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ﺷﺎه در ﺳﻔﺮ ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ
از  ٢۶دی  ١٣۵٧ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ  ۵ﻣﺮداد  ١٣۵٩ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﻣﺎدی ﻗﺎھﺮه درﮔﺬﺷﺖ ،در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و آوارﮔﯽ ﺑﻮد.
او در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﺪون ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد وارد آﺳﻮان ﻣﺼﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﯽ و
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﻧﻮرﺳﺎدات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎدات ،ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ھﺘﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در وﺳﻂ رود ﻧﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل داد .ﺷﺎه ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ھﺘﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ در دوم ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۵٧ﺑﺎ ﺑﺪرﻗﻪ رﺳﻤﯽ ﺳﺎدات ،ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺮک ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر رﻓﺖ وﻟﯽ در »رﺑﺎط« از آن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
ﻣﻠﮏ ﺣﺴﻦ ﭘﺲ از دﯾﺪاری ﮐﻮﺗﺎه و رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﻘﺎل وی و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎخ »ﺟﻨﺎﻧﺎﻟﮑﺒﯿﺮ« در ﺣﻮﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ داد .ﺷﺎه  ۶٧روز در اﯾﻦ ﮐﺎخ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت از ﯾﮑﺴﻮ اﻣﺎﻣﺨﻤﯿﻨﯽ از
ﻧﻮﻓﻠﻠﻮ ﺷﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪ و  ١٠روز ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در  ٢٢ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۵٧ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺪت
زﻣﺎن دو ﻣﺎھﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎه در ﻣﺮاﮐﺶ ،اﮐﺜﺮ درﺑﺎرﯾﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎه ﮐﻪ وی را در ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ
ﻣﺮاﮐﺶ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ او را رھﺎ ﮐﺮده و رھﺴﭙﺎر اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه
را ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﺮاﮐﺶ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮاﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮد ﺷﺎه و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ از
ﻓﺤﻮای ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮاﮐﺶ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ رھﺴﭙﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﺟﮕﯿﺮی ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در رواﺑﻂ ﺗﮫﺮان و
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از وی ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اردﺷﯿﺮ زاھﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روزھﺎ داﺋﻤﺎً در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﺎﺋﯽ ﺟﮫﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻮد .او ﮐﻪ در »ﺳﻨﻤﻮرﯾﺘﺲ« ﺳﻮﺋﯿﺲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ ٢ ،ﺧﺎﻧﻪ وﯾﻼﺋﯽ داﺷﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺎه را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ اﻣﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﻓﺎداری ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺸﻮری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺸﺘﺮک راﮐﻔﻠﺮو
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ »ﺑﺎھﺎﻣﺎ« در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی ١،ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎه ﺣﺴﻦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﻠﺒﺎن ﻣﻌﺰی ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎه و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺑﻪ رﺑﺎط رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎه ،ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﮫﺮان ﺗﺮک ﮐﺮد ٢ .ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺻﺒﺢ روز  ١٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٨ﻓﺮودﮔﺎه رﺑﺎط را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎھﺎﻣﺎ ﺗﺮک ﮐﺮد .در ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﺎھﺎﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺎه و ھﻤﺮاھﺎن ﺗﻮﺳﻂ »راﺑﺮت آرﻣﺎﺋﻮ« ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ
»ﺳﯿﺎ« و دوﺳﺖ اﺷﺮف ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﺮﯾﺰی ﺷﺪه ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎه ،ھﻤﺴﺮش و ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ و ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﺮاھﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﺎه و ﻓﺮح اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺟﺰﯾﺮه داده ﻧﺸﺪ .ﺷﺎه  ٧٠روز در
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در  ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ  ،١٣۵٨ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﻋﺪام ھﻮﯾﺪا و اﻣﺮای ارﺗﺶ ﺷﺎه در اﯾﺮان ،ورود ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎه و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺷﺎه و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
رﺑﻮده ﺷﺪن وی ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ و روﯾﺪادھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﻃﯽ  ٧ھﻔﺘﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎھﺎﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻌﺎﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻋﺰاﻣﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻨﻔﺎوﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪ٣ .

ﺷﺎه و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﻤﺮاھﺎن روز  ٢٠ﺧﺮداد  ١٣۵٨ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﺮاﯾﮫﺎی از ﺑﺎھﺎﻣﺎ راھﯽ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
وﯾﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ورود ﺷﺎه ﻧﺒﻮد اﻣﺎ »ﺧﻮزه ﻟﻮﭘﺰ ﭘﻮرﺗﯿﻠﻮ« رﺋﯿﺴﺠﻤﮫﻮر آن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،وی را در ﺣﻮﻣﻪ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻗﺎﻣﺖ دھﺪ .ﺷﺎه و ﻣﻌﺪود ھﻤﺮاھﺎن وی ﻣﺪت  ۴ﻣﺎه در
اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
در دوازدھﻤﯿﻦ روز اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن در ﻣﮑﺰﯾﮏ ـ دوم ﺗﯿﺮ  ١٣۵٨ـ اﻧﻮرﺳﺎدات از ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺷﺎه اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﺎ
ﮐﻔﺰدﻧﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ.
 ۴ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .او ﯾﮏ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن داﺷﺖ و از
ﯾﺮﻗﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد .ﭘﺲ از  ۴ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﮑﺰﯾﮏ وی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ
ھﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در  ٣٠ﻣﮫﺮ ،ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک ـ ھﻤﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ١٧ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮاﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ در آن درﮔﺬﺷﺖ ـ ۴ﺗﺮ ک ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﺪت  ۵۴روز در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت دو ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻃﺤﺎل و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﺘﺮ از دو
ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در آﻣﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ ﺻﺤﺖ دﯾﺪﮔﺎھﮫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﺷﺎه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد .دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ داراﺋﯿﮫﺎی اﯾﺮان در ﺑﺎﻧﮑﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ـ  ٢٢آﺑﺎن  ١٣۵٨ـ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اوﺿﺎع را ﭘﯿﭽﯿﺪھﺘﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﺸﻢ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و اﺻﺮار آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎه ،از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎی ﺷﺎه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آزاردھﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ﺑﮫﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.

در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻔﯿﺮ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎن ﺷﺎه اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان ،دوﻟﺖ
ﻣﮑﺰﯾﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫﺮان ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺎه ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  ١١آذر  ۵٨از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻣﻘﺼﺪی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﯿﺮوی ھﻮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﮑﺰاس ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ  ٢ھﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از
روادﯾﺪ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ راه ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺰﺑﻮر ھﻨﻮر آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﯿﻤﺎران
رواﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﻤﺴﺮ ﺷﺎه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺷﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ و ۵«..........
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
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ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﻤﺴﺮ ﺷﺎه ﺗﻠﻔﻦ در اﺧﺘﯿﺎر وی ﮔﺬاردﻧﺪ و او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﻟﮏ ﻟﻨﺪ« ﺗﮑﺰاس ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﻠﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وی اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ وی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ وی و ھﻤﺴﺮش
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎه ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻤﺴﺮش در  ٢۴آذر  ١٣۵٨ﺑﺎ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻧﯿﺮوی ھﻮاﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﮑﺰاس ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش در ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﺋﯽ »ھﻮارد« در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺳﯿﺘﯽ از ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺟﺰ ﺟﻤﻌﯽ از
ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،اﻓﺴﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ  ،دﺳﺘﯿﺎران »ﻋﻤﺮ ﺗﻮرﯾﺨﻮس« ۶و ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺒﻮد .ﺷﺎه،
ھﻤﺴﺮش و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﺟﺰﯾﺮھﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻮﻧﺘﺎ دورا« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻮرﯾﺨﻮس روز  ٢۵آذر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه آﻣﺪ .او در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ ﮔﻔﺖ »ﺷﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه آﺑﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎﻟﮫﺎش ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درد ﻏﺬای ﺧﻮﮐﮫﺎ ھﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮرد .اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرگ او را ﭼﻼﻧﺪھﺎﻧﺪ ،ﺷﯿﺮھﺎش را ﮐﺸﯿﺪھﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎﻟﮫﺎش را دور اﻧﺪاﺧﺘﮫﺎﻧﺪ٧«.

ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎ دو دردﺳﺮ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎه ﮐﻪ وی ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﺎھﯿﺖ و ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت را از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ؛ او ﺑﻮﯾﮋه از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ.
دﯾﮕﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راھﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺷﺎه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ٨.راه رھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ دو دردﺳﺮ ،ﺧﺮوج ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش از ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﺎه و ھﻤﺴﺮش  ١٠٠روز در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺼﺮ و ھﻤﺴﺮش ،روز
ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٩ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ رھﺴﭙﺎر ﻗﺎھﺮه ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺼﺮ اﻧﻮرﺳﺎدات و ھﻤﺴﺮش
اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺳﻤﯽ از ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ .ﺷﺎه روز  ٨ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدی ﻗﺎھﺮه ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻃﺤﺎل و
ﮐﺒﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن و ﮐﺒﺪ وی را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺴﺠﻤﮫﻮر در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح اﻋﻄﺎی
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ورود ﺷﺎه ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮوھﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ را در ﻗﺎھﺮه و ﭼﻨﺪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ھﺪف واداﺷﺘﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺷﺎه ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺼﮫﺎی ﮔﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺷﺎه و ﺗﺠﻮﯾﺰ
راھﺤﻠﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﺎه ﺑﻮد .ﺷﺎه در ﻣﺼﺮ دو ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ .او در ﮐﺎخ ﻗﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺮده ﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ،در ﺧﺮداد  ١٣۵٩در ھﻤﯿﻦ ﮐﺎخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮاھﺎم« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ اﻧﺠﺎم داد ،از ﺑﯿﻤﮫﺮی رھﺒﺮان دوﻟﺘﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وی ﻧﺒﻮدﻧﺪ،

٣

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
از ﻓﺮﺻﺘﻄﻠﺒﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و از اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺰد
اﻇﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎه در اﻗﺎﻣﺖ دوﻣﺶ در ﻣﺼﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ھﻔﺘﻪ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه وﺧﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎھﮫﺎی
ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ  ١٣۵٩ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن وی را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اوﻟﯿﻦ روزھﺎی ﻣﺮداد ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻋﺰاﻣﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺷﺎه اﻇﮫﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮد و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی  ۴ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ دوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
در  ۵ﻣﺮداد  ١٣۵٩درﮔﺬﺷﺖ .ﺟﺴﺪ ﺷﺎه در ﻣﺴﺠﺪ زﯾﺪاﻟﺮﻓﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺴﺎد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺼﺮ در آن دﻓﻦ
ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺟﻨﺎزه رﺿﺎﺧﺎن ﭘﺪر ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در  ١٣٢٣در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۶ﺳﺎل در
ﻣﺼﺮ و در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯿﺸﺪ٩.
ﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ  ٩ﻣﺎه از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺗﮫﺮان ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ و اﺳﺘﺮداد ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﺋﻂ آزاد ﮐﺮدن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﮫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﻧﺒﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ:

ـ ﺑﺤﺮان ،ھﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺟﺮدن ،ﻧﺸﺮ ﻧﻮ.
ـ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ،وﯾﻠﯿﺎم ﺷﻮﮐﺮاس ،ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺮز.
ـ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در اﯾﺮان ،وﯾﻠﯿﺎم ﺳﻮﻟﯿﻮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ھﻔﺘﻪ.
ـ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در ﺗﮫﺮان ،ﺧﺎﻃﺮات ژﻧﺮال ھﺎﯾﺮز ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.
ـ دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ.
ـ آرﺷﯿﻮ روزﻧﺎﻣﮫﮫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر.

ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :

١ـ ﻣﺠﻤﻌﺎﻟﺠﺰاﯾﺮ »ﺑﺎ ھﺎﻣﺎ« ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ٧٠٠ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،در ﺷﺮق ﮐﻮﺑﺎ و ﺟﻨﻮب ﻓﻠﻮرﯾﺪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد و از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
٢ـ ﺳﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺰی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮫﺮآﺑﺎد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ادﻋﺎ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و وی ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،رﺟﻮی ﺳﺮ ﮐﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ـ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ـ و ﺑﻨﯿﺼﺪر را ﺑﺎ ھﻤﺎن
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮد و دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ.
٣ـ »ژان ﺑﺮﻧﺎر« ﺧﻮﻧﺸﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎه را ﺑﻪ وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻼً در  ٣٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٣ﭘﺲ از
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺎه در ﺗﮫﺮان وی را از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ.
۴ـ اﺳﺪاﷲ ﻋﻠﻢ در  ٢۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٧ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻮﯾﻮرک درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﻣﯿﺮ اﺳﺪاﷲ
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ﻋﻠﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟« در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۵ـ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ،وﯾﻠﯿﺎم ﺷﻮﮐﺮاس ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ھﻮﺷﻨﮓ ﻣﮫﺪوی ،ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺮز ،ص ٣٨١.
۶ـ ژﻧﺮال ﻋﻤﺮ ﺗﻮرﯾﺨﻮس رھﺒﺮ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ در  ١٩۶٨ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ »آرﯾﺎس« ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .او در  ١٩٨١ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺳﻘﻮط ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ وژﻧﺮال ﻧﻮرﯾﮫﮕﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻗﺪرت را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
٧ـ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ،ھﻤﺎن ،ص .۴١۴
٨ـ روز ﺳﻮم ﺑﮫﻤﻦ  ١٣۵٨وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻤﺎس
ﻗﻄﺒﺰاده ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﺋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دارد .ھﺪف ﻗﻄﺒﺰاده از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دروغ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش در اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻨﯿﺼﺪر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری رﺳﯿﺪ.
٩ـ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ در  ۴ﻣﺮداد ١٣٢٣در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﺧﻮد در ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻣﺮد .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﭘﺮوﻧﺪه رﺿﺎﺧﺎن« در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :راﺳﺨﻮن
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