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  :به ادامۀ گذشته

اقتصاد جھانی بود، در اين پروژه ھيچ کوششی درجھت » ھم پاشيدگیل از وکنتر «١٩٨٠ ۀ دھۀ اصلی پروژۀبرنام

 و مرگ و ميری که اين سياست به مردم جھان وارد خواھد  پنھان کردن قحطی و گرسنگی، ھرج و مرج اجتماعی،

 نشده بود، توضيح داده است که سيستم اقتصادی و مالی  علنی١٩٧٩ که تا سال ١٩٨٠ ۀ دھۀبرنام. کرد، نشده است

ھای کليدی مانند انرژی، واگذاری اعتبار مالی،  بخشکنترولّر و تحول کلی دارد که بر طبق آن ييھان احتياج به يک تغج

و پيشنھاد شده است که اعضای ناظر اين پروژه تيمی از . گيرد ، تحت نظارت يک مديريت جھانی قرار میئیو مواد غذا

ھدف اين سازماندھی دوباره، جايگزينی .  خواھند بودمريکائی و انگليساھای ھای نفتی چند مليتی و بانکمديران شرکت

ھای جدا  نخست، جھان را به نواحی يا بلوکۀباشد که در مرحلالمللی پول میّ ملل متحد و صندوق بينۀوسيله ّاين ملتھا ب

 ۀرتری خواھد يافت و ناحي انگليس بۀبدين ترتيب که در يک ناحيه پوند سترلينگ ورشکست. کنداز ھم پولی تقسيم می

ه  و بخشی ھم برای دينار عربی و بجاپانِ، و قسمتی ھم ين امريکار ال از جھان فرانک فرانسه، و بخش ديگری دیديگر

وجود خواھد آمد، و صندوق جھانی پول به عنوان واسطه مابين اين نواحی مختلف ه ھمين طور مناطق مختلف مالی ب

 امريکا دالر. المللی را در دست خواھد داشت کامل جريان پول و تجارت بينکنترولًا و تقريب. جھان عمل خواھد کرد

ّ و حرکت بخش تکنولوژی پيشرفته به سوی ملتھا و کشورھای در  مرکزی پول جھانی نخواھد بودۀ عنوان ذخيره ديگر ب

  . جھان نيز متوقف خواھد شدۀحال توسع
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يعنی » ھای مناسبتکنولوژی«ند داشت که بر طبق اصطالح بانک جھانی  جھان فقط اجازه خواھۀکشورھای توسعه نيافت

 تصميم خواھد ئیاز طرفی صندوق مالی جھانی به تنھا. تکنولوژی پرزحمت و کمرشکن با دستمزد ارزان را داشته باشند

خير؟ مسؤولين ّھای مالی خارجی دراز مدت استفاده کند يا تواند از اعتبار کمکگرفت که کشور در حال توسعه، می

ھا در کاھش سريع جمعيت جھان ھای مورد نظر را، بر مبنای اثرات پروژهالمللی و بانک جھانی پروژهصندوق مالی بين

را » ٢٠٠٠گزارش جھانی سال  «ۀ پروژامريکا ۀبرای مثال وزارت امور خارج. سوم، بررسی و تصويب خواھند کرد

کرد که با اجرای آن جمعيت جھان بينی میکه اين پروژه پيش خاطر اينه  برا نيز به عھده گرفت، قبول کرد و مخارج آن

  .، حدود سه ميليارد نفر کم خواھد شد٢٠٠٠در سال 

 بود که به طور آزمايشی در نظر گرفته شد که سياست کم کردن جمعيت در جھان سوم را در ئیايران از جمله کشورھا

ً برژينسکی را در مورد اتحاد عمل دولت کارتر با بنيادگران اسالمی، عمدتا  زبيگنيوۀاگر بياني.  درآوردءآنجا به اجرا

 و متحدينش در کشورھای امريکاوجود اتحاد جماھير شوروی بدانيم، اشتباه بزرگی است بلکه ھدف اصلی آن اقتصاد 

ه  غربی بالمان ھای فرانسه و دولت١٩٧٨در سال . اروپای غربی است، و سالح اصلی آن منابع نفت در ايران بود

سيستم . استثنای دولت بريتانيا، سيستم پولی اروپا را در مقابل صندوق پول جھانی ايجاد کردند اروپا، بهۀھمراه جامع

 از ھم کنترول«ای را در مقابل سناريوی  غربی برنامهالمانبراساس نظريات يک مقام »  دومۀمرحل«پولی اروپا در 

 ۀ و برگشت به استاندارد پشتوانامريکا دالرکه در آن سناريو تقويت . رتر ارائه داداقتصاد جھانی دولت کا» فروپاشی

می در جھان و دوباره بازسازی بخش صنايع تکنولوژی پيشرفته و تربيت و توليد انرژی اتۀ طال و نيز توسعۀذخير

  . جھان، اشاره شده بودۀمتخصص برای صنعتی کردن کشورھای درحال توسع

کشورھای .  صنايع نفت اشاره شده بودۀولی اروپا  به تشکيل اتحاد با کشورھای عضو اوپک برای توسعدر سيستم جديد پ

، احتمال امکان بستن قرار داد دراز مدت برای دادن تخصص تکنولوژی پيشرفته ١٩٧٧غربی، از سال المانفرانسه و 

در عوض از کشورھای . کردندبررسی میجو و  و به کشورھای اوپک را در مقابل قراردادھای ثابت قيمت نفت جست

ًنتيجتا سيستم . ھای اروپای غربی پس انداز کنندخواستند که اضافه درآمد عظيم مالی خود را در بانکعضو اوپک می

- با آن اعتبارات کشورھای در حال توسعه می. دادھا را به کشورھای ديگر جھان سوم قرض میپولی اروپا آن پول

  . دسترسی پيدا کنندئی اروپاۀو تکنولوژی پيشرفتتوانستند به تخصص 

 المانِای آگاه شد و نتوانست که رئيس جمھور فرانسه ژيسکار د ستن و ھملت اشميت ازکه لندن از چنين پروژه وقتی

 لندن به آشوبگران ھميشگی متحد خود، ١٩٧٨وقت در سال  سيستم پولی اروپا منصرف کند، آنۀ را از برنامئیغرب

ً  تقريباجاپانکشورھای اصلی در اروپای غربی و . ھا را در ايران سرعت بخشندلمسلمين ، اشاره داد که ناآرامیااخوان

 اين کاال از پنج کشور؛ ايران، عراق، عربستان ١٩٧٨ھمگی  وابسته به کاالی نفت خام از خليج فارس بودند، و در سال 

ھای ا سرنگونی شاه و گسترش ھرج و مرج در خاورميانه، دولتب. شد عربی تأمين میدۀسعودی، کويت، و امارات متح

بر ودر اکت.  فنی کنندۀًتوانند اروپا را با تھديد يا عمال با قطع نفت ضرب محاسبه کرده بودند که میامريکاانگليس و 

» بيزنيس ويک «ۀھا در سفارت در تھران به گروگان گرفته شوند، نشريامريکائیکه   کمتر از يک ماه قبل از اين١٩٧٩

  :شرح زير علنی ساخته  را بامريکاھای انگليس و تھديد دولت

را جانشين  مرتبط ساخته و آن» سيستم پولی اروپا«ھای نفتی را به دالرممکن است که سيستم بانکی يک کشور عربی «

ه خواست اوپک نيز ھست که بّ و صندوق پول جھانی بکند، اما اين البته مربوط به امريکاھای  بانک-سيستم مالی جھانی

را رد کند، سناريوی ديگری  عھده نگيرد و آنه اگر اوپک اين نقش را ب.  قدرت، نقش خود را بازی کندۀعنوان بازدارند

پندارند و آن جنگ علنی است که در آن يکی از دو طرف ّرا غيرقابل تصور می وجود دارد که بسياری ھنوز آن
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 ئی که به تنھاامريکا ۀجمعی از يک طرف و اياالت متحدصورت دستهه رب اروپا بمخاصمه يعنی کشورھای صنعتی غ

ھای نفتی جای آن سعی بر اشغال منابع و ميدانه عمل خواھد کرد، از طرف ديگر، ھمکاری با اوپک را خاتمه داده و ب

بوده، بلکه ھدف آن جلوگيری از خاطر قطع نفت به اياالت متحده نه اشغال منابع نفتی، البته ب» .خاورميانه خواھد کرد

خساراتی که از اين جھت به اقتصاد کشورھای .  و کشورھای اروپای غربی خواھد بودجاپانرسيدن نفت به کشور 

ھا در تھران به گروگان امريکائیاز وقتی که . آيد، سيستم پولی اروپا را به کلی شکست خواھد داداروپای غربی وارد می

) بازی(کارت «. داشته شده استھديد مانند شمشير داموکلس در باالی سر سيستم پولی اروپا نگهاند، اين تگرفته شده

يکی . ترين سياستی که دولت کارتر با خود به کاخ سفيد آورده، عمل کرده استعنوان وحشيانهه برژينسکی ب» اسالمی

 جنوری معاون کارتر در والتر ماندلرستادن اش انجام داد، ف که کارتر در شروع کار رياست جمھوریئیاز اولين کارھا

 با فروش تکنولوژی امريکا اعالم کند که المان غربی بود که به رھبران دو کشور فرانسه و المان به فرانسه و ١٩٧٧

 فروش تکنولوژی ۀمی به کشور برزيل و وعدو انرژی اتۀمعامل. می به کشورھای جھان سوم مخالف استوانرژی ات

 به ٢٠٠٠در ايران که شاه درنظر داشت که ايران را تا سال . رو شده  روبامريکا شديد ۀبه پاکستان با حمل فرانسه اتومی

غربی المان فرانسه و ۀوسيله  که باتومی ۀ زيربنا و توسعۀ فشردۀرديف ده کشور بزرگ صنعتی جھان برساند، برنام

  .  شروع شده بود١٩٧٧شد از سال پشتيبانی می

ايرانی «و . شوندعنوان سيلوی نگھداری غالت استفاده میه  زمان شاه باتومی انرژی ۀھای خنک کنندبرجاز امروزه 

.  خود دارند، يک تھديد خطرناک عليه آنھا شده استۀھای جھان سوم که صنعتی شدن مدرن را در برنامدولت» کردن

بريتانيا ۀ وسيله ّينی با دقت و صبر و حوصله بدست خمه قدرت انقالب ب. اين تھديد، يک تھديد بدون ھدفی نبوده و نيست

در مدت زمان چندين سال طراحی شده و اين طرح آماده بود تا وقتی که تصميم به نابودی و خرابی ايران گرفته شود، به 

در .  را مبداء قرار دھيم١٩٧۶مبر الب خمينی درنظر بگيريم، بايد نواگر بخواھيم تاريخی برای شروع انق.  درآيدءاجرا

 زندانيان ۀجھانی است، گزارشی در مورد وحشيگری و شکنج» حقوق بشری«الملل که يک سازمان اين ماه عفو بين

 انستيتوی اسپن ۀوسيله  انقالب ايران چندين سال قبل بۀاگر چه زمين.  رژيم شاه در ايران منتشر کردۀوسيله سياسی ب

)Aspen (رنگونی شاه در بيش از صد سال تاريخ ايران ريشه دارد و  از  سۀُدر کلرادو طرح ريزی شده بود، اما پروژ

عنوان ه المسلمين را بِايران و اخوان) آخوندھا(ّکه متخصصان جاسوسی انگلستان تخم قشر مخفی معممانزمانی است 

گ آشکار الملل شليک تير شروع جنّاما گزارش عفو بين. وری بريتانيا رشد دادندتداری امپرايک ابزار دولت سرمايه

  .عليه شاه، از متحدان واشنگتن بود

از وزارت امورخارجه و بعد با  E.Rostow يوگن روستو زيرنظر ٧٠ ۀ و اوايل دھ١٩۶٠ در خالل اواخر سالھای 

سوی نظامی کردن  و نقش ژاندارمی منطقه که منافع ه نظارت ھنری کسينجر از شورای امنيت ملی، شاه ايران را ب

البته لندن و واشنگتن ھمچنين در نظر داشتند که ايران را .  خليج حفظ کند، سوق دادۀمريکن را در ناحيابريتانيا و انگلو 

 امريکن و منافع مالی آنھا را تھديد کند، باز -نگلوا که ممکن است ھژمونی خاص نفتی ئیھااز وارد شدن در سياست

ھای گير معامالت نفتی خارج از چارچوب کارتل برای مثال شاه خود را در١٩۶٠ و ١٩۵٠در خالل سالھای . دارند

شاه در اواخر سالھای . قرار داشت، کرده بود) B.P(س آن شرکت نفت انگليس، بريتيش پتروليومأمريکن که در را-نگلوا

) ENI(آی انس کمپانی ایأکه در ر»  E.Mattei ئیانريکو ماتا «ئی يک قرارداد اتحاد نفتی با رئيس نفتی ايتاليا١٩۵٠

 اقتصادی با اتحاد جماھير ئیولت ايتاليا بود، بست، که لندن را عصبانی کرد، ھمچنين شاه برای بستن قراردادھاد

  .شوروی به آن کشور نزديک شد
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و تيمی که . ل يعنی موساد برخوردار بودئيکسينجر از ھمکاری کامل سرويس جاسوسی خارجی اسرا-سياست روستو

 است، که ُدبليو کمر- رابرتمريکن در ايران را طرح ريزی کرد، فردی به نام ا-  گسترش و حضور نظامی انگلوۀنقش

 کندی يک متخصص در افکه در زمان جانُ کمر در آنوقت. ھای دفاعی زيرنظر کارتر استاکنون معاون سياست

مريکن را ا-لو انگژيکي ستراتۀکرد که نقشً نظامی متحدا با دولت انگليس کار میۀاقيانوس ھند بود، روی يک برنام

امروز .  درآوردء به اجرا١٩۶٨ -١٩٧١ بعد از بيرون رفتن ارتش انگليس در بين سالھای ،برای جانشينی شاه در خليج

موريت أباشد  که م  نيروی ضربتی حمله درخليج می١١٠٠٠٠پياده کردن ۀ فردی است که به اصطالح طراح برنامُکمر 

کسينجر از وزارت امور خارجه با استفاده از پروفايل روانی که . باشدیاصلی آنھا به تصرف درآوردن مناطق خليج م

سازمان سيا و سازمان جاسوسی بريتانيا، برای شاه آماده کرده بودند، شاه را قانع کرد که او نياز زيادی به جنگ 

 به ايران امريکاگليس و مورين جاسوسی انأافزارھا تعداد بيشماری از مبا خريد آن جنگ. افزارھای نظامی پيشرفته دارد

ه ب.  و حتی اسرائيل برای آموزش وارد شدندامريکا و تعدادی نيز از افسران نظامی ايران به بريتانيا و  سرازير شدند

ًدست آورد که برای مدت کوتاھی مستقال عمل ه ، با افزايش قيمت ناگھانی نفت، شاه فرصتی ب١٩٧٣ھررو بعد ازسال  ّ

 در خالل تجمع ١٩٧٣مبر در دس . افزايش قيمت نفت کار ھنری کسينجر بودۀ دسيس٧۴- ١٩٧٣چون در سال . کند

.  به شاه پيشنھاد کرد که خواستار باال بردن نجومی قيمت نفت شودامريکا ۀاعضای اوپک در تھران، وزير امورخارج

باال رفتن قيمت نفت را کرد که  خواھران کارتلھای نفتی و بانکھای شھر لندن عمل می٧ ۀعنوان نماينده کسينجر ب

که پشتيبانان  درحالی.(ديدرفت ايران از عقب ماندگی میای برای برونّخواستار بودند، اما شاه باالرفتن قيمتھا را وسيله

. کردسطح ششمين کشور صنعتی جھان صحبت میه شاه از رساندن ايران ب). شاه به شدت از گفتار شاه ناراحت بودند

 حواری بومدين و –که ايران با وساطت رئيس جمھور الجزيره .  بود١٩٧۵اه با کسينجر در سال  علنی شۀاولين مبارز

. مشھور شد» قرارداد الجزاير« کرد که به ء  خود عراق قراردادی امضاۀملک فيصل از عربستان سعودی با ھمساي

که قيام کردھا در  در حالی.  دادقرارداد بدينوسيله به جنگ فرسايشی اقليت کردھای عراقی عليه حکومت عراق پايان

و )  در ايران بودامريکاکه رئيس پيشين آن ريچارد ھلمز سفير (عراق يک تصميم مھم جمعی از طرف سازمان سيا 

هللا خمينی در براساس منابع عربی آيت. بود) سرويس جاسوسی اسرائيل(و موساد ) MI6(سرويس جاسوسی بريتانيا 

وقتی که شاه طبق قرارداد . يد بود قيام کردھا در عراق را عليه دولت عراق پشتيبانی کرد که در عراق در تبع١٩٧۵سال 

رو شد  و ميليونھا ه  کسينجر در عراق با شکست روبۀالجزاير با دولت عراق مرز ايران را برروی کردھا بست، برنام

 ۀم برای پاک کردن منطقه از باقيماند در کردستان به ھدر رفت، و ارتش عراق ھامريکاھای تسليحات نظامی  کمکدالر

کردند ، يا کشت و ھای کرد را که قيام را رھبری میُقيام کنندگان کرد ھيچ فرصتی را ازدست نداد و باقی رھبران گروه

امروزه کردستان يکی از . ی اقتصادی و آبادانی وارد کردستان شدپس از آن دولت عراق با يک پروژه .يا دستگير کرد

ای، قرارداد ايران و عراق آیّاما برای بريتانيا و سی. ن مناطق در حال توسعه و آبادانی در کشور عراق استسريعتري

  . صورت بريتانيا وسازمان سيا بوده مانند سيلی محکمی ب

و  تدريج  از اسرائيل فاصله گرفت  و ارتباط بين ايرانه تری رقم خورد شاه بصورت جدیه  اوضاع ب- ١٩٧٧در سال 

 ايران  ۀ شروع به نزديک کردن رابط٧٨- ١٩٧٧ھمزمان با آن شاه در سال ھای . ازمان اطالعاتی اسرائيل را کم کردس

طور ناگھانی ه ، شاه ب١٩٧٧در سال . ًبا کشورھای عربی، مخصوصا عراق و عربستان سعودی، از اعضای اوپک کرد

س مطبوعاتی رد کرد، در عوض پيشنھاد ثابت کردن ّدرخواست درازمدت برای باال بردن قيمت نفت را در يک کنفران

  . کردندًعربستان و ايران مجموعا نصف نفت خام اوپک را توليد می. قيمت نفت در جھان را ارائه داد
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ه  با آن مخالف بود بنابراين يک تفرقه در اوپک باکه دولت  راديکال ليبي با سياست تثبيت قيمتھا موافقت شد با وجود اين

ای از سبد ارزھای جھانی  به مجموعهامريکا دالر تغييرھمزمان با تثبيت قيمتھا از طرفی، شاه که سالھا از . وجود آمد

عنوان ابزار پرداخت قيمت نفت در اوپک استفاده خواھد ه  بامريکا دالرکرد، اعالم نمود که ايران ھمچنان از صحبت می

  .کرد

المللی اند که کشورھای اوپک را ترغيب کنند که حسابی در صندوق بينسالھاست که کسينجر و دولت بريتانيا سعی کرده

 ورزد و در مقابل اين برنامه مقاومت کردهّاما عربستان سعودی با آن مخالفت می. پول و يا حسابی شبيه آن باز کنند

ربستان مسافرتی غير مترقبه که خالد پادشاه ع کرد ولی  پس از اينّاست، شاه اما تاکنون سياست کسينجر را پشتيبانی می

  . دادتغييرھای مالی را به ايران داد، شاه سياست خود را به تھران کرد و قول کمک

ژی يثير گذاشت، بلکه بر ستراتأ، نه تنھا بر آرزوی مسير استقالل بيشتر کشور تامريکا دالر سياست شاه به نفع تغيير

 عراق، –اگر محور ايران . ثر بودؤسيس سيستم مالی اروپا نيز مأت غربی در زمان المانھمکاری نزديکتر با فرانسه و 

برقرار کرده بود، يک گروه در ارتباط دائمی عليه ) ESM( دائمی با سيستم مالی اروپا ۀعربستان سعودی يک رابط

  .آمدوجود میه لندن ب

 چند ميليارد دالری ۀبرنام. عاليم نزديکی اقتصادی ايران با المان غربی و فرانسه مدت زيادی است که موجود است

  ًواشنگتن قبال فروش تکنولوژی انرژی. ًتأسيس و گسترش انرژی اتومی مستقيما در ھمکاری پاريس و بن ترتيب داده شد

 ۀخشم درآورد، قرارداد سه جانبمريکن را بها- خصوص انگلوه که بقراردادی .  پيشرفته را به ايران رد کرده بوداتومی

براساس اين قرارداد ايران قبول کرد که به شوروی ميزان زيادی گاز .  غربی، و اتحاد جماھير شوروی بودالمانايران، 

 و  غربی بدھد المان خط لوله صادر کرده و شوروی در عوض ھمان ميزان از گازھای روسيه را به ۀوسيله طبيعی را ب

 . شوروی مذاکره کند- ھمکاری اقتصادی ايرانۀشاه به مسکو مسافرت کرد تا در مورد توسع

انقالب ايران بيشتر يک . شداز ديد واشنگتن و لندن بعد از اين مذاکرات و قرارداد، عمر شاه ديگر تمام شده محسوب می

رکز سرويس جاسوسی بريتانيا در انستيتو روابط انسانی  جنگ روانی عليه شاه بود تا يک جنگ خيابانی، و از مۀپروژ

شد، نه از طرف مالھای ياغی از انگلستان رھبری می) SUSSEX(در دانشگاه ساسکس ) Tavistock(تاويستوک 

  .مساجد در ايران

ھای زيادی شوی مغزی توده و ھای قبلی شستھای زياد مملو از خالصه تجربهای از پرونده کامپيوتر وخالصهۀبا اسلح

ايران را شروع » انقالب«ھای مخصوص ريزیدر ايران، تيمی از روانشناسان اجتماعی انستيتو تاويستوک برنامه

طور کشاورزان  پير و فرتوت برای نافرمانی و شورش پاسخ خواھند داد؟ چهئیچگونه مردم ايران به ندای مال. کردند

 بھتر ئیھاچگونه برخورد خواھند کرد؟ چه تکنيک.... شنفکران و  متوسط، روۀدھند؟ کارگران متخصص، طبقپاسخ می

بايست ليس و ارتش مقاوم خواھند بود؟ تمام اينھا میوکند؟ تا چه حد نيروی پآموزان را درگير قيام میدانشجويان و دانش

نتخاب شدند که در فنون تيمی که مسؤول اين موضوع شد از ميان افرادی ا. شدندآمدند و تجزيه و تحليل میحساب میه ب

ّژی طراحی بمب، از زمان جنگ جھانی دوم يجنگ روانی پيشرفته برای سرويس اطالعاتی مخفی انگليس و سترات

ه  يک پروفسور از دانشگاه شيکاگو که کتابی ب Marvin Zonis مروين زونيرپژوھانی مانند دانش. تاکنون تجربه داشتند

بايست معين کنند که چگونه اينھا می. شته است، نيز به اين پروژه دعوت شدندرا نو» برجستگان سياسی ايران«نام 

شاه برای . العمل نشان خواھند داد ايران در چنين وضعی عکسۀطبقات و اقشار مختلف ايرانی و افراد خاصی از جامع

ای اطالع داشت، زندگی زهًتقريبا ھر ايرانی از زندگی خصوصی و تجمالتی شاه تا اندا. کار بھترين قربانی بوداين
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 خود شاه به آن اندازه که وقت خود را صرف زد و بندھای ۀخانواد. نظير بودنخبگان نزديک شاه، در پوسيدگی بی

کردند، صرف پيشرفت المللی میتجاری، قاچاق، باال بردن قيمت امالک، و زرق و برق طال و جواھرات در سطح بين

يس بيشتر احساس ، و در فرانسه و يا در سو)مکزيک(ًسلطنتی اکثرا در اکاپلکو  ۀخانواد. کردنداوضاع کشور نمی

  .ھا و دفتر کارشان در تھرانکردند تا در کاخآسايش و راحتی می

ن سياستمدار و اقتصاددانان برجسته و کارآگاھان ارتش، بيشتر گروھی اّجای تجمع تيمی از مشاوره خود شاه ھم ب

ُکردند، تا بتوانند قدرت و پست و ًکرد که مرتبا از او تعريف و تمجيد میدور خود جمع میه  بیّچاپلوس و متملق و ثناگو

شاه به علت احساس ناتوانی و حقارت ناشی از خاطرات تلخ خلع پدرش رضا شاه در سال  .دست آورنده ثروت بيشتر ب

با يک خود بزرگ بينی و رفتار را  خواست که آن انگلستان و نصب او به سلطنت ، ھميشه میۀوسيله  ب١٩۴١

ن اتوانست که مخالفاو نه می. کردشاه بارھا و بارھا از تحت تعقيب قراردادن اطرافيانش خودداری می. مغرورانه پر کند

ش و يا ناتصادم و درگيری شاه با مشاور. ّ سياسی خود را تحمل کند و نه اطرافيان فاسد خود را تنبيه نمايدۀبالقو

ران بودند، امری عادی  و بھتر کردن اوضاع ايتغيير که از او مصرانه خواستار حرکت اساسی برای سرکردگان ارتش

سای عاليرتبه به مقام باالتر برسند، ؤکه در ايران ر برای اين. گذاشتُ آنھا را بسادگی از پستشان کنار مییو گاھ. بود

 ئیً سياسی، مخصوصا آنھاۀسياری از رؤسا و مديران با تجرببه اين داليل ب. کردندًبايد مرتبا از شاه تعريف و تمجيد می

 سال قبل از انقالب خمينی، از دست ١٠ تا ۵ُکردند، پست و موقعيت خود را در طول که خرابی اوضاع را احساس می

  . که در اطراف شاه باقی مانده بودند، خائنين به کشور و بله قربان گويان شاه بودندئیآنھا. داده بودند

بسياری از نيروھای سياسی در .  شاه تضعيف شده را در وضعيتی دفاعی قرار داد١٩٧۶الملل در سال رش عفو بينگزا

ای برای دستگاه اطالعاتی بريتانياست و در رأس آن افراد مشھوری الملل جبھهدانند که سازمان عفو بينً نسبتا میامريکا

ريچارد الملل ھم ن سازمان عفو بينا قرار دارند، يکی از مشاوراينُرمزی کالرک، شان مک برايد و کانرکروزابرمانند 

الملل گزارش عفو بين.  را نوشت١٩٨٠ ۀ مربوط به حقوق بشر در دھۀُاز دانشگاه پرينستن است که بخش پروژفالک 

دفش اين بود ليس مخفی شاه، ساواک، مخالفان سياسی را شکنجه کرده و به قتل رسانده است و ھوحاکی از اين بود که پ

  .عنوان يک رژيم وحشی و سرکوبگر بنمايانده المللی ب بينۀکه رژيم شاه را در صحن

ُ تايمز لندن، واشنگتن پست و نشريات ۀوسيله ، تا شکنجه و قطع اعضای بدن زندانيان بئی از شوک الکتريکھارشگزا

ھای مخالف رژيم شاه ھا و چپر بين راديکالدفاع از زندانيان سياسی بزودی يک موضوع مھم د. معتبر ديگرنوشته شد

  .شد

سيس أاز زمان ت) ساواک(سازمان مخفی جاسوسی رژيم . شاه بنابراين مجبور به دفاع از سازمانی شد که دفاع پذير نبود

ه در ساواک ھميشه سعی براين بود که ب.  سيستم جاسوسی بريتانيا و اسرائيل قرار داشتکنترول تاکنون تحت ١٩۵۵در 

 ساواک بود نه کنترولھای اول تأسيس، شاه در در واقع در سال. ور جداگانه و خودمختار از حکومت شاه عمل کندط

قدرت . آموزش ديده بودند) موساد( سازمان جاسوسی اسرائيلۀوسيله مورين شکنجه بأبيشترم. ساواک درخدمت شاه

ِرا قادر به اعمال  که آن طوریه ب روز زيادتر شدنيروھای چپ ھر» تروريستی«ھررو ھمراه با فعاليتھای ه ساواک ب

   . غيرانسانی فشار و شکنجه کرد

که خود را مستقل از رژيم شاه وانمود  مورين ساواک برای اينأبسياری از ايرانيان آگاه و روشنفکر بر اين باورند که م

 امريکاکارتر رئيس جمھور . رتمندی داردالملل پی برد که دوستان قدبزودی عفو بين. کردندکنند، بيش از حد شکنجه می

 . خود را در دستور کار قرار داد» حقوق بشر«قدرت رسيده بود، نيز کارزار ه که فقط چند ماه پيش از آن تاريخ ب
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ّجز جمھوری خلق چين بود، اما اين ه  ب–ًکارزار حقوق بشر قبال کشورھای کمونيستی  اگر چه به ظاھر ھدف کارتر از

 .کار گرفته شده ّ در مورد کشورھای دوست و متحد مانند ايران نيز بًکارزار غالبا

 مانند ايران که وضعيتی ئیّمأمورين اطالعاتی اياالت متحده اما کارتر را از کاربرد شرايط حقوق بشر در کشورھا

اين .  خواھد انداختشدت به خطره  را در خليج فارس بامريکاً داشت، بر حذر داشتند که احتماال منافع حقوقی ئیاستثنا

ھا، زبيگنيو برژينسکی و يا سايروس ونس را از مسير کار خود دور نکرد، و بخش حقوق بشر وزارت چنين يادآوری

 .ھای فعال در فوگی باتوم  شدن بزودی يکی از بخشئيِخارجه، زيرنظر پاترشيا در

ًکريستوفر قبال در دولت . ی قرار گرفتوارن کريستفر از دوستان قديمی سايروس ونس، در رأس کارزار حقوق بشر

  .  دو خدمت کرده بودهعنوان مرد شماره جانسون در وزارت دادگستری که رمزی کالرک در رأس آن بود، ب

- ھای راديکال چپ عليه شاه وارد عمل شدند از طرفی تلويزيون سیھا و سازمانالملل، گروه از اعالم جنگ عفو بينبعد

مورين ساواک طرحی أاش يک برنامه تھيه کرد که در آن ثابت کند که میئ دقيقه۶٠ ھفتگی ۀام در برنامريکاِاس بی

اکنون وزير امورخارجه خمينی است و زاده که ھماند که تعدادی از رھبران مخالف ايرانی از آن جمله صادق قطبريخته

  .دّيک مدير مسؤول شرکت انتشاراتی ضد شاه در ويرجينيا را به قتل برسانن

در ) Lelio Basso(باسو وئيجمله بنياد صلح برتراند راسل، بنياد ليلسسات زيادی از آنؤھا و مدنبال آن سازمانه ب

الملل در ھا در آمستردام، ماشين سوسياليست بينريزی در واشنگتن، انستيتو چند مليتیايتاليا، انستيتو مطالعات برنامه

ھای حقوق بشری  و بسياری از سازمانا ی پشتيبان ليبيئھای مديترانه خلقۀ، کنگرامريکائی خدمات دوستان ۀاروپا، کميت

ھا پروفسورھای از طريق اين سازمان.  و نظاير آن وارد عمل شدند المللی قضات دموکراتيکديگر مانند سازمان بين

ن شاه تماس اشدند تا با مخالفسوی تھران در حال رفت و برگشت ه ھای مختلف غرب براديکال و کسان ديگر از پايتخت

  .برقرار کنند

المسلمين بود، يعنی فدائيان اسالم، که در ًدر ايران يک سازمان نسبتا مشھور وجود داشت که در ارتباط بخشی از اخوان

در سرتاسر کشور، . هللا خمينی و خلخالی بودند و خواھان انقالب عليه شاه بودند به رھبری آيتئیمرکزيت آن مالھا

ھای هللا مذھبی که در رأس آنھا آيتی شھرھا و روستاھای کشور، از چند ده نفر بنيادگراۀھزار آخوند در کلي٢٠٠عداد ت

 خود ۀگرفتند، اين مالھای شھرھا و روستاھا نيز به نوبالمسلمين و فدائيان اسالم قرار داشت دستور میوابسته به اخوان

بازوی ديگر انقالب خمينی، گروھی با تجربه و تربيت . شدندب محسوب میپيروان زيادی داشتند، که يک بازوی انقال

ّاينھا گروه غير معمم . جمع شده بودند) ھاهللاآيت(دور رھبران دينی ه مورين اطالعاتی غرب بودند که بأشده از م

صدر، و امثالھم را الحسن بنیزاده، ابراھيم يزدی، ابواند که افرادی نظير صادق قطبباقيمانده در قدرت امروز در ايران

  .شدندشامل می

رسيد، که به  از دانشگاه پيتزبرا میريچارد کاتم مانند پروفسور ئی پروفسورھاۀوسيله و دستورات از لندن و واشنگتن ب

 در امريکامور سيا و وابسته به سفارت أ مکاتمکه ، وقتی١٩۵٠ھای ، يزدی را در ايران در خالل سالکاتم.  درآيدءاجرا

زاده عضو ديگر رھبری انقالب ايران را در آن زمان مالقات و  قطب کاتم و ھمچنين تھران بود، مالقات کرده بود

  . کرده بودئیراھنما

، اروپا و امريکاژی در يھای ستراتزاده برای دوره به يزدی و قطبکاتماز آن به بعد برای مدت بيست سال، پروفسور 

» دوست خيلی نزديک«عنوان ه  را بکاتمھم نزديک بودند که زن يزدی ، ه  آنقدر بتمکايزدی و . پيوستايران می

  .داند، معرفی کردشوھرش و کسی که بيشتر از او در مورد شوھرش می
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ولی » ھای زيادی برای من برقرار کردزاده رابطهقطب«گويد که  میکاتم.  بار ديگر به ايران آمدکاتم ١٩٧٠در سال 

 ١٩٧٧در سال . ھا را از دست بدھملی به ھم ريخته و نامرتب بود، و نزديک بود که بعضی از مالقاتھايش خيبرنامه

زاده با محمد درخشش، يک ايرانی راديکال که سالھا پيش رھبری يک شورش عليه انقالب سفيد شاه را درسال قطب

نسه به واشنگتن مسافرت کرد و با  درخشش از طريق فرا١٩٧٧در سال .  به عھده داشت، ارتباط برقرار کرد١٩۶٣

 خواست که وساطت کرده کاتم نيز مالقات کرد و از کاتم با امريکادرخشش در . نيروھای مخالف شاه ارتباط برقرار کرد

 به واشنگتن رفت و در آنجا پشتيبانی از کاتم.  ملی بود با دولت کارتر تماس برقرار کندۀو از طرف او که عضو جبھ

 مالی ۀدنبال پشتوانه زاده، بًتقريبا ھمزمان، يزدی و قطب. رای امنيت ملی اياالت متحده در ميان گذاشتخمينی را با شو

 از خمينی در عراق که خمينی در آنجا در تبعيد بود، ئیھا و فرانسه ھر دو در رفت و آمد بودند، با مالقاتامريکابين 

تعداد . شد زمانی کارھای زيادی بايد انجام میۀدر اين مرحل. رسيد به آنھا ااولين کمک مالی از طرف معمر قذافی از ليبي

طور ه ھای ديگر مخالف شاه در سراسر جھان بصورت پراکنده و نيز گروهه  ايرانی بئیزيادی سازمانھای دانشجو

اينھا به . مين شودأراد تھا و افً دستگاه رھبری انقالب خمينی بعدا بايد از بين اين گروهۀًپراکنده وجود داشت که تقريبا کلي

  .بخشندغير از ايرانيانی ھستند که در داخل کشور، انقالب را تداوم می

در (ًصدر دائما در کنار خمينی زاده و بنیاو به ھمراه قطب.  اينگونه به اصطالح انقالبيون بودۀ برجستۀيزدی نمون

ن نزديک خمينی در اقرار داشتند و از مشاور) ر شده بودًشاتو در خارج پاريس موقتا مستقلوهللا در نوفلزمانی که آيت

  .پاريس بودند

ليس مخفی وُعنوان معاون نخست وزير در امور انقالب شد، و در آن پست تشکيل په  يزدی ب١٩٧٩ بروریبعد از ف

ل  پس از اشغا١٩٧٩مبر  خمينی شد، و در نوۀپس از آن يزدی وزير امورخارج. ريزی کردحکومت خمينی را طرح

 خمينی را ۀگيری دارودست داد و به پشت صحنه رفت، با اين ھدف که کار گروگانءِ از اين سمت استعفاامريکاسفارت 

  .مخفيانه رھبری کند

نايل ) M.I.T(او به دريافت دکترا از انستيتو تکنولوژی ماساچوست .  بود١٩۵٩ در سال امريکااولين مسافرت يزدی به 

که يزدی جرايمی مانند تجاوز به زنان و جنايات  با وجود اين.  در دانشگاه ديکينسون پيوست فارليهۀشد، سپس به دانشکد

دست ه  را بامريکا از ايالت نيوجرسی، به آسانی اقامت دايم ُھريسن ويليامزّسکسی ديگر داشت، اما با کمک سناتور 

تأسيس کرد، از آن » ان دانشجويان مسلمانسازم«نام ه المسلمين را ب اخوانامريکائی ۀ يزدی شعب١٩۶٣در سال . آورد

-به بعد يزدی که يک کارگردان سياسی بود، به ترتيب سازمان دانشجويان ايرانی و سپس سازمان جوانان مسلمان را راه

  .اندازی نمود

 غربی و دانشگاه المانّ را به سوی اروپا ترک کرد و برای مدت سه سال در فرانسه، امريکا يزدی ١٩۶۴در سال 

در دوران سه سالی که يزدی در پاريس .  گذراند،امريکن در خاورميانه است- بيروت که پايگاه اطالعاتی انگلومريکائیا

ِ انگليسی زبان اگزيستانسياليزم، طرفداران زيست محيطی، و مردم شناسان که حاال ۀھای متفرقزاده و گروهبود، با قطب ِ

 به ھوستن تکزاس رفت و به کارھای ١٩۶٧ در امريکار بازگشت به د. اند، کار کردُپشت جنبش خمينی صف کشيده

 مردم ايران در دانشگاه جورج تاون ۀ رابط کميتتوماس ريکس. تحقيقی و آموزشی در کالج پزشکی بيلور پرداخت

بار به  او ھر شش ھفته يک» .کار تدريس مشغول استه ب) يزدی(من شک دارم که او «:گويد که يزدی میۀدربار

 و ھميشه  دادھای جوانان مسلمان و امثال آنھا را گسترش میکرد، وسازمانآمد، و با ھر کسی مالقات مینگتن میواش

  .ھايش محتاط و مرموز بوددر مالقات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 که خارج از ايران بود، مالقات کرد، استاد علی شريعتی ايدئولوگ ئیھاولی مھمترين شخصيتی که يزدی در طول سال

ً، زيربنای جنبش اسالمی را مخصوصا در ميان دانشجويان ايرانی »سوسياليست اسالمی«يدگاھش از اسالمی بود که د

در دانشگاه مشھد به . شدشريعتی در کارش تنھا نبود، او از بنياد صلح برتراند راسل پشتيبانی مالی می. ريزی کردپی

  .دور خود گرد آورده ھا بستانھا و دانشگاهتدريس پرداخت و از آنجا پيروان انقالبی متعصب از بين محصلين دبير

تصميم بر اين شد که شريعتی .  بازگشت به ايران با ھم صحبت کردندۀ، يزدی و شريعتی دربار١٩۶۴در پاريس در سال 

ليس مخفی و پۀوسيله رھبر يعنی شريعتی در مرز ورود به ايران ب. دنبال او يزدی روانه شوده زودتر به ايران برود  و ب

س گروه أًتقريبا برای يزدی پانزده سال ديگر طول کشيد تا در ر. گير شد و به يزدی خبر رسيد که به ايران نروددست

  . خمينی به ايران بازگرددۀھمراھی کنند
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