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  ھرمان پلوپا: نويسنده
  طھوری. خ: ترجمه و تلخيص

   و يادداشت پورتالعلی مشرف: فرستنده
  ٢٠٢٠  دسمبر٠١

  ١٢ -اندازی به اوروآسيا چنگ
  دوازدھمفصل 

   آرامش ظاھری قبل از طوفان- ئیزدا تنش

„All we saying is: Give Peace a chance!”  

  )ھا بيتل(

.  دوران صلح و رفاه در اروپای مرکزی آغاز شدئیزدا با سياست تنش 

 زندگی مردم را با مھر و   که ابرھا کنار رفته و خورشيد درخشانئیگو

ھای عبوسی چون آيزنھاور و  به دنبال کچل. کرد محبت نوازش می

ھا   کندیۀ سرزندۀخروشچف و ترشروی ھميشگی جان فاستر دالس خانواد

گاه با لبخند و نشاط  خنديد و گه می» جان فيتزجرالد«. شستندبر مصدر کار ن

پوش بود و  ھمسرش ژاکلين زيبا و شک. شد ھا ظاھر می در مقابل دوربين

جمھور روز تولد او را زمزمه  يسئخانم مرلين مونرو اغواگرانه در گوش ر

   .کرد می

 را برای نسل بعدی ئیزدا شد، دوران تنش تنھا اين واقعيت که وقايع جھانی ديگر نه سياه و سفيد، بلکه رنگی پخش می

 ۀبخش از بطن جامع ھای آرام يتل ملقلقش، بۀبعد از الويس پرسلی با لگن خاصر. کرد پسندتر می آيندتر و دل خوش

 احساسات انسان را به غليان  رسااامروز ھنوز زانو زدن ويلی برانت در و. کارگری انگليس روی صحنه آمدند

کندی و خروشچف، برژنف و جانسون، : فشردند ديگر را می ھای يک و قدرتمندان جھان مدام دوستانه دست. آورد می

  .رژنف و کارتر، مائو و نيکسونبرژنف و نيکسون، فورد و برژنف، ب

تا اعالم » کيسينجر«پذير بسيار کند صورت گرفت و ده سال، از انتشار کتاب  گذار از قصاص شديد به واکنش انعطاف

را وارد ستاد خود » ماکسول تايلور«پرداز نظامی  ، نظريه»کندی«رو  از اين.  به طول انجاميد١٩۶٧رسمی آن در سال 

نيروھای نظامی بايد توان آن . تر شد  بزرگ٪٢۵ ارتش اين کشور  ھای تسليحاتی متعارف،  ارتقای سيستمکرد و به دنبال

 جديد و مھم، ۀستاد کندی به عنوان صحن. کردند که در آن واحد در چندين جنگ مختلف شرکت کنند را پيدا می

بخش  ھای آزادی ه برای مقابله با جنبشبه اين خاطر نيروھای ويژ. کشورھای به اصطالح جھان سوم را در نظر گرفت
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ھای  وجه به اين معنی نبود که اکنون حجم سالح  به ھيچ حال وداع با دکترين قصاص شديد ولی در عين. تشکيل شد

ی زياد و نوينی ئ ھای ھسته خير، به جای آن انبارھای نظامی با سالح. ی موجود به سرعت کاھش داده خواھد شدئ ھسته

   .پر شد

  .  نظامی در دوران کندی به سرعت رشد کردۀپس از رژيم الغری ارتش که از طرف آيزنھاور تجويز شده بود، بودج

  

    اقتصادی با اياالت متحدهۀخرس روسی محتاج رابط

جمھور اياالت متحده در سفر رسمی خود به مسکو با لئونيد برژنيف مالقات کرد با  يسئچارد نيکسون، رکه ري ھنگامی

ھا  ھای زيادی در مورد ايجاد تسھيالت در روابط تجارتی با اتحاد شوروی داد به اين صورت که شوروی سخاوت وعده

.  صادر کنند و بالعکسامريکاداری به  رمايهقادر باشند کاالھای خود را تحت شرايط گمرکی مشابه برای کشورھای س

کنگره مخالفت کرد و اعالم کرد تنھا ھنگامی حاضر است آن را . ولی نيکسون فکر کنگره در واشنگتن را نکرده بود

که برژنيف از  ھنگامی.  مھاجرت به فلسطين بدھدۀد قرار دھد که شوروی به شھروندان يھودی خود اجازئيمورد تأ

 سال آينده ٢٠ھای عزيز، ما قصد داريم در  ئیامريکا:  گفتئیامريکاکرد، خطاب به شھروندان  بازديد میاياالت متحده 

خواھد در شمال سيبری معادن عظيم گاز  شوروی می. ر برقرار کنيملا ميليارد د٢۵٠ اقتصادی به حجم ۀبا شما رابط

ولی شروع کار سخت بود، زيرا تراز . نيازمند استر لا ميليارد د٢٠تنھا برای اين کار شوروی به . قابل دسترسی کند

 بايد اکنون با افزايش قيمت نفت ١٩٧٠ ۀپس از دو بحران نفتی در دھ. شد تر می روز منفی تجارتی اتحاد شوروی روزبه

 از ئیامريکاھای  قبل از ھر چيز شرکت. ولی مشکل اصلی ھنوز در پيش بود. شد تر می در سراسر جھان وضعيت آرام

روسيه را در «يک شرکت توليد ليموناد از برژنيف اجازه گرفته بود . دولت خويش عصبانی و ناراحت بودنددست 

  ».امپراتوری پپسی کوال ادغام کند

ملل متحد، پيمان نظامی ناتو،  بافت ظريفی از نھادھای غيردولتی جھانی از جمله برتن ووداز طرف ديگر نظم جھانی 

ملت - المللی پول و غيره را به وجود آورده بود که با حقوق مساوی نسبت به کشورھای دولت دوق بينبانک جھانی، صن

ھای بسيار  انديشکده. در نتيجه وضعيت مختلط کامالً نوينی به وجود آمد. افزودند تر به فعاليت خود می روز بيش روزبه

. تأسيس شد، اين وضعيت را دريافت» يد راکفلرديو« به دست ١٩٧٣جانبه، که در سال  پرقدرت، مانند کميسيون سه

 برتن وود و يا وابستگی متقابل نام داشت و به اين معنی بود که در جھان مرتبط Interdependence ئیعبارت جادوو

کردند که اين  ھای فراوان دعوت می ھا و نوشته ھا در کتاب آن. }styleboxjp/{چيز مربوط است چيز به ھمه ھمه

ھای  وين را که به شکل وحشی شديداً رشد کرده بودند، منظم نمايند و مثالً در نظر بود که در آينده کنسرنساختارھای ن

  ....ملت و اين نھادھای غيردولتی دور ميزگرد اجتماع کنند- فرامليتی، کشورھای دولت

  

  شود رفته به عمق جھان سوم کشيده می جنگ عليه اورآسيا رفته

. تعماری به خأل قدرت سياسی منجر شد که از سوی بازيگران جھانی جديد به ُکندی پر شدھای اس اضمحالل امپراتوری

 المان در اثر جنگ تدافعی عليه يمجللند، و يا باھای استعماری کالسيک مانند بريتانيای کبير، فرانسه، ھ امپراتوری

ھای  ھا ورشکسته شده و به بانک آن. دھيتلری به قدری تضعيف شده بودند که ديگر قادر نبودند اموال خود را حفظ کنن

  . بدھکار بودندئیامريکا

 دردناک ۀ بودند تا تجرب ھای جھان سوم در فکر يک مدل سياسی مستقل در کنار قوام نکرومه تعداد زيادی از شخصيت

. خود بودند جامعه بدون از دست دادن فرھنگ سنتی ۀھا خواستار مدرنيزه کردن محتاطان آن. کنگو دوباره تکرار نشود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جمال .  دمکراسی خاص کشور را ايجاد کندئی روستاۀ جامعۀدر تانگانيکا کوشش کرد بر پاي» ژوليوس نايرره«

تر با مواد   مانند سد اسوان بود تا کشور خود را ھرچه سريع ھای بزرگ عکس خواستار ايجاد پروژه هعبدالناصر ب

ی التين امريکاتی کردن کشور تأمين کند و برخی از کشورھای حال الکتريسته ارزان قيمت برای صنع  و در عينئیغذا

دولت اين .  به استقالل خود دست يابندئیامريکاھای جھانی  يق جايگزينی واردات در مقابل کنسرنکوشش کردند از طر

ً راه تکامل سرمايه ً در پی استقرار مدل کمونيستی توسعه نبودند ولی ھر کس که دقيقا  ئیامريکاداری  کشورھا صريحا

خورد و مطابق با آن زير ضربه قرار   می »کمونيستی«کرد از طرف واشنگتن انگ  اياالت متحده را دنبال نمی

 در ١٩۶۴، اوروگوئه و در سال رجنتاينايلی، چ برخی از کودتاھای نظامی در ١٩٧٠ ۀدر دھ در نتيجه. گرفت می

ن خفه ا مبارزۀ اين کشورھا نيت جايگزينی واردات و احراز استقالل در خون ريختۀدر ھم. زيل صورت گرفتابر

  ....شد

  

  اتالق گير کرد در بامريکا: جنگ ويتنام

   . پرقدرت ھم تيرش به سنگ خوردۀدر ويتنام حتی اياالت متحد

 دور و ناشناخته را توجيه ۀ ورود به جنگ در يک جبھ،الزم بود تا بتوان برای مردم خود» حادثه«البته حاال وقوع يک 

سواحل ويتنام شمالی،  اعالم کرد که در خليج تونکين نزديک به ١٩۶۴ت سگ ا٢رو دولت جانسون روز  از اين. کرد

 مورد حمله قرار گرفته امريکااکنون .  شليک کرده استامريکاھای جنگی  جھت به کشتی  ويتنام شمالی بیحریبنيروی 

 اياالت متحده با نيروھای مسلح ۀبا اين به اصطالح دفاع از خود، ورود عظيم و گسترد. و مجبور بود از خود دفاع کند

ً چين و شوروی نيز به کمک. دبه جنگ در ويتنام آغاز ش که سربازان خود  ھای خود به ويتنام افزودند، بدون اين طبيعتا

ھای تسليحاتی را  ، باز مقدور شده بود جديدترين سيستمرياودر اين جنگ، پس از پايان جنگ ک. را به آنجا اعزام کنند

در اين زد و خورد کثيف نيروھای مردم بومی  اريوک خالف جنگولی . برای يک وضعيت بسيار جدی، آزمايش کرد

 مجبور شدند جنگ تدافعی خود را تکامل بخشند و به  مردم در ويتنام. کردند  منفعل را ايفاء نمیۀنظامی تنھا نقش تود

  .. .. پاسخ دھندامريکاتجاوز اياالت متحده 

  

  دجنگ ويتنام به بوم رنگی عليه اياالت متحده تبديل ش

. کرد تر می  ابرقدرت غربی را ضعيفۀرفته بني  دايمی رفتهۀاين مناقش. جنگ ويتنام به يک جنگ فرسايشی تبديل شد

کردند تا بتوانند  ناس جديد چاپ میطور اسک ھا ھم مانند ھيتلر ھمين ئیامريکا. شد تر می روز بيش مخارج جنگی روزبه

 برتن وودھا در  ئیامريکاافکند، زيرا  اين کار تمام سيستم مالی و ارزی غرب را به خطر می. جنگ را تأمين کنند

 با قيمت ثابتی دالر شناخته شود و  داری غربی به عنوان ارز مرجع ر برای کليه کشورھای سرمايهلاتحميل کردند که د

ی خود را از دست داده بود ولی کليه شرکای غربی اياالت متحده ااين امر معن.  وابسته بود ز طالبه حجم معينی ا

پوشی کردند، زيرا در  و با تدبير از تبديل اسکناس به طال چشم» شاه برھنه نيست «ئیکردند که گو طوری رفتار می

جمھور فرانسه شارل دو  يسئ در اين زمان ر.شدند ھا نيز احتماالً متزلزل می  خود آنبرتون وودصورت فروپاشی نظم 

ً به وسيلۀ  شمش. گل مقدار قابل توجھی طال از بانک مرکزی اياالت متحده درخواست کرد  حت البحریتھای طال واقعا

 پاريس، فرانسه مجبور شد طالھای دريافتی را ١٩۶٨ولی به دنبال تالطمات ماه مه سال . به فرانسه تحويل داده شد

  .... پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته بودۀ بازگرداند، زيرا خود در لبامريکامجدداً به 
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  کند  چينی را رو میۀکيسينجر کارت برند

توانستند روی تايلند نيز حساب باز  جنوبی بودند و می یاريوکاپان و جھای نظامی در  ھا دارای پايگاه ئیامريکاھر چند 

روز افزايش  ھا در جھان سوم روزبه رسيدند و نفوذ و قدرت آن  میکنند ولی اتحاد شوروی و چين بسيار باثبات به نظر

رفت تا از   میامريکا ۀاياالت متحد. ھا افتاده بود با پايان جنگ ويتنام اکنون ھندوچين نيز به دامان کمونيست. کرد پيدا می

در اثر جنگ . شده بودندھا در اثر جنگ ويتنام از نظر اخالقی به کلی بدنام  آن. نظر جھانی منفرد و منزوی شود

توانست  اياالت متحده ديگر نمی. رو شده بود  نيز در اثر تورم با وضعيت بدی روبهبرتون وودھندوچين در واقع سيستم 

روز  داری باثبات شرکای خود را مجاب سازد و اکنون اروپای غربی که روزبه به عنوان ضامن يک نظم جھانی سرمايه

 خود ۀ را در مخيلی فرضی در جھت استقالل ژئوپليتيککرد اين و يا آن باز ت میافزود، جرأ به قدرت خود می

  .ھای کودکانه را در اين زمينه برداشتند دو گل، آدنائور و حتی ارھارد اولين گام. بپروراند

زمان با آن  که ھم بايد به چين که چپ راديکال بود نزديک شد بدون اين: انديشيد کيسنجر به اقدامی غيرممکن میو 

 وزير امور ۀ حرکات شطرنجی ماھرانۀ شيفت،ی خودا تز دکترۀکيسينجر احتماالً در نتيج. حسادت شوروی را برانگيخت

ھای ناپلئون ضعيف   در دوران جنگنگریھ/ريشتا.  شده بود١٩در قرن » کلمنت فون مترنيخ«، نگریھ/ريشت اۀخارج

توانست به کمک سياست ماھرانه و تحميق دشمن موضع قلمرو قيصر خود را تقويت کند » مترنيخ«. و منزوی شده بود

پس چرا نتوان با قرار . ريش شودتا/نگریھو و وارد گروه پنج کشور قوی وقت، يعنی بريتانيا، روسيه، فرانسه، پروس 

  ...بست خارج کرد؟   کشور را از بنامريکانفری روسيه، چين و   اياالت متحده در گروه سهۀدادن ماھران

  

  »به سالمتی«، يعنی »بای گان«

 و کليه ميد کامالً متراکم به طول انجاۀ يک ھفته، با يک برنام١٩٧٢ روریبسفر نيکسون به جمھوری خلق چين در ف

ای مثالً چطور خانم و آق:  به طور زنده پخش شدامريکابه وسيلۀ تلويزيون » پت«ھا و حرکات نيکسون و ھمسرش  گام

اين تصاوير تأثير خوبی داشت، . ين آمدند و يا نيکسون چگونه دست چوئن الی را فشردئھای ھواپيما پا نيکسون از پله

نيکسون ھنگام . ت دالس از دست دادن با چوئن الی خودداری کرده بود وقۀ وزير امور خارج١٩۵۴زيرا در سال 

خانم .  نيکسون سر ديوار چين، نيکسون در شھرھای بزرگ شانگھای و يا ھانچو،ھای قصر سلطنتی  ماھیۀتغذي

زی پردا اين مالقات ماراتونی بسيار خوب صحنه. ھنگام بازديد يک بيمارستان و يا يک مھد کودک» پت«جمھور  يسئر

پرسيد چرا ھرگز سخنان  کرد به طوری که انسان از خود می شده بود و تصويری انسانی از برخورد بازيگران ارايه می

ھای عرق برنج   و نيکسون مدام با بزرگان حزب کمونيست چين پياله رد و بدل گرديده بودامريکازھرآگينی بين چين و 

نام دارد و نيکسون را خيلی انسانی جلوه » بای گان«به زبان چينی » به سالمتی«کرد و ما آموختيم که  را خالی می

. ستايد  را میامريکاھای سرخ شده دوستی بين چين و  لول شده و با چشمان و گونه» بای گان«دھد که پس از اين ھمه  می

الس زدن . ه بود رسيد٪۵۶ھا به  ھای نيکسون در نظرپرسی  مشعوف شده بودند و حمايت از سياستئیيکاامربينندگان 

  ....آورد ھای شيطانی ظاھراً برای مردم مشکلی به وجود نمی با کمونيست

  

  قدرناشناسی خبرگان: افتضاح واترگيت

اکنون اياالت متحده در مقام شخص ثالث راضی، دوستی دو . رسيد، به واقعيت پيوست چه که محال به نظر می آن

ديگر در نزاع   که با وجود ايدئولوژی مشترک کمونيستی با يک دو قدرت بزرگ. ابرقدرت کمونيستی را خريده بود

! تقسيم کن«رت ديپلماتيک خود و به پندار سزار  را با مھاامريکامدرن، » کنت مترنيخ«کيسينجر به عنوان . بودند
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 به شکل امريکا ۀھم در زمانی که اياالت متحد مجدداً به قدرت جھانی نمره يک ارتقاء داد و آن» !حکومت کن

به ھمت نيکسون و کيسينجر اکنون اياالت . پذير شده بود ای از نظر درونی و بيرونی بسيار شکننده و آسيب سابقه بی

ھای خود را مداوا کند و اياالت متحده از اين  ت يافته بود مجدداً خود را مطرح سازد و در آرامش زخممتحده فرص

  ....موقعيت استفاده کرد

  

  ھای جديد ھا، سالح اعتبارھا و بدھی: المللی پول کيپور؛ اُپِک و صندوق بين يوم

ھای جوالن در  بلندی. ھای جوالن شدند یسوری وارد بلندT-55ھای   ناگھان تعداد زيادی تانک١٩٧٣بر و اکت۶روز 

 سال پس از ۶اکنون . ۀ اسرائيل اشغال شده بودبه وسيل١٩۶٧واقع به سوريه تعلق داشت و در جنگ شش روزه در سال 

 سينا نيز در ۀجزير شبه. جمھور اسد عزم کرده بود که اين بخش از خاک سوريه را مجدداً به کشور بازگرداند يسئآن، ر

ھای خود را  يزی تانکئانورالسادات، جانشين ناصر نيز در اين روز پا. ه وسيلۀ اسرائيل اشغال شده بود ب١٩۶٧سال 

ترين روز تعطيل  روز خوبی انتخاب شده بود، زيرا در اين روز مھم. جزيره به حرکت درآورد برای تسخير مجدد شبه

رود و ھمه مردم  کس سر کار خود نمی ھيچ. شود در اسرائيل جشن گرفته می) يوم کيپور(يھودی، روز بخشايش گناھان 

 از سرزمين خود را بازپس گرفتند ولی بعد ئیھا  ناگھانی دو کشور نامبرده بخشۀ پس از حملءدر ابتدا. گيرند روزه می

وضعيت . بر جنگ به پايان رسيدو اکت٢۵روز متحد ملل  ۀنشينی شدند و سپس با دخالت فرستاد مجبور به عقب

  .. ..ملل متحد در بين دو جبھه مستقر شدند و کسی برنده نشده حالت قبل از جنگ بازگشت و نيروھای ھا ب سرزمين

  

   اروپاۀکنند کيسينجر، رام

 المانقدرت اقتصادی و ثبات درونی . ھای آخر بر اھميت خود شديداً افزوده بودند  اروپا در اين سالۀکشورھای جامع

کيپور قصد داشت سالح و   در جنگ يوم که اياالت متحده ھنگامی. داد تری می به نفس بيش اعتماد ۀغربی و فرانسه اجاز

.  خود را ندادئی ھوا ی بر فراز حريمئامريکا پرواز ھواپيماھای ۀمھمات به اسرائيل صادر کند، دولت فرانسه اجاز

 فدرال المانبا اعتراض شديد دولت )  فدرالالمان(ی در بندر برمر ئامريکاھای  ھای اسرائيلی با سالح بارگيری کشتی

ھای اقتصادی بود که دولت کشورھای اروپای غربی را به اعتراض عليه  ولی در عين حال وجود فاکت. رو گرديد روبه

 نياز انرژی خود را با واردات ٪١۴ فقط   وقتی که اياالت متحده١٩٧٣اياالت متحده به طغيان واداشت، زيرا در سال 

 کشورھای اروپای غربی مجبور بودند تقريباً دوسوم انرژی الزم خود را از خارج وارد ١٩٧٢در سال کرد  برآورده می

ً منطقی بود که اروپای غربی نسبت به . رسيد ٪ می٩٠ حتی به اپانجاين نياز در . کنند تری به   بيشۀ عالقامريکانتيجتا

   ...ه باشدحفظ روابط دوستانه با اعراب داشت

  

  شت مقابله با اتحاد شورویبازگ: جمھور کارتر يسئر

نيکسون تنھا مدت کوتاھی توانست از لذت پيروزی خويش در بروکسل سرمست شود، زيرا به خاطر سازوکار 

 انتخابات رياست ١٩٧۶جانشين بداقبال او جرالد فورد در سال .  استعفاء کند١٩٧۴ت سگ ا٩واترگيت مجبور شد روز 

  .کارتر دمکرات باخت ا، جيمیجمھوری را در مقابل فرماندار ايالت جورجي

 است، ولی رياست جمھوری او در ئیزدا که انظار عمومی باور داشت که جيمی کارتر مبين سياست تنش در حالی

گيری مشاور امنيتی  مسؤول اين جھت. پروراند  مجدد با اتحاد شوروی را در خود میۀھای سياست مقابل  نطفه حقيقت

، المان ديپلمات به دنيا آمده بود و در فرانسه، ۀ در يک خانوادولندپبرژينسکی در . بودجيمی کارتر، زبيگنيو برژينسکی 
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 او ١٩٧٣در سال . ھای او نيز مشھود بود ھا در ژن ھا از روس ولندی پنفرت . اتحاد شوروی و کانادا بزرگ شده بود

احتماالً به اين دليل چون به نظر . مديرعامل آن بودجانبه را تأسيس کرد و چندين سال  ھمراه ديويد راکفلر کميسيون سه

نصيب مانده، کميسيون   واشنگتن دور و بیۀرسيد که جيمی کارتر تاکنون از ارتشاء، فساد و باتالق دسيسه و خدع می

   .جانبه متوجه او شد و او را تقويت کرد سه

تر ممکن بود با برژينسکی به عنوان بازيگر اصلی دستگاه ديپلماسی   يک فرد خودرأی از اياالت جنوبی، سادهۀبا چھر

 ينسکی دارای يک رؤيای ژئوپوليتيکبرژ. ماھير شوروی بنا کرد تھاجمی نوين در مقابل اتحاد جۀکارتر، يک جبھ

از آنجا که . ھای مختلف عرضه کرده بود بود که آن را در کتاب» کيندر ھالفورد مک«مطابق با تأمالت معروف 

واھيم ھای جھانی خود را از ھمه جا بھتر بيان کرده، ما بعداً به اين کتاب خ  در کتابی سياست١٩٩٠برژينسکی در سال 

  .پرداخت

چندی بود که در اين کشور يک حکومت .  ارتش اتحاد شوروی وارد خاک افغانستان شد١٩٧٩مبر  دس٢۵روز 

به دليل حمالت . کرد  که با اتحاد شوروی قرارداد دوستی و ھمبستگی به امضاء رسانده بود، حکومت می*سکوالر

دادند، دولت اين کشور از اتحاد  رنظامی و سکوالر انجام میمذھبی عليه مردم غي روز شديدتری که باندھای شبه روزبه

جھان غرب . شد، گشت روز به شدت آن افزوده می به شوروی رسماً خواستار کمک نظامی در اين جنگ داخلی که روز

اتحاد شوروی نتوانست بر اوضاع مسلط شود و ده سال درگير اين جنگ . دخالت اتحاد شوروی را به اتفاق محکوم کرد

   .فرسايشی و پرھزينه شد

ی است که از طرف اياالت ھای اسالم المللی اعالم کرد که اين دخالت نظامی عليه تروريست اتحاد شوروی به انظار بين

ارزش   بیۀشوند، ولی انظار عمومی مخاطب اين استدالل را تنھا يک بھان  به شدت تقويت و حمايت میامريکا ۀمتحد

  . تھاجمی اتحاد جماھير شوروی، معرفی کردئیرگشابرای توجيه شھوت کشو

  ادامه دارد 

  :جعه کنيدبرای مطالعۀ اين اثر ارزنده به اين نشانی مرا
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  :يادداشت

جنايتکاران خلق و پرچم را سکيوالر ناميده، نه کمونيست، می بايد از وی مطلب، بادر نظرداشت اين که نويسندۀ 

  :سپاسگزار بود و اما

 دفاع از غير نظاميان مورد تھاجم نيروھای ضد دولتی قرار گرفته باشد، نه ينحاوالً اين که دولت دست نشاندۀروس 

کس واقعيت است چه اين دولت دست نشاندۀ روسھا بود که نخست به کشتار مردم بی دفاع رد، بلکه عتنھا واقعيت ندا

  .ته، بستر پيدايش اخوان مساعد گرددش آنھا سالح برداکشور ما دست يازيد و مردم را ناگزير ساخت تا در مقابل

ثانياً ادعای اين که گويا روسھا به پيشنھاد دولت وقت افغانستان به آنجا لشکر کشيده باشند، از آن دروغھائيست که مرغ 

، روسھا مستقيماشغالگرانۀ  سال حضور ١٠وری به خنده می اندازد، چه نه تنھا در ھمان زمان سرخ کرده را روی غ

و به عالوه با آمدن خود، دولت  حتا يک ورق کاغذ که ادعای شان را ثابت سازد، به جھانيان نشان دھندموفق نشدند 

. بی. بی"خرين مصاحبه اش با خبرنگار آنيز در " ببرک کارمل"بلکه نوکر گوش به فرمان آنھا  بردند، حاکم را از بين

  .نياورده ام، بلکه روسھا من را آوردند صريحاً اعالم داشت که من روسھا ھا " داوود جنبش" آقای ."سی
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