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  "  کاونتر پانچ"نشريه اينترنتی : منبع

  سمير: برگردان از
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٧ جوالی ٠١
  

  !چطور جيمی کارتر و من مجاھدين را ساختيم
  "نوينۀ بينند"مجله فرانسوی  برژينسکی با ۀمصاحب

  

 کسی که در  .، مشاور امنيت ملی دولت جيمی كارتر خبر دادند رسانه ھای امپرياليستی از مرگ برژينسكی: ئیپيام فدا
بر . برای مقابله با اتحاد شوروی سابق بود" کمربند سبز"زمان فعاليتش در دولت کارتر ، مبتکر و مدافع تز معروف 

 گروه ھای بنيادگرای اسالمی را تقويت می کرد تا ھم با شوروی مبارزه کنند و ھم با امريکارياليسم اساس اين تز ، امپ
يکی از جلوه ھای تحقق اين تز کمک امپرياليسم . جنبش ھای آزاديخواھی و ضد امپرياليستی در کشور ھای منطقه

سياستی که در تدوام خود . در افغانستان بود ارتجاعی خمينی در ايران و مجاھدين ۀو دست جھت قدرت گيری دار امريکا
به شکل گيری القاعده و داعش منجر شد و در عمل کل خاورميانه را به جوالنگاه بنياد گرائی اسالمی که جنگ و 

برای شناخت ھر چه بيشتر از ماھيت ارتجاعی اين تئوريسين نظم امپرياليستی . تروريسم ذاتی آن می باشد ، تبديل نمود
  .را در اين جا درج می کنيم"  نوينۀبينند" برژينسکی با مجله فرانسوی مصاحبۀسمتی از حاکم ، ق

***** 

 

دارد که  اظھار می"] ھا از ميان سايه["ای، در کتاب سرگذشت خود  آی رابرت گيتس، رئيس پيشين سی :سؤال

 شوروی آغاز ۀقبل از مداخلھای شان به مجاھدين افغانستان را شش ماه   ، کمکامريکاھای استخباراتی  سازمان

 أبنابر اين، شما نقشی در اين عرصه ايف. جمھور کارتر بوديد در اين زمان، شما مشاور امنيت ملی رئيس. کردند

 آيا اين درست است؟. نموديد

 شروع شد، يعنی پس از ١٩٨٠ای به مجاھدين در  آی ھای سی  رسمی تاريخ، کمکۀبر اساس نسخ. بلی :برژينسکی

 چيز ًداشته شده، کامال  که تا به حال مخفی نگهیولی حقيقت.  ١٩٧٩ دسمبر ٢۴غانستان توسط قشون شوروی در اشغال اف

جمھور کارتر اولين رھنمود کمک پنھان به مخالفان رژيم کابل   رئيس١٩٧٩ جوالی ٣در واقع ، در : ديگری است

جمھور نوشتم و شرح دادم که به نظر من  درست در ھمان روز يادداشتی به رئيس.  کردءطرفدار شوروی را امضا

  . نظامی وا خواھد داشتۀکمک مذکور، شوروی را به مداخل
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گويا اين که خود شما ميل ورود شوروی به جنگ را داشتيد و . ّباوجود خطر، شما مبلغ اين اقدام سری بوديد :سؤال

  رسد که باعث برافروختن آن شديد؟ چنين به نظر می

طور آگاھانه احتمال اين کار را  ھا جھت مداخله فشار نياورديم، ولی به ما بر روس. به کلی اين طور نيست :برژينسکی

  .افزايش داديم

  

کردند که قصد شان جنگيدن عليه دخالت مخفی   شان را با اين دفاعيه توجيه میۀھا مداخل زمانی که شوروی :سؤال

 برای اين واقعيت وجود داشته ئیھرچند، مبنا. کرد نان را باور نمیھای آ ھا در افغانستان است، کسی حرف امريکائی

  امروز، ھيچ از اين کار پشيمان نيستيد؟.  است

ھا را به تلک افغان  ثيرش اين بود که روسأت. پشيمان از چه؟ اين که عمليات مخفی يک نظر عالی بود :برژينسکی

جمھور   از مرز عبور کردند، به رئيسًھا رسما که شورویخواھيد که پشيمان باشم؟  روزی  کشاند و شما از من می

در حقيقت، . اکنون فرصت آن را داريم که به اتحاد جماھير شوروی جواب جنگ ويتنام شان را بدھيم: کارتر نوشتم

 آنان شده و در ۀ سال مسکو ، جنگی را پيش برد که حمايت دولت را نداشت، نبردی که باعث تضعيف روحي١٠برای 

  . منجر به شکست امپراتوری شوروی گرديدفرجام

  

ی اسالمی نيستيد، شما اسلحه و اطالعات را در خدمت تروريستان آتی ئو ھيچ پشيمان از حمايت بنيادگرا :سؤال

  گذاشتيد؟

ای از مسلمانان  برای تاريخ جھان چه چيز اھميت دارد؟  طالبان يا سقوط امپراتوری شوروی؟ عده :برژينسکی

  آزادی اروپای مرکزی و پايان جنگ سرد؟شده يا  تحريک

  

 اسالمی تھديدی ئیامروز بنيادگرا: گردد شود و تکرار ھم می شده؟  ولی گفته می يک عده مسلمانان تحريک :سؤال

  گردد؟ برای جھان تلقی می

ھيچ . اين احمقانه است. شود که غرب يک سياست جھانی در برابر اسالم داشت گفته می! يک حرف پوچ :برژينسکی

اسالم يک دين پيشتاز . سوی اسالم از ديد منطق بنگريد، بدون عوام فريبی و احساسات به. اسالم سرتاسری وجود ندارد

رو،   عربستان سعودی، مراکش ميانهئیليکن چه چيز مشترک در ميان بنيادگرا. ونيم ميليارد پيرو جھان است با يک

ای که  چيز بيشتر از نکته نه ھيچ. ريزم آسيای ميانه وجود داردگرا، مصر متمايل به غرب يا سکوال پاکستان نظامی

  .سازد کشورھای عيسوی را متحد می

   ١٩٩٨ جنوری ١۵_._,_.__

  

 فرانسوی آن ۀتر از نسخ  کوتاهامريکاشده به   ارسالۀنسخ.  مذکور در دو نسخه متفاوت چاپ شده استۀ مجل:يادداشت

 .ده استاست و اين مصاحبه برژينسکی از آن حذف ش

__  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]جوزا[ ، خرداد ماه٢١۶شماره 

 


