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-در اینجا نکته ای مطرح می شــود 
که هنوز در کتاب های مربوط به آن 
دوران و مقاالت انتقــادی بعضی از 
جراید فارســی به آن اشاره می کنند 
و آن اعطای عنــوان یا صفت ایرانی 
االصل به شاهزاده خامن مصری است. 

آیا این عمل نادرست نبود؟ 
-اخذ ملیت ایرانی به وسیله واالحضرت 
فوزیه، طبق قوانین ایران مستلزم گذشت 
زمان و صدور تصویب نامه ای از هیات 
دولت بود. هر خامن خارجی که به عقد 
ازدواج یک ایرانی در می آمد مشمول 
این قاعده قانونی می شد. مشکلی که 
در مورد این ازدواج وجود داشــت این 
بود که پادشــاه آینده ایران یعنی فرزند 
ولیعهد و واالحضرت فوزیه می بایست 
الزامــا ایرانی و ایرانی االصل باشــد و 
اگر پســری از این دو قبل از اخذ ملیت 
ایرانی به وســیله شــاهزاده خامن فوزیه 
متولد می شــد، ناچــار ایرانی االصل 
نبود. هــم در تهران به این نکته واقف 
بودنــد و هــم مصری ها به آن اشــاره 
کردند. مدیر امللک جم، خنســت وزیر 
که در راس هیاتی برای خواســتگاری 
به قاهره رفته بود قول داد که راه حلی 
برای این مشکل پیدا کند. قانون ترتیب 
به دســت آوردن ملیت ایرانی را تعیین 
کرده ولی هر قانونی را با قانون دیگر، 
ولو به طور استثنایی می توان تغییر داد. 
این بود که دکتر احمــد متین دفتری، 
وزیر دادگستری دولت جم ماده واحده 
ای را به تصویب مجلس شــورای ملی 

رســاند که در آن صفت و ملیت ایرانی 
به شــاهزاده خامن فوزیه اعطا شد تا به 
این ترتیــب فرزند ذکور احتمالی آنان، 

ایرانی االصل تلقی شود. 
چه احتیاطات بی فایده ای، نه ازدواج 
ولیعهد و شــاهزاده خامن مصری پایدار 
مانــد، نه فرزند یگانه آنان پســر بود و 
نــه ولیعهد محمد رضاشــاه که ایرانی 
االصل بود به ختت ســلطنت نشست. 
تدابیری که در آن زمان اختاذ شد شاید 
قــدری عجوالنه بود اما خالف اصول 
نبــود. تاریخ و سرنوشــت را منی توان 
تغییــر داد. در آن موقع کســی به بازی 

های سرنوشت وقوف نداشت.
باری، به متام تشریفات رفت و آمدها و 
گاهی گرفتاری های این ازدواج کاری 
ندارم. هم در کتاب های تاریخ ضبط 
شده و هم در خاطرات مردان سیاسی 
آن زمــان، از جملــه مرحــوم نصراهلل 
انتظام، و مرحوم حاج مخبرالســلطنه 
هدایت، همه مذاکرات نیز در گزارش 
هــای وزارت امــور خارجــه مندرج 
اســت. اما باید بگویم کــه در این جا 
یک برخورد دیپلماتیک نیز بین تهران 
و لندن پیش آمد. پس از خواستگاری 
و اعالم رمسی آن، رضاشاه دستور داد 
که منایندگی های سیاســی دو کشــور 
که در حــد وزارت مختار بودند، باید 
به سفارت کبرا ارتقاء یابند، به محض 
انتشار این خبر، لندن به شدت اعتراض 
کرد زیرا که عنوان سفیر کبیر در قاهره، 
یا بــه اصطــالح در دربــار مصرريال 
به فرســتاده بریتانیای کبیر اختصاص 

داشت.
در قرارداد 1936، لندن پذیرفته بود که 
عنوان مناینده اش در مصر از کمیســر 

عالی به ســفیر کبیر تغییر یابد که جنبه 
اســتعماری و نوعی قیمومیت نداشته 
باشد و مصری ها در برابر پذیرفته بودند 
که هیچ کشــور دیگــری از این امتیاز 
برخوردار نشود. در برابر عکس العمل 
لندن، دولت مصر قدری تردید نشــان 
داد اما رضاشــاه عصبانی شــد و علنا 
ابراز نارضایتی کــرد. او هیچ اهانت و 
حتقیری را نسبت به ایران قبول منی کرد. 
گویا دولت ترکیه که از ابتدا مشوق این 
ازدواج و سیاست نزدیکی ایران و مصر 
بود، از نقطه نظر ایرانیان پشتیبانی و در 
ماجرا پادرمیانی کرد و ســراجنام قاهره 

تسلیم شد.
ولیعهد به اتفاق هیاتی به مصر رفت و 
خنستین تشــریفات عقد ازدواج در آجنا 
صورت گرفت. ســپس همه به اتفاق 
ملکه نازلی، و خواهر دیگر شــاهزاده 

خامن فوزیه، فائره عازم ایران شدند.
ایران آن روز، ایران بیست سال پیش از 
آن نبود، ولی جالل و شکوه اسکندریه 
و قاهره را هم نداشت. از همان ساعت 
ورود بــه بندر شــاهپور، برخوردهای 
کوچکی میان مصری ها و ایرانیان رخ 
داد. مراســم ازدواج دیگــری در بهار 
سال 1939 در کاخ گلستان اجنام شد. 
در این جریان اعلیحضرت رضاشــاه، 
برای اول بــار در زندگی خود به اتفاق 
ملکه پهلوی مادر ولیعهد، برای شرکت 
در ضیافتی به ســفارت مصر رفت که 

این خود واقعه ای محسوب می شد.
سراجنام ملکه نازلی، عازم کشور خود 
شــد. در دربــار تهران نفــس راحتی 
کشیدند و ولیعهد و همسرش توانستند 
بــه کاخ ســلطنتی بابــل، ســاختمان 
متعلــق به تاجر روســی ارمنی هاراتون 

جلد سوم خاطرات اردشیر زاهدی 
 اين كتاب در ٤٧0 صفحه با يك كتاب قطورتر با تمام مدارك و اسناد 

منتشر شده است.

درباره بحرین بیشرت بدانید
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تومانیانس، که رضاشاه قبل از رسیدن 
به ســلطنت به اســم فرزندش محمد 
رضا خان خریــداری کرده بود، بروند 
و توانستند باالخره به یکدیگر نزدیک 

شوند. 
زندگــی زوج جدید با آرامش و تفاهم 
می گذشــت. رضاشــاه، مواظب بود 
و کســی جرات  ختطــی از اراده او را 
نداشت. شــاهزاده خامن فوزیه فارسی 
منی دانست و ولیعهد عربی، با یکدیگر 
فرانســه صحبــت می کردند. همســر 
ولیعهــد عــالوه بــر عربی، فرانســه، 
انگلیســی و ایتالیایی را بــه حد کمال 
می دانست و بالفاصله به آموخنت زبان 
فارسی آغاز کرد. رضاشاه هر روز پسر 
و عروســش را می پذیرفت و با آنان به 
گفتگو می نشســت. او عادت داشت 
به تنهایــی ناهار بخــورد، اما تصمیم 
گرفت که هر روز، تا آجنا که میسر باشد 
به اتفــاق ولیعهد و همســرش صرف 
غذا کند. ســعی می کرد اوضاع ایران 
را برای عروسش شــرح دهد. ولیعهد 
وظیفــه مترجمی را اجنام مــی داد. اما 
پیشــرفت شــاهزاده خامن در آموخنت 
فارسی کم کم این نیاز را از بین می برد 
و بین پادشاه قدرمتند و عروس جوانش 

روابط حسنه ای برقرار شد. 
میــان فوزیــه و مادر شــوهرش روابط 
خاصی وجود نداشت. هر یک به دنیای 
خود تعلق داشت و سایه رضاشاه بر سر 
آنان بود و رعایت احترام یکدیگر را می 
کردند. با واالحضرت شمس، خواهر 
ارشد محمد رضا روابط دوستانه بود و 
تا آخر دوستانه ماند. حتی بعد از جدایی 
با شاهدخت اشرف، پس از استعفای 
رضاشــاه و ترک ایران، مسائلی پیش 

آمد که من کاری به آنها ندارم. 
در 26 اکتبر 1920 خنستین و تنها فرزند 
این زوج جوان شاهدخت شهناز، متولد 
شــد. همه در دربار چشم به راه پسری 
بودند. اما رضاشاه بسیار خوشحال شد 
و رضایت خود را پنهان منی کرد. قبال 
برای نوه خود ویالی کوچک و زیبایی 
هم در خیابان پاســتور ساخته بود. هر 
روز به دیــدارش می رفــت و مراقب 

احوالش بود.
تقدیر آن شد که شــانزده سال بعد، به 
شرحی که در خاطرات خود آورده ام. 
با شــهناز، ازدواج کنم که این ازدواج 
هفت ســال طول کشــید و تنها فرزند 
من، مهنــاز حاصل آن اســت. به این 
ترتیب و از این تاریخ ارتباط من با مصر 
و خانواده ســلطنتی آن آغاز می شود. 
مهناز از جانــب پدر، زاهدی و پهلوی 
اســت و از جانــب مــادر از اخالف 
خانواده ســلطنتی مصر کــه به خودی 
خود حلقه ارتباطی شد میان من با این 
کشور که هنوز هم با وجود همه نشیب 

و فرازهای روزگار، پایدار است.
-علت جدایی محمد رضا شاه از ملکه 

فوزیه چه بود؟ 
-دیگر از خاطرات سیاسی خارج می 
شویم و نیز به دورانی می رسیم که من 
شخصًا ناظر آن نبوده ام. علیاحضرت 
فوزیه از روز ازدواج با ولیعهد تا زمانی 
که ایران را ترک کرد و دیگر بازنگشت، 
وظایف خود را به عنوان یک شاهزاده 
خامن و یک ملکه بــه حد کمال اجنام 
داد. این قولی است که جملگی برآنند. 
سریعا فارسی را یاد گرفت که تا آخرین 

روزهــای عمرش هنوز فراموش نکرده 
بــود. حتی همانطور کــه گفتم بعد از 
اســتعفای رضاشــاه یک یا دو بار پیام 
نوروزی خود را شخصًا از رادیو تهران به 
زبان فارسی ایراد کرد. من در آن زمان 
شاگرد دبستان بودم و از شنیدن صدای 
زیبای ایشــان لذت می بردم. در سال 
های دشوار جنگ، به مشکالت مردم 
می رسید. به امور خیریه توجه داشت. 
یــک ملکه واقعی بود و برای این کار، 
تربیت شده بود. متاســفانه حتریکات 
محیط دربار ایران در طول زمان فاصله 
ای میان محمد رضا شاه و ایشان ایجاد 
کرد که باعث شد در سال 1945 ایران 
را ترک کننــد و جدایی آنان در نوامبر 
1948 قطعی و رمسی شد. همسر آینده 
ام شــهناز، در این موقع هشــت سال 
داشت و سه سال از مادر خود دور بود. 
چند سالی علیاحضرت ملکه پهلوی، 
یعنی مادر بزرگش به وی می رســید. 
ســپس برای حتصیل به بلژیک رفت. 
به هنگام ازدواج با من، شــانزده سال 
داشت که سن قانونی ازدواج دختران 

در ایران بود.
ادامه دارد
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