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  صبا راھی

  ٢٠١۶ جوالی ٢٣
  

  !ساواک شاھنشاھی در خارج از ايران
  )دو سند تاريخی(

 اختناق دستگاه اطالعاتی بدون شک برای نسل جديد ايران که بيش از سه دھه با تمام وجود فضای رعب و وحشت و

ل و اوباش اذرژيم اسالمی را لمس کرده است، در مدرسه و دانشگاه در محل کار و خيابان مورد ضرب و شتم ار

 ھای ئیاطالعاتی و لباس شخصی ھای رژيم قرار گرفته، عزيز يا عزيزانش در زندانھای رژيم زير شکنجه ھا و بازجو

 بعد از آنھم اعدام و تيرباران و يا سر به نيست شدند، تصور رفتار دستگاه دژخيمان اطالعاتی رژيم قرارگرفته و

شاه معروف بود و " ُماشين آدم کشی "که به  ساواک !نمی تواند زياد دور از ذھن باشد) ساواک (اطالعاتی رژيم شاه 

بر زبان و فکر و قلم، دستگاھی که  ! شوم خود را پھن کرده بودۀبر تمام سطوح جامعه، بر تمام اقشار جامعه ساي

اين نوکر   شاه! داد سرکوبگرانه نظارت داشت و ھر گونه حرکت انتقادی را با شکنجه و تجاوز و کشتن جواب می

کرد تا به اين وسيله بتواند ھر چه بيشتر آنھا را   خدا بر روی زمين به مردم قالب میۀقدرت ھای غربی خود را نمايند

ُرا به صاحبان جھانی اش مفت تر بفروشد ھم منابع و ثروت سرزمين مان را برای باج دادن بفريبد تا ھم نيروی کار آنھا 
  . به تاراج برساند،که امپرياليستھا بر سر او نھاده بودند" تاجی" خاطر ه ب

داشت چرا دستگاه اطالعاتی مثل ساواک که   مردمش سوخته بود و آنھا را دوست میراستی اگر اين شاه دلش برایب

راه انداخته بود؟ چرا مثل سردمداران ه ل مردم بوشکنجه گرانش در سی آی ای و موساد دوره ديده بودند را برای کنتر

 وطنش را دوست ًاگر واقعشد؟ ا جا میه جا ب گارد جاوديدان اسالمی در ماشين ضدگلوله و با صدھا لباس شخصی و

" شاه "  نوکری کند و شيرھای نفت را برای آنھا باز گذارد تا او المان و انگليس و امريکاداشت چرا حاضر شد برای 

وطن پرست بود " شاه" زندگی کنند و مردم در محروميت و فقر؟؟؟ اگر اين " ثبات" ۀباشد، تا خود و خاندانش در جزيز

  و تاج و تختش را به زير نمی کشيدند؟  کردند شت که مردم انقالب نمیو مردم وطنش را دوست دا

 را ١٩۶٧ جونتحت عنوان دوم  سند تاريخی  يکءابتدا. دو سند تاريخی استفاده کردم  جھت آگاھی بيشتر نسل جوان از

به    برلين غربی،-  المانی مخالف شاه در المانن اين سند مربوط به زمانی است که دانشجويان و محصال. ترجمه کردم

کردند، به حضور شاه  خطاب می" شاه شارالن، شاه قاتل"  شاه که او را ۀدليل سياست ھای سرکوبگرانه و استثمارگران

  !زنند دست به تظاھرات می

0He5SFuYzhk=v?watch/com.youtube.www://http  
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  ١٩۶٧ جوندوم 

که ١٣۴۵ ]جوزا[ ميالدی برابر با خرداد ماه١٩۶٧ سال جون ساله ای که در دوم ماه ٢۶دانشجوی  بينو اونزرگ - ١

او در محوطه   .رسد شرکت کرده بود به قتل می)  اپرا در برلين غربیۀخان  در مقابل(در تظاھرات عليه شاه ايران 

 لباس شخصی با پوليس بود وقتی که يک ۶۶ – ۶٧شماره  ورگ شارلوتن بۀخانه ای در خيابان کرومن منطق) حياط(

  .سازد  سر مجروح میۀ سربی او را از ناحيۀشليک گلول

 لباس شخصی به سرش می پوليس ۀدليل جراحت ناشی از شليک گلوله ب بينو اونزرگ  ساعاتی بعد در ھمان شب،– ٢ 

  .ميرد

   ١٩۶٧ اپريل  -١

  ١٩۶٧  جوندوم  -٢ 

  
مقر ( اشکونبرگ  تاالر شھرۀانيان مخالف رژيم شاه در بيرون محوطن و ايردر صبح آنروز دانشجويان و محصال – ٣

  .عليه سياست ھای شاه دست به اعتراض ميزنند) دولت برلين غربی

  ١٩۶٧ جوندوم  – ٣

  
                                                                 

معرفی " رضا پھلویمحافظين " مخفی ايرانيان، کسانی که خودشان را پوليس، ساواک مورانأتن از م  چندين  – ۴

، ھيچ عکس العملی برای جلوگيری از آن حمله المان پوليس. کنند کردند، شروع به ضرب و شتم تظاھرکنندگان می

ن را زيرضرب وشتم می گيرد، ادرخارج کشورساواک، اين چنين وحشيانه مخالف  وقتی:توضيح مترجم. (دھد نشان نمی
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شده؟ بھروز دھقانی، فاطمه  ، برای جناياتش حد وحدودی قائل می ...زندانھای مخوف اوين و قزل قلعه و کھريزک و

کشته شدند خود حکايت از ددمنشی دستگاه  حيوان ھای ساواک امينی، و دھھا آزاديخواه ديگر که در زير شکنجه ھای

" ارمغان "ان برای مردم ستمديده ايران به شئیساواکی بود که سی آی ای و اينتليجنس سرويس به ھمراه شاه کودتا

  ) آورده بودند

  ١٩۶٧ جوندوم   – ۴

                                                                             

شودند، برای مھمان  عصر ھمانروز، تظاھرکنندگان و شاھدان عينی و تماشاچيان در خيابان بيسمارک جمع می – ۵ 

  .شود سرعت نمايان میه تنش ھا ب.شوند دولت شاه برای اپرا آماده می

  ١٩۶٧ جون دوم – ۵

                                                                              

  .کند به بيرون کشيدن تظاھرکنندگان ازميان جمعيت   شروع میپوليس  - ۶ 

کند  کردند، يک نفر با صدای بلند اشتباھی اعالم می  پرتاب میپوليستظاھرکنندگان شمع ھای دودزا و سنگ به طرف 

 ھای لباس پوليس. کنند که از محل فرار کنند برخی از تظاھرکنندگان تالش می. حمله قرار گرفته مورد پوليسکه يک 

  به روی جمعيت تظاھر کننده يورش میپوليسماشين ھای آب پاش . کنند شخصی سازماندگان تظاھرات را دستگير می

 متھم شده به پوليس يک محاکمه، ۀر نتيجد. آيد  آن شليک مرگبار به صدا در میکريومه خيابان ۀو بعد، در محوط. برند
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 به آن پوليسعملی که . شود  عطف تاريخی میۀ يک نقط١٩۶٧  جون دوم ئیبرای جنبش دانشجو. شود قتل ، تبرئه می

 ۀی، يک طرفه به قاضی رفتن ديدگاه ھای رھبران سياسی، و تبرئئ آميز داالنھای رسانه ءدست زد، گزارشات افترا

راديکال شدن اين مبارزات   يکی آمادگی رشد مبارزات، و ديگری  :حقانيت ھر دوی اين عواقب بودبرای    دليلیپوليس

 سرکوبگر پوليسدر بين آن بخش از دانشجويان مخالف تا قھر و خشونت را در مقابله با قھری که به آنھا از طرف 

  .کارگيرنده شود ھر چه بيشترب اعمال می

  ١٩۶٧ جوندوم    -   ۶

  
                                                                                 

را در اينجا  ی که لينک آنالمانلم به زبان کند، اين ف اول را تکميل می سند تاريخی لمی است کهف  سند تاريخی دوم و اما

  می توانيد، داشته باشيد

http://www.onlinefootage.tv/stock-video-footage/2021/1967-the-death-of-the-demonstrator-

benno-ohnesorg-a-german-university-student-killed-by-a-policeman-during-a-

demonstration?keywords= 

ناميده بودند، " محافظين" که خود را ئیموران ساواک، ھمانھاأکنيد که م  مشاھده می١١:٣ۀلم در دقيقدر اين ف

 که مشابه" گ ناب شاھنشاھیفرھن"ن شاه پرداخته، با ابا چوب ھای پالکادر به ضرب و شتم مخالف ددمنشانه چگونه

. ِی شاه می افتندالمانِن اکنند، به جان مخالف است که مزدوران رژيم فعلی از آن استفاده می" فرھنگ ناب اسالمی"ھمان 

چرا؟ دليل آن چيست؟ . گذارد ن آزاد میاموران ساواک را در سرکوب مخالفأگونه دخالتی نکرده و م  ھيچالمان پوليس

 که شاه جالد ئین شاه علتی ندارد جز باج ھااوان ھای ساواک به مخالف حيۀ وحشيانۀ در برابر حملالمان پوليسسکوت 

 که از جيب کارگران و زحمتکشانی که ئیباج ھا! به اربابان غربی اش، که تاج را بر سر او گذاشته بودند می پرداخت

از باز گذاشتن ! شد، از چپاول گری منابع و ثروت سرزمين ما توسط اربابان جھانی شاه مين میأشدند ت استثمار می

  ! و انگليسامريکاشيرھای نفت مجانی برای 

 ئی نظير پرويز ثابتی، که در بازجوئیبا ديدن چنين سند ھای تاريخی آيا تصور اين که شکنجه گران ساواک، حيوانھا

بھکارانه در  تًاکند تا به اين وسيله مقاومت او را بشکند، جنايتکاری که اخير  در دھان آن مبارز ادار میئیمھدی رضا

ستم " آن برآمده، چگونه در زندانھای صدد تطھير رژيم سرمايه داری سلطنتی و دستگاه سرکوب و آدم کشی ساواک

 بعدی و سندی ۀدھند مشکل است؟ در نوشت ن رژيم شاه را مورد شکنجه و اذيت و آزاد قرار میامخالف" شاھنشاھی
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برای آگاھی ! شود پرداخته می" ُساواک آدم کش"س شکل گيری ديگر بيشتر به شکنجه در زندانھای شاھنشاھی و اسا

  .ھر چه بيشتر در تکثير اين نوشته از مھربانی دستان تان استفاده کنيد

 ی و انگليسی میالماناز انگليسی به فارسی از لينک زير که به دو زبان ١٩۶٧ جونترجمه سند تاريخی دوم : توضيخ

  .باشد صورت گرفته است

http://www.berlin.de/imperia/md/content/bacharlottenburg-

wilmersdorf/bezirk/bennoohnesorginfotafel.pdf?start&ts=1229950308&file=bennoohnesorgi

nfotafel.pdf 
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