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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 کبير توخی 

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٣
 

  )» واواک « ( دست ھای نامرئی سازمان اطالعات رژيم جمھوری اسالمی ايران 
   افغانستاندر» المخابرات العامه « و سازمان  اطالعات عربستان سعودی 

  

در مرحلۀ نخست بھتر است  پيش از  داخل شدن به متن گزيده شده ، مطالب انتشار يافته در مورد احصائيه و آمار 

مدارس و غرض از احداث آنھا را در افغانستان به  نقل از رسانه ھا مطالعه نموده ، متعاقب آن اھداف  برخی ازکشور 

  :گذارنيم ھای متخاصم را  در اين رابطه از نظر ب

  

  :نقل فشردۀ مطالب در مورد  مدارس دينی از رسانه ھا 

   BBC گزارشی از -*

 .  وزارت معارف افغانستان، سيزده ھزار مدرسه در سراسر اين کشور فعاليت داردۀ به اساس يک مطالع«

س دينی در  گفت مدارامريکاامان هللا ايمان سخنگوی وزارت معارف در يک صحبت ويژه به راديو آشنا صدای 

؛ »کشور داريم ھزار مدرسه در تمام ١٣تقريباً بيش از  ... .افغانستان از سال ھای متمادی به اين طرف فعاليت داشته و 

  .»بيشترمدرسه ھا در وزارت معارف ثبت نشده است « 

  

 : گزارشی از راديو صدای آزادی -*

در اين مدارس برای آنان که  ی خوانند، می گويند شماری از دخترانی که در مدارس دينی در واليت کندز درس م«

  .انتحاری می شود ی ضد نيرو ھای خارجی و تشويق به حمالتتبليغ ھا

 وجود دارد که در ئیپردازند، اما ادعا ھا ی از دين و اسالم میئه در آن جوانان به آموختن درس ھای است کئمدارس جا

 دينی ئیرسه ھای دختران در واليت کندز، روند تدريس آموزه ھاشماری از مد  مدارس و به خصوص در برخی از اين

آموزه ھای دينی،   شماری از باشنده گان واليت کندز، در اين مدرسه ھا بر عالوه تدريسۀبه گفت . ديگر استیاگونه  به

ی که گوشه نشينی زمان .حمالت انتحاری نيز پرداخته می شود  فوايدۀ ضد نيرو ھای خارجی و سخنانی در بارهبه تبليغ ب

گان را از زبان شماری از دختران دانش از تجاوز بيگان  از خوبی حمالت انتحاری و نجات افغانستانئیو تعريف ھا

آموزان از  شنيدم، خواستم تا در مورد مدرسه ھای دينی برای دختران و برداشت ھای دانش آموز در اين مدرسه ھا

 ی که دختران دانش آموز اين مدرسه ھا، حاضر به صحبت با من نمی شدند،در حال.آموزه ھای دينی گزارشی تھيه کنم

  .من حرف بزنند اما با اسرار زياد دو تن آنان را راضی ساختم تا در مورد مدرسه ھای شان با
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يکی از اين دختران شوره نام داشت و محصل بود و ديگرش خود را تمنا يکی از شاگردان يکی از مکاتب واليت کندز 

    ... .» .ی کردمعرف

 ھا، امريکائیکيد به أتبليغ راجع به فرھنگ ھای بيگانه، ت «: آنان چشم ديد ھای خود را با من چنين شريک ساختند « 

 انتحاری کشور ۀقلم، کتاب يا حمل ت را برای شما می دھيم يا شما را توانا می سازيم تا توسطأگويند ما اين جر مثالً می

کيد می کنند و می گويند که انتحاری بودن در دين حق أبيشتر به انتحاری بودن ت .ا پاک بسازيدتان را از دست بيگانه ھ

 می امريکا ۀخود در بار در اين مدرسه ھا بعد از ختم درس تبليغ می کردند، قاری ما در ميان گپ ھای «؛  ».است

شوی مغزی می شوند، در اين  و ستکه آنجا می روند ش  و افغانستان می گفت، کسانیامريکا جنگ ۀگفت، در بار

کنيد، به   تحريک می کنند، شايد برای شان بگويند که شما برويد و خود را انتحارامريکا مدرسه ھا شاگردان را عليه

قاری ما يک رقم وحشتناک بود، وقتی طرف چھره اش می  .خاطری که اگر شما خود را انتحار کنيد به جنت می رويد

تا مرا  طرفم می ديد وحشت زده می شدم، فکر می کردم ھمين طالب است و به جان من آمده ديدم می ترسيدم، وقتی

، استادانی که در اين مدرسه ھا تدريس می کنند ھمه در پاکستان درس ھای دينی را فرا  تمناوشوره  ۀ به گفت».بزند

 زن و دختر جوان در ٧۵٠ تا ٧٠٠به اساس گزارش ھا، در حال حاضر در کنار ھزاران پسر، در حدود  .گرفته اند

 ضد حضور نيرو ھای ه  بئی رفتن به اين مدارس و اشتراک در تبليغ ھا.مدرسه ھای واليت کندز مصروف آموزش اند

تواند بر روان اين دانش  ثيری میأ کشور و تشويق دختران و پسران به انجام حمالت انتحاری چه ت در اين بين المللی

  آموزان داشته باشد؟

  : دارندئی نيز چشم ديد ھا ثيرات جدی روانی بر روان دختران و پسران دانش آموز در اين مدرسه ھاأ از ت تمناو شوره

از زندگی نا اميد می شوی، يکی از دوست ھايم  زمانی که يک ماه در اين مدرسه ھا بروی و تبليغ را بشنوی کامالً  «

فدا  می گويد اگر مرا شوھرم اجازه دھد در مقابل وطنم خود راجدی گذاشته است، وی  ثيرأاست اين مدرسه ھا بر وی ت

 يکی از کسانی ديگری است، .قطع کرده است می کنم، وی روابط خود را با فاميل خسر، پدر و حتی با اوالد ھای خود

ار مدرسه يکب« ؛ ».وی عضو فاميلم است بار ھا می گويد، اگر آدرسی از انتحاری ھا پيدا کنم خود را انتحار می کنم

اند، آنان از وقتی که مدرسه رفته اند ريش خود را دراز  بروی دلت از دنيا سياه می شود، دو پسر کاکايم به مدرسه رفته

گی را می ترسانند ن ھای خود ثبت کرده و ھمولفيآھنگ ھای طالبان را در ت .سرمه می زنند مانده و چشمان شان را

وقتی ما آن آھنگ ھا را ديديم ترسيديم، طالبان مردم را  . خانه ما روان کرده اندن را بهولفيحتی اين طور شبی شده که ت

 شده است که ما را مدرسه ئیروز ھا . کارد می بريدندهتير می بستند، و سرشان را ھمرابه ن می کردند و ئياز موتر پا

  دنيا زندگی می کنيم، چون آنان از سویدختران گريه کرده اند که چرا در اين ۀتخارستان برده اند و در ھنگام تبليغ ھم

  ».استادان تحريک شده و در آخر يک انتحاری می شوند

  : گزارش داد » خبر گزاری تسنيم  الملل گروه بين«

ھای  مرکز آموزشساخت يک  رياض قرارداد: سفير عربستان سعودی در کابل اعالم کرد " عبدالرحمان الغاصب"  «

اين مرکز بزرگترين :  وی افزود. کردءشرکت عربستانی امضا  امروز در کابل با يک را»ملک فھد«اسالمی به نام 

کابل » مرنجان «ۀ ھزار متر مربع در تپ١١٩بود که به مساحت  ھای اسالمی در سطح منطقه خواھد مرکز آموزش

مکانات ساخت يک ا اين مرکز يک دانشگاه بزرگ دارد و:  سفير عربستان سعودی در کابل اظھار داشت.شود ساخته می

ن بزرگ وھزار نفر، بيمارستان، ورزشگاه، سال ٥ار، خوابگاھی با گنجايش ز ھزار نمازگ١٥مسجد با گنجايش 

 به الغاصب ساخت اين مرکز معلوم نيست اما ۀھنوز ھزين .گرفته شده است کنفرانس در اين مجموعه در نظر

 .کند می  آن را پرداختۀند، دولت عربستان سعودی ھزينسازنده به ھر ميزانی که ھزينه ک خبرنگاران گفت که شرکت
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 عبدالرحمان . را تدريس اسالم معتدل خواندندملک فھدمقامات افغانستان و عربستان سعودی ھدف از ايجاد مرکز 

 » .افگنی و تندروی باشند گويد که در اين مرکز افرادی آموزش خواھند ديد که مخالف ھراس الغاصب می

 ».ھای دينی بدھد ، به امامان مساجد در افغانستان نيز آموزش'ملک عبدهللا'ز اسالمی قرار است مرک «

) امريکاوابسته به (» طلوع « قسمی که يک تن از آگاھان اجير شده مربوط به ساختمان اين مرکز در تيلويزيون 

   :مصاحبه ای داشت ، خاطر نشان ساخت که

 ١۵ با کمپنی ساختمانی امضاء شد ؛ اين مرکز دارای کنجايش ٢٠١۴ومبر ن ٢١ ساختمان اين مرکز به تاريخ  قرار داد«

می باشد ؛ ساختمان ] دانشجويان [ محل رھايش  محصالن [    ليليه ۵٠٠٠ ھزار نفر می باشد ؛  مرکز دارای ٢٠تا 

 جريب زمين را ۶٠ ماه  تکميل شود ؛ ساحۀ آن در تپۀ مرجان موقعيت دارد و وسعت آن  ٢۴ تا ١٨مورد نظر بايد از 

در بر می گيرد؛ در سطح منطقه بی نظير است ؛ از کشور ھای ھمسايه محصل می پذيرد ، نقشۀ آن از طرف عربستان 

 .» . در آن به کار مشغول می شوند ) مھندس (  تن انجنير ٢۴سعودی داده شده  ؛ 

 ترويج نھايت غلو، غير واقعی ، فاقد استدالل اسالم در طول تاريخ خود برای تداوم و مانگار بودنش ، ھمواره به تبليغ و

اغواکننده ؛ و پايه علمی ، آگنده از مبالغه ھای عجيب و غريب و افسانه ھای تخيل بر انگيز و سکر آور ، دل انگيز و 

 به خاطر باز آوردن فضای مملو از وحشت و ترس ، دلھره و دلشوره ، خوف و ھراس از اين نھمچنان تکرار و تلقي

طور عمده از طريق مساجد و مدارس و قسماً از تريبون ھای رسانه ھای مزد ه اصواب و آن عمل ضد اسالمی ، بکار ن

  . بگير به طور مستدادم و بالوقفه پرداخته است 

طور منظم و سازمان يافته و مستدام  در کشور مصر پيشينۀ آن به يک ھزار سال می ه مرکز پخش اين تبليغ و ترويج ب

  . رسد 

  :درذيل توجه نمايم » اخوان بين المللی« بخشی از نوشتۀ به 

آنان ھمچنين به .  خود قرار دادند یھا بر کشور مصر تاختند و آن را مقر زمامدار  ميالدی فاطمی٩٠٩در سال  ... «

 ـ فرھنگِی جھان اسالم ترين مرکز علمی را که در حال حاضر بزرگ» األزھر« خود، ی مذھبیمنظور ترويج باورھا

الدين ايوبی مؤسس  ، سلطان صالح  ميالدی پس از انقراض دولت فاطمی١١٧١در سال . شود، بنيان نھادند محسوب می

تبار   ميالدی مماليک که از بردگان ترک١٢٦٠دست گرفت و پس از آن در سال  ايوبيان قدرت را در مصر بهۀسلسل

 ميالدی، و اشغال ١٥١٧اتوری بزرگ عثمانی در سال  امپرۀقرار گرفتن کشور مصر در جرگ. بودند، بر سرکار آمدند

 ميالدی، از جمله رخدادھای مھم ١٨٨١ھا در سال  و انگليسی١٧٩٩ و ١٧٩٨ھا در سال  اين کشور توسط فرانسوی

  ». بايست به ھنگام روايت تاريخ پرفرازونشيب مصر بدان اشاره کرد ديگری است که می

بوده ) » جامعۀ االزھر « در ( در کشور مصر ) عمدتاً (  و ترويج اسالم طی اين سده ھای طوالنی مرکز پخش تبليغ

از طريق ھمين مرکز جھانی  قدرت ھای مسلط بر کشور مصر، موفق شدند ھزاران اجنت و جاسوس تربيه . است 

بزرگ سالمی را که در اين مدرسه انمايند و آنان را به کشور ھای اسالمی بفرستند ؛ ھمچنان محصالن کشور ھای 

دوباره » تحصيل«قرار می دادند وبعد از اتمام ) اطالعاتی ( اسالمی پذيرفته می شدند ، زير پروژۀ آموزش استخباراتی 

خصوص در وزارت عدليه و قوه قضايه دولت ھای ه به کشور ھايشان می فرستادند و آنان را در نھاد ھای اسالمی ، ب

در (ھا ، نمايندگان مخفی خود را د در جوار حاکمان و پادشاھان اين کشورمورد نظر جا به جا می کردند ، و با اين شگر

 اين شيوه و شگرد. قرار می دانند )  مصر» جامعۀ االزھر«قالب شخصيت ھای روحانی وعلمای دينی تحصيل يافته در

ابندۀ انسانی آن وته بازان اسالم طی سده ھا جريان داشت و تا کنون ھم تداوم مخرب و ضد بشری و ارزشھای رشد يفل

  .را شاھديم 
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در . زمانی که جمال عبدالناصر قدرت دولتی را در مصر گرفت ، تمايالت وی  به کشور  شوروی  زبانزد مردم گرديد 

در [*] ( » حزب التجمع « دورۀ زمامداری اين شخصيت سياسی  محبوب طيف ھای مختلف در کشور ھای اسالمی ، 

» خالد محی الدين « . در آن کشور ھم طور غير رسمی فعاليت داشت ) ه شوروی واقع حزب رويوزيونيست وابسته ب

  آنان را در اين -  که از اھالی مصر نيز بودند - روسھا که  اجنت ھای مخفی شان .  در رأس  آن حزب قرار گرفت 

رۀ تحصيل به کمک بعد از اتمام دو) شماری از اينھا ( غرض تحصيل فرستاده بودند )  » االزھر« ( مدرسه بزرگ 

اينھا  تعدادی  از محصالن اين  . عناصر طرفدار شوروی در دولت ناصر به سمت استاد در اين مدرسه گمارده شدند 

مدرسه  را متمايل به شوروی ساخته در حلقۀ ھواداران شوروی تنظيم نموده  سر انجام شامل کار ھای سياسی اطالعاتی 

ف در دولت مصر به پست ھای مورد نظر گمارده شدند و تعدادی ھم  زمانی که بخشی ديگراز اين طي. شوروی ساختند 

من ( در افغانستان می توان  . به کشور ھايشان عودت نمودند  با طرق مختلف در دولت ھای خودی شامل کار شدند 

  .نام برد » ستار سيرت« و» سياف« ، » برھان الدين ربانی« از ) جمله  

اجنت ھای روسی  کماکان کار و . نفوذ روسھا در جامعۀ االزھر  کاسته شد ؛ اما از ميان نرفت  بعد از جمال ناصر از 

زمانی که کشور ھای غربی بر آن مسلط شدند ، آنھا نيز به . بار تدريسی و اطالعاتی شان را درآن جامعه ادامه داند 

  .  اجنت سازی در آن نھاد پرداختند 

در کشور، به مجوز سوسيال امپرياليزم شوروی » حزب دموکراتيک خلق « مانی که باند منفور و ميھن فروش  ز

رھبران پاکستان ھم  به جنب و جوش افتادند و شمار زيادی اجنت ھايشان را  . قدرت را از طريق کودتا به چنگ آورد 

، پاکستان به مداخلۀ  نيمه علنی و علنی خود ... لوی خالص وگلب الدين و مو.... از جمله . درافغانستان به کار انداختند 

در امورداخلی افغانستان با پر روئی و بيشرمی يک مزدور و خدمتگذارخانه زاد امپرياليزم  پرداختند و مردم ما را 

 ھمين    قتل عام کرد و ھست  و بود مردم دردمند ما را از طريق...  و  ISIتوسط جواسيس و اجيران وابسته به 

  .رھزنان به يغما برد و کابل زيبا را به خرابه مبدل ساخت 

به پرورش جوانان تبعۀ خود، ھمچنان تبعۀ افغانستان ) ناميده ام» ھيچستان « که در سروده ھايم ( اين کشوربی تاريخ را 

جھادی و . فرستاد شوروی به افغانستان » ضد کفر« در مدارس و مراکز اسالمی پرداخت و آنان را برای جنگ  گويا 

امپرياليزم  جھانی که خالق  پاکستان می باشند ، در واقع ،  بخش ھائی اين  سرزمين جدا شده از پيکر . طالبی ساخت 

  . ھند و افغانستان را به ماشين توليد مال و مجاھد و طالب عمدتاً برای افغانستان مبدل نمودند 

ای جنگ مقاومت ضد شوروی نمی را ھم در سالھ) المخابرات العامه(دست دراز سازمان استخباراتی عربستان سعودی 

  . کم گرفت که بعداً به آن طور فشرده می پردازم  توان

 ، در اين راستا  آرام ننشسته  سرباند امريکاآخوند ھای ايران ھم از بدو رويکار آمدن دراماتيک شان  توسط امپرياليزم 

اين رھزنان و جنايتکاران  را » وحدت « تمويل کردند و کار به اصطالح را تجھيز و » ھشت گانه«ھای دھاره ھای 

عرض اندام کرد و جنايات ماورای بربريت و عجيبی را »  حزب وحدت « در پايان  سرھمبندی آنان . سروسامان دادند 

  .در حق مردم مرتکب شد 

در شماری . را وسعت بيشتر بخشد  سال سپری شده در افغانستان  ايران خواست ساحۀ جاسوس سازی خودش ١٣طی 

» طلوع « لويزيون دو يا سه روز پيش ت.  راه نمود ه از واليات کشور مدرسه ھای دينی را توسط گماشتگان خود رو ب

ھرات در بارۀ مدرسه ھای خصوصی که از شعبات مربوطه در ھرات اجازۀ کتبی ) استاندار ( خبر داد که  والی 

خبرنگار . با  احتياط سخن گفت » طلوع«را در آن تدريس می نمايند ،  با خبرنگار نگرفته خود سرانه متعلمان 

» طلوع« به خبر نگار.  می رسد که ازخارج افغانستان  تمويل می شوند ٣٠٠گفت  شمار اين مدرسه ھا به » طلوع«

ه اين مھم اشاره کرد که تمام اين بايد ب. اجازه داده نشد که داخل اين مدرسه ھا رفته از صنف ھا و شاگردانش ديدن نمايد 
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 در صد آن  توسط ايران تمويل شده در خدمت ١٥ - ١٠شايد ھم  . مدرسه ھای غير مجوز قانونی متعلق به ايران نيست 

متباقی مدارس از جانب  عربستان سعودی و پاکستان  . پالن ھای تجاوزکارانۀ  رژيم آخوند ھای ايران قرار داشته باشد 

 که در مورد افغانستان پالن ھای استعماری بيشتری را در آستين دارد ، امريکاامپرياليزم . ردد گويل می   تمامريکاو 

  . ابداً اجازه نمی دھد که آخوند ھای ايران بر اين شھر مھم و ستراتيژيک مسلط گردد 

که  با آن( موقعيت دارد در عقب مکتب حبيبيه که را که درشھر کابل » صف محسنیآشيخ «  سالھای قبل مدرسۀ امريکا

بناء شده تا »  قم «  اين مدرسه در تقابل با اصالً . تمويل می نمايد )  ی باشد نامبرده  از جمله سرباند ھای  اھل تشيع م

يگانه مدرسه غرض پرورش و آخوند سازی در ميدان تبليغ و ترويج اسالم تشيع در منطقه بی رقيب »  قم« اجازه ندھد 

  . ماندب

که در ميان پناھندگان بی چاره و آوارۀ افغانستان در ايران ، دست به جلب و جذب برای  ارگان  عالوه از اين ايران 

در . ھای اطالعاتی خود زده ، اکثريت آنان را در داخل افغانستان  و تعدادی را به کشور ھای غربی نيز فرستاده است 

ه از سه دھه بدينسو در کانادا اقامت دارد ، در ذيل توجه ھمين رابطه  به  بخشی از حرف ھای يک رفيق پژوھشگر ک

  :نمائيم 

بود ، بعداً به ايران رفت و از آنجا به کشور کانادا " سازمان  نصر" که  قبالً  عضو " آقای قاسمی " اجنت ايران « 

از مال . کرد  پذيرفته شد ؛ در پی آن در شورای دولت دست نشاده به رھبری کرزی به سمت وکيل اشغال وظيفه  

از اھالی  باميان بوده ، " مدبر( "اين جاسوس " . داکتر صادق مدبر" ھم می توان نام برد ؛ ھمچنان از " حميدی"

با سازمان " مدبر " در اصل عضو رابط . کاکايش در دولت اخوند ھای ايران به سمت قاضی مدتھا مشغول کار بود 

پول ھای .  را  به طالبان فروخت  " پِيتو هسيا" جبھه " مدبر . " ود ايران ، ھمين شخص ب" )  واواک(" اطالعات 

اين شخص به . ھنگفتی توسط وی از ايران به ھرات انتقال داده شد و در ميان طيف ھای مورد نظرش تقسيم شد 

      » نمود تشکيل شد ؛ به افغانستان عزيمت"  کنفرانس بن " زودترين وقت از پاکستان به کانادا  آمد ، بعداً که 

خصوص از زمان تجاوز شوروی به افغانستان  متوجه اھميت و ه  از چند دھه پيش ، بامريکا امپرياليزم اشغالگر 

موقعيت بسيار مھم سترا تيژيک افغانستان در منطقه ؛ حتا درسطح جھان شده ، ھمچنان با آگاھی از ثروت ھای 

 بعد امريکادو ھدف  اساسی و نھايت مھم برای منافع آتی  . ديد زيرزمينی آن مقدمات تسخيرش را مخفيانه تدارک می 

 و ھدف دومی اش ، استفادۀ ابزاری  از اشغال افغانستان  موقعيت مھم و ممتاز ستراتيژيک آن از ديدرس نظامی  بوده 

ع از دين اسالم با به خاطر دفا«  و کشور ھای اسالمی وابسته به آن امريکاکه به تعبير [ از موقعيت اين کشور اسالمی 

به مثابه  مرکز مھم ترويج و ]  » را به زانو درآورد ) شوروی ( شجاعت و باوربه اسالم ؛ قدرت بزرگ جھان کفر 

تلقی نموده ، از سالھای قبل خواسته افغانستان را مرکز ) بخوان باب دندان منافع امپرياليزم ( تبليغ برای دين اسالم 

،   مرکز اسالمی در کشور اندونيزياساير مراکز اسالمی ، مثلاھميت  ساخته ، بدين نھج پخش فرھنگ و تعاليم اسالمی 

طالبان علم و فرھنگ  «در مصر را کمرنگ ساخته ، » جامعۀ االزھر « در ايران  و » قم « خصوص شھر ه ترکيه ؛ ب

»  ملک فھد«ه نوکر خانه زادش روی ھمين ھدف ستراتيژيک  ب. را از سراسر جھان اسالم به کشورما بکشاند » اسالمی

 مرکزفرھنگی« پيشنھاد نمايد که حاضر است تا ساختمان  ) داوطلبانه( افغانستان " دولت اسالمی"دستور داد ، تا به 

را  به پول خود در شھرکابل به اتمام برساند و چک سفيد را توسط سفيرش در )  در سطح منطقه ( » اسالمی  بزرگ

 . مقامات مربوط بسپارد کابل به ھمين منظور به

 با شيوه امريکادر امتداد سالھای تجاوز به افغانستان ، امپرياليزم جھانی در رأس امپرياليزم جنايتکار و شکنجه گر  

مدارس دينی را در افغانستان ) ھزينۀ  ( ج و برج مختص به کارکرد ھای قبلی اش در کشور ھای اسالمی ، خریھا

توسط اجنت ھای اصلی و کھنه کار خود ، که سالھا پيش [ ه ، آموزگاران را اين مدارس را سخاوت مندانه  متقبل گرديد
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انتخاب نموده  با  ]  به افغانستان درکشورھای عربستان سعودی ، پاکستان و ايران آموزش ديده بودند امريکااز تجاوز 

و پيشکش ساير امتيازات مادی و اجتماعی ) چند برابر معاش ماھوار مال ھای مساجد (  ھنگفت ۀماھان) حقوق ( معاش 

اش را به گردن آنان انداخت تا مطابق رھنمود و معيار ) اطالعاتی ( تطميع نموده  استخدام کرد ، و قالدۀ استخباراتی 

 وفق پاليسی استعماری اش آموزش ھای تفھيم شده ، شاگردان بی بضاعت و محتاج و ذھن خالی اين مدارس را بر

  .باراتی دھد  استخ- » دينی«

در برگماری  پرسنل آموزشی جديد ، و گزينش آنان در اين مدارس » سيا « ھای وابسته به سازمان ) مال (  معلمان 

دقت می نمود ، تا  شاگردان را از اقشار نادار، بی چيز و » ماشين ھای کوچک توليد جاسوس« دينی ، يا به بيان رساتر

  .  مدرسه ھای دينی نمايند  کشور انتخاب نموده ، شامل ۀدرماند

در اين مدارس ، شاگردانی را که در آغوش فاميل ھای سنی مذھب دورۀ »  سيا «  مال ھا و آموزش دھندگان وابسته به 

دين اينھا از مذھب تشيع و تلقين  ضديت  وال ديد نارس و نگرش کم مايه ۀکودکی خود را سپری نموده و کم و بيش شيو

 در اذھان خود داشتند ؛ تضاد و تقابل اين دو مذھب و برتری مذھب سنی را  در اذھان  شاگران با مردم تشيع مذھب را

  ... . خوشباور سنی مذھب  خود نقطه گذاری نموده  بزر دشمنی ميان دو مذھب را در اذھان آنھا می کاشتند 

ه ر برخی از واليات کشور ، برژيم جمھوری اسالمی ايران وابسته به امپرياليزم،  د» واواک«مدارسی که  توسط 

گونۀ مخفيانه پايه گرفته  و مشغول آموزش دينی به شاگردان شيعه مذھب می باشند ؛ مال ه خصوص در واليت ھرات ب

ھای ايرانی پرست و جاسوس ، ھم با ھمين سياق، کشت بتۀ زھر آگين تفرقۀ مذھبی ميان دو مذھب را در اذھان 

طريق اينان را بار آورده در تجزيه واليت ھرات از پيکر افغانستان ، از نيروی اينان شاگردانشان می کارند که از اين 

قسمی که امپرياليزم جھانی ھم ، ھر گاھی که ضرورت به جنگ ميان  دو مذھب و درگيری  دو . استفادۀ اعظمی نمايند 

رول خودش را پيشقراول جنگ با برادر را در افغانستان الزم بداند ، شاگردان به ثمر رسيدۀ اين مدارس تحت کنت

برادران شيعه مذھب شان بسازند ؛ ھمان تاکتيک خونباری را که ھرازگاھی در کشور پھناور ھندوستان در عمل شکل 

می دادند و آتش جنگ ميان ھندو و مسلمان را دامن می زدند و فاجعه ھای عظيم انسانی بار می آوردند و حکومت می 

  ...  ين  حاصل خيز و ثروتمند ھندو ستان را غارت می کردند و به انگستان  انتقال  می دادندکردند و دار  و ندار سرزم

مرکز «  در افغانستان بسنده نکرده امريکابا اينھمه فعاليت ھای استخباراتی و تخريبی ، امپرياليزم جنايت گستر 

رين ، مھمترين و بلندترين موقعيت پايتخت مزدور نازدانه اش را دربھت» ملک فھد«به نام منفور » ھای اسالمی آموزش

 با کشتار دھھا ھزار افغان و تخريب محيط زيست و امريکاامپرياليزم جنايتگستر . تدارک ديد ) کابل ( زيبای افغانستان 

و بسيار پر اھميت و قيمتی کشور  کوه وکمرو دمن و دره و وادی و کشتزار ھای کشور و غارت معادن نادر و کم نظير

 و ءخصوص به زنان و اشاعۀ فحشاه موم نمودن ذھنيت ھزاران جوان ما و تسلط خرافات و دين بر جامعۀ ما ، بو مس

شدن و تبليغ " ستاره آواز "مسکرات و اعتياد به ھيروئين و ترويج ھنر مبتذل امپرياليستی به اصطالح آواز خوانی و 

البته به ھمکاری  ميھن ( ائی در رسانه ھا و مکالمات روزمره  تبارز و اسالم نمۀاسالم و ميدان دادن تھوع آور به روحي

ھای مرتد و خاين به مردم و » شعله ئی«فروشان از غرب آمده ، خلقی  و پرچمی و خادی و اخوانی و شماری از 

ظامی  چندين پايگاه بزرگ و ھول انگيز ن) افغانستان ( کشور موفق شده  دريکی از نقاط بسيار مھم و ستراتيزيک جھان 

بسيار مستحکم و اسرار آميز احداث نمايد و بر باالی گنج  ھای کم نظير  زير زمينی اين کشور ، چنبر زند و بزرگترين 

به نام »  ھای اسالمی مرکز آموزش« را زير عنوان » فابريکه پر پيچ و خم جاسوس سازی« و مھمترين ساختمان  

  . تسميه نمايد   »ک فھدمل«مزدور خانه زاد امپرياليزم انگليس ، يعنی 

  !» انقالب دموکراتيک نوين « زنده باد 

  !   » انقالب سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا « پيروز باد 
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  !زنده باد کمونيسم 

----------------------- 

  حزب التجمع- (*) 

سيس احزب در مصر تأسيس تأ  با از سرگيری١٩٧٦در سال ) حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی(حزب التجمع 

 . تنھا حزب سياسی مصر بود منحل شد١٩٧٦که درسال   پس از تأسيس آن، حزب سوسياليست عربی االتحاد .شد

گرايان، و برخی ليبرالھا، از مؤسسان  گروھی از چپ گرايان از جمله سوسياليست ھا، کمونيستھا، ناصری ھا، قوميت

  .ستھا بيشترين تأثير را در تأسيس آن داشتندکموني ولی در اين بين.. اين حزب ھستند 

نخستين انتخابات رياست جمھوری  اين حزب در. مؤسس و رھبر تاريخی اين حزب به شمار می آيد"  الدينئیخالد مح"

  .عنوان نامزد معرفی کرده ب را" ھشام البسطويسی"پس از سرنگونی مبارک، 

 کرسی ٢ نيز ٢٠٠٥ کرسی دست يافت و در انتخابات سال ٦ به ٢٠٠٠اين حزب در انتخابات مجلس الشعب در سال 

 .کسب کرد
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