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  رھا .س
  ٢٠١۴ اگست ٢۶
 

 ستيز در ظاھر وسازش درنھان
 بخش پايانی

طوری که خواننده ھای محترم در جريان اند، ما گوشه ای از خيانت ھا، زد وبندھای سری وخونخواری ھای 

مسؤول اجرائی بسياری از آن حوادث ھولناک » جعفر شفيع زاده«افات  خمينی ورژيمش را بنابر اعترۀوحشيان

 ۀومحافظ خاص خمينی، بازگو کرديم، اکنون بازھم برای نشان دان گوشه ھای ديگری از انسان ستيزی ھای جالدان

  .خمينی وھمراھانش با شفيع زاده ھمراه می شويم

ه انسان دست دھد، ھمانا دست نشانده بودن ومزدور بودن تاکنون مسأله ای که نمی تواند از بابت آن شک وترديدی ب

حاال با ايجاز ھرچند مقدور می پردازيم به . خمينی است که قلب موضوع را نيز ھمين مسأله تشکيل می دھد

چگونگی وقوع انقالب و وقايعی بس منفوری که بعد از انقالب خمينی وھمپالگانش آنھا را برای اجراء نمودن روی 

لم ورود خودش به ايران بود که ديدن فشفيع زاده تصريح می دارد؛ زمانی که خمينی مصروف .  بودنددست گرفته

  :از جانب امريکائی ھا ساخته شده بود

آن چه که به من وچريک . من تمام مدت در کنار خمينی بودم واز آن چه که در بيرون می گذشت، خبری نداشتم«

به ھر حال در ھمين چھار روز بود که انقالب ....از پيروزی انقالب بودھايم می رسيد، يا خبرھای خصوصی حاکی 

آنچه شمای بيرونی .  حکومت خمينی ويارانش شروع گرديدۀدولت بختيار سرنگون گرديد ودور. اسالمی پيروز شد

ز آن انقالب را تشکيل می دھد، ھمان ھائی است که ھمگان به جز کسانی امثال من که کنار دست خمينی بوديم، ا

اما در آن روزھا، حوادث ديگری نيز در کنار دست خمينی اتفاق می افتادند که تنھا ما از آن آگاھی داشتيم . آگاھند

به نظر من، راز ھا واسرار انقالب در اين طرف بود ونه در آن چه که مردم دنيا از . وديگران از آنھا بی خبر بودند

  )١٧۵ه ھای انقالب، صفحه در پشت پرد(» .طريق تلويزيون ھا می ديدند

ازھمان لحظه ای که . ھمه چيز آشفته، شلوغ وسردرگم بود. اوضاع ممکلت را در آن روزھا، ھمه به ياد دارند«

راديو تلويزيون به دستور آيت هللا طالقانی در اختيار انقالبيون قرار گرفت، بالفاصله، چھار دسته بندی جديد دور 

ان لحظه حسادت، رقابت، کارشکنی وتالش وکوشش برای کسب قدرت شروع وبر خمينی به وجود آمد واز ھم

 خبرھا، خمينی بود وھمه دستور ھا از آن جا وتوسط شخص خودش صادر ۀدر آن روزھا، اگرچه مرکز ھم....شد

ش ھرکس در شھرھا، ھرکاری که دل. می شد، اما در حقيقت ما که آن جا بوديم، کمتر از ھمه از واقعيات خبر داشتيم
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می خواست انجام می داد وچون اين کارھا، عموماً درخط سياسی وروش کلی خمينی بود، پس از آن که اتفاق می 

 معروف ۀاين سياست که خطوط اصلی آن در نوفل لوشاتو ودر ھمان جلس. افتاد، خمينی ھم آن را تأئيد می کرد

ھرنوع خشونت، کشتار يا به قول خودشان . کالرک، تامسون، دوريان مک گری وساندرز انگليسی ريخته شده بود

ھمان اثر، (» .ليون نفر کشته، پيش بينی شده بوديدر اين طرح تا يک م. خشم وقھر انقالبی را مجاز می دانست

  )١٧٩و١٧٨ص

 یيدر کنار نتائج مھم وزيادی که از اين دو پاراگراف می توان استنتاج کرد، مھم ترينش اين است که؛ انقالبی اسالم

 ايران به پيروزی رسيد، نيز نه يک انقالبی با رھبری خمينی وبھشتی وديگران در کنار مردم، بلکه يک که در

  .انقالب کامالً امريکائی بوده است

 درافغانستان ١٣۵٧ شوم ومنفور کودتای ھفتم ثور ۀاين سخنان، افغان ھای با شرف و وطن پرست را به ياد خاطر

 ۀنابغ«جالب اين جاست که رھبران اين کودتا که بعداً بانام ھای ! ام وتمام روسیمی اندازند که يک کودتائی بود، ت

 معدودی مزدور از اين کودتا آگاه نبودند ۀتشھير شدند، ھيچ يک به جز عد...و»  انقالبۀرھبر فرزان«، »شرق

 تبريکی برايش می د، ضمنن انقالب را از پيروزی کودتا در جريان قرار می دھۀوزمانی که به اصالح رھبر فرازن

در ايران !! »کدام انقالب؟«: باکمال تعجب می پرسد!! ، رھبر فرزانه»استاد تبريک باشد انقالب پيروز شد«: دنگوي

، که امروز مزدوران وقالده بندانش صبح !!وضدعرب!! وشخص ضد امريکا!! ھم امام خمينی؟؟، نايب امام زمان

متأسفانه ...و» خمينی رھبر معظم انقالب«، »هللا اکبر، خمينی رھبر «د وھورا می کشند که؛نشب گلوپاره می کن تا

لم ورود خودش است که از طرف ھمان يروزی می رسد، جناب مصروف ديدن فزمانی که به اصطالح انقالبش به پ

  !کسانی که خمينی خود را در ضديت باآنھا نشان می دھد، ساخته شده است وباچه اکت واداھائی ھم

ی، بی غيرتی، انسان ستيزی و وحشی گری به طاقت ده می خواھد تا بازھم کسی پيداشده واز جنايت وجدان باختگ

  .ھا، خيانت ھا وزد وبندھای مخفی خمينی سفاک با امريکا، انگلستان، فرانسه وديگر اربابانش به دفاع برخيزد

ن اموری که خمينی با کابينه اش بايد بعد از اين که به اصطالح انقالب اسالمی خمينی به پيروزی می رسد، از اولي

ن افغان وچوروچپاول ا می گذاشتند، قلع وقمع انسان ھا، آغاز رفتارھای وحشيانه با مھاجرء اجراۀآنھا را به منص

ھم چنان » سپاه ضربت«برای اين منظور خمينی در نخست وحشی ھائی را تحت عنوان . دارائی ھای عامه بودند

قربانی ھا نيز عمدتاً ھمان ھائی .  آورده وکارھای قتلش را توسط آنھا عملی می ساختتحت رھبری شفيع زاده گرد

.  چندين نفر ديگرۀ ھا به خمينی داده شده بود، به عالوطرف امريکائی ھا وانگليسبودند که در پاريس ليست شان از 

  : از شفيع زاده می خوانيم.که لست عده ای از آنھا برای شفيع زاده جھت پيداکردن وبعد کشتن داده شده بود

 گرفتاری ھای پيش بينی نشده ای که به وجود آمده بود، آغاز شد وکم وزياد کردن فھرست ۀجلسه بابحث در بار...«

 و ءدکتور آيت وآيت هللا بھشتی اولويت در دستگيری ھارا به وزرا. نام کسانی که بايد اعدام می شدند، به پايان رسيد

 شاه، اصرار بر ۀ حفظ ارتش متالشی شدۀنظاميان اختصاص می دادند وامريکائی ھا به بھانوکال وبه طور کلی غير 

 مشکالتی که انقالب با آن مواجه شده، به ۀھم: تامسون به صراحت گفت. اعدام سريع فرماندھان نظامی داشتند

ودرحال حاضر بسياری خاطر آن است که در ھمان چند روز اول نسبت به ازميان رفتن فھرست پاريس اقدام نشده 

  . آنھاستۀاز آنھا فرار کرده اند وبه ھرحال خطر اساسی برای رژيم جديد از ناحي

 شب، وقتی که جلسه رو به پايان بود، ژنرال گست، فھرست تازه ای را در اختيار آيت هللا بھشتی قرار ۀساعت يازد

اين فھرست نام کسانی بود که بايد . شده بود نفر از فرماندھان نظامی ارتش شاه روی آن نوشته ۶٣۴داد که نام 

از اين فھرست که در ھمان جلسه تقسيم شد، سھمی نيز برای دستگيری آنھا . بالفاصله دستگير  ومحاکمه می شدند
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اين ....در اختيار من قرار گرفت تا به کمک چريک ھايم، نسبت به بازداشت آن ھا ظرف مدت سه روز اقدام کنم

  )٢٠۶ھمان اثر، ص(» ...ر اختيار دارمکاغذ را من ھنوز د

ناگفته نماند که جناب مطھری، اين فيلسوف قرن بيستم ايران نيز در جلسات سری خمينی با اربابان، بنابرگفته ھای 

  .رسانيده  است ھم میه شفيع زاده، حضور ب

  .تاآخر دنبال می کند، ھمه چيزی نيستند جز واقعيت ھای ناگواروحشتناک است زمانی که خواننده اين اثر را 

اما از آن ھم ددمنشی تر اين که؛ . بدن انسان به لرزه در می آيد زمانی که اين وحشيگری ھارا به خواندن می نشيند

توانسته  اعدام سپرده می شدند، خمينی جالد نماز شکر به جا می آورده واز اين که ۀزمانی که انسان ھا به جوخ

  :شفيع زاده می گويد. است جان بسا انسان ھارا بگيرد، برخود می باليده است

ھمين االن دادگاه شرعی انقالب را تشکيل می دھی وبراساس موازين شرعی حکم : خمينی خطاب به خلخالی گفت«

ون نريزد انقالب پا تاخ! امشب آفتاب غروب نکرده بايد اولين احکامی را که صادر می کنيم ببينم. صادر می کنی

  .نمی گيرد

....  

 انقالب اسالمی زير نظر شيخ صادق از امروز مشغول به کار می شود، شما بازوی من ھستيد بايد يک ۀمحکم

 ورزيده از بچه ھای خودتان ترتيب بدھيد که احکام اسالمی را در مورد مرتدين ومحاربين با خدا ورسول خدا ۀجوخ

  )١٨٧ھمان اثر، ص ( » .اجراء کند

  .نمونه ھائی از اين گونه دادگاه ھارا می توان در دوران سياه طالبان واخوانی ھا در افغانستان ذکر کرد

  : شکر به جا نمی آوردیۀتلر، صد رحمت حق نثار اھل وعيالت که حداقل بعد از آن ھمه ظلم وستم، سجديآه ھ

 به راستی مرگ را مسخره گرفته بودند، مقابل  علوی، ھرچھار نفر کهۀبه اين ترتيب، آن شب روی پشت بام مدرس«

.  تشکيل شده بودند، ايستادند وبا فرمان آتش من، غرق در خون به زمين افتادندا اعدام که از چريک ھای ليبيۀجوخ

خالف آن که نوشته اند خمينی بعد از اعدام برای ديدن جنازه ھا آمد، او، سيد احمد ودور وبری ھايش، از ھمان 

» .روی پشت بام بودند، وپس از اطمينان از کشته شدن آن ھا خمينی ھمانجا، نماز شکر به جای آورد اول ۀلحظ

  )١٨٨ھمان اثر، ص (

بازھم اين رشته را سر دراز است که انتھايش به مزدور بودن، خونخواری و وحشيگری ھا تا به انتھا درجه می 

  .رسد

به پاريس وايران وحرکت خونين بعدی وطرح روی کار آمدن بازھم پوشالی بودن رژيم خمينی، از عراق شروع تا 

  :شفيع زاده از گفت وگويش با خانم دوريان نقل می کند. بھشتی برسر قدرت به عوض خمينی

ديشب، ساليوان، ھمان مرد مو سفيد که سفير امريکاست، تلگرافی را در جلسه مطرح کرد که به موجب آن به «

ز حرم سرای خمينی به حرم سرای بھشتی نقل مکان کنم، چون به زودی اداره دستور مقامات دی سی، من بايد ا

 وظاھراً  اختالف من وسفير بود ۀاين البته طی چند روز گذشته ماي!  کشور شما، بھشتی خواھد بود ونه خمينیۀکنند

يک اسقف اينھا دنبال . او برنده شده واين  احمق ھای دی سی را يک جوری به نقشه ھايش موافق کرده است

  )٢١٢در پشت پرده ھای انقالب، ص (» .ماکاريوس جديد برای ممکلت تو ھستند

 نامشروع جنسی داشته که به ۀشرم آور اين است که ھمين آيت هللا بھشتی با خانم دوريان مک گری امريکائی رابط

  :تولد يک دختری بنام کاترين منجرشده است
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: شت، دوباره زد زير گريه ودر ميان گريه واشک وفرياد گفتدوريان که تازه داشت به حال طبيعی برمی گ«

» !کاترين من....کاترين.!.... من ھم ھستۀ سال١٧بھشتی پدر دخترک ...آخر تو که نمی دانی!....جعفر!....جعفر

  )٢١۴ھمان اثر، ص (

» ستون« اسالم ۀ ھای کفار برای آيند١»کشتزار« االسالم قابل قدر است که از ةدر اينجا ھوشياری وصداقت حج

؟ »الّزانْی والّزانيه کليھما فی النار«:  اين آيه چيستۀ، اما اين را نمی دانيم که نظر جناب شان در بار!!تھيه می دارد

  .)زنا کننده وزنا دھنده ھردو در آتش جھنم ھستند(

واينک سخنی چند . کم کم رسيديم به آخر بازگوئی ھای خود از جنايات وخيانت ھای خمينی جالد ورژيم مطلقه اش

  : اين بحثۀ اين اعترافات منحيث اختتاميۀاز شفيع زاده نويسند

آخر سرھم طاقت !. مادرم مرتب قربان صدقه ام می رفت، اما رفتار پدرم چندان صميمانه واحترام آميز  نبود...«

ر می کنم واين مدت نياورد وھمان شب وقتی که تنھا شديم، بنای سرزنش را گذاشت وگفت که نمی داند من چه کا

اين عين کلمات پير !. اما مطمئن است که راه شرافت مندانه ای را انتخاب نکرده ام. کجا بوده ام وچه کار کرده ام

من خوب می دانم که در اين دوره وزمانه اين پول ھا را مفت والکی به کسی نمی دھند وترس : می گفت. مرد است

پير مرد ھمه را درست می گفت وبرای اولين وآخرين . اينجور کارھا شده باشیاز آن دارم که تو وارد کار قاچاق  و

ھمان (» ...بار در ميان ھمه کسانی که تا آن روز در عمرم شناخته بودم، اين تنھا کسی  بود که پول گولش نمی زد

  )١١۶اثر، ص 

اما ھمين دو سه . واھد انجاميدمن اگر بخواھم خاطرات روز بروز خود را برای شما تعريف کنم، سالھا به طول خ«

 مرکزی کميته ھا وسپاه پاسداران خمينی را چه کسانی وبا ۀموردی که تعريف کردم، می توانند نشان بدھند که ھست

 پول مفت وبی درد سر شديم ويا از طريق پرونده ۀ ما، ابتدا فريفتۀھم. چه تجربيات وطرز تفکری تشکيل دادند

بعد از اين مرحله . که تقوانيا ونعمانی ھم به آن مبتال شدند، قدم در اين راه گذاشتيمسازی ودرگير شدن در مسائلی 

اسلحه وحمايت دولت ھای تروريست پرور، دلگرم مان ساخت وھمين که دست مان به خون . قدرت به ما لذت داد

جار، تخريب وکشتارھا تکرار به دنبال يک جنايت ساده، قتل، انف. آغشته شد، ديگر راه بازگشتی برای مان باقی نماند

بنابراين مثالً شبی که روی پشت . شد والجرم قبح وزشتی اش را از دست داد وبه زودی به صورت عادت در آمد

 رفاه ودر برابر چشمان آيت هللا ھای تازه به قدرت رسيده، قلب افسران ارتش را نشانه گرفته بوديم تا به ۀبام مدرس

شايد زشت بود وبه ھمين دليل ھم خود .  چيزی  بنام ترس از کشتن درما وجود نداشتزندگی شان خاتمه دھيم، ديگر

 ما ۀاما راستش اين است که کشتن ديگر حرف.  مرگ را فلسطينی ھا تشکيل داده بودندۀخمينی گفت تا شايع کنيم جوخ

 ٧١ھمان اثر، ص (» . بوداين ديگر دنيای ما شده. بود واگر از آن لذت نمی برديم، دست کم ناراحت ھم نمی شديم

  )٧٢و

البته اين راھم بگويم که من يک پاسدار ساده بودم وبه طور طبيعی خيلی چيز ھارا نمی فھميدم وخيلی کسان را ...«

ھم نمی شناختم وچون برايم مھم نبود، توجه چندان به آن نمی کردم، اما ديگرانی ھستند که آگاھی ھای شان 

 خود شان ھم که باشد، ۀيک باشد، ھزار است ويقين دارم باالخره يک روز برای تبرئدرمقايسه با اطالعات من اگر 

  )٨۴ھمان اثر، ص (» .مگر آن که مثل قطب زاده از گفتن بازبمانند. زبان باز خواھند کرد وخواھند گفت

                                                 
ز زنان شما کشتزار ھای شما ھستند، پس ا«: ترجمه).  سورۀ بقره٢٢٣آيۀ (» نساُؤُکم حرث لکم فأتو حرثکم انی شئتم«  1

 ».ھرسو به ھرنحوی که ميل داريد برای کشت در آنھا درآئيد
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 وايمانم را، بعد ھا در ايران ودر جريان روز ھای انقالب دانستم که به خاطر پول وعقده ھايم، خودم را، شرف«

در (» .خانواده ام را، وطنم را وھمه چيزھائی که داشتم قربانی مطامع وھدف وھوس ھای مالھای بی سيرت کرده ام

  )٢٩ و٢٨ ۀپشت پرده ھای انقالب، صفح

 

 


