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 ّفصل اول

  » دوستانمانۀوسيله انقالب ب«

گذارند و وارد ھای تھران را زيرپا میھای نو و براق اتوماتيک خود، خيابانگونه مانعی با اسلحهن بدون ھيچ امھاجم

حکومت خونين ترور شروع . ريزندشوند و اثرات رژيم شاه مخلوع  را پاره کرده و به دور میھای دولتی میساختمان

سرعت و بدون کنند، بهرژيم جديد خودداری می ارتش و رؤسای ساواک که از ھمکاری با ۀرتبافسران عالی. شده است

  بھمن٢٢ (١٩٧٩ بروریدوازدھم ف. اند به قتل رسيدهزدهھای فناتيک و جنون دستهۀوسيله محاکمه و بی سروصدا ب

  .سيس حکومت جمھوری اسالمی ايران را اعالم کرده استأ ت"خمينی"است، فقط چند ساعت قبل آيت هللا ) ١٣۵٧ ]دلو[

من اعتقاد دارم که مردم «: کند که  در يک کنفرانس مطبوعاتی با عجله خبرنگاران را متقاعد می"کارتر"، در واشنگتن

 برای دوستی با رژيم کارتر ۀبسياری از مردم از اظھار عالق» .شان را با ما حفظ خواھند کردو دولت ايران، دوستی

گير امريکا شده زياد مورد جھانی را که از انقالب ايران گريبانً اصال بحران کارتر ۀاما بياني. خونريز ايران شوکه ھستند

ّدار در تھران برای مدت کوتاھی  سفارت امريکا را اشغال چند روز بعد ھنگامی که گروه نقاب. دھدتوجه قرار نمی

هللا  اطراف آيت جماعت بنيادگرایۀوسيله  در مورد دوستی با رژيم، بکارترکردند و ھمه چيز را در ھم ريختند، گفتار 

 بيان خمينیآمد مقامات دولت کارتر به ديکتاتوری در حقيقت خوش.  و شورای انقالب او به کلی ناديده گرفته شدخمينی

» دوستان امريکا« خود معتقد است که رژيم مالھا در ايران به واقع کارتراست که تر از آن است و آن اينواقعيتی عميق
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 به طور عمدی و حساب شده و نه کارتردولت . اندقدرت رسانده  را بهخمينی دولت اوست که  وکارترخواھند بود، زيرا 

دولت کارتر .  کمک مالی کرد،، به گروھی که حرکت سرنگونی شاه را در ايران ترتيب دادندعملی سادهفقط با يک بی

گرفتن تا رساندن اسلحه و مھمات، از ، از تبليغات آماده سازی برای قدرت خمينیقدرت رسيدن ه در ھر قدم از راه ب

 معامالت پشت پرده با خائنين در ارتش شاه، تا التيام نھائی به شاه سرخورده و گزيده شده برای ترک ايران در جنوری

ای تا به اين شايد در طول تاريخ امريکا، از زمان استقالل  دولت امريکا تاکنون، ھيچ دوره. ، دست داشته است١٩٧٩

  . خيانت نبوده استحد پر از

 The)، "ِپال اردمان"اثر » ١٩٧٩سقوط «ھای جاسوسی مانند داستان واقعی انقالب ايران حکايتی است که داستان

crash of 79, P.Erdman( ۀفقط کافی است که به پشت درھای بست. آيددر مقايسه با آن خيلی ساده به نظر می 

ھای کنفرانس نوداخل اتاقھا و ساله ھای نفتی و صنعتی و نيز بو کمپانیھا مھمترين قدرتمندان مالی و صاحبان بانک

الملل در لندن  پادشاھی روابط بينۀھای برجستگان و نيز مراکزی مانند شورای روابط خارجی نيويورک و مؤسسکلوب

ھای  مرکز کش و قوسدر پشت پرده، ايران.  پی بردخمينینگاھی انداخت تا به عمق زد و بندھا برای به قدرت رساندن 

ھای ھای مالی و دوستانشان و نيز در بين سرويسالمللی است که ھنوز آتش آن در ميان صاحبان قدرت شرکتبين

ًتوان گفت که تقريبا گروه نسبتا کمی از سران  می. کشدمختلف اطالعاتی کشورھای ناتو، اسرائيل و خاورميانه شعله می ً

   Zbigniew"زبيگنيو برژينسکی"توان از در رأس آنھا می. سؤول سرنگونی شاه بودنددولت امريکا در اياالت متحده م

Brzeznski  ،رابط "جورج بال" وزير سابق امور خارجه و "سايروس ونس"از مسؤولين شورای امنيت ملی امريکا ،

 در "ھنری پريشات" و  "ديويد نيوسام"ھمچنين از . مخصوص برنامه ريزی ايران در شورای امنيت ملی امريکا نام برد

   در "ِچارلز دکن" و "ھرالد براون" سفير امريکا در تھران، "ويليام اچ سوليوان"ھمراه آنھا از  وزارت امور خارجه و به

 و "ستنزفيلد ترنر"و ادميرال  فرماندھی ناتو  از بخش"رابرت ھوايزر"نرال ج و "الکساندر ھيگ"نرال جپنتاگون، 

 طوالنی پژوھش و ۀھمچنين متخصصانی با سابق. توان نام بردرا نيز می) ِا.آی.سی(ن سيا  ازسازما"رابرت بووی"

توان افرادی مانند کردند، که از آن جمله میتحقيق در خاورميانه و ايران، زير نظر گروه مديريت نامبرده کار می

 از دانشگاه تگزاس "جيمز بيلی"شيکاگو،  از دانشگاه "ماروين زونيس" از دانشگاه پيتزبرا، R.Cottam "ريچارد کاتام"

 از دانشگاه جورج تاون "ماس ريکزوت" از دانشگاه پرينستون، و B.Lewis "برنارد لوئيز" و "ريچارد فالک"درآستين، 

-ِھای اطالعاتی انگلستان و نمايندگان سازمان مخفی اخوانھمراه گروه منتخبی  از کارآگاهاين گروه به. را نام برد

با » انقالب خمينی«عنوان رابط و ھمبسته با گروه سازماندھی ه ب) ١٣۵٧بھمن (١٩٧٩ تا ١٩٧٧ن، از سال المسلمي

، "رمزی کالرک"ھا  اين برنامهۀ کليۀرابط و سازمان دھند.  کار کردند کارترشورای امنيت ملی در کاخ سفيد و زير نظر

 شاه را در بغل گرفته ١٩٧٨يس جمھور امريکا در جنوری  رئکارترھمزمان که .  بودکارتردادستان کل امريکا در دولت 

) کارتر(کرد، دستياران و مشاوران او  بحرانی و ناآرام ستايش میۀدر خاورميان»  آرامۀجزير«بود و ايران را به عنوان 

  .ّای بودند که شاه متحد اياالت متحده را به مھلکه و آشوب انقالب بکشانندسرگرم برنامه

سرعت از نيروھای ه  امريکا بۀ تعدادی از مسؤولين دولت کارتر دريافته بودند که اياالت متحد١٩٧٧حتی درسال 

ژيک يکند ولی فقط تعداد انگشت شماری دليل ستراتاند، پشتيبانی می جمع شدهخمينیدور آيت هللا ه مخالف شاه که ب

  .دانستندارتباط دستگاه اطالعاتی امريکا با مشاورين خمينی را می

شد، در اختيار کارکنان خاصی گذارده می» نياز ضروری«ًالعات در اين مورد کامال مخفی و فقط بر اساس اط

برای آنان، واضح . اطالع بودندًبا به طور کامل از جريانات بیيکارمندان عادی وزارت امور خارجه، پنتاگون و سيا تقر

ژی ژئوپليتيک عليه اتحاد يمين بايد به عنوان بخشی از ستراتالمسلِبود که ارتباط برقرار کردن بين کاخ سفيد و اخوان
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ای که سال امثال شايعه. ًجماھير شوروی محسوب شود، ولی مثال برای افراد زودباور، داليل بی اساسی شايع کرده بودند

زودی ه ات، بکه شاه در اثر سرطان، با وجود معالج  در بين کارگزاران سازمان سيا در واشينگتن، مبنی بر اين١٩٧٨

 جانشين عادی، اين شکاف ۀوجود خواھد آمد، که به آسانی با پروسه ُخواھد مرد، و با مرگ او شکاف رھبری در ايران ب

وجود خواھد آمد، سازمان سيا براين باور است که شوروی ه از اينرو با ھرج و مرجی که در ايران ب. پر نخواھد شد

بايد با مخالفين شد که اياالت متحده میبراين اساس، گفته می. ان استفاده خواھد کردًاحتماال از بحران برای دخالت در اير

ی اين ئھاداستان.  اول، نيروھای مذھبی ھستند، برای جايگزين کردن  دولتی با ثبات وارد مذاکره شودۀشاه، که در درج

 نيمه پنھان امريکا با نيروھای راديکال  که کم کم متوجه روابط چنينی، کارمندان عادی بوروکراسی دولت امريکا را،

ًمردم امريکا اما، کامال از جريانات بی خبر گذاشته شده بودند. کردشدند، قانع میمذھبی مخالف شاه می نيروی اصلی و . ّ

 "زبيگنيو برژينسکی"عليه اتحاد جماھير شوروی، رئيس امنيت ملی » کارت جنبش اسالمی«ّمغز متفکر در کاربرد 

بھترين سنگر عليه کمونيسم است، » بنيادگرائی اسالمی« خود را بر اين اساس که ۀ نظريبرژينسکی ١٩٧٧ سال از. بود

  .ًعلنا اظھار داشت

ای با نيويورک تايمز، اظھار داشت که واشنگتن بايد از قدرت گرفتن  پس از انقالب ايران، در مصاحبهبرژينسکی

 پشتيبان ۀعنوان يک ايدئولوژی، در تضاد با نيروھای بالقوه کند، زيرا اسالم ب نيروی اسالم در خاورميانه استقبال ۀدوبار

ً دقيقا سه روز بعد از به گروگان گرفتن پنجاه و سه امريکائی در  برژينسکینظر.  خاورميانه استۀشوروی در منطق

 نسبت به  برژينسکیچهاگر . تأکيد شد١٩٧٩ نومبر ٧، در کارتر سخنگوی مطبوعاتی "جودی پاول" ۀوسيله ايران، ب

ّموثق بودن شرايط سياسی خاورميانه براساس گزارشات رسيده آشنائی زيادی نداشت، اما ھميشه خود را درگير استفاده 

ھای  کشيشۀوسيله گيل باو در دانشگاه مک. عنوان ابزار جنگ سياسی کرده استه ھای مذھبی، باز مذھب و فرقه

علت ه که بطوریه داند، بی سياسی خود را در اين زمينه خيلی نزديک به آنھا میمحافظه کار آموزش ديده و روش فکر

فکر آنھا شناخته  و عضو افتخاری آن جامعه و ھمپولند فيودالی ۀت حاکمأعنوان عضو ارتجاعی ھيه اش، ب فکریۀزمين

 ۀوسيله حتمال يک قيام را ب پتانسيل ابرژينسکیکه موج آزاديخواھی در اروپای شرقی اوج گرفت،  به محض اين . شد

از اين جھت برای او آسان بود که به قدرت . بينی کردبررسی و پيش) ھای محافظه کار سياسیمسيحی(ھا جسوويت

   .بينی کندھای وابسته به اخوان المسلمين را در کشورھای خاورميانه نيز پيشرسيدن تعدادی از دولت

در کشورھای آسيائی و  »کارت چين«کارگيری ه ان اروپای شرقی در آسيا و بھا و تبعيدياو از زندگی مجلل جسوويت

ھای خصمانه  ارتشۀوسيله ًگيرد که شوروی از نظر ايدئولوژيک عمال بالمسلمين نتيجه میھمکاری بالقوه با اخوان

 وری مال ھدفمند بھرهژی، منافع تاکتيکی زيادی دارد، اما احتيگرچه از نظر برژينسکی اين سترات. محاصره خواھد شد

رئيس شورای امنيت ملی امريکا محاسبه کرده  . سال بعد در نظر گرفته شده است٢٠ تا ١٠از آن، پس از گذشت زمان 

 تسليحاتی و جنگ اقتصادی، اتحاد ۀ مسابقۀتدريج تضعيف شده و در نتيجه که در اين مدت زمان اتحاد جماھير شوروی ب

 منتشر ١٩٧٩ژيکی که در سال يبر طبق بررسی سترات. اھد شد و فرو خواھد ريختجماھير شوروی از ھم پاشيده خو

ھای مسلمان خارج از شوروی و در مرزھای جنوبی آن، کمک شد، وفاداری شھروندان مسلمان شوروی به سازمان

ھای  و در صورت بروز يک جنگ فراگير، با کاربرد سالح مھمی در فروپاشی اتحاد جماھير شوروی خواھد کرد

  . می درگيرخواھد بودوات

ياھای مخرب در ذھن خود، سرپرستی ؤ، با در سر پروراندن اين چنين ربرژينسکیرئيس شورای امنيت ملی امريکا،  

را » ھای شورویاثرات احتمالی تجديد حيات حکومت اسالمی مسلمانان جمھوری« مخصوص مطالعه و پژوھش ۀکميت

 و يک  اندًھای شوروی يا تقريبا يک چھارم جمعيت شوروی مسلمان ميليون نفر از جمھوری۵٠حدود . به عھده گرفت
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. باشد ين رشد جمعيت را در آنجا دارا میپژوھش در لندن نشان داده که جمعيت مسلمان شوروی دموگرافيکی سريعتر

ھا را گزارش کرده، بسياری از مسلمانان شوروی مخفيانه به فرقه و براساس گزارش تايمز لندن، که اين نظرسنجی

گران باتجربه و محافظه کار به  اکثريت تحليلۀوسيله اين ادعا ب. اندالمسلمين وابستهسازمانھای صوفی مذھب و اخوان

  .يده استاثبات رس

 مخصوص شورای امنيت ملی امريکا، مخفيانه ۀ انقالبی عليه شاه شدت يافت، کميتۀ، وقتی مبارز١٩٧٨اما در دسمبر  

-ھای راديوئی مربوط به سيا ساعات پخش اخبار خود را به زبانھای مناطق مسلمانسرعت ايستگاهه تصميم گرفت که ب

 برژينسکیِ روابط خارجی سنا را مطلع کردند که ۀات دولت کارتر کميتماه بعد مقام. نشين جماھير شوروی افزايش دھد

. درخواست کرده است» علت اھميت و تأثير سياسی آن در بسياری از مناطق جھانه  را ب« ی جھانی اسالم بنيادۀمطالع«

 اسالم ۀ اطالعاتی را برای بررسی عميق پديدۀًرسما سرپرستی کميت « برژينسکیبراساس گزارش واشنگتن پست

   . عھده گرفته در مناطق مسلمان نشين ب» بنيادگرا

او در اوج انقالب . کار برده  را در مورد تمام خاورميانه ببرژينسکی» کارت سبز اسالمی«به تدريج سياست امريکا 

 خاورميانه و ۀفريقا گرفته تا کليا خاورميانه از شمال و شرق ۀکه سرتاسر منطق  مشھور خود مبنی بر اينۀعليه شاه، بياني

  . را منتشر کرد،است» کمان بحران«ًترکيه، ايران، و پاکستان تماما يک 

، که صنايع )فارس( اتحاد جماھير شوروی را مسؤول بازی قدرت برای تسلط به منابع نفت خليج برژينسکیدر آن بيانيه

  .غرب به آن وابسته است، دانست

در حقيقت بيشتر تحليل . کند را عليه شاه پشتيبانی میخمينیھم، طور جدی باور نداشت که مسکو ه اگرچه ھيچ کس ب

وجود ه  اين تصور را در ذھن ببرژينسکیّ اما -خواست که شاه در قدرت بماندکردند که مسکو میگران سياسی فکر می

داد سازمان قرار«خواھد قدرت خود را در اقيانوس ھند گسترش داده تا بدينوسيله تأسيس آورد که شوروی می

.  جديدی نبودۀالبته اين ايد.  را پيشنھاد کندMiddle East Treaty Organization (METO)» ميتو«يا » خاورميانه

در  »لیحشرکت بزرگ مشروبات الک«"سيگرام" رئيس صھيونيستی شرکت Edgar Bronfman نفمانوِادگار بر"

 در برونفمان. ّش دوباره مورد توجه قرار گيردنيويورک تايمز درخواست کرده بود که پيشنھاد» ستون ديدگاه«بخش 

 "َوالتر مندل"رک و معاون رئيس جمھور ا از نيوي"جيکوب جاويتز"مطلبش نوشته بود که او ديدگاه خود را با سناتور 

ان عنوه که اين پيشنھاد ب پس از اين.  دولت ترغيب شود که اين ايده را دنبال کندۀوسيله  ببرژينسکیدر ميان گذاشته که 

  . عالی قرارداد کمپ ديويد انجاميدجلسۀ به ١٩٧٨ کاخ سفيد تصويب شد، سپتمبر ۀوسيله يک کار پژوھشی ب

ه عنوان اولين کشورھائی در نظر گرفته شدند که سازمان ناتو از طريق آن دوکشور قدرت خود را به مصر و اسرائيل ب

 فوق، ميتو، در ابتدای شروع ۀبرطبق ايد. ظر گرفته شده بودعنوان رابط بعدی در نه ايران ب. داخل خاورميانه مستقر کند

المسلمين در کشورھای اسالمی خاورميانه و ِ شعبات اخواندۀ غير رسمی بود که بيشتر ھمکاری را به عھۀيک عھدنام

توانند عنوان عامل اساسی در نظر گرفت که میه المسلمين را بِ اخوانبرژينسکی. سازمان جاسوسی اسرائيل قرار داد

  .متصل نمايند» کمان بحران« خاورميانه را به اين ۀھای درماندرژيم

 ۀ در مخفی کردن پشتيبانی امريکا و علنی ساختن پشتيبانی دولت چين از مبارزبرژينسکیژی اسالمی يکمال سترات

- ، چريک»ی در ايرانانقالب اسالم«با پيروزی . کردندھای مسلمان افغان بود که از پاکستان و ايران حمله میچريک

ھای ًالمسلمين که متفقا عليه دولت افغانستان طرفدار شوروی بودند، طبق گزارشِھای بنيادگرا و جنگجويان اخوان

ھای نظامی زيادی ھا پيروزیھای زياد مالی دولت امريکا، اين گروهبرژينسکی، رئيس شورای امنيت ملی، با کمک

  .کسب کردند
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 نخست وزير "امين"انگيز نيروھای اسالمی عليه رژيم افغان از دورنمای پيروزی حيرت، اکنون سرمست برژينسکی

. ، پيشنھاد جھاد در افغانستان را نمود١٩٧٩ نظامی شوروی در اواخر سال ۀ شوروی، و با وجود عاليم حملۀوابست

ه ورای امنيت ملی امريکا، ب و شبرژينسکی درآمد، ء اجراۀ شوروی به مرحلۀوسيله باالخره وقتی اشغال افغانستان ب

ًاما احتماال در خفا اين حمله برای دولت امريکا يک خوشامد بود. ظاھر شوکه شدند ه زيرا اکنون واشنگتن فرصتی ب. ّ

عنوان ه  رسمی واشنگتن، بۀ کشورھای اسالمی را عليه اتحاد جماھير شوروی که در بيانيۀدست آورد که ايران و بقي

 اين مھم نبود که متحدان مسلمان او سفارت امريکا را در برژينسکیبرای . ّشد، متحد کنند میدشمن اصلی اسالم معرفی

 به آتش ادر پاکستان و ليبيرا ھای امريکا اند و سفارتخانهاند، و ديپلماتھای امريکا را گروگان گرفتهتھران اشغال کرده

  .اندکشيده

 خاتمه نيافت و  برژينسکیRasputin» راسپوتين«تراتژيک  سی با سناريوخمينیو، راز انقالب اسالمی رھره ب

جای مسبب اصلی يعنی شورای ه ّکردند، شاه اما، بھمينطور که بنيادگراھای اسالمی آخرين روزھای شاه را شمارش می

ايران ھای خارجی قيام کنندگان در عنوان محرکه سی را ببیامنيت ملی امريکا، متحد آن يعنی شرکت نفت انگليس و بی

خوبی را که اليگارشی انگليس در دستش قرار داده بود، به» کارت اسالمی «برژينسکیاکنون . کرد و محکوم میءافشا

 ۀاين خانواد. اند بدون ھيچ مخالفتی بر بريتانيا حکومت کرده١۶۶٠حکومت پادشاھی انگليس از سال . کردبازی می

سياست . انددانسته ان فئودال اروپائی و منافع مالی وابسته به آنھا می مرکز فرماندھی برجستگۀسلطنتی خود را به مثاب

- مطالعات ستراتژيک بينۀالملل و مؤسس پادشاھی روابط بينۀسيستم اليگارشی در انگليس، در مؤسساتی مانند مؤسس

جی در نيويورک و ھای صاحب نام و با پرستيژی مانند شورای روابط خارالمللی، و نيز در اياالت متحده در سازمان

  . شدريزی و رھبری میانستيتو اسپن و نظاير آنھا فرموله و برنامه

داد و پس از آن به  ِ ، يعنی دورانی که بشريت  خود را از ميان گل و الی عقب ماندگی نجات می"چارلزاول"از دوران 

ّ اروپا در کشورھای يک مليتی با ھای اشرافیّوری روم انجاميد،ھميشه جدی ترين خطرمتوجه فاميلتسرنگونی امپرا

آنطور که انقالب امريکا ثابت . ّرھبری آن که مصمم به پيشرفت زندگی شھروندان و اقتصاد کشور بوده، رخ داده است

ھای اليگارشی فاميل. ّ تحميلی را تحمل نخواھد کردۀوجه رژيم سلطنتی  عقب ماند ھيچه کرده ب تحصيلۀکرد، جامع

ھا و حتی قرنھا عقب ھا، بلکه به دھهھا عقب افتادگی ملتھا و سالی ماندن در قدرت نه فقط به ماهّانگلستان اما، برا

ای خواھد بود که در آن گذاری جمھوری اسالمی ايران دورهبدين جھت برای آنھا پايه. کنندّماندگی ملتھای ديگر فکر می

ھا و لندیاھای بريتانيا مانند ايتاليائی ھا و ھيستوکراتار. بنيادگرائی دينی و جھان ضد علمی به ظھور خواھد رسيد

 طبقاتی ھميشه بين اشراف و ۀاند که از جنبشرکای ديگرشان در کشورھای ديگر اروپا نسل اندرنسل به اين اعتقاد رسيده

 نيز  و وظايف ھر کدام ھا از طرف ديگر ارتباط طبقاتی وجود داردِرھبران دينی از يک طرف و بردگان و سرف

، که بنياد صلح او در به قدرت رساندن خمينی کوشش "برتراند راسل"ُدر اينجا به درستی بايد از لرد . مشخص شده است

. کنيم نگاھی اجمالی داشته باشندھا صحبت میّزيادی کرده است، نقل قول کرد، تا خوانندگان به طرز تفکرھائی که از آن

 آينده چنين ۀ دربارImpact of science on society» ثر علوم بر جامعها« در کتاب ١٩۵١برتراند راسل در سال 

ثير زيادی برای أجنگ تاکنون ت. شود نفر افزوده می۵٨٠٠٠ای ھم اکنون به جمعيت جھان در ھر ده دقيقه«: گويدمی

 از اين جھت  و افزايش جمعيت در ھر دو جنگ جھانی ادامه يافته است، جنگ، بنابراين کاھش جمعيت نداشته است

ًاما، احتماال يک جنگ بيولوژيک برای کاھش جمعيت جھان بيشتر م. يوس کننده بوده استأم اگر . ثر خواھد بودؤّ

که جھان بيش  توانند آزادانه زاد و ولد کنند، بدون اينطاعون در ھر نسل يکبار در جھان شيوع پيدا کند، بازماندگان می

رھا به نحوی ناراحت کننده و سخت خواھد بود ولی چه اشکالی دارد؟ در واقع افراد  کاۀالبته ادار. از حد پرجمعيت شود
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مراکز شھری و صنعتی در چنين حالتی، متروکه و . اندتفاوتًبافکر نسبت به خوشحالی مخصوصا خوشحالی ديگران بی

ون وسطائی خود برخواھند اند، به زندگی سخت روستائی گذشتگان قر آنھا اگر ھنوز زندهۀويران خواھند شد، و سکن

چون رژيم خمينی اقتصاد ايران را به . حکومت اليگارشی انگلستان رژيمی مانند رژيم خمينی را احتياج دارد»  .گشت

خرابی شھرھا و برگشت و تبديل ايران . ّنابودی کشانده و بسياری از شھروندان رابه نيروھای مخرب تبديل کرده است

دستور خمينی، ه می بوفسخ انرژی ات.  به کشورھای صنعتی و پيشرفته، ھنوز ادامه داردبه کشورھای عقب مانده نسبت

ھای صنعتی عنوان مدلی برای کشورھای در حال توسعه، بلکه حتی برای دولته توسط رژيم سلطنتی بريتانيا نه فقط ب

 رژيم سلطنتی انگلستان، در ژی ژئوپليتيک برایيھرگونه تاکتيک و سترات. غرب نيز، مورد ستايش قرار گرفته است

ّاما اين پروژه ممکن است که بسادگی آمال ناھنجار تاريخی . ّتحليل نھائی برای ھدف ابقای دراز مدت سلطنت بوده است

که دستگاه سلطنتی بريتانيا سياست  اند برآورده نکند، در حالیای از مردم را که مدتھاست به فراموشی سپرده شدهطبقه

به نظر سياست مداران رژيم . اندطائی خود را به گروه برنامه ريزان دولت امريکا تحميل کردهھژمونی قرون وس

آزاد «و » حفظ محيط زيست«، »رشد صفر مطلق«، » مافوق صنعتی«ۀ سلطنتی انگليس، سياستی که شعار جامع

سياست کاربرد قرون تاريک . ّ فکری و ضد فرھنگی استۀدھد ، يک سياست غيراخالقی و نابودکنندرا سر می» انديشی

 ۀً دولت کارتر، رسما برای تشکيل شورای روابط خارجی ھمخوانی داشته و نتيجۀ با سياست آيند١٩٧۵بريتانيا، در سال 

 مجلد بوده که در اين پروژه افرادی نظير سايروس ونس، ٣٠ آينده، در ۀ، در مورد رشد دھ١٩٨٠ سال ۀآن انتشار پروژ

ت أًاين افراد بعدا جزء ھي . براون، زبيگنيو برژينسکی، لسلی ژلب، و غيره شرکت داشتندآنتونی سولومان، ھرالد

   .ھمراه او به واشنگتن رفتنده  شده و ب١٩٧٧مديريت کارتر در سال 

 ادامه دارد


