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  حقوقدان -فيضامير

اعليحضرت وشخص ديگری ترتيب  بھمن با ٢٢بمناسبت سالگرد منحوس آمريکادرمصاحبه ای که افق 
سوی اعليحضرت مطرح شد که انگيزه اين  از اھميت وحساس برای اولين بار داد موضوعی بسياربا

   .ن استآتحرير توجه به 

، سبب گرديد ان نگاھداری شددائر به اينکه چرا بيماری شاھنشاه ازمردم پنھ آمريکاسوالی ازسوی افق 
 ن ھمان موضوع بديعآ به موضوع جنبی ديگری تاکيد گذاشتند و ،ضمن ابراز نظرخودشان اعليحضرت تا

   .وادارساخت نآبه  ورود وحساسی است که تحرير حاضررابه تکليف

ان يزن وقت مآ درنيويورک ازبيماری پدرم مطلع شدم که در ۵٨ميالدی يعنی سال  ٧٩دراکتبرفرمودند <

 یتجويز داروھا. مده بودآبوجود ميالدی ١٩٧٣مشکل بيماری ازسال  ؛گسسترش بيماری وسيع شده بود

   >بودند غلط وتشيخص ودرمان غلط کرده

نھم ازسوی آ ؛تشخيص ودرمان غلط بيماری شاھنشاه مطرح شده استاولين باری است که مسئله 
   .مورد ميباشنداعليحضرت که بيش از ھمه واجد صالحيت در اين 

ن دررسانه ای مانند آولی اعالم  .البته اعليحضرت درھمين مصاحبه فرموده اند که من پزشک نيستم
 نه ،ازناحيه ومراجعی بتحصيل ايشان رسيده است ،ن است که اطالعات مزبورآ نشانگر آمريکاصدای 

 مسلط برمعناست که در ،د   ّ ن ح  آ زيرا انسانی که در ،رائه فرموده باشندا اينکه نظروبرداشت خودشان را
برمعنا مجازنميسازد که چنين                                                      ِ پزشکی بمناسبت عدم تخصص دخالت نکند بطور حتم ھمان تسلط   کار

  .ن نرسيده باشندآاگر ازمراجع صاجب صالحيت به  ؛خبربسيارمھمی را اعالم بفرمايند

يشان است چرا که خود دليل ديگری براصالت گواھی ا ،فاصله زمانی  ازدرگذشت شاھنشاه  تا به امروز
نرا اعالم عام آپس ازاطمينان ازمراتب وکم وکيف اشتباه وداروھای عوضی فاصله مزبور نشان ميدھد 

  .فرموده اند

 >ن زمان علم پزشکی مانند امروز پيشرفت نداشتآ البته در< :اعليحضرت دراشاره ای کوتاه فرمودند

 صصات پزشکی دراختيارشاھنشاه ايران بود وولی فراموش نشود که بھترين امکانات وپيشرفته ترين تخ
   .چيزديگری است پزشکی اينکه داروی عوضی دادن يک چيزاست وامکانات پيشرفته مھمتر

 حقيقت نزديک بوده که براطالعات رسيده به ايشان درحدی به رسوب  مقصود اين است که بطورحتم
  .يعنی درست شرائط يک گواھی اصيل را رعايت فرموده اند ن گواھی داده اندآوقوع 
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   وامــــا بعد
يا مردم ايران که رھين اقدامات آ ؟ن کدام استآمبنا وماخذ گواھی اعليحضرت چيست وجريان مفصل 

 شاھنشاه ايران ھستند نبايد بدانند که چه تشخيص نادرست وچه درمان عوضی سبب شده که شاھنشاه در
ن شخص به کدام آ کنند وعامل تشخيص غلط ودرمان اشتباھی چه کسی بوده وسالگی فوت  ۶١سن 

  ؟سياست خارجی ويا فرقه مذھبی وحزبی وابستگی داشته است

  ا.ابد و ؟ ھرگزيخ نگاران ايرانی مسئله ای مھم تراز مسئله مزبور وجود دارديا برای ميھن پرستان وتارآ

 .ظھارنظر متخصص پزشکی اجازه دفن داده نميشوديک فرد عادی فوت ميکند بدون کالبد شکافی ويا ا
  ؟حقايقی معلوم شده که دردرگذشت شاھنشاه مخفی مانده است ،چگونه بوده است که امروز

پنھان ويک کاغذ جعلی بنام  ،ناظربودند که وصيت سياسی شاھنشاه ايراندرکمال تاسف مردم ايران 
 نانسخ» اراده«خرين آن وصيت قالبی بنام آتن کسيکه موگواھی  دليل قاطع( ؛وصيت نامه شاه ارائه شد

  ن ارائه خواھد شد)آپی موجود است که در فرصت مناسبی فتوکرشيو سنگرھا آ شاه را نوشته در

خرتاريخ به اين کوتاھی وخيانت به آ؟ وصيت سياسی شاه                             ِ شاھنشاه ھم بايد برود بغل دست   يا درگذشتآ
وکيفيت مداوای عوضی وتشخيص نادرست  سياسی گاھی کامل ازوصيتآ رمان ھای پدروحقوق ملت درآ

ه ونيست  ديا اين يک حق ملی نبوآ؟ ھنگام شاه شده چه خواھد گفتبيماری شاه که سبب درگذشت زود 

 ن شايد ھم ازباب بی احتياطیآ گوشه ای از >حقيقت هيچگاه زيرابرنميماند< سال برمبنای ٣۵بعد ازکه 

  ؟شکارشده استآ

وانند اين اعتراف وگواھی اعليحضرت را ناديده بگيرند، الجرم چه قضاوتی به تاريخ ومورخين که نميت
   .ساله ايران پايدارخواھد ساخت ٢۵٠٠نی درتاريخ سلطنت پاک نشد گن وصله خواھند کرد که ننآ

انسان بايک گربه مانوس خود ھم  ؛حضرت واعليحضرت استبا عليارسيدگی به اين موضوع دردناک 
   .ی نسبت به مرگش نميکنداين چنين بی اعتنائ

احتمال مسموميت  ؛اعالم کردند ٢٠١٣درخصوص مرگ ياسرعرفات دراوائل سال  کارشناسان فرانسوی
   .سالگی دربيمارستان نظامی پاريس بعيد است ٧٣عرفات درسن 

 ل ھمان شکايتبه دادگاه فرانسه شکايت کرد ودنبا )بعيد است( ھمسرياسرعرفات به اعتبارھمين کلمه
   .شد گرفته  شکی وسيع برای شناخت علت مرگ  سياسی عرفاتتصميم به تحقيقات پز

مطرح بود فراھم کردن مرگ زود رس شاه درھمان سالھائی که خبر درگذشت شاھنشاه منتشرشد احتمال 
، اسب ب (منو= اسکی يک پا) درسد کرج ميکردندآسنگرھم نوشت شاھنشاه درھمين اواخر اسکی روی 

يادم ھست نشريه پرتو ايران  ؟يندآ چگونه ممکن است به اين سرعت ازپا در ،نھم مرتبآ ،اشتندسواری د
ی گونگکه بوسيله شادروان بشيری مديريت ميشد  يک فعاليت جمعی را شروع کرده بود که درباره چ

بررسی شود وبعد ازدرگذشت بشيری سنگربه پرتو ايران نوشت  ،شبيماری شاھنشاه ودرگذشت
  .ماده ياری ھم شدآ و ن تحقيق کردآدواری به ادادمه ميواظھارا
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   مرگ زود رس شاهنشاه

زيرا  ،نرا داشته باشدآک فردعادی جرات اعالم د رس شاھنشاه چيز کوچکی نبود که يمسئله مرگ زو
ز فرض اين بود که درحاليکه اين  ،سبی                     ِ شکی  دارد ونه صالحيت ن                             َ  يک فرد عادی نه صالحيت علمی وپ 

نھا که صالحيت نسبی داشته اند صالحيت خودشان رابه پای مصلحت  آم وجود داشته ولی واقعيت شو
   .تحميلی عوض کرده اند

سبب تضعيف اراده وتصميم گيری  ،عقيده دارند که داروھای مصرفی شاھنشاه ۵٧تمام محققين شورش 
 ی عوضی واروھااحتياط است که گفته شود د از يا دورآ. ن روزھا بوده استآايشان نسبت به وقايع 

   .بوده است تا اراده وتصميم گيری شاھنشاه را مختل کند تشيخيص نادرست وسائلی

) بھترين راه ھمين تجويز وانگليس آمريکايا برای کسانی که برنامه زدن شاھنشاه ايران را داشتند (آ
بی ارادگی تا  ؟داروھای عوضی وتشخيص نادرست وايجاد بيماری ھای خاص برای شاھنشاه نبوده است

   .بر شاھنشاه مستولی سازندوضعف را 

   :ورده استآقای علم دريادداشتھای روزانه اش آ

  ١٩٧۴شھريور ١٨دوشنبه 

شرفيابی طوالنی ترازمعمول .... گفتگو بيشتردرباره سالمت شاه دورميزد او ازطحالش شکايت داشت که 
ژان برنارد برای يک مشورت  وپيشنھاد کرد که پرفسور ھنوز متورم بود وھمينطور ازحساسيت پوست

به ام راپنھان کنم و. اصال نميتوانستم بفھمم  چه شده  منتھای سعی ام راکردم که نگرانی به تھران بيايد
 داد. خراما بايد يک نکته رابه اعليحضرت تاکيد کنمحتما چيزمھمی نيست  گفتم <او اطمينان دادم که 
 درمورد ژان برنارد به طورخصوصی بمن گفت که، خودم به پاريس رفته بودم پآ کگذشته که برای چ

جراحی  ، چاقویخصوص شاهمشک می شود دکترايادی پز ندانمکاریت وضعيت جسمانی اعليحضر

  جلد دوم) ۶١۶صفحه (                                ........  با بيلچه باغبانی تشخيص نميدھد را

دکترايادی برای اينکه شاه بيماری واقعی اش را علم دربخش ديگری ازھمان جلد کتاب نوشته است <
  )٧۶۵ھما ن ماخذ (               .نداند تصميم گرفته شد که قرصھايش را درشيشه ديگری گذاشته شود

  چرا بيماري شاه اعالم نشد  پاسخ

ازاعليحضرت اين بود که چرا بيماری شاھنشاه اعالم نشد واگراعالم ميشد  آمريکايکی ازسواالت افق 
وبرخی ھم عقيده داشتند که ممکن بود ازخصومت  ،مدآشايد مشکالتی مانند گروگان گيری بوجود نمي

  .کاھدبمذھبيان 

امه گاھی عآسانی که به بيماريھای طبيعی مبتال ھستند به معموال ک –اين است درست ومتناسب  پاسخ 
   .نظر روانی به سالمتی بيمارکمک نمايدھمدردی عمومی ازرسيده ميشود تا مردم دعا کنند و
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شاه شاھن ديگران فراھم ميکنند يعنی ھمين عملی که با د رس رابرایولی درھيچ زمانی کسانی که مرگ زو
 و دم واشخاص بصيرچراکه ممکن است با دخالت مر ،را اعالم نميکنند بيمار                       ِ ايران انجام شد  بيماری  

> سبب بيماری بيمارشده است واين عوضی وتشخيص نادرستداروھا< کهمتخصص، تشخيص داده شود 
ھمانطور که عمل پريشان ساختن  ،وردن شاھنشاه ايران مغايرت داشتآ پا در از امر با برنامه تضعيف و

ھم بايد مخفی نگھداری ميشد  تا  بيماری شاه ،صورت ميگرفتمحرمانه  دارو ھای عوضی  شاھنشاه با
  .قشه ھای ترسيم شده کامال اجراشودن

  شهود قضيه 
 :رمائو رئيس امورشاھنشاه درتبعيد ازقول راکفلر نقل کرده است که راکفلرگفتهآقای رابرت آ -١

 >حال شاه خوب نيست  دارند شاه  را ميکشند<
ترخانوادگی شاھنشاه شھادت داده که دونفرطبيب اعزامی ازفرانسه لوسا پيرنيا دک خانم دکتر -٢

 .ئی شده اندآمريکاوعلياحضرت مانع دخالت دکترھای معالجه نادرست ازشاھنشاه ميکنند 

استناد به شھادت شھود ازاين جھت است که نشان داده شود اعالمی را که اعليحضرت فرموده اند سابقه 
   .ن توجه شدآشت شاه به کتمان داشته است منتھا ازبعد از درگذ

  ! شاه ارتباط نفت با بيماري
 مان با اوائل بيماری شاھنشاهقای علم وھمزآکتاب که اکنون مالحظه ميفرمائيد ازجلد دوم اسنادی چند فقره 
ميگذاشت  )عوضیماالريا (ی داروھای شاه رادرشيشه ھای که دکتراياد ياد داشتھائی است ودرکنار
  :اين استکهين اسناد ازارائه اوغرض 

 قبل ازی ھاوبقيه قضاياست درھمان سال ۵٧مسئله نفت وشاه که زيربنا وعلت العلل شورش  قبول کنيم 
زود رس شاھنشاه                                 ِ گوشه ھائی ازارتباط بين نفت ومرگ    ،شته است واين اسنادبيمارسازی شاه وجود دا
   .ايران را گواھی ميدھد

  ه نفت ومرگ زود رس شاهنشا

  سند اول 

 اخيرا جلسه ای را آمريکا. ظاھرا رئيس جمھورگزارشی ازيک منبع بسيارموثق تقديم کردم –شرفيابی 
لمان وژاپن درکمپ ديويد آ وزرای خارجه انگليس و با حضور کسينجر، ناظری ازسوی دولت فرانسه و

ادداشتھا . اين يجلسه است به چيزی دسترسی پيدا کرده ايم که ميشود گفت يادداشھای . مابرگزارکرده است
راجع به اوضاع بين المللی درارتباط با نفت است ونشان ميدھد که امکانات مختلف مورد بحث قرارگرفته 

کنندگان نفت  وزيرخارجه ژاپن خواست برکليه توليداست ازجمله اشغال مسلحانه ليبی والجزاير......
  ..... ازجمله ايران فشاروارد ايد
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  سند دوم

اظھارداشت که عربستان سعودی مخالف ھرگونه  ١٩٧۵اوت  ٢ملک خالد درنامه ای به شاه بتاريخ 
سپتامبردروين است ...... ونوشت درچنين  ٢۴افزايش بھای بيشترنفت دراجالس قريب الوقوع اوپک 

   .شرائط  افزايش بھای نفت ازلحاظ سياسی بيموقع است واحتماال سبب واکنش نامساعدی خواھد شد

رد که وری کآشاه درپاسخ اظھارداشت که بھای نفت بايد بابھای انرژی غيرنفتی تناسب داشته باشد وياد 
  .درصد افزايش داده اند ٢۵داراتشان  را ابھای ص ٧۴کشورھای صنعتی درطول سال 

به  ءئيھای لعنتی خيال ميکنندميتوانند بااستثمارسعوديھا واتکاآمريکااين < :گفتخطاب به علم  شاه 
  .>نھا حرف خودشان رابه کرسی بنشانندآمنابع نفتی عظيم 

 اين سند راازبين اسناد بسيارانتخاب کردم که درست قابل تطبيق با اقدامات کنونی عربستان در =حاشيه

  )ايان(پ مھيا شود زمينه برای يک قضاوت توام با افسوس ک است  تاپائين نگھداشتن قيمت نفت دراوپ

  سند ديگر

ھا ئيآمريکانامه ای ازطرف فورد وکسينجربرای شاه بمن داده شدکه نگرانم کرد حدسم درست بود ...... 
ه امضا کرد که  ما موافقتنامه دوجانبه ای را خرين افزايش بھای نفت عصبانی ھستند حتی حاضرندآ از

رط با عربھا تنش بين ما وواشنگتن بويژه درچنين موقعی که ھمکاری مف يرپا بگذارند .......زرا ايم 
  .تيره ساخته قابل تاسف است آمريکانزد وسائل ارتباط جمعی  را شھرت ما

  سند ديگر

دررابط با مسئله نفت وافزايش بھای نفت بوسيله ايران سه التيماتوم ازطرف فورد ونيکسون به شاھنشاه 
 ربا تشک يرانی تاريخی ازانتشارات سنگر) بوسيله جاويد ازپيرونھا درجزوه (آايران داده شد که متن 

  ١ )ده استمآدررديف تحريرات 

  :ورده ميشود تا استفاده ازاسناد ارائه شده بسھولت ممکن گرددآعباراتی ازالتيماتوم فورد به اينجا 

مستلزم اين است که ملتھای مسئول ازاقداماتی  ،ھبود اقتصادی جھانب سيب پذيری ونامساویآ - 
  )باالبردن بھای نفت بوسيله شاھنشاه ايران است مقصودبه خطرمياندازد احتراز کنند ( نراآکه 

  .ورندآفشاربيشتری وارد آمريکاعمومی مردم ينده بخشھای افکارآترس من اين است که سال  - 
حمايت ايران ازتصميم اوپک به افزايش بھای نفت دراين  زمانه بھانه رابد ست کسانی خواھد  - 

د. با توجه به اين وضعيت تصورميکنم نتيجه اجالس وابط مارا مورد حمله قرارخواھند داداد که ر
قاضا تاعليحضرت  . بنابراين ازعواقب گسترده اقتصادی وسياسی دربرداشته باشد کدسامبر اوب

، اين نگرانی ھارامورد توجه جدی ومثبت خود قراردھيد اين بارهميکنم ھنگام تصميم گيری در
  )١٣۵۵ابان٢٩(

                                               
١ - http://1400years.org/Books/PirouziTarikhi.pdf  
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   .اين دوکلمه است یادبيات ديپلماسمفھوم التيماتوم فورد خارج از    

  شيد>ينده کشورتان باآ ھنگام تصميم گيری دراوپک برای افزايش بھای نفت به فکرسرنوشت سلطنت و<

  دوتا قرص برای رفع نگرانی

ان ملی ايراني اراده شاه ايران درحفظ منافع وکشورھای صنعتی را از آمريکاچه چيزی ميتوانست نگرانی 
تسکين ابدی بدھد وزمينه را برای  نراآ رفع و ايجاد شده بود نآکه با تجديد نظردرموقعيت نفت وقيمت 

چند قرص مخصوص برای سلب اراده وايجاد ناتوانی  به جز ،کامال مھيا سازد ۵٧فراھم کردن شورش 
  ؟ری ويا تشخيص غلط بيماریفکری وايجاد بيما

  قرصهاي عوضيسابقه 

بوش گفت اجازه بدھيد خدا جان عرفات  ؛رابه بوش ارائه دادشارون طرح ترورياسرعرفات  ٢٠٠۴درسال 
                  .کمک کيم نقدرجان سخت است که ما بايد درگرفتن جان عرفات خداراآرابگييرد شارون گفت عرفات 

  )دپيرمرد رابکشي ٢١٠رازعمليات (

عھده دارشد وباکمک چند تن اافی ايتان مسئول بخش ويژه موساد ماموريت ازبين بردن عرفات رر
 رد رام بخش  تھيه کآازمسئوالن توليدات مواد پلوتونيوم نيروگاه اتمی ديمونا قرصھائی مشابه قرصھای 

عرفات نجائی که آ از .اختيار عوامل موساد وشاباک درمقرتشکيالت خود گردان فلسطين قرارداد در و
   .رام بخش حاوی ويتامين مصرف ميکرد لذا قرصھا کارخود راساختآروزانه چند قرص 

  )ھمان ماخذ(                                                                                                        

  .تطبيق بفرمائيد ونتيجه گيری با خودشما

***  
  به اين پژوھش ژرف و پر از معنا اضافه کنم.  مطلبو دناچارم 

 در باره اتاق کار شاھنشاه وت شفاھی سرھنگ سخاگزارش  -١
 وه بکار گيری جراحی شاھنشاه.شفاھی پزشکی متخصص در باره شيگزارش  -٢

» دتکور اتمی«، که با درجه سرگردی موفق به اختراع دستگاھی بنام سخاوتسرھنگ  
ور جھان ثبت اختراع کش ۴۵شده بود و پس از آنکه آن دستگاه بنام ايشان و ايران در نزديک به 

  به ايران رفت و برای نمايش دستگاه خود شرفياف شد.  ١٩٧٣-١٩٧٢شد در سال 

راديو اکتيوی که در بدن انسان ھا موجود است را از فاصله انست کوچکی بود که می توستگاه د
دستگاه به منظور رد ياب انسان  و سيمان و بتون تشخيص بدھد. اينھای دور حتا پشت ديوار 

پس از يکی از زلزله گاه دستساخت فکر ھا پس از زلزله ويا ريزش معدن بکار گرفته می شود. 
  .ھای ايران به فکر سرگرد سخاوت رسيده بود
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آنروز، تعريف ميکرد وقتی پيش از ورود شاھنشاه مرا به اتاق کار ايشان راھنمايی کردند، سرگرد 
دچار دردسر شدم وھرکار ميکردم دستگاه بدون دليل ميزان برای تنظيم و برپا کردن دستگاه 

  ه ميشد. يو اکتيو زيادی را نشان ميداد و مانع از تنظيم دستگاراد

شدم دستگاه را به گوشه کنار اتاق ببرم تا منبع تشعشع راديو اکتيورا پيدا کنم. ھنگاميکه ناچار 
  پرده ھای اتاق که پشت ميز کار شاھنشاه قرار ميگرفت رسيدم فرياد دستگاه باال رفت. به 

فرانسه پارچه اش از جمع شدم و پس از مشورت با شاھنشاه مشخص شد پرده ھايی کهخاطر 
آلوده به راديو اکتيو است و شوربختانه سالھا بود که در اتاق کار شاھنشاه  سفارش شده بوده

  آويزان بوده است. 

يع درجه شده را بسيار ناراحت مسئله سرگرد سخاوت آنروز و سپس سرھنگ سخاوت ترفاين 
دمه واقعی را به شاھنشاه زده ميکرد ولی در مدت چند سالی که پرده ھا آويزان بوده حتما ص

  بود.

دارد، با خاطر جمعی تمام ميگفت در عمل جراحی که پزشکان  جراحی تخصص که پزشکی  
صفرای  شی ازفرانسوی روی طحال شاھنشاه انجام داده بودند به عمد چاقوی جراحی را به بخ

شاھنشاه آلوده کرده اند ويا شايد چاقوی جراحی آلوده به موادی بوده است که در درون بدن 
پرزيدنت انور سادات و ديگر کرده بود. وقتی  يدفونت غريبی که تب بسيار زياد تولب عموج

پزشکان آمريکايی موضوع را ميفھمند ميخواھند برای جلوگيری از پيشرفت عفونت دوباره 
زشک پبا تھديد مانع از اينکار ميشوند.  آن کنند که پزشکان فرانسوی جراحی کرده و شکم را باز 

 آلوده با اعتماد ميگفت مسلما عفونت ناشی از چاقوی جراحیظ تاريخ است که نام ايشان محفو
 ه است جان شاھنشاه را گرفته است نه مورد سرطان يا ھر چيز ديگری. که عمدی بود

  بطالت گذشته است. ھمه اين موارد با پنھانکاری بهشوربختانه 

   ک-ح

  

  

  

         

 


