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زیر می خوانید  در  که  ای  مصاحبه 
نسخة  انتشار  از  پس  هفته  چند 
خاطرات   سوم  جلد  فارسی 
گرفت.  انجام  اردشیرزاهدی  جناب 
قراربراین شد که انتشار آن  موکول 
به توافق قبلی ایشان  باشد. پس از 
که دچار آن شدند   بیماری سختی  
بنظر  بهبود   در حال  وخوشبختانه  
می رسند ، ایشان موافقت خودرا   با 
ابراز  آزادی   ماهنامة  انتشار آن  در 
داشتند که اینک از نظر خوانندگان  

عزیز می گذرد.
درآستانة سالروز  انقالب اسالمی  این 
درمورد  نظیر   کم  سندی  مصاحبه 
ریشه های این دیگرگونی ومخصوصًا  
دوران   آخر   های  هفته  و  روزها 
زندگی   وپایان  درایران   شاهنشاهی 
شاه  رضا  محمد  فقید   اعلیحضرت 

پهلوی است
***

انتشار  زاهدی،  آقای  جناب  آزادی: 
نسخة فارسی جلد سوم خاطرات 
شما باعث شد تا باردیگر بحث ها 
وگفت وگوهایی که به سهم و نقش 
رژیم  های  هفته  درآخرین  شما  
گذشته  مربوط می شد ، دررسانه 
کشور  داخل  و  مرزی  برون  های 
تحلیلگران   از  شود.بعضی  مطرح 
جنابعالی  انتصاب  امکان   دربارة 

عنوان  به   ) دولت  ریاست  به 
بحران)   از  راه خروج  آخرین  
انتشاردادند.  جالبی  مطالب 
های   روزنامه  موقع  درهمان 
به  شما  از  هم   خارجی  مهم 
شاه  برگ   آخرین  عنوان  
چندین  ودر  کردند.  گفتگو 
کتاب  مربوط به آن دوران  به 
طوالنی   اشارات  موضوع   این 
است   ممکن  آیا  است.  شده 
خود  زبان  از   را  موضوع  این 

شما بشنویم؟
خداوند امیدوارم  زاهدی:  
بردن   پایان  امکان   من  به    
را  خاطرات  چهارم  جلد 
دوستان   از  تن  سه  به  بدهد. 
مأموریت داده ام  که بر اساس 
ضبط  که   ومطالبی  یادداشتها  
دهند.    انجام  کاررا  این  ام   کرده 
دربرابر   و  ایران   ملت  درمقابل 
ماست... وظیفه  این  پدرم،  خاطرة 
آزادی: بله. مردم ایران  چه درداخل 
وچه درخارج مشتاق اطالع  یافتن 
هم  آن  هستند  مطالب  این  از 
به  که   وقایعی  سالروز  درآستانة  
ایران  از  خروج اعلیحضرت  فقید 
منتهی شد. الاقل  اجازه بفرمائید 
که  جزئیات   از  بعضی  دربارة 
کنجکاوی هارا  برانگیختند  از شما 

سئواالتی  داشته باشیم.
زاهدی: بفرمائید

در  که  مطلبی  نخستین  آزادی:  
بگو  ومقاالت   کتب  از  بعضی 
مگوهایی پیش آورده آمدن شما به 
ایران در نخستین روزهای ناآرامی 
واوایل  کابینة  مرحوم شریف امامی 
است. آیا  جنابعالی درخواست این 
مسافرت را کردید  یا اعلیحضرت 

شمارا احضار کردند؟
زاهدی: درزمان دولت شریف امامی 
بود واگر اشتباه نکنم  موقعی بود 
هوآکو  چین  جمهور  رئیس  که 
فنگ  برای یک مسافرت  رسمی 
 . بود  ودرتهران  آمده   ایران  به 
بنابراین  تاریخ دقیق آن  هفتة اول 
سپتامبر  ۱978  می شود. ولیعهد را  

برای یک بازدید  تقریباً رسمی  به 
سانفرانسیسکو  برده بودم و درآن 
شهر بودیم. خبردادند که از تهران ،

بامن  خواهند  می  اعلیحضرت   
صحبت کنند. بالفاصله از  همراهان 
رفتم.  تلفن  پای  وبه  جداشدم 
خودشان بودند.یا به علت خستگی 
ایشان یا به علت بدی  خط ارتباطی  
فرمودند  بود.  ضعیف  بسیار  صدا 
احساس  بیائید.  تهران  به  سریعاً 
است  خاصی  انی  نگر  که  کردم  
چون گزارش اوضاع ایران را  مرتبًا  
دریافت می کردم. حتی درطی سفر  

خارج ازواشنگتن .
دکتر  به   را  ولیعهد  بالفاصله    
همکار  کاظمیان*  غالمحسین  
بود  ما  همراه  که   اعتمادم  مورد 
سپردم که در ادامة بازدید  مراقبت 
هواپیمای   یک  با  وخودم  کند 
نیویورک شدم  عازم    اختصاصی 
که به پرواز هواپیمائی ملی  ایران 
برسم.  میرفت  تهران  طرف  به  که 
چنددقیقه  با  هواپیما  درفرودگاه  
ازآنجا  و  بود  من  درانتظار  تأخیر  

مستقیماً  عازم تهران شدم.
خاصی اتفاق  چه  درفرودگاه  آزادی: 

اینهمه  مورد بحث واقع  افتاد که 
شد؟

 زاهدی: تصور می کنم  کمی قبل از
که  بود  بعدازظهر   ده  ساعت  
المللی   بین  درفرودگاه  هواپیما  
معموالً  نشست.  برزمین  مهرآباد 
رفت وآمدهای من بدون تشریفات  
انجام می  بدون  سروصدا  وتقریباً 
ویا  فرمودند   می  یااحضار   . شد 
خودم می بایستی  حضوراً مطالبی  
را بعرض برسانم. می آمدم و  مدتی 
کردم.  می  مراجعت  و  ماندم  می 
فقط  ورود   درموقع  مخصوصاً  
خارجه   امور  وزارت  از   چند  تنی 
ودوستان نزدیک  به استقبال  می 
آمدند. جنبة  خصوصی ودوستانه 
داشت.  این بار وقتی قدم به پاویون  
بسیار   گذاشتم  درمهرآباد   دولت 
تعجب  کردم.چون با جمع کثیری 
از استقبال کنندگان  مواجه شدم 

که واقعاً غیر منتظره بود.
مستقبلین   بخاطردارید  آیا  آزادی:  

چه کسانی بودند؟
زاهدی: تقریباً بیش از چهل ودوسال 

  از این ماجرا گذشته. همه را بیاد 
ندارم وحتی بعضی را دقیقاً  نمی 
امیر  خارجه  وزیرامور  شناختم. 
خسرو افشار که دوست وهمکارمن 
منصبان   صاحب  از  جمعی  با  بود  
حضورداشتند.  خارجه   وزارت 
بود.  ها  نظامی  آور  حضور  تعجب 
کل   ستاد  رئیس  ازهاری  ارتشبد 
به ریاست  بعداً مدت کوتاهی   که 
دولت  منصوب شد، ارتشبد اویسی  
سپهبد   ، زمینی  نیروی  فرماندة 
هواپیمائی  مدیرعامل   خادمی 
، سپهبد مقدم رئیس  ایران  ملی  
والبته  طوفانیان   ارتشبد  ساواک، 
دوست عزیزم  سرلشکر  منوچهر 
باد.  شاد  روانش  که  خسروداد  
وکالی   و  سناتورها  از  تعدادی 
مجلس  وچند روز نامه نویس  هم 
بودند. گروه متجانسی نبود  ولی از  
قیافة همه نگرانی  پیدا بود. چند 
نفر گفتند  خوب شد آمدید  اوضاع 
به شما  احتیاج دارد وازاین قبیل 
مطالب. با کل حاضران  دست دادم  
وتعارفات الزم  ردوبدل شد  وازآنجا 
مستقیماً  عازم کاح سلطنتی شدم.
آزادی:  اعلیحضرت  در کجا تشریف

داشتند؟
زاهدی:  در سعد آباد. وقتی به کاخ 
شهبانو   وهم  ایشان  هم  رسیدم 
به  باعجله   شهبانو  بیداربودند. 
تنهائی  خارج از سالن  به دیدارم  
آمدوگفت: روحیة شاه  خوب نیست  

ومن بیم  انتحار اورا دارم.
ادای  بعداز  شدم  اتاق  وارد  وقتی 
احترام دیدم شاه جعبة دوائی  به 

دست دارد  که درآن قرصی بود .
از  یکی  اما   . گرفتم  دستشان  از   
داروهای  معمولی ایشان  بود. عرض 
کردم حسب األمرتان  آمده ام. اما 
فرداصبح    . هستید  خسته  شما 
شرفیاب می شوم تا حرفهایمان  را 
بمان. حدود  بزنیم.  فرمودند خیر 

گفت وگوی  آزادی  با  جناب اردشیرزاهدی

ناگفته هایی از آخرین روزهای  رژیم پادشاهی ایران
 

* بازاریان واصناف تهران  می گفتند: اگر شما نخست وزیر بشوید ما راهپیمائی های وطن پرستانه براه  می اندازیم 
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ساعت یازده بود. دو نفری نشستیم  
شهبانو  دیگر نماندند.

چای  دستوردادند  اعلیحضرت  
بیاورند. وبا وجود  خستگی  مفرط 
دو  تاساعت  ما  مذاکرات  ایشان 

صبح طول کشید.
موضوع  به  توانید  می  آیا  آزادی:  
بکنید؟  ای  اشاره  مذاکرات   این 
علت  نگرانی اعلیحضرت چه بود؟ 
آیا دراین  گفتگو موضوع نخست 

وزیری  جنابعالی مطرح شد؟
زاهدی: ابتدا به قسمت سوم  سئوال 
نه. چنین  شما پاسخ می دهم که 
ها  گفتگو  نشد.  مطرح  موضوعی 
دراطراف  اوضاع داخلی  وسیاست 
آمریکا  دور میزد. اعلیحضرت  از 
بودند.  ناراحت  گذشت  می  آنچه 
چند  در  که  باشید   داشته  توجه 
مطلوب   اوضاع  ازآن   قبل  هفتة  
سوزی   آتش  فاجعة  نبود.  طبع 
سینما رکس آبادان که تروریست 
ها باعث آن بودند، ادامة تظاهرات  
اینها   همة  که  وآنجا   دراینجا 
سرانجام  منتهی به کناره گیری  یا 
آموزگار   جمشید  دولت  برکناری  
العملی  عکس  بررویهم   که  شد 
نشان نمی داد. درهمین مذاکره اول 
اعلیحضرت  عکس العمل  واشنگتن 
را درمورد انتصاب  شریف امامی به 
عرض  پرسیدند   وزیری  نخست 
کردم  که البته عکس العمل  رسمی 
وجود نداشته  ولی درصحبت های 
آقای  %۵   نام  به  ازاو   خصوصی  
نام می برند که البته  من درپاسخ 
آنها گفته ام تا این لحظه من ، هیچ 
مورد  این  اثبات  درمورد  مدرکی 
خوانندگان   به  هم  اآلن  ام.  ندیده 
شما می گویم که اینگونه شایعات 
در مورد همه ساخته می شود وتا به 
امروزهم این موضوع برای من ثابت 
تقریبًا   من  پس  ازآن  است.  نشده 
هرروز وگاهی  دوبار درروز  به دیدار  
می  وسعی  رفتم.  می  اعلیحضرت 
کردم  برای حّل بحران  که فزاینده 
بود  مفید باشم. و به تقویت روحیة  

ایشان کمک کنم.
حاج مخبرالسلطنه هدایت  دربارة 
روش کار  پدرم نوشته بود  که وی 
همه چیز را  با»قهرولطف«  حل می 
کرد. اشاره اش  به خاتمة  ناآرامی 
های  گیالن پس ازجنگ جهانی اول ،
 سپس غائلة  فارس وماجرای  شیخ 
خزعل  بود. به ایشان عرض کردم  
مرحوم  فارس   غائلة  موقع  در  که 

قوام السلطنه  پدرم را با اختیارات 
مأمور   ولشکری   کشوری  تام   
حل این مسئلة غامض کردو پدرم 
موفقیت کامل پیدا کرد وقطره ای 

خون ریخته نشد.
که  کردم   عرض  اعلیحضرت  به 
که  ها   نارضایتی  موج   مقابل  در 
خودمان مسئول آن بودیم  وهستیم  
وبهره برداری دشمنان  خارجی  ما 
از آن  باید  از موضع قدرت عمل 
تغییرات   و  اصالحات  هم  کرد. 
سیاسی  فوری ضروری است  وهم 
نشان دادن  قدرت دولت و ارتش و 

استقامت  شخص ایشان. 
اعلیحضرت خاموش ماندند  وجوابی 

ندادند.
درآن   . نشد  انجام  کاری  البته 
تسلیم  عالمت   ضعف،   شرایط،  

وعقب نشینی بود.
سفارت   که   نبود  جهت  بی  آزادی: 
رسمی   گزارش  دریک  انگلیس  
دولت  ریاست   به  شمارا   انتصاب 
دولت  به  چنگ  اعالم  منزلة   به 
علیاحضرت ملکه آن کشور  تعبیر 

کرده بود.
و  هست  گزارش  این  بله،   زاهدی: 
ودرجلد  است  دسترسی  قابل 
چهارم خاطراتم انتشار می یابد. من 
مدافع منافع مملکتم بودم وهستم 
دولت  هیچ  آیند   خوش  وبرای 
و  زنم  نمی  وکشور خارجی حرفی 
گاری نمی کنم ونکردم.  وقتی پای 
مصالح  ملی در میان باشد، شوخی 
بودن  هرجهت  به  وباری  وتردید 

معنی ندارد.
چند هفته بعد، درست قبل از  پایان 
ایران  به  را  هایزر   ژنرال   که  کار  
طرفی بی  ترتیب  که  فرستادند  
ارتش  را بدهد  وحرکت اعلیحضرت 
را  از ایران تسریع  کند، اعلیحضرت 
بودند.  ودلشکسته  ناراحت  خیلی 
ودیگر  شده   نوشته  جا  همه 
محرمانه نیست،  که من به ایشان  
بفرمائید  وی  عرض کردم دستور 
آمده   ایران  به  اجازه  بدون  که  را 
باز داشت کنند ویاالاقل  فوری از 
کشور  اخراج نمایند. ماکه با کسی 
شوخی  نداریم  ونباید داشته باشیم. 
متأسفانه بازهم  ضعف نشان داده 
شد. ژنرال  هیگ  رئیس مستقیم 
هایزر  بعنوان اعتراض  به مأموریت 
او  از شغل خود استعفا داد و کمی 
بعد  جرج بوش پدر  درمصاحبه ای  
رسماً اعالم  داشت که این مأموریت

یک خطای بزرگ بوده . همه اینهارا  
امروز فراموش می کنیم.

آزادی: متأسفانه  . برگردیم به سئوال
شما   اقامت  یعنی   ، من   قبلی 
و  بحرانی  روزهای  درآن  درایران  
شایعة  بسیار قوی انتصاب شما  به 

ریاست  دولت  برای حل بحران.
زندگی   مدت  درطول   من  زاهدی: 
سیاسی  خود هرگز در جستجوی 
جز  وهدفی  نبودم   وشغلی   مقام 
ایران  مردم  و  ایران   به  خدمت  
سلطنت   مقام  و  شاه   شخص  و 
نداشتم. محمدرضا شاه  دوست من، 
فرزندم  تنها  پدربزرگ   برادرمن، 
وباالتراز همه  اینها  پادشاه من بود . 
مملکت  درخطر بود  ومی بایست  

کاری کرد.
ورودم  ساعات  نخستین  ازهمان 
مراجعه  بمن   ، بسیاری  ایران  به 
کاری  اصطالح  به  که  کردند   می 
بکنم. فرماندهان ارتش  وبسیاری 
رده  از  وافسران  ارتش  امرای  از  
های مختلف  نیروهای مسلح  علنًا  
خواهان آن بودند  که من سررشتة  
بسیاری  بگیرم.  بدست  کارهارا 
به  ودانشگاهیان   روشنفکران  از 
مطلب  همین  کرده  مراجعه   من 
بازاریان  از  هیئتی   گفتند.  می  را 
اصناف)   اتاق  نه   ) تهران  واصناف 
به همراه نمایندة  آیت اهلل  عظمی 
وحتی آمدند  من  نزد  خوانساری  
 گفتند  روزی که شما به نخست

دربازار  شوید   منصوب  وزیری  
تظاهرات و  خواهدشد  چراغانی 
دهیم. می  انجام  پرستانه  وطن 

آزادی:  به آیت اهلل  عظمی  حاج آقا
کردید    استناد  خوانساری  احمد  
جامعة  با   دررابطه  شما   موضع 
وهنوز  بود  انگیز  بحث  روحانیت  

مطرح است.
درروز  که  نکنید   فراموش  زاهدی: 
قاطع  گیری   موضع  امرداد    ۲8
آیت اهلل العظمی بروجردی که واقعًا 
بود   پرست  ووطن  بزرگ   مردی 
باعث تعطیل  بازار تهران وریختن 
ده  ها  هزارتن  به خیابانها شد و 
ورق را برگرداند. این هم  در همة 
تحقیقات  بی طرفانه  دربارة آن  روز 
نوشته  شده وهم مدارک آن هست.

 بحرانی که  باآن مواجه بودیم  کمتر 
خواستند  می  نبود.  امردادماه  از 
براندازی   برای  روحانیت   اهرم  از  
حکومت و بی ثبات کردن   ایران  
استفاده کنند. می بایست با  همان 
پاسخ  براندازی  این  به  وسیله 
العظمی  اهلل  آیت  با  دادیم.  می 
مردی   اوهم  که  شریعتمداری  
به  وآگاه   پرست  ووطن  باشرف  

اوضاع بود درتماس دائم بودم. 
ایشان مرا  تشویق کرد. می دانم  که 
در موقع الزم  از جبهه گیری  علنی
لطفا ورق بزنید

 کاظمیان  وشیروانی اخیراً روی 
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بقیه: گفت وگوی آزادی با
 جناب زاهدی

برای نجات  ایران  دریغ نمی کرد .
اعلیحضرت   به  متعدد   پیغامهای 
داد که  توجه نفرمودند.درآن موقع  
آیت اهلل العظمی  خوئی  که مقیم 
درسلسله  اول  شخص  بود،  نجف 
می  محسوب   شیعه  مراتب  
بود.  تقلید  ونخستین مرجع  شد  
باایشان به وسیلة  دونفرکه یکی از 
آنها  همکار عزیزم   زنده یاد سبط
بود که یکی از عربی دانان  واسالم 
دولت  دستگاه   معدود  شناسان  
محسوب  خارجه   امور  ووزارت  
می شد درتماس دائم بودم. خوئی  
نسبت به خمینی  قضاوتی منفی 
حساب  ازاو  وخمینی  داشت  
خوئی  العظمی   اهلل  آیت  برد.  می 
بکنم.  کاری  که  کرد   تشویق  مرا 
انگشتر عقیق خودرا  به نشانة لطف  
اعلیحضرت  به  که  فرستاد   برایم 
تقدیم کردم. وی گفت  که هرموقع 
مصلحت  باشد(ومن  مصلحت  
بدانم)  پای پیاده  از سرحد  عبور 
خواهد کرد  وعازم قم  خواهد شد 
که وحدت مسلمین را  برقرار کند. 
آیا می توانید تصور کنید  که درآن 
شرایط  این عمل  چه تأثیر  وعکس 
العملی می داشت و ورق را بر می 
گرداند  وهمه چیزرا  تحت الشعاع 
قرار میداد؟ متأسفانه  ازاین فکرهم 

استقبال نشد.
برای تقویت روحیة اعلیحضرت  که 
بدانند جامعة روحانیت  درمخالفت 
نیست  وحتی  باایشان  یک صدا 
از  روحانیون   اکثریت  شاید  
 ، کنند   می  حمایت  اعلیحضرت 
کاماًل  را   روحانیان  از   تن  پانزده 
محرمانه  نزد شاه بردم. آنچه را  می 
ایشان عرض  به  بگویند   بایست  
کردند. بعضی از آنها  از مهمترین 
آخوندها بودند. قرار مالقات دیگری 
گفتند   شهبانو  که  شد  گذاشته 
بله،  کردیم.  لغو  و  ندارد  فایده 
وخوانساری  شریعتمداری،  خوئی، 
همان  توانستند   می  ودیگران 
کاری را بکنند  که بروجردی در ۲8 
امرداد  انجام داده بود. ولی پشت 
سر او کسی نبود. ارتش باقدرت و
 نفوذ بود. قوای مسلح آماده بودند

 جامعه روحانیت  آماده بود. بخش 
بزرگی  از افکار عمومی آماده بود، 
وخارجی،   داخلی  تحریکات   اما 
دراطراف اعلیحضرت  مانع شدند. 
یا  من  وزیری   نخست  مسئله 
بود.  ثانوی  مسئله  دیگر   هرکس 
می بایست  قدم بزرگی برداشت که 
برداشته نشد و متأسفانه  شد آنچه 
نمی بایست  بشود.  انقالب پیروز 

نشد ما شکست خوردیم.
آزادی: آیا  مسافرتهای شما  به مشهد 

وشهرری برای همین منظور بود؟
بدون  خواستم   می  البته.  زاهدی: 
العمل   عکس  ومستقیماً  واسطه  
را  واقعی-   مردم   - افکار عمومی 
آرامگاه  کنم.  واحساس  ببینم 
درنزدیکی  عبدالعظیم   حضرت 
بود   مردم  زیارت   ومحل  تهران  
بدون اطالع قبلی  وبا سادگی کامل  
به اتفاق مرحوم  دکتر محمد علی 
دادگستری  اسبق   وزیر  هدایتی  
وتنی  شهرری  پیشین   ونمایندة 
رفتم.  آنجا  به  دوستان   از   چند  
ومحبت  گرم  واقعاً   مردم  برخورد 
آمیز بود . چند نفر  به من گفتند  
آقای زاهدی  یک کاری بکنید  که 
خالص شویم. مردم خسته شده اند .
خسته   مردم  گفتند.  می  راست   
از   ، تکلیفی  بال  از   . بودند  شده 
اعتصاب های ناگهانی، از مشکالت  
 . بنزین  و  نفت  کمبود  از  روزانه، 
یا  انشااهلل   گفتن  جز  من   جواب 
اینکه  هرکاری بتوانم خواهم کرد، 
من درخدمت  وطنم هستم ، چیز 

دیگری نبود  ونمی توانست باشد.
آزادی: درمشهد چه گذشت؟

زاهدی: وضع مشابه بود اما در مقیاسی
بزرگتر. بایک هواپیمای نظامی ،  به 
اتفاق چندتن از سران ارتش  والبته 
بعضی از  دوستان به زیارت  مرقد 
هیچ  رفتیم.  رضا   مطهر  حضرت 
وحفاظتی   امنیتی   احتیاط  نوع 
که  بودم  گفته  بود.  نشده  انجام 
درآنجا   بگذارند.  آزاد  را  مردم  
پراز  واقعاً   بامن  مردم   برخورد 
هیجان بود. می شناختند. اطرافم 
همان  وبازهم  شدند   می  جمع 
حرفها  پیش می آمد. انتظار اقدامی  
بازگشت  ، نظم  برقراری  برای 
مشکالت ورفع  عادی  حال   به 

همان  تکرار   وبازهم  داشتند.   
جملة » کاری بکنید ، مردم ازشما  
ایم.« شده  خسته  انتظاردارند، 

می دانستم توقعات مردم چیست؟ 
می دانستم  امکانات زیادی  برای  
اصالحات  از موضع قدرت  وجود 
خسته  مردم  دانستم   می  دارد. 

شده اند.
آزادی:   با روحانیان هم مالقاتی داشتید؟

که  آنان   از  باچندتن    . بله  زاهدی: 
نبود  سعی کردم   آنها کم  نگرانی 
گفتم   . بدهم  امیدواری  ها  آن  به 
انشااهلل  بزودی کارها  روبراه خواهد 
من  کنار  در  حضورافسران    . شد 
نمی  که  داشت  ومفهومی   معنی 
بماند.  پوشیده   برآنان  توانست  
ارتش  اهرم اصلی نجات کشور  بود 

همه این را  می دانستند.
آزادی: درتهران  شایع بود  و بعداً  در

نوشته  متعدد   وکتابهای  مقاالت  
انتصاب  از   جنابعالی  که   شد  
وزیری   نخست  به  مختلف   افراد 
استقبال می کردید  وآنهارا تشویق 
مظفر  دکتر  جمله  از   . کردید  می 
بقائی  که درحقیقت  جزو مخالفین  
محسوب می شد  اما همه اورا  مرد 

وطن  پرستی می شناختند.
زاهدی: که واقعا وطن پرست بود.  در

وهشتم  بیست  بعداز  های   ماه 
با دکتر  تفاهم هائی   امرداد  سوء 
بقائی پیش آمد  که مرتفع شد. از 
آن پس  رابطة من با او  هرگز قطع 
نشد. گه گاه  به حصارک می آمد  
نشستیم.  می  مذاکره   به  وباهم 
حتی در  موقعی که  درواشنگتن 
کوتاهی   سفرهای   و  بودم   سفیر 
به تهران می کردم ، بعضاً اورا می 
انتقاداتی  کشور   وضع  از  دیدم. 
داشت  که صریحاً می گفت ومن هم 
می شنیدم وگهگاه  به اعلیحضرت 
من  وظیفه  کردم.  می  منعکس 
موارد   از  دربعضی  آنکه   ولو  بود 
درروزهای  نبود.  ایشان  خوشایند 
سخت  آشوب  باوی مذاکره  کردم. 
دربارة خمینی  قضاوتی کامالً منفی 
باید  که  بود   معتقد  اوهم  داشت. 
برقرارکرد   را  وامنیت   نظم  ابتدا 
واقعًا  انتخابات   باانجام  وسپس  

آزاد  سرنوشت کشور  را در چهار
چوب  قانون اساسی  یعنی سلطنت

نمایندگان   دست  به  مشروطه     
می  همیشه  پدرم  سپرد.  منتخب 
گفت  که شاه مظهر  وحدت ملی 
است  باید سلطنت کند و حکومت 
بقائی  نظر  یاشد.  دولت   برعهدة  
هم غیر از این نبود. اورا مرد عوام 

فریب  وباری بهر جهت  و سخنان  
دو پهلو ندیدم. یک شب درمنزل  
دکتر داریوش   شیروانی  نمایندة 
مجلس  یک جلسة چند ساعتی 
فرماندة  ربیعی   سپهبد  و  بااو  
نیروی هوائی  داشتیم. برنامة خودرا 
تشریح کرد. من احساس می کردم  
طوالنی   شرفیابی   دو  بعداز  که 
وی   نظرات  با  نیز   اعلیحضرت  
موافق است. در پایان جلسة منزل  
بقائی که  واطمینانی   شیروانی  
از حمایت ارتشیان  پیدا کرد، بنظر

آیت اهلل خوئی  نسبت به خمینی  قضاوتی منفی داشت  وخمینی ازاو حساب می برد. وی گفت  که هرموقع مصلحت  
باشد)ومن مصلحت بدانم(  پای پیاده  از سرحد  عبور خواهد کرد  وعازم قم  خواهد شد که وحدت مسلمین را  برقرار کند

آیت اهلل ابوالقاسم  خوئی

مظفر بقائی

آیت اهلل محمدکاظم شریعتمداری
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قطعی  او   انتصاب  که  رسید   می 
شده باشد. فردای آن روز  انتصاب  
شد.که  علنی  بختیار   شاپور 
متأسفانه مرد این کار نبود. دراین 
باره مفصالً در جلد چهارم خاطراتم   
خواهید خواند. ایراد پیام  معروف 
شنیدم« شمارا  انقالب   صدای   «
واقرار اعلیحضرت  به عدم رعایت  
بود   بزرگی  اشتباه  اساسی   قانون 
بزرگ  اشتباه   بختیار   انتصاب  و 
به  ها   این  هردوی   که  دیگری  
سقوط سلطنت  کمک کرد. شاه را 

وادار کردند که چنین بگوید.
آزادی: گفتنی بسیار است. می دانیم

چهارم  درانتظارجلد  باید   که   
خاطرات  شما باشیم وهمة مطالب را  
نمی توانیم دریک مصاحبه  بگوئید. 
موضوع  گفتگو   ازاین  من  هدف 
خاص  نخست وزیری شما  درچند 
هفتة آخر  قبل از انقالب بود  واینکه  
بسیاری  آن را تنها راه  نجات رژیم  
می دانستند . درهمان موقع  نشریة 
تایمز« »ساندی  ومعتبر  معروف 

دریک مقالةبزرگ پنج ستونی  که 
نیمی از  یک صفحة بزرگ  روزنامه 
را شامل می شد   در بارة شما عنوان 
کرد :» تنها مردی که می تواند  شاه 
را نجات دهد« . بعداز آن  مورخان  
ومحققان  بسیاری چه  در آمریکا 
ایرانیان   میان  در  انگلیس  وچه  و 
همین عقیده را  بیان داشتند. برای 
ما وتاریخ  ایران این سئوال پیش 
می آید  که چرا این کار انجام نشد؟ 
آیا  اعلیحضرت هرگز  این موضوع 
آیا  گذاشتند؟  درمیان  شما   با  را 
پیشنهادی شد و شما رد کردید  یا 

اصوالً موضوع در اجمال ماند؟
زاهدی:  درآن موقع  هرگز اعلیحضرت
سررشتة  که  نخواستند   من  از 

کارهارا به دست  بگیرم.
آزادی: وخود شماهم  فکر نکردید  که
دهید؟   انجام  رأساً  کاررا   این 
گویا  بسیاری از سران ارتش  این 

پیشنهادر ا بشما کردند!
زاهدی: من  مرد کودتا علیه اعلیحضرت
اعلیحضرت  علیرغم   حتی  یا  و 
نبودم. بعداز بیست وهشت مرداد 
چنانکه می دانید  بسیاری ازرجال  
سید  ازجمله   وباتجربه  قدیمی 
الملک  عدل   ، زاده  تقی  حسن 
به   ، هدایت  نصرالملک  دادگر، 
پدرم توصیه کردند  که در دعوت 
به مراجعت  برای   ازاعلیحضرت 
کارهارا اول  نکند.  عجله  ایران 

را  این دعوت  مرتب کند  وسپس 
موقع   پدرم که در آن  انجام دهد. 
قدرت تام داشت  قبول نکرد. گفت 
وظیفة من  نجات مملکت و سلطنت  
اعلیحضرت   به  را  این ودیعه  بود.  
هم   ها  خارجی  کنم.  می  واگذار 
رسماً به او مراجعه کردند  وهمین 
را خواستند که با خشونت رّد کرد. 
اینها   اسناد ومدارک  رسمی همة 
به  واحتیاج  شده   وچاپ  هست 

تفصیل ندارد.
موضع وعقیدة من هم جز این نبود. 
من فکر می کنم  که شاید  درآن 

شرایط  می توانستم موفق بشوم .
 خودرا آماده کرده بودم. دوستانم

اما  بود  آماده  ارتش   . بودند  آماده 
غیرممکن بود   که من علی رغم  

میل شاه  کاری بکنم.
باید گفت  که مخالفین  منهم کم 
مبارزه  از  هرگز   من  ولی  نبودند. 
بیم نداشتم. وحاالهم دراین  سن 
وسال  وباوجود  بیماری   ازتالش 
برای  وطنم  ودفاع از  منافع وطنم 
اطرافیان  و   دردربار  ندارم.  دریغ 
ونزدیکان شاه  و شهبانو ،  بسیاری 
ای عده  بودند.  بیمناک  من  از 
می گفتند  که جبهه ملی  بازاهدی

مخالف است. عده ای دیگر  مخالفت 
لندن را  عنوان می کردند.

وزیر هیکل   حسنین  که  شنیدم 

آن  که  عبدالناصر   جمال  ورازدار 
ومی  داشت   تماس  باهمه   روزها 
رفت و می آمد  در جائی نوشته  که 
در دربار عقیدة بسیاری  آن بود که 
اگر  زاهدی قدرت را به دست بگیرد  
کرد   نخواهد  رفتار  پدرش  همانند 
برای خود نگاه خواهد  را   وقدرت 
داشت.. اما آن درباری ها ی بیچاره

 و مغرض واین آقای هیکل   مرا نمی 
شناختند. من  مرد کودتا علیه شاه 
ادارة  مأمور   رسماً   اگر  اما  نبودم. 
را   سعی  بیشترین  شدم  می  امور 
در نجات مملکت می کردم و شاید 

موفق می شدم.
آزادی:  بعضی ها  درآن زمان نوشته بودند
  وهنوز هم می گویند  ومی نویسند

 که موفق می شدید.
زاهدی:  نمی دانم.

با این موضوع  آزادی: ودیگر هرگز  
شما  مطرح نشد؟

زاهدی: چرا. درمراکش درحضور دو نفر
 دیگر  ایشان به من فرمودند  که 
اگر تورا به نخست وزیری  منصوب 
شدی.حتی  می  کشته  کردیم  می 
قرار  اگر دررأس  شورای سلطنت 
می گرفتی  گاو پیشانی سفید بودی 
وبهانه بدست دشمنان  می داد. به 
ایشان عرض کردم: شاید کشته می 
شدم ولی می جنگیدم وکشته می 
شدم. فرمودند فکر  زندگی وآیندة  
بچه ها ومادرم و خانواده بودم می 

خواستم باشی  و به آنان برسی.
این وظیفه را تا آخرین  دقایق انجام 
ایشان   دربدری  هنگام  در  دادم. 
آنچه می توانستم کردم. درروزهای 
انحراف  بعضی  از  درقاهره   آخر  
لحظة  در   کردم.  گیری  جلو  ها  
بودم.  درکنارشان  بازندگی   وداع  
اتفاق  وبه  بستم  را  وچشمانشان 
در  مردبزرگ  آن  انورسادات  
دادن  غسل  و  جنازه  شستشوی 
جریانهای  به  کردم.  شرکت  آن  
برای  باشد  کنم  نمی  اشاره  دیگر 
بعد. دربارة روابطم  با محمدرضاشاه  
وخداوندرا   دارم  آسوده  وجدانی 

ناظر اعمال  خود می دانم.
بسیار  زاهدی  آقای  جناب  آزادی: 
بقول  فرمودید   آنچه  متشکریم. 
معروف  مشت نمونة خروار است. 
از لحاظ تاریخ معاصر ایران اهمیت 
براه  جلدهای  بسیاردارد  وچشم 

بعدی  خاطرات شما هستیم .
زاهدی: انشااهلل

ازصفحه ۵۴  گفتگو  این  انگلیسی  متن 

درآخرین روزها اردشیرزاهدی باشاه درکاخ سعدآباد قدم میزنند

*من هرگزازمبارزه
 بیم  نداشتم و حاال
هم دراین  سن وسال
وباوجود  بیماری   از
وطنم برای   تالش 
ودفاع از  منافع آن

دریغ ندارم.
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The interview you read here-
took place a few months ago, 
and weeks after the publica-
tion of the Persian version of 
the third volume of Mr. Zahe-
di’s memoirs. 
On the eve of the anniversary 
of the Islamic Revolution, this 
interview is a unique docu-
ment about the roots of the 
regime change, especially the 
last days and weeks of the im-
perial period in Iran and His 
Majesty Mohammad Reza 
Shah Pahlavi’s end of life.

***
Azadi: Mr. Zahedi, publishing
the Persian version of the 
third volume of your memoirs 
has raised discussions and 
debates in the foreign and do-
mestic media about the role 
you played in the last weeks of 
the previous regime.  Some an-
alysts have published interest-
ing materials about the possi-
bility of your appointment as 
the head of the government as 
the last chance out of the cri-
sis. At the same time, import-
ant foreign newspapers wrote 
about you as the last ACE of 
the Shah. There have been 
lengthy references to this topic 
in several books related to that 
period. Can we hear this from 
you?
Zahedi: I hope God allows 
me to finish the fourth volume 
of my memoirs. I have com-
missioned three friends to do 
this based on the notes and 
materials I have recorded. To 
the people of Iran and to the 
memory of my father, this is 
our duty ...
Azadi: Yes. the people of Iran 

are eager to find out about the 
reason and the events that led 
to the departure of the late 
Shah from Iran. At least let me 
ask you some questions about 
the details that piqued my cu-
riosity.
Zahedi: Please
Azadi: The first thing in some 
books and articles  we see, say 
that you came to Iran in the 
first days of unrest and ear-
ly in the late Sharif Emami’s 
cabinet. Did you request this 
trip or did His Majesty sum-
mon you?
Zahedi: During Sharif Ema-
mi’s government, and if I am 
not mistaken, this was during 
the time when Chinese Presi-
dent Huako Feng came to Iran 
for an official trip and was in 
Tehran. So the exact date is 
the first week of September 
1978,(Sharivar 1357). I had 
taken the Crown Prince to San 
Francisco for an almost offi-
cial visit, and we were there. I 
was informed that His Majesty 
wants to talk to me from Teh-
ran.  I immediately separated 
from my companions and 
went to the phone. His Maj-
esty was on the phone. Either 
because of  his fatigue or be-
cause of the poor communica-
tion line, the sound was very 
weak. His Majesty told me to 
come to Tehran immediately. I 
felt that it was a special con-
cern because I was constantly 
receiving reports on the situa-
tion in 
Iran, even while traveling out-
side of Washington DC.
 I immediately handed over 
the crown Prince to Dr. Ghol-

amhossein Kazemian *, my 
trusted colleague who was 
with us, to take care of the 
rest of the visit, and I flew to 
New York on a private plane 
to catch a flight on the Iranian 
National Airlines to Tehran. I 
was waiting for the plane at 
the airport with a few minutes 
delay and from there I went di-
rectly to Tehran.
Azadi:What happened at the 
airport that caused a lot of 
discussions in the media ?
 Zahedi: I think  it was a little 
before ten o’clock at night-
when the plane landed at Meh-
rabad International Airport. 
Usually my travels were done 
without formalities and almost 
without noise. Either His Maj-
esty summoned me or I had to 
present him some important 
subject in person. 
I would come and stay for a 
while and go back. Especially 
upon arrival, only a handful 
of State Department and close 
friends were welcomed. It had 
a private and friendly aspect. 
This time, when I stepped 
into the government pavilion 
in Mehrabad, I was very sur-
prised, because I met a large 
crowd of greeters, which was 
really unexpected.
Azadi: Do you remember who 
they were?
Zahedi: More than forty-two 
years have passed from that 
event, I do not remember all 
of them, I did not even know 
some of them exactly. For-
eign Minister Amir Khosrow 
Afshar, who was a friend and 
colleague of mine, was present 
with a group of Foreign Min

istry officials. The military 
individuals were surprising. 
General Azhahari, the Chief 
of General Staff, who was 
soon appointed to head the 
government, General Oveysi, 
Commander of the Land Forc-
es, General Khademi, General 
Manager of the National Avi-
ation of Iran, General Mogh-
addam, Chief of SAVAK, 
General Toofanian, and of 
course my dear friend General 
Manouchehr Khosrodad, may 
his soul rest in peace. There 
were also a number of sena-
tors, members of parliament, 
and a few newspaper report-
ers. The group was not the 
same, but everyone was wor-
ried about the situation. Some 
people said, “Okay, come on, 
the situation needs you, and 
stuff like that.” I shook hands 
with all those present and the 
necessary introductions were 
exchanged, and from there I 
went directly to the royal pal-
ace.
Azadi: Where did you visit His 

Untold stories from the last days of the 
monarchy in Iran
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Majesty?
Zahedi: In Saad Abad. When 
I arrived at the palace, both 
The Shah and the Queen were 
awake. The Queen hurried to 
visit me alone outside the hall 
and said: The Shah is not in 
good spirits and I am afraid he 
might commit suicide.  When 
I entered the room, after pay-
ing my respects, I saw that the 
Shah was holding a medicine 
box containing a pill. I took it 
from him. But it was one of his 
common medicines. I said, “I 
have come according to your 
orders.  But you are tired. I will 
be honored tomorrow morn-
ing to speak with you.” His 
Majesty said no, stay. It was 
about eleven o’clock. Two of 
us sat down. The Queen left us 
alone.
His Majesty ordered  to bring 
tea. Despite his extreme fa-
tigue, our talks lasted until two 
in the morning.
Azadi: Can you mention the 
subject of these discussions? 
What was the cause of His 
Majesty’s concern? Was the 
issue of your post as a Prime 
Minister raised in this conver-
sation?
Zahedi: First I want to answer 
the third part of the question.
Your answer is no. No such is-
sue was raised. Talks revolved 
around the domestic situation 
and American politics. His 
Majesty was upset by what 
was happening. Keep in mind 
that in the previous few weeks 

the situation was not favorable. 
The tragedy of the Abadan 
Rex Cinema fire caused by 
terrorists, and the continua-
tion of demonstrations here 
and there, eventually led to 
the resignation or removal of 
the Jamshid Amuzgar’s gov-
ernment, because did not react 
to any of those events. In this 
first negotiation,His Majesty 
asked about Washington’s re-
action, about Sharif-Emami’s 
appointment. I said that of 
course there was no official re-
action, but someone, privately 
mentioned Sharif-Emami as 
a Mr. 5% in their speeches, 
which I told them I have not 
and did not see any proof  for 
the claims. From then on, I 
went to see His Majesty al-
most every day and some-
times twice a day. I tried to be 
useful in resolving the grow-
ing crisis. And help strengthen 
the Shah’s morale.
Haj Mokhber-ol-Saltaneh 
Hedayat had written about 
my father’s way of working 
that he solved everything by 
“forcefulness and freindship”. 
He was referring to the end 
of the unrest in Gilan after 
the First World War, then to 
the story of Fars and the story 
of Sheikh Khazal. I told His 
Majesty  that at the time of the 
fall of Fars, the late Ghavam 
al-Saltanah had ousted my fa-
ther with the full authority of 
a state and an army to resolve 
this issue, and that my father 
was a complete success and 
not a drop of blood was shed.
I told His Majesty that in the 
face of the wave of discontent 
for which we were responsi-
ble, and that our foreign ene-
mies were taking advantage of 
it, we must act from a position 
of power. Both immediate po-
litical reforms and changes are 
necessary, as well as demon-
strating the strength of the 

government and the military 
and their personal persever-
ance.
His Majesty remained silent 
and did not answer.
Of course, nothing was done. 
In those circumstances, weak-
ness was a sign of surrender 
and retreat.
Azadi: It was not unreason-
able that the British embassy 
in an official report, interpret-
ed your appointment as head 
of state would be a declaration 
of allegiance to Her Majesty 
the Queen’s government.
Zahedi: Yes, there is a report
which is available and will be 
published in the fourth volume 
of my memoirs. I was and am 
a defender of the interests of 
my country, and do not speak 
or do anything to please any 
foreign government or coun-
try. When it comes to national 
interests, there is no point in 
joking, doubting and being in 
any other ways.
A few weeks later, just before 
the end of the operation, Robert
Ernest Huyser, was sent to 
Iran to neutralize the army 
and expedite His Majesty’s 
leaving Iran.  His Majesty was 
very upset and heartbroken. It 
is written everywhere and it is 
no longer a secret to say, that 
I asked his majesty to order 
General Huyser to be detained  
because he came to Iran with-
out permission. Or , at least be 
expelled from the country im-
mediately. We are not joking 
with anyone and we should 
not. Unfortunately, weakness 
was shown again. General 
Haig, Huyser’s direct boss, 
resigned in protest of his mis-
sion, and shortly afterwards, 
George W. Bush officially an-
nounced in an interview that 
the mission was a big mistake. 
We forget all these today.
Azadi: Unfortunately, that’s 
true. Let me return to my pre

vious question, that is, your 
stay in Iran in those critical 
days and the very strong ru-
mor of your appointment as 
head of the government to re-
solve the crisis.
Zahedi: During my political 
life, I never sought a position 
or a job, and my goal was to 
serve Iran and the Iranian peo-
ple, and the Shah himself and 
the monarchy.
I regarded Mohammad Reza 
Shah as my friend, my broth-
er, my grandfather of my only 
child and above all, he was my 
king.
The country was in danger and 
something had to be done.
From the first hours of my 
arrival in Iran, many people 
came to me and asked me to 
do something. Army com-
manders and many army offi-
cers from various ranks of the 
armed forces openly demand-
ed that I take over the job. 
Many intellectuals and aca-
demics came to me and said 
the same thing. A delegation of 
bazaaris and guilds of  Tehran 
(not the guild chamber) came 
to me with the representative 
of Grand Ayatollah Khansari 
and even said that the day you 
are appointed as prime minis-
ter, it will be lit in the bazaar 
and we will hold 
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patriotic demonstrations.
Azadi: You cited the Grand 
Ayatollah Haj Agha Ah-
mad Khansari. Your po-
sition on the clergy com-
munity was controversial 
and is still being debated.
Zahedi: Do not forget that on 
August 19th, 1953 (28 Mor-
dad), the decisive stance of 
Grand Ayatollah Boroujer-
di, who was truly a great and

patriotic man, closed the 
Tehran bazaar, threw tens of 
thousands into the streets and 
turned the page of history. 
This is written and document-
ed in all the unbiased research 
on that day.
 The crisis we faced was no 
less than that of August 1953. 
They wanted to use the lever-
age of the clergy to overthrow 
the government and destabi-
lize Iran. We should have re-
sponded to this activity with 
the same tool. I was in con-
stant contact with the Grand 
Ayatollah Shariatmadari, who 

was also an honorable, pa-
triotic man and aware of the 
situation. He encouraged me. 
I know that he would not hes-
itate to take a public stance to 
save Iran when necessary. He 
sent several messages to His 
Majesty, but His Majesty did 
not pay attention to them. At 
that time, I was in constant 
contact with Grand Ayatollah 
Khoei, who lived in Najaf, 
and was considered the first 
person in the Shiite hierarchy 
and was the first source of imi-
tation Reference( Marja Tagh-
lid). This contact was made 
possible by the help of two 
individuals, one of whom was 
my dear colleague, Mr. Sebt 
who was one of the few Arab 
scholars and Islamologists in 
the government and the Min-
istry of Foreign Affairs. Khoei 
had a negative judgment on 
Khomeini, and Khomeini 
was held accounatble. Grand 
Ayatollah Khoei encouraged 
me to do something. He sent 
me his agate ring as a token of 
gratitude, which I presented to 
His Majesty. Grand Ayatollah 
Khoei said that whenever it 
is expedient (and I consider 
it expedient), he would cross 
the border on foot and go to 
Qom to establish the unity of 
Muslims. Can you imagine the 
effect of this action in those 
circumstances, turning the sit-
uation over and overshadow-
ing everything? Unfortunate-
ly, this idea was not welcomed 
either.
In order to strengthen His Maj-
esty’s spirit so that they know 
that the clergy community is 
not one voice against him, and 
perhaps even the majority of 
the clergy support His Majes-
ty, I took fifteen clergymen to 
the Shah in complete secrecy. 
They told him what to say. 
Some of them were the most 

important mullahs. Another 
appointment was made, which 
the Queen said would be use-
less, and we canceled it. Yes, 
Khoei, Shariatmadari, and 
Khwansari and others could 
have done the same thing that 
Boroujerdi did on 28 Mordad.
But there was no one behind 
them. The army was power-
ful and influential. The armed 
forces were ready. The clergy 
were ready. A large part of 
public opinion was ready, but 
internal and external provoca-
tions around His Majesty  pre-
vented things from happening. 
The issue of me or anyone else 
being the prime minister was 
a secondary issue. A big step 
had to be taken that was not 
taken, and unfortunately what 
should not have been done 
was done. The revolution did 
not win, we lost.
Azadi: Was your trip to Mash-
had and Rey for this purpose?
Zahedi: Of course. I wanted 
to see and feel the reaction of 
public opinion - real people - 
without intermediaries and di-
rectly. The tomb of Hazrat Ab-
dolazim was near Tehran and 
a place of pilgrimage for the 
people. Without prior notice, I 
went there with complete sim-
plicity with the late Dr. Mo-
hammad Ali Hedayati, former 
Minister of Justice and former 
representative of the parliment 
and some friends. The attitude 
of the people was really warm 
and loving. Some people told 
me, Mr. Zahedi, do something 
to get rid of this situation. Peo-
ple are tired.
They were right. People were 
tired of not knowing what to 
do, of sudden strikes, of daily 
problems, of shortage of oil 
and gasoline. My answer was 
nothing but saying, God will-
ing, or that: I will do whatever 
I can, I am in the service of my 

homeland, and it could not be 
anything else.
Azadi: What happened in 
Mashhad?
Zahedi: The situation was 
similar but on a larger scale. 
By military plane, together 
with some army leaders and 
of course some friends, we 
went to visit the holy shrine 
of Hazrat Reza. No securi-
ty precautions were taken. I 
told them to leave the people 
alone. The treatment of the 
people there was really excit-
ing. They knew. They would 
gather around me and the 
same things would happen 
again. They expected action to 
restore order, return to normal-
cy, and resolve problems. And 
repeating the same sentence 
“Do something, people are 
waiting for you, we are tired.”
I knew what people’s expecta-
tions were. I knew there were 
many possibilities for reform 
from a position of power. I 
knew people were tired.
Azadi: Did you meet with any 
clergyman?
Zahedi: Yes. I tried to give 
hope to a few of them who 
were very worried about the 
situation. I said, God willing, 
things will work out soon. The
presence of the officers next to 
me had a meaning that could 
not be hidden from them. The 
army was the main lever to 
save the country, everyone 
knew that. A
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Ayattollah Shariatmadari
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Azadi: It was rumored in Teh-
ran and later written in nu-
merous articles and books that 
you welcomed and encour-
aged the appointment of vari-
ous people to the post of Prime 
Minister. Among them was Dr. 
Muzaffar Baqaei, who was in 
fact one of the opponents, but 
everyone knew him as a patri-
otic man.
Zahedi: He was really patri-
otic. In the months after the 
28th of Mordad, I had some 
misunderstandings with Dr. 
Baqaei that were resolved. I 
have never lost contact with 
him since then. He would 
come to Hesarak from time 
to time and we would negoti-
ate together. Even when I was 
ambassador to Washington 
and I made short trips to Teh-
ran, I sometimes saw him. He 
had open criticism of the state 
of the country, and I listened 
to them and occasionally re-
flected them to His Majesty. 
It was my job, even though in 
some cases it was not to his 
liking. I negotiated in the diffi-
cult days of the riots. He had a 
completely negative judgment 
about Khomeini. He also be-
lieved that order and security 
should be established first, and 
then, with truly free elections, 
the fate of the country should 
be left to the elected represen-
tatives within the framework 
of the constitution, the consti-
tutional monarchy. My father 
always said that the king is the 
symbol of national unity, he 
should be a constitutional King 
and the government should be 
in charge  and  rule the coun-
try. Baquaei’s point of view 
was the same. I did not see 
him as a man of demagogu-
ery and barbarism in any di-
rection and words. One night 
at the house of Dr. Dariush 
Shirvani, a member of par-
liament, we had a meeting 

with him and General Ra-
bi’i, the commander of the 
Imperial Iranian Air Force. 
He explained his plan. I felt 
that after two long meetings 
with the Shah, His Majesty 
also agreed with his views. 
At the end of the meeting, 
in Shirvani’s place, it seems 
that Baquaei had  support of 
military figures and his ap-
pointment as prime Minister 
was inevitable . The next day, 
the appointment of Shapur 
Bakhtiar was made public. 
Unfortunately, Bakhtiar  was 
not the man to solve the prob-
lem. You will read about this 
in details in the fourth volume 
of my memoirs. The famous 
message “I heard the voice of 
your revolution” was His Maj-
esty’s admission for non-ob-
servance of the Constitution, 
and the appointment of Bakh-
tiar was another big mistake, 
both of which contributed to 
the fall of the monarchy. They 
forced the king to say so.
Azadi: There is a lot to say. 
we know we have to wait for 
the fourth volume of your 
memoirs and we can not say 
everything in an interview. 
My point in this conversation 
was the specific issue of your 
prime ministership in the last 
few weeks before the revolu-
tion, which many saw as the 
only way to save the regime. At 
the same time, the famous and 
authoritative “Sunday Times” 
in a large five-column article 
that covered half of a large 
page of the newspaper said 
about you: “The only man 
who can save the Shah.” Since 
then, many historians and re-
searchers, both in the United 
States and Britain, and among 
Iranians, have expressed the 
same opinion. For us and the 
history of Iran, the question 
arises why this was not done? 
Did His Majesty ever discuss 

this with you? Was it proposed 
and you rejected it or was it 
just ignored?
Zahedi: At that time,  His Maj-
esty never asked me to take 
over responsibility to manage 
the situation.
Azadi: And you did not think 
that you can do it directly 
without the Shah’s order? It 
seems that many army leaders 
made this offer to you to do so!
Zahedi: I am not the man of 
the coup against His Majesty
or someone to do something 
in spite of His Majesty. After 
the 28th of Mordad, as you 
know, many old and experi-
enced men, including Seyyed 
Hassan Taghizadeh, Adl-ol-
Molk Dadgar, Nasr-ol-Molk 
Hedayat, advised my father 
not to rush to invite His Maj-
esty to return to Iran. Arrange 
things first and then do the 
invitation. My father, who 
was a little upset at the time, 
did not agree. He said that my 
duty was to save the country 
and the monarchy. I entrust 
this deposit to His Majesty. 
Foreigners also officially ap-
proached him and demanded 
the same, which he rigorous-
ly  denied. All these are offi-
cial documents and have been 
written and do not need to be 
discussed in detail here.
My position and belief was no 
other than this. I think maybe I 
could have succeeded in those 
circumstances. I had prepared 
myself. My friends were 
ready. The army was ready, 
but it was impossible for me to 
do anything against the Shah’s 

wishes.
It must be said that my oppo-
nents were not few. But I was 
never afraid of fighting. And 
now, at this age and in spite 
of illness, I do not hesitate to 
work for my homeland and 
defend the interests of my 
beloved country. Many in the 

court and those around the 
king and queen were afraid 
of me. Some of them said that 
the National Front is against 
me. Others cited London is 
opposed to me. I heard Mr. 
Hasanain Heikal who was 
Nasser’s close freind, wrote 
somewhere: “If Zahedi takes 
power he will not act like his 
father  and he will keep the 
power for himself” ... but those 
poor courtiers and Mr. Heikal 
did not know me, I was not the 
man of the coup against the 
Shah. But if I were officially 
in charge, I would do my best 
to save the country, and maybe 
I would succeed.
Azadi: Some people wrote at 
the time and they still say and 
write that you would have suc-
ceeded.
Zahedi: I do not know.
Azadi: And this issue has nev-
er been discussed again with 
you?
Zahedi: Yes. In Morocco in 
the presence of two people 
His Majesty told me that if we 
had appointed you as prime 
minister, you would have been 
killed. Even if you had been the 
head of the royal council, you 
would have been an excuse to 
the enemies. I told him: May-
be I would have been killed, 
but I would have fought and 
been killed. His Majesty said I 
was thinking about the life and 
future of the children and my 
mother and family. I wanted 
you to be alive  and take care 
of them.
I did this task until the last min-
ute. I did what I could during 
his ordeal. In the last days in 
Cairo, I prevented some de-
viations. I was with him till 
he took his last breath. And I 
closed his eyes and with  pres-
ident Anwar Sadat, that great 
man, I participated in washing 
the body and bathing it. I will 
not refer to other events till
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Mr.Zahedi was serving  as Foreign Minister 5 years in Hoveyda  
administration,but he was the prime minister's main critic 

1970- Hoveyda and Zahedi Meeting with the FM. of Morocco.  

Unfortunately these 2 photos appeared on Azadi 
No.130 with persian captions. We appologize for this 
mistake.
Dear readers can see the  English captions here.

Corrections
later. I have a clear conscience 
about my relationship with 
Mohammad Reza Shah and I 
consider God to be witnessing 
what I did for my King.
Azadi: Mr. Zahedi Thank you
very much. What you said is 
like the proverb “You may 
know by a handful the whole 
sack.” and is true in terms of

the contemporary history of 
Iran, and we are looking for-
ward to the next volumes of 
your memoirs.
Zahedi: God willing    

After this Interview unfor-
tunately, Mr. Kazemian and 
Shirvani passed asway.

بقیه: درام القرا
کنند تا به کارمندان خود اضافه حقوق بدهند و به داد مردم برسند. دولت 
انتظار ۳.۵ برابر شدن درآمدهای نفتی را دارد که بقول معروف شتر در خواب 
بیند پنبه دانه چون طبق آمارهای کفار و استکبار، فروش نفت ایران اسالمی 
عزیز با همه حقه بازی و دغل کاری به سیصدهزار بشکه در روز میرسد. 
پورت  و  هارت  با  ظاهر  که حفظ  اینست  اینکار  چاره  چاره چیست؟  پس 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ملی و در خفا نرمش قهرمانانه همراه با جام 
زهری دیگربدست. باالخره هر چه باشد نهادهای امتی مثل مرکز خدمات 
حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه قم، شورای برنامه  ریزی 
مدیریت حوزه های علمیه خراسان، شورای عالی حوزه های علمیه، شورای 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  خواهران،  علمیه  حوزه های  سیاستگذاری 
اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،جامعه 
المصطفی العالمیه، دانشگاه علوم و معارف قرآنی و چندین مراکز بی مصرف 
دیگر احتیاج به پول و پله دارند که همه در بودجه دولت در نظر گرفته شده 

است.بارک اهلل به این بودجه!
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