
  احمدرضا صدري
روزهاي�ي كه بر ما گذش�ت، تداعي گر س�المرگ 
ارتشبد سابق حس�ين فردوس�ت بود. او زندگي 
پرفراز و نش�يبي داش�ت، به گونه اي كه بررس�ي 
هر بخ�ش از آن، مجالي ويژه و وس�يع مي طلبد. 
از آش�نايي و هم كاس�گي با محمدرضا پهلوي در 
دوران نوجوان�ي و تحصي�ل گرفت�ه تا بازگش�ت 
به كش�ور و ايفاي نقش مباش�رت او در بس�ياري 
از قضاياي سياس�ي و غيرسياس�ي، از حضور در 
كليدي ترين نهاد امنيتي كش�ور تا وقوع انقالب 
و نقش�ي كه وي در آن دوره و پس از آن ايفا كرد. 
مقالي كه هم اين�ك پيش روي شماس�ت، با نگاه 
به اس�ناد، به بازخوان�ي و تحليل واپس�ين فصل 
از حي�ات سياس�ي او پرداخته اس�ت. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

  
  فردوست و اعالميه تاريخي 22 بهمن ارتش 

شاهنشاهي
رفتار حسين فردوس��ت در دوران اوج گيري انقالب 
اسالمي، محل بحث و تحليل بسياري از تاريخ پژوهان 
بوده است. به شهادت خاطرات فردوست و نيز پاره اي 
اس��ناد، وي نقش مهمي در صدور اطالعيه بي طرفي 
ارتش در 22 بهمن 57 داش��ته است. هرچند برخي 
ابواب جمعي س��لطنت بعدها و به همين دليل، به او 
نسبت خيانت دادند، اما خاطرات وي نشان مي دهد 
كه وي در التهاب و شرايط دشوار رژيم شاه در آن روز، 
كاماًل طبيع��ي رفتار كرده و اساس��اً گزينه ديگري را 

پيش روي خويش نمي ديده است: 
»صبح روز 22 بهمن، طبق معمول، به بازرسي رفتم. 
حدود ساعت 9/5 يا ۱۰ قره باغي  از ستاد ارتش تلفن 
كرد و گفت كه كميسيون از ساعت 7/5 تشكيل شده 
و تيمساران  اعضاي كميس��يون مي خواهند كه شما 
هم تشريف بياوريد. گفتم: الس��اعه حركت مي كنم. 
 حدود نيم ساعت بعد به س��تاد ارتش رسيدم. حدود 
۱۰۰ سرباز مس��لح در محوطه و  پشت نرده ها گشت 
مي زدند. وارد اتاق كنفرانس شدم. حاضرين در اتاق 

براي احترام از جا  بلند شدند. در اتاق كنفرانس حدود 
۳۰ افس��ر بودند كه به علت كم��ي صندلي 6 - 5 نفر 
در  انتهاي سالن ايس��تاده بودند. سرلشكر خسرو داد 
و سرلش��كر اميني افشار، فرمانده لش��كر يك  گارد، 
جزو ايستادگان بودند. اكثر حضار سپهبد و تعدادي 
سرلشكر و سه ارتشبد )قره باغي، شفقت و من( بودند. 
 همه لباس نظامي بر تن داشتند و من طبق معمول 
با لباس س��يويل  بودم. قره باغي در محل رئيس قرار 
گرفت و سمت راست او به ترتيب شفقت، من،  بدره اي، 
ربيعي، حبيب اللهي و غيره و سمت چپ سپهبد حاتم 
)جانش��ين رئيس س��تاد( و  ديگران نشس��ته بودند. 
قره باغي رو به من كرد و گفت: از صبح اين كميسيون 
تشكيل شده  و بحث بر سر اين اس��ت كه آيا ارتش از 
بختيار حماي��ت كند يا نه؟ نظ��رات موافق و  مخالف 
هس��ت و تاكنون نظر كميس��يون مش��خص نشده. 
بنابراين اعضاي كميسيون خواستند كه  شما بياييد 
و نظر خ��ود را اعالم كنيد.   ب��دره اي )فرمانده نيروي 

زميني( در كنار من نشسته بود. 
از او سؤال كردم: چه عده اي  در اختيار داريد؟ گفت: 
صبح حدود 7۰۰ نفر بودند ك��ه تا اين لحظه زياد كه 
نشده اند  ممكن است كم هم ش��ده باشند! از او سؤال 
ديگري نيز كردم. پرسيدم: مگر خيالي داريد؟  بدره اي 
پاس��خ داد: نه! كدام خيال؟! و افزود: اگر ما بتوانيم از 
سربازخانه ها دفاع كنيم  خيلي كار كرده ايم! مشخص 
بود كه خيلي نگران اس��ت، ولي آرامش خود را كاماًل 
حفظ  مي كرد. سپهبد ربيعي، كه سمت راست بدره اي 
نشسته بود با دقت زياد به حرف هاي من  گوش مي كرد 
)احتمال مي دادم كه اگر امريكا بخواهد كودتايي بكند، 
او فرد شماره يك  آن ها خواهد بود(. خسرو داد و اميني 
افش��ار نيز با دقت به حرف هاي من توجه داش��تند. 
 سپس خطاب به حاضرين گفتم: قانون وظيفه ارتش 
را مشخص كرده و آن وظيفه عبارت  است از حفاظت 
از مرز و بوم اي��ران در مقابل ارتش متج��اوز بيگانه و 
در وظيفه ارتش نوشته  نش��ده كه از نخست وزير هم 
بايد پشتيباني كند. بنابراين تيمساراني كه موافقند 
دست خود را  بلند كنند. همه دستشان  را بلند كردند 

و ربيعي را موقعي كه دستش را بلند كرد نگاه كردم. 
)البته اين سخن  من صحيح نبود زيرا قانون به استفاده 
از ارتش عليه دشمنان داخلي و نيز در حكومت  نظامي 
نيز اشاره داشت(. سپس به سپهبد حاتم گفتم: لطفاً 
مطلب��ي در اين زمينه بنويس��يد و  قرائ��ت كنيد كه 
اگر نظراتي بود، تصحيح ش��ود و ب��ه امضاي اعضاي 
كميسيون برسانيد و  بالفاصله بدهيد به راديو كه به 
عنوان خبر فوق العاده پخش كند! حاتم متن  را نوشت 
و قرائت كرد و همگي موافق بودند. متن براي امضاي 
اول به شفقت داده شد كه  امضا كند. او گفت كه من 
وزير جنگ دولت بختيارم و نمي توانم امضا كنم. من 
امضا  كردم و به ترتيب به امضاي سايرين رسيد. در اين 
زمان قره باغي دو بار به اتاق مج��اور رفت  و به بختيار 
تلفن كرد. بار اول با عجله مراجعت كرد و گفت: اگر اين 
صورت جلسه  امضا شود، خواهد رفت! گفتم: هيچ يك 
از آقايان نگفتند كه بروند، ما وظيفه ارتش را در  قبال 
نخس��ت وزير مش��خص كرديم. قره باغي دو مرتبه از 
اتاق خارج شد و مجدداً با عجله  مراجعت كرد و گفت: 
بختيار رفت! در اين اثنا ك��ه قره باغي براي مكالمه با 
بختيار در  سالن نبود، حاتم از فرصت استفاده كرد و 
گفت: ارتشبد قره باغي مرا كه جانشين او  هستم يك 
ماه اس��ت كه نپذيرفته، ولي هر روز صبح تا غروب با 
ژنرال هايزر جلسه دارد و  هم اكنون نيز هايزر در ستاد 
است! سپهبد طباطبايي نيز نزد من آمد و گفت: اگر 
 اعليحضرت مراجعت كند، ما كه اين صورت جلسه را 
امضا كرده ايم چه خواهيم ش��د؟  گفت��م: بگوييد من 

مسئولم! طباطبايي تشكر كرد.« 
  همكاري كوتاه با نيروهاي انقالب

فردوست پس از جلس��ه 22 بهمن با س��ران ارتش، 
به منزل يكي از دوس��تان خويش رف��ت و در حالتي 
نيمه مخفي به س��ر برد. به گفته او در همان ساعات، 
مهندس مه��دي بازرگان نخس��ت وزير دولت موقت 
انقالب طي تماس��ي با وي، او را به همكاري با شهيد 
س��پهبد محمدولي قرن��ي ارجاع داد. فردوس��ت در 
خاطرات خود، ماجراي ديدار با قرني را اينگونه شرح 

داده است:

رفتار حس�ين فردوس�ت در دوران 
اوج گيري انقالب اسالمي، محل بحث 
و تحليل بسياري از تاريخ پژوهان بوده 
است. به شهادت خاطرات فردوست و 
نيز پاره اي اسناد، وي نقش مهمي در 
صدور اطالعيه بي طرف�ي ارتش در 
22 بهمن 57 داش�ته است. هرچند 
برخي ابواب جمعي س�لطنت بعدها 
و به همين دليل، به او نسبت خيانت 
دادند، اما خاطرات وي نشان مي دهد 
كه وي در التهاب و ش�رايط دش�وار 
رژيم ش�اه در آن روز، كاماًل طبيعي 
رفتار كرده و اساس�ًا گزينه ديگري 
 را پيش روي خويش نمي ديده است

فردوست به فاصله اي اندك در روزهاي 
پس از پيروزي انقالب اس�المي، به طور 
غيرمنتظره از نظرها غايب ش�د. همين 
امر موجب شد كه شاه و برخي اطرافيان 
وي در خارج از كشور گمان برند كه وي در 
حال همكاري با ساختارهاي نوتأسيس 
امنيتي نظام جمهوري اسالمي است. از 
سوي ديگر مراكز امنيتي نظام در داخل 
نيز بر اي�ن تصور بودند كه فردوس�ت به 
خ�ارج از كش�ور گريخته و فع�اًل فضا را 
ب�راي آفتابي ش�دن مس�اعد نمي بيند
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نظر و گذري بر واپسين برگ از حيات سياسي ارتشبد سابق حسين فردوست

برآوردميكردم
تغييررژيمحتمياست!
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  شاهد توحيدي
بازگويي تاري��خ انقالب 
اسالمي و زمينه هاي آن، 
در زم��ره وظايف خطير 
مراك��ز تاريخ پژوه��ي 
كشور به ش��مار مي رود. 
اي��ن وظيف��ه از آن رو 
خطير تر مي شود كه به 
ياد آوريم بخش زيادي 
از م��ردم در جامعه ما را 
جواناني تش��كيل مي دهند كه دوره وقوع انقالب 
اسالمي را درك نكرده اند. هم از اين رو مركز اسناد 
انقالب اسالمي براي رفع اين خأل، به توليد آثاري 
موجز و در عين حال مس��تند از دانس��تني هاي 
دوران پهلوي اقدام كرده است. آنچه هم اينك در 
معرفي آن س��خن مي رود، اثر تاريخي »5۳ سال 
عصر پهلوي به روايت دربار« است كه اين مركز در 

ديباچه آن چنين آورده است:
»گروه هنر و ادبيات مركز اس��ناد انقالب اسالمي 
پيش از اين سه جلد از دوره دربار به روايت دربار 
را با نام هاي فساد سياس��ي به روايت دربار، فساد 
اقتصادي ب��ه روايت دربار و فس��اد اخالقي دربار 
منتشر كرده است و اينك چهارمين جلد با هدف 
بررسي جامعه اي كه چنان درباري بر آن حكومت 
مي كرد در دس��تان شماس��ت. نگاهي به جامعه 
ايران در 5۳ س��ال حكومت پهلوي به لحاظ ابعاد 
و شاخصه هاي دروني از سطح معيشت و خدمات 
عمومي و رفاهي گرفته تا وضعيت آموزش و ادارات 
و وضعيت فرهنگي و... البته از زبان و بيان رجال 
درباري موضوع اين اثر است. در پايان ضمن تشكر 
از مؤلف محترم از زحمات آقاي سيد مجيد امامي 
مدير گروه هن��ر و ادبيات، آق��اي نيكبخت مدير 
بخش تدوين، آقاي دكتر طبيعي معاون پژوهشي 
و همكاران پرتالش در مؤسسه فرهنگي هنري و 

انتشارات قدرداني مي كنيم.« 

ريحانه درودي نويسنده اثر نيز بر اين اثر مقدمه اي 
نگاشته است كه توصيف وي را از موضوع اثر مورد 

معرفي نشان مي دهد:
»از جمله مش��هورات رايج در تاريخ معاصر ايران 
توصيفاتي اس��ت كه از اوض��اع جامع��ه ايراني، 
به ويژه اوضاع اقتصادي و اجتماعي ش��ده اس��ت 
كه گاه مكتوب و گاهي به صورت شفاهي و سينه 
به س��ينه نقل ش��ده و در ذهن برخي به صورت 
بديهيات تاريخي درآمده اس��ت! بر اس��اس اين 
توصيف ها ايران در 5۳ سال س��لطنت پهلوي از 
سلك جامعه اي سنتي و عقب مانده خارج شد و به 
كسوت جامعه اي مدرن و مرفه در آمد و سال هاي 
حكومت سلسله پهلوي از جمله سال هاي طاليي 
جامعه ايران، به ويژه در حوزه رف��اه اقتصادي به 
شمار مي آيد! اثبات صحت و سقم اين ادعا چندان 
دشوار نيست و به ويژه براي نسل سوم انقالب اين 
امكان را دارد كه در پي كش��ف حقيق��ت برآيد. 
به اين منظور مراجع��ه به ديدگاه ه��ا و نظريات 
وابس��تگان و درباري��ان حكومت پهل��وي درباره 
جامعه ايران در عصر حاكميت پهلوي اول و دوم 
راهگشاست. اين اثر گام كوچكي در جهت ترغيب 
كردن خواننده به كش��ف حقايق مستور و پشت 
پرده تاريخ معاصر برداش��ته و نقطه آغازي است 
براي تحقيق و پژوهش جواناني كه مايلند در باره 

هويت و تاريخ گذشته خود بدانند!«
اين اثر روايي، در آغاز با بررسي شرايط اقتصادي 
كش��ور در آن دوره آغاز مي ش��ود. نويسنده اين 

بخش را بدين ترتيب آغاز كرده است: 
»مناس��ب بودن وضع معيش��ت و رفاه اقتصادي 
جامعه ايران در عصر پهلوي توصيفي اس��ت كه 
از س��وي خاندان پهلوي و طرفداران آن رژيم در 
طول سال هاي پس از پيروزي انقالب بسيار تكرار 
شده و در ذهن برخي به صورت واقعيت تاريخي 
در آمده است. اين بخش با مرور خاطرات برخي 
درباريان و رجال سياس��ي حكوم��ت پهلوي به 
بررسي اوضاع اقتصادي ايران از ابتداي حكومت 
رضاشاه تا خاتمه سلطنت محمدرضا اختصاص 

يافته است.« 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي »53 
سال عصر پهلوي به روايت دربار«

 توهم پيشرفت 
نماد عقب ماندگي
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»تصور مي كن��م حوالي س��اعت 4-۳ بعدازظهر 
2۳ بهمن بود كه مجدداً تلفن زنگ زد. دكتر اميد 
گوشي را برداشت و گفت: نخست وزير با شما كار 
دارد. با بازرگان صحبت كردم. پس از احوالپرسي 
گفت: تيمسار قر ني را مي شناسيد؟ گفتم: البته! 
گفت: با شما كار دارد، گوشي را به ايشان مي دهم. 
قر ني گوشي را گرفت و پس از احوالپرسي گفت: 
الزم اس��ت الس��اعه به خانه من بياييد. آدرس و 
شماره تلفن را از قر ني گرفتم و بالفاصله با دوستي 
به راه افتادم. اتومبيل جل��وی خانه او توقف كرد. 
زنگ خان��ه را زدم و خود را معرفي ك��ردم. در باز 
ش��د و وارد خانه شدم. همسر تيمس��ار قر ني مرا 
راهنمايي ك��رد. چند پله باال رفت��م و مرا به اتاق 
سمت چپ راهنمايي كردند. روي مبلي نشستم. 
حدود يك ربع يا نيم ساعت منتظر ماندم تا باالخره 
قر ني با لباس سيويل وارد سالن شد. پس از احترام 
متقابل، روي كاناپه در كنار مبل من نشس��ت و 
گفت: با ش��ما دو كار دارم. اول اين كه به بدره اي 
و خس��روداد و ربيعي تلفن كنيد كه دست از اين 
بچه بازي ها بردارند و اضافه كرد: آنها قصد دارند با 
واحد لويزان فردا كودتا كنند! پاس��خ دادم: حتماً 
اين كار را مي كنم، ولي عجب آدم هاي بي شعوري 
هستند! قر ني سپس گفت: كار دوم اين است كه 
چهار نفر را براي فرماندهي نيروي زميني و نيروي 
هوايي و نيروي دريايي و س��اواك معرفي كنيد! 
گفتم: چطور من معرفي كن��م؟ آيا اين نظر خود 
نخست وزير است؟ گفت: س��ؤال مي كنم. به اتاق 
ديگر براي مكالمه تلفني رفت و پس از چند دقيقه 
بازگشت و گفت: نخس��ت وزير گفتند كه سريعاَ 
معرفي كنيد و حداكثر در درجه سرتيپي باشند. 
گفتم: من در اين درجات كس��ي را نمي شناسم. 
گف��ت: درجات باالت��ر معرفي كنيد. بي اش��كال 
اس��ت. بعدها مي توان آنها را عوض كرد. من نيز 
بالفاصله س��پهبد حاتم را براي ني��روي زميني، 
سپهبد آذربرزين را براي نيروي هوايي و دريادار 
مدني را براي نيروي دريايي و سپهبد مقدم را براي 
ساواك معرفي كردم. قر ني بالفاصله تلفن زد و اين 
اسامي را گفت و اعالم داشت كه اين افراد بالفاصله 
در س��تادهاي مربوطه حاضر شوند و حضور خود 
را اطالع دهند. در اين جا من براي انجام خواست 
اول قر ني تقاضاي مرخصي كردم و با دوستي، كه 
اتومبيل را كمي دورتر نگه داش��ته بود، به منزل 
دكتر اميد مراجعت كردم. هنوز هوا تاريك نشده 
بود. نخست، به منزل سپهبد بدره اي تلفن كردم. 
همسرش گوشي را برداش��ت. پس از احوالپرسي 
گفتم كه با تيمسار كار مهم دارم. گفت: نمي دانم 
كجاست. گفتم: مسئله بسيار مهم است و جان او 
مطرح اس��ت. هر وقت آمدند با اين شماره با من 
تماس بگيرند. سپس به منزل خسروداد زنگ زدم. 
گويا گماشته او گوشي را برداشت و همان مطالب 
را تكرار كرد. منزل ربيعي اص��اًل جواب نمي داد. 
تلفن هاي فوق را يا از قر ني گرفتم يا از س��رهنگ 
دوم معمار صادقي، افسر ش��عبه يك دفتر. تا دو 
ساعت منتظر ماندم و هيچ يك پاسخي ندادند!« 

  يك اختفاي طوالني!
فردوس��ت به فاصله اي اندك در روزهاي پس از 
پيروزي انقالب اس��المي، به طور غيرمنتظره از 
نظرها غايب شد. همين امر موجب شد كه شاه و 
برخي اطرافيان وي در خارج از كشور گمان برند 
كه وي دس��ت به خيانت زده و در حال همكاري 
با ساختارهاي نوتأسيس امنيتي نظام جمهوري 
اسالمي است. از س��وي ديگر مراكز امنيتي نظام 
در داخل نيز بر اين تصور بودند كه فردوس��ت به 
خارج از كشور گريخته و فعاًل فضا را براي آفتابي 
شدن مساعد نمي بيند. بر حسب اسناد و شواهد، 
دستگاه هاي مس��ئول در داخل، پس از مدت ها 
متوجه شدند كه فردوست در ايران به سر مي برد 
و هم از اين روي، درصدد تعقيب و دستگيري وي 
برآمدند. آنها توانستند وي را در سال 62 دستگير 
كنند. بعدها يكي از نيروه��اي امنيتي، ماجراي 
دستگيري شبانه فردوست در محل اختفاي وي را 

اينگونه روايت كرد:
»ديروقت و آخر شب بود. رفتيم آنجا و درب هم كه 
نمي توانستيم بزنيم بگوييم ما آمديم، لذا از منزل 
كناري وارد خانه شديم، يك حياط بود كه دورش 
چند تا اتاق بود. شروع كرديم دانه دانه درب اتاق ها 
را باز كردن. درب يك اتاق را باز كردم، ديدم يك 
نفر پش��ت به در و رو به ديوار نشسته و خم شده 
روي يك راديو و دارد رادي��و گوش مي كند. بلند 
گفتم: به به، آقاي حس��ين فردوس��ت! چطوري؟ 
خوبي؟ هول شد برگش��ت نگاه كرد و ما را ديد و 
گفت: بله، بله، بفرماييد! اين را كه گفت ما مطمئن 
شديم و گفتيم: تو آسمون ها دنبالت مي گشتيم، 
روي زمين پيدايت كرديم! دقيقاً يادم نيست كه 
ريش داش��ت يا نه؟ گمانم ته ريش گذاشته بود. 
خالصه گفتيم: چطوري؟ گفت: من در خدمتتان 
هستم. گفتيم: وسايلت را جمع كن برويم، گفت: 
آماده هس��تم، برويم! اصاًل. خيلي راحت برخورد 
كرد. وسايلش را يك چك كلي و مختصر كرديم 
و همان ش��ب او را برديم. با توجه به اينكه كيس 
فردوست را كه در اين مدت پيگيري مي كرديم، 
كيس مهمي بود، از همان ابتدا او را با نام ديگري 
-گمان مي كنم سرهنگ حسيني- در بازداشتگاه 
ثبت كرديم. چون هم س��ؤاالت خودمان اهميت 
زيادي داشت كه چنين فردي با چنين جايگاه و 
ارتباطاتي چرا در داخل مانده و مشغول چه كاري 
است؟ هم از طرف ديگر اخبار و تحليل هاي خارج 
از كشور درباره او متناقض و مرموز بود. لذا تصميم 
گرفتيم اعالم نكنيم فردوست را گرفته ايم و همين 
خط مبهم بودن سرنوشتش را حفظ كنيم. به او 
هم گفتيم: به هيچ وجه اسمت را به سايرين نگو و 
فقط ما كه با تو مرتبطيم مي دانيم و كارهايت را با 
ما مطرح كن، گفت: باشد. همان شب به مسئوالن 

باالدس��تي مان گفتيم كه فردوست را گرفته ايم، 
كس��ي باورش نمي ش��د. فكر مي كنم مس��ئول 
باالدس��تي ما گفت: مطمئنيد؟ حتمي اس��ت؟ 
بگويم به آقامحسن ]رضايي[؟ گفتيم: بله، خيالتان 
راحت باشد، مسئله هم سري است و خواهشاً شما 
محدود اطالع رساني كنيد. فردايش رفتيم پيش 
آقاي ري شهري كه دادستان دادگاه انقالب ارتش 
بود و برايشان توضيح داديم و گفتيم: به خاطر اين 
مالحظات با اسم مستعار ثبتش كرده ايم و ايشان 
هم گفت: باشد، و همه چيز روال عادي اش را طي 
كرد. به خانواده اش گفتيم: اگر مي خواهيد كمكش 
كنيد، هيچ خبري از دستگيري اش نقل نكنيد. ما 
پس از آن بازه زماني يك��ي، دو ماهه كه مطمئن 
ش��ديم فردوس��ت دنبال فعالي��ت ضدانقالبي و 
توطئه و طرح و كودتايي نبوده، ديگر اطالعاتش از 
دوران فعاليتش در رژيم پهلوي برايمان مهم شد، 
چون از ابتدا به محمدرضا نزديك بود و در دوران 
س��لطنت او هم پست هاي مهمي داش��ت. از آن 
طرف هم در رسانه هاي ضدانقالب خارج از كشور 
اين خط خب��ري را تقويت كرديم كه فردوس��ت 
در فالن كشور ديده ش��ده و با فالن فرد مالقات 
داش��ته، چند وقت بعد خبر منتشر مي كرديم در 
امريكا ديده ش��ده و همينطور فضاي ابهام حول 
او را دامن مي زديم و براي شبكه منابعمان آورده 

اطالعاتي داشت.« 
اين مق��ام امنيتي درب��اره اخالق و ش��خصيت 
فردوس��ت نيز روايت��ي خواندني به دس��ت داده 

است:
»خودش آدم خاصي بود و عادت هاي مخصوص 
خودش را داش��ت. مثاًل ما بع��د از مدتي ديديم 
اص��اًل ب��راي خش��ك ك��ردن بدن��ش، از حوله 
استفاده نمي كند و با دس��تمال كاغذي خودش 
را خش��ك مي كرد! بعد از مدتي ك��ه بازجويي ها 
خوب جلو رفت، كم كم تسهيالتي برايش فراهم 
كردي��م، داروه��اي كنترل بيم��اري اش، غذايي 
ك��ه مي خواس��ت، چيزهايي كه مي خواس��ت را 
مي گرفتيم يا حت��ي بعضي چيزه��ا را مي گفت 
فاميل هايش برايش مي آوردند. راديو، تلويزيون و 
روزنامه هم در اختيارش قرار داديم. گاهي گزارش 
و مطالبي كه ضدانقالب درباره اش مي نوشت را هم 
مي داديم بخواند. در اين چند سال، صبح و شب ما 
با او در تعامل بوديم، به انگليسي و خصوصاً فرانسه 
هم مسلط بود و بعضي وقت ها كه از بازجويي خسته 

مي شديم، برايمان كالس فرانسه مي گذاشت.« 
  پاسخ فردوس�ت به چرايي عدم فرار از 

ايران!
طبيعي است كه پس از انتش��ار خبر دستگيري 
فردوست، نخستين پرسش از وي اين بود كه وي 
به چه دليل كش��ور را ترك نكرده و در طول اين 
مدت در ايران مانده است. بازجو هاي وي نيز اين 
پرسش مهم را با او در ميان گذاشتند و او در اين 

باره اينگونه جواب داد:
»به اين س��ؤال بار ها جواب داده ام. بس��ياري از 
ايرانيان ايران را ت��رك گفته اند، ك��ه از ديد من 
ايراني نيستند يا عالقه به كشورشان ندارند. آنها با 
خيال راحت با پول هاي بادآورده يا با مضيقه، در 
كشور هاي اروپاي غربي و امريكا زندگي مي كنند. 
آنها خدمتگزار رژيم محمدرضا قلمداد مي شوند 
و من خائن به رژي��م محمدرضا و ن��زد اينها فرد 
خائن هس��تم. براي آنه��ا ايرادي ن��دارد، تفريح 
خود را مي كنند، ويس��كي خ��ود را مي خورند و 
خيالشان هم راحت اس��ت و باالخره كاسه كوزه 
كثافت كاري هايشان را بايد سر يك نفر بشكنند، 
اما من به همين دليل كه در ايران مانده ام، مورد 
سوءظن واقع شده ام كه اين حتماً مأموريتي دارد 
كه در ايران مانده وگرنه مي بايست برود. پس حق 
را به افرادي مي دهند كه ايران را ترك كرده اند و 
هركه مانده مشكوك است، به خصوص من. لذا، باز 

هم جواب شما را مي نويسم:
۱- خود را مسئول همه چيز دو اداره )»دفتر ويژه 
اطالعات« و بازرسي( در مقابل دولت وقت و رژيم 
بعد مي دانس��تم و به خصوص در مقابل پرس��نل 
اين دو سازمان كه از من توقع توجيه و راهنمايي 
داشتند، احساس مسئوليت مي كردم. شما خيلي 
سخت قبول مي كنيد كه براي يك رئيس چقدر 
ناراحت كننده است كه مرئوسين خود را بالتكليف 

رها كند و به دنبال راحتي خود باشد. 
2- خان��واده من همگي در اي��ران بودند، چه طرز 
فكري به من اج��ازه مي دهد كه آنه��ا را رها كنم، 
خاصه اينكه همگي مرا بزرگ خانواده و راهنماي 

خود مي دانستند. 
 ۳- تم��ام دارايي من ك��ه در طول 5۰ س��ال با 
صرفه جويي جمع كرده بودم، در ايران بود و هست 

و من يك ريال هم در خارج ندارم. 
4- بسياري از مقامات، حتي تا روز 22 بهمن، در 
ايران بودند. پس آنها هم مانند من كوچك ترين 

نگراني از تحول نداشتند. 
5- من ب��رآورد مي كردم كه تغيي��ر رژيم حتمي 
اس��ت، اما كمترين خطري براي خود احس��اس 
نمي كردم. تصورم اين بود ك��ه رژيمي مي رود و 
حكومت ديگري جايگزين آن مي شود و بدون شك 
عناصر نامطلوب رژيم گذش��ته را كنار مي گذارد. 
طبيعي بود كه خود را كنار گذارده تصور كنم، مگر 
اينكه بعد ها و به تدريج مورد مرحمت واقع شوم و 
كاري در رده پايين ولي در ارتباط با تخصص هاي 

من واگذار كنند. 
6- زندگي در ايران، از جمي��ع جهات، براي من 
مطلوب تر اس��ت، چون يك ايراني ب��ا همه چيز 
كش��ور خود خو مي گيرد و از آن ل��ذت مي برد. 
براي مثال: اگر يك ايراني در بين ايرانيان باش��د 
يكديگر را به خوبي مي فهمند و از معاشرت با هم 
لذت مي برند. همه چيز براي يك ايراني در ايران 

لذت بخش است.«


