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و شميره   ٥تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٠/١٠/٢٠١٠                          غوث جانباز: ترجمه  
  

  ١٩٨٩ـ ١٩٧٩–جنگ در افغانستان ) اقتصادی(عنصر پولی 
 )يچوونيکيته ميندک: نويسنده(

 
نه تنها تصادمی بود مخالفين مسلح حکومت افغانستان  و اتحاد شورویاردوی  بين سدۀ گذشته، طیجنگ در افغانستان

در اين جنگ مخالفين مسلح از طرف   .دولت ها، بلکه نقطۀ تقابل نظام های اقتصادی نيز بودميان ايديالوژی ها و 
    .اياالمتحدۀ امريکا و متحدين آن تمويل می گرديدند

اهميت زياد ميدهند و عقيده دارند که جنگ طی سال ) اقتصادی(فين و صاحبنظران به عنصر پولی لمؤعده ای از 
 از اتحاد شوروی وارد کرد که در نتيجۀ آن کشور ی منابع اقتصادبر و حصری را  فشار بی حد١٩٨٩ -١٩٧٩های 
حجم مصارف امريکا را برای ند تا ست ا عالقمند از جانب ديگر عده ای زيادی از تحليلگران امريکائی.  فروپاشيد هم

تبديل شده ۀ امريکا تحد اسالمی که در شرايط کنونی به دشمنان اصلی اياالت مافراطیانکشاف و تمويل جنبش های 
  .بدانند ،اند

اما، . يدآنميدهد آمار دقيق به دست مجال  که به نشر رسيده اند، ذيدخلای هرو کشمصارفکنونی اسناد در شرايط 
 ه در مقال.صورت گرفته است نشان دهدمنازعۀ افغانستان پارۀ از ارقام دست داشته قادر اند حجم مصارفی را که در 

  .گردند حتی الوسع جمعبندی متذکرهتا ارقام و ارزيابی های   استبه عمل آمدهکوشش 
در اين زمينه گذارشی است از اساسی  يکی از منابع :بع اتحاد شوروی سابق در ميان است از مناسخنقبل از همه 

 -١٩٧٩در بارۀ مصارف جنگ افغانستان طی سال های  " ريژکوف. یا .نانان تحت رياست دطرف گروپ اقتصاد
از شايعات ذيل در بارۀ کار  *گروموف. و.  ب]١[.ترتيب و آماده گرديده است گرباچوف. س .مهدايت به که " ١٩٨٩

  نزد خودانان راد گروپی از اقتصاد،ريژکوف. ای.  شوروی ن آنوقتصدراعظم: " باالی گذارش مذکور خبر ميدهد
ها و دواير مختلف که مستقيم و يا هم غير يکجا با متخصصين وزارت خانه    وظيفه داد تادعوت کرده و به آنها

اتحاد شوروی و تعيين نمايند که مصارف جنگ برای  ارزيابی ، بودند سالۀ افغانستان ذيدخل)نه(٩مستقيم در جنگ 
 آموزش محصلين افغان در شوروی، : را به حساب گرفتندمصارفهمه ن  متخصصين و اقتصادانا.چقدر تمام شده بود

 ملکی به افغانستان، کميت لوازم تخنيک نظامی و ملکی که به حکومت و قوای مسلح اين قيمت اعزام متخصصين
مطابق متن (در گذارش مذکور حتی پرواز های طياره های ايروفلوت بعد از انقالب اپريل . کشور ارسال گرديده بود

 رقم دقيق يک در نيست ازپر واضح است که در شرايط کنونی هيچکسی قا...".  بودگرفته شدهحساب  بهنيز ) روسی
  .که شوروی برای تمويل انقالب افغانستان پرداخته است نام ببرد

طی  سال . ميتوانند مستثنی باشند جملهاين در   رد اتحاد شوروی به افغانستان ميک   اندازۀ کمک های بشری که
ن کشور، مساعدت ها  اقتصاد ايدری ملی و مسلکی هارمصارف اتحادشوروی برای آموزش کد ١٩٩٠ -١٩٧٨های

ت ی به تکنالوژی های معاصر، تخفيف ها برای به دست آوردن قرضه ها و افزايش ميعاد پرداخرسبه خاطر دست
  .]٢[بالغ می گردد) اسعاری( ميليون روبل ۶،۴٨ ميليارد و ٨رقم  يک آنها، و هکذا کمک های بالعوض به
  ).روبلبه مليون ارقام  معيار(ه شده اند ارايه ميگردند گرفت  گروپ ريژکوفذيأل ارقام اساسی پولی که از گذارش

  :١٩٨۴ -١٩٨٧مصارف اتحاد شوروی برای پيشبرد جنگ در افغانستان طی سال های : تابلوی اول
 

  ١٩٨٧  ١٩٨٦  ١٩٨٥  ١٩٨٤  سال
  ٥٣٧٤  ٣٦٥٠  ٢٦٢٣،٨  ١٥٧٨،٥  مصارف عمومی 

  ٣٩٥٥  ٢٣٤١  ٢٠٢٣،٥  ١١٩،٨  منجمله تمويل قوای شوروی در افغانستان
  ---  ٧٠٣،٨  ۶٠٠،٣  ٣٨١،٧  مصارف حمايت از اردوی افغانستان
  ١٢۵٨  ۴۵٣  ---  ---  کمک های غير نظامی به افغانستان

  ١٠۶٣،۴  ۵٧٩،١  ۵١۶،٣  ٣۶۶،٣  ]٣[ارساالت نظامی
  

رش گذا اين شان عنوانیکه  کسانی برایمولفين آن و يا  کسی از جملۀ برایدشوار است گفته شود که آيا ارقام ياد شده 
 مقدار مجموعی ! انتظار آنرا داشت گروموف که قوماندانیعکس العمل ؟ است يا خيرهراسان کننده ،دترتيب يافته بو

  تملی برداشمصارف نسبتأ عظيم بود، مگر قسمت قابل مالحظۀ درآمد خالص داخلی را تشکيل نميداد، از بودجۀ 
  ]٣[. در بر می گرفت  رات بودجهنشده بود و نه هم قل
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علت مذکور .  سرچشمه ميگرفت در نهاد های اساسی توليداتی عمدتأ از سرمايه گذاری های بی موجبه، بودجتقل
  .تلقی می گرديدبرهم خوردن سيستم پولی اتحاد شوروی  در اساسی يکی از داليل

 ،است م برده شده ناساالنه به عنوان مصارف  در بعضی از منابعکه ارتباط ميگيرد )پنج ميليارد روبل(  "به عددآنچه 
 . ميرسد١٩٨٨ماه می " نامۀ سربستۀ کميتۀ مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی" بايد گفت که سرچشمۀ  آن به 

 که طی ماه جنوری همان سال ترتيب گذارش ريژکوف گرباچوف با محتويات ميشد منظور ياد شدهزمانی که نامۀ 
 سياسی داخلی  و مناظراتاده در مباحثاتارف را به خاطر استفيداد ارقام مصمگر او ترجيح م. گرديده بود، آشنا بود

  ].۴[گرباچوف از ميتود مذکور در ساير موارد نيز استفاده ميکرد. بيشتر نشان بدهد
مار اقتصادی وا در ارقام ١٩٨٧ -١٩٨۵سهم اتحاد شوروی به خاطر پيشروی جنگ طی سالهای . ٢ تابلوی شماره  

  :کشور
  

  ١٩٨٧  ١٩٨٦  ١٩٨٥  سال
  ٥،٣٧  ٣،٦٥  ٢،٦٢  )به ميليارد روبل(مصارف عمومی 

  ١،٢  ٠،٨  ٠،٦  در مصارف بودجه% سهم 
  ١٠،٢  ٨  ١٨،٨  در قلت بودجه% سهم 
  ٠،٦  ٠،٤  ٠،٣  در در آمد داخلی% سهم 

                                     
گ به دست نميدهد، لهذا اين رۀ جنوارقام دقيق مصارف نظامی اتحاد شوروی را در تمام دچون معلومات نشر شده 

اساس . است پرداخته می گيرد  ارتباط قلم به ارزيابی مصارف مجموعی  که به تمام مدت زمان جنگ در افغانستان 
ارزيابی . می گيرد در بر ١٩٨٩ -١٩٨٠ طی سال های  قيمت ارساالت نظامیمصارف و  متذکره راارزيابی های

ميليارد تعيين ) شش (۶به رقم ساالنه " جسارت" يب دهنده اندکی با  از طرف ترت١٩٨٩ -١٩٨٨مصارف سال های 
علت ارزيابی مذکور در آنست که طی سال های متذکره اشتراک قوای شوروی در عمليات جنگی به . گرديده است

 ئيدتاطور قابل مالحظۀ کاهش يافته و ارساالت نظامی بيشتر به اردوی افغانستان صورت ميگرفت؛ بنابرين نميتوان 
  .کرد که مصارف مستقيمأ به قوای شوروی ارتباط داشته اند

 نشان ميدهند ١٩٨٩ -١٩٨٠ افغانستان طی سال های گمصارف تقريبی اتحاد شوروی را در جن. ٣تابلوی شماره 
  ):ليون روبل مبهارقام (
  
  ١٩٨٩   ١٩٨٨   ١٩٨٧   ١٩٨۶       ١٩٨۵     ١٩٨۴     ١٩٨٣     ١٩٨٢         ١٩٨١      ١٩٨٠          سال 
  مصارف 

  ۶٠٠٠     ۶٠٠٠  ۵٣٧٨  ٣۶۵٠    ٢۶٢٣،٨  ١۵٧٨،۵  ١١۴٨،٢    ١۴٣٩،١   ١٢٠٠،۵    ١٣٨٧،٨ در مجموع
  

  ٣٠۴٠١،٩: ع مصارف طی سالهای فوق الذکرومجم
  

   ٣٩٧٢      ١۶٢٩  ١٠۶٣،۴  ۵٧٩،١   ۵١۶،٣   ٣۶۶،٣    ٢٢١،۴    ٢٧٧،۵       ٢٣١،۵     ٢۶٧،۶: ارساالت
  
  ٩١٢۴،١:  مجموع در

  
 ميليارد ٣٠،۴ مساوی به  در افغانستانگسال جن) نه (٩اد شوروی در جريان  بدينترتيب مصارف مجموعی اتح

البته ترديدی . رديده باشدگاشی کشور شوراها پ که مبلغ و مصارف فوق سبب فروداشت ميتوان شک .دباشروبل مي
  . گرفته ميشد بودجۀ شوروی و ناخوشايندی بود که از  هقابل مالحظبخشی  ،همۀ اين مصارف نيست که

 اين. شده است به مراتب پيچيده به نظر ميرسدپرداخته  مسلح مخالفين   در اين ميان ارزيابی مصارف و مبالغ که به 
ن سعودی، چين، جاپان، اياالت متحدۀ امريکا، عربستا(ای ذيدخل هر از يک طرف ميان جمعی از کشومصارف

مانهای معينی آنرا  ای ياد شده سازهر در داخل بعضی از کشو تقسيم گرديده بود و همچنان )ای غربیهرمصر و کشو
 .نيز ميپرداختند

به طور مثال در اياالت متحدۀ امريکا پول برای جنگ عليه حکومت کابل و قوای اتحاد شوروی هم از طريق سی   
] ۵[ . ياد ميشود جمع آوری ميگرديد)USAID(کنون به نام  اکه ( انکشافیآی ای و هم از طريق آژانس بين المللی

 و مهاجرين تخصيص داده ميشد ولی در نتيجه در اختيار افزون بر اين، قسمتی از پولهای که برای کمک به پناهندگان
  . نيز بايد در زمرۀ احصائيۀ مصارف جنگ حساب شوند،سران مخالفين مسلح قرار ميگرفت
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مصارف  ونگاريس. س. س . گرفت تا قيمت مجموعی مصارف اين جنگ تعيين گردددر امريکا کوشش های صورت
. س] ۶[.  ميليارد دالر ارزيابی کرده است٢،١مجموعی امريکا را در راه حمايت از اپوزيسيون مسلح افغانستان مبلغ 

   ]٧.[دميکنميليارد ياد ) سه(٣رف مذکور را مصا الستيرگ
. مشخص ساالنه را نيز در بر ميگيرند آماربه نظر ميخورند بلکه ارقام مذکور  اختالفات نه تنها در مبلغ مجموعی 

ششصدو  (۶٣٠ ها رانون آ، در حاليکه گاريسيون دالر ميخواندلم) هفتصد( ٧٠٠ را مبلغ ١٩٨٧گالستر مصارف سال 
نبع مشخص اين لفين که از آنها در فوق ياد آوری صورت گرفت به کدام ممؤ ]٧.[مليون دالر ياد کرده است) سی
رسمأ از طرف " مجاهدين" متن، در هردو مورد حرف از کمک های ميرود که به  بهءم اشاره نميکنند، اما با اتکاارقا

  .کانگرس منظور گرديده بودند
  ، )١٩٨٧ -١٩٨۴مصارف سی آی ای طی سال های (بربنياد ارقام ارايه شده از جانب گاريسون 
مصارف آژانس انکشاف بين المللی (تراک کنندگان پروگرام افغانستان اشخاطرات مأمورين سی آی ای و ساير 

USAID٨)[ امروزی[ ،  
  ] ٩)[١٩٨٣ -١٩٨٠مصارف سی آی ای طی سالهای (نشريات مطبوعات آزاد

  ]١٠[: استوزيسيون مسلح افغان به شرح ذيل تعيين کردهارف امريکا را در راه حمايت از اپمص
 -١٩٨٠ جنگ در افغانستان طی سالهای ۀ امريکا به خاطر پيشبری متحدمصارف اياالت. ۴تابلوی شماره 

  ):ارقام در ميليون دالر ارايه شده اند(قرار ذيل بودند١٩٨٩
   

  ١٩٨٩   ١٩٨٨   ١٩٨٧   ١٩٨۶   ١٩٨۵   ١٩٨۴   ١٩٨٣   ١٩٨٢   ١٩٨١   ١٩٨٠                     سال   
  
  -         -        ۶٣٠     ۴٧٠       ٢۵٠      ١٢٠      ٨٠       ۵٠       ۵٠         ٣٠             ای سی آی   
  
  ٩٠        ۴٠          ٣٠     ١۵           ۶            -        -           -           -          -           آژانس بين المللی 

   انکشاف
    
  .مصارف امريکا را در بر نميگيردبه باور اين قلم ارزيابی های فوق الزامأ همۀ  

اياالت متحدۀ امريکا در سال  به طور مثال به اساس استناد وزارت امور خارجۀ جمهوری ديموکراتيک افغانستان، 
) سی(٣٠ رقم مذکور در مبلغ مجموعی .را تحويل داده است] ١١[ليون دالر م١٩،۵به سران اپوزيسيون مسلح ١٩٨٠

 که سی آی ای حتی بعد از گردد تأکيد  است الزم. ياد آوری صورت گرفت شامل نميباشدمليون دالر که از آن در باال
اين قلم در نوشتۀ روی دست اينگونه . جويان افغان ادامه ميدادگکمافی السابق به تمويل جن) ١٩٨٩(عقد موافقات ژنيو 

  .د، تا بدينترتيب کرونولوژی تحقيقات و ارزيابی ها را محدود ساخته باشدمصارف را خارج از قوس می انگار
 ضد )غير رسمی(ای ائتالف هرتفصيالت قابل ارزش و توجه که بازگو کنندۀ ارقام احصائيوی مصارف همه کشو

  . در منابع نشر شدۀ مطبوعاتی وضاحت نداشته اندر بر بگيرند د شوروی را در افغانستان
 تصوير آتی مصارف را ،اداره های استخباراتی اتحاد شوروی و جمهوری ديموکراتيک افغانستان نشرشدهمعلومات 

  ].١٢)[ليون دالر مبه ارقام (.می دارند ارائه ١٩٨٧و ١٩٨٠طی سالهای 
در ميليون (١٩٨٧ و ١٩٨٧مصارف امريکا و متحدين به خاطر جنګ در افغانستان طی سالهای . ۵تابلوی شماره 

  ):دالر
  

  ١٩٨٧  ١٩٨٠  سال
  ٧٠٠  ٤٩،٥  اياالت متحۀ امريکا

  ٢٥  موجود نيست  پاکستان
  ١٠٠  موجود نيست  ايران

  ٧٥٠  ٧٠٠  عربستان سعودی
  ١٠٠  ١،٥  ساير کشور های عربی

  ١٠٠  ١٨،٨  کشور های غربی
  ١٠  ٤  جاپان
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 ٢،٣ و رقم ه بيشتر بود١٩٨٧ا کامل نيستند و مصارف سال هور برای بعضی از کش١٩٨٠د که ارقام سال ناگفته نمان
 به قوماندانان اپوزيسيون مسلح تحويل پناهندگان چون قسمتی از کمک های بشری به ،ميليارد دالر را تشکيل ميداد

مسلح را در جريان همه سال های وزيسيون پن اکنندگاتذکره مشکل است مصارف تمويل بربنياد ارقام م. داده ميشد
  .ميليارد بوده باشند) ده (١٠، ولی با آنهم به عقيدۀ اين قلم مصارف مذکور نبايد کمتر از  مورد ارزيابی قرار دادگجن

 . آن زمان که از سوی منابع استخباراتی جمع آوری گرديده اند مشکل است قضاوت کرد و سقم ارقامدر بارۀ صحت
در  فق به ارزيابی و تعيين اندازه و مقدار مصارف اتحاد شورویمؤاد محرم نشان ميدهد که طرف امريکا مطالعۀ اسن

 مصارف مجموعی کمک های اقتصادی اتحاد شوروی ١٩٨٣استخباراتی سال  در سند .جنگ افغانستان نگرديده است
ذارش تحليلی ؛ در گ]١٣ [يده استردگ ميليون دالر ارزيابی ۴۵٠مبلغ  ١٩٨٣ – ١٩٨٠به افغانستان طی سال های 

 ميليارد ١۶ ميليارد دالر کمک های اقتصادی و ١،۵ که بر بنياد آمار اکتشافی تهيه گرديده حرف از رقم ١٩٨۴سال 
-١٩٨۶ مصارف نظامی شوروی را طی سال های ١٩٨۶ همان منبع در سال ]١۴[.دالر مصارف نظامی ميرود

 -١٩٨۴قابل تعمق است که مصارف نظامی طی سال های ]. ١۵[رده است  ميليارد روبل تعيين ک١۵،٢٧ مبلغ ١٩٨٠
 که از طرف ادارۀ کشف امريکا پيشبينی گرديده بود در مغايرت کامل با ارقام ارايه شده از طرف کميسيون ١٩٨۶

  .ريژکوف قرار دارند
 گرفته باشد زيرا اعداد و ارقام چنين به نظر ميرسد که پراگندگی در ارقام احتماأل از حدس زدنها و پيشبينی ها منشأ

همچنان نبايد فراموش کرد که اداره های استخباراتی پيمان وابسته به شوروی در . دقيق در دسترس قرار نداشتند
  شدهغالبأ قابل باور نميبود، با آنکه ارقام ارايهخبر ميدادند  ارقام که آنها  ازآنزمان در وضعيت خوبی قرار نداشتند و

  .ا در تضاد نيستندهرافتۀ امريکائی و مصارف ساير کشوهای انتشار يبا احصائيه 
فوق مصارف امريکا را برای حمايت از افغانستان و ايجاد اردوگاه ها و مراکز آموزش   هکذا بايد گفت که مبلغ 

  مسلح ساختنميليارد دالر را در راه ٧،۴طی سالهای جنگ امريکا مبلغ . جنگجويان در داخل افغانستان شامل نميباشد
ميليارد ) نه(٩ در مجموع -]١۶.[دي رسان ميليارد دالر را به کمک های پولی به مصرف١،۶مجدد اردوی پاکستان و 

  .دالر
بربنياد آنچه که در اين نوشته به آن اشاره شد، به عقيدۀ اين قلم مصارف صرف امريکا در جنگ افغانستان طی سال 

 امريکا در سال  ٪ از درآمد خالص داخلی٠،٢ ميليارد دالر يا ١٢،٢قل  را ميتوان مبلغ حد ا١٩٨٩ -١٩٨٠های 
فيصد درآمد خالص داخلی کشور را در همان سال ) سه(٣ گمصارف اتحاد شوروی در اين جن. رد ارزيابی ک١٩٩٠

ا  در افغانستان برای اتحاد شوروی در تناسب بگيری کرد که بار جنگ نتيجه بدينترتيب ميتوان . تشکيل ميداد
ه  مرتبه در تناسب به مصارف درآمد های خالص باالتر بود١۴،٢ مرتبه در اعداد مطلقه و ۴،١مصارف مخالف آن 

  .است
بايد در نظر داشت که مصارف اياالت متحدۀ امريکا به آن دليل نيز کمتر بود که قسمت از تمويالت حمايت از 

از جانب ( .ر رسمی ضد شوروی پرداخته ميشدائتالف غي) ایهرکشو( اعضای افغان از طرف ساير" مجاهدين"
موکراتيک خلق برای ادامۀ جنگ به دست می آورد دربر يديگر مصارف شوروی، پولهای را که رژيم حزب د

  ).نميگيرد
 ضرب المثلاگر .  نيز مورد ارزيابی قرار داد هااز دست دادنمصارف جانبين را بايد از ديدگاه دست آوردها و 

پس الزم است ، " به بيگانهبهتر است به اعاشه و اباطۀ اردوی خويش پرداخت، تا" :که  گيريمدر نظر ب را مشهور
 ٪ ٧٢ . نبوده استخاطر نشان گردد که ضرر امريکا از اين جنگ کمتر از صدمات که به اتحاد شوروی رسيد
تابلوی  (شکيل ميدادمصارف نظامی اتحاد شوروی را تمويالت به قوای مسلح خود اين کشور در خاک افغانستان ت

 ميرسيدند که نه تنها  مصرف، در حاليکه تمويالت امريکا کامأل به خاطر حمايت از نيروهای به) ديده شود١شماره 
 حمايت امريکا هر چه بيشتر زمينۀ  کمک ها و.در مخالفت قرار داشتند نيز اامريک  باحاد شوروی بودند، بلکه تعليه ا

" طالبان"روه گ باعث تولد ١٩٩٠چيزی که باالخره در سال . مبرده را فراهم ميساخت نيروهای های ناافراطی گرائی
  .گرديد
 ٣٠۴ مصارف اينکشور را به ٢٠١٠ -٢٠٠١طی سال های " طالبان" بر بعضی از منابع، مقابلۀ امريکا با ءبا اتکا

 خود امريکا  و مصارف تالف ضد تروريزمئای اهررقم مذکور مصارف ساير کشو] ١٧.[ميليارد دالر رسانده است
  . شامل نميباشدندمتقبل گرديد" القاعده"ين حکومتداری طالبان در افغانستان که در اثر فعاليت های حرا 

 در برابر خويش قرار داده بود، اصوأل در اثر درنيل به آنها  افغانستان اهدافی را که اياالت متحدۀ امريکا در جنگ
 به دست ، کمک های مادی مسکو به رژيم حزب ديموکراتيک خلق در کابلفروپاشی اتحاد شوروی و قطع متعاقب

  .دستيابی به اهداف مذکور ربطی مستقيم با جريان جنگ در افغانستان ندارد. آمدند
 ه را در بارۀ مصارف جانبين در جنگ همۀ ارقام انتشار يافتستاين قلم نميتواند تأکيد نمايد که در نوشتۀ هذا توانسته ا

 کاستی ها و کمبودی های که در اين مقال احتماأل وجود است  اميد وار.يافته استذکر ت  متقبل شده اند١٩٨٩ -١٩٧٩
  .دارند توسط متخصصين و دست اندرکاران مرفوع خواهند شد
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