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گزارش های مستند منابع داخلی و خارجی از روابط غیراخالقی محمدرضا پهلوی در دوران تأهل

گزارشیازچگونگی

شهادتشهیدانرجاییوباهنر

 8شهریور 60درپاستور
چهگذشت؟

جنایت منافقین در واقــعــه تلخ انفجار دفتر
نخستوزیری ،درست دو ماه پس از آن روی داد
که آیــتا ...دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و
بیش از  ۷۰تن از چهرههای سیاسی و اجرایی
عضو حزب جمهوری اسالمی در انفجار دفتر این
حزب توسط منافقین ،به شهادت رسیده بودند.
شهید رجایی هنگام شهادت ۴۸ ،سال داشت.
او پس از پیروزی انقالب ،ابتدا مسئولیت وزارت
آموزشوپرورشرابرعهدهگرفتوسپس،درسال
،۱۳۵۹بهعنواننمایندهمردمتهران،واردمجلس
شــورای اسالمی شد .او در  ۲۰مــرداد ،۱۳۵۹
به نخستوزیری و پس از عزل بنیصدر از مقام
ریاست جمهوری ،در انتخابات دوم مرداد۱۳۶۰
با کسب بیش از ۱۳میلیون رأی ،به عنوان دومین
رئیس جمهور اسالمی ایران انتخاب شد .شهید
باهنر نیز ،هنگام شهادت  ۴۸ساله بود .او پس از
پیروزیانقالب،مسئولیتهاییازجملهعضویت
در شــورای انقالب ،نمایندگی مــردم کرمان در
مجلسخبرگان،نمایندگیمردمتهراندرمجلس
شــورای اسالمی ،وزارت آمــوزش و پــرورش (در
کابینه شهید رجایی) و دبیرکلی حزب جمهوری
اسالمی(پسازشهادتآیتا...بهشتی)رابرعهده
داشت .شهید باهنر پس از انتخاب شهید رجایی
به ریاستجمهوری ،از سوی وی به نخستوزیری
برگزیدهشد.
▪گزارشی از یک واقعه تلخ

واقعهتروریستیروز 8شهریور،1360باطراحی
و نقشه ســازمــان منافقین و بازیگری مسعود
کشمیری،اتفاقافتاد.کشمیریازمدتهاقبلبه
عنواننفوذیواردبدنهنظامشدهوتاحساسترین
مناصبامنیتیکشور،یعنیجانشیندبیرشورای
عالی امنیت ملی ،باال رفته بود .او بود که روز 8
شهریور ،با خونسردی تمام ،کیف حــاوی بمب
را در دفتر نخست وزیر کار گذاشت و آن فاجعه
را به بار آورد .روزنامه اطالعات ،روز نهم شهریور
 ،1360گزارشی را با عنوان «گــزارش لحظه به
لحظه از انفجار بمب در نخستوزیری» منتشر
کرد .در این گزارش آمده بود« :حادثه انفجار در
ساعت ۳بعدازظهردیروزرویدادودراینساعت،
آقایان محمدعلی رجایی ،رئیس جمهور و دکتر
محمدجوادباهنرنخستوزیروچندتنازمقامات
نظامی و امنیتی کشور ،در یک جلسه فوقالعاده
شرکت داشتند .در پی انفجار بمب که گفته
میشود در داخل یک کیف دستی جاسازی شده
بود،قسمتهاییازطبقهاولوطبقهدومساختمان
نخستوزیری در مجاورت خیابان پاستور دچار
حریق شد و آتش و دود فضای محل انفجار را فرا
گرفت .در این حادثه ،محمدعلی رجایی رئیس
جمهور و دکتر محمدجواد باهنر نخستوزیر و
چند تن از مقامات مملکتی که در جلسه مذکور
حضور داشتند ،به درجه رفیع شهادت نایل شدند
و مجروحان حادثه با کمک مــامــوران و پرسنل
نهادهایانقالبی،بهبیمارستانهاانتقالیافتندو
تحتمراقبتهایدرمانیوپزشکیقرارگرفتند».
طبق اخــبــاری که خبرنگاران مخابره کردند،
تا ساعت  12شب روز  8شهریور ،آمــار تلفات،
هشت شهید و  23مجروح گزارش شد .در میان
مجروحان ،شخصیتهایی مانند سیدموسی
نامجو ،از فرماندهان ارتــش ،حضور داشتند که
بعدها به شهادت رسیدند .پیکرهای شهدای این
فاجعه،طوریسوختهبودکهبههیچوجهشناسایی
آنهاممکننبود.ازسویدیگر،درمیانمجروحان
ایــن اقــدام تروریستی ،اثــری از رئیسجمهور و
نخستوزیربهچشمنمیخوردوحدسزدهمیشد
که دو پیکر از سه پیکر به دست آمده ،متعلق به آن
دو بزرگوار باشد .باالخره در آخرین ساعت شب،
پیکر مطهر این دو شهید بزرگوار ،از روی برخی
اجزای برجا مانده از پیکرشان ،شناسایی شد .در
پی شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد
باهنر ،طبق اصل یکصد و سیام قانون اساسی،
شورایموقتریاستجمهوریتشکیلشدتاامور
کشور توسط این شورا ،مرکب از حجتاالسالم
هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجلس شــورای
اسالمی و آیتا ...موسوی اردبیلی ،رئیس دیوان
عالی کشور تا انتخاب رئیس جمهور جدید ،اداره
شود .این شورا روز  ۱۱شهریورماه ،طی نامهای
به مجلس شورای اسالمی ،آیتا ...مهدوی کنی
را به عنوان نخستوزیر پیشنهاد کرد .در جلسه
همان روز مجلس ،آیتا ...مهدوی کنی ،از ۱۹۶
رای اخذ شــده ،با  ۱۷۸رای موافق ۱۰ ،رای
مخالف و  ۸رای ممتنع ،به عنوان نخستوزیر
موقت رای اعتماد گرفت.

گــروه اندیشه  -اوریــانــا فــاالچــی ،خبرنگار
مشهور ایتالیایی ،دربــاره محمدرضا پهلوی،
پس از دیدار و مصاحبه با وی ،نوشتهاست« :اگر
شاهی وجود داشته باشد که از او همیشه در
رابطه با زنان صحبت شده ،شخص محمدرضا
پهلوی بودهاست!» گفته فاالچی ،چندان به
دور از واقعیت نیست .گزارشهای متعدد و
انکارناپذیری درباره ارتباط نامشروع پهلوی
دوم ،با زنــان ،از حــدود  17سالگی تا زمان
مرگش ،وجــود دارد .شاه حتی هنگامی که
تأهل اختیار کرده بود نیز ،دست از هرزگی بر
نمیداشت و با داللی افــرادی که عالقه ویژه
او را به ایــن کــار میدانستند ،معشوقههای
متعددی را برای خودش دست و پا میکرد.
رفتارهای بیبندوبارانه شاه باعث میشد که
همسرانش ،پس از مدتی از وی بیزار شوند؛
حتی ،هوسبازیهای محمدرضاپهلوی ،دلیل
اصلی تقاضای طالق و جدایی فوزیه بیان شده
اســت« .ماروین رونیس» در کتاب «شکست
شاهانه» مینویسد« :شاه یک زنباره معروف
نیز بود .گفته میشود که ملکه فوزیه از بابت
مسائل عشقی مداوم او خشمگین بود و ملکه
ثریا به دفعات او را تهدید کرد که اگر به زنبارگی
خود در محافل خصوصی ادامه دهد ،از او جدا
خواهدشد.همهاینشواهد،گویایآناستکه
شاه هیچگاه از ماجراهای جنسی غیررسمی
خود دست بر نداشته است».
▪طالق فوزیه

ازدواج محمدرضا پهلوی و فوزیه ،دختر پادشاه
مصر،یکازدواجسیاسیبود؛اماعروسمصری
رضاشاه ،این امید را داشت که بتواند در کنار
همسرش،روزگارخوشیراسپریکند.هنگامی
که محمدرضا هنوز ولیعهد بود ،فوزیه از گوشه و
کنار،خبرهاییدربارهزنبارگیهایاومیشنید؛
اماحضوررضاشاهمانعازآنبودکهکاربهمرحله
رسواییبرسد.بافرارپهلویاول،همهچیزتغییر
کرد.هنگامیکهاشرفوشمسازهمسرانشان
جدا شدند و پارتیهای شبانه با حضور زنان
رنگارنگ در دربار رونق گرفت ،فوزیه فهمید که
کاربیخپیداکردهاست.محمودطلوعیدرکتاب
«پسر و پدر» ،گزارشی را از یک محفل شبانه در
قصر شمس پهلوی آورده است که در آن ،فوزیه

همهمعشوقههایشاه!

آخرینگزارشهایساواک
ازجاللآلاحمد
میآموختند و سپس به دیدار وی میرفتند.
یکی از این زنان به نام «آنژ» ،چنان مورد توجه
شاه قرار گرفته بود که وی را شش ماه تمام در
ایران نگه داشت .با آنکه فرح از ماجرای «آنژ»
کام ً
ال مطلع بود ،اما شاه با وی همچنان رابطه
داشت و دست آخر ،خود «آنژ» از دست شاه فرار
کرد و به کشورش بازگشت!
▪دختری به نام گیلدا!

اسدا...علم(دومازچپ)بههمراهشاهوفرح؛علمنقشمهمیدرعیاشیهایشاهایفامیکرد

شوهرش را در حال معاشقه با دختران مختلف
دید و دریافت که چرا وی به او بیتوجه است .در
همین دوره بود که افشای رابطه پهلوی دوم با
دختری که نام خانوادگی وی «دیوساالر» بود،
فوزیه را به کلی از همسرش ناامید کرد .حسین
فردوست در خاطراتش ،به این رابطه و نقش
«ارنست پرون» در افشای آن نزد فوزیه ،اشاره
کرده است« .پرون» حتی با کمک یک سرهنگ
ارتش ،فوزیه را د ِر خانه دیوساالر برد و با شلیک
گلولهبهپنجرهخانه،محمدرضاپهلویرابیرون
کشیدتادستشروشود.اینتنهاموردینبودکه
فوزیهباآنروبهروشد.
▪مشتری مادام کلود

محمدرضاپهلویپسازازدواجباثریانیز،همان
مشی پیشین را پی گرفت و حتی وقایعی مانند
فرار از ایران در مردادماه  1332هم ،مانع از
تداوماینرویهنشد.آنچهرفتارپهلویدومرادر
اینعرصهوقیحانهترمیکرد،اینبودکهبرایش
تأهلیاعدمتأهلزنان،محلیازاعرابنداشت.
«اسکندردلدم»درخاطراتشمینویسد[«:شاه]
هر وقت از زن شوهرداری خوشش میآمد ،در
حضور شوهر آن زن از زیبایی همسرش تعریف
میکرد و آخــر هم میگفت :اگــر شما شوهر
نداشتید ،حتم ًا برای شام خصوصی دعوتتان
مـیکــردم!» گاهی زیــادهرویهــای پهلوی در
هــرزگــی ،یک رســوایــی بینالمللی به وجود

میآورد« .دلدم» در خاطراتش مینویسد که در
دورانثریا،یکبار«برنااگلی»،خوانندهمعروف
اهل ترکیه ،توسط رحیمعلی خرم ،کابارهدار
معروف که با مــادر شاه سر و سری داشــت ،به
ایران دعوت شد« .اگلی» که حاضر نبود خود را
در اختیار شاه قرار دهد ،به ضرب کتک خرم ،به
کاخ آورده شد و از سوی محمدرضا پهلوی مورد
آزارواذیتقرارگرفت«.اگلی»پسازبازگشتبه
کشورش،موضوعرافاشکردوخواستارپیگیری
شکایتش از شاه ،توسط سفارت ترکیه در ایران
شد؛ اما دربار ضمن تکذیب خبر ،با دادن وجه
هنگفتیبه«اگلی»،دهاناورابست.
بــا ایـــن حــــال ،شـــاه بــعــد از مــدتــی ،هــوس
دوستدخترهای اروپــایــی به ســرش زد .او
پس از جدایی از ثریا و ازدواج با فرح ،یکی از
مشتریان همیشگی مؤسسه «مــادام کلود»،
یکی از سازما نهای فحشای بینالمللی در
فرانسه ،بود .داللی ارتباط شاه با این مؤسسه
را ،اســـدا ...علم برعهده داشــت که خــود او
نیز ،از این معرکه ،نصیبی میبرد! گزارش
ویلیام شوکراس در کتاب «آخرین سفر شاه»،
حقایق تکان دهندهای را درباره این ارتباط
بیان میکند .طبق گزارش او ،زنان فاحشه
ارسالی مادام کلود ،در فرودگاه مهرآباد توسط
یکی از کارمندان وزارت خارجه ایران مورد
استقبال قرار میگرفتند و طی سه روز اقامت
در هتل هیلتون ،آداب و نحوه برخورد با شاه را

ســــال  1351بــــود کـــه مـــاجـــرای ارتــبــاط
محمدرضاپهلوی با دختری به نــام گیلدا در
دربار پیچید .او دختر یکی از امرای ارتش بود.
ارتباط آشکار و نامشروع شاه در  54سالگی،
با دختری  19ساله ،باعث بروز اختالف شدید
میان او و فرح شد .کار به جایی رسید که هر دو
نفر ،تصمیم به طالق گرفتند؛ اما این تصمیم با
پادرمیانی تاجالملوک آیرملو ،مادر محمدرضا،
به سرانجام نرسید؛ با وجود این ،پس لرزههای
سنگینی داشت؛ شاه و فرح توافق کردند که از
آن به بعد ،اسم ًا زن و شوهر باقی بمانند و کاری
به کار یکدیگر نداشته باشند .با این حال ،گیلدا
دل شاه را زد و به سراغ دیگری
هم مدتی بعدِ ،
رفت.محمدرضامدتیعاشق«سوفیالورن»بودو
کوشیدتاباهزینهپولزیاد،ویرابهایرانبیاورد،
اما او نپذیرفت .وی حتی از ارتباط با پرستار
سوئیسی دخترش لیال نیز ،ابایی نداشت؛
ارتباطیکهآنهمفاششدورسواییبهبارآورد.
بهاینترتیب،کارنامهپهلویدومدرزمینهفساد
اخالقیدردورانتأهلنیز،حجمووزنسنگینی
بهخودگرفت.
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ارنستهمینگوی؛جاسوسناکامکاگب!

قاب تاریخ

صحننو؛یادگاریقدیمیدرحرمرضوی

صحن نــو کــه امـــروزه بــا نــام صحن آزادی
شناخته مـیشــود ،در دوره قاجاریه و بر
مبناینقشهصحنعتیق(سقاخانه)ساخته
شد .معمار این صحن ،طبق متن گزارش
مکتب شاپور ،حاجیآقا جان معمارباشی
بــود .ظــاهــر ًا ایــوان اصلی صحن در دوره
ناصرالدینشاه قاجار ّ
مطل شده است .در
ابتدا ،وسط این صحن نیز ،سقاخانهای بنا
کردند که بعدها به حوض تبدیل شد .در
ورودیسمتشرقی،بهبابالسالممشهور
اســت .تصویری که مشاهده میکنید ،به
دهه  1330و زمانی که هنوز درختان کاج
دراینصحنوجودداشت،مربوطمیشود.

درطرفراستتصویر،میتوانیدنماییدور
از ساختمان قدیمی نقارهخانه را مشاهده
کنید .خوب است بدانید که پس از نصب
ساعتمعاونالتجاردرصحنعتیق،ساعت
قدیمی آن صحن ،به صحن نو منتقل و در
باالیدرجنوبیکهامروزمسیرورودیرواق
امامخمینی(ره)است،نصبشد.د ِرشمالی
صحن نو که ایــوان آن با کاشیهای دوره
قاجار ،با زمینه طالیی ،مزین شده ،به د ِر
تلگرافخانهمعروفاستوروزیروزگاری،
مسیر ورود به بــازاری محسوب میشد که
از یک سو به صحن عتیق و از سوی دیگر ،به
سمتپایینخیابانشهرمشهدمیرفت.

اطــاعــات مــوجــود در کتاب
تاریخ جهان
«جــاســوسهــا :فـــراز و فــرود
کاگب در آمریکا» (انتشارات
دانــشــگــاه یــیــل) نــشــان مــیدهــد کــه ارنــســت
همینگوی ،نویسنده نامدار و برنده جایزه نوبل،
برایمدتیدرفهرستمأمورانکاگبدرآمریکا
قرار داشته است .به گــزارش تاریخ ایرانی ،این
کتابکهکارمشترکجانارلهاینز،هارویکلر
و آلــکــســانــدر واســیــلــیاف اســــت ،بــر اســاس
یــادداشـتهــایــی کــه در دهــه  ۱۹۹۰و پــس از
دسترسیبهاطالعاتسریدورهاستالینفراهم
شد،بهرشتهتحریردرآمد.بخشیازکتاب،درباره
زندگیمخفیانهارنستهمینگوی،بهعنوانیک
«جاسوسغیرحرفهای»،براساسسندمختصبه
اودرکاگب،میگویدکهوی،پیشازسفربهچین
در سال  ،۱۹۴۱به استخدام کاگب درآمد و نام
پوششی«آرگو»راداشتووقتیدردهه ۱۹۴۰با
مامورانشورویدرهاواناولندندیدارکرد،بارها

گزارش تاریخی

اشتیاقوخواستخودرابرایکمکبهآنهاابراز
کــرد .با ایــن حــال ،او نتوانست هیچ اطالعات
سیاسی در اختیار روسها بگذارد و هرگز در کار
عملیتاییدنشد،بنابراینتماسهاباآرگو،درآخر
دهه  ۱۹۴۰قطع شد .آیا همینگوی تنها یک
جاسوس قالبی بود که احتماال روابط سازمانی
مخفیانهاش را به عنوان ماده خام ادبی میدید یا
یکجاسوسواقعیاماناکارآمدبهشمارمیآمد؟
گزارشهایی در دست است که او ،تالشهایی
بــرای کمک به ایــاالت متحده در جریان جنگ
جهانیدومانجامداد.

زندهیاد جالل آلاحمد 18 ،شهریور ،1348
در اسالم درگذشت .ساواک در پنج ماه پایانی
عمر او 13 ،گزارش درباره وی مخابره کرد که
اکنون در پرونده انــفــراد یاش موجود است.
به گــزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی ،نیمه اردیبهشت سال  ،1348اداره
امنیت داخلی ،در دستوری به ساواک تهران،
با اشــاره به سوابق جالل آ لاحمد و «اینکه تا
کنون ماهیت فعالیتهای او مشخص نگردیده
و فعال هم ،قوی ًا در معرض فعالیتهای مضره
میباشد»« ،جــم ـعآوری مــدارک الزم و کافی
علیه او را» ضروری دانست .مقدم ،رئیس اداره
سوم ساواک ،در این نامه دستور داد در خصوص
مراقبت کامل از جالل ،با تیم تعقیب و مراقبت،
شنود تلفن منزل و شناسایی مراجعین به آن و در
صورت امکان ،نصب دستگاه شنود در منزل ،از
طریق ورود پنهانی ،اقدامات الزم انجام شود .در
گزارش ششم خرداد ساواک آمده است که یک
دانشجو که یکی دوماه قبل به منزل جالل رفته،
از او نقل کرده است که «ملت ایران احتیاج به
یک انقالب دارد و باید ملت را برای این انقالب،
مسلح کرد ».دانشجو پرسیده است«:شما که
چنین عقید های دارید چرا کتا بهای سارتر و
کامو را که دارای افکار ارتجاعی و ضدانقالبی
هستند ،ترجمه کردید؟ و جالل جواب میدهد
اینها همین طوری از دستم رفت».
در گـــزارش  13خـــرداد ســـاواک از مراجعه
فـــردی بــه نــام هاشمی بــه جــال خبر داده
و آمــده اســت« :هاشمی افــزود شما دیگر به
انجمن قلم نمیآیید؟ آ لاحمد در پاسخ گفت
مبارک باشد و اضافه کرد من به آن دوستتان
هم گفتم که من دیگر نمیآیم ،بــرای اینکه
آزادی در این مملکت مفهومی ندارد .».هشت
مرداد  ،1348بخش  312ساواک(احزاب و
دستجات سیاسی و مذهبی افراطی) ،گزارشی
جامع درباره جالل آلاحمد تهیه و به اداره کل
امنیت داخلی ارسال کرد .در این گزارش ،پس
از ذکر سوابق سیاسی جالل ،در سطور پایانی،
مطلب ایـنگــونــه جمعبندی شــد هاســت«:بــا
توجه به مراتب فوق ،به نظر این بخش ،شخص
مزبور فاقد صالحیت تدریس در کلیه مراکز
آموزش عالی کشور میباشد .مستدعی است
در صورت تصویب ،اجازه فرمایند از طریق اداره
کل چهارم به وزارت علوم و آموزش عالی اعالم
گردد که از ادامه تدریس وی در هنرسرای عالی
و همچنین ،سایر مراکز عالی آموزشی ممانعت
به عمل آورند».
شــهــریــورمــاه ،ج ــال و هــمــســرش ،مــدتــی به
ویالیشان در اســالــم رفتند .آخــریــن گــزارش
ساواک از دوران حیات جالل ،متعلق به مالقات
دو دانشجو با او ،در تاریخ یکم شهریور 1348
اســت 20 .شهریور ،ســاواک در گــزارش خود
مینویسد« :جــال آ لاحــمــد ساعت  19روز
هجدهم شهریور در اثر سکته قلبی در اسالم
طوالش در ویــای شخصی خــود فــوت نموده
و جنازه وی به تهران حمل و صبح روز بیستم
شهریور  1348ازمسجدپامنار واقع در خیابان
خیام تشییع و به خاک سپرده خواهد شد».

