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 ۱۷/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 م!۱۹۷۳در بارۀ افغانستان بعد از « شپیگل»نشرعناوین 
 )بخش دوم(

  

کشور های "صنعتی غرب"، محتاج "انرژی"، در تحت فشار کشور های عربی مالک ذخایر "هنگفت نفت" قرار 
مشاهده شد، "، که در بخش اول شیخ های نفت بر ضد اروپاگرفتند. در رابطه با سرمقالۀ  "شپیگل"، تحت عنوان: "

 "شپیگل" می نویسد:
 

با تانک و راکت اعراب می خواستند، اسرائیل را شکست دهند، حال با  "
نفت، می خواهند دوستان اسرائیل را صدمه رسانند. بر اروپای  –سالح 

ثروتمند، اثر نموده است. زیرا ضرورت انرژی آن افزایش یافته است. با 
عرب و "انقالبیون اجتماعی" با هم یکجا شیخ های   تفاوت از گذشته، این بار

 استند و قبل از همه بوسیلۀ اسالم مرتبط اند."
 

رهبران عرب: سادات )مصر(، فیصل »)در تصویر از چپ به راست: 
رهبر » در باال: « )سعودی(، بومیدین )الجزائر(، قذافی: )لیبیا(، "کلتورما"

 ، دو شخص پائینتر(«)ابو ظبی(اعراب: "عیسی )بحرین(، "زاید؟ یا زید" 
 

در شرایط و احوالی که راز  "واترگیت" افشاء گردیده بود وهمه می دانستند، 
که "ویلی براندت" هم در جمله رهبرانی شامل بوده است، که صحبت های او 
در تمام زمان اقامت، شنیده شده است. بعد از انجام سفر هیأت آلمان، به ایاالت 

"عالیم بحرانی"، بسطح  رهبری حکومت آلمان نیز،متحدۀ امریکا، در 
 مطبوعات برمال شده است. 

 

در سالهای اخیر، یکی از رهبران برجسته، در حزب سوسیال دیموکرات آلمان، که در همکاری نزدیک با "ویلی 
براندت"  معروف بوده است، و در مناسبات با "شرق"، بعنوان طراح 

"، شناخته شده است، در روز های قبل ربتغییر از طریق تقاصلی، پالیسی "
از وفات، افشاء نمود، که "هینری کیسیجر"، با "ویلی براندت" مناسبات 
خوب، نداشته است. قابل ذکر است، که همان بخش عمده در مشی خارجی 

"، در پالیسی سیاست خارجی تغییر از طریق تقربدولت آلمان،  مبتنی بر"
نکشور در سیاست خارجی محسوب می آنکشور، تا اکنون بعنوان روش آ

در همان مرحله، در رهبری حزب سوسیال دیموکرات، از مخالفت گردد، 
ها، بین "ویلی براندت" )رئیس حکومت( و "هیربرت ویهنر" )صدر 
فرکسیون حزب در پارلمان(، در رابطه با سیاست با "شرق" گزارش گردیده 

 عینک(، "وینر" با 41است. )عکس های هردو، در شماره 
 

اکتوبر در شمارۀ  ۸قریب دو ماه بعد از نشر اختالفات یاد شده، که بتاریخ 
م "شپیگل"، رخ داده است، همین نشریه، صدر اعظم ۱۹۷۳سال  ۴۱

  آن نشریۀ معتبر، درگیر "بحران" خبر داده است، که تصاویر نیز سخن می گوید. ۵۰آنکشور را هم در شمارۀ 
 
ان "دیتریش گینشر"، وزیر داخلۀ حکومت "ویلی براندت"، مربوط "حزب دیموکرات دیری نگذشته است، که در زم 

لیبرال" تشکیل یافته  –های آزاد" که با "حزب "سوسیال دیموکرات"، حکومت "ائتالفی"، تحت نام "ائتالف سوسیال 
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"جاسوسی" برای  ( به اتهامGuillaumeبود، رئیس دفتر "صدراعظم )کنسلر("، "ویلی براندت"، بنام "گییوم؟" )
 "جمهوری دیموکراتیک آلمان" گرفتار و از بازداشت او، به "ویلی براندت"، توسط وزیر داخله خبر داده شده است. 

نباید از نظر دور داشت، که، برای ایاالت متحدۀ امریکا، اروپای غربی، بعنوان سنگر مقدم، در مقابله علیه 
ر در قلمرو های آن "دو دولت آلمان" در اروپای مرکزی، خطرناک "کمونیزم" شمرده می شده است. از جانب دیگ

ترین سالح ها، از هر دو قدرت بزرگ درگیر در "جنگ سرد"، جابجا شده بود. بناًء در مناسبات "شرق و غرب"، 
آن دو کشور، موقف حساسی داشته اند. آنها خوب می دانسته اند، که یک درگیری مسلحانه، بر سر این کشور، چه 

 واهد آورد.خ
 

مجلۀ "شپیگل"،  ۱۴م، در شپیگل، بتفصیل خبر داده می شود. البته در شمارۀ ۱۹۷۴سال  ۱۸این جریان در شمارۀ 
 ۱۹". در شمارۀ کی حزب سوسیال دیموکرا را نجات می دهد؟با نشر تصویر ویلی براندت، می نویسند، که "

گینشر" و "ایهمکه"، در نقش "حامیان و محافظان دولت" "شپیگل"، طوری که در سرمقاله دیده می شود، مجله از "
 . در آنزمان ابعاد بحران روشن گردیده بود.کی غلط بازی می کندتعریف نموده، گزارش می دهد، که 

 

" بحیث هیلموت شمیدتاین واقعه باعث شد، تا "ویلی براندت" از مقام ریاست حکومت، مستعفی گردد و بجای او " 
چرا ویلی براندت باید می "شپیگل" گزارش یافته است، که " ۲۰، اشغال مقام نماید. در شمارۀ "صدراعظم )کنسلر(

". روابط "هیلموت شمیدت"، با "هینری کیسینجر"، "جیس کاردتسن" فرانسه و "انور سادات" مصر، خیلی رفت
  صمیمانه تر تعریف می شده است.

 

م دیده می شود، "شپیگل" در سطر فوقانی ۱۹۷۴سال  ۲۵قریب یک ونیم ماه بعد از آن، طوری که در شمارۀ 
وقتی  کهمی روم، کیسنجر: "". »کیسینجر می گیریدتصویر "کیسینجر"، می نویسد: " استعفاء؟" در سطر پائین : "

". "هینری کیسنجر"، در آغاز بحیث مشاور امنیتی و بعد از آن بحیث وزیر خارجۀ پس باید بدون رسوائی
 ظیفه می نموده است."نیکسن"، ایفای و

 

م، "شپیگل" با نشر ۱۹۷۴سال   ۳۰در شمارۀ 
تصویر شاه ایران در "پشتی مجله می نویسد: 

" در پارسی ها می آیند. پول تیل در صنایع آلمان"
جوالی، نشر شده  ۲۲همین شماره ایکه بتأریخ 

است، چند نقل قول شاه ایران را هم، بدین متن، به 
 می خوانیم:چاپ می رساند. در گزارش 

 

در شمارۀ اول همین سال دوباره گفته شده »  
است، که شاه ایران در بارۀ بحران انرژی چه نظر دارد. "رضا پهلوی"، که در هوتل "ایمپیلایر" در "ویانا"، با 

هیأت تحریر "شپیگل" مالقات نموده است، در 
آنوقت خیلی قاطعانه، چنین افاده نموده است: "در 

نیم یک مقدار پول نفت را در کشور قدم اول می توا
های غربی دوباره پمپ کنیم که در بدل آن امتعه 
خریداری شود، یا سرمایگذاری گردد. " "چرا 

بایرن را خریداری نکنم" "من می خواهم  –سهام 
 «بشما "اسپیرین" بفروشم"

 
در خاتمه می » به ادامه هم چنان گفته است: 

خواهم بگویم که، بهر حالت موضوع ازین قرار 
 «"، ما اعضای "کلوب" شما می شویم.نیست که از غرب انتقام گرفته شود، زیرا، طوری که او می گوید

 
از بنادر بحری ترکیه کشتی های حامل » درین شماره هم چنان در بارۀ بحران قبرس نیز گزارش یافته است.  

چون « ناتو»و طیارات، بر قبرس حمله برده اند. جنگ میان دو کشور عضو قوای "پراشوتی"  ۸۰۰۰تانک با 
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در گرفت. "مکاریوس" از جانب مقامات یونانی سقوط داده شده است. درین بحران، "شپیگل" « یونان»و « ترکیه»
 « از درگیر بودن "شوروی ها" و "امریکائی ها" نیز تذکر می دهد.

 
شرق میانه، تداوم جنگ ویتنام، و هم چنام تبصره های "واتر گیت"، بر طبق گزارش، در چنین شرایط بحرانی در  

م، از مقام ریاست جمهوری مستعفی می گردد، شپیگل در پایان ۱۹۷۴آگست  ۸"شپیگل"، "نیکسن" درست، بتأریخ 
ً چنین می نویسد: "  ۱۲مؤرخ  پس از استعفای "نیکس"، بر طبق گزارش"، یک موش مرده ...تصویر او اشارتا

 "، معاون رئیس جمهوری، ادارۀ امور کشور را در دست گرفته است.جیرالد فوردم، "۱۹۷۴آگست 
از روی همین عناوین مختصر سرمقاله ها، چنان تصویری هم حاصل شده می تواند، که 

م، برای قریب همه مناطق جهان سال پر حادثه بوده است. اوضاع شرق میانه، ۱۹۷۴سال 
بطور نمونه، چنان وخیم بوده است، که در صحبت با " عرفات، آمر گوریال ها" سؤالی 

 مطرح گردیده است، که آیا "جنگ سوم جهانی بر سر مسئلۀ فلسطین خواهد بود؟"
 

م "شپیگل"، می بینید، بار ۱۹۷۵سال  ۳طوری که در سرمقالۀ شماره 
ده، اینبار، دیگر، بحران انرژی و معضالت شرق میانه کسب شدت نمو

ایاالت متحدۀ امریکا، شیخ نشین های مالک "نفت" را به حملۀ نظامی 
م، باز در یک کشور دیگر عضو ۱۹۷۵تهدید نموده است. در همان سال 

ناتو، بعد از جنگ بر سر"قبرس"، بین "ترکیه" و "یونان" طوری که 
کشور عضو "ناتو"، »"شپیگل در سرمقالۀ آن مجله، عنوان می دهد: 

تظاهرکنندگان، تصاویر "ستالین" را در دست «. تگال"، کمونیستی؟"پر
 بلند گرفته با خود،حمل می نموده اند. 

 

م، برای ایاالت ۱۹۷۵سال 
متحدۀ امریکا، سال خوش آیند 
و آرام نبوده است. عالوه از 

« جنگ ویتنام»شکست در 
یکی از رهبران مهم و با 
قدرت، در جهان عرب، ملک 

عربستان  فیصل، پادشاه 
سعودی، طوری که در سر 

"شپیگل" می بینیم، با ضرب مرمی، سالح برادرزاده اش،  ۱۴مقالۀ شماره 
  کشته می شود.

 

سیاه و سفید، ملک فیصل در حال ایراد بیانیه دیده می شود، او  در تصویر
." در شمارۀ بعدی می همه چیز در قرآن موجود استمعتقد بوده است که: "

، در سر مقالۀ ۱۵" رخ می دهد. در شماره فروپاشی در هندوچینبینید که "
، ۱۹،  در شماره امریکا جنگ خود را باخته استمجله گزارش می یابد که 

"شپیگل"، طوری که می بینید، این تصویر را ژورنالیستان و نویسندگان 
 امریکائی، در اختیار مجله قرار داده اند، که خود سخن می گوید.

 

"تمثال آزادی" در آنکشور بزرگ یاد می گردد، در تصویر تصویر که  
جداگانه هم مشاهده می کنید. در سه تصویر سیاه و سفید دیگر، "جیرالد فورد"، 

م با "هینری کیسینجر" نشان می دهد. ۱۹۷۵اپریل  ۲۹رئیس جمهور را بتأریخ 
هد، که با عجله بسمت هیلیکوپتر، می در دو تصویر دیگر "هانوی" تسلیم شده را با عساکر امریکائی نشان می د

 شتابند.
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م، در انتخابات ایاالت متحدۀ امریکا، "جیمی کارتر"، برنده اعالن می گردد. در همان سال، "رهبر ۱۹۷۶سال  
 چین، ماوتسیدون" می میرد و خبر های اختالفات در رهبری و انجام "کودتا"، نیز منتشر می گردد.

 
از سه ماه پس از  اشغال چوکی کمی کمتر  "جیمی کارتر"،

قدرت بزرگ، "حرکت صلیبی را برای حقوق بشر" اعالن 
داشت. موصوف در آنزمان مدعی می گردد که "عدالت در یک 
جهان گنهکار و خطاکار" می خواهد. این سیاست را در شرایط 
و احوالی اعالن می دارد، که نزدیک به دو سال از شکست 

گ "ویتنام" می گذشت. مجلۀ ایاالت متحدۀ امریکا در جن
"شپیگل"، در سرمقالۀ آن، نگرانی را در رابطه با "تشنج 

سال از عمر "جنگ سرد" بین ایاالت  ۳۰زدائی" نیز، مطرح نموده، در حالیکه 
متحدۀ امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می گذشت، مذاکرات بین 

 ای روز بوده است.آندو قدرات در بارۀ "تخفیف تسلیحات" شامل آجند
 

در همانسال، "انور سادات"، رهبر مصر با انجام سفر تنهائی خود به اسرائیل، 
باعث انشعاب در جهان عرب و بروز اختالفات شدید، می گردد. برخی از 
رهبران بر او مهر خیانت می زدند. این چند نمونه از  وقایع جهان، که درین 

نستان، ذکر شده است،  تالشی است، تا دیده شود، که نظام جمهوری در در افغا« کودتای سفید»دو بخش پس از 
تحت چه شرایط، مناسبات خارجی آنرا حفظ داشته باشد. از اینکه درین منبع مطلب نشراتی، دریافت نشده است، 

بحیث  بناًء نویسنده با عرض معذرت، به پخش حدسیات  رجوع نمی نماید. اما برای همه معلوم است، که افغانستان
یک کشور اسالمی، در برابر وقایعی که در شرق میانه و "جهان اسالم" رخ می داده است، باشد.ممکن بی تفاوت 

 نبوده  باشد.
 

 پایان
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