
  

  

  

  

  

  ي افغانستان و شورويوسعه روابط سياست
  ي محمدظاهرشاهزمامداردر دوره 

 

  ####پوهندوي محمد مقصود جويا

  

 مقدمه

 زمـام امـور را      افغانستان  كه  محمد ظاهرشاه بعد از به قتل رسيدن پدرش در             زماني
و فقـط  نمـادين   اي  او بـه گونـه  ،بنـابراين .  بيش نبوداي دست گرفت جوان نوزده ساله   ه  ب

از . گشت  عموهايش دست به دست مي    به دست   ت  حاكمي ،عمل  در ،اسماً پادشاه بود ولي   
شـاه    محمـدظاهر افغانستان  در تاريخ    يزمامداردوره چهل ساله    در  همين جهت است كه     

ـ  شـد   خـان شـروع      كـه از محمدهاشـم    روي كـار آمـد      هـشت كابينـه     با    تـا    ترتيـب ه  و ب
 نوراحمـد   خـان، محمدهاشـم ميونـد وال،       محمودخان، محمدداوودخان، محمديوسف   شاه

 ايـن دوره    .كـرد    محمد موسي شفيق ادامه پيدا مـي       الخرهاباعتمادي ، دكتر عبدالظاهر و      
شان بـه افغانـستان   مداخالتساله را به عنوان فرصتهاي طاليي براي روسها در زمينه      چهل

  . اند خوانده

 
  افغانستان از كشور پژوهشگر  محقق و #
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شـناس نويـسنده كتـاب       طبـق نظريـه دكتـر حـق        ،افغانستانمداخله روسها در امور     
 مدتها قبل درست از زمـاني       ،افغانستان از اميردوستمحمدخان تا ببرك     وسها در جنايات ر 
 تصاحب قدرت بيـشتر در     به خاطر  1834 در سال  دوستمحمدخان كه امير    شود  آغاز مي 

پطرزبـورگ   اي به سن شجاع، نماينده شاه    در برابر  خود    افغانستان و تحكيم مواضع سياسي    
 و روسـها بـه نوبـه خـود هـم در ايـن زمينـه             اوردبه دست بي  فرستاد تا حمايت روسها را      

  . و منتظر چنين فرصتي بودندندميل نبود بي
خـان   خان و اميرعبدالرحمان   هاي زمامداري شيرعلي   بعدها اين مداخله روسها در دوره     

كـه   1919افغانـستان از سـال       خصوص دامنه اين مداخلـه در     ه   ب  بود؛ مشهوديشتر  ب...  و
 بـا  ،باالخرهو به رسميت بشناسند؛ را  افغانستاناستقالل رد روسها كپيشنهاد خان   اهللا امان

و شوروي مبني بر حسن همجـواري       افغانستان  ميان   1921 امضاي معاهده دوستي سال   
كشور و ارسال اسلحه و پول به دولـت تـازه    يي دوايجغرافو به رسميت شناختن مرزهاي   

 هرچـه مـداخالت   عـاد و دامنـه ايـن         اب ،شـوروي از سوي   خان    اهللا به استقالل رسيده امان   
ــر و وســيع ــر گرد گــسترده ت ــت ــه همــين ترتيــب. دي  در دوره  چهــل ســاله حكومــت ،ب

دهد، براي اتحـاد شـوروي فرصـت      كه محور اصلي بحث ما را تشكيل مي   ،محمدظاهرشاه
 كـه  ، در اولين كابينـه   ؛ را در كشور ما عملي سازد       خود  هاي استعماري  خوبي بود تا برنامه   

ـ    ،ان به عهده داشت خ  ن را محمدهاشم  رياست آ  ن معطـوف   ه آ بيـشترين توجـه خـود را ب
از ) شـوروي (روسـها  . با دول ديگر تعادل و توازن برقرار شـود افغانستان نمود تا در روابط     

 سـپتامبر در پـنجم  استفاده كرده دست به اقـدامات جديـدي زدنـد چنانچـه     اين فرصت  
افغانستان اهده بيطرفي و عدم تجاوز را با        مع 1315 )سنبله( شهريورهفتم    مطابق 1936

  .به امضا رسانيدند

و شوروي در دوره زمامـداري      افغانستان  شرايط تاريخي براي توسعه روابط سياسي       

  : محمدظاهرشاه 

دوره زمامـداري محمدظاهرشـاه وارد مرحلـه تـازه و            در   افغانـستان  ووابط شـوروي    ر
قـضيه  در مورد   احساسات ملي مردم،    از    اتحاد شوروي سابق   ،در اين مرحله  . دش حساسي  

 گرديـده  افغانـستان ر به تيرگي روابط ميان پاكـستان و     منجكه   ،)پشتونستان(قبايل آزاد   
  . دبرداري كر ههربود ، ب
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جلـسه افتتاحيـه     اش در   طـي سـخنراني    1326آذر  پس از آنكـه محمدظاهرشـاه در        
  آنهـا  تا بـه  شد  خواستار  د و   سوي خط ديورند اشاره كر     پارلمان به سرنوشت افغانهاي آن    

مـوج اعتراضـات و     سـخنان او     ،داده شـود  مختـاري   مثل هنديها و پاكـستانيها حـق خود       
 به كراچـي نـزد      اي  تصميم گرفت نماينده  شاه    حساسيتهاي مختلفي را برانگيخت تا اينكه     

 و سـوء تفـاهم ايجـاد        توضيح دهـد  محمدعلي جناح بفرستد تا موضوع و هدف بيانات را          
  .ع نمايدشده را رف

خصوص اينكه اين بيانات بهترين بهانه بود براي اتحاد شوروي كـه بـه وسـيله آن                 ه  ب
يك شاخص سياسي در اذهـان مـردم جلـوه دهـد و بـا                به عنوان    توانست اين مسئله را     

بـرداري سياسـي     ، از آن به نحـو مطلـوبي بهـره         افغانستانبزرگ ساختن آن در نزد مردم       
. يافـت   انتشار مي ه بعد پيوسته اين مطلب در جرايد و روزنامه           چنانچه از آن روز ب     ؛نمايند

د رفت آبا  به جالل  1328فروردين  در ماه   خان    محمودشاه    كار به جايي رسيد كه    به تدريج   
 حـق آزادي بـراي   ،رسـمي قرائـت يـك بيانـه     ضـمن  ،حضور جمع كثيري از مـردم  و در 

 .كردسوي سرحد را مطالبه  پشتونهاي قبايل آن

  و گرديـد افغانستان  سياست داخلي و خارجي       ركن اصلي  امر اين   ،يخ به بعد  از آن تار  
به عنوان روز ملي همبستگي پشتونها و بلوچها از آن تجليل بـه عمـل    يك روز   همه ساله   

آن گنـاهي  اعتنـايي بـه    اين موضوع تا بـدان حـد بـود كـه هـر نـوع بـي        اهميت  . آمد مي
  .شد تلقي مي ضد ملي يحركت نابخشودني و

توانستند به   خواستند و يا نمي     نمي  خود  شورويها با وجود همه تالشهاي     ،رصورتبه ه 
 پـرده در    بـه كـار و تالشـهاي  پـشت          براين،بنـا . شـوند ميدان   و مستقيم وارد     شكارطور آ 

ـ       خـود  تبليغـات از طريـق گماشـتگان        نـشر روزنامـه هـا و       هافغانستان متوسل گرديده ب
ـ   آسـاني نمـي   بردنـد كـه بـه      پـي   خـود  آنها به اين ناتواني   . پرداختند وان مـسير روابـط   ت

محمودخـان را از  شـاه     در صـدد آن برآمدنـد تـا    ؛تغيير داد را   آمريكاغرب و    باافغانستان  
 كه يگانـه فـرد مطلـوب و مناسـب           ، را ،داوودخانمحمدجاي او   قدرت برانداخته به    اريكة  

ن منظـور يـك سلـسله     بـه همـي    ،بنابراين. رندكار بياو دانستند، روي    شان مي  براي اهداف 
ده مترصد بودنـد تـا اينكـه در يـك فرصـت             كرشروع  افغانستان   فعاليتهاي عجيبي را در   

مـسند   و در بياورنـد   را از سـفارت فرانـسه بـه كابـل           محمـد داوود    مناسب موفق شـدند     
  .ندبنشانوزيري  نخست
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   و اتحاد شوروي در دوران صدارت محمد داوودافغانستان تحليل و بررسي روابط 

نزديـك شـدن    خـود دربـارة     در زمـان صـدارت      خـان     كه محمدداوود مواردي  ي از   يك
برنامه پنج سـاله   د، تئوري اقتصاد رهبري شده دررك ابطش با مسكو به آن استدالل مي   رو

 حكومـت نيـاز بـه    خواسته،اين يافتن تحقق  توسعه اقتصادي افغانستان بود كه به منظور  
ييهـا بـه خواسـتها و    آمريكااز اينكه . دكر احساس ميرا جلب همكاري كشورهاي خارجي  

 مبني بر اعطـاي وام و كمكهـاي اقتـصادي توجـه نكردنـد،               افغانستان  مكرر ياهپيشنهاد
  . كندتكيهكمكهاي شوروي وقت به حكومت ناگزير شد كه بيشتر 

در مـورد   بـا كـشور همـسايه پاكـستان      افغانـستان    تيره شدن روابـط      ،از جانب ديگر  
 به شوروي   ، به قول خودش   ،راخان    زجمله عواملي بود كه محمدداوود    مسئله پشتونستان ا  

بـه  بيـشتر خـود را نيازمنـد        او  شد    مي ، و هر قدر اين فشارها بيشتر      ؛ساخت تر مي  نزديك
 بـه نظـر دكتـر اشـرف     ، زيرا؛دكر  مي دولت تكيهشوروي احساس مي كرد و زيادتر به آن       

جنبـه  يكي  : اهميت داشت خان     داوود مسئله پشتونستان از دو نظر براي     «: غني احمدزي 
 كسي بود كه    ؛جد داوودخان بود  ــ  طاليي  خان    چون سردار سلطان محمد   عاطفي داشت   

شـد كـه      مربـوط مـي   حركت عمومي منطقه    به  نكته دوم   . شاور را از دست داده بود     يكه پ 
ت بـه رسـمي  «  ،بنـابر ايـن  . رفت نتيجه مرزبنديهاي پيشين استعمار بود و بايد از بين مي     

دوباره شكل تـاريخي   افغانستان  كه  »ند بيانگر اين خواست بود    اشناختن خط مرزي ديور   
  . به زور به آن تحميل شده بودهاينكه شكل سرحداتي را ك   خود را بگيرد نه

هـاي اقتـصادي و نوسـازي         بـراي برنامـه    افغانـستان   وقتـي كـه     : و به قول عزيز نعيم    
تـوجهي   در ايـن دوره      افغانستان   به اين پيشنهاد     آمريكا روي آورد،    آمريكاتجهيزاتش به   

كـه   ؛كـرد  و كمكهاي خود را به افغانستان ، به پيوستن آن به پيمان بغداد مـشروط    نكرد
مورد سوءظن شـديد شـوروي قـرار    پيوست   ميدر آن وقت به پيمان بغداد       افغانستان  اگر  
 داوود بـه كمكهـاي      ، محمـد  آمريكـا جانـب     با گرفتن پاسخ منفـي از      براين،بنا. گرفت مي

بـه قـول    . همين را از آنها درخواست كـرد       مند گرديده و   هنظامي و اقتصادي شوروي عالق    
  ازتنهـا  نـه  آمـد در ايـن ديـدار روسـها     افغانـستان  چف به شوقتي خرو: سيد قاسم رشتيا 
 حاضر شدند مبلـغ يكـصد       ، عالوه بر آن   ، استقبال كردند بلكه   افغانستانسياست بيطرفي   

 صـد   افغانـستان    بدهنـد كـه البتـه در آن وقـت بـراي              افغانستان  ر اعتبار به    ميليون دال 
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 صد ميليون   ، از جانب ديگر   .به آساني از آن گذشت    بتوان  نبود كه   پول كمي   ميليون دالر   
 افغانـستان  روسها به موجب آن مي خواستند موضعـشان را در       گويا   بود كه    اي  زمينهدالر  

  .تقويت نمايند تثبيت و
 درافغانـستان    مجمـوع كمكهـاي شـوروي بـه          1978 -1955 سـاليان    چنانچه طـي  

كـه    در حالي؛گرديد ليارد دالر بالغ ميينيم م و دوبه تقريباً هاي اقتصادي و نظامي   عرصه
از همـين  . ليارد دالر بوده استينيم م  در همين دوره فقط كمي بيشتر ازآمريكاكمكهاي  

 افغانـستان  گرفـت و     اي بيشتري را در برمي    ه روز عرصه به  جهت روابط كابل و مسكو روز       
علـت  : به گفته اشرف غنـي احمـدزي      . را از بسياري جهات به شوروي وابسته مي ساخت        

ايجاد روابط كابل و مسكو را نياز شوروي بـه جلـوگيري از ايجـاد پايگاههـاي نظـامي در                    
  .داد نزديكي مرزهاي آن و نياز كابل به توسعه اقتصادي تشكيل مي

 داوودخـان .  نقطه عمده اي بود كه از نگاه شوروي اهميت داشـت   افغانستان   ،بنابراين
 بتواند دسترسي به سـالح داشـته   ،طرف  از يك، احساس مي كرد كه بايد   يضرورت خاص 

ن رسـيد  جهـت    ،ديگـر طـرف    و از    ؛كـرد  باشد چون از ارتش پاكستان احساس خطر مـي        
   . داشتاش به پول نياز اهداف اصالحاتي

را در  افغانستان   نزديكي كابل و مسكو      ،از افغانهاي صاحبنظر  ده بسياري   عقيگرچه به   
: گويـد   مـي  محمـدداوودخان  اما عزيز نعـيم بـرادرزاده        ؛ندكاف طلبيهاي شوروي  دام توسعه 

 به شوروي اخطار كـرده بودنـد و آن كـشور نيـز اعـالم                قبالًمقامات افغاني در اين زمينه      
كمونيـسم    در مـسير   افغانـستان ش جهت كشانيدن    كرده بود كه از هرگونه مداخله و تال       

 هكه با سفير شوروي داشت گفتـ  تيدر مالقا) محمد نعيم(به گفته او پدرش   . امتناع ورزد 
و توقـع مـا هـم همـين         كند  تحمل  تواند    هيچ وقت كمونيسم را نمي     افغانستانملت  : بود

، مـا  بدهيـد نـان را  اطميشما بتوانيد ايـن  اما اگر . كه شما در اين راه كوشش نكنيد       است
وقـت    ما هيچ:ه بود از آن سفير گفت    ،بعد. خواهيم بهترين روابط را با شما داشته باشيم        مي

مـرز  مـا يـك     مـرز   خـواهيم     مي ؛ مداخله كنيم  افغانستان  ل داخلي   ئتمايل نداريم در مسا   
  .بسيار نزديك داشته باشيمبا شما روابط هم آرزو داريم كه  دوستي باشد و ما

ـ      فوق همه مطالب  گرفتن    نظر ولي با در    ايـن عقيـده اسـت كـه         ر، سيد قاسم رشتيا ب
مـا قـدمهاي بـسيار زيـاد        «. با شوروي زيـاده روي كـرده اسـت        خود   در روابط    افغانستان
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 چـه در   ،ترين آن اين بود كه ما شوروي را در تربيـت نـسل جـوان افغـان                 مهم. برداشتيم
اديم و اين سـبب شـد كـه آنهـا           د ]امكان[،  ]كشوري[بخش نظامي و چه در بخش ملكي        

لوژي خود گرويده ساختند و آنها دوبـاره        ئويك تعداد زيادي از جوانان ما را به افكار و ايد          
  ». آمدند و وقايع مابعد از آنجا بروز كردافغانستان به 

بيـست  در سالها بعد، نزديـك بـه        خصوص  ه   ب ، محمدظاهرشاه يزمامدارهاي   در دوره 
كه اكثر ناشـر افكـار احـزاب و گروههـاي چـپ             يافتند  زه انتشار    اجا افغانستان  نشريه در   

شـد و   داده ميامكان هاي اسالمي كمتر   براي نشر افكار و انديشه    ،ولي برعكس ند؛ اما،   بود
  . وجود نداشتآزادياين جهت از 

 اگـر از جـانبي      ،ستهاي طرفـدار شـوروي    يـ  ازجمله كمون  ،نفوذ فزاينده گروههاي چپ   
 ، به گفته دكتر سيد عـسگر موسـوي  ، از جانب ديگر اي سياسي بود،  اشي از فقدان رقابته   ن

 زيرا زباني را كه گروههـاي       ؛گرفت  مي  و قدرت سازماندهي آنها نيز منشأ      از زبان تبليغاتي  
 افزودنـد  افغانـستان  كه آنها به فرهنگ     را يرباوجود آوردند و يا تج    ه  بافغانستان  چپ در   

: ار اول با حرفهاي جديدي بـه ميـدان آمدنـد ماننـد            آنها براي ب  . تجارب تازه و جالبي بود    
 و امثـال    »احتياجات اوليـه انـسان    « ،»نان«شناسي سياسي و     هعجام  در »طبقه«اصطالح  

در يـك حركـت     نهـضت اسـالمي،      ،همزمان با تشديد فعاليتهـاي گروههـاي چـپ        . اينها
،  در قلـب ايـن نهـضت   . شصت مـيالدي شـروع بـه فعاليـت كـرد        دهةاواخر    در ،واكنشي

افراد آن  . داشت كه رهبري آن در دانشگاه كابل متمركز بود         سازمان جوانان مسلمان قرار   
 به فعاليتهاي سياسـي بـر ضـد جريانهـا و حلقـات              افغانستاندر مدارس و دانشگاه     اغلب  

 .نـد از تجارب سياسي كمتري برخـوردار بود      آنها  . پرداختند كمونيستي و ماركسيستي مي   
ستها يـ كـه آن را حـامي كمون      ،  افغانـستان  رژيم شـاهي     بار چپ،   مخالفت با افكا   عالوه بر 

بـه  افغانـستان   اگـر سـلطنت و حكومـت        گفتنـد     مـي و  كردند    ميخواندند، نيز مبارزه     مي
تواننـد    اجازه فعاليـت ندهنـد ، آنهـا نمـي          ، كه مخالف عقيده اسالمي هستند     ،ستهايكمون

  .زننددر عرصه سياسي جوالن باين طور د و ننكآزادانه فعاليت 
بـر  ستها را تهديـدي     يـ يكي از گروههاي جهادي عقيده دارد كه سـلطنت، كمون          رهبر

نيـاز  و  بود   ي ضعيف  و وي معتقد بود كه رژيم ظاهرشاه نظام منحط       . دانست خود نمي ضد  
امتيازات بيشتري به روسها داد و روسها كمكهـاي  ظاهرشاه  .از بيرون حمايت شودداشت  
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افغانستان  ستي در يبر اين ساخته بودند كه بايد حزب كمون        اين رژيم مشروط      با خود را   
 زمينـه فعاليتهـاي    هـم تأسيس شود و از حمايت دولت برخوردار باشد چنانكه ظاهرشـاه        

 موضـع   ،در برابـر جنبـشهاي اسـالمي      . ستها فـراهم سـاخته بـود      يـ سياسي را براي كمون   
  . دكر خطر جدي تلقي مييك ن را آن بود كه ايحكومت شاهي 

ستها يهاي سرخ كمون  پرچماو را متوجه    شاه    ن نزديك ظاهر  ازي يكي از مشاور   وحتي ر 
 نـه، ايـن بيرقهـاي       :فت ولي ظاهرشاه گ   ؛ساخت و گفت كه اين خطرات را بايد چاره كرد         

  .دارند بلكه بيرقهاي سبز خطر اند؛ ناكخطرنيستند كه سرخ 
، استهاي دولت در سال سوم حكومت نور احمد اعتمادي، روحانيون در اعتراض به سي           

از جمله نشر شعري از حسن بارق شفيعي در ستايش لنين رهبر انقالب بلشويكي روسيه               
 امـا دولـت در برابـر      ؛مسجد پل خشتي كابل متحصن شدند      جريده پرچم، در   شوروي در 

  . دكربيرون خواست آنها تسليم نشده آنها را از مسجد 
يدي از علمـاي دينـي    سلطنت در آن زمـان خـوف شـد        : گويد فضل غني مجددي مي   

 بـا  ، براي اينكـه سـلطنت  ؛از جوانان مسلمان داشته باشدبيشتر از آنكه   داشت،  افغانستان  
دانست كه نهـضت جوانـان مـسلمان يـك نهـضت       قواي پليس و اطالعاتي كه داشت، مي     

افراد اين نهـضت وقتـي       داراي قاعده ملي نيست و يك نهضت كامالً جديد است و بيشتر           
 از نهـضت جوانـان فاصـله        تقريباًشوند، مأمور دولت شده       مي التحصيل  فارغكه از دانشگاه    

 كه در مسجد پل خشتي جمع شده بودند، براي اعتراض بـه             ،افغانستان علماي   .گيرند مي
گفتارهايي كه مقام لنين را در جريده پرچم باالتر از مقام پيغمبر برده بود ، و هر روز كه                    

شـد و از واليـات       گذشت تعداد آنهـا زيـادتر مـي        ي مي از اجتماع آنها در مسجد پل خشت      
از مسجد  هيئت  يك  . باعث تشويش پادشاه سابق افغانستان شد      رسيد اين امر   نماينده مي 

. مجددي از كوهـستان داشـت     خان    پل خشتي تعيين گرديد كه رياست آن را عبدالمجيد        
سابق افغانستان تمـام  شاه  . دندكر مالقات افغانستاناينان به ارگ رفتند و با پادشاه سابق  

 را ترك   افغانستان نيستم تا    خان اهللا امانآنان را رد كرد و گفت كه من مانند          هاي    ستهخوا
  .كنم

 چـه در بخـشهاي نظـامي و چـه در            ،توان گفت كه نفوذ شوروي     در يك ديد كلي مي    
 منجـر بـه سـقوط و سـرنگوني     ، در نهايـت ،بود كهشديد و زياد  به حدي   ،بخشهاي ديگر 
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 ي چنانچه يكي از عقايد رايج درباره كودتا اين است كـه علـت كودتـا       ؛يم شاهي گرديد  رژ
در خود   را بايد در تالش شوروي جهت تحكيم نفوذ          1973جوالي 17 /1352 سرطان 26

  .جو كردو و منطقه جستافغانستان 
: گويـد   احتماعي چنين ميمسائلهاي تاريخ و   سيد طيب جواد محقق افغان در زمينه      

بير كالسيك است كه تمام رقابتهاي سياسي در منطقـه مـا را در چـارچوب بـازي      اين تع 
 اما تحقيقاتي كه طي سالهاي اخيـر  ؛كند بزرگ براي كشيدن راه به آبهاي گرم توجيه مي        

تي نظامي شوروي يـا اداره      طالعادهد كه مسكو از طريق سازمان ا       صورت گرفته نشان مي   
 عليـه محمـد   داوودخـان  1973در كودتـاي  ي  مـؤثر  نقـش    (G.R.U)اطالعات كل ارتش    

 زمينه را فراهم ساخت تـا يـك تعـداد قابـل مالحظـه              G.R.U زيرا   ؛داشته است شاه    ظاهر
كودتا نقش اساسي داشتند، توجه شان را به طـرف          آميز    يتافسراني را كه در اجراي موفق     

البـي قـواي     سازماني به نام سازمان انق     واكثريت اين افسران جز   . معطوف نمايد  داوودخان
 در كابل در ميان افسران تشكيل گرديده        G.R.U زير نظر    1964مسلح بودند كه در سال      

  . بود كه بعد ها همين سازمان در موفقيت كودتا نقش داشت

  هاي نفوذي آن  سياسي افغانستان و شوروي و زمينهروابط علل اوجگيري 

 خارجي بر مبناي اتكاء     گرچه ابتدا سياست   ،خان  محمودشاه    ميان آمدن حكومت  ه  با ب 
جنگ دوم جهـاني    پايان   اما بعد از     ،بودمبتني  به دولت انگليس و دوري از اتحاد شوروي         

 نيـز دسـتخوش تغييـر و      افغانـستان    دنيا سياست داخلي و خارجي كشور        اوضاعو تغيير   
سياست جديد دولت زير نقاب بيطرفي قرار گرفت كه درعـين حـال             . گرديد تحول جدي 

 زيـرا بـا    ؛نظـر بـود     و اتحـاد شـوروي در مـد        آمريكابيشتر با اياالت متحده     ط  روابتوسعه  
 را دو قـدرت   آنقدرت بزرگ استعماري انگليس بعد از جنگ دوم جهاني، جاي          فروپاشي

عـضويت سـازمان ملـل     1946  كه در نوامبر افغانستان  . گرفتند آمريكا شوروي و    ،جهاني
ي در تابستان همان سال موافقتنامـه مبادلـه          مدتي قبل از آن يعن     به دست آورد  متحد را   

ـ     ، يـك  همين سـال    و در  امضا كرده بود  مخابرات را با دولت شوروي       راي  هيئـت افغـاني ب
رشـته   كه پس از يك      ؛دو كشور به تاشكند عزيمت كرد     وضع مرز خشكي    روشن ساختن   

. سـيد دولت به امضا ردو پروتكل تحديد سرحد بين    1948  در سپتامبر  باالخره ،مذاكرات
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هـاي مبادلـه امـوال  و          و شوروي طي موافقتنامـه     افغانستان  ن روابط تجاري بين     يهمچن
طـور  همجـواري بـه   روابـط   ، به اين صورت،د وشنظيم   ت 1950 و 1947تأديات سالهاي   

   1.و آرام ادامه يافتسروصدا  بي
دسـت يـافتن   ن در اثر سـختگيري او از       ناچون جوا خان    محمد داوود در دوره صدارت    

 در صـدد    ند،آميز در جهت مشروطيت و دموكراسي مأيوس گرديد        تحول مسالمت ه يك   ب
  .خود جستجو كندهدف برآمدند تا راه ديگري جهت دستيابي به 

اتحاد شوروي گسترش يافته تعداد زيادي از اتباع آن           با افغانستانزمان روابط   در اين   
 آنهـا آثـار   .بودنـد م در تمـاس  كشور زير عناوين مختلف وارد افغانستان گرديده و با مـرد       

 هـاي  هماركسيستي را بيش از سابق در محيط توزيـع كردنـد و بـه تـشويق ايـشان حلقـ                 
 سـه  هـا  هدر اين حلقـ . شدكوچك مطالعه و مباحثه در شهر كابل و ساير شهر ها تشكيل    

لنينيـسم خـط مـسكو    ـ ماركسيسم  آرمان  خاص به تبليغ اي نفر بيشتر از همه و به گونه
مـورد پيگـرد   سـخت  كـه روشـنفكران ديگـر از جانـب پلـيس          در حـالي  . ختنـد مي پردا 

 از مصونيت عام    ، همكار نزديك صدراعظم   ،قرارداشتند ، اينان در زير حمايت حسن شرق       
 كـه عبـارت از نورمحمـد تـره كـي ، ببـرك               ،كنندگان مذكور  تبليغ. مند بودند  و تام بهره  

شان را  يـ نون اساسـي دامنـه فعاليتها     تـصويب قـا   پـس از     ،كارمل و مير اكبر خيبر بودنـد      
 دست زدند كه در حلقه سازماني به نـام كميتـه اول    اي  گسترده ساخته به تشكيل كميته    

  2.شهرت يافت
 بعـد از جنـگ      افغانـستان    نفـوذ اصـلي شـوروي در         ، متذكر شديم  قبالًكه   طوريبه  

ار در ايـن دروه احـزاب و گروههـاي طرفـد          . جهاني دوم يعني دوران جنـگ سـرد اسـت         
، حـزب دموكراتيـك خلـق       ) جوانـان بيـدار   ( شوروي مانند كلـوپ ملـي ويـش زلميـان           

بر اثر رقابتهـاي    . لحاظ انديشه هاي سياسي پا به عرصه ظهور مي گذارند         به  ،  ...افغانستان
 كـه   1954 به ويژه پس از سالهاي       ، و اتحاد شوروي   آمريكاجنگ سرد بين اياالت متحده      

ـ افغانـستان    در دراعظمه عنوان ص   ب محمد داوود   اريكـه قـدرت تكيـه زده بـود، سـيل            رب
  .شد  سرازيرافغانستان شوروي  به جانب ... كمكهاي نظامي، اقتصادي
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 يس شوراي وزيران اتحاد شوروي سوسياليـستي  ئبولگانين ر .ا. ن 1955 دسامبر 15در  
 بنـابر   ،يسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليـستي       ئت ر ئچف عضو هي  ش خرو و

 ياعالميـه مـشترك   دسامبر 18، وارد كابل شدند و در   افغانستان   رتبة   مقامات عالي  دعوت
در . چف به امضا رسـيد شبولگانين و خرو. ا. ن،افغانستانصدراعظم وقت محمد داوود   بين  

 مربوط به خلع سالح و منع بالشرط سالح          در مسائل  دو دولت  نظر هر بر  اين سند توافق    
 پروتكلي بـه امـضا رسـيد        ،در عين حال  . شده بود  تأكيدللي  الم امنيت بين  اتمي ، صلح و   

 مدت اعتبار معاهده بيطرفـي و عـدم تجـاوز متقابـل بـين اتحـاد جمـاهير                ، طبق آن  ،كه
براي ده سـال   1955ل از همين سا 1931 ژوئن مورخ  افغانستانشوروي سوسياليستي و    

  .ديگر تمديد شد
 و اتحـاد جمـاهير   افغانـستان   اقتـصادي بـين دولـت   روابـط  اعالميه مشترك دربـاره     

 و مناسـبات حـسن   افغانـستان  سهم مهمي در امر توسعه همكاري شـوروي و          « شوروي  
 شـده اسـت كـه دربـاره     ه اشـار ،در اين سند. دكرهمجواري مبتني بر اعتماد متقابله اداء   

 كه براي طرفين با صـرفه و        ،دو كشور  شكلهاي آينده همكاريهاي اقتصادي و تكنيكي هر      
  1». موافقت حاصل گرديد،د باشدسودمن

 . مـشغول بـه كـار شـدند        افغانـستان    مستشاران روسي رسـماً در       ،از اين سال به بعد    
 هواپيماهـاي ميـك     ،34تي  از تانكهاي مدل    بودند  كه عبارت    افغانستاناسلحه مورد نياز    

وسيله كشورهايي چـون  ه   هليكوپترها و سالحهاي دستي ب     ،28ل  نهاي دي ا  كاف ب بم ،17
آلمان شرقي با مستشاران ذيربط بـه        سلواكي، لهستان، مجارستان و   ا  يه شوروي، چك  روس

فرودگاه نظـامي بگـرام،   ساخت ن حفر تونل سالنگ،   يهمچن. شدند ميفرستاده   افغانستان
كارخانه سيلوي مركزي كابل و سيلوي پلخمري، كارخانه برق، كارخانـه جنگلـك كابـل،               

 تربيت كادرهـاي ارتـش و تجهيـزات       ،نا و مهندس   تربيت تكنسينها  ،استخراج گاز طبيعي  
 ،هاي اقتصادي   اجراي برنامه  ، پذيرش دانشجويان افغان در مراكز تحصيلي شوروي       ،نظامي

 ،مزارشـريف مؤسسة فنـي     ،جنگلك كابل  مؤسسه فني  ،كابلتكنيك    مؤسسه پلي تأسيس  
 در آن زمان بـه  افغانستان «: به قول ويلهلم ديتل... كارخانه عظيم كود برق مزار شريف و      
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يكي از مراكز حياتي سياست مسكو در آمده بود و سال به سال بـر قـدرت آن افـزوده                    عنوان  
    ».شد مي
  

  افغانستان دخالت اتحاد شوروي در ارتش 

 از  افغانـستان    تشخود جهت احراز تسلط بر ار     ضمن يك رشته تالش      ،تحاد شوروي ا
در دسته اول افسراني كه به انديـشه        . د استفاده مي كر   افغانستان  دو گروه صاحبمنصبان    
يـك عـده قابـل    . نـد گرفت ميدستور از مقامات شوروي  قاعدتاَ   و   ،كمونيسم گراييده بودند  

رو   از ايـن .نفـرت داشـتند  حـاكم   كساني بودند كه در برابر رژيم رتشمالحظه از افسران ا  
 طاليـي اسـتفاده     طبعاً آنها ازاين فرصـت      و ؛رفت در سقوط آن همكاري نمايند      ميانتظار  

  . دندكر
هـاي زمينـدار     اكثر صاحبمنصبان به خـانواده    : دويسن  پروفسور كاكر در اين زمينه مي     

ايـن   .مناطق روستايي تعلق داشتند كه اساساً داراي يـك طـرز ديـد دموكراتيـك بودنـد         
فكر عـدالت اسـالمي     تمساوات و   اصول  يك اجتماع تابع    در اوضاع و احوال      ايشان   نديشها

 ايـشان   ،بـه طـور خـاص     . رفتنـد  گ تحت نفوذ ماركسيسم قـرار    آنها  و سپس   فت   گر شكل
 ،به قول يـك افـسر افغـان   . سلطنت را بارزترين مظهر بيعدالتي اجتماعي تلقي مي كردند   
 اكثر ايشان بـا نفـرت   ،رفتند وقتي اين افسران براي تحصيالت عالي به روسيه شوروي مي     

  ».گشتند  به وطن بازمي،بودود آمده به وجشاه   در برابرخود شديدي كه در دل 
 بعـد از جنـگ   .دكـر  رابطه برقرار افغانستان اينكه اتحاد شوروي چگونه با ارتش   و اما   

 و حمايـت سـرحدات شـرقي و جنـوب           ي اقتـصاد  پيـشرفت  براي   افغانستاني دوم،   جهان
م در  1947-1945 اغتـشاشي كـه طـي سـالهاي          . نياز داشـت    قوي تش، به ار   خود شرقي

 قدرت چنـداني نـدارد      تشكه ار فهماند  وقوع پيوست به حكومت     ه  رقي كشور ب  واليات ش 
آشوبگران با سالحهاي ابتـدايي     با آنكه بيشتر     زيرا   ؛ش محلي را خاموش نمايد    شورتا يك   

  ايـن اغتـشاش را    توانـست   تا حكومـت    طول كشيد    مدت سه سا ل      ،و سنگ مجهز بودند   
  1.دكنسركوب 
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 ايفـاي   افغانستانيس تنظيمه واليت شرقي     ئروان  ه عن  ب محمدداوودخانزمان  در اين   
اين ضعف حكومت را مشاهده كرده به همـين دليـل و            خود  به چشم   او  . وظيفه مي نمود  

) وزيـر  نخـست (صـدراعظم   عنـوان   داليل ديگري كه در نزد خود داشـت همـين كـه بـه               
 يئـ جزعنوان  ورزيد تا حكومت جلب كمكهاي نظامي روسيه را به            اصرار ،گرديدمنصوب  

لويـه  بنـابراين،   . دهد  قرار دخو از برنامه هاي دولت به منظور تجهيز ارتش در اولويت كار          
ـ  ، كه به منظورجلب حمايت ملت از موقف حكومـت دايـر گرديـده بـود               ،1955 ةجرگ ه  ب

تواند براي تقويت و تجهيز     بداد تا از هر منبعي كه الزم بداند،         اجازه  محمدداوود  حكومت  
  . دسالح خريداري كنارتش 

جهـت  اي از دانشجويان افغان در رشته نظامي    م عده 1960 سال براي نخستين بار در   
در . ندشـد كادميهاي نظامي اتحاد شـوروي اعـزام        اگيري تعليمات تاكتيكي نظامي به آ     رف

ژي و افكار كمونيستي نيز تـدريس       ئولو ايد ،هاي نظامي   عالوه بر رشته   ،اي شوروي هاكادمي
 كـه البتـه   ؛بگيرنـد  را فـرا دروس مربوط بـه آنهـا      گزير بودند   مي گرديد كه دانشجويان نا    

ده و از سـاير  شـ گونه افراد جوان كه از موطن اصلي خود تازه وارد يك كشور خارجي               اين
 در  ، بـه گونـه بـالقوه و بالفعـل         ، اثـرات ژرفـي    ، آگـاهي نداشـتند    ،ممالك پيشرفته جهان  

 تجربـه و مطالعـات الزم برخـوردار         ،دانش  البته افسراني كه از    .آمد   به وجود مي   اذهانشان
 افسراني كه در شوروي     ، حال ر ه به. شدند گونه نيرنگها تسليم مي    بودند كمتر در برابر اين    

  .رقابت و خصومت بودندحال تحصيل كرده بودند با ساير افسران هميشه در 
ـ    1969ال  هاي جديد نظامي را در سـ       پس از آنكه وزارت دفاع ملي برنامه       صويب  بـه ت

يـك  آرنولد از قول    . دش بيشتر   افغانستان  هاي نفوذ اتحاد شوروي در ارتش        نيد زمينه رسا
شـدن شـكل يـك     مجهـز   شد و ايـن      يمجهز تشهمين كه ار  «: دويسن منبع شوروي مي  

 تـشكيل دادن    ،امداد نظامي شوروي را بـه خـود گرفـت         ) برنامه(مظهر پر تصنع پروگرام     
آرنولـد  .  شـد  آغاز60 دراوايل دهه  انستان  افغسلولهاي زيرزميني حزب دموكراتيك خلق      

اتحـاد شـوروي در دوره تعليمـات افـسران          : گويـد  ده مي كرقول   از يك منبع ديگري نقل    
شان به پرچميها و خلقيهـايي كـه         وروي كوشيد تا ايشان را در بازگشت      افغان در اتحاد ش   

زارت امـور خارجـه    معرفي كند آرنولد كه در اداره امنيت و،شورويها با آنها تماس داشتند  
 سياسـت كـرملين بـه     ةيي دربـار  آمريكاكرد و يكي از متخصصين برجسته        مي  كار آمريكا
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اگرچه اين موضوع در بعضي قضايا شايد درسـت  «: نمايد  چنين تبصره مي،رود حساب مي 
 اتحاد شوروي هر نـوع مـساعي را       : كرد بوده باشد، كه طرح استخباراتي شوروي حكم مي       

چنين اشخاصي را مستقيماً به حيث گماشـتگان اسـتخباراتي خـودش             تا   ،به خرج بدهد  
 1». بودكند بعضي شواهد موجود است كه قضيه از همين قرار آرنولد عالوه مي. تربيه كند

چف بـه   شـ خرو ت دولتي و نظامي شـوروي بولگـانين و        ئ كه هي  اي  سفر رسمي پس از   
لـين محمولـه اسـلحه و مهمـات      او،دنـد كرانجام دادند و قراردادهايي كه امضا      افغانستان  

 هـايي البتـه ايـن سـالحها همان      . درسـي  افغانستان به   1958-1957شوروي طي سالهاي    
 نـد؛  كهنه و فرسوده شـده بود  ،استفاده شده از آنها   كه در جريان جنگ دوم جهاني       ند  بود

 اين سالحها تـوپي هـم بـود كـه اول در اروپـا بعـد در شـرق دور و سـپس در                         مثالً جزو 
  .مورد استفاده قرار گرفته بود) ازبكستان(آسياي مركزي  هايجمهوري

  قـرار  افغانـستان    تـش اردر اختيـار     را به قيمت خيلي نـاچيز        هاحالروسها در ابتدا س   
هـاي تعليمـي را در        ولي بعدها خيلي مشتاق بودند تا براي افسران افغانستان دوره          ؛دادند

در  ].دورة آ [) آ-كـورس  (مـل آمـد،   بنابراين، در نتيجة كوششهايي كـه بـه ع        . نظر بگيرند 
 البتـه در برابـر ايـن       . كردنـد    تشكيل شد كه استادان روسي در آن تدريس مي         افغانستان

تـا مـدتي    آمـوزش ببيننـد     خواست شوروي كه افسران افغان بايد در خود اتحاد شوروي           
  ايـن پيـشنهاد اتحـاد شـوروي    ا مقامات افغان ب باالخرهگرفت تا اينكه     مقاومت صورت مي  

در مراحل نخست افسران جوان افغـان صـرفاً جهـت فراگيـري تعليمـات               . دندكرموافقت  
 صـول كي به اتحاد شوروي فرستاده مي شدند و تعليمات تاكتيكي هنوز مبتنـي بـر ا   كنيت

  .فتگر تركي صورت مي
  بـود كـه    رخ داد و آن ايـن     1959ل   در سـا   افغانـستان    تـش يك تحـول عمـده در ار      

گيري در انتخـاب سيـستم       يد از اتحاد شوروي در امر تصميم      يد اسلحه جد  لحكومت با تو  
ـ  . كدام يكي را انتخاب كند  كه    مشكل مواجه شد   اتاكتيكي نظامي ب    اصاحبمنصباني كـه ب

 ولـي  ؛تركي را ترجيح مي دادندروش  ند  ديي تربيت شده بو   آمريكا. يا اصول آ   تركي   روش
 بـا ابـراز     ،دكـر   اي وظيفه مـي   وزير دفاع نيز ايف   ه عنوان   زمان ب هم كه   ،ودوشخص محمددا 

رأي بـا    ، يعني بـا كوبيـدن مـشت بـر روي ميـز            ،هميشگي خود عادت  مخالفت شديد به    
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 تـش ارداده شـد كـه      فيـصله    به ايـن صـورت       موضوع ،نهايت  در ،ومخالفت كرد   اكثريت  
  .دو تجهيز شوبايستي بر اساس مدل اتحاد شوروي تنظيم افغانستان 

 .دي. به رياست مارشـال وي     1959  شوروي در سال   ت نظامي اتحاد  ئ يك هي  ،نايبنابر
 افغانـستان   تـش  ساختن ارمجهزتا زمينه را براي تشكل مجدد و آمد بسلوفسكي به كابل   

 تـش  تمـام ار   ،هـاي جديـد    طبق برنامه بر   ،ت سه سال تالش كرد تا     ئاين هي . هموار سازد 
ني كـه مطـابق      تمـام افـسرا    ،بنـابراين . شـود تنظـيم    سيستم اتحاد شـوروي      ا ب افغانستان

ده  كـر ديدنظرتجهاي خود     آموختهاگزير شدند در     بودند ن  آموزش ديده گذشته   هاي شيوه
برابر ايـن تـصميم    فت درلكسي انتقاد و يا مخا . سازندهماهنگ  با سيستم جديد     خود را   

ـ         . نداشترا   نـسبت بـه    ديدنـد     آمـوزش مـي    روش روسـي     اكورس آ  كه افـسران در آن ب
موضـوعاتي از فنـون     اما اين كورس صرفاً     .  ي خاصي برخوردار بود   ديگر از برتر  هاي    شيوه

  . اجرا نبودجامعه افغاني قابلاوضاع و احوال  را تدريس مي كرد كه درنظامي 
وزيـري در عرصـه سياسـت         در دوره نخـست    داوودخـان كـه   يادآوري شود   الزم است   

 بـا پاكـستان بـر    گزيني از ايران و دشـمني  خارجي در راستاي نزديكي با شوروي و دوري    
محمدظاهرشـاه و دامـادش    و در اثر اختالفـات بـا      ...  داشت   تأكيد پشتونستان   ةمسئلسر  

بعـد از  . گيري از صحنه سياست رسمي كشورگرديد  نرال سردار عبدالولي ناگزير به كناره     ژ
علني در راستاي رسيدن بـه        دست به فعاليتهاي گسترده مخفي و      ،نشيني يك دوره خانه  

 چون  دكتر محمدحسن شرق و سـازمان      ييهمكاري عناصر چپگرا   با  انجام،سر. قدرت زد 
جهت برانـدازي   ) گروههاي خلق و پرچم   (افغانستان  ماركسيستي حزب دموكراتيك خلق     

چـپ و همكـاري اتحـاد شـوروي     سازمانهاي  اقدام نموده به كمك      محمدظاهرشاه  دولت  
انـدازي كودتـاي      بـا راه   ،م1973ژوئيـه    17 مطـابق  1352) تير( سرطان   26سرانجام در   

  .دكرافغانستان مستقر   نظام شاهي را برانداخت و نظام جمهوري را در،سفيد
  

  : گيري نتيجه

تـوان در     و شـوروي را مـي      افغانـستان  نقطه عطف در روابط سياسـي        ،به طور خالصه  
 زيرا طـي ايـن      ؛نمودجو    و  جستيعني دهه دموكراسي     1973-1963 سالهاي   هايرويداد

 بـه   ونـد ه اقـدامات زد رشـت دسـت بـه يـك      افغانـستان   بود كه رهبران حكومـت      ساليان  
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افغانستان بگيرنـد    تا جلو نفوذ روزافزون اتحاد شوروي را در       ثمري پرداختند     تالشهاي بي 
اسـاس ايـن    بنـابراين،   . درآيـد يكي از اقمار اتحاد شوروي      به صورت   افغانستان  نگذارند   و

در همـين  . انـست   شـوروي د نستان ـ ريخ روابط افغاتوان يك دوره مهم در تا دوره را مي
 افغانـستان  هـاي روابـط خـود بـا          مدت بود كه اتحـاد شـوروي نيـز در تاكتيـك و شـيوه              

  .آوردوجود  تغييرات عمده اي را در اين عرصه به ،دهكرديدنظر جت
 ،نظام دموكراسـي آغـاز نكـرده بـود        اخذ   به   افغانستان   كه هنوز    ،1963 قبل از سا ل   

 اين عقيده بودند كه منافعشان در منطقه صرفاً از طريق متكي            راتحاد شوروي ب  ن  مسئوال
ايـن  توانـد     ميكرملين  و  شد  خواهد   تأمين به كمكهاي اتحاد شوروي      افغانستان  ساختن  

  . هد انجام دافغانستان  انروابط حسنه با رهبربرقراري كار را به آساني با 
روي را به اين نتيجه رسانيد كه نظـام نـوين            رويدادهاي دوره دموكراسي اتحاد شو     اما

 در  افغانـستان موقعي كه   . خواهد گرفت را   و منطقه    افغانستانجلو نفوذ اتحاد شوروي در      
ي را در سـواحل هلمنـد و قنـدهار بـا شـركت موريـسن كنودسـن                   قـرارداد  1955ل  سا

 و ايـن امـر را مغـاير مفـاد    سـخت خـشمگين شـدند    يي به امضا رسـاند شـورويها      آمريكا
. شـان در منطقـه بـود    اهـداف و منـافع  بـا   ند چون مغاير    كرد  قراردادهاي قبلي قلمداد مي   

را  كمكهـا  موافقت كرده   تقاضاي افغانستان مبني بر دادن كمك      ا اتحاد شوروي ب   براين،بنا
بـسيار  مسلماً در آن دوره حكومت كابل بـه ايـن كمكهـا    . ندفرستادافغانستان دريغ به   بي

 بود كه اين كمكها مطابق ادعاي شوروي مبتني بر احـساسات نيـك               و اميدوار  تاشنياز د 
بـر مبنـاي    سياسي و اقتصادي اين دو كشور ،انساني و بيشائبه بوده و اختالفات اجتماعي    

مخـل آزادي     تنظيم شود كه   اي  تواند به گونه  ب و روابط حسن همجواري      يزيستهماصول  
  . دباشنافغانستان و تماميت ارضي 

 اقتـصاد   تش و  ساختن ار  مجهز يد به منظور  د خود را ناگزير مي   زمان  ن  افغانستان در آ  
غـرب از دادن ايــن كمكهـا بــه افغانــستان   . آوردبــه دســت كـشور كمكهــاي خـارجي را   

ند و خودداري كرد زيرا از يك طرف كشورهاي غربي به افغانستان تمايـل خاصـي نداشـت     
ـ   ، از جانب ديگر   .ل نبودند ئآن اهميتي قا  براي   ـ نـسبت   ستان ادعـاي ارضـي       چون افغان  هب

نمـود و از   مـي   و اصـرار تأكيد قضيه قبايل سرحدي پشتونستان ، در مورد  پاكستان داشت 
غربيهـا آن را  اهميت خاصي برخوردار بود و  ارجحيت و  آنجايي كه پاكستان براي غرب از     
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  را در برابـر    افغانـستان خواسـتند    نمـي  ،بنـابراين ،  دانستند  ميحافظ منافعشان در منطقه     
با پاكستان از همـان  افغانستان  روابط  ،كه متذكر شديم   طوريبه  . پاكستان تقويت نمايند  

 زيرا اختالفات ايـن دو كـشور        ؛تأسيس دولت پاكستان تيره بود     بدو يعني از   ،1947سال  
اسـتخوان  (الدين كشككي آن را بـه مثابـه          محترم صباح   بود و  مورد سرحدات ر  ل د اصدر  

ز دوره استعمار انگليس در اين منطقه بـه عنـوان نقـاط مـورد               خوانده كه ا  ) الي گوشت   
از اختالفـات موجـود     هرچنـدگاه   بود كه اتحاد شـوروي      همين   و   ؛ بود  باقي مانده  اختالف

بنـده  . كـرد   حـداكثر اسـتفاده را مـي      سازي و يـا بزرگنمـايي آن          با بزرگ  ،ميان دو كشور  
هاي قبلـي   بـدهي  هر شـد  سطح جهـاني حاضـ     معتقدم كه همين حاال كه كشور روسيه در       

ـ      بي وبدون سند     ببخـشد، بـازهم ممكـن اسـت از          افغانـستان    هاساس شوروي سابق را ب
 كه حتمـاً در راسـتاي اهـداف اسـتراتژيكي اقتـصاد          ،پرده و دو پهلوي خود     سياست پشت 

، در ايـن زمينـه اسـتفاده    مضمر است ش در آن نهفته و ا منافع مليهست و ش   ا  اي منطقه
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