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 م٢٠٠٧ می         سـتـيزمند.  ن  .ش 
 

  درنگی مختصر، با
  عملکرد های جمهوری اسالمی ايران، بر پاره ای از

  ميتوان ماهيت اصلی آنرا بر مال  نمود
  قسمت دوم

  
بعضی از کارمندان اداره هشتم و تشکيالت ضد جاسوسی " :  در اينجا نوری زاده   به اين نکته بسيار مهم 

  اشاره  کرده ؛ اما اشاره  کامال نارسا ست  و  "ر دعوت شدند و بعضی از دواير ساواک احيا شد ساواک پيشين به کا
مشغول کار بودند که "  اداره هشتم"، چه تعداد افراد در ) چرا ؟( مطالب بسيار مهم و خطيری را از نظر انداخته است 

را در   واواک  ، رد  و "  اداره هشتم بعضی  از کارمندان" وی  چرايی پذيرش. صرفا بعضی شان دعوت شدند
ساواک " آيا تشکيالت ضد  جاسوسی . سبکدوش نمودن آنانی را که مورد پذيرش واقع نشدند ، در اينجا تذکر نداده است

را بکار گرفته » شان به کار دعوت شدند " بعضی"«چندين ده نفر بود که نوری زاده   کلمه  جمع شمار محدو يعنی " 
ه تشکيالت  ضد جاسوسی کشوری مثل ايران که از موقعيت خاص در منطقه برخورداربود و تمام  طيف ادار. است 

بعضی " های اجتماع را تحت نظر داشت، حتی نيرو های ضد سلطان قابوس را در منطقه تحت  پيگرد قرار ميداد ، فقط 
  .  می بايد به واواک اسالمی دعوت می شدند"   شان

نيروی بسيار مخفی و مخرب ، منضبط و متشکل نظامی که ميشود گفت بيشترين و  سرنوشت بقيه ی اين 
مهمترين معلومات را از هموطنان ايرانی شان بطور اعم واز کارمندان و اراکين دولت بطور اخص داشتند و حضور 

نوی در جمع خودشان مع( برای رژيمی که  منحل اش کرده و از امتيازات و منافع وافر مادی و معنوی _ شان در ايران 
  بسيار خطرناک بود ؛ چه شد ؟ _ محرومش ساخته در واقع نانش را گرفته ) 

همچنان ساواک خارجی يعنی بخشی جاسوسی آن که حتی افراد مهمی  چون خليل زمر پرچمی مشهور که بهمين 
بعدا (  د و يا مغدوم رهين  خاطر از جانب حزبش سالهای طوالنی در زندانی ماندنی شد و يا لطيف پدرام مستنطق خــا

  .در خدمت اين سازمان قرار دارند) در مورد ش بيشتر خواهيد خواند 
آنجا و آن . به گمان نزديک به يقين ، نويسنده ، اين معلومات شفاهی و شايد هم کتبی را از جای بدست آورده  است

د گم کردن کاوشکران مسئله و فريب  مردم نشريه و آن انجمن و يا افراد،  چنين چيزی غير قابل قبول را برای ر
  .   دراختيار  نويسندگانی مثل نوری زاده ها قرارميدهند

  » ... علی شمخالی که اولين سپاهی بود که با درجه دريا داری فرماندهی نيروی دريائی ارتش را عهده دار شد« 
 نيروی دريايی کشور های پيشرفته مثل انگلستان کی  بود در کدام اکادمی) اين علی شمخالی(  اين سپاهی به ظاهر ساده 

به اصطالح   آموزش نظامی دريا داری ديده بود که يک شبه به فرماندهی دفاع از مرز های دريايی سرزمينش .... و
  . گماشته  شد

 ما در کشورخود شاهد اين نوع نقل و انتقال نيرو های مخفی استخباراتی زير فرمان استعمار بوديم که چگونه
با شيوه های مختلف به دستور خالق سياسی ... کاردانهای  نظامی  از تانکيست  گرفته تا پيلوت هلی کوپتر های نظامی و

شورای "به بخش )   نجيب -در رأس کارمل   (  از بخش وزارت دفاع و خاد دولت  دست نشانده) روسها(نظامی شان 
  .ه می شدندانتقال داد)   مسعود –به سر باندی ربانی "  (نظار

آنگاهی که  استعمارو امپرياليزم از طريق دولت های  دست نشانده و يا وابسته  ويا تعويض شده ، بر سرنوشت  
مردم حاکم  شوند ،  تضاد های درون جامعه  در مرحله معينی از تکامل شان  به نقطه حاد خود رسيده ، عمده ترين آن  

م ميباشد ، انعکاس سوزان و انشعاب بر انگيزش  را در مناسبات  و سياست  که همانا تضاد جامعه در کل با امپرياليز
های گردانندگان دولت وابسته و يا دست نشانده و يا تعويض  شده  ، متبلور ساخته  محفل و يا محافلی   که بر بخشهای 

ن و بعدا آشکار در برابر ازارکان  چنين دولت ها مسلط بوده و  از استقالل نسبی بر خوردارند، دست به تمرد پنها
امپرياليزم  مسلط بر کشور شان  زده ، روابط گسترده تر سياسی و اقتصادی  دولت را بجانب  کشور و يا کشور هايی 

ما اين سمت و سو را . امپرياليستی رقيب ی کشورامپرياليستی  اولی  که بر چنين  رژيم ها  مسلط اند، سمت ميدهند
  يعنی حفيظ اهللا ٥٧ ثور ٧ ودومين رئيس دولت کودتای  ننگين ١٣٥٢ سرطان ٢٦ودتای درکشور خود در وجود رهبرک

ديده ميتوانيم؛ همچنان در وجود برخی از محافل جمهوری اسالمی ايران بجانب امپرياليزم )  بجانب غرب ( امين 
 اين سمت و سو بجانب که نقش  بخشهای کامال مخفی حزب توده در درون پيکره های  دولت را در(فدراتيف روسيه 

 عناصر کشته شده و يازندانی شده ی اين حزب توسط  جمهوری اسالمی در واقع  -روسيه ، ناديد ه نمی توان گرفت  
و قسما  برخی از کشور های  قدرتمند ) -پرده و پشتوانه ای شد برای اختفای اين طيف  مخفی مانده در درون نظام 

  .اروپايی
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  مناسبات اقتصادی و سياسی  جمهوری  اسالمی با  روسيه  قابل  دقت بوده  احصائيه با وضاحت ميتوان گفت که
 در بخش خريد اسلحه و صنايع اتمی يک -  بخصوص  بعد از فروپاشی شوروی -و آمار تجارت خارجی اش با روسيه 

ر بخشهای مختلف اين از جانب ديگر وجود مشاورين روسی د وچندين مليارد دالر را بيان ميکند رقم بسيار درشت 
از آ قای ..." افسران سپاه " صنايع و ساير بخشهای دولت ايران  موجب چرخش اين کشور بجانب روسيه  شده ،که مقاله 

  . نوری زاده  در همين مورد  ميتواند شاهدی باشد براين مدعا 
» آمده اند " ک گ ب  " افسران سپاه از امامزاده ی« و حا ل نگاهی به مقال دومی نوری زاده تحت عنوان 

که جمع آوری ارقا و (می اندازيم   ) ۵۵و۴/۵۴ صفاحات ٢٠٠٧ فبروری ٩ مورخ ۶۵٠شماره ( مندرجه ايران استار
  ) .داده های تجارت خارجی ايران با روسيه توسط ايشان کاريست در خور ستايش 

  :در  قسمتی از مقال فوق چنين آمده 
ايگاه بين المللی خود را به عنوان قبله ی کوتوله های سياسی از تيره احمد ی در واقع مسکو  بار ديگر ج... «  

  .تثبيت کرده است ... نژاد و هوگو جاوز بشاراالسد و موراليس و 
زمانی  که اقتدار داشتيم  و زبان گويا البته روسها منبع خريد شدند و در مقابل در يافت گاز،  ذوب آهن را به ما 

ميليون دالر به آنها ميدهيم  چهل تا منظومه ی ) هفتصد   ( ٧٠٠که در موضع قدرت نيستيم  بافالکت اما امروز . دادند 
دو ميليارد و يکصد ميليون دالر داديم  سه زير دريائی کيلوکالس با تکنولوژی جنگ . موشکی ضد هوائی به ما بفروشند 

الر از روسها اسلحه خريديم  و بابت نيروکاه اتمی  سال اخير بيش از ده ميليارد  د١٥در طی ...جهانی دوم خريديم 
قبل از .   قرن گذشته  ميالدی به روسها  پرداخت کرده ايم ٩٠بوشهر نيز کم و بيش حدود هشت ميليارد دالر از آغاز دهه 

... انقالب کارشناسان و منهدسان شوروی  که در طرح ذوب آهن اصفهان  مشارکت داشتند  کامال تحت کنترول  بودند 
در صنايع نظامی . حاال هم جا روسها هستند  بيش از دو هزار تن  از آنها با خانواده  های شان در بوشهر اقامت دارند 

عالوه بر اين صد ها دانشجو  و عناصر . ما تعداد  کارشناسان روس، اوکراين وبال روس از ســه هزار افزون است 
  ديدار KGBند وخيلی از آنها از طرف گوناگون با مقام مقدس آمامزاده  سپاه پاسدار در روسيه درس خوانده و می خوان

بگفته يکی از افسران سپاه که  در يک ايمل با ابراز . داشته و اغلب در بازگشت  ارتباط با امامزاده  حفظ می کنند  
 کننده ای نوشته بود نگرانی از حضور گسترده ی  کارشناسان نظامی  و امنيتی روسيه در ارتش و سپاه مطلب نگران

  تن از  غلبانان کمک غلبانان ارتش و سپاه نزد روسها آموزش ديده اند  و اين رقم در مورد افسران  و ٥٠٠بيش از
 «  ؛ »... و واحد های موشکی به باالتر  از ده هزار تن می رسد)  تانک و توپخانه ( درجه داران واحد های زرهی 

 و کارشناسان  سفارت روسيه در تهران  که دير گاهی است همگی زير آسمان  پارک هم اکنون در جمع ديپلماتها...
 گرم فعاليت و بدام انداختن KGBاتابک  در آپارتمانهائی که در مجتمع سفارت ساخته اند جمع شده اند حد اقل بيست افسر 

  KGBات  جمهوری واليت فقيه عالوه بر اين بين وزارت اطالع.  آدم های مستعد در درون دستگاههای رژيم هستند
راه های اقرار گرفتن مدرن از زندانيان و سر به .   سال پيش موجود است ١٧قرار دارد  همکاری و تبادل اطالعات  از 

 در دانشگاه جليله امام باقر وزارت KGBنيست کردن  اسالم ناب انقالب محمدی  از سوی استادان و کارشناسا ن  
   ».  سپاه آموزش داده ميشود اطالعات و نيز تشکيالت

و حا ل با مثالی از زنده ياد گودرزی که سالها پيش در نوشته اش مندرجه شهروند  که با تأسف در برش دست 
  .داشته ی آن ، شماره و تاريخ نشريه گرفته نشده، به اين بحث پايان ميدهم

  : داکتر محمود گودرزی می نويسد 
  اداره ای ١٩٤٨ين سال ايجاد آلمان غرب به عنوان دولت مستقل در سال  اداره حفظ قانون اساسی از نخست«

اداره حفظ قانون اساسی   (  Bundesamt Fuer Verfassungsschutz برای مسايل امنيتی آن کشور به وجود آمد که با نام   
  .  دانستFBIآنرا می توان همتای . فعاليت ميکند ) 

  پيشرفت سازمان  های اطالعات ايـــران  نشان دهنده  تشابهی با ساختار سازمان : "در  گزارش دادگاه ميکونوس آمده 
KGB در درون .  ميباشدKGB  نيز سازمان ويژه ای وجود داشت که انحصارًا به تهيه و به کارگيری جديد ترين  

  باشد که ظاهراKGB بق تکنولوژی های مراقبت و ارتباطات می پرداخت  اين پيشرفت ميتواند تحت تأثير کارمندان سا
   »مشـــاور واواک می باشند

  
  :واک اسناد ساو براهنی  رضاکترا نوشته آقای د-٦

حال نگاهی گذرا به نوشته شاعر، رومان نويس و منتقد  ايران آقای دکتر رضا براهينی که تلخی زندان ساواک را چشيده 
  . نه به تصوير بکشد؛ می اندازيمو با حضور ذهن بسيار قويش مسائل گذشته را ميتواند استادا

  :می نويسند" اســـناد ســـاواک " آقای دکتر براهنی در مقدمه مقال اش  تحت عنوان 
  ،، دقيقا يک سال پس از انقالب١٩٨٠ آنچه خوانندگان محترم ذيال ميخوانند ، ترجمه مقاله ای است که در سال « 

 نگارش مقاله در باره دوره -٢" ؛ . " ،  به قلم من درج شده است در مجله معروف  نيشين که در نيويارک چاپ ميشود
 را نداشته که هرگز ، و در هيچ مرحله ای ، عزم ورود  به عرصه سياسیخاصی از خفقان در کشور ، از ديدگاه من ، 

ی برهنی با آنکه در  آقااز[ .    ، به معنای آن نيست که وقتی خفقان را در دوره بعدی ديدم از آن چشم بپوشمام و ندارم
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ظاهر به خواننده  اش تلقين می کند که  هرگز، و در هيچ مرحله ای عزم ورود به عرصه سياسی را  نداشته و هم اکنون 
ندارد؛ مگر به گونه ای  بسيار ظريفانه سياست ميکند چونکه هدف ايشان از کار و بار ادبی روشنگری طيف عالقمند به 

نفسش جز سياست کردن مفهومی ندارد زيرا ايشان قشر روشنفکرحيطه روابط اشرا به کور ادب ميباشد که اين خود در 
در اصل مانع حرکت اينان بطرف نهاد های سياسی و مبارزی که بر عليه رژيم . سهای تدريس ادبيات فرا  ميخواند

وران خفقان جمهوری اسالمی  برعکس معتقدم که د] ستيز مند–ميرزمند ودر صدد چپه کردن آن کمر بسته اند ؛ ميگردد 
 شمسی و سالی که در آن قتل های زنجيره ای شروع شد و تا ١٣٦٧ شمسی ، سال ٦١ و ٦٠سال  ، بويژه در سه مقطع،

اما من اين خفقان را هم ناشی از .  ژيم پهلوی تيره تر و بدتر بوده است ربه امروز  ادامه پيدا کرده است ، از هر دوران 
، تنها  سلطنت پهلوی نبود که روشنفکر کشی کرد، روحانيت  روی سلطنت پهلوی را از " ...  ؛ "نم آن خفقان قبلی ميدا

بويژه  که همين روشنفکر ها ،  به تصور اينکه در انقالب آزادی انديشه و بيان خواهد . نظر  روشنفکر کشی سفيد کرد 
ه بودند، و پرونده های ساواک نيز بود که در اختيار آمد ، منويات خود را پيش از انقالب و در حين انقالب ، بروز داد

و . و به محض اينکه دری به تخته خورد،  روحانيت افتاد به جان روشنفکران ، و بگير و ببند شروع شد –ساواما بود 
 در در دوران پهلوی اول از طريق لومپن های او، در دوران پهلوی دوم از طريق لومپن های او،.  هنوز هم ادامه دارد

روشنفکری . جمهوری اسالمی ،  از طريق لومپن های اسالمی و هر سه دمار از روزگار روشنفکر عصر در آوردند 
در آن شبانه روز يک نفر  دست نشانده به نام  محمد رضا پهلوی ، "  ؛ ... " که ميدانست که بايد با مردم تماس بگيرد ، 

شسته ، الف عظمت خود را بزند   تا اينکه به قول تيمسار ربيعی در داد به ملتی در سکوت نگهداشته شده ، و در زندان ن
و نيز در همان داد گاه وقتيکه  ی بيايد و گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون کند" هايزر " گاه اسالمی ، ژنرال 

يعنی يک نفر " انه است محرم: "  از خلعتبری   وزير خارجه سوال ميکنند چه کسی باسيا تماس ميگرفت ؟  بشنوند 
  »... حتی تا آخرين لحظه نداند در کجا زندگی کرده دارد در کجا ميميرد و هنوز هم گمان کند که همه اش باز ی بوده 

 و آقا ی داکتربراهنی که يک زمانی در تاالری در تورنتو کانادا در پاسخی يک تن از پرسش گنندگان  که چرا [
 گويند  و يا نمی نويسند، در حاليکه   دست  شان را بطرف گلوی شان می بردند ، عليه جمهوری اسالمی چيزی نمی

سه تنی را که . ، علت اصلی روشنفکر کشی را نخواسته روشن بسازد" من نمی خواهم رگم را ببرند : " فرموده بودند 
های امپرياليستی ايفا کرده در اوضاع و احوال  ايران هر کدام به گونه ای نقش خونبار شان را در خدمت به سياست 

خوانده و شخصيت وی را از قول ربيعی  يا خود، بسان سک  به مثال کشيده " دست نشانده "بودند ،  يک تن از آنان را  
 آدم کش ای که از روی نادانی و تزلزل درونی دست  به آدمکشی ميزند، نه بخاطر دست -،  فقط آدم کش وانمود ساخته 

که آعشته به خون  ملت  ايران بوده  نهی از جانب  آنانی که وی را با دست های شان ،  به سبب امر ونشانده بودنش ، نه 
   ] ستيزمند –.  ،  بر تخت شاهی نشانده اند

  : وآقای دکتر براهنی در ادامه می افزايد
البته  من نه " ؛ " .. .  .تزلزل درونی و  نادانی اوست  اما چيزی که بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده «

به فرض اعتقاد دارم ، و نه به فرض محال ، و از نظر تاريخی هم قاعدتا اعتقاد ندارم که مرده ها را در مرحله بعدی 
و باز هم . ولی شاه  ميتوانست بدون کشتن  گروه جزنی همان باشد  که بود . تاريخ  دخالت دهيم تا چيز عجيبی پيش آيد

يکی مثل ايت اهللا خمينی  طبق قانون اسالم  درونی و نادانی هيچ دليلی برای اين  کشتار نميبينمجز تزلزل  .سقوط ميکرد 
 و تعداد عظيمی  را هم ميکشت ،  به دليل  اينکه طبق آن قانون  هر کسی در عصر چهارده  قرن   ،آدم ها را ميکشت

  ،پس همه گناهکارند.  ننده مرتکب ميشودپس  از صدور آن احکام حتما در عمرش يک کاری غير شرعی واجب القتل ک
ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را  .فقط هنوز همه شان در عين ارتکاب جرم گير نيفتاده اند 

شاه ميخواست ثابت کند  که شخصا شاه است .  صادر ميکرد  انکار وقتی که آدم ميکشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت
ايی که ميخواهند عليه مصدق کودتا کنند  ، شاه چنان متزلزل است  که معلوم ميشود اعتقاد راسخ دارد  که در روزه. 

در اين .  کافی است آدم خاطرات ژنرال  هايزر را بخواند .  پيش از انقالب نيز همين وضع را دارد.  شخصا شاه نيست 
همسرش  گفته است که شاه . يآورد بکشد تا شخصا شاه شود افسوس که چند نفر را گير نم. دوره نيز شخصا شاه  نيست 

شاه اگر نمی . اين حرف بيشتر به شوخی شباهت دارد .  چون  نميخواست مردم کشته شوند  ايران را ترک  کرده است 
فورا بيماری  اش قوت رفت کشته ميشد، و بعد که رفت ، چون عادت داشت سلطنت کند و ديگر نمی شد سلطنت کند  

 ] ستيزمند - شماری از رسانه های گفتاری در آنزمان تبصره های در زمينه مسموم ساختن شاه  داشتند [.فت و مردگر
 شاه از دولتی که انتظار دوستی از آن داشت ، يعنی امريکا .ولی شاه مسئول حکومتی است که بعد از او بر سر کار آمد 

شاه در سراسر . غدر زمانه مرگش را شتاب داد. رفت بميرد  شاه مريض بود ومي– ،  حتی يک پناه ساده هم نديد
ولی شاه به اين ....  اما همه کسانی که کشت روی هم روشنفکر به حساب ميآمدند(...) حکومتش بندرت آخوند کشت  

 معتقد هر دو ... دليل  آيت اهللا خمينی را نکشت  که بين سيستم  فکری روحانيت  و سيستم فکری سلطنت تشابهاتی ميديد
خمينی بر موجی که روشنفکران در جهت احراز ... « ؛ ».... بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند
ولی برغم اين هوشياری  خمينی هم بسوی اشتباهی شبيه  ...  ، دموکراسی در کشور  به وجود آورده بود ، سوار شد 

 کار را يکسره ٦٧ در سرکوب روشنفکران جدی گرفت و به زعم خود در  سال او کار  ناتمام شاه را .  اشتباه شاه رفت 
  » ...کرد ، 
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وی کدام " تزلزل درونی"شاه و " نادانی" به جز - موقتا خود را دچار آشفته فکری نشان داده -  آقای براهنی در اينجا  
  .عامل ديگری را در آدم کشی های  وی نمی بيند 

جز تزلزل درونی و نادانی هيچ " شاهی می اندازد که  –وشنفکران را بگردن  شاه   آقای دکترقتل و کشتار ر
در اينجا عامل کشتار روشنفکر مبارز را  در روانشناختی شاه  جست وجو ميکند و  " دليلی برای اين  کشتار نميبيند 

") تزلزل درونی" مثل (وانشناسی علت را  عدم ثبات روانی و نادانی وی ميپندارد و در جای ديگراستاد  براهنی عامل ر
.  ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را صادر ميکرد  «: شاه را ناديده گرفته ابراز ميدارند که 

 بدين مفهوم که  شاه   هنگامی به  ثبات روانيش دست ».. .انکار وقتی که آدم ميکشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت  
چنين استدالل برای کاوشگری که خود شخصا ) . و شايد هم آدم فهميده ( م می کشت و ميشد شاهی با ثبات مييافت که آد

.  در بطن وقايع  و حوادث تاريخ کشورش قرار داشته،  موجب آشفته فکر نسل روشنفکر شده در نهايت گمراه کننده است 
تواند  اين باشد که گويا دست نشانده روی  مشکل بودن شاه  نمی " دست نشانده" برداشت چنين شخصيت با تبحر از

  . روانی  روشنفکر می کشت 
در اينجا هر گاه پای انکارآگاهانه يی ايشان از دخل و غرض  آشکار و پنهان امپرياليزم امريکا در امور داخلی 

طالعات ارتش  از کانال های ساخته شده ی اطالعاتی مثل ساواک و پوليس وقدرت  شبکه مخفی ا( کشورش ايران 
 که وی هم روی –در ميان نباشد، چنين تحليل سطحی و گمراه کننده  از شاه و خمينی ) ساخته شده توسط  آنکشور 

 ازشأن فهم و دانش  چنين شخصيت برازنده ی ادبی شناخته شده در سطح جهان ؛ -مشکل دينی  روشنفکر می کشت 
  .کامال بدور می باشد

 آيت اهللا خمينی را نکشت  که بين سيستم  فکری روحانيت  و سيستم فکری سلطنت ولی شاه به اين دليل ... «
  ».... هر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند..  .تشابهاتی ميديد

 که بر در جمله باال آقای دکتر براهنی کشتار روشنفکر توسط خمينی را ناشی از رابطه اش با خدا وانمود ساخته
همانطور ی که در کشور ما  ربانی و مزاری و مسعود و سياف ( اساس احکام الهی ميکشد و می کشد و باز هم می کشد 

و محقق وامثال شان به حکم خدا کشتند و سوختاندند و تجاوز کردند و غارت ومال عمر هم در پشت پرده ی پتويش با 
سيمای ارتباط امپرياليستی رهبر جمهوری )  القش در يافت ميکرد خدا راز ونياز داشت و حکم کشتار مردم را از خ

اسالمی را مخدوش و مبهم ميسازد که نکشتن خمينی توسط شاه   به سبب  همباوری شاه با وی نيز در همين راستا سير 
 که دست نشانده فاقد با زره بين دقت سير همه جانبه  داشته باشيم، خواهيم ديد" دست نشانده"هر گاه بداخل مقوله  . ميکند

اراده خودی بوده ، حتی در نشست های نيمه خصوصی اش نيز خط حرکی داده شده را ، آن دستانی که وی را نشانده 
  .حفيظ اهللا امين را ميتوان  مثال داد .  پيش نظرش قرار ميدهند، تا مبادا  گامی بردارد درجهت تمرد و خود اراديت 

  
   : آقای دکتر مرتضی محيط ازجانب" بازی شيطان " معرفی کتاب  -٧

آقای داکتر مرتضی محيط مارکسيست ، نويسنده ی کاوشگرامور سياسی بوده ، مقاالت تحليلی بلندی در رابطه با 
. ايشان چند سال قبل معتقد به رويکار آمدن  خمينی بر مبنای نياز بازار بودند .  مسائل ايران و جهان در نشرات دارند

) قبل از سخنرانی ايشان در تاالری که به همين خاطر در شهر تورنتوی کانادا تدارک ديده شده بود (در صحبتی مختصر
اينطور نيست من ! نه نه « نظراين قلم مبنی بر رويکار آمدن خمينی از کانال سازمان سيا را نپذيرفته و فرمودند که 

در اين شکی نيست که اين صاحبان ) . ين نقل   قولع". ( طرفدار تئوری توطئه نيستم  خمينی را بازار بوجود آورد 
بازارند که منافع بازار را بر هر چه در طبيعت هست ، مقدم شمرده ، در مواقع بروز بحرانات  خطرزا  در گام نخست 

" ( تئوری توطئه"و در صورت عدم کار آيی . حفظ  و تا حد توان گسترش ميدهند" تئوری توطئه"از طريق شگرد های 
ه ، خدعه ، نيرنگ ، چال وفريب و هزار يک ترفند به خاطر نيل به اهداف سياسی ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی دسيس

که تشريح ميتود ها  وشگرد های  استفاده از آن در مواقع بروز نخستين تکانهای موج زای  انقالبات  اجتماعی که ... و 
ن را به تغييرو دگرگونی مواجه می سازد؛ در چوکات معينه اين منافع  خداوندان اصلی بازار ها در مناطق مختلف جها

  . به لشکر کشی مستقيم و اشغال آشکار کشور های مورد  نظر می آغازند ) نوشتار شامل نمی باشد
 حاال می بينيم که آقای دکترمحيط دست شان به کتابی  بس مهمی  از خبر نگارمعروف امريکايی رسيده، وباز 

 بدست نشر )١٣٨٤ بهمن ٢١ مورخ ١٠٥٧شماره" ( شهروند" شانرا از آن کتاب در نشريه معروف يافته های نوين 
  .      ، و کار بس مهمی را در اين راستا انجام داده اندسپرده

اين نکته قابل ياد آوری است  که تاييد بخشهای  مورد نظر اين قلم ، مبنی بر  تثبيت پروژه انتقال قدرت از شاه به 
  و خمينی   که  خود در خفا با سيا ارتباط  محکم و استوار ؛ اما غير مستقيم و کامال  مخفيانه داشت -توسط سيا  -خمينی 

را ميتوان از خالل جمالت . " )  ما آيت اهللا ها را مامور مستقيم خود نمی کنيم "   و يا به گفته والر عضو بلند پايه سيا (
  . مندرجه ی اين کتاب معروف استنباط کرد

بازی " معرفی کتاب (   که دکترمحيط  آنرا زيرعنوان ”Robert Dreyfuss“ اثر ”Devil’s Game“از نوشته  کتاب 
آورده ، بخشهای آنرا انتخاب و توجه  شما خوانندگان مشتاق کاوش در مورد ماهيت اصلی " )  s Game’Devil" شيطان 

  . جمهوری اسالمی ايران را به آن جلب مينمايم
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  :            دکتر محيط در ذيل عنوان فوق چنين می باشد  نوشته
 خبر نگار پژوهشگر دست اندر  سال است که به عنوان١٥  نويسنده کتاب مدت  ”Robert Dreyfuss“ رابرت   «      

. ست کار تحقيق و نوشتن مقاالت تفصيلی در باره رويداد های سياسی ، اقتصادی و مسائل مربوط به امنيت ملی امريکا
مقاالت .  توسط مجله بررسی خبر نگاری دانشگاه کولمبيا به عنوان  خبر نگار پژوهشگر برجسته انتخاب شد ٢٠٠١سال 

رابرت درايفوس .  شد ٢٠٠٣ درسال Project Censored او در باره نقش نفت  در حمله امريکا به عراق برنده جايزه اول 
ددی مقاله داشته عشته و در روزنامه ها ومجالت  معتبر و ترقيخواه متدر برنامه های تلويزيونی پر شماری شرکت دا

  .است 
 ،  تحقيق و بررسی و نوشتن مقاالت پرشماری در باره حمله ٢٠٠١ سپتمبر ١١کار اين نويسنده در سالهای بعد از 

ه پنتاگون و برنامه امريکا به عراق و افشای اشخاصی چون احمد چلبی و نهاد های پنهانی مانند اداره طرحهای و يژ
محافظه کاران نو برای خاور ميانه ، جاسوسی های اقتصادی سازمان سيا ، پيمانکاری های صد ها مليارد دالری 

نويسنده انگيزه خود در نوشتن کتاب را چنين  خالصه .  پنتاگون با  کارخانه های اسلحه سازی  و غيره بوده است 
   :ميکند

      
قوده در ميان مليون ها جمله ای که در باره اسالم سياسی و سياست های اياالت متحده پر کردن حلقه های مف"  

چگونه با اين مخمصه " :   که" هدف کتاب پاسخ دادن به اين سوال است ":  ؛ به قول او" سپتمبر نوشته شده ١١بعد از 
  ".دچار شديم؟ 

  :در ادامه پرسش به پاسخ باال ميخوانيم 
ارم به بخشی از اين سوال پاسخ دهم که  چرا دولت امريکا و بسياری از متحدينش به مدت  در اين کتاب قصد د"
بر . در جنگ سرد برای خود انتخاب کردند مطلوب یرا به عنوان شرکاي" جناح راست اسالمی "  سال ٥٠بيش از 

  "خورد من در اين کتاب به صورت يک مورخ نيست  بلکه به عنوان يک خبر نگار است 
  ) Robertdreyfuss .comسايت انترنتی رابرت درايفوس   از (

  :ديگر دولت امريکا می نويسد " اشتباه" نويسنده سپس در مورد
اين نوع پشتيبانی مدتها پيش از دخالت شوروی .  دولت امريکا از جهاد گران اسالمی در افغانستان حمايت کرد "

 بر ميگردد به فعاليت های مخفيانه سازمان سيا  ازدهه های  آن آغاز شده بود و ريشه های١٩٧٩در افغانستان  در سال
رشد اسالمگرايان دست راستی در افغانستان منجر به  جنگ داخلی در آن کشور ودر سالهای .  در افغانستان ٧٠ و ٦٠

  )همانجا(  " . ر وی کار آمدن طالبان و آغاز فعاليت اسامه بن الدن  برای بوجود آوردن القاعده گرديد١٩٨٠دهه ی 
 فوريه مجله مادر –که قراراست در شماره ژانويه " جنگ سرد ، جنگجويان مقدس "    در مقاله ای زير عنوان 

 با دولت – بويژه  اخوان المسلمين –جونز به چاپ رسد ، رابرت درايفوس ارتباط تنگاتنگ اسالم سياسی دست راستی 
ت آيزنهاور از سعيد رمضانی رهبر اخوال المسلمين  در کاخ سفيد را امريکا را برمال ساخته  و پذيرايی  رسمی پريذدن

اين مالقات در چارچوب کنفرانس پر اهميتی   صورت ميگيرد  که از سوی وزارت خارجه امريکا  و . تشريح ميکند 
بلند پايه  و  در دانشگاه برينستون ترتيب داده شده بودو چنديدن نفر از نظريه پردازان ١٩٥٣سازما سيا در سپتامبر 

استادان دانشگاههای امريکا و مستشرقين امريکايی ، انگليسی و کانادايی وغيره به عالوه رهبران گروه های دست 
راستی  اسالمی از کشور های مسلمان در آن شرکت داشتند تا در باره اهميت اسالم  سياسی و نقش آن در مبارزه با 

ق سند سری که  اکنون بيرون  آمده، هدف از تشکيل اين کنفرانس  اين طور طب. کمونيسم به بحث و گفت و گو پردازند 
  :توضيح داده ميشود 

اما .  در ظاهر اينطور وانمود ميشود  که کنفرانس صرفا کوششی برای باال بردن معلومات ما در باره اسالم است  "    
وانند  ديدگاه اسالم را در زمينه های آموزش ، هدف واقعی  عبارت از دورهم گرد آوردن  افراد با نفوذی است که ميت
از ميان نتايج مختلفی که از اين گردهمايی ...  علوم، حقوق، فلسفه و بنا بر اين ناگزير در زمينه سياست فرمول بندی کنند

. ست ميتوان انتظار داشت  عبارت از تحرک بخشيدن و سمت و سو دادن  به جنبش نو زايی اسالم در درون خود اسالم ا
   "  

  ) Robertdreyfuss .comنقل از سايت انترنتی رابرت درايفوس  (
 نويسند در اين مقاله  اظهار تعجب ميکند که دولت امريکا چگونه از رهبران  چنين گروه های مخفی ، خشونت 

  :گرا، و تروريستی ميخواهد برای تجديد حيات اسالم حمايت کند  ودر پاسخ به سوال خود می نويسد 
چنين ديدگاه و عملکردی  خصلت اساسی  سياست اياالت متحده  در آن زمان بود چرا که هر کسی  ضد کمونيست      "  

  . "بود،  متحـد اياالت متحده تلقی ميشد 
وسپس اضافه ميکند که در مصاحبه با دهها نفر از ماموران قديمی و عاليرتبه سازمان سيا که در زمان جنگ 

، همه بدون استثنا  و به عنوان يک اصل پذيرفته شده  اذعان کرده اند که از اسالم  به عنوان سدی در سرد فعال بوده اند 
  . برابر  گسترش شوروی و ايدئولوژی مارکسيستی  درميان توده های مردم استفاده شده است 
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ن ما موران عاليتربه   برای ما مردم ايران ، کتاب از آن جهت  اهميت دارد که شايد برای نخستين  بار از زبا
سازمان سيا ، وزارت خارجه  و وزارت دفاع امريکا  ارتباطات گسترده ميان بخشی  از روحـــانيت شـــيـعـه با دستگاه 
های امنيتی امريکا و انکليس  در دوران  ملی شدن  صنعت نفت به هبری  دکتر مصدق و نقــش ايــن روحــانيون در 

 نــيــز جــريان سـلسله حــوادثی را  می شنويم که زير نظر بر انداختن دولت دکتر مصـــدق  و مـــرداد و٢٨کــودتــای 
 و قدرت ١٣٥٧دستگاههای امنيتی امريکا اتفاق  افتاده و منجر به سوار شدن روحانيت  دست راستی  بر موج انقالب 

  .فيانش گرديدگيری خمينی و اطرا
اخير  به دليل باال گرفتن اختالف ميان سازمان سيا از يکسو و پنتاگون و کاخ سفيد        الزم به تذکار است که سالهای 

از سوی ديگر شماری ماموران قديم وبازنشسته  ســـيا حاضر به افشاگری گوشه هايی از فعاليت های خود شده اند و از 
  .سراری را بر مال ساخته اند اينرو خبرنگاران پژوهشگری  چون رابرت درايفوس از اين موقعيت استفاده کرده وا

در زير فراز هايی از کتاب را  که مربوط  به .    در سطور باال  هدف از نوشتن کتاب را از زبان نويسنده  نقل کردم 
  .تاريخ پنجاه و چند سال اخير کشورمان بوده  است ميآورم 

 " هم خوابگی با شيطان" اب خود زير عناون مامور قديمی  عاليرتبه  سازما ن سيا  در کت)  R.Baer(    رابرت بير  
  :مينويسد

در پشت همه ی اين رويداد ها راز حقير و کثيفی در واشنگتن وجود داشت و آن اينکه کاخ سفيد به اخوان المسلمين    " 
  ١٩٥٠ اين عمليات پنهانی از سالهای دهه ی . به عنوان متحدی پنهانی نگاه ميکرد ؛  به صورت سالحی عليه کمونيسم 

  آنهم هنگامی که بر - آلن دالس در سازمان سيا و جان فوستر دالس  در وزارت خارجه -با برادران دالس آغاز شد 
ازديدگاه واشنگتن جمال عبدالناصر . کمک مالی عربستان سعودی به اخوان المسلمين عليه عبدالناصر صحه گذاشتند 

منطق جنگ سرد ،  . صر و از جمله کانال سوئز را ملی خواهد کرد از نظر آنان او صنايع بزرگ م. يک کمونيست بود 
 –اگر اهللا قبول کند  تصميم بگيرد که قتل سياسی مجاز خواهد بود ، چه بهتر : واشنگتن را به اين نتيجه رسانده بود  که 

  ) کتاب١٠٢صفحه . " ( به شرطی که در حضور افراد با فرهنگ  در مورد آن صحبتی نشود 
  :فسوس  در دنباله نقل قول باال مينويسد    دراي

در حالی که دولت امريکا و انگليس با آتش بازی ميکردند  و آدمکشانی از ميان اخوان المسلمين  عليه ناصر بسيج    " 
 فداييان اسالمميشد ، شواهد نشان ميدهد که  اخوان المسلمين در حال همکاری  با گروه تروريستی اسالمی در ايران بنام 

. بنيانگذار فداييان اسالم آيت اللهی که در همکاری مستقيم با سازمان سيا  در صدد بر انداختن دکتر مصد ق بود. بود 
  مامور سابق انتلينجنت سرويس انگليس و مستشرق کنونی  امريکايی اشاره ميکند که تصميم  اخوان برنارد لوئيس

  )همانجا. " (  رابطه با پيوند اين سازمان  با فداييان اسالم بود المسلمين به مخالفت  رويا روی با عبدالناصر  در
 نه تنها در برانداختن دکتر مصدق  نقش داشتند  آيــت الــله کــاشــانی   به عبارت ديگر فداييان اسالم  و رهبر آن 

  .بلکه در صدد از ميان بردن جمال عبدالناصر هم بودند 
ه هم مصدق و هم ناصر  در ابتدای رويکار آمدن ،  تا حدودی از حمايت رابرت درايفوس بر اين عقيده است ک

 يعنی –يا با ما هستيد :  "  دولت امريکا بر خوردار بودند، اما دولت آيزنهاور با اين نظر موافق نبود  و عقيده داشت که 
 را بروی انحصارات ما باز ميکنيد  به ما پايگاه نظامی دهيد، به پيمانهای نظامی ما می پيونديد ، دروازه های کشور خود

  :در ادامه ميخوانيم )  ١٠٨صفح . "  (  وگر نه عليه ماهستيد -و به آنها امتيازات الزم را ميدهيد  
 برای بر انداختن  دکتر مصدق به آنها ١٩٥٣درست همان گروپ های اسالمی دست راستی  که سيا در    " 

  )١٠٩صفحه . " ( ــر انـداختند  شـــاه را ب١٩٧٩کمک مالی کرد  در سال 
جان والر  کتاب گوشه هايی از مصاحبه  نويسنده را با اولين مامور سازمان  سيا بنام ١١٥ و ١١٤   در صفحات 

Waller .J  ميخوانيم :  
  ." را اداره ميکرد جان والر بود ١٩٥٣ تا ١٩٤٦فردی که عمليات مخفی سازمان سيا  در ايران ميان سالهای    "  

ان والر در ميان عشاير قشقايی، بختياری  و کرد کار ميکرد ، در عين حال که جاسوسان سابق آلمان را  برای ج
  :او به نويسنده ميگويد . سازمان سيا استخدام ميکرد 

  :سپس با لبخند ادامه ميدهد.  مهمترين رهبر مذهبی بود  و از اينرو با او روابط نزديکی برقرار کردم     کاشــانی
او ابتدا مدتی جلو من نشست ، اما بقيه نقاشی را از روی عکس . چهره آيت اهللا  را با گچ رنگی نقاشی کردم     "  

  . "او تمام کردم 
  :اما بال فاصله ادامه ميدهد .   والر تاييد ميکند که آيت اهللا مامور سيا نشد  

  . " ما آيت اهللا ها را مامور مستقيم خود نمی کنيم    "  
  
را متعاقب آيت اهللا بکار ) ها( عضو سيا   تلويحا می رساند که خمينی هم مامور  آنان بود، زيرا که  کلمه جمع[

مامور "... گويا نه خواسته احساسات پيروان ساده انديش واز پشت پرده بی خبر خمينی را با گفتن کلمه . برده است
به گلبدين . ه ی خود افغانستان مثالهای از اين دست داريمما در کشوری  جاسوس زد. آزرده خاطر سازد"  مستقيم ما

و ی به عالوه ی  اينکه روابط روسی داشت ننگ خدمت مستقيم به  آی اس آی را نيز با دل و جان . حکمتيار بنگريد
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وش پذيرفت و يا احمد شاه مسعود را در نظر بگيريد که چسان از دامن استخبارات نظامی افغانستان برخاسته  به آغ
آنرا کمايی کرد، بعدی آن در بعد سوم گام گذارد يعنی رابط با " افتخار عضويت "استخبارات نظامی شوروی پناه برده 

CIA ستيزمند-  ، از کارمل و هموندان کميته مرکزی حزبش مثل  نجيب  جالد و امثال شان چقدر بايد نوشت [   
  

  . "بله: " قيما  به کاشانی پول داد ؟  او در جواب ميگويد  آيا  سازمان سيا مست:  "نويسنده از والر ميپرسد  
پول برای  ارتباط گيری ، پخش اعالميه و جزوه . پولها هم برای خود کاشانی و هم عوامل او بود :  "    و ادامه ميدهد 

  . "و غيره در بخش جنوبی شهر تهران 
 ) ١١٧ و ١١٦صفحات ( ختن مصدق را توضيح ميدهد ، به دنبال آن رابرت درايفوس توطئه های پشت پرده برای براندا

  : اشاره کرده می نويسد ١٩٥٠ و ١٩٤٠و به شکل گيری  فــکری آيــت الـلـه خـمـيـنی در سالهای دهه ی  
او بنا به سائـقه فکری اش به سوی کاشانی و نواب صفوی و فداييان گرايش داشت  و از طرفداران  روحانی    " 

 کـاشــانـی در اين هنگام مــرشــد خمينی بود و آيت اهللا از دستور کاشانی در ...اهللا بروجردی نيز بود محافظه کار آيت 
  )١١٩صفحه " ( .مخالفت با مصدق و موافقت با برگشتن شاه تبعيت کرد 

 ١٩٧٧يل سال  ال اقل از اوا– ايران و دخــالت فعــال دولت  امريکا در آن ١٩٧٨ -٧٩فصل نهم کتاب مربوط به انقالب 
در اين فصل بويژه  نقش دو مهره پر اهميت در فراهم اوردن مقدمات انتقال . يعنی دوسال قبل از پيروزی انقالب است 

يکی ريچاردر کاتوم مامور کهنه  کار  سازمان سيا و ديگری ابراهيم  :  ميشودکارقدرت  از شاه به آيت اهللا  خمينی آش
  : وانيم  کتاب ميخ٢٣٤در صفحه . يـــزدی 

او  در . را درک ميکند" شيوه تفکر شيعی "   ريچارد کاتوم از ماموران امنيتی  دولت امريکا بود  که ادعا داشت  "   
 استاد دانشگاه ١٩٥٨کاتوم در ... سيا در ايـــران بود ن  عضو گروه عمليات مخفی  سازما ١٩٥٠اوايل دهه ی 

 با مخا لفان شاه  ١٩٧٠ و ١٩٦٠ت مخفی آن باقيماند  و رابطه خود را در دهه پيترزبورک شد، اما در سازمان سيا و عمليا
 خمينی در پاريس از تبعيددر دوران که  ١٩٧٨او بويژه با دونفر در سال .  حفظ کرد-چه شخصيتهای مذهبی و چه ملی 

  . زاده قطبی صادق يکی ابراهيم يزدی و ديگر : نزديکترين مشاورين او بود رابطه ی بســــيار نــزديک داشت
سالها يا به امريکا مسافرت کرده يا در آنجا زندگی کرده بودند و هر دو با اخوان )  يزدی و قطب زاده (    اين دو 

انجمن های اسالمی را بنا )  رابطه با اخوان المسلمين ( ابراهيم يزدی در اين رابطه . المسلمين همکاری نزديک داشتند 
  . " نهاد 

 اين دو  در سازمان سيا که ميتوانستند با رهبر مذهبی آينده ايران زير کوشی و سر کوش صحبت  در عضويت [
  ] ستيزمند –کی ميتواند ابراز ترديد نمايد ... نمايند و

  :   در ادامه ميخوانيم 
 اواسط هنگامی که به عنوان مامور سيا  در ايران کار ميکرد، اول بار ابراهيم يزدی را  در ريچارد کاتوم  " 

  ميان ١٩٦٠يزدی در سالهای دهه ی .    در ايران مالقات کرد ه و با او دوستی نزديک  بر قرار کرد ١٩٥٠دهه ی 
 و فعاالن مذهبی ايرانی طرفدار آيت اهللا خمينی کار قطب زادهايران، پاريس و اياالت متحده رفت و آمد ميکرد و با  

  ".ميکرد 
  :  درايفوس در ادامه مينويسد 

، در تلگراف های سری که از ايران به وزارت خارجه امريکا  و سازما ن سيا ميرسيد  ١٩٧٨ دراوايل سال "   
جان استمپل  مامور سفارت امريکا در ايران  با محمد توکلی رهبر جنبش .  اتوم دوباره ظاهر ميشود کاسم ريچارد 

يا پروفسور ريچارد کاتوم را می شناسيد؟ و از او توکلی از او ميپرسد  آمحمد .  طرفداران خمينی مالقات  ميکند
  ".ميخواهد که اسم او را با ريچارد کاتوم چک کند

  :در اينجا نويسنده نکته پر اهميتی را بر مال ميکند و مينويسد 
اره   آشـــکارا با اش-   چند هفته قبل استمپل با توکلی و بازرگان  رهبر نهضت آزادی مالقات ميکند و توکــلی  "  

بيرون از کــانال "  کانــــال جــداگانه ای "  به طور عجيبی از استمپل ميپرسد که آيا دولت کارتر – ريچار کاتومبه 
  ) کتاب ٢٣٥ و ٢٣٤صفحات ( وزارت خارجه در سفارت دارد ؟  

  : سپس به استمپل ميگويد  یمحمد تــوکل
 خارجه بود اطالعات فراوانی در اختيار او گذاشته نهضت  آزادی  در زمانی که ريچارد کاتوم مامور وزارت" 

ريچارد کاتوم به رفت و برگشت خود به  ميان تهران  و پاريس ادامه ...است و به دادن اين اطالعات ادامه داده است 
  )٢٣٥صفحه " ( ميدهد و در پاريس  با آيت اهللا  خمينی و ابراهيم يزدی و قطب زاده مالقات ميکند 

  مسئول ميز ايران  در هنری پرشـــت به ١٩٧٨مامور سفارت امريکا در ژوئن  )  C.Naas( چارلز ناس  
برای ما بسيار جالب است که ريچارد کاتوم ،  همانطور که چند نفر از ما فکر : "  وزارت امور خارجه مينويسد 
. " حاضر به تاييد اين مطلب است )  توکلی ( با امريکاست و خود آنان ]  نهضت آزادی [ ميکرديم  هنوز رابطه اصلی  

  )همانجا( 
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 پيروزی است ،  تلگراف  سری وزارت خارجه نشان ميدهد  که ميرسيم و انقالب در آستانه١٩٧٨به دسامبر   "  
اما در اين موقع کاتوم  کوشش ميکرد ميان يزدی ، قطب زاده  و ... که ريچارد کاتوم به طور مخفی به تهران آمده  است 

. " ( به طور علنی با مقامات واشنگتن  رابطه برقرار کند  خمينی  از طريقی خارج از کانال وزارت خارجه انديگر يار
  ) همانجا 
  ]ستيزمند -علنی به خاطری که  پيشوای مذهبی و رهبر ايران شخصيت غير وابسته و مستقل جلوه داده  شود  [ 

  :پرشت به نويسنده کتاب می گويد 
سر ...  آيد و بايد با او مالقات کنيم  کاتوم بمن خبر داد که  ابراهيم يزدی به واشنگتن می١٩٧٨در اواخر سال " 

مالقات .  باز کردند  انجام مقامات وزارت خارجه  باب مذاکره با انقالبيون از جمله يزدی و داماد او شهريار روحانی را
رت امريکا را  به آيت اهللا بهشتی نماينده رسمی  آيت اهللا ها در پاريس ادامه يافت  و ريچارد کاتوم  در تهران مامور سفا

 هيچ بلند -به مقامات سفارت اطمينان دادند  که آيت اهللا خمينی  )  بهشتی و يزدی ( ايرانی ها . خمينی  معرفی کرد 
   ) ٢٣٧صفحه " ( پروازی سياسی ندارد و دولت امريکا نبايد از او  واهمه داشته باشد 

کسی که مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه  می باشد و از رابطه خمينی با (برشت   اخير ابراز جمله  [
 - ....در اينجا   به خاطری است که رژيم آخوندی ايران را دارای استقالل کامل سياسی  وانمود سازد ) سيا خبر دارد 

  ]ستيزمند
(  رابرت ايمز - سـيا نماموران عاليرتبه سازما ،  درهفته  های اول پيروزی انقالب  دو نفر از ١٩٧٩ درسال

R,Ames (  و جورج کيو )G.Cave(  ايمز رئيس بخش خاور ميانه سازمان سيا ال اقل يکبار .   به ايران مسافرت ميکنند
ديگر ماموران سيا با يزدی و عباس امير انتظام و ديگر مقامات روحانی ايرانی  . با آيت اهللا  بهشتی مالقات ميکند

. برقرار گرديد ) ايرانی و امريکايی( مالقات ميکنند  ويک سيستم رد وبدل اطالعات  بويژه  در مورد عراق ميان آن دو 
  )٢٣٩صفحه ( 

مقامات ايرانی  از همان ابتدا از ماموران سيا  ميخواستند  که اطالعات مهم و دقيقی در باره عراق در اختيار آنها 
  :ين سفير امريکا در اين رابطه به رابرت درايفس ميگويد بروس لينگن جانش. گذاشته شود 
روابط ميان عراق و ايران به پايين ترين سطح رسيده بود و خمينی نفرت .  ما نسبت به عراق نگران بوديم    " 

. عراق مطمئنا از  هدفهای عمده او بود . شديد ی از صدام حسين داشت و ميخواست انقالب خود را به عراق صادر کند
درباره ظرفيت  نظامی عراق  ، استقرار : به ياد ميآورم  که من همه اطالعات در باره عراق را  به مقامات ايرانی دادم 

   ) ٢٤٠ و ٢٣٩صفحات ـ ( . "نيرو های نظامی آن  کشور و هدفهای نظامی آن 
ب روحانی و سپاه  طراحان جنگ با عراق کسان ديگری يعنی اعضای استخبارات نظامی وزارت دفاع در قال[

( بايد بوده باشند که فرامين را از طريق کانال های مخفی دريافت ميکردند و گفته ی جانشين سفير امريکا در تهران 
به نويسنده کتاب کامال گمراه کننده بوده  وی ميداند که نويسنده گفته ی وی  را در کتاب اش انعکاس ميدهد ) بروس لينگن

 سود برده ميخواهد سردمداران جمهوری اسالمی را که با رابرت درايفوسخته و مشهور از همين سبب از هويت شنا
   ]ستيزمند-هزاران تسمه و ريشمه به  ساواک و سيا بسته اند  را  غير وابسته،  ملی و  مستقل وانمود سازد 

آن  و  ميکندکتاب عالوه بر روشن کردن ريشه های جنگ  ايران و عراق به روشن شدن نکته ديگری نيز کمک
برژينسکی ابتدا در . هم اختالف ميان  برژينسکی مشاور امنيتی جمی کارتر و سايرس ونس وزير خارجه امريکاست 

صدد کودتای نظامی  برای  حفظ شاه بود، اما سير حوادث در مدت کوتاهی نظر او را تغيير ميدهد و بفکر استفاده از 
در " کمربند سبز" برای] ستيزمند - اين قلم -رت رسانيده  شده از جانب امريکاتازه به قد[ رژيم  تازه  به قدرت  رسيده 

  : هنری برشت به نويسنده کتاب  در اين رابطه ميگويد .  برابر شوروی  ميافتد
وقتی . برای ديدار به کاخ سفيد ميرود )  معاون  وزارت خارجه در امور خاور ميانه  ( هال ساندرزيک بار " 

خوشحال خواهی شد اگر  به تو  بگويم که ما در صدد هستيم  روابط جديدی با ايران : "   بمن گفت از آنجا برگشت
تئوری . نظريه مطرح شده اين بود که ما  ميتوانيم ازنيرو های اسالمی عليه شوروی  استفاده کنيم " ، . " برقرار کنيم 

اين ديدگاه  . بند اسالمی ميتواند عليه شوروی بسيج شود اين بود که يک کمربند بحران زا وجود دارد  بنابر اين يک کمر
   ."بود برژينسکی از آن

در ابتدا  برژينسکی خواهان يک پينوشه  . به گفته ريچارد کاتوم  بر افتادن شاه از نظر برژينسکی يک فاجعه بود 
  .در ايران بود 

ی های اسالمی  در حال ظهور و از  اما وقتی اين مسئله صورت نگرفت در صدد بر قراری  اتحاد با نيرو"
هدف او ايجاد اتحاد همه جانبه . هدف برژينسکی  به هيچ رو وجود ثبات  در منطقه نبود . جمله جمهوری اسالمی افتاد 

 که ميرسيم برژينسکی به ١٩٧٩به تابستان. ميناميد " قوس بحران زا" ای عليه شوروی در منطقه بود که آنرا کمر بند يا 
    »٢٠٠٥-١٢-٢٣لوس آنجلس) ٢٤١صفحه ." (کمونيستی خمينی اطمينان پيدا ميکندصداقت ضد 

 ايران به ١٣٥٧ که بعد از سرکوب وحشيانه و خاينانه پيشتازان انقالب -مشاور امنيتی رئيس جمهور امريکا 
 براستی از بازی  ميزند ، آيا" تاييد"وی مهر " استقالل" بر -صداقت ضد کمونيست بودن خمينی اطمينان پيدا می کند 

    ونقش پنهانی خمينی در اين بازی چيزی نمی داست ؟CIAپشت  پرده  
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 "، رجم ، قتل ، صلب ،اعدام و شالق آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص " نگاهی به بخشی از -٨
  :درجمهوری اسالمی ايران

  :آغاز ميکنم که نويسنده  نوشته ..." آيين نامه " از آن بخش 
سال از اجرای اين مجازات های خشن و نا انسانی می گذرد نه فقط تا کنون  قدمی برای لغو آن بر نداشته .  ..  «

متن اين آيين نامه که ... است که اخيرا طی آيين نامه ای نحوه  اجرای انواع اين مجازات ها را نيز مشخص کرده است 
 ميدهد که درست درهفته ها ن است نشان درج شد١٣٨٢آذر  ١٩روزنامه رسمی جمهوری اسالمی به تاريخ ... در شماره 

و ماه هايی که ماموران جمهوری اسالمی در گفتگو با مقامات غربی از بهتر شده وضع حقوق بشر در ايران سخن می 
يم آيين  قصدی نداشتند، بلکه در حال تنظنگفتند و برای نمونه لغو مجازات  سنگسار را به آنان وعده می دادند نه تنها چني

 تهيه و تصويب اين آيين نامه را بايد کار مشترک دو قوه مجريه و قضايه جمهوری اسالمی ايران ...نامه آن بوده اند 
  .دانست 

آيين نامه، همانطور که از عنوان  آن بر می آيد  تنها به موضوع شالق و اعدام که در جمهوری اسالمی بصورت 
را نيز در ) به صليب کشيدن ( بلکه مقوالتی ديگر از جمله سنگسار، قتل و صلب روزمره  رواج دارد اکتفا نمی کند و 

شايد برای غالب ايرانيان  که شاهد خشونت های فراوان و بی حد جمهوری اسالمی بوده اند باور .  بر گرفته است 
 های شناخته شده آن به  کردنی نباشد که انواع مجازات  های خشونت بار و آدم کشی قانونی در اين جمهوری از نمونه

( عالوه بر اين ،  نويسندگان و تصويب کنندگان اين آيين نامه . مراتب فراتر می رود  و به حدی باور نکردنی می رسد 
چنان با خون سردی و دلسنگی از اجرای مجازات ها سخن می گويند که گويی کمترين احساس ) و قوانين مربوط به آن 
  .ی شود انسانی  در آنان يافت نم

اجرای قصاص نفس ، قتل  واعدام ممکن است  به صورت حلق آويز به « :    آيين  نامه می گويد١٤در ماده 
چوبه دار ، و يا شليک اسلحه آتشين  و يا اتصال الکتريسيته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضی صادر کننده  رأی انجام 

اکنون . تش  روش غالب آدمکشی قانونی در جمهوری اسالمی بوده است اعدام به وسيله چوبه دار و يا جوخه آ»  . گيرد 
" مقامات جمهوری اسالمی ايران ظاهرًا  برای . ميخوانيم که  استفاده از برق نيز برای اين کار مجاز شناخته شده است 

اعدام  ) امريکا  ( کردن شيوه های آدم کشی  خود ، اين روش را که در برخی از ايالت های ابر قدرت جهانی " مدرن 
  ...  رواج دارد نيز پسنديده و آنرا مجاز دانسته اند 

ماده ياده شده همانطوری که ديده می شود  به شيوه های ياد شده اکتفا نمی کند  و بلکه عالوه بر آن به قاضی 
هر نوع دلخواه ، از گردن به موجب اين ماده  ، قاضی می تواند  به . اسير را بکشد " به نحو ديگر" اجازه می دهد  که 

زدن گرفته تا از بلندی پرت کردن و ديوار بروی محکوم خراب کردن و سنگسار که در ايران جمهوری اسالمی و  
افغانستان طالبان  و عربستان سعودی رايج بوده است ، و يا هر شيوه ابداعی ديگری  که خود بينديشد و يا بتواند از 

به عبارت ديگر آيين نامه  هيچ حد و مرزی برای خشونت و . د ، آدم را به کشتن دهد دوران بربريت  بشر اقتباش کن
آيين نامه  ای که در سال هفتم حکومت آقای خاتمی ظاهرًا برای نظم دادن به . نمی شناسد " قتل و اعدام " سبعيت  در 

  .  نوع خشونت باز گذاشته است کار قاضيان و مجريان قتل و اعدام تنظيم شده  در عمل راه را برای اعمال  هر
اختصاص يافته است  )  سنگسار "  ( تشريفات خاص اجرای حد رجم "   مبحث چهارم  اين آيين نامه که به 

الزم " در اينجا می خوانيم  که .  تبصره نحوه اجرای اين مجازات ضد انسانی را توضيح داده است ٢ ماده و ٣وطی 
موظفند " هم چنين ماموران ) .٢١ماده " (  زمان  اجرای حــد حضور داشته باشند است حد اقل سه نفر از مؤمنين در

 قانون مجازات اسالمی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه ها ١٠٢بدوًا  محل اجرای حد را به کيفيت مقرر در ماده 
اده بعدی ، آيين نامه تعيين می کند در م) . ٢١ماده " (   همان قانون  در محل اجرای حکم آماده کنند ١٠٤مقرر در ماده 

 بر اين ،  در يک تبصره عالوه . که در چه شرايطی  سنگ اول را  قاضی صادر کننده حکم  يا شاهدان بايد بزنند 
مشخص ميکند که چگونه محکوم می تواند در صورتی که زنا به اقرار خود اوثابت شده باشد  با فرار از گودال ،  خود 

فراموش نکينيم که بر اساس  قانون مجازات اسالمی ، برای سنگسار ، مرد را  تا کمر و زن را . دهد را از مرگ نجات 
حتا با صرفنظر از قدرت جسمی ( تا سينه زير خاک ميکنند، و در اين صورت معلوم است که کدام يک ازآنان 

و باز فراموش نکينم . آور خود دارندشانس بيشتری برای بر کشيدن خود از گودال و فرار از مرگ زجر )  متفاوتشان 
حاضر در صحنه که وظيفه زجر کشی محکوم به سنگسار را به عهده دارند مردند،  و عمًال با قساوت " مؤمنين" که 

  .بيشتری  سنگ پاره  های خود را به سوی زن زنا کار پرتاب ميکنند 
" :  آيين نامه می خوانيم ٢٤شويم  در ماده آشنا می "  تشريفات خاص اجرای حد صلب " در محبث پنجم  ما با  

در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبيه صليب تهيه  شده ،  در حالتی که پشت به صليب  و رو به قبله بوده  
و پاهايش مقداری از زمين  فاصله داشته باشد آويزان کرده و دست های وی را به دو چوب افقی و پاهايش را به چوبه 

" دی  می بندند و به مدت ســه روز  تحت حفاظت و مراقبت مامورين نيروی انتظامی به همان حال رها می کنند عمو
دو هزار سال پس از داستان به صليب کشيدن مسيح ، جمهوری اسالمی ايران اين شيوه زجر آور را  برای . چنين است 

در اينجا قاضی .  ی خود برای آن آيين نامه می نوسد کشتن يک انسان به کار می  گيرد  و در اوج جنبش اصالح طلب
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ولی تصور کنيم که ماموران انتظامی بايد پيوسته مراقبت زجرکشی انسانی . مربوطه حکم را  صادر می کند و می رود 
الم البته  اگر محکوم جثه ای قوی و بدنی س. باشند که بر صليب آويزان شده و زير  چشم آنان  به تدريج جان می دهد 

ماده ياده شده می گويد که پس از انقضای سه روز . داشته باشد ممکن از اين شکنجه سه شبانه روز جان سالم به در ببرد 
، او را از چوبه دار پايين می آورند  ، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غير اين صورت  او را 

  . المی ضعيفانند که بايد از طريق صلب يا سنگسار زير شکنج جان دهند يعنی باز در جمهوری اس" رها ميکنند 
آيين نامه ياد شده که همين چند ماه پيش  تصويب گرديده و به مرحله اجرا گذاشته  شده است سندی رسوا و ... 

نشان می دهد که اين سند . تکان دهند از خشونت و حشيانه قانونی و سازمانيافته در جمهوری اسالمی به شمار می رود 
بر خالف ادعای های رهبران اين جمهوری در مجامع بين المللی ، و داعيه های مدنيت و حقوق بشری که از چند گاهی 
سر داده ميشود ، جمهوری اسالمی همچنان صحنه های اعمال سبعانه ترين و ضد انسانی ترين شيوه های  مجازات 

جمهوری اسالمی را  نه تغييراتی .  انی امروز کمترين ميانه ای ندارد دوران وحشت بشری است و با جهان مدرن و انس
که  اصالح طلبان در چند سال اخيردر روبنای آن ايجاد  کرده اند  و يا چهره خندان آقای  خاتمی ، و بلکه نهاد های 

سار و دست و پا بريدن و به قدرتمند واليت فقيه و نهاد های وابسته به آن و از جمله قوه قضائيه  و شالق و کشتن و سنگ
 ... - می باشد  پوره نه سال ٢٠٠٧ هم اکنون که نهم ماه می سال [و وقتی که شش سال .  صليب کشيدن تعريف می کنند 

 پس از آغاز جنبش اصالح طلبی ما  شاهد صدور چنين  آيين نامه هايی هستيم ، آيا هنوز هم جايی برای سخن گفتن از ]
  »يم باقی می ماند ؟ اصالح پذيری اين رژ

  ) ٢٠٠۴ اپريل ١۶مورخ » ايران استار « ۵٠٨شماره(
  

  باقی دارد
 
 


