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 قسمت اول
 مقدمه و عرض مرام

  
اریخ چندین هزار ساله میباشد آن ز�دگی داریم افغا�ستان دارای تسرزمینی که ما درر   

کوتاهی ای میباشد که در صفحات  و  فراخیکه متدهنای موجود در کشور ما شاهد  عروج و �زول یا
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  به این طرف کشور ما از سه صد سال. ما�دگار است تاریخ با علل و اسباب عروج و �زول آن 
، درجنوب به حبیره عرب، درغرب به خراسان )سند(در شرق به ا�دوس«:افغا�ستان حمدود است 

طریق دشت خوارزم تا تا به خواجه صاحل و ازآجنا از ) آمو(وکرمان ودرمشال به رود اکسوس 
  .خراسان �امیست که مردمان این منطقه برای کشورشان بکار میرب�د ... خراسان پارسیان

 ):پا فراتر گذاریده خراسان را در زمان آریا�ا اینطور توصیف و مرز بندی کرده است (پتولیمی
و حاال ترکستان بلخ و بدخشان (، باکرتیا�ا )مرغاب یا مرو(آریا�ا را به هفت والیت مارگیا�ا 

، )هزاره و کابل تا ا�دوس بشمول کافرستان و دردستان(، پاروپامیزوس )هرات(، آریا )افغا�ی
و گیدروزیا ) غز�ی و کوههای سلیمان تا ا�دوس(، اراخوزیا )سیستان و کندهار(در�گیا�ا 

یمات جدید تقسیم میکند؛ این والیات بطور مناسبی ارائه کننده تقس) کاچ و مکران یا بلوچستان(
و  این را در مقدمه این �وشتار به آن آوردم  1.منقطه است طوریکه درداخل قوسها �شان داده شده ا�د

  .تا خوا�ندگان ادرس حمل سکومت خود را به گواهی تاریخ بدا�ند تا وارد اشتباه �گرد�د
  

مناسبت های عنوان شده است خواستم تا " از پاکستان تا قدس"در این  رشته �وشته ها که 
ویکمی در این دو �قطه دور از هم ولی از   را با حاالت و زد و بند های د�یای قرن بیستباال تاریخی

رهگذر ا�فعاالت مشابه هبم را با حیله ها و �یر�گ ها و گذارشاتی که باالی مردم ما تعمیل شد 
تا جائیکه امکا�ات در از هر دو ادرس شرق و غرب با �ا آرامی های حمسوس آن و علل و عواقب آن 

                                                 
  .10،برگردان به دری دکتری لعل زاد ،1891هانری واتر بيليو پژوهشگر و شرقشناس در کنگره شرقشناسان در سال  - 1
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 و در نتاجها راه اشتباه پیموده باشمو چه بسا که  در دریافت ها و استم بپردازدست رس قرار داشت 
 است که  بودهندی بر اینماین سلسله �وشتار ها  اشتباهات جدی باشد اما هر چه باشد   آرزو 
سیاسی را در عرصه های توا�سته باشم گوشه های از ساختار های جنجال بر ا�گیز مفعولین 

 های منطقه درقاره هند و کناره های مدیرتا�ه ما و کشورجها�ی که تأثیرات �اگواری را بر  کشور
و داستان آوارگی دوملت افغان و  .آشکار ساخته باشم  ایجاد کرده بشمول کشور های عربی 

شیده شده و هویت  شان ان به زجنیره های غربت کفلسطینی که از بیداد و مظلومیت ملیوهنا �فر ش
ه قرن بیستمی ها و بیست و یکمی هاست که  بنام آزادی و حقوق این وظیف. پامال گردیده است

و�وشته حاضر شاید سر . هر روز ذوال�ه های سنگینی را بر پای ملت های ما می کشند 
  .گذشت ملت های باشد که عمریست از بیداد ر�ج کشیده ا�د

  
 که  ایبا امکا�ات �اقصی از عصر تکنالوژیدا�شمندان یافته های از  ر پرتوخود مشردم تا دوظیفۀ من 

جستار های از واقعیات  موجود تاریخی را که طی سالیان دراز  ز �کرده استهنوز در کشور ما پا با
 از منابع ایکههای تاریخی حقایق و واقعیت عمرم در  پیش چشمم گذشته است را با

مها�طوریکه "زیرا . مقضاوت مردم  قراردهرض آگاهی و  در مع مگو�اگون بدست آورد
  2"!وقتیکه دا�ش به مردم ا�تقال یابد، به �یرو تبدیل میشود: گفته ا�د

                                                 
  همان مأخذ ، مقدمه=  2
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 ها و دریافت های که طی بیست فصل در دو قسمت جاه جباه گردیده است استنتاجولی درمورد 
اشد در شناخت  که امید وارم گامی بقضاوت  را به خوا�ندگان گرامی میگذارم

 می آید  یت ها در میانزیرا زما�یکه پای واقع.واقعیتهای که اکثرًا مورد شناخت قرار �داشته است 
 تلخی روبرو و مواجه میشویم که باید آ�را شناسایی کنیم ور�ه مبصداق  طبیعتًا ما با رواکرد های

و اگر در " اخ مار مارا بگزد از یک سور�باید تکرارًا)  "ص(فرموده پیغمرب اکرم  ما حضرت حممد 
د و این به این معنی خواه ر �زد تاریخ �ام بدی داشته باشیماین مورد مساحمه کاری میکنیم شاید فردا د

  . کرده ایم که ما هر بار اشتباه راه تکراربود
  
  

                                                                            عبدالواحد سیدی
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تشکیل دو دولت اسرائیل و پاکستان در داخل کشور های قدس و هندوستان در  :چکیدۀ مطالب
  قرن بیستم 

 تازه یی از  قرن بیستم �قطه ختم  ماجرای کشور کشایی ها به شیوه های کالسیک و آغاز گر امواج
 اف یافته آن استی به شیوه ا�کشویرا�گری ، کینه ، خشم و �فرت در قالب  استعمار جدید جها�

که اکثر کشور های جهان و منطقه را به بدخبتی فقر و بی �وایی و چند دستگی های سیاسی و 
  کهعقیدتی و اقتصادی تبدیل کرده است که ما دو منو�ۀ آ�را در قالب تشکیل دو دولت  �وپا و �و بنیاد

حالۀ کشور های  در ساهلای میا�گین قرن بیستم از استتوسط ایادی استعمار مدرن جها�ی 
ز  بطنهندوستان و پاکستان و  بیت املقدس پا به عرصۀ ظهور ا�گلیس باتعاطی امریکا در  یهود 

 در دو خبش مورد توجه و پژوهش قرار میدهیم و قدس از پاکستان تا« در رسالۀ گذاشت ،
ن  فتنه و امواج جدید استعمار گری را با این دو منو�ه بارز در قرن بیست و یکم منحیث کا�و

  :سازیممیمنایان جها�ی اغتشاش 

ا
 «

  میالدی  به توسط 1947طوریکه از �ام آن پیداست پاکستان کشوری است که در سال    
شق شدن کشور پهناور هندوستان و بی جایی ملیوهنا ا�سان از مکان و کاشا�ه های اصلی آن 

 از �یم قرن از حیات سیاسی گردیده  است  که اثرات منفی و دیر پای آن تا هنوز که بیشتشکیل 
 که از مؤلفه های غرب در شناخت به واقعیت پاکستان .  موجود است پاکستان می گذرد

، ضرورت  است تا عوامل جغرافیایی آن میباشدخمصوصًا کشورا�گلیس بعد از ترک هندوستان 
  .مورد توجه قرار گیرد) خمصوصًا افغا�ستان و هند(در منطقه 
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تاریخی  افغا�ستان در قبال سیاست های تعمیل شده از جا�ب ایادی استعمار عوامل جعرافیایی و 
  ):ا�گلیس(جدید

افغا�ستان در طول ازمنه منحیث یک کشور دارای داشته های جیو پولیتیکی خود در هر   
از « عصر و زما�ی �قطۀ عطف بوده است  از آریا�ای کبیر تا خراسان بزرگ وافغا�ستان موجوده 

راه های تبادله ،فرهنگ ،بازرگا�ی، و بسرت مهاجرهتای گسرتده مردمان آسیای مهمرتین چار 
مرکزی،و موارد متعددی از هتامجات و جهان کشایی ها از امهیت بسزایی برخوردار است و 
( ساختمان جیو پولیتیکی این سرزمین در گره گاه مسیر های جتارتی و کارواهنای  راه ابریشم

با موجودیت کوهای تیان شان و مهالیادر شرق کوتاه ترین راه توصل بین )دکه این کشور را قطع میکر
آسای میا�ه تا �یم قاره هندوستان،سرزمین  حوزه مدیرتا�ه و ایران با چین وکشور های جنوب شرق  

  1» آسیارا بوجود آورده است
 چون کورش و در ازمنه های خمتلفی از تاریخ به عالوه کارواهنای بزگ جتارتی ، مهامجینی  

اسکندر ، داریوش اخامنشی و آشوکای موریایی هند با استفاده از این معرب به مشال و جنوب استفاده 
 مورد تاخت و تاز قرار داده ا�دو مهچنان از این  کرده و این منطقه رادر حوالی قرن پنجم قبل از میالد

که بعضی از  وده ا�دکشور منحیث پاسگاههای جنگی خویش در دراز مدت �یز استفاده من
اقوام و اعقاب شان با اقوامی آریایی در طول صده ها اختالط پیدا کرده ا�د  که ما منو�ه های بارز آن را 
از موجودیت اقوام و قواره های خمتلفه ایکه در این کشور ز�دگی میکنند میتوا�یم به آسا�ی تفکیک 

د که در باال ذکر شد و مهچنان خباطر معهذا افغا�ستان به �سبت خصوصیت جغرافیایی خو.کنیم 
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خلط اقوام بیگا�ه و مزج شدن آن در میان اقوام آریایی از قبیل  هندیها ، فارسیها ، مغلها ، 
ازبکها،ترکمنها،پراچه یی ها و پشتوهنا،هزاره ها و ایماق ها و سایر اقوام و قواره های دیگری که 

ق کشمکش ها و اختالفات ذات البینی بوده تقریبًا در این منطقه ز�دگی کرده ا�د مهواره بداخل عم
میتوان گفت که در هیچ دوره ای �ه روی آرامی را دیده ا�د و �ه هرگز اسارت را بقسم مستمر 

  .قبول کرده ا�د 
 دولت تیموریان هرات فرو پاشیدو خراسان بزرگ مورد مداخله 784 /1405پس از سال 

امپراتوری  بزرگ از قبیل شیبا�یهادر ماورا النهر ظهور سه . گسرتده  مهسایگان قرار گرفت
صفوی ها در ایران وکورگا�ی های تیموری در هند، این کشور را به صفحه افزوخنواهی قدرت 
های بیگا�ه تبدیل و در �تیجه جغرافیای افغا�ستان میدان و پاسگاه رقابت های  منطقوی 

ن حالت تا قرن شا�زدهم و هفدهم  ادامه گردید ، درست چیزی که مهین اکنون جریان دارد که ای
 با مطالعۀ کرو�ولوژیک میتوان درشکل گیری  آهنابدرستی �تایج آسیب شناسی این که.دپیدا کر

منطقه پر تنش راشناسایی کرده عوامل و اسباب آ�را که باعث �فاق و از هم پاشیدگیها، عقب 
که به چهار دوره کرو�ولوژیک .ییم  استخراج منا استما�دگیها و چالش های  جاری افغا�ستان

  : است  طبقه بندی شدهتقسیم و
آغاز و 1748/1127دوره توسعه جویی و جهان کشایی افغا�ستان از سال  .1

 )دوره کشور کشایی امحد شاه ابدالی( ادامه داشت1800/1179تاسال
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 آغازو تا سال 1800/1179دوره برخورد ها و سوء تفامهات خارجی که از سال  .2
دست ا�دازی  ایرا�یها ، سکهای پنجاب ، روسیه تزاری و (ادامه می یابد 1880/1259

 )این دوره میباشد فعل و ا�فعاالت استعمار گرا�ه بریتا�یای کبیر شامل

 و 1901/1280تا1880/1259دوره سیاست ا�فعالی امیر عبدالرمحن خان از  .3
وی وپادشاهی  که با کشته شدن 1919/1298دوره پادشاهی پسرش جبیب ا خان تا

  2.امیر امان ا خان و ختم جنگ سوم افغان وا�گلیس و اعالم استقالل کشور خامته  می یابد

مصلحت های مقطه یی منطقوی و حتت احلمایه قدرهتای  بزرگ  جها�ی گاهی این سرزمین 
را حبیث جغرافیای حایل در مناسبات آهنا در آورده است، تا اگر این قدرهتا علیه 

 �ظامی خود -یگر جبنگند، بایست ازین جغرافیا مبثابه عقبگاه جبهه سیاسی یکد
استفاده منایند، چنین پالسیهای منطقوی در مورد کشور ما در سده هجدهم تا اوایل سده 
بیستم وجود داشته است و سراجنام تا زمان تبارز امپراتوری روسیه تزاری در مشال و هند 

 و ساحات قلمرو سیاسی آ�ان بر مرزهای افغا�ستان کنو�ی برتا�وی در جنوب و تعین مرزها
آهنا زما�ی هم تصمیم داشتند تا ازدیوار بزرگ هندوکش مهچو سپهری در . ادامه یافته است

  .برابر یکدیگر استفاده منایند
 امیر حبیب ا در برابر مقاله ایکه در اخباری بنام 1908در پایز سال     

رسیده و بیا�گر دیدگاههای لندن و مسکو بود، اعرتاض بچاپ " پیشاهنگ ا آباد"
چون شرق و غرب در اروپا : "�شریه متذکره مطلبی را بچاپ سپرده بود مبنی بر اینکه . منود
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باهم �زدیک میشو�د، بسیار طبیعی خواهد بود که این دو قدرت بزرگ اروپایی در آسیا �یز باهم 
یل مرزی افغا�ستان هر دو قدرت شاید یک مرز طبیعی �زدیک شو�د و با توجه به محالت پیهم قبا

را میان روسیه و بریتا�یا برقرار ساز�د، برای مثال هندوکش را حد فاصل میان هم تعین کنند و 
    3".برای مهیشه ا�دیشه کشور حایل را از میان بردار�د

ا�گلیس (نطقه وی مرز بندیهای که از اثر فعل و ا�فعاالت ودست کاریهای  �ظامی قدرهتای م
 و اوایل قرن بیستم  پی مبا تبا�ی و معامله گری شاهان مرجتع افغا�ستان در قرن �زده)و روس

آمد های درد �اکی در قبال وضع جغرافیایی و اقوامی در افغا�ستان به قسمی داشته است که 
 خراسان ت است ، جداسازی آیاال اعضای آن بطور دایم جدا کردهبد�ه اصلی این کشور را از

و طوس و قسمتی از سیستان که در طول اعصار و قرون مربوط به خراسان بزرگ بوده است و 
جداساخنت پنج ده و دو قسمت ساخنت  ایالت بدخشان و باالخره کشیدن خط سرحدی  

که  خاندیور�دکه از طرف عبدالرمحن خان در اذای تضمین سلطنت آینده پسرش حبیب ا 
اله ای بیش �بوده است  بزرگرتین اقوام افغا�ستان را در طول در آن وقت طفل هفت س

ق از سطح مرتفع واخان تا منتهی الیهه وادی شکار پور و کوه ملک وب شراز جنمیل 1700
نی که بین امیر   توسط   معاهده �نگیرا  به کشور ا�گلیس ) حد ایرا�یتا سر(سیاه  

 1893/1272ارتیمر دیور�د در سر هنری م «عامل کشور برتا�یا عبدالرمحن خان و
هجری مشسی در برابر وجه عطیه ساال�ه  دوازده لک روپیه مستمری سابقه به عالوه شش لک 

عالوه بر پیش فرض های امیر که در فوق ذکر شد در بدل این معاهده ر ساال�ه ،روپیه دیگ
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ور  خا�واده  حممد  و با اینکار خود، این پادشاه مقتدر و مشه�4نگین به امیر پرداخته شد
ش بین یک کزایی  اقوام یکپارچه ومتحد پشتون  و بلوچ  برای مهیش در خط منازعه و کشم

 آغاز  با   از مهانیمنطقه در دو طرف این خط گردید�د که استعمار گران ا�گلیس
 تا قرن بیست یکم طراحی منوده  حتی برای دوام منازعهظرافت خاص سیاسی شان آن را

بین ایاالت سند و پنجاب و  پشتون تباررا تیبی که حاال دکتورین تشکیل یک دولتبه تر.بود�د
بقیه افغا�ستان مها�ند پاکستان موجوده ایجاد منایند و فعل و ا�فعاالت پاکستا�ی ها و شکل و 

چیزیکه .مزج گرفنت  دو باره طالبان خود مبین مخوشا�ه ولی گویای این مدعا میباشد
ا در باال  گاه گاه آن رته ها کرارًا تطبیق شده است و مار گذشمهیشه در افغا�ستان د

  .  پژوهش عمیق را میکندذکر کردیم که ایجاب 
بدین ترتیب بود که روابط خو�ی ، فرهنگی  و سایر مناسباتیکه یک ملت میداشته باشد در 
چند �قطه از سرحدات کشور در مشال ،مشال غرب، غرب و سرحدات جنوبی برای مهیش 

که پرداخنت به .ط قدرت های منطقه وی و سازش پادشاهان افغا�ستان  قطع گردیدتوس
 جزئیات این مسئله خودش در خور یک حتقیق علحیده میباشد که در موضوع پژوهش ما کال
شامل منیباشد و ما صرفًا به قسمت های از این تقسیم بندی می پردازیم که در رابطه به  

  .شدپاکستان وعلل تشکیل آن میبا
  : تأثیرات منفی خط دیور�د در عالیق جیوپولیتیکی و کرو�ولوژیک منطقه
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مایل از سطوح مرتفع واخان در بدخشان تا منتهی 1700این خط که در باال ذکر شد به طول 
سرحدبین افغا�ستان و ایران باعث گردید تا عمده ترین اقوام این کشور را که از دها صده به 

 از رتکات خو�ی ، زبا�ی ، کلتوری و دینی و عنعنوی  داشتنداینطرف یکجا ز�دگی و مش
�د و این به آن می ما�د که در بین یک حویلی ایکه دو برادر ز�دگی دار�د جدا سازمهدگر 

در طول اضافه تر از یکصد .دیواری را  استوار بساز�د و عمدًا عالیق این خا�واده را قطع منایند
 ا قوام پشتون از   �امرب ده جدا ساخته شده استسال مناطقیکه در آن طرف خط سرحد 

 وغیره در هزاره ،باجوریعشایر یوسف زائی ، غلجائی، امحد زی ، شنوار ، افریدی، جاجی،
لفون ، جاده ، ی برق ، ت: �ظیر اولیاز امکا�ات دگی شان را بسر میرب�د کهحالتی ز�

 و یکم گره خورده  ز�دگی در قرن بیست، مکتب  وغیره مسایلی که بادرما�گاهها
    از منایه های اسالمی ساخته شده توسط اجا�ب قرار داداست فاقد بوده آهنا را در الیه های

 با این مقررات وضع شده که در بین مردم رواج دارد ،. که در جایش به آن می پردازیم ا�د
 در �زد  دارد ، چنا�چه تاممقدراتیکه قرآن و احکام فق اسالمی تعین کرده است مغایرت

مسلما�ان آن طرف سرحد اگر کسی کافری رابکشدغازی است وکلید های جنت به آن 
الکت قصدی پیش فریکه او میکشد ز�دگی خود را به هداده میشود و یا اینکه خباطر کا
که علمای شان در مقابل )محالت پیش مرگا�ه و ا�تهاری(ازمحله و منازعه قرار میدهد 

 چنا�یکه در قرن  هفدهم ید های جنت را به وی وعده داده ا�داینگو�ه فعل و ا�فعاالت کل
  این کار در حالیکهعلمای مسیحی در مهچو مواردی کلید های جنت را اهداء میکرد�د،
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رشهای اسالم و جها�بینی قرآن دارد زیرا قرآن هرگز  به کسی که با  با ازت صریحخمالف
ر تعرض را �داده است ولو کافر باشد و یا  در تصادم قرار �گرفته باشد ام)مسلما�ان(ایشان 

 که فوقًا کار قرون اوسطایی اصحاب کلیسااز هر قماش دیگر و این مقوله درست از اف
 مردم را خباطر که در قرون اوسطا  و سر چشمه دارد�شئت یهودی هیو�یت و صاشاره شد

: رک(تاد�داینکه گناها�شان  خبشیده شود در بین شعله های آتش در کام مرگ می فرس
  ).تاریخ قرون وسطی الربت ماله

خمصوصًا که بازی جدال با تروریزم رابا کلماتی از اصحاب کلیسای ) امریکا(هدف غربی ها 
 را  مسلما�ان شروع کرده و به آن سبغۀ مذهبی داده و عاملین آ�)تریمیسان بازی بزرک(اجنلیکن 
ر واقعه �گاران هزاران �فر از مسلما�ا�ی  چنا�چه بعد از محله یازده سپتمرببه قول اکث،میدا�د

معهذا خباطر اینکه جهان .که حتی ویزای قا�و�ی داشتند مورد باز داشت قرار گرفت 
اسالم خمصوصًا مسلما�ان مورد سوال و بی اعتمادی قرار بگیر�د این هبرتین بر چسب به 

. �ظر داشته است  ا�دیشه و کردار مسلما�ان خواهد بودکه غرب آ�را مهواره در ر ،افکا
چنا�چه بنا به گفته بار�ت روبین که از یک عقیده کالسیک رهرب کمو�یسم احتاد شوروی 

باید ضعیف تری �قطه شکننده و بوسیده یک حلقه زجنیر را « " استفاده کرده است که" لنین"
 که موصوف در» شکستا�دن آن ا�تخاب کرد تابه این کار بدون موا�ع به کامیابی رسید برای

ا�تشار داده است که ما بعدًا بنا بر ارتباط " طالبان دوباره ز�د میشو�د"مقاله ایکه اخیرًا بنام 
لذا غرب این مهره را در بلوچستان و .موضوع داخل حبث های از این مقاله خواهیم شد
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وزیرستان صوات و باجور و در جمموع ازایالت سرحد و بلوچستان از آجنا آغاز کرد�د که اوًال 
تاه ترین راه را ا�تخاب کرده ا�د ، ثا�یًا اشخاص و مهره های این بازی قبال برای شان شناخته کو

این مهره ها از . است ،این مهره  ها در معامله سریع عمل میکنند و هزینه کمرت ضرورت دار�د 
ه ضروریات عقال�یت کمرت استفاده میکنند و به شیوه ایکه خود شان به آن ایمان دار�د که ب

حاال . اسالم ارتباطی �دارد زیاده تر راغب به رفنت به هبشت از این شیوه های ا�تهاری هستند 
ایادی غرب به ترتیبی عمل کرده ا�د که مشارکت و موجودیت غربیها را تا دراز مدت در منطقه 

  .به یک ضرورت مربم تبدیل کرده ا�د
 جدید غرب هبرتین اناین �قطه مترکزداشت که استعمار جویاصل حبث ما روی     

مهره ها را در یک موقعیت شازو کم �ظیر به خاطر اهداف امپریالیستی خویش ا�تخاب کرده ا�د 
تا بتوا�ند از مهین مردم در جماورت پاکستان که مهیشه بسرت مناسبی در فعل و ا�فعاالت 
 درچنین موارد بوده است به آرزوی خود برسند و این درست �قطه عطف در پژوهش ما

خواهد بود که چطور یک کشور اسالمی در شرق قدیمرتین پایگاه تفکر اسالمی میتوا�د 
 .شود)افغا�ستان(سلمان زمینه ساز لشکر کشی های بیگا�ه در یک کشور مهسایه و م

  
  

 
 قسمت دوم
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 ماجرای کشور کشایی ها به شیوه  های تازه و با امواجی از گر قرن بیستیکم آغاز:چکیده موضوع

 از طریق ایجاد کشور های خود بنیاد با شیوه های کلو�یالیزم جها�ی از مجله ی �وی هاویرا�گر
پاکستان که متشکل از سرزمین افغاهنا ، بلوچها ، سندی ها ،پنجابیها، کشمیری هاو بلوچیها که 
قسمت اعظم آن از بد�ه های شبه قاره هند و افغا�ستان وایران توسط استعمار ا�گلیس جدا 

 و اکنون میدان مناقشات و زد و بند های شریرا�ه  ای در میدان مناقشات منطقه ساخته شده
علم کرده و در واقعیت امر مرام  غرب و ا�گلیس را پیاده ) اسالم ( متأسفا�ه ظاهرًا  از ادرس

مینماید، که اکنون خباطر درهم کوبیدن کشور های مهسایه خمصوصًا افغا�ستان سیلی از مزدوران 
م ظاهرًا ،طالبان و در واقعیت اردوی دهشت و ترور یرا که امریکا در مقابل آن اعالن خود را بنا

مبارزه بین املللی داده است در این کشور حتت سازما�دهی دقیق �ظامی توسط سازماهنای 
استخباراتی منطقه  دست به قدرت یازیده ا�د  که مهه روزه سیلی از این امواج  تباه گر حتی به هم 

 سابق  شان و قوای ائتالف بین املللی ، �اتو و ایساف هم رحم �کرده پیوسته مهه را مورد آماج پیما�ان
ما در این مقاله که پیوست به �وشته قبلی میباشد از . محالت دهشتگری خود قرار میدهند

چگو�گی ایجاد خط دیور�د و شکل گیریهای پاکستان و جداشدن دو پای آن از بد�ه  هند 
و بعدًا جداشدن بنگله دیش از بد�ۀ �ا " یک یو�ت"ستان شرقی و پاکستان  غربی  وبنامبنامهای پاک

مرتبت پاکستان که از راه دور بفاصله هزاران کیلومرت دور تر، سرش و چسپا�ده شده بودتوضیحی 
خواهیم داشت و خواهیم دید که سرشت برپایی پاکستان حکایت گر کدام حیله مندیهای 
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�وبت به سر زمین قدس شریف و ایجاد هد بود و این رشته مقاالت ادامه دارد تا استعمار جها�ی خوا
 این سلسله در .  می پردازیم  به آن بطن کشور های عربی برسددولت اسرائیل از ادرس یهودیت در

 تا یکبار دیگر روسیاهی استکبارات جها�ی و عدم  و حتقیقات اراده شده استمطالعات
شور های آسیایی جهان سیومی  سابق بر مال گردد و هدف اصلی پا صداقت شان در قبال ک

فشاری �ظامهای بین املللی و محایت شان از این دو کشور ظاهرًا تولد یافته در بطن قرن بیستم آگاه 
  .شو�د

 
 تازه یی از  قرن بیستم �قطه ختم  ماجرای کشور کشایی ها به شیوه های کالسیک و آغاز گر امواج

 :ویرا�گری

ا در قرون معاصر یعنی بعد از اجنام ا�قالب کبیر فرا�سه شاهد یک سلسله  کشور کشایی ها  م
 به شیوه متعارف و شناخته شده آن بودیم که از آن مجله  یورش قوای �ظامی هند گریهاو استعمار

بریتا�وی  در موازات سرحدات افغا�ستان و تشکیل یک دولت مزدور بریتا�وی حتی در زمان امیر  
 ۀ پادشاهی  امیر امان ادوست حممد خان و احفاد آن  تا به شکسنت  استعمار ا�گلیس در طلیع
خان بودیم؛ این را هم در قسمت اول از این رشته �وشتار اذعان داشتیم که خط سرحدی ایکه 

مایل خاک 1700پساهنا بنام عامل و بنیان گذار آن سرمایتیمر دیور�دمسما گردید که بطول 
پشاور پایتخت زمستا�ی افغا�ستان و عالقه جات .�ستان را از والیات سرحدی  بلوچستان افغا

زما�یکه �یرو های آزادی خبش هند به سر کردگی مهامتا گا�دی و حممدعلی .کشمیر جدا منود
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 ١٨۵٧سایر سیاست مداران و مبارزان هندی کشور شان را در جنگ استقالل هند در « جناح و
های �ربد آزادی خواها�ه غیر مسلحا�ه که  �ه منطقه برضد راج بریتا�یا بود و زمینهآخرین �ربد مسلحا

شد را بنا هناد با این وجود لیگ مسلما�ان هند در �یمه دوم دهه  توسط جملس ملی هند رهربی می
 دسامرب ٢٩ در میان ارسی از �ادیده گرفنت مسلما�ان در سیاست به حمبوبیت رسید در ١٩٣٠

ه مربوط به ریاست مجهوری عالمه اقبال خواهان ایجاد یک کشور مسلمان جمزا در خطاب) ١٩٣٠(
ری دوملت را محایت کرد و لیگ  تئوحممد علی جناح. مشال غربی و آسیای جنوب شرقی شد

 هدایت کرد که هنایتا به ایجاد ١٩۴٠مربوط به» قطعنامه الهور«مسلما�ان را به سوی پذیرش 
  .کشور پاکستان اجنامید

  :موضوعات پاکستان

نگله دیش در ساهلای و افغا�ستان و باز زما�یکه حکومت پاکستان از بد�ه هند 
ضالع هرگز �توا�ست  ال�یا ایجاد گردید این کشور مثلثرن بیستم بنا بر توطئه برتامیا�گین ق

مهچنا�یکه در موضوع  .در کسوت یک دولت باوقار و آبرو مند حبیات سیاسی خویش ادامه بدهد
 �یز با هندوستان و ی  مشکل مشرتک دیگردیور�د با افغا�ستان مشکل دارد،خط �ام هناد 

میر مستقیمًا در مناسبات صلح بین کشور های زیرا مسئله کش. افغا�ستان در مسئله کشمیر دارد 
و تا زما�یکه .  آ�را دارد تاثیر پذیر میباشدیهند و افغا�ستان که پاکستان پنجاه ساله �یز دعوی ارض

 و پاکستان و هند و پاکستان هر گز مسئله کشمیر راه حل �یابد مسئله  صلح بین  افغا�ستان 
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 خالف منافع خود  از آغاز تشکیل دولت  پاکستان ران افغا�ستا  . 5پایداری خنواهد یافت 
با موضوع هند و ) توسط طالبان پاکستا�ی(میدا�ست و مهه میدا�ند که جنگ افغا�ستان و پاکستان 

شمیر و مسائل خط �ام هناد دیور�د ئله کتازما�یکه مس. پاکستان ارتباط عقال�ی �ا گسستنی دارد 
 اثر مهین �ا رضایتی و �ا دیده گرفته شدن از. اهد یافت  این بازی  ادامه خوحل و فصل �شود

شت و حقوق کشور افغا�ستان دولت این کشور با ایجاد کشوری بنام پاکستان که در اول �امی هم �دا
را اظهار خویش ی آن گذاشتند  در جامعه ملل عدم رضایت الاپسا�رت ها اسم پاکستان را ب

  .داشت

های اردو و فارسی یعنی سرزمین  به زبان) (PAKISTANن �ام پاکستا: وجه تسمیه پاکستان
 توسط چودهاری رمحت علی که آن را در �شریه امروز یا ١٩٣٣این �ام اولین بار در سال .پاکی 

های اصلی   این �ام به عنوان سرواژه از �امهای سرزمین]١[. هرگز منتشر کرد به کار برده شد
  » الف«،) پاکستان (برای پنجاب » پ«: است اسالم مربوط به هند غربی ساخته شده

برای » س«، برای کشمیر » ک«، )واقع در استان مشال غربی  ) افغان ( پشتون( برای �واحی افغا�ی 
  ).پاکستا�ی  (بلوچستانبرای » تان«سند و 

 به ١٩۵٧ بنا هناده شد و در سال ١٩۴٧به طور رمسی این کشور به عنوان قلمرو پاکستان در سال 
پاکستان را خبصوص در شبه قاره هند معموال با �ام خمفف .  پاکستان تغییر �ام دادمجهوری اسالمی

 بریتا�یای کبیر بود خود �یز مستعمره افغا�ستان و هندوستانشناسنداین سرزمین جزئی از  پاک می
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از یاران  (حممدعلی جناحرعلیه استعمار، پاکستان به رهربی  بگا�دیدر هنگام قیام . بود
در قسمت غربی پاکستان، منطقه . ، استقالل خود را بازیافتهندپیش از استقالل ) گا�دی

 بود ایراناین قسمت جزء خاک .  مشهور استبلوچستان ا�گلیسکویری وسیعی وجود دارد که به 
  . از خاک ایران جدا شدقرارداد گلدامسیت بر طبق �اصرالدین شاه قاجارکه در زمان 

 متدن دوره و مصر رودان میانها پس از  ه است و یکی از متدنبود)فارس(پاکستان دارای متدن آسیایی
کشور کنو�ی پاکستان در تاریخ . است)  قبل از میالد ١۵٠٠ تا قبل از میالد ٢۵٠٠ (ایندوس
ای دارد  سرتدهای که دربرمی گیرد تاریخچه گ اما �احیه. تاسیس شد) ١٩۴٧ (اوت ١٢

این منطقه حمل تقاطع راههای .  دارد تاریخی اشرتاک ، ایران و افغا�ستانتاریخ هندوستانکه با 
جتاری تاریخی مثال جاده ابریشم بود و در هزاران سال توسط گروههای خمتلفی به عنوان سرزمین 

ها،  ، مصرییها، ایرا�یا� هاها ، هندوآریایی ها دراویدی این گروه. سکو�ت به کار برده شد
تباران، مغوهلا و اعراب بود�د ؛ این منطقه را اغلب به �ام  کها، افغاهنا ، تر ها، کوشان سکاها، پارت

اگر  «: مورخ و جغرافیادان دو بلیج مولر هنگامی که گفت. شناسند موزه اقوام و �ژادها می
و ) سند (گویند مصر موهبتی از سوی �یل است پاکستا�ی �یز موهبتی از ایندوس ، آ�گو�ه که می

نه های مهالیا و دومی از موههای هندوکش در افغا�ستان سر که اولی از دام» .  است)اباسین(
اولین �شا�ه .  امهیت تاریخی این منطقه  آشکار میگردد)ها ( که توسط این دریاچشمه دارد

 هستند که در استان پنجاب از فرهنگ سوان  ییوجود آدمیان در این منطقه ابزارهای سنگی
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 حمل رود ایندوس.  سال پیش هستند۵٠٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠ا�د و مربوط به  برجای ما�ده
و )  اولین شهرهای شناخته شده جها�ییکی از(های باستا�ی متعددی از قبیل مهرگاره  فرهنگ

متدن دره ایندوس در اواسط هزاره دوم قبل از . متدن دره ایندوس در هاراپا و موهنجودارو است
میالد دچار احنطاط شد و پس از آن متدن ودیک پدید آمد که در بیشرت مشال هند و پاکستان 

 در این �احیه ایران هخامنشیانهای زیادی از دوران  ها و پادشاهی امپراتوری. گسرتده شد
  ).ماوریان قبل از میالد و امپراطوری ٣٢۶ در(کرد�د  حکومت می

 باکرتیا تاسیس شد شامل گا�دهارا و �احیه پنجاب دمرتیوس اول که توسط هندویو�ا�یپادشاهی 
های جتاری و  شد و در زمان حکومت منا�در اول که با پیشرفت  قبل از میالد می١٨۴از 

شهر تاکسیال . رتین رشد و ترقی خود رسیدبه بیش.  بودائیسم را بنا هناد–فرهنگی دوره یو�ا�ی
بقایای شهر که در غرب اسالم آباد واقع . مرکز مهم آموزشی در دوران باستا�ی شد) تاکشاشیال (

 که در جوار اباسین رشد تاریخی های باستان شناسی عمده کشور است هستند یکی از مکان
حممد بن قاسم سند و مولتان در  عصر رایج ، فرما�ده عرب به �ام ٧١٢در سال . داشته است 

مل حکومت را فتح کرد و بنای حکومتهای بعدی مسلما�ان را که شا) کنو�یپاکستان (جنوب پنجاب 
 و احود )موغول (دهلی و حکومت موغال) سلطان �شین ( پادشاهی غز�ویان پادشاهی حممد غز

فی �قش حموری را در تغییر در طول این دوره مروجان دینی صو. شد�د ایجاد کرد�د  میشاه ابدالی
احنطاط تدریجی حکومت مغول در اوایل قرن . دین اکثریت مجعیت منطقه به اسالم ایفا منود�د
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ها برای اعمال قدرت و کنرتل  ها و سیک هایی را برای مجعیت افغا�ستان ، بلوچ هیجدهم موقعیت
 سلطه خود را بر بریتا�یا کمپا�ی هند شرقیای را فراهم هناد تا زما�ی که  خود بر �واحی گسرتده
  .جنوب آسیا گسرتا�ید

  مایل مربع را در برمی گیرد٣۴٩۶٠٧ کیلومرت مربع ٩٠۵۴٧٨پاکستان مساحتی معادل 
 هند و �واحی غربی و مشالی برروی فالت tectonicفالت �واحی شرق آن برروی فالت هند 

مرز آبی با دریای عربی از طرف )  مایل ۶۵٠(است جدا از  واقع شده.ایران و سرزمین اوراسیا 
و از  )  ازسطوح مرتفع پامیر تا سرحد ایرا�ی سرحد دارد مایل1700 (ال غرب به افغا�ستان مش

از طرف جنوب )  مایل ۵۶۵(از طرف شرق با هند و )  مایل ١٨٠٩(طرف مشال شرق با چین 
  .غرب با ایران هم مرز است

های گرم در مشال و  های سرد و تابستان ست ؛ زمستانآب وهوا �یز به مثابه مناظر آن متفاوت ا
های بسیار  �واحی مرکزی تابستان. آب و هوای معتدل درجنوب که متاثر از تاثیر اقیا�وس است

رسد  می)  درجه فارهنایت ١١٣(  درجه سا�تی گراد ۴۵گرم دار�د و دمای آهنا به بیش از 
میزان بارش باران �یز کم است و . رسد ماد میهای سردی که دمای هوا کمرت ازدمای اجن و زمستان

 میلی مرت که بیشرت با دمای ما�سون غیر قابل اطمینان جنوب غربی در ١٢۵٠ میلی مرت و تا ٢۵٠از 
مساله کمبود آب �یز توسط ساخت سدها برروی . اواخر تابستان مهراه هستند در �وسان است

  .است شک تر تا حدی حل شدهها در مناطق خ ها و استفاده از آب چاه رودخا�ه
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  :اقتصاد

هایی روبرو  های سیاسی و اقتصادی با چالش پاکستان کشوری در حال توسعه است که در جبهه
 این کشور بسیار فقیر بود �رخ رشد اقتصادی پاکستان در ١٩۴٧با وجود اینکه در سال . است بوده

های �اآگاها�ه به پایین  ا سیاستام. است  دهه بعد از آن هبرت از میا�گین جها�ی بوده۴طول 
  . منجر شد١٩٩٠آمدن این �رخ در دهه 

ا�د و به �رخ رشد بویژه در  اخیرًا تغییرات گسرتده اقتصادی به اقتصادی قدرمتندتر منجر شده
. ا�د سرعت خبشیده) اقتصادی ( های خدمات مالی  های ساخت و تولید و خبش زمینه

رز خارجی و رشدسریع در منابع ارز ثابت در ساهلای های بزرگی �یز در موقعیت ا پیشرفت
 میلیارد دالر آمریکایی ۴٠ در حدود ٢٠٠۵ختمین بدهی خارجی در سال . ایم اخیر شاهد بوده

 وخبشودگی بدهی از طرف IMFهای صندوق بین املللی پول  با این حال این بدهی با کمک.بود
ا�فعاالت اکستان �قش بسرتتسریع فعل و زیرا در جنگ سرد پ (است ایاالت متحده کاهش یافته

 خبوبی بازی کرده است )رژیم کابل(سهای شوروی و دولت دست �شا�ده  علیه روجماهدان افغان را 
از این سبب اکثر بدهی های پاکستان از طرف  امریکا خبشیده شد و صندوق وجهی پول در باز . 

ان را از حالت واما�ده از یک مستعمره  به قسمیکه پاکستساخت پاکستان �قش اساسی را بازی کرد
بیک کشور مرفع  اقتصادی جهان تبدیل کرد وحتی ساخت و ساز  �یروگاههای امتی آن کشور را 
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�یز �ادیده گرفت و بر وفق مهین مهکاری های جها�ی پاکستان توا�ست در میداهنای سیاست 
  :بینیم به قسمیکه در  ذیل می .دوستان خوب و قوی را خبود اختصاص بدهد

در سال . ا�د  افزایش ثابت بوده سال اخیر شاهد ۵لی پاکستان در های رشد تولید �اخالص م �رخ
 ٢٠٠۵ ژوئن ٣٠ بود ولی در سال مالی که ٨/١%  �رخ رشد تولید �اخالص داخلی کشور٢٠٠١

این �رخ رشد پاکستان را پس از .  رسید۴/٨%  امسی به حدودGDPامتام یافت �رخ رشد 
با این حال . عیت ترین کشورهای جهان قرار داددومین �رخ رشد اقتصادی درمیان پرمج�ده چنین دار

فشارهای تورمی و میزان ذخیره کمرت از مقدار الزم ومهچنین عوامل اقتصادی دخیل دیگر امر 
  .در پاکستان به  مشکالت مواجه ساخت �گه داشنت �رخ رشد به این میزان را

است و اکنون اقتصاد   ساختار اقتصاد را تغییر داده)نایعص (خبشهای غیر کشاورزی رشد
 کشور که جتارت GDP ۵٣% خبش خدماتی حدود. دهد  را تشکیل میGDP ٢٠% تنها

اخیرًا بازار بورس کراچی مهراه با . دهد  این خبش را تشکیل می٪٣٠عمده و خرد کشور حدود 
ر هنگفتی از سرمایه مقادی. است دیگر بازارهای در حال ایجاد د�یا اوج گرفته

با این حال سرا�ه بازار بورس . ا�د های خارجی در صنایع متعددی به کار گرفته شده گذاری
  .، کود، فوالد و ساخت کشتی هستند�رم افزار، اتومبیل، �ساجی، سیمنتمهچنان خمابرات، 

. است هوافضا است صنعت مهم دیگری که در گذشته از دسرتسی خارجی حمروم ما�ده
های خمتلف توپخا�ه در ارتش از پیش به گسرتده شدن میزان مهمات �ظامی پاکستان کمک  تیپ
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های آینده موشکی به  خربهایی از احتمال مشارکت عمومی یا خصوصی در بر�امه. ا�د کرده
های کنو�ی این کشور  زیرا توا�ایی. توا�د با بر�امه فضایی پاکستان مهراه شود گوش میخورد که می

. شو�د های بالستیک میان برد و حتقیقاتی بر روی موشکهای بالستیک قاره پیما می شامل موشک
های هوافضایی ممکن است باعث رو�ق سریعرت  رویکرد ساختاری برای استفاده از این توا�ایی

اقتصادی پاکستان شود زیرا صنعت هوا�وردی پیش تر هم شاهد رشد چشمگیری در ساهلای 
  .است های هواپیمایی متعددی مهراه بوده ر شرکتاست که با حضو گذشته بوده

  :ها جامعه و فرهنگ

های خود را در طول تاریخ حفظ  پاکستان دارای فرهنگ منحصر به فرد و غنی است که سنت
ها، هندو و بودایی بود�د ؛  ها و سندی واقعیت پیش از ورود اسالم بسیاری از پنجابی. است کرده

عه اسالم ، توسط حاکمان اموی، حممد بن قاسم ، حممود غز�وی و اما این رو�د در طول دوره توس
های مقدس از  ها ، غذاها بقایای تاریخی و مکان بسیاری از فعالیت. دیگران تغییر یافت

  .ما�ده استها برجای  حکومت موغل مسلمان و فرما�روایان افغان

است و  را�ی را جمددا ز�ده کردههای غربی، موسیقی پشتو و فارسی ای ورود مهاجران افغان در استان
پیشاور را به عنوان حملی برای موسیقی دا�ای افغان و حملی برای گسرتش موسیقی افغان به خارج 

شد   شرکت تلویزیون پاکستان که توسط دولت اداره می١٩٩٠تا دهه . از کشور مبدل ساخته
)PTV ( های  ا اکنون کا�الام. های عمده کشور بود�د و شرکت خربگزاری پاکستان رسا�ه
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 و گروه Hum TV ، تلویزیون ایندوس ، Geo TVتلویزیو�ی شخصی متعددی از قبیل 
ARYهای متعدد آمریکایی ، اروپایی و آسیایی �یز برای اکثریت  ها و فیلم کا�ال.  �یز وجود دار�د

مهچنین صنایع فیلم .  و ماهواره قابل دسرتسی هستندCask TVمجعیت پاکستان از طریق 
شناسند  که اغلب با �ام اللی وود و پولی وود آهنا را می(سازی بومی کوچکی �یز در الهور و پیشاور 

های فیلم هند در  های بالی وود امروزه ممنوع هستند ستاره با وجود اینکه فیلم. وجود دار�د) 
  .پاکستان بسیار حمبوب هستند

ا احرتام خاصی را به ارزشهای است و اغلب مسلمان آهن جامعه پاکستان عمدتا چند زبا�ه
ای تغییر  های شهری به سیستم خا�واده هسته خا�وادگی سنتی دار�د، با وجود اینکه خا�واده

 اقتصادی است که توسط سیستم سنتی خا�واده –های اجتماعی ا�د و این به دلیل حمدودیت یافته
 شهرهایی �ظیر کراچی، های اخیر حضور طبقه متوسط را در دهه. شود مشرتک بر آن حتمیل می

است که  ل پیندی، حیدر آباد پاکستان، فیصل آباد، سوخود و پیشاور شاهد بودهور، راواله
ای مشال  خواهان حرکت در سوی یک جهت آزادی خواها�ه تر هستند و این در مقابل �واحی قبیله

ا�ه را پیش می افظه کارغربی است که با افغا�ستان هم مرز هستند و سنتهای دیرینه و روش حم
گیر�د که مشکالت اساسی غربیها و شرقیها بشمول خود پاکستان موجودیت قبایل پتان یا پشتون  

 میلیون پاکستا�ی ۴در حدود  .است که در  �ربد های اخیر از آدرس طالبان  تأثیر گذار بوده ا�د



 28

ایاالت متحده کنند و حدود �یم میلیون �فر مقیم خارج �یز در  در خارج از کشور ز�دگی می
  .کنند ز�دگی می

های  دره و دره هو�زاها و دیگر آثار معماری کهن و مهچنین  قسمتهای مشالی پاکستان دژها و برج
های چیرتال حمل جامعه کوچک پیش از اسالم آ�یمیست کاالشا است که  دره.  را دارا استچیرتال

که �یمی از این  تبار در  �ورستان واقع در افغا�ستان  دا�ند تبار خود را از ارتش اسکندر مقدو�ی می
پنجاب حمل جنگ هایداسپرز اسکندر برروی رود جهلوم و شهر تاریخی الهور که . ز�دگی دار�د

اری از معماری مغول های بسی شهر الهور دارای منو�ه. باشد ان است میپایتخت فرهنگی پاکست
  . استدژ الهور، مقربه جها�گیر و )الهور(شاهی، باغهای شالیمار ما�ند مسجد 

شو�د که وابسته به   مهم توسط مسلماهنای پاکستا�ی در طول سال گرامی داشته میچند عید
گیر�د و  روز را روزه می٣٠ یا ٢٩در رمضان که هنمین ماه تقویم است . تقویم اسالمی است

 است دریک جشن دیگر عید العزا حیوا�ی را به یاد کارهایی که ابراهیم عید فطرسپس جشن 
هر دوعید . کنند کنند و گوشت آ�را بین دوستان و خا�واده و فقرا تقسیم می اجنام داد قربا�ی می

ها  این دو روز از خا�واده و دوستان دیدن کنند و بچهتوا�ند در  از تعطیالت عمومی هستند و مردم می
.  چیزی که مهین اکنون در افغا�ستان �یط �ظیر آن وجود دارد گیر�د لباس �و هدیه و شیرینی می

 ربیع االولاست را در سومین ماه تقویم ) ص(بعضی از مسلما�ان میالد النبی که جشن تولد حممد 
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ماه ( را در روزهای هنم و دهم اولین ماه تقویم روز عاشورا شیعههای  مسلمان. گیر�د جشن می
  .کنند  حسین بن علی �وه حضرت پیغمرب حممد را ز�ده میشهادتدار�د و یاد  گرامی می) حمرم

. کنند های خودشان را برگزار می  پاکستان �یز جشنمسیحیان و سیکها، بودیستها، هندوها
ورو �نک ها گ های مقدسی را در پنجاب ما�ند مقربه آیند تا مکان ها از سراسر جهان می سیک

ولد او و حمل ت در کناره دریای اباسین واقع است ک ات�احیه واقع در موسس سیکسیم در حسن ابدال
  . �ا�کا�ا میباشد

خاک هند هبر حال چیزی که وپیکیدیای آزاد در مورد پاکستان که تا �یم قرن قبل جزء از   
فغا�ستان و ایران و چین تاریخ منطقه وی مشرتک دارد که این موضوع حمسوب میشد مهدوش هند و ا

 در کتاب �گاهی به تاریخ جهان که برای دخرتش ا�درا گا�دی �وشته بود �یزورا  جواهر لعل هنر
  .به تفصیل توضیح منوده که به جلد اول این کتاب که توسط خدیو جم ترمجه شده است مراجعه شود

باید متذکر شد که کشور هندو پاکستان  حدودًا سه صد سال حتت سیطره کشور بریتا�یای 
ثر مردمان و باشندگان آن دارای خواص و اصلوب ز�دگی ای هستند کبیر بود از این سبب  اک

گذرا�یده پاکستان از بدو تشکیل  مهواره �ا آرامی های را .  که از ا�گلیسها کسب کرده ا�د 
قبل از تشکیل دولت پاکستان ، جنگ دو جناخ شرقی و غربی آن است که جنگ هندو مسلمان 

موجوده که باعث کشتار های بی رمحا�ه مسلما�ان به هیئت (بنگال شرقی و پاکستان غربی 
 و سندی و  بنگالی شد که در �تیجه شهر ها به آتش کشیده شد و هزاران زن و دخرت بنگالی
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 از دست داد�د که باالخره این جنگ  که در و هندی عزت شان را توسط عساکر پاکستا�ی پاکستا�ی
ب الرمحن  رهرب بنگال شرقی باعث ایجاد  شروع شده بود به کفایت و کاردا�ی  شیخ جمی1970

  .یک کشور مستفل بنام بنگله دیش در شبه قاره هند شد

 جتربه کرده است در خبودپاکستان پس از خا�واده حممد علی جناح اکثر ًا حکمرا�ان �ظامی را  
تشکیل دولت پاکستان از جنرال اسکندر مرزا گرفته تا جنرال یحیی خان و حممد ایوب خان بوتو 
و دخرتش و �واز شریف از مجله رؤسای دولت پاکستان بود�د که به اردو مناسبت �داشتند که در 
�تیجه دخالت اردو در یک کودتای خو�ین جنرال ضیاءاحلق قدرت ذوالفقار علی بوتو را ساقط و 

ر  زمینه سازی یک حمکمه اعدام منود و این دا بدست گرفت و �تیجتًا بوتو را درخودش زمام امور ر
 و خود را حالیست که قوای مهاجم شوروی و ارتش سرخ در افغا�ستان  اریکه  قدرت را حلقه کرده

حدودًا دو�یم ضیاءاحلق  بود�د و درست در زمان حکومت به آهبای گرم حبر هند �زدیک منوده
ات آن مهاجر افغان به پاکستان سرازیر و جماهدین افغان برای اولین مرتبه در  پشاور و مضافن ملیوم

که ار زیادی  بسی اقتصادی کمک های ازپاکستان.   شد�دو �ظامیدارای تشکل و ساز و برگ سیاسی
واریز میشد خود ) سیا( از طرف جوامع غربی و امریکا به قدرت �گهداشنت جماهدان افغانبرای 

ای دولت �یز استفاده شایان منود در حالیکه آن کمک ها مهه به افغا�ان تعلق داشت اما از جمری ه
 از مهان آغاز خنواست و یا به پاکستان اجازه پاکستان.پاکستان خمصوصًا ای اس ای اجرا میشد  

وری داده شود ، از یک داده �شد که برای مهاجران و جماهدان افغان جمال تشکل یک سیستم خود حم



 31

وس سرسام آور  مهاجرین که با الی پاکستان  که خود دارای �ف گاه هاییری از اردویسو تعداد کث
  شدن در حالت رفع �یزبود سنگینی ایجاد میکرد ولی در قبال این مشکل بسا مشکالت پاکستان

رد به جماهدان افغان کمک میکرد مهه مستقیمًا جبیب بود ، زیرا از وجوهی که د�یا خباطر جنگ س
دان میرسید که این  طریق ادارات استخباراتی پاکستان و غرب به جماهدولت پاکستان واریز وبعدًا از

  : داشت  �یزکار مفاد چند جا�به ای به دولت پاکستان

جماهدان را جماف میساخت تا در قبال وجوهی که از استخبارات پاکستان اخذ میکنند خود  •
در غیر آن کمکی برای  شان را در منظومه های ادارات استخباراتی پاکستان به ثبت برسا�ند

 .شان ممکن منیشد

هدان در دفرت های استخباراتی و کسب کردن ساز و برگ �ظامی جماهدان را بیشرت با تنظیم جما •
در گرداب هوا های پاکستا�ی غرق میکرد تا دفاع از  کشورخود شان را با در �ظر داشت 

 .خواسته های پاکستان عملی ساز�د

یا زمینه آن عده از افغاهنای که به خواست پاکستا�ی ها تن در منیداد�د یا ترور میشد�د و  •
 .مهاجرت شان به کشور های دیگر ذریعه کمیشنری عالی ملل متحد فراهم میشد 

 خباطر  که وقتیطرح و بر�امه محله به کشور شان طوری داده میشد تاتنظیم های افغان برای  •
�د بیشرت مراکز اقتصادی کشور و د افغا�ستان وارد میشداخلشکستا�دن قوای دمشن در

 مورد آماج  قرار میداد�د بقسمیکه هیچ مکتبی در بایستکا�ب راسیستم های تربیوی و م
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و ویرا�ی �اشی از این محالت .روستا های افغا�سان از آسیب محالت  جماهدان در امان منا�د
 ما�ند موج تباه کن مهه چیز را در سر راه �ابود  میساخت

 یکجا شو�د و در  ظاهرًا کوشش های زیادی صورت گرفت تا سران تنظیم ها جماهدین با هم •
ولی معنًا .عربستان سعودی قول و قرار های  به امضاء رسا�ید�د که هر گز به آن عمل �کرد�د

 .�ه پاکستان و �ه هم کشور های غربی  متایل به وحدت جماهدین  افغان �داشتند

هبره  در �تیجه فعل و ا�فعاالتی که از طریق جنگ سرد به افغا�ستان رو منا گردیده بود پاکستان  •
 :وافی از آن برد

 قرضه هایش در با�ک های بین املللی و صندوق های وجهی خبشیده شد  .1

بزرگرتین پروژ های آبیاری از دریاهای سند ، اباسین و راوی باعث مشروب  .2
ساخنت زمین های صحرایی  پاکستان و تبدیل آهنا به کشتزار های شالی و بر�ج و باغهای 

 .سیرتوس گردا�یده شد

 وجوه حاصله متام شاهراه های پاکستان  با پل های آن که قبل از سال از مهین .3
 تنگراه های بود که از ا�گلیسها به ارث رسیده بود مهه به شاهراه های 1980

 .اسفلت و گذر گاه های مستحکم ترا�سپورتی تغیر صورت داد

دًا بنام موتر در مهین ساهلا بود که شاهراه بین پشاور و الهور �یز بنام جی تی رود و بع .4
 .وی شاهراه دیگری در امتداد شاهراه قبلی اعمار گردید 
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در �تیجه کمک های بی مشاری که برای کمک به جماهدان افغان و پیروزی جنگ سرد  .5
 حتفظی و ایمنی  قوی یبه کشور پاکستان سرازیر میشد پاکستان دارای سیستم ها

یل  تکماولین مبب اتومی خود را ساختار سرتاتیژیک گردیده و در مهین ساهلا بود که 
 . در حالیکه د�یا هر گز در مقابل پاکستان واکنش �شان �دادکرد،

باید تذکر داد که در کمک به جماهدان افغان به آهنا از گاو غدود میرسید و باقی  .6
 پوهلا در کیسه دولت پاکستان واریز میشدو این �تیجه شد تا پاکستان در رشد هما�د

 دارای  یک افزایش چشم گیر عاید سرا�ه در بین کشور های سرا�ه مجعیت خود
 .آسیایی شود

پاکستان در سر می پرورا�ید که بعد از اشغال جماهدان افغان کشور افغا�ستان را  .7
بیکی دو استان جدید خود تبدیل مناید ، از مهین سبب بود که در راولپندی در شب 

ار ماه را برای  سبغت ا جمجدی پیروزی جماهدان افغان  حکومت های دوماهه و چه
 .و استاد ربا�ی ترغیب کرد�د 

در �تیجه فعل و ا�فعاالن پاکستان بود که بعد از اشغال جماهدان  کشور را که بقسم  .8
مساملت  آمیز تغیر و تسلیمی قدرت  در یک فضای رمسی از حکومت قبلی صورت 

امجات موجگو�ه و گرفت دیری �پائید که مرکز کشور و سایر والیات مورد هت
ودر �تیجه کابل به یک شهر .استمراری پالن شده از سوی پاکستان قرار گرفت

سوخته و ویرا�ه تبدیل شد و سر تاسر مملکت را کابوس ترس و وحشت فرا گرفته بود 
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که در �تیجه امواج جدیدی از مهاجرین از کابل و سایر شهر های بزرگ به پاکستان مهاجر 
. آباد ، کراچی و الهور و سایر شهر های پاکستان مسکون شد�د و در  پشاور اسالم 

هگذر  شهری بود�د مقادیر زیاد پول از رچون موج دوم مهاجران خنبگان و مردمان
کرایه جات و غیره جبیب پاکستا�ی ها واریز میشد که سبب رشد اکثر شهرک های �و 

 .بنیاد پاکستان �یز گردید
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  قسمت سوم
  

 
در قسمت دوم بصورت مفصل  راجع به شئون و طرز بوجود آمدن پا کستان حبث : ه موضوعچکید

های مفصلی داشتیم که چطور ا�گلیس بعد از ترک  قاره هند آ�را به پاکستان شرقی و غربی از 
هندوستان جدا کرد و بعدًا هم پیو�د پاکستان را از توته هایی ازافغا�ستان ، کشمیر ،پنجاب ،سند و 

ستان به اساس ظاهرًا جدا ساخنت مسلما�ان از هندو ها ایجاد منود که این جاه جبایی از درد بلوچ
 مراعات �کردن حق و حقوقی را که دولت -  �اکرتین صفحات تاریخ شبه قاره هند و افغا�ستان

بریتا�یا در میثاق ها و معاهدات بین املللی در مورد یکجا شدن اقوام افغا�ی در دو طرف خط 
 تقسمات هند -دی �ام هناد دیور�د بر عهده داشت که کوچکرتین عملی در این مورد اجنام �داد سرح

  فوت حممد -و بعدًا تقسیمات پاکستان از پایه های از �و بنا شده که در شبه قاره ترکیب می یابد  
  دیور�د   فعل و ا�فعاالت دولت افغا�ستان مبنظور یکجا شدن  اقوام افغا�ی آن طرف خط-علی جناح

 گذشتا�دن جنگ های مدهش بین -در چهره یک تقسیمات جدید بنام  پاکستان هویدا و 
 وقوع جنگ بین املللی دوم و تداوم  دولت پاکستان در قالب -بنگالی ها و پنجابی های پاکستا�ی 
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 ط دیور�د در کا�فرا�س های حکومات �ظامی  و ا�کار جامعه جها�ی از اسرتداد  مناطق آ�طرف خ
  : وضوعاتی است که در این خبش حبث می شودملل متحد م

باز تاب سیاست های پنجاه سال اخیر بیا�گر آن است که �قطۀ عطفی در شروع ما جرا 
از امهیت تازه ای در 1945ها و در گیری ها در منطقه میتوا�د حمسوب شود که مبداء آن  سال 

کستان بعد از ختم جنگ جها�ی دوم حبساب تاریخ روابط افغا�ستان و کشور های منطقه خبصوص پا
این عظلت و گوشه �شینی امرای افغا�ستان شامل هر دو جنگ جها�ی اول و دوم �یز . میرود

رخ داد  امیر ) امیر شهید(در جنگ جها�ی اول که در زمان امیر حبیب ا خان . میگردد 
 گولدن مایر  که راه درازی را از املان  افغا�ستان به ترفند و حیله  هیئتی را که در ترکیب آن هنتنگ و

تا افغا�ستان پیموده بود�د با شهزاده مهندرا پرتاپ که خباطر آزادی هند  در ترکیب این هیئت املا�ی 
 در تقسیمات هند با پاکستان و ل گذاشت که بعدًا �تایج شوم آن قرار داشت را خنسی و بی عم

 که باید سال �قطه اغاز فعل و 1940سال .دیدگراعتبار خط سرحدی دیور�د مالحظه ادامه  
که . ا�فعاالت  در روابط سیاسی افغا�ستان می بود کشور بشکل دراماتیک در ا�زوا قرار  داده شد 

 از هندوستان دست کشید و قاره هند را بدو 1947/1326متعاقب آن بریتا�یا  در سال 
 سرحدی  و حق و حقوق افغا�ستان  مسائل و مشکالت. قسمت هندوستان و پاکستان تقسیم کرد 

را در ماورای سرحد  که به توسط خط دیور�د خاک و مردم هم زبان ما  را که سالیان متمادی دارای 
. عالیق خا�وادگی و عشیره یی  و دارای  تاریخ و فرهنگ مشرتک بود�د �ا دیده ا�گاریده شد 

ق  جنوب بلوچستان  به حبر هند به دیده این عمل باعث آن �یز گردید تا حق افغا�ستان  را از طری
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قسمیکه در قسمت های اول و دوم �یز  اشاره شد پاکستان به هیئتی تشکیل . �دبنگراغماض 
د و سر دیگر آن در غرب ی که بنام پاکستان شرقی یاد می ششد که یک سر آن در بنگال شرق

 این دو قسمتی –اسیس گردید هند پاکستان مغربی یاد میشد  با تشکیل یک اداره واحد مملکتی ت
از پاکستان که چندین صد کیلومرت  از هم فاصله داشت  ارتباط اداری آن یا از طریق عبور کشتی ها 

از طریق  ) که هر گز �بود(از خلیج بنگال  و یا اگر مناسبات با هندوستان حسنه می بود 
ایر کشیدگیهای سرحدی  به اثر کشیده گیهای که بین کشمیر هندی با س. هوا بر قرار میشد

که بین هند و پاکستان وجود داشت توصل از طریق شاهراه های هندوستان خمصوصًا خطوط آهن 
لذا پاکستان توامنندی  آ�را �داشت دو پیکره جداگا�ه را .هندوستان برای پاکستان میسر �بود

 از �ظر دولت در یک قلب ز�ده �گهدارد ، در حالیکه پاکستان) بنگال شرقی و سند و پنجاب(
مداران  و مردم افغا�ستان �یز  مورد قبول �بود و این موضوع طرف حسادت  و خصومت اقوام خمتلف  

باوجودیکه روسیه شوروی در جنگ جها�ی دوم  منحیث .افغا�ستان و قبایل پشتون  قرار گرفت 
پیروزی حتقق فاتح جنگ جها�ی مشرده شد که با از دست دادن سرمایه عظیم مادی و ا�سا�ی این 

یافت مع الوصف آیاالت متحده امریکا �یز علی رغم قوای چشم گیر شوروی ها در آ�طرف در یای 
 سیاسی  خود را بکابل  فرستاد و ثابت ساخت که هبه اینطرف منایند1942/1321آمو در سال 

  . یک قدرت  با �فوذ در حوزه و جهان غیر کمو�ستی بشمار میرود
 غیر منسلک  و غیر متعهد از کشور های  بالک سوم بوجود آمد�د   کشور هایطلوع و عروج 

 و اقتصادی �توا�ست مشکالت بین الفیهه دولت های  ولی این کشور ها با بنیه ضعیف  سیاسی
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گروه عضو خود را که اففا�ستان �یز جزء از آهنابود حل مناید و روی مهرفته کشور های غیر 
دی پشتیبان قوی �داشتند ، صرفًا به �یرو های  اخالقی و منسلک  که از �احیه سیاسی و اقتصا

که بعد ها دیده شد که چطور این کشور ها  مورد تاخت و تاز و . سیاسی  منایشی توصل ورزید�د 
تاراج ابر قدرهتا  قرار گرفت که در کشور ما جتاوز شوروی  منو�ه و مثال ز�ده ای از این تعرضات و 

افغا�ستان بصورت عنعنوی به شکل یک  قطعه خاک بین  دو قدرت باوجودیکه .تاراجها میباشد
کمو�ستی و سرمایه داری قرار داشت که زمامداران سابق افغا�ستان حتول سیاسی را ضرورت منی 

ولی بعد ها دیدیم که �ظربه ایجابات عصر و منطقه این دولت کوشید تا توازن را در .پنداشتند
  . ب حبالت تعادل �گهداردسیاست های جاری خود بین شرق و غر

ایاالت متحده امریکا  عین �قشی را که قبل برین  بریتا�یا در حیات سیاسی افغا�ستان داشت  
حاصل منود  و جای آ�را پر کرد ه بود  و به تدریج ائتالف  بالک قوای بیطرف  و غیر متعهد توا�ست  از 

یی سیاسی  در کابل بدست زعامت و پیشوا. حلاظ سیاسی  حبیث قدرت سوم شناخته شود 
 امور کشور را حبیث صدر اعظم تا سال 1930 1309/شخص مقتدری بود که تا سال

. این شخص حممد هاشم خان کاکای حممد ظاهر شاه بود .  به عهده داشت 1929/1308
واقعًا او شخص متنفذ و صاحب . یک منبع ا�گلیسی وی را ستوده و بسمارک شرق لقب داده بود

مل در وضع  پالیسیهای سیاسی و اجرایی  و تطبیق آن  برای اصالح و هببود  کشور  البته اقتدار کا
  با وجود این ،اسناد معتربی که رویداد ها و گذارشات 3.حتت قیادت خا�واده  خودش  بود

                                                 
  113 و112روابط خارجی افغانستان در قرن بيستم تأليف نگارنده ، ص،- 3
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رمسی و حمرما�ه دولت را بعد از ختم جنگ جها�ی اول تشریح و توضیح کند وجود �دارد دولت قبل 
آن  متام مدرکات عالی دولتی را حمرما�ه �گاه میکرد که ملت هر گز از 1344ال از س

 موضوع از موردی که  حتت پژوهش ماست دور آگاهی منی یافت که حبث روی این
صرف مهینفدر گفته میتوا�یم که بعد از  حممد هاشم خان عم دیگرحممد ظاهر شاه .میباشد

ار حممد داؤد پسر عم شاه به صدارت افغا�ستان رسید که سردار شاه حممود خان و پس از وی سرد
حکومت حتت قیادت خا�واده شاهی در دستگاه 1964/1342که دهه قا�ون اساسی 

  .صدارت  ملغی قرار گرفت
 را میتوان  دهه روابط دوستا�ه  افغا�ستان با مجیع کشور ها بشمول 1973تا 1962دهه 

ستان که قایم مقام  سیاست برتا�یا در اختیار  کردن مهسایگان افغا�ستان ارایه داد تا دولت پاک
ویه خشمگین  و خصومت آمیز  را حدات آزاد  کشور بود  و پیوسته رموقف پیش قدمی  در سر

حساسیت و آسیب پذیری افغا�ستان در موقعیت .در پیش داشت  هم �سبتًا وضع  �ورمال داشت 
بعد از جنگ جها�ی دوم حتت تأثیر .یق آن میباشد جغرافیایی و کار کرد های اشتباه آمیز حاکمان �اال

سیاست ارضی  و موقعیت جغرافیایی آن قرار گرقت و باوجود احتیاط های حکومات حمافظه 
گرفت که  حتت اشغال بلقوۀ احتاد مجایر شوروی قرار 1979 دساکرب 17کار ، افغا�ستان در 

این در . یش رفته کنرتول میشد  با جتهیزان زمینی و فضایی پعساکر جمهز100000تا حدود 
حالی بود که مردم روشن فکر در فکر ایجاد یک سیستم مهه مشول اقتصادی از طریق �زدیکی و کمک 
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 در صد مردم از شوروی ها و رژیم مارکسیستی آن �سبت 95به شوروی بود�د در حالیکه 
  .  ایدیالوژی احلادی آهنا بیزار بود�د

ان  و ایاالت متحده امریکا  از آن بود که  هر دو قدرت عالقه مندی بین جامعه افغا�ست
امریکا پس از جنگ جها�ی دوم مناسبات حمافظه .میخواستند شوروی را جبایش �گهدار�د 

کارا�ه ای را با افغا�ستان ایجاد کرده بود تا بتوا�د از یکطرف جلو فعل و ا�فعاالتی را که روسها در �ظر 
ولی  .  برای  �زدیکی با این کشور را باز مناید و از جا�بی جای پاییداشتند حتت کنرتول داشته باشد

امریکا از آن غافل بود که  �یرو های روا�ی و واکنش های گسرتده آن کشور درمتامی کشور 
در کابل و 1942تاسیس  سفارختا�ه  ایاالت متحد امریکا در .   گسرتدگی پیدا کرده است

در کابل �توا�ست از �فوذ روز افزون شوروی در 1948 سال بعدًا گسیل سفیر کبیر آن کشور در
با کشور 1931افغا�ستان که بعدًا به آن می پردازیم بکاهد ، زیرا پیمان های که حاکمان وقت در 

شوروی بسته بود�د آزادی عمل این کشور را در مقابل معاهدات با سایر کشور ها دچار مشکل 
 پیمان �ظامی ببنددو آ�را  افغا�ستان با امریکا خواست تالذا هر گز شوروی منی.میساخت

  .شوروی یک عمل خصما�ه تلقی میکرد 
ظهور اسرائیل حبیث یک قدرت در شرق �زدیک و بر خورد های سرحدی بین افغا�ستان و 

عالوه بر آن ایجاد کشور اسرائیل که  .پاکستان  احتاد این کشور ها را به مشکالت مواجه ساخته بود 
ن شباهت های با ایجاد پاکستان موجود میباشد ما�ع دیگری برای آزادی کشور های  در تشکیل آ
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و بی طرفی غیر متعهد .  شرق میا�ه بود تا شامل  زد و بند های  ابر قدرهتا ی بزرگ جهان �باشد 
   .بودن خود را  حفظ  مناید

ه باعث تشدد و حتریک بنا بر آن سیاست مداران افغان ترجیع داد�د تا  از �فوذ زیاد امریکا  ک
 احتیاط کارا�ه عمل مهسایه  مشالی افغا�ستان می شد بی ثباتی  و بر ا�گیخته شدن عکس العمل  

روژه عمرا�ی اما در ساحه اقتصاد این دو کشور کم و بیش عالیق اقتصادی داشتند که چندین پ.مناید
  .ییان عمران شد امریکادر جنوب غرب کشور توسط

  حبیث یک کشور مستقل سوال مشکالت سرحدی را  �و ظهور پاکستانو اما بوجود آمدن 
برای افغا�ستان  سر از �و ایجاد کرد  که هر گز �توا�ست بوضاحت کامل  حد خبشی قا�ع کننده 

مسئله  حق خود . بعمل آید  و �قاط سرحدی  بین هر دو کشور  در ساحه های معین  تعین گردد 
زعمای افغا�ستان .  مستقل خود  ادامه داشته باشد باال شدارادیت پشتوهنا  که در سر زمین

فراموش �کرده بود  که قسمت زیاد  طرف غربی دریای اتک  قبل بر این بدست افغاهنا بود  که جزء 
بعضی از افغاهنای سرحدی که بر علیه ا�گلیس  حبیث یک دولت .خاک افغا�ستان بشمار میرود 

 هیچ عالیق و آرزو مندی  خود را در شامل شدن  در جزء متهاجم  و استعماری جنگیده بود�د 
آراء عامه مردم  هندوستان  بر ارادۀ پشتوهنا  که در هند بنام  پتان یاد . قلمرو پاکستان  ارائه �داشتند 

میشد�د سلطه جست  و ارادۀ آهنا را طلب کرد  و برای حفظ و احتاد و مهبستگی کامل  ا�تخاب 
 پاکستان یا هندوستان شدن باشد حمض برای آهنا جماز  دا�ستند  و راه سوم را یکی از دو راه  که جزء

اکثریت ایشان برای رای دادن و پیوسنت  به پاکستان شده و آ�را هبندوستان ترجیع . برای اهنا بستند 
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داده اما توسط رهربان چون خان عبدالغفار خان  تنظیمی بوجود آمد  که قطع روابط خود را با 
ز حوزه ا�تخاب جمزی ان و پاکستان اعالم داشت  و یک مجعیت  چهل و پنج فیصدی را اهندوست
کومت افغا�ستان  بنا بر پیو�د ها  و عالیق دیرینه  از حد زیاد  و بی هنایت  راجع به ح. ساخت 

  .موضوع افغاهنا ی آ�طرف سرحد ارتباط و عالقه گرفت
   یا سرحد آزاد:موضوع پشتو�ستان

 قبل از آ�که پاکستان  یک کشور آزاد و مستقل  شود حکومت 1326/1947در جوالی
افغا�ستان  یاداشتی برای برتا�یا  ارسال داشت  و در آن تذکر داد  که برای پشتوهنا و بلوچها  هم 

برتا�یا جواب داد  . فرصت داده شود  تا حکومت خود را تشکیل دهند  و یا به افغا�ستان بپیو�د�د 
د  حل و فصل شده  است  و خط دیور�د  حبیث یک سرحد  و حد فاصل  بین که سوال سرحد آزا

  .املللی شناخته شده است  که خط قبلی دیور�د  را دوباره  تائید میکند
منازعه و جدل  توجه و ذهن  و فکر  زعمای افغا�ستان را خبود مشغول داشته است که از 

ر حتت �فوذ موضوع پشتو�ستان  قرار گرفته حلاظ مادی و معنوی  روابط پاکستان و افغا�ستان  د
پشتوهنا  پیوسته  در جدل برخورد  و منازعه ا�د تا دولت مستقل خود را تشکیل  دهند و در . است 

 زما�یکه پاکستان عضو ملل متحد میشد ، مناینده افغا�ستان  بر علیه 1947/1326سپتامرب 
یب ا خان  را حبیث  مناینده خاص خود  حکومت افغا�ستان جن. مشول آن  در ملل متحد رای داد

اکرات او با حممد علی جناح  در کراچی  جهت مذاکره در موضوع پشتو�ستان  فرستاد  ، مگر مذ
در این شک و شبه �بود  که افغا�ستان امهیت زیادی  به .  �تیجه مثبت  منتج �شد بههجهوهبیچ
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علی رغم مساعی . سفیر خود  ادامه داده بود پاکستان از اعزام سردار شاه ولی خان حبیث خنستین 
زیادی  که موضوع پشتو�ستان  از روی مذاکره و مفامهه و مصاحله  حل  و فصل شود ادامه داشت اما  
�تیجه دخلواه و مثر خبشی هبمراه �داشت و تا کنون �یز راه صلح و آشتی �ه تنها در یافت �گردیده 

موضوع سرحدی خود در یک وضع بسیار �ازک  و �اگواری است ، بلکه پاکستان و افغا�ستان  در 
قرار داشتند ، ایاالت متحده که سعی داشت  تا احتاد پاکستان را حاصل دارد  و آ�را بر علیه روسیه 

 1945/1333در عین زمان ترکیه و پاکستان  پیمان دفاعی  بین خود را در اپریل . تقویه کند 
  .افقه کرد  تا هبر دو کشور  از حلاظ  کمک های �ظامی  معاو�ت کندبستند  و ایاالت متحده امریکا  مو

در راه ایجاد احتاد ترکیه ، ایران ، پاکستان و بعد ها عراق خنستین  قدمها برداشته شد که در 
 هم چشمی ها را در منطقه شدصف متحدین امریکا قرار گرفتند که باعث بعضی رقابت ها و 

شور ها  و اقلیت ها را  خفه ساخت  و باعث تشنج و پراگنده شدن که �تیجتًا آرزوی بعضی  از ک
زیرا هرگو�ه  تقویه �ظامی پاکستان  شاید به ضعیف ساخنت قوای افغا�ستان .آهنا �یز گردید 

  .منجر گردد و امکا�ات آ�را که پاکستان به مهسایه خود افغا�ستان کنار آید  کمرت میسازد
  پاکستان  بعمل می آید ، �ه تنها تأثیرات �اگواری فعالیتهای سرحدی  که توسط حکومت

از حلاظ �ظامی بر علیه  سرحد افغا�ستان دارد  بلکه منجر به بسنت  خطوط سرحدی  هر دو کشور 
میشود  که به �قص و خساره  اقتصادی و جتارتی افغا�ستان  از حلاظ بند شدن  راه جتارتی آن  در حبر 

ادرات و واردات  و مال التجاره  خود را بکشور  های جهان بفرستد هند متام میشود  و منیخواهد ص
، �تیجه چنان شد  که حکومت حممد داؤد خان  جمبور گردید  تا  روش و سیاست خود را در 
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برابر شوروی  تغیر دهد  و مال التجاره خود را  بکشور های جهان از طریق  مهسایه مشال خود  
ندر و راه شرقی و جنوبی افغا�ستان  ایجاب جتدید روابط  آ�را با صادر و وارد کند ، بسته شدن  ب

احتاد شوروی مینماید  تا راه حیات جتارتی خود را از یک طرف دیگر  باز کند  و مصئو�یت کشور 
که در حقیقت مهین مشکالت که پیمان فوق الذکر در راه امنیت افغا�ستان با .( خود را حفظ مناید 
اد کرده بود در دو دهه بعد باعث در گیری و ویرا�ی کلی �ظام های ساختاری پشتیبا�ی امریکا ایج

، سیاسی و اقتصادی افغا�ستان گردید و از مهین روی است که امروز  افغا�ستان را در خموف 
  . ) داالهنای تاریخ مشاهده میکنیمی ازترین داال�

بعد از جنگ جها�ی دوم  عقد در �تیجه این قرار داد ها و توافقات بین افغا�ستان و شوروی 
 و موافقتنامه ترا�زیتی برای پنج سال 1950/1329موافقتنامه جتارتی چهار ساله در :گردید

،که این توافقات با در �ظر 1958/1337استفاده از آب دریای آمو در 1955/1338در 
ها که بر مبنای بیطرفی افغا�ستان منعقد گردید که بعد 1931/1310داشت موافقت �امه 

  .در روابط افغا�ستان و شوروی تأثیرات بزرگی جاه گذاشت 
در ساهلای بعدی �زدیکی احتاد شوروی با افغا�ستان بیشرت شد و زعمای احتاد شوروی از 
افغا�ستان دیدن منود�د و بعدًا افغا�ستان را در دوام  سیاست بیطرفی مثبت و مهزیستی مساملت 

ولی، پایه های حمکم قول پنجم خود را در عین .درقه منود�دامیز و احرتام به حقوق خود ارادیت ب
 به حکومت داود خان خامته داده و بعدًا دوام این اراده منجر 1357حال تقویه و �تیجتًا کودتای ثور 

   6.به اشغال کشور توسط شوروی گردید
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در سال بعد از ازادی هند و تقسیمات سیاسی �یم قاره به کشور های هند و پاکستان که 
 توسط الرد سوی مو�ت بتین  طرح و تقسیم شد زمامداران افغان این واقعه را به 1947/1326

خاموشی �گریستند که بعدًا روشنفکران افغا�ستان  بر ضایع شدن حقوق افغا�ستان اعرتاض و 
 موضوع 1974/1326 جون 13دستگاه حکومت دو باره حبرکت آمد و توسط یاداشت 

ا در ماورای خط  دیور�د  به سفارت برتا�یه در کابل  تذکر داد  ولی کار از کار  سر�وشت پشتوهنا  ر
و دولت ا�گلیس ادعای دولت . گذشته بود  زیرا دو کشور هند و پاکستان ایجاد شده بود 

  . ان را  �ا قابل  دا�سته  رد کردافغا�ست
 با 1947/1326 بار دیگر خمالفت مناینده افغا�ستان در پاکستان را  که در دسامرب
 حکومت 1945در . شرکت پاکستان در ملل متحد  بد بینی را  در بین دو کشور  شدت خبشید

پاکستان  منطقه قبایل �شین را  جزء الیتجری  پاکستان خوا�د  و در مهان سال طیاره های جت 
ید که در پاکستا�ی مناطق  مغلگی پکتیا را مببارد کرد که باعث ایجاد تشنج تازه در منطقه گرد

 جوالی  الغای معاهدات قبلی از مجله معاهده دیور�د را  اعالن �26تیجه شورای ملی افغا�ستان  در 
  .کرد
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 از پاکستان تا قدس 
 قسمت چهارم

  – آیاالت متحده امریکا - کشور های غربی_روابط پاکستان چین و هند : چکیده مطالب این خبش
 -سپتمرب و لشکر ضد تروریزم امریکا11- ستان و افغا�ستانا�کشافات اوضاع در پاک–اسرائیل 

 :  ن حبث میگردده مسائلی است که در این خبش روی آصنایع و فن آوری امتی پاکستان از مجل

  :روابط خارجی چین و پاکستان
ابتدا روابط خود را بر حمور  است كه چني از پاكستان از مجله كشورهای در حال رشدی  
بط دوكشور از اما روا. ور آغاز كرد مهواره روابط دو كشور رو به توسعه بوده است با اين كشدوستی

 مواجه ها و مشكالتی بوده و در شرايط جديد جها�ی با چالش یهاي  فرازو�شيبابتدا تا كنون دارای
  .است

 این روابط ١٩٩٠  تا دهه.  داشتندروابط گرمی ١٩۶٠  پاكستان و چني از اوايل دهه  
 خواست توسعه �فوذ آمريكا و احتاد مائورهربکمو�ست چین می. �ند ابريشم �رم بود مهادو کشور

 عالوه بر اين، پاكستان .را به وسيله اجياد ارتباطات با جهان سوم حمدود كند) سابق  (مجاهري شورِو
  .میخواست مواز�ه قدرت را با هند و چین به �فع خود �گهدارد

ا هند مشکالت مرزی داشت که اکثراًً با عث ایجاد پاکستان در سرحدات �زدیک با چین ب  
  .وارد يك مرحله متالطم شد  ١٩٩٠در�اراحتی های سیاسی و �ظامی میشد که 
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 جدايی  وابط چني و پاكستان در دهه رهای بان در افغا�ستان، تشديد حركت ظهور طال
  . منجر شد در چني راشمري و تغيريات مهم در اولويت های داخلی و خارجیطلبا�ه درك 

 مجعا بيش از يك سوم شور بزرگ آسيايي با فرهنگ و متد�ی كهن و غنیچني و هند دو ك  
  .مجعيت جهان و حدود دوسوم مجعيت آسيا را دربر دار�د

از اسالم  ١٩٩٩چني براي اجياد مواز�ه ، روابط خود با پاكستان را گسرتش داد در سال  
ار از پكن ديد ١٩٩٩  هوتيان وزير دفاع چني در فوريهل چیپرويز مشرف و ژ�را) ژ�رال  ( آباد ديدار و

 بني دوكشور مذاكره ستاد ارتش در روابط های �ظامی و دولتی كرد مشرف در مورد رشد متاس
  7. كنداجنام داده به صلح و امنيت در منطقه كمك میدوستا�ه بني چني و پاكستان ک

�ستان و هند میباشد که پاکستان را بنا بر چین از مجله کشور های مهسایه  پاکستان و افغا
عالیق سیاسی و دلچسپیهای منطقوی که با چین داشت ، پاکستان را در هتیه و ساخت و ساز 

زیرا کشور های غربی از ارسال فناوریهای عصری و مدرن به پاکستان ابا .افزارهای امتی کمک کرد
 حتت 1996 و 1989ستان بین ساهلای می ورزید�د،این کمک ها  با پاالیش  راکتور امتی پاک

چني را به يك .  این دو راکتور امتی و ساخت و ساز آن .مراقبت بین املللی موافقت و مهکاری منود 
ن یاری رسا�یدكه كيفيت های تكنيكی آن از طريق  پاکستاع قابل اتكا براي سخت افزار �ظامیمنب

از آجنائیکه امریکا می بایست به . شد یا  میرفته از روسيه و اسرائيل حم به فناوري پيشدستيابی
اساس قا�ون پرسلر و مشارکت �زدیک دهلی جدید و  روسیه ضرورت می پنداشت تا در چنین 
. موردی از پاکستان محایت مناید، زیرا امنیت منطقه و باخلصوص پاکستان در آن وقت مطمع �ظر بود
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ت اتومی پاکستان را به ضرر کشور و ا�کشافا.که این مسئله باعث احتجاج سخت هند شد
باید متذکر شد که این جبواب �یروی امتی هند پایه گذاری شده بود که در .هندوستان تلقی منود

 هند از احتاد دو کشور بر علیه خود �گرا�ی عمیق خود را ابراز داشت که توسط 1998سال
ز حتدید چین و پاکستان در ضمن چین مدعی شد که هند ا.واجپایی خنست و زیر هند  اظهار شد

 هند را اماج محالت خود قرار داده بود  برای ارتقاع فن آوریهای امتی 1962که هر دو کشور در سال 
ولی در عمل علی رغم خمالفتها �ه، هند و �ه پاکستان  هر دو خنواست تا از .خود  استفاده شایان  کرد

ضله در دراز مدت  باعث تشویش که این مع. ساختمان تسلیحات  هسته وی دست بردار شو�د
جیا�گ زمین رئیس مجهور چین آزمایش .سایر مهسایگان در آسیای جنوبی گردیده است 

هند وپاکستان را در رقابت های بین هم برای چین و سایر کشور ها خطر �اک توصیف کردو دهلی 
توسط هند مورد جدید را مورد  طعن قرار داد، او اینطور خاطر �شان ساخت که چین و پاکستان 

محله قرار  میگیرد ولی تا حباال که چندین سال از آن میگذرد  هند به کدام کشوری دست 
هبر . و صرف در معامله کشمیر با پاکستان  در گیریهای حملی داشته است .ا�دازی �کرده است

کنرتول حال چین اینطور فکر میکند که با تفاوق �یرو های هستوی،هند بزودی قادر خواهد شد تا 
واز جامعه بین املللی خواهان شد تا جلو پیشرفت و . �ظامی و اقتصادی منطقه را بدست گیرد

خنست وزیر چین اذعان داشت که مساعدت .ا�کشافات تسلیحات  هستوی هند را بگیرد
 های هستوی ایکه  چین با پاکستان دارد صلح آمیز بوده و حتت �ظارت آژا�س امتی  صورت گرفته

ش موشکی را اجنام داد که پاکستان �یز متقابال با آزمایش  یک آزمای1999در اپریل هند .است 
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در اواخر اپریل مهان سال جماهدین  کشمیری تعدادی از پسته .موشک از مهین جنس جواب داد 
های اطراف کنرتول خط مرزی را در کلگیل که جاده سیرو�گر را  حتت تیر رس خود دارد را 

ا به مقابله پرداختند و پاکستان را ملزم به  محالت در منطقه منود�د و متعاقب آن هندیه.اشغال کرد�د
سرتاج عزیز وزیر خارجه پاکستان برای مذاکره با رهربان چین عازم آن کشور گردیده و با تا�ک 

رهربان چینی پاکستان را .جیاسوان وزیر خارجه و لی پینگ  هیئت بلند پایه حزبی چین دیدار منود
مسائل را د�بال کرده از خشو�ت و  کرد�د تا از طریق  �رمش و گفتگو های صلح آمیز ترغیب

چینایی ها در این .قدرت که باعث بی ثباتی در هر دو منطقه هند و پاکستان می شود پرهیز کنند
متعاقب آن سه روز بعد . سفر وزیر خارجه پاکستان  متامیت ارضی خاک پاکستان را  تضمین منود�د

گ وزیر خارجه هند از چین دیدار کرد و به چین اطمنان داده شد که هند هیچگاه  با جسوا�سن
چین به خماصمه  و تشنج �ه پرداخته آرزو مندی �شان داد که  هر دو کشور اساسات مهسایگی را 

در گیرو دار کشمیر که منازعۀ دوامداری بین هند و پاکستان از مهان آغاز .حفظ خواهند کرد
.) مها�ند مناقشه خط دیور�د در غرب پاکستان با افغا�ستان می باشد(  میباشد،تشکل دو کشور

چین  موقف بی طرفا�ۀ را اختاذ کرد، ولی باوجود آن در منازعات افغا�ستان در موضع جماهدین 
طرفداری حکومت پاکستان را کرد و با اسلحه و مهمات  پیش رفته چینایی پاکستا�ی ها را کمک 

از طرف دیگر باوجود اینکه چینایی ها موقف .  قوای شوروی از آن استفاده مناید  منود تا بر علیه
بی طرفی  را در مقابل پاکستان احرازکرده بود پاکستان وقتًا فوقتًا طلبه های را از ایالت سنگیا�گ  

 در یک چین  در اسالم آباد در مکاتب  ظاهرًا دینی تعلیمات میداد�د و از آن ها این مطمع �ظر بود که
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روزی بتوا�ند بقسم مهره از آهنا در داخل چین استفاده منایند که این عمله های ظاهرًا طلبه بتوسط ای 
ولی از آجنائیکه چینایی ها از کلتور و ارج چندین هزار ساله  برخوردار . اس ای متویل میگردید�د

ایی بکند تا منطقه به بی ثباتی هستند مهواره کوشیده ا�د تا بین هر دو کشور هند و پاکستان حبران زد
  .در حالی که �ه چین و �ه پاکستان هیچکدام این مفکوره را د�بال منیکرد�د.کشا�یده �شود

هند �یز با استفاده از موقعیتی که از اثر کودتای پرویز مشرف که یکی از جنراهلای پر قدرت   
الس سارک امتناع منودو این بودباالی پاکستان فشار آورد و مدت سه سال از شرکت کردن در اج

هبا�ه را می آورد که  هند حاضر �یست با منایندگان رژیم �ظامی پاکستان  در مورد ساراک که برای 
هر دو کشور حیاتی بود به مذاکره بپردازد در حالی که چینایی ها چنین تفکری �داشته و صادفا�ه 

دولت هند که خود را در خطر تروزیزم  .می کوشید�د تا این مذاکرات آغاز و به �تیجه مطلوب برسد
در منطقه که معموًال جایگاه شان در پاکستان است،خود را در خطر میدید�د و از مهین سبب با 

  ساختند ، مع کلنگنت  رئیس مجهور وقت آیاالت متحده امریکا مناسبات خود را �زدیک و �یرو مند
ی که از پاکستان جمهز میشد�د مورد محالت  شهر های هند اکثرًا توسط پیشمرگا�الوصف باز هم  

خالصه اینکه پاکستان تا هنوز قادر �شده است با هیچ کشوری از . ختریبگرا�ه قرار میگرفت 
 های خود روابط صادقا�ه داشته باشد و مهیشه در مورد هند و افغا�ستان این دیدگاه ها همهسای

  .خصما�ه بوده است
یه تروریزمی را که امریکا براه ا�داخته بود محایت میکرد اما علی رغم اینکه چین از مبارزه عل  

بعد از یازده سپتامرب هند به پاکستان  فشار وارد کرد . خمالف سیستم دفاعی موشکی امریکا بود 
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که خود از جمریان القاعده و  صادر کنندگان تروریزم هستند به این ترتیب یک بار دیگر میا�ه این 
   8.ب �بوده است  به تشنج کشا�یده شددو کشور که هیچوقت خو

  
  : پاکستان و ا�کشاف �یرو گاههای امتی

  
 در منطقه چشمه مذاكرات خود  با چني را از ای ديگری  هسته اجياد تاسيساتاسالم آباد برای

اي را با  آغاز كرده و تصميم گرفت تا يك تاسيسات زير بنايي توليد برق هسته ٢٠٠۶  مارس 
اين كشور يك رآكتور پژوهشی  . كندراه ا�دازی ٢٠٢٢ر مگاوات تا سالظرفيت شش هزا

 را با ظرفيت چهل تا چهل و پنج مگاوات در منطقه خوشاب احداث كرده كه براي ای هسته
حدود يك دهه فعال بود، با اين حال دو رآكتور مشابه ديگر �يز در مهني منطقه در حال ساخت 

  متشكل از بيست شركتبا حضور كنسرسيومی) ق ون توليد بربد( است رآكتور خوشاب 
 آن، سيوم �يز بر راه ا�دازی اين كشور ساخته شد و اين كنسر با �ظارت كميسيون ا�رژی امتیپاكستا�ی

  .�ظارت داشته است
پرویز مشرف :�شریه املنار به �قل از  گزارشات سرویس های خربی ایران مشعر است که  

ه در دایره اسالم  صهیو�ست �ا�یده میشود به رئیس مجهور ایاالت با عادی سازی رژیم  اسرائیل ک
خنست وزيرسابق "  �ظري بوتوبی"با " مشرف"ه گفته اين منابع، بمتحده امریکا قول دا ده بود 

 روابط اسالم آباد با تل آويو به درباره عادی سازیپاکستان درچارچوب تفامهات صورت گرفته 
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افقات صورت گرفته ، بی �ظري بوتو به اسالم آباد برمی گردد و اساس اين توبر. توافق رسيد
به دست  شود منابع مذکور با تاکيد براينکه، اين توافقات با �ظارت آمريکا وارد فعاليتهاي دولتی می

ار  و برگزاري چندين ديدآمد،از مهاهنگي هاي امنيتی بني مشرف و فرما�دهان اسرائيلی
 روز قبل  یک  است کهاين درحالی.  خرب داد�د�ی و رژيم صهيو�يستیحمرما�ه ميان مسئوالن پاکستا
 آن پرويز مشرف بار ديگر به عنوان د و درپی در پارملان پاکستان اجنام شا�تخابات رياست مجهوری

 باید متذکر شد که پاکستان از مدهتای مدید به این طرف  9رئيس مجهور اين کشور ا�تخاب شد
ل و ا�فعاالت  جهاد علیه شوروی ها در افغا�ستان  قوام یاقت دستگاه درست از زما�یکه فع

 و کمک و مدیریت مستقیم دستگاه سی ای ای 6 و ام ای 5استخباراتی  ای اس ای با تبا�ی با ام ای 
در زمان حکومت ریگن امکان دارد با شبکه جاسوسی موساد اسرائیلی فعل و ا�فعاالت 

رتکات حتی  در زمان  اشغال افغا�ستان از سوی طالبان پاکستا�ی مشرتکی داشته باشند که این مش
غا�ستان برسر زباهنا بود  و متامی بر�امه ریزیهای امنیتی طالبان از این طریق تنظیم  میشد چرا ف�یز در ا

که یهودیان چندین صد سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل در متام �قاط اففا�ستان خمصوصًا شهر های 
تی از قبیل کابل ، هرات و بلخ مصروف امور کار و بار بود�د که در متام شئون و خصوصیات عمده جتار

مردم و جغرافیای حمیطی آشنایی کامل داشته ا�د که پسا�رت ها متامی این افراد به  اسرائیل ا�تقال 
نجم و دور از تصور خنواهد بود اگر این فرضیه را قرین به حقیقت بدا�یم که ستون پ. گردید�د 

طالبان از مهین ادرس تأمین میشده است چرا که  اسرائیل جزء از کاروان �ظامی ایست که امریکا در 
متام �قاط جهان آن را بکار ا�داخته است و آن عبارت از یافته های بازار و داشنت سیطره جها�ی بر  
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 اکنون باالتر از چرا که مهین.حکومات حملی مبنظور ظاهرًا جها�ی سازی یا گلوبالیزیشن میباشد
و �بض بازار در کلیه .شصت فیصد سهام کمپنی های کشور های  غربی به یهودیها اختصاص دارد

  .ل ا�دیش استما�قاط جهان بدست این طایفه 
  

  :پاکستان و امریکا
  

در سه دهه گذشته قسمی که دیده شد پاکستان جزء الیتجزاء سیاست پهن سازی   
این امریکا بود که ساز و برگ �ظامیان پاکستا�ی را که میراثی از . ت قدرت امریکا در منطقه بوده اس

 و تفنگ های از مهان وقت جبا ما�ده بود عصری 35-هند بریتا�وی برای شان با تا�ک های  تی
علی رغم کمک های که به جماهدین . ساخت و پاکستان را جزء از قدرهتای منطقوی گردا�ید 

تی خارجی در پاکستان می رسید از آهنا کال حکومت پاکستان با افغان توسط سازماهنای غیر دول
دست باز مصرف منوده به افغاهنا از گاو غدود هم منیرسید با وجود آن این ثروت های باد آورده 
ای که مهه روزه در طول جهاد افغا�ستان �صیب پاکستان میشد امریکا  از طریق سیستم های سرمایه 

 های بی پس پرداخت از صندوق وجهی بین املللی و با�ک جها�ی گذاری بازار آزاد و قرضه
بر . اقتصاد در هم پاشیده پاکستان را که میراثی  از هند بریتا�وی برایش ما�ده بود  �وسازی  کرد 

عالوه در امور امنیت منطقوی پاکستان منحیث یک عضو فعال سی ای آ متام مترینات سرتاتیژیک 
 که یک خبش بزرگی از سی ای آ را در پاکستان �قش بازی میکرد پر امریکا را توسط ای اس ای 
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باوجودیکه  القاعده و رهربان آن  در پاکستان بود�د و هستند امریکا خنواست . قدرت گردا�ید 
مبارزه به اصطالح جنگ علیه  تروریزم را از پاکستان آغاز مناید بلکه در اولین فرصت قبل  از این که به 

ه مناید متام تاسیسات �ظامی و ساز و برگ افغا�ستان را که در وقت طالبان دست افغا�ستان محل
پاکستان در حلقه های استعمار بین این �کته مبین آن است که . خنورده باقی ما�ده بود تباه ساخت

 چرا که موجودیت و تشکل پاکستان خود مبین این املللی  مهره اصلی قدرت  های توسعه جو میباشد
 سپتمرب ترتیب داد عمق سرتاتیژی 11چنا�چه در بر�امه ای که امریکا بعد از .می باشد �کته 

امریکا محله به مردم بی دفاع افغا�ستان بود که تا آ�وقت  به توسط یک حکومت دست �شا�ده پاکستان 
آوییژ در . و.که در وحله اول توسط دولت بل کلنگنت محایت میشد یعنی طالبان  اداره میشد 

 سپتمرب و اغاز فعل و ا�فعاالت 11ب الگوی دیموکراسی  امریکایی در ارتباط به حادثه کتا
 سپتامرب هبیچصورت  عامل جتاوز به افغا�ستان 11حادثه  « سرتاتیژیهای �ظامی امریکا  می �ویسد 

او . »امریکا از مدهتا قبل  برای اهداف معینی در افغا�ستان  و منطقه کار میکرده است . �یست 
برای اینکه امریکا  توا�سته باشد برای سرمایه های ملیتارستی خود  بازار «اینطور اذعا ن میدارد 

خوب و دائمی  را تدارک دیده باشد و از بیکاری  ملیوهنا سرباز  و کار گران جنگی  و بسته 
شدن فابریکات اسلحه سازی اش جلو گیری کرده باشد  و از جا�ب دیگر حضور خود را در 

ی بدون کمو�یزم  در  کلیه �قاط جهان حفظ کرده باشد این مسائل را  خلق کرد و ابتدا به د�یا
افغا�ستان و متعاقب آن به  عراق محالت خود را آغاز منود و افغا�ستان را خباطری در آغازین محله 
ه خود ا�تخاب منود چرا که افغا�ستان ده سال در گیر جنگ های  داخلی و حملی بود که بعدًا ب
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قسمیکه به (توسط طالبان اداره میشد و از مجله ضعیف ترین مهره ها در آن وقت حبساب می آمد
شکل دراماتیک در ظرف چندین روز  �یرو های طالبان را بکلی از افغا�ستان منهزم ساختند در 
حالیکه طالبان خود را سپاه خدا میدا�ستند در ابتدای محله هیچگو�ه مقاومتی جز فرار از خود 

سپس �ویسنده اذعان میدارد که امریکا که خودش با�ی و بنیان گذار مکتب ) �شان �داد�د 
دمشن فرضی قلمداد کرده تا سرحد  هیوال آن را بزرگ و پر خطر �شان ) تروریزم را(تروریزم  بود او را 

ام ویژه گیهایش  داد و این کار را امریکا خباطری اجنام داد که  سلسله �ظام سرمایه داری  امریکا  با مت
   10».بعد از جنگ سرد صحنه های داغی داشته باشد

که برای روز�امه پر تیراژ " ی رویارو�دات"ول یک با�وی روز�امه �گارسپس �ویسنده از ق  
اگر بن الدن  وجود هم منیداشت  امریکا می بایست : "گاردین  گزارش هتیه میکند �وشت

این دمشن فرضی یعنی تروریزم که ) 68تان در آتش �فت،صافغا�س(چنین کسی را  اخرتاع میکرد 
آن آدم بی وطنی  مثل بن الدن ، مهان بنیاد گرای اسالمی است که دیروز بدست خود در رأس 

امریکا  ساخته شد  و حبیث مطمئن ترین وسیله برای جدل ضد کمو�ستی  خود امریکایی ها از آن 
 که این عوامل سرمایه داری است که به هبا�ه ای  سپس �ویسنده تاکید میکند.هبره گرفتند 

 ا�دیشی جنگ از این فراتر رفته  در مقابل هبا�همیخواهد  جهان را بی رمحا�ه  خباک و خون  بکشند و 
صلیبی اعالن میکند و ادیان خدایی را  وسیلۀ تأمین منفعت  سرمایه میسازد ، در حالیکه امریکایها 

و ارتش بی وطن آن  این یکی از علم برداران  دیموکراسی  و متدن  و آن بود�د که با ساخنت بن الدن  
سیاست جنون آمیز . حافظ ارزشهای  دینی و تاریخی  اسالم  شده بود�د ) بنالدن(دیگری 
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قدس (آمریکا  آ�قدر در جنوب آسیا  وسعت و گسرتدگی پیدا میکند  که از اورشلم 
ورای جیحون میتوا�د بزرگرتین دشت های خون را  راه تا به الهور و از حبر هند تا به ما)شریف

ا�دازی کند  تا امریکا بتوا�د  از آن �فع برده  و پایگاه های سست و لرزان گذشته خود را به 
  .پایگاه های مستحکم و با استقرار �ظامی استوار سازد

 �ظامی، میادین و اما در افغا�ستان قضیه از این قرار است  که مهین اکنون اکثر پادگاهنا ی  
هوایی شیند�د، بگرام ،مزار شریف ،کندهار وبگرام در دست �یرو های امریکایی قرار داشته 

این در حالیست که در شب محله از . �قاط سوق اجلیشی و سرتاتیژیک �یز در دست آهنا می باشد 
اسیسات خلیج  عرب به افغا�ستان توسط طیارات و سیستم های پیشرفته موشکی امریکا متام ت

�ظامی و سرتاتیژیک افغا�ستان را که در طول بیش از یک قرن ساخته شده بود و قیمت آن از ختمین 
دیده میشود که عمال تامین امنیت افغا�ستان و ریشه کن کردن . دور است از بین رفت و ختریب شد 

حیث یک به اصطالح تروریزم هدف اصلی امریکا را تشکیل منیدهد بلکه امریکا میخواهد من
سردمدار بزرگ در منطقه متام فعل و ا�فعاالت �ظامی و اقتصادی بشمول  سکتور های �فتی جهان را 
در اسیا حتت کنرتول و قیمومیت خود در آورد درست کاری که سه دهه قبل روسیه شوروی به آن 

 خواص یکی دیگر از.مبادرت کرد و �تیجتًا �اکام از آب در آمد و جبز باد چیزی بدست �یآورد
مزمن  و خالف اخالقی سیستم های سرمایه داری که معاالسف افغا�ستان را �یز در آن راستا 
قراردادده ا�د قربا�ی ذات در مقابل اهداف میباشد که به این وسیله این مکتب خباطر رسیدن به 

�وسینده کتاب  الگوی .هدف خویش هبرتین دوستان خود را در قتلگاه قربا�ی میکنند
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 کتاب خود می �گارد که  منافع سرمایه ایجاب مینماید  ، تا 70سی  امریکایی  در صفحه دیموکرا
�زدیک ترین افراد خود   را هم در پای هدف  قربا�ی مناید ؛ سقوط هواپیمای  �ظامی که در آن رئیس 

   .)مجهور ضیاء احلق ، سفیر  امریکا و عدۀ دیگر از ژ�راالن  را میتوان منحیث منو�ه  تذکر داد
از آجنائیکه اساس پاکستان  بر فرضیه دوام  سیاست های امپریالیزم  ا�گلیس که امروزه   

در افغا�ستان �یرو های شان بنام قوت های دوست  یاد میشود دوام سیاست های  ا�گلیس در 
منطقه میباشد مهواره این کشور عمر بسیار کوتاه خود را در جنگ با هندوستان در سرحدات بین آن 

 جنگ در مقابل بنگالیها که ا�گلیس ها اهنا را پاکستان شرقی �ام 1962 کشور ، در دو
گذاری کرده بود ، جنگ در ارتفاعات کشمیر  و امتداد خط سرحدی دیور�د که یک قرن قبل 

امپریالیزم ا�گلیس آ�را منحیث خط فاصل بین اقوام  متحد و یکپارچه افغا�ی از اثر �االیقی یک شاه  
 از واخان تا سرحدات ایران ادامه دارد  مایل1700 افغان کشیده بود و حدودًا فاصله بی کفایت

براه ا�داخته ا�د و این پاکستا�ی ها هستند که  فرز�د خلف  سیستم  امپریالیستی جها�ی  به بد ترین 
وجه پالن های استعمار گرا�ه  ا�گلیس و امریکا را عملی  کرده است  دیروز یک چند طیاره 

ی وزیرستان جنوبی را مببارمان کرد و امروز اصف زرداری بلند پایه ترین عضو دولت پاکستان فضا
از امریکا مطالبه یکصد ملیارد دالر را خباطر غرامات از �احیه تاثیرات �ا مطلوب این محالت تقاضا 

و این در میکند که باید در ازای محله به وزیرستان جنوبی ، این مبلغ حبساب پاکستان واریز شود 
حالیست که هر روز امریکا یک حمل مسکو�ی  را در افغا�ستان مبباردمان میکند و مردم های ملکی را 
که هر گز دست به جنگ  �بوده ا�د می کشند که در بین آن صد ها اطفال و کودک و با�وان �یز شامل 
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ریکا و �ه جامعه است ولی هرگزبه این خون های ریخته شده �ه دولت افغا�ستان ، �ه حکومت ام
میدا�ید در مقابل اینهمه جنایات عمدی جنگی امریکاییان . جها�ی پشیزی امهیت قایل �شده ا�د 

 افغا�ستان چه و سایر قوت های مستقر در افغا�ستان که مرتکب چنین اشتباهات می شو�د به مردم
اظهار تأسفی و عذر ل می شو�د ؟ فقط کاله خود را از سر بدر میکنند و با �وع جربا�ی را متقب

  .خواهی ای پرو�ده را می بند�د
دست ا�دازیهای جها�ی خباطر جها�ی شدن یا گلوبالیزیشن  گاهگاهی از طریق    

موسسه جها�ی  سرمایه مثل  با�ک جها�ی  و صندوق  بین املللی پول  صورت می گیرد و 
ا  ا�سان �یز مهراه  است که ما گاهگاهی هم با جتاوز و مبباران ، ویرا�ی  و خو�ریزی  و قتل ملیوهن

هر دو حالت را  در جهان شاهد می باشیم ؛ �ظیر اول آن  کمک و مساعدت  قرضه های برای 
ا�کشاف دادن پاکستان  و �ظیر دوم آن  مبباردمان و اشغال  قوای امپریالیزم بازار  که قربا�یا ن این مطمع 

است  که ما را بیاد شعر معروف خواجه شیراز جها�ی شدن، افغا�ستان و عراق منو�ۀ تیپ دوم آن 
  :می ا�دازد که فرموده بود

  جام می و خون دل  هر یک بکسی داد�د
  در دایرۀ قســــمت اوضاع چنین باشـــــد

 
  

 



 59

 
 
  

  

  

  

  

  قسمت پنجم
  پاکستان در متهیدحمراق افغا�ستان

 
 به فراموشی -ستان طه  دولت دیموکراتیک خلق در افغا� اقتدارو سل-چکیده مطالب این خبش

 �ضج گیری مقاومت مردم در برابر دولت بپا استاده از طرف -سپاریده شدن داعیه پشتو�ستان 
 پاکستان سرتاتیژیهای مقاومت را - مهاجرهتای دوامدار افغا�ان به پاکستان -شوروی در افغا�ستان 

 در افغا�ستان پیاده میکند 
ا مهسویی حکومات �ظامی در پاکستان و شکست و جهاد و مناسبات افغا�ان در خطوط مقاومت ب

   واکنش امریکا– ملل متحدو موضوع افغا�ستان –سقوط شوروی در میدان سیاست 
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 ):ا�قالب دیکوکراتیک(کودتای ثور یا  .1

 تشکل و این 1343 جدی 11در) مجعیت دموکراتیک خلق ( حزب ظاهرًا غیر قا�و�ی :تاسیس
 رور حممد ترکی ، بربک کارمل، طاهر بدخشی ، دستگی�: ذوات اولین بنیاد گزار آن بود�د

پنجشیری، شهر ا شهپر  سلطا�علی کشتمند ، صاحل حممد زیری، عبدالوهاب صافی داکرت حممد 
ظاهر ، عبدالکریم میثاق،داکرت شاه ولی ،  آدم خان زازی، اکرم کارگر ، اجننیر خالیار ، سلیمان 

ر ا کاللی،  محید ا جاجی ، عبداحلکیم  هاللی ، الیق،عبدالکریم شرعی جوزجا�ی، سید �و
عبداقیوم قیوم، عبداهلادی کریم ، عطا حممد شیر زی  مالعیسی کارگر، غالم حمی الدین ، حممد 
حسین بارق شفیعی ، حممد ظاهر افق و �ور امحد �ور از با�یان حزب و خنستین  اشرتاک کندگان 

این حزب .میباشند1965اول جنوری /1343  جدی11در اولین کنگره حزب در تاریخ 
 بدو شاخه خلق و پرچم جدا شد�د که رهرب شاخه اول  �ورحممد ترکی و 1346 ثور سال14در

ماده اول آن دفاع این حزب دارای اصول اساسی ایست که در .رهرب شاخه دوم بربک کارمل میباشد
و .افغا�ستان تضمین شده استاز متامیت ارضی  و استقالل سیاسی و اقتصادی و حاکمیت ملی 

دفاع از پشتوهنای آ�طرف سرحد  و برمسیت  «در ماده شش ما�وفست این حزب آمده است که 
 و تعقیب سیاست خارجی  مستقل و صلحجویا�ه  �1893/1227شناخنت خط حتمیلی دیور�د

ه علیه و طرفداری از سیاست بی طرفی  مثبت و قضاوت آزاد  و مهزیستی مساملت آمیز  مبارز
امپریالیزم  و استعمار کهنه  و �و  و عدم شرکت  در بالک های  جتاوز گرا�ه  �ظامی ،سیاسی و 

 واما دیده شد که در ».اقتصادی و تائید جنبه های آزادی خواها�ه  ملل علیه  سیاست و ستم ملی
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ملی از طرف مورد  دفاع از حقوق پشتوهنا ی ا�طرف خط �امنهاد دیور�د  کدام اقدامی به سویه 
حکومت دیموکراتیک خلق افغا�ستان صورت �گرفت و مهۀ کنش و واکنش شان در حمدوده لفظ 

یک سلسله فرامینی که در هیئت اقتصادی و اجتماعی مردم عمیقًا تاثیر گزار بود از . باقی ما�د 
طرف شوری عالی ا�قالبی حزب به رهربی �ور حممد ترکی به ا�فاذ سپرده شد که باعث 

�تیجتًا بعضی فعل و ا�فعاالت دیگری از قبیل . و�ی مردم ودولت ا�قالبی گردید دگرگ
 حینیکه از خا�ه اش مبوتر 1976کشته شدن ادولف دابس سفیر کبیر ایاالت متحده امریکا در 

بطرف سفارت میرفت در جاده میدان هوایی در �زدیکی مقر شورای ا�قالبی  ربوده شده و در هوتل 
نام کابل سرینا یاد میشود به گروگان گرفته شد که بعدًا منجر به کشته شدن کابل که فعال ب

وی در مهان هوتل، ظاهرًا در ماجرای آدم ربایان و فعل و ا�فعال  دولت  در حالی وقوع یافت که 
کشته شدن سفیر امریکا باعث . منیتی در پایتخت تسلط کامل داشت احکومت بتمام ارکان 

واشنگنت شده و ایاالت متحده امریکا متام موسسات خود را در سردی مناسبات کابل و 
و این در حالی .افغا�ستان بشمول پروژه های با�ک جها�ی و صندوق وجهی بین املللی را مسدود کرد

بود که رئس مجهور کارتر   سیاست تشنج زدایی را پیش می برد،در حالیکه شوروی در مناطق کاموج 
 به تشویق سرمایه و مساعی خود، قدرت خود 70ال در اواسط دهه ، یمن جنوبی ، حبشه و ا�گو

این کودتا مصادف با سفر و زیر خارجه امریکا  در مزاکرات  .را در اسیا و افریقا افزو�ی می خبشید
کنرتول اسلحه در ماسکو �یز بود و شوروی ها برای اغفال او �رمش خاصی را �شان داد�د که دولت 

 جدید را در افغا�ستان برمسیت شناخت و مهکاری خود را با دولت امریکا در �تیجه دولت 
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یکی دیگر از عوامل ضعف .دیموکراتیک خلق الی کشته شدن دابس به گرمی ادامه داد ه بود
رهرب شیعی مذهب ایران امریکا در منطقه در هم پاشیدن پادشاهی حممد رضا پهلوی توسط مخینی 

در مهین وقت بود که علی رغم  . ا منایندگی میکردبود که از مهره های اصلی قدرت امریک
آمادگی شوروی برای لشکر کشی به افغا�ستان ، رئیس مجهور کارتر  در ویا�ا معاهده سالت را با 
بریژ�ف رهرب احتاد شوروی  امضاء کرد ، و به گفته وزیر خارجه آن وقت فرا�سه وزیر خارجه 

ا�ستان لشکر بکشد باید حمتاط بود زیرا از اگر شوروی به افغ:ایاالت متحده امریکا گفت
 تن از اعضای سفارت 54بنا بر آن گروگان گیریهای . دست ما هیچ کاری ساخته �یست 

امریکا در هتران  باید دلیل دیگری  برای عدم توجه  امریکا به امور افغا�ستان  در دوره ترکی و امین  
  .در زمان زمام داری جی میکارتر  شناخته شود

 این هنگام یک حتول اثر گذار دیگر که عبارت از کودتای �ظامی جنرال ضیاء در  
احلق در پاکستان می باشد که تقریبًا مسیر تاریخ را در مداخالت و کشور کشایی ها عوض منوده و  

احلق  که از اثر کودتای �ظامی  جنرال ضیاء. ه �قطه عطف آن رسا�یدتصادم در منطقه را عمدًا ب
، و هنوز  موضعش را  در داخل و خارج پاکستان  تقویه �کرده بود لذا در آن وقت  بودهبقدرت رسید

: گلدیپ �ایر از قول ضیاء احلق روایت میکند که گفت.حمافظه کارا�ه  با اوضاع برخورد منود 
ما فکر میکردیم که قوای �ظامی شوروی  از جا�ب امین که سه کنجی گیر آمده بود  دعوت شده «

میخواهد با این  وسیله موضعش را  استحکام ) یعنی امین(ل میکردیم  که آن بد خبت خیا. است 
�امه �گار موصوف عالوه میکند که ضیاء تصور منیکرد که روسها میخواهند در گام . خبشد
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شکی �یست که  در ساهلای بعدی دولت ضیاء احلق . خنست  شخص امین را از میان بردار�د 
جهادی  افغا�ستان شده و امریکا به رهربی رئیس مجهور ریگن از آن مهکار عمده  تنظیم های 

اما این حوادث مربوط  به دوره  زمامداری  بربک کارمل از شاخه دیگر حزب . محایت میکرد 
علی رغم کمک های بین املللی و کشور های اسالمی در داعیه افغا�ستان .دیموکراتیک خلق میباشد

داشتهای که از پیروزیهایش در افغا�ستان ، ا�گوال ، اتوپیا و سایر توسط پاکستان شوروی ها با بر
کشور های  جهان سوم  �تیجۀ دگرگو�ی  تناسب قوا  را در سطح بین املللی به سود خود  می 
مشرد�د  و تصیم داشتند تا به اساس دکتورین بریژ�ف  دولت خلقی کابل را  با متام وسایل یاری منوده  از 

ا�قالب ثور  حمکوم به پیروزی «11و گیری کنند  زیرا که به زعم گروموفسر�گو�ی آن  جل
ولی با وجود آن دولت افغا�ستان مدعی بود که یک کشور آزاد مرتقی و دارای خود ارادیت ».است

است و این در حالی بود که ارکان دولت توسط اشخاص مقتدری از شورویها محایت و کنرتول 
  .میشد

ب دیموکراتیک خلق زما�ی  برمال شد که رخداد های ی رهربان  حزه گی سیاسبی جترب  
هرات و سایر مناطق را که پیامد های  سیاسی بدی را در سایر �قاط کشور  به د�بال داشت  �اشی 

و شوروی ها .از اعزام سپاهیان شوروی  به افغا�ستان بود که توسط شان هرگز درک �شده بود
عاالت مردم را که بر علیه  آن ها بپا خواسته بود�دبا اقدامات سرکوب جمبور بود�د تا جلو  فعل و ا�ف

گرا�ه بگیر�د که این عمل آهنا لطمۀ جربان �ا پذیری بر وجهه و اتوریته  شوروی ها در افق بین 
علی رغم سپاه آبدیده و . املللی وارد ساخت و روش تنش زدایی جها�ی را به کندی مواجه ساخت 
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ظامی و اقتصادی که شوروی به افغا�ستان جهت بدست داشنت اداره اوضاع کار شناسان سیاسی �
داخلی کشور اعزام داشته بود و کمک های پی گیر و بدون وقفه اقتصادی را که در د�یا تا هنوز 
�ظیر �داشته است  منیتوا�ست جلو فروپاشی  دولت افغا�ستان را بگیرد چرا که ملت افغا�ستان 

با مال ، پول ، ) پاکستان ومتحدین آن(پشت پرده دست های پر قدرت تری بپا خاسته بود�د و در 
اسلحه و خدعه �ه تنها میخواستند دولت و شوروی ها را در افغا�ستان سر �گون کنند ، بلکه 
میخواستند متام زیر بنا های مالی و اقتصادی کشورافغا�ستان را از قبیل مناطق غیر �ظامی ختریب 

  .منایند 
آمدی که دولت �ور حممد  ترکی در دوره زمامداری اش داشت دعوت �یرو های  یگا�ه پی 

  .بیگا�ه خباکش بود که در زمان امین جامه عمل پوشید
رویداد های  کمیته مرکزی حزب  کمو�ست 1979 اپریل 22شوروی ها در ماه �امه   

مبحاصره روسیه  به �شر رسا�ید که  گروهای مسلح شوروی  شاهراه گردیز خوست را کامال  
 اپریل  جنگهای سهمگینی  با گروهای �اراضی  در 25و24در.خود در آورده است 

 کیلو مرتی جنوب شرق جالل آباد  60در منطقه چنار که در . والیت �نگرهار  ادامه داشت  
در والیت . واقع است  بیش از پنجاه تن شورشی  از مرز پاکستان  بداخل افغا�ستان  رخنه کرد�د 

قوای شوروی که از منطقه دره صوف  پاسداری میکرد�د  مورد محله قرار گرفتند و مهچنان بلخ 
   12.و علی هذا.   کیلو مرتی جنوب  مزار شریف  گرفتند 70شورشیان آق کربک را در
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وقتیکه مردم افغا�ستان چگو�گی دولت جدید  را درک کرد�د  و از وابستگی آن به   
 آن در دو بعد  افقی و عمودی گسرتش یافت و به مرور زمان در سه  شوروی  فهمید�د خمالفت با

هسته .هسته  عمده متمرکز شد  که بعدًا هر یک بر مبنای  خصوصیت ویژه خود  ا�شعاب منود�د
  :های مذکور عبارت بود�دا�د از

  سازماهنای مقاومت  بیرون مرزی  خبصوص در پاکستان و ایران ،)1(
  ل مبارزه چریکی در داخ) 2(
  .و مبارزه قلمی و فکری روشنفکران در داخل و خارج) 3(

 خنستین مرکز مقاومت برون مرزی  چنا�چه دیده شد  در دوره مجهوری حممد داؤد خان 
توسط عاملان دینی و جوا�ان مربوط  به جنبش اسالمی که به پاکستان پناه برده بود�د با دستگیری 

 جنبش های اسالمی  �زج  گرفت  تاسیس گردید ، از بالفعل و بالقوه پاکستان که بعدًا بشکل
استاد برهان الدین ربا�ی ، مولوی حممد �بی حممدی ، مولوی حممد یو�س : مجله رهربان این حرکت 

خالص،قاضی حممد امین وقاد ، مولوی �صر ا ، مولوی حممد میر ، مولوی جالل الدین حقا�ی ، مولوی 
در اغاز جهاد .  یار و امحد شاه مسعود در خور تذکار است رفیع ا مؤذن ، و گلبدین حکمت

این گروه یکجایی کار میکرد�د اما پسا�رت ها اختالف در بسرت رهربی بظهور پیوست و اینها  
 این در 13.باوجودیکه از یک هدف مشخص و معین دفاع میکرد�د بچندین دسته تقسیم گردید�د

ی شیعه در  افغا�ستان که عمدتًا از اقوام هزاره و قزلباش بود�د حالی بود که یک تعداد از علمای مذهب
و گروه .به ایران رو آورد�د، ولی ایران به پیما�ه حمدود به اهنا معاو�ت کرده و مهدردی �شان داد
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دیگر از مردم هزاره به والیت بلوچستان پاکستان  رفته به کمک هزاره های مهاجر در حوالی کویته 
احتادیه جماهدین  اسالمی افغا�ستان  برهربی عبداحلسین مقصودی  جهت امداد  "پایگاهی را بنام

خالصه در دو جهت از خاک پاکستان و یک جهت هم از خاک ایران . به جماهدین  پی ریزی کرد�د
هنضت های بالقوۀ مبارزه های آشکار و پنهان جماهدین در مقابل دولت کمو�ستی و اردوی پر قدرت 

 در �تیجه این  فعل و ا�فعاالت اولین جنگ میدا�ی بر عالوه جنگهای شوروی �ضج گرفت
 در مقام فلوکی  در درۀ 1987جوالی 20 ایکه در کل کشور پیوستگی داشت، در 14چریکی

 تن �ورستا�ی و صافی  با پنجصد قبضه تفنگ بدل کهنه ،کارد و 2000پیچ رخ داد  که در آن 
ی حممد ا�ور  بر پوسته های �ظامی دولت مرکب از چهارصد مششیر  و فالخن مسلح بود�د  برهرب

سپاهی  و صد عراده موتر  و زره پوش جمهز بود�د، محله برد ه در پایان یک �ربد سه روزه  پایگاه 
و بقیه به .  مذکور را فتح کرد�د  که سی تن از مدافعان دولت  کشته و یکصد و پنجاه تن  اسیر شد�د

، در مهین زمان قبیله زدران  در پکتیا برهربی  شیر حممد خان بربک  . اسعد آباد فرار کرد�د
  مردم 1979 و 1978در زمستان سال . سنگر استواری  بر علیه رژیم حاکم  بنیاد هناد 

�ورستان ، هزاره جات ،بدخشان ، کنر و سایر مناطق  دشوار گذار افغا�ستان به اثر پشتیبا�ی 
  افغا�ستان  باعث اوج �ا آرامی ها در کشور منجمله باعث  ملت و بی جتربگی سیاسی  رهربان

عزام سپاهیان شوروی بود که رخداد های هرات گردیدکه مبین  پی آمد های سیاسی �اشی از ا
و این موضوعات باعث ترغیب قاطعا�ه �یرو های چریکی افغا�ستان برای .ابل درک �بود  قهنابرای آ

�ستان وسقوط دولت حزب دیموکراتیک خلق افغا�ستان از عقب را�دن �یرو های شوروی از افغا
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اهداف سرتاتیژیک جماهدان بود که در یک بعد سخت از طرف ملت و جامعه جها�ی محایت 
شورویها .این �ا آرامی ها باعث شد تا متام بر�امه های ا�کشافی دولت به �اکامی منجر شود .میشد

عث ثبات اوضاع در افغا�ستان میشود را در اولویت خواستند تا این حتوالت را که فکر میکرد�د با
  :ند که عبارت از اینها میباشندهدجتماعی و اقتصادی و �ظامی قرار های سرتاتیژیهای ا

  آدامه کمک بدون وقفه به مجهوری دیموکراتیک افغا�ستان1
 کمک های اقتصادی موثر در چار چوب امکا�ات موجود .2

دی ،اصالحات اجتماعی و تغیر زیر بنا های تطبیق اصالحات ارضی ،اصالحات اقتصا .3
 .اخالقی و کلتوری با حتکیم �قش رهربی کننده حزب

 تدوین قا�ون اساسی جدید که ارزش  های حزب را منعکس سازد .4

 ...پرورش کادر های حزبی ، فنی و مسلکی،در زمینه طرح  امور سازما�ی و .5

 ایجاد تفرقه در میان صفوف جماهدین .6

حیح و مستند بر اساس واقعیت که جای گزین اقدامات تصادفی مجع آوری اطالعات ص .7
 15.غیر واقعی گردد

 قطع مداخالت کشور های خارجی خمصوصًا پاکستان از جماری سیاسی در امور  .8
 .افغا�ستان
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 و پخش 8 تا1ولی اشاعه ظلم و فشار از حد زیاد باالی مردم  با �شر و اشاعه  فرماهنای مشاره 
 رادیو های بین املللی  جمال ا�کشاف و استحکام دولت را هر روز سست تر و بی اطالعات از طریق

  . بنیاد تر میساخت که هیچنوع تدبیری برای دوام این حالت در افغا�ستان مثمر واقع منیشد
 واما در رهربی حزب �یزکار از کار گذشته بود  در بین اعضای حزب خلق ،گروه   

گردید که این چند دستگی ها باعث  کشته شدن  ترکی �یز  چند دستگی ها ایجاد 
�ورحممد ترکی بزرگرتین رهرب و بنیان گذار حزب و به قدرت رسیدن امین که منجر به جتاوز 

  .�ظامی شوروی و کشته شدن وی گردید
آمده است امین عالقه مند بود  " ال�ه جاسوسی"�ظر به بعضی شواهد که در اسناد   

ر کشور های غربی  هببود خبشد ،اما از آجنائیکه جتربه و مهارت  سیاسی روابطش را با امریکا و سای
�داشت  برای اینکار به اقدامات �اشیا�ه دست زد که �ه تنها امکا�ات کامیابی وی را از بین برد بلکه 

دستگاه جاسوسی  حفیظ ا .باعث از بین رفنت خودش و اعضای مردینه خا�واده اش �یز شد
 از خموف ترین شبکه های ارعاب و شکنجه در عمر کم خود در تاریخ  معروف بود"کام "هب امین که

وکراتیک خلق را که قاومت اعضای حزب دیمافغا�ستان حساب میشود آخرین حلقه های م
میخواستند به رهربی حفیظ ا امین پایان خبشیده و فضا را یک کمی امیدوار کننده بساز�د از فرقه 

 تن از اعضای حزب خلق از مجله 21 �تیجتًا قوی ترین اعضای حزب از قبیل ریشخور سر بر آورد که
گل آقا باعث ، عزیز بسام ، لعل پادشاه ، سالم هیرمندی ،  رسول کهان و چند تن دیگر کشته و 

عبدالرمحن بسام ، شاه حممود  حسین ،خاجنان  ، دین حممد  و قریب سه صد تن  از .شکنجه شد�د 
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 از ز�دان 1385 جدی6سیاسی حزب توقیف و شکنجه شد�د که بعدًا  در افسران و فعالین  
  .پلچرخی آزاد گردید�د

  
  :پاکستان و مقاومت افغا�ستان.2  
    
قسمیکه در مباحث گذشته �یز اشاره شده است  افغا�ستان از قرن  هفدهم  بدینسو   

ل برون را�د�د و یعنی زما�یکه ا�گلیس ها آخرین رقیب پر قدرت خود پرتگالیها را از بنگا
مالک الرقاب سرزمین  پهناور هند شد�د در افغا�ستان �یز دست ا�دازیهای داشتند که اکثرًا با 
اشغاهلای �ظامی و شکست های فجیعا�ه ا�گلیس ها در گذر گاههای تاریخ به یادگار 

محال زور و چون این کشور  هرگز از طریق ا. ما�ده و تاریخ �گاران به ثبت آن وقایع پرداخته ا�د 
قوای �ظامی قابل تسخیر �بوده است ، ا�گلیسها اختالفات �ژادی و قبیله وی را در بین اقوام خمتلفه 

افغا�ستان دامن زده ا�د  کاری که مهین اکنون �یز از طرف ا�گلیسیها و سایر قوت هادر افغا�ستان  
 متحد افغا�ی جلو گیری  کرده جریان دارد که مهواره و بطور مستمر از یک �اسیو�الیزم یک پارچه و

 میراث دار استعمار �و در شبه قاره ایجاد شده  حبیثدر زمان جهاد افغا�ستان پاکستا�ی ها که. ا�د 
است به مهین سیاست متوصل میگردد و رهربان جهاد را منیگذارد تا بقسم یکپارچه از 

 رو کوشید�د تا شگاف بین اهداف افغا�ستان و جهاد بر علیه کمو�یزم استفاده منایند از این
جماهدین را عمیق تر و فاصله های شان را به موازات دو خط مستقیم که هرگز مهدگر شان را 
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زیرا عمق شگافی که بین گروهای مقاومت  موجود بود آ�چه را . قطع خنواهند کرد قرار دهند 
اشته که ظاهر میساخت  تصادم اساسی بر سر چگو�گی  جامعه سیاسی افغا�ستان پند

 اددت بزرگرت اسالمی را �یزتشکیل می جغرافیوی ملت  یا اممیشد ، زیرا افغا�ستان فقط یک حصۀ
�ده  مجال الدین افغا�ی را در اذهان زکه ریشه های آن یک قرن به قبل بر میگردد و خاطرات سید

ا قرار دار�د  و در �گهمیدارد ، این �ظریه پان اسالمیزم با  �اسیو�الیزم افغا�ی  که در مرکز آن پشتوهن
  .ظرف دو قرن �ظام شاهی پشتون  از آن محایت منوده بود�د  بصورت مستقیم در تضاد بود

این یک تصادف �بود که متام گروهای مقاومت افغا�ستان در تشکیالت و ساختمان قبایل   
اما . بود مجعیت برهان الدین ربا�ی  تقریبًا منحصرًا از تاجیک ها  مرکب . پشتون  ریشه �داشت 

حزب گلبدین حکمتیار که یک حزب بنیاد گرای سرسخت است  ما�ند شخص حکمتیار از 
  .پشتوهنا تشکیل گردیده  که با �ظام قبایلی قطع عالقه منوده است 

چون متامی کمک های �ظامی و سرتاتیژیک که به جماهدین افغان صورت میگرفت از داالن   
تی پاکستا�ی و تقریبًا شعبه آسیایی سی ای آ امریکا را متثیل آی اس آی پاکستان که یک هناد اطالعا

میکردتشکیل میداد ، از این رو این سازمان پر قدرت استخباراتی توا�سته بود متام مقاومت افغاهنا را 
  .حتت تأثیر خود داشته باشد 

 سران قومی پشتون میخواستند یک جنبش  متحد که ممثل قدرت 1980چنا�چه در سال 
افغا�ستان باشد ایجاد کنند که با خمالفت سر سخت پاکستا�ی ها  مواجه شده و توسط ای جهاد 

چرا که در آن صورت اقوام هر دو طرف خط دیور�د با هم  تالقی میکرد�د (اس ای ختریب گردید 
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اگر )و یک افغا�ستان بزرگرت از امروز را بر عالوه  خروج اجنبی ها از کشور شان میساختند
ریب منیشد میتوا�ست در مقابل رژیم کابل  مشکالت فراوان سیاسی و �ظامی  را بوجود این جنبش خت

  .بیاورد که حمرک اساسی این جنبش  حممد عمر بربک زی مربوط به قوم جدران  پکتیا بود 
 �فر از متام والیات افغا�ستان به منایندگی از اقوام افغا�ستان اعم از 961در این جرگه 

این جرگه خباطر .  �ستان و متام گره های �ژادی غیر پشتون �یز اشرتاک منود�دکلیه اقوام افغا
اینکه وسیعًا ممثل کلیه اقوام و قبایل افغا�ستان بود ، خطری  برای تنظیم های جماهدین افغان مقیم 

و کمیسیو�ی . پاکستان تلقی گردید که از طرف اداره استخبارات پاکستان القاح و تداعی میشد
 لویه جرگه تشکیل گردیده عمال  طوری  تنظیم و عیار شد  که در آن منایندگان که توسط

 �توا�ند  آ�را کنرتول و اداره منایند ،�ددتنظیم ها که سخت حتت تأثیر شبکه استخباراتی  پاکستان بو
 چوکی  به هفت تنظیم داده شد که هبر تنظیم  هفت چوکی 49از مجله صد چوکی  کمیسیون . 

. پنجاه و یک چوکی دیگر آن  را منایندگان والیات افغا�ستان اشغال منود�د میرسید ، 
اقوام  (صالحیت تعین قوما�داهنای جماهدین جهت اشرتاک در کمیسیون به سران قبایل داده شده بود

  .لی حمکمی بر روی آی اس آی و سران تنظیم ها  پنداشته میشدکه این کار س) افغا�ستان
د که چنان یک �ظام اسالمی در افغا�ستان بوجود بیاید که متکی به لویه جرگه فیصله منو

این لویه جرگه فیصله منود تا توامیت و استقالل افغا�ستان  . کدام عشیره و مذهب خاصی �باشد
  هیچگاه سود مند خنواهد بود ، بر عکس توسط یک اداره پر قدرت مرکزی که حبال افغا�ستان

در مورد سیاست خارجی  . 16فدرالی بو�د دولت مداری پایه هایخواهان سیستم دولت مداری به 
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جرالدی یکی از روز�امه .زیست بامهی و سیاست عدم ا�سالک تعقیب و تأکید می گردید
احزاب اسالمی سعی ممکن را بعمل می آور�دتا اجراأت و اقدامات کمیسیون :�گاران راپور داد که 

یسیون را عمال ترک کرد�د و دیری �گذشت که آهنا در حقیقت کم." را سبوتاژ منایند
ای اس  ای هتدید کرده بود که . گروههای به اصطالح معتدل �یز بعد از آن از کمیسیون بر آمد�د 

 در صورت اشرتاک به مهچو هناد،کمک های حمدود �ظامی و پولی را که دوام شان مربوط به آن بود 
یون در حقیقت از کار افتاد  و مطرود   کمیس1980در اواخر سال . قطع خواهند کرد 

�تیجه این .و اختالفات  در داخل مقاومت  یک بار دیگر رو به شدت گذاشت . گشت
شد که جماهدین بر عالوه اینکه  �توا�ستند اختالفات ذات البینی خود را کاهش دهند در ساخنت یک 

  سیاسی قوی دولتی �یز برای سرتاتیژی  هم اهنگ کننده سیاسی در مورد تشکیل یک حمور و مرکزیت
و از اثر اختناق �ظر زما�یکه شهر زیبای کابل را به صلح وامنیت از حکومت .مهیش �اکام ما�د�د

جنیب ا تسلیم شد�د به زود ترین فرصت آن را به آتش کشید�د و از سکنه قسمًا خالی ساختند 
ن  �قشه و متویل و جهت میداد و که مهۀ این فعل و ا�فعاالت را شبکه جاسوسی ای اس ای پاکستا

    17.پشتیبا�ی میکرد
در �تیجه حاالتی که از اثر استقرار  دولت دوماهه و چهار ماهه پروفیسورسبغت ا جمددی 
واستاد برهان الدین ربا�ی سیلی از جماهدین اواره و خا�ه سوخته از کابل به پشاور و از آجنا به سایر 

دیری �گذشت این آتش اختناق اکثر شهر های بزرگ کشور را به آتش �قاط د�یا سرازیر شد�د که 
کشید و مردم راهی دیار غربت شد�د که مهۀ آن �ظر به اسنادی که در دایره کار ضیاحلق موجود و 
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توسط یکی از فعالین سابق ای اس ای دگروال یوسف در کتاب تلک خرس �وشته شده است 
ن �ظامی و استخباراتی خود توسعه میکرده که افغا�ستان را که ضیا مهیشه به عاملیاذعان میدارد 

این مامور �ظامی  استخبارات پاکستان در چکیده از منت کتاب . وجب به وجب به آتش بکشند
یگا�ه ذریعه ای که  بر طبق آن  تنظیمها و قوما�داهنا  را حتت  اثر  «:می �ویسد) تلک خرس(خود 

صیص و یا اهنا را خبط سیر مطلوب  سوق داده میتوا�ستیم، مهاما ختخود در آورده  میتوا�ستیم  و یا 
معهذا در یک دست  علف خباطر پیشکش  داشتیم و در ... موزش بوددریغ داشنت اکماالت  و آ

�ویسنده کتاب .دست دیگر  چوب د�ده  خباطر را�دن  یعنی دریغ داشنت از اصلحه  را دارا بودیم
 برتا�وی ها را  1842افغاهنای که  در زمستان  « آن این است  کهیک واقعیت را ا�کار منیکند و 

ضمن اخراج شان  از کابل  �یست و �ابود  کرد�د  امروز  �یز  مبثابه جنگ آوران ثابت  قدم  بیشرت از 
�فر را زمخی ساخته در حالیکه ارتش 35000عساکر شوروی را کشته  و حدودًا 13000

این مردم با . ایشی �ه ساله  شتابان  از سرحد  خویش عبور داد�د متباقی  آ�را بعد از جنگ  فرس
 2300گذشت  قرهنا  تغیر چندا�ی  �نموده حتی عساکر �یزه دار اسکندر  مقدو�ی  �یز  که 

 د�دا�ه دار ، مل یزرع  و  کوه های سر بفلک سال قبل  یورشی بر دره پنجشیر برده بود ، امروز این
ناخت ، افغا�ستان هنوز هم  با گذشت زمان  تقریبًا  ثابت و سنگالخی  را برمسیت می ش

 و البته این پیامی خواهد بود به کسا�ی و یا به قوت های که 18».بدون کدام تغیر  ما�ده است
میخواهند هنوز هم از طریق ایجاد فتنه و فساد این کشور را خباک و خون بکشا�ند  دریغ از ان که این 

  .ود شان را �یز بسوزا�داتش از جای دیگر خ
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  :پاکستان و سرتاتیژیهای مقاومت در افغا�ستان .3
  

پس این مهه زور گرایان «:دگر وال یوسف در کتاب تالیفی اش مینگارد  
،حتلیلگران ، احنصار گران ، سفاکان ، ستم روایان  و قاتالن  مردم افغا�ستان  را که جهاد را به 

یخ  و داد گاه اهلی  میگذاریم  ، چون امواج آگنده از خشم فساد مبدل ساخته ا�د به جرب تار
 وی ».و دعای بد مامتزدگان  از چهار سال بدین سو  پیچا پیچ گردن ایشان بوده است

و در جای دیگر . هرگز از پاکستا�ی ها حکومت �واز شریف وعاملین  آهنا �امی  منی برد
بنای فیصدی ایکه  در سال : یادها�ی میکندتداخل �فوذ پاکستان را در داخل تنظیم ها اینطور

 19الی 18 فیصد ربا�ی 20الی 18  به احزاب داده میشد  از این قرار بود  حکمتیار از 1987
الی 13 �بی حممدی - فیصد15الی 13 خالص - فیصد18الی 17 سیاف -فیصد
 به  تعداد 1984 فیصد در سال 5الی 3 جمددی - فیصد11 الی 10 گیال�ی -فیصد15

در )ِآی اس آی(مستفید شده ا�د  ما ) ای اس آی(جماهدین  از پرو گرام آموزشی ما 20000
 �فر را آموزش �ظامی داده ایم و در 19400به تعداد 1986 در سال 17700 -1985سال 

هدف ما �ه تنها  خروج قوای �ظامی » .�فر  را تربیت کرده ایم80000مدت چهار سال دست کم 
 ...بود  بلکه طرد و مفرور ساخنت  کمو�ست های افغان  از کابل �یز بود شوروی از افغا�ستان 

�یز مهین  عقیده را داشت  ، در حالیکه ارمان ما ) رئیس سازمان جاسوسی پاکستان( جنرال اخرت
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این بود سر منزل ... روی مهین ملحوظ بود که کابل باید مشتعل و تباه میگردید. �یز جنین بود 
 باید از عان داشت که پاکستان فعل وا�فعاالت تباه گرا�ه خود را پس از  سقوط 19»مقصود ما 

  .رژیم افغا�ستان و استقرار جماهدین ادامه داد�د که ما در یک حبث جدا گا�ه به آن می پردازیم
  
  :1980ملل متحد در گیرو دار حتوالت افغا�ستان در دهه .4

 حقایق پشت پرده  هتاجم شوروی  در افغا�ستان "دیگو کوردویز و سلیک هریسن در کتاب خود 
  هر دو ابر قدرت روسیه و امریکا  متوجه 1980در تیر ماه سال «: می �ویسد129در صفحه 

گردید�د که  جنگ افغا�ستان هم از �گاه �ظامی و هم از �گاه سیاسی به تدریج شکل یک بن 
شتند تا در میزان کمک های �ظامی و در ایاالت متحده  مردم پا فشاری دا. بست را گرفته است 

اقتصادی برای جماهدین افغان فزو�ی بعمل آید و مهچنان به پاکستان �یز کمک های بیشرت و زیاد تری 
روسیه �یز حمتاطا�ه خروج �یرو . صورت گیرد تا در رسا�یدن به جماهدین تسهیالت فراهم ساز�د 

 ورود سپاهیا�ش به افغا�ستان چنین استنباط ماسکو قبل از. هایش را از افغا�ستان مطرح میکرد 
کرده بود�د که جور و ستمی را که حفیظ ا امین به مردم در افغا�ستان منوده است مردم  سپاهیان 
شوروی و ورود بربک کارمل را با دسته های گل بدرقه خواهند کرد ، در حالیکه حماسبه روس ها 

ن روز ورود قوای شوروی از خود عکس العمل های که بر عکس تعبیر غلط شان بود و مردم در اولی
در واشنگنت در ماه  های اخیر . منجر به کشته شدن سربازان شوروی شد گردید�د
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حکومت کارتر  اساسات پالیسی  ای که باید در مورد  افغا�ستان اختاذ میگردید  پیشنهاد 
  .گردید 

کستان طرح  این پالیسی را ضمن  به هیئات موسسه را�د  بعد از یک سفر حتقیقاتی از پا  
راپوری به حکومت امریکا تقدیم داشت ، این راپور مشعر است تا کمک های مزید  به جماهدین  با 
کمک های هنگفت  �ظامی به اسالم آباد  صورت گیرد و در این راپور آمده است تا جهت جلو 

دیر زیاد سالحهای پیش رفته  مقا) پاکستان(گیری از محله  ماسکو به ماورای سرحد افغا�ستان 
ما�ند موشک های زمین هبوا  موشک های رهربی شده ضد تا�ک ،  و ماین های زمینی تاکید شده بود 

.  
  قطعنامه ای را که هتاجم  شوروی را به 1980 �وامرب سال 20ملل متحد بتاریخ   

. جه  به تصویب رسا�ید افغا�ستان حمکوم مینمود توسط جممع عمومی ملل متحد  با اکثریت شایان تو
در قطعنامه پیشنهاد شده بود که یک مناینده خاص از جا�ب ملل متحد در موضوع افغا�ستان تعین 
گردد تا خباطر حل مساملت امیز قضیه افغا�ستان از راه مذاکره مساعی شان را ادامه بدهند  ولی 

افغا�ستان  وپاکستان و ایران  ماسکو از محایت تقاضای رژیم کابل  مبنی بر مذاکرات  مستقیم با 
اسالم اباد چنین استنباط میکرد  که . اما پاکستان این تقاضا ها را رد مینمود. دست �کشیده بود 

چنین مذاکرات به مثابۀ  شناخت رمسی رژیم کابل  از طرف اسالم آباد تلقی خواهد شد ولی در 
 وزیر خارجه پاکستان  اظهار داشت که اوایل دسامرب سفیر احتاد شوروی  در پاکستان به آغا شاهی

آغا شاهی بعد از آن برای وخامت ملل متحد . ماسکو آماده است  که �قش ملل متحد را بپذیرد 
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 4آغا شاهی بتاریخ . کوشش کرد و در این راه تا حدی پیش رفت که خود را با امریکا مواجه یافت 
 پاکستان و حزب دیموکراتیک  –ت بین ایران   از کوردوالد هایم  تقاضا کرد تا مذاکرا1981جنوری 

باین فرمول  آغا شاهی  حکومات حمافظه کار اسالمی و واشنگنت شدیدًا به . خلق را آغاز مناید 
خمالفت برخواستند ، زیرا فرمول به مقاومت حق منیداد  که منایندگان خود را  مبذاکرات اعزام 

ود که رهربان �اسیو�الیست افغان  در متام کا�فرا�س اسالمی بطور خاص  تقاضا من. دار�د 
از جا�بی سایدزر توسط . مذاکراتیکه مبنظور حل قضیه افغا�ستان  صورت میگیرد  شامل شو�د

تلگرام  سری آن وزارت  به وزیر خارجه امریکا  وا�س اظهار داشت  که اگر در مذاکرات  صلح  
ف  مجهوری دیموکراتیک خلق افغا�ستان را  به منایندگان مقاومت  سهم داده  �شود ، این امر موق

  .تقویه خواهد کرد
آغا شاهی . تحد بود موافقه آغا شاهی با  روسها  خمالف  فیصله  �امه  جممع عمومی  ملل م  

نت  چوکات و شکل منطقوی  برای قضیه افغا�ستان  که در آن کابل  در عوض خروج از طریق پذیرف
  .   قطع کمک بر جماهدین را تقاضا میکرد ، در دام کابل افتاده بودعساکر احتاد شوروی  از افغا�ستان

آغا شاهی توا�ست در جلسه  کا�فرا�س اسالمی که در عربستان سعودی بر گزار شده 
بود  عبارات و الفاظ فیصله �امه را  که در آن هتاجم احتاد شوروی  حمکوم گردیده بود را  �رمرت 

ک حکومت ائتالفی در کابل که چندین تن  از اعضای حزب آغا شاهی بعد از این از ی. سازد
وی میگفت که مهزمان با تشکیل .دیموکراتیک خلق  �یز در آن سهم میگرفت ، حرف میزد 

چنین حکومتی  بین امریکا و شوروی معاملۀ صورت خواهد گرفت  که مطابق آن واشنگنت 



 78

خلیج فارس از سر برون کند ، و در مقابل باید موافقه میکرد که فکر بقیه قوای سریع  العمل را در 
ولی مامورین وزارت خارجه . ماسکو تعهد می سپرد که قوای خود را از افغا�ستان  خارج سازد 

برای آغا شاهی مشکالت خلق کرد�د و اظهار داشتند که ا�چه را که آغا ) ریچارد برت(امریکا و
  .  شاهی میکند  اهنا منی پذیر�د 

  در یک مالقات ماها�ه اش  به جنرال استینوف  وزیر دفاع شوروی  جنرال گریگوریا�ت  
فقط . بصداقت اظهار داشت  که غیر ممکن است که معضله افغا�ستان از طریق �ظامی حل گردد

مارشال استینوف در . یگا�ه راه سیاسی و راه تشکیل یک حکومت ائتالفی موجود است 
منیتوان جنگ را از طریق �ظامی "ه �وشت و اظهار داشت فربوری مهان سال به متام بیروی سیاسی �ام

." بنا بر آن ضرور اینست تا برای حل معضله  راه سیاسی و دپلوماتیک را سراغ منائیم.بپایان رسا�ید
اما بنا بر قول یوری کامکوفسکی  عضو مطالعات شرقی  کمیته مرکزی حزب کمو�ست شوروی  هیچ 

بود که با جنرال استینوف  مهدست شده و موضوع را بغرض یک از اعضای بیروی سیاسی  حاضر �
باالخره �امه مذکور به ارشیف فرستاده .  برسی  در اجندای  جلسه بیروی سیاسی  شامل  مناید

  .شد
ولی بر عکس حکومت ریگن  به افزایش کمک خویش به پاکستان بوضاحت �شان داد  که   

 آباد را یک امر ضروری  جهت بدست آوردن ارباب امور در واشنگنت  توسعه کمک  به اسالم
زما�یکه ریگن  کمک های خویش را به .  مهکاری پاکستان در معضله افغا�ستان  می پنداشتند 

از دست برداشنت آن کشور  از پرو گرام اتومی پاکستان  برپاکستان  مبنظور تشویق پاکستان  مبنی 
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یک معامله گرسر سخت بود  بنمایندگی ملل حلق حکمران �ظامی پاکستان  که ءاابراز منود  ضیا
متحد اطالع داد  که اگر ایاالت متحده امریکا  کمک های خود را به پاکستان  مشروط بکدام 

آغا شاهی در . شرطی بسازد   وی در آن صورت در موضوع افغا�ستان  مهکاری خنواهد کرد 
 مطالبه جنرال ضمن سفرش به واشنگنت  جهت بدست آوردن کمک هنگفت  �ظامی که 

ولی .ضیاءاحلق بود  باین �کته تأکید منود  که پاکستان موضع عدم ا�سالک خود را حفظ خواهد کرد 
که وی حبضور یک ابر قدرت  در خلیج مامورین امریکا را با این اظهار مطلب  رجنیده خاطر ساخت  

به تشویق مساعی ملل متحد  وی پالیسی سرتاتیژیک امریکا را تأئید �کرده و هم . فارس خمالف است 
 21 و 20بتاریخ . جهت میان جیگری  در قضیه افغا�ستان  دوام خواهد داد پا فشاری منود 

اپریل  مهان سال الکسا�در هیگ  وزیر خارجه امریکا  تشویش و عدم رضایت خود را  در �قش ملل 
 مذاکرات  بصورت اجتناب متحد  در قضیه افغا�ستان اظهارمنود وی عقیده داشت که مشول کابل در

�ا پذیر  به آبرو و اعتبار  رژیم کابل می افزاید  وی از دیگو کوردوویز منایند خاص ملل متحد در امور 
و از آجائیکه واشنگنت  عدم اعتماد . افغا�ستان  تقاضا منود  که از این �ظریه صرف �ظر مناید

ی مذاکرات  هیئت پاکستا�ی  از طریق مامورین خویش را  با آغا شاهی وامنود  کرده بود  در دوره بعد
    20.�ظامی و کسا�ی اجنام گرفت  که با سی آی آ  در متاس و ارتباط بود�د
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 از پاکستان تا قدس
 خبش ششم

  فریب و تداومآخرین پایگاه 
 امریکا به پاکستان

  
 :پاکستان در خط مقدم  جبهه در کوران جنگ سرد

  
د بر میگردیم و سیر تاریخی مسئله را د�بال میکنیم تا بتوا�یم در به زمان آغاز جنگ سر

  :عمق فاجعه های که د�یا را تکان داده است پی بربیم
پیمان مرکزی ، سازمان ،  مهکاری امنیتی ، دفاعی و اقتصادی چند جا�به با عضویت  

عضو �اظرو اما در کشورهای ایران ، ترکیه ، پاکستان ، ا�گلستان با مشارکت امریکا به عنوان 
ـدر صبح خامته جنگ 1959/ ش 1357ـ1338اصل مهه کاره در پیمان دربین ساهلای 

جها�ی که اروپا و امریکا وسایر کشور های شرق دور،بزرگرتین و فاجعه بار ترین جنگ پر از 
ملیون کشته و معیوب �50کبت را که در تاریخ بنام جنگ جها�ی اول و دوم که حمصول آن بیش از

 به پیمان بغداد معروف بود اما 1334/1959این پیمان تا . تشکیل داد�د.1979باشد الیمی
موسوم شد  ) سنتو(، به سازمان پیمان مرکزی 1959/  1338در پی کناره گیری عراق ، در  

/  ش 1330ظاهرًا حبراهنای سیاسی دهة . که مرکز آن در ا�قره   پایتخت مصرا�تقال یافت
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عقاد پیمان سنتو بود ولی در اصل اروپا و امریکای بعد از جنگ د�بال دوستان ، زمینه ساز ا�1950
و متحدا�ی میگشتند تا بتوا�ند جلو پیشروی احتاد مجاهیر شوروی را که توسط یک حکمران سر 

را بگیر�د و اما هدف اساسی این پیماهنا کشا�دن کشور )ژوزف استالین(سخت اداره میشد 
 استعماری ا�گلیس که حاال جای خود را به امریکا خالی کرده است های در حال توسعه در بعد

جان فوسرت دالس وزیر خارجه امریکا به مشوره جنرال ایزهناور رئیس مجهور امریکا طرح . میباشد 
گسرتده ، ایجاد کمربند امنیتی مشالی را که، شامل ترکیه و ایران و پاکستان میشد برای مقابله با 

با ا�که امریکا طراح اصلی این پیمان بود،اما ظاهرًا هیچگاه . ساختهتدید شوروی مطرح 
عضویت رمسی پیمان را �پذیرفت اما به عنوان عضو �اظر با شرکت در کمیته های خمتلف سازمان و 
ا�عقاد موافقتنامه های دو جا�بة �ظامی با اعضا، �قش اساسی و تعیین کننده ای را در راه ارتقاع 

و هرگز �قش یک �اظر هیچکاره را بازی �کرده   سازی ها در این پیمان بودتوا�ایی ها وظرفیت
بلکه متامی سرتاتیژیهای بعد از جنگ را توسط دستگاه های سیاسی و �ظامی خودطرح و در 

اساسًا این پیمان �قطه عطفی برای اغاز جنگ سرد میان دو بلوک  .اجرا در آورده است 
کمیتة اقتصادی در پیمان . کثرًا با بوی �فت مشحون شده بودسوسیالستی و سرمایه داری بود که ا

سنتو با ستوهنای از کمیته های فرعی ارتباطات ، هبداشت ، کشاورزی ، حتقیقات و آموزش علمی و 
تشکیل شده بود،که وظیفة مهاهنگی مهکاریهای ) �فتی(گروه مشاوران توسعة مواد معد�ی 

 را ظاهرًا به عهده داشت و اما واقعیت امر چیزی اقتصادی بین کشورهای عضو و توسعه آهنا
دیگری بود و آن شکسنت مرد آهنین در پشت دیوار های برلین بود که جهان سرمایه داری را تا ختم 
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جنگ سرد که به توسط جماهدان افغان خامته پذیرفت در زمان  خرسچف و بعدًا برژ�ف و سایر 
دست امریکا را باز ) سنتو(این پیمان . جه ساخته بودرهربان کمو�یسم غرب را مهیشه به دهلره موا

گذاشته بود تا   برای محایت از این پیمان ، قراردادهای دو جا�به �ظامی با کشورهای عضورا 
این قراردادها در شش ماده با منت و حمتوای یکسان تنظیم شده بود که بر طبق . منعقد گردا�د

ام جتاوز به هر یک از کشورهای عضو و بنا به ماده یک آن واشنگنت متعهد می شد به هنگ
این . درخواست آن کشورها اقدامات مقتضی ، از مجله استفاده از �یروی مسلح ، به عمل آورد

اقدامات امریکا باعث شد تا شوروی  عمل امریکا را در ا�عقاد قراردادهای �ظامی بشدت حمکوم 
خنست وزیر احتاد مجاهیر شوروی �یکیتا خروشچف ، منشی اول حزب کمو�یست و . مناید

، ا�عقاد قرارداد �ظامی ایران ـ امریکا را اقدامی برای تبدیل ایران به پایگاه )1964ـ1958(
�ظامی امریکا ارزیابی کرد که واشنگنت را قادر می ساخت در مرزهای مشرتک ایران و شوروی 

  .پایگاه موشکی مستقر سازد
 منیگذشت با اشرتاک و پیوسنت در این پیمان دولت �و بنیاد پاکستان که تازه از عمر آن چند سالی

پاکستان را قادر میساخت تا با پیوسنت به بلوک غرب در قالب سیتو و پس از آن سنتو، مؤثرترین روش 
برای مقابله با �گرا�یهای امنیتی در برابر هند و مسئلۀ پشتو�ستان و حبران جامو و کشمیر ، 

  .احساس امنیت و بقا مناید
 ، ختفیف جنگ سرد و تنش زدایی در روابط امریکا و خورشیدی1340اما بعد از سال 

شوروی و پیشرفت فن آوری موشکی امریکا، ماهیت منافع امریکا را در برابر سنتو دگرگون 
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کرد و رویکرد امریکا به این سازمان ، از بعد راهربدی ـ �ظامی به بعد اقتصادی تغییرماهیت یافت به 
ی که امریکا فعالیتهای استخباراتی خود راموثر تر از در گیریهای �ظامی در پیماهنای فوق این معن

بناًا امریکا کوشید تا از طریق جا جبایی شبکه گسرتده و مقتدر استخباراتی که در . الذکر یافت
د تا قبال خود کمک های اقتصادی را �یز با کشور های زیربط در قبال داشت توا�ایی این را پیدا کن

خود را درشناخت حمالت فناوری سرتاتیژیک  شوروی از طریق سازماهنای جاسوسی قادر سازد 
که پرواز هواپیماهای یو دوی اکتشافی امریکا که از  پشاور پرواز میکرد و یک دایره بیش از چندین 

هنای سری هزار کیلو مرت را در خاک شوری ما�ور های اکتشافی و جاسوسی اجنام میداد در قبال پیما
تأمین اعتبارهای کالن از .  . ای بود که با حکومات �ظامی وقت پاکستان منعقد گردا�یده بود

سوی صندوق قرضۀ توسعة امریکا از طریق صندوق وجهی پول و با�ک جها�ی و وامهای بالعوض 
یکا و بریتا�یا، �شا�ۀ برتری مهکاریهای اقتصادی بود که پاکستان را بیشرت شیفته و گرویده امر

ا�گلیس میساخت که در این  طرح ها ایجاد و ساختماهنای دستگاه مایکرو ویف از کراچی تا 
عدم عضویت کشور های . ترکیه �شا�ۀ کامیابی تیم جاسوسی امریکا و برتا�یا را فراهم ساخته بود 

ا عربی باعث ایجاد �گرا�ی ها در بین اعضای پیمان گردید که  این کشورها را بر آن داشت ت
در پی مذاکرات مقدماتی میان . پیما�ی منطقه ای را بدون حضور قدرهتای خارجی منعقد ساز�د

، سران سه کشور، مجال گورسل ، 1343وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه و ایران و پاکستان در  
 در اجالسی در استا�بول ، با صدور 1964 جنوری 21حممدرضا پهلوی و ایوب خان ، در  

ازرگا�ی و اقتصادی ، خارج از کی عالقه مندی خود را به گسرتش مهکاریهای باعالمیة مشرت
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» مهکاری عمران منطقه ای « مهکاریهای دوجا�به و سنتو، و در چارچوب سازمان جدید حوزۀ
  .اعالم کرد�د.) دی . سی . آر(

، امریکا با اعالم بیطرفی از کمک �ظامی 1965/ ش 1344در جنگ هند و پاکستان در 
اکستان خودداری کرد، که این امر، به جتزیة پاکستان و اعالم استقالل بنگالدش منجر شد، به پ

که این . امریکا، متحد پاکستان در پیماهنای سیتو و سنتو، کمرتین محایتی از پاکستان به عمل �یاورد
چندی بعد دولت پاکستان �یز، مهسو با موضع گیری . جتارب به �اخشنودی پاکستان اجنامید

با خروج ایران و پاکستان ، سازمان پیمان مرکزی . یران ، خروج خود را از پیمان رمسًا اعالم کردا
و این است پایان یک بازی سیاسی استعماری . عمال موجودیت خود را از دست داد و منحل شد

 که حدودًا ربع قرن  �یمی از کشور های آسیایی را در گیر جال جاسوسی خود منوده و سر اجنام
 کاری را به این هم پیما�ان در قبال  جتزیه پاکستان و یا جلو گیری از کودتای ایران برهربی  آیت ا
مخینی و غیره اجنام �داد�د و عراق وسوریه و مصر بطرف شوروی لغزید�د در ایران پای امریکا به 

اعضای سفارتش در زمان حکومت  تن از 52فضیحرتین باطالق متعفن گروگان گیری 
کارتر گیر ما�د و فعالیتهای این کشور در قبال فعل و ا�فعاالت جنگ های جهادی افغا�ستان ی مج

در حین کامیابی جماهدین  �تیجتًا به فراموشی سپاریده شد که بعداز سپری شدن یک دهه فراموشی، 
د و هنان این بت عیار که دل بر" سر از بد�ۀ بد ریخت �صر ا بابر در کسوت  طالبان بدر آورده و

دیگربار به حکومت دراماتیک خویش در اریکه طالبان تداوم خبشید�د از مجله این مسایلی " شد
است، که تا هنوز این بازی پلید جان هزاران �فر از خودی و بیگا�ه را توسط ایادی از بر�امه خارج 
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و در این بد خنواهد بود که اگرکمی بعقب بر گردیم . میگیرد) طالبان و القاعده(شده شان
رابطه مسایلی را از پشت پرده جهاد افغا�ستان که امریکا در آن دست قوی داشته  مورد دقت قرار 

  21. دهیم 
   

  : پاکستان در کوران افغا�ستان-امریکا
  

امریکا از اول پا در میا�ی و جماهدت  سازمان ملل متحد را در رابطه با حل معضله افغا�ستان 
 قبول �داشت و   بی میلی خویش را در این رابطه  به توسط الکسا�در  هیک رااز طریق صلح آمیز آن

وزیر خارجه مبقامات مسؤل ملل متحد ابراز کرد  با بیرون شدن منایندگان وزارت خارجه 
 مامورین �ظامی پاکستان  که با سی ای ای سازمان تان در قضیه افغا�ستان و وارد شدنپاکس

 مشاور امنیت 1982 جون  ط تنگاتنگ داشتند  در اواسط ماهاستخباراتی  امریکا که ارتبا
ملی رابرت مک فرلین  و معین وزارت خارجه در امور کمک های امنیتی  جیمز بک لی  به ا سالم آباد 

ملیارد  دالر کمک اقتصادی  به پاکستان به 1.6ملیارد دالر کمک �ظامی و 1.3سفر کرد�د و در باره 
 شامل قرارداد 16 موافقه رسید�د  که در �تیجۀ آن چهل فرو�د  هوا پیمای  اف مامورین اسالم آباد   به

  این موافقت �امه به یک  وزیر خارجه پاکستان در ضمن اعالمولی باز هم آغاشاهی. گردید 
کنفرا�س مطبوعاتی گفت  که در این کمک ها در مساعی پاکستان که خلیج فارس را  بیک منطقه 

ابر قدرهتا در آورد تغیری در سیاست پاکستان وارد خنواهد شد ، ولی بیطرف خارج از حضور 
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مهه ما میدا�ستیم که اجراأت دپلوماتیکی آغا «:جان ریگن مسئول  دفرت سی ای آ اظهار داشت 
آغا » شاهی در ارتباط با قضیه افغا�ستان بر مسائل حقیقی و عملی قضیه اثری منیگذاشت 

کنرتول من بر « :ول آن کشسیده شده بود  بعدًا اظهار داشت شاهی که پایش از حل قضیه و کنرت
پالیسی روز بروز کمرت میشد ، پالیسی  جهت خوشنود ی عربستان  سعودی  وایاالت متحده امریکا  

  . استعفی داد 1982وی باآلخره در فربوری مهان سال ».طرح و تطبیق  می گردید
ملل متحد را  تشویق میکرد که از ولی قبل از استعفایش کورت والد هایم سرمنشی 

آمادگی تازه احتاد شوروی که در قضیه افغا�ستان  �قشی قایل گردد، هبره برداری و استفاده 
مناید ، کورت والد هایم  خاوی پریز دی کویار  را که در آن  وقت  حبیث معاون سرمنشی ملل متحد 

ابل و اسالم آباد و هتران اعزام داشت  برای امور خاص سیاسی  اجرای وظیفه میکرد  دو باره به ک
ولی در این سفر ها کار مهمی اجنام داده �توا�ست ،اما زمینه را برای مذاکرات ژینو  که در سال 

  وشروع بر�امه داغ شدن کمک های امریکا را به پاکستان.   آغاز گردی مساعد ساخت1982
ش کمک های �ظامی و سایر زد و بند های ِ و مهکاریهای اهنا را  در افزایISI و CIA های مشرتک 

�ظامی را در یک موقع دیگر شرح و عجالتًا موضوع فعالیتای صلح آمیز  قضایای افغا�ستان را  د�بال 
میکنیم و سر�وشت بعدی قضیه  جنگ و سر�وشت  عساکر متهاجم  شوروی در جایش خواهد 

  .دآم
  

  : اندلچسپی ملل متحد در قضیه کوشش برای صلح در افغا�ست
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هتاجم احتاد شوروی به «ماموریت کورد والدهایم  که به قلم خودش �گارش یافته است 
کشور های امریکا و اکثر کشور های اروپایی غربی  ، . افغا�ستان ملل متحد را به لرزه  در آورد 

کشور های غربی کوشید �د . کشور های سوسیالستی و کشور های جهان سوم  مهه �اراحت بود�د 
 5در جلسه مورخ . د �حتاد شوروی را  با کمک کشور های دیگر  در ملل متحد حمکوم سازتا ا

مشکل است که ا�سان در یک شب خود :"  مناینده یک کشور آسیایی گفت 1980جنوری سال 
." . را چنان عیار کند که بعوض امپریالیسم امریکایی  امپریالیسم شوروی را در فکر خود جاه دهد 

حممد دوست وزیر خارجه رژیم کابل  گزارش خسته کن ا�کشافات کشور خود را زما�یکه شاه 
مغموم به " اورلیک ترویا�وفسکی"  ارایه میداشت ، سفیر احتاد شوروی در جممع عمومی ملل متحد
تقاضا شده بود که قطعات حمدود  احتاد شوروی طبق قرارداد دوستی، : �ظر میرسید  وی گفت

 خطر خارجی را  از بین بردار�د ؛ وی امریکا و سایر کشور ها را  حسن هم سایگی  و مهکاری
وی افزود که احتاد شوروی  مبجرد  آ�که  . متهم منود  که در امور داخلی افغا�ستان مداخله میکنند 

. در افغا�ستان به قوایش ضرورت احساس �گردد  عساکر خود را از افغا�ستان خارج  می مناید
یاالت متحده امریکا  مطالب بیا�یه رئیس مجهور کارتر را مبنی بر وضع تعزیرات  دو�الد مهفری  سفیر ا

  .  مذ کور اعالم منودسلحه  به پاکستان را در طی بیا�یۀاقتصادی  بر احتاد شوروی  و رفع حمدودیت ا
 15بتاریخ . احتاد شوروی فیصله �امه ای را که در آن هتاجم حمکوم گردیده بود  ویتو کرد 

 جلسه خاص دیگری  در مقر ملل متحد  دایر گردید و هیئت های بیش از هفتاد کشور جنوری 
قطعنامه ای . هتاجم را حبیث ختطی آشکار  از منشور ملل متحد  و حقوق بین الدول  حمکوم منود�د 
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" بال شرط و کامل ، عساکر خارجی"و خروج فوری "عمیقًا اظهار تأسف میکرد " که بر هتاجم 
بعدًا .  رای ممتنع  به تصویب رسید 18 رای منفی و 18 راي مثبت 104مود  که با راتقاضا مین

جامعۀ اروپایی �یز  برهربی هلموت شیمت  �یز اعالمیه خود را  که در آن هتاجم شوروی را  به 
جلسه وزرای خارجه ممالک عضو کا�فرا�س اسالمی  که . افغا�ستان حمکوم منود  به تصویب رسا�ید 

آباد دایر گردید  از اعضای کا�فرا�س تقاضا منود  که با کابل روابط دپلوماتیک خود راقطع در اسالم 
منایند ، عدۀ زیادی از سازماهنای دیگر  �یز اعالمیه های خویش را  صادر و در آن هتاجم  شوروی 

ران  و بعد از پنج ماه کابل یک تعداد پسشنهاد ها را  مبنی با مذاکرات با ای. را حمموم ساختند 
هدف پیشنهاد های مذکور  این بود که معضله افغا�ستان  از طریق سیاسی  .پاکستان به �شر سپرد

طوری حل گردد که منجر به قطع مداخالت  خارجی در افغا �ستان  و خروج عساکر شوروی  از 
 .  آن کشور گردد

یک "�ستان  آغاز کرد وقتیکه در ماه �وامرب  جممع عمومی ملل متحد حبث خود را  در باره افغا
شهنواز سفیر .  اکثریت عظیم در خمالفت  با اشغال افغا�ستان توسط قوای شوروی  بوجود آمده بود 

فیصله �امه . پاکستان که با شاه سابق ارتباط �سبی داشت  در این مباحث  رول عمده را بازی منود 
رای موافق 11رف ارتش سرخ با جممع عمومی ملل متحد مبنی بر حمکومیت اشغال افغا�ستان  از ط

در این فیصله �امه یک عنصر تازه داخل  .  رای  مستنکف  تصویب گردید 12رای خمالف و 22
شده بود  در غیر آن فیصله �امه مذکور با فیصله �امه های قبلی یکسان بود و عنصر جدید آن بود که 

ه افغا�ستان یک مناینده خاص را در فیصله �امه اظهار شده بود که سرمنشی ملل متحد جهت حل قضی
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پیریز :روی این مفهوم . عنوا�ی است که به میاجنی ملل متحد داده میشود ) مناینده خاص(تعین مناید 
 به پاکستان و 1981 اپریل 16 الی 12منایند شخصی سر منشی ملل متحد تعین از" دی کوی یار

ه این ترتیب در مسئله افغا�ستان  ملل افغا�ستان سفر کرد از وی در کابل پذیرایی گرمی شد  و ب
  .متحد رمسًا ذیدخل گردید

ضیا احلق و آغاشاهی فکر میکرد�د که ا�عطاف کابل �تیجه فشار مزید احتاد شوروی  
از مهین جهت هر دویشان موقف خود را در باره ضرورت  مبذاکرات سه جا�به را پیش از پیش .بود

بریژ�ف به . ه می با بریژ�یف  و گرومیکو  مالقات کرد والد هایم در ما. ا�عطاف �اپذیرساخنتد
والد هایم گفت  که پاکستان یک وقتی گفته بود  که با کابل به مذاکرات دو جا�به آماده است  اما 

والد هایم عقیده داشت که .حتت فشار چین و ایاالت متحده امریکا از موضع خود بر گشت 
یت خواهد کرد ولی جامعه اروپا  پیش هنادی را تقدیم شوروی از یک �قش بزرگرت ملل متحد  محا

حتت غور قرار گیرد  والد هایم سخت بر " کا�فرا�س حکومات"منود  که مسئله افغا�ستان در یک 
 ملل متحد جایی را   زیرا طرفداران چین  یک کا�فرا�سی را می گفتند که مساعی. آشفته شد

بیا�یه رمسی احتاد شوروی پیش . خارج گرددمنی گیرد و موضوع باید از صالحیت آن موسسه
 اگست مهان سال  به سفر 4تا 9پرس دی کوییار به تاریخ . هناد �امربده را غیر قابل قبول خوا�د 

دوم خود به اسالم آباد و کابل  رفت ولی  دریافت  که �ظر کابل و اسالم آباد در مورد شکلیات 
ت را به این چهار چیز اختصاص دادکه خروج مذاکرات فرق �کرده است  و او آجندای مذاکرا

ولی آغا . عدم مداخله  ،بر گشت  مهاجرین و تضمینات بین املللی در مورد این قضایا ,عساکر 
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شاهی در مورد مداخله خارجی  موافقه �کرد ، زیرا او معتقد بود که از طرف پاکستان کدام مداخله 
الیتای ملل متحد در مورد قضیه افغا�ستان  به به این ترتیب یک روی فع. ای صورت �گرفته است 

     .22».مرام متمکن �شد
     

  

  

  

  

 از پاکستان  تا قدس
 خبش هفتم 

 در   با ملل متحد دردو بعد  سیاسی و �ظامی تداوم فریب و ادامه بازی شوروی و پاکستان

 جنگ سردادامه
 
  

 
  :ملل متحد و قضیه  افغا�ستان
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  1989تا 1983شوروی و ساهلای 
در ساهلای فوق الذکر ماسکو کوشش زیادی کرد تا بتوا�د به گو�ه ای مناسب  پایش را از 

تا 1982باطالق های افغا�ستان برون آورد و برای اولین بار در زمان ا�دره پوف یعنی از �وامرب سال 
  تالش جدی مینمود ولی وی را  مرگ مهلت �داد ، او 1984در گذشت وی در فربوری 

 در باره مداخله مستقیم ماسکو در مورد  مداخله �ظامی شوروی در 1979ر سال چنا�یکه د
افغا�ستان در حلقات بیروی سیاسی حزب کمو�یست شوروی شور و ا�فعال �شان داده بود، موضوع 

این امر باعث آن شد تا . خروج آ�کشور رادر زمان زمام داری اش با جدیت ترغیب مینمود 
اهدین و تنها ما�دن در کارزار افغا�ستان هر چه بیشرت در حتکیم قوای حکومت کابل با ترس از جم

�ظامی خود توا�اییهای �ظامی خویش را هببود ببخشد و از جا�ب دیگر ملل متحد قسمی که در 
خبش قبل �یز ذکر شد سعی بلیغ بر این داشت تا با تشویق خروج شوروی  عامل �ا آرامیها را در منطقه 

یکا و کشور های غربی از قضیه افغا�ستان بی پاکستان مایل �بود تا پای  امر�کاهش خبشد و از جا
بیرون کشیده شود چرا که سیل پوهلای باد آورده که صرف هزینه جنگ در افغا�ستان بضد حکومت  
حزب دیموکراتیک خلق و قوای اشغالگر شوروی میشد مهه چشمه های عایداتی را در یک کشور 

دم در راه تطبیق بر�امه های اقتصادی دراز مدت خود گذاشته بود و جهان سیومی که تازه ق
چشمه های ریزش سرمایه را در صندوقهای پولی آن کشوربطور بی سابقه در تاریخ تداخل کشور ها 
در منطقه باال برده بود قطع میشد که پاکستان هرگز مایل به آن �بود تا مسئله افغا�ستان به این زودیها 

رهربان �ظامی پاکستان افکار بلند پروازا�ه یک پاکستان  بزرگ را در  از طرف دیگر خامته بیابد و
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چنا�چه که گذاردن صورت اشغال  افغا�ستان با افکار ظاهرًا پان اسالمیسم بسر می پرورا�ید 
مناز در مسجد پل خشتی کابل با پیروزی جماهدان یکجا از آرماهنای جنرال ضیاء حکران �ظامی 

  .ود که او را �یز مرگ ما�ند ا�ده پوف جمال �داد تا به این آرزوی خود جامه عمل بپوشا�دپاکستان ب
ا�دره پوف در حبث های خود در کا�گره حرب کمو�ست  شوروی  اشغال افغا�ستان را   

حبیث یک اشتباه بزرگ ا�تقاد میکرد که باعث اضرار اجتماعی ، اقتصادی و ایدیولوژیکی به جامعه 
او بر خالق حمافظه کاران حزب کمو�یزم و �ظامیان شوروی آماده بود تا قوای آن .ود شوروی شده ب

شرایطی را که وی برای خروج  .  ستان خارج سازد ا حتت سر پرستی ملل متحد از افغا�کشور ر
عساکر از افغا�ستان قبول منود برای شوروی هبرت از شرایطی بود که میخائیل گورباچوف پنج سال 

زیرا .  اما این موضوع دقیقًا معلوم �گردید که وی  بقبول چه �وع حل آماده بود  .پذیرفتبعد آ�را 
پاکستان و امریکا هیچگاه حاضر �گردید�د که در این مورد باوی به حبث و گفتگو 

23.بنشینند

 در حالیکه جنگ سرد به خامته یافنت خود �زدیک میشد قضیه افغا�ستان با هنایت 
در گمی ادامه داشت که توا�ست افغا�ستان را تا هنوز در کوران این حبران پیچیدگی و سر 
و یگا�ه مرجع ایکه در ادامه  و یا تداوم این جنگ و تداوم اثرات زیان خبش و  خورد و �ابود سازد

دشوار آن �فع میربد پاکستان و ایاالت متحده امریکا است که پای هر دوی شان را آزادا�ه و با 
رف کوههای هندوکش تا کرا�ه های  آمو دریا کشا�ید که مهچو شرایط در سه صد سال استواری آ�ط

  .از تارخ این کشور تازگی �داشته است
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ر حالیکه جنگ سرد میرفت تا به امتام برسد گروه های حاکم  بر اوضاع  در د  
د در شک و  با مذاکرات ملل متحا�گیزه احتاد شوروی در ارتباطواشنگنت و اسالم آباد  در باره 

بنا بر آن ایاالت متحده امریکا  و پاکستان تصمیم گرفتند که احتاد شوروی را در این . تردید بود�د 
  .بازی ایکه منیتوا�ست در آن بر�ده شود مصروف �گهدارد

 گورباچوف با چنین یک سناریویی  به خروج عساکر شوروی موافقه 1988در سال   
رژیم کابل بعد از تکمیل عملیه ا�سحاب قوای سرخ  در بر کرد که هیچنوع تضمین را جهت دوام 

وی در حصول مشروعیت  برای رژیمی که بعد از خروج قوای روس  در کابل  جبا ما�ده ، .�داشت 
اما �امربده حاضر گردید  که کارمل را که اکثریت افغاهنا  از وی حبیث  دست �شا�ده .�کوشید 

ست را در قدرت سهیم عویض مناید که عناصر غیر کمو�داشتند ، با شخص دیگزی تروسها �فرت 
  .سازد

که ) رژیم کابل(ا�دره پوف فکر میکرد زما�ی   رژیم میتوا�د  جبایش باقی و حمفوظ مبا�د  
ان کمک پاکستان از طریق ملل متحد تعهد مناید که در بدل خروج  عساکر احتاد شوروی  از افغا�ست

 مهچنان الزم می پنداشت  که در مقابل چنین تعهد پاکستان، وی.  با جماهدین قطع مناید خود را 
  .کابل �یز متقبل شود که از قوای ضد حکومت پاکستان محایت �ه مناید

 با ا�دیوپوف آغاز گردید ، چنان معلوم 1983زما�یکه مذاکرات  ملل متحد در ماه اپریل   
 قطع کمک به جماهدین افغان را بپذیرد میشد که پاکستان  آماده است که مفکوره ا�دیوپوف را  مبنی بر

، مشروط بر اینکه تضمینی بدست آورد که بعوض بربک کارمل شخص دیگری در کابل  زمام امور 
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را بدست گیرد، اما در جریان مذاکرات رژیم �ظامی پاکستان حتت فشار حکومت 
غیر مستقیم بعد از دور اول مذاکرات .از موضع خود بر گشت ) ایاالت متحده امریکا(ریگن

در ژینو،کشمکشی میان اعضای حکومت پاکستان  بوقوع پیوست ، یعقوب خان و عدۀ دیگری که 
  افغا�ستان بطرف مقابل  امتیاز بدهند  در یک طرف  ازمیخواستند  در مقابل  خروج عساکر شوروی

گ را کلید  قرار داشتند ، و در طرف دیگر بشمول جنرال ضیاء احلق ، جنراهلای واقع بود�د که جن
بدست آوردن کمک های امریکا  می پنداشتند  و از مهین جهت عالقه مند بود�د که جنگ برای 

  . مدت �امعلوم دوام مناید 
در یک مصاحبه مطبوعاتی که ا�دکی قبل از مرگش  هتیه شده بود ، به ) ضیاءاحلق (وی   

 ریشه های کمو�یزم را از که هدفش از ابتدای این جنگ این است که:مناینده  ملل متحد  گفت
افغا�ستان  بر کنده ، یک رژیم  دست �شا�ده پاکستان را در آن جا بوجود بیآورد و در صف بندیهای 

ما حق آ�را بدست آورده ایم  «:وی افزود. سرتاتیژیک در آسیای جنوبی  جتدید �ظر صورت گیرد 
 جبۀ مقدم  خطری را متقبل شدیم ، که در افغا�ستان یک رژیم دوست ما بوجود آید، ما حبیث  کشور

هرگز اجازه  خنواهیم داد  که حاالت در آجنا به شکل سابقش  بر گردد، طوری که احتاد 
دعوی موجود ) اشاره به خط دیور�د(شوروی  و هند در آجنا �فوذ داشته باشند و در قلمرو ما 

ز جنبش  احیای  حکومت افغا�ستان  یک حکومت اسالمی خواهد بود و حبیث جزء ا. باشد
اسالمی  فعالیت خواهد کرد و روزی خواهد رسید  که مسلماهنای احتاد شوروی  را خبود  جلب 

  ). در اسالم آباد صورت گرفت1988 جون29این مصاحبه بتاریخ  (».وجذب مناید
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چنین ) 1982(زما�یکه ا�دیوپوف حبیث حکمران حزب کمو�ست شوروی تعین گردید
اسی مطرح میشد که تغیرات اساسی و عمده در مورد افغا�ستان در شرف تعبیراتی در حلقات سی

بعد از جنازه برژ�ف رهرب سیاسی احتاد شوروی که جای خود را برای ا�دیوپوف باز . وقوع است 
 �ومرب وی با ضیاءاحلق حاکم �ظامی پاکستان و وزیر خارجه اش یعقوب خان برای 19کرد بتاریخ 

بعد از این مالفات طی تبصرۀ اظهار داشت که در احتاد . ی  منود چهل دقیقه یک مالقات خصوص
شوروی یک ا�عطاف  تازه بوجود  آمده است ، یعقوب خان گفت که ا�دیوپوف  چنین وامنود 
ساخت  که در باره افغا�ستان در دفرتسیاسی حزب کمو�ست احتاد شوروی  اختالف آراء موجود 

. که به عقیده خودش  تصمیم بیجا و �ادرست بود )وفا�دریوپ(است ووی در تصمیمی شامل بود 
چنین معلوم میشود  که �امربده یافنت  راه حلی را  برای  قضیه افغا�ستان  مهم تلقی می منود  اما از 

    24.سخنا�ش پیدا بود که در این راه  مشکالتی را پیش بینی میکند
رسیده است که احتاد شوروی یک هفته بعد ضیاءاحلق در �یویارک گفت زمان آن فرا   

اما دیده شد که �سبت اختالفات درون حزبی که بین پایه های . قضیه افغا�ستان را به زودی حل کند
رفیع حزب کمو�ست احتاد شوروی موجود بود ا�دروپوف موفق به اجرای تصامیمش در مورد 

 به دست امرای که رویهمرفته وخامت اوضاع صحی ا�درو پوف هبا�ه ای. افغا�ستان �گردید
کرملین داد تا او را از تصامیم مهم و حیاتی خلع قدرت کنند که به این ترتیب تومار دکتورین ا�درو پوف  
با مرگش یکجا خباک سپاریده شد و جنگ مهچنان چندین سال دیگر در افغا�ستان ادامه 
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 کمو�ست داشت و ا�سحاب قوای شوروی در زمان فرما�روایی گورباچوف آخرین حکمران حزب
  .شوروی ادامه پیدا کرد و یگا�ه مرجع ایکه از دوام جنگ �فع برد پاکستان بود

  
لندن تایمز  در یک گزارشی از فعل وا�فعاالت دوره ا�دروپوف در مورد افغا�ستان چنین   

 ا�دوپوف کا�کوفسکی  متخصص امور 1983در اوایل فربوری سال «: تذکر داده است که
 حتقیقاتی  کمیته مرکزی را با شا�زده �فر متخصص دیگر  به افغا�ستان  افغا�ستان را در موسسه

بنا بر قول لندن تایمز  از طریق تشویق  �شر . اعزام منود که حاالت را در بین افغا�ستان ارزیابی منایند 
مطالبی که  قبال مردم در باره آن  با هم سرگوشی میکرد�د  زمینه را برای اقدامات دپلوماتیک 

در مقاالتی که به �شر می رسید  گفته میشد که . مالی  در مورد افغا�ستان آماده ساخت احت
قدرت و ) جماهدین(بچه های ما در افغا�ستان  از طرف یاغیان  بقتل می رسند ، قوای یاغیان "

مهارت خود را در جنگهای کوهی  به اثبات رسا�یده ا�د  و میتوا�ند  که هم عساکر و هم وسایط 
   25».ما را در کوههای افغا�ستان  حمصور �گهدار�دزرهی 

احتاد شوروی  در افغا�ستان  در یک "روز�امه واشنگنت پست از قول ا�دروپوف �وشت که  
  ."حبران گیر ما�ده است

  در امور افغا�ستان با ا�دورپوف در یک رات ژ�یو، کوردوویز و پریز دیکویار اپریل مذاکدر دوم  
.  در باره مذاکرات ژ�یو مذاکره منود�د  1983 مارچ 28اعته  بتاریخ مالقات تاریخی یکس

ا�دوپوف باز هم به حل سیاسی قضیه افغا�ستان  تأکید ورزید  تا حدیکه  سرمنشی ملل متحد بعد 
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مذاکرات من . من در باره امکان حل این قضیه  خوشبینی زیاد  دارم "از این مالقات اعالم داشت که 
  ." شوروی  هنایت دلچسپ بود  ، آهنا از مساعی من محایت میکنندبا رهربان احتاد

در مذاکرات در باره موافقتنامه به الفاظی که آمادگی پاکستان و امریکا را  در ارتباط به   
عالوه از آن در مذاکرات در مورد شکل حقوقی . قطع کمک  به جماهدین تسریح سازد  متمرکز منود

اخراج عساکرش  و در باره این امر  که آیا پاکستان قبل از بدست آوردن تعهد احتاد شوروی  مبنی بر 
تقسیم اوقات  ا�سحاب عساکر شوروی  احکام مربوط به  قطع کمک را  شکل هنایی خواهد داد و یا 

او در صورت عملی شدن توافقنامه حاضر بود کارمل را با .خیر ، حبث و مذاکره صورت گرفت 
�گیز �باشد وارد صحنه سازد و در سفری که ا�روپوف بکابل شخص دیگری که جنجال بر ا

داشت در مورد مشول اشخاص غیر کمو�یست  در حکومت حبث کرد ، زیرا رهرب احتاد شوروی 
فکر میکرد که در چنین تغیرات در رژیم کابل  پاکستان حاضر خواهد شد  که با رژیم مذکور 

 درژ�یو یعقوب خان این �ظر ا�دروپوف را  غیر قابل قبول مستقیمًا مذاکره مناید، ولی در مذاکرات اپریل
یعقوب خان افزود که  کلید حل حبران  در تعویض کارمل  که مسبول هتاجم  شوروی است . خوا�د 

ضیاء "بعد از آن او این گفته ضیاءاحلق حکمران �ظامی کشورش را بیاد داد که.هنفته میباشد
�ظر به  آ�که ."  تا�ک شوروی  وارد کابل شده  استمنیتوا�د بکسی دست بدهد  که به سواری

پاکستان می بایست در  مسئله افغا�ستان  و خروج قوای شوروی  با روسیه شوروی به توافق برسد  
این سوال را مطرح میسازد  که پاکستان چگو�ه خواهد توا�ست که بدون رجنا�دن  ایاالت متحده 

 و گروه های مقاومت  افغا�ستان در باره  حل قضیه با امریکا  و حامیان حمافظه کار غربی خویش
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این اختالف یعقوب خان را از موضع ایکه در ماه اپریل اختیار کرده . احتاد شوروی  به توافق برسد  
یعقوب خان با طفره رفنت از مذاکرات ژ�یو میخواست که حق خود ارادیت یک .بود  توضیح می مناید 

 پامال مناید و ارده داشت که ت و دارای تاریخ پر قدامت �یز میباشدسکشور را که مهسایه اش �یز ه
متام متایالت دپلوماتیکی به �فع آن کشور بچرخد و حق خود ارادیت  حکومت کابل را که عرف در 

  .مناسبات بین دول است �ادیده ا�گارد
 �ه پاکستان و از �تیجه کا�فرا�س ژ�یو که مشۀآن در باال تذکر رفت این استنباط میگردد که  

نامه ملل متحد تمتحدا�ش و �ه هم احتاد شوروی خواستار صادقا�ه مسئله افغا�ستان از طریق موافق
�بوده ا�د ، زیرا احتاد شوروی آرزو �داشت که رژیم کابل را تنها بگذارد و پاکستان هم مهواره 

ر حالی وقوع یافت که و این د.میخواست حکومتی در کابل رویکار بیآید که به میل پاکستان باشد
 اپریل 14 آغاز  و بتاریخ 1982 جون 16مردم افغا�ستان مذاکرات غیر مستقیم ژ�یورا که از تاریخ 

 بدون �تیجه هنایی به پایان رسید  یک فال �یک گرفته بود�د ، ولی وقتیکه دید�د  در این 1988
 کا�فرا�س  و فیصله های آن کا�فرا�س منایندگان  ملت افغا�ستان  اشرتاک داده �شد  از جریان

بناًا کا�فرا�س ژ�یو  بدون آ�که �ظریات مردم افغا�ستان در آن . شدیدًا �اراحت و متأثر گردید�د 
ا�عکاس داده شود خامته یافت  و قراردادی بین منایندگان پاکستان و منایندگان رژیم کابل به 

 در �ظر گرفته �شد و خروج بدون امضاء رسید ، مگر در این قرارداد  حقوق مردم افغا�ستان 
این بود .26قید و شرط سپاهیان شوروی درخواست �گردید و حتی �امی هم از آن گرفته �شد

شکل گرفت و با )سازمان ملل متحد(پایان یک درامه ایکه توسط عالی ترین موسسه جها�ی 
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ا به ملت افغان صرف هزینه های بی حدو حصر و پایان فرصت های که هرگز تاریخ دوباره آ�ر
این است منو�ه ای از یک حکمیت بین املللی که ملت ما تا امروز طعم تلخ استعمار احتاد . خنواهد داد 

شوروی و پاکستان را در کام دار�د که ما در ادامه مطلب در یک فرصت دیگر وقایع بعدی را 
  .روشن خواهیم ساخت

  
  
 
 
  

  

  

 قسمت هشتم 
  

ن و پاکستانپیچیدگیهای حاالت در افغا�ستا  
 

  :افغا�ستان بعد از ا�سحاب سپاهیان شوروی
در خبش قبل از  �ارسایی های سازمان ملل متحد و �اکامی آن در کا�فرا�س صلح ژ�یو 
مداخالت بیش از لزوم و مغایر اساسات دپلوماتیکی که بین دول قبول شده است و �قض آن از سوی 
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ف در مورد ا�سحاب قوای شوروی از افغا�ستان و مرگ پاکستان  و علل �اکامی  بر�امه های ا�دره پو
 الی 1982ا�دره پوف و بر چیده شدن اقدامات جامعه ملل در پروژه صلح ژ�یو که از سال 

اکنون به حوادث بعدی که پاکستان در آن �قش .  ادامه داشت صحبت های داشتیم 1988
 املقدس دیروز و فلسطین یا بیت( قدس ویرا�گرا�ه در منطقه را بازی میکند می پردازیم تا �وبت به

گاه صهیو�یست امروز و دالیلی که این کشور را ساختند و از طرف کها و به چه اوریشلیم یا پای
  . در مباحث آینده از مجله مطالبی خواهد بود که به آن خواهیم پرداخت؟منظور مبیان آمد

  
یو برای افغا�ستان در مدت قسمیکه گفتیم در بر�امه کاری کا�فرا�س یا پروژه صلح ژ�  

حقوق مردم افغا�ستان در �ظر گرفته �شد ، خروج بدون قید و . هشت سال آب از آب جم خنورد 
ته �شد و در مورد غرامات فشرط شوروی در خواست �گردید و از قوای متجاوز �ام گر

اسف رژیم دست �شا�د �ه تنها حمکوم �گردید بلکه شرایط . جنگی اصال حرفی زده �شد 
نًا تالش  ضم. ن اشرتاکاتی �یز داشته باشند باری �یز تقال شد تا در اولین تشکل حکومت جماهدی

بعمل آمد تا حکومت کابل در جای خود بعد از ا�سحاب شوروی باقی مبا�د و قوای شوروی آبرو 
 در ستان رامندا�ه بدون قبول شکست ، بدون تالفی خساراتی که وارد  آورده است و مردم افغا�

اهندام سه �سل  از  افغا�ان که به آن مواجه شده ا�د و صد ها عیب و علت مقابل قربا�ی عظیمی از
�اشی از جنگ بی خامنا�ی ، آوارگی و فرار هویت ها وصدمه دیدن کلتور پر بار شان ، ولی با 
وصف آن سپاهیان شوروی قسمی که مردم از مهما�ی باز گشت میکنند بدون کدام الزامیتی 
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 و در باز گشت خود صحنه های خو�ینی را در  دره سالنگ با ویرا�ی خا�ه ها از ارج  گردیدخ
باز هم حلقات .اثر آتش توپها و طیارات �ظامی سپاهیان شوروی یاد گار منهوس جبا ما�د�د
 در یک ائتالف  راسیاسی که کلید سیاست های جها�ی بدست شان بود تالش ورزید�د تا رژیم کابل

چنا�چه جنیب می کوشید تا وزارت های  . اساسی �گهدار�دجماهدین حبیث مهره های وسیع با 
غیر حساس را به جماهدین در ائتالف بسپارد ولی کرسی های وزارت دفاع ، داخله و امنیت ملی 

  .   که در حمل آن به آن می پردازیم27.و وزارت  خارجه را به حزب  خلق �گهدارد) امنیت دولتی(
 امریکا شوروی را از طریق دیگر در صف خود  قرار داد و به این هدف خود  زما�یکه  

تقرب کرده بود  و توسل آن دیگر به توسعه �ربد  های افغا�ان  ارتباط �داشت ، بلکه از طریق  
مساملت آمیز  بدست می آمد ، به این ترتیب از مهین �قطه است که افغا�ستان را ایاالت متحده 

وشی قرار میدهد  و افغا�ستان دست خوش  عدم امنیت و خا�ه جنگی  امریکا  به فرام
میگردد و ملت در خون ، مگر اینبار  بدست برادران خود غوطه ور میشو�د و خالف توقع 
سیاست مداران  افغان که قضیه افغا�ستان را یک قضیه بین املللی می شناختند  و می خواستند در 

شمول منایندگان جماهدین  حل گردد به یک مسئله منطقوی  یک کا�فرا�س وسیع بین املللی  ب
 و به لطایف احلیل موضوع افغا�ستان در طول اضافه تر از یک دهه بدست کشور 28حمدود ساختند

های مهسایه قرارداشت که از ارسال اسلحه و پول گرفته تا آیدیولوژیهای ویرا�گر که میتوا�د  
ت ها را �یز از پا در آورد و �تیجۀ این مهه بی سرو ساما�یها که مستحکم ترین و با  ثبات ترین دول

مسئول مرکزی آن جامعه ملل و کشور های غربی میباشد با تبا�ی تنگاتنگ کشور پاکستان به 
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ب های سرتا سری با خون مشروب توسط ایادی شان بنام های خمتلف دولت جماهدین را با آشو
 �1357گذشته است که جهان این فجایع را که از سال �د که هنوز آن  مدت زما�ی از آن ساز

  . باشندرب تر آن وجود دارد فراموش کردهشروع شد و تا هنوز هم به شکل خم
مهسایه ها در این بازی هر وقت که  میرود  قضیه از دست کشور های  مهسایه  خطا برود    

گذار�د  راه حل سیاسی آن از طریق  به حنوی از  احنا آ�را دو بار به قید  خود در می آور�د ولی منی
بناًا تا وقتیکه  این رویه ادامه پیدا کند  مسئله حل منیگردد . یک کا�فرا�س بین املللی  بدست بیاید 

ولی باید متذکر شد که دوام این حالت  به مصلحت کشور های مهسایه  �یز منی باشد و قسمًا ویروس 
هد کرد ، آن وقت کشور های دیگری  غیر از جنگ داخلی به اینطرف و آ�طرف  سرایت خوا

29.مهسایه های در به دیوار  افغا�ستان  خواهد بود  که از آن استفاده خواهند کرد

در �تیجه  جمموعۀ  از پیروزیها ، شکست ها ، افراط کاریهای مستبدا�ه و کشمکش های  
دتای ثور  الی جتاوز شوروی که خو�ین با رویداد های غم ا�گیز  و مصیبت بار آغاز زمامداری  کو

مداخله آشکار پاکستان ، امریکا و دول غرب را هبمراه داشت صفحات  پرخون و مصیبت باری را 
و البته دلیل این .کشوردردر تاریخ  �وین این کشور یعنی تبدیل اریکه قدرت ازرژیم شاهی به مجهوری 

کار منائیم بلکه مقصد این است که در �یست که ما از یک اصل و روش دیموکراتیک حکومت داری ا�
این راه هم  �یرو های خودی و هم کشور های در به دیوار افغا�ستان سنگ ا�دازی کرد�د و خنواستند 
یک افغا�ستان مستقل و استوار به پاهای خود وجود داشته باشد که ریشه های عمیق این درد و غم 

 در افغا�ستان میباشد که میخواست به چه در �اکامیهای ا�گلیس در قرن هجده �زده و بیستم
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ترتیب جلو  پیشرفت و شگوفایی این مردم دلیر را در قلمرو کشور شان با ایجاد  کشور پاکستان 
  . بگیرد)توسط ا�گلیس(تولد شده از بطن هندوستان

  
  :حزب دیموکراتیک خلق و احتاد شوروی  

  
ل سوم ظهور و زوال  فص119بر خالف �ظر آقای دستگیر پنجشیری که در صفحه   

حزب دیموکراتیک خلق افغا�ستان مشعر است که �اکامی دولت خلقی را مبنی بر تسلط  گرائی 
�ور حممد تره کی  و حفیظ ا امین در برابر مسائل ملی و بین املللی  کشور اعم از تساوی حقوق و عدم 

زا�وف سفیر ماسکو در کابل را  و را�دن پو وامنود کرده)با احتاد شوروی(مداخله  در اموریکدیگر 
وطوری �تیجه  گیری میکند که گویا در دولت خلقی �ور حممد ترکی  عناصر . دلیل می آورد 

شوروی �فوذ  و قدرت شان موجود  �بود ، در حالیکه  در البالی تاریخ �وین کشور  صد ها منو�ه  از 
 مثال میثاقها و پیماهنای بطور. وابستگیهای سران حزب خلق  با شوروی بیان گردیده است 

را که رژیم و دولت شوروی  در موارد صدور اسلحه  و مهمات و کمک های  اقتصادی بدون  حد و 
حصر  و حتی کمک �ظامی شوروی  ها که در سایه  ا�رت�اسیو�الیسی صورت میگرفت شامل 

مهان آغاز   حوت  هرات مهه باز  گوی  این است  که روسیه شوروی از 24میباشد، در تصادم 
ط افغا�ستان  کودتای ثور و حتی قبل بر آن تار های عنکبوت ما�ند خویش را  در کلیه ساحات و �قا
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ل  یک منو�ه از مداخالت شوروی را  در امور افغا�ستان  که از طریق یکی از تنیده بود ، بطور مثا
  . قرار دهیمجنراهلای  عالی رتبه شوروی  حتریر و به �شر  رسیده است  مالک و منو�ه

" حسب سفارش  �ور حممد ترکی ..." رفیق امین را قا�ع سازید "مسکو خیلی سری (  
با مهمات و ) چرخبال( هلیوکوپرت 20 الی 15رفیق امین مرا دعوت کرد ، و از ما خواهش کرد  تا 

 پرسو�ل شوروی  باوشان حتویل بدهیم  تا در صورت وخامت اوضاع در حومه کابل و مناطق  مرکزی
 ولی در 30.)کشور  بضد با�د های شورشیان  که از پاکستان فرستاده میشود  بکار گرفته شود

که :  جواب میدهد1971 اپریل 21تاریخ " مقابل کمیته مرکزی حزب کمو�ست شوروی 
حال خود قضاوت کنید  که ادعای  حمرتم » ن و اکرارکف .مصلحت �یست ، این کار اجنام شود «

م حد باید صادق باشد که یک کشور به یاری جنراهلای شوروی  پیروز میشود و پنجشیری تا کدا
اسرتاتیژیهای ملی در چوکات فرامین ا�قالبی دولت در یک کشور جهان سومی در حالی پیاده میشود 
که مردم ساهلا حتت شعار های خدا، وطن و شاه ز�دگی خبور و منیر خود را پیش میربد�د و از 

لی که در جهان آن وقت در حالت وقوع بود و داشت، مملکت و مهه گو�ه مهه اوضاع و احوا
ارزشهای معنوی جامعه شان را به یغما میربد بیخرب بود�د بی خرب درست ما�ند اشخاصی که تازه 

و صدها مثال دیگر �یز بر وابستگی �ور حممد  ترکی  و حفیظ ا امین  در .بیدار شو�د
ود دارد که در صورت لزوم میشود متام آ�را در صفحات �شریه آرشیف جهان سیاست و پژوهش وج

های آزاد  حاضر ساخت و یک چیزی که خیلی مفکوره جناب اکادمیسیون صاحب را �قض میکند 
موجودیت خود شان در قصر تاجبیک حملی که شوروی ها در شب ورود �ا خواسته شان در آخرین 
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لتش توسط زهر مسموم کرد�د که  اقبال باآقای شام ز�دگی  حفیظ ا امین را با اراکین دو
دستگیر پنجشیری بود که �سبت معاذیر صحی از غذا پر هیز کرده بود�د جان به سالمت بردهند 
و این چیزیست که خود شان صادقا�ه در کتاب وزین ظهور و زوال حزب دیموکراتیک خلق بیان 

    31.داشته ا�د
  

  :ا�قالب ثور
 پا به عرصه قدرت هناد و �ام 1357اثر یک کودتای خو�ین در هفتم ثور دولت مبیان آمده از 

کنش  خود رابه تأسی از ا�قالب اکتوبر، ا�قالب ثور هناد ولی این حکومت و کودتاگران که پایه های 
مردمی �داشتند عدۀ از روشنفکران خوش باور را خبود خوشبین و جذب منود�د در حالیکه این 

شتند و میخواستند خود و کشور و مردم را از مصیبت فقر و بی عدالتی جو�ان دگر ا�دیشی دا
های که �اشی از سیستم های سرداری بود بیرون بکشند ، غافل از این که در پشت پرده چیز های �و 

این  کودتا باعث شد تا مردم به دو جناح  با .تری در شرف وقوع بود و یا هم قسمًا به وقوع پیوسته بود 
 و حملی و تبی که تعداد شان هنایت قلیل بو د و مردمان عادی با باور های هنایت عمیقسواد و مک

 ، هر دو در میدان منازعه رو بروی هم قرار گیر�د ، دمشن و ایادی آن این قشر های سنتی 
روشنفکر را با خود شان در غرقاب  فنا به قسمی غرق ساختند که ملت در برابر شان قرار 

ن مبدل به میدان کشمکش های سیاسی ، عقیدتی و تبه کاری قرار گرفت گرفت و افغا�ستا
ولی مردمان این کشور سلحشورا�ه و جا�بازا�ه از خاک خود دفاع کرد�د و دمشن را با ایادی آن خلع 
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قدرت و �یست و �ابود منود�د غاقل از آ�که خود شان �یز  سردچار یک دمشن حمیل و فتنه بر ا�داز تری 
و مکاتب خمصوصی خباطر ایجاد .  بدیوار در مهسایگی شان قرار دارد  میشو�ددیگری که در

فتنه و فساد در داخل پاکستان ایجاد گردید که مصارف آن از طرف دمشنان افغا�ستان پرداخته 
که پاکستان و ایران که میشد و عاقبت این کشور بیچاره به تباهی کشیده شد و درد�اکرت از آن این 

ان مسلمان افغا�ستان میخوا�د�د در این بازیهای فتنه بر ا�داز سهم گرفتند ، خود را برادر
خمصوصًا پاکستان که اکنون تار و پود عمق سرتاتیژی افغاهنا در دستش بود سر آمد این بازی 
گردید و ما سلسله این فعل و ا�فعاالت درد�اک را که در اهنماک جنات افغا�ستان از سلطه بی 

فت و خودشان به گروه خدا�اترسا�ی عرض وجود کرد�د که هر گز خدایان صورت گر
 تا این حد منهمک به پستی �ساخته زه خود را در دام امپریالیزم جدیدهیچ کشور شرقی تا این ا�دا

  .بود
  

دکتور جنیب ا:  
 یکجا با بربک کارمل و سایرین توسط هوا پیمای 4979 دمسرب 29او در �یمه شب 

یز با  محایه تا�ک های شوروی که قبال مراکز مهم �ظامی را اشغال کرده بود بکابل شوروی  و سایرین �
  .وارد شد 

کار )خاد( حبیث رئیس  دستگاه  پولیس خمفی رژیم 1986 تا سال 1980وی از سال 
قبل از اینکه رئیس مجهور شود ، شوروی متام اختیارات و امور سیاسی و اجتماعی افغا�ستان . کرد 
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مشابه حبالتی که مهین اکنون در (ارت  و مشاورین خود تنظیم می کرد و به دست داشتراتوسط سف
  )افغا�ستان جریان دارد

ا�دروپوف  دوام فشار �ظامی را در افغا�ستان وسیلۀ پیروزی میدا�ست ، لذا به دوام و تقویه 
 در رأس آن رژیم کابل ادامه داد و عملیات �ظامی را شدت خبشید و دستگاه پولیس خمفی را که

دکرت جنیب قرارداشت را عمیقًا در صفوف  مردم مستقر ساخت و شبکه های جاسوسی در متام 
اعضای خاد را به تاشکند فرستاد�د . ادارات دولتی به توسط سازماهنای حزبی فعالیت داشتند 

ما ها ، تا بتوا�ند بصورت ختنیکی مسایل جاسوسی را فرا بگیر�د و یگاهنای خاد را کال با هواپی
چرخباهلا و زره  پوش های سریع السیر جمهز گردا�ید�د  به ترتیبی که خاد خود به یک قوای  پر دامنه 
�ظامی حتول یافت و مهۀ این کار ها توسط دکتور جنیب ا و مشاورین ارشد روسی اش اداره و 

�والی اختطاصی ات اداره خاد حمکمه پر قدرتی را بنام سارکو در چو.کنرتول و طرح ریزی میشد
مهۀ این ادارات در چوکات  سرتاتیژیهای .�ظامی و حمکمه عالی �ظامی را فعال ساختند

ا�رت�اسیو�الیستی شوروی کار  ا�قالبی مینمود�د و متام حماکمی که دایر میشد بتوسط مهین دستگاه 
ازات می �ظامی ا�قالبی حماکمه صورت می گرفت و مردم بر وفق مرام این اداره تعقیب و به جم

 میحتی از کودکان خورد سال و ز�ان �یز در داغ �گهداشنت فعالیتهای جاسوسی کار. رسید�د
خاد مصارف حمیر العقول وزارت  قبایل را �یز که وظایف شان رخنه کردن در مناطق . گرفتند 

ا به سرحد بین خط دیور�د بود را �یز سخاومتندا�ه از جیب شوروی واریز می کرد و این  پرداخته
حتی یک تعداد از جوا�ان قبایلی را برای تقویت ستون  خاد در ماورای . پیمایه عظیم ادامه داشت 
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سرحدات بین افغا�ستان و پاکستان به شوروی روان کرد�د تا حتت  تربیت کا گ ب پولیس خمفی 
این . دهندشوروی بعد از تربیت دو باره به سرحدات فرستاده شو�د تا کار اوپراتیفی شان را اجنام

کار  توسط یکی از اعضای بر جسته حزب کمو�ست افغا�ستان آقای سلیمان الیق که بصفت وزیر 
ولی باوجود مهینقدر فعل و . سرحدات و امور قبایل در رژیم کابل کار میکرد  اجنام می یافت

ا�ه برای ستی میخوا�د، تا شود که به این هبشوروی حزب خلق را یک حزب غیر کمو�ا�فعاالت باز هم 
هر چند بعضی اشخاص آرزو داشتند تا بتوا�ند در راه خود . این رژیم جای پایی درست کند 

حموری گامهای بگذار�د ولی این پالهنا توسط عمال خاد و ک جی بی خنثی میشد و عاملین آن 
از . وقتًا فوقتًا در مهان دادگاه های ا�قالبی جبرم  خیا�ت بوطن به اشد جمازات حمکوم میشد�د

طرف دیگر در چنین حال و هوایی ایران و پاکستان �یز از وحدت در  صفوف جماهدین جلو 
  خباطر ثبات آینده  افغا�ستان  آ�ان �توا�ند منحیث یک قدرت حاکم در منطقه،گیری میکرد�د تا

هند �یز از خوف پاکستان و جماهدین  . و موجودیت شان را به اثبات برسا�ند. ظاهر گرد�د
حزب خان عبدالولی . کومت کابل را گرفته بود و با رژیم کابل و شورویها مهکار بود�دطرف ح

خان که حتت دکتورین  شوروی فعالیت داشت و به ترتیبی که در فوق ذکر شد اعضای آن اکثرًا از 
 بعد از قروپاشی شوروی 1994تربیت یافتگان شوروی و حکومت کابل بود�د در ماه فربوری 

او خط سرحدی دیور�د . که شوروی از بین رفته ولی سوسیالیزم برجاست « :در پشاور گفت
را ملغی خطاب میکرد ولی هدف خود را روشن �ساخت  که در آن حلظاتیکه افغا�ستان  حکومت 
مرکزی قوی �داشت و کشور در حال پارچه پارچه شدن بود  این �ظریه به �فع که متام میشد؟ آیا این 
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 که دیگر افغاهنای وجود �داشته باشد و یا برای آن است که افغا�ستان  در �ظر برای آن ارائه شد
آن منافع و مصاحل داشته باشد ولی چنین فکر منیشود که خان عبدالولی خان در آن حلظات مصاحل 
افغا�ستان را در �ظر گرفته باشد چراکه یک �سل بعد تر مهان مردم بنام طالبان به افغا�ستان یورش 

ام مملکت را اشغال و حکومت جماهدین را ساقط ساختند و مهان کمو�ست های دو دهه برد�د و مت
این است پایان یک بر گشت . قبل به �یرو های ظاهرًا اسالم گرای و آتشین تبدیل شد�د

  .سیاسی و ایدیولوژیک به �فع پاکستان
ستیاران  ا�دروپوف فوت شد ، چر�ینکو یکی از د1984وری زما�یکه به تاریخ  دهم فرب

در این سال بود که سار�والی اختصاصی ا�قالبی و حمکه ا�قالبی . سابق برژ�ف روی کار آمد 
اختصاصی برهربی حشمت کیها�ی و عبدالکریم شادان مطابق به هدایت حکومت دست �شا�ده  

 مه 12بتاریخ .هزاران �فر از جماهدین و افغا�ان را  به جزا های سنگین و اعدام حمکوم منود�د
قوای شوروی  به کنرها ، در ماه جون به دره  پنجشیر  کوما�دو پیاده کرد  که در �تیجه یکی از 1985

قوما�داهنای ارشد قول اردوی  مرکزی رژیم  کابل کشته شد و به قوای شوروی خسارات سنگین 
وروی شاین فعل و ا�فعاالت شوروی و رژیم کابل در حالی جریان داشت که در خود 32.وارد آمد 
والت عظیم سرتاتیژیک که توازن قوا بین شرق و غرب را در حالت بی ثباتی قرارداده بود در وقوع حت

  .شرف وقوع بود 
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 قسمت هنم
  افغا�ستان میدان حترکات سیاسی و �ظامی

   پاکستان روسیه وکشور های غربی
  

 :جنگ افغا�ستان و شکست های پیهم قوای سرخ  
 

ر اریکه قدرت در شوروی تکیه کرد که تقریبًا بیشرت از �یمی از حمافظه گورباچف زما�ی ب
کاران حزب کمو�ست شوروی از برژ�ف گرفته تا چر�ینکو از میان رفته بود�د و شوروی با از 

و  دچار آشفتگی  کالسیک و حمافظه کارشدست دادن این گردا�ندگان سیاست مداران
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که جنگ های مدحش قوای شوروی در افغا�ستان و میشود چنین حتلیل کرد . گردید اضطراب 
محالت سرسختا�ه جماهدین در متام حصص کشور شوروی را از رهگذر پرداختهای مالی جهت 
هتیه خدمات �ظامی و سرتاتیژیکی دچار حرج و مرج گردا�یده باشد ، چرا که صاحب �ظران 

   33.ال ختمین زده ا�د ملیارد دالر درهفت س100هزینه جنگ در افغا�ستان را به ابعاد 
با این وصف شوروی در زمان گورباچف دگر امیدی برای ما�دن در افغا�ستان   

�داشت و این موضوعی بود که امریکا و پاکستان آن را قبال درک کرده بود�د و از مهین سبب بود که 
روگرام صلح امریکا و  پاکستان قسمیکه درمباحث قبلی �یز بآن اشاره شده است به کامیابی  پ

آمیز خامته  شوروی و رژیم دست �شا�ده آن با جماهدین، توسط ملل متحد عالقه �شان �داد�د و روی 
شوروی خود به این �تیجه رسیده بود که  . گذاشته شد  کناربهمهین ملحوظات آغاشاهی از کار

امال بضرر دوام جنگ هم از رهگذر اقتصادی و هم  از �احیه سیاسی و ا�عکاسات بین املللی ک
در زمان گورباچف موقع آن میسر شد  تا شوروی خود را به شکلی از افغا�ستان . شان میباشد 

او این موضوع را درک کرده بود که کشتی پر قدرت شوروی هم در جهان سیاست و هم .بیرون کند 
یفورمهای را در حمور های اقتصادی در غرقاب فنا مواجهه بود  لذا وی با درک این مشکل یک سلسله ر

روی دست گرفت که ظاهرًا با طرز تلقی و برخورد رهربان سابق شوروی تطابق �داشت اما 
و آرزو داشت با طرح جدید خود بتوا�د آرزو های شوروی .گورباچف جمبور بود این راه را برود 

ا در را در دایره سوسیالیزم جها�ی ازخطر احنطاط برها�د ،او در دکتورین خود  سازش با غرب ر
بنا بر آن . اولویت قرارداد ولی این کار بدون کشیدن �یرو هایش از افغا�ستان هرگز ممکن �بود 
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گوریاچف ما�ند سلف خود چر�ینکو  اظهار داشت و اشغال �ظامی افغا�ستان را که به هدایت 
نی بریژ�ف صورت گرفته بود  حمکوم کرد و آ�را یک اشتباه بزرگ خوا�د ، این گفته او هرگز مع

اهنا بعد از هفت سال کشتار و تباهی بی . این را �داشت که روسها از افغا�ستان دست برداشته ا�د 
رمحا�ه مردم افغا�ستان به این �تیجه رسید�د که هرگز قادر �یستند که افغا�ستان را از طریق 

ه   سقوط در آستا�در افغا�ستان گورباچف که ادامه دکتاتوری شوروی را . �ظامی تسخیر منایند 
میدید ، خواست تا تسلط خویش را به افغا�ستان از طریق  طرح پالیسی جدیدش که مسمی  به 

دهد و آ�را قدم به قدم در عمل پیاده مناید  که ی ا دامه دکتورین گورباچف است به شکل دیگر
  :مشتمل بر این خطوط  است

 .خروج رمسی قوای شوروی  از افغا�ستان  .1

 دوش قوای شوروی بدوش  مردم افغا�ستان ، یعنی تقویه جنگ ا�تقال  فشار جنگ  از .2
 .افغاهنا علیه مهدگرشان

 .تعویض جنگ  حزبی به  جنگ های قومی و منطقوی از طریق ایجاد �فاق بین اقوام .3

 .�فوذ در بین اقوام حتت �ام ملیتها  و تشکیل قطعات �ظامی ملیشه .4

گشت دادن دوباره آهنا با اعزام اطفال و �وجوا�ان  مبنظور مغز شویی و باز  .5
 .آیدیالوژی مارکسیستی

�فوذ در تنظیم های جهادی و اغوای آهنا مبنظور شکستا�دن جبهات  مقاومت و بی  .6
 .اعتبار ساخنت جهاد افغا�ستان 
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و جلوگر ساخنت ) فتنه  ا�گیزی(پیش کشیدن سیاست های توطئه و تفتین  .7
 .حزبی ها در لباس اسالم

اهرًا اسالمی که قدرت مهه بدست حزبیها باشد جا�شین ساخنت یک حکومت ظ .8
. 

ارائه تبلیغات بیش از حد در مورد جذب و جلب جماهدین و تسلیم شدن شان در  .9
 .صفوف �یروهای دولتی

در صورت لزوم جتزیه افغا�ستان بنامهای فدرالیزم یا حکومت های خود خمتار در  .10
  .مشال افغا�ستان

  :فغا�ستان خارج کند به اقدامات ذیل متوصل شدشوروی قبل از اینکه قوای خود را از ا
  

یب جبای بربک کارمل در راس وارد کردن تغیر ظاهری در اداره رژیم و �صب داکرت جن •
  .1985حزبی در کابل در سال حکومت 

اختاذ روش مساملت آمیز با امریکا که منجر به امضاء معاهده ژ�یو شد که ما قبال بطور  •
  .شاراتی داشتیممفصل در حبث های گذشته  ا

  . از افغا�ستان 1989خروج عساکر شوروی در فربوری  •
  .ارسال مقادیر بزرگ اسلحه و ساز و برگ �ظامی به رژیم کابل  مبنظور تداوم جنگ •
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اعزام یک تعداد سپاهیان از مجهوریهای آسیای میا�ه  به لباس ملکی و بنام تبعه افغان و  •
  .ملکیتوظیف بیش از ده هزار �ظامی بنام مشاور 

  .فراهم آوری امداد های مالی  و ختنیکی  برای استقرار و ثبات رژیم کابل •
   34.اکمال کمر بند دفاعی کابل و ماین گذاری در متام �قاط اسرتاتیژیک کشور •
  

�قطه قابل تذکار در ایجاست  که جنگ افغا�ستان  و شکست های پیهم شوروی  در این 
 پیکر مردمان  بالتیک ، پولند، و مجهوریهای آسیایی شوروی  کشور  کوچک روح  آزادیخواهی را در

  .دمید و اساسات اسالم را بعد شصت سال  در مجهوریهای حتت سلطه شوروی  ز�ده ساخت
و اما قبل از آ�که گورباچف رویکار آید  مساعی دوامدار  دو ابر قدرت جها�ی  یعنی 

  (Tho) آمریکا راکت های شوروی و امریکا  متوجه رقابت های تسلیحاتی بود�د 
 را که کالهک های امتی را دارا بود  در اروپا مبنظور زیر آتش گرفنت روسیه   (Jupeter)و

 که هر کدام آن دارای  �SS20-SS4صب کرد  و در مقابل آن شوروی  راکت های 
 بود  در کشور های اروپای شرقی بسوی اروپای غربی  اتومی سرگلوله های میگاتو�یک

  .  گیری کرده بود �شا�ه
  

ولی تا جاییکه �اظران اوضاع سرتاتیژیک امریکا و شوروی را مورد دقت قرار داده ا�د به این 
ایی های �تیجه رسیده ا�د که شوروی هم در میدان سیاست واقتصاد و هم در میدان �ربد توا�
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لوی  ( به قسمیکه جنرال اوگارلوف رئیس ستاد ارتش شورویخود را زیر سؤال برده بود
ما هرگز امریکا را در قسمت سالح  «:در یک مصاحبه با �یویارک تایمز گفت) درستیز

و از اظهارات وی » .مدرن گیر کرده منیتوا�یم تا آ�که یک اقتصاد  ا�قالبی را طی �کرده باشیم
این سوال مطرح میگردد که آیا اقتصاد بدون یک ا�قالب سیاسی امکان پذیر است ؟ این 

و در چنین اوضاع و احوالی . �دهنده آن است که جنگ سرد  رو به خامته است اظهارات �شا
  .بود که گورباچف در صحنه اقتدار  روسیه شوروی ظاهر گشت

افغا�ستان در کنار "یکی از حتلیل گران و ژور�الستان مشهور افغا�ستان در کتاب خود 
  :مینگارد" آتش

  رهربان شوروی معامله را با امریکا آغاز  در حالیکه خو�ریزی در افغا�ستان  ادامه داشت
کرده بود�د تا از یکطرف  خود را از رقابت تسلیخاتی  و ا�فجار اقتصادی  جنات بدهند و از 

وی درک منود که کار بزرگی را برای . جا�ب دیگر  توجه را از افغا�ستان دور داشته باشند 
ت بدی حرکت میکرد ، تولیدات ختنیکی  زیرا مکا�یزم اقتصادی  بصور. تغیرات  در پیش دارد 

در اثر  یک اقتصاد  کامال بیروکراتیک  به صفر رسیده بود و سطح ز�دگی  مردم سقوط کرده 
    35.بود  و فساد در متام مراحل رهربی رخنه کرده بود

که : "  گورباچف در کنگره بیست و هفتم حزب کمو�ست شوروی گفت
ل شده است  وی خواست موضوع افغا�ستان را  از روابط شرق و افغا�ستان به زخم خو�ین تبدی

غرب  جدا سازد ولی میخائیل پولرتا�ین  وزیر اطالعات بوریس السین بعدًا گورباچف را 
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که بصورت بیهوده  پنجسال دیگر  جنگ را در افغا�ستان دوام داد که به : ا�تقاد  کرده گفت 
برای متویل  بودجه آن جنگ بدون �تیجه مبصرف  تن طال یا  املاس شوروی 200قیمت فروش  

گورباچف که میخواست از ز�بور خا�ه افغا�ستان خود را خالص کند  در عین حال . رسید 
میکوشید  اعضای حزب کمو�ست افغا�ستان رااز یک ا�تقام گیری و جمازات  جماهدین جنات 

 صورتیکه یک قرارداد بتاریخ در"   اعالم کرد که1988 فربوری 8خبشد  ولی با آهنم  بتاریخ 
 یا بعد تر از آ�صورت بگیرد  قوای �ظامی خود را رجعت خواهد داد ، اگر افغا�ستان 15

به این ترتیب ." بیطرف مستقل و  غیر منسلک  گردد ، بسیار خوشبخت خواهیم بود 
ا�ستان  اینک حکومت شوروی  بعد از ده سال  جنگ ، بعد از ده سال قتل و قتال، و ویرا�ی متام افغ

یعنی افغا�ستان مستقل آزاد و غیر منسلک . هبمان �قطۀ بر میگردد که در اوایل  قرار داشت 
را مورد جتاوز و کودتا های پیهم خود قرار داد  تا باشد که قمر دیگری برای شوروی در �قشه 

ترکی ، ت با کودتا های پیهم و پیوسته خود در افغا�ستان  حاکمی) شوروی(او .د�یا بدرخشد 
ب کرد و حیات شان را �یز از �زد شان گرفت  و در اخیر کارمل را که حفیظ ا امین  را صل

با تا�ک های خود بکابل مستقر کرده بود�دو�اکامی او برای شان هویدا شد  به ماسکو جلب 
زما�یکه جنیب طبق هدایت ماسکو کار میکرد و در . منود�د وبعوض وی جنیب را مقرر کرد�د 

اسکو دو سیاست حاکم بود یکی شدید که از طرف کمو�ست های کالسیک به رهربی م
گنادی ا�ایوف که از بازما�دگان مکتب برژ�ف بود و با تغیرات گورباچف  خمالف ، 
بربک را واپس اعزام کرد�د تا  موازی با کودتای ماسکو  در افغا�ستان او کودتا مناید و راه دیروزی 



 117

 و کمو�یسم تعقیب مناید، مگر �اکامی کودتا در ماسکو  و اعاد قدرت خود را به �فع شوروی 
گورباچف  یعنی گروه طرفدار سیاست  �رم و تغیرات باعث �ا کامی کودتای بربک کارمل  

   36.به ضد جنیب  در کابل شد
   

  :میاجنیگری ملل متحد در مورد افغا�ستان
  

ان و پاکستان  با میاجنی گری   وزیر امور خارجه افغا�ست1988 اپریل 14بتاریخ 
سازمان ملل متحد  یک رشته اسناد را  به امضاء رسا�ید  که هدف آن پایان خبشیدن به خو�ریزی 

  . امریکا و شوروی تطبیق کنندگان این  موافقتنامه بود�د. در افغا�ستان بود
از خاک طبق این موافقتنامه افغا�ستان و پاکستان  موظف شد�د  تا تعهد بسپار�د که 

یکدیگر به قصد �قص استقالل و آزادی ، متامیت ارضی  و وحدت ملی  و یا برای برهم زدن  
از مساعدت و . ثبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی  جا�ب دیگر استفاده �گردد 

تشویق مستقیم و غیر میتقیم  و یا از هر گو�ه عمل دیگر  که متوجه برهم زدن وحدت و یا بر 
در خاک خود آموزش ، جتهیز . یاسی جا�ب دیگر  باشد خود داری گرددا�داخنت �ظم  س

و متویل  و استخدام اجیران  از هر تباری که باشند ، به منظور پیشربد عملیات  خصما�ه  با 
گسیل اینگو�ه اجیران  به قلمرو جا�ب دیگر را اجازه �دهند  و هبمین  ترتیب از هر 

 جتهیز و ترا�زیت  اینگو�ه اجیران  خود داری گردد، گو�ه کمک  به مشول متویل ، آموزش ،
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از هر گو�ه مساعدت  به گروه های دهشت افگن و خرابکاران و پنهان شدن جا�یان  
  .در قلمرو خود جلو گیری کنند 

از حضور در پایگاهها ، پنهان شدن و سازمان دهی  آموزش و متویل  ، جتهیز و تسلیح  
ی و هر گو�ه گروهها ی دیگر  در قلمرو خود  اشخاص و گروههای سیاسی ، قوم

مبنظور پیشربد اقدامات  خرابکارا�ه ، ایجاد بی �ظمی  یا �ا آرامی ، استعمال رسا�ه های 
گروهی  و ا�تقال اسلحه  ومهمات و جنگ افزار ها   توسط این اشخاص  و گروهها جلو 

  .گیری کنند 
ستان  هر دو ر ا مسئول  میگردا�د   تا تدابیر این توافقنا�ه دو جا�به  میان افغا�ستان و پاک

حسنه را  برای حل این مسئله مهم اختاز کنند، مطابق به این  توافقنامه  یا سازشنامه ها  احتاد 
 15شوروی  متعهد گردیده بود سپاهیان خود را  از افغا�ستان طی �ه ماه  سر از تاریخ 

پاکستان و .   �یم سپاهیان بیرون برده شود  بیرون کند  در این ماه طی سه ماه اول1988می
. ایاالت متحده امریکا  می بایست هبر گو�ه مداخله  در امور داخلی افغا�ستان پایان  می داد 

حکومت پاکستان تعهد سپرد مهچنان در قلمرو  خود پاسگاههای �ظامی  و اردوگاههای 
متویل . ا آموزش �داده  و مسلح �سازد آهنا ر. �یرو های متخاصم دولت افغا�ستان را  ایجاد �کند

�کند ، اسلحه و مهمات را  از طریق پاکستان  به مجهوری افغا�ستان راه �دهد  و مهچنان دست 
  .به سایر اقدامات  در زمینه بی ثبات سازی اوضاع داخلی �ز�ند
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 ولی .ملل متحد متعهد بود  تا میکا�یزم �ظارت  مراقبت سازشنامه  فوق را سر پرستی کند 
در مقابل   رهربان جهادی آ�را پذیرا �شد�د زیرا در آن  از جماهدین و داعیه شان و اینکه آهنا اصل 

و از مهین سبب  جماهدین اعالم داشتند که .اساسی یکطرف قضیه هستند کسی �ام منی برد 
ا توافقنامه ها  به هیچصورت  مب:  این سازشنامه مبا ربطی �دارد و آقای حکمت یار گفت 
حتی اگر شورویها  آغاز به . ربطی �داشته  و ما را مکلف  به هیچ چیزی کرده منیتوا�د

   37.ا�سحاب قوا  منایند ، ما در هر صورت محله  خواهیم کرد
امضای توافقنامه ها بین  افغا�ستان و پاکستان  تاثیر بارزی در اوضاع  سیاسی  داخلی  در 

ل رمسی افغا�ستان  در گفتگو ها و مشوره ها  افغا�ستان  بر جا گذاشت ، مگر رجا
سحاب سپاهیان شوروی  �با منایندگان احتاد شوروی  در زمینه �اگزیری  �ا آرامیها  بعد از ا

ابراز �گرا�ی میکرد�د ، خمصوصًا تنش موجود  میان اعضای حزب  حاکم  در افغا�ستان  می 
  .هدین  خدشه دار سازد توا�ست  موقف دولت جنیب را  در مورد مبارزه با جما

پس از امضای سازشنامه  های ژ�یو  منایندگان شوروی  در افغا�ستان  آغاز به تطبیق  
 به 38.بالفصل  آن  و در گام خنست  به سازما�دهی  ا�سحاب سپاهیان  شوروی منود�د

م را در جای این رق( اینرتتیب جنگ افغا�ستان  با داشنت مصارف ختمینی ساال�ه پنج ملیارد دالر 
مصارف �ظامی  برای شوروی  به ) ملیارد دالردر هفت سال ختمین زده ا�د100دیگر به 

  .پایان خود �زدیک شد
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ولی آ�چه مسلم است ، گسرتدگی این مصیبت که سلسله آن از یک قرن به قرن 
. دیگر کشا�یده شده است ، فراخی ا�دیشه را  فرا میخوا�د تا حوادث کاویده و شرح شود

افغا�ستان در طلسم دایره شیطا�ی مصیبت " وفیسور داکرت عبدا کاظم در کتاب خود بنامپر
شدت مصیبت را منیتوان با رقم  و عدد  افاده کرد  ، بلکه بایست  با تامل و «:ذکر کرده است

ای ا�دیشه در درون حوادث  �ظر ا�داخت که بال شک به رویداد های واقعی و داستان گو�ه 
 که صفحات پر ا�دوه را  یکی بعد دیگرکه از بیداد ر�ج می بر�د شرح میدهد؛ بر میخوریم

داستان تولد کودکان  مهاجر را در زیر خیمه های  سوزان کمپ ها، داستان مادران بی شیر و بی 
غذا را داستان پیر مردان و پیر ز�ان رجنور بی مهه چیز را ، داستان دخرتان جوان را که مورد 

ی مروت قرار گرفته ا�د و ز�ا�ی را که برای بقای  ز�دگی اوالد های یتیم تعرض وحشیان ب
شاید این مثاهلای کوچکی از عمق مصیبت دایره شیطا�ی .خود  خبود فروشی جمبور شده ا�د 

جنگ و خیا�ت در برابر ملتی باشد که بیش از هر ملتی و بیش از هر قومی در تاریخ برای ازادی و 
   39.خود از خود دفاع کرده ا�دبقا و تبارز ارزشهای 
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 قسمت دهم
 
 

  :حکومت دکرت جنیب ا از ا�سحاب سپاهیان شوروی تا شکست
  

در افغا�ستان قوای شوروی ا�سحاب منود�د ولی عامل آن که باعث �ا آرامی ها در کشور بود   
قیده تی به خودش  و حزبش دکرت جنیب ا میکوشید تا ریشه های عمیق قومی و ع. باقی ما�د 
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ساخته و تداعی و  پیو�د بز�د ولی شخصیت او آ�چنان �بود که بتوا�د خودش را در حالۀ از اهبام و 
او در ساهلای زمامداری اش و قبل از آن وقتیکه  زعیم  سازمان پلیس . فراموشی  ملت پنهان کند 

یس سازمان پولیس خمفی حفیظ ا ئسد ا  سروری ربود چهرۀ داشت مهچون  چهره ا) خاد(خمفی 
او بعد از ا�سحاب از سیاست حاکم در . امین ولی  ظاهرًا با چهره باز تر و گرایشهای زیرکا�ه تر

شوروی که گورباچف با�ی آن بود واضحًا پیروی میکرد ، او از یکطرف میخواست تا پایه های 
از ارشادات گرباچف سرتاتیژیهای حزبش را در بین مردم قائم سازد و از جا�ب دیگر به تأسی 

�ظامی خود را پیوست و گسرتش میداد و در میدان سیاست مشی مصاحله ملی را اعالم  مینمود 
  .و از متام گروپهای در گیر میخواست تا به این مشی بپیو�د�د

اعالم داشت که از متام �یرو های  ) حزب خلق جناح پرچم(او در پلینوم کمیته مرکزی حزبش   
یر در جنگ  و روشنفکرا�ی که در غرب ز�دگی میکرد ، خباطر اشرتاک در ساختار یک در گ

دولت ائتالفی ظاهرًا با پایه های وسیع اجتماعی مورد قبول متام اعضای پلی �وم حزبش قرار 
پلی �وم به جمالس بزرگ اعضای بلند پایه حزب کمو�ست روسیه اطالق میشد که (گرفت 

ز مهان آدرس تصمیمات و دگر گو�یهای اجتماعی و سیاسی  و دولتمردان حزب خلق �یز ا
 اعالم شد که �کات 1987این بر�امه  در روز اول جنوری ) . سرتاتیژیک را تصویب میکرد�د

  :اساسی آن  قرار ذیل بود
 .آتش بس یکجا�به شش ماهه .1
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تشکیل یک دولت وحدت ملی  که منایندگان جماهدین �یز در ان اشرتاک  .2
 .میکرد�د

 . گشت پنج ملیون مهاجر از پاکستان و ایران باز .3

در تطبیق این  بر�امه کمیسیون مصاحله ملی  تأسیس گردید  که دارای  شعبات متعدد  در سر تا 
تبلیغات وسیع  از طریق مطبوعات  و رسا�ه ها ی مجعی  بکار افتاد  و وزارت  . سر افغا�ستان بود 

 با رهربان خمالف  خود در یک کشور بیطرف  مالقات عودت کنندگان تأسیس شد وی آماده بود  تا
  .مناید

او مسوده قا�ون اساسی را  به �شر سپرد و از مردم و جماهدین ظاهرًا خواست  تا    
  قا�ون اساسی جدید که بی 1987پیشنهادات خود را  در مورد آن ارائه کنند و در ماه  �وامرب 

  :ه به تصویب رسید که حاوی مطالب ذیل بودشباهت با قا�ون قبلی �بود  در یک لویه جرگ
دین اسالم را که قبال �یز مردم از صدها سال به اینطرف گرویده آن بود�د ، حبیث دین رمسی   •

 . افغا�ستان پذیرفته شد

 .�ام مجهوری دیموکراتیک افا�ستان  به مجهوری افغا�ستان  تعدیل گردید •

 .اسی پارملا�ی  تعدیل شدسیستم سیاسی کشور  از دیموکراتیک  به دیموکر •

  40.حزب دیموکراتیک خلق به اساس این قا�ون هنوز هم �قش رهربی کشور را به عهده داشت  •

تاکتیک مشی مصاحله ملی یک روش جدیدی بود که جنیب میخواست توسط آن پایه های  قدرت 
این ادارۀ .را توسط حزب دیموکراتیک خلق مستحکم ساخته و به دوام زمامداری اش بیافزاید



 124

متام کشور را در یک فراخواهی عظیم تقریبًا �یمه جربی دعوت می ) مشی مصاحله ملی(تازه ظهور 
او با سیستم تبلیغاتی . منود که جلب و جذب آن بی شباحت به جلب و جذب حزب خلق �بود

قوی اش که توسط اعضای حزب ، کارمندان دولتی ، و سایر هناد های که با حزب خلق 
و هر .  داشتند از طریق رسا�ه های مجعی خواستند تا مهاجرین بوطن بر گرد�د پیوستگی

 که �دروز اخبار اغواکننده و دور از حقیقت را توسط سازماهنای خربی دولت به �شر میرسا�د
و در فالن والیت . فالن تعداد از مهوطنان فریب خورده ما به صف مشی مصاحله ملی پیوستند 

عا�ه مجع آوری شد و مطبوعات مهواره این خرب های  بی سر و ته  را  با برای عودت کنندگان ا
  .آرایش زیاد به �شر می سپارید

در عرصه بین املللی اوضاع به وفق مرام  دکرت جنیب پیش منیرفت  ، زیرا مطبوعات شوروی    
 جنگ چاپ ماسکو "اگنیوک"اهسته ، آهسته  بنشر وقایع افغا�ستان  آغاز کرد�د  و روز�امه  

اما باوجود آن مطبوعات شوروی مشی مصاحله . افغا�ستان را  به عنوان یک جنگ کثیف خوا�د
گورباچف  از تاسیس یک حکومت آشتی ملی در افغا�ستان  . ملی جنیب را  تبلیغ میکرد 

  از تقسیم 1988 اکتوبر سال 29حرف زد، مطابق به این تذکر گورباچف  جنیب به تاریخ 
. حاضرشد، بعضی وزارت ها را سخاومتندا�ه به جماهدین واگزار شودقدرت  حرف زد  و

وزارختا�ه های را که رول کلیدی :اما این تاکتیک �یز کار گر �یافتاد که دو عامل عمده دارد ؛یک
داشت جنیب در �زد خود و به اعضای حزب خود  �گهداشته بود و به جماهدین وزارت های 

اهدین آن را �پذیرفت و ثا�یًا حکومت پاکستان که در بین غیر کلیدی پیش کش شده بود که جم



 125

جماهدین �فوذ خود را مهواره پخش و ز�ده �گهمیداشت حاضر �بود�د تا جماهدین در این 
اشرتاک سهم گیر�د چرا که پاکستان �یز در طول ساهلای جهاد افغا�ستان توا�سته بود در عمق 

  .سرتاتیژیهای جماهدین قرار داشته باشد 
م دیگری که دکرت جنیب ا گذاشت  تعین دکرت حممد حسن شرق بصفت صدر قد  

اعظم به عوض کنار کشیدن کشتمند یکی دیگر از ارکان بلند پایه  حزب خلق جناح پرچم بود 
که خمالفت عمیقی بین طرفداران او  اعضای دفرت سیاسی حزب ایجاد گردید که پسا�رت ها 

  . جنیب در درون حزب �یز شدباعث لرزان ساخنت پایه های دکرت 
او به یک ترفند سیاسی دیگر �یز متوصل شد به این معنی که افغا�ستان را از رهگذر   

قومی و لسا�ی به چند زون تقسیم کرد که  اینکار باعث ایجاد تفرقه و چند دستگی سیاسی 
ی و و قومی بین افغا�ان گردید که کشور را به طرف یک ا�ارشی که �اشی از تبار پرست

او والیاتی را که در آن استیال �داشت بنام مناطق  صلح یاد . چیرگی قومی است، میکشا�د
میکرد و قوای باقیما�ده خود را �یز از آجنا خارج مینمود که بعدًا جماهدین این مناطق را اشغال و 

ه کنی  متام آبادیهای ملی را �یست و �ابود کرد�د و در بین خود تنظیم ها جنگهای مدهش و تبا
رخ داد که در بین آن عناصر حزب خلق و جماهدین بشمول عاملین پاکستا�ی و ای اس ای �یز رول 
داشتند که وطن را به یک کورۀ از جهنم سوزان مبدل کرد که آغازین قدمهای احنراف از 
دولتمداری در کشور حمسوب میشود که جنیب �توا�ست و یا خنواست که بتوا�د  در طول شش 
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تی شکسته کمو�ست ها را  از غرقاب بیرون کند  وسر اجنام خودش �یز در این مرداب سال  کش
  . تباهی هر روز فرو تر میرفت

سقوط  و جتزیه حتاد شوروی  آخرین آرمان  حاکمان حزب دیموکراتیک خلق افغا�ستان را   
 هم برای ادامه قدرت  به یأس و �ا امیدی کشا�ید که در قبال خود فشار اقتصادی ، از

پاشیدگی داخلی ، متالشی شدن حزب  به فراکسیوهنای متعدد، ضعف لوژستیکی  قطعات 
�ظامی ، کمبود مواد سوخت  و اکماالت آذوقه وی ،  حمصور بودن شهر ها  و قطع خطوط 
مواصالتی ، فشار بین املللی  توأم با جترید  سیاسی رژیم  کابل ، اقدامات صلح ملل متحد ، 

ز افزون سبوتاژ ها  و قیامها در داخل قطعات �ظامی که خطر�اکرتین توارم پولی احتمال و وقوع رو
را در تاریخ این کشوربا خود هبمراه داشت، مهه این عوامل این زمینه را فراهم ساخت  تا رژیم 
باید جربًا خباطر جنات از این حبران  به تطبیق آخرین  مرحلۀ مندرج  دوکتورین گورباچف  یعنی 

اخنت یک حکومت اسالمی  که در واقع متام قدرت  در دست کمو�ستها باشد ، جا�شین س
  رژیم 1992متوصل شود که باالخره ائتالف جنرال دوستم و  امحد شاه مسعود در ماه می 

راپایان داد  و قدرت ظاهرًا بدست تنظیم های جهادی  سابق ا�تقال یافت  و حکومت به آهنا 
  .تسلیم  داده شد

 دوکتورین گورباچف که مو مبو توسط جنیب  عملی میگردید  گروه های به تأشی از  
جناح خلق و پرچم حزب دیموکراتیک خلق  موفق شد�د  به اشکال خمتلف  در عمق سازماهنای 

قیام �اکام  . و ختریب منایند  جهادی  �فوذ کنند  و این سازماهنا را یکی علیه دیگر  حتریک
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 تنی به حتریک پاکستان  و پناه بردن او به حکمتیار و مهچنان جناح خلق  حزب حاکم در راس آن
حلول  فتنه های که توسط جناح پرچم حزب حاکم از طریق ائتالف مشال خود را به مسعود �زدیک 
ساختند و در عین حال آهنا با داشنت  روابط با جمددی �یزاز مثاهلای بارز این تاکتیک ها استفاده 

  ..کرد�د
حزب (پرچم در حزب حاکم موفق شد�د  در دو جناح قدرت  تنظیمیدو جناح خلق و   

�فوذ کنند که با  حتریک اوضاع حکومت ) اسالمی حکمتیار و مجعیت اسالمی پروفیسور ربا�ی
مزید بر اینکه کلیه کسا�یکه . جماهدین را به �ا پایداری و �ا کامی بسوی جنگ و �فاق سوق دهند

توسط پروفیسور سبغت ا جمددی مورد عفو و خبشش دست های شان خبون ملت آغشته بود 
که به این ترتیب اولین پله های حرکت بسوی  عدالت و قا�ون توسط ( مهگا�ی قرار گرفتند
و این در حالی بود که قدرت �ظامی کشور هنوز هم در دست آهنا .)این دولت �قض گردید

ایت �ظم بود از هم بپاشند  و اردوی بود آهنا توا�ستند قوای �ظامی و امنیتی دولت را که در هن
آهنا حکومت جماهدین را که مواجه با خالی  قا�ون . منظم کشور رااز هتداب �یست و �ابود کنند 

و اداره بود  در کوتاه ترین وقت فاقد �ربو های امنیتی  و �ظامی ساز�د تا حکومت جدید �توا�د  به 
یجه اسرتداد قدرت  از دست کمو�ست ها عمال استقرارامنیت و حتکیم پایه های خود  و در �ت

  . پرداخته  و موفق شو�د
 طوریکه مشاهده گردید  این حلقات توا�ستند  حکومت جدید را  که اساسًا فاقدیک   

بنیاد قوی و متحد بودو از مدهتا قبل این جناح ها غرق در خود خواهی و منفعت جویی  در پنجه 
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 بزودی به �اتوا�ی های اداره و کشور داری مواجه گردید�د استخبارات پاکستان  اسیر بود�د ،
.41   

ما یک منو�ه بارزی از پایمردی سپاهیان افغان را در برابر هتاجم جالل آباد کـه ظـاهرًا از آدرس         
جماهدین صورت گرفته بود ولی در واقع یک یورش �ظامی قوای پاکستا�ی بود که بـه اثـر دکتـورین      

ایـن  ). تلـک خـرس  (د افغا�ستان را  اشغال و قـدم بـه قـدم بـه آتـش بکـشند          ضیاء احلق، میخواستن  
قوای هنایت جمهز جنگ میدا�ی را از دها�ه دره خیرب شروع و تا هده  و غـازی آبـاد کـه از فارمهـای          

 ا هزینـه گـزاف احـداث و        بـود و در عهـد حممـد ظـاهر شـاه بـ               در جـالل آبـاد     میکا�یزه سیرتوس 
یتون را بعد پروسس و یا بقسم تازه به خارج  صادر میکـرد کـه یـک                  ساال�ه هزاران تن سیرتوس و ز     

ابتدا به سهولت مقاومت �یـرو هـای حکومـت کابـل را            . هدف �ظامی هرگز منیتوا�ست باشد      
شکستند و غازی آباد  هده و جالل آباد  را زیر ضربات خورد کننده سالحهای با آتش قوی قـرار                     

آغاز محلـه ،جماهـدین  توا�ـستند بـه سـهولت  مقاومـت               قرار گفته یک شاهد عینی  در        . داد�د  
�یرو های حکومتی را بشکنند و فارمهای غازی آباد و هده را آن قسم که در فوق �یـز تـذکر رفـت                       
بشکنند که در این جنگ های میدا�ی کـه میـزان تلفـات عـساکر رزیـم کابـل و عمـق آتـش مهـامجین                          

 اسـتخبارات یـا امنیـت پاکـستان �یـز اشـرتاک             ویرا�گرو بسیار بلند بود اردو ، مـشاورین وقـوای         
داشــتند کــه آهنــا توا�ــستند دژ مــستحکم  مثــر خیــل را کــه بــزرگرتین پایگــاه �ظــامی رژیــم بــود 

جنرال بارکزوی  قوما�دان قـوای  . بشکنند و آ�را بدست آورده خود را به شهر جالل آباد برسا�ند      
هرًا توسـط سـرباز حکـومتی    حکومت که عـساکر را بـرای مقاومـت  هـدایت میکـرد خـودش ظـا                
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در ایـن حـین شـصت �فـر از        .حتت فرما�ش بقتل رسید و شکـست قـوای رژیـم کابـل حتمـی شـد                  
عساکر قوای حکومتی در مربوطات  گـرده غـوث  بـه جماهـدین تـسلیم شـد ولـی گروهـی از               

 ارتش دولت افغا�ستان توسط اشخاصیکه کـه در آهنـا �ـشا�ه هـایی از                 اسیر شده  جنگجویان
عـساکر رژیـم کـه دید�ـد        . تان  احساس میشد بصورت دسته مجعی به قتـل رسـید �ـد             ارتش پاکس 

هبر صورت کشته میشو�د ترجیع داد�د تا در میدان �ربد کشته شو�د و از خاک خـود در مقابـل ایـن             
دوبـاره �یـرو    . یورش ویرا�گرا�ه دفاع منایند و هم جـان خـود را جنـات دهنـد و یـا قربـا�ی شـو�د                       

قــوای اردوی  حکومــت مقاومــت جــدی را آغــاز منود�ــد کــه در �تیجــه   هــای در حــال  شکــست  
 را تا دها�ه های دره خیرب عقـب را�د�ـد کـه در واقـع ایـن محاسـه ایـست از                      پاکستا�ی و یاران شان   

  . افراد  اصیل این کشور که جربًا به جنگ فرا خوا�ده شده بود�د 
رات هنگفــت بــراین �تیجــه تــداوم قــدرت دکتــور جنیــب ا بــه قیمــت متــام و خــسا     

کشور متام شد  و از طرف دیگر پاکستان می دید که قدم بقدم در عمق سرتاتیژیهای �ظـامی اش                    
عمل منوده و دکتورین ضیاء احلـق را عملـی مـی مناینـد  کـه ایـن دکتـورین قـسمیکه در قـسمت هـای                  

. ش بکـشد   قبلی به آن اشاره شده است التـزام منـوده بـود تـا افغا�ـستان را وجـب بـه وجـب بـه آتـ                          
زمخی جبـای گذاشـت     19000کشته و 36000 بیش از    1989چنا�چه در پایان سال     

که اثر  پافشاری رژیم کابل و مهکاران و دستیاران �ظامی آن �توا�ست جلو  پیشرفت ایـن دکتـورین                    
ولـی  .پیروی میکرد�د ) گورباچوف(چراکه رژیم کابل �یز از اوامر ماسکو        . شوم را بگیر�د    

ه دارد حکومت بر سر اقتدار در افغا�ستان آرام آرام مهه توا�ایی های خود را            هر کس میدا�ست ک   
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از دست میدهند و بعد از این مهه هتامجات بیگا�ه ها مردم بر این باور بود�د که �اجیـان اصـلی     
این ملک می آیند و این کشور را از سلطه بیگا�گـان  حتمـًا جنـات میدهنـد وامـا افـسوس کـه                     

ضای این وطن  را در طلیعه صـبح حکومـت جنـاب سـبغت ا جمـددی یکبـار       طلوع آفتاب فردا ف 
ی سـاخت کـه خـود    دیگر پر از دود  باروت و آتش مخپاره و توپ مصادف بـه تیرگـی و ویرا�ـ             

ال�ی و دقیـق را ایجـاب میکنـد کـه اگـر فرصـت میـسر شـد ایـن پـژوهش                  یک حبث و حتقیق طـو     
  42.خارج از این رساله خدمت تقدیم خواهد شد

   
  :�قض سازشنامه ژینو

  
ارگاهنای سازمان ملل متحد �یز تصدیق کرد�د که افغا�ستان و شوروی کامال به تعهدات   

خود در قبال  موافقتنامه ژ�یو  پایبندی خود را �شان داد�د  و ارتش شوروی مطابق تقسیم اوقات  
ند که ژ�رال �فر میرسید  افغا�ستان را ترک گفت103000تعین شده  که تعداد شان به 

 در کابل 1988 اوت 16هلمتین منایند دبیر کل سازمان ملل متحد در اعالمیه تاریخی 
خوشنودی خویش را از این واقعیت ابراز داشتند ؛ ولی ایاالت متحده امریکا و پاکستان  توافقات 

د  میکا�یسم کنرتول که سازمان ملل ایجاد کرده بو"را بگو�ه خاص تعبیر  و تفسیر میکرد�د 
کمرت مؤثر از کار در آمد  ؛ به منایندگان  �ظارت سازمان ملل متحد حتی اجازه داده �شد  تا به 

. پاسگاهها و مراکز آموزشی  دسته های مسلح که در خاک پاکستان قرار داشت وارد شو�د 
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مگراین عمل پاکستان هیچگو�ه  جمازاتی از سوی شورای  امنیت  سازمان ملل  در برابر  
و این در حالیست که دولت پاکستان  در .ز عهد �امه به پاکستان صورت �گرفتختلف ا

مصوبه و موافقتنامه ژ�یو  در باره عدم مداخلۀ دو جا�ب یک رشته  تعهدات رمسی را مبنی بر  جلو 
گیری از حضور پنهان شدن در اردوگاهها  و پایگاهها  و مهچنان سازمان دهی ، 

 گروه های سیاسی و غیره به منظور پیشربد  –ات اشخاص  حتویل سالح  و جتهیز–آموزش 
فعالیتهای خرابکارا�ه  در قلمرو خوداجنام دهد ولی دیده شد که پاکستا�ی ها حتی بیرون ازمرز 
های شان تا دروازه های شهر جالل آباد که منجر به کشته شدن توده های عظیمی از مردم و به 

 زراعتی در خاک افغا�ستان گردید �یز علم کرد که آتش کشیدن صد ها قصبه و مراکزتولیدات
تاریخ افغا�ستان آن روز های سیاه را و مظلومی این ملت را �باید هرگز از صفحات خود دور 

پاکستان تعداد �اظران ملل متحد را در پاکستان از پنجاه �فر به ده �فر کاهش داد که در .سازد
یر کل سازمان ملل متحد  اشرتاک فعال داشت که راس این هیئت بنان سیوان   مشاور سیاسی دب

این دسته از هیئات �اظر از طرف جامعه ملل متحد موظف بود�د تا بر دو موضوع �ظارت جدی 
. خروج کلی قوای شوروی از افغا�ستان و قطع مداخالت ختریبکارا�ه از جا�ب پاکستان .منایند 

ثرًا با وسایط محل و �قل پاکستا�ی از طریق  اکاز اسلحه مدهش و تباه کن ولی دیده شد که سیلی 
این در حالیست که از جا�ب منایندگان . مرز پاکستان خباک افغا�ستان  سرازیر گردید

سازمان ملل متحد که موضوعات دوگا�ه فوق الذکر را مورد �ظارت داشتند از طرف  
ن  اطالع داده شد و بیننسیوان پیرامون موارد زیر به پاکستا– راولی هلمنت -دیگو کوردوویز
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اردگاههای  مستقر در پاکستان بر چیده شود (پیشنهاد گردید که �قشه سیاسی و �ظامی 
که این هیئت موظف بود�د تا رو�د �ابود سازی این پایگاهها را توسط دولت پاکستان عملی ) 

  .ساز�د مهچنا�یکه وظیفه داشتند تا از ا�سحاب قوای شوروی �یز �ظارت منایند
یده شد که ملل متحد عمال از ختریب  اردگاه های جماهدین که به اساس توافقات ولی د  

شود به ضد عمل مواجه شد یعنی که به اصطالح مرچ و منک  ژینیو باید از طرف پاکستان بر چیده
اردوگاهها از �و با تاکتیک های جدید و با اسلحه جدید زیاده شد که باعث مبیان آمدن 

  . و ختریب هولناک کابل پایتخت کشور و سایر شهر های افغا�ستان گردیدخو�ریزیها و چپاوهلا
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 قسمت یازدهم
 

خامته دولت حزب دیموکراتیک در افغا�ستان و فروکش کردن جنگ سرد با فروپاشی احتاد شوروی و 
  مداخالت با دست بلند پاکستان در افغا�ستان

 
 

پایان کار حکومت دکرت جنیب ا:  
و بعد از اینکه به استشاره حکومت گوربا چف سلطا�علی کشتمند یکی از اعضای برجسته ا

حزب را  از مست خنست وزیری بر کنار کرد دکرت حممد حسن شرق را که در رشته  وتر�ری دکرتا 
داشت و از مجله کسا�ی بود که ساهلای متمادی حبیث رئیس دفرت خصوصی در صدارت سردار 

گرچند او .  کرده از عاملین آشنا با سیاست  های جاری در افغا�ستان بود حممد داؤد خان کار
یک ا�تخاب معقول شناخته میشد اما در یک فرصت �ا مساعد چنین یک وظیفه ای به وی سپاریده 
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چون اکثر کرسی های بلند پایه ما�ند وزارهتای داخله ، خارجه  امنیت دولتی ، دفاع ملی   به . شد 
) که تازه از امریکا آمده بود( تعلق داشت لذا باوجودیکه عبدالغفار فراهی اعضای حزب پرچم

حبیث وزیر امور عودت کنندگان  و حممد اصف ظاهر  پسر دکتور عبدالظاهر  حبیث وزیر 
ا�کشاف دهات و اجننیر فقیر حممد �یک زاد  حبیث وزیر شهر سازی  و محید ا  طرزی حبیث وزیر  

و کسا�ی هم که از پاکستان می آمد�د  .  بود�د �توا�ستند کاری را  پیش برب�د مالیه  که مهه بی طرف
بنامهای خمتلف خود را به وزارت امور عودت کنندگان به ثبت میرسا�ید�د و بعد از اینکه از 
مزایای برگشت استفاده میکرد�د دوباره به پاکستان و ایران می رفتند و این بازی را از سر 

رف دیگر وزارت اقوام و قبایل در زمان  زمامداری بربک کارمل  قا�ون ملیت از ط.. میگرفتند
ها را به ا�فاذ رسا�ید که مثرۀ �امطلوب آن مهچون مداخالت دوامدار پاکستان هرگز از مشیمۀ این 
وطن پاک �گردید که تا امروز بسرت گرمی را برای زمینه های �فاق در بین اقوام خمتلف افغا�ستان 

در این زمان یک تعداد تغیرات جزئی از قبیل عطای پاسپورت از طریق  وزارت . ه است حمیا ساخت
در این زمان �یز رفت و آمد کوردویز  مناینده خاص ملل . داخله و اجرای قباله جات و غیره بعمل آمد

متحد به پاکستان  که در مورد سفر های مکرر او بین اسالم آباد و پاکستان قبال اشارات مفصل 
مهه در کابل فکر میکرد�د که راه حل معضله افغا�ستان با تشکیل یک دولت . داشتیم  ادامه داشت 

لذا دکرت حسن شرق که یک سیاست مدار کار آزموده بود .غیر حزبی وغیر تنظیمی حل میگردد
میخواست تا قدرت دولتی را از کف اعضای حزب خلق بطور کامل خارج بسازد تا زمینه یک 

ومتصل به آن ا�تخابات توسط دولت جنیب حتت . الی  بدون در گیری آماده گرددحکومت ا�تق
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اما گرباچف ما�ند .   و پالن ملل متحد را در عمل پیاده مناید  را براه ا�داختهقیادت دکرت شرق
اکثر سیاست مداران هم عصر خود در پالن صلح افغا�ستان  صداقت �داشت و هنوز هم 

یب ا بر سر اقتدار مبا�د که در این مورد وی قناعت امریکا را هم میخواست تا حزب برهربی جن
بنا بر عدم مهکاری دکتور جنیب ا با بر�امه کوردوویز باعث تعویض کوردوویز به . فراهم کرده بود 

زیرا شرق را که از طرفداران  بر�امه ملل متحد بود توسط یک کودتای میان . بینا�سیوان گردید 
ط کرد و بدون آ�که مطبوعات زیر سا�سور وقت در جریان قرار بگیرد وی را از حکومتی  ساق

وظیفه سبک دوش ساخته  و بعوض وی خالقیار را که چندی معین وزارت مالیه و بعدًا والی هرات 
او دکرت جنیب ا با این عمل خود خالف قا�ون . بود به پست صدارت تعین و مستقر ساخت

در حالیکه . گه توسط خودش توشیع یافته بود زیر پای کرده و شکستا�داساسی ایکه در لویه جر
دکرت حسن شرق صدر اعظمی بود که توسط رای اعتماد جملسین پارملان به این عهده بر گزیده 

  .شده بود
 میخواست خودش را یکه تاز میدان در معرکـه افغا�ـستان بـه منـایش                    با خروج روسها حزب     

رچم از گورباچف  خبـاطر اقـدام بـه ا�ـسحاب قـوایش  از افغا�ـستان                   اعضای حزب  پ   . بگذارد  
آزرده خاطر بود�د  و گورباچف را ریفورمیست و جتدیـد طلـب مـی �امید�دکـه بـا میـال کمو�ـستی                    

جنیب از چند جناح زیر فشار قرار داشت ؛ زیر فشار ملل متحد خباطر راه ا�دازی بر�امـه                  .  برابر �بود 
یجتًا به خلع قدرت حزب حاکم می اجنامید ،واز جا�ب  گورباچف که             های صلح آن موسسه که �ت     

به وی حالی کرده بود که شوروی دیگر قادر �یست بار جنگ افغا�ـستان را بـدوش بکـشد و حتمیـل                      
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و از جا�ب دیگر  اراده اش زیر فشار های بالقوه پاکستان و غرب که توسـط جماهـدین افغـان                      . مناید
و از جا�ـب دیگـر مهـه روزه       .  در حال زبا�ه زدن بود قرار داشـت          مهه روزه در هر گوشه کشور     

به توطئه های درون حزبی که توسـط اعـضای برجـسته حـزب راه ا�ـدازی میـشد و از مهـه حتدیـد هـا                        
او حتی راه برون رفت خـود را آ�چنـان گـم    . برایش �اگوارتر بود مورد حتدید دائمی قرار داشت  

ظاهر شاه  ا�تظـار دارد  تـا مهـه کـشته     "  بیا�یه اش به این کلمات که کرده بود که در تاالر شوری در حین       
بعد از این بیا�یه  جنم الـدین کاویـا�ی یـک تـن از اعـضای                 . . ." شو�د  بعدًا به افغا�ستان بر میگردد        

برجسته حزب حاکم به پاریس رفت  و با مهایون شاه  آصفی  یکی از شخصیت های غیـر حزبـی  کـه                         
 برای پیروزی جهاد و تأمین  احتاد در بین  تنظیم ها کار کرده بـود  و مـی کوشـید تـا ایـن            از ابتدای جهاد    

ــا  و          ــال قــدرت بیــک  گــروپ  بیطرفه ــه ا�تق ــل  ب ــم کاب ــا�و�ی ســاخنت رژی ــا ق ــستان  ب ــار مــسئله افغا� ب
روشنفکران افغا�ی  با محایت تنطـیم هـای اعتـدالی مـسیر عـادی خـویش را بپیمایـد بـاوی بـه مـذاکره                          

وقتی کاویا�ی قبل از سقوط جنیب به پاریس آمد  تالش کرد تا رابطـه را                ) با مهایو�شاه آصفی  (اختپرد
امـا �اکـامی   . برای بعد ازسقوط رژیم جنیب ا  بشکل دیگـر  و بـا گـروپ دیگـر  ایجـاد کنـد           

بـار  در ماسکو مهۀ این پالهنا ی کاویا�یها و بربک کارمـل را کـه میخواسـت    "  گنادی ا�ایوف"کودتای    
وقتـی کـه جنـاح بـربک کارمـل          .  دوم  بر اریکه قدرت  و حزب و دولـت  تکیـه کننـد  خبـاک یکـسان کـرد                      

حزب پرچم دید�د  منیتوا�ند در برابـر  جماهـدین و محایـت بـدون حـد و حـسر پاکـستا�ی هـا  مقاومـت                       
نـد تـرین و   منایند ، در این حین  گروه فوق الذکر متاس خود را  با حزب مجعیت اسـالمی کـه از قدرمت                

پر طرفدار ترین حزب در داخل و خارج کشور بود در متـاس شـد�د و از طـرف دیگـر مناینـدگان                       
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ومهچنـان  آی اس  . صبغت ا جمددی در حوالی کابل بـا مناینـدگان جنیـب در متـاس گردید�ـد                 
آی ارتش اطالعاتی پاکستان که کلید مهه کار ها در �زد وی است با اعضای جناح حـزب خلـق متـاس           
را قایم ساخت که مهه امروز یقین دار�د که کودتای  جنرال شهنواز تنی  جنرال آکـا  قوما�ـدان هـوایی و              
مدافعــه هــوایی و فــضل رحــیم مومنــد  منــشی حــزب خلــق  بــدون تردیــد  بــه پاکــستان رفتنــد  و بــه قــول 

نـده شـدن    دگروال یوسف آمر سابقه آی اس آی در امور افغا�ستان در پاکستان مهـه در ا�تظـار پناه   
اگـر ایـن کودتـا بـه مثـر میرسـید بـدون تردیـد  شـهنواز تنـی قـدرت را  بـه حـزب                             . دکرت جنیب بود�ـد     

فرید مـزدک یـک تـن دیگـر     . اسالمی  تسلیم میکرد  و خود حتت محایت آن حزب  قرار میگرفت    
  زیرا با از اعضای  بلند پایه جناح پرچم که سقوط جنیب را حتمی میدید با شورای �ظار  در متاس شد   

غافل از آ�که حضرت سبغت ا جمددی مهۀ شان را برائـت    (سقوط رژیم سر�وشت آهنا خطر�اک بود     
بناًا متام این �یرو هـای ا�قالبـی کـه بـا ارمـان و آیـدیاهلای مارکسیـستی شـب و روز فکـر میکرد�ـد                          ) داد

ا  اعـضای حـزب       زیـر .  اکنون هر کدام شان با یک جناح از جماهدین در صف شـان جـای پیـدا کرد�ـد                  
پرچم که از آینده اسف بار این کشور کماکان تداعی منفی خباصر ضد عمل خود داشتند برای هر یک      
خود آینده درد�اک را پیشبینی کرده بود�د و از مهین سبب بود که در  آخرین روز های قدرمتندی شـان                  

اضــر بود�ــد بــا هــر گو�ــه آرزو و مــرام ا�قالبــی خــود را فرامــوش کــرده وصــرفًا خبــاطر ز�ــده ما�ــدن ح
واقعًا آخرین مرجع و مرام یک  ا�قالبی  که صدها هزار �فـر را زیـر چکمـه                   . سازش و ذلت تن در دهند     

های قشون سـرخ و سـازماهنای خمـوف ایجادشـده توسـط خـود شـان  مظلوما�ـه بـه جـان بـاخنت برابـر                            
ه آهنـا فـرار را بـر مبـارزه           ساخته ا�د و به قتل رسا�ید�د بـرای ز�ـده ما�ـدن چنـین باشـد؟ دیـده شـد کـ                     
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ودولت داری  ترجیع داد�د  و عازم کشور های خارج گردید�د  و یک تعداد ما�ند  جنیب  مبـارزه و                    
  .قدرت را  بر فرار ترجیع  داد�د  و روابط شان را با سران تنظیم ها تنظیم منود�د

 از یک حادثه استفاده  طرفداران بربک کارمل  که آماده تطبیق پالن شان بود�د   جناح پرچم و
کرد�د ، به اینصورت  که جنرال مؤمن ا�درآبی  که در حیرتان مرظف بود  از طرف جنیب  تبدیل شد  و 
در حیرتان شخص دیگری جبایش تعین گردیده بود به گفته یکی از قوما�دا�ان که �زدیک به 

صورتیکه  از امر امحد شاه مسعود ، جنرال مؤمن  با شورای �ظار متاس گرفته  و گفت در 
جنیب سر باز ز�د  وی را محایت می مناید یا �ه؟ مسعود به وی اطمینان داد که حتت محایت وی قرار 

در این موقع که جنیب  جنرال اچک را حتت فشار ملیشای مشال  از قوای مزار شریف . میگیرد
زارشریف موظف احضار کرده بود و جای وی را  جنرال دوستم گرفته  بود دو باره اچک را مب

جنرال دوستم از امحدشاه مسعود  محایت تقاضا کرد و قوما�دان مسعود به وی . ساخت 
زیرا با داشنت این دو مهره که قوای عظیمی را در پشت سر خود داشتند  مشال کامال . �یزاطمینان داد 

ر مدت بسیار در اختیار قوای شورای �ظار قرار میگرفت و به این ترتیب شورای �ظار  توا�ست د
چون جنرال �بی عظیمی قوما�دان . کم  پرچمی های زیادی را  خدمتگار و عامل خود قرار دهد 

هوایی بگرام و دیگر افسران زمینی و هوایی ، راه را برای مارش بسوی کابل  بدون خو�ریزی و 
 ع و قوما�دانبناًا جنرال �بی عظیمی که در آن وقت معاون وزارت دفا. ضایعات ا�سا�ی  باز ساخت 

قات با دوستم به مزار شریف رفت ، به عوض اینکه او را وادار به الگار�یزیون کابل �یز بود  برای م
 بود، رژیم را از یک  بلند پایه  قوای �ظامی آن را که خودش از اعضاییاطاعت از جنیب مناید تا رژیم
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مساملت آمیز قدرت فراهم حبران حتمی که دامنگیرش بود جنات دهد و فرصت را برای ا�تقال 
سازد، در عوض جنرال دوستم را ازمهراهی گار�یزیون کابل  و دیگر قوهتای متمرکز  در 
پایتخت اطمینان داده  خود بکابل آمده و قیام را بر علیه جنیب  رهربی کرد و این قیام از اعضای 

ر اول علیه جنیب به شدت بیروی سیاسی ، چون مزدک و کاویا�ی و سلیمان الیق  و دیگران  برای با
  تا وی   این گروپ بوی فشار می آورد�د حرف زد�د  و آ�چه جنیب میگفت آ�را رد میکرد�د
این گروه اشخاص مهاهنای بود�د که بار . استعفا بدهد و قدرت را به شخص دیگری بسپارد 

ده بود�د و در ها خباطر پایداری و دفاع ار عقیده و ارمان شان حلف صداقت و وفا داری یاد کر
تاریخ بشر خمصوصًا در تاریخ اسف بار کشور ما این اولین اشخاص �یستند که به چنین خیا�تی علیه 

در چنین حالتی که جنیب ساحه را برای .دولت و حزبی که خود ساخته بود�د دست یازیده باشند 
فای خود را از طریق خود تنگ می بیند به پیشنهاد اعضای بیروی سیاسی حزب موافقه منود  تا استع

رادیو  تلویزیون اعالن مناید  و برای اینکار قرار گفته یکی  از �زدیکان وی جنیب برای تبدیل لباس 
جنرال اسحق توخی می )خا�ه جنیب(هوری و مکروریان یرود ولی در راه بین ارگ ریاست مجخبا�ه م

 میشود و توخی برای جنیب می آید و به موتر جنیب خمابره میکند  که توقف مناید ، موتر متوقف
جنیب و . گوید خا�ه �رود زیرا خا�ه را  قوای �ظامی  حماصره  کرده ا�د وی را گرفتار مینمایند 

مهراهان وی  بطرف میدان هوایی  می رو�د  آجنا ملیشه دوستم ما�ع پرواز شان می شود ، بر 
نرتتیب رژیم جنیب ساقط می شود به ای. میگرد�د  و به دفرت سازمان ملل متحد پناهنده میشو�د 

. می  و جنرال عبدالرشید  دوستم تکیه میکندو متام قدرت در کابل در واقع بدست جنرال عظی
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 که جنیب میخواست از افغا�ستان  سپارد مهزمان با این رخداد ها، رادیو کابل این خرب رابه �شر می
و ممکن به دفرت ملل . پس گشتا�ده شد فرار کند ولی توسط افراد ملیشه  دوستم از میدان هوایی  

و مهچنان اعالم میدارد که جنرال یعقوبی وزیر امنیت دولتی خود کشی .متحد پناهنده شده باشد 
 توضیح شد که قدرت بدست جنرال حممد �بی عظیمی و جنرال حممد این خربکرده است  و در اخیر

ل عبدالرحیم هاتف را حبیث  وکیل اصف دالور و جنرال عبدالرشید دوستم  است و این سه جنرا
  43.ریاست مجهوری اعالم کرد�د

صاحب اثر یک کودتای درون حزبی و خیا�ت به این ترتیب رژیم پر قدرت دکرت جنیب ا از   
منصبان ارشد اردو ساقط ساخته  میشود و متام قدرت در کابل در واقع بدست جنرال �بی عطیمی 

  .  کز میگرددو جنرال عبدالرشید دوستم متمر
 ساعت یک شب از دفرت ملل متحـد بوسـیله �یـرو             1996سپتامرب  25/26جنیب به تاریخ      

سـپتامرب جـسد اورا در      26صـبح   30/6د کـه بـساعت      رسـی های جنبش طالبان اخـراج و بـه قتـل           
  . که درحبث طالبان به آن می پردازیم44چار راه آریا�ا با برادرش بدار آویختند

 
  :  ط دکرت جنیب ا و فعل و ا�فعاالت پاکستان و جماهدین افغانواقعیات بعد ازسقو

  
قبال گفتیم که کمو�ست های افغا�ی از ترس اینکه توسط جماهدین  کشته �شو�د  کوشید�د                  

آهنا بدو جناح  پر قـدرت  تـر   . تا هر شاخه آن خود را در پناه یکی از جناح های جماهدین قرار بدهند             
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کمتیــار  و قوما�ــدان امحدشــاه مــسعود  توصــل جــستند کــه ایــن تقــسیم بنــدی جهــادی  یعنــی اجننیــر ح
 مهـین گرایـشها سـبب     و مستـی را درقبـال خـود داشـت ،        ملحوظات و گرایـشهای قـومی تبـاری       

میشود تا وکیـل وزیـر خارجـه پـس از سـقوط دکـرت جنیـب  و پناهنـدگی وی در دفـرت سـازمان ملـل                      
در راس آن چهـار جنـرال  قـرار گرفتـه بـود بـه چاریکـار               متحد  در کابل  بنمایندگی از دولتی  که           

ایـن  ) مـسعود (برود و از امحد شاه مسعود تقاضا کنند  تا بکابل بیاید  و قدرت را تـسلیم شـود  کـه وی     
کار را �کرد و هم حاضر �شد  با شورای قوما�داهنا  موافقه کنـد و ایـن وضـع  سـرآغاز جـدی و دقیـق                            

اگر بینان سـیوان عجلـه منیکـرد و         . ای جهادی  حمسوب میگردد    برای جنگ ها  در بین تنظیم ه       
یک حکومـت  وسـیع البنیـاد را بـه اشـرتاک تنظـیم هـا ی جهـادی ، تکنوکراهتـا  و روشـنفکران  در یـک                               
گردهم آیی ملی به اشرتاک مهۀ جناح ها مهکاری  و توافق �ظامیان �یز بوجود مـی آمـد  توطئـه هـای                        

ــسا�ی    ــل و ک ــربک کارم ــز ب ــد   خدعــه آمی ــدرت کرد� ــع ق ــازه ای در   (که جنیــب را خل ــز ت ــدون اینکــه چی ب
که منتج به  دست ا�دازی �یـرو هـای  اجنبـی کـه     )ا�گیزش آینده سیاسی افغا�ستان قوام یافته باشد      

خود را با جماهدین  یکجا ساخته بود�د راه را بـرای قتـل و غـارت و کـشتار و بـی ثبـاتی و ختریـب کلـی                              
ــه     هنــاد هــای معنــوی و بنیــاد هــا  ــاز پاکــستا�ی هــا ب ــاز کرد�ــد کــه در ایــن تنــور داغ دســت ب ی فزیکــی ب

 .سردمداری آی اس آی را هیچ کسی منیتوا�د بپوشا�د

حکومت وقت پاکستان  کـه در جریـان جهـاد افغا�ـستان قـدم بقـدم فالیتـها و فعـل و                                  
 �ظـامی افغا�ـستان     ا�فعاالت جماهدین را حتت دقت و کنرتول خود داشته و در عمـق سـرتاتیژیهای              

حـــضور داشـــت توســـط جنراهلـــای ایـــن دســـتگاه جاسوســـی �ظـــامی از قبیـــل جنـــرال اخـــرت 
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عبدالرمحن ، جنرال محید گل،و عـدۀ دیگـر بـه دقـت کـنرتول  میگردیـد هـر گـز ارزو                       
ار آ یک حکومت با قاعده وسـیع در کنـار         رتاک �یرو های مدبر و اسرتاتیژی ک      �داشتند از طریق اش   

شـته باشـد ، لـذا ا�تقـال صـلح آمیـز  قـدرت را بیـک حکومـت ملـی  متـشکل از                           پاکستان وجـود دا   
روشــنفکران ، تکنــوکرات هــای ســابقه دار و ســران سیاســی  و �ظــامی جهــاد  را هرگــز منــی    

اکم باشـد  بـدون تردیـد    د�د و این را میدا�ستند که اگر یک  رژیـم قـوی در افغاا�ـستان حـ      پسندی
ــده از  حکومــت دکــرت  ــا قــوت هــا و قــدرت هــای باقیما� ــوام ب  ســالح حــای  جماهــدین   جنیــب ا  ت

ــزرگرتین قــدرت  ــذا پاکــستان منــی  .  سیاســی و �ظــامی را در منطقــه ایجــاد خواهــد کــرد   ب ، ل
توا�ست چنـین یـک حکومـت قـوی  و �یـرو منـد را حتـت �فـوذ خـود قـرار دهـد  و مـسایل متنازعـه                            

ــن      ــا درک ای ــاًا پاکــستان  ب ــسپارد ، بن ــاریخ ب ــه ت ــالن   ســابقه را  ب ــین پ ــان جهــاد  چن موضــوع  در جری
  :گذاری کرده بود که 

و در عـوض روحیـه      ) وحتـی از بـین بـرده شـود        ( روحیه ملیت گرایی در بین افغاهنا ضـعیف          - •
تـا راه را    (تقویـه منایـد     ) را که در آن پاکستان منجیث برادر قوی تر دسـت بـاز دارد               ( ملت اسالمی 

 .)اردبرای مداخالت خود مهیشه بتوا�د باز �گهد

طـرف افغا�ـستان ملـزم خواهـد بـود بـا رعایـت حقـوق اسـالمی از کلیـه                     ( با ارائه دکتورین اسـالمی     •
ا�ـایی ایـن را خواهـد     صرف �ظـر منایـد،از ایـن سـبب پاکـستان تو           دحقوق و دعاوی گذشته خو    

یک امت اسالمی تقویت    ) ظاهرًا(دات موجود  بین افغا�ستان و پاکستان  بروحیه          سرح) یافت تا   
 45.شود



 143

پاکستان برای بدست آوردن و رسیدن به این مقاصد کوشید تا از وسیله های خمتلفـه سیاسـی و                    •
اقتصادی و معتقدات مذهبی  اقدام بعمل مناید ، لذا بین  احزاب اسالمی پاکستان و جماهـدین یـک    
ــا از آن طریــق هــر وقتــی کــه       ــر قــرار �گــاه دارد ت ارتبــاط دوامــدار را در دراز مــدت توا�ــست ب

استه باشد احزاب جماهدین را که از رهگذر �ظامی و سیاسـی پیوسـتگی بـا حکومـت          خو
ات از حـد زیـاد   کـه ایـن امربعـدًا باعـث تـشبث     (  باشـد پاکستان داشتند حتـت تـأثیر خـویش داشـته         

 .پاکستان و حتی مداخله �ظامی آن کشور دریورش طالبان به افغا�ستان منجر گردید

 
  :تقال قدرت حضرت صبغت ا جمددی و رو�د ا�

 
حکومت حضرت صبغت ا جمددی بعد از بر کناری دکـرت جنیـب ا و سـاقط شـدن رژیـم                       

خلق در حینیکه کابل توسط چهار �فر از افسران عالی رتبه رژیم سـابقه کـه ذکـر آن گذشـت اداره                      
میشد در حالی پا بـه اریکـه ریاسـت مجهـوری گذاشـت کـه مـدت حکمروایـی او قـبال بـرای مـدت                  

  و یا کمرت از آن مقرر شده بود وی فرز�د  مرحوم میا حممد معصوم  جمددی و �واسه حضرت فضل      دوماه
در شـهر کابـل تولـد شـده اسـت کـه             1928عمر جمددی مـشهور بـه مشـس املـشایخ بـوده کـه در سـال                  

خا�واده او  به حضرت امام ربا�ی شیخ امحد کابلی سرهندی یا حـضرت جمـدد الـف ثـا�ی کـه در عهـد                          
. ا�تـساب دارد  )  هجـری  1034 – 971(زیب جها�گیز پادشاه مغلی هند می زیـست         اور�گ  

حــضرت ســبغت ا جمــددی دارای خلــق �یکــو و اخــالق محیــده بــوده در ســالیان اشــغال افغا�ــستان    
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رهربی تنظیم جنات ملی افغا�ستان را به عهده داشته و از آجناییکه هم دارای طینت پاک و خوی  �ـرم و             
 طرف پیروا�ش مورد احرتام و سگالش �یکو بوده اسـت از مهـین سـبب او در بـین                    خلق �یکو بود از   

اکثر رهربان جهـادی از احـرتام ویـژه برخـوردار بـوده و مـورد احـرتام حلقـات ملـی و بـین املللـی �یـز مـی                                
حضرت جمددی برای مدت دو ماه حبیث ممثل  دولت اسالمی افغا�ستان در جملسی تعین شد                . باشند

دی در حالیکه میا �واز شریف صدر اعظم پاکستان �یز در آن جملس خاص کـه مرکـب                  که شورای جها  
از اعضای خنبه جماهدین و تنظیم های جهادی بود در راولپندی تشکیل جلسه داده باوجود عجله در                 
کار و خمالفتهای رقبا خباطر کسب قدرت سیاسی و زعامت آینده افغا�ستان در �یمـه هـای شـب  ایـن           

  :ستفیصله صورت ب
باید برای مدت دو ماه حـضرت صـبغت ا جمـددی  حبیـث ممثـل  دولـت اسـالمی  افغا�ـستان                 

 به پوها�د  برهان الـدین ربـا�ی  رئـیس مجعیـت اسـالمی          در پایان دو ماه قدرت را       . رود  تعین  و بکابل ب    
  توسـط شـورای      تسلیم مناید ، ربا�ی بنوبۀ خود باید برای چهار ماه  بقدرت مبا�ـد بعـدًا فیـصلۀ دیگـر                   

  .جهادی  بعمل آید  و رئیس جدید تعین شود
با آمدن حضرت صبغت ا جمددی کمر بند های امنیتی شهر کابل که تا آ�وقت توسط ارتـش                    

ــدان           ــاع  و قوما� ــاون وزارت دف ــی مع ــی عظیم ــرال �ب ــر  جن ــه ام ــشد ب ــب پاســداری می حکومــت جنی
ویت شان  هرگز قابل شناخت �بود یکجا بـا          و هزاران هزار �فر که ه      46گار�یزیون کابل شکست  

جماهدین وارد کابل گردید�ـد کـه دگـر کابـل بـرای مهـیش الـی خـتم دوره طالبـان حتـی تـا امـروز                            
  .ا�ومنندی در آن به جتربه �شسته باشدتوا�ست روی امن و ثبات را دیده وق�یز�
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  :حال �گاه امجالی ای بر  فیصله شورای جهادی در راولپندی می ا�دازیم  
این شوری که در آن صدر اعظم پاکستان �واز شـریف بـا تعـداد زیـادی از ارکـان دولـت وی و                         
اعضای آی اس آی �یز در آن اشرتاک داشت  قسمی جلوه منـود کـه در یـک حالـت دسـت و پـاچگی                   

اما آگاهان سیاسـی بـه ایـن بـاور هـستند کـه اوضـاع و  احـوال حکومـت دکتـور                        . دایر شده باشد    
 ا�ــسحاب  قــوای شــوروی از افغا�ــستان  بــا متــاس هــای کــه پاکــستان از طریــق جمــامع  جنیــب ا پــس از

دپلوماسی و ملل متحد داشت و با موجودیت ایادی شان در داخل دولت جنیب از اوضاع و احـوال و                    
�ا بساما�ی  حکومت جنیب و پارچه شدن فریکسون پرچم به جناح های کوچکرتکه از عالیـم سـقوط                

تعـویض دکـرت حـسن      . باشد که بـر مبنـای قـدرت حـزب بـسر اقتـدار آمـده باشـد                   یک دولتحزبی ای می   
شرق مرد زیرک و دپلومات کار کشته به خالقیار که شخص علیل و فاقد �فوذ بود ایـن را مـی رسـا�د کـه             
حکومت  دکرت جنیب ا آخرین �فس های خود را می کشد ، هلذا حکومت پاکستان به مهکـاری آی                    

ی دولت داری افغا�ستان را خباطر بی ثبات ساخنت اوضاع داخلی افغا�ستان و در اس آی قبال سناریو  
هم شکسنت اردوی جمهز و کار آزموده افغا�ستان را با سالحهای سبک و سنگین که از شـوروی بـه                    
دولت جنیب به ارث رسیده بود مشام پاکستا�ی ها را تیز ساخت تا هبر  ذریعه ای که بتوا�د سـریعرتاین         

ی اجنام یابد بایست شیرازه ایـن  ملـک بایـد کنـده مـی شـد و افغا�ـستان منحیـث یـک ملعبـه در                  فرو پاش 
دولت مردان پاکستا�ی وقفه های دوماه و جهار ماهه را بـرای بـر              . چنگال پاکستا�ی ها باقی مبا�د      

  .ا�دازی  افغا�ستان از قدرت کافی میدا�ستند 
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تان را حتت دیده با�ی داشته ا�د در کتـاب           جناب عبداحلمید مبارز که شخصًا اوضاع افغا�س        
از جنـگ هـای تنظیمـی هـر کـدام  بنوبـه        «:حتلیل واقعات سیاسی افغا�ستان اینطور اذعان داشـته ا�ـد           

یـک شـاهد عینـی    . خود  و قوما�داهنای مربوط  به آن اموال  دولت  را به غنیمت گرفتنـد  و برد�ـد                     
امـوال اکـادمی علـوم  کمـره         :   بـه مؤظـف خـود گفـت کـه           یعنی یک مامور  عالیرتبه  اداره سواد آموزی        

های ثبت ویدیویی  و دستگاههای رادیو  وسینمای اداره امور  سواد آموزی  را که مهه از کمک های       
بـرای بدسـت آوردن واقعیـت هـا  بایـد            . یو�سکو بود  با موتر های آن  افـرادی از  قـوای مجعیـت برد�ـد                 

یل خود  حتقیـق منایـد  تـا از یکطـرف امـوال دولـت  کـه مـال بیـت                        حکومت ملی افغا�ستان  بعد از تشک      
درین دوره بـود کـه      . املال است بدست آورده شود  و دیگر اینکه اشخاص  �ا حق متهم �گرد�د                

وسـایر کـشور هـا    (خا�ه های شهریان کابل چور شد  و مردم از خوف  و ترس  راه هجـرت بـه پاکـستان               
ود را از سید �ور حممد شـاه مینـه  ، شـاه شـهید و  مکروریـان                    ملیشه ها سهم خ   . پیش گرفتند   ) را

حـضرت صـبغت ا جمـددی یکـه و تنـها  بـدون کـدام قـدرت �ظـامی در ارگ                       . کهنه  بدسـت آورد�ـد       
حکومت میکـرد و بـا آخـر شـدن روز هـای زمامـداری اش  حـرص قـدرت ریاسـت مجهـوری  در وی                            

های جنرال دوستم  که در حـوالی کابـل بود�ـد  معاو�ـت     ازدیاد می یافت ، خود را جمبور دید تا از قوت      
ولــی ایــن قــدرت هــا   امــر حــضرت یعنــی رئــیس مجهــور را منــوط  هبــدایت  جنــرال دوســتم    .خبواهــد 

و ایـن ثابـت ســاخت کـه حـضرت صــبغت ا جمـددی حبیـث رئــیس مجهـور کـدام  قــدرت         . سـاخت  
اد شده میرفت و دیگر رهربان      از طرف دیگر فشار  اجننیر حکمتیاربکابل زی       . �ظامی �داشت   

وی خباطر استمرار قدرت خود به مزارشریف �زد دوستم رفـت  و از              .از دور به متاشا پرداخته بود�د       
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خــدمات وی در امــر ســاقط ســاخنت حکومــت جنیــب از وی تقــدیر بعمــل آورده رتبــه ســرت جنرالــی را  
خباطر معلومات مزید   ( 47. گیردبرایش عطا منود تا باشد که ملیشه های  دوستم در کنار وی قرار ب              

 افغا�ـستان در طلـسم دائـره        –حتلیـل واقعـات سیاسـی عبداحلمیـد مبـارز           : به ایـن مأخـذ رجـوع شـود          
ــاز گــشت ســپاهیان       ــستان پــس از ب ــألیف دکتــور ســید عبــدا کــاظم؛ افغا� شــیطا�ی مــصیبت ت

  )1998شوروی تالیف پروفیسور قارییف ترمجه  عزیز اریا�فرچاپ 
در ) پاکستان(غم ا�گیز این ملت از مهان شب ظلما�ی ای که دست مصیبت داستان   

. راولپندی رقم زده بود در مدت زیاده تر از ده سال اریکه قدرت این طلسم مصیبت دوام  پیدا کرد 
که ماجرای سردرگمی ها و مصیبت های هولناک این دوران فاجعه بار در فصل های آینده ارجاع 

 خواهد
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همقسمت دواز  
 

  در جنوب آسیا معامله گریها پاکستان �قطه شروع
 

  : پاکستان بازیگر مکار در بازی بزرگ سیاسی با افغا�ستان در زمان حکومت جماهدین 
 

قسمیکه در اولـین خبـش از ایـن سلـسله پژوهـشها در مـورد  تـشکیل دولـت پاکـستان از بطـن                          
رائه گردیده است اما باوجود آن بـد خنواهـد بـود       هندوستان به حترک ا�گلیسیها مطالب مفصل ا      



 149

 و فـساد را کـه ما�نـد  امـراض سـرطا�ی یـک                باز هم یکبار دیگر چهـره مکـار ایـن کـشور پـر از توطئـه                
  : آسیا را متأثر گردا�ید است پرداخته شودقسمت عظیمی از بد�ه قاره 

 
، در  "بازی بزرگ "و پیشربد   سقوط امپراتوری بریتا�یا در �یمه قاره هند، ایجاد دولت پاکستان             

مفهوم بازی بزرگ ا�گلیسها، استفاده     . استخبارات ا�گلیسها تاریخی بیش از دوصد سال دارد       
. از سیاست خاص حتت پوشش احساسات مذهبی و دینی در دشتهای سوزان آسیای مرکـزی بـود                

بریتـا�وی در زمـان      دفـرت عربـی اداره هنـد         –بازی بزرگ توسط کمپنی هند شرقی بریتا�یا و جا�شین آن           
توسـط الر�ـس عربـی کـاوش و عیـب جـویی شـده و خطـوط عمـده آن                     " بعدا. جیمزمیل طراحی شد  

   48.طراحی و پیش بینی گردید
" خـود جـسورا�ه حمافظـت کـرده و کـامال          " بـازی بـزرگ   "بریتا�یـا از    « �ویسنده عالوه میکند کـه      

کلیــد « ا�گلیــسها کــه افغا�ــستان را .حمتــاط بــود تــا پــای ایــاالت متحــده آمریکــا وارد صــحنه �ــشود
  . �امیده بود�د، آ�را راهی بسوی آسیای مرکزی میدا�ستند» آسیا

 
 روزولت رئیس مجهـور آمریکـا، بـا جتربـه تـرین مـشاور �ظـامی خـود پاتریـک                     1943در سال   

هــورلی را بــرای دریافــت و درک آ�کــه چگو�ــه میتــوان افغا�ــستان را بــه جهــان فاقــد اســتعماربعد از  
وینسنت چرچل خنست وزیـر ا�گلـستان از ایـن اقـدام بـه ا�ـدازه ای                 . پیوست، به کابل فرستاد   جنگ  
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اداره اسـتخبارات  . بـه امریکایـان خوا�ـد   " سـرزمین ا�کـار شـده   "متعجب شده بـود کـه افغا�ـستان را         
  .  تا از رسیدن جنرال امریکایی به افغا�ستان جلوگیری منایندریتا�یا دست به هر گو�ه تالش زدب

 
رتین یکـی از بـزرگ    .  افـزایش یافـت    1979الشها برای بی ثبات ساخنت اوضاع در سال         ت

امریکـا در آ�زمـان تـشنه       . ی کـشا�یدن پـای امریکـا بـه منطقـه بـود            ا-ای-ای و سـی   -اس-اهداف ای 
ا�گلیسها با استفاده از متامی امکا�ـات  . ا�تقام از احتاد شوروی برای شکست خویش در ویتنام بود       

 بـه بـزرگرتین مرکـز و        )ظـاهراً (امریکایـان و سـعودی هـا توا�ـستند تـا پاکـستان را             خویش و بـه کمـک       
 بــه  راپاکــستان. یگا�ــه پرورشــگاه مطمــئن تنــدروان اســالمی در سراســر جهــان مبــدل ســاز�د  

اهـداف فقـط بـرای      متـام اینهمـه مهـه       پیگیـری   . �ـد یدا�ژا�دارم منطقه علیه افغا�ـستان مبـدل گرد       
یـک گـام جلـوتر    " بسوی آسیای میا�ه بوده و بـه اصـطالح   جدید استعمارگران حرکت و پیشروی  

چنا�چه حوصله دولت پاکستان برای رسیدن به دشت های فراخ ، بازار های با کیفیت . (بود" آمدن
ــک گــروه          ــاد ی ــستان در ســاهلای جه ــق افغا� ــو، باوجودیکــه از طری ــای آم ــسوی دری ــاب آ� ــابع � و من

مـشهور تـرین آن مجعـه مننگـا�ی اسـت تربیـه و جهـت        ازعناصر ضد تاجکستان و ازبکستان را کـه    
فعالیتــهای ختربیگرا�ــه ظــاهرًا از ادرس اســالم کــه مهیــشه  پاکــستان از آن منحیــث ســرپوش و ســپر  

دفاعی خود استفاده �ا جایز می مناید ، ارسال داشت که باعث یـک سلـسله بـی �ظمـی هـا در دولتـین                          
روی گردیـد تاجکـستان کـه بیـشرت بـا منـاطق       تاجکستان و ازبیکستان مهزمـان بـا فـرو پاشـی شـو        

 متأثر شده یک تعداد زیاد اهـداف توسـط عمـال            زیاده تر حبران زده افغا�ستان هم سرحد بود از این امر        
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زیــرا موجودیــت �یــزار هــا و پــیچ و تــاب  «پاکــستا�ی و عیــادی افغــان آن مــورد ختریــب قــرار گرفــت  
ان در مناطق کندزو بدخـشان موجودیـت و         ست مناطق سرحدی بین افغا�ستان و تاجک      خوردکیها در 

 در �تیجه این فعل وا�فعاالت که از طـرف پاکـستا�یها            49»موجب  رخنه به آن کشور را آسان میساخت        
ریـان آن اکثـرًا جماهـدان افغـان بود�ـد باعـث آن شـد کـه منـاطق آشـوب زده در داخـل               جماداره میشد و    

 قرار گیرد و این چیزی بود که پاکستان از وقـت             تاجکستان آماج محله های هوایی و زمینی روسیه         
�تیجه آن شد که سیلی از مهاجرین جدید از تاجکستان به افغا�ـستان و از               . آن را پیش بینی کرده بود       

 افغا�ـستان     آن عده از مهاجرین  تاجکـستا�ی کـه بـه            50.طریق کوههای چرتال به پاکستان سرازیر شود      
 پاکــستان محــالت  ،ر دام  پاکــستا�یها گیــر آمد�ــد کــه توســط آهنــا  پاکــستان ســرازیر شــده بود�ــد د و

ختربگرا�ه خود را در آ�ـسوی دریـای آمـو رد یـابی کرد�ـد و �قـاط ضـعیف را اولـرت مـورد محلـه هـای                             
   51. موشکی قرار داد�د

�زد من چنـدین �ـوع محـالت   بـر شـورویها              «جنرال اخرتدر کتاب تلک خرس  اذعان میدارد که          
 خود آ�ان موجود بودو خنستین  اقدام  عبارت از مداخالت جتربوی مـا از طریـق گـسرتش                     در قلمرو   

تبلیغات در آ�سوی  مرز بـود  تـا بدینگو�ـه  مـردم آن �احیـه  گرویـده فعالیتـهای ختریبـی و اقـدامات                  
التـی را بـراه     داخـل  افغا�ـستان  بـر خـاک شـوروی مح            سـپس مـن میتوا�ـستم  کـه از           . باملثل  ما گـردد    

و قدم سومی این بـود  تـا گروپهـای    . داخته و یا اینکه قایقها و کشتی های آهنا را غرق دریا سازیم             ا�
مسلحی  از دریا عبور  و بدا�سوی مرز شوروی  به محالت راکتـی  �ـصب ماینـهای زمینـی ، ختریـب راه                       

اساسـی سـی   یکی دیگـر از مهـره هـای    ( د ، که در این امر ویلیام کیسی�آهن  و کمینگیریها بپرداز  
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ارسال داشنت کتاهبا را �یـز جتـویز کـرد ومـن در زمینـه بـا یـک             )آی  آ فعال در مورد سبوتاژهای فرا مرزی        
   » 52.متخصص سی ای آ مذاکراتی  اجنام دادم 

بدین ترتیب پاکستا�ی ها   پیش از آ�که افغا�ستان را هضم کنند میخواسـتند آسـیای میا�ـه را             
 رفت ، زیرا در آجنا دولتمردا�ـی وجـود داشـتند کـه بـا حوصـله و ظرافـت                     ببلعند ولی تیر شان به خطا     

رده قبل از آن که آب از کاسه سر ز�ـد اوضـاع   ی واپس اعتماد مردم را خبود جلب ک   سیاسی و هوشیار  
کـشور هـای آسـیای    و احوال  کشور های خود را حتت مـدیریت سـامل در آورد�ـد و حـاال مـی بینـیم کـه          

چـون ایـن پـالن پاکـستا�ی هـا و شـرکای هـم               . شـگوفایی بـسر مـی بر�ـد       ت و   وسطی در هنایت �عمـ    
کامی توام شد کوشش منـود تـا از یـک چـال        در مورد آسیای میا�ه به �ا     ) ا�گلیس و امریکا  (عقیده اش   

ر از طریــق حــامیلین صــلح و جتــارت بــه رهــربی �ــصر ا بــابر گــروه  جدیــدی اســتفاده منــوده و اینبــا
وان الریهای امتعه پاکستا�ی بدون اینکه متوجه اجـازه حکومـت افغا�ـستان             طالبان را جمهز و با یک کار      

  ترا�زیـت  ه موافقـت قبلـی کـشور عبـور دهنـد     ن املللی ایجاب میکند تا کاال های ترا�زیتـی بـه  که عرف بی 
شود، بطور مسلح از طریق شاهراه چمن، کندها و هرات  از طریق تورغندی به ترکمنستان برسا�د و                  

ستان را از وجود حکومت برهان الدین ربا�ی به اصطالح خود شـان پـاک سـازی مناینـد               در ضمن افغا�  
که این کاروان در داخل افغا�ستان اماج محالت سخت دولت قرار گرفت که بآلخره منجر به جنگ   

بـه تفـصیل  حبثـی       های تباه کن بین طالبان و دولت برهان الدین ربا�ی گشت کـه مـا در جـایش از آن                     
در مـسلم ایـن اسـت کـه بعـد از زد و خـورد هـای زیـاد طالبـان اریکـه قـدرت را                           و ق  . خواهیم داشت 
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بدست گرفتند و سرحدات بین ازبکستان و تاجکستان با افغا�ستان تا ختم اریکـه طالبـان بـسته                  
  .  ما�د و به این ترتیب چند کشور دیگر از حیله ها و ترفند هایی مکارا�ه پاکستان ایمن شد�د

چنا�چه احزاب تنـدرو اسـالمی پاکـستان        « :اله به ادامه موضوع می پردازد     سپس �ویسنده مق  
ــم �ظــامی جنــرال ضــیا احلــق مهیــشه شــعار میداد�ــد کــه     ــای آمــو بنــام   "و رژی مــا ســرحدی را الــی دری

 به تصمیم رئیس مجهور ایـاالت متحـده رو�الـد ریگـن             1989در جنوری   ". افغا�ستان منیشناسیم 
 و پنجاه هـزار �فـری بـرای جنـگ علیـه شـوروی و افغا�ـستان تـشکیل                قرار بود یک �یروی �ظامی یکصد     

 از ایــن 1989بــاالخره بعــد از خــروج �یروهــای �ظــامی شــوروی از افغا�ــستان، در فــربوری   . شــود
�یروی جنگی ساخته ا�گلیس، پاکستان، امریکا و عربـستان سـعودی چـه اسـتفاده بعمـل آمـده                   

  میتوا�ست؟ 
 

منطقـــه را داشـــت، توا�ـــست از ایـــن جنـــگ منفعـــت      پاکـــستان کـــه حیثیـــت ژا�ـــدارم در    
اداره اسـتخبارات پاکـستان دسـت بـاز         . چشمگیری تا به دستیابی به اسلحه اتـومی کـسب منایـد           

آهسته به اشاره ا�گلیسها در پیشربد اهداف بعدی خود از امریکایـان فاصـله              -پیدا کرده و آهسته   
ــد ــستا    . گرفتن ــاتی در افغا� ــی ثب ــرین عوامــل ب ــوذ شــبکه هــای اســتخباراتی   یکــی از عمــده ت ن، �ف

پاکستا�ی درمیان دسته های جماهدین بود، که باعث بـروز جنگهـای خـو�ین در کابـل، از بـین رفـنت                      
و اختالفات قومی، لـسا�ی، مـذهبی       ) هوایی و زمینی  (متامی سیستمهای �ظامی و دفاعی قوای مسلح        

، مـذهبی  ) کها، پشتوهنا و غیرهدسته بندی جماهدین بنام تاج(با افزایش اختالفات قومی  . گردید
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و بـا اسـتفاده از فرمـول کهنـه ا�گلیـسها، کـشور ویـران گردیـده و بـه مرکـز                       ) شیعه ها و سنی هـا     (
در ایـــن مهـــه تغییـــرات، امریکایـــان از مـــسائل عمـــده دور  . مبـــدل شـــد) مـــسلخ ا�ـــساهنا(وحـــشت 

  . �گهداشته شده بود�د
 

�نشسته، شبکه های خمـصوص امریکـا در        اما هنادهای استخباراتی امریکا دست زیر االشه        
پاکستان به آماده ساخنت تدارکات بعدی علیه روسیه، چین، ایران، هند و بعضی کشورهای دیگر               
جهان آغاز منوده، دست به یک سلسله فعالیتهای جدید حمرما�ه دور از �ظر پاکستا�یها و ا�گلیسها،                

طرح ایجاد جنبش طالبـان بـه مـشوره و ابتکـار       . اما ظاهرًا بشکل تاکتیکی در مشوره با ایشان، زد�د        
پاکستان صورت گرفت و بعدًا جهت تکمیل بودجـه مـالی در ایـن پـروژه، پـای ا�گلـیس، امریکـا                   

  . وعربستان سعودی کشا�یده شد
 

در اینجـا   . ا�گلیسها توا�ستند پاکستا�یها را در بعضی مـوارد علیـه امریکـا اسـتفاده مناینـد               
ای امریکــایی در کراچــی یــا محلــه بــه ســفارختا�ه ایــاالت متحــده در پاکــستان  میتــوان از تــرور دیپلوماهتــ

روابط �زدیک امریکا با هندوستان، پالهنای بل کلینتون در مورد ایجاد یک پایگاه �ظامی در            . �امربد
ــین امریکــا و پاکــستان       ــه افــزایش �ارضــایتی هــا ب منطقــه کشمیرپاکــستان و بعــضی مــسایل دیگــر ب

 پاکــستان از طالبــان در افغا�ــستان بــر ضــد منــافع امریکــا در منطقــه، ضــربه محایــت جــدی. اجنامیــد
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 از اقـدامات    1996در حالیکه قبال امریکاییها در سـال        . دیگری بود به روابط میان این دوکشور      
  . اسالم آباد جهت به قدرت رسا�یدن طالبان در کابل محایت کرده بود�د

 
ی افغا�ستان از دید پاکستان �گاه منوده بـود،          سال در اغلب موارد بسو     20امریکا بیش از    

اما امروز پاکستان در قبال افغا�ستان بـا امریکـا موافـق �یـست، در حالیکـه مهزمـان یکـی از متحـدین                        
خامن الربایـت وزیـر امـور خارجـه اسـبق امریکـا در              . اسرتاتیژیک امریکا در منطقه �یز حمسوب میشود      

در مهـان سـال وزارت خارجـه ایـاالت          .  خوا�ـده بـود    "سرچشمه تروریـزم  " پاکستان را    2000سال  
حـامی  "متحده در گزارش ساال�ه اش در مورد تروریـزم در جهـان، پاکـستان را از مجلـه کـشورهای                    

در اوایـل سـال     . اعالم منود، اما پاکستان با اظهارات امریکاییها هرگـز موافـق �بـوده اسـت              " تروریزم
را " ســیا"ا بــابر ســازمان اســتخباراتی امریکــا رپاکــستان �ــصی) کــشور(یــر امــور داخلــه  وز2000

" فرا�ــشرت پــست"براســاس گــزارش روز�امــه چــاپ پــشاور . مــسوول گــسرتش تروریــزم خوا�ــد
سازمان سیا خود تروریزم را در منطقه رشـد داد و اکنـون   : "، او گفت2000 می سال 5مشاره  

مه بن الدن علیه شوروی استفاده از اعراب بنیادگرا ما�ند اسا" سیا. "برای آن اشک متساح میریزد   
�صیرا اهتامـات امریکـا مبنـی       ". کرد و حال با برآورده شدن اهدافش، آهنا را تروریست می خوا�د           

" مـسئله بـن الدن    "بر محایت پاکستان از تروریزم را بی اساس خوا�ده و از امریکا خواست تا برای حـل                  
  . مستقیمًا با طالبان مذاکره مناید
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 حـین سـفرش بـه       2000 مـی سـال      16مشرف رئیس مجهـور پاکـستان بتـاریخ         جنرال پرویز   
ترکمنستان گفته بود، که کشورش سعی دارد تا حبـران افغا�ـستان را از طریـق مـذاکره و صـلح حـل                       

هــم اکنــون گفتگوهــا بــا مقامــات طالبــان در مــورد تــشکیل حکومــت   : "او گفتــه بــود. منایــد
وی اظهــار ".  گروههــای افغــا�ی جریــان دار�ــد فراگیــر در افغا�ــستان بــا مــشارکت مهــه جا�بــه 

  . امیدواری منوده بود که این راه حل را مردم افغا�ستان خواهند پذیرفت
 

آیا این اظهارات و پالهنای پاکستان در مورد افغا�ستان از طرف ا�گلیسها طرحریزی شده 
  ؟ تا حبال خربی �یست" حکومت فراگیر"بود�د و یا از طرف امریکاییها؟ اما از 

 
، والدیمیـر پـوتین رئـیس مجهـوری         2000در �شست سران گروه هشت در جوالی سال         

در مبارزه علیه تروریزم بین املللی الزم �یست که ما�ند کبک سرخود را زیـر بـرف       : "روسیه گفته بود  
بدترین عمـل آ�ـست کـه بـا پرداخـت پـول بـه تروریـستان،                 . کنیم و تصور مناییم که هتدیدی وجود �دارد       

  ". اییم تا آهنا را خبریم چو�که در آ�صورت آهنا بی پرواتر خواهند شدسعی من
 

. و مـا دیـدیم کـه امریکــا پاکـستان را بـا پـول خریــده و از تروریـستان در خـاک اش محایـت منــود         
 در قبـال اوضـاع افغا�ـستان بـی پـروا            – امریکـا    –اکنون پاکستان درمقابـل متحـد اسـرتاتیژیک خـویش           
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دامات خودسرا�ه علیه افغا�ستان و مردمش و علیه حـضور �ظـامی امریکـا در               گردیده و از اجنام اق    
  . افغا�ستان و منطقه دریغ خنواهد منود

53رو.فارسی
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 قسمت سیزدهم
 

 
  در آخرین حربه استعمار گران برای بی ثباتی ایطالبان ملعبۀ

 منطقه و جهان
 

 
جهـــا�ی ، یکـــی از برجـــسته تـــرین بازیهـــای  پـــس از جنـــگ اول 1899  از ســـال ا�گلـــیسدولـــت

  و سایر کشور های �وشناخته �فـت خیـز  ایران و عراق 54.امپریالیستی قابل تصور خویش را آغاز کرد        
از . از مجله اهدافی بود�د که دولت های غربـی خبـصوص ا�گـستان بـدان �یازمنـدی مـربم داشـت                      

خود وجـود داشـت دیـواری بـرای مـداخالت      جا�ب دیگر  امپراتوری عثما�ی که تا آن زمان بقدرت   
کشور های غربی در ساحات حریم کشور های اسالمی بود خمصوصًا عربستان که در آن ثابـت شـده                   

بود، بعد از تکزاز و پنـسلوا�یا و بـاکو دارای غنـی تـرین منـابع �فتـی در جهـان میباشـد  حتـت قیمومیـت             
شــینهای خبــار کــشتی هــای کــه بــه �فــت   خالفــت عثمــا�ی بــود و از جــا�بی مــوج عظیمــی از حرکــت ما 

حرکت میکنند و ماشین های که دارای احرتاق داخلی هستند مهه  به �فت �یازداشـتند و ضـرورت                   
احساس میشد تا بریتا�یا که تا آ�وقت کشور هندوستان و بعضی مناطق دیگر را در شرق آسیا زیر                 
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روی ایـن اصـل   . ختیـار داشـته باشـد    کنرتول داشت این فرآورده مهـم ممـد صـنایع را بـرای مهـیش در ا               
بریتا�یا بازی جدیدی را با جهان اسـالم در قالـب جا�بـداری از مـسلملنان شـروع کـرد و خبـاطر جنـات                     
مرکز جتمع مسلما�ان از سلطه ترکان عثما�ی دست بکـار شـد و ایـن بـازی بـزرگ را بـا سـاقط سـاخنت                          

ــا شــناخ      ــد و � ــره جدی ــدرت رســا�یدن دو چه ــه ق ــا�ی و ب ــن    دولــت عثم ــای حممــد ب ــروز، بنامه ــا آ� ته ت
بـا  « عبدالوهاب و حممد بن سعود را در یک جو، جدیدسیاسی و مذهبی رویکار آورد�د که قبل بر آن                 

را�دن فرا�سه از شرق میا�ه ، میبایست بریتا�یا مهزمان با سه قدرت جهـا�ی آ�ـروز دسـت و  پنجـه �ـرم                 
 با بر�امه کشیدن خط آهـن از بـرلین تـا بغـداد              روسیه با توجه جبا�ب مشال و شرق و املا�ی ها         . میکرد

خود ا�گلـیس هندوسـتان را کـه �یمـی         .   گسرتش بدهند  ابود�د تا اریکه خود را به آن سرزمینه       
" لـرد کرومـر   "از قلمرو پاکستان و بنگله دیش است با ایجاد کامپا�ی شرقی در دست خود داشـت               

ز آسـیا و قـسمتی از اروپـای شـرقی را بـه تـسلط            �یمـی ا    قبضه کرده بود و ترکان عثمـا�ی         کا�ال سویز را  
  55. خود داشت و ا�گلیس در افغا�ستان و ایران آ�زمان �یز دارای �یروی موثر بود

خنستین گام برای رسیدن به هدف سیاسـی و اقتـصادی خـود،  برتا�یـا �یـاز منـد بـه حتـت                     
روایی م بر میگیرد و حتت حکتأثیر داشنت مناطق �فت خیز شبه جزیره عربستان که عراق را �یز در        

ترکان عثما�ی اداره میشود را در �ظـر داشـت ، دو چهـره ایراکـه در قبـل از آن �ـام بـردیم جتهیـز و مـسلح                
 ایجـاد  وهابیـت کـه تـا ا�وقـت             را بـا ایجـاد رخنـه در          اولی را با صالح سیاسی و دومـی       . گردا�ید  

اب بود و این دو را بـه ترتیبـی داخـل کـار              موجود �بود و با�ی آن قسمیکه گفته شد حممد بن عبدالوه          
زار سیاست و مذهب گردا�ید که آرائ و افکـار منطقـه را بـر علیـه ترکهـا شـورا�ید و بـاالخره ایـن                          
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حرکتها منجر به سقوط دولت عثما�ی که چندین صد سال  به اریکه قدرت در دایره �فوذ اسالم بود�ـد           
ز سیاسـت جـدا مـی سـاز�د زمینـه سـازیها صـورت               به سقوط مواجـه سـاختند و بنـام اینکـه دیـن را ا              

گرفت  تا مصطفی کمال به  ترکیه موجوده �ظام دولت ترکیه را قائم و از سایر مناطق �ظیر عربستان                    
وقتی ا�گلیسها از این رخنه ا�داری از طریق ظـا هـرًا طرفـداری              . سعودی و عراق  عقب �شستند     

 �یرو های مـذهبی هندوسـتان از طریـق �زدیکـی خـود             مسلما�ان  زمینه ای را ایجاد کرد که توا�ست با         
این درست در آن وقتی طرح ریزی شده بود کـه امـان ا خـان شـاه     . شان را دریک مشیمه قرار دهند  

توجـه  « افغان به استقالل سیاسی کشورش افغا�ستان در ختم دهه دوم قرن بیـستم �ایـل گردیـد کـه                   
ــز خالفــت      ــک مرک ــرای ایجــاد ی ــد را ب ــسلما�ان هن ــر ا�گیخــت م ــز شــهزاده  56»�واســالمی ب ــبال �ی  ق

کـه مهزمـان بـا جنـگ عمـومی اول بـود در زمـان                " هنتنـگ و �یـدر مـایر        "مهندراپرتاب با یـک هیئتـی بنـام       
سالطنت امیر  حبیب ا خان به کابل  اعزام شده بود�ـد کـه کـاری را در سـاحه سیاسـت پـیش بـرده                           

  .�توا�ستند
تا�یا با حممـد بـن سـعود شـاه تـازه بـه قـدرت رسـیده عربـستان بـا           لذا ایجاد پیو�د بلند مدت بری       

ــد     ــن عب ــد ب ــربی حمم ــابی بره ــبش وه ــد  جن ــرار گردی ــن  ع . الوهاب برق ــد ب ــد  حمم ــدالوهاب متول ب
ــان  هــای      1703 ــودو بــاش داشــت و بیاب ــرین �داشــت و در شــهر هــای خمتلــف ب کــه اقامتگــاه دی

 و ترکیه و ایران را در�وردیده بود، و بـا ذهـن تیـز           عربستان را تا بصره و مدینه و االقصا و دمشق و بصره           
و هوش سرشـاری کـه داشـت توا�ـست از طـرف دسـتگاه ضـد جاسوسـی ا�گلـیس بـه ترتیبـی                  

« بـه قـول  روبـرت دریفـوس         . 57حتت تربیه گرفته شود که خود �یز تا آخر های کـار متوجـه آن �ـشود                
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ایـد خـود را از قیـد هرآ�چـه اسـالم در             اوبا ا�گیخنت جهاد اسـالمی پرخـاش میکـرد کـه مـسلما�ان ب             
ایـن جنـبش   . آموخته ا�د رها سازد) ص(یکهزار سال پیش بعد از وفات پیغمرب اسالم  حضرت حممد    

بـود خـود را �ـسخه ی قـرن     ) شـریک سـابقه اش  (احیا گر با هواداران مـشتاق کـه حممـد بـن الـسعود        
ر زمینهای اطراف اقـدام میکـرد        هجدمهی پیامرب اسالم میدا�ست و برای گسرتش اسالم به فتح س          

عبـدالوهاب و ابـن سـعود و هـوا داران     . و ایمان تازه اسالمی خویش را در متصرفاتش حتمیـل میکـرد        
دگـر  (شان  برای حتمیل عقاید خود  شـیوه زشـت کـشتار کـسا�یرا کـه بـا ا�دیـشه شـان موافـق �بـود                            

علـــق بـــه خمالفـــان را �ـــابود آهنـــا شـــهر هـــا زیارتگاههـــا و مـــساجد مت. اجنـــام میداد�ـــد) ا�دیـــشان
  58.میکرد�د
در هندوستان بعد از اینکه پاکـستان از بد�ـه اصـلی هندوسـتان جـدا شـد و یـک قـسمت از                          

اراضی متعلقه افغا�ستان را �یز بریتا�یه  از کیسه خلیفه به پاکستان خبشید از قاعد اعظـم حممـد علـی                     
 دفاع منود�د و مکـاتبی را در پاکـستان ایجـاد            جناح تا مولوی قاضی حسین امحد و غیره از این ارزشها          

 سر از عرصه سیاست کشید�د و خطوط منظم �ظامی را ایجـاد کرد�ـد               د�د که بعد ها بنام طالبان       کر
و حتی یک کشور مستقل را که با بزرگرتین ابر قدرت جها�ی در زمان جنگ سرد جنگیده بـود و                    

 اشغال کرد�د و چنـدین سـال پاکـستا�ی          و عوام فریبی  یرآ�را �ابود کرده بودبه زور و خدعه و �یر�گ و تزو          
و خـود �یـز بعـضًا در        .ها بنام طالبان افغان در افغا�ستان به اصـطالح آسـیاهبای خـو�را بـراه ا�داختنـد                

ــده و خــورد و مخیــر گردید�ــد    محــالت طالبــان بــه مــزار  .(میــان چرخهــای ایــن آســیاب گیــر ما�
  )شریف
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 مایه که تازه از جنگ اخیرُ رسـته  بـود توسـط �یـرو هـای                  افغا�ستان که کشور فقیر بیچاره و بی      
جنگ افروزبه جنگ دیگـری کـشا�یده شـد کـه امـروز مهـه د�یـا در دور و اکنـاف کـشور مـا مـسلط                            

هرگز صلح و   . هستند و  اما چیزی که در افغا�ستان تا هنوز مسلط �یست  صلح و امنیت است                  
 سـال   174این کـشور مبـدت  بیـشرت از          «ا کند چرا که   امنیت در این کشور مایه و پایه ای �توا�ست پید         

بعنوان �زدیـک تـرین  راه بـه آهبـای گـرم  حبـر هنـد  مـورد طمـع روسـها قـرار                        )1989 تا 1815از(
قرار ) ا�گلیس ها و سایرین     (داشت و در دوران جنگ سرد  بعنوان منطقه ای حساس  مورد توجه               

ای این سرزمین و بر روی �عش فرز�دان مظلوم آن          گرفته  و آخرین �ربد  دوران جنگ سرد بر ویرا�ه ه           
در این جنگ  گرچه جماهدین  بنمایندگی از مردم  خود می رزمید�د   ولـی                  . صورت گرفت   

جویبار خون گرمی  که جاری شد  بدون آ�که مردم افغا�ستان  از آن سودی بربد ، در دریـای منـافع                       
شد  ویرا�ه ای که گورستان کمـو�یزم را �یـز در            افغا�ستان به ویرا�ه کشیده     . دیگران  سرازیر شد     

غربی هـا کـه     .  خود  جای داد و سپس گورستان کسا�ی شد که شوروی سابق را از پا در آورد�د                
در مرحله اول پشتیبان خنسین جهاد  افغا�ستان بود�د ، با فروپاشی شوروی و ختم جنگ سرد  بدون                   

»  شده از جنگ  و ملـت خبـون غنـوده آن  کـرده باشـد                 ا�که احساس مسئولیتی در برابر این کشور ویران       
مــا در فــوق ریــشه هــای عمیــق و تــاریخی ایــن .  دو دســته ایــن کــشور را بــه پاکــستان تــسلیم منود�ــد 59؛

حرکت را که به حممد بن عبدالوهاب میرسد از البالی آثـار پژوهـشگران  عرضـه داشـتیم و ایـن را                       
میباشـد و یـا اینکـه در عقـب در     ) ج(ی دیـن اسـالم و کلمـه ا    �یز فهمیدیم که منظور از پاکـستان احیـا    

لـذا پاکـستان کـه      . های باشکوه قصر های اسالم آباد تبا�ی و روابط دیرینه با ا�گلـیس وجـود دارد                 
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ملحــوظ ایجــاد آن مهچــون آفتــاب روشــن اســت خبــاطر ایجــاد تــرس و رب و ایجــاد و صــدور تروریــزم 
گر این مسئله منیبود و پاکـستان واقعـًا وفـادار بـا دیـن اسـالم و          ا. توسط با�یان آن ایجاد شده است       

معتقد راسخ عقیده میبود باید از کتله های متشکل جماهدین افغا�ستان که صادقا�ه جلو ارتـش سـرخ                   
ولـی دیـدیم کـه در ایـن بـازی تقـال و فریـب        . را گرفتند یک پیکر متحد و پر قـدرت ایجـاد میکرد�ـد       

 پاکـستان دقیقـًا مـورد مطالعـه قـرار گیـرد در آن از هـزاران فرقـه                    اگـر . مهخوا�ی داشـته اسـت      
  . مذهبی وجود دارد که هر کدام شان خبون مهدگرشان تشنه هستند 

این بود فشرده  فعل و ا�فعاالتیکه پاکستان بر مبنای آن ایجاد شد و بر بنیاد آن استوار اسـت و                       
دان  پاکــستان و صــاحبان ا�گلیــسی آن بــا دکتــورین آن بــه پــیش میــرود ولــی یــک چیــز را دولــت مــر  

  .فراموش �کنند که  افغا�ستان مهواره گورستان یورش گران و استیالچیان بوده است
 از این حبث میگذریم و بعد از این سلسله پژوهش هایی را در مورد ایجـاد دولـت اسـرائیل       

 مـی   اهت �یـست     بـی شـب    �فعـاالت سیاسـی  بـا پاکـستان        ین قـدس شـریف کـه از اثـر فعـل و ا             در سر زم  
 پردازیم 
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 خبش دوم

 قسمت چهاردهم
  ؟ اسرائلیاقدس سرزمین فلسطین 

 
  ):بیت املقدس (تاریخ قدس شریف

  
 کیلو مرت مربـع  در سـاحل شـرقی            27000سرزمینی  به وسعت  قریب        Palestineفلسطین  

 وطـربی  45 الـذهب،ص  سـفر تکـوین و مـروج   (  در متون اسالمی و 60.دریای مدیرتا�ه موقعیت دارد    
را فرمـود  کـه از کـشور منـرود  بـزمین مقـدس       ) ع(خدای عزو جـل  ابـراهیم   « آمده است   ) 171،ص  

، پس ابراهیم و ز�ش  ساره  دخرت خاران بن �ـاحور عمـویش               )حلب و سوریه و لبنان و اردن      (شام رود   
مد�ـد   وده بـود  فـرود آ  که خدا فرم)  شریفقدس(و لوط بن خاران  هجرت منود�د  و در زمین فلسطین            

آ�گاه ابراهیم به لوط گفت  خدای متعال مـال و مواشـی   . و ثروت ابراهیم  و لوط زیاد گردید      
رو و آجنـا فـرود      » عمـوره «و  » سـدوم «و در دو شـهر      را زیاد کرده  است  پـس تـو از اینجـا منتقـل شـو                    

گاه آمسـان خـواهم     و سپس خداو�د بوی وحی کـرد کـه مـن فرز�ـدان تـرا بـه  بـشمارۀ سـتار                     ...آی
افزود و ساره کنیزی داشت که هاجر �ام داشت آ�را به ابراهیم خبشید و هاجر ازابراهیم بـاردار شـد                    

پس ابـراهیم  . را بزاد و ابراهیم در آ�روز هشتاد وشش ساله بود و ساره بر او رشک برد                  61و امساعیل   
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و خـدا اسـحق   ....و. ن دو جـدا کـرد  هاجر و امساعیل را  برداشت و به مکه آورد  و خـود را از آ         
دو قـوم عـرب و  بنـی اسـرائیل از     ) ع(   از مهین جـا از احفـاد ابـراهیم    62.بن ساره را به ابراهیم خبشید  

اوالده  های امساعیل و اسحق بوجود آمد�د از اوالده اسـحق پیغـامربان بنـی اسـرائیل  رویکـار آمـد و                        
حبساب ) ص( جد بزرگ پیغامرب اسالم حضرت حممد  امساعیل که در مکه مسکن گزین شده بود از        

  .است
قرآن در  سوره های خویش از ز�دگینامه ای پیغامیرا�ی �ظیر  آدم و �وح و ابراهیم و هـود  و                       

و اقوام بنی اسـرائیل و مبـارزات شـان در مقابـل        ) ع(صاحل و یعقوب و آل یعقوب یوسف و غیره با موسی            
 ورزیده است که کال قابل دقت میباشد کـه دقـت قـرآن در مـورد                  فرعون و سائرین به  تفصیل  صحبت       

پیامربان ماضی و �ا فرما�ی  اقـوام  و پیـروان شـان را و اینکـه از اثـر ایـن �افرمـا�ی هـا بـه چـه سر�وشـت                     
دهشت �اکی گرفتار شده ا�د و آ�ا�یکه به خدا گرویده ا�ـد و از مجلـه �یکوکـاران هـستند  بیـان                       

    63. اخالقیات و  وجدآهنای بشری تإثیری بس شگرفی را ایجاد میداردمفصلی دارد که در رشد
قبل از هجرت قوم خود ) ع(هبر حال در اینجا این موضوعات تثبیت میگردد؛ یکی ابراهیم   

به سرزمین منرود می زیسته است که خارج از حوزه فلیطین است دو اینکـه  فرز�ـدان ابـراهیم بعـد از                       
یـت املقـدس امـروزی      ه شد�د که مرکـز شـان شـهر  قـدس یـا ب              م پراگند هجرت در سرزمین های شا    

 از بیت املقدس  صادر میکند که از    سه از اثر �ا فرما�ی این قوم ابراهیم فرمان کوچ قوم خود را                . است  
سـوم اقـوام عـرب از اوالده  امساعیـل و     . اثر آن این قوم از سرزمین  هـای شـام خـارج سـاخته میـشو�د            

که در سرزمینهای شبه جزیـره عربـستان  کـه مرکـز آن در آن وقـت مکـه بـود و حیـره و                          هاجر میباشند   
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و از فرز�دان یعقوب بن ابراهیم و ساره قوم بنی اسرائیل ایجـاد میگـردد کـه پـدر                   . شام ساکن بود�د    
 میباشد که بعـدًا کلیـه پیغـامربان بنـی اسـرائیل  فرز�ـد اسـرائیل       ) ع(بزرگ این قوم یعقوب �بی پدر یوسف       

هلذا کشمکش بین این دو تبار بزرگ تـاریخی بـه چنـدین هـزار سـال                  . یکی از فرز�دان یعقوب میباشد      
قبل از میالد بر میگردد که بدون متون مذهبی عهد عتیق که آهنم از دست کاریها بدور منا�ده است   

�ـرا از هـر      آ  درسـت  تی تاریخ �توا�د چهره یک گـزارش        وق. کدام اسناد  موثق تاریخی و جود �دارد           
اما قرآن عظیم الشان کـه کتابیـست مبتنـی بـر وحـی و               .  مورد جتربه قرار دهد به روایات میپردازد       بعد

بقـره ، آل عمـران ، ا�یبـا و غیـره حبـث کـرده اسـت کـه بـرای مزیـد                      ( این واقعات را در سوره های خمتلفه        
  .   معلومات به تفاسیر مراجعه شود

 25 تا 20سفر تکوین آیه « شام ز�دگی میکرد و رفقا یعقوبی می افزاید که اسحق که در   
یا رفقه  دخرت بتوئیل  را به ز�ی گرفـت کـه از آن  فرز�ـد دوگـا�گی بنامهـای عیـصو و یعقـوب               » 

ــا پاشـــنه یعقـــوب بـــود  و او را یعقـــوب      زائیـــد عیـــصو پـــیش از یعقـــوب  بـــد�یا آمـــد و پاشـــنه عیـــصو بـ
ه یعقـوب فرمـود کـه بـه  حِّـران بـرود و �ـزد بـرادر         اسـحق بـ   . » 26 آیـه    25سفر تکوین بند    «.�امید�د

زیرا اسحق از عیصو بر یعقوب بـیم داشـت  و بـاو فرمـود  کـه از دخـرتان کنعا�یـان  زن                          . ابراهیم باشد   
سـپس اسـحق بـه یعقـوب گفـت  تـو             ...رفت  " البان"یعقوب به حران �زد خالوی خود       . �گیرد  

" فـدام "دایت خیر و برکـت داده اسـت  و او را فرمـود بـه                 پیغامرب خدائی و فرز�دان تو پیغامربان ا�د  خ        
البـان  » فدان قریه ایست   در جزیـره مراصـد  «یعقوب به فدام یافدان رفت . که جائیست در  شام رود       

لیا برایش روبیـل و مشعـان  و    . دخرت خود لیا را و سپس خواهر دیگر لیا راحیل را �یز به یعقوب داد                
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راحیـل در   » 32 آیـه    29سـفر تکـوین  بنـد        «فولون و دخرتی بنام  دینا زائید      الوی و یهودا و اشاجر و ز      
  .آوایل �ا زا بود و سپس دو فرز�د زائید بنام یوسف و بنیامین

ــای     ــد داشــت  بنامه ــوب دوازده فرز� ــل : یعق ــون –روبی ــودا – الوی – مشع - - شــاجر – یه
ه چطـور  یوسـف از کنعـان خـارج           و اینک .  و �فتالی  – آشرودان   – کاذ   – بنیامین   –یوسف  - -زفولون

و ( ساخته شد و به مصر آورده شد داستان آن در قرآن در سوره یوسف به تفـصیل آورده شـده اسـت                     
شاعران  و �وسـیندگان دوره هـای اسـالمی بـه رسـاله هـا و مثنـوی هـای دلکـش و شـیرینی از ایـن                             

رز�ـدان الوی بـن یعقـوب    از ف) ع( و موسـی  .)داستان پرداخته ا�د ما�ند ،جامی ،�ظـامی و دیگـران       
است که در مصر تولد  یافت و داستان آن  در چندین سوره از قرآن ذکر گردیـده و آشـاراتی بـه کـوه             

موسـی بـن    : 95 ؛ الکامـل ، ص،     270تـربی ،جلـد اول ، ص،        «.طور معراجگاه موسی �یز دارد    
 از  64» 48ص   مـرج الذهب،،جلـد لـول ،         20معـارف ،ص،  . عمران  بن قاهت  بن الوی  بـن یعقـوب             

  .فرز�دالن یعقوب که دوازده ا�د دوازده اسبات یا تیره بنی ایرائل بوجود آمد
  :داستان اشغالگریهای سر زمین قدس

  :برسی تاریخ فلسطین و عواملیکه در اشغال  این سر زمین دست یازیده ا�د
 و در  کیلومرت مربع مساحت25000سرزمین فلسطین که در قدیم کنعان �ام داشت دارای      

ــشورهای مــصر، ســوریه، اردن و لبنــان قــرار دارد          ســاحل شــرقی دریــای مدیرتا�ــه و در جمــاورت ک
ایـن منطقـه حمـل ظهـور پیـامربان          . فلسطین سرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هـوای معتـدل اسـت            .

بوده اسـت و از     ) ع(و حمل عبور و ز�دگا�ی حضرت ابراهیم      ) ع(موسی،  )ع(بزرگی چون عیسی  



 168

املقـدس قـدیم بـر        شهر اورشـلیم یـا بیـت      . �ظر موقعیت ژئوپلتیک �یز بسیار حساس و اسرتاتژیک است        
هائی بنا گردیده که با معبد یهوه بر باالی کوه مور یا قرار دار�د کـه بعـدًا اشـارات روشـنی از                         فراز ه 

املقـدس از   بیـت . ید  مشهور ترین سیاح جهان اسالم  ابن بطوطه �قل مفصلی داریـم           خاطرات وچشم  د   
ــان ــه       مکـ ــرب آن را احاطـ ــرق و غـ ــون از شـ ــوه زیتـ ــهیون و کـ ــوه صـ ــه کـ ــسطین اســـت کـ ــم فلـ ــای مهـ هـ
قسمیکه در فوق ذکـر گردیـد؛ تـاریخ پرمـاجرای فلـسطین بـا �ـام و یـاد ا�بیـاء سـلف آغـاز                      .ا�د  کرده
است که تا به    ) ع(ریخ ا�بیا در این منطقه امام پیغامربان حضرت  ابراهیم           که بنیان گذار تا   . شود  می

امروز در بین ملل و حنل خمصوصًا در شریعت اسالمی از روش ابراهیمی کـه روش پـاک و حنیـف بـوده                       
. است یاد  شده و منحیث یک ملت در تاریخ جوامع ا�ـسا�ی از آن قویـًا بـا اعتقـاد  پیـروی میگـردد                         

ــ  ــام  اب ــود و     ) ع(راهیم بعــد از � ــام حــضرت یعقــوب، اســرائیل ب ــام بــرده میــشود کــه � از حــضرت یعقــوب �
ا�د و در هنگـام       اسرائیل فرز�دان یعقوب هستند که حدود سیزده قرن قبل از میالد، مقتدر بوده              بنی

. کننــد اســرائیلیان مجعیــت ا�بــوهی پیــدا مــی ) ع(حکومــت فرعــون بــر مــصر و پــیش از ظهــور موســی 
اسـرائیل را از سـرزمین         پس از ورود یعقوب به مصر، حـضرت موسـی، قـوم بنـی              چهارصد و سی سال   

مصر برای بردن به ارض موعود، به حرکت درآورد که پیمودن این مسافت چهل سـال بطـول اجنامیـد و                     
چهـل روز از قـوم خـویش غایـب شـد تـا              ) ع(ای اتفاق افتاد؛ از مجله آ�کـه وقتـی موسـی            حوادث عدیده 

پرستی روی آورد�ـد کـه خبـاطر ایـن      ی هدایت مردم بیاورد، قوم وی دوباره به بت   الواح دهگا�ه را برا   
سـرگردان شـد�د و     ) وادی تیه یا سرزمین شبه جزیره سینا      (ها    �افرما�ی بود که چهل سال در بیابان      

 اسـرائیل کـه قـوم �ـا سـپاس و          -موسی در این دوران طوال�ی از هدایت قـوم فروگـذار �کـرد امـا بنـی                
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، یوشع جا�ـشین وی بـرای       )ع(پس از موسی  . د، بارها دست به طغیان و جتاوز زد�د       طغیا�گر بود� 
اسرائیل از اردن مهیا شد و پس از آ�که این قوم به شـهرهای جدیـد رسـید�د دسـت بـه                        عبور دادن بنی  

غارت و کشتار اهالی زد�د که پادشاه اورشلیم با شاهان پنج شهر دیگـر متحـد شـده و بـا یوشـع و                        
. اسـرائیل بـه دار آویختـه شـد�د       جنگید�د که مهگی شکست خورده و توسط بنی       اسرائیل    بنی

طـی چنـد   . اسـرائیل را مغلـوب سـاخت    اما قوم فلسطین در مقابـل آ�ـان مقاومـت کـرد و سـراجنام بنـی              
هــای فــراوان، ســراجنام  شــد امــا پــس از جنــگ  جنــگ خــو�ین قــوم فلــسطین مهــواره بــر آ�ــان پیــروز مــی  

 بــر شــهرها مــسلط شــد�د و در حــدود هــزار ســال پــیش از مــیالد،    اســرائیل قــدرت گرفتــه و  بنــی
املقدس یا خا�ـه خـدا را در          حضرت داود توا�ست اورشلیم را از دست فلسطینیان خارج کند و بیت           

 سال پیش 1100املقدس، حدود  بیت. آجنا بنا کند، که این بنا توسط حضرت سلیمان تکمیل شد        
حـضرت  .  سال پیش از میالد مسیح ساخته شـد        970و  ) ع(از بنای کعبه در مکه به دست ابراهیم       

رسد و به روایت اجنیل متـی،        اش به حضرت ابراهیم بنیا�گذار کعبه می        داود با چهارده �سل شجره    
شود و بـدین ترتیـب مکـه     اش به داود ختم می   پس از بیست و هشت �سل، شجره      ) ع(حضرت عیسی 

در عهـد حـضرت موسـی        .دان گردیـد  حـرم دوم موحـ    ) قـدس (حرم اول و مسجداالقـصی      ) کعبه(
کار گزارده شد که موسی را که طفلل چند روزه ای بـیش �بـود در                ) ع(توسط مادر موسی    ) تابوت(

ــاله خــود را در آن          ــدًا حــضرت موســی زره و مشــشیر و ک ــه بع ــد ک ــل افگن ــه رود �ی ــرار داد و ب آن ق
رت سلیمان �بی توسط    گذاشت و این جعبه که �زد یهودیان و مسلما�ان مقدس است در زمان حض             

و در هر زما�ه ای  هرکسی که آن  سرزمین را فتح میکرد تابوت به آهنـا تعلـق مـی                      . طال پوش گردید  
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ــرائیلیان           ــه اسـ ــدًا آن را بـ ــه بعـ ــت کـ ــرار داشـ ــز قـ ــالم �یـ ــزد اسـ ــباحی در �ـ ــد صـ ــه چنـ ــت کـ گرفـ
 بنـای  شد اما پس از تکمیل       تا زمان حضرت سلیمان در کوه صهیون �گهداری می         .برگردا�ید�د

سلیمان، چهل سـال سـلطنت کـرد و آرامـش را بـه قـدس                . املقدس تابوت را به قدس ا�تقال داد�د        بیت
حدود هفتصد و سی سـال      . اسرائیل آغاز شد    بازگردا�ید اما پس از او، دوباره ظلم و غارت بنی         

بلیـان را در  ای از آ�ـان را اسـیر کـرد و جبـای آهنـا با                پیش از میالد، خبت �صر به اسـرائیل تاخـت و عـده            
 پـیش از    586سرزمین اسرائیلیان اسـکان داد و دوبـاره کـشور یهـود در زمـان خبـت النـصر در سـال                       

اسـرائیل شـد، پادشـاهی     میالد مورد محله آشوریان قرار گرفت که منجر به احنطاط و اسارت بنـی        
لیمان را ویـران  یهود برا�داخته شد و مردم اسرائیل پراکنده یا اسیر بابل گشتند و مهامجین، معبد سـ     

تقریبــًا ( ســال پــیش از بنــای قــدس 480اســرائیل و قــوم یهــود بــه فلــسطین در  بــا ورود بنــی. ســاختند
به رهربی یوشع بن �ون این سرزمین روی خوشی �دیـده و تـا اکنـون                )  سال قبل از میالد مسیح     1300

هـود  پیـامربان بعـدی ی    . گـذرد هنـوز فلـسطین بـه آرامـش �گرائیـده اسـت                سـال مـی    3300که  
 و آ�ـان را بـه       شـاهد ویرا�ـی اورشـلیم و ر�ـج و اسـارت یهـود بود�ـد               ...  ارمیا، اشعیا، دا�یـال       : ما�ند

اسـارت  اسـرائیلیان و فـتح       قبـل از مـیالد بـه         530رسیدن �اجی بزرگ بشارت میداد�د  تـا اینکـه در            
اهنــای ط کــورش هخامنــشی پایــان داده شــده و اســرائیلیها دو بــاره پــس از گذشــت دور  بابــل توســ

آسایش اسرا�یلیان تا پایان دوره سلطنت داریوش       . متمادی واپس به سرزمین فلسطین باز گشتند      
قبــل از مــیالد آرامــش و ثبــات   323 مقــدو�ی در رســوم ادامــه داشــت کــه بــا کــشور کــشایی اســکند  

اســرائیلیها �یــز از بــین رفــت و اســرائیل آمــاج محــالت غارتگرا�ــه ســپاهیان اســکندر مقــدو�ی قــرار 
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  قبل میالد این سرزمین بدست رومیها افتاد که باعث قتـل و غـارت  دوازده                  62از سال   . ت  گرف
هزار یهودی و ختریب شهر قدس گردیدکه این استیال تا زمان ظهور مسیح ادامه داشـت  بـا ظهـور و      

ــد حــضرت عیــسی   ــا شــاگردا�ش     ) ع(تول ــع در شــهر جلیــل  مهــراه ب هنگــامی کــه از �اصــره واق
پرداخـت   لـم مـی  ی اورشلیم به حرکت درآمد وبه معبد رفت و مهه روزه به تعلیم و تعبه سو ) حواریون(

هـای  یهـود   که سراجنام به فتوای شورای خاخامهای یهودی بدو حسادت ورزید�دبه مهین دلیل، خاخام  
کــه اتفاقــًا ایــن (توســط حکمــران رومــی ســرزمین یهــودا  ) ع(و خمالفــت شــدید  آ�ــان، حــضرت عیــسی 

بـه اعتقـاد مـسیحیان اعـدام و مـصلوب شـد در سـال هفتـاد                  (اعدام  ) عالقمند بود حکمران به مسیح    
میالدی، تیتوس فرز�د امپراطور روم با هشتاد هزار سرباز، قـدس را حماصـره کـرد و پـس از چنـد مـاه            

)  م 306-337در  . مقاومت یهودیان، سراجنام رومیان فاتح شد�د و قوم یهود دوبـاره آواره شـد�د             
امپراطور روم که دین مسیح را پذیرفتـه بـود ، دوبـاره بـه بیـت املقـدس توجـه خاصـی                       توسط کنستا�تین   

در �زدیکی قدس  قرار داشـت  ،قـدس          ) ع(از سبب اینکه بیت احلم زادگاه حضرت عیسی         . شد
 مــیالدی تــا خــتم قــرن هجــدهم  یهودیــان هیچگو�ــه  135مرکــز مــسیحیان گردیــد کــه از ســال  

  65.داستیالیی به سر زمین قدس �داشتن
   

بر می گردیم به فلسطین این سـرزمین  کـه عبورگـاه متـدهنا و مرکـز جتـارت کـشاورزی و                  
دینی بـوده اسـت کـه تـا حبـال در سـاحل شـرقی حبیـره روم  قـرار دارد کـه اکنـون قـسمت  اعظـم آن  در                              

 اطـالق  �ام فلسطین که در طول تاریخ  تا �یمه قرن بیستم  به این سـرزمین . اشغال دولت اسرائیل است  



 172

ــرار        ــاریخ تــشکیل دولــت اســرائیل  کمــرت در رســا�ه هــای خــربی غــرب  مــورد  اســتفاده ق میــشد  از ت
میگیرد  و اسرائیلیها با تشکیل  دولت مستقلی بنام فلسطین  در خبشی از سـر زمـین هـای اشـغالی                   

 بشدت  خمالفت میکنند ، زیرا تشکیل یک  دولت مستقلی بنام فلـسطین  مـشروعیت حکومـت فعلـی                    
اسرائیل را  زیر سؤال قرار میدهد  و دولت جدید فلـسطین در صـورت برمسـت شـناخنت  موجودیـت                       

اسرائیل �یز  خبش بزرگی از سرزمینهای اشغالی  اسرائیل را  به اسـاس  قطعنامـه  تقـسیم فلـسطین                        
طین  بر اساس ایـن قطعنامـه  تقـسیم فلـس    .  که بعدًا به آن می آییم  مطالبه خواهد منود        1948در سال   

البتــه بــه قــوت ا�گلــیس و ( �ــومرب  در جممــع  عمــومی ســازمان ملــل متحــد 29 در 1947در ســال 
 در صـد     43 در صد اراضی  فلسطین به دولت  یهود و            57به تصویب رسید  که در حدود        ) امریکا

   66به اعراب اختصاص می یابد
سـت کـه مـا بـه آن     چیزی کـه عیـان اسـت  توطئـۀ دولـت ا�گلـیس در موافقـت �امـه بولفـور ا                  

  .مفصال می پردازیم
 امــا حــاال ســیمای بیــت املقــدس مرکــز فلــسطین را از دیــدگاه بــزرگرتین ســیاح و جهــان 

از ایـن شـهر  بـسوی بیـت          « :گرد اسالم ابن بطوطه می بینیم تا تاریخ این کشور خوبرت آشکارا شـود               
ــو�س     ــه شــدم  و در راه تربــت حــضرت  ی ــردم و )ع(املقــدس روا� ــارت ک ــه     را زی ــه بیــت حلــم  ک  از آجنــا ب

و پس از آن بـه بیـت املقـدس رسـیدم  کـه در رتبـت  فـضیلت         . است  �ائل شدم     ) ع(زادگاه عیسی   
)  ص(بعد از مسجد  احلرام  و مسجد پیغمرب  بر مهه �قاط  و اماکن متربکه  پیشی دارد  و معراج پیغمـرب                          

یبا  که با سنگهای  تراش سـاخته شـده           بیت املقدس شهریست  یزرگ و ز      . به آمسان از آن شهر بود       



 173

، بعد از تسخیر این شهر  قسمتی از باروی آ�را ویـران کـرد                پادشاه �یکو کار صالح الدین ایوبی     . است  
امللک الظاهر  �یز برای اینکه مسیحیان  در صورت تصرف جمدد  شهر �توا�ند  از آن دفاع کننـد  بقیـه             . 

م آب �داشته  لیکن در زمان امیر سیف الـدین  تنگیـز امیـر                این شهر در قدی   . بارو را منهدم ساخت     
  .دمشق  آبی  به آجنا آورده است

ــدس   ــت املق ــسجد بی ــالی اســت       : م ــا  و ع ــسیار زیب ــساجد عجیــب و ب ــسجد از م ــن م . ای
حموطــۀ مــسجد فــضای غیــر  ســقفی . میگوینــد مــسجدی بــزرگرت از آن  در د�یــا وجــود �ــدارد 

بسیار عـالی و تـذهیب شـده و ر�گـین میباشـد  کـه در                 است ، ولی قسمت مسجد اقصی  سقفی         
از  دیگـر جـا هـای مـشهور آن قبـۀ سـخره اسـت  کـه بنـای                      . هنایت هنر مندی  ساخته شده است        

بسیار شگفت  و حمکم  و دارای منظر غریب و زیبایی فراوان و بدایع  بی مشار میباشد  کـه قبـه در                         
ه اســت  کــه در بیــرون و درون دارای  وســط مــسجد روی یــک بلنــدی از ســنگهای رخــام بنــا شــد   

ــه ملعــان          ــوش اســت  ک ــات طــال پ ــن تزئین ــای بیــشماری اســت  قــسمت اعظــم ای ــر کاریه ــات و هن تزئین
خمــصوصی دارد  ســخره مقــدس  در وســط قبــه قــرار دارد  و ذکــر آن در اخبــار و روایــات وارد شــده    

سخره سنگ سـختی    . ت  حضرت پیغامرب از روی مهین ختته سنگ  به آمسان عروج کرده اس            . است  
است که به ا�دازه یک قامت ارتفاع دارد  و زیر آن غاری است  به ا�دازه یک اطاق  کوچک کـه آهنـم  در                 

دِر ایـن اطـاق شـکل حمرابـی هـست  و      .حدود یک قامت  ارتفاع دارد  به وسیلۀ پلۀ بـه آجنـا مـی رو�ـد            
ه  بـرروی سـخره قـرار دارد  از    حمجـری کـه بـال فاصـل    . خود سخره دو عدد حمجر بـسیار  عـالی دارد       

در قبه سپر آهنی اویزان . آهن و با کمال هنر مندی ساخته شده است  و حمجر دومی از چوب است 
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وتل  جهنم  بر روی تل مرتفعـی  در کنـار             . است  که میگویند  از آن محزة  بن عبداملطلب  بوده است             
. از آجنا به آمسان رفته اسـت    ) ع(یسی  دریا قرار دارد  که در مشرق شهر واقع است  و میگویند ع             

قرب رابعه بدویه �یز در آجناست  و در آجنا در وادی کلیسایی است که �زد مسحیان بسیار حمرتم اسـت                 
و کلیــسای دیگــری �یــز در مهــان �زدیکــی وجــود دارد کــه . میگوینــد قــرب مــریم در اجنــا اســت . 

د عیـسی هـم در مهـین کلیـسا اسـت  و      جایگـاه مهـ  . �صارا مدعی ا�د که قـرب مـسیح در آجناسـت     
از علمای این شهر مشس الدین حممد  بـن سـامل َغـزه یـی عمـاد الـدین  �ابلـسی  و                 .موضعی متربک است      

... حمدث مفتی شهاب الدین  طربی و ابو عبدا حممد بن مثبت  غر�اطه یـی  کـه شـیخ خا�قـا بـود و                          
ه باقی ما�د بود دیـدن کـردم  کـه شـهر صـور در                بعدًا از عسقالن و صور که هر دو شهر در حالت خمروب           

و از آجنا به صـیدا رفـتم  ایـن شـهر برسـاحل دریـا                 ...استحکامات جنگی ضرب املثل میباشد و     
از آجنا به بیروت رفتم  که شهریست کوچک قشنگ با بازار های خوب  .. قرار دارد  و قشنگ است و

  ایـن یکـی از مراکـز پـر مجعیـت شـام اسـت و                  از بیـروت بـه  طـرابلس رفـتم         .... و جامع بسیار زیبا و    
و از آجنـا بـه شـهر معـره  رفـتم  شهریـست بـزرگ و              ... چشمه سار های آن سـوی دریـا جریـان دارد و           

خوب  و بیـشرت بـا داشـنت درختـان اجنیـر شـهرت دارد  و از آجنـا بـه حلـب کـه شـهر بـزرگ  و مرکـز مهـم                          
 عصر و زما�ـه هـا برسـر زباهنـا اسـت و ایـن شـهر را        میباشد �ام این شهر از اثر شهرت  �یکویش در مهه         

به قنـسرین و از آجنـا   . در آن  شهر سکو�ت داشتند   ) ع(ابراهیم حلب از آن �امند که حضرت ابراهیم         
به ا�تاکیه رفتم  که دارای باروی حمکی است  از ا�طاکیه به  بغراض رفتم  که دژی است حمکـم و دارای                        
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ره خـود شـهرت داشـت و از آجنـا بـه قلعـۀ املـوت جـایی کـه طائفـه                       کشتزار های حاصـل خیـز کـه در �قـ          
  67».امساعلیه وفدائیان و حسن صباح در آن قالع داشتند 

ارن آن از ایـن منطقـه دیـدن منـوده اسـت منـادی از                 هجـری یـا مقـ      574ابن بطوطه که در سـال       
 کـوردلی متـدهنای     ز�دگی اعراب فلسطینی را در این شهر باز تاب میدارد که مردم بـدون تعـصب و                

  .شگرفی را  برای یاری از شناخت هویت و تاریخ شان جاه گذاشته است 
که ما در مباحث آینده تاریخ خمتصر جنگهای  صلیبی را که خباطر بررا�ـداخنت دیـن اسـالم                

و کشایش بیت املقدس از کشور های اروپای غربی آغاز یافته بود و بیش از یکصد سال در سه �وبـت                      
 .یر این مکان مقدس جریان داشت خواهیم پرداختبر سر تسخ
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 خبش دوم

 قسمت پا�زدهم
 

  :یهودیان در کتاب تورة وتاریخ و تأسیس اولین دولت یهودی
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   :چکیده موضوع
 مسایل یهود در قرون هجدهم، �زدهم و –آرا و افکار یهودیان در مورد تشکل سیاسی شان -1

 اقوال – پراگندگی قوم یهود در  درازای تاریخ –ی در تشکل دولت یهود  ابعاد سیاس–بیستم 
 هجوم اقوام  مهاجم در قلمرو یهودی شام و _تورة و قرآن در مورد آراء و جریا�ات ز�دگی یهودیان 

  .  دوره استقرار_بین النهرین و جالی وطنی و مهاجرت 
 - تکاریها در کتاب مقدس عهد عتیق تلفیق و دس-متون خمتلف تورة) تورة( کتاب مقدس یهود-2

   -ا�عکاس آراء و افکار مسیحیت در کتاب یهود
 1897 خنستین کنگره صهیو�ستی- اولین مهاجرهتا در سرزمین قدس- پیدایش اسرائیل-3

 جنگ جها�ی اول و – رایز�ی با ا�گلیس -یک استعمار جدید و یک یورش متام عیار-بر�امه بازل
 صهیو�ست ها 1917 حتاد - پیروزی اقلیت با الی اکثریت– فلسطین استعمار صهیو�یستی  باالی

 غصب امالک و موافقتنامه  سری  برسر تقسیمات  سرزمین های عثما�ی میان -با ا�گلیس
  –. 1917  سال - سوء ضن اعراب از مهماهنای مهاجر–ا�گلیس،فرا�سه  و روسیه 

 تا 1917و اسرائیل از سال فلسطین  صحنه مقاومت بین اعراب -5 -اعالمیه بالفور-4
 تقویت مجعیت صهیو�ست - روزه اعراب104اعتصاب - دوره مقاومت کامل فلسطین-1948

 برتا�یه یک عامل - اولین ترور های سیاسی توسط عاملین اسرائیلی صهیو�سزم-توسط ا�گلیس
جنگ جها�ی دوم  یک توطئه جمعول  با بزرگ �شان دادن  کشتار یهودیان  در دوران -بالقوه صهیو�یستی

تا 1948  تکامل استعمار �وین از- غیر عربی کردن فلسطین-توسط هیتلر رهرب �ازیهای املان
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 1955،غلبیه و غزه در 1961 به مصر ،محا در 1956 محله صهیو�ستها در سال -1953
 ملل متحد مصر را میراث -1956 اشغال قسمی صحرای سینا و �وار غزه در -1962تا 

 جریا�ات -"ساف" و ایجاد سازماهنای آزادی خبش 1964 سال -ت ها میدا�دتاریخی  صهیو�س
  .1947سیاسی  بعد از سال 

 :آرائ و افکار .1

 بـه ديـن يهـود مـشرف      کـه  ز مادر يهود متولد شـده باشـد و کـسی           که ا  کسی: ودیها چنین  عقیده دار�د      یه
دو اصـل پیـروی �دار�ـد        از ایـن    ولی قـسمیکه مـشاهده میـشود متـام یهودیـان            .  است شده باشد يهودی  

شــو�د بــه عنــوان مثــال شــارون کــه یــک یهــودی   هــستند ولــی يهــودی تلقــی مــی  از یهودیــان بــی ديــن خيلــی
سرسخت است خبدا و تورة عقیـده �ـدارد ولـی ایـن گـروه بـاوجود الدینـی بـودن، خـود  را از دایـره                      

ده بـه دیـن از یـک مکتبـی     یهودیت بیرون قبول �دار�د  چرا کـه  گـروه دوم بعـوض داشـنت ارمـان و عقیـ             
پیروی میکنند که در اواخر  قرن هجدهم و اوائل قرن �زدهم  به آن می پرداختند که این مکتـب بیـرون                       
از دایره  دین یهود صرفًااز ملیت یهودو یهودیت پیروی میکنند که ظاهرًا بر مهان دو مـسئله فـوق تطـابق                      

هودیـت در دو قـرن گذشـته توا�ـست اقـوام            دارد و این شیوه بـدون در �ظـر داشـت عقیـده و ارمـان ی                
پراگنده و غیر منسجم را که در هیچ برحۀ از تاریخ دارای شکل واحد ابعاد سیاسی �بود�د به یـک             
منظومه کال فشرده هبـم تبـدیل منایـد ، در حالیکـه در تـاریخ یهـود هرگـز ایـن مرکزیـت از ازمنـه هـای                            

ودی وسامی وجود �داشته است و چـه بـسا کـه در یـک     خیلی دور تر از میالد مسیح �یز در بین اقوام یه     
فامیل یک برادر برادر دیگـر را طـرد و حتـی بـه کـشنت وا میداشـته ا�ـد و �ظیـر آن قـصه یوسـف �بـی                               
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میباشد  که قرآن �یزبر آن مشعر است و کشتار پیغامربان  از اوالده اسحق و یعقوب �یز از مهین دسـت    
هنا پرداخته ا�د و از مناسبت مهین تـشتت و پرگنـدگی    است که بنی اسرائیل در طول تاریخ بدا       

اقوام یهودی در متام دوره های تاریخی  �توا�سته ا�ـد کـه بـدون �ـزاع و در گیـری در یـک منظومـه قبـول                           
عهد عتیق و قرآن شـریف منایـا�گر تـشتت و    (شده ملی و یا مذهبی ز�دگی منایند که اسفار تورة    

ایـن ملـت از کـسا�ی تـشکیل شـده ا�ـد کـه هـر                 .اسـت     پراگندگی و بی مایگی این ملت بوده        
گز حتی به پیامربان اواولعزم از تبار خودشان، که دارای کتاب و شریعت خاص  �یز بوده ا�د تبعیت               

بنـا بـر روایـت تـورة و سـایر اسـناد و مـدارک  ایـن قـوم در زمـا�ی مـی                  .�کرده ا�ـد و اکثـر آهنـا را کـشتند            
 ملوک بابل و هجوم اقوام  کلیت و هیتیت که از مشال آمده  بود�ـد از       زیستند که کشور کشایان بزرگ �ظیر     

اثر خو�ریزی و در�دگی که در ضمیر شان ّخممر بود  اکثرًا دار و �ـدار ایـن قـوم را مـورد  غـارت  قـرار                         
میداد�د و از آجنا�یکه ملت یهود بصورت  پراگنده ز�ـدگی میکـرد هرگـز �توا�ـست در مقابـل              

ننــد و  �ظــر بــه مفاهیمیکــه در قــرآن شــریف وجــود دارد و تــاریخ �یــز بــه آن ایــن محــالت اســتادگی ک
از اقوام  مـشهور ایـن دور ه         . گواهی میدهد  این اقوام مدت های درازی در جالوطنی بسر میربد�د           

 �561بوکـد�زر (شومیر و اکید در تاریخ شهرت دار�د که اولی مربوط به قوم بنی سام میباشد خبتا�صر            
ا تسخیر و  حتی بیت املقدس را �یز گرفت و متام یهودیان را از سرزمین اصـلی                  که مصر ر  ) 604تا

ــژوهش از        . شــان دور ریخــت    ــن پ ــاردهم ای ــسمت چه ــا در ق ــاریخ گــواه اســت و م ــه ت ــسمی ک ق
حتـی  . آوارگی و جالی وطنی این اقوام که کتاب عهد عتیق �یز بر آن اذعان دارد اشاراتی داشتیم      

 و سـایر پیغمربا�ـی کـه از مهـین قـوم و خبـاطر ترقـی و تعـالی مهـین قـوم در             الواح تورات و شـریعت موسـی      
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سرزمینهای مصر و شام و صحرای سینا که عهـد عتیـق و قـرآن  از آن بنـام وادی و یـا صـحرای تیـه �ـام           
برده است با �زول شریعتی که مربوط به پیامربان این قـوم میـشد و عهـد عتیـق کـه ا�اجیـل از آن �ـام بـرده                           

ــو  ــه مهــین دوره اســت  اســت مرب ــوم صــحرا مهــاجر در  صــحرای ســینا بالخــره در ســال     . ط ب ــن ق ای
  68قبل از میالدتوسط  کورش پادشاه هخامنشی ایران از مصیبت جالوطنی خالص شد�د539
  :یهودیت و کتاب مقدس تورة .2

قسمیکه شواهد تاریخی �شان میدهد  کتاب مقدس  یهود که تورة �امیده میشود به عربی   
ولی مسیحیت و شریعت عیسی .که این کتاب با عهد عتیق  مسیحی کامال متفاوت استاست 

ژاکوب یکی از متخصصین توره  اذعان دارد که در ابتدا یک منت  . خود دوام مهین راه میباشد 
که در حدود .واحد  از عهد عتیق وجود �داشته  و این جمموعه دارای متون متعدد بوده  است

  :یالد ، ال اقل سه  صورت از منت  عربی  عهد عتیق وجود داشته است قرن سوم قبل از م
 Massorethiqueمنت مستورا�ی  •

 .متنی که دست کم خبشی از آن  در ترمجه یو�ا�ی  عهد عتیق مورد  استفاده واقع شده  است •

 . Samaritanاسفار مخسه سامری •

واحد از آن ، کوشش های بعمل آمده  لکن در قرن اول قبل از میالد  مسیح  برای فراهم آوردن یک منت  
این کتب تالیف شده که به عهد . تدوین هنائی این منت  یک قرن بعد از مسیح  سر اجنام یافته است

عتیق مسمی است عالوه بر  سرود های خمتلف ، در بر دار�ده امثال و حکم  ، ادعیه و �فرین و هم 
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س از ارجاع ماموریت  اهلی  به آن برای مردم مقرر کرده  شامل قوا�ینی  است  که ا�یباء بنی اسرائیل پ
تلفیق کتاب تورات خباطر دستکاریها و حمتوی آن مباین و متفاوت با یکدیگر میباشد که قبال . ا�د

�یز بآن اشاره شد ، ولی باوجود آ�که این کتاب  بصورت یک کل غیر قابل جتزیه است باوجود آن 
  . پرداخته است یهودیت خود به این دستکاریها

این ملقمه در هم آمیخته و پر تباین که مهواره مورد حبـث و ایـراد و اعـرتاض کلیـسای مـسیحی و یهـودی                     
�ازل شـده  ) ع(قرار داشته است تالیف و دست کاریهای از الواح تورة عهد عتیق که به حضرت موسی  

 این کتـاب را کـه بـه چـه طـور             بود حتی تا پایان قرن اول مسیحی �یز ادامه داشت که اصالت منت اصلی             
کلیسای مسیحیت �یز  کوشیده است تا به آن ر�ـگ و رو�ـق مطـابق بـه           . بوده است حتریف منوده است    

  . اخلواه خود شان بدهد
  

کلیسا متوجه این �کته �یز شده ا�د  که پرداخنت به این متون و مفاهیم  منجر بدان میشود  که 
مسیحی  که تا این زمان  غیر قابل حبث  و ایراد بوده ا�د  در  –مفهوم  حقیقت کتاهبای  مقدس یهودی 
) تورة(که در �تیجه این دست کاریهای تاریخی  به آن کتاب.  معرض حبث و تردید قرار گیر�د

که اکثر مباحث مندرجه در کتاب . صدمه وارد کرده است و اصلیت آ�را خمدوش ساخته است 
ولی باوجود آن این کتاب .منت به مشاهده رسیده استیک دسته �بوده اوامر  ضد و متناقض در 

  69.مطالبی را حاکی است که از طرق موسی به قوم بنی اسرائیل رسیده است
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در اینجا مقصد ما روی این �بود که شریعت  ملت یهود را  که یک ملت متشتت و پراگنده   
سته ایم تا این را خاطر �شان بسازیم که در متام ازمنه تاریخی بوده است شرح و �قد منائیم ، بلکه ما خوا

ملت یهود از مهان آغاز حتت تأسیر اراء و افکار مسیحیا�ی قرار داشته ا�د که توا�سته ا�د  آ�ان را در 
یک منظومه فشرده تر بر علیه دین اسالم با خود در یک صف قرار داده باشند و از مهینجاست که 

 و دوامدار صلیبی را که در �زد شان بنام جنگهای مسیحیان و یهودیان یکجای جنگ های منظم
مقدس که حاکی  از قتل و غارت و حتاکی �یمی از ساکنان کره زمین در مهان عصر میباشد پرداخته 

به تاریخ جنگهای صلیبی ،تالیف،استیون .(ا�دکه ما خباطر طول و تفسیر از آن میگذریم
  )) مراجعه شود1358بنگاه �شرکتب (را�سمان ، ترمجه منوچهر کاشف 

  
  70:تاریخ پیدایش اسرائیل.3
  

 صهیو�یست ها پادگان هـا و       ,پس از اینکه قیومیت ا�گلیس بطور رمسی پایان پذیرفت        
قتل خنستین بـازرس سـازمان ملـل        . مقامات کشوری ا�گلیس در فلسطین را مورد محله قرار داد�د         

ا بر�امـه هـای صهیو�یـستی خمالفـت     متحد به مهراه دستیارش روشن ساخت که هیچ کس منـی توا�ـد بـ      
کـشتار دسـته مجعـی دیـر     . مناید و به سرعت گرفتار خشم و تنبیه مقامـات صـهیو�ی مـی گـردد      

 کشتار های آگاها�ه ای بود بـه منظـور اخـراج    1948یاسین و عین الزیتون و صالح الدین در اپریل  
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وزدهم آئـین �اسیو�الیـستی ،   در اواخـر قـرن �ـ   .فلسطینیان از راه ترور و وحـشت بـراه ا�داختـه میـشد     
بعضی از یهودیان �یـز حتـت تـاثیر ایـن آئـین بـه ایـن �تیجـه رسـیده               . سراسر اروپا را مشحون ساخته بود     

بود�د که روابـط بـه اصـطالح �ـژادی کـه میـان یهودیـان موجـود اسـت مـی بایـست منجـر بـه یـک پارچـه                         
مـی بایـست دارای عطـای حقـوق         " هـود ملت ی "ساخنت ملتی از تبار یهود شود در �تیجه آن به اصطالح            

 حق ز�دگی جداگا�ـه و      ,که از مجله این حقوق ملی     .ملی عادی ما�ند سایر ملل و حنل گرد�د       
اسـتدالل  یهودیـان     . �ام می برد�د  ) دس شریف ق(لمرو خاص   حق تاسیس یك دولت یهودی را در یک ق        

 خـود را در آسـیا و   بدینگو�ه بود كه اگر ملت های دیگـر اروپـایی موفـق شـده ا�ـد بـال قـدرت                 
یهود  قوم ,آفریقا بگسرت�د و بر امپراطوری های خود قسمت های وسیعی از این قاره ها را بیافزایند           

اشدکه در �تیجه فكر تشكیل یـك حكومـت خـود خمتـار در فلـسطین كـه                  �یز دارای مهین حق میتوا�د ب     
خـود مـی دا�ـستند بـرای      یهودی ها آن را به دلیل ز�دگی موسـی و سـلیمان سـرزمین آبـا و اجـدادی                    

  .  پا گرفت1882اولین بار در سال 
  

اقدامات اولیـه اسـتعمار یهـود در فلـسطین          ,با آ�كه اروپا از كمك به این ماجرا دریغ منی ورزید            
 اجنـام   1897-1882سراجنام موفقیت آمیزی �یافت و علـی رغـم كوشـش هـایی كـه در سـاهلای                   

ت اعظـم آن هـا بـه آرژا�تـین و ایـاالت متحـده                یهودیان كمرت جـذب فلـسطین شـد�د و قـسم           ,گرفت
  .بر�امه یهودیان عمال به شكست اجنامید. مهاجرت كرد�د
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  :کنگره  بازل. 4
  

را 1897 خنستین كنگره صهیو�ی  در اوت ,          یهویها برای ریشه یابی علل شكست طرح اولیه 
هدف اصلی . ل بعهده داشتدر بازل سوئیس تشكیل داد�دکه  ریاست این كنگره را تئودور هرتز

هدف ما ایجاد كا�ون برای خلق یهود در :"و اساسی صهیو�ی كه در كنگره بازل اعالم شد این بود
که بعدًا دیده ." این كا�ون باید به وسیله حقوق عمومی تضمین و محایت گردد. فلسطین است

  .شد این کا�ون ظهور گاه تشکل یک دولت اسرائیلی در قدس گردید
  

 تـدوین گردیـد تـا هنگـام تنظـیم      1897      باید دا�ست كه از زما�ی كه بر�امه بازل در سـال              
را " كـا�ون " اجنام یافت؛ صهیو�یست ها مهیـشه تعبیـر غیـر صـریح       1942بر�امه بالتیمور که در سال      

بدون شك موجـب    " دولت"دلیل این ترجیح آن است كه لفظ        . ترجیح داده ا�د  " دولت"بر لفظ صریح    
در پایــان كنگــره؛ هرتــزل در دفــرت    .  شــد خمالفتــهایی در حمافــل خمتلــف برا�گیختــه شــود     مــی

والبتـه ایـن    (اگر خبواهم كنگره بازل را در یـك مجلـه خالصـه كـنم               : "خاطراتش اینطور می �ویسد   
لكـن اگـر    . باید بگویم كه در بازل من دولت یهود را بنیان هنادم          ) كاری است كه علنا خنواهم كرد     

 سال آینده حمققا    50در ظرف   . را امروز اعالم كنم مهه مردم مرا دست خواهند ا�داخت         این مطلب   
  .دیگر بر كسی پوشیده خنواهد ما�د
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 یهودیان سرمایه دار بسیج شد�د و با سـرعت هرچـه متـام تـر وسـائل                  ,            برای استعمار فلسطینیان  
تراسـت كوهر�یـال    ."ه تـشكیل گـشت    برای یك استعمار و یك یورش متام عیار مطـابق �ظـم و قاعـد              

 ,)1908( صــندوق ملــی یهــود  ,)1898( كولو�یزاســیون ,كمیــسیون اســتعمار,) 1897(یهــود 
از خنـستین   ) 1908(و كمپا�ی برای رشـد و توسـعه زراعـی در فلـسطین              ) 1908(دفرت فلسطین   

ر حـال اجنـام     فعالیت های دیگری �یـز د     .  ابزار هایی بود�د كه سازمان های صهیو�یستی بنیاد هناد        
البی صهیو�یستی مـدام در حـال رایز�ـی بـا ا�گلـستان بـود تـا اجـازه دهـد یـك مـستعمره �ـشین                           . بود

چـرا  . صهیو�یست خود خمتار در شبه جزیره سینا مستقر گردد اما این فعالیت ها بـی �تیجـه ما�ـد             
دولـت  که دولت ا�گلیس می ترسید با حضور صهیون ها در آن جا اغتشاش پیش آید کـه بـه ضـرر                      

  . بریتا�یای کبیر متام می شد
 سـال كوشـش و      30 اسـتعمار صـهیو�ی فلـسطین پـس از           ,              مقارن بـا شـروع جنـگ جهـا�ی اول           

فعالیت پیشرفت بـسیار كمـی داشـت و صهیو�یـست هـای مقـیم فلـسطین اقلیـت بـسیار كـوچكی را                        
فعالیت صهیو�یست  . بود�دتشكیل می داد�د و تنها شامل یك درصد مجعیت یهود در سراسر جهان              

این دسته از یهودیـان راه حـل مـسئله یهـود       . ها هم ترس و هم خمالفت یهودیان دیگر را برا�گیخت         
را خود خمتاری در سرزمین فلسطین منی دید�د و خواهان در هم آمیخنت یهودیان با مردم اروپا و ایاالت 

  .متحده بود�د
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كـل مجعیـت فلـسطین را هـم تـشكیل منـی داد�ـد و بـه زمحـت                     درصـد    8             یهودیان فلسطین حتی    
با شروع جنگ جهـا�ی دور منـای تـازه ای           .  درصد از زمین های فلسطین را در تصرف داشتند         2.5

 میـان    1917جنـگ جهـا�ی اول عامـل احتـادی شـد كـه در سـال                 . برای صهیو�یست ها ترسیم شـد     
 دروازه  1917 سـال بعـد از       30 در طـی     ایـن احتـاد   . بریتا�یا و استعمار صـهیو�ی برقـرار گردیـد        

های فلسطین را بر روی مستعمره �شینان صهیو�ی باز كرد و زمینه را برای خرید و غصب امالك خلق             
عرب فلسطین و اخراج آهنا مهیا سـاخت و دسـت آخـر مقـدمات ایجـاد دولـت  صـهیو�ی را در سـال                      

گرچـه  . ی عثمـا�ی بـود  خبش عمده ای از فلسطین حتت سلطه امپراطـور     .  مهیا ساخت  1948
  .این امپراطوری �یز غیر مستقیم اهداف و منافع ا�گلستان را تامین می کرد

 موافقت �امه های سـری      , با فعل و ا�فعاالت کشور ها و کم و زیاد شدن قدرت ها             1916     در هبار   
ن ایـ .  فرا�سه و روسـیه تـزاری تنظـیم گردیـد          ,بر سر تقسیم سرزمین های عثما�ی میان ا�گلیس       

ا�گلیس که ضعیف شده    . عهد �امه مقرر می ساخت که خبش اعظم فلسطین باید بین املللی شود            
بود با این توافق سخت خمالفت می کرد و با محایت از صهیو�یست ها می خواسـت از �فـوذی کـه آهنـا                        
در ایــاالت متحــده و فرا�ــسه داشــتند اســتفاده کنــد و مــسئله قیومیــت بــین املللــی فلــسطین را منتفــی     

دائما به گوش صهیو�یست ها می خوا�د�د کـه بایـد بـه بـسط بر�امـه اسـتعمار در فلـسطین                      . سازد
در آغاز صهیو�یـست هـا بـصورت گـروه هـای کـوچکی بـه فلـسطین وارد مـی شـد�د و                        . بپردار�د

ــا ا�ــسا�ی خمفــی     ,اهــداف سیاســی ــرده ی ا�گیــزه هــای مــذهبی ی ــر پ  اشــغالگرا�ه خــود را در زی
  . میکرد�د
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 در این هنگام اعراب فلـسطینی مـی پنداشـتند کـه ایـن مهـاجران زائرا�ـی هـستند کـه متـایالت                                  

یا قدس شریف کشا�ده و یا پناهندگا�ی هـستند کـه پـس از حتمـل     " ارض مقدس"مذهبی آهنا را به    
. زجر و شکنجه از اروپای شرقی را�ده شده ا�د و در جستجوی پناهگاهی در فلسطین هستند               

  .ه اعراب فلسطین از این گروه ها صمیما�ه و برادرا�ه استقبال کنند�تیجه این شد ک
  

اخـراج  . این شیوه رفتار مهمان �وازا�ه اعراب کم کم جـای خـود را بـه سـو ظـن و �ـاراحتی داد                      
 امـا   ,مرتب زارعـان و کـارگران، مهچنـین حتـریم حمـصوالت اعـراب تنفـر عمـومی را برا�گیخـت                    

  .تی و سیاسی بر�امه بسیار وسیع صهیو�یست ها �شده بود�دهنوز اعراب متوجه جنبه �اسیو�الیس
  

 بـا  1917 �ـوامرب    2ا�گلیس پـس از آن کـه از کارهـای ابتـدایی فـارغ گردیـد در تـاریخ                    
در ایـن اعالمیـه     . خط مشی سیاسی خـود را بطـور رمسـی روشـن سـاخت             " اعالمیه بالفور "صدور  

صهیو�یست ها .  در فلسطین محایت کندا�گلیس متعهد می شد که از استقرار یک کا�ون ملی یهود 
مهچنـین  . از کنفرا�س صلح تقاضا کرد�د تا قیومیت فلـسطین را بـه بریتا�یـا بدهـد               . هم بیکار �بود�د  

سـازمان جهـا�ی صـهیو�ی را بـه         . ا�گلیس یک یهودی را به عنوان کمیساریای فلسطین ا�تخاب کـرد          
طین را بـــر روی مهــاجرت وســـیع  بــه رمسیــت شـــناخت و دروازه هــای فلــس    " آژا�ــس یهـــود " عنــوان 

مهچنین ا�گلستان در   . صهیو�یست ها گشوده داشتند و به اعرتاضات اعراب توجه منیکرد�د         
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فلسطین امتیاز هبره برداری از اراضی خالصه را به مستعمره �ـشین هـای یهـودی واگـذار کـرد و از                      
 داد مـدارس خمـصوص      محایـت کـرد و بـه مجاعـت یهـود اجـازه            " کا�ون ملـی  " موسسات کامال تازه چون   

  .ترتیب دهند" هاگاتا" خود را �یزتاسیس کنند و سازما�ی به �ام
  
  :آغاز مقاومت فلسطینیان. 5
  

توسط ا�گلیس اشغال شـد و چـشم        ) قدس شریف ( بیت املقدس    1917 دسامرب   9در  
از ایـن دوره بـه بعـد اسـت کـه فلـسطین صـحنه مقاومـت و زد و         . و گوش عرب ها را کمی باز کرد  

 را می توان    1948-1917فاصله سال های    . مداوم بر ضد صهیو�یست ها می گردد      خورد  
  .بعنوان دوره مقاومت کامل فلسطین �ام هناد

  
 فلسطینیان جنـبش عـدم اطاعـت عمـومی را آغـاز کرد�ـد و ایـن شـورش و                1936در سال   

)  اسـت و به قولی طوال�ی ترین اعتصاب عمـومی در طـول تـاریخ            (  روز طول کشید     174اعتصاب که   
شامل متام سازمان ها و وسائل ارتباطی اداره شده توسط اعراب عملی شـد کـه سـراجنام بـا دخالـت                      

  .رهربان عرب به امید مذاکره با ا�گلیس که البته هیچ وقت حتقق �یافت پایان یافت
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 برابـر   12 سال قیومیت ا�گلیس مجاعت مستعمره �ـشین هـای صهیو�یـست             30در طی   
این مجاعت با محایت و عنایت بریتا�یـا موسـسات          .  در فلسطین بود�د   1917مجعیتی شد�د که در     

صهیو�یـست  . خمصوص خود را بسط داده و موفـق شـد�د تـا سـازمان �ظـامی کـاملی رافـراهم آور�ـد                     
سرازیر شد�د که زمـین را بـه     های پولدار از هر گوشه جهان برای خریداری زمین های فلسطینیان          

 آهنا می خرید�ـد و در ایـن راه از دالل هـای ایرا�ـی و عربـی �یزاسـتفاده                     چند برابر قیمت معمولی آن، از     
  .می کرد�د

  
  :مهکاران جدید. 6
  

از ایـن   . البته ا�گلیس پیش خود حساب می کرد که این مهکاری منافعش را �یز در بر دارد               
ابـل  جهت هر بار که صهیو�یسم سعی می کرد جنبش ایجاد یک دولت را تسریع کند دست به محله متق           

شـد احتـاد ا�گلـیس    جنگ دوم جها�ی رو در رو شـدن دو طـرف را تـسریع کـرد و موجـب            . می زد   
 سال از   30 استعمار صهیو�یستی فلسطین که      1945در سال   .  به هم خبورد   وصهیو�یست ظاهراً 

برای اینکـار ایـاالت متحـده       . طرف  بریتا�یا محایت شده بود در جستجوی حامی قدرمتند تری برآمد             
 گزینـه مناسـبی بـرای صهیو�ـستها حمـسوب بـود چـرا کـه آقـایی امریکـا  در پیـروزی متحـدین                           امریکا

 سازمان ملل متحد �یز با موجودیـت ایـن پـشتیبان            1947 �وامرب سال    29سر اجنام در    . واضح  بود  
 سـال   30اعراب فلسطین در اثر     . بالقوه رای به محایت از دولت استعماری صهیو�ی در فلسطین داد          
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�گلیس آ�قدر ضعیف شده بود�د که آمادگی مقابله و مقاومت در برابر محلـه مجاعـت                قیومیت ا 
از پـشتیبا�ی   ,این مجاعت عالوه بر اینکه سازمان یافته و مسلح شده بود�د            . صهیو�یست را �داشتند  

آملـان �یـز کمـک هـای اقتـصادی وسـیعی بـه              . جامعه بین املللی آمریکایی واروپایی �یز برخوردار بود�ـد        
حال شاید بفهمیم کـه صهیو�یـستها بـا بـزرگ کـردن کـشتار       . ( صهیو�یستی به عنوان غرامت کرد   دولت

  ).یهودیان توسط هیتلر چه هدفی را د�بال می کرده ا�د
  

  :غیر عربی کردن قدس. 7
  

خلقی را کـه بـر اثـر �داشـنت          " تنظیم کرده بود باید      1897مطابق بر�امه ای که هرتزل در سال        
 هـم وایـزمن ایجـاد کـشور     1919در سـال  ". وم است به ماورا مرز سـوق دهنـد      کار از مهه چیز حمر    

یهودی �ـشین را توصـیه کـرد و گفـت بایـد در فلـسطین مهـان قـدر یهـوی باشـد کـه در ا�گلـستان                        
بعـد  . هدف صهیو�یسم غیر عربی کردن فلسطین بود تا بتوا�د آ�را صـهیو�ی کنـد             . ا�گلیسی است 

فلسطین به دو خبش امنیتـی و غیـر         ,صهیو�یسم و دولت آن      و علنی شدن تشکیالت      1948از سال   
-1948از سـال    . درصد اعراب در مناطق امنیتی به سر می بر�د        90امنیتی تقسیم گردید که     

و یـک   . سلسله قوا�ینی تصویب شد که مرحله ی جدیدی از اشغالگریرا  در قبـال داشـت                ١٩۵٣
حمروم شدن مالکان از زمین های خـود توسـط          سری قوا�ینی که دست و پا بند فلسطینیان بود از قبیل            
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ــا قــوت الظهــر         ــرای فلــسطینیان ب ــد �ظــر ب ــدون حــق جتدی ــان ب ــه یهودی ــان ب حمــاکم و دادن زمــین هــای آ�
  . صهیو�ستی و حامیان شان  در اجرا در آورده شد

  
 صهیو�یست ها پادگان ها و      ,پس از اینکه استیالی ا�گلیس بطور رمسی پایان پذیرفت        

قتل خنستین بـازرس سـازمان ملـل        . ا�گلیس در فلسطین را مورد محله قرار داد�د       مقامات کشوری   
متحد به مهراه دستیارش روشن ساخت که هیچ کس منـی توا�ـد بـا بر�امـه هـای صهیو�یـستی خمالفـت           

  .مناید و به سرعت گرفتار خشم و تنبیه مقامات صهیو�ی می گردد
:" مــان شــهر هــا و دهکــده هــای دکــشتار دســته مجعــی ســران فلــسطینی و قتــل عــام هــای مر 

غــزه و خــان یــو�س را �یــز  ,)1956ژوئــن (عکــا,) 1962اکتــرب (عفــر قاســم,)1953(ایکریــت
میتــوان از مهــین دســت ایلغــار صهیو�ــست هــا دا�ــست کــه معمــوًال بــا روش هــای تروریــستی تــوام بــوده   

بـود زیـرا   در ایـن مرحلـه ا�گلـستان  دوبـاره دسـت  دوسـتی بـه صـهیون هـا دراز کـرده                    .اضافه کـرد  
میخواست  از این فرصت  بدست آمده استفاده منوده و �تیجتًا به مهراه فرا�ـسه و صهیو�یـست هـا در                      

صهیو�یست ها بیکار �بود�د . که  از سوی سازمان ملل حمکوم شد      .  به مصر محله کرد    1956سال  
 و  1955غلپیـه و غـزه در دسـامرب         ,)1961آوریـل   (محا. و هر روز به فلسطینیان محله می کرد�د       

  .ت هم این محالت را حمکوم می کردشورای امنی. از این محالت بود�د1962مارس 
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 دولت صـهیو�ی از فرصـت اسـتفاده کـرد و در هنگـامی               1956در پایان اکترب و اوایل �وامرب سال        
کـه فرا�ـسه و ا�گلـیس بـه مـصر محلـه کـرده بود�ـد قـسمتی از صـحرای سـینا و حاشـیه �ـوار غــزه را              

و در مقابل درخواست های مکرر سازمان ملل مبنی بـر پـس دادن زمـین هـای فلـسطین و                     اشغال کرد   
مصر می گفت این �واحی جزو قسمت تاریخی و میراث ملی صهیو�یست هاست و تازه ادعـا مـی               

  . کرد این سرزمین های اشغال شده فقط قسمت کوچکی از سرزمین اسرائیل است
  

 فلسطین وارد دور تازه ای ,) ساف( فلسطین  با ایجاد سازمان آزادیبخش1964در سال 
  71. از حیات خود شد

  
  :اعالميه  بالفور و طرح تشكيل دولت يهود.8
  

با شـروع جنـگ جهـا�ى اول توجـه اسـتعمار بريتـا�وى بـسوى يهـود واعطـاى �قـش كليـدى بـراى آهنـا در                             
ني  گفتگو هاى سياسـى بـ  1916 و 1914مسايل سياسى بيشرت گرديد، دربني ساهلاى     

و حـاييم وايـزمن از يكـسو و سـران برجـسته دولـت اسـتعمارى                 " هربـرت سـامويل   " سران يهـودى چـون    
ــستان      ــت، در تاب ــب ديگــر، گــسرتش ياف ــا از جا� ــضاى   1917بريتا�ي ــربان صــهيو�يزم ف  م ره

سياسى را براى طرح علنى درخواست تشكيل يك دولت يهودى در سرزمني هاى فلسطينى مـساعد                
وزيـــر امـــور خارجـــه آن وقـــت بريتا�يـــاى  " الرد ّارتـــر جيمـــز بـــالفور" ى از ديد�ـــد، و طـــى درخواســـت
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بـه ّاهنـا    " بـالفور " استعمارى، خواهان محايت رمسـى دولـت ا�گلـستان گرديد�ـد، وزيرخارجـه              
را ترتيـب دهنـد، سـازمان صـهيو�يزم جهـا�ى بـا             " پيشنهاد كـرد تـا طـرح مـسودهء بـراى اعالميـه بـالفور              

ده گان و سياستمداران يهود به تدوين مسودۀ اين  اعالميه پرداخت،  تشكيل هيأتى مركب از �ويسن    
در اين مورد با يهودان امريكايى �يز متاس گرفته شد، مواد مندرجه در اين اعالميه چندين بـار مـورد                 

مـنت ايـن اعالميـه هنـايى گرديـده و مـورد             ) 1917(جتديد  �ظر قرار گرفت تا باّالخره دراكتـوبر          
) 1917(تعمارى بريتا�يا و امريكا قرار گرفت،  بتاريخ دوم �وامرب مهان سال             تأئيد دولت هاى اس   

رهــرب  صهيو�يــستان اعــالم بــاّالخره  �ــشر       " روتــشليد " بــه  ) بــالفور ( توســط وزيــر خارجــه بريتا�يــا    
   72گرديد

  
  1947:73جریا�ات سیاسی پس از استقرار .9
  
د بـه   خواهنـد بـه او محلـه کننـد خـو          های عربـی ميی    اسـرائيل بـه هبا�ـه ايـن کـه کـشور            1947در ژوئن   " 

 از خاک فلسطني را گرفت و سازمان ملل هم اين جنگ را به عنـوان                هايی  فلسطني محله کرده و خبش    
  . جنگ پيشگريا�ه تاييد کردو از اسرائیل  جا�ب داری کرد

بنـد و منو�ـه آن      هـا بـسيار صـلح طل         از آن  برخـی . ل بسيار پيچيده و متنوع اسـت       جامعه يهوديان اسرائي  
هـا داده شـود و در        گرا است که معتقد اسـت بايـد �ـوعی خودخمتـاری بـه فلـسطينی                   تحزب راس 

  . دهند می را تشکيل و �يز هستند که شهرک �شينان يهودی تندرکنارشان �ريوهای
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 ها از زما�ی شکل گرفت کـه اسـرائيل منـاطقی            بادی، با بيان اينكه جنبش فلسطينی       زید آ 
اين راستا  در  :  اشغال کرد و ابوجهاد و عرفات رهربا�ش بود�د، افزود         1947ا در سال    از فلسطني ر  

 حل مشکل فلـسطني   پس از آن قرار بر اين شد که برای به فلسطني کرد و    سازمان الفتح کمک بزرگی   
 کننـد و ايـن در واقـع    ها در کنار هم ز�ـدگی  ها و يهودی والر تشکيل دهند و عربيک حکومت سک  

ها بـر تـشکيل کـشور      دهد چون يهوديی       جنگ فهميد�د اين راه حل جواب منی         بعد از . تح بود حل الف   راه
  . مستقل اصرار دار�د

  
شـد، ابـراز عقيـده      تلقـی مـی    محايت از عرفـات محايـت از صهيو�يـسم       ا�یکه زم   او، با بيان اين   

  . رفتکرد�د که چرا عرفات قرار داد اسلو را پذي گو�ه استدالل می منتقدان اين: كرد
  
تنـها جـايی کـه      :  گفت 1979و مصر در سال     ، با اشاره به ا�عقاد قرارداد صلح ميان اسرائيل          وی
 مهـسايه فلـسطني از فلـسطينيان آواره اسـتقبال           ما�د سوريه بود؛ در آن دوران خيلی از کـشورهای          می  

لـسطينيان از   کشور لبنان و هـر چنـد وقـت يکبـار ف    ها را�ده شد�د به سوی     گو�ه مهه آن   �کرده و اين  
  . داد�د هايی را عليه اسرائيل اجنام می اين کشور عمليات
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 شـکل  ن �تيجـه رسـيد�د کـه بايـد حرکـت مـد�ی          هـا بـه ايـ       زيدآبادی، بـا بيـان اينکـه فلـسطينی          
دامن،   یی اول موافقم و آن را با برکت می          من با ا�تفاضه  : اجياد شد، افزود  گريد، بنابراين ا�تفاضه اول     

شکــست و مهــني  هــا را مــی  کرد�ــد و اســرائيل دســت آن  فلــسطينان ســنگ پرتــاب مــی�تفاضــه اولدر ا
ا�تفاضـه اول   .  شود گر معرفی   خواهد سرکوب   ها را خراب کرد، چراکه منی       رائيليمساله وجهه اس  

کـرد يـا سـازش کـه راه دوم را              راهی براي اسرائيل باقی �گذاشت، يا بايد سـرکوب مـی           در واقع هيچ  
  . "برگزيد

  
 کـه بـه     وقتـی قـرار شـد دولـت فلـسطينی         :" ش ايسنا، اين فعـال سياسـی ادامـه داد         به گزار 

 حـاکميتش    دولت خودخمتار معروف بود شکل گريد طبق قرار داد اسلو قـرار بـود بـه تـدريج دامنـه                   
ا، اخلليـل، �ـابلس     فلسطني مثـل رام     �صف �وار غزه و بعد مراکز مجعيتی       گسرتده شود، اول اجياد و    

تــرين   اســرائيل مقــدس جالــب اينجاســت کــه مهــني شــهرها بــرایي شــهرهاي فلــسطني و و جــنني و بقيــه
  ." شهرها بود�د، مثال اخلليل مرقد حضرت ابراهيم و قرب راحل زن يعقوب و مادر یوسف در آن است

  
 کند و مناطق فلسطني �شني را د اسرائيل از اين شهرها عقب �شينی، با بيان اينكه قرار ش     وی

 �Cشـستند و    مراکز مجعيتـی بود�ـد کـه بايـد عقـب مـی          A: ، افزود C،B،A منطق   تقسيم کرد�د به  
 را  هـا گذاشـت و مـسائل امنيتـی          مناطقی بود�د کـه اسـرائيل اداره مـد�ی آن را بـه عهـده فلـسطينی                  

  . خودش به عهده داشت
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ود دو   و قـرا بـ     شد   تبديل می  C به مناطق    A و مناطق    A بايد به مناطق     Bمناطق  :" زيدآبادي، افزود 

ز  کـه هنـو     گسرتده شد�ش بـر سـر موضـوعات هنـايی           دولت فلسطني و   گريی  طرف پس از شکل   
 کـشور ی هنـايی   و �ـوارغزه، مرزهـاي  �ـشني در کرا�ـه بـاخرتی    هـای يهـودی    هم الينحل ما�ـده ما�نـد شـهرک      
  .  و وضعيت آوراگان مذاکره کنندفلسطني، بيت املقدس شرقی

  
ا�ش  شـده و جـ  هاي يهودی رداد را امضا کرد موجب خشم افراطی     که رابني اين قرا    زما�ی: وی، افزود 

پــس از تــرور رابــني . گــر را کــشت ديرا از دسـت داد و در واقــع بــرای اولــني بــار يــک يهـودی، يهــودی  
 برگزار شود که شيمون پرز ش پيدا کرد و قرار شد ا�تخاباتی       اسرائيل به مست صلح گراي     فضای

  . هو از طرف حزب ليکو کا�ديدا شد�داز طرف حزب کارگر و بنيامني �تا�يا
  

 بــه مســت راســت گراهــا در ايــن ميــان افکــار عمــومی: ار داشــت اظهــايــن فعــال سياســی
 بـا قـرار داد اسـلو    ی کـه وی  هـزار راي پـريوز شـد؛ در حـال    29چرخيد و بنيامني �تا�ياهو بـا اخـتالف       

کرد که به آن اعتقاد �داشـت وی   ی�د تغيري کرد چرا که او بايد چيزی را اجرا مخمالف بود و در واقع رو    
 زود رس برگـزار   فداران صـلح قـرار گرفـت و ا�تخابـاتی          حتت فشار طر   با وجود اين شرايط وی    

  . شد وايهودباراک رهرب حزب کارگر پريوز شد
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 اجنـام  ها به ويژه دولت كلينتون بسيار فعال شد�د تـا صـلح    اين مقطع آمريکايی    در  " وي با اينكه  
 کـارتر رئـيس مجهـور آمريکـا بـزرگرتين افتخـارش مهـان قـرار داد کمـپ                    ينکه جيمـی  با بيان ا  " پذيرد

 مهـم   بـراي روسـای مجهـور آمريكـا خيلـی         :نعقد شد، بوده است گفت    ديويد که بني مصرو اسرائيل م     
  . ا�د  معريف شو�د که ابتكار صلح را به اجنام رسا�دهربیاست که به عنوان ره

  
فــات را در کمــپ ديويــد   بــاراک و عر2000 آخــر ایهــ کلينتــون هــم در ســال :وی ادامــه داد

در آن جلسه چه گذشت؛ اسـرائيل مـدعی اسـت کـه چيزهـای زيـادی                  معلوم �شد    دعوت کرد ولی  
 درصـد کرا�ـۀ     95 مجلـه �ـوار غـزه و          زير بـار �رفتنـد از      در کمپ ديويد به فلسطينيی ها ارائه کرديم ولی        

فته است چيزی به عنـوان طـرح ارائـه �ـشده            املقدس شرقی؛ولی ابومازن گ     باخرتی و خبشی از بيت    
  .  مواجه �شديمتر برخورد کرد ولی با چيزی ت از من هم �رم عرفاحتی

  
ت درد�اکی را بـا توجـه    خواستند امتيازا هامی  آ�چه مشخص است اسرائيلی     " ان اينكه  با بي  زيدآبادی

:  ابـراز عقيـده كـرد   ،"ها بدهند و مذاکرات شکست خـورد     هايی که دار�د به فلسطينی        به آگاهی   
 تـا از آن بـه عنـوان پـشتوا�ه     جديـد را داشـته   اين است کـه عرفـات قـصد راه ا�ـدازی  ا�تفاضـهۀ           �ظر من 

  . خواست بگريد سياسی استفاده کرده و امتيازات کوچکی که می 
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هـا بـسيار کـم امـا      ن مهـان موقـع گفـت شـکاف بـني فلـسطينی        چـون کلينتـو   : تصريح کرد  وی
های فلسطينی    قمند بود با برگشنت به سرزمني      آن پل زد؛عرفات عال    د روی شو  عميق است، لذا می   

هـم از   کـرد اينطـوری شـود از طرفـی راسـت گراههـای اسـرائيلی         ای راه بيفتد اما فکـر منـی         ا�تفاضه
 را به هم بز�نـد      یخواست بدهد بسيار  �اراحت شده بود�د ومی خواستند بازی          که باراک مي   امتيازاتی

 ها را حتريـک کنـد بـه مـسجد االقـسی              افتاد، اول اينکه شارون برای اينکه فلسطينی         تفاقو اينجا دو ا   
هــا هــم کــه در ايــن دوره �ريوهــای مــسلح از مجلــه محــاس و جهــاد    طنيرفــت و از آجنــا ديــدار کــرد فلــس 

  .  دوم شد �شان داد�د که منجر به ا�تفاضۀ درو�شان رشد کرده بود واکنشاسالمی
  

 ضعف اين ا�تفاضه      مسلحا�ه شد و به �ظر من �قطه       دوم بر خالف اولی     اين ا�تفاضه :ود افز وی
هـا   فلـسطينی   کـه  ها متام شد چرا که برای امتيازاتی      ا�تفاضه مسلحا�ه به زيان فلسطينی       هم مهني بود؛  
 غـزه پـيش از    از �واره اول به دست آورده بود�د دولتی مستقر کرده بود�د بيش از �يمی    ضهاز طريق ا�تفا  

 کـه بـه دسـت آورده         بـاخرتی   صد مناطق مجعيتی و حاکميت مد�ی بـر بـسياری منـاطق کرا�ـه              در 20
اکی مجــات مــسلح  داشــت آ�قــدر مــورد هتــدولــت فلــسطينی کــه اقتـداری . �ـد را از دســت داد�ــد بود

هـا اشـغال       حمصور بود، دوباره سـرزمني     ای  گرفتند كه عرفات مدهتا در گوشه     ها قرار     اسرائيلی  
  . �قطه اول برگشتشد و مهه چيز به 
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خواهـد صـلح کنـد و يـا جنـگ راهـش ايـن �يـست،                  فلسطني اگـر مـی    : وی ابراز عقيده كرد   
 بکند پس تـشکيل دولـت معنـا �ـدارد،           خواهيد جبنگيد بايد جنگ چريکی و زير زمينی          مي اگر

يکـسال اسـت کـه ديگـر عمليـات          ا�د چـرا کـه حـدود          البته خود فلسطينيان هم به اين �تيجه رسيده       
  .  در داخل سرزمني اسرائيل اتفاق �يفتاده استاریا�تح

  
ابـات   کار خـود قـرار داد بـا ورود بـه ا�تخ           محاس وقتی مبارزه مسلحا�ه را مبنای     :وی گفت 

ايـن بـود کـه مثـل          اي داشـت کـه �گرفـت، �قـشه           وارد شود و �قـشه     سعي کرد که از موضع ديپلماسی     
بــارزاتش اعمــال فــشار کنــد و عمليــات   از طريــق محــزب ا هــم �ــريوی �ظــامي باشــد هــم سياســی  

  . مسلحا�ه کند و به اين وسيله چا�ه بز�د و مذاکراه کند
  

 امکان های فلسطينی داد ولی در سرزمني  اين قضيه در لبنان بنا به داليلی معنی می        :وي افزود 
ات مـسلحا�ه  ر مقابـل بـا اقـدام   ها زيـر بـار �رفتنـد بـا ايـن دولـت مـذاکراه کننـد و د           ذير �بود و اسرائيلی     پ

  .  کرد�دتالفی
  

اي کــه مرکــب از آمريکــا، احتاديــه اروپــا، روســيه و   پــس از آن کميتــه چهــار جا�بــه:  افــزودوی
ها کمک  فلسطينی  به کند و ما در صورتی مان ملل است گفت اسرائيل در صورتی مذاکره می    ساز

ه رمسيت بـشناسد دوم قـرار       خواهيم کرد که سه چيز را بپذير�د، اول اينکه اسرائيل و موجوديتش را ب             
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ين که امضا شده را به رمسـت بـشناسند و سـوم اينکـه خـشو�ت را �فـی کننـد و در                        دادهاي پيشني از ا   
  .  خنواهد شدغري اين صورت کمكی 

  
اســت، کــشاورزی و  هــا اشــغال بــوده ه ســال اســت کــزمينیفلــسطني ســر"  بــا بيــان اينكــهوی

اسـرائيل کـه آجنـا را در اشـغال          اره کـرد در واقـع        �دارد که بشود مجعيـت را اد       صنعت خيلی بزرگی  
 مربـوط بـه اشـتغال يـک سلـسله خـدمات هـم ارائـه کنـد،                 املللـی    جمبور بود طبق قوا�ني بني      داشت رمسی

: ، ابـراز عقيـده كـرد   "حفـظ کـرد  اش را  ولی سلطۀ �ظامی اسرائيل اين بار را از دوش خودش برداشت       
ه و بقيـه کـشورها قطـع شـد مـشکالتی برايـشان بـه وجـود         سـي هاي اروپا و آمريکـا و رو       که کمک  زما�ی

، چنـد هـزار     ا�ـد    مـاه حقـوق �گرفتـه      5  ماهی که محاس روی کار آمـد کارمنـدا�ی         7 يا   6آمد، طی   
گرفـت و راه درآمـد آن هـا         کـرد و آجنـا حقـوق مي         یرفت اسرائيل کـار مـ       کارگر كه از فلسطني می    

   .مهني است مهني که راه را بستند مهه بيکار شد�د
  

کـداري فلـسطني از طريـق سيـستم          �يـست، هنـوز با�     سيـستم مـستقلی   "وی با اشاره به اينکـه     
 تزريــق کنيــد بــه جامعــه فلــسطني بــدون  یتوا�يــد پــولیمشامني: گفــت"کنــدبــا�کی اســرائيل عمــل ميی

توا�د چـون     هاي مستقلی وجود �دارد واگر كسی خبواهد کمک کند منی           سرائيل چون با�ک  موافقت ا 
  74. "کمک کردن �دارد که راهی برای
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ــه راهکــار هــای خــصما�ه و          ــا ادام ــازی شــیطا�ی را ب ــن ب ــدی ای ــدی گذارشــات بع در مراحــل بع
ــن دو دولــت        ــه خامتــه و �تیجــه و مــشاهبت هــای سیاســی تــشکل ای ــا ارائ ــه از اســرائیل را ب جا�بدارا�

کیل آن سـازش   پاکستان و دولـت اسـرائیل را کـه اولـی  بـین افغا�ـستان و هنـد قـرار دارد و اسـاس تـش              
      کشور ا�گلیس با دستیاران منطقه ای شان حممد علی جناح و دیگران و دومی اسرائیل که  فعـال

 . قوت الظهر قدس شریف را تشکیل میدهد مستقر هستند خواهیم پرداخت

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسمت شا�زدهم
 حبش دوم

آغازحکمروایی خون و دهشت1917سال   
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 عطفی از آتـش و خـون را در بـسرت کـشور هـای شـرق               در این سال  سیاستمداران غرب �قطۀ      
میا�ه خمصوصًا سرزمین قدس شریف که �زد مهۀ ادیان از تبارک خاصی برخوردار  است گسرتش         

در این سال سیاستمداران  غرب خمصوصًا ا�گلیس که پایه های  کاخهـای اسـتعماریش را                 . داد�د
 در افغا�ـستان و منطقـه در حـال از هـم      تزلزل میدیـد و سیاسـت هـای توسـعه طلبا�ـه آن     در در شرف

پاشیدن بود و امان ا خان با سفر تاریخی اش در باز گشت از اروپا به کـشورش بـا سـران کـشور                     
ــه        ــه آن کــشور  هــا را علی ــهای آزادیخواها� ــود فعالیت ــع شــده ب هــای اســالمی کــه در مــسیر راهــش واق

ها در این زمینه  عکس العملـهای هـای       کرد که اکثر شاهان  و زعمای این کشور           میا�گلیس حتریک   
ــد     ــشان داد� ــران  از خــود � ــه رضــا شــاه پادشــاه ای ــۀ از مجل ــن از   . حمتاطا� ــن یــک ت ــر ای از جــا�بی قبــل ب

شخصیت های سیاسی کشور بنام سید مجـال الـدین افغـا�ی بـا  اعالمیـه هـا و �ـشراتش کـه از طـرف                           
هنیـت هـای مـساعدی را در مـورد          کشور های اروپایی و منطقه سخت زیـر سا�ـسور بـود  توا�ـست ذ               

 از جا�بی   75.آزادی  و بیداری کشور های شرق خمصوصًا در مصر و ترکیه عثما�ی و ایران ایجاد  کند                 
شخــصیت هــای �ظیــر گا�ــدی ، هنــرو ، ، موال�ــا ابــوالکالم آزاد و اقبــال الهــوری و ســائرین از مجلــه   

ر منطقـه هنـد و مـاورای آن سـخت  بـه        کسا�ی بود�د که فعـل وا�فعـاالت شـان  دولـت ا�گلـیس را د               
مایوسی کشا�یده بود که میبایست  فعالیتهای لطمه خورده اش را در شرق در یک قسمت دیگری از        
سـر زمــین هـای اســالمی جیـران کنــد، معهـذا بــه تالشـهای خــود خبـاطر ا�ــسجام خبـشیدن  و رویکــار        

ری این بند های حنس را در دست و آور�دن کشور یهودی  در بیت املقدس  کوشید تا به طریق جدید  ت
 بپای مردم  فلسطین  ببند�د ومنطقـه را در طـول             یف از آدرس اسرائیل و قوم یهود      پای ساکنان قدس شر   
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ح این ساهلا به حمراقی از تشدد و تشتت  و آتش وخون تبدیل مناینـد تـا باشـد کـه ایـن کـشور بـه اصـطال             
د را در چوکات فراماسیوهنای صهیو�ی  یعنـی خـشن             یهودیت خو   تازه به ظهور رسیده قوم بنی اسرائیل      

 از توســعه جویــان اره هــای  آرام  ســواحل مدیرتا�ــه تــرین چهــره بــه حیــث بــاداران اســتعمار �ــوین در کنــ 
اروپایی محایت گسرتده منوده باشند ، در  جایی کـه یـک زمـا�ی میگفتنـد هبـشت در اینجاسـت             

و بـه آن هـم   .ر سال سابقه �داشته است  پهن ساز�د    یک دولت �و بنیاد یهودی را که در ظرف چند هزا          
اکتفا �کرده  در سرزمینهای افغا�ستان و هندوستان کشور جدیدی را ظـاهرًا از ادرس اسـالم بوجـود             
آورد�د تا مهیشه �قطۀ عطفی از �ا آرامی و دو دستگی در بین کـشور هـای منطقـه باشـد چنا�یکـه           

ن در زیر چرت  حکومت های �ظامی گذشته اسـت           دیده میشود دو ثلث عمر دولت مداری پاکستا       
و اما این اسرائیل و قوم  یهود بود که باوجود قتل عام و �سل کشی شان در دوران جنگ جها�ی دوم از  .  

عفن شـان   طرق کشور های اروپایی که زما�ی به مصداق تاریخ جعل کرده خود شـان،از �عـش هـای مـت                   
 و  ه های فابریکات ذوب آهن توسـط بـرادران �ـازی شـان             و غیره، کور   در اردگاهای املان و هلستان    

امـــل عیـــار بـــود را در املـــان  از ســـوخنت اجـــساد شـــان  گـــرم   رهرباملـــان هیتلـــر کـــه یـــک یهـــودی ک 
و این شرمندگی تاریخ را خبود رقم زد�د که با جالدان  پدران خود ختـم توامیـت                .�گهمیداشتند

ملـــــت (اد و یـــــک قـــــوم ســـــر بلنـــــدو دوســـــتی را در کنکـــــاش و حیلـــــه در مقابـــــل یـــــک کـــــشور آز
چنا�چه مطبوعات آزاد جهان  صدای  این قتـل و کـشتار عمـومی  ملـت فلـسطین       .پاشید�د)فلسطین

 .بگوش جهان رسا�یده ا�د ) یهودیان صهیو�ست(رابرای شناسا�دن این ملت در�ده
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ود به  �امه اي به آژا�س يهوزير خارجه وقت ا�گليس طی» بالفورلرد «1917در سال   
دولت . به كار خواهد بستخود را براي تشكيل دولت صهيو�يستی قول داد لندن متام سعیآ�ان 

 سرعت خبشید و هر گز ویش را براي تشكيل دولت صهيو�يستیوقت ا�گلیس تالش هاي خ
 خواهد ار �کرد که بکدام حقی و  جموزي میکسی از این وزیر خارجه دولت  ا�گلیس استفس

جهان سرتده و بعوض آن كشور جديدی ایجاد و  اقوامی را جای ملت و كشوري را از روي �قشه 
گزین در آن منطقه ساز�د که از هزار سال به اینطرف هر گز در این منطقه �ه زیسته ا�د، این 

پریالیستی در برابر یک کشور بی دفاع و اما مستقل مها�ند سایر آغاز یک توطئه خائنا�ه یک کشور ام
 برما و افغا�ستان و سایر کشور های جهان مرتکب شده و چین ،گلیس در هند جنایاتی که ا�
  . عل این ملت را در تاریخچه جنایات بشری می شناسا�دفر بالااست  تکر
  

 قيموميــت فلــسطني را بــه ا�گلــيس  مــتفقني و جامعــه ملــل بــه طــور رمســی1920درســال 
 ايـن حتـوالت و بـا    درپـی . د�تخـاب كـر  واگذار كرد و لندن �يز يك يهودي را به عنوان حاكم فلـسطني ا            

 ديان بـه فلـسطني آغـاز شـد و فلـسطينی هـا بـه طـور روزافزو�ـی           كمك آشكار ا�گليس مهاجرت يهو    
حتــت فــشار قــرار گرفتنــد کــه مــا در قــسمت پــا�زدهم از مهاجرهتــای یهودیــان بــسرزمین فلــسطین    

 برتا�یـا تفـویض   و این جای تأسف است که جامعه ملل قیمومیت یک ملت آزاده را به     .اشاراتی داشتیم 
میکند و آ�کشور �یز بر اسـاس خواسـته هـای اسـتعمار طلبا�ـه و ظلـم گـسرتا�ه خـود  مهاجرهتـای                         
دسته مجعی اسرائلیان را از هر گوشه و کنار جهان به طرف سرزمین بیت املقـدس مسـت میدهـد                    



 205

اله ایـن قـوم     و اولین هسته های قدرمتداری صهیو�یزم را با ریشه های از �فـرت و �فـاق چنـدین هـزار سـ                     
 بذر مینماید

كـوچ كـرده   » سـرزمني موعـود  « هبرت به اصطالح خود شـان بـه   صهيو�يست هايی كه با وعده ز�دگی    
اده و  پاالیش د » هاگا�ا«بود�د، اقدام به تشكيل گروه ها و سازمان هاي  �ظامي را قویًا در لباس              

بـيش تـر از سـرزمني هـاي خـود       ها افتاد�د تا آهنا را هرچـه زودتـر و      با سالح گرم به جان فلسطينی     
آتش زدن مزارع، ترور افراد سرشناس، ربودن افراد و ختريب منازل، رويـه اي              . اخراج و آواره ساز�د   

  .بود كه صهيو�يست هاي تازه وارد براي حتكيم پايه هاي خود درپيش گرفته بود�د
  

ز  �قطه آغاکه 1938علی رغم تالشهای ا�گلیس و سایر کشور های غربی در سال   
  . دوم بودكمرت از يك سوم مجعيت فلسطني را يهوديان تشكيل مي داد�دجنگ جها�ی 

  
 فلـسطني بـا ایـن       ا خباک شان  بارهابا  ساكنان اصلی        هه از مهاجرهتای صهیو�سته    دفلسطینیان طی دو  

 به شـهادت   فلسطينی350كه در �تیجه بيش از ) 1929سال (هبودیان تازه وارد درگري شد�د   
  .رسيد�د

  
وزيـر خارجـه    » لـرد بـالفور   « توسـط  1917اما تاریخ تشکیل ایـن دولـت �ـام هنـاد در سـال               و  

 �امه اي به آژا�ـس يهـود کـه در آن وقـت              ور پایه گزاری شد که لرد مذکور طی       وقت ا�گليس این ط   
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 بـه كـار خواهـد    خـود را بـراي تـشكيل دولـت صهيو�يـستی      به آ�ان قول داد که لندن متام سعی     فعال بود ،  
 ســرعت ویش را بــراي تــشكيل دولــت صهيو�يــستی وقــت ا�گلــیس تــالش هــاي خــ دولــت .بــست

 خنواست که بکدام حقـی و        خبشید و هر گز کسی از این وزیر خارجه دولت  ا�گلیس استفسار            
 را از روي �قشه جهان سـرتده و بعـوض آن كـشور جديـدی ایجـاد و                    جموزي می خواهد ملت و كشوری     

�د که از هزار سـال بـه اینطـرف هـر گـز در ایـن منطقـه �ـه           اقوامی را جای گزین در آن منطقه ساز       
زیسته ا�د، این آغاز یک توطئه خائنا�ه یک کشور توسعه جو در برابـر یـک کـشور بـی دفـاع و امـا مـستقل                 
مها�نــد ســایر جنایــاتی کــه ا�گلــیس در هنــدو چــین و برمــا و افغا�ــستان و ســایر کــشور هــای جهــان 

ــن م     ــل ای ــت مرتکــب شــده اســت  تکــرار بالفع ــیس(ل ــی    ) ا�گل ــشری م ــات ب را در تاریخچــه جنای
  . شناسا�د

  
ــور رمســی    1920 بعدًادرســال  ــه ط ــل ب ــه مل ــتفقني و جامع ــيس     م ــه ا�گل ــسطني را ب ــت فل  قيمومي

 ايـن حتـوالت و بـا    درپـی . وان حاكم فلـسطني ا�تخـاب كـرد     واگذار كرد و لندن �يز يك يهودي را به عن         
  آغـاز شـد و فلـسطينی هـا بـه طـور روزافزو�ـی       ن بـه فلـسطني    كمك آشكار ا�گليس مهاجرت يهوديا    

حتــت فــشار قــرار گرفتنــد کــه مــا در قــسمت پــا�زدهم از مهاجرهتــای یهودیــان بــسرزمین فلــسطین    
و این جای تأسف است که جامعه ملل قیمومیت یک ملت آزاده را به برتا�یـا تفـویض        .اشاراتی داشتیم 

ا�ـه و ظلـم گـسرتا�ه خـود  مهاجرهتـای            میکند و آ�کشور �یز بر اسـاس خواسـته هـای اسـتعمار طلب             
دسته مجعی اسرائلیان را از هر گوشه و کنار جهان به طرف سرزمین بیت املقـدس مسـت میدهـد                    
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و اولین هسته های قدرمتداری صهیو�یزم را با ریشه های از �فـرت و �فـاق چنـدین هـزار سـاله ایـن قـوم                          
در قـضیه افغا�ـستان بعـد توافقنامـه     ) ملـل متحـد  (بذر مینماید درسـت عکـس العمـل مـشابه آن  اداره            

مــا مــی بینــیم در هــر فعــل و ا�فغــاالتی کــه در کــشور مــا مهــه روزه رخ میدهــد یــا ملــل متحــد از آن    .بــن
آگــاهی �ــدارد و یــا اگــر هــم دارد در رأس تــصامیم کــشور هــای بــه اصــطالح  حــافظ صــلح در    

 از  آغـاز صـفحه جدیـد خـود           افغا�ستان �قشی تعین کننده �دارد و خبـاطر مهـین اسـت کـه ایـن کـشور                 
مهواره با �ـا مالیمـات و دسـت ا�ـدازیهای بیگا�گـان آرامـی ، عـزت ، توامننـدی و دولـت مـداری                          

زیرا مـا درسـت   . عنعنوی خود را که ساهلا حاکم بر  صلح در افغا�ستان بود �یز از دست  داده است               
کـه در مقابـل مـا گـسرتده         کی  در �قطه ای قرار داریم که هر آن  امکان سقوط مـا در پرتگـاه هولنـا                 

و از ملل متحد کـاری سـاخته �یـست چنا�یکـه منیتوا�ـد در موعـد موعـود ا�تخابـات                      . است میباشیم 
ریس مجهوری کشور را مطابق به قـا�ون اساسـی  کـشور پیـاده منایـد و هـر افغـا�ی کـه کمـی هـم ا�دیـشه                    

 پرداخـت خــود خواهــد  داشـته باشــد مـی فهمــد کـه �تیجــه ایـن ســهل ا�گــاری چـه قیمتــی بـرای بــاز      
  داشت؟ 

  
 هبـرت بـه   صهيو�يست هايی كه با وعـده ز�ـدگی  :لسطین بر می گردیم  باز هم به موضوع ف    

شكيل گـروه هـا و سـازمان    كـوچ كـرده بود�ـد، اقـدام بـه تـ          » سرزمني موعـود  «اصطالح خود شان به     
گـرم بـه جـان     بـا سـالح   پـاالیش داده و » هاگا�ا« خویش کرده و قویًا خود را در لباسهاي  �ظامی 
.  ها افتاد�د تا آهنا را هرچه زودتر و بيش تـر از سـرزمني هـاي خـود اخـراج و آواره سـاز�د                        فلسطينی
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آتش زدن مزارع، ترور افـراد سرشـناس، ربـودن افـراد و ختريـب منـازل، رويـه اي بـود كـه صهيو�يـست              
  .هاي تازه وارد براي حتكيم پايه هاي خود درپيش گرفته بود�د

  
که �قطه آغاز  1938 سال های ا�گلیس و سایر کشور های غربی درعلی رغم تالش  

  داد�دمجعيت فلسطني را يهوديان تشكيل می  دوم بودكمرت از يك سوم جنگ جها�ی
  

  اصـلی  فلسطینیان طی چند دهه از مهاجرهتای صهیو�ستها خباک شان  بارهابا ایـن  سـاكنان               
ــازه وارد درگــري شــد�د     ــان ت ــن یهودی ــا ای ــيش از  ) 1929ســال (فلــسطني ب  350كــه در �تیجــه ب

  . به شهادت رسيد�دفلسطينی
  

ــه اصــطالح( دوم و آوازۀ شــعله ورشــدن جنــگ جهــا�ی .    ســوزا�دن چنــدین ملیــون یهــودی  ) ب
توسط برادران �ازی شان ظاهرًا باعث شد �گاه كشورهای جهان خبـصوص کـشور هـای اسـالمی                  

كــشتار يهوديــان توســط حكومــت �ــازي از فاجعــه فلــسطني منحــرف ســاخته شــود کــه �تیجتــًا  ادعــاي 
 و تبليغات گسرتده پريامون اين موضوع باعث باز گشایی راه براي       - موسوم به هولوكاست   -آملان

 دوم، زما�یکه لندن  قدرت سیاسـی خـود      پس از پايان جنگ جها�ی    .  س گردید   اشغالگران قد 
ه بود و اروپا عمـال بـین بلـوک    را در سیادت از سیاست های بین املللی آن وقت در جهان  از دست داد              

شرق و غرب تقسیم شده بـود ، لنـدن در حالـت ضـعف کـه �اشـی از شکـست �ورما�ـدی و سـیادت                            
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لنـدن در   . مـسئله قيموميـت گرفـت     ا�گلیس بود ، تصميم به خـروج از فلـسطني و پايـان دادن بـه                 
ود را بـراي     �ريوهـاي خـود را از فلـسطني خـارج كـرد و متـام امكا�ـات و تـداركات خـ                      1948 می14

کاریکــه چهــل ســال بعــد از آن تــاریخ یــک اشــغالگر دیگــر .صهيو�يــست هــا بــه جــا گذاشــت
�ظیر آن را در افغا�ستان تکرار کردو با ا�سحاب �یروهای خود از افغا�ستان متـامی               ) روسیه شوروی (

ساز و برگ �ظامی خود را به حکومت دست �شا�ده جنیب در کابل  جاه گذاشت که فاجعـه هـای              
اک رخداد های بعد از  سقوط وی افغا�ستان را بیک مسیر تازه ای از حبران سوق داد که تـا هنـوز                        هولن

  .ادامه دارد
  

 يهودرا شوراي ملی)  1948 می 14( مهان روز�یرو های صهیو�ستی درساعت چهار جبه  
ور  بيا�يه اي به صورت يكجا�بـه از تأسـيس كـش           طی» بن گورين «تشكيل  ودر آن جلسه      در تل آويو    

و این در حالیست که ا�گلیسیها توسط یکی از جاسوسـان           .اسرائيل در سرزمني فلسطني خرب داد     
خــود بنــام ســرهنگ تــی آ  لــور�س یــک شــورش عربــی را بــر علیــه ترکــان عثمــا�ی در عربــستان  ســعودی  

زیرا ا�گلیسیها به اعراب قول داده بود�د که پس از پایان جنگ یک کشور  مـستقل    . سازمان میدهد   
ولی در عین حال طی یک قرار داد .عربی شامل  عربستان و فلسطین و سوریه را بوجود خواهد آورد         

خمفی ا�گلستان با دولت فرا�سه ، این مناطق را پیشاپیش میان خود تقسیم میکننـد کـه سـهم خـود                  
قـبال  را  ا�گلیسیها در فلسطین از کیسه خلیفه به  اسرائیل می خبشد و از آجنا خارج میـشود کـه مـا                     

زیرا هنوز هم ا�گلیسیها رویای یک امپراطوری بزرگ را که از هندوسـتان             . در مورد آن اشاره منودیم    
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زیـرا ا�گلیـسیها     . تا مصر امتداد داشته باشد در سر می پرورا�ید که هرگز جامۀ عمـل �پوشـید               
قـسمیکه  .ایـد  این آرزو را در سر می پرورا�ید�د تا هندوستان را به مستعمرات افریقـایی اش وصـل من   

امـروز  " خـاور میا�ـه بـزرگ   " دیده میشود شباهت  های عظیمی میان رویای آ�روز ا�گلـیس بـا طـرح       
دارد یعنـی   " اسـرائیل بـزرگ   " و تصادفًا این بر�امه ها شـباهت هـای �زدیکـی بـا طـرح              . بچشم میخورد   

یل آن را در    حق حاکمیت میان سرزمین های واقـع شـده میـان دو رود �یـل و فـرات میباشـد کـه اسـرائ                       
دو خطی  (بر�امه های  توسعه طلبا�ه خود  مهواره  جدًا در �ظر داردو بیشرت از آن را حق خود منیدا�د                     

که میان پرچم دولت  اسرائیل در طرفین ستاره داؤد قرار دار�د منایا�گر مهین دو رودی هستند  که                
 زیـرا   76)وعـده داده شـده اسـت      " دبرتـر یهـو   "بـر �ـژاد     " یهـوه "سر زمینـهای میا�ـه  آهنـا شخـصًا از سـوی              

قسمیکه مالحظه میشود این زر ساالران یهودی هستند که �ظم �وین جهـا�ی را در مهبـستگی ذاتـی       
بــین املللــی " ســازمان  اطالعــاتی ویــژه"بــه شــکل گیــری یــک " اطالعــات"و " پــول"میــان دو عنــصر 

و ایـن زرسـاالران  پـیش از آ�کـه در            اجنامیده است که در راس آن مهان زر ساالران یهودی قرار دار�ـد              
فکر حتکـیم کـشوری کـه بـه آن تعلـق دار�ـدقرار داشـته باشـند، ابـزار حتکـیم حاکمیـت طبقـۀ ویـژه ای                             

که ما می بینیم بعـد از یـازده سـپتامرب    . هستند که به مهان اصل زرساالری یهودیت پیو�د  دائمی دار�د       
بـشول کــشور هــای اروپــایی و ایــاالت متحــده  چگو�ـه  مهــین زر ســاالران یهــودی توا�ــستند جهــان را  

امریکا به حبران ال عالج افتصادی مواجه سازد که �ظیر آن را یک بار دیگر در تاریخ آروپای پـیش از                     
قـسمیکه مـا میبینـیم واقعـه یـازده سـپتامرب بـا              . �یز مـشاهده منـود     1929جنگ جها�ی دوم  در  سال        

هـا با�ـک و موسـسه اقتـصادی و فقـر و          عوامل مهگون آن هزاران ورشکـستگی اقتـصادی صـد           
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گرسنگی صد ها ملیون �فـر را در سراسـر جهـان بـه مهـراه دارد کـه از دسـت آورد هـای مهـین                       
ایـن حالـت در حـالی واقـع         . این تنها یک روی سکه حبـران جهـا�ی اسـت            . زرساالران یهودی میباشد  

 بیکـاری ر�ـج مـی    گردیده  است که مردمان در اکثر قسمت هـای  کـره زمـین  از گرسـنگی و                   
بر�د ولی در بسا از  کشور های توسعه یافته کـه �ظـم �ـوین جهـا�ی بدسـت هـیمن زرسـاالران اسـت از                           
کشت و چیدن امتعه زراعتـی خبـاطر اسـتقرار �رخهـا جلـو گیـری  مـی شـود و یـا در حبـر  ا�داحتـه                              

  77.میشود که �ظیر آن در قبل از جنگ جها�ی �یز بچشم میخورد 
  

  ):  ایجاد پروتوکول( صهیو�یها کنگره جها�ی  
  

 در  1897 اوت   29قسمیکه در یک مبحـث قبلـی �یـز ذکـر شـده اسـت کنگـره صهیو�ـستها  در                      
 مناینـده از متـام کـشور هـای جهـان تـشکیل              200با اشرتاک   "تئودورهتصل"شهر بال سویس به رهربی      

ت یهـود در فلـسطین   این کنگره به عنوان اینکه یهودی هستند و در آن موطنی بـرای  ملـ   . میگردد
مفـاد ایـن موافقتنامـه کـه در         . مطالبه میکنند که توسط موسسه جامعه ملـل بعـدًا  تـضمین میگـردد              

که باعث  . کنگره صهیو�ی ترتیب گردیده بود به زباهنای عمده اروپایی  به کثرت ا�تشار می یابد              
  .شهرت بی مهتای توافقنامه یهودیان در کنگره صهیو�ی میشود
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برای چیرگی  "  طبقه ویژه "مباحث بیا�گر یک طرح و �قشه حساب شده این        چکیده این     
کـه در راه رسـیدن بـه آن بـا     . بر د�یا در راستای حکومت واحد جها�ی بر مبا�ی پول ساالری  میباشد       

بـه آن  " حکومت واحـد جهـا�ی   "توصل به هر �وع جرم و جنایتی جماز پنداشته شده است  که اقتضای      
ث موجـب �ـا خوشـنودی اکثـر اروپائیـان و آن عـده یهودیـا�ی گردیـد کـه                     ایـن حبـ   .پیوستگی دارد 

منیخواستند  ز�دگی آرام خود را ترک گفته و در بیاباهناهنای فلسطین خود را در قطار مهاجرین          
این آتش �فرت که در زمان جنگ عمومی دوم بر علیه  ایـن زرسـاالرا�ی کـه د�یـا را از �قطـه          . قرار دهند 

ند در قبضه داشته باشند در حالی زبا�ـه کـشید کـه مـی بایـست دامـن زر سـاالران                   �ظر  پول میخواست   
یهودی را بسوزا�د، اما بر عکس دامن گیر آن عده از یهودیا�ی شد که در این توطئه شـریک �بود�ـد و                      
آن عده که با�ی و بنیان گـذار ایـن توطئـه بود�ـد از دسـت رس جنـگ آوران اروپـایی  خـود را بیـرون                          

  .د که بعدًا به آن اشاره میکنیم ساخته بود�
  

در مورد استقرار اجباری  یهودیان در فلـسطین کـه از اثـر فـشاری کـه بعـدًا بنـام تئـوری توطعـه                            
شـهرت یافتـه اسـت سـناریو هـای زیـادی ترتیـب شـده اسـت کـه                " پروتوکول" معروف شده است و به      

دن موضـوع بـه تئوریهـای توطئـه     اکثرًا عاری از حقیقت میباشد و ما �اگزیر هستیم خباطر روشن ش         
  .که  قبل از جنگ جها�ی اول و بعد از آن ترتیب شده است بپردازیم
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ــال    ــه       1773در سـ ــود در خا�ـ ــان بـ ــه یهودیـ ــق بـ ــه متعلـ ــورت کـ ــستی در فرا�کفـ ــایر "  �شـ مـ
و در  . بر گزار شد که هدف آن مترکز و تسلط و کـنرتول بـر سـرمایه جهـان میباشـد                   "  آمشلروتچلد
 یکی از اعضای خـا�واده روتچیلـد در لنـدن تأسـیس  گردیـد       ست اولین با�ک توسط�تیجه این �ش

در ایـن حـین چهـار با�ـک دیگـر در          . که دارای �فوذ  فوق العاده باالی منابع مالی ا�گلـیس داشـت            
فرا�کفورت �اپل ، وین و پاریس توسط چهار برادر از مهین خا�واده تأسیس شد کـه عمیقـًا بـاالی �ظـام                      

اعـضای ایـن   .ایـن خـا�واده کا�ـسرن  �فتـی شـل را �یزتأسـیس و از آن خـود کـرد             .  مسلط بود  پولی اروپا 
�شست به این توافق �ظر بود�د تا سیاست های پولی متام د�یا را در حیطۀ خود داشته باشـند و چنـین                      

اعضای این گروه  به این عقیده بود�د که سـرمایه هـای موجـود در جهـان �یـاز بـه یـک طـرح                          . �یزشد
  . و زیر بنایی داردکامل

  
ولیام گی یکی از طراحان این گروه عقیده داشت تا در ایـن بـازی شـطر�ج مهیـشه مهـره          

بـه کـا�گره صـهیون هـا تبـدیل          " تئودور هرتز " های  بر�ده را با خود داشته باشند که سر اجنام توسط           
 1921در " خردمنـدان صـهیون   " 78بیست سال بعد این طرح توسط ویکتور مارسـدن . گردید

ــه آن      . ا�تــشار مــی یابــد  ــه قــسمی مطــرح میــشود کــه صــرفًا ملــت یهــود ب ــان ب ــن طــرح از طــرف یهودی ای
وابستگی داشته و به آهنا مرتب شده است و ما�ند یک منت مقدس در �زد یهودیان صهیون از اعتبار       

 خـود را از  ولی این  طرح  را صهیو�ستها و فراماسیون های یهـودی خباطریکـه      . کلی برخوردار میباشد  
بد بینی اروپائیان بری ساخته باشند یک سند جعلی می دا�د که توسط واسطه های تـزار هـای روس                    
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این طرح  رویهمرفته احساسات ضد      . خباطر بد�ام ساخنت صهیوهنا کار گذاشته و ایجاد کرده ا�د         
ی یهـودی کـه از   یهودی را در اروپا و سایر �قاط جهان چنان شعله ور ساخت که توده هـای  مـردم  عـاد                     

این جریا�ات آگهی �داشتند �یز مشمول اذیت و آزار اروپائیان قرار گرفت در حالیکه  طراحـان                 
 زیـرا و مبلغین و کسا�ی که در این بازی بزرگ اقتصادی سهیم بود�د هر گز در دسرتس خطـر �بود�ـد                     

د  کـه �تیجتـًا منجـر بـه      فشار  باالی توده های  عادی یهودی در اروپا و روسـیه  هـر روز افـزون تـر میـش                      
این بازی �یز رویهمرفته سبب شـد تـا         . کوچهای اجباری یهودیان عادی از اروپا و روسیه  گردید�د         

یهودیا�ی که هرگز آرزو �داشتند ماوا مالوف خود را رهـا کـرده و بـه صـحرا هـای فلـسطین مهـاجر                        
  .و پا و تازه بنیاد کمک منودشو�د که این امر ارمان دیرینه  صهیوهنا را در امر ایجاد یک دولت �

  
اعــالم ســریح و «:بیــژن �یــابتی در رســاله خــود حتــت عنــوان ابــزار هــا و آماجهــا مینگــارد     
وزیر جنـگ برتا�یـا و صـدر اعظـم بعـدی ا�گلـیس و یکـی از سرسـخت                    " وینستون چرچل "مهزمان

 "ا�قـالب بلـشویکی  " سیس دولت حرامزادهو از عامالن کلیدی تأ " بین املللی صهیو�یسم  "ترین حامیان   
فروپاشـی تیوریـسن هـای ضـد       جهان وطن  مبنظور     از سوی یهودیان    جزیک توطئۀ جها�ی    چیزی �یست   
در توطئه جها�ی یهودیان به منظور چیره شدن بـر د�یـا ،             : مبنی بر اینکه    " الفرد روز�ربگ "یهودی مهچون   

  »"بلشویزم تنها گام خنست است
  



 215

ــا   ــه اروپ ــاپلیون ب ــا شــروع جنــگ جهــا�ی اول در   بعــد از محــالت � ــسه ت  1914 و ا�قــالب فرا�
ــزرگ           ــن ســرمایه هــای ب ــسمیکه ای ــه ق ــده اســت ب ــزرگ گردی ــز و ب ــا متمرک ســرمایه هــای صــهیون ه
ــا چــاق ســاخته زمینــه هــای جنــگ هــای مــدهش را ســبب       جوال�گــاه فراماســیو�ر هــا را در اروپ

ــشود ــا�ی شــدن ســرمایه شــان و       . می ــسیون هــای صــهیون خبــاطر جه ــذا فرام ــدن آن از  ل ــصئون ما� م
جنگهای تباه کن و مهیب اروپا مهه سرمایه و قـدرت شـان را دور از گیـرو دار جنـگ بـه امریکـا           
�قل میدهند تا در فعل و ا�فعاالتی که بعدًا باعث دگر گو�ی اروپائیان شد هم خـود و مهـسرمایه                    

یان  از خود بیخـربی بود�ـد    های شان  مصئون مبا�د تنها کسا�ی که قربا�ی این بازیهای خطر�اک شد یهود             
اینها آ�قدر در امریکا به وسـعت قـدرت رسـید�د کـه             . که به شکل عادی در اروپا ز�دگی داشتند       

   .79دوازده �فر از سیزده اعضای �ویسندگان قا�ون اساسی امریکا را  فرماسیوهنا تشکیل میداد
  

اکم شان بـرای صـهیوهنا اسـتقرار        استقرار اسرتاتیژیک  صهیوهنا در قاره  آمریکا با سرمایه مرت            
اسرتاتیژیک را  ایجاد کـرد و مـوازی بـا آن خـود را در یـک پایگـاه سـرتاتیژیک شـرق میا�ـه ، بـه د�بـال                              

-1:ا�تقال مرکـز رهـربی جهـان از ا�گلـستان بـه امریکـا متـضمن ایـن دو شـروط اساسـی میباشـد                        
 اخـراج اجبـاری     -2 بـه فلـسطین و     اجبار توده های یهود در ترک جاه و مقام خـود در اروپـا و مهـاجرت                

سرمایه مرتاکم یهود از اروپادر حین ترک و ا�تقال آن به امریکا و تاسیس مراکز بـزرگ تـشکل سـرمایه در                   
 .�ام شهری میشود که پیش از آن بنام �یو امسرتدام یاد میشد) �یویارک(لژ بزرگ سکاتلند
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 قسمت هفدهم
 خبش دوم

  وتوطئهسفری برای باز شناخت دروغ و ختتئه
کی ها هستند و چه بر�امه ای دار�د) و موسوی ها) یهودیها(صهیوهنا  

 
اگر مردم د�یا بفهمند که چه ذکاوت  و فهم  « :یکی از دا�شمندان علوم اجتماعی میگوید

  ».�اچیزی بر اریکه قدرت جها�ی تکیه دار�د و حکومت میکنند ،متحیر خواهند ما�د
  

کرده ا�د که جهان سرمایه داری هنوز آمادگی و صداقت مهه میفهمند و این �کته را درک 
پزیرش  رهربی بال منازع  پولی را �دار�د از این رو وقتی درسیاست های ظاهرًا صلح آمیز خویش 
�اکام میشو�د برای بیرون شدن و فرار از بن بست پیش از اینکه به روش های  اقتصادی پر از اشتباه 

 �ظامی و سیاسی دست می یاز�د و اشتیاهات خویش را شان �قطه عطفی بگذار�د به قدرت
و خواص وحشت و دحشت خود را مو مبو به موازات . مها�ند باری از وراست به پشت می کشند

تاریخ باخود محل میکنند تا باشد که در یک مسیر تازه جنگی براه  افتد و ا�ساهنای  از متدن و 
  .ته شده  دروغ و ختتئه و فتنه ا�گیریحیات فاقد گرد�د؛ این است دکتورین باز شناخ
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یهودیها حرفی داشته باشیم و ماهیت -در این خبش میخواهیم از اسرائیل زیر چرت صهیوهنا یا
که در متام ) ع(  اصلی این مکتب سراپا فساد و خدعه و  �یر�گ را که کال از کلیمی های پیرو موسی

ای پول و سرمایه  خود را  استوار �گاه داشته است   بر پایه هجمزی هستند ،د�یا مشار ا�دک دار�د و
و منابع خنبه عایداتی و جوال�گاه  سیاسی سیاست های جها�ی را اهم از سوسیالیزم و سرمایه 

  :داری را با زورو فریب خود یدک میکشند حرفهای داشته باشیم
  

  صهیوهنا کی ها هستند و از کجا و چه وقت آمد�د؟
م می شود خبشی قبل از ز�دگا�ی حضرت یعقوب �بی که مربوط این �ژاد به دو خبش تقسی

میشود که بزرگرتین عشیره ان سبطیان بود�د ) ع(به احفاد حضرت ابراهیم و اسحق و امساعیل
گر چند در خبش های . که در مصر رحیل بود�دمشرده میشده ا�د) ع(که از اقوام حضرت موسی 

داشتیم اما خباطر روشن شدن و تفکیک موسویان از  قبلی �یز اشاراتی راجع به تشکل این اقوام 
  :یهودیان مطالبی بعرض میرسد

  : تاریخچه یهود
اسرائیل را بشناسیم بیآئید قوم یهود به بنی اسرائیل معروف  است یعنی فرز�دان اسرائیل ؛ 

 سال عمر کرد و درفلسطین به 143اسرائیل لقب حضرت یعقوب فرز�د اسحق است و کیست؟
. مبعوث و  پنجاه سال مردم را به شریعت حضرت  ابراهیم خلیل الرمحن دعوت میکردپیغامربی 

حضرت یعقوب دوازده فرز�د داشت که �ام فرز�د چهارم شان یهودا و یا یهوذا بود که  یهود از آن مشتق 
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توسط پسران یعقوب بظهور رسید که قرآن جمید از آن به تفصیل ) ع(بعدًا واقعه یوسف . شده است
 را�ده است و این اولین خبط تاریخی ای بود که فرز�دان یعقوب که یهوذا یا یهودا در آن دست سخن

فرز�دان یعقوب  از تنگی معاش جمبور شد�د به مصر که . داشت در تاریخ ثبت گردیده است
سرزمین غنا و ثروت و کشاورزی بود کوچ کنند واین در حالیست که یوسف برادر �اتنی شان در 

بواسطه کمک یوسف . فرز�دان پدر را مورد تفقد قرار داد )یوسف(�روا شده بود، اومصر فرما
فرز�دان پدرش در مملکت مصر به شأن و شوکت زیادی دست یافتند ودوازده قبیله  از بنی اسرائیل 

تا اینکه زمان فرعون مصر میرسد  و وی در . یعنی فرز�دان یعقوب در مصر پا بوجود گذاشتند
 که توسط یکی از فرز�دان بنی اسرائیل دولت و شوکتش واژگون میگردد وی خواب می بیند

�اگزیرًا دمشنی خویش را با این قوم قائم میسازد و به کشنت فرز�دان ذکور بنی اسرائیل مبادرت 
  .میورزد که قرآن در آیه چهل و�ه از سوره بقره از آن یاد کرده است

  
ی �ائل شد�د روح های فرسوده این به پیغامرب) ع(در روزگاری که حضرت موسی  

حضرت موسی با جماهدهتای . قوم از �و جوان شد و جاهنای در بند شده آ�ان  رهایی حاصل کرد
پیامربا�ه اش این قوم را از سلطه فرعو�یان جنات داد و برای شان راه فالح و رستگاری را پیشنهاد 

الگو و منو�ه ای از مردمان �ا سپاس و بی ولی این قوم  .کرد و  مردم را به خدا پرستی دعوت منود
سر اجنام موسی قوم خود را از دوازده آبراهی که بر روی . قرار گرفتند) موسی(خرد در برابروی 

بسرت �یل  ایجاد کرده بود  و از اعجاز موسی شناخته میشود از رود �یل در حالی عبور داد که قوم وی 
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آهنا در .ند که دید�د موسی در پیش قراول شان استاز روی �ا باوری وقتی پا به دریا گذاشت
صحرای سینا در حالیکه دسرتسی به مواد غذایی �داشتند و آذوقه شان �یز متام  شده بود از اثر 
استغاثه قوم، موسی از خداو�د درخواست غذا به این قوم منود که بدون ر�ج و زمحت برایشان مائده 

 آن هم ا�کار ورزید�د واز موسی خواستند تا برای شان سیر های  خدائی میسر میشد ولی قوم وی به
و عدس بیآورد و مهچنان او  را خباطر اینکه آهنا را از  اسارت فرعو�یان جنات داده بود مورد طعن و 

سر اجنام این قوم شکاک و �ا فرمان مدت  چهل سال در زمین های شن زار . ازار قرار میداد�د
تا آ�که فرز�دان بنی اسرائل در .کشنت سیر و عدس مشغول مبا�د�د صحرای سینا سرگردان  و به 

  .زمان یوشع بن �ون وارد شهر کنعان شد�د 
قبل از میالد در زمان طالوت یا 1095-1055خنستین سلطنت یهودی در بین ساهلای

 و.شائول به وقوع پیوست که پایتخت شان شهر حربون بود که اکنون بنام خلیل یا جلیل یاد میشود
و فرز�د خود سلیمان را .ق م پایتخت را از حربون به بیت املقدس یا یبوس تغیر داد1049داؤد در

سلیمان �بی  .جا�شین خویش قرار داد که در شکوه و جالل  از پادشاهان حیره �یز  برتری داشت
مسجد اقصی را بنا هناد در بنای هیکل سلیمان که بدست وی ساخته شد مهندسین مصری ، 

پس از فوت سلیمان دولت سلیمان به دو قسمت تقسم .ری و فنیقی ها  استخدام شده بود�د اجلزای
. شد که یکی آن در مشال بنام �ابلس و  دیگری در جنوب به قدس شریف یا اوریشلم منسوب شد

 سال باهم در گیر �ربد بود�د تا ا�که سرجون امپراتور 200دولت های مشالی و جنوبی در مدت 
زما�یکه . قبل از میالد بر آهنا پیروز شد و فرمان اخراج مهه یهودیان را از منطقه داد 722آشوردر 
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 قبل از میالد  سقوط کرد یهود برای از بین بردن رابطه بین کلدا�یها �614ینوا توسط کلدا�یها د 
ومصریها که بر کنعان حکومت داشتند وارد عمل شد که منتج به جنگ دامه داری گردید که 

 قبل از میالد به آهنا غالب و شهر بیت املقدس یا 562ه توسط خبت النصرپادشاه بابل در باالخر
یهودیها را اسیر و دست بسته بسوی بابل . قدس شریف را خراب کرد و هیکل ها را �ابود منود

تا آ�که کوروش پادشاه فارس آهنا را که به اسرای بابل شهرت داشتند آزاد ساخته و دو .حرکت داد
 ق م قدس شریف باز هم مورد هتاجم 70در سال .  ق م از �و بنا منود�د  516 آهنا هیکل را در باره

در سال . سزار امپراتور رومی قرار گرفت که اهالی آن شهر را منحیث اسیر به روم ا�تقال داد�د
 شهر را  م ادریا�وس امپراطور رومن ها به شهر قدس شریف محله برد�د و تقریبًا اکثر ساکنین آن125

 م یهود به رهربی برکوخیا در قدس شورش کرد�د ولی به پیروزی دست 135در . قتل عام منود�د
پس از این یهود کرارًا . سر اجنام ادریا�و شهر قدس را ختریب و جبای آن شهر ایلیا را بنا  هناد. �یافتند

ن بربادیها  فتنه در صفحه تاریخ شورش کرد�د و مورد قتل عام قرار گرفتند  که سبب مهۀ ای
  .گری خود این قوم بوده است

  
ا�ساهای : گوستاولوبون مورج و وقایع �ویس فرا�سوی ملت یهود را اینطور توصیف میکند

ات ا�سا�ی بی هبره بوده ا�دچرا که مهیشه ما�ند فکه از جنگل تازه وارد شهر شده و مهیشه از ص
سرائل مهواره مردمان وحشی، خو�ریز و بی بنی ا.( پست ترین مردم  در روی زمین ز�دگی میکنند

غیرت بوده ا�د ، حتی زما�ی هم که یهود بر کشور های خود هم حکومت میکرده دست از خو�ریزی 
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دست بر �داشته ا�د،بی پروا وارد جنگ میشد�د و چون شکست میخورد�د به پارۀ خیاالت غیر 
با دمشن را �نگ و عار منیدا�ستند  و به  آن ا�سا�ی و بی اساس پناه می برد�د و هر �وع توطئه و سازش 

   80.می پرداختند
  

  :سنگدلی در هناد �ژاد یهود
  

کاسیوس در . تاریخ سنگدلی و بی رمحی این قوم را مهیشه خاطر �شان ساخته است 
اریخ ،یهود در مطابق مهین ت: میالدی مینگارد117 در حوادث سال 37 ،فصل ، 78کتاب 

 رومیها و یو�ا�یها به رهربی ا�دریا خورج کرده مهه را به قتل رسا�ید�د و نتغرب ترابلس برای کش
، سپس سر ها و استخواهنا را قطعه .خوهنای شان را آشامیده و گوشتهای شان را خورد�د

  .قطعه کرده ، به سگها  داد�د
که تعداد کشته شدگان در .مردم ما را �یز به کشتار دوستان و عزیران مان جمبور کرد�د

  .�فر  رسید220،000این جنایت به 
این یهودیان  بود�د که به جنایات �ظیر فوق درمصر و قربس به رهربی آرمتیون تکرار کرد�د، که 

  . ا�سان بی گناه  بود�240،000تیجه آن کشتار
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 مسیحی را در قربستا�ی برده و  جمروح گردا�یده و 134در سافیل شهری در اسپا�یه 
نوز ز�ده بود�د و بعضی از اعضای بدن شان بیرون از قرب ما�د بود و طوری مدفون ساتند که ه

  .ساعتها  جان میداد�د
حتی در آخرین جنگی که بین . این سنگدلی برای یهود هرگز پدیدۀ تازه ای �یست 

اعراب و اسرائل رخ داد �یز از این حکم مستثنی �بوده ا�د چنا�چه اهالی یک دهکده ای که از ترس به 
اه برده بود�د  مهه توسط یهودیها قتل عام شد�د و این کار در  بیت املقدس  صورت مسجدی پن

و .گرفته بود ووقتی پای توطئه و فساد در بین باشد، برای یهود مسجد و معبد کدام مفهومی �دارد
ما بقی ز�ده ما�ده ها توسط چرخباهلای یهودی از فراز مساجد به رگبار های گلوله بسته 

  .ه های د�یا از آن حاکی استشد�د که رسا�
آهنا حتی به پیغمربا�ی از ساللۀ خود شان �ظیر ذکریا و عیسی و غیره رمحی �کرد�د و چه 

در بنی . بسا از پیغمربان خود را به قتل رسا�ید�د که قرآن �یز بر این حوادث گواهی داده است
حکایات تاریخی مشعربر آن اسرائل صدها هزار �اجی و پیغمرب �ازل شده است اما شواهد دینی و 

اهنا در یک طلوع فجر  در .این قوم هرگز  در راه رستگاری گام بر �داشته است« است که
قصص .( �فر از پیامربان اهلی راکه از قوم خود شان بود�د به قتل رسا�ید�د70مناطق خمتلف حتی 

رت هارون برادر و حض.یحیی �بی �یز ما�ند سایر پیغامربان توسط این قوم کشته شد�د) ا�بیا
�یز چوبه های دار را صلیب ) ع(جا�شین حضرت موسی را �یز کشتندو برای کشنت عیسی 

  ».بستند
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  : حیله و �یر�گ

  
هر یهودی ای در هر کجا و در هر کاری که دست یازد ترفند و �یر�گ ما�ند عصا یش 

ست که آن را �یز از مال ا�دوزی و  ثروت پرستی �یز  از خصلت های این قوم ا. هبمراهش است 
طریق �یر�گ و خدعه بدست می آور�د ، حال میشود گفت که ثروت بزرگرتین معبود یهودیان 

هر یهودی سعی دارد تا داشته های جهان را در هر کجایی که است و به هر طریقی که برایش . است 
که در قسمت (مقدور باشد  بدست بیآورد تا بوسیله ثروت خود بر جهان و کشور ها حاکم باشد

  )پروتوکوهلای یهود از آن به تفصیل صحبت میکنیم
به « مشعر است که جمیدقرآن. آهنا بر عالوه شروری و حیلۀ شان امحق و کودن هم هستند 

  با دالیل آشکار سوی مشا آمد،سپس مشا؛)ع(درستی که موسی 
اله پرستی گوس) در �بودن موسی و با مهه دالئل روشنی که موسی برای مشا آشکار منود(

   81».را اختیار کردید که مشا مردم ستمگار هستید
  :پیمان شکنی یهود

. اگر کسی میخواهد پیمان شکنی را در چهره واقعی آن ببیند در چهره یهود �گاه کند
ما . یهودیان پیماهنا و میثاقهای زیادی را زیر پا کرده ا�د که به اجرای آن ا�سا�یت را زیر سؤال برده ا�د

در صدها ) ص(ه های واثقی از پیمان شکنی  یهودیان را در جنگ خندق در زمان آحنضرت  �شا�
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بنی قریضه که از قبایل .کتاب و تذکره ها وتاریخها اعم از تاریخهای  مسلمین و غیره  مشاهده میکنیم
) ص(مد یهود مدینه بود با دمشنان اسالم در حالی پیمان بستند که قبل از آن  پیمان مؤودت را با حم

و به این ترتیب میخواستند با راه دادن دمشنان اسالم از پشت اسالم را خنجر . بسته بود�د 
در �تیجه  از اثر یک  عنایت خداو�دی لشکر کفار  شکست خورد�د و پیمان شکنان یهود در .بز�ند

 مقابل مؤلفین خود شکست خورده و شرمسار شد�د که این عمل منجر به اخراج شان از مدینه
  .گشت

  
  :یهودیان و فساد اخالقی

 گر چه این امر در بین جامعه مغرب زمین مهذب بودن به مکارم اخالقی مفاهیم خود را کال
از دست داده است که در آن �یز  دست قوی �ظام یهود ساالری ، گسرتش دهنده اخالق مذموم 

ی که اخالق و شرافت است ، چه اگر تاریخ اروپای صده هفده را مالحظه کنید به مهچو مسائل
ا�سا�ی را �ادیده بگیرد بر خورد وجود �دارد حتی در مدهش ترین جنگ های که در اروپا جریان 
داشته است �درتًا این وقایع پیش شده است چرا که دین مسیح �یز ما�ند سایر ادیان ا�سان را بطرف 

 باشد یکی از وسایل زیرا فساد از هر �وع و شکلی که. پاکی و صداقت جنسی فرا می خوا�د 
کافران بنی اسرائیل به زبان داؤد و عیسی بن مریم مورد «قرآن میگوید . شرافتندا�ه  یهودیها است 

لعن و �فرین واقع شد�د  که �افرما�ی حکم خدا کرده  و از حکم حق سر کشی منود�د آهنا هیچ گاه  
    82»�ا شاسیت است از کار زشت خود دست بر �داشتند و  آ�چه اجنام میدهند زشت و 
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مهین صفات �ا پسند و پست یهودیان شاید در طول ازمنه های تاریخ موجب حتت فشار 

 1292بطور مثال در سال .گرفنت یهودیان در بین کشور ها و اخراج شان از آن کشور ها  باشد
 شاه ا�گلیس یهودیان ساکن لندن  به ا�دازه ای ساکنین آن شهر را در مذیقه قرار داد که ادوارد

و حتی برای اخراج شان تاریخ تعین کرده بود�د .فرمان داد تا یهودیان را از ا�گستان اخراج منایند
که در �تیجه . که اگر تا آن تاریخ یهودی ای در ا�گلستان باقی مبا�د حمکوم به اعدام میباشد

ودیان مصادره و این در حالی بود که متام اموال یه.  یهودی ا�گستان را ترک کرد16،000
 سال  یهود حق دخول در ا�گلیس را �داشت که 400بعد از ا�فاذ این فرمان حدودًا .گردید

 یهودیان منیتوا�ستند 1684تا سال . توسط کرمویل این حکم حتت شرایطی تعدیل شد1657در 
  .آشکارا در امریکا عبادت کنند

  83.ددر فرا�سه �یز یهود توسط لویز اکوستوس از فرا�سه اخراج ش

 
  :واکنش یهودیان در مقابل ملل و حنل غیر  یهودی 

  :ماسیو�ر های یهودی .1
 یهود در قرون معاصر به این قصد برآمد تا هبر ترتیبی که شـده اسـت زمینـه  هـای بـد رفتـاری                     
های  تاریخی خود راکه طعم تلـخ آ�رابـه تکـرار چـشیده ا�ـد واز آن هـیچ عربتـی بدسـت �یـآورده ا�ـد،                           

 با ذهر ا�تقام گیری که از خصایل پیـشینه یهـود اسـت دمـار از روزگـار سـایر ملـل و               خواسته ا�د   
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حنل  بگیر�د از این رو به ترتیب مجاعات و اجتماعات و احـزاب سـری و علنـی دسـت یازید�ـد کـه                         
آهنا مهواره کوشیده ا�د تا ما�نـد مهتـای کمو�ـست خـود  ضـعیف      .صهیون ها یکی از آن مجله میباشد   

 زجنیره های اجتماعی را زیر ضـربات  خـورد کننـده تومهـات شـان کـه �اشـی گـری                       ترین حلقه های  
  .مطلق در مقابل صلح جها�ی میتوا�د حمسوب شود قرار بدهند

ــین تــشکیالت خــود را  کــه ماســیو�ی و عــاملین آن ماســیو�ر �امیــده میــشو�د در قــرن      یهــود اول
هـای زیـادی را بـرای یهودیـان در قبـال            که این تشکیالت افتخارات و پیروزی     .هفدهم میالدی ایجاد کرد   

  .داشت
  : هدف ماسیو�ر های یهودی

 حمافظت یهودیان در متام جهان •

 �ابود کردن سایر ادیان اهم از مسیحی و اسالم  •

ماسیو�ی منـشاءقلمرو اسـرائیلی تـالیف حممـد         (منتشر کردن روحیه بی دینی بین ملل         •
 84) میالدی1956علی زعبی ، بیروت ،

 ا�گلستان شروع و به سایر کشور ها امتداد یافت و پولدار های یهود هر چـه در              این حمفل از  
ــد    ــغ �کرد� ــوان داشــتند از آن دری ــوش و ت ــن ترتیــب شــکل     . ت ــه ای ــا ب ــل ماســیو�ی در اروپ حماف

،، 1733،املـان سـال      1727، جبـل طارق،سـال    1732ه در سـال     فرا�ـس : گرفت  
دمنـــارک ســـال ،1740، هالنـــد ســـال 1740،ســـویس ســـال 1735پرتگـــال ســـال

 1771، روسیه 1765،بلژیک سال   1763، ایتالیا سال    1752،هند سال   1745
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بـه فعالیـت آغـاز و تاسـال     1733که از سـال   و در امریکا  رمسًا ایـن شـب      1773ن  ، سوید 
  . ادامه و وسعت یافت1907

 این سازمان را کوچ �شین های یهـودی         1842در دهم اکتوبر سال   :تشکیل سازمان یهودی برث   .2   
 شعله ور ساخنت دو جنک عمده اروپایی که بنام جنـگ هـای جهـا�ی در تـاریخ                باعث شکیل داد�د که  ت

  85.شهرت دارد  در اروپا گردید
  :سازمان و جنبش صهیو�ستی .3    

  
   صهیون چه وقت و از کجا؟

ان ما از مبادی یهود در قبل به تفصیل صحبت کردیم دولت جمعول اسرایلی درسرزمین قدس از مهاجر
یهودی تشکیل شده بود که از سایر �قاط جهان  توسط عمال صهیون که یک هناد مافیایی بوده است و 
دارای دیگر �گری های ژرفی در تاریخ یهود میباشد جربًا به قدس شریف جهت تشکیل یک 

او از . میالدی  توسط رهربی تیودور هتزل فرا خوا�ده شد�د1897دولت مستقل یهودی  در سال 
او از سلطان عبداحلمید شاه عثما�ی تقاضا کرد .  گذاران سازمان صهیون ها بشمار میرودبنیاد

تا یک قسمت از فلسطین را به یهودیان واگزار شود تا آزادا�ه در آجنا مستقال�ه ز�دگی منایند که 
زیرا اگر به تاریخ مراجعه شود خباطر حاکمیت باالی .به خمالفت شدید شاه عثما�ی مواجه شد

 شریف اضافه تر از یکصد سال جنگهای مذهبی بین عیسویان و مسلما�ان راه ا�دازی شده قدس
بود که در �تیجه این یورشها صد ها هزار �فر جاهنای خود را در پیکار مقابل عیسویا�ی که از خطه 
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لذا شاه عثما�ی هرگز چنین آرزوی �داشت که . اروپا برای جنگ آمده بود�د از دست داده بود�د 
به روايت تاريخ  " ر فشار  کشور های اروپایی رفته و فلسطین را به  یهودیان واگذار شود  زی

حاضر �يستم حتى يك وجب :"عبداحليمد سلطان عثما�ى درجواب اين تقاضاى هرتزل گفته بوده
ن را ن را بدست ّاورده و با خون خود اآامت اسالمى با  رخيتا�دن خون خودّآاز خاك فلسطني را كه 

    ."ويت منوده، بفروشمتق
ی در تشکیل دولت صهیو�ی یهود به مهکاری  �قطۀ عطف1917 تا 1914ساهلای   

چنا�چه چرچیل وزیر حرب و صدر اعظم وقت . بیدریغ سران کشور ا�گلیس میباشد
و جیمز " من افتخار  دارم که یک صهیو�ی هستم "ا�گلیس در مصاحبه اش اظهار داشته بود که

 وقت برتا�یه خواهان محایت رمسی دولت برتا�یه شد که در �تیجه بتاریخ دوم �ومرب بالفور وزیر خارجه
  مسوده اعالمیه بالفور از طرف سران  صهیون و وزیر خارجه ا�گلیس ترتیب و به 1917سال

اجرائ قرار داده شد که توسط این اعالمیه دولت  صهیو�ستی یهود از این طریق جعل گردید که  
  86. مسمی گردیدبعدًا بنام وی  

این جنبش در �تیجه واکنش ها و فعل و ا�فعاالت  فراگیر  �یر�گیان یهودی در قالب   
 گا�ه  صهیوهنا گنجا�یده ، ا�شا و  منتشر شد که ماهیت اصلی این 24پروتوکوهلای 

  :پروتوکوهلا بدیل قرار میباشد
  

  : گا�ه صهیوهنا24پروتوکوهلای 
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هار خبشت توسط رهربان  یهودی برای تسخیر جهان در مراحل خمتلفه این پرو توکوهلا در بیست و چ
و متفكران و [داران و اقتصاددا�ان   كه سرمايه ترتیب و پخش گردیده است  که بر�امه ایست 

يهود برای ويران كردن بنای مسيحيت، قلمرو پاپ و دست آخرتضعیف اسالم، آن را تنظيم ] علمای
 روشن شدن ماهیت این پروتوکوهلا کمی در آن حبث و تعمق مینمائیم و   و ما خباطر87.ا�د كرده 

 در این خبش اقتباس میکنیم تا از مالحظه ذواتی که به فهمیدن آن یکم را منباب منو�هپروتوکول مشاره 
عالقه مند ا�د بگذرد باقی بیست و سه مشاره دیگر آ�را میتوا�ند صاحبان غور و تعمق از این 

  : خبوا�ند�شا�ی ا�رت�یتی
Gaza/Felestin/Islamic/Occasion/com.aviny.www://http

aspx.moghadameh/porotokol/&?print=mode   
- COM.AVINY -   

دمۀ برای را برای آن  کار گذاشته ا�د تا مق�قطه قابل دقت در اینجاست که یهودیان این پروتوکوهلا 
  :تسخیر جهان  باشد

گذرد، توضيحات زیر ضروری  درباره پروتكلهای یهود كه منت آن در مهني مشاره از �ظرتان می  
  :است
ويس قرارداد، معاهده و يا سند � پيش: معا�ی خمتلفی دارد ازمجله» پروتكل«واژه  .1

شود اما در اينجا به مفهوم تصميمات و فرموهلايی  رمسی كه بني دو يا چند دولت امضاء می 
ها و خاخامهای يهودی به منظور تسخري  است كه از سوی مجعی از متفكران، اسرتاتژيست

ض، به �وشته حمقق برجسته و مبارز فلسطينی، عويج �ويه. عامل طراحی شده است
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يهود برای ] و متفكران و علمای[داران و اقتصاددا�ان  ای است كه سرمايه  پروتكلها بر�امه«
يهوديان . ا�د ويران كردن بنای مسيحيت، قلمرو پاپ و دست آخر اسالم، آن را تنظيم كرده 

صهيو�يست معتقد�د كه بعد از اين ويرا�ی كه به گفته اصحاب پروتكلها طی صد سال 
 داودی برقرار -شد آهنا بر جهان استيال خواهند يافت و سلطنتی يهودی اجنام خواهد 

خواهند كرد كه با تدابري و امكا�ات خود به يهوديان با آن كه اقليتی �اچيز هستند امكان 
خواهد داد تابر متام جهان مستبدا�ه حكومت كنند و هيچ دينی، �ه مسيحيت در کنار آئین 

 .�د داؤدی باقی خنواهد ما–یهودی 

 گريی  منت پروتكلها به منظور قرائت در چند جلسه كنفرا�س برای حبث و تصميم .2
و تاييد هنايی آماده شده بود كه پليس خمفی تزار روس به كنفرا�س مزبور كه به رياست 

 ميالدی هجوم آورد و 1897سال (تئودرهرتزل در شهر بال سوئيس برگزار شده بود 
 .اوراق آهنا را به تاراج برد

ای روسی به �ام سرگئی   ميالدی توسط �ويسنده1905روتكلها در سال  پ .3
به زبان روسی ترمجه ) و يا فرا�سوی) از زبان عربی(از روحا�يون و علمای مسيحی (�يلوس 

 . وارد كتاخبا�ه بريتيش ميوزيوم لندن شد1906شد و در سال 

بلشويكی برای �گار بريتا�يايی كه مهزمان با ا�قالب  ويكتورمارسدن، روز�امه  .4
كرد، اين پروتكلها را در سال  روز�امه ا�گليسی مور�ينگ پست در روسيه كار می 

 . به زبان ا�گليسی ترمجه كرد1917
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پروتكلها را در سال ) سازی فورد آمريكا بنيا�گذار شركت اتومبيل(هنری فورد  .5
 چاپ ای كه به خود او تعلق داشت، به  به صورت سلسله مقاالتی در روز�امه1920
گريی امپراتوری يهود در اين  هدف او اين بود كه ملت آمريكا را از خطر شكل. رسا�د

فورد، پروتكلهای دا�شوران صهيون را بر�امه اصلی يهود برای تسلط بر . كشور آگاه سازد
دا�ست و هشدار داد كه يهود به حكومت آمريكا اكتفا �كرده و درصدد برپايی  جهان می 

 1921 هنری فورد در گفتگويی كه در روز هفدهم فوريه .حكومت جها�ی است
چنني بيان » پروتكلهای صهيون«به چاپ رسيد، دعوی خود را عليه » �يويورك ورلد«در 
ای كه عالقمندم درباره پروتكلها بگويم اين است كه آهنا با آ�چه درحال  تنها �كته «: كرد

گذرد و آهنا تاكنون با  ه سال می از طرح پروتكلها شا�زد. كنند وقوع است، تطبيق می 
فورد هنگامی اين �كته را بيان داشت كه رهربان يهود و » .ا�د شرايط جها�ی منطبق بوده

هنری . مطبوعات يهودی در آمريكا عليه او جنجال به پا كرده و فرياد اعرتاض سرداده بود�د
هده طراحی و اعمال آن فورد پس از حتمل فشار و مشقت، كه تنها يهوديت سازمان يافته از ع

لوييس «ای خطاب به   در �امه1927 ژوئن سال 30آيد، باالخره �اچار شد در  برمی 
البته فورد در . ، رمسًا از يهود عذرخواهی كند»اجنمن يهوديان آمريكا«رهرب وقت » مارشال

 عذرخواهی خود و �ه پس از آن، هيچگاه صدق پروتكلها و حتليلهای منتشره پريامون آهنا
 .را تكذيب �كرد
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املثل جايی  فی . رسند مفاد بعضی از مواد پروتكلها ظاهرًا متناقض به �ظر می  .6
شود كه با  شود و در جای ديگر گفته می  می » خواهی آزادى«توصيه به ترويج تئوری 
در اين مورد بايد توجه داشت كه اين . خمالفت خواهيم كرد» آزادی«قدرت، با هرگو�ه 

هايی است  يك دسته مربوط به طرحها و بر�امه.شو�د ه دو دسته تقسيم می دستورالعملها ب
كه يهود، قبل از برپايی حكومت جها�ی خود برای �ابودی كشورها و دولتها به اجرا درمی 

هايی است كه بعد از استقرار حكومت جها�ی يهود،  آورد و دسته ديگر مربوط به بر�امه  
آزادی «و يا » آزادخيواهی«اين آجنا كه سخن از ترويج بنابر. قرار است به اجرا درآيند

ای است كه از رهگذر آن، كشورها، دولتها و ملتها  است، مربوط به بر�امه ه» مطبوعات
كند اما آجنا كه سخن از مبارزه با  را دچار تفرقه،بی ثباتی و از هم پاشيدگی می 

برپا شده و برای استقرار و است، مربوط به زما�ی است كه حكومت جها�ی يهود » آزادی«
 .كند صالبت خود، هرگو�ه صدای خمالفی را خفه می 

توان �تيجه گرفت كه آحاد يهوديان د�يا با آ�چه در پروتكلها ذكر شده است  منی  .7
داران بزرگ  ای بسا يهوديا�ی كه خود حتت ستم و استثمار سرمايه . موافقت و مهسويی دار�د

داران، باشند و يا از سر�اآگاهی و فريب، آلت  ن سرمايه يهودی و خاخامهای مهسو با اي
فعل آ�ان شده باشند كه ضروری است اين دسته از يهوديان �يز �سبت به خطر يهوديت پيو�د 

 88.خورده با صهيو�يزم، هشيار و بيدار شو�د
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  1پروتکل مشاره 

ق مقايسه و استنتاج، پردازی و تنها از طري خواهيم فارغ از هرگو�ه لفاظی و عبارت  می  -
  . حقايق حميط اطرافمان را مورد بررسی و مداقه قرار دهيم

كنيم از دو�قطه �ظر يعنی از �ظريهود  خواهيم سيستمی را كه ما در آن ز�دگی می   می -
  .مورد ارزيابی قرار دهيم) غريصهيو�يستها(و از �ظر غرييهوديها ) صهيو�يستها(

يز بد و شيطا�ی هستند، برمشار كسا�ی كه دارای غرايز  مشار ا�ساهنايی كه دارای غرا-
لذا، برای آ�كه بتوان بر ا�ساهنا حكومت كرد، بايد به . گريد خوب هستند، پيشی می 

خواهد ديكتاتور بشود، زور  هر ا�سا�ی می . اعمال زور و خشو�ت و ترور توسل جست
ها و آمال خود  بگويد و اگر بتوا�د، رفاه و خوشبختی مردم را فدای خواسته 

  .گردا�د
ا�د، از خشو�ت باز می   اما چه عواملی اين جا�ور در�ده را كه امسش ا�سان گذاشته-

  دارد؟ 
 از زما�ی كه حيات اجتماعی آدميان آغازگشت، فشارها، رفتارهای ظاملا�ه و حيوان -

 مطيع های مردم حتت سلطه درآيند و ای از سوی فرما�روايان باعث شد كه توده  صفتا�ه 
آ�گاه با وضع قوا�ينی كه در واقع مهان چهره تغيرييافته زور و . فرما�روايان خود شو�د

خواهم بگويم كه طبق  هتديد هستند، آدميان به زير سلطه درآمد�د و من در اينجا می 
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  .يعنی اعمال زور و فشار» حق«قا�ون طبيعت، 
دمی بايد بدا�د كه چگو�ه از لذا آ.  آزادی سياسی تنها يك �ظريه است �ه يك واقعيت-

ها استفاده كند و سپس آن را برای درهم شكسنت  واژه آزادی سياسی برای فريب توده 
ای برای  البته اگر حزب حاكم قبال خود از چنني شيوه. قدرت حزب حاكم بكارگريد

به . ردتوان مهني شيوه را در مورد او بكار ب دستيابی به قدرت استفاده كرده باشد، هبرت می 
به كمك واژه به . توان مهني شيوه را در مورد او بكار برد كمك واژه به اصطالح آزادی می 

اعتباريش را  های حزب حاكم را سست و لرزان ساخت و بی  توان پايه  اصطالح آزادی می 
توا�د حتی يك روز هم بدون راهنما و  از آجنا كه توده �اآگاه منی . به توده مردم �شان داد

پذيرد و  رب هدفهايش را خود راهربی منايد، لذا به آسا�ی رهربی حزب جديد را می ره
  .دهد سان رژيم قديم جای خود را به رژيم جديد می  بدين

  
 هنگامی كه ما به قدرت رسيديم، يعنی قدرت را از چنگ فرما�روايا�ی كه با استفاده از -

 طال جای قدرت را خواهد كنند، خارج ساختيم، واژه آزادی بر مردم حكومت می 
توا�د  زيرا كسی منی . بنياد هنادن حكومت براساس آزادی غريممكن است. گرفت

اگر صرفًا برای مدت كوتاهی . ترين �وع آن بكارگريد آزادی را در متعارف و متعادل
مردم را در اداره امور خويش آزاد بگذاريم تا هر كس فرما�روای خويش بشود، ديری 

شود و مردم دست به كشتار مهديگر   كه ا�سجام امور از هم گسيخته می خنواهد پاييد
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  .ز�ند و از دولت چيزی جز تلی خاكسرت به جای خنواهد ما�د می 
  
 خواه دولتها در اثر ضعف داخلی متالشی شو�د و خواه در اثر چريگی دمشنان -

سرمايه، كه به مثابه زيرا . خارجی از بني برو�د، سراجنام زير �فوذ ما قرار خواهند گرفت
ز�ند،  دولتهايی كه به اين ريسمان حمكم چنگ منی . ريسمان حمكمی است، در دست ماست

  .سقوطشان حتمی خواهد بود
  
ا�ديشند، ممكن است به سياستی كه ما در باال خطوط اصلی آن   آهنايی كه آزادمنشا�ه می -

ولی در پاسخ ايراد آهنا، ما . كنندرا ترسيم كرديم، ايراد بگري�د و آن را غرياخالقی تلقی 
  :كنيم اين سؤال را مطرح می 

  
اگر هر دولتی دو �وع دمشن داشته باشد و برای از بني بردن دمشن خارجی به او اجازه 
داده شود كه برای �ابودی دمشن از هر روشی استفاده كند، يعنی مثال دمشن را غافلگري 

را در هم بكوبد آ�گاه اين عمل را روش كرده و شبا�ه به اردوگاه او بز�د و او 
�اميد؟ به مهني قياس �ابودی دولتهای حاضر به دست ما كه خمرب رفاه  غرياخالقی می 

  شود؟ عمومی هستند، عملی غرياخالقی تلقی می 
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توان از طريق حبث و استدالل با مردم عامی كه  شود كه فكر كند می   آيا آدم معقولی پيدا می -
شان سطحی است، كنار آمد؟ كنار آمدن با توده مردم فقط با دست قدرت استدالل

اگر خبواهيم با اين . گذاشنت روی عواطف و اعتقادات آهنا مقدور و ممكن است
دسته از مردم كه فهم سياسی �دار�د، از طريق استدالل و حبث كنار بياييم، جز آ�كه ختم 

  .توا�يم بكنيم هرج و مرج را بپاشيم كار ديگری منی 
  
فرما�روايی كه متكی به .  ميان سياست و اخالق هيچگو�ه وجه اشرتاكی �يست-

 های  توا�د سياستمداری كار كشته و ماهر از آب درآيد و �تيجتًا پايه اخالق باشد، منی 
خواهند گام در وادی  آهنايی كه می . قدرت سياسی او متزلزل خواهد گشت
. د و هم بتوا�ند ديگران را متقاعد كنندسياست بگذار�د، بايد هم �ري�گ باز باشن

زيرا . رو�د صفاتی چون درستكاری و راستگويی خطری بزرگ برای سياست بشمار می 
البته . كشند چنني صفاتی شديدتر از هر دمشنی، فرما�روا از اريكه حكمرا�ی به زير می 

چه زودتر از پای فرما�روايان جوامع غريصهيو�يست بايد چنني صفاتی را دارا باشند تا هر 
ولی در �ظام سياسی جوامع صهيو�يستی، قيودات اخالقی �بايد . درآيندو تسليم ما شو�د

 .وجود داشته باشد
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  حق يعنی زور
ای ذهنی است كه به هيچ وجه جنبه عينيت  واژه حق واژه.  به اعتقاد ما حق يعنی اعمال زور-

خواهم  هر آ�چه را كه می : شود بري می در �ظام سياسی ما حق اين چنني تع. گريد به خود منی 
  .�يازی �يست كه ثابت كنم حق از آن كيست. ترم به من بده زيرا من از تو قوی 

  
  شود؟ شود و به كجا ختم می   حق از كجا شروع می -
  
 در هر دولتی كه قدرت به طور �امطلوبی سازمان يافته باشد، قوا�ني و مقررات، اعتبارشان را -

طبق . آيد شو�د و سراجنام ليرباليسم پديد می  ، دستخوش طوفان حوادث می از دست داده
قا�ون حكومت اقويا، بايد متام مقررات و قوا�ني را متالشی سازيم و برای آهنايی كه داوطلبا�ه از 

  .ا�د، منجی شويم ا�د و تسليم ما شده ليرباليسم دست كشيده
  
های لرزا�ی هستند، قدرت سياسی ما  رای پايههای جهان دا  در شرايط كنو�ی كه متام قدرت-

زما�ی قدرت ما جتلی خواهد . زيراوجود آن حمسوس �يست. های استواری است دارای پايه 
  .كرد كه هيچگو�ه خطری آن راهتديد �كند

  
وظيفه .  قدرهتای سياسی جهان به سبب اعمال ليرباليسم دچار مشكالت شديدی هستند-
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ما بايد . ريزی حكومت آينده خود باشيم نگو�ه مشكالت، به فكر پی ما اين است كه فارغ از اي
در طرحهای خودبيشرت به ضروريات فكر كنيم تا به اخالقيات و بيشرت به هدفها توجه داشته 

  .ها باشيم تا به وسيله 
  
خواهيم از منت آن  مان را می  طرحی در پيش روی داريم كه خطوط اصلی سياست آينده   اكنون -

اين طرح به ذكر عواملی كه حاصل چند قرن ا�ديشه و كار آدمی را به هدر . راج كنيماستخ
  .توا�يم �قش اين عوامل را �اديده بگرييم لذا ما منی . پردازد ا�د، می  داده

  
 برای آ�كه سياستمان عملكرد رضايت خبشی داشته باشد، خنست بايد توده مردم را -

بايد بدا�يم كه . ك و عدم توجه آهنا به رفاه خويش پی بربيمبشناسيم و به سستی ا�ديشه، عدم در
توا�د  كسی كه از احوال توده مردم اطالعی �دارد، منی . قدرت توده مردم قدرتی �امعقول است

و �يز كسی كه دا�ش سياسی �داشته باشد، حتی اگر خيلی هم تيز هوش . آهنارا اداره كند
 كند و سراجنام جامعه را به پرتگاه سقوط سوق می توا�د توده �اآگاه را رهربی باشد منی 

  .دهد 
  
توا�ند به مفهوم كلماتی  شو�د، می   تنها كسا�ی كه از مهان اوان خردسالی برای رهربی تربيت می -

  .ا�د، پی برب�د كه از الفبای سياست تشكيل شده
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پايد كه در اثر   منی  اگر افرادی را كه از دا�ش سياسی هبره �دار�د، بر سر كار آوريم، ديری-

توان اداره امور يك  آيا می . كنند اختالف ميان احزاب، قدرت را از دست داده سقوط می 
جامعه را به افرادی كه صرفًا به منافع خود توجه دار�د و هنگام رسيدگی به امور، به منافع 

ابر دمشن دفاع كنند؟ توا�ند از خود در بر كنند حمول كرد؟ آيا اينگو�ه افراد می  خويش فكر می 
شو�د كه توا�ايی اداره امور جامعه را  اگر تصور كنيم كه در ميان توده مردم كسا�ی يافت می 

ها را دشوار   ايم و اجرای بر�امه  دار�د، در آن صورت مهاهنگی امور سياسی را بر هم زده
  .ايم ساخته 

  
  ما ستمگريم

  
توا�يم طرحهايی را كه در پيش داريم به   می  تنها به ياری يك فرما�روای مستبد و سختگري-

كند،  مرحله اجرا درآوريم و ميان دستگاههای خمتلف دولت كه به مثابه يك ماشني عمل می 
ترين �وع حكومت  توان چنني �تيجه گرفت كه مناسب لذا می . �وعی مهاهنگی برقرار كنيم

بدون وجود يك .  بشودبرای يك كشور، حكومتی است كه در آن قدرت به يك �فر تفويض
و اين متدن تنها به وسيله . توا�د به حيات خود ادامه دهد حكومت مطلقه مستبد، متدن منی 

توده مردم وحشی است و . های �اآگاه شود �ه به وسيله توده  ها بارور می  رهربان و خنبه 
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ت آورد�د ها آزادی به دس هنگامی كه توده . دهد توحش خود را در هر موقعيتی �شان می 
  .شود  گر می  آزادی به صورت هرج و مرج كه خود اوج توحش است جلوه

  
های سكرآور، مشكلی است كه پس از اعطای   اعتياد به الكل و افراط در �وشيدن �وشابه -

بر ما يهوديها الزم است كه در چنني مسريی گام . كند آزادی در ميان غرييهوديها رواج پيدا می 
بندوبار و بدون اخالق بار  رييهودی از مهان آغاز جوا�ی به وسيله عوامل ما بی مردم غ. بر�داريم

  ی كه در خا�ه89ها و ز�ان عوامل ما عبارتند از معلمان سرخا�ه، خدمتكاران، منشی . آيند می 
ها و  به كمك ز�ان يهودی مردان غرييهودی را در عشرتكده . كنند داری می  های ثرومتندان بچه 

كشا�يم و آهنا را از جاده عفت و پاكدامنی منحرف می  ی عياشی به فساد اخالقی می حملها
هنم زيرا  شود، جامعه ز�ان �ام می  من اين جامعه را كه به دست زهنا به فساد كشا�ده می . سازيم 

  .رو ديگرا�ند  پرستی د�باله  در فساد و جتمل
  
جياد كند، از طريق اعدامهای ظاهرًا قا�و�ی  دولت ما به جای آ�كه ترس از جنگ را در مردم ا-

دارد و با اجياد چنني ترسی خود به خود مردم را وادار به تسليم می  خمالفان را از سر راه برمی 
به �ام . رمحی و سنگدلی در جمازات موجب ثبوت و استحكام دولت است زيرا بی . كند 

توا�يم دولتها را هم وادار كنيم كه بدون  �ه می رمحا های شديد و بی  اجنام وظيفه و با اعمال جمازات
  .قيد و شرط تسليم ما شو�د
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در مسايل سياسی، تنها زور است كه پريوز می .  منطق ما زورگويی و متقاعد كردن است-

اگر فرما�روايی منی . شود به ويژه اگر رهربان سياسی بتوا�ند آن را خمفيا�ه اعمال كنند 
، بايد با خشو�ت و �ري�گ به متقاعد كردن ديگران كه از خواهد تسليم ديگران شود 

تا زما�ی كه غرييهود ما�ع رسيدن ما به . ترين اصول حكومت هستند، متوسل شود اساسی 
اگر چپاول كردن اموال . خواری را رواج دهيم هدفهاميان باشند بايد فساد، خيا�ت و رشوه 

ود، �بايد در اجنام اين كار ترديدی به خود راه مردم منجربه تسليم شدن آهنا در برابر حكومت بش
  .دهيم

  
  دهيم ما به آزادی خامته می 

  
يابيم كه ما خنستني قومی بوديم كه �دای   �گاهی بيفكنيم، درمی ه اگر به تاريخ گذشت-

اين كلمات بعدها به وسيله مردم غرييهودی، امحقا�ه و . آزادی، برابری و برادری را سرداديم
كرار شد�د و �اآگاها�ه خود را گرفتار ساختند و آزادی را كه در برابر وار ت طوطی 

توا�ند  خردمندان غرييهودی منی . فشارهای توده �اآگاه چون سد حمكمی بود، از بني برد�د
 گرايی و ذهنيت و عامل جترد بريون آور�د و واقعيات را مورد قبول قرار  خود را از مطلق

كنند، منی  گويند و آ�چه عمل می  اد موجود ميان آ�چه می آهنا هيچگاه متوجه تض. دهند
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شو�د كه افراد دارای استعدادها، قابليتها و شخصيتهای متفاوتی  آهنا متوجه منی . شو�د 
دار�د، كسی كه از  آ�ان باور منی . دار�د كه توده مردم كور و �اآگاه است آهنا باور منی . هستند

پذير�د كه استعداد رهربی در ميان يك تبار  آهنا منی . ا�د رهرب بشودتو ميان توده مردم برخيزد منی 
آ�ان با �اديده گرفنت چنني حقايقی برخالف موازين طبيعت . شود از پدر به فرز�د منتقل می 
بينيم كه مسأله ارثی بودن رهربی، به دست فراموشی سپرده شده و  گام برداشتند و ما می 

  .ه ما روز به روز به موفقيت �زديكرت شويممهني امر هم باعث شده است ك
  
 اشاعه كلماتی چون آزادی، برابری و برادری در چهارگوشه د�يا به ما �سبت داده می -

ا�د،  مان را با شور و شوق فراوان برافراشته  ما بايد از عواملمان كه �اآگاها�ه پرچم. شود 
ريخ مهچون آفتی رفاه، صلح، دا�يم كه كلمات مذكور در طول تا می . سپاسگزار باشيم

البته بعدًا يادآور خواهيم شد . ا�د آرامش، مهكاری و اساس حكومت غري يهوديان را �ابود كرده 
�شا�ده، ما چگو�ه به پريوزی هنائی ما كمك خواهند كرد يا اين امكان را می  كه عوامل دست 

 در آينده خواهيم توا�ست هر �وع معنای اين كالم آ�ست كه. دهند كه ورق بر�ده به دست ما بيفتد 
را چون سدی ) جوامع غري يهودی(داری  اشرافيت و سرمايه ) اريستوكراسی(امتيازی را از مجله 

های اريستوكراسی غرييهود، اريستوكراسی  در برابر پريوزميان قرار دارد، �ابود كنيم و بر خرابه 
شويم كه  باز يادآور می . ست، بنا هنيمخود را كه مبتنی بر ثروت و رهربی افراد حتصيل كرده ا

ثروت را در اختيار . دا�ش و ثروت دو شرط اساسی، برای تشكيل اين اريستوكراسی هستند
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  .ا�د داريم و دا�ش رهربی را حكمای پيشني براميان فراهم آورده 
  
ترين عصب ذهن آدميان بگذاريم، خيلی زود  هاميان، دست روی حساس  اگر در رابطه -

پرستی و  وزی خواهيم رسيد و اين اعصاب حساس ذهن آدمی، عبارتند از زرا�دوزی، مالبه پري
توا�د آدمی را تسليم  ها به تنهائی می  هر يك از اين خواسته . طلبی در ارضاء �يازهای مادی تنوع 

  .ما بكند
  
سر د�يا  های مردم در سرا كند كه به توده  جمرد و ذهنی بودن مسأله آزادی، به ما كمك می -

توان دولتها را ما�ند  های مردم هستند و می  بفهما�يم كه دولتهايشان فقط �اظر خرج ثروت
  .دستكشهای كهنه زود به زود عوض كرد

  
توا�يم �قش  باشد و از آجنا كه می   از آجنا كه تغيري دادن رهربيهای ممالك جهان مقدور و ميسر می -

 داشته باشيم، لذا براميان آسان خواهد بود كه اختيار بسيار مهمی در اينگو�ه تغيري و حتوالت
90.ا�تصاب و ا�تخاب رهربان جهان را به دست گرييم
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 خبش دوم
 قسمت هجدههم

 
  :منایی از آتش و خون  در برابر ملتهای خمالف و موافق

  :ا�گیزش ارما�ی صهیو�ّیت
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دس در دست خوا�نده قرار دارد کوششی سلسله �وشته های که زیر عنوان از پاکستان تا ق  
است برای شناخت  ختطئه ، �یر�گ و فریب که دست های مریی و �ا مریی مهواره گلوگاه 
بشریت را می فشارد  و راه ز�دگی فردی و دسته مجعی را برای آ�ان تار و پر از خوف و پرتگاه 

شر در هیچ کجای از جهان در میسازد و باآلخره ز�دگی را بیک کابوسی جهنمی تبدیل میکند که ب
شنا سایی این دست ها بشر را جمال خواهد داد تا خلتی بپا باستد . آن آسایش غنودن را منی یابد 

میراث فلسفی غنامند حیات که اکنون خوشبختا�ه در یک .وفکری در حنوه تغیر در سر بپرورا�ند
 را زودتر بشناسیم و پلشتیها پلیدیهادایره کالن وسعت یافته است ما را قادر به این خواهد ساخت تا

ز یرا این جوهر ها کماکان سایه های . تکمیل مناییم از واقعیاتو مبا�ی ایما�ی مان را در راه شناخت
دود زده ز�دگی مان را به هبار امید فراخی می خبشد ، بشرطی که روز گار خود را وقف این 

ایه و �ه ا�وقت �ه سحر سرم. وبآخر برسا�یم شناخت کنیم و راهی را که هر گز �رفته ایم برویم 
و ما باید این حرکت . ما را به گرو خنواهد کشا�د" خا�ه لباس و غذا:"افسون سوسیالیزم در جلوه

رابنام چیزی و خباطر چیزی آغاز کنیم و به این کوشش ها ارج بگذاریم تا در راه تکمیل و  اصالح و 
 ما فرهنگ و ماورای آن را که قوس ز�دگی هر ا�سان را زدایش اهبامات دست قوی داشته باشیم تا

  .میسازد از دست �دهیم ، ور�ه ما �ابود خواهیم شد
    

  : آرماهنای غیر ا�سا�ی یهود
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یهودیان مهواره کوشیده ا�د تا ما را از مسیری که هدف آن تداوم جامعه در چوکات ارزشهای قبول 
 این ارزشها را در �گاه ها سست و بی مقدار شده ا�ساها است  دور ساخته و  کوشیده ا�د تا

جلوه داده در مقابل داده های ذهنی خویش را که ما مشۀ از آن را در پروتوکول مشاره یک از مجله  
بیست و چهار پروتوکول صهیوهنا �شان دادیم، در چوکات پیشرفت های کاری شان برای بدست 

دارد  با آ�چه که مظاهر اخالقیات در جوهر آوردن اریکه جها�ی آ�چه بنام  دین و مذهب وجود 
  .ز�دگی ا�ساهنا بوده است هتی ساز�د

  
 این سعی ؛یهودیان مهواره  در راه کوشش به ارماهنای  جها�ی ساخنت یهود سعی میکنند
آهنا برای . میتوا�د مستلزم آجنام کار های کامال وسعت یافتۀ مغایر از جهان و عرف بین املللی باشد 

ن قصد این را دار�د یا  جهان را اهم از شرق تا غرب حتت سیطرۀ خود در آور�د تا به جها�ی شد
اصطالح خود شان به امپراتوری داؤدی که در کتاب خود ساخته شان بنام تلموت ازعان دار�د 

  .برسند
  

به گفته یهودیها آغاز چنین سیطرۀ جها�ی از  اسرائیل خواهد بود  که پس از غلبۀ �یل تا   
آهنا عقیده مند هستند که . در راه این حکومت گامهای وسیع تری �یز خواهد گذاشت فرات 

اگر از �یل تا فرات را بدست بیآور�د دیگر مناطق دگرخواه �اخواه تسلیم خواهد شد زیرا 
بدست داشنت این خطۀ از جهان  که مرکز ارزشهای د�یا را با داشنت منابع سرشار طبیعی که منطقه 
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 �یز میتوا�د گلوی از مهین �قطه،د ن  باش داشته ثروهتای جها�ی بسته است در دسترا به پلی از
اهنا عقیده مند بر این هستند که حاکم بودن درداخل این هالل حاکمت  .هندفشاردمتام جهان را 

   91.کردن به کلیه جهان خواهد بود 
     
  :گفت) هیم ابرا(در آن روز به : یهودیان به  روایتی از تورت میگویند   

 و تا آ�که پروردگار تو باشم  مهه 92زمین را به �سل تو خواهم داد  از هنر مصر تا هنر بزرگ فرات«
  » .93زمین های غربت را  بتو و �سل تو بر میگردامن ، زمینهای کنعان را ملک ابدی تو  خواهم کرد

  
 press   The winterولرت را�تو که یکنفر یهودی است در روز �امه و�رت پرس  

سر�وشت اروپا فقط بدست سه صد �فر که هر کدام دیگری را  خبوبی میشناسد ، «:مینگارد
رقم میخورد ، این سه صد �فر که یهودی میباشند برای سر�گون منودن دولت های  خمالف وسایل و 

   94» .ابزار مورد �یاز خود را در اختیار دار�د 
  

ها�ی یهود مهچون ماری افعی بسیار بزرگی است که از به عقیده یهود این  حکومت ج«  
 میالدی بقصد از بین بردن جهان حرکت منوده است ، میگویند دم این افعی در فلسطین 70سال 

باقی ما�ده و سر آن حرکت کرده است ، زما�یکه متام د�یا �ابود شود ، این افعی از جهان گردی 
ر سایه پرچم حکومت جها�ی یهود آرام خواهد �نگین خود باز میگردد و در بیت املقدس د
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 ولی تا حبال خباطر وجود مذاهب خمتلف و اخالق ا�سا�ی ، رسیدن یهود به این آرزو که 95».گرفم
صد در صد غیر ا�سا�ی است امکان پذیر �بوده  هبمین دلیل یهود هنایت تالش خود را بکار 

  .مین  باقی منا�د میگیرد تا اثری از اخالق ، دین و مذهب بر روی ز
  

 در شهر براغ �زد قرب سیمون بن یهوذا 1869خاخام ریچران در سخنرا�ی خود در سال    
پدران ما هر سال کا�فرا�سی در این : ایراد کرده بود گفت) یهودا پسر چهارم حضرت یعقوب �بی (

اگر . ..و . میکرد�دمکان تشکیل میداده و برای بدست گرفنت قدرت  جها�ی بر�امه ریزی 
ت یاینک کل. ملت یهود در متام جهان پراگنده شده ا�د برای آن است که د�یا متامًا از آن یهود است 

یهود گامهای  بزرگی بسوی قلۀ جهان براشته و هر روزی که میگذرد بر قدرت و توا�ایی و 
دی که توسط مهان خداو�.  را مالک هستیم   طالما خداو�د این جهان یعنی. �فوذ ما افزوده میشود 

بصورت گوسالۀ در آمد و ما آ�را پرستش کردیم  اکنون بصورت خداو�د متام )  سامری(هارون 
زما�یکه طالهای جهان را بدست خود ببینیم  به وعده های . جهان مردم جهان در امده است 

یکا در  در سال آزادی آمر96».ابراهام جامۀ عمل پوشا�ده و بر جهان تسلط کاملی خواهیم داشت 
دوره جورج واشنگنت  یهودیهای سراسر امریکا به چهار هزار �فر میرسید ولی پنجاه سال بعد تر این 

ولی حاال به کس معلوم �یست که در حال . �فر بالغ میگردد3،000،000رقم به اضافه تر از 
دیان حاضر چقدر یهودی در امریکا  موجود است زیرا اداره سر مشاری امریکا �یز در دست یهو

   .97.میباشد
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تئیاتر و سینما های جهان :این شعبات در ایاالت متحده و سایر �قاط جهان  توسط یهود اداره میشود 
 در صد 60 در صد جتارت گوشت ،50،کلیه جتارت شکر،گندم تنباکو،پنبه ، فوالد 

، جتارت کفش ، صنایع و ادوات موسیقی خرید و فروش جواهرات و متام مشروبات الکلی 
   98.صندوقهای وام های بین املللی و بورس های  اسعار توسط یهود  اداره میشود 

در د�یا مکا�ی مهمرت از کنیسه های آمریکا برای تزریق ا�دیشه یهود  در ذهن مردم وجود �دارد   
 ، وقتی مشاهده میشود که یهود  در قلب کلیسا ها راه یافته ا�د ، آیا ممکن است در دا�شگاها راه

�یافته باشند؟ آری دا�شگاه های  امریکایی  از �فوذ فکر و عقیده یهود  در دا�شگاه ها و کلیه 
این کاری بود که یهودیان در زمان شاه های مغلی هند بعضی از .(پرسو�ل دا�شگاه ر�ج میرب�د 

 اسرائیلیات را در متون اسالمی �یز داخل منود�د حتی میخواستند توسط ایادی شان  خط فکری
مسلما�ان هند را �یز تغیر دهند که با ظهور امام جمدد الف ثا�ی متام شبهات از  هند برچیده شد و ما 
امروز اختالفات شدیدی که بین مذاهب سنی و شیعی می بینیم مهه ذهری است که از مهان افعی 

ی بینیم اسرائیلی در افکار و �ظرات بعضی از روحا�یون مسلمان ریختا�ده شده است به قسمیکه م
بنام اسالم و دفاع از آن ظاهرًا چقدر مردم  در کشور ما اعم از مسلمان ومردمان  سایرملل در محله 
های ا�تحاری تلف میشو�د که تعداد آن ساال�ه به هزار ها بالغ میگردد و این قتل ها کوچکرتین 

   99).دارد�» قرآن و احکام آن «مهخوا�ی با جهان بینی عقیدتی جهان اسالم و متون آن 
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 یکی از پر قدرت ترین سازماهنای  یهودی آمریکایی میباشد  ، به صورتی که متام  کهیال  �یویارک  
و این سازمان یکی از پر قدرت ترین سازماهنای . حساب میشود ) قا�ون(قرارداد های این سازمان 
مین امریکا فراهم این سازمان مهاجرت  هزاران یهودی را به سر ز.یهودی در امریکا میباشد

  .میسازد
    

وجود این سازمان در امریکا  دلیل بسیار حمکمی در مقابل کسا�ی میباشد که می گویند 
) به اصطالح (یهود یک عنصر منقسم بر خود و متنافری را تشکیل میدهد ، زیرا در این سازمان  

شسته و زیر پرچم یهوذا  برای امپریالیسها ،کمو�ستهای جهان و خاخامهای یهودی برادرا�ه  دور میزی �
  100.هدفهای شوم خود بر�امه ریزی میکنند

  
یهودیها از کهیال تغیر �ام داده و خود را بنام کا�فرا�س یهودی جها�ی  معرفی کرده است ، این 

  101.سازمان تقریبًا متام ارماهنای خود را به تثبیت رسا�یده است 
  

ق به قوا�ین امریکایی باید امریکایی حمسوب شو�د چرا یهودیا�ی که در امریکا هستند و مطاب
خود شان را توسط سازمان  کهیال یا  کا�فرا�س یهودی جها�ی از امریکا جدا جلوه میدهند آیا این 
خود منو�ۀ از یک قدرت بی زوال یهودی در امریکا  منیباشد؟ هدف از تشکیل این سازمان در امریکا 

غول فعالیت هستند ؟ چرا این سازماهنا تالش دار�د تا �یویارک چیست ؟ و در مقابل چه کسی  مش
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امریکایی که هر کدام شان وطن خود را دوست ( را جدا ساز�د ؟در صورتی که اگر یهودیها را
بنامیم یا قبول کنیم، آهنا با ایجاد سازماهنای مستقل چه پیامی را به ملت امریکا تلقین خواهند ) دار�د

یهودی؟آیا �یازی بچنین تفرقه ای در  �ظام امریکا که یک �ظام کامال قا�و�ی و آزاد کرد ؟ امریکایی؟ یا 
 سپتمرب دست این سازماهنای  پر قدرت یهودی  11است ایجاد میکند ؟ ایا دست کم در مسئله 

شامل منیباشند ؟ این مسائلی است که امکا�ات و فرصت های بیشرتو زمان بیشرتی می  طلبد تا 
  .حمق شود

  
  ارائه میکند که  وطنی شدن یهودیان یگا�ه مشکل جهان جهان�ویسنده کتاب   

تعین رئیس مجهور امریکا صرفًا بدستور  یهود امکان پذیر است واگر به افکار و آرائ رئیس مجهور 
 ،دا�ن از قدرت ساقط میگرداو راهبر وسیله ممکن برایش ِبرگه ایجاد و( موافقت �داشته باشند

اریخ رؤسای مجهور امریکا زیاد دیده میتوا�یم �ظیر قضیه واتر گیت و حتی قتل جان �ظیر آ�را در ت
یهود مهواره کوشیده است تا فعالیتهای خود را پشت پرده اجنام دهد . حذف میگردد)اف کندی

این کار یهود را برای مهیشه از رسوا شدن بر حذر میدارد و در این صورت است که یهود هرگز 
مثال اگر بر�امه بر این باشد که یک محله تروریستی اجنام شود، آ�را  (.ر منیگیرد مورد اهتام قرا

توسط ایادی اش که از افغا�ستان ، پاکستان ، سودان و یا کجای دیگر باشد  در تطبیق می آورد و 
 تطبیق اوًال وجه یهود ختریب منیشود ، ثا�یًا هدف خود را به راحتی : اینکار برای یهود چند فایده دارد

  102)میکند، رابعًا چون از ادرس اسالم آ�را عملی کرده است رسوایی آن به یهود  �سبت داده منیشود
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یک سازمان دیگری هم فعالیت های خمفی و پشت پرده را در امریکا اجنام میدهد که بنام 
ر  یاد میگردد این سازمان در حالیکه خود را در صحنه های سیاسی ضعیف ت تاما�یسازمان

�شان میدهد ولی عمال موثریت بیشرتی �یز کسب کرده است که سرمایه این سازمان از جتارت 
  103.و مواد ّخمدر تأمین میشود) ز�ان و دخرتان (جنس ظریف 

  
  آیا یهودیان در امریکا دارای قدرت و �فوذ بیشرتی میباشند؟

  
 امریکا  توسط از هر کس که بشنوید جواب مثبت است زیرا یهودیان پس از تسخیر

هسپا�یولیها یعنی از چهار صد سال بیشرتدر آجنا اقامت داشته بر عالوه فعل و ا�فعاالت اقتصادی و 
پولی در دست یهودیا�ی  است که از دیر سال در آجنا دارای هویت و مشخصات بالقوه اقتصادی �یز 

 تریبیوهنای کلیسا وسیلۀ از بلکه.کلیسا ها در امریکا زیر �ظر یهودیان مراقبت میشو�د« .میباشند 
وسایل تبلیغات یهود میباشد ، هفتاد فیصد از افکار و سخنان کاردیناهلای کلیسا ها در امریکا از 

   104.» افکار یهودیت متأثر است
  

چند سال قبل دولت امریکا  حتقیقاتی در این زمینه بعمل آورد و مردم بد ترین �وع جنایت یعنی 
و رسوایی این عمل زشت ، به . را با چشمان خود مشاهده کرد�د ) نز�ا(جتارت جنس ظریف 
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ا�دازه ای شدت گرفت  که بسیاری از بازرگا�ان بشر دوست یهودی ، جمبور به تغیر �ام  و �شان 
    105.و اکنون بیشرت فامیلهای یهودی در �یویارک �امهای مستعار دار�د . و �ام خا�وادگی خود شد�د

  
  : سازی قدس شریففعالیتهای یهودی

  
  :این اقدامات توسط صموئیل  در ظرف پنجاه سال اجنام  پذیرفت

 سکو�ت دادن ششصد هزار یهودی مهاجر .1

 دادن پست های مهم به یهود  .2

 خریداری زمین های اعراب با توصل به زور و واگذار کردن آن به یهود .3

 منحصر  کردن امتیازات جتارتی به یهود  .4

 عرهبا ممنوع کردن محل سالح به  .5

  106قراردادن تسهیالت فراوان جهت خریداری اسلحه به یهود  .6

اگر مردم د�یا میدا�ستند که چگو�ه یهودیها زمین های عرهبا را در فلسطین از دست آهنا 
بیرون آورد�د ، چنان �فرت و بیزاری  �سبت به یهود در دل آهنا  ایجاد میشد که هرگز فرامش 

م کشی ها و هزاران فاجعه ا�سا�ی و فساد اخالقی مهه اش  از ترس  مهۀ دزدی ها ، آد.منیکرد�د 
رب و وحشت از یهودیان و سازماهنای خموف  اطالعاتی و امنیتی اسرائیل در حالۀ از اهبام و 
فراموشی سپاریده شد ولی باوجو آن این ملت زجر کشیده فلسطین ساهلا سال به مبارزات شان 
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جای تأسف . را حمیای قربا�ی خباطر آبرو و شرف خود منود�ددوام داد�د و �سل بعد �سل خود 
در اینجاست که این کار های پست کامال با معرفی هربرت صموئیل از ادرس بریتا�یا بزرگرتین 
منتقد حقوق بشراجنام می گرفت ولی کسی را یارای فاش منودن این واقعه ها و دزدیها 

یل پایگاه پر قدرت �ظامی را در شرق اردن دولت اسرائ. وحتاکی ها و آدم کشی ها �بود 
ا�گلستان  در دوره جا جبایی یهودیان در . تأسیس کرد تا جلو  هر �وع شورش را بگیر�د 

بیت املقدس یا فلسطین متام �یرو های �ظامی خود را در منطقه در اختیار اسرائیل قرار داده بود  
�ی که از موجودیت شان دفاع میکرد�د حائل تا بتوا�د دیواری از آتش و خون در مقابل فلسطینیا

  .که بعد از ا�گلستان  این وظیفه را بطور عنعنوی امریکا پیش برد. گرد�د
  

جنگ جها�ی دوم روز های «:در این مورد �ویسنده ا�گلیسی رید دوگالس مینویسد  
پایا�ی خود را پشت سر میگذاشت که ترومن رئیس مجهود وقت آمریکا درخواست منود تا 

فلسطین را بین  یهودیان و مسلما�ان تقسیم .  یهودی به فلسطین مهاجرت منایند 100،000
امریکا :  در پارملان آمریکا چنین گفته بود 1947کنند ، در صورتی که وی در سال 

گرچند » .هرگز راضی �یست سر�وشت یک کشوری بدون رضایت آن ملت تعین شود 
ست تا از این تصمیم ترومن جلو گیری مناید اما کار مارشال وکیل وزارت خارجه  امریکا خوا

از کار گذشته بود و قوای امریکایی قبل از خروج �یرو های ا�گلیس دولت امریکا از 
که حتی اظهار این مطلب توسط مناینده امریکا در ملل .تشکلیل دولتی بنام اسرائیل خرب داد 
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جنگ خو�ینی بین فلسطینی ها و یهودیان در متحد �یز غیر مرتقبه و تکان دهنده بود که �تیجتًا 
. گرفت و چون پالن مارشال به �اکامی اجنامید وی از وزارت خارجه امریکا استعفا داد

امریکا خباطر پایان دادن جنگ بین فلسطینیها و یهودیان پالن تقسیمات اراضی را رویدست 
در .  عرهبا  اختصاص داد گرفت که در این قطع �امه  صحرای �قب به یهودیان و جلیل را به

کو�ت بر�ادوت  مناینده ملل متحد  به . �تیجه تقسیمات صحرای �قب را  فلسطینیها �پذیرفتند 
 صحرای �قب جلیل را قسیم را منی پذیر�د میتوا�ند بعوضاعراب پیشنهاد کرد که اگر این ت
 مو�ت بر�ادوت از کمیت ن  عرهبا باشد که در �تیجه این حاسرائیل بگیرد و صحرای �قب از آ

 مکافات موردامریکا قاتلین را بعوض جمازات به �یویارک خواستند و. طرف اسرائلیان کشته شد
   . قرار گرفتند

سران لشکر های عربی  در جنگ عرهبا به : این مطلب را هم باید  به تاریخ اضافه منود که 
یهود بگیر�د زمینهای زیادی را اسرائیل خیا�ت کرد�د  زیرا جبای اینکه زمینهای فلسطین را از 

  .به آهنا داد�د که در �تیجه جنگ به سود یهود پایان پذیرفت 
  

 ا�سان فلسطینی بود و حدودًا معادل ده 1،000،000آوارگان این جنگ   
  .   ملیارد دالر ، ضیاع و عقار خود را �یز از دست داد�د 



 256

 حمراب مسجد را 200 روستا را تغیر داد ، بیش از 202اسرائل پس از جنگ   
 به یهود  و حتی سنگهای روی قبور را بر کند�د وختریب کرد و بیشرتین قرب ها را �بش منود

   .ندفروخت
اولین کشور های که اسرائیل را به رمسیت شناخت امریکا  ا�گلستان روسیه و   

�داشتند  روسیه و امریکا هر گز اتفاق �ظر :"بنا بر گفته یک �ویسنده،. هم پیما�ان آن بود 
  "مگر در مسئله شناسایی دولت اسرائیل

 
  :قرن بیستم و بیست و یکم �قطۀ عطفی در تاریخ آوراگی ملتها

  
واقعًا اعجاز ا�گیز است که بشر با زمحات خستگی �ا پذیر آن عده از ا�ساهنای که 
 .برای بشر  راحت وسعادت آورد بر رفیع ترین قله های از راحت و امکا�ات زیستی رسید�د

ا�سان که یک پای خود را در زهره و پای دیگر خود را در مهتاب گذاشته است و  سعی 
میدارد دور ترین کهکشاهنا را �یز زیر سلطه و قدرت خود در آورد، درست وعده ای که 
خداو�د متعال در قرآن عظیمش در سوره یس آن را وعده فرمود که مشا میتوا�ید آفتاب و مهتاب 

) قدرت علمی که خداو�د در هناد بشر گذاشته است( به قدرت را تسخیر کنید مگر
ا�ساهنا خباطر سعادت و پیروزی با مهی کوشیده ا�د تا مشعلهای را از �وع �زدیکی متدهنا و 
توامیت  ملیت ها در سراسر جهان بر افروز�د و سازماهنای وسیع ای را در بین ملل ایجاد کرد�د 
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ات و دشواریهای که اکثرًا منجر به جنگ و فساد در جوامع ا�سا�ی تا بتوا�ند توسط آن جلو �ا مالیم
میشود را بگیر�د ولی مع االسف که بشر هر گز �توا�ست این افکار و �ظریات بشر پرورا�ه و 

امروز ها  . ا�سان دوستا�ه را بطوریکه جامعه چند ین ملیاردی د�یا توقع داشت بر آورده بسازد 
 دوم قرن بیستم بر سر زباهنا شایع است و زیاده تر کار برد پیدا کرده یک کلمه ای که از �یمه های

این گروه ) یعنی سازماهنای  دولت ستیز، سازماهنای سری و قا�ون شکن(مافیا است کلمۀ 
اقلیت و لی هنایت پر قدرت در متام جوارح و ارکان دولت های ضعیف و قوی �فوذ دار�د به 

 های اقتصادی و سیاسی دولت ها را سخت در قسمیکه الیه های اجتماعی وضخامت
ما شاهد بودیم که در طلیعه قرن بیست و یکم چگو�ه . شکنجه و عذاب قرار داده است 

امریکا مورد آماج محالت تروریستی اینگو�ه اشخاص قرار گرفت و هزاران �فر خباک و خون 
از ) تروریزم(خشو�ت کشا�یده شد و بعدش هم دها کشور دیگر زیر ضربات مبارزه علیه این 

حاصل تالشهای که در این زمینه از طرف . مجله افغا�ستان و عراق و پاکستان قرار گرفت 
جامعه جها�ی که فکر میکرد مرکز ثقل این مهه فعل و ا�فعاالت تروریستی در کسوت طالبان و در 

ز راکت های سر زمین افغا�ستان میباشد متوجه این کشور شد�د امریکا توا�ست با استفاده ا
کروز از خلیچ عرب متامی �قاط سرتاتیژی و �ظامی افغا�ستان را مبباران و مورد هدف راکت 

در  کمرت از یک هفته مهۀ طالبان را راهی توره بوره و پاکستان . های قبآل عیار شده قرار بدهد 
 که بعد آن ؛ومت در کشوراومت مشال و سایر �یرو های مقامنود�د البته به مهکاری �یرو های مق

در کشور گردید که منتج به ساختمان و  �وی کا�فرا�س بن  آغاز گر فعل و ا�فعاالت سیاسی 



 258

تصویب قا�ون اساسی جدید که بر پایه های بازار آزاد استوار است با صد ها دگر گو�ی 
ت ا�ستان جاه جباه شد و �تیجۀ این جاه جبایی ایجاد فرصای دیگر در قالب �ظام قبیله ای افغه

های جدید و سرمایه های ا�کشافیافته گردید دولت  قماش خود را بر چید و اکثر موسسات 
را مصدود کرد بدون اینکه بدیلی جدیدی دستیابی شده باشد  دولت  دارایی های مربوط به 

 در معرض لیالم وبعدًا به فروش رسا�ید و  که حق قا�و�ی خود میدا�ست موسسات هذف شده را
رایی ها ظاهرًا تا �زدیکی قصر های ریاست مجهوری هم به گفته رسا�ه ها این فروشات دا

�تیجه این شد که سطح بیکاری در کشور  باالبرود و جامعه به دو قطب کامال مشخص . رسید  
 ؛  قطب سرمایه دار و قطب فقرا �ظام جدید که در گذشته هرگز وجود �داشت بنشیند

�ی �ادیده  و حتی دست کم حساب کرد مردم از حکومت و بیکاری را در بین اقشار جامعه افغا
کار های اصالحیش که در کوتاه مدت منیتوا�ست شکم گرسنه مردم را سیر کند و تن برهنه 
ا�ان را بپوشا�د و اهنای را که با صد هزار امید از زاغه های مهاجرت از ایران و پاکستان بوطن 

�د که از شدت برف و باران و گرمای تابستان برگشته بود�د و در زیر خیمه ها بسر میربد
ولی هناد های موجود در دولت �توا�ستند برای کار و جایی . عزیران خود را از دست میداد�د 

وزارت عودت مهاجران تشکیل شد درست . بود و باش، کار و جایی برای شان فراهم سازد 
زارت توا�ست  مهاجرین تازه قسمیکه شصت سال پیش در اسرائیل �یز تاسیس شده بود واین و

وارد در اسرائیل را که بیش از یک و �یم ملیون �فربود  صاحب خا�ه و کار و مشغولیت بسازد اما 
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وزارت مهاجرین در افغا�ستان �یز توا�ست به تعداد فقرا علیلها ، گدا ها و معتادین بیفزاید که 
  . دردی است جا�کاو و عالج �ا پذیر 

 ما آوارگی  ملتها در قرن بیستم و بیست و یکم بود  و از آجنا که اصالمورد عنوان شده
افغا�ستان بعد از فلسطینیها در این داعیه پیشی گرفت وخود را در قطار مللی قرار داد که 
بزرگرتین هجم اوارگان  و بیجاشدگان را در طول تاریخ کمایی کرده است �اگزیرًا 

  .در این موضوع پردایش صورت گرفت
طین  اشغالی �یز مهین بازی از ساهلای سال ادامه دارد و میگویند دست  قوی در فلس

مافیای صهیو�یت که در کل د�یا  صاحب پول و قدرت سیاسی و اقتصادی و �ظامی هستنددر 
پشت پرده وجود دارد و این در حالیست که خود  دولت اسرائیل روی مهچو یک �ظام غیر 

)  گا�ه یهود مراجعه شود24به پروتوکوهلای (ته است اخالقی عرف بین املللی تشکیل یاف
ملت با فرهنگ فلسطینی باوجود غنای فرهنگ  و تاریخ توسط اشخاص بی هویت و جمهول از 
سرزمین و کاشا�ه های شان به مهکاری بزرگرتین کشور آزاده  جهان که با یک دست مشعل 

حال . ای یهود دفاع کرده است آزادی را بلند �گه  داشته است و با دست دیگر از جنایته
که این کشور مبنظور کمک و قطع تروریزم در افغا�ستان تشریف دار�د خدا کند که خا�ه ما را به 
کسی دیگری بزل �کند ، ور�ه باز چندین ملیون �فر بی جاه و�تیجه آن خواهد شد که در ختم 

 آمد و این در حالی به وقوع جنگ سرد بر سر روسیه شوروی در  افغا�ستان و  امریکا در ویتنام
خواهد پیوست که اینکار بدون در گرفنت جنگ میدا�ی که فکر می شود حاال به یک شیوه 



 260

کالسیک تبدیل شده است اجنام خواهد شد و خدا کند که گپ در این جاه ها �رسد و 
شه از افغا�ستان از زیر ضربات تروریستها در حالی رهایی یابد که دست فتنه و فساد برای مهی

کشور ما کوتاه گردد در آن صورت هم دولت و هم ملت  رهایی مییابند بدون ا�که دولت ما 
  .متالشی شود و یا به یک ر�گی دیگری استقرار سیاسی خود را از دست بدهد 

جای تعجب در ایجاست که د�یا باوجود اینقدر پیشرفت در تکنالوژی و سیا�س چقدر از 
د امروز هیچ دولتی در د�یا قادر �یست کار های خودش را رهگذر فکری عقب ما�ده  هستن

. خود اجنام دهد و هیچ دولت مقتدر دیگر هم �توا�سته ا�د این خالی مدیریتی را پر منایند 
امروز جهان  خبود حاکم �یست و دولت مردان هیچکدام توا�ایی برخورد با مسایل ملی و بین 

ک زما�ی حل کننده مشالت بود  برای برپا �گهداشنت املللی را �دارد حتی جامعه ملل که خود ی
امروز باوجود موجودیت رسا�ه ای پیشرفته که د�یا را ما�ند . خود صد ها مشکل مدیریتی دارد 

یک بیضه مرغ در مقابل  ا�سان قرار میدهد و از کوچکرتین فعل و ا�فعاالتی که در روی زمین و 
ارد گرد دستگاه های ثبت کننده وجود دپوسته های  چند کیلومرتی عمق آن صورت می

ی مسلح از وزیرستان مشالی و میرا�شاه و باجور و های گروهولی جای تعجب در ایجاست که 
غیره داخل خاک افغا�ستان میشو�د و محالت مرگبار را اجنام میدهد  هیچ دستگاه 

باالخره به این و . استخباراتی ای آن را ثبت منیکند ، الته که این جای شگفتی خواهد بود
�تیجه میرسیم که ما در ترقی روحی هرگز پیشرفتی �داشته ایم با اعمالی که در سراسر د�یا 
اجنام میشود هم  خباطر رفاع  وامنیت بین املللی �یست اگر چنین منیبود ما شاهد دوسه جنگ 
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وف شده است تباهکن بین املللی در استا�ه قرن بیستم در اروپا و آخری آن که به جنگ سرد معر
واصال داغ ترین جنگ د�یا �یز هست در افغا�ستان تا حاال اثرات خود را باقی گذاشته است 

ا�ساهنا در یک دهه دیگر جمبور خواهند بود تا ذهنیت های خود راپاالیش دهند و .
  .اخالقیات خود را باال برب�د ور�ه ما�ند اکثر ملت ها در حضیض پستی ها �ابود خواهند شد

ن پژوهش است گردیم در معامله اسرایل و فلسطین که �قطه پرکار ما در ایبر می
ت ا�گلیس که بظاهر وضع کننده اساس اسرائیل بشمار میرود ، به بلفوروزیر  خارجه وق.

�باید حقوق  مد�ی ، سیاسی و دینی ملیتهای غیر یهودی پایمال شود «:یهود چنین گفته بود 
ا از این زمان به بعد باید خیمه های خود را بر چیده و بطرف ولی قصد یهود این بود که عرهب.»

  .مهان صحرایی که از آن آمده بود�د باز گرد�د 
یهود برای بر آوردن خواسته خود یک و �یم ملیون فلسطینی را مهاجر ساخت و برای اولین 

  .مرتبه  گروه آوارگان را در طول تاریخ بوجود  آورد�د 
 میباشد که توسط  1960ز آوارگان  فلسطینی در سال این هم  �شان آماری ای ا

  :موسسه پناهندگان بین املللی  گرد آمده است
  
پناهنگان ثبت   �ام منطقه

  مام شده
کسا�یکه از هر 
�وع امکا�ات 

  استفاه کرده ا�د

افرادی که از 
امکا�ات کمرتی 
  استفاده کرده ا�د

کسا�یکه فاق 
هذ�وع امکا�ات 

  بوده ا�د
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  12،786  12،708  230،048  255،542  غزه
  37،587  140،229  435،917  613،773  اردن
  14،115  17،078  105،353  1365،568  لبنان
  8،604  11،577  84،501  115،043  سوریه
  73،453  181،601  865،836 1،120،919  جمموع

  
 باز  �وبت قطع �امه ای را به تصویب رسا�ید تا فلستینیها بتوا�ند به موطن خود5ملل متحد در 

در این گیرو دار خو�ین که . گشت منایند  که �سبت خمالفت  اسرائیل �توا�ست عملی شود 
هر روز سر�وشت  فلسطینیها را به خاک و خون میکشا�د کمرتین توجه ای  از سوی کشور های 
جهان خباطر پشتیبا�ی از این آوارگان و آ�ا�یکه در مدت شصت سال حتت آتش اسرائیلی 

  .ورت �ه بست قرار داشتند ص
  

  چرا یهود؟
قسمیکه قبال �یز اشاره شد یهودیان خود شان را ساکن اصلی فلسطین میدا�ند و باز 

اما قسمیکه تاریخ مشعر است از هزار سال . د نگشت به این وطن را حق مسلم خود میدا�
در قبل �یز اینها �گفته ا�د که فلسطین  ملکیت آبایی شان  است و باید به آن بر گرد�د 

دهم پا می گیرد که در قرن بیستم با  از ختم قرن  هفده و شروع قرن هژحالیکه این مفکوره
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تبا�ی ا�گلیس و امریکا این کشور جمعول جعل میگردد و از طرف امریکا  وا�گلیس و 
  .سایرین به رمسیت شناخته می شود که جریا�ات آن قبال از �ظر گذشت

  
  :جتاوز آشکار اسرائیل

ی �سل خود را در بر جتاوز بر حقوق  دیگران  بنا هناده است این کشور در اسرائیل بقا
کرده است  که منباب مثال  مرتبه خباک  سوریه  جتاوز 2188) میالدی1961(ظرف یکسال

  107.. شدذکر
ارتی هستند که در طی سالیان سال �سل بنسل آن را از اجداد یهودیان دارای عقده های حق

وری ا�تقال داده ا�د که �یش آن دردرون  قلبهای یهودیان فرورفته است این به احفاد خود  به ط
عقده حقارت در مقابل متامی بشر از یهودیان  در هر زما�ی میتوا�د متصور باشد که یک مسئله 

 در طول قرهنا با این عقده  هازیرا اسرائیلی. پولیتیک را خبود اختصاص داده است وکامال جینی
رابطه �اسیو�الیزم یهود با دین گره �دارد چه بسا یهودیهای که الدین . میریده ا�د ها بزرگ شده و 

. هستند اما این کوله بار �نگین را که پاالیش  عقده های حقارت است با خود محل میکنند 
حاال میتوا�ید تصور کنید که  اگر �یروگاه جها�ی به چنین مردمی تکیه مناید بشر چه 

منو�ه آ�را میتوا�یم به �اسیو�الیزم هتلری  در جنگ عمومی .  از یهودیها ببینندروزگاری را میتوا�د
   108.دوم مشاهده کرد زیرا هیتلر خود از جا�ب مادر یک یهودی بود 
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ما اگر حنوه شیادی های اسرائیل را با یاران بین املللی آن مورد دقت قرار دهیم خود مثنوی 
  .با تذکراتی که در قبل داده شده است میگذریمهفتاد من کاغذ میشود ، لذا از آن 

  
  :اعتقادات یهود

گر چند در فصول گذشته از اعتقادات یهود در کتاب تورت که مسمی به عهد عتیق 
 میشود که کتاب تورت کتابیست که شتیم اما باز هم  بطور اختصار یادها�یاست حبث هایی دا

ه و ستون فقرات اعتقادات هر دو مذهب  به پیغمرب اهلی حضرت موسی کلیم ا  �ازل شد
ولی با تأسف که یهود این کتاب مقدس را حتریف کرده خرافات . یهودیت و مسیحیت را میسازد

و افسا�ه های زیادی رادر آن جا داده ا�د بگو�ه ای  که اکنون بصورت یک کتاب فارغ از هر 
 عجیب و خنده دار در گو�ه اصالت های دینی ، علمی و منطقی  شده و بصورت یک کتاب

  . آمده است  
�ویسندگان تورت حتریف شده اشخاص گمنامی هستند که قرآن جمید در مورد آهنا 

پس وای بر کسا�یکه  از جا�ب خود چیزی �وشته و خبدای متعال �سیت دهند  تا به «:می فرماید
آ�چه از آن بدست بفروشند پس وای برآهنا از آن �وشته ها و ) و متاع �اچیز د�یا(هبای ا�دک 

   109»آر�د
سفر (در این کتاب. خداو�د در کتاهبای حتریف شده یهود یها شکل و مشایل غریبی دارد 

آمده است که خداو�د ما�ند ا�سان ، دارای گیسو و لباس و ) 36اصحاح اول، آیه : پیدایش
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هد  این خدا به دو پا  که ما�ند ا�سان �یز راه میرود  مکا�ی را برای ز�دگی خویش قرار مید
ا�دازه ای �ادان است که بدون �شا�ه منیتوا�د خا�ه مومنان را از خا�ه کفار تشخیص دهد 

 مهچنین یهودیان آ�طور که �سبت های �ادرست را خبدا بسته ا�د به پیغمربان هم از این 110...و
  .  کرددست روایتها و هتمت ها دار�د که ما آ�را در یک حتقیق علحیده باز گو خواهیم

  
  111:تلمود

خاخامهای یهودی تفاسیرو شرح های گو�اگو�ی بر تورات بسته ا�د که توسط خاخام یوخاس 
 500 و230 و با چند کتاب دیگر که در ساهلای  میالدی مجع آوری شد1500در سال 

این در . این کتاب در �زد یهود مقدس است . میالدی �وشته شده بود بنام تلمود  تالیف و چاپ منود
  :  کتاب خود پرستی و ارماهنای ضد ا�سا�ی یهود مترکز یافته است  این عبارات از تلمود است

  
  ساعت است 12هر روز  •

 در سه ساعت اول روز خداو�د شریعت را مطالعه میکند  •

 در سه ساعت دوم احکام را صادر  میکند  •

 در سه ساعت سوم روزی و رزق مردم را میدهد  •

 با حوت دریا که پادشاه ماهیهاست بازی میکنددر سه ساعت آخر روز  •
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زما�یکه خداو�د دستور داد هیکل را خراب کنند مرتکب اشتباه شد ، سپس به اشتباه خود 
وای بر من که دستور دادم خا�ه ام را خراب کنند ، هیکل را : اعرتاف منود ه گریه کرد وگفت 

  112.بسوزا�ند وفرز�دامن را تاراج منایند 
که کال . تلمود �یز در یک مبحث علحیده  حتت پژوهش قرار خواهد گرفت حبث روی

ه افسا�ه پردازیهای سخیفا�ه عصری که این حتریفات در دین اصیل یهود داخل شد  را �شان میدهد ک
که اگر : چنا�چه در جای گفته است که منباب مثال می آوریم.ک و مسخره است مضح

اشد باید حق را به یهودی داد اگرچه بر باطل باشد یهودی و یک بیگا�ه شکایتی داشته ب
ربودن اموال دیگران  بوسیله ربا ما�عی �دارد  زیرا خداو�د مشا را به ربا گرفنت از غیر یهودی .

  113.امر میکند 
حال خود قضاوت کنید که جهان بینی یهود که  مبنی بر کتاهبای حتریف شده شان است تا   

ه و دور از کرامت را در هناد یهود پرورش داده است که د�یا �یز بدون آ�که  چه ا�دازه افکار  صفیحا�
  .این قوم را بشناسد در خط مشی دور از کرامت آهنا طلیعه داری میکنند 
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 خبش دوم 

 قسمت  �زدهم
 

ر عرصه های بین  و مداخالت یهود د–ا فسا�ه های یهودی  -پژوهشی در زمینه  استوره هالوکاست  
  اللمللی توسط ارتش  استخباراتی موساد

 
  :چکیده  موضوعات

 - مداخالت یهود در خارج از ساحه قدس–  موساد سازمان استخباراتی  یهودیان –هالو کاست 
  ارتباطات مسایل واقع شده در جهان با موساد و سایر

  
ن  جنگ جها�ی  دوم در هالوکاست  ادعای  قتل عام  شش ملیون  یهودی  در دورا: تعریف .1

يكی از حربه هاي مهم صهيو�يست ها برای توجيه  :اردگاههای آملان �ازی و به عباره دیگر
. سياستهای وحشيا�ه خويش، جعل افسا�ه ها  واسطوره های از مجله هولوكاست می باشد

كشتار هولوكاست به معنای سوزا�دن با آتش است كه به طور كامل از ميان برود و به جريان 
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اين واقعه ادعايی بيشرت به ارتش ]  38.[در جنگ جها�ی دوم اطالق می شود! وسيع يهوديان
هيتلر �سبت داده ميشود؛ در صورتی كه عاملان تاريخ ارتباط وثيق هيتلر و صهيو�يست ها را در 
ده جنگ جها�ی دوم مورد توجه قرار داده و ا�تفاع يهوديان و هيتلر از اين موضوع را گوشزد كر

 .ا�د

  :رد افسا�ه هالوکاست توسط حمققین اروپایی .2
او در کتاب : این  افسا�ه ها را  بنام  استوره های  بنیا�گزاران  صهیو�یسم می �امد" رژه گاردی"

پل رازینیه "بعدًا شخص دیگری  بنام  . خود می �ویسد  که استوره هالو کاست  بی پایه است 
  در ز�دان گشتاپوی  �ازیها  حمبوس  بود به اردگاه  فرا�سوی که در جریان جنگ جها�ی دوم

عالی ترین �شان  مقاومت را از او که در پایان جنگ . بوختوالد اعزام و تا پایان جنگ  در مهاجنا ما�د 
ت فرا�سه  بدست آورد  بعدًا در عرصه های تاریخی  روی آورد  و در زمینه جنگ جها�ی دوم  به دول

او توا�ست در جریات پژوهشش تصویر روشن و حقیقی را وضع . رداخت حتقیق و ا�تشار کتاب پ
.  و حتقیقی خود به منایش بگذارد پژوهشیاسف �اک اردوگاه های جنگی �ازی در کتاب 

  .ولی او به تدریج  در جریان حتقیقاتش  به �ظراتی رسید  که تصویر رمسی را کامال �فی میکرد
اعم  از یهودی و غیر یهودی ه  اطاقهای گاز  برای کشتار  ز�دا�یان رازینیه اعالم کرد  که اوًال افسا�

ثا�یًا در دوران جنگ هیچ سیاستی از جا�ب املان  برای کشتار مجعی  یهودیان .  صحت �دارد مطلقًا
اروپا وجود �داشته است ، ثالثًا یهودیان کشته شده  در دوران جنگ  بین هنصد هزار  تا یک و �یم 

فر ها  حتت شرایط  جنگ و یا بیماری مسری  خمصوصًا تند  �ه شش ملیون �فر که این � هسملیون �فر 
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تیفوئید ، تیتا�وس و سایر امراض ا�تا�ی که از اثر �ا مساعد بودن وضع حمیط زیست مبیان می آید  از 
  . بین رفته ا�د 

قعی امروز دو مورخ صاحب �ام بعنوان  مهمرتین   هوا داران مکتب تاریخ �گاری وا
روینگ مورخ بسیار معتربی   ای114.ا�گلیسی است " دیوید ایروینگ"اولی بنام :شناخته میشو�د  

هیچکس منیتوا�د در باره جنگ : دی که بعضی �شریات سرشناس ا�گلیس �وشته ا�د است در ح
او اولین کسی است که خاطرات . جها�ی دوم کارکند و پروفیسور اوروینگ را �ا دیده بگیرد 

صفحه یی گوبلز را بدست آورد و روی آن کار کرد این خاطرات در ضرف پنجاه 75،000
ایروینگ . سال برای مورخین �اشناخته بود و در ارشیف های سری ارتش سرخ �گهداری میشد

پس از یک کار شش ساله برروی اسناد سری  شوروی اولین بیوگرافی کامال مستند هیتلر را 
.  که باعث جنجال فراوان گردید که وی را به دادگاه کشا�ید�د منتشر کرد بنام  جنگ هیتلر

ایروینگ در کتاب جنگ هیتلر  مدعی است که اصوًال که در دوران جنگ هیچنوعی از کشتار یهودیان 
ایروینگ �شان داد که بزرگرتین اسناد جنگ جها�ی دوم مهه . در کار �بوده است )هالوکاست(

سیاری از یاداشتهای روزا�ه سران املان و ایتالیا که تا مدتی پیش در ب. بطور مرموزی مفقود شده ا�د 
او به یادداشت های .ارشیف های شوروی موجود بود  به سرقت رفته و پنهان و معدوم شده ا�د 

" اروینگ معتقد است که اوًال در.  موسولینی اشاره میکند که زما�ی موجود بود اما حاال �یست
ثا�یًا هیتلر هیچ . ه های �ازی اطاق گاز وجود �داشته است و سایر اردو گا" اشویتس

. اطالعی از وجود اطاقهای مرگ و بر�امه سازمان یافته برای کشتار مجعی یهودیان  �داشته است 
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 که به مؤرخین اجازه حتقیق بیطرفا�ه و بر داشته خرب میدهد ثالثًا، ایروینگ از یک توطئۀ جها�ی وجود
رابعًا رقم شش ملیون کشته یهودی در جنگ .  زمینه هالوکاست را منیدهد کنار از پیش داوری در

عمومی دوم حقیقت و صحت �دارد و تعداد مقتولین  یهودی را کمرت از یک ملیون �فر میدا�د که اهنا به 
اثر شرایط جنگ و آلوده شدن به  حمیط �اسامل  زیست به امراض گو�اگون مسری  از بین رفته ا�د 

دومین مورخ مکتب هوادار از  تاریخنگاری . ان کشته شده ا�د و یا  از بین رفته ا�د ما�ند دیگر
پروفیسور  رابرت فوریسون و خا�واده اش �یز ما�ند . فرا�سوی است " رابرت فوریسون "واقعی اروپا 

ی کند لف کتاهبای زیادیست ثابت ماو که مؤ. آزار فراوان دیده بود�درازینیه، در زمان جنگ از املاهنا
فرد  صاحب �ام دیگر در این .که اطاقهای گاز و سیاست احمای مجعی یهودیان صحت �دارد 

رت مورخ �یست بلکه مهندس متخصص ساختماهنای ز�دان لوخ. امریکایی است " لوخرت"عرصه  
 صفحه یی  خود را  196او برای حتقیق به هلستان رفت  و در باز گشت گزارش . است 

او در گزارش خود  وجود اطاقهای گاز را .زارش لوخرت معروف است منتشر کرد که به گ
) پولند(او ثابت کرد که اطاقهای گاز در آشویتس و سایر اردوگاههای هلستان . منکر شد 

بوسیله حکومت کمو�ستی پولند ) جهان گردان(پس از جنگ دوم جها�ی هبدف جلب توریسم 
.  دیگری �یزکار کرده ا�د در این زمینه اشخاص سرشناس. ساخته شده است 

کا�ادایی " ار�ست ژو�دل ."کؤلف کتابی در ا�کار اطاقهای گاز آشویتس است " گرمارودلف"
کتابی دارد به " دیویدهوگان "آیا واقعًا شش ملیون �فر کشته شده ا�د ؟کتابی �وشته به عنوان 

قهای گازدر داخا�و و حتقیقی دارد در باره اطا"  بروزات"داکرت.افسا�ه شش ملیون عنوان  �فر
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اردوگاههای املا�ی  اطاق گاز  جوخنوالد و �ه در سایر در اثبات میکند  که �ه در داخا�و و �ه
رژه گاردی سر آهنگ این حتقیق به وضاحت اظهار .  کشتار یهودیان وجود �داشته است برای

ن زیرا حتقیقات �شا. داشته است هلوکاست صحت �دارد و یک افسا�ه ساختگی است 
میدهد که هیتلر توسط زرساالران یهودی به قدرت رسید و �ازیسم با پول و سرمایه آهنا علم شد و 

حال چطور امکان دارد این شخص بر ضد  ولی �عمت های .اهنم برای حتقق ارماهنای خاص یهودی
   یهودیان راه ا�دازد؟ که این موضوع خود مستلزم حتقیقیخود  سازماهنای کشتار مجعی را برا

  .علحیده میباشد 
  

  : استوره آغاز و پايان بين اسرائيل

   :اشرافيت يهود و دولت افرائيم

 دولت افرائيم در سرزمني پهناور مشالی که  سواحلی گسرتده �يز در اختيار داشت ودر 
مهسايگی  با دولت آرامی سوريه و دولت های کنعا�ی صور و صيدا که موقعيت جتاری برجسته 

 بود قرار داشت  ؛ واما دولت يهود به دليل استقرار دولت فلسطني در سواحل آن ،به ای در اختيارش
  . دريا دسرتسی �داشت

رواج (   طبعًا  در ميان بنی اسرائيل پرستی کنعا�ی با يکتاپرستی موسویجايگزينی بت  
اين خا�دان يوسف، به رهربی يربعام و مادرش، در رأس . منیتوا�ست  بدون اعرتاض باشد) داشت
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مادر يربعام، به �ام صروعه، ظاهرًا بيوه زِ�ی حمرتم و متنفذ در ميان بنی . اعرتاض جای داشت
/ 11کتاب اول پادشاهان، . (اسرائيل بود زيرا �ام او در روايات عهد عتيق به ثبت رسيده است

طبق مهني روايات، پس از شورش فوق، سليمان فرمان رياست يربعام را بر خا�دان .) 26-27
اين اقدام برای ساکت کردن يربعام بود، ولی ماجرا .] 28/ 11مهان مأخذ، .[ يوسف صادر کرد

پيامربی به �ام اخياء شيلو�ی با يربعام ديدار کرد و پيام خداو�د را به او ابالغ منود که به . پايان �يافت
پس . ستدليل گروش سليمان به بت پرستی رياست ده قبيله بنی اسرائيل را به او سپرده ا

يهوه خداي اسرائيل چنني ِمی گويد اينک من مملکت را از دست ... به يربعام گفت... اخيا
چون ايشان مرا ترک کرد�د و عشتورت، ... به تو می دهم) ا�را(سليمان پاره می کنم و ده سبط

خدای صيدو�يان، و کموش، خدای موآب، و ملکوم، خدای بنی عمون، را سجده کرد�د و در طريق 
  .] 33-29/ 11مهان مأخذ، .[ ی من سلوک �نمود�دها

بدينسان، با مرگ سليمان، شورش خا�دان يوسف با اجتماع بزرگان اسباط ده گا�ه 
  : آغاز شد] Shechem[بنيی اسرائيل در شهر شکيم

به شکيم رفت زيرا که متامی اسرائيل به شکيم آمد�د تا ] پسر سليمان و شاه يهود[و رحبعام 
و متامی مجاعت بنی اسرائيل آمد�د ] رئيس خا�دان يوسف[آ�گاه يربعام ...  بساز�داو را پادشاه

پدر تو يوغ ما را سخت ساخت اما تو االن بندگی سخت و يوغ : و به رحبعام عرض کرده گفتند
: گفت] رحبعام... [سنگينی را که پدرت بر ما هناد سبک ساز و تو را خدمت خواهيم منود
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پدرم . خواهم گردا�يد) ترسنگین( ساخت اما من يوغ مشا را زياده پدرم يوغ مشا را سنگني
/ 12مهان مأخذ، .[ مشا را به تازيا�ه ها تنبيه می منود اما من مشا را به عقرب ها تنبيه خواهم کرد

1-14 [.  

جتمع سران قبايل در شکيم �شان می دهد که اينان مرکزيت بيت املقدس را، که اينک کا�ون بت پرستی 
چنني بود که سرزمني بنی اسرائيل به دو دولت تقسيم . شته می شد، به رمسيت منی شناختندا�گا
  . دولت افرائيم و دولت يهود: شد

و چون متامی اسرائيل ديد�د که پادشاه ايشان را اجابت �کرد، آ�گاه قوم پادشاه را جواب داده 
 خود برويد و اينک اين داوود ای اسرائيل به خيمه هاي... گفتند ما را در داوود چه حصه است

و يربعام ... [پس اسرائيل تا به امروز بر خا�دان داوود عاصي شد�د... به خا�ه خود متوجه باش
بر متام اسرائيل پادشاه ساختند و غري از سبط يهودا، فقط، کسي خا�دان داوود را پريوي ] را

  115.]20-16/ 12مهان مأخذ، .[ �کرد

  

تاريخ يهود اثر فالويوس جوزفوس، مورخ يهودي ) ، هلند1704(چاپ اول :  م ياء شيلو�ی و يربعاخا
  سده اول ميالدي
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در پی اين ماجرا، خا�دان يوسف دولت اسباط ده گا�ه بنی اسرائيل را بنيان هناد و يربعام 
  . دولت افرائيم به قدرت رسيد.) م.  ق907-928(به عنوان خنستني شاه 

 که به قبيله يهود و خبش کوچکيی از آن، جماور با -زمني جنوبی از اين پس، دولت يهود در سر
دولت افرائيم در ) این در حالیست که( مستقر بود و-سرزمني افرائيم، به قبيله بنيامني تعلق داشت 

سرزمني پهناور مشالی  سواحلی گسرتده �يز در اختيار داشت و مهسايگی آن با دولت آرامی 
ور و صيدا موقعيت جتاری برجسته ای در اختيارش می هناد؛ ولی سوريه و دولت های کنعا�ی ص

  . دولت يهود به دليل استقرار دولت فلسطني در سواحل آن به دريا دسرتسي �داشت

پس از استقالل دولت افرائيم، تا سال های طوال�ي، ميان اين دو دولت ستيز سياسی و 
سياست عنادآميز دولت يهود و خا�دان علت اين ستيزها . جنگ های �ظامی خو�ني در جريان بود

داوود بود که خود را برگزيده خدای اسرائيل و شبان بنی اسرائيل مي دا�ستند و برای خويش حق 
  ] Ben-Sasson, ibid, p. 111 .[حاکميت بر متامی قبايل اسرائيل را قائل بود�د

رائيم ، هر دو، ياد شده در عهد عتيق از دولت قبايل ده گا�ه مشايل با �ام هاي اسرائيل و اف
منو�ه هاي کاربرد �ام اسرائيل را در کتاب پادشاهان و کتاب تواريخ ايام مي توان يافت و کاربرد . است

، 8، 5/ 7کتاب اشعياء �يب، : بنگريد به[�ام افرائيم را در کتاب اشعياء �بی و کتاب ارمياء �بی  
، کتاب اشعياء �يب استقالل قبايل ده براي منو�ه.] 20، 18/ 31؛ کتاب ارمياء �يب، 17، 9

و .] 17/ 7کتاب اشعياء �يب، [ مي خوا�د؛» جدا شدن افرائيم از يهودا«گا�ه از دولت يهود را 
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و حسد افرائيم رفع خواهد «: در جاي ديگر ستيز دو دولت بين اسرائيل را چنني توصيف مي کند
ودا حسد خنواهد برد و يهودا افرائيم را افرائيم بر يه. شد و دمشنان يهودا منقطع خواهند گرديد

برخي �ويسندگان يهودي معاصر �يز �ام دقيق .] 13/ 11مهان مأخذ، [ ».دمشين خنواهد منود
، 1، ج 1996مزدا، : امنون �تصر، پادياو�د، لوس آجنلس.[ دولت فوق را مملکت افرائيم مي دا�ند

  .] 7ص 

ن عالقه را داشت مها�گو�ه که يوسف يعقوب در ميان �وه هاي خود به افرائيم بيشرتي
از يعقوب روايت شده که سبط دو پسر يوسف، به ويژه افرائيم، قومي بزرگ را . حمبوب ترين پسر او بود

تا بداجنا که بين اسرائيل در » ذريت آهنا امت هاي بسيار خواهند گرديد«بنيان خواهند هناد؛ و 
سفر پيدايش، [ ».ل افرائيم و مناسه گردا�دخدا تو را مث«ميان خويش چنني دعا خواهند کرد 

48 /78 [.  

بنظر مي رسد که در گذشته دور، پيش از مستحيل شدن ساير قبايل بين اسرائيل در قبيله 
يهود، قبيله افرائيم و خا�دان يوسف در ميان بين اسرائيل از احرتام و اقتدار فراوان برخوردار بود�د و 

  . ود به مشار مي رفتندرقيب اصلي يهوديان و خا�دان داو

تعمق در منت کنو�ي عهد عتيق روشن مي کند که در دوران طوال�ي اقتدار اشرافيت يهود بر 
بين اسرائيل، به ويژه پس از پايان هويت مستقل ساير قبايل و ادغام متامي آ�ان در جمموعه اي جديد به 

ين اسرائيل به سود يهوديان، و به ويژه بر �ام قوم يهود ، حذف و اضافات فراوان در متون ديين و تارخيي ب
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براي منو�ه، کتاب پادشاهان و کتاب تواريخ ايام . ضد خا�دان يوسف، صورت گرفته است
کتاب [ »کتاب تواريخ ايام پادشاهان اسرائيل«در يکجا از . پادشاهان به دو گو�ه �اميده مي شود

کتاب تواريخ ايام « اثر سخن مي رود و در جاي ديگر مهني.] 31/ 15اول پادشاهان، 
روشن است که در .] 28/ 23کتاب دوم پادشاهان، [. خوا�ده مي شود » پادشاهان يهودا

دوران سلطه شاهان يهود متين کهن درباره تاريخ بين اسرائيل مورد بازبيين و بازسازي قرار گرفته و 
ر �سخه جديد بر جاي به تاريخ رمسي قوم يهود بدل شده است؛ هرچند برخي بقاياي متون کهن د

باز�ويسي اين تاريخ در دوران تبعيد اشراف و روحا�يون يهودي در بابل مورد ترديد . ما�ده است
مهچنني روشن است که تنها متون کهن بين اسرائيل منابع موجود  .] ibid, p. 164 .[�يست

تان �يب و اخياء شيلو�ي براي منو�ه، در کتاب دوم تواريخ ايام به منابعي چون تواريخ �ا. �بوده است
/ 12؛ 29/ 9کتاب دوم تواريخ ايام، .[ ارجاع داده مي شود که در جمموعه حاضر موجود �يست

به اين دليل عجيب �يست که در روايات متعلق به اين دوران، بسياري از �فرين .] 22/ 13؛ 15
 ده گا�ه مشايل، باز مي هاي خداي اسرائيل به بين اسرائيل درواقع به مملکت افرائيم، يعين اسباط

گردد؛ زيرا در اين زمان دو مفهوم بين اسرائيل و يهود کامال متمايز است و به دو واحد سياسي 
  . مستقل و متعارض اطالق مي گردد

�ه تنها سلوکي دوستا�ه با ساير قبايل بين اسرائيل داشت ) سران قبيله افرائيم(خا�دان يوسف 
در قبال بدعت هاي کنعا�ي و مصري سليمان مي دا�ست؛ و مهني بلکه خود را پاسدار سنن موسوي 
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سبب شد که قبايل ديگر در زير پرچم آن دوليت مستقل را به پا کنند و خود را از سلطه اشرافيت 
  . يهود رهايي خبشند

-928( سال 208دولت افرائيم تا زمان اشغال سامريه، پايتخت آن، به دست آشور به مدت 
  . موجوديت داشت) 720

  : تاريخ اين دولت را به چهار مرحله بايد تقسيم منود

دولت افرائيم با توطئه ) 906-928(در اين دوران کوتاه .  دوران حکومت خا�دان يوسف-1
اين توطئه ها سراجنام به سقوط خا�دان يوسف و کشتار و . هاي سهمگني يهوديان مواجه است

  . اهندام کامل آ�ان مي اجنامد

در اين دوران �يز رويه يهوديان در قبال ). 882-906( سران قبيله يساکار  دوران حکومت-2
  . دولت افرائيم به سان گذشته است

در اين دوران اشرافيت يهود و افرائيم و ). 842-882( دوران سلطنت خا�دان عمري -3
  . خا�دان هاي سلطنيت داوود و عمري متحد و هم مشرب ا�د
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در اين دوران، بار ديگر مملکت افرائيم ). 720-842(اء �يب  دوران پس از ا�قالب ايلي-4
هدف محله اشرافيت يهود قرار مي گريد و سراجنام با دسيسه آ�ان به دست دولت آشور منهدم 

  . مي شود

  

  :و يهود و مهسايگان آهنا ) افرائيم(دولتهاي اسرائيل 

متامي اسرائيل او را سنگسار و رحبعام پادشاه ادوم را، که سردار باج گريان بود، فرستاد و 
  و رحبعام پادشاه تعجيل منوده، بر عرابه خود سوار شد و به اورشليم فرار کرد. کرد�د که مرد

خنستني توطئه اشرافيت يهود عليه دولت افرائيم بالفاصله پس از اعالم استقالل قبايل ده گا�ه بين 
  : اسرائيل آغاز مي شود

  

در بيت املقدس سپاهي عظيم از قبايل يهود و بنيامني فراهم رحبعام پس از شکست اين دسيسه، 
آورد و به سرزمني قبايل مشايل تاخت؛ ويل پيامربي بنام مشعيا آ�ان را از جنگ با برادران خويش منع 

 ساله سلطنت 17کرد و سپاه رحبعام فروپاشيد معهذا، اين ستيز به پايان �رسيد و در متامي دوران 
، پسر )ابيا(در زمان ابيام . ميان او و دولت افرائيم جنگ بود) 911-928 (رحبعام بر دولت يهود
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، هتاجم يهوديان به دولت افرائيم اوج يافت و اين سرزمني آماج )908-911(رحبعام و شاه يهود 
اين حادثه لطمات شديدي بر پيکر قبايل ده گا�ه مشايل وارد . کشتاري بريمحا�ه قرار گرفت

  . وط و اهندام خا�دان يوسف را فراهم ساختساخت و زمينه هاي سق

  

خدا يربعام و متامي ... و کاهنان کر�اها را �واختند و مردان يهودا با�گ بلند برآورد�د و... 
و ابيا ... و بين اسرائيل از حضور يهودا فرار کرد�د. اسرائيل را به حضور ابيا و يهودا شکست داد

داد�د؛ چنا�که پا�صد هزار مرد برگزيده از اسرائيل و قوم او آهنا را به صدمه عظيمي شکست 
پس بين اسرائيل در آن وقت ذليل شد�د و بين يهودا، چون که بر يهوه خداي پدران خود . مقتول افتاد�د

و يربعام در ايام ابيا ديگر قوت هبم �رسا�يد و خداو�د او را زد که ... توکل منود�د قوي گرديد�د
  .مرد

آشکارا ما با . تيق رواييت متناقض با آ�چه گذشت آغاز مي شوداز اين پس، در عهد ع
. دو منت سر و کار داريم؛ اويل کهن تر به �ظر مي رسد و دومي بايد اضافات پسني يهوديان باشد

چنا�که ديديم، آئني پرستش گوساله طاليي را يهوديان آغاز کرد�د ويل از اين پس آن را به افرائيميان 
رخشي عجيب، قبايل ده گا�ه مشايل سخت شيفته بت خا�ه اورشليم در چ. �سبت مي دهند

معريف مي شو�د تا بداجنا که يربعام از سفر آ�ان به پايتخت دولت يهود به هراس مي افتد و خود بت 
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در اين روايت جديد، شاه يهود فرما�روا و آقاي مشروع متامي بين اسرائيل . خا�ه هايي به پا مي کند
  . را�ي غاصباست و يربعام حکم

اگر . و يربعام در دل خود فکر کرد که حال سلطنت به خا�دان داوود خواهد برگشت
اين قوم به جهت گذرا�يدن قربا�ي ها به خا�ه خداو�د به اورشليم برو�د، مها�ا دل اين قوم به آقاي 

يهودا، خويش، رحبعام پادشاه يهودا، خواهد برگشت و مرا به قتل رسا�يده �زد رحبعام، پادشاه 
پس پادشاه مشورت منوده، دو گوساله طال ساخت و به ايشان گفت . خواهند برگشت

و . براي مشا رفنت به اورشليم زمحت است، هان اي اسرائيل خدايان تو که ترا از زمني مصر برآورد�د
  .و اين امر باعث گناه شد. يکي را در بيت ئيل گذاشت و ديگري را در دان قرار داد

اينک يهوديان مناديان يکتاپرسيت موسوي ا�د و . خش دوم صورت مي گريدکمي بعد، چر
در اين روايت جديد، . مبلغان خود را به سرزمني افرائيم مي فرستند تا آ�ان را از بت پرسيت منع کنند

گناه بين اسرائيل تنها شورش بر خا�دان داوود �يست؛ اخراج کاهنان هارو�ي و گروه 
  : يهوديان چنني رجز مي خوا�ند. �يز هستروحا�يون حرفه اي الوي 

آيا مشا مني دا�يد که يهوه، خداي اسرائيل، . اي يربعام و متامي اسرائيل مرا گوش گرييد
سلطنت اسرائيل را به داوود و پسرا�ش با عهد متکني تا به ابد داده است؟ و يربعام بن �بط، بنده 

مشا االن گمان مي بريد که با ... رزيدموالي خود عصيان و سليمان بن داوود، برخاست و بر
سلطنت خداو�د که در دست پسران داوود است مقابله توا�يد منود؟ مشا گروه عظيمي مي 



 282

. باشيد و گوساله هاي طال، که يربعام براي مشا به جاي خدايان ساخته است، با مشا مي باشد
اما ما، يهوه خداي ماست ... نموديد؟آيا مشا کهنه خداو�د را از بين هارون و الويان را �يز اخراج �

و او را ترک �کرده ايم و کاهنان از پسران هارون خداو�د را خدمت مي کنند و الويان در کار خود 
اينک با ما خدا رئيس است و کاهنان او با کر�اهاي بلند آواز هستند تا به ضد مشا ... مشغو ل ا�د

  .بنواز�د

امي گناهان پسني بين اسرائيل است و خا�دان طبق اين روايت جديد، يربعام منشاء مت
يوسف و اسباط ده گا�ه بين اسرائيل مورد غضب هولناک و �فرين بريمحا�ه و �اخبشود�ي خداي 

  . اسرائيل ا�د

از يربعام هر مرد را و هر حمبوس و آزاد را که در اسرائيل باشد منقطع مي سازم و متامي 
هر که از يربعام در شهر . که سرگني را بالکل دور مي ا�داز�دخا�دان يربعام را دور مي ا�دازم چنا�

و خداو�د اسرائيل را خواهد ... مبريد سگان خبور�د و هر که در صحرا مبريد مرغان هوا خبور�د
زد مثل �ي که در آب متحرک شود و ريشه اسرائيل را از اين زمني �يکو که به پدران ايشان داده بود 

  . خواهند کند

که اين خداي سختگري با قبيله يهود سلوکي تسامح آميز دارد و خشم او بر عجيب است 
اين �فرين هولناک به قبايل ده گا�ه . يهوديان به سان پدري است که از فرز�د خاطي خود مي رجند

بيش از هر آ�چه پدران «مشايل و خا�دان يوسف درست در زما�ي است که خا�دان داوود و يهوديان 
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شرارت مي ورز�د و عالوه بر بت پرسيت، مهجنس گرايي �يز در ميان شان » دايشان کرده بود�
  . رواجي گسرتده يافته است

و الواط �يز در زمني بود�د و موافق رجاسات امت هايي که خداو�د از حضور بين اسرائيل 
  .اخراج منوده بود عمل مي منود�د

 . اسرائيل ا�دمعهذا، يهوديان و خا�دان داوود مهچنان عزيزدردا�ه خداي 

  :تاریخ �گاری جدید یهود

  

در تداوم اين سنت کهن، تارخينگاري جديد يهود �يز �سبت به حوادث فوق برخوردي گزينشي 
املعارف يهود خروج اخيا، پيامرب شيلو�ي، را به ضديت او با  دائرة ،هبراي منو�. و جا�بدارا�ه دارد

به عبارت ديگر، . �سبت مي دهد» �هتسامح آميز سليمان در قبال اديان بيگا«سياست 
حال آ�که سخن ! سليمان پادشاهي ليربال ترسيم مي شود و اخياء شيلو�ي پيامربي بنيادگرا 

اخيا بر سر تسامح �يست؛ بر سر جايگزيين سنن موسوي با بعل پرسيت فنيقي در عهد سليمان 
ه طاليي در بين اسرائيل مأخذ، يربعام را به عنوان احياء گر آئني پرستش گوسال مهني. است

 به مهراه درج تصويري که در سده دوازدهم ميالدي يهوديان اسپا�يا کشيده ا�د و يربعام و مطرح مي کند
اين شيوه �گرش به روشين بيا�گر . قومش را در حال پرستش گوساله طاليي �شان مي دهد
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 سنن قبيله يهودا مي دا�د �ه آن است که يهوديت جديد به شکلي آگاها�ه خود را تنها و تنها وارث
  . متامي بين اسرائيل

به �ام ) از قبايل بين اسرائيل(کمي پس از درگذشت يربعام، يکي از سران قبيله يساکار 
بعشا عليه حکومت خا�دان يوسف شوريد، متامي آ�ان را قتل عام کرد و خود به عنوان شاه قبايل ده 

اين پايان کار خا�دان . ا به دست گرفتقدرت ر) 883-906(گا�ه مشايل بين اسرائيل 
  . يوسف است و از اين پس �شا�ي از ايشان در اساطري يهودي مني يابيم

در اين . به رغم �ابودي خا�دان يوسف، ستيز دولت يهود بر ضد دولت افرائيم تداوم دارد
ولت است و در متامي دوران سلطنت او ميان د) 867-908(زمان آسا، پسر ابيام، شاه يهود 

�فرت يهوديان از قبايل ده . هاي يهود و افرائيم، چون گذشته، جنگ و ستيز در جريان است
گا�ه مشايل و دولت افرائيم تا بدان حد است که به خيا�يت بزرگ عليه سنن يگا�گي قبايل بين 

  : اسرائيل دست مي ز�ند و دولت دمشق را بر آ�ان مي شورا�ند

 خزائن معبد سليمان و کاخ خويش را �زد بن حدد اول، شاه آرامي آسا متامي طال و �قره موجود در
دمشق، مي فرستد و از او مي خواهد که پيمان دوسيت خود را با دولت افرائيم بگسلد و به اين 

 بدينسان، هتاجم مهزمان آرامي ها از شرق و مشال و يهوديان از جنوب به دولت .سرزمني محله برد
خبش هاي مهمي از خاک اين کشور، در هر دو جبهه، به تصرف آرامي ها و شود و افرائيم آغاز مي 
 مدتي بعد، �فرين خداي اسرائيل دامان خا�دان بعشا را �يز مي گريد؛ در .يهوديان درمي آيد
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 يکي از سرداران دولت افرائيم به �ام زمري مي شورد و با قتل عام خا�دان بعشا 882حوايل سال 
اين شورش در زما�ي است که دولت افرائيم در جنگ با . مي گريدزمام قدرت را به دست 

با رسيدن خرب شورش زمري به جبهه هاي جنگ، سران قبايل ده گا�ه يکي از . فلسطينيان است
سرداران خود به �ام عمري را به عنوان شاه جديد دولت افرائيم برمي گزينند و پس از يک دوران 

اين سرآغاز سلطنت خا�دان عمري در . به سلطنت مي رسدکوتاه جنگ داخلي سراجنام عمري 
  . سرزمني قبايل ده گا�ه مشايل بين اسرائيل است

�قطه عطفي در سرگذشت دولت افرائيم است ) خا�دان عمري(حکومت بيت عمري  
 تاريخ علمي بين اسرائيل، يعين تاريخ مبتين بر داده هاي باستان شناسي �ه روايات اساطريي صرف، و
در اين ميان به ويژه بقاياي شهر سامريه، پايتخت خا�دان عمري، حائز . اين دوران آغاز مي شوداز

، بيا�گر رواج آئني هاي )دولت يهود(اين آثار، و کشفيات مشابه در سرزمني جنوبي . امهيت است
رائيل به در سراسر منطقه اي است که مأواي قبايل بين اس) فنيقي ها(بت پرسيت مشابه با کنعا�ي ها 

  . مشار مي رود

طبق روايات عهد عتيق، در اين دوران، ساختار قبيله اي مملکت افرائيم دستخوش حتويل 
اساسي شد و اشرافيت سلطنيت مقتدري، مشابه با دولت يهود، در قبايل مشايل شکل گرفت؛ و 

اين حتول از . اختندآ�ان �يز به تأثري از فنيقي ها به احداث معابد بعل و پرستش گوساله طاليي پرد
عمري ه سامري را، . و با تأسيس شهر سامريه آغاز شد) 871-882(زمان سلطنت عمري 
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را بنا ) مشرون(خريد و در آن شهر سامريه ] 207)[مشر(در خاک قبيله اشري، از فردي به �ام سامر 
و کا�ون سياسي از اين پس، سامريه پايتخت دولت افرائيم، از مراکز مهم جتاري منطقه . هناد

اين فرايند، در زمان سلطنت . پرتکاپويي است که با شهرهاي فنيقي صور و صيدا برابري مي کند
اخاب دخرت شاه . ، به اوج خود رسيد)852-871(، پسر عمري و شاه افرائيم )اهب(اخاب 

  . صيدا، به �ام ايزابل، را به ز�ي گرفت و معبد بعل را در شهر سامريه برافراشت

، پسر آسا، در سرزمني يهود مقارن )849-867(ان اخاب با سلطنت يهوشافاط دور
و اخاب، دو دولت افرائيم و يهود براي خنستني بار متحد ) يهوشاپات(در زمان يهوشافاط . است

يهوشافاط به سامريه رفت . شد�د و رابطه اي �زديک ميان دو خا�دان سلطنيت بين اسرائيل آغاز شد
�ام ) عطليه(اين دخرت عتليا . زابل را براي پسر خود، يهورام، به ز�ي گرفتو دخرت اخاب و اي

  . دارد

اين . پيو�د خا�دان هاي سلطنيت افرائيم و يهود با حتوالتي جدي در منطقه مقارن است
و پسرش ) 859-884(دورا�ي است که امپراتوري مهاجم آشور از زمان آشور�صريپال دوم 

ي سخت و خو�ني را در شرق و غرب مرزهاي خود آغاز هتامج) 824-859(شلمنصر سوم 
کرده است؛ و در برابر اين خطر بزرگ است که احتادي ميان دولت هاي شرق مديرتا�ه سر مي 

در کاوش هاي باستان شناسي لوحي استوا�ه اي از شلمنصر سوم به دست آمده که در آن . گريد
به رهربي بن حدد، شاه آرامي دمشق، سخن » و ساحل دريا] سوريه[احتاد دوازده شاه هييت «از 
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» اخاب اسرائيلي« �ام سران اين دولت ها در کتيبه فوق مندرج است؛ يکي از آ�ان .رفته است
  . شهرهاي فنيقي ا�د و مصر-بقيه شاهان دولت. »جندب عرب«است و ديگري 

  : شلمنصر سوم، امپراتور آشور

رائيل، و �يز �ام شاهي از عرب، در کتيبه اي به اين خنستني بار است که �ام شاهي از بين اس
در اين زمان، . آ�چه در اين ميان حائز امهيت است عدم درج �ام شاه يهود است. دست آمده است

طبق روايات عهد عتيق، دولت يهود با دولت افرائيم، و با دولت هاي فنيقي صور و صيدا، پيو�دي 
 عدم درج �ام شاه يهود مي توا�د . �ظامي بود-ه سياسياستوار داشت و قطعًا جزيي از اين احتادي

بيا�گر کم امهييت اين دولت باشد؛ و شايد از �ظر آشور دولت يهود خبشي از اتباع اخاب، شاه 
اين با تصويري که تاريخ پادشاهان يهود از شکوه و عظمت اين دولت در . افرائيم، به مشار مي رفت

اخاب، شاه افرائيم، �يز در مقابل بن . ز چشمگري داردعهد يهوشافاط به دست مي دهد متاي
حدد، شاه آرامي سوريه، قدرتي درجه دو به مشار مي رفت و زما�يکه مورد هتديد قرار مي 

  : خطاب مي کرد» پادشاه«و » آقايم«گرفت او را 

و رسوالن �زد . سامريه را حماصره کرد و با آن جنگ منود... و بن حدد پادشاه آرام
فرستاده وي را گفت �قره تو و طالي تو از آن من است و ز�ان و پسران مقبول تو از آن . ..اخاب
و پادشاه اسرئيل در جواب گفت اي آقايم، پادشاه، موافق کالم تو، من و هر چه داريم از . من ا�د

  .آن تو هستيم
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ل به دليل ، قبايل بين اسرائيدر اين دوران، که داده هاي باستان شناسي �يز مؤيد آن است
پيو�دهاي سياسي و �ظامي و جتاري گسرتده با دولت هاي صور و صيدا از فرهنگ و آئني ديين 

 ازدواج اخاب، شاه افرائيم، با ايزابل دخرت شاه .فينقي ها تأثري گسرتده و عميق گرفتند
هنگ ، با عتليا، دخرت ايزابل، در اشاعه اين فر)841-849(صيدا، و ازدواج يهورام، شاه يهود 

اين مادر و دخرت از اين پس �شان خود را بر سراسر تاريخ يهود بر جاي مي . �قش اساسي داشت
  . هنند

کسي �بود ما�ند اخاب که خويشنت را براي به جا آوردن آ�چه در �ظر خداو�د بد است فروخت و 
  .و در پريوي بت ها رجاسات بسيار مي منود. ز�ش ايزابل او را اغوا منود

  : ود �يز وضع مهني گو�ه استدر دولت يه

به طريق پادشاهان اسرائيل، بطوري که خا�دان اخاب رفتار مي کرد�د سلوک منود؛ زيرا که ] يهورام[و 
و او �يز مکان هاي بلند ... و آ�چه در �ظر خداو�د �اپسند بود به عمل آورد. دخرت اخاب زن او بود

يهودا را گمراه ] و[�ا کردن حتريض منود در کوه هاي يهودا ساخت و ساکنان اورشليم را به ز
  116.ساخت

  
  :استخبارات یهود یا موساد
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  :   در باره این سازمان 
  

کشور اسرائیل مأموریت گردآوری اطالعات، جتزیه و حتلیل اطالعات واجنام عملیات 
یکه مهچنا�.خمفیا�ه ویژه در خارج از خاک کشور اسرائیل را، به عهده موساد واگذار منوده است

ام ای سکس �یز مها�ند موساد در اسیا و اروپا و امریکا مصرف خدمات  فرا مرزی مهسان با  
  .موساد میباشد

  
 :وظایف موساد

وظایف . در طی سالیان گذشته، موساد حریم وظایف خود را گسرتش داده است
 : حموری موساد در زمینه های مشروح ذیل میباشد

 . ج از خاک کشور اسرائیلگرد آوری خمفیا�ه اطالعات در خار

خنثی سازی تالشهای کشورهای متخاصم برای هتیه و تولید تسلیحات غیر متعارف ویا  •
 . دستیابی به آن

 . خنثی سازی عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی درخارج از خاک اسرئیل •

 . حفظ این روابطتوسعه روابط خمفیا�ه ویژه، سیاسی و غیره، در خارج از خاک اسرائیل و  •

آوردن مهاجرین یهودی به کشور اسرائیل، از اماکنی که امکان مهاجرت یهودیان از آجنا به اسرائیل،  •
 . توسط سازماهنای مهاجرتی معمولی اسرائیل، وجود �دارد
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 . بدست آوردن اطالعات اسرتاتژیکی، سیاسی و عملی •

 . اجنام عملیات ویژه در خارج از خاک اسرائیل •

 سازمان کشوری است که دستورات خود را از رهربان کشور اسرائیل دریافت موساد یک
. مینماید، و هدف فعالیتهای آن، پاسخ گوئی به �یازهای متغیر اطالعاتی و عملیاتی بوده است

دررابطه با زمینه های . این سازمان در فعالیتهای خود جنبه خمفیا�ه کار کردن را رعایت مینماید
ین سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد، میتوان از، روابط خمفیا�ه ای که خمتلفی که توسط ا

کمک زیادی به عقد قراردادهای صلح با کشور های مصر و اردن داشته است، قضیه اسرا و 
   117. مفقودین، تکنولوژی و پژوهش و حتقیق، �ام برد

  
  :عرصه های فعال موساد در دایره فرامرزی

 
   سپتمرب �11ستان پس از �گاه اسرائیل به افغا .1

 به افغا�ستان به عنوان یکی از حوزه های 2001 سپتمرب 11آیا اسرائیل پس از حادثه ....
جدید �فوذ خود �گریسته است و به طور کلی سیاست خارجی اسرائیل در قبال افغا�ستان 

  118.... سپتمرب چگو�ه بوده است؟11پس از 

  : موضوعات افغا�ستان به سه �قطه  عطف دارد عمق عمل اسرتاتیژیک اسرائیل در
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اسرائیل در چوکات موساد مهواره می کوشد تا در �قاطی که بازیگران اصلی در مورد  •
یا به عباره دیگر عمق اسرتاتیژیهای .افغا�ستان توجه دار�د تأثیر گذار باشد 

یل در زیرا اسرائ. افغنستان را چنا�یکه  بازیگران اصلی در �ظر دار�د میخوا�د
 .فضای منازعات در این کشور ها بیشرت آشنا میباشد 

اسرائیل  علی رغم تأثیراتی که در �ظام سیاسی کشوری اش وقتًا فوقتًا رومنا میگردد   •
عمق اسرتاتیژیهای خود را تغیر �داده و در سیاست متغیر ها آن جنبه ه ای را میخواهد 

نطقه  آ�را میخواهد پیاده ، گسرتش که امجاع اسرتاتیژیک منطقه یا اهداف حاکم بر م
 . و حفظ مناید 

در این گیر و دار اسرائیل مهواره آماده است تا کسب اختیارات و �فوذ خویش را در  •
هر حوزه ای که فعالیت دارد در �ظر داشته و آ�را به طور افقی و  عمودی گسرتش 

 . دهد

، به این « :ود که عینًا �قل میگرددکسی که خواسته است تا در این  �وشتار خ آقای مهدی قویدل
 به افغا�ستان به عنوان 2001 سپتمرب 11سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا اسرائیل پس از حادثه 

یکی از حوزه های جدید ذی �فوذ خود �گریسته است و به طور کلی سیاست خارجی اسرائیل 
» مهسویی«بتنی، بر  سپتمرب چگو�ه بوده است؟ فرض مقاله م11در قبال افغا�ستان پس از 

سیاست خارجی اسرائیل در افغا�ستان با اسرتاتژی کالن امریکا و خبصوص ا�گلیس در منطقه 
 11به عبارت دیگر، رفتار سیاست خارجی امریکا در قبال افغا�ستان که پس از . است
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مقاله . سپتمرب شکل گرفت، فرصت ساز حمیط امنیتی جتدیدی برای اسرائیل بوده است
سیاست «در مقابل » سیاست علیا«ن فرضیه را به آزمون می گذارد که اسرائیل با حاضر، ای

و تالش کرده از حمیط امنیتی جدیدی .  سپتمرب �گاه کرده است11به افغا�ستان پس از » سفلی
منظور از سیاست سفلی، قدرت . که به وجود آمده است برخی هتدیدها را تبدیل به فرصت کند

ا�کشافات  افقی و ( منظور از سیاست علیا، قدرت �ظامی و جنگ است اقتصادی و دا�ش فنی و
  ). عمودی

  
نگ خلیج فارس، ج)ا�کشاف(اصول کلی سیاست اسرائیل پایان جنگ سرد، فروپاشی شوروی، 

رشد جنبش های اسالمی و ا�تفاضه، متغیرهای منطقه ای و بین املللی ) رتولک(هژمو�ی امریکا، 
البته، ماهیت �ظام .  خارجی اسرائیل در دهه اخیر بوده استتأثیرگذار بر رفتار سیاست

این عوامل، حمیط اسرتاتژیک اسرائیل را در دهه اخیر، به . سیاسی اسرائیل را �باید �ادیده گرفت
سوی ائتالف های جدید، غلیظ شدن مفهوم امنیت غیر �ظامی، اسرتاتژی اقتصادی و هتدیدات 

بنابراین، اصولی چون احتادیه های منطقه ای، . سوق داده است) عراق، لیبی و ایران(» درجه دوم«
و سیاست » هدف گیری رژیم ها«تقویت بازدار�دگی، اصل دفاع موشکی، اسرتاتژی 

، تقریبًا مورد توافق خنبگان سیاسی و �ظامی اسرائیل در دوران پس از »صلح از پنجره قدرت«
، به ذکر این �کته بسنده می کنیم که این در مورد احتادیه های منطقه ای. جنگ سرد بوده است

مثل، سیاست . بن گوریون، است» اسرتاتژی پیرامو�ی«سیاست در واقع مهان رویکرد 
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، از 1948اصل بازدار�دگی ازمهان آغاز تشکیل اسرائیل در . اسرائیل به ترکیه» �زدیکی«
  . اولویت های سیاست خارجی اسرائیل بوده که هم اکنون تقویت می شود

  )1.(صل دفاع موشکی به طور خالصه به بر�امه دفاع موشکی اسرائیل با امریکا اشاره داردا
حتلیل بردن و ضعیف » هدف گیری رژیم«، هدف اسرتاتژی »آرو«مثل سیستم دفاع موشکی .

کشور مورد هدف در بسیج . کردن توا�ایی کشور دمشن، برای شروع یک جنگ علیه اسرائیل است
بلکه . سقوط هنایی حکومت، مورد �ظر �یست. عیف خواهد شد�یروها برای جنگ، ض

هنادها و مؤسسات کلیدی چون سازمان . بازدار�دگی دمشن به وسیله هتدید رهربی آن است
این سیاست، �سخه . های امنیتی بوروکراسی و فرما�دهی �ظامی هدف قرار می گیرد�د

است اصال اجازه �دهد، دمشن در اصالح شده اصل ا�تقال جنگ به خاک دمشن است زیرا معتقد 
  )2. (فکر محله باشد

، اصل )اسحاق رابین( اصل صلح از پنجره قدرت، هم در چارچوب اصل زمین در برابر صلح 
شیمون (و خاورمیا�ه جدید ) ایهود باراک(، آسه آن خاورمیا�ه )بنیامین �تا�یاهو(امنیت در برابر صلح 

  )3.(تفسیر می شود) پرز
  ):ایران و پاکستان(حضور اسرائیل در افغا�ــــــــستان و کشور های ماورای آن تاریخـــــچه 

سابقه متاس های اسرائیل با حکومت اسالمی افغا�ستان که پس از خروج �یروهای روسیه از این 
، ادامه داشت، به اواخر 1996کشور تشکیل شد و تا به قدرت رسیدن شبه �ظامیان طالبان در 

اصوًال پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، اسرائیل در ادامه . دد باز می گر90دهه 
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» جینز دیفنس«�شریه معترب . سیاست �فوذ، متاس های خود را با مقامات حاکم افغا�ستان آغاز کرد
) 14/6/1996چاپ اسرائیل، (، »یدیعوت اهارا�وت«چاپ لندن و روز�امه کثیراال�تشار 

اسرائیل در یکی از  برهان الدین ربا�ی، با مدیر کل وزارت امور خارجهیکی از وزیران دولت : �وشتند
  )4. (پایتخت های اروپایی دیدن کرد

به �ظر می رسد هدف اسرائیل از این مالقات کسب جای پایی در ائتالف : �وشت» جینز دیفنس «
ر باعث ایجاد البته امکان داشت، این ام) 5.(مشال افغا�ستان است که با طالبان در حال جنگ بود

زیرا قسمیکه شنیده میشد (شکاف در جبهه ضد طالبان شود، ظاهرًا اسرائیل از آن صرف �ظر کرد
 سرو سازی داشته ا�د و این درست در آن از قدرهتای منطقوی  با طالبان �یزطالبان با تبا�ی برخی 

ز علنی شدن گفته می شود، امریکا ا). هنگامی بود که طالبان از سوی امریکا محایت میشد
زیرا بیم آن می رفت با اعرتاض . متاس های اسرائیل با ائتالف مشال ضد طالبان �گران بود

پاکستان روبه رو شود و واشنگنت، یکی از متحدان کلیدی خود در جنوب آسیا را از دست 
در هر حال، یکی از اهداف مهم در راستای اهداف راهربدی اسرائیل، تالش برای �فوذ . بدهد
  . ه بیشرت در جنوب آسیا از مجله افغا�ستان استهرچ

  :اسرائیل و یازده سپتمرب
 هر چند اسامه بن الدن، رهرب شبکه القاعده، در یک �وار ویدیویی که از شبکه ماهواره ای اجلزیره، 

 را بر عهده گرفت و پلیس فدرال امریکا 2001 سپتمرب 11پخش شد، مسؤلیت ا�فجارهای 
، هتدیداتی را درباره هواپیما ربایی 2001 رمسی اعالم کرد در اگوست ، به طور)اف بی آی(



 295

.  سپتمرب، روشن �شده است11ولی هنوز ابعاد پیچیده و جزئیات حادثه مهم . دریافت کره بود
.  سپتمرب است11از حادثه ) موساد(یکی از این مسائل، اطالع سازمان جاسوسی اسرائیل 

، در فرا�سه در مصاحبه با یک شبکه »الدن حقیقت ممنوعبن «، �ویسنده کتاب »گیوم داسکه«
وزارت دادگسرتی امریکا .  سپتمرب با خرب بوده است11موساد، از حادثه : فرا�سوی گفت

به مدارکی دست یافته است که �شان می دهد، برخی جاسوسان موساد در امریکا از این حادثه 
هنرهای زیبا در شهرهای خمتلف امریکا این جاسوسان حتت پوشش دا�شجویان . خرب داشته ا�د
  )6..(�یز این خرب را تأیید کرده است» اینتلیجنس آ�الین«�شریه . فعالیت می کنند

  
 سپتمرب، اطالع مؤسسه اسرائیلی 11مسأله دوم، درباره اطالع اسرائیلی ها از حادثه 

ک یا گروهی وحشتنا«تیه روی میسان، �ویسنده کتاب . از این حادثه است»اودیگو«
مؤسسه اودیگو، که در امور ارتباطات الکرتو�یکی فعالیت «: ، می گوید»تروریسم خموف

دارد، اخطاری مبنی بر این که تا �یم ساعت دیگر به مرکز جتارت جها�ی در �یویورک و ساختمان 
پنتاگون محله خواهد شد، دریافت کرده بود و شاید، خروج کارکنان یهودی از مرکز جتارت جها�ی 

  )7(» .ل از حادثه به مهین خاطر بوده استقب
 11، فاش کرد، اسرائیل از حادثه )پابلیک(ا�دی مارتین، گزارشگر شبکه رادیو ملی امریکا

: مارتین �وشت. سپتمرب خرب داشته است ولی آن را بروز �داد تا جاسوسان اسرائیلی لو �رو�د
نان تلفنی آن ها آگاهی داشتند، جاسوسان اسرائیلی با دقت از حترکات هواپیماربایان و سخ
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، مدیر مؤسسه بازبینی »مارک وبر«).8.(هرچند زمان و مکان دقیق محله برایشان روشن �بود
مردم امریکا قربا�ی سیاست اسرائیل و البی یهودی : تاریخی در کالیفر�یا، پا را فراتر هناده می گوید

 سپتمرب، مقامات اردوی 11 حادثه روز�امه تایمز، چاپ ا�گلیس �وشت یک روز قبل از. هستند
 افسر مرکز مطالعات جتهزات پیشرفته، هتیه کرد�د 60 صفحه ای به وسیله 68امریکا گزارش 

  )9.(که به این اهتامات جدی به موساد و توا�ایی آن اشاره شده است
  

   سپتمرب بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال افغا�ستان 11تأثیر 
برخورد هواپیمای مشاره یازده، خطوط . گی را �یز به د�بال داردهر هتدید بزرگ، فرصت بزر

به برج مشال ساختمان جتارت جها�ی در منهنت )  خدمه9 مسافر و 81با (هوایی امریکن ایرالین، 
 58با (، خطوط هوایی یو�ایتد ایرالین، 175و سپس برخورد پرواز مشاره )  دقیقه8:45ساعت (

هرچند بارزترین جتلی خشو�ت و ).  دقیقه9:30ساعت  (به برج جنوبی)  خدمه6مسافر و 
هتدید در آغاز هزاره سوم، میالدی بود ولی فضای جدیدی را در حمیط عملیاتی امریکا و طبعًا 

بنابراین، رویکرد مداخله گرایا�ه امریکا و سپس . اسرائیل به وجود آورد که فرصت ساز بود
ایندی از تلقی واقع گرایی حمض سیاست گذاران در افغا�ستان، بر) با ابعاد دیگر(اسرائیل 

این کشورها در فرصت سازی بود و مبارزه با تروریسم اصل اساسی فرصت سازی به مشار می 
  . رود

 سپتمرب، در چارچوب کسب حوزه �فوذ با حرکت در قالب �11گاه اسرائیل به افغا�ستان پس از 
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ایران و احتماًال (دات درجه دوم؛ با هدف دفع هتدی) قدرت �ظامی و جنگ(سیاست علیا؛ 
  . تفسیر می شود) مبب اسالمی-پاکستان

جیمز روز�ا، در شناخت عناصر مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت ها، پنج متغیر را 
  : شناسایی می کند
  متغیرهای فردی؛ 

  متغیرهای ملی؛ متغیرهای مربوط به �قش؛ 
  متغیرهای بوروکراتیک؛ 
  . متغیرهای سیستمیک

 سپتمرب دو متغیر ملی، به ویژه سیستمیک 11در مورد رفتار شناسی اسرائیل در افغا�ستان پس از 
بر » متغیر مستقل«در واقع متغیر سیستمیک، به عنوان ) 10.(یا �ظام گرایا�ه بیشرت جلوه دارد

 عمل» متغیر وابسته«رفتار سیاست خارجی اسرائیل در افغا�ستان، کسب حوزه �فوذ، به عنوان 
.  سپتمرب و پس از آن جنگ افغا�ستان حاوی دو عنصر هتدید و فرصت بود11حبران . کرد

مداخله گرایی اسرائیل در افغا�ستان و پیدا کردن جای پایی در آن جا، فرصت هایی چون 
  . گسرتش حاشیه ما�ور و فشار بیشرت بر کشورهایی چون ایران به وجود می آورد

  
  وذ سیاست علیا در خدمت سیاست �ف

تعارضات ایدئولوژیک و مسابقه تسلیحاتی، دو ویژگی شاخص �ظام بین املللی دوران جنگ سرد 
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�ظم حاکم . بود و بازدار�دگی هسته ای، آخرین ابزار تنظیم روابط شرق و غرب حمسوب می شد
برخوردار » سیاست علیا«بر دوران جنگ سرد، از مهاهنگی کامل بین قدرت �ظامی، به عنوان 

، 1991ولی فروپاشی شوروی در سال . ین قدرت و معنی، �وعی ارتباط وجود داشتبود و ب
قدرت �ظامی هرچند بزرگ باشد اگر مشروعیت . آموز�ده بود و در عین حال بر هم ز�نده �ظم

مفهوم امنیت ملی . سیاسی، قدرت اقتصادی و دا�ش فنی �داشته باشد، کوچک می شود
�ظامی قرار گرفته بود، متحول شد و �وعی جا به جایی واحدهای سیاسی، که در زاویه قدرت 

دولت هایی که از فروپاشی . ملی به وجود آمد» ضامن امنیت«در مؤلفه قدرت ملی به عنوان 
شوروی سابق درس گرفتند، در چارچوب رهیافت واقع گرایی، به قدرت اقتصادی و دا�ش 

تند تا اهداف ملی خود را حمقق و در برابر سیاست علیا �گریس» سیاست سفلی«فنی به عنوان 
  . منافع ملی خود را تأمین کنند

، در رفتار سیاست خارجی خود در چارچوب رئالیسم 1948اسرائیل از آغاز تشکیل در سال 
حساسیت زدایی در چارچوب گمراه کردن افکار عمومی جها�ی . سیاسی، حرکت کرده است

این امر به . ی اسرائیل قرار گرفته استپس از جنگ سرد در دستور کار رفتار سیاست خارج
رسا�ه و دا�ش (ری ادر جها�ی که قدرت �رم افز. خاطر ضعف مشروعیت بین املللی اسرائیل است

 سپتمرب، به 11در �تیجه، اسرائیل پس از . ، �قش مهمی در جهت دادن به افکار عمومی دارد)فنی
یکا برای تل آویو، به وجود آمده بود جهت حمیط جدیدی که چارچوب اسرتاتژی مداخله گرایی امر

سعی کرده است؛ از طریق اختاذ سیاست علیا به هدف خود یعنی کسب حوزه �فوذ در افغا�ستان 
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سیاست اسرائیل در این راستا، �فوذ در مناطق جماور . برای فشار امنیتی بر ایران و پاکستان برسد
هالستی، راه هایی . جی.کی. است) افغا�ستان در جماورت ایران و پاکستان(کشورهای دمشن 

، )چماق(چون استفاده از زور، اعمال جمازات هایی غیر خشو�ت آمیز، هتدید به جمازات
  ) 11.(و ترغیب را ابزار �فوذ برمشرده است) هویج(پاداش

  
   :شیوه های �فوذ اسرائیل در صحنه سیاسی افغا�ستان

رهای دمشن، از زمان تشکیل دولت اسرائیل در راستای سیاست حضور در مناطق جماور کشو
موقت در افغا�ستان به ریاست حامد کرزی، در پی برقراری و گسرتش مهکاری های جتاری، 

  . اقتصادی و کشاورزی با افغا�ستان بوده است
شرکت های جتاری و اقتصادی اسرائیلی، مهواره از سوی سیاستمداران این کشور برای حضور در 

اسرائیل سعی کرده است برای حساسیت زدایی افکار عمومی جهان . افغا�ستان تشویق شده ا�د
اسالم، از ورود به صحنه سیاسی و �ظامی افغا�ستان پرهیز کند، در حالی که با پیشنهاد کمک های 

ا�سا�ی و بازسازی �ظام کشاورزی افغا�ستان، به تدریج سعی دارد توجه دولتمردان افغا�ی را برای 
، اعالم 25/9/1380رادیو اسرائیل، در تاریخ یکشنبه . لب منایدبرقراری روابط سیاسی ج

کرد در آستا�ه مراسم حتلیف کرزی، اسرائیل �یز اعالم کرده است که در امور کشاورزی به دولت 
. کمک و شبکه آب رسا�ی افغا�ستان را بازسازی خواهد کرد) بر اساس توافقات اجالس بن(کابل 

امریکا از مشارکت اسرائیل در صنعت کشاورزی : ئیل، گفتشالوم سیحون وزیر کشاوری اسرا
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رادیو . وی مهچنین از ارسال کمک های پزشکی به افغا�ستان خرب داد. افغا�ستان محایت می کند
مهین .  اعالم کرد؛ دو کارشناس کشاورزی اسرائیل به کابل رفته ا�د6/10/1380اسرائیل در 

از ؟ سیما مثر، معاون صدراعظم افغا�ستان دکرت.  اعالم کرد3/10/1386منبع در تاریخ 
خامن مثر درباره برقراری روابط . پیشنهاد کمک های اسرائیل به مردم افغا�ستان استقبال کرده است

  ) 12.(در این زمینه، دولت کابل باید تصمیم بگیرد: دیپلماتیک بین اسرائیل و افغا�ستان گفت
ی و منطقه قفقاز �شا�گر آن است که هرچند سابقه حضور اسرائیل در کشورهای آسیای مرکز

این رژیم ابتدا با عنوان مهکاری های جتاری و کشاورزی وارد می شود اما به مرور، دایره مهکاری ها 
برای مثال، اکنون کارشناسان امنیتی . را به حیطه های امنیتی، �ظامی و اطالعاتی تسری می دهد

حضوری گسرتده » آذربایجان«کزی و قفقاز به ویژه و اطالعاتی اسرائیل در کشورهای آسیای مر
  . دار�د

اسرائیل در حال آماده کردن :  �وشت10/10/2001روز�امه الرای العامل، چاپ کویت، در تاریخ 
منابع بلندپایه اسرائیلی به �قل از یک خاخام یهودی . مقدمات ا�تقال یهودیان افغان به اسرائیل است

ادی از یهودیان افغا�ستان به مذهب اسالم گرویده ا�د که باید هرچه مشار زی: پشتون اعالم کرد�د
منابع آگاه در وزارت گردآوری یهودیان اسرائیل مشار . زودتر به مذهب یهود باز گرد�د

بر این اساس، آریل شارون، صدراعظم . یهودیان افغان را بیش از یک میلیون �فر، برآورد کرد
منایندگا�ی از یهودیان افغا�ی �یز به . ن ها را صادر کرده استاسرائیل، دستور کمک مالی برای آ

  ) 13.(اسرائیل رفته ا�د تا مقدمات ا�تقال آن ها از طریق اسالم آباد به تل آویو را فراهم کنند
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  :فشار امنیتی بر ایران و پاکستان : اسرتاتژی اسرائیل

ه ریاست حامد کرزی در افغا�ستان، به د�بال سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت ائتالفی ب
اسرائیل در تداوم سیاست �فوذ خود در آسیای مرکزی و جنوب آسیا، آمادگی خود را بری 

اسرائیل در چارچوب مهسویی ) 14.(برقراری و توسعه روابط با دولت جدید افغا�ستان اعالم کرد
ه به هبا�ه مبارزه با سیاست خارجی خود با سیاست مداخله گرایا�ه امریکا در افغا�ستان ک

این اهداف در چارچوب . تروریسم صورت گرفت، اهدافی را در این منطقه د�بال می کنند
حمیط خاورمیا�ه ای و هم در چارچوب حضور اسرائیل در منطقه آسیا و جنوب این قاره، قابل حتلیل 

ی از جلوگیری از رسیدن سالح های شوروی پیشین به کشورهای عربی، دریافت سهم. است
و مجهوری اسالمی ایران از ) مبب اسالمی(بازسازی اقتصادی افغا�ستان و فشار امنیتی بر پاکستان

  . مجله مهمرتین اهداف اسرتاتژیک اسرائیل از حضور در افغا�ستان به مشار می رود
به رغم هشدارهای امریکا به اسرائیل در علنی شدن حضورش در افغا�ستان، اسرائیل یک واحد از 

این واحد که در .  را به افغا�ستان فرستاد262یا واحد » ماتکال«وهای خمصوص، موسوم به �یر
 تشکیل شد، متشکل از یهودیان عرب تبار و عرب زبان افریقایی و آسیایی بود، که 60اواسط دهه 

آن ها یو�یفورم های اردو های عربی و اسالمی را می . به هلجه های خمتلف عربی صحبت می کرد�د
وظیفه سازما�ی آن ها، رخنه به عمق مناطق عربی و اجنام عملیات های ختریبی و . ندپوش

تعدادی از افراد این . برخی از آن ها لباس اردوی پاکستان را می پوشند. جاسوسی است
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گروه، برای رخنه در مراکز هسته ای پاکستان در کویته و اجنام عملیات ختریبی در درون آن آموزش 
   )15.(دیده ا�د

واحد ماتکال به امریکا «: �وشت) 15/1/2002(روز�امه �یویورک تایمز، در گزارشی در 
تا با یک واحد مشابه امریکایی حنوه تسلط بر پایگاه های هسته ای پاکستان را . منتقل شده است

. در صورت کودتای �ظامی در این کشور و به قدرت رسیدن اسالم گرایان افراطی مترین کنند
، چاپ روسیه که گرایش یهودی دارد، �یز این مطلب را تأیید کرد »ریورسکایا گازیتا«روز�امه 
این واحدها اکنون در افغا�ستان هستند و با �یروهای امریکایی و ا�گلیسی در زمینه : و �وشت

مجع آوری اطالعات و رهگیری حترکات �یروهای شبکه القاعده به رهربی اسامه بن الدن و 
  ) 16(».مال عمر، مهکاری می کنندطالبان به رهربی 

این سفر . ، به هند رفت2002شیمون پرز، وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، در هفته دوم ژا�ویه 
پس از محله گروه های کشمیری به پارملان هند و صف آرایی اردوهای هند و پاکستان در دو 

علیه تروریسم پیما�ی منعقد باید بین هند و اسرائیل : پرز، در دهلی �و گفت. سوی مرزها بود
زیرا در تروریسم . شود؛ زیرا وقت آن فرا رسیده است تا ایران از این �زدیکی احساس �اامنی کند

قرار می ! دست دارد و پول و سالح در اختیار حزب ا لبنان و دیگر سازمان های تروریستی
  . دهد

: �وشت) 16/2/2002(هفته �امه سا�دی تلگراف، چاپ ا�گلیس، در تاریخ
در مناطق مرزی افغا�ستان با پاکستان و ) رافائل(واحدهای شنود و هشدار صنایع �ظامی اسرائیل «
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گفته می شود؛ عناصر سازمان جاسوسی . افغا�ستان با ایران مستقر شده است
جنگ ساالر افغا�ی معاون وزیر دفاع دولت ) ازبک(هم با عبدالرشید، دوستم ) موساد(اسرائیل

شایان ذکر .  ازبکستان بودعلت اصلی این متاس ها، حضور اقلیت یهودی در. س داشتندکرزی، متا
 درصد، 40 چهار شرکت اسرائیلی در تولید پنبه در ازبکستان فعالیت دار�د و تولید پنبه را است 

اسرائیل از طریق ایجاد مراکز اسرتاق مسع، جاسوسی الکرتو�یکی، ) 17(».افزایش داده ا�د
 پایگاه های مجع آوری اطالعات زمینی در مناطق �زدیک به شرق ایران و مشال �صب رادار و

پاکستان در راستای حتقق اهداف اسرتاتژیک خود که فشار امنیتی بر ایران و پاکستان است، گام 
سیاست مناطق « سپتمرب، در جهت 11به این ترتیب، اسرائیل در افغا�ستان پس از . بر می دارد

ته است؛ تا با �فوذ در مناطق جماور کشورهای دمشن بر آن ها ضربه وارد کند و گام برداش» جماور
ضمن فرصت سازی در امنیت ملی و رخنه در حیاط خلوت سیاست خارجی ایران و پاکستان 

  . فرصت های این دو بازیگر را از آن ها سلب مناید
  

  :�تیجه گیری 
  

 و منطقه ای، در راستای سیاست جسورا�ه، اسرائیل با توجه به عدم قطعیت، در حوزه امنیت ملی
دستگاه سیاست . کسب حوزه �فوذ گام بر می دارد؛ تا هتدیدها را تبدیل به فرصت کند

، را یک فرصت برای حتقق اهداف ملی و تأمین 2001 سپتمرب 11سازی اسرائیل حادثه مهم 
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 احتاد با امریکا در این باید توجه داشت که اسرائیل در سایه سیاست. منافع ملی خود تفسیر کرد
جهت حرکت می کند و در این رابطه باید به حضور البی یهودی، در فرایند تصمیم گیری سیاسی 
امریکا اشاره کرد که ریچارد �یکسون، رئیس مجهور پیشین امریکا را وادار ساختند تا اسرائیل را به 

 بنابراین به �ظر می رسد تا .واشنگنت در خاورمیا�ه توصیف کنند» سرمایه اسرتاتژیک«عنوان 
زما�ی که روابط دیپلماتیک مجهوری اسالمی ایران و امریکا به روال کنو�ی ادامه یابد، افغا�ستان که 
حیاط خلوت طبیعی سیاست خارجی ایران حمسوب می شود، جوال�گاه اسرائیل برای فشار 

برای ) در ظاهر(رت �رم افزاری در این راه اسرائیل از قد. امنیتی بر ایران و پاکستان خواهد بود
  . استفاده می کند) سیاست علیا(کسب امتیازات امنیتی و اطالعاتی 

در حوزه امنیت ملی، حضور اسرائیل در افغا�ستان، موضوعی اسرتاتژیک است که مجهوری اسالم 
 دستگاه. با پاکستان برای مهار آن وارد عمل شود» هتدید مشرتک«ایران می توا�د در راستای 

تصمیم گیری سیاست خارجی مجهوری اسالمی ایران باید به دور از سیاست های احساسی با 
در این مسیر، . برداشنت گام های اساسی، خطر حضور اسرائیل در افغا�ستان را تعدیل سازد

بررسی �یازهای داخلی افغا�ستان، متاس با شخصیت های با �فوذ این کشور، حضور فعال در �ظام 
و پرهیز از هرگو�ه تنش زدایی با ) با توجه به مشرتکات زبا�ی و فرهنگی(کشور آموزشی این 

این امر، زما�ی ممکن است که . توصیه می شود) حق املقدور(امریکا و پاکستان، در افغا�ستان 
عالوه بر آن .  به منزله هتدید مشرتک بنگر�د رااسالم آباد و هتران حضور اسرائیل در افغا�ستان

  . دی در حتقق اهداف سیاسی �قش مهمی داردقدرت اقتصا
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اسرائیل به . �کته دیگری که باید به آن توجه کرد، حبث سازمان های اطالعاتی و امنیتی است
علت عدم مشروعیت سیاسی در منطقه و حتی صحنه جها�ی و دغدغه امنیتی، بر سازمان های 

 در داخل مان امنیت عمومی اسرائیلیا ساز» شین بت«. اطالعاتی و امنیتی خود تکیه زیادی دارد
.  در خدمت سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل است)موساد(سازمان امنیت خارجی و 

موشه . اسرائیل را می توان در زمره رژیم های میلیتاریستی با ابعاد خموف و پیچیده به حساب آورد
د اسرائیل سیاست خارجی دایان، لوی درستیز و وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل، می گوی

اسرائیل به دلیل عدم مشروعیت سیاسی، کمبود . �دارد؛ بلکه سیاست �ظامی وجنگی دارد
منابع ا�سا�ی، فقدان عمق اسرتاتژیک و وابستگی سیاسی به امریکا، با اختاذ سیاست پیش 

حتقق گیرا�ه دفاعی مثل حضور در افغا�ستان، برای ضربه امنیتی به کشورهای دمشن، در جهت 
   119».منافع ملی خود گام بر می دارد

  
  

--------------------------  
  پی �وشت ها 

مؤلف االهرام » االمریکی-تطورات التحالف العسکری االسرائیلی« امحد ابراهیم حممود، -1
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2- Efraim Karsh, Between War and Peace; Dilemmas 
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اسالمی فلسطین در چاپ دفرت جنبش جهاد . 1381 ماها�ه �داءالقدس، مشاره فروردین -15
  . هتران
  .  مهان-16
  مهان-17

  
 

  :استفاده از ز�ان جاسوسه در دستگاه های  استخباراتی  اسرائیل
امروزه در اكثر سازمان های اطالعاتی جهان، ز�ان �قش بسیاری در پیشربد فعالیت های جاسوسی 

غرب  به 1988ب كه در سال . گ. جاسوس با سابقه كا» گئورگی كاپوشین«.دار�د
ب با برخورداری از . گ. سازمان اطالعاتی كا«ای در لندن اعالم كرد  پناهنده شد طی مصاحبه

محایت و مهكاری دویست هزار زن كارآئی �سبتًا موفقی در امر كسب اخبار و اطالعات حمرما�ه در 
 در مظان  مردها به دلیل ا�كه كمرت از جاسوسان جاسوسه«گوید  وی می» .سراسر جهان دارد

  ...تر از آ�ان هستند موفق. گیر�د  اهتام قرار می
   

در ساهلای قبل از تأسیس دولت اسرائیل، گروههای خمفی یهودی جاسوسا�ی را به چند كشور 
عربی خاورمیا�ه فرستاده بود�د تابتوا�ند ارزیابی صحیحی از واكنش این دولتها، پس از اعالم رمسی 

لدامایر كه در آن زمان یك زن جوان یهودی بود در گ.  داشته باشند1948حكومت اسرائیل در 
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پوشش یكی از مهین جاسوسان و بعنوان توریست راهی اردن شد و در جماورت خا�ه چند تن از 
گلدامایر (وی به تدریج توا�ست بعنوان یك زن اروپائی . �ظامیان ارد�ی اقامت گزید

. ود جلب كند و طرح دوستی با آ�ان بریزد�ظر چند تن از افسران ارد�ی را به خ) االصل بود هلستا�ی
گلدامایر با تن دادن به فحشا توا�سته بود در داخل �ظامیان رژیم اردن �فوذ مناید و از اسرار آ�ان 

گوریون، وارد  وی چند روز قبل از اعالم تأسیس اسرائیل توسط بن. رفته رفته مطلع گردد
» احتمال قوی«گ با اسرائیلی ها در حد یك فلسطین اشغالی شد و تصمیم ارتش اردن را برای جن

  .به مقامات صهیو�یستی اطالع داد
  

آوری  وی سپس اطالعات حمدودی را كه توا�سته بود از �یروهای �ظامی اردن و مراكز و مقر آ�ان مجع
گزارش های دقیقرتی �یز سایر جاسوسان رژیم . كند در اختیار صهیو�یست ها قرار داد

گوریون �یز با استفاده از  های مصر و لبنان و سوریه آورده بود�د و دولت بن صهیو�یستی از پایتخت
این اطالعات توا�سته بود به سرعت گروههای تروریستی خود را در یك سازمان منسجم �ظامی 

�تیجه این . بسیج كند و با برخورداری از محایت تسلیحاتی آمریكا به تقویت بنیه �ظامی خود بپردازد
 بود 1948دامات،   �تیجه این اقدامات  پیروزی چشم گیر ارتش اسرائیل در سال تالشها و اق

  120.که اولین قدم در راه استحکام دولت �و پای اسرائیل  است
  

  :قعالیت جاسوسی موساد در ایران 
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به �قل از یک کارمند بلندپایه سابق سیا که خنواست �امش " دیلی تلگراف"ا�گلیسی  روز�امه  

 گزارش داد ؛علیرغم متامی تالش های مامورین اطالعاتی و امنیتی ایران، مامورین فاش شود
 و برای این کار از شرکت هایی پوشش دهنده و  موساد به فعالیت خود در ایران ادامه می دهند

هدف آهنا، جلوگیری از ساخت رآکتور هسته ای ایران . مامورین دوجا�به استفاده می کنند
  .است

سوس سابق، شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران �ابود �شده است و بازداشت ها و به گفته جا
 چندگاهی به اهتام جاسوسی صورت می  هراعدام های منایندگان آهنا در ایران که از

  . گیرد، کمک چندا�ی منی کند

ی اولین راستا �ابودسازی مهره ها. به گفته این فرد، موساد از دو طریق در ایران عمل می کند
راستای . کلیدی در پژوهش های علمی با هدف کاهش سرعت ساخت مبب امتی در ایران است

دوم، تعیین اهدافی دقیق برای مبباران در زمان عملیات �ظامی اسرائیل مبنظور �ابودسازی تاسیسات 
هسته ای ایران است، البته در صورتی که مبب امتی ایران با مهه این اوضاع و احوال ساخته شود 

  . وساد هر چه بیشرت روی مورد اول سرمایه گذاری و کار می کندم
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جاسوس سابق سیا مهچنین اطالع داد که موساد مسئول کشته شدن یکی از دا�شمندان هسته ای 
 در شرایطی مرموز در اصفهان کشته شده و رمسًا علت مرگ وی 2007ایران است که در سال 

  . عنوان شده بود" مسمومیت گازی"

شرکت ( گر برجسته شرکت اسرتاتفورد یک حتلیل) REVA BHALLA(ا باالخامن رو
�یز اعالم کرد که اسرتاتژی ) خصوصی امور اطالعاتی در آمریکا که روابط �زدیکی با کاخ سفید دارد

  . ای ایران از میان برداشته شو�د ما این است که افراد مهم بر�امه هسته
  

آمریکا به خاطر �گرش جدید اوباما در قبال -سرائیلبا توجه به اینکه روابط ا: وی می گوید
های پنها�ی  آید، فعالیت ایران با مشکالتی روبرو شده و فضای سیاسی منطقه پیچیده به �ظر می

  .ای ایران احتماال تشدید خواهد شد اسرائیل علیه بر�امه هسته

  

  :گسرتش و مهکاری ام ای سیکس و موساد در ایران

لندن مهکاری های اطالعاتی و جاسوسی  ی سی اعالم کرد تل آویو وخبش فارسی رادیو بی ب
  .ا�د مشرتک خود علیه ایران را گسرتش داده
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سی مدعی شد، ا�گلیس و اسرائیل پیشینه مهکاری گسرتده اطالعاتی و .بی.بی رادیو 
وده و و این مهکاری با توجه به روابط بسیار خوب تل آویو و لندن تاکنون حمدود ب جاسوسی �دار�د

 .است جدید اسرائیل در ارائه اطالعات جدید درباره بر�امه امتی ایران قابل توجه اقدام

یعنی قا�ع شدن  سی به �قل از کارشناس خود افزود، یکی از دالیل تغییر این سیاست.بی.رادیو بی
مجهور ایران علیه  بریتا�یا در گسرتش مهکاری اطالعاتی با اسرائیل هتدیدهای اخیر رئیس

ا�گلیس و  بنابراین گزارش، علت دیگر گسرتش مهکاری اطالعاتی. سرائیل استا
باعث شد دولت  اقدام ایران در بازداشت پا�زده ملوان ا�گلیسی. اسرائیل مسئله عراق است

مهار این �فوذ از راه  ا�گلستان به علت �گرا�ی از افزایش �فوذ ایران در جنوب عراق به د�بال
121.های جدید باشد

      
   
  :رد پاي سيا و موساد درا�فجار اسالم آباد 

  :رسا�ه های پاکستان فاش  کرد�د
  .شواهد و مدارك از دست داشنت سيا و موساد در ا�فجار هتل ماريوت پاكستان خرب مي دهند

مسئوليت ا�فجار در هتل بني املللي » فدائيان اسالم«در حايل كه يك گروه �اشناخته به �ام     
در اسالم آباد را برعهده گرفته اما شواهد و مدارك حاكي از دخالت سيا و موساد در اين ماريوت 

  .عمليات تروريسيت است
در اين مورد �وشت �ريوهاي امنييت و بسيار جمهز سفارت آمريكا به » دون«روز�امه پاكستا�ي     
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  .جنا را ترك كرد�دفاصله بسيار ا�دكي پس از ا�فجار در حمل حاضر شده و پس ازمدت كوتاهي آ
مسئله ديگر اينكه �وع و حنوه اين عمليات �شان مي دهد، عوامل آن كامالحرفه اي و كار كشته     

بوده ا�د و اساسا چنني عملياتي از عهده يك گروه جمهول اهلويه و حيت طالبان حملي �يز خارج 
مليات بايل در ا�دو�زي مواد به كار رفته در كاميون مبب گذاري شده شبيه مواد منفجره ع.است

  . است2003در سال 
در اين سال يكي از هتل هاي زجنريه اي ماريوت در جزيره بايل واقع در ا�دو�زي منفجر شد و بر اثر     

كارشناسان مسائل امنييت و �ظامي پس از مدت ها سيا و موساد . آن ده ها تن كشته وزمخي شد�د
  .را مظنون اصلي اين حادثه عنوان كرد�د

 آن است كه اين عمليات به فاصله ا�دكي پيش از محله يل�كته جالب در مورد ا�فجار با    
واشنگنت به عراق اجنام شد و در حايل كه اغلب كشورهاي جنوب شرق آسيا خمالف اين محله 
  .بود�د پس از حادثه بايل باتوجه به جو به وجود آمده با آمريكا مهراه شد�د

      
  .ي آمريكا اسالمگرايان تندرو را عامل ا�فجار بايل معريف كرده بوددستگاه تبليغات    
در حادثه اخري �يز رسا�ه هاي غربي بالفاصله ا�گشت اهتام را به سوي عوامل تندرو و     

اسالمگرايان دراز كرد�د و سياستمداران و اغلب رسا�ه هاي پاكستا�ي �يز متاثر از اين جو، 
�ام »  سپتامرب پاكستان11«وا�ده و از ا�فجار هتل ماريوت به عنوان كشورشان را قربا�ي تروريسم خ

  .برد�د
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در حايل كه جو عمومي پاكستان اعم از مردم، رسا�ه ها، سياستمداران و حيت �ظامي ها به دليل     
محالت اخري و متعدد آمريكا به مناطق مرزي اين كشور، ضدآمريكايي بود اما اينك اين جو ضد 

جو ضدتروريسم تبديل شده و مهه سخن از لزوم مبارزه جدي با افراطيون مي آمريكايي به 
  .گويند

سازمان اطالعاتي (» راو«�يزدر حتليل مفصلي سيا، موساد، » پاك تريبيون«روز�امه پاكستا�ي     
را د راين ا�فجار دخيل دا�ست و �وشت هر كدام ) سازما�ان اطالعاتي افغا�ستان(» خاد«و ) هند

  .هار عنصر از ا�گيزه هاي كايف و الزم براي اين كار برخوردار�داز اين چ
آمريكا در فكر محله به خمالفان خود در مناطق قبايلي مشال غرب پاكستان است و اين محله مي     

  . توا�د اسالم آباد را در كمك به واشنگنت در اين راه ترغيب كند
كديگر �زديك شده و قراردادهاي امنييت و �ظامي اسرائيل و هند �يز طي ايام اخري به شدت به ي    

  . فراوا�ي را به امضا رسا�ده ا�د
ا�فجارهاي اخري در دهلي �و، ا�فجار سفارت اين كشور در كابل و مسايل اخري كشمري از مجله داليل     

  . دخالت هند در اين ماجراست
  .  پاكستان در اين جنگ مي بيندكابل �يز ثبات افغا�ستان و پريوزي بر طالبان را در مهراهي    
اما دليل كشته شدن دو مقام پنتاگون در اين ا�فجار چيست؟ وزارت دفاع آمريكا و سيا در     

  . مورد حنوه برخورد با اسالم آباد و جنگ عليه تروريسم ديدگاه كامالمشرتكي �دار�د
 شود و اين در حايل است كه محالت متعدد آمريكا به پاكستان توسط سازمان سيا ترتيب داده مي    
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مقامات پنتاگون چندان راضي به گشودن جبهه اي جديد در برابر ارتش خسته و درگري 
  . در دو جنگ افغا�ستان و عراق �يستند

هفته گذشته پس از آن كه موشك هاي شليك شده از هواپيماهاي بدون سر�شني سيا به مناطق     
 موجي از خشم و �فرت سراسر پاكستان را فرا قبايلي شش غري�ظامي پاكستا�ي را كشت،

  . گرفت
فرما�ده ارتش پاكستان، آمريكا را به پاسخ �ظامي هتديد كرد و گفت ما از » اشفق كيا�ي«ژ�رال     

  . متاميت ارضي خود به هر قيميت دفاع خواهيم كرد
ضع دولت اسالم آباد مقامات سياسي پاكستان �يز با محايت از اظهارات كيا�ي، موضع ارتش را مو    

  . معريف كرد�د
بلندپايه ترين مقام �ظامي آمريكا خود را به اسالم آباد » مايكل مولن«در اين ميان بالفاصله ژ�رال     

رسا�د و در ديدار با مقامات سياسي و �ظامي اين كشور قول داد محالت مرزي متوقف خواهد شد و 
  . ه اي در مناطق مرزي اجنام خنواهد شداز اين پس بدون مهاهنگي با اسالم آباد محل

 ساعت از ديدار و توافق مولن و مقامات اسالم آباد بار ديگر هواپيماهاي سازمان 24كمرت از     
  . سيا به پرواز درآمده و مناطق مرزي را موشكباران كرد�د

جنگ عليه «: ين بودآن پيام ا. سيا با اين عمليات پيام روشين براي پنتاگون و اسالم آباد فرستاد    
  »!تروريسم متوقف مني شود

حال به �ظر مي رسد سيا با ترتيب دادن عمليات هتل ماريوت در كوتاه مدت به اهداف خود     
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  . رسيده است
اگر تا پيش از اين عمليات كسي در مورد جنگ در مشال غرب ترديد داشت اما اينك مقامات     

  . مي دا�ند» خودجنگ «پاكستا�ي جنگ عليه تروريسم را 
از فعاالن و پژوهشگران سياسي طي مقاله اي مي �ويسد اين شگرد آمريكايي » جو ويالس«    

هاست، هر وقت مي خواهند كشوري را در جنگ ادعايي عليه تروريسم با خود مهراه كنند دست 
  . به ا�فجاري بزرگ مي ز�ند

يندازيد، ا�فجار لندن، مادريد، كايف است �گاهي به ا�فجارهاي بزرگ چند سال اخري ب    
  .  سپتامرب براي مهراه كردن مردم آمريكا با اين جنگ متام �شد�ي11گرجستان و باالخره حادثه 

هتل پنج ستاره و زجنريه اي ماريوت كه مالك اصلي آن صهيو�يست ها (اين بار هم يك مناد غربي     
 مقامات اسالم آباد و مردم پاكستان با مورد محله قرار گرفته است و براي مهراه كردن) هستند

  122.سپتامرب پاكستان را بر آن هناده ا�د11خود �ام 
 

  :افشای �قش موساد در ترور  ضیاء احلق حکمران �ظامی  پاکستان
مجهور سابق پاكستان دست داشته  در ترور رئيس» موساد«: سفري سابق آمريكا در هند فاش كرد 

  . است
ر ، سفري سابق آمريكا د»جان جنرت دين«، »احمليط«قل از پايگاه اينرت�يت به گزارش ايسنا به �
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مجهور  ، رئيس»احلق ضياء «در ترور حممد ) موساد( كه سازمان جاسوسي اسراييل هند تاكيد كرد ،
  . روي داد دست داشته است1988 اوت سال 17سابق پاكستان كه در

قاتي را در خصوص �قش اسرائيل و هند در  آمريكا خواست تا حتقي وي از وزارت امور خارجه
، سفري سابق آمريكا در »آر�ي رافايل«و » احلق ضياء«كه حامل » C-130«سقوط هواپيماي 

  .پاكستان بود، اجنام دهد
 

اي از سوي پاكستان و اظهارات آشكار  وي دليل اظهارات خود را اقدام به ساخت سالح هسته  
اي  پاكستان به زودي مبب هسته: كه طي آن تاكيد كرد دا�ست 1987در سال » احلق ء  ضيا«
اي پاكستان كه خنست وزير  سازد و از كشورهاي اسالمي خواسته بود تا در ساخت مبب هسته مي

  . سابق اين كشور آن را مبب اسالمي �اميد، مشاركت كنند
 عميق بودن اي پاكستان به دليل اين امر موجب �گرا�ي اسراييل از ساخت مبب هسته: وي افزود

   123. روابط اين كشور با كشورهاي عربي شد
   :دخالت موساد در عملیات مببئی: پاکستان �یوز: مقاالت

 
در مورد » تایمز اوف ایندیا«روز�امه پاکستان �یوز با اشاره به مطالب منتشر شده در روز�امه   

دخالت گسرتده سرویس اطالعاتی اسراییل در هند و فعالیتهای موساد در کشمیر، اظهارات 
   .آبراهام فاکسمن مدیر اجنمن ضدافرتا را مبنی بر بزرگنمایی محله به یهودیان در مببئی حمکوم کرد

یهودیا�ی مثل : �گار پاکستا�ی �وشته شده آمده است طی این مقاله که توسط ن کابنر روز�امه
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  . گیر�د فاکسمن از حوادث مببئی به عنوان فرصتی برای ضربه زدن به اسالم و مسلمین هبره می
وی در حالی توجه خود را به خمدوش کردن چهرة مسلما�ان و دمشن بشریت جلوه دادن آ�ان معطوف 
کرده که �قش صهیو�یستها را در پاکسازی �ژادی مسلما�ان و مسیحیان عرب فلسطین و �یز �ابساما�ی 
  . جها�ی از زمان تأسیس اسراییل را از یاد برده است

صهیو�یستها از محالت مببئی به عنوان جموزی برای محله آمریکا به پاکستان استفاده : وی افزود
تر از آن است  عملیات مببئی بسیار پیچیده. شود یل حمسوب میپاکستا�ی که دمشن اسرای. کنند می

 به عنوان طراح این عملیات اجرا شده باشد چرا FBIگروه ادعایی » جماهدین دکن«که توسط 
توا�ست مکان عملیات را   به راحتی می- به دلیل مهکاری اطالعاتی با دولت هند–که موساد 

  .شناسایی کند
ی در مقاله خود به اظهارات هندوهای منطقه �ریمان در مورد اقدامات این روز�امه �گار پاکستا�

این هندوها از دخالت اسراییل در .  سال پیش در چاباد هاوس استناد کرده است2مشکوک طی 
  .دولت اپوزیسیون فعلی ابراز �گرا�ی کرده بود�د» هندوتگا«ا�قالب 

 طی بررسی مسئله 2000ال در س: �وشته است» فعالیت موساد در هند«وی حتت عنوان 
امنیتی مردم کشمیر توسط دولت هند، از کمکهای ضدتروریستی اسراییل در جامو و کشمیر 

ها در  اخباری پیرامون حضور اسراییلی» تایمز اوف ایندیا«در مهین سال، روز�امه . استفاده شد
  . هند منتشر کرد

» الل کریشنا ادفا�ی«اکنون به دعوت  ریسم همافزاید کارشناسان اسراییلی مبارزه با ترو این مقاله می
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وزیر کشور برای ارزیابی �یازهای امنیتی دهلی �و، در جامو، کشمیر و چند ایالت دیگر فعالیت 
ریاست تیم اسراییلی به عهده ایلی کاتزیر از واحد ضدتروریسم اسراییل است که مقاماتی . کنند می

  . مقام بلندپایه پلیس اسراییل �یز در آن عضویت دار�داز سرویس اطالعات ارتش اسراییل و �یز یک 
توا�د کمکهای خود را در زمینه  ها خواسته شده مناطقی را که اسراییل می از اسراییلی: کابنر افزود

در مهین . کاهش محالت تروریستی در جامو و کشمیر از سوی پاکستان ارائه مناید، مشخص کند
های عملیاتی و خرید تسلیحات میان طرفین  العات، توجیه شیوهراستا توافقی مبتنی بر ا�تقال اط

  . صورت گرفته است
 از اسراییل دیدار کرده و خواستار مهکاری 2000به �وشتة کابنر، ادفا�ی وزیر کشور در سال 

جا�به امنیتی هند و اسراییل شده و بیشرت وقت خود را در اسراییل صرف این  تنگاتنگ و مهه
  .  پیشرفتهای ضدتروریستی موساد کرده استمسئله و آگاهی از

رغم وجود گزارشهایی در مورد  های گروهی وابسته به یهودیان، علی رسا�ه: وی افزود
هایی مبتنی بر محله از مجله محله به هتل تاج حمل، پیوسته دروغ  آگاهی �یروهای هندی از شایعه

  124.کنند �اکامی اطالعاتی مأموران هندی را تکرار می
 

   
 

 خبش دوم 
 قسمت بیستم
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پاکستان و قدس این دو �قطه آغاز گر  تنش های  منطقوی و فرا منطقوی در جهان میباشد که هر 

 یعنی اسالم و یهود در  صحنه کشور  با داشنت دو اعتقاددو توسط یک مرجع اما از دو آدرس متفاوت
یدیم تا  این  مشکل جها�ی را های جهان در قرن بیستم جعل گردیده است ما طی  �زده فصل  کوش

که منطقه را به چالش های شگرفی مبدل کرده است با دقت کامل و اسناد موثق به جها�یان 
بشناسا�یم  تا در خط فاصل �یمه هالل این دو کشور که یک  قوس مکمل را از  قاره هند تا کرا�ه های 

توجه تشکیل میدهد ) یت املقدسپاکستان و قدس یا ب(دریای مدیرتا�ه در دو �قطه شرقی و غربی
ایند تا در  �ظاره به کنش ها و واکنش های ا�دیشیده شده از دو ادرس متفاوت با یکدیگر   که من

 تا حبال متأثر منوده   راجهان یکپارچه متمدن قرن بیست و یکم که از دهه ای میا�گین قرن بیستم
 این رشته مقاالت کوشیده شده و در.طی بیست مقاله پیوست هبم حقایقی عرضه گردیده است

است تا مسائل طور ملموس و ز�ده تقدیم گردد و هبمین سبب است که در بین  توضیحات مسایل 
سرد و تاریخی سری هم به مسایل روز در منطقه زده شده است تا چهره این پژوهش را از یکنواختی 

  . بی روح  تاریخ گذشته بیرون کشیده باشیم
    
 این  پژوهش به مجع بندی موضوعات این پژوهه پرداخته و �تیجه و ما در آخرین قسمت  

ماحصل آ�را خبوا�ندگان  عرضه میداریم تا قضاوت فرمایند که  کشور های متمدن مسلح به حقوق 
بشر و بشر شناسان حرفوی  قرن بیستم و بیست ویکم که با ابزار های تبلیغاتی سرسام آوری از قبیل 
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 ظاهرًا اجتماعی که خیر بشر در آن تبلور مییابد واما در پای حقایق که می ساختار ها و سازماهنای
بینیم  مهین مکتب های ظاهرًا  ماالمال از صلح و بشر دوستی و جهان یکتایی ، چه بدخبتی و 

 را �صیب این خاکیان کرده ا�د که از شنیدن آن مو بر ا�دام راست میشود، اینها  آتش هولناکی�کبتهای 
فرو ریخته ا�د و �تیجتًا )پاکستان و قدس( مهیبی را بر سر ملت های جماور این دو کشورپاره های

در واقع این دو منطقه �قطه خیزش .صحنه های هولناکی را در تاریخ جنایات بشر حکاکی کرده ا�د
 ا�د و در �تیجه یشه از صلح وسالمتی دور �گهداشته شرارهتای بوده است ، که جهان را برای مه

�دیشه ظاهرًا مغایر هبم واما با یک هدف مشخص صلح و آرامی و باور های را که ا�ساهنا به آن دو ا
قرهنا ا�دیشیده ا�د و در ز�دگی با آن خوش بوده ا�د و به سعادت و مد�یت های ما�دگار 
رسیده بود�د از اثر یغما و تطاول این چپاولگران  دستخوش تزلزل و بی اعتمادی شده و داشته 

صیل فرهنگی و دینی خود را یا از دست داده ا�د و یا آن را مصدوم یافته ا�د ؛ و این چیزی های ا
  .بود که هم یهود و هم سلطه گران غرب قرهنا در آرزوی توفیق و  دسرتسی به آن بود�د

    
این صحنه های هولناک که زینت خبش دولت مداری در قرن بیست و یکم میباشد آموزۀ از 

ن را در بین اعراب ساکن در قدس شریف و کشور های جماور آن �ظیر مصر  آمیزش �فرت و خو
وسوریه و لبنان و �وار دریای اردن هر  روز سنگ فرش جاده های این مناطق را خبون عرهبای آزین می 
بند�د که  با هنایت بیداد و افسوس از کاشا�ه های شان در قدس طرد شده ا�د تا باشد که یک ملت 

یخ و خزا�ه های  مدارک ادیان و کتاهبای تورات و اجنیل شاهد بد رفتاریهای شان در طول  یهودی که تار
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�اسیو�الیزم (که بر پایه های تبار برتری ) یهود( این ملت 125.هزاران سال بوده است 
استوار است و در طول زما�ه ها با خود و با دیگران به �ربد پرداخته ا�د و میخواهند )صهیو�ستی

ر زمان سرور و ساالر متام  جهان شو�د و در اریکه داوودی تکیه کنند و مهه  امم و ملل دیگر  در آخ
    126.�زد آ�ان  پست و تابع و فرما�ربدار و فرو مایه باشند

  
آهنا در متام  ادوار و زما�ه ها کوشیده ا�د تا خود و هویت خود را جعل منایند و از مهین سبب   

مامور شده بود�د توسط اینها  �فی بالد ) ج(ی که برای ارشاد آهنا از جا�ب خداو�د بود که اکثر پیامربا�
آوارگی و سرگردا�ی این  اقوام صحرا گرد که هر گز هبیچ  . و حتی به قتل  رسید �د 

قا�ون و دستوری  منقاد �بود�د و درست ما�ند  بادیه �شینان کوچی  دره های آ�طرف خط دیور�د 
قاطعیت عمال  قبول �کرده ا�د و بد ترین خصلت ها را در طول قرهنا خبود پرورش هیچ آئینی را با 

داده ا�د و آ�را منحیث یک اصالت کاذب و دروغین حفظ کرده ا�د و حتی آ�را به �سل های بعدی �یز 
امام پیغامربان از ) ع(عرضه داشته  ا�د، این مراتب  باعث آن شد تا یکمراتبه توسط  حضرت آبراهیم 

دوم را�ده شو�د  و خا�ه و کاشا�ه های شان از اثر  قهر خداو�دی به خاک یکسان  شو�د که این س
  .�تیجه بی دینی و هرزه پوهی این قوم و لواط کاری های شان بود که اثرآن �یز بر آن مشعر است 

در مرتبه دیگر این قوم که موسی  بزرگرتین پیغامرب ی که بر این قوم �ازل شد  و الواح  
تورات را برای شان  آورد تا آهنا در پرتو �ور و هدایت شرایع تورات  مسیر درستی از ز�دگی  را 
بیابند ولی آهنا که مهیشه و برای مهیشه راه گم کرده و مغذوب بود�د در عوض گوساله طالیی 
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 عمل سامری را  پرستش کرد�د و از دینی که موسی برایشان آورده بود ا�کار کرد�د که از اثر این
از . مشرکا�ه مدت چهل سال در صحرای سینا که به وادی تیه مشهور است سرگردان ما�د�د 

اثر کنش های منفی ایکه این قوم داشته ا�د  با  حاوی بودن دوازده یا ده سبت از این اقوام �توا�ستند در 
  . هیچ کجای از د�یا   برای خود ما وا و مسکن تیار کنند 

  
ای متمادی در اروپا  ز�دگی میکرد�د و با کشف قاره جدید این  اقوام که یهودیان در طول قرهن

سخت به طال و پول  عالقه مند بود�د در قطار اولین مهاجرا�یکه برای دست یابی به ثروهتای بی کران 
امریکا مهاجرت کرد�د در �یویارک مستقر گشتند که حاال تعداد شان به چند ملیون �فر در این شهر 

با پا در میا�ی  یهودیها در معامالت کالن . �بض اقتصادی شهر �یز بدست شان میباشد میرسد که
پولی در اروپا خود را به لباس مسیو�رهای که تزهیب و ساختمان کلیسا ها را برای چاپیدن طالهای 
که هسپا�یولیها از امریکا آورده بود�د در فرا�سه و ا�گلیس دست بکار شد�د و عاقبت هم جامه 

و�ری را از خود دور و در کسوت صرافان بزرگ دیری �گذشت که حساب و سرمایه متام  با�ک مسی
در خامته قرن �زده و شروع قرن .  واریز گردید  زر ساالرهای جهان  به جیب این  یهودیان ثرومتند

یره بیستم صهیو�ستها کوشید�د تا موسسات پر قدرت یهودی را در  امریکا ، اروپا و کشور روسیه و غ
از اثر صحنه سازیهای این قوم  خباطر آن عده از یهودیا�ی که در اروپا سرگرم کار و بار . برپا دار�د 

و دور از بازیهای سیاسی صهیو�یت بسر می برد�د توسط استوره و افسا�ه هالوکاست آهنا را قهرًا  
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�سل صهیو�یت در قدس جمبور ساختند تا به اسرائیل مهاجرت کنند تا در آجنا  دولت جدیدی را از 
  .شریف بنیاد منایند 

ما متام مراحل تکامل و به قدرت رسیدن این قوم شریر  را در مقاله های قبلی جلوه داده ایم  که 
  .به  تذکار دوباره آن  ضرورت  منیباشد 

یهودیان که در جعل کاری دست درازی داشته ا�د در زما�یکه برتا�یا در قاره هندوستان   
ت کتاهبای زیادی را که  در بین  علمای مسلمان بنام اسرائیلیات  �امیده میشود جعل استیال داش

کرد�د و آ�را از  ادرس اسالم روا�ه دارجلماعه های مسلما�ان  در هند که زیر سلطه برتا�یای کبیر بود، 
ا که در یکی از این مکاتب ر. کرد�د که  هزینه آن توسط کشور استعمار گر برتا�یه  پرداخته میشد 

قرن بیستم و بیست و یکم  عمومیت دارد و باعث ایجاد دولت سعودیها و خامته دادن به  خالفت 
عثما�ی شده است بنام وهابیت یاد میشود که توسط حممد بن عبدالوهاب به مهکاری یهودیان مستقر 

   قادیا�ی ها و امحدی ها و صد ها فرقه127در ا�گلیس کمک و پایه گذاری شده است 
دیگراعم از غالت شیعه که از ادرس اسالم  خود را ظاهر میساز�د متأثر و متعلق به جعل کاری 

چنا�چه در صدر اسالم عبدا بن صباح یک یهودی معلوم احلال  . ت ها میباشند سهای صهیو�ی
که قتل این خلیفه .باعث شورش در  صدر اسالم شد که منجر به  قتل خلیفه سوم �یز گردید

  128.�قطه عطفی در تاریخ اسالم بود که توسط این عامل یهودی متأثر گردید) عثمان رضحضرت (
اخیرًا مذهب دیگری که بنام هبایی ها یاد میشود  �یز توسط مهین  فرقه ها  راه ا�دازی و 

ولی چیزی که امروز در �زد د�یا از مهه خطر�اکرت میباشد این �کته است . ا�کشاف داده شده است 
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. ودیان امروز دارای قوه قهار در سراسر جهان هستند و اریکه اقتصادی و �بض بازار متام جهان که یه
کنش های اقتصادی را در تصرف خود دار�د  به قسمیکه اقتصاد و سیاست های تعین کننده پولی 

  . اسیا ، اروپا و امریکا در دست  شان است 
�ه  ساکنین قدس شریف را توسط  افراطیون اسرائیلها اکثرًا میکوشید�د تا عملیات وطنپرستا

مذهبی به �ا بودی بکشا�ند درست بازی ای که مهین اکنون  توسط طالبان  برای �ابودی افغا�ستان در 
اینچنین ،آهناپنها�ی بگو�ه ایکه کمک اسرائیل به این  فراطیون مسلمان فاش «.حالت وقوع است 

میگوید "اوسرتوسکی."ر سری پرداختند�شود ، به محایت از این گروهها در مصر  بطو
منطبق به اسرتاتیژی موساد ) اخوان املسلمین در مصر(محایت از بنیاد گرایان تند رو  اسالمی

  129».سازمان جاسوسی اسرائیل در خاور میا�ه بود
با اغاز ا�تفاضه خنستین  فلسطینیان مهزمان بود 93-1998تأسیس سازمان محاس در   
لسطینی بشمول محاس از آن محایت میکرد و این در حالیست که یاسر عرفات  گروههای فهکه مه

گروه محاس �یز از تند روا�ی بود که یاسر عرفات معتقد به این . رئیس مجهور دولت فلسطین بود 
محاس زادۀ اسرائیل است و اسرائیل در دوره خنست وزیری اسحق رابین پول «است که  این گروه 

، و از آن مجله مدارس، دا�شگاهها و مساجد در اختیار شان هناده  موسسه 700و بیش از 
اسحق رابین خنست وزیر پیشین اسرائیل ، در حضور رئیس مجهور مصر :است ، وی گفت 

 این گروهها 130خوا�د" اشتباه هولناک"حسنی مبارک  محایت اسرائیل از محاس را پذیرفت و آ�را
عرفات را در حین  پیشروی در کا�فرا�س صلح اسلو خائن و رهربان  دولت ایرا ن یاسر ) محاس(



 325

 مهواره کوشید تا این کا�فرا�س را به �اکامی 2000-1993محاس در بین ساهلای . خطاب کرد
 که از اعضای جنبش "باروخ گولدشتاین"تروریست اسرائیلی بنام 1994در فربوری .بکشا�د

ه  غربی  شد و مشاری از مناز گزاران را افراطی کاخ بود ووارد در مسجدی در اخللیل در کنار
این کشتار  روح دوبارۀ در کالبد محاس دمید  زیرا ا�را محله به اسالم منایا�د و در پاسخ جهاد . کشت 

بعدًا ترور اسحق . را واجب مشرد و به اینرتتیب موج تازه ای از مبب گذاری ها آغاز گردید 
ه های م یافت خالئی سیاسی در گسرتده بر�امکه به رهربی حزب لیکوت اجنا1995رابین در 

این فعل و ا�فعاالت موجب آن شد که حزب لیکوت به .  ایجاد کرد صلح اسرائیل و فلسطینیان 
که افکار خصما�ه و افراط  گرایا�ه ای با  فلسطینی ها داشت 1996رهربی �اتا�یاهو در

د و این عمل را تا سال ز  کراو سرکوب مهۀ گروههای فلسطینی را از  سر آغا. رویکار آید 
در این مقطه زما�ی هرچه فرصت . 131وره کارش با مبیان آمدن  ایهودبارک خامته   یافت  که د1999

های که سازمان الفتح و سایر گروهای فلسطینی در  پروگرام اسلو  ایجاد کرده بود�د از اثر 
ن تبا�ی �زدیک دارد از بین روشهای خصما�ه اسرائیل و گروههای تند رو محاس که با ایرا

مها�ند آن در زمان بینن سیوان منایند ویژه  صلح ملل متحد در قضیه افغا�ستان و پاکستان و .رفت
  .دیگران، که حتت کوشش های سازمان ملل در افغا�ستان اجنام میشد �یز به �اکامی منجر شد

وروی  جنگ اگر جنگهای مقاومت مردم افغا�ستان را در مقابل قوای هجومگر ش  
سوم جها�ی بدا�یم  مفسرینی که اوضاع سیاسی د�یا را حتت �ظر دار�د در این �ظرا�د که امریکا در 
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حال حاضر در گیر یک جنگ جها�ی چهارمی به ضد اسالم میباشد که بوش آغاز گر آن بوده 
  .است

�گرش رویارویی میان ایاالت متحده از یک سو و جهان 2001پس از یازده سپتمرب   
  1980  هایاالت متحده امریکا که در ده. سالم از سوی دیگر ، اعتبار روز افزون یافته است ا

خود در گیرو دار  گروگان گیران ایرا�ی که سفارت آن کشور را در هتران بیشرت از 
یکصد روز در اشغال داشتند بود �توا�ست هتاجم شوروی را پیشگیری مناید ولی منیتوان منکر این 

هدین افغان باوجود �داشنت امکا�ات مادی و تسلیحاتی  قوی ترین اردگاه مقاومت شد که جما
رادر داخل افغا�ستان و  از والیت بلخ و سایر شهر های مشال در مقابل قوای دولت کمو�ستی �ور 

چون شوروی اوضاع افغا�ستان را به سود  .  حفیظ ا امین ایجاد کرد�د   حممد ترکی و بعدا
 خویش را داخل افغا�ستان منوده و خواست تا  خود را به آهبای 40اگزیرًا قوای منرب خود منیدید �

�ربد  در داخل افغا�ستان در هر گوشه به اوج خود رسیده بود و . گرم حبر هند �زدیک تر سازد 
 ، این در حالیست که سران تنظیم شهر ها حتی از طرف روز هم در حماصره جماهدین  کشیده میشد

وهی که امریکا با دست و دل باز برای شان از طریق شبکه آی اس ای فراهم مینمود به �از و ها ازوج
 زیست میکرد�د در حالیکه جماهدان سر بکف  در پشاور و مضافات آن�عمت و اقتدار پادشاها�ه

در داخل افغا�ستان با شکم گرسنه و یا توته �ا�ی با کمال شجاعت و شهامت در سنگر های 
 که جریان آن در  خبش های قبلی به تفصیل شرح طن خون ضایع میکرد�د و جان می باختنددفاع  از و

هزاران دسته از جماهدین  افغان  و گروه های اسالمی دیگر به رهربی  .  شده است
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فرما�دهان جهادی که از یاران خارجی شان ما�ند بن الدن و صد ها گروه دیگر استفاده 
را میخوا�د�د  تا بتوا�ند به یاری مهدگر بزرگرتین دمشن آئین اعتقادی میکرد�د و آهنا رابه یاری ف

امریکا �یز که از گیرو دار .شان را که به ملک و جای شان تعرض کرده بود، �ابود ساز�د
گروگان گیری های ایرا�ی  ها خالص شده بود با تعویض حکومت جی میکارتر به ریگن 

آهنا . جهان سرمایه داری را از هیوالی کمو�یزم رهایی خبشدخودش را داخل این بازی کرد تا بتوا�د 
با  مهیا سازی تسهیالت جنگی جماهدین را کمک کرد�د ولی خود هیچوقت خود شان را در 

گیر این بازی خطر�اک یعنی جنگ با شوروی �ساختند و هرگز خون  یکنفر امریکایی در جهاد  
 از افغا�ستان بعوض اینکه امریکا با دولت �و پای بعد از ا�سحاب قوای شوروی. افغا�ستان  �ریخت

جماهدان در راستای ایجاد یک دولت  با ثبات افغا�ستان را یاری میرسا�د مدت تقریبًا یک دهه این 
کشور را به  پاکستان سپارید تا بتوا�د عمق اسرتاتیژیهایش را که تا سرحد �ابودی این کشور ادامه 

ید و سر اجنام با  کسوت طالبان  به رهربی �صر ا بابر و پشتیبا�ی داشت در افغا�ستان  پیاده منا
 رادر افغا�ستان مستقر ساختند و ،طالباندولتین پاکستان و ایاالت متحده بعوض حکومت  جماهدین

البته این جفای بود که در مقابل یک قربا�ی بزرگ برای ملت  افغا�ستان از طرف ایاالت متحده و یارا�ش 
  ولی حاال که در حببوحه جهان تک قطبی قرار داریم و متام قرار و مدار های بین املللی  را . داده شد

امریکا صادر میکند این دوستان دیرینه را امریکا به دمشنان تازۀ یی بنام  تروریستان  صف بندی کرده 
شب تاریک  از آن طرف آهبای اوقیا�وس آرام برای ا�تقام گیری از ا�فجارات �یویارک در دل یک 

کشوری را که چند سال قبل خودش در راه احمای کمو�یزم یاری رسا�یده بود ، اکنون خود به عنوان 
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 به �ابودی 2001 در 52مبارزه علیه تروزیزم زیر ضربات راکت های  کروز  وهوا پیما های ب 
ت متحده با واستیال کشا�ید  ؟آیا واقعًا دمشن جها�ی در افغا�ستان وجود داشت ؟آیا خود،ایاال

دمشنی جها�ی رو برو �یست؟ و این دمشن که میتوا�د باشد  که امریکا را تا این ا�دازه با پس لزره های 
ا�فجارات �یویارک لرزا�ده است؟ آیا جنگ های تازه یی را که امریکا �ظیر آ�را در عراق و افغا�ستان و 

 شروع کند �قطه آغاز چه دست بعدًا هم پاکستان و شاید هم بعضی کشور های دیگر در آینده
آوردی برای جهان در آغاز قرن بیست و یکم خواهد بود؟ آیا امریکا هرگز ا�دیشیده است که 
خماصمه با دمشن �اشناخته چه هبایی را برای باز  پرداخت در قبال امریکا خواهد داشت؟ آیا 

فراموش کرده ) یتنامو ( یعنیامریکا شکست مفتضحا�ه خود را در یک کشور فقیر دیگر در شرق
است ؟ آیا محله به این کشور ها ضرورتی  برای  موج سوم بعد از افول دوره صنعتی منیباشد؟ و یا 
منادی از دوره یکسره متفاوت و به سخن دیگر بر خورد متدهنا �یست ؟ آیا کدام عاقلی  قبول 

نین بود چرا مهزمان به خواهد کرد که جنگ بوش صرفًا خباطر �ابودی تروریزم بوده باشد؟ اگر چ
عراق محله کرد به هبا�ه  موجودیت سالحهای  کیمیاوی وکشتار دسته مجعی که هر گز آ�را در 

�یافت دست آورد چه پیامی میتوا�د باشد؟  بر عکس ایاالت �یز عراق و در هیچ جای دیگر  
ین  خا�ه ای از صدور متحده امریکا عراق را به یک هناد �ا آرام جهان تبدیل کرد که حاال خود ماش

تروریزم میباشد؟ مهه میدا�ند که این حرکت  های �اشیا�ه دولت گذشته امریکا که قدم های  �ا 
 مبازره که«شایسته ای در بربادی صلح و امنیت در جهان گذاشته است حرکتی است 

ین  از سوی دیگر میباشد و از مهجهان اسالماز یک سو و  مسیحی –گسرتده میان متدن یهودی 
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به "جی وات" ،G-VOTدر پنتاگون جنگ جها�ی علیه تروریزم را به اختصار «سبب بود که 
جهاد متدن یهودی و عیسوی در . " جهاد"�د  ؛ جالب است  درست هم آواز با  واژه دزبان می را�

  .برابر اسالم که سابقۀ تاریخی �یز دارد 
" کامنرتی "سر دبیر �شریه " هولتز�ورمن پود " رئیس پیشین سیا و" جیمز وولسی" از مجله  

زیرا به گفته آهنا اسالم . مدعی بود�د که مبارزه با اسالم در واقع جنگ چهارم جها�ی است
سیاسی هتدیدی برای ایاالت متحده امریکا است و به مهین دلیل  ضرورت است تا گامهای غیر 

ا�ی  �یازمند  دکتورین �وین رزمیدن در جنگ چهارم جه. قابل تصور  برای دمشنان باید برداشت 
   132»... و یک سویه بود"جنگ پیشگیرا�ه"امریکایی مبتنی بر 

اگر با �گاه موشگافا�ه تر به دریافت این موضوع ا�دیشه شود ، میتوان  به این �تیجه   
رسید که بر خورد متدهنا، جنگ علیه تروریزم ، و مبارزه بوش برای  دگر گون ساخنت چهره ی 

 11دمشنی که در . �ه ، حاوی تضاد ها ، تناقضات ، و دروغهای آشکار و فراوان است خاور میا
سپتامرب به ایاالت متحده تاخت ، اسالم حتی بنیاد گرایی اسالمی ، اخوان املسلمین ، محاس ، 
حزب ا ، یا دیگر گروها ی ستیزه جوی در طیف اسالمی �بود�د ، بلکه کسا�ی بود�د که 

و سازمان اسامه بن الدن با وجودیکه �عمت .ر دامان امریکا درست شده بود�د  ما�ند القاعد د
زیرا هشت سال از آغاز محالت . خوار امریکا بود ولی هرگز هتدیدی برای ایاالت متحده �یباشد

 میگذرد ، حتی یک مورد از عملیات خشو�ت باراز طرف القاعده  در 2001 سپتمرب 11
کمرتین �شا�ه یا تالش برای دستیابی به سالحهای  هسته یی ، مکروبی یا  ایاالت متحده رخ �داده است 
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کشور فقیری ما�ند آفغا�ستان که باوجود . 133کیمیاوی از سوی القاعده دستیاب �گردیده است 
توجه جها�ی و کمک های سر سام آوری که از طرف جامعه جها�ی صورت گرفت آ�قدر درشبکه 

تصادی و قگرفتار است که هر گز منیتوا�د در مسایل  مهسا�ی افساد داخلی و خارجی و فقر 
اجتماعی حتی با کشور های مهسایه خود برابر باشد چه رسد که برای امریکا و جامعه جها�ی 

اگر این تصور وجود داشته باشد امید است که رهربی . خطری از جا�ب آهنا متصور باشد 
  .   شروع کند �ه از کشور  فقیری �ظیر افغا�ستان جدید امریکا آ�را از �قطۀ درست و مناسب آن

  
واما خیزش یکباره و زود گذر آما دیر پای طالبان در افغا�ستان ویران از جنگ ، سال   
چندی آهنا را .  بود که سیاست گزاران ایاالت متحده امریکا را جبا�ب خود خوا�د 1990

او . افغا�ستان و آسیای میا�ه میخوا�د امحد رشید حتلیلگر پاکستا�ی عاملین  بازیهای �فت در 
میگفت طالبان قویًا از سوی عربستان سعودی کمک مالی میشد�د و از طرف سازمان امنیت 
پاکستان �یروی اصلی پس پرده  پیروزی طالبان در افغا�ستان اسیر در چنگال خدایان جنگ بود ، 

در بین ساهلای «: رشید می �ویسد .که بر عالوه ایاالت متحده �یز طالبان را پشتیبا�ی میکرد 
، ایاالت متحده امریکا بوسیله متحدا�ش  یعنی پاکستان و عربستان سعودی  از 1994-1996

و دلیل  کمک امریکا هوا داری  طالبان  از غرب و دمشنی آن با شیعیان . طالبان محایت سیاسی کرد 
کائیان �یز  درست از آب در �یا مد  چرا که  واما دیده شد که این طرز بینش امری134». ایران میباشد 

مهان طالبا�ی که خباطر دمشنی از ایران . در هر برحۀ از زمان مفکوره ها و اهداف تغیر میکند 
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محایت امریکا را با خود داشت امروزایران برای مهان طالبان در استان های هلمند فراه و �یمروز 
  .اسلحه و تدارکات جنگی را آماده میسازد 

از مجله ساهلای بود که طالبان و ایاالت متحده 1998-1994باوجود این ساهلای  
توماس گویرت ، رئیس مرکز پژوهش در باره . امریکا با هم روابط تنگاتنگ سیاسی داشتند 

افغا�ستان و از اعضای هیتات علمی دا�شگاه �رباسکا ، از مشاوران کلیدی شرکت �فتی 
 ملیون دالر کمک  رمسی از 60گ  افغا�ستان و پس از آن  مرکز گویرت، درباره جن.  بود 135یو�یکال

هرچند هزینه . در باره افغا�ستان و پاکستان دریافت کرد " آموزشی "دولت فدرال  برای بر�امه های 
تامین میشد ، در واقع " آژا�س وزارت خارجه برای توسعه جها�ی"کار های گویرت از کا�ال 

بر�امه آموزشی   گویرت مشتمل بر تبلیغات پرسرو صدادر . مان سیا بود پشتیبان این مرکز ساز
مورد اسالم گرایی و از آن مجله هتیه کتب کودکان که در آن مشارش با مشردن تعداد سربازان 
روسی کشته شده و افزودن مشار کالشینکف ها ، در پوشش افکار طالبا�ی و تعالیم مذهبی به اهنا 

طالبان چنان شیفته این کتاهبای ا�تشار شده از سوی گویرت .است آموخته میشد فاش شده 
و منایندگا�ی از طالبان به  ایاالت متحده  حتت . شد�د  که آن کتاب های آموزشی را بکار بستند 

 مشاری از هیئات  القاعده �یز با طالبان 1999مهین  بر�امه سفر های متعددی داشتند که در سال 
گویرت خود گفته است که آهنا مذهبیون معمولی ای بیش . بود�د در این سفر ها مهراه 

 کتاهبای آموزشی گویرت که به سرمایه سیاه آماده 2001در پی اشغال افغا�ستان در سال .�بود�د
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شده بود و طالبان در مدرسه ها از آن استفاده میکرد�د که پر از آموزه های جهاد بود از طرف 
  .   چیده شدامریکائیان  از افغا�ستان بر

ولی حاال �ظریات متفاوتی در مورد حتی موجودیت آینده افغا�ستان از سوی رسا�ه ها تعقید 
احیا و باز توا�ی  " بنام"  پیمان ملی" عنوا�ی از" �وای آزادی جاودان" میگردد �شریه ا�رت�یتی 

  :رده است دارد که دو سناریو یا الرت�تیو را پیش کش ک" اسرتاتیژی امریکا در افغا�ستان

  دولت های پاکستان و افغا�ستان و ظهور) هرچند اعالم �اشده( تضعیف و جتزیه :سناریوی اول« 
   امارت اسالمی طالبان حتت �ام» پشتو�ستان اسالمی«  واحد سیاسی جدید 

  
 طالبان و گروه های   تقویت دولت های پاکستان و افغا�ستان از طریق سرکوب:سناریوی دوم

هببود روابط فیمابین دولتین افغا�ستان و پاکستان، شناخت خط  تندرو هوادارشان در پاکستان، 
ای افغا�ستان و پاکستان، تقویت مهکاری ه دیور�د از جا�ب افغا�ستان بعنوان سرحد بین املللی بین 

  میا�ه اقتصادی منطقه ای و ایفای �قش افغا�ستان بعنوان پیو�دگاه آسیای جنوبی و آسیای 
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  احیاء و بازتوا�ی سیاست امریکا

ائتالف امریکا با جنگساالران در سال . ن بربدامریکا سعی کرد تا جنگ در افغا�ستان را ارزا" 
اینک مردم افغا�ستان از سرعت ا�دک بازسازی، . زیر سوال برد  اقتدار دولت افغان را 2001

�اراضی هستند به حدی که خطر  �اکارآیی دولت و فساد آن و �بود حاکمیت قا�ون به شدت 
کمک  ا باید دولت افغا�ستان را دولت امریک. روگردا�ی شان از دولت کرزی بسیار جدی است

   ."بیشرت مناید

طالبان بیشرت یک هتدید سیاسی و ایدیولوژیک درازمدت علیه دولت افغا�ستان هستند تا یک خطر " 
فقط افغاهنا، و�ه غربی ها، می . با وسایل �ظامی شکست داده منی شو�د طالبان صرفا . کوتاه مدت

 و فقط از  افغاهنا را قا�ع بسازد تا فقط امریکا باید . توا�ند طالبان را بطور قاطع شکست دهند
   ." دربرگیر�ده منافع درازمدت شان می توا�د تأمین گردد ملی کهطریق یک دولت دموکراتیک
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در . امریکا باید تیم های والیتی پی آر تی را بیشرت ساخته و مامورین افغان را در آن ها جاجبا مناید" 
   . " ا�ستان را برای تأمین امنیت و حاکمیت �ظم و قا�ون افزایش دهدافغ عین حال ظرفیت دولت 

آملان که مسئولیت ایجاد پلیس ملی افغا�ستان را داشت به اشتباه صرفا می خواست یک قوای " 
درحالیکه باید ترکیبی از پلیس شبه �ظامی و قوای حملی را در چوکات  استا�دار پلیس ایجاد مناید، 

�یروی پلیس افغا�ستان را بگیرد و ضمن   امریکا باید مسئولیت مستقیم ایجاد .پلیس جتهیز میکرد
   "  هزار هدف فعلی بیشرت بسازد82هببود کیفیت آموزش ها تعداد پلیس را از رقم 

 هزار �فر تقویت 150 هزار پرسو�ل دارد باید به ظرفیت 36  ارتش ملی افغا�ستان که فعال" 
 دالری هر 4000اها�ه به هر سرباز در مقایسه با خمارج روزا�ه م  دالری 70معاش فعلی . گردد

   ."سرباز �اتو بسیار �اچیز است

در مورد مواد خمدر واشنگنت باید در قدم اول جتارت غیرقا�و�ی و قاچاق آ�را ضربه بز�د "
ر حتت فشار قرار دهد تا اجازهء مسپاشی مزارع کوکنار خمصوصا د و در قدم بعدی دولت افغان را 

   ."مناطق خشخاش خیز جنوب صادر مناید
  
  

  رد کردن توافقات صلح با رهربان طالبان و سایر رهربان شورشی
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 سپتمرب اعالم کرد که حاضر است طالبان را در دولت خود شامل 29 کرزی در رئیس مجهور
افراطی شان طالبان از ایدیولوژی » ا�کار علنی و عامه«مبتنی بر  اما هرگو�ه توافقات باید . سازد

و در رسا�ه ها ارتباطات شان را با طالبان  و حمکومیت ارتباطات شان با القاعده بوده و بطور علنی 
و یا هرکسی که  هیچگو�ه معاملهء صلحی �باید با مال عمر و سایر رهربان طراز اول . خامته دهند

   . مرتکب دسیسه های تروریستی شده باشد؛ صورت گیرد

   . مل پاکستان علیه طالبان را تشویق و ترغیب منایدامریکا باید شدت ع

امریکا باید هند و پاکستان را تشویق مناید تا در مورد افغا�ستان مستقیمًا با یکدیگر وارد مذاکره 
   .اقتصادی منطقه ای را مشرتکًا به پیش برب�د گرد�د و ابتکارات سیاسی و 

ر افغا�ستان را کاهش دهد، زیرا امریکا مودل پاکستان �باید از امریکا توقع کند تا �قش هند د
. یک عنصر مثبت تاثیر گذار در توسعهء افغا�ستان می دا�د دموکراسی پلورالیستیک هند را 

  .هند را تشویق مناید -پاکستان-امریکا باید مهکاریهای اقتصادی سه جا�بهء افغا�ستان
    :سپس �شریه مذکور اینطور �تیجه گیری میکند

   : �تیجه 

حتکیم یک افغا�ستان با ثبات که از تاثیرات طالبان و ایدیولوژی افراطی شان آزاد باشد، پرهزینه و 
بکارگیری اسرتاتیژی یکپارچه در ساحات سیاسی، �ظامی واقتصادی  زمان بر بوده که �یازمند 
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 که توسط طالبان 9/11قبل از  اما هبیچوجه، برگشت افغا�ستان به وضعیت . می باشد
برای این منظور، امریکا باید بر مقاومت . ار القاعده کنرتول می شد، امکان پذیر �یستدوستد

شکسنت مقاومت پاکستان درین مورد . پاکستا�ی ها در مورد �قش طالبان در افغا�ستان غلبه کند 
پاکستان از طریق -زیرکا�ه است تا مهکاری های فیمابین افغا�ستان �یازمند بکار گیری دپلماسی 

  . سیاسی هببود یابد ایش ارتباطات جتارتی و اقتصادی و تالشهای مشرتک افز

از �تایج مفکوره های فوق این �تیجه بدست می آید که �ه دولت افغا�ستان کارایی و پوتا�شیل   
اجرایی مدیریتی خود را  منحیث جمری عمومی امور تفویض شده توسط قا�ون اساسی را در کشور  

و متحدا�ش بشمول  سازمان ملل متحد خواسته  ا�د صادقا�ه در راه  ثبات این دارد و �ه هم امریکا 
  )و مثال پاکستان �یز مشابه به  پاکستان  و قدس میباشد (کشور گامهای مؤثری  بردار�د

  
  

  :واما پاکستان   
 کشوری  دارای تاریخ مشرتک با افغا�ستان و هندوستان که حاکمیت سلطه جوی برتا�وی  

ا�ستان و �یمی دیگر از هندوستان را از بد�ه اصلی آن  جدا ساخته  و یک کشور �یمی از افغ
جدیدی را بنام پاکستان بوجود آورد�د که یک قسمت آن تا قسمت دیگر آن بیشرت از دوهزار مایل 

این دولت سازی مزورا�ه مهزمان با آغاز و . فاصله داشت یعنی از بنگال شرقی تا پنجاب و سند
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اگر قرار بر این می بود که  یک . عول اسرائیل در یک مقطع معین  زما�ی  جعل شد تشکیل  دولت جم
کشوری با هویت اسالمی از سرزمین هند  بریتا�وی جدا ساخته میشد تا هویت مسلما�ان در آن 
حفظ میبود ضرورت بر این �بود  تا پاکستا�ی تشکیل میشد  زیرا در آن زمان  کشور افغا�ستان که در 

 هند بریتا�وی تا حباالوجود خود را پایدار �گهداشته است که برخوردار از ارزش های جماورت
واالی دین مقدس اسالم �یز  میباشد و خباطر حفظ این ارزشهای  دینی و فرهنگی شان با مهلک 
ترین ارتش جهان یعنی قشون سرخ که برای �ابودی فرهنگ شان آمده بود�د از اثر قربا�ی سه �سل جنگ 

را خامته خبشید�د که هنوز هم از اثرات منفی آن که توسط پاکستا�ی ها از آدرس اسالم امحال سرد 
عالوه بر آن ادعای مالکیت بر )  افغا�ستان (این کشور . میشود در کشمکش و ستیز قرار دار�د 

کشمیر تا جهلم که از امالکات افغا�ستان حمسوب میشود که تاریخ معاصر گواه آن است ، تا 
ضرور بود تا کشور ا�گلیس حق خود . د و خط �ام هناد دیور�د مربوط به افغا�ستان میشود سرح

ولی اینکار را �کرد �تیجه در . ارادیت اقوام  افغا�ی را  در کسوت  افغا�ی آن مد �ظر می گرفت
طی شصت سال از عمر پاکستان مهه اش در لباس حکومت های �ظامی و �زاع و جنگ با 

پاکستان از بد�ه بنگال شرقی که قبال �یز اتصالی �داشت  جدا شد و .  شد مهسایگان  سپری
چندین مراتبه با هندوستان داخل کار زار شد که ماحصل آن قتل و کشتار و ترورو بی عفتی ز�ان در 

  .دوره جنگ با بناگال شرقی بود 
ا�گلیسی ها در زمان زمامداری شان در هند که سه صد سال بطول اجنامید در 
دارلطباعه  های هند یکسلسله کتب اسالمی را به �شر رسا�ید که در آن یک سلسله اسرائلیات را که 
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جعل  یهودیها که با مسلما�ان هند یکجا ز�دگی داشتند میباشد داخل متون اسالمی ساختند که 
 در از اثر دخل مهین اسرائیلیات جعل شده. تاریخ معاصر افغا�ستان این موضوع را تأئید میکند 

متون  اسالمی پاکستان است که طالبان چه در داخل پاکستان و چه در افغا�ستان و جا های 
دیگر به قتل و غارت و خو�ریزیهای که هرگزبه اسالم  و قرآن ربطی �دارد، آن را جواز دا�سته و 

در محالت ز�ان ، کودکان ، جوا�ان را بدون حماکمه و عدل اسالمی سر میرب�د و . به آن پرداخته ا�د 
ا�تحاری سازمان داده شده و میراث ما�ده از صهیو�ست ها خود و مردمان بیشماری را که هرگز 
آهنا را منیشناسند و کدام پیو�د �ظامی و سیاسی  �یز با آهنا �دار�د �ا شناخته بر روی جاده ها قتل و 

سالم خواستار آن کشتار و معیوب میگردا�ند و این چیزیست که صهیو�ست ها قبال در دایره ا
بود�د تا توسط اینگو�ه اعمال جهان اسالم را بد �ام و ثبات حکومت های اسالمی را خدشه دار و 

  . پای اجا�ب و  خارجی ها را برای دست ا�دازی و توطئه مهواره وسعت و کارآیی خبشند 
ت داری امروز قسمیکه دیده میشود در افغا�ستان ما�ند سایر ارکاهنا از قبیل مدیریت دول

دهکده های ما توسط قوای کمک به صلح مبباران می شو�د بدون . سامل و صلح واقعی وجود  �دارد 
و این در حالیست که کارواهنای مسلح طالبان .ا�که جرم و گناهی را مرتکب شده باشند 

ند بدون میتوا�ند به راحتی ساز و برگ �ظامی خود را از آ�سوی خط �ام هناد دیور�د تا بادغیس  برسا�
هر روز صد ها دسیسه خباطر بربادی این وطن و دور ساخنت  . اینکه کسی بتوا�د ما�ع شان گردد

اقوام آن از مهدگر که کم از کم از سه صد سال باهم یکجا زیست دار�د و دارای خویشاو�دی و 
 امروز .�زدیکیهای تباری �یز میباشند از اولویت های کسا�یست که در این کشور اقتدار دار�د 
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خارجیان بر اریکه واقعی قدرت در افغا�ستان  تکیه دار�د  به قسمیکه کوچکرتین فعلی بدون  
تصویب و قبولداشت آهنا منیتوا�د در اجرا در آید، خمصوصًا امریکا بیش از هر کشور دیگری در 

 ما در پژوهه خود زما�یکه  قدس شریف را ا�گلیسیها ترک می. کشورما دارای �فوذ هستند 
یهودی را پس گفتند امور آن را به امریکائیان واگذاشت که امریکائیان در �تیجه یک و �یم ملیون 

 و  پردایش به استوره هالوکاست در منطقه قدس شریف جا جباه ساخاتند از ختم جنگ جها�ی دوم
ئیل به که شوروی و امریکا �یز از اولین کشور های بود�د که رژیم اشغالگر قدس رابنام دولت اسرا

  .رمسیت شناختند 
حاال از دیر وقت است که در تلویزیوهنای که از سوی پشتوهنا کار گردا�ی و �شرات میشود  

�کند که ما را امریکا .  واژه های بنام  لوی پکتیا ، لوی �نگرهار ، لوی قند هار شنیده میشود 
ت �ساز�د مها�ند آ�چیزی دست بسته به پاکستان و یا بنام کدام کشور دیگر و اقوام دیگر پیوس

  .که در باال حتت ویریا�ت یک از قول �شریه  �وای آزادی جاودان آوردیم 
   

این جمموعه که در بیست قسمت ترتیب و هتیه گردیده است در سایت ا�رت 
 اریایی ا�تشار یافته است اکنون بقسم یک کتاب ترتیب و بدست �www.ariaye.comیتی

  .رس قرار میگرد
  سیدیعبدالواحد 
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