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  نھمفصل 

  

  :به ادامۀ گذشته

 ميليون بشکه در ۴، از اوج ١٩٧٩ی توليد نفت شرکت ملی نفت ايران بعد از ماه مه ضربان نبض اقتصادی ايران يعن

 ۀو اکنون کمبود کارگر متخصص و مديريت که نتيج.  ھزار بشکه صادرات در روز رسيد٢٠٠ن ئيروز به سطح پا

  .ست سپاه پاسداران خمينی است، شرکت نفت را تخريب کرده اۀوسيله سازی و اخراج آنھا بتداوم پاک

ھای قديمی نفت نمود که با فشار  تزريق گاز در چاهۀھای پيچيدقبل از انقالب، شرکت ملی نفت شروع به نصب سيستم

اين روش، عالوه بر تکنسين کارآزموده، احتياج به فنون و تکنولوژی . ھا شودزياد باعث تداوم استخراج نفت از آن چاه

 که احتياج به اين تکنولوژی داشتند بسادگی کنار گذاشته ئیھا انقالب، چاهبسيار پيشرفته در صنعت نفت دارد که بعد از

بنا به گفته متخصصين سابق . ارزش شدندھا بین آمده است که اکنون اين چاهئيای پاھا به درجهشدند و فشار در چاه

- در حال رسوب گرفتن میاکنون علت عدم  نگھداری درست ھمه ھای نفت ايران، بصنعت نفت ايران، بسياری از چاه

سيستم کامپيوتری پيشرفته که زمانی .ھای جديد حفر  شودکه دوباره توليد برقرار شود بايد چاه ًباشند، و احتماال  برای اين

  .اکنون نيز قطع شده استکرد، ھم میکنترولبرداشت نفت شرکت ملی نفت را تنظيم و

- مه چيز را که رژيم سابق ساخته است خراب شود ، پيش بينی میًدر صنعت نفت، رژيم خمينی باعث شده که تقريبا ھ

 درصد توليد قبل از انقالب رسيده است و صنايع سنگين فوالد و نيز معادن، و ١۵شود که توليدات صنعتی نيز به ميزان 
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در غرب در نزديکی   قزوين،  ھمينطور در محل پارک صنعتی البرز. اندًتوليدات وسايل خانگی کامال متوقف شده

ھای توليدی صنايع البرز يکی از مھمترين پروژه. کنند کارخانه در حال حاضر کار می١٢۵ کارخانه از ١۴تھران، فقط 

  .گذاری شده است توليدی در آن منطقه سرمايهۀ شاخ٢٠٠ در بيش از دالر ميليارد ٢٠غيرنفتی بود، که بيش از 

ھا یالمان ۀوسيله  بوشھر را که باتومی انرژی ۀج سيستم سردکنند بر٢ شورای انقالب پيشنھاد کرد که ١٩٧٩در سال 

ای ميزان بيکاری در ايران را کارانهازسوی ديگر يک تخمين محافظه! ساخته شده بود به سيلوھای انبار گندم تبديل کنند

واردی  شھرھا ھر تازهدر) ، سی ميليون برآورد شده١٩٨٠جمعيت ايران در سال . (کند ميليون يا بيشتر برآورد می۴به 

ھا به اعتياد ترياک روی بسياری از شھرنشين. ھا ببيندًتواند صدھا نفر که غالبا تحصيلکرده ھستند را بيکار در خيابانمی

ّاما از طرفی . لی را قدغن کرده استحعلت اين است که رژيم اسالمی مصرف مشروبات الکه اند، بخشی بآورده
ُواشنگتن پست . شوند چون سود فراوانی ھم در بازار خارجی و ھم داخلی داردويق میکشاورزان به کشت خشخاش تش

دھد، يعنی نصف بيکاران شھرھا که اين خود افزايش بزرگی  ميليون معتاد ترياک در ايران گزارش می٢از تعداد حداقل 

  .از زمان انقالب است

کنند که گرفتار  احساس میمسؤولکرده و  ايرانيان تحصيلۀيبق«:کرد ً يک ايرانی اخيرا اين وضع را اينگونه تشريح می

قبل از انقالب . جز مصرف مواد مخدر برايشان باقی نمانده استه ای بانتظاراتشان کم  شده و ھيچ راه و چاره. اندشده

ھا در قرن گذشته در اين وضع مرا به ياد کار انگليسی. ّترياک در کشور بسيار ناياب بود، اما اکنون ھمه جا فراوان است

ند، و ھيچ  ا گرنشسته اند و فقط خرابی و نابودی کشور را نظاره بينيد که ھمه جا نا اميدمردم را می. اندازدچين می

  ».افتداين آن وضعی است که امروز در ايران اتفاق می. . کاری از دستشان برنمی آيد

شود، موافق است،  چين با مرض اعتياد به ترياک مبارزه میصدر، رئيس جمھور با روشی که امروزه درگويند بنیمی

 بين معتادان امريکا ترياک به معتادان راقانونی کرده، مانند روشی که در ۀکه دولت مقدار کمی برای مصرف روزان

  .تا مانع پخش آن در بازار سياه شود. شودپخش می

 مالھای قرون ۀوسيله سيستم آموزشی ايران ب»سازیپاک« ايران کار ۀترين کار برای آيندترين و وحشتناکترسناک

 انجمن دانشجويان اسالمی در ۀصدر در کنفرانس ساالن مظفر پرتو ماه مشاور بنی١٩٨٠ جوندر ماه .  استئیوسطا

ه  آن ما بو بعد از« :او گفت . را اخراج خواھند کرد» ھادينکليه بی«ھای ايران ُاکسفرد اھايو قول داد که از تمام دانشگاه

اند ھای ايران برای مدت نامعلومی بسته شدهتمام دانشگاه» . روی خواھيم آوردئیھا و سپس مدارس ابتداسوی دبيرستان

معاون وزير آموزش و پرورش . تا دولت بتواند آنھا را از گرايش به غرب پاکسازی کرده و آنھا را بيشتر اسالمی سازد

 سال ۵ھا حدس می زنند که تا  سال، و بعضی٢ھا برای مدت تمال دارد که دانشگاهايران محمدجواد رجاليان گفت که اح

سازی در ھر دانشگاه تشکيل شده تا آن دانشجويان و ھای مخصوص و يا کميته ھای پاککميته. بسته خواھند  ماند

 آموزش ۀبرنام. اندان اخراج شدهصدھا استاد از دانشگاه تھر.  کافی اسالمی نيستند اخراج کنندۀاستادانی را که به انداز

ًتا جوانان ايران را مثال از انحراف و پوسيدگی « ھا و مدارس ايران تحميل شده درسی اسالمی جديد به تمام دانشگاه

ّريزی شده که نسل جديد ايرانيان را ضد علوم، ضد فنون خصوص طوری طرحه  درسی بۀبرنام» .غربی دور نگھدارند

  . را تقويت کندئیبينی بنيادگرااده و ديدگاه جھانو تکنولوژی آموزش د

جای ه ب.  پھلوی و شاه خالی کنندۀھای سلسلاند تا آنھا را از اشاره به پيشرفت نو نوشته شدهزھای درسی تاريخ اکتاب

خمينی، «معنی مانند شود که شعارھای بی آموزش داده میئیھای ابتداآموزان کالسآموزش تاريخ و ادبيات، به دانش

  .به آنھا بياموزند» ئیخمينی، تو نوری از خدا
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 ھا و از نفری انتخاب کرد که سيستم آموزش کشور را  از کليه نفوذ امپرياليست٧ ۀ، خمينی  يک کميت١٩٨٠ جوندر 

  .اثرات دولت قبلی  پاک سازی کنند

و خواسته و ھدف نفوذ  کشورھای انگيزی است،  غمۀادامه دادن به اين نوع گرايش فاجع« :خمينی اعالم کرد که 

کار  نبردن اصالحات برای ه  مرگبار عليه جمھوری اسالمی است، و ھر گونه اغماض در درست بۀخارجی برای ضرب

برای مثال چندين ايرانی » .باشدسيستم آموزشی، خيانت عليه اسالم و جمھوری اسالمی است که جرم آن حکم اعدام می

داشت، از دفاتر کار خود بيرون  از رژيم شاه را ئیھاھای خود را که نشانهکه زيرسيگاری خاطر اينه کارمند دولت، ب

  .نداخته بودند، به اين جرم اعدام شدندني

 ۀدر محوط. شدندھای بنيادگرا واقع شده و بشدت ترور و مرعوب می گروهۀن ديکتاتوری خمينی مورد حملامخالف

ھای مسلح گرفتند، گروهھا قرار میاللھی مليشيای حزبۀوحشيانه مورد حملخصوص نيروھای ضد خمينی ه ھا بدانشگاه

. کار گرفته شده بودنده هللا بھشتی و رفسنجانی ب آيتۀوسيله اللھی از بين جوانان گودھای جنوب شھر تھران بحزب

ری داشت، با آن ای برای جمھوری اسالمی شد ولی از سپاه پاسداران نظم کمتهللا گروھان ضربتی برجستهحزب

 خوبی برای آموزش و تربيت مھندسان، ۀاکنون نيروھای ارتش زمين تکنولوژی پيچيده و اطالعات پيشرفته و مدرن،

داران شده بودند، و از طرفی دژ نفرت از خمينی نيز محسوب ی و ھمينطور سربازان و درجهئهدانشمندان، افراد حرف

ی برای نابود کردن افسران سابق ارتش در پيش گرفته بود و آن دستگيری رژيم جديد سياست غيرقابل بخشش. شدندمی

ھای تيرباران شدند، و يا بسادگی در دفاتر نظامی  جوخهۀھزاران نفر از افسران ارتش روان. جمعی و اعدام آنھا بوددسته

نابودی نيروی نظامی توسط .  اندو تعداد زيادی نيزيا در زندانند و يا مجبور به فرار از کشور شده. خود به قتل رسيدند

 ساواک را در ھمان روزھای نخستين انقالب به دست گرفته و شامل ابراھيم يزدی، عباس کنترولباند کوچکی که 

 دائمی، و اخراج ئیجاه  جابۀوسيله ب.  فردوست است، انجام می گيردجنرالباغی و  قرهجنرالالھوتی، برادران چمران، 

ای ارتش، اين تيم باعث شد که نيروی نظامی را آنقدر فرسايش دھد، تا حدی که رھبری ارتش سؤ رتغييرجمعی و دسته

 کودتا، افسران ديگررا از ترس، در ۀ توطئۀھای مداوم بعد از کشف نقش اعداممعنی و مفھومی نداشته، و از طرفی

  .سکوت فرو برده است

لمين با سرعت ھرچه بيشتر به کسب قدرت سياسی و المس، مالھا واعضای اخوان١٩٨٠ تا ١٩٧٩ھای در طول سال

 ملی ايران ۀاولين سری از اعضای دولت که کنار گذاشته شدند، اعضای قديمی جبھ.  کامل در ايران پرداختندکنترول

س أدر ر. توانند با خمينی کنار بيايندکردند که می فکر می١٩٧٩ جنوریبودند که با رد پشتيبانی از حکومت بختيار در 

وزير سابق بود، که مدت کوتاھی در سال  ملی و نامزد جانشينی مصدق نخستۀقدرت، کريم سنجابی بود که رئيس جبھ

تمام اعضای . که ابراھيم يزدی جانشين او شد عنوان وزير امورخارجه در دوران انقالب خدمت کرد تا اينه  ھم ب١٩٧٩

 کنار ١٩٧٩ بودند به تدريج بدون ھيچ تشريفاتی در عرض سال وزيری بازرگان نخستۀليبرال يا دموکراتی که در کابين

  .گذاشته شدند

در .  دادء استعفا١٩٧٩ نومبر درماه امريکاگيری اعضای سفارت که باالخره خود بازرگان ھم در جريان گروگان تا اين

از نفت جريان  حداقل مقداری ١٩٧٩ھمان ماه حسن نزيه رئيس شرکت ملی نفت که تالش کرده بود در عرض سال 

 ملی مانند داريوش فروھر و سرھنگ ۀاعضای ديگر جبھ. ًو نتيجتا مجبور به تبعيد شد داشته باشد، نيز کنار گذاشته شد

  .تدريج از مقامشان کنار گذاشته شده و به تبعيد روی آوردنده احمد مدنی، نيز ب

فرزندان .  است نشينی کردهدوران فئوداليسم عقبکه ايران به  ً ايران کامال در دست مالھاست، يعنی اينۀامروز ادار

و » انقالب سفيد شاه«اندرکار به عقب برگرداندن اکنون دستداران بزرگ ، مالھا و ھمفکران آنھا، ھمھای زمينخانواده
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ران را دا قدرت مالھا به ھمراھی زمينۀداران سابق ھستند، که زمينھا به زمينبازسازی سيستم فئودالی و دادن زمين

  .دربرابر کشاورزان برقرار کنند

ّحال بايد ديد که مالھا از چه نوع طرز تفکری برخوردار ھستند؟ برای درک آن يک شخص اول بايد جريان فکری يک 

بررسی کند، سپس   نزديک با گله داشته،ۀ انديش را که تمام عمرش را با گله بز و گوسفند گذرانده و رابطچوپان ساده

مالھا افرادی ھستند که نيازھای اين .  برای چنين فردی چه نوع ضروريات مذھبی مورد نياز استدرک کنيم که

شود شامل دسته قوانينی است برای کار گرفته میه  اين مالھا بۀوسيله مذھبی که ب. کنندگمراھان را برطرف می

هللا خمينی ھم مانند آنچه در  آيتۀوسيله ه بھای گمراه و ناھنجار و آن قوانينی است کنگھداری  يک سيستم مجھز به توده

  .آيد بيان شده استزير می

ھای طرف راست و يا چپ خم بکند، يا با ريش کسی بازی بکند و يا به نوشتهه در حين نماز، يک فرد نبايد سرش را ب« 

آلود است نبايد شروع به باگر شخصی خوا. ھمچنين نبايد به نقش انگشترش نگاه کند.  ديگری نگاه کندۀقرآن يا ھرنوشت

و اگر جوراب . نماز خواندن کند ، و نيز اگر فرد احتياج به ادرار کردن و يا رفتن به توالت دارد نماز را نبايد شروع کند

ِنوشيدن ادرار و خوردن مدفوع ھر حيوان پھن «:گويد  ديگر میئیو در جا» .نازک پوشيده نبايد با آنھا نماز بخواند
ھمينطور . البته اين نيز شامل ادرار و مدفوع  حيواناتی می باشد که آدم با آن سکس انجام داده است. تخوار، نجس اس

  ».خوردن ادرار و مدفوع گوسفندی که شير خوک خورده است نجس است

کند، در يک محل خلوت و مخفی چمباتمه بھتر است کسی که ادرار و يا مدفوع می«: ديگرمی گويد ئیخمينی در جا

ّبزند، و ھمچنين ترجيحا بھتر است که اول پای چپ خود را در آن محل بگذارد، و وقت بيرون آمدن اول پای راست خود  ّ ً

 سرپوشيده باشد و سنگينی بدن را روی پای ئیرا بيرون نھد و بھتر است که در وقت مدفوع کردن و ادرار کردن  درجا

  ».چپ تکيه دھد

ً يک زن به غير از زن خود تحريک شود، اما بعدا با زن خودش ھمۀوسيله اگر مرد ب« خوابه شود، بھتر است که اگر ّ

حتی اگر خوابگی کرده و بعد با زن ديگر سکس انجام داده، ّعرق کرده است نماز نخواند، ولی اگر اول با زن خود ھم

  ».تواند نماز بخواندعرق کرده است، می

مالھا براساس قدرت خود  ».ھايش و تمام ترشحات بدنش نجس استشخص نامسلمان ، حتی موھای سر و بدنش، ناخن«

 قدرت نصب ۀتر بودند به اريککه از خودشان نابکارتر و سفلهدر ايران به حکومت نرسيدند، بلکه آنھا به کمک افرادی

  .خاطر منافع خودشان سوءاستفاده کردنده  از عقب افتادگی و درماندگی مردم بشدند و

بخش علنی آن سمپوزيم . سمپوزيمی در تخت جمشيد ايران برقرار کرد) Aspen(، انيستيتو اسپن ١٩٧۵ سپتمبردر 

برای وارونه کردن در مذاکرات پشت پرده، نقشه . گذشته، حال و آينده به چاپ رسيد: ھا بعد تحت عنوان ايران سال

 تلخ تاريخ ۀتجرب.  ريخته شدئی تبديل  ايران به رژيم مدل قرون وسطاۀھای صنعتی شدن ايران زمان شاه و  نقشبرنامه

در سمپوزيوم .  اسپن واگذار کردندۀاين است که شاه و زنش شھبانو فرح ديبا احمقانه مقدار زيادی بودجه برای پروژ

ُ اعضای کلوپ رم از آنجمله رئيس کلوپ رم اريليو پکی ، سل لينووتيز ، از دفتر پرسپوليس حداقل يک دو جين از ُ ُِ ِ
ُالمللی در ژنو، و رابرت او اندرسن  و ھرالد کلولند حقوقی برادران کودرت ، ژاکز  فری موند از انيستيتو مطالععات بين

از مقامات ديگر که در آن . شرکت داشتند بودند، امريکاُکه ھر دو از مقامات رسمی اسپن و ھمکاران کلوپ رم  در 

ُسمپوزيم شرکت کردند چارلز يوست ، کاترين باته سون ، ريچارد گاردنر ، تيو سومر ، دانيال يانکلويچ ، جان اکز از 

هللا  مانند جيمز بيل ، ماروين زونيس ، لئونارد بيندر، روحامريکا –نيويورک تايمز، و مغزھای اطالعاتی انگليس 

  .و چارلز ايساوی بودندرمضانی 
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ھای روحانی و مدرنيزاسيون و صنايع، ارزش: که  کيد داشت و آن اينأسمينار انيستيتوی اسپن روی يک روش ت

احسان . ھا بايد باالتر از ھر چيزی محفوظ بماننددھد و اين ارزشالشعاع قرار می قديمی ايرانی را تحتۀغيرمادی جامع

مراکز پژوھشی در غرب . ھا ودانشگاه«: صدر، خطاب به اعضای کنفرانس گفتن بنینراقی ھمکار و ھمدست ابوالحس

که علوم انسانی که بر مبنای  اند ، در حالی گذاشتهئیگرا غربۀ خود را براساس بسته شدن نطفۀکليه پيشرفت و توسع

اين مھم نيست . رو ھستنده ت روبنشينی و شکساند، امروزه با عقبوجود آمدهه يک واقعيت عاقالنه و بی طرفی منطقی ب

ايم، بلکه بايد يک نظم مخصوص روانشناسانه اختراع ھا را تضمين کردهکه ما خالصانه ستايش شويم که شادی انسان

. پذير باشيمکارگيری اعمال و رفتارنا بخردانه معالجه ھای ناشی از عاقالنه فکر کردن زياده از حد را با بکنيم که بيماری

روی از به  مانند فرھنگ ما که انسان در تمام جوانب از محتوای خود خالی شده و درنھايت با دنبالهئیھا فرھنگچرا بايد

ھا و احتياجاتی ھا آرمانانسان« : او در ادامه گفت  .اصطالح مسير منطقی،  به يک مسير وسيع غيرمنطقی روی آورد؟

ه اين جھان ھستی را به در يک نظام قديمی، بدرستی ممکن است کًدارند که لزوما مادی نيست بنابراين دخالت ماشين 

  » .ندازدمخاطره بي

 ھرمز فرھت از دانشگاه تھران ادامه يافت، او در سمينار اسپن ۀوسيله ستايش نراقی  ازاعمال ورفتار نا بخرد انه ، ب

  :گفت 

ای ھای محتاطانه مادی آگاه است، حرکتھای بيشتر ازھر دولت ديگری  به اعتماد بيش از حد خود به ارزشامريکا« 

اين آگاھی ھميشه بيشتر . ھای روحانی زندگی بشود سال گذشته انجام گرفته که توجه بيشتری بر جنبه١۵نيز در ظرف 

اجازه دھيد که حاال توجه خود را به روی جرياناتی که در ايران . در رفتار نيروھای جوان برای زندگی نمايان شده است

باور داريم .  ناگھانی عظيم اجتماعی استتغييرکشورمان در جريان  . گذرد متوجه کنيم میئیگراسوی مادیه ن باکنوھم

ثر عمل کند، شرايط درستی برای خيزشی در جھت قيام اخالقی و اساس ؤکه انقالب کنونی ملت وقتی که با دقت و م

  » .واقعيت و عدالت خواھد بود

ه   چرخش بۀشديک حرکت حساب.  بودئی، صحبت کردن از قيام يک پيشگو١٩٧۶ سال سه سال قبل از قيام خمينی در

ھای  صنايع و ارزشۀھای فرھنگی ايران و مذھب شيعه را با توسعھای شاه بود که ارزشسوی خمينی در برابر برنامه

 با وزارت آموزش و پرورش  به بعد انستيتو اسپن ارتباط بسيار نزديکی١٩٧۵از سال . مادی مورد ھجوم قرار داده بود

ان اطالعاتی و آگاھی خود مانند منوچھر گنجی، که او ھم ماروين زونيس و ھم مأمورو وزارت علوم ايران از طريق 

ژی بود که ي منتقد ستراتۀکنندُسن از کالج دماوند در تھران شرکتخود انستيتو اسپن را به ايران معرفی کرد کاترين بته

ھای علی شريعتی  فعاليتۀاين جريان ھمچنين به وسيل. ودن را در ميان جوانان ايرانی کاشتتخم شورشی ضد مادی ب

 در جلو راه دانشجويان ايرانی و روشنفکران بود که انقالب ئیشريعتی بيش از ھر فرد ديگر چراغ راھنما. شدت يافت

شريعتی در اين بود که دکترين ضد قدرت مخصوص . المسلمين به رھبری خمينی را در ايران به ثمر رساندنداخوان

صورت اصالحات جديد قابل قبول جوانان متجدد که در قوانين اسالمی آموزش نديده بودند، ه گری را بعلمی صوفی

بنابراين وجود . کردند خمينی را قبول نمیۀًجه مستقيما نوع شيعو ھيچه جوانان ايرانی بدون آموزش شريعتی ب. درآورد

ھای جوان خورد تودهًگری را در لباس تقريبا راديکال مارکيستی بهر ضروری بود که دکترين صوفیعلی شريعتی، بسيا

  .شريعتی خالق به اصطالح مارکسيست اسالمی بود. بدھد

او يک . دانستّطور راديکال ضد مادی بود، که مرگ را تنھا راه موجه برای فرار از دنيای مادی میه آنقدر شريعتی ب

ًکه کامال به روال عادی ميرد؟ برای کسانیبينيد که يک شھيد چقدر شيرين و در آرامش و صلح میيا نمیآ«:وقت نوشت 

گم شدن در . يک توقف دھشتناک از ھمه چيز حيات است. دی بھت انگيز استيزندگی عادت ندارند، مرگ يک تراژ
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اين . تر از خود بشوند، مرگ شروع آن استکه قصد رشد و باالرفتن به مدار باال ّاما کسانی. پوچی و بی ھيچی است

که  که شھيد شوند قبل از اين«افراد چقدر بزرگ ھستند که به اين خواسته توجه کردند و به آن جواب مثبت دادند، 

 محمد تقی شريعتی بود، که بخشی از جنبش اطالعاتی فراماسيونرھای انگليس بود، او در یپدر شريعتی آقا. »بميرند

او در مشھد « :گويد که علی شريعتی در مورد پدرش می. سيس کردأز تبليغات و ترويج اسالمی را تشھر مشھد مرک

.  شھری زندگی کندۀباقی ماند و بشدت تالش کرد که معلومات خود را باال ببرد و با عشق و جھاد در ميان باتالق جامع

گری سوی اسالم برگرداند و از راه مادیه د را بھای جوان متجدپدرم کوشش کرد که پيشقراول اين باشد که تحصيلکرده

  ».و ستايش و گرايش به غرب و دشمنی با مذھب به دور نگه دارد

ای پيرو از بين که بين پاريس و تھران در حرکت بود فرقه در ضمن اين. شريعتی، شروع فرياد انقالب خمينی بود

ژان پال سارتر فرانتس فنون، البرت کامو ،  نويسندگانی چون او به دانشجويان ايرانی کارھای. جوانان ايران آماده کرد

داری مذھب اگزيستانسياليست تمام اين نويسندگان از محيط ضد سرمايه. ژاک بورک و لوئيز ماسينون را معرفی کرد 

کتاب .  بودندُبودند، و کليه آنھا از کلوب رم که در تخت جمشيد سميناربرقرار کرده بود پول گرفته  ودرآن شرکت کرده 

کند که ھرج و مرج و انقالب در جھان سوم عليه غرب که در آن استدالل می»  زمينروی دوزخيان«فانون تحت عنوان 

دوستان بيائيد تا اروپا را فراموش کنيم «: شريعتی نوشت . شوداست و اغتشاش در برابر اغتشاش مثل قرآن شريعتی می

-  را که ھميشه از انسانيت و انسان بودن صحبت میئی کنيم و اجازه دھيد تا اروپاو تقليد کورکورانه از اروپا را متوقف

  ».کند، از ياد ببريمھا را ھر جا که دسترسی بيابد وبتواند نابود میّکند، اما انسان

ل  او در سا.ی شدئ ھايش و انتشاراتش در نشريه ھای فارسی زبان يک فرد برجسته و افسانهشريعتی از طريق نوشته

رسد که  به قتل رسيد اگرچه پشتيبانانش امثال ابراھيم يزدی شاه را مقصر مرگ او دانستند، اينطور به نظر می١٩٧٧

خاطر شريعتی نبود ه اگر ب.  او شکل بدھندۀدور پيکره توسط نيروھای ساواک کشته شد تا با شھيد پروری يک جنبش ب

که انستيتو اسپن و شريعتی  وقتی. کردند خمينی ديوانه پيروی میھای ايران ازاقليت کمی از دانشجويان در دانشگاه

ُ کلوپ رم پيکی ، ژاک فريموند و افراد ديگر توجه خود را به ١٩٧٧تحريکات عليه شاه را شروع کردند، در اوايل 

تشکيل » غرباسالم و «نام ه  جديد خود ساخته بۀالمسلمين در غرب اروپا گذاشتند، اين پروژه حول يک کلمروی اخوان

ُسی، لرد کارادن و رھبر  پکئیريزی خود را در دانشگاه کمبريج انگلستان زيرنظر و راھنما برنامهجلسهشد و اولين 

نام علم و تکنولوژی برای تخريب اسالم ه سياستی ب» اسالم و غرب«. المسلمين، معروف به داواليبی برگزار کرداخوان

المللی انيستيتو مطالعات  فدراسيون بينۀوسيله  به چاپ رسيد و ب١٩٧٩ل رئوس مطالب آن در سا. طرح ريزی کرد

د قرار ئيأعھده داشت، مورد پشتيبانی وته ُرا الکساندر کينگ عضو کلوپ رم و مشاور علوم ناتو ب پيشرفته که رياست آن

  .گرفت

ًرسما و علنا اعالم کرد » اسالم و غرب« برگرديم، اولين درس علوم اسالمی مابايد بيشتر به مفھوم معنوی زندگی «: ً

ای است که نظم اکولوژيکی محيط زيست را به نابودی نکشيده، و زندگی جمعی نيز به آن کيد بر عقيده و پندار موازنهأت

کار ه ی شمالی بامريکاھای علم و تکنولوژی در غرب يعنی اروپا و آن بحث برای حمله به پيشرفت» .وابسته است

 ليسبون که ١٩٧٧ نومبردر کنفرانس ماه . ُی و کلوپ رم به نزديکان و ھمراھان شاه روی آوردندسپس پکس. گرفته شد

سی با  سايروس ونس و سل لينوويتز برگزار شده بود پيکۀوسيله  صلح بين مذاھب يک سازمانی که بئیتوسط گردھما

  مشھور کاخ سلطنتی، سيد حسين نصر خصوص با فيلسوفه المسلمين که بھمدستی چند نفر برجسته و آگاه جنبش اخوان

ھمچنين در اين کنفرانس اسماعيل . ای ريختندکه پروفسور دانشگاه تھران و دوست خصوصی شاه بود طرح توطئه

ريزی فعلی فاروقی از دانشگاه تمپل فيالدلفيا و خورشيد احمد، رئيس پيشين بنياد اسالمی لينستر انگليس، و وزير برنامه
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 خوبی برای دريافت پول از زن شاه، فرح ۀھمراه دکتر منوچھر گنجی واسطه پروفسور نصر ب. اشتندپاکستان، حضور د

ُ مدل اقتصادی کلوپ رم، در ايران بودند  دکتر نصر   به رئيس دانشگاه ۀديبا و ديگر  وابستگان به دربار برای پروژ

حساب تئوريسين مسيحی فرانسوی راجر ه  بدالرھا تھران ھوشنگ نھاوندی که مشاور شاه و فرح بود، قبوالند که ميليون

  . که او برپا کرده بود، صرف شود١»ھاگفتگوی تمدن«گارودی  بريزد تا برای انستيتوی 

ُپستال کلوپ رم مدل ايران واگذار شد که زير نظر ھم آھنگ کننده -ی مسارويچئريزی منطقهًھا اکثرا برای برنامهپول

ژی يريزی اقتصادی و ستراتًبنابراين کارنيه و گارودی عمال مشاور برنامه.  شودفرانسوی موريس گارنير مصرف

  ! پيشرفت و توسعه برای شاه شدند

   ٢٠٠١ در سال اتمیھا توسط خ گفتگوی تمدنۀدزدی وسوء استفاده ازواژ.  ١

  ادامه دارد

 


