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  رھا .س
 ٢٠١۴ اگست ٢٢

  

 ستيز در ظاھر وسازش درنھان
 بخش دوم

ھمان قسمی که خوانندگان در جريان ھستند، در بخش اول قسمتی از زدوبندھای پشت پرده وسری خمينی جالد را با 

اينک بازھم برای آفتابی ساختن گوشه ای از خيانت ھای بی شمار خمينی . ذاشتيماربابان امريکائی اش به نمايش گ

ھمراه می شويم تا ببينيم » فرمانده پيشين واحد مخصوص انقالب اسالمی«ورژيمش، با شفيع زاده، محافظ خمينی و

  .چه نوع انسانی بايد باشد» ضد عرب«و» ضد غرب«اين خمينی 

بايد طی کرد  وھولناکی از زندگی خود را شرح داده است واين که چه راه ھائی را  در اين اثر روايت تلخشفيع زاده

او در اوايل باتمام بی تجربگی اش . کش وفقير روستائی تبديل به يک آدم ُکش بی رحم شودتا از يک انسان زحمت

ری می شود وسيزده سوری مجبور به تير اندازی باالی نُه انسان سو - درکشتن انسان ھا، توسط آدم کشان ايرانی

 می رود، تجربيات اگلوله را درجمجمه ھای شان فرو می کند وزمانی ھم که به پاريس وبعد از آن به ليبي

وعملکردھايش در قتل انسان ھای بی گناه به مراتب بيشتر شده وحاال از اين که به راحتی يک انسان را از حق 

 اين ھا بيانگر ۀھم. ين جرمی را سبب شده باشد، لذت می بردحيات محروم می کند، بدون اين که آن انسان کوچکتر

عمق خيانت ھا ووحشيگری ھای خمينی ورژيم واليت فقيه را در زدوبند با امريکائی ھا وکشورھائی که ھمه دست 

نشاندگان امريکا بودند، به نمايش می گذارند که باچه رذالتی انسان ھارا شست وشوی مغزی داده وازآن ھا جالدان 

باخمينی جالد » درپشت پرده« در دمشق با سوری ھای جانی وامريکائی ھائی که شفيع زاده. بی نظير می سازند

مشغول زدوبند می باشند، انسان می کشد، در پاريس عمق فاجعه ھای اخالقی دست ياران خمينی را به تماشا می 

به تباھی کشيده شدن بسا انسان ھای کامالً  عامل ا شرمگين غوطه می خورد، در ليبيۀنشيند وخودنيز در اين ورط

بی گناه می شود وبا صحنه سازی ھای مضحک امريکا درتبانی با خمينی، قذافی ودولت اردن، وطن پرستان را 

مجبور به خيانت کردن به وطن شان می کنند وحاال ديگر خوب بلد است که از چه روشی بايد استفاده کرد تا انسان 

اوبه . ن تباھی انسان ھا مبدل نمايندد وزندگی شان جدا ساخته وبه عامال را از زن وفرزنھای شريف و وطن پرست

ياد می آورد که چگونه دو ايرانی بی گناه وبی خبر از ھمه چيز را به دستور اربابان جنايتش زيرشکنجه ھای 

رضا تقوا نيا {وحشتناک قرار داد، متھم به جاسوسی، قتل، دزدی ومرز شکنی کرد، تا سرحدی که آن ھا

 دست به اين کار زده بود، مگر اين که دست خيانت به تقوا نيابار ھم  حاضر بودند خودکشی نمايند ويک}ونعمانی
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باالخره بعد از اِعمال شنکجه ھای وحشتناک آن دو انسان نيز به چريکھای . طرف وطن ومردم شان دراز ننمايند

سرنوشت بيش از شصت ميليون انسان را بايد بادستان شان رقم مبدل می شوند که درآينده قرار است  !!انقالب

  !!بزنند

ايجاد شرايط جنگ : اين نوع کارھا، ساده ترين وپيش پاافتاده ترين نوع بازجوئی در فعاليت ھای چريکی است«

روانی وکاشتن تخم اميد، ترس، وحشت از اعدام و ويران کردن سيستم اعصاب طرف به ھرصورت وبه ھروسيله 

 که خود در آن زمان صرفاً حيثيت يک ابزار بی شفيع زاده). ۴٨در پشت پرده ھای انقالب، ص(» . که باشدای

  :اوت حيرت زده می شود ومی گويدس جنايت را داشت، نيز از آن ھمه قاختيار ويک اسباب

قت را حتا به خود من  ھرگز حقيانکته ای که برای خود من ھم سؤال برانگيز بود، اين بود که مقامات امنيتی ليبي«

 آنچه ۀ اين طرح ھا ونقشه ھا، ھمۀبعد ھا فھميدم که ھم. من فقط يک آلت بال اراده در دست آنھا بودم. ھم نمی گفتند

در پشت پرده (» .که به من می گفتند وانجامش را از من می خواستند، جز دروغ وفريب چيزی ديگری نبوده است

  )۶٣ھای انقالب، ص

 در اثرش به افشای آن دست يازيده است، چگونگی آمدن خمينی به پاريس شفيع زاده ديگری که موضوع قابل تأمل

اغواھای گوش خراش خمينی وکاسه ليسانش در اين مورد اين است که؛ عزيمت خمينی به پاريس يک موھبت . است

گونی رژيم شاه کارھائی انجام آن جا به صورت بھتر وبيشتر بتواند برای انقالب وسرن!! »امام«الھی بوده تا اين که 

اما واقعيت مطلب اين است که رفتن خمينی به پاريس ھم نه يک موھبت الھی برای انجام کارھای مقدماتی . دھد

برای انقالب بوده ونه به خواست خود اين مزدور انسان ستيز اين مسافرت صورت گرفته است، بلکه سروته اين 

ربابان امريکائی وفرانسوی خمينی برای پيشبردن نقشه ھای بعدی شان، در مسافرت اقتضای شرائطی می باشد که ا

  .سر داشتند

  )٨٢ھمان اثر، ص (» . تصادفی بودن سفر خمينی به فرانسه از بيخ وبن دروغ استۀافسان«

ی که به مناسبت چگونگی آمدن خمينی به پاريس، طرح يع زاده از جلسات سرياين ماجرا چقدر حيرت آور است وشف

زی ھا جھت ختم دوران شاه وروی کارآمدن خمينی با امريکائی ھا وفرانسوی ھا برگزار می شدند، خبرمی دھد ري

واين که امريکا وخمينی درھمين زمان با پاکستانی ھا نيز رابطه ھای سری وپنھانی خطرناکی داشتند تا اين که حتا 

  .نداز پاکستانی ھا به عنوان محافظين شخصی خمينی استفاده می شد

می دانستيم که دکتور ابراھيم يزدی به طور مستقيم با امريکائی ھا، بنی صدر با اسرائيلی ھا وقطب زاده ھمزمان «

طی دوماه اقامت خمينی در فرانسه، . با فرانسوی ھا وانگليسی در ارتباط ساعت به ساعت وحد اقل روزانه بودند

 شب در پوشش خبرنگار به منزل خمينی رفتند وبا او ۀنيمدوبار ھم چند نفر از ھمين مأموران امريکائی، پس از

يکی از اين دفعات ھنگام مسافرت مھدی بازرگان بود که پس از بازگشت از ھمين ستاد امريکائی ھا . مالقات کردند

سرپرستی اين ستاد امريکائی .  شب دعوت کردۀومالقاتش باخمينی، يزدی امريکائی ھارا برای مالقات پس از نيم

  )٨٣ و٨٢ھمان اثر، ص (» . ھمان سرھنگ ادوارد تامسون بودۀه عھدھا ب

، ساختمانی را که خمينی طی مدت اقامتش در فرانسه در آن زيست داشت شفيع زاده ۀجالب اين جاست که به گفت

 مبارزه می کرد، نيز از جانب امريکائی ھا به اجاره گرفته شده بوده وحتا!! ودر اندرونش برای انقالب اسالمی

را برای مردم می داد ومردم » حجاب اسالمی« را ھم که خمينی تاآخر برتن داشت ودر زير آن آموزش عبائیھمان 

 دعوت می کرد، نيز ھم چنان به دستور امريکائی باءرا از اين که از کام نھنگ امريکا نجات دھد، در زير ھمان ع

بخير وباعافيت تمام از گزند !!  ضد گلوله باشند تا امامھا برای المانی ھا، المانی ھا آن را قسمی ساخته بودند که
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 حکايت دارد، برای اين که از ضد گلوله شفيع زاده. حوادث به دور مانده وانقالب را به سرمنزل مقصودش برساند

 اطمينان خاطر برای امريکائی ھا وھم چنان خمينی دست دھد، آن را برتن انسان ديگری داده وبااليش عباءبودن 

 ۀرجوع به صفح. (ر می کند تا ھم اگر گلوله اثرش را داشت، از انسان ھای بی گناه ديگر قربانی اش را بگيردفي

  ) ھمان اثر٨٣

 در اثرش اشاره ھائی به آن داشته، بی توجھی شفيع زادهموضوع خيلی ھم مھم ديگر در دوران اقامت خمينی را که 

  فجايع در وطن ما وخصوصاً در ساحاتی که جاسوسان وامروز از ديدن عمق. خمينی به آداب اسالمی است

در مذھب شيعه اگر قبالً .  واليت فقيه نفوذ بيشتر دارند، انسان متحير می شودۀمزدوران رژيم خونخوار ومطلق

وجود داشتند وشيعيان به آنھا ارادتمندی خاص واحترام خاصی قائل بودند، امروز شمار آن » دوازده امام معصوم«

 بنی ھاشم، در ۀعربی از خانواد»  امام معصومۀدوازد«زده وگاھی ھم به چھارده تن می رسد که درکنار ھابه سي

اما . مزدور آدم کش موفق به کسب مقام امامت وپيشوائی می شوند» خامنه ئی«وگاھی ھم » امام خمينی« اول ۀدرج

ھد زچگونه معصوميت، تقوا، - ی اشمريکائا- ازنوع ايرانی–در اينجا چه خوب مشاھده می کنيم که اين امام 

وپرھيزگاری دارد وآن کسی که مردمان بی خبر از ھمه چيز او را به عنوان مرد خدا و ناجی ملت ايران و نايب 

 در اين خصوص بی ارتباط وزائد نخواھد شفيع زادهنقل قول از . می شناختند، چگونه ھيوالئی است...امام زمان و

  :بود

ای گفتنش ھمين جا باشد، بی توجھی شخص خمينی وخانواده اش به آداب ورسوم مذھبی  ديگری که شايد جۀنکت«

گوشت ذبح اسالمی وغير  در اين مدت خمينی به جز در مقابل دوربين ھای تلويزيونی ھرگز نماز نخواند و. بود

  )٨٣در پشت پرده ھای انقالب، ص (» .اسالمی ھم برای او تفاوتی نداشت

برنامه ھای فسق وفجور سيد احمد خمينی، پسر روح هللا خمينی رھبر انقالب اسالمی ايران  شفيع زادهطبق نگارش 

 اين عياشی ھا چنان ۀپسر شيخ حسين علی منتظری در نوفل لوشاتو ھمه شب جريان داشته ودامنمحمد منتظری و

که -»انم دوريان مک گریخ«گسترده شد که کار به زندانی شدن اين دو آيت هللا زاده رسيده وپادرميانی و وساطت 

بوده که آيت هللا زاده ھا وپايه ھای رژيم  - اعترافاتش آن را يک زن امريکائی می خواند١٣٨ ۀشفيع زاده در صفح

اسالمی خمينی از زندان رھا می شوند وبعد تر از آن در ايران، زن سيد احمد خمينی، خواھر صادق طباطبائی 

می » سی آی ای «ۀراجر جونز کانادائی جاسوس، يا بھتر است گفته شود نمايندداخل معاشقه با  خواستار طالق و

  .شود

از کارھای ديگری که خمينی در طی دوران اقامتش در پاريس بايد انجام می داد، قبول دستور فرانسوی ھا مبنی بر 

 کالن بی ۀاين سرمايايجاد وزارت نفت بود که ھمين کار راھم کرد تا مگر دوستان امريکائی وفرانسوی از سود 

  !!نصيب مانده وھمه را شاه محارب باخدا به مصرف برساند

ش بعضی کارھا را در پاريس اجراء می ابان امريکائی، فرانسوی وانگليسزمانی که خمينی مزدور به دستور ارب

. ی آمدن به ايران آن ھا به نمايش بگذارد، يعنۀ ديگری را باھمين دستور ھا ودر ادامۀکند، زمانش می رسد که درام

اما آخرين دستوری را که اين جالد بايد دريافت می کرد، چگونگی رفتارش در مقابل مخالفان خودش واربابانش 

  .بود

 نفراز امرای ارتش، افسران ارشد، ۴٨٢٠ ھا يک فھرست مشترک تھيه کرده بودند که ھا وانگليسامريکائی «

مھندسان مقاطعه کار، پزشکان شاغل کارھای دولتی، روحانيون ، بازرگانان، استادان دانشگاه، ء، وکالءوزرا

  )١٠۵ھمان اثر، ص(» .وروزنامه نويسان بايد طی ھمان ده روز اول انقالب به چوبه دار آويخته می شدند
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لم ھای ويديوئی امريکائی ھا با ھزار حيله ومکر فزمانی که خمينی وھمراھان جالدش به ايران رسيدند، از جانب 

:  ايرانی ھاۀدربعد ھا زمانی که به گفت. ی شدند تا آمدن امام شان را ھرچه بيشتر با طمطراق وطنطنه بسازندساخته م

شده توسط امريکائی ھا وشرکاء در ايران به وقوع پيوست، بسياری از کسانی که اين لست آن » انقالب مھندسی«

  :دھارا احتوا می کرد، کشته شدند که بازھم شفيع زاده اعتراف دار

می بينيد که اين گونه کارھا، بنيه واساسش در نوفل لوشاتو گذاشته شد ونه در تھران که از فرط درھم ريختگی «

  )١٠۶ھمان اثر، ص (» . صفر بودۀکارھا، قدرت تصميم گيری در چنين موارد خطيری عمالً در مرحل

 آن ھا دخيل است، ۀنيز در انجام تقريباً ھمخواندن سرتاپای اين اثر که خود اعترافات به مسائلی اند که شفيع زاده 

آخرين سرحدی از حقارت ورذالت شخصی را نشان می دھد که برای رسيدن به قدرت، ثروت وشھرت، دست به 

 باشرف ودارای وجدان انسانی وانساندوستی، بعد از خواندن اين سند ۀھر خوانند. چه خيانت ھای بزرگی می زند

ضد عربی بودن خمينی باور مند است، ديگر   دست، حتا اگر تا امروز به ضد غربی ومھم وده ھا سند ديگر از اين

  .به مزدور بودن ودست نشانده بودن اين جالد، ترديد نخواھد داشت

ف ايران در حرکت می شود،  امريکا باموافقت فرانسوی ھا وامريکائی ھا به طرۀزمانی که خمينی، اين دست نشاند

 ديگری که ھرکدام ود که چه کاربايد بکند، اما کسانيين گرديده بود ودستورش را گرفته بش قبالً برايش تعجايگاھ

خواب ثروت وشھرت ومنصب را می ديدند، بين شان اختالف ھای زيادی بروز می کردند که يکی از آنھا را شفيع 

  :زاده چنين انگاشته است

کنده شود، صف ھا مشخص شده بود واختالف نظر پيما از فرودگاه پاريس پيش از آن که چرخ ھای اين ھواحتا «

ھمان اثر، ص (» .برسر دومسأله لفت وليس ھای مالی در نوفل لوشاتو وھمچنين تقسيم مقام ھای آينده در ايران

١١٣(  

شيطان «و» ضداستکبار جھانی«با اين وجود، نه فقط ساده انگاری، بلکه خيانت است اگر بازھم شعار اسالمی و

  .ژيمش را به تمسخر نگيريمخمينی ور» بزرگ

بالفاصله بعد از اقامت گزيدن خمينی واعوان وانصارش در ايران، تا روزی که دستور انجام به اصطالح انقالب از 

 ايران از کارھائی بودند ۀواشنگتن صادر شود، وحشت ودھشت افگنی بين مردم، دزديدن اموال مردم وسرقت موز

  . شان در مقام عمل پياده شدندۀبه گام ھمکه گام . که بايد انجام می يافتند

گفته است، کسی است که از نخستين روز رسيدن خمينی به » زن مرموزی« که شفيع زاده آن را دوريان مک گری

تمام ھزينه ھائی که خمينی . پاريس، با او ھمراه شده وتا ايران وخيلی بعد از آن نيز اين ھمراھی را قطع نکرد

روزھا داشتند، که سر از ھفده ونيم ميليون دالر می کشيد، نيز خالف اغوائی که به راه وديگر جالدانش در آن 

بعدھا . فرانسه وامريکا بودند!! ۀانداختند ومی گفتند که بازاريان تھران به امام بخشيده اند، از کمک ھای دوستان

ن وسرقت موزه ھا در ايران ، آن ھزينه را می خواستند با دزديد»مرموز«طبق نقشه ھای خمينی وھمان خانم 

 کاخ انگلستان، در ھمکاری با يک گروه سارق امريکائی که در واقع دست کاخ نشينان امريکا نيز در آن ۀوموز

 ھمين کار راھم کردند وبسيار ھم ١٣۵٧ ]جدی[ ايران به تاريخ دی ماهۀکه در مورد موز. دخيل بودند، پوره نمايند

  . وامريکا انتقال داده شدنداأموريت محمد منتظری اين اشيا به ليبيکه بعد از سرقت، تحت م .وحشيانه

  : شفيع زاده در مورد تصميم خمينی در اين بابت که از زبان خانم دوريان نقل کرده است، می گويد

  )١٢٩ھمان اثر، ص (» . خود امام بيرون آمدۀ اين طرح از کلۀاصالً فکر اولي«
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 ای که به خاطر سرقت موزه باحضور خمينی، ھاشمی رفسنجانی وديگران شفيع زاده در کمال ناباوری در جلسه

  :برگزار شده بود، از وجود سفير امريکا در آن جلسه نيز سخن می گويد

ويليام : ميھمانان بعدی درست پنج دقيقه به آغاز حکومت نظامی مانده، يعنی نه وپنجا وپنج دقيقه شب وارد شدند«

  )١٣٠ھمان اثر، ص(» . ھمراه که يکی از آنھا ايرانی بودساليوان سفير امريکا ودو نفر

زمانی که موزه به سرقت رفت ويازده نفر از محافظان اين موزه نيز کشته شدند که دوتای آن ھا در زمان ھجوم 

بردن شفيع زاده وھمرانش به موزه به قتل رسيدند، سه نفر ديگر آن ھا بعد از سرقت موزه در جريان بازداشت، که 

نجانی نيز در آن قتل دست داشته واز اين بابت از طرف شفيع زاده يک سيلی ھم نوش جان می کند وشش نفر رفس

 خودش ۀشفيع زاده که در اين سرقت که به گفت.  آزاد سازی در يک شب تيرباران می کنندۀباقی مانده را به بھان

  :ک ضد انسانی اش، با اين لحن می شنودخوب درخشيده بود، تمجيدی را از جانب خمينی بابت اين خيانت ھولنا

به من تبريک گفت واظھاراميدواری کرد که به زودی بتواند من وچريک ھايم را که . مشغول صحبت باخمينی شدم«

  )١۶١ھمان اثر، ص (» .بوديم، مالقات کند! ستون اسالم

گر يکی از کسانی که روايت -ابدست نشاندگی ومزدور بودن خمينی آنقدر آفتابی است که حتا بنابر روايت اين کت

پاسپورت ھای امريکائی خمينی وديگر ھمپالگان نيز آماده بوده تا اگر طالعش ياری -ھميشه دخيل در قضايابوده

شفيع زاده زمانی که بابت چرائی پاسپورت ھا از خانم دوريان سؤال می کند، درجواب . نکرد، به قبله اش برگردد

  :می شنود

 ايران ھستند وچون ترس از يک کودتا ۀ ملی باورنمی کنند که رجال آيندۀی وبازرگان وجبھ خمينۀاين دار ودست«

پدرشان را در آورده، فکر می کنند که اگر يک پاسپورت امريائی داشته باشند، پس از فرار از ايران در امن وامان 

  )١٣٧ھمان اثر، ص (» .خواھند بود

 گذاشته ءط مزدور بی مقدارش آخرين مرحله از نقشه ھايش را به اجراديگر کم کم زمانش رسيده بود که امريکا توس

اين جاست که . وکار به اصطالح انقالب را رسماً سر وسامان داده وخمينی، اين جالد مزدور را به قدرت برساند

اش » نه شرقی ونه غربی«عمق فاجعه بيش از پيش برای حقيقت جويان معلوم خواھد شد که اين خمينی وآن شعار 

  :شفيع زاده واقعيت را به زبان بسيار گويا چنين تحرير کرده است. از چه نوعی بايد باشد

گو با  و ن نشست وبه گفتولفي به خانه برگشت، خسته وکوفته بود، با اين ھمه چند ساعتی را کنار تدوريانوقتی «

در  مداد گوشی را گذاشت و با٣٠/١١اين وآن، چه در داخل وچه در خارج پرداخت وسرانجام وقتی در ساعت 

» دی سی«از !  تازه ای پيش نيايد، ھمين يکی دو روز کار شاه ورژيمش تمام استۀاگر حادث: آغوش من لميد، گفت

  !باالخره دستور صادر شد

 ھرگاه می خواست از واشنگتن ودولت امريکا حرفی بزند، فقط می گفت دی سی ودی سی به ظاھر ھميشه دوريان

  )١۶٨ھمان اثر، ص (» . می زدآخرين حرف ھارا

  چه رذالتی بزرگتر از اين؟ وچه جنايت وخيانتی مھم تر از اين؟! آه

ديدن عمق قضايا که ھمه فاجعه بودند وچه فاجعه ھای ھولناکی ھم، به انسان يک حالت شوکه دست می دھد؛ تن 

تلر يتلر ايرانی دست ھيم که اين ھراستی ھ. تلر را فراموش می کنديانسان به لرزه در می آيد وانسان کشی ھای ھ

  .المانی اش را در وحشيگری ھا وانسان کشی ھا وخيانت ھايش از پشت بسته است

 فقيه وازآن جمله خمينی ۀبرنامه ھای سری امريکا جھت براندازی رژيم شاه وبرپائی رژيم ددمنش واليت مطلق

  :مزدور، به صورت مختصر اين ھا بودند
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يکی در کالنتری ھا، يکی در نيروی ھوائی، يکی در بازار تھران ويکی ھم در .  شده استچھار برنامه پيش  بينی«

  )١٧٠ھمان اثر، ص (» .مشھد

  ...        ادامه دارد

 

 


