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فرجام خیانت!
از فعالیت در حزب زحمتکشان تا جاسوسی برای سازمان سیا

»نگاهی به خاطرات منصور رفيع زاده آخرين رئيس شعبه ساواک در امريكا«

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

اشاره
مقاله حاضر نقد و بررسي و گزيده اي از كتاب خاطرات منصور رفيع زاده )آخرين رئيس 
شعبه ساواك در امريكا( را تقديم حضور مي نمايد. اين كتاب اولين بار توسط يك شركت 
امريكايي به نامWilliam Morrow and company, Inc  در س��ال 1987در 
نيويورك با عنوان WITNESS )ش��اهد( به چاپ رسيد. سپس اين كتاب در ايران به 
همت آقاي اصغر گرشاسبي به فارسي ترجمه و توسط انتشارات اهل قلم در سال 1376 
وارد بازار نشر كشور شد. ناش��ر ايراني اين كتاب طي مقدمه اي اطاعات ارزشمندي را 
در مورد حزب زحمتكش��ان به خوانندگان خود عرضه داشته است. در اين مقاله تاش 
شده اس��ت كه ابتدا گزيده ای از مهمترين مطالب اين كتاب و سپس نقدی اجمالی بر 
اين اثر ارايه شود و علت انتشار چنين آثاری در داخل و خارج از ايران مورد ارزيابی قرار 
گيرد. اميد آنكه گزيده حاضر از اين كتاب و نقد آن بتواند خوانندگان را با محتواي كلي 

آن آشنا سازد. 
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هويت انحرافي
• ... من در طول سلطنت محمدرضا پهلوي در ايران، رياست شعبه ساواك در اياالت 
متحده را بر عهده داشتم. با گذشت زمان، من از فردي كه حكومت مترقي و روشن شاه را 
تحسين مي كرد و حتي مي پرستيد تبديل به يك مأمور دوجانبه شدم و به ميل خود به 

عنوان مخبر سيا فعاليت كرده و با جديت براي به زير كشيدن شاه تاش نمودم.1 
• در آن س��ال ها به عنوان افسر رابط س��اواك با س��يا و اف.بي.آي روابط نزديك خود 
را با دولتمردان رژيم ش��اه از جمله رؤساي س��اواك در تهران حفظ نمودم. زندگي من 
در ظاهر شبيه به يك معماس��ت. چگونه به عنوان رئيس شعبه س��اواك در امريكا، كه 
ش��ايد پليدتري��ن و اهريمني ترين پليس مخفي در تاريخ معاصر باش��د، مي توانس��تم 
مدعي طرف��داري از اصول مبارزه منفي باش��م؟ از طرفي چطور مي توانس��تم با علم به 

وحشيگري هاي زبانزد شاه باز هم براي رژيم او كار كنم؟2
• هر روز صبح معلم جغرافي وارد كاس مي ش��د و مس��تقيم پاي تخته مي رفت و با 
حروف پررنگ و بزرگ مي نوشت: خدا، شاه،  كشور. خدا در رأس مثلث و شاه سمت چپ، 
كشور در سمت راست قرار داش��ت. همه ما با صداي بلند قسم را تكرار مي كرديم. خانم 
معلم سپس ادامه مي داد: اياالت متحده؛ پايتخت،  واشنگتن؛ چهل و هشت ايالت دارد 
و بسياري از س��اكنين آن را مهاجرين تش��كيل مي دهند. امريكا كشور پهناوري است. 

آرژانتين؛ پايتخت، بوينس آيرس. برزيل؛ پايتخت، ريودوژانيرو...3 
• دانش آ موزان متخلف را در اتاق هاي تاريك و نمناك كه در آنها موش ها رژه مي رفتند 
محبوس مي كردند... روز بعد، پس از تمام ش��دن مراس��م صبحگاهي كه ش��امل درود 
فرستادن بر شاه و دعا و سرود ملي مي شد مدير مدرسه اس��امي افراد خاطي را كه روز 
قبل تنبيه شده بودند مي خواند. اين عده را مقابل دانش آموزان مي آوردند و آنها سه بار 

دسته جمعي متخلفين را هو مي كردند.4 
• در البه الي سؤال هايي كه حكايت از بي اعتمادي ديرينه مردم نسبت به انگليس ها و 
روس ها داشت، عاقه مردم به امريكايي ها كه به نظر آنها مردمي منضبط، سخت كوش، 
نوع دوست و مهم تر از همه دست و دل باز و سخاوتمند بودند نيز قابل درك بود... هر چيز 

1. منصور رفيع زاده، خاطرات منصور رفيع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبي، تهران، اهل قلم، 1376، ص41. 
2. همان، ص42. 
3. همان، ص53. 

4. همان، ص53-54. 
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امريكايي نشان فضل و برتري بود]؟![...1 
• ب��ا ارايه »ط��رح مارش��ال« و »بند چه��ارم«- طرح چهار قس��متي ه��ري ترومن، 
رئيس جمهور امريكا كه مطابق بند چهارم كمك هاي فني و علمي در اختيار كشورهاي 
در حال توسعه قرار مي گرفت. اين طرح در سال 1949 ارايه شد؛ مترجم- كه كمك هاي 
امريكا را به طور ملموس به مناطقي دوردست  تر مي رساند تحسين و تمجيد مردم شهر 
از امريكايي  ها بيشتر شد... مردم شهر مي گفتند: امريكايي ها مردم خوبي هستند و به ما 

كمك كرده  اند. اين كمك ها مسلماً ادامه پيدا خواهد كرد...2 
• پدرم از من خواست براي شنيدن سخنراني فردي كه به نظرش آدم بزرگي بود با او 
همراه شوم. از پدرم پرسيدم:   اين آدم كيست؟ گفت: او دكتر مظفر بقايي و از خانواده هاي 
با اصل و نسب كرمان است. عموي او اولين مدرسه را در كرمان تأسيس نمود و پدرش 
از شيفتگان آزادي بود. او نيز مثل تو تحصيات ابتدايي را در كرمان تمام كرد و سپس 
در تهران از بين عده زيادي دانش��جو انتخاب و براي ادامه تحصيل به فرانسه اعزام شد. 
او دكتراي فلسفه را از دانشگاه سوربن پاريس اخذ نموده و هم اكنون در دانشگاه تهران 
اخاق تدري��س مي نمايد. اين فرد هم اكن��ون براي ورود به مجلس مش��غول مبارزات 
انتخاباتي است. پسرم، تو االن هجده س��ال داري. به حرف هاي اين مرد به دقت گوش 

بده...3 
• بيمارستان پروتستان تنها بيمارس��تان مجهز كرمان محسوب مي شد. )ساير اماكن 
درماني را به هيچ وجه نمي ش��د بيمارستان نام نهاد.( در س��ال 1951 به دنبال خروج 

انگليس ها از ايران، اين بيمارستان نيز تعطيل شد.4 
• تمامي اجداد والدين من زرتشتي بودند، اما خانواده ما يك خانواده مذهبي نبود. پدرم 
مي گفت: افراد مذهبي مي توانند هر پرنده اي را مانند قناري رنگ كنند و به مردم قالب 

كنند، اما نمي توانند آنها را وادار به آواز خواندن كنند.5 
• در آشفته بازار زندگي آنها ]مردم[ قدرت و اختيار ما يك مفهوم قدري و ناشي از اراده 
الهي بود. اطمينان دارم كه چنين نمونه هايي از رياكاري و تظاهر مذهبي در زدودن هر 
گونه ايمان و عقيده  اي در پدرم تأثير زيادي گذاشت. در نتيجه كيش و آيين من،  به طور 

1. همان، ص58. 
2. همان، ص59. 

3. همان، ص60-61. 
4. همان، ص63. 
5. همان، ص66. 
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اجتناب ناپذيري بر پايه اعتقادات او بنا نهاده ش��د، زيرا من از ذره ذره افكار پدرم باخبر 
بودم... مادرم هم همين طور بود. گرچه او در اين زمينه ها زياد صحبت نمي كرد، اما معتقد 

به هيچ دين و آييني نبود...1 
• هر چند پدرم به من گفته بود كه دكتر مظفر بقايي هواداران زيادي دارد،  اما آن شب 
كه براي اولين بار صداي او را به عنوان يك كانديداي مجلس شنيديم...  او انگليس ها را 
به خاطر به قدرت رساندن حاكمين مستبد در ايران به باد انتقاد گرفت و مردم ايران را 
به ملي كردن نفت و بازپس گيري كش��ور و منابع آن از دست بيگانگان از طريق شركت 

مداوم در انتخابات ترغيب نمود...2 
• وي خطاب به مردم گفت: انگليس ها مردم بس��يار متمدن هس��تند كه از يك تاريخ 
بزرگ برخوردارند، ام��ا اين مردم تنها در جزيره خود متمدن هس��تند، نه در اينجا. اگر 
سقف خانه شما ترك بخورد يا ضرري به شما برس��د تقصير انگليس ها نيست... من در 
كناري تنها نظاره گر بودم و اس��ير حضور جادويي،  دانش، صداي عالي، منش و وقار او 
شده بودم. توانايي او در پاسخگويي به سؤاالتي كه يكي پس از ديگري مطرح مي شد مرا 

مجذوب نموده بود. لذا با اصرار از پدرم خواستم مرا به او معرفي نمايد...3
•... بعد از اين كه براي دومين  بار س��خنراني دكتر بقايي را ش��نيدم،  مصمم شدم تا به 
شاخه سازمان وي در كرمان ملحق شوم. مقر او در يك ساختمان كوچك زهوار در رفته 
قرار داشت. در نظر من اين س��اختمان پيزري مظهر مبارزه بش��ر با فقر و بي عدالتي و 
بيماري و جهل بود. ديوارهاي اين مكان پوشيده از پرچم ها و پوستر ها و از جمله شعار 
سازمان: »ما جهت اعتاي حقيقت و آزادي به پا خاس��ته ايم« بود. ساير شعارها عبارت 
بودند از: »آنهايي كه مي پندارند بر همه چيز عالم اند ي��ا احمق اند يا بدطينت« و »ما از 
دروغ و دروغگو بيزاريم« و سخني از ولتر: »با آن چه كه مي گويي مخالفم، اما حاضرم تا 

پاي جان بايستم تا تو بتواني عقيده ات را بيان كني.«4 
• بعداً هنگامي كه دكتر بقايي مرا به مقر س��ازمان فرا خواند، انتظار واكنش ديگري را 
نداشتم. با خودم مي گفتم كه او مطمئناً مرا تحسين خواهد كرد و به عنوان يك قهرمان 
از من اس��تقبال خواهد نمود. مگر من در راه آرمان او كتك نخوردم و به زندان نرفتم؟ 
هنگامي كه جريان را برايش تعريف نمودم بي حركت ماند و حرفي نزد. س��پس لب به 

1. همان، ص72. 
2. همان، ص74. 
3. همان، ص75. 

4. همان، ص76-77. 
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سخن گش��ود: تو با ندانم كاري ، نه تنها به مبارزات، بلكه به كل نهضت ما لطمه زدي... 
منصور، ما در مقابل استبداد ايستاده ايم. اگر بخواهيم نهضتمان به پيروزي برسد و ثمره 
آن به مردم كشورمان برسد، بايد تابع قانون باش��يم. ما با خشونت مخالف ايم. بنابراين 

نمي  توانيم خود با خشونت رفتار كنيم...1 
• اما جريان به همين توبيخ ختم نشد. فردا صبح در مقر سازمان بر روي تابلوي اعانات 
يادداشتي نصب ش��ده بود كه بيش از پيش مرا س��رزنش مي نمود: خشونت، خشونت 
مي آورد. س��رانجام خش��ونت جنگ اس��ت. در جنگ حتي برنده نيز بازنده است. ثمره 
خشونت هيچ خير و صاحي براي مردم به بار نمي آورد... در سپتامبر 1949 دكتر بقايي 
در تهران شروع به انتش��ار يك روزنامه انتقادي چهار صفحه اي موسوم به شاهد نمود. 

شاهد در بسته هاي دو نسخه اي توسط پست به كرمان مي رسيد.2 
• در 16 نوامبر 1949 ش��اه به منظور ماقات با ترومن اولين دي��دار خود از امريكا را 
صورت داد. در شماره آن روز شاهد، مقاله اي تحت عنوان »امريكا بايد بداند« مردم امريكا 
را مستقيماً مخاطب قرار داد. در واقع گرچه رژيم به اصطاح »سلطنت مشروطه« بود، 
اما در اصل يك حكومت اس��تبدادي بود. به عاوه، مقاله فوق بر اين امر تأمل داشت كه 
آيا حكومت يك چنين »خدايي« بر آدم هاي كوچك، يعني مردم كثيف، گناه خود آنها 
نيست؟ اين مقاله خاطرنش��ان مي نمود كه امريكايي هاي مدافع آزادي و حقوق فردي، 
كه با شاه مستبد همكاري و رابطه دارند نيز مقصرند و در واقع منكر همان اصول آزادي و 
حقوق فردي هستند و اين امر موجب دشمني و نفرت ابدي مردم ايران از امريكا مي شود. 
در ادامه اين مقاله آمده بود: »پنبه ها را از گوش هاي خود بيرون آوريد و حرف هاي ملتي 
را كه نوميدانه چشم به حمايت شما دارد بشنويد.« هنوز مدت زيادي از چاپ اين شماره 
سپري نشده بود كه پليس ضمن حمله به چاپخانه و توقيف تمامي نسخه ها، دكتر بقايي 
و كليه همكاران وي را دس��تگير و به زندان منتقل نمود. دفتر ما در كرمان نيز رس��ماً 
تعطيل شد. فردا صبح در بدو ورود به مقرمان متوجه شديم كه در و پنجره هاي ساختمان 
شكسته و اثاثيه آن به خيابان ريخته شده است. در بين صندلي هاي شكسته اعاميه ها 
و پوستر هاي پاره شده پراكنده بود... سرانجام دولت كوتاه آمد. شاه، شايد به واسطه رأي 
قاطع مردم به دكتر بقايي )حتي در زماني كه به عنوان يك زنداني سياسي در بازداشت 
به سر مي برد( يك بار ديگر تغيير عقيده داده بود. از بين دوازده نماينده منتخب استان 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص80. 
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تهران، دكتر مصدق بيش��ترين آرا را به خود اختصاص داد و دكت��ر بقايي در مكان دوم 
ايستاد. بعد از اين ماجرا ما دفتر سازمان را مثل قبل راه انداختيم و توزيع روزنامه ها را از 

سر گرفتيم و بدون استراحت يك بند كار مي كرديم.1 

ورود به حزب زحمتكشان 
• درست پيش از ورود من به تهران در ماه مه 1951، دكتر بقايي »حزب زحمتكشان 
ايران« را تأسيس نموده بود. در حالي كه معرفي نامه ش��اخه حزب در كرمان را با خود 
داش��تم به مقر حزب رفتم و با پر كردن فرم هاي الزم، تبديل به يكي از اعضاي سازمان 

مركزي حزب در تهران شدم.2 
• ]رئيس دانشگاه[ دستور داد جهت نظارت بر امور خوابگاه، دانشجويان نمايندگاني 
انتخاب نمايند. چند دانشجو كه مي دانستند كمونيست ها هيچ فرصتي را براي انتخاب 
نمايندگان مورد نظر خود از دست نمي دهند و به هر داوطلبي پيشنهاد ائتاف مي دهند 
نزد من آمدند و درخواست كردند كه من داوطلب ش��وم... با تشويق هاي دكتر بقايي با 
چهار نفر از دوستان دانشجو به رقابت پرداختم كه همگي انتخاب شديم. هم پدرم و هم 

دكتر بقايي از اين امر خوشحال شدند.3 
• بعد از اين ماجرا حس��ابي وارد كار ش��دم و س��اعات زيادي را به دروس دانشگاهي 
اختصاص دادم. همچنين به عنوان يكي از اعضاي حزب زحمتكش��ان در مقر حزب تا 
ديروقت به كار روي روزنامه و س��اير امور مش��غول بودم. اغلب، هنگامي كه به آخرين 
اتوبوس نمي رس��يدم، در خانه دكتر بقايي مي ماندم. مس��ائل سياسي، خصوصاً مبارزه 
جهت انتخابات آزاد، به مرحله طاقت فرس��ايي مي رس��يد. چند نخس��ت وزير به خاطر 

مواضعشان در اين زمينه بركنار و يا ترور شده بودند.4 
• حزب زحمتكشان ما به ش��دت از دكتر مصدق حمايت مي كرد و به نظر ما او »جامه 
ديكتاتور« را به تن نمي كرد... مصدق كه در آن هنگام هفتاد سال داشت اصًا به دنبال 
پول و قدرت و ش��هرت نبود... در نظر ما او نجات دهنده اي جدي��د و فردي مخلص و از 

خودگذشته بود.5 

1. همان، ص82-84. 
2. همان، ص86.

3. همان، ص88-89.
4. همان، ص89. 
5. همان، ص91. 
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• سازمان حزب شامل دكتر بقايي )رهبر حزب(، 
كميته مركزي و چندين تشكل فرعي كه در مقابل 
كميته مركزي پاس��خگو بودند، مي ش��د... يكي از 
تشكل ها، س��خنگو ها را در بر مي  گرفت. من نيز به 
عنوان سخنگو انتخاب شدم. روزانه چند سخنراني 
مي كردم به اي��ن ترتيب به خوبي ج��اي خود را در 
حزب باز نموده بودم. به خاطر مطالعاتي كه در آثار 
ماركس و انگلس داشتم، اغلب در زمينه كمونيسم 
سخنراني مي كردم و مواضع ضد كمونيستي حزب 
را براي گروه هاي جوان- از دبيرستان ها، دانشگاه ها، 
اصناف- كه نمايندگي آنها به من محول ش��ده بود، 
تشريح مي كردم. اين گروه ها شديداً مخالف شوروي 
و در عين حال به ش��دت طرفدار امري��كا بودند. در 
دبيرستان ها كار خوب پيش مي رفت،  اما در بحبوحه 
هرج و مرج سياس��ي فزاينده به نظر نمي رسيد كه 

ديگر دانشگاه با واقعيت آشنا باشد.1 
• اولين باري كه تمام آن روزنامه ه��ا را در يك باجه روزنامه فروش��ي ديدم، خوب به 
خاطر مي آورم. تمامي آنها پر از اخبار مربوط به ش��اه و اعضاي خانواده وي بود: افتتاح 
يك فروشگاه توسط شاه، افتتاح فان مكان توسط ملكه، سرماخوردن اين يكي، اسكي 

رفتن آن يكي و...2 
• در بحث هاي خصوصي بسياري از اساتيد به ش��دت با دولت مخالفت مي كردند، اما 
استدالل آنها در عدم اتخاذ موضع علني اين بود كه در آن صورت مشاغل خود را چه در 
پارلمان و چه در دانشگاه از دست مي دادند. دليل ديگر آنها اين بود كه اساساً آينده اي را 

براي ايران نمي ديدند.3 
• دكتر بقايي كه از پيروان گاندي محسوب مي شد، اعتقاد راسخ داشت كه ريشه هاي 
تمامي بدبختي هاي ايران در بيماري دروغگويي مي باشد. به نظر وي اين سرطان همه 
بخش هاي جامع��ه را مورد حمله قرار داده بود و در طول صدها س��ال ظلم و اس��تبداد 

1. همان، ص92. 
2. همان، ص93. 
3. همان، ص94. 

طي چندین سال ملت ایران و 
جهانیان شاهد و ناظر شکنجه و 
قتل منتقدان و کشتار دسته جمعي 
تظاهرکنندگان و مخالفان استبداد 
بودند و امریکا را صرفًا در 
پیدایش حاکمیت استبدادي از 
طریق کودتا دخیل نمي پنداشتند، 
بلکه بحق بر این باور بودند که 
رژیم پهلوي بدون حمایت کاخ 
سفید قادر به ارتکاب چنین اعمال 
ضد انساني و تخریب بنیادهاي 
استقالل کشور نبود. بنابراین باید 
با تالش همه جانبه اینگونه وانمود 
مي شد که دستگاه اطالعاتي 
امریکا توسط سیستم اطالعاتي 

شاه گمراه مي شده است!
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گسترش يافته بود... من پيرو مصدق و... دكتر بقايي بودم و دقيقاً به تمامي كارهايي كه 
به من محول مي نمود عاقه داشتم و با نهايت پش��تكار وظايفم را انجام مي دادم. براي 
من دكتر بقايي چيزي فراتر از يك الگو و رهبر و يا معلم بود. من كه از اساتيد دانشگاه و 
جامعه و دولت كه جز موفقيت علمي براي خودم فايده ديگري نداشت سرخورده شده 
بودم، افكار دكتر بقايي را تنها اميد براي آينده اي��ران مي ديدم. به نظر او ممكن بود كه 

بيماري ايران به اندازه زمان الزم براي توسعه اين كشور پايدار بماند.1 
• در حدود دو ماه بعد از تصويب قانون ملي  ش��دن نفت توسط مجلس و در حالي كه 
مذاكرات ادامه داشت دكتر بقايي سازمان ديگري را موسوم به »مصادره« تشكيل داد. 
برخي از اعضاي حزب زحمتكشان براي هدايت سازمان جديد كه وظيفه اش نظارت بر 

دفاتر و كارمندان شركت نفت ايران و انگليس بود،  آموزش داده شدند.2 
• در آن زمان، تيمس��ار فضل اهلل زاهدي وزير كش��ور و رئيس پليس بود. دكتر بقايي 
به من گفت كه در مجلس با تيمس��ار زاهدي صحبت كرده و از او خواسته مصدق را در 
جريان نقش��ه قرار ندهد، چراكه در صورت عدم موافق��ت وي كاري از پيش نمي رفت. 
زاهدي با درخواست دكتر بقايي موافقت نمود و چند مأمور پليس در اختيار وي قرار داد. 
آنها همچنين توانستند از وزارت دادگستري حكم تفتيش بگيرند. هنگامي كه اعضاي 
سازمان مصادره به خانه )نورمن ريچارد( س��دان ريختند و گاوصندوق وي را گشودند، 
اسنادي در مورد ش��ركت نفت ايران و انگليس در آن يافتند كه از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار بودند. اين اسناد نش��ان مي داد كه تقريباً تمامي دستگاه هاي دولتي ايران از 
شركت مزبور رشوه دريافت نموده اند. مطابق اين اس��ناد از معروفترين روزنامه نگاران 
كشور تا باالترين مقامات،  از جمله داماد دكتر مصدق و شاپور بختيار- مسئول كليه امور 
پااليشگاه آبادان- رشوه مي گرفتند. بعداً معلوم شد كه اسناد زيادي )بيست وپنج  چمدان 

پر( به لندن فرستاده شده است...3 
• در 23 جوالي دكتر مصدق كه ديد مي تواند از اين اس��ناد متهم كننده به نفع خود 
استفاده نمايد به اتفاق دكتر بقايي و چند نفر ديگر به نيويورك رفتند و مدارك را تسليم 
س��ازمان ملل نمودند. س��ازمان ملل نيز اس��ناد و مدارك را به دادگاه بين المللي الهه 
كه در حال بررسي ش��كايت انگليس در زمينه ملي ش��دن نفت ايران بود، ارجاع داد... 
اما در اين هنگام دكتر مصدق يك بار ديگر به همين افرادي كه اساميش��ان در اس��ناد 

1. همان، ص95-96. 
2. همان، ص97. 

3. همان، ص98-99. 
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توقيف شده آمده بود، برخي از باالترين مقام هاي دولتي را واگذار نمود. در مورد منصوب 
نمودن شاپور بختيار به مقام معاون وزارت كار توسط مصدق، آيت اهلل كاشاني طي نامه 
سرگشاده اي به دكتر مصدق، اعتراض نمود: به چه كسي دروغ گفته  ايد؟ به دادگاه الهه يا 
به مردم ايران؟ به چه داليلي افرادي كه سال ها به منافع و مصالح كشور خيانت نموده اند 

مجدداً براي حكومت بر اين كشور به كار مي گماريد؟1 
• دكتر مصدق همچنين از اختيارات ويژه اي كه مجلس ب��ه وي اعطا نموده بود براي 
برقراري حكومت نظامي اس��تفاده نمود. او در زمينه قوانين وعده داده شده در رابطه با 
اصاحات اجتماع��ي و انتخاباتي كاري نك��رد. بنابراين در س��ال 1953 دكتر بقايي از 
حمايت مصدق دست كش��يد؛ تا همان موقع هم آن قدر نقاط اختاف بين اين دو زياد 
بود كه او چاره ديگري نداشت... ساير موارد اختاف، در دوره پس از ملي شدن نفت به 
وجود آمد. هيئتي كه دكتر مصدق براي تحقيق پيرامون اسناد يافت شده در خانه سدان 
تشكيل داده بود از سه عضو تشكيل مي شد كه هر سه نفر از دوستداران انگليس بودند...2 
•... بعد از اينكه دكتر بقايي اس��نادي را كه در آن پاي داماد مصدق به عنوان جاسوس 
انگليس ها به ميان كش��يده مي ش��د در اختيار دكتر مصدق قرار داد او با وقاحت تمام 
دامادش را به عنوان مترجم و مشاور در جلسات محرمانه مذاكره با مقامات دولتي امريكا، 
به اياالت متحده برد. داماد مصدق گزارش اين جلسات را به لندن منتقل كرد كه اين امر 

مشكاتي را در روابط انگليس  و اياالت متحده به وجود آورد.3 
• دكتر بقايي همچنين با ائتاف پنهاني كه دكتر مصدق با حزب كمونيس��ت  داشت 
مخالف بود. دكتر مصدق كه حمايت دكتر بقايي را از دس��ت داده و مجبور به مبارزه با 
تهديدات در چند جبهه داخلي و بين  المللي بود شروع به سنگ اندازي در فعاليت هاي 
دكتر بقايي و حزبش نمود... دكتر بقايي نيز به ربودن تيمسار محمود افشارتوس-رئيس 

اسبق شهرباني- و دست داشتن در قتل او متهم شد.4 
• دكتر مصدق در آگوس��ت 1953 با اين ادعا كه اختيارات وي برگرفته از همه پرسي 
است مجلس را منحل نمود... بافاصله پس از اين اقدام، شاه به مصدق اطاع داد كه به 
جهت نبود مجلس، او نيز ديگر نخس��ت وزير نيست. نامه شاه توسط سرهنگ نعمت اهلل 
نصيري،  رئيس گارد شاهنش��اهي، به مصدق تسليم ش��د. هر چند دكتر مصدق وصول 

1. همان، ص100. 
2. همان، ص101. 
3. همان، ص102.
4. همان، ص103.
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نامه شاه را- كه رس��يد آن را نيز امضا كرده بود- تأييد نمود، اما فوراً سرهنگ نصيري را 
دستگير و اعام كودتا كرد... به مدت سه روز هرج و مرج بر كشور حكم فرما شد و مردم 
به خيابان ها ريختند. حزب توده علناً حمايت خود را از دكتر مصدق اعام نمود، هر چند 
خود مصدق هرگونه خط و ربطي را با كمونيسم انكار مي كرد. غارت و چپاول و كشتار و 
بازداشت و حبس افراد ادامه داشت. عكس هاي بزرگ لنين در اماكن عمومي ظاهر شد. 
در تهران چند مجسمه شاه به پايين كشيده ش��د و تمثال هاي لنين به جاي آنها نصب 

گرديد. در پايين عكس هاي لنين شعار »تنها مربي اخاق بشر« نوشته شده بود.1 
• حزب زحمتكش��ان م��ا، در ي��ك حركت متف��اوت، فعاالن��ه به تهيي��ج و تحريك 
تظاهركنندگان عليه نخس��ت وزير پرداخت. پاكاردهايي با شعار »كمونيسم در ايران 
جايي ندارد« همه جا نصب شد. حتي سربازان به تظاهرات پيوستند. دولت مصدق تقريباً 
يك شبه سقوط كرد... ما نيز كه چاره ديگري نداشتيم و اميد زيادي به آينده بسته بوديم 
از وي پشتيباني نموديم، اما اميد ما واهي بود. زاهدي دقيقاً يك »ديكتاتور كوكي« ديگر 

بود.2 
• از آنجايي كه حزب زحمتكش��ان به زودي با دولت جديد ش��اه آش��كارا به مخالفت 
برخاست، در ليست س��ياه قرار گرفت... يك بار ديگر ما، همانند ساير مخالفين زاهدي 

مورد اذيت و آزار قرار گرفته و به زندان افتاديم.3
• به محض رسيدن به زندان، رئيس پليس احضارم كرد: »خائن. حرام زاده!« اين كلمات 
برايم آشنا بود. برخوردهاي بعد نيز همين طور. بعد از ضرب و جرح موقتاً به يك سلول 

نمور و تاريك منتقل شدم.4
• چند ساعت از اين فكر و خيال ها گذش��ته بود كه من و ساير هم حزبي ها را به همان 
اتاق و نزد همان افسر ديوانه بردند. او اين بار اين طور شروع كرد:  ظاهراً اشتباه كوچكي 
رخ داده است. من يك مقدار بدخلق هس��تم و اين بزرگترين بدبختي من است. در هر 
حال روشن است كه شما آدم هاي خوبي هس��تيد... بعداً كه در مقر حزب با دكتر بقايي 
صحبت كرديم، تازه فهميديم كه تيمس��ار پاكروان به رئيس پلي��س تلفن كرده بود و 

خواستار آزادي ما شده بود.5

1. همان، ص106. 
2. همان، ص107. 
3. همان، ص108. 
4. همان، ص109. 
5. همان، ص114.
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• از آنجايي كه توزيع جزوات تبليغات��ي ما ممنوع بود، ناچار ب��ه تهيه خانه هاي امن 
شديم... دكتر بقايي به من دستور داد دو اتاق در فقيرنشين ترين نقاط تهران پيدا كنم تا 

بتوانيم در آنجا براي چاپ جزوات حزبي يك ماشين چاپ دستي را برپا كنيم...1
• در س��پتامبر 1956 تلفن خانه دكتر بقايي زنگ زد و من گوشي را برداشتم. تيمسار 
آزموده پش��ت خط بود و مي خواس��ت با دكتر بقايي حرف بزند. بعد از يك گفت وگوي 
كوتاه، دكتر بقايي گوشي را گذاش��ت و به من گفت كه فردا صبح بايد در دادگاه نظامي 
حاضر شود... صبح روز بعد من و دو نفر ديگر از اعضاي حزب با يك تاكسي دكتر بقايي را 
تا دادگاه همراهي كرديم. قبًا مطبوعات را در جريان قرار داده بوديم و به همين خاطر 
به محض پياده شدن از تاكس��ي خبرنگاران دور دكتر بقايي حلقه زدند و ضمن گرفتن 

عكس هاي متعدد مسلسل وار شروع به سؤال كردن نمودند.2
• دكتر بقايي كه به تدريج معتقد ش��ده بود در آن مقطع زماني به صاح من است كه 
براي ادامه تحصيل به امريكا بروم يك روز براي بحث و بررس��ي اين مسئله،  مرا احضار 
كرد... هر چقدر بيش��تر به رفتن به امريكا فكر مي كردم، بيش��تر از آن خوشم مي آمد. 
مي خواستم انگليس��ي ياد بگيرم. مي خواستم بيشتر با دموكراس��ي عملي آشنا شوم. 
مي دانستم كه امريكايي هايي وجود دارند كه با شاه مخالف اند و من تصور مي  كردم كه 
امريكا اميدهايي براي تغيير و تحول در ايران به ما مي دهد... ش��ايد روزي مي توانستم 

روش هاي امريكايي ها را براي حل مسائل ايران به كار بندم.3 
• سرانجام ش��ب قبل از راهي ش��دن به امريكا، دكتر بقايي هنگام صرف مشروب در 
كتابخانه اش، مجدداً به من دلگرمي  داد: چيزهاي زيادي ياد مي گيري... اقتصاد، زندگي 
مردم و... البته تو اطاعات خوبي داري. اما در آنج��ا طوري رفتار كن كه انگار هيچ چيز 
نمي داني. به حرف هاي مردم گوش بده. با آنها بحث نكن. خودت را دست باال نگير. ياد 
بگير! تنها كار تو بايد همين باشد. ياد بگير! ياد نده. ياد بگير! حتي اگر آنها در مورد ايران 
حرف زدند نگو كه تو بيشتر از آنها ايران را مي شناس��ي. در عوض فقط گوش بده و ياد 

بگير!4 
• در اوايل سال 1959 يك وكيل دموكرات اهل بوستون، در يك ميهماني مرا به سناتور 
كندي معرفي كرد. كندي به دقت به حرف هاي من گوش داد و قول داد در صورتي كه 

1. همان، ص115.

2. همان، ص118.
3. همان، ص125-126. 
4. همان، ص127-128. 
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در انتخابات رياست جمهوري سال 1960 پيروز شود به شاه توصيه نمايد تا به اصاحات 
اجتماعي و اجراي قانون اساسي دست بزند... بعداً فرد ديگري كه خود را كارمند وزارت 
خارجه معرفي مي كرد با من تماس گرفت. چند سال بعد فهميدم فرد مذكور از اعضاي 
سيا بوده است. به اين ترتيب بدون آنكه خود بدانم اولين تماسم با تشكيات اطاعاتي 

امريكا صورت گرفته بود.1 
• در اين بين عاقه خود به دانش��گاه كمبريج و كاس ها را به مانند دوره تحصيل در 
دانشگاه تهران از دست دادم و به جاي درس خواندن، تمامي وقت و توجهم را به سياست 
معطوف نمودم و به زودي به نيويورك نقل مكان كردم. در نيويورك هدف اول من انتشار 
يك روزنامه براي ايرانيان مقيم امريكا بود. براي انج��ام اين كار، از ايرانيان مقيم اروپا و 
امريكا كه به آرمان ما گرايش داشتند تقاضاي كمك مالي كردم. حاصل كار يك ماهنامه 
خبري چهار صفحه اي موسوم به شهاب بود كه به شدت دولت ايران را مورد انتقاد قرار 

مي داد.2

در خدمت ساواک و سيا 
• در سپتامبر 1959 هنگامي كه تيمسار پاكروان به نيويورك آمد براي ديدنش رفتم. 
نشريه شهاب و مواضع من در مورد مس��ائل مختلف براي ساواك آشكار شده بود. به هر 
حال در نظر سازمان من مخالف شاه نبودم بلكه مخالف انقاب بودم. تيمسار به من گفت 
كه ساواك در حال ايجاد دفاتري در چند كشور از جمله امريكا مي باشد و مجدداً به من 
پيشنهاد كرد تا با پيوستن به س��اواك دفتر اين س��ازمان در امريكا را راه اندازي نمايم. 
نمي  دانستم چه جوابي دهم. چطور مي توانستم وارد سازماني شوم كه طبق تجربه خودم 
آزادي را در ايران از بين برده بود؟ اما حرف هاي تيمسار پاكروان نيز قانع كننده به نظر 

مي رسيد: »ببين منصور، ما به افراد خوب نياز داريم...«3
•... دكتر بقايي و علي زهري هر دو با پيوس��تن من به س��اواك موافق��ت نمودند. آنها 
مي خواستند »آدم خوبي« در داخل ساواك داشته باشند تا به عنوان رابط براي آنها عمل 
نمايد... در آخرين ماقاتم با تيمسار پاكروان مسائل پيچيده تر شد. او لبخند فريبنده اي 

بر لب آورد و گفت: »در آينده مأموريت بزرگي براي تو دارم«.4 

1. همان، ص130.

2. همان، ص132.

3. همان، ص133.

4. همان، ص134.
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•... سرانجام تصميم خود را گرفتم. من براي ساواك 
كار مي كنم، اما در قالب يك »ش��خصيت ديگر«. من 
نقاب يك حامي وفادار را به چهره مي زدم، اما در واقع 
از درون متولد مي شدم... يك هفته بعد يك جعبه پر 
از خوردني هاي خوش��مزه از كرمان به دستم رسيد. 
زير آب نبات ها نامه پدرم جاسازي شده بود: شاه را يك 
گاو تصور كن. اگر شغل پيشنهادي را بپذيري همواره 
بايد دم او را بگيري. در اين حال��ت صحيح مي  تواني 
بيش��ترين صدمه را ب��ه او بزني،  در حالي كه كس��ي 
نمي   تواند آس��يبي به تو برس��اند؛ زيرا كه او جلوي تو 
قرار دارد. البته اگر گاو بفهمد كسي دمش را در دست 

گرفته، به او لگد مي زند...1 
• من به دول��ت امريكا اعتق��اد كوركورانه اي داش��تم و حقيقتاً مي پنداش��تم كه اگر 
رهبران امريكا از واقع قضايا در ايران مطلع شوند دست از حمايت شاه برمي دارند. پس 
من خدماتي كه از دستم برمي آمد به س��يا ارايه مي دادم و آنها را در جريان مسائل قرار 
مي دادم. با خودم عهد كردم كه براي ساواك كار نكنم، مگر اينكه بپذيرند كه در امريكا 
مستقر شوم. بدين نحو مي توانستم مأموريت شخصي خودم را به نحو احسن انجام دهم 
و درگير هيچ كار كثيفي در ايران نش��وم. با خودم عهد كردم براي كنار زدن شاه تاش 

نمايم. احساس مي كردم كه سوگند مقدسي ياد كرده ام.2
• به اين نتيجه رسيدم كه از هر جهت صاح است عضويت در ساواك را بپذيرم. تصميم 
گرفتم با حضور در سازمان، دكتر بقايي و دوستانش را در جريان مسائل قرار دهم. من 
با اين افراد و طرز تفكر آنها آشنا بودم و مي دانستم كه مي توانم بدون از بين رفتن اصول 
و باورهايم به آنها كمك كنم... بنابراين در س��ال 1959 من رس��ماً به عضويت ساواك 
درآمدم. مأموريت من نامعلوم بود. هيچ مصاحبه  يا آموزش��ي در كار نبود. در واقع من 

ساواك اياالت متحده بودم.3 
• از نظر تيمس��ار پاكروان كه به زودي به رياس��ت ساواك رس��يد عنصر ارزشمندي 
محس��وب مي ش��دم. از آنجايي كه مدت ها با هم دوس��ت بوديم و يكديگر را به خوبي 

1. همان، ص135.

2. همان، ص136.
3. همان، ص137. 

رفیع زاده در کتاب خاطرات 
عامل  یک  عنوان  به  خود 
سیا، به کرات و به صورت 
غیر متعارف ادعا مي کند که 
مسئوالن این سازمان در جریان 
رخدادها و تحوالت اجتماعي 
نبوده اند.  ایران  و سیاسي 
مشخص  طور  به  نابراین  ب
هدف آن است که رفیع زاده 
از جایگاه یک عامل سیا سخن 
بگوید تا چنین دروغي براي 

خواننده قابل پذیرش شود
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مي ش��ناختيم و نگرش و ديدگاه هاي واحدي نسبت به ايران داشتيم او به من اطمينان 
كامل داشت.1

• )پاكروان( جواب داد: اميدوارم همين باش��د. البته من با رئيس شعبه سيا در تهران 
صحبت مي كنم و تو را به عنوان رابط ساواك با س��يا به وي معرفي مي نمايم. مأموريت 
اصلي تو در امريكا همين است. به تدريج سيا را در جريان وقايع ايران قرار بده، البته بدون 

اطاع من. او تأكيد كرد: حتماً بر نبود آزادي در ايران نزد آنها تأكيد كن.2 
• دانشجوياني كه منابع من بودند اكثراً از خانواده هاي كم درآمد بودند و بدون پول هايي 
كه بابت كار براي ساواك دريافت مي كردند قادر نبودند تحصيات خودشان را به پايان 
برسانند. در عين حال، تحصيل در امريكا چشمان آنها را نسبت به بي عدالتي هاي موجود 
در ايران باز مي كرد و در سال هاي آينده برخي از اين مارها كه در آستين پرورش يافته 

بودند هدايت جريان هاي مخالف رژيم را به عهده مي گرفتند.3
• بسياري از منابع من، به داليل مالي سعي مي كردند الطاف شاه را به خود جلب كنند. 
آنها براي روزنامه هاي دانش��گاه خود مق��االت پرآب و تابي در مورد ايران مي نوش��تند 
و مقاالت چاپ شده را براي من مي فرس��تادند... ش��اه نيز غافل از اينكه بسياري از اين 
روزنامه هاي دانشگاهي تيراژ  هاي بسيار پايين- در حدود دويست نسخه- دارند پاداش 
چشمگيري را به نشانه قدرداني از خدمات نويس��نده مقاله براي او در نظر مي گرفت... 
من توانستم با برخي از خبرنگاران امريكايي دوست شوم و سعي نمودم آنها را به نوشتن 
مقاالت افش��اگرانه در مورد س��لب آزادي در ايران توسط ش��اه متقاعد نمايم. تيمسار 

پاكروان از فعاليت هاي من مطلع بود، اما بقيه ساواك در جريان كار نبودند.4
• با گذشت زمان، رژيم فشار فزاينده اي را بر منابع ساواك وارد نمود تا گزارشات دست 
اول در مورد فعاليت هاي ضد شاه در امريكا تهيه نمايند. چون خط مشي ساواك بر اين 
امر قرار گرفته بود من نيز مجبور به تبعيت از آن بودم، اما من يك راه حل شخصي براي 
اين مسئله يافتم؛ بدين  صورت كه گزارشات را آنچنان خالي از غرض تنظيم مي نمودم 
كه اگر روزي مي زد و فرد مربوطه چشمش به پرونده اش در ساواك مي خورد بگويد: خدا 

پدرش را بيامرزد.5

1. همان، ص138. 
2. همان، ص139-140. 

3. همان، ص141. 
4. همان، ص143. 
5. همان، ص145. 
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• در يكي از س��فرهايم به تهران رئيس اداره دانشجويي در س��اواك را ماقات كردم. 
در طي گفت وگو با وي تلفن زنگ زد. او گوش��ي را برداش��ت و چند اس��م را ضمن بلند 
تكرار كردن يادداش��ت نمود. هنگامي كه متوجه شدم يكي از اس��امي مربوط به احمد 
كاشاني، برادر دكتر باقر كاشاني اس��ت كه از دوستان خوب من محسوب مي شد- و هر 
دو فرزندان آيت اهلل ابوالقاسم كاشاني بودند- حس كنجكاويم تحريك شد. وقتي گوشي 
را گذاشت؟، گفت: امشب بايد اين كار را تمام كنم. بايد آدرس اين آدم ها را پيدا كنم و 
راهنمايي دقيقي به مأمورين ويژه بازداشت ارايه كنم... با عجله از رئيس اداره دانشجويي 
خداحافظي كردم و از يك باجه تلفن عمومي با دكتر كاشاني تماس گرفتم و موضوع را 

گفتم.1
• در 16 م��ارس 1961 نيويورك تايمز گزارش داد: »تيمس��ار تيم��ور بختيار، رئيس 
سازمان امنيتي ايران و مخالف جدي كمونيست ها، به س��بب بيماري استعفا داد«. در 

واقع، تيمسار بختيار به عنوان يك تهديد جدي عليه امنيت شاه از كار بركنار شد.2 
• او )بختيار( به سيا گفته بود كه به اعتقاد وي شاه يك مستبد بي كفايت است. تيمسار 
بختيار به سيا پيش��نهاد نموده بود كه براي سرنگوني ش��اه و تشكيل يك جمهوري در 
ايران از وي حمايت نمايند. در س��يا در اين مورد دو دس��تگي وجود داشت. آنهايي كه 
طرفدار بختيار بودند به كندي گفته بودند كه شكست شاه قريب الوقوع است؛ لذا بهتر 
است قبل از وقوع انقاب و هرج و مرج از تيمسار بختيار حمايت نمايند... كندي تقريباً 
متقاعد شده بود كه از بختيار حمايت كند، اما طرح بختيار به وسيله ساير مأمورين سيا 

كه مخالف بختيار بودند نزد شاه فاش شد.3
• در ماه ژوئن به تهران فرا خوانده شدم. در اين سفر تيمسار پاكروان وظيفه جديدي 
را به من محول نمود. طبق دستور پاكروان من بايد طرفداران بختيار در سيا را ترغيب 
مي كردم تا دست از حمايت از او بردارند. در اين زمينه پاكروان با عصبانيت به من گفت:  
سرنگوني شاه و جايگزيني او با بختيار بدترين كار ممكن مي باشد. بختيار به مراتب از شاه 
مستبدتر است. به آنها بگو در حال حاضر شاه مناسب ترين فرد ممكن براي حكمراني بر 
ايران مي باشد. سپس از پشت ميز خود برخاست و با انگشت محكم بر روي محل ايران 
در نقشه  اي كه به ديوار دفترش آويخته بود زد ]و گفت:[ ما اينجا هستيم. به آنها بگو اگر 
به حمايت از بختيار ادامه دهند ما ديگر يك كشور مستقل باقي نخواهيم ماند، بلكه به 

1. همان، ص149-150. 
2. همان، ص152. 
3. همان، ص153. 
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صورت يك ايالت كوچك از اتحاد شوروي درخواهيم آمد.1 
• بعد از اين ماجرا شاه به تيمسار نصيري كه در سال 1965 به جاي پاكروان به رياست 
ساواك رسيد، دستورات پيشين را مجدداً به ادارات دوم و سوم صادر نمود: بختيار را در 

عراق پيدا كنيد و به قتل برسانيد.2
• سفير به من گفت: شاه مايل است دو سؤال از او پرس��يده شود و اين كار بايد طوري 
انجام ش��ود كه به نظر نرس��د كه از قبل طراحي شده اند... اين دو س��ؤال اينها هستند: 
اعليحضرت،  لطفاً صراحتاً به ما بگوييد كه آيا شما طرفدار غرب هستيد يا طرفدار شرق؟ 
موضع خودتان را در اين زمينه روش��ن كنيد... اعليحضرت، همان طور كه مس��تحضر 
هستيد، آقاي كندي اميد جهان براي اصاحات اجتماعي مي باشند. آيا ديدگاه شما در 

اين زمينه با وي تفاوت دارد يا اينكه راه وي را دنبال مي نماييد؟...3 
• هنگامي كه دكتر سؤال خود را مطرح كرد، اعليحضرت با لحن پرطنين پاسخ داد: من 
نمي  دانم شما يا كسان ديگر چه تصوري از اين مسئله داريد، اما مي  خواهم به اطاع شما 
برسانم كه من صادقانه به غرب گرايش دارم... من دنباله رو غرب هستم. هنگامي كه نوبت 
به مهندس رسيد، لحن شاه چاپلوسانه شد: افتخار ماقات با كندي و گفت وگوي شخصي 
با وي عميقاً مرا تحت تأثير قرار داده است. ما قبًا به چند هدف متقابل دست يافته ايم... 
اما برداش��ت من از مذاكرات اخير با كندي اين اس��ت كه او قص��د دارد هم اصاحات 

اجتماعي و هم آزادي را به جهان نشان دهد. ما نيز به دنبال او حركت خواهيم كرد!4 
• ديگر نمي توانس��تم خودم را نگه دارم. يك مرتبه گفتم: مس��ئله اين اس��ت كه شما 
امريكايي ها دروغ هاي ما را پخش مي كنيد، هر دروغي به شما بگوييم زود باور مي كنيد! 
آنها )مأموران س��يا( كه از اين حرف يكه خورده بودند درصدد دفاع از خود برآمدند. لذا 
به طور جدي گفتند: اين طور نيس��ت. م��ن چند نمونه از دروغ هاي��ي را كه آنها پخش 
مي كردند، نظير اصاحات ارض��ي، آزادي در ايران و خيرخواهي ش��اه مطرح كردم. با 
خودم گفتم االن اينها در دل مي گويند اين آدم يا احمق است يا عامل شاه كه مي خواهد 

ما را بسنجد.5
• در پنجم ژوئن 1964 شاه براي ديدار مجدد از امريكا و ماقات با جانسون به واشنگتن 

1. همان، ص155. 
2. همان، ص157. 
3. همان، ص160. 
4. همان، ص162. 
5. همان، ص170. 
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آمد... علي رغم تظاهرات عظيمي كه عليه او در نيويورك و واشنگتن و در واقع در سراسر 
كش��ور صورت مي گرفت واهمه اي از اياالت متحده احساس نمي كرد. براساس گزارش 
روزنامه نيويورك تايمز، در روز ورود شاه جانسون جامش را به سامتي پادشاه اصاح گر 
قرن بيستم كه رهبري او ايران را آزاد و اين كشور باستاني را مدرنيزه كرده است، نوشيد... 
در واقع شاه به هيچ كس اعتماد نداش��ت. او اجازه نمي داد افرادي كه دوستاني در ساير 
پست هاي كليدي داشتند خود نيز در يك پست مهم قرار بگيرند. تاكتيك »تفرقه  بينداز 

و حكومت كن« شاه به تمامي ادارات دولتي تسري يافته بود.1 
• در سال 1953 هنگامي كه دكتر مصدق نخست وزير بود شاه براي مدت كوتاهي از 
كشور بيرون رانده ش��د، مطبوعات با آزادي كامل بي رحمانه ترين حمات خود را آغاز 
كردند و در اين ميان، مجله شورش در رأس آنها قرار داشت. بعد از اين كه شاه به ايران 
بازگش��ت و قدرت را قبضه نمود، تصميم گرفت ش��يرازي را س��اكت نمايد. با برقراري 

حكومت نظامي، شاه وي را دستگير و به زندان ارتش منتقل نمود.2
•... شاه، عليرضا را خطري براي قدرت خود محسوب مي كرد و نهايتاً همان معامله اي 
را با او كرد كه با افراد ديگري كه بر سر راهش قرار مي گرفتند، مي كرد: عليرضا را به قتل 

رساند...3 
• شايع بود كه رابطه شاه با دخترش تيره است و اين مكالمه كه من بعداً آن را شنيدم، 
اين ش��ايعه را بس��يار تقويت مي كرد. در اين مكالمه، ش��اه مؤدبانه مي پرس��د: حالت 
چطوره؟ سرماخوردگيت بهتره؟ شهناز جواب مي دهد: چرا به من تلفن مي كني، مردكه 
حرامزاده؟ تنهايم بگذار. تو يك قاتل...، از من چه مي خواهي؟ ]و شاه مجدداً مي گويد:[ 
مثل اينكه االن حالت خوب نيس��ت، بعداً به تو زنگ مي زنم. ]ش��هناز جواب مي دهد:[ 
ديگر به من تلفن نكن. به اندازه كافي برايم دردس��ر درست نكرده اي؟ بيشتر از اين چه 
مي خواهي؟ من در اين كشور آزاد نيستم. هر كاري مي خواهم بكنم نمي توانم، انگار كه 
در زندانم! دست از سرم بردار. برو با همان... و منحرفين جنسي خوش بگذران. مأمورين 
اداره ش��نود از زبان و نحوه حرف زدن ش��هناز با پدرش بهت زده ش��ده بودند و طبيعتاً 

نمي دانستند چگونه محتواي نوار مذكور را به تيمسار نصيري گزارش بدهند.4
•... شاه نمي  توانست كسي را در جاه و جالش سهيم ببيند. او شاه شاهان و تنها كسي 

1. همان، ص171-172. 
2. همان، ص176-177. 

3. همان، ص180.
4. همان، ص181. 
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بود كه مي  خواست باني پيشرفت نوين ايران باشد... در طول حكومت محمدرضا پهلوي 
هزاران نفر كشته شدند و هميشه تقصير به گردن »افراطيون مسلمان« افتاد...1 

• آن روز فهميدم كه ديگر نمي توانم حتي نزد خودم به وفاداري به شاهي كه تنها شيوه 
برخوردش با دشمنانش كشتن آنهاست، تظاهر نمايم. الجرم به اين نتيجه رسيدم كه 
شاه، خود بزرگترين مشكل ايران است و ديگر نمي شود براي ترغيب او به ايجاد يك دولت 

دموكراتيك در نظام او كار كرد.2
•... اگر يك كارش��ناس ايراني مطلبي در مورد مشكات ايران مي نوشت ايراني ها يك 
كلمه از آن را هم باور نمي كردند. اما اگر يك خارجي )بدون هر گونه اطاعي( در مورد 
همين موضوع كتابي مي نوش��ت با تمام وجود آن را باور مي كردن��د. اگر يك مقاله در 
روزنامه هاي ايراني منتش��ر ش��ود،  مردم هيچ اعتباري براي آن قائل نمي شوند، اما اگر 
همان مقاله به انگليسي يا فرانسه ترجمه و در نيويورك تايمز يا لوموند چاپ شود و دوباره 
به فارسي ترجمه شود،  مردم آن را باور مي كنند. ايراني ها از خارجي ها مي ترسند و فكر 

مي كنند قدرت هاي بزرگ سرنوشت آنها را تعيين مي كنند.3 
• هنگامي كه شاه در 22 آگوست 1967براي يك ديدار دوروزه به امريكا آمد، ساواك 
براي اولين بار متوجه ش��د كه در بين معترضيني كه در نيويورك به استقبال شاه آمده 
بودند، مذهبيوني وجود داشتند كه پوسترهاي ]آيت اهلل[ خميني و پاكاردهايي حمل 
مي كردند كه در آنها خواستار بازگشت وي به ايران ش��ده بودند. به ساواك گفته شد از 
تمامي امكانات خود اس��تفاده نمايد تا به مقامات امريكايي ثابت كند كه نس��ل جديد 
تظاهركنندگان خائن و حقوق بگير دولت عراق هستند كه پناهندگي نامحدود ]آيت اهلل[ 

خميني را تمديد مي كنند...4 
• هنگامي كه اشرف به تهران بازگش��ت در يك ميهماني نزد تيمسار نصيري رفت و از 
او درخواست كرد كه مرا به درجه تيمس��اري ارتقا بدهد. نصيري با اعتراض گفته بود: 
حضرت عليه رفيع زاده يك فرد غير نظامي است نه يك نظامي. من نمي توانم به او درجه 
تيمساري بدهم... آيا او خواسته اي را از شما مطرح كرد؟ او از شما تقاضاي ترفيع درجه 
كرد؟ اشرف جواب داد: خير، اما به هر حال هوايش را داشته باش. وقتي با تيمسار نصيري 

1. همان، ص182.
2. همان، ص183. 
3. همان، ص195. 
4. همان، ص203. 
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صحبت كردم او مي خواست بداند كه آيا با او خوابيده ام يا نه.1
• بعد از كمي مكث ادامه داد: با من روراس��ت باش، منصور. كاري از تو سرزده است؟ 
نحوه حرف زدن او در مورد تو بوي خوبي نمي دهد. اگر با اش��رف كاري كرده اي تو تنها 

كسي نيستي كه مرتكب آن شده باشد.2
•... بنابراين به خانه تيمس��ار نصيري رفتم و جريان را دوب��اره تعريف نمودم. او با نظر 
تيمسار مقدم موافق بود. من بايد در اسرع وقت به امريكا مراجعت مي كردم. نصيري به 
من مي گفت: مي بيني اوضاع اينجا چگونه است؟ دولت در دولت، ساواك در ساواك، واقعاً 
مسخره است. ]رفيع زاده مي گويد:[ تيمسار، آنها در اين مورد چيزي به شما نگفته بودند؟ 
]نصيري جواب مي دهد:[ من مي دانستم كه آنها قصد منفجر نمودن يك ساختمان در 
امريكا را دارند، شايد سفارت، كنسولگري، يا يكي از نمايندگي هاي تجاري، اما قرار نبود 
كسي كش��ته ش��ود. قرار بود تقصير به گردن مخالفين رژيم بيفتد تا مقامات امريكايي 

رواديد آنها را باطل و آنها را از امريكا اخراج نمايند.3
• در 16 اكتبر 1971 نيويورك تايمز گزارش داد: »سانفرانسيسكو- شب گذشته انفجار 
يك بمب خسارات س��نگيني به كنس��ولگري ايران وارد آورد. به گفته پليس نوع ماده 

منفجره هنوز مشخص نشده است. اين انفجار تلفاتي نداشته است.«4
• در سال 1971 شاه تصميم گرفت دو هزار و پانصدمين سالگرد استقرار نظام پادشاهي 
در ايران را جش��ن بگيرد... در اين جش��ن ها همه تمدن ها، جز تمدن ايران يا مردمش 
معرفي ش��دند و ش��اه با اين غفلت، وقيحانه به مردم ايران توهين كرد. اين امر از جمله 
عوامل ديگري بود كه در س��قوط او تأثير داش��ت... تايم اضافه نمود: »تأمين اجناس و 
اشياي اين مراسم بازرگانان پاريسي را- كه تهيه همه چيز را به عهده داشتند- يك سال 
تمام مش��غول كرد. پروازهاي دو بار در ماه هواپيما و س��تون كاميون ها- با راننده هاي 
كمكي- كليه اقام مورد نظر را از پاريس به صحرا حمل نمودند.« يكي از خلبانان ايراني 
به من گفت: م��ن با هواپيماي 707 خود به اندازه يك س��ال پرواز فرش و كريس��تال و 

مشروب و سنگ مرمر براي حمام ها حمل و نقل كرده ام.5
• هر چند فرش ايران در دنيا از شهرت چندساله برخوردار است، تمامي فرش هاي مورد 

1. همان، ص218. 
2. همان، ص219.

3. همان، ص227. 
4. همان، ص228. 

5. همان، ص229-230. 
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نياز چادرها به فرانسه سفارش داده شده بود... تنها 
غذاي ايراني كه در اين جش��ن مورد استفاده قرار 

گرفت خاويار درياي خزر بود...1
• در اين مراسم وقتي ايرانيان افتخار پيشخدمتي 
كردن را هم نداش��تند و در عوض پيشخدمت هاي 
زن و مرد از فرانسه وارد ش��دند، پس مسلماً آنها از 

افتخار زنداني شدن برخوردار بودند.2 
• چند ماه قب��ل از اين جش��ن در ط��ي يكي از 
سفرهايم به تهران، تيمس��ار مقدم به من گفت:... 
خانواده شاه به جز حمل هروئين، كوكائين و ترياك 
در چمدان هايشان به عنوان هدايا به شخصيت هاي 
مهم خارجي چ��ه كار كرده اند؟ چه كمك ديگري 
به بشريت نموده اند؟ چند شب پيش نيروي هوايي 
ايران يك محموله سنگ مرمر و آجر ايتاليايي براي 
يكي از دوستان شاه كه در حال ساختن خانه اش مي باشد وارد نمود. در بارنامه آمده بود 

كه اين اقام مربوط به جشن شاه است...3 
• به محض بازگشت به امريكا، به واش��نگتن رفتم. در آنجا با يكي از مقامات عالي رتبه 
سيا ماقات نمودم و شرح كاملي از گفت وگوهاي خود با مقدم را به وي ارايه دادم. من به 
او گفتم: شكي ندارم كه دوستي عميق بين شاه و نيكسون وجود دارد، اما به خاطر خدا 
كاري كنيد نيكسون در اين جشن شركت نكند. نه اينكه از روي احترام براي نيكسون 
بلكه براي اياالت متحده... يك ماه بعد تيمسار مقدم به من تلفن كرد ]و گفت:[ در مورد 
چيزهايي كه دفعه قبل در اتاق من مطرح شد- هواپيماهاي ارتش، آجرها، يك استان 
جنوبي براي زندان- به خبرنگاران امريكايي چيزي گفته اي؟ همچنين در مورد پنج هزار 
نفر در زندان؟ ]رفيع زاده جواب مي دهد:[ به خبرنگاران نه. اما به فردي كه به اندازه كافي 
مهم بود تا آن اخبار را به كاخ سفيد برس��اند و بنابراين رئيس جمهور در جشن شركت 

ننمايد. از اين حرف مقدم، خيلي خوشحال شد.4

1. همان، ص231. 
2. همان، ص234. 
3. همان، ص235. 

4. همان، ص236-237. 

دستگاه اطالعاتي امریکا به دلیل 
معطوف داشتن همه توجه و توان 
خود به دربار و روشنفکراني 
که تربیت شده غرب بودند، از 
بسیاري از واقعیت هاي ایران 
به دور ماند، اما آنچه را که 
کتاب هایي از جمله خاطرات 
رفیع زاده درصدد القاي آن اند 
کاماًل در جهت عکس این نکته 
است؛ یعني براي تطهیر امریکا این 
ادعا را مطرح مي سازند که سیا از 
عملکرد شاه اطالع نداشته است، 
در حالي که دربار و نهادهاي 
وابسته به آن همچون النه امني 

براي جاسوسان رنگارنگ بودند
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• طبق يك برآورد تقريبي، توسط شاه هشتصد ميليون دالر در اين جشن هزينه شد. 
هفته نامه نيوزويك در شماره 27 سپتامبر خود نوشت: »كسي نمي داند اين جشن چقدر 
هزينه در بر داشته است،  اما در كشوري كه درآمد سرانه تنها به سيصد و پنجاه دالر بالغ 
مي ش��ود اين مخارج هنگفت هر كس��ي را غصه دار مي كند...« و در مقاله ديگري آمده 
بود: »به عقيده منتقدين صادق تر، در حالي كه گرس��نگي و فقر در ايران بيداد مي كند 
حيرت آور است كه شاه يازده ميليون دالر از پول كشورش را خرج غذا و مشروب عده اي 
از متمو ل ترين اش��خاص در دنيا مي نمايد.« در همين احوال، مردم ايران از گرس��نگي 
مي مردند و عده اي مانن��د حيوانات و حتي بدتر، در س��وراخ هايي زندگي مي كردند؛ به 

طوري كه ديدن اين صحنه ها هر ناظري را تكان مي داد.1 
• بعد از مرخص ش��دن تيمس��ار ]نصيري[ از بيمارس��تان، به گردش در واش��نگتن 
پرداختيم. ميزبانان م��ا را به يك موزه خصوص��ي كه به س��ازمان هاي اطاعاتي تعلق 
داش��ت بردند. در اين موزه انواع ابزارآالت جنايي، تله هاي انفجاري، عكس هاي خونين 
صحنه هاي جرم و... وجود داش��ت. در يكي از بخش هاي موزه، ميزبانان وسايل ساخت 
كمونيست ها را كه توسط ساواك براي امريكايي ها ارسال شده بود، به تيمسار نصيري 
نشان دادند... بعداً هنگامي كه به طرف اتومبيلمان مي رفتيم، تيمسار شروع به خنديدن 
كرد، پرسيدم: به چه چيز مي خنديد؟ ]نصيري جواب مي دهد:[ به آن تله هاي انفجاري. 
آنها را كمونيست ها نساخته اند. ما به امريكايي ها گفتيم كه آنها ساخت كمونيست هاست 

و آنها نيز حرف ما را باور كردند...2
• باز هم تيمسار ]نصيري[ شاه را به باد لعن و ناس��زا گرفته بود و براي من باوركردني 
نبود. از او پرسيدم: در مورد چه حرف مي زني؟ ازدواج تو چه ربطي به شاه دارد؟ ]نصيري 
جواب مي دهد:[ قبل از ازدواج با او تقريباً هر شب براي صرف شام با خانواده شاه، به دربار 
دعوت مي شدم و هر شب صندلي مرا كنار مادرزن ش��اه )يك بيوه همسن خودم( قرار 
مي دادند. هنگام صرف شام، زير ميز اين زن دستان مرا لمس و پاهايم را نوازش مي كرد. 

مي دانستم دارد چه اتفاقي مي افتد، بنابراين سعي كردم از او دوري كنم.3
• ]شاه مي گويد:[ همان طور كه مطلع هس��تيد، مادرزن من شما را فرد بسيار جالبي 
مي داند. او عاشق شما شده است. شهبانو و من نيز با نظرات او موافقيم. پيشنهاد من اين 
است كه شما به وي پيش��نهاد ازدواج بدهيد. زبانم بند آمده بود، اما وحشت مانع از اين 

1. همان، ص238. 
2. همان، ص246. 
3. همان، ص250. 
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ش��د كه حرفي به زبان بياورم. مجبور بودم براي اينكه خاطر او مكدر نشود دليلي براي 
رد پيشنهاد او بياورم. از اين رو به ش��اه گفتم: اعليحضرت چند ماهي است كه اينجانب 
مي خواستم به اس��تحضار برسانم كه بنده عاش��ق دختري ش��ده ام و اميدوار بودم كه 

تأييدات ملوكانه در اين مورد نصيبم شود.1
• شاه در يك محفل خصوصي به يكي از مقربين خود گفته بود: هجرت محمد از يك 
صحرا به صحراي ديگر چه ربطي به تقويم ما دارد؟ با اين اقدام، شاه خشم بي امان مردم 
مذهبي ايران را برانگيخت، زيرا هيچ چيز نمي توانست مذهبيون را قانع نمايد كه تاريخ 

غير مذهبي از يك تاريخ مذهبي كه معرف شكل گيري الوهيت آنهاست، بهتر است.2
• همه هزينه هاي س��اخت و س��از در جزيره كيش )ميليون ها ميليون دالر( كه بايد 
صرف رفاه مردم مس��تضعف ايران كه قادر به برآورده ساختن نيازهاي اساسي معيشت 
خود نبودند، مي ش��د از خزانه دولت تأمين گرديد. با اين وجود عجيب ترين مسئله اين 
بود كه پرواز بين تهران و كيش رايگان بود و هر ش��ب اف��راد ثروتمند،  از جمله اعضاي 
خانواده سلطنتي براي تفريح ش��بانه و قماربازي  با هواپيما عازم جزيره مي شدند... شاه 
عامدانه زمان افتتاح قمارخانه كيش را با يكي از ايام سوگواري مردم ايران مصادف نمود 
تا احساس��ات آنها را جريحه دار و اعتقادات آنها را لجن مال نمايد. البته  اهانت هاي او به 

اينجا ختم نشد.3 
• در كتاب غرور و سقوط نوشته آنتوني پارسونز- آخرين سفير انگليس در ايران- يكي 
از اين وقايع شرح داده ش��ده اس��ت: »گروه تئاتر در خيابان اصلي و مركز خريد شيراز 
فروش��گاهي را براي نمايش هاي خود اجاره نموده بود. نيم��ي از نمايش هاي اين گروه 
در داخل مغازه و نيم ديگر در پياده رو بيرون مغازه انجام مي ش��د. در يك صحنه كه در 
پياده رو اجرا مي شد، مردي )لخت يا بدون شلوار درست به خاطر ندارم( لباس هاي زني 
را پاره مي كرد و به او تجاوز مي نمود )تجاوز واقعي بدون تظاهر و صحنه سازي(. تأثير اين 
صحنه هاي عجيب و مشمئزكننده بر مردم خوب شيراز به سختي قابل تصور است. اين 
نمايش هاي شنيع، توفان اعتراض مردم را كه به مطبوعات و تلويزيون نيز كشيده مي شد 
برمي انگيخت. به خاطر مي آورم كه اين مسئله را به شاه متذكر شدم و اضافه نمودم اگر 
همين نمايش در خيابان اصلي »منچستر« اجرا مي شد، هنرپيشه ها و بانيان اين جريان 

1. همان، ص251. 
2. همان، ص268. 
3. همان، ص270. 
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همه به دردسر مي افتادند. شاه با بي خيالي خنديد.1
• تيمسار پاكروان به من گفته بود كه ثريا )زن دوم شاه(، از دست پرون خيلي ناراحت 
بود. چندين مرتبه هنگامي كه شاه و ثريا روي تخت در آغوش هم بودند، پرون سرزده 
وارد اتاق خواب آنها شده بود. ثريا در زندگينامه خود تحت عنوان سرگذشت علياحضرت 
مي نويسد: »فرد مرموز ديگري كه از همان ابتدا زندگي مرا به هم ريخت يك سوئيسي 
به نام ارنست پرون بود. مرموزترين چهره اي كه من در دربار تهران با او برخورد كردم... 
تا آنجا كه من دستگيرم شد او در اصل باغبان يا خدمتكار دانشكده لوروزه بود. هنگامي 
كه شاه تحصيات خود را در آنجا به پايان رساند اين فرد را با خود به تهران آورد... پرون 
ديگر به كشور خود بازنگشت. او هيچ سمت رسمي نداشت، اما به عنوان دوست شخصي 
شاه در دربار اقامت كرد. علي رغم بي اصل و نسب بودن پرون گفته مي شد او نزديك ترين 

مشاور شاه مي باشد. او هر روز صبح براي گفت وگو با شاه وي را ماقات مي كرد.«2
• در بين فعاالن بي شماري كه شديداً ضد ش��اه بودند يك معلم تبريزي وجود داشت 
كه در صحبت هاي عمومي خود مكرراً القاب بسيار زشت به شاه نسبت مي داد. به همين 
خاطر توسط ساواك بازداشت شد. او حتي بعد از ضرب و جرح هاي شديد كوتاه نيامد، لذا 
ساواك وي را به زندان اوين منتقل نمود. با وجود شكنجه شدن در اوين وي به نطق هاي 

آتشين خود عليه شاه ادامه داد...3
• يك هفته بعد ش��اه و نزديكانش به باغ وحش خصوصي او رفتند. تيمسار نصيري نيز 
حاضر بود. به محض آن كه مرد زنداني را از اوين آوردند و چشم او به شاه افتاد فرياد زد: 
»خون آشام، مس��تبد، قصاب!« ... در حالي كه مرد خشمگين همچنان به فحاشي هاي 
خود ادامه مي داد ش��اه به نگهبانان اشاره كرد و در يك چش��م بر هم زدن آنها مرد را به 

داخل قفس شيرها پرتاب كردند. شيرهاي گرسنه بافاصله بر سر مرد فرود آمدند...4
• در سال 1976 همسر رئيس امنيت داخلي، كه دومين فرد قدرتمند ساواك محسوب 
مي شد در حال خريد در فروشگاه جردن تهران بود و طبق معمول چند محافظ ساواك 
وي را همراهي مي كردند. او در حالي كه مشغول تماشاي قسمت كفش هاي فروشگاه بود 
متوجه شد كه كيفش گم شده... دستور دادند در ورودي فروشگاه را قفل كنند و اجازه 
ورود و خروج به كسي ندهند... در همان حال، يك مهندس جوان و عروسش كه خريد 

1. همان، ص271.
2. همان، ص277. 
3. همان، ص279. 

4. همان، ص280-281. 
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خود را تمام كرده بودند به سمت خروجي حركت كردند. اما در آنجا محافظين ساواك 
با متوقف نمودن آنها توضيح دادند كه چه اتفاقي افتاده است. مهندس جوان به اعتراض 
گفت: »اما ما كه دزد نيس��تيم. خيلي عجله داريم. اگر به ما ظنين هستيد ما را بازرسي 
كنيد و اجازه بدهيد برويم.«... در اين لحظه نگهبان اسلحه خود را بيرون كشيد و چندين 
گلوله به سر و سينه مرد جوان ش��ليك كرد. جوان در جا كشته شد. همسرش در حالي 
كه جيغ مي كشيد بيهوش بر روي زمين افتاد. همسر رئيس امنيت، بدون آنكه نگاهي به 
پايين بيندازد از كنار زن و مرد بر زمين افتاده گذشت و از فروشگاه چارلز جردن خارج 
شد. چند هفته بعد كه در منزل تيمسار نصيري ميهمان بودم، همسر تيمسار اين موضوع 
را پيش كشيد: مي داني منصور، خيلي از مردم فكر مي كنند من در آن روز خريد مي كردم 

نه زن رئيس امنيت داخلي.1
• هنگامي كه بيرون رفتيم رو كردم به تيمس��ار و گفتم: خانم ش��ما حق دارد. حتي 
در نيوي��ورك مي گفتند زن ش��ما در آن حادثه ب��وده. چرا كاري نمي كني��د؟ مطمئناً 
ش��ما مي  توانيد جريان را با توضيحي به خاطر تأخير درج مطلب در روزنامه  ها به چاپ 
برسانيد و همسرتان را تبرئه نماييد. تيمسار جواب داد: غير ممكن است... اعليحضرت 
به من فرمودند نبايد چنين اتفاقي مي افتاد، اما حال كه افت��اده صدايش را در نياور. به 
هيچ روزنامه اي اجازه درج آن را نده. يك مدتي محافظ مربوطه را در زندان نگه دار، اما 
محاكمه اي در كار نباشد. محاكمه و مجازات او روحيه ساير نيروهاي ساواك را تضعيف 

مي  نمايد.2 
• هنگامي كه هلمز به اين سمت )سفير امريكا در ايران( منصوب شد تيمسار نصيري 
به من گفت: منصور، مواظب باش در امريكا چه به سيا مي گويي. اگر مطلبي انتقادي از 
شاه به سيا بگويي، آنها ممكن است مطلب را به هلمز برسانند. او نيز به نوبه خود ممكن 
است آن را به شاه بگويد. بعد از اين هش��دار من گاهي اوقات احتياط مي كردم، اما اكثر 

اوقات احتياط نمي كردم.3
• از يكي از مأموران سيا پرس��يدم كه آيا مي توانم يك سؤال خيلي جدي از او بپرسم. 
او در جواب گفت: حتماً! بگو... ]رفيع زاده مي پرسد:[ آيا سيا تمهيداتي انديشيده كه در 
صورت از دست رفتن شاه، ارتش يا ساواك يا سياستمداراني پا پيش بگذارند؟... در حالي 
كه با بدگماني به من نگاه مي كرد، گفت: ما طرحي نداريم و نيازي به آن نداريم. ما به شاه 

1. همان، ص282-284. 
2. همان، ص285. 
3. همان، ص290. 
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اعتماد داريم و او نيز به ما اعتماد دارد. حتي طبق 
گزارشات اطاعاتي ما شاه براي سال  هاي متمادي 

در قدرت باقي خواهد ماند.1
• يكي از آنها آهي كشيد، گفت: ما قبًا هم از اين 
حرف ها شنيده ايم. پانزده سال است كه مي گويند 
شاه رفتني است. اما منصور، باور كن شاه سال هاي 
س��ال در قدرت باقي خواهد ماند. ش��انه ام را باال 
انداختم و تكرار كردم:  اگ��ر مي خواهيد اين را باور 
كنيد، حرفي نيست. اما بدانيد شاه آخر خط است. 
اگر بعد از او كس��ي را براي به دست گرفتن قدرت 
زير سر نداشته باشيد ايران و خود شما به مخمصه 

بدي مي افتيد.2 
• ]رفيع زاده مي پرسد:[ اگر شاه بميرد و يا كشته شود، به چه كسي اعتماد مي كنيد؟ 
آنها از من پرسيدند: تو با چه كسي مي تواني فوراً تماس بگيري و او را به سيا وصل كني؟ 
بي درنگ گفتم: تيمسار اويسي. پرسيدند: تيمسار اويسي؟ فكر مي كني او از پس اين كار 
برمي آيد؟ ]رفيع زاده جواب مي دهد:[ بله. اگر اتفاقي بيفتد و شاه به طور غيرمنتظره اي 
بميرد، در صورتي كه امريكا ظرف بيست و چهار ساعت پشتيباني خود را از او اعام نمايد 
او مي تواند كشور را در دست بگيرد. البته، ما از دس��ت يك ديكتاتور به دست ديكتاتور 

ديگري مي افتيم.3
• بعد از كمك سيا براي تأسيس ساواك در سال 1957، اين دو سازمان تا اواخر دهه 
1960 روابط خوبي با هم داشتند تا اينكه ش��اه تصميم گرفت براي پنهان نگه داشتن 
حقايق ايران از امريكايي ها، روابط ساواك با سيا را قطع نمايد. او به مقامات ايراني دستور 
داد فعاليت هاي سيا و مستشاران امريكايي در ايران را تحت نظر قرار دهند و مؤدبانه به 
اطاع امريكايي ها برسانند كه ِمن بعد آنها فقط از طريق باالترين رده هاي دو سازمان به 

اطاعات دسترسي خواهند داشت.4
• در امريكا عبارتي كه اغلب براي توصيف روابط ايران و امريكا به كار مي رفت اين بود كه 

1. همان، ص291. 
2. همان، ص292. 
3. همان، ص293. 

4. همان، ص301-302. 

از  امریکا  بي اطالعي  ادعاي 
عملکرد شاه و درباریان در ایران، 
با وجود بي اساس بودن، در مقطعي 
با تبلیغات حساب شده و انتشار 
کتاب هاي متعدد، تا حدودي و 
از حامیان  موقت  به صورت 
محمدرضا رفع مشکل ساخت و 
فرصتي را براي آنان فراهم کرد 
تا از طریق سازمان دادن مجدد به 
نیروهاي فرهنگي وابسته به امریکا 
در ایران حتي عملکرد محمدرضا 
پهلوي را نیز در تاریخ به گونه 

دیگري به ثبت رسانند
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»شاه بهترين دوست و متحد امريكاست«. متأسفانه اين امر از واقعيت دور بود. حقيقت 
اين بود كه ش��اه از ش��وروي، به خاطر نزديكي به ايران و توانايي اين كشور در نفوذ در 
سلسله مراتب حكومتي اش بيشتر از امريكا مي ترسيد. عاوه بر اين، شاه قادر به داشتن 

يك دوستي واقعي و يا اعتماد به كسي غير از خودش نبود.1 
• باالخره ش��اه تصميم خ��ود را گرفت. ديگر نبايد ش��مار زندانيان سياس��ي افزايش 
مي يافت. او به تيمسار نصيري دستور داد به جاي دستگيري و زنداني نمودن افراد آنها 
را بكشد. عاوه بر اين،  شاه به نصيري دستور داد ساواك نشرياتي به چاپ برساند كه در 
آنها نشان داده شود كه سبب همه ناآرامي ها و قانون شكني ها،  چريك ها و كمونيست ها 
و افراطيون مذهبي هستند... من هيچ گاه ش��اه را ضعيف تر از هنگام ماقات با كندي و 

قوي تر از زمان ديدار با نيكسون نديدم.2 
•... پروراندن باندها و دستجات بي شمار توس��ط او تأثير نهايي و تعيين كننده خود را 
گذاشت: هر چند هر دسته با دسته  هاي ديگر دش��من بود،  اما در خفا همه آنها ضد شاه 

بودند. حتي يك نفر هم اميدي به آينده شاه يا بخشي از نظام او نداشت.3
• در اين هنگام تيمسار )نصيري( صورت خود را با دستانش پوشاند. سپس دستانش 
را برداشت و با صدايي كه انگار از ته چاه درمي آمد ادامه داد: مي داني هفته گذشته چند 
تا مرسدس بنز را درب و داغان كرديم؟ چند تا آتش س��وزي در منطقه تجاري شهر راه 
انداختيم؟ چه تعداد آدم در جا كشته شدند؟ و هنوز كافي نيست! او )شاه( امروز به من 
گفت اين كافي نيست. بيشتر بكشيد! بيش��تر آتش بزنيد. من ديگر نمي توانم. من هم 
وجدان دارم. من هم فرزند دارم. ]رفيع زاده مي گويد:[ به خاطر خدا به من بگوييد دليل 
اين كارها چيست؟ ]نصيري جواب مي دهد:[ براي اينكه چنين نشان داده شود كه اين 
اعمال تروريستي است. براي اينكه به مردم قبوالنده شود كه دشمناني وجود دارد و اينكه 

اين دشمنان كمونيست هستند...4 
• من تيمسار مقدم را سال ها مي ش��ناختم. بنابراين چهار روز زودتر به او زنگ زدم. او 
خيلي از تلفن من خوشحال شد و مدام حرف مي زد. وسط حرف او پريدم و گفتم: كسي 
پيش شماس��ت؟ ]مقدم جواب داد:[ نه. چطور مگر؟ ظاهراً تيمسار مقدم هنوز چيزي 

1. همان، ص313. 
2. همان، ص315.
3. همان، ص316.
4. همان، ص320.
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نمي دانست...1
• در هفتم ژوئن روزنامه نيويورك تايمز خبر انتصاب تيمسار مقدم به رياست ساواك 
را منتشر نمود. چند روز بعد به تهران سفر كردم و مستقيم به دفتر تيمسار مقدم رفتم. 
هنوز چند لحظه اي از اعام خبر حضور من در اتاق انتظار به تيمسار مقدم نگذشته بود 
كه او خودش بيرون آمد و مرا با خود به دفترش برد. همان دفتري كه من سابقاً تيمسار 
نصيري را در آن ماقات مي كردم؛ اما اين اتاق تغييرات زيادي كرده بود. صندلي چرمي 
بزرگ نصيري كنار گذاشته شده بود و جاي آن يك صندلي چوبي قرار داشت. كف اتاق 
لخت بود و اثري از قاليچه زيباي نصيري نبود. به طور كلي اتاق ساده و كاري بود. تيمسار 
از رؤياهاي خود براي آينده ايران س��خن گفت. او آرزو كرد شاه س��رنگون شود و نظام 

پادشاهي از بين برود...2
• شاه ادامه داد:  به هر تقدير، وظيفه ش��ما در امريكا اين است كه به آنها القا نمايي كه 
هر بايي به س��ر ما بيايد فاتحه خاورميانه خوانده شده اس��ت. كمونيست ها همه جا را 

مي گيرند. در هر صورت اميد من به  امريكاست و اميد خاورميانه به من.«3 
• رسانه هاي خبري امريكا و بنگاه س��خن پراكني انگليس ناخودآگاه در مرحله نهايي 
سقوط شاه سهم داشتند. در ايران دو دليل عمده براي اين امر مطرح مي شد: اين عقيده 
كه ابرقدرت ها سرنوشت ايران را تعيين مي كنند و نيز عدم درك صحيح دولت امريكا از 
اوضاع جاري. اكثريت مردم ايران، از جمله شاه،  قوياً اعتقاد داشتند كه در هر چيزي كه 

در ايران اتفاق مي  افتد به نحوي دست واشنگتن، لندن يا مسكو در كار است...4
• اين طرز فكر غير عادي در باالترين سطوح دولت، قطع نظر از اينكه رئيس حكومت 
چه كسي بود، وجود داشت. چه ش��اه، چه دولت انقابي، هيچ كس نمي توانست وجود 
گروه هاي مخالف را بدون رضايت واشنگتن يا لندن تصور نمايد. كسي باورش نمي شد 
كه ممكن است عده اي ايراني غير وابسته به قدرت هاي خارجي كه مخالف رژيم هستند 

وجود داشته باشند.5 
• در نوامبر سال 1978 خبردار شدم كه برژينسكي )مشاور امنيت ملي كارتر( و زاهدي 

)سفير ايران در امريكا( از يك كودتاي نظامي در ايران حمايت مي كنند...6 

1. همان، ص331.
2. همان، ص333-334. 

3. همان، ص341. 
4. همان، ص344.
5. همان، ص346. 
6. همان، ص357. 
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• با اين پشتيباني محكم امريكايي ها، زاهدي با چند نفر از تيمسارهاي برجسته ارتش 
ايران تماس گرفت... طبق نقش��ه، ش��اه بايد به جزيره كيش يا كرمان فرستاده مي شد 
تا موقتاً از مسائل كنار باشد و زندانيان سياس��ي بايد مجدداً حبس مي شدند و ديگران 
نظير تيمسار نصيري، آزاد مي شدند و هنگامي كه ارتش موفق به برقراري نظم در كشور 
مي شد شاه اجازه بازگش��ت پيدا مي كرد. اما تيمسار اويس��ي انعطاف ناپذير بود: قسم 
مي خورم كه از سلطنت دفاع نمايم. من هيچ اقدامي عليه شاه انجام نمي دهم. من فقط 

از او دستور مي گيرم...1 
• سه روز بعد از ماقات تيمسارها با اويس��ي، هنگامي كه سيا از من خواست رابط اين 
سازمان با تيمسار اويسي باشم من نيز درگير كودتاي پيشنهادي شدم. هدف سيا، همان 
هدف زاهدي و برژينسكي بود: شاه بايد به يك جزيره فرستاده مي شد و تيمسار اويسي 
هدايت كودتا را به عهده مي گرفت و هنگامي كه نظم و امنيت در ايران برپا شد، شاه به 

قدرت بازمي گشت.2
• مأمورين سيا تأكيد كردند: به او )اويسي( بگو اين پيام مستقيماً از سوي دولت امريكا 
به شما اباغ مي شود... او بدون درنگ طرح را يكسره رد كرد. درست همان طور كه قبًا 
با تيمسارها صحبت نموده بود گفت كه به خداوند قسم خورده است كه عليه شاه دست 
به هيچ اقدامي نزند. به تيمسار اويسي گفتم كه امريكا تاش مي كند به شاه كمك كند، 
اما تيمسار از انجام هر عملي بدون اطاع شاه سر باز زد... وي اظهار نمود: به نظر من در 
دولت اياالت متحده دولت هاي ديگري نيز وجود دارند. كس��ي نمي داند رئيس كه بايد 

تصميم بگيرد چه كسي است.3
• واضح بود كه تيمسار راه حلي را براي اين بحران نمي بيند. سپس اين را با من در ميان 
گذاشت: اين فقط بين من و تو بماند، منصور! من خودم دنبال راهي مي گردم تا از كشور 

خارج شوم. به همسر و خانواده ام بگو به ايران برنگردند، من به آنها ملحق خواهم شد.4
• در همان ماقات، شاه بعد از اين كه مشاهداتش را از چرخ بال تعريف نمود، نقشه هاي 
خود را به سوليوان گفت: »... شاه گفت كه چاره اي جز استقرار يك دولت نظامي ندارد. 
او از من پرسيد كه آيا... واشنگتن از اين حركت وي پشتيباني مي نمايد؟ من به او گفتم 
كه منتظر چنين تقاضايي بودم و اين تضمين را از واش��نگتن گرفته ام كه اين اقدام وي 

1. همان، ص358. 
2. همان، ص359. 
3. همان، ص361.
4. همان، ص362.
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مورد حمايت رئيس جمهور و دولت امريكا قرار خواهد گرف��ت. بعد از اين حرف ظاهراً 
خيال شاه كامًا راحت شد و دستور داد برايم ويسكي بياورند.« بعداً تيمسار اويسي به 
من گفت كه شاه او را محرمانه به حضور پذيرفت و به وي گفت كاري كند تا سربازانش 
آتش سوزي هايي را كه توسط نيروهاي ويژه ساواك ايجاد مي شوند خاموش ننمايند.1 

• چند هفته بعد در ماقات روزانه با ش��اه، اعليحضرت كه به وضوح نگران و برآشفته 
بود به اويسي گفت: وقت آن است كه به اين بي نظمي، پايان داده شود. بايد جلوي آن را 
گرفت. اويسي كه خود نيز در هچل افتاده بود جواب داد:  سربازان من در زره پوش هاي 
خود در خيابان ها مستقر ش��ده اند، مردم به طرف آنها مي روند، با آنها دست مي دهند و 
گل هاي ميخك قرمز به آنها مي دهند. آنان س��ربازان را برادر خطاب مي كنند! سربازان 
من ديگر بر روي آنها آتش نمي گش��ايند... ش��اه مدتي به فكر فرو رفت. سرانجام گفت: 
اگر طبق يك نقشه، كماندوها به سربازان شما در خيابان حمله كنند و عده اي را بكشند 
چه؟ به اين ترتيب بقيه برآشفته مي ش��وند و به سمت جمعيت شليك مي كنند. نظرت 

در اين مورد چيست؟2
• اويس��ي در حالي كه ش��هامت يافته بود برخاس��ت و مجدداً تأكيد كرد: من تنها دو 
راه حل مي بينم. يا همه س��ربازان مرا به پادگان فرا بخواني��د و بگذاريد مردم آنچه كه 
مي خواهند انجام دهند و يا همه را بكش��يد. بزرگترين خطر اين اس��ت كه سربازان از 

دستور سرپيچي كنند و مردم تسليم نشوند و راهي كاخ سلطنتي شوند.3
• بعد از صرف شام مأمور سيا از من يك سؤال كرد: سعي كن با بي طرفي نظر خودت را 
به من بگويي. هنگامي كه بحران فرا برسد )و واضح است كه شاه كشور را ترك مي كند( 
فكر مي كني ساواك يا ديگر نيروهاي امنيتي به كار خود ادامه خواهند داد؟ با اطمينان 
جواب دادم: خير. همه چيز فرو خواهد ريخت؛ بين اين س��ازمان ها هيچ اتحاد و اتفاقي 
وجود ندارد. ش��اه اين ترتيب را به وج��ود آورده. هنگامي كه او ب��رود، همه چيز از بين 
خواهد رفت. ]مأمور سيا مي گويد:[ برژينسكي نظر مخالفي دارد. او فكر مي كند كه اين 
س��ازمان ها به حيات خود ادامه مي دهند. زاهدي هم با او هم نظر است... تيمسار مقدم 
گفت:  فردا شب ]شاپور[ بختيار را به حضور شاه، در كاخ سلطنتي مي برم. از تو مي خواهم 

كه راجع به آن با سيا حرف بزني. لطفاً از آنها بخواه كه از او حمايت كنند.4 

1. همان، ص366. 
2. همان، ص367. 
3. همان، ص368. 

4. همان، ص371-372. 
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• ظاهراً حق با تيمسار مقدم بود. حمايت جرج  
ب��ران از بختيار )كه ش��اه همواره او را دوس��تدار 
انگلس��تان و عامل بريتيش پتروليوم محس��وب 
مي كرد( شاه را متقاعد نمود كه انتصاب بختيار، 

پشتيباني انگليس را تضمين خواهد نمود.1
• يك هفته ي��ا ده روز قب��ل از ورود ]آيت اهلل[ 
خميني به ايران، مقدم دوباره از تهران به من زنگ 
زد و گفت كه تيمسار خسروداد، بهترين دوست 
تيمسار نصيري با چند نفر از همكارانش صحبت 
كرده است. آنها نقشه دارند ]آيت اهلل[ خميني را 
به قتل برسانند. طبق نقشه به مجرد ورود هواپيماي حامل ]آيت اهلل[ خميني به حريم 
هوايي ايران، تيمسار خسروداد و همكارانش بدون توجه به شركت هوايي كه هواپيما به 
آن تعلق داشت و يا اينكه چند نفر ممكن بود كشته شوند، آن را سرنگون مي كردند...2 

• از آن جايي كه تيمس��ار )مقدم( به رهبران جبهه ملي )ب��ازرگان و بختيار( اعتماد 
داشت، مطمئن بود كه آنها قادر به اعاده نظم و آرامش در ايران هستند.3 

• ]مقدم مي گويد:[ من از برنامه سفر ]آيت اهلل[ خميني به تهران اطاع دارم، اما خطري 
وجود ندارد. وقتي ]آيت اهلل[ خميني وارد ايران شود، مستقيماً به قم مي رود. اگر بختيار 
از عهده نخست وزيري برنيايد، بازرگان جايش را مي گيرد. دست راست او، يعني دكتر 
يزدي بين ما و امريكا، ميانجي گري مي كند. همان طور كه مي داني او با س��يا كار كرده 

است.4 
• اما در 13 فوري��ه 1979 تيمس��ار مقدم به من تلفن ك��رد. او خيل��ي نااميد به نظر 
مي رسيد: باورم نمي شود. وضع تيمس��ار نصيري خيلي خراب است. آن قدر او را كتك 
زده اند كه حتي نمي تواند حرف بزند. هنگامي كه او را در تلويزيون نش��ان دادند، براي 
پاسخ دادن به سؤاالت در مورد بودجه ساواك از انگشتان دستش استفاده مي كرد. لطفاً 
با س��يا تماس بگير و ببين آنها نمي توانند كاري بكنند! ]رفيع زاده مي گويد:[ خوب چه 
كار كنند؟ تو بگو! ]مقدم جواب مي دهد:[ آنها در ش��وراي انقاب آدم دارند. ]رفيع زاده 

1. همان، ص373-374. 
2. همان، ص375. 
3. همان، ص377.
4. همان، ص378.

امروز دیگر خطي که در کتب 
منتشره در اوایل سقوط رژیم 
پهلوي دنبال مي شد پي گرفته 
نمي شود، بلکه رسانه هاي غربي 
و نیروهاي وابسته فرهنگي به آنها 
در داخل ایران، از دوران سلطه  
امریکا بر ایران کاماًل دفاع مي کنند 
و بدین ترتیب عملکرد استعمارگر 
خارجي و استبداد داخلي )به عنوان 
دو پدیده که ارتباط تنگاتنگي با هم 

دارند( موجه جلوه گر مي شود
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مي گويد:[ چي؟ سيا در شوراي انقاب آدم دارد، مثًا چه كسي؟ ]مقدم جواب مي دهد:[ 
دكتر ابراهيم يزدي و صادق  قطب زاده.1

• مقدم با صداي بلند خنديد و گفت: بله! دردسرهاي زياد. مي داني بازرگان و باقي اين 
آدم ها مرا چه ناميدند؟ فرشته! لعنتي ها. فكر كنم به زودي تبديل به فرشته اي در عرش 

شوم.2 
• هر چهار رئيس  ساواك مرده بودند؛ شاه در حالي مقابل محكمه تاريخ قرار مي گرفت 
كه كس��ي وجود نداش��ت تا حرف هاي وي را نفي كند. او ادعا مي كرد كه آنها- تيمسار 
پاكروان- يك انسان فرهيخته و مسئوليت پذير، تيمس��ار نصيري- يك سرباز شجاع و 
تيمسار مقدم كه شاه او را بيشتر يك فيلس��وف مي دانست تا يك سرباز( به اختيار خود 
عمل مي كردند و در ش��هادت هاي خ��ود وي را از هر گونه گناه و تقصي��ري در رابطه با 

ساواك و اقدامات آن مبرا نموده اند...3 
• هر چند او قبل از ازدواجش ملكه نبود، اما آدم فقيري هم نبود. جواهراتي را هم كه او 
از آنها ياد مي كرد، به او تعلق نداشت، بلكه مال دولت بود. علي رغم گفته هاي وي، او آن 
قدر با خود جواهر خارج كرد كه حتي با فروش زير قيمت آنها، سي ميليون دالر عايدش 
شد. همچنين من از يك شماره حساب بانكي در سوئيس خبر دارم كه دو ميليارد دالر 
تنها به اسم او در آن واريز است... به ياد برآوردهاي خود از كل پول هاي خانواده سلطنتي 

كه حداقل شانزده ميليارد دالر بود، افتادم...4
• ايرانيان ثروتمند به كنار،  من در مورد خانواده  ش��اه صحب��ت مي كنم. اگر آنها، تنها 
پنج درصد از پول هاي خودشان را به اين آرمان اختصاص دهند درست هشتصد ميليون 

دالر مي شود.5 
• شاه در ماه هاي پيش از س��رنگوني، با تعداد زيادي از مش��اورين خود مشورت كرد. 
سرانجام، او با يأس،  پيش بيني آينده خود را به تعدادي از پيشگوهاي مشهور بين المللي 
محول نمود. هنگامي كه اجماع اين رمال ها بر اين قرار گرفت كه آينده او بي خطر و بسان 

يك سفر طوالني و لذت بخش مي باشد نگراني هايش كمتر شد.6 
• آنها ترتيبي دادند كه فيلمبرداران بتوانند چند صحنه از سربازي را كه به دست و پاي 

1. همان، ص380.

2. همان، ص381.
3. همان، ص382. 
4. همان، ص387. 
5. همان، ص388. 
6. همان، ص390. 
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شاه افتاده و تاش مي كرد پاهاي شاه را ببوسد فيلمبرداري كنند. شاه نيز در حالي كه 
اشك در چشمانش حلقه زده بود، مانع از اين كار ش��د و او را از زمين بلند كرد. حاميان 
وفادار او حتي اين شايعه را پخش كردند كه او مقداري از خاك ايران را با خود برداشته 
و مدام به آن نگاه مي كرد. هنگامي كه آنها از فراز مرز ايران و تركيه عبور كردند ش��اه با 
گريه خاك را بوسيد و آن را در جيبش قرار داد... مصر به عنوان يك كشور اسامي براي 

وجهه او خوب، و سادات نيز دوستش بود...1
• عكس هاي متعددي از شاه )كه به هيچ وجه آدم مذهبي نبود( در حال نماز خواندن 

در كنار سادات در مساجد مختلف گرفته شد.2 
• هنگامي كه شاه در تبعيد به سر مي برد، رسانه ها براي پاسخگويي به ادعاهايي كه از 
ناحيه انقابيون مطرح مي گشت در مورد نقش وي در دولت از او سؤال مي كردند. طبق 
قانون اساسي، شاه يك پادشاه مشروطه و صرفاً يك مقام تشريفاتي بود. بر همين اساس، 
او مدام اظهار مي نمود كه از محدوده قانون اساسي پا فراتر نگذاشته و هيچ كار غير قانوني 

نيز مرتكب نشده است.3 
• يك بار تيمس��ار اويسي به من گفت كه اش��رف براي يك ماقات خصوصي وي را به 
خانه خود در نيويورك دعوت كرد. او محرمانه به اويسي گفته بود: مي داني كه برادرم در 
وضعيت مخاطره آميزي قرار دارد. من نقشه اي دارم كه هم به نفع اوست و هم به نفع تو. 
من مي خواهم شما و چند تيمسار معروف ديگر به رس��انه ها بگوييد كه در طول دوران 
خدمتتان به عنوان فرمانده گارد سلطنتي، فرمانده ژاندارمري، فرمانده نيروي زميني و 
رئيس  حكومت نظامي هيچ دستوري از شاه دريافت ننموديد. من با باربارا والترز صحبت 
مي كنم تا با شما يك مصاحبه تلويزيوني ترتيب دهد. بايد بگوييد كه هر كاري كه كرديد 
به اختيار خودتان بوده اس��ت... اگر اين لطف را در حق ما انجام دهيد ما با شاه صحبت 

مي كنيم و او بابت اين كار پول خوبي به شما خواهد پرداخت.4 
• در يك ميهماني ش��ام، يكي از ميهمانان كه اش��رف قبًا دم او را ديده بود از اويسي 
پرسيد: تيمس��ار، اگر اعليحضرت به شما اجازه قتل و كش��تار مي داد، كشور به چنين 
وضعيتي مي افتاد؟ تيمسار اويسي قبل از پاسخ دادن به س��ؤال آن فرد، پاي خود را به 
پاي من زد و به من فهماند كه آنچه را كه مي گويد جدي نگيرم. سپس با صداي رسايي 

1. همان، ص391. 
2. همان، ص392. 
3. همان، ص393. 
4. همان، ص394. 
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شروع به صحبت كرد: در طول بيست سال خدمت، هرگز شاه به من دستور قتل نداد. او 
انسان صلح جويي است. اين من بودم كه مي خواستم بكشم. به اين دليل مجبور به ترك 
كشور شدم. شاه به من گفت ديگر نمي خواهم كسي را بكشي. قبًا هرگز نفهميده بودم 

كه او اينقدر انسان بزرگي است.1
• هنگامي كه بعداً خود شاه تاش كرد اويسي را به همكاري در نقشه اشرف براي تطهير 
نامش متقاعد نمايد، فشار بر تيمسار باز هم بيشتر شد. شاه با چرب زباني به اويسي گفت: 
شما هميشه يك ميهن پرست بوده ايد. براي كشور زحمات زيادي كشيده ايد و به خاطر 
شهرت زيادي كه طي بيست  سال گذشته در ايران كسب نموده ايد، اظهارات شما براي ما 
بي نهايت ارزشمند است. آيا شما با تيمسارهاي ديگري كه حاضر باشند، در يك مصاحبه 

با باربارا والترز شركت كنند و اظهارات مشابهي بنمايند صحبت كرده ايد؟2
• بعد از مدتي برخي از نزديكان ش��اه نزد من آمدند و پرس��يدند كه چرا به ديدن شاه 
نرفته ام. صادقانه به آنها گفتم: نمي خواهم ايشان را در حال درد و رنج كشيدن ببينم... 
هنگامي كه وارد اتاق ش��اه ش��دم تعظيم كردم و مؤدب منتظر ماندم. شاه به من اشاره 
كرد و من هم كنار تخت او رفتم. ش��اه به قدري تغيير كرده بود كه به زحمت مي شد او 
را شناخت. علي رغم ميل باطني خود، شروع به گريه كردم. با ديدن اشك هاي من شاه 
نيز به گريه افتاد. بعد از مدتي كه هر دو به حالت اوليه خود برگشتيم، شاه تعارف كرد تا 

بنشينم.3
• شاه پرسيد: خبر تازه اي از ايران داري؟ دلم خيلي براي سه تيمسار مي سوزد، رؤساي 
ساواك وحشيانه كشته شدند... ]رفيع زاده مي گويد:[ با اجازه ملوكانه اعليحضرت، من 
قبًا در مورد اين موضوع با دكتر بقايي صحبت كرده ام. اما به اعتقاد او اين تيمس��ارها 
نمي توانند ]آيت اهلل[خميني را س��رنگون نمايند و حتي اگر يكي از آنها بتواند اين كار 
را بكند قدرت را در اختيار وليعهد ق��رار نمي دهد. بلكه عنوان ش��اه را بر روي خودش 
مي گذارد. شاه به آرامي گفت: سي  سال دكتر بقايي نظرات خوبي به من ارايه داد و من 
هرگز به آنها گوش ندادم. مشاوران من از او خوشش��ان نمي آمد و او را نزد من بد جلوه 

مي دادند. حال براي تعمق در مورد نصايح او خيلي دير شده.4
• مي تواني بروي، اما لطفاً باز هم به ديدن من بيا. اگر به دكتر بقايي تلفن كردي، سام 

1. همان، ص395. 
2. همان، ص396. 
3. همان، ص398. 

4. همان، ص399-400. 
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مرا هم به او برسان.1 
• در نوامبر 1978 يك ديپلمات ايراني به نام ناصر قوش بگي كه در واش��نگتن مستقر 
بود، براي مأموريتي عازم تهران شد... وقتي از او پرسيدم در قاهره چه كار مي كرده گفت 
كه يك جعبه كتاب از تهران به آنجا آورده اس��ت. من تعجب ك��رده بودم كه چه دليلي 
دارد يك ديپلمات، آن هم در اين اوضاع و احوال ي��ك جعبه كتاب تحويل بگيرد. او كه 
منظور مرا گرفته بود، گفت كه شاه تصميم گرفته بود استخوان هاي پدرش را از مقبره او 
خارج نمايد. چراكه از حوادث احتمالي آينده مي هراسيد. آنها با نبش قبر، استخوان ها را 
خارج كرده  و يك تاج گل به جاي آن گذاشته و مجدداً قبر را بسته بودند. اين استخوان ها 
در جعبه اي كه روي آن نوشته ش��ده بود »كتاب« قرار داده شده بودند. به او گفتم: اين 
خبر تكان دهنده اي است. چرا شاه اين كار را كرد؟ ]ناصر قوش بگي مي گويد:[ او از سايه 

خودش هم مي ترسد. او آينده اي براي خود يا خانواده اش نمي بيند.2
• به گفته تيمسار پاكروان، بعد از بركناري اميني )نخست وزير وقت( شاه پيشنهادي 
مطرح نمود كه به موجب آن در صورتي كه سيا مي خواست از چيزي در مورد ايران مطلع 
شود مي  توانست اطاعات مورد نظر را از ش��اه بپرسد. در عوض سيا موظف بود در مورد 
ايراني ها جاسوسي نكند و با هيچ گروه مخالف آنها تماس نداشته باشد. متأسفانه سيا به 
سهم خود، اين قرارداد را رعايت كرد. عدم تماس با مردم ايران اشتباه فاحشي بود؛ سيا 

در مورد واقعيات كشور در بي اطاعي باقي مي ماند.3
• بعضي از كارمندان ساواك و برخي مقامات دولتي علت طوالني شدن مأموريت مرا 
اين مي دانستند كه من آدم سيا هستم. طي دوران خدمتم، من سه رئيس ساواك و آمدن 

و رفتن هشت سفير را ديدم.4
• هيچ ايراني به موقع براي كمك قدم پيش نگذاشت، زيرا در صورتي كه شاه يا ساواك 
درمي يافتند كه آنها اطاعات در اختيار سيا قرار مي دهند، دچار دردسر مي شدند... طي 
شش ماه قبل از سقوط شاه هنگامي كه با س��يا تماس روزانه داشتم از اينكه دريافتم از 
بين سياستمداران و مقامات عالي رتبه دولت، تنها عده انگشت شماري از ارايه اطاعات 
به سيا كوتاهي كرده اند، حيرت كردم. هيچ كدام اينها قبًا به فكر انجام اين كار نيفتاده 

1. همان، ص401. 
2. همان، ص403. 
3. همان، ص405. 
4. همان، ص406. 
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بودند. اما هنگامي كه شاه به دردسر افتاد همه براي همكاري با سيا هجوم آوردند.1 
• قبل از اين ماجرا ب��ه خاطر آنكه احتمال گروگان گي��ري امريكايي ها در صورتي كه 
امريكا به ش��اه اجازه ورود مي داد، قوي بود من ارتباطاتم را با س��يا دو چندان كردم. به 
سازمان التماس كردم تمامي پرسنل و اسناد محرمانه را از سفارت خودشان در تهران 

خارج كنند...2 
• اين اسناد هرگز از سفارت خارج نش��دند و اين لكه سياه در عملكرد دولت امريكا در 
نسل هاي آينده به صورت عقده درخواهد آمد و تاش هاي اين كشور را براي جمع آوري 

اطاعات ناكام مي گذارد.3 
• طي چند روز بعد وزارت خارجه امريكا نوميدانه تاش نمود كشوري را بيابد كه به شاه 
پناهندگي بدهد. من از طريق سيا فهميدم كه هميلتون،  رئيس دفتر كارتر،  به تگزاس 
فرستاده شده بود تا به اطاع شاه برساند كه مصالح عاليه اياالت متحده ايجاب مي كند 
كه وي امريكا را ترك نمايد. شاه عصباني شده از او پرسيده بود كه امريكا كجا را براي او 
در نظر گرفته است. در جواب به وي گفته بودند كه با بررسي هايي كه وزارت خارجه با 
تقريباً تمامي كشورهاي دنيا صورت داده،  هيچ كشوري حاضر به پذيرفتن وي نيست.4 
• از بخت بد شاه بعد از 12 ژانويه 1980، هنگامي كه حكام جديد ايران از دولت پاناما 
درخواست دستگيري وي را نمودند، جو سياسي اين كشور رو به وخامت گذاشت. شاه نه 
از تقاضاي دولت ايران بلكه از ترديد و دودلي دولت پاناما، حيرت زده شد. دولت پاناما به 
جاي بي اعتنايي به درخواست هاي ايران مردد شده بود و شايعاتي بر سر زبان ها پيچيد 

كه آنها در مورد قرارداد استرداد شاه مشغول مذاكره با تهران هستند...5
• در 24 مارس، درست بيست وچهار ساعت قبل از تس��ليم درخواست رسمي دولت 
ايران به مقامات پاناما، ش��اه و خان��واده اش مخفيان��ه از پاناما خارج ش��دند و به مصر 
بازگش��تند. طعمه از چنگ تهران درآورده شده بود، اما س��فر پر ماجراي شاه به نقطه 
آغازين آن ختم شده بود. در 27 جوالي 1980، چهار ماه بعد از ورود به مصر، محمدرضا 

شاه پهلوي مرد.6 
• هنگامي كه من چند ماه پس از مرگ ش��اه در قاهره بودم، براي عرض ادب نزد فرح 

1. همان، ص407. 
2. همان، ص408. 
3. همان، ص411.

4. همان، ص415. 
5. همان، ص417. 
6. همان، ص418. 
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رفتم. طي چند سال گذش��ته من در موقعيت هاي فراواني توانس��تم او را در ديدارهاي 
رسمي اش از امريكا مشاهده نمايم.1 

• او ]فرح[ سپس زاهدي را مورد انتقاد قرار داد و ادعا كرد كه تقصير عمده مشكات 
شاه به گردن اوست، چراكه عادت به دروغ گويي داشت. او مي خواست به اطاع واشنگتن 
برساند كه زاهدي نماينده خاندان سلطنتي نيس��ت و هر آنچه كه مي گويد، صرفاً نظر 
ش��خصي وي مي باش��د. من به او گفتم كه مقامات امريكايي مي دانند كه زاهدي تنها 
نظرات خودش را بيان مي كند، اما ب��ه او اطمينان دادم كه پيغام��ش را مجدداً به آنها 

مي رسانم.2
• ش��اهزاده رضا مرا به وياي خود در رباط مراكش دعوت ك��رد؛ هنگامي كه در كنار 
ساحل نشستيم او به طور خصوصي به من گفت: من مي خواهم يك خبر به كلي سري را 
براي شما فاش كنم. من كه حسابي كنجكاو شده بودم گفتم: لطفاً حرف بزنيد. ]شاهزاده 
رضا مي گويد:[ آيا مي دانستي پدرم، وزير دربارش )اسداهلل علم( و پزشك او همگي بر اثر 

يك بيماري- سرطان لنف- مردند؟3
• من همچنين اطاع داش��تم كه س��يا فعاالنه تاش مي كند كه پسر شاه را به قدرت 
برساند. به سيا و نقاط ضعف آن و نيز مردم ايران كه از اين سازمان به شدت مي ترسيدند 

و آن را مسبب مصائب خود مي دانستند انديشيدم...4 
• آيا ش��اه تصورش را هم مي كرد كه يك روز در چنين محلي دفن ش��ود. اينكه تمام 
كاخ هاي باشكوه، گل هاي رز زيبا، جواهرات نفيس جاي خود را به مقداري گل سفيد و 

پژمرده و يك قاليچه خاك آلود ايراني )كه روي قبر او پهن شده بود( مي دهد؟5 
• در مارس 1986 به دنبال اطاعاتي كه سيا در مورد اين كتاب دريافت نمود يكي از 
مأمورين عالي رتبه اين سازمان كه از زمان قطع روابطم با سيا در سال 1983وي را نديده 

بودم، ماقاتي را با من در نيويورك سيتي ترتيب داد.6
• س��رانجام او به هدف اصلي ماقات پرداخت. اداره او در مورد كتاب من خيلي نگران 
بود و چون او يكي از دوستان قديمي من بود، داوطلب شده بود تا وظيفه واسطه گري بين 

1. همان، ص419. 
2. همان، ص421. 
3. همان، ص423. 
4. همان، ص424. 
5. همان، ص430.
6. همان، ص432. 
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من و س��ازمان را به عهده گيرد و مانع از وقوع 
اشتباهات بزرگ من شود.1 

• س��پس به معلم خ��ودم، دكت��ر بقايي كه 
خوشبختانه در آن زمان به امريكا سفر نموده 
ب��ود، تلف��ن و وي را به خانه ام دع��وت كردم. 
خيلي دلم مي خواست با او حرف بزنم. او قبًا 
دست نويس هاي مرا خوانده و آنها را تصحيح 
نموده ب��ود و من به دان��ش  و راهنمايي او نياز 
داشتم. به وي توضيح دادم: من دو راه روشن 
پيش  رو دارم، يا پول كاني بگيرم و اجازه دهم 
آنها هر چقدر دلشان مي خواهد آن را سانسور 

كنند،  يا خطر به قتل رسيدن توسط سيا را پذيرا شوم.2 
• هنگامي كه حزب جمهوري خواه  برگ ريگان- بوش را رو كرد، سازمان از اين نامزدها 
)به عنوان رئيس جمهور و معاون او( حمايت كرد. بعد از انتخابات اين دو، در چهارم نوامبر 
1980 ميز ايران در سيا آنها را به عنوان رؤساي خود و جيمي كارتر را به عنوان يك آدم 
بي عرضه محسوب كردند. بنابراين تعدادي از عوامل سيا كه يكي از آنها صادق قطب زاده 
بود، توجيه ش��دند تا ]آيت آهلل[ خميني را ترغيب نمايند كه تا زماني كه ريگان سوگند 

رياست جمهوري ياد نكرده، گروگان ها را آزاد ننمايد.3 
• س��يا به دنبال رهبران گروه هاي مخالف بود و به زودي با ش��اپور بختيار در فرانسه، 
تيمسار غامعلي اويسي در امريكا، دكتر علي اميني در فرانسه، دريادار مدني در آلمان، 
تيمسار جم در انگلستان و رضا پهلوي در مراكش ارتباط برقرار نمود... رژيم ]آيت اهلل[ 
خميني امريكا را به شدت تحقير نموده بود. موضع حمايتي امريكا از حقوق بشر بر همه 

معلوم بود و ظهور ايران به عنوان پايگاه آموزش تروريست ها تيتر داغ روزنامه ها بود.4 
• مأمورين سيا تصريح كردند كه بدون صدور دستور رئيس جمهور در اين عمليات ضد 
]آيت اهلل[ خميني شركت نخواهند كرد. در سپتامبر 1981 چنين دستوري با محدوديت 
يك سال صادر شد. اين احتياط از اين جهت به خرج داده شد تا اگر سيا نتوانست سقوط 

1. همان، ص433. 
2. همان، ص438. 
3. همان، ص444. 
4. همان، ص445. 

سیاست تبلیغاتي امریکا را در مورد 
حکومت پهلوي  باید به سه دوران 
کاماًل متمایز از یکدیگر تقسیم کرد، 
زیرا آثاري که در هر یک از این مقاطع 
منتشر مي شوند داراي ویژگي هاي 
متفاوتي اند: 1. دوران سلطه  کامل 
امریکا بر ایران بعد از کودتاي 28 
مرداد؛ 2. ایام اوج گیري نهضت ضد 
استبدادي و ضد استعماري ملت ایران 
که منجر به سقوط دولت وابسته شد؛ 
3. مقطع بازسازي نیروهاي وابسته 

فرهنگي به دنبال سقوط رژیم پهلوي
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]آيت اهلل[ خميني را در اي��ن محدوده زماني پيش ببرد براي صدور دس��تور ديگري به 
رئيس جمهور رجوع كند. س��يا به ما مخبران محرمانه گفت كه اگ��ر در طي اين مدت 
هيچ يك از گروه هاي مخالف غالب نش��ود، امريكا چاره اي ج��ز صلح كردن با ]آيت اهلل[ 

خميني پيش رو ندارد.1
• در سال 1982 يك مأمور عالي رتبه ك.گ.ب كه در پوشش ديپلمات روس در ايران 
فعاليت مي كرد اما در واقع مس��ئول ميز ايران در ك.گ.ب بود، به غرب پناهنده ش��د. 
وي بعد از بازجويي شدن توسط س��ازمان هاي اطاعاتي امريكا و انگليس گنجينه اي از 
اطاعات درست را در مورد مس��ئولين، اعضا، طرح هاي بلندمدت و ساير مسائل حزب 

توده فاش نمود.2
• ]آيت اهلل[ خميني 444 روز ديپلمات هاي امريكايي  را گروگان نگاه داش��ت. سپس 
پنجاه و دو جلد از اس��ناد كشف ش��ده در س��فارت امريكا منتشر ش��دند. هنگامي كه 
نسخه هايي از اين اس��ناد در كنار خيابان هاي تهران به بهاي ده سنت به فروش رسيد،  

امريكا بيشتر خوار و خفيف گرديد.3 
• در بهار سال 1982 تيمسار اويس��ي از منابع نزديك به  ]آيت اهلل[ خميني به دست 
آورد كه نشان مي داد در سال 1981 دولت امريكا پيش��نهاد فروش تسليحات به رژيم 
]آيت اهلل[ خميني نموده است. دولت ريگان به اميد ايجاد رابطه با ايران، از طريق سيا، 
چندين پيشنهاد ارايه نمود. اما ]آيت اهلل[ خميني با گفتن اين كه نيازي به خريد ساح 

از امريكا )شيطان بزرگ( ندارد، پيشنهادهاي مذكور را رد كرده بود.4
• از سال 1982 تا س��ال 1986، برخورد امريكا با ايران به ش��دت متشنج شد. دولت 
ريگان اطاعات ضد ]آيت اهلل[ خمين��ي را در اختيار عراق قرار م��ي داد و از اف.بي. آي 

مي خواست افرادي را كه در امريكا به ايران ساح مي فروشند، دستگير نمايد.5
• از سال 1984 ]آيت اهلل[ خميني هرگز نگذاشت كه تعداد گروگان هايش در بيروت 
از هفده نفر كمتر ش��ود. گاهي اوقات رژيم ]آيت اهلل[ خميني يك يا تعداد بيش��تري از 
گروگان ها را با ساح معامله مي كرد، اما بافاصله تعداد ديگري را به عنوان جايگزين به 

گروگان مي گرفت.6

1. همان، ص446. 
2. همان، ص452.

3. همان.
4. همان، ص455. 
5. همان، ص466. 
6. همان، ص472. 
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• در اولين ارسال مستقيم س��اح به ايران در 16 فوريه 1986، پنتاگون هزار موشك 
ضد تانك تاو را كه بيشتر از كل توليد س��االنه امريكا بود،  به ايران منتقل نمود. سيا اين 
محموله را با هواپيما به اس��راييل و اس��راييلي ها نيز آنها را به ته��ران بردند. در همين 
حال، نمايندگان كادر رئيس جمهور امريكا در اي��ران، متعاقب وعده هاي دال  بر روابط 
دوستانه تر، موافقت  نمودند س��اح هاي امريكايي پيشرفته ديگري براي استفاده ايران 
در جنگ طوالني اش با عراق در اختيار ]آي��ت اهلل[ خميني قرار دهند. اين كار هنگامي 
صورت مي  گرفت كه امريكا اطاعات ماهواره اي جاسوس��ي خود را در زمينه تحركات 

نظامي ايران در اختيار عراق مي داد.1 
• يك ه��دف فرعي اين تماس ها كه بعداً بيش��تر علني ش��د، ايجاد رواب��ط بهتر بين 
واشنگتن و عناصر ميانه رو در تهران و تس��هيل روابط دوستانه بين دو كشور در صورت 
مرگ يا سقوط ]آيت اهلل[ خميني بود. اما در واقع هيچ يك از جناح هايي كه با آنها تماس 

گرفته شد، ميانه رو نبودند.2 
• هنگامي كه همه زبان بازي ها و تماس هاي دوستان پايان يافت، نمايندگان دولت به 
انگيزه هاي واقعي خود پرداختند و گفتند: »اين چيزي است كه رئيس جمهور ما خواهان 
آن مي باشد. ما صداقت خود را ثابت نموده ايم. شما ساح ها را دريافت كرديد. حاال شما 
با آزاد نمودن بقيه گروگان ه��ا صداقت خود را اثبات كني��د.«... او )منتظري( با علم به 
اين كه اس��راييلي ها در حال كمك به امريكا جهت آزادي گروگان ها هستند به يكي از 
مشاوران خود گفت: »آشي را كه امريكا بپزد و اسراييل آن را تزيين كند من نمي  خورم!« 
منتظري بي درنگ همه قرار و مدارها را با گروه مخفي رئيس جمهور امريكا به ]آيت اهلل[ 

خميني گزارش داد.3
• رفسنجاني با زيركي به كادر س��يا اعتماد نكرد و از روي وظيفه ]آيت اهلل[ خميني را 
در جريان همه ماقات ها قرار داد. ]آيت اهلل[ خميني به رفسنجاني نگفت كه منتظري 
نيز با امريكايي ها در تماس اس��ت و از آن طرف به منتظري نگفت كه رفس��نجاني هم 
با امريكايي ها در ارتباط اس��ت. وقتي منبع من اين مطلب را ب��ه من گفت، فهميدم كه 

]آيت اهلل[ خميني در حال اجراي يك بازي ايراني است.4 
• در 23 مه 1986 تنها چهل و ش��ش روز قبل از اين اظه��ارات، مك فارلين و نورث و 

1. همان، ص480. 
2. همان، ص481. 
3. همان، ص482. 
4. همان، ص483. 
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ساير اعضاي كادر رئيس جمهور، س��وار هواپيمايي مملو از قطعات يدكي موشك هاي 
ضد هوايي هاوك ش��دند و به س��وي تهران پرواز كردن��د. تقدير اين بود كه اين س��فر 
تبديل به يك س��فر تاريخي ش��ود. عاوه بر محموله هواپيما كه ساح هاي پيشرفته را 
در برمي گرفت، اين گروه حامل هداياي ويژه اي از سوي ريگان براي ]آيت  اهلل[ خميني 
بود: يك كيك، دو آيه قرآن، يك پيام شفاهي، يك انجيل امضاءشده توسط ريگان و دو 
اس��لحه كمري. بر روي كيك يك كليد بود و مفهوم اين كليد آن بود كه خواست دولت 
امريكا گشودن باب مذاكره مستقيم با ايران است... مضمون آيات قرآن مربوط به سوره 

جمعه، آيه هاي 6 و 7 بود...1
•... اما به نظر آنها مضحك ترين قسمت هدايا انتخابات آياتي از قرآن بود كه يهوديان 
را به خاطر آنكه خود را ق��وم برگزيده خداوند مي خوانند م��ورد نكوهش قرار مي دهد. 
كاخ س��فيد چطور مي تواند چنين پيامي را به ]آيت اهلل[ خميني بدهد و در همان حال 
روابط امريكا با اس��راييل را محترم بش��مارد؟ نتيجه »حمالي اين هدايا« توس��ط كادر 
رئيس جمهور امريكا به ايران اين شد كه مقامات ايران اعتقاد پيدا كردند كه ريگان يا خر 
است يا سعي دارد آنها را خر كند. فرستاده هاي رئيس جمهور به جاي استفاده از هويت 
و مليت واقعي خود، با گذرنامه هاي ايرلندي كه توسط اداره جعل سيا تهيه شده بود، به 
ايران سفر كردند. مثًا گذرنامه جعلي مك فارلين نشان مي داد كه او با اسم سين دلوين 
در حال سفر است. اگر اين آقايان واقعاً مي خواس��تند باب مذاكرات مستقيم را با ايران 

بگشايند، چرا از حمل گذرنامه واقعي خودشان واهمه داشتند؟...2
• دولت ريگان ادع��ا مي  كرد كه به دنب��ال گفت وگو با ميانه رو ه��ا در رژيم ]آيت اهلل[ 
خميني بوده اس��ت؛ حال آنكه بدبختانه تعداد بس��يار معدودي عنصر ميانه رو در رژيم 
]آيت اهلل[ خميني وجود دارد. حتي اگر هم ادعاي دولت درست بود و امكان ايجاد تماس 
با ميانه رو ها وجود داشت، كادر رئيس جمهور خام تر از آن بود كه بتواند اين عناصر را پيدا 
كند و يا برخورد موفقي با آنها داشته باشد. تنها افرادي كه كادر رئيس جمهور توانست با 
آنها تماس بگيرد، نخست وزير آيت اهلل خميني يعني ميرحسين موسوي، رئيس مجلس 
او- رفسنجاني- و قائم مقامش- منتظري- بود. مسلماً هيچ يك از اين افراد ديدگاه هاي 

ميانه روي از خود نشان نداده اند...3 
• در 13 نوامبر 1986 ريگان به طور زنده از دفتر خود در كاخ سفيد براي مردم امريكا 

1. همان، ص485. 
2. همان، ص486. 
3. همان، ص494. 
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سخن گفت. در بخش��ي از صحبت هاي وي آمده بود: »ما به مدت هجده ماه يك ابتكار 
ديپلماتيك محرمانه را با ايران دنبال مي كرديم. اياالت متحده با كساني كه مردم ما را 
در لبنان در اسارت خود دارند سازش نكرده و نخواهد كرد. امريكا ساح هايي امريكايي 
را با گروگان ها مبادل��ه نكرده و نخواهد كرد... در جريان مذاك��رات محرمانه، من اجازه 
انتقال مقدار كمي تس��ليحات دفاعي و قطعات يدكي براي سيستم هاي دفاعي ايران را 
صادر نمودم... از زمان شروع تماس ها با ايران، هيچ مدركي دال بر دخالت دولت ايران در 
اقدامات تروريستي عليه امريكا وجود نداشته است... انقاب ايران يك واقعيت تاريخي 
است،  اما بين منافع ملي اساسي ايران و امريكا ضرورتي به وجود تعارض دايمي نيست.«1 

نقد خاطرات رفيع زاده
همان طور كه در مطالعه خاصه كتاب خاطرات منصور رفيع زاده نيز مش��خص است 
به دليل مسئوليت هاي بس��يار كليدي و حساس وي در تش��كل »پر رمز و راز« حزب 
زحمتكشان، رياست ساواك در امريكا )از ابتداي تش��كيل تا اضمحال آن(، ارتباطات 
گسترده با همه اعضاي خانواده پهلوي و از همه مهمتر عضويت در سيا )CIA(، سؤاالت 
فراواني به ذهن خوانندگان در مورد تاريخ معاصر متبادر مي شود. در اين ميان محتمًا 
اولين سؤالي كه حتي ذهن غوركننده در كتاب را نيز به خود مشغول مي دارد، اين است 
كه چرا نويس��نده خاطرات، بدون هيچ گونه ماحظه اي و به صراحت، عضويت خود را 
در سيا آشكار مي س��ازد؟ از نگاه يك خواننده تيزبين، رفيع زاده در صورت مخفي نگاه 
داشتن وابستگي اش به يك سازمان اطاعاتي بيگانه، قادر بود بيش از آنچه به قلم آورده 
است، بيان دارد؛ لذا براي پيدا كردن پاسخي مقرون به حقيقت براي اين سؤال اساسي، 
ابتدا بايد دريافت كدام مس��ئله با اهميت تري موجب شده اس��ت تا نويسنده با اعتراف 
به جاسوس��ي براي بيگانگان، خود را در معرض نگاه نفرت آميز نسل حاضر و نسل هاي 
آينده قرار دهد. ب��ه عبارت ديگر، بايد گف��ت منافع و مصالحي مش��خص، رفيع زاده را 
واداشته تا رسماً اعام كند قبل از درآمدن به استخدام ساواك، جاسوسي براي سازمان 
اطاعاتي امريكا را پيش��ه خود ساخته اس��ت. بي ترديد در مورد چرايي اين مسئله، هر 
پژوهش��گر تاريخ به يك جمع بندي خواهد رسيد. نگارنده اين س��طور نيز معتقد است 
خط تبليغاتي اي كه در نگارش اين كتاب دنبال ش��ده، افش��اي ارتب��اط رفيع زاده را با 
س��يا ضروري س��اخته اس��ت. براي تحليل دقيق اين موضوع بايد توجه داشت كه در 

1. همان، ص496. 
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ماه ه��اي پاياني عمر رژيم پهل��وي كه ديگر 
همه كارشناسان سياسي امكان آشتي ملت 
به پاخاس��ته ايران را ب��ا محمدرضا ناممكن 
ارزياب��ي مي نمودند، يك خ��ط تبليغاتي در 
غرب ب��ر محور جداس��ازي كارنامه ش��اه از 
عملكرد دولت ه��اي حام��ي وي و در رأس 
آنها، امريكا ش��كل گرفت. پذيرش عمومي 
اين خ��ط تبليغاتي قطعاً به س��هولت امكان 
نداشت؛ چراكه طي چندين سال ملت ايران 
و جهانيان شاهد و ناظر شكنجه و قتل منتقدان و كشتار دسته جمعي تظاهركنندگان 
و مخالفان اس��تبداد بودند و امريكا را صرفاً در پيدايش حاكميت اس��تبدادي از طريق 
كودتا دخيل نمي پنداش��تند، بلكه بحق بر اين باور بودند كه رژيم پهلوي بدون حمايت 
كاخ سفيد قادر به ارتكاب چنين اعمال ضد انساني و تخريب بنيادهاي استقال كشور 
نبود. بنابراي��ن بايد با تاش همه جانبه اينگونه وانمود مي ش��د كه دس��تگاه اطاعاتي 
امريكا توسط سيس��تم اطاعاتي شاه گمراه مي شده اس��ت! به عبارت ديگر، مردم بايد 
مي پنداشتند كه واقعيت هاي تلخ ناشي از خودكامگي و درنده خويي شاه، هرگز به اطاع 
تصميم س��ازان در اياالت متحده نمي رس��يده و تداوم حمايت بي دريغ آنان از دستگاه 
استبداد حاكم در تهران ناش��ي از نوعي بي اطاعي بوده است! البته اقناع افكار عمومي 
در اين زمينه چندان سهل نبود؛ لذا بي جهت نيست كه در عمده آثاري كه در اين ايام، 
يعني بعد از سقوط پهلوي در غرب به نگارش درآمده، نويسندگان آنها به سبب ناتواني 
در تطهير رژيم دست نشانده غرب در ايران، به القاي اين موضوع  پرداخته اند. براي نمونه 
ويليام شوكراس در كتاب آخرين سفر شاه در حالي كه اطاعات قابل توجه و ارزشمندي 
در مورد فساد و تباهي در دربار پهلوي ارايه مي دهد، اما تاش دارد خواننده را قانع سازد 
كه اطاعات غرب در مورد ايران از فيلتر ش��اه مي گذشت و وي قادر بود آنگونه كه خود 
تمايل داشت در آن دخل و تصرف كند. متأس��فانه بايد اذعان كنيم كه محكوم كردن 
هدف دار جنايات ش��اه و حتي بيان برخي ناگفته ها در مورد ميزان انحطاط محمدرضا 
پهلوي، تا حدودي در جلب اعتماد مخاطبان مؤث��ر افتاد و زمينه القاي فريب خوردگي 

امريكا توسط شاه را اندكي فراهم آورد. 
اگر بپذيريم خاطرات منصور رفيع زاده با همين هدف به نگارش درآمده است، قطعاً- 

رفیع زاده خاطراتي را از گفت و گوهاي 
خود با رؤساي ساواك نقل مي کند که 
طي آن اشخاصي چون پاکروان، نصیري 
و مقدم به صورت شخصیت هاي 
آزاداندیشي ظاهر مي شوند که نه تنها 
هیچ  کدام با جنایت هاي شاه موافق 
مدافعان  در جایگاه  بلکه  نیستند 
سرسخت دموکراسي امریکا، هر آن 
مترصدند تا از شرایطي که شاه آنها را 

گرفتار آن ساخته، رهایي یابند
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همان گونه كه در كتاب آمده- وي مي بايست عضويت خود را در سيا آشكار مي ساخت؛ 
زيرا به زعم طراحان كتاب در اين صورت خواننده مي تواند مطلب مورد بحث را بپذيرد. 
در واقع رفيع زاده در اين كتاب به عنوان يك عامل سيا، به كرات و به صورت غير متعارف 
ادعا مي كند كه مسئوالن اين سازمان در جريان رخدادها و تحوالت اجتماعي و سياسي 
ايران نبوده اند. بنابراين به طور مشخص هدف آن است كه رفيع زاده از جايگاه يك عامل 
سيا س��خن بگويد تا چنين دروغي براي خواننده قابل پذيرش شود. البته يادآوري اين 
نكته ضروري است كه دس��تگاه اطاعاتي امريكا به دليل معطوف داشتن همه توجه و 
توان خود به دربار و روشنفكراني كه تربيت شده غرب بودند، از بسياري از واقعيت هاي 
ايران به دور ماند، اما آنچه را كه كتاب هايي از اين دس��ت درصدد القاي آن اند كامًا در 
جهت عكس اين نكته است؛ يعني براي تطهير امريكا اين ادعا را مطرح مي سازند كه سيا 
از عملكرد شاه اطاع نداشته است، در حالي كه دربار و نهادهاي وابسته به آن همچون 
النه امني براي جاسوسان رنگارنگ بودند. خانم تاج الملوك، مادر شاه، در خاطرات خود 

در اين ارتباط مي گويد:  
يك پدر سوخته ديگري بود به نام شاپورجي كه با پررويي به محمدرضا 
مي گفت من قبل از اينكه تبعه ايران باشم نوكر ملكه انگلستان هستم! 
ما از امثال اين آدم ها كه جاسوس و نوكر آشكار و يا پنهان انگليسي ها و 
امريكايي ها بودند دور و برمان زياد داشتيم. گاهي به محمدرضا مي گفتم 
چرا با علم به اينكه مي داني اين پدرسوخته ها نوكر اجنبي هستند آنها 
را اخ��راج نمي كني؟ محمدرضا مي گف��ت: چه فايده اي ب��ر اخراج آنها 
مترتب است؟ اينها را اخراج كنم ده ها نفر ديگر را اطرافم قرار مي دهند. 
بگذاريد اينها باشند تا خيال دولت هاي خارجي از حسن انجام امور در 

ايران راحت باشد!1 
و يا در مورد شاكله سيستم اطاعاتي شاه مي گويد: 

البته شما مي دانيد كه ساواك را خود امريكايي ها درست كرده بودند... 
محمدرضا خصوصي به من مي گفت همين رئيس ساواك و معاون او و 
مديران ارشد همه شان با امريكايي ها ارتباط دارند... بعضي وقت ها هم 
مي آمدند قدرت نمايي مي كردن��د. مثًا در حالي كه ما نمي دانس��تيم 
محمدرضا بيماري معده دارد، س��فير كبير انگليس مي آمد و پيشنهاد 

1. تاج الملوك، ملكه پهلوي؛ خاطرات تاج الملوك، تهران، به آفرين، 1380، ص383. 
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مي كرد اعليحضرت براي معاينه پزشكي و معالجه پزشكي و معالجه به 
لندن برود!1 

بنابراين ادعاي بي اطاعي امريكا از عملكرد شاه و درباريان در ايران، با وجود بي اساس 
بودن، در مقطعي با تبليغات حساب ش��ده و انتش��ار كتاب هاي متعدد، تا حدودي و به 
صورت موقت از حاميان محمدرضا رفع مشكل ساخت و فرصتي را براي آنان فراهم كرد 
تا از طريق س��ازمان دادن مجدد به نيروهاي فرهنگي وابس��ته به امريكا در ايران حتي 
عملكرد محمدرضا پهلوي را نيز در تاريخ به گونه ديگري به ثبت رسانند. از اين رو امروز 
ديگر خطي كه در كتب منتشره در اوايل س��قوط رژيم پهلوي دنبال مي شد پي گرفته 
نمي شود، بلكه رسانه هاي غربي و نيروهاي وابس��ته فرهنگي به آنها در داخل ايران، از 
دوران س��لطه  امريكا بر ايران كامًا دفاع مي كنند و بدين ترتيب عملكرد اس��تعمارگر 
خارجي و اس��تبداد داخلي )به عنوان دو پديده كه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند( موجه 

جلوه گر مي شود.
در اينجا صرفاً به يك نمونه از چگونگي بازسازي تشكيات فرهنگي وابسته به غرب در 

داخل كشور اشاره مي كنيم: 
نوري زاده، يك��ي از اي��ن روزنامه نگاراني كه در ح��ال حاضر در لندن 
زندگي مي كند... به دخترم )فرح ديبا( پيشنهاد كرد كه هزينه تأسيس 
چند روزنامه و مجله را در ايران بپردازد زيرا بس��ياري از روزنامه نگاران 
گروه رستاخيز و روزنامه هاي اطاعات و كيهان، پاكسازي شده و بيكار 
هستند... فرح، نوري زاده را به آدرسي در تهران حواله كرد و ما به زودي 
شاهد راه اندازي چند روزنامه و مجله بوديم كه علناً با جمهوري اسامي 

و حكومت روحانيون مخالفت مي كردند.2 
به طور كلي در دو دهه گذش��ته اهتمام به س��رمايه گذاري در اين زمينه را در مراكز 
مختلف داخلي و خارجي مي توان شاهد بود. حتي آقاي رفيع زاده در اين كتاب معترف 
است كه اشرف با پرداخت پول قابل توجهي به اويسي، وي را واداشت تا در مصاحبه اي با 
مطبوعات غربي، مسئوليت همه كشتارها را شخصاً برعهده گيرد و رسماً اعام دارد كه 
ش��اه از قتل عام تظاهركنندگان و مخالفان بي خبر بوده و او بدون مشورت با شاه چنين 

تصميماتي را اتخاذ مي كرده است. 

1. همان، ص388. 
2. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه و تصحيح الهه رئيس فيروز، تهران،  به آفرين، 1390، ص475-476. 



31
9

ت!
خيان

جام 
فر

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

به اين ترتيب سياس��ت تبليغاتي امريكا را در مورد حكومت پهلوي  بايد به سه دوران 
كامًا متمايز از يكديگر تقس��يم كرد، زي��را آثاري كه در هر يك از اين مقاطع منتش��ر 
مي ش��وند داراي ويژگي هاي متفاوتي اند: 1. دوران س��لطه  كامل امريكا بر ايران بعد از 
كودتاي 28 مرداد؛ 2. ايام اوج گيري نهضت ضد استبدادي و ضد استعماري ملت ايران 
كه منجر به سقوط دولت وابسته شد؛ 3. مقطع بازس��ازي نيروهاي وابسته فرهنگي به 

دنبال سقوط رژيم پهلوي.
بدون ش��ك اگر خاطرات رفيع زاده در مقطع س��وم نگاشته مي ش��د، اثري بود كامًا 
متفاوت از آنچه عرضه شده است و هرگز در آن، شاه مظهر همه پستي ها و زشتي ها و به 
عنوان ديكتاتور قرن عنوان نمي شد، زيرا با همه تاش ها براي جداسازي حساب وي از 

امريكا، در نهايت، او با كودتاي امريكايي به قدرت بازگشته بود. 
نكته جالب تر در خاطرات رئيس  ساواك در امريكا، برخورد فرصت طلبانه وي با موقعيت 
ايجادشده است. به زعم او، حال كه قرار است امريكا تطهير شود چرا مولود امريكا يعني 
ساواك )كه خود عضو برجس��ته اي از آن بوده( تطهير نش��ود؟ لذا وي با استفاده از اين 
فرصت چهره اي از ساواكي هاي برجسته ترسيم مي كند كه مضحك مي نمايد. رفيع زاده 
خاطراتي را از گفت و گوهاي خود با رؤساي س��اواك نقل مي كند كه طي آن اشخاصي 
چون پاكروان، نصيري و مقدم به صورت شخصيت هاي آزادانديشي ظاهر مي شوند كه 
نه تنها هيچ  كدام با جنايت هاي ش��اه موافق نيستند بلكه در جايگاه مدافعان سرسخت 
دموكراسي امريكا، هر آن مترصدند تا از شرايطي كه شاه آنها را گرفتار آن ساخته، رهايي 

يابند. 
همچنين نويس��نده در حالي كه معترف اس��ت حتي مكالمات تلفني شاه با دخترش 
توسط مأموران ويژه شنود مي ش��د، ادعا مي كند كه در دوران رؤساي مختلف ساواك، 
از امريكا با تهران تم��اس مي گرفته و همچون يك مخالف جدي ش��اه با آنان گفت وگو 
مي كرده است. البته معلوم نيست آقاي رفيع زاده چه تصوري از خوانندگان كتاب هاي 
تاريخي و خاطرات دارد كه در مورد شخص خود پا را به مراتب از اين هم فراتر نهاده و ادعا 
مي كند اصوالً انگيزه ورودش به ساواك، مبارزه با شاه و تاش براي سرنگوني حكومت 

استبدادي پهلوي ها بوده است! 
در مورد ماهيت آقاي رفيع زاده و چگونگي ارتباط وي با پهلوي ها حتي بعد از سرنگوني 

آنها از قدرت، خانم فريده ديبا مي گويد: 
ش��عبان )جعفري(... ش��روع به تضرع و زاري كرد كه با خود از ايران 
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چيزي نياورده و در اينجا ب��ه گدايي افتاده اس��ت! رضاجان به منصور 
)رفيع زاده( گفت 5 هزار دالر به شعبان بدهيد... منصور رفيع زاده هم كه 
از صاحب منصبان عالي رتبه ساواك بود، سال ها در غربت به ما خدمت 
كرد. رفيع زاده از جان و دل رضاجان را دوس��ت داش��ت. رفيع زاده مرد 
ثروتمندي بود و زندگي خوبي در امريكا براي خود دس��ت و پا كرد، اما 
متأسفانه پسر ارشدش ناخلف از آب درآمد و به خاطر تصاحب پول هاي 

پدر، يك شب سر او را بريد.1 
البته آقاي احمدعلي مسعود انصاري در كتاب پس از سقوط شناخت دقيق تري از آقاي 
رفيع زاده به خوانندگان مي دهد. بر اساس اطاعات وي، رئيس ساواك در امريكا حتي 
بعد از سقوط پهلوي ها تاش مي كرده تا همچنان در خدمت آنان باشد اما ظاهراً وجهه 

رفيع زاده موجبات بي اعتباري بيشتر براي پهلوي ها مي شده است: 
... آهي مدعي بود كه چون او )منصور رفيع زاده( با سازمان »سيا« كار 
مي كند حضورش مفيد است. به همين س��بب يك بار در ژوئن 1982 
مبلغ سي و پنج هزار دالر گرفت. ولي چون تمام اطرافيان رضا به شدت 
به او )منصور رفيع زاده( بدبين بودند و معتقد بودند فرد بدنامي است و از 
گذشته هاي او و كارش در ساواك بد مي گفتند، جاي پايش محكم نشد. 
حتي آهي هم پس از مدتي كه متوجه ش��د دوستي با او ممكن است به 

نفع او نباشد، از حمايت شديد خود از او دست برداشت...2 
صرف نظر از چگونگي ارزيابي درباري��ان فراري از آقاي رفي��ع زاده، آنچه در همه اين 
اقوال و روايت ها مشترك است تاش وي براي حفظ ارتباط با پهلوي ها و رساندن مجدد 
آنان به قدرت و س��لطنت حتي بعد از مرگ محمدرضا است. ناسازگاري ادعاي او مبني 
بر تاش براي سرنگوني پهلوي ها از ابتداي ورود به ساواك- كه به صورت مكرر در اين 
كتاب مطرح شده- با اين واقعيت، بيانگر عمق دروغ پردازي هاي اين خاطره پرداز مدعي 

است.
رفيع زاده همچنين فصل��ي از كتاب را به بي��ان ماجراي مك فارلي��ن اختصاص داده 
است. در اين بخش ظاهراً س��يا و امريكا به دليل تغيير سياست هايشان در قبال انقاب 
اسامي ايران مورد نقد قرار گرفته اند، اما در واقع طراحان كتاب با اين شيوه خواسته اند 

1. همان، ص506. 
2. احمدعلي مسعودانصاري، پس از سقوط، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1371، ص252.
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افتضاح سياسي  مقامات كاخ سفيد را متوجه ايران سازند. بدين منظور نويسنده كتاب، 
س��خاوتمندانه در اين ارتباط نس��بت هاي فراواني را متوجه مس��ئوالن از جمله آقاي 
منتظري، هاش��مي و... مي نمايد كه به دليل سست بودن اس��اس آن، تأمل خواننده را 

برنمي انگيزد. 
اما آنچه در اين كتاب مي تواند نظر تاريخ پژوهان كش��ور را به خود جلب كند جايگاه 
مهم رفيع زاده در تشكيات بس��يار پر رمز و راز حزب زحمتكش��ان است. بيان سوابق 
حزبي از سوي نويسنده تا حدودي موجب افشاي روابط مثلث »زحمتكشان«، »ارتش 
شاهنشاهي« و »س��يا« مي ش��ود. البته بعد از كودتاي 28مرداد، ارتش جاي خود را به 
ساواك داد. هر چند رفيع زاده مي خواهد اين گونه وانمود سازد كه روابطش با سيا موجب 
حفظ موقعيت وي به عنوان مسئول ساواك در امريكا از سوي همه رؤساي ساواك شد، 
اما در بيان داستان برخوردش با نصيري به عنوان رئيس جديد ساواك، دچار غفلتي شده 

و نقش تعيين كننده مظفر بقايي را آشكار  ساخته است. 
به طور كلي مظفر بقايي و حزب وي در پوش��ش مبارزات ضد انگليس��ي و با نفوذ در 
جرگه مبارزان واقعي، نقش تعيين كننده اي را در جايگزين كردن امريكا به جاي انگليس 
داشتند. حتي براساس برخي اسناد،  بقايي در ايام نفوذ در ميان مبارزان و قبل از روشن 
ش��دن ماهيتش در جريان كودتاي 28مرداد، نقش قابل ماحظه اي در حذف فيزيكي 
عوامل قدرتمند لندن در ايران ايفا مي كند. البته بخشي از كشاكش قدرت بين انگليس 
و امريكا از طريق عوامل محلي آنها در ايران آش��كار ش��د. به عنوان نمونه مهدي بهار با 
نگارش كتاب ميراث خوار استعمار عوامل امريكا را به مردم شناساند و متقابًا اسماعيل 
رائين با نگارش كتاب فراموشخانه يا فراماسونري فعاليت شبكه جاسوسان انگليسي را 
در ايران مختل ساخت، اما فعاليت هاي عوامل پشت پرده اي چون بقايي حتي تا به امروز 
چندان آشكار نشده است. جالب اين كه نويس��نده كتاب اسناد خانه سدان يعني آقاي 

رائين صرفاً از كمك هاي فراوان آقاي دكتر بقايي تشكر مي كند.
بقايي در جريان نهضت ملي ش��دن صنعت نفت بدون هماهنگي با دكتر مصدق و به 
كمك رئيس شهرباني وقت »زاهدي«، عنصر ديگر وابس��ته به امريكا، همه اسنادخانه 
رئيس شركت نفت ايران و انگليس، يعني آقاي نورمن ريچارد سدان را خارج مي سازد و 
طي آن به ليست همه حقوق بگيران و عوامل و مرتبطين با دولت انگليس در ايران دست 
مي يابد. در آن ايام كه نفت ايران به ثمن بخس به تاراج مي رفت، ش��ركت نفت ايران و 
انگليس با اتكا به پش��توانه مالي اموال به غارت رفته، در واقع به ش��يوه هاي مختلف بر 
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ايران حكومت مي كرد كه يكي از آن شيوه ها، قرار گرفتن عمده شخصيت هاي سياسي 
و فرهنگي كشور در ليست حقوق بگيران نماينده انگليس در ايران بود.

دس��تيابي امريكايي ها به چنين منبع غني اطاعاتي از طريق بقايي، موجب ش��د كه 
تمامي شبكه نفوذ انگليس در ايران براي آنان شناسايي شود. جالب است بدانيم بخشي 
از اين اسناد از طريق بقايي در اختيار دكتر مصدق قرار گرفت و همين اسناد در دادگاه 
الهه ثابت نمود كه انگليس��ي ها در همه امور ايران به صورت كامًا غير قانوني دخالت 

مي كرده اند. 
بنابراي��ن نقش بقايي در برق��راري ارتباط نزديك ب��ا همه جرياناتي كه ب��ا تفكرات و 
گرايش ه��اي مختلف، خواهان پاي��ان دادن به حاكميت اس��تعماري انگليس در ايران 
بودند، بسيار روشن اس��ت؛ اما زماني كه بعد از پيروزي ملت ايران بر انگليس و خلع يد 
شركت نفت ايران و انگليس، نياز شديد به وحدت بود تا ايران توسط ايراني اداره شود، 
نقش مرموز بقايي آغاز شد و توانست به كمك شبكه اطاعاتي امريكا اختافات داخلي 
را تشديد و به خصومت تبديل كند و زمينه پياده ش��دن كودتاي امريكايي و در نهايت 
جابه جايي قدرت مسلط بر ايران را فراهم آورد. علي شهبازي در خاطرات خود از دوران 

بازداشت بقايي توسط دولت مصدق مي نويسد: 
در همين حال ديدم كه دكتر بقايي هم كه به وسيله چهار سرباز و يك 
افسر مراقبت مي ش��ود به طرف پادگان مي رود. گروهبان مرتضوي كه 
يك درجه دار با احساس و وطن پرست بود به قول سرهنگ كسرايي خفه 
نش��د و اين  بار يك چهارپايه زير پاي خود قرار داد و با صداي بلند شعار 
داد: زنده باد دكتر بقايي، مرد شماره يك مخالف دولت! برخاف سرهنگ 
كسرايي، دكتر بقايي ايستاد و وقتي كه شعار دادن گروهبان مرتضوي 
تمام شد، با صداي بلند گفت: سركار بگو زنده باد شاه، مرگ بر مصدق 

خائن، نوكر انگليسي ها.1
بنابراين بقايي حتي در بازداش��ت نيز تحركات خود را به منظ��ور بازگردانيدن عامل 
بيگانه يعني شاه به كشور متوقف نساخته بود و به تحريك نيروهاي ارتشي براي كودتا 
مي پرداخت. با وجود چنين كاركردهايي، بعد از كودتا چهره بقايي به عنوان يك چهره 
منتقد حفظ ش��د، اما ارتباطات وي با س��يا و س��اواك از طريق عناصر بلندپايه حزب 
زحمتكشان تشكياتي تر شد و گسترش يافت. به عبارت ديگر، منصور رفيع زاده از طرف 

1. علي شهبازي، محافظ شاه )خاطرات علي شهبازي(، تهران، اهل قلم، 1377، ص60. 
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حزب به امريكا اعزام شد تا به سهولت با سيا كار كند و از سوي ديگر به عنوان يك مقام 
بلندپايه ساواك، قدرت تأثير گذاري حزب زحمتكشان را فزوني بخشد. وي با برخورداري 
از اطاعات وسيع و روابط تعيين كننده موجب مي شد در هر مقطعي كه منافع امريكا به 
خطر مي افتاد، بقايي به سرعت وارد عمل شود و مشكل را براي امريكاييان در ايران رفع 
و رجوع كند. به عنوان نمونه، در جريان قيام مردم در 15خرداد42 كه روحانيت و مردم 
در دفاع از مرجعيت به ميدان آمدند، وي توانست به سرعت در صفوف روحانيت تزلزل 
ايجاد نمايد و برخي از شخصيت هايي را كه ابتدا در حمايت از امام به پاخاسته بودند از 
ادامه كار منصرف سازد. البته چنانچه اشاره شد، خاطرات رفيع زاده به عنوان يك عضو 
برجسته حزب زحمتكش��ان صرفاً تا حدودي ارتباطات اين حزب را مشخص مي سازد 
و اال در مورد عملكرد مظفر بقايي و گروهش سخن بس��يار است؛ هر چند تاكنون از آن 
غفلت شده و بايد به منظور شفاف س��ازي تاريخ معاصر عنايت بيشتري به اين حزب پر 

رمز و راز مبذول داشت. 
در آخرين فراز اين مقال توجه به اين نكته خالي از لطف نيست كه رفيع زاده به داليل 
مختلف به هر وادي سرك مي كشيده است. وي در ميان خاطره نويسان تنها كسي است 
كه وارد حصار آهني تشكيات اشرف مي شود و اش��اره اي به فعاليت هاي گسترده اين 
همزاد محمدرض��ا دارد. انجام عمليات تروريس��تي حتي در خارج كش��ور براي حذف 
مخالفان و به طور مستقل از ساواك، مقوله اي اس��ت كه رفيع زاده از آن مطلع بوده، اما 
صرفاً به يك مورد آن اش��اره مي كند؛ زيرا وي به دليل برخ��ورداري از عنايات »ويژه« 
اشرف، نخواسته است بيش از اين در مورد عملكرد اين زن در داخل و خارج كشور سخن 
بگويد. به عبارت ديگر، رفيع زاده يعني مطلع ترين فرد از عملكرد ش��بكه آهني اشرف، 
ترجيح داده همچنان از اين اطاعات خود استفاده مادي ببرد كما اينكه به نظر مي رسد 
وي براي نگارش اين كتاب نيز مبلغ قابل توجهي از سازماني كه به آن تعلق دارد، دريافت 
كرده باشد. اما سرانجام عمري خيانت از طريق حزب زحمتكشان، ساواك و در خدمت 
س��رويس اطاعاتي بيگانه بودن مي تواند درس گران سنگي باشد كه مي بايست توسط 
تاريخ پژوهان به خوبي تبيين ش��ود. با قتل مشكوك منصور رفيع زاده در واقع اطاعات 
فراواني دفن شد و اين پاداش ش��ايد تنها راه بس��تن چنين پرونده پر حجمي از سوي 

سرويس هاي جاسوسي بوده باشد.


