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شرت با آرم "ساواک" در "آمازن" بینید یعنی تبلیغ فروش تیدر فضای مجازی با تصویری که می

مواجه شدم. با وجود آنکه امر عجیبی نبود و بههه   _شرکت بزرگ تجاری اینترنتی  دو_  و "رِد بابِل"

تجربه دیده بودم که از سههاواکی جعاعههت اههر کههاری سههامته اسههتن امهها فکههر اینکههه   ههدر ایهه  

جعاعتن پررو شده اند و تصور تاثیرات ناشی از ای  اقدام و احتعال نا آگههاای برمههی بههه شههکل 

پر م حعاقت  ه باید   دانستم باانستم بخندم یا گریه کنمن نعیدماصی "شوکه" ام کرد. نعی

دانسههتم فریههاد ای زانههوی  ههم بههه برههل بییههرم؟ نعیکرد؟ آیا باید در عزای درک نازل تاریخی عده

 دانم.دانستم و نعیبزنم یا صدای مود را در گلو مفه کنم. نعی

 

کننههد انترههار ای  "کاال"اهها را عر ههه می  اایی مانند "آمازون" و "رِد بابِل" که  توان از شرکتنعی

و یا اصول به فکر ح ایق تاریخی    بیشتری داشت؛ سرمایه به دنبال سود ار  ه بیشتر است و

اهها" انترههار بیشههتری داشههت؟ فههروش  تههوان از "انسههانانسههانیت نعههی باشههد. امهها آیهها می

منحرف کههردن   اایی با مارک ساواک نخستی  گامی نیست که در ماه اای امیر برایشرتتی

و   ١٣۵٦اههای    اای ما برداشته شههده اسههت. اههدف اعاننههد آن اسههت کههه در سههالان الب توده

رفههت. مادمههان سههرمایه بهها اسههتفاده از  نبخش باشههدرفههت تهها راهها یبههر ان البههی کههه می ١٣۵٧

رفت تا ان البی راستی  گرددن از مسیر آن منحرف کردهن آنههرا اای گوناگون آنچه را که میشیوه

اههای سههومته راه بههرده و بههه جههای محعدر هها پژلههوی و رهیههم شاانشههااین مژرهج بههه کهه 

اههای هللا معینههی و حکومههت اسههالمی را در مسههیر حرکههت تودهداری جژههانین رو سههرمایه

شژریور در میدان هاله   ١٧سوزی سینعا رکس آبادانن کشتار  بار آتش ستعدیده ما قرار دادند. آن

پذیرش او از جانب سوریه و لبنانن آوردن او به پاریس و او را   تژرانن امراج معینی از عراقن عدم

ای بود که وزنه حرکت را بههه شدهاای حساب  اا قرار دادن از جعله گامدر کانون تبلیرات رسانه

ای در شرف روی دادن است. دیدند که  ه حادثهبار بسیاری نعیسود  دملق متعایل کرد. آن



بار در مسیر راه "ان البی را درک نکنند! آنچه ای ما شاید ااعیت آنبینند"ن ابار اما اعه "میای 

شههده را در اینجهها اههای حساب راهها یبخش" قههرار داده شههده بسههیار اسههت. انههدکی از ایهه  گههام

 آورم:می

یاسعی  پژلوی با حعایت از شعار  دان البی "مرگ بر سه فاسدن مالن  پین مجااههد"  •

 داد.یمسیر حرکت نیرواای مودی را نشان م

حرکتی سیاسین در یک سری حرکههات گونههاگون تههالش اا بی  ر ا پژلوین پس از سال •

اا سرانجام با حرکههت "وکالههت"  آوری برمی از نیرواا به دور مود کرد. ای  تالشبه جعع

گیری مست یم ر ا پژلوی با برمی از نیرواای سیاسههی اروپههایی و آمریکههایی به تعاس

 ایت دست راسههتی گیری از نیرواای بهای  راه از یاریست که او در  منجر شد. بدیژی

 اای سو د" ابایی نداشت. ستیز "دمکرات ون وابستیان به حزب مارجی

ای بسههیاری کههه در امتیههار او و در ایهه  راه او توانسههت بهها کعههک امکانههات مههالی و رسههانه •

ریکهها بههه وجههود ای را در اروپهها و آمشههدهریزیگامان او قرار گرفته اسههت حرکههات برنامهام

آورد. او در ای  گوشه از حرکات از یاری نه تنژا افرادی  ون حامد اسعاعیلیون و افههرادی 

 اای کاری دییرن که توانسههت از یههاری برمههی از نیرواههای سههاب ا    شده از میدانشنامته

" پ" نیز برموردار شود.  نی  نیرواههایی دانسههته یهها نادانسههته مههود را بههه  ههر  پههنجم 

 امته و در مدمت او درآمدند.دشع  مبدل س

اایی ماننههد "مهه  و تههو"ن "ایههران اا و بههه ویههسه رسههانهاای جععههی امپریالیسههترسههانه •

" تعامی تالش مههود را در بیشههتر جلههوه دادن بههه حرکههات اینترناشنال" و "بی. بی. سی

 نیرواای راست و حذف حرکات نیرواای مبارز و ان البی به کار گرفتند.

که پیعان اعکاری با ر ا پژلوی بسههتند افههرادی بودنههد کههه تهها  نههدی   بسیاری از افرادی •

پیش نه تنژا از در مخالفت با جعژوری اسالمی در نیامده بودندن که به اشکال گونههاگون 

کردند: از حامههد اسههعاعیلیون کههه تهها پههیش از کشههته شههدن اعسههر و با آن اعکاری می

ت در "انتخابات"اای نعایشههی فرزندش در حال رفت و آمد به جعژوری اسالمی و شرک

نههساد کههه در آمههری  ن ههش مههود در جعژههوری اسههالمی در سههریال آن بههود؛ تهها حعیههد فر 

"س وط" که اعی   ند روز پیش )!!!!!( آمههری  بخههش آن در جعژههوری اسههالمی پخههش 

شد در ن ش یک مههامور اطالعههاتی جعژههوری اسههالمی  ههاار شههد. حههاال اسههعاعیلیونن 

ای استند که اربابان ر ا ایفاکنندگان ن ش تازه  دین کریعی و ...نسادن فرااانین عبافر 

 اند.پژلوی در برابر او و آنان گذارده

بههه میههدانن   شههده سههاواکمیان با آمدن افرادی  ههون پرویههز ثههابتین مژههره شنامتهدر ای  •

تطژیههر او و   حرکتی تازه در میدان مبارزه به وجود آمد. پس از "رونعایی" از ثابتی پروسه

ساواک شدت گرفت. گروای در اینجهها و آنجهها وقاحههت را بههه آنجهها رسههاندند کههه بههه یههاوه 

"انت ادی که به ساواک و ثابتی وارد اسههت آن اسههت کههه آنژهها مهها را بههرای   مدعی شدند

اعیشه از شر وجود مالن  پ و مجااد راحت نکردند".  نی  افرادی بهها سههردادن  نههی  

به  ایت ارتجاعین  دانسانی و پلیههد مههود را نشههان دادنههد. در در واقع  ژره    مزمرفاتی

پی برآمدن  نی  پیام اا ی با آمدن تصویر پرویز ثههابتی در میههان طالبههان سههلطنت و ایهه  

 ست مواجه شدیم.پیام که او کابوسی برای مبارزان راه آزادی و برابری

 

ران مههورد تژههاجم قههرار ست.  دملق  الههب در ایهه اای ساواک گام بعدی  شرتو حاال فروش تی

کشد و ای   دملق با بیههانی کههامال  آشههکار کند و میاندازدن شکنجه میدادن به زندان میمی

کند: "اگر با ما نیستیدن شکار بعههدی سههاواک مواایههد پیام مود را برای مخالفان مود عر ه می

 .بود. ما بدون شک ساواک را برای است رار و ب ای مود به کار مواایم گرفت"

 



ای درو ههی  از مههود هللا معینی تا زمانی که در زیر درمت سیب نشسته بود  ژههرهآرین اگر رو 

نشان داده و با پوشاندن ااداف واقعی مههود در تههالش بههود کههه آنههان را کههه بهها توجههه بههه شههرای  

انجار حکومت پژلوی در راه ان الب گههام برداشههته بودنههد فریههب داههدن طالبههان سههلطنت امههروز نا

دانههد کههه: مهها بههرای برند. آنان بههه وا ههی فریههاد سههر میای به کار نعیروپوشانی فریبنده نی   

گرفت  و در دست داشت  قدرت از ایچ حرکتی ابهها نههداریم. دسههت گههدایی بههه سههوی نیرواههای 

کنیم. از اهها عر ههه مههیاا بههه تودهرا به وسیله رسانه شده مودکنیم.  ژره بزکبییانه دراز می

کنیم. از اای مود برای ترساندن و از میدان به در کردن مخالفی  اسههتفاده مههیمخ""شعبان بی

اعکاری با جنایتکاران دوران پژلوی و از آنان که تا دیروز دست در دسههت جعژههوری اسههالمی از 

کنیم. نههه تنژهها از اعکههاری بهها نیرواههایی کههه ریشههه در اای فشار آن بودنههد اسههتفاده مههی  اارم

زیستی دارند ابایی نههداریم کههه از نعاداههای جریانههات  ههدملق اسههتفاده محافل نسادپرستانه و نا

کنیم. به واقع ای  جوار پیام سلطنت طلبان و تبلیراتشههان بههه نفههع سههاواک ااریعنههی مههی می

 باشد که ای  روزاا آرمش بر تی شرت اای عر ه شده در آمازون پدیدار شده است.

 

 نادر ثانی
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