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 بازگشت  شاه در سفر بی

که در بیمارستان  ١٣۵٩مرداد  ۵که محمدرضا پھلوی در بحبوحه انقالب اسالمی از ایران گریخت تا  ١٣۵٧دی  ٢۶از 

  .درمادی قاھره درگذشت، در سرگردانی و آوارگی بو

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

 شاه یک ھفته در این ھتل اقامت. سادات، میھمانان را به ھتلی در یک جزیره مصنوعی در وسط رود نیل انتقال داد

گرچه شاه به دعوت پادشاه . با بدرقه رسمی سادات، مصر را به قصد مراکش ترک کرد ١٣۵٧سپس در دوم بھمن . کرد

  .از آن تشریفات رسمی که در مصر به عمل آمد خبری نبود» رباط«مراکش به آن کشور رفت ولی در 

در حومه » جنانالکبیر«را به کاخ ملک حسن پس از دیداری کوتاه و رسمی با شاه، ترتیب انتقال وی و ھمراھانش 

در طول این مدت از یکسو امامخمینی از . روز در این کاخ که در وسط باغ بزرگی بنا شده بود، ماند ۶٧شاه . پایتخت داد

به پیروزی رسید و از سوی دیگر در مدت  ١٣۵٧بھمن  ٢٢روز بعد انقالب اسالمی در  ١٠نوفللو شاتو به تھران آمد و 

اقامت شاه در مراکش، اکثر درباریان و اطرافیان شاه که وی را در خروج از ایران به مصر و از آنجا تا  زمان دو ماھه

تنھا جمعی از خدمه بودند که شاه . مراکش ھمراھی کرده بودند، به تدریج او را رھا کرده و رھسپار اروپا و امریکا شدند

مراکش نیز به دلیل آنکه تصمیم گرفته بود روابط سیاسی با از سوی دیگر دولت . را ھنگام ترک مراکش ھمراھی کردند

این موضوع را خود شاه و اطرافیانش نیز از . جمھوری اسالمی ایران را حفظ کند مایل نبود اقامت شاه طوالنی شود

 .فحوای مقاالت مطبوعات مراکش فھمیده بودند

   

  

دلیل اوجگیری بحران سیاسی در روابط تھران و  شاه تصمیم داشت رھسپار آمریکا شود اما مقامات آمریکائی به

اردشیر زاھدی از جمله کسانی بود که در آن روزھا دائمًا در تالش برای یافتن . واشنگتن، مایل به پذیرائی از وی نبودند

خانه ویالئی داشت  ٢سوئیس و ھمچنین در کنار دریاچه ژنو، » سنموریتس«او که در . جائی جھت اقامت شاه بود

م گرفته بود شاه را به آنجا انتقال دھد اما دولتمردان سوئیس مایل نبودند روابطشان با دولت جدید ایران به خاطر تصمی

  .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 

این سفر با ھواپیمای اختصاصی شاه حسن مراکشی . برود ١در آمریکای مرکزی،» باھاما«ینجر مجبور شد به کیس

صورت گرفت زیرا خلبان معزی چند روز پس از آنکه شاه و ھمراھانش را به رباط رساند، با موافقت شاه، مراکش را به 

در فرودگاه . دگاه رباط را به مقصد جزایر باھاما ترک کردفرو ١٣۵٨فروردین  ١٠ھواپیما صبح روز  ٢. مقصد تھران ترک کرد

عضو ارشد » رابرت آرمائو«باھاما ھیچ یک از مقامات دولتی برای پذیرائی از شاه حضور نیافتند و شاه و ھمراھان توسط 

شاه، ھمسرش و یک پیشخدمت به . و دوست اشرف پھلوی به مقصد از پیش برنامھریزی شده ھدایت شدند» سیا«

روز در  ٧٠شاه . به شاه و فرح اجازه خروج از جزیره داده نشد. کی از جزایر و بقیه ھمراھان به جزیره دیگر برده شدندی

، شناسائی ١٣۵٨فروردین  ١٢انتشار خبرھای مربوط به برقراری نظام جمھوری اسالمی در . این جزیره به سر برد

رتش شاه در ایران، ورود عرفات به تھران، تبدیل سفارت اسرائیل جھانی جمھوری اسالمی ایران، اعدام ھویدا و امرای ا

به سفارت فلسطین، تعقیب بینالمللی شاه و تشدید بیسابقه مراقبتھای امنیتی برای حفظ جان شاه و ممانعت از 

. بود ھفته اقامت خود در باھاما با آنھا مواجه شده ٧ربوده شدن وی، بدترین خبرھا و رویدادھائی بود که شاه طی 
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عالوه بر این، در ھمین مجمعالجزایر بود که شاه توسط پزشکان اعزامی از فرانسه، از بیماران سرطان لنفاویش مطلع 

  ٣. شد

   

  

با یک ھواپیمای کرایھای از باھاما راھی مکزیک شدند و در یک خانه  ١٣۵٨خرداد  ٢٠شاه و باقیمانده ھمراھان روز 

  .در نظر گرفته شده بود، مستقر شدندویالئی که قبًال برای اقامت آنان 

رئیسجمھور آن کشور تحت فشار » خوزه لوپز پورتیلو«گفته میشود وزارت خارجه مکزیک مایل به ورود شاه نبود اما 

ماه در  ۴شاه و معدود ھمراھان وی مدت . آمریکا مجبور شده بود، وی را در حومه مکزیکوسیتی برای مدتی اقامت دھد

  .دنداین اقامتگاه مان

ـ انورسادات از پارلمان مصر تقاضا کرد قطعنامھای تصویب کند و  ١٣۵٨در دوازدھمین روز اقامت آنان در مکزیک ـ دوم تیر 

در پارلمان مصر از این پیشنھاد با . برای ھمیشه در مصر بماند» پناھنده سیاسی«به شاه اجازه دھد تا به عنوان 

  .کفزدنھای بسیار، استقبال شد

او یک تومور سرطانی بدخیم در ناحیه گردن داشت و از . از ورود شاه به مکزیک بیماری وی تشدید شد ھفته پس ۴

ماه اقامت در مکزیک وی مطلع شد که دولت کارتر با سفر او به آمریکا صرفًا با  ۴پس از . یرقان شدید نیز رنج میبرد

کزیکوسیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ـ ھمان مھر، م ٣٠از این رو در . ھدف معالجه بیماریش موافقت کرده است

تر ک کرد و به  ۴ماه پیش امیراسداهللا علم وزیر پیشین دربار به بیماری مشابھی در آن درگذشت ـ ١٧بیمارستانی که 

کمتر از دو . روز در آنجا بستری شد در این مدت دو بار تحت عمل جراحی طحال و کیسه صفرا قرار گرفت ۵۴مدت 

س از ورود شاه به این بیمارستان، سفارت آمریکا در تھران به تصرف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آمد و ھفته پ

دستور مسدود . این امر بیش از پیش کارتر را به صحت دیدگاھھایش که مایل نبود شاه به آمریکا بیاید، متقاعد کرد

  .ـ واقعه دیگری بود که اوضاع را پیچیدھتر کرد ١٣۵٨ آبان ٢٢ساختن دارائیھای ایران در بانکھای آمریکائی ـ 

مشاھده خشم ضد آمریکائی مردم ایران و اصرار آنان برای تحویل گرفتن شاه، از تلویزیون اتاق بیمارستان نیویورک از 

محض عالوه بر این خبر آزاردھنده دیگر این بود که به شاه اطالع داده شد به . جمله مھمترین نگرانیھای شاه بود

  .بھبودی نسبی باید خاک آمریکا را ترک کند

   

  

در ھمین حال سفیر مکزیک نیز به ھمراھان شاه اطالع داد که بعد از تصرف سفارت امریکا در تھران، دولت 

بدترین لحظه . مکزیکوسیتی به خاطر حفظ روابط سیاسی خود با حکومت تھران مایل به میزبانی مجدد شاه نمیباشد

از بیمارستان نیویورک مرخص شدند ولی ھنوز مقصدی برای سفر  ۵٨آذر  ١١انی بود که در شاه و ھمسرش زم

ھفته باقی مانده از  ٢در نتیجه آنان با یک ھواپیمای نیروی ھوائی آمریکا به مقصد تکزاس پرواز کردند تا . نداشتند

به ھمراھان آمریکائی خبر رسید که آپارتمان اما در حین راه . روادید خود را در آنجا در داخل آپارتمانی کوچک بگذرانند

در نتیجه شاه و ھمسرش به مکانی که بعدًا معلوم شد، تیمارستانی برای نگھداری بیماران . مزبور ھنور آماده نیست

با ورود به این مکان ھمسر شاه برای نخستین بار با داد و فریاد به ھمراھان آمریکائی خود . روانی است برده شدند

آیا ما در اینجا زندانی ھستیم؟ آیا کارتر ما را زندانی کرده است؟ ما در این جا دیوانه خواھیم «: کرد و گفت اعتراض

  ۵»..........شد؟ باید بیرون برویم و 
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. برای فرونشاندن اعتراضات ھمسر شاه تلفن در اختیار وی گذاردند و او توانست بستگان خود را در جریان قرار دھد

  .تکزاس برده شدند» لک لند«ت آنان به آپارتمان مورد نظر در پایگاھھای نظامی پس از چند ساع

مقامات آمریکائی با پایان مھلت اقامت شاه در آمریکا به وی اطالع دادند که به دلیل عواقب ناشی از تصرف سفارت 

مناسب برای اقامت وی و ھمسرش آمریکا در تھران امکان تمدید روادید وی وجود ندارد و به ھمین دلیل در پاناما جائی 

با  ١٣۵٨آذر  ٢۴شاه که غیر از پذیرفتن، چاره دیگری نداشت به اتفاق ھمسرش در . در نظر گرفته شده است

  .ھواپیمای نیروی ھوائی آمریکا از فرودگاه تکزاس به پاناما در آمریکائی مرکزی برده شدند

در پاناما سیتی از ھواپیما خارج میشدند جز جمعی از » ھوارد«وقتی شاه و ھمسرش در فرودگاه پایگاه ھوائی 

شاه، . و سفیر آمریکا کسی در فرودگاه نبود ۶»عمر توریخوس«سربازان گارد ملی پاناما، افسران امنیتی ، دستیاران 

ناما متعلق به پا» کونتا دورا«ھمسرش و پزشک مخصوص آنھا با ھلیکوپتر از فرودگاه به یک پایگاه در جزیرھای به نام 

  .انتقال داده شدند

شاه مانند پرتقالی است «او در پایان این مالقات به یکی از مشاورینش گفت . آذر به مالقات شاه آمد ٢۵توریخوس روز 

این سرانجام کسی است که . که تا آخرین قطره آبش را گرفتھاند و تفالھاش حتی به درد غذای خوکھا ھم نمیخورد

  ٧».ند، شیرھاش را کشیدھاند و تفالھاش را دور انداختھاندکشورھای بزرگ او را چالندھا

   

  

نخست شدت گرفتن بیماری شاه که وی مایل نبود . شاه و ھمسرش در پاناما با دو دردسر عمده مواجه شدند

پزشکان پانامائی بدون اطالع از ماھیت و عمق بیماریش معالجات را از صفر شروع کنند؛ او بویژه از نگرانی پزشکان 

  .پانامائی از عواقب جراحی خبر داشت

دیگری اطالعاتی بود که براساس آن مقامات وزارت خارجه دولت ایران در تماس مداوم با مقامات پانامائی بودند تا 

  .راه رھائی از این دو دردسر، خروج شاه و ھمسرش از پاناما بود ٨.بتوانند راھی برای استرداد شاه بیابند

روز در پاناما ماندند و سپس به اصرار رئیس جمھور مصر و ھمسرش، روز  ١٠٠اه و ھمسرش با ھمه این مشکالت، ش

این بار نیز در فرودگاه مصر انورسادات و ھمسرش . با یک ھواپیمای پانامائی رھسپار قاھره شدند ١٣۵٩سوم فروردین 

قاھره تحت عمل جراحی طحال و فروردین در بیمارستان معادی  ٨شاه روز . استقبال رسمی از شاه به عمل آوردند

آزمایشھای انجام شده بر روی بافتھا نشان میداد سرطان بدخیم تمامی سیستم خون و کبد وی را فرا . کبد قرار گرفت

با ورود شاه به مصر مجلس نمایندگان این کشور نیز دستور رئیسجمھور در مورد تصویب طرح اعطای . گرفته است

ورود شاه ھمچنین از یکسو خشم مردم ایران علیه آمریکا و حکومت مصر را . در آوردپناھندگی به شاه را به اجرا 

برانگیخت و از جانب دیگر سبب رنجش خاطر گروھھای اسالمی مصر گردید و تظاھراتی را در قاھره و چند شھر دیگر با 

ه درمان شاه و تجویز تشخیصھای گروھای مختلف پزشکی راجع ب. ھدف واداشتن دولت به اخراج شاه براه انداخت

شاه در مصر دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و . راھحلھای مختلف، خود یکی از عوامل نگران کننده برای شاه بود

  .او در کاخ قبه که معموال در اختیار سران کشورھای بازدید کننده از مصر قرار میگیرد برده شد. بھبود نیافت

   

  

کاترین «وی در این مصاحبه که با . در ھمین کاخ صورت گرفت ١٣۵٩، در خرداد آخرین مصاحبه شاه قبل از مرگش

مدیر مؤسسه مطبوعاتی واشنگتن پست انجام داد، از بیمھری رھبران دولتھا که مایل به پذیرفتن وی نبودند، » گراھام
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کشتار بیشتر و بیرحمانه تر نزد از فرصتطلبی دولتمردان آمریکائی و انگلیسی و از اینکه در برابر انقالب ایران دست به 

  .اظھار تاسف کرده است

آزمایشات انجام شده در ماھھای . حال عمومی شاه در اقامت دومش در مصر ھفته به ھفته و ماه به ماه وخیمتر شد

در اولین روزھای مرداد تیم پزشکی . نشان میداد که عفونت تمامی بدن وی را احاطه کرده است ١٣۵٩خرداد و تیر 

ماه پس از سفر دوم خود به مصر  ۴امی از فرانسه نسبت به نجات جان شاه اظھار ناامیدی کرد و محمدرضا پھلوی اعز

جسد شاه در مسجد زیدالرفاعی، جائی که معموًال اجساد پادشاھان مصر در آن دفن .درگذشت  ١٣۵٩مرداد  ۵در 

سال در  ۶در آفریقای جنوبی درگذشت برای مدت  ١٣٢٣جنازه رضاخان پدر شاه نیز که در . میشد، به خاک سپرده شد

  ٩.مصر و در ھمین مسجد نگھداری میشد

ماه از گروگانگیری دیپلماتھای آمریکائی در تھران میگذشت و استرداد شاه به ایران از  ٩شاه در حالی درگذشت که 

  .ر به پذیرفتن شاه نبوداز این رو ھیچ یک از کشورھا حاض. جمله شرائط آزاد کردن دیپلماتھا اعالم شده بود

   

   

   

   

  

  :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 اطالعات

  .نشر علمـ دادستان انقالب، محمود طلوعی، 

  .ـ آرشیو روزنامھھای کثیراالنتشار

  

  :پی نوشت 

  

جزیره کوچک و بزرگ در اقیانوس اطلس، در شرق کوبا و جنوب فلوریدای  ٧٠٠متشکل از » با ھاما«ـ مجمعالجزایر ١

  .آمریکا قرار دارد و از مراکز عمده داد و ستد مواد مخدر توسط قاچاقچیان بینالمللی به شمار میرود

اما این . معزی به ھنگام ورود به فرودگاه مھرآباد مدعی شد از اینکه به وطنش بازگشته خوشحال است ـ سرھنگ٢

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

پس از  ١٣۵٣فروردین  ٣٠سوی که بیماری سرطان شاه را به وی متذکر شد، قبًال در خونشناس فران» ژان برنار«ـ ٣

  .معالجه شاه در تھران وی را از ابتالء به نوعی سرطان خون مطلع کرده بود، ولی شاه این طبابت را جدی نگرفت

امیر اسداهللا «به مقاله . به بیماری سرطان خون در بیمارستان نیویورک درگذشت ١٣۵٧فروردین  ٢۵ـ اسداهللا علم در ۴
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۵ 
 

  .در سایت مؤسسه مطالعات و پژوھشھای سیاسی مراجعه شود» علم کیست؟

  .٣٨١عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، نشر البرز، ص : ـ آخرین سفر شاه، ویلیام شوکراس، ترجمه۵

بر اثر سانحه  ١٩٨١او در . به قدرت رسید» آریاس«با کودتا علیه حکومت  ١٩۶٨ـ ژنرال عمر توریخوس رھبر پاناما در ۶

  .سقوط ھلیکوپتر کشته شد وژنرال نوریھگا فرمانده گارد ملی پاناما قدرت را در این کشور بدست گرفت

  .۴١۴ـ آخرین سفر شاه، ھمان، ص ٧

این اعالم متعاقب تماس . وزارت خارجه ایران اعالم کرد که شاه در پاناما بازداشت شده است ١٣۵٨ـ روز سوم بھمن ٨

یکی از مقامات پانامائی صورت گرفت که طی آن مقام مزبور به وزیر خارجه ایران قول داده بود شاه تحت نظر  قطبزاده با

. ھدف قطبزاده از انتشار این خبر دروغ، تقویت موقعیت خودش در اولین انتخابات ریاست جمھوری ایران بود. قرار دارد

  .ھوری رسیدانتخابات دو روز بعد برگزار شد و بنیصدر به ریاست جم

در سایت مؤسسه » پرونده رضاخان«به مقاله . در تبعیدگاه خود در ژوھانسبورگ مرد١٣٢٣مرداد  ۴ـ رضاشاه نیز در ٩

  .مطالعات و پژوھشھای سیاسی مراجعه شود

  

  

  

   

   راسخون: منبع

   

  


