
                                                                                          
  

  
  
  

  پاره اي  بر   مختصر ، درنگي با 

   ايران جمهوري اسالمي  هاي از عملكرد         

    ال نمودـبر م  اصلي آنرا   ماهيت ميتوان                 

  
  

  
  
  
  
  

  يـكبير توخ                                 
   

  )ستيزمند ( قبالً با نام مستعار                 
  

     

  

  )2007 مي 24 (تاريخ نگارش                          

    )2013 مارچ 25 ( تاريخ تجديد چاپ                    

   

  

   

   

   

        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

٢  
  

  
  

  

  

  

    سـهيال د هماسي   :  اهداء به       

  رفيق با شهامت و مبارز ،                                    

   . متبحر و پژوهشگر مسايل تئوريك                                       
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  تذكرالزم

 "  ؛ " افغان جرمن" سال پيش  در  وبسايت هاي 6   كه اين نوشته

 به خاطري كه خوانندگان در داخل  ،  نشر شده" پيام آزادي" و"بابا

 كه در شرايط  كنوني باز -  به سهولت بتوانند آن را -   افغانستان - كشور

مطالعه  نمايند ، به پورتال   -نشرش را نگارنده مفيد  تلقي مي نمايد 

  .  فرستاده شد " آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "

   ) 2013  مارچ 25 (           كبير توخي                                     

  
  

  



        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

٣  
  

  بادرنگي مختصر،

  بر پاره اي ازعملكرد هاي جمهوري اسالمي ايران،

   .  ميتوان ماهيت اصلي آنرا بر مال  نمود

  

   فهرست عنوان                                                       صفحات

  
       4.  .................... . ...............  در آمدي مختصر بر موضوع مفصل-  1
    واكنش جمهوري اسالمي ايران -2

  6..  ..............  ............................"... هواداران"در قبال  اعالميه       
    تحريف واقعيت ساواك و تطهير واواك -3

  8..  ................ ) . "جواد مظفر" (      توسط عامل اطالعات رژيم 
   "پاشي ازهم" و "انحالل" ترفند -4

  16..  ...................................... تي در افغانستانانهاد هاي استخبار     
   نگاهي به متن دو مقاله از نوري زاده -5

  افسران سپاه (  و ) چگونه متولدشد؟"ساواما"(     
  26..  .............. ....................)  آمده اند " ك گ ب "ة       از امامزاد

  40.  .............. ............... نگرش دكتر رضا براهني و اسـناد ساواك- 6
  47.   ..... از دكتر مرتضي محيط" بازي شيطان " معرفي كتاب -7
      آئين نامه نحوه اجراي "نگاهي به بخش از -8

  " صلب ،اعدام و شالق ،رجم، قتلاحكام قصاص     
      60....................................................    ..... درجمهوري اسالمي ايران   

  - چگونگي شكنجه و اعدام درزندان هاي - 9 
  64..  ..................        جمهوري اسالمي ايران از ديد ايرج مصداقي

    شناخت عوامل و اجنتان جمهوري اسالمي-10
  نان ؛ افشاي بيرحمانه آ و   ايران درافغانستان      
  78..  ................................... كمكي است  به مردم  هردو كشور       

        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

۴  
  

  : در آمدي مختصر بر موضوع مفصل- 1

 

 پناهندگان از ايران واطالع از مرگ و زخمي شدن ةخبر اخراج ظالمان
چند تن از كارگران افغان كه توسط  پوليس وحشي جمهوري اسالمي  ايران 

 همانند - اين نوشته را ةه طبقه به زير پرتاب شدند،  قلب نگارنداز عمارت س
و   شديداً  جريحه دار ساخت- قلب هر افغان آزاده و هر انسان با عاطفه 

آتشي از كين  ونفرت از اين جمهوري خون و خيانت ، تازيانه و دار و وابسته 
و مردم  و به امپرياليزم را كه در تبهكاري و آدمكشي و ضديت با زن و مرد 
درد و .  تمدن شهرة آفاق گرديده ، سراپاي وجودش را در خود كشيد 

به ياد  اعالميه . سوزش آن فريادي شد و شكل اين نگاشته را به خود گرفت 
» جنبش دموكراتيك نوين افغانستان« هواداران [  اي افتادم كه دوستان

 تا در رابطه با  از من تقاضا كرده بودند 1999جنوري15در ) ] شعله جاويد(
  .بنويسم ) ولو مختصر(قتل هاي زنجيره ئي فرزندان آزادة ايران مطلبي 

جنايات ارتجاع خون آشام مذهبي را « ( ياداشت زير را تحت عنوان 

.  قرار گرفت ءنوشتم كه مورد  تأئيد دوستان و رفقا )    »محكوم مي نمائيم
نشريه 1999 جنوري 15  مؤرخ 244 ةكه در شمار[خوب است  اين نوشته را 

  :با هم  مطالعه نمائيم ]   نشر شده ) چاپ تورنتو" ايران استار"هفتگي 
  

   :! جنايات ارتجاع خون آشام مذهبي را محكوم مي نمائيم «   

  
موجود عجيب  الخلقة جمهوري اسالمي ايران كه ساواك بنا بر دستور 

 مهيا 1357انقالب سازمان سيا امريكا شرايط زايشش را در سالهاي قبل از 
نمود ، رژيمي است ضد علم و تمدن ، تكامل و تعالي و انسان پوينده و دگر 
انديش  ؛  سبكسرانه تالش مي نمايد تا با كشتار سيستماتيك فرزندان شجاع 
و مبارز ايران ، چون  دكتر شرفگندي ها، قاسملو ها، سعيد سلطانپور ها، 

يوش فروهر ها، محمد  مختاري ها سعيد سير جاني ها، مجيد شريف ها،  دار
اعم از هزاران   ( شبكه هاي اطالعاتي و تروريستهاي ديگر توسط... و
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حساسيت و فعاليت  اين شبكه هاي مخفي )  ساواكي در قالب  آخوند و مال
را  به رخ مردم ايران بكشد، همچنان با تمركز نيرو هاي نظامي به مرز هاي 

الوقفه اش سوق قوت هاي وحشي طالبان به ايران و افغانستان كه پي آمد ب
 جهاني  ةسرحد غربي افغانستان بود ، خواست در برابر اجيران سرماي

را در  ) "حزب وحدت"( نمائي نموده و باند مزدورش  قدرت  )  طالبان(
در افغانستان نيز . جنگ عليه طالبان  سيه انديش در افغانستان  ياري رساند 

  و دولت  پوشالي كه متعاقب آن كسب 1357ر  ثو7رژيم كودتاي ننگين 
قدرت نمود ، به مدد ارتش  متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي  بيشترين 
قرباني را از صديق ترين فرزندان  انقالبي كشور مانند اكرم ياري ها، رستاخيز 

... ها، سرمد ها،   داوود ها،  مجيد ها ، بهمن ها ، مسجدي ها، رهبر ها و  
 چون داكتر  فيض احمد ها، مينا يهمينطور رزمندگان انقالبي ديگر. گرفت 

ها ، فتاح ودود ها ، غرزي ها ، و  ده ها انقالبي ديگر را ارتجاع مذهبي 
افغانستان به ويژه  باند حكمتيار و نفوذي هاي خاد نجيب درآن حزب منفور 

ر اصفهان   در پاكستان و به اتكاي جمهوري اسالمي ايران دISIو به همكاري 
  . و ساير شهر هاي ايران به شهادت رسانيد 

دست هاي رژيم  اسالمي ايران  نه تنها به خون پاك گل هاي سر سبد  
حزب وحدت اسالمي  "جامعة ايران آلوده است ؛ بلكه تيغ آن به همدستي 

 گلوي هزاران افغان  پناهندة  زحمتكش و بي دفاع را در داخل "افغانستان 
  . ده است خاك ايران بري

كليد پيروزي مردم  دو كشور برادر را  كه با هم  درد مشترك دارند ، در 
  .جو كرد  و همبستگي  و سرنگوني قهر آميز هر دو رژيم بايد جست

 ». با آرزوي وحدت و همبستگي مردم  ايران و افغانستان 
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   واكنش جمهوري اسالمي ايران -2

   :"...   هواداران"در قبال  اعالميه 

  
 ايران استار "  در شماره  فوق "... هواداران جنبش "بعد از نشر اعالمية  

 جمهوري اسالمي ايران فقط يك هفته بعد  زير نام " واواك "،  دستگاه "
 "(نوشته اي  زير عنوان ) ايران يا كانادا ؟(از )  محمد جواد مظفر(مستعار 

 غرض نشر "ايران استار "را به نشريه )  "دستگاه امنيتي عشق يا نفرت 
نويسنده در آن  نوشته  وانمود كرد كه ساواك وجود  ندارد و در . فرستاد 

 . خواند " پوچ و ناتوان و كفي بر آب "ضمن چپ ايران  را 

  

  دستگاه امنيتي عشق يا نفرت «  

  » )  تهران-محمود جواد مظفر(   
  

سيس أن تاز زما) ساواك ( سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه « 
 تا فروپاشي 50 علي الخصوص از آغاز دهه 42خصوصاً پس از پانزدهم خرداد 

 آنچنان در منظر مردم منفور بود و آن قدر 57 بهمن 22رژيم سلطنتي در 
اين نفرت  و انزجار عمومي غير قابل انكار مي نمود كه دست اندركاران و 

يف عبرت آموز تاريخ از لطا. سردمداران آن دستگاه نيز بر آن واقف بودند 
همين بس كه يكي از ابزار هاي فشار ساواك بر افراد مبارز  و خوش نام در 

ي در شهر  ها اين بود كه اگر فالن اقرار و يا تعهد ئهنگام دستگيري  و بازجو
وخود ميدانستند ! را نكني  در شهر شايع ميكنيم كه همكار ساواك هستي  

سياري شكنجه ها براي مبارزان سخت تر  كه شايد تحمل اين بار تهديد از ب
و شكننده تر است ،  زيرا عوامل ساواك قبول داشتند كه  عملي شدن اين 
تهديد براي نابودي   حيثيت و آبروي آن فرد و خانواده اش براي هميشه 

ي كه در آن تاريخ  نسبت به ساواك وجود داشت  ئحال و هوا. كافي است 
تگاه امنيتي رژيم شاه در دلها ايجاد كرد  ، چرا نفرت عميق و ريشه دار از دس
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هم چسپيده اند و همسايه ديوار به ديوار ه كه ترس و نفرت ، دو قلو هاي ب
ساواك كه به نيروي بدون معارض در داخل سيستم سلطنتي  تبديل شده 
بود و هيچ كس جرأت نداشت  به آن بگويد باالي چشمش ابروست ،  در 

من  چنان در فساد و تباهي غوطه مي خورد كه از سايه آن ترس تلخ و مز
يك دستگاه اطالعاتي چيزي كه نداشت ، اطالعات صحيح و واقعي بود و تنها 
تخصصش نيز شكنجه و آزار و داغ و درفش ،  به همين جهت  ناتواني 
. اطالعات خود را در پشت ظاهر رعب انگيز اما پوشالي پنهان كرده  بود 

 آخر عمر رژيم زماني كه كار از كار گذشته و شيرازه بطوري كه در ماه هاي
علي اميني  . امور از هم گسيخته شده بود حتا  شاه را نيز به فرياد آورد 

 در باره راهپيمايي بزرگ مردم تهران  در عيد 41 و 40نخست وزير سال  
  :مي گويد )  شهريور13 ( 57فطر 

 گفتم آقا اين روز عيد وقتي من. شاه و دستگا هايش با هم نمي خواند  
فطر اين جمعيت كه به اين ترتيب رفته  ، اين سازمان امنيت شما  كارش 

خاك بر سر اين  دستگاه باالخره چه كار ميكند ؟  اين : چيست ؟  شاه گفت 
سازمان  نتوانست  تشخيص بدهد كه اين قشر هاي مختلف  چه كساني  

  ت ؟آن هم با اين نظم و ترتيب براي چيس. هستند 
                                       ***  

آقاي خاتمي در نشست اصحاب مطبوعات در محل اجالس كشور هاي 
 براي مدتي كوتاه ميتوان جلوي ": اسالمي كالمي راهگشا بر زبان آورد  كه 

ابراز انديشه را گرفت ولي وقتي كه در نتيجه اين كار، انديشه مغلوب زير 
عملكرد رژيم شاه و  . "منتظر بروز  انفجاري اجتماعي بود زميني شد ،  بايد 

دستگاه امنيتي او چنان بود كه امكان بروز و ظهور آشكار انديشه را از مردم  
و چنان خطرناك به ويژه نخبگان سلب كرد و الجرم انديشه  زير زميني شد 

زباله كه طومار دود مان شاه  و بازوي امنيتش  ساواك را در هم پيچيد و به 
ر دير ـ گفت  كه ديگ"اواك ـ خاك بر سر س" زماني شاه دان تاريخ  افكند

   . " نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان "شده بود و چند ماه بعد از آن 
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ميل به استبداد و ديكتاتوري چنان چشمان شاه و اطرافيانش را كور 
رصت را نيافتند كه كرده بود  و قدرت تفكر را از آنان سلب كه هر گز اين ف

ببينند انديشه هاي زير زميني شده و خطرناك گذشته ،  وقتي بستر آزاد 
يافتند و خود را عرضه كردند  چگونه پوچ بودن يا ناتوان بودن بسياري از آنها 

  .آشكار شد  وچند صباحي بعد چون كفي بر آب از بين  رفتند 
امروز براي .  ار مي شود با توجه به آنچه گفته شد  بار ديگر تاريخ   تكر

آمده  است تا از پس يك . دستگاه امنيتي جمهوري اسالمي فرصتي پيش
حادثه تلخ و در سايه ايستادگي مردي  كه با ميثاق خود با ملت پايداري مي 
ورزد و آزادي و قانونمندي را سنگ بناي تحقق جامعه مدني ميداند به 

م اين بازسازي نوين  ، دگر اولين گا.  اصالح ساختاري خود همت گمارد 
گوني در نگاه و سپرده كار به دست مرداني با انديشه بالنده و  منطبق با نياز 

نشاندن طعم شيرين امنيت در همه ابعاد در . هاي اين  دوران تاريخي است
. درس عبرت بگيرم كه ساواك بذر ترس كاشت و نفرت درو كرد . كام مردم

 به خوبي  قادر خواهد بود بذر امنيت و وزارت اطالعات جمهوري اسالمي
اين كاري است شدني ؛ كافي است  بر تحقق  . آزادي بكارد و عشق درو كند

  »  . آن همت گماريم و عامل اصلي قتل هاي نخبگان كشور را معرفي كنيم 
محمد "تكيه در متن نوشتة عامل اطالعات جمهوري اسالمي ، يعني [ 

   مؤرخ 245شر شده در شماره ن(   ] ازتوخي است"جواد مظفر
  )"ايران استار"  1999جنوري22
 

   تحريف واقعيت ساواك و تطهير واواك - 3

   : )"جواد مظفر" (توسط عامل اطالعات رژيم       

 

  ( "... هواداران  جنبش دموكراتيك نوين "متن مختصر ؛ اما كامل 
ظر تان گذشت  از ن ) جنايات ارتجاع خون آشام مذهبي را محكوم مي نمائيم

كه ساواك بنابر دستور  ) جمهوري اسالمي ايران (  موجود عجيب  الخلقة ". 
CIA مهيا نمود1457   شرايط زايشش را  درسال هاي قبل از انقالب ..." 
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محكمي  بود كه بر گوش وزارت    بسان سيليآغازين  جملة اعالميه فوق 
 كه مي شود گفت _جمهوري اسالمي ) واواك ( اطالعات و امنيت كشور 

 نواخته _قراردارد )  درمركز ديدش ( تمام نشرات خارج از كشور زيرنگينش 
 "به جواب اعالميه  تحت  عنوان )  شتابان (  روز6اين وزارت  در طي . شد 

ج مظفر كه مسلماً به . نويسنده م.  پرداخت" دستگاه امنيتي عشق يا نفرت
 تواند، در نوشته اش كوشيده  كسي ديگر بوده نمي"واواك"جز ازاعضاي 

  :ساواك رافاسد شده و نااليق و غافل از حوادث و وقايع ايران جلوه دهد 
 در باره راهپيمايي بزرگ مردم 41 و 40علي اميني  نخست وزير سال  

  :مي گويد )  شهريور13 ( 57تهران  در عيد فطر 
وز عيد وقتي من گفتم آقا اين ر. شاه دستگا هايش با هم نمي خواند  

فطر اين جمعيت كه به اين ترتيب رفته  ، اين سازمان امنيت شما  كارش 
خاك بر سر اين  دستگاه باالخره چه كار ميكند ؟  اين : چيست ؟  شاه گفت 

سازمان  نتوانست  تشخيص بدهد كه اين قشر هاي مختلف  چه كساني  
    آن هم با اين نظم و ترتيب براي چيست.  هستند 

 خواننده آگاه روشن است كه امپرياليزم امريكا با همين سازمان اين امر بر
مرد  محبوب و محترم و شخصيت برجسته ملي وبين )  CIA(توطئه گرش 

المللي ايران  دكتر محمد مصدق  را  كه منافع كشورش را مقدم بر منافع 
با استعمار و امپرياليزم دانسته  اراده كرده بود تاصنايع نفت را ملي  سازد ، 

  . استفاده از ترفند ها و نيرنگ ها ي استعماري و امپرياليستي به زير كشيد
 هـ ش  ، اين سازمان 1332مرداد سال 28از همان كودتاي منحوس 

 سازمان اطالعات "موساد "منطقه ئي  اش ، يعني ) نوكر( و بالكه CIAيعني 
 شاه  نفوذ  ارگانهاي كليدي و حساس دولت تازه پاگرفته رضا در]1 [اسرائيل

براي حفاظت و نگهداشت شاه دست نشانده و . ي نمودند  اقابل  مالحظه 
دارو دسته ، عالوه بر اركان و پايه هاي اساسي دولت ، به يك سيستم حسي 

بود ؛ نياز مبرم  ) اطالعات ( بسيار بسيارحساس وقوي كه همانا  استخبارات 
 طي  تقريباً چهار سال   هردو يكجا در" موساد" و CIAسازمان . داشتند 

(  و كامالً مخفي ؛ ساواك "تو در تو"كار و بار ساختار هاي درهم پيچيده ، 
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را تدارك ديدند ، تا اينكه  غول سهمناكي ) سازمان اطالعات و امنيت كشور 
  متولد  وپا به عرصه 1335 در سال  _ " موساد" از هم خوابگي سيا  و _

  .گذاشت)  اطالعات ( استخبارات 
رئيس هايش به ترتيب تيمور .   بودCIAخالق اصلي اين سازمان در واقع 

و آناني كه بعداً دركرسي خونين اين نهاد ( بختيار ، پاك روان و نصيري 
  .  بودندCIAهمه از جمله  اعضاي اصلي سازمان  ) مخوف و متعفن لميدند 

ت اين سازمان كه پروسه اسكليت سازي و استخوابندي اشرا  درطي مد
ياد شده تكميل كرده بود ، در درازاي سالهاي بعدي به جذب نيرو هاي 

احصائيه و آمار دقيق اعضاي آن را ؛ حتا  محققين و . جديد پرداخت 
هر كدام  .  ايران  ندارند ... كاوشگران  و ساير  طيف هاي چپ ، دموكرات و 

 آن بندي كردة خود را  در مورد تعداد اعضايعارقام و داده هاي  جم
سازمان انقالبي حزب توده در « يك تن از اعضاي [ پيشكش مي نمودند 

در تركيه بود ، در جريان مسافرت ) دانشجو( كه  محصل » خارج از كشور
 اين قلم به اروپا تعداد اعضاي ساواك را هفتاد هزار تخمين زده 1351سال 

.  مي داد در آن سال سر شماري نفوس ايران رقم  سي مليون را نشان] . بود
ي ئتناسب ميان نفوس و شمارقليل اعضاي ساواك به فيصدي چندان خوانا

ظاهراً از هم پاشيده ( در هر صورت ما را به آمار اين سازمان مخوف . نداشت 
مقصد بحث ما نشاندادن  توانمندي و   كارآئي آن . كاري نيست ) شده 

  جزئي از كه خودش هم( سازمان غرض حفظ نظام پادشاهي و شخص شاه 
مؤلفه ها و ارزش هاي سياسي و فرهنگي اش بر محور   بود وCIA ارگان 

  .؛ مي باشد )  مي چرخيد " خدا ، شاه ، وطن "شعار هاي از قبيل 
برطبق موازين و ضابطه هاي تدوين شده در يك سازمان متشكل و 

  اطالعاتي و كامالً مخفي و تمام عيار، كه براي - سياسي -منضبط نظامي 
حراست و ديده باني ساختار هاي ادارة استعماري و يا دولت دست نشانده 
شكل گرفته و  به حركت در آمده باشد ؛ حتا برخي از رئيس ها  و مسؤولين 

، نبايد  نام و مشخصه هاي )منهاي رئيس عمومي سازمان ( بخشهاي معينه 
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گي كار افراد منسوب به بخشهاي ديگر آن  نهاد اطالعاتي و از جمله چگون
  . بدانند-  چه در داخل و چه در خارج از كشور - كرد اعضاي آنها را 

 اين خالق -  CIAاساساً بر طبق خطوط از قبل تعيين  شدة توطئه گران 
مثال حامد ( اصلي سازمان هاي اطالعاتي دولت هاي دست نشانده در جهان 

تجربيات دراز كه بنا بر )   را بعداً خواهيم آورد CIAسته جكرزي اين عضو بر
مدت شان  در عرصه سازماندهي اداره هاي استعماري ، دولت هاي دست 
نشانده و وابسته ؛ عناصر دست پرورده كه  به مثابه اشياء ، ادوات و افزار  و 

تلقي ميشوند را در مشت خود مي داشته باشند ؛ هيچگاهي ... تكنالوژي و
، و يا دست ) بومي ( اجازه نمي دهند كه رئيس هاي اداره استعماري 

مانند رضا شاه ها ، ببرك كارمل ها ، حامدكرزي ها وساير ( نشاندگانشان 
پا از گليم شان بيرون كرده  متن كامل كار و بار ) شان ... همتا هاي عراقي و 

مثل طرح ها وتصاميم مهم ، و همينطور توطئه و ( نهاد هاي  اطالعاتي  
 انداختن  خود شان و كسان ديگر ، دسيسه  اي كه براي ترور و يا بيرون

.  را بدانند و آنرا به موقع دفع و بي اثر و بي ضررسازند ) سازمان يافته باشد
اساساً برخي  از معاونين  و رئيس ها ، در چنين نهاد هاي اطالعاتي ، در 
ارتباط مستقيم و مخفيانه و خارج  از ادارة دولت  دست نشانده قرار  داشته ، 

ي اش را در سلسله مراتب تشكيالت  دايماً تحت نظر مي داشته آمر  باالئ
باشند ، و يا به بيان روشنتر  افراد كليدي آن يكديگر شانرا زير نظر داشته و 

  ... .افراد  پائيني  باالئي ها را 
 اطالع و آگاهي رئيس دولت از متن  سازمانهاي مخفي اطالعاتي در 

ق انقالب اجتماعي  تقريباً تمامي  صورتي ميسر مي گردد كه دولت از طري
طبقات و اقشار جامعه در تغيير نظام حاكم دست و آستين بر زده ، نظام را 
سرنگون كرده باشند و بعد از تسخير قدرت حاكمه ، رهبر انقالب و يا رهبر 
كودتاي خودي و غير وابسته را در رأس دولت انتخاب نمايند ؛ درچنين 

مجموع عملكرد ها ، تصاميم و ساير خصوصيات صورتي اين آگاهي كامل از 
همچنان در دولت هاي . مخفي آن  نهاد اطالعاتي ميسر شده مي تواند 

استوار كه فرد اطالعاتي با كارداني و ابتكار به نفع تحكيم دولت خودي از 
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رسيده ) رهبري كشور ( طريق سلسله مراتب نهاد اطالعاتي به مدارج باالئي 
رت اين آگاهي عمومي از امور ميكانيزم سيستم هاي باشد ، در چنين صو

اطالعاتي ميسر شده مي تواند  كه در آن صورت هم شاه و يا رئيس دولت از 
وجود چنين افراد احساس خطر نموده به جاي وي كسي ديگر نصب مي 
نمايند و يا اختيار نهاد مذكور  را خود به عهده  گرفته  به  رئيس و يا وزير 

ذكور جنبه تشريفاتي  و سمبوليك داده  وي را فاقد صالحيت بعدي  نهاد م
  .   الزمه مي سازند 

بار ها ديده و شنيده و خوانده شده كودتا  هائي كه به مجوز  يا كمك 
كشور هاي  امپرياليستي در كشور هاي مورد نظر  به وقوع پيوسته و نظام 

)  نستان مثال بارزش  داوود خان در افغا( قبلي را سرنگون نموده 
امپرياليست ها  از نفوذ و محبوبيت رهبر كودتا ها بر ارتش و پوليس ، به 
خصوص نهاد هاي اطالعاتي و استخباراتي در كشور كودتا شده ، به شدت 
واهمه داشته با شگرد هاي مختلف مي خواهند ازتسلط كامل چنين رهبران 

  .   لوگيري نمايد بر سراپاي اهرم تشكيالت ارتش  ودستگاه هاي اطالعاتي  ج
بحث چرائي و چگونگي نفوذ استعمار قبل از پياده كردن كودتا  در نظام 

كشور  مورد نظر كه به خاطر ) اطالعات( ارتش و پوليس بويژه استخبارات  
  - ...  من جمله سريعتر و آرامتر  و با كمترين تلفات انساني و-تحقق اهدافش 

  .ر چوكات اين نگاشته شامل نيست به موفقيت رسيدن كودتا مي باشد ؛  د
انديشه زير زميني شد و چنان خطر ناك كه  ...  ": جواد مظفر مي نويسد

 را در هم پيچيد و به زباله " ساواك " طومار دودمان شاه و بازوي امنيتش
 گفت كه ديگر دير شده " خاك بر سر ساواك "زماني شاه  . دان تاريخ افگند

  "  نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان" بود و چند ماه  بعد از آن
 ماشين دولتي  بدون عيب و مظفر عامدانه به اين نكته  توجه نكرده كه

 نه تنها درهم نپيچيد ؛ بلكه " بازوي امنيتش ساواك "نقص پا بر جا ماند و 
فقط شاه و چندين فرد دور و پيشش كه براي . تغيير نام و نشان  يافت 

همانطوري كه زمان مصرف  اجنت [ ا بي مصرف شده بودند امپرياليزم امريك
تره كي كودن ، حفيظ اله امين جالد ، (هاي سوسيال امپرياليزم شوروي 
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در كشور ما به پايان رسيد و ) كارمل ميهن فروش و ديو خاد دكتر نجيب 
 ، هر يك بعد از ديگري از KGBطبق نقشه اي از قبل طراحي شده توسط 

بايد تعويض مي گرديدند ، تبعيد ، محكمه و كشته مي   ] ميان برداشته شد
كه به ) اژدهاي هفت سري كه خميني نام داشت ( شدند ،  تا رهبر بعدي 

گردن توسن خشماگين انقالب ايران پيچيده بود ، به خاطر مهار كردنش ورد 
از . و اوراد و شعاراسالمي سر مي داد ، وارث چنين دولتي مي شد ، كه شد 

. سبب  ماشين  دولتي ساخت امپرياليزم امريكا بايد تخريب نمي شد همين 
بدون عيب و نقص  باقي مي ماند ،  تا آخوند ها و مال هاي شهوت پرست ، 
قسي القلب كه جز از امور دين و مذهب ، نه از دولتمداري چيزي مي 

دنياي شان . فهميدند و نه با علوم  و فنون  عصر حاضر آشنايي داشتند 
ي محدود وكوچك بود و گسترة ديد شان از مدارس  بيشتر را در خود خيل

پس مي بايد . با اينها نمي شد ماشين نوين دولتي ساخت . جاي نمي داد 
سپرده ) شاه ( همان ماشين سابق كه  قبالً فرمانش را  به دست اجنت شان 

  . بودند ، بر قرار مي ماند 
امل امپرياليزم بود و سربازانش ارتش كه مهمترين  مقاماتش در اختيار عو

دست به كودتا مي ) سيا ( مطيع مطلق بودند ، هرگاه با يك اشاره  خالقش 
زد ، به جاي شاه يك شاه ديگر ويا يك نوكر جديد را به سمت رئيس جمهور 

طبعاً انقالب اجتماعي  كه مردم خواهانش بودند، .  ايران تعيين مي كرد 
مسلماً در چنين حالتي ، باز هم دولت از . د سرانجامش برسه نمي توانست ب

دست  تضاد هاي دروني جامعه با خودش و تكانه هاي ناشي از آن نمي 
انقالب اجتماعي خود را از مدت ها پيش مطرح كرده . توانست در امان بماند 

 رهبري براي  " ناتوان"بود ،  پس مي  بايد  توسط همين ساواك  به اصطالح
و تاريخ نشان داد كه اين ساختن و پرداختن از . ه مي شد اين انقالب  ساخت

كه يك تن از عوامل دست اول ( خميني . مدتها پيش تدارك ديده شده بود 
  . به تخت عز و جا ه نشانده شد  )و كامالً مخفي مانده ساواك بود 

در سر زمين خونين واشغال شدة ما هم  اين ساختن ها و پرداختن ها از 
جاي . سط سوسيال امپرياليزم شوروي تدارك ديده شده بودسالها قبل تو
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و دولت ) در واقع بي مصرف (  وجنجال بر انگيز " كافر" دكتر نجيب اهللا
 به "شوراي نظار"در اصل [ پوشالي اش بايد  به باند جمعيت مال رباني 

 " مجاهد" ساخته شده به رهبري احمد شاه مسعود "مجاهد"اصطالح 
اصل از اجنت هاي مخفي ارتش نمبر چهلم سوسيال ساخته شده كه در 

، دو دسته تقديم مي گرديد ، كه ] امپرياليزم شوروي در افغانستان بود 
  .گرديد

استعمار و امپرياليزم  به خاطري كه  گليمش  از كشور هاي تحت سلطه 
 برايش گرفته نشود ، در چنين " خدا نا بيĤمرزي "جمع نگردد و فاتحه 

باز و گوش حساس جداً متوجه حدت تضاد هاي طبقات  حالتي با چشم 
شديداً تحت ستم و استثمار با دولت دست نشانده اش  بوده ، تا حد امكان 
سعي و تالش مي ورزد كه انقالب اجتماعي   به وقوع نپيوندد و يا وقوع آنرا  

  به سكتگي مواجه  ساخته به تعويقش بياندازد
يد در ذهن توده ها نقطه  گــذاري كركترهاي تعويضي از سالها قبل با

كركتر مورد پسند ساخته شدة جامعه مذهبي و يا جامعه . شده ، شكل  گيرد
مذهبي ساخته شده را ، چون سريال قهرمانان فلم هاي هاليودي بايد به 

ي سابقاً بي نام و ئمبلغين و ستايشگران چنين كركتر ها. نمايش گذاشت 
  كه از جانب –ي  ، خاتمي و احمدي نژاد مانند  خميني ، خامنه ا[ نشان 

CIAو در كشور .  درگروگان گيري سفارت امريكا در تهران وظيفه گرفته بود
 توظيف KGB ما احمد شاه مسعود ، فهيم  ، قانوني و دوستم كه از جانب 

شده بودند تا مانع فرار نجيب اهللا از طريق ميدان هوائي كابل به خارج كشور 
 عوامل ساخته شدة سازمان اطالعات استعمار براي كشور بايد از] گردند 

مورد نظر در  زير عبا و قباي كساني باشند كه از سيزده و نيم قرن قبل  
دفتر و ديوان شانرا در اذهان  نسل اندر نسل  مردم پهن كرده ، حركات و 
سكنات شانرا را ؛ حتا درخلوتگاه راز هاي خصوصي شان هم زير نظر داشته 

 مرد و زن در هنگام ": وهابي هاي عرب در افغانستان تبليغ ميكردند( اند 
و در  ! ) . "نزديكي نبايد به اندام هاي جنسي همديگر ببينند كه گناه دارد 

ايران ،  اينها عوامل  ساواك در قالب آخوند و مال و آيت اهللا هائي اين يا آن 
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) خميني ( اين كركترمدرسه ديني بودند كه طي سالهاي قبل از انقالب براي 
درقالب پيشواي  مذهبي ضد امپرياليستي تبليغ كردند ، تا ذهنيت مردم 

در .  گرديد -    به مثابه رهبر مذهبي و پيشواي انقالب - آماده پذيرش وي 
از چنين صورتي رهبر ساخته شده با تيغ دين و مذهب مردم ، هزار ها تن 

دة شان را در مسلخ  اعتقاد فرزندان  دلبند و روشنفكران هدفمند و پوين
شاگرد وفادارش ( هم اكنون وارث قصاب مردم ايران  . مردم مثله و ذبح كرد 

  . نيز راه   ثواب رهبر فقيدش را دنبال  مي نمايد)  مال خامنه اي 
 نشاندن طعم شيرين امنيت در همه ابعاد در كام مردم درس عبرت "

وزارت اطالعات . كرد بگيرم كه ساواك بذر ترس كاشت و نفرت درو 
جمهوري اسالمي به خوبي  قادر خواهد بود بذر امنيت و آزادي بكارد و عشق 

  " ...اين كاري است شدني . درو كند 

 بايد آن " طعم شيرين " و " بذر امنيت "درمورد ارشاد مظفر مبني  بر 
اشاره كرده  كه  جمهوري اسالمي از بدو شكل گيري  منحوسش موفق نشده 

گراف  عكس العمل و مبارزات مردم با شهامت و . مين نمايدأ خود را تامنيت
 تا همين برش تاريخي  57آزادي پرست ايران از آغازين هفته هاي  انقالب 

  . رو به صعود بوده  در خط نظرش  افتي   به مشاهده نمي رسد
واواك نه بذر آزادي كاشت ونه بذر آزادي مي كارد ؛ بلكه خشم و غضب ، 

 نفرت ،  مثله و رجم  ، ترور و كشتارفردي و جمعي ، تجاوز  و غارت  كين و
... ، اجنت سازي و جاسوس پرستي و  و اختالصت ورشوء، قوادي و فحشا

مردمي  به پاخاسته و آماده !  بلي- كه حاال حاصلش را درو ميكند .  كاشت 
ليد سرنگوني جالد ترين ، ضد تمدن ترين ، منفور ترين ، منزوي ترين و پ

       . ترين رژيم در جهان 
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   نهاد "ازهمپاشي" و "انحالل" ترفند - 4

  افغـانسـتان   در  تخبارتيـ اس      هـاي 

  
و حاال با مثالي در كشور خود افغانستان اين بحث را وضاحت بيشتر و 

جواد (  واقعيت  ساواك  شاه ة  بخشيده مي خواهيم  به تحريف كنندروشنتر
به طور اخص  و آقاي علي رضا )  جمهوري اسالمي ايران "واواكي"مظفر 

 كه بعداً به آن خواهم " ايران استار "نوري زاده سرمقاله نويس  نشرية 
ار كه با هز(را   پرداخت، تذكار بدهم كه امپرياليزم سازمان اطالعاتي اش

خون جگر و صرف مبلغ هنگفت پول و وقت ، در كشور عزيز شان  ايران به 
 از هم پاشي ةدر شرايط تعويض يك رژيم به رژيم ديگر  ابداً اجاز) وجود آورد

 اين موضوع -   از طريق عواملش - و فقط با همين ترفند . را نمي دهد  آن
 اطالعات  بعد از رابه  مردم پيوسته تلقين مي نمايد كه فالن سازمان مخوف

ديگر اثري از آن " و " از هم پاشيد " ، "منحل شد"كودتا و يا بعد از انقالب 
   ."مشاهده نمي شود

 ديد رژيم هاي وابسته و يا دست نشانده ، از اين حركت تاكتيكي ةاز نقط
اينطور بايد استنباط كرد كه گردانندگان  ...)  " انحالل و از همپاشي"(

كه در تمثيل دموكراسي و حكومت مردم  ن عالوه بر اينناصادق و محيل شا
بر مردم  پيوسته   تأكيد مي ورزند از جانبي ديگر به آرزوي اين اند، تا 

   چنين رژيمها  ةانديشه هاي انقالبي ، كه در پي سرنگوني حاكميت و سلط
روز تا روز در حال گسترش  است ، از حالت  اختفاء بيرون آمده  از جانب 

  ....ي شوندئس  شان   شناساجواسي
براي ) سوسيال امپرياليزم شوروي آنوقت( ابر قدرت  همساية شمالي ما 

نهاد (  نظام شاهي "ضبط احواالت"نفوذ در افغانستان اولتر از همه در 
مخوف اطالعات شاه كه بنياد آن را  جواسيس انگليس در افغانستان نهاده 

بعد ها . را  به جانب خود كشيد   آننفوذ كرده ، عناصر مهم و كليدي) بود 
 را توسط داوود خان پسر كاكاي ظاهر شاه 1357 سرطان 26 كودتاي ةزمين
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عناصر مهم  پيوند  .  تدارك ديد  -  كه به  آن كشور   اتكاء نموده بود -
 ، از فعاليت هاي مخفي داوود خان  به شاه  KGBيافتة اين دستگاه  به 

كه اعضاي آن در قالب طيف (  كه ساواك همانطوري[گزارش نمي دادند 
 به نفع كيش شخصيت خميني -ويژه آخوند و مال ه  ب–هاي مختلف جامعه 

  به شاهنشاه آريامهر گزارش CIAبنا به دستور ) تبليغ و ترويج مي كردند 
عمدتاً به خاطر عدم آگاهي ظاهرشاه ازفعاليت هاي سياسي داوود ] . نمي داد

در همين . به پيروزي رسيد) عمويش پسر (1352ن  سرطا26خان ، كودتاي 
كه خود يكتن از افراد (   كشككيةرابطه  توجه خواننده را به بخشي از نوشت

 ة ده"نام ه ب) نزديك به دربار ظاهرشاه و نهاد هاي استخباراتي آن بود 
  . جلب مينمايم )160صفحه  ("قانون اساسي

  :در نوشتة كُشككي چنين مي خوانيم 

[ بعد از استعفايش از مقام صدارت ] داوود خان [ محمد داؤد  …  « 
 و مخصوصاً  بعد از اينكه ثابت شد  در نظام 1963در سال ] نخست وزيري 

جديد همه راه ها براي بازگشت  او دررأس  قدرت  مسدود ساخته شده است 
[ يك تعداد اشخاص مهم اردو ، آرام و ساكت در جاي خود ننشسته بود ، 

عسكري  و جنرال ] اطالعات[ از قبيل عبدالقادر ، رئيس  استخبارات ] ارتش 
 بطور فعال  رژيم را غلط راپور مي   محمد اسماعيل رئيس استخبارات ملكي

جنرال محمد  .  دادند تا كار محمد داؤد را براي غصب قدرت آسان سازند
ث دوره قانون اساسي  الي سقوط آن بحية اسماعيل طي مدت قابل مالحظ

را ) قدرت دولتي(رئيس استخبارات ملكي كار كرد و وقتيكه محمد داؤد امور 
در دست گرفت  او از اين وظيفه سبكدوش  ساخته نشد  در حاليكه اصوالً 
اشخاصي كه در اين پست هاي حساس ملكي كار ميكنند، با آمدن يك رژيم 

[ حتي كمونيست ها .  خود بر طرف ميشوند ةجديد بالعموم  از وظيف
نويسنده به رويزيونيست هاي ميهن فروش و وابسته به سوسيال امپرياليزم ، 

 او را با 1978بعد از كودتاي ] يعني توده ئي هاي افغانستان اشاره نموده 
وجود اينكه در زمـان  محمد داؤد در  رأس چنين دفتر مهم  قرار داشت ، 
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 را چند بار  كمونيستها در ايام محبس جنرال محمد  اسماعيل. نكشتند 
  . »بيرون بردند تا به ايشان راجع به يك سلسله مسايل معلومات ارائه كند 

داوود  ( 1352 سرطان 26رهبر شجاع ، مغرور؛ اما ساده انديش كودتاي 
 كه " ضبط احواالت "از تسلط خود  در نهاد اطالعاتي اش ، يعني ) خان 

 كامالً مطمئن بود ؛  مسمي شده بود، " مصونيت ملي"ش  بهيبعد از كودتا
طور اخص كه به آن  ه   در سيستم  استخبارات خود بKGBمگر از نفوذ  

در واقع اين دستگاه كه در ظاهر تحت . عالقة خاصي داشت ، بي اطالع بود 
خارج  شده ، بر وفق  فرمان  تسلط رئيس دولت قرار داشت ،  از كنترول  وي 

KGBمسلماً . عمل مي كرد [*]  در داخل و همينطور در خارج از كشور
استعمار روس فكر چرخش احتمالي آن متوفي ، يعني رئيس دولت 

كه داوود خان  به  زماني. افغانستان را در آينده از ديدرسش دور نكرده بود
جانب غرب متمايل گرديد ، بر شدت نظارت و پيگرد  وي افزوده شده، 

ور در داخل با تمامي نشست هاي سياسي اش در خارج از كشور وهمينط
 يافراد دولتي وشخصيت هاي سياسي و ديپلمات هاي سفارت كشور ها

خارجي مقيم كابل ، در بيرون از ارگ و  درداخل ارگ ؛ هكذا  تمامي خطوط 
تيلفون و بي سيمش با  وزارت دفاع ، استخبارات پوليس و ديد واديد هايش 

 در واقع  -ودش خ"رياست ضبط احواالت "با اعضاي فاميل تحت نظر عوامل 
   قرار گرفته بود -  KGB سراپا تسخير شده توسط"ضبط احواالت   رياست"

  

  
 كه  به سمت كارمند ، تايپست " ضبط احواالت "مورين أاز طريق م[*] 

، مستخدم در وزارت خارجه ايفاي وظيفه مي كردند ، همين افراد پوششي 
نه هاي افغانستان مقيم همراه با ساير ديپلمات هاي  آن وزارت به سفارت خا

مورين وكالت التجاري ونمايندگي أخارج فرستاده مي شدند و يا زير پوشش م
  ]بانك ها و شركت هوائي آريانا در خارج كشور فعاليت استخباراتي داشتند 
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 منهاي آناني كه به رژيم وفادار ماندند و بگونه اي از كار سبكدوش گرديدند( 
 به وي مباهات مي كردند به اثر فرمان بادار جديد آناني كه  قبالً از خدمت). 

  .  در صدد بر انداختنش از قدرت برآمدند )  KGB( شان 
 اين -داوود خان همرا با تعداد زيادي خانواده اش از جانب خلقي ها 

 به - قرار گرفته بودند KGBعوامل خاين  به مردم و كشور كه در خدمت 
/ 2 /7بعد از كودتاي ننگين .  قتل رسيد شكل  بيرحمانه و ناجوانمردانه به

 كامالً "مصونيت ملي"، عوامل روسي در ماشين دولتي ، مخصوصاً 1357
  .سالم و دست نخورده  باقي ماند

 كه به كمك مستقيم "دموكراتيك خلق باند 1357 ثور 7  كودتا چيان 
 روس احراز قدرت نمودند ، در نخستين روز هاي كودتاي ننگين شان ، يكتن

را توظيف كردند تا  [*]  ، يعني دستگير پنجشيري KGBاز ناز دانه هاي  
طي نطق راديوئي با تبختر و با هيجان ناشي از رسيدن  به قدرت اظهار بدارد  

عنقريب .  اين دستگاه جهنمي براي ابد از بين رفت " ضبط احواالت "« : 
 در دراز مدت ،  و نه" عنقريب "نه در»  اسم اعضاي آن  افشاء خواهد شد 

كسي نديد و نشنيد و نخواند كه باند ميهن فرشان رويزيونيست كدام  عضو 
 آن در اين ةپرداختن به موجب! (را افشاء كرده باشد "مصونيت ملي"

  : و مثال ديگرش) نوشتارنمي گنجد
   

  

  
  به افغانستان ، روز قبل از تجاوز شوروي كسي كه–پنجشيري  –[ * ] 

توسط   كه  -  سوپ "نوش جان كردن" از]نهار [اشتهنگام صرف نان  چ
 ساير و -  به زهر آلوده شده بود تاج بيگة داخل قصر تپشوروي طباخ

اعضاي دفتر سياسي حزب شان به شمول حفيظ اهللا امين با خوردن آن 
  ] مشكل صحي خود داري نموده بود  ةمسموم شده بودند ، به بهان
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طي » مزار شريف«هللا كوشاني در  محبوب ا" سازا" تشكلمنشي اول   
تحت اين عنوان كه با رسيدن جمعيت اسالمي (» سازا» «انحالل«اعالميه اي 

را  رسماً اعالم )  تحقق يافته است» سازا«به قدرت، هـدف   غائي و   نهائي 
درست  مانند انحالل تاكتيكي فركسيون پرچم، بعد از . كرد

 حزب شان ةكه، مرامنام اينة ان   داوود خان؛ به به1352سرطان26كودتاي
داوود خان   بازتاب يافته است، حزب شان را  »   خطاب به مردم«در   بيانية 
كه  حزب وطنفروشان و شبكه  در حالي. اعالم  داشتند » منحل«به اصطالح 

و متشكلتر از گذشته كماكان به  هاي استخباراتي مخفي آن با انضباط تر
  .فعاليت شان ادامه ميدادند
 " "صرفاً با تغيير نامش  به  )  " مصونيت ملي "(    اين نهاد استخباراتي

 ،  تحت رياست  سروري جالد با كم و بيش  دست كاري در ساختار "اكسا 
 –كه خلقيها  ه اي  به حركت مخرب و خونبارش در جامع،ش ي اتشكيالت

بعد . شيد، تداوم بالوقفه بخپرچمي ها به قصابي مردم در آن مشغول بودند 
  در رأس آن  . مسمي شد " كام " به " اكسا "از كودتاي حفيظ اهللا امين 

اعدام شدگان .... و لست تعداد قرار داده شد )   امين هللاسد ا( جالد دومي 
  ديوار هاي به ، تره كي را كه توسط جالد قبلي سروري اعدام شده بودةدور

  .وزات داخله نصب نمود
ي  اظهار ئروي به كشور كارمل طي خطابه راديواولين روز تجاوز شودر

امين جالد كه  ده ها هزار انسان بيگناه را   به قتل رساند  براي ": داشت 
متعاقب آن بلند گويان دولت دست نشانده اعالم  . "هميش از بين رفت 

 نيز از بين "كام "داشتند كه با از بين رفتن امين جالد دستگاه اهريمني وي 
  ).به مفهوم نقل ( رفت 

از پيكر جنبنده ، متحرك و نيرومند  نهاد هاي استخباراتي قبلي كه  هر 
هيوالي . كدام در قالب بعدي قدرت شان  بيشتر و بيشتر شده مي رفت 

 وجود گذاشت ةپا به عرص) خــاد ( چهارمي ، يعني خدمات اطالعات دولتي 
انه و كشتار هاي و آغاز به پيگرد و گرفتاري و زندان و شكنجه هاي وحشي

ن آن دستگاه پليد ، ان شوروي خاد در واقع آمرامشاور. دسته جمعي نمود 
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 نويسنده  بزرگ وبسيار دلير ايران زنده ياد ة طبق نوشتي بودند كهئهمان ها

    » دباشن مشاور واواك مي«  داكترمحمود گودرزي
  صالحيت  اين دست  نشاندة منفورة  بحث رابطة ببرك كارمل و حيط

 بخشهاي خاد به باند هاي اسالمي  و اتصال بدنة ةباالي خاد و انتقال مخفيان
 " انحالل" احمد شاه مسعود ؛ همچنان " شوراي نظار "اصلي آن با 

 كه خود اجنت استخبارات -   روسي به مسعود ةتاكتيكي خـاد به ارث رسيد
اش  يعقوبي   و مانند نجيب اهللا و وزير امنيت دولتي -وزارت دفاع شوروي بود

 به قتل رسيدند ، و به  جايش فهيم  فرد KGB كه توسط اعضاي افغاني  
  .بسيار نزديك به احمد شاه مسعود تكيه زد را مي گذارم به مجال ديگر

 حال توجه   خوانندة با حوصله  ، كنجكاو و كاوشگر مسايل كشور را به 
 "... ز آن نترسندخادي كه مردم ا" اصطالح  ة  سوزان گالسر در رابطةنوشت

  " واشنگتن  پست "و همينطور كشمكش هاي بين  كرزي و فهيم مندرج 
 " پيام زن "  56 و55 شماره 32 كه   فشردة آن در صفحه 2002 جوالي 24

  :نمايم  باشد؛ جلب مي نيز درج مي

 كابل ميدان 1990 اواسط سال هاي –جوالي 23  كابل ، افغانستان ، «
. اسالمي بود و راكت ها شهر را  منفجر مي ساخت جنگ گروه هاي نظامي 

در وضعي چنين آشوب زده ، حامد كرزي معاون . دولت در حال تالشي بود 
كشور براي تحقيق ) خاد ( وزارت خارجه توسط استخبارات سري مخوف 

  .ي كه او را گرفتند براي محمد فهيم كار ميكردندئاجنت ها. دستگير شد 
 استخبارات فهيم وفادار به رباني چرا كرزي  به درستي روشن نيست كه

را دستگير نمود هرچند تمامي كساني كه با آنان  مصاحبه صورت گرفت 
 ةبنا بر گفت.  گفتند كه حادثه به تماسهاي كرزي با حكمتيار ارتباط داشت 

هر حال  دليل آن هرچه باشد ، تحقيق ناگهان پايان يافت زيرا ه منابع ب
 راكت قرار گرفت  ةشد  تحت حمل  آن   استنطاق ميتعميري كه كرزي در

  . و اين به او فرصت فرار از آنجا را داد 
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كرزي خون آلود فوراً خود را به خانة  پسركاكايش عبدالخالق پوپلزي 
پوپلزي در مصاحبه اي . رسانيده و گفت كه بالفاصله  بايد كابل را ترك كند 

 كه  بايد بروم و حتي اجازه نماز  او به خانه من آمد و گفت":اظهار داشت 
كرزي و پوپلزي همان روز به پاكستان حركت كرده و . خواندن را به من نداد 

  .خود را به پشاور رسانيدند
حدود ده سال بعد ، كرزي  كه   فعالً رئيس جمهور افغانستان است  و 

ن  را به فهيم وزير دفاع او ، درگير رقابت فزاينده اند كه دولت لرزان افغانستا
كرزي و متحدانش استخبارات را كه  . كند   بي ثباتي  بيشتر تهديد مي

شود ، دستگاه وسيع ، فاسد و  شديداً  مجدداً توسط فهيم كنترول مي
   .ليسي ميدانند كه ماوراي  اقتدار رئيس جمهور كار ميكند وپ

  ] تكيه از توخي [                                                               
) سي هزار  ( 30000 منبع نزديك به كرزي ، استخبارات ةطبق گفت

 گردانيده " ائتالف شمال"كارمند دارد و شعبه هاي آن توسط تاجيك هاي 
  شوند كه فقط به فهيم پاسخگو اند  مي

او در اين ماه .  مذكور كنترول داشته باشد ةكرزي مصمم است كه بر ادار
ساخت تا اصالحاتي را در آن پيشنهاد و به اتهامات كمسيوني را موظف 

 كارگر ساختماني را ة سال22رسيدگي كند كه استخبارات عبدالمطلب جواني 
  .كه پس از سالها مهاجرت از پاكستان بر گشته بود ، زير شكنجه كشته است 

و طرفدارانش ، قدرت نامحدود استخبارات براي رئيس جمهور پشتون تبار
  .اجيك ها مانع اساسي در راه دموكراسي افغانستان خواهد  بودزير كنترول ت

هدايت امين ارسال معاون  رئيس جمهور كه رياست كمسيون مذكور را به 
 براي كشوري دموكراتيك ،  كشوري كه  مي خواهد  به ": عهده دارد  گفت 

. سوي دموكراسي قدم بردارد وجود يك چنين اداره اي   واضحاً منافات دارد 
"  

  ، استخبارات افغانستان را  به KGB ،  1979پس از تجاوز شوروي در 
صورت چيزي شبيه خود  به وجود آورد با مخفف خاد  كه شبكه گسترده از 
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 ةرا به انداز داشت و شهرتش در شكنجه و كشتار آن) جاسوسان (  مخبرين 
  .دستگاه هاي همتايش در بلوك شرق بد نام ساخته بود 

ين اداره از ايجاد تا كنون توسط رژيم هاي مختلف تغيير با آنكه نام ا
  .خورده است اما شيوه هاي كار آن به حال خود باقي  اند 

 اين ": آشنا  به كار آن گفت ) عضو خاد ( يكي از مخبران سابق 
  به هيچوجه فرق ندارد و از عين شيوه ها استفاده ميKGBاستخبارات از 

ت كه اكثر كارمندان آن  مدت ها پس از  عامل سابق اظهار داش". كند 
 كماكان بر حال بوده و تنها  رؤساي آن تبديل شده 1992سقوط نجيب در 

نعمت اهللا شهراني معاون   رئيس جمهور وعضو ديگر كمسيون بررسي . اند 
  ما در استخبارات اصالحاتي خواهيم آورد ": گفت ) خاد(  استخبارات ةادار

سند و تصور نكنند كه ادارة استخبارات به آنان آزار تا ديگر مردم از آن نتر
  ]؟  تكيه از توخي  [ ! ". واذيت مي رساند 

بسياري از افراد حكومت كرزي ترديد دارند  كه كمسيون بتواند موجب 
شعبه ة جنرال انور كوهستاني مقام بلند پاي. تغييرات زيادي در آن شود 
 دستگاه استخبارات ":   گفت)وزارت كشور ( امنيت مربوط وزارت داخله 

كامالً توسط يك گروه كنترول مي شود ،  آن دستگاه را توسعه داده  و 
 استخبارات اداره ايست ةادار. اعضاي وفادار به خود را استخدام كرده اند 

  ".براي حفظ قدرت آنان 
 – KGB و CIAنماينده هاي [ پس از سقوط طالبان ، كرزي و فهيم 

ناسبت در انظار  با هم ظاهر  شده اند تا نشان دهند كه در چندين م] توخي 
اما كرزي آشكارا نگران امنيتش بوده و اين هفته . توانند  همكار باشند  مي

ضمن عزل واحد امنيتي افغانش ، از امريكا خواست تا برايش باديگارد    
  .محافظان افغان او به فهيم وفادار بودند . هائي فراهم سازد 

 كرزي پس از لويه جرگه كه او را   به رياست جمهوري ه جون مادر
چهرة لويه . برگزيد علناً تعهد سپرد كه قدرت استخبارات را كاهش دهد 

جرگه با اتهامات مبني بر آزار و تهديد نمايندگاني كه جسارت  به خرچ داده 
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و از خط  تعيين شده عدول جسته بودند از سوي پوليس مخفي ، مخدوش 
  .شد 

هارات اعضاي لويه جرگه ده ها اجنت در چهار طرف محل لويه طبق اظ
جرگه گشت مي زدند و سخنراني ها و صحبت هاي خصوصي را تحت 

بعضي نمايندگان غير محافظه كار  متذكر شدند كه پس از . مراقبت داشتند 
به شمول سيما ثمر كه به آشنايانش ابراز .  سخنراني تهديد به مرگ شده اند 

  .  جاسوسان  استخبارات واقع شده است نمود كه هدف
مقامي ارشد در حكومت كرزي كه از ترس نخواست نامش برده شود 

استخبارات همه متعلق به يك .   استخبارات واقعا   مسأله است  ": گفت 
گروه قومي يا يك گروه سياسي بوده كه هر چه بخواهند ميكنند بدون آنكه 

 سيما ثمر عضو كميته   مركزي [ ". مورد باز خواست كسي واقع  شوند 

  ] توخي-حزب منفور وحدت  
 كساني كه با آنا ن مصاحبه  به عمل آمد  متفق القول اند كه ةهم

سابق  رئيس استخبارات  احمد شاه ( استخبارات  به رياست محمد عارف 
ي ئقبل از پناهنده شدن  جالد خاد در دفتر ملل متحد بخش ها [) مسعود

هاي ) باند (  و مليت هاي مشخص كشوردر خاد ؛ به داره متشكل از اقوام
اسالمي كه بيشترين افراد از همان مليت و همان اقوام را در تركيب شان 

مخفيانه انتقال داده شدند ؛ مثل انتقال پشتون ) طبق پالن روسها (داشتند 
 هاي خاد به باند حكمتيار، سياف وساير باند هاي اسالمي پشتو زبان ؛ انتقال
ه خادي هاي منسوب به مليت  هزاره از كانال هاي كشتمند و برادرانش ، ب

كه ادارة يكي از رياست هاي خاد به دستش بود (  كشتمند خصوص اسد اهللا
به باند حزب  وحدت و ساير باند هاي شيعه مذهب ، و خادي هاي ازبك به ) 

خاد كه  ؛ اما بدنة اصلي " گلم جمع دزد "گروه رشيد دوستم معروف به 
 به رهبري  "شوراي نظار"كمترين پشتو زبان را در تركيب خود دارد به 

احمد شاه مسعود ، كه خود از زمرة اعضاي استخبارات وزارت دفاع  شوروي 
  ، فهيم KGB توسط عوامل –بود ، تحويل داده شد ، كه بعد از قتل وي 
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.  ار دارد اساساً تحت كنترول فهيم جانشين مسعود قر  ]وارث آن گرديد 
 رياست است كه  23اجنت سابق افزود كه در حال حاضر استخبارات  داراي 

  .شوند  تمام آنها توسط پنجشيري ها اداره مي
 كه تالش كرزي جهت اصالح م مهم دولتي اظهار نموديك مقا

ه بلكه كار ضروري است كه بايد انجام ـألة  شخصي نـ مس"تخبارات ـاس
   .واشنگتن پست   »گيرد  

در دورة اشغال باز هم مي بينيم و مي خوانيم  كه برخي از  عوامل 
 در باال ترين مقام دولت ناستخباراتي دور وپيش كرزي كه صالحيت نشست

تي اصالح شده كه مردم از آن ادست نشانده برايش داده شده ، دم ازاستخبار
  . زنند  نترسند و فكر نكنند كه به آنان آزار و اذيت مي رساند؛ مي

 ةچقدر مسخره  است كه در همين اواخر رئيس خاد كرزي در مصاحب
  هزار 47رئيس قبلي خاد  پول معاش ماهوار   « : ي خود مي گويد كهئراديو

حاال كه من .   دولت ، طي چند سال  اخير، گرفته است ةعضو خاد را ازبودج
هفت را به عهد دارم معلوم شده كه مجموع  تمام  اعضاي خاد  مسؤوليت آن

  )نقل به مفهوم (» . دهد هزار نفر را نشان مي
(  اين مي رساند كه رئيس دولت از احصائيه و آمار دقيق اعضاي خاد 

كه وارث  بدون صالحيت آن  )    به رياست فهيم KGBساخته شده توسط 
از جانب ديگراين  . دولت دست نشانده گرديده ، كامالً بي خبر بوده است 

 ة ساختن بقيه اعضاي خاد از كرزي و اعضاي بلند مرتبمسأله نشانگر پنهان
كه امكان بر مال شدن بقيه اعضاي [ دولت مي باشد كه اين پنهانكاري 

احصائيه و .  مخفي خاد به رهبري فهيم ، شايد   يك درهزار، هم نباشد 
 ة خاد كه   قبالً مطابق پروژةهويت ساير طيف هاي مخفي  و ريزرف شد

] قدرت به باند هاي اسالمي پيوسته اند؛ باشد به جايش تقسيم و  انتقال 
خود امتياز بس بزرگي است  براي امپرياليزم روس درفشار آوردن باالي 

دست آوردن امتيازات بيشتر از پيكر ه تصاميم امپرياليزم رقيب  به خاطر ب
خون آلود مردم بي رمق ما و داشته هاي زير زميني و تا كنون استخراج  
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ر و بسا مسايل مهم سياسي و نظامي داراي اهميت بين المللي كه نشدة كشو
  .پيكره بندي و تفسير آن درتوان اين نگاشته نيست 

   

 چگونه "ساواما"( نگاهي به متن دو مقاله از نوري زاده -5

  ) :  آمده اند "KGB"افسران سپاه از امامزاده ي (و ) متولدشد؟

  
اوشگر ، ژورناليستان آگاه ، اخبار و  آثار نويسندگان كةتا جائي كه نگارند

نشرات كشور عزيز ايران را مطالعه نموده ، شماري از انديشمندان ، 
 پژوهشگر و ژورناليستان پر تالش اين كشور همسايه كه راز ،نويسندگان

كه  ساختار هاي   بدون  اين-تغيير شكلي رژيم شاهي به جمهوري اسالمي 
دانند ؛ اما بنا بر ملحوظاتي از افشاي آن    را مي- مهم دولتي از هم بپاشد 

همين  عدم توجه و افشاء نكردن حقايق . خود داري مي نمايند ؛ كم نيستند 
 به هردو رژيم نحوي از انحاءاز جانب اشخاص فوق الذكر به عناصري كه به 

دهد كه اذهان  وابستگي هائي داشتند و اكنون نيز دارند ، ميدان مي
ان مسايل زير پرده مانده ايران را مغشوش نموده به خوانندگان و كاوشگر

آقاي علي رضا نوري زاده يك تن از ژورناليستان انتي . كجراه بكشاند 
نامبرده كه مسؤول سياسي . كمونيست  شامل طيف اخير الذكر مي باشد 

 بود و چنين نشريه اي جز 1357روزنامة مهم اطالعات ؛ حتا تا انقالب بهمن 
 ايران "   ، درنشريه]2[شد  ساواك به كسي ديگر سپرده نمي به عضو كاردان

 موضوع پيدايش  )2006 دسمبر 15 مؤرخ 643شماره ( چاپ تورنتو "استار
 " ساواما "« سازمان جاسوسي جمهوري اسالمي ايران را تحت عنوان  

 تا " ساواما "سازمان اطالعات و امنيت ملي ايران   (»چگونه  متولد شد 
بعداز آن تاريخ به وزارت اطالعات و . ر همين نام فعاليت داشتزي1364سال 

به بحث كشيده كه توجه )   ارتقاء  داده شد" واواك"امنيت كشور 
  .  ي ازآن جلب مي نمايم ئخوانندگان را به قسمت ها
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سپاه ضامن استقرار « در نوشتة نامبرده زير عنوان كوچك يا عنوان بغلي 
  :خوانيم   چنين مي»

يل سپاه پاسدار بعد از انقالب ناشي از دو تصوير نچندان دور از  تشك« 
شخص خميني با اين تصور بيگانه بود چون او . ( هم نزد اركان نظام بود 

جايگاه خود را در جامعه چنان باال مي ديد كه اصوالً  باور نداشت گروهي 
 او را در  كشور جرأت كند فكر بر اندازي نظامةحتا در ميان نظاميان بلند پاي

البته خواهم  گفت چگونه اين نگرش  بعد از سفر شاه به . سر بپروراند  
تصور اول را .)  امريكا و گروگانگيري ديپلمات هاي امريكائي تغيير كرد

كساني چون دكتر ابراهيم يزدي ، مصطفي چمران و تا حدودي ابوالحسن 
 را نبايددر اين امر  تأثير چپ ها- آنها براين گمان بودند . بني صدر داشتند 
 كه بايد ارتش شاهنشاهي را منحل كرد و چون خميني - از نظر دور داشت 

باين كار موافق نبود و در عين حال كساني مثل مهندس بازرگان ، تيمسار 
ولي اهللا قرني ؛ سرهنگ توكلي ، تيمسار مسعودي و تيمسار رياحي نظاميان 

  ». ين نظر مخالف بودند همراه انقالب  و داريوش فروهر به سختي با
  ارتشي كه توسط امپرياليزم امريكا و قسماً اسرائيل تجديد سازمان يافته 
، در اصل ساخته شده باشد وافسران و سربازاني كه توسط متخصصين نظامي 
پنتاگون آموزش ديده ، وبا گرفتن امتيازات و حقوق فوق العاده به خاطر 

 جهاني ةشان درخدمت نظام سرمايسركوب مردم و غارت  ثروت هاي كشور 
طور حتم  تحت امر و نهي شبكه ه قرار گرفته باشند،  نظاميان كليدي آن  ب

 انگلستان قرار مي داشته MI6  ، موساد و CIAهاي استخباراتي  پنتاگون ،  
. البته وجود استثنائي نادر را در زمينه  نمي توان ناديده گرفت . باشند 

ر ارتش ايران چند و چندين تن نبودند كه بعد از مجموع نظاميان كليدي د
احراز قدرت آخوند ها اعدام شدند و باقي ارتش گويا بي گناهاني بودند كه 

منحل نشوند و كماكان به ) خميني( بعدي ة دست نشاند"خواست"مطابق 
  . خدمت شان در  نظام انقالب  اسالمي ادامه دهند 
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 وزارت دفاع ةميان بلند پايكي ها مي توانند تضمين نمايند كه نظا
و عوامل مخفي ساواك كه به دور و ] ساخته شده توسط امريكا[شاهنشاهي 

طور مخفيانه با ه همچنان تيمساراني كه ببر خميني حلقه زده بودند ؛ 
بعضي وارداتي ها از عراق و تني " و خيمني در ارتباط قرار داده شده بودند 

 كه در سفر ها ومذاكرات سياسي رهبر ، " از تحصيل كرده هاي امريكا و اروپا
 - پنتاگون ( نديم و همرازش بودند ؛ كدام پيوند و ارتباط با خالق اين ارتش 

اينها تا عامل و نمايندة با صالحيت و : به برداشت اين قلم . نداشتند ) سيا 
كامالً مورد اطمينان سازمانهاي اطالعاتي كشور هاي امپرياليستي غرب نمي 

 در هيچ صورت نمي توانستند  به جالد آيندة خلق ايران  نزديك بودند ،
  .شوند 

 بادرك همه جانبه از عملكرد هاي استعمار و امپرياليزم در ساير كشور ها 
چرا اين بعد  مهم   مسأله را از نظر دور مي دارند و واقعيت را  كه  اينان ، 

ارتشي [مپرياليزم يعني تيمسار ها  و سرهنگان ارتشِ  ساخته شده توسط ا
 خدا شاهنشاه آريا مهرو ةكه در قبال قضايا گويا بيطرفي اختيار نمود و از ساي

در نقش  جانبازان  پيشواي انقالب  ] فرمانده عمومي شان به دفاع برنخاستند
 ( "پيشواي  انقالب اسالمي " ، تا به  گمارده شدندبه مثابه  مشاورين  وي 

ز ساير علوم هيچ نمي دانست ؛ حتا در حد كه جز مسايل دين و مذهب ، ا
.   مشوره دهند كه ارتش را نبايد منحل كرد -) مدرسه ( يك كودك مكتبي 

 "خدا دادش" و "خرد ذاتي"و درظاهر  به عوام الناس حالي كنند كه رهبر با 
به اين امر نهايت خطير  قبالً پي برده كه انحالل ارتش  محمد رضا شاه ، 

  ...  . و نبايد منحل گردد, ا بي حامي مي سازد جمهوري اسالمي ر
 به رهبري فرزندان صديق ، فداكار ، واقعاً با درايت و 57هرگاه انقالب 

مبارز ايران ، به پيروزي مي رسيد، درگام اول تيغ هاي خونچكان ارتش و 
را بعد از محاكمه مجازات مي نمودند ، در  ساواك ، يعني سردمداران شان

نهاد هاي سركوبگر را  واقعاً منحل نموده دور مي ريختند ؛ پي آن تمامي 
عناصر نفوذي ارتش و ساواك درسطوح  باالئي ة مگربخش قابل مالحظ

انقالب خزيده و همينطور قسمتي از عوامل مخفي امپرياليزم در بدنه و رأس 
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آنها محصول كاركرد  ها و تجارب . هرم هاي آن تعبيه شده بودند 
سال هاي طوالني شان را ، كه همانا بزرگ ساختن ) العاتي اط( استخباراتي 

  . بود ؛ چيده و دسته بندي مي كردند)مال خميني( آخوند بي نام و نشان 
  

   : برگرديم  به نوشتة آقاي نوري زاده

  شوراي انقالب بعد از ةسومين روز پيروزي انقالب كه اولين جلس... « 
ئي يك نيروي شبه نظامي از جوانان برپاة انديش.  سقوط رژيم سلطنتي بود 

انقالبي به تصويب رسيد و همان شب خميني نيز به اين فكر نظر موافق 
نخستين گروهي كه براي تشكيل آنچه سپاه نام گرفت تركيبي از ... نشان داد

رفيق دوست آدم [  با سالح مثل محسن رفيق دوست  بچه هاي بازاري آشنا
نامهاي مختوم ، ه رهبران خلق تركمن بي و قاتل چهار تن از ئكش حرفه 

غالم و نظامي هاي فراري ، مثل  ] توخي –واحدي ، اجور جاني و توماج بود 
و ) ستوان جواني كه ارتش را رها كرده و به انقالبيون پيوست   ( علي رشيد

و بعضي وارداتي ها از عراق به همراه خميني مانند عباس زماني ابوشريف ...  
ابو ( و محمد خاتمي )  از پاكستان تا لبنان و عراق داشت كه خط سيري ( 

و تني از تحصيل كرده هاي ) وفا كه در عراق و كويت و لبنان حضور داشت 

   ». امريكا و اروپا بودند كه راهشان بعضاً به لبنان نيز كشيده شده بود
  نظامي در تركيب در اين ميان استخبارات ، يعني اطالعات ارتش كه  

ادارة «و بخش ضد جاسوسي موسوم به »  ارتش2ركن «زمان به همان 
 نمي -كه در نبود آن ارتش  فاقد حس المسه مي باشد مسما بودند » هشتم

مسلماً عناصري را در سطح  پائين . توانست   بيطرف و   بيغرض بماند 
موريت  داد تا در أسلسله مراتب ارتش و يا اعضاي نظامي خارج از ارتش را م

هاي شبه نظامي و غير نظامي درآغاز ساختمان و هم در جريان نهاد 
را نيز تحت  ساختمان شان ، نفوذ  كرده مسير حركي رده هاي  پائيني آن

آيا نمي توان  اظهار . نظر گرفته خود را تاسطح   مسؤولين آن   ارتقاء دهند
يا به كدام    به اطالعات ارتش وغالم علي رشيدداشت كه ستوان جوان 
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  ارتباط داشت ؟ در اين جاي شك و ترديد نيست كه CIA مخفي ةكشب
آيا اطالعات سري ارتش كه در خارج از .  ناراضياني در ارتش  وجود داشتند 

كشور ايران هم  كارو بار اطالعاتي داشت، از وجود اين ناراضيان آگاه نبود ؟ 
   بود ؟ شده" فاسد"واين اركان بسيار مهم و مخفي دولت نيز مثل ساواك 

بگذاريد از  مثالهائي كه در كشور خود داريم چيزي بگويم كه چگونه عضو 
اردوي كه توسط شوروي تجديد سازمان ( استخبارتي  اردوي نجيب اهللا 

در خانقاه هاي كابل نفوذ كرده و به شهرت رسيده بود ، در قالب ) يافته بود
 " ملية مصالحمشي" به كشور هند فرستاده شد، تا به نفع  "نعت خوان"

به اين نظامي . ديكته شده از جانب گرباچف براي دولت پوشالي تبليغ نمايد 
در مركز كشور در امور  كار و .   ميرفخرالدين آغا  مي گفتند "نعت خوان"

در قالب .   نيز دست دراز داشت "چشتيه "بار يكي دو خانقاه طريقت 
 شخصيت عرفاني در هوادارانش شماري از عوامل خاد وي را به حيث يك

ميان مردم تبليغ مي كردند و هم اكنون شبكه هاي خاد روس در خانقاه 
  .    هاي افغانستان از وي به نيكوئي ياد مي نمايند  

تن ازنظاميان اردو كه دركابل درايورتكسي بود غرض  همچنان يك
د و در  رسي) تورنتوي كانادا(كاروبار اطالعاتي به هند فرستاده شد و از آنجا به 

  ! اينجا تا مدتي به كار گويا فرهنگي خودش را مصروف ساخت 
كه در بازار )  "مال صمد كتابفرش "(   شخصي بنام 1331در سالهاي 

كتابفروشي شهر كابل دكان كتاب فروشي داشت به پاكستان رفت و آمد 
 ديني و مذهبي وارد "ةمتبرك"وي از آن كشور كتب و رساله هاي   . داشت 
اين شخص  متدين و بسيار مذهبي و سخت گير كه ؛ حتا در .  ود مي نم

 را در خانه اش " ساز زنانه"هنگام برگزاري محفل خوشي خانواده  دستة  
راه نمي داد ،  تا پسران  خرد سال آواز خوان و خانم هاي مطرب لحظه اي با 

م مي شنيدن آواز  ساز را حرا.  وي را  شاد سازندةساز و آوازشان  خانواد
مردي بلند قامتي از اردوي  شاهي افغانستان به گونه اي با وي  طرح . شمرد

دوستي ريخته بود كه بعضي اوقات به داخل دكانش نشسته با وي صحبت 
 -بنا بر اصرار خانواده  در محافل خوشي از آن دوست نظامي خود . مي نمود 
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 بدون آالت "مال صمد"راز تكه  وي در خانة  بعضي از دوستان مذهبي هم
 تقاضا مي نمود تا  در حضور مردان خانواده و -ساز ، آواز مي خواند 

مهمانانش  بدون ساز اشعار َتبركي و تهنيت گوئي را با آواز بلند  بخواند  و  
بعد از ختم هر آهنگ ، فكاهي هاي معروفش را بگويد و حاضرين را بخنداند 

شاد مي نمود و مي خنداند؛ ، آنطوري كه محافل خوشي ساير دوستانش را 
حتا در  صاحب منصب بلند قامت با اين شيوه ؛.  محفل وي را نيز شاد بسازد

 - خانواده هاي سخت متعصب و مذهبي كابل كه  تحت اشتباه و يا پيگرد 
  قرار داشتند ، راه پيدا كرده -دولت ظاهر شاه خاين به مردم و كشور 

  ... .را شناسائي مي نمود و ك شانمناسبات خانواده ، دوستان دور و نزدي
   اذيت كننده وتعجب آور اينجاست كه مي بينيم  افراد وابسته به 
ساواك آنوقت ، چون نوري زاده ها از نفوذي هاي ارتش شاه ؛ همچنان 
اعضاي مخفي ساواك زير عبا و قباي مال و آخوند و آيت اهللا، در جريان 

را در رأس انقالب قرار ... ني و انقالب ودر تكانه هاي بعدي آن كه  خمي
  : و با نوشتن همين جمله كوتاه . دادند؛ سخني به ميان نمي آرد 

مور رسيدگي به اسناد  أدر هفته هاي نخست پيروزي انقالب  هيأت م« 
 از بعضي جدا كردن اسناد مربوط به همكاري هاي ةساواك تنها در انديش

چنين امر مهم را »   واك بودند  با ساارباب عمائم  و انقالبيون  مسلمان 
 ايران استار " بعد از نشر نوشتة وي درنشريه »!دهد ؟  خاتمه يافته نشان مي

به را  كه تحريفاتش كرد عرض وجود ن،دستي آگاه از حقايقه  هيچ قلم ب"
  !  را در اذهان خنثي سازد  نقد بكشد و اثرات آن

   :به ادامه نوشتة نوري زاده  در زير توجه نمائيم
كه فكر تشكيل يك نيروي گارد ويژه شبه نظامي در شوراي  زماني« 

بچه  ها و طلبه از طريق صاحبان اين تصور تعدادي از ... انقالب مطرح شد 
  »  نيز وارد سپاه شدند مدرسه رفاه خميني و پاسداران اوليه ها و گروه آخوند

  طيف آنها  و  ها نبرده واز وابستگيطلبه  در اينجا نويسنده ، نامي از 
چگونگي امرار معيشت  و ارتباطات پيش دسته هاي شان با شبكه هاي 

  .پاسداران اوليه خميني اطالعاتي رژيم شاه  چيزي ننوشته ؛ همينطور از 
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 بودند كه ان سپاه پاسدارگزاران   اولين پايه ةچهار كتگوري  ياد شده از زمر
خميني ) باديگارد هاي ( در ميانشان موقعيت اجتماعي و هويت پاسداران 

شماري از افراد اين  چهار كتگوري ، اگر از . جداً قابل غور و كنجكاوي است 
  و ساواك  نبوده باشند ، از حيطه CIA  اعضاي ساواك  تحت فرمان  ةجمل

طور قطع ه  تحت فرمان پنتاگون ب" ارتش شاهنشاه آريامهر"نفوذ  اطالعات 
  .دور نبودند  

توجه   ) " سپاه در مقام ساواك "( عي نوشته نوري زاده حال به عنوان فر
  : مي نمائيم 

  در دولت دكتر شاپور   انحالل ســاواكةبا تصويب  اليحاز  آنجائي كه « 
عمالً سازمان اطالعات  و امنيت كشور از هم بختيار و سپس پيروزي انقالب 

رسيدگي به مور أ در هفته هاي نخست پيروزي  انقالب  هيأت مپاشيده بود
 استاندار بعدي خوزستان و وزير نفت و پست و "غرضي"(اسناد  ساواك 

تلگراف اسبق ، برادر مهندس طباغيان معاون نخست وزير موقت انقالب  از 
 جدا كردن اسناد مربوط به همكاري ةتنها در انديش) اعضاي هيأت بودند

بودند و نيز  با ساواك ارباب عمائم  و انقالبيون مسلمان  از بعضيهاي 
ي ئمثل  ارتباط شماري از توده ( اسنادي را  كه عليه گروه هاي رقيب بود 

كردند تا بعد ها از آن  خارج  مي) ها و مجاهدين و مليون با ساواك 
دولت انقالبي، بر آن بود تا ، (...) بسازند ءشمشيري براي ضربه زدن به رقبا

 ساواما چنين . اك قرار دادسازمان اطالعات وامنيت ملي را در جايگاه ساو
 هشتم و ةبعضي از كارمندان ادار اما در عمل تا زماني كه متولد شد

بعضي از دواير  و تشكيالت ضد جاسوسي ساواك پيشين به كار دعوت شدند
ة  ، بار جمع آوري اطالعات  وبر خورد مخالفان ، بر عهد شدءساواك احيا

رياست محسن رضائي به  نخست تحت اطالعات سپاه. سپاه  گذاشته شد
سرعت برپا شد و تعدادي از جوانان انقالبي از جمله زندان ديده هاي ديروز 
وجدا شده از سازمان مجاهدين خلق  و گروه هاي چريكي كوچك اسالمي 

از سوي ديگر بعد از تشكيل وزارت  اطالعات و ... جذب اين تشكيالت شدند
العات سپاه را تابعي از تشكيالت عمالً اط(..)  امنيت  كه قانون تأسيس آن  
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تكيه ( ؛ »   قرار داده بود "واواك"كالً  امنيتي  يعني وزارت اطالعات 
  )ازتوخي

 استاندار خوزستان و وزير نفت و پست و تلگراف اسبق آدم فوق »غرضي«
نفت كه   به خاطر آن (العاده اي  بايد بوده باشد كه دو پست  بسيار مهم  

 وقوع پيوست،  اهميت  پست و تلگراف كه ازنفت كمتر  مرداد به28كودتا  
 اين ژورناليست بسيار كنجكاو ، -نوري زاده .  سپرده شده بود به وي)  نيست

گپ ساز  و خبر چاقكن وابسته به ساواك شاه آنقدر بي خبر نبود كه   نام 
  .هاي بقيه هيأت را نداند 

با اسناد چه ) تهيأت بسيار با صالحي( كسي چه مي دانست كه اينها 
ده ها هزار ساواكي مخفي اعم از ) بيوگرافي ( با اسناد يعني سوانح . كردند 

 كه در احزاب و سازمان ها آن ازبخش خارجي  و داخلي ؛ همچنان صد ها تن
هزاران تن شان . هاي چپ  و دموكرات  نفوذ نموده بودند، چه صورت  گرفت

كار وبار اطالعاتي در گذشته اشتغال كه در مساجد و تكايا در قالب آخوند  به 
داشتند  و پيش از انقالب براي كيش شخصيت خميني نيز تبليغ مي كردند 
و شمار زيادي از آنان بعد از  به چنگ آوردن  قدرت در پست هاي بسيار 

  در ظاهر لومپن  كه در  يك آدمك] 3[ . خزيدند"دولت انقالبي"حساس  
 در يك ،ره هاي زنگار گرفته مشغول بودگوشه اي بازار  به فروش آهن پا

مدت كوتاه سرنوشت زندانيان سياسي يعني دليرترين ، صديق ترين و بافهم 
 كشاندن ةزند و روانشناس متبحر در زمين ترين فرزندان ايران را رقم مي

 ، يعني حاجي داوود " از آب در آمد"زندانيان   به جانب دولت جاهالن 
 "( مور اشپالق به دهان ترافيك روي سرك أمعروف و در كشور ما يك م

دفعتاً  شكنجه گر خاد و بعد از يكي دو ماه  قومندان  )  "قومندان خوجه 
عمومي  زندان مخوف و معروف پلچرخي  و هم كاسه و دسترخوان مهمترين 

)  مشاورين زندان در اصل آمران  زندان مخوف پلچرخي   ( KGBجنراالن  
  !مي شود 

پرياليزم  حاضر است يك شهرمدرن و پر نفوس را با بمب  استعمارو ام
اتمش به خاك يكسان كند ؛ اما به هيچوجه حاضر نيست مشخصات 
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.  تشكيالت مخفي اش به دست مردمي به پا خاسته و يا رقيب هايش بيفتد 
  نام هاي  ةآمادگي براي ارائ(  درهمين راه KGB  اجنت اصلي نجيب اهللا

درصورتي كه از كشور به خارج انتقالش ( غرب اعضاي خاد  خارجي به 
.  در قالب  طالب ، مثله شده به دار كشيده شدKGBتوسط عوامل ) بدهند 

 يعني - زير پوشش  مجاهد -همينطور وزيرخاد  يعقوبي و عامل ديگرش 
ديده شود كه . احمد شاه مسعود نيز جانش را در همين راه  از دست داد 

 ةصندق سر بست" اين كليد دار بعدي –ده سر فهيم امپرياليزم روسيه در آين
  . را  چه وقت زير بال بلند پروازش خواهد كرد "خاد 

  آقاي نوري زاده  صرفاً با نوشتن  نام يك تن و موقعيت اداري هيأت 
رسيدگي به اسناد ساواك در دولت بسنده نموده ،  بنا بر علل اطالعاتي 

ه خصوص تفكيك اسناد سازمان  تسخير و تصرف و بةنخواسته در زمين
كه بنياد دولتش توسط يك  [ اطالعات  يك  كشور  بسيار با اهميت آسيائي 

 منطقه ئي آن، يعني اسرائيل  ساخته شده ةابر قدرت جهاني و بالك
ش  ا هموند و همكار و هم كردار اطالعاتيظاهراًوهمينطور ارتش مدرنش ، 

نظاره گر تصرف ، تخريب و انحاللش  را تنها گذاشته و  با  بيطرفي ) ساواك(
توسط هيأت گمارده شده كه به رمز و رازهاي اطالعاتي كشور ] بوده است

وي  نخواسته بيوگرافي هر يك از . دست يافته اند ؛ به افشاء گري  بپردازد 
 تفكيك اسناد ؛ من جمله تعلقات  اجتماعي و سياسي و ةاعضاي كميت

در باال  اشاره شد كه ارتش برادر . ا برمال نمايد ارتباطات پيدا و پنهان آنان  ر
 شود "دست درازي"تني اش ، يعني  ساواك را تنها گذاشت كه به حريمش 

  .  گردد "منحل"و تشكيلش  
چرا نبايد نوشت  كه ارتش ساخته شده  توسط امپرياليزم امريكا به 

 سكان خاطري نظاره گرفعل و انفعاالت درون  انقالب بود كه  مي دانست 
با ( آنرا از طريق عوامل  قبالً نفوذي خود و ساواك از دست پرتوان مردم 

كالً ( گرفته آنرا بر وفق پروژه طرح  شدة امپرياليزم امريكا ) ترفند و توطئه 
سركوب انقالبيون واقعي و تير باران هاي دسته جمعي فرزندان دلير و از 

  . مي چرخاند ) جان گذشته ايران در زندانها و خارج از آن 
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 بعضي از كارمندان اداره ":  بسيار مهم ة  در اينجا نوري زاده  به اين نكت
هشتم و تشكيالت ضد جاسوسي ساواك پيشين به كار دعوت شدند و بعضي 

  كامالً نارساست نموده ، مطالب ه اي اشاركه " شد ءاز دواير ساواك احيا
، چه تعداد افراد در ) را ؟چ( بسيار مهم و خطيري را از نظر انداخته است 

وي .   مشغول كار بودند كه  صرفاً بعضي شان دعوت شدند " هشتمةادار"
 را در واواك به روشني " هشتم ة بعضي  از كارمندان ادار"چرائي پذيرش

بيان ننموده  و سبكدوش نمودن آناني را كه مورد پذيرش واقع نشدند ، در 
 چندين ده " ساواك "ضد  جاسوسي آيا تشكيالت . اينجا تذكر نداده است

 شان به "بعضي"«نفر بود كه نوري زاده   كلمه  جمع شمار معدودي ، يعني 
تشكيالت  ضد جاسوسي ة ادار. را به كار گرفته است » كار دعوت شدند 

كشوري مثل ايران كه از موقعيت خاص در منطقه برخورداربود و تمام  طيف 
تا نيرو هاي ضد سلطان قابوس را در هاي اجتماع را تحت نظر داشت ؛ ح

  مي بايد به واواك " بعضي شان"منطقه تحت  پيگرد قرار مي داد ، فقط 
  .  اسالمي دعوت مي شدند 

 سرنوشت  بقية اين نيروي كاردان و با تجربه ، كامالً مخفي و مخرب ، 
منضبط و متشكل نظامي كه مي شود گفت بيشترين و مهمترين معلومات را 

طور ه طور اعم واز كارمندان و اراكين دولت به طنان ايراني شان باز همو
 براي رژيمي كه  منحلش كرده و از -اخص داشتند و حضور شان در ايران 
محرومش ) معنوي در جمع خودشان(امتيازات و منافع وافر مادي و معنوي 

 بسيار خطرناك بود ؛ چه شد ؟ به كجا - ساخته در واقع نانش را گرفته 
  اميد ؟انج

همچنان ساواك خارجي ، يعني بخشي جاسوسي آن كه حتي افراد 
[ مهمي  چون خليل زمر پرچمي مشهور كه به همين خاطر از جانب حزبش 

سالهاي طوالني در زنداني ماندني شد و يا لطيف  ] "حزب دموكراتيك خلق"
كه زماني داكتر رضا براهني حين [ پدرام مستنطق و شكنجه گر معروف خاد 

خستين صحبتش با اين قلم بدون دقت اين شكنجه گر را دوست خودش ن
 درجمعي از ايراني ها  راخواند كه بي درنگ ماهيت پليد اين تجزيه طلب

        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

٣۶  
  

داً در مورد ش بيشتر خواهيد خواند ـبع( ين  ـو يا  مخدوم ره] برمال نمودم 
  [*]. دارنددر خدمت اين سازمان قرار  داشتند و ) 

جلوه ) وارونه ( ه يقين ، نويسنده ، حقايق را سرچپه به گمان نزديك ب
كه معلومات شفاهي و شايد هم كتبي را از كدام منبع خود  داده و يا اين

آن منبع يا  انجمن و يا شخص ، چنين چيزي .  غرض  به دست آورده  است
غير قابل قبول را براي رد گم كردن كاوشكران مسأله و فريب مردم دراختيار  

  .  گاني مثل نوري زاده قرارداده است نويسند
ي ـا داري فرماندهـه دريـعلي شمخالي كه اولين سپاهي بود كه با درج« 

  » ... ده دار شدـي ارتش را عهـنيروي دريائ
كي  بود در كدام اكادمي ) اين علي شمخالي(  اين سپاهي به ظاهر ساده 

به اصطالح  آموزش .... نيروي دريائي كشور هاي پيشرفته مثل انگلستان و
نظامي درياداري ديده بود كه يك شبه به فرماندهي دفاع از مرز هاي  دريائي 

  . سرزمينش گماشته  شد 
ما در كشورخود شاهد اين نوع نقل و انتقال نيرو هاي مخفي استخباراتي 

  چگونه كاردانهاي  نظامي  از  بوده ايم كه  زير فرمان استعمار )  اطالعاتي  (
  

  
 در  ) در ايران CIAبخوان شعبة  ( " ساواك شاه "خش خارجي ب-][*

) خميني جالد ( افغانستان تا پيش از رويكار آوردن دست نشانده بعدي 
هواپيمائي ملي "عوامل ساواك از آغاز كار شعبه اي از . فعاليتش ادامه داشت 

كاركنان افغان آن . دركابل فعاليت اطالعاتي داشتند ) هما  ( "ايران
زياد تطميع نموده به ] پرداخت حقوق ماهانه[ را با معاش ) هما ( يندگي نما

مانند يك تن از شاگردان ليسه . همكاري با ساواك سمت و سو مي دادند 
همچنان ساواك از طريق كنسلگري ايران در ) . حفيظ ( نام ه بيبيه بحعالي 

  ] .ده بودند را به ساواك جذب كر) مثل سيد علي شاه ( كابل كاركنان افغان 
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  با شيوه هاي مختلف...  تانكيست  گرفته تا پيلوت  هليكوپتر هاي نظامي و
از بخش وزارت دفاع و ) GRUو KGB ( به دستور خالق سياسي نظامي شان 

شوراي "به بخش )   نجيب -در رأس كارمل  (  خاد دولت  دست نشانده
ت سرسپردة  سوسيال دو اجن(  مسعود – مسلمانما، به سر باندي رباني "نظار

  .انتقال داده مي شدند) امپرياليزم شوروي
آنگاهي كه  استعمارو امپرياليزم از طريق دولت هاي  دست نشانده و يا 
وابسته  ويا تعويض شده ، بر سرنوشت  مردم حاكم  شوند ،  تضاد هاي درون 

 حاد خود رسيده ، عمده ة معيني از تكامل شان  به نقطةجامعه در مرحل
باشد ، انعكاس  ين آن  كه همانا تضاد جامعه در كل با امپرياليزم ميتر

سوزان و انشعاب بر انگيزش را در مناسبات و سياست هاي گردانندگان دولت 
وابسته و يا دست نشانده و يا تعويض  شده  ، متبلور ساخته  محفل و يا 

ز استقالل ي از اركان  چنين دولت ها مسلط بوده و  ائمحافلي  كه بر بخشها
ند و يا عامل نفوذي دشمن بوده ، دست به تمرد پنهان و  انسبي بر خوردار

بعداً آشكارا در برابر امپرياليزم  مسلط بر كشور شان  زده ، روابط گسترده تر 
 سياسي و اقتصادي  دولت را  به جانب  كشور مورد عالقة شان ، سمت مي

 26 در وجود رهبركودتاي ما اين سمت و سو دادن را دركشور خود. دهند 
همچنان چنين تمايلي . ديده مي توانيم) سردار داوود خان  ( 1352سرطان 

را در وجود برخي از محافل در رهبري جمهوري اسالمي ايران  به جانب 
امپرياليزم فدراتيف روسيه از يك جانب و از جانب ديگرنقش  بخشهاي كامالً 

وسط  نخبگان  اعضاي رهبري آن مخفي حزب توده و آناني  كه مخفيانه ت
بدون آنكه گزارش (   سازمان دهي شده  بودند KGBحزب ، بنا به دستور 

را در درون پيكره ) جذبي هايشان را به كميته مركزي حزب توده بدهند 
در اين سمت و سو  و زد و بند هاي تجارتي و خريد  ["دولت خميني"هاي 

  .    مي توان گرفتناديده ن]  سازو برگ نظامي از آن كشور
توسط  جمهوري ) توده ( عناصر كشته شده و يازنداني شدة اين حزب 

اسالمي در واقعيت امر  پرده و پشتوانه اي شده بود براي پنهان كردن اين 
نظام مي پنداشت كه حساب هرچه توده . طيف  مخفي مانده در درون نظام 
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رژيم كوتاه نموده و از ي است را پاك كرده و دست شان را از كار در بطن ئ
 در زندان به حيث جاسوس استفاده -هي تعداد كم ت من- گرفتارشدگانشان  

مي كند ، مگر آخوند شعور كرده نمي توانستند كه با بزرگترين غول 
اطالعات جهان كه نفوذي هايش تا هم اكنون در بطن و متن سازمان هاي 

 افراد KGB. انند اطالعات غرب فعاليت مي كنند ، سرشاخ شده نمي تو
حرفه ئي و كاردانترش را از مدتها قبل  ؛ در درون تشكيالت ساواما و بعداً 

غير از نفوذ توده ئي ه واواك رژيم جابه جا نموده بود ؛ حتا در ساواك شاه ، ب
    .رخنه كرده بودند ) رهين مخدوم(و ) خليل زمر(ها عوامل افغاني اش مثل 

اسبات اقتصادي و سياسي  جمهوري  توان گفت كه  من با وضاحت مي
اسالمي با  روسيه  قابل  دقت بوده  احصائيه و آمار تجارت خارجي اش با 

 در بخش خريد اسلحه و -   به خصوص  بعد از فروپاشي شوروي -روسيه 
واز . كند ليارد دالر را بيان مييصنايع اتمي يك رقم بسيار درشت چندين م

ر بخشهاي مختلف اين صنايع و ساير جانب ديگر وجود مشاورين روسي د
كه  بخشهاي دولت ايران  موجب چرخش اين كشور   به جانب روسيه  شده ،

تواند   از آقاي نوري زاده  در همين مورد  مي"... افسران سپاه "مقاله 
  . شاهدي باشد براين مدعا 

افسران سپاه از « و حال نگاهي به مقال دومي نوري زاده تحت عنوان 
 9   مؤرخ 650 ةشمار(  ايران استارةمندرج»  آمده اند " ك گ ب "ة دامامزا

كه جمع آوري  ارقام و (مي اندازيم   ) 55 و 54 / 4   صفحات 2007فبروري 
داده هاي تجارت خارجي ايران با روسيه توسط اين ساواكي ضد كمونيست 

  ).كاريست در خور توجه
چنين  »   آمده اند" KGB  "ة افسران سپاه از امامزاد« در زير عنوان 

  :آمده 
ة در واقع مسكو  بار ديگر جايگاه بين المللي خود را به عنوان قبل... «  

 احمدي نژاد و هوگو چاوز بشاراالسد و موراليس ةكوتوله هاي سياسي از تير
  .تثبيت كرده است ... و 
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 در زماني  كه اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روسها منبع خريد شدند و
اما امروز كه در موضع قدرت . مقابل دريافت گاز،  ذوب آهن را به ما دادند 

 به آنها ميدهيم  چهل تا ميليون دالر) هفتصد   ( 700نيستيم  بافالكت 
 دو ميليارد و يكصد ميليون دالر. موشكي ضد هوائي به ما بفروشند ة منظوم

 اني دوم خريديمسه زير دريائي كيلوكالس با تكنولوژي جنگ جهداديم  
  و ده ميليارد  دالر از روسها اسلحه خريديم سال اخير بيش از 15در طي ...

هشت ميليارد دالر از آغاز بابت نيروكاه اتمي بوشهر نيز كم و بيش حدود 
قبل از انقالب  .   قرن گذشته  ميالدي به روسها  پرداخت كرده ايم90 ةده

 ذوب آهن اصفهان  مشاركت كارشناسان و منهدسان شوروي  كه در طرح
حاال همه جا روسها هستند  بيش از ...  تحت كنترول  بودند داشتند  كامالً

در صنايع .   از آنها با خانواده  هاي شان در بوشهر اقامت دارند دو هزار تن
 افزون ســه هزارنظامي ما تعداد  كارشناسان روس  ، اوكراين وبال روس از 

ها دانشجو  و عناصر سپاه پاسدار در روسيه درس صد عالوه بر اين . است 
مامزاده  ا وخيلي از آنها از طرف گوناگون با مقام مقدس خوانده و مي خوانند

KGBديدار داشته و اغلب در بازگشت  ارتباط با امامزاده  حفظ مي كنند   .
حضور  يكي از افسران سپاه كه در يك ايمل با ابراز نگراني از ةگفته ب

 مطلب نگران ارشناسان نظامي  و امنيتي روسيه در ارتش و سپاهكة گسترد
 از خلبانان كمك  خلبانان ارتش و   تن500 كننده اي نوشته بود بيش از

سپاه نزد روسها آموزش ديده اند  و اين رقم در مورد افسران  و درجه داران 
 ده باالتر  ازو واحد هاي موشكي به )  تانك و توپخانه ( واحد هاي زرهي 

هم اكنون در جمع ديپلماتها و كارشناسان   ...«  ؛  »... هزار تن مي رسد
سفارت روسيه در تهران  كه دير گاهي است همگي زير آسمان  پارك اتابك  
در آپارتمانهائي كه در مجتمع سفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل 

 در درون دام انداختن آدم هاي مستعده  گرم فعاليت و بKGBبيست افسر 
عالوه بر اين بين وزارت اطالعات  جمهوري .  دستگاههاي رژيم هستند

 سال پيش 17همكاري و تبادل اطالعات  از   قرار دارد  KGBواليت فقيه 
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۴٠  
  

راه هاي اقرار گرفتن مدرن از زندانيان و سر به نيست كردن   . موجود است
 در دانشگاه KGBاسالم ناب انقالب محمدي  از سوي استادان و كارشناسان  

 ات و نيز تشكيالت سپاه آموزش داده ميــر وزارت اطالعــام باقـجليله ام
  ]تكيه از توخي [ »   .  شود

 كه سالها پيش در نوشته زنده ياد محمود گودرزيو حال با مثالي از 
كه با تأسف در برش دست   داشتة من ، شماره ( اش نشر شده در شهروند  

  .به اين بحث پايان ميدهم )  نشده و تاريخ نشريه گرفته

  :  مي نويسد داكتر محمود گودرزي

لمان غرب به عنوان ل حفظ قانون اساسي از نخستين سال ايجاد ة ادار«
  اداره اي براي مسايل امنيتي آن كشور به 1948دولت مستقل در سال 

 حفظ ةادار(   Bundesamt Fuer Verfassungsschutz  وجود آمد كه با نام
  .  دانستFBIرا مي توان همتاي  آن. كند  فعاليت مي) انون اساسي ق

  پيشرفت سازمان  هاي اطالعات ": در  گزارش دادگاه ميكونوس آمده 
در درون . باشد   ميKGB  تشابهي با ساختار سازمان ةايـــران  نشان دهند

KGBي   نيز سازمان ويژه اي وجود داشت كه انحصاراً به تهيه و به كارگير
جديد ترين  تكنولوژي هاي مراقبت و ارتباطات مي پرداخت  اين پيشرفت 

ظاهرا مشـــاور واواك  باشد كه KGB تواند تحت تأثير كارمندان سابق  مي
   »مي باشند

            

   آقاي داكتر رضا براهني و اسناد ساواكة نوشت- 6

    
ران آقاي داكتر  شاعر، رومان نويس و منتقد  ايةحال نگاهي گذرا به نوشت

  ، يعني تحقيق  ساواك را چشيده و كه تلخي زندان  مي اندازيمرضا براهني
 تا هم اكنون كه ايشان.   از زندان رها شددر زندان شاه بعد از نقد ديدگاهش

 مسلحانه ةزنده است و در تورنتو اقامت دارد از ماركسيزم  انقالبي و مبارز
ي از ارتجاع  جمهوري اسالمي ايران   خود از بخشةروگردان بوده به  شيو
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۴١  
  

وابسته به امپرياليزم به ستايش مي پردازد و عملكرد هاي آنان را مورد تأئيد 
   . و تمجيد قرار مي دهد

 " اسـناد سـاواك " مقاله اش  تحت عنوان ةآقاي داكتر براهني در مقدم
  :مي نويسند

ه اي است كه در  مقالة ميخوانند ، ترجم آنچه خوانندگان محترم ذيالً« 
 معروف  نيشين كه در ة يك سال پس از انقالب ، در مجل، دقيقا1980ًسال 

 نگارش مقاله - 2 " ؛ ". شود،  به قلم من درج شده است  نيويارك چاپ مي
كه هرگز ، و در هيچ  خاصي از خفقان در كشور ، از ديدگاه من ، ة دورةدر بار

   ، به معناي آن نداشته ام و ندارم سياسي را ةمرحله اي ، عزم ورود  به عرص
عكس ه ب.  بعدي ديدم از آن چشم بپوشمةنيست كه وقتي خفقان را در دور

 60سال  ويژه در سه مقطع ،ه معتقدم كه دوران خفقان جمهوري اسالمي ، ب
 شمسي و سالي كه در آن قتل هاي زنجيره اي 1367 شمسي ، سال 61و 

ا كرده است ، از هر دوران رژيم پهلوي تيره شروع شد و تا به امروز  ادامه پيد
 اما من اين خفقان را هم ناشي از آن خفقان قبلي مي.  تر و بدتر بوده است 

  » دانم 
آقاي   براهني با آنكه در ظاهر به خواننده  اش تلقين مي كند كه  هرگز 

نيز  سياسي را  نداشته و هم اكنون ة، و در هيچ مرحله اي عزم ورود به عرص
سياست مي كند ؛  " نامرئي "و دارد ؛ مگر به گونه اي  بسيار ظريفانه ن

 مند به ادب ميه چونكه هدف ايشان از كار و بار ادبي روشنگري طيف عالق
باشد كه اين خود در نفسش جز سياست كردن مفهومي ندارد ؛ زيرا ايشان 

اي به كورسهدر تورنتورا  ازمدت ها است كه قشر روشنفكرحيطه روابط اش
ايشان در اصل مانع حركت . فرا مي خواند) "حافظ شناسي"(تدريس ادبيات 

آنها به سمت نهاد هاي سياسي و مبارزاتي كه عليه رژيم جمهوري اسالمي 
وابسته به امپرياليزم مي رزمند و آرزوي سرنگون كردن آن را در سر دارند ؛ 

رژيم  كه در ماهيت خود چنين عملكردي خدمتي است  به .مي گردد 
  ... .اسالمي وابسته به امپرياليزم 
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۴٢  
  

، تنها  سلطنت پهلوي نبود كه روشنفكر كشي كرد ، روحانيت  روي ...  « 
ويژه  كه همين ه ب. سلطنت پهلوي را از نظر  روشنفكر كشي سفيد كرد 

كه در انقالب آزادي انديشه و بيان خواهد آمد ،  روشنفكر ها ،  به تصور اين
 از انقالب و در حين انقالب  ، بروز داده بودند ، و پرونده منويات خود را پيش

كه دري به   و به محض اين–هاي ساواك نيز بود كه در اختيار ساواما بود 
تخته خورد ،  روحانيت افتاد به جان روشنفكران ، و بگير و ببند شروع شد و 

 در دوران در دوران پهلوي اول از طريق لومپن هاي او ،.  هنوز هم ادامه دارد
پهلوي دوم از طريق لومپن هاي او ، در جمهوري اسالمي ،  از طريق لومپن 

روشنفكري . هاي اسالمي و هر سه دمار از روزگار روشنفكر عصر در آوردند 
  »... دانست كه بايد با مردم تماس بگيرد ،  كه مي

آقاي براهني كه چنين شيوة استدالل را بر خود  تحميل  كرده  خواسته 
 اين –ه روي دست دراز امپرياليزم امريكا كه آغشته به خون روشنفكران ب

  ! است ، آب بريزد –گلهاي سر سبد جامعة ايران 
در آن شبانه روز يك نفر دست نشانده به نام  محمد رضا پهلوي ، به «  ؛ 

ملتي در سكوت نگهداشته شده ، و در زندان نشسته ، الف عظمت خود را 
 " هايزر "به قول تيمسار ربيعي در داد گاه اسالمي ، ژنرال كه  بزند   تا اين

ي بيايد و گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون كند ، و نيز در همان 
  CIAكنند چه كسي با  ال ميؤكه از خلعتبري   وزير خارجه س داد گاه وقتي

 يعني يك نفر حتي تا آخرين "محرمانه است": گرفت ؟  بشنوند  تماس مي
ميرد و هنوز هم گمان كند كه   در كجا مي،لحظه نداند در كجا زندگي كرده

  »... همه اش بازي بوده 
آقاي براهني كه از سبب زنداني شدنش در دورة شاه و مصاحبه اش در 

 " شاهنشاه آريا مهر"نقد از خط سياسي اش از ناراحتي دايمي رنج مي برد 
به . ف به مرده لگد مي زند طور معرو. ايران را به سگ تشبيه مي كند 

خاطري كه نماينده يا دست نشاندة امپرياليزم امريكا ديگر زنده نيست كه 
 مادي اش برساند ؛ ولي خميني  را كه  بنابر - صدمه به وي و يا منافع معنوي
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۴٣  
  

تفاوت  ميان  ارقام و انواع جنايات در دورة شاه تا دوره خميني ( جناياتش 
د به حيوانات درنده  تشبيه نمود، با اين جالد  باي)  خيلي ها زياد است 

روشنفكران و سايرخلق هاي ايران كه به ضد علم و تمدن بوده ، در گيرنمي 
روشنفكران زيادي در خارج از . گردد تا كدام صدمه اي متوجهش نشود 

كشور از طرف رژيم به قتل رسيدند ؛ مگر جمهوري اسالمي  نگفت كه باالي 
  ! است چشم براهني ابرو 

  : كتر براهني در ادامه مي افزايداوآقاي د

تزلزل دروني و   اما چيزي كه بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده  «
البته  من نه به فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض « ؛ »  ... . ناداني اوست

 ة اعتقاد ندارم كه مرده ها را در مرحلمحال ، و از نظر تاريخي هم قاعدتاً
توانست  ولي شاه  مي. دي تاريخ  دخالت دهيم تا چيز عجيبي پيش آيدبع

جز . كرد  و باز هم سقوط مي. بدون كشتن  گروه جزني همان باشد  كه بود 
  »... بينم  تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  كشتار نمي

ي  كانادا در پاسخيكه يك زماني در تاالري در تورنتو(آقاي داكتربراهني 
 چرا عليه جمهوري اسالمي "يك تن از پرسش   كنندگان كه پرسيده بود

كه  دست  شان را  به   ، در حالي"چيزي نمي گويند  و يا نمي نويسند؟
 ) " من نمي خواهم رگم را ببرند ": طرف گلوي شان مي بردند ، فرمودند

اع سه تني را كه در اوض. علت اصلي روشنفكر كشي را نخواسته روشن بسازد
و احوال  ايران هر كدام به گونه اي نقش خونبار شان را در خدمت به 

دست "سياست هاي امپرياليستي   ايفاء كرده بودند ،  يك تن از آنان را  
سان سك  به ه  خوانده و شخصيت وي را از قول ربيعي  يا خود، ب"نشانده 

 ناداني و  آدم كشي كه از روي-مثال كشيده ،  فقط آدم كش وانمود ساخته 
زند، نه  به خاطر دست نشانده بودنش ،  تزلزل دروني دست  به آدمكشي مي

نه به سبب امر ونهي از جانب  آناني كه وي را با دست هاي شان  ، كه   
  . بوده ،  بر تخت شاهي نشانده اندخلق هاي جهانآغشته به خون  

        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

۴۴  
  

 ، و كشت  مي مثل ايت اهللا خميني  طبق قانون اسالم آدم ها رايكي... « 
كه طبق آن قانون  هر كسي  كشت ،  به دليل  اين تعداد عظيمي  را هم مي

  در عمرش يك كاري در عصر چهارده  قرن  پس  از صدور آن احكام حتماً
ند ،  فقط اپس همه گناهكار.  شود غير شرعي واجب القتل كننده مرتكب مي

ولي معلوم نيست شاه  . شان در عين ارتكاب جرم گير نيفتاده اند ةهنوز هم
 ار وقتي كه آدم ميگكرد  ان به چه مناسبت  حكم اعدام اشخاص را صادر مي

خواست ثابت كند  كه  شاه مي.  كشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت
خواهند عليه مصدق كودتا كنند  ، شاه  ي كه ميئدر روزها.  شاه است شخصاً

 شاه اسخ دارد  كه شخصاًشود اعتقاد ر چنان متزلزل است  كه معلوم مي
كافي است آدم خاطرات .  پيش از انقالب نيز همين وضع را دارد.  نيست 

افسوس كه .  شاه  نيست در اين دوره نيز شخصاً.  ژنرال  هايزر را بخواند 
همسرش  گفته است .  شاه شود آورد بكشد تا شخصاً چند نفر را گير نمي
.    ايران را ترك  كرده است ،دخواست مردم كشته شون كه شاه چون  نمي

شد ،  شاه اگر نمي رفت كشته مي. اين حرف بيشتر به شوخي شباهت دارد 
و بعد كه رفت ، چون عادت داشت سلطنت كند  و ديگر نمي شد سلطنت 

 شماري از رسانه هاي گفتاري در  [. بيماري  اش قوت گرفت و مردفوراًكند  

ولي شاه  ] توخي - ساختن شاه  داشتند مسموم ةي در زمينئآنزمان تبصره ها
 شاه از دولتي كه انتظار .ول حكومتي است كه بعد از او بر سر كار آمد ؤمس

 شاه – دوستي از آن داشت ، يعني امريكا ،  حتي يك پناه ساده هم نديد
شاه در سراسر . غدر زمانه مرگش را شتاب داد. رفت بميرد  مريض بود ومي

 كساني كه كشت روي هم ةاما هم(...) شت  ندرت آخوند كه حكومتش ب
ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را ....  آمدند روشنفكر به حساب مي

نكشت  كه بين سيستم  فكري روحانيت  و سيستم فكري سلطنت تشابهاتي 
هر دو معتقد بودند  كه با واسطه و يا بي واسطه با خدا رابطه   ... ديد مي

خميني بر موجي كه روشنفكران در جهت احراز دموكراسي . ..« ؛ ».... دارند
  رغم اين هوشياريه ولي ب...  ،  در كشور  به وجود آورده بود ، سوار شد 
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۴۵  
  

او كار  ناتمام شاه را   .  سوي اشتباهي شبيه اشتباه شاه رفته بخميني هم 
 كار را يكسره 67در سركوب روشنفكران جدي گرفت و به زعم خود در  سال 

    »    ...رد ، ك
 - موقتاً خود را دچار آشفته فكري نشان داده -  آقاي براهني در اينجا  

 وي كدام عامل ديگري را در آدم كشي "تزلزل دروني" شاه و "ناداني"به جز 
 باز هم با همان لطف هميشگي امپرياليزم امريكا را .هاي  وي نمي بيند 

مگر خميني را هوشيارمي خواند كه شاه را نادان مي گويد ؛ . تبرئه مي كند 
فقط دچار اشتباه شده و روشنفكر كشته وبعد مي گويد شاه  نادان اشتباه 

  ...  !! كرده كه آدم كشته 
كترقتل و كشتار روشنفكران را  به گردن  شاه مي اندازد كه  ا  آقاي د

جا  در اين"جز تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  كشتار نمي بيند "
كند و  عامل كشتار روشنفكر مبارز را  در روانشناختي شاه  جست وجو مي

علت را  عدم ثبات رواني و ناداني وي مي پندارد و در جاي ديگراستاد  
شاه را ناديده گرفته ابراز ) " تزلزل دروني"مثل (براهني عامل روانشناسي 

  : دارند كه  مي

 اعدام اشخاص را صادر ميولي معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حكم  «

                ».. .رفت   كشت  آن تزلزل موقت از بين مي ار وقتي كه آدم ميگان.  كرد 
يافت كه آدم    هنگامي به  ثبات روانيش دست مياهمفهوم كه  ش  بدين 

چنين ) . و شايد هم آدم فهميده ( شد شاهي با ثبات  مي كشت و مي
  شخصاً در بطن وقايع  و حوادث تاريخي استدالل براي كاوشگري كه خود

 بودن ظرنه از ديدرس پراتيك و مبارزه ؛ بل از منظر نا( كشورش قرار داشته 
،  موجب آشفته   فكري نسل روشنفكر ) اوضاع و حاالت جاري در آن زمان 
 "برداشت چنين شخصيت با تبحر از.  شده در نهايت گمراه كننده است 

نمي تواند  اين باشد كه گويا دست نشانده روي   بودن شاه  "دست نشانده
به شوخي هاي چنين استداللي عاميانه و . مشكل رواني  روشنفكر مي كشت 

  . بي مزه مي ماند
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ايشان از دخل و غرض  آشكار و پنهان ة در اينجا هر گاه پاي انكار آگاهان
ته  شدة از كانال هاي ساخ( امپرياليزم امريكا در امور داخلي كشورش ايران 

 مخفي اطالعات ارتش  ساخته ةاطالعاتي مثل ساواك و پوليس وقدرت  شبك
 و  ، بيمار گونهدر ميان نباشد ، چنين تحليل سطحي) شده توسط  آنكشور 

كه وي هم روي مشكل ديني  روشنفكر مي (گمراه كننده  از شاه و خميني 
ه شده در  ازشأن فهم و دانش  چنين شخصيت   برازندة ادبي شناخت)كشت

، كه گويا  حقير جلوه مي دهد ايشان رادور بوده ه سطح جهان ؛  كامالً ب
  .براي تداوم حياتش آگاهانه هزيان گوئي مي نمايد 

ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را نكشت  كه بين سيستم  ...« 
هر دو معتقد  ... ديد فكري روحانيت  و سيستم فكري سلطنت تشابهاتي مي

   ».... د  كه با واسطه و يا بي واسطه با خدا رابطه  دارندبودن
  )درنقل قول هاي باال تكيه از توخي ( 

 توسط خميني را انكتر براهني كشتار روشنفكرا باال آقاي دةدر جمل
 كه بر اساس احكام رابطه دارد وانمود كردهبا خدا فكروي كه گويا ناشي از
 ،همانطوري كه در كشور ما . د كشد و مي كشد و باز هم مي كش الهي مي

 محقق ، سياف ، احمد شاه مسعود ، گلبدين حكمتيار ، مال مزاري ،مال رباني 
اين  گرگان درنده و سگ هاي آموزش ديدة امپرياليزم  و امثال ،  خليلي،

 كردند و غارت مي ميگويا به حكم خدا مي كشتند و مي سوختاندند وتجاوز
پردة   شال سرشانه اش   با خدا راز ونياز  ومال عمر هم در پشت ندنمود

 آقاي براهني. داشت و حكم كشتار مردم را از خالقش در يافت مي كرد
 سيماي واقعي ارتباط خميني با ساواك –ذاب ظاهراً ج با جمالت –خواسته 

 را بپوشاند و علت نكشتن خميني توسط شاه CIA  خداي اصلي وي ، يعنيو
هر گاه به ! با وي در همين راستا نشان بدهد را  به سبب  همباوري شاه 

 دقت سير همه جانبه   ذره شمار با ذره بين"دست نشانده"داخل مقوله  
 ة نمايانگر فاقد اراد"دست نشانده"داشته باشيم ، خواهيم ديد كه واژة 

 خط  نيز"دست نشانده" هاي نيمه خصوصي جلسهخودي بوده ، حتا در 
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۴٧  
  

ند ، تا مبادا  گامي بردارد ـ قرار مي دهپيش نظرشرا حركي داده شده 
  .  درجهت تمرد و خود اراديت 

  

   ازجانب " بازي شيطان " معرفي كتاب -7

  : يط ـي محـتر مرتضـاي داكـآق     

  

آقاي داكتر مرتضي محيط ماركسيست ،  نويسنده و كاوشگرامور سياسي 
.  نشرات دارندبوده ، مقاالت تحليلي در رابطه با مسائل ايران و جهان در 

. ايشان چند سال قبل معتقد به رويكار آمدن  خميني بر مبناي نياز بازار بود
 در تاالري كه به همين -  قبل از سخنراني ايشان - در صحبت مختصري 

مناسبت در شهر تورنتوي كانادا تدارك ديده شده بود ، نظراين قلم مبني بر 
زماني كه من اين . نپذيرفت رويكار آمدن خميني از كانال سازمان سيا را 

مطلب را به ايشان گفتم ، دفعتاً تكان خورده  در حالي كه با  حيرت به طرفم  
نه « : مي نگريست  چند گامي به عقب برداشته دو  و يا سه بار  اين جملة   

اينطور نيست من طرفدار تئوري توطئه نيستم  خميني را بازاربه وجود ! نه 
  ) نقل به قول مستقيم. ( را تكرار كرد » آورد 

ند كه منافع بازار را بر هر چه ا در اين شكي نيست كه اين صاحبان بازار
در طبيعت هست ، مقدم شمرده ، در مواقع بروز بحرانات  خطرزا ، در گام 

 حفظ  و تا حد توان گسترش "تئوري توطئه"نخست از طريق شگرد هاي 
 به لشكر كشي مستقيم و "طئهتئوري تو"در صورت عدم  كارآئي . مي دهند 

  . اشغال آشكار كشور هاي مورد  نظر مي آغازند 
يك و در اصل توطئه و دسيسه ، نيرنگ و خدعه  ، چال و فريب و هزار 
 كه ،... ترفند به خاطر نيل به اهداف سياسي ، اقتصادي ، نظامي ، فرهنگي و 

ز نخستين تكانهاي تشريح ميتود ها  وشگرد هاي  استفاده از آن در مواقع برو
موج زاي  انقالبات  اجتماعي ، كه منافع  خداوندان اصلي بازار ها در مناطق 

 در رگ و پي و مغز استخوان ،مختلف جهان را به خطر  مواجه مي سازد 
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 است از شرايط بهره يامپرياليست ها عجين شده ، در واقع اين تفكر بازتاب
كه بحث روي  ...كشي پرولتاريا و چپاول ارزش اضافي توليه شده توسط آنان 

  .  روي اين مهم در چوكات معين شدة اين نوشتار شامل نمي باشد 
دست شان به كتاب مهمي ازخبر  محيط  كترا حاال مي بينيم كه آقاي د

را از آن كتاب در  شاننگارمعروف  امريكائي رسيده ، وباز يافته هاي نوين 
   به دست نشر )1384 بهمن 21 مؤرخ 1057ةشمار ( " شهروند" ةنشري

  .     سپرده ، و كار در خور توجهي را در اين راستا انجام داده است 
اين نكته قابل ياد آوري است كه تأئيد بخشهاي  مورد نظر اين قلم ، 

 و -  CIA توسط  - ي  انتقال قدرت از شاه به خمينةمبني بر  تثبيت پروژ
خميني كه  خود در خفاء با اين سازمان ارتباط  محكم و استوار ؛ اما غير 

«  : CIA و يا به گفته والر عضو بلند پايه ( مستقيم و كامالً مخفيانه داشت 
را مي توان از خالل )  ».ما آيت اهللا ها را مأمور مستقيم خود نمي كنيم 

  . ستنباط كردمندرجة اين كتاب معروف ا جمالت
  كه ”Robert Dreyfuss“ اثر ”Devil’s Game“از نوشته كتاب 

Devil’s  " بازي شيطان "معرفي كتاب ( را زيرعنوان  كترمحيط  آناد

Game " ( را انتخاب و توجه  شما خوانندگان مشتاق  آورده ، بخشهاي آن
  . ايمكاوش در مورد ماهيت اصلي جمهوري اسالمي ايران را به آن جلب مينم

به  ”Robert Dreyfuss“نوشتة داكتر محيط و تبصره هايش باالي اثر[ 
  ]رنگ آبي  نشاني شده 

  

  :    داكتر محيط در ذيل عنوان فوق چنين مي باشد ةنوشت 

          

 سال است 15 كتاب مدت ة نويسند”Robert Dreyfuss“ رابرت «      
يق و نوشتن مقاالت كه به عنوان خبر نگار پژوهشگر دست اندركار تحق

 رويداد هاي سياسي ، اقتصادي و مسائل مربوط به امنيت ةتفصيلي در بار
 بررسي خبر نگاري دانشگاه ة توسط مجل2001سال . ملي امريكاست 
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 ةمقاالت او در بار. كولمبيا به عنوان  خبرنگار پژوهشگر برجسته انتخاب شد 
 Project Censored اول  ة جايزة امريكا به عراق برندةنقش نفت  در حمل

رابرت درايفوس در برنامه هاي تلويزيوني پر شماري .  شد 2003درسال 
شركت داشته و در روزنامه ها ومجالت  معتبر و ترقيخواه متعددي مقاله 

  .داشته است 
 ،  تحقيق و بررسي 2001 سپتمبر 11كار اين نويسنده در سالهاي بعد از 

 امريكا به عراق و افشاي اشخاصي ة حملةو نوشتن مقاالت پرشماري در بار
 پنتاگون و ةچون احمد چلبي و نهاد هاي پنهاني مانند اداره طرحهاي و يژ

برنامه محافظه كاران نو براي خاور ميانه ، جاسوسي هاي اقتصادي سازمان 
CIAري پنتاگون با  كارخانه هاي اسلحه ال ، پيمانكاري هاي صد ها مليارد د

نويسنده انگيزه خود در نوشتن كتاب را چنين  .  ه است سازي  و غيره بود
  :كند  خالصه مي

 ةليون ها جمله اي كه در باري  پر كردن حلقه هاي مفقوده در ميان م"
 " سپتمبر نوشته شده 11اسالم سياسي و سياست هاي اياالت متحده بعد از 

گونه با  چ":  كه "ال است ؤ هدف كتاب پاسخ دادن به اين س": ؛ به قول او
  ."اين مخمصه دچار شديم؟ 

  :در ادامه پرسش به پاسخ باال مي خوانيم 
ال پاسخ دهم كه  چرا ؤ دراين كتاب قصد دارم به بخشي از اين س"

 جناح راست " سال 50دولت امريكا و بسياري از متحدينش به مدت بيش از 
ي مطلوب در جنگ سرد براي خود انتخاب ئ را به عنوان شركا"اسالمي 

رخ نيست  بلكه به عنوان ؤبر خورد من در اين كتاب به صورت يك م. كردند 
  "يك خبر نگار است 

  ).Robertdreyfuss com از سايت انترنتي رابرت درايفوس  (
  : ديگر دولت امريكا مي نويسد " اشتباه"نويسنده سپس در مورد

ين نوع ا.  دولت امريكا از جهاد گران اسالمي در افغانستان حمايت كرد "
 آغاز 1979پشتيباني مدتها پيش از دخالت شوروي در افغانستان  در سال

 CIA سازمان ةگردد به فعاليت هاي مخفيان شده بود و ريشه هاي آن بر مي
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رشد اسالمگرايان دست راستي در .  در افغانستان 70 و 60ازدهه هاي 
 روي 1980ةافغانستان منجر به  جنگ داخلي در آن كشور ودر سالهاي ده

وجود آوردن القاعده ه كار آمدن طالبان و آغاز فعاليت اسامه بن الدن  براي ب
  )همانجا ( ". گرديد

 كه " جنگ سرد ، جنگجويان مقدس "   در مقاله اي زير عنوان 
 مادر جونز به چاپ رسد ، رابرت ة مجلفبروري-جنوري ةقراراست در شمار
ويژه  اخوان ه  ب– راستي تنگاتنگ اسالم سياسي دست درايفوس ارتباط 

ي رسمي  پرزيدنت ئ با دولت امريكا را برمال ساخته  و پذيرا–المسلمين 
 آيزنهاور از سعيد رمضاني رهبر اخوان المسلمين دركاخ سفيد را تشريح مي

گيرد  كه از  اين مالقات در چارچوب كنفرانس پر اهميتي   صورت مي. كند 
 در دانشگاه 1953 در سپتمبر CIA ن امريكا  و سازماةسوي وزارت خارج

برينستون ترتيب داده شده بود و چندين نفر از نظريه پردازان بلند پايه  و 
استادان دانشگاههاي امريكا و مستشرقين  امريكائي ، انگليسي و كانادائي 

 رهبران گروه هاي دست راستي  اسالمي از كشور هاي ةوغيره به عالو
 اهميت اسالم  سياسي و نقش آن ةا در بارمسلمان در آن شركت داشتند ت

طبق سند سري كه . در مبارزه با كمونيسم به بحث و گفت و گو پردازند 
 اكنون بيرون آمده ، هدف از تشكيل اين كنفرانس  اين طور توضيح داده مي

  :شود 
 كوششي براي شود  كه كنفرانس صرفاً در ظاهر اينطور وانمود مي"     

اما هدف واقعي  عبارت از دورهم .  اسالم است ة ما در بارباال بردن معلومات
توانند  ديدگاه اسالم را در زمينه  گرد آوردن  افراد با نفوذي است كه مي

 سياست ةهاي آموزش ، علوم ، حقوق ، فلسفه و بنا بر اين ناگزير در زمين
ن توا ي ميئاز ميان نتايج مختلفي كه از اين گردهما...  فرمول بندي كنند

انتظار داشت  عبارت از تحرك بخشيدن و سمت و سو دادن  به جنبش نو 
     ". ي اسالم در درون خود اسالم است ئزا

  ) Robertdreyfuss .comنقل از سايت انترنتي رابرت درايفوس  (
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كند كه دولت امريكا چگونه از     نويسنده در اين مقاله  اظهار تعجب مي
خواهد  ، خشونت گرا ، و تروريستي ميرهبران  چنين گروه هاي مخفي 

  :ال خود مي نويسد ؤبراي تجديد حيات اسالم حمايت كند  ودر پاسخ به س
 چنين ديدگاه و عملكردي  خصلت اساسي  سياست اياالت متحده  "      

در آن زمان بود چرا كه هر كسي  ضد كمونيست بود ،  متحـد اياالت متحده 
  ". شد  تلقي مي

كند كه در مصاحبه با دهها نفر از مأموران قديمي و  يوسپس اضافه م
 كه در زمان جنگ سرد فعال بوده اند ، همه بدون CIA سازمان ةعاليرتب

استثناء  و به عنوان يك اصل پذيرفته شده  اذعان كرده اند كه از اسالم  به 
عنوان سدي در برابر  گسترش شوروي و ايدئولوژي ماركسيستي  درميان 

  . مردم استفاده شده است توده هاي 
 براي ما مردم ايران ، كتاب از آن جهت  اهميت دارد كه شايد براي 

 سازمان سيا ، وزارت خارجه و وزارت ةنخستين  بار از زبان مأموران عاليترب
دفاع امريكا ارتباطات گسترده ميان بخشي  از روحـــانيت شـــيـعـه با 

 در دوران  ملي شدن  صنعت نفت به   دستگاه هاي امنيتي امريكا و انكليس 
 28كتر مصدق و نقــش ايــن روحــانيون در كــودتــاي ارهبري  د

نيز جريان سـلسله حــوادثي كتر مصـــدق  و امـــرداد وبر انداختن دولت د
را  مي شنويم كه زير نظر دستگاههاي امنيتي امريكا اتفاق  افتاده و منجر به 

 و قدرت گيري 1357 راستي  بر موج انقالب سوار شدن روحانيت  دست
  .خميني و اطرافيانش گرديد

       الزم به تذكار است كه در سالهاي اخير  به دليل باال گرفتن اختالف 
 از يكسو و پنتاگون و كاخ سفيد از سوي ديگر شماري CIAميان سازمان 

عاليت ي از فئ حاضر به افشاءگري گوشه هاCIA  ةمأموران قديم وبازنشست
هاي خود شده اند و از اينرو خبرنگاران پژوهشگري  چون رابرت درايفوس از 

  .اين موقعيت استفاده كرده واسراري را بر مال ساخته اند 
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 در .   در سطور باال  هدف از نوشتن كتاب را از زبان نويسنده  نقل كردم 
ال اخير ي  از كتاب را  كه مربوط  به تاريخ پنجاه و چند سئزير فراز ها

  .آورم   مي،كشورمان بوده  است
  دركتاب CIA  سازما ن ةمأمور قديمي  عاليرتب)  Baer.R( رابرت بير     

  :نويسد   مي" هم خوابگي با شيطان "خود زير عنوان 
اين رويداد ها راز حقير و كثيفي در واشنگتن وجود ة  در پشت هم"  

ين  به عنوان متحدي پنهاني كه كاخ سفيد به اخوان المسلم داشت و آن اين
اين عمليات پنهاني از . كرد ؛  به صورت سالحي عليه كمونيسم  نگاه مي

 آلن دالس در سازمان سيا و -   با برادران دالس آغاز شد 1950ة سالهاي ده
  آنهم هنگامي كه بر كمك مالي -جان فوستر دالس  در وزارت خارجه 

.  عبدالناصر صحه گذاشتند عربستان سعودي به اخوان المسلمين عليه
از نظر آنان او . ازديدگاه واشنگتن جمال عبدالناصر يك كمونيست بود 

منطق جنگ . صنايع بزرگ مصر و از جمله كانال سوئز را ملي خواهد كرد 
اگر اهللا قبول كند  تصميم : سرد ،  واشنگتن را به اين نتيجه رسانده بود  كه 

 به شرطي كه در حضور –بود ، چه بهتر بگيرد كه قتل سياسي مجاز خواهد 
  ". افراد با فرهنگ  در مورد آن صحبتي نشود 

  ) كتاب102صفحه  ( 
  :نويسد     درايفسوس  در دنباله نقل قول باال مي

كردند  و   در حالي كه دولت امريكا و انگليس با آتش بازي مي"   
 ، شواهد نشان شد آدمكشاني از ميان اخوان المسلمين  عليه ناصر بسيج مي

دهد كه  اخوان المسلمين در حال همكاري  با گروه تروريستي اسالمي  مي
يان اسالم آيت اللهي كه در ئبنيانگذار فدا.  بود يان اسالمئفدانام ه در ايران ب

.   در صدد بر انداختن دكتر مصد ق بودCIAهمكاري مستقيم با سازمان 
يس انگليس و مستشرق كنوني    مأمور سابق انتلينجنت سروبرنارد لوئيس

 مخالفت  رويا روي كند كه تصميم  اخوان المسلمين به ي اشاره ميئامريكا
  )همانجا  (". يان اسالم بود ئدر رابطه با پيوند اين سازمان  با فدابا عبدالناصر 
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يان اسالم  و رهبر آن آيت اهللا كـاشاني نه تنها در ئ   به عبارت ديگر فدا
مصدق  نقش داشتند  بلكه در صدد از ميان بردن جمال برانداختن دكتر 

  .عبدالناصر هم بودند 
رابرت درايفوس بر اين عقيده است كه هم مصدق و هم ناصر  در ابتداي 
رويكار آمدن ،  تا حدودي از حمايت دولت امريكا بر خوردار بودند، اما دولت 

 – يا با ما هستيد  ":  آيزنهاور با اين نظر موافق نبود  و عقيده داشت كه 
يعني به ما پايگاه نظامي دهيد ، به پيمانهاي نظامي ما مي پيونديد ، دروازه 

كنيد  و به آنها امتيازات الزم را  هاي كشور خود را بروي انحصارات ما باز مي
   ) 108صفحه  (   ".  وگر نه عليه ماهستيد -دهيد   مي

  :خوانيم  در ادامه مي
 1953 در CIAاي اسالمي دست راستي  كه  درست همان گروپ ه"   

 شاه را 1979براي بر انداختن  دكتر مصدق به آنها كمك مالي كرد  در سال 
  )109صفحه  ( ". برانداختند 

  نويسنده را با ةي از مصاحبئ كتاب گوشه ها115 و 114   در صفحات 
  :خوانيم  مي  Waller .Jجان والر نام ه اولين مأمور سازمان  سيا ب

  در ايران ميان سالهاي CIA  فردي كه عمليات مخفي سازمان "   
                      ".كرد جان والر بود   را اداره مي1953 تا 1946

ـُرد كار ميئجان والر در ميان عشاير قشقا كرد ، در عين  ي، بختياري  و ك
 او .كرد    استخدام ميCIAلمان را  براي سازمان  احال كه جاسوسان سابق 

  :گويد  به نويسنده مي

 مهمترين رهبر مذهبي بود  و از اينرو با او روابط نزديكي    كاشاني 
 آيت اهللا  را با گچ رنگي ةچهر" :دهد سپس با لبخند ادامه مي. برقرار كردم 
او ابتداء مدتي جلو من نشست ، اما بقيه نقاشي را از روي . نقاشي كردم

  ". عكس او تمام كردم 
اما بال فاصله ادامه .  نشد CIAكند كه آيت اهللا مأمور  تأئيد مي   والر 

    " .مأمور مستقيم خود نمي كنيم  ما آيت اهللا ها را "      :دهد مي
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تلويحاً مي رساند كه خميني هم مأمور آنان بوده )  والر  ( CIAعضو   [ 
 "(م را بعد از اس) "ها"( ، زيرا كه وي در جملة افشاء گرش صيغة جمع است

گويا نخواسته احساسات پيروان از دنيا بيخبر و . به كار برده است) "آيت اهللا
) "مأمور مستقيم ما ... "(ساده انديش اين جالد ستم پيشه را  با گفتن كلمة 

ي از ئما در كشوري  جاسوس  زدة خود افغانستان مثالها. جريحه دار سازد 
كه با   وي به  عالوة اين. به گلبدين حكمتيار بنگريد . اين دست داريم 

 را نيز با دل و جان  ISI روسها رابطه داشت  ننگ خدمت مستقيم به 
و يا احمد شاه مسعود را در نظر بگيريد كه چسان از دامن . پذيرفت 

استخبارات نظامي افغانستان برخاسته  به آغوش استخبارات نظامي شوروي 
 سوم ةبعد از آن در مرحل. د را  كمائي كر  آن"افتخار عضويت "پناه برده 

 ةاز كارمل و اعضاي كميت.  برقرار نمود CIA با هيعني رابط گام گذارد ،

   ]  توخي–مركزي حزبش مثل نجيب  جالد و امثال شان چقدر بايد نوشت 
  :  نويسنده از والر مي پرسد 

   مستقيماً  به كاشاني پول داد ؟  او در جواب ميCIAآيا  سازمان   "
  ".  بله" :گويد 

  :  دهد     و ادامه مي
پول براي  ارتباط .  پولها هم براي خود كاشاني و هم عوامل او بود "

   .". گيري ، پخش اعالميه و جزوه و غيره در بخش جنوبي شهر تهران 
به دنبال آن رابرت درايفوس توطئه هاي پشت پرده براي برانداختن 

و به شكل گيري  فكري  ) 117 و 116صفحات ( دهد ،  مصدق را توضيح مي
  : اشاره كرده مي نويسد 1950 و 1940ة آيت اللـه خميـني در سالهاي ده

يان ئ  او بنا به  سابقه فكري اش به سوي كاشاني و نواب صفوي و فدا"   
گرايش داشت و ازطرفداران  روحاني محافظه كار آيت اهللا بروجردي نيز بود 

آيت اهللا از دستور  و رشــد خميني بودكـاشــانـي در اين هنگام مــ... 
 ( ". كاشاني در مخالفت با مصدق و موافقت با برگشتن شاه تبعيت كرد 

  ) 119صفحه
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 ايران و دخــالت فعــال 1978 -79فصل نهم كتاب مربوط به انقالب 
 يعني دوسال قبل از 1977 ال اقل از اوايل سال –دولت  امريكا در آن 
 پر اهميت در ةويژه  نقش دو مهره بر اين فصل د. پيروزي انقالب است 

 فراهم آوردن مقدمات انتقال قدرت  از شاه به آيت اهللا  خميني آشكار مي
كاتوم مأمور كهنه  كار  سازمان سيا و ديگري ابراهيم يكي ريچارد   : شود

  : خوانيم   كتاب مي234 ةدر صفح . يـزدي
 امريكا بود  كه ادعا داشت  ريچارد كاتوم از مأموران امنيتي  دولت"   

 عضو گروه 1950ة او  در اوايل ده. كند  را درك مي"شيوه تفكر شيعي"
 استاد 1958كاتوم در ...   در ايـــران بود CIAعمليات مخفي  سازما ن  

 و عمليات مخفي آن باقيماند  CIAدانشگاه پيترزبورك شد ، اما در سازمان 
  با مخالفان شاه چه شخصيتهاي 1970 و 1960 ة خود را در دهةو رابط

 كه در 1978ويژه با دونفر در سال ه او ب.  حفظ كرد -مذهبي و چه ملي 
بسـيار ة دوران تبعيد خميني در پاريس از نزديكترين مشاورين او بود رابط

اين دو  . زاده صادق قطب و ديگري ابراهيم يزدييكي : نــزديك داشت 
ه امريكا مسافرت كرده يا در آنجا زندگي كرده سالها يا ب)  يزدي و قطب زاده(

 در ابراهيم يزدي. بودند و هر دو با اخوان المسلمين همكاري نزديك داشتند 
   ". انجمن هاي اسالمي را بنا نهاد )  رابطه با اخوان المسلمين(اين رابطه 

توانستند با رهبر مذهبي   در عضويت  اين دو  در سازمان سيا كه مي[
تواند ابراز  كي مي... ان زير گوشي و سر گوشي صحبت نمايند و ايرةآيند

  ]  توخي –ترديد نمايد 

  : خوانيم    در ادامه مي
كرد    در ايران كار ميCIAهنگامي كه به عنوان مأمور  ريچارد كاتوم "  

  در ايران مالقات كرد ه و با او 1950ة، اول بار ابراهيم يزدي را  در اواسط ده
  ميان ايران ، 1960ةيزدي در سالهاي ده.    بر قرار كرد دوستي نزديك

كرد و با  قطب زاده و فعاالن مذهبي  پاريس و اياالت متحده رفت و آمد مي
  ".كرد  ايراني طرفدار آيت اهللا خميني كار مي
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   :نويسد درايفوس در ادامه مي  
 در تلگراف هاي سري كه از ايران به وزارت ،1978دراوايل سال "  

 رسيد  اسم ريچارد كاتوم دوباره ظاهر مي  ميCIA امريكا  و سازما ن ةارجخ
  مأمور سفارت امريكا در ايران  با محمد توكلي رهبر جان استمپل.  شود 

پرسد  آيا  محمد توكلي از او مي.  كند جنبش طرفداران خميني مالقات  مي
كه اسم او را با خواهد  پروفسور ريچارد كاتوم را مي شناسيد  ؟ و از او مي

  ". ريچارد كاتوم چك كند
  :نويسد  كند و مي  پر اهميتي را بر مال ميةدر اينجا نويسنده نكت

   چند هفته قبل استمپل با توكلي و بازرگان رهبر نهضت آزادي "   
 به طور عجيبي – ريچار كاتوم  آشكارا با اشاره به - كند و توكلي  مالقات مي

  بيرون از "كانال جـداگانه اي "يا دولت كارتر پرسد كه آ از استمپل مي
  ) كتاب235 و 234صفحات (كانال وزارت خارجه در سفارت دارد ؟  

  :گويد   محمد تــوكلي سپس به استمپل مي
نهضت  آزادي  در زماني كه ريچارد كاتوم مأمور وزارت خارجه بود "

اطالعات ادامه داده اطالعات فراواني در اختيار او گذاشته است و به دادن اين 
ريچارد كاتوم به رفت و برگشت خود به  ميان تهران  و پاريس ادامه ...است 

دهد و در پاريس  با آيت اهللا  خميني و ابراهيم يزدي و قطب زاده  مي
  )235صفحه  ( " كند مالقات مي

هنري  به 1978 جونمأمور سفارت امريكا در  )  C.Naas (چارلزناس  
  براي ما ": نويسد  ز ايران  در وزارت امور خارجه ميول ميؤ  مسپرشـت

 بسيار جالب است كه ريچارد كاتوم ،  همانطور كه چند نفر از ما فكر مي
( با امريكاست و خود آنان ]  نهضت آزادي [  اصلي  ةكرديم  هنوز رابط

  )همانجا ( ". يد اين مطلب است أئحاضر به ت)  توكلي 
 پيروزي است ،  ةرسيم و انقالب در آستان  كه مي1978  به دسمبر "  

دهد كه ريچارد كاتوم به طور مخفي  تلگراف  سري وزارت خارجه نشان مي
كرد ميان يزدي،  اما در اين موقع كاتوم  كوشش مي... به تهران آمده  است 
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 به خميني  از طريقي خارج از كانال وزارت خارجهقطب زاده  و ديگر ياران 
  ) همانجا  ( ". ات واشنگتن  رابطه برقرار كند طور علني با مقام

علني به خاطري كه  پيشواي مذهبي و رهبر ايران شخصيت غير  [ 
  ] توخي -وابسته و مستقل جلوه داده  شود 

  :پرشت به نويسنده كتاب مي گويد 
من خبر داد كه  ابراهيم يزدي به ه  كاتوم ب1978 در اواخر سال "

سر انجام مقامات وزارت خارجه  ...  او مالقات كنيم واشنگتن مي آيد و بايد با
باب مذاكره با انقالبيون از جمله يزدي و داماد او شهريار روحاني راباز كردند 

ريچارد كاتوم  در تهران مأمور سفارت مالقات ها در پاريس ادامه يافت  و ..  
 . رفي كرد رسمي  آيت اهللا خميني  معةامريكا را  به آيت اهللا بهشتي نمايند

به مقامات سفارت اطمينان دادند  كه آيت اهللا )  بهشتي و يزدي(ايراني ها 
 هيچ بلند پروازي سياسي ندارد و دولت امريكا نبايد از او  واهمه -خميني 

   ) 237صفحه  ( "داشته باشد 
كسي كه مسؤول ميز ايران در وزارت امور (   اخير برشت  ةابراز جمل[

در اينجا  به خاطري )  خبر دارد CIA ز رابطه خميني باخارجه  مي باشد و ا
.... است كه رژيم آخوندي ايران را داراي استقالل كامل سياسي  وانمود سازد 

  ] توخي-
 ،  درهفته  هاي اول پيروزي انقالب  دو نفر از مأموران 1979درسال 

 )  G.Cave( و جورج كيو  ) R,Ames(  رابرت ايمز -  CIA سازمان ةعاليرتب
 ال CIAايمز رئيس بخش خاور ميانه سازمان . كنند  به ايران مسافرت مي

 با يزدي و CIAديگر مأموران . كند  اقل يكبار با آيت اهللا  بهشتي مالقات مي
كنند  ويك  عباس امير انتظام و ديگر مقامات روحاني ايراني مالقات مي

ايراني و (آن دو ويژه  در مورد عراق ميان ه سيستم رد وبدل اطالعات  ب
  )239صفحه . ( برقرار گرديد ) يئامريكا
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خواستند  كه اطالعات   ميCIAمقامات ايراني ازهمان ابتداء از مأموران 
بروس لينگن .  عراق در اختيار آنها گذاشته شود ةمهم و دقيقي در بار

  :گويد  جانشين سفير امريكا در اين رابطه به رابرت   درايفوس مي
ين ئروابط ميان عراق و ايران به پا.  به عراق نگران بوديم ما نسبت "   

 ترين سطح رسيده بود و خميني نفرت شديدي از صدام حسين داشت و مي
 او ة ازهدفهاي عمدعراق مطمئناً. خواست انقالب خود را به عراق صادر كند

ني  عراق را  به مقامات ايراة اطالعات در بارةآورم  كه من هم به ياد مي. بود 
 ظرفيت  نظامي عراق  ، استقرار نيرو هاي نظامي آن  كشور و ةدربار: دادم 

   ) 240 و 239صفحات ـ ( ". هدفهاي نظامي آن 

 يعني اعضاي استخبارات نظامي  ،طراحان جنگ با عراق كسان ديگري [
وزارت دفاع در قالب روحاني و سپاه بايد بوده باشند كه فرامين را از طريق 

گفتة جانشين سفير امريكا در تهران  كردند و خفي دريافت ميكانال هاي م
داند كه  مراه كننده بوده  وي ميـالً گـ كتاب  كامةبه نويسند) بروس لينگن(

دهد از همين سبب از هويت  تابش انعكاس ميـنده گفتة وي  را در كــنويس
خواهد سردمداران   سود برده ميرابرت درايفوسهور ـشناخته و مش

 بسته CIA اسالمي را كه با هزاران تسمه و   رشمه به  ساواك و جمهوري

   ]  توخي–اند  را  غير وابسته،  ملي و  مستقل وانمود سازد 
كتاب عالوه بر روشن كردن ريشه هاي جنگ  ايران و عراق به روشن 

كند وآن هم اختالف ميان برژينسكي   ديگري نيز كمك ميةشدن نكت
. ر و سايروس ونس وزير خارجه امريكاستمشاور امنيتي  جيمي كارت

برژينسكي ابتداء در صدد كودتاي نظامي  براي  حفظ شاه بود ، اما سير 
رژيم  فكر استفاده از ه دهد و ب حوادث در مدت كوتاهي نظر او را تغيير مي

 تازه به قدرت  تازه به قدرت رسيده نــه ؛ بلكه  [تازه  به قدرت  رسيده
 در برابر شوروي  " كمربند سبز"براي]  توخي -نب امريكارسانيده  شده از جا

  : گويد  هنري برشت به نويسنده كتاب  در اين رابطه مي.  افتد مي
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براي )  معاون  وزارت خارجه در امور خاور ميانه (هال ساندرزيك بار  "
  خوشحال ": من گفت ه وقتي از آنجا برگشت ب. رود  ديدار به كاخ سفيد مي

اگر  به تو  بگويم كه ما در صدد هستيم  روابط جديدي با ايران خواهي شد 
توانيم ازنيرو هاي   نظريه مطرح شده اين بود كه ما  مي" ، ". برقرار كنيم 

تئوري اين بود كه يك كمربند بحران . اسالمي عليه شوروي  استفاده كنيم 
ي بسيج تواند عليه شورو زا وجود دارد  بنابر اين يك كمربند اسالمي مي

   ". بوداين ديدگاه  از آن برژينسكي. شود 
.  ريچارد كاتوم  بر افتادن شاه از نظر برژينسكي يك فاجعه بود ةبه گفت

  .در ابتداء  برژينسكي خواهان يك پينوشه  در ايران بود 
 صورت نگرفت در صدد بر قراري  اتحاد با نيرو  أله اما وقتي اين مس"

هدف .  از جمله جمهوري اسالمي افتاد هاي اسالمي  در حال ظهور و
هدف او ايجاد اتحاد همه . برژينسكي  به هيچ رو وجود ثبات  در منطقه نبود 

 " قوس بحران زا"را كمر بند يا  جانبه اي عليه شوروي در منطقه بود كه آن
برژينسكي به صداقت ضد رسيم   كه مي1979به تابستان. ناميد  مي

- 23 لوس آنجلس)241صفحه  (".كند يدا ميكمونيستي خميني اطمينان پ

12-2005«    

 بودن آيت اهللا ها CIAاز جمله ايجنت  – در پايان معرفي نكات مهم

قاي آ توسط ”Robert Dreyfuss“ از كتاب -  به شمول شخص خميني
در مركز ديد خوانندگان محترم قرار مرتضي محيط اين قلم بايد اين نكته را 

 كه بعد از سركوب وحشيانه و - يس جمهور امريكا مشاور امنيتي رئ :  بدهد
 ايران به صداقت ضد كمونيست بودن خميني 1357 پيشتازان انقالب ةخاينان

راستي ه زند ، ب  مي"تأئيد" وي مهر "استقالل" بر - اطمينان پيدا مي كند 
 در اين CIA و ارتباطش با   ونقش پنهاني خمينيCIA  ةاز بازي  پشت  پرد

  آنقدر مخفيانه سازمان داده CIA  آيا عمليات ؟ ست نمي دابازي چيزي ن
كه يكي از مغز  ( جمهور امريكا هايمشاور امنيتي رئيسمي شد كه ؛ حتا 

هاي متفكر سياست خارجي امپرياليزم امريكا مي باشد و دستانش در خون 
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!  هم از موضوع بي خبر مي ماند ؟) خلق هاي جهان  رنگين است
زماني كه تحصيالتش را در مونتريال ) برژينسكي...( كارتر ومشاورپولندي تبار

هاروارد  شده در ) دانشگاه(  شامل پوهنتون 1953كانادا به پايان رساند در 
از ديد اين قلم نخبه هاي اين . رشتة علوم سياسي دوكتورايش را گرفت 

  ... .مي  نمودند CIAپوهنتون را هر طوري  مي بود وارد چنبر سازمان  

  

  ، اجراي احكام قصاص ة نحوةآئين نام" نگاهي به بخشي از -8

  : درجمهوري اسالمي ايران "اعدام و شالق رجم ، قتل ، صلب ،     

  
 ايران "در نشرية كنم كه نويسنده   آغاز مي"...   آئين نامه "از آن بخش 

   : نوشته"استار 
  

 گذرد نه فقط سال از اجراي اين مجازات هاي خشن و نا انساني مي ...   «
  ة طي آئين نامه اي نحوتا كنون  قدمي براي لغو آن بر نداشته است كه اخيراً

متن اين آئين نامه ... اجراي انواع اين مجازات ها را نيز مشخص كرده است 
 ]قوس[ آذر19 رسمي جمهوري اسالمي به تاريخ ةروزنام ... ةكه در شمار

رهفته ها و ماه هائي كه دهد كه درست د  درج شدن است نشان مي1382
گو با مقامات غربي از بهتر شدن وضع  و موران جمهوري اسالمي در گفتأم

حقوق بشر در ايران سخن مي گفتند و براي نمونه لغو مجازات  سنگسار را 
به آنان وعده مي دادند نه تنها چنين قصدي نداشتند ، بلكه در حال تنظيم 

صويب اين آئين نامه را بايد كار مشترك دو تهيه و ت...  آن بوده اند ةآئين نام
  . مجريه و قضايه جمهوري اسالمي ايران دانست ةقو

  آئين نامه ، همانطور كه از عنوان  آن بر مي آيد  تنها به موضوع شالق و 
صورت روزمره  رواج دارد  اكتفاء نمي كند ه اعدام كه در جمهوري اسالمي ب

را ) به صليب كشيدن ( ار ، قتل و صلب و بلكه مقوالتي ديگر از جمله سنگس
شايد براي غالب ايرانيان  كه شاهد خشونت هاي .  نيز در بر گرفته است 
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فراوان و بي حد جمهوري اسالمي بوده اند باور كردني نباشد كه انواع 
مجازات  هاي خشونت بار و آدم كشي قانوني در اين جمهوري از نمونه هاي 

. فراتر مي رود  و به حدي باور نكردني مي رسد  آن به  مراتب ةشناخته شد
و قوانين (عالوه بر اين ،  نويسندگان و تصويب كنندگان اين  آئين نامه 

چنان با خون سردي و   سنگدلي از اجراي مجازات ها سخن ) مربوط به آن
  .مي گويند كه گوئي كمترين احساس انساني  در آنان يافت نمي شود 

  :   مي گويد  آئين نامه14 ةدر ماد
اجراي قصاص نفس ، قتل  واعدام ممكن است  به صورت حلق آويز به « 

 آتشين  و يا اتصال الكتريسيته و يا به نحو ديگر ة دار ، و يا شليك اسلحةچوب
 ة چوبةاعدام به وسيل»  .   رأي انجام گيرد ةبه تشخيص قاضي صادر كنند

ر جمهوري اسالمي بوده  آتش  روش غالب آدمكشي قانوني دةدار و يا جوخ
خوانيم كه  استفاده از برق نيز براي اين كار مجاز شناخته  اكنون مي. است 

 كردن "مدرن"مقامات جمهوري اسالمي ايران ظاهراً  براي . شده است 
شيوه هاي آدم كشي  خود ، اين روش را كه در برخي از ايالت هاي ابر قدرت 

  ...  را مجاز دانسته اند  ز پسنديده و آناعدام  رواج دارد ني) امريكا(جهاني  
 ياد شده همانطوري كه ديده مي شود  به شيوه هاي ياد شده  ةدر ماد

 به نحو "اكتفاء نمي كند  و بلكه عالوه بر آن به قاضي اجازه مي دهد  كه 
به موجب اين ماده  ، قاضي مي تواند  به هر نوع .  اسير را بكشد "ديگر

وي محكوم ر گرفته تا از بلندي پرت كردن و ديوار بردلخواه، از گردن زدن
خراب كردن و سنگسار كه  در جمهوري اسالمي ايران و  افغانستان طالبان  

 ابداعي ديگري  كه خود ةو عربستان سعودي رايج بوده است ، و يا هر شيو
بينديشد و يا بتواند از دوران بربريت  بشر اقتباش كند ، آدم را به كشتن 

به عبارت ديگر   آئين نامه  هيچ حد و مرزي براي خشونت و سبعيت  . دهد 
آئين نامه اي كه در سال هفتم حكومت .  نمي شناسد " قتل و اعدام "در

آقاي خاتمي ظاهراً براي نظم دادن به كار قاضيان و مجريان قتل و اعدام 
   . تنظيم شده  در عمل راه را براي اعمال  هر نوع خشونت باز گذاشته است
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  " تشريفات خاص اجراي حد رجم "  مبحث چهارم اين  آئين نامه كه به 
 اجراي اين ة تبصره نحو2 ماده و 3اختصاص يافته است  وطي )  سنگسار(

الزم "در اينجا مي خوانيم  كه . مجازات ضد انساني را توضيح داده است 
 " باشند است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان  اجراي حــد حضور داشته

موظفند بدواً  محل اجراي حد را به كيفيت "موران أهم چنين م .  )21ماده (
 قانون مجازات اسالمي حفر نموده و مقداري سنگ به 102مقرر در ماده 

  همان قانون  در محل اجراي حكم آماده كنند 104 مقرر در ماده ياندازه ها
ي كند كه در چه شرايطي  ين مي بعدي ، آئين نامه تعةدر ماد . )21ماده  ("

عالوه  بر اين، .  حكم  يا شاهدان بايد بزنند ةسنگ اول را  قاضي صادر كنند
كند كه چگونه محكوم مي تواند در صورتي كه  در يك تبصره مشخص مي

زنا به اقرار خود اوثابت شده باشد  با فرار از گودال ،  خود را از مرگ نجات 
س  قانون مجازات اسالمي ، براي سنگسار ، فراموش  نكنيم كه بر اسا. دهد 

كنند ،  و در اين صورت معلوم  مرد را  تا كمر و زن را تا سينه زير خاك مي
شانس )  حتا صرفنظر از قدرت جسمي متفاوتشان(است كه كدام يك ازآنان 

و . بيشتري براي بر كشيدن خود از گودال و فرار از مرگ زجر آور خود دارند 
 زجر كشي ة حاضر در صحنه كه وظيف"مؤمنين"ينم كه باز فراموش نك

مالً با قساوت بيشتري  ــمحكوم به سنگسار را به عهده دارند مردند ،  و ع
  .كنند   مرگ پرتاب مي"كومــمح"وي زن ـنگ پاره  هاي خود را به ســس

  آشنا مي "ب ــ تشريفات خاص اجراي حد صل"در محبث پنجم  ما با  
  :   آئين نامه مي خوانيم 24 ةشويم  در ماد

 دار كه شبيه صليب تهيه  شده ة در اجراي حد صلب محكوم را به چوب" 
،  در حالتي كه پشت به صليب  و رو به قبله بوده  و پاهايش مقداري از 
زمين  فاصله داشته باشد آويزان كرده و دست هاي وي را به دو چوب افقي و 

و به مدت ســه روز  تحت حفاظت و پاهايش را به چوبه عمودي  مي بندند 
.  چنين است "مورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند أمراقبت م

دو هزار سال پس از داستان به صليب كشيدن مسيح ، جمهوري اسالمي 
 زجر آور را  براي كشتن يك انسان به كار مي  گيرد  و در ةايران اين شيو
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در اينجا .    آئين نامه مي   نويسد اوج جنبش اصالح طلبي خود براي آن
ولي تصور كنيم كه . قاضي مربوطه حكم را  صادر مي كند و مي رود 

موران انتظامي بايد پيوسته مراقبت زجركشي انساني باشند كه بر صليب أم
البته  اگر محكوم . آويزان شده و زير  چشم آنان  به تدريج جان مي دهد 

 باشد ممكن از اين شكنجه سه شبانه روز جثه اي قوي و بدني سالم داشته
ي سه روز ، ا   ياد شده مي گويد كه پس از  انقضةماد. جان سالم به در ببرد 

او را از چوبه دار   پائين مي آورند  ، اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم 
 يعني باز در جمهوري "كنند  مذهبي دفن و در غير اين صورت  او را رها مي

 ضعيف ها اند كه بايد از طريق صلب يا سنگسار زير شكنجه جان اسالمي
  . دهند 
 ياد شده كه همين چند ماه پيش  تصويب گرديده و به ةآئين نام... 
  اجراء گذاشته  شده است  سندي رسوا و تكان  دهنده از خشونت و ةمرحل

سند اين .  قانوني و سازمانيافته درجمهوري اسالمي به شمار مي رود ةحشيان
نشان مي دهد كه خالف ادعا هاي رهبران اين جمهوري در مجامع بين 
 المللي ، و داعيه هاي مدنيت و حقوق بشري كه از چند گاهي سر داده مي

شود ، جمهوري اسالمي همچنان صحنه هاي اعمال سبعانه ترين و ضد 
انساني ترين شيوه هاي  مجازات دوران وحشت بشري است و با جهان مدرن 

يراتي يجمهوري اسالمي را  نه تغ.  ساني امروز كمترين ميانه اي ندارد و ان
 ةكه  اصالح طلبان در چند سال اخيردر روبناي آن ايجاد  كرده اند  و يا چهر

خندان آقاي  خاتمي ،   بلكه نهاد هاي قدرتمند واليت فقيه و نهاد هاي 
گسار و دست و پا وابسته به آن و از جمله قوه قضائيه  و شالق و كشتن و سن

هم (و وقتي كه شش سال .  بريدن و به صليب كشيدن تعريف مي كنند 

 پس از آغاز ) ... -  مي باشد  پوره نه سال 2007اكنون كه نهم ماه مي سال 
جنبش اصالح طلبي ما  شاهد صدور چنين   آئين نامه   هائي هستيم ، آيا 

 رژيم باقي مي ماند ؟ هنوز هم جائي براي سخن گفتن از اصالح پذيري اين
                                              ) 2004 اپريل 16مؤرخ »   ايران استار«   نشريه هفتگي 508  ةشمار( »   
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  دان هاي ـ چگونگي   شكنجه و اعدام درزن-9

  : )از ديد ايرج مصداقي ( جمهوري اسالمي       

  

له را دنبال أحوصله مندي تا اينجا مسبا ابراز سپاس از خوانندگاني كه  با 
كشتار ، اعدام و اعدام  هاي دسته  را به زجر ، شكنجه ، كرده اند ، توجه شان

طور غير رسمي و غير علني و در  خفاء ودر تيرگي شب هاي  ه جمعي  كه ب
  .هولناك در زندان هاي جمهوري اسالمي  به وقوع پيوسته ؛ جلب مي نمايم 

  كتاب  در مورد  زندان هاي رژيم  شاه و جمهوري نمي دانم چه تعداد
در ميان خاطراتي كه مربوط  زندان هاي رژيم . اسالمي نوشته شده است 

شاه مي شود يك اثر آموزنده و معروف كه به زبانهاي عربي و انگليسي نيز 
 جنبش انقالبي ايران   اشرف دهقاني  تحت ةترجمه شده از شخصيت برجست

. دهد را نشان مي1352 بوده كه چاپ اول آن سال "اومت  مقة حماس"عنوان
 به مفهوم برداشت –اين زنداني دوران شاه، تصوير روشن و رئالستيك 

 حوادث و وقايع خونبار داخل زندان هاي شاه را پيش چشم -ديالكتيكي 
مي گذارد ، چنانكه اين اثر پر اهميت شكل كتاب آموزشي را براي خواننده 

رز ايران ، افغانستان ، منطقه و كشور هاي امريكاي التين سازمان هاي مبا
  [*]. گرفته است 

  

  

 "درجدال با خاموشي"زير عنوان اين اثر صورت تكامل يافتة  زماني كه -  [*]
 نقدي بر آن  2007/ جدي  / 26به دسترس اين قلم قرار گرفت، به تاريخ 

ثري از نماد مبارزه و  در جدال با خاموشي ا"تأملي بر  كتاب « ( تحت عنوان 
نوشتم كه  به عنوان اولين نقد در زير » ) اشرف رهقاني  ( "مقاومت ايران

 ةرا غرض مطالع عنقريب آن.  كتاب در سايت سياهكل بر قرار گرديد ةكليش
  خواهم " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "خوانندگان گرامي در پورتال 

  ].فرستاد  
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ه و اعدام و كشتار هاي دسته جمعي در  زندان  در رابطه با زجر و شكنج
. هاي جمهوري اسالمي نيز كتابهاي بسياري نوشته و چاپ شده است 

را سياه چال   اين نوشتار كه مهمترين سالهاي زندگي مبارزاتي اشةنگارند
هاي هراس انگيز  و هولناك زندان  مخوف ومشهور پلچرخي ازوي گرفته 

 اثر مربوط به خاطرات زندانهاي  رضا شاه و است ، تا كنون توانسته  چند
خميني جالد را دستياب و  مطالعه  نمايد، كه خاطرات داكترغفاري  و ايرج 

 نه "(نام ه اين قلم از كتاب  ايرج مصداقي ب. مصداقي شامل آن بوده است 
كه در چهار جلد منتشر شده ، از جلد  ) " غروب سپيده –زيستن نه مرگ 
در زندانهاي جمهوري اسالمي از   ابتداء ...  انواع شكنجه و اول آن  در مورد

  هم ميهنان قرار  ةتا كنون، فراز  هائي را انتخاب و در معرض ديد خوانند
دهم  تا به آنعده  ازهموطنان طرفدار حزب وحدت و سرداره هاي خون  مي

آشام و پليدش مزاري ، محقق و خليلي، به خصوص جمعيت اسالمي و 
ار مسعود كه زير   تأثير ستايش هاي آميخته با كرنش قلم   به شوراي نظ

كه بنا بر  [ دستان اين باند ها از برادر بـزرگ شـان جمهوري اسالمي 
مصلحت آمران روسي شان با  واواك جمهوري اسالمي ايران ارتباط 
استخباراتي برقرار  ساخته و از آن  خوان نعمت نيز مي خورند ، مثل قوي 

مصطفي كاظمي وهمرديفانشان كه   بعداً تذكري در   مورد شان كوشان ، 
قرار گرفته  ؛ همچنان نوشته ها ، خطابه ها و صحبت هاي ]  داده خواهد شد

كساني را كه در جريان سالهاي درد آور پناهندگي در آن كشور تن به خيانت 
م و به وطن داده به عضويت اين سازمان  جهنمي درآمده و براي منافع آن قد

 خيمني و خامنه اي و باند ساخته  شدة آنها ، ةقلم زده ، به تطهير و تبرئ
ند  و تبليغات شان را با نيت پاك  ايعني باند وحدت  در افغانستان مشغول

وبدون چون و چرا مي پذيرند ، همينطور تبليغات سيستماتيك اعضاي  
شاعر وكاركنان كه زير پوشش هاي مختلف ، مثل فلمساز و [ايراني واواك را 

فني در پروژه هاي تخنيكي و فرهنگي در افغانستان مشغول كار جاسوسي  
گـوارا ه به نفع جمهوري اسالمي  بوده و مسعود را برتر از ناپليون  و مائو و چ

 و "غـوث" و "قطب" و "ولـي"و هـوچي من جلوه داده به  وي مرتبه 
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]  ساخته اند   ]* [» نفسآتش سيد مهدي «  اعطا نمـوده و از وي "ابـدال"
نمايند ، كمكي كرده باشد ، تا شناخت  بيشتر و بهتر از واقعيت  باور مي

  .نهايت پليد رژيم جمهوري  اسالمي وابسته به امپرياليزم  پيدا نمايند 
 شكنجه هاي جسمي و -  شكنجه ة جلد اول كتاب در بار263در صفحه 

 ، دادگاه ، پيش از اعدام و به رواني در دوران باز جوئي ، زندان ، بهداري
هنگام اعدام و تداوم آن پس از آزادي از زندان ، شكنجه    هائي كه بر 

  :؛ چنين آمده ... خانوادة زندانيان اعمال  مي شد ؛ گونه هاي شكنجه و 

 تمامي رژيم هاي سركوبگر   استفادة گسترده از شكنجه را به عنوان «
 براي دستيابي  به اطالعات به منظور  اصلي ترين و كارساز ترين  ابزار

  هاي مترقي  سازمان  نيرو هاي دستگيري ، سركوب ، فرو پاشي و نابودي 
  

  
( دو سه تن ازديپلماتهاي جمهوري اسالمي از جانب مركز شان ]   *[ 

 "مرض العالج"دستور دريافت كرده  بودند كه به خاطر تداوي ) واواك 
ن به پنجشير را متحمل شوند و از قبر اطفال شان رنج مسافرت از ايرا

را در گلوي اطفال  خاكي بر داشته آن)  احمد شاه مسعود قهرمان(آنجناب 
معصوم خود  بمالند  ومدتي بعد باخوشي  به مردم منطقه بگويند كه تب 
دايمي طفل شان كه در ايران معالجه نشده بود، برطرف شده و صحت ياب  

شايد اعضاي .  ديپلمات شده چنين كردند اين جنايتكاران... . گرديده 
 اطالع حاصل كرده بودند كه مردم -  1330 سالهاي - سفارت ايران از گذشته 

آتش "به زيارت سيد مهدي ) "سياه سرفه"(كابل به خاطر برطرف شدن  
واقع در ميدان هوائي  سابق ( كه يك منزل از سطح زمين پائين بوده "نفس

ه با انگشت شهادت  مقدار خاك آن مرحوم را رفت)  در غرب سفارت امريكا
را  به داخل گلوي طفل يا كودك شان  فرو برده به دورا  برداشته بعداً آن

  ]   وي   شفاء   يابد"خراسك "دورا غشاي مخاطي وي مي ماليدند تا 
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  . مبارز و مخالف خود مي شناسد 
ر دنيا آن چه  كه رژيم جمهوري اسالمي را از ديگر رژيم هاي سركوبگ

متمايز مي كند ، تداوم شكنجه ، آزار و اقدام هاي خود سرانه و غير انساني 
بعد از دوران بازجوئي و در دوران تحمل كيفر و حتا بعد تر در هنگام آزادي  

 اقدام هاي سركوبگرانه تا آنجاست  كه خانواده و ةدامن.  از زندان است 
  »  . كودكان  زندانيان  را نيز در بر مي گيرد 

  ةنويسنده ، شايع ترين انواع شكنجه را در دوران بازجوئي به دو دست
توضيح ) طور مفصله ب( صفحه 16را طي   تقسيم كرده و آنانيجسمي و رو

  :داده است
  : را درذيل دنبال مي نمايم مصداقي حال نوشته 

  

  :  شكنجه در دوران   باز جوئي -  1«   

  

ر دوران بازجوئي در زندان هاي رژيم  هائي كه دنواع شكنجه شايع ترين ا
  . اعمال مي شوند ،  مي توان به دو دسته جسمي  و روحي تقسيم كرد 

  

  مي شكنجه هاي جسـ1- 1

  زدن و شكنجه هاي توأم با آن] كيبل[ كابل 1- 1-1
 زدن كابل در قطر هاي گوناگون در مراحل مختلف شكنجه به كف پاها -

   در دهان زنداني فرو كرده اند؛در حالي كه كهنه اي كثيف يا جوراب
   زدن كابل به پشت و كمر و باسن ؛-
  ، آلت تناسلي ؛)حد سر در گوهر دشت (  زدن كابل به سر -
  بانداژ شده ؛  كابل زدن  روي پاهاي شكنجه شده و  -
 كشيدن جسم سخت ، نوك تيز يا برس سيمي به پاهاي شكنجه شده -

  و بي حس شده ؛
  ال و پائين پريدن روي پاهاي شكنجه شده ؛  اجبار زنداني به با-
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   لگد كردن پاهاي شكنجه شده با پوتين ؛-
   قطع عضو زير كابل ، قطع انگشت و ناخن ؛-

در واقع اين . هيچ شكنجه اي درد ناكتر از زدن كابل به كف پا نيست 
  .نوع شكنجه ، كار ساز ترين ، وحشيانه ترين و شايع ترين نوع شكنجه است 

 كيبل زدن و شكنجه هاي توأم با آن "  ي در زير هر عنوان مثالً مصداق[
 مربوط  به نوعيت هاي مختلف شكنجه توسط كيبل ة چند و چندين پيكر"

را كه در باال  به آن پرداخته شد ، توضيح كرده و اين قلم  براي فشرده 
 ساختن  عنوان هاي بعدي صرفاً به درج   يك  يا دو  پيكره  مربوطه  بسنده

 تمامي پيكره هاي زير هر عنوان موجب تلف شدن ةمي نمايد ، تا  مطالع

  ]توخي . وقت و مالل خاطر خواننده نگردد
  : آويزان كردن 1-1- 2 
  ؛) همچنان پاها (  آويزان كردن فرد از سقف به وسيله دست ها -
(  جوجه كباب ، نوعي از بستن زنداني و توأم كردن آن با ضربات كابل -

  ؛  )نه اي در اتاق ما ،  خود به ديدن آن اعتراف كردهادي خام
   سـوزاندن-1- 3-1
 سوزاندن با فندك ، سوزاندن با نفت و گازوئيل و سوزاندن عورت با -

نامه محمود محمودي يزدي يكي ازنمايندگان منتظري در ( چوب گازوئيلي
 كه در كتاب خاطرات منتظري نقل 66 )عقرب(زندان ها به خميني در آبان

  ؛) شده 
 روشن كردن شمع زير بيضه ها كه از آن به عنوان مراسم جشن تولد -

 روحانيت در تهران به كار برده  ةدر رابطه با متهمان دادگاه ويژ( ياد مي شود 
  ) موثق شنيده ام از يك منبع كامالً. مي شد 

  : ضـرب و شـتم -1- 4-1
وردن كتف از جا در آ) قبرغه( شكستن دست و پاي زنداني ، دنده -

  ؛... و) شانه(
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چند نفر باز جو زنداني را در ميان خود به شكل توپ .  توپ فوتبال -
  فوتبال با ضربات مشت و لگد به يكديگر پاس مي دهند ؛

  : انواع ديگر شكنجه -1- 5-1
قرار دادن بيضه ها در يك گوي ويژه ( سـنگين به بيضه ؛ ة بستن وزن-

د درد وحشتناكي كرده و باعث بيهوش كه به بيضه ها فشار آورده و تولي
  شدن زنداني مي شود ؛

بستن فرد و چكاندن قطره هاي آب روي سر او كه در .  قطره چكان -
هادي خامنه اي در اتاق ما اعتراف به ديدن آن ( دراز مدت كار ساز است 

  ؛) كرد 
  : تجاوز ، تهديد و سوء استفاده جنسي -1-1- 6
و ... ( ط بازجويان ، حكام شرع ، پاسداران و تجاوز به زنان  زنداني توس-

  .. .)تجاوز جنسي به مردان ، و
   استعمال اشياي سخت در  مقعد مردان به منظور تحقير آنان؛-
  : شكنجه و آزار و اذيت در بهداري -1- 7-1
وكشيدن دندان (  عمل جراحي بدون بي هوشي و يا بي حسي موضعي -

  ؛) بدون استفاده از داروي بي حسي 
 فرو كردن پنس و جسم تيز در زخم هاي ناشي از شكنجه توسط بازجو -

  در بهداري ؛
  

  : شكنجه هاي روحي- 2-1

  : شكنجه هاي روحي زنداني در ارتباط با خانواده -1- 1-2
   گرسنگي دادن به طفل شير خوار براي فشار  روي مادر؛-
 فرياد  شكنجه كردن اعضاي خانواده در مقابل ديدگان زنداني ، شنيدن-

در زير ... هاي استغاثه آميز و   ملتمسانة همسر ، پدر و مادر ، فرزند و
  شكنجه ؛

  : خرد كردن شخصيت زنداني1- 2-2
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 اجبار زنداني به در آوردن صداي حيوانات مانند   عرعر كردن ، پارس -
  ؛.. )  و" گه خوردم"وبر زبان راندن عبارات تحقير آميز چون (كردن 

  ... : نوعي و  اعدام  مص2-1- 3 
طناب به دورگردن  زنداني ( اجراي  نمايشي مراسم دار زدن زنداني ، -

پا ها از روي . انداخته شده و به آهستگي و به احتياط وي را باال مي كشند  
اين عمل چندين . زمين جدا شده و حالت خفگي به زنداني دست مي دهد 

  ؛) بار تكرار مي شود 
در شب به منظور آماده شدن براي اجراي حكم  فرا خواندن هاي متوالي -

و تهديد به اعمال شكنجه  هاي وحشيانه و ( اعدام و منتظر نگهداشتن وي ؛ 
با توجه به سوابق امر و تجربيات زنداني ، تنها شكل ( كشتن زير شكنجه 

  ؛  ) تهديد نداشته 
  : اجبار زنداني به ديدن صحنه هاي دلخراش -1- 4-2
ه صحنه هاي اعدام و اجبار آن ها به شركت در جوخه  بردن زندانيان ب-

  اعدام ، زدن تير خالص ، حمل جنازه ، دادن شعار عليه قربانيان ؛
و نشان ...  اجبار زنداني به ديدن  صحنة دلخراش اعدام همسر ، برادر و -

  ؛... دادن پيكر درهم شكسته   شدة فرزند ، همسر ، برادر و 
  ... :فرادي و   چشم بـند سلول ان-1- 5-2
 استفاده از چشم بند در مراحل دستگيري ، بازجوئي و شكنجه كه گاه -

  تا  ماه هاي متوالي ادامه مي يابد ؛
ونداشتن (  بيدار  نگهداشتن زنداني براي ساعت ها  و روز هاي متوالي -

  )مالقات با بستگان درجه يك 
  : شكنجه و آزار و اذيت در دادگاه -2-1- 6
   زنداني در دادگاه توسط حاكم شرع  ضرب و شتم-
ال در مورد آمادگي ؤ اعمال فشار روي زنان زنداني از طريق طرح س-

اين ه شان براي ازدواج با پاسدار و افراد حزب اللهي سوءاستفاده هاي زيادي ب
ترتيب به ويژه از زندانيان تواب در كليه مراحل  بازجوئي و دوران زندان به 

  عمل آمده است  ؛
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كنجه و رفتار وحشيانه پيش از اعدام ،  به هنگام اعدام و  ش-2

  :تداوم آن بعد از اعدام 

 شليك در رحم و بيضه زنداني، تأخير در زدن تير خالص به زنداني به -
منظور جانكاه تر كردن مرگ ، شليك از كمر به  پائين و رها كردن زنداني ، 

در (به گور كردن افراد ، زنده  )كيبل( مرگ در زير شكنجه و ضربات كابل 
  ؛ كشيدن خون زنداني قبل از اعدام ،) شهرستان ها اتفاق افتاده است

  ؛) حامله( تجاوز به زنان باكره قبل از اعدام و اعدام زنان باردار -
  

دوران سپري كردن   شكنجه هاي معمول و رايج درطول- 3

  :محكوميت 

  :   نگهداشتن زندانيان در فضاءهاي كوچك - 1-3
ي دادن ده ها زنداني در سلول هاي مجرد  با مساحت  كمي بيش از  جا-

  قزل حصار و عدم  برخورداري از حد اقل نور و هوا ؛) زندان( متر مربع در  4
 حبس كردن زنداني در سلول  هاي انفرادي بدون امكان مطالعه ، -

ت و  و سالها  كه گاه سلول فاقد زير انداز ، موك هابراي  ماه... هواخوري و
  پتوي كافي بود ؛

  : بي خوابي و سر پا نگهداشتن - 2-3
 اجبار زنداني به سر پا ايستادن و نخوابيدن در زير هشت بند  روز هاي -

كه ديگران شب ها را در طول راهرو بند و سلول ها گوش تا  متوالي در حالي
گوش در كنار هم خوابيده بودند و زنداني باديدن آنها مجبور به تحمل 

  ط فوق العاده  وحشتناكي مي شد ؛شراي
     بيخوابي مزمن به خاطر نبود جاي خواب ، روشن بودن چراغ اتاق -

  لگد زدن به در سلول هاي انفرادي در نيمه هاي شب ؛... در شب و
  : قفس ، واحد مسكوني- 3-3
   نشاندن زنداني در جعبه  با چشم بند  براي  ماه هاي طوالني؛-
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 روي تخت و بستن دست و پاي وي به تخت ،  خواباندن زنداني بر-
  همراه با داشتن چشم بند براي ماه هاي متوالي ؛

  : انواع ديگر ي از شكنجه و آزار و اذيت معمول در زندان- 4-3
 اجراي حكم شالق در هر و عده براي زندانيان  ماركسيست كه نماز -

  ؛ ) 67بعد از قتل عام ( نمي خواندند 
 نگهبانان و پاسداران مرد از زندانيان كم سن و  جنسي ة سوء استفاد-

  سال ؛
  

  : شكنجه هاي رايج در دوران تسلط بهزاد نظامي در قزل حصار- 4

   زدن موي سر زنداني و ريختن آن در توالت و اجبار او به خوردن آن ؛-
   اجبار زندانيان به زدن كابل به دوستان شان ؛-

                                                                                                      

  : شكنجه ، آزار و اذيت و فشار هاي روحي -5

  اعمال روش هاي تحقير آميز و ايجاد شرايط آزار دهنده براي - 1-5   « 
  :آزادي زندانيان 

 عدم آزادي زندانيان پس از اتمام محكوميت و ابالغ حكم جديد و يا -
در زندان مي )  احراز توبه(وي ـكه  تا اطالع ثان انويه مبني بر اينحكم ث
  مانيد ؛

 الزام به نوشتن انزجار نامه و  شركت در مصاحبه هاي اجباري به منظور -
  آزادي از زندان ؛

  : فشار  هاي   ايدئولوژيك - 2-5
ؤوالن ـ اجبار به انجام مصاحبه ، اعالم انزجار در جمع ، همكاري با مس-
  ؛) در مقاطع گوناگون ( دان ـول دوران زنـدر ط... ان وزند

 به هنگام رفتن به " خميني اي امام" اجبار زنداني  به خواندن سرود  -
  هوا خوري؛ بخش نوار هاي نوحه  و زاري از بلند گو هاي بند ؛

  : ايجاد فشار از سوي تواب ها - 3-5
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  صر خود فروخته ؛ اجبار زندانيان به فرمانبرداري از تواب ها و عنا-
 كنترول دايم  زندانيان از طريق تواب ها و عناصر بريده و ارائه گزارش  -

  لحظه به لحظه از اقدامات  زندانيان به بازجويان و مقامات زندان ؛
  : ايجاد محدويت در استفاده از   توالت و حمام- 4-5
ي    دقيقه برا20(  عدم فرصت كافي  براي استفاده از توالت و حمام -
  ؛)  نفره 100 تا 80اتاق 
 اجازه ندادن  به زنداني براي رفتن به توالت هنگام لزوم و نياز فوري،  -

  مجبور شدن زنداني به رفع حاجت در حضور ده ها نفر ؛
اشتراكي (  فشار روحي شديد به  واسطة اعمال مقررات ضد كموني - 5-5

: (  
نوعيت آموختن زبان   ممنوعيت گفت و گو و تماس با افراد سلول ؛ مم-

  ؛ و ممنوعيت آموزش به ديگران ؛... خارجي و
زندانيان حق نداشتند با .  اجبار افراد به بايكات كردن هم اتاق شان-

  زنداني بايكات شده صحبت نمايند ؛
  ...: آزار و اذيت روحي از طريق سياست ادغام زندانيان و-5- 6
اك ؛ هم سلول كردن  ادغام زندانيان سياسي و عادي و بعضاً خطرن-

با زندانيان سالم ) سل ريوي ،غدد لنفاوي ، سل استخوان (  زندانيان  مسلول 
  .در انفرادي گوهر دشت كه منجر به شيوع بيماري سل در زندان شد

   نگهداري زنداني در سلول انفرادي به همراه زنداني روان پريش ؛ و -
  اجبار زنداني به كار در كارگاه زندان ؛ 

ر زندان پلچرخي ، در زمان تجاوز و اشغال افغانستان توسط سوسيال د[  
 اجباري نبوده  شكل "كارگاه زندان پلچرخي "امپرياليزم شوروي ، كار در 

كه زندانيان بي پايواز و بي بضاعت دچار مشكل بي  داوطلبانه داشت ؛  با آن
دان پول قابل  و مي ديدند كه در كارگاه زن( پولي و كمبود مواد غذائي بودند 

كه در ميان  زندانيان روي اي توجهي به زندانيان تسليم شده و شرف باخته 
 مبارزاتي آزاديخواهانة ور؛ مگر به هويت و غر) ي نداشتند ؛ مي دادند ئو آبرو

خود ، مردم و كشور خود ، ارج بي انتها قايل بودند ؛ ابداً حاضر نشدند كه تن 
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ياست هاي اطالعاتي خاد زندان قرار لت داده درخدمت سذبه پستي و م
  ]توخي.  بگيرند و به دشمن اشغالگر خدمت نمايند 

  : اقــدامات آزار دهنده- 7-5
   زدن موي سر زندانيان  از ته  و اجبار آن ها به پوشيدن لباس زنانه ؛-
   اجبار زنان به سر كردن چادر سياه ؛-
  : محروميت از امكانات محدود زندان- 8-5
بند ها و تخريب و سايل دست ساز زندانيان ، اموال آنان و گاه  حمله به -

  همراه با جريمه نقدي زندانيان ؛
  : تحقير و توهين مداوم- 9-5
 اجبار زندانيان ماركسيست و غير مذهبي به انجام فرايض ديني مانند -

  ...نماز ، روزه و 
 و  تحقير زندانيان غير مذهبي و غير مسلمان با نجس خواندن آن ها-

  )مانند استفاده از توالت عمومي ( اعمال محدوديت هاي در رابطه با  
  : نگاه داشتن تيغ باز جوئي و شكنجه و اعدام بر سر زنداني- 10-5

زنداني و تهديد دايم او مبني بر تجديد ) دوسيه (  مفتوح بودن پرونده -
  بازجوئي ، شكنجه و محاكمه ؛

ان زندان به منظور تجديد  تداوم شكنجه و باز جوئي در طول دور-
  محاكمه و افزايش  حكم ؛

   

  : فشار روي زندانيان روان پريش - 6

 ضرب و شتم شديد زندانيان روان پريش در يك پروسه طوالني براي -
  اطمينان يافتن نسبت به صحت بيماري آن ها؛

   نگهداشتن زندانيان روان پريش در وضعيتي بغايت اسفناك ووارد -
 جنسي ةشار هاي طاقت فرسا  و همراه با تجاوز و سوء استفادآوردن انواع ف

  به منظور اطمينان يافتن  نسبت به صحت بيماري آنها ؛
  



        

                                                                            كبيرتوخي                                                . . .با درنگي مختصر، بر پاره اي از           
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
 

٧۵  
  

  : آزار و اذيت كودكان زندان به خاطر والدين شان - 7

 حضور كودكان در شكنجه گاه به هنگام   شكنجة والدين و تحمل فشار -
  هاي بعدي ناشي از آن ؛

تن شير خشك ، پوشاك مناسب ، پوشك ، دارو هاي  محروميت از داش-
محروميت از تنفس آزاد ، بازي ، ديدن كودكان هم سن و سال ...( مورد نياز و

  ؛...) داشتن اسباب بازي و
  

  : فشار  روي خانواده هاي زندانيان و اعدام شدگان -8

  : آزار و اذيت و شكنجه روحي در گورستان- 1-8
 مادران و همسراني كه  ةازجوئي و شكنج ضرب و شتم ، دستگيري ، ب-

در بهشت زهرا و گورستان خاوران بر سر قبر هاي فرضي فرزندان شان تجمع 
و دفن كردن مجدد جنازه در محل هاي كه گفته مي شد ( مي كردند ؛ 

زندانيان سياسي در آنجا به خاك سپرده شده اند به منظور جلوگيري از 
  تجمع خانواده ها ؛

اذيت خانواده هاي قرباني  به هنگام اعالم خبر اعدام فرزندان  آزار و - 2-8
  : شان
 اطالع دادن به  خانوادة بعضي از دختران اعدام شده مبني بر اين كه -

در اين . فرزند شان پيش از اعدام به عقد يكي از پاسداران در آمده است 
پول به  رابطه پاسدار مربوطه به همراه يك جعبه شيريني  و مقداري اندكي 

  خانوادة مورد نظر مراجعه  مي كرد ؛
 زندانيان اعدام شده براي ابراز خوشحالي نسبت ة در خواست از خانواد-

  به  اعدام فرزندان شان ؛
  : قرار دادن  خانوادة اعدام شدگان در بال تكليفي- 3-8
 عدم پذيرش  مسؤوليت دستگيري زنداني  و قرار دادن خانواده ها در -

 اين موضوع در  واقع يكي از علت هاي اصلي باال رفتن آمار .بالتكليفي 
  مفقود شدگان بوده است ؛
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  : آزار و اذيت خانواده زندانيان سياسي به هنگام مالقات - 4-8
   ايجاد فضاي رعب و وحشت به هنگام ديدار خانواده با زنداني؛-
     ؛) طالق( فشار روي همسران بعضي از زندانيان سياسي براي جدائي-
  

  : تداوم  شكنجه و آزار بعد از آزادي از زندان-9
    پيكرة آن 5 پيكره تذكار يافته كه اين قلم به  19در زير عنوان فوق ( 

  )با گذاشتن ستاره   بسنده مينمايد 
 گرفتن تعهد و  امضاء از زنداني مبني بر عدم تماس با  زندانيان آزاد -*

  واده هاي   شهداء ؛شده  و خانواده هاي آنان و به ويژه خان
 دستگيري  گستردة زندانيان سياسي آزاد شده به هنگام بروز بحران -*

  هاي اجتماعي و آزار و اذيت آنها ؛
   ربودن ، شكنجه و سر به نيست كردن زنداني پس از آزادي ؛-*
كه  در صورت تماس گروه ها يا   گرفتن تعهد از زنداني مبني بر اين-*

اتب را به وزارت اطالعات و دادستان انقالب اطالع دهد افراد سياسي با او  مر
  ؛

ة  قرار دادن زنان تن فروش و همكار  وزارت اطالعات بر سر راه سوژ-*
 جنسي با او و فلمبرداري از آن  براي تحت ةمورد نظر به منظور ايجاد رابط

اين شيوه در رابطه با كساني   به كار مي رود كه  . فشار قرار دادن سوژه 
ابقة فعاليت  سياسي داشته و مقامات اطالعات قصد سوء استفاده از آنها را س

 . »دارند ؛ 

حال كه فهرست  جنايات  رژيم وابسته به امپرياليزم به نقل از كتاب ايرج 
مصداقي پايان يافت ، بايد اضافه نمود كه جنايات جمهوري اسالمي آنقدر 

يست در حيطه صالحيت   آن كارةعمق و پهنا دارد كه جمعبندي  مجموع
يك تيم مركب از متبحر ترين  پژوهشگران ، نويسندگان ، ژورناليسستان 

وساير كاوشگران  زنداني شده و امانتدار كه مورد  تأئيد اكثريت  مردم  
  .  شريف ايران باشند 
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نگارنده از ميان بلند ترين شاخص هاي گراف جنايات رژيم جمهوري 
شاخص آن را  برگزيده توجه خوانندگان محترم خون و خيانت ، صرفاً  چند 

  :را به آن جلب مي نمايم 
 31  كشتار هاي اوايل  انقالب ، اعدام زندانيان سياسي بعد از سركوب -1

  . هزار  نفر كشته شدند5 كه بيش از  1360خرداد سا ل 
  1363تا سال 1360  كشتار هاي سال -2
 كه احصائيه  و آمار 1367   كشتار بزرگ زندانيان سياسي در تابستان-3

با ذكر اسم  و محل اعدا م آنها و تا )   تن6400تا  ( آن اضافه ازپنجهزار تن 
ي ـدام شان را مخفـل اعـم ومحـكه اس )  30 / 000(سي هزار تن 

  » . ته اند ـنگهداش
  

سركوب  هائي كه از بدو تعويض  رژيم شاهنشاهي  به رژيم  

   به وقوع پيوسته ، در سه  CIAجمهوري اسالمي توسط سازمان 

  :توان مشاهده كرد   عطف آن ميةنقط

 و 1359 سال]فروردين ماه[حمل خلق كــرد ة  سركوب  وحشيان-1
  .دفاع و  همواره زير ستم كرد كشتار هزاران  نفر از مردم  بي

 اعدام چهار تن از رهبران 1359 سركوب خلق تركمن تابستان سال-2
  )مختوم ، اجور جاني و واحدي  اج ،توم( شوراي خلق تركمن 

 كه رژيم ظلمت گستر و خون 1358  سركوب خلق عرب تابستان -3
  . آشام  صد ها تن از بيگناهان  عرب را كشت

به نظر اين قلم آمار دقيق كشتار هاي رژيم وحشت و دهشت  دقيق 
نيست و تا كنون آمار دقيقي كه  مورد تأئيد مجموع طيف هاي  سياسي  و 

 هاي  مسؤول جمع آوري ارقام كه دقيق و كامل بوده باشد ، داده نشده نهاد
ابعاد آمار را هر چه باال و   پائين  ... «در هر حال   به گفتة مصداقي . است 

كنيم ،  به لحاظ كيفي هيچ تفاوتي در ماهيت دد منشانه و فاجعه بار قتل 
نگ قتل عام زندانيان داغ ن.  رخ نخواهد داد 1367عام زندانيان  در تابستان 
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سياسي تا ابد بر جبين برنامه ريزان ، آمران ، مجريان ، حاميان آن و آناني 
كه بر اين جنايت فجيع چشم بستند و سكوت اختيار كردند ، باقي خواهد 

  ». ماند 
اين بود بخشي ازاشكال شكنجه  و تذكار كشتار مردم شريف ، دلير و 

كه    خارج از آن توسط جمهوري اسالمي  ،آزادة ايران چه در زندان ها و چه
درتالش اند تا به خاطر بيرون شدن از انزوا ؛ خلق هاي جهان را به خاطر 
عدم شكنجه در زندان هاي شان و كشتار هاي دسته جمعي بفريبند و به 

را )  و امثال شان" بهمن كلباسي"مثل(همين سبب عوامل و جواسيس شان 
دارند تا با نگارش مقاله و نوشتن كتاب و  به كشور هاي غربي  گسيل مي

 كه دم از آزادي و حقوق -ايراد  خطابه ها به قناعت مردم  اين كشور ها 
كه  برخي از روشنفكران و حتا   بپردازند و جالب اين- مي زنند ... بشرو 

 "مترقي و پيشگام جنبش چپ ايران"گويا ) ايراني( شخصيت هاي اكادميك 
ند ، اين اتدريس در يونورستي هاي غربي برخورداركه از امتيازات خاص 

 طبع و نشر كتاب و آثار شان ؛ همچنان دركار ةفرستادگان واواك را در زمين
و بار تدارك و سازماندهي كنفرانسها و تاالر  ها غرض  ايراد بيانيه  و خطابه 

  .كمك  و مساعدت مي نمايند
  

   هوري اسالمي شناخت عوامل و اجنتان جم  - 10

   آنان   افشاي بيرحمانةو درافغانستان       ايران  

     :است  به مردم  هردو كشور       كمكي 

  

 كشور و يا كشور هاي همجوار كه در دشمني ديرينه با ة  هيأت حاكم
 شان ،   آنگاهي كه دچار بحرانات و مداخالت غيرمستقيم و يا ةكشور همساي

انات  لذت بخشي  ، سير تجاوز را  با هيج-مستقيم نظامي قرار گرفته باشد 
در آن كشور دنبال كرده  به فكر اين مي افتند كه بر اوضاع  خونبار كشور 

) در گام نخست(به همين خاطر. همسايه اثر نامطلوب و مخرب بگذارند
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 ةگيرند سير حوادث و رخداد هاي خونين نظامي كشور همساي تصميم مي
 كه  از گذشته هاي دور در آن توسط  اجنتان و جواسيس خود (شان را  

كشور فرستاده و در برخي موارد آنان را تا سطح رهبري كشور مورد نظر شان  
 نژادي ةدر مسير دلخواه شان سمت  دهند و تضاد هاي غير عمد) رسانده اند

را از حالت غير فعال كشيده  آنها را در بستر برخورد ... ، زباني ، مذهبي و
اگر در ( اق به حركت در آورند ، تا اگر موفق شوند هاي خونين نفاق و انشق

بخشي ولو كوچك ارضي كشور همسايه را كه از ) دراز مدت هم باشد 
را داشته اند ، به تصرف  خود درآورند  و  گذشته هاي دور ادعاي مالكيت آن

  . بر زخم  چركين ناشي از نفرت و كين تاريخي شان مرهمي بگذارند 
( ال شدة ما از لحاظ تاريخي با كشور هاي همجوار  كشور بال زده و اشغ

مشكالت ومعضالت  ارضي و مرزي داشته طبقات ) روسيه ، پاكستان ، ايران 
  افغانستان را  ديده اند ة اين كشور ها همواره خواب  لذت بخش تجزيةحاكم

ويژه كودتاي ه ب) به مجوز شوروي (  سرطان داوود خان 26از كودتاي . 
تا همين مقطع زمان كه ) شوروي و همياري به دستور  ( 1357  ثور7ننگين 

كشور در اشغال امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاء قرار دارد ،  اينان طرح 
. را عمالً به منصة عمل پياده كرده اند   هاي فاجعه بر انگيز و تباهكن  شان
ه سر  ك-  داوود خان 1352 سرطان 26از اولين روز هاي كودتاي منحوس 

 تا همين  مقطع كنوني ، طبقات - آغاز تجاوزات بعدي به كشور ما گرديد 
 كشور هاي  همسايه گرگ جان ما گرديدند و هر كدام در صدد اين ةحاكم

 ما را باز هم ةهستند كه به حد توان ، توته اي از پيگير خونين و پاره پار
 سابق و روسيه كه در اين ميان بعد از  شوروي[ بدرند و با خود ببرند ، 

ما  به خصوص در سي هاي كنوني  كه علت العلل عمدتاً تمامي بد بختي 
 خام لسال اخير بوده است ،  كشور پاكستان مي باشد كه  به خاطر خيا

گونه توطئه و  ضميمه ساختن مجموع خاك افغانستان به پاكستان  از هيچ
 تخريب  بنياد دسيسه و خلق مدهشترين و خونبارترين فاجعه هاي انساني ؛

هاي نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي ما ؛ همينطور ضربات  نابود كننده اي كه 
هم جوشي بعدي آن ه بر پيكر وحدت ملي ما وارد كرده كه ترميم و ب
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كاريست  به درازي عمر يك نسل ؛ هكذا صدور اجنتان و جواسيس خودي 
به مليت  به شمول بخشهاي نهايت پليد آن منسوب ISIاعضاي پاكستاني 

شجاع وشريف پشتونهاي آن طرف سرحد و اعضاي  وطن فروش  افغان اين 
سازمان  منسوب به ساير اقوام و مليت هاي كشور چون گلبدين ، سياف ، 

ه خالص ، محمد نبي محمدي ، گيالني ، مجددي ، مال عمرو امثال شان كه ب
ه اند و طور علني سنگ زرينه رنگ جاسوسي به پاكستان را به گردن آويخت

هزاران تن  جاسوس مخفي ديگر  كه هم اكنون در افغانستان  در زير پوشش 
   . دريغ نورزيده است  ]هاي  گوناگون فعاليت دارند  

در اين  مقطع  بسيار حساس تاريخي نبايد پاكستان و عوامل پيدا و 
روي اين ملحوظ .   در حاشيه ديدرس قرار داد  -  حتا لحظه اي - پنهانش را 

نام و نشان ظاهر شاه ، هر دو كاكايش  پادشاهي ه ها  قبل آنگاهي كه بسال
برومند و نيرومند شده  مي كردند و يا در ايامي كه شاه بي كفايت  جوان و

رفت و در بستر معطر و دلپذير عيش ونوش و پايكوبي  به قيمت  انواع  مي
يش و تن بهره كشي از خلقهاي افغانستان و غصب دارائي هاي عامه به آسا
را در قالب  پروري  مشغول بود ، كشور هاي  هم مرز عوامل و جواسيس شان

مثل حسن شرق ها ، تره كي ها ، زابلي ها، جاللر ها ، (افغان ويا ا فغان شده 
به افغانستان بي درو دروازه گسيل داشتند، و يا  ) كهگداي ها و امثال شان 

يا غرض تحصيل فرستاده شده افغان هائي را كه در كشور اقامت داشتند و 
بودند، در نهاد هاي اطالعاتي شان جذب كرده، بعد از آموزش هاي الزمة 

يكي از اينان آقاي  . واپس به وطن شان فرستادند ) اطالعاتي(استخباراتي 
  كرزي ميي مستعمراتي به رهبرةمخدوم رهين وزير اطالعات وكلتور در ادار

  . باشد 
 ماستري و دكتوراي خود را ةدور1352ر سال  آقاي داكتر مخدوم رهين د

حزب دموكراتيك "موصوف كه دربخش مخفي . در تهران به پايان رسانيد 
ي ها ، ئآموزش ديده بود ، در آن كشور با توده ) فركسيون پرچم ( "خلق

در همين رابطه از طرف ساواك .  برقرار نمود"رفيقانه"تماسهائي به اصطالح 
معلوم نشد  كه وي ( گرفتار وزنداني شد ) عات كشورسازمان امنيت و اطال( 
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ظاهراً به اثر پا در مياني اسد اهللا سراج سفير ) چه مدتي در زندان بود
( افغانستان در تهران ،  ساواك وي را رها كرد ؛ مگر در حلقه هاي پوهنتون

 هاي محصلين چپ تبصره از اينقرار بود،  كه سبب جلسهآنجا و ) دانشگاه 
اش همانا  سند همكاري وي با ساواك گرديده ، نه پا در مياني سفير رهائي 

 كه از تهران به 1972آقاي رهين در سال  .كشورش كه قضيه را پوشش داد 
ادبيات آغاز به ] دانشكده [ ي ځكابل عودت كرد، به سمت استاد در  پوهن

ن آنزمان متوجه شده بودند كه سفارت عده اي از محصال.  تدريس نمود
يران مقيم كابل بورسهاي تحصيلي در ايران را با تأئيد  آقاي رهين  مي ا

  نامبرده را نمي" OK "در غير آن  بورسهائي را كه به اصطالح . پذيرفت 
  . گرديد   رد مي" آريامهر"داشت  از طرف سفارت 

  KGB .  پرچمي هاي مخفي بودة اشاره شد كه آقاي رهين از زمرقبالً
در نهاد  هاي ) از جمله(را   مهره هاي كامالً مخفي اششرايط خزيدن چنين

و ( در حال شكل گيري  جمهوريت  سردار داوود خان و كودتا چيان خلقي 
به همين سبب . باشگرد  گونا گون فراهم مي نمود) دولت هاي بعدي اش

 داوود "كميته تصويد قانون اساسي"شوروي شرايط نفوذ آقاي رهين را در 
را  تا وي در آن كميته حضور فعال داشته وظايف محوله اشخان تدارك ديد 

  .به درستي انجام داده بتواند 
از ) در مصاحبه هايش ( آقاي رهين در جوشاجوش  كنفرانس بن 

توانمندي جسمي شاه الف و پتاق هائي مي زد وشخصيت  شاه سابق را از 
مدار شناخته لحاظ تبحر و بينش سياسي در مسائل  بين المللي  به مثابه زما

 بودنش را در بين مردم افغانستان "محبوب القلوب "شده در سطح جهان و 
بعد هاكه متوجه شد ،  استعمار كهنه پيخ  و كهنه . به عرش اعلي مي رساند

و كهنه كردار انگليس وهموند پرقدرت امريكائي اش ، با ترفند دراماتيك  كار
نا جلب طيف طرفداران وي در كه هما[ تبليغ رساندن شاه به تخت عز و جاه 

 و تدارك به " بن"آن برش لرزان و پر تكان  شكل گيري كنفرانس ننگين 
 نقش سمبوليك را به وي تفويض -  استعماري بود " لويه جرگه"اصطالح 

 كه پدر - را بر سينة بي درد اين خاين ملي "باباي ملت"كرد ومدال افتخار 
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 انگلستان بودند MI6مان جاسوسي و كاكا هايش از زمرة اعضاي خارجي ساز
آقاي رهين ، شاه را در يك . به مرامشان دست يافتند ]  آونگ نمود -

 شوراي " وابسته به  باند "راديو صداي افغانستان"مصاحبه ، كه از طريق 
پخش )  كنوني مي باشد  FSB سابق و KGBكه خود وابسته به   ( "نظار 

ائل سياسي كشور خوانده  با خشم و شد ، داراي جسم عليل و نارسا در مس
ال كننده اي كه وي را  در رابطه با تضاد  گوئي اش در ؤنفرت در جواب س

افغانهاي مقيم  « : مورد ظاهر شاه مورد نقد  قرار داده بود ، چنين گفت 
خارج از پول ولفير شكم هاي خودشان را كته ساخته از شرايط داخل كشور 

توهين اين جاسوس [ » ... زنند  بي مورد ميهيچ چيز نمي دانند گپ هاي 
  ] .دني و خاين به مردم و كشور نقل به قول بوده ، نه به مفهوم 

  اين خود فروخته كه مزد پاي دوي هايش  را گرفته به دست بوسي 
 اين بد نام ترين ، بي -دست نشانده نايل آمده بود، سر انجام  كرزي 

 به اثر هدايت آمر باالئي -  در جهان شرمترين و بي وجدانترين دست نشانده
 را به سمت وزير اطالعا ت و  ، يعني  خليل زاد امريكائي ، وياش

  .كلتوردركابينه اش  گمارد 
 ضد مليت پشتون بوده ،  بازبان آنها ، با ه رهين كه شديداً بمخدومآقاي 

رطرف  مستعمراتي بةفرهنگ آنها  و با نام و نشان آنها دشمني دارد ، از كابين
ظاهراً علت تنزيل مقام اين . و  به سفارت  افغانستان دردهلي جديد مقرر شد

به خاطر  ) در داخل و خارج كشور(ايجنت چند سره ، سر و صداي مردم 
مندان چنين آثار بي نظير ه فروش سرِ مجسمه هاي بودا به خريداران و عالق

از ديد  .  به جيب زد  پولهاي هنگفت  دالري مدرك نوو تاريخي بود كه از اين
اين قلم تخريب و يا فروش آثار باستاني يك كشور كهن تاريخ جهان ، نوعي 

  . از خيانت به منافع آن كشور و  مردمش شمرده مي شود 
خليل زمر يك تن از پرچمي هاي  كهنه پيخ كه به خاطر عضويتش در 

 1357ثور  7 ننگين يساواك  شاه ايران  به امر ببرك كارمل از آغاز كودتا
دان پلچرخي  زنداني ـ در زن امين تا آخرين روز هاي نجيب اهللا–تره كي 

  .ماند 
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 38 ةاز كشور ناروي كه به صفح) الف . س( اي ـدر سندي ارسالي آق
  چاپ و نشر شده چنين "پيام زن" ةمجل2006 مي -  85 ثور 65 ةمارـش

  :آمده 

امين ة در مورد مجل  امين  و نويسندگانش و اظهارات برخي از اشخاص «
له شخصي به نام ـع از جمـور در اين جمـراد منفــضي از افـتراك بعـو اش

آقا حسين  فاضل سنگچاركي كه فعالً معين وزارت اطالعات و كلتور آقاي  
وي از جمله اعضاي فعال سپاه پاسداران و اطالعات جمهوري  . كرزي هست

ي در راديو دري مشهد موصوف سالهاي زياد. اسالمي ايران  مي باشد 
نمايد ، به حيث نطاق  جمهوري اسالمي ايران  كه براي افغانستان نشرات مي

 به مزار شريف آمد و به 1374درسال . و گردانندة آن ايفاي وظيفه مي كرد 
اجراي حيث سخنگو و رئيس دفتر سياسي حزب وحدت  محقق جنايتكار 

اني خود مدتي درجنبش جنرال بعد ها به دستور اربابان اير . كرد وظيفه مي
. دوستم بود  وبعداً به ايران رفت  واز آنجا بطور غير قانوني عازم هالند گرديد 

 در هالند بود،  1380وي الي ختم حاكميت فاشيستي طالبان در سال 
از طرف مقامات مربوط هالند به ] پروندة پناهندگي اش [ دوسيه موصوف 

ميت دارو دسته   وي در افغانستان رد اتهام نقض حقوق بشر در زمان حاك
بعداً بنا بر درخواست . گرديد و به عنوان مجرم جنگي رد پناهندگي شد 

مصطفي كاظمي كه در آن وقت وزير  تجارت كرزي بود به افغانستان 
 باند سيد مصطفي كاظمي  " اقتدار ملي" ةبرگشت و عهده دار  روزنام

رد  كه بعد از انتخابات باز هم ك چون سيد مصطفي كاظمي فكر مي. گرديد
وزير تجارت خواهد بود ولي اين خواب و خيالش متحقق نشد و از كابينه 

قبل از آن كاظمي هرچه در چانته داشت  به نفع آقاي كرزي .  رانده شد 
فعاليت كرد و سنگچاركي مطالبي زيادي را در وصف كرزي گفت و نوشت و 

ائي  و جريانات پشت پرده سيد حسين بعد ها بنابر سيد گر. مصاحبه ها داد
فاضل  سنگچاركي  به عوض  آقاي عبدالحميد مبارز به عنوان معين وزارت  

سيد فاضل زمانيكه در ايران بود  مجله . اطالعات و كلتور تقرر حاصل كرد 
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امين را بنياد گذاشت كه گردانندگان آن از الف تا  يا سيد هستند و مصارف 
 از ايران و از داخل افغانستان  از  خامنه اي ل بيت اهآنها از طرف مجمع 

كه  بطور مثال زماني.  مين ميگردد أت) انجمن تحفظ حقوق سادات ( طرف  
در ايران بود  به )  باشد  وي نيز سادات مي( بي بي حاجيه صديقه بلخي 

خامنه قرار گزارشات كامالً موثق  ماهوار مبلغ يك مليون تومان از طرف دفتر 
من به عنوان نمونه فوتوكاپي صفحاتي از مجله . رايش پرداخت ميشد  باي

 " ارسالي نويسنده نامه از ناروي در مجله فوتوكاپي [امين را برايتان فرستادم 
جالب است كه اين عوامل بيگانه ] .  توخي- نيز چاپ شده است "پيام زن

 حسين   خونبار با هم يكجا گره مي خورند مثالًةصرفنظر از تمام گذشت
فخري يكتن از جنراالن و شكنجه [ فخري كه سابقه پرچمي و  خادي دارد 

با ]   توخي-. گران مقتدر خاد نجيب اهللا بود كه دستي  به ادبيات هم دارد 
سيد فاضل اطالعات ايران و سيد مصطفي كاظمي سپاه پاسداران  هيچگونه 

ز يك   آخور تناول مشكل با هم ندارند و در صف سيد گرائي ايستاده اند و ا

  »ميكنند 

خادي هاي نفوذي بخش كشتمند ؛ همينطور خادي هاي از  يشمار زياد
 ، كه زير "حزب وحدت"خاد  در داخل ... اسد اهللا كشتمند رئيس  قسم  

 منفور در ايران فعاليت داشتند ، مثل جواد ولد علي "حزب"پوشش اين 
،  بنابر طرحهاي دراز ...  در مشهد و "حزب وحدت"درياب مسؤول  دفتر 

 به داخل سپاه پاسداران و اطالعات سپاه ؛ همچنان  به درون KGBمدت 
 قبلي و ة از آنان با برناميهمچنان تعداد. واواك جمهوري اسالمي خزيدند

هاي افغانستان در ميان ) ا . ل . م ( مطالعه آثار ماركسيستي مورد نظر 
ين قلم در نوشته هاي بعدي ، سازمان هاي چپ انقالبي نفوذ نمودند كه ا

  . همچنان خاطرات زندان درمورد  اينان طور مفصل خواهم نوشت  
 "خودماني" وسريع جوش خوردن و " گره خوردگي"يكي از علل زود 

شدن اين جواسيس مثل حسين فخري ها با  سيد فاضل ها و سيد مصطفي 
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ي اطالعاتي  غير كاظمي ها و ده ها و صد ها تن ديگرآنان در روند فعاليت ها
 .از همين چيزي بوده  نميتواند 

  : توجه كنيم " پيام زن " ارسالي به نشرية ة  نوشتةحال به خاتم

 جاسوس ايران سوگند " فرهنگيان "قابل توجهي ازة  امكان اينكه عد«
  -... روسيه و يا موساد اسرائيل و ياFSB  و يا  [ وفا داري به سي آي اي 

ين كننده خواهد بود يآنچه در اين جدال تع. نيست ياد كنند كم ] توخي
كدام ]   توخي-... ويا  دولت اسرائيل و يا [  اينست كه دولت امريكا و ايران  

  ». پيش مي كنند ] ها ... [ يك استخوان هاي چربتري به اين 
 24 -874 ة شمار55 پاكستان در صفحه ةاز كويت) الف . رشيد (همچنان 

 ) 2004 مي-1383مؤرخ ثور (61 و 60 ة و در شمار"د  شهرون" 2004مارچ 
نوشته اي دارد كه به بخشي از آن توجه  خوانندگان را   ]  "پيام زن"  ةمجل

  : جلب مي نمايم 

  درست " جمعيت اسالمي "آقاي رضا دقتي ضمن ارتباط نزديك  با  ....«
يظ منصور همانند نماينده ارشد و خاص الخاص رباني  و فهيم و قانوني و حف

و داكتر حق شناس و چكري و امثال آنان عمل كرده ، با همدستي فرانسويان 
 تمامي مطبوعات  تابع جنايتكاران فوق " سردار نابغه مسعود "ِ مشتاق ِ 

الذكر  را زير پوشش پولي  و اطالعاتي  گرفته و از راه هاي گوناگون مبالغ 
او همرا ه محسن .   ريزد  مشبوع رباني و فهيم  ميةهنگفتي  پول به خزين

 در كابل ايجاد كرده  تا خميني " وزارت ارشاد "مخملباف در حقيقت  يك 
  را به هر قسمي ") رح (   قهرمان ملي احمد شاه مسعود "افغانستان يعني 

شده به عنوان پيشوا و مرجع و مراد و متكاي ايدئولوژيك  و سياسي در ذهن 
او خيلي بيشتر از يك وزير نفوذ  و .  د كن]  تزريق [ مردم  ما پيچكاري 

 كشور ما بسيار بسيار خطرناكتر ةخالصه او براي حال و آيند.  صالحيت دارد 
يكي از مركز هاي علني .  از چند جاسوس رسمي رژيم ايران به شمار ميرود 

 " در قلب شهر كابل است كه به صورت كانوني " آئينه "كار او  دفتر 
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هت  جلب و جذب جوانان در خدمت خاد فهيم  و  ج"فرهنگي  و هنري 

  ». باشد  قانوني و دار ودستة آنان  فعال مي

فرد ديگر اسمش  مصطفي  كاظمي عضو  سپاه پاسداران و  وزير تجارت 
سخنگوي ) ننگ مليت نجيب و زحمكش هزاره (كرزي بوده ، هم اكنون اين 

ن ديگرش سيد فضل هم قطارا. جنايتكاران حرفه ئي مي باشد ... جبهه ملي
اهللا قدسي ها،  سيد كاظم ها،  مظفري ها ، اشراق حسيني ها ، فياضي ها ، 

  .مي باشند 
در مورد  دو ( حال توجه خوانندگان را به معلومات موثق يكي از دوستان 

كه از تورنتوي كانادا با اين قلم تماس ) ، سه تن از افغانهاي  عضو واواك 
  :ايم تيلفوني گرفته ، جلب مي نم

در (  كه در سابق عضو سازمان نصر بود "ابراهيم قاسمي"فردي بنام «  
اين . از ايران به كانادا پناهنده شد ) واقع نفوذي خاد كشتمند در داخل نصر

نام حميد  ؛حتا در هنگام جنگ ه كشتمندي عضو واواك ايران  با شخصي  ب
افغانهاي مقيم . نمود بين ايران  وعراق از كانادا  به ايران رفت و آمد مي 

 را نمي داشتند به ايران مسافرت كرده "ابراهيم قاسمي"تورنتو كه تا تأئيد 
 مليت "نماينده"اين آدم اطالعاتي هم اكنون به حيث . نمي توانستند 

موصوف . كابل كار مي كند  زحمتكش هزاره در پارلمان ادارة مستعمراتي در
ه فروشي داشت ، از داخل پارلمان ، كه در سرك شيربورن تورنتو دكان ميو

 مقيم " اسالمي افغانها ةجامع"ساخته شده توسط اشغالگران در كابل ، به 
تيلفونش را به بلند گوي  داخل تاالر وصل مي . تورنتو تيلفون مي نمايد

نمايند تا حاضران محتواي صحبت هاي ترحم برانگيز اين ايجنت كشتمند را 
ش ازمردم نجيب هزاره را در "حمايت"ي و. به درستي شنيده بتوانند 

پارلمان به حاضران گوشزد  كرده خواهان پول از آنها براي  هزاره هاي بي 
شود تا زير عنوان كمك پول هاي جمع آوري شدة آنها را به  بضاعت مي
  .چنك آرد 
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 حميدي بر عالوة " االسالمةحج"واواك جمهوري اسالمي ايران به 
درشهر قم ، امتياز شهروندي را نيز به وي  داده  افتخارتدريس مسائل ديني 

و با پاسپورت دست داشتة ايراني  هر سال در ماه محرم ، زير عنوان خطابه 
كند    روانش مي". ..  اسالمي افغان ها ة جامع"هاي گيرا و هيجان انگيز به 

 برادران ايراني ما مي خواهد اداء و اطوار روشنفكران ةموصوف كه به گفت. 
هبي تيپ ايراني را در بياورد ، بعضاً در هنگام گپ و گفتش روي مسائل مذ

سياسي از زنده يادان  عبدالرحمن محمودي ، غبار ، بلخي و يك دو  
حميدي  . ي يادي مي نمايد ئشخصيت نامور و مبارز  افغانستان نيز به نيكو

  وظايف از جانب واواك وظيفه گرفته تا كارت ستيزن كانادا را به دست آورده
اش را در اين كشور كماكان  ادامه دهد ، وي تا به ) اطالعاتي ( استخباراتي 

حال يكي دو بار از دولت كانادا در خواست پناهندگي نموده ؛ مگر از جانب 
كساني به نقل از خود اين مالي كودن . شعبة مربوطه اينجا رد گرديده است 

( طر قبولي اش ازصدراعظم گفته اند كه در جريان مصاحبه با قاضي به خا
دولت دست نشاندة روسها ؛ يعني سلطان علي كشتمند نام ) نخست وزير 

   ». برده كه وي را مي شناسد 
واواك  جمهوري اسالمي ايران  زنان افغان را نيز از نظر  دور نداشته در 
ميان شماري از آنان  كه   تمايالت وطنفروشانة  خود را  به خاطر جذب در 

 استخباراتي ايران  تبارز داده بودند ، آغاز به فعاليت  نموده  بعد از سازمان
را به افغانستان گسيل داشت ، تا براي منافع  شانة جذب آنها به  واواك، عد

 ، به 1357كه خود  قبل ازانقالب  به سر انجام نرسيدة ( مشتي مال و آخوند 
و پس از انقالب به كردند   مباهات مي) " آريا مهر"( عضويت در ساواك  

خدمت ) طبقه حاكمة استثمار گر نهايت ظالم و جنايتكار  استحاله نموده اند
  . نمايند 

  كرزي يكتن از ة وزير شهداء و معلولين در كابين"صديقه بلخي"خانم 
 ثور 8(  ايـران ةگويش با  روزنام و نامبرده در گفت . اين جذب شده ها است

  شما با چه انگيزه و برنامه اي مسؤوليت را «:  كه از وي مي پرسد )1384
  :  اظهار ميدارد »قبول كرده ايد ؟ 
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 من هميشه گفته اند  كه ةخانواد!  زن هاي عجيب هستم ةمن از جمل «
كند  و سر خود را  صديقه ما هميشه سنگ هاي سنگيني را باال پرتاب مي

   ؛ » گيرد زير سنگ مي
و ... ن   و امثال شان ، و آيت اهللا  وزير امور جوانا"آمنه افضلي"خانم 

مانند شان كه هر كدام از خود قصه و افسانة جالب دارند ،  باشد به مجالي 
كه  تا شناسائي دقيقتر و افشاي شماري در خور توجه آنان؛ شناسائي النه 
هاي جاسوسئي كه واواك در كشور ما به خصوص مناطق مركزي افغانستان 

حتواي  اصلي و دروني نهاد هاي استخباراتي ساخته ؛ شناسائي متن و م
كه سازمان ... واواك زير عنوان هاي فرهنگي و مذهبي و اقتصادي و سياسي و

داده شده ؛ هكذا متن عملكرد سياسي و اطالعاتي مراكز و شركت هاي 
 به ]4[تاجران ايراني كه اغلب شان از اعضاي واواك اند ) بازرگاني ( تجارتي 

ن ؛ حتا كارگران ايراني مقيم كشور ما؛ اان ، مشاورهمين شكل كارمند
 اجنت هاي فرهنگي ايراني االصل  واواك جمهوري همچنان شناسائي

اسالمي ايران كه در كشور ما در رفت و آمد اند  از قبيل چنگيز پهلوان ها ، 
همين نهج آن عناصري افغان ه و ب. مخملباف ها ، رضا دقتي ها و امثال شان 

ري اسالمي آموزش جاسوسي ديده  و زير پوشش آيت اهللا هاي كه در جمهو
خطابه و افغان به تكيه خانه هاي افغانها مقيم كشور هاي غربي غرض بيانيه  

شوند؛ همين قسم گردانندگان نشرات افغان كه به كمك  فرستاده مي
تخنيكي و مالي نمايندگي هاي رسمي و غير رسمي ايران در خارج به نشر 

 روشنفكران خود فروش افغان عضو واواك كه خود را در مي رسند  و
ضد جمهوري اسالمي در كشور ه گردهمĤئي هاي سياسي مبازران ايراني كه ب

توسط شود با شيوه هاي مختلف نزديك مي سازند،  هاي غربي بر پا مي
هموطنان كاوشگر، متعهد و دلير ما صورت گيرد و در نشرات  و تريبونهاي 

  .انعكاس يابد) چه افغان ، چه ايراني ( سته مستقل و غير واب
اين قلم از خوانندگان گرامي ، با محبت تقاضا مي نمايد به اين فكر اندر 
نشوند كه نگارنده  ، چرا از وجود اعضاي واواك در ساير احزاب جهادي  
منسوب به مليت  پشتون  چيزي ننوشته  ، در اين زمينه بايد مختصراً  تذكر 
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ي و ئ منطقه ةري اسالمي ايران  وجود اين باند ها و پشتوانداد  كه جمهو
جهاني آنها را  ابداً از نظر دور نداشته  از سال هاي پيش در اين داره هاي 
آدمكشان و ضد تمدن شمار قابل توجهي  جواسيسش را جا به جا  كرده،  به 

ن خصوص زماني كه گلبدين و داره اش در ايران  اقامت داشتند كه گاهي اي
ه ب. جا به جائي شكل علني و نيمه رسمي را  ميان طرفين اختيار مي كرد 

 به  پشاور آمده مسؤوليت "سپاه پاسداران"مثال  ابو شريف يكتن از ة گون
  .همچنان در باند طالبان .  استخبارات حزب اسالمي را به عهده مي گيرد

ادي  پشتو  در اصل  در مورد نفوذ واواك ايران در  تمامي باند هاي جه
زبانها بايد به بررسي عميق و كاوش  همه جانبه پرداخت و نتايج را در 

  به خاطر پشتون بودن - معرض ديد مردم قرار داد ؛ زيرا به اين بعد مسأله 
  حتا روشنفكران قلم به دست كمتر توجه كرده -باند هاي رهزن جهادي 

  .اند
 مبارز و آزادي پرست   دلير،ةو بار ديگر استدعاي اين قلم از خوانند

  : كشور
اين است ماهيت نهايت پليد و بسيار متعفن رژيم پليد ! هموطن عزيز

جمهوري اسالمي وابسته به امپرياليزم كه چند ساعتي از عمر پربار وعزيزت 
 جمهورئي كه نعش شديداً گنديده و -را به خاطر مطالعه اش صرف  نمودي 

 درميان هيچ آتشفشاني به جز مسموم كننده اش در درون هيچ دوزخي و
  .انقالب مردمي ازبين نخواهد رفت 

 و شما نويسندگان  گرانقدر و  عزيز و دليراني  كه به خاطر پرتاب كردن  
دفاع تان  توسط  پاسداران   استثمار شده و بيهموطنان مظلوم و شديداً

  حيه هاي   تربيه شده و - كه  حتا فاقد  عواطف و احساسات  (ظلمت 
در رنج  ايد ،  بر خيزيد و  پرده از سيماي كريه )  اند - مايل به انسان  مت

رژيم جمهوري اسالمي ضد تمدن ونهايت وحشي و همينطورساير همسايه 
هاي در ظاهر دوست و در باطن پليد تر از هرحيوان درنده و خونخوار؛ 

ژيم  به خصوص از ر–برداريد  و عوامل  و ايجنتان نيمه مخفي و مخفي آنان 
 را بي رحمانه افشاء كنيد كه -جمهوري اسالمي ايران وابسته به امپرياليزم 
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اين امر خدمتي است بس بزرگ به طبقات محروم و زحمتكش كشور هاي 
 تان درراستاي سرنگون كردن غول هاي خون آشام درون كشور هاي ةهمساي

ه ا ب درازمدت مةشان  و همينطور جلب همبستگي  برادرانة آنان درمبارز
  .خاطر بيرون راندن اشغالگران امريكائي از كشوري  به اسارت كشيدة ما

 با اميد به شما روشـنگران راه ظلـماني اشـغال ميهن ما كه با مطالـعه 
  � .اين نوشـتار سپاسگزارم نموديد
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  توضيحات

  

 » روچيلدها و سلطنت پهلوي«  - ]1[ 

راتوري نامرئي روچيلدها و سيطرة آنان بر بررسي اجمالي كه از امپ«  
شئون سياسي و اطالعاتي و اقتصادي و فرهنگي دنياي غرب ارائه شد، 

ي ئجايگاه تعيين كننده صهيونيسم را در تنظيم سياست هاي خاورميانه 
ستراتژي  . نشان مي دهد) مريكا، انگليس و فرانسها(قدرت هاي اصلي غرب 

در خاورميانه از » تمدن بزرگ يهود « أسيس  روچيلدها به منظور تةصبوران
نيمه قرن نوزدهم آغاز شد و در انطباق با سياست هاي استعمار و امپرياليزم 

به اعتقاد ما، . غرب به سوي هدف خود گام هائي خاموش و سنجيده برداشت
ايران در ستراتژي روچيلدها جايگاه اساسي داشت و لذا مي توانيم صعود 

گامي از سوي صهيونيسم به منظور تأمين شرايط الزم سلطنت رضاخان را 
... اين گام توسط . در خاورميانه ارزيابي كنيم» تمدن يهود « براي تأسيس 

همزمان در خاورميانه . ريپورتر، سرجاسوس انگليس در ايران، به فرجام رسيد
در بطن اين . عربي نيز رژيم هاي پوشالي و خلق الساعه تأسيس گرديد

 بود كه توسط روچيلدها اسكان يهوديان فقير اروپا در بمحيط مناس
 امريكا و انگليس ة با مداخل،1948فلسطين توسعه يافت و سرانجام در سال 

 « ة به تأسيس دولت اسرائيل، به عنوان كانون اوليسازمان مللتحت پوشش 
با تأسيس دولت اسرائيل، عوامل ايراني بريتانيا . انجاميد» تمدن بزرگ يهود 

  : در ايران به سود اسرائيل وارد صحنه شدند

 كه دولت اسرائيل تأسيس شد، ايران به يهوديان عراقي كه 1948در 
خالف يهوديان ايراني مورد سركوب قرار گرفته بودند اجازه داد از طريق 

 از وظايف اصلي موساد، در اين هنگام يكي. ايران به اسرائيل فرار كنند
. سرويس جاسوسي اسرائيل، كه مهاجرت يهوديان به اسرائيل را تسهيل كند
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دولت ايران به مأموران موساد اجازه داد در تهران فعاليت كنند، يعني به 
عبارت ديگر از بدو تأسيس دولت اسرائيل، ايران از اعراب حمايت لفظي مي 

 از … يك طرح با دوام بود ناي. كرد و به اسرائيل كمك پنهاني مي داد
 اسرائيل شناسائي دو فاكتوي …اسناد بايگاني اسرائيل معلوم مي شود كه 

 قابل توجهي به تبا پرداخت رشو) 1950 ژانويه – 1328در دي ماه (خود را 
مذاكرات را از جانب . محمد ساعد نخست وزير وقت ايران به دست آورد

شناخته مي » آدم « ز در پرونده ها فقط دولت اسرائيل يك امريكائي كه هنو
او ضمناً يك تاجر . شود و با موساد همكاري داشته است رهبري مي كرد

از . بود» شريك تجارتي « ايراني را مي شناخت كه با نخست وزير دوست و 
ت  أ دالر كرد تا موافقت هي400/000طريق اين شخص نخست وزير مطالبه 

عد سازد كه شناسائي دوفاكتوي اسرائيل خدمت وزيران را جلب و شاه را متقا
 از قراري كه به اسرائيلي ها گزارش دادند شاه …به منافع ملي ايران است 

اگر نخست وزير و وزير امورخارجه موافق شناسائي اسرائيل « : گفته بود
  . دالر پرداخت شد400/000بنابراين مبلغ » . هستند، من حرفي ندارم

با ورود شاپور ريپورتر آغاز ونيسم در ايران دومين دوران رسوخ صهي
گرديد كه به عنوان عامل لرد روچيلد سوم و اينتليجنس سرويس بريتانيا به 

پيتر رايت .  جاسوسي غرب در دربار پهلوي بدل شدةتعيين كننده ترين چهر
 ةلرد ويكتور روچيلد با استفاده از دوستي اش با شاه ايران و ادار :مي نويسد
رئيس (عوامل جاسوسي در خاورميانه كه آنها را براي ديك وايت برخي از 

و بطور شخصي كنترل مي كرد، مانند سر ريپورتر كه رل تعيين )  MI-6كل 
 داشت، روابط خود 1950 ةكننده اي در عمليات خاورميانه اي  سال هاي ده

همانطور كه مالحظه مي . را با دستگاه اطالعاتي انگلستان حفظ مي كرد
مستقل اطالعاتي كه در ة  پيتر رايت از شاپور ريپورتر به عنوان يك چهرشود،

از طريق  MI-6رابطه با لرد ويكتور روچيلد عمل مي كرد و ارتباطات او با 
اين .  تأمين مي شد، ياد مي كندMI-6روابط شخصي روچيلد و رئيس كل 

 از آنكه شيوه ارتباط به وضوح نشان مي دهد كه در واقع شاپور ريپورتر پيش
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سرويس اطالعاتي «  اول ةمأمور اينتليجنس سرويس باشد، عامل درج
به رهبري لرد روچيلد سوم بوده است؛ هرچند به دليل » صهيونيست ها 

آميختگي صهيونيسم با سرويس هاي جاسوسي غرب تفاوت اساسي ميان 
هم توسط ) ساواك(ائل شد و سازمان امنيت ايران قعملكرد آنان نمي توان 

ال بودند و ـا و اين عوامل پايه گذاري شد كه در پيروزي انقالب نيز فعسي
گرفته شده [  .»  .تـالب آن اسـد از انقـاواما از نتايج بعـتأسيس واواك و س

-) تاريخ به روايت سازمان پارس(  خيانت رجال ايراني در دوران پهلوي "از 

)com.baybak.www  
  

 نوري زاده همانطور كه مشاهده شد فردي زيرك و البته عليرضا ]2[
تحصيل كرده اي است كه با كمك فن بيان و اشراف اطالعاتي نسبت به 
 وقايع توانسته است خود را به عنوان يك روزنامه نگار معروف مطرح سازد؛
هيچ شكي نيست كه فعاليت او در تماس با سازمان هاي جاسوسي و 

...  شود كه او با عبدالمالك ريگي و ي است و گرنه چطور ميئراني امريكاضداي
  ] http://cheramahastim.blogfa.com[تماس حاصل كند 

ايراني  نويسنده و مفسر ضد» زاده نوري«عليرضا : وطن امروز نوشت 
و )  VOA مريكاانظير صداي ( زبان  ي تلويزيوني فارسيئ هاي ماهواره شبكه
  و نشريات وابسته به)  ضدايراني العربيهةنظير شبك(زبان   عرب بعضاً

مريكا، انگلستان اهاي جاسوسي  كشورهاي ارتجاعي عرب و مرتبط با سازمان
و اسرائيل نظير الشرق االوسط، عكاظ و الحيات را نسل بعد از انقالب به 

شناسد، به همين دليل ممكن است ترهاتي كه  شناسد يا اصال نمي خوبي نمي
بافد و از بلندگوهاي تبليغاتي   جاسوس چندجانبه همه روزه به هم مياين

كند  مريكا، انگلستان، اسرائيل و كشورهاي مرتجع عرب منطقه پخش ميا
شلغم «: بعضي مغزهاي خام و ناآگاه را به اشتباه بيندازد كه به قول معروف

  ]  )http://www.asriran.com (هاست هم جزو ميوه
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 از طريق زمين مسافرتي به 1351 در ماه پنجم سال اين جانب–] 3[
اسالم قلعه و عبور از ) مرز(از راه سرحد . اوايل  ماه اسد بود . اروپا داشتم 

 را غرض رفتن به تهران "مهين تور"( سرويس . تايباد وارد مشهد شدم 
خالي و بدون مسافر ) صندلي ( در سرويس تعداي چوكي . انتخاب كردم 

لند قامت و قوي هيكل ملبس با عباي اسالمي كه به دور كاله  مردي ب.  بود
را كه  عقبتر از  پيچيده شده بود، چوكي اش) يا سياه ( مدورش تكه سفيدي 

دبانه سالم مي داد با گفتن  ؤكه م من  قرار داشت ترك گفته ، در حالي
 "دهيد اينجا بنشينم   آغا شما  مال افغانستان هستيد اجازه مي"جمله اي

بعد از گذشت مدتي سر صحبت  را با من باز . چوكي پهلويم نشست  در
پر "از گذشته . نموده ازتركيه و پاكستان واز اروپا و تكاملش  چيز هاي گفت 

من ظاهراً با بي .  كشور هاي اسالمي  مطالبي را در ميان گذاشت "افتخار
 ةاحاطسطح فهم و . دادم  ميلي در واقع با توجه به حرف هايش گوش مي

سياسي اش در رابطه با مسائل و اوضاع  آن وقت  ايران ، افغانستان وجهان ، 
مي كوشيدم  ارتعاشات . شديداً  موجب تعجبي آميخته با تحسينم  شده بود 

تعجب و تحسين در خطوط چهره ام به حركت نيفتد ، زيرا باالي اين شخص 
 در  گپ و گفت  كه- كه در جريان صحبت چند باري  واژه هاي مترقي را 

طيف چپ انقالبي ايران و افغان حين جر وبحث سياسي به كار برده مي شد 
 به زبان رانده  بود ، شك كردم  كه مبادا اين مرد بلند قامت عبا پوش ، -

همينطور در ذهنم خطور نمود  كه شايد سفارت ايران مقيم . ساواكي نباشد
رسمي دولت افغانستان به ) ن كارمندا( مورين أكابل كه مكلف بود از ورود م

كه از آن سفارت ويزة اقامت و يا ويزه ترانزيت از ايران در خواست مي ( ايران 
به شعبات مربوطه ساواك گزارش بدهد ، نام من را هم كه داراي ) كردند

كه مختص به كارمندان وزارتخانه ها و ساير ادارات [ پاسپورت خدمت بودم 
آخوند قد بلند و . ركز كشورش خبر داده باشد به م] رسمي افغانستان بود 

تنومند بحث سياسي را آغاز كرد از شرايط سياسي افغانستان و  احزاب و 
از  . جريانهاي سياسي كه در كابل برآمد آشكار داشتند ، مطالبي را بيان نمود 
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 " حزب دموكراتيك افغانستان" ، فركسيون هاي "شعله جاويد"جريان 
تظاهرات ساير جريانات سياسي  جسته گريخته مطالبي و )  خلق و پرچم(

 از حوي مسافرتش به هرات چيز هاي گفت و به نةدر بار. بيان داشت 
مسؤولين دولتي شهرهرات  شكايت كرد كه يكي دو روز قبل وي را در 
مسجد بزرگ و تاريخي شهر بعد از ختم نماز اجازه ندادند كه به منبر باال 

آخوند مذكور . ين موضوع موجب خشمش شده بود و ا. شده صحبت نمايد 
علت اين را كه چرا در هرات نگذاشتند وي منبر برود و حرف هايش را بزند 

كنيد چرا به من اجازه ندادند كه براي  شما چه فكر مي« : از من پرسيد 
دب و گيرمانده تا آن ؤمن كه در نقش شنوندة م» نمازگزاران  خطابه بدهم ؟

كه نشانگر عدم عالقه ام به امور سياسي  - دو جمله كوتاه وقت  به جز يكي
را  سفم كه علت آنأ مت":  چيزي نگفته بودم ، اظهار داشتم - تلقي گردد 

آخوند مذكوركه نتوانست و يا نخواست خشمش را پنهان سازد، .  "نمي دانم 
 آغا شما اينقدر مسائل "با لحن مالمت بار مرا مخاطب قرار داده چنين گفت 

  با ناراحتي "و جريانات در كشور تان وجود دارد چطوربي تفاوت مانده ايد 
ولحني خجالت بار  كه  عدم آگاهي من را در مسائل سياسي تداعي  كرده 

من يك دكاندارم مشغول زندگي شخص ... " : مبتواند ، به مالي ايراني گفت
 فكر نميكنم  "ن  بلي خواننده گرامي  اين ساواكي  با گفت"... خودم ميباشم 

 از چوكي پهلويم بلند شده  به "كنم  شما دكاندار باشيد زحمتم را كم مي
  .سمت مقابل در يك چوكي خالي لميده به فكر فرو رفت 

 يك تن از اعضاي ساواك در اواخر دهه پنجاه وارد  هوشنگ– ]4[
افغانستان شده ادعا نمود كه به كار انتقال مواد مورد ضرورت تاجران 

دستهاي از وزارت . رش از كابل به ايران ، وارد افغانستان شده است كشو
وي .  تجارت اسناد كار و اجازه اقامت وي را در افغانستان رو به راه كردند 

كه مرد آراسته  ، خوش لباس و خوش سيما بود توانست تا در افغانستان آمد  
هران سفارشات كارمند واواك در رفت و برگشت از كابل به ت. ورفت نمايد 

بعضي از دوستان افغانش  پذيرفته كاال هاي مورد پسند آنان را از تهران با 
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تاجر " تهران ، به مثابه –بعد از چند بار رفت و آمد كابل . خود مي آورد 
وي  بعد از پايان ماموريت اطالعاتيش در .  شهرتي بهم زد "امانتدار

كه از وي خواسته بودند  ( را  افغانستان پول هاي هنگفت چندين تاجر افغان 
تا با آن پول ها مواد مورد نظر آنان را از ايران خريداري نمود به كابل بفرستد 

داد و فغان تاجران و . با خود گرفته افغانستان را براي هميشه ترك كرد ) 
عرايض آنان به وزارت تجارت وقت براي پيدا كردن هوشنگ ايراني  نتيج اي 

  �  ] .نبخشيد 
  

  
  


