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ﺳﯿﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮار ﺷﺎه و ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺪر ﺷﯿﺮازی
http://www.irdc.ir/fa/content/11478/default.aspx

ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮح آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ،ﺗﺮدﯾﺪ و اﺧﺘﻼف دروﻧﯽ ﺳﺮان در ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮب در ﻧﺰد
رژﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﺧﻂ ﺳﺎزش و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﻓﻠﺞ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﺳﺪ
رژﯾﻢ  ،اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮار ﺳﺮﺑﺎزھﺎ و درﺟﻪ داران و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ...

ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺮوج ﺷﺎه را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در  ٢۶دی ﻣﺎه و دھﻪ ﻓﺠﺮ ھﺮ ﺳﺎل از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺮدم ھﺮﮔﺰ ﻧﮕﺎه ھﺎی آﺧﺮ ﺷﺎه را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺟﻠﻮی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ اﺷﻜﮫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻛﺮد؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش ھﺎی وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و آن ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺮدم از وی ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ در ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮار ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺷﺎه
ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در اوان دھﻪ ﭼﮫﻞ ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﻨﺎﯾﯽ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻜﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻗﺪرت ﭘﮫﻠﻮی دوم ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮی
ﺷﺎه در ﺑﺪو ﻧﮫﻀﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ زھﺮ ﭼﺸﻢ از ﻟﯿﺒﺮال-ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﮫﻀﺖ آزادی آﻧﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﺰوا
ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮ اﻣﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻜﻮس داد و اداﻣﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رژﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی اﻣﺎم ،اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۵۶ﺑﻮد .ﺷﺎه ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد را از
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺗﮫﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﻜﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﻜﺎ و ارﺗﺶ دل ﺧﻮش داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در ﺳﺎل  ۵۶و ﻣﺎه ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ۵٧ھﻤﭽﻨﺎن از ﺑﺮج ﻋﺎج و ﺑﻪ ﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﺷﯿﺪی ﻣﺴﺘﻌﺎر ﭘﯿﺸﻮای ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﮫﻀﺖ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺣﺎدﺛﻪ ای ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ ھﯿﻤﻨﻪ ﺷﺎه زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮار ﺷﺎه را
ﻓﺮاھﻢ آورد؛

ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺨﺴﺖ؛ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه
ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ اﺣﻮال و ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺎه ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺎﯾﺖ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر و ﭘﺲ از آن ﮔﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺖ آھﻨﯿﻦ
رژﯾﻢ ﻛﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن از اﻋﻼم دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺧﻮد ﺷﺎه ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺧﻮن ﺷﮫﺪای  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺳﺮﯾﻌﺎ داﻣﺎن ﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﺎ »اﻧﻔﻌﺎل« ﻗﺮﯾﻦ ﮔﺸﺖ.
ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮح آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ،ﺗﺮدﯾﺪ و اﺧﺘﻼف دروﻧﯽ ﺳﺮان در ﺑﻜﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮب در ﻧﺰد
رژﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﺧﻂ ﺳﺎزش و اﻧﻔﻌﺎل ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﻓﻠﺞ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﺳﺪ
رژﯾﻢ  ،اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮار ﺳﺮﺑﺎزھﺎ و درﺟﻪ داران و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ﺗﺎ روز ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از آن رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ ﺷﺎه و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ او اﻣﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎه در درﺑﺎر و ﻧﯿﺰ
دﯾﭙﻠﻤﺎت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻮاه ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ﺗﻜﺎن دھﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ھﺮﭼﻨﺪ وی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻛﺸﺘﺎر را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اداﻣﻪ داد .وﯾﻠﯿﺎم ﺷﻮﻛﺮاس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»واﻗﻌﻪ اﺧﯿﺮ )ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه  (۵٧ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎری ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻪ او
ﺗﻠﻔﻦ زد ،ﺷﺎه ﻃﻮری ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻮﯾﯽ در اﺛﺮ ﯾﻚ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﯽ
ﻛﻪ در آن روزھﺎ او )ﺷﺎه( را دﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او )ﺷﺎه( آب رﻓﺘﻪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد« ١
زﺑﯿﮕﻨﻮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻛﺎرﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد:
»ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،دو روز ﺑﻌﺪ ]از ﻣﺴﻜّﻦ روﺣﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎرﺗﺮ[ ) ٢١ﺷﮫﺮﯾﻮر  (۵٧از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه ﻛﻪ ﺷﺎه در
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﻣﺮد درھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻘﻮط رواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ٢ «.

ﺣﺎدﺛﻪ دوم :ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ۵٧
ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻮادث روی داده در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۴٠ﺗﺎ  ۵٧رﯾﺸﻪ ھﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی را ﯾﻜﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺧﺸﻜﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻈﺎھﺮات
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺗﮫﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ رژﯾﻢ وارد ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ﻧﻮﻣﯿﺪ از ﺗﻤﺎم
دﺳﯿﺴﻪ ھﺎ و راھﻜﺎرھﺎی ارﺑﺎﺑﺎن آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺷﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺑﺮﺑﺴﺖ.
در ﻧﻮزدھﻢ آذر  ١٣۵٧ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺎ ﭘﯿﺎم دﻋﻮت اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﻮد ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﻛﻪ در ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﺳﺮداداﻧﺪ .اﺧﺒﺎر اﯾﻦ
ﺗﻈﺎھﺮات درﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻣﮫﻢ ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻈﺎھﺮات و ﻧﯿﺰ ﻛﻤﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ دو ﻧﻜﺘﻪ ای ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را
ﻛﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺸﺮف ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد؛
»راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا از ﻧﻈﺮ ﻋﻈﻤﺖ و اﻧﻀﺒﺎط و ﯾﻚ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ...ھﺮ دو روز ﻣﻦ از ﺳﺎﻋﺖ ه
ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎ وﻗﺖ ﻧﺎھﺎر ﻣﻦ در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺧﻮد ﺻﻔﻮف راه ﭘﯿﻤﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻛﻪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎره ﻣﯽ
ﻛﺮدم .درﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺮض اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﯿﺎده روھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺳﺎﯾﺮ
راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ آدم ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﺮد ﻣﻮج ﻣﯽ ز .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﻜﯽ از
ﻣﺴﯿﺮھﺎی راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد٣ «...
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ¬ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧﺪ و در آن ﭘﯿﺎم،
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راه¬ﭘﯿﻤﺎﯾﯿﮫﺎی اﺧﯿﺮ را ھﻤﻪ¬ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﺷﺠﺎع اﯾﺮان ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ درود ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ...اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،راه ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪ را از ھﻤﻪ ﻛﺲ و ھﻤﻪ دوﻟﺖ¬ھﺎ
ﺳﻠﺐ ﻛﺮد و آﻧﮫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ¬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ« ۴
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،آﻧﭽﻪ آﻧﺮا ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ آن ﺑﻮد .ﺷﺎه ﭘﺲ
از ﻧﻮﻣﯿﺪی از راھﻜﺎرھﺎی ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ و ﯾﻜﺴﺮی آزادی ھﺎی
ﻏﯿﺮﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد رژﯾﻢ در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺎت ژاﻧﻮﺳﯽ رژﯾﻢ ،ﺷﺎه ﺳﺮﺧﻮرده از ﺣﺮﺑﻪ »آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ دوﻟﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻛﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داد و ژﻧﺮال ازھﺎری را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ازھﺎری ،ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﮫﺎ در روزھﺎی ﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ وی ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری در
ﺷﮫﺮھﺎی آﺑﺎدان ،اھﻮاز ،ﺑﮫﺒﮫﺎن ،ﻣﺸﮫﺪ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺳﺎری ،ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ھﻤﺪان ،زﻧﺠﺎن ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﺎﺑﻞ و آﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﯿﺪﻧﺪ ۵ .اﻣﺎ ﻣﻮج اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻮﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ازھﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﻔﻌﺎل ﻛﺸﺎﻧﺪ .ازھﺎری ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در
ﻋﻮض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاری ﺑﺮ آن ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺮد .ﻛﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻌﺮوف »ﻧﻮار« ﺟﻠﻮه دادن ﺻﺪای
ﺷﻌﺎر دھﻨﺪﮔﺎن و »رﻧﮓ« ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻮن ﺷﮫﺪا ﮔﻮﺷﻪ ای از آن ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ،راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا از اﯾﻦ روی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪی ﺳﺮﻛﻮب را ﻋﯿﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن را رﻗﻢ زد .ﺳﻮﻟﯿﻮان  ،ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﻜﺎ در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ
ژﻧﺮال ازھﺎری ،آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ھﺎ و ﺗﻈﺎھﺮات ،در واﻗﻊ ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ازھﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺤﺖ دﯾﺪﮔﺎه را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺷﺎه
اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ۶.

ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮم :ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ  ،در ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،راھﺒﺮی داھﯿﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻟﺒﯿﻚ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺣﻮادث ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﮫﻀﺖ از
آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی آن ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ را در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﯾﺖ آن ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻛﻤﯽ
از آن ﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﻈﺎھﺮات ھﺎی ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ را در اﻧﺰوا و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽ دﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻓﺮار از
ﻛﺸﻮر ،درﮔﺎه آﻣﺮﯾﻜﺎ را ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪدی ﻣﻌﺠﺰه وار از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮاج
ﻛﻮﺑﻨﺪه اﻧﻘﻼب را آرام ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻜﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻗﺪرﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎم و ﻣﺮدم داﺷﺖ ،اﺻﻮﻻ اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ داد ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﻃﺒﻌﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﮫﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺎه
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ ھﻨﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪی ﻛﻪ در ﮔﻮادﻟﻮپ ﺑﻪ ﯾﺎس ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ.
ﮔﻮادﻟﻮپ ﻧﺎم ﺟﺰﯾﺮهای ﻛﻮﭼﻚ در ﺷﺮق درﯾﺎی ﻛﺎراﺋﯿﺐ و ﻏﺮب اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻊ اوج ﮔﯿﺮی ﻧﮫﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴اﻟﯽ  ١٧دی ﻣﺎه  ١٣۵٧ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺮان ﭼﮫﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺪادھﺎی اﯾﺮان و آﯾﻨﺪه
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺟﯿﻤﯽ ﻛﺎرﺗﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ ،ھﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﺳﺒﻖ آﻟﻤﺎن
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ﻏﺮﺑﯽ ،ﺟﯿﻤﺰ ﻛﺎﻻھﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ژﯾﺴﻜﺎر دﺳﺘﻦ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ اداﻣﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه
وﺟﻮد ﻧﺪارد .وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺳﺮان ﺳﻪ ﻛﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﻮادﻟﻮپ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از
رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ژﯾﺴﻜﺎر دِﺳﺘﻦ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺷﻜﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﭙﺲ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ دﯾﮕﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻏﺮب ﺑﺮای او و رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ارﺑﺎﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ روﺋﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻧﺪ .ﻛﺎرﺗﺮ در ﮔﻮادﻟﻮپ اﻇﮫﺎر ﻣﯽ دارد:
»… ﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ھﯿﭻ روی ﺧﻮاھﺎن او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه دوﻟﺖ ﯾﺎ
دوﻟﺘﻤﺮدان وﺟﯿﻪاﻟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﺎری و ھﻤﻜﺎری ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ«.

او ﺳﭙﺲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﻛﻪ ھﺮﻧﻮع اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺎه را ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،رھﺒﺮان ﻏﺮب را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﯾﻨﺪهای ﻛﻪ در آن ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ دﻋﻮت ﻛﺮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ وی ﯾﻚ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﯾﻜﯽ از ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺳﺮان ﭼﮫﺎر ﻛﺸﻮر آن ﺑﻮد ﻛﻪ »ﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ای ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮود .آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻛﻨﺪ«٧
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺪاء ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﻪ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﻮادﻟﻮپ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺷﺎه در ﻛﺸﻮر ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اﺛﺮی در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﺎه ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮادﻟﻮپ در ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﻓﺮار ﺷﺎه ﻧﻘﺶ
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﻘﻼب ﺷﻜﻮھﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﮕﺬارد.

ﻓﺮار ﺷﺎه
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮار ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده اش از  ٢۴دی ﻣﺎه ﻣﮫﯿﺎ ﮔﺸﺖ و ھﺎﯾﺰر ،ﻓﺮﺳﺘﺎده آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ارﺗﺸﯿﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در  ٢۶دی ﺑﺨﺘﯿﺎر از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎل ﺧﻮد رای اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎه ﻣﻐﻤﻮم ﺑﻪ ھﻤﺮاه »ﺷﮫﺒﺎﻧﻮ!« و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش – ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺎه از ﻗﺒﻞ در ﺧﺎرج ﺑﻮد -ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮآﺑﺎد
رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ .ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﻤﺒﻮﺟﺖ  ٧٢٧ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻛﺎﻣﻞ از روزھﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﮫﯿﺎی ﻓﺮار ﺷﺎه ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دوازده
ﻇﮫﺮ ھﻔﺖ ﻓﺮوﻧﺪ ھﻠﯽ ﻛﻮﺑﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ از آﻧﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻮد .ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺳﺮﻣﺴﺖ از
ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻃﻨﺰ و ﻋﺒﺮت آﻣﻮز آﻧﻜﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎر  ،ﺷﺎه ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر از ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ!.
ﺷﺎه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼت وی در اﯾﺮان ﺑﻮد ﻧﯿﺰ از ﻛﮋی ﭘﺮھﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﮕﯽ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﻧﺴﺖ و از وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و دﻟﺴﻮزی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ راﻧﺪ.

۴

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺷﺎه ﻛﻪ اﻧﺪﻛﯽ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد»ھﯿﭽﻜﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن  ٧٠٠ھﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﯿﻪ
ﻛﺎرﮔﺮان و اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ« ، ٨ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺪرﻗﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺒﻮﺳﯽ وی ھﻤﺮاه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻛﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن
ﺳﺘﻤﻜﺎری رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ھﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﯿﺘﺮ زد »ﺷﺎه رﻓﺖ«.
ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎدی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدم ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻜﺲ اﻣﺎم و ﮔﻠﮫﺎی ﮔﻼﯾﻞ
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﺮ رژﯾﻢ و آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ
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ن ك ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ،ﻓﺮﯾﺪون ھﻮﯾﺪا ،اﻃﻼﻋﺎت ،١٣٨٨ ،ص ١٧٧
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اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﮫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎ  ،ص ٨٩
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ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ١١
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