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  رابرت دريفوس: نويسنده

  فريدن گيالنی: برگردان از

  الله: فرستنده

 ٢٠١٧ می ١١

   در افغانستان١٩٧٩، پيش از "سيا"
  :يادداشت از الله

 دريفوس ترجمۀ فريدون گيالنی را به ره دست آقای رابرتياثر نويسندۀ چ) بازی شيطان(قسمت بيست و سوم کتاب  

کنند جالد کابل با اکت و ادای دموکراتيک و تبسم بر لبان، ماھيت پليد و کثيف خود  کنم که فکر می کسانی تقديم می

 در رفقتا مدستش که در قتل و کشتار انقالبيون و آزاديخواھان سرزمينم  حکمتيار کسی. تواند پنھان سازد را می

امپرياليزم (اسوس چند سره ايست که برای خوشخدمتی به اربابانش مخصوصاً ارباب بزرگش خون غرق اند، ج

 از ئیامروز اگر اين جنايتکار جنگی جز. حاضر است صد ھا ھزار انسان را زنده پوست کند) جنايتگستر امريکا

مده و اساسی آن ھمانا می باشد و به کابل آورده شده، به احتمال قوی دليل ع) صلح مشروع(پروژۀ جديد امريکا 

تضعيف جبھۀ آن عده طالبانی اند که در حال حاضر تحت حمايت مستقيم مالی و نظامی روسيه عليه دولت پوشالی 

کيد و تکرار طالبان را برادر خطاب می کند تا از يکطرف با أبه ھمين دليل است که گلبدين با ت. قرار گرفته اند

ضای حزب اسالمی که در صفوف طالبان قرار دارند را دوباره جذب کند و برادر گفتن طالبان، جمع وسيعی از اع

امريکا بپيوندند و از ارباب غربی » صلح مشروع«از جانب ديگر جبھۀ طالبان روسی را ترغيب نمايند تا به پروسۀ 

 .را بر ارباب شرقی ترجيح دھند

*****  

  

ريب اتحاد جماھيرشوروی سوسياليستی در آسيا ، نظريه ای که می گفت اسالم می تواند باعث تخ١٩٧٩در سال 

 کردند که دولت *اياالت متحده، پاکستان و عربستان سعودی، جھاد اسالميست را علم. شود، به عرصه عمل در آمد

کابل را مورد تھديد قرار داد، اتحاد شوروی را تحريک به تجاوز نظامی به افغانستان کرد و مسبب جنگی ده ساله 

برژينسکی در مورد ايجاد ۀ نخستين دريافت، نظري. ستان، دو دريافت برژينسکی را به ھم پيوند دادجنگ افغان. شد

فواز « . در آسيای جنوب غربی، به مثابه سدی عليه اتحاد جماھيرشوروی سوسياليستی بود» قوس اسالمی«

ری در مورد کمونيسم برژينسکی گفت ھشيا«: می نويسد» امريکائی ھا و اسالم سياسی« کتاب ۀنويسند» جرجس
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خصوص در گيری نظامی اياالت متحده و ايران که توجه ه شوروی، حکم می کرد که ما از وقوع ھرحادثه ای؛ ب

اکنون به نظر من بسيار «: برژينسکی می گفت. »اپوزيسيون اسالمی را از شوروی منحرف کند، اجتناب بورزيم

درست مثل سال ھای » .ی ھای ضد شوروی را سازمان بدھيمحائز اھميت تر از ھميشه است که ائتالفی از اسالم

، اياالت متحده اميدوار بود که از اسالم عليه نيروھای تندرو سکوالر و متحدان خدا نشناس شان در ١٩۶٠ و ١٩۵٠

مقام ھای دولت جيمی کارتر، در اين مرحله امکانات تازه ای را کشف . اتحاد جماھير شوروی، استفاده ابزاری کند

ده بودند تا در ھمکاری با شورشيان اسالمی، از آنان نيروی واحد جديدی بسازند و اميدوار بودند که از سرکشی کر

فکر مقام ھای ۀ در باالترين درج. اين ايدئولوژی و منابع مادی آن، عليه توسعه طلبی کمونيست ھا استفاده کنند

اشت که در آن ايدئولوژی اسالم به مثابه سالحی  وجود د١٩۶٠ و ١٩۵٠اياالت متحده، ھمان درس ھای سال ھای 

  )٢٠.(»در نبرد با ناسيوناليسم سکوالر عرب، به خدمت گرفته شده بود

مسکو، ۀ  سالحی عليه جمھوری ھای آسيای ميانۀو برژينسکی از موضوع تقويت اسالم به مثاب» بنيگسن«درک 

  .ژيک بودي ستراتۀدومين خط دفاعی اين نقش

ميست ھای افغانی که بعدھا شروع کردند به دريافت کمک ھای جدی از اياالت متحده، به طور تا اين زمان، اسال

، طيف راست اسالمی به عنوان نيروی بالقوه در افغانستان پا ١٩٧٩ديرگاھی پيش تر از . کامل ظھورنکرده بودند

کوالر در کابل ميدان داری می پنجاه به بعد، عليه نيروھای پيشرو، چپ و سۀ وجود گذاشته بود و از دھۀ به عرص

پنجاه آغاز ۀ روابط امريکائی ھا با بنيادگرايان اسالمی وابسته به اخوان المسلمين در کابل دست کم از اوائل دھ. کرد

 صورت عمل به خود ١٩٧٣شده بود و حمايت اياالت متحده از جنبش سياسی طيف راست اسالمی در افغانستان از 

  . گرفته بود

حضور گسترده ای در افغانستان نداشت، اين سازمان از طريق اداره ) سيا(ھه ھای آغازين جنگ سرد، اگر چه در د

در خالل . ھای بنياد آسيا که نقش سازمان پيشتاز آن را بازی می کرد، گروه ھائی را به افغانستان اعزام کرده بود

 کابل می کرد و پروژه ھای گسترده ای ونپوھنت، بنياد آسيا حمايت ھای حائز اھميتی از ١٩۶٠ و ١٩۵٠سال ھای 

و » جان بنيگن« به روايت . بوداسالمی افغانی، تدارک ديده ۀ را برای ايجاد رابطه و معامله با جمعيت سازمان يافت

 بنياد آسيا که ھم در پاکستان و ھم در افغانستان برای اين سازمان در سال ھای ۀتجربمقام ھای با » روزبنيگن«

ه بودند، در الھور پاکستان جريانی به نام بنياد مطالعات اسالمی را سازمان داده بودند تا به انتشار  کارکرد١٩۶٠

ما از طريق دانشکده ھای الھيات «: جان بنيگن می گويد.  العمارف اسالمی به زبان اردو مبادرت ورزندةدائر

ھا با » بنيگن«کستان و ھم در افغانستان ھم در پا» . ھای اصلی نيز دست به کار شده بوديمپوھنتوناسالمی، در 

سازمان ھای دانشجوئی ھمکاری می کردند تا مبارزه با سازمان ھای دانشجوئی طرفدار شوروی را تقويت کنند 

 ۀبه قول او، بنياد آسيا درافغانستان روابطی با خانواد» .دانشجويان ھدف شماره يک بودند«می گويد » روز بنيگن«

ۀ ه اعضايش از پيشاھنگان روحانيت کشور بودند و با وزارت عدليه ھم که مدت ھا به وسيلمجددی برقرار کرد ک

» کامه ئیشفيق «بنياد آسيا ھم چون اين .  مجددی اداره می شد، روابط نزديکی داشتۀيکی از اعضای خانواد

المللی کيسينجر در معاون وزارت عدليه را به سمينار روابط بين ] منظور موسی شفيق آخرين صدراعظم پادشاه[

بسياری از افراد در وزارت عدليه از جمله مشاوران حقوقی بنياد آسيا، « : او می گويد.   ھاروارد فرستادپوھنتون

  .»آخوند بودند

از آن جا که تا دھه ھای بعدی، افغانستان در سياست اياالت متحده از اولويت برخوردار نبود، روشن نيست که در 

مقام ارشد . ط منظم اياالت متحده با اسالميست ھای افغانی در چه سطحی گسترش داشت، رواب١٩۶٠سال ھای 
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از آن .  که من در افغانستان بودم، اين کشور در واقع از توابع شوروی بود١٩۵٧درسال «: می گويد) سيا(سابق 

االت متحده و رابطه ژی اييجھت که پرزيدنت آيزنھاور می خواست مطالعه ای در باب اھميت افغانستان در سترات

اما » .اش با واشنگتن انجام شود، از من خواستند تحقيقات وسيعی در مورد حضور شوروی در افغانستان انجام بدھم

مطالعات ما ثابت کرد که ھيچ «: می گويد) سيا(اين مقام . تحقيقات ما نشان داد که افغانستان اھميت چندانی ندارد

 واشنگتن وجود ندارد و حتی اگر شوروی افغانستان را به تصرف کامل خود در گونه رابطه ای ميان افغانستان و

 بنياد آسيا دو يا سه ١٩۶٠با اين حال در سال ) ٢١(» .آورد، تھديد چندانی برای اياالت متحده به وجود نخواھد آمد

  )٢٢.(کارمند برجسته و شايد بيش از دوازده مشاور و مباشرش را در افغانستان نگھداشت

. ، جنبش اسالمی در افغانستان حرکتی آرام، اما پيوسته را در جھت سياسی شدن ادامه داد١٩۶٠ خالل سال ھای در

افغانستان ھمواره محافظه کار و سنتی بود که اسالم در آن نقش مرکزی داشت، دست کم تا سال ھای ۀ اگر چه جامع

اسالم در افغانستان دين بود، نه عقيده ای . سياسیروحانی داشت، نه ۀ ، تفسير مسلط اسالم در آن کشور، جنب١٩۶٠

خصوص از جانب اخوان المسلمين مصر، گروه ه  ب–ثير مذھب و نيروھای روشنفکری از خارج أاما در ت. سياسی

 اسالم افغانی –و بودياسالمی پاکستان و سازمان بين المللی اخوان المسلمين به رھبری سعيد رمضان که مرکزش ژن

  .  ماھيت داد و تبديل شد به جريانی سياسی و پديده ای نظامی که ضد کمونيست بودبه شدت تغيير

جنبش حسن ۀ  که در مصر رابطه ای  تنگاتنگ  با تخم وترکءسازمان دھندگان اصلی اسالميست ھای افغانی و علما

رق شناسان سرشناس از ش» اوليورروی«ۀ به گفت. البنا به ھم زده بودند، شروع کردند به بازگشت به افغانستان

فرانسه که کارشناس امور افغانستان و اسالم بود، ريشه ھای اسالم سياسی در افغانستان از گروھی نيمه مخفی آغاز 

اين گروه پس از تحصيل در مسجد االزھر قاھره و مصاحبت دائمی با . می ناميدند» استادان«شد که خود را 

 ١٩۵٨زمانی که يکی از علمای دينی افغانی در سال . و معروف شدنداعضای اخوان المسلمين، سرزبان ھا افتادند 

پسرکاکای محمد ظاھر شاه و رھبر جمھوری آينده افغانستان از در )  م–معروف به داودخان (با محمد داوود 

پس بسياری از اسالميست ھا دستگير شدند و الجرم جنبش . خصومت در آمد، جنبش افغانستان به سمت ائتالف رفت

شصت، جمعيت اسالمی ۀ دھۀ در نيم) ٢٣. (اين جنبش زير زمينی، نام جمعيت اسالمی برخود نھاد. ر زمينی شدزي

و شاخه ھای اين جمعيت، از شکل و حالت سازمان ھای اسالميست در مصر، پاکستان، عراق و ساير نقاط پيروی 

الفان شان دست به خشونت ھای شديد می کردند، جناح چپ و دانشجويان کمونيست را ھدف می گرفتند و عليه مخ

بسياری از ھمان چھره ھائی رھبری می شدند که در سال ۀ جمعيت اسالمی و تخم و ترکه اش به وسيل. می زدند

اوليور روی می . شدند و در ھر دو شرايط، تحريکات سياسی آشکاری را نيز پيش کردند ) سيا( مزد بگيران ١٩٧٩

سيس أ افغانستان ت** که حزب کمونيست١٩۶۵ بر شاگردان شان داشتند و در سال ثير عظيمیأت» استادان«: (نويسد

آغاز جنگ «شد، دانشجويان اسالميست علناً عليه آنان تظاھراتی راه انداختند و اعالميه ھائی پخش کردند با عنوان 

دانشجويان ...  کابل بود پوھنتون يکی از مراحل عمدۀ بحران و آشوب در محيط ١٩٧٢ تا ١٩۶۵ۀ ، دور»مقدس

 ھا در ***مسلمان شديداً با کمونيست ھا مخالف بودند و درگيری ھای خشونت بار بسياری ميان آنان و مائوئيست

اگرچه دانشجويان مسلمان در آغاز کمتر از کمونيست ھا بودند، اما نفوذ اسالميست ھا .  کابل رخ دادپوھنتونمحيط 

   )٢۴.) (**** ، حائز اکثريت شوند١٩٧٠ابات دانشجوئی سال به سرعت افزايش يافت و توانستند در انتخ

ئيد می کرد که أی سفارت اياالت متحده در افغانستان به واشينگتن، تاگزارش محرمانه در ، ١٩٧٠در اوائل سال 

اين گزارش . روحانی مجددی،  نيروی فعال قدرتمندی استۀ خصوص خانواده رھبری مذھبی افغانستان  و ب

شھرھا، جلو ۀ دست کم در روستا ھا و حاشي«ين آن بود که تحريکات و تبليغات تحرک آميز آخوندھا محرمانه، مب
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محافظه کاری مذھبی، پس از سال ھا برای نخستين بار خود را به «و اين که » رشد چپ گرائی را خواھد گرفت

» .با آن وارد کشمکش شودی می شود که دولت ناچار است ئصورت زنده و فعال عرضه می کند و تبديل به نيرو

گزارش ھای موثق حاکی از آنند که مالھا در مورد راه انداختن و پيش بردن « افسر سياسی سفارت نوشته است

اين جا، در کابل اقداماتی صورت پذيرفته است تا «و ادامه می دھد » .جدالی جدی در روستاھا، به توافق رسيده اند

اين کوشش ھا در آينده، به طور جدی اظھار ۀ و در رابطه با توسع» . دارندشعله ھای مذھب را در بازار گرم نگه

  ». تا مدت ھا معلوم نخواھد شد که نظامی گری روحانيت چه قدرتی خواھد داشتاحتماالً «عقيده می کند که 

وابسته رسول سياف، که سازمانش لاھفتاد، به چھره ھائی چون عبدۀ در ميان رھبران جنبش اسالميست در اوائل دھ

به اخوان المسلمين و عربستان سعودی بود، برھان الدين ربانی و گلبدين حکمتيار می توان اشاره کرد که جملگی 

سطح علنی جنبش تشکيل «بنا به گزارش اليور روی، .  بودند١٩٨٠شان از رھبران اصلی جھادی ھای سال ھای 

و مردی که سازمان نيمه » استادان«رھبر » .ز بودمی شد از جوانان مسلمان و سطح مخفی ترش بر استادان متمرک

 کابل بود که از پوھنتون الھيات پوھنځیمخفی جوانان مسلمان را رھبری می کرد، استاد غالم محمد نيازی از 

، برھان الدين ربانی، ١٩٧٢در سال . مين می شدأحقوق بگيران اصلی بودجه ای بود که از طرف بنياد آسيا ت

بعدھا گلبدين حکمتيار، شورای رھبری جنبش را تشکيل دادند و حکمتيار به رياست بازوی رسول سياف و لاعبد

، دوباره به ١٩٧٠سازمان را گروھی پنج نفره اداره می کردند و در اوائل سال ھای ۀ مجموع. نظامی آن گمارده شد

  ) ٢۶.(وھای نظامیپيروی از الگوی اخوان المسلمين مصر و پاکستان، شروع کردند به نفوذ کردن در نير

 می کنند که يکی از اعضای ء، اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج شدۀ سفارت اياالت متحده افشا١٩٧٢در سال 

اين عضو «. سازمان جوانان مسلمان، بارھا برای دريافت کمک با يکی از مقام ھای اياالت متحده مالقات کرد

 ھای ضد کمونيستی گروه را دراختيار آن مقام امريکائی گذاشت جوانان مسلمان، جزئياتی تفصيلی در مورد فعاليت

خصوص از قتل چھار تن از نيروھای چپ نام برد و تقاضا کرد که اياالت متحده برای خريدن يک چاپخانه به ه و ب

 را زود بود و مقام ھای سفارت پيشنھاد او)  سيا(اما ھنوز برای دخالت مستقيم . صورت محرمانه به آنان کمک کند

  )٢٧(» .خود نسبت به ھدف ھای گروه را ابراز کردندۀ نپذيرفتند، ولی در عين حال عالق

در حد اعتدال ) سيا(قبالٌ کمک ھای .  کردأنقش فعال تری در حمايت از اسالميست ھا ايف) سيا(در آغاز اين مرحله، 

. ھای متشکل تر اسالمی سرازير می شد کابل و نيروپوھنتونبسياری از اين کمک ھا، از طريق بنياد آسيا به . بود

، پرنس محمد داوود با کمک کمونيست ھا البته، شاه را برانداخت و جمھوری افغانستان را بنا ١٩٧٣اما بعد در سال 

براساس خود پرستی و ايدئولوژی، نيروی غالب پس از مدت کوتاھی دچار انشعاب ھای تلخ شد و طيف . نھاد

چيزی . علنی مخالفت با داوودخان کشيده شدۀ  سوء استفاده از اين موقعيت، به صحنراست اسالمی افغانستان، با

   . نگذشت که اين طيف، دوستان فراوانی در خارج از افغانستان پيدا کرد

، پاکستان تحت رھبری ذوالفقار علی بوتو و بعد ضياء الحق اسالميست و ھم چون اين شاه ايران، عليه دولت )سيا(

ھنوز سال ھا به زمان تجاوز نظامی شوروی به افغانستان مانده بود و . ن دست به اقدامات فوری زدندجديد افغانستا

جنگ «ھشتاد بسيار بود، اما جھش سريع به سمت راه انداختن ۀ تاريخی تا ظھور جھادی ھا در دھۀ اين واقعۀ فاصل

ع و جور می کرد و در پيمودن در ميان ملت ھای محصور آسيائی، عناصر اصلی خود را با سرعت جم» مقدس

سال ھا بعد، يکی از . برخوردار بود) سيا(وفان زای اين مرحله، از حداکثر کمک ھا و ھمدستی ھای طوفانی و ط

پاکستان بود، اعتراف کرد که ۀ مقام ھای دولتی پاکستان که در خدمت دختر ذوالفقار علی بوتو نخست وزير آيند

گزارش موثقی .  داوودخان آغاز شد١٩٧٣غانی، بال فاصله پس از کودتای سال از اسالميست ھای اف) سيا(حمايت 
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بی نظير بوتو نخست وزير پاکستان، در مصاحبه ای که در ۀ نصيرهللا بابر معاون ويژ«: در اين مورد می گويد

ه  داد و ب به مخالفان افغانی پول می١٩٧٣کيد ورزيد که اياالت متحده از سال أ انجام داد، ت١٩٨٩ سال اپريل

خصوص حزب جنگجوی اسالمی را که متعلق به گلبدين حکمتيار بود، ماه ھا پيش از تجاوز نظامی شوروی به 

  )٢٨. (»افغانستان، زير چتر خود گرفته بود

به اسناد آرشيف شوروی که به تازگی ترخيص شده اند، دسترسی وسيعی » سليگ ھريسون«و » دی يگوکوردوز«

ف به جزئيات کامل کوشش ھای اياالت متحده، ايران، عربستان سعودی و پاکستان را برای پيدا کرده اند و با عط

ھفتاد، ھمزمان با افزايش بھای ۀ در اوائل دھ«: فعال کردن طيف راست اسالمی در افغانستان، توضيح می دھند

نفوذ ۀ  کردن دايرنفت، محمدرضا پھلوی در اوج جاه طلبی ھای خود عزم آن کرد که به اقداماتی برای محدود

در آغاز ... شوروی در کشورھای ھمسايه دست بزند و شکل مدرنی از امپراتوری باستانی ايران را به وجود آورد

، شاه ايران دست به کوشش ھای مصممی زد تا کابل را در اقتصاد منطقه، با مرکزيت تھران، غربی ١٩٧۴سال 

 گسترده ای از ھندوستان تا پاکستان و حکومت ھای خليج ۀ منطقکند و امنيت مورد نظر خود را با محور تھران، بر

اياالت متحده، فعاالنه و به عنوان بخشی از ھمکاری ھای اقتصادی، امنيتی گسترده خود با شاه، ... فارس مسلط کند 

دف جنوب غربی آسيا نيز، مضمون و ھۀ اياالت متحده در گسترۀ بخشی از عمليات محرمان. به ترغيب او پرداخت

   )٢٩(» .مشابھی داشت و اين دو اقدام حمايتی و تشويقی را، به موازات ھم به پيش می برد

ھدف اقدام مشترک اياالت متحده و محمد رضا پھلوی که از جانب عربستان سعودی و پاکستان نيز مورد حمايت 

وودخان بود تا افغانستان قرار می گرفت، تقويت طيف راست اسالمی و نيروھای محافظه کار در دولت اعتدالی دا

ساواک  «:ھريسون« و » کوردوز«به گزارش . کشورھای اقمار شوروی خارج کنندۀ ثير و محدودأرا از حوزه ی ت

دست در دست ھم با گروه ھای بنيادگرای زير زمينی ) سيا(و )   م–سازمان اطالعات و امنيت محمد رضا پھلوی (

ٌ ھدف ھای خاص خودشان را نيز داشتند، افغانستان که در موضوع ضد شوروی با آنا ن ھمراه بودند، اما ضمنا

بنيادگرايان افغانی،  ضمناٌ با اخوان المسلمين مستقر در قاھره و اتحاديه جھانی اسالم که ابتکار . ھمکاری می کردند

 افزايش با. عمل را در آن وھابی ھای ارتدودوکس عربستان سعودی به دست داشتند، تنگاتنگ در رابطه بودند

موران سری اين جريان مالی گروه ھای بنيادگرای عرب، به صورت فزاينده و با أسرسام آور در آمدھای نفتی، م

درست مثل سازمان امنيت محمد رضا پھلوی، اين جريان ھا خبر چين . ارقام نجومی به صحنۀ افغانستان سرازير شد

  .  دولت افغانستان و نيروھای مسلح آن کشور شناسائی کنندھائی را استخدام کردند تا ھواداران کمونيست ھا را در

به لحاظ تسليحاتی و ساير کمک ھا، گروه )  م–ساواک شاه (سرويس مخفی ايران «: لف می افزايند کهؤاين دو م 

ھای زير زمينی افغانستان را که وابسته به طيف راست اسالمی بودند، تغذيه می کرد؛ در حالی که سرويس ھای 

ساواک، سيا و . آنان را برای تاخت آوردن به ھدف ھای افغانی ھماھنگ می کرد (ISI ) اتی و امنيت پاکستاناطالع

 بنيادگرايان عليه داوود نيز دست ١٩٧۴ جون و ١٩٧٣مبر ی پاکستانی در کودتای ناموفق سپتمبر و دسماموران مخف

   )٣٠(».داشتند

 از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند شورشی عمومی را ، اسالميست ھای افغانی احساس کردند١٩٧۵در سال 

اين . عليه داوود خان که اگرچه دچار دو دلی شده بود، اما ھمچنان متحد کمونيست ھای افغانی بود، سازمان بدھند

دين بسياری از شورشيان دستگير و اعدام شدند و بقيه مثل گلبدين حکمتيار و برھان ال. شورش اما درھم کوبيده شد

در . ربانی اغلب به پاکستان گريختند و در پاکستان مورد حمايت بی دريغ سرويس اطالعاتی اين کشور قرار گرفتند

روابط تنگاتنگ با ائتالف رنگارنگ شورشيان  ( ISI) چھار سال بعدی، سرويس اطالعاتی و امنيتی پاکستان
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 ۀ وزارت امور خارجۀيکی از تحليل ھای محرمان. خصوص گروه اسالمی اين ائتالف را توسعه داده افغانستان، ب

خصوص وابسته به اخوان المسلمين و سرويس ه  که ب١٩٧۵ بحران افغانستان در سال ۀاياالت متحده که در بار

آنچه تقريباً در تحريکات منتسب به پاکستان مورد توجه قرار نگرفت، «:است، می گويد (ISI) اطالعاتی پاکستان

ۀ مليت ھای افغانی که سردست. اسالم را منسوخ اعالم کرده بود» جھانی «ۀداوود خان بيانياين واقعيت بود که 

شورشيان بودند و کسانی بودند که گفته می شد با ھدف ھای پاکستانی ديگرگون شده اند، بنا به گزارش ھای مختلف 

نرال جيالنی رئيس جتند با از اعضای اخوان المسلمين بودند و اين سازمان، بزرگ ترين گروھی بود که می گف

  )٣١(» .اطالعات پاکستان به توافق ھائی دست يافته است

آغاز اين تمايل، زير . با اين حال، در داخل افغانستان محمد داوود دو دل،  حرکتی را در تمايل به راست آغاز کرد 

، داوود خان به کلی تغيير ١٩٧٨ و ١٩٧۵بين سال ھای . فشار اياالت متحده، شاه ايران و پاکستان صورت پذيرفت

در سال . جھت داد، روابطش را با حاميان جناح چپ گسست و به دامن ارتش و نھاد ھای محافظه کار افغانستان افتاد

، داوود خان با شاه ايران و نخست وزير پاکستان بوتو مالقات کرد که در نتيجۀ اين مالقات ھا، شروع کرد ١٩٧۶

، جوخه ھای ١٩٧٨در سال . و ساير رھبران طرفدار غرب در مناصب کليدیبه گماردن افسران طيف راست 

 و رھبران کمونيست ھا، پس کمونيست ھا و چپ ھا *****مرگ دولت افغانستان شروع کردند به قتل عام چپ ھا

قدرت داوود خان به صورت فزاينده ای به دسته ای کوچک از نيروھای نظامی و فوق . از دولت کابل تصفيه شدند

) ساواک(، قدرت پشت صحنه را سازمان امنيت »ھريسون«و » کوردوز«محافظه کار کاھش يافت و بنا به گزارش 

  )  ٣٢. (»محمد رضا پھلوی، متحدان اتحاديه جھانی مسلمانان عربستان سعودی و اخوان المسلمين اداره می کردند

ه کی، کمونيست طرفدار شوروی عليه محمد  شدت يافت و دراين زمان بود که نور محمد تر١٩٧٨ اپريلبحران تا 

طيف راست اسالمی که تحت .   رساندءداوود کودتا کرد و پيمان ھمکاری دوستانه ای را با اتحاد شوروی، به امضا

دست به کشتار ******» پل پت«ۀ بود، در سراسر افغانستان به شيو (ISI) سرويس جاسوسی پاکستانۀ الحماي

  .حمالت وحشيانه ای را عليه افغانی ھای سکوالر و تحصيل کرده زدصدھا معلم و کارمند زد و 

بنا به گزارش ھای متعدد وزارت امور خارجه و سفارت امريکا، اياالت متحده کامالً در جريان بود که سازمان ھای 

يکی . ضد شوروی را در اين کشور پيش می برندۀ اسالمی وابسته به اخوان المسلمين در افغانستان، تروريسم گسترد

تھديد جدی عليه رژيم جديد «به صراحت می گويد که » سنتو «١٩٧٨از اعضای شرکت کننده در کنفرانس سال 

تحليل ديگری در )  ٣٣(» .افغانستان، از جانب قبايل افغانی و گروه ھائی مثل اخوان المسلمين سازماندھی می شود

ائتالفی ھستند که حول محور اخوان المسلمين گرد ۀ بعضی مخالفان روحانی، نتيج« ورزد که کيد میأ ت١٩٧٩ اپريل

وضع «، يکی از افسران سفارت اياالت متحده در کابل، در ياداشتی تحت عنوان ١٩٧٩ جنوریدر ) ٣۴(» .آمده اند

ن زير سلطۀ شورشيان  ھای مرکزی، شرقی و غربی افغانستاۀ واليتھم«:می نويسد» جاری شورش در افغانستان

شورشيان نام ھای مختلفی دارند؛ مثل مجاھدين و برادران مسلمان «کيد شده است که أدر اين يادداشت ت» .در آمده اند

مالھای «در يادداشت، بدون تفسير گفته شده است که دولت افغانستان نام اين اپوزيسيون را » ).اخوان المسلمين (

   ) ٣۵. (گذاشته است» ساخت لندن

 که انقالب ايران امور مملکت را قبضه کرد، روابط ١٩٧٩ – ١٩٧٨در خالل اين دوران، حتی در سال ھای 

پاکستان با اسالميست ھای افغانی قوی تر شد، ضمن آن که اسالميست ھای خود پاکستان ھم استحکامات بيشتری پيدا 

ستان مستقر کرد و باعث رشد گروه اسالمی نرال ضياءالحق، رژيمی را بر اساس قوانين اسالمی در پاکج. کردند

در حالی که آيت هللا خمينی سخت در کار ساختن جمھوری اسالمی . پاکستان به رھبری ابو االعلی ال مودودی شد
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اين عمل اما، بسا فراتر از . خود بود، زبيگنيو برژينسکی و سيا، ارتش اسالمی خود را در افغانستان ساختند

در استفاده از طيف » بنيگس«وفانزای مکتب طھدف اصلی برژينسکی، اجرای نظريۀ . ودژی افغانستان بيسترات

   .راست اسالمی به مثابه شمشيری عليه خود اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بود

که  اغلب از آن نقل قول می شود، » نول ابزرواتور« خود با روزنامه ١٩٩٨زبيگنيو برژينسکی در مصاحبه سال 

 می کند که کمک سيا به مجاھدين  در افغانستان، پيش از ورود ارتش شوروی به ء پس رازی ديگر افشارازی را در

بنا به صورت ظاھری تاريخ رسمی، کمک ھای سيا به مجاھدين «: افغانستان صورت پذيرفته است، نه پس از آن

 صورت گرفته ١٩٧٩مبر  دسفغانستان در بيست و چھارم، يعنی پس از تجاوز نظامی شوروی به ا١٩٨٠در خالل 

 بود ١٩٧٩ سال جوالیدر واقع روز سوم :  چيز ديگری استاما واقعيتی که تا کنون مخفی مانده است، کامالً . است

که پرزيدنت جيمی کارتر نخستين دستورالعمل را برای کمک ھای محرمانه به مخالفان رژيم طرفدار شوروی کابل 

 من ۀی برای رئيس جمھوری فرستادم و در آن به او توضيح دادم که به عقيددر ھمان روز، من يادداشت.  کردءامضا

   )٣۶.(اين کمک ھا موجب دخالت نظامی شوروی در افغانستان خواھد شد

لۀ طيف راست اسالمی أ شصت گرفتار مسۀاياالت متحده در طول دھ«: پشت اين راز، تازه راز ديگری نھفته بود 

 پس از عبور سربازان ١٩٨٠جنگ مقدس افغانی ھا، نه به طور جدی در سال .  بوددر افغانستان و خاور ميانه شده

 که ١٩٧٨اين جنگ مقدس از سال .  که سيا رسماً دست به کار شد١٩٧٩شوروی از مرزھا آغاز شد، نه در سال 

تان سر در شمال شرقی افغانس (ISI) طيف راست اسالميست با ھماھنگی و حمايت کامل سرويس اطالعاتی پاکستان

خصوص ھرات مرکز اصلی واليت غربی ه ، نيمۀ غربی کشور، ب١٩٧٩ چدرماه مار. به شورش برداشت آغاز شد

يک سازمان اسالميست قدرتمند وسخت سر که وابسته به جنگ . در ھمسايگی ايران، به حالت انفجاری در آمد

ی شد، دست به کشتار وسيع مقام افروز معروف اسماعيل خان بود و از طرف جمھوری اسالمی ايران حمايت م

در . ده ھا مستشار روسی را با ھمسران و فرزندان شان در اين قتل عام وحشيانه کشتند. ھای دولت افغانستان زد

تمام اين مدت اياالت متحده روابطش را با کارگزاران ارتش، عامالن سازمان اطالعاتی و مھدی بازرگان نخست 

ا  جمھوری اسالمی ايران را به لحاظ اطالعاتی در رابطه با اتحاد جماھير وزير جديد ايران حفظ کرد و سي

ا زمان اشغال سفارت امريکا در اين ھمکاری و حمايت اطالعاتی، ت. شوروی، عراق و افغانستان، تغذيه می کرد

سر شورش ، نخستين پيشنھاد رسمی خود برای کمک مستقيم به اسالميست ھای افغانی را با موافقت بر ١٩٧٩مبردس

، بعضی ھا در سيا معتقد بودند که درگيری شوروی در افغانستان »گيتس«ۀ به گفت. جدی در ھرات، عملی کرد

از اين » .باعث دو قطبی شدن مسلمانان و احساسات اعراب عليه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی خواھد شد«

اين امکان را می توانست » گيتس«نا به گزارش گذشته، جنبۀ عملی ديگری ھم وجود داشت و آن اين بود که سيا ب

 در ايران مستقر بود، به ١٩٧٩مورد بررسی قرار دھد که ايستگاه شنود اطالعاتی اياالت متحده را که تا سال 

  )  ٣٧. (افغانستان منتقل کند

تان سعودی ھر پاکستان و عربس. مل قرار دادأ، حمايت ھای فعال و پنھانی از جھادی ھا را مورد ت١٩٧٩در آغاز 

عربستان ۀ يکی از مقام ھای عالی رتب«. دو از اياالت متحده می خواستند تا دخالت ھای بيشتری در اين زمينه بکند

چشم انداز عقب نشينی شوروی از افغانستان را به صورت بحثی جدی دنبال کرد و گفت که دولت او می ... سعودی 

  )  ٣٨(» .تا به شورشيان کمک کندخواھد رسماً به اياالت متحده پيشنھاد کند 

با وجودی که بعضی تحليل گران اياالت متحده، از جمله بعضی ازمقام ھای ارشد سيا معتقد بودند که کمک مستقيم 

اياالت متحده به شورشيان افغانی ممکن است منجر به حمله شوروی به پاکستان و ايجاد مناقشه ای جدی ميان 
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مين کمک ھا به أسيا برای ت. نی شود، دولت اياالت متحده به روش خود ادامه دادامريکا و شوروی در ابعاد جھا

 جوالیشورشيان افغانی با عربستان سعودی و پاکستان تماس گرفت و بنا به اظھارات زبيگنيو برژينسکی، در 

 جمله مين کمک ھای غير مھلک، ازأ پرزيدنت جيمی کارتر نخستين دستورالعمل رياست جمھوری را در ت١٩٧٩

اگر چه پس از وقوع تجاوز نظامی شوروی به .  کردءوسايل ارتباطی، برای طيف راست اسالمی افغانستان امضا

افغانستان، مقام ھای اياالت متحده وانمود  کردند که از آن واقعه يکه خورده اند، برژينسکی در مصاحبه با نوول 

برژينسکی در آن مصاحبه گفت . شغال افغانستان بودابزرواتور اعتراف کرده بود که قصدش تحريک شوروی به ا

» .ما روس ھا را ھول نداديم که در افغانستان دخالت نظامی کنند، اما آگاھانه امکانات اين اقدام را افزايش داديم«

ال کرد که آيا با مرور وقايع گذشته، پشيمان نيست از اين که از رشد بنيادگرائی اسالمی ؤوقتی خبرنگار از او س

بايد ديد «:مين سالح و آموزش برای تروريست ھای آينده پرداخته است، برژينسکی جواب دادأحمايت کرده و به ت

در تاريخ جھان اھميت چه چيزی بيشتر است؟ طالبان يا سقوط امپراتوری شوروی؟ به جنب و جوش در آمدن 

   »مسلمانان، يا آزادی اروپای مرکزی و پايان جنگ سرد؟

حاال می توانيم توپ جنگ ويتنام را به زمين اتحاد جماھير «:  به پرزيدنت کارتر گفت١٩٧٩ال برژينسکی در س 

  )٣٩(».شوروی سوسياليستی بيندازيم

درست پيش از کريسمس آن سال ارتش . ، بيش از سه چھارم افغانستان در شورش آشکار بود١٩٧٩درپايان سال 

 يکی از چرخش ھا و تغييرات ناگھانی .اشغال خود در آوردسرخ برای حفاظت از دولت افغانستان، کشور را به 

نرال جو  ( ISI) جھاد امريکائی در افغانستان اين بود که اياالت متحده از آغاز اجازه داد سرويس اطالعاتی پاکستان

 روزنامه» استيو کول«. ضياءالحق مھار امور تقسيم کمک ھای امريکائی به مجاھدين افغانی را به دست بگيرند

نرال ج«: او  گزارش کامل و قطعی جھاد افغانی است، می نويسد» جنگ ھائی چون شبح«نگاری که کتاب 

ضياءالحق رئيس جمھوری پاکستان ھم به لحاظ سياسی برای دريافت اسلحه و پول از سيا تالش می کرد، ھم 

که به مجاھدين افغانی ضياء الحق اصرار می ورزيد که تفنگ و دالری . ل توزيع آن را در دست داشتوکنتر

اختصاص می يافت از مجرای پاکستان بگذرد و اين او بود که بايد در تقسيم اسلحه و پول ميان چريک ھای مزدور 

 (ISI) اين امر سرويس اطالعاتی پاکستانۀ سيا با اندکی اختالف عقيده، پذيرفته بود که واسط... تصميم می گرفت 

  ) ۴٠(» .باشد

که آن زمان رئيس اداره کل اطالعات عربستان سعودی بود، به واشنيگتن رفت، با » صل ترکی ال في«شاھزاده 

برژينسکی و سيا مالقات کرد و با آنان به توافق رسيد که بر امر تقسيم دالر به دالر پول ھای سيا ميان جھادی ھا 

  . افغانی نظارت کند

نرال ضياءالحق و ج، (ISI) س اطالعاتی پاکستان شد، ازسوی اتحاد ميان سرويء افشا١٩٨٠آنچه پس از سال ھای 

دولت عربستان سعودی و شبکه ای خصوصی؛ از اطالعات و جاسوسی ۀ اسالميست ھای پاکستان بود و رابط

عربستان سعودی و پاکستان سال . جھانی مسلمانان واسامه بن الدن، از سوی ديگر بودۀ عربستان سعودی، تا اتحادي

 بودند که از آن جمله بود پيوندھای نزديک نظامی ميان دو کشور که در جريان آن ھا در رابطه ای تنگاتنگ

سلطنتی سعودی به آن کشور اعزام شدند تا ضمناً به ۀ سربازان و مزدوران پاکستانی برای حفاظت از خانواد

دی و ساير روابط پاکستان با عربستان سعو«: می نويسد» شيرين ھانتر«. نيروھای سعودی آموزش نظامی بدھند

مثالً، افسران ارتش پاکستان، نيروھای نظامی .  بر می گردد١٩۶٠امارات خليج فارسی، به اوائل ساله ھای 
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» .نرال ضياء الحق بودجيکی از اين افسران عالی رتبه، . عربستان سعودی و امارات خليج فارس را آموزش دادند

)۴١(  

نرال ضياءالحق به کمک ھای مالی جعلی بوتو و از آن پس ، نخست ذوالفقار ١٩٧٠از اين گذشته، در سال ھای 

، ١٩٧۴ و ١٩٧٣خصوص پس از افزايش سرسام آور بھای نفت در سال ھای ه ب. عربستان سعودی متکی بودند

پس کمک ھای مالی عربستان سعودی با مطالبات خاص . پاکستان برای پرداخت بھای خريد نفت خالی شدۀ خزان

رشد اسالميسم در پاکستان، مستقيماً به کمک ھای مالی . را از ورشکستگی کامل نجات دادپاکستان ۀ سياسی، خزان

   . عربستان به اسالم آباد وابسته بود

برای اياالت متحده، وحدت عمل عربستان سعودی و پاکستان، باعث شعف بود، چرا که ھر دو کشور از ھم پيمانان 

يبی عليه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، شرکت فعال داشته اياالت متحده بودند و می توانستند درجنگ صل

اھميت اين وحدت عمل برای دولت ھای جيمی کارتر و رونالد ريگان که می خواستند به ھر قيمتی که شده . باشند

خونين افغانستان بکشانند، چنان اھميتی داشت که محرک ھای اصلی و عواقب طرح ۀ پای شوروی را به صحن

دشمن اصلی خود ھندوستان دست به گريبان ۀ پاکستان که ھمواره با دغدغ. شور را عمالً ناديده گرفتندبزرگ دو ک

نرال ضياءالحق سودای جی عليه دھلی نو می ديد، و ئژيک و ھم پيمانی شبه قاره يبود، افغانستان را مرکز سترات

ود را داشت و مناقشه در افغانستان را عربستان سعودی ھم عاليق خ. را در سر می پروراند» پاکستان بزرگ تر«

بنيادگرايش، تھديدی برای عراق و ۀ به مثابه بخشی از توسعه رقابت خود با ايران ارزيابی می کرد که رژيم شيع

عربستان سعودی محاسبه می کرد که افغانستان و آسيای ميانه جناح درگيری با . امارات خليج فارس به شمار می آمد

اض بر آن بود تا نيروھای ارتدوکس وھابی سنی در افغانستان و ساير نقاط را برای تضعيف ايران ايران بودند و ري

اما واقعيت اين . زبيگنيو برژينسکی و بعد بيل کيسی، پيوند پاکستان و عربستان سعودی را فرخنده يافتند. تقويت کند

  . ه با افغانستان داشتندبود که ھم پاکستان و ھم عربستان سعودی، نمايندگان خود را در رابط

برای پاکستان، موکل مطلوب گلبدين حکمت يار نظامی کار اسالميست بود که گروھش معروف به حزب اسالمی 

نرال ضياءالحق و سرويس اطالعاتی جگلبدين حکمتيار محبوب « :حکمت يار معروف به فناتيک بی ترحم بود. بود

 جايگزينی طالبان، به جای برھان الدين ربانی و گلبدين حکمتيار خصوص پس ازه در ھمان زمان و ب. (پاکستان بود

در سياست جديد سيا، حکمتيار که رسماً به ايران رفت، دفتر رسمی حزب اسالمی را ھم در تھران برپا کرد و 

نيروھايش را به سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ريخت، محبوب سازمان اطالعات و امنيت ايران و چشم و چراغ 

مثل ساير رھبران مجاھدين، گلبدين حکمتيار )  م–. بران جمھوری اسالمی ايران ھم شد و عمالً چند سره بار کردرھ

از اوائل دھۀ ھفتاد که پاکستان شروع کرد به حمايت سری از دانشجويان بنيادگرای کابل که عليه نفوذ اتحاد شوروی 

ھمان گونه که با . (نيز ھمکاری می کرد) ISI (پاکستاندر دولت افغانستان شوريده بودند، با سرويس اطالعاتی 

از آن پس، حکمتيار به عنوان بخش حائز اھميتی )  م– ساواما –سازمان اطالعات و امنيت جمھوری اسالمی ايران 

وليت ؤھمۀ اسناد و شواھد حاکی از آنند که حکمتيار مس. از ظھور موج تندرو اسالميک در سطح جھان مطرح شد

يد پاشيدن به صورت آن دسته از زنان افغانی را که حجاب اسالمی را رعايت نمی کردند، به عھده مستقيم اس

صبغت هللا مجددی، اسالميستی که در خط ) ۴٣. (يار زندانيان را زنده زنده پوست می کندحکمت ) ۴٢(» .داشت

   . توصيف می کند) ۴۴(» ھيوالی واقعی «راديکال ضعيف تری بود، حکمتيار را 

کيد می أ، نماينده جمھوری خواھان از تگزاس که از مدافعان سرسخت جھاد افغانی بود، ت»چارلز ويلسون«ا، ام

درگيری ميان مسلمانان و ۀ ضياء الحق، کامالً به حکمتيار اعتماد داشت، برای آن که جھان را عرص«ورزد که 
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ن ستون پان اسالميک که در مقابل ھندوستان ھندوھا می ديد و چنين می پنداشت که می تواند روی حکمتيار به عنوا

  )۴۵(» .بايستد، حساب کند

اين حزب در . حزب اسالمی حکمتيار يکی از ھشت حزبی بود که برای مقاومت در مقابل شوروی ايجاد شده بود

سيا ميان آن احزاب، ھم بزرگترين شان بود و ھم معروف به داشتن جنگجويان درنده خو بود که به ھمين دليل نزد 

  :يکی از مقام ھای سيا که نقش عمده ای در ايجاد جھاد داشت، می گويد. محبوبيت فوق العاده ای داشت

ولی می خواستيم ھرچه می توانستيم از روس ھا بکشيم . ما در آغاز فکر نمی کرديم شوروی ھا را شکست بدھيم «

ی و بی رحمی حکمتيار، از داليل اصلی اين سنگدل)  ۴۶(»  حکمتيار بر می آمدۀو به نظرما اين کار فقط از عھد

  ». برداشت بود

افسران سيا در ادارۀ خاور نزديک که برنامه افغانستان را مديريت می کردند نيز حکمتيار «: »کول«بنا به گزارش 

دشمن افسران سيا اطمينان يافته بودند که دست کم حکمتيار می دانست . ثر می دانستندؤرا قابل اعتماد ترين متحد م

برای کسانی  مثل کيسی و برژينسکی که می پنداشتند در ميان جمھوری ھای اسالمی، افغانستان کليد ) ۴٧(» کيست

تضعيف اتحاد شوروی است، حکمتيار به خصوص از زمانی که می خواست جنگ را فراتر از افغانستان بکشاند، 

 اين می کرد که جنگ چريکی را فراتر از حکمتيار صحبت از» ليپ ھيرود«بنا به گزارش .  مناسبی بودۀمھر

 به داخل جمھوری ھای آسيائی اتحاد شوروی بکشانيم و با عقب راندن کمونيسم از سرزمين ھای آمو ۀرودخان

   )۴٨(» .بخارا، تاشکند و دوشنبه، به داخل شوروی رسوخ کنيم

شعله جنگ که در گرفت، . ستان بودنمايندۀ مطلوب عربستان سعودی عبدالرسول سياف رھبر اخوان المسلمين افغان

خصوص جنگجويان عرب که برای پيوستن به ه حکمتيار و سياف به عنوان رھبران افغانی که به لژيون خارجی، ب

، اينان بودند که به نام جھادی ھای ١٩٨٠در اواخر سال ھای . جھاد، به افغانستان سرازير شده بودند، پديدار شدند

رھبری نيروھای نظامی و تروريست اسالمی در مصر، الجزيره، عربستان سعودی، عرب و افغانی، رفته رفته 

اگر چه حکمتيار و سياف متحد نبودند، اما ھر دو . عراق و ساير نقاط از جمله چچين و ازبکستان را به عھده گرفتند 

.  آغاز شد٨٠ و ٧٩ش برای به دست گرفتن سکان فرماندھی از سال ھای مه بن الدن نزديک بودند که حرکتبه اسا

که حکمتيار در پاکستان به صورت  زمانی. يعنی درست در زمانی که در فھرست جھادی ھای افغانی قرار گرفت

تبعيدی زندگی می کرد، تندرو ترين جنگجويان اسالميست ضد غربی کشورھای مختلف در اطراف او گرد آمدند که 

بنابراين، صحنه برای روياروئی جدی ميان اياالت . رب نام برداز آن جمله می توان از بن الدن و ساير داوطلبان ع

  . متحده و اتحاد جماھير شوروی در افغانستان آماده شده بود

با پديد آمدن انقالب اسالمی ايران، اياالت متحده به حمايت از تقويت بلوک اسالمی عليه اتحاد جماھير شوروی 

ان، عربستان سعودی و مصر در جنگ ھای کوھستان ھای پرت سوسياليستی ادامه داد، که رھبری آن را پاکست

صدھا ھزار جھادی در اين جنگ مقدس نام نوشتند و به صورت ھای انبوه از . افتاده آسيای مرکزی به عھده داشتند

اياالت متحده نسبت به نيرو . سراسر جھان به سوی اردوگاه ھای آموزشی مرز پاکستان و افغانستان سرازير شدند

 اما، اين مانع از آن نمی شد – که زنجير از پايشان گسسته بود و فعال شان کرده بود، تفاھم اندکی نشان می داد ھائی

که دولت رونالد ريگان جنگ افغانستان را به اتحاد جماھير شوروی تحميل نکند و نام خمينی را ھم از ايران در 

  فھرست جھادی ھا ننويسد

*****.  

  !به آدرس زير سر بزنيد» بازی شيطان«برای مطالعۀ کامل کتاب 
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  کردچگونه اياالت متحده به فعال شدن اسالم بنيادگرا کمک 

  قسمت بيست وسوم

  پروژه ی امپراتوری امريکا

  بازی شيطان

  )٢٠٠۵(آخرين کتاب رابرت دريفوس 

  فريدون گيالنیۀ ترجم

   در افغانستان١٩٧٩، پيش از "سيا"

  :يادداشت

  :قبل از ھر چيزی به ارتباط کتب به اصطالح مستشرقين می بايد بر دو نکته تأکيد ورزيد

کشور خارجی من جمله به ارتباط افغانستان قلم زده و يا می زنند، اگر به صورت  تمام آنھائی که راجع به يک -١

د، از نتمويل می نمايرا مستقيم عامل و گماشتۀ نھاد ھای استخباراتی نباشند، به صورت غير مستقيم منابعی که آنھا 

مطالعه انتخاب می نمائيم، ، در نتيجه وقتی کتابی از اين دست را جھت کردهاستخباراتی ارتزاق ھای بودجۀ نھاد 

  .بايد متوجه باشيم که نبايد ذھن خود را در اختيار يک نھاد استخباراتی قرار دھيم

 به ھمان اندازه که معلومات چنين اشخاصی برای افراد کشور ھای خودشان می تواند حايز اھميت و در حدی – ٢

، نه تنھا چيز زيادی برای گفتن ندارد، بلکه جديد باشد، برای مردمان کشوری که مستشرق در باره اش نگاشته

، نه سند الزم را جھت اثبات نظرات شان در اختيار دارند و نه معلومات ناقصی است که از اينجا و آنجا جمع نموده

  . راھم توان مستدل ساختن ادعای شان

فغانستان نگاشته است، نام در مورد افغانستان و گذشتۀ جنبش در ا" اليور روا"به صورت مثال می توان از آنچه 

  . برد

به ارتباط متن حاضر عجالتاً تذکر نکات آتی را در اولويت قرار می دھيم، باشد در زمان مناسب، راجع به اين کتاب 

  :در مجموع نظرات ما را بيان نمائيم

خودشان " فکریاتاق ھای " نويسنده به مانند ساير غربی ھا که می کوشند تمام دستاورد ھای بشری را محصول -*

سازمان "قلمداد نمايند، بدون آن که راجع به مقاومت سازمانيافته و ھدفمند نيروھای داخل کشور و در رأس ھمه 

کوچکترين اشاره ای نمايد، گستاخانه خيزش خلق ، "سازمان رھائی افغانستان"و " ساما-آزاديبخش مردم افغانستان

، محصول مداخالت نھاد ھای استخباراتی - حدخا- لق افغانستانما را عليه مظالم و جنايات حزب دموکراتيک خ

امريکا، پاکستان و عربستان سعودی معرفی می دارد،  در حالی که واقعيت امر عکس آن بوده، مداخالت آنھا گذشته 

از آن که جنبش ھای خود جوش را در بيراھۀ انقياد و جنگھای داخلی غرق نمود، جنبش سازمانيافته و مستقل 

  .يھای انقالبی را نيز به نفع امپرياليزم و ارتجاع نابود نمودنيرو

ھيچ گاھی کمونيست نبوده و چنين " حدخا" ھمان طوری که بارھای نگاشته ايم، باز ھم بايد تذکار دھيم که -**

  .استخباراتی صورت گرفته است، تا بيان يک واقعيت تاريخیيادعائی بيشتر جھت مصرف نھاد ھا

در افغانستان وجود نداشت، بلکه نفس کاربرد چنين " مائويزم"تذکر داده ايم که نه تنھا چيزی به نام ما ھميشه  - *** 

  .می باشددر اسارت قرار دادن " ک ج ب"اصطالحی خود را در زنجير ادعاھای ضد کمونيستی 

 مدر آن زمان به نا خالف ادعای نويسندۀ کتاب، اخوانی ھا که ١٩٧٠محصالن در سال اتحاديۀ  در انتخابات -****
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در اکثريت قرار نگرفتند، بلکه در مجموع پوھنتون کابل، با داشتن دو تنھا  بودند نه امسم" سازمان جوانان مسلمان"

  .نماينده مورد تمسخر تمام محصالن نيز قرار داشتند

وران  ممکن رئيس جمھور داوود در طول حيات سياسی و چند مرتبه حکمروائی اش، به خصوص در د-*****

 باشد، اما ادعای قتل عام چپ ھا در زمان رياست جمھوری اش، اتھامی است فرمان دادهزيادی را ھای شاه، کشتار 

  .بس سخيف که می بايد گفت نويسنده از شکمبه اش بيرون کرده است

 جمھوريت که در تمام دوران جمھوری داوود خان اگر از اعدام ھای نخستين که به اتھام کودتا عليه نيروھای مخالف

کشف گرديد که به اساس شواھد، " زنده بانان"ھيچ نسبتی با چپ نداشتند، بگذريم چند قتل مشکوک در منطقۀ 

  .در درون دولت صورت گرفته بود" حدخا"پر قدرت مقتولين مردم بيگناھی بودند که به وسيلۀ ايادی 

آشکار ساخته، در واقع ھمان " سيا" اش را با علق غليظ استخباراتیت" پول پت" نويسنده با آوردن نام -****** 

  .مطالبی را تکرار نموده است، که مطبوعات آنزمان سرمايه داری می خواست به خورد ھمگان بدھد

   بحث در مورد ساير نکات را می گذاريم به زمان ديگری-*******

 AA-AA ادارۀ پورتال


