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  گروگان نزد خمينی
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  : مترجمۀاشار

  ستھا از مترجم اتمام توضيحات و پانويس.    ١

د مترجم از تمام مطالب نوشته شده در کتاب ئيأ تۀباشد و نشانً کتاب لزوما نظر و ديدگاه مترجم نمیۀنظر نويسند.   ٢

نام ه جو و تالشی است در نشان دادن چگونگی ظھور بال و مصيبت خمينی در ايران ب و نيست و فقط پژوھش و جست

  .انقالب اسالمی

ر و دست بردن در متن با يي کتاب در نشريات ديگر بدون تغۀاپ و انتشار بخشی و يا کلياستفاده از مطالب کتاب و چ .  ٣

  .ذکر منبع، بالمانع است

   

 فھرست

   مترجمۀمقدم

  پيش درآمد نويسنده

  » دوستانمانۀوسيله انقالب ب«ّفصل اول  

  »چگونه انگليس شاه را سرنگون کرد«فصل دوم  

  »خيانت در واشنگتن«فصل سوم  
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  »ِهللا نادان ساواکآيت«م فصل چھار

  »نقشه انگليس عليه اسالم: ١المسلمين بخش ِاخوان«فصل پنجم 

  »مصر مرکز فرماندھی: ٢المسلمين بخش اخوان«فصل ششم 

  » خطر آشکار: ٣المسلمين بخش اخوان«فصل ھفتم 

  »امريکاالمسلمين در اخوان«فصل ھشتم 

  » عصر  تاريکی جديدۀدر آستان«فصل نھم 

  »کيم فيلبی: عامل شوروی«م فصل دھ

  

  : مترجمۀمقدم

 و انگليس روشن شده است که استفاده از نيروھای اسالمی وابسته به غرب امريکاس آنھا أھای غربی و در ربرای دولت

خواھی و استقالل و پيشرفت در کشورھای يادگرا برای سرکوب مبارزات آزاديخصوص نيروھای اسالمی بنه ب

ای است که از زمان استعمار انگليس در کشورھای تحت استثمار و اين تجربه. يله و ابزار استخاورميانه بھترين وس

. شودکار گرفته شده است و حتی امروز در قرن بيست و يکم نيز از اين وسيله استفاده میه عقب نگه داشته شده ب

 گران ۀ الزم است از اين تجرب، ما ايرانۀعکشان و نيروھای متعھد و آگاه مبارز جامزحمتساير کارگران و بر بنابراين 

ھا و بلکه صدھا سال عقب ماندگی و استثمار و تاراج منابع کشور و به نابودی کشاندن نيروھای مادی و که به قيمت ده

فکران کشور ما تمام شده است، ھا نفر از بھترين جوانان و روشنمعنوی و قتل و کشتار و آوارگی و مھاجرت ميليون

ھای مذھبی با درايت و تالش و صبر و ھا و قيام افراد و اقشار مملکت را از نتايج تلخ جنبشۀبرت بگيرند و کليدرس ع

گونه جنبش و حرکت و انقالب دينی ن به مردم و کشور را بشناسند و دوباره گول ھيچابردباری تمام آگاه سازند، تا خائن

  . ما ننمايندۀھای ستمديد دشمنان خلقۀوسيله ودی بيش از پيش برا نخورند و مردم کشور را درگير وابستگی و ناب

سازد که خوبی روشن میه گذرد، از اين نظر مھم است که ببرگردان اين کتاب که بيش از سی سال از چاپ اول آن می

ثمار بيشتر برای استاش و  و متحدان غربیامريکاکه در خاورميانه برای تسلط بيشتر » کارت اسالمی«دکترين کاربرد 

 فروپاشی شوروی و کشورھای ً آن در ايران و نتيجتاۀثر بوده و تجربؤکار گرفته شده بسيار مه منطقه بکشورھای اين 

در )  آن آمدهۀ کتاب که در ديباچۀخالف نظر نويسند(ھای پس از آن متحد آن باعث شده که نه تنھا دولت ريگان و يا دولت

ثر باشند، بلکه با زد و بندھای پشت پرده ؤدست مردم ايران مه  ب"خمينی" رھبری به» جمھوری اسالمی«نابودی رژيم 

داری اسالمی وابسته به  حکومت سرمايهی و جمھوری اسالمی مالھا، تداوم و ابقاامريکاو شعارھای توخالی دو رژيم 

اشغال علنی کشورھای حتی برای » کارت سبز اسالمی«غرب را تقويت کرده و در بسياری موارد ديگر از دکترين 

فريقا نظير افغانستان و عراق و مصر و ميليتاريزه کردن منطقه در قرن بيست و يکم نيز اديگر در خاورميانه و شمال 

  . کننداستفاده کرده و می

اند و دوستان و عزيزانی که مشوق من برای ترجمه و برگردان و ويرايش اين کتاب بوده  آشنايان،ۀدر خاتمه از کلي

ھم چنين از . اند نھايت تشکر و سپاسگزاری را دارم که در تايپ و ويرايش مطالب کتاب با من ھمکاری کردهانیکس

 بسيار سپاسگزارم که اين اطالعات مھم در مورد چگونگی سرنگونی شاه و روی کارآوردن خمينی "رابرت دريفوس"

مندان قرار داد و ه  و ساير عالقامريکا اختيار مردم  را تھيه و تنظيم کرده و درامريکاتوسط امپرياليسم انگليس و 

را ترجمه کرده و در اختيار مردم ايران و فارسی زبانان  خوشحالم که اينجانب  برای ثبت در تاريخ ايران توانستم آن

  .، قرار گيرد"رابرت دريفوس" کتاب، ۀد و خوشحالی نويسندئيأاميدوارم که اين کار  مورد ت. جھان قرار دھم
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  اه استفاده از  کتاب برای مردم امريکا ر

 را در به زير امريکا نوشته شده، نقش کارتر رئيس جمھور ١٩٨٠ خمينی که در تابستان نزدمطالب کتاب گروگان 

       .دھد خمينی نشان میۀوسيله کشيدن شاه از قدرت و ربودن آن ب

يت سياسی مردم مسؤول، وظيفه و ١٩٨١ جنوریاکنون، در . مند به دانستن آن ھستندداستانی که مردم، بی صبرانه عالقه

تکرار چنين اشتباھاتی که در زمان دولت  ست که پس از آگاھی از اين حوادث، دولت جديد رونالد ريگان را ازامريکا

ده ّوقوع پيوسته است، بر حذر داشته، و نيز فرصت مناسبی است که کليت رژيم خمينی دراين سال از بنياد کنه کارتر ب

   .١دور ريخته شود و يک دولت درستکار و سالم جايگزين آن گردده شده و ب

مندان اين کار مھم اين است که  من به عالقهۀبنابراين توصي.  بستگی داردامريکاالبته، اين مھم به خواست شھروندان 

 شھر خود بفرستند، و نيز از کتاب ۀرا برای نماينده کنگر دو جلد از اين کتاب را خريداری کرده تا يکی از  آن،ھرکدام

 و از روزنامه فروشھای  فروشی ھای محل سکونت خود درخواست کنيد که اين کتاب را دسترس عموم مردم قرار دھند

  .را مطالعه کرده و به مشتريان خود معرفی کنندسرمحل بخواھيد که آن

 رژيم خمينی را، امريکال نخواھند کرد که دولت  تحمامريکاين دولت در واشنگتن بدانند که مردم مسؤولبگذاريد که 

  .رژيمی بيش از يک دولت غيرقانونی و يک ديکتاتوری محض، که عين واقعيت است، بداند

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

انيان  را در ھمراھی با جامريکاھای پس از او منافع دولت ه تنھا دولت ريگان، بلکه تمام دولتنبينيم که سفانه میأ مت.١

وپنج سال گذشته ماليان ھم خواسته و  جمھوری اسالمی دانسته و در تمام اتفاقات و حوادث تلخ سیۀنشانده و وابستدست

  اندھم ناخواسته شريک بوده
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  )رابرت دريفوس (-پيش درآمد نويسنده

 به من پيشنھاد ٢»س ريويواگزکتيو انتيلجن «ۀ، مؤسس و سردبير نشري١ الروش-  اچ- ليندونۀوسيل نوشتن اين کتاب به

که  به اميد اين.  از سوی حزب دموکرات بودامريکا کانديدای نامزد انتخاباتی رئيس جمھوری ١٩٨٠شد، او در سال 

  . تأثيرگذار باشد٣امريکامطالب اين کتاب در آموزش سياسی مردم 

عنوان يک بنيادگرای زشت ه ی را بالروش، شايد، بيش از ھر شخصيت ديگری، موفق شده است که ماھيت آيت هللا خمين

، خمينی را  متحد در مللامريکا و اين در زمانی است که سفير   معرفی کندامريکاًو کريه و اخالقا مخرب، به مردم 

عنوان ه کش اطراف خمينی را بھای چاقوکش و آدم، گروهامريکا و کارتر رئيس جمھور  ناميدحضرت امام مقدس می

-رفتار و منحرف خطاب می توز و بدناميد، اما الروش، خمينی را يک پيرمرد فاسد و پليد و کينهمی» امريکادوستان «

حال چطور . اصليت خمينی نيز خودش مورد سؤال است. ای با دين واقعی نداردوجه رابطهھيچکرد، که اسالم او به

ھای خبری نيز ھا و رسانه کند؟ روزنامهممکن است که يک مالی مشکوک مرتجع بتواند  شاه قدرتمند ايران را سرنگون

حتی مقامات . طور ناگھانی آشکار شدبه نظر بسياری خمينی به. اندھيچ اطالعی در مورد اصالت خمينی به ما ارائه نداده

اند که چطور انقالب اسالمی ايران دستگاه  رژيم شاه که به طور ناگھانی مجبور به تبعيد شدند، در تعجبۀرتبعالی

که  ًخود شاه ھم حتی در واقع اصال متوجه نشد که چگونه اين اتفاق رخ داد، تا اين. شاھی ايران را سرنگون کردپاد

ھای سری که خمينی اما در حقيقت از نظر نويسندگان اين نشريه آن برنامه. را خواند» اگزکتيو انتيلجنس ريويو «ۀنشري

  .ًکرد، اصال سری نبودرا برای کسب قدرت ياری می

جنگ درگير بين نمايندگان عوامل قرون تاريک «کليدی که به اصطالح رمز قفل انقالب خمينی است، از ديدگاه الروش 

 که خواھان رشد و پيشرفت بی حد و مرز صنعتی و تکنولوژی ئیر در قرن بيستم از يک سو و آن نيروھاضحاۀ گذشت

ًگويد که مطمئنا نفوذ عوامل قرون گذشته در قرن می» الروش«. »عصر جديد در سراسر جھانند، از سوی ديگر بود

ن توسعه ا در مورد مخالفئیھاکس پوشيده نيست، زيرا چندين قرن است که دستگاه اليگارشی بريتانيا دروغبيستم، بر ھيچ

ّ که مخصوصا از عقب ماندگی ملتھا پشتيبانی میئیھای مذھبی و آنھا فرقهۀوسيله و پيشرفت ب  .استپخش کرده کنند، ً

را به ميان اقتصاددانان رواج » علم دسمال« که –لتوس علوم اجتماعی ، مانند پارسون مااقتصاددانان و نيز دانشمندان

کنند که علم و تکنولوژی برای بسياری از جوامع در ای به قرن ھفدھم، بحث و مجادله میگرد زنجيرهداد، در يک عقب

  ثابت و ۀھای کشاورز پرجمعيت چينی تنھا نمونی نيمه فئودالی خانوادهبرای آنان، مدل زندگ. حال توسعه مضر است

آل کشورھای در حال  ايدهۀاساس دستگاه حکومتی انگليس و پيروانش، کشور چين را نمونبراين ۴.پايدار اجتماعی است

قرن بيستم در ايران  واز اين جھت  دولت بريتانيا، آمدن حکومت آيت هللا خمينی را در  دانند جھان سوم میۀتوسع

ًکه چگونه دقيقا انقالب ايران  وقت انبوه اطالعات، در مورد اين ساده قابل فھم شود، آنۀزمانی که اين ايد. پشتيبانی کرد

در حقيقت خمينی انقالب را پايه ريزی نکرد، بلکه او از خارج از . وقوع پيوست، به آسانی قابل فھم وتحليل خواھد شده ب

  خمينی مانند داستان . ان رھبر و پيشقدم برای برگشت دادن ايران به قرون گذشته به سرير  قدرت نشانده شدعنوه ايران، ب

1. Lyndon H. LaRouche 

2. Executive Intelligence Review  

  در مورد انقالب اسالمی ايران. ٣

   .  ميليون را برای ايران داده است١۵٠عنوان رھبر ايران پيشنھاد ازدياد جمعيت به مرز ه ای باکنون خامنهھم. ۴

5. Wizard of OZ 
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   نگون بختئیای است که با ظھورش  بسياری از جمعيت روستا يک جادوگر عمامه سر باد شده5خيالی  ويزرد آو آز 

 به ريزی شده دستگاه اطالعاتی ارتش بريتانيا برنامهۀوسيله او ب. جوانان ساده دل را گول زد و تحريک کردايران و 

 .قدرت گماشته شد

 دولت کارتر در ھمکاری با دولت انگليس برای گذاردن خمينی ۀنگار نقش خائنانکتاب حاضر شرح داستان و نيز واقعه

ھای قدرتمند و هللاکه به آيترا  امريکا ستون پنجم در ۀاين نوشته در نظر دارد که افراد برجست.  قدرت استۀبر اريک

برای رسيدن به قدرت در  امريکاالمسلمين در قبل و پس از گروگان گيری و اشغال سفارت انِنيروھای آنھا، يعنی اخو

 . نمايد و تحت تعقيب قرار دھدءاند، افشاتھران کمک  کرده

ه خاطر به بنابراين تا زمانی که جيمی کارتر، زبيگنيو برژينسکی، ھنری کسينجر، رمزی کالرک، و سايروس ونس، ب

تا زمانی که تمام . اش عمل نکرده استً اين کتاب کامال به وظيفهۀند، ھنوز نويسنده افتاددان نيزن بهقدرت رساندن مالھا،

اش در خاورميانه، تا مراکز فرماندھی آنھا در المسلمين در سرتاسر جھان، از مراکز مخفی تروريستیِسازمان اخوان

سی دستگير دیشھور مانند دانشگاه جورج تاون در شھر واشنگتنھای مو و مالتا ، تا پشتيبانان آنھا در دانشگاهيلندن، ژن

  .نام خمينی در امان نخواھند بوده نشده و از ميان برداشته نشوند، کشورھای مسلمان در جھان از بيماری خطرناکی ب

» يجنس ريويواگزکتيو اينتل «ۀخواھم از ھمکاری با ارزش و قابل توجه تمام دوستان و ھمکارانم در نشريدر خاتمه می

 ھای با اين نشريه، مفتخرم که از دستياری و تجزيه و تحليلۀعنوان مدير بخش خاورميانه من ب. نھايت قدردانی را بنمايم

ھای با ارزش ھمکارم، تيری لمارک ًضمنا از کمک. مه ا مند شدُارزش مارک بردمن، جوديث وير، و نانسی کوکر بھره

  .نھايت قدردانی را دارم» آر- ای-ِا «ۀاروپا برای نشري بخش خاورميانه در مسؤولمدير 

» آر.ایِ.ا «ۀوايت، سرپرستان بخش سياسی و اطالعاتی نشري.آر.ُخواھم که از کريتن زوکاس و کريستفرخصوص میه ب

  .ھايشان سپاسگزاری کنمھا و پشتيبانی ھويس، برای تمام ترغيبِليندا د» فرانکلين ھوس«و ويراستارم در 

  ١٩٨٠مبر  نو٧رمن دريفوس، رابرت کا: رکنيويو

 ادامه دارد

 
 


