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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

  .   ميتوان ماھيت اصلی آنرا بر مال  نمود

  

  )ستيزمند(   قبال با نام مستعار کبير توخی

  )٢٠٠٧می٢٤ (

  

  -) چگونه متولدشد؟" ساواما(" نگاھی به متن دو مقاله از نوری زاده -۵

  ) :آمده اند "  ک گ ب " افسران سپاه از امامزاده ی (      و 

  

  

  

  

  

                       

  

افسران سپاه از امامزاده ی (و ) چگونه متولدشد؟" ساواما(" نگاھی به متن دو مقاله از نوری زاده -٥

"KGB  " آمده اند: (  

  

ور عزيز ايران را  آثار نويسندگان کاوشگر ، ژورناليستان آگاه ، اخبار و نشرات کشۀتا جائی که نگارند

 پژوھشگر و ژورناليستان پر تالش اين کشور ھمسايه که راز ،مطالعه نموده ، شماری از انديشمندان ، نويسندگان

دانند ؛    را می-که  ساختار ھای مھم دولتی از ھم بپاشد   بدون  اين- تغيير شکلی رژيم شاھی به جمھوری اسالمی 

ھمين  عدم توجه و افشاء نکردن حقايق از . د داری می نمايند ؛ کم نيستند اما بنا بر ملحوظاتی از افشای آن خو

 به ھردو رژيم وابستگی ھائی داشتند و اکنون نيز نحوی از انحاءجانب اشخاص فوق الذکر به عناصری که به 

ه به کجراه دھد که اذھان خوانندگان و کاوشگران مسايل زير پرده مانده ايران را مغشوش نمود دارند ، ميدان می

. آقای علی رضا نوری زاده يک تن از ژورناليستان انتی کمونيست  شامل طيف اخير الذکر می باشد . بکشاند 

 بود و چنين نشريه ای جز به عضو ١٣۵٧نامبرده که مسؤول سياسی روزنامۀ مھم اطالعات ؛ حتا تا انقالب بھمن 

 ١۵مؤرخ  ۶۴٣شماره (چاپ تورنتو " ايران استار" يه  ، درنشر] ١[کاردان ساواک به کسی ديگر سپرده نمی شد 

چگونه  " ساواما " «  موضوع پيدايش سازمان جاسوسی جمھوری اسالمی ايران را تحت عنوان   )٢٠٠۶دسمبر 

    3 قسمت
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بعداز آن . زير ھمين نام فعاليت داشت١٣٦٤تا سال " ساواما " سازمان اطالعات و امنيت ملی ايران   ( »متولد شد

به بحث کشيده که توجه خوانندگان را به )   ارتقاء  داده شد"واواک" زارت اطالعات و امنيت کشور تاريخ به و

  .  ی ازآن جلب می نمايم ئقسمت ھا

  :خوانيم   چنين می»سپاه ضامن استقرار « در نوشتۀ نامبرده زير عنوان کوچک يا عنوان بغلی 

شخص . ( چندان دور از ھم نزد ارکان نظام بود ير ن دو تصو تشکيل سپاه پاسدار بعد از انقالب ناشی از« 

خمينی با اين تصور بيگانه بود چون او جايگاه خود را در جامعه چنان باال می ديد که اصوالً  باور نداشت گروھی 

البته خواھم  گفت . ت کند فکر بر اندازی نظام او را در سر بپروراند   کشور جرأۀحتا در ميان نظاميان بلند پاي

تصور اول را )  . امريکا و گروگانگيری ديپلمات ھای امريکائی تغيير کردگونه اين نگرش  بعد از سفر شاه بهچ

آنھا براين گمان بودند . کسانی چون دکتر ابراھيم يزدی ، مصطفی چمران و تا حدودی ابوالحسن بنی صدر داشتند 

يد ارتش شاھنشاھی را منحل کرد و چون خمينی باين  که با- تأثير چپ ھا را نبايددر اين امر از نظر دور داشت -

کار موافق نبود و در عين حال کسانی مثل مھندس بازرگان ، تيمسار ولی هللا قرنی ؛ سرھنگ توکلی ، تيمسار 

  ». مسعودی و تيمسار رياحی نظاميان ھمراه انقالب  و داريوش فروھر به سختی باين نظر مخالف بودند 

ياليزم امريکا و قسماً اسرائيل تجديد سازمان يافته ، در اصل ساخته شده باشد وافسران   ارتشی که توسط امپر

و سربازانی که توسط متخصصين نظامی پنتاگون آموزش ديده ، وبا گرفتن امتيازات و حقوق فوق العاده به خاطر 

ند،  نظاميان کليدی  جھانی قرار گرفته باشۀسرکوب مردم و غارت  ثروت ھای کشور شان درخدمت نظام سرماي

 انگلستان قرار می MI6  ، موساد و CIAطور حتم  تحت امر و نھی شبکه ھای استخباراتی  پنتاگون ،  ه آن  ب

مجموع نظاميان کليدی در ارتش . البته وجود استثنائی نادر را در زمينه  نمی توان ناديده گرفت . داشته باشند 

ويا بی گناھانی بودند که ز احراز قدرت آخوند ھا اعدام شدند و باقی ارتش گايران چند و چندين تن نبودند که بعد ا

منحل نشوند و کماکان به خدمت شان در  نظام انقالب  اسالمی ادامه ) خمينی( بعدی ۀدست نشاند" خواست"مطابق 

  . دھند 

و ] ده توسط امريکاساخته ش[اھی  وزارت دفاع شاھنشۀکی ھا می توانند تضمين نمايند که نظاميان بلند پاي

طور مخفيانه با خيمنی در ه ھمچنان تيمسارانی که بعوامل مخفی ساواک که به دور و بر خمينی حلقه زده بودند ؛ 

که در " بعضی وارداتی ھا از عراق و تنی از تحصيل کرده ھای امريکا و اروپا " و ارتباط قرار داده شده بودند 

)  سيا -پنتاگون ( و ھمرازش بودند ؛ کدام پيوند و ارتباط با خالق اين ارتش سفر ھا ومذاکرات سياسی رھبر ، نديم 

اينھا تا عامل و نمايندۀ با صالحيت و کامالً مورد اطمينان سازمانھای اطالعاتی : به برداشت اين قلم . نداشتند 

  .ق ايران  نزديک شوند کشور ھای امپرياليستی غرب نمی بودند ، در ھيچ صورت نمی توانستند  به جالد آيندۀ خل

 بادرک ھمه جانبه از عملکرد ھای استعمار و امپرياليزم در ساير کشور ھا چرا اين بُعد  مھم   مسأله را از 

ِش  ساخته شده توسط امپرياليزم نظر دور می دارند و واقعيت را  که  اينان ، يعنی تيمسار ھا  و سرھنگان ارت

 خدا شاھنشاه آريا مھرو فرمانده عمومی شان به دفاع ۀفی اختيار نمود و از سايارتشی که در قبال قضايا گويا بيطر[
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پيشوای  انقالب " ، تا به  گمارده شدنددر نقش  جانبازان  پيشوای انقالب  به مثابه  مشاورين  وی ] برنخاستند

) مدرسه ( دک مکتبی که جز مسايل دين و مذھب ، از ساير علوم ھيچ نمی دانست ؛ حتا در حد يک کو" ( اسالمی 

خدا "و " خرد ذاتی"و درظاھر  به عوام الناس حالی کنند که رھبر با .   مشوره دھند که ارتش را نبايد منحل کرد -

به اين امر نھايت خطير  قبالً پی برده که انحالل ارتش  محمد رضا شاه ، جمھوری اسالمی را بی حامی " دادش

   ...  .و نبايد منحل گردد, می سازد 

، مبارز ايران ، به پيروزی می رسيد به رھبری فرزندان صديق ، فداکار ، واقعاً با درايت و ٥٧ھرگاه انقالب 

را بعد از محاکمه مجازات می نمودند ، در  درگام اول تيغ ھای خونچکان ارتش و ساواک ، يعنی سردمداران شان

ً منحل نموده دور  عناصر نفوذی ۀ می ريختند ؛ مگربخش قابل مالحظپی آن تمامی نھاد ھای سرکوبگر را  واقعا

ارتش و ساواک درسطوح  باالئی انقالب خزيده و ھمينطور قسمتی از عوامل مخفی امپرياليزم در بدنه و رأس 

سال ھای طوالنی شان ) اطالعاتی ( آنھا محصول کارکرد  ھا و تجارب استخباراتی . ھرم ھای آن تعبيه شده بودند 

  . بود ؛ چيده و دسته بندی می کردند)مال خمينی( زرگ ساختن آخوند بی نام و نشان را ، که ھمانا ب

  

   : برگرديم  به نوشتۀ آقای نوری زاده

ۀ انديش.    شورای انقالب بعد از سقوط رژيم سلطنتی بود ۀسومين روز پيروزی انقالب که اولين جلس... « 

تصويب رسيد و ھمان شب خمينی نيز به اين فکر نظر موافق برپائی يک نيروی شبه نظامی از جوانان انقالبی به 

 با سالح مثل  نخستين گروھی که برای تشکيل آنچه سپاه نام گرفت ترکيبی از بچه ھای بازاری آشنا... نشان داد

نامھای مختوم ، ه ی و قاتل چھار تن از رھبران خلق ترکمن بئرفيق دوست آدم کش حرفه [ محسن رفيق دوست 

ستوان جوانی که ارتش  ( غالم علی رشيدو نظامی ھای فراری ، مثل  ] توخی –اجور جانی و توماج بود واحدی ، 

مراه خمينی مانند عباس زمانی و بعضی وارداتی ھا از عراق به ھ...  و ) را رھا کرده و به انقالبيون پيوست  

ابو وفا که در عراق و کويت و ( اتمی و محمد خ)  که خط سيری از پاکستان تا لبنان و عراق داشت ( شريف ابو

ً به لبنان نيز کشيده شده ) لبنان حضور داشت  و تنی از تحصيل کرده ھای امريکا و اروپا بودند که راھشان بعضا

   ». بود

 و » ارتش٢رکن « ھمان زمان به  نظامی در ترکيب در اين ميان استخبارات ، يعنی اطالعات ارتش که  

 نمی -باشد که در نبود آن ارتش  فاقد حس المسه می مسما بودند » ادارۀ ھشتم«به بخش ضد جاسوسی موسوم 

مسلماً عناصری را در سطح  پائين سلسله مراتب ارتش و يا اعضای نظامی .  بيغرض بماند توانست   بيطرف و  

ھم در جريان موريت  داد تا در نھاد ھای شبه نظامی و غير نظامی درآغاز ساختمان و أخارج از ارتش را م

را نيز تحت نظر گرفته خود را تاسطح   مسؤولين آن    ساختمان شان ، نفوذ  کرده مسير حرکی رده ھای  پائينی آن

 ۀيا به کدام شبک   به اطالعات ارتش وغالم علی رشيدآيا نمی توان  اظھار داشت که ستوان جوان . ارتقاء دھند

آيا اطالعات .  ترديد نيست که ناراضيانی در ارتش  وجود داشتند   ارتباط داشت ؟ در اين جای شک و CIAمخفی 
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سری ارتش که در خارج از کشور ايران ھم  کارو بار اطالعاتی داشت، از وجود اين ناراضيان آگاه نبود ؟ واين 

 داريم  بگذاريد از  مثالھائی که در کشور خود شده بود ؟" فاسد" ارکان بسيار مھم و مخفی دولت نيز مثل ساواک 

) اردوی که توسط شوروی تجديد سازمان يافته بود( چيزی بگويم که چگونه عضو استخبارتی  اردوی نجيب هللا 

به کشور ھند فرستاده شد، تا به نفع  " نعت خوان"و به شھرت رسيده بود ، در قالب در خانقاه ھای کابل نفوذ کرده 

"  نعت خوان"به اين نظامی . دولت پوشالی تبليغ نمايد ديکته شده از جانب گرباچف برای "  ملیۀمشی مصالح"

نيز دست دراز "  چشتيه "در مرکز کشور در امور  کار و بار يکی دو خانقاه طريقت . ميرفخرالدين آغا  می گفتند 

در قالب ھوادارانش شماری از عوامل خاد وی را به حيث يک شخصيت عرفانی در ميان مردم تبليغ می . داشت 

  .     ھم اکنون شبکه ھای خاد روس در خانقاه ھای افغانستان از وی به نيکوئی ياد می نمايند  کردند و

شد و تن ازنظاميان اردو که درکابل درايورتکسی بود غرض کاروبار اطالعاتی به ھند فرستاده  ھمچنان يک

  ! دش را مصروف ساخت رسيد و در  اينجا تا مدتی به کار گويا فرھنگی خو) تورنتوی کانادا(از آنجا به 

که در بازار کتابفروشی شھر کابل دکان کتاب ")  مال صمد کتابفرش ( "  شخصی بنام ١٣٣١در سالھای 

دينی و مذھبی وارد " ۀمتبرک"وی از آن کشور کتب و رساله ھای   . فروشی داشت به پاکستان رفت و آمد داشت 

ر که ؛ حتا در ھنگام برگزاری محفل خوشی خانواده  اين شخص  متدين و بسيار مذھبی و سخت گي.  می نمود 

را در خانه اش راه نمی داد ،  تا پسران  خرد سال آواز خوان و خانم ھای مطرب لحظه ای با " ساز زنانه" دستۀ  

مردی بلند قامتی از اردوی  . شنيدن آواز  ساز را حرام می شمرد.  وی را  شاد سازندۀساز و آوازشان  خانواد

فغانستان به گونه ای با وی  طرح دوستی ريخته بود که بعضی اوقات به داخل دکانش نشسته با وی صحبت شاھی ا

 که  وی در خانۀ  بعضی از دوستان -بنا بر اصرار خانواده  در محافل خوشی از آن دوست نظامی خود . می نمود 

نمود تا  در حضور مردان خانواده و  تقاضا می -بدون آالت ساز ، آواز می خواند " مال صمد"راز تمذھبی ھم

مھمانانش  بدون ساز اشعار تَبَرکی و تھنيت گوئی را با آواز بلند  بخواند  و  بعد از ختم ھر آھنگ ، فکاھی ھای 

تانش را شاد می نمود و می معروفش را بگويد و حاضرين را بخنداند ، آنطوری که محافل خوشی ساير دوس

حتا در خانواده ھای سخت متعصب و  صاحب منصب بلند قامت با اين شيوه ؛.   بسازد؛ محفل وی را نيز شادخنداند

  قرار داشتند ، راه پيدا کرده -  دولت ظاھر شاه خاين به مردم و کشور - مذھبی کابل که  تحت اشتباه و يا پيگرد 

  ... .را شناسائی می نمود و مناسبات خانواده ، دوستان دور و نزديک شان

ده وتعجب آور اينجاست که می بينيم  افراد وابسته به ساواک آنوقت ، چون نوری زاده ھا از نفوذی    اذيت کنن

ھای ارتش شاه ؛ ھمچنان اعضای مخفی ساواک زير عبا و قبای مال و آخوند و آيت هللا، در جريان انقالب ودر 

و با نوشتن ھمين . به ميان نمی آرد را در رأس انقالب قرار دادند؛ سخنی ... تکانه ھای بعدی آن که  خمينی و 

  : جمله کوتاه 

 جدا کردن اسناد ۀمور رسيدگی به اسناد  ساواک تنھا در انديشأدر ھفته ھای نخست پيروزی انقالب  ھيأت م« 

چنين امر مھم را خاتمه »    با ساواک بودند ارباب عمائم  و انقالبيون  مسلمان  از بعضیمربوط به ھمکاری ھای 
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 عرض ،دستی آگاه از حقايقه ھيچ قلم ب" ايران استار " بعد از نشر نوشتۀ وی درنشريه  »!دھد ؟  شان میيافته ن

  !  را در اذھان خنثی سازد  به نقد بکشد و اثرات آنرا  که تحريفاتش کردوجود ن

  :به ادامه نوشتۀ نوری زاده  در زير توجه نمائيم 

از طريق ... شبه نظامی در شورای انقالب مطرح شد که فکر تشکيل يک نيروی گارد ويژه  زمانی« 

 نيز وارد سپاه مدرسه رفاه خمينی و پاسداران اوليه ھا و گروه بچه  آخوندھا و طلبه صاحبان اين تصور تعدادی از 

  » شدند 

ت  ھا نبرده واز وابستگی  طيف آنھا  و چگونگی امرار معيشت  و ارتباطاطلبه  در اينجا نويسنده ، نامی از 

  چھار .پاسداران اوليه خمينی پيش دسته ھای شان با شبکه ھای اطالعاتی رژيم شاه  چيزی ننوشته ؛ ھمينطور از 

 بودند که در ميانشان موقعيت اجتماعی و ھويت ان سپاه پاسدارگزاران   اولين پايه ۀکتگوری  ياد شده از زمر

شماری از افراد اين  چھار کتگوری ، اگر از . اوی است خمينی جداً قابل غور و کنجک) باديگارد ھای ( پاسداران 

ارتش شاھنشاه "   و ساواک  نبوده باشند ، از حيطه نفوذ  اطالعات CIA  اعضای ساواک  تحت فرمان  ۀجمل

  .طور قطع دور نبودند  ه تحت فرمان پنتاگون ب" آريامھر

  : توجه  می نمائيم  )  "سپاه در مقام ساواک( " حال به عنوان فرعی نوشته نوری زاده 

  در دولت دکتر شاپور بختيار و سپس پيروزی انقالب   انحالل ســاواکۀبا تصويب  اليحاز  آنجائی که « 

مور أ در ھفته ھای نخست پيروزی  انقالب  ھيأت معمالً سازمان اطالعات  و امنيت کشور از ھم پاشيده بود

ی خوزستان و وزير نفت و پست و تلگراف اسبق ، برادر  استاندار بعد"غرضی"(رسيدگی به اسناد  ساواک 

 جدا کردن اسناد مربوط ۀتنھا در انديش) مھندس طباغيان معاون نخست وزير موقت انقالب  از اعضای ھيأت بودند

 با ساواک بودند و نيز اسنادی را  که عليه گروه ھای ارباب عمائم  و انقالبيون مسلمان  از بعضیبه ھمکاری ھای 

کردند تا بعد ھا از آن  خارج  می) ی ھا و مجاھدين و مليون با ساواک ئمثل  ارتباط شماری از توده ( ب بود رقي

دولت انقالبی، بر آن بود تا سازمان اطالعات وامنيت ملی را در ، (...) بسازند ءشمشيری برای ضربه زدن به رقبا

 ھشتم و ۀبعضی از کارمندان ادارمل تا زمانی که  اما در ع ساواما چنين متولد شد. جايگاه ساواک قرار داد

 ، بار جمع آوری  شدءبعضی از دواير ساواک احيا و تشکيالت ضد جاسوسی ساواک پيشين به کار دعوت شدند

 نخست تحت رياست محسن رضائی به اطالعات سپاه. سپاه  گذاشته شدۀ اطالعات  وبر خورد مخالفان ، بر عھد

ز جوانان انقالبی از جمله زندان ديده ھای ديروز وجدا شده از سازمان مجاھدين خلق  و سرعت برپا شد و تعدادی ا

از سوی ديگر بعد از تشکيل وزارت  اطالعات و ... گروه ھای چريکی کوچک اسالمی جذب اين تشکيالت شدند

  يعنی وزارت اطالعات   امنيتیعمالً اطالعات سپاه را تابعی از تشکيالت کالً (..)  امنيت  که قانون تأسيس آن  

  )تکيه ازتوخی( ؛ »  قرار داده بود " واواک"

 استاندار خوزستان و وزير نفت و پست و تلگراف اسبق آدم فوق العاده ای  بايد بوده باشد که دو »غرضی«

 مرداد به وقوع پيوست،  اھميت  پست و تلگراف که ازنفت ٢٨نفت که   به خاطر آن کودتا  (پست  بسيار مھم  
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 اين ژورناليست بسيار کنجکاو ، گپ ساز  و خبر چاقکن وابسته -نوری زاده . به وی سپرده شده بود )  کمتر نيست

  .به ساواک شاه آنقدر بی خبر نبود که   نام ھای بقيه ھيأت را نداند 

) بيوگرافی ( با اسناد يعنی سوانح . با اسناد چه کردند ) ھيأت بسيار با صالحيت( که اينھا  کسی چه می دانست

 که در احزاب و سازمان ھا آن ازده ھا ھزار ساواکی مخفی اعم از بخش خارجی  و داخلی ؛ ھمچنان صد ھا تن

ھزاران تن شان که در مساجد و تکايا در قالب . ھای چپ  و دموکرات  نفوذ نموده بودند، چه صورت  گرفت

 پيش از انقالب برای کيش شخصيت خمينی نيز تبليغ می آخوند  به کار وبار اطالعاتی در گذشته اشتغال داشتند  و

 .خزيدند" دولت انقالبی"کردند و شمار زيادی از آنان بعد از  به چنگ آوردن  قدرت در پست ھای بسيار حساس  

 در ، يک آدمک  در ظاھر لومپن  که در گوشه ای بازار  به فروش آھن پاره ھای زنگار گرفته مشغول بود]٢[

 ه سرنوشت زندانيان سياسی يعنی دليرترين ، صديق ترين و بافھم ترين فرزندان ايران را رقم میيک مدت کوتا

، يعنی حاجی داوود " از آب در آمد"  کشاندن زندانيان   به جانب دولت جاھالن ۀزند و روانشناس متبحر در زمين

دفعتاً  شکنجه گر " )  ان خوجه قومند( " مور اشپالق به دھان ترافيک روی سرک أمعروف و در کشور ما يک م

خاد و بعد از يکی دو ماه  قومندان عمومی  زندان مخوف و معروف پلچرخی  و ھم کاسه و دسترخوان مھمترين 

  !می شود )  مشاورين زندان در اصل آمران  زندان مخوف پلچرخی   ( KGBجنراالن  

ا بمب اتمش به خاک يکسان کند ؛ اما به  استعمارو امپرياليزم  حاضر است يک شھرمدرن و پر نفوس را ب

نجيب .  ھيچوجه حاضر نيست مشخصات تشکيالت مخفی اش به دست مردمی به پا خاسته و يا رقيب ھايش بيفتد 

درصورتی (   نام ھای  اعضای خاد  خارجی به غرب ۀآمادگی برای ارائ(  درھمين راه KGB  اجنت اصلی هللا

ھمينطور .  در قالب  طالب ، مثله شده به دار کشيده شدKGBتوسط عوامل ) ند که از کشور به خارج انتقالش بدھ

 يعنی احمد شاه مسعود نيز جانش را در ھمين راه  از - زير پوشش  مجاھد -وزيرخاد  يعقوبی و عامل ديگرش 

را  چه "  خاد ۀصندق سر بست" اين کليد دار بعدی –ديده شود که امپرياليزم روسيه در آينده سر فھيم . دست داد 

  .وقت زير بال بلند پروازش خواھد کرد 

ً با نوشتن  نام يک تن و موقعيت اداری ھيأت رسيدگی به اسناد ساواک در دولت    آقای نوری زاده  صرفا

 تسخير و تصرف و به خصوص تفکيک اسناد سازمان ۀبسنده نموده ،  بنا بر علل اطالعاتی نخواسته در زمين

 منطقه ئی ۀکه بنياد دولتش توسط يک  ابر قدرت جھانی و بالک[  بسيار با اھميت آسيائی اطالعات  يک  کشور 

ش  ا ھمکار و ھم کردار اطالعاتی ھموند وظاھراً ش ،   ساخته شده وھمينطور ارتش مدرن، يعنی اسرائيلآن

توسط ھيأت گمارده ] را تنھا گذاشته و  با  بيطرفی نظاره گر تصرف ، تخريب و انحاللش  بوده است) ساواک(

وی  نخواسته بيوگرافی ھر . شده که به رمز و رازھای اطالعاتی کشور دست يافته اند ؛ به افشاء گری  بپردازد 

 تفکيک اسناد ؛ من جمله تعلقات  اجتماعی و سياسی و ارتباطات پيدا و پنھان آنان  را برمال ۀيک از اعضای کميت

" دست درازی" برادر تنی اش ، يعنی  ساواک را تنھا گذاشت که به حريمش در باال  اشاره شد که ارتش. نمايد 

  . گردد " منحل"شود و تشکيلش  
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چرا نبايد نوشت  که ارتش ساخته شده  توسط امپرياليزم امريکا به خاطری نظاره گرفعل و انفعاالت درون  

با ترفند (  و ساواک از دست پرتوان مردم انقالب بود که  می دانست  سکان آنرا از طريق عوامل  قبالً نفوذی خود

کالً سرکوب انقالبيون واقعی و تير باران ھای ( گرفته آنرا بر وفق پروژه طرح  شدۀ امپرياليزم امريکا ) و توطئه 

  . می چرخاند ) دسته جمعی فرزندان دلير و از جان گذشته ايران در زندانھا و خارج از آن 

بعضی از کارمندان اداره ھشتم و تشکيالت ضد جاسوسی " :  بسيار مھم ۀ نکت  در اينجا نوری زاده  به اين

ست نموده ،   کامالً نارساه ای اشارکه " شد ءساواک پيشين به کار دعوت شدند و بعضی از دواير ساواک احيا

شغول کار م"   ھشتمۀادار"، چه تعداد افراد در ) چرا ؟( مطالب بسيار مھم و خطيری را از نظر انداخته است 

را در واواک به "  ھشتم ۀبعضی  از کارمندان ادار" وی چرائی پذيرش. بودند که  صرفاً بعضی شان دعوت شدند 

آيا . روشنی بيان ننموده  و سبکدوش نمودن آنانی را که مورد پذيرش واقع نشدند ، در اينجا تذکر نداده است

نوری زاده   کلمه  جمع شمار معدودی ، يعنی چندين ده نفر بود که " ساواک " تشکيالت ضد  جاسوسی 

تشکيالت  ضد جاسوسی کشوری مثل ايران که ۀ ادار. را به کار گرفته است » شان به کار دعوت شدند " بعضی"«

از موقعيت خاص در منطقه برخورداربود و تمام  طيف ھای اجتماع را تحت نظر داشت ؛ حتا نيرو ھای ضد 

می بايد به واواک اسالمی دعوت می "  بعضی شان" ت  پيگرد قرار می داد ، فقط سلطان قابوس را در منطقه تح

  .  شدند 

 سرنوشت  بقيۀ اين نيروی کاردان و با تجربه ، کامالً مخفی و مخرب ، منضبط و متشکل نظامی که می شود 

طور ه  اراکين دولت بطور اعم واز کارمندان وه گفت بيشترين و مھمترين معلومات را از ھموطنان ايرانی شان ب

زات و منافع وافر مادی و معنوی  برای رژيمی که  منحلش کرده و از امتيا-اخص داشتند و حضور شان در ايران 

 بسيار خطرناک بود ؛ چه شد ؟ به کجا -محرومش ساخته در واقع نانش را گرفته ) معنوی در جمع خودشان(

  انجاميد ؟

وسی آن که حتی افراد مھمی  چون خليل زمر پرچمی مشھور که ھمچنان ساواک خارجی ، يعنی بخشی جاس

سالھای طوالنی در زندانی ماندنی شد و يا لطيف " ] حزب دموکراتيک خلق[ "به ھمين خاطر از جانب حزبش 

که زمانی داکتر رضا براھنی حين نخستين صحبتش با اين قلم بدون [ پدرام مستنطق و شکنجه گر معروف خاد 

 درجمعی از ايرانی ھا  را گر را دوست خودش خواند که بی درنگ ماھيت پليد اين تجزيه طلبدقت اين شکنجه

در خدمت اين سازمان قرار  داشتند و ) داً در مورد ش بيشتر خواھيد خواند ـبع( ين  ـو يا  مخدوم رھ] برمال نمودم 

  . [*]دارند

که معلومات شفاھی و شايد  جلوه داده و يا اين) ه وارون( به گمان نزديک به يقين ، نويسنده ، حقايق را سرچپه 

آن منبع يا  انجمن و يا شخص ، چنين چيزی غير قابل .  ھم کتبی را از کدام منبع خود غرض  به دست آورده  است

  . قبول را برای رد گم کردن کاوشکران مسأله و فريب مردم دراختيار  نويسندگانی مثل نوری زاده قرارداده است 
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 در افغانستان تا پيش از رويکار آوردن  ) در ايران CIAبخوان شعبۀ " ( ساواک شاه "  بخش خارجی- [*

ھواپيمائی ملی "عوامل ساواک از آغاز کار شعبه ای از . فعاليتش ادامه داشت ) خمينی جالد ( دست نشانده بعدی 

پرداخت حقوق [ را با معاش ) ھما (  نمايندگی کارکنان افغان آن. درکابل فعاليت اطالعاتی داشتند ) ھما " ( ايران

بيبيه حمانند يک تن از شاگردان ليسه عالی . زياد تطميع نموده به ھمکاری با ساواک سمت و سو می دادند ] ماھانه

را به ) مثل سيد علی شاه ( ھمچنان ساواک از طريق کنسلگری ايران در کابل کارکنان افغان ) . حفيظ ( نام ه ب

  ] .ب کرده بودند ساواک جذ

  

ده دار ـی ارتش را عھـی نيروی دريائـا داری فرماندھـه دريـعلی شمخالی که اولين سپاھی بود که با درج« 

  » ... شد

کی  بود در کدام اکادمی نيروی دريائی کشور ھای پيشرفته ) اين علی شمخالی(  اين سپاھی به ظاھر ساده 

ظامی درياداری ديده بود که يک شبه به فرماندھی دفاع از مرز ھای  به اصطالح  آموزش ن.... مثل انگلستان و

  . دريائی سرزمينش گماشته  شد 

زير فرمان استعمار بوده ) اطالعاتی(ما در کشورخود شاھد اين نوع نقل و انتقال نيرو ھای مخفی استخباراتی 

با شيوه ھای مختلف به ...  ر ھای نظامی وايم که چگونه کاردانھای  نظامی  از تانکيست  گرفته تا پيلوت  ھليکوپت

در رأس  (  از بخش وزارت دفاع و خاد دولت  دست نشانده) GRUو KGB ( دستور خالق سياسی نظامی شان 

دو اجنت سرسپردۀ  سوسيال (  مسعود –مسلمانما، به سر باندی ربانی " شورای نظار"به بخش )   نجيب -کارمل 

  .ه می شدندانتقال داد) امپرياليزم شوروی

آنگاھی که  استعمارو امپرياليزم از طريق دولت ھای  دست نشانده و يا وابسته  ويا تعويض شده ، بر 

 خود رسيده ،  حادۀ معينی از تکامل شان  به نقطۀسرنوشت  مردم حاکم  شوند ،  تضاد ھای درون جامعه در مرحل

باشد ، انعکاس سوزان و انشعاب بر انگيزش را در   میعمده ترين آن  که ھمانا تضاد جامعه در کل با امپرياليزم

مناسبات و سياست ھای گردانندگان دولت وابسته و يا دست نشانده و يا تعويض  شده  ، متبلور ساخته  محفل و يا 

ند و يا عامل نفوذی ای از ارکان  چنين دولت ھا مسلط بوده و  از استقالل نسبی بر خوردارئمحافلی  که بر بخشھا

من بوده ، دست به تمرد پنھان و  بعداً آشکارا در برابر امپرياليزم  مسلط بر کشور شان  زده ، روابط گسترده دش

ما اين سمت و سو دادن را . دھند   مورد عالقۀ شان ، سمت میاقتصادی  دولت را  به جانب  کشورتر سياسی و 

ھمچنان چنين . ديده می توانيم) د خان سردار داوو ( ١٣٥٢ سرطان ٢٦درکشور خود در وجود رھبرکودتای 

تمايلی را در وجود برخی از محافل در رھبری جمھوری اسالمی ايران  به جانب امپرياليزم فدراتيف روسيه از 

يک جانب و از جانب ديگرنقش  بخشھای کامالً مخفی حزب توده و آنانی  که مخفيانه توسط  نخبگان  اعضای 

بدون آنکه گزارش جذبی ھايشان را به کميته (   سازمان دھی شده  بودند KGB رھبری آن حزب ، بنا به دستور
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در اين سمت و سو  و زد و بند ھای تجارتی " [دولت خمينی "را در درون پيکره ھای) مرکزی حزب توده بدھند 

  .    ناديده نمی توان گرفت]   خريد سازو برگ نظامی از آن کشورو

توسط  جمھوری اسالمی در واقعيت امر  پرده و پشتوانه ) توده ( ۀ اين حزب عناصر کشته شده و يازندانی شد

ی ئنظام می پنداشت که حساب ھرچه توده . ای شده بود برای پنھان کردن اين طيف  مخفی مانده در درون نظام 

 در -تعداد کم ھی ت من-است را پاک کرده و دست شان را از کار در بطن رژيم کوتاه نموده و از گرفتارشدگانشان  

زندان به حيث جاسوس استفاده می کند ، مگر آخوند شعور کرده نمی توانستند که با بزرگترين غول اطالعات 

جھان که نفوذی ھايش تا ھم اکنون در بطن و متن سازمان ھای اطالعات غرب فعاليت می کنند ، سرشاخ شده نمی 

ھا قبل  ؛ در درون تشکيالت ساواما و بعداً واواک رژيم جابه  افراد حرفه ئی و کاردانترش را از مدتKGB. توانند 

رھين (و ) خليل زمر(غير از نفوذ توده ئی ھا عوامل افغانی اش مثل ه جا نموده بود ؛ حتا در ساواک شاه ، ب

    .رخنه کرده بودند ) مخدوم

ه  قابل  دقت بوده  توان گفت که  مناسبات اقتصادی و سياسی  جمھوری  اسالمی با  روسي با وضاحت می

 در بخش خريد اسلحه و -   به خصوص  بعد از فروپاشی شوروی -احصائيه و آمار تجارت خارجی اش با روسيه 

واز جانب ديگر وجود مشاورين روسی در . کند ليارد دالر را بيان میيصنايع اتمی يک رقم بسيار درشت چندين م

ه ک ران  موجب چرخش اين کشور   به جانب روسيه  شده ،بخشھای مختلف اين صنايع و ساير بخشھای دولت اي

  . تواند شاھدی باشد براين مدعا  قای نوری زاده  در ھمين مورد  میاز آ..." افسران سپاه " مقاله 

» آمده اند " ک گ ب " ۀ افسران سپاه از امامزاد« ل نگاھی به مقال دومی نوری زاده تحت عنوان و حا

که جمع (می اندازيم   ) ۵۵ و ۵۴ / ۴   صفحات ٢٠٠٧ فبروری ٩   مؤرخ ۶۵٠ ۀارشم(  ايران استارۀمندرج

ی ضد کمونيست کاريست در خور آوری  ارقام و داده ھای تجارت خارجی ايران با روسيه توسط اين ساواک

  .)توجه

  :چنين آمده  »  آمده اند " KGB"  ۀ افسران سپاه از امامزاد« در زير عنوان 

ی  احمدۀکوتوله ھای سياسی از تيرۀ مسکو  بار ديگر جايگاه بين المللی خود را به عنوان قبلدر واقع ... «  

  .تثبيت کرده است ... نژاد و ھوگو چاوز بشاراالسد و موراليس و 

يافت گاز،  ذوب آھن را به ھا منبع خريد شدند و در مقابل درزمانی  که اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روس

 به آنھا ميدھيم  چھل تا ميليون دالر) ھفتصد   ( ٧٠٠اما امروز که در موضع قدرت نيستيم  بافالکت . ما دادند 

سه زير دريائی کيلوکالس با  داديم  دو ميليارد و يکصد ميليون دالر. موشکی ضد ھوائی به ما بفروشند ۀ منظوم

  و ميليارد  دالر از روسھا اسلحه خريديمده  سال اخير بيش از ١٥در طی  ...تکنولوژی جنگ جھانی دوم خريديم

  قرن گذشته  ميالدی به روسھا  ٩٠ ۀھشت ميليارد دالر از آغاز دھبابت نيروکاه اتمی بوشھر نيز کم و بيش حدود 

قبل از انقالب کارشناسان و منھدسان شوروی  که در طرح ذوب آھن اصفھان  مشارکت داشتند   . پرداخت کرده ايم

  از آنھا با خانواده  ھای شان در دو ھزار تنحاال ھمه جا روسھا ھستند  بيش از ... رول  بودند  تحت کنتکامالً 
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 افزون ســه ھزاردر صنايع نظامی ما تعداد  کارشناسان روس  ، اوکراين وبال روس از . بوشھر اقامت دارند 

 وخيلی از آنھا از انده و می خوانندصد ھا دانشجو  و عناصر سپاه پاسدار در روسيه درس خوعالوه بر اين . است 

. رتباط با امامزاده  حفظ می کنند  ديدار داشته و اغلب در بازگشت  اKGBمامزاده  اطرف گوناگون با مقام مقدس 

کارشناسان نظامی  و امنيتی ۀ حضور گسترد يکی از افسران سپاه که در يک ايمل با ابراز نگرانی از ۀگفته ب

 از خلبانان کمک  خلبانان ارتش و سپاه   تن٥٠٠مطلب نگران کننده ای نوشته بود بيش از روسيه در ارتش و سپاه

و )  تانک و توپخانه ( نزد روسھا آموزش ديده اند  و اين رقم در مورد افسران  و درجه داران واحد ھای زرھی 

ع ديپلماتھا و کارشناسان  ھم اکنون در جم ...«  ؛  »... باالتر  از ده ھزار تن می رسدواحد ھای موشکی به 

سفارت روسيه در تھران  که دير گاھی است ھمگی زير آسمان  پارک اتابک  در آپارتمانھائی که در مجتمع 

دام انداختن آدم ھای مستعد در درون ه  گرم فعاليت و بKGBسفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل بيست افسر 

ھمکاری و   قرار دارد  KGBن وزارت اطالعات  جمھوری واليت فقيه عالوه بر اين بي.  دستگاھھای رژيم ھستند

راه ھای اقرار گرفتن مدرن از زندانيان و سر به نيست کردن   .  سال پيش موجود است١٧تبادل اطالعات  از 

 در دانشگاه جليله امام باقر وزارت اطالعات و KGBاسالم ناب انقالب محمدی  از سوی استادان و کارشناسان  

  ]تکيه از توخی   [ » .  شود نيز تشکيالت سپاه آموزش داده می

که با تأسف (  که سالھا پيش در نوشته اش نشر شده در شھروند  زنده ياد محمود گودرزیل با مثالی از و حا

  .به اين بحث پايان ميدھم ) در برش دست   داشتۀ من ، شماره و تاريخ نشريه گرفته نشده 

  : می نويسد  داکتر محمود گودرزی

  اداره ای ١٩٤٨لمان غرب به عنوان دولت مستقل در سال ل حفظ قانون اساسی از نخستين سال ايجاد ۀ ادار«

 حفظ ۀادار   (Bundesamt Fuer Verfassungsschutz  برای مسايل امنيتی آن کشور به وجود آمد که با نام

  .  دانستFBIرا می توان ھمتای  آن. کند  فعاليت می) قانون اساسی 

  تشابھی با ۀپيشرفت سازمان  ھای اطالعات ايـــران  نشان دھند: "  در  گزارش دادگاه ميکونوس آمده 

  نيز سازمان ويژه ای وجود داشت که انحصاراً به تھيه و به KGBدر درون . باشد   میKGBساختار سازمان 

تواند تحت تأثير کارمندان  ت  اين پيشرفت میکارگيری جديد ترين  تکنولوژی ھای مراقبت و ارتباطات می پرداخ

   »ظاھرا مشـــاور واواک می باشند باشد که KGB سابق 

  ادامه دارد  
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  توضيحات

  

  

 ھمانطور که مشاھده شد فردی زيرک و البته تحصيل کرده ای است که با کمک فن عليرضا نوری زاده] ١[

 ت خود را به عنوان يک روزنامه نگار معروف مطرح سازد؛بيان و اشراف اطالعاتی نسبت به وقايع توانسته اس

 ی است و گرنه چطور میئھيچ شکی نيست که فعاليت او در تماس با سازمان ھای جاسوسی و ضدايرانی امريکا

  ] http://cheramahastim.blogfa.com[تماس حاصل کند ...  شود که او با عبدالمالک ريگی و

ی تلويزيونی ئ ھای ماھواره ايرانی شبکه  نويسنده و مفسر ضد»زاده ینور«عليرضا : وطن امروز نوشت 

ً )  VOA مريکاانظير صدای ( زبان  فارسی و نشريات وابسته )  ضدايرانی العربيهۀنظير شبک(زبان   عرب و بعضا

وسط، مريکا، انگلستان و اسرائيل نظير الشرق االاھای جاسوسی   کشورھای ارتجاعی عرب و مرتبط با سازمان به

شناسد، به ھمين دليل ممکن است ترھاتی  شناسد يا اصال نمی عکاظ و الحيات را نسل بعد از انقالب به خوبی نمی

مريکا، انگلستان، اسرائيل و کشورھای ابافد و از بلندگوھای تبليغاتی  که اين جاسوس چندجانبه ھمه روزه به ھم می

شلغم ھم «: ناآگاه را به اشتباه بيندازد که به قول معروفکند بعضی مغزھای خام و  مرتجع عرب منطقه پخش می

  ]  )http://www.asriran.com (ھاست جزو ميوه

  

از راه . يل  ماه اسد بود اوا.  از طريق زمين مسافرتی به اروپا داشتم ١٣٥١ اين جانب در ماه پنجم سال–] ٢[

را غرض رفتن به تھران " مھين تور( "يس سرو. اسالم قلعه و عبور از تايباد وارد مشھد شدم ) مرز(سرحد 

مردی بلند قامت و قوی ھيکل ملبس .  خالی و بدون مسافر بود) صندلی ( در سرويس تعدای چوکی . انتخاب کردم 

را که  عقبتر از من   پيچيده شده بود، چوکی اش) يا سياه ( با عبای اسالمی که به دور کاله  مدورش تکه سفيدی 

آغا شما  مال افغانستان ھستيد اجازه " دبانه سالم می داد با گفتن  جمله ایؤکه م ه ، در حالیقرار داشت ترک گفت

بعد از گذشت مدتی سر صحبت  را با من باز نموده ازترکيه و . چوکی پھلويم نشست  در" دھيد اينجا بنشينم  می

ھای اسالمی  مطالبی را در ميان کشور " پر افتخار"از گذشته . پاکستان واز اروپا و تکاملش  چيز ھای گفت 

 سياسی اش در ۀسطح فھم و احاط. دادم  من ظاھراً با بی ميلی در واقع با توجه به حرف ھايش گوش می. گذاشت 

. رابطه با مسائل و اوضاع  آن وقت  ايران ، افغانستان وجھان ، شديداً  موجب تعجبی آميخته با تحسينم  شده بود 

جب و تحسين در خطوط چھره ام به حرکت نيفتد ، زيرا باالی اين شخص که در جريان می کوشيدم  ارتعاشات تع

 که در  گپ و گفت طيف چپ انقالبی ايران و افغان حين جر وبحث -صحبت چند باری  واژه ھای مترقی را 

.  ، ساواکی نباشدلند قامت عبا پوش به زبان رانده  بود ، شک کردم  که مبادا اين مرد ب- سياسی به کار برده می شد 

) کارمندان ( مورين أھمينطور در ذھنم خطور نمود  که شايد سفارت ايران مقيم کابل که مکلف بود از ورود م

) نزيت از ايران در خواست می کردندکه از آن سفارت ويزۀ اقامت و يا ويزه ترا( رسمی دولت افغانستان به ايران 
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که مختص به کارمندان [  من را ھم که دارای پاسپورت خدمت بودم به شعبات مربوطه ساواک گزارش بدھد ، نام

آخوند قد بلند و تنومند بحث . به مرکز کشورش خبر داده باشد ] وزارتخانه ھا و ساير ادارات رسمی افغانستان بود 

داشتند ، سياسی را آغاز کرد از شرايط سياسی افغانستان و  احزاب و جريانھای سياسی که در کابل برآمد آشکار 

و )  خلق و پرچم" (حزب دموکراتيک افغانستان" ، فرکسيون ھای " شعله جاويد"از  جريان . مطالبی را بيان نمود 

 مسافرتش به ھرات چيز ھای گفت و ۀدر بار. تظاھرات ساير جريانات سياسی  جسته گريخته مطالبی بيان داشت 

کی دو روز قبل وی را در مسجد بزرگ و تاريخی شھر  از مسؤولين دولتی شھرھرات  شکايت کرد که يحویبه ن

آخوند . و اين موضوع موجب خشمش شده بود . بعد از ختم نماز اجازه ندادند که به منبر باال شده صحبت نمايد 

شما چه « : مذکور علت اين را که چرا در ھرات نگذاشتند وی منبر برود و حرف ھايش را بزند از من پرسيد 

دب و ؤمن که در نقش شنوندۀ م» ا به من اجازه ندادند که برای نمازگزاران  خطابه بدھم ؟کنيد چر فکر می

 چيزی نگفته -که نشانگر عدم عالقه ام به امور سياسی تلقی گردد  -گيرمانده تا آن وقت  به جز يکی دو جمله کوتاه 

ه نتوانست و يا نخواست خشمش را پنھان آخوند مذکورک".  را نمی دانم  سفم که علت آنأمت: " بودم ، اظھار داشتم 

آغا شما اينقدر مسائل و جريانات در کشور تان وجود " سازد، با لحن مالمت بار مرا مخاطب قرار داده چنين گفت 

با ناراحتی ولحنی خجالت بار  که  عدم آگاھی من را در مسائل سياسی تداعی  "  دارد چطوربی تفاوت مانده ايد 

بلی خواننده ... "  من يک دکاندارم مشغول زندگی شخص خودم ميباشم  : "... ممالی ايرانی گفتکرده بتواند ، به 

از چوکی پھلويم بلند شده  به " کنم  فکر نميکنم  شما دکاندار باشيد زحمتم را کم می" گرامی  اين ساواکی  با گفتن

 .سمت مقابل در يک چوکی خالی لميده به فکر فرو رفت 

  ادامه دارد               

  

  

  

  

  


