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تاد ر ا ز ی   رز ل از    ج
  حقوقدان –اميرفيض 

اين تحرير تقديم ايران ياران گرامی  پھلویگھر آزاده شفيق دختر واالحضرت شاھدخت اشرف واالدرگذشت  بمناسبت
حضور اعليحضرت وعلياحضرت شفيق، زاده آھمراه اين تحرير تسليت وتاسف عميق خودرا از درگذشت واالگھر  .ميشود

دوستداران بستگان وواالگھر شھرام پھلوی نيا وپھلوی وواالحضرت شاھپور غالمرضا واالحضرت شاھدخت اشرف  و
  .زاده  شفيق معروض وجاودانی نام وتالشھای ميھنی اش رابرای نجات ايران گواھی ميدھمآواالگھر

  گواهي تجليل 

   .يکی حقيقی وديگری مجازی تجليل که بمعنای بزرگی وعزت بخشيدن است به دوصورت خودنماميگردد 

برای مراتب تجليل دليل بياورد   شرط نيست که تجليل کننده ،نجاکه درتجليلآاز تجليل مجازی ازمالت الفاظ  بوجود ميايد 
   .مجازی ناميده اند نراآ

ارنامه گاھی از کآ بوسيله شخص معينی بعمل نميايد بلکه جامعه ومردم ھستند که با ،تجليلن است که آتجليل حقيقی 
  .ميدھنددردائره تجليل وعزت ومنزلت جامعه قرارنھا راآبطور طبيعی  ،اشخاص

  »بکارنامه پيشينيان نگرچه خوب وچه بد........« :يکی از شعرای فلسفی ما بيتی دارد که ميگويد

تجليلی  سھم  راگتا  دزاده شفيق رابتندی برای ايران ياران ورق بزنآاين تحريرميخواھد کارنامه فعاليت سياسی واالگھر 
   .باشد ن شاد روان است  تجليل حقيقیآ

  زاده آكارنامه مبارزه سياسي واالگهر

 در زاد راآاولين شماره ھفته نامه ايران  ،آزاده)  ناميده ميشود( که برعايت اختصار دراين تحرير زاده شفيقآواالگھر
بتاريخ   ٢٢۴شماره  اين ھفته نامه تا  .بود ان ايران که ارگان ميھن پرست منتشرساخت ١٣۵٨بان ماه سال آ ٢١تاريخ 

   .ادامه يافت  ١٣۶٣ششم مردادماه 

طرحھای حفاظت مقاله < ٧٩مده اقتباس از سنگرھا خاصه سنگربھمن آنچه بعنوان گواه دراين تحرير آ – حاشيه

که قبال ذکر ونتيجه گيری شده وبکالمی ديگر کارنامه ای است که است مقصود اين است واقعيتھائی  >جمھوری اسالمی
  پايان .قبال انتشاريافته است

واجدامتيازات زير ورده  ميشود آبه اينجا   ٣٣٢+٣٢۶نھاازسنگرآزاده خانم بمناسبت موقعيتھای خاصی که برخی ازآ
  :بود

ازخاندان پھلوی بود که علنا درمقابل جمھوری اسالمی ايستاد وپرچم حقانيت سلطنت  تين شخصینخس -١
 وردآراباھتزاز در

، پشتوانه واين امربدست جمھوری اسالمی ترور شده بود زنده نام شھريارشفيق درخارج از کشور ،زادهآبرادر  -٢
   .يله خواھر برسميت ميشناختيک حس انتقامی بود که فرھنگ ايرانی بنام انتقام خون برادربوس
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واالحضرت شاھدخت اشرف  پھلوی به  زاده خانم تحت حمايت وھدايتآمده بود که آاين باورعمومی بوجود -٣
مبارزه عليه جمھوری اسالمی برخاسته وبنابرشناخت ايرانيان ازروحيه تسليم ناپذيری واالحضرت وانتقام 

زاده خانم ازامکانات سياسی آان اطمينان داشتند که مبارزه ، ايرانيشادروان شھريار شفيق ،ازقاتلين فرزندش
  .ومالی الزم برخورداراست

ازھمه مھمتر درتاريخ  اسالمی ميخوانيم که ھرگاه زنی پرچمداری مخالفت باحکومت وخليفه رابرعھده گرفته    -۴
خوندھای آاست زيرا بوده ھمان حضور زن درمقابل ومخالفت حکومت ضربه بسيارسنگين وکاری برحکومت 

نھا يک خانم باشد واين مطلبی است  که آاسالمی باحقارتی که برای زن قائلند توقع ندارند که طرف مخاصمه 
ن آدرراستای لزوم قبول نيابت سلطنت واثرات  ،خانم زادهآدرشرفيابی حضورعلياحضرت درقاھره باتفاق 

 :چنين استن آن عبارت بعرض علياحضرت رساندم  که عي دربراندازی رژيم اسالمی 

رق ملی وغيرت وحميت مردان ايرانی خاصه              ِ ، دررابطه باع  قبول نيابت سلطنت ازطرف علياحضرت شھبانو«
عشايرغيور وسرداران شجاع ايران موقعيتی رابرای نايب السلطنه ازنظر نيروی مادی ومعنوی بوجود مياورد که 

راه حمايت  وخون وجانش رادر راتنھا نميگذاردعلياحضرت  ھيچ ايرانی باشرفی که معنای ناموس ملی راميداند
وبه حمايتش کمرمردانه ميدھداست ازاين ملکه عزادار وضعيف الجثه وماتم زده که برای رھائی ايران بپاخواسته 

  )٣۶(ازسنگرشماره » ميبندد ......

زنامه سلطنت وتنھا روسطح وسيعی پخش ميگرديد  زاد تنھا نشريه ای بود که درخارج ازکشور درآھفته نامه ايران 
    ِ زاد  آخرودرست راھميشه ايران آحرف  .طلبان وحتی ميتوان گفت که  روزنامه رسمی سلطنت طلبان شناخته ميشد

يعنی تقريبا سه  ماه زود تراز  ۵٨دھم شھريور ماه سال  درست است که اولين شماره سنگردر .زاده خانم ميزدآ
 .زاد داشتآدوبسياربود به ھمان مالحظات وامتيازاتی که ايران ولی تفاوت اين  ،زاد درلندن منتشرشدآايران 

آزاده  زاد درمقابل جمھوری اسالمی ياد ميکردندآزاده خانم بنام تشکيالت ايران آروزنامه ھای فرانسوی از فعاليت 
   .ددرمبارزه خارج ازکشور فقط اسم آزاده مطرح بوواره درترکيه داشت آخانم يک سازمان کمک به ايرانيان 

زاده آباايشان داشتم ولی بھنگام انتشارسنگرھيچ از حضور  حقوقیشنائی مختصری بمناسبت کارآ  ،درايرانارادتمند 
   .زاد اطالعی نداشتمآخانم درفرانسه وانتشار ھفته نامه  ايران 

 با حضرت به اعتبارصراحت قانون اساسی مسئوليت تداوم سلطنت  راپس ازدرگذشت شاھنشاه انتطارداشتم که عليا
 اعالم نيابت سلطنت قبول بفرمايند که چون صحبتھائی شنيده ميشد که کسانی مانع تحقق اين مھم ھستند مقاله ای در

رقبول نيابت سلطنت وانجام وظائفی که قانون  گذاشتم که نگرانی وخطر وحتی مسامحه وتعلل علياحضرت راد سنگر
    .متذکرشدم  ومقاله دقيقا خطری که تداوم سلطنت راتھديد ميکرد مجسم مينمود  اساسی برعھده ايشان نھاده است

ايشان نگرانی واھميت  ،رادرجريان ميگذارد زاده خانمآزاد ميخواند وآمقاله موصوف راھيئت تحريريه ايران 
وبسرعت درک ميکند بامن تماس تلفنی  گرفتند وبرای اولين بارپس ازسالھا ھمديگر رادريک  راکامال موضوع
مفصل ازاھميت موقعيت  ،وردندآن تشريف لنده ب  ،يمآلندن ميه ی يافتيم وگفتند که فردا بنمبارزه ميھ و سنگر

 بايد کرد گفتم بايد بابنظرشماچه  حقوقی نايب السلطنه درحفظ تداوم سلطنت توضيح دادم پاسخ ايشان اين بود که
اين مھم ندارند انجام علياحضرت که درقاھره تشريف دارند صحبت کرد زيراميدانم که کسانی  مانع اند وعقيده به 

  )نھا ذکرشده استآن اشخاص وباصطالح خيرخواھی آدرسنگرھا اسامی (

   .شھادت تجليلی ندارد مده وارتباطی به اينآن درسنگرھاآکه شرح  »خيلی  خوب بريم قاھره« :فرمودند

م تتش مبارزه عليه جمھوری اسالمی يافآزاده خانم درلندن داشتم  اورايک پارچه آ من درمالقات چند ساعته ايکه با
ن واقف آخيلی زود به مسئله تداوم سلطنت وحقانيت واھميت  .ن برايم کامال محسوس شدآکم داشتن      ِ حسرت  که 

 درداخل وزی داشت  تماسھای خوب  ومطمئنی بابرخی از افسران ارتشگرديد طرحھای اجرائی مفصلی  برای پير
بان آوحتی ھنگاميکه اعليحضرت درنھم  عمال قطب رھبری واميد سلطنت طلبان محسوب ميشد  .وخارج کشورداشت
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رابط بااعليحضرت منظورميداشتند درحاليکه  زاده خانم راآ، سلطنت طلبان اعالم تصدی سلطنت فرمودند  ۵٩سال 
زاد درھمان جريان حمايت ازسلطنت واعليحضرت  بود که سنگربود  که ھردو ازعنايت وتوجه آوايران  چنين نبود

  . [[ !! ]]اعليحضرت بدرو بودند

زاد موقعيتی داشتند که ھرکس ازايران خارج ميشد وميخواست که عليه جمھوری آزاده خانم  وايران آواالگھر 
  .اسالمی مبارزه کند باايشان مالقات ميکرد

اده خانم سازمانی داشت بنام  سازمان جوانان ايرانی که برای کارھای عملياتی ترتيب داده شده بود وبيشترجوانان زآ
رھبری عمليات بادرياساالررحبيب اللھی بودند (ن > شرکت  داشتند ازسازمان جواناتبرزين< که درتوقيف کشتی
 ورد که باآتحاديه ای از سازمان ھای سلطنت طلب بوجود زاده خانم درتالش بود که اآ )ريانا بودآوحمايت تيمسار

  .ھدف حفظ تداوم سلطنت وحمايت از اعليحضرت فعال باشد

ی نچه عرض شد وشھادتی  که اداشد  دانستی ھای  من بود که درجريان بودم البته که ممکن است خيلی فعاليت ھاآ
  .ته انديدانسنرابامن الزم نمآتگوی ھم داشته که گف مبارزاتی بيشتری

  خود داوري كنيم

و اخبار ايران                 ّ وريخته ميشدند وج  آکه ھرروز تعدادی از افسران وسلطنت طلبان درايران بدار  ۵٨ن شرائط سال آدر
 ۵٧وخوابزده ازشورش ومبھوت وايرانيان گيج  ساخته بود و خارجی برای ايرانيان يک کابوس از وحشت

  چکس به ديگری اعتماد نداشت ي، ھخانواده شان سروصورت بدھندتند چه بکنند وچگونه به اسکان خودونميدانس
زاده شفيق  که آکه رسماازطرف عرفات به ترور تھديد شده بود  و برادرواالگھر بودشاھنشاه درچنان موقعيتی  و

خلخالی مسئوليت تروررابرعھده ازسوی جمھوری اسالمی ترورشد ( گامی برای نجات ايران ميخواست  بردارد
وھرروز به جمھوری اسالمی نميتوانست کينه خودرانسبت به رژيم سلطنتی ايران کتمان کند         ِ نظرمساعد  بادنيا  )گرفت

ور به شاھنشاه ايران وخانواده سلطنتی ايران نسبت ميدادند  آدرکنار دروغپردازان اشغالگر ايران  اتھامات وحشت 
کتاب مفاسد وجنايات خاندان زاده شفيق (آواالگھرروابط عاشقانه شاه باتاسکناس ازسرقت جواھرات پشتوانه ا

خوند ھای غاصب به ديده آدنيا به جنايات  ) ۵٢صفحه  حميد  ازانتشارات جمھوری اسالمی - بقلم  الف _ رپھلوی 
نچه که برخالف واقع عليه شاه وسلطنت درخبرگزاريھا مطرح ميشد آوکسی راجرات مقابله باحقانيت نگاه ميکرد 

 از مريکا که خاندان سطنت راآن دروزارت امورخارجه آ> وتصويب ھنری برشتمھمتر طرح معروف <وازان  ،نبود
ھره      َ کسی ز  کمترن زمان آبطورکلی در که ورده بودآ، حالتی رابوجود فعاليت برای بازگشت سلطنت ممنوع ميساخت

سان آيم  وضع سی سال قبل دراين شرائط که امروز  بيان وترسعرض اندام درمخالفت باجمھوری اسالمی راداشت 
 پرچم مبارزه را ،يم برحق سلطنتی ايرانرژ، معتقد ووفاداربه تداوم ومصمم استوار ،يک دخترخانم جوان ،نيست

   .؟ اگرھست  باوقوف تجليلش کنيميا اوسزاوارتجليل  استآ ،گرفتبدست 

  ش شھريارشفيق گرامی وجاويدان سازيم تجليل خردمندانه وھوشيارانه  راسزاواربدانيم ونامش رادرکنارنام برادر 

  چگونه شير زن به زنجيرافتاد

زاد بردی آمنتشرھم کرد ولی درمقابل ايران  ،مصباح زاده تصميم گرفت کيھان لندن رامنتشرکند ۶٣- ۶٢درسال  
   .زاد  کيھان جان بگيرد وبی رقيب بشودآنداشت ونميتوانست بابودن ايران 

مطلبی نوشتم که دررابطه بامطالبی که  ۶٣بان سال آزاد بمن رسيد درسنگر پنجم آوقتی خبرتوقف وتعطيل ايران 
   .مد بی ارتباط نيستآدراين تحريرخواھد 

مصلحت نيست که دالئل توجيه اين مصيبت وارده به مبارزه   ،زاد کمرماراشکستآزاد _  تعطيل ايران آايران 
   .ه خون جگرراجز دشمن کسی ميل به ديدن نداردسلطنت طلبان بيان شود  ک
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ارزيابی  ،زاد دائر به تعطيل روزنامه نبودآبھيجوجه توجيه کننده تصميم نادرست ايران  زادآاعالميه اخيرايران 
اميدوارم   ،طبع به افراد شناخته شده ای کشيده ميشود نيز چندان راضی کننده نميباشدزاد که بالآحاصل تعطيل ايران 

 .نرا ازاثربياندازندآ .سال تجربه ومردم شناسی شخصا بتوانند ماھيت اين توطئه رادرک کنند ۵رازاده پس از واالگھ
زاد راھمکارانی صديق وشاه دوست ووطن پرست مجددا منتشرسازند واجازه ندھند که آھرچه زودتر ايران 

  .سنگرآزادگان خاموش وخيمه گاه دشمنان پرخروش گردد

  گان ننگرد  زادهآکسی سوی       بسياراز اين داستان بگذرد   چو

تنه يک  من شما نيستم که بتوانم يک«  :د ولی وقتی گفتنزاد راتعطيل نکنآدرگفتگوی تلفنی خيلی سعی کردم ايران 
من چکارميتوانم بکنم من فعاليتم  ،زاد رابنويسندآسنگر بنويسم من ھيئت تحريريه ای دارم که نميخواھند ايران  

درحاليکه بغض گلويش راگرفته  بود وقتی اين راگفت خاموش  شدم ..........»  راميگذارم روی سازمان جوانان 
حاضرھم نيستند که کسانی  زاد بايد تعطيل شود حتیآکه ايران پای دريک کفش کرده اند   ھيئت تحريريه«اضافه کرد 

  »راجای خودشان بگذارند

 يک کارتخصصی با ،ن سالھا مانند سالھای بعد نويسنده ومقاله نويس زياد نبود ودرحقيت مجله داریآدر -حاشيه 

  پايان حاشيه )(  .زاده خانم ھم خودشان تخصصی درکارنويسندگی وروزنامه نداشتندآمتخصين محدود بود  و

من براستی نگران فعاليت ھای آزاده خانم بودم ولی نه ازسوی کسانی که به ارادتمندی به واالحضرت شاھدخت 
اشرف پھلوی معروف  وخودش ھم درمکاتبات وصحبتھايش  تجديد مراتب ارادت خود رابه شاھنشاه وواالحضرت 

ود که سابقه خدمت دروزارت خارجه وسفيردولت ب  پرويز عدلقای آاشرف افتخارميدانست  اين شخص شخيص  
 شاھنشاه                                                      ِ بعد ھاازمخالفين وحتی دشمنان نادان وبيخرد وعوام وکذاب   و متاسفانه راداشت ا ادشاھنشاھی ايران درکان

زاد خارمشخص راه انتشارموفق کيھان آاوباجناق مصباح  زاده مديرکيھان لندن  بود که وجود ھفته نامه ايران  .شد
  ١. محسوب ميشد لند ن

زاد بوسيله  ھيئت تحريريه آايران   .زاد راتعطيل کندآقای پرويز عدل ازطرف مصباح زاده ماموريت يافت که ايران آ
قای صوراسرافيل قرارداشت اداره ميشد  من ھنگام بازگشت از قاھره به اتفاق آکه درصدرھمه انھا  چند نفری

شناشدم آقای صوراسرافيل  آ زاد داشتم وبرای اولين باربود که باآ گھرازاده جلسه ای باھيئت تحريريه ايرانواال
نراخوانده بود وبمن گفت چه آکه ايشان  ،مدرانوشته  بو »سلطنت مردمی«واين ھنکام زمانی بود که من رساله 

  .ن صحبت ميکرديمآداشتيد ودرباره  خوب بود که فرصتی

   .قای صوراسرافيل استآزاد يعنی فقط آنجافھميدم که ھيئت تحريرروزنامه ايران آمن در

زاد تعطيل شد شايع شد که اعليحضرت آھست که وقتی ايران نھاکه درجريان مبارزه ھستند يادشان آتصورميکنم 
قای آف واقع بود  شخص درحاليکه اين شايعه بکل نادرست وخال ،زاد راداده بودندآدستور توقف ھفته نامه ايران 

زاده آ<من وصوراسرافيل نشستيم وواالگھر  پرويز عدل درنامه ای که به سنگرنوشت به خط خودشان اعالم کرد که
  )٨ صفحه ٣٣٢+٣٢۶>  ( نقل از سنگرزاد راتعصيل کندآشفيق راقانع کرديم که ايران 

                                               
يويورک منتشر می که در ن» پيام«له ای ھفتگی بنام در مج پس از گذشت سالھا، ھنوز(پرويز عدل) شوربختانه ھمين شخص  - ١

مھرو ين ھا و دروغ ھای ناگواری به شاھنشاه آرياشود، دست به انتشار برخی به اصطالح خاطرات ميزند که در البالی نوشته ھا توھ
. داردری و نمکدان شکنی و گونه ای کينه نام به راستی نمونه ای از نمک خو کار دست اندرکاران آن دوران روا می دارد. اين

ش دانشگاھی و يا شناسنامه و ثروت ونامی که در عدل ھرچه داشت از دوران رضا شاه پھلوی به بعد بدست آورده بود آموزپرويز 
امور خارجه قرار گرفت و بسرعت . ولی نمک نشناسی و حق کشی از جانب اين شخص که در خدمت وزارت آذربايجان بھم زده بود

 ک-ح تربيت نا اھل را چون گردکان برگنبد است.  ؛می گويند به مقام سفيری رسيد غير قابل گذشت است.
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قای آزاد آولی به موازات تعطيل ايران  زاده داشته اندآگفتگوئی باواالگھر حضرات چهبرمن معلوم نشد که 
> قرارگرفت  بادستمزد شايد باالتراز ايران  کتانه سلطانیصوراسرافيل دررديف نويسندگان کيھان زيرنام مستعار <

زاد  ولی استخدام ايشان درکيھان لندن زياد طول نکشيد وھمينکه  کيھان لندن راه افتاد به خدمت صوراسرافيل ھم آ
زاد آوبدين طريق ھم کيھان ازوجود ايران وايشان ھم يک اليحه اعتراضی نوشت و قضيه تمام گشت خاتمه داد 

    .زاده کامال چيده شد وشد عقابی که پرنداشتآخالص شد  وھم پروبال مبارزه واالگھر 

  دستمزد دالل وواسطه عمل 

نجا که چنين دکان آواز ،رکيه تشکيل دادواره درتآسازمانی زيرنام کمک به ايرانيان  ،کيھان لندن بموازات انتشار
انيان خارج ازکشور قرارگرفت تاجائی که حتی واالحضرت شاھدخت اشرف  ھائی بيسابقه بود خيلی مورد تحويل اير

نيز به  زادهآاين سازمان به خود داده بود که واالگھر  ،نقدر صورت جدیآنراحمايت وکمک کرد وآھم  پھلوی
پرويز ؟  جناب  وارگان کی بودآيا ميدانيد که رئيس اين سازمان کمک به آ .مک ميکردسازمان مزبور درترکيه ک

>  باين توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل<  .کسی نفھميد که وجوه پرداختی به اين سازمان چه شدکه  عدل
ن وھم بيرون انداختن آزاد حل شد وھم دستمزد واسطه آمده ھم مسئله تعطيل ايران آن درسنگرھا آطريق که مفصل 

   .زاد معروف به مخالفت با مصباح زاده بودآقای صوراسرافيل که درزمان انتشارايران آ

  شيرزن دربند

زاد تعطيل شده بود ولی ھنوز تالش وفعاليت آزاده خانم ادامه داشت وھمانطور که خودايشان گفته بود آايران 
زاد  ضربه ای بود که جبران ناشدنی بنظرميرسيد  آايران ولی تعطيل  فعاليتش بروی سازمان جوانان دور گرفت

جمھوری اسالمی وبه ويژه کسانی راکه خواستارتوقف مبارزه خاندان سلطنتی  ،زاده خانم درسازمان جوانانآفعاليت 
   .زاده شيرزن بکارگرفته شدآرام نگذاشت وبرنامه دربند کردن آ) طرح ھنری برشت( بودند

نامه شمارابه جودان واالگھر معرفی ميکرد وعبارت <آ درمکاتباتش باسنگر خودش راسرھنگ عيسی پژمان که 
که باتفاق  زاده خانم نفوذ کرد آعرض واالگھررساندم وفرمودند.......> درنامه ھايشان بکرات بکارميرفت  چنان در 

ين بود که اعالم شد فرت ان باموتورسيکلت رفتند وحاصل اين مسانجا به يکی ازدھات مرزی ايراآبه پاکستان واز
گ  زاده خانم وسرھنآ باغی، مرگ عباس قرهزسالمی راضی ھستند>  وپس امردم ايران از رژيم جمھوری ا<
گھی مزبور بسيارسلطت صلبان راتکان داد خاصه که آکه ن ناکس تجليل کردند آمان متفقا ابرازتاسف وازخدمات پژ

دراين زمان ھابود که گفته  ت که ظاھر وباطن مخالف سلطنت بود قرارداش زاده درکنارسرھنگ پژمانآنام واالگھر 
نچه که برمامعلوم وبسيارتاسف بارگرديد قطع رابطه حتی تلفنی آنھا به عقد زناشوئی رسيده است ولی آميشد روابط 

ته بود زاده خانم وسلطنت طلبان بود  وبدين  طريق شيرزنی که پرچم مبارزه عليه جمھوری اسالمی رابرافراشآبين 
   .دوم به زنجيرکشيده شد ئهزاد بتعطيل رفت وباتوطآبايک توطئه بالھايش چيده شد وايران 

  توطئه گردوم كيست 

حکم اسناد> زيرا درکتابچه ای  که زيرعنوان < عيسی پژمان رامعرفی کند ن مقام نيست که سرھنگاين تحريردراي 
سنکر) منتشر شده است کارنامه  ايشان  ازانتشارا ت( صفحه بزرک بااسناد مدارک  ٣۶در ١٣٧٩درتيرماه سال 

بجاست که  ،زاده شيرزنآمنعکس است ولی برای خالی نبودن عريضه ومالحظه وابستگی  ونقش اودر زنجيرکردن 
   .اتفاق بخوانيم که خيلی معنی وصورت ھدايت به موضوع داردمان درکتابش نوشته به ژاين مختصرراکه خود پ

  :نوشته استعيسی پزمان 

د  يانقالب ايران يکی از پديده ھای بزرک قرن است که بخواست مردم وبدست مردم وبرای ايران زمين به ثمررس«
ازمردم که انقالب راساخته وپرداخته بيگانگان ميدانند بزرگترين اھانت به ملت بزرگ ايران کرده ھرکس ازھرطبقه 
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که درمقام مقايسه با ديگرانقالبات ديگرجھان بسيارمتفاوت ودرعين  اند  انقالب اسالمی ايران خود جوش  ومردمی
  کتاب انگشت  ساواک )  ١۶۴صفحه (                                                 »حال بزرگ و عظيم است

اعتبارعقيده اش بايد که مبارزه بنابراين چنين شخصی قائل به حقانيت مبارزه عليه جمھوری اسالمی نيست لذا به 
  .زاده خانم عليه جمھوری اسالمی کامال متوقف گرددآ

باشيرزنی مادگی برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی نداشت به نوشته او در کتاب <آ اينکه پژمان کوچکتريندرتائيد
   .> رجوع ميکنيماز ايرانزمين

  :اونوشته است

اظھارکرد که باواالحضرت اشرف کارميکند  ،ملک شاه ظفربختياربودروزی تلفن  زنگ زد ومخاطب مرحوم «
رفتم وترتيب مالقات من باواالحضرت داده   ،واضافه کرد که واالحضرت ازمن خواسته است شمارابه نيويورک ببرم

 ن  بعھده ام بود وغيره سوال کردند ومنھم مفصالآايشان از سوابق خدمتی من وعملياتی که درعراق رھبری  شد
  :مراتب رابه اطالع ايشان رساندم ايشان گفتند

ھيم ، درجه داران وسايرغيرنظاميان ميھن پرست ترتيب براندازی جمھوری اسالمی رابدقصد دارم باکمک افسران"
مده شمارابرای اينکارمناسب دانسته وعالقمندم دراين آ دراين مسيرکارھائی شده واظھارنظرھائی که بعمل

قايان  آ. درھرحال ارتشبد اويسی رھبری افسران رابرعھده دارد ودرپاريس ساکن است وسه نفرازمسيرھمکاری کنيد
اسالمی نيا وکيل سابق مجلس ومظھرنقشبندی برادر شيخ عثمان نقشبندی ھم بامن ، دکترشاھقلی وزيربھداری

پردازند ازجمله رند  به فعاليت بمالقات وپولی دريافت داشته اند که ھرکدام درمسيرخود وباتوجه به امکاناتی که دا
مظھرنقشبندی اقدام به تشکيل حزبی درکردستان ودرحال حاضرتعداد قابل توجھی تفنگچی دارد که مرتبا بادولت 

   .جمھوری اسالمی درحال زدوخورداست

نفرپول گفتم اين کارھاچه ربطی وارتباطی بشمادارد وچه ضرورتی ايجاب کرده  که شمابه اين افسران وسه  –پژمان 
   .بدھيد که سازمان براندازی تشکيل بدھند  بمن اجازه بدھيد که کمی فکرکنم

که بعد ازانقالب بوسيله جمھوری اسالمی شھيد گرديد برای مقارن ھمين احوال  سردارجاف برادرارشد ساالر جاف 
اه ظفربختياری مجددا تلفن زی ميھمان من شد مقارن ھمين  اوقات ملکشند چند روديدن برادرانش که درکاليفرنيابود

کرد واظھارداشت چون واالحضرت به مسافرت ميروند قصد دارند از تصميم شمامطلع ومجددا باايشان مالقات کنيد  
عصرھمانرروز  .گفتم درحال حاضر ميھمان عزيزی سردارجاف رسيده بھترباشد که اين مالقات بعدا صورت گيرد

نجاھستند بھتراست آحال که سردارجاف ھم < ،شت واالحضرت فرمودندتلفن کرد واظھاردا مجددا ظفربختياری
 روزبعد بصوب نيويورک پرواز کرديم  واالحضرت از مالقات ما >مالقات قبل ازرفتن من وباحضورسردارجاف باشد

  نفرخيلی خوشحال شدند ونظرمراخواستند گفتم: دو

ن کشوروسپس اقدامات گروھکھای آلطنتی درعراق وسقوط رژيم س ١٩۵٨برمبنای تجربه ای که بعد ازانقالب 
نھم آورده ام بھيچ وجه نميتوانم خودراراضی کنم که ممکن است رژيم سلطنتی آبدست مخالف جمھوری اسالمی 

رض خود ميبری وزحمت ماميداری فکرميکنم بھتراين باشد که              ِ . بعقيده من ع  به ايران بازگرددخاندان پھلوی 
  .گيريھا خالص کنند  ودرگوشه ای ازدنيا بافکرراحت به زندگی بی دغدغه بپردازندواالحضرت  خودشان راازاين در

>. عجب افسرجوان وکارکشته وباتجربه ای بمن معرفی کردندگفتند <الحضرت ناراحت شده روی تروش کرد ووا
گذاشتند وبدون خداحافظی ماراتنھا  پس شمابرای کشورتان چه ميخواھيد بکنيدسپس واالحضرت مجددا گفت <

  )ھمان کتاب ٣١تا ٢۶(مشروح درصفحات               >ورفتند
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استفاده از اين نوشته پژمان دراين جھت است که او بھترين وباصالحيت ترين فردی بوده است که ميتوانسته اعتماد  
حال   زاده خانم وياکسان ديگرراداشته استآاطالعاتی بوده تجربه کافی برای فريب  وچون افسرزاده راجلب کند آواالگھر

زنجير اسارت کرد وياماموريت  ورازاده رامتوقف واآ) ۵٧شورش اينکه پژمان درراه اعتقادش  به حقانيت انقالب (
دراجرای طرح ھنری برشت  مبارزه  سلطنت ی باديگر سازمان ھای اطالعاتجمھوری اسالمی راداشت ويابعلت روابط 

وياطمع مادی سبب اين  ،اسالمی  وياحد اقل  به بيطرفی سوق دادزاده خانم را به جانبداری از جمھوری آ طلبانه
نچه مسلم آنطور که شايع بود)  شده است برمن نامعلوم ودردائره تحقيق قرارنگرفته است  ولی آماجراتاحد ازدواج (

پھلوی  ن بوده است يعنی عدم مبارزه خاندانآن دقيقا چيزی است که طرح ھنری برشت خواھان اجرای آاست نتيجه 
  .برای بازگشت سلطنت

============  

 -------------  

 تواالحضر سومين فرزند ) در تھران به دنيا آمده است. وی١٩۵٠=  ٢۴٨٩( ١٣٢٩اه روزنھم آذرم واالگھر آزاده شفيق
سالگی پس از طی دوران طوالنی بيماری  ۵٩در سن  واالگھر می باشد. با احمد شفيقپھلوی از ازدواج شاھدخت اشرف 

  خورشيدی در جنوب فرانسه درگذشت. ١٣٨٩اسفندماه  ٨بر اثر ابتالء به سرطان خون روز 

بود که دوران آموزش ھای دانشگاھی را در فرانسه و سوييس بپايان رسانده بود، ودر دورانی آزاده  بانونیآزاده، واالگھر 
  نيز بود. کامران  فرندش  تنھا ود ھمزمان مادر نمونه ای برایکه به آموزش فلسفه مشغول ب

   با کمک حقوقی استاد اميرفيض جدا می شود.  از ھمسر پيشين خود به داليلی که مربوط به اين نوشتار نيست،واالگھر 

کار پنج سال نخست به زبان فرانسه و سپس به زبان پارسی درپاريس منتشر می شد. اين » ايران آزاد«ھفتگی مجله 
آن ھنگام به تعطيلی کشانده شد که سرھنگ عيسی پژمان در » ايران آزاد«نشريه  درراستای براندازی رژيم ادامه داشت.

  االگھر قرار داده شد (!)کنار و

با تشکيل کالسھای آموزش پارسی و فرانسه در کار فرھنگی به مردم در تبعيد ياری فراوان رسانيد. از آزاده واالگھر 
 جمله اقدامات گسترده واالگھر آزاده شفيق، ياری به پناھنده ھا بود.

و اسکی ی داشت و به وزرش ھای اسکی رو واالگھر آزاده به زبان ھای فارسی، فرانسه، انگليسی و آلمانی تسلط فراوان
  اسکواش و سواری عالقمند بود.  ،روی آب

 ک-ح


