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 راسـتاي   ، البته نـه در    بودايران نقطة عطفي در تاريخ دنيا        1357سال  انقالب  
نظـران    اغلـب صـاحب    . داشـتند  حركت تاريخ جهت  نظران از      صاحب ي كه تصور

رانند و بنابراين انقالب ايـران        تاريخ را به پيش مي    ها    پنداشتند كه انقالب    چنين مي 
 رهبـري،   نـوع  آن هـا  هيچ يـك از     . آوردند ر  را نيز يكي از موارد پيشرفت به شما       

   موشـكافانه  انقـالب را  ايـن هـاي  راهبرد يـا راه و روش ايدئولوژي، سازماندهي، 
به  آن ها مؤمنان در مساجد يا اطراف      رسيد انقالب را      به نظر مي  اگر  . دركنبررسي  

  بـوده  نيازمنـد واسـطه اي    بـه   انقالب    اين كهاين بود    آن ها برداشت  ،  رانند مي پيش
اي دو اليـه      تجددگرايي باعث ايجـاد جامعـه     ها سياست      با گذشت سال    زيرا است
اي از سـنت سـرپوش گذاشـته          اي از تجدد بر بخش گـسترده        رويهكه در آن    شده  
ـ      آيت  سخن رويگفتند     مي آن ها   شماري از  .است ه اكثريـت بـزرگ     اهللا خمينـي ب

ني اسـت،   در پي قدرت نيست؛ بلكه چـون شخـصيتي روحـا          او  ، ولي   سنتي است 
، پس از سرنگوني استبداد، به احتمال زياد قدرت را به نيروهاي هوادار دموكراسي            

برد كـه انقالبـي بـه ظـاهر مردمـي             هيچ كس گمان نمي   . سپارد   مي چپ يا راست،  
   .باشد ديني ي حكومتسرآغاز
 
خميني شكلي از مشروعيت را تحميل كـرد كـه نـه بـا سـنت                .  چنين شد  اما

كـالم  نوعي سامان سياسي و آرمـاني كـه در آن            –با تجدد   همخواني داشت و نه     
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او ايمـان   . شـد الهي  مردم بدل شد، و او در مقام فقيه مفسر كالم           خواست   به   الهي
راه مفهوم جنگ را به جهاد، سرباز را به شـهيد، و            را جانشين آزادي كرد و از اين        

 سعادت  از دگري   تعريف  اسالم  دگر از  فسيريتبا   او. مرگ را به رستگاري بدل كرد     
به دست  بشر، پيشرفت اجتماعي، توسعة اقتصادي، آزادي فردي و حاكميت مردم           

  . شخص او تعيين كنندة حقيقت بودمتجلي در  قدرت  به سخني ديگر،.داد
  

اي كه طي  اما اين سامان جديد، ضربة سختي بر بنياد انساني و مادي توسعه
 ايران يكي 1300در دهة . بود، وارد آوردپنجاه سال گذشته در ايران جريان يافته 

نمونة بارز پيشرفت به  انراي 1350در ميانة دهة . ترين كشورها بود افتاده از عقب
هاي رشد   يكي از باالترين نرخ.ه بوددر ميان كشورهاي جهان سوم بدل شد

. بوده  از نظر خدمات اجتماعي در سطحي بسيار باال قرار گرفت.شتاقتصادي را دا
ه ها كه  زمين بسياري از ضروري براي جهش درهاي همجموع  تر از همه، بهمهم

 از حقوق زنان و حمايت از محيط زيست ره نشانه پيشرفت شناخته شده اند،
 مناسبات ميان فرهنگي و فرا فرهنگي و باسوادي و  علوم و فناوري،گرفته تا

ها و   اين پيشرفتدر نتيجة.  دست يافته بودآموزش غير رسمي در سراسر زندگي،
 كه تا  وضعي،بودشده " مغزها جاذب" ايران 1354هاي ديگر، در سال  دگرگوني
رژيم جديد تمام دستاوردهاي جامعة .  در دنياي سوم سابقه نداشتآن زمان

مجموعة عوامل ضروري مت پهلوي را ناچيز شمرد، ايراني طي پنجاه سال حكو
راكنده ساخت، فرهنگ توسعه و پيشرفت  پها به وجود آمده بود در اين سالرا كه 
جنگ . تبديل كرد به فرار مغزها  ديگر بار را و جلب مغزها،ارزش جلوه داد را بي

ايران و عراق، كه ديپلماسي و قدرت نظامي ايران تا پيش از انقالب آن را 
 سالة پيش از 15در حالي كه در دورة . نامحتمل كرده بود، كشور را ويران ساخت

 به تقريباً 1342 دالر در سال 195 برابر شده و از 12رآمد سرانة ايرانيان انقالب د
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 رسيده بود، پس از آن به شدت افت كرد و در سال 1357 دالر در سال 2400
  .  دالر بود2400 سال پس از انقالب، هنوز كمتر از 25، 1383

  
 گـر ديهمچنين وضـع    و   اگر انقالب رخ نداده بود امروز وضع ايران          آشكارا،

داد؛   جنـگ ايـران و عـراق رخ نمـي         .  بـسيار متفـاوت بـود      كشورهاي خاورميانـه  
هـا و ديگـران كـشته يـا      شد؛ شمار زيادي از ايرانيان و عراقي گرايي مهار مي  اسالم

معلول نشده يا از مهاجرت و تبعيد در رنج نبودند؛ ميزان فراواني از ثروت، اموال               
ها، به احتمـال زيـاد، اصـالً           برخورد تمدن  يا ساختارهاي زيربنايي نابود نشده بود؛     

 ايـاالت  ،اگر هم به وجود آمده بود جلـوي آن را گرفتـه بودنـد   به وجود نيامده يا     
و حضوري اين چنين نظامي و همه جانبـه         متحده درگير جنگ خليج فارس نشده       

.  داشت  مي تر   جهاني شدن رنگ و بويي كمي دوستانه       احتماالّبود؛  در منطقه نيافته    
 رخ مـي توانـست   و آنچـه   آنچـه رخ داده اماها حدس و گمان است؛ ته تمام اين  الب

  .هاي كنوني، و امكانات آتي   در مورد خطاهاي گذشته، گزينههشداريستدهد، 
  

 درك چگـونگي ظهـور و سـقوط         بـه غرضانة زندگي و زمانة شاه        بررسي بي 
 اگـر بـا   زنگري گذشـته باكند، اما اگر به ياد داشته باشيم كه  ها به ما كمك مي      نظام

واقعه پس از وقـوع، و نـه الزامـاً بـه             بيني   به پيش  تنها ما را  واقع بيني همراه نباشد   
  علـل  اغلب كساني كه خـود را موظـف بـه تبيـين           .  مي كند  توانايابي واقعه،     علت

تمـايالت   ه انـد كـه بـا       جلـوه داد    گونه اي  بهواقعيت را   ند،  ه ا دانست انقالب ايران 
 از جو زمانّ، شـرايط      نه تنها  اين گرايش    . جور در بيايد   آن ها  ريذهني و مباني نظ   

فرهنگي متاًثر است، بلكه، بـه ويـژه،        ، و ساختار و ويژگي هاي اجتماعي و         جهاني
 شـاه    .نشاًت مـي گيـرد     از پيچيدگي هاي قدرت سياسي در ايران پيش از انقالب         

هبران جهان سـوم  قدرت ديگر ربا   ولي قدرتش به آساني      مي نمود بسيار قدرتمند   
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توصيف اين كه كساني چون صدام حسين يا حافظ اسد چگونه           . قابل توجيه نبود  
توانـستند     مي ها آن.  و قدرت خود را حفظ كردند، دشوار نيست        به قدرت رسيدند  

هـر  .  بـود  هـا  آنشاه نقطة مقابل    .  را صادر كنند   ها  آنمردم را بكشند يا دستور قتل       
همسر، خويشاوند، دوست، مقامات نظـامي      –اخت  شن  كسي كه او را از نزديك مي      

 در مورد ماليمت شخصيت وي، بيزاري وي از         -يا غيرنظامي، دولتمردان خارجي   
 گـرايش وي بـه روگردانـي از دشـمني شـهادت              و خشونت، نفرت وي از كشتار    

شد انقالبي را تصور كرد كه كساني چون صدام حـسين يـا               ميبه سختي   . دهد  مي
 پيش از شـكوفا شـدن چنـين انقالبـي آن را در              ها آن.  كند حافظ اسد را سرنگون   

ا شـاه كـشتار     . كردنـد   نطفه خفه مي   پـس انـساني بـا چنـين        .  تافـت  نمـي  را بر  امـ
به قدرتي كه داشت دسـت يافـت؟ از         چگونه   ايران   چونهايي در كشوري      ويژگي

سوي ديگر، چگونه و چرا اين قدرت كه به چنين شدتي در وي متجلي بـود، بـه                  
چرا شاه با آن همـه  ساني و تا به اين حد به دور از انتظار، از هم فرو پاشيد؟          اين آ 

  پذير از آب درآمد؟ تجربه در امر مملكتداري اين همه شكننده و آسيب
  

ـ      در نظر گرفتن    با  شاه  اين كتاب با بررسي      ، يعنـي   شاوضـاع و احـوال دوران
نگـي كـشور و     كنش و واكنش وي با پويايي سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فره            

هـا    كرد، در صدد پاسخگويي به اين پرسـش         زيست و كار مي     جهاني كه در آن مي    
 اين روايت در پي آن است كه خواننده بتواند دنيـاي شـاه را از چـشم وي                   .است
ا در بـارة اعمـالش و        خـود ر   هـاي   هـا و داوري     انديـشه شـاه   اين روايت    در. ببيند

در ايـن كتـاب بـراي دوسـتان،         . نـد ك مـي  داشـت، بيـان      ها آناحساسي كه دربارة    
آنچـه بـا شـاه      دشمنان، مقامات و مخاطبان ايراني و غيرايرانـي شـاه امكـان بيـان               

اين روايـت بـا      . فراهم آمده است   ، و بيان نظرات خودشان دربارة او      اند  كرده  تجربه
كنـد كـه خـود         خواننده را تشويق مي    شا   زندگي قرار دادن شاه در تعامل با محيط      
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گيـري كنـد، و اگـر داوري الزم           ها، شخصيت و عملكرد شاه نتيجـه        گيدربارة ويژ 
، با توجه به گذشته و آينده       نه در جوي آرماني بلكه در بوتة آزمايش زندگي        باشد  
  . دربارة او به قضاوت بنشيندايران،

  
اش، رخدادهاي دوران حياتش، دوستان و        همين طور كه شاه و محيط زندگي      

كردم، بـيش از بـيش بـه          به آيندة ايران بررسي مي     دشمنانش و نگرشش را نسبت    
    كـه نخـستين بـار رينولـد نيبـور در          بـه معنـايي      ،)irony(سودمندي مفهوم طنز    

The Irony of American History  ،زندگي براي درك تاريخ به كار گرفت
در زندگي كـه پـس از       تصادفي  به ظاهر   تناقضاتي  " نيبور طنز را     .اعتقاد يافتم شاه  
جيمز . كند   توصيف مي  "فقط ناشي از تصادف نيستند    شود    سي بيشتر معلوم مي   برر

از ايـن  "ساز خود دربارة تاريخ فرهنگي روسيه نوشت طنز         دورانبيلينگتون در اثر    
تفـاوت دارد كـه آدمـي مـسئول برخـي از            ) pathos(و رقـت    تأثر  حالت  نظر با   

  امـا شـناختني  طي نهـاني رواباست؛ از اين نظر با كمدي تفاوت دارد كه   تناقضات  
 تـار و پـود      وجود دارد؛ و تفاوت آن بـا تـراژدي در ايـن اسـت كـه               تناقضات  در  

 طنـز   1".تنيـده نـشده اسـت      سرنوشـت     و تغييرناپـذير   محكـم كالف   از تناقضات
بـه هـم      را ، اين آخري آميخته به اندكي ملـودرام،        رقت زمان كمدي، تراژدي و     هم

 اسـت كـه      نزديك تراژديبه  شاه از اين نظر     زندگي  . گسلد   و از هم مي    دپيوندمي  
 كـه   مي گـرود  هايي     تصميم به به گونه اي اجتناب ناپدير،    شخصيت وي، به ظاهر     

در عمل تصميم هـاي او      از سوي ديگر،    . نطفة شكست و ناكامي او را در بر دارند        
. شـد   كـه اوضـاع از كنتـرلش خـارج مـي          اين   مگر   به شكست نمي انجاميد   هرگز  

 چنـين    در عمـل   شد تا اين كـه براسـتي        هر از كنترلش خارج نمي    اوضاع هم به ظا   
ميـان  بـراي توجيـه بـه       محتمـل   اين وضع مفهوم ديگري را به عنوان ابزاري         . شد

                                                 
1. C. James H. Billington, The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian 
Culture, (New York, Vintage Books, 1970), p. 590. 
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بروز هرگونه اختالل   احتمال  شوريدگي  .  است )chaos( و آن شوريدگي     آورد  مي
نـد يـا    رنداانجامد كه تناسبي با آن اخـتالل          زمان است كه به بروز نتايجي مي       يط

در تجربـة فـردي و جمعـي بـشر، طنـز و             . دنـ  متفاوت آنگاهي از نظـر كيفـي بـا         
اند كه ايران را از       ي بوده هاي بخشي از فرايند   آن ها اند،    در هم تنيده شده   شوريدگي  

 و اعجـاب    ندوضعيت نمونة بارز توسعه و پيشرفت به وضعي انقالبي پرتاب كرد          
كنـد تـا فالخـن و پيكـان           رد كمـك مـي    آگاهي از طنز به ف    . ندهمگان را برانگيخت  

كنـد    به او كمك مي   شوريدگي  آگاهي از   . سرنوشت را با شكيبايي و متانت بپذيرد      
بـه مفهـوم شـرقي و       شـوريدگي   آگاهي از طنز و     خرد  . هايش شك كند    تا به يقين  

  .شود به معناي توازن منتهي ميقسط كهن 
  

  .از اين تاريخ باشدو توازن دستماية اين روايت شوريدگي  طنز، كوشيده ام
  

***  
دوران پدر و پسر، دوران دشوار،      : تنظيم شده است  بخش  اين روايت در پنج     

هاي دوران كودكي محمـد       اين روايت با تجربه   .  و تبعيد  ،، انقالب و طنز   شكوفائي
گيري شخصيت و خلق و خوي او كمك كـرد، و از    شود كه به شكل     رضا آغاز مي  

دايـة ايرانـي، معلـم       پدرش بر او، و همچنين تـأثير         تر در اين زمينه نفوذ      همه مهم 
بخـش دوم بـه نخـستين دهـة         . سرخانة فرانسوي، و تحـصيل در لـو روزه اسـت          

آموزش عملـي وي در هنـر       –نشستن شاه بر تخت سلطنت اختصاص يافته است         
طلـب در     هاي اشغال ايران، جنـبش جـدايي        اي كه وي با چالش      پادشاهي در دوره  

بخش سوم با قرارداد كنـسرسيوم      . ن نفت، و كودتا روبرو شد     آذربايجان، ملي كرد  
 كه در آن ايـران بـه     دپرداز  آميزي مي   هاي موفقيت   د و در پي آن به سال      وش  آغاز مي 

از در ايـن بخـش   . نمونة بارز پيشرفت و توسعه و به قدرت اصلي منطقه بدل شد         



 پيشگفتار   

  خ

 مواضـع    بـا  رابطـه شاه از عدالت و ديـدگاه او در مـورد آينـده در              جمله برداشت   
. شـود  المللـي مطـرح مـي     هاي داخلي و بين     هاي وي در عرصه     مشي  سياسي و خط  

رژيمـش  و  چـرا او    –پـردازد     بخش چهارم به بحـث دربـارة شـاه و انقـالب مـي             
بخـش پـنجم،   . پذير و شكننده بودند و چرا و چگونه انقالبيان پيروز گشتند   آسيب

  و سـرگرداني، ،ر دوسـتان پيـشين  رفتاشاه در تبعيد، شرح رويارويي او با بيماري،         
 آخرين استراحتگاهي اسـت كـه دوسـتش، انـور سـادات، در مـصر در                 سرانجام،

  .اختيارش گذاشت
  

بـه  اطالعات اين روايت بيشتر بر اساس منابع دسـت اول اسـت، هـر چنـد                 
اعم از دانشگاهي و غيردانشگاهي، و به مقـاالت و           ،  هاي معتبر   ها و روزنامه    كتاب

در بخش مناسـبات ايـران و انگلـستان، و          . ام  ي هم مراجعه كرده   هاي خبر   گزارش
 Public(ايــران و ايــاالت متحــده از اســناد موجــود در دفتــر اســناد عمــومي  

Records Office (     در لندن و بايگاني روابـط خـارجي ايـاالت متحـده)US 

Foreign Relations Archives (  از . ام در كالج پارك، مريلند اسـتفاده كـرده
بايگاني تاريخ اجتماعي و سياسـي دولـت        –از سه بايگاني مسكو      گردآمده   بمطال

، )Russian State Archive of Social and Political History(روسيه 
 Russian State Archive of Modern(بايگاني تاريخ مدرن دولت روسيه 

History ( و بايگــاني سياســت خــارجي روســيه)Archive of Russian 

Foreign Policy(-      در مورد تعامالت روسيه و ايران، به ويـژه تحـول حـزب
ام از منـابع دسـت اول فارسـي            كرده امكان تالش تا سر حد    . ام  ، استفاده كرده  توده
بهـره   تاريخ معاصر ايـران     مدارك مندرج در      و "اسناد النة جاسوسي امريكا   "مثل  
دربار در ايران، و در     دانشگاهيان، دولت، و    همچنين، آشنايي شخصي من با      . گيرم
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 با  1357 تا سال    1354 از سال     پيكار جهاني با بي سوادي     مقام دبير كل كميتة ملي    
  .در تدوين متن اين روايت به من ياري رسانده استايران، عامة مردم 

  
كـه بـه طـور مـستقيم        اين روايت بازتاب كار و ديدگاه افراد بسياري اسـت           

اغلب .  شاه شكل داد   حكومت را در دوران     درگير تصميماتي بودند كه وضع ايران     
مـن  .  از مخالفـان رژيـم بودنـد      آن ها كردند؛ برخي از      اين افراد براي رژيم كار مي     
. مفتـه ا   بهـره گر   هـا  آنهاي    م و از تجربه   ه ا  را داشت  ها آناقبال آشنايي با بسياري از      

هـاي كلـي و رايـج پژوهـشي           ب را از ديگر شرح    اهمين مناسبات است كه اين كت     
گيرنـدگان در     ها و انگيزة تصميم     گيري  دربارة چگونگي اوضاع ايران، نحوة تصميم     

 امكان ندارد بتوانم از تمام كساني كـه   .كند  متمايز مي دورة پيش از انقالب اسالمي      
 هـا  آن همه.  اين كتاب را آماده كنم نام ببرم       شان توانستم   به دليل همكاري صميمانه   

  .  سپاسگزارمرا
  

از خانوادة سلطنتي پهلوي، به ويژه از شـهبانو فـرح پهلـوي و از شـاهدخت                
هـا    ها و به كمك مطالب بايگـاني        اشرف پهلوي، به خاطر اطالعاتي كه در مصاحبه       

شهبانو فرح اجازة چنـد مـصاحبه را طـي چنـد            . در اختيارم گذاشتند، سپاسگزارم   
 از سـر لطـف، باصـراحت و شـكيبايي بـه             ،هـا   صاحبهدند و در آن م    سال به من دا   

هـايي كـه از شـاه، افـراد           همچنين بـه خـاطر عكـس      . هاي من پاسخ دادند     پرسش
خانواده و دوسـتان در اختيـارم نهادنـد و در ايـن كتـاب منتـشر شـده از ايـشان                      

 .سپاسگزارم
 

به ويژه وامدار شاهدخت اشرف هستم، نه تنهـا بـه خـاطر اينكـه اطالعـاتي                 
ايـن  ، بلكـه همچنـين بـه    به من دادنـد تا دربارة دوران كودكي و جواني شاه      هم  بي

امكان تأسـيس دو منبـع      به بنياد مطالعات ايران     دهش وي    1361كه در سال    دليل  
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: مهم اطالعاتي الزم براي دانشجويان رشتة مطالعات ايران را براي ما فـراهم آورد             
 Foundation's Journal of Iranian(بنياد مطالعات ايـران  مجلة  ايران نامه،

Studies(      و برنامـه و بايگـاني تـاريخ شـفاهي بنيـاد )Foundation's Oral 

History Program and Archives( ايـن روايـت ويژگـي    هـا  آن، كه بدون 
هاي برنامة تاريخ شفاهي با نزديكـان         مصاحبه. داشتمي توانست   خاص خود را ن   

 كـردن خـصوصيات شخـصي شـاه          در روشن  -ويخويشاوندان   و   دوستان–شاه  
مصاحبه با افـرادي از بخـش دولتـي و خـصوصي كـه در               . اند  ارزشي بسيار داشته  

انـد،    ها نقشي مستقيم داشته     گيري  هايي گوناگون از فرمانروايي شاه در تصميم        دوره
 شـاه را در اختيـار مـا    نظير از شخصيت، سبك و سياق كار و شيوة تفكر      دركي بي 

 دانـشجويي ايـران در اروپـا و ايـاالت            هاي اعضاي سازمان مصاحبه با   . گذارد  مي
متحده دورنمايي نـو دربـارة جـو سـازماني و همچنـين ايـدئولوژيكي و عـاطفي                  

تاريخ شفاهي  برنامة  . دهد  دانشجويان فعال مخالف با شاه را پيش روي ما قرار مي          
ايـران،  هاي نظامي و غيرنظـامي در         نمربوط به مأموران امريكايي وابسته به ميسيو      

كه با همكاري برنامة تاريخ شفاهي دانشگاه كلمبيا اجرا شد، بـه در هـم شكـستن                 
ها در مورد مناسبات شـاه بـا دولـت ايـاالت متحـده                بافي  ها و كليشه    پردازي  افسانه

بايد از شاهدخت اشرف، و بـه ويـژه از غالمرضـا گلـسرخي،              . كمك شاياني كرد  
در   شـاه  هـاي   مصاحبهنوارهاي  اي از    سپاسگزاري كنم كه مجموعه   رئيس دفتر او،    

 را در اختيار مـن گذاشـتند كـه وي           در مصر،    شدر دوران تبعيد  ،  1359فروردين  
براي آماده كردن نسخة نهايي كتابش، پاسخ به تاريخ، و دادن اطالعات اضافي بـه               

  . ويراستاران آن كتاب، انجام داده بود
  

يران، و سفير آن كـشور در       وامدار اردشير زاهدي، وزير امور خارجة پيشين ا       
انگلستان، و دوبار سفير ايران در اياالت متحـده، هـستم كـه زمـاني دامـاد شـاه و          
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 وي بود، به خاطر اين كه چند نوبـت بـا مـن بـه گفتگـو      معتمدهمواره دوست و    
او در  . هاي اغلب موشكافانة من پاسخ داد       نشست و با بردباري و متانت به پرسش       

سـيا در   كودتـاي   "بـه   اهللا زاهـدي، در رخـدادهايي كـه           مقام فرزند سرلشكر فضل   
شرح اغلب رخـدادهاي ايـن دوره   . اند، نقشي محوري داشت    شهرت يافته  "1332

  .دهد هاي او با شرحي است كه سيا مي در اين روايت بر اساس مقايسة گفته
  

  يكــي ازگ ويــاد پروفــسور يحيــي عــدل، جــراح و دولتمــردي بــزر  زنــده
 شخصي و قديمي شاه، به من افتخار داد كه در چنـد نوبـت               انترين دوست   برجسته

 عـدل، كـه در مـدتي        هـا    در اين مصاحبه   .هايي ضبط شده با او بپردازم       به مصاحبه 
بـه  نزديك به چهل سال تقريباً هر روز بـا شـاه نشـست و برخاسـت كـرده بـود،                

هاي شاه از خودش و ديگـران      ها، اعتقادات، و برداشت     جزييات شخصيت، نگرش  
  .رداختپ

  
هم زمان با مديريت برنامة تاريخ شفاهي، چند مصاحبه با مضامين خـاص را              

-1320توسـعة ايـران،     " مجموعـة  در   ها آن مصاحبه از ميان     )9 (انجام دادم كه نه   
اين برنامه به من يـاري رسـاند        .  منتشر شد  1382 تا   1373هاي     و بين سال   "1357

در واقع گفتگـوي    . كردند پي ببرم      ار مي  وي ك  اتا بهتر به تعامل شاه و افرادي كه ب        
شونده با من به برخي از مطالب مورد بحث در اين كتـاب هـم يـاري                   هر مصاحبه 

طـرح عمـران    عبدالرضا انصاري، وزيـر پيـشين كـشور و مـدير عامـل              : رساند  مي
 حـسن شـهميرزادي و احمـد احمـدي در زمينـة مـسائل               همكارانشخوزستان و   

هـا بـه      هـاي اوليـة توسـعة ايـران از خـارجي            از طرح پيچيدة انتقال مديريت يكي     
ي، دربـارة سياسـت انـرژي       تم؛ اكبر اعتماد، نخستين رئيس سازمان انرژي ا       ايرانيان
  ملـي  المللي و عضو هيئت مديرة شركت       اي ايران؛ پرويز مينا، مدير دفتر بين        هسته
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و  زيرهاي پس از دورة كنسرسيوم؛ منوچهر گودرزي، و         نفت ايران، دربارة سياست   
؛ خداداد فرمانفرماييان، مدير عامـل      امور اداري و استخدامي كشور    كل سازمان   بيرد

مجيد مجيـدي، وزيـر مـشاور و رئـيس سـازمان             و عبدال  ،سازمان برنامه و بودجه   
زنـده يـاد   ؛  در زمينه برنامه ريزي عمراني و تصميم گيري سياسـي     برنامه و بودجه  

ير عامل و مـدير شـركت ملـي گـاز           تقي مصدقي و محسن شيرازي، به ترتيب مد       
ياد باقر مـستوفي، مـدير        ايران، در زمينة ساختار و عملكرد صنعت گاز ايران؛ زنده         

عامل شركت ملي پتروشيمي ايران، در زمينة توسعة صنايع پتروشيمي و نقشي كه             
ة انديـش در طرز تفكر شاه بازي كردند؛ علينقي عاليخـاني، وزيـر اقتـصاد، دربـارة                

ه ايران را هم به آيينة تمـام نمـاي توسـعه و        كاي    هاي اقتصادي   مشي  طخساز    زمينه
مهرانگيـز دولتـشاهي،    زنده يـاد    هم به نمونة بارز تضادهاي ناشي از آن بدل كرد؛           

جمعيت راه نو، در زمينة نقشي كه زنان در ايجاد آگاهي منتهـي             رئيس و بنيانگذار    
فخمي، وزير امور زنـان و دبيـر        به اعطاي حق رأي به زنان، بازي كردند؛ و مهناز ا          

كل سازمان زنان ايران، دربارة اين كه زنان چگونه در ايران بـه حقـوق و قـدرتي                  
  . فراتر از زنان ديگر كشورهاي اكثريت مسلمان دست يافتند

  
اي هفتگي، بـا پـنج عـضو          بخت آن را داشتم كه در دوره      در ده سال گذشته،     

اي  ه، كه هر يك از آنـان دانـش و تجربـه   دائمي ديگر و حضور مهماناني گاه به گا    
استثنايي دربارة دولت و جامعة ايـران در دورة پـيش و پـس از انقـالب داشـتند،                   

 تـن    سه  به نام  "توسعة ايران " مجموعة   پيش از اين به مناسبت انتشار     . شركت كنم 
 دو تن ديگر  .  اشاره كردم  - شهميرزادي و احمدي   گودرزي،–از اعضاي اين دوره     

آبادي، يكي از مقامات بلندپايـه در شـركت ملـي نفـت               فرخ نجم ند از   عبارت بود 
، و رضا قطبـي،     1350ايران و وزير صنايع و معادن در هيئت دولت هويدا در دهة             

 هـا  آنهيچ كس ديگر بـه انـدازة        . مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران       
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هـايي     به شـيوه   آن ها . توانست در درك اقدامات دولت ايران به من كمك كند           نمي
توانم بگـويم كـه        كه اكنون نمي    به من آموختند   چنان ظريف و هوشمندانه مطالبي    

 هـا  آندر اين روايت بارها و بارها به نـام  . ام  نگرفتهها آنكدام يك از عقايدم را از       
از شـاه، دربـار سـلطنتي، و          وي شـناخت ام، به ويژه به رضا قطبي، كه          اشاره كرده 

 تـاريخ و فرهنـگ       چارچوب درو توانائي وي در تبيين و تفسير آن         ،  ديوانساالري
  .  مي شوددر كمتر كسي يافت  ايرانسياسي
  

ديگر هم با اطالعات خاصي كه از امور ايران داشتند بـه مـن كمـك            دوستان  
حسنعلي مهران، رئـيس پيـشين بانـك مركـزي ايـران، دربـارة سـاختار و                 : كردند

 تحول و توسعة سياست؛ كامبيز آتاباي، آجودان        عمليات نظام بانكي و نقش آن در      
، روحيات و انتظارات نظامي     ، در زمينة عادات شخصي شاه      و از مديران دربار    شاه

هاي حضور شاه، و به ويژه زندگي و دوران خانـدان             وي، جو دربار در آخرين ماه     
 و همكاران قديمي، كه گفتگو    سلطنتي در تبعيد؛ و احمد قريشي، يكي از دوستان          

مهـم جلـب    ه تعيين كننده از ميان انبوهي از مـسائل          ئلمسنظر مرا به    همواره    با او 
، كه او هم بـه نوبـة خـود از           قريشي مرا به محمود خيامي معرفي كرد      .  است هكرد

هاي مدرني چون شـركت ايـران    سر لطف نقش بخش خصوصي، به ويژه كارخانه   
بـه نمونـة بـارز صـنعت        ناسيونال را، كـه او و بـرادرش تأسـيس كـرده بودنـد و                

خودروي ايران بدل شد، و همچنين نحـوة تعامـل خودشـان بـا دولـت در زمينـة                  
حبيب الجـوردي هـم ذهـن مـرا در زمينـة            . توسعة ايران را، براي من توضيح داد      

همچنـين بايـد    . تر كـرد    هاي عملي مناسبات دولت و صنعت در ايران روشن          جنبه
 هـاروارد وامـدار      ايـران در دانـشگاه     بگويم كـه در زمينـة برنامـة تـاريخ شـفاهي           

 تدوين آن بـود و مـن از آن بـسيار بهـره               مديريت و  دار  الجوردي هستم كه عهده   
هايي كـه حميـد       در اين راستا، تاريخ شفاهي جناح چپ، از جمله مصاحبه         . ام  برده
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، و حميد شوكت در آلمان و در ايـاالت متحـده منتـشر كردنـد،                احمدي در آلمان  
هـاي    ترسي به مسير تحول ذهنيت جناح چپ ايـران از لنينيـسم           همچنين براي دس  

، ضـروري   1350 و   1340هـاي     هـاي دهـه      تا رمانتيسيسم  1330 و   1320هاي    دهه
  .اند بوده

  
هايي از دسـتنويس اوليـة ايـن          سپاسگزارم از چند تن از همكاراني كه بخش       

به نـوعي مـرا     دربارة محتوا و تركيب آن اظهار نظر كردند، و          و  كتاب را خواندند،    
هـاي مربـوط بـه        سيروس غني، به ويژه در مورد فصل      : در يافتن راهم ياري دادند    

هاي اولية حكومت رضاشاه، هرمز حكمت، شهال حائري، علي قيصري، فرح             سال
هاي نخـستين زنـدگي       هايي از كتاب، از سال      دربارة بخش ابراهيمي، و آذر نفيسي     

هـايي از   ي نصر، كه نه تنهـا در مـورد جنبـه        شاه گرفته تا دورة تبعيد؛ و به ويژه ول        
 كاليفرنيـا در بركلـي     دستنويس اظهار نظر كرد، بلكـه مـرا بـه انتـشارات دانـشگاه               

  .معرفي كرد
  

 از 2 كتــاب از فيــل كوســتوپولوس نــسخه انگليــسي ايــندر مــورد ويــرايش
Journal of Democracy را به من معرفي كـرد،  3لوسي امنت سپاسگزارم كه 

ام ويراستاري درجه يك كه هيچ گونه آشنايي با مـسائل ايـران نداشـت،               كه در مق  
 آگـاه خوانندة  انتظار  دستنويس را خواند و به من يادآوري كرد كه در چه مواردي             

در كار توضـيح  يا در چه مواردي   ام    را بر نياورده  غير متخصص و غير ايراني،      ولي  
 Financeزاد، سـردبير پيـشين   به ويژه وامدار بهرام نـو . ام روي كرده زيادهدادن 

and Development بـا جـديت تمـام    ل هـستم، كـه  لي پوالمل در صندوق بين 
دستنويس را در فرجة كوتاه من خواند، و پيشنهادهايي كرد كه در بهبود ساختار و              
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   زندگي و زمانة شاه

  ص

ويراسـتاران انتـشارات دانـشگاه      هـاي     يـاري . تركيب دستنويس بـسيار مـؤثر بـود       
 بخـش تـاريخ انتـشارات       سـردبير ،  4نيلـز هـوپر   . د بود برايم بسيار ارشمن  كاليفرنيا  

هاي بسيار الزمي در مورد حجم مناسب و تعـادل كتـاب              دانشگاه كاليفرنيا، توصيه  
 مخالف با شرح پژوهـشيِ    به لحاظ نظري كرد، و شهامت اين را داشت كه روايتي            

اش   شـائبه   كـاري بـي    از او بـه خـاطر هم       .پـذيرد رايج دوران پهلوي در ايـران را ب       
رسـاني بـه مـن و رعايـت            در اطـالع   ، دستيار ويراستار  5ريچل الكمن . سپاسگزارم

ولي به هيچ رو انتظار اين همه توانايي و دقت و كار            . زمانبندي بسيار ياري رساند   
، 7، سر ويراستار كتاب، و به ويژه الن اسـميت 6تخصصي را نداشتم كه سوزان نات   

ناگفته پيداست كـه تمـام بـار        . ر گرفتند خوان، در انجام امور اين كتاب به كا         نمونه
  .هاي اين كتاب بر دوش من است مسئوليت نارسايي

  
همـسرم، مـرا بـه نوشـتن ايـن كتـاب ترغيـب              سرانجام، اگر مهناز افخمـي،      

به انجـام ايـن كـار    مصرانه از من خواست كه او . نوشتم كرد، هرگز آن را نمي    نمي
ش بـراي بنيـاد نهـادن و ادارة         دست يازم و با وجود كارهاي فراوان خـود        سترگ  

ام يـار و      هـاي روحـي     در تالطم سازماني براي ارتقاي حقوق زنان در سراسر دنيا،         
 ، مثل بسياري از موارد ديگر در نيم قرن گذشـته         ،او در اين مورد هم    . مددكارم بود 

 .همسر، شريك، دوست، راهنما و حامي من بوده  است
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 پيشگفتار   

  ض

ز اصـل انگليـسي كـه در سـال          كتابي كه در دست داريد بازنويسي ست ا         
در نـسخه انگليـسي      . از سوي دانشگاه كاليفرنيا در بركلي بـه چـاپ رسـيد            2009

منابع به كار رفته، به ويژه منـابع اوليـه، از فارسـي بـه انگليـسي                 كتاب بسياري از    
در نسخه فارسي، بيشترين اينگونه منابع نقل به اصـلند، امـا از         .  شده اند  برگردانده

تمام مدارك مورد اسـتفاده را كـه از كـشور هـاي             نده نتوانسته است    آنجا كه نگار  
به دست آمده و يا گهگاه به عاريت گرفته شده همواره در اختيـار داشـته                 مختلف

باشد برخي از آن ها كه باالجبار دوباره از انگليسي به فارسي برگردانده شده انـد                
   .نقل به مضمونند

  
  
  


