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  ۱۰/۰۵/۲۰۱۴                    دوکتور محمداکبر یوسفی

 

 دوران "جنگ سرد" و اثرات آن بر افغانستان!
 (هشتم)قسمت 

 

امنیت و همکاری  اروپا" و هم چنان، در قسمت هفتم از موقف کشورهای "بالک شرق" در رابطه با "کنفرانس  
مشی جدید، ایاالت متحدۀ امریکا، تذکر بعمل آمد. بعنوان تکرار احسن، بار دیگر، مشی جدید حکومت "کارتر" را 
از نظر می گذرانیم، که در تحت شعار "حقوق بشر"، مجلۀ "شپیگل" این حرکت را "حرکت صلیبی کارتر" برای 

قسمت قبلی هم  حقوق بشر" یاد کرده است. در
چنان از سیاست "تشنج زدائی"،"جمهوری اتحادی 
آلمان" در زمان حکومت "ویلی براندت" و "اتحاد 

بریژنف" یاد لیونید شوروی"، در زمان رهبری "
 شده است.

 

در رابطه با سیاست جدید کارتر، در قسمت باالئی 
؟" و ختم تشنج زدائیتصویر "کارتر" می نویسد: "

"جنگ صلیبی کارتر" برای در سمت چپ عکس: 
"حقوق بشر" و در پشتی مجله، با عکس های 
"شمیدت" و "هونیکر"، رهبران دو دولت آلمان در 
"هیلسنکی"، "معاملۀ میلیارد ها"، دیده می شود. 
نتایج "هیلسنکی"، بعد از شکست، ایاالت متحدۀ 

 امریکا، در ویتنام و هند چین، حاصل شده است.
 

جنگ سرد"، همه کشور ها، از کوچک تا بزرگ در همه قاره ها، به یک اندازه، "ه در فضای قابل یادآوری است، ک
 هم چنان تحت تأثیر این "سیاست"، و در نقشۀ رقابت ها و مقابله ها، قرار نداشته اند، از جانب دیگر، درین فضا،

"جنگ دوم  جریانه است، در تنها و تنها، موضوعات "آیدیالوژیک" مطرح نبوده است. طوری که بار ها گفته شد
جهانی"، قسمت وسط اروپا و شرق آن، بشمول "اتحاد شوروی" ویرانی های بس عظیم و بیشتر دیده است. برتری 

تخنیکی"، در غرب و بخصوص در ایاالت متحده، که در آن  –های "اقتصادی" و "پیشرفت های خاص علمی 
از جنگ بیرون آمد و این حالت، توأم با مؤفقیت های نظامی، جنگ، شهر ها و سرزمین آن، تقریباً صدمه نا دیده 

آنکشور را در صدر رهبری کشور های غربی قرار داد. این وضعیت فضایی را بوجو آورد، که "ایاالت متحدۀ 
امریکا"، بطور نمونه، بحیث قدرت رهبری کنندۀ "بالک غرب"، برای تحکیم مواضع برتری، تصمیم گرفت، تا 

هاو" آنکشور را، بر کشور های غیر از "اتحاد غربی" ممنوع  –معینی" از تولیدات و هم "نو  منجمله، "لیست
 اعالن نماید. 

 

بناًء کشور های شرقی و همه کشور های "رو به انکشاف"، تازه به استقالل رسیده که در ضدیت با "امپریالیزم"  
ی تخنیکی بوده اند، ازین گونه معلومات و خرید و"استعمار نو"، قرار داشته اند و سخت محتاج کمک های اقتصاد

چنین تولیدات محروم بوده اند. البته قابل توجه است، که افغانستان در طی مدت ده های طوالنی، بعد از "جنگ دوم 
" جهانی، در گروپ کشور های "کمترین انکشاف یافته" قرار داشته است. درین "کتگوری" کشور ها، که به نام 

ور" کمترین انکشاف یافته، که سخت نیازمند انکشاف بوده  است، و از سمت پائین در قطار "پنج" کش 24"گروپ 
تا "هفت" کشور کمترین انکشاف یافته، قرار داشته است. این کشور ها، در مناسبات بین المللی، نقش مهم نداشته، 

 طر جدی نمی نموده است. هیچ کشور و قدرت مهم جهان، از این کشور ها، بشمول افغانستان، احساس خ
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آنچه در پهلوی تشدید مسابقات "تسلیحاتی"، بین دو قدرت بزرگ در جهان "دو قطبی" آنوقت، در امر "حفظ صلح"، 
نقش مهم ایفاء نموده است، یکی هم ابتکارات برای "تشنج زدائی" محسوب می گردد، که زمینه های رابطه بین 

 وت یا مختلف را ممکن می ساخته است.کشور های دارای سیستم های سیاسی متفا
 

افغانستان، که در مجاورت با "اتحاد شوروی" قرار داشته است، از سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، الی "سقوط  
سلطنت" از سیاست "همزیستی مسالمت آمیز"، بین سیستم 
های مختلف، استفادۀ معقول نموده است. سیاست "تشنج 
زدائی"، طوری که قبالً ذکر یافته است، از جانب "بالک 

راه افتاده است. در تصویر فوق که جریان شرق" به 
امضاء توافقنامۀ "هیلسنکی"، روی آن دیده می شود، 

م(، ۱۹۷۵رهبران دو دولت آنزمان آلمان )در اول آگست 
نشان می دهد، که در فرصت امضاء سند دیده می شوند. 
این تقرب، در بهبود مناسبات بین دولت ها در اروپا، 

آلمان" و "جمهوری بخصوص بین "جمهوری اتحادی 
 دیموکراتیک آلمان" نقش اساسی ایفاء نموده است.

 

همه می دانند، که در مقطع زمانی "فضای جنگ سرد" و در اوج مسابقات تسلیحاتی، حد اعظمی سالح های کشتار 
یگر جمعی در مرکز "اروپا" و آنهم، اکثریت آن سالح های خطرناک و تباه کننده، در خاک "آلمان" در برابر همد

قرار داشته است. برای رهبران آلمان در هر دو جانب، مفهوم بوده است، که در صورت درگیری یک جنگ دیگر، 
نابودی کشور آنها، در قدم اول حتمی شمرده می شده است. نقش سیاستمداران عاقل و دور اندیش آنزمان این کشور 

 ت داده است.ها، در هر دو جانب، این قاره را از افروختن آتش هستوی نجا
 

این "مشی کارتر" از همان آغاز، برای "بالک شرق" و رژیم های چپ یا "کمونیستی"، بشمول "جمهوری مردم 
چین"، بعنوان سیاست "مزاحمت" شناخته شده است، در همه سالها و در همه "دیدار ها" در مناسبات رسمی بین 

هبی"، از طرف "قدرت های غربی"، به زبان "شرق و غرب"، در مطابقت و مشابهت، با یک جزء "عبادت مذ
آورده می شده است، اما منافع "اقتصادی" توانسته است، در مقایسه با این خواسته، برتری خود را حفظ نماید. 
درینجا، توسعه و تعمیق مناسبات "غرب" با "جمهوری مردم چین"، به عنوان نمونه یاد می گردد، علی الرغم اینکه 

زب کمونیست چین"، به مثابۀ "حزب حاکم"، تغییرات کیفی زیاد، در جهت مطالبات غرب، در موقف رهبری "ح
شده است، اما در ساحۀ همکاری های اقتصادی، و علمی تخنیکی وسعت و عمق بیشتر به مشاهده رسیده ه مشاهده ن

 است.
 

مراجعه  ۱۱/۰۴/۱۹۷۷رخ برای ارائۀ معلومات بیشتر در بارۀ این مشی، به عنوان اختصاصی مجلۀ "شپیگل" مؤ
عدالت در یک دنیای می نمائیم که می نویسد: "

". در سطر های قبل از گزارش، هیأت تحریر، گناهکار
 مختصراً چنین می نویسد:

 

جیمی کارتر"، که تا هنوز سه ماه کامل از ادارۀ »" 
او تکمیل نشده است، بطورغیر منتظره، علیه اتحاد 

خته است. "حرکت شوروی، آتشبازی را شعله ور سا
صلیبی برای حفظ حقوق بشر" را که او به راه انداخته 

شوروی به عنوان  -است، می تواند از جانب سیستم 
تهدید در برابر موجودیت آن، تلقی شود و دیپلوماسی 
سخت، در بخش تخفیف تسلیحات با "مسکو" را ناکام 
و هم میوۀ منتظره از سیاست تشنج زدائی را، نا بود 

 «سازد.
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در عکس العمل به مقابل، موضعگیری و سیاست "کارتر"، "بریژنف"، در نقش رئیس دولت، اولین سفر را به 
پاریس انجام می دهد. در رابطه با مسئلۀ "حقوق بشر"، مطابق طرح "کارتر"، "جیسکارد" در مقابل "شوروی" 

ه است. "بریژنف"، به رقیب عمدۀ مطرح نموده است، لیکن در سیاست داخلی، "جیسکارد"، ناکامی را تحمل نمود
 "جیسکارد"، شاروال "پاریس"، "شیرک"، از طریق انجام دیدار در"شورای شهری"، ادای احترام نموده است. 

 

م، می نویسد که "بریژنف" وزنۀ ۱۹۷۷سال  ۲۷در عکس العمل، به مقابل طرح های "کارتر"، شپیگل در شمارۀ 
است. "پراودا"، در مورد سفر رسمی به پاریس، از "استقبال گرم"  "مقابل" را در "پاریس"، جست جو نموده

من نا آرام مهمان دولتی "بریژنف" و میزبان، "جیسکارد": "»گزارش داده است. "در پایان این عکس نشان می دهد:
 جملۀ که "من نا آرام هستم"، از پایان عکس ترجمه شده است، از زبان "بریژنف" حکایت شده است."« هستم

 

"جیمی کارتر"، عالوه بر "جنگ صلیبی، بخاطر حقوق بشر" در بخش تسلیحات نیز، اقداماتی هم داشته است. 
، به پاریس، مظاهرات ضد شوروی، صورت گرفته است، و  «بریژنف»گزارشات می رساند، که حین سفر رسمی 

شوروی"، بوده است، بیرق م، که در عین زمان، مصادف با "شصتمین سالگرد"، در "سیستم ۱۹۷۷در همان سال 
های "سرخ" نیز به آتش زده شده است. بر طبق گزارش "شپیگل"، گفته می شود که رهبران "کمونیست" فرانسه، 
عکس العمل های اعتراضی هم نشان، داده اند. شپیگل هم چنان گزارش می دهد، که " جنرال دو گول"، اتحاد 

اروپائی فرانسه" شمرده است. او در آنزمان مصروف فاصله م، بحیث "مهمترین شریک ۱۹۶۶شوروی را در سال 
 گیری از "ایاالت متحده" بوده است، چنانچه در آن سالها، "ناتو" را  نیز ترک نموده است.

 

در هر دیدار رسمی بعد از آن، بین کشور های "شرق و غرب"، تأکید بر تذکرات مراعات "حقوق بشر"، از جانب 
، جزء صحبت ها بوده است. دهه های طوالنی، مناقشات بر تعبیر و تعریف "حقوق بشر" هیأت های عالیرتبۀ غربی

جریان داشته است. جانب "شرق"، "حق 
کار" را مقدم می شمرده اند، جانب 
غرب، بخصوص رهبران حزب 

آزادی دیموکرات مسیحی آلمان، شعار "
" را بیشتر به زبان به جای سوسیالیزم

 می آورده اند.
 

اه بعد از آن، درست به تأریخ قریب دو م
م، "شپیگل" در گزارش ۱۹۷۷"جون"  ۶

آن، در ارتباط با "روح قرارداد 
نه پیروز "هیلسنکی"، که گفته شده بود: 

تصاویر سال  ،."و نه مغلوب وجود دارد
م، در ۱۹۷۷م را با نتأیج کنفرانس ۱۹۷۵

 ، منتشر می سازد.«بلگراد، کشور عضو، جنبش عدم انسالک»
 

هیأت های حکومات در "کنفرانس امنیت و همکاری اروپا" در »سطر اول پایان تصوی می خوانیم: )در 
*: "تمام کار بیهوده است، هر گاه یکی و یا جانب دیگر، بلگراد.( )* "شمیدت"، "هونیکر"، ۱۹۷۵"هیلسنکی" 

، پائین تصویر فوق، که قبالً نیز "فورد"، "کرایسکی"، "تیندمنز"، ..."( در متن پائینتر از جملۀ کوتاه با خط درشت
، تقدیم گردیده است، می خوانیم: ) "برای "بریژنف"، ."نه پیروز و نه مغلوب وجود دارد"ترجمۀ آن، بدین متن: "

"دوسیۀ نهایی هیلسنکی" به عنوان یک "توافق معقول" شمرده شده است. اما باز هم "روح هیلسنکی"، به دیگر 
بخشیده است، تا به فعالیت های کسب حقوق مردم بپردازند: فیصله های " کنفرانس  اندیشان بالک "شوروی" جرأت

م(، ۱۹۷۷جون ) ۱۵امنیت و همکاری اروپا"، برای شرق، به یک بار مزاحمت مبدل گردیده است. وقتی به تأریخ 
د یافت، و یا شرق در بلگراد، کنفرانس متعاقب صورت گیرد، باید نشان دهد، که آیا سیاست "هیلسنکی" ادامه خواه

 و غرب در یک مقابلۀ جدید دیگر، درگیر خواهند گردید".(
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م، از نا آرامی ها در "بالک شرق" در مطبوعات غربی گزارش می یابد. از جانب دیگر، اتحاد ۱۹۷۷در آغاز سال 
م، از شصتمین "سالگرد" انقالب، آنکشور، تجلیل به عمل می آورد. در "بیالنس سیاست ۱۹۷۷شوروی در سال 

خارجی"، خود را از هر طرف، در 
برابر حوادث، تنها و تحت ضربه، 

با » دیده است. "شپیگل" می نویسد: 
هیچ یک از قدرت های مهم امروز، 
روس ها، متحد ندارند. سیاست شرق 

ست. برای میانۀ آنها، ناکام گردیده ا
اشتباهات دستگاه دیپلوماتیک آن، 
"کریملن"، یک "گنهکار" یافته 
است، و آن عبارت از "آلمان ها" 

 .«اند
 

ۀ اقدامات وسیع "کارتر" در بسلسل
بخش "مسابقات" تسلیحاتی، بشمول 
"بم نیوترون" و غیره، که ستون مهم 
قدرت نمایی در بخش مشی "جنگ 
سرد"، محسوب می گردیده است، 

این مطلب، هم چنان در مناسبات بین قدرت های رقیب بزرگ وقت، توجه عامه را به خود جلب نموده است:  نشر
"کارتر پروگرام بمب افگن ها را متوقف ساخته است". در سطر اول پایان تصویر، هیأت تحریر "شپیگل" می 

 نویسد:
 

"کارک" بوتل ها، دور ساخته می شود..." "، مجهز باراکت های  "کروز": "در مسکو ۵۲ –بمب انداز" " بی )»  
بعد در سطر قبلی می بینیم، "کارتر پروگرام بمب افگن ها را متوقف ساخته است". ( متن بعدی پایان تصویر 
باالیی: )" دوازده سال طوالنی، انجینر های امریکایی، بر پروگرام انکشاف، بمب افگن های "ماورای سرعت 

کالسیک" را، تعویض می نمود، مصروف بوده اند. هفتۀ قبل رئیس جمهور  ۵۲ –ی "، که باید "ب۱ –صوت"، "بی 
" را با راکت های ۵۲ –ایاالت متحده، این پروژۀ بمب افگن را متوقف ساخته است. در عوض او می خواهد، "بی 

دید شکست (، با این اقدام، تحت تهSalt"کروز"، مجهز سازد، یک سالح "معجزۀ" امریکایی. مذاکرات "سالت" )
 قرار گرفته است.(

  

م می نویسد که در پایان ۱۹۷۷در مقدمۀ مطلب، طبق معمول، "شپیگل" در رابطه با موقف "بریژنف"، در سال 
 تصویر نیز تکراراً تحریر گردیده است:

 

در  برای بریژنف، توافقنامۀ هیلسنکی، یک "توافقنامۀ معقول" بوده است اما "روح هیلسنکی"، برای مخالفین» 
"بالک شوروی"، جرأت بخشیده است، تا به فعالیت های جدید حقوقی مردم مبادرت ورزند: فیصلۀ کنفرانس امنیت 

و همکاری اروپا، برای شرق به 
مثابۀ مزاحمت نقش خود را برمال 

 ۱۵ساخته است. وقتی به تأریخ 
جون، در "بلگراد" کنفرانس بعدی 
تدویر یابد، باید هویدا گردد، که آیا 

است "هیلسنکی" ادامه یافته می سی
تواند یا شرق و غرب در یک "مقابلۀ 

بین  یکدیگر، روبرو خواهند  "،جدید
 .«شد
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حال بطور مختصر بار دیگر به اوضاع شرق میانه نظر می اندازیم، که با اقدام ناگهانی سفر "انور سادات"، به 
د داشته است و "شپیگل"، که قبالً نیز تذکار یافته "اسرائیل"، تشنجات و انشعابات جدیدی هم در جهان عرب با خو

 است، سیاست "شوروی" را، به ارتباط این حوادث نیز ناکام خوانده است.  
 

( درحال ایراد بیانیه ۱۹۷۰سپتمبر  ۲۸)تصویر اول بعدی: "سادات" را در پهلوی "جمال عبدالناصر")تأریخ وفات: 
نشان می دهد. از او بعنوان 

اه "ناصر" یاد همکار و همر
می کند(، اما در گزارش 

م، "شپیگل" ۱۹۷۷بعدی سال 
در بارۀ وضعیت می 
نویسد:"عملی نیست..." در 
مقابل سران عرب، که زمانی، 
با "جمال ناصر" همراه بوده 
اند، در سمت چپ، سران 
عرب را در "تریپولی" نشان 

ی در درین مقطع زمان می دهد، که بر ضد "سادات" گردهم آمده بودند.
اوضاع "شرق میانه"، بعد از سفر " انور سادات" به "اسرائیل"، باعث 
تحریک خشم و اختالفات علیه مصر "سادات" نیز گردیده است. آنها درست، 

م، در "تریپولی"، پایتخت لیبیا" تشکیل جلسه می ۱۹۷۷"دسمبر"  ۵به تأریخ 
پس گوش "مشت بر دهند، تصامیم این جلسه، را "شپیگل"، به عنوان یک 

 ست.ا" دانسته سادات
 

تصاویر پهلوی هم، که در سمت راست، جمال عبدالناصر را با انور سادات 
نشان می دهد، همه در زمان ریاست جمهوری ناصر در جنگ های قبلی، 
متحدین مصر و رهبر "ناسیونالیستی" آن شمرده می شده اند. )عکس ها از 

عبدالناصر"، مؤسسین  سالهای متفاوت است( "انور سادات" و "جمال
م، در ۱۹۵۲"اتحادیۀ مخفی افسران آزاد" بوده اند، که بعد از کودتای 

، با "ناصر"، ۱۹۶۵مقامات عالی دولتی نقش داشته اند،  در تصویر سال 
م، ۱۹۶۴در زمان سوگند، به حیث رئیس پارلمان و در عکس بعدی در سال 

"خروسچف"، دیده می هر دو در مراسم افتتاح "پروژۀ "بند اسوان"، با 
شوند، که مصروف پُر ساختن کاسۀ بند اسوان بوده اند. در آنزمان در مقام 

 معاون رئیس جمهور ایفاء وظیفه می نموده است.
 

سادات "پیوند های قبلی" مصر را ، بتدریج با "اتحاد شوروی" بعد از سال 
م برندۀ ۱۹۷۸م منحل می سازد. مشترکاً با "میناخیم بیگین"، در سال ۱۹۷۳

ً در سال  م، قرارداد "صلح" ۱۹۷۹"جائزۀ نوبل" شناخته می شود. متعاقبا
 مصر و اسرائیل، به امضاء می رسد. 

 

، که یک تعدادی از سران عرب، اشتراک داشته در جریان جلسۀ "تریپولی"
اند، بر اساس گزارش "شپیگل" از مظاهرات اعراب در "تریپولی"، در 
نزدیکی محل کنفرانس نیز تذکر رفته است، از شعار های "تند" و "جنگ 
طلبانۀ" مظاهره کنندگان هم راپور می دهد. درین گردهم آئی، "معمر 

ظامی، بر تن داشته است، از دیگر هم قذافی"، که بطور نمایشی لباس ن
نظران خود، جهت تشکیل "جبهۀ ضد سادات" دعوت بعمل آورده است. در 

جمله، از روئسای دول، مانند "اسد" از سوریه، "بومیدین" از الجزایر، و هم چنان از "عراق"، "یمن جنوبی" و 
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ا افراد "افراطی"، دشمن درجه یک گروپ های فلسطینی دعوت بعمل آورده است. درین جلسه "سادات مصر" ر
مشت پس کلگی یا پس گوش برای عرب خوانده اند. در پایان تصویر هم چنان می نویسد: "سران عرب در لیبیا: "

 ."سادات
 

در تصویر قبلی فوق "انور سادات" را در "یوروشلم" نشان می دهد. "شپیگل" در گزارش مفصل آن در بارۀ نقش 
 عرب"، از او سؤال مانند، "ویلی براندت عرب؟"، یاد می کند. "انور سادات" در "جهان 

 

با نظری به گذشتۀ تأریخی این کشور، می دانیم که او پس از مرگ، "جمال عبدالناصر"، درین مقام رسید و در 
گذشته، در جنگ های قبلی، از جانب "بالک شرق" حمایت می شد. بعداً تغییرات اساسی در مناسبات خارجی 

 جود آورده است.مصر، بو
 

برخالف مظاهره کنندگان و گروپ، 
،  "تریپولی"، مصری ها، طوری که "شپیگل"

، گزارش می دهد، با ۲۶/۱۲/۱۹۷۷به تأریخ 
حمل تصاویر "انور سادات"، حین بازگشت او 
از اسرائیل به مصر، با سازماندهی مظاهره، 
استقبال نموده اند. در همین شماره "انور 

ماهۀ  ۱۸سادات" از خاطرات دوران "زندان" 
خود حکایت نموده، در عین زمان از 

"قلب پر تپش ملت عرب" "مصر"، به عنوان 
 کند.یاد می  نیز

 

"شپیگل"، "انور سادات"، اظهار می دارد، که جوانب متقابل، در "آستانۀ" یک در صحبت های متعدد، منجمله با 
  "جنگ" جدید قرار داشته اند. با این اقدام او، مانع "جنگ" شده است.

درین تصویر ترکیبی، در یک طرف "راکت 
های ساخت شوروی را در خاک مصر" نشان 

دوم پایان تصویر راکت ها، می دهد. در سطر 
" در غلط و متجاوز"شپیگل" می نویسد: "

سمت راست، از جریان جنگ اکتوبر 
م، عکاسی شده، در سطر باالئی ۱۹۷۳

تصویر می خوانیم: "... در "سبات" حمله 
کنید*: مصر در جلایر عبور از کانال سویس 

م" )باز به یاد می آوریم، که در همین ۱۹۷۳
بل، رژیم سلطتی در سال قریب دو ماه ق

افغانستان سقوط داده شده است.( فراموش نه 
نمائیم که درین زمان، تجهیزات و اسلحۀ 
ً مشابه با افغانستان، از جانب  مصر را عمدتا
"شوروی" تهیه می شد. به عبارت دیگر، 
"زراد خانۀ آن، اسلحۀ ساخت شوروی بوده 

 است.(
 

ملل عرب"، قطب های مقابل یک دیگر را "ناسیونالیزم )چپ(" و اینرا هم نباید از نظر دور داشت، که در " 
"گروپ های مختلف بنیادگرائی )اسالمی("، تشکیل می داده است. در تحت نام "جنبش کمونیستی"، حلقات خیلی 

 ."مصری ها طور دیگر عمل می کننددر پایان تصویر هم چنان می نویسد: " ضعیف هم وجود داشته اند.
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از محتوای گزارشات، در قدم اول، چنین بر می آید، که حوادث کشور ما را،  از آغاز الی "هجوم قوای شوروی"، 
به عنوان یک حادثۀ داخلی می دیده اند. در برخی از منابع، موضوعات چون "اصالحات ارضی" و یا 

 "سوادآموزی" در نشرات آلمان، دیده می شد.  
 

م، با ۱۹۷۸اپریل  ۴ۀ" ثور در افغانستان، "شپیگل" به تأریخ قریب دو هفته قبل از "حادث
نشر تصویر "کارتر"، یک سلسله مسایلی را مطرح می سازد، که عالوه "پیشرفت" 
تخنیکی، که باعث "تشدید"، بیکاری نیز گردیده است، در کشور های غربی موضوع، 

"دالر" را برجسته ساخته،  مسابقات "تسلیحاتی"، "سالح نیوترونی"، " منع یورانیم" و سقوط
 از "کارتر"، به عنوان سیاستمدار با اعمال غیر قابل پیش بینی شده، یاد نموده است.

 

آنچه درین موضوع "جنگ سرد" قابل ذکر است، اینست، که در زیر سایۀ قدرت های 
متخاصم "بزرگ"، طوری که قبالً تذکار یافته است، همکاران منطقوی و به اصطالح قوت 

که وظایف تبلیغاتی و سایر وظایف "نیابتی" را، انجام می داده اند، شامل بوده اند. های 
درین مقابله ها، رژیم "پادشاهی ایران" و "عربستان سعود"، از جملۀ کشور های اسالمی، محسوب می گردند، که با 

 ند.موقف و با سمتگیری های نسبتاً متفاوت، در "فعالیت های ضد کمونیستی" سهیم بوده ا
 

 ختم قسمت هشتم
 ادامه دارد ...
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