
 

             

www.manbarak.ir   دقيقه اي ( 2وبالگ منبرك )صحبتهاي كوتاه 

چندیست که در رسانه های بیگانه 
محمد رضا را شخصی مقتدر معرفی 

بسیار می کنند در حالی که او 
 بود ضعیف و بی هویت

، در همسر دوم شاهثریا اسفندیاری، 
 خاطراتش می نویسد:

دیگر نمی توانستم مرد ضعیفی را که به “
هیئت او در آمده بود، تحمل کنم، این 
 شاه را که عرضه ی تصمیم گیری
نداشت، این بازیچه ی دست قدرتهای 
بزرگ را ، این عروسک خیمه شب بازی را، 
که دائما بین عقاید این و توصیه های آن سرگردان 

 [۴۶۱]کاخ تنهایی، خاطرات ثریا اسفندیاری صفحه ”…بود!

 در داستانی دیگر ، ملکه پهلوی؛ مادر محمد رضا، در خاطراتش می گوید:

مادر جان مرده شوره این سلطنت را ببرد که من ، شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطالع من » ناراحت بود به من گفت : یک روز محمد رضا که خیلی 
ایران با  امکانتایران و از قدیم در ایران نظامی داشتند هر وقت احتیاج پیدا میکردند از پایگاههای  هاکهآن موقع جنگ ویتنام بود و آمریکایی  «ویتنام  اندهواپیماهای ما را برده 

 کل  اصال و میزدند مجانی سوخت چقدر که بماند حاال.  میبردند بکار ویتنام در خودشان نیروهای از پشتیبانی  های ما را برای یدکیصالحدید خود استفاده میکردند . حتی اگر احتیاج داشتند هواپیماها و 
خدمت محمدرضا،  آمد میمثل خر داشت! ـ  کلفتیگردن  یکـ او  خرگردننعمت  گفتیم میما به او  که نصیری اله نعمت ارتشبدهمین آقای  …میبردند را از ایران  هایشان کشتی سوخت و هواپیماها بنزین

 [۷۸۳صفحه  پهلوی ملکه کتاب]بدهید!.  گفت می! محمدرضا اند خواستهفالن پرونده و فالن اطالعات را  ها آمریکایی گفت میبودم،  ها مالقاتو گاهی من هم در این 

 شاه نزد( آمریکا جمهور رئیس ی فرستاده)هایزر ژنرال و( آمریکا سفیر) سالیوان: نویسد می خاطراتش در  طوفانیان حسن ارتشبد دادند : اینگونهرا  شاه خدمتیخوش  اینهمهها جواب  آمریکاییحال در مقابل 
 برای؟! بروید شما به کردند تکلیف: گفتم .برویم کشور از اند کرده تکلیف ما به ها این: گفت شاه؟ شد چه پرسیدم.رفتم و شاه پیش بروم خواهم می من: گفتم خدمت پیش به فورا، بیرون آمدند ها آن تا ایستادم من. رفتند

  [۸۴ صفحه طوفانیان حسن ارتشبد خاطرات]  "؟کردند من با را کار این ها این چرا بودیم نکرده بد آمریکا و انگلیس به که ما :گفت شاه ؟چه یعنی؟ چه برای؟ کردند تکلیف چه

 :نویسد میدر خاطرات خود  زاهدی اردشیرداده نشد . آمریکااجازه ورود شاه به  حتی کهحقارت تا بدانجا ادامه داشت  این

ر خدمت به ناسپاس و نامرد هستند. من تمام عمرم را د مردمی ها آمریکایی که ام شدهمتوجه  اکنونشاه به او گفت :  کردتلفن  کیسینجربودم و  اعلیحضرت کنارمن در  کهروز  یک
 [۷۸۳صفحه  زاهدی اردشیرپادشاه ؛ خاطرات  کنارسال در  ۵۲] …شوم بستری کشورآن  های بیمارستاناز  یکیدر  دهد نمیاجازه  حتی آمریکا اکنونگذراندم و  آمریکامتحده  ایاالت


