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  ۲۳/۰۸/۲۰۱۵                   دوکتور محمداکبر یوسفی
 

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

 

سالهای دهۀ هفتاد قرن بیست، بطور نسبی هم چنان در جملۀ سال های پر حادثه، در تأریخ، گزارش یافته است. 
کودتا های نظامی در قاره های آسیا، افریقا و امریکای التین، یکی پی دیگر رخ می داده است. نظرات "انقالبی" و 

ات" قدرت طلب، که فارغ از عوامفریبی و استبداد هم "غیر انقالبی" یا تکاملی "تدریجی"، در اوج تالش های "حلق
، ادامه داشته است. در قسمت های قبلی از نقاط مختلف جهان، بشمول "جنگ سرد"نبوده است، با استفاده از فضای 

  بیان گردیده است.  ،افغانستان، موضوعاتی هم با تصاویر
 

هلوی مسایل داخلی، موضوعات منطقوی و بین المللی هم آنچه بر بحران افغانستان اثر ممکن داشته است، باید در پ
از نظر دور نماند. درینجا، حوادث آغاز 

 قابل ذکر است. نیز دهۀ هفتاد قرن بیست
موضوع "آزادی بنگله دیش" را که در 

م، به حمایت نظامی ۱۹۷۱سال 
از جملۀ هندوستان، صورت گرفته است، 
. البته آن چنین حوادث شمرده می شود

هم در فضای مناسبات بین کشور وقایع 
های منطقه، فاقد اثرات منفی نبوده است. 
نشرات غربی حتی "اشاراتی" را هم در 
مورد مناسبات "چین و پاکستان" داشته 
اند، که به سبب روابط نزدیک دو کشور 
ً برای سیاست چین،  بین همدیگر، بعضا
یک نوعی از ضایعه در "پرستیژ" نیز 

 می دانسته اند.
 

اختالفات " هند و پاکستان"، در کشمیر و 
هم چنان، مناسبات نه چندان دوستانه بین 
"هند و چین"، درین منطقه،  بالمقابل 
روابط نزدیک همکاری و دوستی بین دو 
کشور "چین و پاکستان"، روابط دوستی 
و همکاری بین "اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی" با "هندوستان"، در عین 

فات بین "چین" و "شوروی" زمان "اختال
ً علیه همدیگر، به برخورد  ً فوقتا که وقتا
های مسلحانه و هم به تبلیغات خصمانه 
متوسل می شده اند، همه و همه نمایانگر 
حاالتی است، که مناسبات متنوع از 

ی این قاره دوستی تا مخاصمت را بوجود می آورده است، که فارغ از فضای بی اعتمادی در مناسبات بین کشور ها
 هم، نبوده است.
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محتاج کمک های اقتصادی و علمی افغانستان، بحیث یک کشور "محاط به خشکه" و کم انکشاف یافته، همیشه 
تخنیکی بوده است، که تا امروز ادامه داشته و بحران و 
جنگ های متنوع، در قریب چهل سال بعد از سقوط 
"سلطنت"، وضعیت خیلی دشوار تری را بر اوضاع 
کشور و مردم آن، مسلط ساخته است. در یک مقالۀ 

"دولت  تی، قسمت های معین، روابط بین دومعلوما
همجوار"، "افغانستان" و "اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی"، در "پورتال" افغان جرمن آنالین، نشر شده 

 است. "لینک" آن، جهت "تسهیالت" تقدیم است.
 

ور ایران و در دهه های قبلی، در اوضاع دو کش
که  ،تلت نسبی "آرامش"، برقرار بوده اسافغانستان، حا

در عین زمان با تفاوت های بزرگ در ساحۀ اقتصادی 
نیز محسوس بوده است. شاه ایران، از ناحیۀ "عواید 
نفت"، طوری که قبالً نیز اشاراتی صورت گرفته است، 
از پروگرام های "مدرنیزیشن" خود، خیاالت قدرت 

زار و پنجصد ساله" را با موقف جدید، در بزرگ "دو ه
 سر می پرورانید.

 

قرن  عالیم و "فکت ها" در دهۀ بعد از نیمۀ "شصت"
، نشان می دهد که در ایران و افغانستان، خاصتاً بیست

در تحت نفوذ احتمالی "فضای جنگ سرد"، که گروپ 
آیدیالوژیکی"، "چپ" و "راست"، در  –های "سیاسی 

مارکسیستی" در مقابله با "اسالم تحت نام "نظرات 
، باید در نموده اند سیاسی" در انظار عامه، "تبلیغ" می

تحرکات بعدی، حین سازماندهی شورش های بر اندازی 
رژیم ها، نقش داشته بوده باشند.)در پایان این تصویر 

می نویسد: « شپیگل»حین خروج از ایران، « شاه ایران»
انند یک عروسک م»شاه، عسکر در جریان وداع: »

 «( )گودیگک(
 

م" )کودتای ۱۹۷۸قریب شش ماه بعد از "کودتای اپریل  
ه ش(، وضعیت در ایران نیز، خیلی  ۱۳۵۷ثور  ۷

بحرانی گردیده است. تا همین اکنون همه "راز های" این 
حرکات سریع، بطور قناعت بخش افشاء نشده است. 

این همه ممکن یک قرن بعد، نسل آینده دریافت نماید، که 
سازماندهی ها، چگونه ممکن بوده است. تاجگذاری های 
 چند سال قبل و این خروج "غم انگیز برای شاهنشاه

 ".ایران
 

شورش های ضد رژیم "شاه"، چنان اوج گرفت، که 
به "خروج" از کشور مجبور زمامدار با قدرت منطقه را 

رژیم "شاهنشاهی او" با نقش او بعنوان "ژاندارم ساخت و 
 منطقه" و تمام امید های مبدل شدن به "قدرت بزرگ جهان"، به باد فنا رفت و نظام او بسرعت سقوط کرد.
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هر دو قطب قدرت را هم چنان، در آن لحظات، تا حدی با وقایع ایران، آنطوری که "شپیگل" گزارش داده است،  
مناسبات چندین دهۀ  .ه استسردرگمی و نگرانی روبرو ساخت

رژیم شاه، با قدرت های بزرگ، تا چند ماه قبل، هیچ کس، 
چنین انکشاف سریع را تصور نمی نموده است. در طی مدت 
قریب سه و نیم دهه که از حاکمیت "مال ها" در ایران می 
گذرد، باز هم دست های احتمالی "پس پرده" افشاء نشده است. 

" در اتصادی ایران و امریکیکی از سؤال ها، آغاز "جنگ اق
. ایاالت متحده، در همان قابل یادآوری است زمان "کارتر"

، میلیارد دالر "ایران" را ۱۰روز های اول، به حجم بیش از 
در بانک های "امریکایی"  که از دوران "شاه" ذخیره " داشت،

منجمد ساخت، با وجود همه بی نظمی ها، رژیم "مالهای دور 
حتی بکمک "بازاری های تهران" که از شاه  خمینی"، توانست،

ایران روگردان شده بودند، مواضع حاکم را در ایران، اشغال 
 نمایند. 
 

م مصادف است، با روزی که "خمینی" ۱۹۷۹اول فبروری 
رهبر "شیعه"، در میدان هوائی "مهرآباد" تهران، فرود می آید، 

مجبور ساخته بعد از اینکه "شاه" را قبالً به "خروج" از ایران 
است. این جریان در قسمت های قبلی نیز با تصاویر و شعار 

 های متعدد، نشان داده شده است.
"شپیگل"، قریب چهار روز بعد، درست به تأریخ  
"، در در اطاق عقبی، تحت عنوان: "اسالم : ۰۵/۰۲/۱۹۷۹

 بارۀ اوضاع ایران گزارش مفصلی، به نشر سپرده است.
 

بحران در »راً چنین افاده می نماید: در مقدمۀ خبر، مختص 
ایران برای "روس ها" یک آزمایش و امتحان بزرگ است، 
اما در عین زمان "کریملن" از عودت "آیت هللا خمینی" 

 ۵۰واهمه دارد: در "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
 « میلیون مسلمان زندگی می کنند.

 

"... عساکر جمالت بعدی گزارش را هم از نظر می گذارنیم: 
امریکایی تجهیزات شانرا از استحکامات برطرف ساخته اند. 
خارجی ها، کشور را ترک می کنند، حکومت جدید، از غرب 
رو می گرداند." این تصاویر را گزارشگر، طوری تعبیر می 

ید." در نماید، که گویا "کریملن با عالقمندی مشاهده می نما
خالی قدرتی عین زمان تعبیر دیگری پخش می کند، که گویا "

" است، باید "دلچسپی ها و منافع شوروی" را که بوجود آمده
هم بخود کشانده باشد. در متن هم چنان خبر می دهد، که 
گویا، در "حال حاضر در سرحد شوروی و ایران فرقۀ 

به زبان  خاصی، متراکم ساخته شده است، که عساکر آن، همه
این وضعیت شورشی و بی نظمی در ایران را، مجلۀ "تایم" نیز، بیان  "ایرانی ها در شمال آنکشور، بلدیت دارند...

 .، که در پشتی مجله دیده می شودداشته است
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" را در پیش گرفته است. تشنج زدائیمجلۀ "شپیگل"، در عین زمان اشاره می کند که شوروی در "غرب" سیاست "
 "شرق دور"، با ایجاددر 
روسیه خواهد " ،موانع

توانست، مانند آنچه، در حال 
حاضر به افغانستان رو 
آورده است، به سمت جنوب 
بیشتر توجه نماید، یعنی 
بسوی نفت. زمانی "تزار، 
پتر کبیر" در وصیتنامۀ 
خویش نوشت، کسی که بر 
خلیج حاکمیت حاصل کند، 
سرکردۀ )"ماستر"( سیاست 

"  این بود. جهانی خواهد
موضوع در طول سال های 
بحران افغانستان، از جانب 
حلقات معین، بوفرت تبلیغ 
شده است. نویسنده نه در رد 
و نه در تأئید آن سهم می 
گیرد. زیرا اسناد دقیق در 
دست ندارد، که زمامداران 
وقت "شوروی" مشی جاری 
آنرا، در آنزمان، بر اساس 
همان تصورات تعیین نموده 

. بد بینی و یا خوشبینی، دنباش
نه باید در قضاوت سایه 

 اندازد.
 

تمایالت توسعه طلبانه »همین 
را در جهت "خلیج فارس" 
)و هند(، "شپیگل" درین 

هم چنان تذکر می  ،ۀ آنمقال
م، ۱۹۴۰در سال  دهد، که
هیتلر"، به شریک گویا، "

"ستالین"  "قرارداد" خود،
پیشکش نموده است. در 

به این صورتی که اگر، 
 – Achsen"پیمان محور" )

Pakt شامل می شد، باز هم )
برای او توسعه  فقط بسوی 
 جنوب، فاصلۀ خیلی کمی

است. قبالً دو  داشتهوجود 
" شمال اردوی سرخمرتبه، "

ایران را اشغال نموده بود، و 
ر قوی غرب، م. در تحت فشا۱۹۴۵م و ۱۹۲۰که نتوانست حفظ شود: در آنجا "جمهوری شوروی" ایجاد کرد، 
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م، به عقب نشینی مجبور ساخته شد. درینجا، سطور مختصر در پایان تصاویر، مطالب ۱۹۴۶"روسیه" در سال 
 مهمی را از تأریخ ایران، می رساند.

 

در پایان تصویر اول از سمت چپ: " محمد رضا پهلوی در جریان ادای قسم  
( دیده می شود. در م۱۹۴۱بحیث شاه ایران، در برابر پارلمان ایران در سال 

سال"، پادشاه قبلی  ۲۲یکی از مقاالت قبلی، خواندیم، که این "پسر کمتر از 
"رضا خان"، که از جانب قدرت های بزرگ در جنگ دوم جهانی، مجبور به 
استعفا شده بود، از زیر چشمان نظاران قوای نظامی "روس" و "انگلیس"، از 

ود. بعداً روشن جلس آورده شده بداخل "قصر پادشاهی"، بطور "مخفی"، به م
سال(  ۳۷از حمایت ایاالت متحده الی سقوط او ) گردید، که موصوف،

برخوردار بوده است. )در پایان تصویر دومی: " محمد رضا پهلوی در مسیر 
 م((۱۹۴۱راه بسوی پارلمان برای ادای قسم بحیث شاه )

 
هفتۀ خونین  :، می خوانیمم1978، سال 50بر پشتی مجلۀ "شپیگل" شماره )

بعد از آن، هم  م،1979سال  7و در شماره  (ی مال ها؟""دیکتاتوردر ایران. 
 (م قدرت می طلبد""ایران: اسالبرگشت به قرون اوسطی. " )چنان می نویسد:

 

بی قرار داشته است. از آنوقت ببعد، "رضا شاه" با "کریملن" در وضعیت خو 
او به مسکو سفر کرده، "پراودا"، در چند ستون، با خطاب، "اعلیحضرت" 

، طوری که بعد اما بیش از "سه دهه"« صفحات آنرا مزین ساخته است.
در مصاحبۀ خود   "شپیگل" می نویسد،، "رهبر حزب کمونیست، اسکندری"،

است، تا "شاه" را سقوط "سپتمبر" گذشته، از "رفقای خود" خو با "پراودا"، در
"محمد رضاشاه پهلوی در دیدار  )پایان تصویر چهارم )سمت راست(: دهند.

با "ستالین" و "مولوتف"، در جریان کنفرانس "تهران". )عکس با قلم "توش" 
(( )پایان تصویر سوم )سمت چپ(: ۱۹۴۳تغییر یافته است.)عکس از سال 

 م((۱۹۴۴از اصفحان و شیراز )"محمد رضا شاه پهلوی در صحبت با مال ها 
   

"شاه" از همان آغاز، به نقش "مال ها"، در جامعۀ ایران بخوبی می دانسته است. در عین حال، در حفظ روابط بدون 
 "مداخله" و "تحریکات"، در کشور همسایۀ "شمالی" آن، "خودداری" می نموده است. 
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واید سرشار "نفت" با "مشت آهنین" و دستگاه شکنجه و فشار،  "سی و هفت سال" کامل، "شاه ایران" با استفاده از ع
و با تعمیق روابط با غرب و هم چنان روابط "عدم مداخله" با همسایۀ شمالی، یعنی با یک قدرت بزرگ، مخالف 
دوستان غربی آن، حکومت کرد. این حکومت را طوری عملی می نمود، که حتی با افتخار اجازه می داد، تا بطور 

ه، تبعۀ او، بر بوت پایش بوسه زند و او را فرستنده و انتخاب شدۀ "خدایی" بنامد.)در پایان این عکس نمون
با »دوستدار شاه، شاه: »می نویسد: « شپیگل»

  «(دیدگاه خدایی قبالً انتخاب شده است.
در اخیر دهۀ هفتاد، وضعیت طوری که قبالً نیز 

"مغشوش" ذکر شد، کامالً بغرنج و به بیراهه های 
این امر »کننده رفته است. "شپیگل" می نویسد که: 

طور دیگری خواهد توانست، هر گاه در ایران 
دوباره مالها، قدرت حرف زدن را در دست گیرند. 
آیت هللا خمینی امروز، با کلمات، از جانب مسکو 
حمایت می شود. در صورتی که قبالً، بطور 

ن خود، در دوامدار برای برادران هم عقیدۀ مسلما
"اتحا جماهیر شوروی سوسیالیستی"، آزادی 
عقیده  بخواهد، "جمهوری اسالمی" در مسکو، 
بندرت، جای استقبال خواهد یافت.  زیرا با 
"مالها"، در کشور خود، در ساحۀ شوروی، 
نتوانسته است، در طی نیم قرن تصفیۀ حساب 

نماید: تعلیم و آموزش محمد )ص( خیلی بیشتر از 
 «و "لنین"، دارای مقاومت است."مارکس" 

 

)در رابطه با این تصویر، "شپیگل" در هفته های 
قبل از سقوط "شاه"، به جای "دیکتاتوری شاه"، 
"دیکتاتوری مال ها" را که در سرمقاله و بر تصویر 
پشتی مجله افاده نموده است، پیشگویی نموده بود. 

برگشت به قرون »)در تصویر تخیلی بعدی، 
هوشداری می داده است.( در  را« اوسطی

گزارش"شپیگل"، گزارشگر هم چنان تذکر می دهد، 
که "اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی"، همین 
اکنون "پنجمین" کشوری است، که در سطح جهان، 
بزرگترین نفوس مسلمانان، در ساحۀ حاکمیت آن، 
زندگی دارند. )بعد از اندونیزیا، پاکستان، هند و 

میلیون نفوس کلی ۲۶۱مان از جمله بنگلدیش( در آنز
میلیون آنرا مسلمانان، تشکیل می داده  ۵۰کشور، 
: " پیروان سمت چپ )در پایان تصویر است.

 "خمینی" در حال ادای نماز: خواب دولت خدا"(
 

آن،  ۷، "شپیگل" در شماره ۱۲/۰۲/۱۹۷۹بتأریخ 
در رابطه با اوضاع "ایران" در نخستین روز های 
بعد از سقوط رژیم پادشاهی، تحت این عنوان 

." در وقتی شیطان می رود، مالئک می آیدنوشت: "
ت مقدماتی هم چنان، وضعیت را بطور خل  جمال

بانک ها و میدان های هوائی » چنین بیان می کند: 
مسدود است. صنایع کشور فلج است، مال ها بجای قاضی های دینوی مقرر گردیده اند: در ایران، جمهوری 
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ای بین "مراکش" و اسالمی، در حال حاضر به کار آغاز نموده است. لیکن نه تنها در ایران. در تمام کشور ه
 .« "اندونیزیا"، تعلیم و آموزش پیغمبر دوباره به پیشروی پرداخته است. در ایران سرمشق، دولت محمد است

 

"ادولف هیتلر"، به چاپ رسانیده، در پایان تصویر چنین عالوه نموده  سالم دادنتصویر فوق "خمینی" را با نمونۀ "
..."  در تصاویر متعدد دیگر، چه قاعده برای برای یک اجتماع چوپان هارهبر مسلمان خمینی در تهران: است: "

در آن زمان و چه در حال حاضر، صاحبنظران برجستۀ بین المللی در بارۀ اوضاع سیاسی، بدون شک و تردید، 
 –پیوند های "نژاد پرستی" و وجوه مشترک را بین "ناسیونالیست های نژاد پرست" و مذهبیون "افراطی 

 یست"، می یابند. گزارشگر، جمالت راپور خود را با این کلمات آغاز نموده است: اسالم
 

مال ها می آیند. بدون اینکه با مقاومت آن، " صبح وقت دنیای مأموران دولتی هنوز درست بوده است. لیکن بعد از 
ست گرفته اند. حدود نیمۀ روز ، مال ها، جوقه جوقه به دفاتر هجوم برده و ادارۀ کشور را بدقابل ذکر روبرو گردند

بطور نمونه، بلدیۀ اصفحان، کامالً در 
دست آنها افتاده است. مانند همین شهر 
قدیمی شاهی، اصفحان، در تعداد زیادی 
از شهر های دیگر ایران، پیروان و 
وابستگان "آیت هللا خمینی"، قدرت را در 
دست گرفتند، قبل از اینکه مبارزه بر سر 

تی بسر رسیده باشد. در قدرت کامل دول
پایتخت صدها مأمور دولتی، به حکومت 
"مهدی بازرگان" که به جانبداری 
"خمینی"، حکومت مقابل حکومت 

 "بختیار" اعالم نموده بود، پیوستند.
 

رهبران "شیعه"، اصول اسالمی، را که  
"سیاست و مذهب جدا نا پذیر است"، 
تطبیق نموده، بطور مکرر، خواستار 

"بختیار" را می شده اند. بختیار استعفای 
تا زمانی که از حمایت "اردو" 
برخوردار بوده است، به این خواسته ها 

نداده، می گفته است، که در  جواب مثبت
فکر آن، نیست. فقط بر حسب همین 
گزارش، با سقوط شاه، زمانی که بانک 
ها و میدان های هوائی مسدود گردید، و 

مذهبیون  صنایع فلج شد، تهدابی برای
ایجاد گردید، تا "جمهوری اسالمی" 

 دلخواه خود ها را اعالن، نمایند.
 

وقوع حوادث متعدد، در مناطق مختلف 
م ببعد، در ۱۹۷۹جهان، از آغاز سال 

عرصۀ بین المللی، بخصو  سقوط 
"پادشاهی ایران"، بتدریج،  نسبتاً سریع

 با هم وصل می گردد. رشته های معین مداخالت خارجی در امور افغانستان،
 

 بزرگ در جهت تعمیق و توسعۀ بحران و تبدیل آن، به میدان رقابت های قدرت های متخاصم این پیوند های مؤثر،
ادثۀ خونین،"سقو اولین رژیم سال، پس از وقوع ح در مدت زمان کمتر از یکاست.  یاری رسانیدهخارجی، 

جمهوری" در افغانستان، در نقاط مختلف دنیا، پرابلم های بی شمار و منازعات، چنان حالت پیچیده را بخود اختیار 
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نموده بود، که تا حد زیاد، فعالیت های "مخفی"، در جریان بوده است. از نیمۀ اول دهۀ هفتاد قرن بیست، وقایع 
رژیم های سیاسی را با خود داشته، تا مدت های زیاد، بعنوان "بحران داخلی"، شناخته می افغانستان را که "سقوط" 

 شده است.
 

به  وز بعد از سقوط رژیم شاه ایران،ر ۱۹م، مجلۀ "شپیگل"، قریب یک ماه و ۱۹۷۹سال  ۱۲در همین شمارۀ 
در بارۀ اوضاع افغانستان، گزارش مفصلی را منتشر می سازد. این گزارش عمدتاً  م، ۱۹۷۹ماه مارچ  ۱۹تأریخ 

   اختصا  یافته است. در رابطه با "اصالحات ارضی" و تقسیم زمین در نقاط دور دست، در شرق افغانستان،
 

رۀ "یک (، در باKlaus Reinhardtعنوان گزارش را، عضو هیأت تحریر مجلۀ "شپیگل", "کالوس راینهاردت" )
 سال انقالب در افغانستان" تعیین نموده است.

 

مظاهرات، طرفدار دولت جدید، انتخاب نموده باشد. در احتمال دارد که عنوان مقالۀ خود را، از روی "شعار های" 
این اجتماع را، مجله "محفل توزیع زمین به دهقانان در "الینگر"  ".تره کی عاقل است، هللا داناعنوان می خوانیم: "
 خوانده است. 

 

ً بعضی از شعارهای را هم نوشته است: "  " . مرگ بر کلونیالیزم، مرگ بر امپریالیزم، مرگ بر فیودالیزممتعاقبا
ر نموده است، تصویر , متعدد دیگر نیز با ذکر آمار اقتصادی و وضعیت سیاسی امنیتی کشور، منتشالبته تصاویر

به  شبح کمونیزم پایان تدریس قرآن"، یاد نموده است، در پایان تصویر، چنین می نویسد: " "بعدی را، که به نام 
 ."ببخشید

 

این وضعیت در حال حاضر، در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر، در یک سطح رسوا، پدیدار گردیده است. با 
نیز شدت بیشتر کسب نموده، شدت مداخالت « بحران افغانستان»سقوط شاه، در از تبعید، و « خمینی»برگشت 
در مطبوعات گزارش یافته است، « حادثۀ خونین هرات»مشهود بوده است. نمونۀ شدید اول آن، « مخفی خارجی»

ی، درین جا است. تحلیل و ارزیابی این حادثۀ تأریخ واقع شدهبه تهران، « خمینی»، بعد از ورود یکه مدت کوتاه
 نمی گنجد.
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