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  الزمتذکر

"  پيام آزادی" و" بابا" ؛ "  افغان جرمن"  سال پيش  در  وبسايت ھای ۶   که اين نوشته

که  - آن را به سھولت بتوانند -  افغانستان - در داخل کشورخاطری که خوانندگانه ب  ،نشر شده

 به پورتال ،مطالعه  نمايند   -باز نشرش را نگارنده مفيد  تلقی می نمايد   کنونی در شرايط

  .  فرستاده شد " آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "

   ) ٢٠١٣  مارچ ٢۵ (  کبير توخی                                                            
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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

   .   مال  نمودميتوان ماھيت اصلی آنرا بر

  

  )زمنديست(   قبال با نام مستعار کبير توخی

  )٢٠٠٧می٢٤ (

  

  .     در آمدی مختصر بر موضوع مفصل- ١

  ...".ھواداران"   واکنش جمھوری اسالمی ايران در قبال  اعالميه -٢

    تحريف واقعيت ساواک و تطھير واواک -٣

  " ) . جواد مظفر" (      توسط عامل اطالعات رژيم 

  .  تی در افغانستانانھاد ھای استخبار" ازھمپاشی" و " انحالل" ترفند -٤

  -) چگونه متولدشد؟" ساواما(" نگاھی به متن دو مقاله از نوری زاده -٥

  ) :آمده اند "  ک گ ب " ۀ افسران سپاه از امامزاد(      و 

  . نگرش دکتر رضا براھنی و اسـناد ساواک-٦

  .از دکتر مرتضی محيط" ن بازی شيطا"  معرفی کتاب -٧

  -آئين نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم  " -٨

  . درجمھوری اسالمی ايران "        قتل ، صلب ،اعدام و شالق

  -  چگونگی شکنجه و اعدام درزندان ھای -٩ 

  .        جمھوری اسالمی ايران از ديد ايرج مصداقی

    -ان درافغانستان  شناخت عوامل و اجنتان جمھوری اسالمی اير- ١٠

.         و افشای بيرحمانه آنان ؛ کمکی است  به مردم  ھردو کشور  
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  : در آمدی مختصر بر موضوع مفصل- ١

 

 پناھندگان از ايران واطالع از مرگ و زخمی شدن چند تن از کارگران افغان که توسط  ۀخبر اخراج ظالمان

 -  اين نوشته را ۀ  ايران از عمارت سه طبقه به زير پرتاب شدند،  قلب نگارندپوليس وحشی جمھوری اسالمی

و آتشی از کين  ونفرت از اين   شديداً  جريحه دار ساخت- ھمانند قلب ھر افغان آزاده و ھر انسان با عاطفه 

 ضديت با زن و جمھوری خون و خيانت ، تازيانه و دار و وابسته به امپرياليزم را که در تبھکاری و آدمکشی و

درد و سوزش آن فريادی شد و شکل .  مرد و مردم  و تمدن شھرۀ آفاق گرديده ، سراپای وجودش را در خود کشيد 

جنبش دموکراتيک نوين « ھواداران [  به ياد  اعالميه ای افتادم که دوستان. اين نگاشته را به خود گرفت 

ن تقاضا کرده بودند تا در رابطه با قتل ھای زنجيره ئی  از م ١٩٩٩جنوری١٥در ) ] شعله جاويد(» افغانستان

  .بنويسم ) ولو مختصر(فرزندان آزادۀ ايران مطلبی 

نوشتم که مورد   )   »جنايات ارتجاع خون آشام مذھبی را محکوم می نمائيم « ( ياداشت زير را تحت عنوان 

نشريه ١٩٩٩ جنوری ١٥  مؤرخ ٢٤٤ ۀر شمارکه د[خوب است  اين نوشته را .  قرار گرفت ءتأئيد دوستان و رفقا

  :با ھم  مطالعه نمائيم ]   نشر شده )چاپ تورنتو" ايران استار" ھفتگی 

  

  »!  جنايات ارتجاع خون آشام مذھبی را محکوم می نمائيم«   

  

 موجود عجيب  الخلقۀ جمھوری اسالمی ايران که ساواک بنا بر دستور سازمان سيا امريکا شرايط زايشش «

 مھيا نمود ، رژيمی است ضد علم و تمدن ، تکامل و تعالی و انسان پوينده و ١٣٥٧ا در سالھای قبل از انقالب ر

دگر انديش  ؛  سبکسرانه تالش می نمايد تا با کشتار سيستماتيک فرزندان شجاع و مبارز ايران ، چون  دکتر 

 مجيد شريف ھا،  داريوش فروھر ھا، محمد  شرفگندی ھا، قاسملو ھا، سعيد سلطانپور ھا، سعيد سير جانی ھا،

ران ساواکی در قالب  آخوند و اعم از ھزا( شبکه ھای اطالعاتی و تروريست  ھای ديگر توسط... مختاری ھا و

حساسيت و فعاليت  اين شبکه ھای مخفی را  به رخ مردم ايران بکشد، ھمچنان با تمرکز نيرو ھای نظامی به )  مال

غانستان که پی آمد بالوقفه اش سوق قوت ھای وحشی طالبان به سرحد غربی افغانستان بود ، مرز ھای ايران و اف

را در " ) حزب وحدت( "نمائی نموده و باند مزدورش  قدرت  )  طالبان( جھانی  ۀدر برابر اجيران سرمايخواست 

  و ١٣٥٧ ثور ٧م کودتای ننگين در افغانستان نيز رژي. جنگ عليه طالبان  سيه انديش در افغانستان  ياری رساند 

دولت  پوشالی که متعاقب آن کسب قدرت نمود ، به مدد ارتش  متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی  بيشترين 

قربانی را از صديق ترين فرزندان  انقالبی کشور مانند اکرم ياری ھا، رستاخيز ھا، سرمد ھا،   داوود ھا،  مجيد 

 چون داکتر  فيض احمد ھا، یھمينطور رزمندگان انقالبی ديگر. گرفت ... ر ھا و  ھا ، بھمن ھا ، مسجدی ھا، رھب
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مينا ھا ، فتاح ودود ھا ، غرزی ھا ، و  ده ھا انقالبی ديگر را ارتجاع مذھبی افغانستان به ويژه  باند حکمتيار و 

ھوری اسالمی ايران در   در پاکستان و به اتکای جمISIنفوذی ھای خاد نجيب درآن حزب منفور و به ھمکاری 

  . اصفھان و ساير شھر ھای ايران به شھادت رسانيد 

دست ھای رژيم  اسالمی ايران  نه تنھا به خون پاک گل ھای سر سبد  جامعۀ ايران آلوده است ؛ بلکه تيغ آن 

 داخل گلوی ھزاران افغان  پناھندۀ  زحمتکش و بی دفاع را در" حزب وحدت اسالمی  افغانستان "به ھمدستی 

  . خاک ايران بريده است 

کليد پيروزی مردم  دو کشور برادر را  که با ھم  درد مشترک دارند ، در ھمبستگی  و سرنگونی قھر آميز 

  .جو کرد  و ھر دو رژيم بايد جست

 ». با آرزوی وحدت و ھمبستگی مردم  ايران و افغانستان 

   

  ..." :   ھواداران" واکنش جمھوری اسالمی ايران در قبال  اعالميه -٢

  

جمھوری " واواک " ،  دستگاه "ايران استار " در شماره  فوق ..."  ھواداران جنبش " بعد از نشر اعالميۀ  

نوشته ای  زير عنوان ) ايران يا کانادا ؟(از )  محمد جواد مظفر(ط يک ھفته بعد  زير نام مستعار اسالمی ايران فق

نويسنده در آن  نوشته  . غرض نشر فرستاد " ايران استار" را به نشريه ")  دستگاه امنيتی عشق يا نفرت (" 

 .خواند " پوچ و ناتوان و کفی بر آب " وانمود کرد که ساواک وجود  ندارد و در ضمن چپ ايران  را 

  

  » )  تھران- محمود جواد مظفر(   دستگاه امنيتی عشق يا نفرت  «  (

  

ً پس از پانزدھم خرداد أاز زمان ت)  ساواک (سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه «   علی ٤٢سيس خصوصا

 آنچنان در منظر مردم منفور بود و آن قدر ٥٧ بھمن ٢٢ تا فروپاشی رژيم سلطنتی در ٥٠الخصوص از آغاز دھه 

 اين نفرت  و انزجار عمومی غير قابل انکار می نمود که دست اندرکاران و سردمداران آن دستگاه نيز بر آن واقف

از لطايف عبرت آموز تاريخ ھمين بس که يکی از ابزار ھای فشار ساواک بر افراد مبارز  و خوش نام در . بودند 

ی در شھر  ھا اين بود که اگر فالن اقرار و يا تعھد را نکنی  در شھر شايع ميکنيم که ئھنگام دستگيری  و بازجو

 بار تھديد از بسياری شکنجه ھا برای مبارزان سخت تر  وخود ميدانستند که شايد تحمل اين! ھمکار ساواک ھستی  

و شکننده تر است ،  زيرا عوامل ساواک قبول داشتند که  عملی شدن اين تھديد برای نابودی   حيثيت و آبروی آن 

ی که در آن تاريخ  نسبت به ساواک وجود داشت  نفرت ئحال و ھوا. فرد و خانواده اش برای ھميشه کافی است 

ھم ه  ريشه دار از دستگاه امنيتی رژيم شاه در دلھا ايجاد کرد  ، چرا که ترس و نفرت ، دو قلو ھای بعميق و

چسپيده اند و ھمسايه ديوار به ديوار ساواک که به نيروی بدون معارض در داخل سيستم سلطنتی  تبديل شده بود و 
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آن ترس تلخ و مزمن  چنان در فساد و ھيچ کس جرأت نداشت  به آن بگويد باالی چشمش ابروست ،  در سايه 

تباھی غوطه می خورد که از يک دستگاه اطالعاتی چيزی که نداشت ، اطالعات صحيح و واقعی بود و تنھا 

تخصصش نيز شکنجه و آزار و داغ و درفش ،  به ھمين جھت  ناتوانی اطالعات خود را در پشت ظاھر رعب 

ی که در ماه ھای آخر عمر رژيم زمانی که کار از کار گذشته و شيرازه بطور. انگيز اما پوشالی پنھان کرده  بود 

 در باره ٤١ و ٤٠علی امينی  نخست وزير سال  . امور از ھم گسيخته شده بود حتا  شاه را نيز به فرياد آورد 

  :می گويد )  شھريور١٣ ( ٥٧راھپيمايی بزرگ مردم تھران  در عيد فطر 

وقتی من گفتم آقا اين روز عيد فطر اين جمعيت که به اين ترتيب رفته  . واند  شاه و دستگا ھايش با ھم نمی خ

خاک بر سر اين  دستگاه باالخره چه کار ميکند ؟  اين : ، اين سازمان امنيت شما  کارش چيست ؟  شاه گفت 

 ترتيب برای آن ھم با اين نظم و. سازمان  نتوانست  تشخيص بدھد که اين قشر ھای مختلف  چه کسانی  ھستند 

  چيست ؟

                                       ***  

آقای خاتمی در نشست اصحاب مطبوعات در محل اجالس کشور ھای اسالمی کالمی راھگشا بر زبان آورد  

برای مدتی کوتاه ميتوان جلوی ابراز انديشه را گرفت ولی وقتی که در نتيجه اين کار، انديشه مغلوب زير : " که 

عملکرد رژيم شاه و دستگاه امنيتی او چنان بود که امکان " . ينی شد ،  بايد منتظر بروز  انفجاری اجتماعی بود زم

و چنان بروز و ظھور آشکار انديشه را از مردم  به ويژه نخبگان سلب کرد و الجرم انديشه  زير زمينی شد 

 زمانی شاه  ھم پيچيد و به زباله دان تاريخ  افکندخطرناک که طومار دود مان شاه  و بازوی امنيتش  ساواک را در

نه از تاک نشان ماند و نه از تاک " ر دير شده بود و چند ماه بعد از آن ـگفت  که ديگ" اواک ـخاک بر سر س" 

  " . نشان 

 ميل به استبداد و ديکتاتوری چنان چشمان شاه و اطرافيانش را کور کرده بود  و قدرت تفکر را از آنان سلب

که ھر گز اين فرصت را نيافتند که ببينند انديشه ھای زير زمينی شده و خطرناک گذشته ،  وقتی بستر آزاد يافتند و 

خود را عرضه کردند  چگونه پوچ بودن يا ناتوان بودن بسياری از آنھا آشکار شد  وچند صباحی بعد چون کفی بر 

  .آب از بين  رفتند 

امروز برای دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی .  يگر تاريخ   تکرار می شود با توجه به آنچه گفته شد  بار د

آمده  است تا از پس يک حادثه تلخ و در سايه ايستادگی مردی  که با ميثاق خود با ملت پايداری می . فرصتی پيش

اولين .  ارد ورزد و آزادی و قانونمندی را سنگ بنای تحقق جامعه مدنی ميداند به اصالح ساختاری خود ھمت گم

گام اين بازسازی نوين  ، دگر گونی در نگاه و سپرده کار به دست مردانی با انديشه بالنده و  منطبق با نياز ھای 

درس عبرت بگيرم که ساواک بذر . نشاندن طعم شيرين امنيت در ھمه ابعاد در کام مردم. اين  دوران تاريخی است

ت جمھوری اسالمی به خوبی  قادر خواھد بود بذر امنيت و آزادی وزارت اطالعا. ترس کاشت و نفرت درو کرد 
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اين کاری است شدنی ؛ کافی است  بر تحقق آن ھمت گماريم و عامل اصلی قتل ھای  . بکارد و عشق درو کند

  »  . نخبگان کشور را معرفی کنيم 

نشر (   ]زتوخی استا" محمد جواد مظفر"تکيه در متن نوشتۀ عامل اطالعات جمھوری اسالمی ، يعنی [ 

  ")ايران استار  "١٩٩٩جنوری٢٢   مؤرخ ٢٤٥شده در شماره 

 

   تحريف واقعيت ساواک و تطھير واواک -٣

   :" )جواد مظفر" (     توسط عامل اطالعات رژيم 

 

جنايات ارتجاع خون آشام مذھبی را ..."  ( ھواداران  جنبش دموکراتيک نوين " متن مختصر ؛ اما کامل 

که ساواک بنابر ) جمھوری اسالمی ايران ( موجود عجيب  الخلقۀ " . از نظر تان گذشت   )  نمائيممحکوم می

 آغازين  جملۀ اعالميه فوق ..."  مھيا نمود١٤٥٧   شرايط زايشش را  درسال ھای قبل از انقالب CIAدستور  

که می شود _ جمھوری اسالمی ) واواک ( محکمی  بود که بر گوش وزارت اطالعات و امنيت کشور   بسان سيلی

 ۶اين وزارت  در طی . نواخته شد _ قراردارد )  درمرکز ديدش ( گفت تمام نشرات خارج از کشور زيرنگينش 

ج مظفر که . نويسنده م. پرداخت " دستگاه امنيتی عشق يا نفرت" به جواب اعالميه  تحت  عنوان )  شتابان ( روز

 ديگر بوده نمی تواند، در نوشته اش کوشيده ساواک رافاسد شده و نااليق و کسی" واواک"مسلماً به جز ازاعضای 

  :غافل از حوادث و وقايع ايران جلوه دھد 

 ١٣ ( ٥٧ در باره راھپيمايی بزرگ مردم تھران  در عيد فطر ٤١ و ٤٠علی امينی  نخست وزير سال  

  :می گويد ) شھريور

گفتم آقا اين روز عيد فطر اين جمعيت که به اين ترتيب رفته  ، وقتی من . شاه دستگا ھايش با ھم نمی خواند  

خاک بر سر اين  دستگاه باالخره چه کار ميکند ؟  اين سازمان  : اين سازمان امنيت شما  کارش چيست ؟  شاه گفت 

    تآن ھم با اين نظم و ترتيب برای چيس.  نتوانست  تشخيص بدھد که اين قشر ھای مختلف  چه کسانی  ھستند 

مرد  محبوب  ) CIA(اين امر بر خواننده آگاه روشن است که امپرياليزم امريکا با ھمين سازمان توطئه گرش 

و محترم و شخصيت برجسته ملی وبين المللی ايران  دکتر محمد مصدق  را  که منافع کشورش را مقدم بر منافع 

ا ملی  سازد ، با استفاده از ترفند ھا و نيرنگ ھا ی استعمار و امپرياليزم دانسته  اراده کرده بود تاصنايع نفت ر

  . استعماری و امپرياليستی به زير کشيد

منطقه ئی  ) نوکر( و بالکه CIA ھـ ش  ، اين سازمان يعنی ١٣٣٢مرداد سال ٢٨از ھمان کودتای منحوس 

زه پاگرفته رضا شاه   در ارگانھای کليدی و حساس دولت تا]١[سازمان اطالعات اسرائيل " موساد "اش ، يعنی 

برای حفاظت و نگھداشت شاه دست نشانده و دارو دسته ، عالوه بر ارکان و پايه . ی نمودند  انفوذ قابل  مالحظه 

بود ؛ نياز ) اطالعات ( ھای اساسی دولت ، به يک سيستم حسی بسيار بسيارحساس وقوی که ھمانا  استخبارات 
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ً چھار سال کار و بار ساختار ھای درھم "موساد"  و CIAسازمان . مبرم  داشتند    ھردو يکجا در طی  تقريبا

را تدارک ديدند ، تا اينکه  غول ) سازمان اطالعات و امنيت کشور ( و کامالً مخفی ؛ ساواک " تو در تو"پيچيده ، 

)  عات اطال(   متولد  وپا به عرصه استخبارات ١٣٣٥در سال  _ " موساد" از ھم خوابگی سيا  و _ سھمناکی 

  .گذاشت

و ( رئيس ھايش به ترتيب تيمور بختيار ، پاک روان و نصيری .   بودCIAخالق اصلی اين سازمان در واقع 

  .  بودندCIAھمه از جمله  اعضای اصلی سازمان  ) آنانی که بعداً درکرسی خونين اين نھاد مخوف و متعفن لميدند 

 اشرا  درطی مدت ياد شده تکميل کرده بود ، در درازای اين سازمان که پروسه اسکليت سازی و استخوابندی

احصائيه و آمار دقيق اعضای آن را ؛ حتا  محققين و کاوشگران  . سالھای بعدی به جذب نيرو ھای جديد پرداخت 

بندی کردۀ خود را  در عھر کدام  ارقام و داده ھای  جم.  ايران  ندارند ... و ساير  طيف ھای چپ ، دموکرات و 

» نقالبی حزب توده در خارج از کشورسازمان ا« يک تن از اعضای [ رد تعداد اعضای آن پيشکش می نمودند مو

 اين قلم به اروپا تعداد اعضای ساواک را ١٣٥١در ترکيه بود ، در جريان مسافرت سال ) دانشجو( که  محصل 

تناسب ميان .  مليون را نشان می داد در آن سال سر شماری نفوس ايران رقم  سی] . ھفتاد ھزار تخمين زده بود

در ھر صورت ما را به آمار اين سازمان . ی نداشت ئنفوس و شمارقليل اعضای ساواک به فيصدی چندان خوانا

مقصد بحث ما نشاندادن  توانمندی و   کارآئی آن سازمان غرض . کاری نيست ) ظاھراً از ھم پاشيده شده ( مخوف 

مؤلفه ھا و ارزش ھای سياسی و   بود وCIA که خودش ھم  جزئی از ارگان ( ه حفظ نظام پادشاھی و شخص شا

  .؛ می باشد ) می چرخيد " خدا ، شاه ، وطن " فرھنگی اش بر محور شعار ھای از قبيل 

  اطالعاتی و - سياسی -برطبق موازين و ضابطه ھای تدوين شده در يک سازمان متشکل و منضبط نظامی 

عماری و يا دولت دست نشانده شکل عيار، که برای حراست و ديده بانی ساختار ھای ادارۀ استکامالً مخفی و تمام 

منھای رئيس عمومی ( گرفته و  به حرکت در آمده باشد ؛ حتا برخی از رئيس ھا  و مسؤولين بخشھای معينه 

، نبايد  نام و مشخصه ھای افراد منسوب به بخشھای ديگر آن  نھاد اطالعاتی و از جمله چگونگی کار )سازمان 

  . بدانند-  و چه در خارج از کشور   چه در داخل-کرد اعضای آنھا را 

ً بر طبق خطوط از قبل تعيين  شدۀ توطئه گران   اين خالق اصلی سازمان ھای اطالعاتی دولت - CIAاساسا

که بنا بر تجربيات )   را بعداً خواھيم آورد CIAسته جمثال حامد کرزی اين عضو بر( ھای دست نشانده در جھان 

ی اداره ھای استعماری ، دولت ھای دست نشانده و وابسته ؛ عناصر دست دراز مدت شان  در عرصه سازماندھ

تلقی ميشوند را در مشت خود می داشته باشند ؛ ... پرورده که  به مثابه اشياء ، ادوات و افزار  و تکنالوژی و

رضا شاه ھا ، مانند ( ، و يا دست نشاندگانشان ) بومی ( ھيچگاھی اجازه نمی دھند که رئيس ھای اداره استعماری 

پا از گليم شان بيرون کرده  متن کامل کار و ) شان ... ببرک کارمل ھا ، حامدکرزی ھا وساير ھمتا ھای عراقی و 

مثل طرح ھا وتصاميم مھم ، و ھمينطور توطئه و دسيسه  ای که برای ترور و يا بيرون ( بار نھاد ھای  اطالعاتی  

.  را بدانند و آنرا به موقع دفع و بی اثر و بی ضررسازند )  يافته باشدانداختن  خود شان و کسان ديگر ، سازمان
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ً برخی  از معاونين  و رئيس ھا ، در چنين نھاد ھای اطالعاتی ، در ارتباط مستقيم و مخفيانه و خارج  از  اساسا

 ً  تحت نظر می داشته ادارۀ دولت  دست نشانده قرار  داشته ، آمر  باالئی اش را در سلسله مراتب تشکيالت  دايما

  ... .باشند ، و يا به بيان روشنتر  افراد کليدی آن يکديگر شانرا زير نظر داشته و افراد  پائينی  باالئی ھا را 

 اطالع و آگاھی رئيس دولت از متن  سازمانھای مخفی اطالعاتی در صورتی ميسر می گردد که دولت از 

ً تمامی  طبقات  و اقشار جامعه در تغيير نظام حاکم دست و آستين بر زده ، نظام را طريق انقالب اجتماعی  تقريبا

سرنگون کرده باشند و بعد از تسخير قدرت حاکمه ، رھبر انقالب و يا رھبر کودتای خودی و غير وابسته را در 

ت رأس دولت انتخاب نمايند ؛ درچنين صورتی اين آگاھی کامل از مجموع عملکرد ھا ، تصاميم و ساير خصوصيا

ھمچنان در دولت ھای استوار که فرد اطالعاتی با کاردانی و ابتکار . مخفی آن  نھاد اطالعاتی ميسر شده می تواند 

رسيده باشد ، ) رھبری کشور ( به نفع تحکيم دولت خودی از طريق سلسله مراتب نھاد اطالعاتی به مدارج باالئی 

ستم ھای اطالعاتی ميسر شده می تواند  که در آن در چنين صورت اين آگاھی عمومی از امور ميکانيزم سي

صورت ھم شاه و يا رئيس دولت از وجود چنين افراد احساس خطر نموده به جای وی کسی ديگر نصب می نمايند 

و يا اختيار نھاد مذکور  را خود به عھده  گرفته  به  رئيس و يا وزير بعدی  نھاد مذکور جنبه تشريفاتی  و 

  .    را فاقد صالحيت الزمه می سازند سمبوليک داده  وی

بار ھا ديده و شنيده و خوانده شده کودتا  ھائی که به مجوز  يا کمک کشور ھای  امپرياليستی در کشور ھای 

امپرياليست )  مثال بارزش  داوود خان در افغانستان ( مورد نظر  به وقوع پيوسته و نظام قبلی را سرنگون نموده 

بيت رھبر کودتا ھا بر ارتش و پوليس ، به خصوص نھاد ھای اطالعاتی و استخباراتی در ھا  از نفوذ و محبو

کشور کودتا شده ، به شدت واھمه داشته با شگرد ھای مختلف می خواھند ازتسلط کامل چنين رھبران بر سراپای 

  .   اھرم تشکيالت ارتش  ودستگاه ھای اطالعاتی  جلوگيری نمايد 

( فوذ استعمار قبل از پياده کردن کودتا  در نظام ارتش و پوليس بويژه استخبارات  بحث چرائی و چگونگی ن

 من جمله سريعتر و آرامتر  و با کمترين تلفات انسانی - کشور  مورد نظر که به خاطر تحقق اھدافش ) اطالعات

  .  به موفقيت رسيدن کودتا می باشد ؛  در چوکات اين نگاشته شامل نيست -... و

انديشه زير زمينی شد و چنان خطر ناک که طومار دودمان شاه و بازوی امنيتش  ... " : فر می نويسدجواد مظ

گفت که ديگر دير شده " خاک بر سر ساواک " زمانی شاه  . را در ھم پيچيد و به زباله دان تاريخ افگند" ساواک " 

   "ننه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشا" بود و چند ماه  بعد از آن 

بازوی امنيتش "  ماشين دولتی  بدون عيب و نقص پا بر جا ماند و مظفر عامدانه به اين نکته  توجه نکرده که

فقط شاه و چندين فرد دور و پيشش که برای . نه تنھا درھم نپيچيد ؛ بلکه تغيير نام و نشان  يافت " ساواک 

 مصرف  اجنت ھای سوسيال امپرياليزم شوروی ھمانطوری که زمان[ امپرياليزم امريکا بی مصرف شده بودند 

در کشور ما به پايان رسيد و ) تره کی کودن ، حفيظ اله امين جالد ، کارمل ميھن فروش و ديو خاد دکتر نجيب (

بايد تعويض می ]  ، ھر يک بعد از ديگری از ميان برداشته شد KGBطبق نقشه ای از قبل طراحی شده توسط 
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که به ) اژدھای ھفت سری که خمينی نام داشت ( مه و کشته می  شدند ،  تا رھبر بعدی گرديدند ، تبعيد ، محک

گردن توسن خشماگين انقالب ايران پيچيده بود ، به خاطر مھار کردنش ورد و اوراد و شعاراسالمی سر می داد ، 

. کا بايد تخريب نمی شد از ھمين سبب  ماشين  دولتی ساخت امپرياليزم امري. وارث چنين دولتی می شد ، که شد 

بدون عيب و نقص  باقی می ماند ،  تا آخوند ھا و مال ھای شھوت پرست ، قسی القلب که جز از امور دين و 

دنيای شان خيلی . مذھب ، نه از دولتمداری چيزی می فھميدند و نه با علوم  و فنون  عصر حاضر آشنايی داشتند 

با اينھا نمی شد ماشين نوين . دارس  بيشتر را در خود جای نمی داد محدود وکوچک بود و گسترۀ ديد شان از م

سپرده بودند ، بر ) شاه ( پس می بايد ھمان ماشين سابق که  قبالً فرمانش را  به دست اجنت شان . دولتی ساخت 

  . قرار می ماند 

ق بودند ، ھرگاه با يک ارتش که مھمترين  مقاماتش در اختيار عوامل امپرياليزم بود و سربازانش مطيع مطل

دست به کودتا می زد ، به جای شاه يک شاه ديگر ويا يک نوکر جديد را به سمت رئيس ) سيا ( اشاره  خالقش 

. سرانجامش برسد ه طبعاً انقالب اجتماعی  که مردم خواھانش بودند، نمی توانست ب.  جمھور ايران تعيين می کرد 

ً در چنين حالتی ، باز ھم دولت  از دست  تضاد ھای درونی جامعه با خودش و تکانه ھای ناشی از آن نمی مسلما

انقالب اجتماعی خود را از مدت ھا پيش مطرح کرده بود ،  پس می  بايد  توسط ھمين . توانست در امان بماند 

ن و و تاريخ نشان داد که اين ساخت. رھبری برای  اين انقالب  ساخته می شد " ناتوان" ساواک  به اصطالح

که يک تن از عوامل دست اول و کامالً مخفی مانده ساواک ( خمينی . پرداختن از مدتھا پيش تدارک ديده شده بود 

  . به تخت عز و جا ه نشانده شد  )بود

در سر زمين خونين واشغال شدۀ ما ھم  اين ساختن ھا و پرداختن ھا از سالھا قبل توسط سوسيال امپرياليزم 

و دولت ) در واقع بی مصرف ( وجنجال بر انگيز " کافر"  جای دکتر نجيب هللا. ده بودشوروی تدارک ديده ش

ساخته شده به رھبری " مجاھد"به اصطالح " شورای نظار"در اصل [ پوشالی اش بايد  به باند جمعيت مال ربانی 

يال امپرياليزم ساخته شده که در اصل از اجنت ھای مخفی ارتش نمبر چھلم سوس" مجاھد" احمد شاه مسعود 

  .، دو دسته تقديم می گرديد ، که گرديد] شوروی در افغانستان بود 

خدا نا " استعمار و امپرياليزم  به خاطری که  گليمش  از کشور ھای تحت سلطه جمع نگردد و فاتحه 

طبقات  برايش گرفته نشود ، در چنين حالتی با چشم باز و گوش حساس جداً متوجه حدت تضاد ھای " بيآمرزی 

شديداً تحت ستم و استثمار با دولت دست نشانده اش  بوده ، تا حد امکان سعی و تالش می ورزد که انقالب 

  اجتماعی   به وقوع نپيوندد و يا وقوع آنرا  به سکتگی مواجه  ساخته به تعويقش بياندازد

کرکتر مورد پسند . کل  گيردکرکترھای تعويضی از سالھا قبل بايد در ذھن توده ھا نقطه  گــذاری شده ، ش

ساخته شدۀ جامعه مذھبی و يا جامعه مذھبی ساخته شده را ، چون سريال قھرمانان فلم ھای ھاليودی بايد به نمايش 

ً بی نام و نشان ئمبلغين و ستايشگران چنين کرکتر ھا. گذاشت  مانند  خمينی ، خامنه ای  ، خاتمی و [ ی سابقا

و در کشور ما .  درگروگان گيری سفارت امريکا در تھران وظيفه گرفته بودCIA  که از جانب –احمدی نژاد 
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 توظيف شده بودند تا مانع فرار نجيب هللا از طريق KGB احمد شاه مسعود ، فھيم  ، قانونی و دوستم که از جانب 

 برای کشور مورد بايد از عوامل ساخته شدۀ سازمان اطالعات استعمار] ميدان ھوائی کابل به خارج کشور گردند 

نظر در  زير عبا و قبای کسانی باشند که از سيزده و نيم قرن قبل  دفتر و ديوان شانرا در اذھان  نسل اندر نسل  

( ی خصوصی شان ھم زير نظر داشته اند شانرا را ؛ حتا درخلوتگاه راز ھامردم پھن کرده ، حرکات و سکنات 

مرد و زن در ھنگام نزديکی نبايد به اندام ھای جنسی ھمديگر : " دوھابی ھای عرب در افغانستان تبليغ ميکردن

و در ايران ،  اينھا عوامل  ساواک در قالب آخوند و مال و آيت هللا ھائی اين يا آن مدرسه " ! ) . ببينند که گناه دارد 

 ضد امپرياليستی تبليغ درقالب پيشوای  مذھبی) خمينی ( دينی بودند که طی سالھای قبل از انقالب برای اين کرکتر

در چنين صورتی .  گرديد -    به مثابه رھبر مذھبی و پيشوای انقالب - کردند ، تا ذھنيت مردم آماده پذيرش وی 

فرزندان  دلبند و روشنفکران ھدفمند و پويندۀ شان را از رھبر ساخته شده با تيغ دين و مذھب مردم ، ھزار ھا تن 

)  شاگرد وفادارش مال خامنه ای ( ھم اکنون وارث قصاب مردم ايران  . بح کرد در مسلخ  اعتقاد مردم مثله و ذ

  . نيز راه   ثواب رھبر فقيدش را دنبال  می نمايد

 نشاندن طعم شيرين امنيت در ھمه ابعاد در کام مردم درس عبرت بگيرم که ساواک بذر ترس کاشت و "

بی  قادر خواھد بود بذر امنيت و آزادی بکارد و عشق وزارت اطالعات جمھوری اسالمی به خو. نفرت درو کرد 

   "...اين کاری است شدنی . درو کند 

 اسالمی از  بايد اشاره کرده  که  جمھوریآن" طعم شيرين " و " بذر امنيت " درمورد ارشاد مظفر مبنی  بر 

مبارزات مردم با شھامت گراف  عکس العمل و . مين نمايدأش موفق نشده امنيت خود را تبدو شکل گيری  منحوس

 تا ھمين برش تاريخی  رو به صعود بوده  در خط نظرش  ٥٧و آزادی پرست ايران از آغازين ھفته ھای  انقالب 

  . افتی   به مشاھده نمی رسد

واواک نه بذر آزادی کاشت ونه بذر آزادی می کارد ؛ بلکه خشم و غضب ، کين و نفرت ،  مثله و رجم  ، 

، اجنت سازی و جاسوس   و اختالصت ورشوء و جمعی ، تجاوز  و غارت  ، قوادی و فحشاترور و کشتارفردی

مردمی  به پاخاسته و آماده سرنگونی جالد ترين ، ضد !  بلی-که حاال حاصلش را درو ميکند .  کاشت ... پرستی و

  . تمدن ترين ، منفور ترين ، منزوی ترين و پليد ترين رژيم در جھان 

  ادامه دارد                             

 

 

 

 

 

 



  
  با درنگي مختصر ، بر پاره اي از عملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران

  . نمودميتوان ماهيت اصلي آنرا بر مال
  
  
  
  
 

11 

 

 » روچيلدھا و سلطنت پھلوی«  -] ١ [

  بررسی اجمالی که از امپراتوری نامرئی روچيلدھا و سيطرة آنان بر شئون سياسی و اطالعاتی و اقتصادی «

رت ھای ی قدئو فرھنگی دنيای غرب ارائه شد، جايگاه تعيين کننده صھيونيسم را در تنظيم سياست ھای خاورميانه 

تمدن «  روچيلدھا به منظور تأسيس ۀستراتژی صبوران . نشان می دھد) مريکا، انگليس و فرانسها(اصلی غرب 

در خاورميانه از نيمه قرن نوزدھم آغاز شد و در انطباق با سياست ھای استعمار و امپرياليزم غرب » بزرگ يھود 

عتقاد ما، ايران در ستراتژی روچيلدھا جايگاه اساسی به ا. به سوی ھدف خود گام ھائی خاموش و سنجيده برداشت

داشت و لذا می توانيم صعود سلطنت رضاخان را گامی از سوی صھيونيسم به منظور تأمين شرايط الزم برای 

ريپورتر، سرجاسوس انگليس در ايران، به ... اين گام توسط . در خاورميانه ارزيابی کنيم» تمدن يھود « تأسيس 

در بطن اين محيط . ھمزمان در خاورميانه عربی نيز رژيم ھای پوشالی و خلق الساعه تأسيس گرديد. فرجام رسيد

، با ١٩۴٨مناسب بود که توسط روچيلدھا اسکان يھوديان فقير اروپا در فلسطين توسعه يافت و سرانجام در سال 

تمدن  « ۀ به تأسيس دولت اسرائيل، به عنوان کانون اوليسازمان ملل] ١[ امريکا و انگليس تحت پوشش ۀمداخل

با تأسيس دولت اسرائيل، عوامل ايرانی بريتانيا در ايران به سود اسرائيل وارد صحنه . انجاميد» بزرگ يھود 

  : شدند

رانی مورد سرکوب  که دولت اسرائيل تأسيس شد، ايران به يھوديان عراقی که خالف يھوديان اي١٩۴٨در 

در اين ھنگام يکی از وظايف اصلی موساد، . قرار گرفته بودند اجازه داد از طريق ايران به اسرائيل فرار کنند

دولت ايران به مأموران موساد اجازه . سرويس جاسوسی اسرائيل، که مھاجرت يھوديان به اسرائيل را تسھيل کند

ديگر از بدو تأسيس دولت اسرائيل، ايران از اعراب حمايت لفظی می داد در تھران فعاليت کنند، يعنی به عبارت 

از اسناد بايگانی اسرائيل معلوم می شود که …  يک طرح با دوام بود ناي. کرد و به اسرائيل کمک پنھانی می داد

ه  قابل توجھی بتبا پرداخت رشو) ١٩۵٠ ژانويه – ١٣٢٨در دی ماه (اسرائيل شناسائی دو فاکتوی خود را … 

مذاکرات را از جانب دولت اسرائيل يک امريکائی که ھنوز در . محمد ساعد نخست وزير وقت ايران به دست آورد

ً يک تاجر . شناخته می شود و با موساد ھمکاری داشته است رھبری می کرد» آدم « پرونده ھا فقط  او ضمنا

از طريق اين شخص نخست وزير . بود» شريک تجارتی « ايرانی را می شناخت که با نخست وزير دوست و 

ت  وزيران را جلب و شاه را متقاعد سازد که شناسائی دوفاکتوی أ دالر کرد تا موافقت ھي۴٠٠/٠٠٠مطالبه 

اگر نخست « : از قراری که به اسرائيلی ھا گزارش دادند شاه گفته بود… اسرائيل خدمت به منافع ملی ايران است 

 دالر ۴٠٠/٠٠٠بنابراين مبلغ » . سائی اسرائيل ھستند، من حرفی ندارموزير و وزير امورخارجه موافق شنا

  .پرداخت شد
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با ورود شاپور ريپورتر آغاز گرديد که به عنوان عامل لرد روچيلد دومين دوران رسوخ صھيونيسم در ايران 

پيتر رايت .  شد جاسوسی غرب در دربار پھلوی بدلۀسوم و اينتليجنس سرويس بريتانيا به تعيين کننده ترين چھر

 برخی از عوامل جاسوسی در ۀلرد ويکتور روچيلد با استفاده از دوستی اش با شاه ايران و ادار :می نويسد

و بطور شخصی کنترل می کرد، مانند سر ريپورتر که  ) MI-6رئيس کل (خاورميانه که آنھا را برای ديک وايت 

 داشت، روابط خود را با دستگاه اطالعاتی ١٩۵٠ ۀی دھرل تعيين کننده ای در عمليات خاورميانه ای  سال ھا

مستقل ۀ ھمانطور که مالحظه می شود، پيتر رايت از شاپور ريپورتر به عنوان يک چھر. انگلستان حفظ می کرد

 از طريق روابط شخصی MI-6اطالعاتی که در رابطه با لرد ويکتور روچيلد عمل می کرد و ارتباطات او با 

اين شيوه ارتباط به وضوح نشان می دھد که در واقع شاپور .  تأمين می شد، ياد می کندMI-6 روچيلد و رئيس کل

به » سرويس اطالعاتی صھيونيست ھا «  اول ۀريپورتر پيش از آنکه مأمور اينتليجنس سرويس باشد، عامل درج

اسوسی غرب تفاوت رھبری لرد روچيلد سوم بوده است؛ ھرچند به دليل آميختگی صھيونيسم با سرويس ھای ج

ھم توسط سيا و اين عوامل پايه ) ساواک(ائل شد و سازمان امنيت ايران قاساسی ميان عملکرد آنان نمی توان 

 .»  .تـالب آن اسـد از انقـاواما از نتايج بعـال بودند و تأسيس واواک و سـگذاری شد که در پيروزی انقالب نيز فع

-) تاريخ به روايت سازمان پارس ( در دوران پھلویخيانت رجال ايرانی " گرفته شده از [ 

)www.baybak.com([                             


