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  بادرنگی مختصر،

  بر پاره ای ازعملکرد ھای جمھوری اسالمی ايران،

   .  را بر مال  نمود توان ماھيت اصلی آن می

  

  )زمنديست( با نام مستعار    قبالً کبير توخی

  )٢٠٠٧می٢٤ (

  

  .کتر رضا براھنی و اسـناد ساواکا نگرش د-٦

  .از دکتر مرتضی محيط" بازی شيطان "  معرفی کتاب -٧

 

 

 
 

  

 

   : آقای داکتر رضا براھنی و اسناد ساواکۀ نوشت-٦

 که تلخی می اندازيم داکتر رضا براھنیمنتقد  ايران آقای  شاعر، رومان نويس و ۀحال نگاھی گذرا به نوشت

کنون  تا ھم اايشان.   از زندان رھا شددر زندان شاه ش  بعد از نقد ديدگاھ، يعنی  ساواک را چشيده تحقيق و زندان

 خود از ۀ مسلحانه روگردان بوده به  شيوۀ از مارکسيزم  انقالبی و مبارز و در تورنتو اقامت داردکه زنده است

بخشی از ارتجاع  جمھوری اسالمی ايران  وابسته به امپرياليزم به ستايش می پردازد و عملکرد ھای آنان را مورد 

   . ئيد و تمجيد قرار می دھدتأ

  :می نويسند" اسـناد سـاواک "  مقاله اش  تحت عنوان ۀ در مقدمآقای داکتر براھنی

ً ١٩٨٠ ای است که در سال  مقالهۀ ميخوانند ، ترجم آنچه خوانندگان محترم ذيالً «   يک سال پس از ، دقيقا

 نگارش -٢" ؛ . " شود،  به قلم من درج شده است   معروف  نيشين که در نيويارک چاپ میۀانقالب ، در مجل

که ھرگز ، و در ھيچ مرحله ای ، عزم ورود  به  خاصی از خفقان در کشور ، از ديدگاه من ، ۀ دورۀ در بارمقاله

 بعدی ديدم از آن چشم ۀ   ، به معنای آن نيست که وقتی خفقان را در دور سياسی را نداشته ام و ندارمۀعرص

 شمسی ، سال ٦١ و ٦٠سال   سه مقطع ،ويژه دره عکس معتقدم که دوران خفقان جمھوری اسالمی ، به ب. بپوشم

 شمسی و سالی که در آن قتل ھای زنجيره ای شروع شد و تا به امروز  ادامه پيدا کرده است ، از ھر ١٣٦٧

  » دانم  اما من اين خفقان را ھم ناشی از آن خفقان قبلی می.  دوران رژيم پھلوی تيره تر و بدتر بوده است 

    4 قسمت
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ھر به خواننده  اش تلقين می کند که  ھرگز ، و در ھيچ مرحله ای عزم ورود به آقای   براھنی با آنکه در ظا

سياست می کند ؛ " نامرئی " و ندارد ؛ مگر به گونه ای  بسيار ظريفانه نيز  سياسی را  نداشته و ھم اکنون ۀعرص

 در نفسش جز باشد که اين خود مند به ادب میه چونکه ھدف ايشان از کار و بار ادبی روشنگری طيف عالق

به در تورنتورا  سياست کردن مفھومی ندارد ؛ زيرا ايشان ازمدت ھا است که قشر روشنفکرحيطه روابط اش

ايشان در اصل مانع حرکت آنھا به سمت نھاد ھای . فرا می خواند") حافظ شناسی("کورسھای تدريس ادبيات 

رياليزم می رزمند و آرزوی سرنگون کردن آن سياسی و مبارزاتی که عليه رژيم جمھوری اسالمی وابسته به امپ

 خدمتی است  به رژيم اسالمی وابسته به ی که در ماھيت خود چنين عملکرد.را در سر دارند ؛ می گردد 

  ... .امپرياليزم 

، تنھا  سلطنت پھلوی نبود که روشنفکر کشی کرد ، روحانيت  روی سلطنت پھلوی را از نظر  ...  « 

که در انقالب آزادی انديشه و بيان  ويژه  که ھمين روشنفکر ھا ،  به تصور اينه ب. رد روشنفکر کشی سفيد ک

خواھد آمد ، منويات خود را پيش از انقالب و در حين انقالب  ، بروز داده بودند ، و پرونده ھای ساواک نيز بود 

فتاد به جان روشنفکران ، و بگير که دری به تخته خورد ،  روحانيت ا  و به محض اين–که در اختيار ساواما بود 

در دوران پھلوی اول از طريق لومپن ھای او ، در دوران پھلوی دوم از .  و ببند شروع شد و ھنوز ھم ادامه دارد

طريق لومپن ھای او ، در جمھوری اسالمی ،  از طريق لومپن ھای اسالمی و ھر سه دمار از روزگار روشنفکر 

  »... دانست که بايد با مردم تماس بگيرد ،   میروشنفکری که. عصر در آوردند 

دست دراز امپرياليزم امريکا ه روی  بخواسته خود  تحميل  کرده  ر استدالل را بۀ چنين شيوکهآقای براھنی 

  ! آب بريزد ، است – ايران ۀ اين گلھای سر سبد جامع– به خون روشنفکران که آغشته

ه به نام  محمد رضا پھلوی ، به ملتی در سکوت نگھداشته شده ، و در آن شبانه روز يک نفر دست نشاند«  ؛ 

ھايزر " که به قول تيمسار ربيعی در داد گاه اسالمی ، ژنرال  در زندان نشسته ، الف عظمت خود را بزند   تا اين

تبری   وزير که از خلع ی بيايد و گوشش را مثل سگ بگيرد و از ايران بيرون کند ، و نيز در ھمان داد گاه وقتی" 

يعنی يک نفر حتی تا آخرين " محرمانه است: "گرفت ؟  بشنوند    تماس میCIAکنند چه کسی با  ال میؤخارجه س

  »... ی بوده  ھنوز ھم گمان کند که ھمه اش بازميرد و  در کجا می،لحظه نداند در کجا زندگی کرده

از ناراحتی ش در نقد از خط سياسی اش  شاه و مصاحبه ادر دورۀآقای براھنی که از سبب زندانی شدنش 

به .  می زند د طور معروف به مرده لگ.کند  می  تشبيهايران را به سگ" شاھنشاه آريا مھر"  دايمی رنج می برد

 مادی اش -دست نشاندۀ امپرياليزم امريکا ديگر زنده نيست که صدمه به وی و يا منافع معنوی يا هخاطری که نمايند

 جنايات در دورۀ شاه تا دوره خمينی خيلی ارقام و انواعتفاوت  ميان  ( نی  را که  بنابر جناياتش ؛ ولی خميبرساند 

 ضد علم ه که ب با اين جالد  روشنفکران و سايرخلق ھای ايران، به حيوانات درنده  تشبيه نموددباي )  ھا زياد است

 روشنفکران زيادی در خارج از کشور از .ش نشود کدام صدمه ای متوجھتا گردد نمی گير در و تمدن بوده ،

  ! مگر جمھوری اسالمی  نگفت که باالی چشم براھنی ابرو است ؛ قتل رسيدند ه طرف رژيم ب
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  : کتر براھنی در ادامه می افزايداوآقای د

ن البته  م« ؛ »  ... . تزلزل درونی و  نادانی اوست اما چيزی که بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده  «

 ً  ۀ اعتقاد ندارم که مرده ھا را در مرحلنه به فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض محال ، و از نظر تاريخی ھم قاعدتا

توانست بدون کشتن  گروه جزنی ھمان باشد  که بود  ولی شاه  می. بعدی تاريخ  دخالت دھيم تا چيز عجيبی پيش آيد

  »... بينم  دانی ھيچ دليلی برای اين  کشتار نمیجز تزلزل درونی و نا. کرد  و باز ھم سقوط می. 

 کانادا در پاسخی يک تن از پرسش   کنندگان که یکه يک زمانی در تاالری در تورنتو(ی داکتربراھنی آقا

که  دست  شان را  به  ، در حالی" چرا عليه جمھوری اسالمی چيزی نمی گويند  و يا نمی نويسند؟" پرسيده بود

علت اصلی روشنفکر کشی را نخواسته " ) من نمی خواھم رگم را ببرند : " ردند ، فرمودندطرف گلوی شان می ب

سه تنی را که در اوضاع و احوال  ايران ھر کدام به گونه ای نقش خونبار شان را در خدمت به . روشن بسازد

نده و شخصيت وی را از خوا" دست نشانده "سياست ھای امپرياليستی   ايفاء کرده بودند ،  يک تن از آنان را  

ی که از روی نادانی و  آدم کش- ط آدم کش وانمود ساخته سان سک  به مثال کشيده ،  فقه قول ربيعی  يا خود، ب

زند، نه  به خاطر دست نشانده بودنش ، نه به سبب امر ونھی از جانب  آنانی  تزلزل درونی دست  به آدمکشی می

  . بوده ،  بر تخت شاھی نشانده اندخلق ھای جھانته به خون  که وی را با دست ھای شان  ، که   آغش

کشت ،  به   ، و تعداد عظيمی  را ھم میکشت  مثل ايت هللا خمينی  طبق قانون اسالم آدم ھا را میيکی... « 

ً  دليل  اين   در عمرش يک که طبق آن قانون  ھر کسی در عصر چھارده  قرن  پس  از صدور آن احکام حتما

 شان در عين ارتکاب ۀند ،  فقط ھنوز ھماپس ھمه گناھکار.  شود  شرعی واجب القتل کننده مرتکب میکاری غير

ار وقتی که گکرد  ان ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را صادر می. جرم گير نيفتاده اند 

ً خواست ثابت کند  ک شاه می.  کشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت آدم می ی که ئدر روزھا.  شاه است ه شخصا

ً  خواھند عليه مصدق کودتا کنند  ، شاه چنان متزلزل است  که معلوم می می  شاه شود اعتقاد راسخ دارد  که شخصا

در اين دوره .  کافی است آدم خاطرات ژنرال  ھايزر را بخواند .  پيش از انقالب نيز ھمين وضع را دارد.  نيست 

 ً ً  افسوس که چند نفر را گير نمی .  شاه  نيستنيز شخصا ھمسرش  گفته است که .  شاه شود آورد بکشد تا شخصا

. اين حرف بيشتر به شوخی شباھت دارد .    ايران را ترک  کرده است ،خواست مردم کشته شوند شاه چون  نمی

شد سلطنت کند  شد ، و بعد که رفت ، چون عادت داشت سلطنت کند  و ديگر نمی  شاه اگر نمی رفت کشته می

 مسموم ۀی در زمينئ شماری از رسانه ھای گفتاری در آنزمان تبصره ھا[ . بيماری  اش قوت گرفت و مردفوراً 

 شاه از دولتی که انتظار .ول حکومتی است که بعد از او بر سر کار آمد ؤولی شاه مس ] توخی -ساختن شاه  داشتند

غدر زمانه . رفت بميرد   شاه مريض بود ومی– ناه ساده ھم نديددوستی از آن داشت ، يعنی امريکا ،  حتی يک پ

 کسانی که کشت روی ھم ۀاما ھم(...) ندرت آخوند کشت  ه شاه در سراسر حکومتش ب. مرگش را شتاب داد

ولی شاه به اين دليل  آيت هللا خمينی را نکشت  که بين سيستم  فکری روحانيت  ....  آمدند روشنفکر به حساب می
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ھر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه   ... ديد ستم فکری سلطنت تشابھاتی میو سي

خمينی بر موجی که روشنفکران در جھت احراز دموکراسی در کشور  به وجود آورده بود ، ... « ؛ ».... دارند

او کار  ناتمام شاه  .  بيه اشتباه شاه رفتسوی اشتباھی شه ب  خمينی ھم رغم اين ھوشياریه ولی ب...  ،  سوار شد 

        »... کار را يکسره کرد ، ٦٧را  در سرکوب روشنفکران جدی گرفت و به زعم خود در  سال 

" تزلزل درونی"شاه و " نادانی" به جز - موقتاً خود را دچار آشفته فکری نشان داده  -   آقای براھنی در اينجا  

را  باز ھم با ھمان لطف ھميشگی امپرياليزم امريکا .دم کشی ھای  وی نمی بيند وی کدام عامل ديگری را در آ

گويد ؛ مگر خمينی را ھوشيارمی خواند که فقط دچار اشتباه شده و روشنفکر کشته  شاه را نادان می. تبرئه می کند 

  ...  !! گويد شاه  نادان اشتباه کرده که آدم کشته  وبعد می

جز تزلزل درونی و نادانی ھيچ دليلی "ر روشنفکران را  به گردن  شاه می اندازد که  کترقتل و کشتاا  آقای د

کند و   در اينجا عامل کشتار روشنفکر مبارز را  در روانشناختی شاه  جست وجو می"برای اين  کشتار نمی بيند 

تزلزل " مثل (روانشناسی علت را  عدم ثبات روانی و نادانی وی می پندارد و در جای ديگراستاد  براھنی عامل 

ولی معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حکم اعدام اشخاص را  «: دارند که  شاه را ناديده گرفته ابراز می") درونی

 بدين مفھوم که  شاه   ».. .رفت   کشت  آن تزلزل موقت از بين می ار وقتی که آدم میگان.  کرد  صادر می

چنين ) . و شايد ھم آدم فھميده ( شد شاھی با ثبات   که آدم می کشت و میيافت ھنگامی به  ثبات روانيش دست می

ً در بطن وقايع  و حوادث تاريخی کشورش قرار داشته  نه از ديدرس ( استدالل برای کاوشگری که خود  شخصا

سل ،  موجب آشفته   فکری ن)  بودن اوضاع و حاالت جاری در آن زمان ظرپراتيک و مبارزه ؛ بل از منظر نا

بودن شاه  نمی " دست نشانده" برداشت چنين شخصيت با تبحر از.  روشنفکر شده در نھايت گمراه کننده است 

به شوخی چنين استداللی عاميانه و . تواند  اين باشد که گويا دست نشانده روی  مشکل روانی  روشنفکر می کشت 

  . ھای بی مزه می ماند

يشان از دخل و غرض  آشکار و پنھان امپرياليزم امريکا در امور داخلی اۀ در اينجا ھر گاه پای انکار آگاھان

 مخفی اطالعات ارتش  ۀاز کانال ھای ساخته  شدۀ اطالعاتی مثل ساواک و پوليس وقدرت  شبک( کشورش ايران 

که (مينی  و گمراه کننده  از شاه و خ ، بيمار گونهدر ميان نباشد ، چنين تحليل سطحی) ساخته شده توسط  آنکشور 

 ازشأن فھم و دانش  چنين شخصيت   برازندۀ ادبی شناخته شده در )م روی مشکل دينی  روشنفکر می کشتوی ھ

، که گويا برای تداوم حياتش آگاھانه ھزيان گوئی می  حقير جلوه می دھد ايشان رادور بوده ه سطح جھان ؛  کامالً ب

  .نمايد 

سيستم فکری سلطنت نی را نکشت  که بين سيستم  فکری روحانيت  و ولی شاه به اين دليل  آيت هللا خمي...« 

   ».... ھر دو معتقد بودند  که با واسطه و يا بی واسطه با خدا رابطه  دارند ... ديد تشابھاتی می

   )توخیدرنقل قول ھای باال تکيه از  (
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رابطه با خدا کروی که گويا ف توسط خمينی را ناشی ازانکتر براھنی کشتار روشنفکرا باال آقای دۀدر جمل

 ،ی که در کشور ما ھمانطور. ی کشد و باز ھم می کشد کشد و م  که بر اساس احکام الھی میدارد وانمود کرده

اين  گرگان درنده و و امثال ،  خليلی، محقق ، سياف ، احمد شاه مسعود ، گلبدين حکمتيار ، مال مزاری ،مال ربانی 

 کردند و غارت می میگويا به حکم خدا می کشتند و می سوختاندند وتجاوززم  سگ ھای آموزش ديدۀ امپريالي

 ومال عمر ھم در پشت پردۀ   شال سرشانه اش   با خدا راز ونياز داشت و حکم کشتار مردم را از خالقش ندنمود

 خدای  ساواک و سيمای واقعی ارتباط خمينی با–ذاب ظاھراً ج با جمالت – خواسته آقای براھنی. در يافت می کرد

 را بپوشاند و علت نکشتن خمينی توسط شاه را  به سبب  ھمباوری شاه با وی در ھمين CIA اصلی وی ، يعنی

 دقت سير ھمه جانبه  داشته باشيم ،  ذره شماربا ذره بين" دست نشانده"ھر گاه به داخل مقوله  ! راستا نشان بدھد 

دست " ھای نيمه خصوصی جلسه خودی بوده ، حتا در ۀفاقد ارادنمايانگر " دست نشانده"خواھيم ديد که واژۀ 

ند ، تا مبادا  گامی بردارد درجھت تمرد و خود ـپيش نظرش قرار می دھرا  خط حرکی داده شده  نيز"نشانده

  .  اراديت 

  

   :ازجانب آقای داکتر مرتضی محيط " بازی شيطان "  معرفی کتاب - ٧

  نويسنده و کاوشگرامور سياسی بوده ، مقاالت تحليلی در رابطه با آقای داکتر مرتضی محيط مارکسيست ،

.   خمينی بر مبنای نياز بازار بودايشان چند سال قبل معتقد به رويکار آمدن.  مسائل ايران و جھان در نشرات دارند

دا تدارک  در تاالری که به ھمين مناسبت در شھر تورنتوی کانا- قبل از سخنرانی ايشان - در صحبت مختصری 

زمانی که من اين . ديده شده بود ، نظراين قلم مبنی بر رويکار آمدن خمينی از کانال سازمان سيا را نپذيرفت 

ً تکان خورده  در حالی که با  حيرت به طرفم  می نگريست  چند گامی به عقب  مطلب را به ايشان گفتم ، دفعتا

 اينطور نيست من طرفدار تئوری توطئه نيستم  خمينی را بازاربه !نه نه « : برداشته دو  و يا سه بار  اين جملۀ   

  ) نقل به قول مستقيم. ( را تکرار کرد » وجود آورد 

ند که منافع بازار را بر ھر چه در طبيعت ھست ، مقدم شمرده ، ا در اين شکی نيست که اين صاحبان بازار

حفظ  و تا حد توان " تئوری توطئه"رد ھای در مواقع بروز بحرانات  خطرزا ، در گام نخست از طريق شگ

به لشکر کشی مستقيم و اشغال آشکار کشور ھای " تئوری توطئه"در صورت عدم  کارآئی . گسترش می دھند 

  . مورد  نظر می آغازند 

يک ترفند به خاطر نيل به اھداف و در اصل توطئه و دسيسه ، نيرنگ و خدعه  ، چال و فريب و ھزار 

 که تشريح ميتود ھا  وشگرد ھای  استفاده از آن در مواقع بروز ،... دی ، نظامی ، فرھنگی و سياسی ، اقتصا

نخستين تکانھای موج زای  انقالبات  اجتماعی ، که منافع  خداوندان اصلی بازار ھا در مناطق مختلف جھان را به 

 است یه ، در واقع اين تفکر بازتاب در رگ و پی و مغز استخوان امپرياليست ھا عجين شد،خطر  مواجه می سازد 
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که بحث روی  روی اين مھم در ...اضافی توليه شده توسط آنان از شرايط بھره کشی پرولتاريا و چپاول ارزش 

  .  چوکات معين شدۀ اين نوشتار شامل نمی باشد 

رسيده ، وباز  مھمی ازخبر نگارمعروف  امريکائی دست شان به کتاب محيط  کترا حاال می بينيم که آقای د

 نشر به دست)   ١٣٨٤ بھمن ٢١ مؤرخ ١٠٥٧ۀشمار" ( شھروند " ۀرا از آن کتاب در نشري يافته ھای نوين شان

  .     ی را در اين راستا انجام داده است سپرده ، و کار در خور توجھ

 انتقال قدرت از شاه ۀاين نکته قابل ياد آوری است که تأئيد بخشھای  مورد نظر اين قلم ، مبنی بر  تثبيت پروژ

 و خمينی که  خود در خفاء با اين سازمان ارتباط  محکم و استوار ؛ اما غير مستقيم و -   CIA توسط  -به خمينی 

)  ». مستقيم خود نمی کنيم مأمورما آيت هللا ھا را «  : CIA و يا به گفته والر عضو بلند پايه ( کامالً مخفيانه داشت 

  . مندرجۀ اين کتاب معروف استنباط کرد مالترا می توان از خالل ج

معرفی ( را زيرعنوان  کترمحيط  آنا  که د”Robert Dreyfuss“ اثر ”Devil’s Game“از نوشته کتاب 

را انتخاب و توجه  شما خوانندگان مشتاق کاوش  آورده ، بخشھای آن" )  Devil’s Game" بازی شيطان " کتاب 

  . المی ايران را به آن جلب مينمايمدر مورد ماھيت اصلی جمھوری اس

  ] به رنگ آبی  نشانی شده ”Robert Dreyfuss“ داکتر محيط و تبصره ھايش باالی اثرۀنوشت[ 

  :            داکتر محيط در ذيل عنوان فوق چنين می باشد ۀنوشت 

ار پژوھشگر  سال است که به عنوان خبر نگ١٥ کتاب مدت ۀ نويسند”Robert Dreyfuss“ رابرت «      

 رويداد ھای سياسی ، اقتصادی و مسائل مربوط به امنيت ۀدست اندرکار تحقيق و نوشتن مقاالت تفصيلی در بار

نگار پژوھشگر ی دانشگاه کولمبيا به عنوان  خبر بررسی خبر نگارۀ توسط مجل٢٠٠١سال . ملی امريکاست 

 Project  اول ۀ جايزۀمريکا به عراق برند اۀ نقش نفت  در حملۀمقاالت او در بار. برجسته انتخاب شد 

Censored رابرت درايفوس در برنامه ھای تلويزيونی پر شماری شرکت داشته و در .  شد ٢٠٠٣ درسال

  .روزنامه ھا ومجالت  معتبر و ترقيخواه متعددی مقاله داشته است 

 ۀوشتن مقاالت پرشماری در بار ،  تحقيق و بررسی و ن٢٠٠١ سپتمبر ١١کار اين نويسنده در سالھای بعد از 

 پنتاگون و ۀ امريکا به عراق و افشای اشخاصی چون احمد چلبی و نھاد ھای پنھانی مانند اداره طرحھای و يژۀحمل

 ، پيمانکاری ھای صد ھا CIAبرنامه محافظه کاران نو برای خاور ميانه ، جاسوسی ھای اقتصادی سازمان 

نويسنده انگيزه خود در نوشتن کتاب را .  ھای اسلحه سازی  و غيره بوده است ری پنتاگون با  کارخانه المليارد د

  :کند  چنين  خالصه می

 اسالم سياسی و سياست ھای اياالت ۀليون ھا جمله ای که در باريپر کردن حلقه ھای مفقوده در ميان م"  

چگونه با : " که " ال است ؤبه اين سھدف کتاب پاسخ دادن : " ؛ به قول او"  سپتمبر نوشته شده ١١متحده بعد از 

  ".اين مخمصه دچار شديم؟ 

  :در ادامه پرسش به پاسخ باال می خوانيم 
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ال پاسخ دھم که  چرا دولت امريکا و بسياری از متحدينش به ؤ دراين کتاب قصد دارم به بخشی از اين س"

ر جنگ سرد برای خود انتخاب ی مطلوب دئرا به عنوان شرکا" جناح راست اسالمی "  سال ٥٠مدت بيش از 

  "رخ نيست  بلکه به عنوان يک خبر نگار است ؤبر خورد من در اين کتاب به صورت يک م. کردند 

   )Robertdreyfuss .com از سايت انترنتی رابرت درايفوس  (

  :ديگر دولت امريکا می نويسد " اشتباه" نويسنده سپس در مورد

اين نوع پشتيبانی مدتھا پيش از دخالت .  در افغانستان حمايت کرد  دولت امريکا از جھاد گران اسالمی"

 سازمان ۀگردد به فعاليت ھای مخفيان  آغاز شده بود و ريشه ھای آن بر می١٩٧٩شوروی در افغانستان  در سال

CIA ر رشد اسالمگرايان دست راستی در افغانستان منجر به  جنگ داخلی د.  در افغانستان ٧٠ و ٦٠ ازدھه ھای

وجود آوردن ه  روی کار آمدن طالبان و آغاز فعاليت اسامه بن الدن  برای ب١٩٨٠ۀآن کشور ودر سالھای دھ

  )ھمانجا ( ". القاعده گرديد

 ۀ مجلفبروری-جنوری ۀکه قراراست در شمار" جنگ سرد ، جنگجويان مقدس "    در مقاله ای زير عنوان 

ويژه  اخوان ه  ب–تنگاتنگ اسالم سياسی دست راستی  اط مادر جونز به چاپ رسد ، رابرت درايفوس ارتب

ی رسمی  پرزيدنت آيزنھاور از سعيد رمضانی رھبر اخوان ئ با دولت امريکا را برمال ساخته  و پذيرا–المسلمين 

گيرد  که از  اين مالقات در چارچوب کنفرانس پر اھميتی   صورت می. کند  المسلمين درکاخ سفيد را تشريح می

 در دانشگاه برينستون ترتيب داده شده بود و ١٩٥٣مبر  در سپتCIA ن امريکا  و سازماۀزارت خارجسوی و

چندين نفر از نظريه پردازان بلند پايه  و استادان دانشگاھھای امريکا و مستشرقين  امريکائی ، انگليسی و کانادائی 

 ۀ رھبران گروه ھای دست راستی  اسالمی از کشور ھای مسلمان در آن شرکت داشتند تا در بارۀوغيره به عالو

طبق سند سری که اکنون . اھميت اسالم  سياسی و نقش آن در مبارزه با کمونيسم به بحث و گفت و گو پردازند 

  :شود  بيرون آمده ، ھدف از تشکيل اين کنفرانس  اين طور توضيح داده می

ً   ظاھر اينطور وانمود میدر "      اسالم ۀ کوششی برای باال بردن معلومات ما در بارشود  که کنفرانس صرفا

توانند  ديدگاه اسالم را در زمينه  اما ھدف واقعی  عبارت از دورھم گرد آوردن  افراد با نفوذی است که می. است 

از ميان نتايج ...   سياست فرمول بندی کنندۀھای آموزش ، علوم ، حقوق ، فلسفه و بنا بر اين ناگزير در زمين

توان انتظار داشت  عبارت از تحرک بخشيدن و سمت و سو دادن  به جنبش نو  ی میئگردھمامختلفی که از اين 

  "   . ی اسالم در درون خود اسالم است ئزا

   )Robertdreyfuss .comنقل از سايت انترنتی رابرت درايفوس  (

کند که دولت امريکا چگونه از رھبران  چنين گروه ھای مخفی ،  له  اظھار تعجب می   نويسنده در اين مقا

  :ال خود می نويسد ؤخواھد برای تجديد حيات اسالم حمايت کند  ودر پاسخ به س خشونت گرا ، و تروريستی می

 ھر کسی  چنين ديدگاه و عملکردی  خصلت اساسی  سياست اياالت متحده  در آن زمان بود چرا که      " 

  . "شد  ضد کمونيست بود ،  متحـد اياالت متحده تلقی می
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 که در زمان CIA سازمان ۀان قديمی و عاليرتبمأمورکند که در مصاحبه با دھھا نفر از  وسپس اضافه می

ه جنگ سرد فعال بوده اند ، ھمه بدون استثناء  و به عنوان يک اصل پذيرفته شده  اذعان کرده اند که از اسالم  ب

  . عنوان سدی در برابر  گسترش شوروی و ايدئولوژی مارکسيستی  درميان توده ھای مردم استفاده شده است 

 ۀان عاليتربمأمور برای ما مردم ايران ، کتاب از آن جھت  اھميت دارد که شايد برای نخستين  بار از زبان 

 ميان بخشی  از روحـــانيت شـــيـعـه با سازمان سيا ، وزارت خارجه و وزارت دفاع امريکا ارتباطات گسترده

کتر مصدق و نقــش ايــن ادستگاه ھای امنيتی امريکا و انکليس  در دوران  ملی شدن  صنعت نفت به   رھبری  د

نيز جريان سـلسله حــوادثی را  می کتر مصـــدق  و ا مـــرداد وبر انداختن دولت د٢٨روحــانيون در کــودتــای 

نظر دستگاھھای امنيتی امريکا اتفاق  افتاده و منجر به سوار شدن روحانيت  دست راستی  بر موج شنويم که زير 

  . و قدرت گيری خمينی و اطرافيانش گرديد١٣٥٧انقالب 

 از يکسو و CIA       الزم به تذکار است که در سالھای اخير  به دليل باال گرفتن اختالف ميان سازمان 

ی از ئ حاضر به افشاءگری گوشه ھاCIA  ۀان قديم وبازنشستمأموروی ديگر شماری پنتاگون و کاخ سفيد از س

فعاليت ھای خود شده اند و از اينرو خبرنگاران پژوھشگری  چون رابرت درايفوس از اين موقعيت استفاده کرده 

  .واسراری را بر مال ساخته اند 

ی  از کتاب را  که ئ در زير فراز ھا.نقل کردم    در سطور باال  ھدف از نوشتن کتاب را از زبان نويسنده  

  .آورم   می،مربوط  به تاريخ پنجاه و چند سال اخير کشورمان بوده  است

ھم خوابگی "   درکتاب خود زير عنوان CIA  سازما ن ۀ قديمی  عاليرتبمأمور)  Baer.R( رابرت بير     

  :نويسد  می" با شيطان 

که کاخ سفيد به اخوان  از حقير و کثيفی در واشنگتن وجود داشت و آن ايناين رويداد ھا رۀ در پشت ھم  " 

اين عمليات پنھانی از . کرد ؛  به صورت سالحی عليه کمونيسم  المسلمين  به عنوان متحدی پنھانی نگاه می

 خارجه  آلن دالس در سازمان سيا و جان فوستر دالس  در وزارت-  با برادران دالس آغاز شد ١٩٥٠ۀ سالھای دھ

ازديدگاه .   آنھم ھنگامی که بر کمک مالی عربستان سعودی به اخوان المسلمين عليه عبدالناصر صحه گذاشتند -

از نظر آنان او صنايع بزرگ مصر و از جمله کانال سوئز را ملی . واشنگتن جمال عبدالناصر يک کمونيست بود 

اگر هللا قبول کند  تصميم بگيرد که قتل :  رسانده بود  که منطق جنگ سرد ،  واشنگتن را به اين نتيجه. خواھد کرد 

  . " به شرطی که در حضور افراد با فرھنگ  در مورد آن صحبتی نشود –سياسی مجاز خواھد بود ، چه بھتر 

  ) کتاب١٠٢صفحه  ( 

  :نويسد     درايفسوس  در دنباله نقل قول باال می

کردند  و آدمکشانی از ميان اخوان المسلمين  عليه  تش بازی میدر حالی که دولت امريکا و انگليس با آ   " 

دھد که  اخوان المسلمين در حال ھمکاری  با گروه تروريستی اسالمی در  شد ، شواھد نشان می ناصر بسيج می

 در صدد  CIAيان اسالم آيت اللھی که در ھمکاری مستقيم با سازمان ئبنيانگذار فدا.  بود يان اسالمئفدانام ه ايران ب
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ی ئ سابق انتلينجنت سرويس انگليس و مستشرق کنونی  امريکامأمور  برنارد لوئيس. بر انداختن دکتر مصد ق بود

کند که تصميم  اخوان المسلمين به مخالفت  رويا روی با عبدالناصر  در رابطه با پيوند اين سازمان  با  اشاره می

  )ھمانجا . " ( يان اسالم بود ئفدا

يان اسالم  و رھبر آن آيت هللا کـاشانی نه تنھا در برانداختن دکتر مصدق  نقش داشتند  ئت ديگر فدا   به عبار

  .بلکه در صدد از ميان بردن جمال عبدالناصر ھم بودند 

رابرت درايفوس بر اين عقيده است که ھم مصدق و ھم ناصر  در ابتدای رويکار آمدن ،  تا حدودی از حمايت 

 –يا با ما ھستيد :  "  وردار بودند، اما دولت آيزنھاور با اين نظر موافق نبود  و عقيده داشت که دولت امريکا بر خ

يعنی به ما پايگاه نظامی دھيد ، به پيمانھای نظامی ما می پيونديد ، دروازه ھای کشور خود را بروی انحصارات 

   ) ١٠٨صفحه . " (   عليه ماھستيد  وگر نه -دھيد   کنيد  و به آنھا امتيازات الزم را می ما باز می

  :خوانيم  در ادامه می

 برای بر انداختن  دکتر مصدق به آنھا ١٩٥٣ در CIAگروپ ھای اسالمی دست راستی  که درست ھمان "    

  )١٠٩صفحه . " (  شاه را برانداختند ١٩٧٩کمک مالی کرد  در سال 

جان نام ه  سازمان  سيا بمأموريسنده را با اولين   نوۀی از مصاحبئ کتاب گوشه ھا١١٥ و ١١٤   در صفحات 

  :خوانيم   می Waller .Jوالر 

کرد جان   را اداره می١٩٥٣ تا ١٩٤٦  در ايران ميان سالھای CIA فردی که عمليات مخفی سازمان   "  

  ."                    والر بود 

لمان را  اد ، در عين حال که جاسوسان سابق کر ی، بختياری  و کـُرد کار میئجان والر در ميان عشاير قشقا

  :گويد  او به نويسنده می. کرد    استخدام میCIAبرای سازمان  

 سپس با لبخند ادامه می.  مھمترين رھبر مذھبی بود  و از اينرو با او روابط نزديکی برقرار کردم کاشانی    

ء مدتی جلو من نشست ، اما بقيه نقاشی را از روی عکس او ابتدا.  آيت هللا  را با گچ رنگی نقاشی کردمۀچھر" :دھد

  . "او تمام کردم 

   :دھد اما بال فاصله ادامه می.  نشد CIA مأمورکند که آيت هللا     والر تأئيد می

    " .ستقيم خود نمی کنيم  ممأمورما آيت هللا ھا را "    

ً می رساند که خمينی ھم )  والر  ( CIAعضو   [  ، زيرا که وی در جملۀ افشاء آنان بوده است مأمورتلويحا

خواسته احساسات پيروان از دنيا گويا ن. رده استبه کار ب) "آيت هللا(" را بعد از اسم ") ھا("گرش صيغۀ جمع 

ما در . جريحه دار سازد ")  مستقيم ما مأمور("... بيخبر و ساده انديش اين جالد ستم پيشه را  با گفتن کلمۀ 

  ی به  عالوۀ اينو. به گلبدين حکمتيار بنگريد  . ی از اين دست داريمئ  زدۀ خود افغانستان مثالھاکشوری  جاسوس

و يا احمد شاه مسعود را در .  را نيز با دل و جان پذيرفت  ISI رابطه داشت  ننگ خدمت مستقيم به که با روسھا 

  به آغوش استخبارات نظامی شوروی پناه نظر بگيريد که چسان از دامن استخبارات نظامی افغانستان برخاسته
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 برقرار CIA با هيعنی رابط  سوم گام گذارد ،ۀبعد از آن در مرحل. را  کمائی کرد  آن" افتخار عضويت "برده 

   ] توخی – مرکزی حزبش مثل نجيب  جالد و امثال شان چقدر بايد نوشت ۀاز کارمل و اعضای کميت. نمود 

   : نويسنده از والر می پرسد 

  . "بله: " گويد    مستقيماً  به کاشانی پول داد ؟  او در جواب میCIAآيا  سازمان  " 

  :  دھد     و ادامه می

پول برای  ارتباط گيری ، پخش اعالميه و جزوه و غيره . پولھا ھم برای خود کاشانی و ھم عوامل او بود " 

   .. "در بخش جنوبی شھر تھران 

صفحات ( دھد ،   توطئه ھای پشت پرده برای برانداختن مصدق را توضيح میبه دنبال آن رابرت درايفوس

  : اشاره کرده می نويسد ١٩٥٠ و ١٩٤٠ۀ و به شکل گيری  فکری آيت اللـه خميـنی در سالھای دھ ) ١١٧ و ١١٦

طرفداران  يان گرايش داشت و ازئصفوی و فدا سابقه فکری اش به سوی کاشانی و نواب او بنا به    "  

آيت هللا از  و کـاشــانـی در اين ھنگام مــرشــد خمينی بود... وحانی محافظه کار آيت هللا بروجردی نيز بود ر

  ) ١١٩صفحه " ( .دستور کاشانی در مخالفت با مصدق و موافقت با برگشتن شاه تبعيت کرد 

 ال اقل از اوايل – در آن  ايران و دخــالت فعــال دولت  امريکا١٩٧٨ - ٧٩فصل نھم کتاب مربوط به انقالب 

 پر اھميت در فراھم ۀويژه  نقش دو مھره بدر اين فصل .  يعنی دوسال قبل از پيروزی انقالب است ١٩٧٧سال 

 کھنه  کار  مأمورکاتوم يکی ريچارد   : شود آوردن مقدمات انتقال قدرت  از شاه به آيت هللا  خمينی آشکار می

  : خوانيم   کتاب می٢٣٤ ۀدر صفح . سازمان سيا و ديگری ابراھيم يـزدی

. کند را درک می" شيوه تفکر شيعی"ان امنيتی  دولت امريکا بود  که ادعا داشت  مأمورريچارد کاتوم از "   

 استاد ١٩٥٨کاتوم در ...   در ايـــران بود CIA عضو گروه عمليات مخفی  سازما ن  ١٩٥٠ۀ او  در اوايل دھ

 و ١٩٦٠ ۀ خود را در دھۀ و عمليات مخفی آن باقيماند  و رابطCIA در سازمان دانشگاه پيترزبورک شد ، اما

 که در ١٩٧٨ويژه با دونفر در سال ه او ب.  حفظ کرد -لفان شاه چه شخصيتھای مذھبی و چه ملی   با مخا١٩٧٠

 و ابراھيم يزدیيکی : بسـيار نــزديک داشت ۀ دوران تبعيد خمينی در پاريس از نزديکترين مشاورين او بود رابط

سالھا يا به امريکا مسافرت کرده يا در آنجا زندگی کرده )  يزدی و قطب زاده(اين دو  . زاده صادق قطبديگری 

)  رابطه با اخوان المسلمين( در اين رابطه ابراھيم يزدی. بودند و ھر دو با اخوان المسلمين ھمکاری نزديک داشتند 

  . " انجمن ھای اسالمی را بنا نھاد 

گوشی  ايران زير گوشی و سر ۀھبی آيندتوانستند با رھبر مذ  در عضويت  اين دو  در سازمان سيا که می[

  ] توخی  –تواند ابراز ترديد نمايد  کی می... صحبت نمايند و

  : خوانيم    در ادامه می

اھيم يزدی را  در کرد  ، اول بار ابر  در ايران کار میCIA مأمورھنگامی که به عنوان  ريچارد کاتوم  " 

  ١٩٦٠ۀيزدی در سالھای دھ.    در ايران مالقات کرد ه و با او دوستی نزديک  بر قرار کرد ١٩٥٠ۀاواسط دھ
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کرد و با  قطب زاده و فعاالن مذھبی ايرانی طرفدار آيت هللا  ميان ايران ، پاريس و اياالت متحده رفت و آمد می

  ".کرد  خمينی کار می

   :نويسد  میدرايفوس در ادامه  

  میCIA امريکا  و سازما ن ۀ، در تلگراف ھای سری که از ايران به وزارت خارج١٩٧٨دراوايل سال   "

 سفارت امريکا در ايران  با محمد توکلی مأمور  جان استمپل.  شود  رسيد  اسم ريچارد کاتوم دوباره ظاھر می

پرسد  آيا پروفسور ريچارد کاتوم را می  از او میمحمد توکلی .  کند رھبر جنبش طرفداران خمينی مالقات  می

  ". خواھد که اسم او را با ريچارد کاتوم چک کند شناسيد  ؟ و از او می

  :نويسد  کند و می  پر اھميتی را بر مال میۀدر اينجا نويسنده نکت

  آشکارا با - ی کند و توکل  رھبر نھضت آزادی مالقات میتوکلی و بازرگانه قبل استمپل با    چند ھفت "  

بيرون از "  کانال جـداگانه ای "پرسد که آيا دولت کارتر   به طور عجيبی از استمپل می– ريچار کاتوماشاره به 

  ) کتاب٢٣٥ و ٢٣٤صفحات ( وزارت خارجه در سفارت دارد ؟  کانال

  :گويد   محمد تــوکلی سپس به استمپل می

 وزارت خارجه بود اطالعات فراوانی در اختيار او ورمأم کاتوم نھضت  آزادی  در زمانی که ريچارد"

ريچارد کاتوم به رفت و برگشت خود به  ميان تھران  و ...گذاشته است و به دادن اين اطالعات ادامه داده است 

صفحه  " ( کند دھد و در پاريس  با آيت هللا  خمينی و ابراھيم يزدی و قطب زاده مالقات می پاريس ادامه می

٢٣٥(  

ول ميز ايران  در ؤ  مسھنری پرشـت به ١٩٧٨ جون سفارت امريکا در مأمور )  C.Naas( لزناس  چار

برای ما بسيار جالب است که ريچارد کاتوم ،  ھمانطور که چند نفر از ما فکر : "  نويسد  وزارت امور خارجه می

يد اين مطلب أئحاضر به ت)  وکلی ت( با امريکاست و خود آنان ]  نھضت آزادی [  اصلی  ۀکرديم  ھنوز رابط می

  )ھمانجا. " ( است 

 پيروزی است ،  تلگراف  سری وزارت خارجه نشان ۀرسيم و انقالب در آستان  که می١٩٧٨مبر به دس"    

کرد ميان  اما در اين موقع کاتوم  کوشش می... دھد که ريچارد کاتوم به طور مخفی به تھران آمده  است  می

 به طور علنی با مقامات خمينی  از طريقی خارج از کانال وزارت خارجه ديگر ياران ، قطب زاده  ويزدی

   )ھمانجا (  . "واشنگتن  رابطه برقرار کند 

   ]توخی -علنی به خاطری که  پيشوای مذھبی و رھبر ايران شخصيت غير وابسته و مستقل جلوه داده  شود  [ 

  :پرشت به نويسنده کتاب می گويد 

... من خبر داد که  ابراھيم يزدی به واشنگتن می آيد و بايد با او مالقات کنيم ه  کاتوم ب١٩٧٨سال در اواخر " 

سر انجام مقامات وزارت خارجه  باب مذاکره با انقالبيون از جمله يزدی و داماد او شھريار روحانی راباز کردند 

 ۀ سفارت امريکا را  به آيت هللا بھشتی نمايندمأمورريچارد کاتوم  در تھران مالقات ھا در پاريس ادامه يافت  و ..  
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به مقامات سفارت اطمينان دادند  که آيت هللا )   يزدیبھشتی و(ايرانی ھا  . رسمی  آيت هللا خمينی  معرفی کرد

    )٢٣٧صفحه " ( داشته باشد  ھيچ بلند پروازی سياسی ندارد و دولت امريکا نبايد از او  واھمه -خمينی 

کسی که مسؤول ميز ايران در وزارت امور خارجه  می باشد و از رابطه خمينی (   اخير برشت  ۀملابراز ج[

در اينجا  به خاطری است که رژيم آخوندی ايران را دارای استقالل کامل سياسی  وانمود )  خبر دارد CIA با

  ]توخی -.... سازد 

 رابرت ايمز -  CIA سازمان ۀان عاليرتبمأمورز  ،  درھفته  ھای اول پيروزی انقالب  دو نفر ا١٩٧٩درسال 

 )R,Ames (  و جورج کيو )G.Cave  ( ايمز رئيس بخش خاور ميانه سازمان . کنند  به ايران مسافرت می

CIAان مأمورديگر . کند   ال اقل يکبار با آيت هللا  بھشتی مالقات میCIA با يزدی و عباس امير انتظام و ديگر 

ويژه  در مورد عراق ميان آن دو ه کنند  ويک سيستم رد وبدل اطالعات  ب نی مالقات میمقامات روحانی ايرا

  )٢٣٩صفحه . ( برقرار گرديد ) یئايرانی و امريکا(

 عراق در ۀخواستند  که اطالعات مھم و دقيقی در بار  میCIAان مأمورھمان ابتداء از مقامات ايرانی از

  :گويد    درايفوس میر امريکا در اين رابطه به رابرت جانشين سفيبروس لينگن . اختيار آنھا گذاشته شود 

سطح رسيده بود و خمينی ين ترين ئروابط ميان عراق و ايران به پا.  ما نسبت به عراق نگران بوديم    "

ً .  عراق صادر کند انقالب خود را بهخواست ی از صدام حسين داشت و مینفرت شديد ھدفھای  ازعراق مطمئنا

 ظرفيت  ۀدربار:  عراق را  به مقامات ايرانی دادم ۀ اطالعات در بارۀآورم  که من ھم به ياد می. و بود  اۀعمد

    )٢٤٠ و ٢٣٩صفحات ـ(  . "نظامی عراق  ، استقرار نيرو ھای نظامی آن  کشور و ھدفھای نظامی آن 

ع در قالب روحانی و  يعنی اعضای استخبارات نظامی وزارت دفا ،طراحان جنگ با عراق کسان ديگری[

گفتۀ جانشين سفير امريکا در  کردند و سپاه بايد بوده باشند که فرامين را از طريق کانال ھای مخفی دريافت می

ش تابـنده گفتۀ وی  را در کــداند که نويس مراه کننده بوده  وی میـالً گـ  کام کتابۀبه نويسند) بروس لينگن(ن تھرا

خواھد سردمداران   سود برده میرابرت درايفوسھور ـاز ھويت شناخته و مشدھد از ھمين سبب  انعکاس می

 بسته اند  را  غير وابسته،  ملی و  مستقل CIAجمھوری اسالمی را که با ھزاران تسمه و   رشمه به  ساواک و 

   ] توخی –وانمود سازد 

کند  ديگری نيز کمک می ۀکتاب عالوه بر روشن کردن ريشه ھای جنگ  ايران و عراق به روشن شدن نکت

. وآن ھم اختالف ميان برژينسکی مشاور امنيتی  جيمی کارتر و سايروس ونس وزير خارجه امريکاست

برژينسکی ابتداء در صدد کودتای نظامی  برای  حفظ شاه بود ، اما سير حوادث در مدت کوتاھی نظر او را تغيير 

 تازه به قدرت رسانيده   تازه به قدرت رسيده نــه ؛ بلکه  [ رسيدهرژيم  تازه  به قدرت فکر استفاده از ه دھد و ب می

ھنری برشت به نويسنده کتاب  در .  افتد در برابر شوروی  می" کمربند سبز" برای ] توخی -شده از جانب امريکا

  : گويد  اين رابطه می
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. رود   به کاخ سفيد میبرای ديدار)   وزارت خارجه در امور خاور ميانهمعاون  (ھال ساندرزيک بار " 

خوشحال خواھی شد اگر  به تو  بگويم که ما در صدد ھستيم  روابط جديدی : "  من گفت ه وقتی از آنجا برگشت ب

توانيم ازنيرو ھای اسالمی عليه شوروی  استفاده  نظريه مطرح شده اين بود که ما  می" ، . " با ايران برقرار کنيم 

تواند عليه شوروی  کمربند بحران زا وجود دارد  بنابر اين يک کمربند اسالمی میتئوری اين بود که يک . کنيم 

   ." بوداين ديدگاه  از آن برژينسکی. بسيج شود 

در ابتداء  برژينسکی خواھان يک .  ريچارد کاتوم  بر افتادن شاه از نظر برژينسکی يک فاجعه بود ۀبه گفت

  .پينوشه  در ايران بود 

 صورت نگرفت در صدد بر قراری  اتحاد با نيرو  ھای اسالمی  در حال ظھور و از أله اما وقتی اين مس"

ھدف او ايجاد اتحاد ھمه . ھدف برژينسکی  به ھيچ رو وجود ثبات  در منطقه نبود . جمله جمھوری اسالمی افتاد 

  که می١٩٧٩ به تابستان.ناميد  می" قوس بحران زا" را کمر بند يا  جانبه ای عليه شوروی در منطقه بود که آن

-١٢-٢٣لوس آنجلس) ٢٤١صفحه ( ."کند برژينسکی به صداقت ضد کمونيستی خمينی اطمينان پيدا میرسيم 

٢٠٠٥«    

 از کتاب -  بودن آيت هللا ھا به شمول شخص خمينیCIAاز جمله ايجنت  – در پايان معرفی نکات مھم

“Robert Dreyfuss” در مرکز ديد خوانندگان محترم قرار ايد اين نکته را قای مرتضی محيط اين قلم بآ توسط

 ايران ١٣٥٧ پيشتازان انقالب ۀ که بعد از سرکوب وحشيانه و خاينان- مشاور امنيتی رئيس جمھور امريکا  :  بدھد

راستی از ه زند ، ب می" تأئيد" وی مھر "استقالل" بر - ينان پيدا می کند به صداقت ضد کمونيست بودن خمينی اطم

آيا عمليات   ؟ ست ن در اين بازی چيزی نمی داCIA و ارتباطش با   ونقش پنھانی خمينیCIA  ۀی  پشت  پردباز

CIA يکی از مغز ھای که ( جمھور امريکا ھایمشاور امنيتی رئيس مخفيانه سازمان داده می شد که ؛ حتا  آنقدر 

 ھم از )خلق ھای جھان  رنگين است در خون  دستانش می باشد ومتفکر سياست خارجی امپرياليزم امريکا

زمانی که تحصيالتش را در مونتريال ) برژينسکی(... کارتر و  مشاورپولندی تبار!موضوع بی خبر می ماند ؟

 علوم سياسی دوکتورايش را ۀھاروارد  شده در رشت) دانشگاه(  شامل پوھنتون ١٩۵٣ن رساند در کانادا به پايا

  ....  نمودندمی  CIA اين پوھنتون را ھر طوری  می بود وارد چنبر سازمان  از ديد اين قلم نخبه ھای. گرفت 

  

  ادامه دارد                                                                                                 

 

  


