
  احمدرضا صدري
اش�رف پهلوي به مثابه خواهر دوقل�وي محمدرضا 
پهل�وي و البت�ه صاحب ش�خصيتي بي ش�فقت و 
انعطاف ناپذير،يكي از س�وژه هاي شاخص در مقوله 
پهل�وي پژوه�ي اس�ت. مقالي ك�ه در پ�ي مي آيد 
به روايت پيش�ينه و به ط�ور خاص ناكام�ي وي در 
دوران پدر پرداخته اس�ت.اميد آنك�ه مقبول افتد.

   
در روز تقریباً س��رد چهارم آبان1298 ش، رضاخان با 
چهره ای برافروخته در حالی ک��ه اعضای بریگارد قزاق 
در اطرافش ایس��تاده بودند، منتظر بود و با نگرانی قدم 
می زد. هیچ حرفی جای گفتن نداشت و تنها صدای پای 
او بود که این سکوت خسته کننده را گاهی می شکست.
آن طرف تر، در منزل وی زنی نگران تر از او از شدت درد 
به خود می پیچید و هر ثانیه را به درازای چند س��اعت 
سپری می کرد و چشمان برق زده  خود را که تشویش و 
انتظار در آن به خوبی پیدا بود، به راه کودکی دوخته بود 
که به زودی پا به دنیا می گذاشت. این زن، تاج الملوک، 
همسر رضاخان و دختر تیمورخان آیرملو)ازفرماندهان 

دیویزیون قزاق( بود.
این س��ومین باری بود که رضاخان پدر شدن را تجربه 
می کرد. تاج الملوک هم اگر نه س��ه بار، اما مادر شدن را 
تجربه کرده بود. سال ها پیشتر، رضاخان، هنگامی که 
روزهای گمنامی را می گذراند، دختری را به نام صفیه 
به زن��ی برگزی��د و از او دختری به نام همدم الس��لطنه 
متولد شد. پس از آن نیز با تاج الملوک صاحب دختری 
شد به نام شمس و حاال یک پس��ر کافی بود تا فرزندان 
تاج الملوک را جفت و جور کند.در اوج تشویش، صدایی 
ناگهانی انتظار رضاخان را آنگونه که او می خواست، پایان 
داد:» بچه پسر است!« همین خبر کافی بود تا حاضران 

غرق در شادی شوند.
  فرزندي كه كسي او را انتظار نمي كشيد!

اما این تنها خبری نبود که در روز چهارم آبان آن سال 
به رضاخان رسید. در این روز خبر دیگری به او دادند که 
اگر نه بد، اما اصاًل خوشحال کننده نبود و آن خبر تولد 
یک دختر بود. این خبر پنج ساعت پس از تولد پسرش 
به وی رس��ید.از تولد این دختر که همزاد پسر دلخواه 
شده بود، هیچ کس خوشحال نشد؛ مهمان ناخوانده ای 
که به خاندان رضاخان تحمیل ش��ده بود اما چه کسی 
می دانس��ت که تولد این دختر، تدبی��ر بی نقص تقدیر 
است؟ آمدن این خواهر همزاد می توانست اینگونه معنی 
شود:»پسری که دست بر قضا پادشاهی ایران را تجربه 
خواهد کرد، بی پناه و تنها رها نشده است!« نکته ای که 
بی تردید رضاخ��ان آن را نفهمیده بود.او نمی دانس��ت 
روزگاری فراخواهد رس��ید که این دست های خارجی 
که اکنون به طور پنهانی به س��وی او دراز شده اند، او را 
تنها رها می کنند و او ناچار خواهد ش��د دست بر شانه  
این دختر بگ��ذارد و مراقبت و همراهی پس��ر را به وی 
بسپارد. برای فهم این نکته باید20 سال پرماجرا سپری 
می شد. به هر حال، آن پسر را»محمدرضا« و این دختر 
را»اش��رف« نامیدند؛دو نامی که تاریخ ایران، همراه با 

ماجراهای فراوان در خاطر خواهد داشت.
  رنجور و تنها

در دوران کودکی اش��رف، دنیا به کام رضاخان بود. در 
س��ال1299، وقتی اش��رف یکس��اله بود، رضاخان در 
جریان یک کودتا به درجه  سردار سپهی رسید. ارتقای 
وی به چنین درج��ه ای بی گمان در موقعیت اجتماعی 
خانواده اش اثر گذاشت و پس از این سال، پیشرفت های 
رضاخان شتاب گرفت؛ریاست کل قزاقخانه به او محول 
شد و بعداً به وزارت و صدارت رسید.موقعیت رضاخان 
سبب شد هر کسی که تشنه  نام و مقام و گرسنه  نان بود، 
دریابد که نزدیکی به او، راه مطمئنی برای رس��یدن به 

شهرت ، مقام و نان اس��ت. او به سرعت به عنوان کانون 
قدرت، توجه اشخاص را به خود جلب کرد و خانواده  وی 

نیز مورد توجه و احترامی بیشتر قرار گرفت.
اشرف که در این ایام دوران رشد خود را سپری می کرد، 
همچنان دختر ناخواس��ته  رضاخان ب��ود و از توجهی 
درخور، آنگون��ه که خود انتظار داش��ت، محروم بود.در 
جمع س��ه فرزند تاج الملوک، ش��مس و محمدرضا هر 
یک برای خود جایگاهی داشتند؛ش��مس اولین فرزند 
مورد عالقه خانواده بود. پس دوست داشتنی و قابل اعتنا 
می نمود و محمدرضا تنها پس��ر این خانواده بود و البته 
دوست داشتنی، اما اشرف برای خود جایگاه قابل توجهی 
نداشت و نمی توانس��ت تا آن اندازه توجه پدر و مادر را 
برانگیزد که محبت و توجهی سزاوار و به آن میزان که او 
دوست دارد به او روا داشته باشند. این بود که به زودی 
احساس کرد که در منزل، غریبه ای بیش نیست:»خیلی 
زود متوجه شدم که من غریبه ای هستم که باید جایی 

برای خودم دست و پا کنم!«
  در فضاي سرد رابطه والدين

 در فاصله  س��ال های1300 ت��ا1304 ش رضاخان به 
مقام های مهمی دست یافت. او توانست به مقام وزارت 
جنگ برسد و فرماندهی کل قشون را به دست گیرد اما 
این مقام های هر چند مهم، همه  پیشرفت های او نبود. به 
کمک دوستان همدست با انگلیس در مجلس و مطبوعات 
و با یاری سر و دل س��پردگان خود در قشون)نیروهای 
مسلح( در سال1302 رئیس الوزرا)نخست وزیر( شد و 
در نیمه  دوم همین سال، فرماندهی کل  قوا را که پیش از 

این از مناصب مخصوص شاه بود، تصاحب کرد تا از این 
طریق برای ربودن تاج و تخت از دست احمدشاه قاجار 
دورخیز کرده باشد.در این زمان اشرف دختر نخست وزیر 
و فرمانده کل قوا و فرِد عماًل حاکم ایران بود، اما احساس 
تنهایی و بی توجهی دیگران هن��وز او را رها نکرده بود و 
به این دختر نه چندان زیبای رضاخان مجال نمی داد تا 
موقعیتش را درک کند. او سر در گریبان غم های کوچک 
و عقده های بزرگ خود داشت و از قضای روزگار، همیشه 
در این س��تیز شکس��ت می خورد. پس نمی توانست از 
موقعیت پدرش احس��اس لذت و غرور کند،اما تنهایی، 
تنها مس��ئله گریبانگیر و ناراحت کننده  اشرف نبود. در 
دوران کودکی او، حوادثی در درون خانه  رضاخان رخ داد 
که چندان عادی نبود. در حالی که اشرف و محمدرضا 
هر روز بزرگ تر می شدند، میانه  رضاخان با مادر این دو، 
روز به روز سردتر می شد و سر به ستیزهای زن و شوهری 
می زد. این ستیزها در مس��ائل گوناگونی ریشه داشت 
ولي مهم تر از همه بدزبانی تاج الملوک و به رخ کشیدن 

موقعیت خانوادگی  اش، روابط این دو را تیره می کرد.
  پدر، بي توجهي و ديگر هيچ!

به هر حال، رابطه  سرد والدین سبب شد که محمدرضا 
و اشرف، کمتر لحظات خوش��ی را در حضور پدر تجربه 
کنند،اما این هم��ه  ماجرا نبود. در س��ال1302 زمانی 
که اش��رف سه س��اله بود، رضاخان با داشتن سه فرزند 
و کودک��ی در راه، به ه��وس ازدواج دیگ��ری افتاد و در 
کوران فخر و غرور تاج الملوک، خش��م او را به ش��دت 
برانگیخت و به ح��دی او را رنجاند ک��ه حتی حاضر به 
دیدن روی رضاخان نش��د. او این بار س��راغ دختری از 
تبار قاجار و بس��یار جوان تر از تاج المل��وک به نام ملکه 
توران امیرس��لیمانی رفت. توران ، دختر مجدالسلطنه 
امیرس��لیمانی و نوه  مجدالدوله،خان ساالر ناصرالدین 
شاه بود. اگر چه تاج الملوک تنها همسر رضاخان در این 
ایام بود، اما رضاخان ازدواج سوم خود را جشن گرفت.

این ازدواج به تنش موجود در خانواده  رضاخان دامن زد؛ 
تنشی که خانه را برای فرزندان او به محیطی ناخوشایند 
و س��رد تبدیل کرده بود. رقابت های زنانه  تاج الملوک با 
هووی جوان خود، منزل وزیرجن��گ ایران را به صورت 
میدانی پرهیاهو درآورده بود. سرانجام پس از همه  این 
کشمکش های زنانه در خانه  این مرد قلدر، تاج الملوک 
پیروز شد و رضاخان، توران را در حالی که دارای پسری 
به نام غالمرضا شده بود، طالق داد. اما آیا با این طالق، 
ماجرای ازدواج ه��ای رضاخان هم به پایان می رس��ید 
و مادر اش��رف می توانس��ت از این پس، دغدغه   هووی 
دیگری را نداشته باش��د؟ البته نه! شاید از طالق توران 
یک سال نگذش��ته بود که رضاخان خانه  خود را حجله  
عروس دیگری کرد. این ب��ار رضاخان عصمت الملوک 
دولتشاهی، دختر مجلل الدوله  دولتشاهی را به عقد خود 
درآورد. برخالف توران، عصمت الملوک توانس��ت دل 
رضاخان را تا اندازه ای به دست آورد که رضاخان نه تنها 
حاضر به طالق وی نشد که او را در وسعت بیشتری  از دل 

خود جای داد و به او سخت عالقه مند شد.
  درآغاز شاهزادگي

در این زمان که اش��رف ش��ش س��ال داش��ت، دوران 
پرماجرایی را پشت سرگذاشته بود. سال های رشد اشرف، 
به خصوص از زمانی که چشمش به دنیا بازتر شد و اطراف 
خود را به خوبی درک می کرد، ب��ا روزهای اوج گیری و 
ش��کوفایی پدرش مصادف بود که با حمایت های پس 
پرده، پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کرد. 
تصدی مقام های کش��وری و لش��کری از یک سو و دو 
ازدواج در عرض یکی دو س��ال از سوی دیگر، برای پدر 
به آن اندازه مشغله ایجاد کرده بود که فرزندان او حتی 
از دیداری مح��دود با وی محروم ماندن��د. به ویژه آنکه 
هفت فرزند دیگر نیز تا س��ال1304 در توجهات ناچیز 
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عالوه بر تنهاي�ی در دوران كودكی، 
مس�ئله  ديگری هم س�امان روحی 
اش�رف را ب�ه ه�م می ريخت،يعنی 
زندگی در خان�واده ای منظم و اجبار 
به رعاي�ت انضب�اط ش�ديد نظامی 
مورد دلخواه رضاخان.هيبت نظامی 
رضاخان در جمع خانواده از او پدری 
هولناک ساخته بود. همين سبب شد 
كه اشرف، پررنگ ترين خاطره ای را 
كه از پدر به ياد دارد، ابهتی ترساننده 
و مجسمه ای هراس آور باشد، چيزی 
كه تا پايان حيات اش�رف در ذهن او 

جوالن می داد

رابط�ه  س�رد والدين س�بب ش�د كه 
محمدرض�ا و اش�رف، كمت�ر لحظات 
خوش�ی را در حض�ور پ�در تجرب�ه 
كنند،ام�ا اي�ن هم�ه  ماجرا نب�ود. در 
س�ال1302 زمانی كه اش�رف سه ساله 
بود، رضاخان با داش�تن س�ه فرزند و 
كودك�ی در راه، ب�ه ه�وس ازدواج 
ديگری افتاد و در ك�وران فخر و غرور 
تاج المل�وک، خش�م او را ب�ه ش�دت 
برانگيخت و به ح�دی او را رنجاند كه 
حتی حاضر به ديدن روی رضاخان نشد
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اشرف پهلوي در دوران پدر، روايتي از شكل گيري يك عقده حقارت

 دختر ناخواسته!

  محمدرضا كائيني 
اث��ري ک��ه ه��م اینک 
در معرف��ي آن س��خن 
مي رود، از معدود آثاري 
اس��ت که به شیوه روایي 
ب��ه بازپ��روري خاطرات 
جانبازان فاجع��ه هفتم 
تیر پرداخته اس��ت. این 
مجموعه که توسط»بنیاد 
فرهنگ��ي هفت��م تیر« 
منتشر شده اس��ت، در صدر خود دیباچه اي به قلم 
زنده یاد احمد قدیری��ان دارد که زمینه هاي تدوین 
آن را به نیکي تدوین کرده اس��ت. در بخش هایي از 

این مقدمه آمده است: 
»حیات پر برکت انقالب اس��المي ای��ران، مملو از 
ح��وادث و رخدادهاي پرفراز و نش��یبي اس��ت که 
بررس��ي هر یک از آنها به تنهای��ي نیازمند مدت ها 
بررسي و واکاوي است. شناخت رویدادهاي مهم و 
عقبه و آینده آن مستلزم این است که نگاهي عمیق و 
موشکافانه به موضوع داشته باشیم و به دقت حوادث 
و افرادي که به نوعي با آن مرتبط هستند را شناسایي 

کنیم و از دیدگاه هاي آنان بهره مند شویم. 
یکي از قطعه هاي مهم تاریخ انقالب اسالمي که نیاز 
به شناخت کامل و جامع دارد و اهمیت آن امروز به 
لحاظ دشمني اس��تکبار و عوامل داخلي آن بسیار 
مشهود مي باشد فاجعه تروریستي هفتم تیر است. 
فاجعه اي که به دست عناصري پلید و خودفروخته 
با عقاید پوچ و بي اساس مارکسیستي به نام منافقین 
خلق رقم خورد که بر اثر آن حضرت آیت اهلل محمد 
حسیني بهش��تي و72 ش��هید انقالب اس��المي به 
آسمان ها پر کش��یدند. فاجعه تروریستي هفتم تیر 
س��ال1360 و دیگر ترورهاي برخاس��ته از اندیشه 
قابیلي منافقین در به شهادت رساندن این عزیزان 
و نیز رئیس جمهور، نخست وزیر و شهداي محراب و 
سرداران بي ادعاي دفاع مقدس و مردم عادي از یکسو 
چهره کریه و هویت مشوش این گروهک بدطینت را 
به نمایش کشید و نشان داد که اینان به هیچ قاعده 
و حقوقي پایبند نیستند که البته باید آن را از الطاف 

خفیه الهي دانست و از سوي دیگر نشان داد که آنها 
براي تحمیل عقاید پوچ و بي اساس خود به جامعه و 
حذف اندیشه هاي ناب، حاضر هستند به هر قیمتي 

دست به ایجاد ناامني و بحران در جامعه بزنند. 
اگر نگاه��ي به حوادث س��ال هاي نخس��ت پس از 
پی��روزي انق��الب اس��المي بیندازیم، ب��ه خوبي 
در مي یابی��م که فتن��ه انفجار دفت��ر مرکزي حزب 
جمهوري اس��المي، با هدف آش��کار نابودي نظام 
نوپاي جمهوري اسالمي و رهبري آن و ایجاد تشتت 
آرا و شعله ور شدن آتش جنگ داخلي و بازگرداندن 
قدرت از دس��ت رفته گروهک هاي ضد انقالب و... 
پس از ع��زل بني ص��در از مقام ریاس��ت جمهوري 
ش��کل گرفت، اما به حول و قوه اله��ي و با مدیریت 
پیامبرگونه امام راحل و انقیاد مردم از فرمان ولي امر، 
این توطئه خنثي شد و خون پاک بهشتیان مظلوم 
سرچشمه تهران، طبل رس��وایي منافقین و جبهه 
التقاط و لیبرال را به صدا درآورد تا جهانیان بدانند 

که فتنه عقیم است. 
در ای��ن رهگذر و با ه��دف نگاهي دوباره ب��ه تاریخ و 
رویداد هاي سیاسي و اجتماعي سال هاي منتهي به 
پیروزي انقالب اس��المي تا اوایل دهه60 شمسي که 
فاجعه تروریستي هفتم تیر نیز در این قطعه از تاریخ 
روي داد، دفت��ر پژوهش و فرهنگ��ي بنیاد فرهنگي 
هفتم تیر به گردآوري و تدوی��ن خاطرات جانبازان و 
شاهدان عیني حادثه هفتم تیر مبادرت ورزید. دو سال 
گذشته تالش مضاعفي براي مصاحبه با این عزیزان 
صورت گرفت و شمار زیادي از یاران شهید مظلوم با 
نگاه ژرفي که به موضوع داشتند با پذیرش درخواست 
همکاران دفتر پژوهش و فرهنگي بنیاد، ما را در اجراي 
مأموریت س��نگین خویش روحیه و امید بخشیدند 
و برخي از عزیزان نی��ز ما را از توفی��ق بهره مندي از 
خاطرات ارزش��مند خود بي نصی��ب فرمودند. اینک 
پس از انتشار خاطرات جمعي از جانبازان این فاجعه 
در جلد نخست از کتاب چهارم، از نگاه جمع دیگري 
از همراهان حزب جمهوري اس��المي و شهداي زنده 
قتلگاه سرچشمه تهران که عالقه مند به بررسي ابعاد و 
زوایاي مختلف تاریخ انقالب اسالمي بودند به بررسي 
موضوع پرداختیم. بنیاد فرهنگي هفتم تیر با اعتقاد به 
تأثیر تاریخ شفاهي که برگرفته از دیده ها و شنیده هاي 
واقعي این عزیزان مي باش��د به این مه��م پرداخته و 
معتقد است بس��یاري از قضایاي تاریخي به گونه اي 
است که اگر از دیده ها مغفول بماند و شخصیت هایي 
که در آن واقعه حضور داشته اند به ایفاي نقش خود در 
بیان حقایق نپردازند، گذر تاریخ مي تواند تا اندازه اي 

موجب فراموشي اصل رویداد شود.« 

 نظری بر اثر تاريخي- روايي
 خاطرات جانبازان فاجعه هفتم تير 
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پدرانه با اشرف شریک شده بودند. بیهوده نیست که 
دختری از میان این فرزندان از بی توجهی نسبت به 
خود در زمان کودکی، حتی در کهنسالی و تا پایان 

حیات می نالید!
در پس گذر و گذار این روزهای پرماجرا، سال1304 
فرارسید؛ درست در شش سالگی اشرف. آبان1304، 
زمان مناس��بی بود ت��ا رضاخان در اج��رای برنامه  
دراز مدت خود، آخرین گام را بردارد. در این س��ال 
رضاخان به اندازه  کافی قدرتمند شده بود. ریاست 
کل  قزاقخان��ه، وزارت جن��گ، فرماندهی قش��ون، 
ریاست الوزرا و ریاست عالیه  کل  قوا، مقام هایی بودند 
که رضاخان به کمک همدستان داخلی و خارجی در 
دوره ای نه چندان طوالنی آنها را به س��رعت تجربه 
و کهنه کرده بود و اقت��دار خویش را در یکایک آنها 
آزموده و از باده  این قدرت گیری ها سرمس��ت شده 
بود. از آن طرف، آخرین شاه قاجار، احمدشاه بر تخت 
و مس��ندی تکیه زده بود که پایه های آن پوس��یده 
می نمود، بی آنکه قدرتی داشته باش��د تنها اقتدار 
نه چندان پرصالبت سالطین گذشته  دودمان خود 
را به خاطر می آورد و شیرینی نان دیروز اجدادش را 
مزمزه  می کرد. برآیند این دو به یک چیز ختم می شد 
و آن افول قدرت احمدشاه و اوج قدرت رضاخان بود. 
این همان چیزی بود که رضاخان در انتظاراش به سر 
می برد.مجلس شورای  ملی، احمدشاه را از سلطنت 
خلع کرد و رضاخان را با عنوان» واال حضرت پهلوی« 
در صدر دولت  موقت گماشت تا مجلس مؤسسان 
تشکیل شود و تکلیف رژیم آینده  ایران را مشخص 
کند، اما قبل از انتخابات و تشکیل و تصمیم مجلس، 
همه چیز روشن بود. س��رانجام مجلس مؤسسان، 
سلطنت ایران را به رضاخان س��پرد و بدین گونه او 
شاه ایران و سر سلس��له » پهلوی« گردید. در اوایل 
اردیبهشت1305 رضاش��اه تاجگذاری کرد. در آن 
هنگام چند ماهی از شش سالگی اشرف می گذشت 
که ملقب به » شاهزاده« شد. روز تاجگذاری پدر، تنها 
روز اشرف بود که توانست خود را در لباس شاهزادگی 
ببیند و آنگونه که خود به یاد دارد، مختصر ش��ور و 
حالی به او دس��ت دهد و» جان بگیرد.« رضاشاه با 
تاجی جواهرنشان بر سر، س��وار بر کالسکه ای بود 
که اسب های سفید آن را می کشیدند و مردم فریاد 
می زدند:»زنده باد شاه!« این همه  آن چیزی بود که 

اشرف در آن روز دیده و شنیده بود.
  احساس حقارت حتي دركاخ گلستان!

پس از تاجگذاری، خانواده  رضاشاه به کاخ سلطنتی 
گلستان منتقل شدند؛کاخی به جا مانده از روزگاران 
مظفرالدین شاه، کاخی بزرگ و مجلل با تاالرهای 
بزرگ و سقف های آیینه کاری شده. در آن روزگار که 
مردم ایران با فقر و گرسنگی و بیماری دست و پنجه 
نرم می کردند، کودکان همسن و سال اشرف شاید 
حتی نمی توانستند با تارهای ابریشمین خیال های 
نازک کودکانه حتی برای لحظ��ه ای کاخی آنگونه 
برای زندگی در ذهن خویش ببافند و تجمالتی که 
حتی قادر نبودند در رؤیاهای خود به تماش��ای آن 
بنشینند،اما اشرف در این قصر سلطنتی با آن همه 
زیبایی ها یک چیز را بیشتر از همه احساس می کرد 
و آن تنهایی همیش��گی او بود که غول آسا بر تمام 
لحظه هایش چنگ انداخته بود و صوت ناساز آن در 
گوش او زنگ می زد و آرام آرام حقارت و نارضایتی را 
در جانش می نشاند. اما او کم کم راهی برای گریز از 
تنهایی � دس��ت کم برای لحظاتی � یافته بود؛ یعنی 
همنش��ینی با برادر. نزدیکی اش��رف با محمدرضا 
می توانس��ت تا حد زیادی او را از این تنهایی مرموز 
برهاند. پس سعی کرد بیش��تر اوقات خود را تا آنجا 
که امکان دارد با او بگذراند. در مقابل به همان اندازه 
که به برادر خود احساس نزدیکی می کرد، از خواهر 

بزرگ ترش شمس فاصله داشت. 
  ترس هاي نوجواني

در کنار تنهایی، مس��ئله  دیگری هم سامان روحی 
اشرف را به هم می ریخت،یعنی زندگی در خانواده ای 
منظم و اجبار به رعایت انضباط شدید نظامی مورد 
دلخواه رضاخان.هیبت نظام��ی رضاخان در جمع 
خانواده از او پ��دری هولناک س��اخته بود. همین 
سبب شد که اش��رف، پررنگ ترین خاطره ای را که 
از پدر به یاد دارد، ابهتی ترس��اننده و مجس��مه ای 

هراس آور باشد:
»هر موقع که ساق شلواری با نوار قرمز می دیدم به 
سوی من نزدیک می ش��ود، پا به فرار می گذاشتم. 
با این خیال بهتری��ن راه برای اجتناب از خش��م و 
عصبانیت پدرم این است که از سر راهش دور شوم... 
حضورش برای ما که بچه بودیم چنان ترس��اننده 
بود و لح��ن صدایش هنگام خش��م چنان هولناک 
اوج می گرفت که حتی س��ال ها بعد به عنوان زنی 
که سن و س��الی دارم یادم نمی آید که ی��ک بار از او 

نترسیده باشم!«
این ترس های دوران کودک��ی از رضاخان آنچنان  
در روح اشرف و خواهرش شمس اثر کرد که گویی 
قسمتی از وجودش��ان ش��د و در هیچ لحظه ای از 
زندگی آنها حتی در بزرگسالی که هر یک از این دو 
خواهر به نوعی نقشی در دربار ایفا می کردند، آنها را 
رها نکرد. به گونه ای که حتی می شد از چین و نقش 
صورت های آنها این ترس را اگر نه به آسانی خواند. 
نکته ای که ثریا، همسر دوم محمدرضا هم حتی در 
چندین سال دورتر از کودکی آنها به خوبی دریافت:

» اشرف و شمس گرفتار کابوس پدرشان، رضاشاه 
هستند که تا لحظه  ازدواجش��ان آنها را به اطاعتی 

کورکورانه وامی داشته است.«
خاطره های بی توجهی، احساس بیگانگی با خانواده، 
تنهایی، احساس حقارت و ترس از هیبت نظامی پدر! 
همه  وقایع سال های کودکی شاهزاده ای ایرانی و نه 

چندان زیبا به نام اشرف پهلوی بود.
  معلمی از شهر فرنگ

تصمیم رضاشاه برای آموزش اشرف و ولیعهد، زمینه  
خوشایندی را برای اشرف که از تنهایی، دلی پر درد 
داش��ت فراهم کرد. رضاشاه بر آن ش��د تا ولیعهد و 

هم برادران و خواهران او زبان فرانس��ه را به خوبی 
بیاموزند. پس بدین انگیزه، زنی مشهور به مادام ارفع 
را مأمور کرد تا به ش��اهزادگان - آنگونه که مناسب 
اس��ت - زبان فرانس��وی را بیاموزد.ارفع در این کار 
ورزیده بود. پس به منظور آموزش زبان، دریچه های 
روشن و رؤیایی فرنگ را به س��وی اشرف و ولیعهد 
گشود و از زیبایی های س��رزمین پاریس برای آنها 
تعریف کرد. توصیف دیار پاریس برای اشرف، بیشتر 
در ذهن او سرزمینی سرسبز و افسانه ای را به تصویر 
می کشید که هیچ گاه با چشمانش آن را ندیده بود. 
تعریف از ساختمان های زیبا و خیابان های سنگفرش 
و منظره های دلفریب که با زبان گویا و شیرین ارفع 
برای اشرف سروده می ش��د، او را سودایی می کرد و 
در دل او این آرزو را پدید م��ی آورد تا در روزگارانی 
آمدنی، بتواند س��رزنده و دل س��بز در این» ش��هر 
روش��نایی« گام بردارد و همه را به چشم دل تماشا 
کند. همان ایام که اشرف به این آرزو، غرق شنیدن 
قصه های مادام ارف��ع بود، ارفع به ه��دف خود که 
آموختن زبان فرانسه به اشرف بود نزدیک تر شد و 

توانست این فرمان رضاشاه را به خوبی اجرا کند.
  در محافل دوستان

اش��رف به همان اندازه که از پدر خ��ود گریزان بود 
نسبت به برادرش احساس نزدیکی می کرد و بیشتر 
اوقات فراغت خود را با او می گذراند.وابستگی او به 
برادرش سبب می شد که همراه محمدرضا در جمع 
پسرانه  دوستان وی وارد و در روزهای تعطیل با آنها 
همبازی شود،بنابراین در این روزها دست در دست 
برادر می گذاشت و به جمع دوستان او ملحق می شد 
و معموالً با آنها به مسابقه  اسب سواری می پرداخت. 
او سوارکاری ماهر بود و همین سبب می شد که در 
این مسابقه های دوستانه اغلب گوی سبقت را از برادر 

و دوستانش برباید.
در کنار سوارکاری، اشرف به ماشین سواری نیز عالقه 
فراوانی داشت. او ماشینی امریکایی و زردرنگ) فورد، 
مدل1930( داش��ت که رضاشاه به وی هدیه کرده 
بود.همین سرگرمی ها و نشست و برخاست ها، مشام 
اشرف را به شمیم اولین عشق آش��نا کرد. از میان 
دوستان برادر که اشرف نیز دست آنها را به دوستی 
می فشرد، پس��ری بود به نام مهرپور تیمورتاش که 
به دیدگان اش��رف»مالیم و مهربان« آمد.مهرپور 
از همکالسی های محمدرضا و پسر وزیر دربار بود. 
موقعیت پدر مهرپور این امکان را فراهم می کرد تا 
فرزندان او بتوانند در محوطه  کاخ تردد کنند و همین 
کافی بود تا اش��رف بتواند هر وق��ت که می خواهد 
مهرپور را ببیند و با او س��ر س��خن های دوستانه را 
بگش��اید. گذراندن ایام با مهرپور آرام آرام، ش��بنم 
دوست داش��تن را بر برگ دل پژمرده  این شاهزاده  
ایرانی می تراوید و او را دلداده  مهرپور می کرد.بودن 
اشرف با مهرپور دیگر چیزی نبود که سری و نهان 
بماند. بسیاری از افراد دربار متوجه دلدادگی این دو 
شده بودند و بر پیشانی این دو، ازدواج شاهزاده ای 
را با پسر وزیر خواندند:» اش��رف و مهرپور«،اما آیا 
روزگار هم برای ای��ن دو همین بخت را رقم خواهد 
زد؟ گذش��ت ایام باید پاسخ این پرس��ش مبهم را 
روش��ن می کرد. درس��ال1310 زمانی که اشرف 
در12 سالگی، این دوستی شیرین را تجربه می کرد، 
رضاشاه تصمیم گرفت ولیعهد را برای ادامه  تحصیل 
روانه  س��وئیس کند تا بیاموزد ک��ه چگونه بر تخت 
سلطنت آینده  ایران، شاهانه تکیه زند، اما این پسر 
12، 13 ساله  رضاشاه نباید در سفری اینگونه تنها 
و بی همراه راهی ش��ود و مصلحت نیست که او در 
مدرسه  شبانه روزی له روزه سوئیس از مصاحبت با 
همزبان و دوست یا دوستانی ایرانی بهره مند نباشد. 
به همین سبب عالوه بر علیرضا برادر ولیعهد، دو نفر 
دیگر هم از میان همکالسی هایش برای همراهی با 
او انتخاب شدند. یکی حس��ین فردوست و دیگری 
از شانس بد اش��رف، مهرپور تیمورتاش. ولیعهد و 
همکالسی های گذشته و آینده  او همراه مالزمان از 
جمله وزیر دربار، راهی دیار فرنگ شدند. این سفر 
اگر چه برای این محصالن مسافر تا حدی خوشایند 
بود و هم تا حدی خاطر آنها را آزرده می کرد، اما برای 
اشرف پهلوی بس��یار جانگداز بود. او از یک طرف از 
برادر دوست داشتنی خود جدا می شد؛ برادری که 
می توانست سنگ صبور غم های ریز و درشتش باشد 
و آرام و خاموش حرف های او را بش��نود و از طرف 
دیگر، این سفر، دل او را نیز می شکست؛دلی که هم 
اکنون همه  وس��عت خود را جای مهرپور کرده بود. 
گریزی از این هجران نبود و فقط یک راه باقی مانده 
بود و آن وعده  دیدار در روزهای خوش آینده بود:»چو 

خیال آب روشن که به تشنگان نمایند!«
داس��تان این دلدادگی به همین س��ادگی به پایان 
نرسید. از روزی که اش��رف دل خویش را به مسافر 
سوئیس باخته بود، یک سال و اندی می گذشت که 
اوضاع پدر مهرپور دگرگون شد و اقتدار او فرو ریخت. 
او به جاسوسی برای شوروی و توطئه بر ضد سلطنت 
رضاشاه متهم ش��د. این اتهام ها وزیر بخت برگشته  
دربار را به پای میز محاکمه و زندان و سرانجام به کام 
مرگ کش��اند و اما این مقدار، خشم رضاخان را فرو 
ننشاند بلکه خانواده  او را هم به کاشمر تبعید کرد و 
بدینگونه ستاره  اقبال مهرپور هم غروب کرد و او نیز 
به تاوان گناه پدر و با عتاب رضاخان از ادامه  تحصیل  
در س��وئیس محروم ماند و به ایران بازگردانده شد 
و رهس��پار جمع خانواده  خود در کاش��مر گردید. 
بیچاره اشرف! عشقی در دل مانده و یاری از دست 
رفته.»طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد!«

  و كالم آخر
چندي بعد و به دس��تور پدر، اش��رف به عقد علي 
ق��وام درآمد.ازدواجي که هیچ گاه از س��وي وي به 
رسمیت شناخته نش��د و از قضا عقده هاي جنسي 
وي که پس از مرگ پدر س��ر باز کرد، از ناکامي وي 
در این نخستین وصلت نش��ئت مي گرفت؛ تمایل 
جنون آمیزي که دس��ت کم تا پایان حضور وي در 

ایران ادامه داشت.


