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  پرویز ثابتی آقایپیرامن  گفته های 
  حقوقدان - اميرفيض

 پرويز ثابتی است را آقای عرفان قانعی با آقای> که گفتگوھای دامگه حادثه درروزنامه کيھان لندن بخشھائی ازکتاب <
تحت عنوان <من رحيم  ١۴٠۴قائی بنام <رحيم شريفی> درروزنامه  کيھان شماره آمنتشرساخته  و ١٣٩۶درشماره 

 اتھامات مقام امنيتی به شاپوربختيارعاری ازحقيقت ومغرضانه است> به رد مطالب عنوان شده از -ريفی دفاع ميکنم ش
  .ثابتی  پرداخته است آقایسوی 

است نه کل کتاب  درکيھان شماره باال رحيم شريفی آقایثابتی واعتراضات  آقایاين تحريردررابطه ومحدود به اظھارات 
    .ثابتی آقای

ايستادگی درمقابل نادرسی ھا  مرتبه ازوظائف اجتماعی واخالقی،اعلی يت ولزوم اين تحريربدان سبب الزم افتاد که اھم
   .باقصه چه تفاوتی خواھد يافت ودفاع ازواقعيت ھاست واگراين ياری به جريان تاريخ داده نشود تاريخ

  قاعده حقوقی درشهادت 

ھمراه باشد چراکه ھم اظھارات  ،ن درتعارضآموقعيت شھادت وارجحيت تحريرحاضرايجاب ميکند که بااشاره ای به 
   .رحيم شريفی  که درجريان تعارض در موضوع واحد قرارگرفته اند آقایثابتی نوعی شھادت است وھم اعتراضات  آقای

   .مستقراست ،شخصيت ومقام وموقعيت شھود بر ،حکم استخراجی براصالت شھادت دوشاھد متعارض

 قرار امنيتی واطالعاتی کشور شخصيتی معرفی کرده که سالھا درمرکزدستگاه( ار احد ازشھود ،ثابتی آقای ،کيھان لندن
رحيم  آقایودرمقابل شاھد ديگريعنی  )اه بوده استآگداشته وبه اقتضای اين شغل ازمحرمانه ترين اسراردولت ومملکت 

 با هدرمقابل رچه مراتبی بوده که بتوان شھادت اورامعرفی نکرده ومعلوم نيست که مقام وموقعيت شاھد د شريفی را
 رحيم شريفی قائل به موقعيت فرھنگی و آقایثابتی قرارداد ونکته اين جاست که ھرقدرھم که بخواھيم برای  آقایشھادت 

 اجتماعی وسياسی بشويم درارزيابی شھادت دوشاھد دچاربی احتياطی مفرط شده ايم  فکرميکنم يک مثلی ميتواند ضعف
  .اجبران کندمرا توضيح 

دريک تصادف رانندگی يک افسرراھنمائی که سالھا درمرکز بررسيھای تصدفات رانندگی فعال است اظھارنظرفنی ميکند  
   .ن محل رد ميشده يک اظھارنظر ديگری مينمايدآدرمقابل يک گاری چی ھم که از

 چی بعلت نداشتن تخصص و ارد که به شھادت گاریحضوراين دونفر دردادگاه بعنوان شاھد قضيه جای بحثی باقی نميگذ
   .احاطه به مقررات رانندگی ومسائل تابعه اعتباری داده نميشود

ثابتی است ولی  آقایرحيم شريفی براظھارات  آقایاين مختصری که عرض شد قضاوت کلی و قضائی نسبت به اعتراض 
 نسبت به موضوع را           ِ مده، قضاوت  آبه ميان  واتھام یرحيم شريفی باب تکذيب وغرض ورز آقاینجا که دراظھارات آ از
  .گاھی شاھد، به يافت حقيقت واصالت موضوع, متوجه ميسازدآيعنی اتکای به شخصيت وموقعيت و ،اصل از

رحيم شريفی  آقایثابتی ودفاع  آقایاين تحريربه تبعيت ازلزوم يافت حقيقت واصالت دراعالم موضوع ازطرف  ،بنابراين
   .تنظيم  ميشود
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  ؟ثابتی چه بوده است آقایاعالم 

سوال بسيارمھم راچنين اين  بختيارباانگلستان سوال شده  وايشان  آقایتماس درمورد قانعی  آقایبوسيله ثابتی  آقایاز
   :پاسخ داده اند

يکرده سھا حقوق دريافت مي<شاپوربختيارموقعی که رئيس اداره کارخوزستان بودباانگليسی ھامربوط شده است وازانگل
 آقایبوسيله  ن اسرارآکه  اسرار خانه سدان رئيس شرکت نفت ايران وانگليس است  کتاب ثابتی آقایاست> مستند 

رارتباط باشرکت نفت کسانی که دازدرجريان ملی شدن نفت بصورت کتابی منتشرو ١٣٣٠دکتربقائی فاش گرديد و درسال 
   .ده شده استدريافت ميداشته اند نام بروحقوق ومزايا  فعال بوده

  )منتشرشده است ١٣٣١اسماعيل رائين درسال  آقایصفحه بوسيله  ۴٠٢(کتاب  اسرارخانه سدان در

 وکيل دادگستری و دکترعلی سياسی آقایبوسيله  ،<اگربه بدھکار رو بدھی طلبکارميشود> :ضرب المثلی که ميگويد
   :ودچنين تعبيرشده ب )امورقضائیراه نمای کاراموزی وکالت در(استاد 

  تبديل به مدعی ميگردد> ،عليهرعايت کامليت نشود مدعی  ،ای موضوع<اگردرادع  

ثابتی نسبت به وابستگی شاپوربختياربه انگليس رعايت کامليت واھميت موضوع نشده است ودرکالمی  آقایدراظھارات 
ت استناد شده ودرکمال تاسف بل نوشته شده اسسال ق ۶٠اھميتی بنقل قولی ازکتابی که حدود  ن باآساده موضوعی به 

  .ثابتی ميکند آقایمورد نظر    ِ وع  استناد به کتاب ھم ناقص وايجاد وسواس دراثبات موض

جمله دريافت حقوق ويادستمزد بين دونفرويايک شخصيت حقوقی ويا فرد رف وجود رابطه مالی واز             ِ توضيح اينکه ص  
عملی که سبب تعلق حقوق ميشود عاملی است که جرم وکارخالف قانون محسوب نميشود بلکه ماھيت فعل و ،عادی

   .ارتباط بين دريافت حقوق وجرم رامسلم ميسازد

 آقای ورده معھذاآباحقوق دريافتی نوشته ونمونه ای ھم  نکه درکتاب اسرارخانه سدان رابطه عمل شاپوربختيارراآ با 
وياتصورکرده اند که صرف اعالم  کمک گرفته اندحافظه  از ت واين بدان معناست که يان کوتاھی کرده اسآدربيان  ثابتی 

  .ی برای اثبات اظھارات ايشان خواھد بودن کتاب مسطوراست کافآدريافت حقوق که در

است که بين کارفرما وکارمند وياکارگربطورشفاھی وياکتبی منعقد ميشود وچون  حقوق ودستمزد ناشی ازقراردادی
عمل، عملی باشد که غيرقانونی است واگرعمل غيرقانونی باشد، عنوان متعلق به لق به                    َ بالطبع نميتواند متع   ،ستداد اقرار

وعليه  ه  ازشرکت نفت پول دريافت است (درکتاب اسرارخانه سدان ھم روزنامه ھائی ک ومزدوری بيگانه  جيره خواری
 درابطه بامريکا آن سيای وامروزه سازما )٢٧۶دولت تبليغ ميکردند جيره خوارومبلغان خارجی ناميده شده اند   صفحه 

   .ازواژه بسته سياسی استفاده ميکندعوامل وستون پنجم  خود درکشورھای ديگر 

  حقوق بختیاراز شرکت نفت بابت چه خدمتی بوده ا ست

  نامه محرمانه                                                           

نفت درکنفرانس بين المللی کار درژنونطق شديدالحنی عليه شرکت يکی ازنماينگان شرکت  ١٩۴٨نوامبر ٢١درتاريخ 
ليندن به من پيشنھاد کرد  آقای  ،ايراد نمود که ممکن است متن نطق مزبوردرحزب توده روزنامه مردم تنظيم شده باشد

ق مزبورقبل که معاون اداره رئيس کلی شرکت نفت ودکتربختياربه اين نطق جواب بدھند وچون مطمئن نيستم که متن نط
بادان برسد (ازقرارواصله مشاراليھم تادوروز ديگربايد مراجعت کنند)  آاز مراجعت مصطفی فاتح ودکتربختياربه 

نھا برای مطبوعات ھم آھای الزم راھرچه زودتربرای ايشان  ارسال داريد ممکن است متن  است متن نطق خواھشمند
  )٢٧۶صفحه  -وتبليغات شرکت نفت    رئيس کل انتشارات –(استاکيل        .مفيد باشد
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مبارزات ملی شدن نفت بطرفيت شرکت نفت درجريان حادی قرارداشت که شرکت نفت  ،ن زمانآناگفته پيداست که 
ن جريده آرای درج  به به ھمراه پول بو ھا مينوشت ويادرلندن تھيه ميشد رادرجھت سياست خود برای روزنامه مقاالتی 

   .ن حق الدرج بود وھيچ سند ومدرکی ھم درميان نبودآ که عنوان ھا داده ميشد

 نھاآحمايت ميپرداخت واھميت  مبالغی برای جلب روزنامه ھای کم محصوالت خودگھی آن شرکت نفت بعنوان آوه برعال
سند ونمونه ازروابط شرکت نفت وروزنامه ھای جيره  ۵دردنبال توضيح  - ٢٧٧جلب ميکرد (ھمان ماخذ صفحه  را

  شده است)خوارچاپ 

رئيس اداره کارخوزستان  ،شاپوربختيار آقای که برنامه دولت برملی شدن نفت مستقروفعال بودهزمان حساسی  ان ندرچ
ونطق اوراھم شرکت نفت تھيه  ماموردفاع ازشرکت نفت ميشود محرمانه ازطرف شرکت نفت دولت شاھنشاھی ايران،

ن است که نشان آاين عمل وماھيت  ،باشاپوربختياراستشرکت نفت يضاح وعامل رابطه حقوقی قابل است. اين عمل کندمي
 مت رياست اداره کارخوزستان تابرسد به معاونت وزارت کاردولت ايران ونھايتا نخست وزير                      ِ ميدھد شاپور بختيار ازس  

  .نھم درحدی که نطقش رادولت انگليس تھيه ميکرده استآشاھنشاھی ايران عامل ونوکروسرسپرده انگليس بوده 

 اگر ن، گشاينده مجرای اتھام وابستگی شاپور بختياربه انگليس نيست وآصرف اتھام دريافت حقوق بدون علت وسبب  
واسناد سری خانه سدان دسترسی نبود ممکن بود بختياروياھمين زاد شده وزارت خارجه انگلستان آبه گزارش محرمانه 

شبھا ودرايام فراغت  کارخوزستان دولت شاھنشاھی ايران ه کلی مدعی ميشدند که دکتربختياررئيس اداررحيم شريف آقای
   .کشی خانه رئيس شرکت نفت حقوق دريافت ميکرده است جارو با

بنظرميرسد به ھمان سندی که مورد استناد ايشان قرارگرفته يعنی کتاب اسرارخانه سدان  ثابتی  آقایی عالوه بربی توجھ
مد آکه به معنای رفت و ارتباطياط حرکت کالمی داشته است. استفاده از واژه بيش ازحد قابل تصوردرجاده احتکه ايشان 

   .ن مھم يعنی وابستگی سياسی بختياربه انگلستان نيستآنھاست متناسب برای اثبات آمعاشرت وامثال  و

کا که مريآسال) ونيراسناد سفارت ٣٠نجاست که باوجود اسناد منتشره ازطرف وزارت خارجه انگليس (پس  ازآحيرت 
ن اسناد آثابتی به  آقایچرا  ،مريکاستآبرارتباط سياسی ووابستگی شاپوربختياربادولت انگلستان و دال  اسناد معتبری

(درانتھای اين  جريان نبوده وفقط  اطالعات شخصی خودشان راکافی دانسته اند؟ يا درآ ؟اشاره واستنادی نکرده است
ن کشورھا که آمريکا دروابستگی شاپوربختياربه آوزارت خارجه انگليس وتحريرلزوما به چند سند ازاسناد منتشرشده 

  .ثابتی جايشان خالی است اشاره خواھد شد) آقایاظھارات  در

   :ن مھمتر چرا ايشان به کتاب پاسخ به تاريخ استناد نکرده اند که شاھنشاه ايران ميفرمايندآاز

ازمن خواست     باقاطعيت نخست وزيری بختياررا ونآولرد برنستم ھميشه بختيارراطرفدارانگلستان وعامل شرکت نفت ميدا
  )١٧١مريکائی صفحه آ(کتاب پاسخ به تاريخ چاپ ناشر

ری يويا کتاب شاھنشاه  اثرشادروان سياوش بشثابتی کتاب پاسخ به تاريخ (نسخه اصيل)  آقایدشواراست قبول کرد که 
 ون دردولت ھای انگليس وآلردبر آقایازسوابق سياسی  ده ويارانديون آوبيانات شاھنشاه درمورد نقش لرد جرج بر

که اسناد منتشرشده وزارت خارجه انگلستان ابط بختياربامقامات وشخصيت ھای انگليسی ور روابط اوباشاپوربختيارو
   .نرا برمالء کرده بی اطالع ھستندآ

به انگلستان داشته ودارد واين اھميت دررابطه ثابتی دروابستگی شاپوربختيار آقایبھرتقدير باھمه اھميتی که اظھارات 
ثابتی رادرتوسل به  آقایينده قرارميگيرد نميتوان قصور وکوتاھی آ وشخصيتھاست که سرمشق نسلھایبامنافع ملی 

وجود وابستگی ومزدوری بختيارقانع کننده دانست. ممکن است برای بنده عامی وعمله سياسی اسناد ومدارک متقن در
ثابتی درمورد اثبات وابستگی بختيار به بيگانگان حائز اھميت باشد ولی ازناحيه شخصيت ومقام وموقعيت  آقایاظھارات 

   .ثابتی قابل قبول شناخته نميشود آقایاداری وسياسی 

ثابتی  آقایخواندم بالفاصله با ١٣٩۶ثابتی درکيھان شماره  آقایقانعی رابا آقایبنده ھنگاميکه اولين گفتگوی  -   اشیهح

صحبت کردم وتوجھشان رابه نارسائی وضعف اظھاراتشان درمورد بختيار معطوف وتوضيحاتی ھم درتائيد نامتناسب 
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 قانعی بعد از انتشارکتاب بوده و آقایبودن مقام ايشان باچنين اطالعات فرسوده متذکرشدم ولی ظاھرا گفتگوی ايشان با 
  (پايان حاشيه) دربخشھائی ازکتاب ايشان موثرافتدنظرثابتی نميتوانست به تجديد  آقایصحبت فيمابين بنده و

  رحیم شریفی  آقایدفاع 

ن دفاع آدفاع جالبی!!  دارد که اگر ،ثابتی راعاری ازحقيقت ومغرضانه دانسته است آقایرحيم شريفی که اظھارات  آقای
 آقایثابتی بلکه به ادعای  آقاینھم نه به حساب آمد که آثابتی نقل قول متروکه ای بحساب مي آقاینميکرد اظھارنظر را

   اثری متوجه ناقل نميکند> ،نادرست باشد چه درست ويا ،<نقل قول ازکسیچراکه  .ميرفت دکتربقائی

ن آتائيد کرده النھايه مدعی شده که شاپور بختيار  را رحيم شريفی مسئله دريافت حقوق بوسيله بختيارازشرکت نفت آقای
ن باکارگران شرکت نفت مينمودند وبرای اثبات موضوع ھم اضافه آھيه غذا وصرف حقوق راصرف خريد مواد غذائی وت

 ن اجاقھا که درکنارساختمانی برپابود وبوسيله بختيارآبه خوزستان تشريف برده اند  خودشان کرده است که سالھا بعد که
  .برای کارگران غذاميپخت موجود بوده است

مد    آنميدانم چرايکباره اين بيت بيادم  ،ھان زير<تيترمن دفاع ميکنم> خواندمرحيم شريفی رادرکي آقایبنده وقتی دفاع! 
  پوست برپوست بود ھمچو پياز> –نکه چون پسته ديدمش ھمه مغز آ<

  شریفی آقایبرای اطالع 

جايزه وکمک ھای مادی ومعنوی دول خارجی  دريافت حقوق، حق الزحمه، مزايا، امکانات مسافرت وتفريح،  .١
ن پول چه آ نافع دول خارجی جرم است حال اينکه گيرنده حقوق باانگيزه جانبداری وحفظ م شورھا بابه افراد ک

   .کرده ھيچ تاثيری درماھيت جرم ندارد

رحيم شريفی ھم انگيزه حقوق شرکت نفت رانفوذ وحفظ منافع شرکت نفت دانسته است که درواقع نمک  آقایخود 
   .دفاعشان محسوب ميشود

سيد احمد مدنی  ،رحيم شريفی متکای دفاعشان کرده اند سابقه مفصلی دارد برای نمونه آقایگريھا که  قبيل ناشی اين
 عنوانی که احمد مدنی به خودش داده بود) درمصاحبه ای که ازاودرمورد دو –(کارگزارو يارجان برکف امام خمينی 

نھا اين پول رابه منشی آ<بله  :برکف امام خمينی گفتجان   ،نقد که مامورين سيا به او داده بودند سوال شد ليون دالريم
  !!>کردمی که درفرانسه نيازمند بودند صرف زندگی افسران نھاراآمن دردفترم دادند ومن 

نرادرکارھای خيريه آکروبی درپرونده شھرام جزايری گفت بله شھرام چھارصدھزاردالربمن داد ولی من  -نمونه دیگر

   .خرج کردم

 ن پول رادادند که من صرف امورآازمتھمان گفت بله بمن  یدرھمين دادگاه سه ھزارميليارد تومانی يک – ه دیگرننمو

   .مدآخيريه کنم وتا درفکرانجام بودم که اين مشکل وگرفتاری پيش 

ن آ مدعی شد که با ١٩١٩وثوق الدوله درمقابل اتھام دريافت پول ازدولت انگلستان برای انعقاد قرارداد  - نمونه دیگر

   .بادانی کشورخريداری کرده استآلک برای      ُ پول م  

 با ن مردمی بودن بختيارآبی اعتنائی بختياربه پول ومال ومفھوم باطنی شريفی  آقایادعای  ظاھری مفھوم .٢
شريفی وجوددارد که برای استحضارايشان به  آقایظاھری  بسياری دليل بربی اعتباری توھم  ،کارگران است

  .يشودنمونه ھائی اکتفا م

  



 حقوقدان - اميرفيض - گفته ھای آقای پرويز ثابتیپيرامون       ۵برگ  ١۴/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

سياوش سعيدی ازھمکاران نزديک بختياردرخارج کشور ورابط بين بختيارووزارت خارجه انگلستان  –  نمونه اول

 اه ھای اخير او و<درطول م :(ارائه سند خواھد شد درھمين تحرير) به مامورويژه وزارت خارجه انگليس گفته است
ماھانه دوميليون دالرازعراقی ھادريافت ميکرد ودربانکی ررھاشده اند. بختيارزمانی ابختي آقایازفريب  ھمکارنش 

 ن زندگی ميکرد. اين پول به اوداده ميشد که مصرف خانواده ھای دستگيرشدگان درايران وآدرسوئيس ذخيره وباعوايد 
  .ن وجوه به جيب شخصی ميرودآبرسد که نميرسيدواين سوء ظن وجودداشت که بيشترين اھداف مورد نياز ديگر

  خارج شده است)» محرمانه بودن«وزارت خارجه انگلستان که از ١٩٨١(ازا سناد محرمانه مربوط به سال         

پولھای عراق ھا وحتی زدوخورد ھائی دردفتربختياردرپاريس به اعتبارمطالبه حق السھم ش متعاقب ھمين جريان کشمک
 که متصدی امورمالی فعاليت بختياربود با دارمسارشھريتن زمان منعکس شد وآرروزنامه ھای ن دآروی داد که جريان 

     .قابل توجھی پول ازدفترودسترسی بختيارگريخت مقادير

ری وغارت اموال مردم شھرت عام ونمونه ھای تاريخی وفراموش نشدنی   ُـ ـ  اصوال بختياريھا به گردنه ب – دلیل دوم

ت دليروپايدار ولی درايفای وعده سست بختياری ھا درگرفتن پول سخ« :سردارظفربختياری نوشته است . دندار
  )۵۵٨(خاطرات سردارظفربختياری     »ندوناپايدار

  مریکا آواسناد سفارت  ادعای مردمی بودن بختیار

مريکا نيز بدورنمانده النھايه باتفاوتی به آشريفی دائربه مردمی بودن بختيارباکارگران از توجه سفارت  آقایادعای 
  .ش مو>مريک پيچآد وسفارت شريفی مو ميبين آقایمصداق <

  مریکا رادرمورد مزبور به اتفاق میخوانیم آگزارش سفارت 

رخوزستان تقريبا بالکل بقصد تقويت موقعيت خودش بود. بختيارسعی داشت افعاليتھای بختياربعنوان کارمند اداره کل ک
خود  درميان کارگران به کارھائی ه ھبعنوان نماينده خوزستان برای مجلس شانزدھم رای بياورد  اوبرای افزايش وج

ورميشد که <من آنکه چکھای سود صندوق رفاه کارگران راشخصا به تک تک کارگران ميداد وياد آدست ميزد ازقبيل 
بختيار ھمچنين  دم درست کاری ھستم اين چک رابتو ميدھم واگرکاربادولت بود اين پول ھيچوقت بتو نميرسيد>آچون 

صدا ميکرد وپيشنھاد ميکرد که برای تامين خواسته کارگرشاکی فورا اقدام کند واين جريان فاتح رادرحضورکارگرشاکی 
ميکرد که شرکت وفاتح ھستند که درمقابل خواست کارگروکوششھای صادقانه بختيارمقاومت ميکنند   را به کارگراين القا

  )١١۴اربکاربرد> بوشز (جلد بيستم صفحه <توطئه چين واقعی لقبی بود که منبع برای بختي؛ مده استآپايان گزارش  در

  رحيم شريفی  خواھشمند است اين يادگاری راازمن قبول کنيد  آقای

  ھربيشه گمان مبرکه خالی است      شايد که پلنگ خفته باشد

مدارک واسناد سياسی وابستگی شاپور بخشی از اين تحريرگذاشته شد اکنون الزم است به  درابتدای که پيرو قراری
   .مريکا  نگاه اجمالی وکوتاه داشته باشيمآياربه سرويس جاسوسی بريتانيا وبخت

  اسناد سیاسی وابستگی شاپوربختیاربه بیگانگان

  نخست اسناد منتشرشده وزارت خارجه انگلستان 

که ايشان بابررسی اسناد وزارت  مجيد تفرشی است آقایاسناد زيرگرفته شده از سايت امروزو فردا متعلق به 
   .زاد شده انتشار داده استآسی سال خارجه انگلستان که بعد ازامور
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  ) ١١٢(سند محرمانه دوصفحه ای جلد بيستم اسناد سفارت صفحه                                      ....................

واھيم خمي ما ،شکاریآ. بداليل داشت گاھانهآقرارگاه تماس باچند تن ازماموران  ۴٠بختياردرسالھای دھه -سند دوم

. يک ياچند تن از ماموران مربوطه قديمی بختيارشايد دراين موقع بررسی کنيم را ن تماسھاآن برقراری مجدد امکا
ين تصميم استقبال ميکنيم . ازنظرات قرارگاه درباره بھترين نحوه اجرای احاضرباشند موقتا به پاريس ماموريت بگيرند

نھاراگرفته ايم بنابراين درصورتی که قرارگاه آکرده وموافقت  عطلتماس بابختيارم ا ازتمايل خود بهما وزارت خارجه ر
اين سند که سری وحساس معرفی شده درتاريخ سوم ( .دلخواه سفيررادرجريان بگذارد همفيد تشخيص داد ميتواند بنحو

  ثبت است) ٣٨درصفحه نھم جلد  ١٣۵٨مرداد ا

نام رمز پ/ا رابط بين بختياروسازمان سيا بوده  رتيپ مخاطب رفيعی بااين سند سری نشان ميدھد که س  - سند سوم

 و بختيار باوی تماس گرفته وازاوخواسته که مالقاتی بين بختيارمخاطب رفيعی به سيا گزارش داده است که < .است
عتماددارد چراکه نه بختيارکامال به وی ا. مخاطب رفيعی ادعا ميکند که ترتيب دھد مريکا وياسياآمقامات عاليرتبه دولت 

مابه اواطالع داديم که به  مدآ> بعداز اينکه پ/ا بطرف ما تنھا ازدوستان قديمی بلکه قوم وخويش سببی ھم ھستند
ی عرضه نظرياتش به سيا از ابه وی توصيه ميکنيم بربختياربگويد که مختاراست ھرطوری که ميخواھد عمل کند اما 

   ١ .پ/ا بعنوان يک رابط استفاده کند

  سخ بختياربه اين پيام اين بودکه او ازتھيه اين کانال ممنون است ومارادرجريان خواھد گذاشت ......اپ

   :چنين نوشته شده است ،صفحه ای سری ۴پايان گزارش  در 

دست بکارايجاد ارتباطاتی دراقشارقبيله  ،گاھند ھردوآوری اطالعات ازداخل کشورآھم بختيار وھم پ/ا از ضرورت جمع <
دقيقا وسياسی جامعه ايران ھستند مادراين امرشانس ريزه خواری ازکوششھايشان راميبريم   (مذھبی  ،نظامی ،ای

  )١٣مريکا  صفحه آ اسناد سفارت ٣٨جلد (                                                               )مصداق جاسوسی

 . پيام بختياراين بود که وی باعی رابعنوان واسطه بين خود وسياپذيرفتبختيار نقش پ/ا سرتيپ مخاطب رفي – سند سوم

مريکا تامين مالی وراھنمائی عملياتی دريافت آ سرمايه قليلی فعاليتی رااداره ميکند که به ھيچ جائی نميرسد مگراينکه از
مريکا مستقيما مذاکره کند او آ ينده جنبش خود وکشورش بامقاماتآدرباره  مده تاآاوميخواھد به واشنگن  دارد .....

مريکا دست نيابد احتماال برای کمک به کشورھای آاگربه کمک گفته است که  )سرتيپ مخاطب رفيعی(محرمانه به پ/ا 
  )٢٣ناد سفارت صفحه اس ٣٨قسمتی ازسند سری جلد (                           .وردآعرب خليج فارس روی خواھد 

جزايرسه گانه <دائر به اينکه  ١٩٨٢ژانويه سال  ٢٣درتاريخ  اظھارات بختياردرمصاحبه روزنامه السياسه  - حاشیه

زمينه سازی  >نھا باھمسايگان عرب خود کشمکش داشته باشدآوايران نبايد برسران نيست خليج فارس متعلق به اير
  ٢ )ست (پايان حاشيهرس بوده ابرای نزديکی به کشورھای عرب خليج فا

نھا درمورد خيلی چيزھا موافق آمريکاداشته باشيم حتی اگرآ......بختيارگفت مھم ميباشد که تماسھائی با -  سند چهارم

ری شريف امامی امکان است که تغييرات مشخصی درزمان نخست وزي نباشند ........ بختيارگفت اين نظرجبھه ملی
 . پرويز ثابتی بايد ازساواک برکنارشود .... بختياربه ادامه مالقات بايستم شاه بايد منحل گرددريج تمام سپذيراست. بتد

                                               
رمز گردان برای دولت ايران بود مطرح کرده بود که سازنده دستگاه ھای  Crypto AGيتی عليه شرکت که جمھوری اسالمی شکاسالھا پيش  - ١

به نام سرتيپ مخاطب رفيعی اشاره شده ونوشته بود کليد ھای رمز مکاتبات سری و محرمانه  Crypto AGآگ کريپتو  در سايت مربوط به شرکت
سرتيپ مخاطب رفيعی در اختيار شرکت سازنده قرار می گرفت و شرکت سازنده ھم ارت دربار از سوی وزارت خارجه وبرخی آگاھی ھای وز
در دوران  مخاطب رفيعی در يک دورهبی طرف ھم نبوده ونيست. سرتيپ ميداده است. سوييس بی طرف  آن اطالعات را در اختيار سيا قرار

 ،»خيانت«محرمانه وزارت امورخارجه و مدتی ھم در رابطه با ھمين مورد در سفارت ايران در واشنگتن مامور  رييس اداره رمز و پادشاھی،
 ک- نمی شود گفت خدمت بوده است. ح

» خوشرقصی«و آنجا ھای حاشيه جنوبی خليج پارس می گيرند در گفتگو ھا و اينجا » عرب«در حال حاضر ھم کسانی که برخی پولھا از  - ٢
 ک- قلمداد می کنند. ح» مذاکره«می دھند و موضوع جزاير را قابل ھايی نشان 
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بنظرميرسد که اين تماس پاسخگوی يک احتياج حس شده ازطرف  شکاراآ .) عالقمند استمريکاآمامورسفارت استمپل (
  .ت اياالت متحده ميباشدبخشی ازجبھه ملی متشکل ازسنجابی وفروھر وبختياربرای يک رابطه باسفار

  )١٨٠بخشی ازسند محرمانه جلد بيستم اسناد سفارت صفحه (                                                               

مورد برعايت اختصاراکتفا شد گرچه حتی يکی ازھمان اسناد کافی برای اثبات وابستگی   ۴ن بين صدھا سند به ھمي از
   .مريکاستآختياربرای سياسی ومزدوری ب

                                                                                     ست اين تحريربرای روزنامه کيھان لندن بادرخواست ارسال شده ا

                                                                                     

  

  

  

  

  

         

                                                                       

   

  

  

  

  

 


