اﻓﺸﻴﻦ اﻣﻴﺮزادﻩ
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ارﺗﺸﺒﺪ ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ ،ﻳﮑﯽ از ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎهﺪان ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان ،ازﺗﺤﺼﻴﻠﮑﺮدﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺮاﯼ
ارﺗﺶ ،اوﻟﻴﻦ داﻣﺎد رﺿﺎﺷﺎﻩ ،هﻤﺮاﻩ و ﻣﺤﺮم او در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﻳﺮان ،رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ و دﻳﭙﻠﻤﺎت ،ﭘﺲ از ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل دورﯼ از اﻳﺮان ،در ﻟﻨﺪن درﮔﺬﺷﺖ.
ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪرش ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻮد و در ﺳﻦ ﺳﻴﺮ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﺑﺮاﯼ هﻤﺴﺮﯼ ﺷﻤﺲ ﭘﻬﻠﻮﯼ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ رﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در ارﺗﺶ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺪارج رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از اﻣﻴﺮان ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮﯼ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ،
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺟﺎل و ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ ،در اﺳﻨﺎد و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از وﯼ ﺟﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻳﺎد ﻧﺸﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺟﺎل و ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ
ﻧﻈﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،از
ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻳﺎد ﻧﺸﺪ

ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ در ﺳﺎل  ١٢٩٣ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ،ﭘﺪرش ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ ]ﻣﺪﻳﺮاﻟﻤﻠﮏ[ از ﻣﺪﻳﺮان دورﻩ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﺑﺎﻧﺪاﻧﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻮد ،او ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﯼ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  1299وارد دوﻟﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪهﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ دوﻟﺖ و وزارت درﺑﺎر
رﺳﻴﺪ.
ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﻬﺮان و ﭘﺎرﻳﺲ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﻞ و اﺻﺮار ﭘﺪرش ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮﯼ ﺳﻦ ﺳﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ،از هﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﺳﻢ ﻧﻮﻳﺴﯽ در داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮﯼ ﻋﻼﻗﻪ اﯼ هﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ارﺗﺶ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ رﺿﺎﺷﺎﻩ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ هﻤﺴﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ دﺧﺘﺮهﺎﻳﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﮑﺲ ﻓﺮﻳﺪون او را
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎرﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻮان ﺑﺎ اﮐﺮاﻩ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺷﺪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮﯼ ﺗﻬﺮان ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮد،
در ﺳﺎل  ١٣١۶ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺘﻮان دوﻣﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ و ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺎهﺪﺧﺖ ﺷﻤﺲ ،ﺧﻮاهﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ ازدواج ﮐﺮد.
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ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  ١٣٢٠ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ روﺳﻴﻪ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ،رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ و
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﻮان ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ و هﻤﺴﺮش ،ﺷﻤﺲ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ رﻓﺖ.
ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎﻩ در ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﻮرﻳﺲ و ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺿﺎ ﺷﺎﻩ را ﺣﺘﯽ از ﭘﺪرش هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ
داﺷﺖ.
رﺿﺎﺷﺎﻩ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ هﻤﺴﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮگ رﺿﺎﺷﺎﻩ در ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﺳﺎل  ١٣٢٣ﻓﺮﻳﺪون هﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاﯼ ازدواج ﺑﺮاﯼ دﺧﺘﺮهﺎﻳﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﮑﺲ ﻓﺮﻳﺪون او
را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ دﺳﺘﻮر
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺷﺪﻩ اش ﺑﺎ ﺷﻤﺲ ،هﻴﭻ ﻧﻮع رﺿﺎﻳﺘﯽ در ﻃﺮﻓﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،از او ﺟﺪا ﺷﺪ و داد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎرﮐﻨﺪ

ﺧﻮد را وﻗﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﺮد.

ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻨﮓ را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﺗﻴﭙﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮﯼ ﺷﺪ.
او ﺁن داﻧﺸﮑﺪﻩ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎد ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪرن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﯼ درﺁورد.
ﭘﺲ از داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻓﺴﺮﯼ ،ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ ﻣﺪارج ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ را ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪﯼ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺋﻴﺲ ]ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم[ ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺘﺎران ﺷﺪ.

در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ،١٣۴٨ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزﯼ اﻳﺮان و ﻋﺮاق در اروﻧﺪرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎرﯼ ﭼﻨﺪﺗﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ارﺗﺶ اﻳﺮان ،از
ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺸﺒﺪ ﺑﻬﺮام ﺁرﻳﺎﻧﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺘﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ او ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ درﺟﻪ ارﺗﺸﺒﺪﯼ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم هﻢ ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن
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ارﺗﺶ اﻳﺮان را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدﯼ هﻢ در اﻳﻦ راﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﮐﻪ
ﻼ از ﺁن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻮد و ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ در ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺑﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺁن رﺳﻤًﺎ و ﻋﻤ ً
ﮐﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﺧﺘﻴﺎرات زﻳﺎدﯼ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ اواﻣﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ از ﭘﺎدﺷﺎﻩ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ هﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺑﻌﺪهﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷﺖ:
"در ﺁن زﻣﺎن ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺘﺎران و رﺋﻴﺲ ﺁن ،ﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ،ﻧﻪ در ﺳﻔﺎرش ،ﻧﻪ در ﺧﺮﻳﺪ و
ﻧﻪ در ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﻳﺪهﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ  ...ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﺧﺮﻳﺪ هﺸﺘﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﻴﻔﺘﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﻣﻴﻬﻤﺎن رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮدم".
اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺁزادﻩ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺑﺪان ﺷﻬﺮت داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ او در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ دﻳﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و او ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ذاﺗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل رأﻳﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎﯼ
اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻮردهﺎﯼ ﮐﺎرﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎﻩ ،در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣۵٠از رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ رﻓﺖ.

ﻓﺮﻳﺪون ﺟﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎﻩ
در ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﻮرﻳﺲ و ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﮐﻨﺎر او
ﺑﻮد و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﻮﺟﻮد
ﺁﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺿﺎ ﺷﺎﻩ
را ﺣﺘﯽ از ﭘﺪرش هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ

در ﻃﻮل ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﻔﺎرت در ﻣﺎدرﻳﺪ ،ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ هﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ را ﭼﻨﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮودﻩهﺎﯼ ﻓﺮﻳﺪون ﺗﻮﻟﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺁن زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۵٢از ارﺗﺶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻳﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزﯼ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ،دوران ﺳﻔﺎرﺗﺶ هﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
هﻤﺴﺮش ﻓﻴﺮوزﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻨﺪن ﺷﺪ و دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ در دﯼ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ،١٣۵٧ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮﯼ اﻳﺮان را در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻧﺎ ﺁراﻣﻴﻬﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﯼ ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ دوران
ﭘﻬﻠﻮﯼ دور ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ وزارت دﻓﺎع در دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﭙﺬﻳﺮد.

ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ درﺑﺎرﻩ دﻋﻮت ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻋﻠﺖ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺪون ﺷﻐﻞ و ﺳﺎﮐﻦ ﻟﻨﺪن ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﺪﯼ وزارت
دﻓﺎع ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺎﺳﺦ رد ﻣﯽ دادم و ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ هﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻔﺎرت ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ :اﻟﻒ -
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ب  -ﭘﺴﺖ وزارت دﻓﺎع در اﻳﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪون اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ پ  -هﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ،ﺣﺎﺿﺮاﻟﺬهﻨﺘﺮ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدم ،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﻦ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﺣﺎﻻ در اﻳﻦ
ﺑﺤﺮان ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ؟ ت  -ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺳﺮﺧﻮردﮔﻴﻬﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﮐﺎر ﻣﺮا
ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻤﺂل ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ".
ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ اﺻﺮار ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ وزارت را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان رﻓﺖ" :ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﻴﺪم و هﻤﺎن روز ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮاﯼ
ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﺣﻀﺎر ﺷﺪم ،در هﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از دﻳﺪن وﺿﻊ اﻳﺸﺎن و اﻃﻼع از ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﺗﺮﮎ اﻳﺮان و ﺻﺤﺒﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت در ﻣﻮرد وﻇﺎﻳﻒ وزارت ﺟﻨﮓ )دﻓﺎع( و ﻧﺪاﺷﺘﻦ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ در ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ وزارت ﺟﻨﮓ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﻏﻴﺎب
اﻳﺸﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺘﺎران ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪاﻣﺎﺗﻨﺪ ،ﻣﻦ هﻢ اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن را ﺧﻮاﺳﺘﻢ
و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از دﻳﺪار
ﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ".
ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ در ﻃﻮل  ٣١ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ هﻤﻮارﻩ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ
دﻳﺪﻧﺶ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﻧﮑﺮد اﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ
در ﻓﮑﺮ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺑﻮد.
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ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ در ﻃﻮل  ٣١ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در
ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ هﻤﻮارﻩ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن
اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ دﻳﺪﻧﺶ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ
وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﻧﮑﺮد اﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ در
ﻓﮑﺮ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺑﻮد

وﯼ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ارﺗﺶ ﮐﻪ در  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۵٧ﺻﺎدر ﺷﺪ اﻳﺮادهﺎ داﺷﺖ و
ﺁن را ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻴﺮان ارﺗﺶ در ﺁن روز ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮراﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ارﺗﺶ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﮐﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮﯼ از ﺳﻮﯼ ﮐﻞ ارﺗﺶ را هﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل  ٨ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ،ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ،ارﺗﺸﺒﺪ ﺟﻢ را دﭼﺎر ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﺮد ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ هﻤﺴﺮش هﻢ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪ و دوﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻟﻨﺪن درﮔﺬﺷﺖ.
ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﯼ در  ٩۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن در ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﺳﮑﻮت درﮔﺬﺷﺖ

