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  ھای دھم تا دوازدھم بخش – نبرد افغانی استالين

  
 داکتر يوری تيخانفپروفيسور 

  عزيز آريانفر: گزارنده
  

  )قبايل پشتون و سياست قدرت ھای بزرگ در افغانستان( نبرد افغانی استالين :برگرفته از کتاب
  

  بخش دھم
  نخستين کاميابی ھا و ناکامی ھای کمينترن

 »دھليز افغانستان« در 
  

نتيجه نھايی به آنان روشن است و : سان ھمواره برتری بزرگی نسبت به پرسوناژ ھای خود دارندتاريخ نوي
می توانند خردورزانه تر علل شکست يا پيروزی کدامين شخصيت اعصار گذشته را تجزيه و تحليل کنند و 

 مبارزات در اين حال، ھمه ناکامی ھا معموC ماجراجويی و کاميابی ھای به دست آمده در. بشگافند
  . پيروزی اعJم می گردد–جسورانه

  
برای ھمه پژوھشگران بديھی پنداشته می شود که ھرگاه بر پياده سازی برنامه ھای ماجراجويانه منابع 
بزرگ انسانی و مادی تخصيص يافته باشد، ھر چند ھم اھداف اصلی به دست نيامده باشد، حتما نتايج 

 رخدادھا در ترکستان افغانستان 1921-1920ين قاعده، در سال ھای طبق ھم .وزنين ميانگينی پديد می آيد
  . و ھند به راه افتادند

  
 ھرگونه ماجراجويی کمينترن در خاور عمليات نسبتا کوچک 1917پس از پيروزی بلشويک ھا در

  .متھورانه می نمود که پياده سازی آن بيشتر بسته بود به روح و لجاجت انقJبی تا اوضاع واقعی
  
زون بر اين، در مسکو و تاشکنت نيک می دانستند کھسازمان اطJعاتی کمينترن در افغانستان و ھند می اف

تواند مواضع انگليس را در آسيای ميانه به شدت تضعيف نمايد و اين کشور قدرت مند را وادار ساند دير 
  .يا زود در برابر روسيه شوروی کوتاه بيايد

  
اما ايجاد ستون پنجم ضد بريتانيای کمينترن در . بود» حد اعظمی«امه در يک سخن، انقJب در ھند برن

  .»حد اقلی«برنامه »  افغانستان) داCن(دھليز«
  

برای تحقق آن در ھر گونه تحول اوضاع، بر روسيه شوروی و کمينترن بود تا در نزديکی مرزھای ھند 
  . را ايجاد نمايند» پايگاه انقJبی ھند«بريتانيايی 

  
 1920را در اواخر تابستان » شورای تبليغات و اقدامات انترناسيوناليستی«ن منظور، جای روی ھمي

علت اصلی برچيده شدن گليم شورا آن بود که اين ارگان کمينترنی . کمينترن گرفت» دفتر ترکستان«
نتوانست شبکه پر شاخ و برگ خوب زير زمينی برونمرزی انترناسيونال سوم را در کشورھای ھمسايه 

خبرچينی منظم . نتوانست پليگاه ھای واقعا فعال ارتباط را در مرزھا ايجاد نمايد: ترکستان تنيده و بگسترد
به خاطر رعايت نکردن موازين عادی محرميت، ماموران آن يکی . و تدوين اطJعات پيش برده نمی شد

از به کار کرد که پويايی در اين رابطه، در تاشکنت دفتر ترکستان کمينترن آغ. پی ديگری لو می رفتند
بزرگی در زمينه ايجاد ساختارھای غير قانونی کمينترن ھم در ترکستان و ھم در آسيای ميانه پيش روی 

  . آن بود
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رھبران سه گانه دفتر ترکستان کمينترن با اين سنجش برگزيده شدند که به گونه اعظمی بتوانند منابع 
سوکولنيکف که ارگان نو کمينترن . برای مثال ی.  کار اندازندجمھوری ترکستان را برای حل اين مساله به

را رھبری می کرد، ھمزمان فرمانده جبھه ترکستان، صدر کميته مرکزی حزب کمونيست بلشويکی دفتر 
صفراف ھمزمان عضو رھبری دو دفتر ترکستان . ھمکار وی گ. ترکستان و صدر کميسيون ترکستان بود

   1.و کمينترن) شاخه بلشويکی(ست روسيه کميته مرکزی حزب کموني: بود
» پايگاه انقJبی ھند«روی در تاشکنت صرف نماينده کمينترن بود و مساعی خود را برای ايجاد . تنھا م

اين يکی از دCيلی بود که کار در افغانستان و ھند برای دفتر ترکستان کمينترن . متمرکز ساخته بود
  . اولويت يافته بود

  
 شورای تبليغات 1920تا اواخر .  اين سازواره کمينترنی نسبتا با دشواری پيش می رفتروند سامانيابی

 1921تنھا مقارن با اوايل . انترناسيوناليتی و دفتر ترکستان کمينترن عمJ موازی با ھم وجود داشتند
  . ساختار دفتر ترکستان کمينترن به ميان آمد و کار اطJعاتی آغاز به شکلگيری کرد

  
  :دستگاه اين سازمان قرار زير بودسيمای 

 فعاليت ھای آن را بورد سه گانه 1921تا ماه مارچ سال .  دبير مسوول آن بود-صدر دفتر ترکستان -1
  . روی ميان خود تقسيم می نمودند. صفراف  و م. سوکولوف، گ.   ی–

 . اداره عمومی، دفتر محاسبات و بخش تامينات بخش مرکزی دستگاه را می ساخت -2
با اھميت ترين بخش دفتر بود که به بخش ھای محرم، زير زمينی ) تشکيJت( سازمانی  شعبه -3

کار مسووCن ارتباط با افغانستان، پامير، ) خفيه(بخش غير رسمی . و رسمی تقسيم می شد) مخفی(
آن ھا به نوبه خود نقاط مرزی و برونمرزی را زير پوشش . ايران و چين را رھبری می کرد

، پيشبرد )شفری(وظيفه اصلی و عمده بخش محرم پرداختن به مراسJت رمزی . گرفته بودند
کار نمايندگان با صJحيت در خيوه و بخارا کميته . کارھای شبکه ھای خبرچينی برونمرزی بود

در دايره مکلفيت ھا و » اتحاديه کارگران چينی«روی و مربيان . انقJبی ھند ايجاد شده از سوی م
 .سمی قرار می گرفتمسووليت ھای بخش ر

 شعبه نشرات و چاپ به پخش آثار اشتھاری و تبليغی به شمول اوراق تبليغی و کتابواره ھا به  -4
شمار کارکنان و کارمندان دفتر ترکستان کمينترن مقارن با ماه . زبان ھای خاوری می پرداخت

 2. نفر می رسيد157 به 1921مارچ 
به تاشکنت رسيد، بی درنگ به پياده سازی برنامه ھای » ھيات افغانی«روی به رياست . ھنگامی که م
برای آن که وقت را از دست ندھد، در بافتار ھيات بخش نظامی ايجاد گرديد که بر شالوده . خود پرداخت

کورس ھای فرماندھی ھندی (آموزشگاه نظامی برای آموزش بورد فرماندھی از جمع انقJبيون ھند «آن 
  . گرديدايجاد ) ھمه اقسام اسلحه

  
بی درنگ توافق گرديد که دو سوم افسران آموزشگاه نظامی متشکل از جمع مسلمانان نواحی شمال 

» افسر انقJبی«روی می خواستند پس از شش ماه يک صد . سوکولنيکف و م. باختری ھند بريتانيايی باشد
   3.گسيل دارند» بريگاد ھندی«را به گستره قبايل پشتون برای ايجاد 

   

                                                 
  . 61-612، 690. ، ص1987دانشنامه، مسکو، . جنگ داخلی و مداخله نظامی در شوروی.  1
بايگانی دولتی تاريخ سياسی و // سيمای اپارات دفتر ترکستان کمينترن و پيوندھای آن با سازمان ھای انقJبی برونمرزی.  2

، 544ھمان جا، فوند // »...ت کارمندان دفتر ترکستان کمينترنفھرس«؛ 2، برگ 3، کارتن 4اجتماعی روسيه، پرونده ويژه 
در اين فھرست به دليل نامعلومی از سوکولنيکف، صفر اف و روی نام برده . 67-65، برگ ھای 5، کارتن 4پرونده ويژه 

گيلينسن در . م. وبرخی از جوانب کار اين سازمان را .  نفر کار می کردند157در دفتر ترکستان « ھمراه با آن.  نشده است
آورده )  77-59 صص 1، شماره 1999، انتشارات خاور، )1921-1920پاييز (اثر خود زير نام دفتر ترکستان کمينترن

  .است
، پرونده 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند  // 10.11.1920 به اسکليانسکی، تاريخی -روی. م.  3

  . 6، برگ 11، پرونده 68ويژه 
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در آغاز به گونه ابتدايی : پياده سازی اين برنامه، آموزشگاه ويژه نظامی ايجاد گرديد به اين وسعتبرای 
) ھوايی، توپچی، سواره نظام، پياده تيربار و مھندسی(در آن در نظر بود کورسانت ھا را در شش بخش 

.  کورس ھا شامل شوند نفر ھندی را يافتند که حاضر بودند در اين25مگر در تاشکنت تنھا . آموزش دھند
بخش . تنھا متشکل بودند از بخش ھای پياده و ھوايی» کورس ھای فرماندھی ھندی«در رابطه با اين، 

ھمه . بزرگ ھندی ھا در کورس ھای پياده آموزش می ديدند که مبادی پياده نظام را فرا می گرفتند
ه نفری که در کورس ھوايی آموزش می د. کورسانت ھا مبادی کاربری تفنگ ھا و تيربارھا را می دانستند

را نمی » 3 -فرمان«و » نيوپور«ديدند، عمJ دانش پروازی و ھوايی را فرا نگرفتند، چون جنگنده ھای 
 4.توانستند چونان ھواپيماھای آموزشی به کار گيرند

  
ه شده برگزيد» ھيات افغانی« مدرسی کورس ھای فرماندھی ھندی از جمع کارشناسان -ترکيب فرماندھی

کيسيليوف بود و .  ن-برای مثال، سازمانده و نخستين فرمانده اين آموزشگاه نظامی فرمانده سرخ. بود
  . خلبان  گوپه بخش ھوايی را رھبری می کرد

 علمی آموزشگاه ويژه ھندی - رييس اداره نظامی-لوسيف. و) در آستانه لغو (1921در اواخر ماه مارچ 
 با پيشينه کار پيش از انقJب بود، آغاز به رھبری آموزشگاه ويژه ھندی  نظامی-که يک مامور اطJعاتی

اين گونه، کورس ھای ھندی زير کنترل مستقيم نماينده يکی از ارگان ھای اطJعاتی جبھه ترکستان . نمود
 .   قرار گرفت

  
يت امر در وضع: مداخله ستاد جبھه ترکستان در امور آموزشگاه نظامی کمينترن يک تدبير ناگزير بود

افزون بر آن که بخش مادی آن تامين .  کورس ھا برای انقJبيون ھندی بسيار بد بود و از دست می رفت
 روی از آن ناخشنود بودند که در نقش -نگرديده بود، بسياری از کارشناسان نظامی از ھيات بورودين

 . استادان گروه کوچک ھندی ھای  ژنده پوش و تھيدست ظاھر شده بودند
  

فرماندھان سرخ برای کار محرمانه رھسپار افغانستان بودند و تاخير پيش بينی ناشده آن ھا در تاشکنت ھر 
بسياری از آنان در نخستين فرصت به دست آورده در پی . گاه بی پرده گفته شود برای شان ناخوشايند بود

وزشدھی نظامی ھندی ھا گرفتن وظايف ديگر می برآمدند و از ھمين رو شور و وجد بايسته را در آم
  5.»امر ھند زيان می ديد«روی . در نتيجه، به گفته م. تبارز ندادند

 
در ھند، کار بی درنگ به راه نيفتاد، مگر کار در » انقJب«ھرگاه در آماده سازی کادرھای نظامی برای 

 پس از سرنگونی .ميان ھندی ھا و افغان ھا در مراحل نخست از ديد کمينترنی ھا بس اميد بخش می نمود
امير بخارا و اشغال اين کشور از سوی يگان ھای ارتش سرخ، شمار ھندی ھا که در گستره پويايی 

چون پاييز . بJفصل دفتر ترکستان کمينترن آمدند، به گونه چشمگيری افزايش يافت و به فزونی ادامه داد
ده ھا تن از ھندی ھا که . ده بود امواج جنبش خJفت مسلمانان ھند بريتانيايی به ترکستان رسي1920

در برابر زور گويی ھای انگليسی ھا بودند، آغاز به آمدن به )  خليفه(آرزومند دفاع از سلطان ترکيه 
 . بخارای قديم و تاشکنت نمودند

  
اين آدم ھا روشن است می کوشيدند ھر چه سريعتر به آناتولی بروند مگر بر خJف خواست خود مدت 

در گستره شوروی آن ھا زير تاثير پروپاگندھای پرشور بريتانيا ستيزانه . ان معطل ماندنددرازی در ترکست
  . و کمونيستی کمينترنی ھا قرار گرفتند

مساله جلب و جذب و کشانيدن ناسيوناليست ھای ھندی به ھمکاری با کمينترن با آن آسان تر می گرديد که 
ن به گرداب خونبار جنگ داخلی کشانيده شده بود و پای بسياری از آنان در ترکستان خJف خواست شا

                                                 
، تاريخی »طرح فشرده سازماندھی آموزشگاه نظامی برای آموزش بورد فرماندھی از جمع انقJبيون ھندی «. 4

  .7-5، برگ ھای 34، پرونده 68، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 5.10.1920
، پرونده 495نی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند بايگا// 17.11.1920روی به قره خان تاريخی . نامه م.  5

  .8، برگ 11، پرونده 68ويژه 
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برای مثال، . برای حفظ زندگی خود ناگزير گرديده بودند تفنگ در دست در برابر باسماچی ھا بجنگند
  .امنيت حکومت شوروی بخارا را دسته يی از تيربارچيان برگزيده شده از جمع ھندی ھا به دوش داشتند

  
بخارا نزديک به دوصد تن خارجی بود و باش داشتند که به گونه خود جوش  تنھا در 1920مقارن با اواخر 

  .يکی از اين دو گروه متشکل بود بر بازرگانان و بازاريان. پيرامون دو گروه گرد آمده بودند
 تJش ھای نمايندگان دفتر ترکستان کمينترن مبنی بر پيشبرد تبليغات در ميان آن ھا به برآيندھای باژگونه 

مگر حتا آن ھا ناخواسته . بازرگانان ترس خورده بيخی از زندگی سياسی در بخارا کنار کشيدند: دانجامي
حکومت شوروری . به کمينترن در زمينه راه اندازی کارھای زير زمينی در افغانستان و ھند کمک نمودند

اق ھويت افغانی و به سوی خود، اور.] گ-و افغانی[در ترکستان با نوميد شدن از کشاندن متشبثان ھندی 
برای گسيل ماموران خود [پسان ھا اجنت ھای کمينترن از اين اسناد اوريجينال . بريتانيايی آنان را گرفتند

  .  بھره گيری نمودند.] گ-به افغانستان و ھند زير نام اتباع اين کشورھا
  

 جنگ جھانی اول و گروه ديگر در ميان کولونی ھندی در بخارا مھاجران سياسی بودند که در سال ھای
اين آدم ھا بيشتر به فراخوان ھای مبارزه در برابر . سال ھای پس از جنگ به آسيای ميانه آمده بودند

آوندھای مبلغان کمينترن مبنی بر اين که در برابر انگليس نه . استيJی بريتانيا بر ھند تمايل نشان می دادند
. شی از ھوادارن جنبش اعاده خJفت را متقاعد ساخته بوددر آناتولی، بل در خاک ھند مبارزه کرد، حتا بخ

» کميته انقJبی ھند«روی در زمينه ايجاد . در اين رابطه، بسياری از اعضای اين گروه از اقدامات م
   6.پشتيبانی می کردند

  
 ميان در زمينه انقJب آينده در ھند، کمينترنی ھا ھمچنان در»  ھندی-کار تدارکاتی افغانی«در چھارچوب 

به وجود آمده پس از » کميته مرکزی انقJبی افغانستان«.  افغان ھای باشنده بخارا فعاليت می کردند
سرنگونی امير بخارا به رھبری يعقوب، در آغاز حمايت حکومت شوروی در بخارا را با اين سنجش به 

 آماده سازی جنبش در آينده می توانند ھمچنان خدمات ارزشمندی را برای«دست آورد که اعضای آن 
   7.»انقJبی در ھند انجام دھند

  
روی نزد او به تاشکنت فرستادند که . به ھمين دليل بود که يعقوب را بی درنگ برای انجام گفتگوھا با م

حاضر شد در ازای دريافت حمايت مالی به کمينترن خدمات سازمان خود را مبنی بر تنيدن شبکه زير 
روشن است 8. گرد آوری اطJعات در شھرھای مھم اين کشور پيشنھاد نمايدزمينی در شمال افغانستان و

افزون بر آن، برخی از نمايندگان رھبری شوروی ترکستان و . که اين گونه پيشنھاد ارزشمند پذيرفته شد
نقش بزرگی را در امر رھايی سازی کشور « کمينترن می پنداشتند که کمينه مرکزی انقJبی افغانستان 

  9.می کشاند» انقJب کبير جھانی«بازی می نمايد و افغانستان را به » اميرخود از 
ھر چند دست سرنوشت نگذاشت اين طرح پياده شود، مگر با آن ھم اين به معنای آن نبود که دفتر ترکستان 

 در 1920مقارن با پايان. کمينترن نتوانسته بود در افغانستان پايگاه ھای زير زمينی خود را ايجاد نمايد
. ھرات، ميمنه، مزارشريف و شماری از از دھکده ھا و روستاھای مرزی پايگاه ھای کمينترن فعال بودند

اسناد بايگانی ھا گواه بر آن اند که اجنت ھای . ھمچنان يک پايگاه کمينترن در مرو و سرخس نيز فعال بود

                                                 
زندگی کولونی ھای خارجی و گروه ھای انقJبی «يادداشت کاری آمر بخش اطJعات نمايندگی روسيه شوروی فراتکين .  6

، برگ 20، پرونده 4، پرونده ويژه 495 فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه،// »در بخارا و کار کمينترن
  47-46ھای 

  .47ھمان جا، برگ .  7
  .61، برگ 98، پرونده 154، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  8
// ، »ب  در بخارامبارزه  در راه انقJ«  عضو دفتر مناسبات خارجی کميسيون ترکستان  -ماشيتسکی. تزھای گزارش آ.  9

  131، برگ 21، پرونده 4، پرونده ويژه 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
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يم که ھمو در اين شھر کميته بسنده است بگوي. کمينترن فعاCنه از شھر مرزی ترمز بھره می گرفتند
  10.مرکزی انقJبی افغانستان به ميان آمده بود

  
شورای تبليغات انترناسيوناليستی از آدم ھای خود در اين نقاط نشيمنی بيشتر برای رسانيدن آثار تبليغی 

 با به ميان آمدن دفتر ترکستان، تکيه بيشتری بر جمع آوری مدارک اطJعاتی در باره. کار می گرفت
توجه ويژه يی در اين حال به اطJعات در باره گروه ھای ھندی يی . اوضاع در افغانستان و ھند می شد

که رھسپار ترکستان روسی می گرديدند و نيز سياست حکومت افغانستان و در باره اجنت ھای بريتانيايی 
  . معطوف می گرديد... در ميان افغان ھا و 

  
دفتر . کمينترن در افغانستان ھزينه ھای سنگينی را در بر داشتروشن است ايجاد شبکه زير زمينی 

روی دو ميليون روبل با پشتوانه طJ را از مسکو . تنھا م. ترکستان کمينترن منابع Cزم را در اختيار داشت
 نماينده کميساريای خلق در امور خارجی در شھر -گوپنر.به تاشکنت آورده، آن را برای نگھداری به د

  . سپرده بود که بی درنگ صد ھزار روبل آن را برای مخارج خود تقاضا نموده بودتاشکنت، 
  

او اين پول ھا را به دست نياورد، چون تنھا برای مصرف در گستره افغانستان و ھند بريتانيايی تخصيص 
روی گذاشت که . مگر حکومت شوروی به عوض آن دو ميليون روپيه ھندی را به دسترس م. يافته بودند

  11.ه گونه عاجل از باکو به تاشکنت آورده شده بودب
  

 کارمند دفتر ترکستان -شولمان. اين که اين پول برای چه کارھايی تخصيص يافته بود، بھتر از ھر کسی م
: نوشت» در باره اھميت تاشکنت چونان پايگاه انقJبی ھند«او در گزارش خود . کمينترن توضيح داده بود

 ھنگامی که ما در باره کار از طريق افغانستان سخن می گوييم،  در گام  نخست و نبايد فراموش کنيم که«
   12.»و از طريق آن ھا قلب ھند است» آزاد«پيش از ھر چيزی منظور ما قبايل 

  
در برابر انگليس ياد » آزاد«روی در باره لزوم سازماندھی قيام سراسری کوھنشينان نوار . Cزم نبود به م

او بدون پشتيبانی پويا از قبايل مرزی پشتون ناممکن » عمليات رزمی در مرزھای ھندطرح «. آوری شود
  . در اين رابطه، به کشانيدن پشتون ھا به ھمکاری با کمينترن، اھميت درجه اول داده می شد. بود

روی ساخته شده .  از سوی م1920که به سال( حزب کمونيست ھند 1تصادفی نبود که کارت حزبی شماره
 برادر زاده معاون کميساريای خيبر و وزيرستان به -، را در تاشکنت عبدالقيوم دولت خيل پشتون تبار)بود

می رزميد ) پولند( اين مرد جوان در صفوف ارتش سرخ در جبھه لھستان1920به سال . دست آورده بود
روی . Jبی ھند يعنی مکه از آن جا با شتاب فراخوانده شد و به تاشکنت گسيل گرديد تا در خدمت کميته انق

  13.قرار بگيرد
  

روی با نخستين نمايندگان قبايل پشتون ھند بريتانيايی که برای گرفتن کمک برای ادامه . در تاشکنت م
 اکبر شاه 1920در اواخر . مبارزه مسلحانه با انگليس به ترکستان آمده بودند، تماس ھايی برپا داشت

او ھمراه با وزيری ھا در آخرين جنگ . روی آمد. ستان نزد مپشتون با نام مستعار سليم خان از وزير

                                                 
//  آمر مرکز تخته بازار شورای تبليغات انترناسيوناليستی به دفتر ترکستان کمينترن -ميخايلف.   ی13گزارش شماره .  10

، 62.ص. م.؛ گيلنسن، و33، برگ1، پرونده 4، پرونده ويژه 544 فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه،
، چاپ دوم، 1995آنال ھا، مسکو، // 1920يويکو، روسيه شوروی و گروه ھای چپ راديکال افغانی اوايل سال ھاسی دھه 

  77ص
، پرونده 495 روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی)//   بدون تاريخ60روی به قره خان شماره . نامه م.  11

با چه سبک نگری يی دو ميليون روپيه را » رفقای باکويی«نويسنده تعجب می نمايد که که . 8، برگ 18، پرونده 68ويژه 
  .روی گذاشته بودند و گذشته از آن پوزش ھم خواسته بودند که بيش از اين ندارند. به دسترس م

  .75، برگ 3 آ، پرونده 68، پرونده ويژه 495ی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياس.  12
  .243، پرونده 213، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند : نگاه شود به.  13
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.  ھدف اصلی ديدار اکبر شاه ديدار با و14.افغان و انگليس به ھواداری از سپاھيان امان هللا خان می رزميد
» حمايت مادی و معنوی برای وزيری ھا«لنين بود تا از رھبر شورای کميسارھای خلق خواستار . ای

  15.گردد
  
مگر . قره خان فرستاد. ی درنگ اکبر شاه را به مسکو گسيل داشت و نامه يی دست او عنوانی لروی ب. م

ه گمان غالب ب16.به دCيل نامعلومی ھمه خواھش ھای او رد گرديد: سفر اکبر شاه نافرجام به پايان رسيد
ستند پيش از روی تکيه داشتند و نمی خوا. رھبران شوروی و کمينترن در مسکو بر پياده سازی پJن م

  . وقت منابع مادی را در حمايت از وزيری ھا به پا خاسته به ھدر بدھند
  

اين ھيات ده . به تاشکنت رسيدند» آزاد« در پی اکبر شاه، فرستادگان نوی از قبايل 1920در ماه نوامبر 
ی ھای ضد روی وظيفه گرفت تا پوياي. عبدالحق از م. نفری را محمد اقبال و عبدالحق رھبری می کردند

برای اين مقصد به عبدالحق يک ھزار . به راه اندازد» آزاد«بريتانيايی را در ميان پشتون ھای نوار 
 ھزار روپيه ھندی سکه ھای نقره يی افغانی 25تزاری و برابر با ) ده روبلی) بانکنوت(اسکناس(چرونس 

ل بر می آيد که عبدالحق بايد پياده از روی اسناد دفتر ترکستان کمينترن و سفارت شوروی در کاب. داده شد
 جايی که کمينترن توانسته بود مرکز زير زمينی  يی را –ساختن وظايف خود را از باجور آغاز می نمود

  . ايجاد نمايد
  

به تاريخ يکم .  اقبال و عبدالحق با ھمراھان خود از تاشکنت به افغانستان رفتند1920 نوامبر 25به تاريخ 
 جايی که عبدالحق پويايی پرشوری را در ميان سياستمداران افغانی - به کابل رسيدند آن ھا1921فبروری 

او توانست نزد امان هللا خان بارياب گردد و نامه ھای رد و بدل شده ميان خود و روی را . به راه انداخت
او . بگذاردبه دسترس او بگذارد و اطJعات خود را در باره فعاليت ھای دفتر ترکستان با او در ميان 

. کوشيد امير را بترساند که روسيه شوروی در پی تدارک کودتای مسلحانه به مقصد سرنگونی او است
عبدالحق به ھمين روحيه به گمان غالب با سپھساCر نادر خان که قبJ اقبال را زير حمايت خود قرار داده  

  . بود، به گفتگو پرداخت
  

ت افغانستان به گونه غير منتطره برای رفقايش و نيز سوريتس  با روی  به پايتخ. در يک سخن، فرستاده م
ھمه توان آغاز به زيان رسانيدن به پويايی ھای ضد بريتانيايی کمينترن در افغانستان و در ميان قبايل 

محسوس ترين ضربه بر اقبال و ھمراھانش اين بود که عبدالحق آن ھا . پشتون ھند بريتانيايی نمود» آزاد«
او با گرفتن ھمه طJھا ناگھان کوشيد به . منابع مالی برای کار در ميان قبايل مرزی محروم ساخترا از 

- مگر از سوی حکومت افغانستان دستگير شد که نامه او عنوانی گرانت ھاميلتون. ھند بريتانيايی بگريزد
به ھاميلتون نوشته عبدالحق در پيام خود . کميسار انگليسی استان شمال باختری مرزی را به دست آورد

و خواھش کرده بود تا به او اجازه عبور از مرز » از تاشکنت با اطJعات بس ارزشمندی می آيد«بود که 
  17.ھند و افغانستان را بدھد

  

                                                 
ونده ، پر495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 2.11.1920روی به قره خان، تاريخی . نامه م.  14

، به زبان 222.  ص1972 ، دھلی نو، 1ھمچنان اسناد تاريخ حزب کمونيست ھند، جلد . 5، برگ 68، پرونده 68ويژه 
  .انگليسی

عنوانی صدر روسيه شوروی با ارايه تاريخچه ھای اين سازمان ھا و » ياغستان«نامه سازمان ھای انقJبی ھند ساکن .  15
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و // ، 1920ای مادی و معنوی، تاريخی  اگوست خواھش ھای آنان مبنی بر ارايه کمک ھ

  .33، برگ 1، پرونده 68، پرونده ويژه 495سياسی روسيه، فوند 
  58، برگ 98، پرونده 154، پرونده ويژه 495 بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند . 16
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، // 2.11.1920 به قره خان، تاريخی روی.  نامه م//مدارک پرونده عبدالحق. 17

، محرميت و سر به مھر بودن بايگانی ھای کمينترن منجر به آن 19-16برگ ھای . 35، پرونده 68، پرونده ويژه 495فوند 
بل به عنوان يک انقJبی راستين گرديده بود که بسياری از پژوھشگران شوروی از عبدالحق به عنوان جاسوس انگليس، 

  .   ھندی نام ببرند
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سرنوشت او در افغانستان به . سر از اين لحظه بر ھمه روشن گرديد که عبدالحق جاسوس انگليس است
مگر بر شوروی ھا Cزم بود بدانند که عبدالحق چه . شدن به دست دژخيمکشته : آسانی قابل پيش بينی بود

در اين رابطه، سوريتس از طرزی خواھش کرد تا او را واپس به . اطJعاتی را به انگليسی ھا داده بود
روشن است جانب شوروی . تاشکنت گسيل دارند تا بازپرسی مفصلی از پويايی ھايش صورت گيرد

مگر ھمه تقاضاھای . م بازپرسی عبدالحق را دو باره به افغانستان تحويل دھدحاضر بود پس از انجا
امان هللا خان موافقت نکرد تا بازپرس شوروی در زندان دھمزنگ از . سوريتس از سوی طرزی رد گرديد

امير ھمچنان به وعده خود مبنی بر گذاشتن پرونده تحقيق عبدالحق به . جاسوس انگليس بازپرسی نمايد
  . سفارت شوروی در کابل، وفا نکرددسترس

  
 روشن است با کشته شدن او نه تنھا تقاضاھای .18پس از يک سال جاسوس انگليس در زندان کابل کشته شد

سوريتس پايان يافت، بل نيز پرونده مسترد ساختن طJھايی که ھنگام بازداشتش از نزد او ضبط شده بود، 
 چيز را به جای خود نشاند و اوضاع پيرامون اقبال در شکست ماموريت جاسوس انگليس ھمه. بسته شد

  .  کابل عادی شد
  

آنچه مربوط به اقبال می گردد، او حتا موفق گرديد گفتگوھايی را با نمايندگان قبايل پشتونی که به کابل 
. ی بدھدسوريتس وعده سپرد به اقبال مبالغ جديد» آزاد«برای ادامه پويايی در نوار . آمده بودند، انجام دھد

چنين بر می آيد که عبدالحق . مرکز باجور کمينترن در ھم کوبيده نشده و کماکان فعال بود: عمده ترين چيز
مگر . می خواست شخصا اطJعات ارزشمند به دست آورده در زمينه را به نمايندگان بريتانيا برساند

به رغم اين، ھر چه بود، يکی .  دچون از سوی افغان ھا بازداشت ش. فرصت نيافت اين کار را انجام دھد
ماجرای عبدالحق به صفحات رسانه . از برنامه ھای کمينترن در ھند با ناکامی  و شکست رو به رو شد

ھای ھندی بازتاب يافت که پس از آن ديگر روشن بود ھيچ حرفی مبنی بر فعاليت ھای اقبال و ھمراھانش 
  . در ميان پشتون ھا نمی توانست در ميان باشد

  
نيز با شکست رو به رو گرديده » آزاد«روی در زمينه حمايت از جنبش مقاومت قبايل . يک تJش ديگر م

روی . از بلوچستان دو خان با خواھش کمک در مبارزه ضد ھند نزد م. ھر چند ھم به دليل ديگری. بود
مين بود که در اسناد ھ. در دفتر ترکستان بی درنگ به آن ھا نام ھای خانوادگی روسی شده دادند. آمدند

  . ياد می نمودند» مصری خانف«کمينترن آن ھا را به نام برادران 
  
روی مبالغ ھنگفت پول و سکه ھای طJيی و نقره يی را به دسترس اين خان ھا گذاشت و ھمچنان .  م

ی پايگاه افزون بر اين، به آنان نامه ھايی محرم و معرفی خط ھايی برا. مقاديری جنگ افزار به آنان داد
برادران مصری خانف را از طريق . ھای تيمی داده شد که بايد در افغانستان و ھند از آن کار می گرفتند

آن . چنين بر می آيد که چنين مسير دور و دراز، بنا به مJحظات امنيتی گزيده شده بود. پامير گسيل داشتند
مگر پس از آن، اوضاع طبق . غانی رسيدندبه بدخشان اف» بيخار«ھا بی درد سر و چنانی که می گويند، 

برادران مصری خانف بخش چشمگير پول اسلحه و نامه ھای محرم به دست . برنامه کمينترن پيش نرفت
  . روی را به والی بدخشان دادند. آورده از م

 برادر بزرگ برای امير نامه گزارشی يی در چھارده صفحه در باره مدت حضور شان در تاشکنت 
فزون بر آن، سوگند نامه يی به امان هللا خان فرستادند که در آن آمده بود که ھيچ وجه مشترکی با ا. نوشت

    19.ندارند» سازمان انقJبی ھند«
  

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ // ، 6/6/1921تلگرام سوريتس به نمايندگی کميساريای خلق در امور خارجی در تاشکنت تاريخی .  18

وروی  سفير ش-؛ تلگرام راسکلنيکف21-20، برگ ھای 35، پرونده 68، پرونده ويژه 495اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
، 68، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند //  6.6.1922در کابل به چيچيرين تاريخی 

  .18، برگ 78پرونده 
//  »برخی فاکتور ھای اطJعاتی در باره کار در ھند«شولمان . يادداشت گزارشی کارمند دفتر ترکستان کمينترن م. 19

  .85، برگ 3، پرونده 68، پرونده ويژه 495اجتماعی و سياسی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ 
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حاضر اند از ھر کسی که باشد .] گ-و بلوچ[ ناکامی ديگر کمنيترن ثابت ساخت که سران قبايل پشتون 
« مگر با روسيه شوروی و کمينترن به خاطر . کمک بگيرندبرای ادامه مبارزه مسلحانه در برابر انگليس 

ھمچنان بايسته است خاطر نشان ساخت که در آن ھنگام . ھمکاری نخواھند کرد» انقJب افسانه يی ھند
سران سرشناس قبايل پشتون به گونه مدللی امان هللا خان را حامی اصلی و متحد خود در برابر انگليس می 

 نمی خواستند بدون آگاھی وی کدامين عمليات پنھانی را در گستره افغانستان راه از ھمين رو. پنداشتند
  .بيندازند

  
کمينترن موفق شده بود تماس ھايی با . البته، در پرونده ھندی دفتر ترکستان تنھا شکست ھای پيھم نبود

مقر آنان . ا نمايد يعنی وھابيون برپ- که در ميان مسلمانان ھند بسيار معروف بود» رھروان جھاد«کميته 
 نماينده وھابيون به کابل -   محمد ياسين1919به سال .  چندين دھه در روستای کوھستانی چمرکند واقع بود

آمد و با ديپلمات ھای شوروی تماس گرفت و پس از آن به تاشکنت رفت و از کمينترن برای سازمان خود 
رن در پخش پروپاگند ھای ضد بريتانيايی در در ازای آن، وھابيون توافق نمودند به کمينت. کمک گرفت

    20. ميان قبايل پشتون کمک نمايند
  

 ھفت نفر ھندوستانی از طريق شھر سرخس ايران به گستره قبايل پشتون رخنه 1920در ماه دسامبر 
از سوی ستاد ارتش يکم برای آنان . بودند» کميته رھروان جھاد«به گمان غالب اين ھا نمايندگان . نمودند

  21. گلوله، سه قبضه تيربار و يازده قبضه تپانچه ھفت تير داده شده بود900ھفت ميل تفنگ انگليسی و 
  

، مواضع خود را در )ھر چند ھم با دشواری ھای بزرگ(ھرچه بود، به ياری وھابيون، کمينترن توانست 
  .قبايل پشتون تحکيم بخشد» آزاد«نوار 

  
پايگاه « مدارک دفتر ترکستان آشکار می گردد که برای ايجاد اين گونه، ھنگام تجزيه و تحليل مواد و

در ترکستان از سوی حکومت شوروی از طريق کمينترن منابع بزرگ مالی و مادی » انقJبی ھند
مورد نياز برای » ارتش انقJبی«به مقصد آماده سازی کادرھای فرماندھی برای .  تخصيص داده شده بود

ھمزمان با آن تJش ھای فعاCنه .  تاشکنت آموزشگاه ويژه نظامی گشايش يافتتجاوز به ھند بريتانيايی در
  . يی مبنی بر برپايی تماس ھا، گسيل اجنت ھا، اسلحه، پول و مواد تبليعاتی به گستره پشتون انجام شد

  
 به ياری ھمکاری با ناسيوناليست ھای خاوری، چند مسير برای گسيل عمال 1920کمينترن در اواخر سال 

مگر عملی ساختن موثر اين کار از ترکستان ميسر . و ماموران اطJعاتی خود به ھند در اختيار داشت
ھم به دليل دوری مسافه از ھند و ھم به خاطر مخالفت افغانستان و ھم به خاطر پويايی سازمان . نبود

  . اطJعات بريتانيا
  

سيدند، دير يا زود به ساحه ديد استخبارات بيشتر فرستادگان اندکشمار قبايل پشتون که تا تاشکنت می ر
افرون بر اين، تنھا شمار اندکی از . انگليس که در ترکستان شبکه گسترده اطJعاتی داشت، می افتادند

و » جھاد در برابر انگليس در ھند«چون ميان . پشتون ھا به ھمکاری با کمينترن موافقت می نمودند
  .يار بزرگی بودگسل و ش» انقJب سوسياليستی در ھند«
  

کمينترن در روند کار ناگزير بود، رفته، رفته کار با ناسيوناليست ھای خاور زمين را بياموزد و فرا گيرد 
نه اين که درگير جزم ھای باوری و طرح . و راھکار خود را با توجه به اوضاع راستين ويرايش نمايد

  .   ھای خيالی گردد
  
  

                                                 
  .145، برگ 105، پرونده 3، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  20

  .41، برگ 60، پرونده 4، پرونده ويژه 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  21
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 بخش يازدھم
  ر زمينی کابلکارروايی ھای مرکز زي

  
ھند بريتانيايی را ممکن بود تنھا از خاک افغانستان به گونه » آزاد«فعاليت ھای ضد انگليسی در نوار 

. از ھمين رو، م. در مسکو و تاشکنت اين موضوع را به خوبی می دانستند. موثر و تا جايی ايمن انجام داد
زه ايجاد مرکز انقJبی در کابل را به دست روی تا آخر در پی آن بود که تا از حکومت افغانستان اجا

 .بياورد
  

حکومت افغانستان با آرزومندی به دست آوردن جنگ افزارھا و طJی روسی، چنين وانمود می ساخت که 
روی به کابل و به آوردن . اين حکومت بر آمدن م. حاضر است دھليزی را به سوی مرزھای ھند بگشايد

اين . موافقت کرد) »آزاد«مگر نه به رسانيدن آن به نوار (بايل پشتون جنگ افزار به افغانستان برای ق
فريب به آن پيمانه آشکار و بی پرده بود که رھبری شوروی و کمينترن نتوانستند تصميم بگيرند اسلحه در 

  .اختيار جانب افغانی برای توزيع آتيه آن در ميان قبايل مرزی بگذارند
  

ز برپايی مناسبات ديپلماتيک ميان مسکو و کابل و نيز ھمچنان جو کلی به رغم اوضاع پديد آمده ناشی ا
حاکم تنفر از انگليسی ھا، برای ادامه پويايی ھای ضد بريتانيايی در اين کشور و در ھند تJش ھايی 

مساعی ) زير کنترل فزاينده کميساريای خلق در امور خارجی(در اين رابطه، کمينترن . ورزيده می شد
ی ايجاد يک مرکز زير زمينی در کابل برای حمايت از قبايل شورشی پشتون مرزی و خود را برا

برای عملی نمودن اين طرح دشوار، بنا به رھنمود . نيروھای ضد بريتانيايی در ھند، متمرکز می گردانيد
از ، )که تقدير بود نخستين جاسوس کمينترن در کابل گردد( محمد علی 1921 جنوری 5روی، به تاريخ . م

  .راه کوشکا به کابل آمد
  

چون مناسب تر از . بايسته است خاطر نشان سازيم که رھبری دفتر ترکستان گزينش شايسته يی کرده بود
روی . محمد علی برای اين کار خطير زير زمينی در ھند و افغانستان کس ديگری در ميان پيرامونيان م

شت که در سال ھای جنگ جھانی اول به دست آورده اين مرد جوان تجربه بزرگ بريتانيا ستيزی دا. نبود
چون يکی از دبيران . علی ھمچنان روابط خوبی با دولتمردان و گردانندگان افغانستان داشت. بود

ھمچنان روابط گسترده علی در ميان مھاجران . مورد حمايت امان هللا، به شمار بود» حکومت موقت ھند«
 يک سخن، کمينترن، اجنت بس مجربی را به کابل گسيل داشته در. ھندی در کابل اھميت بزرگی داشت

  . بود که اوضاع را ھم در افغانستان و ھم در گستره شمال باختری ھند نيک می دانست
محمد علی در پيوند تنگاتنگ با سفارت شوروی در کابل، می بايست يک رشته وظايف مھم کمينترن را 

گ رزدنت کمينترن در افغانستان، انجام آن بسيار دشوار بود و انجام می داد که به رغم امکانات بس بزر
شبکه زير » دھليز افغانستان«بی پرده تر بگوييم بر محمد علی بود تا در .  نيازمند منابع بزرگ و زمان

 ويرانگرانه در -زمينی خبر چينی را پھن سازد که می بايستی کار انقJبی را با پويايی ھای اطJعاتی
  .  نيای کبير در ھم بياميزدبرابر بريتا

  
برای سرعت بخشيدن به برپايی پيوندھای استوار ميان کمينترن و سازمان ھای ضد بريتانيايی در ھند، به 
محمد علی فرمان داده شد، پنھانی گسيل رھبران جنبش رھايی بخش ملی ھند به روسيه شوروی را 

ان کنگره سرتاسری انقJبی ھند را در تاشکنت روی برنامه ريزی می کرد با مشارکت آن. سازماندھی کند
حزب سراسری «محمد علی در پھلوی آن، می بايست گام ھايی بر می داشت برای ايجاد . برگزار نمايد

  22.و ريختن نخستين ھسته ھای کمونيستی در بزرگترين شھرھای ھند» انقJبی ھند
 

                                                 
، پرونده 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // ستور العمل برای کابل برای رفيق محمد علید.  22

  .12، برگ 2، پرونده 68ويژه 
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ينترن يک رشته وظايف را به مقصد تنيدن افزون بر اين، جاسوس کمينترن در کابل از دفتر ترکستان کم
شبکه جاسوسی در افغانستان و ھند برای گرد آوری اطJعات جاسوسی و قاچاق اسلحه روسی به نوار 

» کارمندان مسوول«برای اين کار به محمد علی رھنمود داده شد آمدن . قبايل پشتون به دست آورد» آزاد«
کورس ھای «به گمان غالب، . ی سياسی و نظامی سازمان دھدرا از ھند به تاشکنت برای ديدن آموزش ھا

» آموزش ھای ويژه«می بايستی به پايگاھی برای اين چنين » ھمه اقسام اسلحه برای فرماندھان ھندی
 . مبدل می گرديد

  
روی توجه به ويژه خاصی به برپايی ھمکاری با قبايل مرزی پشتون که در نظر بود نمايندگان آنان از . م

محمد علی می بايستی به رھبران پشتون . پامير و بدخشان رھسپار تاشکنت گردند، مبذول می داشتراه 
می توانند در آن صورت اسلحه به دست آورند که ھرگاه در وضعی باشند که بتوانند آن «اطJع می داد که 

    23.»را پنھانی از راه کوھستان ھا و کوره راه ھای کوھی افغانستان ببرند
 

نه تنھا رسانيدن جنگ افزارھا را به » آزاد«د علی رھنمود داده شده بود به کمک کوھنشينان نوار به محم
ھند بريتانيايی سازماندھی نمايد، بل نيز در نواحی کوھستانی بيرون از کنترل اداره انگليس، چاپخانه 

 تحقق اين برنامه ھا دفتر برای. کمينترن را برای چاپ و پخش آثار انقJبی در ميان باشندگان ايجاد نمايد
ترکستان کمينترن به محمد علی آزادی عمل چشمگير و حق ويرايش اجنتوری کمينترن از جمع 

او ھمچنان از طريق . ناسيوناليست ھای خاوری در نواحی در امتداد مرزھای ھند و افغان را داده بود
Jو ارز انگليسی به دست می سفارت شوروی در کابل برای پويايی ھای خود منابع چشمگيری از ط 

 . آورد
صJحيت ھای بسيار، پويايی ھای پرشور، مگر احتياط آميز و خويشتندارانه ضد بريتانيايی در کابل، و 

 مھره مرکزی و کليدی 1922-1921نيز در دست داشتن منابع چشمگير مالی از محمد علی در سال ھای 
در نامه ھای رمزی سفارت در اين پيوند، .  ساخته بود»دھليز افغانستان«ھمه کارروايی ھای کمينترن در 

  . ياد می شد» بوس«شوروی در تاشکنت و مسکو او به نام مستعار
  

برای بازپرداز تصوير دقيق تر آغاز پويايی ھای محمد علی در کابل، بايسته است خاطر نشان شد که او 
کمينترن در آسيای ميانه بود و رھبری توانسته بود مناسبات بسيار خوبی کاری با سوريتس که نماينده 

ليکن در اوايل محمد علی در نقش نوکر . مستيقيم و بJفصل فعاليت ھای او را به دوش داشت، برپا نمايد
سوريتس نمی خواست . روی و ھم از  سوريتس دستور می گرفت. دو بادار برآمد نموده بود که ھم از م

کنترل پيوسته حکومت . تانيا را در افغانستان و ھند برھم بزندروی کار عملی ضد بري. آرزوھای انقJبی م
افغانستان بر پويايی ھای سفارت شوروی و جاسوسی پويای انگليسی ھا در کابل سفير شوروی را ناگزير 

در اين رابطه، جاسوس کمينترن يکسره  زير کنترل کامل . ساخت، با کمال خويشتنداری عمل نمايد
  .سوريتس درآمده بود

  
ھرگاه بازداشت کوتاه (ازگشت محمد علی به افغانستان و از سرگيری کار وی در ميان مھاجران ھندی ب

   24.، بدون کدامين دشواری صورت گرفت)وی را در ھرات در نظر نگيريم
  

 وزير پيشين - .]گ-سندی[عبيدهللا .] گ-مولوی[جاسوس کمينترن با آمدن به کابل، بی درنگ به خانه 
که در آن ھنگام روابط نيکی با حکومت افغانستان داشت، رفت و در آن جا » ت ھندحکومت موق«کشور 

به پخش پروپاگند کمونيستی در افغانستان «عبيدهللا به کارمندان امير تضمين نمود که محمد علی . پاييد
 چيزی که برای مدت درازی امنيت و زمينه خوب برای کار را برای او تضمين - 25»نخواھد پرداخت

                                                 
  ھمان جا.  23

  .16، برگ 41036 -بايگانی مرکزی خدمات فدرال امنيت، پرونده آر.  24
بايگانی سياست خارجی فدراسيون // ، 1921گست تا دھم سپتامبر گزارش راسکلنيکف در باره کار ھند، از تاريخ يکم ا.  25

  . 269، برگ 2، کارتن4، پزونده ويژه 1921، سال 090روسيه، فوند 
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روشن است بھای حمايت عبيدهللا سخاوتمندانه و با توجه به شيوه کار محمد علی به گونه ظريفانه يی . نمود
  . پرداخت گرديد

  
 وزير پيشين - .]گ-مولوی عبيدهللا سندی[با توجه به اين فاکت ھا می توان باورمندانه انگاشت که 

در عمل، جلب عبيدهللا از سوی . شوروی در کابل گرديده بود» عامل نفوذ«.] گ-حکومت موقت ھند[
عبيدهللا ھنوز ھنگام کار در . محمد علی، نخستين پيروزی بزرگ اين جاسوس کمينترن در کابل بود

در » رفته، رفته، اين پيوندھا. و وھابيون داشت» آزاد«حکومت موقت ھند روابط تنگاتنگی با قبايل نوار 
  . ھند از سوی عبيدهللا به محمد علی واگذار گرديد

  
افزون بر اين، عبيدهللا با سپھساCر نادر خان که ھوادار پشتيبانی فعال از مبارزه ضد بريتانيايی پشتون 

نادر خان در ميان سران قبايل مرزی از اتوريته . ھای استان شمال باختری مرزی ھند بود، دوستی داشت
محمد علی به .  ک آگاھی داشتبزرگی برخوردار بود و از اوضاع در مرزھای ھند و افغانستان بسيار ني

گمان غالب به کمک عبيدهللا اطJعات ارزشمندی را در باره اوضاع در گستره قبايل پشتون و روند 
 . اقدامات رزمی کوھنشينان با سپاھيان بريتانيايی به دست آورده بود

  
مقارن با . فرا رسيد فعال ترين دوره در پويايی محمد علی در افغانستان 1921سر از ميانه ھای تابستان 

راسکلنيکف گماشته شد که دستور مسکو را مبنی بر ادامه کار . اين زمان، به جای سوريتس در کابل ف
. پنھانی در زمينه برپايی پيوندھای استوار با ھند به شمول پشتيبانی از قبايل جنگنده پشتون در دست داشت

  26.ماينده کمينترن در کابل گماشته شده بودبنا به سنت موجود، سفير نو شوروی ھمزمان به عنوان ن
در مسکو کماکان اميدوار بودند که به ياری گسترش کارھای زير زمينی، پويايی ھای ضد بريتانيايی 

در اين حال، رھبری . استخبارات شوروی و کمينترن در افغانستان ادامه يافته و گسترش خواھد يافت
 فاکتو با انگليس روابط -  د1921ر آن برھه از ماه مارچ بی پروا به آن که د(بلشويکی از اين کار 

: در آسيای ميانه ادامه داشت» جنگ پنھانی«. ، خمی به ابرو نمی آورد)ديپلوماتيک برپا گرديده بود
بريتانيا از جنبش باسماچيان پشتيبانی می کرد و روسيه شوروی به نوبه خود آماده بود از مبارزه مسلحانه 

  . ثبات سازی اوضاع در ھند بھره برداری نمايدپشتون ھا برای بی
  

به دليل .  اوضاع در گستره قبايل پشتون آشکارا به سود نيروھای ضد بريتانيا نبود1921تابستان 
در اين اوضاع . خشکسالی شديد در بسياری از نواحی آزد حاصJت و مواشی تقريبا کامJ نابود شده بودند

ھسته رزمی را در نوار «ه عبدالرزاق کمک مالی نمايد برای آن که راسکلنيکف ناگزير گرديد  عاجل ب
  . روبل با پشتوانه طJ فرستاده شد15000 برای رھبر وزيری ھا 27.»قبايل نگھدارد

  
 ھنگامی که بيھودگی تJش ھای مبنی بر نگذاشتن افت پويايی ھای اقدانت رزمی در 1921در ماه اگست 

روی را در زمينه ايجاد مرکز زير .  گرديده بود، راسکلنيکف طرح مھند بريتانيايی روشن» آزاد«نوار 
زمينی که می بايستی پويايی ديگر مراکز فعال ضد بريتانيايی در نواحی مرزی شمال باختری ھند 

را ايجاد » مرکز پنھانی«راسکلنيکف مھم ترين وظيفه . بريتانيايی را ھماھنگ می ساخت، تاييد کرد
   28.در ھند و سپس با روسيه از طريق پامير می پنداشتدستگاه مطمئن روابط «
  

به راسکلنيکف پيشنھاد نمود تا در باجور يا زمين ھای مومندھا ) محمد علی(جاسوس کمينترن در افغانستان
زير پوشش انجمن رسمی فرھنگی و !) با فتوای روحانيون بومی(نوی را سازماندھی کند که » مرکز«

  : وظيفه اين مرکز عبارت بود از. عاليت کندمعارف با چاپخانه و مکتب ف

                                                 
کمينترن و ايده انقJب جھانی، مسکو، // 5.04.1921تاريخی // پروتکل نشست دفتر کوچک کمينه اجرايی کمينترن.  26

  . 247.، ص1998
  . 271 و 2، کارتن ھای 4، پرونده ويژه 1921 اگست تا ده سپتامبر 1ر باره کار ھند از تاريخ گزارش راسکلنيکف  د.  27
  .ھمان جا.  28
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  گسترش تبليغات در ميان قبايل پشتون -1
 برپايی کانال ھای مطمئن ارتباط ميان کابل و ھند -2
  29»جستجوی راه ھای مطمئن به سوی روسيه از طريق گستره قبايل آزاد منھای افغانستان« -3
 چاپ آثار تبليغی برای پخش در ھند -4
 .»رور در ھنددر صورت لزوم سازماندھی ت -5

 
 راسکلنيکف خواھش کرد برای سه ماه نخست برای اين -محمد علی از نماينده کمينترن در افغانستان

  30.مقاصد،  ده ھزار روپيه تخصيص دھد
  

روپيه ديگر را به شکل سوبسايدی ساCنه به 12000بيشتر از اين مبلغ، محمد علی برنامه ريزی نمود 
جاسوس کمينترن تحقق طرح خود را بدون ھمکاری . بدھد) ابيونوھ(» کميته رھروان جھاد«رھبری 

در اين رابطه، سر از . تنگاتنگ با اين سازمان بس با نفوذ در گستره قبايل پشتون، تصور نمی توانست
روشن . ماھانه سوبسايدی يی به ميزان يک ھزار روپيه دريافت می نمود» کميته رھروان جھاد «1921

 نماينده - ين سازمان را اقناع نمی نمود و به ھمين سبب بود که به عبدالعزيزاست اين مبلغ، رھبری ا
.  آمده بود، اجازه ندادند در چمرکند کميته انترناسيونال سوم را ايجاد نمايد1921کمينترن که در اواخر 

.  برودافزون بر آن، به خاطر رفتار خصمانه با عبدالزيز، وی ناگزير گرديد، به روستای سيد آشای باجور
  . اين بود که پرداخت سوبسايدی به وھابيون از سوی کمينترن برای چندی قطع گرديد

  
بار ديگر محمد ياسين را به کابل فرستاد تا نامه  » کميته« سرپرست - فضل الھی1922در ماه فبروری 

افزون بر اين . رھبر وھابيون را که در آن برای ھمکاری ابراز اميدواری شده بود، به راسکلنيکف بسپارد
نامه، راسکلنيکف از فضل الھی نامه توصيه يی از سوی شماری از سياستمداران ھندی و رونوشت  دست 

با نمايندگان آلمان در کابل به امضاء رسانيده بود، به » کميته «1915نويس موافقتنامه يی را که به سال 
جھانی يکم تعھد سپرده بود منابع ھنگفتی اين سند گواه بر آن بود که آلمان در سال ھای جنگ . دست آورد

را به اين سازمان برای برانگيختن قيام مسلحانه ضد بريتانيايی در گستره قبايل پشتون، پرداخت 
رونوشت اين قرار داد می بايستی نه تنھا نمونه يی  برای تدوين شرايط نو ھمکاری ميان کميته 31.نمايد

. ين بر می آيد که برای برائت گرفتن از ماجرای عبدالعزيز بودوھابيون و کمينترن می گرديد، بل نيز چن
ھر چه بود، آرزومندی کمينترن در بھره گيری از امکانات وھابيون برای کار زير زمينی در ھند 

  . بريتانيايی، منجر به از سر گيری ھمکاری گرديد
  

تمويل مرکز چمرکند را افزايش داد، به گونه يی که رخدادھای سال ھای آينده نشان دادند، کمينترن نه تنھا 
رسيدن موCنا . بل که نيز خردورزانه تر اھداف و وظايف خود را در برابر گردانندگان آن تدوين کرد

پيشوای شناخته شده در مبارزه قبايل وزيرستان در برابر ( يکی از گردانندگان کميته رھروان جھاد - بشير
راسکلنيکف . ی تماس ھا ميان سفير شوروی و کميته مساعدت کردبه کابل، به از سر گير) بريتانيای کبير

 روبل با پشتوانه طJ پرداخت و در باره روابط 5000با ناديده گرفتن کمونيسم ستيزی آشکار بشير، به او 
  .  به چمرکند رفت1922 بشير در ماه اپريل 32.آينده با وی به تفاھم رسيد

  
. ز به راه اندازی کار بر ضد بريتانيا در ميان قبايل پشتون نمودکمينترن رفته رفته به کمک وھابيون آغا

بھره گيری . برپايی ھمکاری با وھابيون چمرکند، يگانه اپيزود در پويايی کمينترن در افغانستان نبود

                                                 
، 1921، 090بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند // » در باره قبايل مرزی« يادداشت گزارشی مخمد علی .  29

  .275، برگ 7 و 2، کارتن ھای 4پرونده ويژه 
   .ھمان جا. 30
بايگانی سياست خارجی : ، برای به دست آوردن آگاھی ھای بيشتر نگاه شود به »کميته رھروان جھاد« مدارک در باره .  31

  . 7 و 2، کارتن ھای 3، پرونده ويژه 090فدراسيون روسيه، فوند 
، 3، پرونده ويژه 544 ، فوند 1922 تا يکم ماه می 1921 دسامبر 1راسکلنيکف  در باره کار ھند از تاريخ گزارش .  32

  .271، برگ 105کارتن 
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ابزاری از احزاب ناسيوناليستی، جوامع پنھانی و سران شناخته شده قبايل بريتانيا ستيز در برابر انگليس 
 پديده عادی در کار ساختارھای کمينترنی و استخبارات شوروی در آسيای ميانه مبدل –1921 سر از

راستش در اين حال، مسايل گرد آوری اطJعات، سبوتاژ و عمليات ويرانگرانه در پشت جبھه . گرديده بود
رنجبران خاور سپاھيان انگليسی به وظايف تاخير ناپذير مبدل گرديده بود و تبليغات کمونيستی در ميان 

  . زمين به جايگاه دوم رفته بود
  

قبايل جنگجوی پشتون آماده بودند از ھر دشمن انگليس کمک بگيرند و با تفنگ در دست، سرسختانه در 
  . مگر با پايمردی، باور به سنت ھای خود و اسJم را نگه می داشتند. برزمند» انگريزی ھا«برابر 

ر دستيابی به اھداف عملی، برای چندی موازين ايدئولوژيکی را قربانی کمينترن ناگزير گرديده بود به خاط
مثال روشن پيشبرد اين گونه تاکتيک ھا در زندگی، برپايی کنترل کمينترن بر پويايی کميته کابل . نمايد

 در کابل ايجاد 1921يگانه نمايندگی کنگره ملی ھند در خارج که در سال . بود» کنگره ملی ھند«حزب 
بود، از لحظه پديد آيی چونان سرپوش مناسبی برای پويايی ھای اجنت ھای کمينترن در  افغانستان گرديه 

  .گرديده بود
  

 داکتر نور محمد ھمزمان نماينده کنگره ملی ھند و کميته خJفت در خارج –برای مثال، رييس کميته کابل
دگان رسمی سازمان ھای انقJبی ھند نماين«به او محمد علی به گمان غالب وعده داده بود . شمرده می شد

ھر چند داکتر نور خود می کوشيد با سفارت شوروی و 33.»را به روسيه به کمينترن دعوت نمايد
مگر ھمکاران بسيار نزديک او تقريبا متشکل از عمال . راسکلنيکف تماس ھايی تنگاتنگی نداشته باشد

هللا که سخاورزانه از سوی محمد علی تمويل می در ترکيب کميته کابل کنگره ھند، عبيد. کمينترن بودند
که 34 .]گ- )آيبيک([شد، اقبال که قبJ در باره او در رابطه با پويايی ھای عبدالحق نگاشتيم و ظفر حسن 

  . از سوی محمد علی جذب شده بود، شامل بودند
  

ی در تاشکنت رو.  دبير حزب کمونيست ھند پی ريزی شده از سوی م– محمد شفيق1922 در ماه جنوری 
با آمدن شفيق پويايی زير زمينی کمينترن در 35.به آنان پيوست و فعاCنه به کارھای زير زمينی پرداخت

شفيق با توجه به نداشتن امکانات . ميان نمايندگان قبايل مرزی پشتون به پيمانه چشمگيری افزايش يافت
را پيريزی کرد که » حزب ملی سرحد«برای رفتن به ھند به دليل ممانعت حکومت افغانستان در کابل، 

  .و نيز ھند را از تسلط بريتانيا در بر داشت»  آزاد سازی پشتون ھای نوار آزاد-برنامه آن
کار حزب ملی سرحد به گونه حتمی ھمکاری با نمايندگان حکومت افغانستان را برای به دست آوردن 

در اين پيوند، برنامه حزب ملی سرحد برای . به ياری آنان در نظر داشت» سلطه انگليس«آزادی قبايل از 
نماينده کمينترن در .  چيزی که ناخوشنودی راسکلنيکف را بر انگيخت-تاييد به امان هللا خان فرستاده شد

. افغانستان دادگرانه می پنداشت که اھداف کمينرن و دولت افغانستان  در گستره قبايل باھم ھمخوانی ندارند
، کشور شاھی افغانستان »آزاد«با کار انقJبی در ميان قبايل «:  اجرايی نوشته بوددر اين باره به کميته

اھداف امپرياليستی مداخله جويانه را تعقيب می کند، در حالی که ھدف ما دستيابی به آزادی واقعی ھند و 
نی سياست گذشته از آن، در اين مورد نمی تواند پنھانی تضمين داده شود و در صورت دگرگو .قبايل است

    36.»افغانستان، ھمه ما را تسليم انگليسی ھا خواھند نمود
  

                                                 
، بايگانی سياست خارجی فدراسيون 1921 اگست تا ده سپتامبر 1گزارش راسکلنيکف  در باره کار ھند از تاريخ .  33

  .269و 7 ، 2، کارتن ھای 4، پرونده ويژه 1921،  سال 090روسيه، فوند 
ه چاپ رسانيد که که به قلم دانشمند گرانمايه آقای فاضل ترجمه و ظفر حسن آيبيک در پاييز زندگانی خاطرات خود را ب.  34

در دھلی نو از سوی انتشارات » افغانستان از سلطنت امير حبيب هللا خان تا صدرات سردار محمد ھاشم خان«زير نام 
  . گ–.به چاپ رسيد» پامير«
   . 157. ، ص1978يستی در ھند، مسکو، ، پيدايش جنبش کمون.م. ، ميلنيکف آ.ن. ، ايگوروا م.ف. دوياتکينا ت. 35

بايگانی دولتی تاريخی اجتماعی و سياسی // 10.11.1922گزارش راسکلنيکف  به کميته اجرايی کمينترن تاريخی .  36
  . 15، برگ 63، پرونده 68، پرونده ويژه 495روسيه، فوند 
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راسکلنيکف بنا به ھمين مJحظات از بررسی کدامين مسايل با حزب ملی سرحد در باره کار باھمی در 
شفيق با ناکامی در جلب و جذب . ميان قبايل پشتون ھند بريتانيايی در ھند خود داری ورزيد و سر باز زد

سکلنيکف به حزب ملی سرحد، روابط خود با اين سازمان را بريد و پول ھای کمينترن را برای توجه را
در کابل او توانست کارشناسی را پيدا کند . تدارک اقدامات ويرانگرانه در برابر انگليس در ھند ھزينه کرد

. پيشاور برده شد پوند بيست بمب ساخت که قطعات آن ھمراه با آثار تبليغی  به شھر 500که در ازای 
به اين پيمانه مخارج گزاف او را نگران .  پوند ديگر را برای مخارج ترانسپورتی ھزينه کرد500شفيق 

 37. نمی ساخت و او از راسکلنيکف پی در پی پول می خواست
  

يکی از کمونيست ھای نخستين ھند که نمی خواست عمJ از دستورھای  - سرانه شفيق پويايی ھای خود
پس از شکواييه ھای سفير شوروی، او را از کابل فرا . ف اطاعت کند، نسبتا به زودی پايان يافتراسکلنيک

 جايی که او در پيشاور از سوی پليس انگليس بازداشت شد و تا سال -خواندند و سپس به ھند گسيل داشتند
 به سزای نسبتا  و با توجه1924با داوری از روی مدارک بازپرسی پيشاور به سال 38. زندانی بود1927

به شفيق، چنين بر می آيد که اپيزود رسانيدن بيست بمب به پيشاور از ديد سازمان اطJعات » نرم«
  .در غير آن، او با سزای اعدام رو به رو می شد، نه سه سال زندان. بريتانيا پنھان مانده بود

  
ت ساخت که کمينترن تJش تحريم حزب ملی سرحد از سوی راسکلنيکف و فراخواندن شفيق از کابل ثاب

مگر در نظر داشت به . می ورزيد از قبايل مرزی پشتون برای برھم زدن سلطه بريتانيا در ھند بھره گيرد
اتصال زمين ھای پشتون ھا زير حاکميت . به خاک آن کمک کند» آزاد«افغانستان در شامل ساختن نوار 

مگر در . راتوری در آسيای ميانه شمرده می شدشاه افغانستان، محسوس ترين ضربه بر اقتدار کليت امپ
برای انقJب ) ديتاناتور(مسکو در آن برھه ترجيح می دادند از شورش پشتون ھا به عنوان کپسول انفجاری

 يک تJش ديگر ملی گرايان پشتون مبنی بر به 1921به ھمين دليل، پاييز . آينده در ھند بھره گيری نمايند
کسی به نام عبدالولی خان در . شوروی در کابل با شکست رو به رو گرديددست آوردن کمک از سفارت 

بر نامه اين سازمان مبارزه در برابر انگليس بر . را پی ريزی کرد» جامعه خادمان ھند«پايتخت افغانستان 
 و) در گام نخست شھر پيشاور(متحد ساختن افغانستان با قبايل آزاد و استان شمال باختری مرزی ھند «سر 

بدون اسلحه و طJی شوروی جامعه خادمان ھند پس  39.را در نظر داشت» در پی آن پنجاب و بلوچستان
راستش، حتا پس از اين ھم، ولی خان با داشتن تماس ھای شخصی با . از گذشت يک ماه از ھم فرو پاشيد

ی پافشاری می نمايندگان سفارت شوروی، ناکامانه بر تخصيص عاجل مبالغ ھنگفت پول برای قبايل مرز
  .کرد

  
راسکلنيکف به : نمايندگان شوروی با پيشبرد بازی باريکی از ولی خان به مقاصد خود کار می گرفتند

افزون بر اين، از ولی . ياری او توانست تماس ھايی را با برخی از سران قبايل پشتون مرزی بر پا نمايد
.  در باره افغانستان بھره گرفته می شدخان از سوی سفارت شوروی به عنوان منبع اطJعات ارزشمند

ولی خان با آگاھی يابی از اميدبخش نبودن تJش ھای خود مبنی بر دستيابی به کمک گسترده مالی از 
روسيه شوروی و کمينترن برای پشتون ھای ھند بريتانيايی، خود تماس ھای خود با سفارت شوروری را 

  . بر ھم زد و پايان بخشيد
 

                                                 
پرونده . 495ی اجتماعی و سياسی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ// 18.7.1922نامه شفيق به راسکلنيکف،  تاريخی . 37

  .45-44برگ ھای . 63پرونده . 68ويژه 
، پرونده 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماھی و سياسی روسيه، فوند : برای به دست آوردن آگاھی ھای بيشتر نگاه شود به.  38

  . 19، برگ 213ويژه 
 ، بايگانی تاريخ اجتماعی و 1922 تا يکم ماه می 1921امبر  دس1گزارش راسکلنيکف در باره کار ھند از تاريخ .  39

  .138، برگ 105، کارتن ھای 3، پرونده ويژه 1921،  سال 544سياسی  روسيه، فوند 
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به گزارش راسکلنيکف، اين . هللا و ھوادارن او بيخی به شکل ديگری پيش می رفتھمکاری با عبيد
ناسيوناليست ھندی مشھور در افغانستان در مسکو به شاحه چپ کنگره ملی ھند پيوست و می پنداشت که 

 40.»اھرم خارجی اصلی برای تسريع و تسھيل انقJب ھند به شمار می روند«قبايل مرزی پشتون 
  

 ضد بريتانيايی در شبرای تمويل جنب« پوند استرلينگ 2000از طريق محمد علی به عبيدهللا راسکلنيکف 
ز  پوند استرلينگ برای حمايت ا5000 افزون بر اين، کمينترن نزديک به 41.داد» آزاد«ميان قبايل 

سفارت شوروی در . مصرف شد) به گمان غالب وابسته به ھمان گروه عبيدهللا(ناسيوناليست ھای ھندی 
خرج می » آزاد»عمل پول بارھا بيشتری را برای پشتيبانی از پيکار ضد بريتانيايی قبايل پشتون نوار 

 800برای اين مقصد  راسکلنيکف 1923 تا اکتبر 1922بنا به مدارک استخبارات انگليس از اکتبر . کرد
  42.مصرف نموده بود)  ھزار روبل با پشتوانه ط320Jبرابر با (ھزار روپيه افغانی

  
می پنداشت که به کمک آن روسيه شوروی و کمينترن » يونورسالی«راسکلنيکف قبايل پشتون را اسلحه 

در اين .  گيری نمايندمی توانند بر حکومت افغانستان تاثير بگذارند و برای انقJب آينده در ھند آماده
رابطه، بی آن که پول و نيرو را صرفه نمايند، به رغم نظارت پيوسته پليس افغانستان و اجنت ھای 

 شمار اين 1922به سال . ھند بريتانيايی پايگاه ھای کمينترن ايجاد می گرديد» آزاد«انگليسی در نوار 
ز ديدگاه اھميت و پويايی در ميان قبايل مرزی مھم ترين مرکز ا. چنين مراکز زير زمينی به پنج می رسيد

  . بود» کميته رھروان جھاد«مرکز نامنھاد چمرکند 
  

 کميته اجرايی کمينترن مصوبه يی را در باره ايجاد شبکه ھای ھسته ھای زير 1924 جنوری 18به تاريخ 
ند و افغان تصويب زمينی در گستره قبايل پشتون به مقصد پوياتر سازی اقدامات خود در ناحيه مرزی ھ

به ياری وھابيون موفق گرديدند در گذرکاه خيبر و وزيرستان دو کميته را ايجاد نمايند که از سوی . کرد
در گام نخست در نظر بود گروه زير زمينی .  کمينترن تمويل می گرديد و دستورھای  آن را اجرا می کرد

نتوانست اين کار را » کميته رھروان جھاد « شھر کويته ايجاد گردد مگر- يی در مرکز مھم استراتيژيک
  . چون در بلوچستان تاثير آن محدود بود. انجام دھد

  
مقارن با اين زمان، از اين ناحيه .  ايجاد گرديده بود1924گروه زير زمينی کمنيترن در خيبر در ماه می 

نھانی بازديد نمود که پول پ) که ھمزمان کارمند سفارت شوروی نيز بود( نمانيده کمينترن –ميسترالسکی. و
اعضای گروه خيبر پروپاگند ضد بريتانيايی را در . و رھنمودھايی را برای فعاCن بومی با خود آورده بود
وظيفه اصلی اين گزوه اين بود که با ھمه شيوه ھا . ميان قبايل بومی افريدی و مومند پشاتون پيش می بردند

  . خيبر دست يابندبه برونبری سپاھيان انگليسی از گذرکاه 
  

 به اين گروه رھنمود داده شده 1924در ماه جون . گروه کمنيترن در شھر وانه کار خود را آغاز کرده بود
با توجه به ويژگی اوضاع در . بود شبکه گسترده زير زمينی يی را در وزيرستان و بلوچستان ايجاد نمايند

ز شيوه ھا و روش ھای گوناگونی برای درھم کوبيدن خيبر نسبتا آرام و وزيرستان پرتب و تاب، کمينترن ا
  . مواضع بريتانيا در گستره قبايل پشتون بھره می گرفت

  
در خيبر تبليغات پويايی به مقصد متقاعد ساختن افريدی ھا مبنی بر خود داری از خدمت در يگان ھای 

اين کار . نيا پيش برده می شدارتش بريتانيا، تحريم خريد کاCھای انگليسی و نافرمانی از حکومت بريتا
. انگليسی ھا ناگزير بودند دست به جلب و جذب مردھا از قبايل ديگر دست بيازند: دستاوردھايی داشت

افزون بر اين، در تشکيJت و دسته ھای غير منظم قبيله يی که از سوی حکومت بريتانيا ايجاد گرديده بود، 
  . ھسته ھای کمينترنی پی ريزی شده بود

                                                 
  .134ھمان جا، برگ .  40
  .41036 -بايگانی مرکزی خدمات فدرال امنيت،  پرونده آر.  41

42  .Spain j.w. The Pathan Borderland. Hague, 1963.P:245.  
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جايی که ھنوز کانون ھای مقاومت مسلحانه در برابر سپاھيان بريتانيا مانده بود، کارمندان -وزيرستاندر 

توجه بزرگی ھمچنان به کشف شبکه ھای .  کمينترن قبايل را به قيام در برابر انگليس فرا خواندند
انه موفق گرديده بود پايگاه  گروه و1924مقارن با پايان . اطJعاتی بريتانيا در ميان قبايل مبذول می گرديد
  . ھای خود را در نزديکی دژ سنديمان ايجاد نمايد

  
پويايی ضد بريتانيايی کمينترن در گستره قبايل پشتون مستلزم منابع بزرگی بود که وھابيون و ھمکاران 

 12447 گروه خيبر 1924برای مثال، مقارن با ماه دسامبر . آنان به پيمانه مقتضی به دست می آوردند
   43. پوند مصرف کرده بودند4216پوند استرلينگ و گروه وانه 

  
مرکز سيد آشان در باجور را غJم محمد عزيز رھبری می کرد که بنا به توصيه محمد علی به اين کار 

برای «عزيز که يک نظامی کادری بود، توانست در ميان جوانان بومی دبستانی را . گماشته شده بود
به گمان غالب در ميان دسته (سازماندھی کند و کار را در ميان سپاھيان  انگليسی » نپرورش انقJبيون پتا

او توانست دستگاه چاپ را به . ، آغاز کند)ھای گوناگون قبيله يی که به خدمت ارتش بريتانيا در آمده بودند
  44. کوھستان برساند و آغاز به چاپ آثار تبليغی نمايد

 
 آمده بود عنوانی کوھنشينان مبنی بر اين که بايد به رغم امضای قرار داد در يکی از شبنامه ھا فراخوانی

شايد ھمو در ھمين شبنامه افغان . صلح ميان افغانستان و انگليس در برابر انگليسی ھا به پيکار ادامه دھند
روخته چيچيرين بر اف. خوانده بودند» خوک ھا«ھا را به گناه پايان دادن به جنگ در برابر انگليسی ھا 

ناگزير بود شخصا مداخله کند تا جلو اين گونه خودسری ھای کمينترن را که منجر به تيرگی روابط با 
 45.افغانستان می گرديد، بگيرد

  
که با روحيه » چرند و پرندھا«به پحش اين گونه « راسکلنيکف ھمچنان به اين باور بود که ھرگاه عزيز 

  46.»ھد،  بايد روابط يا اين مرکز را پايان دادسياست ما در ھند مغايرت دارد، ادامه بد
  

چنين بر می آيد که . سرنوشت آتيه اين مرکز کمينترن را از روی اسناد آرشيوی نمی توان پيگيری کرد
در گام نخست به خاطر آن که حکومت بريتانيا به گونه اوپراتيفی . پويايی آن پس از چندی پايان يافته باشد

ی نابودسازی اين گونه آموزشگاه ھای نظامی زير زمينی در نوار آزاد برای تدبيرھای پرشوری را برا
  . نوجوانان پشتون روی دست گرفته بود

  
به خاطر عينيت بايسته است خاطر نشان سازيم که بخش بزرگ اين آموزشگاه ھا بدون کدامين کمک 

 رزمندگان جنگ جھانی –ی شان خود قبايل در آن ذينفع بودند که ھمقبيله ھا. خارجی ايجاد گرديده بودند
 تجارب و آموخته ھای رزمی خود را به جوانان و نوجوانان بياموزند و کمينترن می کوشيد از اين -اول

  . وضع به سود خود بھره برداری نمايد
  

 دوست شخصی محمد - به ھمين ترتيب در ديره يک مرکز ديگر کمينترن به رھبری شخصی به نام مخفی
  . يازيده بود» آازاد«ه بود که ھمچنان آغاز به ايجاد آموزشگاه در نوار قبايل علی، ايجاد گرديد

                                                 
دسامبر -گزارش کميته مرکزی حزب کمونيست ھند در باره کار در شمال باختری ھند و وزيرستان، طی ماه ھای مارچ. 43

1924  
 ، بايگانی تاريخ اجتماعی و 1922 تا يکم ماه می 1921 دسامبر 1راسکلنيکف در باره کار ھند از تاريخ گزارش .  44

  .144، برگ 105، کارتن 3ژه ،  پرونده وي544سياسی  روسيه، فوند 
، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  // 19.10.1921نامه چيچيرين عنئوانی تسوکرمان تاريخی .  45

  . 16-15 برگ ھای 1 پوشه 103 پرونده 3 پرونده ويژه 1921
 ، بايگانی تاريخ اجتماعی و 1922  تا يکم ماه می1921 دسامبر 1 گزارش راسکلنيکف در باره کار ھند از تاريخ . 46

  .144، برگ 105، کارتن 3، پرونده ويژه 1921،  سال 544سياسی  روسيه، فوند 
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 پيشوای مومندھای کوھنشين که دسته ھای چند ھزار نفری او در گذشته -برپايی ھمکاری با تورانگزايی

ن روش. بارھا بر شھر پيشاور تاخته بودند، پيروزی بزرگ کمينترن در ھند بريتانيايی به شمار می رفت
است تعاون اجنت ھای کمينترن با روحانی سرشناس مسلمان تنھا بر شالوده مبارزه باھمی مسلحانه در 

ھر گونه تبليغات کمونيستی در ميان مومندھای پيرو تورنگزايی در مرکز . برابر انگليس ممکن بود
ن است سفارت روش. منجر به گسستن بی درنگ روابط با اين پيشوای قبيله يی می گرديد» غازی آباد«

  . شوروی در کابل توانسته بود با او از طريق وھابيون چمرکند ارتباط برپا نمايد
  

 ھمراه با نشاندھی نخستين دستاوردھا در گستره قبايل پشتون، در عمل 1922راسکلنيکف، بھار سال 
 شمال باختری ناگزير بود شکست پJن محمد علی مبنی بر ايجاد مرکز واحد ضد بريتانيايی در ناحيه مرز

او با برخوردن با پراگندگی و از ھم گسيختگی قبايل مرزی  ناگزير بود . ھند را نيز خاطر نشان بسازد
فروپاشيدگی و از ھم گسيختگی قبايل «: اندوھگينانه به کميساريای خلق در امور خارجی گزارش بدھد
تحد سازنده ھمه قبايل، آرزومندی ھر يک جداگانه و نمايندگان جداگانه اين قبايل، نبود سازماندھی و نظم م

از نمايندگان قبايل برای اين که خود رھبر باشد و کشاکش ھا و ھمچشمی ھا و بدبينی ھای شخصی 
بر ما .  برخاسته از اين امر بر شالوده رقابت، مانع بس جدی يی بر سر راه کار ما در ميان قبايل می باشد

شويم و سوبسايدی ھای تخصيص يافته با آن ھا وارد معامله داگانه است تا در گفتگو با ھر يک از قبايل ج
 خود اين ناتوانی خاورزمينی ھا در متحد شدن و سازمان يافتن و. برای قبايل را به چند بخش تقسيم نماييم

آنان تا کنون چندين بار موجب کند شدن پويايی انقJبی ما در خاور گرديده   و برتری خواھیبزرگ بينی
  47»...است

  
عدم آرزومندی پشتون ھا به متحد شدن برای تدارک انقJب در ھند، نمی توانست راسکلنيکف را نگران 

و ناھمگرايی ناسيوناليست ھای خاوری  به او مزاحمت نمی کرد از آنان » سازمانيابی«مگر عدم . نسازد
ت در باره سپاھيان و اطJعا» آزاد«برای جمع آوری اطJعات استحخاراتی در باره اوضاع در نوار 

  .انگليسی که در مرزھای ھند و افغانستان مستقر بودند، بھره گيری نمايد
  

 از سوی سفارت شوروی مجھز گرديدند با پرسشنامه ويژه در بر دارنده فھرست اجنت ھای کمينترن
    48.پرسش ھايی که مورد دلچسپی نمايندگان شوروی در کابل بود

  
ضد بريتانيايی که در آن ھنگام در نوار » مراکز«رک دقيق در باره ھمه در گام نخست، کمينترن به مدا

موقعيت دقيق آن ھا، امکانات مالی شان، مقدار اسلحه دست داشته آن . فعاليت داشتند، نياز داشت» آزاد«
ا ھا، مناسبات آن ھا با ديگر سازمان ھا و ميزان نفوذ و تاثير آن ھا در ميان قبايل مرزی، روابط آن ھا ب

افزون بر اين، اجنت ھای کمينترن می بايستی اطJعات دقيقی را ). به ويژه با سفارت ھای خارجی(کابل 
در پرسشنامه راسکلنيکف به . در باره نيازھای مراکز به اسلحه، پول و آثار تبليغی جمع آوری می کردند

ا و حکومت افغانستان نيفتد، ويژه بندی در باره شيوه مطمئن گسيل اسلحه برای آن که به دست انگليسی ھ
  . ديده می شد

در يک سخن، کمينترن می خواست موجوديت سازمان ھای مختلف ناسيوناليستی را در گستره قبايل 
  .   برای آن که برای برخی از آن ھا کمک نمايد و آن ھا  را به حوزه تاثير خود بکشاند. پشتون کشف نمايد

اله، آن مراکز زير زمينی که قبJ از کمينترن پول به دست آورده به گمان بسيار، ھمزمان با حل اين مس
با دانستن تمايل شخصيت ھای خاور زمين به طJ و توطئه چينی و دسيسه . بودند، نيز توسعه داده می شد

  .  سازی، اين گونه آژيری و بيداری کامJ موجه می نمود
  

                                                 
  .145ھمان جا برگ .  47
. //   ترتيب داده شده بود05.1922 .28پرسشنامه راسکلنيکف  بنا به رھنمود  رھبری بخش خاوری کمينترن تاريخی  .   48

  . 175-172 برگ ھای 105 کارتن 3 پرونده ويژه 544عی و سياسی روسيه فوند لتی تاريخ اجتما.بايگانی د
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پشتون تخصيص يافته » آزاد« نظامی قبايل راسکلنيکف به روشن ساختن پتنسيال» پرسشنامه«بخش دوم 
افزون بر اين، کمينترن . در گام نخست، کمينترن به کميت و کيفيت اسلحه کوھنشينان دلچسپی داشت. بود

از راسکلنيکف خواستار مدارک در رابطه با آن بود که به کدام پيمانه قبايل از عمليات سرکوبگرانه 
ھر قبيله در صورت نياز به کدام اندازه « زيانمند شده بودند و 1921سپاھيان انگليسی و خشکسالی سال 

  49.»جنگجو داده می توانست
  

اجنت ھای کمينترن می بايستی اطJعات را در باره روابط قبايل با حکومت افغانستان به شمول اطJعات 
 جمع آوری می در باره واکنش پتان ھا به فراخوان امير مبنی بر حفظ صلح با انگليس در سه سال آينده

  . نمودند
  

طبق سامانه نامنھاد » کار«جھت ديگر فعاليت اجنتوری کمينترن در استان شمال باختری مرزی ھند 
تشکيل » آزاد«دسته ھای غير منظم قبايل که از سوی حکومت ھند بريتانيايی در نوار . بود» حصه داری«

  : می انگيختنديافته بودند، دلچسپی و شيفتگی کمينترن را به چند دليل بر
اين يگان ھا بس موثر بودند با آن وسيله که بس پرمصرف تحکيم نفوذ » آزاد«در خود نوار  -1

  .انگليس در ميان قبايل کوھی شمرده می شدند
به منزله باشندگان بومی ھنگام اجرای ھر گونه اقدامات ضد بريتانيايی در گستره » حصه داران« -2

 .  شمار می رفتندقبايل پشتون خطرناکترين جنگجويان به
برای اين که از گرسنگی . خدمت برای انگليسی ھا ناگزير بود» حصه داران«برای بسياری از  -3

بسياری از اين پشتون ھا حتا با به دست آوردن پول از اداره استعماری، از بريتانيای کبير  . نميرند
برپا نمايند و يا در ازای آن ھا آماده بودند شورش را در ھر لحظه مساعد و مناسب . نفرت داشتند

 .  پيش ببرند» انگريزی ھا«پول  کار اطJعاتی را ضد 
   

روشن است مفصل ترين اطJعات را اجنت ھای کمينترن می بايستی در باره شمار، محل استقرار، 
از اين رو، بخش . جمع آوری می نمودند» آزاد«تحکيمات و جنگ افزارھای سپاھيان انگليسی در نوار 

در اين حال، توجه ويژه يی به . راسکلنيکف به اين موضوع تخصيص يافته بود» پرسشنامه«بزرگ 
شمار پادگان ھای انگليسی ھا و شمار (ساختمان ھای دژھا و پاسگاه ھای نوساخت از سوی انگليسی ھا 

 .  و نيز راه ھای نظامی مبذول می گرديد) دستگاه ھای توپخانه آن ھا
  

 اشتياق اطJعات مورد نياز اجنت ھای کمينترن را به دسترس آنان می گذاشتند پشتون ھا به خاطر پول با
مگر در مسکو، . و با آنان در کار در برابر انگليس در چھارچوب امکانات دست داشته ھمکاری می کردند

چنين بر می آيد که تصميم گرفتند برای موثريت بيشتر استخبارات شوروی در گستره قبايل پشتون، حرفه 
  ! ی ھای بسيار خوب آماده شده کار نمايند، نه انقJبيون آماتوري

  
 راسکلنيکف پخش آثار تبليغی کمينترن به 1922برای مثال، بھار سال . گاھگاھی کار به ناکامی می کشيد

چون در کتابواره ھا و شبنامه ھا . زبان ھای انگليسی و پارسی را در ميان قبايل مرزی پشتون اجازه نداد
  50.ای چاپخانه ھای شوروی زده شده بودنشان ھ

  
 مانع جدی يی برای عادی سازی 1922-1921فعاليت پويای اجنتوری کمينترن در افغانستان در سال ھای 

به صلح با ) اصJحات(امان هللا خان برای پياده سازی ساماندھی ھا . مناسبات ميان کابل و لندن گرديده بود
 حکومت افغانستان ناگزير گرديده بود تدبيرھايی برای 1922ه سال از ھمين رو، ب. انگليس نياز داشت

در اين سال، از افغانستان مھم . پايان بخشيدن به پويايی ھای فعال ضد بريتانيايی در کشور خود اتخاذ نمايد

                                                 
  . ھمان جا.  49
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و // 11.05.1922يادداشت گزارشی راسکلنيکف  به کميته اجرايی کمينترن  تاريخی .  50
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 1922در ماه اکتبر . ترين اجنت ھای کمينترن يا کسانی که با آن ارتباط داشتند، بيرون رانده شده بودند
مقارن . عبيدهللا بی آن که منتظر اخراج شدن از افغانستان گردد، با گروھی از ھم انديشانش به تاشکنت آمد

در کابل بود و ھمزمان با آن کميته کابل » حکومت موقت ھند«با آن زمان، او ديگر در عمل رھبر 
  . را رھبری می کرد» کنگره ملی ھند«
  

تان می خواست به مھاجران ھندی نشان دھد که ديگر نمی توانند از افغانس» نمايشی«عبيدهللا، با رفتن 
او تصميم گرفت . مگر عبيدهللا نمی خواست بدون نبرد تسليم شود. روی کمک امان هللا سنجش نمايند

عبيدهللا از کرملن خواست 51.»ھمدردی کابل را با دادن رشوه بخرد«حکومت شوروی را متقاعد سازد  تا 
به کمک اين مبلغ او با پشتيبانی سپھساCر نادر خان اميدوار بود . دسترس او بگذاردده ميليون روپيه به 

تا زمينه برای بھره گيری از افغانستان به عنوان . »مناسبات انگليس و افغانستان را سرد و تيره بسازد«
ر امور خارجی در کميساريای خلق د52.فراھم گردد» پايگاه برای کار انقJبی در ھند و ميان قبايل پشتون«

  . اين پJن را به دليل غير عملی بودن آن، رد نمودند
  

پشت پرده خيالبافی ھای عبيدهللا در آن ھنگام نخستين تJش ھای نادر خان مبنی بر يافتن پشتيبان نيرومند 
ده بود ھر چه بود، عبيدهللا نامه نادر خان را آور. برای خود برای سرنگونی امان هللا خان پنھان گرديده بود

که در آن او از دست سرنوشت خود که به يک جنرال مغضوب و از نظر افتاده مبدل گرديده بود، شکوه و 
دشوار بود از سخنان  53.امان هللا خان را به تازيانه نکوھش بسته بود» سياست بخارايی«نالش داشت و 

 - دتای نظامی را به راه اندازد يا نه؟عبيدهللا دريافت که آيا نادر خان در آن برھه آماده بود در کابل يک کو
چيزی که رھبران شوروی را يک بار ديگر به ماجراجوی رھبر ھندی و ناممکن بودن ادامه کار زير 

  . زمينی در افغانستان و ھند با روش ھای کھنه متقاعد ساخت
  

 فعال بود، به  مرکز کابل ناسيوناليست ھای ھندی که در افغانستان سر از جنگ جھانی اول1922به سال 
در رابطه با اين، در . موجوديت خود پايان داد و کار پويای کمينترن در اين کشور برای چندی قلج گرديد

ھند بريتانيايی به » آزاد«سال ھای دھه بيست سده بيستم، پويايی ھای استخباراتی در افغانستان و نوار 
غم اخراج اعضای ھسته زير زمينی پيشين پيمانه چشمگيری زير کنترل استخبارات شوروی رفت که به ر

ارزشمند کمينترن را ھم در افغانستان و ھم در شمال باختری ھند، به چنگ » ارثيه«در کابل، ھر چه بود 
  . آورده بود

 
 
 
 
 
 
 
  

  بخش دوازدھم
  دژ پامير

ھند » آزاد«بی ميلی حکومت افغانستان مبنی بر دادن ترانزيت آزاد برای اسلحه شوروی به قبايل نوار
بريتانيايی، روسيه شوروی و کمينترن را ناگزير گردانيد به جستجوی کوره راه ھای پنھانی منھای نواحی 

                                                 
ايگانی سياست خارجی   // 03.1923 .21  دستيار سوريتس در مسايل ھند  تاريخی -ارشی ريسنريادداشت گز.  51

  . 29 برگ 2 پوشه 5 کارتن 6 ، پرونده ويژه 1923، 090فدراسيون روسيه،  فوند 
   .ھمان جا. 52

   .خارا بوده باشدچنين بر می آيد که سخن بر سر ادعاھای ارضی امان هللا خان بر بخشی از خاک امارات پيشين ب.  53
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روی توجه ويژه يی را به مسير پامير برای . در اين رابطه، سوريتس جمال و م. مرکزی افغانستان برآيند
  . رابطه با ھند مبذول نمودند

  
ه کميساريای خلق در امور خارجی تلگرامی گسيل داشت که در  سوريتس ب1921به تاريخ دھم فبروری 

آن گزارش داد که برای تحقق اين طرح، در نظر دارد برای برپايی تماس ھای پايدار با چترال و باجور، 
در «: لزوم برداشتن چنين گامی را سفير چنين توضيح داد. يک افسر ستاد کل را به پامير گسيل دارد

رابطه پامير می . می تواند نقش مرکز ميانجی را ميان ھند و ترکستان بازی نمايدصورت موفقيت، پامير 
تواند عمدتا برای رسانيدن جنگ افزار به کار گرفته شود و تراز وابستگی کار ھندی ما را از افغانستان 

   54.»پايين بياورد
  

عاتی ضد بريتانيايی تدبير به عنوان تخته پرش و خيز برای عمليات ويرانگرانه و اطJ» بام جھان«گزينش 
چون رسانايی فرضی ممکن اسلحه به يک سرزمين بلند کوھستانی حتا با داشتن پايگاه ھای . ناگزيری بود

اين در حالی بود که در پامير پس از روی کار . خوب تجھيز شده تا مرزھای ھند امر بس دشواری بود
افسران و سربازان با تفنگ ھا و : کمفرما بودآمدن بلشويک ھا در روسيه، فروپاشی و درھم و برھمی ح

بسياری از پاسگاه ھای مرزی از سوی باشندگان .  بيشتر به ھند-پول خزانه ھا آن سوی مرز می رفتند
  55.بومی و چينی ھا به تاراج رفته بودند

  
آرزوی  از پاسگاه پامير نه مرزبانان روسی، بل صد تن از اسيران چکی و سلواکی که يگانه 1919به سال

به 56. رھايی از اين زندان بلند کوھستانی و رھسپار شدن به سوی ميھن شان بود، پاسداری می کردند-شان
ويژه بايد خاطر نشان ساخت که پويايی دسته ھای باسماچی ھا در وادی فرغانه برای زمان درازی پامير 

 بر بام جھان 1921ا در سال در اين پيوند، حکومت شوروی تنھ. را از تاشکنت بريده و جدا ساخته بود
  .حاکم گرديد

  
. راستش، تا اين زمان در روند يک سال در آن جا دسته ارتش سرخ به فرماندھی سيميکين عمل می کرد

حضور به اين پيمانه درازمدت اين يگان رزمی در پامير از سوی روسيه شوروی به منزله رويداد مھم 
ميسار جبھه ترکستان به جنگاورانی که در پامير بودند، با  ک1920در اکتبر . سياسی ارزيابی می گرديد

  :پيامی ستايش  آميز رو آورد که که در آن آمده بود
  
  !رفقای دسته پامير «

 به - جمھوری شوراھا شما را به پاسگاه پامير گسيل داشته است. به شما رسالت خطيری سپرده شده است
 300ای پامير روسيه انقJبی را از ھند که در آن کوه ھ.  ھند و افغانستان- مرزھای کشورھای دوست

  . ميليون انسان که از سوی انگليسی ھا به بردگی گرفته شده اند، جدا می سازد
  

در اين فJت کوھستانی، شما پيک بران انقJب، بايست درفش سرخ ارتش رھايی بخش را بر فراز بام دنيا 
  !بر افرازيد

Jگران انگليسی مبارزه می کنند،  به زودی آگاھی خواھند يافت که کمک  توده ھای ھند که در برابر استي
شما با ھمسايگی خود با قبايل آزادی دوست شمال ھند با حرف و عمل راندمان . دوستانه از راه می رسد

   57».انقJبی آن ھا را تسريع نماييد
  

                                                 
  .134 ، برگ 2179 ، کارتن 1، پرونده ويژه 5بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  54
رقابت . ن. خاريوکف ل:    نگاه شود به1921برای به دست آوردن آگاھی ھای بيشتر در باره اوضاع در پامير در سال .  55

J122-120. ، ص1995ميزم، مسکو، ھای روس و انگليس در آسيای ميانه و اس .  
بايگانی دولتی نظامی روسيه،  // 2.10.1919 مرزی پامير تاريخی - گزارش فرمانده  دسته نظامی.  56

  . 2، برگ 190 ، کارتن 1پرونده ويژه 
57 . .Samra chattar Sing. India and AngloßSoviet Relations 1917ß1947. Bombay, 1995 P.52-53.  
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وار و صدور انقJب به ھند برای آن که پامير را به پايگاه برای پيشبرد استحبارات در کشورھای ھمج
) قرغيزستان( از سوی کميته فوق العاده ترکستان به گونه عاجل در شھر اوش 1921مبدل ساخت، تابستان 

که پس (دياکف تشکيل گرديد که ميخاييل هللا وردی اف جوان . به رھبری ت» پامير«دسته ويژه اعزامی 
نی دوم به عوان رزدنت استخبارات خارجی از بيست سال به دستور شخص استالين در دوره جنگ حھا

  . معاون او گرديد) شوروی در افغانستان گماشته شد
  

را در برنامه بود تا چونان عمليات مشترک کميته فوق العاده ترکستان، عمليات گروه اعزامی به پامير 
 نماينده کميته، -فدياک. ت. ادراه اطJعات جبھه ترکستان و کميساريای خلق در امور خارجی پياده نمايند

 که از مجرای کميساريای خلق در -58 نماينده اداره اطJعات بودند و ارنستو پومپور- اوژن پتروفسکی
  .امور خارجی گسيل گرديده بود، قرار بود استخبارات سياسی را پيش ببرد

  
رد که چنين در دسته زير فرمان خود انضباط اھنينی را برقرار ک) تاجيکستان(دياکف بر سر راه خاروغ 

 ھنگامی که 1921 سپتامبر 18به تاريخ . بر می آيد برای رسيدن ھر چه سريعتر به مقصد تعيين شده بود
از جامه و دارو .  افسر و سپاھی ارتش سرخ به خاروغ رسيدند، نمی از آنان نيمه برھنه و بيمار بودند150

که به آن داده بودند، » زير ساطور مرگ«سيمای ترسناک اين پاسگاه مرزی را نام با مسمای . خبری نبود
دشواری ھای مادی با ھمچشمی ھای شديد ميان نمايندگان سه اداره مختلف که از . به خوبی بازتاب می دھد

تحکيم حاکميت شوروی در پامير و تنيدن شبکه اطJعاتی در کشورھای (ديدگاه تيوريک ھدف مشترک 
 نماينده تام اCختيار - ارھای زننده و زشت و نابخردانه دياکفمگر رفت. داشتند، پيچيده تر می شد) ھمسايه

  .کميته فوق العاده ترکستان نزديک بود ھمه چيز را بر ھم بزند
  

افزون بر فاکتور ذھنی، روشن است علل عينی يی پديدآيی خصومت ميان رھبران گروه اعزامی پامير ھم 
و برھم زدن کار جاسوسان انگليسی و افغانی  مامور ضد جاسوسی وظيفه کشف -در برابر دياکف. بودند

گوناگون که » سياھکاران«پامير در آن ھنگام چونان داCن گذر و رخنه . در گستره شوروی نھاده شده بود
افزون بر اين، باشندگان اين . ديده می شدند، بودند) عمال انگليسی ھا(در ميان آن ھا شمار بسيار پتان ھا 

 که طی سده ھا سامانه خشن پنھانکاری را ھم در ميان جامعه خود و ھم در بيرون ناحيه اسماعيلی ھا بودند
کانال ھای پنھانی روابط آن ھا سراسر آسيای ميانه را در بر می گرفت و به ھند . از آن تدوين نموده بودند

  .  پرنس آقا خان بود و باش داشت، می رسيد- جايی که رھبر مذھبی آن ھا–بريتانيايی
  

مگر طی دھه ھا کسی .  در گذشته نگرانی جدی دولت تزاری در ترکستان را نيز بر می انگيختاين وضع
دياکف با سی کارمندش تJش داشت با . نمی توانست از رسيدن اطJعات و طJ به آقا خان جلوگيری کند

ای اطJعاتی آن ھم در حالی که مبارزه سختی را با شبکه ھ! اين سازمان نيرومند اسماعيلی مبارزه نمايد
چنين بر می آيد که اعتراف به ناتوانی را در ذھن او  بيماری ذھنی . بريتانيا و افغانستان پيش رو داشت

او حتا به ارنستو پومپور و اوژن پتروفسکی آغاز به سوء ظن نمودن . آفريده بود» اشپيومانی«نامنھاد 
   .او حتا پتروفسکی را بدون دليل بازداشت کرد. کرد

  
گان اداره اطJعات و وزارت خارجه مورد سوء ظن دياکف بودند، چون با توجه به شرايط واقعی نمايند

برای مثال، . آغاز به بھره گيری ابزاری از ساختارھای اسماعيلی برای کارھای اجنتوری نموده بودند
 با بسياری از پومپور توانسته بود ايشان يوسف علی شاه را به ھمکاری جلب نمايد و از طريق آدم ھای او

  59.مناطق نشيمنی خارجی ارتباط برقرار نمايد
  

                                                 
 ارنستو پومپور، اوژن پتروفسکی و معاونان آنان در باره اوضاع در پامير و در دسته،  تاريخی گزارش.  58
 . 106 برگ 8، کاتن 4پرونده ويژه . 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 21/01/1922
  .174.  خاريوکف ص 59 .
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اجنت ھای امير عمدا آوازه ھايی را پخش نمودند . افغانستان نيز پنھانی می کوشيد از اسماعيليان سود ببرد
در اين اوضاع، ايشان ھای اسماعيلی که آن ھا را . که پامير روسی به زودی به افغانستان خواھد پيوست

می خواندند، ثابت ساختند که به راستی چه آدم ھای محيل، » يزيدان شرق«دھم نه بی موجب در سده نز
آن ھا با ھمه نيروھای درگير در پامير سرگرم توطئه و دسيسه سازی . شياد، نيرنگ باز و مکاری ھستند

  . بودند و تنھا به منافع شخصی خود بھا می دادند
  

اندازه خردمند و نيرومند بودند که کار را در اوضاع بس پيچيده ارنستو پومپور و اوژن پتروفسکی به آن 
و دشوار پھن نمايند و دياکف که با ھمکارانش به کارھای برونمرزی آنان مزاحمت می کرد، پس از يک 

ليکن، نه تنھا شرايط خشن طبيعی و رسيدگی به حسابات تسويه ناشده در . سال به کار ديگری گماشته شد
با رسيدن به خاروغ، ناگھان روشن شد که . روه اعزامی به پامير را دشوار می ساختميان تيم، کار گ

چون دستگاه فرستنده راديويی خود . برپايی ارتباط راديويی با فرماندھی جبھه ترکستان ممکن نمی باشد
نيکف در اين رابطه، فرماندھی دسته پامير تJش ورزيد پيوندھای پنھانی يی با راسکل. ساخت شکسته بود

اجنت پنھانی که با گزارش به کابل گسيل : مگر با  شکست مفتضحانه يی رو به رو گرديد. برپا نمايد
پس از چندی ارنستو پومپور ھر چه بود، توانست . گرديده بود، از سوی دولت افغانستان بازداشت گرديد

ق در امور خارجی در گزارشی را به سفارت شوروی در کابل بفرستد که در آن نمانيده کميساريای خل
پامير از راسکلنبکف خواھش کرده بود تا رسما از امان هللا خان بخواھد تا اجازه دھد که رسما ميان 

  60.خاروغ و سفارت در کابل ارتباط برقرار نمايد
  

از طريق سفارت . در اين اوضاع، ارتباط منظم با تاشکنت تنھا با ھمکاری دولت افغانستان ممکن بود
ابل پيک رسانان به دليل موانعی که باسماچيان ايجاد کرده بودند، نمی توانستند به خاک شوروی در ک

توافق امير در زمينه به دست آمد و اين گونه، محاصره اطJعاتی دسته پامير شکسته . شوروی رخنه نمايند
  . شد
  

 از ارنستو پومپور ھای گزارشدھی اطJعاتی محرم،» پنھان نگار«با بھره گيری از دفترچه ھای رمزی و 
گاھگاھی به کابل گزارش ھايی گسيل می گرديد که نسبت به خدمات پستی افغانی ھم صرفه جويانه تر بود 

بخشی از اطJعات محرم از خاروغ به گمان غالب از مجاری . و ھم مطمين تر و ھم زودتر می رسيد
يد که اين خط غير قانونی ارتباط چنين بر می آ. اجنتوری به قونسولگری شوروی به مزارشريف می رسيد

چون شمال افغانستان در گام نخست زير سايه نفوذ اين . را بيشتر استخبارات نظامی استفاده می کرد
در يک سخن، اطJعات استخباراتی گرد آورده شده در پامير با پيمودن راه . سرويس ويژه در آمده بود

امان هللا خان بنا به يک .  تاشکنت و مسکو می رسيددور و دراز از طريق افغانستان به گونه منظم به
نقش بزرگی را در نخستين پيروزی ھای استخبارات . رشته دCيل به جانب شوروی کمک می کرد

  .کارمندان دولتی افغانستان بازی نمود» خود فروختگی«شوروی 
  

ود با حکومت محلی  ارنستو پومپور با دست و دلبازی و مصارف گزاف مناسبات خ1922مقارن با سال 
ميان خاروغ و نواحی مختلف افغانستان، کاشغر و شمال » بيخار«امير  برپا نمود و آدم ھای او توانستند 

با «ھمه اجنت ھای شوروی پاسپورت ھای افغانی داشتند که از ھمان ماموران . ھند رفت و آمد نمايند
ی دسته پامير توانست از شکست ھا و ناکامی به ياری اسناد مطمئن، رھبر 61.امير خريده شده بودند» وفای

ھرگاه اجنت را رھزنان بومی در راه تاراج نکرده و نمی . ھای بزرگ در کار زير زمينی در خارج برھد
  . کشتند، او به مقصد می رسيد و وظيفه خود را انجام می داد

 توانستند به پيمانه  نخستين کاميابی ھای استخباراتی شوروی در نواحی شمال افغانستان و ھند را
چشمگيری به ياری ھمکاری با اسماعيليان که در ازای پول برای ھر کسی کار می کردند، به دست 

                                                 
  . 108، برگ 8، کارتن 4، پرونده ويژه 544د بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فون.  60
، پوشه 330، کارتن 51، پرونده ويژه 1922-1921، سال ھای 04بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  61

  36، برگ 55072
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با اطمينان می توان گمان زد که ارنستو پومپور و ھمکاران او از شبکه ھای برونمرزی پيش از . بياورند
يشين دسته پامير روسيه تزاری که به  فرمانده پ–گيلو. ی. انقJب نيز بھره می گرفتند که از سوی د

مگر دشوار بود از آنان برای قاچاق  62.حکومت شوروی پيوسته بود، در اختيار آنان گذاشته شده بود
محموله ھای بزرگ جنگ افزار برای قبايل مرزی پشتون به گونه يی که در آغاز سوريتس، جمال پاشا و 

  .  روی می پنداشتند، بھره گيری کرد. م
  

مگر او به رھبری خود با اين گفته ھا . بر می آيد که اين امر را ارنستو پومپور نيز درک می کردچنين 
پديدار شدن حکومت شوروی در پامير، تکانه نيرومندی به قبايل رزمنده در «آرامش می بخشيد که  نفس 

ز شوروی که درفش راه آزادی به اين شرح می بخشد که تنھا نوار باريک حايل واخان افغانی آن ھا را ا
مگر شعارھای انقJبی  63.آزادی و برابری توده ھا را بر بلندای بام دنيا بر افراشته است، جدا می سازد

نمی توانستند موانع متعددی را که استخبارات شوروی با کشيدن دھليز به سوی ھند با آن رو به رو می 
  .شدند، کنار بزنند

 منابع مالی، ھر چه بود، به ارنستو پومپور اجازه می داد،  مقارن  استعداد يک جاسوس و در اختيار داشتن
برپا نمايد و در مرکز اداری قطغن و خان آباد در يارقند » پيوندھای برونمرزی يی «1922با بھار 

   .و در شھرھای چترال و گيلگيت ھند بريتانيايی شبکه ھای خبر چينی را پھن نمايد) يارکنت چين(
  

جای پا پيدا نمايند » ديره جات«ت ھای شوروی از پامير توانستند ھمچنان در خان نشين  اجن1922 به سال 
اين گونه، در بخش .  مرکز استان مرزی شمال باختری ھند بريتانيايی راه بگشايند–و به سوی شھر پيشاور

ين توانايی که با ا. شمالی گستره قبايل پتان ھند بريتانيايی شبکه اطJعاتی بس پر شاخ و برگی تنيده شد
اطJعات را به گونه اوپراتيفی جمع آوری و در اوضاع اضطراری در باره اوضاع در مرزھای ھند و 

او در . خبر چينی در ھند دشوارترين کار برای پومپور بود. افغانستان و در شمال ھند به دسترس بگذراد
اه ھمواری برای يک جاسوس يکی از گزارش ھای خود به کميساريای خلق در امور خارجی نوشت که ر

که از پامير به سوی ھند گسيل می گردد، از راه چترال و گيلگيت به خاطر تمرکز بزرگ سپاھيان 
. در اين اوضاع، ناگزير بيراھه ھا و کوره راه ھا جستجو گردد. انگليسی در اين ناحيه عمJ وجود ندارد

 حساس آن به اجنتوری شوروی اجازه می دھد بھترين بيراھه ھا از طريق يارکنت است که موقعيت بسيار
   64.»نه تنھا در باره کاشغر بل نيز در باره اوضاع در شمال ھند اطJعات را جمع آوری نمايد

  
گسيل تنی چند از انقJبيون ھندی آموزش ديده در تاشکنت و دانشگاه کمونيستی رنجبران خاور در مسکو 

  . و شمال ھند بودمحک مطمئن بودن مجاری ارتباط ميان پامير 
  

پس از بسته شدن دفتر ترکستان کميترن که يکی از شرايط عادی سازی مناسبات سياسی با بريتانيای کبير 
کسانی ھم که در بخارا . بود، وفادارترين رفقای ھندوستانی را از آسيای ميانه برای تحصيل به مسکو بردند

نماينده کميته فوق - شولمان . در اين پيوند، م. پاشان شدندمانده بودند، از ھم پاشيدند و به ھر سو پراگنده و 
می » اجساد بيجان جنبش انقJبی ھند«العاده در دفتر ترکستان کمينترن، مھاجران ھندی را در ترکستان 

  65.خواند
  

در اين اوضاع، برای کمينترن مھم بود تا جای امکان سريع تر بھترين آدم ھای خود را به ھند گسيل دارد 
ر سرزمين خود ھسته ھای زير زمينی کمونيستی را ايجاد و مبارزه راستين در برابر انگليس را آغاز تا د

روی بس مھم بود ثابت سازد که مبالغ ھنگفت و گزاف پول و طJ و ارز به . افزون بر اين، بر م. نمايند
                                                 

 سياسی در آدم ھا و سرنوشت ھا، فرھنگ کتابنامه ھای خاورشناسان، قربانيان ترور: ياگيلو در کتاب. د. زندگينامه ای.  62
  .؛  بازتاب يافته است440-439. ص.، ص2003، مسکو، ) 1991-1917سال ھاس (دوره شوروی 

، پوشه 330، کارتن 51، پرونده ويژه 1922-1921، سال ھای 04بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  63
  . 59، برگ 55072

  . ھمان جا.  64
  . 41، برگ 9، پوشه 2، کارتن3، پرونده ويژه 1920، سال 090، فوند بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه.  65
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اين پيوند، دانشجويان در . مصرف رسيده در تاشکنت به باد ھوا داده نشده و آغاز به بازدھی می نمايد
 شتابان نزد 1922ھندی يی را که نتوانسته بودند درس ھای خود را در مسکو به پايان برسانند، تابستان 

 مربی دفتر ترکستان کمينترن که برنامه گسيل ده تن را از راه پامير به چترال و سپس به -نيکJی گلدبرگ
  .کلکته ريخته بود، گسيل داشتند

  
مگر برای . برگ، ھندی ھا می بايستی ھمراه با ارنستو پومپور به خاروغ فرستاده می شدندطبق برنامه گلد

رعايت محرميت و رازداری تا رسيدن به اين پايگاه در سه دسته در ھر دو ھفته به ھمراھی راھنماھا به 
 به بخارا پومپور سفر امن را). ھر چند ھم در عمل اين تقسيم اوقات رعايت نگرديد(ھند فرستاده شوند

     66.تضمين داده و به ھندی ھا اسناد اصلی بريتانيايی داده بود
 

چون کمينترن به گلدبرگ منابع . مانند ھميشه چيزی نمانده بود که گسيل ھندی ھا به ميھن، برھم بخورد
ند پولی که کمينترنی ھا به ھ. در آخرين لحظه، راسکلنيکف از کابل پول فرستاد. ارزی Cزم را نداده بود

 1568برابر با (  روپيه افغانی47000 روبل و 35250: انتقال داده بودند، مبلغ ھنگفتی را می ساخت
Jحتا بدون احتساب مخارج در روبل، اين عمليات کمينترن برای کميساريای خلق در 67)روبل با پشتوانه ط

م شکسته و ويران با آن که روسيه پس از جنگ داخلی درھ.  چرونس تزاری رسيد160امور خارجی به 
  . شده بود، مگر طJی روسی برای انقJب افسانه يی جھانی به گونه بی رويه بر باد داده می شد

  
 رييس گروه، فيروز الدين، - عبدال مجيد( نخستين گروه متشکل از چھار نفر 1922 نوامبر 11شب ھنگام 

فقيت ھندی ھا در ھمين جا پايان مگر مو. به سرعت موفقانه به چترال رسيدند) رفيق احمد و نبی احمد
 نوامبر 23. چون بامداد روز ديگر حکومت خان نشين چترال آنان را به دست انگليسی ھا سپرد. يافت

بايسته است خاطر نشان سازيم که که دو . سرنوشت ھمانندی را گروه دومی متشکل از سه نفر پيدا کرد
 از سوی حکومت 1923مگر چندی بعد در سال . درسيدن» آزاد«نفر پشتون از راه کوتوفسيف  به نوار 

  . بريتانيا بازداشت شدند
  

اين گونه، نخستين گسيل بزرگ اجنت ھای کمينترن از راه پامير به چترال کامJ با شکست رو به رو 
برگزار »  تاشکنت-دادگاه توطئه گران مسکو« در شھر پيشاور 1923 می -در ماه ھای اپريل. گرديد

  68.زيابی عمليات نافرجام باھمی کمينترن و استخبارات شوروی در ھند پرداختگرديد که به ار
  

.  برای استخبارات شوروی و کمينترن درس سھمگينی دادند1923- 1922رويدادھای اندوھبار سال ھای 
مگر گسيل . ماند» برج ديده بانی اطJعاتی شوروی«با داوری از روی اسناد  بايگانی ھا، پامير چونان 

ا به فراسوی مرزھا از اين ناحيه بسيار به ندرت صورت می گرفت و کمينترن با اجتناب از اجنت ھ
  .ادامه می داد» دھليز افغانستان«ريسک بيشتر برای پويايی ھای خود در شمال ھند به بھره برداری از 

  
  بخش ھای زير ترجمه

  بخش سيزدھم  
  ضد حمله امپراتوری بريتانيا:  اولتيماتم کرزن  

   
  چھاردھمبخش 
  تازه) فارود پاليسی(سياست پيشروی 

  
  بخش پانزدھم

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند  // 9.07.1922تلگرام گلدبرگ به کميته اجرايی کمينترن تاريخی .  66

  . 139، برگ 8، کارتن 4، پرونده ويژه 544
، پرونده 544ايگانی دولتی تاريخ اجتماتعی و سياسی روسيه، فوند ب// صورت حساب گسيل ده تن از ھنديان به ميھن. 67

   . 39، برگ 15، کارتن 4ويژه 
68.Documents of the History of the Communist Party of India.Voll.11,New Delhi,1972, P.33-34.  
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  پشتون ھا در برابر اص?حات امان هللا: شورش در خوست
  

  بخش شانزدھم
  ماجراھای اط?عاتی لوسيف 

  
  بخش ھفدھم

  »کريدور افغانستان«انتقام نافرجام کمينترن در 
  

  بخش ھژدھم
  سرنگونی امان هللا خان

  
  بخش نزدھم

   سر اورنگ پادشاھیکشاکش تازه بر 
  

  بخش بيستم
  امان هللا خان در برابر حبيب هللا خان: نبرد دو امير

  
  بخش بيست و يکم

   اشغال کابل به دست قبايل مرزی ھند بريتانيايی و  به پادشاھی رسيدن نادر
  

  بخش بيست و دوم
  »آزاد«خون ھای تازه بر زمين نوار قبايل 

  
  بخش  بيست و سوم

  توطئه نبی خان
  

   بيست و چھارمبخش
  واپسين پيروزی نادر خان

  
  بخش بيست و پنجم

  درد سر افغانستان و شوروی
  

  بخش بيست و ششم
  اوج شکوه فقير ايپی

  
  بخش بيست و ھفتم

  نخسيت عمليات سرويس ھاس اط?عاتی رايش سوم در گستره قبايل پشتون: ماجراجويی پير شامی
  

  بخش بيست و ھشتم
  »تبت«و » امان هللا«عمليات با رمز 

  
  بخش  بيست و نھم

   در آسيای ميانه1941-1940بحران اعتماد سال ھای 
  
  

  بخش سيم
  سال ھای پر دلھره

  
  بخش سی و يکم

  مھانان ناخوانده در کابل
  

  بخش سی و دوم
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  ھند بريتانيايی در تير رس شبکه اط?عاتی کشورھای محور
  

  بخش سی و سوم
  »آتشخوار«شکت عمليات 
  
  

  بخش سی و چھارم
  )اعتماد نامه ھنيتگ(د سر اگريمان در

  
  بخش سی و پنجم

  ببر برای پرش آماده می شود
  

  بخش سی و ششم
  ضربه درھم کوبنده بر شبکه جاسوسی کشورھای محور در افغانستان

  
  بخش سی و ھفتم

  ناکامی ارتش آلمان  در برپايی پل ھوايی ميان باکو و وزيرستان 
  

  بخش سی و ھشتم
   جبھه، بازی در دو42 -کابل

  
  بخش سی و نھم

  لشکر کشی نافرجام به بخارا
  

  بخش چھلم
  اتحاد ديپلمات ھا و اط?عات چيان در جنگ پنھانی در کابل

  
  بخش چھل و يکم

  خيزش قبايل پشتون و ناکامی رايش سوم در بھره برداری از آن
  

  بخش چھل و دوم
  مسکو) پايان سخن(اپی لوگ  

  
  بخش چھل و سوم
  سخن آخر مولف

  
  اتم?حظ
  

  پيوست ھا
 


