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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
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 ۸۲/۴۰/۸۴۰۸                    داکتر عبدالرحمن زمانى

 روس ها قبل از کودتاى ثورگاهى به سوابق سیاست توسعه طلبى ن
 (دوم)قسمت 

   اکتوبر انقالبپاليسى روسيه در مراحل اول بعد از 

بعد از اول ین قسمت به مرحلۀ تحت مطالعه قرار داد. در هرا میتوان دردو مرحلروسیه سیاست بعد از انقالب اکتوبر 
 بعد از استحکام پایه هاى قدرت دولت شورا هااین پالیسى تغیر یا مرحلۀ دوم به انقالب پرداخته و در قسمت بعدى 

 خواهیم پرداخت. تغیرات عمدۀ مرحلۀ اول قرار ذیل بودند.

 لغو قراردادهاى استعمارى امپراتورى تزارى .1
دولت جدید بلشویک ها از اسرار  و قراردادهاى خائینانۀ امپراتورى تزارى  روس پرده برداشت ، و آنها را لغو  

انگلستان و روسیه  نیز که افغانستان را قلمرو نفوذ انگلیس ها شناخته بود، لغو شد.  ۰٠۴١نمود. درین جمله قرارداد 
یکى از مؤرخین و مشاورین ارشد حکومت بریتانیا در امور بین  (Arnold Joseph Toynbee)به گفتۀ   آرنولد توینبى 

المللى خصوصاً شرق میانه،  تنها انگیزۀ که افغانستان تحت ساحۀ نفوذ انگلیس ها قرارداشته باشد، مؤقتاً  برداشته شده 
امضای او  به ۰٠۰١دسمبر  ۰۰و خطر فشار از شمال بر افغانستان  رفع شد. لنین شخصا در اعالمیه ای كه در 

صادر شده بود، این عهدنامه  را از اعتبار ساقط دانسته  و تاكید كرد كه هرگونه قرادادی كه با استقالل، حاكمیت ملی، 
تمامیت ارضی و آزادی  ایرانیان ]و افغانها[ مغایرت داشته و آن را محدود كند از این لحظه بی اثر و دیگر وجود 

 .(۰) د، نخواهند داشتخارجی كه بتوان به آنها استناد كر

 پشتيبانى از آزادى مسلمانان درقاره هاى آسيا و افريقا  .2
راپور ها و اخبار  جنگ جهانى اول، فروپاشى امپراتورى روسیۀ تزارى و سلطۀ خانوادۀ رومانف، انقالب فبرورى 

روسیه، و  ۰٠۰١، و به تعقیب آن انقالب اکتوبر (Kerensky)و تأسیس واقدامات حکومت مؤقت کرنسکى   ۰٠۰١
قسماً از طریق مطبوعات سانسور شدۀ هند بریتانوى به افغانستان میرسید و  (۸)امضاى معاهدۀ صلح روسیه با آلمان 

در سراج االخبار ، که حیثیت ارگان نشراتى مشروطه طلبان و آزادیخواهان  را پیدا کرده بود،  منتشر میشد.  چنانچه 
(  عنوانى مسلمانان روسیه  را  ۰٠۰١آگست  ۸۸فرستاده شدۀ کمیتۀ ملى هند)مؤرخ سراج االخبار افغانیه متن تلگرام 

نشر کرد که در آن از مسلمانان روسیه بخاطر پشتیبانى شان از آزادى مسلمانان در قاره هاى آسیا، و افریقا تشکر 
ملیون  ٥۰٣امۀ استثمار  نموده و اقدامات حکومت مؤقت کرنسکى را در بارۀ آزادى کشور هاى تحت ستم  و تقبیح اد

 هندى هاى که توسط استعمارچیان بریتانوى صورت گرفته است، ستود .

ضمن نشر ابالغیه یی به اسم  ۰٠۰١نوامبر  ۸۰قدرت  به تاریخ   لنین رهبر دولت جدیدالتاسیس روسیه بعد از احراز
یه استفاده نماید. انقالبیون روسیه با کمال عالم اسالم می تواند از حمایت انقالبیون روس  مسلمین دنیا اعالم نمود که

جدیت برای آزادی ملل اسالم کوشش خواهند کرد. لنین می افزاید که: در این موقع که حتی مسلمانان هند تحت ظلم و 
ستم بیگانه کوبیده شده اند، بر ضد استعمارگران به پاخاسته اند، نباید ساکت نشست، فرصت راغنیمت شمارید و دشمن 

. ای مسلمانان روسیه،  کشور خود دور اندازید. ما زیر بیرق خود ملل مظلومه را برای استخالص جای می دهیم را از
 .(٥) ای مسلمانان مشرق زمین، در این راه تجدید حیات عالم، از جانب شما انتظار هم عقیدگی و مساعدت را داریم

 پشتيبانى از پان اسالميزم بحيث يک نهضت انقالبى .3
ن یکى از اولین کشور هاى شرقى بود که از ستم استعمار آزاد گردیده بود.  لنین، رهبر جمهورى شورا ها که افغانستا

طى نامۀ شخصى  به  ۰٠۰٠نومبر  ۸١به استقرار و گسترش روابط با افغانستان توجه شایانى داشت،   به تاریخ 
ن در جهان است، مردم آن وظیفۀ بزرگ تاریخى افغانستان یگانه کشور مستقل مسلما»غازى امان هللا شاه نوشت که 

 . "(٤)دارند تا متحداً در آزاد ساختن مسلمانان کار کنند. و آنانرا به شاهراه آزادى و استقالل رهنمایى کنند

، یکى از انقالبیون هندى ایکه به لنین نزدیک بود،   M. N. Royوارتن به قول از  منا بیندرا ناتهـ  راى  گریگوریان
یسد که لنین  به جنبش هاى آزادیبخش مستعمرات به رهبرى بورژوازى ملى از نگاه تاریخى به دیدۀ  نیروى مینو

انقالبى مترقى میدید. درین رابطه ، حتى پان اسالمیزم  جنبش انقالبى تلقى شده و سزاوار پشتیبانى جنبش جهانى 
دف هتشویق نمود تا رسیدن به پان اسالمیزم بحیث یک امان هللا خان را  حتى  وارتان لیننکمونیستى بود.  به گفتۀ  

 .(٣) ادامه دهد
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 حمايت از حق استقالل و حاکميت افغانستان .4
از حق حاکمیت و استقالل افغانستان جانبدارى کرد.  "برست لیتوفسک"میان دولت شوروی ودولت آلمانصلحمعاهده 

هیچ دولت دیگری  ۀایران وافغانستان هردومستقل اند. ضمیمدولت های »هفتم معاهدۀ مذکور  ذکر شده بود که   ۀدرفقر
   .«(٦)نمی شوند. ودول امضاءکنندگان صلح مؤظفند که استقالل سیاسی واقتصادی ایران وافغانستان رامحترم شمارند

ضمن اظهار امتنان از دولت هاى آلمان، اطریش، مجارستان، ترکیه، بلغارستان و روسیه،  تصدیق، سراج االخبار 
.  ازین معاهده استقبال کردقبولى و محترم شمردن استقالل سیاسى و اقتصادى و حاکمیت و ملکیت تامۀ افغانستان ، 

امپریالیزم بود، اثر خود را  بر ملى قابل یادآوریست که این تحوالت که هدف  آشکار آن صلح طلبى و ضدیت با 
گرایان، روشنفکران و استقالل طلبان افغان و  آزادى خواهان هندداشت . اما برخالف آنچه  برخى از مؤرخین  

 محرک  و تأثیرات انقالب اکتوبر روسیه هرگز   این معاهدهبصورت مبالغه آمیزمینویسند،   خصوصاً مؤرخین روسى 
 نبوده است . طلبی درافغانستان وعامل مهم واثرگذار در سلطنت امان هللا خان واعالن استقالل اصلی مبارزات استقالل

برسمیت شناختن استقالل افغانستان اولتر از همه  توسط روسیه، و از بین رفتن خطر تهدید از شمال از یکطرف  و 
رابطه با استقرار روابط دیپلوماتیک و  دشمنى مشترک با انگلیس ها از طرف دیگر بر افکار غازى امان هللا خان در

 دوستانه با اتحاد جماهیر شوروى  تأثیر داشت .

 آغاز مناسبات ديپلوماتيک  .5
برای معرفی وبر قراری روابط دپیلوماتیک با کشور هاى آزاد افغانستان تحت قیادت غازى امان هللا خان  دولت جدید

زادى کامل افغانستان را به رسمیت بشناسند،   ضمن ارسال جهان،  حتى قبل از  آنکه  انگلیس ها مجبور شوندآ
 مکاتیبى به  کشور هاى متعدد جهان  استقالل کشور را اعالم نمود.  

خان به یک  چون هردو کشور افغانستان و روسیه به استقرار و گسترش روابط ضرورت داشتند، یعنى هم  امان هللا 
بریتانیای ، دشمن خودقیمتى که باشد شوروی می خواست به هر  ۀروسی ، و هم متحد در برابر بریتانیا نیاز داشت

، و در برابر این دشمن مشترک )انگلیس( به دوستى و اتحاد افغانستان نیاز داشت;  روسیه را تضعیف نماید ، کبیر
به رسمیت رسماً استقالل بى قیدوشرط  افغانستان را  ۰٠۰٠مارچ  ۸١یکى از اولین کشورهاى  بود که به تاریخ 

 شناخت.

دولت افغانستان  که تا حال بنا بر بعضى “ مکتوبى به لنین فرستاده نوشت که   ۰٠۰٠اپریل  ١امان هللا خان به تاریخ 
عوارض از شرف مخابرات و مکالمات و مناسبات با دولت هاى معظمه و ملت هاى مکرمۀ همنوع خود برکنار مانده 

ملت مستعد باتکامل افغان از طرف دولت مستقل و آزاد افغانستان با ارسال این  این نخستین دفعه است که بنام ..بود.
 “    (١)نامه و دادیۀ خودم را بختیار میشمارم

خدمت جاللتمآب » در پاسخ به مکتوب امان هللا خان نوشت : ۰۸٠۲ماه ثور  ۰٠۰٠/٥۰مى  ۸۸لنین به تاریخ 
دام هللا اقباله العالى. نخستین نامه از طرف ملت مستقلۀ افغان که اعلیحضرت امان هللا خان امیر مملکت افغانستان ا

مشتمل بر درود دوستانه به ملت روس  و خبر دهنده از جلوس آن اعلیحضرت  بر اورنگ تاجدارى مملکت افغانستان 
نامه  بود بما رسید. در جواب آنطرف حکومت کارگران و کشاورزان و از طرف عموم اهالى روسیه به فرستادن این

که مشتمل سالم دوستانه است به ملت آزاد و مستقل افغان که آزادى خود را با کمال دالورى از تسلط جبین خارجه 
مدافعت کرده است، مبادرت مى نمائیم ... ارادۀ آن اعلیحضرت را در عقد مناسبات دوستانه با اهالى روسیه با کمال 

یم که نمایندگان حکومت کارگران و کشاورزان را به شهر کابل خوشى استقبال کرده از آن اعلیحضرت خواهش میکن
روانه نمائیم. برقرار شدن مناسبات دپلوماسى فىمابین دو دولت بزرگ روس و افغان باعث خواهد شد که این دو ملت 

واقع دست یارى و معاونت به همدیگر داده هرگونه سؤ قصدى را که از جانب غارتگران خارجه بر آزادى و ملل آنها 
 «    شود، دفع و برطرف نمایند.

برقرارى مناسبات دیپلوماتیک بین افغانستان و اتحاد جماهیر سوسیالیستى روسیۀ شوروى  ضربۀ مستحکم و حساسى 
تالش ها و توطئه هاى انگلیس در )خوانندگان محترم میتوانند بود که بر مواضع دشمن مشترک شان، بریتانیا، وارد شد 

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى )قسمت »ین قلم تحت عنوان ز همرا در مقالۀ ااسبات برهم زدن این من
 در همین سایت وزین افغان جرمن آنالین مطالعه کنند(.« شانزدهم(

را می  شرقى چندین زبان و  در ایران کار کرده بودبراى مدت طوالنى  دیپلمات پیشین روسیه تزاری که ، براوین
 .تعین  شد شوروی به کابل ، بحیث  نخستین دیپلومات میانه خوب وارد بود شرقدانست و در اوضاع سیاسی در 

یورى تیخانف استاد شرق شناسى پوهنتون علوم فدراسیون روسیه، به گواهى  اسناد آرشیفى روس ، براوین و مولوى  
در تاشکند مالقات کرده بودند، از  ۰٠۰٠در ماه مارچ برکت هللا، صدراعظم حکومت مؤقت هند در کابل،  را که 

به گمان غالب آن ها  مهم ترین مسایل را به بررسی  »پیشآهنگان مناسبات افغانستان و شوروى میداند. او مینویسد که 
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زه یی گرفتند. روشن است، برکت هللا و براوین بستن قرار داد آینده نظامی میان افغانستان و شوروی را چون صحنه تا
براوین در یکی از نامه های خود به کمیساریای خلق  چهدر آسیای میانه ارزیابی می کردند. چنان« بازی بزرگ»از 

تاریخ روسیه ثبوت تردید ناپذیری منبی بر تمایل راسخ و از پیش تعیین شده روسیه به » : در امور خارجی نوشت
ست ما می دهد. دست سرنوشت روسیه تزاری را به سوی هند سوی خاور و به ویژه به سوی آسیای میانه و هند در د

کشانید و همان دست امروز روسیه شوروی را بدان سو می کشاند. همو در هند باید مسایل جهانی فیصله شود و این 
   .(۲)«مسایل با برخورد روسیه با انگلیس حل می گردد

که در جریان مبارزات خود ، بخصوص در روابط  یکى از شخصیت هاى معروف  آزادیخواهان هندى بود برکت هللا
نقش مهم داشت .   محققین روسى  باستناد اسناد  آرشیف دولت  افغانستان و روسیۀ شوروى و مردم آسیاى میانه 

ترکستان روسى  مینویسند که برکت هللا قبل از رسیدن محمد ولى خان به مسکو، وظایفى را در چوکات یک هیئت غیر 
شاه افغانستان داشت و درپى جستجو و جلب طرفدارى براى افغانستان بوده است، که در آن دوران این رسمى از سوى 

ماه مى در یک مصاحبه با راپورتر  ٦اقدامات در لفاف مخالفت با دشمن مشترک انگلیس  عنوان میشد.  وى  به تاریخ 
الست، بلکه یک وطنپرست و نشنلست آسیایى ایزویستیا اعالن کرده بود که  او نه یک کمونیست است و نه یک سوسی

است  که میخواهد بریتانیا از آسیا خارج ساخته شود و اظهار کرد که روس ها و نشنلست هاى آسیایى باهم متحدین 
طبیعى میباشیم .  ایزویستیا در همین شماره نوشت که او بحیث یکى  از اشخاص بسیار مورد اعتماد امیر جدید 

 .  (٠)اسبات دائمى با روسیه شوروى، بحیث سفیر فوق العاده به مسکو فرستاده شده استبمنظور استقرار من

حکومت ه بود که  زارشی خود به  لنین پیشنهاد کردگ ت شنخستین یاددا در ۰٠۰٠ اپریل ماه  ۸۸ به تاریخ برکت هللا  
.  ه  نمایدئارا را به افغانستان  ارزشمندیتسهیالت ( انگلیس  ) بلشویکی در مبارزه با دشمن مشترک بلشویسم و اسالم

پیمان نظامى ببندد و خواهش کرد یک ملیون «  تسلط انگلیس بر هند» او پیشنهاد نمود تا با امیر جدید افغانستان برضد 
برکت هللا میخواست که   .(۰۴)پوند استرلنگ و جنگ افزار براى آماده سازى جنگ با انگلیس به دسترس کابل بگذارد

 لیت هاى آسیاى میانه را با جنبش ترقى خواهى و ضد استعمارى افغانستان مرتبط سازد.فعا

 آسيا در کابلرتعين نماينده کل اختيار شوروی برای سراس .6
برای ارزش خاص داشته و به گفتۀ تیخانف  « چهار راه آسیا» در بلشویک ها اتحاد با افغانستان براى  تحکیم موقف 

.  او میگوید که لنین یک چنین وظیفه پر مسئولیت بستن رای مقیاس جهانی را می گشودروسیه شوروی دورنمای دا
به یک حزبی آزموده شده بسپارد.  چون  -پیمان اتحاد با افغانستان را تنها  می توانست به یک شخص مورد اعتمادش

نماینده تام االختیار در کابل تبدیل ،  ازاین رو، در کرملن تصمیم گرفتند او را از کرسی (۰۰)براوین چنین کسی نبود
یاکف )یعقوب( سوریتس به کابل  -یک بلشویکی قدیمی با استاژ پیش از انقالب ۰٠۰٠جون  ۸٥نمایند. به تاریخ  

 فرستاده شد.

ه امضأ شده بود، آمده بود: جدر اعتمادنامه سوریتس، که توسط لنین و قره خان معاون کمیسارى خلق در امور خار
دهقانی جمهوری سوسیالیستی فدراتیف روسیه شوروی، از سوی شورای کمیساریاهای توده  -کومت کارگریاز نام ح»

یی رفیق سوریتس... به عنوان سفیر فوق العاده و نماینده تام االختیار روسیه شوروی در آسیای میانه گماشته می شود 
ا خلق های مستقل بلوچستان، خیوه و بخارا و خلق و وظایفی که به وی سپرده می شود، ]تامین [ مناسبات دیپلماتیک ب

دهقانی  -های هند، کشمیر و تبت که به خاطر آزادی می رزمند، است.  به رفیق سوریتس از سوی حکومت کارگری
صالحیت داده می شود مناسبات مستقیمی  با کشورهای موجود و حکومات رو به تشکل و همه سازمان های انقالبی 

خلق های آسیای میانه از تصاحب خارجی؛ برپا نمایند. او صالحیت دارد نمایندگان خویش را خود دارای هدف رهایی 
بگمارد. وارد گفتگوهای مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود شود و موافقت نامه ها و اسنادی را از نام 

  . (۰۸)«اء نمایددهقانی با تایید حکومت  مرکزی در مسکو با آن ها امض -حکومت کارگری

 معاهدۀ افغانستان و شوروی .7
 ۰٠۸۰ماه فبرورى سال  ۸۲شمسى مطابق  به  ۰۸٠٠معاهده بین افغانستان و شوروی  بتاریخ دهم  ماه حوت  اولین

میالدی  به امضا دو طرف رسید. به موجب این معاهده طرفین استقالل یکدیگر را به رسمیت شناخته و متعهد شدند كه 
 وارد نشوند. ،ه یكی از طرفین معاهده برسدبا هیچ دولت ثالثی در موافقت نامه ای نظامی و سیاسى كه ضرر ب

به اساس فقرۀ ششم این معاهده روسیه ترانزیت  آزاد و بى محصول  اموال ادارات  دولتى  افغانستان را چه در خود 
 روسیه و چه بالواسطه در خارج از روسیه خریدارى شده باشد،   قبول کرد.

ى  را كه در منطقه مرزی در قرن گذشته متعلق به افغانستان بوده دراین معاهده دولت روسیه متعهد شد كه سرزمین ها
 است به این كشور باز گرداند. و به دولت افغانستان کمک نقدى و مادى نماید.



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

درین معاهده طرفین آزادى ملل مشرق را باساس خودمختارى و بموافقت خواهش عمومى هر ملت ملل آن قبول نموده  
و آزادى حقیقى دولت بخارا و خیوه را بهر طرز حکومتى که بموافق خواهش ملل آنها  و در فقرۀ هشتم آن استقالل

  باشد، قبول کردند.

 ادامه دارد(قسمت سوم و آخر)

 يادداشت ها و مأخذ

 در سایت هاى مختلف انترنت .  بلشویکها لغو قراردادهای استعماری علیه ایران توسطمقالۀ  .1
آلمان و  ىها ى ترک مخاصمه با امپراتور در رابطه با بلشویک ها  ىمیالد ۰٠۰١دسامبر سال   ۰٣قرارداد  .2

 شده و بنام قرارداد صلح برست لیتوفسک معروف است.در منطقه برست لیتوفسک امضا  که اتریش 
 نگاهی به اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی:  تاریخۀ در آین ،طبیبى، لطیف .3
4. and  e of modern Afghanistan; politics of reformThe emergencGregorian, Vartan. (1969). 

1946.-modernization, 1880   )۸٥۸، ص )ظهور افغانستان مدرن. 
 همانجا. .5
 سال هفتم، به حوالۀ پوهاند سید سعدالدین هاشمى ۸٥سراج االخبار افغانیه، شمارۀ  .6
، به حوالۀ سید رسول ۸ص –چاپ کابل  ۰٠٥٠-۰٠۰٠مناسبات افغانستان و اتحاد شوروى در سال هاى  .7

 .٣٥(، ص ۰٥١۲)
نبرد افغانى استالین )سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و ( ، ۸۴۰۴ترجمۀ عزیز آرانفر )- تیخانف،  یورى  .8

  ٦٥ص، قبایل پشتون( 
 .۰۲٤(، ص ۸۴۴٤هاشمى، سید سعدالدین ) .9

 ٦۸ص  ( ،۸۴۰۴ترجمۀ عزیز آرانفر )- تیخانف،  یورى  .11
کناره گیری کرد و  از بازگشت به میهن خود داری ورزید و پس از چندی به گونه  ۰٠۸۴براوین، در ماه جنوری  .11

 مرموزی کشته شد.
 .۰٤ -۰٥، صص.۰٠١۰، مسکو،۰٠٦٠ -۰٠۰٠مناسبات افغانستان و شوروی،  .12

 

 

   

 
 


