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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 دنیای ایران :[روزنامه]

 ۱۳۵۹اردیبهشت ماه  ۲۸ ]تاریخ:[

 ۳۶ ]شماره:[

 

 مخصوص شاه در پاریس فوت کرد پزشک

سال، پزشک  ۳۵سپهبد دکتر عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص شاه، که در سفرها بهمراه شاه بود و مدت 

مخصوص، بحساب میرفت و شاه بدون مشورت با او، دست به معالجه و مداوای خود حتی مصرف قرص مسکن 

گذشت. دکتر ایادی، از بهائیان بود و در ارتش تا درجه اردیبهشت، در محل اقامت خود در پاریس در ۲۱نمیزد، شب 

، در اوج انقالب، شاه مجبور شد او را بازنشسته کند و در ضمن از سمت ۱۳۵۷سپهبدی پیش رفت و در مهر ماه 

پزشک مخصوص خود، برکنار نماید. سپهبد بازنشسته دکتر ایادی که تحصیالت خود را در فرانسه بپایان رسانیده 

ز بازنشستگی عازم فرانسه شد، و بواسطه اینکه از سمت خود عزل شد، پس از خلع شاه از سلطنت، جزو بود، پس ا

ساعته خود با دیوید فراست خبرنگار  ۶و شاه در مصاحبه  کردمیمخالفین شاه مخلوع گردید و همه جا از او بدگوئی 

. شاه پس از اینکه ایادی را از سمت دادمیش هائی نمود که دکتر ایادی پشت سر و نویسنده فرانسوی، اشاره به فحش

پزشک مخصوص خود برکنار کرد، پرفسور صفویان را که سابقه ریاست دانشگاه ملی را داشت بسمت پزشک 

که شاه در ایران بود، نامبرده این سمت را بعهده داشت و معاینه شاه  ۱۳۵۷دی  ۱۶مخصوص خود تعیین نمود و تا 

 و سپس کاخ نیاوران صورت میداد. را هر روز در کاخ سعدآباد

المال،  بنام ایران بود، بعد از پیروزی انقالب، تمام ثروت او در ایران به نفع بیت ثروتمندانسپهبد ایادی از جمله 

خانواده  ۱۰مصادره شد از جمله خانه مسکونی و مطب او واقع در خیابان جامی که پس از مصادره در اختیار 

 مستضعف قرار گرفت.

دکتر ایادی، وقتی سمت پزشک مخصوص شاه را بعهده داشت، همه کاره در اداره بهداری ارتش بود و حتی درجات 

افسران پزشک و دندانپزشک و داروساز ارتش، با موافقت او بوسیله شاه داده میشد. و ناراحتی ایادی از دست شاه 

ی و عدم نیل به درجه ارتشبدی بوده یکی همین عزل او از سمت پزشک مخصوص و دوم صدور حکم بازنشستگ

 است.

هرچند ایادی، کهنسال بود، ولی گفته میشود اخباری که برای او از ایران در ضبط اموال منقول و غیر منقولش رسید، 

موجب سکته شد چون به پول و مال و منال، عشق فراوان داشت و بهمین جهت زندگی خانوادگی او در ایران، به 

سال پیش احداث شده  ۵۰نی نبوده و بجای اینکه در خانه تازه ساز زندگی کند، در ساختمانی که صورت مجلل و اعیا

 بود هم سکونت داشت و هم مطب و ترجیح میداد پولها را ذخیره نماید.

. هوشنگ رام، در زندان اوین بسر میبرد، و اندبودهبهترین دوستان مسلمان که او داشت، هوشنگ رام و حسن زاهدی 

 زاهدی فراری میباشد. حسن زاهدی، دو ملیتی است چون تبعه امریکا هم میباشد.حسن 

که هنوز شاه، قدرت کامله پیدا نکرده بود، محمدتقی فلسفی واعظ شهیر در  ۱۳۳۴سال  ]ت]اردیبهش در ماه رمضان

ی پرداخت و باالی موعظه بعد از ظهرهای خود در مسجد امام خمینی )سلطانی سابق( به افشاگری در باره دکتر ایاد

منبر از شاه خواست این پزشک غیر مسلمان را از نزد خود دور کند. و شاه از ترس قبول کرد و ایادی را برکنار 

روز، و بالفاصله، از پایان ماه رمضان و خاتمه یافتن سلسله سخنرانیهای فلسفی، دوباره ایادی  ۱۰کرد و اما بمدت 
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تری، بهمان عنوان پزشک مخصوص، شروع بکار کرد و یکسال بعد که شاه و با اعمال قدرت بیش تریرسمیبطور 

بدعوت ملک سعود به عربستان سفر کرد ایادی را بهمراه خود باین سفر برد و برای اینکه مردم ایران را از فکر 

ام حج عمره بهائی بودن دکتر ایادی، منحرف کند، ایادی را با خواهش و التماس وادار به پوشیدن لباس احرام و انج

 مفرد در خانه خدا در مکه نمود!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 فحه تماس با ما بفرستید[ایمیل در ص
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