
 
  ارتشبد فردوست

شد 1296او در . ھاي برجستھ عصر پھلوي است ارتشبد حسین فردوست از چھره بھ عنوان دانش از. متولد  كي  ظام  دوران كود ستان ن موز دب آ
كترین. رضا پھلوي ترتیب داده بود ولیعھد خود محمد وارد كالس مخصوصي شد كھ رضاشاه براي صمیمي و نزدی محرم  لذا فردوست، دوست 

ید سرار وي گرد مت محمد. ا صمیمي و با عزی ستان  جزء دو ست  سوئیس، فردو بھ  ضا  شاه دركتـاب  ر حد كـھ  بدان  ید،  شاه گرد شاوران  م
 : عنوان دوست خود معرفي كرد، فردوست بود تنھا كسي را كھ بھ»  مأموریت براي وطنم«

من. نام حسین فردوست كھ پدرش ستوان ارتش بود در آن موقع دوست صمیمي من پسري بود بھ« با  ھم  سوئیس  حسین در دوران تحصیل در 
فھ  كرد و داري مي ھمدرس بود و بعد ھم با درجة سرھنگي سمت استادي دانشكده افسري را عھده جام وظی فعالً در گارد شاھنشاھي مشغول بھ ان

  1.» است

سر » ملكھ«و » شاه« ترین دوست او بود؛ تا بدان حد كھ تنھا فردي بود كھ با پھلوي، فردوست نھ فقط صمیمي رضا در دوران سلطنت محمد بر 
 . ھا بود ترین ارتباط مخفیانھ رضا و رابط او در خورد، بلكھ محرم اسرار محمد یك میز غذا مي

عات« نس مركزي اطال كا » آژا تاب) سیا(امری نھ  در ك یران«محرما قدرت در ا گان و توزیع  یھ (» نخب ست را در رأس ) 1976فور نام فردو
 : نویسد كند و در رابطھ با او چنین مي ذكر مي» خصوصي شاه محفل«

قرار رابطھ شاه با... « شكر فردوست بر ست . گردد مي مقامات نظامي و امنیتي از طریق یكي از دوستان دیرین بھ نام سرل كي از كساني ا او ی
قدماتي كھ براي تحصیل ھمراه محمدر سھ م شاه در مدر بود ضا  شده  خاب  صوص انت ُھ روزه در . مخ سھ ل بھ مدر شاه  سین فردوست ھمراه  ح

اینكھ ارتقاء درجات نظامي وي مسیر  ھاي مھم بوده و با وجود  دار موقعیت نظام رفت، بجز یك دوران كوتاه، وي ھمیشھ عھده سوئیس و مدرسھ
ً از او از سالھاي  محمد. برخوردار بوده است عادي داشتند ولي از نفوذ و اقتدار بسیاري بھ عنوان 1941رضا احتماال سو  با  بھ این  خود  بط  را

اطالعات ویژة شاه بوده و ھمزمان معاونت ساواك را نیز بر عھده داشتھ  فردوست از مدتھا قبل رئیس دفتر. كرده است سفارت آلمان استفاده مي
ند رئیس دفتر بازرسي شاه است و بھ عنوان ناظر بر عملیات دولت عمل مي و در حال حاضر جراي. ك یق  او درا سیار آرام و دق خود ب ظایف  و

  2» ...مشھور است فردوست بسیار ثروتمند بوده و بھ صداقت و امانت. است

 : دیگر چنین آمده است» خیلي محرمانھ«و در گزارش 

شاه ھا و گوش چشم«كار  بھ عنوان رئیس دفتر اطالعات ویژة دربار و رئیس بازرسي شاھنشاھي، امروز... فردوست   ژنرال حسین« را » ھاي 
طرز«فردي  گزارشات بیوگرافیك سفارت، وي را... دھد انجام مي صمم و داراي  مردي م شاه و  ماد  مورد اعت فادار و  مؤثر و الیق، و كامالً و

  3. نماید توصیف مي» فكري سازمان یافتھ

ندان ویژه شاه بوده و در مورد فعالیت مقامات عالي سرپرست دفتر اطالعات 1338فردوست از سال  ضاء خا لھ اع كت از جم سلطنتي  رتبھ ممل
خارج  او بر تھیھ گزارشات روزانھ بھ شاه در مورد رویدادھاي. داد بھ شاه گزارش مي خل و  فاتر دولت در دا مھم، برداشت از منابع كابینھ و د

یژه 1352فروردین  20مقام ساواك و از  بھ عنوان قائم 1352تا  1341نظارت داشت و از سال  فتر و یس د در . كرد شاه عمل مي بھ عنوان رئ
كھ 1354سال  شد  ظر مي فردوست بھ ریاست سازمان بازرسي شاھنشاھي منصوب  ساد را زیر ن كرده و ف ظارت  لتي ن خارج دو فت بر م . گر

شاه. عالي مبارزه با فساد درآمد بعدھا نیز بھ عضویت شوراي یژه  سئولیتش در اداره اطالعاتي و بط  نفوذ او درساواك و م كھ وي را شد  سبب 
شاه » حافظة«و » مغز«بعضي از نویسندگان، وي را . شود) سیا( شخصي شاه با سیستم اطالعاتي كشور حتي آژانس مركزي اطالعات امریكا

ستھ محمد دانستھ و تصمیمات ست دان با فردو شورت  شد و. اند رضا را عصارة م ستگیر  ست د شاه، فردو سقوط  یي  پس از  یك بازجو بال  بھ دن
كا برداشت شاه و ارتباط  صفحھ خاطرات نگاشت و پرده از اسرار حكومت 1500مفصل، بیش از  یس و امری با انگل خاطرات در . ھاي آن  ین  ا

بل توجھي از آن تحت عنوان  1366 تا 1363بین سالھاي  لوي«نوشتھ شده كھ بخش قا سلطنت پھ سقوط  شده و  در دو» ظھور و  شر  لد منت ج
 . امروزه جزء منابع تاریخ عصر پھلوي است

 . بر اثر سكتھ درگذشت 1366 اردیبھشت 28فردوست در 

 : ھا پانوشت

سي، ج  بھ نقل از ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي. 87ـ 86براي وطنم، ص  رضا پھلوي، مأموریت ـ محمد1 سیا
 . 17، ص 1

 . 52ـ 51، ص 1امریكا، جلد  ـ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مجموعھ اسناد النھ جاسوسي2

  .176ـ 175صص  ـ ھمان،3
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