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اداره محاسبات دربار شاهنشاهى 
13/11/1315



ریاست اداره محاسبات دربار شاهنشاهى 
  د.دارد تا دستور فرمایید به موقع اجرا گذارده شومایشات اعلیحضرت همایونى را ابالغ مىعین فر     
مطالبــه  اثاثیه در انــدرون بــود کــه از حمداللـّـه]ى[غالمرضا در موقعى که مرخص  شد مقدار ١خانم واالحضرت     

ارٌالیه را تعقیب نمایند و اثاثیه را اخذ نمایید در صورتى که عینا مسترد داشت که هیچ واالّ، به شهربانى بگویید که مش
 و تحویل دهند و از اول برج هم حقوقش را قطع کنند. مخصوصا فرمودند تعقیب قانونى نمایند.

٢سلیمان بهبودى

  : ]در حاشیه[
وقش را پاى مبارك رسید، ضبط شد.به محاسبات هم ابالغ شد که حقاداره محاسبات، نتیجه تحقیقات به عرض خاك

 ایند.قطع نم
 ]ـ د 996ـ  7[
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 هو
  شاهپور نازنینم، پسر مهربانم، قربان و تصدقت برم 

باشم ولى هنــوز در قــاهره هســتم. کاغــذى را کــه دوازده روز قبــل روز است که بر مفارقتت دچار مى 24امروز      
رویــم. ولــى ســیّم ایران مىبرایت نوشتم و توسط سفارت ایران دادم، نوشته بودم که پنجم ژانویه به فلسطین، بعد به 

العاده مشتاق زیارت شما بود کــه خــودش آمد؛ خیلى از رفتن شما و ندیدن شما متأثر شد زیرا فوق ٣پورژانویه ملک
جان به او ابالغ کرد. خیلى هاى شما را خالهحضورا اجازه بگیرد که براى همیشه نوکر و دوست شما باشد. البته گفته

ه شما رضایت به این وصلت دادید و چون صحبت بین خودمان هم تمام شــده بــود و فقــط اظهار تشکر کرد از اینک
منتظر اجازه شما بودیم این بود که فورا تلگراف کرد تهران به محضر رسمى که کار را خاتمه دهــد. مــن هــم همــین 

. دیگــر همــه چیــز توانم به خواست خدا شما را مطمئن کنم که دوست باوفایى براى من و شما خواهــد بــودقدر مى
بسته به خواست خداست. چون غیر از تلگراف ورود شما به نیویورك دیگر کاغذ و خبرى از شما نداشتم دیروز هم 

پور براى پانزده یک تلگراف براى اطالع از سالمتى تو برایت مخابره کردم. در هر صورت، عزیزم، پس از آمدن ملک
خواستید برایــت اید اثاثیه شما هم برسد و من خودم لوازمات که شما مىروز هم ما تصمیم گرفتیم در قاهره باشیم ش

پور هم براى شما ســه عــدد قــاب ژانویه به فلسطین برویم. ملک 18بفرستم. تا حال که نیامده و ما خیال داریم براى 

 . ملکه توران.١

 . پیشکار رضاخان.٢

ن از تجار سرشناس تهران.پور، همسر دوّم ملکه توراملک اللّه. سیدذبیح٣



سهایت بفرستد زیــرا سپارم با لباعکس نقره سه تایى دو تایى، یکى بزرگتر، با سر عصا آورده بود که به خانم جم مى
کنم تا سه روز دیگر که باز هم اثاثیه شما برسد. در هر حال قربان قد قشنگ و صورت ماهت برم. بــه خــدا گمان مى

دانــم تــو قسم و به جان عزیزت ساعتى نیست که از نظر دور و یاد صورت ماه و فکر قلب پاکت نباشم. اگر چه مى
گرم و دیگر به یاد من نیست، ولى به خدا قسم همین قــدر تــو بــدان حاال پیش خود، خواهى گفت که مادرم سرش 

که، از خدا گذشته، هیچ وجودى در عالم به قدر یک موى تو پیش من ارزش ندارد. تو براى من یک اوالدى، آن هم 
تو  پسر خوب و مهربان و من مطمئنا دیگر به خودم امید داشتن اوالدى جز وجود عزیزت ندارم. هستى من متعلق به

  و حاضرم جانم را هم برایت نثار نمایم.
زیادى  مده اصرارآپور به واسطه کارهاى زیادى که براى تجارت دارد و تازه قربان قد و باالیت برم، اگر چه ملک     

ض ولى من محــ براى تجارت برود ]پرتغال، لیسبُن[خواهد به پرتقال لیسبون دارد که من باز در قاهره باشم حتى مى
 هاى مــرا هــماى تو در تهران راضى نشدم که پیش او بمانم اگر چه مقدار بیست هزار تومان از حسابها و قرضکاره

لــى در وینجــا بخــر گوید اگر میل دارى ادر تهران داده و اینجا هم هزار لیره براى یک انگشتر برلیان به من داد و مى
خریــدم چــون رت بودند حتما یک ماشین اینجا برایش مىخورد که اگر واالحضتر است. قسم مىتهران برلیان ارزان

ینکه مــن من گفتم شاهپور خیلى میل داشت که من ماشین بخرم چون از حیث ماشین ناراحت بود. و دلتنگ شد از ا
ه در ید آنچه کــتوانست ببرد گفت به واالحضرت بنویسچرا هر دو قالیچه را به شما ندادم. گفتم براى آن بود که نمى

خودمــان ءاللّهفرستم تا انشاالزم دارد از فرش و اجناس حتى پول بدون رودرواسى تلگراف کنند فورا برایش مىآنجا 
  هم برویم.

ژانویه خیال داریم به فلسطین برویم و پس از ده روز توقــف یــک هفتــه هــم بــه  18در هر صورت، عزیزم، ما      
پــور رویــم و ملــکمــىمن و خاله جان به بغداد کــربال انشــاءاللّهپور با ما تا شام خواهد آمد و بعد بیروت شام. ملک

گوید تا پــانزدهم فــروردین در ایــن قســمتها بــراى کارهــایش دوباره به مصر خواهد آمد و این طور که خودش مى
تواند بــه راحتــى دوبــاره از ایــران خواهد اجازه یک سال توقف در مصر بگیرد. اگر این طور بشود مىباشد و مىمى

نویسم اینجا بود که گفت اگر چه خودم حضور واالحضــرت عریضــه برگردد و الساعه که من این کاغذ را برایت مى
تا چند ماه دیگر کارهامان را رو به راه کــرده و بــه امریکــا بــراى  خواهم نوشت ولى شما اطمینان بدهید که انشاءاللّه

رست رسیدگى نمایند که وضع زندگانى آنجا چگونه اســت و دیدن ایشان خواهم رفت. البته ایشان هم اگر بتوانند د
توان بهتر زندگى و کار کرد، درست مطلع شده و بما بنویسند که مــا هــم تصــمیمى در کارمــان و اى مىدر چه نقطه

 ابدا فکر اینکــه ]داشتند[کند که به واالحضرت بنویسید اگر پول الزم داشتن رفتنمان بگیریم و مخصوصا باز تأکید مى
 شما دارید یا ندارید نکنند و تلگراف کنند هر مقدار که الزم دارد برایشان بفرستیم. قربانت بــرم، اگــر چــه بحمداللـّـه

خواهم هر چه زودتر بــه تهــران قدرى فکرم از قرض راحت شده و اآلن براى خودم نگرانى در تهران ندارم ولى مى
ه و راجــع بــه کارهــاى تــو قــدرى صــحبت کــنم و بتــوانم شــاید بتوانم شــاه را دیــدن کــرد بروم که شاید انشاءاللّه

کارى از پیش ببرم. قربانت برم، تمامى کارها و افکار خود را برایت نوشتم ولى از تو و پیشــامد تــو در ایــن انشاءاللّه
ثانیا آیــا  اى وباشى و تصمیم براى چه کارى گرفتهدانم در چه نقطه مىخبرم. اوالً نمىبیست و چهار روز به کلى بى



تان معین کردند؟ کفــاف مخــارج شــما را از طرف اعلیحضرت پولى براى شما فرستاده شد یا چه مقدار براى ماهیانه
آمد و وضعیّتت را برایم بنویسى و مرا از زندگانى خــود مطلــع نمــایى خواهد داد یا نه؟ میل دارم شما جزئیات پیش

که به فکر وضع زندگانى تو نباشم. گذشــته از مفارقتــت فکــر  گذردچون، به جان خودت، شب و روزى بر من نمى
گذرد بیشتر مرا ناراحت کرده. مسافرت قبل شما دیگر این فکرها را نداشــتم و مطمــئن بــودم زندگى تو که چون مى

تان ناراحت باشد، ولى حاال اول خدا و بعد هم دیگر خودت باید زرنگ و مواظــب گذارد امورات زندگىپدرت نمى
ات باشى. در هر صورت، قربانت برم، فرامــوش نکــن کــه علــم جــدیت و یش و طرزکار و زندگانى حال و آتیهآسا

زرنگى فقط در این محیط حکمفرماست. قدرى کمرویى و محجوبیت را کنــار بگــذار. حــال دیگــر جــز  ]و[پشتکار 
و هــیچ وقــت توکـّـل و امیــد خداوند، که امید است در همه حال پشتیبانت باشد، و خودت کسى مواظب تو نیست. 

خواهم که سالمتى، عمــر و سپارم و از او مىخود را از خدا دور نکن. خود را به خدا بسپار، من هم تو را به خدا مى
  اقبال به تو عنایت فرماید و تمام آرزوهاى تو را اجابت نماید.

عصمت به  به جم مخصوصا کاغذ بنویس.رساند. بنا بود عمل کند، ترسید، نکرد. جان خدمت شما سالم مىخاله     
باشیان ینباشند. شاه هنوز اجازه شهدخت را نداده چون مشهدخت هنوز در فلسطین مى ]و[تهران رفت ولى علیرضا 

 ورت ماهت. شمس احوالپرسى کن. قربان ص ]از[را قاچاقى آورده بودند. رفتن علیرضا هم معلوم نیست. از قول من 
مادرت، توران 
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 هو
فوریه  3بهمن  14شنبه 

  شاهپور عزیزم، پسر مهربانم، قربان و تصدقت برم.
نویسم با یک تلگراف که تمــام این سومین کاغذى است تا به حال که چهل و سه روز است شما رفتید برایت مى     

م بنویسى و مرا از سالمتى و وضعیت خود بدون جواب مانده. عزیزم، تو به من قول دادى که اقالً ماهى دو کاغذ برای
 ۀبا خبر نمایى، چه شد که به کلّى مادرت را فراموش نمودى؟ قربانت برم، البد به قــول خالــه جــان در آنجــا صــفح

کوچک زیاد گیر آوردى که محبت مادر از نظرت رفت. عزیزم، پس از رفتن تو ما بیست و پنج روز دیگر در قــاهره 
باشیم. علیاحضرت عصمت حال به تهران هم رسیدن مى] فلسطین[ه روز است که در فلستین بودیم و حال هم شانزد

است و منتظر است که اجازه آمدن به امریکا را مادرش از شاه بگیرد. یک  ]فلسطین[هنوز در فلستین  ١ولى شهدخت
بل هم او با نامزد جدیدش به دیدن او رفتیم و دو شب ق ]ناخوانا[خاله جان در هتل  ]و[پورشب دو شب من و ملک

 ]در[باشد، فخرالملوك، دکتر حجازى، اسفندیارى، دخترهایش، جعفرى، خانمش، پدرخانمش  ٢باشیانکه مهرداد مین

. شمس پهلوى. ١

. مهرداد پهلبد.٢



و یک ویال در یک محل قشنگى گرفتیم و کامالً خوب است؛ فقط جاى  ]فلسطین[مهمانى ما بودند. چون در فلستین 
  باشم.خبر بودن از تو نگران مىم مجسم و از بىروز در نظرعزیزت سبز است که شبانه

ا را گفت مــن بــرم امریکــا غالمرضــو شهدخت مى ]بود[عزیزم شبى که شهدخت مهمان ما بود تمام صحبت تو      
ا کنم دماغش را عمل کند؛ دیگر یک جوان کامالً خوشگل خواهد بود و مخصوصــا خیلــى تعریــف تــو رمجبور مى

ردى کــه گوید کمال عقل را کــباشد؛ به من مىبین و موافق به این وصلت من مىامالً خوشپور هم ککرد با ملکمى
  این طور شوهر انتخاب نمودى.

جــا ، ده روز هم در آنتصمیم داریم برویم بیروت و پس از پنج روز به بغداد روز دیگر انشاءاللّه 3قربانت برم، ما      
یلى زود به ین کاغذ خوّل مارس یک ماه قبل از عید نوروز به طهران باشیم. اگر اتا ا کنم انشاءاللّهو باالخره گمان مى

 وت خودتــان شما رسید جواب به سفارت ایران در بغداد بدهید واالّ همان بــه طهــران بفرســتید و کــامالً از گزارشــا
ترتیبــى  آیــا ماهانــه گذرد وتصمیمى که براى درس و کار گرفتید برایم بنویس و مخصوصا از آن که چه به شما مى

ســبورك ا از جهانبراى کارتان معلوم شده یا نه؟ مرا مطلع کن. قربانت برم، تا من در قاهره بودم هنوز اســبابهاى شــم
زم اثیــه کــه النیامده بود. من کلیدهاى شما را به خانم جم داده و سفارش نمودم آنچــه از لبــاس و اث ]ژوهانسبورگ[

پــور آورده اى خودت به امریکا بفرستد و سه قاب عکس نقره با سر عصا هم که ملکداند و قابل استفاده است برمى
  بود به او دادم که بفرستد و بقیه را به طهران. 

؛ الحظــه مکــنمطور که در کاغذ قبل برایت نوشتم از تو خواهش دارم هر موقع پول الزم دارى ابدا عزیزم همان     
رســاند بــا کاغــذ پور عرض بندگى مىبفرستم. به خودت ناراحتى نده ملک تلگراف کن هر مقدار که بخواهى برایت

 ار یــا پــولبعد او را از خود دانسته و هر کاى عرض کرد و او هم از شما خواهش کرده بود که منسابق من، عریضه
دى دارد ارهاى زیاکو کنم او تا آخر فروردین دوباره به قاهره رفته که الزم دارید به او تلگراف کنید، اگرچه گمان مى

  یعنى دو ماه پس از من به طهران خواهد آمد.
 صوصا خیلىرسانند. عذرا مخنویسند. عذرا جعفرى به شما سالم مىجان خودشان کاغذ دارند براى شما مىخاله     

  رود.بوسم و هزاربار قربانت مىکند. زیاده، از دور صورت ماهت را مىیاد شما مى
 چــه مقــدار قسم که در کاغذ قبلى برایت نوشتم، هر قدر ممکن است از وضعیتِ زندگانى، کــه بــا عزیزم، همان     

  یاییم.بشود در آنجاها زندگى کرد، اطالع بده که شاید هرچه زودتر ما هم بتوانیم پیش تو مى ]عایدى[آیدى 
 مادرت، ملکه توران.
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شاهپور عزیزم، پسر مهربانم، قربان و تصدق صورت ماهت برم 
نویسم سه روز به عید نوروز داریم و من پانزده روز است که به تهران آمــدم. در امروز که این کاغذ را برایت مى 

 باشم.ه تو مىیکه و تنها نشسته به یاد صورت ماهت مشغول کاغذ نوشتن ب ١آبادعمارت على

آباد در جنوب تهران در امتداد خیابان شهید رجایى.. روستاى على١



قربانت برم، دو کاغذ از مصر و یکى از فلسطین براى شما نوشتم ولى تمام مدت دو ماهى که بعد از رفتن شــما  
طول کشید تا من به تهران آمدم فقط یک تلگراف در بغداد از شما داشتم و نورى کیا برادر عماد کیا که در نیویــورك 

دن شماها به امریکا و هر کدام براى کارى به طرفــى رفتیــد نوشــته بــود. است کاغذى از برادرش داشت که شرح آم
جان به بغــداد و پــس از پور در همان فلسطین ماند که دوباره براى کارهایش به مصر برود. من و خالهمختصر، ملک

 11همه با هم روز پانزده روز که به کربال و نجف براى زیارت رفتیم. آقاجانم با ملکه زمان و احمد هم آمده بودند. 
١اسفند ماه به تهران آمدیم ولى به محض آنکه من به تهران رسیدم شنیدم که در یک ماه قبل از من که علیاحضــرت

به تهران رسیده فورا به شاه گفته که دیگر ملکه توران شوهر کرده و نباید توى این عمــارت بنشــیند. در نبــودن مــن 
پارچه فرش و ده عدد لوستر که به شــما گفــتم بعــد از بیســت و دو ســال از درب عمارت ما را باز کردند همان پنج 

بابت ارث پدر و تمام مرحمت خودشان به شما داده بودند دوباره بردند. تمام گلدان شمشادها همه را کنــده و منــزل 
م خودشــان را بــه ، هاللّهو ولى نشناس، حمداللّهما را مثل یک مسجد برایم درست کرده بودند. حتى نوکرهاى نمک

  دربار معرفى کردند و آنجا براى خود کار دیگرى پیدا کردند.
عزیزم. حاال فکر حال مرا بکن که چه حالتى به من دست داد. ناچار منزل شمس رفتم. یک هفته منزل شمس بــا      

ژانویــه نوشــته  12 کمال دلتنگى به سر بردم. در همان موقع دو کاغذ هم از شما رسید که یکى در اول ورود و یکــى
کسى تو دیگر بیشتر بر تــألم مــن افــزود. یــک عریضــه بــه شــاه نوشــتم و خــودم هــم پــیش بودى. حال غربت وبى

شــوند، علیاحضرت رفتم که جهت این گونه رفتار زشت شما چه بود؛ منزل یک مقصر بــدون اجــازه او داخــل نمــى
خــواهى بکنــى. امــروز نه آن که تو شــوهر کــردى یــا مــىشماها بچه مرا در به در و خانه او را غارت نمودید به بها

، براى من شرط است که او رضایت دارد؛ دیگر حرف شــماها بــا ]است[رضایت پسر من، که تنها اوالد و وارث من 
من چیست؟ کاغذ شاه و وکالت شما را که به من داده بودى به وزیر دربار و علیاحضرت نشان دادم. دوبــاره توســط 

ه پیغام دادم و گفتم من که تصمیم نداشتم که در منزل شاهپور بنشینم، قرارداد بین من و شــاهپور آن به شا ٢فردوست
ات را اش بر حسب وکالتى که خود شاه تلگراف کرده بود که به مادرت بده و کاغذ نوشته بود کــه خانــهبود که خانه

و با اجازه شاه از دربار خارج شوم. دیگــر ایــن  سپارم خانه به شاهپور منتقل شود، بعد من اجازه بدهمبه مادرت مى
ها منــزل کــردم. گرى بود که با من کردید!؟ مختصر یک هفته هم دوباره رفتم منزل شما در یک اطاق آدمچه وحشى

پول مانــده حتى مواجب من، که پنج ماه پس افتاده بود، ندادند. هر چه فرستادم که اقالً ماهانه مرا بدهید، شاهپور بى
  یش بفرستم یا اقالً خودتان براى او پولى بفرستید به هیچ کدام کاغذ پیغامات من شاه جوابى نداد.برا

کــنم منــزل تــو را بــه وعده آنها به تــو دروغ بــود. و حــال  هــم خودشــان گمــان مــى ]و[مختصر، عزیزم، تمام قول 
وقعى که من به منزل تو رفتم مقدارى عکس ها به ماهى چهارهزار تومان، که هزار دالر بشود، اجاره دادند. مامریکایى

الملوك، ملکه مادر.. تاج١

 . حسین فردوست.٢



هــایش هــم همــین بــال را و بچــه ١شیشه آورده بودند در سرسرا پر بــود. نــه بــه مــن و تــو بلکــه بــه ســر عصــمت
اش را قطع کرده، نه نفر نوکرهایش را بیرون کرده. او هم دهش را به واسطه قرضهایش فروخته و چون آوردند.ماهانه

و شام و نهار  ]داشتند[داشتن عبدالرضا نشسته. براى احمد و حمید هم هر نفر یک نوکر نگهمنزل ندارد عجالتا منزل 
  برند.ها مىاز کارخانه شاه فقط براى همان بچه

طــن وهامــان را از مختصر آن که تاج الملوك پس از بیست و سه سال به مراد خود رسید. ماها را در به در بچــه     
آبــاد ىهایش بخورند. من هم امروز سه روز است که بــه علــرضاشاه را خودش و بچه دور کرد که سلطنت و دارایى

ب روزه جوا پور هم عجالتا در تهران نیست که تکلیفى براى زندگانى من معین نماید. من هم این دهآمدم چون ملک
 ارهاى تــوکاى خانه و کاغذ شما را تعویق انداختم که شاید باالخره جواب مساعدى از شاه بشنوم که هیچ جواب بر

آباد بیــایم تــا لىعفرستند یا نه. من هم مجبور شدم عجالتا در دانم براى تو در آنجا پول مىبه من ندادند و دیگر نمى
اد تــو شود، همین قدر، عزیزم، تو تصور نکن که مادرت شوهر کرده و به خوشى مشغول است و بــه یــببینم چه مى

ســى بــه مــن کنم که تــذکره سیاتذکره من تا عید مدتش تمام است و دیگر گمان نمى آید. اوالًنیست یا پیش تو نمى
دیگر  کى دو ماهیگویند دیگر قدغن شده که براى امریکا به کسى تذکره ندهند و دیگر آن که تا بدهند.ثانیا اساسا مى

یــدا پاى براى آمدن توانم وسیلهپور در مصر باشد تا او نیاید من دیگر نمىکنم ملکشاید تا آخر اردیبهشت گمان مى
 کنم.
شان کنــد. ، من و تو را از همه طرف بیچاره کردند. امید است خداوند بیچاره٢الملوك، پسرشمختصر آن که تاج 

و اشرف هم هنوز در مصر و فلسطین هستند. شهدخت هم نیست کــه اقــالً کمــى او در مقابــل حرفهــا و  ٣شهدخت
آباد و تنها نــوکر وفــادار مــا على ]در[هر حال، عزیزم، امیدمان به خداست. من عجالتا صدمات مادرش دفاع کند. در 

خان بــه باشند. ماشین مرا دو ماه قبل حیدرقلىها دور من مىعباس، گوهر تاج، مشترى، سکینه، گلین خانم و دهاتى
ن آمده بودم هنوز هــم پــولش بیست هزار تومان فروخت. پولش را به مصر فرستاده ولى موقعى که من از مصر بیرو

آنجاست. من تلگرافى به جم کردم که پولش را پس بفرستد. خانم جم کاغذى به من داده بــود کــه اثاثیــه شــاهپورها 
خورد با چند قاب عکس نقره و سر عصا هاى نو شما را که به دردت مىرسیده و من به او دستور داده بودم که لباس

فرستند امریکا و بقیه را به تهران. خانم جم نوشــته بــود کــه بــه همــین دســتور رفتــار پور آورده بود برایت بکه ملک
خواهیم کرد. ولى شاهپور عبدالرضا براى جم کاغذى داده بود، ولى شاهپور غالمرضــا تــا بــه حــال نــه کاغــذ و نــه 

شما به محض آن که بــه  تلگرافى نزده. عزیزم، من که به شما گفتم انسان همیشه باید مردم را در دست داشته باشد و
کنم که به آنهــا پرسى. کن حاال هم تأکید مىامریکا رسیدى یک کاغذ اظهار تشکر به جم بنویس و از خانمش احوال

الملوك دولتشاهى همسر آخر رضاخان.. عصمت١

 . محمدرضا پهلوى.٢

 . شمس پهلوى.٣



این کاغذ من زود به تو رسید فورا یک کاغذ به شــاه یکــى بــه  کاغذ بنویسى. دیگر آن که، قربانت برم، اگر انشاءاللّه
هــا کنى که من به امید وعدهنویسى و مخصوصا به شاه شکایت مىه علیاحضرت مىفوزیه، یکى به شهدخت، یکى ب

تنها به این سفر بزرگ رفتم. من مادرم را به شما سپردم. تازه گنــاهى بــر  ]و[و دستخط شما که مرا مطمئن کرد، یکه 
ر او آمد، آن هــم بــه مادر من نیست که پس از بیست و سه سال این همه صدماتى که در میان فامیل پدرى من بر س

میل و رضایت خودم، شوهر کند. من با دانستن آن که مادرم شوهر خواهد کرد وکالت تمام کارهــایم را بــه او دادم، 
صدمه و با چه خون  ]و[دانم که مادرم با چه زجر تر از او کسى براى من نخواهد بود. من مىدانم که مهربانچون مى

وراند و صدایش در نیامد. پس از بیست و سه سال زحمت، پنج تکه فرش چه دلى مرا روى زندگى کوچک خود پر
اهمیتى داشت که از زیر پاى او، آن هم در نبودن او، کشیدید، منتهى اگر براى من  و به اسم مــن هــم داده بودیــد او 

اگر شوهر کرده  دارند. مادر منباشد. سایرین مادرهاى خطاکار خود را دوست مىبهترین محافظ براى هستى من مى
خواستید من را از او جدا نکنید او تا عمر داشت اســم آن هم با رضایت من کار خالف شرع و عرفى نکرده. شما مى

دهید مــن اى مىآورد. حال هم اگر واقعا مطابق دستور پدرم و قولى که خودتان دادید به من حقى و خانهشوهر نمى
ت؛ تمام هستى مرا به مادرم واگذار نمایید. و اگر هم من پسر شاه و بــرادر به مادرم وکالت دادم، وکالت او صحیح اس

برم که پس من هم یــک نفــر شما نیستم و حقى به هیچ گونه از هستى پدرم که میلیونها تمول را گذارد و رفت نمى
خارجــه باشــم خــواهم کــه در گناه باید از وطــنم دور باشــم. دیگــر نمــى ]و[کس ایرانى هستم به کدام جرم فرد بى

خواهم بیایم در وطنم مثل یک نفر فرد ایرانى زندگانى نمایم. مخصوصا این کاغذ را به تمام حتــى وزیــر دربــار، مى
کنى تا زمانى که پدر ما حیات داشت من از تمام نویسى و مخصوصا گوشزد مىرئیس وزراى وقت و مجلس هم مى

اشد، دور و در کنجى با مادر خود با مبلغ کمى ماهیانه زندگى ثروت و بزرگى پدر، از ترس زن پدر که علیاحضرت ب
بردم ولى حاال موقعى که پدرم از مقــام کردیم و هیچ گونه استفاده از مقام و هستى پدرم حتى یک تکه فرش نمىمى

 ]و[ه وعــده افتاد مرا دنبال او کردند که با او به غربت بروم. پس از سه سال که پدرم مرد و ما به مصر آمــدیم بــاز بــ
سپاریم من هم اوالً محض تحصــیل و ثانیــا محــض نویدهاى دروغ که تو به امریکا برو و ما حق تو را به مادرت مى

اطاعت امر شاه به امریکا رفتم و حاال از قرار معلوم هیچ گونه حقى را براى من قائل نیســتند. پــس مــن درخواســت 
دانند که که اگر واقعا مرا پسر شاه سابق و برادر شاه حالیه مى کنم از مجلس که رسیدگى در این خصوص بنمایندمى

دهند پس بــه حق مرا به مادرم اگر چه شوهر هم کرده باشد مطابق وکالتى که به او دادم واگذار نمایند و اگر هم نمى
ز او، بــیش از چه جرم و گناهى من از وطن و مادرم دور باشم. تمام دخترها، چه در دوره زندگانى پدر و چه بعــد ا

پنج میلیون تموّل به ایشان دادند. مادرش بیشتر از بیست میلیون تموّل به او واگذار کرد. عبدالرضا را پدر از ترس آن 
مادرم را به خیال آن که این شاه  ]و[که بعد از او چیزى براى مادرش و آن پنج بچه ندهند یک میلیون به او داد و مرا 

ین کرد. اینها هم مرا در به در و حق مرا پامال نمودند. پس مــن هــم اجــازه از مجلــس و دارد واگذار به ادوست مى
  خواهم که به وطنم برگردم و در کنجى مثل یک نفر افراد ایرانى زندگانى کنم.دولت مى
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 هو
  ]محمدرضا پهلوى[

نوازى اعلیحضرت همایونى است که بــا آن از مرحمت و بنده غرض از تصدیع حضور ملوکانه، ابتدا اظهار تشکر 
باشم باز یــادى از ایــن کنیــز دور افتــاده که کنیز از دربار خارج شده و در کنج ده مشغول رعیتى و گذراندن عمر مى
 51ســى، باشد. اگر چه عجالتا در نیوجرفرموده و ماهانه بنده را مرحمت فرمودید. ثانیا راجع به شاهپور غالمرضا مى

باشد البته هم او خود مایل بــه کیلومترى نیویورك، در یکى از بزرگترین مدارس با کمال کوشش مشغول تحصیل مى
نویسد تمامش ابتدا باشم ولى در کاغذهایى که به من مىاین تحصیل و هم من خوشوقت از پشتکار و تحصیل او مى

راى او و منزل او چه شــد؟ آیــا اجــاره رفــت؟ تکلیــف و هاى اعلیحضرت بسؤال از من است که کارهاى او و وعده
وضع کار او معلوم شده یا خیر؟ و ثانیا اصرار و تأکید زیاد که من پیش او بروم؛ نزدیک او منزل کوچکى بگیــرم کــه 

، و درســت ]اســت[او مواقع تعطیل خود پیش من بیاید و آنقدر غریب و تنها نباشد چون از برادرهاى دیگر کــه ســوا
در سرداشت هــیچ گــاه اصــرار نداشــت  ]بلهوسى[هاى جوانى و بوالهوسى رمایید که اگر که اگر بعضى خیالدقت بف

رســد؛ باشم. و در قسمت سیّم کمى پول که به او مــىداند که من کامالً مانع و مخالف این گونه حرکات مىچون مى
حیث مالى از تمام برادر و خواهرهــاى خــود اند که شاهپور غالمرضا از البته اعلیحضرت همایونى خود بهتر مسبوق

کمتر بلکه هیچ چیز را دارا نیست. درست مالحظه بفرمایید شاهپور علیرضا داراى مادر متّمولى است که همــه گونــه 
توانند بکنــد. شــاهپور عبدالرضــا، گذشــته از بودجــه هاى مالى مىگذشت از مرحمت اعلیحضرت نسبت به او کمک

شود. احمدرضا در منزل شخصى و ى  یک میلیون ثروت، و عایدات او کمک خرج او مىمرحمتى اعلیحضرت، دارا
شود به عالوه ماهى هشتصد تومان پول تــو جیبــى. ولــى شــاهپور او از طرف اعلیحضرت داده مى ]گذران[گذراندن 

وراك، درس، سوارى و باشد، تمام گذران از لباس، خصداتر مىتر و بىغالمرضا که از دوتاى آنها هم بزرگتر، مظلوم
باشد. بنده هم اگر خــود باالخره جوان است، تمام مخارج او منحصر به ماهى دویست دالر که سیصد تومان بوده مى

هــزار تومــان اند که من ایــن ده را بــا دهکردم ولى خود اعلیحضرت همایونى مسبوقچیزى داشتم از او مضایقه نمى
گ و نیم که یک دانگ و نیم او را به اســم شــاهپور خریــدارى کــردم و بــه سرمایه خریدارى نمودم و حال چهار دان

جویى و قرض و باالخره زنى بودم که اگر نــان خــالى عالوه صد و پنجاه هزار تومان بنا و آبادى آن تمام را با صرفه
ن دیگــر از هم خوردم فکر آتیه خود و اوالدم بودم. و هنوز به سر اعلیحضــرت و بــه جــان شــاهپور هفتادهزارتومــا

قروض من باقى است و تمام عمر وقت خود را در کنج ده مشغول تقال و رعیتى شدم که بتوانم این قرض را بــدهم. 
اى نیست که بتوانم هر ماهه براى شاهپور چیزى بفرستم. این همه جزئیــات را بــه عــرض رســانیدم. العادهدیگر فوق

داننــد ولــى بــاز یــادآورى شــود و ساله کنیز و شاهپور را مــىو دواگرچه اعلیحضرت تمام دوره زندگانى این بیست
باشند احقاق حق بفرمایند که شاهپور غالمرضا از ابتداى طفولیــت اعلیحضرت که شخص خداشناس و با عدالتى مى

 حق شده و از تمام برادرها کمتر استفاده از پدر برده و بیشتر زجر کشیده و امروز هم بــا آناز هر جهت سوخته و بى
حق و مأیوس در کــنج غربــت اخالق نیکو و فطرت پاکى که این جوان دارد به جرم کارهاى سایرین از همه چیز بى

برد. پس استدعاى کنیز آن است اعلیحضرت همایونى با آن قلب رئوف که به تمــام بیچارگــان همراهــى و به سر مى



اشد و در انظار خارجه و داخله از همه برادر شفقت دارند راضى نشوند این جوان آنقدر در زندگى کسل و مأیوس ب
و خواهرها ندارتر، در حالى که ارادت و عالقه او نسبت به شخص اعلیحضرت و وطنش از هر کسى بیشتر و بــاالتر 

  است.
پور ؟ مثل شاهیک مرتبه در قاهره به او گفتم چرا از پدرت درخواست نکردى اقالً به تو هم چیزى مرحمت کنند     

 وا، گفت : مادر گفتم، ولى اعلیحضــرت مرحــوم فرمودنــد غالمرضــا تــو و مــادرت را اعلیحضــرت فعلــى عبدالرض
  گذارند به شماها بد بگذرد.دارند و نمىعلیاحضرت دوست مى

ه مرحمــت گونه توقعى از اعلیحضرت همایونى ندارم زیرا آنچه را هم کــالبته کنیز نسبت به شخص خودم هیچ     
باشــم مرحمت اعلیحضرت مــى ]سپاسگزار[گذار باشد و همیشه کنیز سپاستفات شخصى خود مىفرمایید روى المى

د و بنده ولى استدعاى کنیز آن است که اعلیحضرت همایونى نسبت به شاهپور غالمرضا مرحمت بیشترى داشته باشی
نده آمــدم ماه است که برا از فکر و غصه او راحت فرمایید. درخصوص منزل او نظر به فرموده خود اعلیحضرت دو 

رى ه باشم فــوو هنوز تکلیفى براى این خانه معلوم نیست. بنده محض آن که آنجا زود به اجاره رود و من مانع نشد
و هــزار دنظراز آن منزل نمودم حال هم یکى از شــعبات وزارت خارجــه بــه مــاهى اثاثیه خود را به ده برده و صرف

ور اســم شــاهپ فرمایند که مقــرر قبالــه آنجــا را بــهاعلیحضرت اجازه مرحمت مى تومان پیشنهاد اجاره داده البته اگر
د. ثانیــا غالمرضا نموده و اجاره داده شود البته اجاره هــم همــه ماهــه توســط خــود دربــار بــراى او خــواهیم فرســتا

قــط فدنــد، هاى خریدارى را هم کنــده برها که تا چراغدرخصوص تعمیرات طبقه سیم او که به کلى خراب و چراغ
تب نمایند تا اقالً مر ها باقى مانده. البته باید قبالً مقرر فرمایند تعمیرات و چراغ آنجا راچند عددى به سقف زیرزمین

 ســند[اثیــه مردم اجاره نمایند. درخصوص اثاثیه هم اقالً هر مقدار کــه بــه شــاهپور عبدالرضــا در منــزلش فــرش و اث
د؛ همین خواهد که به دست من بیایحمت بفرمایند. کنیز به هیچ وجه نمىبه شاهپور غالمرضا هم مر ]مخدوش است

ته نده هم گفقدر معلوم فرموده کنیز بدانم به دست بهبودى یا دیگرى بسپارم تا بعد درخصوص وجه هم شاهپور به ب
 اگــربــراى زنــدگى اســت.  ]عایــدات[باشــد؛ مقصــود آیــدات و هم نوشته من مقصودم از گرفتن پول تفریحات نمى

ورت اعلیحضرت همایونى دهى را هم به جاى پول به من مرحمت بفرمایند تشکر من بیشتر خواهد شد. در هــر صــ
حضــرت تمام بسته است به عدالت و مرحمت خود اعلیحضرت. همین قدر استدعاى شاهپور و بنده آن است که اعلی

باالخره  هر جهت از سایرین کمتر باشد.همایونى راضى نشوند که شاهپور غالمرضا آن قدر ناراحت و وضعیتش از 
ه زیــر بباشد. او هم جوان است و میل دارد او هم برادر اعلیحضرت است و امیدش بسته به مرحمت اعلیحضرت مى

کــرد و حــال هــم هایى بود که خود او به من مىسایه اعلیحضرت عروسى کرده و داراى خانواده بشود. اینها صحبت
یش او پــنظر از هــر چیــز کــرده صرف] سند مخدوش است[باشد بنده هم به رفتن بنده مى چون میل و تأکید زیاد او

وســت . بروم و تا او مشغول تحصیل است من هم خدمت او را کرده و نزدیک او باشم ولى فقط نگرانیم وضــعیت ا
یش او پــاى رفــتن نوازى و رعیت پرورى فرموده وضعیت شاهپور را مرتب فرموده و اجازه کنیز را بــرمستدعى بنده

 مرحمت فرمایید.
 ]توران امیرسلیمانى[
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  شاهپور عزیزم، پسر مهربانم، قربان و تصدقت برم 
خبــر تو بــى لى ازروز بود به ک 5گذرد به واسطه آن که یک ماه و روز از عید نوروز مى 14قربانت برم امروز که      

وز هــم ه صبح امــرآباد نشسته، لوازم تحریر را آورده بودم که کاغذ برایت بنویسم. اگر چبودم تنها در کنج اطاق على
ور از ب تــو را داطالعى از تو نگران و هم اخالق حمیــده و ادالعاده از بىتلگرافى برایت مخابره نمودم زیرا هم فوق

دیــدم  هد و هنوز از طرف تــو تلگــراف تبریکــى بــه مــن نرســیده بــود. بحمداللـّـدانستم که سیزده عید تمام شآن مى
بریــک ا به تو ترتلگرافچى آمده و تلگراف تبریک عید و سالمتى تو را به من داد. قربانت برم، من هم این عید سعید 

 آب نمــود بــه پایــان اشنمایم این مفارقت که دیگر استخوان مرا هم از صدمهگویم. از درگاه خداوند مسئلت مىمى
زم، مایــد. عزیــنخداوند جمع ما را در وطن با هــم جمــع برساند و به سالمتى و خوشى تو به ایران بیایى و انشاءاللّه

اق خاله جان، آقا اسفند، من به اتف 11چنانکه در کاغذ قبل، اگر رسیده باشد برایت شرح دادم بیست روز قبل از عید، 
مــا از ظلــم اآنها هم به کربال آمــده بودنــد بــه تهــران آمــدیم. خواســتم بــروم منزلمــان جانم، احمد و ملکه زمان که 

ده عــدد  ها که کرده و فرستاده بود آن پنج تکه فرش که به شــما گفــتم بــاعلیاحضرت که در نبودن من چه بدگویى
  لوستر که شاه داده بود درب عمارت را کلید انداخته بردند.

خودشان هم شریک دزد و رفیق قافلــه  اللّهو ولى ن کرده و نوکرهامان را، اگر چه حمداللّهتقریبا منزل ما را ویرا     
ها را کرده و قبل از ورود من خودشان را به دربار معرفى کردند که دیگر پیش من نباشند، بقیــه بودند و تمام بدذاتى

من هم که وضع را این گونه دیدم یک هفتــه منــزل  .]بریدند[شان را بریدن را هم ماهانهاز قبیل عباس و اوستا یداللّه
آورى اثاثیه خودم به منزل شما رفتم. ها مریض شده پس از یک هفته براى جمعانصافبودم و از صدمه این بىشمس

در این مدت دو عریضه به شاه و فوزیه دادم. خودم یک دفعه پیش علیاحضرت رفتم و گفتم پس حق بچه من چــه 
ذ چه بود که به شاهپور، شاه نوشت و او را مطمــئن کــرد، بــه غربــت فرســتاد؟ و حــال بــا مــادر و شود؟ این کاغمى
دهید و پس از بیست و دو سال، پنج پارچه فرش را هــم از کند. خانه و حق او را نمىهاى او این گونه رفتار مىآدم

و تکلیفى براى کار و خانه شما معلوم  ما پس گرفتید، آن هم با این وقاحت! تا به حال که جواب صحیحى بما ندادند
آبــاد آمــده نکردند. من هم که وضع را این طور دیدم مجبور شدم عجالتا از پنج روز قبل از عید تا به حــال بــه علــى

آباد آورده و مقدار کمى هم محض آن که منزل تو را به کلى خــالى نکــنم در دو اطــاق مقدارى اثاثیه خود را به على
ماهه مرا شاه شب عیــد داد آوردنــد ب را قفل نمودم. فقط با تمام پیغامات و گفت وگوها، ماهانه پنجآنجا گذارده در

آباد. آن هم من مقدارى به قرض داده و هزار دالر هم به عنوان عیدى براى تو صبح امروز فرستادم. آن را هم از على



عید اجازه آمــده کــه بانــک پــول را از مــن  12روز  روز عید تا به حال پیش وزیر دربار و شاه فرستادم؛ همه روزه تا
دهنــد و قبول کند که به امریکا بفرستد چون هم تذکره و هم پول فرستادن تا اجازه شاه و دولت نباشد به کسى نمــى

موفق شــدیم کــه توســط قنســولگرى ایــران بــه شــما پــول  گذارند پول بفرستند. در هر صورت امروز بحمداللّهنمى
زنم چون ها را هم من دیگر خودم از خارج مىخان مخابره کند. تلگرافافى هم نوشتم دادم حیدر قلىبفرستیم. تلگر

  کند.مى ]مضایقه[دانم دربار ماهى یک تلگراف را هم مذایقه مى
 د و مــاقــاهره آمــ پور پانزده روز بعد از رفتن شما به امریکا بــهعزیزم، چنانکه در کاغذ قبل برایت نوشتم، ملک     

نــوز شــتیم کــه هپانزده روز دیگر هم به اتفاق او در قاهره بودیم و من دو کاغذ از آنجا و یکى هم او بــراى شــما نو
جــان رفــتم. الهروز هم در فلسطین، دمشق. بعد ما او را ترك گفته به کربال با خجوابش به تهران هم نرسیده.و بیست

ن معلــوم آمدم هنوز او نیامده که تکلیفى بــراى زنــدگى مــ حال هم مدت یک ماه و چهار روز است که من به تهران
عنى یــک دیبهشت، یکنم تا بیستم ارتوانیم. باز هم گمان مىتوانیم تذکره گرفته پیش شما بیاییم یا نمىشود که آیا مى

  ماه چهل روز دیگر، مسافرت او طول بکشد.
چه بهتــر؛  نست بیایدران مرتب نماید. البته اگر او توادر هر صورت  منتظر بشوم تا او بیاید و کارهایش را در ته     

ها را بدهم و یک من اقالً در راه تنها نیستم و اگر او نتوانست بیاید تا سه چهار ماه دیگر همین قدر من قدرى قرض
ما شکارهاى  عایدى براى مخارج خود معلوم کنم. چون دیگر از دربار که به من مواجب نخواهند داد و ببینم تکلیف

تــوانى تأکیــد شود. آن را هم بایستى خودت با چندین کاغذ به شاه، فوزیه، مادرشاه، وزیر دربار و هر چه مىچه مى
معلــوم  اتى برایــتنمایى که خانه و پول و یک دست عمارت به من بسپارند که اقالً بتوانم خانه را اجاره داده و عاید

از  هــم ســر حــد لى هم شده گرفته پیش تو خواهم آمد، زیرا تذکره مــرانمایم. این کارها را کرده اگر با تذکره معمو
یگــر ، عزیــزم، دتواند بیاید یا نــه زیــراشوم که او مى؛ من دیگر تذکره ندارم. دیگر منتظر نمى]گرفتند[همگى گرفتن 

 روح پــاك و طاقت مفارقت تو را ندارم. این مرتبه نزدیک بودن آن پنجاه روز در قاهره و دیدن آن اخــالق حمیــده
ا اتفاقى ته مریض یگناه تو مرا بیشتر از پیش دیوانه تو کرده و فکر آن که تو این مرتبه تنهایى و اگر خداى نخواسبى

سپارم و دا مىبرایت بیافتد ابدا جز خداوند کس و کارى ندارى شب و روز مرا مثل مجنون نموده. همیشه تو را به خ
آباد آمده ل به على، پشت و پناه تو باشد. عزیزم، دیروز براى سیزده عید همه فامیامید است او در این تنهایى و غربت

 عروســى تــو به زودى در جشن کنیم که انشاءاللّهکردیم، و مىهزار بار جاى عزیزت را سبز نمودیم و همه آرزو مى
 جازه درباراصورت تلگراف و همه شادى نمایند. همان دیروز سه هزار و پانصد تومان به حیدرقلى خان دادم با یک 

  که براى شما هزار دالر بفرستد.
دیگر آن که، عزیزم، کاغذى از خانم جم آمده بود که اثاثیه شما به قاهره رسیده و یک مقدار لبــاس و ســه قــاب      

ست؛ نرســیده عکس و سر عصا که خودم داده بودم برایت به امریکا بفرستند و بقیه را به تهران، از قرار هنوز در راه ا
باشد. البته اگر رسید صورتش را برایت خواهم داد. من هم اتومبیل خــودم را فــروختم، یعنــى که ببینم چه چیزها مى

هزار تومان فروخته و به قاهره فرستاده بود. من که آمدم مجبور شدیم خان بیستموقعى که در مصر بودم حیدر قلى
نمــک ناشــناس بــا مقــدارى برگشتن شد و چه حمداللّه ]و[ه خرج رفتن پس بخواهیم. تقریبا هزار و پانصد تومان چ



هزار تومان خریــدم کــه نصــف آن را داده و نصــف اثاثیه ماشین را برداشت. بقیه را هم سهم کوره نیرزمان را به سى
هاى داخلــى هفتادتــاى دیگــر قــرض بــرایم بــاقى اســت کــه دیگر مانده که بعد بدهم. کلیه، با قرض بانک و قرض

  باید تقال کرده بدهم خیال خود را راحت نمایم.انشاءاللّه
 ]توران امیرسلیمانى[
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 دانشکده پرینستن
فــروردین را داشــت ولــى کاغــذ  14روم. امروز کاغذى از شما رسید که تــاریخ مادر عزیزم را هزاربار قربان مى     

رسیده بود که بعد از این کاغذ نوشته بودید. امیدوارم کاغذها را با پستى بدهید  دیگرى قریب سه  هفته پیش از شما
که زود برسد. راجع به وقایعى که رخ داده بود چندبار نوشته بودید؛ البته آن حرکت بسیار ناشایســته و پرخطــا بــود. 

البتــه دیگــر بســته بــه انصــاف نمایم. نویسم و مخصوصا تکرار مىمن هم به شاه، فوزیه، اشرف و غیره نوشته و مى
است! از طرفــى خانــه و  ]غریبى[خودشان است ولى آن اثاثیه را هر طورى شده باید پس گرفت. حقیقتا طرز قریبى 

گیرند.  ولى از نقطه نظر پول بــراى تحصــیل و غیــره مطمــئن باشــید کــه اعلیحضــرت اثاثیه داده و از طرفى پس مى
بــراى مــن پــول  ]اساســا[بایستى اثاســا هیچ در عذاب نیستم. شما هم نمى ]لحاظ[لهاذ  ]این[دهند و من اکنون از مى

گذارند. در اینجا هم من با کارهاى سخت درســى پول نمىبفرستید زیرا، همان طورى که گفتم، اعلیحضرت ما را بى
انم. همین امروز دتر مىها برسم و کارهاى درسى را واجباین را هم ندارم به صفحه کوچک ]وقت[گرفتارم و وقط 

] ســند مخــدوش اســت[رسید. خیلى متشکرم و اگر چه تلگرافى دیشب  ]سند مخدوش است[عصر تلگراف تبریک 
دادید کاغذهاى شما ماه به زیادتر از خود خبر مى] سند مخدوش است[روم ولى جواب این را هم امروز فردا خواهم 

 ]سند مخدوش اســت[باشم. عجالتا که جنگ اروپا تنبل مىهم نسبتا در کاغذ نوشتن  ]سند مخدوش است[ماه به من 
شاه زدم که بلکه بتوانم براى تابستان به ایران بیایم و وضعیت خود را و شما را رو به راه بنمــایم چــون  ]به[تلگرافى 
بدهــد  کند تا آن که انسان کاغذ و تلگراف بفرستد.اگر اجــازهرو شوم وضعیت خیلى فرق مىبا شاه روبه ]م[اگر خود

شود، فقط براى تابستان و شاید بعدش هم به اتفاق دوباره به امریکا آمده یا آن که به اروپا بروم. اگر خیلى خوب مى
رفت که من تا به حال ده بار به ایران نمود خیلى گمان مىکرد و مادرش دخالت نمىشاه خود به کارها رسیدگى مى

تواند برگردد ما هم باید شدم. حاال چون علیرضا نمىو فامیل برخوردار مى آمدم و اقالً از دیدار وطن، هموطنان ]مى[
به آتش او بسوزیم. در هر صورت امیدوارم که آن موضوع بشود؛ خیلى خــوب خواهــد گردیــد. در اینجــا اگــر مــن 

یش از هم کرد. شاید براى این است که وسعت مملکت زیاد و شهرهامشغول کار نبودم تنهایى خیلى در من تأثیر مى
الســیر راه اســت باشند. مثالً از نیویورك تا پرینستن مانند از شمیران تا کرج است و یک ساعت با ترن ســریعدور مى

که به اروپا  ]شدمى[شود آید. خالصه اگر طورى مىولى اگر روى یک نقشه بزرگ امریکا نگاه کنید اصالً به نظر نمى
سویس یا غیره. اساسا راستش را بخواهید اینجا مملکتى است اگر چه آزاد ولى رفتم خیلى بهتر بود مانند فرانسه، مى



باشند. اگر چه امروزه در تمام جاى دنیا کم و بــیش همــین طــور اســت ولــى مردمش فقط در فکر پول درآوردن مى
به خواهش و بعد العاده مالى هستند. خالصه خوب طورى ما را با سیاست به امریکا فرستادند. اول مردمان اینجا فوق

پســت[تمهید. اخیرا کاغذى از سرلشکر جهانبانى رسید و جوابش را هم دادم. حاال من کاغذهایم را توسط پوســت 
دهیــد کــه کاغــذهایتان  ]ترتیب[فرستم و امیدوارم که زودتر به شما برسد. شما هم طورى مخصوص قنسولخانه مى]

  زود به زود به من برسد.
د اوقــات تنهــایى مــن مفیــ] ســند مخــدوش اســت[ام که خیلــى د آشناى خوب پیدا نمودهدر مدرسه هم من چن     
هــر  ]تسند مخــدوش اســ[من تا در وطن نباشم از شر این تنهایى  ]سند مخدوش است[ ]اساسا[باشند ولى اثاسا مى

 م بــاز خــوبان بیــایتابستان بــه ایــر ]سند مخدوش است[ یابم ولى انشاءاللّهگذارم خود را تنها مىکشورى که پا مى
گوینــد ىاست. اگر نشود شاید این تابستان را صرف گردش و دیدن نقاط دیگر امریکا نمایم زیــرا در ایــن محــل مــ

دهد ىباشد. دیگر از وضعیات که رخ مشود. خالصه هنوز تصمیمى نگرفته و اوضاع مغشوش مىالعاده گرم مىفوق
بیشتر براى من بنویسید؛ خیلى مشتاق دانستن 



 7سند شماره 



گرفتــه و  نویسم ولى شما هم سعى کنیــد کــه آنهــا را پــسباشم. اگر چه من براى مبل و اثاثیه خانه مىهمه چیز مى
ز قــول . بارى، انماییدآباد به سر نبرید بلکه شمیران رفته و هواى خنک استنشاق امسال تابستان را هم در گرماى على

  من هم به فامیل سالم رسانده و از مستخدمین احوالپرسى نمایید. 
غالمرضا پهلوى 
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  شاهپور عزیزم، پسر مهربانم، قربان و تصدقت برم 

نیــر  ]و[ن، شمس فامیل از قبیل آقا، ملکه زماجان قدس اعظم با فروردین است در تهران منزل خاله 19امروز که 
دم. چــون شــاســفند وارد تهــران  11باشیم. قربانت چنان که در دو کاغذ قبل برایت کلیه شرح حال را نوشتم من مى

ق و ه درب اطــاو فرستاد ]گذاشته[علیاحضرت که یک ماه قبل از ما به تهران رسیده بود بناى بدگویى از ما پیش شاه 
کلى خالى  ما را به ا باز کرده و آن پنج تکه فرش که برایت گفته بودم با ده عدد لوسترها را بردند و منزلعمارت ما ر

ار معرفــى  به درببدجنس به چاپلوسى خود را قبالً اللّهو ولىشان را قطع، البته حمداللّهکردند، نوکرهاى ما را مواجب
ى نمــایم ولــ این گونه چیزها را برایت بنویسم و تو را دلتنــگ ولى عباس را خارج کردند . در هر صورت میل ندارم

 براى پــیش دارى که از همه چیز باخبر باشى و از طرفى دیر آمدن مرا به امریکا تصور نکنى که منچون خودت میل
 این طــور نویسم. در هر صورت، عزیرم، من چون زندگى راآمد خودم تو را فراموش کردم یا تقصیر دارم ناچار مى

خصــوص دیدم یک هفته در منزل شمس مانده و یک هفته هم به منزل شما رفته، یکى دو عریضه بــه شــاه دادم. در
د ه او دادیــبمنزل و کارهاى تو پیش علیاحضرت رفتم و گفتم که شماها بچه مرا گول زدید؛ وعده منزل و حق او را 

ن وضعیت یک هفته هم که منزل خودمان بودم چوآورید. هنوز جوابى نگرفتم و پس از و حال به سرما این طور مى
ه کــن نیامــده پور در فلسطین مانده و هنوز به تهــراآباد رفتم. چون ملکرا به کلى دگرگون دیدم مجبور شدم به على

ى کردم درى دوندگالعاده شما بفرستم. به قتکلیف ما معلوم شود قبل از عید خواستم اقالً هزار لیره براى مخارج فوق
. امیــد ت فرســتادمجازه از شاه گرفته و روز پانزده فروردین توسط بانک ملى که به قنسولخانه ایران بفرستد برایــتا ا

  است به شما رسیده باشد.
عزیزم، از تو خواهش دارم که هر موقع پول الزم دارى قبالً به من اطالع بدهى و فکر آن را نکنى که من از کجا      

آوریــل، رســید. درســت دو مــاه در راه بــود.  8فــروردین اســت و  19شما همین امروز که کنم. کاغذ سیّم فراهم مى
 8توانید کاغذهاتان را توسط قنسولخانه به وزارت خارجه بدهید که اقالً زودتر بــه مــن برســد. شــما عزیزم، شما مى

ت که در عالم از همــه چیــز آوریل رسید. اصرار درآمدن من کردید؛ اوالً، به جان عزیز خود 8فوریه نوشته بودید و 
دانــم. تصــور نکــن کــه مــن دیدار تو و پیش تو بودن را با تمام دنیا برابر مى]اى[براى من گرانبهاتر است، من دقیقه 



سرگرمى دارم و تو را فراموش کردم. ولى، عزیزم، مجبورم آنقدر صبر نمایم که اقالً مقدارى قرضمان را سبک کــرده 
 ةدانى بیست هزار تومان براى آمدن به مصر و از قاهره هم که برگشتم سهم  کورکه مى چون از بنّایى گذشته خودت

شد. ماشــین مــرا کــه در خواست بخرد و آن هم یک سر خر براى ما مىمى ١نیّر را خریدم چون مجبور شدم؛ لیستر
هــزار تومــان دیگــر هم ده نبودن من حیدرقلى خان فروخته بود به بیست هزار تومان پولش را براى کوره دادم و باز

در برداشــت  بدهکارى به نیّر دارم. روى هم رفته شصت و پنج هزار تومان دیگر قرض مانده که اقالً شاید انشــاءاللّه
امسال مقدارى بدهم و بقیه را به کسى بسپارم که به تدریج بدهد و هم اقالً مقدارى براى مخارج که بیایم بــه امریکــا 

عزیزم، از طرف مال و حق حساب تو که معلوم نیست چیزى به من بدهند؛ اقــالً مــن بایســت فراهم نمایم. مقصود، 
  روى این تکه ده خودم تقال کرده و چیزى در سال براى قرض زندگانى دریافت نمایم.

 رســدبما زودتــر دیگر آن که، عزیزم، در دو کاغذ قبل هم برایت نوشتم، ولى به فکر آن که شاید این کاغذ به شــ     
ابت را حســ ]و[نویسم، شما باید کاغذى به شاه و یکى به فوزیه و دیگر بــه وزیــر دربــار بنویســى و حــق بازهم مى

ن مــن بخواهى و مخصوصا بنویس اگر مادر من شوهر کرده من خود رضایت به شوهر کردن او دادم و با وجــود ایــ
شــد  . اگر الزمحساب و منزل من به دست او برسد ]و[تر ندارم. به او وکالت دادم؛ بایستى حق کسى را از او مهربان

تى پــدر کاغذى به مجلس هم بنویس و بگو به شهادت هزاران نفر در تمام مدتِ بزرگى پدر یک قالیچه هــم از هســ
 کمى زندگى کردم. حــال هــم جهــت نــدارد، بــدون ]عایدى[نگرفتم و روى زندگى کوچک مادر فقط با یک آیدى 

حــق و بالتکلیــف از حق پدر که سایرین استفاده کرده به طور کامل منکر هســتند مــن بــىتقصیر، من را در به در و 
ود خق قانونى توانم گفت وگو کنم ولى تو حشود ساکت نشست. البته من با آنها نمىباالخره بیش از این نمى]![باشم

رده و ســپارید دلخــوش کــمــى توانى بنویسى که من به وعده و نوید شما که هستى مرا به مــادرمخواهى و مىرا مى
از ر باشــم. بــهمه چیز و از وطــن دواطاعت امر کردم. حاال سزاوار نیست که سایرین داراى میلیونها ثروت و من، بى

اغــذهاى ى کــه در کبه تو زود برسد چیزهــاینویسم، اوالً به فکر آن که شاید این کاغذ انشاءاللّههم، عزیزم، به تو مى
ا مــن اشى عجالتــکنم وبعد هم براى آن که تو کامالً از جریان کار خودت و من مطلع بکرار مىقبل به تو نوشتم باز ت

پــور باشم تا ملککنم و باز هم هستم؛ مشغول آبادى آن جا مىآباد زندگى مىبیست و پنج روز است به کلى در على
  بیاید و تکلیف من معلوم شود.

وز ررتبه به شاه و وزیــر دربــار نوشــتم هنــوز خبــرى نشــد. یــک دیگر آنکه درخصوص دیپلم شما، من چند م     
نهــا رفتــار ای خواست جواب کاغذ شما را بدهد به او شرح حال وآباد آمد. او هم مىجهانبانى براى دیدن عید به على

دش برایــت وبار یــا خــو براى دیپلم شما گفتم. او قول داد که اوالً دیپلم شما را از دبیرستان نظام تهیه کرده توسط در
بفرستد بعد آدرس خواسته که خودش هم به شــما کاغــذ بدهــد و بعــد هــم گفــت مــن اشــخاص مربوطــه را دیــده 

  آید. کنم تا ببینم چه پیش مىدرخصوص کارهاى شما گفت وگو مى
که  ]ندبرداشت[آباد. جاى شما بسیار خالى بود! چند عکس برداشتن على ]آمدند  [روز سیزده عید همه فامیل آمدن     

داران معروف تهران.یکى از سرمایه. احمد لیستر ١



دانم که طول خواهد کشید. یک روز هم مادام خیــاط کاغذى توسط پست فرستادم ولى مى 14فرستم. روز برایت مى
 ]و[آباد. چندین عکس از من و آدمها على ]آمدند[من با دخترش و دو نفر آمریکایى دوستانشان بوب و فرانک، آمدن 

نویســیم باشند مىمان که در نیویورك مىما خودمان به فامیل ]گفتند[و گفتن  ]برداشتند[ات که آنجا بود برداشتن دایه
هاى شما را به او برسانند و بگویند او هر پست کــه آنهــا بــراى مــا کاغــذ که بروند و غالمرضا را پیدا کرده و عکس

ر واقعــا آمــدن فرستند از سالمتى خودش اطالع به ما بدهد  و ما به شما خبر سالمتى پسرتان را خــواهیم داد. اگــمى
  شوید.آباد را ببینید منقلب مىعلى ]ى[ها عکس مرا و آدم ]که[شما همین قدر 

جا  ا هم همیناعظم آمدیم کاغذ شمجان قدسدیگر آن که، عزیزم، امروز که به واسطه بعضى کارها به منزل خاله     
ما زدم. ه. روز قبل هم تلگرافى بــه شــرسانند مخصوصا ملکه زمان، شمس و همبه ما رسید. همگى به شما سالم مى

رســد. بجمع به شما  ]خاطر[دهم که خواطر زند، و خودم پول مىدهم مسعود شوهر فروزنده مىتلگرافات را هم مى
هند ه شما خوابفرستم البته ولى چون خودت نوشته بودى تمام کاغذ تلگرافات را به قنسولخانه ایران در نیویورك مى

  رسانید.
از هــم بــکنم حقوق براى شــما بهتــر باشــد. ولــى آن که، عزیزم، در رشته تحصیلت نوشته بودى گمان مى دیگر     

ت یــک مصلحت کن؛ هر رشته که بهتر باشد و بیشتر به دردت بخورد آن را شروع کن. دیگر آن که اگر ممکــن اســ
راق ه هــم آب بکشــد و هــم چــآباد قیمت کن براى من بنویس که پولش را برایت بدهم بفرستى کــموتور براى على

 نشــاءاللّهیز شــاید اکارهایم رو به راه شد براى اول پایبدهم، و به اسم ده خودت بفرست. من هم اگر انشاءاللّه ]چراغ[
  بتوانم پیش تو بیایم. اگر خدا بخواهد و زنده باشم تو را در انتظار نخواهم گذاشت.

خواهم  م همه رااه دارران نرسیده. اگر رسید چیزهایى که نبایستى نگات به تهدیگر آن که، عزیزم، هنوز اثاثیه     
هتر بشما،  فرستم. و اضافه هم هر وقت داشتم برایت خواهم فرستاد که باشد پیشفروخت و پولش را برایت مى

ن براى مر ه زودتچشود. دیگر آن که عزیزم هر چه الزم دارى هر خودمان بیاییم و الزم مى است؛ شاید انشاءاللّه
ن و پشت خدا ک باشد. همین قدر توکّل بهبنویس و من هم، بدان، تمام فکرم براى کارهاى تو و آمدن پیش تو مى

ا رمیشه تو ن هم هبرایت داشته باشد. م کار داشته باش و جهد کن رشته کارى پیش بگیرى که آتیه خوب انشاءاللّه
 د به زودشوم و زوانم. زیاده بیش از این مصدع اوقات تو نمىسپارم و موفقیت تو را از خداوند خواهبه خدا مى

ابگم آق] و[م ین خانات،  عباس، سکینه، گلمنتظر کاغذت هستم؛ هر هفته مرا از حال خود مطلع کن. گوهرتاج، و دایه
 رسانند و دعاگو ذات عزیزت هستند. زیاده قربانتصدقت، مادرت، تورانخانم همگى عرض سالم مى
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  ژوئیه 22
روم. دستخط عزیز مشاهده شد. امیدوارم که حال عزیزتان خوب باشد. مــن اکنــون تصدق مادر بهتر از جانم مى     



دو روز باشم و تــا یک روز است که از آلمان برگشته بودم و در آنجا در مدرسه توپخانه بودم و اکنون در پاریس مى
باشم. از حالم بخواهید حالت مزاجیم بهتر از تهران است. در اینجــا غــذاهاى گونــاگون، ] خوانده نشد[دیگر باید در 

مرغ آن اثر بد را در من ندارد. هواى پاریس خیلى گرم شــده و دســت کمــى از تهــران نــدارد. حتى مشروب و تخم
اى من به کلى ته کشیده و مقدارى از دالرها هم خــرج شــد. العاده گران است. پوندهقیمت اجناس هم در اینجا فوق

هزار تومان  000,300اگر تا ده بیست روز دیگر پول نرسد اینجا باید گدایى بکنیم. در هر حال، اگر کوره احمد را به 
م چون رنجخرند فورى بفروشید. گفته بودى باز خیال فروش زمین دارى؛ اگر این کار را بکنى به کلى از شما مىمى

  دیگر جایز نیست شما زمین بفروشى. مبادا این کار را بکنى.
دى و بدهى نــدا در هر صورت، عزیزم، شما آدم بدقولى هستید زیرا حتى آن مقدار پولى را هم که بنا بود به من     
واظب زندگى مخواستم. در هر حال، عزیزم، هزار تومان دادى. تازه من شخصا پانزده هزار تومان از شما مى 13فقط 

  جو از دستت بربایند.خود زمین خودت را کاغذ مکن که آن را هم اشخاص منافعخودت باش؛ بى
راجع به پانصد هزار تومان حساب ثابت هم، حیدرقلى خان مسئول این کار بود و من مخصوصا گفتــه بــودم در      

به حساب ثابت بگذارد به ســرهنگ ســیف تومان آن را ] کذا[هزار  000,100موقع خرید سهم سرهنگ سیف که فقط 
تومان. در هر حال اگر حیدر بخواهد کارش درست شود باید درصدد این ضررى که بــه مــن زده  000,500بدهم نه 

هــزار  000,50اند اقالً بده که اقالً از کنم. آن پنج هزار تومان هم که از پول من برداشتهاست باشد وگرنه جدا قهر مى
هزار تومان داده باشى. در هر صورت، مادر عزیز، اگر من را دوست دارى باید این  000,18ه بودى تومان که قول داد

خــوب باشــد.  ١کارها را انجام دهى. هر طورى شده براى من پول فراهم کن و بفرست. امید است کــه حــال مهرنــاز
خواســتید بفرســتید اگــر شــده بــه اغلب به او سر زده و مواظبش باشید. همان طور که گفتم اگر اتومبیل رســید اگــر 

اند کمک خرجى بکنند. امیــدوارم باشم و همان طور که قول دادهاعلیحضرت هم بنویسید که من در مضیقه پولى مى
  که فامیل سالمت باشند. امید به دیدار زود.

غالمرضا پهلوى 
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  اوت  15
روم. مدتى است که از وجود عزیزت به من اطالعى نرسیده؛ متفکرم کــه مى مادر بهتر از جانم را هزار بار تصدق     

کنید. ولى من که همیشه به یاد شما هســتم و هــر وقتــى بیکــار باشــم البتــه از نوشــتن کاغــذ چطور دیگر یاد ما نمى
تابســتان  نمایم. دو روز پیش هم خدمتتان تلگرافى فرستادم و هنوز منتظــر جــواب هســتم. در اینجــافروگذارى نمى

. فرزند غالمرضا از هما اعلم.١



رفت گرم نشد ولى چون مدرسه من در شهر خیلى کوچکى واقع است این اســت کــه خیلــى طورى که فرض مىآن
تمام مردم از فــرط خوشــحالى  ]سند مخدوش است[سوت و کور است ولى دیشب که اعالن جنگ با ژاپن در اینجا 

سند مخدوش [گویند در نیویورك که مىمحشر قیامت شده بود.  ]سند مخدوش است[دیوانه شده بودند و این شهر 
کردنــد و عکــس را هــم در روزنامــه دیــدم. خالصــه سگو جمع  شده و شادى مىملیّون در محل معروف تیم] است

روســها و  ]امکــه شــنفته[ام امیدوارم این وقایع وضعیت بهترى براى مملکت مــا پــیش آورد. از قــرارى هــم شــنوفته
دانم وضعیت داخلى ما از چه قرار باشد. همــان طــورى اند. حاال دیگر نمىارج نمودهانگلیسها قوایشان را از ایران خ

که قبالً هم برایتان نوشتم چند دفعه به برادرم (شاه) متذکر شدم که اجازه دهند که من به ایــران برگــردم ولــى هــیچ 
ا وسیله آمدن شما را فــراهم آورنــد. جوابى نداده است. در دفعه آخر به او نوشتم یا اجازه دهد من به ایران بیایم و ی

گیرد. حال ممکن است دوباره به ایشــان حاال هم دیگر نباید اشکالى در پیش باشد. حال ببینیم تا او چه تصمیمى مى
اى از اینجا ندارم که به شما دهم بلکه خبرها همه پیش شماست. گاهگاهى خسروى تلگراف زنم. دیگر من خبر تازه

. چند نفر دوستان و همشاگردیان لب دریا براى شنو ]سند مخدوش است[بینم قیم نیویورك را مىو سایر ایرانیهاى م
 ]ســند مخــدوش اســت[شود به اینجــا آورد گذرد؛ میهن را که نمىاز شما و میهن بد مى ]سند مخدوش است[ ]شنا[

  م به همه سالم برسانید.ولى بهتر از همه این بود که من هم در میهن و هم در نزد شما بودم. از قول من ه
امید به دیدار 
غالمرضا پهلوى 
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 هو
شهریور  29اوت ـ  20

  روم یگانه پسر مهربان، فرزند دلبندم را قربان و تصدق مى
یه ژوئ 18 کىپنج روز پس از آن که یک کاغذ شما توسط مسافر ایرانى از دربار رسید پست دو کاغذ دیگر که ی     

و قربــت  العاده خوشوقت ولى از آن کــه تنهــایىات فوقاوت تاریخ داشت با هم رسید. از مژده سالمتى 2و دیگرى 
را مپور آمده حال دلتنگ روز بر بیچارگى خود و تو گریستم تا آن که ملکدارد یک شبانهآنقدر روح تو را معذب مى

اول  کنم. البته در درجــهن داد که هر چه از دستم برآید کوتاهى نمىدید. یک تلگراف مفصل به شما کرد و قول به م
ن وســیله که خودما کارى کنیم که شاهپور را به ایران بخواهند و اگر نشد اگر ممکن شد وکال را دیده شاید انشاءاللّه

پور که ادم. ملکدبلى را رویم که اقالً شما تنها نباشید. در هر صورت، عزیزم، جواب کاغذ قفراهم کرده به امریکا مى
وزى آمــدن توسط پسر محمدحسین میرزاى جهانبانى که خیال دارد براى تحصیل به امریکا بیاید داده و چون چند ر

ح او تعویق افتاد و دوباره کاغذهاى شما رســید ایــن جــواب را هــم ممکــن اســت توســط او برایــت بفرســتم و شــر
 نگارم.گزارشات این هفته را نیز برایت مى



بنویسم که باالخره یا تو را به ایــران بخواهــد و  ١برادرت ]به[قربانت برم، اوالً خودم تصمیم گرفتم کاغذ مفصلى  
یا اجازه بدهد من پیش تو بیایم و هم در خصوص اجازه اجاره یا فروش مقدار زمین اضافه منزلت اگــر جــوابى داد 

دت بایستى کاغذ مفصلى به مجلس شوراى ملى بنویسى، تمام فبها و اال ما اقداماتى از طرف مجلس نموده و هم خو
ات از اول الى حاال و اینکه از هر جهت تو را محروم از مال پدر، از دیدن وطن بدون گناه نمودنــد شرح حال زندگى

هم به امریکا آمده ممکن است خصوصى خودت او را مالقات کرده اگر چه من یک مرتبه او  ٢بنمایى. حال که عالء
مان را به او گفتم، شما هم مخصوصا اگر شــهر دیگــرى هــم اى از شرح گزارشات زندگىا مالقات کردم و تا اندازهر

خجالت بگو و درست جویا شو که واقعا تصمیم دارند کــه بــراى باشد پیشش برو گزارشات گذشته خودت را بىمى
خواهنــد خواســت. از قــرارى کــه مــن، دور و مدت طوالنى شما در آن صفحات باشید یا به زودى شما را به ایــران 

باشــد. امریکــا مــى ]ى[نزدیک، شنیدم عالء غیراز سفارت مأموریت دیگرى دارد که راجع به ثروت پدرت در بانکها
گوشت را باز کن؛ دیگر مثل قضیه فوت پدرت خواب نباشى که رندان جواهراتش را زدند  ]و[درست، عزیزم، چشم 

حق کردند. حال ایــن باشند و شما بیچارگان را در به در و بىمسافرت مى ]و[تهران  و حال مشغول خوشگذرانى در
باشد. درست مواظب باشید و حق خود را مطالبه نماییــد. قضــیه جــواهرات پــدرت را قضیه هم مربوط به شماها مى

اینجا به همــین  عصمت خانم به من گفت که او خود دیده و مطلع بود ولى موقع فوت او ایزدى، شمس و بهجت از
 ٣حق کردند. در اینجا هم فقط عفریتهخیال آمده بودند. محرمانه زیر پا کردند، صدایش را درنیاوردند و شماها را بى

خبــر نگــاه سال است تو را از همــه چیــز بــى 22گوشت را باز کن.  ]و[حق بزرگى از آنها برد. مقصود عزیزم چشم 
کنى. تمام مردم مثل مــن و تــو و محیطــى کــه تــو آالیش فکر مىساده و بى و تو هم بدتر از مادرت ]داشتند[داشتن 

. اگر چه این مسافرتها و پیشامدها موجب رنج و غم من و تو هر دو بود ولــى ]باشندنمى[باشد بزرگ شدى ساده مى
ه نباش؛ فقط فکر خود ات باشى. آنقدر سادبایستى اقالً تو را آزموده و بیدار کند، مردم را بشناسى و فکر خود و آتیه

  کنند.بدبختى سیر مى ]بحران[ات باش که امروز در بهران و آتیه
اش که در فلسطین موقع عمل من قنسول بود و قربانت برم، امشب من مهمان دارم. صدیق اسفندیارى با خانواده     

آینــد. ملکه زمان و نیّر هم مــىخدمات زیادى براى عمل من کرد به تهران آمده است. من او را دعوت کردم. احمد، 
آباد امسال خیلى بهتر از سالهاى گذشته و مخصوصا حاال که پاییز اســت باشد. جاى تو سبز. هواى علىملوك هم مى

تو بیایى؛ به ســالمتى برایــت  شبهایش کامالً خنک و روز هم هوا خوب است. به تمام اهل ده وعده دادم که انشاءاللّه
آباد جشن بگیرم و نهار و شام بدهم. واقعــا همــه از تــه قلــب تــو را دعــا روز براى اهل علىهعروسى کنم و سه شبان

حاال دیگر روزهــایى کــه مــن مهمــان دارم بــراى پیشــخدمتى  اللّهوسیله فراهم نماید. ولى کنند. خداوند انشاءاللّهمى

 . محمدرضا پهلوى.١

.1328تا  1324. حسین عالء سفیر ایران در آمریکا از ٢

 الملوك.. تاج٣



میــل نیســت کــه ست که برادرت بىگفت که در دربار کم و بیش صحبت هکرد مىآید. از قرارى که صحبت مىمى
کنند موجب نگرانى صداهاى داخلى حزب توده که در تمام مملکت بلوا مى ]و[شماها به ایران بیایید. ولى قدرى سر 

رونــد و دسته شده توى خیابانها راه مــىتعصب هرچه حمال لختى در شهرها باشند دستههمه شد. دیگر این مردم بى
د و موجب ناراحتى سایر مردم شدند. اگر چه جنگ دنیا تمام شد، ملت خرِ ما، دست از خواننخود را حزب توده مى

ســازند. ایــن اســت کــه همــه دارد؛ الینقطع اسباب نگرانى فراهم مــىخریت و صدمه براى خود و هموطنش بر نمى
ه وضــع وطــن مــا چــه کنند که عجله نداشته باشید؛ بگذارید ببینیم کبینند تعجب مىکسالت روحى مرا براى شما مى

. منتهى اگر هم به ایران بیاید باید مثل سایرین تماشا کرده ]باشد[باشند شود و باالخره تکلیف زندگى مردم چه مىمى
نتیجــه داشــته  پــردازد و شــاید انشــاءاللّهو غصه وطنش را بخورد. اقالً حاال در خارجه به کسب معلومات و علم مى

  باشد.
فرســتند جــواب در کاغذ قبل شکایت از تو کردم که چرا براى اشخاصى که برایت کاغذ مــى قربانت برم، اگرچه     
ز پور رسید و همه یکــدنیا متشــکر و خوشــوقت املک] و[جان، باقرسازى ولى جواب دایىشان مىدهى و کسلنمى

غیر بــه  ه خودى و چهوسیله خود را به یاد همه بیاورى و همیشه چشما شدند. عزیزم، مقصود من آن است که بدین
  یاد فکر تو باشند؛ این خود، تأثیر زیادى در دلها دارد. 

 ســت کــه پســراقربانت برم، بقیه این کاغذ را باز سه روز بعد یعنى امروز اول مهر است بنویســم. و جهــت، آن      
مــل ایــن ســت شــود حاجهانبانى که خیلى میل دارد به وسیله این کاغذ من او را به شما معرفى کــرده و بــا شــما دو

همــانى کــه مواســطه دو روز قبل به  اللّهکاغذهاست و چون آمدن او تعویق افتاد کاغذهاى من هم تکه پاره شد. ولى
کلوپ به  ا را براىآباد آمد؛ چون به او پیغام داده بودم که توسط شیبانى به برادرت بگویند که منزل شمداشتم به على

هتــر یــدا شــود بخواهند جواب آورد که شاه براى کلوپ اجازه نداده؛ اگر سفارتى پدو هزار پانصد تومان به اجاره مى
م اى تعمیرات ه. بر]برنگشتند[برنگشتن  ]و[گفتند؛ رفتند » تاباشه«ا آمدند ولى همه است. براى سفارت هم یکى دو ت

ســوارى و ى ماشــیناجاره رفت خودم تعمیر نمایم. قربانت برم، برا هنوز اقدامى نکردند. تصمیم گرفتم اگر انشاءاللّه
 رســانند. خــودش کاغــذمــى پور عرض سالمموتور برق فراموش نکن و هر چه زودتر ممکن است اقدام بکن. ملک

گویــد دیگــر جداگانه خواهد داد. تلگراف هم به شما نموده بود. دو سه کاغذ با عکس براى شما فرســتاد، ولــى مــى
 حمــت دارد،پور، که اتفاقا شهدخت به او خیلى مرجوابى از شاهپور ندارم. اگر شهدخت را دیدى از قول من و ملک

 روم.مى سالم برسان. باز هم هزار بار قربانت
مادرت، توران 
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العــاده از ودم. فــوقشهریور دریافت نم 17روم. کاغذ عزیزت را به تاریخ مادر بهتر از جانم را هزار بار قربان مى     
یچ وقــت ثل اینکه هــکاغذهاى شما باالبلند و خوب است ولى م خبر سالمتى شما خوشوقت گشتم. اگرچه ماشاءاللّه

  دهید.طورى که باید و شاید، به من خبر نمىگذرد، آنکه مى] وقایعى[از خود وقایایى 
ما بــه طه نیامدن شــدر این دارید که خیال کنید، خداى نخواسته، من به واس ]غریبى[قریبى  ]اصرار[عزیزم، اثرار      

ن . البتــه مــنویسم. این هیچ صحیح نیســتبه شما کاغذ مى ام یا آن که مخصوصا دیر به دیرامریکا از شما قهر کرده
ذى به دانم وضعیت شما را براى به آمریکا آمدن چقدر مشکل است. به این واسطه من چند وقت پیش کاغخوب مى

بدهند  زمه بهتانشاه نوشتم؛ و اظهار کردن من این بود یا وضعیت مسافرت شما را برپا کنند یعنى اسناد و چیزهاى ال
ن کــه آظر شــوم تــا یا مرا به ایران بخواهند. بعد از چندین مرتبه تذکر براى جواب، باالخره جواب آمد که باید منتو 

بــود ناى مناســب اند و من بهتر است منتظر شوم ولى چنانچه جوابهــعالء به آمریکا برسد. البد به او دستورهایى داده
 اه بیایــد،واست خواهم نمود. عالء هم بناست تا آخر ایــن مــدو مرتبه از شاه براى روشن کردن تکلیف خودمان درخ

اى شــما یعنى تا ظرف چند روز دیگر باید پیدایش شود. خواستم چند روز دیگر صبر نموده بعــد ایــن کاغــذ را بــر
 مــدنآدن شما و یــا داده باشد از اینکه شاید به امید خدا شاه اجازه آم ]رخ[روخ ] وقایعى[بنویسم یعنى اگر وقایایى 

د کــه فکــر شهریور تاریخ داشت ایــن بــو 17من را داد به شما اطالع بدهم ولى چون کاغذى از شما به من رسید که 
دن شــما کردم این کاغذ را براى شما هم بدهم تا بعد، در  هر حال، من فکر کردم اگر طــورى شــود کــه وســایل آمــ

ن خوشوقت خواهم شد، مخصوصا با بود من هم خیلى ]سند مخدوش است[فراهم شود خیلى بهتر است اگرچه من 
دانــم ىشما در آنجا. ولى از طرف دیگر در همچو موقعى با آن ملت زندگى کردن کار بسیار مشکلى است. مــن نمــ

. مــن زدن چیز دیگرى بلد نیســتند] مزخرف[توانید با آنها زندگى نمایید که جز حرف مضخرف شما چه شکلى مى
بــه  دانم این مدتکنید من نمىآمدن داشتم براى خودتان بود نه براى خودم. تصور مىبراى  ]اصرار[اگر به شما اثرار 

خواستم در آنجا حــرف من هم به شما براى آمدن این بود که نمى ]اصرار[شما چقدر سخت گذشته؟ پس تمام اثرار 
ت وسیله . در هر صوربشنوید ولى متأسفانه در آن موقع کار در ده داشتید و آمدنتان مشکل بود ]مزخرف[مضخرف 

ر خــوش شود ولى من حتم دارم به شما در بودن اینجا و بــا مــن خیلــى بهتــآمدنتان اگر فراهم شود خیلى خوب مى
  گذرد. من هم در مدرسه خواهم بود و شما را اغلب خواهم دید.مى

مقــروص بــه شــاهدخت  پور، این طورى که من شنیدم، مقدارىدادم که ملک ]شرح[در کاغذ قبلى برایتان شهر      
است که هنوز نداده و من مایل نیستم اسم من و شما براى تجارت اشخاص خراب شود، و دیگر آنکه مایــل نیســتم 
خواهرم در این بابت رنجشى داشته باشد. پس بهترین چیز آن است که در اولین فرصــت ایــن قــرض را ادا نماینــد. 

ى همــین چیزهاســت کــه اشــخاص را نســبت بــه ایشــان طــرف کنم ولفکر صحبت مىعزیزم، نه خیال کنید من بى
 ]چراغ[دانید من چقدر باید خواهر برادرانم را در دست داشته باشم. راجع به موتور براى چراق نماید. شما که مىمى

دانید من مدتها پیش دستور موتور را دادم و تصور نمى کنم تــا بــه طورى که مىو آب و اتومبیل نوشته بودید، همان
نمایم. راجع به اتومبیل هم بهتر آن است کــه حال حاضر باشد، اگر حاضر باشد به شما براى پول و حملش اطالع مى

شود و اصالً هم یک سال دیگر طول دارد تا آنکه اتومبیلها درآیــد. در صبر نموده تا ببینم و ضعیت آمدن شما چه مى



نفره خوب خریــدارى نمــایم. فقــط  7وانم برایتان یک بیوك تهر صورت در اینجا فقط با دو هزار و پانصد دالر مى
بینیــد شنوید در تهران نه از فامیل خیر مىاشکال شما البته راجع به فراهم کردن دالر است. در هر حال اگر از من مى

  شد. دیگر قربان شما. توانستید بیایید خیلى خوب مىنه از مردم. اگر مى
 امید به دیدار.

غالمرضا پهلوى 
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شاه بنــویس و  دانى نتیجه دارد مخصوصا بهقربانت برم، فراموش نکن حتما چند کاغذ به هر که و هر جا که مى     
 . مخصوصا]فرستادند[درخصوص منزل و اثاثیه و پولت. از قرارى که شنیدم سیصد هزار لیره براى علیرضا فرستادن 

ه طن بــه گنــاشان دارند. جهت ندارد که من هم از وبدالرضا هر کدام سرمایه کافى براى زندگانىبنویس علیرضا و ع
د. کر مــا باشــسایرین دور باشم و هم از حق پدر محروم. باالخره، عزیزم، من و تو جز خدا هیچ کس را نداریم که ف

ذ اى مــن کاغــه عزیزم، روز بــه روز بــرباید اقالً خودت مرتبا یادآورى کنى تا تکلیف کارت معلوم شود. دیگر آن ک
 شود به من پول بودى قبل از آن که پولت تماموضع خود مطلع کن. اگر خداى نخواسته بى ]و[بنویس و مرا از حال 

 ون بــاالتر مــآورم؛ البته تو از هر چیزى و هر کــارى بــراى بنویس یا تلگراف کن. فکر آن را نکن که من از کجا مى
تبــه بــه دارد. درخصوص دیپلمــت دو مراز همه سالمتى و راحتى تو فکر مرا هم راحت نگاه مىتر هستى؛ اول مقدم

ســطان شاه و به وزیر دربار نوشتم که اگر در دفتر مخصوص هست که بفرستند و اگر هــم نیســت رونوشــت از دبیر
باشــد ظام مــىانشکده نحاال رئیس د میرزا که نظام بخواهند، هنوز جوابى نیامده. حاال به شاهزاده امان اللّه ]دبیرستان[

توانــد از مــى آباد مرا ببیند. بــاز بــه او خــواهم گفــت او بهتــرتوسط شمس پیغام دادم؛ بناست همین روزها بیاید على
درى صدمه نظام رونوشت او را بگیرد. او هم در ماه قبل تصادف ماشین کرده و یک چشمش ق ]دبیرستان[دبیرسطان 

 رسانند.ات، گوهرتاج، عباس، سکینه مشترکا عرض سالم مىرسانند. دایهمى خورده. فامیل همه سالم
  بوسم.روم. از دور تو را مىهزار بار قربانت مى

مادرت، توران 
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ه ســال ابــدا ســطور که اینها در این مدت بیست و نخواهش دارم، عزیزم، دیگر رودرواسى را کنار بگذارى. همی     
ویس. دانى کاغذ بنــمالحظه ما را نکردند و در همه موقع ما را بیچاره و بدبخت کردند تو هم به هر کس که الزم مى

ثــا هــد یــا اثاهم مطالبه حقت را بکن و هم براى آمدنت به ایران و بگو یا حق مرا اقالً مطابق خواهرهاى خــودش بد
م خواهم بــه وطــنمن از این مقام نحس که جز بدبختى و در به درى من چیزى در بر نداشت استعفا داده مى ]ااساس[

طن وتوانید مرا دور از که از هر چیز پیش من عزیزتر است بیایم و خدمت به وطنم بکنم. به هیچ جرم و گناهى نمى
ى هــم هیچ گناه ووز به حد بلوغ قانونى نرسیده بودم نگاه دارید زیرا من هفده ساله بودم که از ایران خارج شدم هن

یچ کس هر از خدا ام. جهت ندارد که به جرم گناه غیر بسوزم. قربانت برم، دیگر باید به فکر خود باشى زیرا غینکرده
 بوسم و منتظرم هرچه زودتر اقدامى در کارهایت بنمایى.به فکر من و تو نیست. از دور تو را مى



مادرت، توران 
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ه دیــدن مــن در داند با دو نفر از دوستان امریکــایى خــود بــهفته قبل مادام خیاط من با دخترش که انگلیسى مى     
ى فرانــک انــد. یکــى بــوب و یکــمعلوم شد از اهالى نیویورك] کردند[وقتى که معرفى کردن  ]آمدند[آباد آمدن على

اشــتند و برد[آباد و آدمها، مستخدمین برداشــتن و گفــتن من و از منزل و عمارت علىاسمشان بود. چندین عکس از 
شــاهپور  دهیم و کاغذى هم خودمــان بــهفرستیم که بروند و آدرس مىنویسیم و عکسها را هم به آنها مىمى] گفتند

هــا فامیــل آن ال اگر واقعاگوییم که ما به ده شما رفته مادر شما را دیدیم؛ حالش خوب است. در هر حدهیم و مىمى
ه مــن وسط آنها بتتوانید از سالمتى خود هر هفته شما را پیدا کرده با شما دوستى کردند شما مى ]توانستند[توانستن 

ات صــیلاطالع بدهید. ممکن است عکسهاى مرا فامیل آنها به شما برسانند. باز هم قربانت، خــودم. درخصــوص تح
ق و خــواهى تجــارت کنــى. در درجــه اول حقــونم به درد شما بخورد؛ شما که نمــىکهم، عزیزم، اقتصاد گمان نمى

کیــا و  وتر، و اگر نخواستى باز فالحت بهتر است. باز هــم از خســروى سیاست از هر چیز براى شما تحصیلش الزم
  ، خودم.نتاشخاصى که آنجا هستند مصلحت بکن؛ هر چه براى موفقیت شما بهتر بود به همان کار شروع نما. قربا

راق چــقربانت برم، اگر برایت ممکن است از امیر خسروى تحقیق کن و یک موتورى که هم آب بکشــد و هــم      
راى بدهد قیمت بکن: بزرگ و کوچکتر، هر کدام براى من بنــویس کــه پــول فرســتاده خریــدارى نمــایى؛ بــ ]چراغ[

 آباد خیلى الزم است.على
 باز هم قربانت.
 مادرت

 ]الف 825ـ033ـ2/28[
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St. Francis Hotel
  دسامبر 27

فرســتم. ام برایتــان مــىروم. این کاغذ را از سانفرانسیسکو که براى تعطیلى کریسمس رفتهمادر جانم را قربان مى     
کیلومتر فاصله دارد. عجالتــا دو ســه روز اســت  700الى  600آنجلس قریب  ]لس[شهر بسیار زیبایى است و تا لوس

آنجلس برخواهم گشت. مژده بدم که اجازه آمدن من را به تهران  ]لس[فردا دوباره به لوس ]پس[فردا پست ام و آمده
ام که حاال برگردم یا براى اوّل بهار ولى براى آمدن شما شاه گفــت باالخره اعلیحضرت دادند ولى عجالتا متفکر مانده

انشکده افسرى وضعیتش خوب است داخــل آنجــا شــوم و خواستم ببینم که اگر دموجود نیست. مى ]اعتبار[که ائتبار



طورى که گفتم، ممکن است تا اوّل بهار و شــاید تابســتان اینجــا گرنه عجله زیادى در آمدن نخواهم داشت و، همان
  گذرانم.بد نیستم و عجالتا روزها را به تماشاى شهر مى باشم و بعد برگردم. از حال من بخواهید بحمداللّه

کــه  باشد و با مــن بــه سانفرانسیســکو آمــده اســت، و در آن هتلــىوزیر) هم در مدرسه من مى(نخستمنصور      
نها آید ولى با وجود ایایم مرتب باران مىعکسش هم روى این کاغذ است منزل داریم. هواى اینجا از روزى که آمده

ى اســت. العــاده تماشــایباشــد و فــوقىکیلومتر اســت، مــ 7ترین پلها که قریب زیبا و قشنگ است. در اینجا طوالنى
ودى به دیدار باره به زطورى شود که ما دو به زودى از براى ایران آمدنم به شما خبر خواهم داد و انشاءاللّه انشاءاللّه

  همدیگر برسیم و دورى و فراق براى همیشه برطرف بشود.
هــا ه و از آدمرســاند] مخــدوش[د دیــدارِ زود. از قــول ســپارم و بــه امیــتا آن موقع شما را به خدا مــى انشاءاللّه     

پرسى کنید. احوال
 قربان شما، پسر شما
 غالمرضا پهلوى

 ]الف 825ـ  033ـ  30[
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 ١Armament Iran-Moral Reبنیاد تسلیح اخالقى ایران
 tehranتهران          

1/10/1335 
   حضرت علیه عالیه ملکه توران امیرسلیمانى

ر ورزند بــه یــاد خبــبا عرض سالم و تجدید ارادت. دوستان تسلیح اخالقى همواره به تجدید ارادت مبادرت مى     
گردد. حضرت علیه هستند. به ضمیمه تبریک نامه آقاى فرانسیس گلدین تقدیم مى

 با درود فراوان و آرزوهاى قلبى براى سعادت و سالمت و موفقیت. 
 ل حاذقىارادتمند، ابوالفض

 ]ـ الف 825ـ  52ـ  1[
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آغاز شد.  1327سال . بنیاد تسلیح اخالقى یک سازمان جهانى است که تحت نظر فراماسونها فعالیت علنى داشت. فعالیت آن در ایران از ١
کند: ما دنیا را با اصول امانت، پاکــدامنى، مؤسس این سازمان دکتر بوخمن آلمانى است که اصول اولیه تشکیل این سازمان را چنین بیان مى

حکمــت، اصغر توان از دکتر رضازاده شفق، علىکنیم. از ایرانیان سرشناسى که عضو این جمعیتند مىمحبت و ترك خودخواهى تسخیر مى
 ابوالفضل حاذقى، دکتر چهرازى، سپهبد نخجوان و ... نام برد.



  به نام خدا
وز ى کــه در رشود در جلسه تســلیح اخالقــپور و بانو دعوت مىملک اللّهبا کمال احترام از آقاى حاج سید ذبیح     

یک حلقه فیلم  شود سرافراز فرمایید. در پایانبعدازظهر در موزه ایران باستان تشکیل مى 215آذر ساعت  14یکشنبه 
 جالب تسلیح اخالقى نمایش داده خواهد شد.

 ]الف825ـ  52ـ  28[
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 ابراهیم صهبا
14/3/1353  

در مهمانى جناب آقاى دکتر خردمند، سرکنسول محترم ایران در سانفرانسیسکو، که در حضور علیاحضرت ملکه      
 د و قرائت گردید:البداهه سروده شتشکیل شده بود فى ١توران و جماعتى از شیرمردان و شیرزنان

 امشب از عمر شبى شادانیم
 جمع در بزمگه شیرانیم 
 افتخارى است نصیبم که کنون

 »ملکه تورانیم«در حضور  
امشب» خردمند«همه از لطف   

 در چنین بزم صفا مهمانیم 

 ابراهیم صهبا ]امضاء:[
 سانفرانسیسکو

 ]الف 825ـ  27ـ  1[
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. جمعیتى است که مؤسس اصلى آن از فراماسونهاى مشهور امریکاست. شعار اصلى و ظاهرى این باشگاه خدمت به دیگران و از ١
ن در ایران از فراماسونهاى سرشناس در تهران تأسیس شد اعضاى اصلى آ 1336خودگذشتگى در خدمت اجتماع است. الینز از فروردین 

 بودند. قول مشهور این است که فراماسونها این باشگاه را به آزمایشگاهى براى انتخاب اعضاء جدید فراماسون تبدیل کرده بودند. از افراد
 و و ... اشاره کرد.توان به محمدعلى بوذرى، دکتر اسماعیل اردالن، حسین عالء، منصور امامى، ارباب گیسرشناس این باشگاه مى



  علیه ملکه توران بانوى بزرگوار و سرور عزیزم، حضرت
ار بــبا عرض دستبوسى و معذرت از تأثر و تکدر خاطرى که این دســتخط بــراى آن وجــود عزیــز محترمــه بــه      
 اللـّـهدانم که رونوشت شکایتى را کــه بــه ریاســت بازرســى شاهنشــاهى از آقــاى ذبــیحآورد، خودم را موظف مىمى

ه برسانم ک ام به حضور حضرت علیه تقدیم دارم و به اطالعدهپور، همسر ناشایسته آن بانوى شاخص ایران، نموملک
موده و سازى بنده را اغفال کرده و مال مردم را غصب ناین شخص خدانشناس دروغگوى کالهبردار چطور با صحنه
الزحمــه قحــالزحمه بنده و چندین هزار تومــان بیعانــه چندین هزار تومان مرا متضرر کرده، چندین هزار تومان حق

س از کار مرا نپرداخته است و با بیشرمى در جواب درخواست رسیدگى به حســاب عقــب افتــاده، پــارگران و رنگک
ب خنــک دهد نه کارى شما انجام دادید و نه خرجى کردید و جز چند لیــوان آچندین روز وقت، به بنده جواب مى

یمه ن نامه ضــمکه خواند ]اى[تمام ناراحتى  در منزل من خوردید نه چیزى آوردید و نه کارى کردید. استدعا دارم با
ماییــد کــه آورد این زحمت را قبول فرموده و به بنده منــت گذاشــته و مالحظــه فرمن براى سرکار علیه به وجود مى

کنند. بــاز مى برند و چطور حق مردم را ضایعافتخار انتساب با خاندان جلیل سلطنت را براى چه کارهایى به کار مى
 ستبوس از این مزاحمت استدعاى عفو دارم.هم با عرض د

 با تقدیم احترامات
 پرى مهنا

 ]الف 825ـ  2ـ  1ـ  1و  2[

21 

 MOHAMMAD KIAZANDمحمّد کیازند
 Amtlicher Dolmetscherمترجم رسمى وزارت دادگسترى 

  (زبان آلمانى)
ترجمه رسمى از زبان آلمانى به فارسى 

 قرارداد
 بین

دهنده ذیالً سفارش که 72ار علیه خانم ملکه توران امیرسلیمانى ـ تهران ـ شمیران ـ خیابان پسیان شماره ) سرک1 
  شوند ونامیده مى

ه ذیــالً کــ(آلمــان غربــى)  120) آقاى مهندس رودلف بوك ـ معمار آزاده مقیم اشــتوتگارت ـ الگــا اشتراســه 2     
  شود.گیرنده نامیده مىسفارش

در فرانکفورت و اشــتوتگارت (آلمــان غربــى) بــه عمــل  1975کرات مفصلى که طرفین در ماه ژانویه پس از مذا     
گیرنده دهنده و سفارشآوردند و پس از مشاهده محل ساختمان و اداء سایر توضیحات که در آن بنابر تمایل سفارش

و همچنــین آقــاى ادهــم  159ه وکیل دعاوى ارنست اولریش والتر از ووپرتال (آلمان غربــى) فریــدریش انگلــس آلــ



 گردد:طهماسبى به عنوان واسطه شرکت نمودند قرارداد زیر بین طرفین منعقد مى
  1ماده 
ق خط دهنده اجراى کامل ساختمان یک شهر را در زمین ملکى خود واقع در جنوب تهران در سمت شرسفارش     
  کند.گیرنده واگذار مىکیلومتر به سفارش 7/0آهن تهران ـ رى به مساحت تقریبا راه

دهنــده ترتیبــى زمین مزبور در رهن نبوده و از طرف اشخاص ثالث ادعائى نسبت به آن وجود نــدارد. ســفارش     
 د.گیرنده گذارده شوهاى ثبتى این زمین را در اختیار سفارشخواهد داد که هر چه رونوشت اسناد و نقشه

  2ماده 
ى را بــا هــاى الزم ســاختمانف مدت چهار ماه پس از امضاى این قرارداد نقشــهشود ظرگیرنده متعهد مىسفارش     

  مدل و توضیحات ساختمانى ارائه نماید.
هــران بــه دهنده و رعایت مقــررات ســاختمانى شــهردارى تتهیه نقشه ساختمانى الزم با توجه به نظرات سفارش     

جسم در دهنده ساخته شده به طور م از طرف سفارششود ولى باید مسجدى که قبالًگیرنده واگذار مىعهده سفارش
ریزى شده در نقشه منظور شود. نقشه شهر قرار بگیرد و همچنین جاده اتوبان که برنامه

  3ماده 
 شــود کــه در آن همچنین طرفین قرارداد اتفاق نظر دارند که به منظور تأمین اعتبار الزم و فروش شرکتى تأسیس     

الشــرکه خــود قــرار ریال به عنــوان ســهم 3000تا  2000الذکر را از قرار متر مربعى زمین فوق دهندهشرکت، سفارش
 دهد.

 4ماده 
هرگونه تغییر یا تکمیل این قرارداد باید به صورت کتبى باشد.  

  توران امیرسلیمانى  ]امضا[
مهندس رودلف بوکه معمار  ]امضا[
   ]در حاشیه:[

فین انجــام گرفتــه ریال) در متن این موافقتنامه با توافق طــر 3000تا  2000مت (یعنى بین توضیح اینکه تغییر قی 
 است.

 ]ض 832ـ  321ـ  1[
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سفارت شاهنشاهى ایران 
  بن 



 م/900ـ758/24شماره 
خیلى محرمانه 18/5/2536تاریخ 

  سرکار علیه، بانو ملکه توران امیرسلیمانى 
بــه  22/2/2536م مــورخ /100/248ـ4که قبالً ضمن نامه خیلى محرمانه شماره  طورىبا عرض ادب و احترام، به     

وســیله  العملهاى غیرضرورى موضوع را بــهاستحضار رسانیده بود و بعدا نیز شخصا به وسیله تلفن موضوع و عکس
رات و آقاى طهماسبى حضورتان توضیح دادم و آقاى دکتر احمدعلى رجایى رایزن سفارت شاهنشاهى نیــز در مــذاک

مهندســان  گزارشهاى تلفنى بعدى خود نظر این سفارت شاهنشاهى را به استحضار محترم رسانیده است، اینکه گروه
که براى طرح و  نماینده پارلمان آلمان مرتبا به این سفارت مراجعه و درخواست دارند Petersenمعمار آلمانى و آقاى 

ن تــوران هایى که در تهیه مقدمات پــروژه ســاختماترمیم هزینه حلى جهت تأمین وتوضیح نظریات خود و یافتن راه
  مایند.تعیین فر اید و به آنها اطالع داده شده است، وقتى رااى که فرمودهاند براساس موافقت و وعدهشهر متقبل شده

ر را بــواند پــس از مراجعــت از مســافرت ســوئیس هیئــت مزاى که فرمودهامیدوار است در این هفته طبق وعده     
ات خواهند پذیرفت (و نماینده و مترجم فارت شاهنشاهى نیز طبق دستور محتــرم حضــور خواهــد یافــت) و نظریــ

  محترم را در صورت لزوم براى آنها تشریح خواهد کرد.
ولــت و دو رسد آن است که در شرایط کنونى و روابط حسنه و نزدیکى کــه میــان دو دآنچه به نظر اینجانب مى     

 لى بــه دســتالمقدور از دادن هرگونه بهانه تبلیغاتى و جنجــااى اتخاذ گردد که حتىود دارد چنانچه رویهکشور وج
طلب و مخرب خوددارى شود از هر جهــت بــه مصــلحت و صــالح کشــور دشمنان کشور و عوامل منفى و فرصت

  دارد.ضوع جلب و معطوف بخواهد که توجه محترم را به حساسیت موباشد. باتوجه به این اصل کلى اجازه مىمى
 سفیر شاهنشاه آریامهر،
 امیراصالن افشار

 ]الف 825ـ  62ـ  1[
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 دربار شاهنشاهى
   1326بهمن  15تاریخ 

 گزارش: هزینه پذیرایى جشن عروسى واالحضرت شاهپور غالمرضا پهلوى
. جمع بهاى اجناس خریدارى شده از بازار ازقبیــل 1

 گوشت، جوجه، بوقلمون، سبزیجات 
جات خریدارى شــده جهــت ســر . جمع بهاى میوه2

 میز و آبگیرى
 . جمع بهاى شیرینى و آجیل، سیگار و غیره3
اجناس مصرفى از انبار.    «      «     4

 مشروبات (ایرانى و خارجى).    «      «     5
 گلهاى خریدارى شده.    «      «     6
ده نفر آشپز کمکــى کــه از خــارج آور 12. دستمزد 7

 شده بود
 شکنى و غیره.. متفرقه از قبیل تعمیر مسها، هیزم8




