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  بعد از تجاوز به افغانستانی شوروی جهانیستراتژ
 
  
  

 تي در واقع.  غرض تسلط بر جهان بودني آرملقي عمی به افغانستان سر آغاز طرح های شوورۀاني وحشتجاوز
 ني افغانستان، اكي و ستراتژیائي جغرافتيموقع.   بود نه هدفلهي وسكي ی شوروميالسي امپرالي سوسیافغانستان برا

 ني سرزمی بسوتواندي داشته باشد، به سهولت مسلطهر متجاوز آه بر افغانستان ت.   ساخته استايآشور را سنگر آس
اگر مقاومت مردم افغانستان .  دي تاخت و تاز نماانهي گاز شرق م نفت وی بحر هند و چشمه هاا،ي جنوب آسیها
 خود در منقطه و جهان دست  ی و اقتصادیاسي س،ی به اهداف بزرگ نظامتوانستي می به آسانی شوروبود،ينم
   .دهمي قرار میابي مورد ارزی را از تجاوز به افغانستان در سطح جهانی شوروی واقعاتي ن، مضموننيدر.  ابدي

   
 ی جهانی بدنامران،يحوادث در افغانستان و ا.    فرصت را غرض تجاوز به افغانستان انتخاب نمودني بهتریشورو
 به ی تجاوز شوروی  را برانهي زمني بهترن،ي آن وقت چی و اقتصادی نظامی و ناتوانتنامي به ارتباط جنگ وكايامر

 های  ی اوج بلند پرواز برای  خوبیزمان هفتاد ۀده.    ساختاي آن آشور مهندهي آی هایافغانستان و طرح ستراتژ
 یبا آودتا.    داشتی ناتو برترماني بر پیتي وارسا حد اقل از نگاه آممانيپ.   بودی شوروسمي لايامپر  اليسوس

 در حبشه، یاسي سۀتحوالت عمد.   داخل شدی در آابل، افغانستان عمًال در مدار شورویدست نشاندگان شوو
 را در موقف ی شورو،، آسيا و امريکای التين قاي غرب در افرسميالي امپری در پی پست و شكقي موزامبانگوال و
 انه،يبحران دوامدار در شرق م.  دي نمایبهره بردارها  قاره اين در یاسي بزرگ سی قرار داد تا از خالیاستثنائ

 هفتاد بود ۀهمچنان  در ده.   نبودنيچن تي دارد آه در واقعیباعث شد آه مسكو خود را دوست جهان عرب معرف
 ري تغی به جهانی از منطقوی  شوروی بحریقوا.  دي گردلي نای هاشرفتي در تمام ساحات به پیور شویاردوآه 

.  زدندي در همه ابحار جهان دست به مانور می شوروی اردوی های و تحت البحری جنگی هایآشت.  شكل داد
  سرآوب نمودن نهضت .شد جهان در دور ی شوروی هر نوع ماجراجوئۀ آمادزين  آشورني ای و هوائیني زمیقوا
 آه دانستندياما نم.   سرخ را در همه جا سر زبانها انداختی اردویري شكست ناپذ،ی شرقی در اروپای خواهیآزاد
  و طرحشودي افغانستان منهدم می هاهي سرخ در دشت ها و آوه پای اردوبتي روس و هی جنگمي عظنيماش

  . افتدی قرن به عقب مند مسكو در مسخر ساختن جهان  چیاستعمار
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 آه به توانستي در منطقه بهتر شد و می طور قابل مالحظه ای شوروكي ستراتژتي تجاوز به افغانستان، موقعبا
 خود ی نظاممي قرار داده و با قوه عظدي را بضرر غرب مورد تهدانهي نفت و گاز شرق م های  چاهتي امنیآسان
 انهي بر نفت و گاز شرق میاگر شورو.  ديا نمجادي اعي و اروپا  درز وسكاي امرني نموده و بی را خنثی غربیاروپا

 ري افغانستان  زگرا. ديگرديع م حاآم بالمنازی و شوروشدي جهان غرب قطع میاتي حني شراد،يگرديمسلط م
 كي گرم بحر هند نزدی قدم به آبهاكيرا    اين حالت شوروی،ميگرفت قرار ی مدت طوالنكي ی روس  براطرهيس

 ۀ سال ها در منطق، عمال آی جی بی. ميداد قرار ارشي در اختبًايساخت و منابع نفت و گاز بلوچستان را تقر
 خود بخود رو بزوال في پاآستان ضعكي لذا. ش نفوذ مسكو تبليغ ميكردندبلوچستان فعاليت داشتند و برای پخ

 وجود نداشت آه یلذا قدرت.  شدي مري  در غرب خرد و خمی و از دو جانب هند در شرق و افغانستان روسرفتيم
 ني ملت افغان مانند سپر آهنی و مردمیمل یروي جاست آه ننيدر.  ردي را بگی شوروی جنگني ماشیشرويجلو پ

 با ی مخفماني احمد شاه مسعود به جهاد افغانستان در عقد پانتيبا وجود خ.   قرن را ازپا درآوردیوالياستاد و ه
 بر یني در آشور توانست ضربات سهمگی سرخ در افغانستان، مقاومت ملی اردوی پائري غرض دیشورو
 احمد انتياگر خ   .دي نمالي تحمیرو شوسميالي امپرالي شكست را بر سوسنجام روس وارد آند و سر انيمتجاوز
 و حوادث بعد از شكست شدندي روس ها زودتر از افغانستان خارج مدي شابود،ي به افغانستان نمی وارانيشاه و 
  . افتادی اتفاق نمی بعدعي و فجاگرفتي در آشور  شكل میگري دی هم طوریشورو
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ش نبود  آه بتواند از  مدرن در دستی و گاز  داشت اما در آن وقت تكنالوژلي تی منابع غنی شورونكهي ارغميعل

 دهدي نشان میويارقام احصائ.  دي نمایبهره بردارطور کامل   ايبري نفت و گاز مناطق صعب العبور سایچشمه ها
 لي مواد تبدني آشور وارد آننده اكي به ز آشور صادر آننده نفت و گاكي از  ی به بعد،  شورو١٩٧٧ انيل در ساآه
سوسيال  را وادار ساخت آه  نيمليسران  آر،  ی اقتصادی و رشد بطی مصارف  آمر شكن نظام .ديگرد

ق ميانه و امريكای التين آماده  ناجايز منابع نفتی شرۀامپرياليسم شوروی را مانند امرياليسم غرب برای استفاد
 گرم بحر هند و بدست آوردن ی به آبهادني رسني همان به افغانستی تجاوز شوروۀ از اهداف عمدیكي  لذا .سازد

 چشم طمع همچنان یشورو.   غرب قرار داشتی و اروپاكاي بود آه آًال در دست امرانهي شرق میمنابع  انرژ
.   دوخته بوداليوي و ونزكوي مكسجي نفت و گاز خلري و ذخای جنوبیقاي افر و پر بارزي حاصلخی هاني سرزمیبسو

.  دي نمادي غرب را از هر سو تهدی و اروپاكاي جنگ سرد خو د امربي بود آه رقی طوریشورو ی جهانیستراتژ
 متقاعد شتري  مسكو را بكا،ي غرب و امری در روابط اروپای  سردت،ي افتضاح  واترگتنام،ي در وكايشكست امر

 .رديبگ آه جلو تاخت و تاز آنرا ستي هم نی و قدرتدهي روس فرا رسیساخت آه وقت فرمانروائ
 

 شيندن ی هوائدانيم.   ساختكتري نزدی و عربستان سعودراني نفت و گاز اري را به ذخای افغانستان، شورواشغال
 نيوس را آه مشتمل بر مدرن تر ری هوائی اعمار شده بود، قوای شوروني روز مبادا توسط متخصصیآه برا

 متجاوز ی قواۀلياآنون بوسشيندن  دانيم.  داشت بود، در خود  ٢٧ و ميگ ٢۵ مانند ميگ  آنوقتی جنگاراتيط
 را آه در زمان راني ای نظامساتي تاستوانستي به سهولت می  شوروازينجا،. رديگي مورد استفاده قرار مكايامر

 تانك و یقوا.   ثبات سازدی  را بی سلطنتراني و اردي ضربات خود بگريشور ز بود، در شرق آنككايشاه متحد امر
 اش ی و حامراني از دست ای آارنكهي عباس  داشت بدون ادر را  به  بندني  رسعي سری سرخ  توانائی اردویزره
 بزرگ بود آه دي نوكي  ی شوروی برای نظام تندرو اسالمكي و استقرار ینياما آمدن خم.   بودي  ساخته مكايامر

 ی جنگاراتي طررسي بگرام و قندهار پاآستان را در تی هوائدانيم.   دادريي قوا را آًال به نفع مسكو تغۀموازن
 آند ني آه آرامش را به نفع خود و نظام دست نشانده اش در افغانستان تامشدياگر مسكو قادر م.   قرار دادیشورو

 . داشتي نمی وجود خارجگري پاآستان ددي شا افغان ها را در هم شكند، یو مقاومت مل
 

 تي آرد آه امنداي پنراي ای توانائی شوروی بحریقوا.   جهان  واضح بودۀ در محاصری المدت شوروليهدف طو
 در بنادر حبشه بدست ی پائی باب المندب جای و از طرق  آبنا  نمودهدي سرخ تهدۀريآشور ها را در جوار بح
 اقمار خود درآورد و بندر عدن ۀ را در زمری جنوبمنيمسكو .   لنگر اندازد  (Massawa) آورده و در بندر مساوا

 ی سازمان جاسوسسيهمراه با جواس   (KGB) ی بی جیعمال آ.   شدیو شوری بحری قوای برای بزرگگاهيجا
 یور نفع شو را بهیري و چشمگعي وسی هاتي فعالیپولي و ترروتياز عدن، ب  (Stasi)  "یستاس" ، آلمان شرق

 ی،  در مرآز آ١٩٧٩ ماه نوامبر سال ٢٠ مكه در ۀطرح اشغال چند روز.   براه انداختندانهيدر سرتاسر شرق م
 آن آشور با ی های  بشمول  تحت البحری شوروی بحریقوا.   اجرا  درآمدۀ در عدن پخته شد و به مرحلی بیج

.   رساندندی جنوبیكاي بدون اشكال خود را به امر،یوب جنیقاي  در سواحل افر"كي ندي امۀدماغ"عبور  از جوار 
 خود در سطح كيوستراتژي مسكو به اهداف جكرد،ي بقا می و  شوروخوردياگر اشغال افغانستان  به آدام مانع بر نم

به يقين ميتوان گفت آه امپرياليسم غرب هم دست روی .  محاصره جهان غرب را تكميل  ميكرد  وديرسي میجهان
  .ببيند و از خود عكس العمل نشان ندهدرا گذاشت آه پيروزی جهانی سوسيال امپرياليسم شوروی دست نمي
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 حفظ شراين سياسی و اقتصادی اش برای هر نوع برخورد آماده امپرياليسم غرب  غرض چپاول ثروت جهان و
امپرياليسم غرب ميدانست آه شوروی  تاب تهديد و زور را ندارد و در نهايت عقب نشينی خواهد .  بود و هست

 مثال بزرگ برای غرب ١٩۶٢بزدلی خروسچف  در روياروئی با آنيدی در جريان بحران آيوبا در سال .  آرد
 .دادي رجحان می برخورد اتمكي و شكست را بر انهدامش در یني عقب نشیشورو.  بود

  
.   مورد نطر سود جستی آشور های خود، از عمال داخلیكي لوژدهي و ای نظام،یاسي سیشروي پی برایشورو

در افغانستان .   براه انداختندی شوروی را برای جهانتي به مسكو فعاللي متمایستياحزاب به اصطالح مارآس
 تند رو یبعدًا گروه ها.  دي گردی شوروۀلي نفوذ و سر انجام اشغال افغانستان بوسۀلي وسنياب خلق و پرچم بهتراحز
 ،ی لوژدهي مبدل شده آه عوض  ای بی جی نظار هم به آلت فعل آی و شورای ربانی اسالمتي مانند جمعیاسالم
 شد، سي تاس١٩۴١  آه در سال "حزب توده" رانيدر ا.  كردندي مغي را تبلی و مذهبی قومۀ دي پوسی هاشيگرا
 حزب در ني اني فعالران،يبعد از انحالل  حزب توده در ا.    بودی شورویستخبارات سازمان ای برای خوبۀليوس

 حزب یغاتينشرات تبل.  كردندي متي النه گرفتند و از آنجا به نفع مسكو فعالیآلمان شرق  (Leipzig)  كيپزيشهر ل
 ی حزب توده برای اعضااز تعداد كيطبق اظهارات افراد مطلع، .   احزاب خلق و پرچم شده بود عملیتوده رهنما

 شرافتمندانه را ري غفي در خدمت خاد  در آمده بودند و وظای بی جی آتي به هدای و مجازاتیقاتي تحقیآار ها
 داي پراني دست باال در ایرو حزب توده، شوی و بازگشت اعضاراني در ایبا انهدام نظام سلطنت.  دانديانجام م
 وواك را در هر جهت معاونت راني ای سازمان استخباراتی بی جی آران،ي در ای استقرار نظام آخند بعد از.  آرد

نظر به .   آشنا ساخت و آنرا سروسامان داد  استخباراتی و شكنجهدي  جدی هاوهي دستگاه را  با شنينمود و ا
 پولند آه به ی سابق سازمان استخباراتی از اعضایكي  (Michael Goloniewski) یوسكي گلونكلياعتراف ما

  با از ". با او تماس داشتی بی جی  بود آه آی افرادني پنج تن از مهمترۀ از زمرینيمخ" پناهنده شد، كايامر
 يیوالي هیجهنم سازمان ني پاآستان  منتقل نمود و ازی اس آی ساواك  را به آی  نقش قبلكاي  امرران،يدست دادن ا

 . سازمان خوب آگاهندني ساخت آه هموطنان ما از عملكرد اديجد
 
   ی شوروی و نظامیاسي سی مانور های به همان زودشد،ي مسكو  قادر به تسلط آامل افغانستان مكهي  هر زودبه
 ی شورویائي دنی هایاشغال افغانستان سرآغاز ماجراجوئ.  ديگردي اش آغاز می قدرت جهانمي بسط و تحكیبرا

 دستگاه  یدگي و پوسكسوي افغان از لت مبخشي آزادیجنگ ها.  بود آه مبارزات مردم افغان جلو اش را گرفت
   . گذاشتاني پاۀ  نقطی شوروميالسي امپرالي  سوسی استعماری های به آرزوگر،ي دی از سونيملي آریرهبر

 
      

 
   


