
اينك��ه آذربايجان به ايران بازگردانده ش��د، ارتش 
تمام اين افس��ران جوان را كه همگي مي گفتند ما 
فريب خورديم، دس��تگير و محاكمه و 23 نفرشان 
را تيرباران كرد. ش��رح اين قضايا در كتاب »دختر 
قفقاز« آمده  كه بر اساس پرونده هاي ستاد ارتش 

نوشته شده است. 
كمونيس��ت ها خيلي در زمينه مس��ائل جاسوسي 
فعال بودند. يكي از جاسوسه هاي معروف شوروي 
در اي��ران خانم مريم فيروز، همس��ر آق��اي دكتر 
كيانوري بود. گروهبان پيشوازاده كه از ايران فرار 
كرد مي گويد رفتم آلمان و ديدم اين زن و ش��وهر 
شناسنامه و پاسپورت ايراني جعل مي كردند. كتاب 
جالل پيشوازاده را انتشارات ش��يرازه در آورد كه 
آنجا مي توانيد ش��رح مفصل اين ماجرا را بخوانيد. 
در واقع همانطور كه گفتم كمونيس��ت ها بسيار از 
زنان براي پيشبرد مقاصدشان بهره مي بردند. مثاًل 
در روز 14 آذر در تظاهرات جلوي مجلس، زني هم 
به اس��م پروانه آمد و پايش را زير تانك گذاشت و 
جلوي تانك ايستاد. عكسش را هم پشت جلد مجله 
»ترقي« چاپ كردند. فاميلش را كس��ي نمي داند، 
چون فاش نشده است. تانك كمي از روي پاي او رد 
شد، ولي پايش طوري نش��د. او رفت بيمارستان و 
از طرف توده اي ها 800 درخواست ازدواج برايش 
آمد. در 28 م��رداد او را فراري دادن��د و به آلمان 

شرقي رفت. 
جاسوس�ه هايي ه�م بودند ك�ه در دوره 
پهلوی ب�ه مقامات ايراني نزديك ش�ده 

باشند؟
مورد بس��يار معروفش جاسوس��ه اي بود كه سراغ 
افش��ارطوس رئيس ش��هرباني مصدق فرستادند. 
افشارطوس بس��يار بوالهوس بود و دو زن را طالق 
داده و زن س��وم را گرفت��ه ب��ود و از آن زن ها بچه 
داشت. درباره اش خيلي حرف مي زدند و مي گفتند 
معش��وقه زياد دارد و حتي با رقاصه هاي كاباره َسر 
و ِس��ر دارد، لذا زني به نام فروغ خطيبي سر راه او 

گذاشته شد. 
اين خانم از سوي چه كس�اني مأموريت 

داشت؟ 
اين خانم توس��ط عمال اينتليجنت  سرويس اجير 
شده و خواهر حسين خطيبي بود كه مي گفتند قباًل 
توده اي بود و بعداً عضو ركن 2 ستاد ارتش و بعدها 
عضو ساواك شد. در ارديبهشت سال 1332 حسين 
خطيبي از افشارطوس خواست كه بيا بنشينيم و 
در باره وضعيت افس��ران بازنشسته صحبت كنيم، 
چون مصدق 137 نفر از افسران ارتش را بازنشسته 
كرد كه بسياري از آنها مشتهر به فساد بودند. به او 
مي گويند به خانه فروغ خطيبي در خيابان خانقاه 
بيايد. او مي رود و به رانن��ده و محافظش مي گويد 
كه برگردند و در كالنتري منتظر باش��ند تا به آنها 
زنگ بزند كه بيايند. خود اين موضوع ماجرا را كمي 
پيچيده مي كند ك��ه برگرداندن آنه��ا چه دليلي 
داش��ت؟ حتي به آنها نمي گويد كه ب��ه كدام خانه 
مي رود. رئيس كالنتري بيسيم داشت، ولي بيسيم 
او در ماش��ين كالنتري بود و همراهش نبود. به هر 
حال افش��ارطوس به عش��ق خانم فروغ خطيبي 
به آن خانه م��ي رود. اي��ن خانم خيل��ي زيبا بود. 
عكسش در مطبوعات س��ال 1332 هم چاپ شد. 
يكي از فاميل هايش برايم گفت كه در اثر سرطان 
معده مرد. آن شب همه آدم هاي آن خانه را بيرون 

فرس��تاده بودند و آن خانم هم آنجا نبود. در عوض 
چند نفر دزد، آدمكش و افسر بازنشسته آنجا حضور 
داش��تند كه به افش��ارطوس مي گويند بيا و عليه 
مصدق كودتا كن تا حكم بازنشستگي ما لغو شود. 
آن روزها كسي كه بازنشسته مي شد، واقعاً دست به 
دهان مي ماند، مگر اينكه مالك بود يا كارخانه اي 
جايي استخدامش مي كردند، مخصوصاً نظامي ها 

كه تخصصي هم نداشتند. 
به هر حال يكمرتبه آن 10-15 نفر به افشار طوس 
حمله مي كنند و جلوي بيني او كلروفرم مي گيرند 
و او را بيهوش مي كنند. س��رتيپ دكت��ر منزه كه 
س��رتيپ و افس��ر بهداري ارتش بود آمپول كامفر 
به وريد افشارطوس تزريق مي كند. بعد هم او را به 
تِلو مي برند و مي كش��ند. بعد از كشف جسد، فروغ 
خطيبي را هم دستگير مي كنند و او مي گويد: »من 
آن ش��ب در آن خانه نبودم و اص��اًل از ماجرا خبر 
ندارم، من در خيابان هم ك��ه راه مي روم خيلي ها 
به من نگاه مي كنند. او دوس��ت برادرم بود و تصور 
نمي كردم كسي كه دو تا زن و بچه داشته باشد، به 
من نظر داشته باشد.« خالصه به گونه اي موضوع 
را از س��ر خودش رد مي كند ولي به من نظر ايشان 

از ماجرا خبر داشت. من پرونده اش را ورق زده و در 
يكي از كتاب هايم به نام »ناكامان كاخ س��عدآباد« 

نوشته ام. 
پرستوها در طول تاريخ در سياست ديگر 

كشورها هم نقشي داشته اند؟
بله، از اين زنان در تاريخ زياد بوده اند. مثاًل زني به نام 
-Olga Konstant )اولگا كنستانتينوفنا چخووا

novna Chekhova(. اهل چكسلواكي بود كه 
به آلمان نازي آمد و بسيار مورد توجه دستگاه واقع 
ش��د. حتي مي گويند هيتلر هم او را خيلي دوست 
داشت و به او اظهار عالقه مي كرد. اين خانم با بعضي  
وزرا هم رابطه داش��ت ولي بعد از جنگ معلوم شد 
جاسوس شوروي است. او شب ها وقتي وزرا دور هم 
مي نشستند و مش��روب مي خوردند و اسرار مگو را 
فاش مي كردند، خبرها را به روس ها انتقال مي داد. 
واقعاً روس ها در اين قضي��ه متخصص بودند. يكي 
 Paul(ديگر از مهم ترين وقايع قص��ه دكتر گوبلز
Joseph Goebbels(، وزي��ر اطالع��ات هيتلر 
بود كه عاشق هنرپيش��ه زيبا و مشهوري شد و كار 
به جايي رسيد كه تصميم گرفت همسرش، خانم 
ماگدا گوبلز را كه از او پنج فرزند هم داشت طالق 
بدهد و با اين خانم هنرپيشه ازدواج كند. اين خانم 
جاسوس شوروي بود. هيتلر گوبلز را احضار مي كند 
و مي گويد اگر تو همس��رت را طالق بدهي، آبروي 
رايش)Reich(، امپراطوري آلم��ان مي رود. بايد 
اين خانم را اخراج كنيم. در نهايت به اين خانم به 
عنوان هديه 50 هزار مارك و يك اتومبيل فولكس 
واگن مي دهند و او را از آلمان اخراج مي كنند، چون 
اگر گوبلز همسرش را طالق مي داد، باعث آبروريزي 
مي شد و حيثيت خانواده از بين مي رفت، چون در 

آلمان مي گفتند خانواده باالترين چيز است. 
آلماني ه�ا هم پرس�توهايي در روس�يه 

داشتند؟
 بله، در دوران جنگ جهاني اول، وزير جنگ روسيه 
معشوقه زيبايي داشت كه بعد معلوم شد اين خانم 
جاس��وس آلمان هاس��ت. هنگامي كه وزير جنگ 
روس��يه مي خوابيد، اين خانم با دوربين عكاسي از 

پرونده هاي او عكس مي گرفت. 
در سال 1917 هم كه روسيه تزاري در اثر انقالب 
ساقط ش��د، ش��اهزاده خانم ها به پاريس، لندن و 
امثالهم پناهنده ش��دند. يكي از اينها كه جاسوس 
آلمان نازي بود س��ر راه كاردار س��فارت امريكا در 
لندن قرار گرفت. سفير امريكا در لندن در آن دوره 
جوزف كندي)Joseph P. Kennedy Sr(، پدر 
جان، راب��رت و ادوارد كندي بود. اي��ن خانم كليد 
كشف رمز سفارت را به دست آورده بود و شب ها به 
سفارت مي رفت و به مردها و اين كاردار جوان پولي 
مي داد و از تمام اوراق و نامه ها عكسبرداري مي كرد 

و به برلين مي فرستاد. 
ش�يوه جاسوس�ه ها ب�راي تحت فش�ار 

گذاشتن سوژه هايشان چه بود؟
كتابي هس��ت ب��ه ن��ام »ك. گ. ب نوش��ته جان 
بارون«)John Baron( نويس��نده انگليسي. او 
مي گويد ديپلماتي را به اتاقي مي برند و زن بسيار 
زيبايي را نزد او مي فرس��تند كه به او اظهار عالقه 
مي كند. جلوي آنه��ا آئينه اي دي��واري نصب بود 
كه پشت آن دس��تگاه فيلمبرداري و ضبط صدا را 
نصب مي كردند. اين ش��يوه مع��روف روس ها بود. 
تمام صداها و اتفاق��ات را فيلمبرداري مي كردند و 

يك�ي از پرس�توهاي مع�روف تاريخ 
اي�ران زن رقاص�ه زيباي�ي در درب�ار 
ناصرالدين ش�اه اس�ت. اين زن كسي 
بود كه ناصرالدين شاه را در يك حالت 
نيمه مستي با زيبايي خود اغوا و وادار 
كرد حكم اعدام اميركبير را امضا كند. 
اي�ن زن هنگامي كه ش�اه مس�ت بود 
به او گفت: »تو كه ش�اه نيس�تي، شاه 
واقعي كسي است كه در كاشان است!« 
ايشان پرستو بود و از طرف ملكه مادر 
مأموريت داشت در حالت مستي از شاه 
امضاي حكم قتل اميركبي�ر را بگيرد
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سخنان عده اي از مسئوالن مبني بر گرفتار آمدن در دام پرستوها شوخی است

 انگليسي ها در پرستو سازي 
يد طواليي داشته اند
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بالفاصله روز بعد مي آمدند و مي گفتند بايد با 
ما همكاري كنيد، وگرنه اين فيلم را براي خانم 
و خانواده ات مي فرس��تيم. يكي از كس��اني كه 
قرباني اين شيوه ش��د كاردار سفارت ايران در 

يكي از كشورهاي اسكانديناوي بود. 
علت هم�كاري زنان با س�ازمان هاي 
جاسوس�ي چه بود و اين بانوان تا چه 

حد اختيارات دارند؟
بعضي از زن ها به خاطر جاه طلبي زياد داوطلب 
اين مش��اغل سخت مي ش��وند. بعضي ها حتي 
اجازه كشتن داشته و دارند. يعني سياستمدار 
را مسموم مي كنند. به عنوان نمونه ملك فيصل 
اول، پادشاه عراق در سال 1933 كمي كسالت 
داشت و به بِرن آلمان رفت. يك زن ايراني االصل 
 Intelligence(كه مأمور اينتليجنت  سرويس
Service( بود در بيمارستان كنار او مي نشست 
و قربان صدقه اش مي رف��ت. باالخره هم او را با 
چند قطره سيانور كش��ت. انگليسي ها در اين 
كار مهارت زيادي داشتند و دارند. انگليسي ها 
در ايران هم مأموران زيادي داشتند. امريكا هم 
 CIA چنين جاسوس��اني دارد. مثاًل زناني كه
آموزش مي دهد بايد چند زبان بدانند و بسيار 

جاه طلب باشند. 
با توج�ه به دامن�ه نف�وذ اينتليجنت 
كش�ورها،  ديگ�ر  در  س�رويس 
سياس�تمداران انگليس�ي  هم سوژه 

جاسوسه ها شده اند؟ 
بله، مثاًل دكتر وارد)Stephen Ward( يك 
پزشك استخوان ثروتمند بود كه براي بزرگان 
مجالس آش��نايي با زنان زيبا ترتيب مي داد و 
زنان زيباي روستايي را مي آورد و به دام فحشا 
مي كشاند. يكي از آن زنان روستايي زني به نام 
كريس��تين كيلر بود كه اخيراً مرد. پروفس��ور 
جان پروفومو)John Profumo(، وزير دفاع 
انگلس��تان كه مرد محترم و خانواده داري بود 
گاهي براي رفع خس��تگي به خان��ه دكتر وارد 
در بهترين نقطه لن��دن مي رفت. من اين خانه 
را ديده ام. حتي مي گفتن��د ايوب خان و ملك 
حسين، پادش��اه اردن و س��ران عرب هم آنجا 
مي رفتند و دكتر وارد برايشان روسپي مي آورد. 
در آن زمان شخصي به نام سروان ايوانف، معاون 
وابسته نظامي شوروي در لندن به عنوان اينكه 
با دكتر وارد رفيق و عاشق كريستين كيلر است، 
به آن خانه رفت و آمد داشت اما در واقعيت آقاي 
ايوانف به خانم كريستين كيلر پول مي  داد كه 
او كيف پروفومو وزير دفاع انگلستان را بردارد. 
اين وزير ابل��ه هم وقتي ب��ه آن خانه مي رفت، 
كيف سامسونت پر از اسناد را با خودش مي برد 
و به دس��تش قفل مي كرد اما موقعي كه مست 
مي كرد ي��ا مي خوابيد، اين خان��م كيف او را از 
دس��ت او باز مي كرد و به آقاي ايوانف مي داد و 
او هم با دوربين هاي پيشرفته از تمام آن اسناد 
عكس مي گرفت و به اين ترتيب از تمام اسناد 

محرمانه انگلستان كپي تهيه مي كرد. 
اين ماجرا ادامه داش��ت تا اينك��ه مأمور پليس 
اس��كاتلنديارد گزارش مي دهد كه وزير جنگ 
هفته اي يك بار به خانه دكتر وارد كه محل فساد 
اس��ت مي آيد و خانم كريستين كيلر و بقيه هم 
آن روز مي آيند. گ��زارش به اداره MI5 يا اداره 
امنيت داخلي مي رسد. پليس اين موضوع را هم 
گزارش مي دهد كه ماشين سفارت هم مي آيد 
و گوشه اي مي ايستد و يك افسر روس با لباس 
ش��خصي به اين خانه م��ي رود. باالخره همه را 
مي گيرند. دكتر وارد خودكشي مي كند. خانم 
كيلر ه��م مي گويد م��ن نمي دانم ش��ما از چه 
چيزي حرف مي زنيد. من يك روسپي هستم. به 
من پول مي دادند كه آنجا باشم. قضيه كيف را 
هم نمي دانم. فقط وقتي وزير مي خوابيد، براي 
اينكه كيف جاي امني باشد، مي بردم و آن را به 
دكتر وارد مي دادم. دكتر وارد هم كه خودكشي 
كرده بود. در نهايت پليس كريس��تين كيلر را 
شش ماه زندان و مقداري جريمه نقدي كرد او 
هم بعد از آزادي خاطراتش را نوشت و ميلياردر 
شد. در اثر اين كار پروفومو كابينه هارولد مك 
 )Maurice Harold Macmillan(ميالن
سقوط كرد و ايوانف و 40 نفر از كاركنان شوروي 
در لندن اخراج شدند. اين وقايع مربوط به سال 
1961 هس��تند. آن روزها من س��ردبير مجله 
»ترقي« بودم و اينها را از مطبوعات انگلس��تان 

ترجمه مي كرديم و مي نوشتيم. 
با توجه به حواش�ي زندگي ش�هردار 
سابق تهران، در طول تاريخ زناني هم 
بوده اند كه ورودشان به زندگي مردان 

سياستمدار سبب كناره گيري آنها از 
سياست شود؟

 Werner(بله، ورنر ادوارد فريتز فون بلومبرگ
Eduard Fritz von Blomberg( وزي��ر 
جنگ آلمان كه بسيار مورد توجه هيتلر بود و 
به همين دليل به مارشالي رسيد و عاشق يك 
 )Erna Gruhn(زن معمولي به نام ارنا گرون
 شد و با او زن ازدواج كرد. در اين مراسم ازدواج 
باشكوه وزير جنگ دولت آلمان نازي خود هيتلر 
باالي س��ر عروس و داماد شمش��ير مي گيرد، 
پيشاني عروس خانم را مي بوسد و به او برليان 
هديه مي دهد اما يكي دو ماه بعد تلفن هايي به 
دفتر روزنامه ها مي ش��ود كه اين خانم روسپي 
است و جناب مارشال را گول زده است. هيتلر 
 Hermann Wilhelm(با سعايت گورينگ
Göring( كه هم��واره در پي ضرب��ه زدن به 
بلومبرگ بود، او را وادار مي كند اس��تعفا كند. 
همه هم تعجب مي كنند كه چطور اين مارشال 
كه ارتش آلمان را نوس��ازي كرده بود و آينده 
درخشاني داشت، بركنار ش��د. مارشال ناچار 
مي شود همراه همسرش به جاي دورافتاده اي 
برود و در انزوا زندگي كن��د. پس از جنگ هم 
توسط متفقين دستگير مي ش��ود و در دادگاه 
نورنبرگ شهادت مي دهد. وي يكي دو سال بعد 

از پايان جنگ مي ميرد.  
گويا در ماجراي اخي�ر در مورد نقش 

پرستوها كمي اغراق شده است؟
بله، عده اي مي خواهند اينگون��ه وانمود كنند 
كه اين زنان گروه خاصي هستند كه مي آيند و 
سر راه افراد قرار مي گيرند، در حالي كه اينطور 
نيس��ت و همه اينها شوخی اس��ت. به ياد دارم 
يكي از وزراي پيشين در غياب همسرش همراه 
با پرستار فرزندانش به جزيره كيش آمده بود. 
آن پرس��تار خيلي مورد توجه بود و بعدها هم 
ماجرا س��خت باال گرفت و با پرداخت مهريه و 
مبالغ س��نگين آن وزير توانس��ت از اين ماجرا 
رهايي يابد و همسرش را ترك كند و به خارج 
برود. در زمان شاه هم اين ماجراها فراوان بود. 
در خصوص خانم ميترا استاد هم همانطور كه 
همگان مي دانند ايش��ان اهل كرمانش��اه بود و 
خيلي آرزو داش��ت به مقامات بلند برسد. اول 
گوينده بخش كردي صدا و سيماي كرمانشاه 
بود. من مصاحبه اش با دو ش��اعر را ديده ام كه 
از بي اطالعي اش مي گفت »تماش��اگران عزيز 
در سراس��ر جهان« يعني اين خانم در اين حد 
هم اطالعات نداش��ت كه تلويزيون كرمانشاه 
پخش جهاني ندارد. ايش��ان مي خواست عضو 
انجمن شهر اسالم آباد غرب شود. تحصيالتش 
را هم مي گويند حسابداري بود. اين خانم براي 
راهيابي به شورا عكس قشنگي از خودش را در 
بنرها زد و نوشت من جان خودم را فداي ايران 

مي  كنم كه همه اش از جاه طلبي بود. 
 ش��اه وقتي با فرح ازدواج ك��رد، موجي ايجاد 
شد كه همه بروند زن جوان بگيرند. مثاًل خانم 
بني آدم، زن ارتش��بد اويسي كه در اثر سرطان 
مرد، اويس��ي دختر جوان س��رتيپ خلوتي را 
گرف��ت. مي گفتند چون ش��اه 40 س��اله فرح 
19-20ساله را گرفته اس��ت ما هم اين كار را 
مي كنيم. در واقع مد شده بود كه همه بروند زن 
جوان بگيرند. خود فرح هم مبهوت شده بود كه 
يكدفعه چطور اينقدر ف��ك و فاميل پيدا كرده 
است، در حالي كه كسي را نداشت. ساواك هم 
به عنوان منشي يا عناوين ديگر اين زن ها را سر 
راه افراد قرار مي داد. وزارت اطالعات به درستي 
گفت كه ما شأن اخالقي داريم و چنين كاري 

را نمي كنيم. 
به نظر من امروزه همانند دوره ش��اه مد ش��ده 
اس��ت هر كس��ي كه زن دوم، س��وم و چهارم 
مي گيرد، به ج��اي اينكه آن را ب��ه هوس بازي 
خودش منتسب كند، مي گويد اين زن پرستو 
بوده و س��ر راه من قرارش داده اند. چون اسرار 
دزدي را كه راحت مي ش��ود از طريق شنود و 
امثالهم كشف كرد. اس��رار مالي را هم مي شود 
از طريق ثبت ش��ركت ها پيدا كرد، بنابراين به 
عقيده من خانم ميترا اس��تاد هم جاه طلب بود 
هم مي خواس��ت به مقامات باالتر برسد، اما به 
كاهدان زد. خانم ميترا استاد هم نه ماتاهاري 
بود نه پرستو. زن جاه طلبي بود كه مي خواست 
زود به پول و پله و ثروت و مقام برس��د، منتها 
اشتباه كرد. اين پرستوبازي ها و اينكه سازماني 
نشسته است و از صبح تا شب ماتاهاري درست 
مي كند و س��راغ صاحب منصب ها مي فرستد، 
همگي مستمسك و سرپوشي بر هوس بازي ها 
و ولنگاري حضرات است. اس��راري نيست كه 
نشود كش��ف كرد و نيازي به پرس��توها باشد. 
دكتر نجفي هم مهم نيس��ت كه در تمام طول 
 MIT دوران تحصيل شاگرد اول و دانشجوي
بوده، خيلي ها هم در تاري��خ نابغه بوده اند ولي 

آنها هم دچار اشتباهاتي شده اند.
 در آلمان پروفس��وري ب��ود به ن��ام روزنبرگ 
كه واضع تئ��وري نژادي اس��ت كه ن��ژاد برتر 
سفيدپوس��ت ها، اروپايي ها، آنگلوساكسون ها 
و ژرمن ها هس��تند. 10 دكتري داش��ت و بعداً 
اعدامش كردند. از اين مس��ائل هم��ه جا زياد 
 Adnan(ب��ود. در تركي��ه عدنان مندري��س
Menderes( را به اين دليل دار زدند كه خانم 
يك وزير معشوقه اش بود و او برايش از بودجه 
دولت س��گ هاي گرانقيمت مي خريد و او را به 
جرم اينكه از بودجه دولت براي معش��وقه اش 
سگ خريده بود دار زدند. آدم هاي سست عنصر 

در برابر زن اينگونه فجايع را به بار مي آورند.  
با تش�كر از فرصتي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 

  نيما احمدپور
م�ردم اغل�ب ب�ا ش�نيدن كلم�ه »جاس�وس« 
تصوير ي�ك م�رد در ذهنش�ان ش�كل مي گيرد، 
در حالي ك�ه در طول تاري�خ كم نبوده ان�د زناني 
كه با زيبايي ش�ان مردان سياس�تمدار را فريفته 
و با ورود ب�ه زندگي ش�ان اطالع�ات محرمانه اي 
را ب�ه س�ازمان هاي اطالعات�ي انتق�ال داده ان�د؛ 
اطالعات�ي كه گاه سرنوش�ت سياس�ي كش�وري 
يا جنگ�ي را تغيير داده ان�د. اين زنان جاسوس�ه 
كه با حربه هاي جنس�ي، طرح هاي س�رويس هاي 
اطالعاتي متبوع ش�ان را پياده مي كنن�د، در دنيا 
به پرستو ش�هرت يافته اند. در گفت وشنود حاضر 
اس�تاد ارجمند خس�رو معتضد به تاريخچه اي از 
نقش آفريني اين پرستوها در دنيا اشاره داشته اند. 

   
در روزهايي كه گذشت بحث صحت پرستو 
بودن همسر ش�هردار س�ابق تهران بسيار 
ش�ايع بود. بد نيس�ت ابت�دا اش�اره اي به 
نقش آفريني پرستوها در طول تاريخ داشته 

باشيد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. از دورتري��ن اي��ام تاري��خ 
نمونه هايي از اين زنان خودنما، زناني كه مي خواستند 
با مردان بزرگ محش��ور ش��وند و نامي ب��ه اصطالح 
دركنند يا ثروتي به دست بياورند را مشاهده مي كنيم. 
مثاًل در دوران هخامنش��ي ضمن اينكه پادش��اهان 
هخامنشي حرمسراها و زنان بسياري داشتند، گاهي 
براي جاسوسي زناني بر سر راه آنان قرار مي گرفتند. 
در يونان هم چنين موضوعي بود، لذا از س��وي دولت 
ايران زناني در دولت يونان راه مي يافتند و همين طور 
از س��وي آنان در دربار اي��ران. در واقع همين فس��اد 
جنسي و اخالقي هم باعث ش��د دولت هخامنشي از 
درون بپوس��د. مثاًل خشايارشاه عاش��ق زن برادرش 
مي ش��ود و وس��ط جنگ با يونان جبهه جنگ را رها 
مي كند و ن��زد آن زن م��ي رود. برادر ك��ه از موضوع 
مطلع مي ش��ود از ش��دت ناراحتي زنش و خودش را 
مي كشد. هوس هاي نفساني موضوعي است كه حتي 
در كتاب هاي مذهبي مثل تورات هم اش��اراتي بدان 
 شده اس��ت. اولين مورد پادشاهي اس��ت به نام داوود

 � اين قص��ه در تورات آمده اس��ت � كه عاش��ق زني 
ش��وهردار به نام بتس��ابه)Bathsheba( مي شود و 
ش��وهر بيچاره اين زن را به مأموريت مي فرس��تد. در 
آيات تورات آمده كه داوود گفته است او را به گونه اي 
در جنگ سرگرم كنيد كه كش��ته شود. سرانجام هم 

مرد كشته و بتسابه همسر داوود مي شود. 
پرس�توها در صد س�ال اخير چه نقشي در 

سياست ايران داشتند؟ 
نقش زنان جاسوسه در تاريخ ايران پررنگ بوده است. 
مثاًل يكي از پرستوهاي معروف تاريخ ايران زن رقاصه 
زيبايي در دربار ناصرالدين ش��اه است. اين زن كسي 
بود كه ناصرالدين ش��اه را در يك حالت نيمه مس��تي 
با زيبايي خود اغوا و وادار ك��رد حكم اعدام اميركبير 
را امضا كند. اين زن هنگامي كه ش��اه مست بود به او 
گفت: »تو كه شاه نيستي، شاه واقعي كسي است كه 
در كاشان است!« ايشان پرس��تو بود و از طرف ملكه 
مادر مأموريت داش��ت در حالت مستي از شاه امضاي 
حكم قتل اميركبير را بگيرد. چون مهدعليا براي شاه 
رقاصه تربيت مي كرد.10-15 رقاصه داشت. اين زن 
بعدها به پ��اس خدمتي كه به مهدعلي��ا، ملك جهان 
خانم مادر ناصرالدين ش��اه كرد، همسر يكي از وزراي 

آن زمان شد. 
با توجه به عالقه ناصرالدين شاه به اميركبير 

اين رقاصه چطور حكم قتل را گرفت؟ 
اين زن قلم و كاغذ را در دست ناصرالدين شاه مي گذارد 
و مي گوي��د علي خ��ان حاجب الدوله مأمور اس��ت به 
 فين كاش��ان برود و ميرزا تقي خان وزير نظام سابق را

 � كه همان صدراعظم اس��ت � راحت كند. شاه صبح 
كه از خواب بلند مي شود مي گويد اين چه كاري بود 
كه كردم. جلوي اي��ن كار را بگيريد. ولي ش��ب قبل 
 ساعت دو بعد از نصف شب مأموران از طرف ملكه مادر

 دم در خانه علي خان حاجب الدوله مي روند و مي گويند 
همين االن چند فراش بردار و به كاشان برو و اميركبير 
را بكش. او نيز به كاشان و سراغ اميركبير كه به حمام 
فين رفته بود مي رود. امير مي گويد رگ هاي دو دستم 
را بزنيد، چون به اين ش��كل خيلي طول مي كش��د، 
حاجب الدوله دس��تور مي دهد كه با لگد به س��ينه او 
بزنند. لنگ حمام را در دهان اميركبير فرو مي برند و 
او را خفه مي كنند. جالب است بدانيد اميركبير خيلي 
هم به اين علي خان حاجب الدوله، پدر اعتمادالسلطنه 

محبت كرده بود. 
در مي�ان پرس�توهاي تاريخ معاص�ر ايران 
مواردي هم بوده كه از سوي كشورهاي ديگر 

اجير شده باشد؟
در تاريخ ايران گماشتن زنان جاسوس بر سر راه مردان 
بسيار متداول بوده و بارها اتفاق افتاده است كه زني را 
بر سر راه رجلي گذاشته اند كه اطالعاتي از او به دست 
آورند. مثاًل روس ها زماني كه ايران را اش��غال كردند، 
تعداد زيادي از دختران قفقازي، تفليس��ي، گرجي و 
باكويي را به ايران آوردند و سر راه افسران جوان قرار 
 دادند و اين زنان مأموران برجسته اي بودند. به خصوص 
اگر آن افسر در قسمت هاي مهمي مثل ركن 2 ارتش 
يا نقش��ه برداري يا بخش هاي محرمان��ه كار مي كرد. 
مثاًل زني به نام ناديا ايوانوا)Nadia Ivanova( كه 
به غزال معروف شده بود در سال هاي 1322، 1323 
و 1324 صده��ا عاش��ق و دلباخته در ايران داش��ت. 
مي گفتند پدرش روس و مادرش قفقازي اس��ت كه 
آنها را تيرباران كرده و به او گفته بودند اگر مي خواهي 
خواهر و برادرهايت را نكشيم، بايد براي ما جاسوسي 
كني. او حدود 100 افسر ايراني را در سال هاي 1324 
و 1325 با وعده وعيد به تبريز فرس��تاد. اين خانم به 
افس��ران جوان مي گفت اگر مي خواهيد با من ازدواج 
كنيد، بياييد و به نهضت خلق آذربايجان ملحق شويد. 
من آنجا كنار شما خواهم بود و با شما ازدواج خواهم 
كرد. اي��ن جوانان نادان هم به آنج��ا مي رفتند. بعد از 

فروغ خطيبی يكی از معروفترين 
جاسوسه ها كه توسط اينتليجنت  
س�رويس اجي�ر ش�ده و خواه�ر 
حس�ين خطيب�ي ب�ود مام�ور به 
دام انداخت�ن افش�ارطوس ب�ود. 
افشارطوس در ش�ب آخر عمرش 
به عش�ق خانم ف�روغ خطيبي به 
خانه او رفت اما آن شب خانم منزل 
نبود و هم�ه آدم هاي خان�ه را هم 
بيرون فرس�تاده بودند. در عوض 
چن�د نف�ر دزد، آدمكش و افس�ر 
بازنشس�ته آنجا حضور داش�تند


