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  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

  ٢٠١۶ مارچ ٠٣
  

  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"سخنی چند با خوانندگان پورتال 

  " خمينینزد گروگان"به بھانۀ معرفی کتاب 
  

روی مواضع مبارزاتی اش عليه امپرياليزم و " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ايستادگی قاطعانه و استوار پورتال 

، اگر از جانبی سيلی از  و تقديم مطالب قابل انتشار در پورتال با بھترين کيفيت امالئی و انشائیارتجاع ھار مذھبی

و شرکای پيدا و پنھانش را در سايتک " ھاشميان"وخته ای از قماش فحش و دشنام عناصر جاسوس و خود فر

 و ما را برآن داشت تا به عالوۀ افشای ھويت استخباراتی فرد فرد آنھا، ، استخباراتی پرچمی زادۀ رسوا برانگيخت

 داده، با تشديد گزافه گوئی، دروغپراگنی، اتھامزنی، جعلکاری، بيسوادی و بيدانشی درد انگيز آنھا را به ھمگان نشان

تضادھای درونی آنھا از طريق دامن زدن به بحث ھائی که می بايست مورد بحث قرار می گرفتند، انشعاب مرگباری 

 توجه جم غفيری از عناصر آگاه و متعھد و آنھائی را که ھويت و تشخص شان  از جانب ديگررا بر آنھا تحميل بداريم؛

 می يابند، به خود جلب نموده، ھرگاه بنويسيم درمحراق توجه طيف گسترده ای را در ضديت عليه امپرياليزم و ارتجاع

  .، ھيچ مبالغه ای در آن وجود ندارداز نھاد ھا و عناصر ضد امپرياليزم و ارتجاع، قرار گرفت

رجمان ، عده ای نويسندگان و مت"آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"به ھمين اساس است که از ھمان آغاز ايجاد پورتال 

انشائی -خواستار نشر آثار شان مطابق خط امالئی" وورد"افغان و ايرانی با ارسال نوشته ھا و تراجم شان در فارمت 

  .گرديدند" آزاد افغانستان-افغانستان ازاد"پورتال 

ھايشان يا  در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود تا پوزش ما را خدمت آن عده از دوستان و ھمکارانی که تا ھنوز نوشته 

چه آنھا خود می دانند که نشر . داريمامکان چاپ نيافته و يا ھم نشر قسمت ھائی از آن به کندی پيش می رود، ابراز ب

زمانگير می باشد آنھم در حدی که توان محدود اندازه نوشته ھا بعد از ويراستاری مطالب از لحاظ شکل و محتوا تا چه 

  .ما در انجام آن قاصر می ماند

اران عزيزی که چنان مجموعه ھای کاملی را فرستاده اند، به يقين تا حال متوجه شده اند که تقدم و يا تأخير در ھمک

اين دوستان گرانقدر . انتشار مطالب بزرگ تابع ھيچ عامل ديگری به غير از اولويت زمانی رسيدن مطالب، نمی باشد

  .اھد رسيد، ھرچند زمان بيشتری نيز بخواھدمی توانند مطمئن باشند که آثار ارسالی شان به نشر خو

ايشان که با تنی ". داکتر فرھاد زرگر"در ھمين سلسله اينک ترجمه ای داريم از خواننده و ھمکار عزيز پورتال آقای 

شان را در " PHD"، رتبۀ علمی  مبارزاتی دارند-ری شناخت شخصیوًچند از ھمکاران پورتال، از گذشته ھای نسبتا د
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از اياالت متحدۀ امريکا به دست آورده، تا ھمين چندی قبل که تقاعد نمودند در يونيورستی تورنتو " رافيهجغ"رشتۀ 

طبق گفتۀ خودشان، ھرچند از عمر نگارش اين کتاب حدود بيش از سه دھه می گذرد، مگر از . تدريس می نمودند

  .ود را حفظ نموده استبه شکل سيستماتيک  نشانه گرفته است، موضوعيت خآنجائی که قضيه را 

 اميد به کوری چشم دشمنان قلم ايشان که نمی توانند -" سديد"در ھمين جا با تأکيد بر آخرين نوشتۀ ھمکار عزيز ما آقای

شناختی بدون شناخت "معنون به  ،-، ھر چه زودتر صحت شان را به صورت کامل بازيابنددشمن قلم در کل نباشند

  :د افزودباي" گذشته، شناخت کامل نيست

به نظر ما در کنار کسان ديگر با عوامل ديگر، يک گروه خاصی نمی خواھد حين طرح مطالب کسی نسبت به گذشتۀ 

از افشای گذشته ھای ننگين خودشان ، پدران و می خواھند آنھا بحثی به راه بيندازد، و آن گروه خاص کسانی اند که 

ور می تواند پرچمی زادۀ رسوا و عامل استخبارات يک کشور به به عبارت ديگر چط. جلو گيری نمايند، اجداد شان

ای انقالبی رژيم مزدور رمعاون شو"کسی اجازه دھد تا بحثی راجع به گذشته صورت گيرد، چطور می تواند يک 

که به استناد اسناد منتشره در ھمان زمان از طرف دولت مزدور و دست نشاندۀ روس، ھر آنچه در افغانستان " روس

، از نابودی تمام زير ساخت ھای ام می يافت، از بمباران قراء و قصبات گرفته تا اعدام فرزندان صديق ميھنانج

" شورای انقالبی"اقتصادی کشور گرفته تا به يغما بردن دار و ندار فرھنگی کشور، ھمه به فيصله و دستور ھمان 

 ھم مردم ما در آينده گوشت دم توپ رقابت ھای صورت می گرفت، حاضر گردد تا در بررسی ھا، به خاطر آن که باز

گذشته به خاطر احتراز از تکرار خطا ھا، و تشخيص خاينان به کشور از ھمه،  ارتجاعی نگردند، نخست - امپرياليستی 

  .و معرفی قاتالن فرزندان مردم، مورد توجه و مداقه قرار گيرد

 حال و آينده را در نظر گيرند، بايد متوجه -لکتيکی بين گذشتهآنھائی که حين بررسی ھای تاريخی نمی خواھند پيوند ديا

ناکی در کارنامه ھای شخصی، خانوادگی و تشناصری اند که گذشته ھای تار و دھبود به صورت عمده مرکب از ع

حزبی شان دارند، کار نامه ھائی که می بايد خالف ميل و خواست آنھا از پرده بيرون افتد، اين ھمان کاريست که داکتر 

  .بدرستی انجام داده و ماھم با نشر آن، زخم ناسور برخی ھا را تازه می نمائيم" زرگر"

 امريکائيست که قبل از سايت افشاءگر نويسندۀ منتقد و افشاء گر" رابرت دريفوس"نوشتۀ " مينیخ گروگان نزد"کتاب 

ن را افشاء آاميم کاخ سفيد و حتا پشت پرده تر از ز ھای مگو و جريانات پشت پردۀ تصبرخی از را" ويکی ليکس"

  . داشته استنموده، با کارش پرده از جنايات امپرياليزم امريکا و شرکاء در عرصۀ ملی و بين المللی بر

حين معرفی کتاب جديد " داکتر مرتضی محيط"در ھمين جا جھت معرفی نويسندۀ کتاب و نوع کارش، آنچه را آقای 

ترجمه شده، اميد است فرصت يابيم تا آن را نيز بعد از ختم اين کتاب " گيالنی"که از طرف آقای " دريفوس"آقای 

  :، نگاشته است، جلب می نمائيممنتشر سازيم

 سال است كه به عنوان خبرنگار پژوھشگر ١۵ كتاب مدت ۀنويسند" Robert Dreyfuss"برت دريفوس را "

 رويدادھای سياسی، اقتصادی و مسائل مربوط به امنيت ملی ۀدست اندركار تحقيق و نوشتن مقاالت تفصيلی دربار

گار پژوھشگر برجسته  بررسی خبرنگاری دانشگاه كلمبيا به عنوان خبرنۀ توسط مجل٢٠٠١سا ل. مريكاستا

 در سال Project Censored اول ۀ جايزۀمريكا به عراق برندا ۀ نقش نفت در حملۀمقاالت او دربار. انتخاب شد

رابرت دريفوس در برنامه ھای تلويزيونی پرشماری شركت داشته و در روزنامه ھا و مجالت معتبر و .  شد٢٠٠٣

  . ترقيخواه متعددی مقاله نوشته است

 ۀ حملۀ، تحقيق و بررسی و نوشتن مقاالت پرشماری دربار٢٠٠١ سپتمبر ١١ نويسنده در سالھای بعد از كار اين

 و " پنتاگونۀاداره طرحھای ويژ" و نھادھای پنھانی مانند "احمد چلبی"مريكا به عراق و افشای اشخاصی چون ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سيا، پيمانكاريھای صدھا ميليارد ، جاسوسی ھای اقتصادی سازمان" محافظه كاران نو برای خاورميانهۀبرنام"

 خود در نوشتن كتاب را چنين زۀنويسنده انگي. ری پنتاگون با كارخانه ھای اسلحه سازی و غيره بوده استالد

 اسالم سياسی و سياستھای اياالت ۀپر كردن حلقه ھای مفقوده در ميان ميليونھا جمله ای كه دربار: "كند خالصه می

  ."  نوشته شده سپتمبر١١متحده بعد از 

  " چگونه شد به اين مخمصه دچار شديم؟: "ال است كهؤھدف كتاب پاسخ دادن به اين س: "به قول او

  : خوانيم  پاسخ به پرسش باال میۀدر ادام

مريكا و بسياری از متحدينش به مدت بيش اال پاسخ دھم كه چرا دولت ؤدر اين كتاب قصد دارم به بخشی از اين س"

برخورد . ی مطلوب در جنگ سرد برای خود انتخاب كردندئرا به عنوان شركا"  راست اسالمیجناح" سال ۵٠از 

 مصاحبه ۀبخش وسيعی از كتاب بر پاي. رخ نيست بلكه به عنوان يك خبرنگار استؤمن در اين كتاب به صورت يك م

 و رھبران بخش خصوصی  وزارت خارجه، سازمان سيا، پنتاگونۀموران با سابقأھای طوالنی با شمار زيادی از م

افرادی كه با آنھا مصاحبه مۀ  ھًتقريبا. . . است كه در بسياری از رويدادھای نيم قرن اخير شركت فعال داشته اند 

  ." وقايع مندرج در كتاب ھمراه با ذكر منابع موثق استۀ كرده ام مطالبشان علنی و مستند و ھم

مريكا از رژيم كنونی حاكم بر عراق كه زير ا از پشتيبانی دولت اين كتاب الاقل به برخی از پرسشھای آنانی كه"

. دھد كنند، پاسخ می رھبری راست افراطی مذھبی و اصول گرايان شيعه طرفدار آيت هللا ھای ايرانی است تعجب می

و ی چون مصر، سوريه، الجزاير، پاكستان و ديگر كشورھای خاورميانه ئی كه دلواپس افتادن كشورھائبرای آنھا

  . . ." شود  اسالم سياسی ھستند الاقل برخی از داليل اين پديده توضيح داده میۀآسيای جنوبی زير سيطر

  : خوانيم در ادامه می  

شود كه از چند دھه قبل از  اما در اين كتاب نشان داده می. شود می" جدال تمدنھا"امروز به سادگی صحبت از "

ويژه جناح افراطی آن ه ين فعاالن سازمان ھای اصول گرای اسالمی بيازده سپتمبر متعصب ترين و كار كشته تر

كه ضد  اول آن: گرفتند مريكا مورد استقبال قرار میااكثر به دو دليل به عنوان متحدين دولت ھای انگليس و 

صر مانند جمال عبدالنا) سكوالر(كه مخالف ملی گرايان غيرمذھبی  دوم آن. كمونيست ھای سرسخت و بيرحم بودند

  ."... در مصر و دكتر مصدق در ايران بودند

 از لحاظ زمانی در نظر گرفته شود، در ترجمه نموده، ھرگاه" داکتر زرگر"کتابی را که اينک ھمکار عزيز ما آقای 

  ".بازی شيطانی"ن را معرفی می دارد، يعنی کتابآ" داکترمحيط"واقع می تواند جلد اول کتابی باشد که آقای 

حين نشر، خواھيم کوشيد . فارسی انتشار می يابد- فصل نگارش يافته، برای اولين بار به زبان دری١٠ کتاب حاضر در

  .تا با در نظرداشت حجم متناسب برای يک روز، بدون آن که تسلسل مطلب به ھم خورد، مطالب را منتشر سازيم

داکترفرھاد " را خدمت ھمکار عزيز ما آقای قبل از آغاز به نشر اين اثر افشاءگر، بر خود واجب می دانيم تا سپاس ما

ارسال داشته اند، " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"که بر ما اعتماد نموده، ترجمۀ شان را جھت نشر به پورتال " زرگر

  .ابراز بداريم

 AA-AAادارۀ پورتال

  

 
 


