
مرتضی محیط آقای   

این دومین نامه ای است که به شما ارسال می شود در نامه اول گفتیم که گروهک 

ا که نریختند ! شما بعد از ه چه خون، های فرصت طلب چپ نما در کردستان ما 

برنامه ات  سه هفته که برای جواب نامه ما به شما وقت داده شده بود در اولین

اما نه نام بردن از ما چون شروط ما را نپذیرفتید ! ، ماما نامه حتمی جواب به مسل

) رهبر اقلیت حزب دمکرات ( *گفتید که فردی خایین مثل مصطفی هجری 

موسوم به " حدکا " کجاو و قاسملو کجا ؟ خوب شمایکه از مدارک ثبت شده در 

یکی از رهبران حزب  نی بلوریانغکتاب " آله کوک یا برگ سبز " شادروان 

عضو سابق چریکها و بعد از بطحایی  روکتاب طیفو مخالف قاسملو دمکرات

که در سایت ما "افشا گران " موجود   انقالب عضو کادر مرکزی حزب دمکرات 

و البته در دو الی سه بوده و هست را حاضر به مالک گذاشتن بر خیانت قاسملو 

خوب  را نپذیرفتید و قاسملو را مردیسال گذشته مصطفی هجری همچنین ! 

ی گفتید و گفتید : فواد معرفی کردید و در همان برنامه ات از خیانت عبدهللا مهتد

و و مهتدی کجا ؟ در حینی که خیانت البته هم عبدهللا مهتدی  طانی کجامصطفی سل

در سایت خود و به نقل و هم خود فروشی و خیانت فواد بگ مصطفی سلطانی را 

خود گروهک کومله را نوشته ایم را  "کنگره اول کومله "  از قول از کتاب

نپذیرفتید و به اطالعات خیلی نادرست شخصی خود در مورد قاسملو و فواد 

به اصطالح " اسالم  در مرور 98خرداد  4وز شنبه در برنامه رپرداختید  ! 

اما اینبار ترس از ؟ کی خمینی را به قدرت رساند   سیاسی " و دوباره موضوع

فرصت طلبان چپ نما را به خودت مهر نزنید با شیوه ای نت و خضعبالد سلط

 دیگر وارد شدید اینبار



ن و داعش به ه ، طالبابه اصطالح " اسالم سیاسی " شروع به نمی دانم القاعد 

هستند ! بودند یا قول تو به اصطالح " اسالم سیاسی "   

ورک تایمز و اما اینجا برای سرکار که اکثر اطالعاتت را از واشیگتن پست ، نیوی

ما در خارج کشور نزدیک جناب  بگویم دوستان ،. گرفته و می گیریدغیره ..

عالی هستند و شما را می شناسند آیا شما مثل کورش مدرسی یکی از به اصطالح 

به ایران از آمریکا برگشته بود و  57سران گروهک با نامها مختلف که در 

ما هم در ایالت متحده از این امروز پرونده سیا هش که به گروهکی مسلمآ ش

مائویست که سیا آنرا شکل  -لننیست –گروهک به اصطالح سازمان مارکسیست 

داد برای مبارزه با انقالبیون چپ واقعی و دانشجویان سازش کار و راحت طلب 

دور این گروهک جمع شده بودند و حتی این گروهک ساخته و پرداخته سیا از 

ی گفت : شاه ضد شوروی است و ما هم همچنین ! رژیم شاه بخاطر آنچه سیا م  

حمایت نکردید ؟ اگر هم نکردید ، از وحدت انقالبی ، وحدت کمونیتستی ، اتحاد 

مبارزان  کمونیست که سابقه شرینشان را در سایت "افشا گران " رو کردیم ، 

کردید ؟ نحمایت   

  الاد نیست باید با انقار قابل اعتمیبه قول شما که ویلیام در نامه تاریخیش  ، بخت

حتی ساواکیها و گفتار سیا و موساد  ،آخر آقای از همه چیز بیون مذاکره کنیم !

تجلیل می کنید مگر بختیار چیزی برای خلقمان را بیش از محمد رضا داشت ؟ یا 

یکه حاضرید هر فردی  به اصطالح به قول  اهاو را برای نمی دانم امثال شما 

موساد مرتبط باشد به  -"الیک " مسله ای نیست به چه سازمان سیا ان خودت

شرطی مذهبی نباشد ! آخر چطور می خواهید ملتمان را بیخرد پندارید که سیا 

گفته به قول خودت به انقالبیون البته شامل همه قشرهای مبارز و مجاهدی که بر 

شما هم تیار دلخواه علیه شاه می رزمیدند کمک کنید ولی به بختبار نه ! آخر بخ

! رفت  مورد دلخواه سرکار ،کارش تمام بود و  مثل شاه الیک  

 



لدین تا ابه اصطالح مدارک سیا را آورید و از آن بعنوان مدرکت بر علیه از جما

خمینی همه مذهبیون خوب و بد را با یک چوب راندید ! آیا سیا در میان دولت 

افراد در میان چپ گرایان از توده تا ه ملی افراد نداشت ؟ آیا سیا همصدق وجب

حزب دمکرات کردستان از چریکها تا سازمان به اصطالح انقالبی از گروهک 

کوچکی با نام "حزب انقالب نام کردیش به قول فاتح خان شیخ السالمی موسوم به 

فاتح شیخ "حزب شورش " تا چریک فدایی و نفوذی های چپ نمای مانند "اتحاد 

از سهند تا گروهک کوچک چپ  ت کمونیستی در چریکها ،کمونیستی تا وحد

نمایانی که در خارج از کشور این گروهک)اتحاد مبارزان کمونیست (  را شکل 

داه بودند که امروز بدترین تهمت هم به خود شما بخاطر اختالف در نظر و 

نفوذی های ساواکی چپ نمای پیکار در   د ، نبرداشت از مارکس نصیبت می کن

دین خلق تا روحانیون مبارز از نهضت آزادی تا فداییان اسالم نفوذی و مجاه

دید حتی در جریان نبود ؟ چون سرکار حاضر نمی شدر میان آنان ا عناصر سی

فعال باشید چه رسد به کمونیستی بی آزار به سیستم شاهی مانند حزب توده 

زبانی  للبحال ببی را پیشه خود کرده بودید چریکها ! پس چون خودت آرامش طل

می کنید و همه را عامل سیا معرفی می کنید ! راستی شفق سرخ دست پخت سیا 

یدک  ین نام جعلی کمونیتسوو ساواک و موساد چی ؟ نامی از این عزیزانت که چ

نفر  15الی  10پس گروهک کوچک ، ؟ ای مسله ای نیست ! کشیده یا می کشند 

نقالب که دوستان انقالبی در توده ، ما )کومله ( چی ؟ در اویل ا یردهااز ک  

ن و دها نهاد و جریانات سیاسی و ت آزادی ، مجاهدین ، مکتب قرآهضنچریکها ، 

مذهبی از عناصر خطرناک در جریان کومله افشا گری کردند اما سرکار با 

نمی دانم "متحدین خلق "  "وحدت انقالبی"حمایت خاصه از به اصطالح گروهک 

چپ نما فرمودید !  ومله و دیگر فرصت طلبانت را به کنهایت خدم  



" گفتید و فرمودید که خمینی یک سال قبل از  شیطانیی از کتاب به اصطالح "باز

جنگ شروع  59از اسراییل اسلحه گرفته است ! در سال  ، ایران و عراق جنگ

چه لزومی  هشبداشت تما م ، وطن  های  شد و دو سه سال طول کشید تا زراتخانه

حه خانهایکه مثل اینکه سرکار سربازی لداشت که کشور ایران پر از پادگانها و اس

وت خلق به جیب اسلحه فروشان سیا و سفید رنرفته اید تا بدانید چه عظمتی از ث

تا از  58و احتیاج به جنگ افزار نبوده  خاصه سال بود شرق و غرب عالم رفته 

تاب پسربچه ای که پدرآالحضرتیش بعد از انقالب و نقل از ک ول شمااسراییل به ق

پسر بچه که در بخشی از سازمان ملل که به  ن را ترک و به سوید می رود اینایرا

نها پناهنده گی را در آانقالبی که بار سفر به خارج و خیلی از  های چهتشخیص ب

 خواست کردند می فرمایند : بخشی که رفیق شفیق دلخواه شما یعنی مستر

Trita Parsi 

از بخشی که سازمان ملل را فقط اطالعاتی ها بریده یا   ، بله تریتا خان کی باشند

را می پذیرد ! حال این  )غربی ( در حال فعالیت از کشورهای به اصطالح دوست

    پسر بچه از کجا اطالعات دلخواه سر کار را فراهم کرده است خود شما فقط می 

و الغیر ! ید اند Treacherous Alliance و کتاب به اصطالح "اتحاد خائنانه "   

Trita Parsi 

 

Parsi in 2010 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Trita_Parsi_-_ALTCONF-0174_(4441991863)_(cropped).jpg


چی است ؟ در بخش امنیتی ایتالیایی تریتا که نمی دانم معنی التین این اسم دوستت 
 سازمان

 

–ه خلق خون ریز یهود معکشورهای فقیر و مورد طدر رابطه اطالعاتی ملل 
 صهیونیتسی

افغانستان ، عراق ، تاجیکستان و صحرای سواپو تشریف داشتندمانند   

Born 21 July 1974(age 44)[citation needed] 

Ahvaz, Iran 

Residence United States  

 

Born in Iran, Parsi moved with his family to Sweden at the age of four in order to escape the political 

repression in Iran 

از آمریکا چی ؟ کشورمان ثروتی بی حساب را طلب  اما در مورد گرفتن اسلحه

را داشت و هر دو آنها حاضر به پس و دیگران  از دو رژیم یهودی و آمریکایی

دادن آنها نبودند البته بعد از شروع جنگ خاصه در اواسط جنگ که توسط قوم 

یهود صهیونیستی حاکم بر رژیمهای آمریکا ، کانادا ، استرلیا ، نیوزلند و کل 

اروپا و حاکم بر سرمایه های فعلی روسیه و قوم یهود کمونیست حاکم بر اتحاد 

س دادن را حاضر به پلوک شرق که در سایت افشا کرده ایم شوروی و کل ب

کرد برای فشار به قوم یهود و  کومت حتی از گروگانها استفاده نمی نبودند چرا ح

گرفتن حق ملتمان ؟ و کرد ولی  صهیونیستی در پس –ور یهود درژیمهای مذ

اسید ید توانست بشنکه شما هرگز این ویروس را نخواه خونریز یهود صهیونیستی

واست که اسلحه های که پول آن قبال به ورش امپریالیست آمریکا خدز رژیم مذا

آنها در رژیم شاه داده شده بود را از طریق اسراییل به ایران بفرستد تا آبروی 

جمهوری اسالمی را لکه دار کند که سرکار بر ای تشخیص خلق یهود لطفا یک 

 دوره مدرسه اکابر تشریف ببرید ! 
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Gary Sick and his book all fall down  
این مرد بازنشسته نظامی در نیرویی دریایی آمریکا و گذارش گر نشریاتی که قوم 

شته و دارد را بوده است ایهود در ید قدرت خود د  

Sick is a retired captain in the U.S. Navy.[2] He received 

Sick served on the staff of the National Security Council under President Carter, and was the 
principal White House aide for Persian Gulf affairs from 1976 to 1981, a period which included 
the Iranian revolution and the hostage crisis 

. دلخواهت گری سیک در بخش امنیت و اطالعات رژیمپس دوست مورد   

ول وپی گیری انقالب اسالمی ئران گروگانها و البته مسر زمان کارتر بوده است و مسئول بحدآمریکا  
 ایران تشریف داشته اند 

له حمله به طبس و کودتاه نوژه صورت می گیرد ! ئالبته با مشورت دوستت هم مس  

Robert Dreyfuss برسی دوست دیگرت " روبرت دری فیوز "حال به    

 کتاب بازی شیطانی کیست؟ او به اصطالح ژرنالیست آزاد که برای به اصطالح 

 "جمهوری خوان به اصطالح مترقی " هم کار کرده است ! 

In the late 1970s and early 1980s, Dreyfuss was Middle East Intelligence director of the Executive 

Intelligence Review 

میالدی مدیر اطالعاتی از نشریه یا نهاد ی  80تا  1970بین بله این رفیقت 

از هر کس و ناکسی بوده است و در کتاب بازی شیطانیش مسلمآ دل شمایکه 

فقط فرد ، احزاب و جریانات مذهبی را به چالش و افشا کند را خوشحال کرده 

نشریه انگلیسی دستهای سیا در می کنید ! شمایکه هنوز متوجه وتجلیل هم کرده 

سال در ایالت متحده می باشید چه  50با نام "مادر " نشده اید و به قول خودت 

 میشه کرد ؟ 

 و شاید بهتر و انقالبی تر از نشریه فوق را مسلمآ در آمریکا نباید ببیند ! 

در بادی که اول از همه اسم جماالدین اسد آدر مورد اخوان المسلمین مصر ، 

فقط و فقط و عمدآ "جمالدین افغانی " نام بردید ! است شما  رکشورمان مشهو

 ودوما ایشان یک ن  خودت را نشان دادید ! مذهبینهایت غرض و کینه ضد 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Sick#cite_note-Columbia_SIPA-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
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به بعدا و روشن گری در میان احزاب و جریانات  19اندیش به سبک قرن 

کشورهای اسالمی در رائس آن اخوان المسلمین مصر می باشد هر شایعه ای که 

در دنیا خاصه با وجود بودن "اینترنت " را باید با هوشیاری با آن برخورد کرد 

ل } سطحی نگر { بوده اید مسلما برای شخص شما که به قول معروف از روز از

خوراک تبلیغاتی ضد مذهبیت خیلی جالب و راحت می توانید ترور شخصیت هم 

این نوشته پایین از اینترنت در مورد مبارزه ضد استعماری جماالدین بکنید ! 

اسد ابادی می باشد که شما می فرمایید که او دست پخت انگلستان می باشد } در 

سال ۱۲۹۹ در پی مشارکت با انقالب عرابی )احمد عرابی( برای مدت 

اقامت نمود. سپس عازم  شش سال از قاهره تبعید گردید و در لبنان

که نگرش ضد  پاریس شد و در آنجا درانتشار روزنامه عروةالوثقی

استعماری و ضد انگلیسی داشت، با سید جمال الدین همکاری کرد. بعد 

و  گردید و در آنجا نیز برای وحدت  از اقامت در پاریس و لندن عازم بیروت

 همچنین تقریب ادیان فعالیت میکرد{

) َحَسن بَنّا و ؟مورد حسن البنا چی گفتید ؟ او مذدور سیا بود !اما در  عربی به َحَسن  :

) (البَّنا ۱۴ زاده   ۱۲ درگذشته   - ۱۹۰۶ اکتبر  المسلمیناِخوان گذار جماعتو بنیان (۱۹۴۹ فوریه    مرشد و نخستین 

حسن  [۱].است. وی در سال ۱۹۴۹ میالدی توسط عوامل دولت مصر ترور شد آن در سال ۱۹۲۸ در مصر عام

یاد  امام شهید های اسالمی در قرن بیستم گذاشت. از او با عنوانالبنا تأثیر بسیار عمیقی بر اندیشه

شودمی . 

 
رود نیل در دهکده  محمودیه در دلتای ۱۹۰۶حسن البنا به سال  از نواحی بحیره مصر چشم به جهان گشود. او  

مقدماتی معلمان، در  ، پس از اتمام دوره  تحصیالت در دانشسرای[۲]در خانوادهای مذهبی پرورش یافت
محمد عبده سالگی به قاهره رفت تا در دارالعلوم که مؤسس آنشانزده بود تحصیل کند. در آنجا وی به  

حسن بنا در ۱۹۲۷، معلم  .[۱].عضویت انجمن مکارم اخالق االسالمی و همچنین انجمن جوانان مسلمان درآمد
شهر اسماعیلیه دولتی المسلمیناخوان ، جمعیت۱۹۲۸شد و در مارس   را با شش عضو طرفدار و شاگردان  

 [۱].محلی تشکیل داد

 «اخوان المسلمین»
سازمان »اخوان المسلمین« توسط حسن البناء در سال ۱۹۲۸، در مصر، تاسیس شد. این سازمان در آغاز دهه¬ی پنجاه میالدی، از ۵۰۰ هزار 
عضو در مصر برخوردار بود و در کشورهای دیگر عربی مانند اردن و سوریه نیز سازمان¬های وسیعی داشت. مرحله¬ی نخست پیدایش نسل اول 
»اخوان ¬المسلین«، از سال ۱۹۲۸ تا دهه¬ی پنجاه میالدی بوده است. اوج این مرحله، حضور اخوان در جنگ ۱۹۴۸ فلسطین بوده است. اما این 

 سازمان از نیمه¬ی دهه¬ی پنجاه به بعد، به یک تشکیالت زیرزمینی تبدیل می¬شود و تحت تعقیب قرار می¬گیرد

 

کمک گرفته تا به هدفت خوب سرکار هر وقت دلت بخواهد از هر کس و ناکسی 

چپ نمایت را رو کردید   خرداد ماهیت فرصت طلبانه 4که مسلمآ خاصه در روز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7#cite_note-encyclopaediaislamica.com-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7#cite_note-encyclopaediaislamica.com-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7#cite_note-encyclopaediaislamica.com-1


سال  50! خوب در اینترنت و کتابها خاصه سرکار که به اصطالح در مجموع 

خاصه در میان سلطنت طلبان به ویژه سوپر زندگی در لوس انجلس امریکا 

ئول شکنجه گران ساواک ، خانواده ان ، ساواکیها ، مسیدولوکسشان ،بهای

بویشان را که گرفته اید ! و  حداقل  نگرفته اید ،را هلوی مسلمآ اگر رنگشان پ

برای دل خوش کردن به اصطالح  سپانسرهایت ) کمک کننده به تلویزیونت ( 

 باید برنامه هایت را به هر شکلی که می خواهد باشد را پر کنید ! 

گویم مگر فقط نفوذی نمی دانم سیا و موساد در اخوان همین جا به تمام دنیا می 

بوده در خانواده سرکار چی ؟ اول از بسته گان دور )داماد ، عروس ( و غیره 

 هم مسلما خاصه شمایکه زیاد به یانگی ها ظاهر و باطن می توپید ! 

وان فرد ملی گرای عرب و البته ندر مورد جمال عبدالناصر که ایشان بعبهرحال 

صهیونیستی رهبری جنگ را بعهده داشتند اما شکست  –بارزه با یهود در م

شکست او حیله خلق خون فته ایم را بیشتر بگیم ، ی در سایت گایشان که مقدار

کمونیستی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سوشیالیستی بود و طبق  -ریز یهود

ر مرکزیت ت کادروع " که توسط سه یهود کمونیسکتاب "رابطه نامشروایت از 

دران خلق انوشته شده است را در سایت گفته ایم که براتحاد شوروی سابق 

میالدی ! به خلق عرب و حتی چپ  1917نقالب اکتبر ایهود البته بنیاگذاران 

گرایان عربی مانند جمال ناصر هم رحم نکردند اما کو گوش شنوای چپ گرا و 

بعد از شکست اعراب که عامل اصلیش خلق یهود  چپ نمای کشورمان ! ؟

صهیونیست حاکم بر رژیمهای مذدور یهودی مانند آمریکا ، انگلیس  وکمونیست 

، فرانسه و البته شوری سابق می باشند ! نیروهای جوان مذهبی امثال اخوان به 

مبارزه جدید و سبک نوی از نو اندیشان مذهبی به کمک و یاری فلسطینیان و 

اخوان و  شما ،  نامه اول ما لبته سرکار تا قبل از دریافتمی شتابند و ا اعراب

نام  "اسیالم سیهمه را "اس ، امثال هم را داعشی می نامیدید حال به اصطالح

ی برید ! م  

 اما در مورد)حکومت (  به اصطالح هم با امپریالیست هستند و هم تضاد دارند !



برای یک بار دیگر بگویم که انقالب ضد در مورد انقالب و رهبران آن به شما 

ملت ایران را نمی توانید وضد صهیونیستی  سلطنتی ، استعماری ، امپریالیستی 

با صرف اینکه البته اکثریت انقالبیون مذهبی بوده اند را دستپخت بیگانه قلم 

بزنید و یا حداقل عناصر مهم آنها را مذدور استعمار و امپریالیست معرفی کنید 

نوار ضبط شده شما را اگر اما در مورد ضد و یا به اصطالح شما تضاد ! بگویم 

ر بیاوریم چیزی عجیب و غریب که مسلما یبه روی خط یا بلی در سالهای متمادی

باورت نشه که چطور روزی از مبارزه با عناصر و آثار امپریالیست هم  خودت

ید و حتی مسئله گروگانهای آمریکایی ! را بعنوان دبهمن سخن می ران 22بعد از 

! انقالب که  عاملین امپریالیست می نامیدید اما امروز ادا و اطوار در می آورید

عد از قدرت را در ایران بدست دارند ؟ البته ب، شد سرکار می گفتید عاملین سیا 

کُردها ما به  صت طلب چپ نمای خایین از میانمدتی شماها و گروهک های فر

گاه و بیگاهی می را ت آزادی  آقای بازرگان دولت مشترک جبهه ملی و نهض

ملی های زمان مصدق را قربانی  گفتید "عاملین سیا " همین دوشنبه جبهه

هر کجا باد آیاد خوش آید ! عاملین سیا از نوع مذهبیون ایرانی نام بردید !   

چطور است ما هم مدارکی که سیا و اف بی آی در مورد شخص شما چه درست 

را به روی اینترنت بگذاریم ؟  دارد  و نادرست  

 

وهابیت را اوال در اثر گرایشات افرادی،سنتی ، سلفی و اما در مورد وهابیت! 

ابرقدرتها سعی کرده و  صهیونیستی حاکم بر–بنیادگرایی و مسلما خلق یهود 

رل این فرقه مذهبی را به دست و مسلما لواطهای سعودی با تکنند تا کنیم

مشت آدمهای بیخرد کی هستند که از  این نمهمکاری با ابرقدرتها و باید عرض ک

سر در بیاورند و ما خود شاهد جنایت جمعی با نام وهابی صهیونی توطئه گران 

هیچ ارتباطی بین اخوان با وهابی نبوده و نیست اگر عقل در دنیا بوده و هستیم 

سلیم دارید نگاهی به جنایت وهابی ها در حق اخوان و دولت مردمی و انقالبی 



هابی سعودی و و صهیونیستی و یامپریالیست –آنان با دست مذوران استعماری 

  را بکن و قضاوت درست را در مورد اخوان بیان کن ! 

متهم به  98خرداد 4اما باز هم ابراهیم یزدی را از زمان دریافت نامه اول تا  

اب مذدور سیا معرفی کردید این مطلب از خاطرات صدر حاج سید جوادی و در کت

تاب است چرا نام این آقایان را نمی سمتی از کابراهاهم نیز آمده است و این ق

ابراهیم بیکس و در غرب تشریف نداشت تا های و هوی به تو کند؟ طبرید فق  

 -میناچي -در دفتر جمعیت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر حاضر شديم )دكتر علي اصغر سیدجوادي 9ساعت »

س عباس امیرانتظام منتظر آمدن آقاي كاتم آمريكايي دكتر الهیجي( هیئت اجرائیه، به اضافه آقاي مهند -دكتر تابنده

هیئت آمريكايي مركب از سه نفر به سرپرستي رمزي »(، 28)ص« شديم كه براي بررسي مسائل ايران آمده است.

كالرك كه به ايران آمده و امروز صبح به قزوين رفته بودند و همراه آنها آقاي سیدعلینقي اخوي براي ترجمه رفته بود 

ها جالب و شب به منزل من آمد و شرح مسافرت را داد كه خیلي براي آمريكايي 10ت كرده و اخوي ساعت مراجع

گويد: در اين هنگام آقاي مهندس بازرگان و كريم سنجابي دبیر كل وقت جبهه ملي... مي»(، 63)ص« ديدني بود.

یل بدهیم... در همین ايام بود كه از چند نفر ديگر پیشنهاد كردند كه جمعیتي به اسم طرفداران حقوق بشر تشك

المللي، شخصي كه به نظرم، اگر اشتباه نكنم، به نام ويلیام باتلر وارد ايران شد و در طرف سازمان حقوقدانان بین

منزل احمد صدر حاج سیدجوادي... دعوتي از كمیته جمعیت به عمل آمد كه در آنجا جمع شديم... از آنجا دريافتم كه 

معیت ما مرتبط با سوابقي است و با دستگاههاي خارج هم ارتباط دارد و از آن تاريخ به بعد بنده در اين تشكیل اين ج  

( و169)ص« جمعیت طرفداران حقوق بشر ايران شركت نكردم.  

 در ؟ دارید چی ات کارنامه در سرکار باشد یم یزدی مابراهی مرحوم کارنامه در این

 افکار داشتید"  تروتسکیسم" نمایان چپ با اصطالح به آمریکا در شمسی 50 تا 40 سالهای

  .یدددا می ترویجرا  صهیونیستی -یهود برداران پخت دست کمونیسم

ابراهیم یزدى متولد ۱۳۱۰ عضو نهضت آزادى بود و ارتباط با جنبش هاى رهایى بخش در 

جهان از او چهره ای دیپلماتیک ساخته بود… یزدى که خود معتقد است در برخى از مسایل 

سیاسى نوعى نگاه پراگماتیستى  )عمل گرایانه( دارد، در اوج مبارزات مردم ایران در 

دههی چهل و زمانى که فضاى رادیکالى در حال شکل گیرى بود به همراه برخى از 

دوستانش که وابسته به نهضت آزادى بودند، با تشکیل گروه »سماع« براى کسب آموزشهاى 

 …چریکى و سازمان دهى مخفى به مصر و سپس به لبنان رفت.

 

خوش آید! پس  را معتقد هستید و مسلما هر چه آیدراستی شما هم مسلمآ به } هدف وسیله را توجیه می کند { 

شما هم مثل به قول اهل تسنن شماری خیلی زیاد از شیعیان چه شسته و رفته نوع مسعود خان چه حمام نرفته 

از نوع حزب جمهوری اسالمی به " تقیه " معتقد می باشند پس شما وج مشترکی با آقایان دارید پس سازش هم 

 امکان پذیر است پس عجله کن تا از قافله جا نمانید ! 



 

با آمریکا مذاکره کرد از کاشانی اما در مورد اینکه خمینی آشکارتر و واضح تر 

! 

ی  شخص 57وقعیت سیاسی مقطع  انقالب آخر چه به آدمی که تفاوت زمانی و م

خمینی را مثل ، مانند آیت هللا خمینی که بعنوان رهبری انقالب و مسلما همین آقا 

همه مخالفین شاه را رهبری انقالب می دانست  را با آیت هللا کاشانی که هیچ 

نقشی در رهبریت و هیچ جنبشی با نام او و به هیچ وج خیزشی با نام او وجود 

خارجی نداشته را تشخیص ندهد و بگوید خمینی سازشکار تر از کاشانی بود در 

 رابطه با آمریکا یی ها ! 

شما در زمان شوروی سابق به آن دیار سفر کرده بودید ؟ اگر آره است ؟ راستی 

 هبفرمایید شمایکه مسلما از خانواده های مثال طبقات باالی جامعه نمی دانم مرف

نمی دانم شیخ زاده و خان زاده نبودید؟ آیا تحمل زندگی در تحت نظامی اقتصادی 

لش هم دارید ؟ باورم نیست ، دولتی یعنی سوشیالیسم واقعی را داشتید ؟ یا حا

پس چرا این نسخه داروی نمی دانم غیر عملی و ناخوشایندی که برای  خود 

شما هم صحت داشت  را برای طبقات زحمتکش جامعه کارگری و غیره 

به بحث آن در سایتمان توجه کنید...خلقمان را می پیچدید وهمچنان می پیچید؟   

 

ان حزب توده در مورد گویا همکاری و پس چشممان روشن این مطلب از هوادر

داشتید ! همفکری با "پیکاری ها "  

مروری بر خاطره نخبه ریاضی و مقام اول المپیاد ریاضی کشور مهدی علوی شوشتری و کار محفلی با  

شما)مرتضی محیط(  که درسال ۵۹  به اتهام همکاری با سازمان پیکار توسط جنتی اعدام شد. ابراز احساس 

پرشور نسبت به مهدی عالیی شوشتری و مقایسه او با پروفسور مریم میرزا خانی در ارتباط با مقاله حسین 

 باقرزاده در این مورد و سرانجام بیان اینکه او "بخاطر تعلق حزبی اعدام شد

بحث پیرامن "پیکار چطور شکل گرفت" را از سایتمان مطالعه کن، شاید درسی باشد برای تشخیص ندادن شما 

 در رابطه با جریان منحط ساواکی ! 



اما در مورد خانواده شما که فقط از اطالعاتی که در حین برنامه هایت بدستمان 

د پدرت یدسته کاشانی و خودت می گوی و می رسد ،به قول خودت پدرت از دار

پس شما در خانواده مخالف مصدق بزرگ شده او را به خانه دعوت می کرد ! 

نمی توانید طرفدار مصدق بوده  1332سالگیت یعنی  18اید پس سرکار در 

 باشید با داشتن خانواده آالحضرتی !

حبس  در شمال تهران  می فرمایید خمینی در یک خانه مجلل یکی از روحانیون

!خانگی شد و تمام   

وبعدا هم از عراق اخراج و مجبور به اقامت در پس تبعید به ترکیه و عراق 

چی ؟  57تا فرانسه   

می  57رسالتم نمی شد چطور کاتم آمریکایی د یک جوان شاید چهل شمایکه

و ادعا می کنید که کاتم آمریکایی با مارک سیا به دیدار خمینی در شناختید ؟ 

سال تمام مدارک  40پاریس رفت ؟ شرم کنید اوال شما در حال حاضر بعد از 

!  57در  جمع شده از کاتم آمریکایی دال بر سیا بودنش را دارید نه  

ریچارد کاتم بعنوان یک پرفسور در دانشگاه در ایران تدریس می  57پس در 

کاتم پرفسور بود نه  برای شما هم ، مثل همه ملتمان 57کرد تو آقای محیط در 

سیا بعدا سیا بودنش آشکار می شود حال اگر فردی مثل کاتم با شما آمد و شد 

شما را به  فی بوده صحیح است خانواده گی داشه و فرضا سیا یا ساواک مخ

فکر می کنید نبودند البته بودند و اگر  ؟اتهام رابطه با سیا یا ساواک متهم کنیم !

یا در بخش از حرفهایت گفتید : که با یکی از اسرار کنید آنرا افشا می کنیم! 

دید ،در کجا؟ با چه عنوان یک وهمین ماموران سیا صحبت کردید البته نفرم

غیر،کاتم در سیا با شخص شما نشست داشته است ؟ اهر و باطن ظمامور مهم   

در ایران یک پرفسور بود نه مثل این یکی که کامال مامور رسمی  57درسال 

شناخته شده حتی برای مردم آمریکا ! شمایکه ظاهر و باطنت بد و بیراه به 



مامور ور سیا و اف بی ای گذاشتند سرکار مالقات را با یانگی ها می گید چط

د ؟ یمهم در سازمان سیا داشته باش  

خرداد می گوید : که در دیدار کاتم امریکایی در  4در بخش از سخنانت در روز 

پاریس با خمینی ،کاتم به او می گوید که با هر قدرت که دارید به ایران بر گردد 

درصدر این قسمت از حرفهایت را  90و شاه را نمی دانم سرنگون کن ! اوال 

حمایت کرده و به قول  32کودتاه خود به اصطالح برداشت دارید اگر کاتم سیا از 

 شما نقش داشته چرا مخالف شاه را می خواهد به قول تو به وطن برگرداند ؟ 

ه کران می گویند کدر قسمتی دیگر از سخنانت می گوید : بعضی از روشنف

یعنی  ،با لحنه مسخره آمیز  دآمریکا می خواسته بر علیه خمینی کودتاه کن

 کودتاه نوژه 

عات برای بود  که نویستنده دلخوات و دوست آنرا از کنجینه شایبازی شیطانی 

ام آن دسته اعد ،باور آنرا ترویج می دهید   خلقمان و شما آدم ساده نگر و زود

لبی را به شما ن چی ؟ بازی بود ؟ بزار اینجا از آقای بنی صدر مطااز کودتاه چیا

ن صورت که به معرض کنم که در شاید هیچ رسانه ای بیانی واضح به این 

ایشان و با  اوال ایشان ثابت کرده است که در صدارت ،گفته با آنها نگفته است 

سراییل اصهیونیستی  –اطالع ایشان هیچ ارتباطی با ایالت ترور و وحشت یهود 

نسانی گرفته نشده است ! دوما شمایکه یکی از افراد مخالف ا 60تا خرداد 

ه یک دولت کقالبات دنیا  ندرتآ نشان داده انقالبی و دمکرات منش که تاریخ ان

عمل انجام ایشان را ب ایی از برنامه انقالبی و دمکراتیکز جرودمکراتیگ تا ام

 ؟،د نکردیدداده باشد و سرکار و امثالم چه مشکالتی را برای دولت ایشان ایجا

د که سیر پس لطفا حیا کن و طلبکار نباش! آیا شما ها گذاشتی ،هللا و اعلم 

ه خود نش به رار کشورمان با وجود دو دولت دمکرات میعی روند دمکراسی دطب

دهد؟ادامه   

یکی دیگر از بحث های زیر عنوان به اصطالح "شاه خمینی را به قدرت رساند" 

این بار از گفتن آمریکا شاه را برد و خمینی را آورد را در بایگانیت گذاشتید و 



نام " شاه روحانیون  اصطالح مقاله او بااز مردی با نام "محمود روغنی " و به 

ده و کینه خود را با مقاله مردی که در سایتش از امیر عقرا به قدرت رساند " 

دوست بی زبانش ابراهیم یزدی را متهم به مامور سیا و  ،انتطامی که سرکار

را نداشته کرد  خود امیر را جرئت حتی گفتن او پول از سفارت آمریکا دریافت

ت نمی خواهد او را به نام مامور سیا معرفی کنید ، از خاطرات علم اید و دل

درباری از محمود خانی که زمانی و مدتی حزب توده را کثیف کرده بود ! و 

طلبه مانند شریعمتداری ، کهنه امپریالیستی  –از عناصر استعماری  شدرسایت

از دختر خانمی با نام هایده مغیثی که  رات یانگی ها مهدی خلجی ، ادر صد

با مذهب و دین میانه مثل فهمنیسم تشریف دارند که حتی خود جناب عالی که 

از نمی توانید به هیچ وج زن فهمنیسم داشته باشید! می باشد را آتش و روغن 

محمود انقالبی  عباس میالنی که سرکار ده ها بار به سر و ریشش ریختید !

ت مقاومت ملی ایران ضهبه اصطالح "ن ، وده و متصل شده بهاخراجی از حزب ت

و تعدادی از عناصری که زندگی نامه شاه و بختیارت را با  " پیروان بختیار !

شاه " نوشتن یاد آنان را برایت گرامی می دارند را مالک بر اینکه به قول شما 

!  "خمینی را به قدرت رساند  

ع شد عراق را تحریک کرد که جنگ شرو بحث دیگرت که اینکه "خمینی اینقدر

ز جنگ " ای دال غافل ! در نامه اول ثابت کردیم که کی عامل تحریک و آغا

در  او را د منصور فرهنگ پیش خمینی رفت ویایران و عراق بود، و می گوی

:صدام و گفت " صلح خایی"ا به اصطالح رابطه ب  

آی آغا ، به منصور فرهنگ  کرد به جای نگاهمی فرش نگاه  خمینی که به ُگل  

! صد سال دیگر تو و شریعتمداری رفیقت که همین برداشت از آیت هللا خمینی 

که آره ، به ُگل فرش اطاقش نگاه کرد نه به ما مهمانانش ! او یکی از ندرت 

اوال به صورت افراد نگاه نمی کرد  رهبران مذهبی و البته سیاسی که به هیچ وج

ور فرهنگ و شریعمتداری که امروز در آشغور به عناصر مثل منص دومآ

در آخر استعمار و امپریالیست تغدیه می کنند رو نمی داد و محل نمی گذاشت ! 



نام اورشلیمت را بر همه دوستدارن  ت را با زهر، برنامه چند هفته پیشت 

 فلسطین با بودن پایتخت "بیت المقدس " را ریختید!

صهیونیستی که در ارتش  –موضوع دیگرت از "برنارد لوییز" پسر بچه یهود 

برتیانیا و در نهاد اطالعاتی بر علیه نه تنها حکومت هیتلر بلکه او بعنوان یهود 

صهیونیستیش را بر خلق آلمان  -صهیونیستی که کینه و عقده کثیف یهودی –

وش جنایتکار جنگی و در جنگ دوم جهانی به عمل گذاشت ! بله او در دولت ب

بلکه  دبه عنوان یک "نیوکان " ازجنگ و خونریزی در عراق تنها حمایت نکر

اول در تحریک صدام به جنگ که فراوان ، صهیونیستی مثل او  –برداران یهود 

با وطن و بعد توطئه و دسیسه عناصر مذدوری مانند شاه حسین و نمی دانم 

نابودی صدام همان ! این حامی  ،انوکوفت و ذهر مار او را به خاک کویت هم

 اسالمی سیاسی است آقای با سواد سیاسی ؟ 

به قول شما می خواستند که در یکی از نقاط  1850در مورد اینکه یهودیان در 

برای مثال "تیترو  هغیر فلسطیان کشور بسازند ! البته به این صورت نبود

 1900که در سال  گذار صهیونیسم فرمود فقط و فقط فلسطیننهرذل" بنیا

رسیدن به آرمانش  میالدی در کنفرانس معرفی ایدولوژی صهییونیسم ! او برای

بر فلسطین بعنوان خانه یا کشور  دال جعلی  دی دالیل تاریخیمیال 1900قبل از 

دست به هر کاری نه تنها  داشت به اجرا در می آورد در این راستا ینده یهودیانآ
دند از آنجمله در نشستهای مختلف با پادشاهان ه قوم یهود را زکلیک فرد ب

 میالدی مسلما 1900ر سالهای قبل از عثمانی و حتی پیشنهاد صدها میلیون دال

ند ددالر امروزی را مجانی و بدون باز پرداخت به رهبران عثمانی را داد رمیلیا
دران و االبته این زمانی بود که شاید تقریبا اقتصاد عثمانی ها که در زیر سایه بر

های ، و بعد از حاکم بر استعمارگران ، امپریالیستصهیونیستی  –خواهران یهود 

ن ادراکمونیستی که انقالب اکتبر در سایه این بر –دارن یهود ابه بر 1917

ند و انقالب اکتبر از یهودیان صهیونیست دریافت کرد میلیون دالر 37یهودی که 

ی داشت آخرین میالد 1900کامال در که و اقتصادعثمانی ها را به ثمر رسانید ! 

 –رمق خود را می زد و این بود که اقتصاد عثمانی حاصل توطئه گران یهود 
کمونیستی  از پای در آمد اما رهبران عثمانی  –صهیونیستی  و بعدا یهود 

میالدی پایان امپراطوری  1920پیشنهاد یهودیان را هر گز نپذیرفتند و در 



ن سرزمینهای تحت قیومیت امپراطوری عثمانی بین آعد از عثمانی اعالم شد ! ب
ای مسیحیت ، وی و یهودیان صهیونیستی حاکم بر دنییهودیان کمونیست شور

کشورها را بین خود تقسیم و فلسطین تحت قیومیت رژیم استعماری بریتانیا رفت 

میالدی اما  1948اسراییل در  –تا تاسیس ایالت ترور و حشت یهودی  1920از 

سال خیانت ،جنایت ، توطئه گری یهودیان حاکم بر شرق و غرب  28در طول 

قوم  فرار رسید و روز وعده و وعید کردند میلیون یهودی وارد فلسطین  1عالم 

کمونیستی تا فاتوم غربی و ناوگانهای استعمار و امپریالیست ها اسلحه از شرق 
،لبنان و اردالن فلسطین و کشورهای همسایه او مصر ، سوریه در اطراف 

منتظر هر اخطاری از طرف اربابان یهودی را دریافت و به اعراب حمله کنند بله 
سرکار حاضر به مطالعه در مورد خون ریز یهود صهیونیستی و یهود کمونیستی 
نبوده و نیستند البته فراموش نکیم که شما در طول زندگیت یک مساله و مشعل 

  "مارکسیم "بوده است !    دستت

ایت خود و هیچ یک از کتابهای که در این برنامه ذکر کردید در سلیست در آخر 

وجود ندارد . تی وی  دانشجو  

است ! و شما به هیچ وج از اقلیت حزب دمکرات بی اطالع بودید این اشاره م*

ی آن نشوید چیزی هم با نام حدکا معنی و مفهومی پیش شما حداقل تا اینکه جویا

ارد! یا نشده اید را ند  

آنرا   اگر می خواهید این نامه مرا از تلویزیونت بخوانید لطفا یک با در یک برنامه ات

ا به و نمی دانم کم و زیاد کردنش را متوقف کند و در جلسه مبخوان ولی تفصیر و ترج

ید در برنامه دیگرت آزاد هستتید هر چه که دوست دارید ، آنرا بیان کنید و فراموش نکن

امه را ندو نامه من و جواب شما را بگذارید  تا شنونده در روی سایت  عین  سایت کپیه هر

 بخواند و در غیر اینصورت لطفا فراموش کن که من نامه فرستاده ام !

دریافت  اگر راستگو و صادق می باشید مثل ما که همه نامه ها و پیامهای ارسالی به شما و

ده !بدادیم شما همین صداقت خود را نشان از شما را با تاریخ آن در سایت خود انتشار   
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