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  )١( پراکنده یادداشتھاي

  »یتي مأمور امنکي «یجو و  جستدر
  

 از یکي.  آمده بودندی مھمانانزي از وطن ن،...وي رادی المللني بی سال آغاز پخش برنامه ھاني ھفتادممناسبته ب

 ی میاسي سنا مھاجرانيرا در م» نام اتابک فتح هللا زادهه  براني امي رژی نفوذیتي مأمور امنکي«مھمانان سراغ 

  .گرفت

  :گفتم

  . ندارندفي طرفھا تشرني در اشاني ا-  اوال

  د؟ي خوانی را مأمور می وی چه اساسهب.  باشدمي رژیتي کنم که او مأمور امنی فکر نم-اي ثان

  : پاسخ گفتدر

 شده را به شکل کتاب جمع کرده و اسم آن را گذاشته راني وسميالي مھمالت ضد سوسیکسري ی او به ھمت دھباش

 باال چاپ و در سطح گسترده پخش کرده راژي بار در ت١٣ راني کتاب را اطالعات انيھم. »وسفي یئخانه دا«است 

 یئ فدایکھايچر« در جلد دوم کتاب زي نمي مزدور رژی ھای از اطالعاتگري دیکي ،ی محمود نادررا،ياخ. است

   .استناد کرده است» مھمالت«در چند جا به ھمان » خلق

  :گفتم

 بازگشت، راني به ای مدتی براشي چند سال پکه ی از دوستان سابق ما ھم زمانیکياتفاقاَ، . لي که نشد دلنيا!  ُخب

در مورد آن .  کرده بود»هيھد «زيرا به او ن» کتاب «ني ھم،ی ھا از ویئبازجو اني در پامياطالعات رژ

 ني علل و مفھوم استالراموني چند پیسخنان« نوشتار مفصل با عنوان کي من نظرم را در شان،ي و خود ا»اتيچرند«

  :اده ام دري زبي به ترت،ی هللا منتظرتي مع الفارق آاسي ناروا و قی اتھامزنکي در پاسخ به »یزيست

 اي و ني ایتي امنۀ رفتن به اداریمعنه  و لزوما بشهي ھمی اطالعاتتي مأموراي و یله جاسوسأمس!  هللاتي آحضرت«

. ستي گزارش و گرفتن حقوق در سر ماه نمي و تقدهي تھ،ی استخدام و داشتن کارت شناسائۀآن کشور، پرکردن برگ

 اي مستکبران – وني شما روحانري به تعبه، و منافع کدام طبقتي از موقعیدگاھي با چه د،ی که چه کسنيھم
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اصال، چرا راه .  استی در خدمت کدام طبقه اجتماعیچه کس:  که گفته شودستي کند، کافی دفاع م-مستضعفان

 یخانه دائ«نام ه  بی شبه کتابکي را در ی ترھاتنهي زمني در ھمیراني اکي ش،ي چند سال پني ھمم؟ي برویدور

 بدون نايقي ھم، راني کرده بود که وزارت اطالعات ایجمع آور)  استنياستال وسف،ي یئمنظور از دا (»وسفي

 چاپ نموده و در کشور دي حداقل دو بار آن را تجدران،ي ترھات، با پول مردم اني کننده ای جمع آورۀاطالع و اجاز

 ی ندارم که ویديرد تني کمتر- هللا زاده  اتابک فتح ی آقا-  شبه کتاب ني اسندهي نوۀمن در بار. پخش کرده است

 و اما، کامال مطمئنم که آن ستي نراني ای اسالمی جمھوراي غرب و کا،يمرا ی مأمور اطالعاتايجاسوس و 

 ی و بر مبنای دارهي و منافع نظام سرمایدئولوژي اساس اه ب،ی خاصی و منافع طبقاتدگاهي اساس ده را باتيچرند

  .»نوشته است) یائي منظور است نه جغرافکيدئولوژيغرب ا(  غربۀمان خصیھاي و فضاسازغاتيتبل

 با د؟ي ساده کننطوري را اهي قضدي خواھیچرا م:  گفتند،ی ھموطن محترم ضمن متھم ساختن بنده به ساده انگارآن

 یار چاپ م دو ب- یکي ،یتيرا با ھر ن» کتاب «ني اران،ي توانستم موافق باشم که، اطالعات ای می شما زمانیابيارز

    چاپ و پخش کنند؟دي بار تجد١٣را »  ھایرخوديغ «ه که نوشتستندي ھا آنقدرھا ھم احمق نیاما اطالعات. کرد

  : جوابشان گفتمدر

 آدمھا را پي تني توانم اینم.  اش شده باشد»سندهينو «دي عایزي، چ»کتاب «ني کنم از چاپ و فروش ای فکر نم

  . دانمی مميرا ره گم کردگان در خدمت رژمن آنھا .  بنامممي رژیعامل نفوذ

  !دي کنیله نگاه مأ ساده  به مسیليشما خ:  بودني چنشاني احي صرپاسخ
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