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 آن با امروز ۀکودتای ثور و رابط ۀنوشت تاریخ نا
 

های  رویدادهای بزرگ اجتماعی از این جهت دشوار است که عوامل گوناگون در الیه ۀبار پردازی در نظریه
متعدد و مراحل مختلف در قضیه دخیل اند و هر ناظری بر حسب عالیق و دریافت، عاملی را برجسته و 

ه است که های نظری منسجمی آفرید چوب دهد. به همین دلیل، علوم اجتماعی چار دیگری را ناچیز جلوه می
 منسجمی در ۀنند. باوجود این، تا هنوز نظریک تصاویر جامع از رویدادها کمک می ۀپژوهشگران را در ارائ

 ده و جانبدارانه، خاطرات و یادروایات پراکن ۀنشده و این رویداد اغلب در سایکودتای ثور ارائه  ۀبار
برد. کودتای ثور، مانند سایر رویدادهای اجتماعی، پیامد  هایی که اکثر فاقد اعتبار اند، به سر می داشت

ها طور جداگانه تصویر کاملی از ماجرا  ها در شرایط ویژه بود که بررسی آن متغیرهای مختلف و تعامل آن
آمیز و  جنگ سرد که عواملی چون ذهنیت دوقطبی، فرهنگ سیاسی قهردهد. این کودتا در بستر  نمی

تولید کرد، اتفاق افتاد. در این بستر، تضادهای سیاسی در افغانستان  تضادهای ایدیولوژیک در افغانستان را باز
ه رفتند، بهای همانند خویش در سایر کشورها الهام گ های سیاسی از سازمان المللی یافتند، گروههای بین جلوه

شان به  شد، در باور همزادان افغان ها که اکثراً توسط نظامیان هوادار شوروی انجام می این ترتیب کودتا
چرایی و چگونگی کودتای ثور به بررسی  ۀبار جامع در ۀنظری ۀشروع تغییر نظام مبدل شد. ارائالگوی م

 ها نیاز ه حیث بستر تولید و تعامل این محرکهای مختلف و تحلیل جنگ سرد ب مند این عوامل در الیه نظام
کودتا  ۀکوشد عوامل عمد این رخداد تاریخی را ندارد، بلکه می در بارۀ نظریه ئۀحاضر ادعای ارا ۀدارد. نوشت

 ۀامع در این زمینه مستلزم مطالعج نظریۀتری از آن ارائه کند. طرح  هم گذارده و تصویر منسجم را کنار
 حاضر در مجموع چهار محرک را به حیث اضالع اصلی کودتای ثور ۀانی است. نوشتهد وسیع و کار می

راث این نسل کنونی با می ۀاوضاع کنونی افغانستان و رابط گی تأثیر کودتا بربرشمرده و به دنبال آن به چگون
شوروی در جهان های اتحاد  پردازد. این چهار عامل عبارت اند از: مناسبات جنگ سرد و سیاست رویداد می

 ن.بر خیبر، سنت کودتا در افغانستاسوم، تشدید منازعات سیاسی در افغانستان، قتل میر اک
 
 سوم جهان در شوروی های سیاست و سرد جنگ مناسبات ٫1

، در شمار کشورهای مورد 1۹۵۶خروشچف در سال « آمیز گذار مسالمت»رین وافغانستان، پس از طرح دکت
 مالیاتحاد شوروی در جهان سوم قرار گرفت. مطابق این سیاست، کشورهای مورد عالقه باید با حمایت  ۀعالق

یبانی کردند. بنا بر این، پشت آمیز به سوسیالیسم گذار می اقتصادی را طی و به طور مسالمت ۀشوروی روند توسع
ن ریورفت. اما دکت رملین به شمار میها و احزاب کمونیستی اولویت سیاست خارجی ک مالی و معنوی از نظام

ها و احزاب همسو  المللی قدرت، به مداخله و همکاری نظامی با دولتخروشچف، برای برهم نزدن تعادل بین
شمار در سراسر جهان، که با الهام از انقالب  این سیاست، احزاب کمونیستی بی ۀاهمیت زیادی قایل نبود. در سای

ودند، مورد حمایت مالی و آموزشی اتحاد شوروی قرار گرفتند. سیاست نفوذ نرم شوروی ب اکتوبر به میان آمده
رین برژنیف کمک وبه سیاست نظامی و تهاجمی درآمد. دکت 1۹۶8در سال « رین برژنیفودکت»به دنبال طرح 

ه پشتیبانی ثمر دانسته و اتحاد شوروی را مکلف ب ها و احزاب همسو را به تنهایی بی مالی و نرم به دولت
 ها و احزاب کمونیستی در سراسر جهان کرد. مسلحانه از دولت
ها و احزاب کمونیستی با پرستیژ کمونیسم جهانی پیوند  رین، حمایت مالی و نظامی از دولتوبر اساس این دکت

زب آوری چنین حمایتی دانست. ح یافت و شوروی به حیث اردوگاه اصلی کمونیسم، خودش را مکلف به فراهم
دموکراتیک خلق افغانستان خیلی زود مورد حمایت مالی و نظامی شوروی قرار گرفت. تیره شدن روابط 

ی پیامد گسترش نفوذ شورو1۹۷۷افغانستان و شوروی پس از آخرین مالقات سردار داوود با برژنیف در اپریل 
داوود که به کمک حزب طرفدار ها از حزب دموکراتیک خلق بود. سردار  روس ۀدر افغانستان و حمایت فزایند
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ها را که قبالً نگران گسترش  سان روس شوروی به قدرت رسیده بود، به غرب و کشورهای عربی پناه برد و این
تر به پشتیبانی از حزب دموکراتیک خلق ساخت. نظامیانی  نفوذ امریکا در جنوب آسیا بودند، سراسیمه و متعهد

شان را برای سرنگونی جمهوری سردار داوود روشن  های دی تانکخورشی 1۳۵۷که در بامداد هفت ثور 
ود سر برآورد های جمهوری سردار داو کردند، از حمایت شوروی آگاه بودند و دولتی که در هفتم ثور از ویرانه

دسمبر  ۵رین برژنیف، شوروی به تاریخ واتحاد شوروی قرار گرفت. در چارچوب دکت ۀمورد حمایت گسترد
عقد  کینورمحمد تره ای با دولت تازه به قدرت رسیده« تیپیمان دوس»را زیر عنوان  ۀان بیست سالپیم 1۹۷8

های نظامی تأکید داشت و به مجرد امضای آن، شوروی فرستادن  کرد. اصل چهارم این پیمان به همکاری
و  2۳های میگ ، جت2۴می ) هلی کوپتر های( های ، چرخبال۶2های تی  تجهیزات نظامی به شمول تانک

های مندرج در همین  مشاوران سیاسی و نظامی را به افغانستان آغاز کرد. رهبران شوروی با استناد به مکلفیت
جهانی توجیه  ۀاتحاد شوروی و جامع ۀخلق افغانستان را در افکار عامپیمان، حمایت از حزب دموکراتیک 

انقالب »دموکراتیک خلق، ظری و سیاسی حمایت از حزب های ن رین برژنیف، به این ترتیب، زمینهوکردند. دکت

 و دولت برخاسته از آن را فراهم کرد و به آن مشروعیت حقوقی و ایدیولوژیک بخشید.« ثور
 

 سیاسی منازعات تشدید ٫2
های جنگ سرد کشانده  دوم قرن بیست، همانند سایر کشورهای جهان سوم، به اردوگاه ۀممالک اسالمی در نیم

گرا  های اسالم کار و سازمان های محافظه گذاری در دولت سیاست سنتی امریکا در این دوران سرمایهشدند. 
کرد. سازمان  های سکوالر و احزاب چپ حمایت می بود، در حالی که اتحاد شوروی اکثراً از حکومت

د، برای مقابله با احزاب المسلمین که در گرماگرم جنگ سرد کمونیسم را دشمن اصلی اسالم اعالن کراخوان
گی باز کرد. نهضت اسالمی افغانستان، هرچند  های سکوالر در اکثر ممالک اسالمی نماینده کمونیستی و دولت

المسلمین در افغانستان تأسیس شد، اکثر اعضا و رهبران آن ملهم و به حیث یک جریان سیاسی مستقل از اخوان
 فشار بر حلقات اسالم 1۳۵2اخوان الملسلمین بودند. به دنبال کودتای سرطان المللی متأثر از دیدگاه و سیاست بین

گرفت و رهبران این جریان حزب دموکراتیک خلق را که در جمهوری سردار داوود نفوذ  گرا در افغانستان باال
ده متواری شگسترده داشت عامل اصلی فشارها دانستند. اعضا و رهبران نهضت اسالمی، باالخره، به پاکستان 

ضد جمهوری سردار محمد داوود  های جهادی سید قطب و با حمایت پاکستان، بر و در آنجا با الهام از نوشته
گرایی سیاسی در افغانستان در زمان جمهوری محمد داوود به یک جنبش  سالح برداشتند. به این ترتیب، اسالم

کومت و حزب دموکراتیک خلق، که در قوای مسلح جنگ همزمان با ح ۀعیار بدل شده و در جبه جهادی تمام
بار  شونتخ ۀموکراسی، به این ترتیب، به منازعی دافغانستان نفوذ گسترده داشت، قرار گرفت. جدال سیاسی دهه

 کامل قدرت ۀز را برای حذف طرف مقابل و قبضآمی های قهر های منازعه استفاده از تمام شیوه تبدیل شد. طرف
خوردن روابط سردار داوود با شوری و تمایل به غرب و کشورهای عربی، شاید  . پس از برهممشروع دانستند

ت قدرت در افغانستان، سیر در مناسباشد، اما کودتای ثور، پیش از تغییر  عرصه بر حزب دموکراتیک تنگ می

 کار آورد. سیاسی را برهم زد و حکومت طرفدار مسکو را در کابل روی ۀتوسع

 
 ها ودتاک سنت ٫۳

است. استمرار کودتا براندازی را به سنت سیاسی انتقال « جهان سوم»ها در  دوم قرن بیستم عصر کودتا ۀنیم
ر های مشابه در سای های پیشین یا با نسخه برداری از خیزشها با الهام از براندازی قدرت بدل کرد. اکثر کودتا

ای بود که توسط سردار محمد داوود رایج شد. با وجودی که  کشورها انجام شد. کودتای ثور تداوم سنت سیاسی
مرار است ۀچهل سال ۀکودتای سردار داوود، پس از وقفطوالنی دارند،  ۀآمیز در افغانستان سابق های قهر براندازی

 ۀهوری سردار محمد داوود در نتیجآمیز قدرت را از نو وارد معرکه کرد. سرنگونی جم نظام سیاسی، انتقال قهر
بود که سردار داوود خودش در  ق افغانستان استمرار سنت سیاسینظامی حزب دموکراتیک خل ۀکودتای شاخ

سان  گونی سلطنت، کودتای نظامی را در افغانستان کلید زد و این آفرینش آن نقش مرکزی داشت. او بود که با باژ
پنجم  و کثر نظامیانی که در نیمه شب بیستمیراث خونباری از خود در تاریخ معاصر افغانستان به جا گذاشت. ا

 1۳۵۷خورشیدی در سرنگونی سلطنت نقش داشتند، بساط جمهوری را نیز در بامداد هفتم ثور  1۳۵2سرطان 
شان  آن برای رۀدند و بنا بر این، انجام دوبابرچیدند. اکثر این نظامیان ال اقل یکبار کودتا را تجربه کرده بو

انتقال قدرت توسط سردار محمد داوود از نو  ۀراندازی مسلحانه که به حیث شیورتیب، بغریب نبود. به این ت
های هشتاد و نود  استمرار یافت. این سنت در دهه 1۳۵2تای دمعرفی شد، به سنت سیاسی مبدل شد و پس از کو

لی اص ۀه دغدغریق زور و جنگ مسلحانه بمیالدی بر افغانستان حکومت کرد که در پرتو آن، کسب قدرت از ط
برجای این سنت سیاسی است. افغانستان  دار پا های سیاسی بدل شد. در حال حاضر، گروه طالبان میراث جناح

 ۀدار این سلسل های نظامی است. طالیه ها و سرنگونی هایش عمیقاً متاثر از سنت کودتا بختی معاصر و بد
 خونین سردار محمد داوود است.
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 حایل متغییر خیبر، اکبر میر شدن کشته ٫۴
های سیاسی در داخل  رویی های جنگ سرد در منطقه، تشدید رویا طلبی اردوگاه کودتای ثور پیامد توسعه

زب دموکراتیک خلق، به ها عواملی بودند که ح های سردار محمد داوود بود. این افغانستان، و پیامد سیاست
 کرد. آنچه این محرک ی جمهوری سردار داوود تحریک مینظامی آن را، هر روز به برانداز ۀخصوص شاخ

. حزب دموکراتیک خلق بود ۀبر، از رهبران و نظامیان برجستها را به کودتای ثور پیوند زد، قتل میر اکبر خی
اندازی کودتای ثور بازی کرد. براساس این قاعده، در  را در راه« متغییر حایل»قتل خیبر، از این لحاظ نقش 

دهی یک رویداد از قبل وجود دارند، یک عامل خارج از محاسبه تصادفاً  های متعدد شکل که محرک مواردی
 کند. معلولی را متأثر می -ی علتوارد معادله شده و رابطه

ایات تر ساخت. تقریباً تمام رو اکبر خیبر، ده روز قبل از کودتای ثور، تحوالت سیاسی را سریع قتل مرموز میر
القول اند که حزب دموکراتیک خلق، با وجودی که با الهام از مناسبات  کودتای ثور به این امر متفق موجود از

ای مشخصی برای کودت ۀقتل خیبر برنامپروراند، پیش از  المللی رویای کسب قدرت را در سر میداخلی و بین
أثیر مناسبات جنگ سرد قرار شدن خیبر، حزب دموکراتیک خلق شدیداً تحت ت نظامی نداشت. پیش از کشته

گرا و چرخش سردار داوود به غرب نگران  های اسالم سازمان ۀواه مسکو بود و از خیزش مسلحانخ داشت، هوا
های  بندی گروه  های خلق و پرچم انجامید، انقطاب و وجودی که به وحدت تشکیالتی شاخه بود. این نگرانی با

تری  ا بر این، حزب دموکراتیک خلق در واکنش به قتل خیبر در صف منسجمحزبی را کامالً حل نکرد. بن درون
ن نظامی ای ۀولت دستگیر و زندانی شدند. شاخاش توسط د قرار گرفت، مظاهره کرد و در نتیجه رهبران اصلی

 انداخت. تاریخ بر 1۳۵۷حزب در نهایت، با واکنش مسلحانه، جمهوری سردار داوود را در بامداد هفتم ثور 
دهد که رهبران دولتی همیشه از دو ناحیه احساس  ها و انقالبات در کشورهای جهان سوم نشان می براندازی

اند: تهدیدهای دایمی که برای مدیریت آن برنامه دارند و لحظات اضطرار که برای مواجهه  پذیری کرده آسیب
پردازند. در سوی دیگر  آن میۀ رعاب به مجادلنیتی با قهر و اهای ام ای وجود ندارد و دستگاه با آن برنامه

ها را تداوم منطقی سنت سیاسی حاکم و ماشین تولید ترس  آمیز حکومت های مخالف، کنش قهر ماجرا، جریان
ها در  شورند. تاریخ گواه است که اکثر براندازی گانی دانسته، با هرچه در دست دارند در مقابل آن می همه

اند. کشته شدن خیبر، از این لحاظ،  نیز بوده« متغییر حایل»ای متداول، محصول فوری یک کنار پیامد تضاده
سو دهی حرکت نظامیان در براندازی جمهوری سردار داوود نقش محرک حایل و فوری را بازی  و به سمت

 ه در سالافغانستان ککرد. با انتباه از تأثیر فوری این رویداد بر کودتای ثور، حلقاتی از حزب دموکراتیک خلق 
صلی ا ۀهای پسین آن را خارج از برنام دانستند، در سال های اقتدار حزب، کودتا را سنتز دیالکتیک تاریخ می

ان شان پس از این رویداد عنو نظامی در واکنش به قتل خیبر و دستگیری رهبران ۀحزب و پیامد دستپاچگی شاخ
 ۀخرین روزهای اقتدار حزب در سایهای حزب دموکراتیک خلق تا آ کردند. این در حالی است که تمام شاخه

 کودتای ثور حکومت کردند و سالگرد آن را گرامی داشتند.
 کودتا میراث با امروز ۀرابط

اسی یکودتای ثور تأثیرگذارترین رویداد تاریخ معاصر افغانستان است. پیامدهای این کودتا تا امروز بر سپهر س
را  «جمهوری دموکراتیک افغانستان»عمومی را در قبضه دارد. این کودتا مقدمتاً  ۀو حوز افغانستان چیره است

های مجاهدین که در رویارویی با این حکومت  بود. سازمان« دموکراسی»حاکمیتش فاقد  آفرید که تا آخرین روز
را به  ای خونین قومی و فرقه داری ناکام ماندند و منازعات به بلوغ رسیده بودند، پس از غلبه بر کابل در دولت

دانستند، پس از به قدرت رسیدن،  می« عدالت اسالمی»های مجاهدین که خودشان را مدعی  اوج رساندند. لشکر
های شخصی  های عامه را ملکیت شهرها و روستاها را میان خود قسمت کردند، تأسیسات دولتی و دارایی

داری، این ربایند. به دلیل نداشتن میراث نیک در حکومت نادار میخویش ساختند و تا امروز از خوان دارا و 
دانند و با اتکا بر همین  شان را کودتای ثور و مقابله با دولت برآمده از آن می ها تا امروز منبع مشروعیت گروه

« ۀعواق»توان  یهای مختلف قدرت سیاسی حضور پیوسته دارند. بر این اساس، کودتای ثور را م استدالل در الیه
 مستقیم در مناسبات قدرت در افغانستان حاضر است. دانست که مستقیم و غیر
برد. کودتای ثور و میراث به جا مانده از آن در استمرار  آوری به سر می بست خفقان افغانستان کنونی در بن

ق امروز در قدرت سیاسی سهم های حزب دموکراتیک خل بست نقش مؤثری دارند. هرچند شاخه و تشدید این بن
ی کودتای این حزب به وجود آمد، در مناسبات قدرت ا ای که در نتیجه های سیاسی مهم ندارند، اما صف بندی

حی و حاضر است. اکثر حلقات قدرت تا امروز جنگیدن در مقابل دولت برآمده از کودتای ثور را منبع اصلی 
رار استمها به شناخت بحران کنونی، که پیامد منطقی  زندان این صف بندیدانند. اسارت در  شان می مشروعیت

کند. برعکس افکار عامه را در حصار مناسبات  پس از کودتای ثور است، کمک نمی رویدادهای به هم پیوسته
دارد.  های آن است زندانی نگهداشته و جامعه را از فراخ اندیشی باز می مجموعه قدرت که میراث کودتا و زیر

 مانده از رفت از این وضعیت اسفناک نیاز دارند از حصار مناسبات به جا نسل حاضر و آینده، برای بیرون
 کودتا و جنگ داخلی فراتر رفته و بحران کنونی را در پیوند تنگاتنگ با این مناسبات بررسی کنند. 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جریانات سیاسی بازمانده از این رویداد،  سازی جای اهورا/اهریمن گی کودتای ثور نیاز است به در چهل ساله
ن اریخ این فرایند، جز ایتاریخی بپردازیم. ت-یک فرایند سیاسی ۀهای پیوست پاره ها به مثابه به نقد و بررسی آن

 گان نخواهد داشت. عبرت شود، پیام و میراث بهتری به آینده ۀکه مای
 
 با تشکر  از روزنامۀ هشت صبح 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

