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 پيش گفتار

من با دوست عزيزم شاپور بھرامی از دوران دانش آموزی از مدرسه    آشنايی
زرتشتيان آغاز شده است. مدرسه زرتشيان که پس از مدتی به «فيروز 
بھرام» تغيير نام داد، مدرسه ای بود که آموزگاران بسيار خوبی داشت و 

آقای  بود که آشنايی من با خيلی از ھر جھت پيشرفته بود. در اين مدرسه
ور بھرامی توسط برادرشان احمد علی بھرامی که ھم دوره بوديم شاپ

  . آغازشد

در مدرسه «فيروز بھرام» ھمه دانش آموزان به روش دوران رضا شاه  
بزرگ؛ چه از خانواده پايين چه از خانواده باال ھمگی يک رنگ لباس  

ای، که يک طرف يقه شماره دانش آموز و يک طرف نام خاکستری با يقه 
و يکنواخت ميپوشيدند. اينکار از لحاظ اقتصادی به  وشته شدهمدرسه ن

کارخانه پارچه ولباس کازرونی ھم کمک ميکرد تا اقتصاد ايران را در  
  چرخش نگاه دارد. 

در کالس ششم تا ھشتم که با آقای احمد علی بھرامی و عزت هللا مينباشيان 
  که بعدا (پھلبد) شد در يک نيمکت مينشستيم. 

ھمدوره   درحاليکه دوسال از ما پايينتر بود،  شاپور بھرامی ھمدوست عزيزم  
  ما بود. 

در آن مدرسه باھم دوست بوديم و در کارھای ورزشی باھم ھمکاری 
ميکرديم و يکی از آموزگاران ما بنام حکيم الھی که آموزگار بسيار خوبی 

  بود آموزش ھای بسيار مھمی را به ما ميداد. 

)، و ديپلم خود را در آلمان و  ١٩٣۵رفتم ( درپی کالس ھشتم، به آلمان
  سپس دکترای خودرا در دانشگاه اتريش گرفتم.  

که جنگ جھانی دوم شروع شد، ھربار که گاھشماری به من    ١٩٣٩در سال  
  ميرسيد يک کپی از آن را برای آقای احمد علی بھرامی ميفرستادم.

بھرامی و البته با  ارتباط با ايران و ارتباط من با خانواده  ١٩۴١در سال 
  آقای احمد علی بھرامی قطع شد. 

پس از جنگ در سوييس بودم که آقای احمد علی بھرامی آگاھی داد که 
برادرشان شاپور در سوييس است، برای يک تجديد ديدار دوستانه در يک  

  کافی شاپ ھمديگر را ديديم.

ادم در آن زمان پس از دکترا در يک دانشگاه سوييس ادامه تحصيل ميد
وچون آقای شاپور بھرامی ھم در سوييس ميبود؛ مرتب با آقای شاپور 

  بھرامی در تماس بودم. پس از پايان تحصيل به ايران برگشتم.



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ‰   __________ 
 

در آن زمان آقای نوری اسفندياری وزير خارجه شده بود. ايشان در دوران  
ايشان تشويق کردند تا وارد وزارت تحصيل من در آلمان سفير ايران بودند.  

  مور خارجه بشوم.ا

پس از گذراندن آزمايش ھای الزم وارد وزارت امورخارجه شدم. وزارت  
امورخارجه يکی از بھترين وزارتخانه ھا بود و ھمه کارمندان آن از بھترين 

از کارمندان   يکیتحصيل کرده ھا انتخاب ميشدند؛ که آقای شاپور بھرامی 
  باھم ھمکاری داشتيم.عاليرتبه وزارت امور خارجه بودند را ميديدم و

آقای شاپور بھرامی برنامه ھای بسيار مرتبی در وزارت امور خارجه چه  
از نظر تشريفات يا انتظامات و چه از نظر اداری تنظيم و راه اندازی کرده 

  بودند که بسيار پيشرفته بود.  

کشور دنيا اينجانب ھم از    ١٣پس از مدتی از سوی دولت آقای آيزنھاور از  
  برای مطالعات وپژھش ھايی به آمريکا رفتم.  ايران به ھزينه دولت آمريکا

پس از بازگشت؛ باز ھم با آقای شاپور بھرامی در تماس بودم ودوره ھايی 
که بين دوستان و ھمکاران بود ھمديگر را ميديديم و ھمکاری داشتيم. در 
اين دوره ھای دوستانه آقای احمد اقبال، منوچھر مرزبان، وديگران ھم 

  حضور داشتند.

وزارت   شاپور بھرامی بسياری از کارھای اداری و انتظامی و تشريفاتیآقای  
  را با روش ويژه ای مرتب کرده وبا درايت اداره ميکردند.  امورخارجه

در اين گيرودار چند بار به حضور شاھنشاه شرفياب شده بودم و در زمانی 
فاتی که ملکه ثريا ھمسر شاھنشاه بودند من بيشتر نامه ھای آلمانی و تشري

  را انجام ميدادم. 

پس از مدتی که به افتخار آجودانی شاھنشاه نائل شدم ھنوز تماس ھای من 
  با آقای شاپور بھرامی ادامه داشت. 

درھلند بودم که تلگرافی از آقای شاپور بھرامی رسيدکه آقای اردشير زاھدی 
امی ميخواھند مرا ببينند. در اين ديدار آقای جعفر نديم و آقای شاپور بھر

حضور داشتند. آقای اردشير زاھدی پيشنھادی داشتند که نويد آنرا آقای  
بھرامی به من دادند، و در ديدار، آقای زاھدی گفتند که بنا شده شمارا به  
عنوان سفير به دانمارک بفرستيم. اظھار داشتم روابط امروز ما با دانمارک  

روابط باالتری  در سطح بااليی نيست و درخواست کردم به جای ديگری که
  باشد مامور شوم. 

پيشنھاد کردم بلکه به دليل تحصيالتم که در اتريش بوده مرا به اتريش مامور 
  بکنند. 
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اعليحضرت در سفری که ملک حسين به تھران آمده بودند، در ميھمانی 
آقای زاھدی نويد دادند که برای  ؛حسين پادشاه اردن شاھنشاه برای ملک

  آگرمان گرفته ايم. شما در سفارت اتريش 

پس از آنکه ماموريت ھای بيرون از کشور ادامه پيدا کرد روابط مستقيم با 
اداری ما ھمچنان  وآقای شاپور بھرامی قطع شد اما ارتباط ھای مکاتبه ای 

ادامه داشت. در ھر سفری که به تھران ميکردم با آقای شاپور بھرامی ديدار  
  و تماس داشتم.

ادن ماموريت انتظامات به آقای جمال حاتم تشريفات آقای بھرامی در پی د
ويژه ای برای پيشخدمت ھا و تشريفات برقرار کرده بودند که بسيار فوق 

با مھر و با لبخند و جلب  تشريفاتی امور العاده عالی انجام ميشد. وھمواره 
  . با شايستگی انجام ميگرفترضايت ھمگان 

تمی در سازمان ملل بود، داوطلب آنروز که انتخابات شورای حکام انرژی ا
  اردنشده و به اين مقام انتخاب شدم، جای نشستن من درکنار سفير عراق و  
در  ؛بود، به دليل روابطی که در پيرو دکترين صلح شاھنشاه در جريان بود

) دو رای برای مصر مقام ارشد شورای  ٢رای و (  ۵٢رای گيری ھا ايران با  
تعلق گرفت. در انتخاب رياست  اينجانب ، وکرسی آن بهحکام به ايران

  شورای حکام ھم ايران برنده رياست شورای حکام شد.

پس از بازگشت به ايران آقای شاپور بھرامی معاون وزارت امورخارجه 
بودند. پس از ديدار ھايی که الزم بود در شرفيابی به حضور شاھنشاه با  

  آقای بھرامی ديدار و تماس ھايی داشتم. 

پس از آنکه به عنوان سفير شاھنشاه به آمريکا انتخاب شدم، در بازگشت 
در راه سفارت آلمان در زمان وزارت خارجه آقای اردشير زاھدی، آقای 
شاپور بھرامی با مھر و با اشتياق بسيار دوستانه ھمه گونه ھمکاری و 

  راھنمايی را در اختيار من گذاشتند. 

آمريکا ھمواره کمک ھای اداری و   چه در دوران سفارت در آلمان يا
  تشريفاتی از سوی آقای شاپور بھرامی در اختيار من گذاشته ميشد. 

نخست وزيری آقای اميرعباس ھويدا آقای زاھدی به سفارت در   دردوران
   ، واينجانب در ماموريت سفارت آلمان بودم.شدمامور آمريکا 

صميمانه آقای شاپور در ھر مورد تشريفاتی و اداری ھمواره ھمکاری ھای  
  بھرامی شامل حالم ميشد. 

دنت انورسادات به  يدر سفری که شاھنشاه برای ديدار پرز ١٩٧٧در سال 
، درمقام رياست تشريفات دربار شاھنشاھی در رکاب شاھنشاه مصر کردند
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آقای شاپور بھرامی در مقام سفير شاھنشاه آريامھر در مصر مراتب  بودم؛
  ا در بھترين وجھی تدارک ديده بودند. تشريفات و پذيرايی ھا ر

در جلسه ای که پرزيدنت سادات، آقای حسنی مبارک، شاھنشاه و اينجانب 
و آقای شاپور بھرامی بودند، آقای حسنی مبارک با آداب ويژه ای از 

  آقای شاپور بھرامی بسيار با ھيجان تعريف کردند.  بی شائبه ھای ھمکاری

حبت ھا وکارھا و اقدام ھای ديپلماتيک آقای روابط مصر و ايران در سايه م
  شاپور بھرامی در حد بسيار گرمی قرار گرفته بود. 

در پی ديدار، جعبه نقره، کار دست ايران، به عنوان حسن نيت به آقای 
  حسنی مبارک داده شد.  

عربستان سعودی تلفنی آگاھی داد که اعليحضرت  رييس تشريفاتھمانشب 
ت ميکنند شاھنشاه در راه بازگشت حداقل برای پادشاه عربستان درخواس

دوساعت ناھار در عربستان ميھمان پادشاه سعودی باشند که مورد پذيرش 
  قرار گرفت. 

اين نمونه ای از سياست ويژه شاھنشاه بود در مقايسه با روابط خشنوت 
  آميزی که عربستان با رژيم جمھوری اسالمی دارد.  

ير گرمای بسيار شديد عربستان در سالن  گفتگو ھای زمان ناھار که در ز
انجام ميشد؛ پادشاه عربستان ھوای عربستان را خوب جلوه دادند که 

  شاھنشاه به عربی در پاسخ گفتند: «ھذالمکان».  

پس از آغاز شورش ھا، به دستور شاھنشاه آقای شاپور بھرامی از سفارت 
مقام ھم به شايستگی   مصر به سفارت فرانسه انتقال پيدا کرده بودند که در آن

  درخدمت دولت شاھنشاھی بوده اند.

  برخی از اين مراتب در کتاب فرانسه من موجود است. 

ھنگاميکه خمينی به فرانسه رفت، اعتراض ھايی به فرانسه وارد بود که 
چرا خمينی که بصورت توريست به فرانسه رفته بود تلويزيون و راديو در  

و ھمگی در  ھا پاسخ ھای مناسب نميدادنداختيارش ميگذارند که فرانسوی 
و وارونه آنرا در اختيار  گزارش ھای آقای شاپور بھرامی موجود است؛

  اطرافيان خمينی ميگذاشتند. 

در پی آنکه در رکاب شاھنشاه، از ايران خارج شديم، تنھا در نظر بود برای 
«اندروز»    مذاکره به آمريکا سفر کنند، و قرار بود آمريکايی ھا در فرودگاه

به استقبال بيايند و شاھنشاه با ھلی کوپتر به منزل يکی از دوستان خود 
  بروند. 
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در آسوان آگاھی دادند که دولت آمريکا صالح نميداند شاھنشاه به آمريکا  
بيايند. به عرض شاھنشاه رسيد و با کمک آقای اردشير زاھدی و روابطی 

سفير ايران در مراکش  سابقا  که آقای شاپور بھرامی از طريق برادرشان که  
 المی ھمبودند از پادشاه مراکش استعالم شد و چون قرار بود کنفرانس اس

  در مراکش تشکيل شود به مراکش سفر کرديم. چند روز بعد 

شوربختانه برخی از ھمکاران پيشين در سفارتخانه ھا با تمام مھر و محبت 
ھايی که آقای اردشير زاھدی و دولت شاھنشاھی ويا سفيران شاھنشاه به 
اين کسان کرده بودند در اعتراض به دولت شاھنشاھی نامه ھا و اعالميه 

  ھايی امضا کرده بودند. 

تشريفات خاکسپاری در حد بسيار فوق العاده به   ،پس از درگذشت شاھنشاه
شد. پرزيدنت انورسادات پرسيدند چند  برگزارانورسادات  پرزيدنت دستور

افسر برای حمل نشان ھای شاھنشاه الزم داريد، که نشان ھای شاھنشاه 
ود در سفر ھای رسمی روی سه بالش رسمی گذاشته شد. ھمواره رسم ب

  نشان ھای شاھنشاه و ھمراھان توسط کسانی که مسئول ھستند برده ميشود. 

تيمور تشريفات رسمی خاکسپاری با ھمکاری ھای آقای زاھدی و آقای 
و مھر ويژه پرزيدنت  رييس تشريفات پرزيدنت انورسادات، واينجانب

  انجام گرفت. شکوهانورسادات با 

ارتباط تلفنی و گفتگو ھای ما بصورت روزانه  خوشحال ھستم که ھمواره
ادامه دارد. ما در ايران درراه پيشرفت فوق العاده قدم برميداشتيم که خار  

  .شديمچشم بيگانگان 

اميدوارم ھمواره تندرستی باشد و زندگانی دراز باشد؛ تا اين دوستی ھای 
  گذشته ادامه پيدا کند. 

رامی معاون و مديرکل وزارت ميدانم، چه در زمانی که آقای شاپوربھ
امورخارجه بوده اند وچه در دوران سفارت، خدمت ھای ويژه ای به ايران 
و دولت شاھنشاھی شده است که در کتاب پيش رو با زبانی بسيار شيوا به  

  نگارش در آمده است.  

  

  امير اصالن افشار  دکتر 

   دربارشاھنشاھی تشريفاتکل ييس و رسفير 

   ٢٠١٩ دوم اکتبر
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کتاب پيش رو، خالصه ای از رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات و خدمتگزار در  
دوران شاھنشاھی است. اين يادداشت ھا سالھا نگاھداری شده بود و در فوريه سال  

  پيرايش شده و به صورت کتابی که پيش رو داريد در آمده است.   ٢٠١٩
  

ی شده است. ھمه بازگويی رويداد ھای مھمی  يادداشت ھا بصورت خاطره نويسی گرد آور
ھستند که به ترتيبی در گردش روزگار دولت شاھنشاھی تاثير داشته. چون بازگويی از  
رويداد ھايی است که برای نويسنده آن پيش آمده، از شيوه نگارش کامال معلوم است که  

  صداقت و بی طرفی کامل در آن رعايت شده است.  
  

سياسی، فرھنگی، اطالعاتی و اداری از سوی کسی که مستقيم در   رويداد ھا از ديدگاه
آنھا دخالت داشته است تنظيم شده است. بزرگترين اثر اينگونه بازگويی رويداد ھای آنچه  
پيش آمد زندگانی بوده اثر مثبت بزرگی است که ميتواند در زندگی آيندگان کشور از خود  

  بجا بگذارد.  
  

جابجايی ھا، رفتار ھا و کارھای انجام شده در کشور آگاه   آيندگان از دليل و اسباب،
ميشوند و درس مھمی برای اداره زندگانی شخصی و اداری و کشوری را پيش روی ما  
ميگذارد. اينگونه است که ملت ھای آگاه در رويارويی با مسائل مشابه از اشتباه پرھيز  

ادداشت ھا درھمه دوران کارير  ميکنند و به گمراھی کشيده نميشوند؛ چه نويسنده اين ي
اداری خود تالش کرده است از لغزش ھا پرھيز نموده و بھترين و ميھن پرستانه ترين  
راه را در خدمت به کشورش در وفاداری به قانون اساسی انتخاب بکند بدون آنکه  

  خواسته باشد برای ھمکار يا دوست ديرين خود پاپوش دوخته باشد.  
  

ای بسيار نجيب ايرانی است که به راستی در تمام دوران زندگی خود  نويسنده از خانواده  
ھمانند يک مقام عاليرتبه در کسوت يک ايرانی ولی در منتھای دوستی و افتادگی در راه  

  خدمت به کشورش انجام وظيفه کرده است.  
  

برخی از بخش ھای اين يادداشت ھا داستان ھای راستينی است که پيرايش دھنده اين  
اشت ھا خود دورادور به برخی از رويداد ھا ناظر بوده است و ميتواند از صميم قلب  يادد

بگويد، چقدر نوشته ھا بی ريا و بدون ھرگونه نيت و تنھا در کمال سادگی بدون بت  
  سازی تنظيم شده است.  

  
اين پيش درآمد نوشته پيرايشگر است و ارتباطی با متن نوشته ھای جناب آقای دکتر  

  شاپور بھرامی ندارد.  
  

ھرجا در کنار گاھشمار ايرانی خورشيدی در درون پرانتز شماره ای ديده ميشود به پاس  
برآوردن آرزوی شاھنشاه انوشه روان که مايل بودند گاھشمار ايران از ھنگامه بی نظير  

انسانی کوروش بزرگ شاھنشاه ايران به بابل آغاز گردد بر ھمان بنياد بکار گرفته  و 
  سال پيش از گاھشمار تازی بوده است.   ١١۶٠شده است که 

  
    زير نويس ھای کتاب از سوی پيرايشگر به آن افزوده شده است.
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  نويسنده كيست؟
  

ايشان مينويسد: ((تحصيالت ابتدايی را درمدرسه جمشيد جم تمام کردم و 
سپس به ترتيب در دبيرستان ھای فيروز بھرام و شرف و دارالفنون به  
تحصيل پرداخته و ديپلم قسمت ادبی را دريافت نمودم و سپس در دانشکده 
ھای ادبيات و حقوق نام نويسی کرده وليسانسيه ادبيات شدم و دانشکده 
حقوق را نيز تا سال دوم ادامه دادم. ولی با ادامه تحصيل در سوييس به 

  دريافت ليسانس حقوق نايل شدم. 
  

پس از پايان تحصيالت در ژنو در مراجعت به ايران از طرف محصلين ايرانی 
در ژنو ماموريت يافتم تا با آيت هللا کاشانی رييس مجلس شورای ملی مالقات 

عی ارز محصلين که از طرف نخست وزير دکتر نموده و راجع به رفع قط
محمد مصدق به علت گرفتاری ھای ارزی و مالی دولت تصميم گرفته شده 

  بود مذاکره کنم. 
  

با پيشنھاد احسان نراقی که او ھم در ژنو تحصيل ميکرد، به اتفاق مادرش  
که خويش آيت هللا بود در دزاشيب شميران به ديدنشان رفتيم و پس از  

رخواست محصلين، آيت هللا گفتند؛ بگذار با زبان خودمانی وضع توضيح د
  خودم را توضيح دھم: 

  
ُ                           «اگر در مقابل دو کاسه پر از کثافت؛ يکی گ ه و ديگری شاش قرار گرفته                                          
باشی و مجبور باشی يکی از آندو را بخوری کداميک را انتخاب ميکنی؟!» 

ی) را انتخاب و خودشان جواب دادند؛ «من کاسه شاش (مقصود پادشاھ
  کرده ام؟!»  

  
به ھمين سادگی وضع سياسی وقت مملکت برايم توضيح داده شد! بدون 

  نتيجه مراجعت کردم.))  
  

  بايستی اضافه کرد:  
  

آذر ماه سال     ١٥فرزند فضل هللا بھرامی در    ١ آقای شاپور [بھرام] بھرامی،
ران در تھ ٢٤٦٣برابر با گاھشمار ايرانی  ١٩٢٤، ششم دسامبر ١٣٠٣

. پس از گذراندن تحصيالت ابتدايی و متوسطه برای ادامه  ٢متولد شدند 
آموزش ھا راھی اروپا شده و در ژنو، سويس مشغول و درجه ليسانس و 

 
از نظر مقام و عنوان تشريفاتی ايشان شايسته عنوان «جناب» ھستند ولی بنا به درخواست  - ١

  خودشان در اين زندگی نامه برداشته شده است.  
  از ھنگامه ورود صلح آميز کوروش بزرگ به بابل به استناد سيلندر کوروش بزرگ. - ٢
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دکترای خودرا در علوم سياسی و اجتماعی از دانشگاه ژنو دريافت می 
پس از پايان جنگ جھانی دوم به ايران  ١٩٥٠، ١٣٢٩نمايند. در سال 

  گشت می کنند.باز
  

در وزارت پيشه و ھنر مشغول  ٢٤٨٩برابر با  ١٩٥٠، ١٣٢٩در سال 
سوييس با مرخصی بدون  –بکار می شوند. دوره دانشگاه و دکترا در ژنو 

  حقوق از وزارت پيشه و ھنر طی می شود. 
  

پس از بازگشت از ژنو ھمچنان در وزارت پيشه و ھنر مشغول بکار ميشوند. 
ايرانی ميشود  ٢٥٠٠که ھمزمان با سال  ١٩٦١برابر با  ١٣٤٠در سال 

دکتر بھرامی در وزارت پيشه و ھنر رييس اداره آمار و مطالعات اقتصادی  
رامی می شوند و در ضمن اداره نمايشگاه ھای بين المللی، به عھده آقای بھ

  است. 
  

  ايشان به ترتيب:
   

 معان اداره صادرات  
  رييس اداره آمار و مطالعات اقتصادی  
   رييس اداره نمايشگاه ھای بين المللی  
  بازرس ويژه 

  بوده اند. 
  

ايرانی  با سمت معاون ھييات  ٢٤٩١برابر با  ١٩٥٢، ١٣٣١در سال 
اچی) شرکت اقتصادی در کنفرانس اقتصادی ممالک اسالمی در پاکستان (کر

می کنند و در پی مالقات با ظفر هللا خان وزير خارجه پاکستان موضوع  نا 
برابری عوارض مرزی کاالھای ايران به پاکستان و معافيت کاالھای پاکستان 
به ايران مطرح و گزارش آن به وزارت پيشه و ھنر و امور خارجه فرستاده  

  می شود.
  

  مفخم بوده است. رياست کنفرانس در کراچی با آقای دکتر
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وزير خارجه وقت (دکتر حسين فاطمی)، انتقال آقای بھرامی را به وزارت 
  امورخارجه خواستار ميشود که مورد موافقت آقای بھرامی قرار نمی گيرد.

   
، پس از نخست وزيری تيمسار سپھبد زاھدی آقای ١٩٥٤،  ١٣٣٣در سال   

را مجددا خواستار ميشود، که عبد هللا انتظام وزير خارجه وقت، اين انتقال 
ارديبھشت   ٦  -  ١٣٢٩اسفند    ٢١با تصويبنامه ھيات وزيران انجام ميگيرد. (

١٩٥٥-١٩٥٠ – ١٣٣٤(  
 
مشاغل آقای بھرامی در وزارت امور خارجه مجددا از کارمندی اداره آغاز  

  می شود؛ شغل ھای ايشان به ترتيب عبارتند از:  
  

 ،اداره اطالعات مطبوعات 
  ،اداره حسابداری 
  .اداره دوم سياسی 

  
سپس به سمت منشی مخصوص معاون سياسی وزارت امور خارجه (آقای  
مصطفی سميعی که در غياب طوالنی وزير امور خارجه کفالت وزارت 

  امورخارجه را داشته است) منصوب می شوند. 
  

 -ندر سالھای پس از آن رييس دفتر وزارت امور خارجه (دکتر عليقلی اردال
)، و عضو ھييات ايران در کنفرانس پاکت بغداد در آنکارا ١٩٥٥، ١٣٣٤

بوده اند؛ (اعضای ھييات، عبارتند از: آقای رييس؛ نخست وزير، آقای حسين 
عالء، دکتر عليقلی اردالن، مدير کل سياسی، آقای عباس آرام، و عضو 

  ھييات شاپور بھرامی).
  

  ماموريت ھای خارج از کشور:
   

  ١٩٥٧( ١٣٣٦و دبير اول سفارت ايران در لندن، دبير دوم (
 (سرپرست امور کنسولی).

 .رايزن سفارت و متصدی امور اقتصادی در لندن 
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   .در خاتمه ماموريت و مراجعت به ايران، سرپرست اداره کتابخانه 
  سوييس. –رايزن سفارت ايران در برن 
   رييس دفتر وزارت امورخارجه (وزير خارجه آقای عباس آرام

١٩٥٩، ١٣٣٨ ،( 
  .سرپرست اداره روابط فرھنگی 
  مدير کل دبيرخانه وزير امور خارجه (وزير خارجه آقای اردشير

 ).  ١٩٦٧ژانويه  ١٢- ١٣٤٥ديماه  ٢٢زاھدی 
   .رييس کل تشريفات و پذيرايی ھای دولت 
  وزير  ١٩٧٢، ١٣٥١خارجه، معاون ثابت اداری وزارت امور)

 )،١٩٧١، ١٣٥٠امورخارجه آقای دکتر خلعتبری 
  رييس ھييات مديره باشگاه وزارت امورخارجه.  در عين حال طبق

تقاضای آقای دکتر ھوشنگ نھاوندی رييس دانشکده حقوق، بعنوان 
عضو ھييات مديره انيستيتوی مطالعات سياسی وابسته به دانشکده 

 ھند. حقوق ادامه خدمت ميد
 

پيش از سفر آقای دکتر بھرامی به لندن درمقام دبير دوم وزارت امور خارجه  
  ماموريتی به عھده ايشان ميگذارد که شرح آن در سند زير به آگاھی ميرسد.

  
آقای دکتر بھرامی در دوران معاونت وزارت امور خارجه برای اعزام 
کارمندان اداری، انتخاب مامور را در کميسيون مطرح ميکنند. در کميسيونی 
که با شرکت کارمندان با تجربه وزارت امور خارجه تشکيل ميشد تصميمات 
مھم مورد مشاوره و بحث قرار گرفته و سپس طبق مقررات مربوطه به 

رد اجرا گذاشته ميشد. از جمله برای اعزام کارمندان اداری که پيشتر مو
طبق دستور وزير ويا معاون اداری به ماموريت اعزام ميشدند در شورای 
اداری مطرح و طبق تصميم آنان مانند کارمندان سياسی به ماموريت اعزام 

از  می شدند. شايستگی ھا وکاردانی کارمندان در برخورد با دنيای بيرون
  ايران مورد توجه ويژه قرار ميگرفت. 

  
 ١٩٧٥در اوايل دی ماه سال 

در دوران وزارت امورخارجه 
شادروان آقای عباسعلی 
خلعتبری آقای شاپور بھرامی 
طبق امريه شاھنشاه  
آريامھر،  به عنوان سفير 
شاھنشاه آريامھر به قاھره 
اعزام ميشوند.  آقای بھرامی 

برابر با   ١٣٥٤از ديماه 
 ١٣٥٦تا اسفند ماه  ١٩٧٥
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در مقام سفير شاھنشاه آريامھر زندگی پر ماجرايی را در   ١٩٧٨برابر با 
  قاھره پشت سر می گذراند. 

  
ارتباط دوستی نزديکی که بين شادروان پرزيدنت انور سادات و انوشه روان 
شاھنشاه آريامھر بوجود آمده بود و به دليل ارتباط ھای تاريخی، سنتی، 

ياسی که ايران و مصر داشتند ھمواره ماموريت سفارت مصر  فرھنگی وس
از اھميت ويژه ای برخوردار بود. از اينرو به دليل اعتماد ويژه ای که 
شاھنشاه آريامھر به آقای شاپور بھرامی داشتند ايشان پيرو اميريه شاھنشاه 
در مقام سفير در قاھره ماموريت پيدا می کنند. حساسيت موقعيت مصر در  

ه جھانی ايجاب ميکرد تا گزارش ھای سفير شاھنشاه آريامھر در قاھره صحن
  در سفر ھای ويژه ايشان به تھران به عرض شاھنشاه رسانده شود. 

  
تا دی ماه  ١٩٧٨برابر با  ١٣٥٦در پی سفارت در قاھره در اسفند سال 

) آقای شاپور بھرامی سفير شاھنشاه آريامھر در پاريس  ١٩٧٩( ١٣٥٧
  ھمزمان مسئوليت سفارت در کشور پرتقال را ھم به عھده دارند.  ھستند، که  

  
در ھنگامه ورود خمينی به  ١٩٧٩به ويژه در سالھای پيش از شورش 

پاريس رخداد ھايی بوده است که آقای بھرامی گزارش ھای  مفصلی به  
تھران فرستاده اند و يا در سفر ھای تھران در شرفيابی ھا حضور شاھنشاه 

  اند.    ی ارائه دادهمطالب جامع 
  

  کتاب پيش رو گزارش رويداد ھای اين دوران است.
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  از وزارت اردشير زاهدي

  تا سفارت در مصر
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 يادداشت هاي پراكنده  
  

برخی رويداد ھايی از آنچه که خود شاھد و ناظر بوده ام ويا در اجرای آن  
ماموريتی داشته و انجام دادم بدون کم و زياد در اينجا به تاريخ سپرده 

  ميشود تا با گذشت زمان از خاطر ھا محو نشود. 
  

سال خدمت در تشکيالت دولتی براثر حوادث گوناگون موقعيت   ٣٧در جريان  
نصيبم گرديد و توانستم بارجال عصر در تماس بوده باشم. از  ھای ممتازی 

) توسط دختر عمويم سيمين بھرامی که ھمسر شاھپور ٢۴٨۴(  ١٣٢۴سال  
  ٣احمد رضا بود با خاندان سلطنتی ارتباط برقرار سازم.   

  
) در عين تحصيل در دانشکده حقوق و ادبيات (در ٢۴٨۵( ١٣٢۵از سال 

طنه) در وزارت پيشه و ھنرشروع به خدمت زمان نخست وزيری قوام السل
) در سوييس به تحصيل ٢۴٩٠(  ١٣٣٠) تا  ٢۴٨٧(  ١٣٢٧کرده و از سال  

  ادامه داده و دکترای علوم سياسی و اجتماعی از دانشگاه ژنو دريافت نمودم.
  

ھنگام نخست وزيری آقای دکتر محمد مصدق و وزارت آقای دکتر اخوی 
س اداره کل آمار و مطالعات اقتصادی سرپرست اداره صادرات و سپس ريي

و ھمچنين رييس اداره نمايشگاه ھای بين المللی وزارت پيشه و ھنر، که به 
  وزارت اقصاد تغيير نام يافت بودم. 

  
) مرحوم دکتر حسين فاطمی وزير ٢۴٩٠( ١٣٣٠در ماه ھای پايانی سال 

مشورت   خارجه وقت دستور اشتغال مرا به وزارت امور خارجه داد، ولی با
  و نظر عمويم ميرزا عبدهللا خان بھرامی با اين انتقال موافقت ننمودم. 

 

ھشتمين فرزند و پنجمين پسر ) ٢۵٢٠(   ١٣۶٠–  ١٣٠۴) ٢٤٦٤(    احمدرضا پھلویشاھپور -   ٣
  .بود پھلوی -و دومين فرزند ملکه عصمت دولتشاھی رضا شاه پھلوی

بود   به دنيا آمد و پس از تحصيالت ابتدايی مشغول تحصيل در مدرسه نظام ١٣٠۴مھر  ۵او در 
ا ب) ٢٤٨٠( ١٣٢٠در سال  به زور پدر بزرگوارش رضا شاه بزرگکه پس از برکناری و تبعيد 

برای ادامه تحصيل به بيروت رفت. ) ٢٤٩٣( ١٣٢٣به آفريقای جنوبی رفت و در سال  ايشان
  .به ايران بازگشتبزرگ پس از مرگ رضا شاه  واالحضرت

دختر  سيمين تاج بھرامی  دوشيزه  با  )  ٢٤٨٥خورشيدی (  ١٣٢۵پس از بازگشت به ايران در سال  
 سيد حسن مدرس ،در صحن مجلس شورای ملیھمان کسی که   ،دکتر حسين احياءالسلطنه بھرامی

بجا مانده    و شھال پھلوی  ھای شاھرخ  اين ازدواج دو فرزند به نام  . ازازدواج کرد  را ادب ميکند،
شاعر و  دختر محمد بزرگ نيا معروف به دانش بزرگ نيا با رزا بزرگ نيا) ٢٤٩٧( خورشيدی

 ناز پھلویو پری نامھای شاھين، شھرنازنويسنده ازدواج کرد و از او نيز صاحب سه فرزند به 
  .شد
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) در زمان نخست وزيری سپھبد زاھدی ھنگاميکه ٢۴٩٢(  ١٣٣٢در سال   

از طرف دولت به عنوان ھييت ايرانی در کنفرانس اقتصادی کشور ھای 
م وزير اسالمی در کراچی شرکت داشتم بنا به پيشنھاد آقای عبدهللا انتظا

خارجه وقت و تصويب ھيات وزيران به وزارت امور خارجه منتقل و با 
وجود مشاغل مھم و عمده ای که پيشتر داشتم دوباره از درجه کارمندی  

  وزارت امورخارجه شروع به خدمت نمودم. 
  

گذشته از سعی و اھتمامی که ھمواره در امور محوله معمول ميداشتم بخت 
نارم بود، بطوريکه در مدت کوتاھی از کارمندی و اقبال نيز ھميشه در ک

اداره اطالعات و مطبوعات، اداره حسابداری وزارت امور خارجه به دستور 
آقای مصطفی سميعی معاون سياسی و سرپرست وقت وزارت امور خارجه 
بجای آقای دکتر حسين لقمان ادھم به سمت منشی مخصوص ايشان برگزيده 

ال، از طرف آقای علينقی اردالن وزير شدم. در کابيه آقای حسين ع
امورخارجه، باز ھم بدون ھيچ نوع آشنايی شخصی با ايشان بدون اطالع 
قبلی بجای حسنعلی منصور به سمت منشی مخصوص وزير امور خارجه 

  برگزيده شدم. 
  

) به سمت دبير اول سفارت ايران در لندن منصوب ٢۵٠٧( ١٣۴٧درسال 
سفير کبير وقت، سرپرستی امور کنسولی و به دستور آقای علی سھيلی 

  ايرانيان در لندن به عھده اينجانب واگذار گرديد. 
  

) با کالبد شادروان پدرم که در آلمان بدود حيات ٢۵٠٠( ١٣۴٠در سال 
گفته بود به ايران مراجعت کردم. در اين ھنگام آقای دکتر منوچھر اقبال به  

و بدرخواست ايشان و تصويب سمت سفير کبير در لندن منصوب گرديده بود  
وزارت خارجه قرار شد يکسال ديگر در لندن بمانم ولی با منتفی شدن 

  سفارت ايشان اينجانب نيز به تھران بازگشت نمودم.
  

پس از آمدن به تھران، در سمت معاون اداره دوم سياسی خدمت ميکردم؛ 
ه سمت بنا به تقاضای آقای حسن ارسنجانی وزير کشاورزی که ھمان سال ب

سفير کبير در رم منصوب شده بود پيشنھاد ماموريت به رم با سمت رايزن 
) برايم به عمل آمد و با وجود تصويب شاھنشاه ودستور ١درجه يک ( 

وزارت امور خارجه از قبول آن ماموريت معذرت خواستم و چندی بعد به  
) «نفر دوم» به سفارت ايران در برن ماموريت ٣سمت رايزن درجه سه (

  يافتم. 
  

پس از دوسال خدمت در اين پست بنا به تصميم وزارت امور خارجه به جھت 
صرفه جويی ھايی که در تمام نمايندگی ھای سياسی ايران در خارج شد 
احضار شده و به تھران آمدم و ابتدا سرپرست اداره کتابخانه و سپس به 
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سمت رييس دفتر آقای عباس آرام وزير امور خارجه وقت و سپس به سمت  
  پرست اداره کل امورفرھنگی منصوب گرديدم. سر
  

در تغييرات بعدی کابينه که آقای اردشير زاھدی وزير امور خارجه معرفی  
گرديد مجددا به رياست دفتر وزير خارجه  منصوب گرديدم. در اين زمان به  
دستور وزير امور خارجه به آمريکا سفر نموده و پس از مطالعات در  

ين کشور، دبيرخانه وزير امور خارجه را با  تشکيالت وزارت خارجه ا
مقررات و آيين نامه جديد ايجاد نمودم و با مقام سفير کبير به سمت مديرکل 
دبيرخانه؛ پنج سال به خدمت ادامه دادم. سپس به سمت رييس کل تشريفات 

ساله   ٢۵٠٠وزارت امورخارجه منصوب و پس از پايان جشن ھای 
) ھمايون به مقام معاون ثابت اداری ١يک (شاھنشاھی ودريافت نشان درجه  

  و مالی و کنسولی وزارت امور خارجه گمارده شدم. 
  

) بنا به اراده شاھنشاه به سمت سفير ايران در مصر  ٢۵١۶(  ١٣۵۶درسال  
) به سمت سفير ايران در فرانسه و پرتقال افتخار  ٢۵١٧(  ١٣۵٧و در سال  

  يافتم.
  

  
  سردر ورودی سفارت ايران در پاريس
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  رييس دبيرخانه و سوء تفاهم با آقاي اميرخسرو افشار در باره
  انتصاب آقاي محسن اسفندياري به سفارت كانادا

  
تغيير قريب الوقوع آقای عباس آرام وزير امور خارجه و انتصاب آقای خبر  

اردشير زاھدی به اين سمت مانند بمبی در وزارت امور خارجه ترکيد. از  
تالش ميکرد که نزديکی بيشتری را با وزير خارجه جديد اين ساعت ھرکسی  

نمايش داده و از اين راه شايد مقام تازه ای بدست آورد. آقای آرام نيز با 
سرعت ھمه کارھای وزارت خارجه را به انجام رسانيده وخود را آماده برای 

  واگذاری وزارت امور خارجه به آقای زاھدی مينمود.
  

اب آقای زاھدی به سمت وزير امور خارجه ميگذشت دو ماه و اندی از انتص
که ايشان با فعاليت بی نظيری مشغول تغيير رويه و ايجاد يک ديناميسم در  
روش کارھا و بخصوص مطالعه در باره انتصاب ھای جديد بودند.  ولی 
ھنوز در سطح باالی وزارت امور خارجه آقای جمشيد قريب، آقای محمد 

سياسی وآقای پرويز خوانساری مشاور وزير و رضا اميرتيمور مديرکل 
سرپرست و معاونت اداره اطالعات وزير خارجه به کار مشغول بودند وافراد 

  ديگری ھنوز به دستور وزيرخارجه جديد منصوب نشده بودند. 
  

يادم نيست چه روزی بود ھنگامی تلفن دفترم زنگ زد ووزير خارجه با 
بيا ميخواھم با تو مذاکره کنم. در راس  محبت گفتند؛ شاپور نيم ساعت ديگر  

ساعت موعود در دفتر ايشان بودم و خيلی دوستانه و صميمانه فورا رفتند 
و درباره اداره روابط فرھنگی و اھميت آن در دنيای امروز وفعاليت ھايی 
در اين زمينه بايد امکان مذاکره بعمل آيد؛ ولی يکمرتبه آقای زاھدی موضوع 

اظھار داشتند ھمانطورکه ميدانيد به امر اعليحضرت بايد را تغيير داده و 
تغييرات اساسی در ارگان وزارت امور خارجه داده شود وبرای اينکار احتياج 
به ھمکاری افرادی که به امور وارد بوده و مورد اعتماد باشند داريم و 
نميدانم چرا آرام بدون نظر من ترا از سرپرست دفتر وزير تعويض کرده در 

رتيکه چندين ماه پيش که قرار شد من وزير خارجه بشوم تنھا کسی که صو
برای دفتر وزير خارجه مورد تاييد خود و چند تن ديگر از ھمکاران بود 

  شخص تو بودی...!
  

بھر حال من تصميم گرفته ام ترا دوباره به دفترم عودت دھم و از تو ميخواھم 
  بامن ھمکاری نمايی..!

  
قات آقای پرويز خوانساری معاون امور فرھنگی که يکساعت پس از اين مال

غير رسمی تمام کارھای وزارت امور خارجه را نيز قبضه نموده بودند به 
دفتر من آمدند و اظھارات آقای وزير خارجه را تاييد کردند؛ که از مدت ھا  
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قبل آقای زاھدی ترا برای ھمکاری نزديک خودشان در نظر گرفته بودند و 
  ام نيز در جريان اين تصميم بود. حتا آقای آر

  
از بامداد روز بعد مجددا کارم را در دفتر وزير شروع نمودم. طرز کار و  
ساعت کاری آقای زاھدی کامال با عادات و سنت وزارت امور خارجه فرق  
داشت و اينجانب بيشتر اوقات تا نيمه شب با چند تن ھمکاران جوان از جمله  

مام در  آقايان شادروان حسنعلی ھنجنی و دکتر حسينی فرد که با محبت ت
  کنارم بودند تقريبا تمام کارھای جاری وزارت خارجه را انجام ميداديم. 

  
از نقطه نظر تجربه و کار بينھايت جالب 
بود ولی چون مرکز قدرت شخص وزير 
بود و قادر نبودم تقاضاھای مختلف  
ھمکاران و دوستان را برآورده و مانند 
گذشته موافقت وزير خارجه را به آنھا 

با اشکاالت زيادی مواجه  جلب نمايم
بودم؛ به ويژه سوء تفاھمی که با دوست 
قديمی آقای اميرخسرو افشار درباره 
انتصاب دوست مشترکمان آقای محسن 
مرآت اسفندياری به سمت سفير در کانادا  
پيش آمد مرا خيلی متاثر نمود؛ اما بخوبی متوجه بودم که رويه کار تغيير 

  عينا اجرا نمود.  يافته است و بايد دستورات را
  

آقای زاھدی به آقای افشار پيشنھاد نموده بودند که به سمت قائم مقام وزير  
خارجه مشغول کارشوند؛ آقای افشار در مقابل ميگفتند که بايد به سمت وزير 
مشاور و قائم مقام وزارت امور خارجه منصوب گردند تا با آزادی بيشتر 

تصميمات الزم را بگيرند، و اين  بتوانند در ھيات دولت شرکت نموده و
  گفتگو ھا موجب شده بود که انتصاب آقای اميرخسرو افشار به تعويق بيافتد. 

  
در اين ميانه آقای زاھدی عجله داشتند تا زودتر آقای جمشيد قريب معاون 
سياسی را به ماموريت فرستاده و اين پست را برای آقای محمد رضا 

  اميرتيمور واگذار نمايند.
  
ر ھر حال يکروز وزيرخارجه به من دستور دادند که فورا سفير کانادا را  د

در دفترم احضار نموده وبرای آقای محسن مرآت اسفندياری که در اسپانيا 
سفير بودند تقاضای پذيرش بنمايم. به ايشان گفتم آقای مرآت اسفندياری 

ين سابقه تازه چندی است که به اين ماموريت اعزام شده اند و گذشته از ا
ندارد که رييس دبيرخانه تقاضای پذيرش بنمايد. اگر اجازه بدھند رييس کل 
تشريفات يا مدير کل سياسی اينکار را انجام دھند. آقای زاھدی گفتند دستور 
من اين است که شخص خودت اينکاررا انجام داده و ھيچکس حتا دوست 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „„   __________ 
 

صميميت دوستی من   مشترکمان افشار ھم نبايد از آن مطلع شود (از قدمت و
  با ايشان بخوبی آگاھی داشتند).

  
دستور وزير خارجه انجام شد؛ وگزارش آن نيز خطی تھيه و در گاوصندوق 

  دبيرخانه بايگانی گرديد. 
  

چند روز بعد آقای افشار از من پرسيد درباره تغيير محسن اسفندياری چه 
است از آقای زاھدی   اطالعی دارم؟! نا چار به ايشان گفتم خبری ندارم و بھتر

بپرسيد و موضوع به ھمينجا ختم شد. چند ھفته پس از آن پذيرش آقای  
محسن اسفندياری رسيد وبرای صدور احکام وفرمان ايشان ناچار پرونده 

  محرمانه دبيرخانه را به اداره کارگزينی فرستادم. 
  

  درھمين زمان آقای اميرخسرو افشار نيز به سمت قائم مقام وزير خارجه 
منصوب گرديد و اولين دستور ايشان مطالبه پرونده آقای محسن مرآت 
اسفندياری از کارگزينی بود...!  با ديدن گزارش خطی اينجانب و اينکه به 
ايشان گفته ام اطالعی از کار ندارم، برخورد بسيار بدی با ايشان پيدا کردم 

مسئوليت و  که ماه ھا بطول انجاميد، و نتوانستم به ايشان بقبوالنم که
دستورات اداری را ديگر نميتوانم با دوستی و يگانگی مخلوط بنمايم و ھنوز 

  نميدانم که ايشان عذر مرا پذيرفته اند يا نه؟!  
  

به ھرصورت با انتصاب آقای زاھدی به وزارت امور خارجه دوران جديدی 
شروع گرديد و کارمندان وزارت خارجه با آزادی بيشتری افکار و نظرات 

ود را به استناد مدارک و اوضاع وقت در گزارش ھای متعدد  بيان مينمودند خ
و با شکوفايی استعداد  
و دانش و فعاليت ھای 
خفته ھمکاران موفقيت 
ھای ممتازی برای 
وزارت امور خارجه در  
ارکان دولت بدست 

  آوردند. 
  

ناگفته نماند؛ گزارش 
ھای ھمکاران حتا  
آنھايی که در خط مشی 

نبود توسط   سياسی وقت
آقای زاھدی وزير امور 
خارجه عينا به عرض 
شاھنشاه می رسيد و 

  دست چين نميشد.



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „†   __________ 
 

  مسافرت به عنوان منشي شاهنشاه به  –وعده سفارت در سوييس
Saint Moritz 

  
حدود يکسال از وزارت آقای زاھدی ميگذشت و ظرف اين مدت تغييرات 
زيادی در تمام امور وزارت امور خارجه به عمل آمده بود، از جمله توسعه 

  وبسط دفتر وزير که بنام اداره کل دبيرخانه عنوان ميگرديد. 
  

يکروز آقای وزيرخارجه به من گفتند خيلی مايلم دبيرخانه، مانند ساير کشور 
ای پيشرفته باوسايل مدرن مجھز گردد و اداره رمز با ماشين ھای ھ

مخصوص تلکس بتواند وظايف خورا بھتر از ھميشه انجام دھد و برای اين 
منظور بايد يک اساسنامه جديد و مدرن تھيه گردد و شما بايد برای مطالعه  

  در طرز کار تشکيالت وزير خارجه آمريکا سفری به واشنگتن برويد. 
  

ھفته بعد اينجانب در واشنگتن مشغول مطالعه تشکيالت دفتر وزير خارجه  
آمريکا بودم و با کمک ھمکاران و آقای ھوشنگ انصاری سفير و مقامات  
وزارت خارجه و کاخ سفيد آمريکا اين مطالعه و کار آموزی مدت سه ھفته  
 بطول انجاميد و گزارش مفصلی با مدارک الزم تھيه و در مراجعت تقديم

  آقای وزير خارجه نمودم. 
  

اغلب اين پيشنھاد ھا جامه عمل پوشيد، و دبيرخانه يکی از بھترين و 
مھمترين قسمت ھای وزارت خارجه گرديد و ھرروز بامداد تلگراف ھای  
واصله از نمايندگی ھای شاھنشاھی بانضمام خالصه ای از گزارش ھای مھم  

اضافه خالصه جرايد خارجی سياسی ادارات وزارت امور خارجه تنظيم و به  
توسط اينجانب به آقای زاھدی در حصارک تسليم ميگرديد و سپس اغلب به 

شرفياب   ١٢:٠٠اتفاق به کاخ سعد آباد ويا نياوران رفته و ايشان در ساعت  
شده و گزارش ھارا به شرفعرض ميرساندند و در مراجعت توی اتومبيل تا 

نموده و اينجانب به محض ورود   وزارت خارجه دستورات شاھنشاه را ابالغ
ساعت پس از نيم روز بود بالفاصه جواب  ٢به دفترم که معموال حدود 

  تلگراف ھا و گزارش ھا وساير امور را تھيه، مخابره ويا توزيع مينمودم.
  

پس از مدتی آقای وزير خارجه برای قدردانی از من فرمان سفارت برايم 
منصوب شدم و باز ھم امور وزارت صادر و به مقام مدير کلی دبيرخانه 

  خارجه به ھمين منوال و با سرعت ميگذشت. 
  

ناگفته نماند که در تمام شبانه روز اداره رمز ودبيرخانه درخدمت بود و يکی 
از معاونين يا مدير کل ھا شب را در وزارت خارجه کشيک ميداد؛ واگر  

زير امور تلگراف مھمی واصل ميشد بدون توجه به ساعت به استحضار و
  خارجه رسانيده ميشد. 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „‡   __________ 
 

يکروز آقای زاھدی وزير خارجه از من پرسيدند آيا مايلم به ماموريت خارج 
بروم؟ پرسيدم کجا؟! گفتند بزودی ماموريت سفير ما در سوييس پايان ميابد 
و شما به برن ميرويد. خوشحال شدم. چندی نگذشت، زمستان رسيد؛ يکروز 

کاخ نياوران ميرفتيم گفتند؛ امروز پيشنھاد که به اتفاق آقای زاھدی به 
بود که در   ١٣:٣٠ماموريت تو را به شرفعرض ميرسانم.. حدود ساعت 

سالن آيينه دفتر کار اعليحضرت باز شد و شاھنشاه و آقای زاھدی خارج 
  شدند.

  
شاھنشاه با صدای بلند فرمودند حاال که قرار شده حسين لقمان ادھم (رييس 

اھی) بجای رھنما به برن برود بھرامی را برای مدتی کل تشريفات شاھنش
ميباشيم جھت ارتباط با دولت و   St. Moritzکه در سنت موريتس    

  کارھای جاری به آنجا بفرستيد. 
  

متوجه شدم شايعه اختالف بين آقای لقمان ادھم و آقای علم وزير دربار 
آقای علم   شاھنشاھی صحيح بوده و در حقيقت انتخاب ايشان به تقاضای

  صورت گرفته است. به اين ترتيب سفارت اينجانب به سوييس منتفی گرديد. 
  
  
  

  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „ˆ   __________ 
 

  ماموريت سنت موريتسSt. Moritz  
  

تنھا رابط شاھنشاه و دولت من بودم. با  St. Moritzسنت موريتس در 
دوتن از ھمکاران وزارت امور خارجه که با صميميت تمام خدمت مينمودند 

بحالت کشيک وکار ميگذرانديم؛ و البته از لطف و عنايت ساعت را    ٢۴تمام  
اعليحضرتين نيز بی نھايت مستفيض ميگرديديم؛ چنانکه اغلب اينجانب نيز 

  جزو مدعوين بشام حضورشان دعوت داشتم. 
  

در يکی از دعوت ھای شام شاھنشاه از رجالی که برای ديدن  -١
ت داشتم در اعليحضرتين به سنت موريتس ميامدند اينجانب نيز دعو

سالن مخصوص ھتل ويژه اعليحضرتين به اتفاق آقای حسين صادق 
و آقای اميرھوشنگ دولو ودکتر آتابای در انتظار ورود مدعوين 
بوديم. ميھمانان يکی، يکی ميرسيدند و شاھنشاه؛ ما چند تن را به 
ھمه معرفی ميفرمودند؛ ھنگاميکه اعليحضرت ملک حسين پادشاه 

آقاخان وارد شدند شاھنشاه با «لبخندی» اردن و پرنس کريم 
اميرھوشنگ دلو را به عنوان «پرنس دولو» معرفی فرمودند پس 
از اين واقعه اميرھوشنگ دولو من را شاھد ميگرفت که شاھنشاه  
ايران اورا ملقب به پرنس فرموده اند وبايد ھمگی اورا با اين عنوان 

 خطاب بکنند! 
ی اميرھوشنگ دولو پيشخدمت روز دوم ورود به سنت موريتس آقا -٢

ويژه شاھنشاه که ھميشه در رکاب بود و بمن ھم خيلی اظھار محبت 
مينمود اظھار کرد؛ مطلب مھمی دارم که بايد به تو بگويم، فورا به 
اتاقم در ھتل بيا.  نزد او رفتم؛ اظھار داشت؛ اکنون که افتخار داری 

گرفته و رعايت ھرروز و شب شرفياب باشی بايد رسوم الزم را ياد  
بکنی. گفتم چه قصوری شده است؟ اظھار داشت طرز تعظيم کردن 

دست   –تو درست نيست و اين بی احترامی است! بايد صاف بايستی  
ھارا روی ھم بگذاری و سرت را تا روی زانو ھا خم بنمايی و 
خودش چندين بار اين عمل را تکرار کرد و سپس از من خواست که  

تعظيم را تمرين بکنم. پس از مدتی اظھار داشت   چندين بار اين گونه
اکنون بھتر شده است ولی بايد خيلی سعی بنمايی که کامل بشود، 

 چون اعليحضرت متوجه اين امور ميباشند!!  
  

اينجانب با کمر درد شديدی که ھميشه دارم اين گونه تعظيم را کار معضلی  
  ديدم ولی اعتراف ميکنم که قبول کردم!

  
روز بعد که شرفياب شدم تعظيم تعليم ديده را نمودم ولی درد کمر بقدری 
شديد شد؛ بی اختيار فرياد کوچکی کشيدم. شاھنشاه فرمودند چه شده است؟!  
مراتب را بعرضشان رسانيدم خيلی خنديدند و گفتند: «طبق معمول خودت، 

  رفتار کن و به حرف ديگران و بخصوص اين خرس ترتيب اثر نده»!  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „‰   __________ 
 

  مسافرت هيات هاي ايراني به  –واقعه سيل در جنوب ايران
  تلگراف تقدير از نخست وزير –عراق 

  
باز ھم يکسال ديگر گذشت؛ ولی کماکان مسئوليت دبيرخانه را بعھده دارم. 

آقای اردشير زاھدی وزير امور خارجه به اينجانب  ١٩۶٩در اوايل بھمن 
ل گذشته در التزام رکاب ملوکانه آگاھی دادند که طبق امر شاھنشاه مانند سا

به سنت موريتس خواھم رفت، مقدمات کاررا فورا فراھم بنمايم. با تجربه  
ايکه از سال پيش به دست آورده بودم وسايل الزم را تھيه و آقای ايرج 
پورجالل ويکی ازکارمندان جوان و فعال و محرم اداره رمز را نيز باخود به 

  سنت موريتس بردم. 
  

بھمن نخستين روزی که اعليحضرتين تشريف آوردند طبق روال  ٢٩روز 
سال پيش که تلگرافھا و گزارش ھارا شخصا به شرفعرض ميرساندم؛ آماده  
شده بودم که آقای دکتر ايادی پزشک مخصوص شاھنشاه به دفترم وارد و 
گفتند طبق امر ملوکانه تلگرافھا را تسليم ايشان بکنم، و ناچار پوشه تلگراف  

و گزارش ھا را تسليم ايشان نمودم. چند دقيقه بعد دکتر ايادی مراجعه و  ھا  
عين پوشه را به اينجانب مسترد و اظھار داشت اعليحضرت فرمودند 

  يکساعت ديگر بھرامی مانند سال پيش خودش تلگراف ھارا بياورد. 
  

پس از    ٧بامداد و    ١١با اين دستور بازھم ھرروز دوبار يعنی حدود ساعت  
وز تمام گزارش ھا و تلگراف ھای واصله و پيغام ھای تلفنی از تھران  نيمر

و ساير نمايندگی ھای شاھنشاھی را که يادداشت کرده بودم به شرفعرض 
رسانيده و اوامر ملوکانه را با تلکس دفترم به وزارت خارجه  و مقامات  

  مربوطه ديگر ابالغ مينمودم وکسی در اين کار واسطه نبود. 
  

برای مذاکرات جھت رفع اختالف در باره سرحد آبی (خط   آنروز ھا
) اروند رود (شط العرب) و مقررات کشتيرانی با دولت  Talvegتالوگ

عراق  که اعالم کرده بود شط العرب جزيی از خاک عراق است و ھر کشتی 
که با پرچم ايران قصد عبور از اين آبراه را دارد بايد پرچم ايران را نيمه  

ند؛ ولی عکس العمل ايران نيز سريع بود واعالم کرد قرارداد  افراشته بک
) ھيياتی به ١٩۶٩آوريل    ١٩را باطل و ملغی اعالم ميکند (  ١٩٣٧سرحدی  

رياست دکتر عباس خلتعبری معاون سياسی وزارت امورخارجه به بغداد  
عزيمت نمود. در ھمان زمان آقای دکتر مھدی پيراسته سفير پيشين ايران 

ماموريتش اندکی پيش پايان گرفته بود و شايع بود که با داشتن    در عراق که
روابط نزديک و محرمانه با مقامات عاليه عراقی قادر است اين مسئله را 
به نفع ايران حل بنمايد بطور غير رسمی از طرف سازمان اطالعات و امنيت 

ه آقای نيز به بغداد اعزام گرديده بود. بعد از چند روز مذاکره مفصل باالخر
دکتر خلعتبری دريافت که پيشنھادات عراق برای وقت تلف کردن است وحتا 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    „Š   __________ 
 

مذاکره درباره آن نيز بصالح ايران نيست و بھمين ترتيب مراتب را به 
  وزارت خارجه در تھران تلگراف نمود. 

  
در ھمان حال دکتر پيراسته نيز که مستقيما مشغول مذاکره محرمانه با مقام  

طی تلگرافی به سازمان اطالعات و امنيت اطالع داد که  ھای عراقی بود؛ 
مذاکره در باره پيشنھاد دولت عراق ادامه دارد و حسن تفاھم کامل در اين 
مورد برقرار ميباشد. اتفاقا در ھمين تاريخ يک ھيات نظامی به رياست 
آرتشبد آريانا رياست ستاد ارتش در مراجعت از سفر رسمی در مراکش قرار  

راق نيز بازديد رسمی بنمايد و تلگرافی در اين زمينه برای اطالع بود از ع
  وزارت دفاع مخابره کرده بود.

  
اين سه تلگراف ھمزمان از ھر سه مرجع مختلف برای آگاھی شاھنشاه به 

  اينجانب مخابره شده بود. 
  

  
  

بعد از ظھر يک روز سرد و برفی که شاھنشاه  ۴بخاطر دارم حدود ساعت 
 Suvrettaدند به اسکی بروند در گوشه ای از سالن ھتل نتوانسته بو

House St. Moritz     که دفتر اينجانب و ھمکاران در ھمان ھتل بود به
اتفاق آقايان حسين صادق و اميرھوشنگ دولو و دکتر ايادی چای صرف  
مينمودند، گزارش ھای فوری روز را به عرض رسانيده و اوامرشان را با  

  که فورا به تھران مخابره نمايم.  دقت يادداشت نمودم
  

در مراجعت به دفتر ضمن تھيه پاسخ تلگراف ھا متوجه شدم که درباره سه  
تلگراف فوق الذکر به دکتر خلعتبری دستور داده شده بود که فورا مذاکرات  
را قطع و به تھران مراجعت بنمايد. به ارتشبد آريانا ھم امر شده بود که از 
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وری بر مراجعت مسافرت به عراق صرفنظر بنمايد ولی به دکتر پيراسته دست
يا ادامه کار ابالغ نفرموده بودند. معموال طبق رويه وزارت خارجه در اين  
قبيل موارد که دستور نمی فرمايند ميبايستی فقط جواب داده شود «از  
شرفعرض پيشگاه مبارک ملوکانه گذشت»، يعنی دستور بخصوصی نيست، 

سازمان امنيت ولی من که متوجه اھميت موضوع به ويژه اختالف نظر بين 
و وزارت خارجه بودم تصميم گرفتم دوباره شرفياب شده و توجه شاھنشاه 

  را به اين امر جلب کنم. 
  

بنابراين مراجعت کرده و بعرض رسانيدم ھنگام نوشتن اوامر ملوکانه دچار 
  – آريانا  -اشتباه شده ام و استدعا دارد در مورد اين سه تلگراف (خلعتبری

ه صادر فرمايند. شاھنشاه سه تلگراف ياد شده را دوباره پيراسته) مجدا امري
با دقت مالحظه فرمودند و سپس فرمودند: «بله پيراسته ھم برگردد وديگر 

  کاری با آنھا نداشته باشد».
   

چند لحظه بعد دکتر ايادی که خيلی به من اظھار محبت مينمود به دفترم آمد 
که مورد خشم و عتاب و گفت عجب کاری کردی! ما ھمه مطمئن بوديم 

شاھنشاه قرار خواھی گرفت، چون کسی معموال روی نظر و تصميم شاھنشاه 
حرفی نميزند. بھر حال پس از مراجعت تو، اعليحضرت فرمودند: «بھرامی 
با دقت اوامر من را اجرا ميکندو در صورت شک و ترديد با بھترين وجھی 

ه به ھنگام شک و ترديد  بايد آنرا تصحيح نمود؛ بايد کارمندان دولت بدانند ک
  مجددا پرسش بنمايند». 

  
ناگفته نماند بعد از مراجعت ھييات وزارت خارجه و بی نتيجه ماندن مذاکرات  

شاھنشاه به  ١٩۶٩برای تعيين مرز آبی ايران و عراق در ميانه ماه فوريه 
نيروی دريايی دستور دادند تا بدون توجه به اعالميه مقامات عراقی که تا  
آن تاريخ طبق رويه قبلی و با آگاھی عراق انجام ميشد ناوجنگی! از اروند  
رود (شط العرب) بگذرد. فرمانده نيروی دريايی در جواب تلگرافی به 
شرفعرض رسانيد که مخاطرات اينکار زياد است و بنابراين اوامر ملوکانه  

  شب ھنگام و در تاريکی انجام خواھدشد. 
  

ر شدند و فرمودند: «به اينھا ابالغ کنيد ما دزد  شاھنشاه بی اندازه متغي
دريايی نيستيم که مخفيانه بگذريم، ما از آب و خاک ايران دفاع ميکنيم و از 
راه آبی خودمان ميگذريم؛ بايد شجاعانه و در روز روشن با پرچم افراشته  

  ايران ناوگان ما از اين آبراه مشترک بين دو کشور بگذرد». 
  

   شاھنشاه ابالغ ودقيقا اجرا شد.اوامر 
  

ھيچ واقعه ای ھم بوجود نيامد و برعکس از آن تاريخ بااين دستور ملوکانه  
  ايران به خط تالوگ و سرحد آبی ايران وعراق جنبه عملی دادند. 
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در ميانه اسپند ماه سيل مھيبی در جنوب ايران جاری شدو تلفات وخسارت 
ا نھايت جديت به کمک مردم شتافتند ھای زيادی وارد کرد. دولت و ارتش ب

و تا آنجا که ممکن بود اقدامات الزم به عمل آمد و نخست وزير مراتب  را  
  تلگرافی به شرفعرض رسانيد.

   
شاھنشاه امر فرمودند: «فورا از نخست وزير تقدير و در تمام مطبوعات و 
ر راديو تلويزيون منتشر شود». تقدير شاھنشاه از نخست وزير ضمن ساي

  تلگراف ھا ھمان روز مخابره شد. 
  

روز بعد آقای ھويدا تلفنی به شرفعرض رسانيد که متن تقدير ھنوز تلگراف  
نشده است. چند دقيقه بعد دکتر ايادی سراسيمه به دفترم آمده و گفت مگر 
تلگراف تقدير از نخست وزير را که خودت نوشته بودی و شاھنشاه توشيح 

پاسخ دادم چرا ھمان ساعت که توشيح فرمودند    فرمودند مخابره نکرده ای؟
ضمن ساير تلگراف ھا مخابره شد وبرای خاطرجمعی کپی تلکس را که يک  

عدد تگلراف ھای گوناگون ديگر از   ١۵طومار دراز لوله شده بود و شامل 
جمله تقدير از نخست وزير بود را به ايشان تسليم کردم.  تلگراف تقدير از  

وسط صفحه تلگراف ھای ذکر شده يعنی تلگراف   نخست وزير درست در
) مورد تلگراف ديگر ٨ھفتم از شروع طومار بود و پشت سرآن نيز ھشت (

مورد تلگراف مفقود شده باشد که    ١۵مخابره شده بود؛ يعنی ميبايستی تمام  
  آقای ھويدا تقدير خودرا دريافت ننموده باشند.

  
مقابل نورپنجره معاينه کرد تا   دکتر ايادی با دقت تمام صفحه طومار را در 

مطمئن بشود که کاغذ تلگرافی را بعدا به ھم نچسبانده باشند ووقتی ديد ھمه 
چيز عادی و تلگراف مخابره شده عين طومار را ھمراه برد و اعليحضرت 
نيز شخصا آنرا بازديد نموده و سپس امرفرمودند: «اين طومار را در  

نموده و به ھيچکس بدون دستور معظم بايگانی محرمانه به دقت نگھداری 
له داده نشود». البته ھمان دقيقه متن تلگراف تقدير از نخست وزير مجددا  
به وزارت امور خارجه مخابره گرديد و خيال کرديم در اداره رمز وزارت  
خارجه که زير نظر خودم اداره ميشد اشتباھی رخ داده و با مخابره مجدد 

ولی پس از يکی دوروز  تلگراف ھای عجيبی تلگراف موضوع منتفی است.  
دريافت نمودم مبنی براينکه در تھران يک کميسيون مخصوص به رياست  
دکتر شيالتی مدير کل سياسی وزارت خارجه برای تعيين مسئول اين واقعه  
تشکيل و بازجويی شديدی از ھمه بعمل آمده است؛ احساس کردم با توجه 

امور خارجه و نخست وزير وجود داشت، به شايعه اختالفی که بين وزير 
کارمندان اداره رمز جرات ابراز اشتباه خود را نداشته و تقصير را به گردن  
بنده انداخته اند و آقای وزير خارجه ھم گويا با توجه به روابط سردی که با 
نخست وزير داشت بھيچوجه نميخواست اين واقعه به عنوان غرض شخصی 

سيون را تاييد و رسما تلگرافی در اينمورد به عنوان گردد. گزارش کمي 
  حضور شاھنشاه مخابره نمود. 
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اعليحضرت پس از مالحظه اين تلگراف فرمودند: «به وزير خارجه ابالغ 
کنيد مقصر در تھران است و ھمانجا بگرديد»! ولی آقای زاھدی وزير خارجه 

من داشت  به استناد گزارش کميسيون و با وجود عالقه و اعتقادی که به 
زير بار نميرفت و اصرار داشت که مقصر بھرامی است وبرای اينکه ديگر 
من از جريان تحقيقات گزارش مطلع نشوم مطالب مربوط به اين موضوع را 
در يک پاکت ممھور و دريک کيف با قفل رمز ويژه به عنوان اعليحضرت 

شرفياب ارسال ميداشت. منھم کيف را عينا تقديم  ميکردم و روز بعد که 
ميشدم شاھنشاه کيف را گشوده به اينجانب مسترد داشته و ميفرمودند: «پس 
از مطالعه اوامر من، آنرا بسته و به وزارت خارجه ارسال نمايم» و مرتبا 
در حاشيه گزارشات مربوط به عدم مخابره اين تلگراف از سنت موريتس 

  مرقوم ميفرمودند «مقصر در تھران است».
  

خارجه اوامر شاھنشاه را نسبت به خودشان تعبير ميفرمودند   شايد آقای وزير
  که با شدت بيشتری تحقيقات را ادامه ميدادند.

  
دوروز بعد آقای خوانساری معاون وزارت خارجه تلفنی به من آگاھی دادند 
که آقای دکتر شيالتی باتفاق مدير کل پست و تلگراف و مدير کل بازرسی 

ت از اينجانب به سنت موريتس خواھند آمد وزارت دادگستری برای تحقيقا
و رسما ھم تلگرافی در اين زمينه از وزارت خارجه به من مخابره شد. عين 
تلگراف را به شرفعرض رسانيدم. فرمودند: «وقتی آمدند طومار تلگرام را  
که بايگانی کرده ای به آنھا نشان بدھيد و آنرا دوباره بايگانی کن».  روز 

ی وارد شد؛ و آقای دکتر شيالتی که خيلی اظھار تاسف  بعد ھييات بازرس
ميکرد مامور بازرسی از اينجانب است ولی «المامور و معذور»! وقتی 
طومار تلگراف ھارا ارائه دادم گفت چقدر بد شده است که ما به تلگراف 

قسم ھای تو و اوامر شاھنشاه که «مقصر در تھران است» توجه نکرده و 
را که تلگراف تقدير از نخست وزير نرسيده است را اداره رمز  سرپرست

قبول نموديم و گزارشھای طوالنی دائر به تقصير تو به وزير خارجه داده  
اند. گفتم مانعی ندارد حاال سعی کنيد موضوع را خاتمه داده و ذھن آقای 
وزير خارجه را روشن نماييد که مقصود شاھنشاه از جمله «مقصر در تھران 

  اداره رمز بوده است و بس!است» مسئول 
  

دکتر شيالتی با عجله ھمانروز به تھران مراجعت کرد و به محض ورود به 
وزارت خارجه طومار تلگراف ھارا که باو ارائه داده بودم از بايگانی اداره  
رمز بيرون کشيد و معلوم شد تلگراف مخابره شده است و متاسفانه اشتباھی 

و تلگراف برای آقای نخست وزير ارسال   از طرف  سرپرست اداره رخ داده
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نگرديده است؛ و کارمندان اداره رمز به ھيچ عنوان سھمی در اين اشتباه  
  ٤ندارند. 

  
از قرائن آقای وزير خارجه با توجه به گزارش ھای طوالنی که در اين 
موضوع به شرفعرض رسانيده بود خيلی ناراحت شده و دستور ميدھد که 

از کارمندان اداره رمز را در وزارت خانه توقيف و تحت سرپرست و سه تن  
محاکمه قرار دھند. يک ھفته بعد از اين توقيف دسته جمعی در وزارت 
خارجه آقای خوانساری به من تلفنی فرمودند و اظھار داشتند در اين واقعه 
ضربه سختی به وزير خارجه خورده است و بھيچوجه حاضر نيست اين 

ببخشد و توقيف آنان در وزارت خارجه برخالف قوانين  کارمندان بدبخت را
مملکتی است و ممکن است گرفتاريھای بزرگتری پيدا کنيم و بنابراين تو 
ھستی که ميتوانی مراتب را بشرفعرض رسانيده و اين کار را فيصله دھی. 
گفتم مانعی ندارد و گزارشی از تمام اين واقعه تھيه و نتيجه گيری کردم که  

ره رمز يکی از اداره ھای زير نظر اينجانب ميباشد آقای وزير چون ادا
خارجه حق دارند بنده را مسئول واقعی بدانند؛ چون نتوانسته ام تشکيالت 
صحيحی بوجود بياورم که چنين اشتباھی رخ ندھد، بنا براين تقاضای عفو 

  و اغماض از پيشگاه ملوکانه را دارم. 
  

ذاکره با آقای ھوشنگ انصاری وزير روز بعد که مشغول م  ١١حدود ساعت  
دارايی و دکتر فالح قائم مقام واعضای شرکت ملی نفت و چند تن ديگر از  
رجال که در انتظار شرفيابی بودند، بودم آقای دکتر ايادی به دفتر من وارد  
شد و با صدای بلند به ھمه حاضرين گفت خوب گوش کنيد: بھرامی گزارشی  

راف در تھران به شرفعرض رسانيده و تقاضای در باره مفقود شدن يک تلگ
عفو کرده است، اعليحضرت فرمودند: «بھرامی کارش را انجام داده و در  
تھران نيست که مقصر باشد. مقصر آنھايی ھستند که مسئوليت باالتری 
دارند»! خيلی ناراحت شدم چون کار بجاھای باالتر کشيده شده و اکـــنون 

   من وجه المصالحه شده ام.
  

روز بعد ھمسرم از تھران تلفن کرد که شب قبل به دعوت آقای زاھدی شام 
تن و چند سفير خارجی و ھمسرانشان نيز  ۴٠در حصارک بودم، حدود 

شرکت داشتند. آقای وزير خارجه در مقابل ديگران بمن گفتند سوالنژ؛ با 
ر  وجود عالقه ای که به شاپور و تو دارم به علت قصور، شوھرت را از کا

برکنار نمودم و من نيز پس از صرف شام از حصارک مراجعت کردم. ديدم 
موضوع دارد خيلی اسباب دردسر ميگردد و ناچار بايد شخصا مراتب را به 
شرفعرض برسانم. روز بعد که شرفياب بودم مکالمه تلفنی با ھمسرم را به  

نب عرض شاھنشاه رسانيدم و اضافه کردم موضوع تلگراف فقط برای اينجا

 
پس از آنکه يک خط تلگراف از ديگر تلگراف ھا جدا شده بود به اشتباه واتفاقی زير کليپ  -  ٤

سرپرست اداره که تجربه ای در اين مقام نداشت بدون کاغذ يک تلگراف ديگر گير کرده بود. 
  مشورت سوگند خورده بود.
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اسباب دردسر گرديده است و بس! شاھنشاه با لبخندی فرمودند: «ابالغ کن 
که مقصرين به اندازه کافی تنبيه شده اند؛ بنابراين موضوع خاتمه يافته  
است». فورا تلفنی اوامر شاھنشاه را به آقای خوانساری معاون وزارت 

  خارجه ابالغ کردم و خيالم تا اندازه ای راحت شد. 
  

سپند ماه که در رکاب اعليحضرت به تھران مراجعت ميکردم در اواخر ا 
فرودگاه زوريخ، آقای اميرخسرو افشار سفير شاھنشاه در لندن که برای 
عرض گزارش حضور داشت يک پاکت سربسته خيلی فوری بدستم داد که  
به محض ورود به تھران به آقای وزير خارجه تسليم نمايم. ھنگام ورود به 

مستقبلين به اندازه ای بود که با زحمت خودم را به آقای تھران جمعيت 
زاھدی رسانيده و پاکت آقای افشار را به ايشان تسليم نمودم که البته با بی 
اعتنايی مواجه شدم. بروی خودم نياورده و برای دريافت چمدانم به پای 
ھواپيما برگشتم. ھنوز چند لحظه ای نگذشته بود که ديدم چند افسر گارد  

اھنشاھی به سمتم دويده و ميگويند فورا بيـا اعليحضرت ترا احضار  ش
فرموده اند. زمانی که به در خروجی فرودگاه سلطنتی رسيدم ديدم که 
شاھنشاه در انتظار من ميباشند، شاھنشاه با محبت دستشان را به سمت من  
 دراز نموده و فرمودند: «نمی خواستم بدون خدا حافظی و تقدير از تو بروم 

   شب بخير»!   –
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  خريد ساختمان شركت ملي نفت ايران در خيابان سپه براي
  وزارت امور خارجه با لطف و محبت جناب آقاي دكتر اقبال

  
مراحم شاھنشاه پس از سفر سنت موريتس با وجود اعالن غير رسمی عزلم 
از مدير کلی دبيرخانه تا مدتی مرا در اين پست پا برجا داشت، ولی پس از 

ماه کم، کم، متوجه شدم که در روابطم با وزير خارجه سردی زيادی يک 
حس ميگردد؛ چون آقای زاھدی را ھميشه دوست داشته و ميدانستم که تحت 
تاثير اطرافيان قرار گرفته اند، بنابراين اصال به روی خودم نياوردم تا اينکه 

ای وزير يکروز آقای دکتر صادق صدريه به دفترم آمده و آگاھی داد که آق
خارجه ايشان را به رياست دبيرخانه منصوب نموده اند، به ايشان شادباش  
گفتم و ضمن معرفی ايشان به ھمکاران دبيرخانه کيف دستی خودرا برداشته  
و از وزارت خارجه خارج شدم. به راننده ام گفتم که از اين ساعت من شغلی 

  ی به منزل برگشت نمودم.نداشته و در اختيار مدير کل جديد ميباشد و با تاکس
   

پس از چند روز آقای خوانساری معاون اداری وزارت خارجه به من تلفن  
کرده و اظھار کردند چرا به وزارتخانه نميروم؟ به استحضارشان رسانيدم 
در انتظار دستور وزارت متبوعم ميباشم تا ببينم وضعم چيست...؟! ولی با 

و مدتی از ھر طرف گفتگو شد؛  اصرار ايشان روز بعد به دفترشان رفتم
ايشان از من خواستند؛ طبق دستور وزير خارجه موقتا در دفتر نزديک اتاق  
خودشان مستقر شده و کارھای مختلفی که به من ارجاع ميگردد را انجام  

  بدھم. 
  

از آن پس روزھا در اين دفتر حاضر شده بی آنکه کوچکترين کاری به من 
نده ھای مختلف و کتاب ھای زيادی بودم که رجوع شود مشغول مطالعه پرو

طی چند سال گذشته فرصت خواندن آنھا را نداشتم وظرف اين مدت چند بار 
از طرف آقای زاھدی وزير خارجه به شام دعوت شدم، و نھايت محبت را 
مينمودند، اصال تماسی با ايشان حاصل نشد. يکروز آقای خوانساری به من 

شما ميخواھند با دوستی و نزديکی که با آقای   گفتند آقای وزير خارجه از
دکتر اقبال رييس ھيات مديره شرکت نفت ايران داريد ترتيب قطعی انتقال 
ساختمان قديمی شرکت ملی نفت ايران در خيابان سپه را به وزارت خارجه 
بدھيد، زيرا ماه ھا است که با وجود گفتگو ھای مفصل و کميسيون ھای 

ته ايم به اينکار فيصله دھيم و بعبارت ديگر آقای دکتر گوناگون ھنوز نتوانس
اقبال در قرار قبلی تجديد نظر نموده و ديگر حاضر به انتقال اين ساختمان  

  به وزارت خارجه نميباشند...!  
  

بامداد روز بعد به ديدار آقای دکتر اقبال رفتم و طبق معمول با گشاده رويی 
مالقاتم را پرسيدند، آنگاه که ماموريت و محبت تمام مرا پذيرا شدند و دليل 

خودم را به عرضشان رسانيدم خنديدند و گفتند درست است در باره انتقال  
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اين ساختمان گزارش ھايی از ھييات مديره رسيده و ترجيح ميدھيم فعال اين  
ساختمان را خودمان نگاھداريم وحاال که شما مامور فيصله اينکار شده ايد 

زارت امور خارجه را به داشتن اين ساختمان توضيح و حقيقتا احتياج و
داديد، دوباره باھييات مديره با حضور خودتان گفتگو ميکنم. ھمان دقيقه  

دکتر مينا و مھندس فرخان اعضای ھيات   -دستور دادند آقايان؛ آقاخان بختيار
مديره در دفترشان حاضر شوند و پس از يک بحث مفصل آقای دکتر اقبال 

يره پذيرفتند که ساختمان قديمی شرکت ملی نفت به وزارت امور و ھييات مد
خارجه فروخته شود. آقای بختيار اظھار داشتند که وزارت خارجه بايد رسما  
تعھد کند که قيمت ساختمان را در بودجه خودش منظور و به تصويب 
رسانيده و به شرکت ملی نفت بپردازد. آقای دکتر اقبال فرمودند وزارت 

ولی ندارد و اين دولت است که بايد تعھد کند، بنابراين بھتر است خارجه پ
خودما به نخست وزير نوشته و پولش را از بودجه دولت دريافت کنيم. با 
اين ترتيب وزارت خارجه مالک يکی از بزرگترين ساختمان ھای مرکزی 
تھران که درست جنب کاخ وزارت خارجه قرار دارد گرديد و مديون دکتر 

  ميباشد.اقبال 
  

 
 

اين ساختمان در کنار درگاھی ورودی به باغ ملی قرار دارد و کنار ساختمان 
مرکزی پستخانه ميباشد که گويا پس از شورش به موزه ارتباطات مبدل شده 
و بجای آن ساختمان شھربانی که در باختر ميدان باغ ملی قرار داشت به 

ساختمان ھا در زمان  ساختمان وزارت امور خارجه اضافه شده است. اين 
رضا شاه بزرگ ساخته شده و شکوه بی نظير کاخ ھای آپادانا (تخت جمشيد) 

  را به نمايش ميگذارد.
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  ساخت دوران رضا شاه بزرگ –ساختمان شھربانی کل کشور 

 به گروه ساختمان ھای وزارت امور خارجه پيوسته ١٩٨٠که پس از سال  

 
 ساخت دوران رضا شاه بزرگ –ساختمام وزارت امور خارجه 

 

 
    ورودی ساختمان وزارت امور خارجه
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  رياست تشريفات وزارت خارجه و واقعه نشان براي كارمندان
  وزارت خارجه

  
آقای زاھدی وزير خارجه که حقيقتا و با تمام وجود مايل بود اين وزارتخانه 

انجام وظيفه بنمايد تشريفات وزارت   در تمام امور مربوط به خودش با قدرت
خارجه را که رسما تنھا رابط مستقيم دولت با ساير نمايندگی ھای خارجی 
در تھران بود را تقويت نمود و توسعه زيادی دادند. از جمله تحت نظر اداره  
کل تشريفات اداره تازه ای بنام پذيرايی ھای دولت ايجاد و تمام امور  

دولت را در آنجا متمرکز نمود و آقای مرتضی عدل   تشريفاتی وپذيرايی ھای
طباطبايی سفير در سوئد، ورييس پيشين اداره کل تشريفات رانيز در راس  
آن قرار دادند. در اين زمان که آقای منوچھر مرزبان سفير پيشين ويکی از 
فھميده ترين کارمندان عاليرتبه آن وزارت که به چند زبان بيگانه تسلط کامل 

ييس کل تشريفات بود ولی متاسفانه بين اين دو اداره حسن تفاھم داشت ر
وجود نداشت، و چون کارھای آنھا با ھم بستگی مستقيم داشت وضع 

  بسياربدی ايجاد شده بود.  
  

يکروز آقای خوانساری معاون وزارت خارجه به دفترم آمده و اظھار داشتند  
ی وزير خارجه تصميم برای فيصله دادن به اختالف بين اين دو اداره آقا 

گرفته اند با درخواست مرخصی آقای عدل طباطبايی موافقت نموده و ظرف 
اين مدت موقتا اينجانب بجای ايشان انجام وظيفه بنمايم. روز پس از آن به  
اداره تشريفات رفته و رسما خودم را به آقای دکتر مرزبان معرفی و اظھار  

پذيرايی ھای دولت زير نظر رييس داشتم طبق اساسنامه وزارتخارجه اداره 
کل تشريفات است بنابراين اينجانب زير نظر مستقيم شما انجام وظيفه مينمايم 
  و بتمام کارمندان اداره نيز دستور دادم که ھماھنگی کامل را مراعات بنمايند. 

  

از فردای آنروز يک ھمکاری صميمانه بين دو اداره برقرار و ديگر  
  کوچکترين اشکالی حاصل نگردبد. 

  
ھنوز يکماه از اين موضوع نگذشته بود که باز ھم آقای خوانساری به 
اينجانت اظھار نمود آقای مرزبان سفير در سوئد شده اند وآقای وزير خارجه 

ند روز پس از آن رسما حضور  مايلند من رييس کل تشريفات بشوم. چ
اعليحضرت معرفی و در اداره تازه مستقر گرديدم.  ھمانروز آقای دکتر  
مصطفی نامدار را که يک ھمکار صميمی ووارد به امور تشريفاتی بود را  

  به سرپرستی اداره پذيرايی ھای دولت منصوب کردم. 
  

فير انگليس در ناگفته نماند که شيخ السفرا در آن زمان آقای دنيس رايت س
تھران بود و به محض دريافت بخشنامه مربوط به انتصاب اينجانب ھمانروز 
به ديدنم آمد و اظھار داشت که ھميشه در اختيار من بوده حاضر است  
ھرگونه مسئله يا گرفتاری در ميان نمايندگيھای سياسی در تھران را با نظر  
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ی در تھران بود به ھمين و تشريک مساعی با من حل و فصل بنمايد و تا وقت 
ُ             قرار رفتار نمود و ھيچ گله يا شکايت ويا مسئله غامضی با ک ر ديپلماتيک                                                        

  برقرار نکرد. 
  

يکی از وظايف رييس کل تشريفات حضور در کميسيون ساليانه نشان است 
که زير نظر معاون سياسی و با حضور معاون اداری و چند تن از مديران  

ر خارجه تعيين بنمايد شرکت نموده و سپس کل و روسای ادارات که وزي
مدافع پيشنھادات وزارت خارجه در کميسيون مربوطه در تشريفات کل 

  شاھنشاھی وزارت دربار ميباشد. 
  

ولی در اين سال اصوال دعوتی از 
اينجانب به عمل نيامد و حتا صورت 
تصويب شده نشان برای ھمکارانم نيز 
مستقيما از طرف معاون اداری به 

خست وزيری فرستاده شد و من اصال ن
اطالع حاصل ننمودم! فقط آقای قريب 
رييس کل تشريفات شاھنشاھی 
خصوصی به اينجانب گفتند که برای تو 

ھمايون پيشنھاد شده  ٢نشان درجه 
است ولی به امر شاھنشاه نشان درجه 

  تاج دريافت خواھی کرد.  ٢
  

من از اين خبر خيلی خوشحال شدم و مراتب را نيز به استحضار آقای زاھدی 
وزيرخارجه رسانيده و موافقت ايشان را نيز 
کسب نمودم. روز نخست آبان ماه برای شرکت 
در کميسيون ويژه آماده کردن مقدمات جشن 

ساله شاھنشاھی در تشريفات دربار  ٢۵٠٠
اظھار   بودم و پس از پايان کميسيون آقای قريب

داشتند نشان ھای وزارت خارجه که به تصويب 
ھمايونی رسيده آماده است و بد نيست آنھا را  
ھم به وزارت خارجه ببرم. خيلی خوشحال شدم  
و به اتفاق آقای قريب با آقای رستم اميربختيار 
به اتاق مخصوص نشان ھا رفتيم وقتی تعداد 
نشان ھای وزارت خارجه را ديدم شگفت زده 

 ٢۵يرا سابقه نداشت که تعداد آنھا از شدم ز
عدد تجاوز کند و به ويژه که اکثر نشان درجه 
يک ھمايون بود. فورا به آقای دکتر خلعتبری 
قائم مقام وزارت خارجه که رييس کميسيون 
مربوط به نشان بود تلفن کرده و ماجرا را گفتم.  
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کرده بوديم   عدد تقاضا  ٢۵ايشان پس از کمی سکوت و تامل گفتند ما حدود  
وچه بھتر که مورد عنايت ملوکانه قرار گرفته ايم. روز پس از آن که نشان  
ھا به وزارت خارجه رسيد معلوم شد به دو تن مديران کل آقايان ظلی و  
موثقی که به دستور وزير خارجه برايشان تقاضای نشان شده بود اصال 

ه که اصال اسمی توجه نشده وبرعکس به شمار زيادی از ھمکاران باز نشست
از آنھا نبود به پيشنھاد رييس کل تشريفات شاھنشاھی نشان اعطا شده است.  
در اين تاريخ آقای زاھدی برای شرکت در جلسه ھای ساليانه مجمع عمومی 

  سازمان ملل متحد در نيويورک بودند. 
  

ھمگی خاطرجمع بوديم که در مراجعت ايشان طوفانی به پا خواھد شد! عصر 
آبان آقای وزير خارجه از سفر آمريکا بازگشت نمودند. در فرودگاه   روز سوم

گزارش مربوط به نشان ھا نيز داده شد! گويا ايشان توجه نکرده بودند و 
شب بود که تلفن منزلم   ١٠عکس العملی مشاھده نگرديد. حدود ساعت 

زنگ زد؛ از آن طرف صدای خشم آلود وزير خارجه را شنيدم که ميگفتند 
اينکار کيست؟ مگر شما رييس تشريفات نيستيد؟! گفتم چرا من رييس    مسئول

تشريفات ھستم ولی برخالف اصول در کميسيون نشان ھا از من دعوت 
ننموده و حتا صورت تصويب شده را نيز از قسمت اداری به نخست وزيری 

  فرستاده اند! 
  

رو باز آقای وزير خارجه با ھمان صدای خشم آلود گفتند از منزل بيرون ن
ُ                                    ھم تلفن ميکنم. چند ساعت با کـ ندی گذشت، تا آنکه حدود ساعت يک پس                             
از نيمه شب تلفن زنگ زد و آقای زاھدی با ھمان صدای خشم آلود و مقطع 
گفتند طبق امريه اعليحضرت ھمايونی فورا يک نشان درجه يک ھمايون 

ردا صبح ھمين امشب به ظلی تسليم کنيد (آقای موثقی در مسافرت بود) که ف
زود چھارم آبان ھنگام شرفيابی به سينه اش باشد! و تکليف بقيه را ھم بعدا  

  روشن خواھم کرد و تلفن قطع شد! 
  

مسئول مستقيم تقسيم نشان تشريفات کل شاھنشاھی است و من ميبايستی 
پيش از بامداد نشان درجه يک ھمايون را بدست بياورم و در آن موقع نيمه 

نداشتم..... به ھر حال به منزل آقای قريب رييس کل شب به کسی دسترسی  
تشريفات شاھنشاھی تلفن کرده و ايشان را  از خواب بيدارنموده و ماجرا و 
امرھمايونی را گفتم، آن موقع شب پای تلفن خنديديم...! ولی خنده من بزودی 
تمام شد زيرا آقای قريب گفتند فقط اعليحضرت ھمايونی ميتوانند چنين 

به من بدھند و ھيچ پيغام و دستوری قابل قبول نيست و تلفن را   دستوری
قطع کردند.... ھرچه شماره تلفن ايشان را گرفتم ديگر پاسخ نميداد و معلوم  

  شد سيم تلفن را کشيده اند. 
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بامداد در کاخ گلستان   ٨:٠٠آنشب تا بامداد نخوابيدم؛ چون ميبايستی ساعت  
بامداد با لباس رسمی به منزل آقای  ۶:٠٠برای سالم آماده باشم ساعت 

  قريب رفتم و آنقدر زنگ زدم تا دررا به رويم گشودند. 
  

باالخره ايشان را راضی کردم که يک نشان درجه يک ھمايون برای يک 
روز به من قرض بدھند! نشان را گرفته و با سرعت به وزارت خارجه رفته 

ايشان ھم تلفن شده بوده   و آنرا تسليم آقای خوانساری که گويا شب قبل به
بامداد در کاخ گلستان آماده خدمت بودم.    ٨:٠٠است نمودم، پيش از ساعت  

تمام کارمندان عاليرتبه و بازنشسته وزارت خارجه که نشان دريافت کرده 
بودند و تقريبا ھيچوقت ديده نميشدند حاضر بودند و به ھمديگر شادباش  

يابی معاونين و سفرا پيشين و ھنگام شرف ١٠:٣٠ميگفتند. حدود ساعت 
مديران کل، آقای زاھدی وزير خارجه به يکايک ھمکاران توجه ويژه نموده 

  و نشان ھا را با دقت برانداز فرمودند!  
  

آبان قرار بود لوله گاز بين ايران و شوروی (روسيه امروز)   ۵بامداد روز 
شايش  در حضور اعليحضرت و پادگورنی نخست وزير شوروی در آستارا گ

بشود؛ بنابراين پس ازنيمروز چھار آبان به اتفاق آقايان ھرمز قريب و 
سيروس فرزانه آجودان کشوری با  ھواپيما به رشت رفته و از آنجا با ھلی 
کوپتر به آستارا رفتيم و در تمام مدت مسافرت صحبت ما در باره نشان ھای 

ان پس از اينکه آب  ۵وزارت خارجه و ماجرای شب گذشته دور ميزد. بامداد  
شاھنشاه به آستارا تشريف آوردند آقای قريب و اينجانب با اتومبيل از پل 
آستارا گذشته و به خاک شوروی رفتيم و به اتفاق آقای پادگورنی و چند تن 

  ھمراه که منتظر بودند به آستارا برگشت نموديم.! 
  

ھيجان و مراسم در حضور شاھنشاه و آقای پادگورنی با سادگی ولی پر از 
پس از نيمروز که به تھران  ٧:٠٠صميميت برگزار شد. حدود ساعت

برميگشتيم با کمال شگفتی در فرودگاه دو تن از ھمکارانم و سرلشگر خسرو 
پناه رييس اداره انتظامات وزارت خارجه را ديدم که در انتظارم ميباشند. 

شان که به  معلوم شد بايد مستقيما به وزارت خارجه رفته و در کميسيون ن
دستور وزير خارجه تشکيل شده و مشغول تحقيقات از تمام اعضاء آن بودند 

  و تنھا در انتظار من ميباشندشرکت نمايم. 
  

متاسفانه من نتوانستم کمکی به آنان بکنم چون در کميسيون نشان ھا دعوت 
نشده و شرکت نداشتم. به ھرحال باالخره معلوم نشد مسئول کی است!؟ ولی 

   Active                                                 َتور آقای زاھدی وزير خارجه تمام نشان ھای کارمندان   طبق دس
وزارت خارجه که در صورت تصويب شده وزارت خارجه نبود جمع آوری 
گرديد و نشان اينجانب با وجود اينکه در کميسيون دعوتم نکرده بودند ولی 

تاج   ٢پيشنھاد شده بود و موافقت بعدی وزير خارجه را برای نشان درجه 
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کرده بودم پس گرفته شد وروز بعد تسليم تشريفات کل شاھنشاھی  ھم کسب
   گرديد.

  
ناگفته نماند؛ آقای دکتر خلعتبری قائم مقام وزيرخارجه چون نشان درجه يک 
ھمايون را قبال دريافت کرده بود به ايشان تمثال توشيح شده شاھنشاه اعطا  

ه تمثال را مسترد  گرديد و طبق دستور وزير خارجه ھرچه از ايشان تقاضا شد
دارند گفتند خودت آنرا ميبينی که روی ميز من است؛ اگر ميخواھی بردار 

  ولی من اصوال اجازه ندارم تمثال اعطايی پادشاھم را پس بدھم...! 
  

باالخره... دکتر جعفر نديم، تمثال را تسليم من کرد که به تشريفات شاھنشاھی 
  تحويل دادم.! 
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  تشريفات! مسافرت ايدي امين داداخاطره 

  
از فرودگاه مھرآباد خبر دادند که ايدی امين دادا رييس جمھور اوگاندا بدون 
دعوت و آگاھی پيشين با يک ھواپيمای تفريحی جت که معمر قذافی به او 
ھديه کرده بود با ھمسر و دو فرزند خردسالش به سمت ايران پرواز کرده  

خبر طبق دستور شاھنشاه، آقای ھويدا نخست است. پس از آگاھی از اين 
وزير و اينجانب در فرودگاه از او استقبال کرديم. يکی از منشی ھای 

  تشريفات را در اختيار خانم او گذاشتم تا راھنمای وی باشد.  
  

در فرودگاه ايدی امين برای مسخرگی يکباره من را با دو دست خود مثل پر 
ردم شايد طبق رسوم خودشان برای تشکر کاھی از زمين بلند کرد، خيال ک

مرا به شدت به زمين خواھد زد!! آقای ھويدا که از اين حرکت رييس جمھور 
از ته قلب ميخنديد گفت آقای رييس جمھور اگر اورا از بين ببريد ديگر کسی 
را نداريم که از شما مراقبت کند! ايدی امين مرا به آرامی زمين گذاشت.....  

  بخير گذشت! 
  
ردای آن روز منشی تشريفات آگاھی داد با خانم و دو فرزند رييس جمھور ف

برای خريد به مغازه ھای شھر خواھد رفت. مبلغ پنج ھزار تومان در 
اختيارش گذاشتم که اگر الزم بود استفاده کند، پس از نيمروز منشی بازگشت 

ان توم ٣۵٠٠تومان باقيمانده را برگشت داد و رسيد  ١۵٠٠کرده و مبلغ 
  که خرج خريد لباس ھای  خانم و بچه ھا شده بود را تسليم کرد.  

  
يک شام خصوصی به نزد اعليحضرت دعوت شد و سه روز در تھران ماند. 

  تقاضای کمک مادی داشت...! 
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 خـــاطـــره تشريفات  
  

در سفر دومی که در رکاب اعليحضرتين به سنت موريتس رفته بودم؛ ھنگام 
بازگشت آقای شھيد زاده کاردار سفارت در سوييس دو سيلندر کوچک گاز  
اشک آور که در آن روزھا تازه به بازار آمده وبرای دفاع در مقابل دزد  

شه بکار ميرفت به من ھديه داد. خيلی از اين ھديه خوشم آمد و چون ھمي
آقای زاھدی وزير امور خارجه يک ھفت تير در دفترش گذاشته بود و چندين 
بار از ايشان خواسته بوديم که آنرا در محل ديگری بگذارند ولی بی اثر 
مانده بود، فکر کردم اين لوله ھای گاز اشک آور را به ايشان ھديه ميکنم 

  تا بجای ھفت تير بگذارند. 
  

يه مخلص را پذيرفته و در کشو مخصوص  آقای وزير خارجه با گرمی ھد
حمام گذاشتند و مدتی از اين موضوع گذشت و کامال فراموش شد. اينجانب 

  نيز به سمت رييس تشريفات منصوب شدم. 
  

سفير دانمارک در تھران که در آن زمان شيخ السفرا بود ترتيب چند ميھمانی 
وزير خارجه ويکی  شام را داده بود که يکی از آنھا به افتخار آقای زاھدی

ديگر به افتخار آقای جواد منصور وزير اطالعات بود و اينجانب ھردو دعوت 
  را پذيرفته بودم.

  
شام نخست، به افتخار آقای جواد منصور بود و دو روز پس از آن از آقای  
زاھدی وزير خارجه نيز دعوت شده بود و دفتر ايشان آنرا به اشتباه به  

جه پذيرفته بود و در برنامه ايشان قيد کرده بود  عنوان دعوت از وزير خار 
در صورتيکه ميبايد برای شام دو شب پس از آن که به افتخار وزير خارجه 

  بود قيد ميشد. 
  

مدعوين بشام به افتخار آقای منصور وزير اطالعات سر ساعت حاضر بودند 
وسفير از مدعوين تقاضا نمود که به سر ميز شام بروند. در اين ھنگام 
رايزن سفارت در گوشی چند کلمه به سفير گفت و او مانند تيری از جا پريد 

اورا  و به سمت در سالن ميدويد و در ھمان حال مرتب مرا صدا ميکرد که
ھمراھی کنم...! در مقابل در سالن آقای زاھدی وزير خارجه با قيافه درھم 
و چشمان قرمز حاضر شد و پس از دست دادن به سفير؛ رو بمن نموده و 

  گفتند فردا تکليف ترا روشن ميکنم..!! 
  

من اصال چيزی ازاين گفته نفھميدم و فقط به ايشان گفتم فعال اجازه بدھيد تا 
را روشن کنم، چون کسی منتظر شما که دعوت را رد کرده   تکليف امشب
  بوديد نبود! 
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ميھمانان که آقای زاھدی را ديده بودند ھمگی به طرف ايشان آمده و معارفه 
  ميکردند بدين ترتيب مراجعت ايشان نيز امکان نداشت! 

  
بيچاره آقای سفير که رنگ از رويش پريده بود به من متوسل شده و التماس  

د ترتيبی بدھم که او در اشکال نيافتد...! فورا موضوع را به آقای  ميکر
منصور که ميھمان اصلی بود گفته و تقاضا کردم برای رعايت احترام به 
دولت ووزير خارجه جای خودش را به آقای زاھدی واگذار کند. ايشان ھم 

  فورا پذيرفت و آقای زاھدی ميھمان اصلی شد.  
  

مسئول اين واقعه دانسته وخيلی شديد مباحثه ای روز بعد آقای زاھدی مرا 
  بين ما برقرار شد، باالخره معلوم شد اشتباه از دفتر ايشان بوده است. 

  
اما آقای وزير خارجه که براثر تراکم کار فرصت زيادی برای تغيير لباس  
نداشته و حالت سرماخوردگی نيز داشته است بخيال آنکه داروی ضد 

قفسه حمام موجود است لوله گاز اشک آور را   سرماخوردگی ويکس، در
  اشتباه در دماغ مبارکشان گذاشته و ازشدت درد به زمين می افتد...!  

    
خوشبختانه دکتر وزارت خارجه که حاضر بوده به دادشان ميرسد و آن قيافه  

  در ھم و چشمان قرمز نتيجه ھديه ناقابل اينجانب بوده است!  
  
  
  
  

  
  ردشير زاھدی و آقای کيسينجر وزير خارجه آمريکانگاره تاريخی آقای ا
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  و تقاضاي ملك حسن پادشاه مراكش از  5رويداد صخيرات
  شاهنشاه آريامهر

  
برادرم دکتر احمد علی بھرامی که سفير در مراکش بود،  ١٩۶۶از سال 

موفقيت بزرگی در توسعه روابط بين دو کشور بدست آورده بود. سفر رسمی 
 -نخست وزير -مراکش به ايران و سپس ھيات ھای رسمی مراکشیپادشاه 

وزرا و به ويژه ژنرال اوفقير، وزير جنگ و ديگران که به ترتيب از ايران  
  ديدن مينمودند روز به روز اين روابط را مستحکمتر مينمود.

  
در سفر پادشاه مراکش واالحضرت موالی عبدهللا، برادر ملک و واالحضرت 

ادشاه نيز جزو ھمراھان بودند و اينجانب که در سمت رياست عايشه خواھر پ
دبيرخانه انجام وظيفه مينمودم مامور پذيرايی از واالحضرت موالی عبدهللا 
شدم. در نخستين برخورد يک دوستی صميمانه بين ما برقرار گرديد 

  بطوريکه حتا يک لحظه ھم نميتوانستم ايشان را ترک کنم. 
  

افرت ھنگاميکه در التزام رکاب شاھنشاه برای شرکت چند بار پس از اين مس
در کنفرانس کشور ھای اسالمی به رباط رفته بودم ديدار با واالحضرت 
موالی عبدهللا تجديد شد و به ويژه در مسافرت به سنت موريتس که بعنوان 
منشی شاھنشاه ميرفتم واالحضرت موالی عبدهللا که مورد توجه ويژه 

بود به آنجا آمده و مدت يکماه در سنت موريتس اقامت    شاھنشاه قرار گرفته
  ميکرد و ھرروز ھمديگر را ميديديم ودوستی ما مستحکمتر ميشد.

  
به اتفاق ھمسرش به ايران  نمود،    ١٩۶٨باز ھم در سفری که در سال 

اينجانب که رييس تشريفات و مامور پذيرايی از معظم له بودم و بامر  
ھای گوناگون ايران سفر کرده و درھرجا از ايشان  شاھنشاه به اتفاق به شھر 

به عنوان وليعھد مراکش استقبال به عمل می آمد. در عين حال برادرم نيز 
مورد توجه مخصوص ملک حسن قرار گرفته و بيش از پيش با خانواده 

  سلطنتی و وزرا و رجال مراکش مرتبط گرديده بود. 
  

شاھنشاه ماموريت يافتم که  در چنين احوالی برای يک پيام سری از طرف
  به رباط رفته وپس از تسليم پيام فورا به تھران بازگشت نمايم. 

  
روز بعد عازم بازگشت بودم، برادرم اطالع داد که طبق دستور تلگرافی 
شاھنشاه بايد مدتی که اعليحضرت ملک حسن مايل باشند در مراکش بمانم.  

معلوم شد واالحضرت موالی خيلی شگفت زده شدم و جويای جريان گرديدم،  
عبدهللا از برادرشان، پادشاه مراکش تقاضا کرده است که از شاھنشاه 
بخواھند اينجانب مدتی ميھمان خانواده سلطنتی مراکش باشم و شاھنشاه نيز 

 
٥ - Skhirat  
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روز به اتفاق واالحضرت موالی  ٣٣فورا امريه صادر فرموده اند. مدت 
کش سفر کرديم. مدت ده روز نيز عبدهللا جزو ھمراھان پادشاه به تمام مرا

» در يک ساختمان مجلل کاخ سلطنتی Ifraneدر شھر ييالقی «ايفران 
پادشاه بعنوان ميھمان مخصوص ايشان اقامت کردم. ظرف اين مدت چون 
ھميشه در التزام رکاب پادشاه بودم ھرشب پس از صرف شام که در کاخ 
يکی از واالحضرت ھا برگذار ميشد در جلسه ھايی که ملک حسن برای 

شرکت ميکردم. اين جلسه استماع موزيک عربی در قصر خود ترتيب ميداد  
ھا در روی يک صحنه تئاتر که در باغ قصر ساخته بودند اجرا ميشد. بدين 
ترتيب که ھيات ارکستر که ھرچند روز تغيير ميافت واز يکی از کشور ھای 
عربی می آمد در روی صحنه مستقر ميشد و سپس پادشاه که خود يک 

  ود. موسيقيدان است شخصا ھيات ارکستر را رھبری مينم
  

  
  

تماشاچی در مقابل صحنه وجود نداشت و تنھا چند صندلی در کنار صحنه 
بود که بعضی از وزرا و درباريان به امر پادشاه می نشستند ويک صندلی 
ھم برای اينجانب بود و اگر برحسب تصادف اتفاقا کمی دير ميرسيدم پادشاه 

نب پس از ادای  با صدای بلند ميگفتند «آقای بھرامی خوش آمديد» واينجا
احترام تا پايان جلسه مجبور بودم که در آنجا بمانم. ظرف مدت اقامت در 
ايفران آقای ھويدا نخست وزير در راس يک ھيات بزرگی که به مراکش  
سفر کرده بود وبرای شرفيابی به ايفران آمده و در مراجعت به تھران ھميشه 

  ور و نشاط ياد ميکرد.از قرب و منزلت من در دربار پادشاه مراکش با غر 
  

ساعت به مراکش آمده بودم ناچار از لباس ھای  ۴٨اينجانب که تنھا برای 
واالحضرت موالی عبدهللا که ھم قدم بود استفاده ميکردم و باالخره پس از  
سی و سه روز حين يک مسابقه فوتبال که بين تيم مراکش و فرانسه در  

پادشاه ناظر بودم از معظم له کازابالنکا برگزار ميشد و منھم در خدمت 
  تقاضای مرخصی کردم که ضمن عنايت و محبت زياد اجازه فرمودند. 
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پس از چندی که به ايران بازگشت نموده بودم به سمت رييس کل تشريفات 
  منصوب گرديدم. 

  
در اين ھنگام برادرم که کماکان سفير در مراکش بود برای مشاوره در امری  
از طرف پادشاه مراکش به شھر ايفران احضار ميشود و در مراجعت تصادف 
اتومبيل شديدی مينمايد بطوريکه پس از يکی دو روز که در بيمارستان شھر 

Meknes ه بستری بوده است اورا با ھواپيمای خصوصی و طبيب پادشا
ماه در   ٩مراکش به پاريس ميفرستند و پس از چندين عمل جراحی مدت 

  بستری ميگردد.   Argenteuilبيمارستان 
  

در چنين وضعی واقعه صخيراط اتفاق می افتند، بدين معنی؛ ھنگاميکه 
پادشاه در کاخ تابستانی خود در صخيرات  در حومه رباط  در جشن ملی 

فراد ارتش که اغوا شده و به آنھا چنين حضور ميابد، از طرف عده ای از ا
وانمود کرده بودند که پادشاه محبوس است وبايد اورا نجات داد مورد حمله 
قرار ميگيرد و عده ای مقتول و جمع کثيری از جمله واالحضرت موالی 

  عبدهللا زخمی و مجروح ميگردند.
  

وضع وقتی پادشاه خودش را به سربازان معرفی ميکند بطور معجزه آسا 
  تغيير کرده و پادشاه از خطر مرگ قطعی نجات ميابد. 

  
شاھنشاه آريامھر با توجه به سوابقی که با خانواده سلطنتی داشتم و  
بخصوص نبودن برادرم در مراکش که در بيمارستان پاريس بستری بود و 
برای ابراز ھمبستگی وبرادری بنا به پيشنھاد وزير امور خارجه اينجانب را 

فرمايند که از طرف ايشان حامل پيامی دوستانه برای اعليحضرت مامور مي
ملک حسن به مراکش سفر کنم وبرای تجليل از شھامت وشجاعت ملک  
حسن شمشير مخصوص شاه اسماعيل صفوی را که نشانه شجاعت و غلبه 

  بر دشمن محسوب ميگرديد بعنوان ھديه با پيام تسليم نمايم. 
  

ارفرانس بود عازم پاريس شدم که از آنجا به  با نخستين ھواپيما که پرواز 
رباط بروم. ھنوز چند ساعت از پرواز نگذشته بود که ميھماندار ھواپيما 
اينجانب را که بخواب رفته بودم بيدار کرده و اظھار داشت که بر فراز خاک  
اسراييل در پرواز ھستيم و چرخ ھای ھواپيما نقص فنی پيدا کرده و ناچار 

ای يک فرود اضطراری در تل آويو آماده نماييم. ظرف چند بايد خودرا بر
دقيقه تمام وسايلی که امکان آتش سوزی داشت جمع آوری شدند و 
ميھماندار که متوجه بسته بزرگ (شمشير شاه اسماعيل) نزد من شده بود 

  آنرا با بی اعتنايی از مقابلم برداشت.
  

لبخندی پاسخ داد اگر زنده  آنگاه که اھميت بسته را باو گفتم با خونسردی و  
مانديم بسته را حتما تسليم خواھيد کرد! طبق دستور کاپيتن ھواپيما کفش 
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ھارا در آورده و دکمه ھای يقه را باز نموده و سر را در ميان دستھا گرفته 
وروی زانو خم شديم و با شمارش معکوس خلبان ضربان قلبم ھر آن شديد  

.... دو.... يک .... صفر.....  ولی ھيچ و شديد تر ميشد.... چھار .... سه
خبری نشد و ھواپيما به آرامی به زمين نشست و معلوم شد چراغ ھای 
مربوط به چرخ ھا از کار افتاده بوده است!  به محض گشوده شدن در  
ھواپيما خودرا در دنيای عجيبی ديدم. تمام فرودگاه از کف سفيد پوشيده شده 

پليس ھمچنان در اين ميان   –آتش نشانی    –س  بود و نور چراغ ھای آمبوالن
چشمک ميزدند و آنوقت بود که احساس کردم از يک خطر جدی جان سالم  

  بدر برده ام.  
  

با زحمات زياد توانستم با اولين ھواپيمای پان آمريکن به پاريس پرواز کنم 
و چون باز ھم چند ساعتی فرصت داشتم تا به رباط پرواز کنم فورا به 

ان برادرم رفتم و از ديدار او ھم خوشحال و ھم مضطرب شدم....  بيمارست
زيرا تمام سرو صورت و دست ھايش در گچ بود و چون دندان ھايش نيز 
آسيب ديده بودند به سختی ميتوانست صحبت کند.  به ھر حال با ھمان وضع 
تعليمات الزم را به من داد چگونه بايد با ملک حسن گفتگو نمايم و ھمچنين 

اينکه اورا با ھواپيمای سلطنتی و پزشک خودش به پاريس فرستاده  از
  وجانش را نجات داده اند سپاسگزاری نمايم.

  
پس از    ۶:٠٠ھواپيمای مراکشی که از پاريس سوار شده بودم حدود ساعت  

نيمروز در رباط به زمين نشست و قبل از آنکه کسی خارج شود آقای 
ما آمد و اطالع داد که نماينده پادشاه  شھبازی کاردار موقت به داخل ھواپي

مراکش، رييس کل تشريفات و معاون وزارت خارجه، و گروھی از سفرا و  
دوستان برادرم در پای ھواپيما منتظر من ميباشند و گارد احترام نيز آماده  
است که بايد از مقابلش بگذرم و بالفاصله ھم بايد حضور اعليحضرت ملک 

 ٣٠شند شرفياب گردم. مسافرت سختی بود و حدود  حسن که در انتظارم ميبا
  ساعت بود که درراه بودم ولی بايد برنامه اجرا ميشد. 

  
پس از انجام تشريفات رسمی در فرودگاه مستقيما به کاخ دارالسالم در رباط 
رفتم. در اتاق انتظار با آقای عمر سقاف وزير خارجه عربستان سعودی که 

ورد کردم. تا چشمش به من افتاد به سمتم  از حضور پادشاه برميگشت برخ
دويد و روبوسی کرديم و گفت ميدانم که نميتوانيم زياد صحبت کنيم ولی چند 
کلمه به اردشير (اردشير زاھدی وزير خارجه) بگو: «دوست عزيزم، از من 
نبايد برنجی که چرا در فالن کنفرانس ويا با فالن وزير خارجه مطالبی گفته 

آيند تو نبوده است، من ھم مانند تو رييسی دارم و بايد   ام که زياد خوش
اوامر اورا اطاعت کنم، ھمانطوريکه تو ميکنی، بنابراين نبايد روابط 
دوستانه تحت تاثير اين عوامل مخدوش شود ولی سعی ميکنم آنچه ناگوار  
بوده است مجدا با رييسم صحبت نموده و حتی االمکان آنرا مطلوب وبزودی 
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آمده و مفصال صحبت خواھم کرد» و بالفاصله ھمديگر را بوسيده به تھران  
  و خدا حافظی کرديم و من به سمت دفتر پادشاه مراکش قدم برداشتم. 

  
ھنگاميکه وارد دفتر شدم اعليحضرت ملک حسن در وسط تاالر ايستاده بود 
و در پشت سرش دکتر بنی عباس وزير خارجه، ژنرال دريس وزير پست و 

ند وزير ديگر کابينه ايستاده بودند. در چند قدمی پادشاه آقای تلگراف و چ
دريس السالوی رييس کابينه سلطنتی و ژنرال مواليی حفيظ (پسر عموی 
پادشاه) وزير دربار قرار گرفته بودند. پادشاه که اينجانب را بخوبی ميشناخت 

از   با لبخند به سمت من آمده و اظھار داشت آقای بھرامی خوش آمديد و ما
ديدن دوباره شما خيلی خوشوقتيم چون شما نماينده برادرم اعليحضرت 
شاھنشاه ھستيد و ھمچنين برادر سفير شاھنشاه که مورد عنايت و احترام 
و محبت ما است، ميباشيد، متاسفانه فعال بستری است و خودتان نيز با تمام 

رام نامه  فاميل ما روابط بسيار نزديک داريد. اينجانب پس از ادای احت
  شاھنشاه و شمشير شاه اسماعيل را تقديم کردم. 

  
اعليحضرت ملک حسن ضمن تشکر اظھار داشتند مايلم فردا شمارا مجددا  
مالقات کرده و مفصال مطالبی را که بايد برادرم اعليحضرت شاھنشاه بدانند 

  شخصا به شما بگويم، بنابراين تا فردا شما را به خدا ميسپارم.   
  

ج از قصر ملک حسن بالفاصله به کاخ واالحضرت موالی عبدهللا پس از خرو
  رفتم که از ايشان عيادت نمايم. 

  
گروه زيادی دور بستر واالحضرت که پايش در گچ بود گرد آمده بودند و 
ھريک از شجاعت و شھامت ودالوری ايشان شمه ای بيان مينمود! باالخره 

رناک که از ھر طرف گلوله  خود واالحضرت اظھار داشت در اين ھنگامه خط
ميباريد و ھرکسی به سمتی فرار ميکرد يک گلوله به پايم اصابت کرده و در 
يک حوض کم عمق که در مقابلم بود افتادم و بھترين فرصت بود که خودم 
را بصورت مرده بی حرکت در آورم و به اين ترتيب  ازمرگ قطعی نجات 

  يافتم. 
  

در اين موقع خبردادند که آقای الشافعی معاون رييس جمھور مصر (سرھنگ 
عبدالناصر رييس جمھور مصربود) نيز در اتاق انتظار است. واالحضرت 
موالی عبدهللا اظھار داشت گرچه شما با مصر روابط سياسی نداريد ولی  
موقعيت خوبی است که با معاون رييس جمھور مصر آشنا شويد. سپس 

ت من را به عنوان نماينده شاھنشاه به ايشان معرفی نمود و پس واالحضر
از تعارفات معموله به ايشان اظھار داشتم که روابط بين دو کشور باستانی 
ايران و مصر، و مودت بين دو ملت برادر ھيچگاه با اتفاقات زودگذر سياسی 

  گسسته نخواھد شد. 
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راکش تماس بگيرم ولی تمام شب تالش کردم با ژنرال اوفقير مرد اول م
معلوم شد دوروز است که کسی اورا نديده و نميدانند در کجا بسر ميبرد. 

بايد شرفياب  ١٢:٠٠صبح زود از تشريفات دربار اطالع دادند که ساعت 
شوم. قبل از ساعت موعود در دفتر آقای دريس السالوی  رييس کابينه 

جا شرفياب ميشوم و سلطنتی حاضر بودم ولی ايشان ھم نميدانستند در ک
ھرچه تلفنی از وزير دربار و تشريفات پرسش نمودند ھمگی اظھار بی 
اطالعتی نموده و گفتند اعليحضرت دستور داده اند که خودشان شخصا  

  خواھند گفت! 
  

تلفن زنگ زد و آقای دريس السالوی پس از يک  ١٢:٣٠حدود ساعت 
  د.مذاکره کوتاه اظھار داشت برويم اعليحضرت منتظرن

  
به اتفاق ايشان در اتومبيل نشسته در خيابان ھای باغ به سمت نقطه نا 
معلومی حرکت کرديم. پس از چند دقيقه اتومبيل توقف کرده و پياده شديم. 
در مقابل، اتومبيل سفيد رنگی ايستاده بود چون دقت کردم اعليحضرت ملک 

سوار شوم. فورا حسن را پشت رل ديدم به من اشاره مينمايند تا در کنارشان  
اطاعت وباز ھم اتومبيل در خيابان ھای کاخ به حرکت در آمد. پس از چند  
دقيقه در مقابل باغچه کوچکی که با سنگ ھای سبز محصور بود و تمام 
فضا با گل ھای رنگارنگ تزيين شده و در وسط باغچه يک حوض بزرگ 

پرتاب ميشد از  موزاييک که آب با فشار زياد از فواره ھای آنجا به آسمان 
  اتومبيل پياده شديم.

  
اعليحضرت پس از يک نگاه دقيق به اطراف شروع به قدم زدن کرده و  
فرمودند اينجا مناسب ترين محل است که بتوانم با شما گفتگو کنم؛ زيرا پس 
اين واقعه ديگر اعتمادی به افراد ندارم و در اتاق سربسته ھم اکراه دارم،  

يکنم ھمه جا ميکرفن کار گذاشته اند...! متوجه مذاکره نمايم چون فکر م
 -شدم که بايد پيغام مھمی باشد که اين ھمه احتياط بکار برده ميشود

اعليحضرت پس از لحظه ای مکث فرمودند ھنوز نتوانسته ايم بانی اصلی 
اين واقعه را معلوم بنماييم، ولی من به آمريکا مظنون ميباشم و ميبينم که 

ا در کارھای ما مداخله نموده و در تمام قسمت ھای از چندی پيش مرتب
باشد. من  .C.I.Aمملکتی رخنه نموده اند و اين واقعه فقط ميتواند کار 

صورت پادشاه را نگاه ميکردم و نميدانستم چه بايد گفت...! سپس فرمودند 
چون ايران دارای روابط نزديک و بخصوص با اسراييل ميباشد از طرف من 

ريامھر خواھش کنيد که از اسراييل بخواھند يک ھيات عالی از شاھنشاه آ 
را ھرچه زودتر به مراکش  (Mossad)از مقام ھای امنيتی خودشان 

بفرستند که اوال تحقيقات دقيق برای يافتن بانی اصلی اين واقعه بنمايند و 
دوم اينکه قسمت امنيتی مراکش را تجديد سازمان بدھند که در آينده چنين 

  ر اينجا روی ندھد. وقايعی د
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بنابراين دستور داده ام که در اولين ھواپيما برای شما جا رزرو بنمايند که 
  فورا به ايران مراجعت نماييد...!  

  
روز بعد که به تھران رسيدم يکسره به حصارک منزل آقای زاھدی وزير 
خارجه رفته ووقايع را به اطالع ايشان رسانيدم و آقای زاھدی فورا تلفنی  

ه اعليحضرت که در نوشھر در کنار دريای مازندران بودند نموده و سپس ب
به من گفتند فورا مطالب را نوشته و با ھواپيمابه نوشھر رفته شخصا نيز 

  به عرض شاھنشاه برسانم. 
  

با شتاب تمام، کليه مذاکرات خود و به ويژه پيام سری پادشاه مراکش را  
ر پرواز نمودم و بايک اتومبيل که نوشته و بايک ھواپيمای کوچک به نوشھ

  در فرودگاه منتظر بود به کاخ اعليحضرت رفتم. 
  

بد نيست يادآور بشوم که شايد نام منزل برای اقامتگاه پادشاه زياد بود، چه 
رسد به کاخ! درست در مقابل اسکله که کشتی ھای بزرگ روسی بارگيری 
ميکردند در روی يک اسکله چوبی چند اتاق چوبی ساخته بودند و نام کاخ 

  بخود گرفته بود! 
  

ت به انتظار نشستم تا بھر حال در آن ھوای گرم و مرطوب چندين ساع
شاھنشاه را زيارت کردم ووقتی پيام سری پادشاه مراکش و شرح واقعه را 
بيان کردم خيلی شگفت زده شده و گفتند: «اسراييل که بدون نظر آمريکا  

  آب نميخورد! پس مقصود ملک حسن از اين موضوع چيست؟!» 
  

  بازگردم. به ھرصورت گزارش من را گرفته و اجازه فرمودند به تھران 
  

 
  ملک حسن دوم 
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 باز هم رويداد نشان و علت استعفاي آقاي زاهدي وزير خارجه 

  سال 2500جشن هاي  
  

يک سال ديگر با سرعت سپری شد و طی اين مدت ده ھا رييس کشور و 
دولت و ھيات ھای رسمی کشور ھای گوناگون به ايران آمده و ھمچنين آقای 
زاھدی وزير خارجه ده ھا مسافرت رسمی به کشور ھای خارجی فرمودند 
که در بعضی از اين مسافرت ھا من نيز شرکت داشتم. ولی ظرف اين يکسال 

  ٢۵٠٠ين مطلب برای کشور مھيا ساختن برنامه ومقدمات جشن ھای  مھمتر
شيراز و تھران بود که وظايف سنگينی   –ساله شاھنشاھی در پرس پوليس  

نيز به عھده اينجانب که رياست تشريفات وزارت خارجه را به عھده داشتم 
واگذار گرديده بود و تقريبا تمام وقت اداری من را در بر ميگرفت. برگزاری 

مھر ماه در پرس پوليس  ١٨و  ١٧سال در تاريخ ھای  ٢۵٠٠جشن ھای 
(تخت جمشيد) تعيين شده بود و بھمين علت بدستور نخست وزير قرار شد  

امرداد ماه تسليم شود تا   ١۵که صورت پيشنھادی نشان ھا حد اکثر تا روز 
ساله تصميم خودرا بگيرد.  ٢۵٠٠شورايعالی نشان ھم پيش از جشن ھای 

رتبه من ھم در کميسيون نشان دعوت داشته وسعی کرديم صورت اين م
مناسبی با توجه به سوابق و خدمات و فعاليت ھای ھمکاران تھيه و ھرچه 
زودتر ارسال شود. اين صورت که در کميسيون وزارت خارجه تصويب و 
آماده شده بود مدتھا در دبيرخانه وزير خارجه باقی ماند و ھربار که به  

جوع ميشد اظھار ميداشتند آقای وزير مشغول مطالعه آن ميباشند دبيرخانه ر
وبزودی تسليم خواھد شد و باين ترتيب در ارسال آن به نخست وزيری خيلی 

  تاخير شد.
  

آقای ھويدا نخست وزير ھم با کسب اجازه از شاھنشاه وبا توجه به نزديکی 
است سال شاھنشاھی تصميم گرفتند به درخو ٢۵٠٠برگزاری جشن ھای 

نشان وزارت خانه ھايی که در راس تاريخ مقرر پيشنھاد نشان را تسليم 
  نکرده اند برای آن سال پاسخ منفی بدھند. 

  
نامه منضم به ليست نشان وزارت خارجه اواخر امرداد ماه ارسال شد که 
بالفاصله پاسخ منفی نخست وزير بعلت تاخير در ارسال و خاتمه کار 

  ی به وزارت خارجه ابالغ شد. کميسيون نشان نخست وزير
  

امرداد که برای ادای احترام شادروان سپھبد   ٢٨بخوبی يادم ميباشد که روز  
زاھدی به سر مزار در امامزاده عبدهللا رفته بوديم ھنگام بازگشت آقای 
زاھدی که خودشان اتومبيل ميراندند به من و دکتر نديم و دکتر زندفرد 

مراجعت کنيم زيرا در راه ميتوانيم در موارد   فرمودند که با اتومبيل ايشان
بخصوصی مذاکره بنماييم. طی راه آقای وزير خارجه از دکتر نديم که مدير  
کل دبيرخانه بود پرسيدند پاسخ نامه نخست وزير در باره نشان ھارا  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ˆ„   __________ 
 

ھمانطوريکه گفته بودم تھيه کرده ايد؟! دکتر نديم اظھار داشت طرح آن تھيه 
ل تکميل آن ميباشم. چون بازھم اينجانب ھيچ اطالعی از شده است و مشغو

واقعه نداشتم از موضوع جويا شدم. آقای زاھدی گفتند؛ نخست وزير که 
پاسخ رد به وزارت خارجه داده است بدون ارزش ميباشد و گذشته از آن  
طرز نامه نگاری را ھم نميدانند، لذا دستور دادم تا نامه ای در جواب تھيه 

شنھاد وزارت خارجه بايد قبول شود و بعالوه طرز نامه نگاری شود که پي
راھم بايد بياموزند. گذشته از اينھا ديشب مراتب به شرفعرض ھمايونی 
  رسانيده شده و صورت تمام نشان  ھای وزارت خارجه را تصويب فرمودند.

  
به عرض آقای وزير خارجه رسانيدم که اين نامه را اگر اجازه بفرماييد بنده 

ه رييس تشريفات ھستم تھيه کنم و نه دبيرخانه؛ و در ضمن بعنوان يک ک
دوست قديمی نه بعنوان رييس تشريفات از اردشير عزيزم تقاضا دارم چند  

  کلمه به عرايضم توجه بفرماييد. 
  

نخست، جنابعالی در کابينه آقای ھويدا وزير خارجه ميباشيد و چه بخواھيد 
يباشند و بنابراين به نامه ايکه اشاره فرموده يا نخواھيد رييس دولت ايشان م

  ايد با اين لحن آمرانه صالح نيست که تھيه و ارسال شود. 
  

در ثانی، حاال که ميفرماييد تمام نشان ھا به تصويب شاھنشاه رسيده است 
ديگر صدور اين نامه بی نتيجه است و بازھم اگر مايليد جوابی داده شود  

ان نشان ھايی را که نخست وزير آنھا را رد کرده  آبان که تمام ھمکار   ۴روز  
است بسينه خود آويخته اند طی دو کلمه جواب به اين نامه کذايی از محبت 
ھای نخست وزير نسبت به ھمکاران و دوستان وزارت خارجه تشکر کنيد 
  وبنظر من اين جواب سخت تر از نامه ايست که دستور تھيه آنرا داده ايد!  

  
ه از اظھارات من عصبانی شدو تا وزارت خارجه سکوت آقای وزير خارج

محض حکمفرما بود....! و فقط گفتند «تو ھمان ميرزا بنويس باقی مانده  
  ای..!». 

  
روز بعد نامه مورد بحث از دبيرخانه صادر شد و آقای نخست وزير که تحمل 
قبول چنين نامه ای را نداشتند حضور شاھنشاه شرفياب و تقاضا کردند که 

تعفای ايشان پذيرفته شود. متاسفانه اين واقعه به استعفای آقای زاھدی اس
  منجر گرديد.

  
آن سال طبق امريه شاھنشاه اينجانب مانند ساير وزرا به دريافت نشان درجه  
يک ھمايون مفتخر شدم و وقتی جعبه نشان را به من تسليم فرمودند بدون 

ادی دور ايشان جمع درنگ به حصارک منزل آقای زاھدی رفتم. گروه زي
بودند؛ در مقابل ھمه حاضران عرض کردم، جناب آقای زاھدی براثر محبت 
ھا و پشتيبانی ھای جنابعالی بود که من تواستم وظايف خودرا بخوبی انجام 
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دھم وبازھم بر اثر معرفی و تعريف جنابعالی بود که مورد عنايت شاھنشاه  
رت شما مورد تقدير قرار گرفته  قرار گفته ام و چون خدمات من در زمان وزا

است بنابراين تقاضا دارم اين نشان ھمايون را خود شما از طرف شاھنشاه 
  به من اعطا فرمايند. 

  
آنچه به ايشان گفتم از ته قلبم بود و آقای زاھدی با احساسات بی نظيری با 

   ٦من روبوسی نمود و به من منت گذاشتند. 
 

 

   

 
ميتواند در قلب چه ديپلماسی  افتادگیتی که يک ديپلمات ورزيده چگونه با درايت و به راس - ٦

  کسانی جا بگيرد... 
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  عباسعلي خلعتبري و همكاريوزارت آقاي دكتر  
  

پس از استعفای آقای اردشير زاھدی از وزارت امور خارجه در اين فکر  
بودم که چه کسی جانشين ايشان خواھد شد و چه تغييراتی مجددا در ارکان  
وزارت امور خارجه بوجود خواھد آمد. در اين افکار بودم که تلفن دفترم  

م وزير امور خارجه از من خواستند زنگ زد و آقای دکتر خلعتبری قائم مقا 
  که فورا به دفترشان بروم.

  
ھنگاميکه وارد شدم آقای دکتر نديم رييس دفتر ايشان آنجا بود و آقای دکتر 
خلتعبری اظھار داشتند که طبق امريه شاھنشاه تايکساعت ديگر به سمت  
وزير خارجه جديد به حضورشان معرفی خواھم شد. حقيقتش اين است که 

فکر نميکردم که ايشان جانشين آقای زاھدی بشوند و منتظر بودم  اصال
براساس شايعه شخص ديگری مانند جمشيد آموزگار ويا ھوشنگ انصاری 
به اين سمت منصوب شوند. ايشان که از فھميده ترين کارمندان عاليرتبه 
وزارت امورخارجه است وغير از تحصيالت عالی و تسلط کامل به زبان 

نسه و انگليسی دارای سابقه طوالنی در اين وزارت بوده و پارسی و فرا
بويژه در چند سال اخير قائم مقام اردشير زاھدی بوده است، امور وزارت 
خارجه به منوال گذشته ادامه يابد و فکر کردم با توجه به دوستی و نزديکی 
که دکتر خلعتبری با نخست وزير دارد انتصاب با تقاضای آقای ھويدا از 

  شاه، مزيد بر علت بوده است.پاد
  

به ايشان شادباش گفته و آرزوی موفقيت برايشان کردم. آقای دکتر خلعتبری 
اظھار داشتند؛ آقای بھرامی از شما و دکتر نديم که اينجا ھستيد تقاضا ميکنم 
ھر سه تن باھم عھد کنيم که ھميشه نسبت به ھم صميمی بوده و صادقانه  

  کمال ميل دست ايشان را فشرده و بيعت کرديم. باھم ھمکاری بنماييم. با 
  

اينجانب کماکان در پست رييس تشريفات بخدمت ادامه دادم. ولی با وجود 
تمام صفات عالی، آقای دکتر خلعتبری آن معروفيت و برش آقای زاھدی را 
نداشت، حس ميکردم که وزارت خارجه ديگر نميتواند آن فعاليت و نفوذ 

رت آقای زاھدی در تمام ارکان دولت بدست آورده خودرا که در مدت وزا
  بود، ادامه بدھد.
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  ساله و برخورد با  سپهبد نصيري رييس  2500جشن هاي
  سازمان امنيت

  
مدت دوسالی که رييس تشريفات بودم مھمترين موضوع مذاکره با مقامات  

ساله شاھنشاھی در پرس   ٢۵٠٠داخلی تھيه مقدمات برگزاری جشن ھای 
  د.  پوليس بو

  
اقال ھر ده روز يکبار در دفتر آقای اسد هللا علم وزير دربار شاھنشاھی 
جلسه ای تشکيل ميگرديد تا مسئوالن مستقيم اين جشن به تبادل نظر ويا 
ارائه برنامه کارھای خود ميپرداختند.  البته موضوع امنيت ميھمانان عاليقدر  

ا بود و سپبھد نصيری و ھمراھان آنان از جمله مسائل اساسی اين گفتگو ھ
رييس سازمان امنيت، سپھبد مبصر رييس شھربانی کل کشور، سپھبد 
اويسی فرمانده ژاندارمری کل کشور و سپھبد خادمی رييس شرکت 
ھواپيمايی ملی (ھما) از جمله کسانی بودند که با دقت تمام مقررات امنيتی 

مھم، متوجه را تشريح نموده و نظر سايراعضای کميسيون را به اين امر 
  ميساختند.

  
برای ھماھنگی کامل و شناختن دقيق محل برگزاری جشن ھا چندين بار 
ھمگی به شيراز و پرس پوليس مسافرت نموده و تمام موارد و برنامه ھا  
را به دقت اجرا مينموديم. اينجانب که مسئوليت ھمآھنگی تمام برنامه را در  

مسئوليت را حس ميکردم  شيراز عھده دار بودم بيش ازھرکس ديگر بار
وبرای اينکه مورد ايراد يا اعتراض سفرای خارجی در حين جشن قرار 
نگيرم گذشته از توضيحاتی که مرتبا به ھريک از سفرا ميدادم از تمام سفرای  
خارجی در دربار شاھنشاھی دعوت نمودم که يکروز بامداد با ھواپيما به 

ديک با مسئوليت ھای خودشان شيراز و پرس پوليس مسافرت نموده و از نز
و ھماھنگی مقامات ايرانی آشنا شوند، تا اگر اتفاق بخصوصی پيش آمدکرد  
دست پاچه نشده و بدانند به چه کسی بايد مراجعه نمود. اين ابتکار اثر 
زيادی نمود و تمام سفرا به اتفاق يک تن از ھمکارانشان شرکت نمودند 

نی با دقت قسمت ھای مربوط به اقامت  وپس از آشنايی با مقامات مسئول ايرا
رييس ھيات نمايندگی خودشان را بررسی نمودند و عصر ھمانروز ھم پيش 
از بازگشت به تھران يک جلسه کنفرانس تشکيل داده وپس از توضيحات 
کلی و جوابگويی به تمام پرسش ھا اعالم نمودم اکنون ھريک از آقايان  

  اين جشن دارند. سفرا نيز مسئوليت مسقيم در برگزاری 
  

با اين تمھيدات و بخصوص سختگيری ھايی که قسمت امنيتی بعمل می آورد 
مطمئن بودم که ھيچ فردی بدون داشتن برگ عبور حتا بداخل شھر شيراز  
ھم نميتواند وارد شود. تمام مسئولين از شب پيش به شيراز رفته و مستقر  

اتفاق ھمسرم به شيرازپرواز  اکتبر به    ١٧شده بودند ولی اينجانب بامداد روز  
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نموده و به محض خروج از ھواپيما برنامه سنگين استقبال از مدعوين 
رسمی را آغاز نمودم. برخی از ماموران سازمان امنيت که شب پيش، من 
را در شيراز نديده بودند به سپھبد نصيری خبرداده بودند که بھرامی در 

ور ھا بايد بدون وی انجام شيراز نيست و برنامه استقبال از روسای کش
شود. اين گزارش فورا به شرفعرض ملوکانه ميرسد و آقای قريب رييس کل 
تشريفات شاھنشاھی مامور تحقيق و بررسی ميگردد ووقتی من را در محل  
خدمت، مشغول برگزاری تشريفات تدوين شده ميبيند گزارش ميکند خالف 

  ظيفه است. گفته اند و بھرامی طبق برنامه مشغول انجام و
  

طبق برنامه تشريفاتی برای استقبال از ھيات ھای مختلف با توجه به موقعيت 
يا نخست وزير يا  -رييس ھيات اينجانب به اتفاق يکی از واالحضرت ھا

وزيرامور خارجه در پای پله ھواپيما از ھيات استقبال نموده و پس  از عبور 
س ھيات را با  از مقابل گارد احترام و افراشتن پرچم و سرود آن کشور ريي

تشريفات خاص به اتفاق شخصيتی که با اينجانب استقبال نموده بود به پرس 
پوليس اعزام مينمودم که در آنجا از طرف شاھنشاه و علياحضرت شھبانو 
مورد استقبال قرار ميگرفتند وساير ھمراھان را نيز به ھتل کوروش در 

  شيراز منتقل ميکرديم. 
  

واپيمای وليعھد سعودی و ھيات عربستان اکتبر ھ ١٧روز  ١۶:٠٠ساعت 
سعودی به شيراز وارد ميشد. واالحضرت شاھپور غالمرضا و اينجانب 

که به   ١۵:٣٠ميبايستی از آنھا در پای ھواپيما استقبال بکنيم. ساعت 
فرودگاه شيراز وارد شدم متوجه گرديدم که دسته موزيک که مسئول آن 

رچم عربستان سعودی، و نت سرود ژاندارمری کل کشور بود حاضر نيست. پ
ملی آن کشورکه مسئوليت آن با سازمان امنيت بود ھنوز نرسيده است، فورا 

در محل  ھمکاران دستور دادم که به افراد مسئول تذکر بدھند به يکی از 
خدمت خود حاضر باشند. در اين موقع واالحضرت شاھپورغالمرضا نيز به  

شدند با ناراحتی تمام پرسيدند چه بايد   فرودگاه رسيدند ووقتی متوجه مطلب
  کرد؟ مسئول کيست؟  
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به ايشان دلداری داده و اظھار کردم مسئول من ھستم و مطمئن باشيد 
  تشريفات بخوبی انجام خواھد شد.

  
مانده گارد احترام و دسته موزيک رسيد و در  ١۶:٠٠ده دقيقه به ساعت 

جای خود قرار گرفتند، ولی از مامور سازمان امنيت که ميبايستی سرود ملی  
و پرچم عربستان سعودی را تسليم نمايد خبری نبود. بنا به اصرار  
واالحضرت غالمرضا با زحمات زياد تلفنی آقای قريب را در پرس پوليس 

يدا کرده و ماجرا را به ايشان گفتم آقای قريب اظھار داشتند خودت تصميم پ
بگير و برنامه را اجرا کن. در اين موقع افسر کشيک برج فرودگاه اظھار  
داشت که ھواپيمای وليعھد سعودی آماده نشستن است؛ چه بکنم؟! گفتم به  

يلی به خلبان ھواپيما بگوييد چند دقيقه زودتر رسيده ايد و چون ما خ
برگزاری تشريفات رسمی برای واالحضرت وليعھد سعودی اھميت ميدھيم 
لطفا چند دقيقه به پرواز ادامه بدھيد. خلبان  پس از لحظه ای اظھار داشت 
پرواز بيشتر برای ما خطر دارد و وليعھد دستور دادند که فرودبياييم. فورا 

د احترام موزيک به دسته موزيک دستور دادم که ھنگام عبور وليعھد گار
مارش بنوازد و به اتفاق واالحضرت شاھپور غالمرضا که کامال منقلب شده  
بودند به سمت ھواپيما حرکت کرديم. در اين ھنگام مامور سازمان امنيت 
سراسيمه رسيد و فورا نت موزيک توزيع شد و پرچم سعودی نيز بالفاصله  

  نجام شد. چند لحظه به احتزار در آمد و تشريفات بدون نقص ا
  

اين موضوع از طرف شاپور غالمرضا ويا ھرمز قريب يا ماموران ديگری 
به عرض شاھنشاه ميرسد و اينجانب چون برنامه انجام شده بود موضوع 

  را کامال فراموش نمودم.
  

شب که به ھتل رفتم در سالن بزرگ ھتل شور و شعف زيادی    ١٠:٣٠ساعت  
اس ھای شب مشغول گفتگو بودند و برپا بود و تمام مدعوين بانوان با لب

  موزيک مترنم بود و حقيقتا جوشش کامل حس ميشد.
  

در اين موقع يکباره چشمم به چند پسر و دختر جوان «ھی پی» يا ژيگولو 
که با يک گيتار آواز ميخواندند و موجب قطع موزيک شده بودند افتاد؛ که  

تعجب ھمگی  ازميان مدعوين راه خودرا به سمت بار بازنموده وموجب
بودند. اين عده يکسره به طرف بار ھتل رفته و با ھياھو وخشونت مشروب 
ميطلبند. فورا به آقای مصطفی نامدار که در حقيقت دست راستم محسوب 
ميشد گفتم اينھا کيستند؟ افسر امنيتی ھتل کيست؟ فورا اورا به دفتربياوريد 

ھنشاھی که بدستور و به اتفاق چند تن از ھمکاران و دو افسر گارد شا
  شاھنشاه در اختيارم بودند وارد دفترم در ھتل شدم.

   
چند دقيقه بعد يک سرگرد شھربانی که يک سيگار ميان لبان ويک گيالس 
نيمه خالی ويسکی در دست داشت وارد شد و با يک لھجه لوطی وار و بی 
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م به ادبانه اظھار داشت؛ کی ميخواھد با من صحبت کند؟ با احترام ولی محک
ايشان دستور دادم سيگار را خاموش کرده وليوان ويسکی را کنار بگذارد 
وسپس خودم را معرفی کرده و از ايشان پرسيدم چگونه ممکن است پس از 
دوسال تھيه مقدمات ايمنی و اينھمه تمرين وتاکيدھای صريح چند جوان ژنده 

ند!؟ آقای پوش وبا اين راحتی وارد ھتل محل اقامت ميھمانان خارجی بشو
سرگرد با ھمان لھجه لوطی وار پاسخ داد؛ خوب طوری نشده، آقا، اينھا ھم 

  دل دارند و مشروبشان را خوردند ميروند! مگر چه شده!. 
  

ديدم ديگر تامل و تحمل جايز نيست به افسران گارد شاھنشاھی دستور دادم  
نگذارند   سرگرد شھربانی را که گويا رييس امنيت شيراز بود از ھتل اخراج و

  ديگر ايجاد مزاحمت بکند. 
  

بالفاصله به تيمسار سرتيپ جاللی رييس شھربانی استان فارس تلفن کرده 
و پس از شرح ماجرا از ايشان خواستم فورا طبق مقررات از سرگرد خاطی 
بازخواست شود.  ھمچنين به خودشان نيز يکساعت فرصت دادم که دقيقا  

فظت را سرکشی نموده گزارش بدھند دو ھتل ديگر و قسمت ھای تحت محا
  که خطری وجود ندارد.

  
بعد از اين اقدامات فکر کردم بايد فورا سپھبد نصيری رييس سازمان امنيت 
راکه ھميشه از من خواسته بود به مجرد گرفتاری يا مطلب مھمی با او  
تماس بگيرم درجريان بگذارم و بالفاصله تلفنی به سپھبد نصيری که در 

بود صحبت نمودم. سپھبد نصيری بدون اينکه منتظر خاتمه   پرس پوليس
صحبت ھايم بشود بدون مقدمه اظھار داشت شما دروغ ميگوييد! اول متوجه 
نشدم وخواستم سخنانم را ادامه دھم ولی ايشان مجددا وخيلی خشن اظھار  
داشت صبح، سر کار خود نبوديد!  بعد از ظھر به مامور سازمان امنيت در 

شيراز که مشغول انجام وظيفه بوده است توھين کرده ايد وباالتر از فرودگاه  
ھمه گزارش خالف واقع عليه سازمان امنيت به شرفعرض اعليحضرت 

  رسانيده ايد!  
  

متوجه شدم که يک سوء تفاھمی درجريان است که از آن بی خبرم وشايد 
ه در موضوعی که به من مربوط ميشود مورد مواخذه شاھنشاه قرار گرفت

است! لذا به ايشان گفتم آنچه ميگوييد من از آن اطالعی ندارم و گزارشی 
ھم به شرفعرض نرسانيده ام ولی مطلبی که ميخواستم به شما بگويم مھمتر 
از  ھمه است ولطفا توجه کنيد. ولی تيمسار نصيری با ھمان لحن تلخ و بی 

قايع مطلع ادبانه اظھار داشت نه خير شما دروغ ميگوييد و بخوبی از و
ميباشيد. ديگر طاقت نياوردم و گفتم تيمسار خيلی سعی کردم احترام شمارا  
محفوظ نگھدارم ولی اکنون که به اين مرحله رسيده ايد بايد بگويم ماموران  
شما ھستند که گزارش ھای خالف واقع ميدھند و حاال متوجه ميشوم چرا 

دارند ولی من چون مردم به دستگاه شما با وحشت نگريسته و اعتمادی ن
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جز حقيقت و انجام وظيفه کار ديگری نميکنم رسما به شما ميگويم که فورا  
از گفته ھای خودتان معذرت بخواھيد واال به شاھنشاه شکايت خواھم کرد 
که من را دروغگو خطاب کرده ايد! اما تلفن قطع شد و معلوم گرديد که 

  ند وزارت خارجه ندارند...!  تيمسار طاقت شنيدن چنين مطالبی را از يک کارم
  

پس از اين مذاکره که در مقابل ھمکارانم شده بود رنگ از روی عده ای 
  پريد وھمگی با اضطراب از من ميپرسيدند حاال چه بايد کرد...!؟ 

  
به آنان گفتم شما مشغول انجام وظيفه خودتان باشيد و مسئول من و جوابگو 
ھستم...!  بالفاصله به آقای ھرمز قريب در پرس پوليس تلفن کرده و ماجرا  
را توضيح دادم و با وجود تمام محبتی که ھميشه به من ابراز مينمود گفتند 

لعتبری وزير از دست من کاری ساخته نيست و تلفن قطع شد!  با آقای خ
خارجه تلفن کرده وايشان را درجريان گذاشتم، ايشان نيز اظھار داشتند اين 
مطلب به وزارت خارجه ارتباطی ندارد و بھتر است با آقای نخست وزير 
تماس بگيرم! باالخره تلفنی به آقای ھويدا تمام شرح ماجرا را گزارش کرده  

ھد شد و تقاضای من اين و اضافه کردم اکنون گزارش کتبی نيز تقديم خوا
است که تيمسار نصيری بايد رسما از گفته ھای خودش معذرت بخواھد 
ودرغير اينصورت استعفای من را بپذيريد. آقای ھويدا سعی کرد مرا کمی 
آرام کند وخيال ميکرد اکنون که حدود نيمه شب است گزارشی درکار نخواھد 

خواھد شد.! ولی پس از اين  بود و تا روز بعد نيز مسئله بفراموشی سپرده 
مذاکره فورا گزارش تھيه و عين مطالب باال را ياد آوری کرده و توسط افسر 
گارد شاھنشاھی که در اختيارم بودند به پرس پوليس نزد آقای نخست وزير 

  فرستادم. 
  

ھنوزيکساعت نگذشته بود که تلفن اتاقم زنگ زد و تيمسار سپھبد ھاشمی 
ھی شروع به صحبت کرد که دوست عزيزم گزارش  نژاد رييس گارد شاھنشا

شما را آقای نخست وزير فرستاده اند که به شرفعرض برسانم ولی خواھش 
ميکنم قبول کنيد فعال آنرا مسکوت بگذارم وپس از خاتمه جشن ترتيب 

  اينکاررا خواھم داد.   
  

در پاسخ اظھار داشتم تيمسار گرامی شما ظرف اين چند سال که افتخار  
ابی به حضور ملوکانه را داشته و مرتبا باھم در تماس ميباشيم مرا شرفي

خوب شناخته ايد، اگر تيمسار نصيری معذرت نخواھد ھيچ راھی برای رفع 
توھين نمی بينم بنابراين جواب حقير منفی است.... باز ھم يکساعتی گذشت 

پاسخ   و اينبار آقای قريب خواھش تيمسار ھاشمی نژاد را تکرار کرد وباز ھم
من منفی بود و باز ھم تيمسار ھاشمی نژاد تلفن کرده و اصرار داشت ھرطور 
شده است از تسليم گزارش من به شاھنشاه خودداری شود و چون ديدند به 
ھيچ عنوان حاضر نيستم که موضوع مسکوت بماند اظھار داشت سپھبد 

ردا  نصيری خود متوجه شده است که اشتباه کرده و قبول کرده است که ف
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شب در شام رسمی سران ھييات ھای کشور ھای مدعو در پرس پوليس از  
شما معذرت بخواھد، آيا قبول داريد تا فردا شب اين گزارش مسکوت بماند؟! 

  اينبار پاسخ من مثبت بود. 
  

سال در چادر تاريخی  ٢۵٠٠اکتبر در شام معروف جشن ھای  ١٨شب بعد 
اق سپھبد نصيری و دکتر خلعتبری در پرسپوليس تيمسار ھاشمی نژاد به اتف

وزيرخارجه نزد من آمدند و تيمسار نصيری دست به گردن من انداخت و 
گفت شاپور عزيز اشتباه شده است خيلی متاسفم و معذرت ميخواھم...!  من  
ھم به سھم خود از ايشان پوزش طلبيدم که در مذاکرات تلفنی از جنبه اداری  

نصيری بخوبی متوجه شد که اظھارات   خارج شده بودم وآن موقع تيمسار
اينجانب صادقانه و بی ريا است و در تمام سالھای بعد نھايت احترام را نسبت 

به من مرعی ميداشت وھربار اظھاری ميکردم نسبت بآن بدقت توجه ميکرد.  
البته منھم بخوبی متوجه بودم که تمام اين احترامات تا روزی است که  

  يت و محبت ميفرمايند و نه ھيچ چيز ديگری. شاھنشاه نسبت به من عنا
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  اولين برخورد با آقاي  –معاون ثابت اداري وزارت امور خارجه
  دكتر خلعتبري وزير امور خارجه

  
ساله ودريافت نشان درجه يک  ٢۵٠٠برگزاری موفقيت آميز جشن ھای 

ميھمانی ھمايون باز ھم موقعيت ممتاز ديگری برايم فراھم ساخت. در 
خصوصی ميالد ھمايونی که ھمه ساله در کاخ واالحضرت شاھپور عبدالرضا 
برگزار ميگرديد شاھنشاه پس از تشريف فرمايی و ابراز محبت به جمعيت 
مدعوين اينجانب را احضار فرمودند و در مقابل آقای ھويدا نخست وزير، 

و امرای  دکتر اقبال رييس ھييات مديره شرکت ملی نفت و جمعی از وزرا
ارتش که در حضور شاھنشاه بودند فرمودند گزارش ھای زيادی درمورد 
فعاليت و قدرت شما در اداره کار ھای جشن در اين مدت دريافت کرده ام و  

  خواستم بگويم از شما رضايت کامل را دارم! 
  

اين گفته شاھنشاه دريچه جديدی برای آينده من گشود و به اين ترتيب بيشتر 
  الت کسانيکه به من رجوع مينمودند موفقيت داشتم. دررفع مشک

 
در اوايل اسپند ماه يکروز آقای نخست وزير من را به دفترشان احضار  
نموده و اظھار داشتند تصميم گرفته ايم در تشکيالت وزارت خارجه تغييراتی 
داده شود و شاھنشاه اوامر موکدی در اينمورد صادر فرموده اند و شما در  

شده ايد که به سمت معاون ثابت اداری وزارت خارجه با اختيارات    نظر گرفته
  وسيع منصوب گرديد و در اين مورد وزير خارجه با شما گفتگو خواھد کرد.  

  
در اين موقع معاون اداری وزارت خارجه آقای ھمايون سميعی از کارمندان  

که  تحصيلکرده و با تجربه و آزموده وزارت امور خارجه بود و فکر کردم 
  به ماموريت خارج از کشور منصوب شده است.  

  
اسپند آقای دکتر خلعتبری به من گفتند که در سالم جشن نوروز در    ٢٨روز  

کاخ گلستان اينجانب به سمت معاون ثابت اداری و آقای عيسی مالک نيز به 
  سمت رييس کل تشريفات به شاھنشاه معرفی خواھيم شد.  

  
چند دقيقه ای پس از اين گفتگو آقای ميرفندرسکی قائم مقام وزير امور  

ا من مالقات نمود وخيلی برای دوست مشترکمان ھمايون سميعی خارجه ب
اظھار ناراحتی کرد که وی را به سمت رييس شورايعالی وزارت امور خارجه 
که تقريبا يک سمت تشريفاتی است منصوب نموده اند و اين در حقيقت تنزل 
مقام بود نسبت به او که با کمال صميميت انجام وظيفه مينمايد بی انصافی 

توھين شده است و اکنون برای اينکه در مقابل ھمکاران وزارت امور   و
خارجه آبروی ايشان حفظ شود از من خواست ترتيبی بدھم تا آقای ھمايون 
سميعی نيز در سالم جشن نوروز در سمت جديد به حضور شاھنشاه معرفی 
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شود تا ھمه متوجه شوند که مقام مھمی را کسب نموده است. اينجانب به 
  ر خارجه مراجعه نموده و مراتب را به ايشان گفتم. وزي

  
آقای دکتر خلعتبری اظھار داشتند با وجوديکه در تشريفات وزارت خارجه 
برای اين پست معرفی بحضور ملوکانه پيش بينی نشده است من مخالفتی 
ندارم بشرطی که شما تشريفات دربار شاھنشاھی را راضی بنماييد! باز ھم 

ی ھرمز قريب متوسل شده و با ھزار خواھش و تمنا از ايشان  اينجانب به آقا
استدعا کردم اجازه اين معرفی را از پيشگاه ملوکانه کسب کنند. صبح روز 
نوروز آقای قريب اظھار داشتند استثنائا پذيرفته اند!  خيلی خوشحال شدم و 

در فاصله چند دقيقه که شاھنشاه در سالن در کاخ  ١١:٠٠حدود ساعت 
ان باتفاق علياحضرت شھبانو استراحت ميفرمودند به اتفاق وزير گلست

  خارجه و آقايان سميعی و مالک شرفياب شديم. 
  

توی سالن در حضور اعليحضرتين آقايان ھويدا نخست وزير، علم وزير 
دربار، سپھبد ھاشمی نژاد رييس گارد شاھنشاھی، ھرمز قريب به اتفاق چند 

  بانو شرفياب بودند. آجودان کشوری و نديمه ھای شھ
  

بنا به خواھش پيشين اينجانب، آقای وزير خارجه نخست آقای ھمايون 
سميعی را به سمت رييس شورای عالی وزارت امور خارجه معرفی نمودند. 
شاھنشاه فرمودند البته شغل رسمی است وبايد سعی کنيد که دستگاه 

تشکيالت وزارت انفورماتيک در وزارت خارجه مورد استفاده قرار گيرد و 
  خارجه و رمز توسعه بيشتری پيدا کند. 

  
بالفاصله فرمودند: «اين مطالب را بايد به بھرامی بگوييم که مسئوليت 
مستقيم اين تغييرات با او است به ھرحال بھرامی شنيد وبايد فورا با قدرت 
و اختياراتی که به او داده ايم در اين پست جديد شروع به کار نموده و 

  ھای خود را ھم مستقيما به دفتر مخصوص ارسال دارد».  گزارش
  

سپس آقای عيسی مالک به سمت رييس کل 
تشريفات معرفی شد. شاھنشاه فرمودند: «شما  
بايد از بھرامی تقليد کنيد که وظايف سنگين خود 
را انجام داد و عمال نشان داد که با دست ھای 
آھنين ولی در دستکش مخملی ميتوان امور  

  ی را انجام داد».   معضل
  

ھمان روز آقايان محمد بھنام و عليرضا بھرامی 
که ھردو از صاحب منصبان قديمی وزارت 
خارجه بودند ونسبت به من ارشديت کامل 
داشتند و تقاضای ھمکاريم را قبول نموده بودند 
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به سمت ھای مدير کل اداری و مدير کنسولی منصوب شدند و آقای ناصر 
ن باھم ھمکاری نزديک داشتيم به رياست اداره کارگزينی مجد را که از لند
  منصوب نمودم.  

  
سپس در تمام امور مربوط به خريد؛ ترفيع؛ ماموريت و غيره کميسيون ھای 
مختلفی برياست افراد خوشنام و با تجربه و ارشد وزارت خارجه تشکيل 
 داده و ھيچ امری را بدون مشورت و طرح در کميسيون مربوط و تصويب

آن به مرحله اجرا نگذاشتم و حتا اعزام کارمندان اداری به ماموريت ھای 
خارج از کشور را که تنھا با تصميم وزيريا معاون اداری وزارت امور خارجه  
انجام ميشد به کميسيون امور اداری که اعضا آن با رای کارمندان وزارت  

اال نيز قرار خارجه بود ارجاع نمودم که البته مورد اعتراض مقام ھای ب
گرفتم چون ديگر نميشد با توصيه وفشار، فردی را بدون استحقاق به 

  ماموريت خارج فرستاد و اين راه تبعيض نيز تقريبا بسته شد.  
  

درخرداد ماه بنا به تقاضای وزير خارجه، شاھنشاه برای ابراز محبت و 
 عنايت به کارمندان وزارت خارجه پذيرفتند تا در جشنی که بمناسبت

  زادروزشان در وزارت امور خارجه برپا خواھد شد نزول اجالل فرمايند. 
  

به اين جھت وزيرخارجه تصميم گرفت که با سرعت سالن ھای وزارت 
خارجه را رنگ آميزی و مبلمان آنرا تغيير و ترميم ويا تجديد نمايند. برای 
 اينکار طبق مقررات اعالنی منتشر و عده ای از مقاطعه کاران معروف

رجوع نموده و ھريک طرح و برنامه و ھزينه ای را که در برميگرفت 
  پيشنھاد مينمودند.

  
در اين ھنگام آقای محمد بھنام مديرکل اداری به سمت سفير در نروژ   

منصوب شد و بجای ايشان دوست قديمی آقای عباس نجم را به سمت مدير 
مقاطعه کاران  کل اداری پيشنھاد و منصوب نمودم. پيشنھادات شرکت ھا و

ھمگی در کميسيون مخصوص که زير نظر آقای نجم بود مورد بررسی قرار 
ميگرفت از جمله پيشنھاد شرکتی که رياست آن با خانم محسن رييس ھمسر 
وزير خارجه پيشين بود و خيلی از مقام ھای عاليه مملکتی ووزير خارجه  

  را برای قبوالندن آن زير فشار گذاشته بودند. 
  

سيون مربوطه با دقت تمام وداليل کافی با شرکت خبرگان فنی در کمي
پيشنھادات واصله مورد بررسی و مطالعه قرار ميگيرفت و پيشنھاد خانم 
محسن رييس، بعلت گرانی قيمت مورد پذيرش واقع نگرديد. گزارش  
کميسيون با امضای آقای نجم به اينجانب تسليم گرديد و آنرا خيلی منطقی و 

و عينا برای مالحظه وزير خارجه فرستادم.  شوربختانه وزير متين يافتم 
خارجه که مطمئنا زير فشار مقام ھای ديگر بود اصال توجھی به مفاد گزارش  
ننمودند و در حاشيه آن دستور دادند پيشنھاد خانم رييس خيلی جالب است 
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دوباره مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد.  کميسيون مربوطه دوباره تشکيل 
  وپس از بررسی مجدد نظر اول خود را تاييد نمود. 

  
ھنگاميکه گزارش نزد وزير خارجه رفت در حاشيه آن نوشتند؛ اعضای 
کميسيون اصال از ھنر و مبلمان اطالعی ندارند پيشنھاد خانم رييس از ھمه 

  بھتر است و آنرا قبول کرده و قرارداد را امضا کنيد. 
  

مقررات و قوانين را محترم داشته ورعايت آقای عباس نجم که ھميشه 
مينمود در ذيل دستور وزير نوشت؛ «برخالف قانون است و نميشود آنرا 

  امضا کرد». 
  

وزير خارجه انتظار چنين موضوعی را نداشت بينھايت عصبانی شده و اينبار 
صريحا دستور داد که بايد قرارداد امضا شود و حتا خود من آنرا امضا  

  خواھم کرد. 
  

اينجانب به وزير خارجه تذکر دادم که اين امر اشکاالت زيادی توليد خواھد 
کرد و اگر نظر مساعئت به خانم محسن رييس وزير خارجه پيشين ميباشد 
در امور ديگری که خالف قانون نباشد از ايشان استفاده خواھيم کرد و امضا 

بری که انتظار اين قرار داد با نظر مخالف کميسيون درست نيست. دکتر خلعت
شنيدن چنين مطلبی را از من نداشت و مسلما زير فشار زيادی از خارج بود 
بينھايت عصبانی شد و قرارداد را ھمانجا امضا نمود. شوربختانه اين امر  
موجب گرديد که پای بازرسی ويژه شاھنشاھی و بازرسان وزارت دادگستری 

رت خارجه خدشه وارد  به وزارت خارجه باز شد و در حثيت و احترام وزا
  شد. 

  
از اين تاريخ به بعد احساس ميکردم که وزير خارجه نسبت به من تغيير 
رويه داده و حاضر نيست ببيند کسی در مقابل دستورات او ايستادگی نموده 

  ويا مستقيما از مقامات باالتر دستور ميگيرد...!
  

قديم و سالھا    الزم به ياد آوری است که آقای محسن رييس از وزرای خارجه
به سمت سفير کبير در کشور ھای خارجی خدمت کرده است. ضمنا چھارسال 
سفير کبير ايران در پاريس بوده. بماند که در اين مدت نفر دوم سفارت با  

  مقام وزير مختاری با آقای دکتر خلعتبری بوده است.
  

 قانون تشکيالت تازه وزارت خارجه که در کميسيون ھای گوناگون وحضور
آقايان دکتر خوشبين؛ دکتر ھدايتی وزرای پيشين دادگستری و مشاوران  
حقوقی وزارت خارجه و دکتر عزالدين کاظمی رييس اداره حقوقی وزارت 
خارجه ماه ھا مورد بررسی قرار گرفته بود پس از تکميل و تصويب به 

  موافقت نھايی آقای نخست وزير به مجلسين تقديم گرديد. 
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در کميسيون خارجه مجلس سنا که رياست آن با آقای دکتر سجادی بود 
بعضی از ماده ھای اليحه از جمله ماده مربوط به منع ازدواج کارمندان 
وزارت خارجه با اتباع خارجی مورد انتقاد قرار گرفت و باالخره با توضيحات 
ر معاون پارلمانی وزارت خارجه کميسيون خارجی مجلس سنا اليحه مزبو

را برای تامين نظر آقايان سناتور ھا به وزارت خارجه عودت داد. پس از  
غور و مطالعه دوباره در کميسيون حقوقی و نظر آقايان مساورين حقوقی 
امکان تغيير اين چند ماده مورد اعتراض ميسر نگرديد و اليحه دوباره به  

   کميسيون خارجی مجلس سنا بازگشت داده شد و موضوع مسکوت ماند.
  

چندی پس از آن آقای ھويدا نخست وزير که در جريان امر قرار گرفته بودند 
به من گفتند شخصا با آقای مھندس شريف امامی رييس مجلس سنا مالقات 
نموده و ضمن توضيحات الزم خواھش کنم کمک بنمايند که اين اليحه ھرچه 

ت را نموده زودتر تصويب بشود.  در مالقاتی که با ايشان داشتم نھايت محب
و اظھار داشتند با آقايان سناتور ھای عضو کميسيون خارجه مذاکره خواھند 
کرد ولی مستقيما نمی توانند دخالتی در اينکار بنمايند و من را راھنمايی 
نمودند تا با آقای دکتر سجادی مالقات نموده و مطالب را با ايشان در ميان 

قوام صدری وزير مشاور در بگذارم. طبق دستور آقای نخست وزير آقای 
امورپارلمانی، از آقای دکتر سجادی وقت مالقات گرفت ودر روز موعود به 
اتفاق ايشان به مجلس رفتيم. آقای وزير مشاور مرا بآقای دکتر سجادی  
معرفی و ايشان از شادروان پدرم تجليل نمود و از خاطرات گذشته و دوستی 

  وزير مشاور را مرخص فرمودند.  فيمابين شرحی بيان داشته ودر عين حال
  

مدت يکساعت در باره اليحه قانونی و مطالب گوناگون ديگر گفتگو نموديم 
و آقای دکتر سجای گفتند حاال بخوبی متوجه مواد مورد بحث شده ام ولی 
بايد خودتان در جلسه آينده کميسيون خارجه حضور يافته و ھمين مطالب 

  ن سناتور ھا برسانيد. مورد گفتگوی ما را به عرض آقايا
  

در جلسه بعد بھمين ترتيب عمل شد و آقايان سناتور رام وسناتور بوذری 
که معلوم بود پيشتر در جريان امر قرار گرفته اند از طرف کميسيون از 

  توضيحات اينجانب تشکر نموده واليحه ھمانجا به تصويب رسيد. 
  

ه مجلس شورايملی آقای نخست وزير دستور دادند که در کميسيون خارج
نيز شخصا حضور يافته و از اليحه تشکيالت وزارت خارجه دفاع کنم؛ که 
  اينکار را نيز انجام و قانون تشکيالت وزارت امور خارجه به تصويب رسيد. 

  
اين جريان رفته، رفته، اينجانب را در کليه مجامع مملکتی بخوبی شناسانده 

شاه ماموريت ھای سری بازرسی بود و به ويژه که گاه، گاه از طرف شاھن
و مطالعه بعضی از پرونده ھای محرمانه نيز به اينجانب واگذار ميگشت؛ 
مقامات مملکتی متوجه شده بودند که مورد اعتماد شاھنشاه بوده و به ھيچ 
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عنوان تحت تاثير و فشار واقع نشده، يا غرض و دشمنی با کسی نداشته و 
  از ميدارم.  با بی طرفی و انصاف نظر خودرا ابر

  
آقای منوچھر ظلی معاون سياسی وزارت خارجه به  ١٩٧۴در اوايل سال 

ماموريت خارج منصوب گرديد و آقای وزير خارجه به من اظھار داشتند که 
شما تقريبا تمام کار ھای سياسی را ھم انجام ميدھيد بنابراين بد نيست که 

گفته نشد، و اين به سمت معاون سياسی برگزيده شويد! ولی ديگر مطلبی 
موضوع تا مسافرت آقای ظلی مسکوت ماند و چون وزير خارجه پيشتر 
ھميشه در مورد انتصاب مقامات باالی وزارت خارجه با من مشورت مينمود 
فکر کردم که تصميم قطعی در اين باره گرفته شده است. چند روز پس از  

 -آقايان تاجبخش آن که از نزد آقای نخست وزير به دفترم باز ميگشتم ديدم
نديم و قديمی با لباس ژاکت آماده  خروج از وزارت خانه ميباشند. کمی 
شگفت زده شدم که با اين لباس کجا ميروند و ھنگاميکه آقای نديم گفت که 

معاون  -به دستور وزير خارجه برای معرفی به سمت ھای معاون سياسی
ميروند. به راستی امور بين المللی و معاون فرھنگی به حضور شاھنشاه 

شگفت زده شده بودم که چگونه وزير خارجه اين انتصاب ھا را از من پنھان 
کرده بوده است؛ واين امر را يک توھين مستقيم نسبت بخود دانستم. فورا 
بآقای نخست وزير تلفن کرده و ماجرا را گفتم و اظھار داشتم مدتی است که 

رجه و اينجانب ميباشد و بھتر احساس ميکنم سوء تفاھم ھايی بين وزير خا
  است که من از سمت خود استعفا دھم.  

  
آقای ھويدا دستور دادند که پيش از ھر اقدامی فورا به دفترشان برگردم.  
آقای ھويدا با کمال سادگی به من گفتند خيلی از عکس العمل تو تعجب ميکنم 

می که  زيرا خيال ميکردم ديگر ميدانی شخص اعليحضرت نسبت به امور مھ
در وزارت خارجه مطرح است حساسيت کامل دارند و دکتر خلعتبری و يا 
ھرکس ديگری که وزير خارجه معرفی شود در حقيقت منشی سياسی 
شاھنشاه است و تنھا دستور ھا را ابالغ ميکند! بنابراين معاون سياسی که  
منشی، منشی است! ولی حاال ببينيم وضع خودت در وزارت خارجه چيست؟! 

ما معاون ثابت اداری ھستی، اوال تمام بودجه وزارت خارجه با اجازه تو اس
مصرف ميشود بنابراين بزرگترين قدرت را داری؛ دوم مورد اعتماد شخص  
شاھنشاه ميباشی و دستورات الزم را مستقيم دريافت مينمايی و در عمل  
 مقامات کشوری نيز به تو رجوع ميکنند. سوم اينکه چند سال است معاون

اداری ميباشی و ھر وقت حتا با يک تلفن اظھار داشته ای که بودجه کافی 
برای انجام دستورات ويژه شاھنشاه ويا کارھای سری دولتی نداری چند 
ساعت بعد رقمی را که مورد احتياج وزارت خارجه بوده است فورا در حساب 

آقايان  سری وزارت خارجه در اختيارت گذاشته ام؛ و در ھمين حال به بقيه 
وزا و حتا خود وزير خارجه که تقاضای اضافه بودجه مينمايند جواب رد 
داده ام؛ بنابراين مورد اعتماد کامل نخست وزير ھم ميباشی. در ضمن اکنون 
موقعيت اجازه ميدھد مطلبی را بطورخصوصی به تو بگويم. چندی پيش از 
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وزير مشاور شاھنشاه تقاضا کردم تا برای ھمکاری با خودم ترا به سمت 
منصوب نمايم، فرمودند: «خير، به او در وزارت خارجه احتياج داريم، 

  شخص ديگری را در نظر بگيريد»! 
  

حاال خودت قضاوت کن که انتصاب تو به سمت معاون سياسی مطئنا مورد 
تصويب شاھنشاه واقع نشده است؛ ولی از اينکه وزير خارجه ترا درجريان 

دم به ايشان تذکر ميدھم. اينجانب بدون نگذاشته است حق داری و خو
  ھيچگونه گفته ای به دفترم برگشتم و به کار ادامه دادم. 

   
اما محيط وزارت خارجه برايم سنگين شده بود و حس ميکردم پس از 
استعفای آقای زاھدی با تمام کوششی که مينمودم انظباط و نظم سابق پا 
برجا نيست و حتا در کارھای زير مسئوليت من، نيز غير مستقيم دخالت 

  ميشود. 
  

چشمم برای نمونه واقعه زير را نقل ميکنم: ضمن نامه ھای اداری يکروز 
به بخشنامه محرمانه ای افتاد که از دفتر معاون سياسی صادر شده بود و 
طبق آن برحسب امريه ملوکانه ھرنوع روادبد سياسی برای کارمندان سفارت  
خانه ھای خارجی منوط به موافقت و اجازه قبلی سازمان امنيت گرديده بود. 

زير نظر  اينجانب را شگفت زده کرد؛ زيرا نخست آنکه قسمت کنسولی
مستقيم معاونت اداری بود و ھرگونه تصميمی در اين مورد ميبايستی به 
نظر من ميرسيد، و حداقل ميبايستی مدير کل امور کنسولی در اين کميسيون 
دعوت بشود. دوم آنکه به ھيچ عنوان نميتوانستم بپذيرم که سازمان امنيت 

وده و دستور بدھد؛ مستقيا امور مربوط به وزارت امور خارجه را نظارت نم
و گذشته از تمام اين موارد چرا شاھنشاه را وارد معرکه نموده و امريه در  

  باره کارھای داخلی را از طرف ايشان صادر کرده اند! 
  

آقای   -به دفتر آقای وزير خارجه رفته و مطلب را با ايشان در ميان گذاشتم
تصديق کردند که وزير خارجه متوجه داليل من شده بودند و با ناراحتی 

اشتباه شده است؛ ولی چون به شرفعرض رسيده و موافقت فرموده اند ديگر 
کاری نميشود کرد! بعرض ايشان رساندم برعکس، چون اين بخشنامه به 
استقالل و حيثيت وزارت خارجه لطمه ميزند و شاھنشاه اوامر و دستورات 

م امور مربوط به اکيد فرموده بودند که؛ وزارت خارجه بايد با قدرت تما
خودش را راسا انجام دھد اينجانب گزارشی تھيه مينمايم که خودتان آنرا به  
شرفعرض برسانيد. شاھنشاه پس از مطالعه گزارش اينجانب، امر فرمودند 
صحيح است تصحيح شود.... اينجانب فورا ھمان کميسيون را با حضور  

اداره حقوقی تشکيل  نماينده سازمان امنيت و ساير مقامات مربوط و رييس
داده و اظھار داشتم طبق قرارداد وين رواديد برای کارمندان سياسی کشور 
ھای بيگانه حتی المقدور بايد ظرف مدت کوتاھی داده شود؛ مگر در مواردی 
که دليل بر نامطلوب بودن آن شخص در دست باشد واگر صورتی از افراد  
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ود دارد يک نسخه از آنرا  مشکوک و نامطلوب خارجی در سازمان امنيت وج
به وزارت خارجه تسليم نمايند تا در مواردی که نام متقاضی در آن ديده شد، 
اوال فورا سازمان امنيت را مطلع نموده و در ثانی بطور مقتضی به مقامات  

  آن کشور گفته شود بھتر است شخص ديگری را معرفی نمايند. 
  

که اين صورت سری است و ما    تيمسار نماينده سازمان امنيت اظھار داشت؛
نميتوانيم آنرا به وزارت خارجه بدھيم...! به ايشان اظھار داشتم کارمندان 
وزارت امور خارجه مورد اعتماد و اطمينان مقامات عاليه کشور بوده واگر 
در مورد ھريک از ما مطلبی وجود دارد گزارش بدھيد تا فورا بررسی شود 

وزارت امور خارجه که مورد اعتماد آنھا واال ھمکاری سازمان امنيت با 
نباشد بسيار مشکل وشايد غير ممکن خواھد بود...... تيمسار......  با  
عصبانيت و تھديد جلسه را ترک کردند و اينجانب پس از توضيحات ديگری 
تقاضای رای نمودم و بخشنامه پيشين ملغی و بخشنامه جديد که سازمان  

مانه وبيشتر مينمود تصويب گرديد و  امنيت را موظف به ھمکاری صمي
  بخشنامه تازه بدون ذکر امريه شاھنشاه دوباره صادر و پخش گرديد. 

  
يکساعت پس از خاتمه کميسيون تيمسار نصيری رييس سازمان امنيت تلفنی 
از من جويای جريان کميسيون گرديد و وقتی اورا متوجه مطلب نمودم و با 

ساله داشت بخوبی فھميد که   ٢۵٠٠ھای سابقه ای که با اينجانب از جشن 
نماينده اش گزارش دروغ داده است. ولی به ھر حال ھمکاران وزارت خارجه 
ھم کار قسمت کنسولی را بدون نظر من انجام داده بودند و اين نشان ميدھد 

  که با تمام سعی که نمودم  درھمکاری بين ادارات موفق نبوده ام.
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  معاون تازه امور بين المللي وزارت شماره پالك اتومبيل براي
خارجه و اوامر شاهنشاه در باره اينجانب به آقاي امير متقي 

 معاون وزارت دربار

  
اتومبيل معاون امور بين المللی کھنه و غيرقابل استفاده شده بود و ميبايستی 
اتومبيل تازه ای برای ايشان خريداری ميگرديد، ولی شوربختانه برطبق 

زير خريد اتومبيل تازه برای وزارت خانه ھا به علت صرفه دستور نخست و
جويی بکلی ممنوع شده بود؛ ناچار در نظر گرفته شد اتومبيل سفير شاھنشاه  
در بغداد را که به علت قطع رابطه سياسی و تعطيل سفارت، در گاراژ سفارت 
افتاده بود به تھران آورده و در اختيار آقای دکتر فرتاش دوست صميمی و 
دانشمندم و معاون تازه امور بين المللی بگذاريم! ولی اين اتومبيل احتياج 
به يک نمره پالک عادی داشت و قانون اجازه نميداد که اتومبيل سفارت 
خانه بدون پرداخت حقوق گمرکی در کشور ديگری مورد استفاده قرار گيرد.  

وزير  چون خريد اتومبيل ممنوع شده بود بناچار به آقای ھويدا نخست
مراجعه نموده و تقاضای کمک کردم،  ايشان گفتند استثنائا از وزارت دربار 
که معافيت گمرکی دارد تقاضا کنم تا يک نمره عادی موقتی به وزارت خارجه 

  بدھند که رفع اشکال بشود. 
  

در اوايل اسپند ماه بود که نامه ای خطی به آقای امير متقی معاون اداری 
غياب آقای علم کفالت وزارت دربار ھم با ايشان بود وزارت دربار که در 

نوشته و ضمن توضيح کامل مطلب تقاضاکردم يک نمره عادی موقتا در 
  اختيار وزارت امور خارجه قرار دھند. 

  
مدت ھا به درازا کشيد و پاسخی نرسيد تا اينکه حدود دھم فروردين ماه 

ش ھمايونی که تعطيالت آقای متقی تلفنی اظھار داشتند نامه شما از شرفعر 
را در جزيره کيش ميگذرانند گذشت و دستور فرموده اند بھرامی ميتواند 
ھرچه احتياج داشته باشد از اتومبيل يا وسايل منزل و غيره به اسم وزارت 

  دربار وارد کند. 
  

خيلی تعجب کردم و به ايشان گفتم عنايت ملوکانه حقيقتا شاھانه است ولی 
ای شخصی نکرده ام. اتومبيل متعلق به دولت است و من به ھيچوجه تقاض

مورد استفاده معاون سياسی وزارت خارجه يعنی يک مقام رسمی دولتی 
  ميباشد. بھر حال شما نمره عادی را برايم ارسال فرماييد. 

  
ھمان روز، مراتب را به آگاھی آقای دکتر خلعتبری وزيرخارجه رسانيده و 

  در اين موضوع روشن نمايند..  خواھش کردم ذھن اعليحضرت را 
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آقای وزير خارجه اظھار داشتند بھتر است مسکوت بگذاريم ولی اينجانب 
به ھيچوجه حاضر نبودم که اين مطلب مسکوت بماند؛ بنابراين گزارشی در 
اين زمينه تھيه نموده و دوباره خيلی روشن موضوع اتومبيل و علت تقاضای 

گی کوچک نمره عادی را شرح داده و در خاتمه اضافه کردم که بحمد هللا زند
ولی آبرومندانه ای که از اجدادم به ارث رسيده است کامال برايم کافی است 
و اينکه مورد عنايت مخصوص شاھنشاه ميباشم بيش از ھر چيز ديگری 

  برايم ارزش دارد و صميمانه شکر گذار ميباشم. 
  

عريضه من به شرفعرض رسيد و درحاشيه آن باز مرقوم فرمودند «بھرامی  
ند از مزايای دربار استفاده کند» من ھرگز از اين امتياز شاھانه ھميشه ميتوا

  که نصيبم شده بود استفاده نکردم. 
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  رويداد بركناري آقاي احمد  –جنگ مصر و اسراييل
  ميرفندرسكي از پست قائم مقام وزارت خارجه

  
آقای دکتر خلعتبری وزير امور خارجه برای  ١٩٧٣اواخر ماه سپتامبر 

شرکت در جلسات ساليانه سازمان ملل متحد عازم نيويورک شد، ووزارت 
  خارجه زير نظر آقای ميرفندرسکی قائم مقام وزير امور خارجه قرار گرفت. 

  
 در اين تاريخ پرزيدنت سادات رييس جمھوری مصر با توجه به پشتيبانی،

بی چون و چرای آمريکا از اسراييل به اين نتيجه ميرسد که برای خارج 
شدن از اين بن بست سياسی، مصر بايد يک عکس العمل شديدی در مقابل  

روز يوم کيپور،   ١٩٧٣اسراييل به عمل بياورد. بدين ترتيب روز ششم اکتبر  
را ارتش ھای مصر وسوريه با يک حمله غافلگيرانه خطوط دفاعی اسراييل  

در بلندی ھای جوالن و کانال سوئز مورد حمله قرار ميدھند. نيرو ھای 
سوريه در برخورد اوليه متوقف ميشوند ولی نيروھای مصری بصورتی 
شگفت انگيز از کانال سوئز گذشته و دژ معروف «بارلو» را در ساحل  
شرقی کانال سوئز تسخير و منھدم مينمايند. جنگ بدون تغيير و تحول عمده 

حدود دو ھفته ادامه ميابد و ارتش مصر به آھستگی در صحرای سينا  ای
پيشروی مينمايد. ظرف اين مدت آمريکا از کمک به اسراييل پرھيز مينمايد 
ولی بزودی مجبور ميشود کمک ھای فوری به اسراييل برساند تا از پيشروی 

  ارتش مصر جلوگيری بشود. 
  

ه متقابل زده و ارتش سوم مصر با اين کمک ھا ارتش اسراييل دست به حمل
ھزار سرباز است وقصد عقب نشينی به سمت غربی  ٣٠را که شامل حدود 

کانال سوئز را دارند را محاصره مينمايد. دولت شوری نيز برای ارسال  
اسلحه و مھمات به مصر از راه ھوايی چاره ای جز پرواز برفراز خاک  

  ايران نداشت. 
  

رت خارجه تقاضا مينمايد اجازه داده شود سفير شوروی در تھران از وزا
فروند ھواپيمای باری شوروی برای حمل خواروبار ودارو وکمک ھای   ٣٢

  اوليه به مصر از راه ھوايی برفراز ايران پرواز نمايد. 
  

پادشاه که ميخواست به سياست متعادل ايران خدشه ای وارد نشود وايران 
من به روابط نزديک خود با آمريکا را از اين بحران بدور نگاه دارد و در ض 

و روابط دوفاکتو با اسراييل وھمچنين کشور ھای عربی صدمه ای نخورد  
» ھواپيمای ۶به آقای ميرفندرسکی دستور دادند که تنھا با پرواز «شش 

شوروی برای ترابری خواروبار و دارو (البته ھمه ميدانستند که ھواپيما ھا 
از فراز خاک ايران موافقت شده. وگويا به حامل اسلحه و مھمات ميباشند) 

ھمين ترتيب نيز مراتب را به سفارت آمريکا آگاھی ميدھند. روز پس از آن  
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ستاد نيروی ھوايی به شاھنشاه گزارش ميکند که تعداد زيادی ھواپيمای 
  باری شوروی از فراز ايران گذشته و پرواز ھا ھنوز ادامه دارد. 

  
شاھنشاه که بی نھايت عصبانی و مضطرب شده بودند، به آقای ميرفندرسکی 
پرخاش نموده و ميپرسند: «چگونه دستورات اجرا نشده است؟» آقای  
ميرفندرسکی به عرض ميرساند که اين دستور پيرو سياست قبلی ايران بوده  
 است و با اين عمل «برای دومين بار ايران لقب پل پيروزی را بدست آورده

  است!»  
  

طبق اظھار آقای ھرمز قريب رييس کل تشريفات دربار شاھنشاھی؛ شاھنشاه 
به اندازه ای ناراحت ميشوند که آقای ميرفندرسکی را از دفتر خود اخراج 

  مينمايند! 
  

پس از نيمروز يعنی يکساعت پس از اين رويداد آقای  ٢:٠٠حدود ساعت 
دستور شاھنشاه از فردا شما  قريب به من تلفن نموده و اظھار داشتند طبق 

  بايد شرفياب شده و گزارش ھای مربوط را به شرفعرض برسانيد. 
  

اينجانب که از رويداد مندرج در باال و عصبانيت اعليحضرت آگاھی نداشتم 
بينھايت شگفت زده شدم و فورا به آقای اميرعباس ھويدا نخست وزير تلفن 

سانيده و درخواست کردم من  کرده و دستور شاھنشاه را به استحضارشان ر
  را راھنمايی بنمايند. 

  
اتفاقا آقای ميرفندرسکی که دچار سرماخوردگی شديدی شده بود مستقيما از  

  دربار به منزل رفته و بستری ميشود.
  
در ھمين زمان نخست وزير تلفنی به من اظھار داشتند که با شاھنشاه   

  شوم.  صحبت نموده اند وبايد از فردا اينجانب شرفياب
  

فردای آنروز، آقای ميرفندرسکی به علت تب شديد بستری بود و اينجانب 
شرفياب شده و امور مربوطه  ١٢:٠٠طبق برنامه معمول شاھنشاه ساعت 

را به شرفعرض رسانيده و دستورھای الزم را که صادر شده بود بالفاصله 
ھوايی  يادداشت نمودم، شاھنشاه فرمودند: «دقت کن، اوامر من به نيروی

)  ۶در مورد ھواپيما ھای باری شوروی کامال اجرا شود و فقط شش (
ھواپيمای باری اجازه پرواز از فراز خاک ايران را دارند و بس» و اضافه  
فرمودند: «در اينمورد با نخست وزير مذاکره کن». البته آقای نخست وزير 

اوامر انجام  که در جريان وقايع بودند به من فرمودند؛ در اين مورد تمام 
  شده و اقدام ديگری الزم نيست. 

  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    Š†   __________ 
 

دربازگشت به وزارت خارجه فکر ميکردم شرفيابی من موقتی است و اگر 
طبق رويه معمول که بايد امضای کسی که شرفياب شده و دستورات را 
دريافت کرده در پای تلگراف ھا مخابره شود رفتار نمايم فورا تمام نمايندگی 

واھند آمد. ميپرسند در وزارت خارجه چه اتفاقی ھا در صدد برخورد برخ
افتاده است که تلگراف ھا با امضای من (بھرامی) مخابره شده است.  
بنابراين تمام اوامر شاھنشاه را در مورد تلگراف ھا و گزارش ھای واصله  
با امضای آقای ميرفندرسکی مخابره کردم و مراتب را نيز به آگاھی ايشان 

  انيدم که مطلع باشند. که بستری بودند رس
  

ھمان شب آقای نخست وزير؛ من و ھمسرم را به شام دعوت کرده بودند و 
تن بوديم برای ديدن يک  ۴٠پس از صرف شام به اتفاق مدعوين که حدود 

  فيلم تازه به سالن سينمای نخست وزير ھدايت شديم. 
  

بود که براثر زنگ تلفن مخصوص فيلم قطع شد و  ٢٣:٠٠حدود ساعت 
آقای ھويدا بالفاصله به تلفن پاسخ داد و از نحوه گفتگو معلوم بود که با  
شاھنشاه گفتگو مينمايند و مرتبا اظھار ميداشت اطاعت ميشود واجرا 

  ميگردد...! 
  

 Richardبالفاصله پس از پايان مذاکرات به من فرمودند؛ به آقای 
Helms    سفير آمريکا تلفن کرده و بگو فورا به ديدن من به نخست وزيری

  بيايد و خودت نيز حاضر باش. 
  

که از تلفن بی وقت من شگفت زده شده بود اظھار داشت که    Helmsآقای  
بالفاصله به محل اقامت نخست وزير خواھد آمد. ظرف اين مدت يک افسر 

ھويدا تسليم کرد و  گارد شاھنشاھی يک پوشه کامال سری را به آقای
بالفاصله آقای ھويدا از مدعوين خداحافظی نموده و به اتفاق من به طبقه  

  پايين که دفتر شخصی ايشان بود رفتيم.  
  

محتوای پوشه تلگراف سری پيام آقای انورالسادات رييس جمھوری مصر 
به اعليحضرت بود و تقاضا داشتند که فورا اسراييل را توسط آمريکا تحت 

قرار داده و نگذارند لشگر دوم مصر که در حال عقب نشينی است  فشار
وبرخالف انتظار توسط نيرو ھای اسراييل محاصره شده است؛ را شکست 
بدھند؛ زيرا در اينصورت ھيچوقت صلح در خاورميانه برقرار نخواھد شد. 
شاھنشاه نيز در کنار تلگراف مرقوم فرموده بودند: «عين درخواست رييس 

مصر را به سفير آمريکا اطالع داده و متذکر شويد ايران فقط  جمھوری 
باتفاق رايزن سياسی سفارت آمريکا   Helmsواسطه اين پيام است». آقای  

ھم رسيدند و متن تلگراف چندين بار برای ايشان به انگليسی  خوانده شد 
بامداد بود که به منزل بازگشت  ٢:٣٠ويادداشت کردند و حدود ساعت 

  نمودم. 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    Š‡   __________ 
 

ردا، بامداد زود، به وزارت خارجه رفته و خودرا برای شرفيابی آماده  ف
 ١٢:٠٠ميکردم و جواب تلگراف پرزيدنت سادات را ھم تھيه کردم و ساعت  

  شرفياب شدم. 
  

طبق معمول تلگراف ھا و گزارش ھای واصله را به شرفعرض رسانيده و 
دند شب گذشته اوامر ملوکانه را يادداشتم ميکردم، يکباره شاھنشاه فرمو

  دستوراتی به نخست وزير داده بودم چگونه اجرا شده است؟! 
  

اينجانب که انتظار چنين پرسشی را نداشتم؛ تمام اقدامات را با شرح جزييات 
به شرفعرض رسانيدم وپاسخ تلگراف انورسادات را نيز به استحضارشان  
رسانيدم. اعليحضرت نگاھی به تلگراف فرموده و فرمودند: «خيلی خوب 
است ھمينطور مخابره شود» سپس تلفن مخصوص را برداشته و از آقای 

  ست وزير عين پرسشی که از من نموده بودند را جويا شدند. نخ
  

نميدانم آقای ھويدا چگونه مراتب را به عرض رسانيد ولی پس از يک  
گفتگوی طوالنی شاھنشاه فرمودند: «بله خوب بود، بھرامی ھم اينجاست و 

  از او پرسيده ام، درست اقدام کرده ايد!» 
  

ناھار عازم بودند و اينجانب اعليحضرت برای صرف  ١٣:٣٠حدود ساعت 
پشت سرشاھنشاه راه ميرفتم. در سرسرای کاخ تيمسار ھاشمی نژاد به  
ھمراه آقای آتابای و چند آجودان کشوری در انتظار بودند؛ در اين ھنگام 
شاھنشاه دوباره به سمت اينجانب برگشته و فرمودند از شما خدا حافظی 

موده و فرمودند: «تا فردا».  نکرده ام و دستشان را به سمت من دراز ن
دست شاھنشاه را بوسيده و متوجه شدم که اين پيغام برای آقای  

  ميرفندرسکی است که ديگر شرفياب نخواھد شد. 
  

در بازگشت به وزارت خارجه، آقای ميرفندرسکی را با نقاھت کامل در انتظار 
شاه را  خودم ديدم و بالفاصله تمام تلگراف ھا و گزارشات و دستورات شاھن

باستحضارشان رسانيدم، و ايشان ضمن تشکر به تدوين و تھيه تلگرافھا و 
  امور پرداختند. 

  
ھنگاميکه به دفترم برگشتم، چند پيام فوری از آقای ھرمز قريب رييس کل 
تشريفات دربار، رسيده بود که فورا با ايشان تماس بگيرم. آقای قريب اظھار 

ر فرمودند که کماکان فردا شرفياب شويد؛ داشتند؛ شاھنشاه مجددا امريه صاد
  در کاخ سعد آباد باشيد!.   ١٢:٠٠بنابراين ساعت 

  
به ايشان گفتم اوامر شاھنشاه مطاع است ولی ھمانطور که استحضار داريد  
در وزارت خارجه طبق امريه شاھنشاه اصولی برقرار ميباشد که طبق امريه 

ات اجرا شود. آقای ميرفندرسکی ھمايونی و قانون بايد اين ديسيپلين و مقرر



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    Šˆ   __________ 
 

کفيل وزارت خارجه اکنون بھبودی يافته و در دفترشان ميباشند و من تمام 
امور را به ايشان تحويل داده ام بنابراين شخص ايشان که مسئول وزارت 
خارجه است ميتواند شرفياب شود واگر امريه برای کار ديگری است البته 

دربار شاھنشاه شرفياب خواھم شد. طبق معمول، از طريق دفتر مخصوص 
آقای قريب با لحن قاطع و خشک اظھار داشت اوامر ھمايونی ابالغ شد و 

  بايد عينا اجرا شود...! 
  

خيلی ناراحت شدم، چون گذشته از روحيه دقيق و اصولی خودم در رعايت 
تمام مقررات که در ضمن مسئوليت اجرای آن نيز به عھده ام بود (معاون  

ی) اينجانب خودم را با آقای ميرفندرسکی نزديک وصميمی ميديدم ثابت ادار
و به ھيچ عنوان حاضر نبودم به ايشان ضربه ای وارد شود و از طرف  

  ديگر اوامر شاھنشاه را نيز بايد اطاعت ميکردم..! 
  

باز ھم به آقای نخست وزير تلفن نموده و ماجرا را عرض کردم و استدعا 
  ن است اين مشکل را حل بفرمايند. نمودم به ھرصورتی که ممک

  
يکساعت بعد آقای ھويدا تلفن کرده و اظھار داشتند مطالب به شرفعرض 
رسيد وفرمودند: «حرف شما اصولی است»، بنابراين ديگر شما شرفياب 
نشويد. خيلی سپاسگزاری کردم؛ به ويژه که عصر ھمانروز عازم رامسر  

  شدم و بکلی از تھران بی خبر ماندم. 
  
امداد شنبه که به وزارت خارجه رسيدم دچار حيرت و شگفتی زياد شدم؛ ب

چون معلوم شد طبق دستور شاھنشاه آقای دکتر خلعتبری وزير امور خارجه 
که در نيوريوک بود، به تھران بازگشت کرده و به محض ورود آقای 
ميرفندرسکی را از سمت قائم مقامی معزول نموده و بالفاصله آقای وزير 

ه به من دستور فرمودند حقوق آقای ميرفندرسکی را توقيف و اتومبيل خارج
  سرويس که در اختيارشان بود مسترد گردد!  

  
به آقای وزير خارجه عرض کردم توقيف حقوق تنھا بايستی با حکم دادگاه  
باشد و گذشته از آن ھمسر و فرزندان ايشـــان چه گنـــــاھی کرده اند؟ بايد 

آنھا در نظر گرفته شود. وزير خارجه بدون لحظه ای   حداقل وضع زندگانی
درنگ دوباره دستورات خودرا تکرار نمود و تقريبا عذر من را از دفترشان 

  خواستند و گفتگو ديگر دنبال نشد. 
  

بالفاصله به نخست وزير تلفن کرده و عصر ھمانروز در منزل مادرشان  
تقاضا کردم در اين موقع ايشان را مالقات و تمام ماجرا را توضيح دادم و 

حساس دوستی خودشان را نشان بدھند و ايشان قول داد که اقدام الزم بعمل 
  خواھد آورد. 

  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    Š‰   __________ 
 

فردای آنروز آقای ھرمزقريب تلفنی به من اظھار داشت، چرا نخست وزير 
را برای امری که خودت ميدانی فعال غير ممکن است نزد اعليحضرت 

ن خفيف و کوچک مينمايی...! چون درست ميفرستی و اورا در مقابل ديگرا
متوجه نشدم چه ميگويد، توضيح خواستم، اظھار داشت شب پيش نخست 
وزير در کاخ ملکه مادر از اعليحضرت تقاضای تجديد نظر در تنبيه 
ميرفنردسکی را نمود و شاھنشاه در مقابل ھمه خيلی خشک به او گفتند؛ 

  ٧«دستوراتم را به وزير خارجه داده ام!».  
  

روز پس از اين رويداد، آقای ھويدا مرا به نخست وزيری احضارنموده و 
گفتند از حسابداری نخست وزيری يک اتومبيل پيکان به اسم احمد  
ميرفندرسکی خريداری و تحويل وی کن، وھرماه تمام حقوق او را نيز از  
صندوق محرمانه به او بپرداز و در اينمورد بھيچوجه با وزيرخارجه ويا 

يگری صحبت نکن تا در آينده بتوانم کاراورا سرفرصت مناسب حل شخص د
کنم.  احساس کردم نخست وزير موفق شده است اجازه تجديد نظر در تنبيه 
ميرفندرسکی را از شاھنشاه کسب نمايد و چون اوامر اعليحضرت مستقيما 
به وزير خارجه ابالغ شده است تغيير آن بطور رسمی ضربه ای برای آقای 

خارجه خواھد بود بنابراين از من ميخواھند در اينمورد سکوت بنمايم وزير  
واال غير ممکن بنظر ميرسيد که نخست وزير بدون اجازه شاھنشاه جرات 

  چنين کاری را داشته باشند! 
  

چند ماه پس از اين رويداد در يک گفتگوی دوستانه که با وزير خارجه  
در مقابل لبخندی که نمودند  داشتم جريان را با ايشان درميان گذاشتم و

  فھميدم که در جريان امر بوده اند!  
  

سال که در مرکزبودم مسئوليت ھای گوناگونی در  ١۴در مدت  حاشيه:
وزارت خارجه داشتم، تنھا دوبار توانستم از مرخصی استفاده کنم. پس از 
انتصاب به مقام معاونت اداری از وزير خارجه تقاضا کردم در  ھرماه، دو 

نجشنبه را به من مرخصی بدھند تا بتوانم دوروز با ھمسرو فرزندم بگذرانم. پ
وزير خارجه موافقت خود را موکول به اجازه مستقيم  از شاھنشاه نمود. 
بناچار توسط آقای علم وزير دربار ھمين تقاضا را از شاھنشاه نمودم که 

  خوشبختانه موافقت فرمودند. 
  
  

   

 
اگر کسی به امور اداری و تشريفاتی توجه داشته باشد کامال متوجه خواھد شد، چقدر شاھنشاه   -   ٧

  مبادی آداب بوده و اصول حقوقی و امور اداری و تشريفاتی را رعايت ميکردند. 
در نبود وزير خارجه رعايت ميکنند و دستوری در باره تنبيه آقای ميرفندرسکی که غفلت بسيار 
بزرگی کرده بود به ديگران نميدھند و در بازگشت وزير خارجه رييس مستقيم آقای ميرفندرسکی 

   فرامين خود را به آقای خلعتبری صادر ميکنند.



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ŠŠ   __________ 
 

  سوييس و انتصاب اينجانب به سفارت در باز هم وعده سفارت در
  مصر

  
سال که در تھران مشغول انجام وظيفه بودم   ١۴پس از    ١٩٧۶در پاييز سال  

فکر کردم بھتر  است مدتی به ماموريت خارج بروم. حس ميکردم که وزير 
خارجه ھم با وجود تمام اعتمادی که به من داشت مايل است شخص ديگری 

کامال تحت نفوذ دستور خودش باشد. بنابراين در را به جای من بگمارد که 
ايشان با کمال عالقه پيشنھاد من را   -گفتگو کردم اينمورد با وزير خارجه

پذيرفته و اظھار داشتند اتفاقا ماموريت سفيرمان در سوييس نيز بزودی 
پايان خواھد يافت بنابراين به عرض ملوکانه ميرسانم که شما را به برن 

جانب خوشحال شدم و ھنوز يک ماھی نگذشته بود که آقای  ميفرستيم. اين
دکتر خلعتبری با موافقت آقای نخست وزير، برادرآقای دکتر ھدايتی وزير 
مشاور و معاون نخست وزير را که کارمند وزارت دارايی بود به جانشينی 
اينجانب انتخاب فرمودند که باعث شگفتی و اعتراض ھمکاران وزارت 

  خارجه واقع شد. 
  

من ديگر مطمئن شدم که بزودی عازم سوييس خواھم شد؛ به ويژه که آقای  
ھويدا نيز در ھر مجلسی که باھم بوديم من را به سمت سفير شاھنشاه در  

  سوييس معرفی مينمودند. 
  

در روز ھای پايانی اکتبر بود و من تمام کار ھای خودم را به معاون جديد 
زودتر عازم محل ماموريت جديد خود تحويل داده و در انتظار بودم ھرچه 

  بشوم. 
  

يک روز سرد پاييزی آقای دکتر خلتعبری تلفنی   ١۶:٠٠نزديکی ھای ساعت  
خواستند که به منزلشان رفته و با ايشان مالقات کنم.. به محض ورود با 
استقبال گرم وزير خارجه روبرو شده و چای و نقل تعارف نمودند و شادباش  

فتند و اظھار داشتند شاھنشاه خيلی به من (بھرامی) انتصاب اينجانب را گ
عنايت دارند و مدتی تعريف و تمجيد از خدمات من نمودند و فرمودند سفير 
در قاھره بشويد! خيال کردم وزير خارجه شوخی ميکند، چون تنھا مطلبی 
که مورد گفتگو قرار نگرفته بود سفارت در قاھره بود. پرسيدم کجا؟ تکرار 

  ره! کردند قاھ
  

سپس ادامه دادند باور کنيد که من شمارا برای سوييس پيشنھاد کردم ولی 
با تغيير فرمودند: «ما در آنجا کاری نداريم» (پس از گرفتاری اميرھوشنگ 
دولو در سوييس و جريان محاکمه، نسبت به دولت سوييس متغير بودند) 

يدم به عرض مبارکشان رسان -بھتر است شخص ديگری به آنجا برود»
منوچھر عظيما برای قاھره در نظر گرفته شده اند و   -تاجبخش برای ھلند
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پست معاونت وزارت خارجه نيز به ھدايتی داده شده است پس بھرامی را 
  چه بکنيم؟! 

  
شاھنشاه فرمودند: «بھرامی بايد به قاھره برود، چون در آنجا کارھای 

م و چون امور سری زيادی داريم و بايد روابطمان را با مصر توسعه دھي
زيادی در ميان است من به بھرامی نھايت اعتماد را دارم بھتر از او کسی 
برای اين ماموريت نيست»! به آقای وزير خارجه گفتم اوامر شاھنشاه  
ھميشه مطاع است ولی مايلم بدانم شما چه به عرض رسانده ايد؟ چون 

وزرا آنچه را که   سابقه زيادی از اين نوع انتصاب ھا داشته و ميدانستم
خودشان ميخواھند ميکنند و سپس به گردن شاھنشاه می اندازند! ولی آقای 
دکتر خلعتبری مصرا ميگفت که شخص اعليحضرت راسا در اين مورد 
تصميم گرفته اند. به ايشان گفتم اجازه بفرماييد امشب فکر بکنم وبعدا نظرم 

که بجای سوييس بايد   را به شما خواھم گفت. ھرچه فکر کردم چه شده است
  به مصر بروم چيزی نفھميدم! 

  
فورا به دفتر آقای ھويدا تلفن کرده و خواستم با ايشان صحبت نمايم گفتند 

به مجلس سنا تلفن کرده و خواھش کردم از طرف  -در مجلس سنا ميباشند
من به آقای نخست وزير بگويند مطلب مھمی است و اجازه ميخواھم ھمين 

ی را مالقات نمايم. چند لحظه پس از آن تلفنچی اظھار داشت امروز جنابعال
پس از نيمروز؛ در منزل  ٧:٠٠آقای نخست وزير نزديکی ھای ساعت 

به منزل خانم ھويدا وارد  ١٩:٠٠مادرشان منتظر شما ميباشند. ساعت 
  شدم. گروه زيادی از دوستان نيز در انتظار بودند.

  
پس از نيمروز بود که آقای نخست وزير وارد شدند و   ٧:٣٠نزديک ساعت  

ھمگی به احترام قيام نمودند وھريک بطور مطلوبی خوش آمد ميگفت و 
اظھار ادب و ارادت ميکرد! آقای ھويدا به من گفتند آقای سفير ايران در  
سوييس چه اتفاق مھمی افتاده است؟  خواھش کردم تنھا با ايشان صحبت 

  م. کن
  

آنگاه که مطلب را برايشان توضيح دادم خيلی شگفت زده شدند و گفتند ھمين 
ديشب با اعليحضرت راجع به تو گفتگو ميکرديم خودشان گفتند او که عازم  
سوييس است! گفتم من ھم دنبال علت اين تغيير ناگھانی ھستم و بنظر من 

قای ھويدا فورا وزير خارجه اينجانب را برای قاھره پيشنھاد کرده است! آ
تلفن را برداشت و به دکتر خلعتبری اظھار داشت: «عباس، شاپور اينجا 
پيش من است و تا چند دقيقه ديگر به منزل تو خواھيم آمد»، سپس حضار 
را که در انتظار بودند ترک کرده و به منزل وزير خارجه که در ھمان نزديکی 

شت: «عباس، سال ھا است  بود، رفتيم. به محض ورود آقای ھويدا اظھار دا
که باھم دوست ونزديک ھستيم وھمينطور بيش از سی سال است که با 
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شاپور دوست صميمی ھستم لذا ميخواھم تو شرافتا بگويی مطلب 
  چيست؟...»

  
دکتر خلعتبری از جيب کتش يک قرآن کوچک درآورد و اظھار داشت اکنون 

گند ميخورم که من  که ھردو شما به من شک داريد به اين قرآن کريم سو
شاپور را برای برن پيشنھاد کردم ولی اعليحضرت فرمودند چون کارھای 
مھمی در مصر داريم و به خصوص امور نظامی سری در بين است و من 
به بھرامی اعتماد کامل دارم لذا وسايل کار اورا آنچه الزم است فورا فراھم  

  کنيد که ھرچه زودتر عازم قاھره بشود.
  

ی نبود که بحث شود و فقط از آقای خلعتبری معذرت خواسته ديگر مطلب
  روی ھمديگر را بوسيديم و به اتفاق آقای ھويدا به منزل مادرشان برگشتيم. 

  
آقای ھويدا کامال حس کرده بود افکارم مغشوش و افسرده شده، با اصرار  
زياد نگذاشت از نزدش بروم وپس از مدتی گفتگو با حاضرين باتفاق چند 

از دوستان ديگر به منزل دکتر خانبابا سرداری، که جشن زادروزش بود تن  
رفته وباز ھم باصرار آقای ھويدا با چند تن ديگر از دوستان حاضر به 

Chemine   .رفته و تاپاسی از شب گذشته به موزيک گوش داديم  
  

فردای آنروز، جدی شروع به مطالعه پرونده ھای مربوط به مصر نمودم و 
گذشته از آن به امر شاھنشاه پرونده ھای سازمان امنيت، دفتر مخصوص 

  شاھنشاھی ووزارت جنگ را نيز مورد مطالعه قرار دادم.  
  

در روز معرفی به حضور ملوکانه؛ شاھنشاه اوامر اکيدی در باره توسعه 
کشور فرمودند، وتاکيد کردند؛ دوباره تقاضای شرفيابی بنمايم  روابط بين دو  

  تا دستورات ديگری نيز صادر فرمايند. 
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 مسافرت پرزيدنت سادات و بانو به ايران  
  

استوار نامه ھای خود را به پرزيدنت انورالسادات   ١٩٧۶روز پنجم فوريه 
و کشور تسليم نموده و از ھمان دقيقه گفتگو ھای سری و محرمانه بين د

که تا آن تاريخ توسط سازمان امنيت انجام ميشد مستقيما از طريق اينجانب 
  ادامه يافت. 

  
ھنوز يک ماه از ورودم به قاھره نگذشته بود که خودرا در طراز سفرای  
شوروی و آمريکا در قاھره ميديدم و روزی نبود که با چند تن از وزرا و 

ياسی و حياتی برای دو کشور امراء لشگر مالقات ننموده و مطالب مھم س
  مطرح نشود. 

  
ناگفته نماند که ھنگام مالقات با وزير جنگ و فرمانده معروف نيروھای 
مصر که از کانال سوئز گذشته بود، نامبرده اظھار داشت طبق دستور رياست 
جمھوری، ميتوانم تمام مطالب محرمانه نظامی را به شما که مورد اعتماد  

  در ميان بگذارم.رييس جمھور ميباشيد 
  

در مدت سفارت در مصر تقريبا ھر دو ماه يکبار برای عرض گزارش شفاھی 
و کسب دستورھای الزم از شاھنشاه به تھران می آمدم و در ھر شرفيابی، 
شاھنشاه سياست کلی ايران و ھدف ھايی که بايد در منطقه به آن برسيم را 

ه «اين مطالب فقط برای تشريح ميفرمودند؛ و درخاتمه نيز ميفرمودند، ک
  انجام کارھايت در مصر گفته شد وديگر با ھيچکس تکرار نشود»!  

  

چند ماه پس از تسليم استوار نامه ام بنا به دعوت شاھنشاه و اظھار تمايل 
پرزيدنت سادات به انجام يک مسافرت رسمی به ايران از تشريفات 
شاھنشاھی آگاھی دادند که در ارديبھشت ماه برای مسافرت رييس جمھور 
مصر و بانو وقت تعيين شده است. در اينمورد با سفير مصر در تھران نيز 

  مذاکره بعمل آمده بود.  
  

در مالقاتی که چند روز پس از آن با رييس دفتر رياست جمھوری، آقای 
حسن کامل دست داد، آگاھی يافتم که در تاريخ تعيين شده خانم سادات به 
دليل انتخابات آخر سال در دانشکده ادبيات قاھره که تحصيل مينمود نخواھد 

سافرت کند. فورا مراتب را با تشريفات توانست با پرزيدنت سادات به ايران م 
دربار در ميان گذاشتم و بالفاصله به امرشاھنشاه تاريخ مسافرت به اوايل 
تيرماه موکول شد. ورود پرزيدنت سادات و بانو به تھران با تشريفات کامل 
برگزار گرديد و بالفاصله جلسه مشترک ھييات ھای دو کشور در حضور 

ت در کاخ سعد آباد تشکيل گرديد. شاھنشاه به  و پرزيدنت سادا  شاھنشاه
پرزيدنت سادات و ھمراھان خير مقدم گفتند و اظھار داشتند که با پرزيدنت 
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سادات در دفتر پھلويی به گفتگو خواھند پرداخت و دو ھييات مصر و ايران 
  نيز به کارھاو گفتگوھای پيش بينی شده خود ادامه ميدھند. 

  
زيدنت سادات، آقای اسماعيل فھمی وزير خارجه پس از خروج شاھنشاه و پر

مصر با اوقات تلخی شروع به اعتراض کرده و اظھار داشت حال که سران 
دو کشور محرمانه گفتگو ميکنند ما نيز گفتگويی نداريم که انجام بدھيم و 

  بھتر است به ھتل مراجعت بکنيم! 
  

ھمتا ھای ايرانی وزراء و ھمراھان پرزيدنت ابدا اظھار نظری نکرده و با 
  خود به گفتگو پرداختند.  

  
اين جريان را پس از پايان جلسه به آگاھی آقای علم وزير دربار رسانيدم که 

  درگفتگو ھای آينده در مد نظر داشته باشند. 
  

برنامه مسافرت با موفقيت تمام انجام گرديد. بغير از ضيافت ھای رسمی، 
ن با قم در حضور پرزيدنت سادات  کيلومتری تھرا ۵٠يک مانور نظامی در 

برگزار گرديد و به اندازه ای مھم 
و جالب بود که تمام گفتگو ھای دو 
رھبر و برنامه مسافرت تحت 
الشعاع آن قرار گرفت؛ بطوريکه 
پس از اين مانور که نمونه ای از 
آخرين سالح ھای مدرن ارتش  
شاھنشاھی به نمايش گذاشته شد 

صر پيشرفت و توسعه يافت وبرای ھمکاری و ارتباط ھای نظامی ما با م
کمک به مصر ارتش شاھنشاھی سفارشات زيادی به کارخانه اسلحه سازيی 
مصر داد که حتا در آخرين ديدارم با پرزيدنت سادات برای خدا حافظی، 
بيشتر گفتگو ھا در مورد تاريخ تحويل سفارشات نظامی ايران بود و رييس 

ی حسنی مبارک معاون رياست جمھوری که جمھور دستورات مفصلی به آقا
  ٨حضور داشت صادر نمود تا تاخيری روی ندھد. 

  
دو روز آخر مسافرت برای استراحت در کنار دريای مازندارن در نظر گرفته 
شده بود. ھنگام ورود به رامسر قرار بود شام آزادباشد؛ ولی بعدا در نظر 

ن شام را غير رسمی باھم گرفتند که شاھنشاه و پرزيدنت سادات و ھمراھا
  )١٣۵۶-١٣۵۵ –صرف بنمايند!  (کتاب خاطرات علم، جلد ششم 

  

 
اکش، مصر و ايران وحشتی  در ميان کشور ھايی شايد اين نزديکی ھای مھم درمنطقه بين مر  -   ٨

که در کنفرانس «گوادلوپ» شرکت کرده بودند انداخته بود. که حتا به ترور پرزيدنت انورسادات 
  در حال رژه ارتش مصر انجاميد.
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پس از نيمروز، که برای تغيير لباس در اتاق  ۶:٠٠نزديکی ھای ساعت 
ھتلم بودم، دکتر خلتعبری وزير خارجه سراسيمه وارد شد و اظھار داشت  

ام نخواھد پرزيدنت سادات قھر کرده است و امشب برخالف قرار پيشين ش
آمد و ھمراھان وی نيز اظھار داشته اند چون پرزيدنت سادات در شام شرکت 
ندارد ماھم ترجيح ميدھيم شب را استراحت کنيم! فورا نزد آقای ھرمز قريب 
رفته جويای مطلب شدم. وی با اوقات تلخی فراوان اظھار داشت که منشی 

خواھد آمد، نميدانم پرزيدنت گفته است که رييس جمھور خسته است و شام ن
چه بايد کرد؟ گفتم فعال سکوت کنيد تا من برگردم، بالفاصله به اتاق منشی 
رييس جمھور که خيلی باھم دوست بوديم رفته و گفتم چه شده است؟! خيلی 
ابراز شگفتی کرده و گفت آقای سفير شما مدتی است که تقريبا با ما زندگی 

ادات چقدر به شاھنشاه ارادت و عالقه ميکنيد و بخوبی ميدانيد که پرزيدنت س
دارد و بھيچوجه حاضر نيست کوچکترين سوء تفاھمی ايجاد شود، طبق 
برنامه قرار بوده است شام خصوصی و غير رسمی باشد، که امشب 
استراحت نمايند، و خودتان بھتر ميدانيد که پرزيدنت سادات خيلی زود از 

که کمی استراحت بنمايد. به  برنامه رسمی خسته ميشود، ترجيح داده است
رييس تشريفات مصر که حامل پيام بود؛ گفتم چرا خانم سادات و بقيه 
ھمراھان نيز عذر خواسته اند؟ اظھار بی اطالعی نمود. اينجانب مستقيما 
نزد نديمه و منشی خانم سادات رفته وماجرا را به ايشان گفتم، نامبرده اظھار  

ه بعد خانم سادات وارد شد و وقتی ماجرا  داشت ھمينجا صبر کنيد. چند لحظ
را برايشان تعريف کردم کامال مبھوت شد، و گفت اين تقصير تشريفات مصر 
است که به رييس جمھور گفته است شام آزاد است و اھميتی ندارد که شما  

  حاضر باشيد!
  

خانم سادات اظھار داشت بايد با پرزيدنت گفتگو کنم. پس از چند دقيقه خانم 
ت برگشتند و اظھار داشت که رييس جمھور مايل است شما را ببيند. سادا

فورا به اتاق خواب پرزيدنت رفتم. خودشان يک عبای نازک به دوش انداخته  
وروی يک تشک کوچک به روی زمين نشسته و مشغول خواندن قرآن بود، 
به پا خواست و گفت آقای سفير شما مثل برادر من ھستيد و از شما ميخواھم 

ه فورا حضور شاھنشاه عرض کنيد اشتباه از طرف تشريفات مصر شده ک
است و اگر دستور بفرماييد ھم اکنون لباس پوشيده خواھم آمد. حضورشان 
گفتم شاھنشاه مضطرب بودند که برای ميھمان عاليقدرشان کسالتی توليد 
شده باشد و بھمين جھت حضورتان رسيدم تا سالم ھای گرم شاھنشاه را  

  نموده و بگويم ھرطور مايل ھستيد رفتار بنماييد. تبليغ 
  

پرزيدنت سادات ادامه داد، که ھمسرم با افتخار برای صرف شام با  
اعليضرتين حضور خواھد يافت و من ھم با تالوت قرآن برای سالمتی 
شاھنشاه دعا ميکنم.  اينجانب سپاسگزاری نموده و از اتاق خارج شدم و 
از خانم سادات که اين سوء تفاھم را با ظرافت تمام برطرف نمود تشکر 

پس از نيمروز به  ٨:٠٠گفتم که برای ھمراھی معظم له ساعت  نموده و
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اتفاق ھمسرم در آپارتمان ايشان خواھيم بود. وزير خارجه که با ناراحتی 
تمام در انتظارم بود بسويم دويد و پس از اطالع از جريان نفس راحتی کشيد 

بود که اعليحضرتين وارد سالن ھتل رامسر   ٧:٣٠و نزديکی ھای ساعت 
و بعرض رساندم که پرزيدنت سادات مشغول دعا و استراحت است و   شدند

خانم سادات حضور خواھد داشت. در اين ھنگام ھمراھان پرزيدنت که از 
موضوع آگاه شده بودند تغيير عقيده داده و ھمگی خواستار شرکت در 
ضيافت شام شدند، ولی شوربختانه بايد بگويم که تشريفات دربار در اثر  

رای تھيه ميز بزرگتر برای شام مخالفت نمود و ھرچه اصرار  کمی وقت ب
کردم که اين امر مھمتر از آن است که بھانه کنند از قبول آن خودداری کرده 

  فايده نکرد! 
  

به اتفاق وزير خارجه وبانو و ھمسرم  ٨:٠٠طبق دستور شاھنشاه ساعت 
ھترين و چھار افسر گارد شاھنشاھی خانم سادات و نديمه شان، را باب

احترامات به سالن ھتلی که اعليحضرتين در انتظار بودند ھدايت کرديم، در 
سر ميز شام، شاھنشاه که نھايت سرحال بودند مرتبا صحبت کرده ومجلس  
را شادی بخصوصی بخشيدند، و باينجانب نيز تفقد فرموده به خانم سادات 

مئن و دائمی شده  گفتند؛ «با بودن بھرامی در قاھره ارتباط بين ما سريع، مط
است. او مورد اعتماد من بوده و اجازه دارد در ھر موردی وارد گفتگو 

  بشود».  
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_________    ‹‡   __________ 
 

 مسافرت ارتشبد نصيري و بانو به قاهره  
  

ھنوز چند ماه از ورودم به مصر نگذشته بود که ارتشبد نصيری، رييس 
مقامات مصری ساعت و ديدن برخی از  ٢۴ساواک تلفنی آگاھی داد برای 

به اتفاق ھمسرش به قاھره آمده است. ديدار با ايشان در ھتل محل اقامتشان 
  » انجام گرفت.  Pyramidنزديک «پيراميد

  
غير از من و ھمسرم؛ ژنرال کمال حسن رييس مخابرات مصر و ھمسرش 
شخص ديگری نبود. پيشتر ارتشبد نصيری به من اظھار داشت بامر  

است تا شخصا من را به اين ژنرال معرفی نموده و  شاھنشاه به قاھره آمده
بخواھد که تمام مسايل سری و امنيتی بين دو کشور از طريق من انجام  
شود، ھمچنين به نماينده خود آقای نوذر رزم آرا که قبال روابط مستقيم بين 
دستگاه ھای امنيتی و حتا رياست جمھوری بود دستور داده است که بدون 

من ھيچ اقدامی نبايد بکند و تمام گزارش ھا را ھم پيش از  آگاھی و اجازه
  ارسال به مرکز بايد به آگاھی من برساند. 

  
  ژنرال کمال حسن بعد ھا به نخست وزيری مصر منصوب شد.

  
پس از اين مالقات متوجه شدم که قاھره مرکز ثقل سياست دولت شاھنشاھی 

اقتصادی بين ايران و در اين منطقه شده است و غير از روابط سياسی و 
مصر روابط نظامی و امنيتی نيز در درجه اول اھميت قرار دارد و مسئوليت 
سنگينی در انجام اين وظائف به عھده من واگذار شده است و بھمين جھت 
غير از گزارش ھای کتبی که مرتبا وبدون وقفه ارسال ميشد، دوماه يکبار 

ی و پيغام ھای پرزيدنت نيز شخصا به تھران رفته و شفاھی مطالب سر
سادات را به عرض شاھنشاه ميرسانيدم و در مقابل پيام ھا و اوامر و 
دستورات شاھنشاه را مستقيما دريافت مينمودم. بطور کلی با تشيد و توسعه  
روابط دوستی با مصر دولت شاھنشاھی کمتر حساسيت به سياست کشور 

رد جزاير خليج پارس و ھای عربی که گاه بگاه نغمه ھای نا موزون در مو
غيره سر ميدادند نشان ميداد، و در مقابل دولت مصر نيز به بعضی ادعا  
ھای کشور ھای عربی در مورد روابط ايران و اسراييل توجه نميکرد و 
ايران ھرروز بر قدرت خود در حاشيه خليج پارس و منطقه خاورميانه برای 

ه ناسيوناليسم عرب که ثبات صلح و آرامش ميافزود و خطر جدی از ناحي
  در زمان ناصر وجود داشت منافع ايران را تھديد نمی کرد.

  
ساواک در قاھره رسما دو مامور داشت که   الزم به ياد آوری است که:

نامشان در ليست کارمندان رسمی سفارت به عنوان وابسته و رايزن ياد 
مرادی که برای  شده بود. آقای نوذر رزم آرا را که در باال ياد شد و سرھنگ  

پی گيری فعاليت سازمان ھای کومونيستی و بخصوص افسران روس در 
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مصر بودند انجام وظيفه ميکرد و زمان کوتاھی پس از ورود من به مصر، 
  به ايران مراجعت نمود.
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_________    ‹‰   __________ 
 

  قرآن آريامهر و شيخ االزهر –مركز فرهنگيان ايران  
  

ايران رل اصلی خود را    در روز ھای نخست ورودم به قاھره متوجه شدم که
در اين منطقه حساس و مرکز فرھنگ و ادب عرب مبنی بر اشاعه فرھنگ 
و تمدن و ھنر ايرانی درست ايفا نمی کند؛ و بايد يک مرکز فرھنگی مستقل 
دائر نمود تا بتواند با برنامه ھای درست وبھره گيری از دانشمندان و 

پارسی برای کودکان و استادان ايرانی و ترتيب دادن کالس ھای درس 
نوجوانان ايرانی مقيم مصر و ارتباط کانون ھای علمی و فرھنگی مصر و 

  نمايش فيلم ھای ايرانی به اين ھدف مھم دست يافت. 
  

با شتابی پر از انرژی آغاز به نامه نگاری با وزارت خارجه، وزارت فرھنگ 
و به ويژه با آقای ھويدا نخست وزير نموده و توانستم موافقت آنان را برای 
خريد يک ساختمان بزرگ و آبرومند و ايجاد  خانه فرھنگی ايران بدست 

  آوردم. 
  

نگی داشت و عربی دان دکتر آل علی، که پيشينه زيادی در اداره امور فرھ
بود را به قاھره منتقل و مسئول اين امر نمودم. بطوريکه پس از مدت 
کوتاھی، اين مرکز بينھايت مورد استقبال قرار گرفت و مرتبا کنفرانس ھای 
علمی و ادبی با شرکت دانشمندان مصری و ايرانی برگزار ميشد و 

يلم ھای ايرانی به نمايش ف –اکسپوزيسيون ھنر ھای زيبا و دستی ايران 
ويژه کنسرت ھای ساز و آواز ايرانی و مسابقه ھای ورزشی بين تيم ھای 
دوکشور، سرلوحه رسانه ھای مصری شد و ديگر کمتر کسی بود که خانه  

  فرھنگ ايران را نشناسد.  
  

الزم است ياد آوری کنم که از نصايح و راھنمايی ھای آيت هللا محمد تقی 
التقريب را در قاھره برای نزديک ساختن دو شعبه روحانی روشنفکر که دار

بزرگ اسالم يعنی شيعه و سنی را سرپرستی مينمود مستفيض شدم و از 
  مصاحبت با ايشان بينھايت خوشحال و خاطرات گرانبھايی دارم.  

  
در اين ھنگام آگاه شدم که شيخ  االزھر مانند ديگر کشور ھای عربی ورود 
قرآن آريامھر را به مصر قدغن کرده است. در سفری که ھر دوماه يکبار  
برای عرض گزارش به شاھنشاه به تھران ميرفتم اين موضوع را با آقای 

ی برايم ھويدا در ميان گذاشتم و قرار شد ده جلد قرآن آريامھر با پست سياس
به قاھره بفرستند. به محض بازگشت به قاھره که مقارن عيد سعيد فطر بود 
يک جلد آنرا از طرف شاھنشاه برای پرزيدنت سادات ھبه کردم. يک جلد  
ديگر را با تشريفات ويژه ای برای آقای حسنی مبارک معاون رييس 

نگ جمھوری و ھمچنين به آقای ممدوح سالم نخست وزير و ژنرال وزير ج
و فرمانده کل قوای مصر اعطا کردم و خبر آن در تمام رسانه ھای مصر به 
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چاپ رسيد. با اين مقدمات از شيخ محمود شلتوت رييس جامعه االزھر که 
  ورود قرآن آريامھر را ممنوع اعالم کرده بود وقت مالقات خواستم. 

  
عاظم جامعه  ديدار ما در جامعه االزھر انجام شد و شيخ به اتفاق پنج تن از ا

من را پذيرفت. بنام يک ايرانی مسلمان از اين که مرا پذيرفته است 
سپاسگزاری کردم و سپس يک جلد قرآن آريامھر را که ھمراه برده بودم  
بوسيده و به دست شيخ دادم؛ و اضافه کردم، مطالب قرآن کريم برای تمام 

د داشته باشد  مسلمانان يکسان است و ظواھر آن تغييری درآيات آن نميتوان
و اکنون پرسش من از آن مقام عالی اين است که علت ممنوع کردن قرآن 
آريامھر چه بوده است؟ ... شيخ با مھربانی و آرامش اظھار داشت آقای  
سفير از اينکه بديدنم آمده و با اين خلوص قرآن را به من داديد متشکرم و 

ضای مفتی ليبی ما اين  منھم با صراحت تمام به شما پاسخ ميدھم که طبق تقا
قرآن را به مصر قدغن کرديم و ھيچ نظر ديگری نبود و اکنون با دريافت 

  آن موضوع منتفی است! 
  

  در اين ھنگام که نزديک ظھر بود شيخ گفت برای اقامه نماز عازم است. 
  

  روز پس از آن روزنامه ھای قاھره خبر اين مالقات را چاپ کردند.   
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 د حَسنِين هيكلگفتگو با محم  
  

پس از مسافرت موفقيت آميز پرزيدنت سادات به ايران موقعيت من ھم در 
مصر مستحکم تر گرديد. بطوريکه نه تنھا در تمام پذيرايی ھای رسمی 
دعوت داشتم بلکه محافل خصوصی و حتا خانواده ھايی که آنھا را به سختی  

  . ميشناختم اصرار به ديدار و معاشرت با من را داشتند
  

در يکی از اين مجالس خصوصی در منزل ابراھيم شاھين معاون وزارت 
جھانگردی با محمد حسنين ھيکل وزير اطالعات پيشين پرزيدنت ناصر و 
سردبير پيشين روزنامه معروف «االھرام» آشنا شدم، که مدتی در باره 
سياست کشور ھای بزرگ در خاورميانه و رابطه ايران و مصر به گفتگو 

تيم و نامبرده برای ادامه گفتگو ھا با اصرار زياد من و ھمسرم را به  پرداخ
  شام دعوت کرد. 

  
در شب موعود گفتگو ھا دنبال شد و نامبرده ضمن انتقاد از پرزيدنت سادات 
و سياست او که مصر ناسيوناليست را به پيروی از آمريکا کشانده است داد  
سخن ميداد، در ضمن از مسافرت پرزيدنت سادات به ايران و به ويژه 

ه خود و  گفتگوی محرمانه وی با شاھنشاه انتقاد مينمود که چرا ھييات ھمرا
به ويژه وزير خارجه را در اين گفتگو ھا شرکت نداده است؟! متوجه شدم 
که اسماعيل فھمی وزير خارجه مصر دلتنگی خودرا از عدم حضور در اين  
گفتگو ھا با وی در ميان گذارده است.  به ايشان گفتم خيلی از اين گفته شما  

با ھمديگر شگفت زده ام، که چرا دو رييس دولت در منطقه، خصوصی 
گفتگو کرده اند، مطمئنا اگر پرزيدنت سادات تشخيص ميداد که در اين گفتگو 
ھا احتياج به حضور وزير خارجه يا مقام ھای ديگری دارد حتما آنان را  
شرکت ميداد واگر مطلب الزمی در ميان بوده  به وزيرخارجه اش آگاھی 

ين موضوع جنبه ميداد؛ بنظر من اشاره شما در اينمورد درست نيست و ا
سياست داخلی مصر را داشته و اصال ربطی به مذاکرات خصوصی شاھنشاه 
و پرزيدنت سادات ندارد. سپس آقای ھيکل پرسيد، آيا کتاب من را در باره  
  مصدق خوانده ايد؟ و آيا مالقات با من برای شما اشکالی دربرنخواھد داشت؟ 

  
نه تنھا اشکالی برای من  گفتم کتاب شما را خوانده ام و مالقات با شما

نخواھد داشت بلکه از شما رسما دعوت ميکنم که دوباره به ايران سفر  
نموده و از نزديک ببينيد که نظرات شما در اين کتاب جامه عمل پوشيده و 
در اين مدت پيشرفت ھای بزرگی در ايران بدست آمده است و صنعت نفت 

صدق است عملی شده و به که موضوع مھم گفته ھای شما در زمان دکتر م
ھدف خود دست يافته ايم بنابراين کتاب انتقادی شما مانعی برای مسافرتتان 

  به ايران نخواھد بود. 
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ديدار ما بخوبی پايان يافت و چندين بار ايشان را در محافل گوناگون ديگر 
ديدم و ھربار که درباره تاريخ مسافرتشان به ايران ميپرسيدم موکول به 

  گری ميکرد.زمان دي
  

گزارش اين ديدار و گفتگو در شرفيابی به حضور شاھنشاه به عرض رسيد؛ 
فرمودند: «به وزارت اطالعات ابالغ کنيد ھروقت نامبرده به ايران آمد از  
او پذيرايی نموده و به ھر نقطه ای از ايران که مايل است وسايل سفر اورا  

  فراھم کنند».
  
  
  
  
  

  
  مه نگار مصریروزنا –محمد حسنين ھيکل 
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  تمديد قرضه يك ميليارد دالري مصر به ايران  
  

سفير    Herman Eiltsآقای  ١٩٧٧در نخستين روزھای ماه سپتامبر 
آمريکا در مصر تلفنی اظھار کرد که معاون اقتصادی وزارت خارجه آمريکا 

که برای گفتگو و ديدار پرزيدنت سادات به قاھره آمده     Robinsonآقای  
  است درخواست دارد ديداری فوری بامن داشته باشد. 

  
در ديداری که روز بعد با نامبرده و سفير آمريکا؛ بعمل آمد گفتگوھای خيلی 
دوستانه در باره وضع منطقه آغاز گرديد. سپس نامبرده اظھار داشت در  

ت سادات و مقامات اقتصادی مصر داشته ام ھمگی گفتگو ھايی که با پرزيدن
از اين که سررسيد قرضه يک ميليارد دالری به ايران فرا رسيده است اظھار 
نگرانی ميکردند، خواستم  شما اين موضوع را با مقام ھای باالی ايران در  
ميان بگذاريد و ترتيبی داده شود که در تاريخ سررسيد قرضه تمديد به عمل 

ر دچار اشکال نگردد و اين موضوع اھميت زيادی برای ثبات آيد تا مص
بيشتر مصر در اين منطقه حياتی دارد. البته فورا مراتب به وزارت خارجه 

  تلگراف شد.  
  

چند روز پيش از سفری که مرتبا برای عرض گزارش حضور شاھنشاه به  
 ايران ميرفتم ديداری با آقای حسنی مبارک معاون رياست جمھوری داشتم

که ضمن گفتگو در باره مسائل گوناگون اظھار داشت که سفير مصر از 
تھران گزارش داده است که وزارت دارايی ايران اصرار دارد در موعد 
سررسيد قرضه، اين وام واريز شود و اين امر در حال حاضر مشگل ھايی 
برای مصر توليد خواھد کرد و خواھش کرد مراتب را از طرف پرزيدنت 

  استحضار شاھنشاه برسانم، تا برای مدتی اين وام تمديد شود.  سادات به
  

در شرفيابی حضور شاھنشاه اين پيام و مالقات با معاون وزارت خارجه 
آمريکا را که پيشتر تلگراف نموده بودم به عرض رسانيدم؛ فرمودند: «به 

  وزير دارايی ابالغ کن که تمديد شود». 
  

در بازگشت از کاخ سعد آباد اتفاقا آقای ھوشنگ انصاری وزير دارايی که  
ير دربار بازميگشت برخورد کردم و اوامر شاھنشاه  از ديدار با آقای علم وز

را در مورد تمديد قرضه مصر ابالغ کردم. وزير دارايی بی نھايت ناراحت 
شده و گفت اين امر غير ممکن است؛ چون برای اين وام برنامه ای تھيه 
شده وقراردادی نيز بسته شده است و اظھار داشت مراتب را شخصا به 

  . عرض شاھنشاه ميرساند
  

ھمانشب، آقای ھويدا نخست وزير تلفنی اظھار داشت به امر شاھنشاه قرضه  
مصر برای مدتی که شما صالح ميدانيد و با مذاکره با پرزيدنت سادات تمديد 

  بشود.
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 امام موسي صدر  
  

در زمانی که يادداشت ھا تنظيم ميشد، احتمال ميداد که موضوع امام موسی  
سال ويا بيشتر  ۴٠شد، ولی اکنون که صدر يک موضوع محرمانه بوده با

از اين رويداد ميگذرد، و اين مورد بخشی از تاريخ را تشکيل ميدھد در اينجا  
  آورده ميشود.

  
سفير لبنان در قاھره آقای محمد صبری   ١٩٧۶در روز ھای نخست رمضان  

که پيشتر سفير در تھران بود و اورا بخوبی ميشناختم به ديدنم آمد و پس 
ھای کلی و تعارفات معموله؛ اظھار داشت که از طرف امام موسی   از گفتگو

صدر رھبر شيعيان لبنان برايم پيغامی دارد. خيلی شگفت زده شدم، چون 
امام موسی صدر را درست نمی شناختم و در تمام کارير وزارت خارجه ام  
نيز کمتر تماس کاری با اين منطقه داشتم. به ھر حال خواستار توضيح ھای 

تری شدم. سفير لبنان اظھار داشت چند سالی است که با امام موسی  بيش
صدر دوستی دارد و مدتی از وی تجليل نموده و اضافه کرد که نامبرده يکی 
از رلھای اصلی را در سياست لبنان بازی ميکند و دارای نفوذ زيادی در 
  جوامع مسلمان شيعه لبنان و حتا ساير کشور ھای اسالمی ھمسايه است، و 

در سفر اخيری که به بيروت نموده است دوباره امام موسی را مالقات و 
مدتی درباره وضع خودش در قبال سياست دولت شاھنشاھی و بعضی سوء 
تفاھم ھای فيمابين گفتگو نموده اند و اکنون امام موسی صدر درخواست 

  دارد به قاھره آمده و مطالب را شخصا برای شما توضيح بدھد. 
  

فتی من بيشتر شد و به سفير لبنان اظھار داشتم که اينکار جزو باز ھم شگ
وظايف محوله اينجانب نيست و بھتر است با سفارت شاھنشاھی در بيروت 
تماس بگيرند، ولی در اين مورد کمک کرده نتيجه را بعدا به آگاھی شما 
خواھم رسانيد. ھمانروز تلگرافی به وزيرخارجه مخابره و ضمن شرح 

ای کسب دستور نمودم. چند روز پس از آن وزير خارجه پاسخ  موضوع تقاض
داد که شاھنشاه اجازه فرموده اند که امام موسی صدر را بپذيرم. به سفير 
لبنان آگاھی دادم که آماده ديدار با امام موسی صدر بوده و ھفته آينده اگر  

  به قاھره ميآيند ايشان را بپذيرم. 
  

مروز، در روز موعود امام موسی صدر پس از ني  ۶:٠٠نزديکی ھای ساعت  
به اتفاق دو تن ھمراه با اتومبيل رياست جمھوری مصر و گارد ويژه به 

  آمد.    Heliopolis محل اقامت اينجانب در
  

بسيار از سيما ووقار وی خوشم آمد. مردی بلند قامت و خوشرو بود و با 
  د معرفی نمود. ادب و احترام سالم کرد و دو تن ھمراھش را که لبنانی بودن
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مدتی به تعارف گذشت؛ احساس کردم انتظار داشته سفير ايران را ترش رو  
و با قيافه خشم آلود که به وی پرخاش ميکند مالقات نمايد. بنابراين با 
شگفتتی اينجانب را که با نھايت نزاکت و احترام و صميمانه با وی گفتگو 

بود، اظھار داشتم بايد صبر مينودم در روبروی خود يافت. چون ماه رمضان  
کنيم تا ساعت افطار برسد. امام موسی صدر اظھار داشت برای افطار بايد  
به قاھره باز گردد. چند دقيقه ديگر نيز با گفتگو ھای کلی سپری شد و 
يکباره امام موسی صدر اظھار داشت اگر اجازه بدھيد دو تن ھمراھان و  

اھره باز گردند، چون ديگر بوجود گاردی که من را مشايعت کرده است به ق
  آنھا نيازی ندارم و با کمال ميل افطار را نزد شما خواھم ماند. 

  
ھنگاميکه تنھا شديم امام موسی صدر عمامه مشکی خودرا از سر برداشت 

و موھای مشکی مجعد او تلولو 
بيشتری به قيافه روحانی او داد، و 
بدون مقدمه اظھار داشت آقای 

چندی است که شما را  دکتر بھرامی  
از دور ميشناسم و گذشته ازروابط 
نزديک شما با مقام ھای باالی 
مصری با ھرکسی ھم که راجع به 
شما گفتگو کرده ام از صراحت و 
خوش قلبی ووطن پرستی شما 
تعريف شنيده ام و چون ظرف اين  
چند سال گذشته با ھريک از سفراء 
ايران در منطقه تماس گرفته ام  

پاسخی دريافت ننموده ام، نتيجه و 
بنابراين تصميم گرفتم به قاھره  
آمده و با شما درد و دل کنم و 
اميدوارم که اين مطالب را به 

   استحضار اعليحضرت برسانيد.
  

امام موسی صدر اظھار داشت؛ درست است که من تابعيت لبنانی دارا ميباشم 
برخالف آنچه  -ايمولی من ايرانی ھستم و به وطن و مليت خود افتخار مينم

دشمنانم (!) اظھار ميدارند برعليه اعليحضرت نبوده و اگر ھم اکنون بمنزل 
من در بيروت بياييد خواھيد ديد که عکس اعليحضرت در خانه ما به ديوار 

حاال پس از سالھا اقامت در لبنان و کسب اعتماد مسلمانان   -آويزان است
ته ام و از اين بابت نيز بينھايت اين منطقه به مقام عالی و حساسی دست ياف

افتخار ميکنم و به برادران مسلمان لبنانی خود با صميميت خدمت مينمايم. 
اما آنچه موجب شگفتی و تاثر من ميباشد اين است که دولت ايران بجای 
استفاده از اين موقعيت ممتاز من، و استحکام روابط خود با لبنان وشيعيان 

ز طريق من بيجھت و به استناد گزارش ھای غير و تمام مسلمانان منطقه ا
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واقع بعضی از مامورين سازمان امنيت که منافع خود را تنھا در محيط 
متشنج و سوء تفاھم محفوظ ميبينند با من مخالفت مينمايند. من با وجوديکه 
ميدانم خطرھای جانی برايم خواھد داشت ولی برای اثبات مطالب خود در 

ايجاد روابط نزديک و صميمانه با مقام ھای دولت  رفع سوء تفاھم ھا و
شاھنشاھی حاظرم به اتفاق شما به تھران مسافرت نموده و به ھر نوع 
توضيح و پرسشی که مطرح شود پاسخ بدھم و برای اينکار ھيچ گونه 
شرطی نيز قائل نميشوم و تمام اعتماد وخاطرجمعی ام فقط به شخص شما  

باره شما مينمايند. بنابراين در انتظار خبر و قضاوتی است که ديگران در 
  شما ميباشم و سفير لبنان در قاھره نيز رابط بين ما خواھد بود. 

  
اين گفتگو با ذکر نام عده ای سرشناس در مقام ھای باالی کشوری که در 

شب ادامه داشت. سپس امام    ١١:٠٠اين ماجرا دست داشتند تا حدود ساعت  
  و گارد سفارت به منزلش در قاھره فرستادم. موسی صدر را با اتومبيل 

  
تلگراف سری از تمام گفتگو ھای شب پيش تھيه و به وزير خارجه مخابره 
وتقاضای پاسخ نمودم. مدتی به درازا کشيد و پاسخی تنھا به اين مضمون 

  واصل شد:  
  

  «از شرفعرض پيشگاه مبارک ملوکانه گذشت». وزير خارجه.
  

چندی پس از آن که برای عرض گزارش درباره پاره ای کارھای سری بين 
ر و ايران و شرفيابی به پيشگاه ھمايونی به تھران برگشته بودم؛ مص

بامداد روز پس   ١١:٠٠ھمانروز از تشريفات دربار آگاھی دادند که ساعت 
  از آن درکاخ سعد آباد شرفياب خواھم شد. 

  
اواخر شب آقای امير متقی معاون وزارت دربار تلفنی به من آگاھی دادند که 

ھنشاه مايلند فردا بامداد پيش از شرفيابی به حضور  آقای علم وزير دربار شا
بامداد روز بعد در دفتر   ١٠:٠٠شاھنشاه ايشان را مالقات نمايم.  ساعت 

آقای علم حاضر بودم و مدتی به گفتگو ھای گوناگون در مورد روابط دو  
کشور و ارتباط ھای نزديک اينجانب با مقام ھای گوناگون مصری گذشت 

ار داشتند: «بھرامی عزير؛ خودت ميدانی که چقدر بتو سپس آقای علم اظھ
عالقه داشته و مايلم ھميشه ترقی بنمايی و چون ميدانم که مورد عنايت و 
اعتماد اعليحضرت نيز ميباشی خواستم راھنمايی نمايم که مبادا در اثر  
اشتباھی از عالقه شاھنشاه به تو دوست عزيز کاسته شود!*. آگاھی يافتم 

وسی صدر به قاھره آمده و با تو مالقات درازی داشته است؛ که امام م
شاھنشاه از اين شخص خوششان نمی آيد بنابراين ابدا در باره او مطلبی به 

  شرفعرض نرسان».  
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از شدت تعجب نميدانستم چه بگويم ولی در يک لحظه متوجه شدم که  
افته و سازمان امنيت از گزارش سری من در باره امام موسی صدر آگاھی ي

چون ميداند که مرتبا حضور شاھنشاه شرفياب وتمام مطالب مھمی را که در  
حوزه ماموريتم روی ميدھد را صادقانه به شرفعرض ميرسانم و ناچار 
موضوع مالقات با امام موسی صدر که از اھميت زيادی برخوردار است نيز 

زارش  جزو مطالب ديگر خواھد بود و ممکن است دست سازمان در ارسال گ
ھای نادرست بازشود، توسط آقای علم که شايد از محتوای گزارش من نيز  

  آگاھی کامل ندارد خواسته است جلوگيری بنمايد.
  

به آقای وزير دربار عرض کردم؛ از محبتی که نسبت به اينجانب ميفرمايند 
صميمانه سپاسگزارم، البته دستور جنابعالی اطاعت خواھد شد، ولی اگر 

  شاھنشاه پرسشی در اين مورد بفرمايند ناچار پاسخ خواھم داد.  
  

سی  چند دقيقه بعد که حضور شاھنشاه شرفياب بودم در باره گفتگو با امام مو
صدر به تفصيل صحبت شد و تمام جزييات اين مالقات و احساسات عميق 
نامبرده در باره ايران و غيره، و غيره که در گزارش سری گزارش شده  

  بود به شرفعرض رسيد. 
  

با اين تفاصيل پس از بازگشت به قاھره در انتظار بودم که دستور العملی 
يابی وی به حضور ملوکانه برای مسافرت امام موسی صدر به تھران و شرف

  برسد ولی روزھا با سرعت ميگذشت و من ھيچوقت پاسخی دريافت نکردم.. 
  

چند ماه از اين ماجرا گذشت و اکنون واقعه درگذشت دکتر شريعتی و ھمچنين 
شايعه نادرست کشتن فرزند بزرگ آيت هللا خمينی از طرف سازمان امنيت 

و نامه ھای واصله از وزارت موضوع روز شده بود. در ھمين ھنگام جز
خارجه چشمم به يک بخشنامه سری افتاد که موجب شگفتی زياد بود. وزارت 
امور خارجه براساس گزارش ھای سازمان امنيت به تمام نمايندگی ھای 
شاھنشاھی دستور ميداد که چون امام موسی صدر برخالف مصالح عاليه  

ايرانی اخراج و گذرنامه وی  کشور اقداماتی نموده است بنابراين از تابعيت
و ھمسر و فرزندانش نيز باطل ميشود و اگر به آن نمايندگی رجوع نمود 

  فورا گذرنامه اخذ و در صورت امکان به ايران اعزام گردد. 
  

خيلی متاثر شدم؛ به ويژه که گزارش ھای خالف برخی از ماموران سازمان  
ران در لبنان و برخی امنيت موثر واقع شده و اين عامل نفوذ سياست اي

کشور ھای اسالمی منطقه را بکلی طرد و امام موسی را خائن معرفی نموده 
  اند. بھر حال شوربختانه چاره ای جز سکوت نبود. 

  
نزديک به بيست روز پس از آن رايزن فرھنگی سفارت آقای آل علی، نزد 

منطقه اينجانب آمده و اظھار داشت در کنفرانس فرھنگی کشور ھای اسالمی  
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که در قاھره برقرار است آقای محمد صبری، سفير لبنان به ايشان گفته 
است؛ که من از سفير ايران خجالت ميکشم مستقيا درخواست نمايم ولی شما  
از قول من بگوييد امام موسی صدر با آنکه ميداند جنابعالی در محظور 

  ت بنمايد. ميباشيد مصرا تقاضا دارد به قاھره آمده دوباره شمارا مالقا
  

چون ديگر خاطرجمع بودم که امام موسی صدر ميتواند يکی از مھره ھای 
اساسی سياست ايران در کشور ھای اسالمی خاورميانه باشد وبايد به ھر 
ترتيبی شده از اين مھره به نفع ايران استفاده نمود؛ تصميم گرفتم دوباره با 

س از گفتگو با آقای وزير خارجه در اين مورد تماس بگيرم.  ھمانروز پ
اسکندر رستگار رايزن سفارت که مورد اعتماد من بود، عطف به بخشنامه  
کذايی وزارت خارجه تلگرافی به آقای خلعتبری مخابره و تقاضای امام  
موسی صدر را، و اينکه به مالقات مجدد با اينجانب آگاھی داده تقاضای  

رسيد که تلگراف شما  دستور نمودم. دو روز پس از آن پاسخ وزير خارجه 
به شرفعرض ملوکانه رسيد و فرمودند: «استثنائا ميتوانم نامبرده را پذيرفته 
و گفتگو بنمايم ولی پيش از مذاکره بايد به او گفته شود که شما به ايران  
خيانت نموده و به مقدسات ملی توھين کرده، با دشمنان کشور ھمدست شده 

  م داده ايد وغيره و غيره»...  و علنا به مقامات عاليه کشور دشنا
  

به آقای دکتر آل علی دستور دادم به سفير لبنان بگوييد که آماده ديدار با  
امام موسی صدر ميباشم. چند روز پس از آن امام موسی صدر را به اتفاق 
آقای دکتر آل علی رايزن فرھنگی سفارت پذيرفتم و پيش از آن به آقای دکتر  

يد تمام گفتگو را بنويسد تا بتوانم آنرا به تھران آل علی گفته بودم که با
فرستاده و قادر باشم نظريات خودم درباره استفاده از موقعيت ممتاز و  
  حساس امام موسی صدر برای رد سياست ايران در خاور ميانه دفاع نمايم. 

  
با امام موسی صدر ھنگام ورودش به سفارت روبوسی نموده و مانند دو 

يدار يکديگر خوشحال شديم. پيش از شروع گفتگو به  دوست خيلی از د
ايشان گفتم؛ مطمئنا از موضوع بخشنامه وزارت خارجه در باره خودتان 
آگاھی داريد و ميدانيد که اين ديدار تنھا با اجازه شاھنشاه امکان پذيرفته 
است، ولی دستور دارم پيش از ھر چيزی مطالبی را به شما بگويم که برايم 

ت و چون مايل نيستم اين کلمات را به زبان بياورم مطالب را  مطبوع نيس
  ماشين کرده به شما ميدھم که خودتان بخوانيد. 

  
امام موسی صدر پس از خواندن متن تايپ شده گفت آقای بھرامی عزيزم 
ميدانم که دشمنان خيلی قوی ھستند و به ھمين جھت آمده ام که عين حقايق  
را به شما بگويم تا بدانيد خائن کيست! و پيش از گفتگو به ھمکارتان 

رستيد بفرماييد احتياجی به نوشتن مذاکرات ندارد چون اگر باز ھم گزارش بف
شما ھم گرفتار آنھا خواھيد شد! بنابراين آنچه را اکنون ميگويم شخصا  

  نوشته وبرايتان ميفرستم و سپس ادامه داد:  
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از تھران به من خبر دادند که گزارش ھای خالف واقعی از سفير ايران در  
بيروت برعليه من شده است. در اين گزارش ھا نوشته اند که در مجلس  

تنھا ناطق من بوده ام و در اين نطق به شخص اعليحضرت ختم دکتر شريعتی  
اما واقعه چنين است که دسته ھای  -و ايران دشنام داده و حمله کرده ام

گوناگونی برای فوت دکتر شريعتی تصميم ميگيرند مجالس ختمی در نجف 
برگزار کرده و از شخصيت ھای اسالمی و روسای گروه ھای اسالمی به  

دعوت نمايند، که در اين عزاداری شرکت نمايند.  خصوص مخالف ايرانی
شما ميدانيد که من رييس مجلس شيعيان لبنان ميباشم بنابراين حضور من 
غير قابل اجتناب و خيلی منطقی بوده است. از جمله ساير شرکت کنندگان؛ 

 –آيت هللا خمينی و ژرژ حبش ضروری است  -ذکر نام ھای ياسر عرفات
اد ضمن نطق خود به ايران و پادشاه حمله نموده واورا  تقريبا تمام اين افر

ديکتاتور و دست نشانده آمريکا و عاملی باعث مرگ دکتر علی شريعتی و 
فرزند خمينی معرفی نمودند و تنھا من بودم که در خطابه خود اصال نامی از  
شاه نياوردم ولی در عوض مستقيما به بانی تمام اين دسته بنديھا و 

يعنی شخص سفير ايران در لبنان که عضو سازمان اطالعات   دروغگويی ھا
و امنيت است حمله نموده و اورا با اسم معرفی و اسناد  داليل بيشماری 

البته     ٩که در دست داشتم افشا کردم    .C.I.Aمبنی بر ھمکاری مستقيم او با  
اين شخص بجای گزارش حقايق مجلس ختم، مطالب دروغ و از خود ساخته 

ليه من که ايرانی مسلمان ووطن پرست بوده و مايلم به ھر ترتيبی را برع
که ممکن است بين ايران و گروه ھای اسالمی مخالف رفع اين سوء تفاھم 
بشود، گزارش دروغ فرستاده است و سپس شرح مفصلی از اقدامات گروه  
ھای مخالف دولت شاھنشاھی و ارتباطی که بين آنھا و روحانيون و دستگاه 

  يران وجود دارد داد. ھای ا
  

اين جلسه گفتگو تا حدود نيمه شب ادامه داشت و سپس امام موسی اظھار 
داشت؛ آقای بھرامی ايران ما در خطراست و ما بايد حقايق را بگوييم ولی 
نميخواھم شما که داخل اين جريان ھا نيستيد با اين افراد مغرور و خطرناک 

وقت تمام مطالبی را که امشب برايتان درگير شويد، بنابراين فردا صبح اول  
  گفتم طی نامه ای به شما مينويسم که آنرا بفرستيد. 

  
بامداد روز بعد، نماينده امام موسی صدر يک پاکت بعنوان «جناب دکتر 
بھرامی دوست گرامی وسفير کبير محترم ايران در قاھره» که در محتوای 

  نمود. آن تشکر و خداحافظی کرده بود، تسليم اينجانب 
  

عين  -اين نامه حاوی تمامی مطالب گفته شده شب پيش بطور تفصيل بود
نامه را در پاکت الک و مھر شده سری توسط آقای بھرام عاملی دبير دوم 
سفارت برای شخص وزير امور خارجه فرستادم و توضيح دادم که تنھا به 

  شرفعرض ملوکانه برسد. 
 

  . در آن زمان آقای منصور قدر در لبنان سفير بوده است - ٩
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يران در لبنان عطف به نامه  دو ھفته پس از آن، رونوشت نامه سفير ا
اينجانب (محتوی نامه امام موسی صدر) که به وزير خارجه نوشته بود 
بدستم رسيد. در اين نامه سفير ايران در لبنان اظھار داشته بود؛ امام موسی 
صدر خائن درجه يک و دشمن شاھنشاه و ايران است و چون نميتواند به 

، از بی تجربگی سفير ايران در  من که اورا بخوبی ميشناسم دروغ بگويد
قاھره استفاده کرده و به ايشان رجوع نموده است! معلوم شد، که نامه  

  موسی صدر به سفير ايران در لبنان ھم فرستاده شده است.  
  

  
  

يکسال و اندی پس از آن که در پاريس سفير بودم و برای گزارش در مورد  
قدامات آيت هللا خمينی و به سياست دولت فرانسه در مورد اجازه اقامت و ا

ويژه در باره پيغام آقای آننبرگ سفير آمريکا در لندن (در بخش ديگری به 
تفصيل نوشته شده است)، به تھران رفته بودم، ھنگام شرفيابی، شاھنشاه 
که بخوبی متوجه نظر خدمتگزار در مورد استفاده از امام موسی صدر در 

ميانه بودند و از مفقود شدن وی در پيشبرد سياست ايران در منطقه خاور
آن موقع حساس ناراحت بودند، کمک و مساعدت به خانواده امام موسی 
صدر که در فرانسه بودند را به اينجانب محول فرموده و دستور دادند که  
گذرنامه ايرانی برای آنان صادر و ھر مبلغ پول که مورد احتياج خانواده 

معظم له دريافت نمايم. به ھمسر و  آنھا است پرداخته و سپس از شخص
فرزندان امام موسی صدر که تنھا تقاضای گذرنامه ايرانی داشتند طبق 

  دستور شاھنشاه ووزارت امور خارجه گذرنامه داده شد. 
  

ناگفته نماند، يک فتوکپی از نامه آقای موسی صدر که يک سند زنده و 
اھنشاه رسانيده تاريخی در باره گزارش ھای خالف واقع که به عرض ش

بودند و ھمچنين احساسات پاک و ميھن پرستانه نامبرده نسبت به ايران در  
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گاو صندوق سری سفارت در قاھره بايگانی شد ولی شوربختانه اينجانب در 
  ١٠اختيار ندارم.  

  
چندروز پيش از انتشار کتاب نوشته ای از سوی يک ژنرال اسراييلی  بنام 

ای انگليسی زبان منتشر شد که تاييد نوشته شيمون  شاپيرا در رسانه ھ

 
موسی صدر، نبيره سيد صالح است که از دست نشاندگان انگليس بود. فرزند او سيد   -  ١٠

داشت که فرزند سيد صدرالدين   رصدرالدين و پسر او سيد اسماعيل نام دارد. سيد اسماعيل سه پس
بنام موسی صدر است و پسر سيد مھدی  کسی بود بنام سيد محمد صادق که در سال    ؛صدر
فرزند سيد محمد صادق ھمين مقتدا صدر است که با امام موسی صدر فاميل   ترور ميشود.  ١٩٩٩

   -نزديک است (مقتدا صدر نوه عموی موسی صدر است)
خورشيدی در مشھد؛ چند خواھر داشته که يکی از آنان به ھمسری پسر   ١٣٠٩  زاده  موسی صدر:

عموی خود بنام سيد محمد باقر صدر در آمده بود و ما ميدانيم که اين شخص و خواھرش به نام 
  آمنه بنت الھدی در دوران صدام حسين به جرم جاسوسی برای بيگانه اعدام شد. 

است به نام اکبر صادقی فرزند ميرزا مصطفی  خواھر ديگر امام موسی صدر ھمسر شخصی
خورشيدی) در نجف می باشد که    ١٢٧٢قمری (  ١٣١١صادقی (شخص اخير عرب نژاد و متولد  

خ) ھمراه با تعدادی از پيشوايان مذھبی شيعه که از عراق به ايران   ١٣٠٢قمری (  ١٣۴٢در سال  
به حوزه جديد التاسيس قم در ھمانجا  تبعيد شده بودند به قم اعزام شده و به منظور رونق بخشيدن

   .ساکن گرديده است)
دختر ميرزا علی اکبر صادقی يعنی خواھر زاده امام موسی صدر به نام زھره صادقی ھمسر سيد 

  می باشد.  پيشين محمد خاتمی رئيس جمھوری اسالمی
  خواھرزاده ديگر امام موسی صدر ھمسر سيد احمد خمينی پسر روح هللا خمينی بود. 

دختر روح هللا خمينی نيز ھمسر آيت هللا شھاب الدين اشراقی بوده است و اين آيت هللا ھم نوه ھمان 
 ميرزا محمد ارباب می باشد که در باال معرفی گرديد و ما می دانيم که دختر آيت هللا اشراقی يعنی

نوه روح هللا خمينی، به نام زھرا اشراقی ھمسر دکتر محمد رضا خاتمی، برادر رئيس جمھور 
  اسالمی می باشد. 
) ١١٩٣آذر  ۴ – ١٢٢٩ذيحجه  ١٢( ١٨١۴نوامبر  ٢۵دولت انگلستان درتاريخ  ناگفته نماند که؛

م نا پلئون به  به منظور تحبيب ايران و تغيير توجه اين کشور از فرانسه و نھايتا رفع خطر ھجو
آن تعھدات بسيار مھمی  ۶و  ۴، ٣ھندوستان قرار دادی با ايران منعقد ساخته و به موجب فصول 

  نسبت به ايران به عھده گرفته بود. 
به موجب مواد مزبور، ھرگاه دولت روسيه علنا در حمله و تجاوز به ايران پيشقدم می گرديد . به 

ود، در اين صورت دولت انگلستان متعھد بود که فورا به تصرف اياالت شمالی ايران اقدام می نم
درخواست دولت ايران، دويست ھزار تومان بابت مخارج جنگ به دولت ايران بپردازد. ولی 
ھرگاه دولت ايران در شروع جنگ پيشقدم ميشد، ديگر تعھدی از دولت انگليس، درمورد ارسال 

  کمک نظامی يا پرداخت پول ساقط می گرديد. 
عواملی که دولت انگليس را مجبور ساخته بود که به انعقاد قرار داد حمايت ايران در سال اما 

ميالدی، به شرح باال، تن دھد بزودی تغيير يافته و دولت انگليس به دنبال پيدا کردن بھانه  ١٨١٢
 ١٨٢۶ای بوده است که مواد مندرج در مبحث باال را فسخ نمايد مخصوصا اينکه در آوريل 

شمسی) يک قرار داد سری با دولت روسيه منعقد ساخته و به  ١٢٠۵ -قمری ١٢۴١دی (خورشي
نصراف اياالت شمالی ايران توسط روسيه ا موجب آن با دريافت امتيازاتی در ساير نقاط جھان با

  رده بود. کموافقت 

م ناپديد شدن امام موسی صدر در زمانی که خمينی دست نشانده انگليس وفاداری خودرا اعال
ميکند و موسی  صدر ميھن پرستی خودش را ابراز ميدارد بی ارتباط به ھم نميتواند بوده باشد.  

 البته خمينی و خانواده او از اين ناپديد شدن ابراز نگرانی نمی کند.
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ھای مربوط به امام موسی صدر است. متن انگليسی در اين بخش گنجانده 
  شده است.  

Who Killed Musa Sadr? 
Shimon Shapira  

The legacy of Iran’s efforts to shape the Middle East stretches back 
even before the revolution. A retired Israeli Brigadier General reviews 
what is known about the influential Shiite cleric’s murder, who was 
behind it—and what might have been. 

The Iran-born Lebanese Musa Sadr is well-known today for 
transforming the Lebanese Shi‘a from an oppressed, marginal group 
into an influential community that gave rise to the Shi‘a protest 
movement Harakat al-Mahroumin (Movement of the Dispossessed) 
and its militia, the Amal Movement. But the other thing Sadr is well-
known for is his mysterious disappearance in Libya in 1978, after 
which the Islamic Republic of Iran, using the roots of the movement 
Sadr started in Lebanon, would eventually form Hezbollah. Questions 
to this day remain: Who killed Musa Sadr? To what end? And what 
might have been if he had not disappeared? 

To put together a fuller picture of his disappearance and death, we 
must first step back in time and look at Sadr’s relations with the Shah 
of Iran. This forms the first piece of our puzzle. Shah Mohammad Reza 
Pahlavi had set his intelligence and security organization, the SAVAK, 
to the task of monitoring Sadr. The SAVAK tracked him from his 
studies in the religious seminaries of Qom, Iran, in the late 1950s to 
his arrival in Lebanon to replace Abd al-Hussein Sharaf al-Din, who 
had died in late 1957, and finally to his disappearance in Libya in 1978. 
After the Islamic Revolution, three thick volumes of documents 
detailing the SAVAK’s surveillance of Sadr were published in Iran. 
From these volumes a fuller picture of the story of Sadr’s life has 
emerged, including his complex relations with the Shah and his 
revolutionary opponents who, in the 1970s, took refuge in Lebanon 
and used it to stage their revolt in Iran. 

The SAVAK documents form the basis for the recent book by Arash 
Reisinezhad, The Shah of Iran, the Iraqi Kurds, and the Lebanese Shia 
(Palgrave Macmillan, 2018). Reisinezhad masterfully traces the 
course of Sadr’s life through the prism of secret SAVAK reports, some 
of which were published in Reisinezhad’s book for the first time, as 
well as memoirs, articles, and interviews of Iranians who were active 
in Lebanon before the revolution. In many regards, the SAVAK 
documents on Musa Sadr fill in the gaps of Fouad Ajami’s excellent 
biography The Vanished Imam: Musa al Sadr and the Shia of Lebanon 
(Cornell University Press, 1987). 
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Shah Mohammad Reza Pahlavi’s policy in Lebanon was focused on 
counteracting the pan-Arab aspirations of Egyptian President Gamal 
Abdel Nasser. The Shah saw the Lebanese Shiite community as the 
cornerstone of Iran’s non-state foreign policy, including joint anti-
Egyptian activity with the Lebanese Maronite Christian community. 
The Shah delegated the practical responsibility for this policy to the 
SAVAK, not to the Iranian Foreign Ministry. The complexity and 
sensitivity of the issue required nondiplomatic tools, and the SAVAK 
was the go-to group on matters concerning political and other forms of 
subversion outside Iran’s borders. 

As the secret documents show, the SAVAK clearly saw Imam Sadr as 
a leading political figure in Lebanon. In 1966, when he established the 
Supreme Islamic Shiite Council, the first religious-political organization 
of the Shiite community in Lebanon, a SAVAK report (quoted in 
Reisinezhad’s book) noted his importance: 

Seyyed Mousa Sadr is a Shia clergy with a “strange” position in 
Lebanon as such that he has become the “Heart of Beirut.” No 
Lebanese [politician] dares to disobey his commands. Whenever he 
leaves or enters Lebanon for his short trips, all Beirut elites should 
welcome him. He is far more powerful than [the] Lebanese President. 
One can easily find his images in all Lebanese newspapers and 
magazines as well as Beirut bazaars. . . . Sadr has established various 
foundations in Beirut. He is the head of the Shia council and was 
entitled Imam by his followers. [There was a rumor that] the 
Leban[ese] President feared his power. All military generals are Sadr’s 
Fedayeen. It would be unbelievable if any political actor disobeys his 
orders. There is no power beyond Sadr’s power in Beirut and 
whenever he intends, he travels to any part of the world with a special 
ceremony. In short, Sadr means Lebanon and Lebanon means Sadr. 

To bolster his position amidst the political elite in Beirut, Sadr needed 
a strong ally from outside Lebanon that wielded great power within it. 
That led him naturally to consider neighboring Syria, where President 
Hafez al-Assad faced a political crisis centered on the constitution’s 
stipulation that the President of Syria had to be a Muslim. A violent 
unrest in Syria in 1973 also heightened President Assad’s need for 
religious legitimacy. Assad’s Alawite origins did not mesh well with the 
Syrian constitution’s religious test, because the Alawites at that point 
were not recognized as Muslims by other Muslims. 

It was here that Sadr stepped in and volunteered to help President 
Assad. Making use of his role as chairman of the Supreme Islamic 
Shiite Council, Sadr appointed Sheikh Ali Mansur, a local Alawite 
cleric, to the post of Ja‘fari Mufti of the city of Tripoli and northern 
Lebanon. By doing so, Sadr effectively determined—importantly, by 
means of an administrative/political decision rather than theological 
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one, and not by issuing a fatwa (religious ruling), because he lacked 
sufficiently senior religious status to do so—that the Alawites were 
Ja‘fari Shi‘a, and therefore Muslim. Later, at the beginning of 1975, 
Sadr took an additional step toward recognizing the Alawites as Shi‘a 
when he held a burial ceremony at the grave of the oldest brother of 
President Assad, Ahmed bin Ali bin Suleiman, in Latakia. 

Reisinezhad rightly focuses on the role of General Mansur Qadr, the 
Shah’s senior representative in Lebanon, with respect to Sadr. In 
August 1973, Qadr was appointed Iran’s Ambassador to Lebanon in 
addition to his role as head of the SAVAK station in Beirut—a position 
of great power and influence in the country that the Shah saw as 
supremely important in the Middle East. Qadr wanted to recruit Sadr 
as an agent, but Sadr refused; he was only prepared to pledge his 
loyalty to Iran and to the Shah. There is no evidence for the claim by 
Sadr’s opponents that Sadr had already been recruited by the SAVAK 
in Iran before coming to Lebanon. Sadr was called upon to replace 
Abd al-Hussein Sharaf al-Din, who had died and left the Shi‘a of Tyre 
and southern Lebanon without religious leadership. The son of Sharaf 
al-Din, J’aafar Sharaf al-Din, lacked aptitude for the position, and 
according to one testimony he himself asked Musa Sadr’s older 
brother, Reza Sadr, to convince Musa to lead the Shi‘a of Tyre. The 
senior Shi‘a clerics Ayatollah Abu al-Qasim Khoei and Ayatollah 
Muhsin al-Hakim in Najaf, Iraq, and Ayatollah Sayyed Hossein 
Borujerdi in Iran were also involved in the task of bringing Sadr to 
Lebanon. The young and ambitious Sadr saw Lebanon as a new arena 
of activity in which he could both free himself from the limitations under 
which clerics operated in Iran and fulfill his goal of engaging in politics. 
These were the circumstances that had brought Sadr to Tyre in 1959. 

Reports do show that the SAVAK was well aware that Sadr had been 
sent to Lebanon. General Teymur Bakhtair, the founder and head of 
the SAVAK from 1956 to 1961, met with Sadr, was favorably 
impressed with him, and gave him his blessing, without which it would 
have been difficult for Sadr to operate in the new country. Sadr thus 
became part of Iran’s non-state foreign policy in Lebanon, but was by 
no means a SAVAK agent. 

In his book The Fall of Heaven, Andrew S. Cooper noted that in 1973 
Sadr made use of his Iranian friend Ali Kani, who was part of the 
political establishment in Tehran and close to the Shah, and with 
whom Sadr would meet frequently in Beirut. Sadr gave Kani a 20-page 
booklet that was written in Arabic and contained a concise version of 
Ruhollah Khomeini’s thoughts: a bound version of the Grand 
Ayatollah’s lectures calling for an overthrow of the monarchy and the 
establishment of an Islamic government. Sadr warned Kani that “this 
[Khomeini’s booklet] is the juice of a sick mind” and requested that the 
work be brought to the attention of the Shah. “The Shah read it and he 
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loved it,” Kani reported to Sadr; the monarch, in other words, saw that 
he could make use of the booklet. Two hundred thousand copies of 
the booklet were printed and disseminated in Iranian universities so 
that the intellectuals would be able to read Khomeini’s words and learn 
who he really was. 

Sadr’s relations with Khomeini were complex. Sadr was not an 
enthusiastic supporter of him; he did not recognize Khomeini as Marja‘ 
Taqlid (the highest religious authority in the Shiite world) and opposed 
the most important element of Khomeini’s doctrine, Velayat-e Faqih 
(Guardianship of the Islamic Jurist, according to which only clerics 
could lead the Islamic state). When Sadr entered his office in the 
Supreme Islamic Shiite Council in Beirut in May 1969, he hung on the 
wall a picture of Ayatollah Muhsin al-Hakim, who was based in Najaf, 
Iraq, and whom he saw as the supreme religious authority of Lebanese 
Shiites. Khomeini’s associates were baffled by Sadr’s disregard. 

Sadr had known Khomeini while he was still living in Iran. Reisinezhad 
notes that Sadr also played a key role in saving Khomeini from 
execution in the wake of the bloody riots against the Shah that 
Khomeini’s supporters organized in Iran in June 1963. 

A short time after Khomeini was exiled to Bursa in Turkey, and thence 
to Najaf, Sadr helped him get an initial interview with a foreign 
newspaper. Lucien George, a reporter for Le Monde who converted to 
Islam through Sadr, interviewed Khomeini in Najaf. Khomeini 
acknowledged Sadr’s assistance. Reisinezhad quotes the SAVAK 
documents to the effect that Khomeini had good relations with Sadr, 
respected him, and was even considering him as his replacement in 
case of his death. But the SAVAK’s observations here appear to have 
been exaggerated—part of its attempts to cast Sadr in negative light 
in the Shah’s eyes. Other reports pointed to tensions between him and 
Khomeini, or even described their relations as poor. Hajj Mostafa, 
Khomeini’s son who managed his affairs in Najaf, bore a deep grudge 
against Sadr, among other things because he believed Sadr did not 
respect Khomeini’s religious authority, and because of Sadr’s close 
relations with the major Shiite sources of authority who opposed 
Khomeini. 

In April 1968, Sadr visited Khomeini in Najaf, and Khomeini’s son 
Akhmad visited Beirut several times, meeting with Sadr as an 
emissary of his father. Reisinezhad notes that when the Ba‘ath 
regime’s pressure on the Shiite clerics in Najaf intensified, Sadr invited 
Khomeini to move from Najaf to Lebanon. This invitation, Reisinezhad 
says, was respectfully rejected. I have found no evidence that Sadr 
invited Khomeini to Lebanon. The source that the author cites, the 
memoirs of Mansur Qadr, do not mention at all that, in a letter sent 
from Sadr to Khomeini and seized by a SAVAK agent, Sadr invited the 
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imam to Lebanon. Mohammad Hassan al-Amin, one of the leading 
Shiite clerics in Lebanon, says in his memoirs that Yasser Arafat 
proposed inviting Khomeini from Najaf to Lebanon and arranging a 
place for him to live in the Beqaa Valley. 

Mohammad Hassan al-Amin himself, who met with Khomeini in Najaf 
and invited him to move to Lebanon, does not mention Sadr at all in 
this context. Al-Amin promised Khomeini that the Palestinian 
leadership would take care of his security and other needs in Lebanon. 
Khomeini replied that he would think about it. After a short time, Ali 
Akbar Mohtashami, Khomeini’s close adviser and his emissary to the 
Palestinian leadership, brought Khomeini’s response to Arafat. Al-
Amin was present at the meeting between Mohtashami and Arafat, 
which was positive. Following that meeting, the practical preparations 
began for bringing Khomeini to the Beqaa Valley in Lebanon. The 
sensitive question was what position Syrian President Hafez al-Assad 
would adopt. Without him it was impossible to do anything in 
Lebanon—and particularly in the Beqaa Valley, which was controlled 
by the Syrian army. 

Assad refused to allow Khomeini to move to Lebanon. Al-Amin noted 
in his memoirs that Assad’s refusal was based on his conviction that 
the Shah, with American and Western help, would succeed in 
quashing the revolution. Assad, al-Amin noted, also feared the Shah’s 
retaliation against Syria if Khomeini were to come to the Beqaa Valley. 
As al-Amin recounted: “I received a letter from Arafat and I met with 
Khomeini in Najaf. I had a written message and an oral message. In 
the meeting I learned that Khomeini was thinking of another alternative 
to Lebanon, but he did not talk about it, and it turned out that he left 
Najaf for France.” 

Opponents of the Shah who were active in Lebanon from the 
beginning of the 1970s were divided into two main groups. These 
groups competed with one another over the nature of the revolution in 
Iran, how to achieve it, and positions of power in its leadership. Their 
dispute in Lebanon revolved around two main issues: the attitude 
toward the Palestinians in Lebanon and the attitude of the Lebanese 
Shi‘a community toward Khomeini’s Guardianship doctrine. 

The Iranian revolutionaries received military aid, primarily in the form 
of weapons training, from Arafat’s Fatah organization, and to a lesser 
extent in the camps of the radical Palestinian organizations. When 
Musa Sadr established the Amal Movement in 1974, he put the militia 
organizations under the command of Mostafa Chamran, who admired 
Sadr and saw him as “the successor of the Imam Hussein.” 

Chamran had an unorthodox background for a military commander. 
He had earned a doctorate in electrical engineering and plasma 
physics in the United States and so was invited to direct Sadr’s 
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technical school in Burj al-Shemali near Tyre. Chamran was 
connected to: Ayatollah Mahmoud Taleghani, a senior Shiite cleric; 
Mehdi Bazargan, an Iranian scholar and politician who was the 
country’s first Prime Minister after the 1979 revolution; and the 
Liberation Movement of Iran. Chamran was eventually appointed the 
first Defense Minister of the Islamic Republic of Iran. The Iranian 
revolutionaries came to Lebanon through Syria and directly from 
Europe, trained with weapons, and prepared themselves for the 
revolution. The claim by Hani al-Hassan, the first Palestinian 
Ambassador in Tehran after the revolution, that about 10,000 Iranians 
trained in Lebanon is exaggerated. Mostafa Chamran posited a more 
realistic number of a few dozen Iranians in the 1970s. The ideological 
dispute between the two Iranian groups created rivalries between 
them, sometimes bitter. This decisively affected the attitude of the 
radical Islamist groups that opposed Chamran, Sadr, and others from 
the Liberation Movement of Iran. The prominent figures in this group 
were Mohammad Montazeri, Jalal al-Din Farsi, Ali Akbar Mohtashami, 
and Akhmad Nafri, who were joined by Mohammad Salah Husseini, 
who arrived from Iraq and became the leading figure in the relationship 
between the Iranian revolutionaries and Fatah. Sadr’s recognition of 
Ayatollah Muhsin al-Hakim, and, after his death, of Ayatollah Abu al-
Qasim Khoei as the highest religious authority (Marja‘ Taqlid), while 
ignoring Khomeini as a source of authority, prompted antagonism and 
anger among Khomeini’s supporters in Najaf and Lebanon, whom Ali 
Akbar Mohtashami incited. Sadr’s opponents also knew that he did not 
support the Guardianship doctrine. The important piece of 
information—that it was Sadr himself who, through a common friend, 
conveyed to the Shah Khomeini’s book expounding on Guardianship 
doctrine as a form of governance—remained a secret. 

The issue of how to regard the Palestinians inflamed the dispute 
between the Iranian groups in Lebanon. The opponents of Sadr, 
particularly Mohtashami and Farsi, observed with concern the 
sometimes violent struggle between Sadr and Chamran, on the one 
hand, and the Palestinians in Lebanon, on the other. At one of the low 
points of this dynamic, which followed the fall of the Shiite quarter of 
Nab‘aah in Beirut to the Christian militias, Chamran wrote a letter from 
Lebanon to the pro-democracy activist Mehdi Bazargan in Tehran. In 
the letter, which was written in 1977 and ran to 42 pages, the Iranian 
revolutionary harshly criticized the Palestinian movement for its 
ideological impoverishment and its moral failure. He also accused the 
Palestinian leadership, including Arafat himself, of being unable to 
control his organization and his subordinates. This leadership, he 
wrote, had inflicted harm on the Shiite population. 

Mohtashami described in his memoirs the tribulations caused to the 
Shiite population, but what particularly concerned him were Sadr’s 
statements against the Palestinians in a Friday sermon in Tyre: 
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I felt that the statements, which until then were spoken in whispers and 
in secrecy among the clerics and the preachers in southern Lebanon, 
implied that the supposed reason for the Israeli attack was the 
presence of the Palestinians and the bases they had set up in the area. 
And if the Palestinians leave and therefore do not attack Israel, it will 
not attack southern Lebanon. Statements in that vein worried me and 
I sensed a danger to the Palestinians’ future. Because statements in 
that vein influence public opinion among the residents of the south 
against the Palestinians and create an atmosphere that will prevent 
them from continuing to attack Israel. Therefore I decided to return 
immediately to Iraq [to Najaf] and report to the imam [Khomeini] and 
explain to him the different aspects of this danger. 

Mohtashami reported to Khomeini in detail about what was happening 
in southern Lebanon, and clearly he raged against Sadr. The “fear,” 
Mohtashami told Khomeini, was that “the propaganda and the rumors 
that the gentlemen [Sadr and Chamran] have voiced against the 
Palestinian refugees and fighters could provoke clashes between the 
Shiites and the Palestinians. The imam heard my report and was very 
perturbed. I will not forget the consternation and the sorrow that were 
evident on his face. . . . All the disasters since the beginning of Islam 
were caused by these gentlemen.” Mohtashami summed up by saying 
that he “felt despair over the political path and the antirevolutionary 
attitude of Mr. Sadr.” 

The results of Israel’s Litani Operation in March 1978 aggravated the 
enmity between the Shi‘a and Palestinians in southern Lebanon. The 
rift between Sadr and the radical Iranian faction, both in Lebanon and 
outside it, could no longer be bridged. As they saw it, Sadr had gone 
too far. The radical group—Jalal al-Din Farsi, Ali Akbar Mohtashami, 
Mohammad Montazeri, Mohammad Beheshti, and Mohammad Salah 
Husseini—sealed Sadr’s fate. He was judged guilty on two counts. 

First, Sadr had compromised the Palestinian revolution and the 
Palestinians’ ability to act against Israel from Lebanon. Farsi, 
Mohtashami, Montazeri, and Husseini also feared an ongoing clash 
between the Palestinians and the Shi‘a that would weaken the 
Palestinian military presence in Lebanon and the legitimacy of the 
struggle against Israel. Montazeri saw the leaders of Amal Movement 
as “Maronite agents” and the special connections of the Lebanese 
Shi‘a movement as constricting Iran’s freedom of action in developing 
its ties with Libya and the Palestinians, whom he regarded as the 
spearhead of the Islamic jihad against Israel. “We,” Montazeri attested, 
“those who uphold the line of the imam [Khomeini], have taken 
practical steps toward forming an Iran-Palestine-Libya axis while the 
heads of the Liberation Movement have striven shamelessly to 
distance us from Palestine and from Libya.” In March 1979, Montazeri 
was Qaddafi’s honored guest in the celebrations for British Evacuation 
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Day (the anniversary of the evacuation of British military forces from 
Libya in 1970), and at the end of 1979 he was active in recruiting 
thousands of Iranian volunteers and bringing them to Lebanon to 
defend its southern region. 

Second, Sadr failed to recognize both Khomeini’s supreme religious 
authority as Marja‘ Taqlid and his Guardianship doctrine (Velayat-e 
Faqih). His opponents saw this as heresy linked to Sadr’s support for 
the Shah. Years later, when Khomeini died and Khamenei was 
appointed to replace him, the Lebanese Ayatollah Mohammad 
Hussein Fadlallah also refused to recognize the Guardianship doctrine 
and was almost killed by his former longtime bodyguard, Imad 
Mughniyeh, who in the 1990s became the leader of Hezbollah’s 
security apparatus and military wing. Some, such as Mohammad 
Beheshti, were concerned about the future and saw Sadr not only as 
a rival and an opponent of the revolutionary path but also as a future 
competitor in the event of Khomeini’s death. Beheshti was aware of 
the great admiration Sadr had earned among the supporters of the 
Liberation Movement of Iran and also among some of the senior 
clerics who had not recognized Khomeini’s religious authority. 

Kai Bird’s The Good Spy: The Life and Death of Robert Ames, was the 
first to link Beheshti to Sadr’s death. Ames, a CIA officer who died in 
the 1983 bombing of the U.S. Embassy in Beirut, maintained close ties 
with Ali Hassan Salameh, then-head of intelligence for the Palestine 
Liberation Organization. At Ames’ request, Salameh gave him a 
detailed account of Sadr’s fate: 

Qadafi had agreed to host a meeting between Musa Sadr and one of 
his theological rivals, the Imam, Mohammed Beheshti . . . a close 
political ally of Ayatollah Khomeini. The Libyan dictator wanted the two 
men to set aside their theological disputes and cooperate on a 
common, anti-western political agenda. Musa Sadr and Beheshti were 
supposed to meet in Tripoli. Beheshti told Qadafi—over the phone—
to detain Musa Sadr by all means necessary. Beheshti assured Qadafi 
that Imam Sadr was a western agent. Qadafi called Beheshti who told 
him Musa Sadr was a threat to Khomeini. Musa Sadr and his . . . 
companions had been summarily executed and buried.  

Sadr’s son-in-law, Mehdi Firozan, claimed that Jalal al-Din Farsi, who 
was close to Qaddafi, was responsible for the imam’s death and hinted 
that the motivation was to eliminate any possibility that Sadr would 
succeed Khomeini. 

Sadeq Tabatabaei, one of the prominent figures among the Iranian 
revolutionaries who were active in Lebanon and a relative of Sadr, 
wrote in his memoirs that Farsi wasted no opportunity to undermine 
Sadr. Tabatabaei accused Farsi of distorting the facts by claiming that 
Sadr strove to get some of the Iranian revolutionaries, including Farsi 
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himself, expelled from Lebanon; indeed the reverse was true. He 
noted that Farsi regularly gave false reports to Khomeini in Najaf in 
order to incite him against Sadr. Farsi conveyed similar false 
information to the heads of the Liberation Movement of Iran who lived 
outside of Iran in order to harm Sadr. He portrayed Sadr as a supporter 
of the Shah and as acting against the Palestinians. Sadr’s right-hand 
man, Chamran, complained that Farsi and Mohammad Salah Husseini 
were spreading rumors and lies “against us everywhere . . . and 
portraying us as lowly spies.” 

Farsi also influenced senior clerics who were living in Iran. One of 
them, Hajj Manian, who was indoctrinated by Farsi, had been 
convinced that Amal was cooperating with the Phalangist militia 
against the Palestinians. So he was invited to come and see for 
himself how Shi‘a from the Amal Movement were fighting Christians. 
Manian, wrote Tabatabaei in his memoirs, “saw with his own eyes how 
young Amal members were fighting in the front line against the 
Christians and only behind them were Fatah forces. He truly trembled 
when he saw the facts. I am in despair over the campaign of slanders 
against us. The result of all the propaganda against us is that all our 
friends in Iran suspect our intentions.” 

Khomeini was already elderly when he came to power, and it can be 
assumed that his associates discussed the issue of his successor. 
Some of them supported Ayatollah Ali Montazeri, the father of 
Mohammad Montazeri; another group supported Mohammad 
Beheshti; and there were some who favored Sadr. Even if this 
possibility was a remote outlier, Sadr’s adversaries wanted to 
eliminate it altogether. Four decades after Sadr’s killing, Farsi 
expressed his view of the Lebanese imam: “When I was in Lebanon 
the revolutionaries surrounded me and not him. He [Sadr] had good 
ties with the Shah. He would say that our clerics should go to churches 
and the priests should pray in our mosques. It was necessary to rebel, 
to revolt; to oppose, to object to, to protest against him. It was 
necessary to kill him for these things. We saw that there was no value 
[in killing him] because Muammar Qaddafi killed him.” 

Even since the fall of the Qaddafi regime, no remains have been found 
of the vanished imam in Libya. His opponents took power in the Islamic 
Republic of Iran, and the full story of Sadr’s execution is not known 
and will probably remain so. Some—Mohammad Montazeri, 
Mohammad Beheshti, and Mohammad Salah Husseini—took the 
secret to their graves, and some—Jalal al-Din Farsi and Ali Akbar 
Mohtashami—are alive but not talking. The great irony is that the 
torchbearers of the path of Farsi, Mohtashami, and their fellow 
opponents of Sadr now support the new movement that Iran 
established in Lebanon: Hezbollah, which is now embracing Sadr’s 
legacy. In Hezbollah’s new telling, Sadr has become one of the 
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movement’s founding fathers, and Hassan Nasrallah praises him each 
year in special superlatives reserved for the heroes of Islam who are 
immortalized in Hezbollah pantheon. 

Published on: September 26, 2019  
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 عروسي دختر پرزيدنت سادات  
  

مدتی بود که خبر قريب الوقوع ازدواج دختر پرزيدنت سادات موضوع اصلی  
                      ُ                                            صحبت محافل گوناگون و کـ ر ديپبماتيک قاھره بود. ھرکس در اينمورد خبر 

ھايی مينمود، از جمله گفته ميشد که تنھا از سفرای عربی جديد يا پيش بينی  
در اين جشن دعوت بعمل آمده است چندی بعد دعوت نامه ای برای اينجانب 
ارسال شد که بی نھايت خوشحال شدم. جشن عروسی در ھتل ھيلتون قاھره 

تن بشام دعوت داشتند و  ۵٠٠و طبق رسوم مصری انجام ميشد و بيش از 
ته ميشد تنھا سفرای کشور ھای عربی دعوت داشتند و ھمانطور که گف

اينجانب تنھا سفيری بودم که از اين امر مستثنا بوده و ھمه ميدانستند که با  
نزديکی و دوستی شاھنشاه و پرزيدنت سادات و بخصوص اھميت و مقامی 
که ايران در منطقه داشت دعوت از سفير ايران نشانه ديگری از نزديکی دو 

و ايران داشت. در صدر سالن پرزيدنت و بانو و در کنار آنان  کشور مصر 
عروس و داماد قرار داشتند. برخی از مدعوين که بستگی بيشتری داشتند 
به ميز صدر مجلس رفته و معارفه و شادباش ميگفتند؛ از جمله اينجانب که 
از طرف دولت شاھنشاھی و شھبانو به پرزيدنت سادات و عروس و داماد  

  گفتم. شادباش 
  

تنی در سالن چيده شده بود ومدعوين به   ٢۴و    ١٨ميز ھای شام به ترتيب  
ترتيب مقام و موقعيت شان از طرف تشريفات جا ميگرفتند. با کمال شگفتی 
ديدم که  تنھا يک ميز چھار تنی در کنار ميز نخست وزير ووزاء در باالی 

ب (در اين زمان سالن بود که اينجانب و ھمسرم و رييس اتحاد جماھير عر
اعضای جماھير تنھا مصر و ليبی بود) که يک مقام ليبيايی و ھمسرش قرار  
داشتيم. ايران با ليبی روابط ديپلماتيک نداشت؛ فکر کردم برای احترام به 
ايران است که من را با رييس اتحاد جماھير عرب برسر يک ميز قرار داده  

سياسی در کار است، و  از طرف ديگر خيال ميکردم شايد يک قصد -اند
پرزيدنت سادات از آن آگاھی دارد! ھمچنين تصور ميکردم شايد يک اشتباه  
تشريفاتی بعمل آمده است! بھر حال با فشردن دست يکديگر بر سر ميز قرار  
گرفتيم. تمام مقام ھای وزارت خارجه مصر و سفرای عربی که بخوبی به 

ھای خود را از ميز ما بر نميداشتند عدم روابط ايران وليبی واقف بودند، نگاه  
  وھريک بنوبه خود به ميز ما آمده و بامن و ھمسرم معارفه ميکردند.

  
در مدت صرف شام صحبت ما کلی و دوستانه بود وبايد اذعان کنم که آدم با  
تجربه ای بودو ھمسر وی نيز خانم متشخصی بنظر ميرسيد و خيلی دوستانه 

  برگزار گرديد. 
  

 Ghokaاز آن بود که سفير ليبی در قاھره؛ عبدالقادر غوکا چند روز پس 
تقاضای مالقات کرد که اورا پذيرفتم و صحبت ھای ما بدور روابط حسنه 

  بين کشور ھای اسالمی و اقدام برای رفع سوء ظن و تشنج زدايی بود. 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒƒ‚   __________ 
 

  
فردای آنروز، از سفارت ليبی تقاضا کردند که ھمسر سفير به ديدار ھمسر  

که فورا پذيرفته شده (واقعه خنده دار اين بود که اين خانم تنھا به  من بيايد
زبان عربی محل تکلم ميکرد و ھمسر من تنھا به زبان ھای پارسی، انگليسی 
و فرانسه آگاھی داشت، بنابراين برخورد اوليه تنھا با اشاره و حرکت ھای 
ای دست ممکن بود! خوشبختانه رييس پيشخدمت ھای سفارت به زبان ھ

عربی و انگليسی و فرانسه تسلط داشت و بناچار در اين مالقات رل مترجم 
را بعھده گرفت) ديدار با سفير ليبی چند بار تکرار شد و گزارش ھای من 
به تھران نيز به طور عادی به آگاھی مقام ھای عاليه ميرسيد ولی دستور 

که برای رفع العملی داده نميشد و من پيش خود فکر ميکردم شايد راه باري
سوء تفاھم ھا باز شده است. چندی بعد ھنگام مسافرت رسمی شاھنشاه به 
کويت معمر قذافی مانند ھميشه در نطقی به سياست ايران درخليج پارس 
حمله کرد و پادشاه نيز بالفاصله از کويت دريک مصاحبه مطبوعاتی جواب 

اظھار داشتم پس   سختی به او دادند. بالفاصله با سفير ليبی تماس گرفته و
اين مذاکرات ما چه نتيجه ای داشته است؟! آيا شما مالقات ھا و گفتگو ھای 
مارا گزارش داده ايد يا خير؟ بيچاره سفير پرونده گزارش ھای خود را که  
سری بود در مقابلم گشود که در اينمورد تقصيری ندارد. چندی پس از آن  

وی ديده نشد. گزارش ھای  نامبرده به ليبی احضار شد و ديگر اثری از
  اينجانب در باره ليبی نيز قطع گرديد.

  

  
    

   



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒƒƒ   __________ 
 

  برخورد با اسماعيل فهمي، وزير خارجه مصر برسر مالقات هاي
  اينجانب با سفير ليبي و دستور پرزيدنت سادات

  
چندی پس از برگزاری ديدوبازديد با سفير ليبی منشی وزير خارجه سامه  

عالی پرزيدنت مبارک شد) تلفنی اظھار داشت که وزير الباز (که بعدا مشاور  
خارجه مايل است فورا شمارا مالقات کند. بالفاصله به وزارت خارجه رفته  

  وبه دفتر وزير ھدايت شدم.
  

آقای اسماعيل فھمی وزير خارجه با لحنی نسبتا شديد به اينجانب پرخاش 
بما خبر نداده ايد!  نمود که شما مدتی است با سفير ليبی مالقات ميکنيد و 

  گفتگو ھای شما در چه مواردی بوده است! 
  

خيلی شگفت زده شده و گفتم؛ گمان ميکنم من را با معاونين يا کارمندان 
وزارت خارجه خودتان اشتباه گرفته ايد! چطور بخودتان اجازه ميدھيد که 
سفير شاھنشاھی را تعقيب نموده و از ديد و بازديد ھای او گزارش تھيه 

ماييد، خيال ميکردم در يک مملکت آزاد ودوست به وظايف خودم ادامه  ن
ميدھم و گذشته از آن تعجب من بيشتر از اين است که چرا اين پرسش را 
از سفير ليبی که ھردو عضو اتحاد جماھير عرب ھستيد نميکنيد؛ معلوم 
ل ميشود که به ھم پيمان خودتان ليبی نيز اعتماد و اطمينان نداريد بھر حا

وظيفه من گزارش به کشور متبوعم ميباشد نه به شما؛ و اکنون تذکر ميدھم 
که پرسش شما قابل تحمل نيست سريعا اعتراض خواھم کرد و دفتر اورا  

  ترک کردم. 
  

چون روابط نزديکی با آقای حسنی مبارک معاون رييس جمھور داشتم 
با ايشان در (رييس جمھور بعدی)، فکر کردم پيش از ھر اقدامی مراتب را 

ميان بگذارم که اگر پرزيدنت سادات ظنی در مالقات ھای من با سفير ليبی 
دارد توضيحات الزم بدھم. حسنی مبارک پس از شنيدن ماجرا خيلی ناراحت  
شد و گفت ھم اکنون با پرزيدنت سادات گفتگو کرده ويکساعت ديگر به من 

ارک من را پذيرفت آگاھی خواھد داد. پس از نيمروز ھمان روز، حسنی مب
و اظھار داشت؛ پرزيدنت سادات خيلی از اين موضوع شگفت زده شده و 
اظھار تاسف نموده و گفته است از اين ساعت به بعد شما برای کارھای 
سياسی تنھا با من تماس بگيريد وديگر با اسماعيل فھمی کاری نداشته 

تھران گزارش  باشيدو در ضمن خواھش کرده است که در اين مورد رسما به  
  نفرستيد که موجب سوء تفاھم خواھد شد.

  
دوروز پس آن که قرار بود به تھران بازگشت نمايم و شرفياب شوم تمام 
واقعه را به عرض شاھنشاه رسانيدم و باعث تعجب شاھنشاه ھم شد؛ که 
چطور ممکن است وزير خارجه مصر چنين پرسشی از سفير شاھنشاه  
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_________    ƒƒ„   __________ 
 

تقاضای پرزيدنت سادات گزارش رسمی نفرستاده    بنمايد؟؟! ولی از اينکه به
ام مسرور شدند. از اين تاريخ تا مسافرت پرزيدنت سادات به اسراييل و 
استعفای اسماعيل فھمی ديدار با او تنھا جنبه تشريفاتی داشت و تمام گفتگو 

   ١١ھای محرمانه بين دو کشور با حسنی مبارک انجام ميگرفت. 
 

 

  

 
توجه دارند که دليل پرسش وزير خارجه و عصبانيت او در مسافرت انور سادات به تھران    - ١١

  ران دوکشور از کجا سرچشمه ميگرفته است! و گفتگوی خصوصی رھب



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒƒ†   __________ 
 

 همي وزير خارجه مصر، مسافرت پرزيدنت بركناري اسماعيل ف
انتصاب پطروس غالي به سمت كفالت  -سادات به اسراييل

  وزارت خارجه
  
  

تشريفات وزارت خارجه تمام سفرای خارجی  ١٩٧٧در تاريخ اکتبر سال 
مقيم قاھره را دعوت نمودند که روز بعد در مجلس ملی حاضر باشند چون 

می در باره سياست مصر ايراد  قرار است رييس جمھوری نطق بسيار مھ
نمايند. روز بعد تمام سفرا، وزرا، رجال مصر، نمايندگان مذاھب و ھمچنين 
ياسر عرفات در مجلس ملی مصر حضور داشتند، نطق معروف و تاريخی 
پرزيدنت سادات که اعالم ميکرد بزودی برای گفتگو با مقام ھای اسراييلی 

شت در حاليکه تمام حاضرين بپا خاسته عازم تل آويو است مانند بمبی اثر گذا
و کف ميزدند تنھا ياسر عرفات بود که با رنگ پريده وگيج به اطراف نگاه  

  ميکرد. 
  

فردای آنروز آقای اسماعيل فھمی، وزير خارجه با اعالم مخالفت خود با اين 
سفر از مقام خود استعفا داد و ھمان شب آقای محمد رياض معاون سياسی 

(برادرزاده محمود رياض رييس اتحاديه عرب ووزير خارجه وزارت خارجه  
پيشين مصر که چندين مسافرت در مقام وزير خارجه به ايران نموده بود) 

  به کفالت وزارت خارجه منصوب گرديد. 
  

دوروز از اين واقعه گذشته وتاريخ مسافرت پرزيدنت سادات نيز اعالم 
تنکاف و استعفای خودرا  گرديد، که آقای محمد رياض نيز از مسافرت اس

اعالم نمود. اين استعفا باعث حيرت و تعجب ھمگان گرديد چون آقای محمد 
رياض، اھل دسته بندی نبود و کارمند جدی، کاربر و وفادار محسوب 
ميگرديد و بالفاصله به دستور پرزيدنت سادات از تمام مشاغل مستعفی 

سالھای پيش برقرار    ميگردد. چون دوستی و نزديکی من با محمد رياض از
شده بود، ھمگی از اين نزديکی آگاھی داشتند دوستان وی وچند روزنامه  

مدير وصاحب امتياز روزنامه يوميه  Galladنويس به ويژه خانم 
Journal d’Egypt    به من رجوع نموده و ميخواستند به ھر نحوی شده

از استعفای محمد رياض جلوگيری بعمل آورند ولی متاسفانه دسترسی به 
  محمد رياض نداشتم تا با او گفتگو نمايم. 

  
در اين ميان آقای حسنی مبارک من را برای مطلب ديگری به دفترش 

ک موضوع داخلی خواست، ضمن گفتگو ھا گفتم بھيچوجه خيال ندارم در ي
مصر وارد شوم ولی شما بخوبی از دوستی من با محمد رياض آگاھی داريد 
و خود شما ھميشه مطالب مربوط به روابط دو کشور مصر و ايران را  
مستقيما باو رجوع نموده ايد و اکنون نميدانم تحت چه شرايطی محمدرياض 
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_________    ƒƒ‡   __________ 
 

گی محقرانه  چنين تصميمی را گرفته است، ولی بھر حال وضع مالی و زند
اورا ھمگی ميدانند وبا وجود اشتباه بزرگی که نموده است اگر حقوق ماھيانه  
او پرداخت نشود اين زندگی محقرانه او نيز مختل خواھد شد. آقای حسنی 
مبارک اظھار داشت بخوبی از روابط دوستی شما مطلعم و به ھمين جھت 

متاسفانه پرزيدنت سادات  از شما متشکرم که در اين موقع بياد او ھستيد، اما  
از اين عمل او بی نھايت عصبانی است وفعال درباره او نميشود مذاکره کرد  
ولی قول ميدھم اقداماتی در موقع مقتضی بعمل آورم؛  جانشين ايشان نيز 
پطروس غالی است که او ھم با شما آشنا و دوست ھستيد. چون آقای 

وزير خارجه  برخالف  پطروس غالی مسلمان نيست انتصاب او به سمت 
  منصوب شده است. Minister d’etatقانون است بنابراين به سمت 

  
  اما برداشت من از تمام اين ماجرا اين بود:

  
اعتراض اسماعيل فھمی در خصوص مذاکرات خصوصی شاھنشاه  -١

و پرزيدنت سادات در سفر به ايران به اينجھت بود که او حس کرده 
بود که در اين مذاکرات تغييراتی در سياست مصر بعمل خواھد آمد 

 و او حضور ندارد.  
مطمئنا در اين گفتگو ھای شاھنشــاه به پرزيدنت ســـادات تفھيم  -٢

که برای دستيابی به صلح بايد حقايق منطقه را در نظر کرده اند 
 گرفت و اجبارا وارد مذاکره با اسراييل شد.

عدم حضور اسماعيل فھمی در اين مذاکرات مطمئنا عدم اطمينان  -٣
پرزيدنت سادات به او بوده است واال اقال پس از مذاکرات او در 

 جريان قرار ميگرفت.
به مصر موضوع مالقات  چنانکه اسماعيل فھمی بمحض مراجعت -۴

خصوصی شاھنشاه وسادات را بدون حضور وی با حسنين ھيکل 
 درميان گذاشت.

 

  
  

  اسماعيل فھمی، ريچارد نيکسون و ھنری کيسينجر
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 از سفارت در فرانسه
  تا

  زمان درگذشت شاهنشاه
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_________    ƒƒ‰   __________ 
 

 چگونگي انتصاب اينجانب به سفارت در پاريس  
  

اداری وزارت امور خارجه را عھده دار بودم، در مدتی که پست معاونت 
  سمت رياست ھييات مديره باشگاه وزارت خارجه را نيز يدک ميکشيدم. *

  
البته اين پست کامال تشريفاتی وھيچگونه مسئوليت يا حقوق و مزايايی 

  نداشت. 
  

)، ھنگاميکه سفير در قاھره بودم، تلگرافی از ٢۵١۶( ١٣۵۶در آذر ماه 
بری وزير امور خارجه رسيد که چون ھفته ديگر باشگاه آقای دکتر خلعت

وزارت خارجه رسما در حضور اعليحضرتين گشايش خواھديافت، اينجانب 
  به عنوان رييس ھييات مديره بايد حضور داشته باشم. 

  
در مراسم گشايش و شامی که وزير خارجه به افتخار اعليحضرتين داده بود، 

   فوق العاده باشکوه و مجلل بود.
  

فردای آن روز آقای دکتر خلعتبری و خانم از ھمسرم و من دعوت نمودند تا 
شام را دوباره در باشگاه وزارت خارجه باھم صرف نماييم؛ و ضمنا 

  مذاکراتی ھم در امور گوناگون بنماييم، البته با اشتياق زياد پذيرفتم. 
  

دربار پس از نيمروز، ھمانروز آقای اميرعباس ھويدا وزير  ۶:٠٠ساعت 
به من تلفن نموده و اظھار داشتند شب گذشته نشد که باھم گفتگو کنيم و 
مايلند فورا اينجانب را ببينند. خدمتشان عرض کردم که شام ميھمان ميباشم؛ 

  گفتند، مانعی ندارد زودتر بيا ميخواھم ترا ببينم. 
  

پس از نيمروز، در محل اقامتشان درکاخ پذيرايی دولت حاضر    ٧:٠٠ساعت  
شدم و ھمسرم در اتومبيل به انتظارم نشست. گفتگوی بسيار دوستانه ای  
بود و درد دل ميکرديم و در باره دوست مشترکمان صحبت مينموديم، به 
ويژه آقای ھويدا در مورد استعفای خود و تشکيل دولت آقای دکتر آموزگار  
ار و طرز انتخاب وزيران کابينه با ظرافت ويژه ای توضيح ميداد که بسي

 ٨:٣٠دلنشين بود، ووقت به سرعت ميگذشت. يکبار متوجه شدم ساعت 
است؛ به آقای ھويدا گفتم که ھمسرم در اتومبيل منتظر ميباشد. خيلی ناراحت 
شدند وفورا خودشان بيرون رفته و از ھمسرم پوزش خواھی نمودند و اورا 

ر ممکن ھم به درون آوردند، ضمنا پرسيدند امشب کجا ميھمان ھستيد، و اگ
است پوزش خواسته و ھمينجا شام بمانيد. به ايشان گفتم که ميھمان آقای 
دکتر خلعتبری و خانم ميباشيم، و در اينموقع نميشود پوزش خواھی کرد. 
آقای ھويدا ضمن تاييد مطلب اظھار داشتند که من ھم به اتفاق شما ميآيم و 

  شام باھم ميخوريم. 
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ھم موجب شگفتی و ھم مسرت زيادی  ورود ما به باشگاه وزارت خارجه
برای آقای خلعتبری و خانم گرديد. در سر ميز شام صحبت از زندگی در 
قاھره شد، و آقای ھويدا و خلعتبری ھردو گفتند که در حال حاضر تغيير 
پست من از قاھره غير ممکن است؛ چون اعليحضرت چندين بار فرموده اند 

روابطمان روز به روز با مصر بھتر که فالنکس در مصر خوب کار ميکند و  
ميشود. به ايشان گفتم افتخار من است که مورد توجه ھمايونی شده ام، ولی 

  بايد چاره ای کرد! 
  

آقای وزير خارجه گفتند؛ تنھا راه اين است که ھرسه يا چھار ماه به شما  
ماموريت ويژه محول نماييم تا بتوانيد ده پانزده روز مسافرت کنيد، خيلی 

  شکر کردم وچند روز پس از آن به قاھره بازگشتم. ت
  

چون دخترم ستاره، در يک مدرسه شبانه روزی در اسکاتلند بود، در اواخر  
ماه دسامبر ھمسرم را نزد او فرستادم تا بعدا به آنھا ملحق گردم. نزديکی 

دسامبر با سرماخوردگی و تب شديدی در  ٢۴روز  ١٣:٠٠ھای ساعت 
ی آينده و سرنوشت خود بودم که مامور رمز سفارت  بسترم به فکر زندگ

وارد شد و با يک لبخند مليح شادباش گفت و تلگرافی که از تھران رسيده 
بود را بدستم داد. خيلی شگفت زده شدم، چون من را به سفارت ايران در 
پاريس منصوب نموده بودند و ھنوز پيش از دوماه از گفتگو با آقايان ھويدا 

ر باشگاه وزارت خارجه ميگذشت که تغيير پست من راغير و خلعتبری د
ممکن دانسته بودند؛ گذشته از آن ھمسر من فرانسوی االصل بود و مطابق 
اساسنامه وزارت خارجه که خودم در مجلسين به تصويب رسانده بودم 
انتصاب من در فرانسه غير قانونی بود. فکر کردم اشتباه در مقصد تلگراف  

مطمئنا اين برادر من احمد علی بھرامی سفير در چين  روی داده است و
ميباشد که به اين پست منصوب شده است. فورا به مامور رمز گفتم به آقای 
دکتر فرد رييس اداره رمز خبر بدھد که تلگراف را به مقصد اصلی يعنی 
پکن مخابره نمايند. دوساعت پس از آن مامور بازگشت کرد و اينبار ضمن 

تلگراف تبريک از ھمکاران در تھران و تاييد تلگراف انتصابم  تسليم ده ھا
بر حيرت و شگفتی ام افزود. ھيچکدام از دوستان و ھمکارانم قبول و باور 
ندارند که روح من از اين کار آگاھی نداشته وبرايم کامال غير مترقبه بوده 

عتبری است. پس از آنکه برای انجام تشريفات به تھران رفتم، آقای دکتر خل
اظھار داشتند چون از من رنجيده بودی (تغيير انتصاب من به سفارت در  
قاھره جداگانه نوشته شده است) در موقعی که شاھنشاه از وضع سفارت و 
مطبوعات ايرانی ھای مخالف در فرانسه اظھار نارضايتی ميفرمودند وجود 

رمودند شما را در پاريس ضروری به عرض رسانيدم و فورا پذيرفتنند و ف
تنھا بپرسيد مگر زنش فرانسوی نيست؟ پاسخ دادم خير سوييسی است! 

  ١٢بنابراين اگر از شما پرسيدند ھمينطور جواب بدھيد....؟!   

 
در آن زمان آقای دکتر امير شيالتی، در پی سفارت تيمسار سرلشگر حسن پاکروان، در  -  ١٢

  فرانسه سفير بود.
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با شگفتی ولی البته باسپاس از مھری که نموده بودند گفتم، شاھنشاه بخوبی 
با  من و ھمسرم را ميشناسند و ميدانند که او فرانسوی است و ازدواج ما 

تصويبنامه ھييات دولت انجام شده است؛ چگونه دروغ بگويم...؟! البته غير  
از اين، سرکار عليه فريده خانم ھم از من پرسيدند آيا سوالنژ سوييسی است؟ 
و اظھار داشتم خير فرانسوی است و ديگر کسی نپرسيد.  با گذشت زمان 

  يبم گشت!دريافتم که پست سفارت پاريس ترفيع زھر آلودی بود که نص
  
  

  
  سردر سفارت شاھنشاھی ايران درپاريس 

  

  
  ١٩٧٨دنگ شيائو پينک رھبر انقالبی حزب کومونيست چين         
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 باشگاه وزارت امور خارجه  
  

فکر ايجاد باشگاه وزارت امورخارجه در زمان وزارت آقای عباس آرام پديد  
آمده بود و در کميسيون ھای گوناگونی برای تدوين اساسنامه و تامين بودجه 
چنين باشگاھی منعقد گرديد وباالخره با ھمت آقای نصير عصار رييس اقاف  

يار وزارت وقت چندين ھزار متر زمين اوقاف برای ايجاد باشگاه در اخت
امور خارجه قرار گرفت وچون بودجه ای برای تامين ساختمان وجود نداشت 
با محبت آقای مجيد مجيدی رييس سازمان برنامه و بودجه و آقای خوشکيش 
رييس بانک مرکزی اين بودجه تامين شد و طبق اساسنامه در اختيار باشگاه 

ر خرج آن نداشت. قرار گرفت و وزارت خارجه ھيچ سھمی و قدرتی مستقيا د
در زمان وزارت آقای زاھدی که عالقه زيادی به توسعه وزارت خارجه و  
ايجاد باشگاه داشت زيربنای شروع ساختمان رسما آغاز گرديد. در زمان 

  وزارت آقای دکتر خلعتبری اين ساختمان بزرگ به پايان رسيد. 
  

شبانه روزی آقای البته ناگفته نماند که در تمام اين مدت با ھمت و پی گيری  
ھوشنگ باتمانقليچ مديرعامل باشگاه و پشتيبانی بی دريغ آقايان زاھدی و 
  دکترخلعتبری وزيران امور خارجه باشگاه وزارت امورخارجه ايجاد گرديد. 

  
اين باشگاه مرکز گرد ھم آيی کارمندان وزارت امور خارجه که صاحب سھم 

مانی ھای غير رسمی بسياری بودند و برخی ديپلمات ھای خارجی و حتا ميھ
  از وزارتخانه ھا گرديد. 

  
اين باشگاه در زمان وزارت دکتر خلعتبری رسما در حضور اعليحضرتين 
گشايش يافت. وزارت خارجه مديون زحمات آقای ھوشنگ باتمانقليچ و به 

  ويژه توجه و پشتيبانی آقای زاھدی ميباشد.  
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 ريس با حركت به فرانسه و نخستين مالقات در پا  Jean 

François-Poncet  اقدام هاي اوليه  –مدير كل كاخ اليزه
  براي برقراري ارتباط با دانشجويان

  
با دريافت تلگرام ھای پی در پی از وزير خارجه که بايد ھرچه زودتر به 
پاريس عزيمت نمايم ناچار به آقای دکتر امير شيالتی که سفير در فرانسه  

اوايل اسپند ماه به پاريس وارد خواھم شد؛  بودند، آگاھی دادم که در 
شوربختانه  اين امر موجب سوء تفاھم ايشان گرديد و خيال کرد که من در  
اين کار شتاب دارم و ناچار شدم رونوشت تلگراف ھای وزير خارجه را  
برای ايشان فرستاده و توضيح دھم که من به سھم خود اصال اصراری در 

ا نيز به آقای دکتر خلعتبری آگاھی داده و اظھار  آمدن ندارم و ھمين مطلب ر
داشتم ھروقت آقای شيالتی کارھايشان تمام شد اطالع دھند تا به پاريس  

  حرکت نمايم. 
  

در اين ھنگام از وزارت دربار آگاھی دادند که اعليحضرت برای يک ديدار 
دات کوتاه به آسوان تشريف فرمــا خواھند شد تـــــا با پرزيدنت انور سا

  گفتگو ھايی انجام دھند. 
  

دو روز پس از آن؛ اينجانب و پرزيدنت سادات و ساير مقام ھای عاليرتبه 
مصر در پای پله ھواپيما از شاھنشاه استقبال نموديم وخيلی مورد عنايت 
اعليحضرت و مھر پرزيدنت سادات قرار گرفتم بطوريکه پرزيدنت سادات از  

ايند و اعليحضرت خواستند که در مورد تغيير ماموريت من تجديد نظر بفرم
شاھنشاه ھم با ظرافت ويژه ای که مخصوص خودشان ميباشد فرمودند: 
«ميدانم که بھرامی، مصر را به اندازه وطن خودش دوست دارد و ديديم که 
در ھر موضوعی منافع مصر را نيز در نظر ميگيرد، بنابراين ما ھردو به 

ز سوی آقای  اتفاق او را به اين ماموريت ميفرستيم».  (اين تقاضا دوباره ا
حسنی مبارک معاون رييس جمھوری که حامل پيام ويژه برای شاھنشاه به 
تھران آمده بود به عرض رسيد و در ضيافت ناھاری که در سفارت مصر 
در تھران برپا شد آقای حسنی مبارک اين مطلب را برای حاضران و اينجانب 

  تکرار کرد).  
  

د: «ھرچه زودتر به تھران اعليحضرت در  ھنگام عزيمت از آسوان فرمودن
برگرد و پس از کسب دستورات الزم فورا به پاريس حرکت کن» با اين 
ترتيب ديگر تاخير ممکن نبود و در ھفته اول بھمن ماه به پاريس وارد 

  وفورا مشغول کار گرديدم.
  

اولين مالقاتی که پيش از تسليم استوار نامه ام به عمل آمد از آقای  
François-Poncet ير کل کاخ اليزه (مطابق وزير دربار است) بود. دب
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 ٢٠١٢جوالی  ١٨نامبرده پس از مدتی وزير خارجه فرانسه شد و در 
  درگذشت. 

  
نامبرده که حدود دو سال وزير مختار فرانسه در تھران بود و از آن زمان  
دوستی ما پايه گذاری شده بود نھايت محبت را نمود و از ھمان اول گفتند 
اکنون نوبت من است که دوستی و محبت ھای شما را پاسخ بدھم، و ھرچه 

کنم که از    از دستم برآيد برای توفيق ماموريت شما خواھم کرد. بايد اعتراف
نفوذ و مقام ايشان برای ارتباط با مقام ھای گوناگون به ويژه کادر وزارت 

  خارجه فرانسه نھايت استفاده را نمودم. 
  

از کارھای اوليه اينجانب اقدام برای ارتباط با دانشجويان ايرانی در فرانسه  
 بود که بطور کلی خود را بدون حامی پنداشته و در گروه ھای مخالف رژيم

  شاھنشاه که فعاليت زيادی مينمودند گرد آمده بودند. 
  

برای جشن نوروز که در سالن سفارت برقرارگرديد برخالف رويه گذشته به 
ويژه نظريه ھمکارانم که ميخواستند کارت دعوت، برای معدودی بقول 
خودشان شناخته شده بودند، ارسال نمايند تصميم گرفتم که دعوت از ايرانيان 

ايد چاپ و از ھم ميھنان و به ويژه دانشجويان تقاضا کنم که روز را در جر
  نخست سال نو در منزل خودشان يعنی سفارت و خاک ايران باھم بگذرانيم. 

  
شوربختانه گروھی از دانشجويان که شرکت نمودند کم بود و معلوم بود که 

ت ھای به ھيچوجه با سفارت و خانه خود ارتباط ندارند. اما اينجانب بفعالي
 Seurخود برای جلب جوان ھای دانشجو ادامه دادم. چندی پس از آن 

Marie  که در گذشته در تھران سرپرست مدرسه ژاندارک و مورد توجه
علياحضرت بود و از طرف معظم لھا در پاريس سرپرست خانه دانشجويان 
ايرانی شده بود از من خواست که از خانه دانشجويان بازديد کنم و تقاضا  

رد بدون تشريفات و ھمراه به آنجا بروم. از اين دعوت استقبال کردم و ک
با محبت زياد   Seur Marieروز موعود به اتفاق ھمسرم به آنجا رفتيم.

  مارا پذيرفت. 
  

تن دانشجوی ايرانی اقامت داشتند ولی فقط چند   ١٨در اين مرکز نزديک به  
ا نيز با بی اعتنايی با ما تن حضور داشتند که مارا بآنھا معرفی نمود و آنھ

  دست دادند. 
  

پس از بازديد از چند اتاق مارا دعوت نمود که برای صرف چای به سالنی 
که ھمگانی بود برويم. به محض ورود به سالن حس کردم که عده حاضرين 

سراسيمه و با تشويش اظھار    Seur Marieبيش از يکصد تن ميباشند و  
چه بايد کرد؟ به او گفتم مانعی ندارد ھمه  داشت که اينھا را نمی شناسد، 

ايرانی ھستيم و خوب شد که آمدند و با روی گشاده از ھمه آنان که آمده 
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بودند سپاسگزاری کردم و اظھار داشتم ھميشه آماده ميباشم که آنھا را  
شخصا پذيرفته و در رفع گرفتاری ھا ويا بھبود وضع آنھا گفتگو و چاره 

  جويی بنمايم. 
  

نی ھای زيادی شد، انتقاد ھا، ايراد ھا، گفته ھا از سفارت، دولت، سخنرا
مامورين سازمان امنيت و نبود آزادی برابری در ايران و غيره و غيره....  

  ادامه يافت. 
  

با کمال خونسردی و گشاده رويی گوش داده و به ھريک از سخنرانان 
سفارت کوتاھی توضيحاتی ميدادم و باالخره اظھار کردم ممکن است از طرف  

شده باشد ولی چرا شما ھا نميخواھيد سفری به ايران کرده و ببينيد که چه 
اقدام ھايی ظرف اين چند سال گذشته، انجام شده است و آنوقت ميتوانيد 
انتقاد بنماييد واال بدون پژوھش و مشاھده تنھا تحت تاثير تبليغات مخالف  

يد و بايد بجای ما ھا نشسته و ايراد گرفتن برای شما که آينده ايران ميباش
راه رسيدن به ترقيات را که شروع شده است ادامه بدھيد درست نيست. 

  مطمئنا کمبود ھايی وجود دارد و شما ھا بايد آنھا را جبران نماييد.
  

يکی از دانشجويان که معلوم بود جزو سردمداران است گفت: «آقای سفير، 
ه محض اينکه پايمان را به ايران  مثل اينکه شما ھم از وضع بی خبريد! ب

بگذاريم گرفتار ساواک و مراکز ديگر شده و بازجويی و شکنجه و حبس 
ماه ھا وشايد سالھا گرفتار خواھيم گرديد و يک تعدادی نامه ارائه داد که  
شاگردان او بودند و در بازگشت از ايران گرفتار و تحت تعقيب و حبس 

تم شما ھا فرزندان من ميباشيد، ھمانگونه ميباشد...! خيلی ناراحت شدم و گف
که گفتم در ھردستگاھی کمبود ھا يا اشتباه ھايی وجود دارد بايد ما ھمه 
دسته جمعی آنھا را رفع نماييم و اکنون من به سھم خودم به شما ھا قول  
ميدھم ھرکدام که به ايران رفتيد و خواستيد بازگرديد ھيچگونه مزاحتی 

و در مقابل ھر دستگاھی که برايتان دردسر ايجاد کند  برايتان ايجاد نگردد
  ايستادگی خواھم کرد. 

  
سکوت محض برقرار شد و ھمان دانشجو پس از لحظه ای درنگ اظھار 
داشت، آقای سفير، مثل اينکه شما ھم خيال مراجعت به ايران را نداريد که 

  اينطور صحبت مينماييد...!!؟  
  

د جو نامساعد بدون حادثه وحتی بخوبی اين جلسه پيش بينی نشده با وجو
به پايان رسيد. ھمانروز پس از بازگشت به سفارت به قسمت کنسولی و 

شکايتی دارد که از    -نظری  -دفتر خودم دستور دادم ھردانشجويی که ايرادی
عھده انجام آن بر نميآييد بايد اورا به دفتر من راھنمايی نماييد که شخصا  

  رسيدگی بنمايم. 
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اين شد که سيل دانشجو به دفترم جاری شد و تقريبا ارتباط با آنان نتيجه 
  برقرار گرديد. 

  
چند روز پس از آن وابسته نظامی سفارت به ديدنم آمده و اظھار ميداشت  
جلسه چند روز پيش شما با دانشجويان اثرات خوبی در بين دانشجويان 
گذاشته وھمگی از شھامت و صراحت شما سخن ميگويند ولی بھتر است در 
اين جلسه ھا شرکت نفرماييد چون اين ھا افراد خطرناکی ميباشند و قسمت 

ظامی ھم در اين مورد به تھران گزارش داده است.  شگفت زده شدم که ن
نمايندگان دولت که بايد در خدمت و تماس دائم با طبقه جوان و دانشجو بوده 
و آنان را ھدايت نمايند با وجوديکه خودشان معترفند که آن جلسه موفقيت 

  آميز و خوب بوده است من را از ادامه راه برحذر ميدارند...!  
  

دو ھفته پس از آن از وزارت خارجه بطور خيلی محرمانه از من پرسيده 
شد، موضوع مالقات شما با دانشجويان منحرف ايرانی که وابسته نظامی 

  گزارش داده است چيست؟! تا بشرفعرض برسد. 
  

با ذکر خالصه ای از جريان اين جلسه اضافه کردم که اين ھا نه تنھا منحرف  
ست و عالقمند به ايران ميباشند و علت ايراد ھای آنان نيستند بلکه وطن پر

تنھا طرز رفتار و برخورد کارمندان دولت است که بکلی ارتباط خودشان را  
با آنھا قطع کرده و بدون بررسی شکايات و نظرياتشان آنان را منحرف و 

  خطرناک معرفی می نمايند و بس...!  
  

شما از شرفعرض ھمايونی  از وزارت خارجه تنھا پاسخ دادند که گزارش 
  گذشت.!

 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ„‡   __________ 
 

 ورود آيت اهللا خميني به پاريس  
 يام رييس جمهور آقاي ژيسكاردستن از برزيل به اين ـــپ

  مناسبت و قول الزم او
  پاسخ وزارت امور خارجه به اين پيام كه با اقامت نامبرده در

  فرانسته مخالفتي نيست
  

ه گزارش ھای روز  روز ھشتم سپتامبر مانند روزھای ديگر مشغول تھي
وپذيرفتن کسانی که قرار مالقات گذاشته شده بود، بودم. معموال ساعت يک 

ود مشاھده ببعد از ظھر اخبار روز را از تلويزيون کوچکی که در دفترم 
ميکردم؛ يکباره گوينده اظھار داشت که آيت هللا خمينی مخالف سرسخت شاه 

ھواپيما عازم فرانسه بوده و تا چند ساعت ديگر به اتفاق چند تن از بغداد با  
  به فرودگاه پاريس خواھند رسيد.

  
فورا طی تلگرامی وزارت خارجه را مطلع و تقاضای دستور العمل کردم. 

بعد از ظھر نگرانيم بيشتر شد زيرا خبرنگاران مانند   ٢:٠٠حدود ساعت 
ی سعی کردم سيل به سفارت ھجوم آورده وتقاضای اطالعات مينمودند. تلفن

در تھران با مقامات وزارت خارجه مذاکره کنم ولی متاسفانه تلفنچی مرتبا 
اظھار ميداشت کسی نيست و فقط آقای ميرفخرايی رييس دبيرخانه وزير 
حضور دارد. از ايشان خواستم فورا پاسخ تلگراف يکساعت قبل را مخابره  

  نمايند.
  

برای شرکت در جلسات  در آن تاريخ آقای اميرخسرو افشار وزيرخارجه
سازمان ملل در نيويورک بود و متوجه بودم که معاون سياسی يا سرپرست 

  وزارت خارجه بدون اجازه شاھنشاه قادر نيست پاسخی بدھد. 
  

بعد از ظھر تلگراف ديگری به تھران مخابره و مجددا تقاضای   ٣:٠٠ساعت  
  پاسخ فوری نمودم.

  
دلھره عجيبی در من ايجاد  سکوت محض و عدم وصول جواب از تھران 

شب بيش از شش تلگراف در اينمورد به وزارت    ٩:٠٠کرده بود. تا ساعت  
خارجه مخابره شد و چندين بار تلفنی درصدد مذاکره با يکی از معاونين ويا 
مقام ھای ديگری برآمدم ولی نه جوابی به تلگرام ھايم داده شد و نه توانستم 

  با مقامی مذاکره نمايم. 
  

ر تلگرافی به دفتر مخصوص شاھنشاھی مخابره نمودم ولی بازھم ناچا
  پاسخی نرسيد! 
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_________    ƒ„ˆ   __________ 
 

دراينحال آيت هللا خمينی به پاريس وارد شد و عده زيادی از خبرنگاران و 
ھوادارانش از ايشان استقبال نمودند و تمام خطوط تلويزيون و راديو ھا با 

شب بود که  ١١:٣٠تفصيل ورود ايشان را اعالم مينمودند. حدود ساعت 
د از تلفنچی سفارت اطالع داد آقای ژيسکاردستن رييس جمھور ميخواھن

برزيل با شما صحبت نمايند. در اين تاريخ آقای رييس جمھور در مسافرت  
  رسمی در برزيل بودند. 

  
 ٢:٣٠ھنوز چند کلمه ای صحبت نکرده بوديم که تلفن قطع شد. تا ساعت 

بامداد ھرچه سعی کردم ارتباط را برقرار کنم متاسفانه انجام نشد. ساعت 
دبيرکل  Jaques Valالع داد آقای بامداد نھم سپتامبر تلفنچی اط ٨:٣٠

کاخ اليزه که تقريبا در مقام وزير دربار است، ميخواھد صحبت کند. آقای  
Jaques Val  اظھار داشت، متاسفانه شب گذشته به علت قطع تلفن و

برنامه ھای فشرده مسافرت رسمی آقای رييس جمھور نتوانستند مذاکرات  
تور داده اند که پيام ايشان را به شما  خود را با شما ادامه دھند و به من دس

آگاھی بدھم و سپس چنين اظھار داشت: «شب گذشته خبردار شدم که آيت 
هللا خمينی به پاريس وارد شده است؛ چون ايشان دارای گذرنامه معتبر 
ايرانی ميباشد، احتياج به کسب رواديد از فرانسه نداشته است وطبق قوانين 

کشور ھر ايرانی با داشتن گذرنامه معتبر ميتواند   ومقررات و قرارداد بين دو
مدت سه ماه بدون رواديد و اجازه اقامت در فرانسه بماند، بنابراين ايشان 
ھم ميتوانند در فرانسه بمانند؛ ولی اجازه فعاليت ھای سياسی و يا مخالفت 

  ھای علنی با دولت شاھنشاھی را از خاک فرانسه ندارند»!!؟  
  

ف ھای روز پيش عين مطالب باال را به وزارت خارجه فورا پيرو تلگرا
مخابره و سريعا تقاضای جواب و دستورالعمل کردم. باز ھم جوابی دريافت 

  نشد.
  

نزديکی ھای ظھر آقای پرويز خوانساری معاون اداری وزارت خارجه تلفنی 
اظھار داشتند چرا اينقدرتلگراف به وزارت خارجه ميفرستم، خودت ميدانی 

وزارت خارجه کسی که بتواند به تو پاسخ دھد وجود ندارد و بايد که در 
صبر کنی تا نظر اعليحضرت ابالغ شود و بطور کلی بھتر است اين مطلب 
را از کار ھای جاری سفارت جدا نمايم، چون مقامـــــات امنيتی در نظر 

  گرفته اند؛ چند تن برای اين امر به پاريس بفرستند. 
  

از توجھی که ميفرمايند متشکرم ولی اين مطلب  به ايشان عرض کردم
سياسی است و ھيچکس غير از سفير حق ندارد در کار سياسی در فرانسه  
دخالت کند و مقامات امنيتی ھم جايی درسفارت ندارند؛ مگر زير نظر مستقيم 

  سفير!  
  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ„‰   __________ 
 

صبح روز بعد به دفترم وارد شدم تلگراف وزارت خارجه در پاسخ پيام 
  رانسه به اين شرح واصل گرديد: رييس جمھور ف

  
  پاريس –«سفارست شاھنشاھی ايران 

از شرفعرض مبارک ملوکانه گذشت؛ فرمودند اقامت نامبرده درفرانسه مانعی 
  ندارد.

  ظلی»                              
  

اين تلگراف؛ من را کامال گيج کرده بود و اصال نميفھميدم موضوع چيست؟ 
تلگراف تقاضای مخابره مجدد آنرا نمودم.  برای خاطرجمعی کامل از صحت

ھمان تلگراف باال تکرار شد!. چاره ای نبود وبايد دستور شاھنشاه ووزارت 
  امور خارجه اجراميشد.  

  
  

با دوتن از ھمکارانم آقايان کاردان و نوبخت مشغول تھيه پاسخ شديم. اول 
گفته شد چون پيام رييس جمھور تلفنی بوده است، بنابراين بنده ھم تلفنی 
پاسخ بدھم. ولی با مخالفت شديد اينجانب اين پيشنھاد رد شد؛ بنابراين 

کره تلفنی روز يادداشتی بعنوان دبيرکل کاخ اليزه تھيه شد؛ که عطف به مذا
گذشته جنابعالی «پيغام آقای رييس جمھور به آگاھی مقامات دولت 
شاھنشاھی رسانيده شد وبا شرايطی که توضيح داديد با اقامت آقای خمينی 
در فرانسه مخالفتی نيست» سپس فکر کردم مرجع اصلی کار درفرانسه 

وع آگاه وزارت خارجه است وبايد حتما آن وزارتخانه را نيز از اين موض
ساخت؛ بنابراين طی يادداشتی به وزارت خارجه فرانسه آگاھی دادم که: 
«پيام آقای رييس جمھوری فرانسه از برزيل در مورد ورود آيت هللا خمينی 
به پاريس وشرايط اقامت ايشان که توسط دبير کل اليزه که به اينجانب آگاھی 

ونوشت پاسخی که  داده شد؛ عينا به استحضار دولت شاھنشاھی رسيد و ر
به کاخ اليزه داده شده است جھت استحضار ايفاد ميگردد»، ديگر جای 
ھيچگونه ابھامی باقی نگذاردم که وزارت خارجه فرانسه ادعا کند از 
ُ                موضوع بی اطالع است. ولی متاسفانه ھرروز که گذشت خ لف قول مقامات                                                 

و خارجی،   رسمی فرانسه بيشتر مشاھده شد؛ بطوريکه خبرنگاران فرانسوی
بيست و چھار ساعت در محل اقامت آيت هللا حاضر شده و ايشان و  
ھمکارانش بطور علنی به دولت شاھنشاھی و شخص اعليحضرت توھين و 
اھانت مينمودند. اينجانب نيز مرتبا به وزارت خارجه فرانسه مراجعه و قول 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ„Š   __________ 
 

دم آقای رييس جمھور را که طی يادداشت رسمی به اطالعشان رسانيده بو
را ياد آوری ميکردم. البته ھربار که سفارت اعتراض ميکرد بيست و چھار 
ساعت بعد تمام خطوط تلويزيون و جرايد اطالع ميدادند که نماينده وزارت 
خارجه فرانسه در محل اقامت آيت هللا خمينی حاضر شده  و به ايشان گوشزد 

  کرده است که طبق مقررات نبايد فعاليت سياسی بنمايد.  
  

(در برگ ھايی که می آيد در يادداشت مربوط به گذرنامه آقای صادق قطب 
زاده توضيح داده شده است؛ که طبق گفته نامبرده، دولت فرانسه از پيش 
از آمدن آيت هللا خمينی به فرانسه اطالع داشته و اجازه داده است؛ و ھمچنين 

اھان ظاھری مالقات ھای نماينده وزارت خارجه فرانسه از آيت هللا وھمر
بوده و فقط برای درج در رسانه ھا و راديو و تلويزيون ھا ميبوده و ھيچگاه 
نماينده وزارت خارجه فرانسه به ايشان تذکری درباره فعاليت ھای سياسی 

  نداده است)*  
  

  
در ھمين تاريخ آقای احمد ميرفندرسکی که با سمت مشاور وزير خارجه 

ملل به نيويورک رفته بود درراه  برای شرکت در مجمع عمومی سازمان 
مراجعت به پاريس آمده و مستقيما به سفارت مراجعه و از من خواستند 
پرونده اقدامات در باره اقامت آيت هللا خمينی را مطالعه کنند؛ آقای 
ميرفندرسکی از مطالعه کامل پرونده به ھمکارانم که حضور داشتند گفتند 

  از اين اقدام ديگری نميشد کرد.  به بھترين وجھی عمل شده است وغير 
  

بنا به احساس شخصی و اظھارات آقای قطب زاده؛ دولت فرانسه از ھمان  
ابتدای امر درجريان بوده و اجازه داده است تا آيت هللا خمينی با آزادی تمام  
در فرانسه بماند و اگر درست به پيغام رييس جمھور توجه شود بخوبی اين 

ولت فرانسه انتظار نداشت که دولت شاھنشاھی مطلب درک ميگردد؛ ولی د
با پيشنھاد رييس جمھور در مورد اقامت آيت هللا و شرايط آن موافقت کند، 
به ھمين جھت پس از دريافت يادداشت جوابيه سفارت دچار محظور شده 
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بود وھرگاه در مقابل اعتراض مخالفين با اين اقامت قرار ميگرفت اظھار 
يران موافقت کرده است (در ادامه يادداشت ھا در  ميداشت که خود دولت ا

  نوشته شده  است).   Stirnباره آکادمی ديپلماتيک و نطق آقای 
  

بايستی يادآوری شود که چند روز پس از تلفن آقای خوانساری دو افسر  
بازنشسته ارتش که مامور خدمت در ساواک بودند خودرا به دفتر سفارت 

محرمانه دارند. توسط نفر دوم سفارت به   معرفی واظھار داشتند ماموريت
آنان ابالغ نمودم که اقدامات آنھا بايد تحت نظر ومشاوره سفارت باشد و 
مراتب را نيز به وزارت خارجه (تھران) آگاھی دادم. ھفته بعد شنيدم که 

   ١٣ھردو آنان بدون خداحافظی به تھران مراجعت کرده اند.   

  
 

 
در کتاب خاطرات يادگار امام، خمينی از زبان خودش مينويسد: «از قرار مسموع بعضيھا ادعا کرده  - ١٣

وسيله آنان بوده، اين دروغ است. من پس از برگرداندنم از کويت با مشورت اند که رفتن من به پاريس به 
احمد پاريس را انتخاب نموديم زيرا در کشور ھای اسالمی احتمال راه ندادن بود آنان تحت نفوذ شاه بودند 

  ولی در پاريس اين احتمال نبود».   
  

)، گفته بود؛ «رفتن  ١٩٨٠(  ١٣۵٨در سال  از آنجا که خمينی بسيار دروغ ميگفت يادش رفته  در گفتگويی  
ما به پاريس خواست امداد ھای غيبی بود و فقط خواست خدا بود، خيال ماھم اين بود که به کويت و سپس 
به سوريه برويم... ھيچ برنامه ای ھم نداشتيم به پاريس برويم. شايد مسائلی بود که ھيچ اراده ما در آن 

اراده خدا بود... فقط خواست خدا بود که بايد عملی  –ل ھم ھرچه بود واز او  –دخالت نداشت وھرچه بود 
  ميشد». 

  
 ١۴شماره برای ھميشه بسته شد در  ۴٢روزنامه توس که به دليل گفتگو باژيسکاردستن پس از 

گفتگويی با ژيسکاردستن داشته که ميپرسد: برای اقامت موقت امام خمينی در فرانسه نوفل  ١٩٩٧سپتامبر
شاتو آيا ھيچوقت دراينباره قبال با شاه صالح مصلحت يا مشورت وھماھنگی کرديد؟ پاسخ ژيسکاردستن  لو  

اين است: «وقتی آيت هللا خمينی به فرانسه آمد به خواست خود از عراق با ھواپيمای مسافری به پاريس آمد  
پناھندگی سياسی کرد   و با پاسپورت معتبر ايرانی مسافرت ميکرد. به محض ورود به فرودگاه تقاضای

  وماھم به او داديم.».
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 عضويت در هيات؛ 

Académie Diplomatique Internationale  
  عضويت در هيات داوري تعيين بهترين كتاب سياسي در باره

  جايزه سفرا
  

برای پست تازه از قاھره مستقيما به پاريس وارد شدم و  ١٩٧٨در ژانويه 
به محض ورود سعی کردم ھرچه زودتر خودرا با محيط تازه منطبق نموده، 

دا کنم. چند روزی پس از ورودم تيسمار حسن  ھرچه بيشتر دوست و آشنا پي
پاکروان معاون وزارت دربار شاھنشاھی سفير پيشين در فرانسه که تعطيالت 
خودرا در پاريس ميگذراند وسالھا بود که به اينجانب محبت و عنايت نموده 
و ھميشه در تماس و مکاتبه بوديم به ديدنم آمد. به اندازه ای از انتصاب 

خوشحالی نمود که خودرا خجالت زده ميديدم. به ويژه آنگاه  اينجانب اظھار
که اظھار داشت در نظر داشته است آخر ھفته در پايان مرخصی به تھران 
مراجعت بنمايد ولی اکنون ترجيح ميدھد که تا دو ھفته مراجعتش را به تاخير  
انداخته و تالش نمايد من را با اکثر دوستان و آشنايان و اشخاص متنفذ 

رانسه که ميشناسد معرفی و آشنا نمايد. با کمک صميمانه تيمسار پاکروان ف
با شمار بسيار زيادی از مقامات برجسته فرانسوی و با برخی صاحبان 

  ١٤صنايع، بازرگانان و نمايندگان مجلس وسناتور ھا آشنا شدم. 
  

که      Dlr Ranitzھنوز سه ماه از ورودم نگذشته بود  که سفير ھلند آقای  
                                                    ُ             ضمنا رييس ھيات داوری تعيين بھترين کتاب سياسی از طرف ک ر ديپلماتيک 
بود، باينجانب آگاھی داد در آخرين جلسه ای که برای تعيين يک پست خالی 

داشتيم  در ھيات داوران تعيين بھترين کتاب سياسی با ساير سفرای عضو
پس از بررسی و مذاکرات، عضويت شما با اکثريت آرا در بين سفرا برای  
اين پست انتخاب شده ايد. با تعجب ولی خوشحالی از ايشان تشکر کردم. 

سفير الجزاير در پاريس    Mohammad Bedjaouiچندی بعد آقای 
به  تلفنی اظھار داشت آقای سفير، به شما تبريک ميگويم که به اتفاق آرا 

 Académie Diplomatiqueيره سمت عضو ھيھات مد
Internationale   که اصال وابسته به وزارت خارجه فرانسه است انتخاب

شده ايد. باز ھم خيلی تعجب کردم، چون اين آکادمی را درست نميشناختم، 
از ھمکارانم خواستم تا در اينمورد پژوھش و گزارشی برايم تھيه نمايند. 
معلوم شد اين اکادمی يکی از قديمی ترين مراکز سياسی فرانسوی بوده و 

گذشته فقط شادروان حسين عال سفير وقت به عضويت اين  سال ٨٠ظرف 
آکادمی انتخاب شده بود؛ و اين نخستين بار از آن زمان بود که سفير ايران  

  به عضويت انتخاب ميشد. 

 
اين کار جزو وظايف سفيرپيشين يعنی آقای شيالتی که پيش از آقای بھرامی سفير بود، ميبود   - ١٤

  که شوربختانه در اين مورد قدری کوتاھی شده بود.



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ†‚   __________ 
 

بھرحال اين انتخاب بينھايت دروضع اجتماعی اينجانب در فرانسه موثر بود  
مرا ميشناختند.   وبطوريکه در ھرمحفل و مجلسی که شرکت مينمودم ھمگی

بايد اعتراف کنم که معرفی اوليه اينجانب توسط تيمسار پاکروان ھمان که  
براستی يکی از بھترين سفيران ايران در فرانسه بود، انجام شد که ھمه کس 
از او به نيکی و بزرگی نام ميبرد و يکی ازموجبات اساسی توفيق دور از 

  انتظار اينجانب بوده است. 
  

ادی را که در يکی از جلسه ھای سخنرانی آکادمی برايم اتفاق  بدينجھت رويد
  افتاد شرح ميدھم: 

  
    Olivier  Stirn«آقای 

نماينده مجلس که به سمت 
نفر دوم وزارت خارجه 

 Secretary)فرانسه 
General) قائم مقام) ،

وزير) خدمت ميکرد در 
نطقی که در باره سياست 
خارجی فرانسه در آکادمی 

د واينجانب نيز ايراد ميکر
حضور داشتم، در مورد 
روابط با ايران خيلی 
مختصر با چند جمله از 
دوستی دو مملکت صحبت 
مينمود. پس از پايان 

سخنرانی پرسش ھای شنوندگان و روزنامه نگاران آغاز شد. خبرنگاری از 
پرسيد؛ شما که در سخنرانی خود روابط بين ايران و فرانسه  Stirn آقای

توصيف کرديد چرا به آيت هللا خمينی که مخالف رسمی حکومت را دوستانه  
ايران بوده وھمواره به تحريک و بدگويی عليه مقامات ايرانی سخنرانی 
نموده و جلساتی برای براندازی رژيم ايران در پاريس برپا ميدارد اجازه  

که انتظار چنين سخنی را نداشت    Stirn  اقامت در فرانسه را داده ايد؟ آقای  
ا دستپاچگی اظھار داشت دولت ايران با اقامت او موافقت کرده وسفير ب

ايران نيز اين موافقت را تسليم وزارت خارجه کرده است. اينجانب به ناچار 
اضافه   Stirn  اجازه صحبت خواستم، و گفتم: برای تکميل اظھارات آقای 

موافقت ميکنم که يادداشت سفارت به رييس جمھور و نيز به وزارت خارجه،  
دولت ايران نبود بلکه عدم مخالفت با اقامت نامبرده، برطبق شــــرايط و 

خيلی ناراحت   Stirnقول ھايی که رياست جمھوری داده اند بوده است! آقای  
شد و به سرعت موضوع را تغيير داده و جلسه را پايان داد.  سپس به 

طالبی ھست اينجانب اظھار داشت؛ آقای سفير در سياست ملی دو کشور م
  که نميتوان به عموم اظھار داشت.  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ†ƒ   __________ 
 

به ايشان گفتم؛ شايد بھتراين بود که در اينمورد سکوت ميکرديد، نه اينکه 
خودتان اعتراف ضمنی بکنيد که قول ھايتان «محکم» نيست و خود را  
مقصر ضمنی بنماييد... البته با لبخند و تعارفات ويژه..!  دست يکديگر را 

  ا شديم...  فشرده و از ھم جد
  

پس از اين جلسه گروھی از روزنامه نگاران پرسش ھايی در اينمورد از 
من نمودند که به ھمگی پاسخ داده شد. از جمله در برخی از رسانه ھا اشاره  
ھايی نيز به اين رويداد گرديد که باز ھم گروه زيادی تلفنی يا در برخورد 

تن از نمايندگان مجلس  ھای اجتماعی پرسش ھايی مينمودند، ھمچنين چند 
به ويژه رييس گروه پارلمانی دوستی ايران و فرانسه بود به ديدن من آمد  
و اورا بخوبی در جريان واقعه و قول رييس جمھور، که مبتنی بر جلوگيری 

  از فعاليت ھای سياسی آيت هللا خمينی وغيره بود آشنا کردم. 
  

من اظھار نمود که شما  چند روز پس از آن مديرکل وزارت امور خارجه به 
در امور داخلی فرانسه دخالت نموده وھمچنين با برخی روزنامه نگاران و 
نماينده مجلس مالقات و اظھاراتی در باره اقامت آيت هللا و روابط دولت 
فرانسه باو نموده ايد، با تعدی پاسخ دادم که ھرگز در مورد امور فرانسه  

ھد اطالعاتی در باره ايران داشته  دخالت نکرده ام ولی ھرکس ھرکجا بخوا
باشد وظيفه خودم ميدانم که اين اطالعات را با اسناد و مدارک در اختيار او  

  بگذارم، و اين وظيفه سفير و نماينده سياسی در ھر کشوری است.
  
  
  
  

  
  Le Quai d'Orsay - France-Diplomatieوزارت امور خارجه فرانسه  
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_________    ƒ†„   __________ 
 

 ،وزارت خارجه و سفيران مقيم و  مالقات هاي پي در پي ازروسا
 روزنامه نگاران فرانسوي براي تشريح روابط

  
ھرچه اخبار واصله از ايران غمناک تر وحاکی از آينده ای مجھول و تاريک  
ُ   واصل ميشد، اينجانب در برخورد و مالقات  با مقامات وزارت خارجه، ک ر                                                               

م. تا آنھا را در  ديپلماتيک و به ويژه روزنامه نگاران جديت بيشتری مينمود
مورد اوضاع ايران وتکذيب خبر ھای اغراق آميز رسانه ھا آگاه کنم؛ 
بطوريکه روزی نبود که با يکی دو تن از روزنامه نويسان مالقات ننموده 
و ابراز نگرانی ننمايم ويا با کارمندان وزارت خارجه به ھر عنوان تماس  

 Raymondت نمودم نگيرم. ازجمله کسانی که چندين بار با او مالقا
Aron  فيلسوف معروف بود. با وجود اينکه او سياسی نبود، ولی به

اينجانب عنايت داشت، وبا محبت ھای بی اندازه با من مذاکره نموده و از  
ھر دری سخنی ميگفت و سعی ميکرد واسطه ارتباط اينجانب با نويسندگان 

  ديگر بشود. 
  

 Andreيکی ديگر از کسانی که مرتبا با او در تماس بودم آقای 
Fontaine     نويسنده و سردبير روزنامهLe monde     بود. نامبرده ھم

اصوال به رژيم ايران نظر خوبی نداشت ولی از آنجايی که مذاکراتمان برای 
روزيکبار باھم ناھار  ١۵حصول نتيجه مثبت بود تصميم گرفته بوديم ھر 

وده و آزادانه از ھر دری سخن بگوييم. بد نيست در اينجا گفته صرف نم
عقيده داشت برای نجات ايران اعليحضرت بايد  Fontaineشود که آقای 

کنار بروند، ووقتی از او ميپرسيدم بعدا چه خواھد شد ميگفت؛ بعدا در 
اينمورد ملت ايران تصميم ميگيرد، و در پاسخ ھميشه به او ميگفتم که اين 

عقيده شخصی در برابر شاه ايران است وگرنه يک آدم سياسی تمام يک 
جوانب را در نظر ميگيرد و سپس عقيده آخری را با توجه به اثرات آن ابراز 

  ميدارد!  
  

بعد از ورود خمينی به پاريس و ھجوم خبرنگاران به منزل وی، آقای 
Fontaine روز  در مالقاتی که باھم داشتيم اظھار داشت قرار است چند

ديگر بديدن آيت هللا خمينی رفته وبا او گفتگو نمايد؛ خيلی شگفت زده شدم، 
چيزی نگفتم ولی خيلی متاثر شدم. چندی پس از چاپ گفتگوی آقای 

Fontaine  .تلفنی اظھار داشت مايل است ھمديگر را چند دقيقه ببينيم  
  

ان را در وضع آنروز که بديدنم آمد خيلی افسرده بود و اظھار داشت آينده اير
بدی ميبينم چون اين پيرمرد بکلی از سياست جھانی به دور است و در 

» ديدم بطوريکه Ignorantمذاکراتی که با او داشتم اورا «جاھل» و« 
  اکنون اين اقرار را پس از چاپ گفتگويم مينمايم. 
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به ايشان اظھار داشتم اکنون متوجه ميشويد که چگونه راه غلطی را پيموده 
را   Fontaineاقال سعی کنيد حقايق را بازگو کنيد...! وديگر آقای  ايد؛

  نديم. 
  

استاد دانـــــشکده حـــقوق سياسی پاريس،   Patrick Wajsmanآقای 
که سرمقاله    La Politique Internationaleرييس مجله معروف 

مرتبا چاپ ميشد از صميمی ترين   Le Figaroھای ايشان درروزنامه 
ن ترين کسانی بود که با او در تماس بودم، و تا آخرين روزھا با  وروشن بي

رشادت کامل وصراحت تمام از سياست کشور ھای بزرگ در مخالفت با رژيم 
شاھنشاھی و ھمکاری و مساعدت با آيت هللا خمينی انتقاد کرد؛ وی با 
زحمات وصداقت به تشکيل جلسه ھای مختلف پرداخت تا من بتوانم حقايق 

ن کنم ولی متاسفانه دنيا به اندازه ای تحت تاثير تبليغات دروغ و را بيا
مزورانه آيت هللا خمينی و به اصطالح روشنفکران و آزاديخواھان ايران  
قرار گرفته بود که اينجانب مانند پر کاھی برروی امواج خروشان اقيانوس 

  محو و ناپديد ميبودم...!
  

  

Raymond Aron  درگذشته است ١٩٨٣اکتبر  ١٧و در دنيا آمده  ١٩٠۵در سال  .
کتاب بسيار معروفی بنام «افيون انتلکتوئل ھا» دارد که نظريه کارل مارکس را برگردان 
ميکند که گفته است «دين افيون ملت ھا است». آرون ميگويد مارکسيسم خودش افيون 

ھستند. آرون   انتلکتوئل ھا بوده است نه دين؛ چرا که اينان مخالف کاپيتاليسم و دموکراسی
فيلسوف و نظريه پرداز سياسی است که ھمزمان ژان پل سارتر بوده وگاھی با او مخالفت 

  کرده و طرفدار مدرنيزاسيون سياست بوده است. 
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  مالقات باLouis de Guiringaud    وزير امور خارجه
  فرانسه در باره روابط بين دو كشور

  پيغام به رييس جمهورValéry Marie René Georges 

Giscard d'Estaing  براي ارتباط مستقيم با شاهنشاه  
 تلفن آقاي اردشير زاهدي از تهران پس از اين ديدار 

  
ھای  در روزھای نخست نوامبر با وجود اينکه از تھران پاسخی به گزارش 

ھرروزه سفارت داده نميشد بکلی از اوضاع داخلی وسياست ايران نا آگاه  
مانده بودم، و در پاريس ھم رسانه ھا و ديپلمات ھا بيشتر درباره اقامت آيت 
هللا خمينی وسياست فرانسه در اينمورد بحث و قلمفرسايی مينمودند؛ تالش 

وزير  de Guiringaudبا آقای   کردم دوباره 
قات و در باره روابط دوکشور و بويژه خارجه مال

فعاليت ھای خمينی و ھمکاران ايشان در پاريس و 
ھمچنين وضع ايران از نقطه نظر کشور ھای باختری 
و فرانسه گفتگويی داشته باشم. در اين ديدار به 
تفصيل از روابط ديرينه دو کشور ومناسبات سياسی 

ی و فرھنگی ايران و فرانسه، قرارداد ھای تجار 
سخن گفتم و بدون پروا به وزير خارجه گفتم؛ آنچه 
در رسانه ھا چاپ و پخش ميشود برخالف قولی است که رييس جمھور داده  
است، نگرانيم بيشتر ميشود که چه ميشد اگر دولت فرانسه بطور سربسته 
پشتيبانی خود را از آيت هللا دريغ ميداشت؟ واگر خيال ميکنيد با سرنگونی 

ی و استقرار آخوند ھا ويا به اصطالح انقالبيون رژيم، قرارداد رژيم شاھنشاھ
تجارتی تازه ای با ايران منعقد خواھيد کرد در اشتباه ميباشيد؛ برای اينکه 
بشما ثابت کنم بھترين طرف اقتصادی شما رژيم فعلی ايران است، حاضرم 

شيد قرارداد ساختن يک راکتور اتمی را با فرانسه امضا کنم، و مطمئن با
درصورت ھرگونه تغيير در وضع ايران روابط اقتصادی وسياسی فرانسه  

  وشايد اروپای باختری مورد تجديد نظر قرار خواھد گرفت.
  

آقای وزيرخارجه تالش نمود من را مطمئن سازد که فرانسه کماکان دوست 
دولت شاھنشاھی است و ھيچگونه نظر بخصوصی در مورد سياست داخلی 

مخالفين ندارد و مرتبا اظھارميداشت تمام اين گفتگو ھارا ايران واقدامات 
فورا به آگاھی رييس جمھوری فرانسه خواھد رسانيد. به ايشان گفتم؛ حال  
که پاسخ مرا موکول به گفتگو با رييس جمھور مينماييد خواھشمندم به 
ايشان بگوييد متاسفانه برخالف پيغامی که از برزيل به  اينجانب داديد (شرح 

اگانه) آقای خمينی از بدو ورود به پاريس به فعاليت ھای سياسی خود جد
عليه دولت شاھنشاھی ادامه داده و دولت فرانسه متاسفانه به ھيچوجه از 
آن جلوگيری نمی نمايد، در ضمن مدتی است که شاھنشاه دچار سرماخوردگی 
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اس  شديدی شده و بيمار و بستری ميباشند وشايد بين سران دو دولت يک تم
تلفنی احوالپرسی به ويژه در اين آتمسفر، شک و ترديدی که حاکی از سردی  
روابط بين سران دو کشور و شايعه آزادی ضمنی که فرانسه برای آقای  

  خمينی داده است اثرات مثبتی داشته باشد!  
  

آقای وزير خارجه با ناراحتی آشکار از اين گفته ھای صريح وغير ديپلماتيک 
سياست فرانسه و پايداری رييس جمھور در دوستی دفاع کرد و  و انتقاد از 

  مالقات ما بدون نتيجه پايان يافت. *
  

  اين ھا پيشتر با وزارت امور خارجه (تھران) ھماھنگ نشده بود *
مراتب از ھمين قرار به وزارت امور خارجه (تھران) گزارش شده   -

 است. 
  

دوروز ديرتر، ھنگاميکه ده تن از مديران کل وروسای ادارات وزارت خارجه  
در ناھاری در سفارت دعوت نموده وسرميز بوديم آگاھی دادند که آقای  

اردشير زاھدی سفير شاھنشاه آريامھر در 
آمريکا، از تھران تلفنی تماس ميگيرند. آقای 
زاھدی اظھار داشتند چند دقيقه پيش آقای  

تن رييس جمھور تلفنی با ژيسکار دس
اعليحضرت گفتگو نموده و احوالپرسی ميکرد 
ولی به اندازه ای اين مذاکرات سرد و 
مصنوعی بود که شاھنشاه فرمودند اين تلفن، 
شايعات مربوط به حمايت دولت فرانسه از  
خمينی را بيشتر تاييد ميکند. خيلی ناراحت 
شدم ولی کاری از دستم بر نمی آمد، وفقط از  

مديرکل سياسی امور    Lecomteقای آ
خاورميانه که حضور داشت خواھش کردم از  

طرف من از آقای وزير خارجه که پيام مرا به آگاھی رييس جمھوری رسانيده 
  است سپاسگزاری نمايد... !  

  
به دليل تالمات روحی خود کشی   de Guiringaudپس از مدتی آقای 

  شين وی شد. جان Jean François-Poncetکرد و آقای  
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 مالقات با آقاي حسن نزيه و اظهارات ايشان در باره رژيم  
  پيام آيت اهللا خميني توسط آقاي نزيه در باره گذرنامه آقايان

  بني صدر و قطب زاده
  اظهارات مجدد آقاي نزيه در باره فعاليت هاي آيت اهللا

  خميني در فرانسه
  

ق ھمسرو دخترشان که در آغاز روز ھای نوامبر آقای حسن نزيه به اتفا
  درراه رفتن به آمريکا بودند در سفارت با اينجانب مالقات نمودند. 

  
از ساليان پيش آشنايی و دوستی داشتم، ھميشه روابط  ١٥با آقای نزيه  

ايشان با من و فاميلم صميمانه بود. آقای نزيه بطور سربسته از وضع ايران 
اين حکومت ورژيم نيست و صحبت کرد و اظھار داشت که ديگر اميدی به 

مليون و آزاديخواھان  و روحانيون در فکر پايه گذاری پايداری آينده ايران 
ميباشند، و از ھم اکنون مشغول تدوين قانون اساسی تازه ای برای ايران 

  ميباشند که منھم در تھيه آن شرکت دارم. 
  

يه  اظھار  تالش کردم آگاھی ھای بيشتری در اينمورد کسب کنم ولی آقای نز
داشت در مراجعت از آمريکا مجددا بديدنم آمده و مفصال گفتگو خواھيم کرد. 
در عين حال اخبار ضد و نقيضی از ھرطرف ميرسيد به ويژه يکی از دوستان 

در وزارت پيشه و ھنر باھم ھمکار  ١٣٢۵قديمی؛ آقای حکمی که از سال 
روز يکبار به ديدنم  بوديم و خيلی سنگ آيت هللا  را به سينه ميزد ھرچند

آمده، شايعات و خبرھای به اصطالح محرمانه را به آگاھی من ميرساند. 
ھربار نيز اظھارميکرد دوست عزيز بيخود وقت خود را در سفارت تلف  
مينمايی بايد باھم برويم نزد آيت هللا خمينی تا فی المجلس حکم سفارت ترا 

ی نمايی...! منھم ھربار به او تا آخر عمر امضا نموده و با خيال راحت زندگ
اظھار ميداشتم تو خودت بخوبی من را و فاميلم را ميشناسی و ميدانی که 
به قانون اساسی و رژيم وفادار بوده و بھيچوجه در سياست دخالتی نداشته 
و ندارم و بنظر من بايد سعی کنی آيت هللا خمينی را از اوضاع باخبر نموده 

  آوری.  و راھی برای آشتی ھا بدست
  

در ميانه ماه دسامبر آقای نزيه که از آمريکا مراجعت کرده بود به ديدنم آمد 
تشکيالت مھاجمان در  –و مفصال در باره وخيم تر شدن وضع در ايران 

مساجد، کميته ھای ويژه برای بدست گرفتن زمام کشور و غيره و غيره 
دتان بيشتر صحبت نمود و سپس اظھارداشت بھتر است در مورد آينده خو

 
وکيل دادگستری، رييس کانون وکال در رژيم پادشاھی و پس از مدتی رييس شرکت نفت   - ١٥

  شد.
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فکر کنيد چون وقت زيادی نمانده است ورژيم سلطنتی بزودی سقوط خواھد 
کرد. به ايشان گفتم ھمانگونه که من را ميشناسيد ھيچگاه در سياست دخالت 
نداشته وھميشه خودرا تابع دستورات وزارت متبوعه دانسته و با اعتقاد به  

بنابراين از من انتظار  قانون اساسی و آينده ايران به وطنم خدمت ميکنم؛
  تغيير رويه نداشته باشيد.  

  
آقای نزيه تقاضای ديدار فوری من را نمود،   ١٩٧٨حدود دھم ژانويه 

ھمانروز ايشان را پذيرفتم؛ اينبار آقای نزيه اظھار داشت که از طرف آيت 
هللا خمينی پيغامی برای من دارد و سپس ادامه داد حضرت آيت هللا ميفرمايند  

افراد پاک و    من دوفرزند خوانده دارم، قطب زاده و بنی صدر، چرا بايد اين
درست و مومن گذرنامه ايرانی نداشته باشند، مردم شمارا سفيری بی طرف 
(دستور شاھنشاه بود که نسبت به ھمه مقررات اجرا شود) ميدانند، واگر در 
مسئوليت سرپرستی ايرانی ھا را درفرانسه داريد برای اين دو فرزند خوانده 

  من گذرنامه صادر و تحويل بدھيد. 
  

به آقای نزيه گفتم؛ آيت هللا خمينی بايد بداند که با وجود حمالت و دشنام 
ھايی که ھرروز خودشان و اطرافيانش به شخص اعليحضرت و دولت ميدھند 
شاھنشاه دستور داده اند که با اقامت آيت هللا در فرانسه مخالفت ننموده با 

مقررات رفتار  ايشان واطرافيانشان مانند ديگرايرانيان برطبق قوانين و
نماييم؛ بنابراين درباره آقای قطب زاده و بنی صدر که گذرنامه ھايشان 
بدستور مقامات امنيتی باطل شده است بايد از مرکز کسب دستور بنمايم. 
اتفاقا ظرف دوروزگذشته ده ھا تلگراف و نامه از انجمن ھای حقوق بشر و  

مورد آقای قطب زاده   ھنرمندان، دانشجويان و غيره در   –وکالی دادگستری  
رسيده بود که به وزارت خارجه منعکس نموده ام، پيغام آيت هللا را ھم به 

  وزارت خارجه منعکس خواھم کرد.
  

پس از رفتن آقای نزيه مراتب را تلگرافی به مرکز مخابره نموده وحتا تلفنی 
با معاون اداری که سرپرستی امور کنسولی نيزبا او است تماس و توضيحات 

  زم را دادم.  ال
  

بامداد روز پس از آن تلفنچی آگاھی داد آقای دکتر بختيار نخست وزير 
ميخواھد صحبت کند. آقای دکتر بختيار اظھار داشتند که گزارش تلگرافی 
شما رسيد فورايک گذرنامه عادی به قطب زاده بدھيد. از ايشان خواستم 

د و ھمانروز تلگرافی اوامرشان را بوسيله وزارت امور خارجه ابالغ بفرماين
با امضای آقای ميرفندرسکی وزير امور خارجه به ھمان مضمون که دستور 
صدور گذرنامه را داده بود واصل شد. به آقای نزيه تلفن نموه و خواستم به 
آقای قطب زاده آگاھی دھند با داشتن شناسنامه و دوقطعه عکس به قسمت 

ارند. ھنوز يکساعت از اين  کنسولی مراجعه و گذرنامه خودرا دريافت بد
مذاکره نگذشته بود که آقای نزيه تلفن کرده و اظھار داشت قطب زاده به 
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سفارت رجوع نخواھد کرد، بنابراين گذرنامه نامبرده را صادر نموده ويا به  
  من يا فرد ديگری که از طرف ايشان رجوع مينمايد تسليم بفرماييد! 

  
تم ھرکسی که خودرا ايرانی ميداند خيلی ناراحت شدم و به آقای نزيه گف

وتقاضا دارد که گذرنامه ايرانی داشته باشد بايد به سفارت رجوع نموده و 
طبق قوانين و تشريفات جاری که احترام آن برای تمام ايرانيان واجب است، 

  مانند سايرين رفتار نمايد!  
  

نمود و  بامداد روز پس از آن، آقای قطب زاده تلفنی از من تقاضای مالقات
اظھار داشت ھرساعتی تعيين بفرماييد خواھم آمد. پس از نيمروز ھمان روز 
ايشان را در دفترم پذيرفتم و از آقای کفايی سرپرست امور کنسولی سفارت 
که در دفترم حضور داشت خواستم که طبق دستور نخست وزير واجازه 

يشان تسليم وزارت امور خارجه گذرنامه برای آقای قطب زاده صادر و به ا
  نمايد. 

  
ظرف مدتی که گذرنامه حاضر ميشد به آقای قطب زاده گفتم من از پادشاھم  
دستور دارم که نسبت به آيت هللا خمينی مانند يک تبعه ايرانی با احترام  
رفتار نموده و درصورت رجوع ايشان و اطرافيانشان به سفارت برای امور 

؛ ولی متاسفانه حمالتی ھرروز جاريه طبق قوانين از مساعدت دريغ ندارم
از طرف آيت هللا ويا نزديکانشان به پادشاه ميشود که در جرايد و تلويزيون 
منعکس ميگردد. اين نشانگر آن است که آيت هللا خمينی توجھی به اين 
مطالب نمی نمايند، وحتا عدم مخالفت دولت شاھنشاھی را درباره اقامت 

ده اند! آقای قطب زاده با تعجب بسيار موقت ايشان در فرانسه فراموش نمو
اظھار داشت اگر خيال ميکنيد که موافقت يا مخالفت شاه يا دولت ويا سفارت 
در صدور و اجازه اقامت آيت هللا در فرانسه تاثيری دارد اشتباه محض است!  
زيرا به محض تصميم به مسافرت و اقامت در فرانسه، به سفيرشان در بغداد 

به خصوص تاکيد شد که آيت هللا خمينی با تمام قدرت   اطالع داده شد و
بادولت و رژيم ايران بمبارزه ادامه خواھند داد و حتا چند دولت ديگر اروپايی 
نيز موافقت کرده اند که ايشان به آنجا مسافرت بنمايند، و اگر دولت فرانسه 

اين  موافقت کند ترجيح داده ميشود به پاريس بروند. بنابراين تعجب من در
است که شما خيال ميکنيد آنچه در اخبار وجرايد از طرف دولت فرانسه 

  منتشر ميشود ويا به شما ميگويند حقيقت دارد!
  

نه خير آقای سفير شما اشتباه ميکنيد.....! دولت فرانسه بما اجازه داده است  
که آزادانه در فرانسه اقامت بکنيم و بخوبی از فعاليت ھای ما با خبر است؛ 

ته براثر اعتراض ھای شما ھرچند روز، چند نفر از وزارت خارجه فرانسه  الب
نزد ما می آيد و چای صرف ميشود و احوالپرسی وسپس ھمان شب در 
تلويزيون و اخبار و جرايد منتشر مينمايند که به آيت هللا خمينی اخطار شده  

  است از فعاليت ھای سياسی در خاک فرانسه خودداری نمايد...!  
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ای قطب زاده پرسيدم؛ ميگويند با گذرنامه سوريه ای (سوری) چند بار  از آق
به ليبی مسافرت کرده ايد، آيا در اين سفر ھا از امام موسی صدر (شرح 

  جداگانه داده شد)؛ خبری بدست آورده ايد؟
  

آقای قطب زاده اظھار داشت؛ متاسفانه خير ولی ھمسر وفرزندان امام موسی 
  د. در فرانسه نزد ما ھستن

  
از ايشان خواستم، آنھا را نزد من به سفارت راھنمايی بنمايند، طبق امر  

  شاھنشاه اگر احتياجی دارند رفع شود. (شرح جداگانه)*  
  

اما راجع به مسافرت ھای من به ليبی برای اقدامات اساسی و قول و قرار  
  ھای الزم ودريافت پول جھت مبارزه با رژيم و دولت ايران، بوده است!!  

  
حقيقتا در برابر اين صراحت مات ومبھوت شده بودم و به ايشان گفتم آقای 
قطب زاده شما خودتان را ايرانی ميدانيد و ھم اکنون گذرنامه ايرانی بشما 
تسليم ميشود، چگونه ممکن است چنين اظھاراتی بنماييد؟! آقای قطب زاده  

طبق مقررات  پاسخ داد چون گفتيد که از شخص شاه دستور داريد که با ما
اقدام کنيد بخودم اجازه دادم به شما آقای سفير بگويم که درباره حسابھايتان 
با دول خارجی که برخی از آنھا نيز اظھار دوستی ميکنند سخت در اشتباه 
ھستيد زيرا ھمان دولت ھا نيز با ما در تماس بوده و از کار ھای ما بخوبی 

  مطلع ميباشند....!  
  

ی کفايی با گذرنامه آقای قطب زاده وارد شد و گذرنامه را  در اين ھنگام، آقا
به ايشان تسليم نمود و من را که در حيرت وافکار شگفتی فرو رفته بودم 

  و به آينده تاريک وطنم می انديشيدم ترک گفت....!  
  

چون فرصت نشد که سرکنسول پول تمبر را وصول نمايد ناچار پول تمبر 
  انب پرداخت شد.!گذرنامه از حساب شخصی اينج
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  ماموريت دكتر ناصريگانه وجاللي ناييني براي آماده سازي
سيد جالل تهراني جهت ميانجيگري و مذاكره با آيت اهللا 

 خميني

  
نيمه ھای ماه نوامبر درھنگامه جنجال سياسی ورود آيت هللا خمينی به 
پاريس، اخبار راديو تلويزيون و رسانه ھای فرانسه در باره ايران، تلفن 
دفترم زنگ زد و منشی آگاھی داد که آقای دکتر باھری وزير دادگستری از  

ين پرواز تھران صحبت مينمايند؛ آقای دکتر باھری اظھار داشتند که با اول
ايران ار آقای ناصر يگانه دادستان ديوانعالی کشور به اتفاق آقای جاللی 
نايينی نماينده مجلس شورای ملی برای يک امر مھمی از طرف شاھنشاه به 
پاريس آمده و تقاضا دارم نھايت ھمکاری را درانجام اين ماموريت مھم با 

وريت سر در بياورم آنھا بعمل آوريد، ھرچه سعی کردم از مبنای اين مام
نشد، فقط ايشان گفتند مربوط به آيت هللا خمينی است و خودشان توضيح 

  خواھند داد. 
  

دوروز پس از آن آقايان دکتر يگانه و جاللی نايينی در دفترم حضور يافته و 
اظھار داشتند ھمانطوريکه ميدانيد وضع ايران روز به روز وخيم تر ميشودو 

ت نيز قادر نيست که رفع اين بحران عظيم را بنمايد بطوريکه ديده ميشود دول
بھمين جھت ما دو تن (دکتر يگانه و جاللی نايينی) تصميم گرفتيم حضور 
اعليحضرت شرفياب شده و مطالب را صريح و عريان با معظم له درميان  

  بگذاريم. 
  

پرسيدم، شاھنشاه پس از شنيدن اظھارات شما فرمودند چه بايد کرد؟  عرض  
ه نظر ما بايد يک تن که مورد اعتماد و اطمينان اعليحضرت وقبول آيت شد ب

هللا خمينی باشد ميانجيگری کرده و باآيت هللا خمينی مذاکره بنمايد و بنظر 
ما آقای سيد جالل تھرانی برای اين ماموريت بھترين شخص ميباشد؛ 
ل شاھنشاه فرمودند اقدام کنيد نظر بخصوصی ندارم.  چون آقای سيد جال

تھرانی در پاريس زندگی ميکند اين است که ما اينجا آمده ايم و از شما  
ميخواھيم که با ما ھمکاری نماييد تا آقای تھرانی را حاضر نماييم اين 

  ماموريت را قبول نمايد. 
  

ھمانروز پس از رفتن آقايان از سفارت تلفنی با آقای معينيان رييس دفتر 
ن کسب دستور نمودم. آقای معينيان مخصوص شاھنشاه گفتگو و از ايشا

اظھار داشتند که ايشان از موضوع مذاکرات و دستور شاھنشاه اطالعی 
ندارند!؟ اما باينجانب تاکيد نمودند که طبق نظر وزير دادگستری با آقايان 

 Trianonھمکاری نمايم. روز پس از آن؛ نخستين جلسه مالقات در ھتل 
Palace انجام يافت. آقايان يگانه و نايينی به  با آقای سيد جالل تھرانی

تفصيل از وضع آشفته و گرفتاری ھای سياسی و برخورد ھای شديد مخالفين  
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و دولت سخنرانی نمودند وباالخره از آقای تھرانی خواستند که قبول 
ماموريت نموده و با آيت هللا خمينی مذاکره بنمايد. آقای تھرانی اظھار تعجب 

سال ھا که ايشان فراموش شده و کنار گذاشته شده  نمود که چطور پس از 
است و ھيچ ارتباطی با مقامات مرکز ندارد اکنون يکباره مورد اعتماد وبرای 

  يک چنين کاری مامور شده اند؟! و اظھار داشتند قابل مطالعه است...! 
  

اين مالقات ھا بيش از دو ھفته بطول انجاميد وگاه، گاه آقای سيد جالل 
اينجانب مالقات يا با تلفن درد دل ميکرد و اينجانب نيز تالش  تھرانی با

ميکردم که ايشان دلتنگی ھای گذشته را فراموش نموده و حتما اين ماموريت 
مھم را بپذيرد.  باالخره آقای تھرانی حاضر شدند که اين ماموريت را پذيرفته 

عليحضرت و اظھار داشتند که برای انجام کار بايد مستقيما از نظريات ا
وشرايط مذاکرات کامال مطلع و مطمئن بشوم؛ بنابراين مسافرت ايشان به 
تھران وشرفيابی حضور شاھنشاه قبل از تماس با آيت هللا خمينی واجب و 
ضروری است. چون اين مذاکرات خيلی بدرازا کشيد آقای سيد جاللی نايينی 

انه ھم در صدد  برای انجام امور خصوصی به آمريکا رفتند و آقای دکتر يگ
مراجعت به تھران بودند لذا از اينجانب خواستند که مذاکرات را ادامه داده  
وھرچه زودتر آقای تھرانی را روانه تھران بنمايم. در حين مذاکرات آقای  
تھرانی اظھار داشتند که يک بليط درجه دوم ھواپيمای ملی ايران دارند که 

يد بنماييم. ھواپيمايی ملی نيز طبق اعتبار آن تمام شده است وبايد آنرا تمد
مقررات خود نميتوانست اينکار را انجام دھد بنابراين آقای دکتر يگانه پيش 
از بازگشت به تھران يک بليط ھواپيما رفت و برگشت درجه يک به تھران 
بنام آقای تھرانی را به اينجانب دادند؛ که تسليم آقای سيد جالل تھرانی بشود 

ورد، و به ويژه خواھش کردند که به ايشان گفته شود اين  و ديگر عذری نيا
بليط يک ھديه کوچک از طرف ايشان است و بھيجوجه ربطی به دولت ندارد 

  و اميد واريم که کارھا به طريق مقتضی حل شود. 
  

اتفاقا درھمين زمان خود اينجانب نيز به اتفاق آقای اردشير زاھدی که سر 
ده بودند که برای عرض گزارش به تھران راه از واشنگتن به پاريس آم

  بروند، عازم تھران شدم (شرح آن جداگانه نوشته شده است). 
  

در مدت چھار روز که در تھران بودم در مورد سيد جالل تھرانی که ايشان  
نيز در تھران بود با آقايان دکتر باھری، معينيان وديگر مقام ھای دولتی 

نمودم ترتيبی داده شود که ھرچه زودتر   مربوط؛ گفتگو ھايی انجام و تقاضا 
  ايشان شرفياب شده وبرای انجام ماموريت به پاريس برگردد. 

  
دوروز پس از بازگشت به پاريس، آقای تھرانی تلفنی از تھران اظھار داشتند  
ده روز است که طبق نصيحت شما به تھران آمده ام و تا کنون به ھر مقامی  

داده ام که اينجا منتظر شرفيابی ميباشم ولی تا که الزم بوده است نيز پيغام 
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کنون پاسخی نرسيده است، بنابراين از شما ميخواھم که ترتيب قطعی 
  اينکاررا بدھيد...!    

خيلی ناراحت شدم، و بناچار به آقای اردشير زاھدی که ھنوز در تھران 
فورا   بودند تلفن کرده و ماجرا را بازگو کردم و به ھمت ايشان آقای تھرانی

شرفياب شد. ابتدا ايشان به عضويت شورای سلطنتی و سپس به علت کبر 
  سن نسبت به بقيه به رياست آن منصوب گرديد. * 

  
اکنون رويداد ھای غير منتظره با سرعت غريبی يکی پس از ديگری در 
ايران بوقوع ميپيوست و باالخره اعالم مسافرت اعليحضرتين به مصر 

  ه آمده) بود که تشنج را بحد اعال رسانيد. ومراکش (شرح آن جداگان
  

دراين ھنگام از تھران آگاھی دادند که آقای سيد جالل تھرانی رييس شورای   
ژانويه بطور محرمانه به پاريس خواھند آمد. اينجانب که  ١٨سلطنتی روز 

مدت ھا بود انتظار ورود ايشان و انجام آن ماموريت مھم را داشتم در ساعت 
استقبال از رييس شورای سلطنتی در فرودگاه پاريس حضور  موعود برای

  – راديو  –تلويزيون  - يافتم و با کمال تعجب روزنامه نگاران رسانه ھا 
عکاسان و گروه زيادی از خبرسازان را در سالن فرودگاه ديدم که آنان ھم  
در انتظار بودندتا با مھمترين شخصيت سياسی ايران يا بھتر بگويم جانشين 

    ُ                       ريي س کشور مصاحبه نمايند. 
  

به محض ظاھر شدن آقای تھرانی؛ اين لشگر روزنامه نگاران و رسانه ای  
دور ايشان را گرفتند و 
ھريک پرسشی مينمودند، 
ولی آقای تھرانی که مطمنا 
خودشان خبر مسافرت به 
پاريس را لو داده بودند 
بجای پاسخ واظھار اينکه 
فعال مطلبی ندارم تا بعد، 
مانند کسی که در مسابقه 

نی شرکت دارد در دو و ميدا
سالن فرودگاه شلنگ می 
انداختند و فرياد ميزدند: 
«آقا، ولم کن؛ آقا ولم کن» 
خبرنگاران که ايشان را  
دنبال ميکردند معنی کلمات 
ايشان را که خيال ميکردند 
مطلب مھمی است جويا 

ميشدند!! اينجانب که به وقار و متانت شاھنشاه عادت داشتم با نھايت 
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شه ای تقريبا مخفی شده و به اين صحنه کمدی اسفناک شرمندگی در گو
  ١٦مينگريستم.

  
باالخره با کمک دو تن متعلقين ايشان آقايان حسين فروھودی و سرتيپ 
ناصر سطوتی که خود آقای تھرانی آنان را از تھران آگاه نموده بودند، آقای 
رييس شورای سلطنتی (!) را در اتوموبيل سفارت سوار نموده و بسوی 

  منزل ايشان که در نزديکی ورسای بود حرکت کرديم. 
  

در اتوموبيل از ايشان خواستم که از جريان شرفيابی و دستوراتيکه شاھنشاه  
داده بودند ھمچنين ازوقايع اخير و گفتگويی که با ساير مقام ھای موثر 
کشور داشته من را آگاه بنمايند، ولی تعارفات و مطالب کلی و به ويژه اينکه 

نون که شاھنشاه ھم به خارج سفر نموده و ايشان بايد تمام فرامين را اک
امضا نموده و کارھا را رسيدگی بنمايند و ناچار بايد ھرچه زودتر به تھران  
بازگشت نمايند، واال کار کشور لنگ ميماند چيز ديگری نشنيدم...!! باالخره  

مھم به آپارتمان   به منزل ايشان رسيديم و بازھم در انتظار شنيدن خبر ھای
ايشان  رفتيم، بطور مستقيم از ايشان پرسيدم ماموريت شما چيست؟! و چه 
گفتگويی بايد انجام شود؟ ايشان گفتند که بايد فورا با آيت هللا خمينی مالقات 
بنمايم و خواستند تلفن بنمايند ولی تلفن کار نميکرد! به ايشان گفتم ميتوانيد 

در پايين است استفاده نماييد، ولی ايشان گفتند   از تلفن اتوموبيل سفارت که
بھتر است نامه بنويسيم و به سرتيب سطوتی ھم گفته ام بيايد تا نامه من را  
ببرد چون او آنجا راه دارد...!! باز ھم برای آگاھی از جريان کارھا نشسته 
و به عاقبت کار کشور ميانديشيدم که آقای سطوتی ھم وارد شدند. آقای سيد  

ل تھرانی ظرف اين مدت چند سطری با عناوين عالی (البته با سبک  جال
خودشان که نقطه روی حروف نمی گذاشتند) برای آيت هللا (!) نوشتتند و 
ضمن اينکه مطالب خمينی را بايد به شرفعرض برساند تقاضای شرفيابی و 

 

به  تھران)  ٢٤٣٥(  ١٢٧۵زاده  ھم مشھور بود    شيخ االسالمیکه به    الدين تھرانیسيد جالل   ١٦
شناخته  دوران پھلوی دان، دولت مرد، دانشمند و فقيه ايرانیشناس، رياضی ستاره عنوان، 

 ١٣٥٧سھمگين ترين روزھای شورش ھا سال شد و در  و سناتور . او چند بار وزيرميشد 
در   منصوب شد. استعفای او پس از مالقات با خمينی  شورای سلطنتبه رياست  ) ١٩٧٩(

  .در ايران بود  به نظام پادشاھی سھمگين و نابخشودنیضربه  نوفل لوشاتو

االسالم مرندی از علما و رجال دينی شھرستان مرند بود. پدرش لقب پدرش سيد علی شيخ
گش سيد ربيع قاضی القضات شيخ شيخ االسالم را از مظفرالدين شاه قاجار گرفته و پدر بزر

سيد ربيع معروف به قاضی سازنده حمام (قاضی) تاريخی شھرستان مرند  االسالمی بود. 
باشد. سيد جالل مدتی در مدرسه تربيت درس خواند سپس در .ق میھ ١٢٨۶به تاريخ 

مدرسه سپھساالر به تحصيل علوم دينی مشغول شد. سيد جالل تھرانی پس از تحصيالت 
ھای عرضه او از نخستين گام  روی آورد. انتشار چند شماره گاھنامه ماتی دينی به نجوممقد 

 ١٣٦٦وی پس از آن خيانت بزرگ در سال   .شناسی به عموم در ايران استعلم ستاره
  ) در پاريس درگذشته است.٢۵٢۶(
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دستبوسی نمودند و آقای سطوتی ھم نامه را گرفتند و اظھار داشتند شخصا 
  امه را تقديم نموده پای مبارک را ميبوسم حرکت کرد!.ن

 
شب بود که من کماکان در انتظار پاسخ نامه  ١٢:٠٠نزديکی ھای ساعت 

آقای سيد جالل در منزل ايشان نشسته بودم، ولی پاسخی نميرسيد! صالح 
ديدم به سفارت برگشته و بکارھايم رسيدگی بنمايم و از آقای تھرانی خواستم 

ه پاسخ رسيد بدون معطلی مرا از مضمون آن و تاريخ مالقات ھرساعتی ک
مطلع بنمايند. آن شب تا بامداد در دفترم بيدار نشسته و ھرلحظه در انتظار  
خبر ايشان بودم و چون تلفن منزلشان کار نميکرد اتومبيل سفارت که مجھز  

  به تلفن بود را در اختيارشان گذاشتم که فورا به من خبر بدھند. 
  
داد روز پس از آن، راننده آگاھی داد آقای تھرانی از منزل خارج شده و بام

بمن اظھار داشتند که به سفارت برگردم. اضطراب و تشويش و نگرانی 
اينجانب ھرلحظه که زمان ميگذشت بيشتر و بيشتر ميشد و اين عدم آگاھی  
 و بی خبری به اندازه ای در اين ھنگامه حساس مرا رنج ميداد که توصيف

  ناپذير است. 
  

ٍ                                     نزديک به يکساعت پس از نيمروز  در دفترم در انتظار خبر بودم که روی                             
صفحه تلويزيون آقای رييس شورای سلطنتی را!! چھار زانو در مقابل آيت 
هللا مشاھده نمودم که دو دستی استعفای خودش را از مقام رياست شورای 

   ١٧سلطنتی تقديم آيت هللا مينمود...!!  
  

پس از نيمروز تھرانی تلفنی اظھار داشت که   ۵:٠٠ھای ساعت نزديکی 
کار بسيار مھمی دارد و مايل است با اينجانب فورا ديدار نموده و گزارش  

 ۶:٠٠کارشان را به آگاھی آقای دکتر بختيار نخست وزير برساند. ساعت 
پس از نيمروز به سفارت آمد؛ وبی مقدمه اظھار داشت: «دکتر بھرامی؛ 

م کش ھستند و ناچار شدم استعفای خودم را نوشته و تسليم کنم چون اينھا آد
جانم در خطر قطعی بود!! در گفتگوی تلفنی با آقای دکتر بختيار نخست وزير 
که به سختی انجام شد، چنين تشريح نمودند که اين استعفا الزم بود تا بتوانيم 

 ١٨ارم...!!؟ » تماس خود را برای گفتگو ھای آينده با آيت هللا محفوظ بد
سپس خواست با شاھنشاه گفتگو بنمايد، ولی موفق نشدو اينجانب را در 
يک حالت ياس و نا اميدی و بدبينی ترک گفت. چند روز پس از آن  آقای 
 -دکتر بختيار نخست وزير تلفنی از من خواستند به آقايان سيد جالل تھرانی

تر بختيار که به نمايندگی دکتر اعتبار و حاج رضا مرزبان، مشاور امنيتی دک
ايشان برای آيت هللا خمينی پيغام آورده بودند آگاھی بدھم با ھواپيمايی که 
در فرودگاه اورلی پاريس انتظار ميکشيد به تھران باز گردند، زيرا بالفاصله 
پس از ورود اين ھواپيما به تھران فرودگاه مھرآباد برای مدت نامعلومی  

 
  ؟ آيا اين را ميگويند «وفاداری».... ؟؟ يا کونفورميست؟؟  يا دو دوزه بازی؟ -  ١٧
  اينھا ھمه صحنه سازی بود يا بخشی از ماموريت که از ھر سو انجام ميگرفت؟؟ -  ١٨



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‡ˆ   __________ 
 

يان سيد جالل تھرانی و دکتر اعتبار منفی بود ودر بسته خواھد شد. پاسخ آقا
پاريس ماندند! فقط آقای حاج رضا مرزبان مشاور دکتر بختيار با ھواپيما به 

  تھران بازگشت کرد و بيچاره پس از مدتی تير باران شد...!  
  
  

  
  
  
  

   



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‡‰   __________ 
 

  شام خصوصي در مــنزل دوك و دوشــس روشــفوكو
duc de la rochfuque- -  مالقات با آقاي اننبرگ سفير

  آمريكا در لندن و پيام ويژه براي شاهنشاه
  مسافرت اينجانب به اتفاق آقاي اردشير زاهدي به تهران و

اوامر ملوكانه در باره اقامت آيت  –شرفيابي حضور شاهنشاه 
اهللا خميني در  فرانسه و رويه كار اينجانب با نامبرده و 

  اطرافيانش
 همسر و فرزندان امام موسي صدر  

  شرفيافي حضور علياحضرت شهبانو و تقاضاي معظم لها در
  همراه بردن واالحضرت فرحناز بطور محرمانه به پاريس

 
ه ھمکارانم را در سفارت ضعيف نموده اخبار واصله از تھران بکلی روحي

بود و ھمچنين کارمندان ساير دواير دولتی ايران در پاريس نيز بکلی ھاج 
و واج مانده بودند و نميدانستند چه بايد بکنند و به اينجھت ھرروزه گروه 
زيادی از ھموطنان به سفارت آمده و تقاضای مالقات با اينجانب را مينمودند 

اينکه خبر بيشتری از ايران نداشتم آنان را مرتبا پذيرفته و من ھم با وجود 
و احساسات وطن دوستانه و صبر و حوصله و اميد را در روحيه آنھا 
پرورش ميدادم، با اين نتيجه که اقدامات سياسی که در جريان است بزودی 
  اوضاع آرام خواھد شد، سعی ميکردم اطمينانشان را به آينده بيشتر بنمايم. 

  
ش ھای سفارت و اخبار بدست آمده که مرتبا به تھران تلکس ميشد گزار

تقريبا بدون پاسخ بود و به بوته فراموشی سپرده ميشد و ھيچگونه دستور 
وارائه طريقی از تھران به عمل نمی آمد و اين خود ضربه بزرگی برای 
روحيه ھمکارانم در سفارت بود. رسانه ھای فرانسه بجز فيگارو ويک 

تلويزيون و راديو ھا ھمگی موافق تغيير   -خبرگزاريھاکوچک ديگر  روزنامه  
، و بدون پروا از آيت هللا خمينی و گروه زيادی از رژيم در ايران بودند

مخالفين پشتيبانی مينمودند....!! در ھمين احوال دوک و دوشس دوال 
روشفوکو که از دوستانم بودند مرا برای ھفته اول دسامبر به شام دعوت 

دند و با اصرار زياد تقاضا کردند که ھيچ عذروبھانه ای نياورده و حتما  نمو
 Walterاين دعوت را بپذيرم چون ميھمان اصلی آقای آننبرگ  

Annenberg       سفير آمريکا در لندن در راه بازگشت به آمريکا از راه
  پاريس تقاضا نموده بودند که اينجانب را غير رسمی مالقات نمايد. 

  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‡Š   __________ 
 

) تن از سناتور ھا و وکال و چند وزير ٢٠نزديک به بيست (شب موعوددر 
پيشين نيز در اين ضيافت حضور داشتند. پس از صرف شام آقای  

Annenberg  دست من را گرفته و به يکی از اتاق ھای پھلويی برد و
؛ از اوضاع ايران بينھايت متوحشم و به ويژه از اخباری که  اظھار داشت

يع بسيار بدی را پيش بينی مينمايم و به اينجھت ميخواستم بدستم ميرسد وقا
شما بطور خصوصی به اعليحضرت بگوييد اگر ميخواھيد تخت و  توسط  

تاج خودتان را حفظ کنيد بايد مقاومت نموده و با کمال قدرت اين شورش را  
  سرکوب نماييد واال اميد ديگری نيست! 

  
از طرف دولت آمريکا است که بطور از ايشان پرسيدم آيا  اين پيغام رسمی و

محرمانه از طريق من بايد باطالع برسد چون بطوريکه ميدانيد مدتی است 
سفير   -وزير خارجه -که پيغام ھای ضد و نقيضی از طرف رييس جمھور

آمريکا در تھران و برخی مقام ھای مھم کشور آمريکا ميرسد که معلوم 
باينجھت من نميدانم اين پيغام نيست سياست دقيق آمريکا کدام است؟؟! و 

شما را چگونه به عرض شاھنشاه برسانم؟! آقای اننبرگ فورا اظھار داشت 
نه، اين يک پيام خصوصی است و به ھيچوجه از طرف دولت آمريکا يا  
رييس جمھور نبوده و تنھا احساسات شخصی خودم ميباشد که ميخواھم 

م در اين باره آيا با شخص  اعليحضرت متوجه حقايق باشند. از ايشان پرسيد
ديگری ھم گفتگو کرده ايد؟  اظھار داشت خير ولی تاچند ساعت ديگر به 
واشنگتن وارد ميشوم و در نظر دارم فورا با اردشير زاھدی سفير شاھنشاه  

  تماس گرفته و عين مطالب را به ايشان نيز بگويم.    
  

يديدم، چون خيلی از ايشان تشکر کردم ولی خودرا در محظور عجيبی م
نميتوانستم اين پيغام را توسط وزارت خارجه که ديگر اعتمادی به آن نبود 
ارسال دارم و گذشته از آن وزير خارجه نيز در تھران نبود و ارتباط تلفنی 
ھم قطع شده بود. بنابراين تصميم گرفتم تا چند ساعت ديگر که سفير آمريکا  

قای زاھدی تماس بگيرم. کمتر به واشنگتن ميرسيد تامل نموده و سپس با آ
ساعت پس از آن، خود آقای زاھدی تلفن نمود و پرسيد؛ شرح مالقات   ٢۴از  

و پيام اننبرگ را از چه طريقی به تھران مخابره کرده ام و اظھار داشتم 
چون مرجع مطمئنی در تھران ندارم که اين مطلب مھم را توسط او به عرض 

  مشورت نمايم.  برسانم در انتظار بودم که با شما
  

آقای زاھدی اظھار داشت: «شاپور، درنظر دارم فورا به تھران بروم و بھتر 
است که تو ھم با من بيايی. شخصا در مورد پيام سفير آمريکا با اعليحضرت 
گفتگو نموده و شايد بتوانيم نظرشان را در مورد وقايعی که در شرف اتفاق  

زاھدی اظھار داشت دوباره به تو  است روشن نماييم» فورا پذيرفتم و آقای
چند ساعت پس از آن آقای زاھدی تلفن کرده و اظھار داشت که   -خبر ميدھم

اميرخسرو افشار وزير خارجه که در سازمان ملل در نيويورک ميباشد در 
محظور است که ترا به تھران بخواھد وبھتر است که تقاضای يک ھفته  



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‡‹   __________ 
 

ی. باز ھم قبول نموده و فورا  مرخصی نموده و خصوصی به تھران بياي
  تقاضا کردم و جواب آن بالفاصله رسيد. 

  
سه روز پس از آن به اتفاق آقای زاھدی که برای ھمراھی با من از راه  

  پاريس مسافرت مينمود به تھران حرکت کرديم. 
  

دسامبرھواپيمای ارفرانس ما در فرودگاه  ١۵شب  ١١:٠٠نزديکی ھای 
چند تن از دوستان آقای زاھدی با وجود حکومت مھرآباد به زمين نشست و  

نظامی برای استقبال آمده بودند از جمله سرلشگر منوچھر خسروداد که  
وجودش برای گذشتن از سد ھای گوناگون حکومت نظامی کامال ضروری 

شب به منزل  ١٢:٣٠بود حضور داشتند و باالخره نزديکی ھای ساعت 
مشيره ام ناھيد آفاق در انتظارم بودند احمد علی خان که به اتفاق مادر و ھ

  وارد شدم.  
  

روز  ١٢:٠٠روز پس از آن تشريفات وزارت دربار اطالع دادند که ساعت 
دسامبر در کاخ نياوران شرفياب خواھم شد. روز موعود در کاخ  ١٧

نياوران؛ آقايان رضا قطبی سرپرست راديو تلويزيون ايران، امير طاھری 
مه کيھان را ديدم که در انتظارند. ھر دو تن از ديدن سردبير انگليسی روزنا

من اظھار شادمانی (!) زيادی نموده و پس از مذاکرات کلی در باره اوضاع  
و بدبينی کامل آنھا نسبت به آينده تقاضا داشتند وقايع را به عرض شاھنشاه 
برسانم. در دفتری پھلويی صدای آقای فريدون موثقی را شنيدم ووقتی من 

يد با محبت تمام روبوسی و اظھار داشتند که گزارش مالقات ھای من را د
را با امام موسی صدر  در قاھره مطالعه نموده (شرح آن جداگانه داده شد)،  
وخيلی تحت تاثير قرار گرفته اند بعالوه ايشان ھم برای عرض گزارش  

م و اقداماتی که در باره مفقود شدن امام موسی صدر نموده اند شرفياب بود
  گفتند که شاھنشاه در مورد فاميل موسی صدر اوامری به من خواھند فرمود. 

  
گذشته بود که آقای خزعل آجودان کشيک  ١١:٠٠چند دقيقه از ساعت 

در مقابل دفتر شاھنشاه با   -اينجانب را به دفتر اعليحضرت راھنمايی نمود
برخورد کردم و آقايان عبدهللا انتظام و دکتر امينی که باھم شرفياب بودند 

پس از معارفه وروبوسی چون فرصت نبود قرار شد که بعدا حضورشان 
  رفته و مفصال در باره اوضاع در فرانسه مذاکره نماييم. 

   
ھنگام ورود به دفتر اعليحضرت طبق رويه معمول تعظيم کردم و سپس تا  

قيافه شاھنشاه ظرف اين  -چند قدمی شاھنشاه پيش رفته و منتظر ايستادم
چند ماھی که افتخار شرفيابی نداشتم بکلی تغيير نموده بود. بسيار ضعيف 

من رنگ صورت کامال مات شده بود  و اثرات رنج و محنت که  -شده بودند
آنرا به وضع سياسی و فشار روحی تعبير نمودم در صورتشان آشکار بود. 



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‡Œ   __________ 
 

گره کراوات شل و آويزان و موھا کمی ژوليده بود. ھمانند ھميشه محبت در 
  چھره شاھنشاه  ديده ميشود ولی بی حوصلگی کامال محسوس بود.

  
دست پادشاه را با احترام بوسيده و بعرض اوضاع سياسی در فرانسه از  

ريخ ورود آيت هللا خمينی پرداختم، و به عرض رساندم بطوريکه حس تا
ميکنم مقامات فرانسوی توجه زيادی به اعتراض ھا و مکاتبه ھای سفارت  
نمی نمايند وبه ويژه رسانه ھای فرانسه بابدست گرفتن علم «حقوق بشر» 
و تحت تاثير احزاب دست چپ حمالت سختی به تمام اقدامات دولت 

ينمايند. سپس مفصال جريان ديدار با اننبرگ سفير آمريکا در شاھنشاھی م
لندن را که تاکيد مينمود حضور شاھنشاه در ايران و اقدامات جدی برای 
برطرف کردن اين غائله تنھا شانس ايران است که از تغيير رژيم و حفظ تاج 

  و تخت پادشاھی حفاظت مينمايد به عرض رساندم.  
 

ا سفير آمريکا در لندن و پيغامی که داده بودند توسط فرمودند از مالقات تو ب
زاھدی مطلع شدم البته احساسات اننبرگ سفير آمريکا در لندن قابل تقدير 
است ولی من بھيچوجه و تحت ھيچ عنوانی بروی ھموطنانم تير اندازی 
نخواھم کرد و اين غائله بايد از راه سياسی حل شود و اال راه غلطی را  

  ايم. انتخاب کرده 
  

سپس در مورد پيام ژيسکاردستن رييس جمھوری فرانسه (جداگانه نوشته 
شده)، «درباره ورود و شرايط اقامت آن شخص (شاھنشاه بھيچوجه 
نميخواست آيت هللا خمينی را بنام اظھار داشته باشند)، در فرانسه نيز 

  . مخالفتی نداريم و اميدواريم که پيغام رييس جمھوری فرانسه اجرا شود»
  

شما بايد با اين شخص! و اطرافيان او مانند سپس به اينجانب فرمودند: «
يک تبعه ايرانی رفتار نماييد واگر برای امری به سفارت رجوع نمودند، طبق 
قوانين مربوط به کار آنھا بايد رسيدگی شود، تا دنيا متوجه شود که ما حتی  

  ».مينماييم  با مخالفين خودمان نيز طبق قوانين و مقررات رفتار
  

سپس شاھنشاه فرمودند: «بخاطر دارم ھنگاميکه در قاھره بودی  سيد 
موسی صدر با شما در تماس بود و اکنون با وجوديکه اقدامات زيادی برای 
يافتن او بعمل آمده است تا کنون  نتيجه ای حاصل نگرديده و بھر حال طبق  

احتياج به گذرنامه ايرانی  اطالع ھمسر و فرزندان او در پاريس ميباشند و 
دارند، فورا طبق مقررات برای آنھا گذرنامه صادر کرده و در ضمن اگر  
احتياج مالی دارند ھر مبلغی را که الزم ميدانيد به آنھا بپردازيد و فورا به 

  دفتر من اطالع دھيد».
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سپس شاھنشاه فرمودند: «زودتر به پاريس برگرديد وھمانطوريکه دستور 
م وظيفه نماييد» دست شاھنشاه را با احترام بوسيدم و اين آخرين دادم انجا

  باری بود که سعادت زيارتشان را داشتم. 
  

پيش از خروج، آقای خزعل آجودان کشيک وارد شد و به شرفعرض رسانيد 
که علياحضرت شھبانو اطالع يافتند که بھرامی شرفياب ميباشند و مايلند 

  ايشان را فورا ببينند. 
  

ضرت فرمودند: «ببنين علياحضرت چه ميفرمايند واگر احتياجی به اعليح
  مذاکره مجدد با من داشتی مراجعت کن».

  
از کاخ جھان نما که دفتر شاھنشاه در آن بود تا کاخ محل اقامت شھبانوصد 
متر فاصله نبود، که بفوريت طی نمودم و چند دقيقه بعد حضور علياحضرت 

مورد وقايع و نگرانی عميق که از اوضاع  شرفياب بودم، شھبانو مدتی در 
داشتند سخن گفتند و سپس يکباره وارد موضوع شده و گفتند: «آقای 
بھرامی، شما مورد اعتماد اعليحضرت و من ميباشيد وبخوبی ميدانيد که 
اوضاع خيلی نگران کننده شده است و من بفکرفرزندانم ميباشم در اين وضع 

اينجھت فکر کردم شما واالحضرت فرحناز را بيشتر از ھمه رنج ميبرند وبه  
بطور محرمانه ھمراه خودتان به پاريس برده و چون اخيرا فرحناز و بچه 
ھا پس از دو ھفته اقامت در سفارت از پيش شما آمده اند وبخوبی با شما و  
ھمسرتان آشنا ميباشند و من نھايت اعتماد و اطمينان را به شما و ھمسرتان 

رم راحت خواھد شد» به عرض علياحضرت رسانيدم که دارم لذا کمی فک
نھايت افتخار است که بتوانم واالحضرت فرحناز را ھمراه ببرم ولی چگونه 
ممکن است که ايشان محرمانه در سفارت بمانند وکسی از حضورشان در  
آنجا آگاه نگردد؟ علياحضرت بايد توجه بفرمايند که متاسفانه تمام اخبار 

عی و کوششی که در حفظ آنھا به عمل ميآيد مرتبا به خارج سفارت با تمام س
نشر ميبابد و در حقيقت بجز يکی دو تن از ھمکاران متاسفانه تحت تاثير 
وقايع قرار گرفته اند، بنابراين جنبه محرمانه بودن مسافرت واالحضرت 
بکلی منتفی است. به ويژه که به محض ورود به فرودگاه گذرنامه ايشان  

ود و ديگر حريف روزنامه نگران نبوده و با وضع سياسی فعلی ديده ميش
اقامت آيت هللا خمينی در پاريس يک معضل جديد به بقيه اضافه خواھد شد. 
شايد اگر واالحضرت با گذرنامه عادی و بنام دخترم ستاره بھرامی با من 
بيايند بتوانم يکی دو ھفته ايشان را بعنوان دخترم که فعال در اسکاتلند  
تحصيل ميکند وھمسن واالحضرت ميباشد نگھداری نمايم تا تصميم بعدی 

  گرفته شود. 
  

علياحضرت فرمودند: «اين فکر خوبی است بنابراين شما تا فردا صبر کنيد 
شب تلفن منزل زنگ زد و   ١١:٠٠تا من با اعليحضرت مذاکره کنم. ساعت  

مفصال با   علياحضرت خودشانرا معرفی و اظھار داشتند: «آقای بھرامی
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اعليحضرت مذاکرده کردم فرمودند ما بايد ھرسه فرزندانمان را باھم به خارج 
  بفرستيم بنابراين مسافرت فرحناز فعال منتفی است».

  
روز پس از آن بااولين ھواپيمای ملی به پاريس برگشتم. ناگفته نماند که در  

لوم شد که  فرودگاه مھرآباد پرواز به مدت يکساعت و نيم تاخير داشت و مع 
علت آن شخص حقير بوده ام که گويا گــــــروھی با مسافرت من مخالف  
بوده اند و باالخره با تلفن آقای خوانساری معاون وزارت خارجه وساير مقام  

  ھای کشوری توانسستم به ھواپيما سوار شوم...!  
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_________    ƒˆ„   __________ 
 

 تقاضاي احضار نماينده خبرگزاري فرانسه ازايران  
  

ھای فرانسه و راديو تلويزيون ھا تقريبا بدون استثنا، گذشته از خبر  رسانه  
ھا، نا آرامی ھا در ايران به شرح و تفصيل، و در باره اقامت و اقدامات آيت  
هللا خمينی برعليه دولت شاھنشاھی پرداخته و داستانھای زيادی منتشر 

ارج و حتا مينمودند، که جلوگيری از آن نيز از عھده کادر محدود سفارت خ 
غير ممکن بوده ولی ھرروز به روزنامه ھای معتبر پاسخ و تذکر ھای الزم 
داده ميشد و ھمچنين با استفاده از قول رييس جمھور فرانسه در مورد اقامت 
و جلوگيری از فعاليت ھای سياسی خمينی برعليه دولت شاھنشاھی به 

  د ارسال ميداشتم.وزارت خارجه فرانسه يادداشت  ھای اعتراضی با ذکر موار
  

در چنين احوالی وزارت خارجه بنابه تقاضای وزارت اطالعات درخواست 
مينمايد نماينده خبرگزاری رسمی فرانسه را که در تھران اقامت داشت به 
علت گزارش ھای نادرست  و با تعمد که از فعاليت مخالفين و نا آرامی ھا  

  وب نمايند.خبر ميداد از ايران احضار و شخص ديگری را منص
  

در پاسخ از وزارت خارجه خواستم اطالعات بيشتری در اين باره در اختيارم 
  بگذارند تا بتوانم رسما اقدام ھای الزم معمول دارم.  

  
شوربختانه پاسخ تقاضايم دو کلمه بود که طبق امر شاھنشاه فورا اقدام  

يکی از روزنامه  ١٩ Roger Bouzinacنماييد! فردای آنروز از آقای  
نگاران معروف که رييس خبرگزاری فرانسه بود تقاضای مالقات نمودم. 
نامبرده با عذر و بھانه ھای واھی از ديدار با من پرھيز ميکرد باالخره قرار  

روز پس از آن اورا در دفترش مالقات کنم. در ساعت  ١٩:٣٠شد ساعت 
بسته واداره تعطيل  موعود ھنگاميکه به ساختمان خبرگزاری رسيدم درھا

شده بود. با اصرار آنقدر زنگ درورودی را فشار دادم تا باالخره پس از  
را که شخصا در را ميگشود در مقابل خودم يافتم   Bouzinacدقايقی آقای  

که من را به دفترش راھنمای مينمود. خيلی شگفت زده شده بودم و نامبرده 
شت آقای سفير تعجب نکنيد که بخوبی متوجه حالت من شده بود اظھار دا

نميتوانستم شما را در ساعت اداری بپذيرم چون ھمکاران در جھت مخالف  
شما ھستند و ترجيح دادم در اين ساعت که خبرگزاری تعطيل است شما را  

    ٢٠بپذيرم! 
  

 
١٩ -  ans) (à 82né le 28 juillet 1920 à Albi et mort le 2 février 2003  Roger Bouzinac

à Paris, est un journaliste et patron de presse qui a dirigé l'Agence France-Presse 
de 1978 à 1979.  

اين آقا اگر نگران بود ميتوانست به سفارت بيايد و با سفير شاھنشاه آريامھر ديدار کند.  -  ٢٠
  عذر بدتر از گناه می آورد.
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بھر حال با ايشان به تفصيل گفتگو نموده و تقاضای وزارت خارجه را مطرح 
رده به وظيفه خود عمل نموده و اخبارايران را  کردم؛ اظھار داشت که نامب

ھمانطور که ساير خبرگزاری ھا مخابره مينمايند ارسال ميدارد و احضار  
دروغ ويا دسته    -نامبرده غير ممکن است؛ ولی اگر مدارک و داليلی بر تعلل

بندی و ارتباط مشکوک با مخالفين ارائه بدھيد حتما از او بازخواست ميشود، 
درکی جز آنچه در باال گفته شد در دست نبود. با اين حال پس افسوس که م 

ازگفتگوی مفصل او را راضی کردم که با تقاضای نماينده خود برای دوماه  
مرخصی از تھران موافقت کند. پيش خود فکر ميکردم که پيروزی بزرگی 

  در اينمورد بدست آورده ام وجريان را ھمان شب به تھران تلکس کردم.  
  

نروز پاسخ از وزارت خارجه با امضای معاون سياسی رسيد (وزير فردای آ
خارجه در مسافرت بود) که «تلگراف شما به شرفعرض رسيد فرمودند 
سفارت ما در پاريس يکی از بدترين نمايندگيھاست ووظايف خودرا درست  
انجام نميدھد...!» خيلی ناراحت شدم وبا وجود اينکه ميدانستم موقع مناسبی 

سخگويی نيست تصميم گرفتم در اين مورد بخصوص، سکوت ننمايم. برای پا
اتفاقا برادرم احمد علی خان در پاريس نزد من بود و با مشورت و راھنمايی 
معظم له تلگراف مفصلی مبنی براين که اين وزارت اطالعات ايران است که 
د وظايف خودرا درست انجام نداده و مخبرين خارجی را راھنمايی نمی نماين

واال اين سفارت چگونه ميتواند جلوی نشريات يک مملکت آنھم فرانسه را  
  که نمايندگان آنھا از تھران خبر مخابره مينمايند را بگيرد....!؟ 

  
بنابراين اقدامات الزم بايد در تھران انجام شود که اطالعات صحيح و درست 

مايی بنمايند تا از در اختيار نمايندگان جرايد خارجی قرار داده و آنھا را راھن
نشر و مخابره اخبار نادرست جلوگيری شود.  ھمکاران سفارت سعی زياد 
کردند که من را از مخابره اين تلگراف منصرف نمايند زيرا با وضع نا آرام  
کشور ميترسيدند که ھمگی را يکباره به تھران احضار و مورد بازخواست 

ردن چند واژه که کارمندان قرار دھند، ولی تلگراف مورد بحث با اضافه ک
سفارت ھمگی به قانون اساسی ايران وفادارند مخابره شد و چند روز پاسخی 
نيامد. تنھا آقای خوانساری معاون اداری تلفنی اظھار داشتند تلگراف تو  

  ھيجانی در وزارت خارجه ايجاد نموده است.
  

چند روز پس از آن پاسخ تلگراف رسيد که از شرفعرض گذشت و فرمودند 
ھمينطور اقدام شود!!  و خيال ھمکاران راحت شد که با گفتن حقايق مورد  

  عتاب قرار نخواھند گرفت. 
  

ناگفته نماند که چند روز پس از آن؛ دوست گرامی من اميرخسرو افشار  
از لندن تلفنی اظھار داشت از  وزير خارجه در راه مراجعت از سازمان ملل 

تلگراف تو در مورد جرايد فرانسه مطلع شدم و با آشنايی زيادی که با 
روزنامه نگاران فرانسه دارم به پاريس آمده ويک ترتيب قطعی برای اين 
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ھرچه انتظار کشيدم زيارت وزير خارجه در پاريس نصيبم   -مطلب خواھم داد
اآرامی ھا که از تھران دريافت ميداشتند نشد و جرايد کماکان به نشر اخبار ن

  ٢١ادامه دادند.  
  

آقای اميرخسرو افشار چندين سال سفير شاھنشاه در فرانسه بودند و از  
قرار گفته خودشان وپيرو مذاکره تلفنی با من در بازگشت از سازمان ملل با  
آقای دوگيرنکو وزير خارجه فرانسه در يک ھواپيما بوده اند ووزير خارجه 

رانسه به ايشان قول داده بود که توجه روزنامه نگاران را به وضع حساس ف
ايران جلب نمايد ولی اضافه کرده بود که رسما ھيچ اقدامی نميتواند بکند و 

  اين امر در زمانی دراز ميتواند تحول پيدا کند _(!)_ 
  
  
  
  

  

 
 Agenceتد پرس، رويترز و خبرگزاری فرانسه تمام رسانه ھای بزرگ دنيا مانند آسوشي -  ٢١

De France    از يک مرکز بين المللی دستور ميگيرند که زير پوشش سازمان پنھانی بنام
بيلدربرگ ميباشد و خبرگزاری فرانسه که سومين خبرگزاری از نظر بودجه و شمار خبرنگار 

تا  ١٩٧٩تا  ١٩٧۶بين سالھای خبرھای مربوط به ايران در در مورد ميباشد بسيج شده بودند تا 
در حاليکه اين واژه ھا تايپ ميشود بيش از تحميل خمينی به ايران ھرکاری ميتوانند انجام بدھند. 

) ھفته است در تمام شھر ھای فرانسه آشوب است و سوزاندن و نابود کردن مراکز و ٩نه (
ولی تقريبا خبرگزاری ھا  ساختمان و اتومبيل ھا از سوری «ژيله زرد ھا» ھمچنان ادامه دارد

مطلبی در اينباره پخش نميکنند. اما مورد ونزوئال با فوريت روی اکران ھا می آيد و کسی که در 
خيابان درحال شورش است اعالم ميکند رييس جمھور خودسر است ھمه دنيا آنرا ميپذيرند؛ اما 

سوی ژيله زرد ھا انعکاس   درخواست استعفا برای آقای امانوئل ماکرون رييس جمھوری فرانسه از
  ندارد. 
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_________    ƒˆˆ   __________ 
 

  امپراتور بوكاساJean-Bédel Bokassa  
  

مسائل گوناگون سياسی که راستی زندگی را در اين ھنگامه گرفتاريھا و 
طاقت فرسا کرده بود، منشی امپراتور بوکاسا؟! تلفنی اظھار داشت که  
امپراتور تقاضا دارند مرا ھرچه زودتر مالقات کند. خيلی شگفت زده شدم،  
چه مسئله ايست که اينقدر با شتاب ديدار من را ايجاب ميکند. آنھم کشوری 

  در آفريقای مرکزی؟! 
  

برای ھفته بعد وقت مالقات گذاشتم و با اتوموبيل تشريفات سفارت که تنھا 
ژوييه جشن فرانسه  سوار شده    ١۴يکبار پيشتر از آن برای شرکت در رژه  

 ۴٠در حدود   Chateauبودم بسوی محل اقامت امپراتور که در يک 
  کيلومتری پاريس بود رھسپار شدم.  

  
در ھر نقطه ای قرار دارد   Chateauدر وروديه قصر (درفرانسه صدا ھا  

که نميتوان به تمام آنھا قصر گفت و محل اقامت امپراتور ھم بنظر من يک 
خانه ييالقی بزرگ بود که احتياج به تعميرات عمده داشت)، چند پاسبان 

دايت (ژاندارم) فرانسوی بودند و منشی امپراتور من را بدرون ساختمان ھ
کرد. در طبقه ھم کف سالن بزرگی بود که چندين ميز تحرير و کارمندان  
نشسته بودند. من ھم در يک مبل گوشه سالن به انتظار نشستم. دقيقه ای 
نگذشت که امپراتور بوکاسا که يک لباس کاکی سربازی آستين کوتاه پوشيده 

يلی بود با عصای مخصوص مارشالی وشايد امپراتوری وارد شدند و خ
دوستانه به سمت من آمده وروبوسی کرديم. سپس به اتاق مجاور که دفتر 
ايشان بود رفته و به من اظھار داشتند؛ ھمانطور که ميدانيد با سختی و 
مجاھدت زياد توانستم کشورم را از متالشی شدن نجات داده و ثبات و آرامش  

مع کرده و صلح  برقرار کنم! به ويژه توانستم کومونيست ھارا بکلی قلع و ق
برقرار سازم و اکنون موقعی رسيده است تا بتوانم به ديدار برادرانم  
پادشاھان وروسای جمھور ساير کشور ھا بروم، از اينجھت ميخواستم که 
شما اين مطالب را به شاھنشاه عرض نموده و ترتيبی بدھيد که ھرچه زودتر 

  به مالقات ايشان نايل شوم. 
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رام گفتم که اين  موضوع را که بی نھايت اھميت دارد در  البته با تمام احت 
اسرع وقت گزارش خواھم نمود. ھنگام خداحافظی نيز امپراتور تا پای 
اتوموبيل من را مشايعت کردند و اگر گزاف نگفته باشم راننده سفارت را به  
کنار زده و درب اتوموبيل را برايم گشودند، شايد اين رويايی بود که يک  

  ور اينقدر به من احترام ميگذارد...!   فيلم شدنی بود...! امپرات
  

يھرحال گزارش مالقات را مستقيما به دربار شاھنشاه فرستادم، مدتی اين 
گزارش بی جواب ماند و ھرچند روزی از دفتر امپراتور جويای پاسخ 
ميشدند. ناچار گزارش را پيگيری کردم. چند روز پس از آن آقای ھويدا 
جا  وزير دربار تلفنی اظھار داشتند؛ شاپور خودت نيز ميدانی وضع ما در اين

خوب نيست و خواھش ميکنم سروته موضوع را ھم بياور و چون اصال 
به  –ارتباط با چنين اشخاصی آنھم در اين موقعيت بھيچوجه صالح نيست 

دفتر امپراتور تلفن و در پاسخ گفتم شاھنشاه از نيت امپراتورداير به سفر  
 به ايران خوشحال شدند و چون برنامه ھای ايشان فشرده است فعال اين

ديدار که بايد مقدمات آن پيشتر و با دقت و وقت بيشتری مھيا شود بنابراين 
در برنامه شاھنشاه برای مسافرت تعيين و متعاقبا به آگاھی امپراتور رسانده  

  خواھد شد. 
  

  سال بعد ھمگی دربدر شديم! 
  

بوکاسا يک گروھبان ارتش آفريقای مرکزی بود که با يک دسته از سربازان  
نسه کودتا کرد و يک جشن بزرگ که اغلب روسئای کشور ھا و کمک فرا

  ويا نمايندگان آنھا شرکت کرده بودند خودرا امپراتور ناميد.
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  تلفن آقاي اردشير زاهدي از تهران با تقاضاي شاهنشاه براي
  دعوت شدن به قاهره و رباط

  
بھمن که اوضاع ايران بکلی دگرگون شده بود و از ھر طرف   ١٨نزديک 

اخبار بدی بگوش ميرسيد بی نھايت نگران بودم، به ويژه که در مقابل  
پرسش خبرنگاران و ديپلمات ھا پاسخی نداشتم که از اوضاع ايران بدھم و 
سعی ميکردم با جواب ھای کلی و مختصر از دست آنان خالص شوم ولی 

  امکان نداشت...!  
  

ر زاھدی از تھران  شب بود که تلفن اتاقم زنگ زد و آقای ارشي  ٩:٣٠ساعت  
اظھار داشت چندين ساعت است که به اتفاق اعليحضرتين سعی ميکنيم با 
تو تلفنی صحبت نماييم ولی ھمانطوريکه ميدانی به علت اعتصاب کارمندان 
مخابرات تلفن کردن تقريبا غير ممکن شده است و حاال بطور اتفاق و شانسی 

ر حضور اعليحضرتين مطالبی ارتباط برقرار شده و قبل از قطع مجدد تلفن د
را که شاھنشاه ميخواستند خودشان بتو بگويند را تکرار ميکنم: قرار است  
که اعليحضرتين بزودی برای مدتی به خارج مسافرت کنند البته مقصد اصلی  
آمريکا است اما مايلند قبل از آن مدتی در مصر و بعد در مراکش اقامت  

رتباط با پرزيدنت سادات و پادشاه بنمايند و چون به علت اعتصاب ھا، ا
مراکش فعال غير ممکن است از تو ميخواھند که فورا با آنھا مذاکره بنمايی 
که از اعليحضرتين دعوت نمايند، قبال بآنجا مسافرت کنند و سپس چند کلمه 
ديگر در باره اھميت اين مطلب که بايد با سرعت و عجله انجام شود تاکيد 

  ديد. نمودند و تلفن قطع گر
  

پس از تلفن ناراحتی فکری من صد برابر شد، زيرا فکر کردم که آمريکا 
ھنوز موافقت خود را بااين مسافرت اعالم نکرده و از طرف ديگر فشار 
داخلی مخالفان به اندازه ای است که بايد اعليحضرتين زودتر از ايران خارج 

ملکت که نزديک شوند ولی بازھم بخود اميد ميدادم که اقامت در اين دو م
ايران است باين دليل ميباشد که اوضاع داخلی را زير نظر داشته و بزودی 
به ايران باز خواھند گشت..! بھر حال درھمان ساعت با سفير مصر در  
پاريس ژنرال حافظ اسمعيل که با وی ارتباط بسيار نزديک و دوستانه داشتم 

مسافرت به قاھره به تماس گرفته و خواستم فورا تمايل شاھنشاه را در 
پرزيدنت سادات آگاھی دھند ولی برای تثبيت کار ھا خودم نيز با شماره تلفن  
مخصوص پرزيدنت سادات در قاھره تماس گرفته و خوشبختانه موفق شدم 
با خود پرزيدنت سادات در آن ساعت ديروقت شب مذاکره و پيام شاھنشاه 

ی فوق العاده اظھار داشت  را به ايشان بگويم. پرزيدنت سادات با مھربان
مصر منزل شاھنشاه است و ھميشه مقدم معظم له گرامی است، خودم 

  مستقيما با شاھنشاه تماس خواھم گرفت. 
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پس از اين مذاکره فورا با دوست قديمی خود واالحضرت موالی عبدهللا برادر 
اعليحضرت ملک حسن پادشاه مراکش که در رباط بود مذاکره و از ايشان  

تم پيام شاھنشاه را به استحضار اعليحضرت ملک حسن برسانند و به خواس
ويژه فوريت واھمميت آنرا نيز چند بار تکرار کردم. يکساعت بعد واالحضرت 
موالی عبدهللا آگاھی داد اعليحضرت ملک حسن ميفرمايند مقدم اعليحضرت 

  گرامی است و توسط سفير خودمان در تھران تماس خواھيم گرفت. 
  

بامداد تا به بعد ھرچه سعی کردم با تھران تماس  ٢:٠٠ز ساعت ولی ا
برقرار نمايم امکان نيافت و صبح زود چندين تلکس بعنوان آقای زاھدی به 
وزارت خارجه و دربار فرستادم که اوامر انجام شدولی گويا اين تلکس ھا  

  ٢٢ھرگز به مقصد نرسيدند! 
  

ارت آمريکا در تھران با بعد ھا معلوم شد که پرزيدنت سادات توسط سف
سفير     William Sulivanخاطرات  –اعليحضرت تماس گرفته اند. 

  آمريکا در ايران.
  

  

  
 

از مدت ھا پيش گروھی جوان در بسياری از وزارتخانه ھا ازجمله وزرات خارجه به  -  ٢٢
استخدام در آمده بودند که بعدا معلوم شد عواملی نفوذی با افکار علی شريعتی بوده اند. ھمان افراد 

داره رمز را به کنترل خود در آورده در بزنگاه تاريخ خرابکاری و ميزھا و اداره ھا به ويژه ا
  بودند.  
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 پايان ماموريت در پاريس  
  

) که دکتر شاپور ٢۵١٧=    ١٩٧٨( ششم ژانويه    ١٣۵٧ديماه    ١۶در تاريخ  
بختيار به نخست وزيری منصوب و کابينه خود را حضور شاھنشاه معرفی  
نمود، وزير امور خارجه آقای احمد ميرفندرسکی بود که موجب نھايت 
خوشوقتی ما ھم گرديد. نزديک به دو ھفته پس از اين انتصاب آقايان اردشير  

اھدی و اميرخسرو افشار باتفاق تلفنی از تھران خبر دادند که بزودی من  ز
  را از پاريس احضار خواھند کرد. 

  
روز پس از آن آقای ميرفندرسکی وزير خارجه تلفن نمود و ضمن ابراز  
دوستی و صميمبت اظھار داشتند که طبق  قانون و مقررات وزارت امور 

اريس به علت داشتن ھمسر فرانسوی خارجه انتصاب اينجانب به سفارت در پ
غير قانونی بوده است و ناچار ھستند من را احضار بنمايند ولی چون اين 
امر مقرراتی و نسبت به من ھمه نوع اعتماد واطمينان وجود دارد مايلند در 
کشور ديگری از من استفاده شود و طبق دستور آقای دکتر بختيار نخست 

ت سفارت شما در دانمارک بعمل خواھد وزير بزودی تقاضای آگرمان جھ
آمد و اظھار داشتند آيا با اين پست تازه موافق ميباشيد؟ به ايشان عرض 
کردم ھميشه خادم وطن بوده و دستورات دولت ووزارت متبوعه را با کمال  
احترام اجرا خواھم نمود. روزپس از آن؛ تلگراف رسمی وزارت خارجه 

در فرانسه واصل گرديد و دستور داده شده    مبنی بر خاتمه ماموريت اينجانب
بود که فورا سفارت را به نفر دوم تحويل داده و در جمع آوری اثاثيه خود 
يکماه اجازه دارم در محل رزيدانس سفارت اقامت نمايم وبرای اين يک ماه 

 Merimetنيز تقاضای مرخی نمايم. به محض وصول تلگراف از آقای 
فرانسه وقت مالقات گرفته و روز پس از آن    رييس تشريفات وزارت خارجه

به ديدنش رفته و پايان ماموريت خود را به وی اعالم و نفر دوم سفارت  
  آقای کاردان را به عنوان کاردار موقت معرفی نمودم.* 

  
سپس از آقايان کاردان و زاھدی منش، دبير دوم سفارت که سمت منشی 

و نامه ھای خصوصی اينجانب مخصوص من را داشت تقاضا کردم پرونده ھا  
را گرد آوری نموده و به کارھا رسيدگی بنمايند واگر موضوع مھمی اتفاق  
افتاد که به من احتياج داشتند تماس بگيرند واال از اين ساعت به ھيچوجه 
کاری و مسئوليتی در سفارت ندارم و ھمانروز نيز به اتفاق ھمسرم به 

  بکلی دور شدم.   شھری در جنوب فرانسه مسافرت نموده و
  

روز سه شنبه ھفته پس از آن برای گرد آوری اثاثيه به پاريس برگشته و 
مستقيما به محل اقامت رفته و مشغول گرد آوری وسايل شخصی بودم که  

 ١٠:٠٠ھنوز يکساعت از ورودم نگذشته بود يعنی نزديکی ھای ساعت 
ی به سرکنسولگری بامداد آقای کاردار موقت  تلفنی آگاھی داد که گروه زياد

در قسمت جنوبی پشت سفارت ريخته و آنجا را  اشغال کرده اند؛ چه بايد 
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بکنيم؟ به ايشان گفتم شما کارمند با سابقه وزارت خارجه بوده و فعال کاردار  
موقت ميباشيد و ميدانيد که من را احضار نموده اند بنابراين خودتان تصميم 

فورا درھای سفارت را بسته و به پليس  بگيريد ولی حاال که از من ميپرسيد  
اطالع دھيد که محافظت بيشتری بنمايند و خودتان با مھاجمين مالقات و 

  سعی کنيد آنان را به آرامی از سرکنسولگری خارج بنماييد. 
  

نيمساعت پس از آن دوباره آقای کاردان تلفنی اطالع داد که اين افراد سفارت  
در خطر است، اقدامی بکنيد...! به ايشان  را ھم اشغال کردند و جان ماھا 

گفتم شما  را رسما به وزارت خارجه فرانسه معرفی نموده ام؛ نترسيد و از  
پليس بخواھيد که مداخله کنند.... ولی آقای کاردان با اصرار تقاضا مينمود 

  که من اقدام کرده و کمک نمايم. 
  

ا رييس تشريفات فورا به تشريفات وزارت خارجه تلفن کرده و خواستم ب
مذاکره کنم گفتند، در دفتر نيست واگر کاری داريد پيغام بدھيد! چون بيشتر 
کارمندان را شخصا ميشناختم با معاون تشريفات مذاکره کرده و ماجرا را به  
ايشان گفته و تقاضا کردم فورا پليس مداخله نموده و مھاجمين را از سفارت 

ت بعد اطالع داد که چون شما چھارروز اخراج کند.  معاون تشريفات نيم ساع
پيش رسما اعالم نموده ايد که ماموريتتان تمام شده است بنابراين تنھا کاردار  
سفارت ميتواند چنين تقاضايی بنمايد ولی به احترام شما به پليس دستور 
داده شد که در مقابل سفارت آماده باشد. به محض وصول يادداشت رسمی 

  نمود.  کاردار اقدام خواھند
  

يکساعت پس از آن دوباره آقای کاردان تلفن نموده و اظھار داشت با کمک  
يک افسر پليس از سفارت خارج شده و اکنون از يک کيوسک تلفن صحبت 
مينمايد(!) و ادامه داد که اين مھاجمين يا به اصطالح خودشان انقالبيون 

ايشان گفتم که مشغول شکستن اثاثيه وپاره کردن پرونده ھا ميباشند. به 
فورا يادداشتی تھيه و به پليسی که با شما است تسليم کنيد و شفاھا از او  
بخواھيد که داخل سفارت شده و اين اشخاص را بيرون کنند؛ ولی آقای 
کاردان اظھار نمود نميتواند چنين يادداشتی را تھيه نمايد و شفاھا ھم قادر  

تاسفانه اينجانب نيز ديگر نيست تقاضا کند چون جانش در خطر است؟! و م
ُ                                                 دسترسی به م ھر سفارت نداشتم که مستقيما اينکاررا انجام دھم.               

  
به آقای کاردار موقت گفتم پس تنھا راه شما مذاکره با مھاجمين است و سعی 
کنيد مذاکرات طوالنی باشد تا شايد راه حلی پيدا کنيم. نزديکی ھای ساعت 

اره تلفن کرد و اظھار داشت مھاجمين پس از نيمروز آقای کاردان دوب  ٣:٠٠
به دفتر رمز سفارت که ورود به آن بدون داشتن کليد مخصوص غيرممکن 
بود راه يافته و تمام بايگانی سری را نيز تصرف نموده اند و من را مجبور 
نمودند که تمام اتاق ھارا مھر و موم بنمايم. به ايشان گفتم اين گروه آشوبگر 
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قانونی ندارد و تنھا به مذاکرات ادامه دھيد و تالش  بوده و کارشان جنبه
  کنيد از سفارت خارج شوند. 

  
پس از نيمروز دوباره آقای کاردان تلفنی اظھار داشت    ۶:٠٠نزديک ساعت  

ُ                                   سفارت کامال تخليه شده و اتاق ھا م ھر و موم شده است و ضمانت کرده ام                                  
ُ                                   که تا فردا م ھر وموم ھا دست نخورده بماند و تمام ھمکاران و کارمندان             

سفارت را با اتوبوس به نوفل لوشاتو محل اقامت آيت هللا برده اند تا با  
  ايشان معارفه بنمايند...!!  

  
يکساعت پس از آن آقای کاردان باتفاق آقای کفايی رايزن درجه يک 
وسرپرست کنسولی به محل اقامت سفير آمدند تا تلفنی با آقای ميرفندرسکی 

جه تماس گرفته وگزارش وقايع را به نظر ايشان برسانيم. وزير امور خار
آقای وزيرخارجه در گفتگو به اينجانب فرمودند شما ديگر سفير نيستيد و 
نفر دوم سفارت که کاردار است گزارش بدھد، تا دستورات را بدھم! آقای 
کاردان گزارش روز را به تفصيل آگاھی داد و آقای وزير خارجه به ايشان 

اد که از فردا سفارت را تعطيل کنيد. پس از اين دستور آقای کاردار دستور د
موقت خيلی متوحش شد و اظھار داشت به مھاجمين قول داده ام که کارھا  
برطبق رويه جاريه ادامه خواھد داشت و آنھا فردا بامداد به سفارت خواھند 

ز ھم با آمد واگر سفارت را تعطيل کنم جان ھمه ما در خطر خواھد بود و با
التماس تقاضای کمک وراھنمايی مينمود. پس از مذاکرات زياد به ايشان 
گفتم ھمانطور که خودتان شنيديد من ديگر سفير نيستم و مسئوليتی ندارم 
که به شما دستور بدھم وبايد اوامر وزير خارجه را اطاعت کنيد و از فردا  

طر نباشد، بنابراين سفارت تعطيل باشد و در عين حال جان ھمکاران نيز در خ
بنظر من که جنبه مشورتی دارد اول به پليس آگاھی بدھيد که محافظت بيشتر 

دوم خود شما فردا ميتوانيد در دفترتان باشيد وبقيه ھمکاران  - معمول دارد
در منزل خودشان در انتظار دستور شما باشند و با اين ترتيب ھم دستور 

ان رفقا موقتا از خطر دور خواھد بود وزير خارجه را انجام داده ايد و ھم ج
  ٢٣و مذاکرات ما در ھمينجا خاتمه يافت. 

  
آقای مجيد کفايی رايزن درجه يک و سرپرست قسمت کنسولی به آقای 
کاردان ارشديت داشتند ولی ايشان با بھترين وجھی امور مھم کنسولی را  
اداره ميکردند و در ميان ايرانيان محبوبيت زيادی داشت. تغيير ايشان از  

زن اين قسمت مھم در اين وضع بحرانی صالح نبود و ناچار آقای کاردان راي
درجه دو را به سمت کاردار معرفی نمودم. بايد از اين گذشت آقای کفايی؛ 

 
ھمانگونه که آقای سيد جالل تھرانی به بھانه «خطر جانی» از ماموريتی که به او واگذار  -  ٢٣

شده بود شانه خالی کرد؛ ندانمکاری ويا شايد قدری گرايش غير قابل کنترل در درون افکار کاردار 
ماموريت سفير در ھنگامه ای چنان بغرنج درحاليکه   و ندانمکاری وزير خارجه در خاتمه دادن به

خمينی مورد پشتيبانی فرانسه ھم ھست و گذاشتن سفارت در کنترل کسانی که دو دلی و ترس و 
بی تجربگی برآنان مسلط بود نمايانگر برخی شايعه ھا است که امروز ميتوان به آن از ديدگاه يک 

  توطئه بين المللی نگاه کرد. 
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که متوجه و نگران اھميت مسئوليت خودشان در آن موقع حساس بودند 
  سپاسگزاری نمايم.

  
ساعت ده شب شاھزاده موالی عبدهللا برادر پادشاه مراکش از رباط تلفن  

ست که شما با اشغال سفارت  کرد و اظھار داشت راديو فرانسه اظھار داشته ا
موافق بوده ايد! به ايشان گفتم کامال دروغ است و استدعا ميکنم مراتب را  
به عرض شاھنشاه که در رباط ميباشند و ھمچنين اعليحضرت ملک حسن 
برسانيد که اينھا شايعاتی است که دشمن برای تضعيف روحيه بيشتر مينمايد 

  و رسما تکذيب مينمايم.
  

ن روزنامه ھای پاريس ھم ھمين خبر را منتشر کردند و اينجانب روز پس از آ 
شرحی مبنی بر تکذيب خبر و وفاداری و خدمتگزاری بی شائبه  به وطنم 
بخصوص اينکه بھيچوجه با آيت هللا خمينی تماس نداشته و به وظايف خود 

و   Le Mondeعمل مينمايم  به راديو فرانسه و دو روزنامه معروف 
Le Figaro    برای چاپ فرستادم که در ھمان صفحه خبر روز گذشته چاپ

که سردبير روزنامه لوموند و    Andre Fontainکنند و تلفنی از آقای 
سردبير فيگارو که آشنايی نزديک داشتم پرسيدم    Serge Maffretآقای  

شما که من را بخوبی ميشناسيد چرا چنين دروغی منتشر کرده ايد و منبع 
ه است؟ ھر دو آنان ضمن اظھار تاسف اظھار داشتند که خبر شما کی بود

  ٢٤منبع خبر سخنگوی آيت هللا خمينی از نوفل لو شاتو بوده است! 
  

ھردو اين آقايان از من خواستند که در تصميم خود در چاپ خبر تکذيب؛ 
تجديد نظر کنم زيرا عقيده داشتند که با دست خود حکم مرگم را نوشته ام!   
به آنان گفتم که حتما خبر را چاپ کنند. بعد ھا شنيدم خانم دکتر لوسا پيرنيا 

و ھا اطالع دادند که در رکاب اعليحضرتين بود تعريف کرده است وقتی رادي
انقالبيون با موافقت سفير ايران در پاريس سفارت را اشغال کرده اند  
اعليحضرت از شدت تعجب فنجان چای از دستشان به زمين افتادو فرمودند 
باور نميکنم! و اگر اين خبر صحت داشته باشد ديگر من به فرزندم رضا ھم  

  اعتماد نخواھم داشت. 
  

ير زاھدی که حضور داشتند دستور تحقيق ميدھند. ھمان موقع به آقای اردش
آقای زاھدی فورا به خانم صفيه افخمی که ھمکارم در پاريس بود و قبال 
منشی ويژه آقای اردشير زاھدی در زمانی که وزير خارجه بودند؛ بوده است 
تلفن نموده و جويای امر ميشوند. خانم افخمی در جواب ميگويند خير کامال  

ن با ساير ھمکاران تمام روز در سفارت محبوس بوديم و دروغ است و م
بعدا ھمگی را با زور به ديدن آيت هللا بردند، غير از آقای بھرامی که تنھا 
در محل اقامت با مراجعه به مقامات مختلف برای خارج نمودن اين عده از  

  سفارت اقدام مينموده است...!  
 

  خمينی ابراھيم يزدی و در برخی موارد صادق قطب زاده بود.  سخنگوی -  ٢٤



 شاپور بھرامی رويداد ھای مھم زندگانی يک ديپلمات 

_________    ƒ‰†   __________ 
 

محل اقامت آمده و با خجالت!!...  بامداد روز پس از آن آقای کاردار موقت به  
اظھار داشتند ھمکاران ميپرسند کی از اينجا ميرويد؟! فورا متوجه شدم که 
ھمکاران متاسفانه تغيير رويه داده اند وديگر وجود من و اقامت در محل 
اقامت سفير خطرناک بوده وبايد ھرچه زودتر محل اقامت را ترک کنم. به 

زارت خارجه اجازه داده است که يکماه مرخصی ايشان گفتم با وجود اينکه و
را در رزيدانس سفارت بمانم به ھمکاران بگوييد که فردا شب برای خدا  

ساعت محل اقامت را ترک خواھم  ۴٨حافظی در انتظارشان ھستم و ظرف 
  کرد. 

  
شب پس از آن ھنگاميکه ھمگی کارمندان گرد آمده بودند به آنھا گفتم 

عی شما ھا را ترک ميکنم ولی در نظرداشته باشيد متاسفم که در چنين وض
که ما ايرانی ھستيم وبرای سربلندی ايران خدمت ميکنيم و نبايد تحت تاثير 
گروھی ماجراجو قرار گرفته و تغيير جھت بدھيم واز شما ھمکاران گرامی  
ميخواھم به استقالل و آزادی و عظمت ايران وفادار بوده و از ھدف خود 

   منحرف نشويد.
  

از گفتار من ھمگی ھراسان وحيرت زده شده بودند و ھيچگونه عکس العملی  
در ھمان موقع به حسابدار سفارت گفتم چون اکنون جز سکوت مشاھده نشد.  

سفارت را ترک ميکنم بگوييد چه مبلغ از حقوق را بايد مسترد دارم و باز 
انک  در مقابل حيرت و تعجب ھمکاران چکی به مبلغ سی و دو ھزار فر

فرانسه که محاسب تھيه کرده بود امضا نموده و تسليم کردم و روز پس از  
  آن پاريس را با اندوه فراوان به مقصد شھر ديگری در فرانسه ترک نمودم. 
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  ضبط گذرنامه اينجانب و همسرم از طرف همكاران و اصرار
  كاردار سفارت به مراجعت اينجانب به تهران

  
 Sousی کسب اجازه اقامت در فرانسه به ديدار در اواخر بھمن ماه برا

Prefet    در شھری نزديک محل زندگی ام رفتم. نامبرده با احترام زيادی
اينجانب را پذيرفت و فورا به قسمت مربوط به پليس دستور داد که اقدامات 

  الزم برای اقامت من بعمل آيد. 
  

شوربختانه چون ھميشه مقرراتی بوده و تالش نموده ام ھمواره قانون و 
مقررات را رعايت نمايم و با وجود تجربه تلخی که ظرف دو ماه گذشته 
ازھمکاران بدست آورده بودم تلفنی با آقای کفايی رايزن درجه يک سفارت 

ه  و متصدی امور کنسولی که به کنسولگری مراجعت و کماکان بکار خودادام 
ميدادند گفتگو نموده و به ايشان گفتم چون ماموريت من در فرانسه پايان 
يافته است و ميخواھم اجازه اقامت بگيرم مايلم گذرنامه ھای خودم و ھمسرم 
را که سياسی است و عنوان سفير شاھنشاه آريامھر در فرانسه در آنھا 

نظر دارم برای  نوشته شده است به گذرنامه عادی تبديل بنمايم به ويژه  در 
ديدن تنھا فرزندم که در اسکاتلند تحصيل ميکند به آنجا سفر نمايم و 
بطوريکه ميدانيد دريافت رواديد روی گذرنامه سياسی  تنھا با يادداشت  
سفارت ميسر ميباشد و در وضع فعلی گمان نميکنم سفارت چنين يادداشتی 

  به من بدھد. 
  

ھار داشت ھيچ مانعی ندارد گذرنامه  آقای کفايی با محبت و احترام زياد اظ
ھايتان را بفرستيد بدون کسب اجازه از تھران فورا دو گذرنامه عادی برايتان 
خواھم فرستاد. با توجه به گفته صميمانه آقای کفايی فورا گذرنامه ھا را  

  بھمراه تقاضای تعويض آنھا، به کنسولگری فرستادم.
  

ی نرسيد، ناچار تلفنی علت تاخير پس از دو ھفته انتظار خبری از کنسولگر
را از آقای کفايی جويا شدم. آقای کفايی با شرمساری و معذرت اظھار داشت  
آقای کاردار موقت به محض آگاھی از اين موضوع گذرنامه ھا را باطل و 
مراتب را تلگرافی به تھران اطالع داده است و ما در انتظار پاسخ ھستيم. 

ای نبود، و اتفاقا چند روز پس از آن برای خيلی ناراحت شدم ولی چاره 
انجام برخی امور مربوط به ھمسرم عازم پاريس شدم و باز ھم از آقای 
کفايی جويای گذرنامه شدم. آقای کفايی تقاضا کرد به ديدنم آمده و شفاھا  

نزديکی ھای ساعت  -توضيح دھد، ھمانروز عصر قرار مالقات گذاشته شد
فايی به اتفاق آقای کاردار موقت وارد شدند و پس از ظھر آقای ک   ٠٠:۶

آقای کاردان اظھار داشت؛  الزم بود منھم به اتفاق آقای کفايی بيايم زيرا 
تلگرافی از تھران رسيده است که جنابعالی بايد از متن آن با خبر شويد، و 
در اين موقع يک ورقه تلکس به اينجانب تسليم نمود؛ پاسخ تھران خيلی 
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.!: «فورا برای بھرامی يک ورقه مراجعت صادر و سعی کنيد ساده بود..
ھرچه زودتر نامبرده را برای ادای پاره ای توضيحات به تھران اعزام  
نمايند»،  سپس آقای کاردار موقت اظھار داشت گمان ميکنم برای جنابعالی 
شغلی در مرکز در نظر گرفته شده است که مايلند ھرچه زودتر مراجعت 

به ايشان گفتم دوست و ھمکار گرامی، کامال حدس شما صحيح بفرماييد!  
است!! ولی پيش خودم مجسم نمودم با وقايعی که در تھران انجام ميگرفت 
به محض ورود به تھران موقتا در زندان و سپس در آن دنيا برايم محلی  
تھيه ديده اند!!؟ آقای کاردار سکوت مرا کمی طوالنی ديد واظھار داشت من 

ھستم که از جنابعالی تقدير خواھند نمود چون با اقامت آيت هللا خمينی مطمئن  
در پاريس مخالفت ننموديد! و چون بايد پاسخ تلکس را بدھم لطفا بفرماييد 
چه تاريخی به تھران تشريف ميبريد تا اطالع دھم در فرودگاه اتوموبيل و 

و قول دادم تاريخ تسھيالت الزم را فراھم بنمايند...!؟ از ايشان تشکر نموده  
قطعی را اطالع دھم. آقای کفايی ھنگام خدا حافظی دست به گردن من انداخت 
و با چشمانی اشکبار اظھار داشت من را ببخشيد وباور کنيد بيگناھم و در  
اينکار کوچکترين دخالتی نداشته ام...! در گفته ايشان ترديد ندارم و در  

  ندارم (!). آنجام وظيفه آقای کاردار موقت نيز شکی
  

در اين ھنگام شاھنشاه آريامھر در مراکش تشريف داشتند و من توسط آقای  
اردشير زاھدی که در التزام رکاب بودند ماجرا را به شرفعرض رسانيده و 
اجازه خواستم که گذرنامه مصری يا مراکشی بگيرم. روز پس از آن آقای  

«چون ھمسر شما  زاھدی تلفنی اظھار داشتند که شاھنشاه ميفرمايند: 
فرانسوی است سعی کنيد مدارک فرانسوی بگيريد زيرا در آينده که به ايران  

  برخواھيد گشت نبايد بھانه بدست افراد مستمسک داد».  
  

بازھم بينھايت خوشحال شدم چون خيال کردم نقشه ھای ديگری در جريان 
است وبزودی وضع عوض خواھد شد و اين آشوب و فتنه از ميان خواھد 

  رفت.... 
  

  افسوس... !! 
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  گفنتگوي تلفني با آقاي بختيار نخست وزير كه بايد حتما هنگام
  مالقاتشان با آيت اهللا خميني با ايشان باشم

  چگونگي اطالع از لغو سفر نخست وزير به پاريس و بازگشت
  فوري به شهر محل زندگي ام.

  
ی زاھدی منش، آقا  ١٩٧٩) =  ٢۵١٧(  ١٣۵٧بھمن ماه    ٧بامداد زود، روز  

دبير دوم سفارت در پاريس تلفنی آگاھی داد که از دفتر آقای دکتر بختيار 
  نخست وزير چندين بار تلفن زده و ميخواھند فورا با من مذاکره نمايند. 

  
فکر کردم ممکن است کار مھمی در پيش باشد و شايد بتوان در اين لحظه 

ا به دفتر نخست وزير تلفن ھای حساس خدمتی بنمايم از محل زندگانيم مستقي
کردم و خود را معرفی نمودم. گويی که در انتظارم بودند زيرا بالفاصله آقای  

  دکتر بختيار از آن طرف سيم شروع به صحبت نمود. 
  

در آغاز پرسيدند که چرا در پاريس نيستم؟ به استحضارشان رسانيدم که 
فارت ھم با احترام ماموريتم طبق دستور خودتان خاتمه يافته و ھمکاران س

زياد (!!؟) پا فشاری نمودند که فورا از سفارت خارج بشوم(!!) بنابراين در 
اين گوشه در انتظارم که وضع روشن شود. آقای دکتر بختيار اظھار داشتند 
تصميم گرفته اند برای ديدار آقای خمينی صبح روز بعد به پاريس بيايند و 

تفاق ايشان به ديدار آيت هللا برويم و بايد منھم در پاريس حاضر بوده و با
اضافه کردند اين يک وظيفه ملی است و شما بايد حتما با من باشيد. واحضار  
شما از پست سفارت پاريس مربوط به داشتن ھمسر فرانسوی است و شما 
به دانمارک منتقل خواھيد شد*.  ولی يک مطلب از شخص شما تقاضا دارم:  

ز اشغال سفارت از طرف عوامل خمينی طبق گزارش ھای واصله پس ا
گذشته از عکس و پوستر ھا و شعار ھا و پرچم ھای مختلف در آنجا نصب 
کرده اند متاسفانه پرچم شيروخورشيد ايران را پاره کرده و سوزانده اند، 
من به عکس و پوستر و پرچم ھای آنھا اھميتی نميدھم ولی شما بايد حتما 

اھتزار در آوريد! اين گفته آقای دکتر بختيار  پرچم ايران برفراز سفارت به
خيلی در من اثر کرده خودرا در مقابل روی وطن پرست، از خود گذشته و 
اصولی يافتم، بنابراين به ايشان قول دادم که فورا به پاريس رفته و در 

  انتظارشان خواھم بود. 
  

  روز نخست وزيری، نام من جزو سفرايی  ٣٧* در کتاب خاطرات
  بود که بعلت ھای واھی و تخلف احضار شده بودند. 

  
بالفاصله به سفارت شاھنشاھی در پاريس تلفن نموده و مراتب را به آقای  
کاردار موقت اظھار داشتم. آقای کاردار که از جريان تلفن ھای دفتر نخست 
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من آگاھی داشت، اظھار داشت که حتما اتوموبيل در وزيری برای مذاکره با  
فرودگاه در انتظارم خواھد بود وبرای گفتگوھای الزم در محل اقامت سفير  
در انتظارم خواھد بود. بدون توجه به خطرھايی که در انتظارم بود نزديکی 

پس از نيمروز ھمانروز به پاريس رسيده و يکسره به  ۵:٠٠ھای ساعت 
. آقايان کاردار موقت و کفايی و معاون وابسته نظامی و محل اقامت رفتم

يکی دو تن ديگر از ھمکاران در انتظارم بودند. بال فاصله آقای کاردار موقت 
اظھار داشت که تمام عکسھای خمينی و سايرين را از ديوار ھای داخل و 
خارج سفارت و پرچم ھای مجاھدين و خرابکاران و غيره، و غيره را جمع 

کرده ايم تا استقبال با شکوھی از آقای نخست وزير بعمل آيد. از اينکه  آوری  
ايشان بفکر و نظر خود اينکاررا کرده بودند خيلی خوشحال شدم و اضافه 
کردم که آقای نخست وزير دستور داده اند که پرچم شيرو خورشيد ايران 

اينکاررا   برفراز سفارت در اھتزاز باشد. آقای کاردار اظھار داشت که الساعه
انجام ميدھم و از شما تقاضا دارم شب را در سفارت بمانيد چون ممکن است 
دستورات جديدی برسد يا مقام ھای فرانسوی برای تھيه مقدمات سفر  
محرمانه نخست وزير پرسش ھايی بنمايند که حتما ما بايد با شما مشورت  

نمود با نماييم. ھمکارم آقای کفايی که قسمت کنسولی را سرپرستی مي
اضطراب زياد اظھار داشت آقای سفير دو روز است که بعلت تھديد ھای 
زياد، ھمسر و دو فرزندم را به محل امنی فرستاده و خودم نميتوانم به منزلم 
بروم و ھمينجا مانده ام استدعا دارم امشب از اينجا نرويد...! روحيه اين 

طمئن سازم که با آمدن  ھمکاران را خيلی خراب ديدم و تالش کردم آنھارا م 
نخست وزير و مالقات با آيت هللا ديگر خطری متوجه آنھا نيست و قول دادم 

  شب را در سفارت بمانم. 
  

تشويش و اضطراب خود من شايد بيش از ديگران بود و ھر آن در انتظار 
حمله مخالفين ميبودم و خواب از سرم پريده بود. نزديکی ھای ساعت دونيم 

يو تھران گوش ميدادم که از آخرين اخبار مطلع باشم که يکباره بامداد به راد
گوينده اظھار داشت؛ برطبق اعالميه دولت آقای دکتر بختيار از انجام  
مسافرت به پاريس و مذاکره با آيت هللا خمينی منصرف شده اند.....! فورا  

بی  به اتاق آقای کفايی رفته و اورا از خواب بيدار کرده و ماجرا را گفتم،
نھايت مضطرب شد و گفت با اقداماتيکه کاردار سفارت برای تميز کردن و 
ِ                            مھيا نمودن دفاتر سفارت کرده فردا ھمکاران  اغوا شده و اطرافيان آيت هللا                                         
ھمگی مارا خواھند کشت...! بنابراين برای حفظ جان ما به کاردار دستور  

  .. دھيد که مجددا دفاتر سفارت را بصورت اوليه در آورد..
  

سفارت  -حقيتقا خودرا در وضع عجيبی ميديدم که کاری از دستم بر نميآيد
در اشغال مشتی ماجرا جو و جاھل در آمده است و ھمکارانم نيز ازترس  
جان يا مقام تسليم شده اند....! بھر حال ضمن دلداری ھمکارم، به منزل 

ا به  آقای کاردار موقت تلفن کرده و موضوع لغو مسافرت نخست وزير ر
ايشان گفتم. آقای کاردار اظھار داشت قول بدھيد پيش از ديدن من از سفارت  
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نرويد. بامداد زود، به محل اقامت آمده و به اتفاق تصميم الزم را خواھيم 
گرفت...! ولی اينجانب که رفتار ھفته پيش ھمکاران را نسبت به خودم 

گذشته از خطرات فراموش ننموده بودم متوجه شدم که ماندن من در سفارت  
جانی که برايم دارد ممکن است موجب اشکال ھای ديگری نيز در مقابل  
مقام ھای فرانسوی بشود. بنابراين تصميم گرفتم فورا به محل زندگی خود 

  بازگشت نمايم. 
  

آقای کفايی که از تصميم من مطلع گرديد تقاضا مينمود که پيش از عزيمت 
ھنگاميکه متوجه عجز من در اين دستوراتی برای حفظ جان او بدھم، 

ھنگامه گرديد؛ اظھار داشت؛ اقال به مسئول ساواک مامور حفاظت سفارت 
دستور دھيد که چند عکس آيت هللا را مجددا بر ديوار ھای سفارت 

  بچسباند...! 
  

  نميدانم چگونه ممکن است احساسات خودم را در اين ھنگامه بيان کنم؟! 
  

حفاظت جان ما بوده در واقع ستون پنجم آيت   کسی که از طرف دولت مامور
  هللا در سفارت محسوب ميگرديد.

  
تمام ماجرای اشغال سھل و آسان دفاتر سفارت توسط اطرافيان آيت هللا 
بخوبی روشن گرديد که چگونه طراحی شده با ھمکاری عده ای غافل اجرا 

  شده است.
  

سفارت را برای ھميشه بھر حال روی دوستم آقای کفايی را بوسيده و اينبار  
  ترک گفتم...! 
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