
 
 

 ين اميرزادهافش  
 

BBC 
 

 نزديکترين شاهدان حوادث مهم تاريخ معاصر ايران، ازتحصيلکرده ترين امرای از فريدون جم، يکی ارتشبد
يران، رئيس ستاد ا آخرين پادشاه ين داماد رضاشاه، همراه و محرم او در تبعيد، از معلمان نظامیاولارتش، 

 . درگذشتلندنی و ديپلمات، پس از بيش از سی سال دوری از ايران، در هارتش شاهنشا
 

ين مدرسه نظامی فرانسه تحصيل می  کرد، معتبرتر جم که وقتی پدرش نخست وزير بود و در سن سير، ارتشبد
وطن بازگشت، در ارتش پهلوی تا باالترين  برگزيده شد و به رضاشاهبرای همسری شمس پهلوی دختر بزرگ 

 . مانند برخی ديگر از اميران ارتش به عنوان سفير به خارج از کشور فرستاده شدآنمدارج رفت و پس از 
ی گری علمی، به پاکدامنی نيز شهرت داشت، نظام جمله مهمترين خصلتهای ارتشبد جم اين بود که به جز از

يت های نظام گذشته در رسانه ها با اتهامهای گونه گون روبرو شخصجال و پس از انقالب اسالمی که بيشتر ر
 . مختلف، از وی جز به درستی ياد نشدمآخذشدند، در اسناد و 

 
از مديران دوره قاجار و به دليل زباندانی از اعضای محلی ] مديرالملک[ی در تبريز به دنيا آمد، پدرش محمود جم شمس ١٢٩٣يدون جم در سال فر

 پهلوی به رياست دولت و وزارت دربار رضاشاه وارد دولت شد و بعدها در حکومت 1299يی بود، او بعد از کودتای سوم اسفند اروپاتخانه های سفار
 .رسيد

 
 .رفتيل کرد و برخالف ميل و اصرار پدرش به دانشکده افسری سن  سير فرانسه تکم جم تحصيالت ابتدائی و متوسطه را در تهران و پاريس ارتشبد

يسی در دانشکده افسری عالقه ای هم به بازگشت به ايران نداشت و می  خواست در ارتش نو گفته خودش، از هشت سالگی عاشق نظام بود، پس از اسم به
 . خدمت کندفرانسه

 
ود، با ديدن عکس فريدون او را  که در جستجوی همسران مناسبی برای دخترهايش برضاشاه در تهران تصميمهای ديگری برای آينده او گرفته شد؛ اما
 .يد و به محمود جم، نخست وزير دستور داد که پسرش را به تهران احضارکندپسند

 
 را در دانشکده افسری تهران تکميل کرد، خودت يدون جوان با اکراه مجبور به اطاعت امر شد و تحصيالفر

 با شاهدخت شمس، خواهر بزرگتر بعد درجه ستوان دومی فارغ التحصيل شد و يک سال با ١٣١۶در سال 
 .محمدرضا پهلوی ازدواج کرد

 
 شاه مجبور به استعفا شد و رضا حمله نيروهای روسيه و بريتانيا به ايران، با ١٣٢٠ سال بعد در شهريور سه

 .يدون جم و همسرش، شمس پهلوی به تبعيد رفتفربه همراه بيشتر اعضای خانواده  اش از جمله ستوان 
 در کنار او بود و روابط عاطفی ژوهانسبورگيدون جم در تمام مدت اقامت رضاشاه در جزيره موريس و فر

پدرش هم بيشتر دوست می  می  گفت که رضا شاه را حتی از بعدهاعميقی بين اين دو بوجود آمد، به طوری که 
 . داشت

 
ی ازدواج ابتدايدون هم به ايران بازگشت و از آنجا که از فر ١٣٢٣ مرگ رضاشاه در ژوهانسبورگ در سال با

 نداشت، از او جدا شد و وجودمصلحتی و از پيش ترتيب داده شده  اش با شمس، هيچ نوع رضايتی در طرفين 
 .خود را وقف زندگی نظامی کرد

 
 . دانشکده افسری شدفرماندهيپی سرتجم دانشگاه جنگ را در انگلستان گذراند و با درجه يدون فر
 . نظامی مدرن و پيشرفته ای درآوردآموزش آن دانشکده را بر اساس مدل کشورهای غربی به صورت نهاد او
 .شدستاد بزرگ ارتشتاران ] قائم  مقام[رئيس  تا با درجه سپهبدی جانشين کرد از دانشکده افسری، فريدون جم مدارج فرماندهی را سپری پس

رجال و شخصيت های  از انقالب که بيشتر پس
 روبرو شدند، از گوناگون  گذشته با اتهامهاینظام

 ی ياد نشددرستارتشبد جم جز به 
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 که در جستجوی همسران مناسبیرضاشاه 
يدون اوفربرای دخترهايش بود، با ديدن عکس 

ست وزير دستور را پسنديد و به محمود جم، نخ
 احضارکندداد که پسرش را به تهران 

 
 



 در اروندرود که به برکناری چندتن از فرماندهان ارشد ارتش ايران، از عراق به دنبال باالگرفتن اختالفات مرزی ايران و ،١٣۴٨ ارديبهشت ماه سال در
 . شد و چند ماه بعد درجه ارتشبدی گرفتمنصوب جای او  بهرام آريانا رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران منجر شد، سپهبد فريدون جم بهارتشبدجمله 
و معلومات نظامی و مديريتی خود، سازمان يات تجرب اين مقام هم ارتشبد جم سعی کرد که با استفاده از در

يادی هم در اين راه موفق شد اما سلسله مراتب نظامی ارتش ايران که زارتش ايران را دگرگون کند و تا حد 
ی بود نحو رسمًا و عمًال از آن پادشاه بود و شيوه مديريتی محمدرضاشاه پهلوی در ارتش به آنفرماندهی عاليه 

 را مستقيمًا از پادشاه خودتيارات زيادی نداشت و فرماندهان نيروهای مسلح اوامر که رئيس ستاد ارتش اخ
 .دريافت می  کردند

 
:  داشت؛ ارتشبد جم بعدها در اين باره نوشتوجودين محدوديت اختيارات حتی در زمينه خريدهای نظامی هم ا
خاب، نه در سفارش، نه در خريد و يس آن، نه در بررسی، نه در انترئدر آن زمان ستاد بزرگ ارتشتاران و "

من موقعی از خريد هشتصد دستگاه تانک چيفتن مطلع شدم که ... يدها دخالت داشت خرنه در ترتيبات مالی 
 ".يهمان رئيس ستاد دفاعی بريتانيا بودمم
 
او در  بدان شهرت داشت و با آموزشهايی که جمين نوع کار و فعاليت با روحيه آزاده و مستقلی که ارتشبد ا

 نداشت و او با صراحت ذاتی و استقالل رأيی که داشت نارساييهای مطابقتفرانسه، بريتانيا و آمريکا ديده بود 
 می  پادشاهی را به پادشاه گوشزد می  کرد يا به کسانی می  گفت که می  دانست به گوش فرماندهاين شيوه 
 .رسانند

 
 ارتش ستاد رياست از ١٣۵٠يرماه سال ترضاشاه، در  پس از چند بار برخوردهای کاری با محمدسرانجام

 .برکنار شد و چندماه بعد به عنوان سفير به اسپانيا رفت
 
ی و ترکی آذربايجانی، به زبانهای انگليسی فارس طول شش سال سفارت در مادريد، ارتشبد جم که اضافه بر در

توانست سروده های فريدون توللی شاعر يايی را چنان فرا گرفت که اسپانو فرانسوی هم تسلط کامل داشت، 
 . ترجمه و منتشر کند که در اسپانيا مورد توجه و استقبال فراوانی قرار گرفتزبانايرانی را به آن 

 
فاق  اسالمی در ايران، دوران سفارتش هم به پايان رسيد و به اتانقالب ارتش بازنشسته شد، يک سال قبل از پيروزی از ١٣۵٢ جم که در سال ارتشبد

 شاپور بختيار که مقام ،١٣۵٧ سال ماه فرزندش کامران مقيم لندن شد و دوران بازنشستگی کامل خود را آغاز کرد اما در دی تنهاهمسرش فيروزه و 
يه  ای دوران يتهای خوشنام و محبوبی می  گشت که از مسائل حاششخص وزيری ايران را در بحبوحه نا آراميهای انقالبی پذيرفته بود و به دنبال نخست

 . از او خواست که سمت وزارت دفاع در دولت جديد را بپذيردباشند،پهلوی دور مانده 
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يدون جم در تمام مدت اقامت رضاشاه فر 
 کنار او دردر جزيره موريس و ژوهانسبورگ 

بود و روابط عاطفی عميقی بين اين دو بوجود 
ه  که رضا شا گفتآمد، به طوری که بعدها می 

 را حتی از پدرش هم بيشتر دوست می  داشت
 
 



وقتی که دولت بختيار تشکيل شد، من : "است جم درباره دعوت بختيار و علت نپذيرفتن آن نوشته ارتشبد
 از تهران شروع شد به تلفن به من که برای تصدی وزارت ناگهانبازنشسته، بدون شغل و ساکن لندن بودم، 

 -الف : ت لندن به تهران مخابره کردم که رد می  دادم و تلگرامی هم به وسيله سفارپاسخدفاع بياييد، من مرتب 
 هنگامی - پ است پست وزارت دفاع در ايران، سازمان مسئول بدون اختيار - بختيار ماندنی نيست ب حکومت

 کردند، چرا حاال در اين مرخصکه جوانتر، حاضرالذهنتر و مشتاقتر به خدمت بودم، اعليحضرت من را 
يهای قبلی تکرار شود، اعليحضرت کار مرا سرخوردگوشتم نمی  خواهم  ن-بحران مرا احضار می  فرمايند؟ ت 

 ". به جايی نمی  رسدمننمی  پسندند و بالمآل با ايشان کار 
 
 وزارت را قبول کند برای مذاکره با پادشاه به آنکه اين همه اصرار تهران ادامه يافت و ارتشبد جم بدون با

ران رسيدم و همان روز ساعت چهار بعدازظهر برای  به تهصبحصبح جمعه حوالی شش : "تهران رفت
 شدم، در همان جلسه پس از ديدن وضع ايشان و اطالع از تصميم احضارشرفيابی به حضور اعليحضرت 

و نداشتن هيچگونه ) دفاع(يران و صحبت اعليحضرت در مورد وظايف وزارت جنگ ااعليحضرت به ترک 
ری در تکاليف وزارت جنگ قائل نيستند و فرمودند در غياب  روشن شد که اعليحضرت تغييمنمسئوليت بر 

 لندن را خواستم بهيشان، نخست وزير و رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران مسئول اقداماتند، من هم اجازه بازگشت ا
ی اختيار باشد نشدم، بنابراين پس از ديدار بو حاضر به قبول پستی که بايد همه مسئوليتها را تقبل کند ولی بکلی 

 ". به خودم به لندن بازگشتمنسبتبا آقای بختيار و تشکر از حسن نظرشان 
 

 ميهمانان ايرانی بود که برای از زندگی در لندن با اينکه منزلش همواره مملو سال ٣١ جم در طول ارتشبد
 هميشه  هيچ وجه وارد مسائل سياسی ايران نکرد امابهديدنش از نقاط مختلف جهان به لندن می آمدند، خود را 

 .در فکر ارتش ايران بود
 
يرادها داشت و ا شد صادر ١٣۵٧ بهمن ٢٢ دری از ديدگاه حقوقی و نظامی به اعالميه بی طرفی ارتش که و

 .آن را غيرقانونی و برخالف مقررات می دانست
 
 همده، که اختيار تصميمگيری از سوی کل ارتش را ی، نه تنها شورای فرماندهی ارتش نبوبحران گفته او گردهمايی بعضی از اميران ارتش در آن روز به

 .نداشته است
 
 .يروهای مسلح ايران حمايت کردن جنگ ايران و عراق نيز، ارتشبد جم در فرصتهای مختلف از اقدامات سال ٨ طول در

 .درگذشتی شد و دوسال پيش در لندن يژه که چند سال بعد همسرش هم دچار عارضه مغزبو تنها فرزند، ارتشبد جم را دچار مصيبتی بزرگ کرد، مرگ
 يی و سکوت درگذشتتنهای در بيمارستانی خارج از شهر لندن در سالگ ٩۴ سرانجام وی در تا
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 زندگی در سال ٣١ جم در طول ارتشبد 
ينکه منزلش همواره مملو از ميهمانان الندن با 

لف ايرانی بود که برای ديدنش از نقاط مخت
 لندن می آمدند، خود را به هيچ وجه بهجهان 

وارد مسائل سياسی ايران نکرد اما هميشه در 
  ايران بودارتشفکر 

 
 

  
 


