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 م٢٠٠٧می         سـتـيزمند.  ن  .ش 
 

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

   نمودميتوان ماهيت اصلی آنرا بر مال 
  قسمت اول

  
     . در آمدی مختصر بر موضوع مفصل- ١
  ...."هوادارن"  واکنش جمهوری اسالمی ايران در قبال  اعالميه -٢
   .جواد مظفر  توسط  واواکتطهير و واکريف واقعيت ساحت -٣
    .نهاد های استخبارتی در افغانستان" ازهمپاشی" و " انحالل"ترفند  -٤
آمده "  ک گ ب " افسران سپاه از امامزاده ی (و ) چگونه متولدشد؟" ساواما(" متن دو مقاله از نوری زاده  نگاهی به-٥

  ) :اند 
  .نگرش رضا براهنی و اســناد سـاواک -٦
  .دکتر مرتضی محيطاز " بازی شيطان " معرفی کتاب  -٧
   . درجمهوری اسالمی ايران "، رجم ، قتل ، صلب ،اعدام و شالق آيين نامه نحوه اجرای احکام قصاص " -٨
   . از ديد ايرج مصداقیچگونگی شنکجه و اعدام درزندان های جمهوری اسالمی ايران -٩ 

دو افشای بيرحمانه آنان ؛ کمکی است  به مردم  هر و ايران درافغانستاناسالمی  شناخت عوامل و اجنتان جمهوری  -١٠
  .کشور

  

  : در آمدی مختصر بر موضوع مفصل- ١
  مرگ و زخمی شدن چند تن از کارگران افغان که توسط اخراج ظالمانه پناهندگان از ايران واطالع از خبر 

  همانند قلب  را نگارنده اين نوشته  قلب،قه به زير پرتاب شدند ايران از عمارت سه طبجمهوری اسالمی وحشی پوليس 
خون و خيانت ،   شديدًا به تپش انداخت و آتشی از کين  ونفرت از اين جمهوری،و هر انسان با عاطفه  هر افغان آزاده
 شسراپای وجود  ،ه و تمدن شهره آفاق گرديد و مردم که در تبهکاری و آدمکشی و ضديت با زن و مرد  راتازيانه و دار

(    که دوستانبياد اعالميه ای افتادم .  شکل اين نگاشته را بخود گرفت و سوزش آن فريادی شد،را در خود کشيد
 از من تقاضا کرده بودند تا در  ١٩٩٩جنوری١٥ در " )شعله جاويد" هواداران جنبش دموکراتيک نوين افغانستان 

  .بنويسم) ولو مختصر(اده ی ايران مطلبی رابطه با قتل های زنجيره يی فرزندان آز
   بروی کاغذ  کشيدم )» را محکوم می نمائيم  جنايات ارتجاع خون آشام مذهبی«(  تحت عنوان ياداشت زير را

  : خوب است  آنرا با هم  يکجا  مطالعه نمائيم .که مورد تاييد دوستان قرار گرفت
   »!نمائيم جنايات ارتجاع خون آشام مذهبی را محکوم می «   

 سالهای دره ساواک بنا بر دستور  سيا شرايط زايشش را ک) جمهوری اسالمی ايران ( موجود عجيب الخلقه ی  «
ن پوينده و دگر انديش ؛  ا رژيمی است ضد علم و تمدن ، تکامل و تعالی و انس مهيا نمود ،١٣٥٧الب ققبل از ان

 ،رزندان شجاع و مبارز ايران ، چون  دکتر شرفگندی ها، قاسملو هاسبکسرانه تالش می نمايد تا با کشتار سيستماتيک ف
های ديگر توسط ...  محمد مختار ها و،  داريوش فروهر ها، مجيد شريف ها،يد سير جانی هاع س،سعيد سلطانپور ها

ت  اين شبکه   حساسيت و فعالي)اعم از ده ها هزار ساواکی در قالب  آخوند و مال ( شبکه های اطالعاتی و تروريست  
 همچنان با تمرکز نيرو های نظامی به مرز های ايران و افغانستان که پی آمد ، بکشدنهای مخفی را  به رخ مردم ايرا

( خواست در برابر اجيران سرمايه جهانی  .  بالوقفه اش سوق قوت های وحشی طالبان به سر حد غربی افغانستان بود 
را در جنگ عليه طالبان  سيه انديش در افغانستان  ياری ) حزب وحدت ( مزدورش قدرت نمايی نموده و باند )  طالبان 
  و دولت  پوشالی که متعاقب آن کسب قدرت نمود به مدد ١٣٥٧ ثور ٧در افغانستان نيز رژيم کودتای ننگين . رساند 

قالبی کشور مانند اکرم ياری ارتش  متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی  بيشترين قربانی را از صديق ترين فرزندان  ان
 همين طور رزمندگان انقالبی .گرفت ...   بهمن ها و  ،، مسجدی ها ،  مجيد ها ، داود هاها ، رستاخيز ها  ، سرمد ها

های ديگر را ارتجاع مذهبی افغانستان به ويژ ه  باند ...  ديگر چون داکتر  فيض احمد ها ، انجنير فتاح ها ، مينا ها و 
مهوری اسالمی ايران در اصفهان و ساير شهر های ايران به ج  در پاکستان و به اتکای ISI ه همکاری بحکمتيار

  . د يشهادت رسان
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 ؛ بلکه تيغ آن به استايران آلوده ی دست های رژيم  اسالمی ايران  نه تنها به خون پاک گل  های سر سبد جامعه 
افغان  پناهنده ی زحمت کش و بی دفاع را در داخل خاک ايران ب وحدت اسالمی  افغانستان  گلوی هزاران زهمدستی ح
  . بريده است 

ز هر دو رژيم ي در همبستگی  و سرنگونی قهر آم راکليد پيروزی مردم  دو کشور برادر که با هم  درد مشترک دارند
  .بايد جستجو کرد 

 ». با آرزوی وحدت و همبستگی مردم  ايران و افغانستان 
  ) چاپ تورنتو"ايران استار" گی نشريه هفت١٩٩٩ جنوری ١٥مورخ  ٢٤٤شماره ( مندرجه 

  

   :..."هوادارن"  واکنش جمهوری اسالمی ايران در قبال  اعالميه -٢
جمهوری " واواک "  دستگاه ،  "ايران استار "  فوق   در شماره  " ... هواداران جنبش "  اعالميه  بعد از نشر 

دستگاه ( "  زير عنوان   یا نوشته ) ؟ (از)  محمد جواد مظفر  ( مستعار زير نام اسالمی ايران فقط يک هفته بعد 
 در آن  نوشته  وانمود کرد که ساواک وجود نويسنده.  غرض نشر فرستاد "ايران استار"به  را )  "امنيتی عشق يا نفرت 

 .ندارد و در ضمن چپ ايران را پوچ و ناتوان و کفی بر آب خواند 
   ») تهران -محمو جواد مظفر( منيتی عشق يا نفرت دستگاه ا «  

  
 علی ٤٢از زمان تاسيس خصوصًا پس از پانزدهم خرداد ) ساواک ( سازمان اطالعات و امنيت رژيم شاه  «

ان در منظر مردم منفور بود و آن قدر اين ن آنچ٥٧ ن بهم٢٢ تا فروپاشی رژيم سلطنتی در ٥٠الخصوص از آغاز دهه 
.  که دست اندرکاران و سردمداران آن دستگاه نيز بر آن واقف بودند عمومی غير قابل انکار می نمودنفرت  و انزجار 

از لطايف عبرت آموز تاريخ همين بس  که يکی از ابزار های فشار ساواک بر افراد مبارز  و خوش نام در هنگام 
 را نکنی  در شهر شايع ميکنيم که همکار ساواک دستگيری  و بازجويی در شهر  ها اين بود که اگر فالن اقرار و يا تعهد

  ، تهديد از بسياری شکنجه ها برای مبارزان سخت تر  و شکننده تر است روخود ميدانستند که شايد تحمل اين با! هستی  
اده اش برای روی آن فرد و خانوب حثيت و آبودیلی شدن اين تهديد برای نا عوامل ساواک قبول داشتند که  عمزيرا
حال و هوايی که در آن تاريخ  نسبت به ساواک وجود داشت  نفرت عميق و ريشه دار از دستگاه . ميشه کافی است ه

امنيتی رژيم شاه در دلها ايجاد کرد، چرا که ترس و نفرت ، دو قلو های بهم چسپيده اند و همسايه ديوار به ديوار ساواک 
ی چشمش تبديل شده بود و هيچ کس جرأت نداشت  به آن بگويد باالمعارض در داخل سيستم سلطنتی  وی بدون که به نير

يه آن ترس تلخ و مزمن  چنان در فساد و تباهی غوطه می خورد که از يک دستگاه اطالعاتی چيزی  در ساابروست ، 
وانی که نداشت ، اطالعات صحيح و واقعی بود و تنها تخصصش نيز شکنجه و آزار و داغ و درفش ، به همين جهت  نات

بطوری که در ماه های آخر عمر رژيم . اطالعات خود را در پشت ظاهر رعب انگيز اما پوشالی پنهان کرده  بود 
علی امينی  نخست . زمانی که کار از کار گذشته و شيرازه امور از هم گسيخته شده بود حتا  شاه را نيز به فرياد آورد 

  :می گويد )  شهريور١٣  (٥٧دم تهران  در عيد فطر  در باره راهپيمايی بزرگ مر٤١ و ٤٠وزير سال  
وقتی من گفتم آقا اين روز عيد فطر اين جمعيت که به اين ترتيب رفته  ، اين . شاه دستگا هايش با هم نمی خواند  

ت  خاک بر سر اين  دستگاه باالخره چه کار ميکند ؟  اين سازمان  نتوانس: سازمان امنيت شما  کارش چيست؟  شاه گفت 
  آن هم با اين نظم و ترتيب برای چيست ؟.  قشر های مختلف  چه کسانی  هستند تشخيص بدهد که اين 

***  
آقای خاتمی در نشست اصحاب مطبوعات در محل اجالس کشور های اسالمی کالمی راهگشا بر زبان آورد  که 

نتيجه اين کار، انديشه مغلوب زير زمينی شد برای مدتی کوتاه ميتوان جلوی ابراز انديشه را گرفت ولی وقتی که در : " 
ر او چنان بود که امکان بروز و ظهو شاه و دستگاه امنيتی يمعملکرد رژ" . ،  بايد منتظر بروز  انفجاری اجتماعی بود 

مار دود و چنان خطرناک که طوير زمينی شد آشکار انديشه را از مردم  به ويژه نخبگان سلب کرد و الجرم انديشه  ز
گفت  " خاک بر سر ساواک " زمانی شاه ن شاه  و بازوی امنيتش  ساواک را در هم پيچيد و به زباله دان تاريخ  افکند ما

  " . نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان " که ديگر دير شده بود و چند ماه بعد از آن 
 بود  و قدرت تفکر را از آنان سلب که و اطرافيانش را کور کردهميل به استبداد و ديکتاتوری چنان چشمان شاه 

هر گز اين فرصت را نيافتند که ببينند انديشه های زير زمينی شده و خطرناک گذشته، قتی بستر آزاد يافتند  و خود را 
چند صباحی بعد چون کفی بر آب از بين   عرضه کردند  چگونه پوچ بودن يا ناتوان بودن بسياری از آنها آشکار شد  و

  .رفتند 
  امروز برای دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی فرصتی .با توجه به آنچه گفته شد  بار ديگر تاريخ تکرارامی شود

پيش آمده  است تا از پس يک حادثه تلخ و در سايه ايستادگی مردی  که با ميثاق خود با ملت پايداری می ورزد و آزادی 
اولين گام اين بازسازی .  به اصالح ساختاری خود همت گمارد و قانونمندی را سنگ بنای تحقق جامعه مدنی ميداند 

. نوين  ، دگر گونی در نگاه و سپرده کار به دست مردانی با انديشه بالنده و  منطبق با نياز های اين  دوران تاريخی است
. فرت درو کرد نشاندن طعم شيرين امنيت در همه ابعاد در کام مردم درس عبرت بگيرم که ساواک بذر ترس کاشت و ن



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

اين کاری . وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به خوبی  قادر خواهد بود بذر امنيت و آزادی بکارد و عشق درو کند 
تکيه از   [  ». بر تحقق آن همت گماريم و عامل اصلی قتل های نخبگان کشور را معرفی کنيم است شدنی ؛ کافی است 

  ")ايران استار " ١٩٩٩جنوری٢٢ مورخ ٢٤٥شماره (   ]ستيزمند
 

   :جواد مظفر تحريف واقعيت ساواک و تطهير واواک توسط  -٣
جنايات ارتجاع خون آشام مذهبی را محکوم "  ( ... دموکراتيک نوين هواداران  جنبش"  متن مختصر ؛ اما کامل

واک بنابر دستور   سيا  که ســـا) جمهوری اسالمی ايران ( موجود عجيب الخلقه ی "  .از نظر تان گذشت  ) می نمائيم
   محکمی  بسان سيلی فوق  آغازين جمله ی اعالميه "... مهيا نمود١٤٥٧شرايط زايشش را  درسال های قبل از انقالب 

 گفت تمام نشرات خارج که می شود  _جمهوری اسالمی) واواک (  و امنيت کشور بر گوش وزارت اطالعات بود که 
"   تحت  عنوان  اعالميهبجواب ) شتابان (  اين وزارت  در طی شش روز.واخته شد  ن _  قراردارداز کشور زيرنگينش

 بوده نمی  کسی ديگر"واواک" به جز ازاعضای ج مظفر که مسلمًا. نويسنده م. پرداخت" دستگاه امنيتی عشق يا نفرت 
   :ران جلوه دهدتواند، در نوشته اش کوشيده ساواک رافاسد شده و نااليق و غافل از حوادث و وقايع اي

 ١٣  (٥٧ در باره راهپيمايی بزرگ مردم تهران  در عيد فطر ٤١ و ٤٠علی امينی  نخست وزير سال    
  :می گويد ) شهريور

وقتی من گفتم آقا اين روز عيد فطر اين جمعيت که به اين ترتيب رفته، اين سازمان  . شاه دستگا هايش با هم نمی خواند 
خاک بر سر اين  دستگاه باالخره چه کار ميکند ؟  اين سازمان  نتوانست  :  شاه گفت امنيت شما  کارش چيست ؟ 

    .آن هم با اين نظم و ترتيب برای چيست.  تشخيص بدهد که اين قشر های مختلف  چه کسانی  هستند 
مرد  محبوب و  ) سيا ( ش  خواننده آگاه روشن است که امپرياليزم امريکا با همين سازمان توطئه گراين امر بر

که منافع کشورش را مقدم بر منافع استعمار   را   دکتر محمد مصدق    ايرانبين المللی وملیبرجسته و شخصيت محترم 
استعماری و  ی با استفاده از ترفند ها و نيرنگ ها ،و امپرياليزم دانسته  اراده کرده بود تاصنايع نفت را ملی  سازد 

  . به زير کشيد امپرياليستی
 يعنی  و بالکه منطقه يی  اش CIAاين سازمان يعنی  ،  هـ ش١٣٣٢مرداد سال ٢٨منحوس ز همان کودتای ا

 نفوذ قابل مالحظه  رضا شاه  دولت  تازه پاگرفته کليدی و حساس در ارگانهای]١[ اسرائيلسازمان اطالعات   "موساد"
يک ه  ب، اساسی دولت  هایارکان و پايهالوه بر و نگهداشت دست نشانده و دارو دسته ، عبرای حفاظت  . ند نموديی

"  و CIA سازمان.  نياز مبرم  داشتند ،بود) اطالعات ( حساس وقوی که همانا  استخبارات بسيارسيستم حسی بسيار 
  ساواک؛ و کامًال مخفی "تو در تو" ، هردو يکجا در طی تقريبا چهار سال کار و بار ساختار های درهم پيچيده"  موساد

در _ " موساد" از مزاوجت سيا  و  _ یغول سهمناک تا اينکه را تدارک ديدند ، ) ات و امنيت کشور  سازمان اطالع(
  .گذاشت)  عات الاط(   متولد  وپا به عرصه استخبارات ١٣٣٥سال  

آنانی  و ( به ترتيب تيمور بختيار، پاک روان و نصيری يش  رئيس ها.خالق اصلی اين سازمان در واقع سيا بود
  . همه از جمله  اعضای  سيا بودند ) لميدندوف  اين نهاد مخکرسی خونينکه بعدا در

در درازای  ، را  در طی مدت ياد شده تکميل کرده بود ا شو استخوابندیسازی  که پروسه اسکليت اين سازمان
  و ساير  و کاوشگرانمحققين   آن را حتی  اعضای دقيق و آماراحصائيه.  به جذب نيرو های جديد پرداختسالهای بعدی

 تعدادخود را  در مورد  جمبندی کرده ی هر کدام  ارقام و داده های   . ندارندايران ... طيف های چپ ، دموکرات و
در جريان " سازمان انقالبی حزب توده در خارج از کشور"يک تن از اعضای .  نمودندپيشکش می اعضای آن 

در آن سال سر شماری  ) ه بودپا تعداد اعضای ساواک را هفتاد هزار تخمين زد اين قلم به ارو١٣٥١مسافرت سال 
چندان خوانايی به فيصدی  اعضای ساواک قليلتناسب ميان نفوس و شمار. نفوس ايران رقم  سی مليون را نشان می داد

 مقصد بحث ما. ستکاری ني )ظاهرًا از هم پاشيده شده ( وف ورت ما را به آمار اين سازمان مخدر هر ص. نداشت
 هم توته ای از ارگان  که خود ش ( شخص شاه  وغرض حفظ نظام پادشاهیسازمان  توانمندی و کارآيی آن نشاندادن 

CIAمی  "خدا ، شاه ، وطن"  بر محور شعار های از قبيل  اش فرهنگی  ولفه ها و ارزش های سياسیؤم  و بود  
   می باشد)چرخيد 

 اطالعاتی و - سياسی -ی تدوين شده در يک سازمان متشکل و منضبط نظامی بر طبق موازين  و ضابطه ها
 ساختار اداره استعماری و يا دولت دست نشانده شکل تمامیکه برای حراست و ديده بانی ، کامال مخفی و تمام عيار
 ،) سازمان عمومی منهای رئيس(   مسئولين  بخشهای معينهو   رئيس هابرخی از حتی  ،باشدگرفته و بحرکت در آمده 

 را هااعضای آن و از جمله چگونگی کار کرد  نهاد اطالعاتیآن ديگر  بخشهای  بهنبايد  نام و مشخصه های افراد منسوب
  .بدانند _ خارج از کشور چه دردر داخل و چه _

ولت های دست  اطالعاتی د های سازمانخالق اصلی  اين_ گران سيا توطئهی اساسًا بر طبق خطوط از قبل تعيين شده 
در عرصه سازماندهی   شان  دراز مدت بنا بر تجربيات که  _)مثال  کرزی را بعدا خواهيم آورد (نشانده در جهان  
 که بمثابه اشيا ، ادوات و افزار  و (را  پرورده دست ناصر ع؛  ، دولت های دست نشانده و وابستهیاداره های استعمار

رئيس های اداره استعماری  د کهناجازه نمی ده هيچگاهی ،باشندداشته می شت خود  در م ) تلقی ميشوند... تکنالوژی و
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 پا  )شان... وساير همتا های عراقی و   کرزی هامانند رضا شاه ها ببرک کارمل ها  ( دست نشاندگانشان ، و يا)بومی(
توطئه و  و همينطور ،وتصاميم مهم  مثل طرح ها (   اطالعاتی نهاد های  کار و بار کامل متنبيرون کرده شان  از گليم

و بی اثر و بی  و آنرا به موقع دفع  را بدانند) سازمان يافته باشد خود شان، ترور و يا بيرون انداختندسيسه  ای که برای 
و خارج   و مخفيانه در ارتباط مستقيم ، چنين نهاد های اطالعاتیدر،  رئيس ها واساسا برخی  از معاونين  .ضررسازند

داشته آمر بااليی اش را در سلسله مراتب تشکيالت  دايما تحت نظر  ميداشته باشند ،   قرار دولت  دست نشانده  ادارهاز 
   . و افراد پايينی بااليی ها را داشتهو يا به بيان روشنتر  افراد کليدی آن يکديگر شانرا زير نظر 

تی در صورتی ميسر ميگردد که دولت از طريق  از متن  سازمانهای مخفی اطالعارئيس دولت اطالع و آگاهی 
  نظام را سرنگون کرده، تقريبا تمامی  طبقات و اقشار جامعه در تغيير نظام حاکم دست و آستين بر زده انقالب اجتماعی 

 را در رأس دولت انتخاب يا رهبر کودتای خودی و غير وابسته    و رهبر انقالبتسخير قدرت حاکمهبعد از   وباشند
  نهاد اطالعاتی و ساير خصوصيات مخفی آن  تصاميم ، هاآگاهی کامل از مجموع عملکرداين در چنين صورتی  .يندنما

همچنان در دولت های استواری که فرد اطالعاتی با کاردانی و ابتکاربنفع تحکيم دولت خودی از  ( ميسر شده می تواند
 که در آن   عمومی از امور ميسر شده ميتواندی اين آگاهده باشدطريق سلسله مراتب  نهاد اطالعاتی بمدارج بااليی  رسي

به جای وی کسی ديگر نصب می نمايند و يا صورت هم شاه و يا رئيس دولت از وجود چنين افراد احساس خطر نموده 
بوليک داده   و سمجنبه تشريفاتی مذکور  رئيس و يا وزير بعدی  نهاد  گرفته  به اختيار نهاد مذکور  را خود به عهده 

     . می سازند الزمهفاقد صالحيت   راوی
 بوقوع پيوسته و نظام   و امپرياليستیکشور  های  يا کمک  کودتا هايی که به مجوز بار ها ديده و شنيده شده که

بر ها  از نفوذ و محبوبيت رهبر کودتاامپرياليستی  کشور )مثال بارزش داود خان در افغانستان ( قبلی را سرنگون نموده 
بشدت واهمه داشته به اشکال مختلف می ،  کودتا شدهکشور   در ارتش و پوليس بخصوص اطالعات و استخبارات

     .  جلوگيری نمايد اطالعاتیدستگاه  وارتش  بر انآن کامل د ازتسلط نخواه
 استخبارات  و هبويژ در نظام ارتش و پوليس   قبل از پياده کردن کودتاچرايی و چگونگی نفوذ استعمار بحث 

به موفقيت ...  و با کمترين تلفات انسانی و و آرامتر سريعتر تحقق اهدافش من جمله بخاطر(  مورد نظر کشور اطالعات
  . در چوکات اين نگاشته شامل نيست  ) می باشدرسيدن کودتا 

" اه و بازوی امنيتش انديشه زير زمينی شد و چنان خطر ناک که طومار دودمان ش ... " : آقای مظفر می نويسد
گفت که ديگر دير شده بود و " خاک بر سر ساواک "  زمانی شاه  .را در هم پيچيد و به زباله دان تاريخ افگند" ساواک 

   "نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان" چند ماه  بعد از آن 
بازوی امنيتش "  و و نقص پا بر جا ماند ماشين دولتی  بدون عيب آقای  مظفر عامدانه به اين نکته  توجه نکرده که

برای امپرياليزم که فرد دور و پيشش ين  فقط شاه و چند .نه تنها درهم نپيچيد بلکه تغيير نام و نشا ن  يافت" ساواک 
يال  بعدی که بر رهبر  تا ،ند، محکمه و کشته می  شدبعيد، تندگرديد بايد تعويض می ،ندامريکا بی مصرف  شده بود

چنين  سرداده بود ، وارث اسالمی چسپيده، و بخاطر مهار کردنش ورد و اوراد و شعار انقالب ايرانشماگينتوسن خ
 جز  که  تا آخوند ها و مال ها؛ از همين سبب  ماشين  دولتی بايد بدون عيب و نقص  باقی می ماند.که شد ،دولتی می شد

دنيای .  شتندنه با علوم  و فنون  عصر حاضر آشنايی دا  "چيز سرشان ميشه"  از امور دين و مذهب نه از دولت مداری
با اينها نمی شود ماشين . شان خيلی محدود وکوچک بوده گستره ديد شان از مدارس  بيشتر را در خود جای نمی دهد

  . باشد که قبال فرمانش بدست رضا  شاه بودسابق پس می بايد همان ماشين . نوين دولتی ساخت 
 )امريکا ( با يک اشاره  خالقش کرده بود هرگاه  نفوذ عوامل امپرياليسم   ترين پيکره هايشمهمارتش  که در 

که مردم  اجتماعی  انقالب طبعا .را تعيين ميکرد رئيس جمهوريا بجای شاه يک شاه ديگر و، کودتا می زدبهدست 
 تضاد های درونی دولت از دست  باز هم ، مسلما در چنين حالتی . نمی توانست بسرانجامش برسد،خواهانش بودند

 پس   مطرح کرده بود ،انقالب اجتماعی خود را  .  و تکانه های ناشی از آن نمی توانست در امان بماند  با خودش جامعه
اين  و تاريخ نشان داد که .ری برای  اين انقالب  ساخته ميشدرهب" ناتوان"  به اصطالحتوسط همين ساواک   بايد می 

   .به تخت عز و جا ه تکيه زد خمينی  .مدتها پيش تدارک ديده شده بودساخته شدن از 
  شوروی در سر زمين خونين واشغال شده ی ما هم  اين ساخته شدن از سالها قبل  توسط سوسيال امپرياليزم

به جمعيت   و دولت پوشالی اش بايد)  در واقع بی مصرف  (جنجال بر انگيزو" کافر " جای نجيب . تدارک ديده شده بود
 دو دسته تقديم  ساخته شده ،مجاهد"  احمد شاه مسعود  به قيادت مجاهد ساخته شده" شورای نظار"ربانی  در اصل 

  . ، که گرديدميگرديد
 و فاتحه خدا نا بيآمرزی برايش  که گلميش از کشور های تحت سلطه جمع نگرددیرط بخااستعمار و امپرياليزم

 طبقات شديد تحت ستم و استثمار با های متوجه حدت تضاد  چشم باز و گوش حساس جدًا بای در چنين حالت،گرفته نشود
 و يا وقوع  انرا  به پيونددن که انقالب اجتماعی بوقوع  می ورزد و تقالتالشتا حد امکان  ، بودهدولت دست نشانده اش 

  . ساخته به تعويقش اندازدسکتگی مواجه 
ساخته  کرکتر مورد پسند .شکل  گيرد  ،نقطه گــذاری شده در ذهن توده ها بايداز سالها قبل  های تعويضیکرکتر

. ی بايد به نمايش گذاشت  قهرمانان فلم های هاليود سريالچون،  مذهبی ساخته شده را جامعه و ياجامعه ی مذهبیشده ی 
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 که –احمدی نژاد   ، خاتمی و ه اینمانند  خمينی ، خام (  بی نام و نشان های سابقًاو ستايشگران چنين کرکترمبلغين 
 توظيف  و دوستم کهقانونی، و در کشور ما  مسعود ، فهيم  .درگروگان گيری سفارت امريکا در تهران وظيفه گرفته بود

 ساخته شده  از عوامل سازمان د باي،)  به خارج کشور گردد مانع فرار نجيب اهللا از طريق ميدان هوائی کابلشده بود تا
 کسانی باشند که از سيزده و نيم قرن قبل  دفتر و ديوان زير عبا و قبای در   برای کشور مورد نظرعماراطالعات استی 

گاه راز ها ی خصوصی شان را حتی درخلوتشانرا  حرکات و سکنات ،پهن کرده مردم شانرا در اذهان  نسل اندر نسل 
مرد و زن در هنگام نزديکی نبايد به اندام های : " دندوهابی های عرب در افغانستان تبليغ ميکر( داشته اند هم زير نظر 

ين يا  ای اينها عوامل  ساواک در قالب آخوند و مال و آيت اهللا هايو در ايران، .  " ! ) که گناه داردجنسی همديگر ببينند
 ضد امپرياليستی  درقالب پيشوای  مذهبی)خمينی (  برای اين کرکتر قبل از انقالبهایسال آن مدرسه دينی بودند که طی

در چنين صورتی با تيغ  . يد گرد-  بمثابه رهبر مذهبی و پيشوای انقالب-  ویتا ذهنيت مردم آماده پذيرشکردند ، تبليغ 
 ذبح مثله و  در مسلخ  اعتقادش را فرزندان  دلبند و روشنفکران هدفمند و پوينده ی شان  هزار ها تن مذهب مردم و 

  .   نيز راه صواب رهبر فقيدش را دنبال  می نمايد) خامنه ای  (هم اکنون وارث  وی. کرد
نشاندن طعم شيرين امنيت در همه ابعاد در کام مردم درس عبرت بگيرم که ساواک بذر ترس کاشت و نفرت  "

. وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به خوبی  قادر خواهد بود بذر امنيت و آزادی بکارد و عشق درو کند . درو کرد 
   " ...ن کاری است شدنیاي

 بايد اشاره کرده  که  جمهوری اسالمی از بدو اش" طعم شيرين " و " بذر امنيت "  بر مبنی درمورد ارشاد مظفر
گراف واکنشها و مبارزات مردم آزادی پرست ايران از .  خود را تامين نمايد امنيته موفق نشدمنحوس اششکل گيری  

  .  رو به صعود بوده  در خط نظرش  افتی بمشاهده نمی رسدهمين برش تاريخی  تا ٥٧آغازين هفته های  انقالب 
خشم و غضب ، کين و نفرت ،  مثله و رجم  ، ترور و کشتارفردی و جمعی ، بلکه کاشت ؛ نه بذر آزادی واواک 

رد حاصلش   که حاال دا . کاشت... اجنت سازی و جاسوس پرستی و،تجاوز و غارت، قوادی و فحشا ورشوه و اختالص
 جالد ترين ، ضد تمدن ترين ، منفور ترين ، منزوی ترين و پليد  مردمی بپا خاسته و آماده سرنگونی!بلی. را درو ميکند

   .  در جهانرژيمترين 
   

  :نهاد های استخبارتی در افغانستان " ازهمپاشی"و " انحالل"ترفند  -٤
به تحريف   ميخواهيم  بخشيده وضاحت بيشتر و روشنتر  با مثالی در کشور خودما افغانستان اين بحث راو حاال

 علی رضا نوری زاده آقای  وبه طور اخص کننده  واقعيت  ساواک  شاه  جواد مظفر واواکی جمهوری اسالمی ايران 
شرا  که امپرياليسم سازمان اطالعاتی ا تذکار بدهم  که بعدا به آن خواهم پرداخت،"ايران استار " سرمقاله نويس  نشريه 

در شرايط ) بوجود آورد  ايران  پول و وقت در کشور عزيز شانکه با هزار خون جگر و صرف مبلغ هنگفت  ( 
اين  -  از طريق عواملش -با همين ترفند و فقط  . نمی دهد آنرااجازه از هم پاشی تعويض يک رژيم به رژيم ديگر ابدا 

منحل "سازمان مخوف اطالعات  بعد از کودتا و يا بعد از انقالب  تلقيق می نمايد که فالن  پيوسته موضوع رابه  مردم
  " . شودی مشاهده نم آنديگر اثری از" و  "از هم پاشيد " ،"شد

اينطور   " ... )انحالل و از همپاشی ( "   از اين حرکت تاکتيکیی وابسته و يا دست نشانده ، هارژيم نقطه ديد از
 حکومت مردم بر مردم  ل دموکراسی وتمثيادق و محيل شان عالوه بر اينکه در بايد استنباط کرد که گردانندگان ناص

 حاکميت و سلطه   که در پی سرنگونی -  های انقالبی تا انديشه  ، به آرزوی اين اندديگراز جانبی  يد ميورزندپيوسته تاک
انب جواسيس  شان   شناسايی از حالت اختفا بيرون آمده  از ج -چنين رژيمها  روز تا روز در حال گسترش  است 

  ....شوند
برای نفوذ در افغانستان اولتر از همه در ) آنوقتسوسيال امپرياليزم شوروی ( ابر قدرت همسايه ی شمالی ما 

 سرطان ٢٦ بعد ها زمينه کودتای .آنرا بجانب خود کشيدو کليدی  مهم عناصر ، نظام شاهی نفوذ کرده"ضبط احواالت"
به    ی اين دستگاه پيوند يافتهمهم   عناصر.  تدارک ديد_ بود  اتکا نموده که به  آن کشور_ ان  توسط داود خ را١٣٥٧
KGB  در قالب طيف های مختلف همانطوری که ساواک ( . به شاه گذارش نمی دادند فعاليت های مخفی داود خان ، از 

 عمدتا به خاطر عدم  ) گذارش نميداديامهرشاهنشاه آربه  - کيش شخصيت خمينی  نفعبه -جامعه بويژه آخوند و مال 
 در همين . به پيروزی رسيد)ش  اپسر عم( ١٣٥٢  سرطان٢٦کودتای  ،فعاليت های سياسی داود خانازآگاهی شاه 

که خود يکتن از افراد نزديک به دربار و نهاد های استخباراتی آن   توجه خواننده را به بخشی از نوشته کشککی رابطه
  : جلب مينمايم ١٦٠صفحه " دهه قانون اساسی" بنام _ بود 

،  و مخصوصًا  بعد از اينکه ثابت شد  در ١٩۶٣محمد داؤد بعد از استعفايش از مقام صدارت در سال   « … 
 قدرت  مسدود ساخته شده است ، آرام و ساکت در جای خود ننشسته أس رنظام جديد همه راه ها برای بازگشت  او در

اص مهم اردو از قبيل عبدالقادر، رئيس  استخبارات عسکری  و جنرال محمد اسماعيل رئيس يک تعداد اشخبود ، 
.  استخبارات ملکی   بطور فعال  رژيم را غلط راپور ميدادند تا کار محمد داؤد را برای غصب قدرت آسان سازند 

 رئيس  استخبارات  ملکی  کار جنرال محمد اسماعيل طی مدت قابل مالحظه ء دوره قانون اساسی  الی سقوط آن بحيث
کرد و وقتيکه محمد داؤد امور را در دست گرفت  او از اين وظيفه سبکدوش  ساخته نشد  در حاليکه اصوًال اشخاصيی 
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حتی . که در اين پست های حساس ملکی کار ميکنند، با آمدن يک رژيم جديد بالعموم  از وظيفه خود بر طرف ميشوند 
 او را با وجو اينکه در زمـــان  محمد داؤد در  رأس چنين دفتر مهم  قرار داشت ، ١٩٧٨تای کمونيست ها بعد از کود

يل را چند بار  بيرون بردند تا به ايشان راجع به يک سلسله مسايل عکمونيستها در ايام محبس جنرال محمد اسما. نکشتند 
  . »معلومات ارائه کند 

ضبط ( "   نهاد اطالعاتيشتسلط خودش در سرطان از ٢٦ ی ساده انديش کودتا اما، مغرورو شجاع رهبر
در سيستم    شوروی  مگر از نفوذ،  کامًال مطمئن بوده ) مسمی شده بود"مصونيت ملی" که بعد از کودتايش به" احواالت
ط تحت تسل اين دستگاه که در ظاهر در واقع  .بی اطالع بود ،که به آن عالقه ی خاصی داشتبطور اخص  اتاستخبار

از (   همينطور در خارج از کشور و داخل درKGB   فرمان، بر وفق   خارج  شده ايشان   از کنترول ، قرار داشتاش
 همراه با سايرديپلماتهای  ند وايفای وظيفه ميکرد وزارت خارجه   که بسمت کارمند"ضبط احواالت " مامورين طريق 

 وکالت التجاری مامورين زير پوشش و يا . فرستاده ميشدندسفارت خانه های افغانستان مقيم خارج به آن وزارت 
 چرخش  فکرمسلما استعمار روس. می کردعمل )   در خارج کشور فعاليت استخباراتی داشتند ها بانکگینمايندو

 بجانب موصوفزمانيکه . ش دور نکرده بود ارس از ديد را در آينده يعنی رئيس دولت افغانستانآن مرحوم احتمالی 
در خارج از کشور  ش ا های سياسی تمامی نشست، افزوده شده ايشان پيگردبر شدت نظارت و  ،متمايل گرديدغرب 

 ، در  مقيم کابل و ديپلمات های سفارت کشور ها خارجیی وشخصيت های سياسیفراد دولتابا وهمينطور در داخل 
و ديد  ، استخبارات پوليس با  وزارت دفاع سيم اش  تيلفون و بیوطخطتمامی    هکذا،  ارگداخلدربيرون از ارگ و  

رياست ضبط احواالت " در واقع  _ دش خو"ضبط احواالت رياست "تحت نظر عوامل  اعضای فاميل باهايش ش واديد
منهای آنانی که به رژيم وفادار ماندند و بگونه ای از کار سبکدوش ( قرار گرفته بود _ KGBسراپا تسخير شده توسط" 

  .برآمدند در صدد بر انداختنش  )KGB (  شانجديد به اثر فرمان بادار  قرار داشتند ش خدمتدر  قبال  کهنی آنا.)گرديدند
شکل به  که در خدمت استخبارات روسها  قرار گرفته بودند خاين بوطن عوامل داود خان همرا با خانواده اش از جانب 

مصونيت " ماشين دولتی  مخصوصا  ای ننگين عوامل روسیبعد از کودت. شهادت رسيد بی رحمانه و ناجوانمردانه به 
  .ماند باقی  کامًال سالم و دست نخورده "ملی

 در نخستين .ند به کمک مستقيم روس احراز قدرت نمودحزب دموکراتيک خلق که ١٣٥٧ ثور ٧ چيان  کودتا 
 هنگام  روز قبل از تجاوز شورویهکسی ک (  پنجشيری  ناز دانه های  کی جی بیيکتن از  ، شان ننگينیروز های کوتا

که ساير  – تپه تاج بيگ  قصر توسط  اجنت روس داخل- سوپ  آلوده به زهر  "نوش جان کردن"صرف نان  چاشت از
خود  صحیبه بهانه مشکل   ،ه بودنداعضای دفتر سياسی حزب شان به شمول حفيظ اهللا امين با خوردن آن مسموم شد

بط احواالت اين ض" :  اظهار داشت  با هيجان ناشی از رسيدن بقدرت و با تبختر– ديويیطی نطق را)   ه بودداری نمود
   ،و نه در دراز مدت " عنقريب" نه در  "  خواهد شد  افشاعنقريب اسم اعضای آن.دستگاه جهنمی برای ابد از بين رفت 

  :مثال ديگرشو ) تارنمی گنجدپرداختن به موجبه آن در اين نوش(! افشا نشد  ،" مصونيت ملی " کدام  عضو 
» سازا«سازمان » انحالل«طی اعالميه ای » مزار شريف« محبوب اهللا کوشانی در "سازا " منشی اول  سازمان 

را  رسمًا )  تحقق يافته است» سازا«تحت اين عنوان که با رسيدن جمعيت اسالمی به قدرت، هـدف غـايی و نهايی (
 داود خان؛ به بهانه ای اينکه، ١٣٥٢سرطان٢٦تاکتيکی فرکسيون پرچم، بعد از کودتایدر ست  مانند انحالل . اعالم کرد

» منحل«به اصطالح داود خان باتاب يافته است، حزب شان را  » خطاب به مردم«مرا منامه حزب شان در  بيانيه ی 
 متشکلتر از گذشته وط تر با انضباشبکه های استخباراتی مخفی آن طنفروشان ودر حاليکه  حزب و.  داشتند اعالم 

  .کماکان به فعاليت شان ادامه ميدادند
با  تحت رياست  سروری جالد ،   "اکسا" "ه ب  شبا تغيير نامصرفا  " ) مصونيت ملی ( "   اين نهاد استخباراتی

 .بخشيد تداوم بالوقفه  در جامعه ی خلقی زده ، و خونبارشمخربش بحرکت ختار تشکيالت دست کاری در ساکم و بيش 
و  قرار داده شد ) اسد اهللا امين (   در رأس آن  جالد دومی  مسمی شد" کــام " به " اکسا " بعد از کودتای حفيظ اهللا امين 

 در  ديوار های وزات داخله اعدام شدگان دوره تره کی را که توسط جالد قبلی سروری اعدام شده بود.... لست تعداد 
  .نصب نمود

که  ده ها هزار جالد امين ": طی خطابه راديو ی  اظهار داشت کارمل ز شوروی به کشور در آغازين روز تجاو
 متعاقب آن بلند گويان دولت دست نشانده اعالم داشتند که با از .  "برای هميش از بين رفتانسان بيگناه را بقتل رساند  

  ).نقل به مفهوم ( نيز از بين رفت " کـــام " بين رفتن امين جالد دستگاه اهريمنی وی 
 قدرت شان  بيشتر و در وجود بعدی هر کدام  قبلی که  استخباراتی نهاد های نيرومند و متحرک ،ده ن از پيکر جنب
آغاز به پيگرد  – پا به عرصه وجود گذاشت  خــاد –يعنی خدمات اطالعات دولتی هيوالی چهارمی   بيشتر شده می رفت

  آن،در واقع آمرينخاد شوروی  مشاورين . و کشتار  های دسته جمعی نموديانههای وحشو گرفتاری و زندان و شکنجه 
 واواک مشاور" گودرزی محمودداکتر طبق نوشته نويسنده  بزرگ وبسيار دلير ايران زنده ياد ههمان های بودند ک

    "ميباشند
 به باند   خادنتقال بخشهای   و ا خادالی  با   منفوراين دست نشانده یصالحيت  حيطه  و  ی کارمل رابطهبحث  

 به ارث رسيده    تاکتيکی خـــاد"انحالل"  همچنان؛  مسعود"شورای نظار "  اصلی آن با ههای اسالمی  و اتصال بدن
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  اش مانند نجيب اهللا و وزير امنيت دولتی و _ بود  اجنت استخبارات وزارت دفاع شوروی که خود_ مسعود به روسی
می گذارم  را تکيه زدمقتولو به  جايش فهيم  فرد بسيار نزديک به  ، بقتل رسيد KGB غانی   اعضای اف توسط ،يعقوبی

  .به مجال ديگر
  کشوررا به نوشته سوزان گالسز در رابطه  اصالح   مسايل و کاوشگرکنجکاو ، حال توجه خواننده ی با حوصله

 جوالی ٢٤"  واشنگتن  پست " ی و فهيم مندرج های بين  کرز  و همينطور کشمکش "...خادی که مردم از آن نترسند"
  :؛ جلب مينمايم ميباشددرج نيز " پيام زن   " ٥٦ و٥٥ شماره ٣٢ صفحه  که فشرده شده ی آن در٢٠٠٢

کابل ميدان جنگ گروه های نظامی اسالمی بود و راکت  ١٩٩٠سال های  اواسط –جوالی ٢٣کابل، افغانستان ،  «
در وضعی چنين آشوب زده ، حامد کرزی معاون وزارت . دولت در حال تالشی بود . ها شهر را  منفجر می ساخت 
اجنت های که او را گرفتند برای محمد . کشور برای تحقيق دستگير شد ) خاد ( ی مخوف  خارجه توسط استخبارات سر

  .فهيم کار ميکردند
دستگير نمود هرچند تمامی کسانی که به درستی روشن نيست که استخبارات فهيم وفادار به ربانی چرا کرزی  را 

بنا بر گفته منابع بهر حال  .  با آنان  مصاحبه صورت گرفت گفتند که حادثه به تماسهای کرزی با حکمتيار ارتباط داشت 
گهان پايان يافت زيرا تعميری که کرزی در آن استنتاق ميشد  تحت حمله راکت قرار گرفت  ادليل آن هرچه باشد، تحقيق ن

  .  به او فرصت فرار از آنجا را داد و اين
رکاکايش عبدالخالق پوپلزی رسانيده و گفت که بالفاصله  بايد کابل را سکرزی خون آلود فورا خود را به خانه  پ

او به خانه من آمد و گفت که  بايد بروم و حتی اجازه نماز خواندن را :" در مصاحبه ای اظهار داشت پوپلزی . ترک کند 
  .کرزی و پوپلزی همان روز به پاکستان حرکت کرده و خود را به پشاور رسانيدند . به من نداد

 دفاع او ، درگير رقابت فزاينده اند رزی  که فعال رئيس جمهور افغانستان است  و فهيم وزيحدود ده سال بعد، کر
خبارات را که مجددا توسط فهيم کرزی و متحدانش است. که دولت لرزان افغانستان  را به بی ثباتی  بيشتر تهديد ميکند

  .کنترول ميشود ، دستگاه وسيع ، فاسد و شيديدا پليسی ميدانند که ماورای  اقتدار رئيس جمهور کار ميکند 
کارمند دارد و شعبه های آن توسط تاجيک  )سی هزار(٣٠٠٠٠منبع نزديک به کرزی، استخبارات طبق گفته 

  فقط به فهيم پاسخگو اند   کهگردانيده ميشوند" ائتالاف شمال" های 
او در اين ماه کمسيونی را مؤظف ساخت تا . کرزی مصمم است که بر اداره مذکور کنترول داشته باشد 

 ساله کارگر ساختمانی را ٢٢ جوانیاصالحاتی را در آن پيشنهاد و به اتهامات رسيدگی کند که استخبارات عبدالمطلب 
  .گشته بود ، زير شکنجه کشته است که پس از سالها مهاجرت از پاکستان بر 

برای رييس جمهور پشتون تبار  و طرفدارانش ، قدرت نامحدود استخبارات زير کنترول تاجيک ها مانع اساسی 
  .در راه دموکراسی افغانستان خواهد  بود

ی برای کشور: " هدايت امين ارسال معاون رييس جمهور که رياست کمسيون مذکور را به عهده دارد  گفت 
  . " وجود يک چنين اداره ای واضحا منافات دارد دموکراتيک ،  کشوری که ميخواخد بسوی دموکراسی قدم بردارد

 ، کی جی بی ، استخبارات افغانستان را بصورت چيزی شبيه خود  به وجود ١٩٧٩پس از تجاوز شوروی در 
 به اندازه راهرتش در شکنجه و کشتار آنداشت و ش) جاسوسان (   که شبکه گسترده از مخبرين آورد با مخفف خاد 

  .نام ساخته بود  دستگاه های همتايش در بلوک شرق بد
با آنکه نام اين اداره از ايجاد تا کنون توسط رژيم های مختلف تغيير خورده است اما شيوه های کار آن به حال 

  .خود باقی  اند 
اين استخبارات از کی جی بی به هيچوجه فرق : " سابق آشنا  به کار آن گفت )   خاد عضو( يکی از مخبران 

عامل سابق اظهار داشت که اکثر کارمندان آن  مدت ها پس از سقوط نجيب در . " ندارد و از عين شيوه ها استفاده ميکند
 وعضو ديگر نعمت اهللا شهرانی معاون رييس جمهور.  کماکان بر حال بوده و تنها روسای آن تبديل شده اند ١٩٩٢
ما در استخبارات اصالحاتی خواهيم آورد تا ديگر مردم از آن نترسند "   :گفت ) خاد( ون بررسی اداره استخبارات کمسي

  )؟ (!. "و تصور نکنند که اداره استخبارات به آنان آزار واذيت می رساند 
جنرال .  شود بسياری از افراد حکومت کرزی ترديد دارند  که کمسيون بتواند موجب تغييرات زيادی در آن" 

دستگاه استخبارات کامال : " گفت)  وزارت کشور ( انور کوهستانی مقام بلند پايه شعبه امنيت مربوط وزارت داخله 
اداره . توسط يک گروه کنترول می شود،  آن دستگاه را توسعه داده  و اعضای وفادار به خود را استخدام کرده اند 

  ."آنان استخبارات اداره ايست برای حفظ قدرت 
پس از سقوط طالبان، کرزی و فهيم در چندين مناسبت در انظار  با هم ظاهر  شده اند تا نشان دهند که ميتوانند  

، از امريکا خواست ه ضمن عزل واحد امنيتی افغانی اشفته بوده و اين اما کرزی آشکارا نگران امنيتش. همکار باشند 
  .ظان افغانی او به فهيم وفادار بودند محاف.تا برايش باديگارد هايی فراهم سازد 

در ما ه جون کرزی پس از لويه جرگه که او را برياست جمهوری برگزيد علنا تعهد سپرد که قدرت استخبارات 
 و از خط  تعيين  چهره لويه جرگه با اتهامات مبنی بر آزار و تهديد نمايندگانی که جسارت  به خرچ داده.  را کاهش دهد 
  .ه بودند از سوی پوليس مخفی ، مخدوش شد شده عدول جست
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طبق اظهارات اعضای لويه جرگه ده ها اجنت در چهار طرف محل لويه جرگه گشت می زدند و سخنرانی ها و 
بعضی نمايندگان غير محافظه کار  متذکر شدند که پس از سخنرانی . صحبت های خصوصی را تحت مراقبت داشتند 

  . ل سيما ثمر  که به آشنايانش ابراز نمود که هدف جاسوسان  استخبارات واقع شده است  بشمو. گ شده اند رتهديد به م
. استخبارات واقعا مسئله است  : "  نخواست نامش برده شود گفت  مقامی ارشد در حکومت کرزی که از ترس

بدون آنکه مورد باز استخبارات همه متعلق به يک گروه قومی يا يک گروه سياسی بوده که هر چه بخواهند ميکنند 
  ]" ستيزمند- سيما ثمر عضو کميته مرکز حزب منفور وحدت  [ . "خواست کسی واقع  شوند 

سابق رييس (  مصاحبه بعمل آمد  متفق القول اند که استخبارات  به رياست محمد عارف نهمه کسانی که با آنا 
در دفتر ملل متحد بخش های متشکل از اقوام و مليت  قبل از پناهنده شدن  جالد خاد [ ) استخبارات  احمد شاه مسعود
م را در ترکيب شان اقوا به داره های   اسالمی که بيشترين افراد از همان مليت و همان  ؛های مشخص کشوردر خاد

می ؛ مثل انتقال پشتون های خاد به باند حکمتيار، سياف وساير باند های اسالانتقال داده شدند)طبق پالن روسها (داشتند 
  هزاره از کانال های کشتمند و برادران به باند حزب وحت  و ساير باند مليتپشتو زبان؛ انتقال خادی های منسوب به  

 که کمترين پشتو  بدنه اصلی خاد اما،لم جمعبه گ  معروف و خادی های ازبک به گروه رشيد دوستم،های شيعه مذهب
 که خود از زمره اعضای استخبارات ،"  مسعودقهرمان" ه رهبری  ب"شورای نظار" به زبان را در ترکيب خود دارد

  اساسا تحت  . ]ستيزمند" نويسنده  – که بعد از قتل وی فهيم وارث آن گرديد ،تحويل داده شد  بود،نظامی شوروی 
است که  رياست ٢٣اجنت سابق افزود که در حال حاضر استخبارات  دارای .  کنترول فهيم جانشين مسعود قرار دارد 

  . آنها توسط پنجشيری ها اداره ميشوندمتما
مسئله ای  شخصی نه بلکه کار " يک مقام مهم دولتی اظهار نمود  که تالش کرزی جهت اصالح استخبارات 

   .واشنگتن پست   »ضروری است که بايد انجام گيرد 
ی که صالحيت  دور وپيش کرز عوامل استخباراتیبرخی از در دوره اشغال باز هم می بينيم و ميخوانيم  که 

 و فکر  که مردم از آن نترسنداصالح شده دم ا زاستخبارتی نشست در باال ترين مقام دولت دست نشانده برايش داده شده،
  نکنند که به آنان آزار و اذيت می رساند؛ ميزنند

 رئيس : که ميگويدود  در مصاحبه راديوی خ...به اسم در همين اواخر رئيس خاد کرزی چقدر مسخره  است  که 
 که من   حاال.گرفته است ، اخير سال طی چند، دولت بودجه  هزار عضو خاد را از٤٧  اش ماهوارعقبلی خاد  پول م

  )نقل به مفهوم (. نشان ميدهد  رامسئوليت آنرا به عهد دارم معلوم شده که مجموع  تمام  اعضای خاد هفت هزار نفر
 که وارث   بدون صالحيت )خاد روسی برياست  فهيم (  احصائيه اعضای خاد  اين می رساند که رئيس دولت از

اعضای بقيه  نشانگر پنهان ساختن  مسئله و از جانب ديگراينه است ،آن  دولت دست نشانده گرديده ، کامال بی خبر بود
بقيه اعضای مخفی خاد به  امکان بر مال شدن  که (که اين پنهانکاریمی باشد کرزی واعضای بلند مرتبه دولت خاد از 

 مطابق  خاد که قبال و ريزرف شدهساير طيف های مخفی  احصائيه و هويت  .يک درهزار نباشدهم رهبری فهيم ، شايد 
 برای امپرياليزم خود امتياز بس بزرگی است )  باشد بجايش پيوسته اند؛ به باند های اسالمیپروژه تقسيم و  انتقال قدرت

 بی  مردم بدست آوردن امتيازات بيشتر از پيکر خون آلودبخاطرالی تصاميم امپرياليزم رقيب درفشار آوردن باروس 
دارای اهميت بين   و داشته های زير زمينی و تا کنون استخراج نشده ی کشور و بسا مسائل مهم سياسی و نظامیرمق ما
  .آن درتوان اين نگاشته نيستپيکره بندی و تفسير که المللی 

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

  ) :آمده اند "  ک گ ب 
اينکه  اين بدون  - تغييرشکلی رژيم شاهی به جمهوری اسالمی رازکه انديشمندان  و نويسندگان  ايرانی تعداد 

  . کم نيستند  ؛ از افشای آن خود داری می نماينداتی  ملحوظ  اما بنا بر ؛ميدانند  را - ز هم بپاشدای مهم دولتی ساختار ها 
 دسمبر ١۵ مورخ ۶۴٣شماره ( " استارايران"  نشريه در که شامل طيف فوق الذکر می باشدزادهآقای علی رضا نوری 

 »   متولد شد چگونه"  ساواما" «  موضوع پيدايش سازمان جاسوسی جمهوری اسالمی ايران را تحت عنوان    )٢٠٠۶
 به از آن تاريخ ببعد. زير همين نام فعاليت داشت١٣٦٤ سال تا" ســاوامــا " سازمان اطالعات و امنيت ملی ايران (

 به بحث کشيده که توجه خوانندگان را به قسمت های ازآن   )ارتقا  داده شد" واواک" وزارت اطالعات و امنيت کشور
   . ) بداخل مربع قوس درج می باشد اد آوری از اين قلمبرخی نکات قابل ي  (جلب می نمايم 

  :چنين ميخوانيم » سپاه ضامن استقرار  «  کوچک يا بغلیزير عنوان
  

شخص . (  تشکيل سپاه پاسدار بعد از انقالب ناشی از دو تصوير نه چندان دور از هم نزد ارکان نظام بود  «
 چنان باال می ديد که اصوًال  باور نداشت گروهی حتا د را در جامعهخمينی با اين تصور بيگانه بود چون او جايگاه خو

البته خواهم  گفت چگونه اين . در ميان نظاميان بلند پايه کشور جرأ ت کند فکر بر اندازی نظام او را در سر بپروراند  
ور اول را کسانی چون تص. )  نگرش  بعد از سفر شاه به امريکا و گروگانگيری ديپلمات ها ی امريکائی تغيير کرد

تأثير چپ ها را _ آنها براين گمان بودند . مران و تا حدودی ابوالحسن بنی صدر داشتند چدکتر ابراهيم يزدی ، مصطفی 
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هنشاهی را منحل کرد و چون خمينی باين کار موافق نبود و در که بايد ارتش شا_  در اين امر از نظر دور داشت  نبايد
دس بازرگان، تيمسار ولی اهللا قرنی ؛ سرهنگ توکلی، تيمسار مسعودی و تيمسار رياحی عين حال کسانی مثل مهن

  » .نظاميان همراه انقالب  و داريوش فروهر به سختی باين نظر مخالف بودند 
 وافسران و ن يافته در اصل ساخته شده باشدما تجديد سازتوسط  امپرياليزم امريکا  و قسما اسرائيل  که ارتشی   
بخاطر سرکوب وبا گرفتن امتيازات و حقوق فوق العاده  انی که توسط متخصصين نظامی پنتاگون آموزش ديده ، سرباز
  آن  بطور حتم  نظاميان کليدی ،دن قرار گرفته باش درخدمت نظام سرمايه جهانی شانکشور غارت ثرورت های مردم و

البته وجود . دن انگلستان قرار ميداشته باشMI6 د وموسا شبکه های استخباراتی  پنتاگون و سيا  و تحت امر و نهی
بعد از مجموع نظاميان کليدی در ارتش چند و چندين تن نبودند که .  نادر را در زمينه  نمی توان ناديده گرفت یاستثنا

 دست نشانده بعدی" خواست" مطابق بی گناهانی بودند که گو يا احراز قدرت آخوند ها اعدام شدند و باقی ارتش 
   .دهند کماکان به خدمت شان در  نظام انقالب  اسالمی ادامه منحل نشوند و) خمينی(

و عوامل  وزارت دفاع شاهنشاهی ساخته شده توسط امريکاکه نظاميان بلند پايه د ن نمايتضميند نميتوان هاکی 
فيانه با خيمنی در ارتباط قرار و همينطور تيمسارانی که بطور مخ ؛حلقه زده بودند دور و بر خمينی که به مخفی ساواک 

 سفر ها ومذاکرات سياسی که در "  و تنی از تحصيل کرده های امريکا و اروپابعضی وارداتی ها از عراق" و  ؛داشتند
  .نداشتند)  سيا،پنتاگون (  ارتش  اينبا خالق  و ارتباط کدام پيوند؛ نديم و همرازش بودند ، رهبر

 مهم مسئله  را از نظر  عدای استعمار و امپرياليزم در ساير کشور ها چرا اين ُببادرک  همه جانبه از عملکرد ه 
ارتشی که در قبال  ( زمامپريالي ساخته شده توسط  ا ينان يعنی تيمسار ها  و سرهنگان ارتش ، مبنبی بر اينکه دور داشت

در نقش  )  شان به دفاع برنخاست مومیو فرمانده عقضايا گويا بيطرفی اختيار نمود و از سايه خدا شاهنشاه آريا مهر
  انقالب مشوره دهند که ارتش را نبايد   پيشوای تا به ، ند  گمارده شدوی بمثابه  مشاورين  وجانبازان  پيشوای انقالب 

 به اين امر خطير قبال پی برده که انحالل   ذاتی اشخردبا   رهبر   کهحالی کنند به عوام الناس  درظاهر و.منحل کرد
   .  و نبايد منحل گردد جمهوری اسالمی را بی حامی می سازد،رضا شاه  رتشا

  اول  ، به پيروزی می رسيد،بادرايت  و مبارز ايرانواقعا   از خود گذر، فرزندانی به رهبر٥٧ انقالب هرگاه
 تمامی نهاد های  در پی آن، مجازات می نمودند  بعد از محاکمهاشانرسردمداران يعنی چکان ارتش و ساواک تيغ خون 

  درسطوح بااليی انقالببخش قابل مالحظه عناصر نفوذی ارتش و ساواک ؛ مگرند واقعا منحل ميکردسرکوبگر را
محصول کارکرد  آنها .  شده بودند آن تعبيه هرم  در بدنه ورآس  امپرياليزم مخفیعواملو همينطور قسمتی از  خزيده
چيده و دسته بندی  ؛ بود بزرگ ساختن آخوند بی نام و نشان که همانا،را  شانسال های طوالنی  استخباراتی های

  .ميکردند
  : نوری زاده ادامه ميدهد

انديشه ی .   سومين روز پيروزی انقالب که اولين جلسه  شورای انقالب بعد از سقوط رژيم سلطنتی بود...« 
ن شب خمينی نيز به اين فکر نظر موافق نشان برپائی يک نيروی شبه نظامی از جوانان انقالبی به تصويب رسيد و هما

 با سالح مثل محسن رفيق  ارکيبی از بچه های بازاری آشننخستين گروهی که برای تشکيل آنچه سپاه نام گرفت ت... داد
وم ،واحدی، اجور جانی و تقاتل چهار تن از رهبران خلق ترکمن بنامهای مخو رفيق دوست آدم کش حرفه ای  [ دوست
ستوان جوانی که ارتش را رها کرده و به انقالبيون ( ی فراری مثل غالم علی رشيد  و نظامی ها ] ستيزمند –توماج 

که خط سيری از (  خمينی مانند عباس زمانی ابو شريف هو بعضی وارداتی ها از عراق به همرا...  و ) پيوست بود 
 و تنی از  )در عراق و کويت و لبنان حضور داشتابو وفا که ( و محمد خاتمی )  پاکستان تا لبنان و عراق داشت 

   » .تحصيل کرده های امريکا و اروپا بودند که راهشان بعضًا به لبنان نيز کشيده شده بود
 ناميده هم " قول پنج " بعضًا که به اصطالح نظامی ستون پنجم وان استخبارات يعنی اطالعات ارتشدر اين مي  

 عناصر ی را مسلما  . نمی توانست بی طرف و بی  غرض بماند-  حس المسه می باشدقد فا  آن ارتش در نبودکه  -شده 
و  نظامیشبه  تادر نهاد های داد ماموريت  و يا اعضای نظامی خارج از ارتش را تش سلسله مراتب اردر سطح پايين
 تحت نظر نرا نيزآ ی پايينینفوذ  کرده مسير حرکی رده ها ، شان  ساختمانجريان آغاز ساختمان وهم درغير نظامی در

به اطالعات   ستوان جوان غالم علی رشيد آيا نمی توان  اظهار داشت که .طح مسئولين آن ارتقا دهندگرفته خود را تاس
؟ در اين جای شک و ترديد نيست که ناراضيانی در ارتش  وجود داشت  ارتش ويا به کدام شبکه مخفی سيا ارتباط داشت

  از وجود اين ناراضيان آگاه نبود؟،ش که در خارج از کشور ايران هم  کارو بار اطالعاتی داشتآيا اطالعات سری ارت
 از مثالهايی که در کشور خود داريم چيزی بگويم بگذاريد  واين ارکان بسيار مهم دولت مثل ساواک نيز فاسد شده بود؟

 "نعت خوان " در قالب ) بوديد سازمان يافتهاردوی که توسط شوروی تجد( نجيب اهللا  استخبارتی اردوعضوکه چگونه 
نظامی  اين. تبليغ نمايدديکته شده از جانب گرباچف به دولت پوشالی  "مشی مصالحه ملی " تا به نفع ه شد، هند فرستادبه
     .داشت درازنيز دست" يه شريفتچش"بار يکی دو خانقاه طريقت   در مرکز کشور در امور  کار و )... ( "نعت خوان"

  فرستاده شدکه در کابل درايورتکسی بود غرض کارو بار اطالعاتی به هند)   ...(همچنان يکتن ازنظاميان اردو
   .و از آنجا به يکی از کشور های غربی رسيد
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آن کشور کتب و رساله های  متبرکه دينی  از به پاکستان رفته، کتاب فروشان شهر کابل يکی از١٣٣١در سالهای 
 محفل ی و سخت گير که  حتی در هنگام برگزاربسيار مذهبی شريف و  وی مرد ی بود .می نمود  واردراو مذهبی 
لحظه ای با پسران خورد سال و خانم ها ی مطرب  تا  ،  راه نمی دادرا در خانه اش"  ساززنانه"دسته   خانوادهخوشی

 مردی بلند قامتی از اردوی  شاهی .مرد ساز را حرام می ششنيدن آواز  .دن شاد سازرا  وی   خانوادهساز و آوازشان
 در محافل خوشی )بنا بر اصرار خانواده (  بود تا حدی که تاجر کتب  با وی  طرح دوستی ريختهایافغانستان به گونه 

 تقاضا می _ بدون ساز می خواند همطرازشکه  وی در خانه ی بعضی از دوستان مذهبی  _ از آن دوست نظامی خود
به از  و. بخوانداشعار تبريکی و تهنيت گويی را با آواز بلند  بدون ساز )خانواده و مهمانانش ر مردان در حضو( نمود  تا

 آنطوری که محافل خوشی ساير دوستانش را شاد  را بخنداندحاضرين و های معروفش را بگويد فکاهی ختم هر آهنگ
د قامت با اين شيوه حتی در خانواده های سخت صاحب منصب بلن.   محفل وی را نيز شاد بسازد، و می خنداندنمودمی 

 دوستان دور و ،مناسبات خانواده  راه پيدا کرده ، قرار داشتنددولت پيگرد  اشتباه و يا که  تحت متعصب و مذهبی 
  ... و شناسايی می نمود شانرانزديک 
ی های ارتش زاده ها از نفوذون نوری می بينيم  اهل نظر و قلم بداستانی چتعجب اينجا اذيت کننده می شود که  

شاه ؛ همچنان اعضای مخفی ساواک زير  عبا و قبای مال و آخوند و آيت اهللا، در جريان انقالب ودر تکانه های بعدی آن 
که در نقل قول (و با  نوشتن همين جمله کوتاه  .درا در رأس انقالب قرار دادند؛ سخنی به ميان نمی آر... که  خمينی و 

در هفته های نخست پيروزی  انقالب  هيأت مامور رسيدگی به اسناد  ساواک تنها در « )   خواهيم يافت وی انرابعدی 
چنين » بعضی از ارباب عمائم  و انقالبيون مسلمان  با ساواک بودند انديشه جدا کردن اسناد مربوط به همکاری های 

  ! ؟در مهم را خاتمه يافته نشان ميدهام
   

  :ی زاده در زير توجه نمائيم به ادامه نوشته نور
از طريق صاحبان اين ...  زمانيکه فکر تشکيل يک نيروی گارد ويژه شبه نظامی در شورای انقالب مطرح شد«

    » و بچه  آخوند ها و گروه پاسداران اوليه خمينی و مدرسه رفاه نيز وارد سپاه شدندتصور تعدادی از طلبه ها
 و ارتباطات امرار معيشت و چگونگی  ها نبرده واز وابستگی  طيف آنها  و بهطل نامی از ، در اينجا نويسنده  

 چهار .  پاسداران اوليه خمينی يزی ننوشته ؛ همينطور ازچ رژيم شاه   شبکه های اطالعاتی پيش دسته های شان با
( پاسداران اجتماعی و هويت موقعيت در ميانشان  که  سپاه پاسدار بودندگزاران کتگوری  ياد شده از زمره  اولين پايه 

 مقوله اگر از جمله ی اعضای چهار از متن اين  از افرادشماری . استغورو کنجکاویخمينی جدًا قابل  )باديگارد های 
باشند، از حيطه نفوذ  اطالعات ارتش شاهنشاه آريامهر تحت فرمان پنتاگون   نبوده  ساواک تحت فرمان سيا و کهساواک 

  .   نمی توانندبطور قطع دور بوده
  :  می نمائيم توجه " )  سپاه در مقام ساواک ( "حال به عنوان فرعی نوشته نوری زاده 

با تصويب  اليحه  انحالل ســــاواک  در دولت دکتر شاپور بختيار و سپس پيروزی انقالب عمًال از آنجايی که « 
زی  انقالب  هيأت مامور رسيدگی به اسناد  روخست پيدر هفته های نسازمان اطالعات  و امنيت کشور از هم پاشيده بود 

غرضی استاندار بعدی خوزستان و وزير نفت و پست و تلگراف اسبق ، برادر مهندس طباغيان معاون نخست (ساواک 
ارباب  از بعضیتنها در انديشه جدا کردن اسناد مربوط به همکاری های ) وزير موقت انقالب  از اعضای هيأت بودند

مثل  ارتباط شماری از توده  (ادی را  که عليه گروه های رقيب بودنو نيز اس با ساواک بودند  و انقالبيون مسلمانعمائم  
، (...)خارج  ميکردند تا بعد ها از آن شمشيری برای ضربه زدن به رقبا بسازند ) ای ها و مجاهدين و مليون با ساواک  

 اما در ساواما چنين متولد شد.  وامنيت ملی را در جايگاه ساواک قرار داد، بر آن بود تا سازمان اطالعات یدولت انقالب
بعضی از کارمندان اداره هشتم و تشکيالت ضد جاسوسی ساواک پيشين به کار دعوت شدند و بعضی عمل تا زمانی که 

اطالعات سپاه . ه شد بار جمع آوری اطالعات  وبر خورد مخالفان ، بر عهده ی سپاه  گذاشتاز دواير ساواک احيا شد ،
نخست تحت رياست محسن رضائی به سرعت برپا شد و تعدادی از جوانان انقالبی از جمله زندان ديده های ديروز وجدا 

از سوی ديگر بعد از ... جذب اين تشکيالت شدندشده از سازمان مجاهدين خلق  و گروه های چريکی کوچک اسالمی 
عمًال اطالعات سپاه را تابعی از تشکيالتکًال  امنيتی  يعنی (..)  نون تأسيس آن  تشکيل وزارت  اطالعات و امنيت  که قا

  )ستيزمند–تکيه  ( ؛»  قرار داده بود " واواک" وزارت اطالعات 
 آدم فوق العاده ای  بايد بوده باشد که دو پست  غرضی استاندار خوزستان و وزير نفت و پست و تلگراف اسبق

بوی سپرده  ) در جايشباشد  پست و تلگراف  اهميت  ، مرداد بوقوع پيوست٢٨طرش کودتا  نفت که بخا(  بسيار مهم
   با اسناد يعنی سوانح ده ها هزار .ندبا اسناد چه کرد) بسيار با صالحيت هيأت ( دانست که اينها  میکسی چه. شده بود

 نفوذ زاب و سازمان چپ  و دموکرات  تن آن که در احصد هاهمچنان ؛  ساواکی مخفی اعم از بخش خارجی  و داخلی
 که در مساجد و تکايا در قالب آخوند بکار وبار اطالعاتی در گذشته هزاران تن شان. صورت  گرفت چه نموده بودند،

  خزيدند"دولت انقالبی" در پست های بسيار حساس   قدرتوردن آ بعد از بچنک شماری زيادی  از آناناشتغال داشتند و
در يک مدت . ر ظاهر لومپن  که در گوشه ای بازار  به فروش آهن پاره های زنگار گرفته مشغول بوديک آدمک  د ]٢[

 را رقم ميزند و روانشناس  يعنی دليرترين، صديق ترين و بافهم ترين فرزندان ايرانکوتاه سرنوشت زندانيان سياسی
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و در کشور ما يک .   حاجی داود معروف  يعنی، از آب در آمدمتبحر در زمينه کشاندن زندانيان بجانب دولت جاهالن 
گر خاد و بعد از يکی دو ماه قوماندانی عمومی  زندان مخوف جه مامور اشپالق به دهان ترافيک روی سرک  دفعتا  شکن

  ! می شود )مشاورين زندان (  مهمترين جنراالن  کی جی بی  کاسه و  هم  ف پلچرخیوو معر
يچوجه  هما بها ، تخريب کندش ارا با بمب اتممدرن و پر نفوس ت يک شهر حاضر اسو امپرياليزم استعمار 

  نجيب  اجنت اصلی کی .فتدا بيشي ها و يا رقيبحاضر نيست مشخصات تشکيالت مخفی اش بدست  مردمی به پا خاسته
مثله   کشور، به غرب ، بعد از خارج شدن ازه  نام های  اعضای خاد  خارجیآمادگی برای ارائ(  راه همينجی بی در

مسعود نيز جانش را احمد شاه  يعنی  مجاهدو عامل ديگرش زير پوشش  يعقوبی  وزيرش همينطور.به دار کشيده شد شده
  .د شد هچه خوا)فهيم ( اين  صندق سر بسته  ديده شود که در آينده با کليد دار بعدی  .در همين راه  از دست داد

و موقعيت اداری هيأت رسيدگی به اسناد ساواک در دولت بسنده نموده    آقای نوری زاده  صرفا با نوشتن  نام 
 يک  کشور   که در زمينه تسخيرو تصرف وبخصوص تفکيک اسناد سازمان اطالعات در ذهنش خطور هم نکرده

ه  ساخته شد  اسرائيليعنی آنی ي و بالکه منطقه یتوسط يک  ابر قدرت جهان  بنيادش که(بسيار با اهميت  آسيايی  
 هموند و  همکار و هم کردار اطالعاتيش را تنها گذاشته و  با بی طرفی نظاره گر اظاهر ،  اشمدرنهمينطور ارتش و

 اطالعاتی کشور دست يافته هایرازرمز و أت گمارده شده که به يتوسط ه) اش  بوده استو انحالل  تخريب ،تصرف 
 بيوگرافی هر يک  از اعضای کميته تفکيک اسناد ؛ من جمله بپردازد، و يا نخواسته  به کاوش و پژوهش بيشتر  ،اند

 که ارتش برادر تنی اش  شددر باال  اشاره  .آنان  را برمال نمايدتعلقات  اجتماعی و سياسی و ارتباطات پيدا و پنهان 
  .  گردد "منحل" و تشکيلش شود" دست درازی" حريمش  بهساواک را تنها گذاشت کهيعنی  

 بود که  فعل و انفعاالت درون  انقالب نظاره گری بخاطرزمامپريا لي توسط  ساخته شده   که ارتشچرا نبايد نوشت
 آنرا بر گرفته )با ترفند و توطئه( مردم پرتواندست  از از طريق عوامل قبال نفوذی خود و ساواک  آنراميدانست  سکان

ن واقعی و تير باران های دسته جمعی فرزندان دلير و  سرکوب انقالبيو کًال( امريکا م امپرياليز طرح شده یوفق پروژه
  . می چرخاند )در زندانها و خارج از آن  ايراناز جان گذشته 
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