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از روزى كه خمينى به ملت ميليونى ايران گفت شما همه بايد مأمور اطالعات و امنيت باشيد،
خود رژيم پس از آن همه قتل و كشتارها همه را بخواهى نخواهى به گونه اى در جهان وانمود
كرده است كه اطالعاتى و مأمور جمهورى اسالمى هستند.اين مسئله براى هيچ شخص و
گروهى هم استثناء ندارد هر چند  ۹۹درصد اين ادعاها كذب و نادرست بوده است اما از همان
فرداى انقالب و آغاز اعدام ها اين مسئله مطرح شد كه در پى همكارى برخى از شخصيت هاى
باالى وابسته به گروه هاى مقتدر سياسى اين ادعا كه فالنى با جمهورى اسالمى است را
تشديد كرده و اين تفكر را تقويت كردند.
البته رندى ها و توطئه هاى پيدا و پنهان اين رژيم طى سه دهه گذشته انتشار اين شايعات را
تقويت كرده است به گونه اى كه مثال ً هرگاه انتخاباتى در ايران در جريان است به ناگاه نيروهاى
آزاديبخش مثل قارچ سر از زير خاك بيرون آورده و مدعى آزادى ايران مى شوند و همزمان ملت
ايران كه چشم به راه چنين تحولى است خوشحال و خندان گشته و تعداد اندكى فاكس ،تلفن
و پيام به سوى اين رهبران روانه مى كنند كه رژيم اسالمى حاكم بر ايران هر بار نسبت به
تماس هاى داخل به خارج بررسى و پژوهش مى كند ،از ميان  ۲۰نفر يك نفر را كه نسبت به
ديگران حساس تر ترجيح بدهد را بازداشت و شكنجه نموده تا زهرچشمى به ديگران نشان

بدهد و خر مراد خود را چند روز ديگر بدواند و تاكنون هرگز ازتعداد و مشخصات اين بازداشت
شدگان كسى خبرى و پيامى به مردم نداده است .يعنى برخى از رسانه ها تا جاى تحريك
مردم پيش مى روند و آنگاه كه كسانى بازداشت مى شوند ديگر خبرى از آنها منتشر كه
نمى شود بماند كه آنها را مأموران رژيم مى خوانند.
اين همه هرج و مرج در ميان رسانه ها و گروه هاى سياسى موجب شده است تا با عدم
شناخت درست ما از محتواى اصلى رژيم به بقاى آن خواسته و يا ناخواسته كمك كنيم و تقويت
شايعات مأمور بودن فالنى و فالنى تاكنون فقط و فقط به خود رژيم كمك كرده است و بس و
افسانه اين جار و جنجال طى اين سى سال آنچنان غيرقابل تصور بوده است كه هنوز كه هنوز
است جيمى كارتر و ژيسكاردستن و رونالد ريگان و… .را هم مأموران جمهورى اسالمى
مى دانند!

