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یادآور

شنبه  22دی 1397

وطن امروز

داستان فرار ساواکیها

دی؛ ماه فرار ارتشبدها

ثابتی در سیا کار پیدا کرده بود

پروندهای درباره خروج سران رژیم پهلوی ،حین و پس از وقوع انقالب اسالمی

یکی از سران تاثیرگذار در رژیم پهلوی حسن طوفانیان بود که ماجرای فرارش منحصر
به فرد اس��ت .قاب��ل تامل آنکه این فرار ب��ا همه منحصر به فرد بودنش مورد اش��اره او در
کتاب خاطراتش قرار نگرفته اس��ت .در كتاب خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان که در سال
 1363به تش��ويق مسؤوالن طرح تاريخ ش��فاهي ايران وابسته به دانشگاه هاروراد به رشته
تحرير درآمده ،نه طوفانيان اش��ارهاي ب��ه نحوه فرار خود دارد و نه
مصاحبهكننده كمترين عالقهاي به طرح اين موضوع بسيار مهم از
خود نشان ميدهد .با این همه روایتهای پراکنده و قابل توجهی
در این باره وجود دارد .آنچه از پس شواهد قطعی به دست میآید،
این اس��ت که اهمی��ت طوفانیان به جهت مس��ؤولیتهایی که در
دوران پهلوی داشته است ،برای ایاالت متحده آنقدر بوده که برای
فراری دادن او دس��ت به کار ش��ود .طوفانیان ،رئيس اداره خريد و
سفارش��ات خارج��ي صنايع نظامي در دوران ش��اه بود و اطالعات
مهمی داش��ت .پس از تسخير س��فارت آمريكا توسط دانشجويان،
اس��ناد متعددي درباره معامالت طوفانيان با رژیم صهیونیستی و
ایاالت متحده به دس��ت آمد .در مورد بازداش��ت و فرار طوفانیان
در ابتدای انقالب اینطور گفته میش��ود که وی در جریان پیروزی
انقالب توس��ط مردم بازداشت و به زندان قصر منتقل شد اما بعدا
توس��ط عدهای به لویزان برده ش��د؛ جایی ک��ه مدارک خریدهای
کالن نظام��ی نی��ز در آنجا نگه��داری میش��د .در مقدمه کتاب
خاطرات او که در ایران منتش��ر ش��ده ،آمده اس��ت« :طوفانیان با
حمايت مس��ؤوالن دولت موقت به همراه اس��ناد خريدهاي كالن
نظامي ايران ،فراری داده ش��د» .طوفانیان طي  10سال مسؤوليت
انحصاري خريد تس��ليحات را در كش��ور برعهده داش��ت .در اين
دهه ،بر اس��اس سياس��ت واش��نگتن قيمت نفت يكباره افزايش
چشمگيري يافت تا توليدكنندگان عمده همچون عربستان ،ايران
و ...كه جزو كش��ورهاي اقماري آمريكا به حساب ميآمدند ،نقش
اصلي را در ايجاد يك خط به اصطالح دفاعي ايفا كنند .به عبارت
ديگر ،سياست افزايش قيمت نفت اين امكان را فراهم ميکرد كه
بخش اعظم هزينههاي سنگين انباش��ت تسليحات الزم در نقاط
اس��تراتژيك جهان ب��ر دوش ملتهاي برخ��وردار از ذخاير نفتي
گذاشته شود.
حال پرس��ش اینجاس��ت که چرا طوفانيان كه به اعتقاد فردوس��ت ،توسط مستشاران
آمريكا در ايران براي چنين پس��ت مهمي انتخاب ش��ده بود ،نزد آمريكاييها داراي چنين
اهميتي اس��ت كه براي آزادي وي مستقيماً وارد عمل ميشوند؟ با گذشت این همه سال،

طوفانیان؛ فراری بزرگ

مساله چگونگي انتخاب وي به عنوان مسؤول خريد تسليحات كشور مانند چگونگي فراري
دادن وي از زندان و سپس خارج کردن او از كشور به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته
اس��ت .حسين فردوس��ت هر چند در خاطرات خود اشاره مستقيمي به ارتباط طوفانيان با
س��يا ندارد اما ميگويد« :حدس ميزنم به علت طي دوره نظامي در آمريكا و آش��نايي زياد
با مستش��اران نظامي آمريكايي در ايران ،از طريق آنها به محمدرضا
معرفي ش��د و از آن پس خريدهاي گزاف اس��لحه اي��ران را ترتيب
ميداد»( .خاطرات حسين فردوست ،ص )218
صرفنظ��ر از اينك��ه طوفانيان ب��ا توجه به چنين مس��ؤوليتي،
اطالعات فراواني درباره مس��ائل رژيم پهلوي داش��ت ،ش��ايد بتوان
اهميت وي را براي آمريكاييها از نوع واكنش آنان بعد از دستگيري
او در جري��ان انق�لاب ،درياف��ت .بايد به اين نكته توجه داش��ت كه
دس��تگيري بسياري از كساني كه در خدمت واشنگتن بودند (مانند
هويدا) چنين حساسيتي را برنینگيخت اما طوفانيان از جمله موارد
نادري بود كه شبكه مرتبط با آمريكا بالفاصله براي آزادي وي فعال
ش��د .صادق خلخالي در مصاحبهاي درباره ف��راري دادن طوفانيان
بهرغم حساس��يت ش��ديد امام بر مراقب��ت از وي ،ميگويد« :من با
مسؤول زندان قصر فرموده امام را در ميان گذاشتم .او گفت خيالت
راحت باشد .طوفانيان در جاي امني زنداني است و  5پاسدار نيز در
محل حفاظت گماردهام .چون فرموده امام بود من قانع نش��دم و به
داخل بند رفتم .قس��متهاي مختلف را دقيقاً وارسي كردم اما اثري
از طوفانيان نديدم»( .روزنامه كيهان  29بهمن )58
حسين فردوست نيز در خاطرات خود درباره چگونگي فرار مأمور
خريدهاي تسليحاتي ميگويد« :در جريان انقالب ،طوفانيان بازداشت
شد .نصراهلل پس از آزادي از زندان برايم تعريف كرد كه روزي عدهاي
آمدن��د و طوفانيان را از زندان قصر به لوي��زان بردند ،ظاهرا ً در آنجا
طوفانيان مدارك را به فرد آمريكايي تحويل داده و س��پس به اتفاق
او از كش��ور خارج شده است .در آن موقع شايع شد كه آمريكاييها
طوفانيان را به اتف��اق من از زندان بردهاند ...چرا آمريكاييها پس از
انقالب طوفاني��ان را فراري دادند؟ زيرا اكث��ر مقامات آمريكايي كه
هماكنون نيز در مس��ند قدرت هستند در اين چپاول سهم داشتند.
اگر طوفانيان و اس��ناد خريد اسلحه ميماند ،انتشار آنها بزرگترين
افتضاح جهاني را به پا ميكرد و خيليها در آمريكا آبرويشان ميرفت»( .خاطرات حسين
فردوست ،ص)22
یکی دیگر از روایتها درباره فرار طوفانیان در کتاب «س��راب یک ژنرال» آمده اس��ت.

نویس��نده این کتاب در مالقاتی که با برادر طوفانیان،محمدتقی داش��ته ،با او درباره
ماجرای فرار صحبت کرده اس��ت .به گفته او ،طوفانیان که به وخامت اوضاع پی برده
بود ،در جلس��ه شورای عالی نیروهای مس��لح در روز  22بهمن ماه شرکت نمیکند و
از ترس گرفتار آمدن به مخفیگاه مطمئنی پناه میبرد و همه تماسهای خود با خارج
از آن مکان را قطع میکند .ش��خصی که به نام طوفانیان دس��تگیر و به زندان قصر
منتقل میش��ود ،برادر وی هادی بوده اس��ت که در اس��ناد به دست
آمده این نکته کامال مش��هود اس��ت .به ه��ر روی طوفانیان
حداقل  6ماه در مخفیگاه خود پنهان بوده و طی این مدت
باره��ا محل اختفای خود را به منظور پیش��گیری تغییر
داده است تا اینکه بر اثر برنامهریزی خاصی در هفدهم
ش��هریور  1358با یک دس��تگاه س��واری بنز و مسلح
به هفتتیر و مسلس��ل ،در حالی ک��ه ریشدار بوده
اس��ت از مرزهای غربی کش��ور به ترکیه میگریزد.
از آنجا ب��ا فرزندان خود در آمریکا تماس میگیرد.
آنه��ا نیز با چند مقام آمریکای��ی -که با طوفانیان
آش��نایی نزدیک داش��تند -مذاکره میکنند و از
طریق سفارت ایاالت متحده در ترکیه ،کمکهای
الزم میشود تا طوفانیان بتواند خود را به آمریکا
برساند .شایعات مربوط به دستگیری طوفانیان در
روزهای اول انقالب از آنجا ناش��یشد که در آن
ایام ،پاس��داران انقالب ،منزل یکی از برادران او
به ن��ا م هادی را در ولنجک زیر نظر داش��تند و
ش��بی به تصور آنکه حس��ن طوفانیان را به دام
خواهن د انداخت ،خان��ه را محاصره کردند و به
اشتباه ،هادی را به جای حسن دستگیر و روانه
زن��دان کردند .گزارشهای خیلی محرمانه اول
تیر  ۵۸از مجموعه اس��ناد النه جاسوس��ی نیز
مؤی��د همین روایت اس��ت .در آنها به صراحت
تاکید ش��ده اس��ت که نیروهای انقالبی ،هادی
طوفانیان را بازداش��ت کردهاند( .مرکز نشر النه
جاسوسی ،اسناد النه جاسوسی ،ج ،۴۹ص )۶۱به
هر روی ،فراري دادن طوفانيان موجب ش��د بخش
قابل توجه��ي از واقعيتهاي تاريخی دوران پهلوی
مکتوم باقی بماند.

اوايل ش�هريورماه  1357كابينه ش�ريف امامي با شعار آشتي ملي جانشين
جمشيد آموزگار شد .در اين كابينه ارتشبد قرهباغي به سمت وزارت كشور
منصوب ش�د .در فاصل�ه کوتاهی فاجع�ه  17ش�هریور روی داد .صبح روز
جمعه  17شهريور هزاران تن از مردم تهران جهت يك راهپيمايي بزرگ به
خيابانها ريختند .از آنجا که دير وقت شب پیش از آن حكومت نظامي اعالن
ش�ده بود ،مردم اطالعي از ماجرا نداش�تند .بيشترين تجمع در ميدان ژاله
(ش�هداي فعلي) بود كه حدود  20هزار تن در اين ميدان تجمع كرده بودند.
از آنجايي كه نظاميان و كماندوها با وس�ايل مدرن ضد
شورش نتوانستند جمعيت را متفرق كنند ،در نتيجه بنا
به دستور مقامات باال ،راهپيمايان به رگبار گلوله بسته
شده و عده زيادي به شهادت رسيدند .ارتشبد قرهباغي
عامل كش�تار  17شهريور را ارتش�بد اويسي ،فرماندار
نظامي وقت ميداند .پس از اين واقعه بهرغم اينكه برخي
مقامات خواهان لغو حكومت نظامي بودند اما قرهباغي و
برخي ديگر صراحتا مخالفت كردند ...« :صورت جلسه
امضا ش�د و ش�اه هم بنا به رأي اكثريت اعضاي شوراي
امنيت ملي با ادامه حكومت نظامي موافقت كرد»( .ظهور
و سقوط سلطنت پهلوی)
پ�س از واقع�ه  13آب�ان  57و كش�تار دانشآموزان و
دانشجويان مقابل دانشگاه تهران ،كابينه شريف امامي
س�قوط كرد و ارتش�بد ازهاري مأمور تشكيل كابينه
شد .ازهاري كه اغلب اعضاي كابينه خود را از بين فرماندهان ارشد نظامي
برگزيد .قرهباغي را نيز به عنوان وزير كشور و مدتي نيز سرپرست وزارت
اقتصاد و دارايي معرفي كرد .پس از سقوط كابينه ازهاري ،همزمان با روي
كار آمدن كابينه بختيار ،ارتش�بد قرهباغي به س�مت رياست ستاد بزرگ
ارتش�تاران از سوي شاه برگزيده ش�د .ارتشبد قرهباغي در جلسه معارفه
 57/10/16كه در س�تاد بزرگ ارتشتاران تشكيل شد ،خطمشيهاي كلي
خود در جهت توسعه و بهبود وظايف و مأموريتهاي محوله به ستاد بزرگ
ارتش�تاران ،ادارات و س�ازمانهاي تابعه آن را تعيين كرد .در مدت اقامت
هايزر در تهران ،قرهباغي با وي روابط نزديكي برقرار كرد به طوري كه هايزر
و س�وليوان ،س�فير وقت آمريكا در تهران در عضويت قرهباغي در شوراي
سلطنت نقش مهمي را ايفا كردند( .مأموريت مخفي هايزر در تهران) عالوه
بر اين هنگامي كه شاه قصد ترك كشور را داشت ،هايزر تالش كرد قرهباغي

به تهران پرواز کرده و در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است و همین
امروز حدود  ۲۵تن از مدیران و رؤسای ساواک با آن هواپیما عازم
اسرائیل شده و از آنجا به آمریکا و اروپا خواهند رفت ».و خود ثابتی
در خاطراتش ادعا کرده در  ۹آبان ،برای آنکه به سرنوشت هویدا و
نصیری و داریوش همایون و تنی چند از سران زندانی شده رژیم
در دولت نظامی دچار نشود ،ایران را به مقاصد اروپا ترک کرده بود
و این با واقعیت سازگارتر است ،چرا که روزنامه اطالعات در تاریخ
هش��تم آبان  ٥٧عکس بزرگی از پرویز ثابتی چاپ کرد به اضافه
فهرس��تی از  ٣٤عضو سازمان اطالعات و امنیت کشور .اطالعات
نوشته بود این مأموران بلندپایه که ثابتی هم جزو آنهاست اخراج،
بازنشسته یا تصفیه شدهاند .زیر عکس نوشته شده بود «پرویز ثابتی
معروف به مقام امنیتی از مهمترین پست ساواک برکنار شد» .ثابتی
در نهایت به آمریکا رفت و نام کوچک خود را به «پیتر» تغییر داد.
برخی اخبار و تحلیلها حکایت از فعالیت جدی «مقام امنیتی»
ساواک در پوششهای مختلف و در خدمت مستقیم موساد و سیا،
در سالهای پس از انقالب دارد.

■■فرار ناموفق مقدم

فرار ناموفق ناصر مقدم که از نخستین روزهای تأسیس ساواک،
عضو این سازمان مخوف بود ،یکی دیگر از فرارهای معروف است.
کسی که ایده ایجاد کمیته مشترک ضد خرابکاری برای سرکوب
مخالفان سیاسی رژیم سابق را پرورانده و آخرین سمتش در ساواک،
ریاست بر آن در سال  1357بود .ساواك تحت امر او هم در واقعه
كش��تار  17ش��هريور و حوادث پس از آن از هيچ تالشي فروگذار
نكرد .در ماههاي پاياني عمر رژيم پهلوي ،مقدم ،رئيس ساواك در
ميان دولتمردان و فرماندهان نظامي و در واقع تصميمگيرندگان
حكومت نقش درجه اولي داش��ت و بويژه شخص شاه براي او ارج
و اعتبار قابل اعتنائي قائل بود .در تمام دوران كوتاه نخستوزيري
بختيار ،مقدم ارتباط بس��يار نزديكي با او داش��ت و جهت كنترل
اوضاع بحراني كشور كه ديگر زمام آن آشكارا از اختيار رژيم رو به
زوال پهلوي خارج شده بود ،از هيچ تالشي فروگذار نميكرد .ناصر
مقدم تصور نميكرد پس از پيروزي انقالب آسيبي متوجه او شود
و حتي اميدوار بود دولت بازرگان ش��غل و سمتي هم به او بدهد.
از اين رو از كشور خارج نشد و به انتظار حوادث آتي باقي ماند اما
روند تحوالت چنانكه او انتظار داشت پيش نرفت و پس از مدتي
زندگی مخفیانه دستگير و راهي زندان شد .چنانكه منابع موجود
نش��ان ميدهد او در زندان هم كماكان اميدوار بود بزودي رهايي
يافته و نزد دولتمردان حكومت جديد ارج و قربي پيدا كند .حتي
وعده ميداد پس از آزادي موجبات رهايي ديگر زندانيان وابسته به
حكومت پهلوي را كه با او هم بند بودند نيز فراهم خواهد كرد .وي
نيز مانند ساير بلندپايگان رژيم پهلوي محاكمه و به اعدام محكوم
شد و در شامگاه روز  21فروردين 1358به همراه  10تن ديگر از
كارگزاران كش��وري و لشكري رژيم پهلوي كه از جمله مهمترين
آنان سرلشكر حسن پاكروان ،دومين رئيس ساواك بود ،به جوخه
اعدام سپرده شد.

فرار از مهرآباد

را به عنوان يك رهبر نظامي به سايرين بقبوالند .قرهباغي پس از به دست
آوردن مس�ند رياست ستاد بزرگ ارتش�تاران ،در  57/10/23به عضويت
ش�وراي سلطنت برگزيده ش�د .او از تاريخ انتصاب به رياست ستاد تا روز
خروج شاه از ايران  14تا  26دي ماه  57تقريبا هر روز يا حتي بعضي روزها
 2بار براي مالقات با ش�اه به كاخ ني�اوران ميرفت .قرهباغي در هر فرصت
تالش ميكرد شاه را از تصميم خود به خروج از ايران منصرف کند .قرهباغي
پس از خروج شاه در يك اقدام بيسابقه -تا آن روز يك مقام نظامي بيانيه
سياسي صادر نکرده بود -پس از هماهنگي با بختيار طي
مصاحب�هاي ،ضمن تكذيب ش�ايعه كودتاي ارتش عليه
دولت بختيار ،گفت برابر قوانين و آیيننامههاي موجود
ارتش هر گونه تمرد و عمل خودس�رانه بشدت سركوب
خواهد شد و اعالم داشت ارتش از دولت قانوني حمايت
خواه�د ك�رد .او  6بهم�ن  57از فرمانداريهاي نظامي
خواس�ت با قاطعيت از هرگونه تجمع و حركت دستهها
جلوگيري ش�ود و ه�ر گونه حمل�ه انقالبي�ون به نقاط
حس�اس شهر را به سرعت س�ركوب کنند .پس از ورود
امام خميني به ايران و اعالم ايش�ان مبني بر تش�كيل
دولت جديد اين موضوع در جلسه كميته بحران مطرح
شد ،لذا قرهباغي و ساير فرماندهان سرسختانه از دولت
بختيار حمايت كردند.
قرهباغ�ي پ�س از ورود امام خميني باره�ا حمايت خود
را از دول�ت بختيار اعلام و طي بيانيههاي مختلف خط�اب به فرماندهان،
دس�تورات الزم را ب�راي س�ركوب انقالبيون ص�ادر ميكرد .پ�س از اعالم
همبس�تگي همافران نيروي هوايي با امام خميني و تسليم اغلب شهرها و
عدم كارآيي حكومت نظامي ،سران ارتش از ادامه مقاومت مأيوس شدند .از
اين رو شوراي عالي نيروهاي مسلح صبح روز  22بهمن  58در اتاق شوراي
س�تاد بزرگ ارتش�تاران تشكيل ش�د .در اين جلس�ه پس از ارائه گزارش
فرمانده�ان از وضعيت نيروهاي خ�ود و اظهارنظر چند تن ديگر ،در نهايت
مس�اله بيطرفي ارتش به اتفاق آرا تصويب شد .قرهباغي در خاطرات خود
اعلام بيطرفي ارت�ش را يك نتيجهگيري منطقي و مناس�بترين راهحل
براي اجراي دس�تورات ش�اه و حفظ تماميت وحدت ارتش ميداند .هايزر
ني�ز او را متهم ب�ه خيانت عليه همكارانش ميكند و مينويس�د كه وي به
دادگاههايي كه همكارانش را محاكمه و محكوم ميكرد كمك ميكرده است.

غالمعلی اویسی در بحبوحه انقالب  57بار دیگر به فرماندهی
نظامی تهران منصوب ش��د .او که به خاطر دستور قتلعام مردم
در  17ش��هریور  1357به قصاب تهران مش��هور شد ،در فاجعه
کش��تار مردم در  15خرداد  1342نیز نقش��ی اساس��ی داشت.
اویسی در زمره نخستین افسران عالیرتبه متواری رژیم پهلوی
بود که در  14دی  1357به بهانه معالجه ،تقاضای بازنشستگی
کرده و از ایران گریخت .از ديد حسين فردوست ،اويسي افسري
كمس��واد بود كه در ف��روش محمولههاي بزرگ ترياك دس��ت
داشت .قرهباغی او را متملق و دروغگو میدانست .او در  14دي
 1357به بهانه معالجه ،تقاضاي بازنشستگي کرد و از ايران خارج
ش��د .اويسي در زمره نخستين افس��ران عاليرتبه متواري رژيم
پهلوي بود كه با س��رمايه س��رويسهاي اطالعاتي غرب فعاليت
تروريس��تي عليه نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران را از خاك
عراق و تركيه آغاز كرد .او رهس��پار پاريس ش��د و به ش��بكهاي
پيوس��ت كه با همراهي بهرام آريانا ،اش��رف پهلوي ،رضا پهلوي
و علي اميني و با مس��اعدت مالي سازمانهاي اطالعاتي آمريكا
و انگليس و اس��رائيل سرگرم طرح نقش��ه كودتا در ايران بودند.
روزنامه فيگارو چاپ فرانسه  4روز پس از ورود اويسي به پاريس
در گزارش��ي نوشت« :اويسي سعي ميكند كارتر را به انجام يك
كودت��اي نظامي در ايران متقاعد کند» .اويس��ي ابتدا به كمك
جمعي از س��لطنتطلبان و نظاميان فراري حكومت س��رنگون
ش��ده شاه ،س��تادي را در پاريس تشكيل داد و اقدام به تشكيل
«ارتش آزاديبخش ايران» کرد .در چارچوب اين ارتش يك گروه
نظامي در تركيه پشت مرزهاي ايران و يك گروه نيز در آن سوي
مرزهاي عراق تدارك ديده شدند اما در عمل وي نتوانست كاري
از پيش ببرد .تيمسار قرهباغي آخرين رئيس ستاد ارتش رژيم شاه
ميگويد« :اويس��ي فردي دروغگو و متملق بود .او در دورهاي كه
ازهاري نخستوزير شد ،در تالش براي رسيدن به اين مقام بود
اما وقتي اوضاع را نامناسب ديد ،به دنبال تهيه گذرنامه و خروج
از مملكت ش��د» .قرهباغي ميگويد« :موضوع خروج اويس��ي در
شرايط بحراني كشور را با شاه در ميان گذاشتم ولي او فقط گفت:
اش��كالي دارد؟ چه كار كنيم ميگويد مريض است »...فردوست
در خاطرات خود درباره اويس��ي مينويس��د« :زماني كه فرمانده
ژاندارمري بود ،س��هم خود را از ترياكهاي وارده از افغانستان و
تركيه بر ميداشت و زنش در كرمان تشكيالت سازماندهي فرم
ترياك در خانه داشت .او ترياكهاي مكشوفه را نيز بلند ميكرد
و ميفروخت .گاه روزنامهها مينوش��تند كه مث ً
ال در زيرس��ازي
ً
يك نفتكش يك تن ترياك كش��ف ش��ده است .قاعدتا بايد اين

قرهباغ�ي  23بهمن  1357هنگام اطالع از تح�ت تعقيب قرار گرفتنش از
سوي كميته انقالب اسلامي در منزل يكي از دوستان خود به نام مستعار
اردش�ير مخفي شد .قرهباغی در حال عزیمت به محل کارش در لویزان ،در
خیابان گرفتار ترافیک و ازدحام جمعیت میشود و به طور اتفاقی به منزل
یکی از دوستانش میرود تا چند تماس تلفنی بگیرد .او در آنجا درمییابد
که پادگان لویزان به تصرف نیروهای مردمی درآمده ،همچنین
منزلش تفتیش ش�ده و نیروهای انقالب�ی در تعقیب او
هس�تند .بدین س�ان دوره اختفای  14ماهه ارتشبد
قرهباغ�ی آغاز میش�ود تا اینکه س�رانجام با یک
شناس�نامه جعلی موفق به فرار از ایران میشود.
وي در مدت  14ماه اختفا در تهران به طور مرتب
مح�ل اقامت خود را عوض ميكرد .در اين مدت
جز همسر وي در پاريس ،تنها چند نفر از محل
اس�كان او اطالع داشتند .س�رانجام قرهباغي
با همكاري چند تن از دوس�تانش توانس�ت
شناسنامهاي به نام «احمد كوپاهي ،صادره
در س�ال  1320و متولد تبريز» جعل كرده
و رواديد س�فر به خارج از كشور دريافت
كند .او س�پس با تغيي�ر قيافه از طريق
ف�رودگاه مهرآب�اد عازم پاريس ش�د.
قرهباغ�ي پس از خ�روج از ايران بعد
از مدتي سكوت در  12خرداد 1359
طي بيانيهاي اعالم كرد «در س�قوط
ش�اه و تغيير رژيم هيچگونه نقشي
نداشته اس�ت» .بر اساس سند كد
 5196آرش�يو مركز اسناد انقالب
اسلامي ،در  61/7/12وي ط�ي
مالقاتي ب�ا رضا پهلوي در مراكش
اعلام ك�رد حاض�ر اس�ت «با هر
گروه سياسي» با هر ايدئولوژي كه
داشته باش�ند مالقات و گفتوگو
کند تا بر س�ر تعيي�ن يك پلتفرم
تازه سياسي به توافق برسند.

غالمرضا ازهاری

تاج شاهنشاهی با  3380قطعه الماس و  50قطعه زمرد368 ،
حبه مروارید و با وزن  2کیلو و  80گرم و از نظر قیمت غیرقابل
تخمین و تاج ملکه با  1646قطعه الماس و تعداد معتنابهی از
جواهرات دیگر و طال به ارزش دهها میلیون دالر از کشور خارج
شد .شاه و ملکهای که تاجشان را نیز با خود میبرند ،صرفا برای
مسافرت از کشور خارج میشوند؟
در کنار خروج و فرار شاه از ایران ،بسیاری از بستگان رژیم
پهلوی نیز همزمان با بحبوحه انقالب از کشور خارج میشوند.
احس��اس اینکه رژیم در حال فروپاشی اس��ت و هیچ امیدی
به بقای آن وجود ندارد ،موجب میش��ود بس��یاری از مقامات
کش��وری و لشکری از جمله تعداد زیادی از ارتشبدها پیش از
وق��وع انقالب فرار را بر قرار ترجیح دهند اما هزینه این فرارها
نیز بر دوش مردم اس��ت .به عب��ارت دیگر این فرار برای مردم
کمهزینه نیس��ت .طی  2ماه ش��هریور و مهر  1357سیزده
میلیارد دالر توسط مقامات دولتی که یا در آستانه فرار بودند یا
قصد فرار داشتند ،از کشور خارج میشود .بسیاری آنها از ماهها
پیش زن و فرزندانش��ان را راهی خارج از کشور کرده بودند و

س��ران فراری رژیم پهلوی چ��ون وضعیت انقالب و امکان
در ادام��ه خود نیز به آنها ملحق ش��دند .در بحبوحه انقالب و
در حالی که بس��یاری از ادارات در اعتصاب به س��ر میبردند ،سقوط نظام شاهنش��اهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال
کارکنان بانک مرکزی ،پانزدهم آذرماه  ،57نام خارجکنندگان خود از کش��ور کردند .بر اس��اس جمعبندی برخی گزارشها
درباره همه دزدیها و اموال به سرقت رفته
ارز را طی فهرستی منتشر میکنند .درباره
داراییهای ملی که ش��اه و خانوادهاش از فرار س�ران رژیم پهل�وی از این جهت توس��ط این خاندان میتوان این رقم را تا
س��الها قبل از انقالب بوی��ژه درماههای مهم اس�ت که عمده فراریها در همان  100میلیارد دالر هم برآورد کرد.
آخر رژیم از ایران خارج کردهاند ،اردش��یر سالهای اول ،از فعالترین عناصر برای
ب��ا این هم��ه یک��ی از موضوعاتی که
زاهدی از محرم��ان دربار پهلوی ،چنین بازگرداندن س�لطنت هستند .اتفاقات محل کنج��کاوی برای مطالعهگران تاریخ
نوش��ته است« :دادس��تان تهران در زمان ریز و درشت و فعالیتهای براندازانهای معاصر بوده ،فرار و چگونگی فرار بسیاری
شریف امامی فهرس��ت دقیقی از افرادی ک�ه در س�الهای اول انقالب توس�ط از این افراد اس��ت .واقعیت آن است که با
که پولهایی را به ش��کل ارز خارج کرده گروهکهای مختلف انجام ش�د ،یا به همه اطالعاتی که در این زمینه منتش��ر
بودند ،استخراج کرد .در میان این فهرست بازماندگان سلطنت مربوط است یا آنها شده اس��ت ،هنوز نحوه خروج بسیاری از
شخص اعلیحضرت به خروج  31میلیارد نقشی در اقدامات براندازنه ایفا میکنند وابستگان رژیم پهلوی در سایهای از ابهام
قرار دارد .اگر چه اقوال فراوانی پیرامون فرار
دالر از کش��ور متهم ش��ده بود» .اردشیر
زاهدی (داماد محمدرضا پهلوی) تنها مقام رسمی رژیم بود که و خروج هرکدام از عناصر رژیم سابق مطرح شده است و حتی
در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای خودشان نحوه خروج خود را توضیح دادهاند اما معموال بخشی
از واقعیت پیرامون این فرارها جزو ناگفتههاس��ت .تا جایی که
اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تالش کرد.

اسنادی که بعدها فاش میشود حکایت خواهد کرد که مثال
چه کس��انی در داخل یا کدام دس��تگاه جاسوسی خارجی در
فراری دادن افراد مختلف چگونه ایفای نقش کردهاند؛ اسنادی
که از س��وی دس��تگاههای اطالعاتی خارجی به مرور و با در
نظر گرفتن همه مسائل سیاسی و اجتماعی منتشر میشود
و اینگونه نیس��ت که براحتی در اختیار عم��وم قرار گیرد .به
عنوان مثال بخشهایی از اسناد موجود در انگلستان مربوط به
سالهای حکومت رضاخان قرار است تا سال  2053در بایگانی
و خارج از دسترس باشد.
فرار س��ران رژیم پهلوی از این جه��ت مهم مینماید که
عم��ده فراریها در همان س��الهای اول ،از فعالترین عناصر
برای بازگرداندن س��لطنت هس��تند .اتفاقات ریز و درشت و
فعالیتهای براندازانهای که در س��الهای اول انقالب توس��ط
گروهکهای مختلف انجام ش��د ،یا به بازماندگان س��لطنت
مربوط اس��ت یا آنها نقشی در اقدامات براندازنه ایفا میکنند.
از جمله این اقدامات براندازنه ،کودتای نوژه است که با دخالت
مس��تقیم یکی از همین فراریها ش��کل میگیرد .غالمعلی

اویسی از زمره نخستین افسران عالیرتبه متواری رژیم پهلوی
بود که با سرمایه سرویسهای اطالعاتی از جمله سیا و موساد،
فعالیته��ای تروریس��تی را از خاک عراق و ترکی��ه آغاز کرد.
فرمانده ش��اخه نظامی کودتای نوژه س��رهنگ دوم بازنشسته
ژاندارم��ری محمدباقر بنیعامری از هم��کاران فعال و نزدیک
اویس��ی بود .اویسی در این مسیر با انور سادات ،رئیسجمهور
مصر و صدام حسین ،رئیسجمهور عراق و مقامات آمریکایی
از جمله الکس��اندر هیگ ،وزیر خارج��ه آمریکا مالقات کرد.
آنچنان که ریچارد برت ،تحلیلگر غربی در نیویورک تایمز مورخ
 18ژوئن  1980به نقل از ارتش��بد فراری اویس��ی مینویسد:
«انفجاری در شرف تکوین است ،شکی نیست که رژیم تهران
روزه��ای آخر خود را س��پری میکند» .کودتایی که اویس��ی
برنامهریزی کرده بود ،به س��رانجام نمیرسد .پیش از کودتای
نوژه همکاری سران پهلوی با فرقههایی در جنوب ،غرب ،شرق
و شمال ایران برای مقابله با جمهوری اسالمی جدی است.
در این شماره از یادآور ،اشارههایی به فرار برخی از مقامات
رژیم پهلوی داشتهایم.

ازهاری و قصاب تهران به بهانه مریضی گریختند
ترياكهاي مكشوفه به سازماني خاص در دادگستري تحويل داده
ميش��د ولي اويسي آن را عوض ميكرد و به جايش مادهاي كه
مخلوطي از چند گياه است تحويل ميداد كه رنگ و بوي ترياك
داشت .اويسي از اين طريق طي چندسالي كه در ژاندارمري بود
حداقل  5ميليارد تومان دزديد و همه را دالر كرد و به خارج برد».
یکی دیگ��ر از ارتش��بدهای ف��راری غالمرضا ازه��اری بود.
محمدرض��ا پهلوی در  15آبان  1357طي س��خناني خطاب به
مردم ،روي کار آمدن دولت نظامي ازهاري را اعالم کرد .فردوست
اين واقعه را چنين توضيح ميدهد« :محمدرضا تنها شانس خود
را در دولت نظامي ميدانست و ازهاري را بهترين مهره تشخيص
داد ،زيرا يک آمريکايي تمام عيار بود .درس��ت است که ازهاري
يک افسر پشت ميز نشين بود ولي ارتشبد بود و سالها رياست
س��تاد ارتش را داشت و آمريکاييها در پشت او بودند» .ازهاری
که سابقه فرماندهی ارتش یکم ،نمایندگی نظامی ایران در سنتو
و ریاست ستاد مشترک ارتش را در کارنامه داشت ،در همان ابتدا
با بس��تن روزنامههای منتقد و ایجاد حکومت نظامی در شبها،
سعی کرد در دل مردم انقالبی ،وحشتی ایجاد کند .برژينسكي در
خاطرات خود چنين مينويسد« :من به شاه گفتم اياالت متحده
آمري��كا در بح��ران كنوني به طور تام و تم��ام و بدون هيچگونه
قيد و ش��رطي از شما حمايت ميكند .شما از حمايت كامل ما
برخورداريد .ثانياً ما از تصميم شما چه راجع به شكل و چه راجع
به تركيب حكومت مورد نظرتان حمايت خواهيم كرد و ثالثاً ما،
تكرار ميكنم ،ما ش��ما را به هيچ گونه راهحل خاصي تش��ويق
و ترغيب نميكنيم .س��پس با توجه به گزارش س��وليوان مبني
بر اينكه وي و س��فير بريتانيا به ش��اه درباره تشكيل يك دولت
نظامي هشدار دادهاند ،خطاب به او افزودم اميدوارم روشن كرده
باش��م و به سفيرمان نيز دس��تور داده شده تا اين نكته را روشن
كند كه ما ش��ما را براي در پيش گرفتن جهت خاصي نصيحت
يا ترغيب نميكنيم ...به نظر من مش��كل شما اين است كه بايد
دس��ت به يك سلسله اقدامات خاصي بزنيد كه اقتدار شما را به
نحو مؤثر نش��ان دهد .شاه بسادگي پاس��خ داد :چشم» .اتفاقی
که افتاد اما این بود که تظاهرات مردم در تهران و شهرس��تانها
اوج گرفت ،موضوعی رئیس کابین ه نظامی توقع آن را نداشت ،از
این رو دستور قتلعام مردم را بویژه در عاشورای سال  57صادر
کرد اما با زیاد ش��دن روزبهروز اعتراضات ،ارتشبد که شکست و
مجازات را میدید ،به بهانه بیماری استعفا و در اواسط دیماه 57
به آمریکا فرار کرد .در خارج از کشور فعالیت سیاسی نداشت اما
با هژبر یزدانی در تأسیس یک بانک همکاری کرد.

غالمعلیاویسی

گروه یادآور :محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران میگوید:
یک مدتی اس��ت که احساس خس��تگی میکنم و احتیاج به
اس��تراحت .گفته بودم تا دولت مستقر شود ،مسافرت خواهم
کرد .او درباره مدت س��فرش هم میگوید :بس��تگی به حالت
مزاجی من دارد!
پهل��وی دوم اگرچه تالش میک��رد با اس��تفاده از عنوان
«مسافرت» ظاهر مناس��بی به خروج خود بدهد اما همزمان
و بی��رون از فرودگاه مهرآباد ،مردم داش��تند با «فرار» ش��عار
میساختند .مردمی که از واژه «فرار» برای خروج شاه استفاده
میکردند ،درست حدس زده بودند .خارج کردن میلیاردها دالر
از جواهرات سلطنتی و ارز و ...در چمدانهایی که چند روز قبل
و با چند پرواز جداگانه به مقصدهای از پیش مش��خص شده،
فرستاده شدند ،جایی برای تردید باقی نمیگذاشت که این سفر
یک سفر عادی نیست و بیشتر به همان فرار شباهت دارد ،چرا
که به گفته رئیسکل تشریفات دربار ،آغاز عملیات خروج شاه
و همراهان��ش  24دیماه  57بود .فرح دس��تور داد  384عدد
چمدان و صندوق بسته شود و به دستور او تنها در یک مورد

فرار دسته جمعی

پروی��ز ثابتی ،معروف به «مقام امنیت��ی» ،یکی از اصلیترین
مهرههای س��اواک بود که پیش از انقالب از ایران گریخت .او که
در دوره نصیری ،رئیس س��اواک ،به س��مت مدیرکل اداره س��وم
سازمان اطالعات و امنیت یا به عبارتی ،رئیس امنیت داخلی کشور
منصوب شد ،در آخرین روزهای زوال رژیم پهلوی ،طرفدار سیاست
سرکوب تظاهرات بود و همواره تأکید داشت دولت باید با قاطعیت
تمام ،تظاهرات را سرکوب کند .به همین دلیل ،پیشنهاد داده بود
عنان کار را دس��تکم برای مدتی کوتاه به س��اواک و او بسپارند
تا با س��رکوب قیام مردم و کشتار آنها بتواند رژیم پهلوی را سرپا
نگه دارد و آرامش را به ش��هرها بازگرداند( .عباس میالنی،1380 ،
معمای هویدا ،انتش��ارات اختران ،ص  .)390فردوست درباره نگاه
تالشهای ثابتی برای در دست گرفتن قدرت مینویسد :در زمان
نخس��ت وزیری ازهاری و بختیار ،ثابتی بدون اطالع قبلی حداقل
هفتهای  2بار به دفتر میآمد و بیشتر اخبار تظاهرات را میداد که
قب ً
ال به اطالع دفتر رس��یده بود؛ احساس کردم از این مالقاتهای
بی��ش از حد و بدون موضوع منظ��وری دارد .ثابتی بیش از حد از
مأموریت و ریاست من در تمام پستهایم تعریف میکرد و مدعی
بود پس از رفتن من ساواک بینظم و انضباط شد و از نظر فساد و
سوءاستفاده به سطح زمان تیمور بختیار سقوط کرد .میگفت همه
در ساواک و ارتش و ...شما را دوست دارند و قبول دارند .احساس
کردم ثابتی تصور میکند چون وضع قاراشمیش شده ،چه بهتر که
من بختیار را کنار بزنم و خود حکومت کنم تا ثابتی نخستوزیر
ش��ود! صریحاً نگفت ولی منظورش روشن بود .قرار گذشته بودم
ش��بها به ثابتی تلفن کنم و آخرین اطالعات را تا آن لحظه از او
بگی��رم؛ چنین میکردم؛ تا حدود  10روز قبل از انقالب که ثابتی
برای خداحافظی به دیدنم آمد و گفت میخواهد به آمریکا برود و
همتای آمریکایی او در سفارت برایش مسجل کرده که در «سیا»
شغلی به او واگذار خواهد شد ،از این جهت راضی به نظر میرسید.
قرار شد پس از رفتن او با همان شماره با عطارپور تماس بگیرم و
آخرین وضعیت را بپرس��م؛ بعد از رفتن او شبها از کلوپ «ایران
جوان» ب��ه عطارپور تلفن میکردم تا باالخ��ره  5ـ  4روز قبل از
انقالب عطارپور نیز اطالع داد که فردا به خارج خواهد رفت .او گفت
به اس��رائیل میرود و سازمان امنیت اسرائیل از او برای کار دعوت
کرده اس��ت( .فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،موسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاس��ی ،1393 ،ص  473تا  )476بنا
بر یکی از گزارشهای س��اواک به تاریخ اول آبان  ،۵۷پرویز ثابتی
با نام مستعار «عالیخانی» از طریق فرودگاه مهرآباد و با پروازی به
مقصد نهایی لندن از کش��ور خارج شد .اگرچه روایت دیگری هم
وج��ود دارد که طبق آن ،در روز  ۱۵آبان  ۱۳۵۷عدهای از مدیران
بلندپایه ساواک مانند پرویز ثابتی و عضدی با عدهای از زندانیان که
به موجب ماده  5قانون حکومت در طول ماههای ش��هریور و مهر
بازداشت شده بودند ،در زندان دیدار و خداحافظی کردند و عضدی
به یکی از زندانیان سرش��ناس گفت« :یک هواپیمای مس��افری
شرکت هواپیمایی «العال»متعلق به اسرائیل مستقیما از تلآویو
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