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 مترجم اشاره

 

 است مترجم از هاسیپانو و حاتیتوض تمام .1

 

 در دهش نوشته مطالب تمام از مترجم دییتا ینشانه و باشدینم مترجم هدگاید و نظر لزوما   کتاب سندهینو نظر .2

 در ینیخم بتیمص و بال ظهور یچگونگ دادن نشان در است یتالش و جستجو و پژوهش فقط و ستین کتاب

 .یاسالم انقالب بنام رانیا

 

 بردن ستد و رییتغ نبدو گرید اتینشر در کتاب هیکل ای و یبخش انتشار و چاپ و کتاب مطالب از استفاده .3

 .است بالمانع منبع، ذکر با متن در
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 «چگونه انگلیس شاه را سرنگون کرد» فصل دوم 
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 «ساواک نادان  هللا آیت»چهارم فصل 
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 «مصر مرکز فرماندهی: 2المسلمین بخش اخوان» فصل ششم

  «: خطر آشکار3بخش  المسلمیناخوان»هفتم فصل 

 «المسلمین در آمریکااخوان» فصل هشتم

 «جدید در آستانه عصر  تاریکی» فصل نهم

 «کیم فیلبی: عامل شوروی» فصل دهم
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 دمه مترجممق

 

های غربی و در راس آنها آمریکا و انگلیس روشن شده است که استفاده از نیروهای اسالمی وابسته برای دولت

خواهی و استقالل و پیشرفت در به غرب بخصوص نیروهای اسالمی بنیادگرا برای سرکوب مبارزات آزادی

است که از زمان استعمار انگلیس در کشورهای ای کشورهای خاورمیانه بهترین وسیله و ابزار است. این تجربه

تحت استثمار و عقب نگه داشته شده بکار گرفته شده است و حتی امروز در قرن بیست و یکم نیز از این وسیله 

کشان و نیروهای متعهد و آگاه مبارز جامعه ما ایران بنابراین الزم است از شود. کارگران و زحمتاستفاده می

ها و بلکه صدها سال عقب ماندگی و استثمار و تاراج منابع کشور و به نابودی که به قیمت ده ی گراناین تجربه

-ها نفر از بهترین جوانان و روشنکشاندن نیروهای مادی و معنوی و قتل و کشتار و آوارگی و مهاجرت میلیون

ا و ها از نتایج تلخ جنبشفکران کشور ما تمام شده است، درس عبرت بگیرند و کلیه افراد و اقشار مملکت ر

های مذهبی با درایت و تالش و صبر و بردباری تمام آگاه سازند، تا خائنین به مردم و کشور را بشناسند و قیام

د و مردم کشور را درگیر وابستگی و نابودی بیش نرگونه جنبش و حرکت و انقالب دینی را نخودوباره گول هیچ

 ستمدیده ما ننمایند.های ی دشمنان خلقاز پیش بوسیله

ازد سگذرد، از این نظر مهم است که بخوبی روشن میبرگردان این کتاب که بیش از سی سال از چاپ اول آن می

ای اش و برکه در خاورمیانه برای تسلط بیشتر آمریکا و متحدان غربی« کارت اسالمی»که دکترین کاربرد 

فروپاشی جتا نتیی آن در ایران و شده بسیار موثر بوده و تجربهاستثمار بیشتر کشورهای این ممنطقه بکار گرفته 

های پس از آن )برخالف نظر شوروی و کشورهای متحد آن باعث شده که نه تنها دولت ریگان و یا دولت

به رهبری خمینی بدست مردم ایران « جمهوری اسالمی»ی کتاب که در دیباچه آن آمده( در نابودی رژیم نویسنده

ند، بلکه با زد و بندهای پشت پرده و شعارهای توخالی دو رژیم آمریکا و جمهوری اسالمی مالها، موثر باش

داری اسالمی وابسته به غرب را تقویت کرده و در بسیاری موارد دیگر از دکترین تداوم و ابقا حکومت سرمایه

ل آفریقا نظیر افغانستان و حتی برای اشغال علنی کشورهای دیگر در خاورمیانه و شما« کارت سبز اسالمی»

 کنند. عراق و مصر و میلیتاریزه کردن منطقه در قرن بیست و یکم نیز استفاده کرده و می

ند ادوستان و عزیزانی که مشوق من برای ترجمه و برگردان و ویرایش این کتاب بودهآشنایان ، در خاتمه از کلیه

اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. هم همکاری کردهمطالب کتاب با من و ویرایش که در تایپ  و کسانی

چنین از رابرت دریفوس بسیار سپاسگزارم که این اطالعات مهم در مورد چگونگی سرنگونی شاه و روی 

کارآوردن خمینی توسط امپریالیسم انگلیس و آمریکا را تهیه و تنظیم کرده و در اختیار مردم آمریکا و سایر 

اریخ ایران توانستم آنرا ترجمه کرده و در اختیار تبرای ثبت در  اینجانب وشحالم که خد و عالقمندان قرار دا

ی کتاب، سندهیمورد تایید و خوشحالی نو کار  این مردم ایران و فارسی زبانان جهان قرار دهم. امیدوارم که

 رابرت دریفوس، قرار گیرد.
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 خمینی : نوشته رابرت دریفوس گیری گروگان

 

 

  راه استفاده از  کتاب برای مردم آمریکا

 

نوشته شده، نقش کارتر رئیس جمهور آمریکا را در به زیر  1891مطالب کتاب گروگان به خمینی که در تابستان 

      دهد.کشیدن شاه از قدرت و ربودن آن بوسیله خمینی نشان می

، وظیفه و مسئولیت سیاسی 1891کنون، در ژانویه مند به دانستن آن هستند. اداستانی که مردم، بی صبرانه عالقه

مردم آمریکاست که پس از آگاهی از این حوادث، دولت جدید رونالد ریگان را ازتکرار چنین اشتباهاتی که در 

زمان دولت کارتر بوقوع پیوسته است، بر حذر داشته، و نیز فرصت مناسبی است که کلیّت رژیم خمینی دراین 

  .1شده و بدور ریخته شود و یک دولت درستکار و سالم جایگزین آن گرددسال از بنیاد کنده 

ن مندان این کار مهم ایی من به عالقهالبته، این مهم به خواست شهروندان آمریکا بستگی دارد. بنابراین توصیه

 ،تندهر خود بفرسی شرا برای نماینده کنگرهدو جلد از این کتاب را خریداری کرده تا یکی از  آن هرکدام است که

مردم قرار دهند، عموم محل سکونت خود درخواست کنید که این کتاب را دسترس های و نیز از کتاب فروشی 

 د.نو به مشتریان خود معرفی کنکرده را مطالعه سرمحل بخواهید که آن هایو از روزنامه فروش

نخواهند کرد که دولت آمریکا رژیم خمینی بگذارید که مسئولین دولت در واشنگتن بدانند که مردم آمریکا تحمل 

 را، رژیمی بیش از یک دولت غیرقانونی و یک دیکتاتوری محض، که عین واقعیت است، بداند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یده و وابستهنشانهای پس از او منافع دولت آمریکا را در همراهی با جانیان دستبینیم که ته تنها دولت ریگان، بلکه تمام دولتمتاسفانه می .1

 دانوپنج سال گذشته مالیان هم خواسته و هم ناخواسته شریک بودهجمهوری اسالمی دانسته و در تمام اتفاقات و حوادث تلخ سی
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(فوسیدر رابرت) -سندهینو مددرآ شیپ  

 

به من  2«اگزکتیو انتیلجنس ریویو»ی ، مؤسس و سردبیر نشریه1الروش -اچ -ی لیندونوسیلهنوشتن این کتاب به

کاندیدای نامزد انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا از سوی حزب دموکرات بود. به  1891پیشنهاد شد، او در سال 

 تأثیرگذار باشد. 3امید اینکه مطالب این کتاب در آموزش سیاسی مردم آمریکا

رای ان یک بنیادگالروش، شاید، بیش از هر شخصیت دیگری، موفق شده است که ماهیت آیت هللا خمینی را بعنو

زشت و کریه و اخالقا  مخرب، به مردم آمریکا معرفی کند. و این در زمانی است که سفیر آمریکا در سازمان 

کش اطراف های چاقوکش و آدمنامید. و کارتر رئیس جمهور آمریکا، گروهملل، خمینی را حضرت امام مقدس می

درفتار توز و بالروش، خمینی را یک پیرمرد فاسد و پلید و کینهنامید، اما می« دوستان آمریکا»خمینی را بعنوان 

ای با دین واقعی ندارد. اصلیت خمینی نیز خودش مورد وجه رابطههیچکرد، که اسالم او بهو منحرف خطاب می

سؤال است. حال چطور ممکن است که یک مالی مشکوک مرتجع بتواند  شاه قدرتمند ایران را سرنگون کند؟ 

اند. به نظر بسیاری های خبری نیز هیچ اطالعی در مورد اصالت خمینی به ما ارائه ندادهها و رسانههروزنام

ی رژیم شاه که به طور ناگهانی مجبور به تبعید شدند، رتبهطور ناگهانی آشکار شد. حتی مقامات عالیخمینی به

را سرنگون کرد. خود شاه هم حتی در واقع  اند که چطور انقالب اسالمی ایران دستگاه پادشاهی ایراندر تعجب

ا در حقیقت را خواند. ام« اگزکتیو انتیلجنس ریویو»اصال  متوجه نشد که چگونه این اتفاق رخ داد، تا اینکه نشریه 

کرد، اصال  سری های سری که خمینی را برای کسب قدرت یاری میاز نظر نویسندگان این نشریه آن برنامه

 نبود.

جنگ درگیر بین نمایندگان عوامل قرون »اصطالح رمز قفل انقالب خمینی است، از دیدگاه الروش  کلیدی که به

در قرن بیستم از یک سو و آن نیروهایی که خواهان رشد و پیشرفت بی حد و مرز  ی حاظر تاریک گذشته

طمئنا  نفوذ گوید که ممی« الروش»صنعتی و تکنولوژی عصر جدید در سراسر جهانند، از سوی دیگر بود. 

کس پوشیده نیست، زیرا چندین قرن است که دستگاه الیگارشی بریتانیا در قرن بیستم، بر هیچگذشته عوامل قرون 

های مذهبی و آنهایی که مخصوصا  از عقب ماندگی ی فرقههایی در مورد مخالفین توسعه و پیشرفت بوسیلهدروغ

 –توسل ددانان و نیز دانشمندان علوم اجتماعی ، مانند پارسون ماکنند، پخش کرده است. اقتصاملّتها پشتیبانی می

ای به قرن هفدهم، بحث و مجادله گرد زنجیرهرا به میان اقتصاددانان رواج داد، در یک عقب« علم دسمال»که 

کنند که علم و تکنولوژی برای بسیاری از جوامع در حال توسعه مضر است. برای آنان، مدل زندگی نیمه می

اساس دستگاه براین 4ثابت و پایدار اجتماعی است. نمونه های کشاورز پرجمعیت چینی تنها ودالی خانوادهفئ

 ازودانند. آل کشورهای در حال توسعه جهان سوم میی ایدهحکومتی انگلیس و پیروانش، کشور چین را نمونه

 تم در ایران پشتیبانی کرد. زمانی که اینآیت هللا خمینی را در قرن بیسحکومت این جهت  دولت بریتانیا، آمدن 

وقت انبوه اطالعات، در مورد اینکه چگونه دقیقا  انقالب ایران بوقوع پیوست، به ی ساده قابل فهم شود، آنایده

بلکه او از خارج از ایران، د. در حقیقت خمینی انقالب را پایه ریزی نکرد، ش تحلیل خواهدفهم وآسانی قابل 

تان نشانده شد. خمینی مانند داس قدرت  ایران به قرون گذشته به سریردادن  برگشتقدم برای پیشو رهبر بعنوان 

 بسیاری از جمعیت روستایی نگون  با ظهورش  ای است کهجادوگر عمامه سر باد شدهیک  5ویزرد آو آز  خیالی

1. Lyndon H. LaRouche 

2. Executive Intelligence Review  

 ایران اسالمی بانقال مورد در. 3

  داده است.  یرانا یرا برا یلیونم 151به مرز  جمعیت ازدیاد پیشنهاد ایران رهبر بعنوان ایخامنه اکنونهم. 4

5. Wizard of OZ 
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یزی ربخت ایران و جوانان ساده دل را گول زد و تحریک کرد. او بوسیله دستگاه اطالعاتی ارتش بریتانیا برنامه

 شد. شده به قدرت گماشته

ی دولت کارتر در همکاری با دولت انگلیس برای گذاردن نگار نقش خائنانهکتاب حاضر شرح داستان و نیز واقعه

های هللای ستون پنجم در آمریکا که به آیتی قدرت است. این نوشته در نظر دارد که افراد برجستهخمینی بر اریکه

ای بردر قبل و پس از گروگان گیری و اشغال سفارت آمریکاالمسلمین قدرتمند و نیروهای آنها، یعنی ا خوان

 اند، را افشا نماید و تحت تعقیب قرار دهد.کرده کمک در تهران  رسیددن به قدرت

بنابراین تا زمانی که جیمی کارتر، زبیگنیو برژینسکی، هنری کسینجر، رمزی کالرک، و سایروس ونس، بخاطر 

انی اش عمل نکرده است. تا زمی این کتاب کامال  به وظیفهتادند، هنوز نویسندهزندان نیافبقدرت رساندن مالها، به

اش در خاورمیانه، تا مراکز المسلمین در سرتاسر جهان، از مراکز مخفی تروریستیکه تمام سازمان ا خوان

گاه جورج تاون در شهر های مشهور مانند دانشفرماندهی آنها در لندن، ژنو و مالتا ، تا پشتیبانان آنها در دانشگاه

سی دستگیر نشده و از میان برداشته نشوند، کشورهای مسلمان در جهان از بیماری خطرناکی بنام دیواشنگتن

 خمینی در امان نخواهند بود.

اگزکتیو اینتلیجنس »ی خواهم از همکاری با ارزش و قابل توجه تمام دوستان و همکارانم در نشریهدر خاتمه می

این نشریه، مفتخرم که از دستیاری و تجزیه  یایم. من بعنوان مدیر بخش خاورمیانهمیت قدردانی را بننها« ریویو

های با ارزش مند شدم. ضمنا  از کمک های باارزش مارک بُردمن، جودیث ویر، و نانسی کوکر بهرهو تحلیل

 نهایت قدردانی را دارم.« آر-ای-ا  »همکارم، تیری لمارک مدیر مسئول بخش خاورمیانه در اروپا برای نشریه 

خواهم که از کریتُن زوکاس و کریستفر.آر.وایت، سرپرستان بخش سیاسی و اطالعاتی نشریه بخصوص می

زاری هایشان سپاسگها و پشتیبانیهویس، برای تمام ترغیب لیندا د  « فرانکلین هوس»و ویراستارم در « ا .ای.آر»

 کنم.

 

 1891نوامبر  7وس، نیویورک: رابرت کارمن دریف
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 فصل اّول 

 «ی دوستانمانانقالب بوسیله»

 

 گذارند وهای تهران را زیرپا میهای نو و براق اتوماتیک خود، خیابانمهاجمین بدون هیچ گونه مانعی با اسلحه

یزند. حکومت خونین رمخلوع  را پاره کرده و به دور میشاه شوند و اثرات رژیم های دولتی میوارد ساختمان

ی ارتش و رؤسای ساواک که از همکاری با رژیم جدید خودداری رتبهترور شروع شده است. افسران عالی

د. دوازدهم اندار به قتل رسیدههای فناتیک و جنونی دستهسرعت و بدون محاکمه و بی سروصدا بوسیلهکنند، بهمی

ت قبل آیت هللا خمینی تاسیس حکومت جمهوری اسالمی ( است، فقط چند ساع1357بهمن  22) 1878فوریه 

 ایران را اعالم کرده است.

م که من اعتقاد دار»کند که : در واشنگتن، کارتر در یک کنفرانس مطبوعاتی با عجله خبرنگاران را متقاعد می

ی کارتر برای بسیاری از مردم از اظهار عالقه« شان را با ما حفظ خواهند کرد.مردم و دولت ایران، دوستی

-ی کارتر اصال  بحران جهانی را که از انقالب ایران گریباندوستی با رژیم خونریز ایران شوکه هستند. اما بیانیه

دار در تهران برای مّدت دهد. چند روز بعد هنگامی که گروه نقابگیر آمریکا شده زیاد مورد توجه قرار نمی

همه چیز را در هم ریختند، گفتار کارتر در مورد دوستی با رژیم، سفارت آمریکا را اشغال کردند و  کوتاهی 

هللا خمینی و شورای انقالب او به کلی نادیده گرفته شد. در حقیقت اطراف آیت یی جماعت بنیادگرابوسیله

ر است که کارتتر از آن است و آن اینآمد مقامات دولت کارتر به دیکتاتوری خمینی بیان واقعیتی عمیقخوش

خواهند بود، زیرا کارتر و دولت اوست که « دوستان آمریکا»ود معتقد است که رژیم مالها در ایران به واقع خ

ی ، به گروهعملی سادهاند. دولت کارتر به طور عمدی و حساب شده و نه فقط با یک بیقدرت رسانده خمینی را به

. دولت کارتر در هر قدم از راه بقدرت رسیدن که حرکت سرنگونی شاه را در ایران ترتیب دادند کمک مالی کرد

خمینی، از تبلیغات آماده سازی برای قدرت گرفتن تا رساندن اسلحه و مهمات، از معامالت پشت پرده با خائنین 

، دست داشته 1878ی در ارتش شاه، تا التیام نهایی به شاه سرخورده و گزیده شده برای ترک ایران در ژانویه

 ای تا به این حد پر از خیانت، هیچ دورهتاکنون ل تاریخ آمریکا، از زمان استقالل  دولت آمریکااست. شاید در طو

 نبوده است.

، در 1دمانراثر پال ا  « 1878سقوط »های جاسوسی مانند داستان واقعی انقالب ایران حکایتی است که داستان

ی مهمترین قدرتمندان مالی و شت درهای بستهآید. فقط کافی است که به پمقایسه با آن خیلی ساده به نظر می

گان و های برجستهای کنفرانس کلوبهای نفتی و صنعتی و نیز بداخل اتاقها و سالنها و کمپانیصاحبان بانک

الملل در لندن نگاهی انداخت ی پادشاهی روابط بیننیز مراکزی مانند شورای روابط خارجی نیویورک و مؤسسه

المللی های بینها برای به قدرت رساندن خمینی پی برد. در پشت پرده، ایران مرکز کش و قوستا به عمق زد و بند

 های مختلفهای مالی و دوستانشان و نیز در بین سرویساست که هنوز آتش آن در میان صاحبان قدرت شرکت

سران  گروه نسبتا  کمی از کشد. میتوان گفت که تقریبا  اطالعاتی کشورهای ناتو، اسرائیل و خاورمیانه شعله می

از  2توان از زبیگنیو برژینسکیدولت آمریکا در ایاالت متحده مسؤول سرنگونی شاه بودند. در رأس آنها می

جورج بال، رابط مخصوص  ومسئولین شورای امنیت ملی آمریکا، سایروس ونس وزیر سابق امور خارجه 

هنری پریشات در وزارت   و برد. همچنین از دیوید نیوسام برنامه ریزی ایران در شورای امنیت ملی آمریکا نام

 ن سفیر آمریکا در تهران، هرالدامراه آنها از ویلیام اچ سولیوهامور خارجه و به

1. The crash of 79, P.Erdman          

2. Zbigniew Brzeznski  
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وایزر از بخش فرماندهی ناتو، و براون و چارلز د کن در پنتاگون، ژنرال الکساندر هیگ و ژنرال رابرت ه

توان نام برد. همچنین متخصصانی سیا )سی.آی.ا ( را نیز می سازمانو رابرت بووی از نرادمیرال استنزفیلد تر

ه کردند، کی طوالنی پژوهش و تحقیق در خاورمیانه و ایران، زیر نظر گروه مدیریت نامبرده کار میبا سابقه

از دانشگاه پیتزبرا، ماروین زونیس از دانشگاه شیکاگو، جیمز  1انند ریچارد کاتامتوان افرادی ماز آن جمله می

از دانشگاه پرینستون، و تاماس ریکز از دانشگاه  2بیلی از دانشگاه تگزاس درآستین، ریچارد فالک و برنارد لوئیز

انگلستان و نمایندگان سازمان  های اطالعاتیاز کارآگاه منتخبی همراه گروه جورج تاون را نام برد. این گروه به

انقالب »( بعنوان رابط و همبسته با گروه سازماندهی 1357)بهمن 1878تا  1877المسلمین، از سال مخفی ا خوان

ی کلیه این با شورای امنیت ملی در کاخ سفید و زیر نظر کارتر کار کردند. رابط و سازمان دهنده« خمینی

ل آمریکا در دولت کارتر بود. همزمان که کارتر رئیس جمهور آمریکا در ها رمزی کالرک، دادستان کبرنامه

ی بحرانی و ناآرام در خاورمیانه« ی آرامجزیره»شاه را در بغل گرفته بود و ایران را به عنوان  1879ژانویه 

که ده را به مهلای بودند که شاه متّحد ایاالت متحکرد، دستیاران و مشاوران او )کارتر( سرگرم برنامهستایش می

 و آشوب انقالب بکشانند.

تعدادی از مسؤولین دولت کارتر دریافته بودند که ایاالت متحده آمریکا بسرعت از نیروهای  1877 سالحتی در

کی کند ولی فقط تعداد انگشت شماری دلیل استراتژیاند، پشتیبانی میمخالف شاه که بدور آیت هللا خمینی جمع شده

 دانستند.العاتی آمریکا با مشاورین خمینی را میارتباط دستگاه اط

، شددر اختیار کارکنان خاصی گذارده می« نیاز ضروری»اطالعات در این مورد کامال  مخفی و فقط بر اساس 

اطالع بودند. برای آنان، کارمندان عادی وزارت امور خارجه، پنتاگون و سیا تقربا  به طور کامل از جریانات بی

یکی المسلمین باید به عنوان بخشی از استراتژی ژئوپلیتارتباط برقرار کردن بین کاخ سفید و ا خوان واضح بود که

برعلیه اتحاد جماهیر شوروی محسوب شود، ولی مثال  برای افراد زودباور، دالیل بی اساسی شایع کرده بودند. 

تن، مبنی بر اینکه شاه در اثر سرطان، در بین کارگزاران سازمان سیا در واشینگ 1879ای که سال امثال شایعه

با وجود معالجات، بزودی خواهد ُمرد، و با مرگ او شکاف رهبری در ایران بوجود خواهد آمد، که به آسانی با 

ی جانشین عادی، این شکاف پر نخواهد شد. از اینرو با هرج و مرجی که در ایران بوجود خواهد آمد، پروسه

که شوروی احتماال  از بحران برای دخالت در ایران استفاده خواهد کرد. براین  سازمان سیا براین باور است

باید با مخالفین شاه، که در درجه اول، نیروهای مذهبی هستند، برای شد که ایاالت متحده میاساس، گفته می

وکراسی دولت های این چنینی، کارمندان عادی بوردولتی با ثبات وارد مذاکره شود. داستان جایگزین کردن 

شدند، قانع که کم کم متوجه روابط نیمه پنهان آمریکا با نیروهای رادیکال مذهبی مخالف شاه می  آمریکا را،

کرد. مردم آمریکا اّما، کامال  از جریانات بی خبر گذاشته شده بودند. نیروی اصلی و مغز متفّکر در کاربرد می

 1877ی، رئیس امنیت ملی زبیگنیو برژینسکی بود. از سال علیه اتحاد جماهیر شورو« کارت جنبش اسالمی»

 بهترین سنگر علیه کمونیسم است، علنا  اظهار« بنیادگرایی اسالمی»برژینسکی نظریه خود را بر این اساس که 

 داشت.

 نای با نیویورک تایمز، اظهار داشت که واشنگتن باید از قدرت گرفتبرژینسکی پس از انقالب ایران، در مصاحبه

ی نیروی اسالم در خاورمیانه استقبال کند، زیرا اسالم بعنوان یک ایدئولوژی، در تضاد با نیروهای بالقوه دوباره

پشتیبان شوروی در منطقه خاورمیانه است. نظر برژینسکی دقیقا  سه روز بعد از به گروگان گرفتن پنجاه و سه 

 تأکید شد. 1878نوامبر  7اتی کارتر، در ی جودی پاول سخنگوی مطبوعآمریکایی در ایران، بوسیله

 

 

1. R.Cottam             

2. B.Lewis 
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اگرچه برژینسکی نسبت به موثق بودن شرایط سیاسی خاورمیانه براساس گزارشات رسیده آشنایی زیادی نداشت، 

ه است. او در های مذهبی، بعنوان ابزار جنگ سیاسی کرداّما همیشه خود را درگیر استفاده از مذهب و فرقه

های محافظه کار آموزش دیده و روش فکری سیاسی خود را در این زمینه خیلی ی کشیشگیل بوسیلهدانشگاه مک

 ی فیودالی لهستاناش، بعنوان عضو ارتجاعی هیات حاکمهی فکریکه بعلت زمینهداند، بطورینزدیک به آنها می

  د.فکر آنها شناخته شو عضو افتخاری آن جامعه و هم

 یبه محض اینکه موج آزادی خواهی در اروپای شرقی اوج گرفت، برژینسکی پتانسیل احتمال یک قیام را بوسیله

بینی کرد. از این جهت برای او آسان بود که به های محافظه کار سیاسی( بررسی و پیشها )مسیحیجسوویت

 .بینی کندر کشورهای خاورمیانه نیز پیشاخوان المسلمین را د وابسته به هایقدرت رسیدن تعدادی از دولت

یایی در کشورهای آس «کارت چین»ها و تبعیدیان اروپای شرقی در آسیا و بکارگیری وویتساو از زندگی مجلل ج

های ی ارتشگیرد که شوروی از نظر ایدئولوژیکی عمال  بوسیلهالمسلمین نتیجه میو همکاری بالقوه با اخوان

د شد. گرچه از نظر برژینسکی این استراتژی، منافع تاکتیکی زیادی دارد، اما احتمال مانه محاصره خواهصخ

 در نظر گرفته شده است.بعد سال  21تا  11پس از گذشت زمان  ،وری از آن هدفمند بهره

رئیس شورای امنیت ملی آمریکا محاسبه کرده که در این مدت زمان اتحاد جماهیر شوروی بتدریج تضعیف شده 

ی تسلیحاتی و جنگ اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده خواهد شد و فرو خواهد نتیجه مسابقه و در

منتشر شد، وفاداری شهروندان مسلمان شوروی به  1878ریخت. بر طبق بررسی استراتژیکی که در سال 

 تحاد جماهیر شورویهای مسلمان خارج از شوروی و در مرزهای جنوبی آن، کمک مهمی در فروپاشی اسازمان

 خواهد بود. درگیرهای اتمی در صورت بروز یک جنگ فراگیر، با کاربرد سالح و ،خواهد کرد

این چنین رویاهایی مخرب در ذهن خود،  پروراندنرئیس شورای امنیت ملی آمریکا، برژینسکی، با در سر 

کومت اسالمی مسلمانان اثرات احتمالی تجدید حیات ح» ی مخصوص مطالعه و پژوهشسرپرستی کمیته

های شوروی یا تقریبا  یک چهارم میلیون نفر از جمهوری 51حدود  را به عهده گرفت.« های شورویجمهوری

اند. و یک پژوهش در لندن نشان داده که جمعیت مسلمان شوروی دموگرافیکی سریعترین جمعیت شوروی مسلمان

ها را گزارش کرده، بسیاری تایمز لندن، که این نظرسنجی . براساس گزارشدارا میباشدرشد جمعیت را در آنجا 

 یاند. این ادعا بوسیلهالمسلمین وابستهاز مسلمانان شوروی مخفیانه به فرقه و سازمانهای صوفی مذهب و اخوان

 گران باتجربه و محافظه کار به اثبات رسیده است.اکثریت تحلیل

ی مخصوص شورای امنیت ملی آمریکا، علیه شاه شدت یافت، کمیته ی انقالبی، وقتی مبارزه1879اما در دسامبر 

 پخش اخبار خود را به زبانهای ساعات های رادیویی مربوط به سیاهسرعت ایستگابمخفیانه تصمیم گرفت که 

نا را دهد. ماه بعد مقامات دولت کارتر کمیته افزایش نشین جماهیر شورویمناطق مسلمان ی روابط خارجی س 

را بعلت اهمیت و تأثیر سیاسی آن در بسیاری  «را ی جهانی اسالم بنیادگمطالعه»ردند که برژینسکی مطلع ک

 یرسما  سرپرستی کمیته»براساس گزارش واشنگتن پست برژینسکی  درخواست کرده است.« از مناطق جهان

  هده گرفت.بعدر مناطق مسلمان نشین « ی اسالم بنیادگرااطالعاتی را برای بررسی عمیق پدیده

 . او در اوجبکار بردبرژینسکی را در مورد تمام خاورمیانه « کارت سبز اسالمی»به تدریج سیاست آمریکا 

ی خاورمیانه از شمال و شرق آفریقا گرفته ی مشهور خود مبنی بر اینکه سرتاسر منطقهانقالب علیه شاه، بیانیه

 است را منتشر کرد.« کمان بحران»اما  یک ی خاورمیانه و ترکیه، ایران، و پاکستان تمتا کلیه

در آن بیانیه برژینسکی اتحاد جماهیر شوروی را مسؤول بازی قدرت برای تسلط به منابع نفت خلیج)فارس(، که 

 صنایع غرب به آن وابسته است، دانست.

شتر قیقت بیکند. در حاگرچه هیچ کس بطور جدی باور نداشت که مسکو هم، خمینی را علیه شاه پشتیبانی می

ر اّما برژینسکی این تصور را د -خواست که شاه در قدرت بماندکردند که مسکو میتحلیل گران سیاسی فکر می

 مانساز»خواهد قدرت خود را در اقیانوس هند گسترش داده تا بدینوسیله تأسیس ذهن بوجود آورد که شوروی می
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معاون  ز از نیویورک ویتاه خود را با سناتور جیکوب جاوقرار گیرد. برونفمان در مطلبش نوشته بود که او دیدگ

رئیس جمهور والتر َمندل در میان گذاشته که برژینسکی بوسیله دولت ترغیب شود که این ایده را دنبال کند. پس 

ی جدیدی نبود. ا دگار برنفمانالبته این ایدهکند. .  را پیشنهاد  1«میتو»یا « قرارداد خاورمیانه
نیستی رئیس صهیو 2

نیویورک تایمز درخواست کرده بود که پیشنهادش دوباره مورد توّجه « ستون دیدگاه»در بخش  3شرکت سیگرام

به نشست عالی  1879ی کاخ سفید تصویب شد، سپتامبر از اینکه این پیشنهاد بعنوان یک کار پژوهشی بوسیله

 قرارداد کمپ دیوید انجامید.

خود  قدرت کشورایی در نظر گرفته شدند که سازمان ناتو از طریق آن دومصر و اسرائیل بعنوان اولین کشوره

و، در ی فوق، میترا بداخل خاورمیانه مستقر کند. ایران بعنوان رابط بعدی در نظر گرفته شده بود. برطبق ایده

های کشورالمسلمین در ی شعبات ا خوانابتدای شروع یک عهدنامه غیر رسمی بود که بیشتر همکاری را به عهده

المسلمین را بعنوان عامل اساسی در اسالمی خاورمیانه و سازمان جاسوسی اسرائیل قرار داد. برژینسکی ا خوان

 متصل نمایند.« کمان بحران»های درمانده خاورمیانه را به این توانند رژیمنظر گرفت که می

لت چین از دو ینی ساختن پشتیبانر مخفی کردن پشتیبانی آمریکا و علدکمال استراتژی اسالمی برژینسکی 

 انقالب اسالمی در»کردند. با پیروزی های مسلمان افغانی بود که از پاکستان و ایران حمله میی چریکمبارزه

المسلمین که متفقا  علیه دولت افغانستان طرفدار شوروی بودند، های بنیادگرا و جنگجویان ا خوان، چریک«ایران

ها های زیاد مالی دولت آمریکا، این گروه، رئیس شورای امنیت ملی، با کمکهای برژینسکیطبق گزارش

 های نظامی زیادی کسب کردند.پیروزی

انگیز نیروهای اسالمی علیه رژیم افغانی امین نخست برژینسکی، اکنون سرمست از دورنمای پیروزی حیرت

، پیشنهاد جهاد در 1878اواخر سال ی نظامی شوروی در ی شوروی، و با وجود عالیم حملهوزیر وابسته

ی شوروی به مرحله اجرا درآمد، برژینسکی و شورای افغانستان را نمود. باالخره وقتی اشغال افغانستان بوسیله

امنیت ملی آمریکا، بظاهر شوکه شدند. اّما احتماال  در خفا این حمله برای دولت آمریکا یک خوشامد بود. زیرا 

ی کشورهای اسالمی را علیه اتحاد جماهیر شوروی که در دست آورد که ایران و بقیهاکنون واشنگتن فرصتی ب

 شد، متّحد کنند. برای برژینسکی این مهم نبود کهی رسمی واشنگتن، بعنوان دشمن اصلی اسالم معرفی مینیهابی

اند و گروگان گرفته اند، و دیپلماتهای آمریکا رامتحدان مسلمان او سفارت آمریکا را در تهران اشغال کرده

 اند.های آمریکا در پاکستان و لیبی را به آتش کشیدهسفارتخانه

برژینسکی خاتمه نیافت و همینطور که  4«راسپوتین»بهرو، راز انقالب اسالمی خمینی با سناریو استراتژیکی 

یعنی شورای امنیت  کردند، شاه اّما، بجای مسبب اصلیبنیادگراهای اسالمی آخرین روزهای شاه را شمارش می

 های خارجی قیام کنندگان در ایرانسی را بعنوان محرکبیملی آمریکا، متحد آن یعنی شرکت نفت انگلیس و بی

را که الیگارشی انگلیس در دستش قرار داده بود، « کارت اسالمی»کرد. اکنون برژینسکی افشا و محکوم می

اند. بدون هیچ مخالفتی بر بریتانیا حکومت کرده 1661سال  کرد. حکومت پادشاهی انگلیس ازخوبی بازی میبه

ودال اروپایی و منافع مالی وابسته به آنها ئبرجستگان ف ی سلطنتی خود را به مثابه مرکز فرماندهیاین خانواده

ی سهملل و مؤسالروابط بیناند. سیاست سیستم الیگارشی در انگلیس، در مؤسساتی مانند مؤسسه پادشاهی میدانسته

های صاحب نام و با پرستیژی مانند شورای المللی، و نیز در ایاالت متحده در سازمانمطالعات استراتژیکی بین

  شد.ریزی و رهبری میروابط خارجی در نیویورک و انستیتو اسپن و نظایر آنها فرموله و برنامه

1. Middle East Treaty Organization (METO) 

2. Edgar Bronfman 

  شرکت بزرگ مشروبات الکلی  .3

4. Rasputin 
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از  پس و عقب ماندگی نجات میدادل و الی از میان گ   را ت  خودی، یعنی دورانی که بشررررررر چارلزاولاز دوران 

های اشرافی اروپا در کشورهای جّدی ترین خطرمتوجه فامیل همیشهم انجامید،وآن به سرنگونی امپراطوری ر

ور که آنط ه مصّمم به پیشرفت زندگی شهروندان و اقتصاد کشور بوده، رخ داده است.کآن یک ملّیتی با رهبری 

د را تحّمل نخواهتحمیلی عقب مانده   کرده بهیچوجه رژیم سرررررلطنتیی تحصررررریلانقالب آمریکا ثابت کرد، جامعه

 ،اهعقب افتادگی ملتها لاو سررر هاماهبه  فقط های الیگارشررری انگلسرررتان اّما، برای ماندن در قدرت نهفامیل کرد.

 گذاری جمهوریکنند. بدین جهت برای آنها پایهفکر می ی دیگرندگی ملّتهااها و حتی قرنها عقب مبلکه به دهه

ای خواهد بود که در آن بنیادگرایی دینی و جهان ضرررررررد علمی به ظهور خواهد رسررررررید. اسررررررالمی ایران دوره

ها و شرررررکای دیگرشرررران در کشررررورهای دیگر اروپا نسررررل هلندی وها  های بریتانیا مانند ایتالیاییاریسررررتوکرات

ی طبقاتی همیشه بین اشراف و رهبران دینی از یک طرف و بردگان اند که از جنبهاندرنسل به این اعتقاد رسیده

رف ها از طرف دیگر ارتباط طبقاتی وجود دارد. و وظایف هر کدام نیز مشرررخد شرررده اسرررت. در اینجا به و سررر 

راسل، که بنیاد صلح او در به قدرت رساندن خمینی کوشش زیادی کرده است، نقل  از لُرد برتراند درستی باید

کنیم نگاهی اجمالی داشته باشند. برتراند راسل ها صحبت میقول کرد، تا خوانندگان به طرز تفّکرهایی که از آن

هم اکنون به جمعیت جهان در »وید: گی آینده چنین میدرباره 1«اثر علوم بر جامعه»در کتاب  1851در سررررررال 

شرررررود. جنگ تاکنون تاثیر زیادی برای کاهش جمعیت نداشرررررته اسرررررت. و افزوده می نفر 59111ای هر ده دقیقه

 .بنابراین از این جهت مایوس کننده بوده اسرررت، افزایش جمعیت در هر دو جنگ جهانی ادامه یافته اسرررت، جنگ

ی کاهش جمعیت جهان بیشرررتر موثر خواهد بود. اگر طاعون در هر نسرررل اّما، احتماال  یک جنگ بیولوژیکی برا

توانند آزادانه زاد و ولد کنند، بدون اینکه جهان بیش از حد یکبار در جهان شرررررریوع پیدا کند، بازماندگان می

ع ی کارها به نحوی ناراحت کننده و سررخت خواهد بود ولی چه اشررکالی دارد؟ در واقپرجمعیت شررود. البته اداره

مراکز شررهری و صررنعتی در چنین . اندتفاوتافراد بافکر نسرربت به خوشررحالی مخصرروصررا  خوشررحالی دیگران بی

اند، به زندگی سرررخت روسرررتایی گذشرررتگان هنوز زندهاگر ی آنها متروکه و ویران خواهند شرررد، و سرررکنه ،حالتی

رژیم خمینی را احتیاج دارد.  حکومت الیگارشی انگلستان رژیمی مانند « قرون وسطایی خود برخواهند گشت.

نیروهای مخّرب تبدیل کرده  بهاری از شهروندان رایچون رژیم خمینی اقتصاد ایران را به نابودی کشانده و بس

است. خرابی شهرها و برگشت و تبدیل ایران به کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای صنعتی و پیشرفته، 

ور خمینی، توسررررط رژیم سررررلطنتی بریتانیا نه فقط بعنوان مدلی برای هنوز ادامه دارد. فسررررخ انرژی اتمی بدسررررت

های صررررنعتی غرب نیز، مورد سررررتایش قرار گرفته اسررررت. کشررررورهای در حال توسررررعه، بلکه حتی برای دولت

ابقای دراز  هایی برای هدفنهرگونه تاکتیک و اسررتراتژی ژئوپلیتیکی برای رژیم سررلطنتی انگلسررتان، در تحلیل 

ای از مردم را که بوده اسرررت. اّما این پروژه ممکن اسرررت که بسرررادگی آمال ناهنجار تاریخی طبقهمّدت سرررلطنت 

اند برآورده نکند، در حالیکه دستگاه سلطنتی بریتانیا سیاست هژمونی قرون مدتهاست به فراموشی سپرده شده

اسرررت مداران رژیم سرررلطنتی اند. به نظر سررریوسرررطایی خود را به گروه برنامه ریزان دولت آمریکا تحمیل کرده

 آزاد»و « حفظ محیط زیسررت»، «رشررد صررفر مطلق»، « مافوق صررنعتی»ی انگلیس، سرریاسررتی که شررعار جامعه

شی سیاست غیراخالقی و نابودکنندهرا سر می« اندی  بردکار سیاست ی فکری و ضّد فرهنگی است.دهد ، یک 

ت کارتر، رسما  برای تشکیل شورای روابط خارجی ی دولبا سیاست آینده 1875قرون تاریک بریتانیا، در سال 

مجلد بوده که در  31ی آینده، در ، در مورد رشد دهه1891ی سال ی آن انتشار پروژههم خوانی داشته و نتیجه

مان، هرالد براون، زبیگنیو برژینسرررکی، لسرررلی ژلب، و واین پروژه افرادی نظیر سرررایروس ونس، آنتونی سرررول

شرررده و بهمراه او به واشرررنگتن  1877ین افراد بعدا  جزء هیات مدیریت کارتر در سرررال ا غیره شررررکت داشرررتند.

 رفتند.

 

1. Impact of science on society 
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هیچ کوششی  پروژهاقتصاد جهانی بود، در این « کنترل از هم پاشیدگی» 1891ی ی دههاصلی پروژه یبرنامه

و مرگ و میری که این سیاست به مردم جهان   تماعی،پنهان کردن قحطی و گرسنگی، هرج و مرج اج جهتدر

علنی نشده بود، توضیح داده است که سیستم  1878که تا سال  1891ی ی دههوارد خواهد کرد، نشده است. برنامه

ی، ژانر های کلیدی ماننداقتصادی و مالی جهان احتیاج به یک تغییر و تحّول کلی دارد که بر طبق آن کنترل بخش

گیرد. و پیشنهاد شده است که اعتبار مالی، و مواد غذایی ، تحت نظارت یک مدیریت جهانی قرار می واگذاری

های آمریکایی و انگلیسی خواهند های نفتی چند ملیتی و بانکاعضای ناظر این پروژه تیمی از مدیران شرکت

 المللی پولل متّحد و صندوق بینی سازمان ملبود. هدف این سازماندهی دوباره، جایگزینی این ملّتها بوسیله

کند. بدین ترتیب که در های جدا از هم پولی تقسیم میکوجهان را به نواحی یا بل ،باشد که در مرحله نخستمی

ی انگلیس برتری خواهد یافت و ناحیه دیگر از جهان فرانک فرانسه، و یک ناحیه پوند استرلینگ ورشکسته

ن ژاپن و بخشی هم برای دینار عربی و بهمین طور مناطق مختلف هم ی   بخش دیگری دالر آمریکا، و قسمتی

مالی بوجود خواهد آمد، و صندوق جهانی پول به عنوان واسطه مابین این نواحی مختلف جهان عمل خواهد کرد. 

ی خیرهذالمللی را در دست خواهد داشت. دالر آمریکا دیگر بعنوان و تقریبا  کنترل کامل جریان پول و تجارت بین

 یمرکزی پول جهانی نخواهد بود. و حرکت بخش تکنولوژی پیشرفته به سوی ملّتها و کشورهای در حال توسعه

 جهان نیز متوقف خواهد شد.

 هایتکنولوژی»ی جهان فقط اجازه خواهند داشت که بر طبق اصطالح بانک جهانی کشورهای توسعه نیافته

با دستمزد ارزان را داشته باشند. از طرفی صندوق مالی جهانی  یعنی تکنولوژی پرزحمت و کمرشکن« مناسب

های مالی خارجی دراز مّدت تواند از اعتبار کمکبه تنهایی تصمیم خواهد گرفت که کشور در حال توسعه، می

های مورد نظر را، بر مبنای اثرات المللی و بانک جهانی پروژهمسؤولین صندوق مالی بین ؟استفاده کند یا خیر

ها در کاهش سریع جمعیت جهان سوم، بررسی و تصویب خواهند کرد. برای مثال وزارت امور خارجه پروژه

را قبول کرد و مخارج آنرا نیز به عهده گرفت، بخاطر اینکه این « 2111گزارش جهانی سال »ی آمریکا پروژه

 میلیارد نفر کم خواهد شد. ، حدود سه2111ال سکرد که با اجرای آن جمعیت جهان در بینی میپروژه پیش

ایران از جمله کشورهایی بود که به طور آزمایشی در نظر گرفته شد که سیاست کم کردن جمعیت در جهان سوم 

اگر بیانیه زبیگنیو برژینسکی را در مورد اتحاد عمل دولت کارتر با بنیادگران  را در آنجا به اجرا درآورد.

وروی بدانیم، اشتباه بزرگی است بلکه هدف اصلی آن اقتصاد آمریکا و عمدتا  وجود اتحاد جماهیر ش ،اسالمی

های دولت 1879ح اصلی آن منابع نفت در ایران بود. در سال المتحدینش در کشورهای اروپای غربی است، و س

ندوق صاستثنای دولت بریتانیا، سیستم پولی اروپا را در مقابل بهی اروپا، فرانسه و آلمان غربی بهمراه جامعه

ی ابراساس نظریات یک مقام آلمان غربی برنامه« ی دوممرحله»پول جهانی ایجاد کردند. سیستم پولی اروپا در 

اقتصاد جهانی دولت کارتر ارائه داد. که در آن سناریو تقویت « کنترل از هم فروپاشی» یرا در مقابل سناریو

ی تولید انرژی اتمی در جهان و دوباره طال و نیز توسعهی ی ذخیرهدالر آمریکا و برگشت به استاندارد پشتوانه

 یبخش صنایع تکنولوژی پیشرفته و تربیت متخصد برای صنعتی کردن کشورهای درحال توسعه بازسازی

 جهان، اشاره شده بود.

د. شده بواره اشی صنایع نفت در سیستم جدید پولی اروپا  به تشکیل اتحاد با کشورهای عضو اوپک برای توسعه

، احتمال امکان بستن قرار داد دراز مدت برای دادن تخصد 1877غربی، از سال کشورهای فرانسه و آلمان

ردند. در کتکنولوژی پیشرفته به کشورهای اوپک را در مقابل قراردادهای ثابت قیمت نفت جستجو و بررسی می

های اروپای غربی را در بانک خواستند که اضافه درآمد عظیم مالی خودعوض از کشورهای عضو اوپک می

بارات داد. با آن اعتها را به کشورهای دیگر جهان سوم قرض میپس انداز کنند. نتیجتا  سیستم پولی اروپا آن پول

 ی اروپایی دسترسی پیدا کنند.ند به تخصد و تکنولوژی پیشرفتهستتوانکشورهای در حال توسعه می

ستن و هملت اشمیت  د و نتوانست که رئیس جمهور فرانسه ژیسکار د  ای آگاه شوقتیکه لندن از چنین پروژه
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لندن به آشوبگران همیشگی  1879وقت در سال ی سیستم پولی اروپا منصرف کند، آنرا از برنامهغربیی آلمان از

ی ها را در ایران سرعت بخشند. کشورهای اصلی در اروپاالمسلمین ، اشاره داد که ناآرامیاخوان ،متحد خود

این کاال از پنج  1879همگی  وابسته به کاالی نفت خام از خلیج فارس بودند، و در سال تقریبا غربی و ژاپن 

شد. با سرنگونی شاه و ی عربی تأمین میکشور؛ ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، و امارات متحده

توانند اروپا را با رده بودند که میهای انگلیس و آمریکا محاسبه کهرج و مرج در خاورمیانه، دولت گسترش

ها در سفارت کمتر از یک ماه قبل از اینکه آمریکایی 1878فنی کنند. در اکتبر  تهدید یا عمال  با قطع نفت ضربه

های انگلیس و آمریکا را بشرح زیر تهدید دولت« بیزنیس ویک»ی در تهران به گروگان گرفته شوند، نشریه

 علنی ساخت:

ه و آنرا مرتبط ساخت« سیستم پولی اروپا»که سیستم بانکی یک کشور عربی دالرهای نفتی را به ممکن است »

های آمریکا و صندوق پول جهانی بکند، اّما این البته مربوط به خواست اوپک بانک -نشین سیستم مالی جهانیاج

قش را بعهده نگیرد و آنرا رد ی قدرت، نقش خود را بازی کند. اگر اوپک این ننیز هست که بعنوان بازدارنده

پندارند و آن جنگ علنی است که در وز آنرا غیرقابل تصّور مینکند، سناریوی دیگری وجود دارد که بسیاری ه

الت اجمعی از یک طرف و ایبصورت دستهاروپا آن یکی از دو طرف مخاصمه یعنی کشورهای صنعتی غرب 

ز طرف دیگر، همکاری با اوپک را خاتمه داده و بجای آن سعی متحده آمریکا که به تنهایی عمل خواهد کرد، ا

الت ااشغال منابع نفتی، البته بخاطر قطع نفت به ای «های نفتی خاورمیانه خواهد کرد.بر اشغال منابع و میدان

متحده نبوده، بلکه هدف آن جلوگیری از رسیدن نفت به کشور ژاپن و کشورهای اروپای غربی خواهد بود. 

آید، سیستم پولی اروپا را به کلی شکست که از این جهت به اقتصاد کشورهای اروپای غربی وارد می خساراتی

اند، این تهدید مانند شمشیر داموکلس در باالی ها در تهران به گروگان گرفته شدهخواهد داد. از وقتی که آمریکایی

سیاستی که  ترینبرژینسکی بعنوان وحشیانه «کارت )بازی( اسالمی»داشته شده است. سر سیستم پولی اروپا نگه

، عمل کرده است. یکی از اولین کارهایی که کارتر در شروع کار ریاست هدولت کارتر با خود به کاخ سفید آورد

به فرانسه و آلمان غربی بود که  1877ی اش انجام داد، فرستادن والتر ماندل معاون کارتر در ژانویهجمهوری

فرانسه و آلمان اعالم کند که آمریکا با فروش تکنولوژی انرژی اتمی به کشورهای جهان  به رهبران دو کشور

ی فروش تکنولوژی اتمی فرانسه به پاکستان با ی انرژی اتمی به کشور برزیل و وعدهسوم مخالف است. معامله

به ردیف ده کشور  2111ی شدید آمریکا روبرو شد. در ایران که شاه درنظر داشت که ایران را تا سال حمله

پشتیبانی  غربیی فرانسه و آلمانی اتمی که بوسیلهی فشرده زیربنا و توسعهبزرگ صنعتی جهان برساند، برنامه

 شروع شده بود.  1877شد از سال می

نی ایرا»شوند. و ی انرژی اتمی زمان شاه بعنوان سیلوی نگهداری غالت استفاده میهای خنک کنندهامروزه برج

نعتی شدن مدرن را در برنامه خود دارند، یک تهدید خطرناک علیه آنها شده صهای جهان سوم که دولت« نکرد

این تهدید، یک تهدید بدون هدفی نبوده و نیست. قدرت انقالب بدست خمینی با دقّت و صبر و حوصله  است.

دی و ابونتا وقتی که تصمیم به  ی بریتانیا در مدت زمان چندین سال طراحی شده و این طرح آماده بودبوسیله

اگر بخواهیم تاریخی برای شروع انقالب خمینی درنظر بگیریم، باید  خرابی ایران گرفته شود، به اجرا درآید.

جهانی است، گزارشی « حقوق بشری»الملل که یک سازمان را مبداء قرار دهیم. در این ماه عفو بین 1876نوامبر 

انقالب  یی رژیم شاه در ایران منتشر کرد. اگر چه زمینهندانیان سیاسی بوسیلهی زدر مورد وحشیگری و شکنجه

ی سرنگونی ( در ُکلرادو طرح ریزی شده بود، اما پروژهAspenی انستیتوی اسپن )ایران چندین سال قبل بوسیله

شر ق تخمتان شاه در بیش از صد سال تاریخ ایران ریشه دارد و  از زمانی است که متخصصان جاسوسی انگلس

داری امپراطوری بریتانیا دولت سرمایه یک ابزارالمسلمین را بعنوان مخفی معّممان)آخوندها( ایران و ا خوان

 الملل شلیک تیر شروع جنگ آشکار علیه شاه، از متحدان واشنگتن بود.رشد دادند. اّما گزارش عفو بین

از وزارت امورخارجه و بعد با نظارت  1وگن روستوی زیرنظر 71ی و اوایل دهه 1861در خالل اواخر سالهای  
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هنری کسینجر از شورای امنیت ملی، شاه ایران را بسوی نظامی کردن  و نقش ژاندارمی منطقه که منافع بریتانیا 

و انگلو آمریکن را در ناحیه خلیج حفظ کند، سوق داد. البته لندن و واشنگتن همچنین در نظر داشتند که ایران را 

مریکن و منافع مالی آنها را تهدید کند، ا -هایی که ممکن است هژمونی خاص نفتی آنگلوشدن در سیاست ارداز و

برای مثال شاه خود را درگیر معامالت نفتی خارج از چارچوب  1861و  1851باز دارند. در خالل سالهای 

( قرار داشت، کرده بود. B.Pم)آمریکن که در راس آن شرکت نفت انگلیس، بریتیش پترولیو-های آنگلوکارتل

که در راس کمپانی  2«انریکو ماتایی»یک قرارداد اتحاد نفتی با رئیس نفتی ایتالیایی  1851خر سالهای اشاه در او

( دولت ایتالیا بود، بست، که لندن را عصبانی کرد، همچنین شاه برای بستن قراردادهایی اقتصادی ENIآی )انای

 به آن کشور نزدیک شد.با اتحاد جماهیر شوروی 

کسینجر از همکاری کامل سرویس جاسوسی خارجی اسراییل یعنی موساد برخوردار بود. و -سیاست روستو

-آمریکن در ایران را طرح ریزی کرد، فردی به نام رابرت-ترش و حضور نظامی انگلوسی گتیمی که نقشه

 افرتر است. در آنوقت ُکمر که در زمان جانهای دفاعی زیرنظر کادبلیو ُکمر است، که اکنون معاون سیاست

ی هکرد که نقشکندی یک متخصد در اقیانوس هند بود، روی یک برنامه نظامی متحدا  با دولت انگلیس کار می

آمریکن را برای جانشینی شاه در خلیج بعد از بیرون رفتن ارتش انگلیس در بین سالهای -استراتژیکی انگلو

 111111پیاده کردن  برنامه ی  طراحآورد. امروز ُکمر فردی است که به اصطالح به اجرا در 1869 -1871

ینجر باشد. کسبه تصرف درآوردن مناطق خلیج می هاکه ماموریت اصلی آن درخلیج میباشد ضربتی حمله  ینیرو

اده برای شاه آماز وزارت امور خارجه با استفاده از پروفایل روانی که سازمان سیا و سازمان جاسوسی بریتانیا، 

فزارها اکرده بودند، شاه را قانع کرد که او نیاز زیادی به جنگ افزارهای نظامی پیشرفته دارد. با خرید آن جنگ

، و تعدادی نیز از افسران نظامی ندتعداد بیشماری از مامورین جاسوسی انگلیس و آمریکا به ایران سرازیر شد

، با افزایش قیمت 1873 سالیل برای آموزش وارد شدند. بهررو بعد ازایران به بریتانیا و آمریکا و حتی اسرائ

ی دسیسه 74-1873ناگهانی نفت، شاه فرصتی بدست آورد که برای مّدت کوتاهی مستقال  عمل کند. چون در سال 

در خالل تجمع اعضای اوپک در تهران، وزیر  1873در دسامبر  افزایش قیمت نفت کار هنری کسینجر بود.

 یی آمریکا به شاه پیشنهاد کرد که خواستار باال بردن نجومی قیمت نفت شود. کسینجر بعنوان نمایندهرجهامورخا

کرد که باال رفتن قیمت نفت را خواستار بودند، اّما شاه خواهران کارتلهای نفتی و بانکهای شهر لندن عمل می 7

 د.)درحالیکه پشتیبانان شاه به شدت ازیداندگی میرفت ایران از عقب مای برای برونباالرفتن قیمتها را وسیله

 کرد. اولینگفتار شاه ناراحت بودند(. شاه از رساندن ایران بسطح ششمین کشور صنعتی جهان صحبت می

حواری بومدین  –ر الجزیره بود. که ایران با وساطت رئیس جمهو 1875ی علنی شاه با کسینجر در سال مبارزه

 مشهور« قرارداد الجزایر»خود عراق قراردادی امضا کرد که به  سعودی با همسایه  و ملک فیصل از عربستان

شد. قرارداد بدینوسیله به جنگ فرسایشی اقلیت کردهای عراقی علیه حکومت عراق پایان داد. در حالیکه قیام 

ر آمریکا کردها در عراق یک تصمیم مهم جمعی از طرف سازمان سیا )که رئیس پیشین آن ریچارد هلمز سفی

( و موساد )سرویس جاسوسی اسرائیل( بود. براساس منابع MI6)در ایران بود( و سرویس جاسوسی بریتانیا 

که در عراق در تبعید بود قیام کردها در عراق را علیه دولت عراق پشتیبانی  1875هللا خمینی در سال عربی آیت

مرز ایران را برروی کردها بست، برنامه کسینجر در با دولت عراق  الجزایر کرد. وقتی که شاه برطبق قرارداد

های تسلیحات نظامی آمریکا در کردستان به هدر رفت، و و میلیونها دالر کمک با شکست روبرو شد عراق 

رد هیچ فرصتی را ازدست نداد و باقی رهبران ارتش عراق هم برای پاک کردن منطقه از باقیمانده قیام کنندگان کُ 

ی پس از آن دولت عراق با یک پروژه کردند ، یا کشت و یا دستگیر کرد.ا که قیام را رهبری میهای کرد رگروه

 اقتصادی و آبادانی وارد کردستان شد. امروزه کردستان یکی از سریعترین مناطق در حال توسعه و آبادانی در 

1. E.Rostow 

2. E.Mattei  
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 ایانتیبر بصورت یمحکم یلیس مانندو عراق  رانیقرارداد ا ،یایآیس و ایتانیبر یکشور عراق است. اّما برا

 بود.  ایس وسازمان

 رانیا نیو ارتباط ب  گرفتفاصله  لیاسرائ از  جیبتدر شاهرقم خورد  یتریاوضاع بصورت جد -1877در سال 

ردن شروع به نزدیک ک 79-1877در سال های و سازمان اطالعاتی اسرائیل را کم کرد. همزمان با آن شاه 

، 1877از اعضای اوپک کرد. در سال  ،کشورهای عربی، مخصوصا  عراق و عربستان سعودی باایران  رابطه 

شاه بطور ناگهانی درخواست درازمّدت برای باال بردن قیمت نفت را در یک کنفرانس مطبوعاتی رد کرد، در 

را  اوپک نصف نفت خام ران مجموعا  عوض پیشنهاد ثابت کردن قیمت نفت در جهان را ارائه داد. عربستان و ای

  کردند.تولید می

تفرقه در  بنابراین یکبا آن مخالف بود لیبی با سیاست تثبیت قیمتها موافقت شد با وجود اینکه دولت  رادیکال 

د ای از سبهمزمان با تثبیت قیمتها از طرفی، شاه که سالها از تغییر دالر آمریکا به مجموعه مد.اوپک بوجود آ

کرد، اعالم نمود که ایران همچنان از دالر آمریکا بعنوان ابزار پرداخت قیمت نفت های جهانی صحبت میارز

 در اوپک استفاده خواهد کرد.

ندوق حسابی در صکه اند که کشورهای اوپک را ترغیب کنند سالهاست که کسینجر و دولت بریتانیا سعی کرده

رنامه ورزد و در مقابل این بند. اّما عربستان سعودی با آن مخالفت میالمللی پول و یا حسابی شبیه آن باز کنبین

ستان پس از اینکه خالد پادشاه عرب ولی کرد ، شاه اّما تاکنون سیاست کسینجر را پشتیبانی میاست مقاومت کرده

 ییر داد.است خود را تغیهای مالی را به ایران داد، شاه سمسافرتی غیر مترقبه به تهران کرد و قول کمک

تغییر سیاست شاه به نفع دالر آمریکا، نه تنها بر آرزوی مسیر استقالل بیشتر کشور تاثیر گذاشت، بلکه بر 

گر محور ازدیکتر با فرانسه و آلمان غربی در زمان تاسیس سیستم مالی اروپا نیز موثر بود. ناستراتژی همکاری 

( برقرار کرده بود، یک گروه ESMستم مالی اروپا )عراق، عربستان سعودی یک رابطه دائمی با سی –ایران 

 آمد.ارتباط دائمی علیه لندن بوجود می در

که موجود است. برنامه چند میلیارد  است عالیم نزدیکی اقتصادی ایران با آلمان غربی و فرانسه مدت زیادی

ش واشنگتن قبال  فرو د.دالری تأسیس و گسترش انرژی اتمی مستقیما  در همکاری پاریس و بن ترتیب داده ش

شم خآمریکن را به-تکنولوژی انرژی اتمی پیشرفته را به ایران رد کرده بود. قراردادی که بخصوص انگلو

ی ایران، آلمان غربی، و اتحاد جماهیر شوروی بود. براساس این قرارداد ایران قبول نبهادرآورد، قرارداد سه ج

ی خط لوله صادر کرده و شوروی در عوض همان میزان را بوسیلهکرد که به شوروی میزان زیادی گاز طبیعی 

ی همکاری اقتصادی از گازهای روسیه را به آلمان غربی بدهد، و شاه به مسکو مسافرت کرد تا در مورد توسعه

 شوروی مذاکره کند. -ایران

انقالب ایران  شد.وب میتمام شده محسر از دید واشنگتن و لندن بعد از این مذاکرات و قرارداد، عمر شاه دیگ

کز سرویس جاسوسی بریتانیا در ری جنگ روانی علیه شاه بود تا یک جنگ خیابانی، و از مبیشتر یک پروژه

شد، نه ( انگلستان رهبری میSUSSEX( در دانشگاه ساسکس )Tavistockانستیتو روابط انسانی تاویستوک )

 الهای یاغی از مساجد در ایران.ماز طرف 

ای ههای قبلی شستشوی مغزی تودههبهای زیاد مملو از خالصه تجرپرونده ای ازخالصهی کامپیوتر وبا اسلحه

ایران  «انقالب»های مخصوص ریزیزیادی در ایران، تیمی از روانشناسان اجتماعی انستیتو تاویستوک برنامه

انی و شورش پاسخ خواهند داد؟ رمفی مالیی پیر و فرتوت برای ناداچگونه مردم ایران به ن را شروع کردند.

ی متوسط، روشنفکران و .... چگونه برخورد دهند؟ کارگران متخصد، طبقهطور کشاورزان پاسخ میچه

کند؟ تا چه حد نیروی پلیس و آموزان را درگیر قیام میهایی بهتر دانشجویان و دانشخواهند کرد؟ چه تکنیک

شدند. تیمی که مسؤول این آمدند و تجزیه و تحلیل میست بحساب میبایارتش مقاوم خواهند بود؟ تمام اینها می

موضوع شد از میان افرادی انتخاب شدند که در فنون جنگ روانی پیشرفته برای سرویس اطالعاتی مخفی 
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پژوهانی مانند مروین انگلیس و استراتژی طراحی بمب، از زمان جنگ جهانی دّوم تاکنون تجربه داشتند. دانش

ز به این را نوشته است، نی« برجستگان سیاسی ایران»یک پروفسور از دانشگاه شیکاگو که کتابی بنام  1زونیر

 یبایست معین کنند که چگونه طبقات و اقشار مختلف ایرانی و افراد خاصی از جامعهپروژه دعوت شدند. اینها می

بهترین قربانی بود. تقریبا  هر ایرانی از کار العمل نشان خواهند داد. شاه برای اینایران در چنین وضعی عکس

ظیر نای اطالع داشت، زندگی نخبگان نزدیک شاه، در پوسیدگی بیزندگی خصوصی و تجمالتی شاه تا اندازه

خانواده خود شاه به آن اندازه که وقت خود را صرف زد و بندهای تجاری، قاچاق، باال بردن قیمت امالک،  بود.

ی کردند. خانوادهکردند، صرف پیشرفت اوضاع کشور نمیالمللی میرات در سطح بینو زرق و برق طال و جواه

ردند تا کسلطنتی اکثرا  در اکاپلکو )مکزیک(، و در فرانسه و یا در سوئیس بیشتر احساس آسایش و راحتی می

 ها و دفتر کارشان در تهران.در کاخ

اقتصاددانان برجسته و کارآگاهان ارتش، بیشتر گروهی  خود شاه هم بجای تجّمع تیمی از مشاورین سیاستمدار و

 د، تا بتوانند قدرت ونکردکرد که مرتبا  از او تعریف و تمجید میاپلوس و متملّق و ثناگو بدور خود جمع میچ

پُست و ثروت بیشتر بدست آورند.شاه به علت احساس ناتوانی و حقارت ناشی از خاطرات تلخ خلع پدرش رضا 

خواست که آنرا با یک خود بزرگ بینی ، همیشه میی انگلستان و نصب او به سلطنت بوسیله 1841 شاه در سال

کرد. او نه تحت تعقیب قراردادن اطرافیانش خودداری می زو رفتار مغرورانه پر کند. شاه بارها و بارها ا

یری د را تنبیه نماید. تصادم و درگتوانست که مخالفین بالقوه سیاسی خود را تحّمل کند و نه اطرافیان فاسد خومی

اش و یا سرکردگان ارتش که از او مصرانه خواستار حرکت اساسی برای تغییر و بهتر کردن شاه با مشاورین

گذاشت. برای اینکه در ایران میکنار تشان ساوضاع ایران بودند، امری عادی بود. و گاها  آنها را بسادگی از پُ 

ز رؤسا کردند. به این دالیل بسیاری االتر برسند، باید مرتبا  از شاه تعریف و تمجید میروسای عالیرتبه به مقام با

کردند، پُست و موقعیت خود را ی سیاسی، مخصوصا  آنهایی که خرابی اوضاع را احساس میو مدیران با تجربه

ف شاه باقی مانده بودند، سال قبل از انقالب خمینی، از دست داده بودند. آنهایی که در اطرا 11تا  5در طول 

 خائنین به کشور و بله قربان گویان شاه بودند.

شاه تضعیف شده را در وضعیتی دفاعی قرار داد. بسیاری از نیروهای  1876الملل در سال گزارش عفو بین

در رأس  و ای برای دستگاه اطالعاتی بریتانیاستالملل جبههدانند که سازمان عفو بینسیاسی در آمریکا نسبتا  می

ان ازمسآن افراد مشهوری مانند رمزی کالرک، شان مک براید و کانرکروزاُبراین قرار دارند، یکی از مشاورین 

 1891 یی مربوط به حقوق بشر در دههستُن است که بخش پروژهینفالک از دانشگاه پر الملل هم ریچاردعفو بین

پلیس مخفی شاه، ساواک، مخالفان سیاسی را شکنجه کرده  الملل حاکی از این بود کهرا نوشت. گزارش عفو بین

ر وان یک رژیم وحشی و سرکوبگنالمللی بعیم شاه را در صحنه بینژو به قتل رسانده است و هدفش این بود که ر

 بنمایاند.

و  تی تایمز لندن، واشنگتن پُسهایی از شوک الکتریکی، تا شکنجه و قطع اعضای بدن زندانیان بوسیلهرشگزا

های ها و چپنوشته شد. دفاع از زندانیان سیاسی بزودی یک موضوع مهم در بین رادیکالرنشریات معتبر دیگ

 مخالف رژیم شاه شد.

شاه بنابراین مجبور به دفاع از سازمانی شد که دفاع پذیر نبود. سازمان مخفی جاسوسی رژیم )ساواک( از زمان 

اسوسی بریتانیا و اسرائیل قرار داشت. در ساواک همیشه سعی تاکنون تحت کنترل سیستم ج 1855تاسیس در 

شاه در  ،های اول تأسیسطور جداگانه و خودمختار از حکومت شاه عمل کند. در واقع در سالببراین بود که 

ی سازمان جاسوسی اسرائیل)موساد( کنترل ساواک بود نه ساواک درخدمت شاه. بیشترمامورین شکنجه بوسیله

  زیادتر شدهرروز نیروهای چپ « تروریستی»بودند. قدرت ساواک بهررو همراه با فعالیتهای آموزش دیده 

  

1. Marvin Zonis 
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که آنرا قادر به ا عمال غیرانسانی فشار و شکنجه کرد. بسیاری از ایرانیان آگاه و روشنفکر بر این باورند بطوری

 کردند. بزودیه وانمود کنند، بیش از حد شکنجه میکه مامورین ساواک برای اینکه خود را مستقل از رژیم شا

تر رئیس جمهور آمریکا که فقط چند ماه پیش از آن تاریخ رالملل پی برد که دوستان قدرتمندی دارد. کاعفو بین

 خود را در دستور کار قرار داد.  «حقوق بشر»بقدرت رسیده بود، نیز کارزار 

بجز جمهوری خلق چین بود،  –قبال  کشورهای کمونیستی  ق بشرکارزار حقو اگر چه به ظاهر هدف کارتر از

 اّما این کارزار غالبا  در مورد کشورهای دوست و متّحد مانند ایران نیز بکار گرفته شد.

عیتی ان که وضرمأمورین اطالعاتی ایاالت متحده اّما کارتر را از کاربرد شرایط حقوق بشر در کشورهایی مانند ای

بر حذر داشتند که احتماال  منافع حقوقی آمریکا را در خلیج فارس بشدت به خطر خواهد انداخت. استثنایی داشت، 

گنیو برژینسکی و یا سایروس ونس را از مسیر کار خود دور نکرد، و بخش حقوق یها، زباین چنین یادآوری

 توم  شد.های فعال در فوگی بابشر وزارت خارجه، زیرنظر پاترشیا د ریین بزودی یکی از بخش

وارن کریستفر از دوستان قدیمی سایروس ونس، در رأس کارزار حقوق بشری قرار گرفت. کریستوفر قبال  در 

ی دو خدمت کرده دولت جانسون در وزارت دادگستری که رمزی کالرک در رأس آن بود، بعنوان مرد شماره

 بود. 

دیکال چپ علیه شاه وارد عمل شدند از طرفی های راها و سازمانالملل، گروهاز اعالم جنگ عفو بین بعد

اش یک برنامه تهیه کرد که در آن ثابت کند که ایدقیقه 61ی هفتگی ا س آمریکا در برنامهبیتلویزیون سی

اکنون زاده که همند که تعدادی از رهبران مخالف ایرانی از آن جمله صادق قطبامامورین ساواک طرحی ریخته

 نی است و یک مدیر مسؤول شرکت انتشاراتی ضّد شاه در ویرجینیا را به قتل برسانند.وزیر امورخارجه خمی

( Lelio Bassoباسو )یوجمله بنیاد صلح برتراند راسل، بنیاد لیلیها و موسسات زیادی از آنبدنبال آن سازمان

لیست آمستردام، ماشین سوسیاها در ریزی در واشنگتن، انستیتو چند ملیتیدر ایتالیا، انستیتو مطالعات برنامه

ری از ای پشتیبان لیبی، و بسیاهای مدیترانهی خلقی خدمات دوستان آمریکایی، کنگرهالملل در اروپا، کمیتهبین

المللی قضات دموکراتیک، و نظایر آن وارد عمل شدند. از های حقوق بشری دیگر مانند سازمان بینسازمان

های مختلف غرب بسوی تهران در حال رادیکال و کسان دیگر از پایتختها پروفسورهای طریق این سازمان

 رفت و برگشت شدند تا با مخالفین شاه تماس برقرار کنند.

المسلمین بود، یعنی فدائیان اسالم، در ایران یک سازمان نسبتا  مشهور وجود داشت که در ارتباط بخشی از اخوان

 خمینی و خلخالی بودند و خواهان انقالب علیه شاه بودند. در هللاکه در مرکزیت آن مالهایی به رهبری آیت

مذهبی که  بنیادگرای شهرها و روستاهای کشور، از چند ده نفر آخوند در کلیه هزار211سرتاسر کشور، تعداد 

های الگرفتند، این مالمسلمین و فدائیان اسالم قرار داشت دستور میهای وابسته به اخوانهللادر رأس آنها آیت

ر شدند. بازوی دیگیک بازوی انقالب محسوب می ، کهی خود پیروان زیادی داشتندشهرها و روستاها نیز به نوبه

-انقالب خمینی، گروهی با تجربه و تربیت شده از مامورین اطالعاتی غرب بودند که بدور رهبران دینی )آیت

اند که افرادی نظیر صادق در قدرت امروز در ایران جمع شده بودند. اینها گروه غیر معّمم باقیمانده (هاهللا

 شدند.صدر، و امثالهم را شامل میزاده، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنیقطب

سید، ری پروفسورهایی مانند پروفسور ریچارد کاتم از دانشگاه پیتزبرا میو دستورات از لندن و واشنگتن بوسیله

که کاتم مامور سیا و وابسته به سفارت ، وقتی1851های یران در خالل سالکه به اجرا درآید. کاتم، یزدی را در ا

زاده عضو دیگر رهبری انقالب ایران را در آن آمریکا در تهران بود، مالقات کرده بود. و همچنین کاتم قطب

 زمان مالقات و راهنمایی کرده بود.

های استراتژی در آمریکا، زاده برای دورهباز آن به بعد برای مدت بیست سال، پروفسور کاتم به یزدی و قط

 دوست خیلی»پیوست. یزدی و کاتم آنقدر بهم نزدیک بودند که زن یزدی ، کاتم را بعنوان اروپا و ایران می

 داند، معرفی کرد.شوهرش و کسی که بیشتر از او در مورد شوهرش می« نزدیک
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 «های زیادی برای من برقرار کردزاده رابطهقطب»ید که گوکاتم بار دیگر به ایران آمد. کاتم می 1871در سال 

را از دست بدهم. در  هامالقاتهایش خیلی به هم ریخته و نامرتب بود، و نزدیک بود که بعضی از ولی برنامه

زاده با محمد درخشش، یک ایرانی رادیکال که سالها پیش رهبری یک شورش علیه انقالب قطب 1877سال 

درخشش از طریق فرانسه به  1877به عهده داشت، ارتباط برقرار کرد. در سال  1863ال سفید شاه را درس

واشنگتن مسافرت کرد و با نیروهای مخالف شاه ارتباط برقرار کرد. درخشش در آمریکا با کاتم نیز مالقات کرد 

ماس برقرار کند. ی ملی بود با دولت کارتر تو از کاتم خواست که وساطت کرده و از طرف او که عضو جبهه

کاتم به واشنگتن رفت و در آنجا پشتیبانی از خمینی را با شورای امنیت ملی ایاالت متحده در میان گذاشت. تقریبا  

-ی مالی بین آمریکا و فرانسه هر دو در رفت و آمد بودند، با مالقاتزاده، بدنبال پشتوانههمزمان، یزدی و قطب

در آنجا در تبعید بود، اولین کمک مالی از طرف معمر قذافی از لیبی به آنها هایی از خمینی در عراق که خمینی 

شد. تعداد زیادی سازمانهای دانشجویی ایرانی بصورت ی زمانی کارهای زیادی باید انجام میرسید. در این مرحله

تگاه ی دسا  کلیهکه تقریب شتراسر جهان بطور پراکنده وجود داهای دیگر مخالف شاه در سپراکنده و نیز گروه

ها و افراد تامین شود. اینها به غیر از ایرانیانی هستند که در رهبری انقالب خمینی بعدا  باید از بین این گروه

 بخشند.داخل کشور، انقالب را تداوم می

خمینی  ارصدر دائما  در کنزاده و بنیمراه قطبه ی برجسته اینگونه به اصطالح انقالبیون بود. او بهیزدی نمونه

( قرار داشتند و از مشاورین نزدیک ارج پاریس موقتا  مستقر شده بودشاتو در خلوهللا در نوفل)در زمانی که آیت

 خمینی در پاریس بودند.

یزدی بعنوان معاون نخست وزیر در امور انقالب شد، و در آن پُست تشکیل پلیس مخفی  1878بعد از فوریه 

پس از  1878ی خمینی شد، و در نوامبر د. پس از آن یزدی وزیر امورخارجهریزی کرحکومت خمینی را طرح

مت استعفا داد و به پشت صحنه رفت، با این هدف که کار گروگان ی ارودستهگیری داشغال سفارت آمریکا از این س 

 خمینی را مخفیانه رهبری کند.

کترا از انستیتو تکنولوژی ماساچوست بود. او به دریافت د 1858به آمریکا در سال  یاولین مسافرت یزد

(M.I.T نایل شد، سپس به دانشکده فارلیه در دانشگاه دیکینسون پیوست. با وجود اینکه یزدی جرایمی مانند )

نی لت نیوجرسی، به آسااُسن ویلیامز از اییتجاوز به زنان و جنایات سکسی دیگر داشت، اّما با کمک سناتور هر

سازمان »المسلمین را بنام ی آمریکایی اخوانیزدی شعبه 1863 سال ت آورد. دراقامت دایم آمریکا را بدس

تأسیس کرد، از آن به بعد یزدی که یک کارگردان سیاسی بود، به ترتیب سازمان دانشجویان « دانشجویان مسلمان

 اندازی نمود.ایرانی و سپس سازمان جوانان مسلمان را راه

وی اروپا ترک کرد و برای مّدت سه سال در فرانسه، آلمان غربی و دانشگاه یزدی آمریکا را به س 1864در سال 

امریکن در خاورمیانه است گذراند. در دوران سه سالی که یزدی در -آمریکایی بیروت که پایگاه اطالعاتی انگلو

طی، و مردم محی ی انگلیسی زبان  ا گزیستانسیالیزم، طرفداران زیستهای متفرقهزاده و گروهپاریس بود، با قطب

به هوستن تکزاس  1867اند، کار کرد. در بازگشت به آمریکا در شناسان که حاال پُشت جنبش خمینی صف کشیده

ایران  ی مردمرفت و به کارهای تحقیقی و آموزشی در کالج پزشکی بیلور پرداخت. توماس ریکس رابط کمیته

« شک دارم که او )یزدی( بکار تدریس مشغول است. من»گوید که:ی یزدی میدر دانشگاه جورج تاون درباره

های جوانان مسلمان و امثال سازمانوکرد، آمد، و با هر کسی مالقات میاو هر شش هفته یکبار به واشنگتن می

 هایش محتاط و مرموز بود.داد. و همیشه در مالقاتآنها را گسترش می

ارج از ایران بود، مالقات کرد، استاد علی شریعتی هایی که خولی مهمترین شخصیتی که یزدی در طول سال

، زیربنای جنبش اسالمی را مخصوصا  در میان «سوسیالیست اسالمی»ایدئولوگ اسالمی بود که دیدگاهش از 

مالی  یریزی کرد. شریعتی در کارش تنها نبود، او از بنیاد صلح برتراند راسل پشتیباندانشجویان ایرانی پی

مشهد به تدریس پرداخت و از آنجا پیروان انقالبی متعصب از بین محصلین دبیرستانها و  شد. در دانشگاهمی
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 ها بدور خود گرد آورد.دانشگاه

ی بازگشت به ایران با هم صحبت کردند. تصمیم بر این شد ، یزدی و شریعتی درباره1864در پاریس در سال 

ان رنه شود. رهبر یعنی شریعتی در مرز ورود به ایکه شریعتی زودتر به ایران برود  و بدنبال او یزدی روا

ی پلیس مخفی دستگیر شد و به یزدی خبر رسید که به ایران نرود. تقریبا  برای یزدی پانزده سال دیگر بوسیله

 طول کشید تا در راس گروه همراهی کننده خمینی به ایران بازگردد.

 

 

  



23 
 

 

 فصل دوم 

 «چگونه انگلیس شاه را سرنگون کرد»

 

دارد،  قیام  جریانمباررزه و ن تقریبا  مّدت یکسال است که در ایران شورش کنواست. ا 1879وست سال اگ

، دستایش کر« ی ثُباتجزیره»نوان ، وقتیکه کارتر در اول سال نو مسیحی از ایران بع1879از ژانویه  آشکار، 

 شروع شده.

ر را جانشین امیرعباس هویدا نخست وزیر کرد، اوضاع از یکسال پیش، یعنی از زمانیکه شاه، جمشید آموزگا

ایران  یرو به وخامت گرائیده. علّت اساسی انتصاب آموزگار به نخست وزیری، این بود که او پیشرفت و توسعه

 چنینها را بسوی کشاورزی جهت دهد. آموزگار همگذاری ، ُکند کرده و سرمایها در بخش صنعت و تکنولوژیر

رسید که مخصوصا  علیه مالها باشد. ولی در عوض ای در پیش گرفت که به نظر میبههدر مقابل آخوندها ج

عمال  کارزار را علیه خود دولت تشدید کرد. آموزگار پولی را که رژیم شاه به رهبران دینی بطور ماهیانه 

ه چیزی کواقع  درهای بیشترو تحریک در مساجد شد. کرد، یکجانبه قطع کرد، و این باعث ناآرامیپرداخت می

ی مسئولین وزارت اطالعات در های توهین آمیزی بود که علیه آخوندها بوسیلهباعث تحریک بیشتر شد، نامه

ها را هللا شریعتمداری حمله برد و ناآرامیی آیتپلیس به خانه 1879نشریات روز به چاپ رسید، و در ماه مه 

اه نسبت به آتشفشان در حال غلیان که در زیر پایش است کامال  رسید که شنظر می اّما به بیشتر شعله ور ساخت.

توجه است و همچنان به ساواک و مامورین مخفی اعتماد کامل دارد و این اشتباه بزرگش بود. کسی که مسؤول بی

های هم در سالی ساواک بود ژنرال حسین فردوست بود که دوست  زمان کودکی شاه بود و با امور روزانه

رفتند. بر طبق اطالعاتی که اکنون وجود دارد، فردوست برای حداقل سوئیس می 1ُرزیی ه مدرسهب 1831

ی خط انقالب خمینی بود و بدقّت بدنبال همدستانی در میان نیروهای گرداننده 1878یکسال تمام قبل از فوریه 

مدتها علیه شاه  ارتش کهد که بعضی از افسران ارتش و مسئولین وزارت اطالعات بود. فردوست مترصد بو

ها تصمیم آمریکایی»گفت که: اند، شاید قبول خواهند کرد که به انقالب اسالمی بپیوندند. فردوست به آنها میبوده

قبول  ان اوراسخن البتّه تعدادی« د.یما باید خود را نجات دهیم، به ما بپیوند»، بنابراین«اند که شاه را بردارندگرفته

 کردند.

ها صورت»اند. اشرف در کتابش بنام شاه و هم اشرف، ژنرال فردوست را یک خائن به رژیم شاه دانسته بعدا  هم

 ی ضد شاه شد.، گفت که بعد از قطع کمک ماهیانه به آخوندها، مساجد اکثرا  مرکز تظاهرات گسترده«در آیینه

 فرضا  باید منبع اطالعاتی باشد و ساواک، پلیس مخفی شاه، که ازسوی جای تعجب است که»اّما اشرف گفته که 

چه راهی را اند و تا چه حد فعال یچ گزارشی در مورد اینکه مالها همه چیز را در نظر داشته باشد و بداند، ه

االترین بایست بعنوان یک رابط در بفردوست میبه شاه داده نشد.  که دستگاه سلطنت را فلج کنند گرفته اندبکار 

من مطمئن هستم که فردوست اطالعات مهم را  اطالعات حیاتی را به برادرم منتقل کند. کرد، کهمقام عمل می

های آخر رژیم شاه، با خمینی در مذاکره و زد و داشت و در حقیقت او در عرض سالاز دید شاه بدور نگه می

 بند فعال بود.

دسامبر  المی خمینی است. درپلیس مخفی جمهوری اس« ساواما»امروز شایع است که فردوست یکی از رهبران 

تهمت نسبت  ی با آن. در رابطهندی فردوست در پاریس با قتل شاهزاده شفیق در ارتباط بودخانهکسانی از  1878

  دنباش تاین درس، که امیدوارم از صمیم قلب» گر بعد از کشتن شفیق گفت که شاه به یک مصاحبه ،به فردوست

1. Le Rosey 
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فردوست  1878های قبل ازفوریه ولی در ماه« است.ی آورو تهّوع حشیانهبسیار کثیف و رزیرا که این یک کا

 همیشه از اعتماد کامل پادشاه برخوردار بود.

، بعد از یک هفته مبارزات پراکنده در ایران، بدترین عمل تروریستی تاریخ رخ داد و بیش از 1879در اگوست 

ی وخیم در سینما رکس آبادان جان خود را از دست دادند. کامال  سوزدر یک آتش 1879اگوست  18نفر در  411

های سینما کامال  بسته شده بود تا کسی راه فرار از حادثه معلوم بود که سینما عمدا  به آتش کشیده شده است. درب

ما، زی سینها و پخش اتهام دخالت ساواک در آتش سورا به بیرون از سالن نداشته باشد. با شّدت یافتن ناآرامی

 سرویس خبرگزاری پاریس هم کارزار خود را شروع کرد.

ها را دودسته از نیروها هستند که این جریانات و شورش»گفت که :  1879خبرگزاری پاریس در هجدهم اوت 

 ناهگو مالکین کالن که مردم عادی و بی بنیادگرااّول نیروهای مذهبی  -کنندوری میکنند و از آن بهرهتحریک می

های خاص خارجی ها هستند که با گروهستیکنند. دّوم، آشوبگران و تروررا گول زده و از آنها سوءاستفاده می

 «شوند.تشویق به آشوب می ،که دشمن توسعه و پیشرفت ایرانند

بت ر صحها بیشتاند و در خیابانحال چند هفته است که نشریات ایرانی دشمنی خود را نسبت به انگلیس زیاد کرده

است که بسیاری از مردم قبول دارند که جنبش به رهبری خمینی و همراهی دیگر مالها بوسیله لندن ترتیب از این

ها در ایران به سی لندن را بمنظور پخش اخبار دائمی شورشبیبی ،داده شده است. مخصوصا  نشریات ایرانی

سازمان کارگران  1879دانند. در اواخر ژوئیه عامل اصلی میکشورور ساختن آتش قیام در شعله زبان فارسی و

بار سی در بخش اخبیبی»سی منتشر ساخت بر این مضمون که : بیای رسمی را در اعتراض به بیایران بیانیه

فارسی به ملّت ایران توهین کرده و به ایرانیان انتقاد کرده است، چون توسعه و پیشرفت کشور و مردم ایران را 

 «تواند تحّمل کند.ست انگلیس نمیدولت امپریالی

ه حمالت بنسبت حمله به دولت انگلیس در نشریات ایران بقدری زیاد شده بود که نشریات لندن مجبور شدند که 

مامور اطالعاتی سابق بریتانیا در تایمز لندن با توّجه خاص  فونت، لُرد شال1879اوت  21گو باشند. در پاسخ

های جاری وجود دارد، یک نظریه فکری بانهایت تعّجب زیادی برای ناآرامی در تهران توضیحات»نوشت: 

ا تواند شاهد یکس نمیداند، اّما در یک بررسی دقیق، معلوم شده که هیچتوطئه دولت انگلیس را در تداوم آنها می

ایران مقادیری پول  البتّه دولت»دهد که او ادامه می« دلیل منطقی برای این تئوری عجیب پیشنهادی ارائه دهد.

ای و بدون نام در سوئیس تعقیب کرده است. اّما محتمل است که این کار در اینجا )لندن( را در چند حساب شماره

 «نتیجه خواهد ماند.بی

قیام به رهبری رهبران شیعه، و بوسیله تظاهرات صدها هزار نفری کشاورزان  درمانده و سرگردان بیکار در  

یافت. مهاجرت از روستا به شهر نیز محصول سیاست اقتصادی دولت گ ایران تداوم میحاشیه شهرهای بزر

 در بین نیروی  یهای ساختمانی و عمرانی، بیکاری زیادآموزگار بود، که با متوقف کردن بسیاری از پروژه

نیز  متخصد و غیرمتخصد بوجود آورده بود و با مهاجرت کشاورزان از روستاها به شهرها، اینها یکار

 ،انقالبلی اصپیوستند. گردانندگان  ندگرفتای میهای شورشی که با هر حرکتی قدرت تازهتحریک شده و به گروه

 ه بودمساجد مرکز اجتماعات شد ،مالها در مساجد بودند. در تضاد با پلیس و مجریان انتظامی

د شر دیگر درسراسر کشور تکرار میپرداختند و در صدها شههای مشهور به سخنرانی علیه رژیم میهللا، آیت

یر ها سرازها جمعیت از مساجد به خیابانکردند. و در انتهای این سخنرانیسواد را تحریک و تهییج میو مردم کم

 کردند. این جریانخواندند و تکرار میهللا خمینی که در تبعید بود، میشدند و شعارها و عباراتی را از آیتمی

 اندیش درمانده و احساساتیسازی بود، که کشاورزان سادهی فرقهنبود، بیشتر یک پروسهیک انقالب سیاسی 

مذهبی  یجمعی فرقهکننده، تغییر شکل داد، که شباهت به خودکشی دسته نابود ایرانی را به سیاسی کارهای خود

ها به ی مالی، بوسیلهجیم جونز اّما در سطح یک کشور بود. وقتیکه گروهی از مرتجعان مذهبی و بعضی تریاک

رسم مذهب شیعه که قرنهاست از آن )شوند و به بهشت خواهند رفت، آنها گفته شود که با کشته شدن شهید می
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یشتر تحریک پیمایان را براه ند، دشپلیس کشته می در بیشتر بوسیله. بنابراین هر چه ق(انداستفاده کردهءئمالها سو

لمین روز بعد از هر مرگ، یک راهپیمایی دیگر به هس رسم شیعه، در چکرد. و سپس براسامیبه تظاهرات 

 1879ی چهل روزه که از بهار اش موج کشتار جدید بود. این دورهشد، که نتیجهیادبود آن کشتار ترتیب داده می

از اینکه باالخره، بعد  1879شروع شده بود، در طول تمام سال با سرعت و شّدت بیشتر ادامه یافت. در سپتامبر 

حت های ارتش تها به تظاهرات پرداختند، شاه بوسیله بعضی از ژنرالها نفر چندین روز مداوم در خیابانمیلیون

فشار قرار گرفت که حکومت نظامی برقرار کند. این حکومت نظامی فقط به عنوان نقض حقوق بشر از جانب 

لیس الملل نگران بود، بلکه سفیران آمریکا و انگعفو بین تنها از گزارشتبلیغ شد. شاه نه علیه شاه المللعفو بین

در  تهران نیز متحدا  به او اولتیماتوم دادند که اگر حکومت نظامی برقرار کند، موقعیتش در انظار جهانی بشدت 

صدمه خواهد دید. از این جهت تردید زیاد شاه برای محکم ایستادن در برابر این رهبران مذهبی)مالها( تحریک 

ها را در کنترل خود گرفته بودند. های تظاهرات و کشته شدنکننده، آنقدر به آنها نیرو داده بود که مرتبا  حرکت

ای هشاه اکنون با برقرار کردن حکومت نظامی نه فقط با مردم هموطن خودش درگیر جنگ شده بود بلکه با دولت

هایی شروع شده بود. در جمعه هشتم سپتامبر قدرت ن بهررویس نیز درگیر جنگ خواهد بود، آمریکا و انگل

، شاه غالمعلی اویسی را مسوول حکومت نظامی معرفی کرد. او قبال  در راس گارد شاهنشاهی یکی از 1879

افراد برجسته و مهم ارتش شاه بود و به جنگجویی نیز شهرت زیادی داشت. بدالیل معلوم بسیاری از مردم، با 

نظامی از رادیو و تلویزیون، آنرا نشنیده گرفتند و به تحریک رهبران قیام مردم وجود اعالم برقراری حکومت 

روز ها آمدند، زد و خورد بین پلیس و نیروهای تظاهرکننده درگرفت و همانروز به خیابانها بعد همانساعت

ه ه وارد مبارزشهرت یافت. شا« ی سیاهجمعه»حدود پانصد نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند، که این روز به 

گرد نبود. گرچه شاه هنوز حاضر به مصالحه با مردم بود، اّما از مصالحه دیگر شده بود و حاال دیگر راه عقب

 شد.خبری نبود.و تردید در تصمیم او خیلی گران برایش تمام می

س اله نویشایع شد که کاخ سفید تصمیم گرفته که شاه را ازقدرت بردارد. سرمق ،روز بعد از کشتار جمعی

بینی شاه برای در روزهای اخیر آشکار بود که محاسبه و پیش:»د الگورس گزارش داد که ماریفرانسوی، پال

رو مذهبی شیعه برای آشتی ملی و برطرف کردن اختالفات، به شکست خواهد مصالحه کردن با نیروهای میانه

توانست بیش از این صبر کند و مت نظامی، نمیانجامید. و تمام شواهد نشان میدهد که شاه برای برقراری حکو

 اش مورد بحث است. ودر میان متحدین طوالنی مدت آمریکایی اش آشکاراکه کنار گذاشتنبخوبی دریافته بود 

ی از خارج از ایران، دو موسسه« ی گردانندگان واشنگتن در حال آماده شدن است.های دیگری در دایرهراه حل

-میکس نکردند. هیچور میسی بخصوص جنگ مردم علیه شاه را شعلهبیی.پی( و بیشرکت نفت انگلیس )ب

دولت ایران و کنسرسیوم نفت به سرکردگی شرکت نفت انگلیس برای قرارداد  1879دانست که در طول تمام سال 

-کودتای انگلو بعد از 1853ساله بود که در سال  25کردند. مذاکرات برروی تجدید قرارداد جدید نفت مذاکره می

 1879امریکن و برگرداندن شاه به تخت سلطنت، منعقد شده بود و اکنون رو به پایان بود. این مذاکرات از ژانویه 

مذاکرات شکست خورد و بجایی  1879شروع شده و در طول تمام سال ادامه یافت، ولی در ماه اکتبر 

فتند که با رد قرارداد نفت و عدم قبول آن از طرف ایران، گنرسید.ایرانیانی که در جریان این مذاکرات بودند ، می

گذارد. اگرچه شرکت و در تنگنا می های آینده دولت ایران را تهدید و ارعاب خواهد کرددولت بریتانیا در سال

ز میلیون بشکه ا 5میلیون بشکه و حداقل  9نفت انگلیس )بی.پی( و متحدین او اجازه داشتند که روزانه حداکثر تا 

این دولت ایران   بنابر بستند.میلیون بشکه قرارداد می 4تا  3خریداری کنند، اما فقط  1879نفت ایران را درسال 

سعی کرد که نفت را مستقیما  بفروشد، که در  از طرفی ظیم کند ود که بودجه خود را بر آن اساس تنبومجبور 

 راه موفق نیز شد.این

ی اقتصاد ایران با بریتیش قالب، شاه و شرکت ملی نفت ایران برای آیندهدر اوج ان 1879اکنون، در اکتبر 

ی ارد مذاکره شدند. بی.پی سریعا  درخواست شرکت نفت ایران را برای قول خرید نفت ایران به اندازهاپترولیوم و
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آینده میخواهد  که ایران پیشنهاد کرد، رد کرد، اّما درخواست کرد که حق دارد انحصارا  هر میزان و هروقت در

نفت بخرد. شاه و شرکت ملی نفت ایران آخرین پیشنهاد شرکت نفت انگلیس را تماما  رد کردند. شاه درنظر داشت 

کامال  آزاد خواهد بود که قانون فروش  1878وقت ایران درسال را در کشور آرام کند، آنمردم که اگر بتواند قیام 

های فرانسه، اسپانیا، و برزیل و که نفت ایران را به شرکت یتواندسپس مو  کردهآزاد  از کنسرسیوم فت ران

اگر »نوشت: 1879المللی در سپتامبر ی کیهان بینبسیاری کشورهای دیگر مطابق نرخ روز بفروشد. سرمقاله

خواهند که در قرارداد نفت انعطاف بیشتر از خود نشان دهند، احتماال  وقت آن برای کنسرسیوم و بی.پی نمی

ساله  25بازبینی مشارکت « دوباره بازنگری کند. ها با این شرکت  را ران فرارسیده که تمام قراردادهاولت اید

یران دهد که این رابطه برای ای پنجاه ساله با بی.پی که اکنون پایان یافته، نشان میبا کنسرسیوم و نیز رابطه

ت را ی نفریزی کند که ادارهی آینده باید برنامههابخش نبوده است. شرکت ملی نفت ایران برای سال رضایت

مان زی شرکت ملی نفت قرار گیرد، و همگذاری در نفت به عهده کلیه وظایف سرمایه وعهده بگیرد. تماما  خود به

 اکنون .گرفتخواهد دراختیارخود شرکت ملی نفت ایران  را نیزهای نفتی منافع جذب بازار سودآور تمام فراورده

 ؟ریا خی مدیریت صنایع نفت ایران این سوال مطرح است که باالخره وقت این تغییر فرارسیده است زدندر 

تقریبا ، همزمان با این مذاکرات، اولین آثار ناآرامی و اعتصاب کارگران صنعت نفت شروع شد و استخراج نفت 

مذاکرات شرکت نفت انگلیس و ایران ی بسیار نازلی رسید و کند شد. در وسط درجه به 1879چندین بار در سال 

الی ناگهانی تبدیل به یک کا بطور ، این سرمایه عظیم، که مهمترین دارایی ایران نیز بود، بوسیله کنسرسیوم

کنند. یداپبتوانند به قرارداد سودآورتری دستیابی شرکت نفت انگلیس وکنسرسیوم ارزش شد تا بدینوسیله بی

 اندنیروهای رادیکال که توسط بنیاد صلح برتر یشرکت نفت اکثرا  بوسیلهگران کارنیمی از براساس گزارشات، 

سازماندهی شدند. اّما در نشریات آمریکا حتّی یک سطر  برای اعتصاب،ندراسل به خوزستان فرستاده شده بود

 بسیاریدر طول تمام دوران انقالب، در مورد جنگ دولت ایران با شرکت نفت انگلیس، بچاپ نرسید. همزمان 

ی بریتیش پترولیوم ترتیب داده شد که گروهی شد. حتّی یک پرواز بوسیلهها از ایران بخارج برده میاز سرمایه

داران یهودی و بانکداران و تجار ایرانی بودند از صاحبان سرمایه را از ایران خارج کرد. در میان آنها سرمایه

 ن انگلیسی و شرکت نفت انگلیس ارتباط فامیلی داشتند. داراکه از قرن نوزدهم بعضی از آنها با سرمایه

تر، بطور تاریخی همیشه ارتباط بین تاجرهای بازار و رهبری شیعه برقرار بوده از سویی دیگر، در بخش پایین

ا ها بهای تجاری براساس نیاز تجار بازار به وام، قراردادهای سیاسی و اقتصادی به نفع بازاریاست. و بانک

-یننشها از قدیم از ایران به شیخکردند و تجار از قدرت زیادی برخوردار بودند. همچنین بازاریرقرار میآنها ب

د های یهودی ثروتمنکردند. و در بین آنها تجار و فامیلفارس و کشورهای عربی همسایه، پول قاچاق میهای خلیج

هها دبیرون بردن داران قادر بودند که با رمایهو با قدرت عظیم اقتصادی  تجارت فرش ایران نیز بودند. این س

 میلیون دالر پول از ایران در ظرف چند ساعت، اقتصاد ایران را به هرج و مرج بکشانند.

 یگزارش داد که در ماه اکتبر به تنهایی بیش از هفتصد میلیون دالر پول بوسیله 1879نیویورک پُست در اکتبر 

کدام از این اتفاقات بدون چراغ سبز از طرف دولت انگلستان، شده است. هیچی یهودیان از ایران خارج جامعه

 داد.کردند، ُرخ نمیفارس و ایران دنبال میکه ماموران اطالعاتی او با دقت زیاد جریانات را در خلیج

اطی که فارس بعنوان راهی ارتبها تجارت و قاچاق مواد مخدر را در خلیجهمچنین برای مّدت دو قرن انگلیسی

اند. از همین کانال نیز در در بین مثلث طالیی خاور دور، آسیا، و غرب قرار دارد، در کنترل خویش داشته

های زیادی دوران قیام مقدار زیادی اسلحه و مهّمات به ایران، برای قیام کنندگان بطور قاچاقی وارد شده و پول

بود که شاه آخرین  1879تا اوایل نوامبر  1879سپتامبر نیز از ایران خارج شد. در این مّدت یعنی بین اواخر 

 ی خود با انگلیس را از دست داد. فرصت برای محکم کردن رابطه

ون اند که رژیم شاه را سرنگمردم ایران بخوبی میدانستند که آخوندها به پشتیبانی انگلیس مصمم 1879در اکتبر 

تصمیم گرفته بود که با دولت انگلیس آشکارا و مستقیما   کنند. این موضوع در تهران بحث روز بود. اگر شاه
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شاه  یبایست بوسیلهداد. این استراتژی میوارد چالش و مشاجره شود، احتماال  شرکت نفت انگلیس را شکست می

ریالیست ی امپبا اعالم اینکه امنیت ایران بعلت توطئه علنا «را انقالب خود»شد مبنی بر اینکه بکار گرفته می

« یاهارتجاع س»بود که روحانیون را بعنوان بریتانیا و بی.پی در خطر است، بیان کند. در آن صورت او قادر می

خود جلب کند. اما مدیریت  را بسوی های سیاسیعرفی کرده و بسیاری نخبهمباشند، که در خدمت دولت لندن می

ط و روشنفکر را، به امید اینکه شانس خود ی متوساطرافیان شاه در عوض تعداد زیادی از طبقهضعیف سیاسی 

یط ی جهانی نیز، برای شاه شرادر صحنهد، بسوی خمینی بنیادگرا سوق داد.را در انقالب با روحانیون آزمایش کنن

رفت گآماده بود که یک کودتای سیاسی علیه بریتانیا انجام دهد. این در صورتی بود که او بطور ناگهانی تصمیم می

لی اعالم کرده و خودش شخصا  برای تمام نفت ایران در جهان را م ی کنسرسیوم هترولیوم و بقیکه بریتیش پ

پایان رسیده بود و کشورهای فرانسه، آلمان غربی و ژاپن، هرگونه  ساله به 25بازاریابی کند. چون قرارداد 

اتفاقی  بستند. )مانندای با ایران میهگرفتند و قراردادهای جداگاندرخواست انگلیس برای تحریم ایران را نادیده می

 در زمان مصدق افتاد.( 1851 سال که در

 1879 د. اواخر اکتبراش همچنین آماده بودند که شاه را علیه خمینی پشتیبانی کنناتحاد جماهیر شوروی و متحدین

ت رای تولدش دریافهای تبریکی ب، و از بسیاری سران کشورهای اروپای شرقی تلگرامفبرژن دنیشاه از لیو

 کرد.

 1879در پیامش به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین شوروی و همسایگانش تاکید کرده بود. در  نفژبر

ت ها در ایران اسامریکن را مبنی بر اینکه مسکو باعث ناآرامی-خبرگزاری تاس از مسکو گزارش خبری انگلو

ا  بخصوص باید در -یآ-در ایران را، رئیس سازمان سیهای حاضر دالیل ناآرامی:»بسرعت رد کرد و نوشت 

ی ههای رئیس سیا، استنسفیلد ترنر دربارتاس خاطرنشان ساخت که برچسب« سیاست کشور آمریکا بررسی کند.

الپوشانی برای رد گم کردن ماموران اطالعاتی و  تبلیغات»ها در ایران یک به ناآرامی دننقش شوروی در دامن ز

 «ران است.آمریکا در ته

 1879سپتامبر  27دقت زیرنظر داشت، در دولت عراق در همسایگی ایران، که مخالفت خمینی علیه شاه را به

اش تحت نظر قرار گرفت. نه تنها عراق هللا )خمینی( در نجف شهر مقّدس عراق در خانهوارد عمل شد، و آیت

الب روحانیون بعدا  به جهان عرب سرایت کند، بلکه بسیاری از کشورهای عربی که ترس از آن داشتند که انق

 ها پشتیبانی کنند، اّما شاه بطور جدی وارد عمل نشد.حاضر بودند که شاه را علیه مذهبی

.بی.سی چندین دوجین بی 1879اگر خبرگزاری بی.بی.سی نبود، خمینی وجود نداشت. در درازنای تمام سال 

ی وقت خارجی و گاهران فرستاد، این خبرنگاران بعضی افراد نیمهای سراسر های و روستا  هاشهر خبرنگار به 

هایی بودند که در استخدام سازمان جاسوسی بریتانیا بودند و بعنوان مامورین اطالعاتی انگلیسی برای انگلیسی

ار گی کوچکی در هر جا، خبرنکردند. به محض وقوع هر حادثهبه ثمر رساندن انقالب خمینی در ایران فعالیت می

کرد، و در ظرف مدت چند ساعت بخش بی.بی.سی در محل خبر را به مرکز بی.بی.سی در تهران مخابره می

کرد. بی.بی.سی به بلندگوی نمایی آن حادثه را در سراسر ایران پخش می فارسی زبان بی.بی.سی، با بزرگ

اد بدون دی پلیس در ایران رخ میسیلهشان تبدیل شده بود. و هر روز جنایات خونینی را که بوانمالها و پشتیبان

شد. میداده ن تگویی به این گزارشایچ شانس پاسخکرد و به دولت ایران هبررسی درستی و صحت آن گزارش می

دشمنی خود علیه شاه را اظهار  داد کهها وقت میهایی مانند ابراهیم یزدی، بی.بی.سی ساعتچیبه تبلیغدرعوض 

 وپخش می شد. شدی وافر گوش داده میبا عالقه ی دشمنان شاه در ایرانا  بوسیلهتمام انشار. و گفتندکن

هللا خمینی را بطور کامل پخش وار آیتهای توهین آمیز و دیوانه، بی.بی.سی سخنرانی1879در اواخر پاییز 

پخش اخبار  ، شاه اعالم کرد که چنانچه بی.بی.سی1879های نوامبر و دسامبر کرد. چندین بار در ماهمی

اش را متوقف نکند علیه لندن تالفی خواهد کرد. یک بار نیز تهدید کرد که روابط دیپلماتیک ایران را مغرضانه

با بریتانیا قطع خواهد کرد. اّما دولت انگلیس قانونا  استناد کرد که بی.بی.سی یک شرکت خصوصی است و دولت 
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سفیر بریتانیا را در تهران فراخواند و به اعمال بی.بی.سی  حداقل، بار هیچ نفوذی بر روی آن ندارد. شاه دو

ار کرد، ولی کگاهی دولت ایران یک خبرنگار بی.بی.سی را اخراج میاعتراض کرد، ولی هیچ سودمند نبود. گاه

 دیگری نکرد.

سی اجازه ی آبادان این سوال را در مجلس مطرح کرد که چرا به بی.بی.حسین دانشی نماینده 1879نوامبر 31در 

کس از اعضای مجلس نقش داده شده که نقش تحریک کننده در مبارزات مردم را داشته باشد، اّما قبل از او هیچ

یک نگاه به حوادث و اتفاقات جهان در سال گذشته نشان »زیر سوال نبرده بود. دانشی گفت بهرا بی.بی.سی 

بی.سی بی. بینید کهنابراین جای تعجب نیست اگر میی تجزیه ایران در دست است، بی موذیانهدهد که نقشهمی

اش بزبان فارسی در روز، جز تحریکات برای بهم ریختن اوضاع ایران و هرج و مرج هیچ برنامه هدر ضمن س

ی دیگری ندارد. او گفت بریتانیا این روباه پیر، دیگر قادر نیست برای خودش غذا فراهم کند و بدنبال این برنامه

های سیاسی را روشن چرا دولت واقعیت»دیگران تغذیه کند. سوال من از اعضای دولت این است که: است که از 

ده کند و چرا پرراه افتاده است، آگاه نمیی وقایع سیاسی در جهان که علیه ایران بهکند و چرا مردم را دربارهنمی

چرا در حقیقت بی.بی.سی به این  دارد؟رنمیچشد، بی چپاول منابع ایران را میهزنگلیس که هنوز مای از نقشه

 «ی بالفعل انقالب در ایران شده است؟شّدت هماهنگ کننده

ی بی.بی.سی، مالهای تهران همزمان قادرند در شهرهای ایران که هزار ساعت بوسیله 24ظرف مّدت کمتر از  

های کرد و به نیروها و فرقهه میکنند. در پاریس خمینی نوار آماد مایل از هم فاصله دارند، تظاهرات برپا

ها بریزند. در ظرف چندین ساعت، دستورات او دقیقا  با صدای خودش داد که به خیابانطرفدارش دستور می

 شد.بزبان فارسی از مراکز بی.بی.سی در لندن، به سرتاسر ایران پخش می

پخش شایعاتی کرد از قبیل: شاه  شروع به 1879بی.بی.سی بعنوان بازوی مخصوص دولت انگلیس، در دسامبر 

از کشور فرار کرده، یا تخت پادشاهی را به پسرش واگذار کرده، و یا شاه دیوانه شده است. در دسامبر تهرانی 

 کند. یکوزیر اطالعات ایران بی.بی.سی را متهم کرد که کارکنان شرکت نفت را به اعتصاب تحریک می

اخراج شد.  ده است، از ایرانیی بعلت اینکه گزارش داد که شاه بقتل رسخبرنگار یونایتدپرس وابسته به بی.بی.س

ی یک مردم ایران در آن ماه برای مّدت کوتاهی واشنگتن پُست گزارش داد که بی.بی.سی بعنوان دشمن شماره

آید و دولت نظامی غالمرضا ازهاری بی.بی.سی را برای کنترل پخش اخبار تحت فشار گذاشته به شمار می

 . اّما دیگر خیلی دیر شده بود.است

غ جنگ روانی از خود بسازند و پخش کنند. مثال  یکبار در خالل رود میل نبودند که بهدشمنان دینی شاه بی

ند خواستوقتیکه مالهای بنیادگرا نتوانستند که آشوب را به حّدی که می 1879تظاهرات درتهران در دّوم دسامبر 

ی تفنگ ماهرانه آماده کرده و از مساجد ا و گریه و زاری و با صدای گلولهبکشانند، نواری پر از سروصد

در  ی تظاهرات دّوم دسامبری بلندگو پخش کردند. چندین ساعت بعد خبرنگاران بی.بی.سی، همان برنامهبوسیله

د، مردمی روز بع  کرد.رسید، پخش میگوش میایران را که سروصدای وسایل الکترونیکی مالها نیز در آن به

هایشان بطرف محل تظاهرات روز قبل آمدند، رنگ سرخ را که بدستور مالها بجای خون برروی که از خانه

های این چنینی که برروی احساسات مردم ایران کس میداند که تاکتیکها ریخته شده بود، دیدند.همهآسفالت خیابان

گاه ابداع نشده بود. در واشنگتن، اکنون، آخرین دستور سواد و ناآی مالهای بیبدرستی تاثیرگذار بود، بوسیله

هللا بجای شاه، داده شده بود. در ماه نوامبر دولت کارتر اعالم کرد که جورج بال از کمیسیون ترای جانشینی آیت

لترال و از جامعه بیلدربرگ را در راس گروهی بعنوان سرپرست مخصوص شورای امنیت ملی آمریکا، به 

 فارس ماموریت داده است. ایران و خلیج

جورج بال که از مدتّها پیش بعنوان ُمبلغ حقوق بشری مافیایی ضد شاه مشهور بود، حامل اعالن علنی مرگ 

رقرار و با مخالفین رژیم تماس ب ندپشتیبانی خود را از شاه قطع ک رژیم پهلوی گردید، و پیشنهاد کرد که آمریکا

ات سران کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی در گوادلوپ، ، در مالق1878در اوایل ژانویه  کند.
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کند که شاه را در قدرت نگه دارد. با دولت ایاالت متحده رسما  به متحدین خود اعالم کرد که دیگر سعی نمی

 ود.ر شبر روی میز، از این به بعد فقط نیاز به زمان بود تا شاه از سلطنت برکنا« ورق مهّم اسالمی»گذاشتن 

وشت: ن« پاسخ به تاریخ»شاه ایران، در روند بازتاب حوادثی که رژیم او را نابود کرد بعدا  در کتاب خاطراتش 

واستند خها میخواستم که بدانم ولی اکنون برای من روشن است که آمریکاییدانستم، شاید هم نمیدر آن وقت نمی»

-ی آمریکا میود که مبلغین حقوق بشر در وزارت خارجهچیزی ب ن آنکه رژیم من سرنگون شود. مطمئنا  ای

گوییم ظاهرا ، زیرا خواستند، و ظاهرا  سایروس ونس مسوول وزارت خارجه توافق کرده بود. به این دلیل می

ی شکاف در دولت کارتر بر سر سیاست ایران و امیدهایی که مقامات وقت به من، هیچ مطلبی دربارههیچ

 «اسالمی بعنوان پناه بردن در مقابل هجوم کمونیستها بسته بودند، گفته نشد. آمریکایی به جمهوری

برای مثال، زمانی که کارتر بطور ناگهانی تصمیم گرفت که جورج بال معاون سابق وزارت امور خارجه را »

ر باید سیاست کارتای از این به کاخ سفید فرا بخواند و او را مشاور خود در امور ایران تعیین نماید، به چه نتیجه

برسیم؟ من فقط میدانستم که جورج بال دوست من نیست و او بر روی گزارش مخصوصی در مورد ایران کار 

گیرد، من من اطالع نداد که این گزارش چه موضوعاتی در مورد ایران را در بر میکند. هیچکس اصال  بهمی

ا را خواندم و آنچه را که شک و تردید داشتم، برایم تایید شد. ها بعد درتبعید آنهاش نداشتم. ماهحتی کاری به نتیجه

 «هایی بود که میخواست مرا و نتیجتا  کشورم را کنار بگذارد.بال در بین آمریکایی

شد. فرانسه و آلمان غربی بخوبی آگاه بودند که رژیم خمینی بطور  در این لحظه، نقش فرانسه نیز حیاتی و مهم

د افتاد. آنها همچنین ی نفت نیز برایشان به خطر خواهارس را ناآرام خواهد کرد. و تهیهی خلیج فجّدی منطقه

اقیانوس  یای بیش نیست که ارتش آمریکا موقعیت خود را در منطقهند که استفاده از کاربرد خمینی بهانهدانستمی

فع خود برهم زند و به نظر هند گسترش داده و در این حالت ممکن است که تعادل استراتژیکی جهان را به ن

پاریس و بن این احتمال هست که به جنگ جهانی سوم نیز بیانجامد. از دیدگاه دولت فرانسه خمینی کارت خیلی 

 امد.ی تمامی خاورمیانه بیانجپاشیدگی و تجزیهناپایداری برای این بازی سیاسی بود، و احتمال داشت که به از هم

وقتی  باید از آن پشیمان باشد.کرده بود که ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه می فرانسه قبال  یک خطای احمقانه

اش زندانی کرده بود، فرانسه بدون هیچ توجیهی به خمینی هللا خمینی را در نجف در خانهکه دولت عراق آیت

ه بود که تن گفتپناهندگی داد. بر طبق گزارشی، تصمیم فرانسه با مشورت شاه انجام گرفت، او به ژیسکار د س

پاریس ممکن است بهتر بتواند حرکات خمینی را کنترل کند، تا اینکه در یک کشور عربی مانند لیبی مستقر شود. 

بخشی بخاطر خودش، دولت فرانسه به خمینی اجازه ورود به کشور فرانسه را داد و در نوفل لو  البتههردلیلی،به

المللی هللا آوازه جهانی یافت، و با نشریات بینآیت 1879تبر شبه در اکشاتو، نزدیک پاریس مستقر شد. یک

های الکترونیکی را کم اهمیّت گرفته بود. رفت و داد. دولت فرانسه تاثیرپذیری رسانهروزانه مصاحبه انجام می

یبات آمدهای مداوم ماموران آمریکایی و انگلیسی در محل اقامت خمینی ادامه داشت، اینها آخرین قرارها و ترت

کردند. در میان مهمانان خمینی رمزی کالرک دادستان کل سابق ایاالت هللا برقرار میرا برای انتقال قدرت به آیت

متحده، جوزف مالون رئیس پیشین سازمان سیا در بیروت که رابطه نزدیکی هم با سازمان جاسوسی بریتانیا 

یورک است و بسیاری افراد دیگر نیز بودند. داشت، زیگموند ناگورسکی، که عضو شورای روابط خارجی نیو

اش دینرسید. اّما فرانسه و متحی خاورمیانه غیرقابل توقف به نظر میآمریکایی برای تجزیه – یسناریوی انگلیس

شاه ، شاپور بختیار را که یکی از اعضای مورد  1878گرفتند. در ششم ژانویه آخرین شانس خود را بکار می

وزیر معرفی کرد. دولت بختیار آخرین امید برای جلوگیری از هرج و مرج بود بعنوان نخست ی ملیاحترام جبهه

یی گرا از احترام باالی نزدیکی با فرانسه داشت و بین ایرانیان ملیدکتر بختیار خودش رابطه در ایران بود.

زندانی شده بود، ولی هیچ برخوردار بود. او در زمان شاه بخاطر نقشی که در میان مخالفین دموکرات داشته 

تماس و ارتباطی با روحانیون بنیادگرا و مرتجع نداشته است. در دوران جنگ دّوم جهانی، او در نیروهای آزاد 

ی ها جنگیده است، و پسرش حاال از اعضای مامورین اطالعاتی فرانسه است. حال به عهدهفرانسه علیه نازی
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م ترتیب دهد تا از لغزش قدرت بدست مالهای قرون تاریک اندیشی بختیار است که یک وفاق ملی با فکر سلی

توانست جلو خمینی را از رسیدن به قدرت جلوگیری کند. اگر او توانسته بود دولتی را تشکیل دهد، شاید می

کرد. دولت فرانسه و تمام متحدین کشورهای اروپای غربی ی شاه محسوب نمیکس او را دست نشاندهبگیرد، هیچ

شارلز  1841 وقتی در سال:»اش گفت بینهاند. بختیار در یک مصاحبه بعد از تشکیل کشدحاضر به کمک او نیز

 .«مطمئن نبود شخود باال رفت که به لندن برود، او نیز نسبت به موفقیتساده ی هواپیمای  دوگل از پلکان 

ه ی ملی گروتّحد شده بودند. جبههی ملی با هم محدود دو هفته پیش بختیار و داریوش فروهر عضو دیگر جبهه

تاسیس شده است. از  1841های دهه اصلی مخالفین غیر روحانی شاه است که توسط محمد مصدق در سال

وزیر صدیقی برای تشکیل کابینه های نخستدرخواست شده بود که از تالش 1879فروهر در اواخر دسامبر 

وم ژانویه وزیری را به تن کرد. در سسپس بختیار شنل نخست پشتیبانی کند، اّما کوشش صدیقی بجایی نرسید، و

های جهان درخواست کرد که از بختیار برای تشکیل یک لیندون اچ الروش در آمریکا، از تمام دولت 1878

 دولت مشروطه قانونی پشتیبانی کامل کنند.

ی از خود نشان داد که نگذارد وزیر خدمت کرد، او شهامت زیادای که بختیار بعنوان نخستدر طول پنج هفته

ی ملی هی ملی کریم سنجابی، از جبهایران به مغاک خمینی گرفتار شود. بدلیل همین تالشش او توسط رهبر جبهه

واند موفق تطلب بود که پیشاپیش تصمیم گرفت که بختیار نمیساده اندیش فرصت کاخراج شد، کریم سنجابی ی

 و با خمینی قرارداد اتّحاد امضا کرد. شود و در عوض به پاریس مسافرت کرد

ی خمینی خدمت کرد تا اینکه مجبور به مّدت کوتاهی بعنوان وزیر امور خارجه)به پاداش آن، سنجابی بعدا  به

اش گرفت، و او را ترغیب کرد که از استعفا شد و یزدی پُست او را پر کرد.( بختیار به اشتباه سنجابی خنده

 یاگر کریم سنجابی که مرا بطرز خیلی مضحکی از جبهه»و به گروه بختیار برگردد. خمینی قطع رابطه کند 

نه را قبول کند، اوضاع بهتر خواهد شد. این پُست برای طالسلملی کنار گذاشته است، مقام ریاست شورای نایب

 ولی سنجابی قبول نکرد. « او در نظر گرفته شده است.

 وزیر با شاه به توافق رسید. شاه از اینکه کنترل کامل ارتشی نخستبوسیلهبختیار همچنین در مورد کنترل ارتش 

را به بختیار بدهد اکراه داشت، بنابراین خواستار ابقای تشریفاتی عنوان رئیس کل نیروهای مسلح گردید. برای 

د و یس ارتش بونرال فریدون جم که قبال  رئژاینکه بختیار هم موقعیت خود را در نیروهای مسلح محکم کند از 

ی شاه کنارگذاشته شده بود، درخواست کرد که از خارج به ایران برگردد و پ ست وزارت یک سال قبل بوسیله

تیبانی کرد که از پشدفاع را بعده بگیرد. جم بسیار مورد احترام نیروهای مسلح بود و به بختیار بخوبی کمک می

ی مجلس تایید شد، او یک سری کارهای رفرمی را بوسیله ارتش برخوردار باشد. به محض اینکه دولت بختیار

شروع کرد، که از آن جمله، او تمام منافع شرکت نفت انگلیس و کنسرسیوم را در ایران ملی اعالم کرد، حکومت 

نظامی را لغو کرد، ساواک رژیم شاه را منحل کرد، ایران را ازسازمان سنتو بیرون کشید و اعالم کرد که ایران 

نخواهد بود. او همچنین اعالم کرد که اردشیر زاهدی را از مقام سفیر « ژاندارم منطقه در خلیج»بعنوان دیگر 

 ایران در آمریکا کنار خواهد گذاشت.

داستان زاهدی بسیار شگرف است. گرچه زاهدی بعنوان سفیر شاه به واشنگتن منصوب شده بود، اّما چند ماه قبل 

بود، تا دائما  در کنار شاه باشد. بسیاری افراد منجمله فریدون هویدا سفیر پیشین  از انقالب او به تهران برگشته

-ی خمینی بوده است، و از موقعیتش برای اطالعایران در سازمان ملل اشاره کردند که زاهدی بخشی از توطئه

اّما آنچه که واضح است کرده است. معلوم نبود که شاه به او اعتماد داشت یا نه، رسانی غلط به شاه استفاده می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ز کرده. و ااست که زاهدی روزانه یک یا دو بار با زبگنیو برژینسکی در واشنگتن تلفنی صحبت میاین

شد. همزمان دیوید ا عران نزدیکترین طریق زاهدی مداوم دستورات برژینسکی به شاه تحت محاصره، منتقل می

متخصد در امور »دوست برژینسکی، مسئول ترتیب دادن گروهی از مشاورین نزدیک و طرفدار خمینی و 

بودند. ا عران همچنین بعنوان  شد. این گروه شامل مروین زونیز، ریچارد کاتم، جیمز بیل و مانند اینها« ایران
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 خارجه کار کرده بود. امور رابط با واران کریستفر و رمزی کالرک )رئیس سابق کریستفر( در وزارت

ه دائما  علی های رادیکال پشتیبان خمینیدرگیر بود، از یک طرف مالها و چپ بختیار با دو گروه از مخالفین

هدید ت ومرتبابه شاه وفادار بودند بشدتکار که های محافظهظامی، نکردند، و از طرف دیگربختیار تحریک می

قادر  ،که از نظر سیاسی ناآگاه بودند ییهاکردند. ژنرالشاه میاز به کودتای نظامی علیه بختیار و به پشتیبانی 

رف شاه و طدر انتظار دستورات از بدین جهت کند، نبودند که باور کنند که دولت آمریکا از خمینی پشتیبانی می

پیوست. مابقی ارتش نیز منتظر آن بودند که به خمینی نبودند که کودتا کنند، که اصال  بوقوع « هاییآمریکا»

 بپیوندند.

که  ردبدست آوعضی نیروها بختیار مرتبا  در حال مذاکره با نیروهای مختلف بود تا شاید یک اتحاد مطمئن با ب

حترام هللا شریعتمداری که از اآخر شانس موفقیت برایش وجود داشت. آیت یاز دولتش پشتیبانی کنند. و تا لحظه

ولت دوران ن دی پشتیبانی از بختیار بعنوازیادی برخوردار بود، اشاره کرد که او چندین میلیون از پیروانش آماده

ند. ود را اعالم کردی ملّی و تعداد بیشماری از اعضای ارتش نیز موافقت ختعدادی از اعضای جبهه انتقال هستند،

ته گذشتاریک  وقت ایران به قرون و دورانآنبه نظر بختیار اگر روحانیون اداره ایران را بدست بگیرند، » 

ی کشورم را قبول نخواهم کرد، و نسبت به هر کس که یکپارچگی من تجزیه»او اعالم کرد که: .« گشتخواهد بر

ای، حدود دو ماه کشور و مردم ی برخورد خواهم کرد. اگر چند هفتهو اتحاد ایران را مورد تهدید قرار دهد بسخت

.« مبندها بکننده ای با تمام اعتصابتوانم تولیدات صنعتی را شروع کرده و قراردادهای تازهمش باشند، میادر آر

م برو خفه ویوقت باید به او بگاگر خمینی از من درخواست کند که استعفا بدهم، آن:»بختیار با تاکید گفت که 

ه دفاع را قبول نکرد و ب  ارتفروپاشی کرد. ژنرال جم، پُست وزاّما ائتالف بختیار پیشاپیش شروع به « شو.

یز منجمله وزیر دادگستری ن دیگرلندن برگشت. او معتقد بود که کوشش بختیار به جایی نخواهد رسید. وزرای 

 استعفا دادند.

ها علیه ت بختیار را رد کرد و درخواست تظاهرات عمومی در خیابانخمینی در پاریس هرگونه همکاری با دول

بختیار را کرد. هرج و مرج زیاد شده بود. برخالف پیشنهاد بسیاری از سران کشور، خمینی در اّول فوریه 

 سابقه که پشتیبانانش  ترتیب داده بودند به ایران بازگشت. ظرف چندینبا یک خوشآمدگویی پر هیاهو و بی 1878

زاده و غیره را شان یزدی، قطبساعت، دولت بختیار را غیرقانونی خواند و دولت مالهای دیوانه و مشاورین

 اعالم کرد.

درست قبل از بازگشت خمینی به ایران، یک مهمان از آمریکا به تهران آمد که در تظاهرات ضد آمریکایی 

در تظاهرات « مرگ بر آمریکا!»ارهای ی مخصوص دولت کارتر زیر شعشرکت کند، رمزی کالرک فرستاده

هللا یتآبا شرکت کرد و پشتیبانی کامل خود را از خمینی اعالم کرد. سپس او از تهران به پاریس پرواز کرد و 

ه انگیز خود در تاریخ آمریکا، در صحنی حیرتمالقات کرد. بعد از گفتگو با خمینی، کالرک برای اعالن بیانیه

ما  یهللا خمینی و من آرزومندیم که مردم ایاالت متحده و رئیس جمهور کارتر به خواستهآیت:»ظاهر شد و گفت 

ی ارتش، یا مشاورین آمریکایی سی.آی.ا  )سیا( و یا بوسیله گونه دخالتی بوسیلهاحترام بگذارند و ایاالت متحده هیچ

یران قائل است که خودشان سرنوشت خود کند و این اجازه را برای ملّت اپشتیبانی کردن از بختیار در ایران نمی

 «را تعیین کنند.

، کمی بیش از یک هفته بعد از بازگشت خمینی به تهران، تقریبا  بختیار موفق شد که با مهدی 1878تا نهم فوریه 

 المسلمین بود به موافقترو، ولی در ارتباط قوی با ا خوانبازرگان مسئول دولت موقت خمینی که نسبتا  میانه

لّی کرده و نوعی دولت اتّحاد مف سد. بختیار با بازرگان به یک موافقت موقّت رسید که بازرگان قیام را متوقبر

ی سازمان یافته در میان پایگاه نیروی هوایی بوجود آورد. در همان روز، از طرقی، اولین مقاومت مسلحانه

مصادره  ههای نیروی هوایی تعداد زیادی اسلحی گروهی از تکنسینخارج از تهران بوقوع پیوست. ناگهان بوسیله

ی اتوماتیک به جمعیت شورشی داده شد. از ترس گسترش نافرمانی عمومی، بختیار به ها هزار اسلحهشد. ده
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تفنگ و مسلسل بمباران کنند. و به ارتش  هزار211را با  هنیروی هوایی دستور داد که یک انبار دیگر اسلح

ا رفته و قیام را سرکوب کنند. البتّه ارتش حرکت نکرد و تهران فلج شد، در حالیکه هدستور داد که به خیابان

جنگیدند. با این حال هیچ فرمانده نظامی به نیروهای مردم مسلحانه با نیروهای نظامی در تهران و شهرها می

 نظامی فرمان آتش به سوی مردم صادر نکرد.

ی، و روسای نیروهای زمینی، دریایی با هم مالقات کردند که رئیس کل نیروهای نظامی ایران، گارد شاهنشاه

بحران را بررسی کنند. پس از آن با حیرت کشورهای جهان اعالن کردند که نیروهای ارتش شاهنشاهی در 

باغی رئیس کل نیروهای ارتش ایران بود. آن خواهد ماند. این بیانیه با امضای ژنرال قره« طرفبی»بحران 

شدید تحمیل شد. نیروهای ارتش برایشان بسیار دشوار بود که از جنگ دست بکشند و طبق دستور  تصمیم با فشار

ی گر خمیننشینی کنند. تهران و شهرهای دیگر ایران بدست مهاجمین ستایشهایشان عقبداده شده به قرارگاه

 شد.واگذار شد. مقاومت هرکس در برابر تصمیم ارتش با اعدام فوری روبرو می

باغی مخالفت کردند و طرح یک کودتا ی وفادار به ژنرال عبدالعلی بدری و دستیارانش با فرمان ژنرال قرهگروه

ی افسرانی که علیه نیروهای خمینی و برقراری آرامش را داشتند، که فورا  ژنرال بدری و متحدانش بوسیله

 کردند دستگیر و اعدام شدند.باغی را اجرا میدستورات قره

ای هباغی سرپیچی کرده بودند، که بوسیله تیمها نفر افسران نظامی دیگر از فرمان قرهتهران ده در سرتاسر

ل ی نیروی هوایی ژنراباغی و ژنرال فردوست تیرباران شدند. یک فراری دیگر فرماندهضربت زیرفرمان قره

اعات حساس بین روزهای نهم حسین ربیعی بود، اگرچه ربیعی به وفاداری شدید به شاه شهرت دارد، اّما در س

 به ژنرال ،پیوندد. براساس گزارشاتیمی« نیروهای انقالب»، ناگهان اعالم کرد که او به 1878تا یازدهم فوریه 

طق اا و منههاو برای ترک کشور، در مقابل همکاری او برای امنیت فرودگا هب کمکربیعی قول زنده ماندن او و 

ده شده بود. اّما به محض اینکه ربیعی تغییر رای داد دستگیر شد و چند دقیقه اطراف آنها برای رژیم خمینی دا

تن افسران ایرانی  351ساعت بعد حدود  49بعد در یک دادگاه غیرقانونی محاکمه گردید و تیرباران شد. در طول 

اهرا  اسامی آنها از ای به قتل رسیدند. ظهای قاتل حرفهی تیمکه از فرماندهان رده باالی ارتش بودند. بوسیله

های کنترل و ی فرماندهی هر شخد را در بخشکامپوترهای مراکز نظامی چاپ شده بود و سمت و رده

« انقالب»داد. بدین ترتیب آنهائیکه حاضر به همکاری با لُجستیکی، مخابرات و نیروی موتوری ارتش نشان می

 نشدند، فوری به قتل رسیدند.

نفری ایران  فلج و متالشی  هزار351دند که چطور به سادگی نیروی نظامی متخصصین نظامی در حیرت بو

از نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا مرتبا  ذکر شده است. ژنرال  شد. در این جریانات نام ژنرال رابرت هوایزر

در اوایل کرد، ناتو در بروکسل زیر نظر الکساندر هیگ خدمت می 2هوایزر که در آنوقت بعنوان مرد شماره 

های آلمان غربی و فرانسه اعالم کرد که تر به دولترژانویه و چند روز قبل از مالقات گوادلوپ که در آن کا

گذارد، برای بررسی اوضاع به ایران ماموریت یافت. برنامه مسافرت او فقط برای مّدت آمریکا شاه را کنار می

بیشتر از یکماه پس از ورودش در ایران باقی ماند.از سوم یعنی  1878سه روز بود، ولی هوایزر تا اوایل فوریه 

رتبه نیروهای نظامی مالقات داشت یلها و فرماندهان عاژانویه تا چهارم فوریه ژنرال هوایزر، هر روز با ژنرال

بدون بازگشت ترک کرد. « مرخصی»شد. در شانزدهم ژانویه، شاه کشور را برای و فشار در ایران زیاد می

ی کل قوایش اکنون در خارج از کشور بود، سردرگم و ناآرام بود. شاه اّول به مصر و بعد از فرمانده ارتش که

آن به مراکش رفت، در هر دو کشور، براساس گزارشاتی رهبری ارتش به شاه تلفن زد و اجازه خواست که علیه 

دررو اشنگتن بود تا مستقیما  با خمینی روخمینی حرکت کند. شاه قبول نکرد. بعدا  شاه گفت که او منتظر اجازه از و

ای که بسیاری از ایرانیان را متنفر کرد. این اظهار بدین معنا بود که شاه آشکارا قبول کرد که او همیشه گفته ،شود

 ی واشنگتن بوده است.نشاندهآلت دست و دست

 ران گفته بود که نباید  به هر قیمتیهای ارتش ایژنرال هوایزر که مرتبا  با برژینسکی در تماس بود، به ژنرال
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علیه خمینی حرکت دهند، هوایزر گفت که اگر این کار را بکنند، ارتش آمریکا آنها را ترک کرده و ارتش را

« ارتباطشان را قطع خواهد کرد.»ارسال تمام احتیاجات اسلحه و مهّمات و قطعات نظامی را متوقف کرده و 

ا هچندین کودتای نظامی را در ایران عقیم کرد. کار اصلی او این بود که ژنرال ژنرال هوایزر نه یک کودتا، بلکه

را مطمئن کند که اگر زمانی فرارسد که دولت غیرنظامی خمینی نتواند در مقابل نیروهای انقالبی واقعی مقاومت 

ها با این ژنرالکند، آنوقت ایاالت متحده از یک حکومت نظامی در ایران پشتیبانی خواهد کرد. بسیاری از 

یختند، ها رآمدها شدند، و وقتی مردم مسلحانه به خیابانگی عقب نشستند و منتظر پیشداطمینان قانع شده و بسا

هار داشت که هوایزر روی فرماندهان نظامی در ایران واقعا  ظهیچ کاری نکردند. یک منبع در واشنگتن پُست ا

کرد. یک ژنرال ایرانی درباره ژنرال خسرو داد که  گزارش شده کار کرد و واقعا  خیلی روی آنها حساب باز 

صورت خسرو داد را دیدم، وقتی از یک نشست با هوایزر :»گوید که که شاید یکی از کودتاچیان باشد، چنین می

 یهای وابسته به خمیناو بعدا  بوسیله یکی از گروه« رسید.طرف به نظر میآمد، او مانند یک نفر بیبیرون می

 اعدام شد.

ها، هوایزر گفته بود که او باور ندارد که شاه بتواند دیگر به ایران برگردد، و از این جهت به بعضی از ژنرال

باغی احتماال  به نمایندگانش که با خواهد که بین مالها و ارتش مشارکت برقرار شود. ژنرال قرهدولت کارتر می

 اد را تلقین کرده است.ماعتکردند این ن خمینی مذاکره میگروه مشاوری

د. توانست به قدرت برسیک چیز واقعیت دارد و آن اینکه بدون ماموریت ژنرال هوایزر خمینی به این راحتی نمی

شد. در صورت وقوع چنین و ملّت ایران با یک حمام خون با ابعاد زیاد و احتماال  جنگ شهری روبرو می

ایرانی و خارجی معتقدند که نیروهای افراطی در اردوگاه خمینی با  ای، درنهایت بسیاری از تحلیلگرانحادثه

گردیدند. این نوع مصالحه احتماال  در حدود قراردادی روها مجبور به مصالحه میشدند و میانهشکست روبرو می

رتبه، یبود که قبال  بین بختیار و بازرگان به توافق نزدیک بود. در آن صورت براساس نظر یک ژنرال سابق عال

اقی شدند. البته چنین اتفرسید و پیروانش پراکنده میی بخش اطالعاتی ارتش به قتل میخمینی فورا  بوسیله

طرفی به نفع خمینی را در نهم ی بیژنرال ایرانی که بیانیه 21تا  18 تعداد بهیچوجه رخ نداد. در عوض از آن

های اّول بعد از ی خمینی و پاسداران انقالب در هفته«اساوام»فوریه امضا کردند، حداقل ده نفر آنها بوسیله 

ویند گانقالب تیرباران شدند. چند نفر دیگر هنوز در ایران در زندان هستند و فقط تعداد کمی از آنها باقی ماند. می

 در داخل ایران نقش مهّمی 1891باغی تا تابستان که ژنرال فردوست رئیس ساوامای رژیم خمینی است، و قره

اللهی که چند ماه بعد از انقالب از ایران فرار کرد کمال حبیب بقیهدر نیروهای نظامی رژیم خمینی اجرا کرد. از 

ولی براساس گزارشاتی هنوز با ارتش رژیم خمینی از داخل ایاالت متحده ارتباط خود را حفظ کرده است و 

ند. اکند، بقیه امضا کنندگان بیانیه مردهی میژنرال طوفانیان که هم اکنون نیز در آمریکا بصورت مخفی زندگ

می ی پروازهای نظاایلنویز برگشت و به سمت فرمانده ژنرال هوایزر، دوباره به پایگاه نیروی هوایی اسکات در

 برگزیده شد. او هیچوقت ماموریت خود را بطور کامل به هیچکس توضیح نداده است.

وزیر بختیار چند روز قبل از اینکه از او توّسط مردم عادی سلب تبهترین ارزیابی از رژیم خمینی بوسیله نخس

خمینی یک فرد نفهم و ناآگاه ، حسود و منفی :»کند قدرت شود، داده شده است. او خمینی را اینطور ارزیابی می

باف و مخربی است. اطرافیان خمینی یک باغ وحش واقعی هستند که شامل افرادی مشکوک و غیرقابل اعتماد 

سوادند، و بجای رفتن به مسجد باید به زنند بیها علیه من فریاد میباشند. بیش از نصف مردمی که در خیابانیم

مدرسه بروند. آنچه که خمینی در طول مّدت چند هفته خسارت وارد آورده، بمراتب بیشتر از صدمات رژیم شاه 

 «سال گذشته بوده است. 25به ایران در طول مّدت 

 د. نموکه واقعا  جهان را مبهوت خواهد های آینده چه خواهد کرد، چیزی است خمینی در ماه اینکهاّما 
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 فصل سوم

 «خیانت در واشنگتن» 

 

گیری پنجاه و تمام جهان هر روز افکارشان درگیر مشکل گروگان 1891تا آوریل  1878های نوامبر در بین ماه

ان بود. هیچ دولتی در جهان، در طول مّدت این پنج ماه بدون سه نفر آمریکایی بوسیله مهاجمین ایرانی در تهر

در نظر گرفتن گزارشات دقیق از روسیه شوروی، کشورهای اروپای غربی، ژاپن، کشورهای عربی و یا 

ها کمترین تصمیمی بگیرد و یا اظهار توانست در مورد گروگان، نمیدر حال پیشرفت جهان سومکشورهای 

تن ازیافجهان ها تن از رهبران سیاسی گرائید، دهوخامت میگیری بهوضعیت گروگاننظری کند. همینطور که 

کردند. در این مّدت هروقت ناامید شدند و خود را برای احتمال وقوع جنگ جهانی سوم آماده میراه حلی هر گونه 

ه همه کردند. خالصل میرفت، با احتیاط کارهای دیگر را که عقب افتاده بود دنباوضعیت کمی رو به بهبودی می

چرخید. این بحران آزمایش خیلی خوبی برای روبروشدن با بحران در ایران می –آمریکا « بحران»چیز بدور 

 جهان بود.

ها درشگفت بود. گیری آمریکاییها از گروگانهای جهان، دولت آمریکا کمتر از همه دولتاز بین تمام دولت

سفارت  . تهاجم خمینی بهبود هکامل دولت کارتر بوقوع پیوست یی و پشتیباناشغال سفارت آمریکا با آگاهزیرا 

های اروپای ورآمریکایی تبدیل به همکاری تمامی کش –این پتانسیل را بوجود آورد که دقیقا  این نمایش انگلیسی 

نرال یت موفقیت آمیز ژالمسلمین نه با ماموراتّحاد دولت کارتر با اخواناما شود.  آمریکا وانگلیسغربی و ژاپن با 

 گیری کارکنان سفارت آمریکا، به پایان نرسید.و نه با گروگان درایران هوایزر

بعد از قبضه کردن قدرت توسط خمینی، دولت آمریکا برنامه آموزش و فروش تسلیحات نظامی به ایران را ادامه 

شیطان »ریکا براه انداخته بود و آمریکا را هللا خمینی سروصدا و فحش و بد و بیراه علیه آمداد. در حالی که آیت

 خواند، واشنگتن میزان زیادی اسلحه برای سپاه پاسداران خمینی ارسال داشت.می« بزرگ

ر کوپتنیویورک و ایران در پرواز بودند و قطعات هلی نباربری مرتبا  بی 747و بوئینگ  سهواپیماهای هرکول

کردند. این تجهیزات جنگی برای جنگ علیه استان ایران حمل میهای نظامی ساخت آمریکا را به و هواپیما

سما  مورد تأیید وزارت رکردستان در غرب ایران بشّدت مورد نیاز رژیم خمینی بودند. فروش این قطعات 

ی اگزکتیو ریویو، وال استریت جورنال، فایننشال تایمز لندن و امورخارجه آمریکا بوده و در همان وقت بوسیله

 ی نشریات دیگر روز گزارش داده شد.بسیار

ن اطالعاتی برای سازمان مامورین اطالعاتی آمریکا )سی.آی.ا ( بعنوان مشاورا 1878از اواخر تابستان 

سازمان اطالعاتی آمریکا حتی قبل از « سیا»ایران، ساواما، وارد ایران شدند. برطبق منابع سازمان   اطالعات

اند. این ارتباط بعد از پیروزی انقالب های خمینی در ارتش بودهدن پارتیزنانقالب در ایران مشغول آموزش دا

 در ایران ادامه یافت.

دیوید اَعرون از شورای امنیت ملی بهمراه وارن کریستفر و رمزی کالرک، یک تیم شصت نفره از اعضای 

وایزر وارد ایران شدند که تغییر و همزمان با آمدن ژنرال رابرت ه 1878سی.آی.ا  را ترتیب دادند که در ژانویه  

 قدرت از رژیم شاه به خمینی را تسهیل کنند. 

ای و ظاهری مانند ابراهیم یزدی که در آمریکا آموزش دیده بود و مصطفی چمران از سوی ایران نیروهای سایه

 های رتوا. مشخمینی مامور سازماندهی سپاه پاسداران و فروپاشی ارتش بزرگ شاه شدند ینبعنوان مشاور

بطور موقت کامال  جدا از به خمینی ریزی برای آماده کردن تسلیحات نظامی برای انتقال قدرت نظامی و برنامه

 شد.بی میاهای آمریکایی ارزیگیری دیپلماتپیچیدگی گروگان
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ر یاحتیاطانه و غآمریکا که رهبری کشور را بعهده دارند اینطور بیولین ئمستوان باور کرد که بسختی می

مسئوالنه عمل کنند که جان تعداد زیادی آمریکایی، و از طرفی دیگر صلح جهانی را در یک خطر جّدی قرار 

پیمانان غربی و همبخوبی روشن شد که فرانسه، آلمان 1878. اّما در سپتامبر پیش برنددهند که استراتژی سیاسی 

ندارند و با تمام توان به دنبال برنامه خود برای  آمریکایی –برداری از فشار انگلیسی ای به بهرهآنها عالقه

بازسازی سیستم مالی اروپا هستند. برخالف تهدید پنهانی و تحریم غیر مستقیم از جانب لندن و واشنگتن، 

ا دن اتحادی بمبنابر آن بیانیه خواهان بوجود آی مستقل خود را صادر کرد که کشورهای اروپای غربی بیانیه

 اتژی شعارردر حول است ،کشورهای دیگر عضو اوپک و نیز هندوستان، مکزیک و شورویکشورهای عربی و 

شوک  دتوانبحران ساختگی در ایران، می صلح و توسعه بودند. دولت کارتر معتقد بود که با بوجود آوردن یک

 مریکابا دولت آ« ومتحدان نات»بخواهد که بیشتر حول محور  پیمانانشرده و بدینوسیله از همالمللی ایجاد کبین

های نیروی دریایی آمریکا در حال حرکت جهت آمریکا وانمود کرد که با وجود کشتی همکاری کنند. از این

های ویژه نیروی هوایی درحال آماده باش، و با اینکه رئیس جمهور آمریکا تهدید به انگبطرف اقیانوس هند، و ی

جنگ جهانی در شرف است. و با در نظر گرفتن اینکه دوسوم  فرستادن ارتش آمریکا به ایران را دارد، تهدید

تّحد ی مخواسته یممکن است کشورهای اروپایکند، چگونه ی خلیج فارس عبور مینفت صادراتی جهان از ناحیه

 ؟بگیرنداصلی خود، آمریکا، را حول محور ناتو نادیده 

که نیروی دریایی هوایی  بود ایکنندهیل قانعدال بدنبال، دولت او 1877از زمان بقدرت رسیدن کارتر در سال 

یان گیری آمریکائاکنون با گروگانآمریکا را برای اشغال منابع نفتی عربستان سعودی و امارات روانه کند. هم

رسد که مصطفی چمران که آنوقت . بنابراین اینطور به نظر میبدست آوردی قوی در ایران، آمریکا یک بهانه

ی آنرا در ی تدریجی اشغال سفارت آمریکا را از دولت کارتر گرفته و نقشهخمینی بود، نقشه رئیس پلیس مخفی

مت وزیر دفاع ایران گماشته شد، به تایید نهایی رسانده است.1878اواخر سپتامبر   ، همزمان با وقتیکه به س 

لی نفت ایران بود، بتدریج از در همان ماه افراد لیبرال ایرانی  در قدرت مانند حسن نزیه که در راس شرکت م

المسلمین انتخاب های خود برکنار شدند و سران اصلی رژیم تماما  از بین شورای داخلی و مخفی ا خوانسمت

 شدند. 

ی رژیم در همان وقت برای شرکت در مجمع عمومی همکار و متّحد چمران، ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه

برد. او که اکنون خود را بعنوان یک ایدئولوگ اسالم انقالبی فرض ر میسازمان ملل متّحد در نیویورک بس

« شیطان بزرگ»ی دشمن ، نیز، برای خود به عنوان یک رادیکال دو آتشههای سازمان مللکرد، در سالنمی

 آمریکا شهرت یافت.

ک مالقات ، در سازمان ملل، یزدی فرصت یافت که ی«انقالبی»باالخره در ضمن سخنرانی غیرضروری 

دوستانه با شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک ترتیب دهد که در آنجا بعد از سخنرانی، به طور خصوصی 

هایی انجام داد. روز بعد نیز یزدی با وزیر امور با مقامات شورای روابط خارجی برای مّدت چند ساعت مالقات

 درهای بسته انجام داد.ی آمریکا سایروس ونس یک مالقات خصوصی، در پشت خارجه

دار ها، واشنگتن دستور ارسال مجدد مقی این مالقاتدر پنجم اکتبر فایننشیال تایمز لندن گزارش داد که در نتیجه

ران نیز به ای« سینیتعداد محدودی تکن»زیادی اسلحه را در سطح وسیع به ایران صادر کرده، و در نظر دارد که 

برای آموزش نیروهای « مشاورین خارجی»چمران، توضیح داد که ایران بدنبال  ،روانه کند. در ایران وزیر دفاع

 گسترش و همچنین ایاالت متحده آمریکا شروع به 78گردد. از سوم تا پنجم اکتبر ارتش و سپاه پاسداران می

 .را کردنیروهای نظامی آمریکا  در اقیانوس هند  تقویت 

شانده و آموزش دیده انگلیس بود پیشنهاد کرد که کشور عمان برای ن   همزمان، سلطان قابوس عمان، که دست

رانی در خلیج مایل است که آمریکا در خاک آن کشور پایگاه نظامی داشته باشد. یزدی در یک کشتی« محافظت»

مصاحبه سریعا  اشاره کرد که ممکن است ایران برای حفاظت دریای عمان و خلیج با دولت عمان متحد شود. 
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یاط ندارد، اّما با احت« آشنایی»کند ای از سوی دولت عمان که در این مسیر کار میگفت که او با هیچ برنامهیزدی 

ایران با عمان در خلیج بستگی به شرایط و اوضاع دارد. یزدی نظریه بیشتر در این مورد « همکاری»افزود که 

کرد، در همان چند روز تر میان را  محکمرا رد کرد. واشنگتن از طرفی دیگر همکاری خود با سپاه پاسدار

یزدی با دوست قدیمی خود رمزی کالرک تماس گرفت. چند روز بعد در دوازدهم اکتبر رمزی  1878اوایل اکتبر 

کالرک، دادستان کل سابق آمریکا یک نامه مهم و اساسی به وزیر امورخارجه آمریکا فرستاد. این نامه در مورد 

راکفلر و دکتر هنری کسینجر جهت اجازه گرفتن برای ورود شاه به ایاالت متحده آمریکا های مداوم دیوید تالش

بسیار حیاتی و مهم است که نشان داده شود که :»برای معالجه پزشکی بود. کالرک به یزدی پیشنهاد کرد که 

و فقر  دائما  در فالکت که ملتیتواند فرار کرده و در رفاه زندگی کند، در حالرژیم دیکتاتوری و مستبد شاه نمی

کنم که برای جنایت و خطاهایی که شاه در طول حکومتش انجام زندگی کند. من دولت جدید ایران را تشویق می

داده درخواست خسارت شود و اموالی که شاه و اقوام و بستگانش بطور غیر قانونی از ملت ایران به سرقت 

 « اند به مردم ایران بازگردانده شوند.برده

به مطبوعات نرسید،  1878نامه در مورد شاه و ادعای خسارت تا بعد از اشغال سفارت آمریکا در چهارم نوامبر 

این خود دلیل بر آن بود که رابط مخصوص کالرک دولت ایران را ترغیب کرده که سفارت را اشغال کرده و 

ه یزدی در چهاردهم اکتبر، یزدی نیویورک درخواست تحویل شاه را به ایران بنماید. دو روز بعد از نامه کالرک ب

ی سفرا و مامورین اطالعاتی ایران ای بوسیلهالمللی گستردهرا بسوی پاریس ترک کرد تا در آنجا کارزار بین

وزارت امور خارجه بعد جهت درخواست بازگرداندن شاه به ایران را آماده و تحریک کند. تقریبا  یک هفته 

 شاه مخلوع اجازه خواهد داد که برای معالجات پزشکی به نیویورک وارد شود.آمریکا اعالم کرد که به 

ن ر و وابستگالوزارت خارجه آمریکا این تصمیم را فقط در اثر فشار زیاد از طرف کسینجر، و خانواده راکف

ع و مناب و سفارت آمریکا در تهران،« سی.آی.ا  »های رسمی زینفع  اتخاذ کرده است و به شاه برخالف راهنمایی

عمل الکه پیشنهاد شده بود که ورود شاه به نیویورک با عکسیدیگر، اجازه ورود به نیویورک داده شده. در حال

 ها همراه خواهد بود.گیری آمریکاییشدید در ایران، و حتی احتمال گروگان

خواهان از ایداهو هایی را که توسط جورج هانسن نماینده جمهوریمقامات رسمی وزارت امور خارجه تلگراف

ها مرتبا  یادآوری شده به آنها شده بود آشکار ساختند. در این تلگراف 1878تا اکتبر  1878در فاصله بین اگوست 

 ی ورود شاه به آمریکا احتمال حمله ایرانیان به سفارت وجود دارد.بود که در صورت اجازه

برخالف این واقعیت :»چاپ رسید که مضمون بهگزارشی در نیویورک تایمز به این  1878در هجدهم نوامبر 

ی ورود شاه به آمریکا، جان دانستند که اجازهها پیش میریزی او از ماهکه آقای کارتر و مشاوران عالی برنامه

 آمریکائیان را در سفارت در تهران بخطر خواهد انداخت، این تصمیم گرفته شد. در این گزارش آمده است که

ایرانیان افراد ما را در تهران گروگان گرفتند، در  هدر مالقاتی پرسید و وقتی کخود مشاوران  یکی از کارتر از

 «آنوقت شما به من چه پیشنهادی خواهید داد؟

ا زد شد که حضور شاه در آمریکشگو به دولت کارتر مرتبا  بوسیله سی.آی.ا  :»دهد نیویورک تایمز سپس ادامه می

نند، ک حملهسفارت وممکن است به  مردم را علیه آمریکا تحریک کنند بدست دهد که این بهانه رابه رژیم خمینی 

 «اشغال شد. 1878مانند همان روزی که سفارت در چهاردهم فوریه 

، فورا  دولت ایران شروع به تهدیدهای شدید علیه 1878بعد از ورود شاه به نیویورک در بیست و دّوم اکتبر 

 خمینی هللاات کارگران شرکت نفت شروع شد و بدنبال آن با سخنرانی طوالنی آیتدولت کارتر کرد که با تظاهر

ا لحن و ب« درها را بروی غرب ببندد»در بیست و نهم اکتبر به اوج خود رسید. خمینی اعالم کرد که ایران باید 

 1878اّول نوامبر  باالخره در« این نخبگان عاشق آمریکا باید از کشور بیرون رانده شوند:»خشم آلود گفت که 

ی آمریکا و با تمام قدرت حمالت خود را علیه ایاالت متحده»آموزان ایران گفت که خطاب به دانشجویان و دانش

باشته با تمام این ان« اسرائیل گسترش داده، تا شاید آمریکا را مجبور به بازپس دادن شاه مخلوع و ستمگر کنید.
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العاده برای محافظت سفارت بعمل نیامد و دانشجویان مهاجم ایرانی، گونه احتیاط ضروری خارقهد، هیچاشو

تصرف کردند. سه روز بعد، زبیگنیو برژینسکی در الجزیره با وزیر امور  1878سفارت را در چهارم نوامبر 

 آور داشت. بر طبق منابع اطالعاتی در این آخرین مالقات روهیم یزدی یک مالقات تعجباخارجه ایران ابر

. با برگشتن به ایران، یزدی مستقیما  با  مورد مذاکره قرارگرفتت مربوط به اشغال سفارت بود که جزئیا دررو

بروس لینگن مسوول سفارت آمریکا وارد نشست شد. در ضمن ساعات اولیه اشغال سفارت، یزدی و لینگن در 

که بروس لینگن به ظاهر گروگان  اشتند. در اینجا ی ایران با هم نشست و مذاکره ددفتر وزارت امور خارجه

دسترسی کامل به ماشین تلکس و سایر امکانات  مخابرات  تر وزارت امور خارجه یزدی هنوزاست، در داخل دفا

-لینگن از زمانی که سفیر آمریکا در مالتا بود، یکی از همکاران نزدیک گروه ا خوان ،دارد. برطبق گزارشات

 .لیبی بود، المسلمین 

د دولت کارتر، رمزی کالرک را بعنوان نماینده رسمی کاخ سفید در ایران معرفی کرد، رمزی در روزهای بع

با تظاهر کنندگان ایرانی حرکت « مرگ بر آمریکا»کالرک کسی است که چند ماه قبل در تهران زیر شعار 

 کرد.می

ی ی بحران جهاناداره یاریوریزی شده بود، سندولت کارتر، همانطور که از قبل برنامه، گیریبا شروع گروگان

 حرکت درآورد.را به

های آمریکا، منجمله های ایران در آمریکا و بانکدر اّول، رئیس جمهور کارتر بلوکه کردن تمامی دارایی

های آنها در کشورهای خارجی را اعالم کرد. فورا  بازارهای جهانی مالی در ترس و وحشت فرو رفتند و شعبه

بزرگ بخصوص بانک مرکزی سازمان اوپک که دالر زیادی در دسترس داشتند از های کشورها و شرکت

ا  معلوم شد کرد. بعد استفاده المللیقدرت فوری اقتصاد بین نشینی کردند. دولت کارتر از قانونانداز آن عقبپس

رال که فوری فد اندی کاو از اداره مدیریت ضروریاتر. هکه این تصمیم دو هفته قبل از اشغال سفارت گرفته شد

-امهگفت که اداره مدیریت ضروریات فدرال کلیه برن وداری آمریکا بود به اگزکتیو انتلیجنس ریویتمان خزانهردپا

 کند.ریزی را نظارت می

 برنامهن را از دوهفته پیش از این در کردن اموال ایرا محاصره ی درال نقشهی مدیریت ضروریات فما در اداره

 اینکار را خواهیم»ام که این شایعه را که ام و سعی کردهتمامی این دو هفته را پشت تلفن بودهایم، و من داشته

 خنثی کنم.« کرد

آمریکا در ماه نوامبر باخبر بوده -آمریکایی از شروع بحران ایران-دهد که سران مالی انگلیسیمی نواقعیت نشا

ی از این بانکداران دیوید راکلفر بود که اصرار ی برای محافظت خود در نظر گرفته بودند. یکیو راهکارها

رفت به ایاالت متحده آمریکا بیاید.)مّدتی ی اّول بشمار میداشت که شاه که علّت اصلی وقوع این بحران در وهله

کردند با عصبانیت آشکار ساختند که هیچ دلیل پزشکی بعد، دکترهای مکزیکی که در مکزیک شاه را مداوا می

 به مداوای الزم در مکزیک ادامه دهد.( دتواننکه شاه بدون مسافرت به آمریکا وجود نداشت 

های ایران در تضعیف ارزش دالر تاثیرگذار بوده و در نتیجه بلوکه کردن شش میلیارد دالر یا بیشتر از دارایی

 اروپا فلج شد، و بیشتر المللی پایین آورد. بازار خرید دالر درهای مالی بیناعتماد نسبت به دالر را در ذخیره

ریکا داری آمخزانه اداره که اوضاع پیچیده قانونی روشن شود، متوقف گردید. تصمیمالمللی تا زمانیهای بینوام

که  شدرهای دیگر میوهای آمریکایی در کشو کارتر از بعضی جهات غیرقانونی بود زیرا شامل شعبات بانک

 بات باید از قوانین کشور مهمان تبعیت کنند. المللی آن شعبر طبق قوانین عادی بین

اٌما، مهمترین نتیجه ی عمل کرد خزانه داری آمریکا این بود که دولتهای عضو اوپک از سرمایه گذاری دراز 

. بخصوص در زمانی که آلمان غربی و فرانسه سعی بر آن داشتند که مدت در کشورهای غربی به واهمه بیافتند

سوی سیستم مالی اروپا جذب کنند. فقط یک ماه قبل از بروز بحران ایران ژان فرانسواز ا بهاندازها راینگونه پس

او این است که در نهایت سیستم  آینده برنامهمان ملل اعالم کرد که زدر سا یدر یک کنفرانس مطبوعات پونست
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 کند.مالی اروپا را بعنوان مرکز مالی جهانی، جانشین بازار جهانی پول و بانک جهانی 

درخواست مداوم دولت کارتر از اروپای غربی و دولت ژاپن مبنی بر تحریم اقتصادی علیه ایران، مثل این بود 

نتیجتا  در خواست کارتر باعث باال رفتن  های گردن خود را بزنند.که آمریکا از متحدین خود بخواهد که رگ

های ی شد، که احتمال برخورد اقتصادی بین کشورتصادم بین کشورهای تولید کننده ی نفت منجمله عربستان سعود

 غربی و اوپک را یک خطر بزرگ برای منافع خود می دید. پیشرفته ی

می آمریکا را در خاورمیانه و اایران به کارتر این بهانه را داد که قدرت نظ-رویارویی آمریکا دیگر از طرفی

های جنگنده آمریکایی متشکل ان از کشتیدرکا گیری، یکاقیانوس هند گسترش دهد. ظرف چند روز از گروگان

آمریکا  حضور نیروی دریایی و خلیج فرستاده شد و سی کشتی نظامی دیگر به کشتی هواپیمابر جنگیچندین از 

های نزدیک ایران تقویت شد و آمریکا با کشورهای عمان، سومالی و کنیا که نزدیک اقیانوس هند بودند، در آب

 های آنجا وارد مذاکره شد. برای استفاده از آب

و  های آینده آمریکا قرار گرفتاسرائیل در مصر جزء برنامه یمی آمریکا با کمک و پشتیبانا ساختن پایگاه نظ

از طرف دیگر فشار سنگینی بر روی عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی در ناحیه خلیج گذاشته شد که 

 که بعنوان ابزار نفوذ ناتو در خاورمیانه قرار داشت، بپیوندند. به نیروی نظامی آمریکا و محور کمپ دیوید

حال هر لحظه این احتمال وجود داشت که پنتاگون دستور ها بسوی ایران نبود. با ایناّما هدف اصلی این طرح

ی خارک که از آنجا نفت ایران برای صادرات مختلف مثل اشغال جزیره به اشکالی نظامی علیه ایران، حمله

فارس  رانی در خلیجهای نفت ایران را صادر کند. یا اینکه آمریکا جلوی کشتیشود، و یا بمباران چاهبارگیری می

تک یا ها دست بزند. اّما تکرا بگیرد. و یا حتی از روی ناچاری به یک عمل نظامی برای نجات جان گروگان

گران در آنزمان طوری که بسیاری از تحلیلکرد. در عوض، بها نظر خمینی را عوض نمیی این برنامههمه

تأیید کردند، هرگونه حرکت نظامی از جانب آمریکا، ممکن است وضعیت غیرقابل کنترلی برای دوسوم منابع 

سلمین المی ا خوانبوسیله خلیجنفت جهان ایجاد کرده و احتماال  آتش تروریسم رادیکال را در سرتاسر کشورهای 

 ور سازد.شعله

ا  به های خود را تقریبتوانست درخواستظرافت میبا این نقشه خود را در موقعیتی قرار داده بود که به واشنگتن

گوییم همراهی کنید و یا منابع نفت مورد نیاز یا با آنچه که ما می»های غرب اروپا و ژاپن دیکته کند که دولت

 های اروپایی فرستاده شد.پایتخت ، این پیامی بود که از دولت کارتر به«شما راقطع خواهیم کرد

نوامبر  29، (Le Figaroفیگارو )ی روزنامه سرمقاله رخبگان اروپا نادیده گرفته نشد. داین پیام از طرف ن

کند، های کاخ ریاست جمهوری فرانسه را بیان میهایش غالبا  دیدگاهکه سرمقاله -پال ماری د الُگرس 1878

 یبه معن» گری کرد که هرکدام از آنها مریکا علیه ایران را بررسی کرده و نتیجهمتفاوت اعمال نظامی آهای راه

آگاهانه »ند. کنها را تبلیغ میاو نوشت آنهائیکه اینگونه راه حل«. خسارات بیشتر برای اروپا و ژاپن تا ایران است

ن حتی ممکن است جنگ جهانی ، چو«اندهایی که بوسیله هنری کسینجر داده شده، یاد نگرفتهیا ناآگاهانه درس

 از این دخالت غیر مسووالنه شروع شود.

رئیس  ها، بهررو برای چند ماه در سر حّد تصادم غلیان داشت. در طول زمستان، شانس انتخاب دوبارهبحران

کندی گیج و مبهوت شد و کارتر تا جائیکه ارزش داشت کارت تد جمهور کارتر بسرعت باال رفت بطوریکه 

ر، زیدنت کارتات حیاتی مقدماتی نیوهمشایر ، پرها را بازی کرد. بعنوان مثال در شب انتخابروگانبحران گ

صدر در جریان است که اطالع داد که راه حّل دیپلماتیکی بین سازمان ملل متحد و رئیس جمهور جدید ایران بنی

 کند، ولی البتّه هیچ اتفاقی نیافتاد.ها را تضمین میآزادی گروگان

 ، بحران ایران بجایی رسید که تقریبا  در سرحد، جنگ جهانی سوم قرار گرفت.1891الخره، در اواخر آوریل با

 یشبیه بود. ول حقه و کلکها بوسیله ارتش آمریکا در ایران بیشتر به یک نجات گروگان 1891آوریل  24در 

 ای نزدیک کرد.هسته تیمتری یک هولوکاست جنگنت متحده را به چند سااالکه با آن ای ایحقه
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ی اطالعاتی جهان انتظار داشتند که نیروی های جامعهایاز اینکه حمله اتفاق خواهد افتاد امری مخفی نبود. حرفه

 1891آوریل  22ی ها و یا عمل انتقامی انجام خواهند داد. در شمارههوایی آمریکا یا یک ماموریت نجات گروگان

که  -آوریل نوشته شده بود، گزارش داد 24مقاله که حداقل شش روز قبل از اگزکتیو انتلیجنس ریویو در یک 

با شوروی بر سر ایران روی خواهد  ،شبیه بحران موشکی کوبا رویارویی نظامی یک سوی به» دولت کارتر 

خواهد بود، برای این که اروپای غربی و ژاپن را  1891می  11اش بین اواخر آوریل تا آورد، تاریخ وقوع

 آمریکایی بنماید. –بور به تن دادن به قبول سیاست دیکته شده انگلیسی مج

به دولتمردان اروپایی گفته شد که کارتر و برژینسکی پاسخ مثبت اروپا نسبت به دخالت در ایران را بعنوان 

ن شکنند. بر طبق بعضی منابع از پاریس و کشورهای اروپای غربی روتلقی می« آزمایشی برای اتّحاد ناتو»

تماال  انجامد، بلکه احجانبه از طرف واشنگتن، نه فقط به یک فاجعه استراتژیکی میساختند که حمله نظامی یک

 یابد.به دخالت روسیه در ایران خاتمه می

روپاست حاال، بسته به ا»شو ، برژینسکی مختصرا  جواب داد که سبر طبق گزارش نشریه آلمانی فرانکفرتر راند

از سوی خود بهمان نسبت روشن بود. پراودا در  اخطار، شوروی در «سوم جلوگیری کند که از جنگ جهانی

با قضاوت از همه »، بلکه «کندتر میاش را با تهران جدیواشنگتن نه تنها مشاجره»نوشت  1891آوریل  11

ز به انتقال نفت اشواهد روی یک بلوف خطردار سرمایه گذاری کرده و نه تنها ایران بلکه متحدان آمریکا را که 

اروپای »پراودا ادامه داد که این استراتژی، « کند.خلیج فارس وابسته هستند مستقیم تهدید به دخالت نظامی می

غربی و ژاپن را در موقعیتی قرار داده که مجبور باشند در یک بازی طراحی شده شرکت کنند که وضعیت 

ند که کگیری میودا نتیجهاپر« و خاور نزدیک تقویت کند.پریالیسم آمریکا را در خاورمیانه می اتضعیف شده

کا ای برای همکاری آنها با آمریپیش بینی اینکه توکیو، بُن، و یا پاریس از نفت ایران محروم شوند، هیچ عالقه»

 «بوجود نخواهد آورد.

روی ارتش خود را زبیگنیو برژینسکی درست قبل از دخالت آمریکا در ایران اعالم کرد که اتحاد جماهیر شو

گزارش معتبر وجود دارد، که شوروی از ناحیه قفقاز و شمال »کند. برای احتمال مداخله در ایران آماده می

 «کند.افغانستان ارتش خود را تقویت و آماده می

وم، رئیس جمهور کارتر در اواسط آوریل اولتیماتوم ترسناکی به اروپای غربی سبرخالف ریسک جنگ جهانی 

غیر از ، یا ب« من از آنها انتظار دارم که با تحریم سیاسی و اقتصادی علیه ایران همراهی کنند» :کارتر گفتداد. 

در همان روز وارن کریستوفر معاون وزارت « خالت نظامی باشد.دممکن است بدرستی »آن پاسخ آمریکا 

واشنگتن از اروپا بدنبال » :گفت ABC-TV در« هاها و پاسخموضوع» در مورد اروپا در برنامه ی خارجه

 «.عمل است نه حرف

 یریزی وزارت دفاع آمریکا، رابرت دبلیو کومر، طراح پیاده کردن نیروی سریع نظامی، با کمیتهمعاون برنامه

نظامی ناتو در بروکسل مالقات کرد تا درخواست خشن و وحشیانه خود را ارائه دهد. او فورا  درخواست سریع 

ارتش، انبار کردن مواد جنگی، ذخیره  ت اتمی و تسلیحات معمولی و نیز آماده کردن نیرویمدرن کردن تسلیحا

و نیز آماده ساختن هر چه بیشتر هواپیماهای  تجارتی ناتو برای جابجایی نیروی نظامی به خاورمیانه را کرد. 

نادیده گرفته و به جهاد  بود که تعهد خود نسبت به صلح را شدهخالصه اینکه دولت آمریکا از اروپا خواستار 

 کارتر در خاورمیانه بپیوندد. پاسخ از سوی بُن و پاریس منفی بود.

امورخارجه، سایروس ونس ، فقط چند روز قبل از حمله به ایران، استعفای خود را به کارتر داد. ونس به  زیرو

تمال دارد جنگ جهانی سوم را ایم و احما هنوز حمله به ایران را شروع نکرده» یکی از دوستان خود گفت که 

 یبا داشتن گروه اقلیتی که دولت کارتر با خود همراه داشت و با همراهی کمیسیون سه جانبه«. شروع کنیم

سوی جنگ جهت ایکه برژینسکی آنرا بهرا از مخمصه دمن، ونس خوپشتیبانانی مانند جورج بال و اَوریل هری

 داد رها کرد.می
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شکار شدن عدم موفقیت حمله آمریکا به ایران و در زمانی که جهان از شوک عمل آمریکا ها بعد از آفقط ساعت

 –آمد شایعه شد که تمام این کارزار از شروع تا انتها همراهی و توافق عمل بین کارتر و ناتوانی آن بیرون می

 برژینسکی و رژیم خمینی بوده است.

، در مالقاتی که بین وزیر امور خارجه 1891آوریل  24له برطبق منابع اطالعاتی فرانسه، آخرین جزئیات حم

زاده و مورفی معاون اّول سفارت آمریکا در فرانسه بررسی شد. رادیو دولتی عراق متهم کرد که ایران، قطب

 «ت که بین واشنگتن و تهران متفقا  به اجرا درآمده است.سی آمریکا یک نمایشی احمله»

یکه کاخ سفید ترتیب داده بود، وقت ینس مطبوعاتی که جودی پاول، منشی مطبوعاتروز بعد از حمله در یک کنفرا

زاده بوده است؟ پاسخ داد که در این مورد از او سوال شد که آیا این حمله یک همکاری بین رژیم کارتر و قطب

 و سکوت کرد.« دهمنظری نمی»

بی و ازکارافتادن همزمان سه تا از هشت توضیح دولت آمریکا مبنی بر اینکه علت عدم موفقیّت حمله، خرا

هلیکوپترهایی بوده که در عملیات بکار گرفته شده، باور کردنی نیست. و بنا به گزارشات متعّدد، دلیل اساسی 

اند، ضمن فرار در خاک ایران برخورد کرده و آتش گرفته  C-130 اینکه یک هلیکوپتر و یک هواپیمای باربری

اند. یک منبع گفته که در جریان این این گزارشات را دخالت نظامی شوروی دانستهصحت نداشته و علت اصلی 

شوروی  مستقیما  در باالی هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی ظاهر شدند،  21هواپیماهای میگ، آمریکا حمله

امید. منابع تصادم انجی عملیات تصمیم گرفت که عقب نشینی سریع انجام دهد، که به هراسیدگی و نتیجتا  فرمانده

برای حمله  2ای که نیروی هوایی آمریکا در جایگاه فاز دیگر در ارتباط با سیا گزارش دادند که تقریبا همان لحظه

قرار گرفت، شوروی آنها را بمباران کرد، و داستان مقامات رسمی دولت آمریکا در مورد تصادم فقط یک پوشش 

 است.

ریزی شده تا ی برژینسکی و شورای امنیت ملی آمریکا طرحجهاتی بوسیلهآیا ممکن است که این حمله از 

ی آمریکا آزمایش کند؟ در این صورت با ارسال نیروی العمل شوروی را نسبت به چنین چیزی بوسیلهعکس

د که نآوریل اتفاق افتاد، برژینسکی شاید بدنبال اطالعاتی نظیر آن بوده تا ببی 24کوچکی به ایران آنچنان که در 

گذارد، چه جایگاه موشکی و نیروهای نظامی را شوروی چه واحدهایی از ارتش خود را در حال آماده باش می

کند، موقعیت نیروهای شوروی در اروپای شرقی و در مرز چین چگونه خواهد بود، و اطالعاتی نظیر فعال می

 اینها.

آزمایش دکترین استراتژی ایاالت متحده که اّول بوسیله  ی آمریکا به ایران تمرینی است برایاگر چنین بوده، حمله

پیشنهاد شده بود. از زمان اعالم دکترین کارتر در « جنگ اتمی محدود»وزیر دفاع سابق جیمز سلشینجر برای 

ی شوروی از شمال از منافع آمریکا برای جهان آشکار کرد که در نظر دارد که در صورت حمله 1891ژانویه 

داند که اتّحاد جماهیر شوروی، براساس گر سیاسی میفارس به هر قیمتی دفاع کند. ولی هر تحلیلخود در خلیج 

ی اخیر یعنی داشتن یک ارتش قوی، در حقیقت از همه نظر بجز از نظر جنگ تاکتیکی ابرنامه سازماندهی ساله

صان نظامی است که چنین اتمی بر ارتش معمولی آمریکا مّزیت و برتری دارد. یک اتّحاد نظر در بین متخص

بدیل ای تتواند در سطح محدود محلی ادامه یابد، بلکه بسرعت به یک جنگ فراگیر هستهجنگی بنابراین نمی

ارتر اند. بهرحال، همین دکترین کوار یافتهخواهد شد. بدین دلیل خیلی از مسئولین نظامی دکترین کارتر را دیوانه

گذاری آمریکا تصویب رئیس جمهوری، بعنوان سیاست 58ی مارهرسما  در راهنمای ش 1891در آگوست 

              شد.      

آید که دولت آوریل به ایران، چنین برمی 24ی های شناخته شده مربوط به حملهآنچه که روشن است، از واقعیت

قابل، با تهدید نظامی در کرده. در مها فکر میکارتر برای رفتن به داخل ایران به هر چیزی بجز آزادی گروگان

کار باعث تقویت نیروهای کرد. این تضمینهای آینده در آنجا ها را برای ماهایران، دولت آمریکا ابقای گروگان

رئیس نابودی هللا بهشتی، و به قیمت های حزب جمهوری اسالمی  به رهبری آیتخمینی، بخصوص دوآتشه



41 
 

 

آرا در انتخابات ریاست جمهوری  %75ریت ثصدر با اکبنی 1891صدر شد. در ژانویه جمهوری ابوالحسن بنی

شود، زیرا او رو محسوب نمیبه پیروزی رسید. در زمان عادی بنی صدر که در پاریس آموزش دیده بود، میانه

واری که حاال در کشور حکومت مورد تأیید کامل خمینی بود، او بشّدت به جزئیات بنیادگرایی اسالمی دیوانه

 طرفداری پات کامبوجنعتی شدن و قتل عام نوع رژیم پلصضد  سرسختانه از سیاستوابسته شده بود. و او  کندمی

کرد. با این وجود در طیف سیاسی سیاست ایران، بنی صدر نسبت بیشتر بسوی دولت پایدار کشش داشت. می

ای هیاری از آنها در جمعپشتیبانی سیاسی روشنفکران شهری و طبقه متوسط جامعه که بس ازبدین علّت او 

، می دیدندخطرتر  خصوصی او را قبول نداشتند، ولی او را نسبت به مالهای حزب جمهوری اسالمی کم

 .برخوردار بود

همچنین امید داشتند که  لُرد کارینگتن وزیر امور خارجه انگلیسوزیر امور خارجه آمریکا سایروس ونس و

ایران روی کار بیاورد که در نهایت بتواند متّحد دولت آمریکا و بلوک  صدر ممکن است قادر باشد دولتی دربنی

ناتو براساس بنیادگرایی اسالمی بشود. برای رسیدن به این هدف، ونس و کارینگتن پیشنهاد کردند که در مقابل 

. در دها تضمین شوصدر، آزادی گروگانهای اقتصادی به دولت بنیت نظامی به ایران و کمکافرستادن تسلیح

ها آزاد شوند، رئیس جمهور کارتر آشکار ساخت که اگر گروگان 1891در فوریه  ییک کنفرانس مطبوعات

 د.گیرهای نظامی به رژیم ایران را در نظر میواشنگتن با خرسندی عادی کردن روابط منجمله فرستادن کمک

ناموفق آمریکا بطور اتوماتیک و ناگهانی ی عوض کرد. حمله راها ریزیتمام این برنامه 1891آوریل  24ی حمله

صدر احتماال  برای سرهم کردن های جمهوری اسالمی را محکم کرد و هرگونه شانسی که بنیقدرت خودکامگان

بیشترین آرا را به مالهای  بعد چند هفته ،یک دولت کارآمد داشت، خاتمه داد. اعضاء مجلس شورای اسالمی

کستی صدر شو به نیروهای سکوالر پشتیبان بنیشد. روزی بزرگی نصیب آنها و پی ندحزب جمهوری اسالمی داد

های آمریکایی گیری در مورد سرنوشت گروگانفاحش داد. چون خمینی اعالم کرده بود که مسئولیت تصمیم

 ند.ها فعال  در ایران باقی خواهند مااعضای مجلس اطمینان دادند که گروگان ،ی مجلس است، با این رایبعهده

هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا،  7، تقریبا  یکسال بعد از انقالب خمینی و بیش از 1878تا اواخر دسامبر 

ی خود را در داخل دفتر تحقیقات کاپیتان سیاوش ستوده، رابط دفاعی سفارت ایران در واشنگتن، کار روزانه

 داد.دریایی هوایی آمریکا انجام می

 در مرز جنگ بود، و او زیر نظر مستقیم د که در تئوری و بطور فرضی، با دولت آمریکاستوده نماینده دولتی بو

زده کرد. کاپیتان ستوده به یک تیم شاندفتر اطالعاتی دریایی هوایی و دفتر پژوهش دریایی هوایی آمریکا کار می

 یحساس در ساختمان شماره ی بیش از حدّ نمود! در این مجموعهداران ایرانی کمک میها و تفنگنفره تروریست

خیابان کونیسی در آرلینگتون ویرجینیا که فقط به اشخاصی با آگاهی کامل از مشخصات اطالعاتی آنها،  911

 زا قابل دسترسی بود، ستوده و کاپیتان منصور، یک سرهنگ نیروی هوایی که اخیرا  از ایران آمده بود و بیش

هللا خمینی، زیرنظر مرکز اطالعاتی هوایی، دریایی، ری اسالمی آیتهای جاسوس وابسته به جمهوده نفر ارتشی

 کردند.ی آمریکا کار میو با موافقت زبیگنیو برژینسکی و شورای امنیت ملی ایاالت متحده

 1878ها بود، در اوخر دسامبر ی گروگانی معاملهاتّحاد دولت کارتر با رژیم خمینی بسیار بیشتر از مرحله

لمللی و ای همبستگی نوین خدمات مطبوعات بینآشکار شدن حضور و فعالیت او در آمریکا بوسیله ستوده بدنبال

کایی اخراج شد. اّما برخالف اخراج او، پنتاگون و یریویو، از دفاتر بخش آمر سی اگزیکتیو اینتلجننیز مجله

نکه چرا به او اجاره داده شده که های او و یا ایوزارت امورخارجه آمریکا از هرگونه توضیحی در مورد فعالیت

 از دفاتر داخل پنتاگون استفاده کند، خودداری کردند.

 ی ایرانیان دیپلمات به تالفی اشغالئیس جمهوری آمریکا در یکماه قبل، مبنی بر اخراج کلیهربرخالف دستور 

فارت اش در سو به دفتر اصلیسفارت آمریکا، به کاپیتان ستوده اجازه داده شد که در داخل آمریکا باقی بماند، 

 ایران در خیابان ماساچوست برگردد.
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 های دانشجویان ایرانیهنگ کردن فعالیتابرطبق گزارش رسیده، واحد ایرانیان سرپرستی ستوده، مشغول هم

 ردهکدر چهل کالج و دانشگاه آمریکایی بوده و رابط نظامی سفارت ایران نیز شعباتی در آنها داشته و فعالیت می

است. فعالیت رابط نظامی قاچاق اسلحه از داخل ایران به داخل آمریکا و رد و بدل کردن و واگذاری آنها به 

های ، درست قبل از آشکار شدن فعالیت1878واحدهای تروریستی دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. در نوامبر 

و المسلمین( اعالم کرد که ای ایرانی ا خوان شعبهاز گروه فدائیان اسالم ) خلخالیهللا ستوده برای مطبوعات، آیت

، منجمله یک لیست «دشمنان انقالب»گروهی قاتل به داخل ایاالت متحده فرستاده تا سران سیاسی آمریکا و 

 ی رژیم سابق را بقتل برسانند.مشخصی از ایرانیان وابسته

تروریست مسلح و تعلیم دیده  311ران، حداقل بنابر منابع ایرانی، در دوران پس از اشغال سفارت آمریکا در ته

از سفارت اشغالی آمریکا بسرقت رفته بود، وارد  که ویزا مهر با های دروغین و ویزاهای جعلیبا پاسپورت

و در گفت که تیم تروریستی ای لیبراسیون، پاریس با افتخار میآمریکا شدند. خلخالی در یک مصاحبه با مجله

 ؛اند. داستان کاپیتان ستوده بشرح زیر در مطبوعات درج شدیاالت متحده آموزش دیدهخاورمیانه و در خود ا

( 1NSIPSالمللی )، دفتر نیویورک آژانس خبری همبستگی نوین خدمات مطبوعات بین1878دسامبر  18 در

خالف رژیم مای مبنی بر همکاری مستقیم بین سفارت ایران و پنتاگون دریافت کرد. بر طبق منابع ایرانی شایعه

شمالی  911در شماره  -«هوایی دریایی برای دفاع از سفارت ایران است انکه از افسر»-خمینی، کاپیتان ستوده

خیابان کویُنسی دیده شده است. روز بعد دفتر واشنگتن همبستگی نوین تأیید کرد که ساختمان مورد بحث تماما  

واست خشود. یک سخنگوی دفتر مزبور که نمیآنها اداره میمتعلّق به دفتر پژوهش دریایی هوایی است و بوسیله 

 بجز تعدادی خارجی که»خود را معرفی کند، گفت که ساختمان تماما  در اختیار پرسنل نظامی آمریکایی است، 

 او حاضر نشد که توضیح بیشتری بدهد.« با دالیلی در آنجا هستند.

 المللی به دفتر کاپیتانی نوین خدمات مطبوعات بیندر همان روز، یک خبرنگار پژوهشگر از دفتر همبستگ

معرفی کرد. ستوده فورا  تلفن را جواب داد. « کنگفروشنده اسلحه از هنگ»ستوده تلفن زد و خود را بعنوان 

وقتی که تلفن کننده گفت که شرکت او به او دستور داده که با ستوده تماس بگیرد و ترتیب مالقاتی برای او 

 ، ستوده به آسانی موافقت کرد.«ه که در کشور خواهد بود، بدهددرهفته آیند»

آید. او در جواب گفت به آمریکا می« از مجرای غیرعادی»ی عظیم اسلحه به ستوده گفته شد که یک محموله

بهتر است که ما مالقاتی با هم داشته باشیم و این موضوعات را با هم صحبت کنیم، بعدا  اگر ما بتوانیم کمکی »

سبت به این مشکل انجام بدهیم، خوشحال خواهیم شد. در غیر اینصورت، آنگاه ما آنرا به شخد دیگری در ن

تنها شخد واقعی و مورد »ستوده دوبار  تأکید کرد، که او « فرستیم.داخل کشور، یا احتماال  به سفارت می

د ممکن است که فقط بمن بگویی»، است که میتواند چنین چیزی را حل و فصل کند. او فقط سوال کرد« اطمینان

با کدام نیرو شرکت شما معامله دارد؟ آیا نیروی هوایی است؟ یا دریایی؟ کدام یک؟ او همچنین گفت که او 

حتّی روز »گر اسلحه در هفته آینده آزاد بگذارد ی خود را برای مالقات معاملهم برنامهاشود که تمخوشحال می

 «.کریسمس

ی دسامبر دستور اخراج کلیه 12در ایاالت متحده سوال شد زیرا رئیس جمهور کارتر در ی موقعیت او درباره

)در حقیقت، تا « شود.آن دستور شامل او نمی»های ایرانی را صادر کرده، ستوده با خنده پاسخ داد که دیپلمات

دیپلمات که دستور ترک نفر ایرانی  193هفته از ان دستور، حتی یک نفر از  2با وجود گذشت بیش از  آن زمان

یک نفر  کنند. حتیاند و سفارت ایران و کنسولگری بطور عادی کار میاند، آمریکا را ترک نگفتهآمریکا گرفته

 ماه بعد روابطش را با ایران ترک کرد، آمریکا را ترک نکرد.( 4از مقامات سفارت، تا زمانیکه واشنگتن 

سفیر، به اسم علی آقا تأیید کرد که ستوده رابط نظامی سفارت  در سفارت ایران هم، یک سخنگو برای جانشین

 ایران است.
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المللی سرزده به دفتر کاپیتان همبستگی نوین خدمات مطبوعات بین NSIPSخبرنگار از  2همان بعدازظهر، 

نند. در درب ورودی ساختمان تنها تابلویی که ساختمان را د چه چیزی ممکن است کشف کنستوده آمدند تا ببین

داخل قرارگاه درب ورودی، یک گارد خواب «. دفتر تحقیقات دریایی ، هوایی»کرد، نوشته شده بود: مشخد می

 آلود آماده برای کریسمس به گزارشگران دست تکان داد.

بی، هللا خمینی و شعارهای انقالهایی از آیتبا عکس ی باال، یک دفتر شلوغ پر از ایرانیان، که دیوارهایشدر طبقه

رار تند، قسکرد، در حقیقت افراد این دفتر وفادار به رژیم خمینی ههای دیگری که تأکید میو عالئم و نشانه

 داشت.

وقتیکه گزارشگران، از چند نفر از حضار شروع به سوال کردن و گرفتن عکس کردند، سر و صدا بلند شد. 

 «.ید!شما نمیتوانید اینکار را بکن»ایرانی که بعدا  خود را بنام کاپیتان منصور معرفی کرد، فریاد زد یک افسر 

در میان هرج و مرجی که بوجود آمده بود، یکی از افسران پذیرفت که آنها بخشی از دفتر دولت آمریکا را در 

یندگان ارتشی خمینی دستگیر شده بودند، آنها دقیقه، دو آمریکایی عمال  بوسیله نما 15اختیار دارند. برای مّدت 

 را تهدید کردند و فیلم آنها با زور از آنها گرفته شد.

 ط که توس یالمللی به کنفرانس مطبوعاتفورا  بعد از آن، خبرنگاران همبستگی نوین خدمات مطبوعات بین

 خبرنگاران دیگر و آقای در جلوی NSIPSشد رفتند، گزارشگران سخنگوی کاخ سفید جودی پاول انجام می

 هیچ توضیح و پاسخی -مانند وزارت امور خارجه-پاول نتیجه مقدماتی تحقیقات خود را بیان داشتند. ولی پاول 

خارجه  ربرای بودن ستوده در دفتر مخفی پژوهش هوایی دریایی نداشت. و نه حتی کاخ سفید یا وزارت امو

، با وجود اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر اخراج آنها بوده، توضیحی درباره اینکه چرا دیپلماتهای ایرانی

 اند.هنوز کشور را ترک نکرده

بود، قول داد که سواالت را بعد ازاینکه  سخپاهودینگ کارتر سوم، در وزارت امور خارجه نیز بهمان نسبت بی

رحال، رئیس اطالعات با وزیر خارجه سایروس ونس چک کرد، جواب بدهد. بعد از کنفرانس مطبوعاتی، به

 شاید من بتوانم کمی بیشتر به»گفت که  NSIPSعمومی روابط نزدیک جورج شرمن به یکی از گزارشگران 

 «پرسی.کمک کنم و پاسخ بدهم، اگر به من بگویی که چرا این سوال را می شما

دسامبر، خبرنگاران در  21بیش از ده نفر از کارکنان پنتاگون هرگونه اظهار نظری را رد کردند. تا روز بعد، 

 های مشهور واشنگتنهای ملی مهم و روزنامهواشنگتن،منجمله خبرنگاران کاخ سفید که برای چندین خبرگزاری

به کاپیتان ستوده تلفن زد  NSIPSکردند، بدنبال پیدا کردن جریان اصلی داستان بودند. که در همان روز کار می

مت او نیز سوال شد. ستوده پاسخ داد تا با او مصاحبه تلفنی داشته باشد.  ا با دفتر م:»ضمن اینکه در مورد س 

امی من با دانشجویان نظ»سپس با کمی احتیاط گفت « های آمریکا در ارتباط است.دانشجویان ایرانی در دانشگاه

 41ود کنم. بنا به گفته ستوده، در حدهای مهندسی کار میو دانشجویان عادی ، مخصوصا  دانشجویان رشته

کدام یک افسر رابط نظامی مستقر است در آمریکا موجود است که دانشجویان ایرانی در آنها  هر رددانشگاه که 

 هستند. حصیلمشغول ت

جویی را آغاز کند. فصل جدید و مهم دیگری از پیاقرار ستوده از اینکه او فعالیت دانشجویان را هماهنگ می

الفضل ناهیدیان است. او اقرار وبان نتیجه رسید که ستوده همکار نزدیک به ای NSIPSکند. طولی نکشید که می

ین فروش است و در خیابان ویسکانسکرد فرشکرد که چندین بار با ناهیدیان مالقات داشته. ناهیدیان که وانمود می

 به اسم تجارترتبه ساواما، پلیس مخفی خمینی در ایاالت متحده است. و یلی عافروشگاه دارد، هماهنگ کننده

 خمینی است. هللاکند( پشتیبان آشکار آیتفرش )ناهیدیان چندین مرتبه در سال بین واشنگتن و تهران مسافرت می

 ها دالر، از زمان انقالب ایران،براساس گزارشات رسیده، بغیر از تجارت فرش، ناهیدیان درگیر واگذاری میلیون

دانشجوی ایرانی برطبق گزارشات از  311است. بسیاری از های تروریستی طرفدار خمینی بوده به گروه
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 در و ناهیدیان قرار گرفتند -اند، که تحت نظر ستودهمرزهای آمریکا با یک ویزای قالبی وارد آمریکا شده

 –آ باشد که )آ.ک.گرفتند، یکی از محافظین ناهیدیان، دیوید بالفیلد میهای امن در کشور آمریکا قرار میخانه

های ضد خمینی است. علی طباطبایی رهبر بنیاد الدین(، متهم به قتل علی طباطبایی یکی از ایرانیسالحداود 

 در مریلند به قتل رسید. 1891جوالی  22آزادی ایران بود، و در 

هیدیان یا ستوده تبریک نگفت، ابه مناسبت افشا ساختن ن NSIPSهیچیک از پرسنل امنیتی یا قضایی آمریکا به 

بعد از  زکردند. چند روت باالی اداری کارتر لبهایشان را بسته بودند و هر گونه اظهار نظری را رد میمقاما

آشکار شدن این جریان، ستوده بدون سروصدا به سفارت ایران نقل مکان کرد. گزارشگران هر چه کوشش کردند 

اش با پنتاگون از چه قرار و در و رابطهکه بدانند چرا ستوده بداخل دفتر تحقیقات دریایی هوایی اجازه داده شد 

 جواب ماند.بگو نبود و مودبانه اّما سرسختانه بیاکس  جوچه حّدی بود، هیچ

نی آید که چه کسابا در نظر گرفتن همکاری دولت کارتر با رژیم خمینی در سطوح مختلف، این سوال پبش می

 اند در کنترل دارد، و آنها چه کسانی هستند؟.تهگروگان گرف اعضای سفارت را یا چه کسی دانشجویانی را که

( شد)امام البته به خمینی گفته می« دانشجویان خط امام»هنگام اشغال سفارت، یک سازمان ناآشنا که خود را 

وندی هللا پیمان بود. او با آخنامید مسوولیت آنرا بعهده گرفت. رهبر این سازمان دندانپزشکی بنام دکتر حبیبمی

 ها، که خود را از انظار دور نگه میداشت ارتباط نزدیک داشت.االسالم خوئینیجتبنام ح

ار هللا کای حزبیدانشجویان خط امام و خلخالی رسما  بخشی از فدائیان اسالم بودند، که با به اصطالح میلیش

اه مردم عادی بر های گانگستری و حمالت مداوم ترس و وحشت زیادی در بینهللا بعلت تاکتیککردند. حزبمی

اس های آلمان به نمایندگی گروه رادیکال حزب -کننده یا بصورت اسانداخته بودند و همیشه بعنوان نیروی حمله

کردند. براساس منابع اطالعاتی ایرانی، دکتر پیمان، رهبر دانشجویان، سالیان زیادی جمهوری اسالمی عمل می

گذراند. در حین این مّدت، پیمان جاسوس بخصوص در اروپا می از عمر خود را در زمان شاه، خارج از ایران،

 یکی از نکات مخفی نگه موسادحقوق بگیر موساد )سرویس اطالعاتی خارجی اسرائیل( بود. ارتباط پیمان با 

فرماندهی رژیم بنیادگرای  مرکزهللا خمینی است. سرویس جاسوسی موساد مثل نخی از میان ی آیتداشته شده

کند. برای مثال، مصطفی چمران وزیر دفاع خمینی در حالیکه در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا ور میاسالمی عب

، با گروه بغایت نای از همکاران پروفسور یووال نیماکرد، از طریق عدهکار می پالسما ی فیزیکروی برنامه

اتمی  یاست و پدر قدرتمند اسلحه خطرناک موساد ارتباط برقرار کرد. نیمان، یک فیزیکدان تئوریکال پیشرفته

اسرائیل و نیز موسس حزب ملی گرای ت خیا در اسرائیل است. برای مّدتی نیمان پروفسور بازدید کننده در دانشگاه 

آستین تگزاس بود، جائیکه او همچنین از روی شهرت با ابراهیم یزدی که آنوقت در دانشگاه بیلور تگزاس بود، 

 رابطه برقرار کرد.

اَمل شد، که او ی شیعه الن بعد از ترک برکلی، به لبنان رفت، در آنجا فرمانده گروه خطرناک جنگندهچمرا

با ُکلنل معمر قذافی در لیبی و هم با شیعیان رادیکال لبنان، سوریه، و ایران حفظ کرد.  هم ی محکم خود رارابطه

ال شود که در حصوصا  آنهائیکه گفته میدر لبنان نیز، چمران با گروه چریکی رادیکال جنبش فلسطین، مخ

از گروه های رادیکال حاضر زیر کنترل سازمان اطالعاتی اسرائیل هستند، حماس، همکاری داشت. )اسرائیل 

فلسطینی برای انجام عملیات تروریستی استفاده می کرد تا موقعیت خود را در داخل و خارج اسرائیل تفویت 

 .(کند

ع شد، چمران به عراق رفت تا خمینی را ببیند و از آنجا با او به پاریس مسافرت کرد. وقتیکه انقالب ایران شرو

اَمل آشکارا ضد فلسطینی و طرفدار اسرائیل شده است. در بعد از بقدرت رسیدن خمینی، از آن زمان، سازمان ال

د. کردنست کار مینرال فردوژ چمران و یزدی کنترل سازمان عظیم ساواک را بدست گرفتند، و از نزدیک با

امروزه، باور این است که سازمان جاسوسی موساد اسرائیل یک نفوذ بیش از حد در شورای داخلی رژیم خمینی 

ی موساد، کنترل هدیدی دقیق نفوذ موساد مشخد نیست، ولی واقعیت اینکه چمران و یزدی آموزش دارد. درجه
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 داد.ساواک شاه را بدست گرفتند که قدرت بزرگی به آنها 

قدرت را به تصرف در آورد،  1878که در فوریه « انقالب بنیادگرای اسالمی»تاکنون، بخوبی دریافتیم که 

دولت »ا پیمانی مداوم بهم و ریزی شده و کمک حیاتی بوسیله ناتو بدست آوردی شرکت نفت انگلیس پایهبوسیله

حال ما باید به این  .ل در آن نفوذ دارد، و بشّدت سرویس جاسوسی مخفی اسرائیدارد آمریکا« شیطان بزرگ

 هللا خمینی چه کسی است؟ سوال پاسخ بدهیم که آیت
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 چهارمفصل 

 «ساواک نادان  هللا آیت»

 

شود. تقریبا  پس از وزیری محّمد مصدق به انتهایش نزدیک میر حکومت نخستتکاس ر، رول1853ماه اگوست 

کند، و سازمان سیا آمریکا، گرد میباره شروع به عقبو، اوضاع دچندین سال بعنوان رهبر انقالب موفق مردمی

ای هآماده است تا شاه را به ایران برگرداند و به تخت سلطنت بنشاند. چند سال پیش، مصدق با پشتیبانی کمونیست

، 1853ی چندین رهبر مذهبی شیعه داشت، بقدرت رسید. حال، در ایران و بخصوص، با طرفداری که بوسیله

هللا کاشانی، مالیی که بیشتر به گانگستر آل کاپون اند. رهبر غیر رسمی آنها آیتخوندها مصدق را رها کردهآ

اکنون  هی خیابانی و فناتیک مذهبی را بعهده گرفتکنندههای حملهگروهرهبری شباهت دارد تا یک رهبر مذهبی. 

 آماده است که از آنها استفاده کند.« سیا»

ی کنند تا به پشتیبانهای مخفی در شهر پول پخش میبین گروه ی اطالعاتی کرومیت روزولتدر تهران نیروها

ها خواهند در خیاباناز شاه تظاهرات براه اندازند. چندین هزار تظاهرکننده سعی دارند که شعارهایی را که می

نظیم شده. در ظرف چندین های از قبل تسردهند، بخاطر بسپارند. این تظاهرات فقط پوششی است برای برنامه

 آیند.حرکت در میوزیر )مصدق( بهساعت جریانات علیه نخست

ی وفادار به شاه به حداقل برای حفظ ظاهر سیاسی بهتر است که تعدادی شعاردهنده« سیا»بر اساس دالیل 

واقعی  س شود. اّما انقالبها بیایند و به نفع شاه سرو صدا راه بیاندازند، تا در اخبار و نشریات جهانی منعکخیابان

علیه مصّدق، تصمیمی است که قبال  بوسیله رهبران آمریکا، بریتانیا، و سرویس جاسوسی اسرائیل و نیز روسای 

نی هللا کاشاگران  تظاهرکننده و آیترف هوچیصهای نفتی جهان گرفته شده. خرده پول نقد آنهاست که شرکت

« زنده باد شاه»زنند ای که فریاد میتظاهرکننده 5111ورد. در میان حدودا  ها بیاشود، که ارتش را به خیابانمی

 هللا خمینی است.یک مالی ناشناسی بنام روح

است، همان مالی مامور  1878از عجایب تاریخ اینکه، شخصی که مسوول پایین آوردن شاه از قدرت در سال 

ود، شها آشکار نمیمل زندگی خمینی احتماال  برای مّدتسال پیش بود. داستان کا 25خریده شده طرفدار شاهنشاهی 

ی این مال که قرون وسطی را به ایران برگردانده معلوم شده، تا بتوانیم درباره او قضاوت اّما تاکنون آنقدر درباره

 کنیم که او چه نوع موجودی است.

برای خود  1831های را در سال«  خمینیهللاروح»در ابتدا باید گفته شود که نام واقعی او خمینی نیست، او نام 

ی او اصالتا  از مسلمانان هند بودند. دنیا آمد و خانوادهانتخاب کرد. زیرا پدربزرگ او در کشمیر هندوستان به

کرد، برای خود برگزید. بعضی از را بخاطر تجارتی که در هند می« هندی»یکی از برادران خمینی اسم 

که خمینی خودش حتی در هند بدنیا آمده نه در ایران بعدا  در سنین جوانی به ایران گزارشات حاکی از این است 

 مهاجرت کرده است.

که پدر شاه، رضا خان، در ، در ضمن تغییر قدرت در ایران، هنگامی1821حدود شصت سال پیش، در اوایل 

رد. در آن زمان، رضا پهلوی گیرودار گرفتن قدرت بود، خمینی جوان اولین اثر جنگ سیاسی خود را دریافت ک

تاترک او را تشویق کرد که راه آخواهان ترکیه، مشهور به آتاترک مشورت کرد. جوان با رهبر انقالب جمهوری

او را دنبال کند و حکومت جمهوری با رای مردم در ایران اعالم کند، به پهلوی گفت که ماهیت حکومت پادشاهی 

 ای است.محدود و بستهحکومت  و ابل انعطافبرای مدرنیزه کردن ملّت بسیار غیرق

ی او را پذیرفت، تا اینکه قیام قهرآمیز معممین ایرانی او را مجبور کرد که به نفع سیستم در اصل، رضاخان، ایده

پادشاهی تصمیم بگیرد و خود را رضا شاه اعالم کرد. خمینی، در سنین جوانی بود و طبق گزارشی به تالفی 
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ا سال هرضا شاه در مرگ پدر خمینی تأثیر داشته، به تظاهرات مالها علیه رضاخان پیوست. ده شداینکه گفته می

هللا کاشانی بپیوندند دشمن سیستم پادشاهی شدند. بعد، دوباره همان خمینی و برادرش قبل از اینکه به گروه آیت

ضا شاه برای بازگشت به سلطنت پشتیبانی هللا کاشانی از محّمدردوباره با پیروی آیت 1853اّما سالها بعد در سال 

 کردند.

، به رهبر نیز هللا کاشانیکرد. آیتپشتیبانی می 1853نبود که از برکناری دکتر مصدق در « سیا»سازمان تنها 

، نواب صفوی در 1851های المسلمین در ایران )فدائیان اسالم( آخوند نواب صفوی نزدیک بود. در سالا خوان

در ایران  1841های نفر عضو دارد. فدائیان اسالم از اوایل سال 311تا  211م کرد که گروه او زمان اعالآن

المسلمین در مصر بشّدت بوسیله سرویس اطالعاتی بریتانیا تحت که سازمان ا خواناند، آنها وقتیفعالیت داشته

ایی هلمسلمین )فدائیان اسالم( بخاطر اعدامای ا خوانکنترل شدید بود، ارتباط خود را در ایران گسترش دادند. شعبه

در ایران انجام داده بود، بخصوص حداقل اعدام دو نخست وزیر شهرت زیادی داشت. نفوذ سازمان اطالعاتی که 

مخفی نبود. بسیاری از معممین متنفذ با نمایندگان امری ها پیش مخفی انگلیس برروی مالها در ایران حتی از سال

کردند. خواهر شاه اشرف پهلوی درکتاب بیشتر از همه با کشور بریتانیا همکاری برقرار می و های خارجیقدرت

گویند اگر ریش مالها را باال بزنیم، و در حقیقت، جوکی در میان مردم است که می»نوشت؛ « ها در آیینهچهره»

از جنگ جهانی دوم، دولت و بعد :»گوید اشرف پهلوی می« ی ساخت انگلیس را در زیر آن خواهی دید.کلمه

ها بود در جامعه غیرفعال بریتانیا مالها را که عوامل ارتجاع مذهبی بغایت راست شناخته شده بودند، و سال

ا هبریتانیا مالها را نیروی موثری علیه کمونیست دولت بودند، تشویق به فعالیت دوباره کرد. بخصوص اینکه

 « ارزیابی کرده بود.

های محل در الت ریزی شده بوسیلهخیلی راست بنیادگرا، قدرت خود را از جنایات طرح هایو مذهبی کاشانی

 ردند.کها مشهور بودند. این افراد به مردم مخالف با چاقو حمله میگرفتند، این گروه مافیایی به چاقوکشایران می

 بار مستقر بودند. این مراکز قدرتمندهای میوه و ترهمافیای ایران، در بازارها، مراکز خرید، بخصوص در میدان

ها و بخصوص مراکز لوکس مواد مخدر و اعیانی مافیایی شبیه گادفادرهای ها، قمارخانهخانههمچنین، فاحشهو 

هللا کاشانی به آسانی به دستیارانش دستور داد تا یک گروه آیت 1853کردند. در نیویورک و شیکاگو را کنترل می

، یک مقام رسمی سیا گفت که مافیا در 1879آماده کنند. ) در « سیا»خدمت سازمان دستمزدی شورشگر در 

 کند.(ایران تقریبا  تمام تولید غذا و پخش آنرا کنترل می

، با برگشت شاه به قدرت، یک افسر نظامی بنام تیمور بختیار، شهرت زیادی یافت و به 1853بعد از کودتای 

حکومت نظامی تهران، و رئیس اطالعات ارتش ارتقا مقام یافت. بختیار مشاور پُست ژنرالی رسید و بعد به پُست 

که سازمان امنیت و اطالعات )ساواک( تأسیس شد، بختیار اولین رئیس ، وقتی1857مورد اعتماد شاه شد. در 

در  حد سازمان اطالعات موساد،آن شد. سرویس جدید اطالعات و امنیت ایران از آغاز کار از پشتیبانی بی

گر اسرائیلی برخوردار بود. ساواک همچنین ارتش وسیعی از مالها اسرائیل و مخصوصا  از متخصصین شکنجه

ند. ها بودند در اولویت قرار داشتبگیر خود قرار داد، آنهائیکه در ارتباط با چاقوکشها را در لیست حقوقهللاو آیت

که در لیست دالر در ماه بود. یکی از افرادی 1111ا دالر ماهیانه ت 111حقوق مالها از ساواک، از حداقل 

 دالر در ماه بود. 311بگیران ساواک بود خمینی با حقوق حقوق

ی علمیه قم در ایران بود. در گزارش نیویورک در آن زمان خمینی هنوز یکی از مدرسین درجه پایین حوزه

 ییک شاگرد مهم حقوق دینی و مبلغ فلسفه تایمز و نشریات دیگر سعی شده که نقش خمینی را در قم بعنوان

و ری دنبالهافالطون جا بزنند. در آنجاست که خمینی خود را یک مالی نویسنده بنیادگرا وانمود کرده، و فرقه

 آورد.خود را بوجود 

ته شبخاطر ارتباط اسرائیل با ساواک، در این زمان، بی شک موساد عمیقا  در میان آخوندهای بنیادگرا نفوذ دا

با خمینی در ارتباط  1857های اطالعاتی اسرائیل از سال هیچ جای تعجب نیست که دریابیم که جاسوسو  است، 
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( به ایران آمدند که ساواک را نظم Shin Bethهای موساد و شین بت )اند. در آن سال یازده نفر از جاسوسبوده

ی در تهران مستقر بودند، که تقریبا  در تمام شعبات پرسنل اطالعاتی اسرائیل 511، بیش از 1876بدهند. تا سال 

ساواک مشغول بکار بودند. نفوذ موساد بیشتر در دفتر اطالعاتی خیلی محرمانه ساواک بود. این دفتر بعنوان 

تر ی دفکرد. رئیس این دفتر ژنرال حسین فردوست بود. ساواک بوسیلهیک واحد مستقل در ساواک کار می

کرد. یک منبع مطلع گفت که ی سازماندهی مالها نفوذ داشته و آنها را کنترل میلیهجاسوسی مخصوص در ک

بیرون از  که آنهائی آنهایی که در زندان بودند و در ایران وجود داشت، 1851های دو دسته مال، فقط در سال»

 خمینی بیرون از زندان بود.« طرفدار ساواک بودند. زندان بودند و

ترین نوع شکنجه دادن و زندان کردن شهرت داشت. ولی از طرفی می داشت، که به وحشیتیمور بختیار سادیس

، واشنگتن بزودی 1861کندی به کاخ سفید در افمامور انگلیس و دولت کندی در آمریکا بود. بعد از ورود جان

ی نفتی دیگر بغیر از هاخواهد با شرکتآورد، زیرا شاه عالقه نشان داد که میفشار زیادی را به شاه وارد می

رژیم  بدین جهتهمکاری کند،  ENIشرکت نفت دولت ایتالیا  با خواهران، و بخصوص 7کنسرسیوم مشهور به 

همزمان با ورود کندی به کاخ سفید، تظاهرات و اعتصابات در  1861شاه توسط کندی تهدید شد. در ژانویه 

کندی، اوریل هریمن، استاندار سابق  1861کرد. اوایل  ها و مالها در سراسر ایران رشدایران با کمک کمونیست

های آمریکا به پیش شاه فرستاد. بختیار مخفیانه در پشت پرده نیویورک را بعنوان نماینده برجسته برای خواسته

 این اوکند، بنابرکرد. شاه دریافت که بختیار خیانت میهای ضد شاه را از بودجه ساواک تغذیه میتظاهرات کننده

 از ریاست ساواک کنار گذاشته شد و بهمراه تعدادی دیگر از سران عالیرتبه نظامی اخراج شدند. 

اّما چند ماه بعد، زیر فشار، اعتصاب معلمان کشور که به خشونت انجامید، شاه به فشار کندی و هریمن تن داد و 

 ختیار مخفیانه تظاهرات معلمان راوزیر جدید انتصاب کرد. شایعه بود که تیمور بعلی امینی را بعنوان نخست

ی اعتصاب معلمین محمد درخشش، فرصت طلبی که به عنوان جاسوس کرده است. ترتیب دهندهنیز تحریک می

ی دولت امینی وزیر آموزش و پرورش شد، هیجده سال بعد، به استخدام دولت انگلیس در آمده بود ودر کابینه

و همکاری ریچارد کاتم با شورای امنیت ملی مالقات کند. ریچارد  درخشش به آمریکا مسافرت کرد که با کمک

چند سال  ک،یوزکاتم پروفسور دانشگاه پیتسبرگ و جاسوس سابق سیا است. شاه خودش در یک مصاحبه با نیو

ی بارهکه از شاه دروزیری برگزیند. وقتیپیش اقرار کرد که، جان کندی او را مجبور کرده که امینی را به نخست

 «این تاریخ گذشته است، اّما درست است.:»چنین گزارشی پرسیده شد، شاه اقرار کرد 

یل همان سال، شاه همینطور یشاه برای مالقات رو در رو با کندی به واشنگتن مسافرت کرد. در او 1862در سال 

ان در تیار ، فورا  از ایرهای قیام بختیار علیه شاه با او برخورد کرده بود، و بخبا بختیار بخاطر شواهد فعالیت

که کندی  شرطیتبعید به سوییس فرار کرد. حاال شاه با مالقاتش با کندی، قراردادهای زیادی را پیشنهاد کرد و به

های درخواست شده از واشنگتن موافقت خواهد به شاه اجازه دهد که دولت امینی را ساقط کند، شاه با سیاست

ان، شاه امینی را کنار گذاشت و بعد قراردادها را با واشنگتن نادیده گرفت. کندی کرد. اّما بعد از بازگشت به ایر

 رئیس جمهور آمریکا ژنرال بختیار را به آمریکا فراخواند. 1862واخر اعصبانی شد. در 

، او از سوییس به آمریکا پرواز کرد و مستقیما  به آمدبختیار به ظاهر، به کشور آمریکا برای مداوای پزشکی 

نی هللا خمیاخ سفید رفت، و در آنجا با جان کندی مالقات کرد. موضوع مالقات : نقشه علیه شاه بوسیله روحک

مینی کرده، خای با ساواک زیر نظر بختیار کار میهللا پیر )خمینی( بطور گستردهبود. در ضمن سال قبل آیت

کار شهرتی کسب کرده بود و بیش از پیش ها بعنوان یک ایدئولوگ بنیادگرای ناسازشبرای خودش بین ایرانی

ال شاه را در س« انقالب سفید»ی  خود شناخته شد. و همین خمینی بود که بعدا  رهبری مبارزه علیه قهرمان فرقه

 بعهده گرفت. 1863

ریتانیا ی دست بهاست وسیلهای بود که شاه برای تضعیف قدرت مخالفین ارتجاعی که سالانقالب سفید، پروژه

 ند، پیاده کرد.بود
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یک ایستگاه « رهبری کردند چه کسانی بودند؟ 1863های انگلیس در تهران که قیام ضد شاه را درسال جاسوس»

های انگلیس در ایران جاسوس:»پخش کرد که  1891جوئن  5رادیویی ضّد خمینی بنام صدای آزاد ایران در 

تند. ها )خبرنگاران( هسبگیر و ژورنالیستمداران حقوقشوند. اولین گروه سیاستمعموال  به چهار دسته تقسیم می

های متعّدد آنها در زمان مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت آشکار شد، باالخره قدرت آنها بشّدت که خیانت

ای هسیاستر ازتضعیف شد و دیگر قدرت مبارزه را نداشتند. گروه دّوم فرماسیونرها، خائنانی که همیشه اب

 کنند.و منافع انگلیس را در ایران حفظ می انگلیس بوده

ها، و زمین داران بزرگ که چهره کنند، خوانین، فئودالهای بریتانیا را در ایران پیاده میگروه سوم که سیاست

کثیف آنها در خیانت علیه کشور آشکار و خدمات آنها به امپراطوری انگلیس، در طول تاریخ ایران بارها به 

 ثبوت رسیده است.

« ند.ابگیران انگلیس بودههللا هستند که برای مّدت زیادی جزء حقوقباالخره ، گروه چهارم، بعضی از مالها و آیت

رهبری خمینی بود که حرکت ضد انقالب سفید شاه را همکاری بین فرماسیونرها، مالکین قدیمی، و معممین به

 بود. ترتیب داد. البته خمینی فقط وسیله و ابزار حرکت 1863در 

ی مذهبی بود، تحت از همان روزهایی که او یک طلبه»گزارشی داد که « صدای آزاد ایران»در مورد خمینی 

کرد و مرتبا  دریافت میسهمیه موقوفه( ایران از انگلیس امالک ی اسم شهریه ماهیانه از سازمان اوقاف )اداره

 در ارتباط دائم با مسوول خود بود.

قانون طرح ی دولت برای خمینی اّولین اعالمیه مهم خود را صادر کرد، در آن به برنامههللا آیت 1862در سال 

، ده سال پس 1863دادن حق رای به زنان حمله کرد و آنرا مخالف حقوق زنان در اسالم دانست! سپس در سال 

ید در حالیکه انقالب سف پیمایی کرده بود،های تهران برای برگرداندن شاه به قدرت راهاز آنکه خمینی در خیابان

 شاه در حال اجرا بود، خمینی اولین رویارویی جدی خود را علیه شاه برگزار کرد.

رد و یا کها را یا به کشاورزان واگذار میانقالب سفید، علیه سیستم قدیمی خانواده بود، برای اینکه امالک فئودال

، 1863مذهبی بود. در ژانویه -ای به روابط فئودالیکرد. این عمل ضربههای تعاونی دولتی میتبدیل به شرکت

خمینی چهار اعالمیه شدید علیه شاه انتشار داد، مبنی بر اینکه او قوانین اسالم را با ملی کردن زمینها زیر پا 

گذارد، خمینی اعالم کرد که در اسالم حّق مالکیت خصوصی محترم است. اگر چه مشخصا  خمینی با پشتیبانی می

مقلدین  یهای پراکندهها آمدند. دستگیریکرد، اّما فرقه مسلمان مقلّد او به خیابانها و دولت بریتانیا کار میفئودال

ر تکه احتماال  به تحریک خمینی و بختیار آمده بودند، آتش تظاهرات را روشن –ی پلیس و ساواک خمینی بوسیله

خمینی به یک قیام تمام عیار درآمد. عکس خمینی  کرد. در ضمن تعطیالت مذهبی آن سال،)ماه محرم(، حرکت

، برای اولین بار بوسیله پلیس دستگیر شد، اّما دو ماه 1863یل جوئن ادر او خمینی در بازار و مساجد پخش شد.

 1864دستگیر شد. در اکتبر  1864و در ماه مه  1863بعد از آن با تعهد کتبی آزاد شد. او دوبار دیگر در اکتبر 

 بوسیله شاه به خارج از ایران تبعید شد.باالخره 

در ضمن ژنرال بختیار، به آرامی از مرکز خود در سوییس به عراق نقل مکان کرد، و مخفیانه از بغداد علیه 

کرد. نفوذ انگلیس در عراق بخصوص در آنوقت، زیاد بود، و ژنرال بختیار با سفارت انگلیس در شاه فعالیت می

رد. ککرد. و حرکات خمینی را علیه شاه نیز پشتیبانی میهای ضد شاه همکاری میامتهران برای برپاکردن قی

 نفر در دوسال تظاهرات خشونت بار کشته شدند. 5111بیش از 

های اجتماعی و سیاسی تمام است، به نظر ما کارمان با انگل»شاه در رابطه با مخالفین خود روشن ساخت که 

 «ها( است.خ مخرب )کمونیستمن ارتجاع سیاه حتی بدتر از سر

های نفوذ خارجی در ایران، عوامل و جاسوس:»شاه با اشاره به ارتباط شورش کنندگان به انگلیس، اعالم کرد که 

اند، که از زمان برقراری مشروطه سلطنتی، ها ... و بعضی رهبران دینی خود ساختهمداران، فئودالسیاست

خمینی وقتی تبعید شد، اّول به ازمیر ترکیه، محل پایگاه « اند.خارجی بودهتاکنون همیشه آماده بخدمت یک قدرت 
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داد عراق رفت، که در آنجا با کسانیکه در اطراف ژنرال بختیار غنظامی ناتو رفت، از آنجا پس از مّدتی به ب

 بودند تماس برقرار کرد.

ر کردند. داوضاع در ایران همکاری میدر آنجا، خمینی، بختیار و سازمان اطالعاتی انگلیس، برای بهم ریختن 

، بختیار در چندین توطئه در ایران دست داشت، از آنجمله قتل حسنعلی منصور، 1861های ی سالضمن بقیه

 وزیر و کوشش برای قتل شاه بود.نخست

ای دیترانهمبختیار که بین ژنو، پاریس، ُرم، بیروت، و بغداد در رفت و آمد بود، ارتباطاتی در سرتاسر کشورهای 

مراندیر، عضو سازمان ارتش مخفی افراطی البوجود آورد. یکی از نزدیکترین همکارانش، فرانسواز پورتو د  

اچاقچیان ق بختیار همچنین با تیمور بود، که چندین بار سعی بر قتل رئیس جمهور فرانسه ژنرال دوگل را داشت،

 داشته باشد. خود این طریق بودجه بیشتری در اختیار تا ازارتباط داشت  اسلحه ی قاچاق مواد مخدرو فروش

ای ضمن شکار کشته شد. جای شک های نزدیک مرز ایران در حادثهگویند که در تپه، می1871در اگوست 

ال ی همکاران ژنرنیست که او به دستور شاه به قتل رسید. بعدا  در همان سال، دولت ایران اعالم کرد که بوسیله

 براندازی دولت بوده است، و صدها پرسنل نظامی در ایران دستگیر شدند. بختیار، توطئه

ل فوریه ایاّما خمینی، حاال یک مالی تنها در عراق بود، که همیار اصلی و رئیس او مرده بود. خمینی در او

 در ی انگلیس برای ایجاد ایرانی ناآرام بود. خمینیی یک سال مبارزهبه ایران برگشت. شروع خاتمه 1878

وقتی که حزب  1869دوران تبعید حتی برای یک لحظه از کنترل سرویس اطالعاتی انگلیس بدور نبود. در سال 

سوسیالیست بعث به قدرت رسید، خمینی بوسیله مقامات دولت جدید عراق، زیر نظر دقیق قرار گرفت، زیرا 

ر عراق ایجاد شود. در اواسط خواست که اغتشاش ددولت عراق با داشتن جامعه بزرگ شیعه در عراق نمی

ه کند. اّما بعلت اینک، معلوم شد که خمینی از شورشیان قبایل ُکرد در شمال عراق پشتیبانی می1871های سال

 هللا بود، برای دولت عراق مشکل بود که او را دستگیر کند.رهبر مذهبی و آیت

)کیپلینگ، نویسنده و رمان نویس و شاعر های کیپلینگ است. امروز خمینی کاراکتری خارج تصّور از رمان

، شناسندهای کسانیکه خمینی را میکرد(. برطبق گفتهزندگی می 1836-1965های مشهور انگلیسی که بین سال

خوابد، فقط برای چند ساعتی کوتاه برای ورود به ساعت می 22شود که حتّی بعضی اوقات روزانه تا گفته می

که  ای گفتاو بندرت منطقی است. احمد خمینی، پسرش به مجله فیگارو در مصاحبهشود، جهان واقعی بیدار می

 «گذرد، توجهی ندارد.دیگر به اینکه در اطراف او چه می»و او « در جهان دیگری است»پدرش معموال  

ه ( است. یک عروسک باد شده که از پشت پردWizard of Ozخمینی بیشتر شبیه داستان ساختگی ویزارد  اُز )

ود و بنام شها و فتواهایش، برای او بوسیله نزدیکترین مشاورین او نوشته میشود. بیشتر اوقات، بیانیهکنترل می

 «امام»شوند. اّما سیاست امروز ایران وابستگی کامل به قدرت و سمبل خمینی بعنوان او خوانده و منتشر می

تصمیم مهم باید موافقت و نظر او را جلب کنند. بعد  مدار ایران برای هر نوعهای مختلف سیاستدارد. و گروه

کنند که با کلمات خوب این پیرمرد ناآگاه را در موقعیتی از اینکه گروهی از مشاورین او وقت زیادی صرف می

قرار دهند که آماده پذیرش یک موضوع مهم مملکتی باشد، و پس از ترک او گروه دیگری آماده هستند که او را 

ای هکه موضوعی کامال  مخالف موضوع قبلی را قبول کند. با سوء استفاده از این پیرمرد، گروه تشویق کنند

 روند، البته جر و بحثمختلف در ایران برای کسب قدرت تا سر حّد مرگ و زندگی علیه مخالفین خود پیش می

ن ود که بر اساس متّهم کردای نخواهد رسید. فقط جر و بحثی بیشتر مفید خواهد بمستدل، با خمینی به نتیجه

 مخالفین به رفتار ضد اسالمی و یا محارب با خدا باشد.

حال، تصمیمات سیاسی در ایران از زمان انقالب تا کنون همیشه دستخوش تغییر فوری بوده است. رئیس با این

رد، ن بدست آوصدر چندین بار پشتیبانی امام را برای اجرا یا کوشش برای اجرای بعضی از قوانیجمهور بنی

راف ای که در اطهای بنیادگرای دو آتشهگروه از فقط یکی دو روز بعد دریافت که امام دیدگاهش تغییر یافته و

 کند و آن درخواست بنی صدر را رد کرده است.هللا خلخالی هستند، طرفداری میآیت
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گروه  است که چون خلخالی رئیسندلیل دیگری که بسیاری معتقدند که خلخالی در حقیقت، رئیس خمینی است، ای

 سازمانی، زیر نظر خلخالی است. نظمترسناک فدائیان اسالم است و بنابراین براساس 

جایگاه رسمی در دولت ندارد، اّما او قدرت زیاد بیش از  هللا خلخالی یک فرد عجیبی در ایران است. او هیچآیت

بود که غیر رسمی بعنوان قاضی عمل کرد و قاتل هزاران  حّدی دارد. اولین ماه بعد از انقالب، همین خلخالی

ن قاضی خو»ی شدید او برای خون ریختن، او را به سوی نفر از زندانیان سیاسی بود. این سادیسم او و عالقه

شهرت داد. او یک روانی تایید شده است، که چندین سال را برای کشتن و شکنجه دادن حیوانات کوچک « آشام

 های روانی گذرانده است.ا و پرندگان در بیمارستانهمانند گربه

مت رئیس برنامه مبارزه علیه مواد مخّدر در ایران منصوب شده است. یک جوک در این اواخر، خلخالی به س 

چیان مواد مخّدر در ایران که اعضای فدائیان اسالم احتماال  خود از بزرگترین قاچاق این است نزدیک به واقعیت

این سمت او این اجازه را بدست آورد که صدها نفر دیگر را به اتهام دادن قاچاقچی مواد مخدر به آنها، هستند. از 

 محکوم به اعدام کند. ولی در حقیقت آنها فقط مخالفین سیاسی علیه رژیم خمینی بودند.

یکایی که در حمله ، خلخالی برای نشان دادن اجساد پرسنل آمر1891آوریل  24بدنبال حمله نیروهای آمریکا در 

گویند که خلخالی در عمق زندان قصر، خارج از تهران زندگی کشته شده بودند، شهرت زیادی یافت، حاال، می

 «دشمنان رژیم خمینی»کند. زندان قصر جایی است که اکثر محاکمات مخفی و اعدامهای وحشیانه و تیرباران می

 شود.در آنجا انجام می

خوشحالی با های زیرزمینی زندان به این طرف و آن طرف میرود و از میان سلول، هامثل یک موش فاضالب

 زند.های خود را برای این یا آن دستور بهم میوار دستدیوانه

یک دفعه در ضمن بازدید با گروهی از خبرنگاران از زندان، خلخالی با دهان پر از بستنی که از یک لیتری که 

ابه به گزارشگران بود، در آخر بازدید، وقتی چند نفر از خبرنگاران به او انتقاد کرد، مشغول خطبا خود حمل می

کردند، عصبانی شد، و در همان وقت و همانجا آنها را تهدید به اعدام کرد. گزارشگران با عجله آنجا را ترک 

 کردند.

های ارد، چنین آدمدهد که بگذبرای بسیاری مشکل است که درک کنند، چگونه یک ملت به خودش اجازه می

 اند. اّما شرایط حکمرانی آنها باید درک شود.ای بر آنها حکومت کنند. خمینی و خلخالی واقعا  دیوانهدیوانه

زنند های رژیم ُمهر تایید بها ایرانی، بخصوص طبقه متوسط جامعه و قشر روشنفکر بجای اینکه به فاجعهمیلیون

تاکنون احتماال   1879میلیون از مردم ایران از  6دولت آمریکا، حدود  اند، بر طبق تخمیناز کشور فراری شده

البی زندگی های انقها یا کمیتهاند. آنهائیکه باقی ماندند زیر فشار تفنگ سپاه پاسداران و کمیتهایران را ترک کرده

 کنند.می 

یلی بدون بودند، خ صدمه دیدهتوری در ابتدا، بعلّت اینکه بسیاری از ایرانیان از شاه زیر حکومت یک نفره دیکتا

ند، و بعدا  با وشخمینی، آنها از شر سیستم پادشاهی راحت مینبش کردند که با پشتیبانی از جآینده نگری فکر می

کنند. اّما اصال  این طور نبود. با گذشت زمان، بیشتر پشتیبانان خمینی از دور او متفّرق خمینی تصفیه حساب می

کردند. آن همان بخش از جمعیت ایران است که المسلمین از او حمایت میرو ا خواندنبالهی شده، فقط فرقه

 دیوانه کامال  با این پشتیبانان بخوبی همخوانی دارند. گروه حکومت خمینی به شّدت به آن بخش وابسته است. این

 -ردم کشورش داشته باشددر هر کشور در حال رشد)توسعه(، یک حکمران اگر به میزان کمی توجه به رفاه م

مشکالت اساسی مانند بدبختی و عقب ماندگی و زندگی سخت ساکنان دهات را برطرف میکند. زندگی مردم 

عادی در وضعیت زندگی روز به روز، و بدون امید به آینده، در بسیاری کشورهای در حال توسعه حک شده، 

تر از امرار معاش نیست، این چنین جمعیتی، ی بیشسواد و بی اطالع از دنیای خارج، در سطحبی-و فکر رعیت

ی کنولوژتهای آموزشی و باال بردن سطح فکر دارد، که آنها را قادر سازد که با بیش از حد، احتیاج به برنامه

االتر چیزی بخود هایی و بدون اینکه شروع به پیشرفت کند، برای مدرن خود را تطابق دهند. بدون چنین برنامه
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روستایی،  جامعهوحشتناکی که در کمدی دانته معرفی شده نخواهد ساخت. زندگی ساده و بی تکلف از جهنّم 

خواری، و شورش و قیام عمومی قرار خواهد جمعیت روستایی را در معرض هرگونه سوءاستفاده و یا رشوه

دند، رفه متوسط نبوی ماصلی او کارگران متخصد ایران و یا طبقه انداد. بنابراین در مورد خمینی؛ پشتیبان

سوادی بودند که از دهات کنده شده و در شهرهای ایران و بخصوص در سواد و یا بیها روستایی کمبلکه میلیون

 کردند.های جنوب تهران بسختی زندگی میگودها و مخروبه

ه بود، برتری یافت های دنیای قدیم بر زندگی سیاسیگراییهایی که فرقهدر خاورمیانه، برای پنجاه قرن، در زمان

ه جادوگر و ها که بفرقه گرداندگاناین جمعیت عقب نگه داشته شده، تا سر حد وابستگی به کلیساها تقلیل یافت. 

 ایروانی و خرافات استفاده کرده و تار صوفیانه خودباورانه گول زدن هاییا ساحر مشهور بودند، همیشه از 

ها و کاربرد مواد مخدر های جنس روانی، فانتزیامل استفاده از ترسبافتند، فنون آنها شبدور مقلدین خود می

بود. در مورد خمینی باید گفت که ؛ اگر کسی بتواند واقعا  فکر مالهایی مانند خمینی یا خلخالی را بخواند، احتماال  

 کاال خبیث این موجودات را درک کند. ماهیتتواند بخوبی آنوقت می

ده آوری شهای خمینی از چند تا از کارهایش جمعبرگردان شده است که در آن بیانیه اخیرا  کتابی به انگلیسی

ّما شخد باید آنها را ازدیدگاه برجسته اآید، می آور آور و حتی خندهاست. قوانین اخالقی کتاب خیلی تعّجب

ی است، تجارت و یا حتای که سیشنوندگان و خوانندگان این کتاب درنظر بگیرد. برای آن دسته از مردم بیچاره

های تلویزیونی، برایشان اهمیتی ندارد، کلمات خمینی قانون محض است. مسایل ساده دیگر از قبیل تماشای برنامه

 شان از اوضاع است که ریشه در خرافات دارد.گناهان از عقب ماندگی عمیق غیرقابل فهمتوجه این بی

ادرار، مدفوع، اسپرم مرد، استخوان، خون، سگ، خوک، زنان اند ؛ یازده چیز است که نجس:»گوید خمینی می

شراب و تمام مشروبات الکلی :»او افزود « و مردان غیرمسلمان، شراب، آبجو، و عرق شتری که مدفوع خورده.

مصرف مدفوع حیوانات یا ترشحات » گوید:او همچنین می« نجس هستند، ولی تریاک و حشیش نجس نیستند.

ت. اّما اگر در داخل غذاهای دیگر به میزان کمی مخلوط شوند که دیده نشوند، مصرفشان حرام بینی آنها حرام اس

نخواهد بود. مصرف گوشت اسب، قاطر، یا االغ اکراه دارد، اّما اگر حیوان وقتی زنده بوده بوسیله یک مرد به 

ر برده و فروخته شود. و او تجاوز شده، مصرف آن حتما  حرام است. در این صورت، حیوان باید یه خارج شه

شود. و حتی شیر آنها اگر کسی با گاو یا شتر عمل جماع انجام دهد، ادرار و مدفوع آنها نجس می:»گوید نیز می

دیگر نباید مصرف شود. حیوان باید فورا  کشته شده و قیمت آن بوسیله کسی که با آن عمل لواط انجام داده، به 

 صاحبش پرداخت شود.

جنس باز است، البته این کار، در میان مالها غیرعادی نیست، اند که خمینی خودش همگزارش داده بسیاری منابع

شود که های تبعیدش، خمینی، مخصوصا  در پاریس، گفته میو حتی درمیان مالها رسم است. در مدت سال

هایی مانند رشزاده براساس گزازاده وزیر امورخارجه ایران بود. قطبجنس بازش صادق قطبشریک هم

های زاده، برای مدتهای زیادی مجرد بود. موضوع جوکو واقعیت اینکه قطبداشت  سم شهرتسادی بهخلخالی 

نس بازش جهایی به تفضیل برای مقلدین همخمینی، دستورالعمل تفاسیرزیادی در بین ایرانیان بوده است. با این 

 آید؛ای از آن در زیر میداده است که نمونه

دوران قاعدگی زن، برای مرد ترجیح دارد که از نزدیکی با زن جلوگیری کند، حتی اگر تماما  با زن سکس در »

اش هم بیرون نیاید. مواکدا  به او سفارش و حتی اگر اسپرم -یعنی فقط تا حّد حلقه ختنه مرد باشد–نداشته باشد 

 های خمینی آمده استزخرفاتی دیگر در نوشتهخوابگی نداشته باشد. مشود که با زن خود در وقت قاعدگی هممی

نماز آیات، نامی است که به نمازی داده شده ، برای وقتی که کسی شاهد دیدن حوادث ناگوار طبیعی :»مثل 

واقعه بشرح زیر واجب است: خورشید گرفتگی کامل یا ناقد، ماه گرفتگی کامل  4آور باشد. این نماز در ترس

بادهای سیاه یا سفید. اگر چند تا از این حوتدث، برای مثال، خورشید یا ماه گرفتگی  زشیا ناقد، زمین لرزه، و و



53 
 

 

بهمراه زمین لرزه با هم رخ دهد، دونماز الزم است. در صورت زمین لرزه یا رعد و برق، فرد باید فورا  نماز 

شود، مهم نیست چقدر دیر شده آیات را بخواند. نخواندن آن گناهی است نابخشودنی تا زمانیکه این نماز گزارده 

قوانین و دستورات بی حّد و اندازه دیگری بوسیله « باشد، حتی تا آخرین روز مرگ انسان باید آنرا بجا آورد.

شید، و چگونه به نوعات یهللا در مورد اینکه چه وقت و چگونه باید نماز خواند، چگونه غذا خورد، یا ماآیت

 ه شده است.دستشویی رفت و مانند اینها، داد

کند باید به طریقی باشد که نه صورت او و نه وقتی کسی مدفوع یا ادرار می»از جمله دستورات دیگر اینکه 

در وقت نماز، اگر شخد نمازگزار بعلت گازی که از او در موقع »گوید، او می« پشتش به سوی مّکه باشد.

، و او خجالت بکشد و رنگش سرخ شود، آن شخد نمازگزاردن خارج شود و افراد نمازگزار را به خنده درآورد

و نظایر « کند.باید نمازش را دوباره انجام دهد. کف زدن و یا پریدن در هوا در ضمن نماز، نماز را باطل می

 اینها.

ها کرده ها و هم شیعهآوری در میان مسلمانان، هم سنیوار خمینی از اسالم او را موضوع خندهبرداشت دیوانه

یرتبه در جهان اسالم، مخصوصا  در بین علمای اسالم، او را بخاطر گفتار و لیاری از مسووالن عااست. بس

اند، از آنجمله بدترین و کفرآمیزترین چیزها در میان مطالب دیگر اینکه یک ین محکوم کردهدهای خالف نوشته

« امام»ری از شیعیان نسبت به عنوان مسلمان ممکن است که ادعا کند که از پیامبر، محّمد قدرتمندتر است. بسیا

که خمینی برای خودش بکار گرفته، انتقاد شدید دارند، برای اینکه به باور آنها این عنوان فقط به افراد بسیار 

شود. و تعداد زیادی حتی بحث بر این دارند که خمینی شرعا  و قانونا  خاص و معتقد به مذهب شیعه اطالق می

 امیده شود.هللا نتواند آیتنمی

هللا دیوانه خواهد بود؟ البته، او خیلی حال معلوم نیست تا چه زمانی جهان گرفتار این مرض خطرناک یعنی آیت

پیر است، و چندین سکته قلبی داشته است. بسیاری ایرانیان انتظار دارند که او بزودی بمیرد، و تعدادی مراکز 

 ت،در آرزوی مرگ فوری او هستند. چیزی که روشن اس ،عیسیاسی قدرت در جهان نیز نه لزوما  با مرگ طبی

ای نند نمونهکمیتبعیت که از او  پیروانشوقتی خمینی بمیرد، هیچکس نیست که بتواند جانشین او شود. او برای 

 گذارد.قدرت مشخصی برجای می خالنظیر در ایران است. وقتی بمیرد یک بی

جنگ ناگهانی در مناطق مختلف در ایران است، که در آن دو نیروی ای که احتماال  امکانش هست وقوع نتیجه

محافظه کاران مخالف  ازیک طرف و ها، که مخصوصا  در شمال ایران قوی هستندقدرتمند درایران، کمونیست

ری ها بسیااین گروه ازبغیر از طرف دیگر. ها، مانند کردهاها و بعضی از قبایل و ملیتخمینی، منجمله ارتشی

یز ن مداریهللا شریعترو را که در حال حاضر گروگان دیوانگی خمینی هستند، مانند آیترهبران مذهبی میانه از

 افزود. می توان به انها

 . شادی افزا خواهد بود مرگ خمینی خبر ، اتفاقی که پیش آیدایرانی، هر  میلونهابرای 
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 9191 هیفور – یراندر ا خمینی یمرژ استقرار در موثر افراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، زبیگنیو برژینسکی در مسافرت به پاکستان برای انعقاد قرارداد اتحاد نظامی با رژیم ضیاء الحق1891مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارت آمریکا در لیبی به  1878دهند. اواخر سال مسوولین رسمی رژیم قذافی در لیبی به بیلی کارتر استراتژی نظامی را توضیح می

 شد.آتش کشیده 
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دریایی آمریکا در واشنگتن دی.سی، جائیکه سرهنگ ستوده فرستاده رژیم خمینی برای چندین ماه  –ساختمان مرکز تحقیقات هوایی 

 بعد از گروگانگیری با اجازه آمریکا، یک دفتر کار در آنجا برای خودش و همراهانش داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

وول ساوامای خمینی در آمریکا که هم سرهنگ ستوده و هم گروه ضربت رژیم خمینی را در فروشی بهرام ناهیدیان، مسمرکز قالی

 کندواشنگتن کنترل می
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برقرار  1891المسلمین در ایاالت متحده آمریکا یک کنفرانس ملی در میامی و اهایو در ماه مه انجمن دانشجویان مسلمان، بازوی اخوان

شود و منابع مالی آن از رژیم ایران بوسیله المسلمین در خارج از ایران کنترل میکردند. انجمن دانشجویان مسلمان، تماما  بوسیله اخوان

 شود.اهیدیان تهیه میبهرام ن

 

 

 

 

 

 

 

 

، معتادان هروئین در تهران در ظرف یک سال گذشته ایران و پاکستان از کلیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در 1891ایران در سال 

 اند.تولید و مصرف تریاک پیشی گرفته
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 1878ا در سال دانشجویان خط امام و پاسداران معتقد به خمینی در نزدیکی سفارت آمریک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگشته است.« تخریب و نابودی»دیدگاه اجتماعی خمینی در ایران، به قرن دوازدهم دوره غزالی 
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 رادیکال خائنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوئبرنارد                     رمزی کالرک                                       ریچارد فالک                        

 ریز متالشی و تجزیه کردن کشورهای خاورمیانهرنارد لوئیز از دانشگاه پرینستون آمریکا، طراح و برنامهب

 ریچارد فالک طرفدار اصلی خمینی در آمریکا برای به قدرت رساندن او در ایران

 رمزی کالرک رابط اصلی کارتر و خمینی قبل و بعد از سرنگونی شاه

 

 ذاری رژیم جمهوری اسالمیمؤثردر بنیان گ خائنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جورج بال                                                                     سرهنگ رابرت هوایزر                              

 های آخر شاهسرهنگ رابرت هوایزر مامور آمریکا از ناتو به ایران در ماه

 هوایزر در تاکید به ارتش ایران جهت پشتیبانی از به قدرت رساندن خمینی جورج بال همراهی کننده با
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 کارگزاران انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 بیآنتونی بالنت                                            کیم فیلبی                                                آرنولد توین                     

 

 نت رابط هنری و مذهبی ملکه انگلیس و نیز جاسوس انگلیس در شوروی و کارآگاه در انقالب ایرانآنتونی بال

انتخاب کرد و نیز جاسوس  1832کیم فیلبی کسی که آنتونی بالنت او را در زمان تحصیل در کلیسای وابسته به دانشگاه کمبریج در سال 

 سه جانبه در شوروی

 و متفکر و مامور اطالعاتی انگلیس از پشتیبانان بالنت و فیلبی در دستگاه اطالعاتی انگلیس.دان بی متخصد تاریخآرنولد توین

 

 دشمنان تاریخی

 

 المسلمین در ترکیه بودگذار ملی گرا جمهوری ترکیه که مخالف نفوذ اخوانکمال اتاتورک بنیان
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 1817ال های عربستان در سعربستان سعودی بر روی شتر در بیابان سنت جان فیلبی )پدر کیم فیلبی( مامور انگلیس در شبه جزیره

 

 

ی زیست محیطی از آمریکا و در سمت راست رجایی نخست وزیر بنیادگراهای جمهوری اسالمی ایران. ابراهیم یزدی آموزش دیده

 بنیادگرای رژیم.
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 صل پنجمف

 «نقشه انگلیس علیه اسالم :9 بخش المسلمینا خوان»

 

 

ه اتمی قرار ایستگاتماه، یا اس ما مخالف رفتن )بشر( به کره:»گوید خود می« کتاب سبز»به اصطالح در خمینی 

برسانیم؛ ماموریت ما خدمت به اسالم  و آشکار ساختن اصول  ما ما هم یک ماموریت داریم که به انجانیستیم. امّ 

ادشاهان و روسای جمهور کشورهای اسالمی در خدایی و متعالی اسالم به تمام جهان است. به امید این که تمام پ

د شد. نیت محض به ما تسلیم خواهعبا آن واق و است ها هم عادالنم جهان، باالخره قبول خواهند کرد که خواسته

طبیعتا ، ما هیچ میلی به اینکه آنها را از اعمال و کارهایشان خلع کنیم نداریم، مشروط به اینکه آنها هم نشان بدهند 

 «یع ما هستند و به ما اعتماد دارند.که مط

گزار او باشند. های اسالمی باید مطیع و خدمتگوید که تمام سران ملتچه کسی است، که خمینی می« ما»این 

-ی مخفی که به اخوانبه جامعه یعنیاست وابسته است نه به اسالم، هللا به جایی که اتحاد واقعی او با آنهآیت

 یی است، که ماموریتی دارد که به انجام برساند.«ما»این آن  -المسلمین شهرت دارند،

ریزی شده که اسالم ی ضد مذهب زمان قدیم طرحالمسلمین مخلوق لندن است و بعنوان سّد استاندارد شدها خوان

ازمان سدرگیر و گرفتار بنماید. این  ،ی پیامبر محّمد در قرن هفتم تاکنونرا از زمان استقرار امت اسالمی بوسیله

جاسوس انگلیس حسن البناء، یک صوفی  بوسیله 1828المسلمین شهرت دارد که رسما  در مصر در به ا خوان

ای از بنیادگراهای چتری است که در زیر آن همه فرقه مانندالمسلمین نگرا، تاسیس شد. امروزه، اخوااصول

 اش در حال رشد است.و جامعه های رادیکال، وجود دارد،اسالمی صوفی تا سنی و تا اخوان شیعه

وانند تهای جاسوسی میای که بعضی از نویسندگان رمانالمسلمین بیشتر از یک تصور سادهداستان واقعی ا خوان

گیرند، درست مثل اینکه می جالب توجه است که اعضای آنها با کد و کلمات مخفی با هم تماس  .ابداع کنند

هایی مانند ی وجود ندارد، اّما اعضای آن به دسته و ردهیه رسما  لیست اعضاکای در کار باشد. با وجودیتوطئه

شناسد و در المسلمین مرزهای ملی را به رسمیت نمیاند. اخوانهای اروپایی سازماندهی شدهی فرماسیونجامعه

ر و کشورهای دیگهای ها کارمندان دولتی، دیپلماتاند. بعضی از اعضای آنسرتاسر دنیای اسالم گسترش یافته

لمسلمین اکه رهبران اخوان باشند. با وجودیهای خیابانی و بنیادگرا مینیروهای ارتشی هستند. بعضی دیگر گروه

المسلمین، ارتش شبه نظامیان رذل ی پایین اخواناند، اعضای ردهاتر گران قیمت موسسات مالی جای گزیدهفدر د

 دهند. و قاتالن را تشکیل می

المسلمین، مسلمان یا مسیحی، یهودی و یا بخشی از هیچگونه مذاهب نیستند. در باالی خود، اخوان یدر رده

 کنند.های خود، مذهبشان را عوض میشورای داخلی خود، مردانی هستند که براحتی عوض کردن پیراهن

ز اسالم قبل ا هایخدایی بربرردماهای المسلمین، به اسالم تعلق ندارد، بلکه به فرقهنام اخوانرفته، نوع بیهمروی

 تحلیل گران نقدر که  آ . خالصهاست تری عربستان قدیم وجود داشت نزدیککه در شبه جزیره

ی قانونی یک پدیده عمیق اجتماعی هللا خمینی نمایندهالمسلمین و آیتخواهند که ما باور کنیم که اخوانمی ربیغ 

المسلمین حتی یک جزء کوچکی از معتقدین به آن ثابت شده که اخوان. و عکس استواقعیت  بدور از، می باشند

 گیرند.اسالم را در بر نمی

 ،های اکسفورد و کمبریجبراساس مطالعات شرق شناسان دانشگاه اسالمی،ی فرهنگ عقب مانده رصعنااگر 

-قی نمیامروز با به المسلمین تا، اخوانشدنمیوترغیب ویق درعربستان ومصر تش انگلیس بوسیله ی جاسوسان

 الرنسایی ی از قبیل تیهای مشهوری جاسوسماند. ا خوان نتیجه سازمان دادن با صبر و حوصله آن بوسیله

 .E.G) براونجیایی،  (Wilfrid Blunt) بلونت اسکاوان ویلفرید E. Lawrence of Arabia.Tن عربستا
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Brown)بای، هری فیل(Harry Philby)بی، آرنولد توین (Arnold Toynbee) و بتراند راسل ،(Bertrand 

Russell) .در جهان اسالم بود ، 

ت آور نیست. سیاسها تعجبالمسلمین بوسیله دولت انگلیس، برای آمریکاییبعهده گرفتن مسئولیت اخوان

میانه، های انگلیس را در حالت عدم توسعه نگهداری کند. در خاورامپراطوری انگلیس این بود که مستعمره

ان هایشهایی که خواستهخوار، برای حرکات و جنبشهمیشه انگلیس از رهبران فاسد قبایل و از آخوندهای رشوه

لمین المسهای انگلیس بوده، استفاده کرده است. سیاست پادشاهی انگلیس، در مورد اخواندر جهت و همراه خواسته

 دهعقب مانگشت دادن خاورمیانه به قرون خود را وقف بر انها ابار آورده، ت نظمسازمانی با  را بر این بوده که آن

، پشتیبانان ای نیست. در تاریخ اسالمیافته اُلیکارشی چیز تازهماندگی بوسیله یک سیستم سازماند. کشت عقبننمای

 -دیقرن یازدهم میال در عشاری در قرن نهم، و ال غزالیگری، مانند اَلخرافی و های ضد علمیبزرگ فلسفه

 کاراف بودند، که سعی کردند وپادشاهیهای حکومتی دستگاه خلیفه ی اریستوکراتهای خریده شدهاز جاسوس

 و صباح را در هم بریزندچون فارابی، ابن سینا، و حسن ابندوستی  انسان و باهوش ،گزاران با استعدادبنیان

یستم انگلیس بود که س بوسیله انگلیس زنده شد.و  . کشش غیرمنطقی در اسالم دوباره در قرن نوزدهمفاسد کنند

آموزش عالی را در جهان اسالم بعهده گرفت و چاپ مطالب مرتجعین اسالمی را رواج داد و انگلیس بود که 

 را ترویج کند.« ربیغغیر »های آموزشی برپا کرد که مخصوصا  بطور رسمی علوم اسالمی از نوع کنفرانس

ماندگی و عقب ،آنها« واقعی»ود که جهان اسالم را متقاعد سازد که فرهنگ هدف اصلی دولت انگلیس این ب

آن است. آنچه که در این پروسه مهم بود، تداوم انگلیس برای تشریح افول اسالم بودن  غیرعلمی و غیر مستدل 

های تربراساس دیدگاه لندن بود. برطبق این دیگاه، فروپاشی امپراطوری اسالمی و نتیجتا  نیرو گرفتن قد

 امپریالیستی بر آن، نتیجه ضعف و شکست روح اسالمی بود. که به مسلمانان به ارث رسیده بود. 

های قبل از آن در قرون وسطی یابیم. نگاهی به سازمانالمسلمین را در میهای اخواندر این فصل، ما ریشه

ا ههای اولیه و نیز فرقهدر مورد جنبشاندازیم، و خواهیم دید که چگونه شرق شناسان انگلیسی از دانش خود می

 هللا خمینی پشتیبانی کند.استفاده کردند، تا باالخره سازمانی یافتند که از آیت

انقالب اسالمی اوایل قرن هفتم نتیجه سعی و کوشش پیامبر محّمد به تنهایی بود. او یکی از بزرگترین رهبران 

محمد به تنهایی یک امپراطوری در عربستان سعودی بوجود  سیاسی و مذهبی در تاریخ بود. در عرض چند دهه،

 آورد که در ظرف هشتاد سال از جنوب فرانسه و اسپانیا تا شمال آفریقا و در آسیا تا مرزهای چین گسترش یافت.

پرست امپراطوری ُرم بودند. اّما وقتی در متالشی ساختن دین مسیحی از های بتدشمن در اوایل مسیحیت فرقه

 فرقه هایشکست خوردند، کوشش کردند که از داخل آنرا منحرف و تخریب کنند. اّما دشمن اسالم محّمد، خارج 

ید ای تولای مخفی، در داخل محیطی مسلمان مدفون شده بودند و ریشهقبل از اسالم بودند، که در پرده خداییمادر

 المسلمین از آن بوجود آمد.کرد که بعدا  اخوان

او بود، که او توانست خود را بعنوان آموزگاری هم برای تجار مشهور  استدالل د قدرت وکلید پیشرفت محمّ 

گرد به طور یکسان بقبوالند. بت پرستان در عربستان قبل از اسالم در یک های بیابانعربستان و هم برای قبیله

ک وران، در یشین و پیشههای شهرنگردها و حتی عربگذراندند. بیابانپریشی بدی زندگی را میوضعیت روان

های طبیعی و ترسناکی بود که مظهر کردند. این جهان مملو از پدیدهجهان ترسناک پر از جن و پری زندگی می

ی هایی که وسیلهترس و وحشت مردمان آن سرزمین بودند. دیوها و ارواح زمین مدام برروی درختان و سنگ

با نامیده میکردنها شده بودند، زندگی میپرستش آن فرقه ستش شد، برای پرد. غالبا  یک سنگ مخصوص که ماس 

 شد.فرقه بنا می

معنی بعنوان سنگر روسای قبایل و رهبران مذهبی متّحد آنها در شهرهای بزرگتر از این گونه اعتقادات بی

، نه و عربستانکردند. در سرتاسر خاورمیاهای خرافی و عقب مانده استفاده مینگهدارنده حاکمیت خود بر توده

که مردم ستایش مجسمه خدایان زن را کنار گذاشته و خود بقدری گسترش یافته بود بطوری پرستش زن خدایی
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ی های نخستین در دورهرا عمیقا  وقف پرستش زنان کرده بودند. تمامی آن خدایان زن از اعقاب مادران فرقه

 به ارث رسیده بودند.امپراطوری ُرم مانند آیسیز، آرتمیز، آفرودیت، سیبل، 

 دارمندان حاکمه و سرمایهدر عربستان، مادربزرگ خدایان مجسمه مشهور آالت بود. که بخصوص در بین قدرت

اآگاه های نی تودهبرجسته شهر مکه در عربستان غربی بعنوان قادر مطلق شناخته شده بود. این خدای زن برگله

 کرد.روایی میهای مدید حکمبر لبها مدت ایگرد، با لبخند قادرانهچادرنشین بیابان

انقالب محمد، نه تنها سیستم حکومتی مکه و زن خدایی آنرا سرنگون کرد بلکه در فرهنگ و علوم اعراب نیز 

تر امکان داشت عیی عربستان را هر چه سرانقالب بوجود آورد. اولین مسوولیت محّمد این بود که روح جامعه

ماندگی نجات دهد. او یک ماموریت برای مردم عربستان داشت، اّما قبل از آن باید از دنیای بدبختی و عقب

ب های تاریخ بشری را جذشدند، و تمام آموزشگرفتند، باید با فنون جنگی مدرن آشنا میخواندن و نوشتن یاد می

 کردند تا در ساختن جامعه نو بکار گیرند.می

 است که بخوانند:قرآن، کتاب مقدس اسالم، از مسلمانان خو

بخوان! که خدای تو  -خدایی که انسان را از خون لخته شده خلق کرد. -بخوان! بنام خدایی که خالق توست

 دانست.خدایی است که تو را با قلم آموخت. و به انسان آموخت آنچه را که نمی -بزرگترین بخشنده است

نداشت. از طریق پخش قرآن، بخش زیادی از مردم  این بود فریاد اسالم! تا آن زمان، خط عربی در واقع وجود

جهان یاد گرفتند که بخوانند و بنویسند. پیام قرآن به انسان پیام درست بودن و کامل بودن بود. محّمد گفت که خدا 

 های خالی وبرنامه کامال  درستی برای نجات بشریت دارد. در قرآن، محّمد بارها به نابودی تمدن قدیم که ستون

 شود، اشاره کرد.های آن در سرتاسر خاور نزدیک نیز دیده میبهمخرو

خواست که در جهان عقایدش، محّمد که نابودی تمدن بزرگ گذشته بشّدت روی او تاثیر گذاشته بود، می

 زیربنایو  به ظهور رسید نامه مشهور مدینهامپراطوری بسازد که برای همیشه پایدار بماند. عقایدش در اساس

ها و قدغن کردن وام با بهره بود و نیز تبلیغ به کشتار مرسوم همگانی بچه محکوم کردن بردگی، حمله آن شامل

 ی مادرساالری موجود، و وضع قوانین برای تجارت و کسب و کار بود.ی پدرساالری بعوض جامعهجامعه

ولین بار از زمان اسکندر پیروان محّمد ، با اسلحه قرآن ، یک امپراطوری بزرگ جهانی بنا کردند. برای ا

 های ارتجاعی حاکمان ایران شکسته شد.مقدونی تا زمان محّمد، قدرت فئودال

 بینی بوجود آمد.نه وصل شد و یک بازار مشترک عظیم غیرقابل پیشاآسیای می هجهان مدیترانه ب

شد. تجارت رشد کرد،  ( جدا کرده بود، برداشتهByzantinدیوارهای مصنوعی تجارت که ایران را از بزانتین )

ی علمی و فنی در زمینه علوم های خیره کنندهسال پیشرفت 211شهرها بزرگ شدند، و در ظرف مدت 

کشاورزی، فلزات، مهندسی و فنون انرژی بوجود آمد منجمله آسیاب بادی و آسیاب آبی ساخته شد. از همان 

منابع ممکن برای کسب اطالعات فرهنگی و  شروع امپراطوری جدید عرب به کمک دانشمندان ایرانی از تمام

میالدی و بخصوص در دوران گسترش اسالم در  721علمی شناخته شده در جهان استفاده کرد. در حدود سال 

هایی به آتن و قسطنطنیه )استانبول کنونی( میالدی گروه 933الرشید و خلیفه مامون تا سال زمان خلیفه هارون

ن را آموختند و سپس به زبان عربی برگرداندند. ستاره شناسان ایران و مصر نیز فرستاده شد تا کارهای یونا

حقیقات جدیدی را روی بدن و مغز انسان شروع تاکتشافات و اطالعات جدیدی کسب کردند. پزشکان مسیحی، 

تمّدن  کردند. علوم ریاضی از هندوستان و خاور دور به جهان اسالم وارد شد. و تحت نفوذ اسالم، در ایران،

های برمکی که در مرو ی تجار خانوادهها مرکز علوم انسانی و علوم پایه بود، بوسیلهشمال باختری هند، که مّدت

ها با هم باعث ی این پیشرفتی علوم کمک زیادی کرده همهی عباسی بودند، به تولّد دوبارهو در خدمت خلیفه

 میالدی مرکز خالفت خود کردند. 754را درسال  تقویت امپراطوری بزرگ عباسیان شد، که شهر بغداد

درآمد. اّما « شهر نمونه»ی عباسیان بعنوان های جنبش جهانی کردن اسالم در دورهی رفرمیستبغداد بوسیله

بل از قگرایی در عربستان، که مربوط به دوران حتی قبل از فروپاشی امپراطوری عباسی، بطور مخفیانه فرقه
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ی ابوسفیان و دار بزرگ مکه، زیر نظر خانوادهت. رهبران آن حکمرانان سرمایهیافاوم ترویج اسالم بود تد

های دیگر مکه که اگر چه آنها رسما  تسلیم به محّمد و دین او شده بودند، اّما هیچوقت دستورات قرآن را خانواده

 ه اسالم با کشیشان بزانتین، کهظاهرا  مسلمان بودند، و مخفیانه همبستگی و رابطه خود را علی و  قبول نکردند

ی مانی که  در ایران بودند، از سویی دیگر حفظ سران آنها در مصر و سوریه ساکن بودند از یک سو، و با فرقه

د بعهده بو« االت»ای را که خدای آنها ی ابوسفیان در مکه سرپرستی فرقهکرده بودند. قبل از قیام اسالم، خانواده

سالم با ضعیف شدن و فروپاشی امپراطوری عباسی، اعقاب این گروه کسانی را که بعد از گسترش ا ،داشت

 ی ملی گرایی بودند، تحت تعقیب قرار دادند.های نو برای علوم جدید و نیز دارای ایدهدارای ایده

کار، فظهاشگران قانون جزایی بشّدت محهی پژوی ارتش خود بود، به کمیتهنشانده و بازیچهخلیفه متوّکل، که دست

ی امپراطوری بنویسند، پس از آن فورا  دهها مدرسه برای اداره ی بیش از حد خفقان کنندهدستور داد تا یک برنامه

 یو مراکز علمی بسته شد و واعظان بنیادگرا در سراسر امپراطوری به حرکت و جنبش در آمدند تا هرگونه ایده

 آزاد اندیشی را خفه سازند.

 اییگرخمینی که بر ضّد جنبش منطق  هللاکرد، نه همچون پیروان آیتم عمومی را رهبری میمتوکل عباسی قیا

را به  چیز گرد بدوی و خشمگین که به مراکز مسیحی ریختند و همهی اعراب بیایاناسالم بودند، بلکه بوسیله

وم به مرگ شدند. و بخاطر  گرا و منطق خواه محکتاراج بردند. یهودیان و مسیحیان و بسیاری از مسلمانان عقل

ن اسالمی، گروهی به قتل رسیدند. در مّدت زمانی کمتر از پنجاه سال، تمدن بزرگی که یادلجویی از بنیادگرا

-دویست سال بطول انجامیده بود که ساخته شود، ویران و نابود شد و فقط چندین محل کوچک آموزشی و آزادی

ی جرگه ساالر با هم توانست کریه رهبران دینی و حاکمیت مطلقه خواهی باقی ماند. اتحاد و همبستگی زشت و

 های مهم انسانی را خراب و نابود سازد.که یکی از گنجینه

ی اوست. شخصی که برای نابودی آموزش و پرورش و علوم در قرن نهم میالدی مسئولیت بزرگی برعهده

ی عشاریت اسالمی است. این مدرسه بغایت مدرسهگذار به اصطالح العشاری، بنیانابوالحسن علی ابن اسماعیل

را چه بخواهیم و چه نخواهیم تعیین و کنترل  ثبنیادگرا بر این فلسفه استوار بود که خداوند تمام اعمال و حواد

خواهد که آنجا بسوزد. جای سوزاند، بلکه وقتی جایی آتش میگیرد، خداوند میگوید مثال  آتش نمیکند. او میمی

عرضه عوض شد. این همان خدای زن ساالری فکر و بییل و برهان پیشین با خدای نامطمئن و بیخدای دل

ی پیامبر محّمد دو قرن پیش از آن های دوران قبل از اسالم بود که بوسیلهداری باقیمانده در خاطرهدوران برده

لوق مخخداوند آزاد است که برای »؛ سرنگون شده بود. اکنون پیام و قانون اسالمی راهنمای العشاری این بود که

 خوب یا بد اختیار کند.خود 

و این پیامی است که به قرن  1891 خمینی در اگوست هللاخراب کنید، خراب کنید، خراب کنید! این بود پیام آیت

 تخریب»ر مشهور او در حقیقت بنام ثگردد، که اغزالی بر مییازدهم میالدی یعنی دوران رنسانس اسالمی ال

 بود.« کردن

شناس قرن نوزدهم در انگلیس ا دانشمند اسالمی دیگر متخصصین اسالمیغزالی را بیش از هر فیلسوف آثار ال

المسلمین شد، بوجود آوردند. های اخوانگرای مورد خواست خود را که بعدا  پایهی عقببررسی کردند تا فرقه

بر طبق دلیل و اصول خاصی نیست و دالیل انسان نیز غزالی هم مانند عشاری تاکید داشت که جهان اصوال  

)نابودی « الفالسفهتحفة»ر دیگرش بنام ثاخت آن بکار گرفته شوند. غزالی در استواند برای تشکیل جهان و نمی

ها( خدا را بعنوان یک موجود فرضی باالتر از انسان و غیرقابل دسترسی معرفی کرده است. غزالی در فیلسوف

نهایت ذّرات جدا گوید که جهان هستی متشکل از تعداد بیشهرت دارد، می« اتم»ود که به تئوری اثر معروف خ

نامد می« خدا»ی موجودیت خود را به آنچه که غزالی آنرا از هم است که هر کدام از آنها، لحظه به لحظه

شود و دوباره بازتولید نابود می ی زمانی تولید وگوید که هر اتم در جهان مرتبا  در هر لحظهاند. او میمدیون

 شود.می
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فایده است و استعداد و هوش نیز دلیل، دالیل انسان برای خلق جهان نیز بیدر یک چنین جهانی ناپایدار و بی

اهی گونه است که آگشود. برای غزالی، مانند اریستوتل، انسان به تنهایی یک موجودی حیوانبخش خطرناکی می

ها وفسی فیلخود نظریه« تخریب کردن»ی کتاب یگری بنام خدا به او برسد. غزالی در مقدمهاو باید از موجود د

مالحظه :»گوید کند. او میهای عامی و ساده اندیش مقایسه میرا تحقیر کرده و با بی عالقگی آنها را با توده

رفتار  ، از دیگران برتر هستند اینای از افراد معتقدند که بعلت هوش و ذکاوت و قدرت تفّکر بیشترکردم که طبقه

ی و زودباور جامعه مورد قبول نیسست، برای اینکه مهای عای تودهوجه بوسیلهیچهآور آنها بهو حرکات شرم

آنها برای نجاتشان  یاندیشهای گمراه متنفرند. مطمئنا  سادهروی از نابغهآنها سرشتا  و بطور غریزی از دنباله

 «تر از چپ دیدن است.ها، برای اینکه کور بودن بطور کامل، کم خطرهای جدا از تودههنزدیکتر است تا نابغ

نبابراین، وقتی که رگ حماقت و ناآگاهی را در بین این دیوانگان در حال تپیدن دیدم، تصمیم به نوشتن این کتاب 

ستگی فکر و اعتقاد این فالسفه و گسی گذشته را رد کنم. این کتاب عدم انسجام گرفتم تا بدینوسیله استدالل فالسفه

 .ساخت خواهد آشکار را آنها متافزیکی یا یعهالطبماوراء یهایتضاد تئور

های یازدهم تا چهاردهم میالدی، آثار غزالی مانند مرض طاعون در همه جا پراکنده شد و تمام شهرهای بین قرن

ی ارتجاعی اسالمی ی جبههدوست، بوسیلهاناسالمی را آلوده ساخت. اکثریت وسیعی از جنبش مسلمانان انس

 شود.نام برده می« سقوط تمدن اسالمی». از این دوره بعنوان ندو نابود شد سرکوببنیادگرا 

-ها و اصول مذهب سیاسی برای جنبش غزالی که این اعتقاد او را در جهان اسالم منتشر کرد جنبش صوفیپایه

ی، ها بعد از محو و نابودهای ادیان قدیم بودند که سالضدمدنی از فرقهی ری بود. صوفیان، فدراسیون پراکندهگ

د دارد. ای وجوای ریشهدوباره به یک نیروی قدرتمند تبدیل شده بودند. بین غزالی و جنبش صوفی حتی رابطه

سی ک و یا« تابنده»معنی است، در حالیکه اسم غزالی به« پشم»معنی ی عربی صوف بهی صوفی از کلمهکلمه

گری به دوران ماقبل از اسالم کنند که صوفیها اقرار میتابد، است. حتی خود صوفیریسد و میکه پشم را می

 گردد.  برمی

راه »شناسی انگلیسی از دانشگاه کمبریج، در کتابی که بنام ت اسمیت متخصد فرقهرارگمبنابر نظر پروفسور 

رسیتی نوبوسیله اکسفورد یو 1879)که در سال « گرییهای مسیحی اولیه و رشد صوفگری ؛ صوفیصوفی

 -گری در اسالم وجود داردی عوامل و اصول صوفیرابطه نزدیکی بین رشد و توسعه»پرس، بچاپ رسیده( 

دانیم تقریبا  چیزی است که در کلیساهای خاورمیانه و خاور نزدیک گری و عرفان مینچه که ما بعنوان صوفیآ

ری گدهد که صوفیقدرت خود را مستقر کردند، وجود داشت. پروفسور اسمیت، توضیح میدر زمانی که اعراب 

 «های عرفانی یونان قدیم است.فرقه»ی مسیحیت است، بلکه نتیجه و باقیمانده از ی عرفان دورهنه فقط نتیجه

در  دگراندیشی اند که عرفانیت در مذهب مسیحیت بصورت یک فرقهپژوهشگران دیگر به این نتیجه رسیده

. اثر اصلی در این ندای از مذاهب عرفانی قدیم مشرق زمین بودم خود فرقههکلیساهای اولیه رشد کرد، که آنها

های مشرق ی هانس جوناس است که در آن ثابت کرده که فرقهنوشته« مذهب عرفان»مورد کتابی تحت عنوان 

-ها و ادیان قدیم از جمله اسطورهی از تمام فلسفهازمین که بعدا  بصورت جنبش عرفانی ظاهر شدند، مجموعه

ی لیههای اوهایی از رسوم و عقاید یهودیت دورانشناسی، ستاره شناسی، و علوم دینی ایرانیان قدیم و حتی بخش

 گرفت. این رسوم مذاهبی افالطونی را دربر میقوم یهود، و مسیحیت و حتی ادیان اولیه مربوط به دوران فلسفه

 گری متولّد شد.ی سرشته شده در عرفان قدیم بود که بعد از ظهور اسالم، دوباره تحت عنوان صوفیالتقاط

ی مذاهب دگر اندیش شرق دور بودند، با اینحال ی پیروان خط منتقل کنندهبت االت )خدای زن مکه( و فرقه

ت که طبیعتا  غیرقابل گری مذهبی اسهای عصر جدید دوست دارند که به این افتخار کنند که صوفیصوفی

بنا بر »:نویسد که ی صوفیان ا دریس شاه در کتاب صوفی میوهشگر صوفی و رهبر یک فرقهژتوصیف است. پ

ی انحرافی از مسیحیت است. یک پروفسور هم در دانشگاه گری یک شاخهی یک محقق ایرانی، صوفیگفته

انتا هندو»کند که مذهب اکسفرد انگلیس فکر می -گری تاثیر گذاشته است. یک پروفسور عربصوفیروی « ود 
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ات برد. یک پروفسور دیگر ادبیالعملی علیه روشنفکری در اسالم نام میگری بعنوان عکسآمریکایی از صوفی

شرق شناس مشهور انگلیسی از  وبیند، و دکند که اثراتی از مذهب مسیحیت و مذهب بودایی میسامی اّدعا می

ری گبهررو، یکی از اینها قبول کرده است که احتماال  صوفی . اندون بر روی آن سخن گفتهنفوذ قوی دوران ناپلئ

  «کند.مستقل از سایر ادیان عمل می

هان های اساّما بعدا  او گفته« یک صوفی، صوفی است.:»کند که طور تعریف میگری را اینا دریس شاه صوفی

ی هسنیدینم، و در کمن بی:»کند صوفیان را اینطور تعریف می یکند که فرقهناصر صوفی دیگری را تکرار می

هایی همنرام، رهبر مذهبی هندوانم، همان بخدایم، و معبد واقعی زردشتیان یمنات کنم، منپرستش می انیهودی

 یاهای نقاشان هنرمند هستم، شخصیت ستمدیدهدهند. من بروس و رنگانجام می نشیکه چهار زانو نشسته و مدیت

 یخورد و در نقطهی دیگر گره میای که یک شعله به شعلهزنم، در همان لحظهمندانه پوزخند میهستم که قدرت

 پیوندند.هم میانتهایی، شبه شعله به

 ی صوفیان را به نظم نوینکند، فرقهالمسلمین همکاری میا دریس شاه اکنون مقیم لندن است، در آنجا او با ا خوان

ن ی چندیزند، و نویسندهگری و دین اسالم جا میمذهب صوفی دانشمند دهد. خودش را بعنوان یکآن گسترش می

ای مملو از صفحه 251جلد م، یک «هاکتاب کتاب» نام اثر مشکوک و عجیب است منجمله کتابی مشهور به

-ی جدید صوفیود فرقههای ادیان قدیمی است. چاپ این کتاب هم مانند خمطالبی خالی از محتوا، که شامل پیام

العربی، رسما  از قرن دوازدهم به بعد از مرگ غزالی، صوفی قدیمی ابن گری، یک کالهبرداری محض است. 

العربی این است که جهان حّدواسط بین دو جهان گری از دیدگاه ابنبعد پدر اسالم صوفیانه شد. پیام صوفی

ن گوید که ایالعربی میسازد. ابنپذیر میان و خدا را امکانرادریابیم، جهان حّدواسط ارتباط مستقیم بین انس

د. شوکه از دیدگاه صوفیان این جهان رویایی و فانتزی، جهان روشنگری نامیده می« جهان خیالی است.»جهان، 

 توانند آن دید ماورای دنیایی را برای خود ایجاد کنند.ها با کمک مواد مخدر میغالبا  بعضی

های مشرق زمین مانند مذهب بودایی معتقد به نزدیک شدن و رسیدن به بعضی از مذاهب و فرقه ها مانندصوفی

ها کند، در طول سالخود میهایی که صوفی را شوریده و از خود بیآگاهی بین خود و خدا هستند. این حرکت

ا به ها تاز این فرقه های قدیمی صوفی و دراویش شده است و بسیاریباعث بازتولید و رشد بسیاری از فرقه

 اند.امروز پایدار و فعال باقی ماده

ها هر رهبر توان نام برد. برطبق رسوم صوفیها را میسهروردی ا،هها، نقش بندیها قادریی این فرقهاز جمله

 یابد.کند، و بهمین ترتیب دستگاه رهبری تداوم میخود را تعیین می مشاوران ،گروه

های ها و محلها کرده است، و بقعهها و مردهگری خود را وقف ستایش قبرستانکه صوفی هاستاّما اکنون قرن

های قبل از اسالم ها از زمانی پیروان صوفیان زیارتگاه آنها شده است. بسیاری از رسوم صوفیمدفون شده

ا هه است. ستایش شیطانتافیی صوفی ها ادامه دینان قبل از اسالم بوسیلههای بیباقیمانده و همان اعمال و جشن

ها امری عادی است، اگر چه تغییر شکل داده و ساحری و تردستی و جادوگری و مادر خدایی در جمع صوفی

 ی نفوذ امپریالیسم انگلیس درنیز به آن افزوده شده است. بعدا  این ایدئولوژی و مذهب صوفی ماشین محرکه

انگلیس، مراکز متعددی برای روشنفکران سیاسی در جهان اسالم  از قرن هفدهم حکومت پادشاهی ه شد.نخاورمیا

ا در هبرپاکرد و با گسترش تدریجی امپراطوری انگلیس از طریق شرکت هند شرقی و شرکت ل وانت انگلیسی

ارتباط مستقیم با جمعیت مسلمان خاور نزدیک و هند شرقی قرار گرفتند. اّما برای امپراطوری انگلیس کشش 

سوی رشد علوم طبیعی و یا تشویق و ترغیب آنها برای تشکیل یک سیستم پادشاهی قوی در جهان مسلمانان ب

ستراتژی ا ،شد. برای اینکه لندن کنترل قدرت را دردست نژاد سفید حفظ کنداسالم، یک خطر احتمالی محسوب می

فت د که آن کشورها را از پیشربو قرار این بربراساس حفظ منافع انگلیس در جهان اسالم    نظام پادشاهی انگلیس

کردند، دولت باز دارد. همچنین بجای ارتبط با پادشاهان و شاهزادگان که روی یک سرزمین پهناور حکومت می

کرد، که هر کدام بر روی یک سرزمین کوچک حکم ای را تشویق میالطوایفی و قبیلهانگلیس سیستم ملوک
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 ظهور یک مخالف سیاسی قدرتمند علیه حکومت خود ازتوانست د. بدینوسیله انگلستان به آسانی میفرمایی داشتن

انگلیس باور داشت که انقالب آمریکا برای استقالل آن کشور  تهای تحت استعمار جلوگیری کند. دولدر مکان

 از انگلیس ضربه بزرگی بود.

ای و جدا از هم بودند، برای استعمارگران انگلیسی بخاطر عدم یافته ولی قبیلهها که بخوبی سازمانالبته صوفی

انقالب  یشدند. مثال  برای جلوگیری انگلیس از توسعهعالقه و آشنایی با علم و دانش، دستیار خوبی محسوب می

گیر نبودند و با همان کشت پنبه و چای و امثالهم صنعتی در هند و خاورمیانه بهیچوجه به دولت انگلیس سخت

ی استعمار در خاورمیانه کمک گری چقدر به ادامهراضی بودند. وقتی انگلیس پی برد که وجود مذهب صوفی

کند گسترش این مذهب را تشویق کرد و رهبران و فرستادگان آنرا برای تبلیغات خود پشتیبانی مالی فراوان می

ن هجدهم، فقط یک قدم کوچک دیگر در در قر ی صوفیهاکرد. بعد از همبستگی و اتحاد دولت انگلیس با فرقه

گرایی مذهبی را بعنوان سیاست کلی امپراطوری خود بکار گیرد. با قرن نوزدهم برای انگلیس الزم بود که فرقه

ی دقیق امپراطوری ُرم بعنوان مدل، استعمار انگلیس به این نتیجه رسید که یکی از دالیل اصلی اینکه مطالعه

 های مذهبی و دینتوانسته بود برای مّدت هزار سال پابرجا بماند. این بود که از فرقهامپراطوری الیگارشی ُرم 

 کرد.برای کنترل مردم استفاده می

 ، سپس موج وسیعذاردحکومت الیگارشی انگلیس، جنبش به اصطالح اکسفورد را بنیان گ 1921های در سال

، و کینگز کالج دانشگاه لندن به حرکت در آمد. سفورد و کلیسای انگلیکنکرفرم مذهبی پژوهشگران دانشگاه ا

ی مخصوص از انگلیس بوجود آورد، که ماموریت آنها پخش انجیل تغییر جنبش آنها،  نوعی مسیونری یا فرستنده

ی جنبش اکسفورد در کشورهای دیگر جهان بود. چتر پوششی این جنبش فراماسیونرهای بخش محتوا یافته

ای اسکاتلندی را در اهیفرستادگان جنبش اکسفورد ماموریت داشتند که شعباتی از کلیس ای اسکاتلندی بودند.یکلیس

نبش ج سی ا ونجلیی خاورمیانه فرستادهسراسر کشورهای تحت امپراطوری انگلیس بنا کنند. اّما در مورد منطقه

ه آنها کردند کسعی میمسلمانان را به دین مسیحی تغییر دهد، بلکه در عوض  اعتقادکرد که اکسفورد سعی نمی

د. فرستادگان ندهرا به مسلمانانی با اعتقادات صوفی تغییر عقیده دهند که اعمال مذهبی کلیسای اسکاتلندرا انجام می

 ای کاتولیک،یلیسی کای خود که بسیار با کلیسای کاتولیک فرق داشت، بشّدت بوسیلهاسکاتلندی بدلیل اعتقاد فرقه

چنین شدند. هما کم و ضعیف کند، محکوم مییه قادر است قدرت پاپ را درداخل کلیسددینی کضی بعنوان توطئه

وسیله هم بها ارتباط و اتحاد داشت، که آنی مسیحی یا عیسویهای انگلیس با جامعهجنبش اکسفورد و فرماسیون

عقب ن ی قروهی برجستن یک نقشهواتیکان محکوم شد. همبستگی عیسویان انگلیسی هنوز تا به امروز بعنوا

خانواده  یله انگلیس،سگری بوتیبانان اصلی پروژه فرقهآید. پشنخبگان اروپایی علیه پاپ بحساب میمانده ی 

وزیران مشهور و مشاوران آنها مانند بنیامین دیزرائیلی، لُرد پالمر ستون، لرد شافتش سلطنتی و بسیاری از نخست

به بعد، دستگاه پادشاهی انگلیس بوسیله بدترین مردان و زنان  1921ل لیتون بودند. از سا –بری، و ادوارد بُلور 

نتی شد. اینها برای ُمدل سلطخلیفه مانند خیلی پَست و فاسد، و آلوده و زشت، که جهان تاکنون بخود ندیده، اداره می

شد، دنبال یخود، مدل پمپی ُرم قدیم را که پرستش حیوانات و جانوران قانون جامعه مدنی آنروز شناخته م

لیتون، که سالها بعنوان رئیس دفتر استعماری انگلیس و همچنین رئیس دفتر هند خدمت کرده بود -کردند. بُلورمی

( بود. این OSIRIS( و اُسیریز )ISISی قدیمی عیسیز )ها و بعد پسرش جانشین او شد، یک عضو اصلی فرقه

را برای سالها در سراسر جهان  جهل هر کشنده که زند مرگ در مصر در زمان فراعنه بود های فرقه  ها

ای تحت رایانهگ نوول فرقهلیتون  –ر . بلوندمدیترانه، حتی قبل از اینکه مسیحیت جایگزین آن شود، گسترده کرد

 بنیاد امپراطوری وجان رامسکین نیزکرد.  ریزی حطرآینده  های را برای نسل« ن روزهای پمپیآخری»عنوان 

از این ها تراند راسل را بنیاد نهاد. بر 1961ی متافیزیکی  جامعه  و المسلمیناخوانی اجداد مکتب پیش رافائیل

 Golden»بودند، 1991در سال « کسلیها طلوع طالیی الدوس:»ا که بنام اُرانی ذاران معبد عیسویان گبنیان

Down of Aldous  Huxley»- ویلد نعیسی اَ »هبی مادام بالواتسکی که ی مذجامعه نیزو« »Isis 
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Unveiled » ها، و خود ها و زشتیمراسم عجیب و تردستی، پرستش شیاطین و پلیدی منتشرکرد، همگیرا

 از ظواهر عادی حاکمان انگلیس در این دوران بود.را ترویج میکردند که نابودی 

قتل و کشتار هولناک، در آن دوره بود که ها از فاسدترین افراد این فرقه  (jack the Ripper) کن ژاک پاره

در ایران اولین  همچنیند. انجام می دا بخشی از اعمال مذهبی  بعنواننیز را های لندندر خیابانها روسپی

 یگرییهاب چه اگر. بود ییبها جنبش جادیا نوزدهم، قرن در سیانگل یپادشاه تیدستگاه حاکم یثبت شده یپروژه

 در حرکت ییجنبش بها بعداشروع شد، اّما  یرمذهبیغ یراماسونرف یهافرقه در سیانگل شیآزما کیبعنوان 

 .تاثیرفراوان گذاشتالدین افغانی )اسدابادی(، ی پان اسالمیستی جمالآینده

. هللا نامید تاسیس شدبوسیله یک مسیونر بنام میرزاحسین علی که خود را بها 1944در سال  ی مذهب بهاییفرقه

هزار نفر است، اگر چه بسیاری از آنها، بعد از آمدن  311ران به تنهایی بیش از امروزه، تعداد بهائیان در ای

اند.  باوجود اینکه  بیشترین تعداد بهایی در ایران است اّما بزرگترین رژیم خمینی، به آرامی از ایران فرار کرده

( Wilmette Illinoisویز )گاه بهائیان در حیفا، اسرائیل، و مرکز جهانی این سازمان در ویلمت ایلی نپرستش

 است.

کرد که یک مذهب جدیدی است در ایران شروع شد، و ادعا می« دین موعود»مذهب بهایی بعنوان فرقه رادیکال 

گویند که فلسفه جدید آنها های اسالم، مسیحیت، زرتشتی، و یهودی است. بهائیان میکه مخلوطی درهم از ایده

ق و شخواهد شد. اگرچه بهائیان تبلیغ عبهایی  یعنی اعتقاد جهانی جدیدهای دیگر در یک تمام دین یجانشین

کردند، اّما به زودی در سرتاسر ایران و خاورمیانه هیچگونه استقبالی از آنها نشد و یگانگی جهانی می ومحبت،

که حاضرند  دمذهبی شهرت یافتن بنیادگراهایتوجهی قرار گرفتند، برای اینکه بهائیان بعنوان مورد بیشترین بی

یکی از رهبران بهایی به خاطر اینکه سعی  1952هرکاری را انجام دهند که مذهب خود را رواج دهند. در سال 

شاه( را به قتل برساند، دستگیر شد. سپس بهائیان در ایران تحت تعقیب قرار گرفتند الدینکرد که شاه ایران)ناصر

اول به بغداد و پس از آن به قسطنطنیه )استانبول امروزی( تبعید و بسیاری از رهبران اصلی آنها دستگیر شده و 

 شدند.

هللا و پسر او عبدالبها بود ارتباط نزدیک خود را هم با فرقه اسکاتلندی بها دت رهبران بهایی که در آنوقتدر این م

نی، راطوری عثماکه در هندوستان، امپ هایی ها و جنبشو هم با شعبات در حال رشد پرستشگاه انگلیسی عیسوی

دولت ترکیه تصمیم گرفت که برای بهائیان  1969داشتند. در سال  حتی آفریقا گسترش یافته بود، نگهروسیه، و 

( Acreخیلی خطرناک خواهد بود که به آنها اجازه داده شود که آزادانه فعالیت کنند، و بدین جهت در آکر )

 د.ها دوباره علنی شدندوستان قدرتمند خود در لندن، گروه بهاییها تحت نظر قرار گرفتند. اّما با سوریه، بهایی

ری، گفرقه بهائیان مخصوصا  در ایران دوباره قدرت گرفتند، ای.جی.براون ، متخصد فرقه 1981های در سال

 یکه ایران را نیز مطالعه کرده، بیان داشت که بهائیان موج آینده در خاورمیانه هستند. یک مدیر اداری انگلیس

دهند، ممکن است که  جای اسالم را بعنوان در مصر، لُرد ُکرزن ادعا کرد که اگر بهائیان به همین ترتیب ادامه 

 دین برتر بگیرند.

دولت  یی انگلیس است. بوسیلهپروردهدانستند که بهایی یک محصول دستهای اولیه قرن بیستم، همه میتا سال

انگلیس در  تای وابسته در سوریه بعنوان جایگزینی دولقبیله فرقهد که یک کننترکیه متهم شدند که آنها سعی می

 ی، دولت ترکیه روی بهائیان تحقیق کرد و نتیجه1817و نیز در  1814گذارند. در سال امپراطوری عثمانی بنیان

ملی شود، نکار عپیشنهاد شد که بهائیان از امپراطوری ترکیه اخراج شوند. قبل از اینکه ای یگزارش در تحقیقات

گروه فراماسونری اسکاتلند، در یک انقالب قدرت را ربود. و عبدالبها که  اصطالح ترک جوان، ستون پنجم  به

ها به لندن و نیویورک رفت و در آنجا با افراد در زندان ترکیه بود از زندان آزاد شد. پس از آزادی، رهبر بهایی

تور سخنرانی در شهرهای آمریکا ترتیب داد، که در ان بنا به  یک 1812عالیرتبه دو شهر مالقات کرد. در 

 امعهج، ها، یهودیان، مسیحیانها، مورمننشریات رسمی بهایی، عبدالبها برای دانشجویان دانشگاه، سوسیالیست
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ی زنان ستمدیده. و بسیاری مراکز دیگر سخنرانی ها، جامعه صلح دوستان، کلوب افکار نو، جامعهپرانتیستاس

 رد.ک

( بوسیله ملکه انگلستان به عبدالبها داده شد. هر جا که او رفت، یک پیام را knight، عنوان نایت )1819در 

شکل ها، مذاهب کنونی جهان، و مرزهای ملی که همه چیز را در یک نظم جهانی و ملیتغموعظه کرد؛ لزوم ل

در سازمان ملل متحد بازی کرد. و سازمان ها ای برای تاسیس لیگ جهانی ملیت. فرقه بهایی نقش برجستهدهد

های جهان برقرار کرد. دختر عبدالبها به طراح و موسس به اصطالح زبان ی نزدیکی با فدرالیستآنها رابطه

و با یک زبان همگانی  های جهان لغو شدهای است که تمام زبانژهواسپرانتو ازدواج کرد. زبان اسپرانتو پر

 ی همچنین در بین افراد جنبش رفرم اجتماعی بریتانیا نیز نفوذ کرد. جایگزین شوند. مذهب بهای

در  شود.ی بهایی در ایران مورد تنفر زیادی است، و بدرستی بازوی پادشاهی انگلیس محسوب میامروزه فرقه

 ی خمینی را دری بهائیان جنبش شیعه، همه جا گزارش رسید که فرقه1879زمان ناآرام کردن ایران  درسال 

 «حقوق بشر»های های فرقه بهایی با سازمانها، از ارتباطاند. این پولچندین مورد مخفیانه کمک مالی کرده

رد، به کدر ایران  پشتیبانی مالی می ، که در اصل جنبش ضد شاه را«المللعفو بین»المللی، مانند سازمان بین

 1811های که از اوایل سال« یک جهانی»حرکت  ها همچنین ازرسید. این جنبشهای پشتیبان خمینی میگروه

د ها باوجوآمد. )اگراز هر ایرانی  این سؤال شود که چرا بهاییها در ارتباط هستند، بیرون میتاکنون با بهایی

هایی های ضد بها معموال  فعالیتکنند، پاسخ خواهد داد که فرقه بهاییضدیّت شدید خمینی با آنها، اینطور عمل می

 کنند.( رایران بعنوان مخدوش کردن واقعیت تشویق میرا د

یت ما را ساختی، جسم ما را به بهترین شکل دادی، و ما اهبا دست»الدین افغانی: اّما حاال بیانی در مورد جمال

، بیانیه اَل افغانی، جاسوس انگلیس، که «را به بهترین شکل خلق کردی از طریق تو ما تمام جهان را شناختیم

 الدین اَل افغانی، براساس بیشتر نظریات در محلی درن جنبش بنیادگرایی پان اسالمیست را ترتیب داد، جمالاولی

ی عمرش چندان اطالعی در دست نیست،  های اولیهآسیای مرکزی احتماال  در کابل افغانستان، بدنیا آمد. از سال

ی یکی از بسیار ، و خیلی  زود بداخل ردهاگرچه بعضی گزارشات حاکی از آن است که او یهودی متولّد شد

 تعدادی مذهب صوفی بنام اخوان صوفی که آن قسمت از آسیا را در بر گرفته بود وارد شد.

های صوفی در هند مستقر شدند و یا توسط ی نزدیک بین آسیای مرکزی و هند، بسیاری از فرقهبخاطر رابطه

ا گروه هترین این فرقهکردند، مهمان هند گرفته بودند، پخش میگری را که از گروه مسلمانفرستادگانشان صوفی

بندی بسرعت در مرکز آسیا بعنوان اخوان ، بود. گروه نقش«دشمن خنده»معنی ها بود. که بهبندیصوفی نقش

هللا زیر رهبری شیخ احمد سیر هندی و بعد جانشین او شاه ولی 1711های یل سالاصوفی آسیای مرکزی در او

زندگی میکرد، رشد کرد. هردوی این دو صوفی عهد قدیم برای تبلیغ یک  1765تا  1713دهلی، که از سال در 

ایدئولوژی بنیادگرایی راست و برگشت به اسالم خالد برخاستند. این جنبش خیلی بعد از فروپاشی امپراطوری 

 اسالم در شرق رشد کرد.سقوط مغول در هند ودر سراشیبی 

بندی از آسیای مرکزی تا مکه، قاهره، ترکیه، و ایران مسافرت کردند و زنده شدن وفیان نقشآموزگاران گروه ص

هللا، شاه عبدالعزیز، یک گروه از افراد با تجربه ، کردند. پسر شاه ولیگری قدیم را تبلیغ میی صوفیدوباره

از هند دیدن  1918و در سال ( که از کردها بود، بدور خود جمع کرد 1926-1775منجمله شیخ خالد بغدادی )

کرد، کار خود را شروع کرد. دین قدیمی کرد و از مرکز هند جایی که دفتر استعماری انگلیس حکمرانی می

شد که کلیه نفوذهای خارجی باعث می« پاک و خالد بودن دراسالم»خارج از ذهن و دلیل انسان شرقی دوباره 

خواست که خودشان را از نفوذ المی از تمام مسلمانان میرا مشکوک و زشت بداند. بعضی از دستورات اس

هایی که در این دوره رشد کردند، یکی جنبش افراطی رسوم ایرانی و عادات هندی دور نگه دارند. در بین جنبش

ای در شمال آفریقا بنام اخوان سینوسی که در لیبی بنیان گذاشته ی عربستان، و دیگری فرقهوهابی در شبه جزیره

 .شد
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بود، که  در منطقه، او حامل اصلی جنبش بنیادگرایی 1987الدین افغانی در تا زمان مرگ جمال 1957از سال 

 گری و بهایی را نیز جذب خود کرد.بسیاری از مذاهب صوفی

ی اطالعاتی انگلیس، افغانی بوسیله دو نفر از متخصصان علوم  اسالمی در طول مّدت چهل سال بعنوان نماینده

شد. یکی ازآنها ویلوند ا سکاون بلونت، و دیگری ا دوارد.جی.براون بود. ای.جی.براون گری راهنمایی میهو فرق

که در دپارتمان شرق یکی از متخصصین برجسته شرق شناس قرن نوزدهم در انگلیس بود و از بین افرادی

فیلبی را بعنوان مامور بیشناسی دانشگاه کمبریج مشغول پژوهش بودند، او شخصی بنام هری سنت جان

ه طرفه س»ی عربستان برگزید. بعدها پسر او کیم فیلبی جاسوس متخصد اطالعاتی انگلیس در شبه جزیره

 شد.« MI.6سازمان 

نی را شروع کرد، که عل« ضد امپریالیسم»ی به اصطالح ا ی.جی.براون مانند فیلبی و تی.ای.الرنس، یک مطالعه

 وند. اکهای استقالل طلبی پشتیبانی میکرد که ازجنبشکرد. او اّدعا میانتقاد میعلیه سیاست استعماری انگلیس 

ری گی صوفیهای مقّدس شرقی قدیمی شده بود. تخصد او مطالعهگرای خیلی محکمی بود، که مجذوب دینفرقه

 ی بهایی بود. و فرقه

 

 د.ینو که ایدئولوگ عیسوی بود دنبال شتخصد او بوسیله مطالعات یک بنیادگرای فرانسوی بنام ژوزف.ُد گوب 

ای او  هداد. نوشتهی شدیدی نسبت به انگلیس نشان میگوبینو یک دیپلمات فرانسوی بود که عشق و عالقه

روی نخست وزیر انگلیس د ز اسرائیلی تاثیر زیادی گذاشت. گوبینو « فلسفه در آسیای مرکزی»بخصوص کتاب 

نگلیس درآمد و بدنبال آن به ایران فرستاده شد و در بخش خدمات خارجی ( اSISدر سوئیس به استخدام سیس )

که  گذراند. شیراز شهری است« شیراز»فرانسوی استقرار یافت. در آنجا بیشتر وقتش را در شهر جنوبی ایران 

ی و نژاد یفرقه بهایی از آنجا شروع شد. اشتغال اصلی گوبینو در آنجا، این بود که یک رابطه عملی بین نژاد آریا

علم نژاد و توارث، او یکی  در موردی تبلیغات زیاد های ایران برقرار کند. بعدها بواسطهیاییرسامی، منجمله آ

ها بعد ا ی.جی.براون با خاطره خوبی شرح داد که چگونه او برای اولین بار گذاران جنبش نازی شد. سالاز بنیان

 هایسال پیش در کتابخانه دانشگاه کمبریج، دربین کتاب 7ز در یک رو»به کارهای گوبینو آشنا شد. او نوشت 

ن و فلسفه که چشمم به کتاب دیگری بنویسیم. ناگهان وقتیی فلسفه صوفیکردم که مطلبی دربارهجدید جستجو می

لبی طگوبینو برخورد کرد. کتاب را برداشتم و نگاهی به آن انداختم که ببینم اگر مد  در آسیای مرکزی اثر کنت

شود، فصل کوتاهی در آن به صوفیان اختصاص یافته بود، با خودم به اطاقم ها در آن یافت میی صوفیدرباره

ی بهائیت نوشته شده آوردم. در همان نگاه سطحی اولیه، دیدم که بخشش نسبتا  زیادی از کتاب همچنین درباره

خواندم آن بخش از کتاب را که در مورد جنبش هرصورت، وقتیکه این فصل ... را به:»دهد براون ادامه می

اهکار که قبال  این شبرای کسانی« گری تفاوت داشت.ی صوفیبهائیت بود، شروع کردم، موضوع کامال  با فرقه

د که ها بواند، احتیاجی نیست که تاثیری را که این کتاب بر من گذاشت، تشریح کنم. مدتتاریخی را خوانده

چند برابر شد. اکنون دیدن شیراز ام و پیش از همه از شیراز دیدن کنم، و حاال این عالقه میخواستم از ایران 

 برایم اهمیت زیادی پیدا کرده بود.« ی بهایی است.موسس فرقه»بخاطر اینکه محل تولّد میرزاعلی محّمد باب 

ا( هو یک سال در میان ایرانی ، براون از ایران دیدن کرد، و با نوشتن کتاب کالسیک )انقالب ایران1997در سال 

که به براون فارسی یاد داد میرزامحّمدباقر، یکی از شخد با قدرت و صاحب نظری در مورد ایران شد. کسی

ی بهایی بود. میرزامحمد باقر را یک شیعه، محّمدین، درویش، مسیحی، بی الدین افغانی در فرقههمکاران جمال

-و مسافرتش را با تاسیس یک سیستم جدید دینی ، که آنرا مذهب اسالمیاند. ادین و یک یهودی توصیف کرده

 به پایان رساند.مسیحیت می نامید 

فرید.اس.بالنت که عضو مدرسه شرق شناسان انگلیس بود جذب بخش مرکزیت داخلی میرزا باقر بوسیله ویل

پان اسالمیت شد. سپس به  نخبگان ایرانی و آسیای مرکزی شد،و بعدازآن خودش یکی از اعضای موسس جنبش
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ی مسیحیت بنیادگرای اسکاتلند داده شد که مراکز ایرانی و خاورمیانه را میرزاباقر مسوولیت فراماسیونری فرقه

که او پُست مدیریت ، زمانی1971افغانی بود.شغل افغانی در نظم دهد. نیروی پشتیبان این جنبش در آنجا اَل

ه گرفت.  در آسیای مرکزی به فعالیت سیاسی اشتغال داشت و برای مّدتی نیز آموزش را در استانبول ترکیه بعهد

ی بهائیت، با نمایندگی انگلیس، و با ی خود را با فرقهوزیر افغانستان بود. از آنجا رابطهنخست 1966در سال 

تانبول مسافرت به هند رفت و از آنجا به اس 1968بعضی صوفیان که در هند مرکزیت داشتند، حفظ کرد. در سال 

ی مالهای مسلمان آنجا مورد تنفر بود. بعد از آن، برای مّدت کرد. در روزهای اقامتش در ترکیه، افغانی بوسیله

وب ی علمای آنجا ضدّ اسالم محسکرد، که بوسیلهای را موعظه میکوتاهی، از ترکیه اخراج شد. بدلیل اینکه فلسفه

ر فرقه بهایی بوسیله دولت ترکیه دستگیر شده و مجبور به ترک استانبول شد، )فقط دوسال قبل از آن نیز رهبمی

 شده بود.( سپس افغانی به قاهره رفت و به مّدت نه سال در آنجا باقی ماند.

وزیر مصر مصطفی ریاض پاشا، که او را در استانبول مالقات کرده بود، افغانی بوسیله نخست 1971از سال 

سفارش کرد که افغانی را با حقوق باال و در دانشگاه مشهور اسالمی االزهر قاهره  رسما  به قاهره وارد شد. و

ه فورا  زد شد کاش به اوبه آرامی گوشاستخدام کنند. بخاطر تجربه اخراج از استانبول، بوسیله روسای انگلیسی

کرد، رای اسالمی عمل میهای عادی، افغانی مثل یک بنیادگسال در درس 7زیاد ه از حّد فعال نشود، برای مّدت 

، افغانی االزهر را ترک کرد و به بخش 1979کرد. در سال آوری میر خفا پیروان فرقه را جمعددر حالیکه 

 جا آزادانه سازمان سیاسی خود را برپاداشت.یهودی قاهره نقل مکان کرد و در آن

 یشا و سفارت لندن در قاهره ، فرقهی ماسونیک عرب را اعالم کرد. و با کمک ریاض پاافغانی تاسیس جامعه

اسکاتلندی مسیحیت بنیادگرا و نیز مرکز بزرگ فراماسیون شرق را در قاهره بازسازی کرد. او پیروانی از 

یبا  ، افغانی تقرخودکشورهای مسلمان بخصوص سوریه، ترکیه، و ایران را بدور خود جمع کرد. در بین پیروان 

 ها بعد ازی او، محّمد عبُده بود که سالپروردهبکار برد. بهترین فرد دستپرستی تمام کوشش خود را در بت

 گذاری کرد.بنا پایهالمسلمین را به سرپرستی حسن ا لاینکه افغانی قاهره را ترک کرد زیربنای اخوان

قتی و:» ح داد ر، تصادم خود را با افغانی اینطور ش«ی روحانی با ماوراء الطبیعهرابطه»ای بنام عبُده در نوشته

ن الدیسید جمالخود فوق طبیعت ، از رهبر مقّدس ناشی از حقیقت ما ،رسیدن به عقل کامل  حالترخود را د که

 و ابدبت نباعث شد که خورشید واقعیات بر م م،یافتگرفته است،( وتهای دانش بهره متفاکه از میوه)افغانی 

فقط در « طبیعتحقیقت مافوق »و « قل کاملع»ان این نوع بی.« شودواضح و روشن  ،مهترین مشکل سخت

 رود.گری قدیم بکار میزبان فرقه صوفی

های سوریه در کرد. برای مسیحیدر حالیکه افغانی هنوز در قاهره بود، در تاسیس چند جامعه مخفی کار می

و ا اثیر خطابهت و گروه  زیادی تحت تحبصاسکندریه صحبت کرد، او در مورد دورنمای آینده در جهان عرب 

انان جو» سازمان بطوریکه مسلمانان سوریه و مصر را تحت تاثیر قرار داد و باعث بوجود آوردن ندقرار گرفت

یا مصر اَل فتات شد. این جامعه مخفی که تا قرن بیستم ادامه داشت و هنوز امروزه هم بقایای آن موجود « مصر

ای هگرای مصر بود که برای مّدت زیادی بوسیله  فراماسیونهای ملیاست، یک سازمان طرفدار نازی از فناتیک

ان های جوی دیگر بنام ترکشد. همچنین، افغانی خود را درگیر بوجود آوردن یک فرقهاسکاتلندی کنترل می

برای مّدت کوتاهی کنترل را از امپراطوری عثمانی بدست گرفت.سومین کار  1819ای که در کرد. یک جامعه

ها بصورت گراهای سوریه بود. هر کدام از این جنبشی مخفی ملیغانی در مصر ایجاد جامعهی افمخفیانه

 ( بوجود آمدند.SISی سازمان اطالعاتی انگلیس )پروژه

 ی، افغانی از مصر برطبق یک نوشته رسمی اخراج شد، او محکوم به این شده بود که یک جامعه1978در سال 

خواهند دین و حکومت را نابود کنند، ولی را بوجود آورده که می« وانشورشیان ج»مخفی و همچنین جنبش 

ی شورشی عربی در مصر ترتیب داد، که خود ی سازمان یافته، جنبش افغانی یک فرقه1992خیلی دیر بود :در 

وجود بای برای انگلیس انگلیس که افغانی را اخراج کرده بود بوجود آورد. این شورش زمینه خدیواو قیامی علیه 
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آورد که مصر را بوسیله ارتش خود اشغال کند. باالخره افغانی در مصردر برنامه  ی خود موفق شد. افغانی از 

مصر، برای مّدت کوتاهی به هند رفت و از آنجا به اروپا رفت. با پشتیبانی مالی انگلیس در مصر، یک ژورنال 

اح.ال.وثکه )بمعنی چسب غیرمحلول(، که نام یک زبان و در پاریس یک روزنامه عربی زبان بنام اروفرانسه

المسلمین بود.این بنیان گذارد. ارواح.ال.وثکه نشریه مستقیم پیشتاز اخوان 1993سازمان مخفی بود در سال 

 سازمان،

حاد مسلمانان و بیداری آنها  و آشنا کردن آنها از خطراتی که تاولین سازمان پان اسالمیست بود، که خواسته آن ا

کرد که این خطرات را لمس کنند. در بین اعضای گروه افغانی در کندبود و آنها را راهنمایی میا را تهدید میآنه

ها، از مناطق آفریقای شمالی و همینطور بسیاری مسیحی و یهودی ها، سوریها، ترکها، هندیپاریس، مصری

وب سرعت سرکبوجود آمد، ولی به« ام.ال.ُکراه»ی پیروان افغانی در مکه بنام بودند. یک سازمان دیگری بوسیله

توان از مالکم خان ، یک مسیحی آمریکایی که به مذهب می 1994شد. در بین همکاران افغانی در پاریس در 

 گذاران فراماسیونسفیر ایران در لندن شد. پدر مالکم خان یعقوب خان از بنیان 1991شیعه گروید، و بعد در سال 

 و همچنین همکار نزدیک ویلفرد بالنت در ایران بود. ی اسکاتلندیفرقه

 –مسیحیت »گذار میرزا محّمد باقر،  مامور دیگر اطالعاتی بود، که معلم زبان فارسی اَی.جی.براون و بنیان

وید رگ النهرین بود، به اسالمبود. یک کشیش مسیحی دیگر بنام رورند لوئیز َسبونجی که در شمال بین« اسالمی 

 مسوول دفتر شخصی ویلفرد بالنت شد. و بعدا  

یک فریماسیون مسیحی سوری دیگر بنام ادیب اسحاق، نویسنده رادیکال ضّددینی بود که هم کاتولیک ها و هم 

 کرد.هایش محکوم میآخوندهای مارونی را در خاورمیانه در نوشته

د داد. افغانی یک ژورنال تاسیس کر که به افغانی فرانسه یاد نیز یک یهودی مصری فرماسیون بود اجیمز سانو 

ای هخالصه شوند. بسیاری بهایی ،«دین انسانیت» ،باید در یک دینها اصلی آن در این بود که تمام دین تأکیدکه 

 ایرانی، بعد از اینکه از خاورمیانه بیرون رانده شدند، زیر چتر افغانی در مصر جمع شدند.

ر اندکی ، این است که تعداد بسیاباشدمی ولی و بدون وابستگی به این فرقهآنچه که مورد توّجه حتی یک بیننده معم

ی به داشتند. خیلی به سخت« دین جهانی»از آنها مسلمان بودند و تقریبا  تمامی آنها یک زمینه وابستگی به جنبش 

مداوم  نی که تاکیدرسید که اینان آن مجموعه افراد مناسب برای خلق یک جنبش پان اسالمی باشند. و افغانظر می

وانستند تدر یک دین را داشت، به اضافه، فرقه بهایی که تقریبا  نمی« سه دین اصلی»ی اتّحاد به اعتقاد خود درباره

صدای ناجی مسلمانان شیعه، یعنی مهدی موعود را رساتر از آنچه هست برسانند، زیرا قدرت اَل افغانی از 

هر چیزی بجز بنیادگرای اسالمی  اوراعروة الوثقا، فحات نشریه الصصدایش خیلی بزرگتر و رساتر بود. در 

 شده است. معرفیدای متفاوت در صفحات آن نشریه توان نامید. که در یک صمی

سلمانان ی متواند آرزو داشته باشد که صدای بلند مهدی را )نجات دهندهشخصی بنام انگالند، نوشت که افغانی نمی

رساتر از تمام صداها است و قدرت او بیشتر از صدای جهاد )جنگ  او زیرا صدایشیعه( در گلو خفه کند، 

کند که خودش قادر است شود. افغانی ادامه داد :انگالند فکر میمقّدس( است، که از زبان تمام مسلمانان شنیده می

ز و ا یرخ مالیا به داالهای هیکه این صدا را خفه کند، قبل از اینکه بتواند صدای خود را در تمام شرق از کوه

ند هند برساند، که با افتخار رسیدن نجاتشمال تا جنوب به را  دهنده مسلمانانگوش همه مسلمانان افغانستان و س 

الوثقا عروةتابی در انتظارش هستند. مهدی، مهدی، مهدی موعود را خبر دهد.  اَلکه تمام فرزندان اسالم با بی

 کوتاه بود،اما تاثیرآن بسیار بزرگ بود.آن بسیار اگر چه مّدت چاپ 

م ر جهان اسالسراسهای مختلف که قبال  در سرعت افغانی صدای جنبش پان اسالمی در منطقه شد. صدها فرقهبه

های مخفی در سوریه، پیوستن کردند. حاال جامعه رهبری شروع به هم چتر بدون رهبر پراکنده بودند، زیر یک

سرعت رشد کردند و مانند قبل در کناری نبودند اّما این اطالعات که آنها بخشی ند بهمصر، ترکیه، ایران، و ه

از یک جنبش متّحد هستند، خیلی محتاطانه بود. و اگرچه افغانی، دولت انگلیس را تقریبا  در هر نفس بصدای بلند 
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کننده د یک شمع روشنکرد، ولی او یک مامور اطالعاتی مورد مصرف انگلیس بود و از لندن ماننمحکوم می

 کرد.های اسالمی افراطی استفاده میبرای انواع فرقه

های مذاهب، علوم من در اروپا در رشته:»ای به ویلفرد بالنت، روش خود را تشریح کرد خان، در نامهمالکم

و  های جوامع مخفیهای مختلف مسیحیت و سازمانخواندم و روح فرقه ساجتماعی و سیستم سیاسی غرب در

ی راهیاسی اروپا با عقل دینی آسیا با هم همدهم که دانش سمی ارائه ای راها را آموختم، و من برنامهفرماسیون

 .داشته باشند

فایده است که سعی کنیم که ایران را به فرم اروپا تغییر فرم دهیم و من مصّمم هستم که لوازم تغییر دانم که بیمی

تغییر »در ظرف فقط چندین سال ،  .لباس دینیعنی  ،کنندکه مردم آنرا درک میبگذارم حالت دادن را در پوششی 

سازی آن دقیقا  دوباره 1878-1879شود. انقالب روبرو می 1815ایران با یک انفجار انقالب ناآرام در « مدل

ناصرالدین  ، افغانی به روسیه و پس از آن به ایران مسافرت کرد. در ایران1995بود. در سال  1815انقالب 

وزیر شود. ناصرالدین شاه برای مّدت بیش از چهل سال  در ایران حکمرانی شاه از او درخواست کرد که نخست

خست کرد که نکرده است، و هیچ جای شکی نیست که او بدون هیچ مشورتی با انگلیس از افغانی درخواست نمی

شور را ترک کند. رهبر پان اسالمی به لندن فرار به افغانی دستور داد که ک 1981وزیر شود. یک سال بعد در 

خان که باالخره از پُست سفیر ایران در لندن استعفا داده بود، در شروع همراهی با ملکمکرد. در آنجا افغانی به

برنامه ناآرامی سیاسی ایران را سازمان دادند. افغانی و خان به شاه تهمت زدند که مردان مذهبی را  1981سال 

بش که افغانی روی جنزند. وقتیهای شیعه را که علیه شاه ایران هستند شالق میتعقیب قرار داده و افراطیتحت 

 الحسینی امضا کرد، که خود را از اعقاب پیامبر محّمد بداند.اش تاکید کرد اطالعیه خود را بنام سیداسالمی

اد انی اعتراض کرد. ولی دولت انگلیس فقط پاسخ دهای افغشاه چندین بار رسما  به دولت انگلیس نسبت به فعالیت

، یکی از دوستان نزدیک افغانی 1985توانند عملیات یک فرد مستقل را کنترل کنند. باالخره، در سال که نمی

 الدین شاه را به قتل رساند.ناصر

لندن براساس افغانی در 1994وقتی وابستگی افغانی به امپراطوری انگلیس آشکار و واضح شد، در مالقات 

آور به دولت انگلیس کرد؛ اگر لندن از سودان یعنی جایی که یاغیان جنگنده، گزارشات ، یک پیشنهاد حیرت

وقت افغانی ترتیب یک قرارداد نظامی علیه جنگند، بیرون آید، آنرود نیل، بر علیه اشغال انگلیس می درهدر ّ

ُمرد. اّما جنبشی را که  1987غانستان خواهد داد. افغانی در روسیه را به سرپرستی انگلیس با ترکیه، ایران و اف

م زا پخش شد و تا قرن آینده تداو او تحت شعار پان اسالمیست تاسیس کرده بود زنده ماند و مثل یک اپیدمی مرگ

 یافت.

ن روی آوریم میالمسلگذاران اخوانبرای اینکه ببینیم این جنبش چگونه ریشه گرفت، باید اکنون بسوی مصر و پایه

  گیری اخوان را در مصر دنبال کنیم.و جریان شکل
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ان شنشینند و پُکی به پیپآیند، هر کدام روی صندلی مییکی به سالن مالقات میلباس یکیمردان موقر و خوش

کننده هستند. خارج از لندن، هوا سرد ی جمعیت شرکتمنتظر بقیهکنند و زنند، و یا کاغذهایش را بررسی میمی

 شده است.

شود، پیروز بوده ی ناگوار جنگ جهانی که جنگ بزرگ نامیده میاست، و انگلیس در حادثه 1819اکتبر  28

است. حال موضوعات دیگری در دستور کار است که باید بررسی شوند. لرد ُکرزن اولین کسی است که وارد 

ر امور خارجه امپریالیست بنیادگرا که اطالعات مخصوص او در مورد خاورمیانه، امروز زیشود، ولن میسا

ه او دهد کهای او نشان میکه قدم است،بعدی روبرت سیسیل اریستوکرات  در این نشست مفید خواهد بود. نفر

 او پسر برادرش آرتور لُرد بلفور،اش در انگلیس آگاه است، سپس در تعقیب سال تسلّط سیاسی خانواده 311از 

و بعد وزیر دفاع آفریقای جنوبی ژنرال اسموتز، و پس از آن وزیر امور خارجه برای هند،ا دوین مونتاو که تنها 

باشد ، و نیز مارک سیکس مغز اطالعاتی خاورمیانه در دفتر امور خارجه، و در آخر یهودی در سالن نیز می

اند. اّول از همه لرد ُکرزن صحبت را ورین اطالعاتی نظامی انگلیس صف کشیدهاین رژه، گروه جذابی از مام

خواهد از سرعت میرسد فرانسه بهآور که به نظر میی این قرارداد تاسفدرباره:»پرسد کند و او میشروع می

( صحبت sykes-picotاو در مورد قرارداد سیکس پیکات )« توان کرد؟آن بیشترین بهره را ببرد، چه کاری می

قت وآور لندن در آنمخفیانه بین لندن و پاریس بسته شده و براساس این قرارداد تاسف 1816کرد، که در سال می

 قبول کرده که سوریه و لبنان را بعد از خاتمه جنگ به فرانسه واگذار کند.

یست، او از ترکیب تجمع شود، اگر چه او جزء خانواده حکومتی )اریستوکرات( نتی.ای.الرنس وارد سالن می

اند در حیرت نیست، برای اینکه الرنس برای هیات حاکمه آموزش دیده و آماده برجستگان انگلیسی که گرد آمده

شده است. تحقیقات کالسیک او در دانشگاه اکسفورد، آموزش شخصی در سیستم اطالعاتی بوسیله دکتر خدمت 

ی آشمولین در آکسفورد بوده است. ق شناس، و مسوول موزهی قدمت شناس، شردیوید جورج هوگارث، نویسنده

یده در قاهره برگز معتبر دفتر اطالعاتی ارتش انگلیسبعنوان رئیس  ثها پیش از جنگ که دی.جی.هوگارسال

شده بود، در آنجا او الرنس را نیز به استخدام دفتر درآورده بود. حاال، الرنس از قاهره به اینجا آمده که به هیأت 

 شده در این سالن استراتژی خود را برای برخورد با فرانسه توضیح بدهد.معج

ی را بعنوان باند که آرنولد توینتجربه است. سیسیل ُکرزن و بقیه تصمیم گرفتهکند که ُکرزن بیالرنس فکر می

 فرانسه اّما حاالکنند، استخدام کنند. رئیس مخصوص گروه انگلیسی که فروپاشی امپراطوری عثمانی را نظاره می

تا  کندکه ُکرزن احساس می است بی، وینستون چرچیلهمراه توینکار انجام گیرد. بهخواهد که اینعجوالنه می

رسد که خاورمیانه سرزمین خصوصی او است. مثل الرنس ای کارکردن با او راحت نیست، به نظر میاندازه

سازمان خدماتی مخفی در انگلستان در این چند سال گذشته بوده عربستان، احتماال  او بهترین افسر اطالعاتی در 

گوید درست است و کند که آنچه که الرنس میهررو هنوز ُکرزن فکر میاست اّما او هنوز مرد میدان است. به

گفت اگر ی او خوشحال خواهند شد. تی ا ی الرنس میلُرد کرومر مسوول مصر و ای.جی.براون نیز از برنامه

ی مسلمانان بدون مخالفتی بدست خانواده پیامبر محّمد خواهد افتاد که وقت خلیفهترکیه سرنگون شود. آن سلطان

برای  رسد کهفعالیت حسین به نظر می»گوید ی کنونی آن حسین، شریف مکه است. او بعد از مکثی مینماینده

ابودی امپراطوری عثمانی است، همراه که همان شکست بلوک اسالمی و ن های ماما سودمند است، زیرا با هدف

است، و از طرفی کشوری که حسین جانشین کشور امپراطوری عثمانی خواهد کرد، برای ما مانند کشور ترکیه 
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ی کشورهای موزائیک سیاسی خطر خواهد بود. اگر کشورهای عربی بدرستی اداره شوند، در یک مجموعهبی

ی پیوستن به هم و دفاع از خود در برابر فشار خارجی یشه آمادهضمن اینکه از طرفی هم باقی خواهند ماند

 «خواهند بود.

 ی الرنس را پشتیبانی کند، اّما در آینده بحث بیشتری ضروریگیرد که حداقل بخشی از نقشهشورا موقتا  تصمیم می

لکه مورد مه دولت و های عربی معموال  بوسیلی سرزمینخواهد بود. نشست تمام شده، پیشنهاد الرنس از اداره

آید. برای اینکه ترکیه عثمانی از هم پاشیده گیرد، و این برنامه بخصوص جالب به نظر میسوال قرار نمی

ی مسلمین بوده متالشی ها زیر نظر خلیفهشود، و در ضمن همزمان با آن، تنها مرکزیت مسلمانان که قرنمی

ها یا روسیه بتوانند کنترل سیاسی روی ترکیه و اسالم بدست لمانوسیله هرگونه احتمال اینکه آخواهد شد. و بدین

رود. از طرف دیگر قبایل حجاز در عربستان که به حسین وفادارند، بندرت آلت دست دفتر اورند، از بین می

م ی جدید بوسیله سازمان اطالعاتی انگلیس، در حقیقت تماکشورهای عرب در لندن هستند بنابراین با کنترل خلیفه

 ی طرفدار انگلیس درخواهد آمد.حکمرانان مکه نظر جهان اسالم زیر

با این برنامه همبستگی سیاسی بریتانیا با اسالم بنیادگرا بوقوع پیوست. البته به این سادگی هم نبود. در عرض 

د و وای برای مرکز جاسوسی انگلیس در آمده بسی سال گذشته، قاهره بدون شک، تبدیل به یک مرکزیت منطقه

گرفت، دفتر عربی انگلیس در قاهره، بیش از ده جنبش ای از آنجا با کمک مالی انگلیس انجام میعملیات پیچیده

کرد. آنچه که آنها نیاز داشتند، نهایتا  مرکزی بود که برنامه تغییرات تاکتیکی ن را کنترل مینابنیادگرای مسلما

ند. اّما کامال  یک زیر بنای بسیار ارزشمند بنیان گزارده شده امپراطوری انگلیس را بهتر با یکدیگر هماهنگ کن

 است.

سنوسی در قاهره، دفتر عربی بریتانیا در قاهره جای پای نفوذ خود را تا  برای مثال از طریق مرکزیّت اخوان

نوسی محّمد بنعمق آفریقای مرکزی گسترش داد.بنیان -سی اَلاَدریختابی اَلاَلسنوسیالعلیگزار دفتر اخوان س 

در الجزیره بدنیا آمده. سنوسی در دانشگاه کاروین، در فز مراکش درس خواند  1791های حسنی بود که در سال

های مسیحیت قدیم ی مخفی صوفی را که ُمدلی از مانکنهای صحرا رفت و در آنجا جامعهبه بیابان 1928و در 

بودو بتدریج در تونس، تریپولیتانیا، و سرینایکا « یاتحاد اسالم»بود بوجود آورد. شعار این جنبش صوفی 

، تریپولیتانیا و سرینایکا با هم متحد شده و کشور لیبی امروزی را تشکیل دادند.( در 1851گسترش یافت.)در 

وان اخ»ظرف چند سال سنوسی به مکه در عربستان مسافرت کرد. در این مسافرت بود که او و همراهانش جنبش 

یل دادند. اگرچه اصلیت جنبش اخوان سنوسی از آفریقا شروع شده بود، اّما بمیزان زیادی با را تشک« سنوسی

ی بنیادگرای دیگر یعنی فرقه وهابی که در عربستان رشد کرده بود همخوانی دارند. زیرا هر دو فرقه یک فرقه

د، در سال بو یافتهیس رشد گری قدیمی دارند که در هند تحت استعمار انگلسنوسی و وهابی تاثیراتی از صوفی

، فرانسه الجزیره را اشغال کرد. در پاسخ به آن امپراطوری عثمانی لیبی را دوباره به تصرف خود 1931

درآورد. سنوسی از عربستان و یمن  به آفریقای شمالی برگشت و در آنجا یک شعبه از اخوان سنوسی را دایر 

بگیر انگلیس است، راه ی یک محّرک خطرناک و جاسوس حقوقکه فرانسه باور یافت که سنوسکرد، اّما وقتی

و در آنجا مرکزیت خود را در سرینایکا د کرد، او مجبور شد که در لیبی باقی بمان مسدودورود او به الجزیره را 

بیضاء )مرکزیت برقرار کرد. در آنجا در ساحل مدیترانه نزدیک مصر، سنوسی جایگاه خود را به نام زاویه ال

او مرکزیت خود را به طرف جنوب  1953د( تاسیس کرد که بعدا  محل استقرار اصلی گروه گردید. در سال سفی

اه این مرکز ر ی خود را تاسیس کرد.در دهکده جیارالباب در وسط بیابان برد و در آنجا او دانشگاه اسالمی فرقه

مراکز دیگر در آفریقای مرکزی متّصل  گذشت و بنگازی را بهها میها را که از بیابانبدوی قدیمی تجارت

کرد، دوباره دایر کرد. یکی دیگر از این شهرها، شهر وادی بود که رهبر آن سلطان مّحمد شریف از وابستگان می

 بود. 1921های های مکه از سالقدیمی سنوسی

)از مراکز سنوسی(  هشت زاویهوتعداد سی 1992ی سنوسی رشد کرد تا جائیکه در سال ها، فرقهبا گذشت سال
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و هجده زاویه در تریپولیتانیا، و تعدادی دیگر در سراسر  شرقی لیبی(، و هفده زاویه در مصردر سایرنیکا )بخش 

اند. اخوان میلیون اخوان تخمین زده 3تا  1.5بین را های آفریقای شمالی وجود داشت. که تعداد اعضای آن بیابان

ردند. در کدند و از شورشیان الجزیره علیه استعمار فرانسه پشتیبانی میطور آشکار ضّد فرانسه بوسنوسی به

ی انگلیس درخارطوم برعلیه ژنرال چارلزگوردن نماینده 1991های که مخالف جنبش مهدی که در سالحالی

 ایهی کفرا که در عمق بیابانحرکت سنوسی مرکزیت خود را به بادیه 1984جنگیدند، بودند. در سال سودان می

ها علیه استعمار فرانسه در الجزیره، تونس و تا مرکز آفریقا، مداوما  لیبی قرار داشت منتقل کردند. از آنجا سنوسی

المهدی که جانشین پدر شده بود، جنگ چریکی علیه فرانسه را از یک کمپ جنگیدند. پسر سنوسی بنام محّمدمی

 کرد.ی چاد، رهبری مینظامی در نزدیک دریاچه

های اطالعاتی و جاسوسی انگلیس در جهان اسالم بود، ین زمان اخوان سنوسی یک زائده کوچکی از فعالیتتا ا

. های آفریقا شروع کردجایگاه سنوسی در بادیه هاون بالنت یک مسافرت طوالنی را بویلفرد ا سک 1987اّما در 

-بعد از مرگ محّمد 1816ر سال در ظرف بیست سال آینده، انگلیس توّجه زیادی به جنبش سنوسی داشت. د

ادریس در جشن سازمان ملل متحد خود را بعنوان  1851المهدی، ادریس جوان رهبر اخوان سنوسی شد. در سال 

 شاه ادریس اّول پادشاه لیبی  معرفی و اعالم کرد.

عربی قاهره  بعد از جنگ جهانی اّول، یکی از اخوان سنوسی بنام عبدالرحمان اعظم رسما  بعنوان همکار دفتر

منصوب شد و بعنوان مامور اطالعاتی سازمان جاسوسی انگلیس به تریپولیتانیا فرستاده شد که در سازماندهی 

ی اّول انگلیس در ها بعد، پس از جنگ جهانی دّوم بعنوان نمایندهکرد. او سالکارهای سیاسی همکاری می

 بی برگزیده شده.رکشورهای ع

ان تمام شد، زیرا از میها بود که بوسیله دفتر عربی در مصر اداره مییاری فعالیتاخوان سنوسی فقط یکی از بس

کشورهای عربی، مصر تنها کشوری بود که بوسیله نیروی ارتش انگلیس اشغال شده بود و بوسیله دستگاه اداری 

د و عربی بوترین کشورهای شد. مصر در بین کشورهای عربی مرکزیت داشت و از پرجمعیتانگلیس اداره می

ای هشد و از طرفی رابط بین پایگاهبا بودن کانال سوئز که شاهرگ حیاتی امپراطوری انگلیس محسوب می

 مردانالطارق، مالتا، کرته و قبرس در دریای مدیترانه و اقیانوس هند در شرق سوئز بود. دولتدریایی جبل

ند اصر، مخصوصا  عجایب اهرام مصر و فراعنه بودهتاثیر تاریخ مهای قدیم تحتدار انکلیسی، از زمانسرمایه

 المقدس( را  مورد ستایش قراری قدیمی در مصر و معبد اورشلیم )بیتهای اسکاتلندی همیشه  فرقهو فرماسیون

 ت.العاده بوده اساند. برای افرادی مانند سیسیل، ُکرزن، و لرد کرومر، دین قدیم مصر همیشه مورد توّجه فوقداده

در مصر سکونت داشت، سازمان اطالعاتی  1978تا  1971های غانی در بین سالفالدین اکه جمالمانیاز ز

( و خاورشناسان آکسفورد و کمبریج مصر را یک مرکز مهم برای جنبش افغانی ساختند. افغانی SISانگلیس )

مصر و از روسای قبایل های عرب از لبنان، اسکندریه های اُرتدوکس سوری و یونانی و از مسیحیاز گروه

هبران های عرب و ربیابان نشین لیبیایی و سالطین و مسلمانان آفریقا، و جنگجویان مسیحی لبنانی، و از شیخ

 مسلمانان هند و جوامع مخفی آنها ، در مصر استقبال کوچکن و فرقه امذهب صوفی قدیمی از ایران و افغانست

 و مصر پی برده بودند پاک مردم تگاه جاسوسی انگلیس به روح، افغانی و دسیکرد. ولی بیش از هر چیزمی

ی نزیر نظر دقیق لُرد کرومر، یک عضو جوان از یک خانواده مشهور بانکدار لُرد مصری، که قبل از جنگ جها

مان د. این هنردکگرایی مصری آلوده و مسموم فرقه اسالمی و بنیادگرایی، به اّول از برجستگان ملی مصر بود

ن صر همچنیمپاک و برطرف کند. از خود ست که تقریبا  صد سال بعد ملت مصر هنوز باید اثرات آن را زهری ا

، وقتی که افغانی به قاهره آمد که در 1971محّمد عبده بود. در سال  و ی وفادار افغانیپروردهجایگاه دست

 21که او در اوایل شد، با وجودیمشغول بکار شود، محّمد ُعبده جذب گروه نزدیکان افغانی  االزهردانشگاه 

مصر  1978که افغانی در از افغانی بود، از همکاران برجسته افغانی شد و وقتی ترجوانسالگی خود بود و خیلی 

 کرد، عبُده چند سال بعد به دنبال او به لندن و پس از آن به پاریس رفت. را ترک می
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ر کرد، شب را دگرفت و مطالعه میتمام روز عبُده، روزه می یبا  در فرقه صوفی غرق شده بود،رزندگی عبُده تق

پوشید و زبر و خشن می امه ایای را که جاند. او عادت صوفیانهخوگذراند و قرآن میدعا و نماز خواندن می

 رفت برای خود برگزید.پابرهنه راه می

 ی گفتار، بعضی اوقات ارتباط اوکرد. برطبق بعضحبت نمیصکس زمین بود و با هیچهایش رو بههمیشه چشم

 ادیافر حارواشد، و با و یک جهان تخیلی می احساسشد و وارد یک وضعیت بیبا تمام واقعیات زندگی قطع می

ی از این رفتار را کنار گذاشت بعضه بتدریج زد. زیرنظر آموزش افغانی، عبدُ حرف می هاست مرده بودندکه سال

وم علغیر از دین ماستیک صوفی، مقداری از کارهای اریستوتل و کارهای ورد. بهو به علم دلیل و منطق روی آ

 هایش بینمند به کارهای جان استوارت میل شد، که نوشتهانگلیس را درک کرد. بخصوص عالقهدر تجربی 

 اسالمی شهرت دارد.-بسیاری از رهبران جنبش پان

مجله رسمی دولت مصر و  بیر و ویراستار ژورنال رسمیبعد از ترک اجباری افغانی، محّمد عبُده بعنوان سرد

نیز  ایرسید انتخاب شد. یک چنین مقامی به فردی مانند عبُده که تا اندازهچاپ میکه تحت نظارت انگلیس به 

الدین افغانی داده شد. محکومیت رسمی که به افغانی جمال« ی مخفیجامعه»ناشناس بود، فقط بخاطر ارتباطش با 

فردی که بعنوان دستیار . اعتمادی بود که لندن نسبت به او داشت  فقط خراج او از مصر داده شده بود،برای ا

کرد سعد ضغلول بود که بعد از جنگ اّول جهانی، جنبش ملی گرای مصر سردبیر زیرنظر محّمد عبُده کار می

ست، و پس از آن به لندن مسافرت محمد عبده در پاریس به افغانی پیو 1993و حزب وفد را رهبری کرد. در سال 

کرد، در آنجا مّدتی در دانشگاه آکسفورد و کمبریج درس داد و با مقامات رسمی انگلیس همچنین، در مورد بحران 

الدین افغانی برای ارتباط میان کرد. در پاریس و لندن محّمد عبُده، همکار اصلی جمالدر سودان مشورت می

ها ها و هندیها، ایرانیکه افغانی ارتباطش با ترکدر حالی  بود. ازآنها العاتآوری اطی اعراب و جمعجامعه

 بود.

وقتی دولت فرانسه مانع چاپ ژورنال العروت الوثقی شد، افغانی و محّمد عبُده از هم جدا شدند. افغانی به روسیه 

دا  که بع لمانان روسیه و آنهائیهای روسیه، مسوولین پان اسالوها و مسمسافرت کرد و در آنجا او با آنارشیست

کرد، و عبُده نیز در جهان اروس مفید و موثر بودند، همفکری و همراهی میب جنگ برای دولت انگلیس در نقشه

کرد. های مختلف در سراسر جهان عرب مسافرت میکرد. برای چند سال عبده تحت نامرسانی میعرب اطالع

که عبده توقف داشت، او روی فلسفه پان محل ه توّجه داشت. در هر ، و روسیاّما بیشتر روی تونس، بیروت

دگی داد. فلسفه عبده ساده زنتشکیل می« ی مخفیجامعه»کرد و یک سازمان تاکید میتبلیغ و اسالمیست افغانی 

ار عی اسکاتلندی و اتحاد بشریت  تحت  شخود بیشتر طبیعت ضّد دینی فرقهکردن بود، اّما با افراد نزدیک به

کرد  خیلی پیشرفته هستند، ترتیب مالقات آنها را با را که عبده احساس می کسانیکرد. را تبلیغ می« یک جهان»

لدین اهای اطالعاتی جمالی شبکه پارتیزانداد و بدینوسیله عبده کلیهیک افسر اطالعاتی انگلیس از لندن می

ا هیان مصر و کشورهای دیگر و نمایندگان بسیاری از فرقههای مسیحی و یهودها، و لبنانیافغانی، منجمله سوری

 کرد.های محلی منطقه را شناسایی میو گروه

رد. کبنیادگرا موعظه می اسالمی ماموریت عمده عبُده این بود که مرتبا  با مردم در تماس بود و آنها را به فلسفه

 اره زیر پرچم یککه دوبی است، و تا زمانیپاشروو در حال فگفت که جهان اسالم، متالشی شده عبُده همیشه می

 ت، ودانسهای مختلف میتلیی حکمرانان متواند پیشرفت کند.عبده تقصیر را به عهدهنمی خلیفه متحد نشود

ه ببه مردم، ی رهبران سیاسی صدها سال گذشته برای موعظه غلط که بوسیلهرا رهبران دینی   موارد بعضیدر

ی مخفی که افغانی آنرا بوجود آورده بود، خود را وقف قیام است. جامعهنسته  مقصر داده، ق پرداخت شآنها حقو

د ه به صورت زیر آشکار شها .و گفتار عبداسالمی کرد. پشتیبانی مخفیانه انگلیس از قیام اسالمی از موعظه

که آنها کمترین نفوذ را ها نیست، برای اینج برای کشورهای بیمار اسالمی در تجدید چاپ روزنامهراه عال:»

ها را بیشتر آموزش علوم نفوذ خارجی دردارند، و نه حتی در سیستم آموزش مدل اروپایی است، زیرا اینها 
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ها است، برای اینکه تقلید کردن فقط موفق به آرامش روح افراد این کشورها کند. و نه تقلید از عادات خارجیمی

کنند برروی کشور خود است. بلکه تنها راه عالج برای این ها تقلید میو قبول قدرت کشورهای خارجی که از آن

 خاطر"عبده به مصر برگشت و در آنجا ب، محمد 1999ها برگشت به قوانین مذهبی خودشان است. در سال ملت

کمه امحکه علیه لُرد کرومر نماینده انگلیس انجام داده و بدین جهات اخراج شده بود،" و شورش و دشمنی  جنایات

، عبده مرتبا  با برجستگان سیاسی مصر در ارتباط بود و 1815تا زمان مرگش در  1999بخشیده شد و از  و

عبده فرد مورد اعتماد  1815تا  1985کرد. از شد که از خانه و دفتر کار لُرد کرومر دیدار میمرتبا  دیده می

االزهر منصوب  مدیر کمیته دانشگاه و مسجدبعنوان  1982وزیر مصر مصطفی پاشا، فهمی بود. در سال نخست

های مصر را بازسازی کرد، چون االزهر بعنوان مرکز تمام آموزش آن مقام او تمام سیستم اسالمی  شد. در

مفتی  به عنوان محمد عبده 1988ژوئن  3اسالمی در مصر و در تمام جهان اسالم شناخته شده بود. باالخره در 

 تمام مصر انتخاب شد.

م قدرت بیش از حدی به عبده داد، او مشاور عمومی عدالت در تمام امور مربوط به اسالم برای تمام امقاین 

های مهمی که سال آینده عبده در تمام مقام 6کشور و بخصوص برای دولت مستعمره انگلیس شد. در عرض 

بود حضور داشت، و او بدون  عروة الوثقی،داران به الاافغانی و وفمربوط به کارهای اعضای جامعه مخفی ال

المسلمین در رسما  باعث بوجود آمدن اخوان اوکرد، که یادگرای اسالمی کار میوقفه برای رشد جنبش دین بن

لمسلمین اافغانی ابزار دست انگلیس، با اخواناَل جامعه مخفی حدود بیست سال بعد شد. یک رابطه ی مستقیم هم بین

، رهبریت 1815و پس از آن عبده در  1987افغانی در ، وجود دارد. با مرگ اَلهللا خمینی عضوآن استکه آیت

جنبش پان اسالمی بدست محمد رشیدرضا افتاد. محمد رشیدرضا اهل سوریه که در تریپُلی آموزش دیده و در 

ه بوسیله کنی یکی از بستگان قدرتمند جنبش پان اسالمی افغانی شد. مانند دیگران یک صوفی متعهد بود اسنین جو

الوثقی را یکی از  ةعروغزالی، الاحیای ال کتاب ماسیون ارتقا مقام یافت. او بغیر ازاافغانی به جامعه فر

 دانست.های زندگی خود میبزرگترین وسایل آگاهی

به مصر رفت تا پیش محمد عبده درس  1987الدین افغانی را اصال  مالقات نکرد ولی در سال رضا، جمال

 اشک سال بعد رضا شروع به چاپ روزنامه خود بنام المنار در قاهره کرد. او در نظر داشت که ژورنالبخواند. ی

ایش هفرم قدیمی العروة الوثقی تبدیل شود. العروة الوثقی هنوز تعدادی از شمارهبه صدای جنبش پان اسالمی به

های المنار به ترکیه و سوریه ادی از چاپشد. تعدسال که چاپ آن در پاریس متوقف شده بود، پخش می 21بعد از 

بوسیله گمرک مانع ورود آنها به آن کشورها « رفرم اسالمی»فرستاده شدکه به علّت موضوع انتقادی آن نسبت به 

 شد.

ی اسالمی زیرنظر خلیفه که مرکزیت آن المنارهمان برنامه پیشنهادی لورنس عربستان را که تاسیس یک جامعه

 داشت. ر نظرد در مکه باشد را

کرد. انقالب اّول ترکیه در سال المسلمین را دنبال میالمنار در ضمن چاپ با دقّت تمام برنامه پیشرفت اخوان

هم بوسیله رشیدرضا و هم المنار به بزرگی ستایش شد، اّما بعدا  انقالب ترکیه بوسیله مصطفی کمال  1819

بعنوان او را بود و تاتورک آر اداد. رشیدرضا علیه رفتآرزوهای رشیدرضا را بر باد  1821اتاتورک در سال 

ت، رضا با فرارسیدن قرن بیس« که هیچ اطمینانی به او نیست، نام برد.بدبین و کسی یک نفر کامال  غیرمعتقد و»

آغاز ناسیونالیسم مصر و ترکیه  در اوایل قرن بیستم را بشدت محکوم کرد. همانطور که آخوندهای شیعه منجمله 

 1821های درضا پهلوی غیرممکن کردند که مدل جمهوری اتاتورک را در آغاز سالمحم ، برایجواننی خمی

 برای ایران پیاده کند.

 گرایهای قدمتاسم اتاتورک در قلب بنیادگراهای وابسته به لندن در جهان اسالم، بخصوص در میان صوفی

موران اطالعاتی انگلیس سعی کردند که یک ارتباط ترکیه ترور و وحشت ایجاد کرد. از اواسط قرن نوزدهم، ما



79 
 

 

-ه فرماسیونهای گروها، و پان اسالمیستبندیها، نقشو پیوستگی بین چند دسته صوفی در ترکیه، مانند بکتاشی

صوفی با  یی ترک وابسته به فرقهافغانی برقرار کنند. گروه جوانان فرقهبسته به الاهای اسکاتلندی پیروان و

ها شدند، توانستند با هم بروی ترکی اتحاد و پیشرفت نامیده میخربین انگلیس، که به اصطالح کمیتهم همراهی

رسیدند تاثیری بگذراند که می هزار و کردهای شرق ترکیه که بقایای آنها در عراق و ایران بود و به صدها

برای به اصطالح دراویش چرخنده گری و خرافات روی آوردند. و اینها یک زمینه رشد اکثریت آنها به صوفی

 گرایی بود که اتاتورک جنگ علیه آنرا اعالم کرد.. همین عقبدندرا بوجود آور

شیخ، درویش، »اعالم کرد که از این لحظه ترکیه از کاربرد  تمام عناوین  1825بعد از کسب قدرت، اتاترک در 

گو، بین، غیبی، سید،صلیبی بابا، امیر، طالعروهای مذهبدی، دنبالهباز، بکیب، دیگو،تردستهاالیف، پیش

طور از ساحر و دعا نویسان و..... برای بدست آوردن اموال از دست رفته و یا برآورده شدن آرزوها، و همین

ها ،آزاد ورها های مخصوص در رابطه با بعضی عناوین و ویژگیها و لباسگزاران، بدهکاریخدمات و خدمت

ای انقالب که ما االن در جریان آن هستیم این است که جامعه جمهوری ترکیه را جامعههدف این « خواهد بود.

کامال  مدرن و تماما  پیشرو در روح و فرم تبدیل کند. این محور اصلی انقالب ماست، و باید  افکاری را که 

ده است، تفکرهای پوسیده بواد. تاکنون بسیاری از این نوع طرز دتوانند این واقعیت را بپذیرند تماما  شکست نمی

اند. بهررو، خرافاتی که در فکر مردم جای گرفته تماما  بیرون ریخته که مغز ملت را زنگ زده و ُمرده کرده

 که مردم آنها را بدور نریزند، امکان نخواهد داشت که نور حقیقت به افکار افراد بتابد.خواهد شد، و تا زمانی

یک جامعه متمّدن است. اخوان تضمین کنندکه بجز یک زندگی بهتر و اخالق از مرده کمک خواستن توهین به »

رو آنها هستند، چه چیز دیگری برایشان دارند؟ خیلی ساده امروز خوب و پسندیده در جهان برای آنهائیکه دنباله

ندگی جامعه توانم باور کنم که با وجود روشنایی خیره کننده علوم، دانش و تمدن که در تمام جوانب زمن نمی

متمدن ترکیه وجود دارد، افرادی به این سادگی باشند که پیشرفت مادی و اخالقی خود را از راهنمایی یک شیخ 

واند تیا شیخی دیگر طلب کنند. آقایان، شما و تمام ملت باید بدانند و بخوبی میدانند که جمهوری ترکیه دیگر نمی

ترین راه همانا متمدن شدن ترین و درستبی آنها باشد. راستروهای مذهها، دراویش، و دنبالهسرزمین شیخ

 «است.

ها بسته ی اخوان و فرقههای دوستانهها و خانهخانهاتاتورک سیاست خود را با زور تفنگ به اجرا درآورد. مهمان

ت که هایشان به تصرف دولت درآمد، و ارتش هرکس را که کوشش داشهایشان منحل شد. داراییشد، و سازمان

 علیه این دستورات شورش کند بشّدت تنبیه کرد.

در مصر بدنیا  1816المسلمین در سال تورک بود. موسس اخوانای اتالمسلمین پاسخ انگلیس به مبارزهاخوان

گرا ی قدمتی صوفنی با فلسفهاآمد. مانند بیشتر پیشینیان خود در فرقه بنیادگرای انگلیس، اّول او در سنین جو

البنا بود، و تا قبل از قتل او های افغانی و عبده در مصر پیوست. اسم او حسنو بزودی به دسته گروه آشنا شد،

 ، موفق شد که یک سازمان مخوفی در سرتاسر خاورمیانه ایجاد کند. 1848درسال 

د عبده محم پدر بنا، شیخ احمد عبدالرحمن البنا الصاتی، یک نویسنده نسبتا  مشهور بود که در االزهر زیر نظر

های جوامع مذهبی را گذراند. در نام شد، و دورهها ثبتی صوفیآموزش دیده بود. بنا بوسیله پدرش در مدرسه

دوازده سالگی، بنا رهبر سازمانی بنام جامعه رفتار اخالقی )سازمان امر به معروف( بود. بعدا  به جامعه دیگر 

ی تهها از دسی صوفیاش با فرقههای جوانیانتقال یافت. در سالبنام جلوگیری از اعمال نادرست )نهی از منکر( 

 1822 این جامعه مخفی اطالعاتی بود. بنا در سال سال عضو 21برادران حسافیه آشنا شد و برای مدت بیش از 

 و بعنوان عضوکامل فرقه حسافیه پذیرفته شد و با افتخارکاله وعمامه وجامه سفید فرقه را پوشید.راهنمای اصلی

 هایش را چندین بار خوانده است.برجسته بنا  الغزالی بود که بنا کتاب

گرایی در مصر که بوسیله حزب لیبرال بنا عضو آن بود بیشتردرباره تهدید ملیسخنان این جامعه که حسن ال

ند. پروسه تهای ترکیه را برهبری اتاتورک زیر نظرداشزد. همچنین با احتیاط  پیشرفتشد دور میوفد تبلیغ می
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های دیگر جهان اسالم رشد آموزش علمی و ایجاد مدارس مخصوص ی اقتصادی در مصر و بخشتوسعه

وب محس« راه زندگی اسالمی»خطرناک به  یها تهدیدرا صوفیپروسه های فنی را تشویق کرده بود. این آموزش

های ضددینی و کردن آن  و جریان رات دوری از دین و ردثا  کردهرطرف که گروه بنا نظر میهکردند. بمی

کنند، ا میروقت خود را وقف توسعه اسالم بنیادگکه  یا مصمم شد که  جوامع مختلفبن   دید.تضعیف نفوذ دین را می

ی االزهر و مرکز آموزش عالی دارالعالم، بنا مدرسه گزارش ی بوجود آورد. براساسمهای عادر میان مصری

 ها کار کنند.ه تبلیغات رفرمیستترتیب داد که علی  یموسسات،

رسید. در اوایل قرن بیستم، افغانی و عبُده میالمسلمین مستقیما  از حزب المنار الاّما قدرت اصلی برای اخوان

حزب المنار، مصر را احاطه کرده بود. در بین اعضای آن رهبران مسجد قدرتمند االزهر و دانشگاه االزهر 

افغانی  به گروه مدیریت ال سالگی 21در سن بنا خود را برآورده کرده بود.  ادعای بودند، که در آن گروه عبده

ها با هم صحبت اعتسکرد و با رشید رضا مالقات میغالب اوقات  1821های خر سالادر او معرفی گردید،

در « بیغر»گی ش نسبت به مخالفت با نفوذ رسوم فرنات، بنا در اعتقادمسن افراد در اثر نفوذ افکارکردند. می

 کرد.رد می« اسالم ناب»مصر راسخ بود، و دام فرهنگی غرب را به نفع 

به  1828، بنا برای تاسیس سازمان مردان جوان مسلمان کمک کرد. این سازمان بسرعت در 1827در سال  

بوسیله  است وتغییر یافت بنا مرکز سازمان را در اسماعیلیه که یک شهر بندری کانال سوئز خوان مسلماناجامعه 

 مصر در نمایندگان امپریالیسم انگلیس شد، مستقر کرد. شرکت که یکی ازفرانسوی کنترل می –شرکت انگلیسی 

 گروه1832در آنجا ساخت. در سال  1831بود، به اخوان کمک مالی کرد، که بنا اولین مسجد را در سال 

سوئز دایر  وست و شعباتی در اسماعیلیه، پورت سعید،بنا پیوالبنا به برادرش عبدالرحمن الالمسلمین حسناخوان

رفت بسرعت ریشه گ مسلمینالبعد اخوان درظرف سالهای  گسترش یافت. به قاهره و اسکندریه کردند و بسرعت

 ردند.کو نشریات مختلفی منجمله یک روزنامه منتشر  وکتاب ها

 ژی نظامی خود بنام کتائیب یا جنگجوهای فاالنحّدی قوی بود که اولین شعبه، اخوان به1831های در اواخر سال

 ی آموزشی ورزشکاران جوان بود ایجادبرنامهازی ارا بوجود آورد. در اّول یک بخش بنام روورس که  شعبه

صل در ا را دنبال میکرد، موسولینیراه این سازمان در اول  .تشکیل دادند یک ارتش خصوصی   ، بزودیکردند

 ه یبهایی شکردند که سازماننازی و سازمان فاشیستی اطالعاتی ایتالیا، با هم کمک می یها یها، آلمانانگلیسی

کتائیب در بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه ایجاد کنند. کتائیب یا فاالنژ پیر جمایل در لبنان یک نمونه از 

سرعت طرفدار نازی شده بود اّما  هب بنا با مفتی اورشلیم )قدس( حاج امین الحسینی که 1835در سال  آنها بود.

 و بعدا  از ،، ملک فئوادفاسدکرد، تماس برقرار کرد. اخوان همچنین از شاه انگلیس او را تامین ماّدی میدولت 

ودند بو سرسپردگان به لندن گان نشانده دست از کردند. هر دوملک فاروق درخواست کمک مالی و پشتیبانی می

اخوان دادند، به اخوان کمک مالی از دولت میهردو  اّول در  .بودند انده شدهکه به تخت سلطنتی مصر نش

ه آرامی ب حسن البنا خفا حکومت شاه را جشن گرفت در حالیکه در  اشیستی مصر جوان، مانند حزب فالمسلمین 

ای که تا که. با شروع جنگ جهانی دّوم، اخوان شروع به شکل دادن شبکردآماده میبرای انقالب ناآرام  خودرا

المسلمین لندن باقی مانده بود، کرد. اّول اخوان با خانواده اعظم منجمله عبدالرحمن کنون فقط در دست اخوان

هور رئیس جم باالدین رهبر دست راستی حزب وفد مصر، وفئواد سراج بعدا بااعظم ارتباط برقرار کرد و نیز

 از دیگری ارتباط برقرار نمود.کنونی مصر انورسادات، و افسران ارتش مصر یکی بعد 

المسلمین و افسر عالیرتبه اطالعاتی انگلیس اخوان بینی همکاری ، اولین موضوع نوشته شده1841در سال   

، اخوان  1842  د. با شروعوب کار گزارش داده شد، این فقط شروع ن لندقاهره در دون، در سفارت  هیورث ج

 مخفی خود کردند. سازمان وسیعا  مخوف ایجادشروع به 

خصوصی آنها  بسرعت تبدیل به اعمال تروریستی و چریکی شد. همینطور که اخوان برای  یجاسوس کارهای  

سال  3در ظرف  ،کردمی گروه تروریستی مخفی تبدیل   المسلمین را بهاخوان و شدده میمرحله تروریستی آما
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 های دیگر را تماما  سازمان اداره و در بعضی موارد کردهای دیگرسازمان سازمان مخفی شروع به نفوذ دراین 

مصر بود، و قالب همکاری اخوان  هایی که در آن نفوذ کرد، حزب کمونیستگرفت. یکی از سازماندر دست 

« چپ و راست»داد. این مخلوطی از شکل خواهد یافت،  گسترشخاورمیانه  کمونیست را که در تماموحزب 

مارکسیست »ها امروزه آنرا بنام جنبش توک لندن و دانشگاه ساکس بود. آمریکاییویستیک نمونه کالسیک انستیتو 

 شناسند که خمینی را بقدرت رسانید.می« اسالمی

 ایناز ی تروریستی خود را شروع کرد. هدف رسید، اخوان اولین حملههمینطور که جنگ جهانی دّوم به آخر می 

گرای وفد، از حزب کمونیست مصر، از جنبش کارگری، از ارتش و هایی از حزب ملیحمله، این بود که بخش

 ند.ند، نابود کشتدن انگلیس از سوئز و قاهره را دااز صنایع را که همه با هم احتمال همبستگی برای بیرون ران

 برقرار شد. لمسلمینشاهی، هیأت حاکمه، و اخوان ایک قرارداد آرام در مصر بین کاخ پاد 1845 سالبعد از

، 1844منتقد این قرارداد برای وجود انگلیس در مصر، انورسادات بود. بعد از آزادی او از زندان در  دشخ

 طابر عامله با ملک فاروق واسطه شود.مسادات با حسن البنا مالقات کرد، او  از سادات خواست که برای یک 

ویس اطالعاتی پادشاهی هم دکتر خصوصی فاروق یوسف رشاد بود که رئیس سر ،سادات در کاخ ملک فاروق

جوی درجست»اند. سادات در کتاب اتوبیوگرافی بنام های زیادی دوست نزدیک بودهبود. سادات و رشاد برای سال

ما بیشتر از دو دوست با هم بودیم. ما همراه همیشگی هم شدیم... هنوز من :»ی رشاد نوشت درباره «هویت

استورات میل را به من داد، بیاد دارم، اثر "، و دولت منتخب مردم ، آزادیتوتالیتریسم کتاب "روزی را که او

شاد، گرفته شد. از طریق ربخدمت  در سرویس اطالعاتی انگلیس  پس سادات همسپعمیقا  مرا تحت تاثیر گذاشت. 

ر ترس د ،االبنالمسلمین حسنمرتبا  از انگلیس و اخوانو  کرد، لندن با شاه فاروق خدمت میرابط   سادات بعنوان 

 و وحشت بود.

ی احزاب المسلمین مانند یک مخرب سیاسی عمل کرد، رهبران همه، اخوان 47-1846در طول زمستان سال 

و حزب کمونیست شود. رساند و بخصوص سعی کرد که مانع احتمال همبستگی بین حزب وفد را به قتل می

ی همبستگ و رابطه حال تهمت های زیادی نسبت بهبا این ، اما متفرق وفاسد بودندوفد   سازمان اعضایاگرچه 

کنفرانس مطبوعاتی حزب وفد به  در یک .وارد کردندالبنا  حسن اخوانوزیر صدقی ومخفی بین شاه، نخست

المسلمین را متهم به قتل و کشتار کرد. وقتی که المسلمین حمله کرده، گروه اخوانترورهای فاشیستی اخوان »

 را فلج کرد.دولت  ریزی شده آنبا خشونت برنامه همزماناخوان  ،دست گرفتب وفد دولت اقلیت را 

جاسوس »اوشد که شایع به قتل رسید. در بین مردم  1846، وزیر دارایی امین عثمان پاشا در همان زماندر 

د. در یپ رساالملل بچی پادشاهی موضوعات بینای در موسسهاتهام در نوشته تمام این بود، با تعجب« انگلیس

 انور سادات بعنوان قاتل دستگیر شد.جریان  این

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

اظهار بود، در آنزمان دولت مصر شروع به سرکوب کرد. اّول بنا  1849المسلمین در خواناوج ترورهای ا

که سازمان او اصال  کاری با تروریسم ندارد، و آنرا بگردن عوامل کنترل نشده جنبش گذاشت. اّما در  داشت

، اخوان 49امبر دس 29وزیر طبق دستوری اخوان را منحل و غیرقانونی کرد. در نغراشی نخست 1849نوامبر 

نغراشی به قتل رسید. ظرف دو هفته بنا به حالت دفاعی رفت، اّما او مانند قبل مسوولیت تروریسم و پاسخ آنرا داد 

فوریه  12خواند. نتیجه عکس آنچه که بنا انتظار داشت شد، بنا در  د ا هرا بعهده نگرفت و برادران مسلمان را بج

ی مصر جایی که بسیاری هارا برای مّدت کوتاهی به لرزه درآورد. در زندانبه قتل رسید. مرگ بنا اخوان  1848

اخوان را  ،را گذراندند، اخوان مخفیانه زنده و فعال ماند، و تبعیدیان 1851تا  1848سال از  2مّدت به  اخواناز

وول د از قتل بنا مسدار مصری بنام ُمنیرال دایال بعدر سوریه، اردن و پاکستان رشد دادند. یک مالک بزرگ زمین

هودایبی را بعنوان راهنمای عالی انتخاب کرد. هُدایبی برادرزن رئیس کاخ اخوان شد. او حسن اسماعیل ال

 پادشاهی بود.
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وسی های جاسس، افسران آزاد با یک کودتا شاه را از سلطنت خلع کردند. کودتا کار بسیاری از آژان1852در سال 

 ،ی اصلی ملی گرایی مصر بودندکه هسته راالمسلمین و آمریکا و اخوان خارجی بخصوص انگلیس، فرانسه،

. ژنرال نقیب، مرد شماره یک رژیم ، به اخوان نزدیک بود، اّما در ظرف یکسال بین افسران آزاد و فلج کرد

های ، راهنمای عالی، هُدایبی در قاهره یک سری مالقات1853ش بوجود آمد. در فوریه و آوریل نجامعه مخفی ت

سمی ر طالببرطبق م انگلیس داشت، در قاهره هدایبی  ، از سفارتزمخرب جاسوسی در سطح باال با ترودر ایون

  سعی انگلیس گفت که او  دولت مخفیانه بهو کرد، پخش شد، خودسرانه عمل می 1854در سال  ،کهدولت مصر

ش ، بشرط آنکه ارت بگیرد ز را برای همیشهکانال سوئدر  باقی ماندن خواهد کرد که برای انگلیس اجازه دائمی 

یس ی آتشین انگلقر است رسما  کانال را ترک کند. مالقات مخفی درست در وسط معاملهتانگلیس که در آنجا مس

 و آمریکا بر سر کانال سوئز، انجام گرفت.

رد، کس حرکت میانگلیدولت طور که دولت ناصر بسوی درگیری با ند، همینبود اخوان، در جنایات شریک شده

گرا شروع کند. در این جنگ اخوان علیه رئیس جمهور ملیرا المسلمین از لندن دستور گرفت که جنگ اخوان

 ، یک تیم بین المللی آور شرم  حرکتدر یک  کرد.می اطالعات اسرائیل کمک دریافت  سازماناز

وسیله گذاری کردند، به این امید که بدینبمب دفتر آمریکایی و انگلیسی اسرائیلی وارد مصر شد و در چند خرابکار

 . اّما نقشه درز پیدا کردسازنددولت ناصر را سرنگون  بدین وسیلهو شعله ورکنندگ داخلی را در مصرآتش جن

ی دولت المسلمین را که حاال رسما  بوسیلهو آشکار شد. روزنامه مصری االهرام و نشریات دیگر مصر اخوان

 ها و صهیونیست خواندند.دست امپریالیست منحل شده بود، ابزار

که ناصر برای جمعیت عظیمی سخنرانی ، هنگامی1854اکتبر  26اخوان یک بار دیگر دست به ترور برد. در 

ا که صدای تیرهتیر بسوی رئیس جمهور مصر شلیک کرد، که اصابت نکرد. وقتی 6کرد، یک عضو اخوان می

کشتند، من در میان شما حتی اگر حاال مرا می مصردم، ای مردان آزاد.ای مر»تمام شد، ناصر به جمعیت گفت 

م، اام. بگذارید اکنون آنها مرا بکشند، برای اینکه من تخم آزادیخواهی را در این ملت کاشتهرا گذاشته ماحترام بخود

ت، برای ادامه خواهد یاف . بیاد داشته باشید، اگر هر اتفاقی برای من بیافتد، انقالبانسانیاحترام بخود و شرافت.

 «اینکه هرکدام از شما یک جمال عبدالناصر است.

ن المسلمیهای اخوانالمسلمین بسرعت ادامه یافت. در سرتاسر مصر، تروریستدستگیری جمعی و اعدام اخوان

ن رفتند. اخلیج و پاکستشیخ نشین های  دستگیر شدند. صدها نفر از آنها از کشور فرار کردند و به سوریه، اردن،

جنبش اخوان در مصر سرکوب شده بود، اّما اکنون در هر گوشه و کنار جهان اسالم یک خانه برای خود بنا 

 کرده است.
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 هفتمفصل 

  «: خطر آشکار3بخش  المسلمیناخوان»

 

 

آیی در سالن تجمعات احضار شده است، جوان سوری در حیرت بود. که چرا از بدون اطالع قبلی برای گردهم

برروی تابلو اعالنات  دانش جویان رای کاراند که حاال در یک گردهمآیی شرکت کند؟ او تازه برنامهاو خواسته

برای آنروز در برنامه نبود. او در حیرت بود، نظامیان آیی گردهم چنینکالج نظامی در حلب بررسی کرده بود، و

 ،امی با شهرت طوالنی در سوریه بودوزش نظیکی از مراکز مهم واحدهای آمکه از اینکه مرکز نظامی حلب 

یر وان حتی از اینکه تغیج افسردر حقیقت  است.معموال  غیرمترقبه داده که یک چنین تغییر فوری در برنامه 

و طول میدان را بسوی سالن اجتماعات بپیماید کمی هم ناراحت بود. همانطور که ساختمان را ترک  هدمسیر د

ان ی دانشجویدوستان افسر خود را دید. با خودش گفت که خیلی عجیب است! چون همهکرد چند نفر دیگر از می

دیک زنفری از افسران فعال جوان نظامی در واحد او و واحدهای ن 211فقط حدود  ،سرباز احضار نشده بودند

 را خواسته بودند.

. با ها قرار گرفتندندلیصر روی افسران با نظم و ترتیب، گروه گروه وارد سالن شدند و سالن را پر کردند و د

این حال یک چیز هنوز برای افسر جوان غیرعادی بود و آن اینکه، افسران عالیرتبه که معموال  همیشه در ردیف 

اند، حاضر نبودند، اکنون سالن پر از افسران جوان بانظم است و کسی دیگر در راه نیست. با جلو سالن نشسته

. اگرچه اندشستهنها سیپلین دارند، بدون صحبت روی صندلییان که عادت به داینحال هیچ خبری نیست. افسر

 بعضی از آنها همچنان نگران بودند.

دن درها را شنیدند. رافسران جوان صدای چفت و زنجیر ک در عقب، درهای سالن بسته شد و بعد خیلی عجیب

ن بر است. اّما خیلی دیر بود. صدای شکستحاال افسر جوان بااحساس عجیبی بلند شد که شاید کشف کند که چه خ

ردیف ی خطرناکی در حال رخ دادن است، و او بهها ترس او را تایید کرد که حادثهها و بعد از آن شیشهچوب

ل ها به داخهای شکسته پنجرهها از وسط شیشهکه نارنجکها در کنار سالن نظری انداخت. درست در وقتیپنجره

دید. بعد انفجار نارنجک قطعات تیز آنرا در فضای ن چیزی بود که او برای همیشه میسالن پرتاب شد. آخری

د و دیگر شکسته شهای سالن پرتاب کرد، یکی از این قطعات تیز گلوی افسر جوان را پاره کرد. ناگهان پنجره

این جایگاه  از یشده بود و راه فرارتمام درهای خروج قفلهای دیگر یکی بعد از دیگری پرتاب شد. نارنجک

ها ظاهر های اتوماتیک در کنار پنجرهمرگ نبود. بعد از حمله با نارنجک، گروهی از مردان مسلح با تفنگ

شدند، در یک تیراندازی کشنده، صدها دور تیر بسوی افسران غیر مسلح از هر طرفی شلیک شد. این حادثه فقط 

تماال  شصت مرد سوری کشته و بیش از صد نفر دیگر زخمی طول انجامید، اّما وقتی تمام شد، احچند دقیقه به

برجای گذاشت. رئیس جمهور سوریه حافظ اسد در حال آخرین تدارکات برای دیدار رسمی و مهم خود از بغداد 

 عام در کالج نظامی در حلب باخبر شد، که از قتلدر عراق بود. روز بعد، وقتی

المسلمین بوده است. سازمانی که این حمله را ترتیب داده است اخوان افسران اطالعاتی گزارش دادند که ظاهرا   

این کار برای این   جریاندانست که منظور مفظ اسد میبه علت اهمیت این مالقات در عراق و بدلیل اینکه حا

ار مام اخببوده که مانع رفتن او به بغداد و پایان دادن به مشاجره طوالنی سوریه و عراق شوند، دستور داد که ت

 مربوط به حمله و قتل عام مسکوت بماند.

های عربی نفوذ کرد، پس از آن بوسیله مقامات سوری تایید شد. در اّما چند هفته بعد، این گزارش به رسانه
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-که قبال  در شک و تردید بودند که اخواناهمیت، دوباره شهرت یافت. کسانیالمسلمین کم، اخوان1878اگوست 

 ریزان انقالبالمسلمین نیز از برنامهال پیش در مصر نابود شده بود، و نیز این ادعا را که اخوانس 25المسلین 

ن المسلمیی حلب در سوریه روشن کرد که اخوانمورد بفکر فرو رفتند. حادثهین ایران بوده است، دوباره در ا

آنچه که در  ه و در جهان است.برای صلح در خاورمیان ،نوع خودش ازوبی نظیر در خاورمیانه یک خطر مهم

المسلمین کشورهای است. اخوان المسلمین، به سرحّد یک ملت اسالمیی اخواناین باره مهم است، رشد دوباره

و یک امپراطوری  شده خواهند که مرزهای کشورها برداشتهشناسند و میجداگانه در جهان اسالم را برسمیت نمی

حکومت اسالمی و مناطقی که بوسیله  نظرکنند. مناطق زیره دو بخش تقسیم میاسالمی خلق کنند. آنها جهان را ب

کند که کشورهای غیر اسالمی را تسخیر کند. شود، و یک جهاد دائم پیشنهاد میمردم غیرمسلمان اداره می

 مرزیصدر، در مورد اختالف خواهند که مرزهای کنونی برداشته شود. از رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنیمی

 «بین کشورهای اسالمی اصال  مرزی وجود ندارد.»بین ایران و عراق سکوالر سوال شد. پاسخ داد،  1891

-اخوان(، در بخش MSAانجمن دانشجویان اسالمی) 1891المسلمین در کنفرانس ماه مه ایدئولوژی اخوان

 انداستما :» شد گذاشته شینما هب صورت نیا به.اس.آ، ام سیرئ راشدان، محمود یسخنران در کا،یآمر نیالمسلم

. ترکیه یجمهور رهبر به اشاره با کرد، سخن به آغاز راشدان «میدانیم را مدرن هیترک قهرمان آتاتورک، کمال

سال، آیا، ترکیه را بیشتر مستقل و یا بیشتر وابسته  56تاکنون بیش از  1824و ترکیه مدرن چیست؟ از سال »

 «تر؟یم یا قویبینتر میبینیم؟ آیا ضعیفمی

های زیادی امروز در منطقه وجود دارد. یک آتاتورک در لیبی، یک آتاتورک در بغداد، یک آتاتورک آتاتورک»

ها ادامه خواهد داشت و بخواست خدا آنها نشوند و نابود نشوند، توطئه ها برداشتهدر سوریه، و تا این آتاتورک

 «نابود خواهند شد.

 این:»بلند شد! راشدان ادامه داد « اکبرهللا»و « انشاهللا»ه فریاد بخواست خدا کننداز جانب جمعیت شرکت

کنند، به این سرزمین اسالمی تعلّق ندارند. ها فکر میکنند، و مثل غربیها که بزبان ما صحبت میآتاتورک

ته بودند. های گذشر سالدکه  یاند تا مستبدان و ستمگرانهای قرن بیستم بیشتر به ما خسارت وارد ساختهآتاتورک

همانطور که یک شاعر عرب گفته، و یک موسی خواهد بود که با این ستمگر مبارزه کند. امروزه ما هزار 

هللا در بین شما هزاران و هزاران موسی خواهد بود که این هزاران فرعون داریم، و یک موسی نداریم، اّما، انشا

 بلند شد.« اکبرهللا»جمعیت شنوندگان فریاد  دوباره از« فرعون کوچکتر را نابود سازد!

دهد؟ دولت پیشرو عراق صدام حسین را ببینید، یک قصاب در عراق، قصاب مسلمانان، با چه کسی دست می»

ها جاسوس گفت که سعودیدهد، تا دیروز صدام حسین میبا دولت ارتجاعی عربستان سعودی دست می

هستند. ناگهان آنها دوست او شدند. ناگهان، قرارداد بستند، قرارداد امنیتی ها، و همه چیز ها، انگلیسیآمریکایی

ا هامضا کردند. یکدفعه در یک جبهه قرار گرفتند. و همینطور حافظ اسد، یک قصاب در سوریه، هر دوی این

ه آنها در زنند کگیرند که روی آن مارک میکنند، با اینحال، هدیه میمسلمانان را در کشورهایشان کشتار می

کنند که دارند آنها فکر میهای مسلمان را به آرامش در خواب نگه میی مخالف هستند و اینطور تودهجبهه

-های مسلمان این شعارها را باور نمیهای مسلمان در خواب نیستند، بیدارند. تودهکس در خواب است. تودههمه

دانند که کاخ سفید در واشنگتن و کاخ شناسید و آنها بخوبی میدانند. شما آنها را میها را میکنند. و این توطئه

 «سرخ در مسکو در پشت آنهاست.

خواهم این را روشن کنم می»است، راشدان روشن ساخت که:« لت اسالمیمیک »با آشکار کردن اینکه فلسطین 

است  دم ایدئولوژیکیکه برای ما، فلسطین بخشی از ایدئولوژی ما مسلمانان است. تصادم در فلسطین یک تصا

های مسلمان در زیر لوای حکومت اسالمی باید متحد و یکپارچه شوند. ما از هرگونه حرکت و هرگونه که توده

بانی را آزاد کند، پشتی -المقدس )اورشلیم(جفا، بیت -خواهد تمامی فلسطینجنبش رهایی بخش که در حقیقت می

را قبول کردند، به  1847بخاطر اینکه جدایی و تجزیه  . آنهاهانپادشا کنیم. نه فقط شعارهای بزرگ توخالیمی
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اند. برادران و خواهران خوب را قبول کرده 1867اند، زیرا آنها مرزهای قتل رسیدند. حاال از آنها قهرمان ساخته

ین ممن در اسالم، اجازه بدهید مشخد کنیم و بگذارید بدانیم که فلسطین بنا به تعاریف قرآن مقدس یک سرز

اسالمی است. آن یک بخشی از اعتقادات ماست، آزادی آن به حکمرانان ما ربطی ندارد، برای اینکه آنها آزادش 

گیری جلو تفاوتبی  های حاضر ی دولتاند، ما الزم است که از این آرزو بوسیلهنخواهند کرد، آنها را تسلیم کرده

توانند معالج برای این بیماری باشند. امید است که خداوند ما ی بیماری هستند، بنابراین نمی. آنها علت همهکنیم

را مجاهدین راستین بگرداند. امید است که خداوند فلسطین را از راه خون و از راه جهاد مسلمانان راستین در 

های مسلمان بلکه حکومت جهانی ملت -المسلمین، اسرائیل یا آمریکا نیستهدف اخوان« ر جهان آزاد کند.سراس

عادی نیست، حتی در قالب تحریکات اخوان این یک سخنرانی معتدل راست. سخنان رشدان یک سخنرانی غی

المسلمین نظرات خود را در مورد جنبش حاضر ، در یک مصاحبه یکی از اعضای اخوان1878است. در سال 

های تایران یکی از موفقیالمسلمین ایران و پاکستان را گرفته است، انقالب در اخوان:»بصورت زیر بیان داشت 

ماست. در پاکستان همینطور دولت ضیاء در پاکستان حکومت ماست. بوتو  برای وارد کردن فرهنگ غربی در 

پاکستان نبود، برای همین ما او را کشتیم و ما مرگ او را برای   ، اما برایبود همه چیز برایاسالم کار کرد. او

ار و ک مای کاراکنون در جریان است، همچنین نتیجهکه در افغانستان همبریم. آنچه هشدار به دیگران بکار می

برادران ما در جماعت اسالمی است. هندوستان هم بعد از آن خواهد بود، مسلمانان در هند در این فکر هستند که 

وقوع اسالمی بدر عربستان سعودی، مصر، و دیر یا زود در ترکیه، انقالب  همطورکار باید بکنند. اینبدانند چه

ها ادامه داشته. ما حامل انسانیت اسالمی واقعی هستیم، خواهد پیوست. این یک جنبش جهانی است که برای قرن

 «ی جنگیم.ما آماده

المسلمین از این موضوع آگاهی دارد یا خیر، اّما جنگی را که آنها از آن سخن مهم نیست که تا چه حد اخوان

که  المسلمین توسط انگلیس از زمانیفع استراتژیکی انگلیس است. کنترل اخوانگویند یک جنگ در جهت منامی

 هرروز مرتبا البنا آموزگار حسنریاض 

کرد، زنده و فعال باقی مانده. از جنگ جهانی دّوم به بعد، نسل جدیدی از با لُرد ُکرمر در مصر مالقات می 

 و  «های قدیمینسل »این فصل ما نگاهی به   رفت. در های انگلیسی رشد کرد که رهبری اخوان را بعهده گعرب

رفته گاندازیم، این کنترل با دقّت و قضاوتمندانه بکار اند، میکه کنترل رهبری اخوان را بعهده داشته متنفذینی

عال اخوان نیمه ف  آن وقت ،میکردکه یک رژیم عربی یا اسالمی بدور از سیاست انگلیس رفتاراست، وقتیشده 

ند کشورهای حتی مان یاوروی می آورد  شد و به اعمال تروریستی و کشتار سیاسی ر انگلیس بکار گرفته میبدستو

 .میکردند ایران و پاکستان، انقالب

ن دفتر از ایفاصله اینکه با ها قبل، دفتر اطالعاتی عربی انگلیسی سابق، از قاهره به لندن انتقال داده شد.  سال

های مستقر در کشورهای عربی هیچ چیز تغییر اّما بین مرکز فرماندهی و ارتش کشورهای عربی دورتر شد،

ی روابط عرب انگلیس شورای پیشرفت و توسعه-، که بنام مرکز عرب«دفتر مدرن عربی»نکرد. امروزه 

 برای« النشیم»آن در لبنان که مرکز خاورمیانه وابسته به و دفتر کنونی  .(CAABUانگلیس مشهور است )

های های پژوهش و تحقیق شرق شناسی در دانشگاهشود، بهمراه دپارتمان( نامیده میMECASلعات عربی )مطا

یل گ آکسفورد و کمبریج، و در دانشگاه لندن، و نیز دانشگاه لوین بلژیک، و بخش مسیحی و اسالمی دانشگاه مک

 یقدیمی مرکز مطالعات عربی خاورمیانههای پریستون و جورج تاون در آمریکا، و مافیای در کانادا و دانشگاه

 های اعضایکنند. دیگر فریادهای اخوان برای جهاد نه در سلولرهبری می را المسلمین امروزیلبنان تماما  اخوان

شود. برای مثال نقشه های غربی تنظیم و فرموله میرهای خاورمیانه، بلکه در دفاتر استادان دانشگاههآن در ش

یک اسم رمزی برای استراتژی مخفی مهم انگلیس در خاورمیانه است. نویسنده آن برنارد لوئیز، « برنارد لوئیز»

اکنون در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی متخصد در موضوعات اسالمی و خاورمیانه دانشگاه آکسفورد، که هم

خاورمیانه  های تاکتیکیمهآمریکایی در برنا–-مستقر است. دکتر لوئیز، گرچه به نیابت از استراتژی انگلیسی 
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 بیلدربرگ در اتریش که موضوع نقد مانتالیسم اسالمی موضوع 1878فعال است، اّما با اینحال، در نشست 

اسالمی مورد بحث این نشست بود او یکی از دانشمندان اصلی بود که گروه بندی کردن ایدئولوژی و مشخصات 

ه توانستند تصمیم بگیرند که چها حاال میاس برآورد او، انگلیسیاو گذاشته شده بود. براس یعهدهبرجهان اسالم 

بندی خاورمیانه به نفع بریتانیا بیشترین تاثیر را خواهد داشت. مطالعات لوئیز از تاریخ نوع دخالتی در شکل

ت و سالمسلمین برای تبلیغ اسالم دروغین بود که ماهیت آن فناتیسم اسالمی ااسالم، بطور علمی تایید اخوان

شد،  اسالمی که تاریخا  متعهد به پیشرفت گرای قرن یازدهم معرفی میغزالی، خرافهبوسیله افرادی نظیر ال

ط در سر حد خطو« هالل بحران»تکه کردن برنامه لوئیز برای بالکانیزاسیون و تکه .علوم و تکنولوژی بود

 د.شمکاری دستگاه جاسوسی اسرائیل انجام میهمین خاطر بدور از تعجب با هملیتی و مذهبی بنا شده بود. به

ها، لبنان، کردها، ارمنی مارونیهای هایی مانندها را بوسیله اقلیتباید شورشبر طبق دیدگاه لوئیز انگلیس می

گرای سودانی، خرافه هایفرقهحبشه،  هایقبطهای سوریه، های آذربایجانی، علویها، ترکلبنان، بلوچ هایُدروز

 برای فروپاشی با هدف اصلی ،ی عربی و مانند اینها برای خودمختاری و استقالل ملی تشویق کندهاقبیله

ها و کشورهای و تضعیف استقالل جمهوری، های کوچکیک گروه کشورها و ملیت به وتبدیل آن خاورمیانه

 چیست؟المسلمین در تمام اینها نقش پان اسالمی اخوان حال باید دید که پادشاهی کنونی است.

رده، ها را به پارتیزان تبدیل ککوچکتر و اقلیت هایفرقهالمسلمین این است که نقش جنبش پان اسالمیست اخوان

که تهدیدی خطرناک به موجودیت خودمختاری آنها بود. سپس انگلیس نقش واسطه را بازی کرده و با رهبران 

 المسلمین بعهده بگیرد.را علیه اخوانهای آنها کرد که شورشها قرارداد امضا میقبایل و اقلیت

ای هبرای نمونه ایران تقریبا  بمجرد اینکه دیکتاتوری خمینی قدرت را بدست گرفت، انگلیس با رهبران ملیت

علت تنفر ها بمختلف در ایران ، که تهدید کردند که از ایران جدا شوند، تماس برقرار کرد. اگرچه بیشتر این گروه

یا سویی دیگر به مخالفین ضد خمینی در تبعید پیوستند، اّما بهررو هنوز پیروزی انقالب  از خمینی از یک سو

میان  ها درها، و عربها، بلوچخواه از کردها، آذریهای جداییهای جنبشخمینی با خطر یک سری جرقه

  روبرو بود.های دیگر گروه

کیه، عراق، پاکستان و کشورهای همسایه دیگر خواهد طلبانه، همچنین، تهدیدهایی برای ترهای استقاللاین جنبش

ها های ملی این کشورهای مسلمان را در تنگنای بین اخوان از طرفی و اقلیتان ملتسربود. نقشه برنارد لوئیز 

 است. هداد از طرف دیگر قرار

های انی روابط عرب انگلیسی، و بصورت سازماز طرف استادان، سیاست انگلیس از طریق مرکز توسعه

های دیگر یگ گروه البی در حاشیه نیست، پشتیبانی مالی آن از شرکت CAABUشود، و داوطلب اداره می

سی های انگلیشرکت هواپیمایی انگلیس، بانک بارکلی انگلیس،سیاست امپراطوری انگلیس، بانک  متعهد

، شرکت رول رویس، و یونی لوور، ترسالملل، النرو، بانک ملی وستمیننخاورمیانه، برادران الزارد، لوید بی

 مطالعات عربی یسی آموزش دیده در مرکز های عرب انگلگروهدستورات به  CAABUشود. از تامین می

هرچه از لورنس عربستان در  MECASشود. اخیرا  این مرکز در شمیالن جنوب بیروت فرستاده میخاورمیانه 

 1844سال  الملل درانستیتو پادشاهی موضوعات بین با نظارتیک دفتر باقیمانده بود، تصرف کرد. این مرکز که 

   های طرفدار انگلیس را بهم مرتبط کرد.ها و عرب، صهیونسیتها عرب انگلیسی سازمانهای تاسیس شد،

بود، همینطور از افراد سازمان ن ایی مالی دهنده وزیر امور خارجه سابق اسرائیل ابا ابیان از اعضای کمک

 المسلمین همکاریایلیارد کلیتون ، حکومت نظامی مصر در زمان جنگ جهانی دّوم بود، که با اخوان  دیگر ژنرال

روالتز اسمارت و رئیس خدمات جاسوسی انگلیس، می کرد. سفیر بریتانیا به قاهره لُرد کلیاران  و معاون او س 

ر هرالد بیلی ، و نارتریز ، دفتردار مخصوص ملکه الیزمارتین چا تیتو یز آلبرت هورانی ، عضو لبنانی انیسبت، س 

، صدها افسر اطالعاتی و جاسوس را در خاورمیانه مطالعات عربی ی دائمی آن بودند. مرکزپادشاهی از اعضا

ی آن ما به افراد در زبان عربی، تاریخ و فرهنگ عرب آموزش داد. در میان آموزگاران و دانشجویان گذشته
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ر جان باگوت  یر ی پادشاهی، سفگلوب پاشا  و پسرش فاریس گلوب ، جورج کیرک  از موسسهمشهوری مانند س 

رشوروی،  -انگلیسجانبه کنونی انگلیس به عربستان سعودی ا .اچ ویلتون  ، جاسوس سه  دانلد  کیم فیلبی ، س 

 خوریم.ماتیلند و کلنل برتراند توماس، بر می

انگلیسی را پیشرفت داد. از جمله آنها  –روابط عرب »  از این مرکز چندین سازمان در انگلیس جوانه زد که 

CAABU وان تخاورمیانه را می انورای کارگرشانگلیس، و -ی عربانگلیسی، تراست خیریه –، سازمان عرب

 نام برد.

عرب انگلیسی در لندن بود. که در میان رهبران  روابطمرکز خاورمیانه مطالعات عربی مهمترین شاخه مرکز

ر هرالد بیلی است که همو روسای آن  رات متحده عربی ااکنون قائم مقام فستیوال جهانی تراست اسالم در امس 

ر جفری فارلونج ، کالین جکسون   ر چارلز دوک ، س  ر ریچارد بومانت ، س  است و نیز سفیر محمد تاجر ، س 

 انگلیسی جاسوس –لندی یک تای نیزی پترو مارکت، جان ر داوی ، وندهسعضو پارلمان، پیتر منرفیلد  نوی

المسلمین که اخوان، وقتی1855اطالعاتی بنام رابرت سوون از دیگر رهبران این مرکز هستند. بنابراین، در سال 

مراکز خود را ازقاهره به لندن و ژنو در سوئیس انتقال داد، و بعد از اینکه جمال عبدالناصر آنها را از مصر 

 .تند، آشکارتر ساختبود تا کنون مخفییس، که ود را با انگلبیرون راند، روابط خ

نهاد. رمضان در قاهره برای  ی مطالعات اسالمی را بنادر ژنو رهبر مصری اخوان، سعید رمضان موسسه

س مانع از تاسیاتهام ه قتل ناصر محکوم شده بود و متهم به رابطه با سازمان جاسوسی اسرائیل بود. این ئتوط

نهاد،  بنا را اروپا توسط او نشد. رمضان با همراهی سالم اعظم شورای اسالمی اروپامراکز فرماندهی اخوان در 

و نیز صدها مراکز مذهبی در سرتاسر اروپای رهبری می کرد این شورا اخوان را از مراکش تا پاکستان و هند 

و هم در اروپا  م در خاورمیانهه رهبران اسالمی راکز هزاران دانشجوی بنیادگرا ون می آغربی، که بوسیله

 ند.شدکنترل می

بوجود آمد و  1877است که در سال « اسالم و غرب»المللی المسلمین، سازمان بینجدیدترین سازمان اخوان

 مرکز آن در ژنو است.

 ایشهیکی بنام اورلیو پیکی  از کلوب رم، که سیاست ،«غیرمسلمان»دو فرد برجسته  شاملسازمان اسالم و غرب 

که   ،است کنیم، و دیگری لُرد کاراداناحساس می به قدرت خمینیآوردن ی اقتصاد ایران بوسیله در نابودی را

 .ندداد قامم المقدس( و سفیر سابق انگلیس به سازمان ملل را ارتقاآ.ک.آ.هیوفوت متخصد انگلیسی اورشلیم )بیت

انی کنگره جه»ژه فرعی از سازمان یکی از منابع مالی این سازمان، از گروه همبستگی اسالمی است که یک پرو

لمللی ا( است. یکی دیگر از منابع مالی سازمان که خیلی پرستیژ بیشتری دارد، فدراسیون بینWMCمسلمانان" )

د، رئیس ری هلند برنهاات مطالعات پیشرفته است. همچنین در بین پشتیبانان مالی از شاهزادهسانیستیتوهای موس

ن میتوان نام برد. اندرُسن همچنین رئیس موسسه سُ فیلداتالنتیک رابرت.او.اندرس ریچگروه بیلدربرگ، و رئی

 اسپن است.

المللی ژنو است، در رئیس عمومی اسالم و غرب دکتر مارسل بوئیسارد که معاون دانشکده مطالعات عالی بین

مالقات و کمبریج، در  1876یک مصاحبه اشاره کرد که اولین مالقات مقدماتی سازمان اسالم و غرب در سال 

های بوسارد، گفتهبر اساس  . .را برنامه ریزی کرد مالقات در پاریس 1879را در ونیز و بدنبال آن در  1877

احتیاج به یک نظم »در قالب « نیاز به نزدیکی بین اسالم و غرب»بر روی  دراین مالقات ها هاتاکید صحبت

مطالعات مخصوص در روی »های مربوط به برای پروژهمیلیون دالری  11ی بود. یک بودجه« نوین جهانی

درک مسلمانان از حقوق  درموردمطالعات »و، «بر فرهنگ و زندگی اجتماعی اسالم تاثیر علوم و تکنولوژی 

 واگذار شد.« مراکز جدید اسالمی سبازسازی موسسات اسالمی و تاسی»و نیز « بشر

جان.بی.تیلور است که رئیس جهانی شورای کلیساهای ژنو  کشیش ،پروتستان به سازمان اسالم و غربرستاده ف

« رنسانس اسالمی»، از انقالب خمینی در ایران بعنوان شروع یک 1878باشد. او در یک مصاحبه در دسامبر می
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زنده شدن اسالم روی کشورهای دیگر از جمله ترکیه، که رهبران »اظهار خوشحالی کرد. و پیش بینی کرد که 

، اثر خواهد المسلمین خیلی قدرتمند خواهند شدخواهند گرفت، و مصر و الجزیره، که اخوان مذهبی قدرت را

المسلمین در اروپا، همان چیزی است که زبیگنیو برژینسکی از آن بنام بنیادگرایی شبکه اخوانگیری گذاشت.قدرت

ین برای این کاراوله ناتو وابسته کند.های اسالمی را بکند. این همان ابزاری است که آماده است ملتیاد میاسالمی 

برداشته شد که موسسه اسالمی برای تکنولوژی دفاع تاسیس  از شورای اسالمی اروپا،بوسیله سالم اعظم  قدم

بوسیله شورای اسالمی بوجود آمد، و امروز اعظم رئیس شورای مدیریت  1879شود. این موسسه در اواخر سال 

رئیس اتحادیه نشریات اسالمی که بخشی از شورای اسالمی است، مدیر کل آن آن است، در حالیکه معظم علی ، 

در لندن برگزار شد. در آن سمینار شبکه وسیعی  1878فوریه  8تا  5احیه موسسه اسالمی در تتاست. سمینار افت

 و ها و افسران ارتش از دو طرف هم از کشورهای عضو ناتو خاصه یک گروه قوی از انگلیسستاز استراتژی

ها در سمینار، خود را الحق از پاکستان شرکت داشتند. شرکت کنندههم از جهان اسالم، بخصوص ژنرال ضیاء

در  که  ه اسالمی آماده کنند. برای اینسهای نظامی موجود را برای موسترین اسلحهکه پیچیده ندموظف کرد

ن المسلمیبرنامه خود برای کار اخوان که موسسه در هاییاسلحه یک احساس از پیچیدگیضمن همکاری با ناتو

 به سخنرانی ا .ک.بروهی رئیس سابق دیوان عالی پاکستان، که راه  که دراینجا الزم است  دندارد، داشته باش

 کنیم.فراوان   توجهر کرد، هموا 1878برای اعدام ذوالفقار علی بوتو در سال را

اند که از نظر واستراتژیکی را در جهان اشغال کردهکشورهای مسلمان یک موقعیت ژئ:»بروهی اعالم کرد که 

های زمینی و دریایی جهان ترین راهحیاتی درمسیردفاعی اهمیت زیادی دارد، برای اینکه بسیاری از آن کشورها 

فرهنگ  نفوذ مانعتا  هدف قرار دهند.    قرار دارند. بنابراین کشورهای اسالمی باید آمادگی دفاعی خود را

اید بنابراین کوشش موثری ب یم. ، بشوبرایمان ارزشمند است که خیلی راه زندگی اسالمی تاثیرآن بروای منطقه

های که جوابگوی چالش یم جهان اسالم را قادر ساز و انجام شود که روح اسالمی صحیح را دوباره زنده کرده 

سی های آمریکایی و انگلیو تانک های جنگندهالبته با جت« ایدئولوژیکی، اقتصادی و نظامی عصر حاضر باشد.

ای هالمسلمین در غرب اروپاست، اّما طبیعتا  در درجه اّول پایگاهکه مرکز اخوانبا وجودی این کار باید انجام شود.

 و در خلیج فارس قرار دارد. آن در کشورهای جهان عرب اطراف مدیترانه

-المسلمین وجود دارد. یک کانال اخوانهای اخوانالیتتحقیقات اخیر نشان داده که چندین نقطه حد وسط برای فع

سازمان جاسوسی انگلیس در خاورمیانه  مرکز هاستالمسلمین از طریق لبنان و سوریه بداخل قبرس است که سال

های اصلی برای اخوان در شمال آفریقا و مصر یکی از پایگاه عمدتا  ی مالتا است که جزیرهاز آن  بغیرمی باشد، 

فقط  یک  اخوان. اگرشود  می اداره المسلمیناخوانبرای با تعهدهای مالی اروپای غربی و انگلیس،  و است.

 اکنونخطر سیاسی که هم توانست کهخاورمیانه بود، نمی های کوچک تروریستی نامرتب درمجموعه از گروه

های قرون و دستهنیادگرا ب یهاهای دانشجوی بنیادگرا، فرقهت اسالمی، گروهلبرای هر م چونهست، باشد.

المسلمین تهدیدش . اّما اخوانندجز یک مشکل دائمی پلیس نیست ینهایت هرج و مرج طلب، چیزوسطایی بی

 بمراتب در حد باالتری است.

زرا. و محافظتالمسلمین از پشتیبانی وهای عرب، ترکیه، و بسیاری از کشورهای آسیایی، اخواندر تمام دولت

  ت .اعضای باالی دولتی برخوردار استی و جاسوسی، افسران ارتش و بسیاری دیگر از مسوولین اطالعاو

بنا »ه یابند کانگیزانه در میاطالعاتی که بدنبال آن هستند که رّد سران اخوان را پیدا کنند ، حیرتپژوهشگران 

ای هانون که تروریستمحافظت و مامورین مجری قولین ئمسشود. ، تحقیقات آنها متوقف می«بدستور از باال

اه ی اخوان اکررسند. سیاستمداران از باز کردن پروندهدهند، ناگهانی به قتل میاخوان را تحت تعقیب قرار می

 گرفته شود. پیشرفتش جلوخواهد که باال نمیول ئمسدارند، برای اینکه مستقیما  از شایعه اینکه مثال  فالن رئیس یا 

پیروان  مقلدین ویک شیخ بنیادگرا ویا  تنها اخوان المسلمیند. نشوکمک می مالی  ساد اخوان زیاده از حد بوسیله ف

ی یا ها را مانند خمینی یا قذافهللا است که تمام جنبش، و نه حتی یک مالی باالرتبه و یا یک آیتندنیست او مرتجع
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 الحق، رهبری کند.ژنرال ضیاء

-شرکتا  ورهن آنها هرگز به کشتن و یا سوختن آلوده نشده، آنها بانکداالمسلمین واقعی آنهایی هستند که دستااخوان

دیمی های قمیلااعضای قدرتمند قدیمی عرب، ترکیه، و یا ف ،اندهستند که در پشت پرده ایستاده مخفیهای مالی 

تی به رسد. با تجارت آرام و ارتباطات اطالعاهای الیگارشی میایرانی که ژن آنها به برجستگان و ا لیت

-اخوان نینهمچانگلیس به نوعی وابسته هستند. های اروپایی و بخصوص به دستگاه حکومتی برجستگان و نوبل

رایی نقد دارند، و ارد دالر دارفته احتماال  در حال حاضر چندین ده میلیهمالمسلمین یعنی پول، اخوان روی

، کنترل مواد مخدر، و تجارت غیرقانونی اسلحه میلیاردها دالر دیگر در تجارت روزانه در فرم معامالت نفتی

ه المسلمین به این معنی نیست کها به اخوانانگلیسی-آمریکایی نو قاچاق طال و الماس در اختیار دارند. با پیوست

وند که شپیوندند، بلکه آنها شریک امپراطوری مالی قدرتمند جهانی میبه یک تروریست برای پرتاب موشک می

کنگ، های دوبی، کویت و هنگهای مالی در ساحلئیس گرفته تا بهشتوهای سهایی در بانکساباز شماره ح

 گسترده شده است.

ش را از ورشکستگی ا ( چند صد میلیون دالر نیاز دارد که بانکBert Lanceبرای نمونه ؛ آیا برت النس )

 است یوعه مهم لندن بدنبال شریکمجمآن  هدرخواهید یافت کالمسلمین سر بزنید. مالی بیرون بیاورد؟ به اخوان

آن  .ید المسلین تماس بگیرگذاری کند، با اخوانکه چند میلیارد دالر در استخراج مواد خام در آفریقا سرمایه

ببینید  بزنید! یک فرانسه کارش را شروع کند، باز هم به اخوان سرنخواهد بفراها میخانهبانک حرام مجموعه

از مسوولین  ،شمار دیگرهای بینفر از دانشجویان دوره نظامی در سوریه و قتل 61شتار بیش از از زمان ک آیاکه 

المسلمین که اّدعای عالیرتبه و یا کارکنان عادی دولت سوریه، حتی یک نفر هم از اعضای تروریست اخوان

ظ توحش علیه حکومت حاف بنابراین موج  ؟، دستگیر شده استدنه امسوولیت تمام این کشتار وحشیانه را داشت

نهایت قدرتمندند : یکی کلنل رفعت اسد، دو تا از آنها بی است. قدرتمندی در خود دولت ن دوستاشامل  اسد، 

وزیر کند، و دیگری نخسترا رهبری می جمهور، که یک گروهان مخصوص ارتش برادر حافظ اسد رئیس

 محمدحیدر، امپراطور اقتصاد سوری.

برنامه  ه چگونهکردند بهترین مثال برای آن است کالمسلمین پشتیبانی مالی میکه از اخوان داستان این دو نفر

افتاده است. هر دو، هم رفعت اسد و هم حیدر از شیعیان علوی یک فرقه اقلیت در سوریه  موثربرنارد لوئیز 

یله ها بوسو اقلیت علویهای اخیر علیه فرقه که رژیم کنونی سوریه در دست آنهاست. بسیاری از قتل هستند

هست؟ منابعی گزارش دادند که  امکان این انجام شد. چگونه  بنیادگراها یا مسلمانان المسلمین طرفدار سنیاخوان

کردند بخاطر اینکه موضوع تشویق می بودند، ها ضد علوی کهرا های کسانیحیدر و رفعت اسد مخفیانه قتل

ومت مرکزی را تضعیف کنند. بنابراین اسد و حیدر که بنا به گزارشاتی جدایی طلبی علوی را تقویت کرده و حک

ور همانط از نظر تاریخیکنند. در ارتباط با سازمان جاسوسی رومانی هستند از طرفی با اخوان نیز همکاری می

فوذ لیه نی مقاوم عو لبنان مانند یک وزنه یه المسلمین در سوردانند، اخوانمداران سوری میکه بیشتر سیاست

ی خود را ، وقتیکه انگلیس آخرین حمله1844اند. در سال فرانسه و بخصوص شارلز دوگل در منطقه کار کرده

 ی بعنوان شعبه محمد  جوانانگروهی بنام ناگهانی بطور برای بیرون راندن فرانسه از منطقه شروع کرد، 

زد. براساس شهر هومس، هما و حلب دور میظهور کردند. نفوذ انگلیس به گرد سه از اخوان مصر  یقدرتمند

های لجستیکی و نظامی های سوریه، بعضی از سران دولت هم در عربستان سعودی و هم در اردن کمکروزنامه

کردند. بعضی از گزارشات حاکی از این است که آموزش کمک نظامی های اخوان در سوریه میبه تروریست

ن بخش فلسطیداد. حداقل یک بار دولت سوریه سازمان آزادیمسلمین آموزش میالدر پایگاه اردن بود که به اخوان

المسلمین کرد که یکی از سران المسلمین هستند، محکوم به آموزش تروریستی اخوانرا که در ارتباط با اخوان

ی لسطین، یعنبخش فاند، اّما اخوان همچنین بوسیله دشمن خطرناک سازمان آزادیدولت سوریه را به قتل رسانده

یعه شد. حزب االمل شدهند، پشتیبانی میالمسلمین در سوریه میهای مسیحی که اسلحه و پول به اخوانفاالنژیست
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دادند و نیز دستگاه جاسوسی اسرائیل از طریق لبنان به در جنوب لبنان نیز به اخوان سوریه پول و اسلحه می

 دارد.سوریه کمک ارسال میدر اخوان 

المسلمین را در مصر مالقات کرد. شیخ رهبر کنونی اخوان ،، رئیس جمهور مصر انورسادات1878در سال 

مخالفتی   که در آن سادات روشن کرد که  او هیچشرکت داشت ی الدعوه، در یک مهمانی المصاری از مجله

ت که اخوان از علیه اخوان نداردو اخوان باید بعنوان یک نیروی ملی  وفادار در مصر شناخته شود. او گف

 زمانیکه عبدالناصر رسما  آنرا منحل کرد خیلی تغییر کرده است.

وضع یعنی بعنوان بازوی به همان این سازمان است، و اخوان امروزه دقیقا  « عضو سابق»البته، انور سادات 

راین بسیاری بکرد. عموما  کند که در زمانیکه سادات عضو آن بود کار میدر مصر کار میانگلیس پلیس مخفی 

امی تهباشد. التُهامی مشاور مخصوص سادات، میالمسلمین زیر قدرت حسن الکه کنترل سیاسی اخوان ندباور ا

تهامی سال قبل آشکار کرد که مصر امکان دارد همچنین رابط اطالعاتی با اسرائیل، انگلیس، و آمریکاست. ال

سران اخوان در مصر در راس یک گروه تروریستی  ج کند.که یک میلیون مسلمان را برای رفتن به اورشلیم بسی

ها کنند. یکی از این گروهمخفی قرار دارند که رسما به آنها وابستگی ندارند اّما دستورات اخوان را اجرا می

گذاری مسجد اعظم این گروه در بمب ی،رسد. بنا بر گزارشهجره ، که خط آن به زمان حسن البنا میتفکیر الال

 دخالت داشته است.  1878ترین ساختمان در مکه( در سال س)مقد

حسن البنا تشکیل شد. در چند  بوسیلهاست که در دانشگاه االزهر« اسالمیهجماعت ال»ها یکی دیگر از این گروه

در شهر آسیوت، پلیس هزاران سالح  سال اخیر پلیس مصر چندین بار به افراد این گروه حمله برده است.

های یوزی ساخت اسرائیل بود. در خالل ماه رمضان، صرف کرد که تعدادی زیادی از آنها تفنگاتوماتیک ت

جنبش بعنوان یک این اخوان قدرت نظامی خود را به نمایش درآورد و در نشریه لموند پاریس تاکید کرد که 

ه های همسایحکومتالمسلمین تقریبا  رسما  کنترل نیروی منظم و دشمن ارتش مصر شناخته شود، سپس اخوان

اداره می المسلمین سودان در دست اخوان ی شیخ ترابی،مصر، سودان و لیبی را بدست آورد. از زمان کابینه

یتره بخش ار. تحت نفوذ ترابی سودان از ادامه روابط خود با اتیوپی جلوگیری کرده و اکنون به جبهه آزادیشود

. سودان کنندکه برای استقالل از اتیوپی مبارزه میاست چریکی  جنبشجبهه اریتره کند. کمک نظامی و مادی می

مام آفریقا ت ه برایل را دارد که تبدیل به تولید غلخیزی که از باتالق جنوب سودان دارد، این پتانسیبا خاک حاصل

یر گبانماندگی که گریداری قرون وسطی تاکنون سودان هیچوقت نتوانسته است از عقبشود. اّما از زمان برده

گران بنیادگرا در مناطق های دراویش و موعظهر  سودان درگیر رشد جنبش فرقهوآن بوده بیرون آید. اکنون کش

عذرا را پرستش بت ( و ISISیز)سایان دوران قبل از اسالم یعنی ایها خدعقب مانده است. بسیاری از این فرقه

  نکنند. قدرت اخوان سنوسی از زمان قدرت گرفتکار می المسلین در لیبی از طریق اخوان سنوسیکنند. اخوانمی

اخوان سنوسی بودند که  1878روی کارآمدن معمر قذافی بنیادگرای اسالمی نسبتا  کم شده است. در جوالی  و

خوان ا بین مصر و لیبی و تونس پیوستگی نظامی بوجود آوردند تا در اگاندا به پشتیبانی عیدی امین بجنگند.

خواهند با آنها تماس بگیرند ماکدا  گفته هایی که میکه به ژورنالیستیر ایت مخفی کارند، بطونهسنوسی بی

، اخوان 1877از آنها خبری ندارداّما در جوالی »کس  شود که آنها دیگر وجود ندارند، و در حقیقت اینکه هیچمی

رارداد ها قدرنظر دارد که با سنوسی«.  بنانی گزارش داد که ساداتلی ها شد. یک روزنامهسنوسی سرتیتر رسانه

های شرقی در لیبی یاباندر وسط ب در یک مرکز مذهبی بنام ُکفرادر هم اکنون امضا کند. جامعه سنوسی

 کا ینایهای مشهور در سریلمبسیاری از فا و ها پایگاه نظامی سنوسی بوده است، این مرکز سالمستقرهستند

 اعضای اخوان سنوسی هستند.

هاست که امام مسجد شود شیخ کیشک سالنامیده می کورو مراکش هر کدام یکی مثل خمینی دارند که امام مصر 

 به قرارداد کمپ دیوید کند. همچنین ی آن کشور حمله میگرایی مصر و فساد سیاسقاهره است. و مرتبا  به غرب

ننده را کدستور دستگیری این تحریک وقت. با اینحال انور سادات هیچهدکرلح بین مصر و اسرائیل( حمله )ص



91 
 

 

 «شود.او در سرتاسر مصر مشهورترین مرد محسوب می»نداده است. 

عمومی جامعه را اسالمی کند فرهنگ هایی گذراند که ر کیشک و پیروان او، پارلمان مصر قانونفشا  اثر در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شده است.نفوذ کیشک تا  ی مصر منعبراساس این قوانین نوشیدن مشروبات الکلی و قماربازی در جامعه

( الجزیره، جنوب پایتخت الجزیره Medeaی مدیا )، در منطقه1878جزیره و تونس هم ادامه دارد. در ژانویه ال

 ناکه خواب یک امام در مکه بوده  در آخر از   شد پخش ای تفاق عجیبی رخ داد، نامه ایک  دابلینزدیک دهکده 

ه کنند و ب تکثیریده درخواست دارد که آنرا افرادیکه بدستشان رس از . این نامه اددجهان خبر میی بودی حتم

، و اگر او رودگوید،   بعد از مرگش به بهشت مینامه می نویسندهد. هرکس اینکار را بکند،نبرسان رنیزافراد دیگ

سر و صدا و حرکت  ن نامه کوچکیالمجاهد الجزیره پخش انشریه براساس  .شوداینکار را نکند، محکوم می

 زان جنوب الجزیره ایجاد کرد.زیادی در بین کشاور

و زمان نیز پخش شد. مرکز پخش در آن  1831های ای، درست مانند همین نامه در سالبنا به منابع الجزیره

که « معلمان خارجی»گزارش کرد که  ی الجزیرهبخاری در ناحیه مدیاست. روزنامهای در کسر الامروز شبکه

کنند اینگونه مطالب بی محتوا را کار می  بلیداو مسجد شاتیونوال  دربا افراد مخصوصی در دانشگاه الجزیره 

گفتند که در روی زمینی که ملی شده نماز خواندن کنند. بنیادگراهای وابسته به کیشک به کشاورزان میپخش می

 گناه دارد.

ها و صحبت بعدا  همچنین روشن شد که هزارها نوار کاست در همان محل بین کشاورزان پخش شده بود که

برد. در ایران بکار می ،های کیشک بودند و همان تاکتیک را بکار برد که خمینی وقتی در تبعید بودسخنرانی

های کردهمانده خیلی مهم بود که به کلمات مقدس امام  گوش فرا دهند. و برای تحصیلهای عقببرای رعیت

های کشور جوانان دانشگاه %25شده بیش از   برآورد جدیدی که فکر مصری برعکس آن بود. بر طبقروشن

که  تا آنجائی« سازمان دانشجویان مسلمان» ،کنند اند که برای رفرم اسالمی کیشک فعالیتمصر تشویق شده

رانیان تغییر کند. رهبر ای  بنظر میرسد که این آمارتوانسته است از دولت عربستان سعودی دوری جسته است. اّما 

در عربستان سعودی ما با گروهی که در :»ادامه داد   1891ن دانشجویان ایرانی در بهار در کنفرانس سازما

کنیم. همینطور دانشمندان تحصیلکرده مذهبی با ما هستند. از زمان کشتن اطراف شاهزاده عبدهللا هستند کار می

شده است. البته تر  ملک فهد، از هر کس دیگر از اعضای خانواده به غرب نزدیک ،ملک فیصل، حکمران جدید

 بیشتر کرده است.نیزبته نفوذ ما را لاسرائیل شکاف بین دو گروه را بیشتر کرده و ا -مصر قرارداد

حرکت اسالمی در ایران به داخل  تاثیربا هم از هردوکشور کرد کههد روی مصر و ارتش آن حساب میفملک 

با مصر کار کند. گروه شاهزاده عبدهللا با  دتواننمی هدخواا آنطور که او مید، امّ نعربستان سعودی جلوگیری کن

جنبش همراهی دارند، و پول نفت را صرف مخارج جنبش در کشورهای اسالمی دیگر منجمله  ژنرال ضیا در 

ان برای ی اخوکنند جنبش ممکن است تا ده سال دیگر روی عربستان سعودی تاثیر بگذارد. برنامهپاکستان  می

 1891آمریکایی انتشار یافت. بعد از مالقات اعضای اوپک در سپتامبر -نشریات انگلیسیعربستان سعودی در 

 البانق قدرت عربستان سعودی در این است که یک انقالب دیگر مانند:»در شهر وین، واشنگتن پُست نوشت 

در مکه  المسلمین مسجد اعظم راوجود نداشته باشد. شورش مکه که اخوانخیزجهان نفت  کشورهایایران در

دهد که ایران بعدی ممکن است عربستان سعودی باشد. با وجود شاهزاده عبدهللا و گروهی اشغال کردند: نشان می

المسلمین در عربستان سعودی بسرعت رشد کرد، چون ی سلطنتی که در اطراف او هستند، اخواناز خانواده

 عربستان است. شخد در عربستان و فرمانده قدرتمند گارد ملی سومین عبدهللا

سته در اوایل قرن بیستم نیروی واب  والمسلمین در عربستان سعودی تشکیل شده.گارد ملی خودش از بقایای اخوان

بستان را بوسیله ملک عبدالعزیز در اختیار گرفتند، تا امروز رع سرزمین نظامی پشتیبان خاندان سعود بود که

 نفوذ گذشته خودرا به نمایش نمی گذارند،که عربستان باوجودی  مختلف بیابانهایهای قبیله

دهند که از دور مواظب شاهزاده عبدهللا هستند. اّما عبدهللا و مخالف تشکیل می اما با این حال گروه هایی مافیایی
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کند. رئیس سابق اطالعات و جاسوسی سعودی در بین خاندان سعود تنها کسی نیست که اخوان را پشتیبانی می

از پشتیبانان اخوان   هماو شاور خانوادگی پادشاهی رشید فراعون و غیث فراعون، و پسر تاجرکمال ادهم و م

ک نیویور  دیداری ازو آبهای سعودی در ضمن  معدنی عهستند. و نیز شاهزاده محمدبن فیصل، وزیر سابق مناب

 آورند.را به ایران می« رنسانس اسالمی»اعالم کرد که خمینی و مالهای ایران یک  1891در 

پشتیبانان اخوان در عربستان سعودی از قدرتمندترین و ثزوتمندترین مردان در جهان اسالم هستند. شاهزاده 

باشد،  های اسالمی در جده میمحّمد خودش در مرکز یک امپراطوری کوچک است که متشکل از اتحادیه بانک

مداران اروپایی سمیناری را سرپرستی دولتدر شش کشور دیگر مسلمان دارد. او با همراهی  شعباتی حداقلکه 

 .برنامه ریزی کند اساس آن باشد« پول اسالمی دینار»که به اصطالح « نظم جهانی اسالمی»کرده که در مورد 

رژینسکی بینی زبیگنیو بالمسلمین یک نیروی قدرتمند با داشتن قدرت در حال رشدی است که پیشاز اینکه اخوان

-دهنده است این است که اخوانآنچه که تکاناما کند، روشن است، را برآورده می« هاهالل بحران»در مورد 

المسلمین آنچنان کنترل قوی روی حوادث در آمریکا که یک کشور غیراسالمی است نیز دارد، که داستان آن را 

  در فصل آینده خواهید دید. 
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 فصل هشتم

 «المسلمین در آمریکااخوان»

 

سی. ی اطراف واشنگتن دیاست، در مریلند یک محله 1891جوالی  22« ای طباطبایی دارم.یک بسته برای آق»

کند که احتماال  اندازد. مرد شک و تردید دارد، احساس مینامه رسان نگاه کوتاهی به مردی که دم درب آمده می

رسان نامه:»زند دا میرسان دم درب است. با اینحال دوستش را صچیزی کامال  غیر عادی در مورد مرد نامه

 «گوید که خودت باید برای این بسته امضا بکنید.می

کند. او رئیس بنیاد آزادی در ایران که دفتر مرکزی آن در اکبر طباطبایی به طرف در حیاط حرکت میعلی

زرگ ب باشد. تا دوسال پیش او کنسول اطالعاتی سفارت ایران در واشنگتن بود. یک ساختمانواشنگتن است، می

 در خیابان ماساچوست، اّما با انقالب در تهران ناگهان از کار خود بیکار شد.

هللا تیآ انانبیپشت از ییدهایتهد برخالف و کرده سیتاس ینیخم به مخالفت نیماش بعنوان را ادیبن نیوقت، ااز آن

 از گرید یاریبس. است ناساندهش ینیعلیه خم رانیدرا یآزاد ادیبن یخود را بعنوان تنها سخنگو با  یتقر ،ینیخم

آنها  .کنند، ولی دورادورهای شاه از او  حمایت میطلبان، و ارتشیخواهان، سلطنتف، جمهوریالهای مخایرانی

در  معنیدار با شعارهای بیظاهر شوند. دو سال پیش، دانشجویان گریم کرده و نقاب یخیلی ترس دارند که علن

ای هی اخبار تلویزیوندادند. در روی صفحهکردند و شعار مرگ بر شاه را میمیهای واشنگتن تظاهرات خیابان

یی طباطبا .کنندخمینی( هستند که تظاهرات می یندیگر )مخالفهای مشهور شدند. حاال گروه خیلی آمریکا آنها 

خمینی را در  ایرانی مخالفن ، تظاهرات هزارا1891جوالی  27در  (I.F.Fاعالم کرد که بنیاد آزادی ایران )

-های سابق، افسران ارتش، متخصصین و خانوادهاینبار دیپلمات برخالف دو سال پیش  .کندواشنگتن برگزار می

طاقت رسان دم درب بیآیند. نامههای آمریکا میهای طبقه متوسط ایرانی هستند که برای تظاهرات به خیابان

سان رکند، نامهه است. همینطور که طباطبایی در را باز میای مخفی کردشود. در دستش، در پشت بسته اسلحهمی

رف حیاط بط و اندازد رساند. قاتل بسته را میکند. فورا  او را به قتل میچندین تیر به سینه و شکم او شلیک می

شود. هنوز صبح است. ظرف رفته و از محله آرام مریلند با سرعت دور میخود دود و به طرف ماشین می

ان زند که به رمضسوئیس می-الدین، یک تلفن شخصی به ژنو، آ.ک.آ. داود صالح فیلد ت، قاتل ، داود بلدوساع

از موسسه مطالعات اسالمی خبر را اطالع دهد. سپس در بعدازظهر همان روز، بلفیلد بدون اینکه شناسایی شود، 

ند کدارد با نام جعلی به نیویورک پرواز می اههمرای نیزبا چند پاسپورت، و احتماال  پاسپورت لیبیایی، و الجزیره

و در آنجا هواپیمایش را عوض کرده و هنوز با نام جعلی از مامورین گمرک رد شده و سوار هواپیما شده و 

 کند.طرف سوئیس پرواز میبه

ز آنها در گروهی از ایرانیان در تبعید، که بعضی ا ،1891جوالی  31شود. در در اینجا تمام نمیداستان اّما 

تن در واشینگجوالی واشنگتن با وجود قتل طباطبایی، شرکت کرده بودند یک نشست  27تظاهرات ضدخمینی 

(  دارند،با شهرائیز در تلویزیون در مورد GAMAدر خانه کامبیز شهرائیز رهبر جنبش برای استقالل ایران )

 حکوم کرده و مسوول قتل دانسته است.ساواما را م –قتل طباطبایی مصاحبه شده و او پلیس مخفی ایران 

)کامبیز(، یک دانشجوی جوان ایرانی و دوست گروهی که در خانه هستند، در اتومبیل خود  در بیرون خانه

می اندازد، متوجه می شود که  به باال نگاهی ها در نشست خاتمه یابند. ناگهاننشسته و منتظر است که صحبت

رد ف وقتی متوجه های خانه با دقت به داخل خانه نگاه می کند.  اماه راز پنجیاه پوست از یکی یک نفر بظاهر س

ابان ناپدید می شود.  سپس ظرف چند دقیقه همان یداخل ماشین میشود بسرعت از انجا فرار می کند ودر طول خ

می از اتومبیل زند. دانشجو به آراشود و به پنجره میسمت راست راننده ظاهر می ،در کنار اتومبیل مرد ناگهان
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ابت کند، فقط یکی اصتیر، پنج تیر بسوی شکم آن دانشجو شلیک میآید، در همان زمان آن مرد با هفتبیرون می

 کند.شود. مرد قاتل نیز فرار میکند، اّما دانشجو بشّدت زخمی میمی

بع آور که از منا رش حیرتکنند. مهمترین گزادر واشنگتن، ماموران اطالعات، دالیل قتل طباطبایی را دنبال می

اوامای ریز سزیادی از ایرانیان تایید شده، براین باور است که ژنرال حسین فردوست، که اکنون مدیر و برنامه

 رژیم خمینی است، قبل از اینکه این قتل اتفاق بیافتد در واشنگتن دیده شده است. 

هایی باشد که در اطراف بهرام است که عضو التمند آوری شده است که دیوید بلفیلد عالقهشواهد دیگری جمع

دارد و   روانیهای ه ناراحتیچپوست ، تاریخد. بلفیلد که سیاهانآمریکایی جمع شده –ناهیدیان تاجر فرش ایرانی 

 1871های پوست مخفی از اواسط سال ی مسلمانان رادیکال سیاسی سیاهاین ناراحتی با عضو شدن در فرقه

است. باالخره ناهیدیان، بلفیلد را برای محافظت از خودش به استخدام خود درآورد. ناهیدیان که شدت پیدا کرده 

 های ساواما است، و در خالل انقالب با علی آقا سفیر انقالبیپشتیبان قوی خمینی است، در واشنگتن رئیس فعالیت

« ه اسالمیخان»سپس با در اختیار گذاشتن  ایران همکاری صمیمانه داشته است. ناهیدیان با دادن رشوه به بلفیلد و

 ی آشکار بلفیلد قبل از قتل طباطبایی(، در عمل یک تروریستیابان ویسکانسین، به بلفیلد )آخرین خانهخخود در 

ان زبان سازمان دانشجویسخنگوی فارسی با فرشکالسیک را محافظ کنترل خانه خود کرده است. ناهیدیان تاجر

 .تشکیل شد ی واشنگتن این سازمان یک سال پیش بوسیله ابراهیم یزدیدارد. شعبهنزدیک رابطه مسلمان 

دستگیر نشد، حتی برای سوال در این مورد به سراغ او نیامدند، وقتی در رابطه با قتل طباطبایی اّما ناهیدیان 

عدا  اظهار شود. پلیس بی باال دستور رسید که تحقیق متوقف پلیس محلی شروع به تحقیق از ناهیدیان کرد، از رده

ورای از اداره دادگستری و زبیگنیو برژینسکی از ش سیویلتی داشت که دستگیری ناهیدیان بنا به دستور بنجامین 

 امنیت ملی متوقف شد.

دادگستری و  (،CIAساعت از قتل طباطبایی، نمایندگان شورای امنیت ملی، سازمان سیا ) 24در ظرف 

مع شدند و در آنجا تصمیم گرفتند که امنیت ملی بر روی موضوع قتل طباطبایی اف.بی.آی در دفتر سیولتی ج

نشست  1891وایل اگوست اپوشش بگذاراد، دیگر اصال  از موضوع طباطبایی خبری شنیده نشد. اّما وقتی که در 

ت ( ضمن یک بیانیه به دولGAMAسراسری حزب دموکرات در جریان بود، کامبیز شهرائیز و سازمان گاما )

ادامه سیاست همراهی :»کند. گاما دولت را محکوم کرد که کارتر تهمت زدند که با قاتالن طباطبایی همکاری می

مخّربی رسیده است. از زمان سرنگونی دولت شاه و  درجه دولت کارتر با حکومت بنیادگرای اسالمی به 

ایی اسالمی نیو برژینسکی از بنیادگروزیر شاپور بختیار، پشتیبانی علنی رئیس شورای امنیت ملی زبیگنخست

به مثابه یک دیوار دفاعی در مقابل  کمونیسم در خاورمیانه، نه فقط باعث مستقر شدن یک رژیم وحشی و 

تمام   وشهروندان آمریکایی را نیز به گروگان گرفته،  بلکهشده است، درایران مبوجاپات کخطرناک مانند پُل

و تا  است  قراردادهای و ناآرامی شدید با سوپرپاورخطر یک جنگ منطقهدرمعرض بالقوه نیزخاورمیانه را 

خمینی عمال  پروانه کشتار مخالفین خود را در اینجا تروریست های که  این همبستگی و اتحاد قطع نشود،  زمانی

خواهیم شما میداریم و موکدا  از دارند. ما که هدف این قاتالن هستیم، علنی اعالم می ازایران خارج کشورهایو

ی اسالم واقعی  نیست خاتمه داده، و نیز از که به دکترین همبستگی و اتحاد با بنیادگرایی اسالمی که مشخصه

 «المسلمین کاربرد قانون را رعایت کنید.های اخوانخواهیم که علیه فعالیتشما موکدا  می

ی  و  انتلیجنس ریویو در مورد قتل طباطبای ی تحقیقات اگزیکتیوبوسیله ،توسط گاماکارترمحکوم کردن دولت  

ا و ایرانیان در هجنس ریویو اطالعاتی از پلیس و دادگاهیآن تایید شد. در میان منابع دیگر، اگزیکتیو انتل تاثیرات

مخفی  پلیس به آوری کرده بود. برطبق این اطالعات، دولت کارتر با رژیم خمینی موافقت کرده که تبعید جمع

ری نیز دیگ، بلکه منابع  ریویو اگزیگتیوه دهد که علیه مخالفین او در آمریکا فعالیت کند. نه تنها رژیم اجاز

، دولت کارتر گروه سازمان دانشجویان مسلمان 1877گزارش دادند که از زمان روی کار آمدن کارتر در سال 

 است، محافظتواقع یز در آن را که مرکز اصلی آن در پلین فیلد ایندیانا است و مرکز آموزش تروریستی ن
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 کرده است.می

براساس گزارش واشنگتن پست در همان وقت، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن 

ها، بهرام ناهیدیان روزانه با دانشجویانی که سفارت را گرفته بودند در تماس بود. همچنین با رهبران آمریکایی

های سازمان روزانه در تماس بود. تهدید تروریسم اسالمی در آمریکا با فعالیت سازمان دانشجویان مسلمان

دانشجوی ایرانی با ویزای  311دانشجویان مسلمان شروع شد. ظرف چند روز از اشغال سفارت در تهران حداقل 

ریکا شدند. فارت آمریکا در تهران از مهر ویزای سفارت استفاده کرده بودند، مخفیانه وارد آمسجعلی که در 

بسیاری از این دانشجویان بوسیله ناهیدیان در پایگاه کاپیتان ستوده مستقر شدند.  ناهیدیان تنها شخصی است که 

سیروس هاشمی، فردی است که دستور اما  د،شوره میاهای انجمن دانشجویان مسلمان همیشه به او اشدر فعالیت

در شهر نیویورک قرار دارد. سیروس هاشمی، که  57یابان خ،غربی  8شماره او در پالک  کاردفاتر ودهد،می

ی مرکزی آن در جزایر کارائیب واقع است.  با همراهی شعبه ورئیس بانک وتراست درجه اّول خلیج است 

المللی، شرکت تجارتی ها و کارهای تجارتی از آنجمله تجارت بینبرادرش رضا هاشمی، یک شبکه از کمپانی

 کنند.یتد، و اولین بانک عربی را کنترل میعربی، آی.تی.سی لیم

که  دارد مسوولیت او ی اصلی ساوامای خمینی در آمریکا است. کنندهبراساس منابع ایرانی، هاشمی هماهنگ

 تهیه کند. پول هایش در باهاماس ی ساواما در آمریکا، از طریق شعبات شرکتجبهه برای 

یل امسال با اگزیکتیو اینتلجنس انده نیست، در یک مصاحبه در اواش شرمهای جاسوسیهاشمی در مورد فعالیت

 یلیخ سازمان دانشجویان مسلمان به  اوول انتقال داده و نیز گفت که ریویو اقرار کرد که از ایران به آمریکا پ

صدر و نزدیک است. همیطور هاشمی اقرار کرد که یک مشاور نزدیک رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی

های مخالف رژیم در در مورد گروهدرتهران برای  ضّداطالعات  هم چنین براهیم یزدی است. هاشمیدوست ا

کند. برای اینکار براساس گزارشات او کاپیتان سیامک دیهیمی فرمانده سابق نیروی تهیه میگزارش آمریکا 

کرده که حقوق او از ایران  نیروی ارتش خمینی در حال مرخصی است، استخدام جانبکه فعال  ازرادریایی ایران 

 با بعضی»شود. سرهنگ دیهیمی مرتبا  بین نیویورک و ُرم در حال رفت و برگشت است و در ُرم پرداخت می

ی ّما وظیفهکند. اتش ایران قطعات یدکی تهیه میری هاشمی برای اکند، که بنابگفتهموسسات ایتالیایی مذاکره می

که احتماال  مربوط به کارهای نظامی است، با  یهایها بخصوص فعالیتالیتاساسی دیهیمی این است که کلیه فع

که اطالعات مربوط به کار طباطبایی و بنیاد آزادی   داشتهدقّت بررسی کند. بنابراین هاشمی  در موقعیتی قرار

جازه داده . با اینحال، به شرکت درجه اّول خلیج وتراست هاشمی امی کرده ایران را لحظه به لحظه دنبال 

ی ایالتی یا فدرال به ثبت نرسیده است، در آمریکا فعالیت کند. و حتی هیچ ادارهدر شود، که با وجود اینکه می

ت هاشمی باطل نشد. دولکاری های ایران را بلوکه کرد، اجازهوقتیکه دولت کارتر در نوامبر سال قبل تمام دارایی

، 1891ن معاون اّول هاشمی چشم خود را بسته است حداقل از ژانویه های ناهیدیاکارتر همچنین نسبت به فعالیت

ان ارژیم در آمریکا است، و اعمال تروریستی بنیادگر یدانستند که ناهیدیان عضو ساواماادارات دولتی فدرال می

 ی مثال،کند. براکند، و همینطور او سازمان دانشجویان مسلمان را کنترل میدر آمریکا را کمک و راهنمایی می

  ظاهرقانونی درست هزار  دالر پول از ایران آورده، و از راه تجارت فرش خود711دانند که ناهیدیان بسیاری می

ی رابطه او با ، ادارات فدرال درباره1878نوامبر  4کرده که برای گروه تروریستی خود اسلحه تهیه کند. از 

 اند.قاتل طباطبایی، دیوید بالفیلد، اطالع داشته

بالفیلد و پسر ناهیدیان هر دو با هم سه روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران در تظاهراتی که مجسمه 

آزادی را اشغال کردند، دستگیر شدند. ناهیدیان همچنین، با سفیر ایران در آمریکا رابطه رسمی دارد. این موضوع 

 شکار شد. ناهیدیان یک شرکت غیرانتفاعی تحقیقاتدر مدارک دادگاه که از بخش فایرفاکس ویرجینیا بدست آمده آ

ه آنرا داد کبنام انقالب اسالمی بیرون می ای نشریهاین شرکت  ،درفالزچرچ ویرجینیا به ثبتت رساندهو چاپ 

وقف پخش فلسفه خمینی کرده بود. مدارک فوق علی آقا را که در آن وقت بعنوان سفیر ایران در ایاالت متحده 
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از  یکی هکب صدیقکو  نام رئیس این شرکت معرفی کرده بود. در هیات مدیره آن فردی بنام کرد، بخدمت می

گذار انجمن دانشجویان مسلمان نیز بود. دومین مدرک دادگاه بخش فایرفاکس در تاریخ پنجم ژوئن اعضای بنیان

لین، ویرجینیا مکرود  کیربی 2146در شماره ، نوشته است که دفتر ثبت شده بنام شرکت تحقیقات و چاپ، 1878

، این جمله را سخنگوی «اهمیتی ندادیمما در وهله اّول »قرار دارد، که صاحب آن ساختمان بهرام ناهیدیان است.

کند. د، بیان میافتفیلد ایندیانا اتفاق میپلین ک درکشتزار نزدیدرگروهی از شهروندان ایندیانا، که نگران آنچه که 

ایندیانا پلیس به ما گفت که آنها سعی دارند که یک میدان تیراندازی در آنجا برقرار اّما گزارشگر خبرگزاری »

ند، اکنند. ما چندین تلفن زدیم که جریان را پیگیری کنیم، معلوم شد که تعدادی از افرادیکه این مرکز  را بنا کرده

 اند.هایی در میسوری درگیر بودهدر ماجراجویی

 هایانجمن دانشجویان مسلمان را از آموزش ندنامند، بهیچوجه نتوانستمی متعهد نداناّما گروهی که خود را شهرو

ما به دولت فدرال شکایت »د. نقف سازوداد، متی نزدیک پلین ویو مینظامی که به اعضای خود در مزرعه

م، دادیانجام می اّما هر کاری که »گفت، متعهد ، یکی از اعضای گروه شهروندان  «کردیم که آنرا متوقف سازیم

شکار آجریان که این  ندخواستدر بخش باالی دولت، نمی ظاهرا افرادی، .یمشدمی ای روبرو با شکست خرد کننده

 «کردند.شود، آنها ما را متوقف می

 پری امپراطوری تجارت وشروع به فعالیت کرد. از آن وقت یک شبکه 1863انجمن دانشجویان مسلمان در 

کند و یا واقعیت دارد که هر دانشجوی ایرانی را در آمریکا به اخته است، که یا ادعا میقدرت کمک نظامی س

دالر خریداری کرد. تراست  375111به قیمت  1876اندازد. انجمن این مزرعه بایر را درسال وحشت می

 یبرای استفادهاسالمی آمریکای شمالی، بازوی تجارتی انجمن بنا به گزارشاتی ساالنه دهها میلیون دالر را 

اسالمی، شرکت کشاورزی  هایسازد. انجمن همچنین منابعی مانند خدمات کتابالمسلمین بظاهر قانونی میاخوان

کند، و نیز در مرکز آموزشی اسالمی خود در ایندیاناپلیس، هم جوانان های خورشیدی را اداره میسالم، و سیستم

 سازد.به بنیادگرایی اسالمی آشنا میپوستان آمریکایی را زندانی عرب و هم رنگین

های آمریکا بود. که انجمن دانشجویان مسلمان یک انجمن پراکنده از دانشجویان عرب در دانشگاه 1863در سال 

المسلمین در آمد که آنها هم گروه انجمن دانشجویان مسلمان فارسی زبان زیرنظر فرماندهی اخوان 1866در سال 

بکار گرفتند. امروز رهبران اخوان که از انجمن دانشجویان مسلمان بودند، ابراهیم ی شروع را بعنوان نقطه

 مینی هستند.خزاده از اعضای سکوالر ردیف باالی دستگاه رهبری یزدی، مصطفی چمران، و قطب

ی رهبری دی بود، آنها خود را زیرکانه بداخل ردهمخیلی آرام و ع MSA در نفوذ:»گوید یک منبع مطلع می

وذ داند. مافیای آنها چندین سفر برای پول به خاورمیانه کرد. اّول، یک شرکت در سینسیناتی را تاسیس کردند، نف

های سیاسی و فرهنگی را که در نظر سپس محمد شاما برای گرفتن پول به عربستان سعودی رفت. او فعالیت

که ما یک شرکت خصوصی » گوید ا  میگذارد و ضمنبا سران عربستان در میان میکنند  درآینده شروع دارند

 «هم داریم.

المسلمین تا چه وسعتی در آمریکا با پوشش انجمن دانشجویان مسلمان جمع فقط برای اینکه ببینیم قدرت اخوان

های اسالمی میلیون دالر تجهیزات کامپیوتر که در باصطالح مرکز مدارک و نوشته 2شده است، بوسیله وجود 

برای میلیون دالر  3المسلمین حدود ، اخوان1877و  1876شود. در ذاشته شده مشخد میدر ایندیاناپلیس گ

شد از طریق انجمن دانشجویان اسالمی ای که بوسیله شخصی بنام یوسف ندا، که در سوئیس اداره میپروژه

ه درید اسپانیا، کالمللی مدارک در مارسد که مرکز مدارک اسالمی با مرکز بیننظر میفرستاده شد. اینطور به

( است die spinneالمللی سیاهان دای اسپین )برگ که مرکز شبکه ترور بینی آرشدوک اتووان هپسبوسیله

 قاطی شده است.

، یوسف ندا در یک تجمع در تولدو اهایو حضور داشت که در آنجا با 1875براساس مدارک موجود در سپتامبر 
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-جی، محمد شاما، و ابوسعود مالقات کرد. دستور جلسه برنامهبرزین سه رهبر انجمن دانشجویان مسلمان، جمال

های دولتدرغیر این صورت کامال  مخفی باشد.  ستبایمی  این پروژه :»ریزی برای مرکز مدارک بود. 

 «.المسلمین را زندانی خواهند کردخاورمیانه اخوان

 که در مورد جنبش ابکند مار و ارقامی آوری تمام آموافقت شد که مرکز شروع به جمع»همچنین گزارشدر

المسلمین یک جنبش پیشرو در جهان اسالم و تنها جنبشی است که المسلمین در مصر موجود است. اخوانخوان

تاکنون به چاپ رسیده، شایسته  1852های غیرواقعی و اطالعات مخرب که در مورد جنبش از برخالف دیدگاه

د که به این واقعیت تاکید شود که تمام مخارج این مرکز از نخست باید بسیار اهمیت دار»توجه فوری است. 

های در دسترس تامین شود. در غیر های مطمئن پولگذاریبوسیله یک درآمد ثابت که از بعضی سرمایه

ایی هگروه اینصورت ترس آن دارد که به نتایج خطرناکی بیانجامد و احتمال آن دارد که اطالعات مرکز ... بدست

های ما، یا از آن سوءاستفاده شده و یا شدیدا  علیه منابع اطالعاتی از دشمنان  رسیده و برخالف نظرات و خواسته

 «بکار رود.ما 

انجمن دانشجویان مسلمان مشهور است، یکبار کار خود را با سازمان بعنوان « مغز اقتصادی»ابوسعود که به 

 نجمن دانشجویان مسلمان را در سطحی آبرومندانه و با ارزشیعنی آنکه منابع مالی ا« رشد غیرواقعی پول»

که به  های مخفی استجابجایی پول عامل گذاشت. انجمن دانشجویان مسلمان با داشتن چندین کمپانی پیشتاز یک 

 یابند.های غیرقانونی اختصاص میفعالیت

دوست نزدیک ابراهیم یزدی برای مثال ابوسعود حسابدار شرکت کشاورزی سالم است، که رئیس آن شرکت 

در هیومنزویل میسوری به ثبت رسیده، اّما امروز در مارشفیلد قرار دارد.  1875است. این شرکت در سال 

ی آن اجازه انتقال پول از وسیلههای غیر واقعی نوشته که بههایی بنامدهد که ابوسعود نامهشواهد زیادی نشان می

المسلمین در سراسر جهان ناخواهای مخصوص رای استفاده فعالیتهای شخصی بحساب شرکت را به حساب

های انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا و در کشورهای دیگر ها دالر مرتبا  از طریق حسابداده است. میلیون

 شد. ی سوئیس انتقال داده می هااز راه بنیادهای مخفی و نیز بانک

رشیدی، که در اُریکای ایلینویز قرار دارد و بوسیله انجمن خریداری های خوابوسعود همچنین در شرکت سیستم

ی رساند. در زمانی خورشیدی و قطعات آن را بفروش میهای گرم کنندهشده  نیز نفوذ دارد. این شرکت سیستم

 هزار دالر وام از251رشیدی وهای خسیستممیتوانست برای که انجمن دانشجویان مسلمان آنرا خریداری کرد، 

 بگیرد. دولت فدرال 

انجمن دانشجویان های پوششی ها دالر که بیشتر آن بدون مالیات و بدون تعقیب بود، از طریق حسابمیلیون

شویی اسکوردیل در فیلد ایندیانا، لباس های اسالمی در پلینهایی مانند : خدمات کتاببه طرف محل  مسلمان

گرافیک در برانت وود، مریلند، جامعه فرهنگی در ایندیاناپلیس،  المللی چاپفیلد میسوری، خدمات بین اسپرینگ

 شد.و خدمات اسالمی انجمن دانشجویان مسلمان در تورنتو، کانادا، سرازیرمی

ی شویآورد. یکی از این مراکز پولدر می سوئیس سرخفی در اروپا، بخصوص مهای ها از حساباکثر این پول

( سوئیس واقع است. مدارک شرکت در یک Bienneپاالس د الگر در بیین) 5آ که در شماره اسگل واچدر می

ی هزار دالر به ابوسعود انتقال داده، که او هم به نوبه 51میکی رئیس شرکت، بیش از . دهد که امدوره نشان می

دهد ها نشان میها را به دامادش دکتر احمد الکادی در انجمن دانشجویان مسلمان تحویل داده. نامهخود این پول

 المسلمین در عربستان سعودی و مصر آمده بود.ها از اعضای مخفی اخوانکه پول

ایجاد  یگذاری مخفی و غیرقانونی انجمن دانشجویان مسلمان پیشنهاد نوشته شدهسرمایهو اّما بیشترین تجارت 

ز ، و نیز ایجاد ساختمان یک مرکبوسیله ابوسعود است انجمن تراست اسالمی آمریکای شمالی بعنوان بازوی مالی

 در هارلم پیشنهاد گردید. -125بسته به آن در خیابان االمللی وتجارتی بین

میلیون بیشتر از  21میلیون دالری در نظر گرفته که  41دولت کارتر برای ساختمان مرکز یک کمک مالی 
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 ی کارتر  ربطی به اینکه یکهدیه بودجه تخمینی بوسیله ابوسعود است. هنوز معلوم نیست که در حقیقت این

 یا خیر!وقت ابوسعود مشاور مالی دولت لیبی بوده است، دارد

لز رنجل به رئیس جمهور کارتر است که نوشته ری هارلم، چای نقشه این ساختمان یک نامه از نمایندهضمیمه

یک مرکز تجارت صحبت کردیم، ایده تشکیل  1879مارس  9همانطوری که ما در ضمن مالقاتمان در :»

م که این . من مطمئن هستباشد المللی آمریکا ی جدید روابط بینتواند کاتالیزر برای توسعهالمللی در هارلم میبین

است بعنوان استفاده عمومی تاسیس شود. این مرکز تجارت  ن الیمرکز در هارلم باید مانند آن که در نیواُر

المللی آمریکایی را درگیر خواهد کرد. نباید به هر قیمتی ی بینهای تجارالمللی طیف وسیعی از شرکتبین

همان لزوما های جهان سوم های آمریکایی و ملیتها در کاربرد برنامه برای اقلیتفراموش شود که این شرکت

یم قدرک شما را داشته باشند. این پروژه همچنین احتیاج به راهنمایی و مشاورت دائمی از دولت شما و دخالت مست

سفیر آقای یونگ و وزرا آقای کرپ و ونس را دارد. با پشتیبانی و کمک از شما و دولت شما من مطمئنم که این 

 « پروژه به واقعیت تبدیل خواهد شد.

در هارلم راکه صنعت  ییک ماشین:» کند یعنی لز معرفی میرالمللی، واقعا  آنچه که نماینده چامرکز تجارت بین

 المللی در نیواُرلیانالمللی، یعنی مدل بازار تجارت بینمدلی که او از مرکز تجارت بین ، نیست.«توسعه دهد

ل بود، که پوششی برای شرکت -گویدمی ع که ایندکس یعنی نمایشگاه دائمی صنایبنام پ رم ییک شرکت نفتی ش 

تل رئیس برای قعی فراوان سانس کلیدی مسئول در قتل جان کندی معرفی شده، و نیز از فرانسه بخاطر ژبعنوان آ

ترات ز اسپدافرا، که کنرایندکس افرادی مانند پرنس گویتیلز دوگل. در دستگاه مدیریت پرمرجمهور فرانسه چا

لی شاو که کبعهده گرفت. ورئیس بازار تجارت بین  المللی بیلی کارتر را برای رابط ایتالیایی با دولت لیبی 

 م گریسون برای توطئه در قتل جان.اف. کندی تحت تعقیب بود، وجود داشتند.دادستان منطقه نیوارلیان جیبوسیله 

د، کنمرکز تجارت در اطراف جهان موجود است، که بازار نیوارلیان نه فقط امالک عظیم آنها را نمایندگی می 51

ای ل شبکهیبازار تشکاین بلکه بعضی از متخصصین بر این باورند که سیستم کامپیوتری حمل و نقل جهانی به 

و تمام شواهد کافی است که خواستار تحقیق و جستجو  میلیارد دالر مواد مخدر را داده است 211برای کنترل 

-المسلمین و فعالیتی کنگره در مورد رابطه انجمن  دانشجویان مسلمان با جاسوسان خارجی مانند اخوانبوسیله

کنگره بازنشده، به چه دلیل؟ چون انجمن دانشجویان مسلمان در  تجسسیهای آنها در آمریکا شویم. با اینحال چنین 

دوستانی در مدارج باال در آمریکا دارد. یکی از آنها سناتور توماس ا یگل تون ، ،مانند اخوان در جهان عرب 

کند تا مانع اخراج رهبران پذیری دخالت میدموکرات از میسوری، که دائما  در دپارتمان مهاجرت و تابعیت

MSA ز آمریکا شود. ابوسعود خودش یکی از این افراد بود که مورد لطف سناتور واقع شد. البته مهمترین ا

 حافظ این انجمن دادستان سابق آمریکا، رمزی کالرک است.

ر که جیمی کارترسد که رمزی کالرک هیچوقت عنوان فرستاده مخصوص آمریکا به ایران را از وقتیبه نظر می

 به تهران فرستاد کنار نگذاشته است. 1878او را در نوامبر 

انع م، پس از اینکه رئیس جمهور کارتر مجبور شد که روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند و 1891در تابستان 

شهروندان آمریکایی از ایران شود، دادستان سابق رمزی کالرک دوباره به ایران رفت. وقتی در آنجا بود، دیدار

ران منجمله آنهائیکه مستقیما  مسوول گروگانگیری شهروندان آمریکایی بودند ارتباط دائم کالرک با رهبران ای

داشت. وقتیکه به آمریکا برگشت، بخاطر اینکه او دستور رئیس جمهوری برای مسافرت به ایران را شکسته 

است که  آمریکابود، نه دستگیر شد و نه هیچ وقت تحت تعقیب قرار گرفت کالرک رئیس افتخاری سازمانی در 

چارد ریکالرک افرادی مانند پروفسور  نقرار دارد. در بین همکارا انجمن دانشجویان مسلمان در حقیقت در راس 

ارند وجود د دکتر نورمن فُرر، و  افراد دیگر کمیته غیررسمی والملل،بین اعضا عفومک براید از شان وفالک،

  .کنندانی را نمایندگی میهای ایربین دولت کارتر و تروریستارتباط  که

آنها اشاره کرد و خواست که  بهدر شب انتخابات مقدماتی نیوهمشایر 1891بود که کارتر در فوریه   این شبکه
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ها نزدیک است. کارتر سیاست آمریکا را تغییر داد و با بوجود آمدن نشان دهد که او برای آزادی گروگان

یک »:یات ایران علیه آمریکا را بررسی کند، موافقت کرد و گفت کمیسیونی از طرف سازمان ملل که علل شکا

 خاطر نشان کرد کهکارتر  «هاست.حل این بحران سوی، قدمی بگاه دقیق تعریف شدهدکمیسیون مناسب با دی

المللی را که به جنایات نسبت داده به شاه و نقشی که آمریکا در هاست که درخواست یک دادگاه بینایرانیان مدت

اند که تحت شرایط زاده گفتهصدر و وزیرخارجه قطبران داشته رسیدگی کند را دارند. رئیس جمهور بنیای

آزاد شوند. بشرطی که آمریکا به گناهان و تقصیرات خود در ایران اقرار کند. ها ممکن است صی گروگانمشخ

نمایش بزرگ واشنگتن برای  بنابراین کارتر با قبول کمیسیون سازمان ملل، جهان را دعوت کرد که شاهد

شود المسلمین اداره میاش نسبت به ملّتی که بوسیله مالهای تروریست اخوانعذرخواهی از سیاست خارجی

ایست باولین قدم بود. دادگاه پیشنهادی می تازه ،باشند. برای ساختار  دادگاه پیشنهادی، کمیسیون سازمان ملل کارتر

ی پروسه همکاری کشورهای صنعتی غربی با کشورهای کمه بکشاند، بلکه کلیهنه فقط آمریکا و شاه را به محا

ر الملل که دکشاند. پروفسور ریچارد فالک، همکار اصلی کالرک در عفو بینجهان سوم را نیز به محاکمه می

فالک  .ت  انتخاب شدای مردم آمریکا درباره ایران از خمینی پشتیبانی کرد، بعنوان مسوول بررسی جنایکمیته

ی ارمزی کالرک و من با بسیاری از مردم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تکنولوژی هسته:»گوید می

 «درگیر روش پلیسی خواهد بود. ،در یک کشور توسعه نیافته بخاطر شرایط و اوضاع مشخد

ان از شکایات اصلی ایرانی دانم که یکیمی:»همکار اصلی کالرک و فالک در پاریس نوری البال اعتراف کرد که 

شود. فروش انرژی اتمی بوسیله آمریکا به دولت ایران است، که به کمیسیون بررسی سازمان ملل ارائه می

 «گویند که چنین فروشی به ایران بسیار بزرگ است.ایرانیان می

دهد، یک درس می «رفاه اجتماعی»در این مّدت، نورمن فورر ، یک پروفسور گمنام، که در دانشگاه کانزاس 

ر یک مسافرت بسیا -فوریه، فورر که رهبر سابق ملیشیای هگانه اسرائیل بود ماهدر مرتبه جلو انداخته شد.

ه کبه ایران ترتیب داد. در حالی« گفتگوی دلجویی و آشتی»نفره بعنوان  51سرپرستی یک گروه  ،پرجنجال

یان طرفدار خمینی در آمریکا ار معلوم فورر با ایرانها سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند. از قرتروریست

های دانشجو را که سفارت را در نوامبر های همسرش، او بعضی از تروریستبود. براساس گفته تماس دائمدر

دوستانش بودند، دخالت دکتر فورر در کارهای »گوید که آنها گرفتند آموزش داده است. همسرش می 1878

 گردد، در آنزمان او بهمراه پروفسور دیگر دانشگاه کانزاس دان براونبرمی 1871های لتروریستی به اواسط سا

 ی آمریکائیان برای حقوق ایرانیان بود، فورر قبال  در جنبش حقوق مدنی فعال بوده و ستاین همکار رهبری کمیته

فورر،  1877. در سال کردهها و مسایل دیگر کار میو صلح آشتی شورش میانجیگری  شدادگستری در بخ در

نانسی هرمیاچا  از هوستون تکزاس برای تحقیق در مورد گروهی از نویسندگان مخالف ایرانی که و براون، 

  الملل شده بود به ایران رفتند.ی آنها یک موضوع برجسته برای عفو بیناند و پروندهشد ناپدید شدهگفته می

در صای پیدا نشد. سپس به پاریس رفتند که در آنجا با ابوالحسن بنیسندهبعد از اینکه ایران را ترک کردند، هیچ نوی

 زاده، که هر دوی آنها در آنوقت از رهبران مخفی ضد شاه بودند، تماس گرفتند.و صادق قطب

وسیله  نخواه در ایران را تشکیل داد و بدیدر همان زمان، رمزی کالرک کمیته روشنفکران و هنرمندان آزادی

آمریکایی و نیروهای ضدشاه ارتباط برقرار -ی امنیت ملی آمریکا کمک کرد که بین نیروهای انگلیسیبه شورا

 کند.

روپای به کشورهای ا حقیقت یابیهای مخفی ایرانی ارتباط برقرار کرد، چندین تورفورر، بعد از اینکه با گروه

الرک کرد. او هم با رمزی کبرگزار موکراتیک،المللی وکالی دالملل و انجمن بینغربی بهمراه نمایندگان عفو بین

هاف مین –های تروریستی در اروپا منجمله بریگارد سرخ و گروه بادر و هم ریچارد فالک و همچنین شبکه

دانشجویان  جهانیکه به آمریکا برگشت، مشاور انجمن دانشجویان ایرانی و کنفدراسیون ارتباط برقرار کرد. وقتی

چندین سال  اماوه علیه شاه تحریک شده بودند. اینها  اگرچه حاال دانشجوی فورر بودند،ایرانی شد. هر دو گر
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 آورند.در خود سفارت آمریکا را به تصرف  بعضی ازآنها ازجمله کسانی بودند کهبعد،

به ایران برگشت. در  1878دسامبر  5گیری، فورر بنا به دعوت دانشجویانش دوباره در درست بعد از گروگان

برای سه کشیش زاده، وزیر امورخارجه قطب بدعوت ا با شورای انقالب در تهران مالقات کرد. فورر آنج

و کشیش ویلیام هاوارد از شورای جهانی کلیساها و کشیش  کافین، ویلیام سالوان  کشیش  آمریکایی بنام های 

رت بودند، یک مسافان انقالبیون ایرانی تاکنون از پشتیبان 1877تاماس گمیلتون از دیترویت، که تمام اینها از سال 

 تحقیقاتی به ایران ترتیب داد.

های مستقر در سفارت، یک مسافرت دیگر به به درخواست تروریست بنا فورر 1891ژانویه  17دوباره در 

شده  خابایران انتدولت . این گروه که با دستورات دقیق بود یک گروه پنجاه نفری  شاملبارایران ترتیب داد، این

اتحاد عمل »رادیکال آمریکایی ، در میان آنها از گروه های چپ و بودند، عبارت بودند از نمایندگان 

، و «جنبش مخالف سربازی اجباری»، «براون بََرتز»، «جنبش سرخپوستان آمریکایی( »AIM«)دیترویت

 یکایی سیاهپوست، قبال  کوششهای آمرپوست مختلف وجود داشت. بسیاری از این سازمانهای رادیکال سیاهگروه

-، مستقال  از خاورمیانه دیدار کنند و با سازمان آزادی1878اند که پس از استعفای آندره یونگ در آگوست کرده

ز بهرام ناهیدیان، نیدرایران، این گروه حضور همزمان با  .، اما موفق نشدندبخش فلسطین ارتباط برقرار کنند

رت ی وزاکرد همکاری کامل و تاییدیهداشت و هر فعالیتی که میر قدمی فورر برمیحال، ه با این در ایران بود.

 امور خارجه آمریکا را با خود داشت.
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 فصل نهم

 «جدید در آستانه عصر  تاریکی»

 

 

هللا خمینی در پاسخ به احتمال تحریم اقتصادی جهانی ایران در نوامبر آیت« دانیم که چطور روزه بگیریممی»

یک  ایخوریم. ما گوشت را هفتهمی ،کنیم که در کشورمان کشت میراما گندم و جوهایی :»ا فریاد گفت ب 1878

 میلیونی هستیم و بسیاری از این مردم 35چیز خوبی نیست. ما کشور ،بهرحال ،خوریم. خوردن گوشت بار می

وانند تمی آنها شهید شدند، آنوقت آنها میکنیم. بعد از اینکه تمامیلیون را بسیج می 35منتظر شهادت هستند، ما  ما

 «.خواهند با ایران بکنندکه هر کاری که می

نفر از اعضای فرقه معبد خلق جیم  811ی فاجعه تهدید خمینی به اینکه ایران را به ملتی از شهدا تبدیل کند، حاال

بزرگ کنید. فقط چند ماه بعد از ،ت ای به اندازه یک ملجونز در جنگل گایانا را در نظر بگیرید و آنرا به درجه

اینکه خمینی به قدرت رسید، کشف خبر زشت و کریه کشتار تقریبا  نیمی از جمعیت کامبوج به پشتیبانی دولت 

پات و اینگ ساری چین ، جهان را به لرزه درآورد. زیر نظر دقیق هزاران مشاور چینی کمونیست، رژیم پال

 4کامبوج را در مدت کمتر از  ینمیلیون نفر ساکن 7از مرد و زن و بچه از میلیون  3بطور سیستماتیک بیش از 

پات وارد کامبوج شدند، گورهای سال شکنجه داد و کشت. تعداد زیادی بازدیدکننده که بعد از سرنگونی پال

ل مناطق اوّ جمعی در آن کشور یافتند که این های دستههای انسان، و کمپجمعی با تعداد زیادی از استخواندسته

 جمعی شده بود.رفت و بعد بسادگی تبدیل به کشتارگاه دستهبرای کارگران مزارع کشاورزی بکار می

ی ههای زنگ زده در کنارپایتخت کامبوج نام پن تقریبا  به طور کامل مخروبه است و شهر مردگان است، با ماشین

های ها النه دارند. کتابهای خیاباندانیا و آشغالهوبهرها، علف در مسیرها سبز شده و حیوانات در مخخیابان

ها بمباران شده و پول ملت سوخته شده. دولت پاره شده، بانکها تکهکتابخانه ملی بغارت برده شد، تمام کارخانه

پات، آنقدر از تکنولوژی به هر فرم و حالتی تنفر داشت که حتی وسایل آشپزخانه هم نابود شدند. حاال رژیم پال

ع با فشار حرکت بسوی مزار جمعیت اش کند که فاجعه کامبوج را زنده کند، یک ملت کوچک کهخمینی تهدید می

ی منعتی بوده است ، صلتی که در راه حرکت بسوی قدرت م ها به نصف کاهش یافت، حاال در ایران، و دهکده

ان واری که پیرولکه با جنگ مذهبی دیوانهنه با اسلحه، ب  کند،البته قتل عام مردم رابهروسیله در ایران،خواهد 

 را احاطه کرده است. (از نوع جیم جونز خمینی) مذهبی

در یک مصاحبه با لوموند فرانسه  1878صدر، رئیس جمهور ایران در دسامبر این اغراق نیست، ابوالحسن بنی

 یشهر عظیم است، شهرتهران یک :» به سیاست خالی کردن سیستماتیک شهرهای ایران اقرار کرد، او گفت 

حد بر روی بودجه کشور است. کند، و یک فشار بینصف مصرف مردم کشور را جذب می یاست، که به تنهای

 «های دیگر، جمعیت تهران را کم خواهیم کرد.ما با ایجاد واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در استان

اّما  بله،:»ه حل کامبوج برای ایران است، او پاسخ داد مندی به رااین بمعنی عالقه آیا سوال شد که  صدربنیاز 

 «و تشویق کردن افراد. دینی بدون نیروی اسلحه، بلکه با اعتقاد

رای ب« اعتماد و تشویق»تقریبا در مدت دو سال حکومت خمینی، کامبوجیزه کردن در ایران شروع شده. قانون 

م خصوصی ملت تجاوز کرده و تمام جوانب زندگی اکنون به حریهزار آخوند است که هم 211ایران، وجود 

کنند. در کامبوج گاردهای چینی و خمر سرخ، قتل عام را با بیان این جمله ی مردم کشور را کنترل میروزانه

گویند که در آوردند. در ایران اّما، مالها میبه اجرا در می« است انگکاراین کار باید انجام شود، دستور »که 

ی قیافه در ایران،است ونا پید شکل ار بیکشده، یا خواسته خداست یا فرمان امام است. در کامبوج انگقرآن نوشته 
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 هاست.ی سیاست نابودی تودهخمینی است. نتیجه یکی است : کاربرد وحشیانه

ن را به ، زنابعد از محاکمه بوسیله دادگاه انقالب استدر ایران امروز، تنبیه برای قیام علیه قوانین مالها، علنی 

اند بطور ند. مجرمین جنایی که محکوم شدهنکها اعدام می، علنا  در میدانروسپیگری اتهام رابطه نامشروع یا 

ی جنایات جزی«. درس بگیرند باید مردم:»ند، بنا به گفته یک مال وشهای خیابان اعدام میجمعی در گوشهدسته

ی زنان شوهردار با مرد دیگر باعث سنگسار شدن او به هست، و رابطا شالق در مال عام جرمش و کوچک، 

دستورات اسالم عمل کرده بودند، آنها را تا  علیهشود. یک زوج زن و مرد که به اصطالح مالها برمرگ می

ند بسوی گفتی چند متری بوسیله گروهی از مالها که هللا اکبر میهایشان در خاک فرو کردند و بعد از فاصلهشانه

های بزرگتر آلود ایجاد کرد و سپس سنگ های دردآور و خونهای ریز که زخمشد. اّول سنگنگ پرتاب میآنها س

 .کرده و در آخر سرشان را خرد میهایشان را شکستکه استخوان

، همه جا حاضر هستند. رادیو و تلویزیون 1894 ( George Orwellمالها، مانند برادر بزرگ جورج اورول )

گویند مالویزیون تبدیل شده، مهم نیست چه وقتی از روز باشد، تلویزیون به آنچه که مردم ایران میایران اکنون 

چیز دیگری ندارد، آنچه کنند، هیچخوانند و یا قرآن تالوت میبه جز قیافه مالهای با ریش و عمامه که یا نماز می

ای هسینما، کلوب شبانه و سالن -ی تفریح. اجازهشودآید، بوسیله مالها پخش میهم که به نام اخبار در ایران می

که تریاک فراوان است. قبال  در جریان یشود. مشروبات الکلی تحریم شده است. در حالرقد هیچکدام داده نمی

ب را با برچس نهای کالسیک باخ و بتهوود رول، و نیز  موزیکنانقالب، خمینی نواختن هر نوع موسیقی، راک ا  

 د.رممنوع ک« یاطین غربمحصول زشت ش»

، از رادیو و تلویزیون اعالم شد که مسلمانان به مبلمان نیازی ندارند. در مدت یک هفته تمام 1891در تابستان 

های مبلمان سازی تعطیل شدند. فتوای دیگری مثل این ، گل های وسایل خانه بسته شدند، و کارخانهفروشگاه

 های مواد مصرفی را به تعطیلی کشاند. ش و بسیاری از فروشگاهها و لوازم آرایها، عطر فروشیفروشی

زده ممنوع است، ورود گوشت ناگهان متوقف شد، وقتی خمینی دستور داد که برای مسلمانان خوردن گوشت یخ

 مو ایرانیان اکنون با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. تاثیر این عوامل بشدت بیکاری را باال برده و اُفت سریع ه

 در مصرف مواد ضروری وهم مواد لوکس و زینتی داشته است.

 توانند به وفاداری نیروی نظامی اعتمادناآگاهی، ستون فقرات رژیم خمینی است. وقتی که مالها دریافتند که نمی

د، ندین مال در هر پایگاه نظامی مستقر کنند که حرکات ارتشیان را زیر نظر داشته باشنکنند، تصمیم گرفتند که چ

گری و با ناآگاهی کامل از علوم و تکنولوژی، مالها به هر حال به اّما بدون داشتن زمینه اطالعاتی از نظامی

های فضایی آمریکا از باالی سر ما دادند. یک مرتبه وقتی که گفتند ماهوارهروسای ارتش در پایگاه فرمان می

 یکه بلند شوند و آنها را سرنگون کنند! همچنین گذشتهکنند، مالها در پایگاه به نیروی هوایی گفتند حرکت می

هایی از مالهای بنیادگرا باور دارند که ی مالها به توحش و نابودی کشیده شده است. گروهفرهنگی ملت بوسیله

 اهای تمدن قبل از اسالم را در ایران نابود کنند و با پتک همه جا در خارج از شهرهی آنهاست که باقیماندهوظیفه

ناهای کنندو بگردند و یک به یک به بناهای تاریخی و قدیمی  فرهنگ ایران حمله میبدنبال این آثار تاریخی می

ی بزرگی به تاریخ گذشته ایران است. امروز که البته ضربه ،کنندبا ارزش بسیار قدیمی را خراب و نابود می

ن به های قرون وسطی است. برگشت ایرابه دوره شود که تفکر آنها مربوطی افرادی اداره میایران بوسیله

هایی ولتی دبلکه همچنین بوسیله ،شدهتشویق وترغیب بوسیله رژیم خمینی  تنهای توحش قرون وسطی نه دوره

 ناشود. رمزی کالرک در یک مصاحبه به گروهی از گزارشگراند پشتیبانی میکه خمینی را به قدرت رسانده

 ی اتمی یکژبافی بیش نبود، برای اینکه در آن زمان انری انرژی اتمی یک خیالتصور شاه درباره:»گفت 

بعنوان  صدری بنیرهای دیگر بود. و داشتن آن در ایران بوسیلهوهای کشواقعیت ملی نبود و فقط تقلیدی از مدل

 ب نفت و اغتشاششناسم، کتاصدر را بخوبی میسال محکوم گردید. من بنی 21یک اقتصاددان برای مدت بیش از 

توماس ریکس از دانشگاه جورج « گذارد.را بدرستی کنار می ژی اتمی داشتن انری روز آ ،و نابودی نوشته او 
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 های ملیکند. ریکس گفت که رئیس جمهور ایران گروهصدر را بوضوح بیان میی بنیتاون همچنین برنامه

د. رژیم نشوحرکت از روستاها، از داخل شهرها شروع میکند، اّما بجای به مدل چینی برپا میعالقمند داوطلب 

پات در کامبوج نشان داده است که شوند. رژیم پلاصرار دارد که ایرانیان متولد شهرها مشمول این حرکت می

میلیون کامبوجی که به قتل رسیدند، از نام پن بودند ، حرکت اجباری  2ریت ثاش چیست. اکچنین سیاستی نتیجه

میلیون نفری فقط  2 تسرخ به شهر شروع شد. از این جمعی خمر ساکنین شهر دو روز بعد از ورود میلیون  2

 شماری زنده ماندند.تعداد انگشت

یران این ند که در اکنمی صدر در کشورهای غربی این سیاست را به این صورت توجیه پشتیبانان و مبلغین بنی

-غرب»دن به کلیه انواع ان داشویق مردم در شهرها و بنام اسالم و پایی اعتقاد و تبا اسلحه، بلکه بوسیله نهکار 

 اد.نیز خاتمه خواهد د« قومی کشی»ند که این سیاست به جنایات نکخواهد شد، این مبلغین ادعا میانجام « گرایی

گوید یموشنفکری در ایران از دانشگاه پرینستون ری آزادی هنری و این اصطالح را ریچارد فالک موسس کمیته

ای هفرهنگی یک ملت، بطوریکه تمامی خصلت هایمنشیعنی از ریشه کندن عمدی خصایل و « قومی کشی»که 

است، در برابر « قومی کشی»دهد. به نظر فالک صنعتی کردن ایران خوب مردم ایران را مورد اتهام قرار می

ی شیعی، شایسته های دیوانهی فرقهسیلهعمل شنیع زنجیر زنی و قمه زنی در مراسم مذهبی بوازدیدگاه او آن 

 است که به مانند یک روش معتبر و مورد اعتماد فرهنگی محفوظ بماند!

ی خودشان است، که ارزش کردن بیش از حد افراد بوسیلهی بیدر حقیقت زنجیر زدن و سینه زدن نشان دهنده

یک فریب محض است و « گرایی قومی»کند. اّما موضوع ی شهادت راهنمایی مییک ملت را به درجه

کند. ایران برای منافع تسریع می کشورهای غربلت را به طرفداری از منافع اصطالحی است که نابودی یک م

های در حال توسعه هیچگاه نباید از بدبختی ملت» ی این ایده شده که انگلیس که خمینی را به قدرت رساند، نمونه

گفت که ی ایران میدرباره 1891ن صنعتی قرار گیرند. یک مسافر در سال ی جهان مدررهانیده شده و در رده

ردیف به چشم دیدم که مانند مردارهای بزرگی بدنبال هم و ناتمام تا افق صف کشیده  بههای ساختمانی را پروژه»

از  ر نمونهبودند و بسیاری از مردم هم بیکار هستند. تا زمان به قدرت رسیدن خمینی، ایران شاید اولین کشو

 رفت. نیروی اقتصادی پشتیبان صنعتیکشورهای در حال توسعه در جهان بود، که بسوی صنعتی شدن پیش می

شرکت ملی نفت ایران،  1879در سال  لی نفت ایران بود.مشدن کشور، تولید نفت زیر نظر شرکت 

میلیون بشکه نفت در روز تولید  6 بیش ازایران  احتماالبزرگترین شرکت نفت جهان بود. در سال قبل از انقالب 

میلیون بشکه   7.2به سرحدهای توسعه عمرانی در نظر داشت که میزان استخراج نفت را کرد. و با برنامهمی

 هزار بشکه در روز است. 511( کمتر از 1891ایران) نفتصادرات امروزاما  د. در روز افزایش ده

، 1879. در سال ه بودندکردریزی شود، برنامهنفت ایران تمام میمشاوران اقتصادی شاه همچنین برای آینده که 

سی و دو پایگاه انرژی اتمی یا در حال ساخت و یا در طرح و نقشه اجرا برای آینده بود، و بیشتر آنها قرار بود 

های یگاهمیلیارد دالر قرارداد ساختمان و نصب پا 31برداری برسند. فرانسه و آلمان به بهره 1881که تا سال 

میلیارد دالری  وارد مذاکره  25ایران همچنین با آمریکا برای یک قرارداد  1879انرژی اتمی داشتند. در سال 

امضا  اصال شد. ولی قرارداد بعلت مخالفت دولت کارتر برای دستیابی دولت ایران به تکنولوژی انرژی اتمی

 یرانیوم در کشور را شروع کرد. پروژهومنابع عظیم ا برداری ازنشد. ایران همچنین جستجو برای یافتن و بهره

 دسان ایرانی بود.نانرژی اتمی یکی از افتخارات دانشمندان و مه

ه آهن آریامهر کآهن مرکز ثقل تغییر ایران به یک ملت صنعتی بود. کارخانه بزرگ صنایع ذوبصنایع ذوب

آهن ذوب 1879تی در کشور بود. در سال بوسیله شوروی در اصفهان ساخته شد، شاهد زنده پیشرفت صنع

 9تولید آن به  1895شد که تا سال کرد. و پیش بینی میمیلیون تن آهن و فوالد تولید می 1.8آریامهر ساالنه 

 کرد. شرکت ملی صنعتهای جهان تبدیل میمیلیون تن در سال برسد، که آنرا به یکی از بزرگترین کارخانه

 یبه ساخت چندین تاسیسات دیگر نمود، که در بعضی از آنها ار تکنولوژی پیشرفته همچنین شروع ،فوالد ایران
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های ها را در هم نریخته بود. با ایجاد کارخانهشد. اگر انقالب همه برنامههای سمی استفاده میابزار کاهش گاز

میلیون تن 15به بیش از  نعباس، اصفهان، و مناطق دیگر ظرفیت تولید فوالد در ایرارجدید دیگر در اهواز، بند

همچنین به مثابه دانشگاه آموزش صنایع به ایرانیان بود. کارخانه اصفهان مرکز  در سال بالغ می شد.بخش فوالد،

شرکت ملی  مدیرانبرای تمام کشور بود. یکی از آموزش کارگران ماهر و نیمه ماهر، مهندسان، و مدیران 

ای همد ما نه فقط از فروش فوالد است، بلکه از سرمایه نامحسوس داراییدرآ»صنایع فوالد قبل از انقالب گفت که 

کارآموزی است. ما یک بازده بزرگ در کارگر داریم و این دقیقا همان هدف دولت است، کارگران در اینجا یک 

ی یک مرکزبرند، در واقع ما یک مدرسه رسمی، و گیرند و با خود به هر جا که احتیاج باشد آنرا میحرفه یاد می

 آموز داریم.هزار دانش7برای آموزش 

شمین بزرگترین تولید شهزار تن مس در سال، ایران را به  142، با تولید 1878معدن مس سرچشمه در سال 

. یک شهر کامل با جمعیت دارد میلیون تن مس در زیرزمین 411مس در جهان تبدیل کرده،  ظرفیتی  بیش از 

سازی قرار های ذوب و تولید و فابریکچشمه ساخته شده که در آنجا کارخانهسر معدنهزار نفر در کنار 25

های بزرگ صنایع ماشین سازی و ابزار است. دومین شهر صنعتی ایران، مرکز کارخانه همچنیندارد. تبریز

ن هزار ت 11مجموعه چندین میلیارد دالری، با کمک فرانسه و آلمان غربی ساخته شده و ساالنه  جا یکایندر

، تبریز مرکز 1866کند. ازسال می آسیاب ، کمپرسور و ماشین پرس تولید ،بری های چوبمته، پمپ، ماشین 

ای هموتورسازی و نیز کارخانه وجین های اینآالت و ابزار صنعتی و نیز مرکز تراکتورسازی، و کارخانهماشین

به  هزاران ایرانی دراین شهر،رشد صنایع با  .ست امونتاژ ماشین باری و اتوبوس و صنایع سنگین دیگر شده

تبریز مانند اصفهان هزاران مدیر و کارگر کارآزموده برای صنایع شهرتبریزروی آورده وجذب بازارکارشده اند .

درصد دیگر نیروی کار در صنایع اتومبیل سازی، که در  11کند. کوچکتر در مدارس کارآموزی تربیت می

ماه بعد از انقالب خمینی، کار پیشرفت و  6ی است مشغول بکار بودند. در ظرف شرکت تولید صنایع اتومبیل مل

میلیارد دالر قرارداد در  52ون وسطی بجلو ببرد، کامال  متوقف شد. فورا  رای که میخواست ایران را از قتوسعه

 یا پروژهدهها پروژه توسعه در کشور لغو شد. این وضع منجر یه یک کسادی و رکود اقتصادی شد که صده

 کوچکتر را نیز با خود به تعطیلی کشاند.

ی اتمی بود که در مرحله پیشرفته نردیک به اتمام بودند، ژهای لغو شده چندین کارخانه تولید انردر میان پروژه

 1.3میلیارد، سیستم مترو تهران که  1.1ارزش داشتند. توسعه فرودگاه تهران با ارزش  دالر میلیارد 15و حداقل 

درصد کار آن به اتمام رسیده بود.  81میلیارد بود که که  1.8ارزش  هیارد و کارخانه و معادن مس سرچشمه بمیل

های نفت خوزستان ی عظیم تزریق گاز در چاهمیلیارد دالر و پروژه 2.8عباس به ارزش رکارخانه فوالد بند

ی کارخانه پتروشیمی ود. همچنین پروژهمیلیارد دالر ب 6های نفت به ارزش برای استخراج بیشتر نفت از چاه

میلیارد دالر بوسیله میتسوی ژاپن، در دست اقدام بود و نیز برنامه ساختمان دومین  3.3بندر شاهپور به ارزش 

میلیارد دالر، و یک میلیارد دالر سیستم مخابرات و چندین  3به شوروی به ارزش  2لوله ارسال گاز، بنام آیگات

آهن و یک بندر جدید در بندرعباس و نیز کارخانه تصفیه نفت و کارخانه کشتی راه پروژه ساختمان خطوط

 های خطوط برق رسانی به سراسر کشور بود.سازی، تولید فوالد و پروژه

میلیون بشکه  4، از اوج 1878ضربان نبض اقتصادی ایران یعنی تولید نفت شرکت ملی نفت ایران بعد از ماه مه 

هزار بشکه صادرات در روز رسید. و اکنون کمبود کارگر متخصد و مدیریت  211ن در روز به سطح پایی

 ی سپاه پاسداران خمینی است، شرکت نفت را تخریب کرده است.سازی و اخراج آنها بوسیلهی تداوم پاککه نتیجه

نمود که  ی نفتهای قدیمی تزریق گاز در چاههای پیچیدهقبل از انقالب، شرکت ملی نفت شروع به نصب سیستم

ها شود. این روش، عالوه بر تکنسین کارآزموده، احتیاج به با فشار زیاد باعث تداوم استخراج نفت از آن چاه

ولوژی هایی که احتیاج به این تکنفنون و تکنولوژی بسیار پیشرفته در صنعت نفت دارد که بعد از انقالب، چاه

ش ارزها بیای پایین آمده است که اکنون این چاهها به درجهاهداشتند بسادگی کنار گذاشته شدند و فشار در چ
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گهداری ن ت عدم لهای نفت ایران، بعشدند. بنا به گفته متخصصین سابق صنعت نفت ایران، بسیاری از چاه

ای هتولید برقرار شود باید چاهبرای اینکه دوباره باشند، و احتماال   اکنون در حال رسوب گرفتن میدرست هم

کرد، مینترل وکنفت را تنظیم  سیستم کامپیوتری پیشرفته که زمانی برداشت نفت شرکت ملی.شود  حفرجدید 

 قطع شده است.نیز اکنون هم

یش بینی ، پشود در صنعت نفت، رژیم خمینی باعث شده که تقریبا  همه چیز را که رژیم سابق ساخته است خراب 

نیز  و قبل از انقالب رسیده است و صنایع سنگین فوالدتولید درصد  15دات صنعتی نیز به میزان یشود که تولمی

زوین، ق  در نزدیکی در محل پارک صنعتی البرز همینطور اند.دن، و تولیدات وسایل خانگی کامال  متوقف شدهامع

های روژهکنند. البرز یکی از مهمترین پکارخانه در حال حاضر کار می 125کارخانه از  14در غرب تهران، فقط 

گذاری سرمایه در آن منطقه شاخه تولیدی 211میلیارد دالر در بیش از  21تولیدی صنایع غیرنفتی بود، که بیش از 

 شده است.

ی انرژی اتمی بوشهر را که بوسیله برج سیستم سردکننده 2شورای انقالب پیشنهاد کرد که  1878در سال 

میزان  ایکارانهیک تخمین محافظهازسوی دیگر ندم تبدیل کنند! ها ساخته شده بود به سیلوهای انبار گآلمانی

، سی میلیون برآورد 1891کند. )جمعیت ایران در سال میلیون یا بیشتر برآورد می 4بیکاری در ایران را به 

. دها ببینتواند صدها نفر که غالبا  تحصیلکرده هستند را بیکار در خیابانواردی میشده( در شهرها هر تازه

اند، بخشی بعلت این است که رژیم اسالمی مصرف مشروبات ها به اعتیاد تریاک روی آوردهبسیاری از شهرنشین

شوند چون سود فراوانی هم در الکلی را قدغن کرده است. اّما از طرفی کشاورزان به کشت خشخاش تشویق می

دهد، لیون معتاد تریاک در ایران گزارش میمی 2حداقل  تعدادداخلی دارد. واشنگتن پُست از بازار خارجی و هم 

 یعنی نصف بیکاران شهرها که این خود افزایش بزرگی از زمان انقالب است.

نند که ککرده و مسئول احساس میبقیه ایرانیان تحصیل:»کرد یک ایرانی اخیرا  این وضع را اینگونه تشریح می 

. قبل ستنمانده ا باقی ای بجز مصرف مواد مخدر برایشانچاره اند. انتظاراتشان کم  شده و هیچ راه وگرفتار شده

ا هاز انقالب تریاک در کشور بسیار نایاب بود، اّما اکنون همه جا فراوان است. این وضع مرا به یاد کار انگلیسی

ر را ی کشوو فقط خرابی و نابوداند نشسته نا امید همه جاد که یبیناندازد. مردم را میدر قرن گذشته در چین می

 «افتد.ی است که امروز در ایران اتفاق میوضع. این آن هیچ کاری از دستشان برنمی آید. گرند، و  نظاره

ق شود، موافتریاک مبارزه می به ض اعتیادمرصدر، رئیس جمهور با روشی که امروزه در چین با گویند بنیمی

قانونی کرده، مانند روشی که در آمریکا راتادان است، که دولت مقدار کمی برای مصرف روزانه تریاک به مع

 شود. تا مانع پخش آن در بازار سیاه شود.بین معتادان پخش می

ون سیستم آموزشی ایران بوسیله مالهای قر«سازیپاک»ترین کار برای آینده ایران کار ترین و وحشتناکترسناک

صدر در کنفرانس ساالنه انجمن دانشجویان اسالمی مظفر پرتو ماه مشاور بنی 1891وسطایی است. در ماه ژوئن 

عد و ب:» را اخراج خواهند کرد. او گفت « هادینکلیه بی»های ایران در اکسفرد اُهایو قول داد که از تمام دانشگاه

های ایران برای مدت تمام دانشگاه« ها و سپس مدارس ابتدایی روی خواهیم آورد.از آن ما بسوی دبیرستان

اند تا دولت بتواند آنها را از گرایش به غرب پاکسازی کرده و آنها را بیشتر اسالمی سازد. ی بسته شدهنامعلوم

سال،  2ای مدت ها برد که دانشگاهرمعاون وزیر آموزش و پرورش ایران محمدجواد رجالیان گفت که احتمال دا

سازی در پاکهای مخصوص و یا کمیته های سال بسته خواهند  ماند. کمیته 5که تا  حدس می زنندها و بعضی

تاد سالمی نیستند اخراج کنند. صدها اسابه اندازه کافی  که هر دانشگاه تشکیل شده تا آن دانشجویان و استادانی را

ها و مدارس ایران تحمیل اند. برنامه آموزش درسی اسالمی جدید به تمام دانشگاهدانشگاه تهران اخراج شدهاز 

برنامه درسی بخصوص طوری « ایران را مثال  از انحراف و پوسیدگی غربی دور نگهدارند.تا جوانان » شده 

بینی جهان گاهریزی شده که نسل جدید ایرانیان را ضّد علوم، ضد فنون و تکنولوژی آموزش داده و دیدطرح

 بنیادگرایی را تقویت کند.
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های سلسله پهلوی و شاه خالی کنند. ره به پیشرفتاند تا آنها را از اشاهای درسی تاریخ ار نو نوشته شدهکتاب

معنی مانند شود که شعارهای بیهای ابتدایی آموزش داده میآموزان کالسریخ و ادبیات، به دانشابجای آموزش ت

 به آنها بیاموزند.« خمینی، خمینی، تو نوری از خدایی»

ا هآموزش کشور را  از کلیه نفوذ امپریالیستنفری انتخاب کرد که سیستم  7، خمینی  یک کمیته 1891در ژوئن 

 دولت قبلی  پاک سازی کنند. اثراتو از

های کشور انگیزی است، و خواسته و هدف نفوذ ی غمادامه دادن به این نوع گرایش فاجعه:» خمینی اعالم کرد که 

نبردن  ر ی مرگبار علیه جمهوری اسالمی است، و هر گونه اغماض در درست بکاخارجی برای ضربه

« باشد.که جرم آن حکم اعدام می اصالحات برای سیستم آموزشی، خیانت علیه اسالم و جمهوری اسالمی است

هایی از رژیم شاه را های خود را که نشانهال چندین ایرانی کارمند دولت، بخاطر اینکه زیرسیگاریثبرای م

 م اعدام شدند.داشت، از دفاتر کار خود بیرون نیانداخته بودند، به این جر

شدند. در های بنیادگرا واقع شده و بشدت ترور و مرعوب میی گروهمخالفین دیکتاتوری خمینی مورد حمله

-ها قرار میاللهیی ملیشیای حزبها بخصوص نیروهای ضد خمینی وحشیانه مورد حملهی دانشگاهمحوطه

نجانی هللا بهشتی و رفسب شهر تهران بوسیله آیتاللهی از بین جوانان گودهای جنوهای مسلح حزبگرفتند، گروه

ای برای جمهوری اسالمی شد ولی از سپاه پاسداران هللا گروهان ضربتی برجستهبکار گرفته شده بودند. حزب

وبی ی خاکنون نیروهای ارتش زمینه،نظم کمتری داشت، با آن تکنولوژی پیچیده و اطالعات پیشرفته و مدرن

، و از ندداران شده بودای و همینطور سربازان و درجهمهندسان، دانشمندان، افراد حرفهبرای آموزش و تربیت 

. رژیم جدید سیاست غیرقابل بخششی برای نابود کردن افسران ندشدطرفی دژ نفرت از خمینی نیز محسوب می

ی نهافسران ارتش روا جمعی و اعدام آنها بود. هزاران نفر ازسابق ارتش در پیش گرفته بود و آن دستگیری دسته

ند و یا در زندان یاهای تیرباران شدند، و یا بسادگی در دفاتر نظامی خود به قتل رسیدند. و تعداد زیادی نیزجوخه

ی ساواک را در همان روزها ند. نابودی نیروی نظامی توسط باند کوچکی که کنترله امجبور به فرار از کشور شد

ال باغی و ژنرنرال قرهامل ابراهیم یزدی، عباس الهوتی، برادران چمران، ژش وه انقالب به دست گرفت نخستین

جمعی و تغییر روسای ارتش، این تیم . بوسیله جابجایی دائمی، و اخراج دستهیردگمی ، انجام استفردوست 

 فیطرباعث شد که نیروی نظامی را آنقدر فرسایش دهد، تا حدی که رهبری ارتش معنی و مفهومی نداشته، و از 

 از ترس، در سکوت فرو برده است. رای توطئه کودتا، افسران دیگرهای مداوم بعد از کشف نقشهاعدام

المسلمین با سرعت هرچه بیشتر به کسب قدرت سیاسی اخوان اعضای، مالها و1891تا  1878های در طول سال

 یذاشته شدند، اعضای قدیمی جبههو کنترل کامل در ایران پرداختند. اولین سری از اعضای دولت که کنار گ

توانند با خمینی کنار کردند که میفکر می 1878ملی ایران بودند که با رد پشتیبانی از حکومت بختیار در ژانویه 

ود، که وزیر سابق ببیایند. در راس قدرت، کریم سنجابی بود که رئیس جبهه ملی و نامزد جانشینی مصدق نخست

هم بعنوان وزیر امورخارجه در دوران انقالب خدمت کرد تا اینکه ابراهیم یزدی  1878مدت کوتاهی در سال 

 وزیری بازرگان بودند به تدریج بدون هیچجانشین او شد. تمام اعضای لیبرال یا دموکراتی که در کابینه نخست

 کنار گذاشته شدند. 1878تشریفاتی در عرض سال 

استعفا  1878ه نوامبر ماسفارت آمریکا در اعضای گیریگروگان تا اینکه باالخره خود بازرگان هم در جریان

حداقل مقداری از  1878داد. در همان ماه حسن نزیه رئیس شرکت ملی نفت که تالش کرده بود در عرض سال 

اریوش اعضای دیگر جبهه ملی مانند د شد. نفت جریان داشته باشد، نیز کنار گذاشته شدو نتیجتا  مجبور به تبعید

 ر و سرهنگ احمد مدنی، نیز بتدریج از مقامشان کنار گذاشته شده و به تبعید روی آوردند.فروه

 .ست ا نشینی کردهامروز اداره ایران کامال  در دست مالهاست، یعنی اینکه ایران به دوران فئودالیسم عقب

رکار به عقب برگرداندن داناکنون دستداران بزرگ ، مالها و همفکران آنها، همهای زمیندهانوافرزندان خ

داران سابق هستند، که زمینه قدرت مالها ها به زمینو بازسازی سیستم فئودالی و دادن زمین« انقالب سفید شاه»
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 داران را دربرابر کشاورزان برقرار کنند.به همراهی زمین

اّول باید جریان  حال باید دید که مالها از چه نوع طرز تفکری برخوردار هستند؟ برای درک آن یک شخد

اندیش را که تمام عمرش را با گله بز و گوسفند گذرانده و رابطه نزدیک با گله  فکری یک چوپان ساده

برای چنین فردی چه نوع ضروریات مذهبی مورد نیاز است. مالها که سپس درک کنیم  بررسی کند،داشته،

ود شهبی که بوسیله این مالها بکار گرفته میکنند. مذافرادی هستند که نیازهای این گمراهان را برطرف می

ه نینی است کاهای گمراه و ناهنجار و آن قوشامل دسته قوانینی است برای نگهداری  یک سیستم مجهز به توده

 آید بیان شده است.هللا خمینی هم مانند آنچه در زیر میبوسیله آیت

بکند، یا با ریش کسی بازی بکند و یا به  مخ در حین نماز، یک فرد نباید سرش را بطرف راست و یا چپ» 

لود آی دیگری نگاه کند. همچنین نباید به نقش انگشترش نگاه کند. اگر شخصی خوابرنوشتهها های قرآن ینوشته

است نباید شروع به نماز خواندن کند ، و نیز اگر فرد احتیاج به ادرار کردن و یا رفتن به توالت دارد نماز را 

یدن نوش:»گوید و در جایی دیگر می« پوشیده نباید با آنها نماز بخواند. نازک کند. و اگر جوراب شروعنباید 

 می باشدی ناتشامل ادرار و مدفوع  حیوانیز این  البتهیوان پ هن خوار، نجس است. ادرار و خوردن مدفوع هر ح

دی که شیر خوک خورده است نجس خوردن ادرار و مدفوع گوسفن همینطوربا آن سکس انجام داده است.  که آدم

 «است.

کند، در یک محل خلوت و مخفی بهتر است کسی که ادرار و یا مدفوع می:» خمینی در جایی دیگرمی گوید

ن محل بگذارد، و وقت بیرون آمدن اّول آاست که اّول پای چپ خود را در  چمباتمه بزند، و همچنین ترجیحا  بهتر

ی سرپوشیده باشد و یجادر هتر است که در وقت مدفوع کردن و ادرار کردن پای راست خود را بیرون نهد و ب

 «سنگینی بدن را روی پای چپ تکیه دهد.

خوابه شود، بهتر است که اگر مرد بوسیله یک زن به غیر از زن خود تحریک شود، اّما بعدا  با زن خودش هم»

خوابگی کرده و بعد با زن دیگر سکس انجام داده، اگر عرق کرده است نماز نخواند، ولی اگر اّول با زن خود هم

 «تواند نماز بخواند.حتی اگر عرق کرده است، می

مالها براساس «هایش و تمام ترشحات بدنش نجس است.شخد نامسلمان ، حتی موهای سر و بدنش، ناخن»

ند به تر بودرتر و سفلهکه از خودشان نابکاقدرت خود در ایران به حکومت نرسیدند، بلکه آنها به کمک افرادی

 گی مردم بخاطر منافع خودشان سوءاستفاده کردند.درماندصب شدند و از عقب افتادگی و اریکه قدرت ن

( سمپوزیمی در تخت جمشید ایران برقرار کرد. بخش علنی آن Aspen، انیستیتو اسپن )1875در سپتامبر 

نده به چاپ رسید. در مذاکرات پشت پرده، نقشه برای ها بعد تحت عنوان ایران : گذشته، حال و آیسمپوزیم سال

خته ی ریایبه رژیم مدل قرون وسط ایران  ی تبدیلهای صنعتی شدن ایران زمان شاه و  نقشهوارونه کردن برنامه

تلخ تاریخ این است که شاه و زنش شهبانو فرح دیبا احمقانه مقدار زیادی بودجه برای پروژه اسپن تجربه شد. 

ردند. در سمپوزیوم پرسپولیس حداقل یک دو جین از اعضای کلوپ ُرم از آنجمله رئیس کلوپ ُرم اریلیو واگذار ک

لمللی در افری موند از انیستیتو مطالععات بین  زُسل لینووتیز ، از دفتر حقوقی برادران کودرت ، ژاک، پ ک ی 

در آمریکا  م می اسپن و همکاران کلوپ رُ ژنو، و رابرت او اندرُسن  و هرالد کلولند که هر دو از مقامات رس

شرکت کردند چارلز یوست ، کاترین باته سون ، سمپوزیم بودند، شرکت داشتند. از مقامات دیگر که در آن 

 –ریچارد گاردنر ، تیو سومر ، دانیال یانکلویچ ، جان اُکز از نیویورک تایمز، و مغزهای اطالعاتی انگلیس 

 لز ایساوی بودند.رهللا رمضانی و چااروین زونیس ، لئونارد بیندر، روحآمریکا مانند جیمز بیل ، م

انی و های روحارزش ،سمینار انیستیتوی اسپن روی یک روش تاکید داشت و آن اینکه : مدرنیزاسیون و صنایع

. وظ بمانندها باید باالتر از هر چیزی محفدهد و این ارزشالشعاع قرار میغیرمادی جامعه قدیمی ایرانی را تحت

. مراکز وها دانشگاه»ای کنفرانس گفت: عضصدر، خطاب به ااحسان نراقی همکار و همدست ابوالحسن بنی

الیکه در ح ،اند گرایی گذاشتهبسته شدن نطفه غرب پژوهشی در غرب کلیه پیشرفت و توسعه خود را براساس
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کست نشینی و شاند، امروزه با عقببوجود آمدهبی طرفی منطقی  و علوم انسانی که بر مبنای یک واقعیت عاقالنه

یک  ایم، بلکه بایدها را تضمین کردهروبرو هستند. این مهم نیست که ما خالصانه ستایش شویم که شادی انسان

گیری بکاربا های ناشی از عاقالنه فکر کردن زیاده از حد را بیماری اختراع کنیم که ص روانشناسانهونظم مخص

هایی مانند فرهنگ ما که انسان در تمام جوانب از چرا باید فرهنگ .پذیر باشیمبخردانه معالج نارفتار واعمال 

 به یک مسیر وسیع غیرمنطقی  ،روی از به اصطالح مسیر منطقیمحتوای خود خالی شده و درنهایت با دنباله

زوما  مادی نیست بنابراین دخالت ها و احتیاجاتی دارند که لها آرمانانسان:» او در ادامه گفت   .روی آورد؟

 « ماشین در یک نظام قدیمی، بدرستی ممکن است که این جهان هستی را به مخاطره بیاندازد.

بوسیله هرمز فرهت از دانشگاه تهران ادامه یافت، او در سمینار  انه ، خردب رفتار نااعمال واز  اقینرستایش 

 اسپن گفت :

های های مادی آگاه است، حرکتاعتماد بیش از حد خود به ارزش به ی دولت دیگر هرآمریکا بیشتر از» 

های روحانی زندگی بشود. این سال گذشته انجام گرفته که توجه بیشتری بر جنبه 15ای نیز در ظرف محتاطانه

ه ب آگاهی همیشه بیشتر در رفتار نیروهای جوان برای زندگی نمایان شده است. اجازه دهید که حاال توجه خود را

اگهانی ر نیتغی گذرد متوجه کنیم. کشورمان در جریان گرایی میبسوی مادی اکنونروی جریاناتی که در ایران هم

باور داریم که انقالب کنونی ملت وقتی که با دقت و موثر عمل کند، شرایط درستی برای . عظیم اجتماعی است

 « بود.خیزشی در جهت قیام اخالقی و اساس واقعیت و عدالت خواهد 

شده  یک حرکت حساب صحبت کردن از قیام یک پیشگویی بود. ،1876سال قبل از قیام خمینی در سال سه 

سعه وهای فرهنگی ایران و مذهب شیعه را با تهای شاه بود که ارزشخمینی در برابر برنامهبسوی چرخش 

انستیتو اسپن ارتباط بسیار نزدیکی به بعد  1875های مادی مورد هجوم قرار داده بود. از سال صنایع و ارزش

علوم ایران از طریق ماموران اطالعاتی و آگاهی خود مانند منوچهر وزارت با وزارت آموزش و پرورش و 

اوند ُسن از کالج دمگنجی، که او هم ماروین زونیس و هم خود انستیتو اسپن را به ایران معرفی کرد کاترین بته

ستراتژی بود که تخم شورشی ضد مادی بودن را در میان جوانان ایرانی کاشت. ی منتقد اکنندهدر تهران شرکت

های علی شریعتی شدت یافت. شریعتی بیش از هر فرد دیگر چراغ راهنمایی ی فعالیتاین جریان همچنین به وسیله

مر در ایران به ثالمسلمین به رهبری خمینی را در جلو راه دانشجویان ایرانی و روشنفکران بود که انقالب اخوان

گری را بصورت اصالحات جدید قدرت مخصوص شریعتی در این بود که دکترین ضد علمی صوفی رساندند.

قابل قبول جوانان متجدد که در قوانین اسالمی آموزش ندیده بودند، درآورد. جوانان ایرانی بدون آموزش شریعتی 

بنابراین وجود علی شریعتی، بسیار ضروری بود که  کردند.جه مستقیما  نوع شیعه خمینی را قبول نمیوبهیچ

به  قلهای جوان بدهد. شریعتی خاخورد تودهگری را در لباس تقریبا  رادیکال مارکیستی بهدکترین صوفی

 اصطالح مارکسیست اسالمی بود.

دانست. او می آنقدر شریعتی بطور رادیکال ضد مادی بود، که مرگ را تنها راه موّجه برای فرار از دنیای مادی

مال  به اکه کمیرد؟ برای کسانیبینید که یک شهید چقدر شیرین و در آرامش و صلح میآیا نمی:»یک وقت نوشت 

زندگی عادت ندارند، مرگ یک تراژدی بهت انگیز است. یک توقف دهشتناک از همه چیز حیات عادی روال 

رشد و باالرفتن به مدار باالتر از خود بشوند، مرگ است. گم شدن در پوچی و بی هیچی است. اّما کسانیکه قصد 

ه ک»شروع آن است. این افراد چقدر بزرگ هستند که به این خواسته توجه کردند و به آن جواب مثبت دادند، 

پدر شریعتی آقا محمد تقی شریعتی بود، که بخشی از جنبش اطالعاتی  «.شهید شوند قبل از اینکه بمیرند

س بود، او در شهر مشهد مرکز تبلیغات و ترویج اسالمی را تاسیس کرد. علی شریعتی در ماسیونرهای انگلیافر

او در مشهد باقی ماند و بشدت تالش کرد که معلومات خود را باال ببرد و با عشق و :» گوید که مورد پدرش می

ای جوان هه تحصیلکردهباتالق جامعه شهری زندگی کند. پدرم کوشش کرد که پیشقراول این باشد ک جهاد در میان

گری و ستایش و گرایش به غرب و دشمنی با مذهب به دور نگه متجدد را بسوی اسالم برگرداند و از راه مادی
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 «دارد.

یرو از بین ای پشریعتی، شروع فریاد انقالب خمینی بود. در ضمن اینکه بین پاریس و تهران در حرکت بود فرقه

 ل سارتر فرانتس فنون، البرتژان پا انشجویان ایرانی کارهای نویسندگانی چونجوانان ایران آماده کرد. او به د

داری مذهب ، ژاک بورک و لوئیز ماسینون را معرفی کرد . تمام این نویسندگان از محیط ضد سرمایه کامو

 درآنو ه فترالیست بودند، و کلیه آنها از کلوب ُرم که در تخت جمشید سمیناربرقرار کرده بود پول گیسنااگزیست

رج و م وکند که هرج دالل میتکه در آن اس« مسکینان کره زمین»انون تحت عنوان فکتاب  شرکت کرده بودند. 

 شود. شریعتی نوشتانقالب در جهان سوم علیه غرب است و اغتشاش در برابر اغتشاش مثل قرآن شریعتی می

 رانه از اروپا را متوقف کنیم و اجازه دهید تا اروپایی رادوستان بیائید تا اروپا را فراموش کنیم و تقلید کورکو» :

کند، یبتواند نابود موها را هر جا که دسترسی بیابد کند، اّما انسانکه همیشه از انسانیت و انسان بودن صحبت می

 «از یاد ببریم.

او در  .دای ش فسانهفارسی زبان یک فرد برجسته و ا های هایش و انتشاراتش در نشریهشریعتی از طریق نوشته

امثال ابراهیم یزدی شاه را مقصر مرگ او دانستند، اینطور به نظر  پشتیبانانشبه قتل رسید اگرچه  1877سال 

ر کل بدهند. اگشی او ساواک کشته شد تا با شهید پروری یک جنبش بدور پیکرهنیروهای رسد که توسط می

تیکه کردند. وقهای ایران از خمینی دیوانه پیروی میدانشگاهبخاطر شریعتی نبود اقلیت کمی از دانشجویان در 

کلوپ ُرم پیکی ، ژاک فریموند و  1877انستیتو اسپن و شریعتی تحریکات علیه شاه را شروع کردند، در اوایل 

د ی جدید خوالمسلمین در غرب اروپا گذاشتند، این پروژه حول یک کلمهافراد دیگر توجه خود را به روی اخوان

 ریزی خود را در دانشگاه کمبریج انگلستان زیرنظرتشکیل شد و اولین نشست برنامه« اسالم و غرب»اخته بنام س

« اسالم و غرب»داوالیبی برگزار کرد.  به المسلمین، معروفسی، لرد کاراُدن و رهبر اخوانو راهنمایی پک

به چاپ  1878وس مطالب آن در سال بنام علم و تکنولوژی برای تخریب اسالم طرح ریزی کرد. رئ یسیاست

ضو کلوپ ُرم و الکساندر کینگ ع راالمللی انیستیتو مطالعات پیشرفته که ریاست آنرسید و بوسیله فدراسیون بین

 قرار گرفت. وتایید مشاور علوم ناتو بعهده داشت، مورد پشتیبانی

معنوی زندگی برگردیم، اولین درس علوم ماباید بیشتر به مفهوم » :رسما  و علنا  اعالم کرد « و غرباسالم »

ندگی ز ای است که نظم اکولوژیکی محیط زیست را به نابودی نکشیده، واسالمی تاکید بر عقیده و پندار موازنه

های علم و تکنولوژی در غرب یعنی اروپا و آن بحث برای حمله به پیشرفت« جمعی نیز به آن وابسته است.

سپس پکسی و کلوپ ُرم به نزدیکان و همراهان شاه روی آوردند. در کنفرانس  د.آمریکای شمالی بکار گرفته ش

لیسبون که توسط گردهمایی صلح بین مذاهب یک سازمانی که بوسیله سایروس ونس و سل  1877ماه نوامبر 

 ص باالمسلمین که بخصوسی با همدستی چند نفر برجسته و آگاه جنبش اخوانلینوویتز برگزار شده بود پیک

مشهور کاخ سلطنتی، سید حسین نصر که پروفسور دانشگاه تهران و دوست خصوصی شاه بود طرح  فیلسوف 

ای ریختند. همچنین در این کنفرانس اسماعیل فاروقی از دانشگاه تمپل فیالدلفیا و خورشید احمد، رئیس توطئه

صر بهمراه حضور داشتند. پروفسور ن ،ریزی فعلی پاکستانپیشین بنیاد اسالمی لینستر انگلیس، و وزیر برنامه

رای بوابستگان به دربار   دکتر منوچهر گنجی واسطه خوبی برای دریافت پول از زن شاه، فرح دیبا و دیگر

دکتر نصر   به رئیس دانشگاه تهران هوشنگ نهاوندی که مشاور  بودند پروژه مدل اقتصادی کلوپ ُرم، در ایران 

ها دالر بحساب تئوریسین مسیحی فرانسوی راجر گارودی  بریزد تا برای لیونشاه و فرح بود، قبوالند که می

 که او برپا کرده بود، صرف شود. 1«هاگفتگوی تمدن»انستیتوی 

پستال کلوپ ُرم مدل ایران واگذار شد که زیر نظر هم آهنگ -ای مسارویچریزی منطقهها اکثرا  برای برنامهپول

و  ریزی اقتصادیه و گارودی عمال  مشاور برنامهنیصرف شود. بنابراین کارکننده فرانسوی موریس گارنیر م

 استراتژی پیشرفت و توسعه برای شاه شدند! 

  2111ها توسط خاتمی در سال واژه گفتگوی تمدندزدی وسوء استفاده از.  1
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ای بود که بوسیله پال های مدیترانهها به آن واگذار شد، موسسه پژوهشیکی از این مراکز که مقداری از پول

صدر تاسیس شد، و بنابراین معلوم نبود که شاه آگاه است ( یک جامعه شناس پاریس و ابوالحسن بنیVeilleویل )

 رساند.صدر پول مییا خیر که خودش به بنی

در و های دو آتشه الجزیره گارودی شخد مهمی در دستگاه اطالعاتی انگلستان است. او بیش از حد در بین چپی

معمر قذافی در لیبی شد. گارودی یکی از مشاوران ایران بعد از انقالب شهرت دارد. و نیز یکی از نزدیکترین  

ولین ئمس( که یکی از Pere Lebertهای پیشین حرب کمونیست است که از طریق نفوذ پ رلبرت )تئوریسین

 رفت از سوی کاتولیک ُرم شمار میمسیحی کاتولیک در آفریقا و زیرساخت اجتماعی مذهب خرافی جادوگری ب

 به اطرافیان خمینی نزدیک شد.

ری ها، و دیگالمللی برای گفتگوی تمدنی علمی بینگارودی دو نهاد بنیان گذاشت، یکی موسسه 1877ل ادر س

ت کرد که تحت زیادی در نشریات فرانسوی منتشر میاالهای اخیر مقدانشگاه زیست شناسی در سنگال. در ماه

و برای شکستن اتحاد بین انسان و طبیعت  نان انرژی اتمی به معنی تهدیدی به تمامیت موجودیت کره زمیعنو

 بعنوان کانال کنترل مامورین 1877رسید. گارودی، همچنین در ژورنال مردم مدیترانه که در سال به چاپ می

 کرد. تشر میهای جهان سوم بود، مقاالتی منی رادیکالاطالعاتی انگلیس در بین شبکه

 صدر ترتیب داده شده بود، شرکتایران که در تهران بوسیله بنی –در کنفرانس آمریکا ، گارودی 1891در ژوئن 

کرد. در این کنفرانس دادستان کل سابق آمریکا رمزی کالرک هم حضور داشت. قبل از اینکه گارودی با همراهان 

کدام »یک بررسی عجوالنه از کتاب  بسوی تهران حرکت کند، دند،اروپایی خود، که از پیروان برتراند راسل بو

کتابی با این مطالب ارزشمند، :»صدر کرد و آنرا ستایش نمود. گارودی نوشت بنینوشته « انقالب برای ایران

نه فقط برای دگرگونی کشورهای در حال توسعه، بلکه حتی برای تغییر دگرگونی کشور ما هم مفید است و تا 

الب صدر بدرستی مشخد کرد که انقهای گارودی، بنیمند شویم بنا به گفتهه اید بجنبیم و از آن بهردیر نشده ب

در  هااصلی دولت هوظیف»و مخالف این باور است که « قیام علیه رشد و توسعه مدل غربی»مردم ایران بعنوان 

 باشد.پرورش می ی اقتصادی، رشد مصرف، ترقی و آموزش وجهان مدل پیشرفته امروز ما توسعه

صدر سپاسگزار باشیم که از طریق کتاب زیبایش راه آینده ما باید از رئیس جمهور بنی:»گارودی در پایان گفت 

بینی کنیم اگر از راه انرژی اتمی، مسیری را که مشابه مسیر نفت است، بکار بگیریم، یعنی راه را میتوانیم پیش

های خارجی خواهیم بود، هم منابع مادی و هم معنوی ه متکی به قدرتکه در آن راه همیش یکی تکنوکراتپوسیده

-صدر،یکی از نفوذهای بیشماری بود که در دوران زندگیخود را از دست خواهیم داد. نفوذ گارودی برروی بنی

ی های مستقل و موسساتصدر یک محصولی از مجموعه افراد و شخصیتاش در فرانسه به او منتقل شده بود. بنی

در از این صی بنیردند، نمونه بارز آن بریگارد سرخ در ایتالیا است. تجربهکست که شوکهای تروریستی خلق ا

صدر بنی ندیا ماناکنون در تهران هستند، و بیشتر مشاورین خمینی، نظیر نیست، بیشتر همکاران او که هملحاظ بی

هایی که در آمریکا ند و یا در موسسات و دانشگاهاشناسی و قدمت شناسی فرانسه آموزش دیدهدر مجموعه جامعه

 تی، درآیام –برکلی، در کالیفرنیا، و یا هاروارد  –کردند، مانند استانفورد ی صنعتی کار میعلیه جامعه

ماساچوست، تعلیم دیده بودند. در تمام این موارد، این گروه برجستگان دولت بعد از سرنگونی شاه، همگی 

اه ش»های تنفرآمیز ضد غربی بودند، ساختمان فکری آنها یک فرمول ساده یعنی با دیدگاه هاییآموزش دیده

 بود.« مساوی غرب

شی او کود نسلب ر اینگ ساری قاتل مردم کامبوج، که قرا-پاتچندین سال پیش از آن، یک نخبه دیگر یعنی پال

نه شود، در همین موسسات آموزش دیده صدر و همدستانش در ایران نموتحت عنوان انقالب فرهنگی برای بنی

هم  صدرپات، در مرکز دانشگاهی سوربن که بنیی انقالب پالبود. کیو سامفان رئیس جمهور کامبوج در دوره

 در آن درس خوانده بود تعلیم دیده بود.
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 -یه شناسهم یعنی ؛ بخش جامعصدر و راهنمایان او از چهار انیستیتوی بسیار نزدیک بهاستادان نزدیک بنی

( و موسسه EPHE-6)عالیهای علمی، و بخش ششم دانشکده عملی مطالعات دم شناسی، مرکز ملی پژوهشرم

صدر یعنی ، است که استاد راهنمای تز بنیEPHE-6ملی برای تحقیقات گیاه شناسی بودند. مهمترین این بنیادها 

یل آفریقایی بوده آموزش داده است. خودش دانشجوی عادات و رسوم قبا یپروفسور جورج بلندیز که زمان

EPHE-6 ای برای جنبش ضد انرژی اتمی در فرانسه است و اصالحات کشاورزی مائویستی را نیز زمینه

 ای افرادهصدر همچنین مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر دیدگاهدهد. بنیزیرنظر بلندیز مورد مطالعه قرار می

های اس و انستیتو برای پژوهشارانشناس مارکسیست از سیجامعه  .بیلپال--1 امبرده در زیرقرارگرفتن

  ایمدیترانه

 ستگذار اکورپا که رئیس افتخاری دوستداران زمین و بنیان CNRS شناس رادیکال درر ن ه دومانت ، گیاه-2

ز ست که  اها یک سازمان پوششی طرفدار محیط ریست هستند. دومانت همچنین مشاور بانک جهانی ااکوروپین

دومانت  سرپرستی یک گروه  1876سیا اخراج شده. در سال برای سازمان کوبا و  الجزیره به اتهام جاسوسی 

 تحقیقاتی برای سیستم کشاورزی در ایران را بعهده داشت، و از آن تاریخ به بعد نیز مشاور خمینی شد.

 ثبات کردنه ساکس انگلیس که او هم در بیاز بنیاد توایزتوک  در دانشگا ephe-6میشل کروزیر تئوریسین -3

 در فرانسه دست داشت. 1869دولت شارل دوگل در سال 

مرکز رهبری انقالب علیه دوگل را  1869اس که مخفیانه در سال آرانژان پیر ویژیر دانشمند چپ در سی-4

 کرد.اداره می

نامه اطالعاتی انگلیس و اسرائیل برای صدر همکاری کردند، عموما  در برهای دیگری نیز که با بنیشخصیت

از که کردند. کار می 1871و  1861های دهه ثبات کردن رئیس جمهوری دوگل و کشور فرانسه در سالبی

ا نام رلز بتلهیم ، کلود لویستراس ، و مرحوم هنری کوربین ر: میشل بوکلت ، ژاک سوتل ، چامیتوان آنجمله 

برتراند راسل از یک سو و بنیاد لیلیو بسو که یک موسسه چند ملیتی است، و این افراد بوسیله بنیاد صلح برد.

همچنین بوسیله رمزی کالرک و ریچارد فالک از شورای روابط خارجی نیویورک از سویی دیگر پشتیبانی 

 صدر آنرا کامبوج کردن ایران ازشدند. که باید از کلیه آنها بخاطر ترس و وحشت حاضر در ایران که بنیمی

 نامد تشکر و سپاسگزاری کرد!راه متقاعد ساختن مردم می
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 فصل دهم

 «عامل شوروی؛کیم فیلبی»

 

اری از بسیچگونه شد  آشکار به ظهور رسید که  وقتی مخفی انقالب خمینیفاسدترین وشیطانی ترین بخش  

بزرگ و مهم کرده هایت نرا اّول بی خمینیرتمند،  با هم همکاری کردند تا های اطالعاتی کشورهای قدسرویس

 د.دنو سپس  به قدرت رسان

سرویس اطالعاتی انگلیس با استفاده از منابع اطالعاتی آمریکا، اسرائیل و نیز شوروی، برای به قدرت رساندن 

 هایی اصلی را در این مورد اجرا کرد. باالخره روزی، با تحقیقات کامل از دسیسهخمینی نقش هماهنگ کننده

جاسوسی  هایترین رازبرانگیزترین و مهم، یکی از بحثندت پرده، که باعث پیدایش خمینی شدپش نیروهای صف

، یعنی ژنرال هرالد «فرد سوم»د. این راز که هنوز مبهم مانده است داستان ش قرن بیستم  آشکار و روشن خواهد 

 باشد.وی میی امنیتی شورآدرین راسل است که در ارتباط با کیم فیلبی، ازک.جی.بی و کمیته

وزش مسوول آم وگلیس در دوران جنگ جهانی دّوم، ترین روسای اطالعاتی انکیم فیلبی، زمانی یکی از برجسته

ر میان . دیافتبعدا  به سی.آی.ا  تغییر نام  ی خدمات استراتژیک بود کهدادن به افسران آمریکایی در دفتر اداره

سید و تا زمان ر به ریاست بخش ضد اطالعاتی سیا  بود که بعدا   افسران دانشجو یک نفر بنام جیمز جسیس انگلتن

 در این پست باقی ماند. 1873کنار گذاشتن او از این پُست در سال 

های اطالعاتی، در دستگاه جاسوسی انگلیس، دو جاسوس مشکوک شوروی های رسمی سرویسبراساس داستان 

پیش از اینکه تحقیقات رسمی دولت انگلیس علیه آنها کامل  های برگس و مکلین وجود داشت، که هر دو آنهابنام

انگیزی به شوروی پناهنده شدند. بعد از این اتفاق، برای بطرز حیرت 1851شود و آنها شناسایی شوند، در سال 

مدت پنج سال جهان سراسر پر از حدس و یقین در مورد مشخصات شخد سوم بود که راه فرار را برای برگس 

کیم فیلبی رسما بعنوان سومین شخد  1855بریتانیا به شوروی فراهم کرده است. باالخره در سال  و مکلین از

شناخته شد. پس از آن کیم از طرف دولت انگلستان مورد عفو و بخشش قرار گرفت و یک پُست نیمه رسمی 

ی مهم اطالعاتی در کهکیم فیلبی بتدریج کلیه شب 1863تا  1855های اطالعاتی به او واگذار شد. در طول سال

ی خاورمیانه، که در اختیار پدرش سنت جان فیلبی بود، در تاریخ جاسوسی امپراطوری بریتانیا را در منطقه

اختیار خود گرفت. وقتی این تغییر قدرت از پدر به پسر کامل شد، کیم فیلبی تحت پوشش فراری از خاورمیانه 

ا  داشت، تا دقیق هگزیادی در سکوت در کار ذخیره اطالعاتی ن هایبه شوروی رفت. رژیم مسکو فیلبی را سال

ر آشکار شد و نام او بر س« کیم»در زمانی که تبلیغات انقالب اسالمی خمینی در لندن به اوج رسیده بود، دوباره 

به ی شوروی ر وزارت امورخارجه، فیلبی د1879های زیادی سکوت رسمی در سال ها افتاد. بعد از سالزبان

ریزی برای سوریه، عراق، اردن و شبه جزیره عربستان منصوب شد. سال بعد در ی برنامههنگ کنندهاهم سمت

 یوقتی خمینی در تهران قدرت را بدست گرفت، کیم فیلبی در سازمان اطالعاتی ک.جی.بی به درجه 1878

با کیم فیلبی جاسوس  1891سال نظیری در ژنرالی ارتقا یافت، سپس بطور ناگهانی نشریه ایزوستیا مصاحبه بی

 ی اعتماد کامل دولت شوروی به او بود.نهای بریتانیا ترتیب داد، که این خود نشبرجسته

 مصاحبه کیم در زمان کوتاهی بعد از اینکه سرانتونی بالنت، مدیر و سرپرست بخش هنری ملکه، افشا کرد که

زارش گ در ایزوستیا به چاپ رسید. بنا بهگلیس بوده است، نا ی سلطنتی رابط اطالعاتی کیم فیلبی با خانواده او

فکر حاصل یک  1891سال « مذهبی بنیادگرا»های اطالعاتی انگلیس، طراحی انقالب منابع داخلی سرویس

های انگلیسی منجمله ملکه الیزابت دّوم، و مشاور دینی شخصی ملکه هربرت ستی کوچک از استراتژیدسته
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-ئیس بخش خارجی کلیساهای پروتستان و نیز روسای قدیمی اس.او.ای در کانادا، بهوادامز صاحب قدرت و ر

شبکه  یکاکنون هم .برگس، مکلین، فیلبی و انتونی بالنت بود« حواریون کمبریج»ی اضافه گروه برجسته

ر بکنند. وقتی بعضی از منتقدان داخلی در انگلیس سعی بلوک شرق را زیر نظر خود اداره می ،اطالعاتی

 ای رخ داد.انگیز را داشتند، حوادث عجیب و غیرمترقبهمخالفت با این انقالب مذهبی احمقانه و جنون

که ک فردیی یلرد مونت باتن به قتل رسید، اسقف اعظم کانتبری انگلستان غیر مترقبانه مرد، و جای او بوسیله

اشت پر شد. همچنین کلیسای انگلیکن و دین مذهبی اعتماد مبرم د هایانقالب هطور ببه آزادی مذهبی و همین

برای اولین بار نجمله مآزادی مذهب عیسوی بخش کاتولیک ُرم برای نزدیک شدن با هم وارد مذاکره شدند. 

ظاهرا   فیازطرمسیحی کاتولیک ازدواج کند. یک تواند باکلیسای پروتستان تایید کرد که ولیعهد انگلیس می

سلطنتی  یفشا کردند که سر آنتونی بالنت رابط اطالعاتی کیم فیلبی برای خانوادهمذهبی ا هایمخالفین انقالب

بوده است. و این خود آن شایعه را که فیلبی یک کمونیست وفاداری است که از طرف شوروی بداخل دستگاه 

ی جانبه هاطالعاتی انگلیس نفوذ کرده، برای همیشه باطل کرد. کیم فیلبی در این مرحله بعنوان یک جاسوس س

 بود.نفوذ کرده انگلیسی بود که بظاهر بعنوان جاسوس شوروی در دستگاه حاکمه انگلستان 

در یک وضعیت عادی، مقامات شوروی براساس ادعاهای آنتونی بالنت شواهد کافی دارند که یک چنین شخصی 

لت جماهیر شوروی، در یک تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه در عوض دو مانند فیلبی را تیرباران کنند. نه

ه فیلبی نشان داد. ما احتماال  ب به که در ایزوستیا بچاپ رسید، اعتماد خود را نسبت ،مصاحبه پیش بینی نشده

م برد، که چه چیزی باعث این مصاحبه شد. بطور عادی، بهرحال آنچه که معلوم است، یجزییات هرگز پی نخواه

که  ایران را ناآرام کرده، شاه سرنگون  ت شوروی بسته شد مبنی بر ایننوعی قرارداد بین دولت انگلیس و مقاما

هللا خمینی به جای او بر سر قدرت گذاشته شود، و نفوذ آمریکا از ایران قطع شود. انگلیس از طرفی، شود، آیت

ان براه هنیز از این تجربه استفاده خواهد کرد که انقالبات مذهبی دیگری در کشورهای دیگر ج استراتژیکبطور

نبود، در نظر داشت که از مالها برای  مذهب این اندازه تحت تاثیر قدرتاندازد. اتحاد جماهیر شوروی که تا 

 تضعیف و نابودی قدرت نظامی آمریکا در خلیج استفاده کند.

 اده شد دال  نظامی شوروی و بازیگران پیچیده انگلیس ترتیب مبنابراین، توافقی بین فرماندهان عالی پرقدرت کا

توسط انگلیس مورد قبول شوروی نبود. به دیدگاه اسلحه بنیادگرایی مذهبی ارایه شده  کاربرد بهیچوجه ، اما 

در  ایتا نه قدرت نظامی آمریکا را ،برژینسکی، برای مثال ، از طرفی دیگر مطمئن است که بنیاد گرایی اسالمی

م کند که هم شورای امنیت ملی آمریکا و هبینی میینی ، پیشپاشد. انگلیس با دیدگاه بین نا بخاورمیانه فرو می

شوروی بر روی خمینی بیشتر، علیه شاه حساب خواهند کرد. بنابراین بین چهار سرویس مشهور اطالعاتی قوی 

ای هس انگلستان و هر کدام از جهاتی دیدگاهیدر جهان که عبارتند از: ک.جی.بی ، سی.آی.ا  ، موساد اسرائیل و س

ت برای رساندن خمینی به قدرای فاوت برای پشتیبانی از خمینی داشتند، همکاری ترس آور عجیب ناخواسته مت

 شروع شد.

یگر اصلی زتوانست بهم پیوند دهد کیم فیلبی بافردی که شهرت و شخصیت او براحتی این ارتباط چند جانبه را می

SIS ه ک.جی.بی واگذار کرد. کیم فیلبی از طرفی استاد و بود که اطالعات مخفی سی.آی.ا  را خائنانه ب انگلیس

دوست تدی کولک از موساد، و معلم و دوست نزدیک جیمز انگلتون رئیس دفتر رابط سی.آی.ا  و اسرائیل بود. 

ی کیم فیلبی در انظار عمومی همزمان بود با رسیدن خمینی مانند یک شهاب، که همه را با اینحال، ظهور دوباره

راتژیست بی بود که رئیس استلید شناسایی ژنرال کیم فیلبی به ک.جی.بی، پدرش هنری سنت جان فگول زد. کلی

راهنمای دفتر کشورهای عربی در سازمان اطالعاتی  زانگلستان برای جهان مسلمانان برای مدت چهل سال و مغ

ی اطالعات و شبکهانگلیس در طول تمام عمرش بود. او آخرین پنج سال عمرش را صرف انتقال اطالعات و 

طالعاتی های اکه استراتژیست یلبی، پدر و پسر با هم به هیچوجه در جهانیارتباطات خود، به پسرش کیم کرد. ف

 بودند.ن ،شدندهای مارکسیست مانند بوخارین، عامل ک.جی.بی آشنا و هم صحبت میعیسوی انگلیس با رادیکال
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در زمانی که مراکز روشنفکری  کمبریج، انگلیس  دوران یل قرن بیستم ای، پدر کیم در اوبلیسنت جان ف

گرفتند، رشد کرد. این سه معجزه ایدئولوژیکی مهم را جشن می 18ویکتوریایی به اصطالح سه معجزه قرن 

-ی افکار اطالعاتی دولت انگلیس بودند. که برای اداره امپراطوری انگلستان قرن نوزدهم طرحقدرتمند ، زاده

 و عبات بودند از :ریزی شده بودند

( مطالعات جهان شرق، به آن شکلی که سر ریچارد برتون و لرد 2المللی، بعنوان گرایش سیاسی بین (لیبرالیسم1

(مارکسیزم، بعنوان زیربنای 3خواستند. اکتون متخصد جنگ ایدئولوژیک مذهبی ملکه ویکتوریا آنرا می

ف مخالوهایی که هماورد ها و قدرتعقوبیان علیه دولتهای یاداره جنبش و اعتقادی سیستماتیک برای کنترل

 امپراطوری انگلستان هستند.

و به دانشگاه  ،اطالعاتی انتخاب شد لبی در بین تعدادی از جوانان برای حرفهیدر دوران جوانی سنت جان ف

و بداخل گروه گروهی از جاسوسان خیلی با تجربه معرفی شد به شد و در آنجا  فرستاده  1814کمبریج در سال 

ی اطالعاتی دانشگاه ی مرفه طبقه متوسط  باال بود. او بزودی بداخل پرسنل آموزش دیدهراه یافت. او از خانواده

در دانشگاه کمبریج بود و بعد از اینکه دانشگاه  1821کمبریج معرفی شد و بدرجه فابیان در کمبریج رسید. تا سال 

ها از پیشگامان جامعه جنگ فرسایشی بودند، که انگلستان شد. فابینی فابین را ترک کرد عضو دائمی جامعه

 ادغام شدند. ،انگلیس « سیس»بعنوان بخشی از اعضای به ظاهر چپ در مرکز اطالعاتی 

، ریجوامع بشمذاهب بعنوان ماشین کنترل ها و ا آشکار کردن تعهد سابق خود، به ارزش نهادن به فرقهبفیلبی 

المسلمین در جهان عرب از آن استفاده کرد. فیلبی در یکی از مقاالت اخوان ساو در تاسی شی که بعدا  نیعنی بی

، و بنیادی ترین بخش ترین های جهانی، بزرگترین، جهانی مذهب از تمام همایش:»دوره لیسانس خود نوشت که 

تاثیر  هشی دیگر، فیلبیدر یک کار پژو« ساختار انسان است و نسبت به تمام مخالفین بسیار مقاوم و قوی است.

نفوذ فلسفه ارسطا طالیس فیلسوف یونانی را با بنیادگراهای مذهبی مقایسه کرد و نتیجه گرفت که تاثیر مذهب 

 ها به مراتب موثرتر از تاثیر فلسفه است.برروی انسان

بی وزف توینه جهای جاسوسی سیاسی باعث شد که بعدا  بوسیلفیلبی بر نفوذ مذهب در فعالیتکشش دید سنت جان

های مرکزی جاسوسی های اطالعاتی مخفی تبدیل به یک دکترین فعالیتدان و رئیس معروف سرویستاریخ

بعنوان رئیس جاسوسی انگلیس در « ورسای»بی اّما درخالل جنگ جهانی اّول و در زمان قرارداد گردد. توین

جهانی دوم، او از طرف ونیستون چرچیل به کرد، و در دوران جنگ کشورهای بالکان و خاورمیانه خدمت می

 . انتخاب شدهای اطالعاتی انگلیس سمت رئیس کل سرویس

بی پژوهشگر دانشگاه اکسفرد و رئیس مستقیم سنت جان فیلبی در سازمان اطالعاتی انگلیس و یکی آرنولد توین

ایدئولوژی دینی با رهبری مذهبی  گفت که در طول تاریخاز مبلغین دائمی و مهم دکترین هویت مذهبی بود. او می

. بنابراین توین بی، است تر و قدرتمندتر از هویت و قدرت ملیو احساس هویت مذهبی در افراد،  بمراتب قوی

آنرا در طول تاریخ کنترل کرد و پا   کرد که  بنای یک نظم بزرگ امپراطوری جهانی که بتوانمرتبا  بحث می

قادر باشد اختیار و   تاشود  پایه ریزی ی اطالعاتی و خرابکاری ک شبکهبر جا نگه داشت، باید براساس ی

 اکنون هویت و احساس ملی است حاکم کند. احساس هویت مذهبی را بر جمعیتی که به آنها هم

، بداخل بخش برجسته جاسوسی جنگی 1817لبی در آخرین سال تحصیلی در دانشگاه کمبریج در یسنت جان ف

التحصیلی او ای.جی.براون بود که جانشین سر ریچارد برتون فارغ آخر و راهنمای سال اد است راهنمایی شد. 

و فرد شماره یک در  1815روطه ایران در سال شریز انقالب مشده بود. سر ریچارد برتون طراح و برنامه

اصلی طراحی گری اسالمی در ایران بود. همچنین او بهمراه ویلفرد بالنت مسئوالن گروه اطالعاتی صوفی

 الدینز جریان پان اسالمی جمالیری فراماسونری مذهب مسیحی اسکاتلندی، و برنامهالمسلمین و فرقهاخوان

ی بی به راز استراتژیکی انگلیس که همانا نتیجهلیف 1817افغانی بودند. با کارکردن مداوم با براون در سال 

 برد.گرایی مذهبی بود، پی ناسیونالیست رادیکال و فرقه
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زبان اردو کرد. و در دوران   بی همچنین زبان فارسی و هندی خود را تکمیل کرد و نیز شروع به آموزشفیل

 ترکی و عربی و چند لهجه محلی دیگر نیز مسلط شد.  های زبانبها اش بغیر از این زبانشغل اطالعاتی

پایین اطالعاتی سیاسی به هندوستان  شد، سنت جان با سمت افسر رتبههمینطور که جنگ جهانی اّول نزدیک می

ها شد، او در خالل این سالی آموزشی او محسوب میمامور شد. سالهایی که در هند خدمت کرد بعنوان دوره

رای ای بهای بین مسلمانان و هندوها شد، که بعدا  زمینهزیادی برای تشدید اختالف و کشمکش یهادرگیر پروژه

تفرقه »و پاکستان براساس مذهب شد. اگر چه او استراتژی حکومت در هند را براساس  به هند تقسیم شبه قاره هند

کرد، به بخوبی درک کرد معهذا سالهایی که با مافوق خود ایی.جی.براون همکاری می« بیانداز و حکومت کن

 تاحوخت، آمبرای تحکیم نفوذ انگلیس درمناطق تحت سلطه های ملی گرایی را قیام   تشویق کردن او ارزش

    مناطق بود.  آنبیرون راندن انگلیس از  ی برایهدفاساسا    هاجنبشاگراین 

در قاهره بکار   ( انگلیسSISدر سالهای جنگ جهانی اّول استراتژی هند بشکل نمونه در دفتر عربی سیس)

شد و اره میگرفته شد این دفتر زیرنظر دی.جی.هوگارث که مسوول موزه آشمولین دانشگاه اکسفرد بود اد

س بود که که به لورنس عربستان شهرت داشت. او در ن ترین مدیر دفتر عربی در آن دوران تی.ای.لورمعروف

ناحیه حجاز در غرب شبه جزیره عربستان با شریف مکه در قیام مکه همکاری زیادی داشت. استراتژی او شامل 

ب حجاز بود که بدان وسیله اعراب را به قیام علیه های قبایل عرانتقال مقدار زیادی طال از انگلیس به ارتش

بی به لی، ف1815و به اصطالح استقالل تشویق کند. در سال  دولت عثمانیمانی برای فروپاشی ثامپراطوری ع

زیر فرماندهی دفتر  النهرین در عراق ماموریت یافت، در آن زمان عراق در اشغال ارتش انگلیس ومنطقه بین

 ریزی آنها در منطقه بصورت استراتژیکین دفتر اطالعاتی هند و دفتر عربی بر روی برنامههند بود. تصادمی ب

ن بنیادگرا مانالزیر کنترل انگلیس، رشد مس بل، و لورنس و شروع شد. دفتر عربی با راهنمایی هوکارث، گرترود

ار هندوستان و بعضی از کمحافظه بشدت کرد، در حالی که حکومت گرایان عرب را در منطقه تشویق میو ملی

نان در نواحی عربی بیشتر تردید داشتند و ماعوامل دفتر انگلیس در هند در روشن کردن جرقه آتش شورش مسل

از جهان عرب بطور ناگهانی به هند سرایت کند و قیام را علیه تسلط دولت انگلیس در   ترس آن بود که شورش

ای عربی هه تدریج مسوول نظارت بر روی دفتر انگلیس در سرزمینلبی در عراق بیهند برپا کند. به این دلیل ف

فکرین از مت شجاع سیس انگلیس که یکی وگرد زن و مامور دلیرلبی همچنین بوسیله گرترود بل ، جهانیشد. ف

های زیادی مورد لبی برای سالیشد. ب ل و فکمک و راهنمایی میبود ریزی لندن نسبت به جهان عرب برنامه

-تا زمان مرگش رئیس دستگاه 1819ش از چهل سال از یلبی برای بیو مشاور همدیگر بودند. سنت جان ف اعتماد

 عربستان  بود. سرزمینهای اطالعاتی انگلیس در

لبی یرار سیاسی قبایل عربستان  کرد. بعد از ماموریت او به جهان عرب، بزودی فسلبی نخست، کند کاوی در ایف

زیر وو با آنها آشنا شد. و تا زمان مرگش، او بعنوان نخست مسافرت کرد ق عربستان به تمام گوشه و کنار مناط

 .است حک شده "بزرگترین کاشف عربستان"ای شهرت یافت. بر روی سنگ قبرش های ماسهپیشگام در بیایان

یادگرای اسالم ندر عربستان، او با دقت بزرگترین جنبش قدرتمند عربستان، یعنی فرقه ب قامتشهای اسال اولیندر

ای هسعود بود که باالخره در سالسنی وهابی را مورد مطالعه قرار داد. در راس این فرقه در آنوقت عبدالعزیز بن

لبی واسطه فرهنگی بین لندن و ملک سعود یسال ف 31بنیانگذار سرزمین عربستان سعودی شد. بیش از  1821

ی خانواده سعودی درعربستان شرقی را با بخش غربی جنبش های اول سعی کرد که خواستهلبی دروهلهیبود. ف

 شده بود هماهنگ کند. سای هاشمی حجاز که از قبل تاسیقبیله

بگیر دفتر عربی ی هاشمی در حجاز ، حسین، شریف مکه بود که در آنوقت یک کارآگاه حقوقرئیس قبیله

عودی که سعود و از ارتش سلندن باید از ابنلگری انگلیس بحث کرد که ولبی در کنسیانگلستان بود. بهرحال، ف

 د.شمورد قبول واقع  پیشنهاد اودر مرکز عربستان علیه شورشیان پیروز شده پشتیبانی کند و نتیجتا   
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 نبش ج  بر اساس که شامل رهبران قبایل و میلیشیا ومعتقدین به دین اسالم بودند، قدرت نظامی خاندان سعودی

ستان های انگلیسی آفت عربالمسلمین با اسلحهالمسلمین استوار بود. ارتش اخواناخوان  یگروه مسلمانان بنیادگرا

مجبور به  1831های ها بعد، ملک سعود عربستان سعودی با اخوان تضاد پیدا کرد و آنها را در سالشد. سال

ستان ی مخفی جاسوسی انگللهانحالل کرد. با اینحال بسیاری براین باورند که اخوان، بعد از انحالل، بعنوان وسی

خود را تا به امروز نگه داشت، همچنین قدرت در عربستان سعودی باقی ماند و به فعالیت خود ادامه داده،و بنای 

ارد، ابن عبدالعزیز د شود که گارد ملی برجسته امروز عربستان سعودی که رهبری آنرا شاهزاده عبدهللاگفته می

 لبی به پُست مهم ی، ف1818تشکیل شده است. در مارچ  1831های که در سالشامل هسته مرکزی اخوان است 

لبی ی، ف1821یل امنصوب شد. و در او ،شده بود سبوسیله لُرد کُرُزن تاسی چندین بخش داشت و کمیته شرقی که

ین امر ا در دفتر استعماری انگلیس بنا کنند که در ، سعی کردند که یک دپارتمان خاورمیانه جداگانهنس و لور

 موفق نیز شدند.

های انگلیسی و همکاری آنها در مبارزات مختلف لبی ضمن اینکه مشغول همکاری و فعالیت با صهیونیستیف

علیه فرانسه و روسیه در خاورمیانه بود، در طول این مدت با هرزگی و عیاشی در سراسر عربستان به زندگی 

زدواج کرد و باالخره می را نیر پذیرفته بود، منجمله با چند زن اداد، در حالیکه آداب و رسوم اسالخود ادامه می

 وظاهرا دین اسالم را پذیرفت. تغییر مذهب داد

ی مهمی بدون اطالع و غالبا  بدون در این دوره از اواخر جنگ جهانی اّول تا شروع جنگ جهانی دوم هیچ حادثه

ای قرارداد کنترات شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا برموافقت او در عربستان سعودی بوقوع نپیوست. برای مثال 

د، با عربی یا آرامکو گردی -شرکت نفت آمریکایی سپیدایش نفت در عربستان سعودی که باالخره باعث تاسی

 به انجام رسید.سعودی  عربستان سلطنتی  خانوادهلبی درینفوذ شخد ف

تان مستقر کرد. در حین جنگ جهانی دوم آشکارا لبی برای خودش شهرت عجیبی در عربسیاز دیدگاه سیاسی، ف

خواست که جنگ علیه آلمان را متوقف کند، و به حزب فاشیست طرفدار هیتلر بود و غالبا  از دولت انگلیس می

را  لبی بدقت تخم ضد امپریالیستیی. همزمان، بهرحال، فنددپیوبمردم که رهبری آنرا لُرد تویزتوک بعهده داشت، 

کرد و و جدل می ثبعد از جنگ بحدرآنجا امپراطوری انگلیس استعمار شت، و علیه تداوم کادر عربستان 

لبی، یکرد. در این زمان بود که فهای ناسیونالیستی، بویژه ناسیونالیست عرب را تشویق و پشتیبانی میحرکت

 انست کهداشت و اصال  نمیلبی ندییک رابطه مخفیانه با شوروی برقرار کرد. البته استالین، هیچ توهمی درباره ف

خواهد امپراطوری انگلیس لبی مییرسید که فکند، اّما همین قدر که به نظر میاز چه مکتبی پشتیبانی می او

 کرد.ای برای همکاری با استالین را فراهم میبرچیده شود، زمینه

لبی یگرفت. فنامحسوس انجام می های قدیمی بیشتر زیرکانه وی، از طریق کانالورولبی در شیهای فاّما ارتباط

ی خاورشناس، با یک پژوهشگر مشهور اسالم شناس، شرق شناس، جهان ی کنگرهبعنوان یک عضو برجسته

ی شرق شناسی که هر چند سال یکبار در مراکز مختلف جهان گرهنعرب و هند شناس ارتباط برقرار کرد. ک

 هایتاسیس شده و تا قرن بیستم بعنوان یکی از پروژه 1991های کرد، جنبشی بود که در سالنشست برقرار می

ادامه داشت. بعدها، هم قبل و هم بعد از جنگ جهانی دّوم، یکی انگلیس بخش جاسوسی سیس و عیسوی مذهب 

اه لووین یک کشیش مسیحی از دانشگ نام منوزیگنر گنزاگو ریکمنز کهلبی شخصی بیاز راهنمایان و سرپرستان ف

. موزون لووین در بلژیک بودشرق شناسان و ویراستار نشریه ل   و از راهنمایان برجسته جنبشا ،در بلژیک بود

نه سمبولیک استراتژیکی مسیحی انگلیسی در خاورمیا تکراژاک پسر ریکمنز تقریبا  یک ش  باهمچنین لبی یف

 بوجود آورده بود که غالبا  با همدیگر به تمام عربستان مسافرت کردند.

 های قبل ازخواستند شاهدی برای موجودیت بعضی جنبشواده فیلبی و ریکمنز در این زمان میبخشی از خان

های قدمت شناسی را یکی بعد از دیگری جستجو کرده و اسالم در عربستان باشند. فیلبی و ریکمنز جایگاه

 مستدلی بودند که براساسنوشتند. هر دو باهم بدنبال مدارک و وسایل هنری محکم و های بسیار زیادی میتشیاددا
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ی خدایان قدیم مانند فرقه آالت که در عربستان دوره قبل از ی جنبش جدید ضد اسالمی خود را به فرقهآن دوره

های عرفانی و اسرارآمیز و هایی مانند اینها بود که برروی جنبشپیامبری محمد وجود داشت، ارتباط دهند. فرقه

 تاثیرگذار شد.درعربستان لبی یتی فحرکات ضد اسالمی زیرنظر و سرپرس

حاد ات»الدین افغانی شروع شد. این حرکت بنام کنگره شرق شناسان دقیقا  همزمان با حرکت پان اسالمی جمال

های مخفی را در سرتاسر جهان های انگلیسی و سازمانفراماسیون و نام گرفت« ناپذیر افغانی و عبدهیی جدا

قرن بیستم، افغانی غالبا  چندین بار از روسیه تزاری دیدن کرد، و در آنجا با نیروهایی اسالم ایجاد کردند. در اوایل 

، پان اه نیزم، آنارشیستی، بوخار زم سکیهای تروتبرخورد کرد که بعد از انقالب روسیه بعضی از آنها گروه

ند. ل دادشوروی تشکی یرا در جنبش کمونیست وبخصوص پژوهشگران روسی ومتخصصین اسالمی هااسالو

اری با ی همک شوند،  زمینه پدید هایی که با افغانی در ارتباط بودند نابدون اینکه در زمان انقالب روسیه شبکه

 فیلبی شدند.

در ،( SISو اّما حاال جریان پسر سنت جان فیلبی یعنی کیم فیلبی را بشنویم. کیم در زمان خدمت پدرش در سیس)

سمی است اگفتند. کیم فیلبی نامید و اصطالحا  به او کیم می سل  هارولد آدرین را هندوستان بدنیا آمد، پدرش او را

داستانی که جاسوس انگلیسی علیه روسیه برای بدست ،د کیپلینگاثر رودیا« بازی بزرگ»تان خیالی از داس

 جنگد.آوردن کنترل سرزمین بزرگ اوراسیا )اروپا آسیا( می

. در آنجا نام کردرش را دنبال کرد و در دانشگاه کمبریج، کالج ترنیتی ثبتکیم فیلبی راه پد 1831های در سال

وان از تکیم فیلبی به بعضی از دوستانش در سازمان مخفی بنام کلوب اَپوستلز پیوست. در بین همکارانش می

ت که در ور اسبالنت مشه اس انتونی بالنت ویلفرد فرزند دانالد مک لین ، گای برگس، و انتونی بالنت نام برد.

 براون را تشکیل داده بودند.-قرن نوزده با براون گروه بالنت

های اجتماعی رماز رف و اش به جنبش کمونیستی و سوسیالیستی پیوستکیم فیلبی، با تایید پدرش در دوران کالج

قف خود خالل توشود که کیم فیلبی در گفته می کرد.یبرالی طرفدار شوروی در این دوره آشکارا طرفداری میل و

به شبکه اطالعاتی شوروی وارد شد. بهرحال، اّما پس از یک دیدار  1831های در وین اتریش در اوایل سال

( سرویس جاسوسی MI6) 6گر خارجی، در بازگشت به انگلیس در ام.آی.شکوتاه از اسپانیا بعنوان گزار

ش در ران اشتغالومشغول به کار شد. در د جان فیلبی برایش از پیش رزرو کرده بودانگلستان، که پدرش سنت

MI6ی گیرهای آیبریا  و شوروی را بعهده داشت. و بعد از جنگ  دوم جهانی در دوران شکل، کیم فیلبی پُست

 1851، رئیس اطالعاتی انگلیس در واشنگتن دی سی بود. شایعه شده که کیم فیلبی در سال CIAسازمان سیا 

لین به اتحاد جماهیر شوروی دست داشته. با وجود این شایعات، به برگس و مکدر فرار دو نفر از همکارانش 

فعال باقی بماند. در این زمان او متهم بود که مخفیانه  6فیلبی اجازه داده شد که در سرویس اطالعاتی ام.آی.

ک شیلبی بیکرده است. )در حقیقت، در حالیکه فاطالعات محرمانه انگلیس و آمریکا را به شوروی منتقل می

رسید که او به دستورات دفتر داد، بعید به نظر می( را به شوروی میCIAی سازمان سیا )اطالعات محرمانه

، 1855ها واگذار کرده باشد. بهر رو ، در سال خود خیانت کرده و اطالعات با ارزشی از انگلیس را به شوروی

لین برای شوروی معرفی شد، و از مقامش برگس و مک فیلبی علنا  بعنوان فرد سوم در جریان رسوایی جاسوسی

وقت در بیروت تنزل مقام داده شد. در این مقام، کیم فیلبی بعنوان ی نیروی اطالعاتی نیمهلندن بدرجه 6در ام.آی.

ها به خدمت خود ادامه داد. و ها و اسرائیلیو کا.جی.بی و کارهای جاسوسی دیگر بین عرب 6رابط بین ام.آی.

 فیلبی گزارشگر روزنامه ابزرور لندن و نشریه اکونومیست لندن شد. 1855اهر بعد از در ظ

ای سعودی ههای خاورمیانه، از شیخفیلبی پدرش به تمام رابطی سنت جانمجرد ورود به بیروت، بوسیلهفیلبی به

لبی فیشد. انی معرفیلبن جاسوس هایهای اسرائیلی موساد، تا همه نوع گرفته تا روسای بخش اردن، و جاسوس

های شریانجان ، سنت 1861تا سپتامبر 1855پدر و پسر با هم، به سرتاسر خاورمیانه مسافرت کردند. و از 

لیس ی اطالعاتی را  که انگالمسلمین  در کشورهای عربی و نیز مناطق پیشرفتهی اخوانمخصوصا  شبکه ،مختلف
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کنند  به پسرش نشان داد. فیلبی جوان ها همکاری میونیستها و کمچپ جنبشو شوروی با هم برای پشتیبانی 

های لبنان و ی ایران، چپهای مختلف عرب و حزب تودهو سازمان باحزابزودی فرد صمیمی و مورد عالقه 

خ ها سیس انگلیس تاریجنبش ناصری و حزب بعث سوسیالیست شاخه میشل افلق شد. در هر یک از این جنبش

هری سنت فیلبی با بیان آخرین گفتار  1861دارد. در سپتامبر  را حتی کنترل کامل و موثر آنهاطوالنی از نفوذ و 
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غلط  م ه)که غالبا   یکیم فیلبی به کار خود بعنوان رابط جاسوسی انگلیس در بیروت ادامه داد، و مرتبا  اطالعات

های جدی شد. در خاورمیانه وارد یک سری بحران 1862و  1863های داد. در سال( به کا.جی.بی میندبود

مینی روشن هللا خورش ضد شاه بوسیله پشتیبانان آیتشکردن رژیم شاه پرداخت. و آتش  ایران انگلیس به متزلزل

رفت در راه ناپدید شد. ماه در حالیکه به یک جشن سیاسی در بیروت می 1863شد. سپس کیم فیلبی در ژانویه 

، دولت عراق 1863مارچ  9، حزب بعث در سوریه قدرت را بدست گرفت، سپس در 1863فوریه  9بعد در 

بوسیله حزب بعث عراق سرنگون شد. سوریه و عراق فورا  برای اتحاد با هم وارد مذاکره شدند، از طرفی 

بینی پیش را عودیهای طرفدار غرب، اردن و عربستان سالوقوع رژیمآمریکایی فروپاشی قریب-نشریات انگلیسی

در بعضی از مراکز کشورهای غربی، مخصوصا  فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی و ژاپن  ها، کردند.  این بحران

ی در مسکو ظاهر شد. جاسوس سه جانبه 1863در آوریل  یدهشت و هراس بوجود آورد، کیم فیلبی ناگهان

روی وخود او بود. ترتیبی داد که خود را در ش های خاورمیانه که بخشی کاری انگلیس، در میان بحرانبرجسته

د. در کرگناه جلوه دهد. از آن وقت به بعد، فیلبی بعنوان افسر فعال کا.جی.بی در شوروی خدمت میپاک و بی

المسلمین وابسته لیگ جهانی به رهبری خمینی در ایران در جریان بود، ژورنال اخوان "انقالب"، زمانیکه 1879

ی شوروی برای سوریه، عراق، ، فیلبی را بعنوان کارمند رابط وزارت امورخارجهبستان سعودیمسلمانان در عر

ی ژنرالی در به بعد تا به امروز، فیلبی به درجه 1878اردن و شبه جزیره عربستان معرفی کرد. از سال 

گامی سیاه، نفوذ بهن ای  هلکا.جی.بی ارتقا مقام یافته و در این مدت این حواری سابق پاپ در کمبریج و فعال سا

بکار گرفت. موضوع کیم فیلبی،  المسلمین جهان عربخمینی و اخواناز سیاست شوروی را بطرف انقالب 

های اطالعاتی آمریکا هنوز مشخد نشده، پرونده ایست که از با دستگاهطه بعنوان جاسوس سه طرفه در راب

 جهات مختلف باز و قابل بررسی است.

ای است که در واشنگتن قابل های کا.جی.بی هنوز اسطورهبه شوروی در بین جاسوس 1863ر فرار فیلبی د

بررسی است. سووال دیگر این است که چطور سازمان جاسوسی آمریکا نتوانست جلوی به قدرت رسیدن خمینی 

 های کا.جی.بی قرار گرفت، واقعیت چیست؟را بگیرد، و در تقابل با جاسوس

و  طرح  ،ن معما باالخره  روشن خواهد کرد، که هیچوقت روی کار آمدن خمینی در ایرانخالصه پاسخ به ای 

 سازمان دستگاه جاسوسی کا.جی.بی نبوده و نیست. در عوض یک گروه مشخد در جامعه اطالعاتیبرنامه 

 -یی ادناافراد برجسته کابوسیله  ،که از بدو تاسیس آن در خالل جنگ جهانی دوم تاکنون هست سیا در آمریکا

 داری که در سواحل شرقیهای قدرتمند و سرمایهشوند. این گروه به دور فامیلکنترل می و آمریکایی  یانگلیس

ر  یی قدرتمند که یک وقت بوسیلهی این شبکهخبر اند. بازوی اطالعاتی و آمریکا مستقر هستند، گرد آمده س 

، و ها  ی کار یهودیکمیته های شبکه آمریکا الیست سوسیبا سابقه تشکیل شد، شامل حزب  فنسن لیام استیو

خودش بوسیله فیلبی آموزش دیده بودو جی الوستن،  ،کههای اطالعاتی اطراف جیمز جیسز آنگلتون شبکه

ان مکلین که با سازم رویزی فیتبود، و نیز  شبکه بد  نامی گ براون،ارونیگ سوول که جزء گروه ضد ینارو

های کانادایی که آزادی دین در آمریکای التین را تبلیغ ی عیسویبودند و همچنین شبکهملل متحد در ارتباط 

 در  المسلمینها و اخوانهیونیستی جدا شده روزیونیستی جبوتینکسی در جنبش صکنند، و همینطور شاخهمی

های خشب،همچنین  در شوروی والم نیز جز این گروه بودند. کنترل کنندگان انگلیسی این شبکه در آمریکا،سا

(، که دونالد IMAMOانبارهای آی.ام.ا ی.ام.او )فکرمختلف جاسوسی ایجاد کرده بودند. از آن جمله بعضی از
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ی شوروی که فیلبی در آن مشغول هایی از کا.جی.بی و وزارت امور خارجهبخش زلین کارمند آن بود و نیمک

 نگرانیداری شوروی بودند که دائما  های ااز دستگاه خدمت بود، همه را زیر نظر داشتند. از طرفی دو بخش

ی اهای مبارزه طبقاتی را  داشتند. مطلبی که درک آن تا اندازهو پروژه« جهان سوم»بخش های آزادیفکری جنبش

ی بعضی از ماموران مرموز کا.جی.بی است که اطالعاتی بوسیلهسیستم رسد. افشا شدن یک سخت به نظر می

ای از سازمان جاسوسی آمریکا و قسمتی از سازمان جاسوسی شوروی هر کند که بخش عمدهبت میدر حقیقت ثا

( که کانادایی است و زیر نظر سازمان جاسوسی SOEدو توسط یک گروه سوم اطالعاتی یعنی اس.او.ای )

لب ی جنگ طشدند. این موضوع در میان موضوعات دیگر نقش برژینسککرد، اداره و کنترل میانگلیس کار می

کار رادر همکاری با ضد کمونیست آمریکایی کانادایی آموزش دیده بوسیله سازمان عیسوی مذهب محافظه

 ی دفنکند. بسیاری از اطالعات سری یک روز از پروندهکا.جی.بی برای به قدرت رساندن خمینی ثابت می

                                 آشکار خواهند شد.                                                                 « یم فیلبیک»ل فیلبی مشهور به سیعنی هرالد آدرین را« س سه جانبهجاسو»ی شده
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