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باتشکرازاينکه بخشی ازکتاب خمينی درفرانسه را منتشرکرده ايد  مطلبی ازان کتاب باواقعيت واسناد  ،جاويد ايران
  موجود ھماھنگ نيست 

  >سالھا بود که شاپوربختيارميکوشيد باسفارت امريکا درتھران حسن رابطه برقرارکندمده است <آمزبور بنقل ازکتاب 

مريکا سندی است که حقيقت رابازگو ميکند در اسناد آاسناد محرمانه سفارت  نوشته مزبور باواقعيت ھمراه نيست
مريکا آفته بختياربيش ازديگرانی که باسفارت مريکا که دقيقا وبکرات مورد مطالعه ومستند تحقيق قرارگرآسفارت 

 ١٣٣٢ذرماه سال آمريکا درتھران بتاريخ آدرتھران تماس داشته اند درتماس مداوم بوده است واولين تماس اوباسفارت 
   .بوده است ١٣۵٧سال قبل از شورش  ٢۵يعنی 

درجلد ن آموارد واسناد داشته است که  تماس بختيار باسفارت چه مستقيما ويا بوسيله عبدالرحمن برومند مرتبا ادامه
  اسناد سفارت منعکس است  ٢٠و ٣٨

مريکا درمالقات محرمانه ای آ> کاردارسفارت ھويزوندرحاليکه معاون وزارت کاربود درخانه < ٣٢بختياردرسال 
  درخواست محرمانه نگاھداشتن مالقات ھا واظھاراتش راداشته است

مريکا باگرمی بيشتری ادامه داد وحتی آرتباط خود را باسازمان اطالعاتی وا بختيارپس ازخروج ازايران نيز تماس
به بختيارمعرفی وازبختيارخواسته شد که اقداماتش بااطالع از طرف سيا  بسمت مامورمخصوص  تيمسارمخاطب رفيعی

  )٣٨اسناد سفارت جلد ( فيعی باشد مخاطب ر

ظاھرا  > نيست اومريکا ھست ولی نام من <آه بسياری دراسناد نام عددرکتاب يکرنگی خودش مدعی شده که < بختيار،
   .قای نھاوندی ازادعای ناموجه وکذب بختيارکسب موضوع کرده استآ

قای نھاوندی ارسال آازجاويد ايران درخواست ميشود که متن باال رابھرطريق که مصلحت ميداند برای اطالع عامه ونيز 
 .دارند

  بااحترام                                                                      

*****  
مبنی براينکه تلگراف و اسناد رمز رژيم در اختيار دشمنان ايران  اسالمیجمھوری  پيشن بدنبال شکايت رژيمسالھا 

ای سالھا دستگاه ھايی بر و يسی است(منظور آمريکا است) گذاشته می شود کارخانه کريپتو آگه؛ که يک موسسه سو
روخته مطلب مفصلی در تارنمای خود گذاشته بود مبنی براينکه تيمسار مخاطب تھيه تلگراف و اسناد رمز به ايران می ف

ران مسئول امور رمز و محرمانه وزارت امور خارجه بوده است و سپس در پستی در سفارت ايران رفيعی که مدتی در اي
اسناد محرمانه را در اختيار مقامات آمريکايی می گذاشته است.  در واشنگتن انجام وظيفه ميکرده است، بطور مرتب

ی در قيد حيات نيست ولی از اين نمونه خيانت ھا در ميان بسياری از کارمندان وزارت مروز تيمسار مخاطب رفيعاالبته 
ايران) نبودند ھرگز و چادر اين عوامل نفوذی (ستون ھای خيمه اگر بوده است. در جريانخانه ھای حساس کشور، 

آمريکا و جامعه گوآدلوپ نشين وابسته به موسسه آسپن و کالب روم وديگر عواملشان موفق به اجرای توطئه بزرگ 
اين ستون ھا که جا خالی کردند، مثل قره نی، فردوست؛ مخاطب  نگون کردن خيمه و چادر ايران نمی شدند.قرن در سر

  ، ايران به سراشيب سقوط افتاد. يگرانو د ، سرھنگ عقيلی پور،وسسه آسپن)رفيعی، منوچھر گنجی (معرفی کننده م

 ک-ح


