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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Historical تاريخی

  
  رھا. س

 ٢٠١۴ اگست ٢٠

 ستيز در ظاھر وسازش درنھان
وچگونه جرأت پيداکنم که اين غير حاضری ھای پيھم وطوالنی خود را برای خوانندگان پورتال وزين [...

  ؟، محق ثابت نمايم»آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«

در پشت «چندی قبل، نامه ای از يکی از سايت ھا به آدرس ايميل عمومی ام واصل گرديد مبنی بر اين که اگر کتاب 

را در اختيار دارم، نقدی برآن نوشته ودوباره به ھمان آدرس روان » پرده ھای انقالب، اعترافات جعفر شفيع زاده

ئی که اين قلم در اين کار يک نوع روشنگری را مشاھده می از آن جا. نموده تا در سايت مزبور به نشر سپرده شود

نزديک به سه ماه بود که نتيجه . واين، با باورھايم منافاتی نداشت، دعوت را پذيرفته ونقد موجزی را نوشتم - کردم

ضاح ای براين کارم مترتب نبود، يعنی از نشر نوشته در سايت خبری نشد، با فرستادن ايميل ھای متعدد خواھان اي

باالخره دو روز قبل ايميل يک سطری با اين محتوا .  دريافت نداشتمھيچ پاسخی از جانب سايتمگرمطلب شدم 

» .ما خواسته بوديم کتاب فقط معرفی شود، ولی شما طوالنی تر از خود کتاب، آن را نقد کرده ايد«: دريافت کردم

به ھمين جھت، تصميم . ه سايت مذکور، اين کاره نبودهباالخره دريافتم ک! ولذا، گناه کبيره ای را مرتکب شده ام

گرفتم نوشته را به پورتال افشاگر خودمان ارسال نموده واميدوارم با تمام کمی وکاستی ھايش، قابليت نشر شدن را 

  .داشته باشد

آزادگان با کتاب ناگفته نبايد گذاشت که اين قلم، در اين نوشته، بنارا براين گذاشتم که اکثريت خوانندگان پورتال 

. آشنا نيستند» ...پشت پرده ھا« حاضر صرف برای آن کسانی باشد که تاھنوز با کتاب ۀمفيديت نوشت آشنائی داشته و

  ]رھا.س- .وقبل از قبل به دليل اختصار نوشته، از خوانندگان پوزش می طلبم

  بخش اول

  اگر حقيقت را زير زمين پنھان کنيد،

  روی انفجاری آشکار می شودانباشته می شود وبا چنان ني

  )اميل زوال             (.که ھمه چيز را باخود نابود می کند

 

  سخنی چند من حيث پيش درآمدی برموضوع
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 من می دانند که وطن عزيز ما، افغانستان، از ديرباز تاکنون شاھد آن چنان ظلم وتعدی ۀھموطنان شرافت مند وآزاد

به جرأت می توانم ادعاء کنم تاريخ کشورھای گوناگون، ظلم وتعديی را با واجحاف وتجاوز ھولناکی می باشد که 

  .چنين ثقيلی وسنگينی در خود نديده است

 غريب مبدل کردند وبرھرچه انسان ۀروزگاری، کرگسان مجسم در لباس انسانی کوی وبرزن اين خطه را به ويران

در . ند وحق حيات را به بال پشه ھم نگرفتندبود وانسانيت، برھرچه ارزش ھا بود واھميت، توھين روا داشت

روزگارانی ھم، کفتاران موحش ودرنده خو صخره ھا وصحرا ھا وتپه ھای اين خاک را به ماتم نشاندند وانسان 

امروز ھم که ھيوالی استعمار اختاپوس وار در اين خاک به انسان ستيزی مشغول ....ستيزی کردند وروزگاری ھم

ناميده می شد، به تلی از خاک » قبرستان استعمار« آفرين اين خاک را، که روزی است وکرانه ھای حماسه

در اين ميان درد آور زمانی . سرگردان مبدل ساخته واز اين وضعيت درد ناک ماھی مطبوعش را صيد می کند

غول وسيع تر است که ديده می شود نا انسان ھای بسی، از اين ھمه ويرانی وتباھی حظ می برند وباچنگ ودندان مش

 انسان سوز ۀ اين ويرانی وسياه روزی اند، تا شايد بتوان اين خاک را از اين ھم برای باشندگانش به کورۀساختن دامن

  .تری استحاله بدھند وتبار انسانيت را به چندين صد سال عقب برگردانند

وياھم جلو تجاوزش باالی کشوری استعمار ھوشيار تر ازآن است که بتوان با عذر وپوزش آن را از سرزمينی راند 

کشور . مھار نمی شود وقابل لگام خوردن نيست» سوختن وساختن«در يک نکته؛ ھيوالی استعمار با . را گرفت

تشھير می » کشورھای توسعه نيافته«:  استعمارۀ فريبندۀيا به گفت» کشورھای جھان سوم«ھائی که امروز به نام 

کشور ھای فقير وعقب . برای استعمار می توانند محسوب گردند» و شيریگا«شوند، در ھرمقطع زمانی من حيث 

 افريقائی، امريکای التين وکشورھای آسيائی از آن جمله کشور ھائی ھستند که با داشتن غنی ترين ۀنگھداشته شد

 ۀموترقی زيست داشته ولی ھميشه لق» توسعه«منابع وسود آور ترين موقعيت، خود شان در حضيض نقطه ای از 

چربی برای امپرياليزم می باشند که سالھااست استعمار شکمش را از راه غارت وتاراج منابع غنی اين کشور ھا 

 ناروا از خاک شان جھت رسيدن، يا بھتر گفته شود؛ تجاوز باالی کشور ھای ديگر، آن ۀسير نموده وبا استفاد

 رسيدن به اين منابع ھميشه آسان نبوده واز آن مھم اماراه. کشورھا را به جھنمی برای باشندگان شان بدل می کنند

به عبارت ديگر؛ تجاوز باالی کشور ھائی که ازلحاظ منابع غنی بوده ودارای موقعيت . تر؛ يکسان بوده نمی تواند

اسفبار اما اين است که .  استعماری، اشکال گوناگون وطرق مختلف را طی می کندۀستراتژيک جھت استفاد

 خاص تجاوز را که با مقتضيات کامل کشور ۀتعمار اين دقت ودرايت را در نقشه ھايش دارد تا شيوامپرياليزم واس

می بينيم گاھی . قربانی تجاوز چه از لحاظ اقتصادی وچه از لحاظ سياسی وفرھنگی، ھمخوانی داشته باشد، دريابد

ينوشه، روزی صدام خلق می کند استعمار با درنظرداشت حالت ووضعيت کشوری، سوھارتو می آفريند وگاھی ھم پ

وگاھی ھم »  النصرهۀجبھ«، گاھی »بوکوحرام«، گاھی »طالب«گاھی {وروزی ھم مرسی وروزی ھم قذافی، 

ودر روزگارانی رضا شاه خلق می کند وروزگارانی ھم خمينی، باری اخوان المسلمين ايجاد می کند } »داعش«

چندی ھم طالب، تا اين صحنه سازی ھای بس رذيالنه اش را با وباری ھم موسيلينی، لحظه ای تروريزم می سازد و

  .تراژيدی ريختن خون ھزاران ھزار انسان ھمراه ساخته وبه پھنای ارزش ھای انسانی به آنھا توھين روا دارد

اين سخن نغز وپرمغز مبين واقعيت ھای بی شماری است که خلق ھا با » درھرجا ستم است، مقاومت نيز است«

ھمين واقعيت بی آاليش است که خلق تحت قيادت را . تن از خون خود آن را در تارنمای تاريخ رقم زده اندمايه گذاش

بلی ھمين .  زندگی کردن دعوت می دارد اما نه با قبول آن ستم، بلکه در شناکردن مخالف آن جريان جاریۀبه ادام

با حرکت از ھمين .  سپارتاکوس ھای تاريخواقعيت بيان می کند معنای زندگی کردن، يعنی آزاده زيستن ھمچون
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ورنه ارزش ھای انسانی بی معنا می . نقطه، چه نيک مبرھن می شود که؛ انسان تازمانی زنده است که مقاومت دارد

  .نمودند

زمانی که استعمار محتضر وپير بريتانيای کبير، ھند را مورد تجاوز خود قرار داد، اين تجاوز وحشتناکش را با 

اين است » گذاره کروبائی«: لتی سور وسات بخشيده بود که ھنديان مجبور می شدند تا با زبان خود بگويندچنان رذا

عمق فاجعه، که خلق ھای دربنده شده ومورد تجاوز قرار گرفته، برحالت اسفناک تحت قيادت بودن شان چشم 

  !آن سرزمين باشند وبدون مقاومتکردن در » گذاره«فروبندند وباتمام نابرابری ھای ھولناک بشری، راضی به 

 که ه ما که در گذرگاه زمان، تاريخ پرفراز ونشيبی را تجربه کرده است، گاھی چندان غرور آفريدۀميھن دربند شد

اين ھمه درحالی بود که استعمار عريان وبدون . ه استخواند» کشور تسخير ناپذير«استعمار به زبان خود آن را 

ين ما دراز کرده بود، در چنين حالتی است که مقاومت در مقابل اين تجاوز نيز ھم نقاب دستش را به سوی سرزم

وجود چنان عريان وحماسه گون قد برافراشته ودراندک زمانی قادر می گردد وجب وجب خاک وطن را از لوث 

  .عشع در بياورد اين وطن به تشۀاستعمار مبراء ساخته وشعله ھای آزادی را برفراز قله ھای شامخ وسربه فلک کشيد

 نوکران وبه خدمت گرفته شدگانش ۀ تجاوزش رابه واسطۀاما وای از آن حالتی که ھيوالی استعمار زھر کشند

تزريق شريان ھای آزادی اين وطن سازد وساز وبرگ استعماری اش را از طريق جاسوسان ومزدورانش در تن و 

  .مار در وطن تضمين می گردد استعۀاين جاست که ديگر بقای ديرين. روح اين ميھن بتند

 مارا ۀيکی از آن کشورھائی که از طريق جاسوس پروری در داخل وطن ما به شدت نفوذ داشته ومردم در غم تپيد

 جاسوسان بی مقدار وبی وجدان اين کشور ١.تامرز بی انتھا به سوی نيستی وتباھی می کشاند؛ کشور ايران است

مشغول مسموم ساختن » واليت فقيه «ۀ رژيم سفاک ومطلقۀفع غارتگرايانھمواره وقدم به قدم طبق مقتضيات منا

نه «است و» نه غربی«} رژيم واليت فقيه{ مردم ما اند وبی شرمانه ادعاء دارند که اين رژيمۀافکار آزاديخواھان

 است  مردم عليه امريکا ومنافع امريکا در ستيزۀبلکه صرف مبتنی بر اساسات دين اسالم ومنفعت عام» شرقی

  !!ويک رژيم کامالً متکی به خود

ھمان قسمی که در نخست ياد دھانی گرديد، رژيم واليت فقيه که با شورش ناميمون وازپيش طرح ريزی شده توسط 

برسر زبان ھا جاری » روح هللا خمينی« روی کار آمد، واين شورش، نام خونخواری را به نام١٣۵٧امريکا دربھمن

مزدور ترين رژيم ھا در تاريخ ايران به شمار می رود وھم چنان کس وکسانی که با کرد، يکی از منفور ترين و

به ياد داريم .  نمايش به بازی کردن درامه دعوت شده بودندۀروی کار آمدن اين نظام استبدادی وجھنمی روی صحن

بوده، ولی » غربی«،ونه » نه شرقی« خمينی وديگر سفاکان بعد از روی کار آمدن، ۀکه از اولين شعار ھای مسخر

اولين سياست اين رژيم مطلقه، برقراری زد وبند ھا وارتباطات نھانی با امريکا بود که تا امروز به شکل بسيار 

  .مضحکی ادامه دارد

اساس اين زدوبند ھای پنھانی، خيلی پيشتر از روی کار آمدن خمينی وھمکيشانش گذاشته شده بود که سياست ھای 

 نخستين سفير امريکا به نام ١٨٨٣در سال  دقيقاً بعد از اين که.  ھمان زدوبندھای قبلی بودۀممفتضح خمينی نيز ادا

 حاج حسينقلی خان به عنوان سفير ايران ١٨٨٨وارد ايران شد و پنج سال بعد، يعنی در سال » ساموئل بنيامين«

يکا ريشه اش را در ايران تنيده بود که  ايران نيز در آن کشور داير گرديد، امرۀوارد پايتخت امريکا شد و سفارتخان

وزمانی ھم که رضاشاه پھلوی ديگر نمی توانست برای امريکا مفيد . با گذشت زمان اين رابطه تباه کن تر می شد

                                                 
نظامی است که مورد حمايت امپرياليزم بوده وخود در چاق ساختن استعمار سھم فعال » کشور ايران«بايد روشن ساخت که ھدف از  1

 .دارد
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اين . واقع گردد، با يک چرخش مفتضحانه کسی را که از سالھا قبل برای اين بازی تعليم داده بود، روی صحنه آورد

توسط امريکا » صدام حسين« می گرفت که از طرف ديگر در عراق خونخوار ديگری به نام ھمه در حالی صورت

 ١١٣ ۀدر صفح. روی کار آمده بود وبا اکماالت عجيب وغريب، حمله باالی ايران را برايش آموزش می داد

  :وانيمچنين می خ» جان پيلچر« روزنامه نگار انساندوست استراليائی، ۀنوشت» اربابان جديد جھان«کتاب

} رھا.س- در شمال عراقکردھاقيام {حمايت بی سروصدای امريکا از صدام حسين مھم ترين عامل سرکوبی قيام«

 نابود کننده ای را ۀبه صدام اين امکان را دادند که نيروھايش را از نو گرد آورد وضد حمل} امريکائی ھا{آنھا . بود

  ».ختحمله ای که آتش سھمگين برسر مردم فروري-صورت دھد

  : امريکا تا حد زياد کارائی اش را از دست داده بودۀوزمانی ھم که اين دست نشاند

 ١٩٩١صدام حسين ديگری می خواھند، چيزی مثل ھمان صدامی که پيش از سال } رھا.س-امريکائی ھا{آنھا «

  )ھمان اثر وھمان صفحه(» .آوردند وھرچه می گفتند، عمل می کرد

اين يک طرف قضيه، وطرف ديگر قضيه دقيقاً در حالتی که امريکا صدام را مصمم به حمله باالی ايران کرده بود، 

، يکی از کسانی که خودش در قضايا وزد وبند ھای سری بين امريکا، اسرائيل وايران دخالت »اری بن مناشه«از 

  :داشته بوده، می خوانيم

ن ياد، در ايموھبتی بود که کمتر در درازای سالھای ز} رھا.س- وامريکا{ليران، برای اسرائينی در ايظھور خم«

اما واقعاً نه ضد امريکائی ونه ضد {کائی و ضد عربيکال، ضد امريک فرد رادينی يخم. منطقه روی داده بود

 ملی ما تيم که منافع امنياو گوئی برای انجام ھدف ھای ما روی کار آمده بود و ما باور داشت. بود} رھا.س- عرب

  )٩٢ ۀاری بن مناشه، پول خون، صفح(» .مياری دھيکرد که به او کمک و   جاب میيا

به شدت به جنگ افزارھای امريکائی نياز }رھا.س-  خمينیۀاولين نخست وزير دور{بازرگان نخست وزير ايران «

کارتر بود که از بازرگان  ۀداشت وميل داشت امريکا به ايران در برابر تھديد عراق کمک نمايد، از اين رو وظيف

  )۶۵ھمان اثر، ص(» .وحکومت او حمايت کند

 کسانی است ۀکه خود در زمان خمينی در ايران زيسته واز زمر» پول خون«ر مسعود انصاری، مترجم کتاب کتاد

 ۶٩ ۀ ايران با امريکا آگاھی دارد، در زير نويس صفحۀکه باعمق قضايا آشنا بوده وبرھمه زدوبند ھای پشت پرد

  :می نويسد» پول خون«کتاب 

بازرگان را به عنوان رابطی بين . بازرگان ھنوز در تھران به سر می برد ودر ھمبودگاه ماليان نفوذ بسيار دارد«

  ».ماليان ايرانی وغرب مورد پذيرش قرار داده اند

» .از آن آگاه نباشند} ارھ.س- وامريکائی ھا{به راستی کمتر رويدادی ممکن بود در تھران رخ دھد که اسرائيلی ھا«

  )٧٠پول خون ص (

ھمان ( » .با ايران صورت می گيرد، بايد پای اسرائيلی ھا نيز در آن باشد] از طرف امريکا[ھرنوع معامله ای که «

  )٧١اثر ص

حکومت اسرائيل به اين نتيجه رسيده بود که منافع ملی اسرائيل ايجاب می کند که اين کشور رژيم خمينی را «

  )٨٠ھمان اثر ص(» .نگھدارددرقدرت 

ولی در اين باره می . سيل جنگ افزار را به ايران سرازير کنيم اکنون منافع ملی اسرائيل ايجاب می کرد که ما«

بيشتر جنگ افزارھای ما امريکائی بودند واگر تسليحات مذکور بدون آزاد شدن . بايستی با سنجيدگی عمل می کرديم
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 امريکا که بيشتر اعضای آن از حزب دموکرات بودند، ممکن ۀرد ايران می شد، کنگرگروگانھا وياموافقت کارتر وا

  )٨۴ھمان اثرص(» .بود بازتاب شديدی نشان دھند

 وجمھوری خواھان از CIAبدين ترتيب قرار بر اين شد که يک رشته ديدار ھای سری بين کارگزاران سرکش «

رائيلی ھا در ديدارھای مذکور شرکت نخواھند جست، با اين يکسو وايرانی ھا از ديگر سو انجام شود واگرچه اس

اما رئيس جمھوری امريکا والبته مردم امريکا . وجود جريان گفت وشنودھای ديدارھای مذکور با آگاھی آنھا برسد

 اين ديدار ھا با رونالد ريگان، جورج بوش - ٧۶ و٧۵پول خون ص(» .در تاريکی وناآگاھی کامل گذاشته شوند

اين -. کارتر برسر قدرت بودیمی گرفتند که در امريکا ھنوز جيم کارتر در زمانی صورت یقبای جيموديگر ر

  .)رھا است.ضميمه از س

  

  برگ ديگری از دغل بازی ھای يک ھيوال در کالبد انسان

از آن بيشتر از اين، روی اين قضايا تمرکز نمی کنيم، چه ھمان قسمی که برھمگان ھويدا است، رژيم واليت فقيه و

. ، بلکه يکی از دست نشانده ھای محيل غرب است»ضد شرق«ونه » ضد غرب«جمله خمينی کسی است که نه 

اکنون به صورت موجز برگ ديگری از جنايت ھا، خيانت ھا، زدوبندھا وفريبکاری ھای خمينی جالد ورژيم انسان 

ردن به عمق فجايع درد آور در رژيم ستيزش را برای عالقه مندان وکسانی که جويای حقيقت ھا وخواھان پی ب

کتابی را به معرفی می گيريم که حاوی مطالب بی .  واليت فقيه وشخص خمينی است، بازگشائی می کنيمۀمطلق

جعفرشفيع «کتابی است که توسط شخصی به نام ، »در پشت پرده ھای انقالب«.نھايت ارزنده وافشاگرايانه است

 نگارش ۀاشخاص به خمينی بود ومسؤول بسياری از قضايای دردناک، به رشت، که خود يکی از نزديک ترين »زاده

يگر واقعيت خاطراتی است که آن شخص از زندگی خود ود» درپشت پرده ھای انقالب«در واقع کتاب . درآمده است

 فوق اين اثر دارای اھميت. ی که خمينی ورژيمش عامل آنھابودند، به يادگار گذاشته استھای ناگوار وضد بشري

» ضد استکبار جھانی «ۀوشعار مبارز» نه غربی«و» نه شرقی«العاده ای می باشد که با دانستن آن، نقاب مضحک 

واز آن مھم تر؛ اخالقياتی که رژيم واليت فقيه با طمطراق تمام از آن . خمينی وھمپالگانش بی رحمانه دريده می شود

ھمان قسمی که . يت ھا، دود ھوا شده وبی نقاب می گردندحرف می زد ومی زند، در اين کتاب با اتکاء به واقع

برھمگان معلوم است، ايران بعد از روی کار آمدن خمينی ورژيم واليت فقيه، زندانی در زندان برای نيم نفوسی از 

اين وضعيت اسفبار زنان در ايران چنان درد آور است که دوران سياه طالبان در افغانستان من .  ايران شدۀجامع

از اولين برنامه ھای خمينی بعد از به قدرت رسيدن، شعار مضحک رعايت .  آن می تواند ذکر گرددۀيث نمونح

ھائی که در دوران شاه در ايران » فاحشه خانه «ۀبرای زنان بود وخمينی گويا به بستن درواز» حجاب اسالمی«

 محسوب می شود، در ايران جلوگيری کرد، »گناه کبيره«که در دين اسالم » زنا«وجود داشتند، دست يازيدند واز 

اما جعفر شفيع زاده در اين اثر به خوبی نشان می دھد که اين زنا وفاحشه خانه ھا نه تنھا که جمع نگرديدند، بلکه 

خمينی ورژيمش يسنای تلخ جنايات را درلفافه ای به . ای مبدل گرديدند» فاحشه خانه«منزل وبارگاه ماليان، خود به 

  .می، جايگزين انساندوستی وبشردوستی کردندظاھر اسال

  :جعفر شفيع زاده در اولين سطر اين اثر، صادقانه اعتراف می کند

 ماجرا، ماجرائی که ازيک قصاب معمولی يک پاسدار وازيک پاسدار يک قصاب آدم کش ساخت، از يک بعد ۀھم«

  ». شروع شد١٣۵۴از ظھر گرم سال 
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 تلخی است که ست که نويسنده خود دخيل در فجايع اين ادر اين اثر زيادنھايتجالب تر ازھمه وھم ارزش بی 

  .درکتاب گنجانيده شده اند

يکی از بلندپايگان رژيم سفاک واليت فقيه » سيد مھدی ھاشمی« يک مھمانداری که به ميزبانی ۀاثر، با شرح قضي

  .روع می شودويکی از نزديکان خمينی می باشد، طی مدت دوھفته برگزار گرديده بوده، ش

يکی از آن چيز ھائی است که نوشيدنش حرام بوده وارتکاب به اين عمل، از گناھان » شراب«در دين اسالم 

نابخشودنی به شمار می رود، تاجائی که مرتکب به نوشيدن شراب را در اسالم، کفر ودشمن اسالم می خوانند وھر 

. ر جلوه دھدمل می آيد تا اورا يک شخص شراب خوا ضد اسالمی داشته، کوشش به عۀآن کسی که در تاريخ چھر

 ديگری می بينيم، دقيقاً ھمان کسانی که خودشان حکم تکفير اشخاص را به دليل نوشيدن شراب اما ما در اينجا چيز

  :صادر می کنند، در اينجا مثل خوردن آب، به تناول کردن شراب مشغول اند

منقل وترياک که ھمه روزه بعد از ناھار وشام برپابود، بوی از ساعت نه شب وپس از صرف شام، کنار بساط «

آن شب برای من موضوع مشروب خوری آقايان، چندان مسأله ای ....مشروبات الکلی ھم به مشام می رسيد

درپشت پرده ھای  (». مرضيه را پيشه کرده باشندۀ ھم ھمين شيوءبنابراين اشکالی نمی ديدم که آقايان علما....نبود

  )١٢، ص انقالب

  :مشروب خواری را پيشه کرده بودند عبارت اند از» ۀ مرضيۀشيو«که » ءآقايان علما«اين 

محمد منتظری، جواد باھنر، شيخ صادق خلخالی، فضل هللا محالتی، طاھری، خادمی، صانعی، صدوقی يزدی، 

  .مشکينی دستغيب شيرازی، و

باخواندش مو براندام انسان راست شده وحالت شوکه به  بعدی اين اثر واقعيت ناگواری را می بينيم که ۀدر صفح

  :انسان دست می دھد

 شب نق نق زدن ھا شروع شد، محمد منتظری وصانعی بيشتر از ھمه پرورش را سؤال پيچ کرده ۀاز ساعت يازد«

می ودستغيب من پيش خود فکر می کردم که البد آقايان در انتضار آيت هللا بھشتی وخاد...بودند که پس چرا نمی آيند

ميھمانان تازه وارد، دو زن بی حجاب وآرايش کرده وچھار مرد بودند که در دست مردھا، جعبه ھای ويلن، ....ھستند

حاال کم کم خلخالی با آن شکم گنده وھيکل خنده آور از جابلند شده بود ودر رقص ....تار، سنتور وضرب ديده می شد

  )١۴و١٣ص...در پشت پرده(» !....اختعربی وھندی به تقليد الھام ونرگس می پرد

  )١٧ھمان اثر ص(» . بعد، بازھم ھمين مجلس عيش ونوش تکرار شدۀشب جمع«

  .واين ماجرا را سر دراز است که در صفحات بعد شکل فجيعانه ای به خود می گيرد

 لخت مادر قطب زاده در حالی که فقط يک شورت آبی رنگ به تن داشت، روی تخت دراز کشيده بود وبئاتريس،«

زاد، در حالی که پشت به در ورودی داشت، خم شده بود وفندکی را برای روشن کردن سيگارش از روی زمين 

ھمان (» ...کجا؟ بياتو اينجا اروپاست: خجالت زده وشرمگين، قصد برگشتن داشتم که قطب زاده گفت. برمی داشت

  )٣۴اثر ص

ی بروز می کنند واز حيرت تن انسان را به لرزه در می بعد از اين ماجرا، قضايای وحشتناک يکی پشت ديگر

  :آورند، شفيع زاده خود در مورد اعتراف به اين قضايا چنين می گويد

سعی ندارم از خودم يک قھرمان . من سعی می کنم برای عبرت ديگران، اين خاطرات را صادقانه تعريف کنم«

  )٢٢ھمان اثر ص(» . باشد، ناگزير بيان می کنمبسازم وبنابراين، واقعيت را اگر خيلی ھم تلخ وزننده
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معمر «واقعيت شگفت آور ديگری ھم که در اين اثر به خوبی بازتاب يافته است، ھمانا مزدور بودن ودست نشاندگی 

 توسط امريکا است واين که رژيم خونخوار وددمنش واليت فقيه را چگونه ارتباطی با اين ارئيس جمھور ليبي» قذافی

 ھمين اثر زمانی که شفيع زاده شرح سفرش را ھمراه با قطب ٣٨ ۀدر صفح. ه ای از نوع خمينی استدست نشاند

که قطب زاده در دفتر مجللی در پاريس اقامت داشته، حيثيت رابطی بين ديگر جنايتکاران داخل ايران وکشور -زاده

ھاشمی وازدوسلدروف توسط صادق ھمچنين توزيع ترياک ھائی که از ايران توسط سيد مھدی «فرانسه را داشت و

 بس واقع گرايانه را می ۀ بازگو کرده است، اين جملا به ليبي- رانيز عھده دارد بود، »طباطبائی فرستاده می شد

  :خوانيم

 ديدم که گمان می  اطاقھای مان مشخص شود، آنقدر امريکائیۀھمان چند دقيقه ای که پائين منتظر بوديم تا شمار«

يک لحظه فکر کردم، چرا ھمه دروغ می . ن که پايگاه امريکائی ھابود، آنقدر امريکائی نديده بودماھکنم حتا در اصف

ی که می افتند، ان در مھمانی باغ حاج تراب درچھگويند؟ آخوند ھا، روی منبر از فسق وفجور می نالند، اما خودش

ذافی ھم که صبح تاشب فرياد وا  شان عرق خورھای قھار؟ وقۀخلفايش رقاص می شوند وصانعيش فلوت زن وبقي

  ».استعمار سرگرفته، لبريز از يانکی است

  ...          ادامه دارد

 

 


