
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 6تر 1 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

  

  
  ۲۹/۰۶/۲۰۱۵             دوکتور محمداکبر یوسفی

 

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

 

بوده است. حرکات و سال "بحرانی" و بی ثبات  برای "افغانستان"، "ایران" و منطقۀ اطراف آن،م، ۱۹۷۸سال  
شورش های به اصطالح سیاسی در این دو کشور، در آن سال، وضعیت ایران و افغانستان را، به حالت پیچیدۀ 
خاصی کشانیده است، که در عین زمان، سمتگیری های متضاد سیاسی، "آیدیالوژیک"  نیز در داخا این کشورها، 

ً "ناگهانی" و "طغیانی" نیز، در هر دو کشور، تقریباً مشهود بوده است. درین بحران های مسلط، حوادث تقر یبا
همزمان رخ داده است. آن رویدادها، تا همین لحظه، ذهن انسان های بی شماری را هم، با خود مصروف ساخته 

 است.
 

 در رابطه با این بحران ها، سؤاالتی هم مطرح شده می تواند، که این همه وقایع، چگونه ممکن بوده است. در یک
زمانی که فضای جنگ سرد، در فضای بین المللی، مسلط بوده است، در کشور "ایران"، از جانب "ایاالت متحده"، 
ً در جریان "جنگ دوم جهانی"، حامی اصلی، رژیم "رضا شاه پهلوی" شمرده می شد، توانست، با  که خاصتا

م( و ۱۹۵۳) ا "سقوط" دهد"کمترین" مصارف و توظیف، کمترین افراد، بطور نمونه، حکومت "مصدق" ر
"برگشت شاه" را، دوباره، بر اریکۀ قدرت ممکن سازد. در آن زمان که از پادشاهی او، بعد از پدرش "رضا خان"، 

سال بمثابۀ با  ۳۷م، که "شاه" ۱۹۷۸سال می گذشت، چنین مواظبت ممکن بوده است. اما درین سال  ۱۲فقط قریب 
ده بود، این "بحران" با سرعت غیر قابل تصور و عمق و وسعت یافت، قدرت ترین "شاه" در منطقه حکومت نمو

ساله را که، بزرگترین "قدرت نظامی" منطقه و  ۳۷راه یافت. این شورش های چند هفته و چند ماه محدود، پادشاهی 
هم چنان، دوست مطمئن ایاالت 
متحده محسوب می گردید، سقوط 
داد. قدرت "بزرگ"، "ایاالت 

ات داده نه توانست متحده آنرا نج
 و یا  نمی خواست؟

در حالی که همین، "دولت 
پادشاهی ایران"،  که خود در 
نقش "ژاندارم منطقه" و به عنوان 
قوی ترین قدرت "نظامی" و 
اقتصادی" درین منطقه، نیز 
شهرت داشته است، حتی بعد از 
سقوط رژیم "سلطنتی افغانستان"، 

نظامی آن در منطقه، به حمایت متحدان غربی، هر چه بیشتر بیفزاید و  -سی تالش می نموده است، تا بر نفوذ  سیا
منجمله، از طریق کمک های پولی و تخنیکی و دیگر تسهیالت در امر "بهبود " ارتباط خارجی افغانستان، از طریق 

زی برقرار خاک و بنادر ایران، با کشور همسایۀ شرقی آن، که در آنکشور، رژیم جوان "جمهوری"، بدون خونری
 گردیده بود، مساعی و آمادگی وسیع داشته است.

 

م: آیا ایران نقطۀ چرخش، منازعات و ۱۹۷۶)در پایان تصویر: " رضا شاه پهلوی، تانک های شاه در سال 
 خواهد شد؟"( دو سال بعد ازین سؤال، شرایط سقوط، فراهم گردید. ۸۰اختالفات بین المللی در دهۀ 

گاه، یکی از حوادث منطقوی دیگری را هم  به یاد آوریم. در سال های نیمۀ اول دهۀ هفتاد بی ربط نخواهد بود، هر 
قرن بیست، بخصوص وقتی، اردوی پاکستان، بحیث متحد منطقوی ایران و متحد غرب در مقابله با "خطر کمونیزم 
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ا "جمهوری مردم چین" شوروی"، با سابقۀ عضویت در پیمان های "نظامی منطقوی"، و پیوند های عمیق و وسیع ب
یا "چین کمونیست"، در جنگ علیه "هندوستان"، شکست افتزا آمیز دید، همزمان در همان نیمۀ اول دهۀ هفتاد، قوای 
"امریکا" نیز از ویتنام، برگشت، در آن لحظات، ایاالت متحده، به نقش رژیم "شاه ایران" و "رژیم سعودی"، امید 

 بیشتر، داشته است.
 

"شاه" ایران نیز متمایل بوده است، تا ساحۀ نفوذ آنرا وسعت ببخشد. او در آنزمان رژیم خود را، تا ماه ها بنا برین،  
و هفته های قبل از سقوط، خیلی ها، توانمند و در حالت "ثبات" می دیده است. حوادث بعدی تمایالت و تالش های 

که، عاری از فعالیت های سر پوشیده هم نبوده  کسب نفوذ،  از جانب سیستم ها و قدرت های متخاصم بزرگ جهانی
 است، غیر ممکن به نظر نمی رسد. 

 

رضا شاه پهلوی زمان در اصالحات "زرراعتی" و یا "اصالحات ارضی"، با 
توجه سطحی به وضع دهقانان، و تشدید تبلیغات در تحت نام "رستاخیز ..."، بخش 

م، آنطوری که 1978بحران   از دهقانان را، در حمایت از رژیم کشانید، اما در
همان سال گزارش می دهد، "بازاری های تهران"، هم   51"شپیگل"، در شماره 

چنان از جملۀ دشمنان  سر سخت رژیم شاه، شناخته شده است. بازاری ها، امیدوار 
بوده اند، که "فقط خمینی می تواند، به آنها" کمک کند، بسرعت، به جای عکس 

 ازار، عکس های "خمینی" را نصب نموده اند.های شاه و ملکه، در ب
)وقتی رژیم پادشاهی ایران سقوط می کند، گفته شده است، که با اقدام "کارتر" در  

امر "پیشبرد جنگ اقتصادی" با رژیم "خمینی"، تنها از "انجماد" حساب های پولی 
 .(میلیارد دالر گزارش گردیده است ۱۰ایران در بانک های امریکایی از حجم، 

 

حال ممکن سؤالی هم مطرح گردد، که چه دست های احتمالی "مرموز" و با 
قدرت، در وقوع حوادث، بغرنج و تشنج افزا،  دخیل بوده باشد. این همه بحرانات 
ممکن عاری از تأثیرات فضای جنگ سرد و دست های بیرونی و "بازی های 

شایعات بدون ثبوت، انسان را به حقیقت مطمئن، نمی بزرگ" قدرت هم، نبوده باشد. اما به هر صورت، حدسیات و 
 رساند. 

 

اما نقاط ضعیف سیستم های حاکم را هم، درین کشور ها، از نظر دور نداشته باشیم. ضعف های رژیم ها و تصامیم 
نا درست و تعقیب سیاست، خالف خواست اکثریت مردم، یک زمان می تواند، به حلقات معین فرصت هایی را 

د، تا در رسیدن به قدرت از آن استفاده نمایند. این وضعیت در افغانستان و ایران، بطور نمونه در تحت مساعد ساز
تأثیر، دو فکتور یا عامل عمده، ضعف های داخلی در سیاست حلقات حاکم و ادارۀ فاسد آنها، و هم ممکن در زیر 

که در نظام های "بی ثبات"، در مجموع در همه  سایۀ، رقابت های خارجی، به راه افتاده باشد. قابل یاد آوری است،
کشور های رو به انکشاف، "آسیا"، "افریقا" و "امریکای التین"، در زمان تسلط فضای جنگ سرد، در مناسبات بین 
المللی، کودتا های نظامی، رویداد های، کمیاب نبوده اند. حال بهتر است، به جای حدسیات و شایعات، به وقوع دقیق 

 وجه بیشتر نمائیم.حوادث ت
 

در افغانستان، درنتیجۀ "کودتای خونین"، علیه جمهوریت "پنجساله"، قدرت سیاسی در دست یک "گروپ چپ"،  
قرار گرفت. "تشکل سیاسی" این سازمان ، یا این گروپ ها تا حدی معلوم بوده است. در مقابل این گروپ ها، 

مان در تالش سقوط همان جمهوری "پنجساله" بوده اند، تعدادی از حلقات و محافلی هم قرار داشته اند، که در عین ز
 رهبران و فعالین سیاسی آنها، عمدتاً در "پاکستان" و "ایران" بسر می برده اند. 

 

فضای "جنگ سرد"، از اوضاع بین المللی آنوقت، تاحدی تصویر مجازی بدست می دهد، که هر یک از قدرت های 
اده" ازین "گروپ های سیاسی"، در جهت کسب نفوذ، درین منطقه نیز بوده باشند. "بزرگ"، ممکن در تالش "استف

نا گفته نماند، که داستان های دوران "استعمار کهنه" و رقابت های قدرت های بزرگ آن وقت، در تحت نام "بازی 
در هر حادثۀ بزرگ"، بسیاری از عالقمندان وقایع سیاسی را به حکم، دست داشتن "قدرت های بزرگ خارجی"، 
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ممکن یکی از عوامل هم همین وضعیت باشد، که بسیاری از نویسندگان،  داخلی کشور نیز، معتقد می ساخته است.
 کمتر جوانب مختلف قضایا را بررسی می کنند. 

م، در عین حال مصادف با ۱۹۷۸همین سال 
مرحلۀ قریب "سه سال" بعد از شکست ایاالت 

 متحدۀ امریکا در جنگ 
بوده است. مروری بر صفحات مهم  "ویتنام"

ترین نشرات غربی، نشان می دهد، که وضعیت 
"بحرانی" افغانستان را، الی اواخر سال 

م، در محدودۀ مسایل داخلی می شناخته ۱۹۷۸
اند. آنچه جلب توجه می نماید، اینست که 
افغانستان به عنوان یک "کشور غیر منسلک" یا 

وجود، "بی طرف"، به ارتباط، بالک های م
متخاصم، از نیمۀ دوم دهۀ پنجاه قرن "بیست"، 
بخاطر تعلیم و تجهیز "اردوی ملی"، بر طبق 
قرارداد رسمی، بین دولتین، "تسلیحات"  و 
تجهیزات خود را، تنها از طریق مراجع رسمی، 

یعنی از "اتحاد شوروی" دریافت می داشته است. دو کشور همسایۀ آن، 
که دارای سابقۀ عضویت در "پیمان های یعنی "پاکستان" و "ایران"، 

نظامی غربی" بوده اند، عالوه از تسلیحات طبق قرارداد ها و مناسبات 
رسمی، از مجرا های مخفی غربی نیز، به دریافت سالح های الزم، 

 مؤفق می گردیده اند.
 

م، از آدرس ۱۹۷۸"دسمبر"  ۱۱در یک گزاش "شپیگل"، به تأریخ 
جهان مملو از (، می خوانیم: "BNDن" )"خدمات استخباراتی آلما

". درین گزارش، رئیس آن اداره، از فروش اسلحه از طرق تعجبات
مخفی، به هدایت مقامات حکومتی )"ائتالف بزرگ"، بین دو حزب، 
"حزب دیموکرات مسیحی" و "حزب سوسیال دیموکرات"(، سخن گفته، 
عالوه از اینکه از فروش "اسلحه" به مناطق "بحرانی" و "متشنج" در 

ست، در رابطه با چنین معامالت از کشور "آسیا" و "افریقا" یاد نموده ا
  "چین"، "ایران" و "پاکستان" نیز، بدین متن خبر می دهد.

رئیس اداره، "ویسل" درمتن می خوانیم که، آخرین نقطه را، 
(Wessel ،) دوبرتین"  –"معامالت در(Dobbertin ،") افشاء می سازد

( را Uranprobeکه، این "شرکت"، یک "نمونۀ یورانیم امتحان شده" )
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تن   ۲۰ مارک غربی، به "جمهوری مردم چین"، سپرده است. "پیکینگ"، در عین حال، بالمقابل،" ۱۷۵۰به قیمت 
یورانیم دیگر را، عرضه نموده است. "شپیگل" ادامه داده می نویسد: "بازی "بی ان دی"، با آتش اتومی، در یک 

 داشته است.  مرحلۀ حساس و خاص، در سیاست بین المللی، مطابقت
 

م، دست زده بودند، که این ۱۹۶۴مدت کوتاهی قبل از آن، "چینایی ها"، به انفجار اولین "بمب اتومی" آن، در سال »
کشور، با این اقدام، در صف قدرت های اتومی یا "هسته یی" قدم گذاشته است؛ در مسکو به ندرت اندیشه های 

جلوگیری کننده، در امر نابودی مرکز اتومی دشمن دیرینۀ آن، داشته پوشیده افشاء شده است، که قصد حملۀ هدفمند، 
 «بوده باشد، در حالیکه در سرحدات آنها، علیه همدیگر، به تبادلۀ آتش می پرداخته اند.

 

این وضعیت را "شپیگل" طوری بیان می دارد، که در ین زمان در "بن"، "ویلی براندت"،  مصروف آمادگی برای 
فوق  رق اروپا" بوده است. درین راه، جلب اعتماد "شوروی ها" در برابر آلمان ها، از اهمیتمشی سیاسی با "ش

العاده برخوردار بوده است. "شپیگل" می نویسد، که هر گاه "بازی دوگانه"، رهبران "بن"، و "خدمات مخفی" آن، با 
"، در همان آغاز، به ناکامی، "مسکو" و هم با "پیکینگ"، برای "مسکو" افشاء می شد، سیاست شرق، "براندت

مواجه می گردید. به همین ترتیب  هم چنان، از معامالت تسلیحات، به "ایران" نیز سخن گفته می شود، که ایران، 
 . سالح های دریافت داشته را، دوباره به "پاکستان" می سپرده است

 

تان و پاکستان، که "میراث استعمار در تحت، چنین شرایط و بنابر موجودیت موضوعات ناحل "سرحدی" بین افغانس
برتانیه" نیز یاد می گردد، رهبران گروپ های معلوم الحال، که امروز در سیاست "جمهوری اسالمی افغانستان" 
 نقش تعیین کننده دارند، عمدتاً در پاکستان و ایران، تحت حفاظت، دستگاه های امنیتی و سیاسی، مرکزیت داشته اند.

در عین زمان حدود سه سال، از مرگ "ملک  افغانستان و ایران در زمانی جریان داشته است، کههمین بحران 
فیصل"، پادشاه عربستان سعودی، در منطقۀ "بحرانی" و مهم،  می گذشت. مرگ "ملک فیصل"، هم چنان یک 

مذکور در شرق  ضایعۀ بزرگ، برای کارکنان سیاسی ایاالت متحده و اسرائیل در بخش سیاست خارجی کشور های
میانه نیز، یاد گردیده است. زیرا "ملک فیصل" را در سیاست شرق میانه، از جملۀ شخصیت های "ثبات" بخشنده به 

 نفع سیاست خارجی ایاالت متحده و اسرائیل، می شناخته اند. 
 

"بختیار"، آخرین صدر اعظم "شاه"، قبالً  زمانی که "بحران" در این کشور کسب در اوج شورش ها در ایران، 
شدت می نمود، و فضای "بی اطاعتی" را در دستگاه دولتی احساس می کرد، از "خمینی"، که در آن روز ها، در 

شاه باید ه "فرانسه بسر می برد، دعوت به عمل می آورد، که به ایران بر گردد. شرط "خمینی" آن بوده است، ک
 ". برود

 

با سقوط "شاه"، آنطوری که "شپیگل" گزارش داده است، از  آنچه بی ربط نخواهد بود اینست، که در همان سال
، بدست برای آنها قصر سفید، یا مقر "کارتر"، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا نیز، اخبار تاریک و تأثر آور

"بریژنسکی"، مشاور امنیتی ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا، می نویسد: نشر رسیده است. چانچه از زبان 
."  من باید کور بوده باشم و یا چشم متورم داشته بوده باشم، که  گسترش ابرهای تاریک را، بر فضا، ندیده ام"

ادار غرب در از سقوط روز افزون رژیم های هومسئول قبلی او، "کیسنجر" حتی غرب را فرا خوانده است، تا " 
"، جلوگیری نمایند. این اظهارات، "شکایت آمیز"، را ستراتیژی جهانی" یا "ستراتیژی گلوبال" با یک " جهان سوم

 گزارشگر "شپیگل"، "مبالغه آمیز" ندانسته است.
 

م، "شپیگل" است، که در پشتی ۱۹۷۹جنوری  ۲۲، تأریخ ۴آنچه جلب توجه می نماید، هم چنان این گزارش  شماره
ابر های سیاه، افق را  "، یاد نموده، می نویسد: "مجبور کنندۀ شاه جله، با نشر تصویر "خمینی"، از او به عنوان "م

 ." در جمالت مقدماتی، خبر سقوط "شاه ایران" را، چنین به نشر می سپارند:می پوشاند
رق نزدیک و شرق میانه، نظامی جهان و قلعۀ نظامی امریکا، در ش -رضا شاه پهلوی، قوی ترین پادشاه "  

سقوط داده شد. این امر را، یک مسلمان مذهبی متدین و خرافاتی، آیت هللا خمینی، از فاصلۀ دور در فرانسه، به 
پایۀ اکمال رسانید. حال رهبران شیعه جنبش مردمی و "جبهۀ ملی" متمایل به غرب، بر میراث شاه، مصروف 

  "منازعه می باشند.
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سال حاکمیت، از طریق  ۳۷"، رضا شاه پهلوی، بعد از روشنی آریائیجنوری، " ۱۶در نهایت، وقتی به تأریخ  
، باید برای آخرین خوشبینان، در غرب واضح می شد، که قلعۀ مصر و مراکش به ایاالت متحده، مهاجرت نمود

 .است سالۀ امتحان شده، در سیاست امریکا در شرق اوسط، از دست رفته ۲۰جنگی 
 

حال، طوری که "شپیگل" می نویسد، به ظاهر برای ایاالت متحدۀ امریکا، بی تفاوت بوده است، که کدام حزب، که  
در داخل آنکشور علیه همدیگر، در مقابله بر سر قدرت درگیر جنگ بوده اند، پیروز می شده است. بر اساس 

که او را، ایاالت متحده تا هفتۀ قبل از یک  گزارش "شپیگل": " به هر صورت، صدراعظم لیبرال، "بختیار"،
نفت را هم در آن روزها، بر اسرائیل قطع  حتیمحفوظ نگهداشت، بعضی اقداماتی را عملی ساخت،  کودتای نظامی

نمود )غیر از آن هم، در آن وقت تولید جریان نداشت.( و در عین حال نقش ایران را به حیث "ژاندارم خلیج" نیز، 
عالن نمود. اما همۀ این حرکات و اخبار را کس ارزش نمی داد. در ادامه می خوانیم: " رهبر مسلمان، خاتمه یافته ا

شاه را با چشم خیره  –آیت هللا خمینی، مجبور کنندۀ شاه، در تبعیدگاه فرانسه، صالحیت بدست آورد، تا کشور مسلح
 ن، در مشی ضد غربی نگهدارد.و بی حرکت، در سیاست خارجی، اقالً "نیوترال" و یا در صورت امکا

 

در لحظات نخست سرک اساسی را در قم، شهر مقدس شیعه، به نام "جادۀ فلسطین"، نامگذاری نماید. این فاجعه در  
م شباهت، داشته است، که از مرز های ۱۹۷۵سیاست خارجی امریکا، فقط  با فروپاشی "هند چین"، در سال 

در یک منطقۀ که، در آن هم دوستان غربی و هم دوستان شرقی، علیل و  "پارس"، قدم دور تر، می گذارد، و آنهم
ضعیف بوده اند. در حالیکه ایران خیلی انفجاری، با دید از بیرون، باز هم  تا آن لحظات، اثر با ثبات از رژیم خود 

 را به بیرون، نشان می داده است  ..."
 

ائیکی" از حلقات مختلف، درین شورش ها و قیام ها، طوری که می دانیم، در سقوط "ناگهانی رژیم شاه"، "موز
سهیم بوده اند. دیری نگذشت، که پس از آغاز پروسۀ سقوط، همین گروپ های مختلف، بر بی نظمی ها و منازعه 

مارچ  ۱۹علیه همدیگر افزودند. در سراسر ایران، مظاهرات متضاد نیز، براه افتاده است. در همان شمارۀ 
"آیت هللا شریعتمداری"، با "خط خمینی" نیز گزارش گردیده است. در عین حال تعداد دیگری "شپیگل"، از ضدیت 

هم، مانند "طالقانی"، در روز های "بحرانی"، طوری تبارز می نموده اند، که گویا، روز "بهتر" خواهد آمد. در 
 آنزمان، پیشگویی ها، برای "مال ها"، این عمر را، پیش بینی نمی نموده اند.

 

 »مجلۀ "شپیگل" با بررسی وقایع وسیع در بارۀ متحدان و هواداران غربی آنها، از نمونه های ذیل یادآور می شود: 
 * ترکیه، متحد ناتو و "سینتو"، تحت شک، در تمایالت "نیوترالیتی" )بی طرفی( غرق بوده، صدر اعظم "ایچویت" 

(Ecevit) ین افراطیون چپ و راست، می باشد.، همواره درگیر جنگ های مشابه "بورژوازی"، ب 
* در پاکستان، متحد "سینتو"، از زمان شکست در جنگ با هندوستان، فقط مانند یک مجسمۀ شکسته است، جنرال 
نظامی، ضیاءالحق،  دیکتاتور خرافاتی )"در اسالم نجات ما نهفته است"(، نه جرأت می کند، که مسئول قبلی را که 

ضعف رژیم چنین  –ادر نموده است، اعدام کند،  و نه هم او را به تبعید، رها می کند محکمه، حکم اعدام او را ص
 است.

 

* در افغانستان و جنوب یمن، رژیم های دوست 
شوروی، قوت های شوروی شنو، در سال 

م کودتا نموده اند و در "ایتیوپیای" مواجه ۱۹۷۸
 ۱۷۰۰۰با خطرات کودتایی، مانند سابق حدود، 

 مستقر اند. عسکر، کیوبایی
* دشمنان به مرگ، سوریه و عراق، که از  

جانب مسکو، به نسبت قوت نظامی امپراتوری 
شاه، تسلیح و تجهیز گردیده اند، بعد از سفر 

(، با هم Jerusalemسادات به "بیت المقدس" )
 نزدیک تر شده اند، یقین است، که این هم یک امر مؤقتی است.
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دات"، تکیه گاه "پارسی" او ربوده شد. سیاست صلح او هر چه قوی تر تحت فشار * از دوست ایاالت متحده "سا 
خصمانۀ، اعراب صاحب نفت، ضد اسرائیلی  و هم چنان ضد واشنگتن قرار گرفته است، که در نتیجه، فشار کم  

 ، شناخته شده است.«واشنگتن بر اسرائیل، جهت راه گرفتن با سادات.
 

این انجام سیاسی،  که دوست "سادات"، "رضا" با آن مواجه شده است، صاحبنظر "شپیگل"، برای رژیم های  
پادشاهی ارتجاعی، مالکین نفت در خلیج، که جانبدار غرب می داند، عواقب سنگین، پیش بینی می نماید. این نشریه 

لیج نهفته است، و دو سوم تولید نفت جهان، از بزرگ ترین حجم ذخایر نفت جهان، که در زیر زمین، در منطقۀ خ
توسط کشتی ها، از حوزۀ خلیج، از تنگی ُهرمز عبور می کند، هم چنان تذکر داده است. این منطقه برای "کشور 

  های صنعتی غرب"، حیاتی بوده است.
 

 ختم قسمت یازدهم
 ادامه دارد ...
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