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 ها ها و تفاوتخروج شوروی و خروج احتمالی امریکا؛ شباهت

 

 February 15, 1989خروج آخرین عساکر شوروی از افغانستان. 
 

 ویکمین سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. دلو( برابر است با سی ۲۶امروز شنبه )

در چنین روزی با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از 

های دولت وقت افغانستان، پاکستان، وگو میان مقام دور گفت ۴۱خروج این نیروها در پی  افغانستان اعالم شد.

ژینو زمینه خروج شوروی را در یک دوره  ۱۹۸۸نامه اپریل  شوروی و امریکا در ژینو اتفاق افتاد. توافق

 د.ش افغانستان و پاکستان با ضمانت امریکا و شوروی امضانامه بین دولت وقت  این توافق ماهه فراهم کرد. ۹زمانی 

ویکمین سالروز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات امریکا و گروه طالبان  سی

 کند. برای رسیدن به توافق صلحی که زمینه خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان فراهم می

 ها و شباهت ند، چه تفاوتحاال اگر امریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شو

 هایی بین این دو خروج وجود دارد؟

چنین  ۱۹۸۹عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در 

این است که در آن زمان افغانستان کامالً منزوی شد و به  ۱۹۹۲و بعداً  ۱۹۸۹کند: "تفاوتش با سال مقایسه می
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هم  شناخت و بالکیخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد. هیچ کسی دولت افغانستان را به رسمیت نمیمیدان تا

 المللی دارد و تقریباً در سطحشناخت از هم پاشید. اما افغانستان امروز یک شناسایی بینکه او را به رسمیت می

 د."گرایی و تروریزم وجود دار المللی هم یک درکی در بارۀ خطر بنیادبین

 موضوع دیگر مذاکراتی است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می

های وقت افغانستان و پاکستان  سال پیش امریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت ۳۱شود. 

کا مستقیماً با گروه طالبان و بدون حضور بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند. در حالی که حاال امری

 کند. مستقیم دولت افغانستان مذاکره می

اگر امریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور 

وز ی امریکایی با مجالمللی اشغال تلقی شد، در حالی که نیروهانیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین

 سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند.

جنگیدند.  در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهایی است که علیه ارتش شوروی و امریکا در افغانستان می

شدند،  مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می

 های تروریستی تلقی شدند. در حالی که گروه طالبان گروهی تروریستی یا حامی گروه

، ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک ۱۹۸۹الملل است. در تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین

امریکا، تنها ابرقدرت الملل را به نفع قطبی شدن ساختار نظام بین کیکمونیستی به رهبری شوروی، زمینه شرق 

 جهان، فراهم کرد.

 

 حفیظ منصور، آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین

گوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک در همین حال حفیظ منصور، آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین می

دست از حمایت شود و با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، کشورهای همسایه هم  کشورهای منطقه می

کنند، بخاطر حضور نیروهای امریکایی  او گفت: "آنهایی هم که از این گروه حمایت می طالبان خواهند برداشت.

شان  کنند، در راستای تضعیف است. به مجردی که خروج نیروهای امریکایی تحقق یابد، نه تنها که حمایت نمی

بین مردم جایگاه ندارد و مردم به این گروه به دید یک گروه  به گفتۀ آقای منصور، طالبان در کنند." هم تالش می

 بینند. گر نمی مدنی و حکومت

به باور این آگاهان سیاسی، با آن که کشورها پس از خروج نیروهای امریکایی دست از مداخله در امور افغانستان 

منیتی، ایان و به کارگیری نهادهای بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهان

  رد.یگجلو مداخالت بیرونی را ب
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به خروج قوای اشغالگر شوروی و تقدیر و تهنیت به ملیون ها مجاهد شهید و آنانیکه به ارتباط  ظام :تبصرۀ م. ن

در گمنامی در قید حیات اند، شکست سخیفانۀ آن ابر قدرت در حقیقت پیروزی بزرگ ملی درافغانستان بوده و 

ود. شمرده میش« خلق و پرچم»یعنی هردو شاخۀ وطن فروشان  همچنین شکست بیشرمانۀ حزب دیموکراتیک خلق

شکست خورده و عمال وطنی خاک فروش آن را در وبسایت ها و مطبوعات آنانیکه هنوز هم سنگ کثیف شوروی 

 ند.ا خیانت پیشه و ناکام ،، شرمندهافزاز و مجاهد افغان سر افگندهافغانی به سینه میزنند، آن ها هم به مقابل ملت سر 

که غیر مستقیم وی هم در زمرۀ گروه پرچم « منصورحفیظ هللا » تباط به تبصرۀ شورای نظاری معروفاما به ار

 مربوط می باشد، باید عرض نمود که با خروج قوای ه به شوروی،تسو ائتالف آن با این گروه واب شکست خورده

ناتو و امریکا، این احتمال کامالً غلط است که تروریزم بین المللی و گروه های مختلفۀ طالب و غیر طالب که در 

ن من ایمنطقه و حتی در افریقا و شرق دور پراگنده هستند، دست از افغانستان و پناه گاه های آنان در کوه و د

 نمیشود!واقع  نخیر چنین  سرزمین بر میدارند.

لی، مشت بسته بوده و در تاریکی محض قرار دارد. قدرتمندی طالب لافغانستان با خروج قوای بین الم آیندۀ

در مورد آزادی های دیموکراتیک، مخصوصاً مسئلۀ کار، تحصیل و هرنوع آزادی های  امتعصب و عقب گر

آقای منصور مثل هر  رسناک و قابل تردید است.طبقۀ اناث چیزی نیست که نتوان حدث زد، بلی این مسئله ت

ر س نظر به تقاضای وقت، گردیده و« ؟!»آینده را پیش بینگویا شورای نظاری دیگر به نرخ روز نظر میدهد و 

 سر پلوان حرکت می نماید.

ال به شمول اشغای که امروز به آن روبروهستیم  سیاسی در حقیقت شرائط جغرافیایی افغانستان و عدم ثبات

وای که با خروج ق ثابت میسازد و تنظیم آن به سلیقۀ عقب ماندۀ آنان، نبیشمار ولسوالی ها و مناطق توسط طالبا

م ست از سر کشور و مردلمللی از افغانستان، هرگز ممالکی مانند ایران، روسیه و پاکستان و مداخالت آنان دابین

 دارند.ما بر نمیمظلوم 
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