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آ ﻦ ﺷﺎ ﺸﺎه
تحقيقی کوچک ،برای موضوعی بزرگ

اميرفيض – حقوقدان
روز بيست وششم ديماه سال  ۵٧روز سياھی است که شاھنشاه ايران کشور راترک کردند .ھدف ازاين تحرير مالحظاتی،
درمحور موضوعات زيراست:
-١
-٢
-٣

قصد ونيت شاھنشاه ايران ازخروج ازکشور چه بوده است؟
ابعاد حقوقی خروج شاه از کشور
برنامه ريزی برای خروج دائم شاه ازايران چگونه انجام شد

ﻗﺼﺪ وﻧﻴﺖ ﺷﺎه ازﺧﺮوج ﻛﺸﻮر
تشخيص قصد ونيت افراد ،وقتی دشواراست که قاصد ،برمستور بودن قصد ونيتش اراده داشته باشد دراين حال ،اَعمال
شخص قاصدّ ،
بانيت وقصد واقعی او ھمآھنگ نيست الجرم ،اصل ،که رابطه بين عمل وگفتار ،باقصد است مالک
وگفتار
ِ
ِ
تشخيص قرارميگيردودراينحال است که قصد ونيت واقعی قاصد ،بعدھا با رويدادھائی ممکن است مکشوف بشود و يا
رازی باشد که راز بماند.

ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺪ درﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺼﺪ
اگر قاصد ،قصد پرده پوشی ومستورساختن قصدش رانداشته باشد ،روال کاراوبزرگترين قرينه ای است که کاشف قصد
ونيت اوست ،روال کار ،يعنی مقدماتی که فراھم وبکارگرفته ميشود تابه قصد ،جنبه عملی بدھد .ممکن است دردنيای
امروز برای شناخت ومالحظه مقدمات يک تصميم وکاری ،وسائل خاصی وجودداشته باشد ولی درسال  ۵٧که شاھنشاه
ايران کشورراترک کردند ھيچ وسيله وابزاری جز شھادت شھود کارسازنبوده ونيست.
ميگويند» :حقيقت دوستداران زيادی دارد ولی ياور زيادی ندارد« ياور حقيقت کسی است که به حقيقت کمک وياری
ومتجلی شود شھادت ،معمول ترين طريق
بدھد که اززيرغبار نادرستی ھا ،کينه ھا ،شنيده ھاوداستان سازان بيرون آيد
ّ
کشف حقيقت است که بوسيله ياوران حقيقت به قضاوت عامه وتاريخ ادا ميشود.
سنگر ازھمان اوايل مبارزه به دنبال شھادت شاھدان ومطلعين شورش  ۵٧بود ودرديماه سال  ١٣۶٠مقاله ای مستدل
خطاب به ارتشبد عباس قره باغی نوشت) :درآن تاريخ کتاب بحران قره باغی نوشته نشده بود( که عموم فرماندھان
نظامی وشخصيت ھای سياسی ومطلعين رادربرميگرفت دوسه سطری ازآن مقاله به اينجا آورده ميشود که بيان کننده
موضوع آن است.
»......اين اطالعات وآگاھی ھائی که شماداريد ملک وحق اختصاصی شمانيست ،دانسته ھائی نيست که ازراه تحقيق
ومطالعه دستاورد شماباشد اينھا مال ملت است که امانتا دراختيارشماست چراکه ،تحصيل اين اطالعات باعتبارموضع
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قانونی شما بوده است ...بنابراين اطالعات مکتسبه شما ،درست ھمانند اموال اداری ،يک مال امانی است که بايستی به
ملت مسترد گردد .بايستی ملت ازماھيت وحقيقت آنھا مطلع گردد..
اين اطالعات ،اساسی است برای رھائی ايران ،گواھی است برای شناخت خيانتکاران  ،دالئلی است برای ارائه وشناخت
ريشه ھای اين شورش ضدملی وبرگه ھائی است برای اثبات دخالت بيگانگان درسيه روزی ايران وايرانيان و اسنادی
است برای تشخصيص مردان ونامردان وباالخره درسھائی است برای ايران فردا) «..سنگر(١٠١
ِ
ناظربه عمل
شھادت ،وقتی ميتواند مستند قرارگيرد که شاھد ،درموقعيتی باشد که
مورد شھادت باشد ،يعنی شھادت
ِ
ازنوع عينی باشد .از آنجاکه شاه بطورکلی درموقعيتی است که نظارت براعمال وگفتاراوموضع خاصی دارد که خواصی
امکان آن مالحظات رادارند واين خواص درمورد شاھنشاه ايران محدود به چند نفری بيشتر نبود لذا درسال  ۶٢بعد از
انتشار مقاله خروج شاه درسنگرشماره  ١٩٠نامه ای حضورعلياحضرت تقديم داشتم که استدعا شده بود در مورد
تحقيق در موضوع خروج شاه
تصميم شاھنشاه به خروج ازکشور مطالبی دريکی از مصاحبه ھايشان بفرمايند که
ِ
ازکشور ،نيازمندآن است .که متاسفانه التفاتی نشد درآن سال تماس باشخصيت ھائی که خواص شناخته ميشدند مانند
سالھای بعد آسان نبود بعداز انتشارمقاله خروج شاه درسنگر ،چندين نامه دررابطه باموضوع به سنگررسيد که نقل
قول محسوب ميشد وجنبه عينی نداشت وبرای يک تحقيق مھم ،سندی جدی وبااعتبارتلقی نميگرديد بنده ھم مطالبی که
درباره خروج شاه ازکشوربعدھا درسنگرھانوشتم براساس مدارک منتشرشده بود نه شھادت عينی خواصی که ناظرروال
وروند خروج شاه ازکشوربودند.

ﺷﻬﺎدت ﻋﻴﻨﻲ ﻗﺎﻃﻊ
دراوآخرسال  ١٣٧٣آقای اميراصالن افشار رئيس تشريفات سلطنت ايران درگفتگوی راديوئی صدای ايران مطالبی
درباره خروج شاه ازکشوربيان کردند که بمناسبت موقعيت خدمتی ايشان يک شھادت عينی وقاطع گفتگوھا محسوب
ميشود سنگر درھمان موقع ضمن تشکر ازايشان که حقايق خروج شاه از کشور را به پيشگاه تاريخ شھادت داده اند
شھادت ايشان رامنتشرساخت.
اھميت واعتبار انحصاری شھادت ايشان فقط دررابطه باموقعيت اداری ايشان نيست درارزيابی اعتبار شھادت ايشان بايد
ھمسفری باشاه راھم منظورداشت چراکه اگرشخصی قاصد پنھان کردن نيت وقصدش ازمسافرت باشد نميتواند از ھمسفر
خودش ،نيت وقصدش راپنھان سازد خاصه که شخص ،درمقام وموقعيتی باشد که به حضورھمسفرش نياز داشته باشد.

ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﻬﺎدت
از آنجا که مصاحبه راديو صدای ايران باجناب افشار مفصل است وموضوع اين تحقيق قصد ونيت واقعی شاه ازخروج از
کشور است لذا بجای اينکه کل مصاحبه رامنتقل کنيم وبعد با نقد آن به ھدف تحقيق برسيم تنھابه قسمتھائی ازشھادت
ايشان که ميتواند به حقيقت قصد شاه ازخروج کشورکمک کند متوسل ميشويم.

ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎدرﺷﻬﺎدت
-١

تحريکات خارجی

الزم به شھادت دانسته >تحريکات خارجی< است وعين عبارت شاھد چنين
اولين نکته ای راکه شاھد بعنوان مقدمه،
ِ
است:
»البته اطالع داريد که مخالفان داخلی وخارجی باتحريکات فراوان ،بخصوص عرض ميکنم تحريکات خارجی وضع
کشوررابکلی متزلزل ساخته بودند«
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تحريکات خارجيان ومداخله آنھادرتدارک وحمايت شورش  ۵٧اگردرسال  ۵٧برای ھمگان برعکس اين سالھا واقعيتی
درک کردنی نبود برای شخص شاھنشاه کامال روشن بود ومطالبی که ازايشان دردست است آگاھی شاھنشاه راازنقش
خارجيان بويژه آمريکا کامال نشان ميدھد.
اکنون اين سوال راميتوان مطرح ساخت که نزديکترين راه برای حل مشکل شورش  ۵٧چه ميتوانست باشد جز مذاکره
با آمريکائيھا وآگاه ساختن آنھا به خطری که تمام خاورميانه وجھان راتھديد ميکرده است.
اکنون به اتفاق شھادت شاھد رادرمورد قصد سفرشاه به آمريکا ميشنويم.
-٢

بيان قصد

»...شاھنشاه بمن فرمودند که مابرای سه ماه به آمريکا ميرويم شماھم برای سه ماه چمدان برداريد .سوال کردم
ھمراھان اعليحضرت چه کسانی ھستند فرمودند فقط شما وخانم پيرنيا .عرض کردم برای استراحت ويامذاکره تشريف
ميبريد فرمودند" :سفير آمريکادرايران نميتواند ويااينکه نميخواھد حقايق ايران را آنطورکه ھست به اطالع مقامات
وزارت خارجه آمريکابرساند بدين جھت من ميخواھم خودم بروم بامقامات موثرآمريکا مثل کارتر ،مجلس سنا ومقامات
ارتش وبااينھا مذاکره کنم شايد آنھا سرعقل بيايند وراه حل منطقی سياسی پيدا شود ".سفيرآمريکاھم دراين موقع
شرفياب شد عرض کرده بود شما ميتوانيد به آمريکابيائيد وروز ورود به واشنگتن ھم حتی معلوم شدوماھم قبال چمدان
ھا را به آمريکا فرستاديم واعليحضرت ھم حاضرشدند که برويم اما چند روز قبل از اينکه ازتھران پرواز کنيم کارتر
بوسيله سفير آمريکا پبشنھاد کرد که بھتراست اعليحضرت سرراه به آمريکا يک مسافرتی ھم به مصربکنندودرمذ اکرات
فورد رئيس جمھور آمريکا وسادات شرکت کنند«
شاھد ،به مصاحبه کننده اين توضيح راداده است:
»البته اطالع داريد که يکی ازبنيان گذاران صلح کمپ ديويد وصلح مصرواسرائيل حقيقتا شاھنشاه ايران بودند سادات
چندين باربطورمحرمانه وبدون تشريفات به تھران آمد وباشاھنشاه مذاکره کرد واعليحضرت ھم به ايشان گفتند که شما
بايد بااسرائيل صلح کنيد بخاطراينکه تنھاضرری که کشورھای عربی ازجنگ بااسرائيل ميبرند شمائيد«
ادامه شھاد ت شاھد بااين جمله ختم شده است» :خالصه اين بود که شمابيائيد دربرنامه کمپ ديويد ودرمذاکره شرکت
کنيد تا ازنظرتان درباره صلح مصرواسرائيل استفاده شود واين جمله ای بود که ساليوان به عرض شاه رسانيد«

ﻗﺮاﺋﻦ درﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻬﺎدت
نظربه اينکه محورشھادت شاھد محترم برصلح اسرائيل ومصراست تحقيق ،الزم ميبيند که دراطراف اصالت آن تفحصی
داشته باشد.
معلوم قضيه دراين قسمت از تحقيق اين است که بمناسبت روابط ايران باکشورھای عرب مسلمان روابط سياسی رسمی
بين ايران واسرائيل برقرارنبوده است ولذا تالشھای شاھنشاه ايران نميتوانسته درمجرای مطبوعات وآگاھی عامه قرار
گيرد اما يادداشتھای روزانه علم اشاراتی دارد که نگاه به برخی ازآنان به اصالت بافتھای اين تحقيق کمک ميکند.
دريادداشتاھی علم ميخوانيم – قراربود امروز صبح شاه اسحق رابين نخست وزير اسرائيل
-١
رابحضور بپذيرد .من کليه ترتيبات الزم رادادم ارتشبد نصيری رابه استقبال او بفرودگاه فرستادم و به گارد
دستوردادم که چطوراورابدون سوء ظن به کاخ بياورد وحتی خدمتکاری راکه برای خدمتش انتخاب کردم آدمی
بود که حماقتش حدی نداشت ومحال بود که بتواند رابين رابشناسد حتی احمقھاھم گاھی بدرد ميخورند.
برغم عالقه رابين به ديدن من ،خودم رانشان ندادم اگرشاه ميخواست من آنجاباشم خودش بمن ميگفت .شاه
بمن گفت رابين قول داد که ھرکاری که ازدستش برميايد بکند تابتفاھمی بامصردست يابد وازشاه خواست که
ازھرگونه ابتکارپی آمد آن حمايت کند.
)  ١۵آذرماه (١٣۵٣
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ھنری
از
درنوشھرپيامی
-٢
کسينجرتقديم شاه کردم که به شاه اطالع ميداد مذاکرات بين مصرواسرائيل باموفقيت به پايان رسيده است شاه
بمن دستورداد که ازسفيراسرائيل بخواھم که تبريکات مارابه اسحق رابين برساند.
بانماينده اسرائيل مالقات کردم
-٣
بمن گفت قراراست اسحاق رابين نخست وزيراسرائيل جمعه آينده برای شرفيابی حضور شاه بتھران بيايد.
بازگشت
کسينجردرراه
-۴
ازخاورميانه درزوريخ توقف کرد فقط بدين خاطرکه بديدن شاه برود .نماينده سازمان سيا درتھران محرمانه
بمن گفت> :مذاکرات اخيرشاه باپرزيدنت سادات چاره جوئی برای طرح ابتکاری توسط کسينجر بوجود آورد
)سال (١٣۵۴

اداﻣﻪ ﺷﻬﺎدت
درادامه شھادت شاھد آمده است:
»ازآنجاکه تماس ما باسفارت ايران درقاھره بعلت اعتصابات سرويسھای اطالعاتی مشکل بودسفير امريکا با
تماس باسفارت خودشان درقاھره بما اطالع داد که >حسنی مبارک گفته است که پس فردا ساعت دوبعد ازظھر
دراسوان منتظر اعليحضرت است< «

ﺟﺴﺘﺠﻮ درﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮروز ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺎه
دراولين جلسه شورای سلطنت که باحضورشاھنشاه تشکيل گرديد بختيار استدعا کرد که مسافرت اعليحضرت به بعد از
ِ
دولت بختيارصورت گيرد واعضای شورای سلطنت وشاه ھم موافقت کردند.
رای اعتماد مجلس به
ازآنجاکه روز دوشنبه  ٢۵ديماه مجلس سنا روز  ٢۶ديماه مجلس شورايملی تشکيل وبه دولت بختييار رای اعتماد دادند
لذا علی القاعده مسافرت شاه بايد بروز بعد يعنی روزبيست وھفتم ديماه ھمان سال يعنی  ۵٧موکول شود خاصه که
درصورت جلسه شورای سلطنت روز مسافرت شاه به خارج  ٢٧ديماه ثبت شده است ،درحاليکه می بينيم تاريخ مسافرت
شاه به خارج روز ٢۶ديماه صورت گرفته است ،آنھم صبح وقبل از رای اعتماد مجلس ،اعليحضرت درفرودگاه بوده اند.
اين تغييرتاريخ مسافرت شاه ازروز  ٢٧ديماه به  ٢۶ديماه سوء تفاھمات وبدبينی ھا وبرداشتھای نادرستی رابجاگذارده
است که اين تحقيق نميتواند به علت تغييرتاريخ مسافرت شاه بی توجه بماند زيرا ھم پاسخ بدبينی ھاوسوء تعبيرھاست
وھم به اصالت قصد ونيت شاه درمسافرت به خارج کمک ميکند.
درشھاد ِ
ت شاھد ،آقای امراصالن افشار ديديد که سفيرآمريکا پس از تماس باسفارت آمريکا از قول حسنی مبارک که
معاون سادات بود اطالع داد که رئيس جمھورمصر آقای انورسادات روز  ٢٧ديماه ساعت دو بعداز ظھر درآسوان منتظر
اعليحضرت است .بنابراين تاريخ تعيين شده ازطرف انورسادات ،نميتوانست باحرکت شاه درروز بيست وھفتم که
قرارشورای سلطنت بود موافق باشد ولی اينجا اين سوال مطرح ميشود که آيا درخواست بختياربه اينکه حرکت شاه به
خارج بعد از رای اعتماد مجلس به دولت باشد ناديده گرفته شده است؟
پاسخ وقايع اين است که خيرشاه درفرودگاه پس ازاطمينان از رای اعتماد مجلس به دولت بختياروشرفيابی بختيارنخست
وزير وگفتگوھای الزم مسافرتشان آغازشد.

ﺗﻌﺒﻴﺮﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
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تا آنجاکه آرشيو سنگرنشان ميدھد درھيچ سندی حتی بااعتبارکم که ازشورش  ۵٧باقی است ويانقل قولھا ازشخصيت
ھای ذيربط نشانه ای ازنيت واقعی شاھنشاه به مسافرت به خارج ازکشور ديده نميشود وھرجاھم که پای علت به ميان
آمده شاھنشاه علت رالزوم استراحت عنوان ميکردند.
تنھا اشاره ای که قبل از شھادت آقای اصالن افشار وجود دارد اظھارات عباس قره باغی است که درکتابش اينطور
نوشته است:
>>وقتی وارد دفترشدم اعليحضرت مشغول قدم زدن بودند وناراحت بنظرميرسيدند بعد ازگزارش مسائل فوری وعادی
برحسب معمول صحبت به مسافرت کشيده شد ،عرض کردم باتوجه به اخبارروزنامه ھاوشعارھائيکه بطور مداوم در
تظاھرات وراھپيمائی ھابرعليه مقام سلطنت داده ميشود بنظرميرسدکه درصورت مسافرت نميتوان اميدی به مراجعت
داشت يکمرتبه اعليحضرت برخالف ھميشه فرمودند:

» ﻤﺎ

ﯾﺎن ھ ﻪ ﮐﺎر ﯿﺪ

و ﯽ و ﻮددارد ،ﻤﺎ ھ ﻪ ﻄﺎ را ﯿﺪا ﯿﺪ

« ومطابق مواقعی که نميخواستند بحث ادامه يابد

فرمودند مطلبی نيست<<.
اين طرح وبرنامه چه وکدام بوده است که شاھنشاه نخواسته بارئيس ستاد ارتش درميان بگذارد وچراشاه ھمان علت
مسافرت راکه استراحت عنوان ميکردند درمقابل درخواست رئيس ستاد نفرمودند.
طرح وبرنامه شاه برای مسافرت به آمريکا موضوع سياسی بود نه نظامی که الزم باشد بارئيس ستاد درميان گذاشته
شود وانگھی استراحت واژه معمول ومحترمی دربين نظاميان نيست.

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
دراسناد سياسی واظھارنظرشخصيت ھای سياسی خارجی راجع به جريانات ايران اتفاق نظروجودداشت که مسئله ايران
يک مسئله سياسی است نه نظامی شاھنشاه ھم درکتاب پاسخ به تاريخ به اين نکته اشاره کرده اند وسفيرانگلستان
>پارسونز< ھم به سياسی بودن جريان ايران اظھارنظرکرده است.
مقصود از سياسی بودن موضوع ايران ھنگاميکه اين مطلب ازدھان شخصيت ھای سياسی خارجی بيرون ميايد چيست؟
معلوم است که مشکالت ومسائلی است که حل ورفع آن ميتواند به ناھنجاری ھائی که ايران با آن روبروشده است پايان
دھد.
شاھنشاه ايران بخوبی آگاه بودند که آنچه درايران ميگذرد ناشی ازتحريکات آمريکا وآنگلستان است ،که تحريکات
مزبور ناشی ازباال رفتن قيمت نفت وبيشترسياست مستقل نفی ايران است که يکسال قبل ازشورش اتخاذ گرديد وبدين
طريق از کنسرسيوم نفت خلع يدکامل واساسی شد.
بنابراين طرح وبرنامه شاه درحرکت به آمريکا اقدام به اموری بود که سياسی شناخته ميشد وفاش کردن آن نه
درعرف بين المللی مرسوم است ونه موفقيت درآن اجازه علنی بودن آنراميدھد ازآنجاکه شاه ميدانست علت تحريکات
خارجيان عليه امنيت ايران شرکت ھای نفتی وآسيب ھای وارده به آنھاست شاه ميخواست که راه حلی برای اين مشکل
با آنھا درميان بگذارد.
اين کار يعنی مذاکره شاه باسران کشورھا دررابطه بانفت بی سابقه نبوده است وسابقه آن آنجاست که زمانی که قيمت
نفت دراوپک افزايش يافت وجھان شاه ايران را عامل اصلی ونگرانی جھان ازباال رفتن قيمت نفت دانست ،شاھنشاه
ايران درمالقات باکارتر قول کنترل قيمت نفت را داد وبھمان ترتيب ھم عمل کرد )کتاب ساليوان ماموريت درايران (٨٨
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ﺣﺎﺷﻴﻪ دراظھارات پارسويز وشخصيت ھای سياسی انگليسی ،سياسی بودن آشوب ھای سال  ۵٧ايران مفھوم ديگری
ھم داشت وآن حضور آمريکا درايران بود که برای انگلستان غيرقابل تحمل شده بود .انگلستان منتظرفرصتی برای اقدام
)پايان حاشيه(
عليه رژيم سلطنتی ايران بود که آن فرصت باروی کارآمدن کارتربی عقل فراھم گرديد.

آﮔﺎﻫﻲ ازﺑﺮاﻧﺪازي
شاھنشاه ايران دقيقا به آنچه زيرپرده وحقيقت سياست آمريکاوانگلستان نسبت به ايران تدارک شده بود آگاه بودند دراين
مورد واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی درکتابشان نوشته اند:
>>...درآخرين مذاکره ای که بابرادرم داشتم وی به خود اجازه داد که آزاد تر سخن بگويد؛ اوباصدائی مطمئن گفت:
» ترکيب عجيبی ازنيروھا ،ايران رابه ويرانی کشاند ازيکسو اتحاد غيرطبيعی کمونيستھا وماليان وازسوی ديگررسانه
ھای عمومی ،کمپانی ھای نفتی وبرخی محافل آمريکائی وانگليسی درتمام دوران سلطنت من ھروقت که غرب الزم ميديد
که بالھای مرابه چيند دانشجويان ومطبوعات بين المللی به شعارھای ضد ايرانی پرداخته اند درسال  ١٣۵٧غرب
)تسليم ناپذير(۶٩
خواھان سقوط من شد من بايستی ازسخنان قشنگ آنھا پرھيزميکردم<<...

ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
درشھادت شاھد وقرائن ھمراه آن بانيت وقصد شاه به مسافرت به آمريکاومذاکره درمورد مشکالت جاری خاصه نفت
آگاه شديد ومالحظه داشتيد که ساليوان سفير آمريکا درجھت نيت شاه يعنی سفربه آمريکا فعال بود موافقت باورود شاه
به آمريکاراداده بود باسفارت آمريکادرمصربرای مالقات شاه باانورسادات وحضور دراجالس کمپ ديويد صحبت کرده
بود وخود ساليون بود که روز وساعت مالقات باانورسادات رابه اطالع شاه رسانده بود وشاه ھم برای رعايت
قرارمالقات يک روز زودترآغاز به مسافرت کردند.
ولی پس ازآنکه چندروزی ازاقامت شاه درقاھره گذشت کارتر به شاه اطالع ميدھد که نميتواند به آمريکابيايد چنانکه
درکتاب خاطرات کارتر نوشته شده :
دولت آمريکا برای حفظ آمريکائی ھائی که ھنوز درايران بودند ترجيح ميدھد که شاه به اياالت متحده نيايد
بموازات عزيمت شاه ازکشور ستون پنجم آمريکاوانگليس وفرانسه برشدت عمل خودافزودند وارتش راه بيطرفی را
برگزيد وبيش از ھمه بختيار نخست وزيرمجلس را درجريانی قرارداد که عمال بازگشت شاه راغيرممکن ميساخت.
برخی راعقيده براين است که چون کارترميدانست که حضورشاه درآمريکاومالقات باشخصيت ھای
نظامی مانع موفقيت آمريکادرانجام طرح براندازی رژيم سلطنتی ايران است مانع عزيمت شاه به
آمريکا گرديد .ولی مراتب تحقيق ثابت ميکند که قصد کارترازاول خروج شاه ازکشور بود
ودرخواست اقامت کوتاه مدت درمصرببھانه شرکت درگفتگوھای کمپ ديويد فقط يک فريب وتوطئه
بود.
آيا شاه ميتوانست درخواست کارتر رابرای شرکت درکمپ ديويد نپذيرد ومستقيمابه آمريکابرود مسلما خير مقصود ازاين
اشاره اين است که طرح فريب آمريکا غيرقابل رد ومقاومت بود.
برخی عدم موافقت شاه راباپيشنھاد دکترصديقی مبنی برعدم مسافرت به خارج وقبول نخست وزيری
عالقه شاه رابه ترک ايران گرفته اند،اين دريافت درست نيست زيرا شاه ميدانست که منشاء
تحريکات ،خارجيان و شرکتھای نفتی اند ومسئله بايد ازطريق مذاکرات حل شود وقبول شرط آقای
دکترصديقی بمنزله ازدست دادن طريقه ای بود که ميتوانست مشکل ايجادشده راحل کند واين بدان
سياسی حدود سه دھه
معنی است که مشکل کشور درعدم وجود دکتر صديقی نيست بلکه مسائل
ِ
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است که آمريکاجای انگليس رادرايران گرفته است و شرکتھای نفتی باايجاد نگرانی برای دولتھای
متبوع خود به اين آتش دامن ميزنند.
برخی بيانات شاه رابه اينکه سفيرآمريکا مرتب به ساعتش نگاه ميکرد وميگفت >ھرچه
زودترعزيمت کنيد بھتراست< رامالک گرفته وميگويند سفيرآمريکابرای حفظ جان شاه ،شاه
راترغيب به خروج ازايران ميکرد – اين برداشت ھم بسيارخام است ،آخرين مالقات سفيرآمريکا
باشاه درھمان روز وتاريخی بوده است که پيام حسنی مبارک مبنی برانتظارانورسادات رادرساعت
دو بعدازظھر دراسکندريه به شاه داده است بنابراين باتنگی وقت ،نگاه کردن سفيرآمريکا به
ساعت يک امرمعمول و بمعنی توجه دادن به گذشت وقت است.

ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
قصد ونيت شاھنشاه ايران ترک ايران نبود بلکه مسافرت به آمريکابرای حل مشکالت ايران بود که ميدانست وديگران
ھم ميدانستند که طريق حل آن سياسی است نه نظامی.
آمريکا بابرنامه ريزی وفريب کاری ،سفر شاه به آمريکارا به بھانه شرکت درکنفرانس کمپ ديويد مانع شد تادرغياب
شاه ارتش فلج وکشوربرای پيروزی شورشيان مذھبی وجناح آمريکائی شورش بدون مانع گردد واين کمک وبرنامه
ريزی آمريکا درحدی عيان بود که >بازرگان گفت اگرحمايت وکمک آمريکانبود ماپيروز نميشديم< ويادمان باشد که
خمينی ھم گفته بود >تاشاه درايران ھست به ايران نخواھد آمد<
قسمت اول اين تحقيق دراينجا پايان مييابد وقسمت دوم که ابعاد حقوقی خروج شاه ازکشوراست به تحريرآتی موکول
ميشود.

