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  شگفتاريپ    
 ييمجمـوع سـندها   ۱۹۹۵کند، در سـال       يمنتشر م » يمطالعات راهبرد « که تحت عنوان     يخ در ادامه سلسله مطالب    يانتشارات دانشگاه زور       
). ۱(، به انتشـار رسـانده اسـت         »)۱۹۷۸ -۱۹۸۹( در رابطه با جنگ افغانستان       ي شورو ياسناد سر «نستان با نام     رابطه با افغا   درصفحه   ۸۰۱ در
 . مـذکور اسـت    يدر فاصله زمان  ) ش. ک. ح (يست شورو ي حزب کمون  ياسي دفتر س  يها  ها و صورتجلسه    ها، نامه   ن سندها شامل گزارش   يا

دولـت   يهـا   زهيـ ل جـامع از علتهـا و انگ       يـ ک تحل يـ  ارائه   يپر واضح است که برا    . ان سنده ي است از ا   ي کوتاه يلي تحل ينوشته حاضر بررس  
ن سطور شک دارد که مجموعه منتشر شده ي که البته نگارنده ا� يست شوروي تجاوز به افغانستان افزون بر اسناد حزب کموني برا شوروی

 و ي ارتـش شـورو  هاید بـه سـن  -شـگفته باشـد  ي پيه زمـان  در رابطـه بـا افغانسـتان در برهـ    يست شـورو يهمه اسناد حزب کمون   دربرگيرنده  
  .ردي در دسترس همگان قرار گيد است روزياز است؛ که اميز نين کشور ني ايتي امنيها سازمان

ز يـ ران و نيـ  جنـبش چـپ ا  ي بـرا ي را استخراج کرد که از لحاظ راهبـرد      يتوان نکات   يز م ي مجموعه حاضر ن   ي سندها ياما با نقد و بررس         
  .ت فراوان داردي اهمي مليک استراتژين يتدو

   سندهاضمونی ميبند دسته     
  : کردمقطع زمانی به سه دوره تقسيمتوان از لحاظ  ي مجموعه مورد بحث را ميسندها   

 يحاتي و تسـل   ي ماد يها  رامون کمک ين سندها پ  ي در کابل؛ مضمون ا    ي کار آمدن دولت طرفدار شورو     ي مربوط به دوران برو    يسندها -۱
 و  يتجربگـ    ي دولت افغانستان، ب   يش پا ي، مشکالت پ  ي افغان يروهاي ن ي درون يها  ده در کابل، اختالف   يها به دولت تازه بقدرت رس       يروشو
هـا   ين کشور و احتراز شـورو ي به اي خارج يروهاي ن ي کشاندن پا  يوقفه دولت افغانستان برا     ين دولت در حل مشکالت، تالش ب      ي ا يناتوان
  .زند يت دور من درخواسيرش اياز پذ

هـا در اشـغال افغانسـتان،     ي شـورو ي رسميها زهيرامون علتها و انگين سندها پي مضمون ا به افغانستان؛ي مربوط به تجاوز شورو   يسندها -۲
ن  به ارتـش افغانسـتا  يحاتي تسليها ات کمکيز جزئي و نيالملل ني بين اقدام در افکار عموم    يه ا ي توج يش برا . ک.  ح يغاتي تبل يها  استيس

  .زند يدور م
 از افغانسـتان     خـروج  يش برا . ک.  ح يها  رامون تالش ين سندها پ  ي مضمون ا   در افغانستان؛  ياست شورو ي مربوط به شکست س    يسندها -۳

  .زند ي دور ميک دولت ائتالفيگانه در افغانستان بر سر ينفع بي ذيروهايو توافق با ن
  
  ند؟يگو يسندها چه م   

ن حزب ي ايش اسناد رسم  . ک.  ح يها  استي موجود درباره س   ي تنها سندها  ي اطالعات يل بستگ ي بدل ،ياد شورو  اتح يش از فروپاش  يتا پ      
 پـی بـردن     در چنان شرايطی  . منعکس بود  � يستينيـ لن  يستي مارکس يدئولوژيده در زرورق ا   يچي پ �ن حزب   ي ا يبودند که در آنها خط مش     

  . رسمی بسيار دشوار بودهایسند بر اساس نقد و تحليل  ش. ک. حهای  های اصلی سياست  و دليلها به انگيزه



 ٢

 ممکـن   های دولت شوروی    يابی به کنه برخی سياست      راه از سندها بود که      يو انتشار برخ  » سم واقعا موجود  ياليسوس «ينخست با فروپاش       
ش در مـورد افغانسـتان   . ک. م حدر زيـر بـه بررسـی برخـی سـندهای مهـ      هـای ايـن کشـور در افغانسـتان         از آنجمله است سياست   گرديد؛  

  .پردازم می
  

  م در افغانستانيرمستقياست مداخله غيس     
 اتحـاد   ياسـت راهبـرد   ي در س  يا  ج چنـان وزنـه    يسـتم بتـدر   يبحث افغانستان از دهه هفتـاد سـده ب        آمده است که    بحث  ر مجموعه مورد    د     

  ).۲(زند  يم» ون افغانستانيسيکم«جاد يا دست به ش. ک.  حيته مرکزي کمياسيکند که دفتر س يدا مي پيشورو

داد را در جهـت منـافع       يـ ن رو يـ  کـه ا   ي، دستگاه حاکم شورو   ۱۳۵۸بهشت ماه   ي در افغانستان در ارد    ي طرفدار شورو  يروهاي ن يروزيبا پ      
 يهـا  يري در درگش. ک.  ح هاين پشتيبانی تا بدان حد بود ک      . کند  افغانستان درنگ نمی   دولت جديد    در پشتيبانی از   يا  ند، لحظه يب  يخود م 

ان منـافع   يـ  کـه بز   ييها  تي را از فعال   »پرچم« جناح   يعني خود   ين سنت ي و متحد  کند  مداخله مستقيم می  د افغانستان   ي حاکمان جد  يدرون حزب 
ر يش بـه سـف  . ک.  حيته مرکـز يالملل کم نيس بخش روابط بي، معاون رئيانفسکياول.  از ريا ن رابطه نامهيدر ا. دارد ي باشد، باز م يشورو
 در بسـيج  -ير وقـت افغانسـتان در چکسـلواک   ي سف� ببرک کارمل    يتهاي وجود دارد که در آن ضمن اشاره به فعال         ي در چکسلواک  يشورو

 ينـواز   مهمـان ي را کـه در حـق و  ييآنهـا ] کارمـل [ او ياهـ  تيفعال«:  آمده استنافغانستا» خلق«سته به جناح   دولت واب  ضد ها بر   »پرچمی«
 يهـا  تيـ فعال... کند  ي افغانستان ميم انقالبي دوگانه و دشوار در برابر رژي را دچار وضع   ي شورو يز رفقا ي و ن  ]لت چکسلواکی دو [کنند  يم

 ضـد   يهـا   تيـ نه خودش در فعال   "نکه  ي بر ا  يرد مبن ي بگ يجه درست يت نت ين وضع يد از ا  يده است و او با    يان رس ي در افغانستان به پا    يضد پرچم 
  )۳. (»"ک کنديوادارانش را تحر شرکت کند و نه هيدولت

 در  ،ظـاهرا اسـت کـه     » برابـر حقـوق   «و  » متحـد «ک حـزب    يـ  از رهبـران     يکـ يز نامـه در مـورد       يـ نجا لحـن تحکـم آم     يجالب توجه در ا        
  . مستقل و آزاد استيگذار استيس

 در مـورد ببـرک کارمـل        ياکسـت چکسـلو   ي حـزب کمون   يته مرکـز  يش در پاسخ به پرسش کم     . ک.  ح يته مرکز ين نامه کم  يبدنبال ا      
 در  يم مترقـ  يـ ت بـر ضـد رژ     يـ دن بـه فعال   يان بخشـ  يـ  در مـورد ضـرورت پا      ييکه با ببرک کارمل گفتگو    ... م  يدان  يما سودمند م  «: سدينو  يم

  )۴. (»۱۹۷۸ نوامبر ۹، يانفسکيش، اول. ک.  حيته مرکزي کميالملل نيس شعبه بي معاون رئ.رديافغانستان، صورت گ

 � ن مقطـع  يـ  در افغانستان در ا    ياست شورو يو اما س  . ستين مرحله ن  ي از ببرک کارمل در اسناد مربوط به ا        يگر خبر يسند د ن  يپس از ا       
ح ي تـرج يدستگاه حاکم شـورو . ي نورمحمد ترکي برهبرديت دولت جدي عبارتست از تقو- باال آشکار استيها همانطور که از متن نامه   

  :واحدهای ارتشیم ين کند تا از راه اعزام مستقير تأمي زي از راههايک دولت باثبات افغانيله يوسب» مير مستقيغ« منافع خود را دهد يم
 در  يدار خود با ترکـ    يش در د  . ک.  ح يته مرکز ير کل کم  يبرژنف دب  افسران ارتش افغانستان؛     يي جهت راهنما  ياعزام کارشناس نظام   -۱
نـزد شـما   در ] يشـورو [ ژنرال و افسر ۵۰۰ش از   يب... «: کند  يد م ي تأک -»ب ثور انقال« پس از    کمتر يک سال   يعني � ۱۹۷۹ مارس   ۲۰خ  يتار

  )۵. (»مشغول بکارند
ش خطـاب   . ک.  ح يته مرکـز  ي کم ياسي دفتر س  ۱۹۷۹ ماه مه    ۲۴ نشست   ۵۲پروتکل شماره   مه  ي در سند ضم   ؛افزار  غ جنگ يدر  يارسال ب  -۲

 [!!]ژه  يـ ل و يگان وسا ي به افغانستان بطور را    ۱۹۷۹ -۱۹۸۱ يها  در سال ... د   تالش دار  ي شورو يرهبر«:  کابل آمده است    در ير شورو يبه سف 



 ٣

انـداز،     نارنجـک  ۱۰۰۰ هزار مسلسل، حـدود      ۴۸...  تانک   ۹۰اب و توپخانه،    ين  ي م ۱۴۰ون روبل ارسال کند، از آنجمله       يلي م ۵۳ کل   يبه بها 
  )۶(.»...ما ي هواپ۶۸۰
 يک سـند فـوق محرمانـه مربـوط بـه گـزارش گفتگـو              يـ ؛ بطور مثـال در      ی و داخلی   در سياست خارج   ي رهبران افغان  ياسي س يي راهنما -۳

ف عضو  ي در آن زمان و پانامار     ير دفاع شورو  ينوف وز ي، اوست ير خارجه وقت شورو   يکو وز ي، گروم ير وقت شورو  ين نخست وز  يگيکاس
م کـه افغانسـتان     يز بـا شـما صـحبت کـرد        يـ  ن شتريما پ «: کند  يد م ين تأک يگي، آمده است که کاس    يش با نور محمد ترک    . ک.  ح ياسيدفتر س 

در ) ۷. (»... مداخله در امور شـما از آنـان سـلب شـود            ي برا يهيران، پاکستان و هند برقرار کند تا هر گونه توج         ي با ا  يست روابط خوب  يبا  يم
ن در نوشـته فـوق      يچنـ هم) ۸.(کنـد   ي را گوشـزد مـ     يرنظـام ي و غ  ي نظـام  يح با کادرها  ي برخورد صح  ين به ترک  يگين گفتگو کاس  يادامه هم 

 ياسـ يه س يـ در جهت گسترش پا   «: ش آمده است  . ک.  ح يته مرکز يف خطاب به کم   ينوف و پانامار  يکو، آندروپوف، اوست  يمحرمانه گروم 
 ي، که مسلما نقـش رهبـر  يانتخاب يجاد ارگانهايشه ضرورت گام بگام بسمت اي افغانستان اند يد برهبر يک خلق افغانستان با   يحزب دمکرات 

 يمسئله آن است که سرنوشت افراد از جملـه کادرهـا          ... ه کرد يرا توص ... شود  يم م ي کشور حفظ و تحک    ياسيو س  ياختار دولت حزب در س  
 و دادگـاه،    ي واقعـ  يبـدون بررسـ   " سه نفره "ا  ي" دو نفره "ک گروه   ي ير داور ي نشده نظ  ي و بررس  ي تصادف يه اطالعات ي، نه برپا  ي و نظام  يحزب
  )۹. (»...ن شودييتع
ژه پاکستان بمنظور بازداشتن آنها از مداخلـه در امـور افغانسـتان؛ بعنـوان نمونـه در       يه افغانستان بو  ي همسا ي وارد آوردن به کشورها     فشار -۴

: ن آمـده اسـت    ي چنـ  ۱۹۷۹ مـارس    ۲۰خ  ي در تـار   ش. ک.  ح ي دولـت و رهبـر     ي با اعضا  يدار ترک يشگفته مربوط به د   يسند فوق محرمانه پ   
 اسـت و  يک امـر داخلـ   يـ  افغانسـتان    يدادهايـ رو: ديـ گو  يم که م  يافت کرد ياءالحق در ي از ض  يا  هيانيش ب يه پ ن چند لحظ  يما هم : نيگيکاس«

  .پاکستان در آن دخالت نخواهد کرد
  . در برابر مقاله پراودا استياءالحق آشکارا واکنشيه ضيانيب: فيپانامار        
ز بـه آنهـا فشـار       يـ بلکه مـا ن   ] افغانها[اند که نه تنها شما        آنها متوجه شده  . ندا  ها مضطرب شده  يقابل درک است که چرا پاکستان     : نيگيکاس     

  )۱۰. (»ميآور يوارد م
 در يم نظـام ي مداخلـه مسـتق  يامـدها ي آنـان نسـبت بـه پ   يهـا آگـاه    يم توسط شورو  يرمستقياست مداخله غ  ي انتخاب س  يها  لي از دل  يکي     

  .افغانستان بوده است
ک خلـق   يـ  حـزب دمکرات   ي رهبـر  ياپيـ رغم اصـرار پ   يـ ، عل ين آگـاه  يـ ه ا يها بر پا    ينکه شورو ي بر ا  يست مبن  در دست ا   يادي ز يسندها     

ر بـه   يـ در ز . زدنـد   ي مـ  ينه طـرف افغـان    ين کشور دست رد به س     ي به ا  يستيالي سوس ير کشورها يا سا يها و     ي شورو يافغانستان در کشاندن پا   
  :شود ين سندها شاره مي از ايبرخ
  :۱۹۷۹ مارس ۲۰خ ي در تاريف با ترکينوف و پانامارين، اوستيگي کاسيحرمانه گفتگو سند فوق م-الف     
 ي منفـ  يامـدها يها پ    از عرصه  ياريک خواهد کرد و در بس     ي را تحر  يالملل  ني افغانستان افکار ب   ي ما به قلمرو   يروهاياعزام ن : ... نيگيکاس«     
.  با خلق خود خواهـد شـد   يريل به درگ  ي نخواهد بود، بلکه تبد    يستياليمپر ا ي با کشورها  يريک درگ ين  يدر اساس ا  .  خواهد داشت  ياديز

گـر بـه    ين و همـه تجـاوزگران د      يبعالوه چـ  ...  افغانستان ظاهر شوند   ي در قلمرو  ي شورو يروهاياند که ن    دشمنان مشترک ما منتظر آن لحظه     
  ...دانند ي خود مي برايتيثين نکته را اعاده حي ما از مرز، ايروهايمحض عبور ن

  م؟يدا کني پيستيالي سوسير کشورهايک از ساند که خلبان و راننده تايده ينحال به ما اجازه ميا با ايآ: ... يترک      
 را بعهـده    يل نظـام  ير و مراقبت از وسـا     يفه تعم ين است که وظ   يم منظورمان تکنس  ييگو  ي سخن م  ي ما از کارشناس نظام    يوقت: نيگيکاس      
ر مترقبـه  ي ما کامال غين سؤال برايا. شود ي در مورد خلبان و راننده تانک مطرح م       يي کنم که چرا مرتب پرسشها     توانم درک   يمن نم . دارد



 ٤

 شـما   يهـا    که در تانک   يمسئله ارسال افراد  . چوجه تن ندهند  ين خواسته شما به ه    ي به ا  يستيالي سوس يکنم که کشورها    يو من فکر م   . است
  )۱۱. (» استياسيار حساس سيک مسئله بسيک کنند، ي افراد شما شلينند و بسويبنش
تـه  يف خطـاب بـه کم     ينوف و پانامار  يکو، آندروپوف، اوست  ي از گروم  يا   شامل نوشته  ۱۹۷۹ل  ي آور ۱۲خ  ي سند فوق محرمانه در تار     -ب     

  :ش. ک.  حيمرکز
کسـو بـه   ي در سـرکوب آنهـا از   يورو شـ ي در افغانستان شرکت قـوا  ي ضد دولت  يها  تي فعال يز داخل يش از هر چ   يبا توجه به خصلت پ    «     
جـاد خواهـد   ي بشـدت خلـل ا  يـي  زدا  وارد خواهد ساخت و در روند تشـنج        يان جد يز) ير شورو ياتحاد جماه (ش.  ج.  ا يالملل  نيته ب ياتور

بـه   در داخـل و خـارج از افغانسـتان را    ي ارتجـاع يروهـا ي را آشکار خواهد ساخت و ن   يف دولت ترک  يت ضع يگر موقع ي د يکرد، و از سو   
  )۱۲.(»...ق خواهد کردي تشوي ضد دولتيها تيشتر فعاليگسترش ب

ش . ک.  ح يتـه مرکـز   ي کم ياسـ ي دفتـر س   ۱۹۷۹ ماه مـه     ۲۴مه پروتکل نشست  ي در کابل که ضم    ير شورو ي خطاب به سف   يا   در نامه  -پ     
  :ميخوان ياست م

روز ما به ي هوانيل واحدهايز گسي و ني با خلبانان شورويبار يمايکوپتر و هواپي در مورد فرستادن هليدر مورد درخواست طرف افغان«     
 بطـور مفصـل و از   ي شـورو ي نظـام ي از مسکو در ماه مارس امسال مسأله استفاده از واحـدها           يق نور محمد ترک   يدار رف يان د يکابل در جر  

 بلکـه   ياسـت داخلـ   ي نـه تنهـا در پهنـه س        ي بزرگـ  يهـا   ي با دشـوار   ين عمل يم که چن  يقا معتقد يما عم .  قرار گرفت  يها مورد بررس    هيهمه زاو 
  )۱۳. (»... همراه خواهد بوديالملل نيب

ثابـت  » ده شـد يکا به جنگ افغانستان کشيب آمريجه فريدر نت  ياتحاد شورو «ن برداشت را که     ي ا يب اسناد منتشر شده نادرست    ين ترت يبد     
  .اطالع بوده باشند ي بين عملي چنيامدهايپها از  ي سخن گفت که شورويخوردگ بيتوان از فر ي ميهنگام. کند يم
  

  :ها ياست شورويچرخش در س     
  يم نظامياست مداخله مستقيس     
 در  ي چرخشـ  ۱۹۷۹ دسـامبر    ۲۷خ  يتجاوز به افغانستان، در تار    » ي جد يها  انيز «- بقول خودشان    � از    يشوروحاکمان   يرغم آگاه يعل     
ن بـر ضـد   ياهللا امـ  ظي حفي کودتا�ر و تحوالت در دولت افغانستان يي شاهد تغيا که با نگرانه يشورو. رديگ ين کشور صورت مي ا استيس

  .رنديگ ين کشور مي در ايم به مداخله نظاميکباره تصمي بودند، به �ها  » يپرچم« و سرکوب يترک
 اسـت و    ۱۹۷۹ دسـامبر    ۲۷خ  يش در تـار   . ک.  ح يتـه مرکـز   ي کم ياسـ يمه پروتکل نشسـت دفتـر س      يک سند فوق محرمانه که ضم     يدر       

 نوشـته شـده، در مـورد اقـدام تجـاوز بـه              يه، هاوانا، اوالن باتور وهانو    ي، ورشو، بوداپست، پراگ، صوف    ني در برل  يران شورو يخطاب به سف  
  )۱۴. (»...کند ي حرکت ميتيل امنينه مساي از نقطه منافع مشترک افغانستان و کشور ما در زمياتحاد شورو«:ن آمده استيافغانستان چن

اسـت  يس»  عمـل مـا در مـورد افغانسـتان         يغـات ين تبل يتضـم «شگفته است تحـت عنـوان       يمه پروتکل نشست پ   يز ضم ي که آن ن   يگريسند د      
 اتحـاد  ي محـدود نظـام  يد شـود کـه واحـدها   يـ ن نکتـه تأک يـ  بـر ا يبمثابه تز اصل«: ن کرده است  يين تع ي را چن  ي شورو يغاتي تبل يها  دستگاه
 کمـک بـه خلـق و دولـت افغانسـتان و      �انـد   ک هـدف ياند در خدمت  ن کشور اعزام شده  يست دولت افغانستان به ا     که به درخوا   يشورو
  )۱۵. (»کند يب نمي را تعقيگري ديها  هدفي عمل اتحاد شورو-يه تجاوز خارجي در مبارزه عليهمکار

 يروهايچند هفته پس از ورود ن     » ي اتحاد شورو  يود نظام  محد يواحدها«سازد که منظور از       ي آشکار م  ۱۹۸۰ه  يخ ژانو ي به تار  يپروتکل     
  )۱۶.(ما استيکوپتر و هواپي هل۲۰۰ بعالوه ي جنگيروي هزار ن۶۰ به افغانستان يشورو

ر  پنهان نگاهداشته شود، ديشان از افکار عموم غاتيتبل» يتز اصل«له ي از ورود به افغانستان که قرار بود بوس ها  ي شورو يهدف واقع و اما        
تـه  ي و مشاور کم   ي اصل ين سند که  خطاب به اعضا      يدر ا .  شده است  يبند  جمع» ... عمل ما  يغاتين تبل يتضم«پيشگفته   همزمان با سند     يسند
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 ي حزبيها  متحد، ارگانيها يست جمهوري حزب کمونيته مرکزين حزب، کمي اي مرکزيون بازرسيسي کميش، اعضا. ک.  حيمرکز
 يرويـ  در ارتـش و ن ياسـ ي مسـئوالن س يش  و رهبـر . ک. نگـراد ح ي لنيته شهريش، کم. ک.  حي مسکويته شهر ي، کم ي و محل  يا  منطقه
 يتـه مرکـز   ي کم ياسـ يدفتـر س  ] »کمک به دولت افغانسـتان    «[ اعالم شده    يرهايدن به تدب  يهنگام تحقق بخش  «:  نوشته شده آمده است    ييايدر

 ياي آسـ  يهـا   يهـم مـرز جمهـور     .  ما قرار دارد   يواسطه در مرزها    ي بطور ب  ن کشور يا. ک افغانستان را مد نظر داشته است      يت استراتژ يموقع
  )۱۷(.»..]تأکيد از نگارنده اين متن است [.ستياد دور نين زي با ماست و از چي مرز مشترک طوالنيانه است، دارايم

 ياسـ ين قـرار دفتـر س     يـ ب ا ينگـام تصـو   ه«: د شده و آمده است    يشان تأک    عمل يامدهايها از پ    ي شورو يگر بر آگاه  ين سند بار د   يدر هم      
 ي از کشـورها  ي برخـ  ي از سـو   يز عدم درک احتمـال    ي آنها و ن   ي گروه يها   و رسانه  يستيالي امپر ي کشورها ي واکنش احتمال  يته مرکز يکم

  )۱۸.(»ن عمل را مد نظر داشته استيشان در اوان ا ني و متحديدار هي سرمايست کشورهاي احزاب کمونيدوست ما، برخ
 يا  شان کشانده؛ بگونـه     استي در س  ريناگزها را به چرخش       ي است که شورو   يطين مجموعه اسناد در ابهام مانده، آن شرا       يه که در ا   آنچ     

 جـز   يگـر يما چـاره د   «: کند  ي اعالم م  ۱۹۸۰ ژوئن   ۲۳خ  يش در تار  . ک.  ح ي مرکز  تهيداد در پلنوم کم   ين رو يکه برژنف چند ماه پس از ا      
  )۱۹. (»ميرو نداشتياعزام ن

  :ن مطرح کرديري زيها  حدس و گمانها را در قالب پرسشيتوان برخ ين رابطه تنها ميدر ا     
 اقـدامات  يهـا در برابـر برخـ    يا واکنش شورويکا و ياالت متحد آمري ايها  نقشهيها از برخ    ي شورو ين چرخش، آگاه  يل ا يا دل يآ -۱     
  ن کشور بوده است؟يا

شـما در نوشـته خـود مـا را مـتهم            «: سدينو  ي م ۱۹۷۹ دسامبر   ۲۹خ  يکا، در تار  يس جمهور وقت آمر   يکارتر، رئ  به   يا  برژنف در پاسخنامه       
د که از   ياما اجازه ده  . ميا  ها دخالت نداده    يکا را در امور افغان    ياالت متحد آمر  ي به افغانستان دولت ا    ي نظام يرويش از اعزام ن   يد که پ  يکن  يم

ز يـ د و نيج فارس بزنيران و در منطقه خلي متعلق به ايها  خود در آبيياي دريرويم ن يدست به تمرکز عظ   ش از آنکه    يا شما پ  يم آ يشما بپرس 
  )۲۰. (»د؟ي کرديد، از ما نظرخواهيکرد يست حداقل ما را مطلع ميبا يگر از موارد که شما مي دياريا در بسيآ

نوف يکو، آندروپوف، اوستي با شرکت گروم�ش . ک.  حيکزته مري کمياسينشست دفتر س مصوب يا ن در نوشته فوق محرمانهيهمچن   
 ي بموقع و همه جانبه از جمله نظام       يرسان  کمک«:  آمده است  ۱۹۸۰ه  ي ژانو ۲۸خ  ين حزب در تار   ي ا يته مرکز ي خطاب به کم   �ف  يو پانامار 

 يت در جمهـور ي وضـع تيـ ط الزم جهـت تثب يدن دولـت ببـرک کارمـل شـرا    ي و بقـدرت رسـ  يبه دولت افغانستان از طرف اتحـاد شـورو      
د از نگارنده   يتأک [ديان بخش يانه پا يت در خاورم  ير وضع يينه تغ ي خطرناک در زم   يها  شيگرا يک افغانستان را فراهم آورد و به برخ       يدمکرات

بلکـه در   » يتسيوناليانترناس« يها  شود که اشغال افغانستان نه بخاطر هدف        يگر آشکار م  ين سند بار د   يدر ادامه هم  ) ۲۱. (»]...ن سطور است  يا
 و يالمللـ  نين منـافع گسـترده بـ    يضرورت تضـم  «: ن رابطه آمده است   ي در ا  . صورت گرفته است   يک اتحاد شورو  يدرجه اول منافع استراتژ   

 يدادهايـ  همانگونـه کـه در ارتبـاط بـا رو          يبا خصلت تهاجم   يريکند که کماکان تداب     ي حکم م  يستيالي سوس ير شورو يت اتحاد جماه  يامن
کـا  ياالت متحـد آمر يـ ز ايـ ک آمي تحريها د جدا از تالشي به افغانستان را نباي شورويکمک نظام...  گرفته، اتخاذ شوند   افغانستان صورت 

 يسـت يالي سوس ير شـورو  ي اتحاد جمـاه   يک مهم برا  ي از لحاظ استراتژ   يا   در منطقه  ي نظام يکسب برتر ن سو بمنظور    يش به ا  يکه از مدتها پ   
  )۲۲. (»...ستيرد، نگريگ يصورت م] ن سطور استيد از نگارنده ايتأک[

 يستيش ضد کموني با گرا ي اسالم ي از کشورها  ي »کمربند سبز «ده شدن   يها با کش    ياست شورو يل چرخش مورد بحث در س     يا دل ي آ -۲     
   در ارتباط بوده است؟يبدور شورو

 همواره نقـش    ها  آمريکن-لوک آنگ يتي ژئوپل ياه   در نقشه  -» هارت لند  «- يه و سپس اتحاد شورو    يست که محاصره روس   يد ن ي ترد يجا     
جای ها    آمريکن-آنگلو ي در استراتژ  ي اسالم يها  شي از گرا   فزاينده يريگ  ستم بهره ي سده ب  يالديان دهه هفتاد م   ي از پا  . داشته است  يمحور
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در مـورد  «بوده کـه در سـند     ها    آمريکن-آنگلواست  ين س ي از ا  يا آگاه يآ. ای يافت که بررسی آن خارج از حوصله اين مختصر است            ويژه
بصـورت رهنمودگونـه    »  افغانسـتان  يدادهايـ  در ارتباط بـا رو     يستيالي سوس ير شورو ي اتحاد جماه  ي منافع دولت   جهت تأمين فزاينده   يريتداب
  :افته استين بازتاب يچن
 مسـلمان خـاور     يد بـر کشـورها    يـ نش با يکـا و متحـد    ياالت متحـد آمر   يـ  خصمانه ا  يها  تي مقاومت در برابر فعال    ي برا ي اساس يها  تالش«   
 فعال مانع خط    يا  د بگونه يبا.  مانند هند  يياي صاحب نفوذ آس   يز کشورها يران و ن  يش از همه بر پاکستان و ا      يانه متمرکز شود؛ پ   يک و م  ينزد
 يزي سـت ي شـورو ي از مجرايسم اسالمير جهت فناتيي مسلمان و تغي کشورهاي جبهه واحد غرب و برخي بر سازماندهي واشنگتن مبن يمش
  )۲۳. (»ديگرد

تواننـد پيامـدهای      پنداشتند که بـرای جلـوگيری از خطرهـای بزرگتـر بـرای منـافع دولـت خـود مـی                      ش چنين می  . ک.  آيا رهبران ح   -۳   
» سـت حق با پيروزمنـدان ا « مطابق شعار �ای تحمل کرده و سپس با دستيابی به يک پيروزی سريع            المللی تجاوز به افغانستان را در برهه        بين

دهنـد کـه     آيا چرخش در سياست شوروی نتيجه اشـتباه در سـنجش قـوا بـوده اسـت؟ سـندها نشـان مـي         فضا را بسود خود عوض کنند؟    -
ش به . ک. اي از طرف دفتر سياسي ح      در نوشته فوق محرمانه   . اند  داده  ها به تضادهاي موجود ميان کشورهاي امپرياليستي پر بها مي           شوروي

تأثيرگذاري بر مواضع متحدين ناتويي اياالت متحـد آمريکـا،   «:  چنين پيشنهاد شده بود۱۹۸۰ ژانويه ۲۸ در تاريخ کميته مرکزي اين حزب 
کـا  آلمان بطور جداگانه بايد تشديد شود، از اين طريق که از زاويه پديد آمده ميان آنها و اياالت متحد آمري                   . ف. پيش از همه فرانسه و ج     

  )۲۴ (. »بر سر انتخاب واکنش نسبت به اقدامات اتحاد شوروي در افغانستان بايد حداکثر استفاده بسود منافع ما شود
گرانـه از سـوي برخـي         ها در ارزيابي قواي نظامي و امکانات خود چنان دچار توهم بودند که پيشـنهادهاي ميـانجي                     افزون بر اين شوروي   

 را رد کرده و بدين ترتيب فرصتهاي موجـود بـراي حـل سياسـي مسـئله افغانسـتان را از                    -ين درگيري بود   که بسود طرف   �کشورهاي غربي   
 چنـين   ۱۹۸۰ ژوئـن    ۲۳ش در تـاريخ     . ک. هـاي مسـاعد را گروميکـو در پلنـوم کميتـه مرکـزي ح                يک مورد از اين فرصـت     . دست دادند 

اين خواسته غيـر قابـل      ". کمي بهبود بخشند  "رکيب دولت افغانستان را     گويند که ت    اکنون دولتمردان غربي از اين سخن مي      «: برشمرده است 
نيـز پاسـخ داد،     ] برژنـف [مطرح کرد که لئونيد ايليچ      ] رئيس جمهور فرانسه در آن زمان     [چيزي شبيه اين را نيز ژيسکار دستن        ... قبول است 

  )۲۵ (. »...دورنماست آينده و بي که چنين اميدي بي
آنهـايي کـه    «: کردنـد   وزي سياست خود اطمينان داشتند که خواسته زيرين را در برابر کشورهاي غربي مطرح مـي               ها چنان به پير        شوروي

ريزنـد، کـه      اند، آنهايي که نقشه جنايتکارانه عليه ايـن کشـور مـي               کنند و در پس اين تجاوز ايستاده        تجاوز عليه افغانستان را سازماندهي مي     
  )۲۶(.»بايست عذرخواهي کنند قيم با امنيت اتحاد شوروي دارد، ميوجود مستقل و امنيت آن ارتباط مست

ن در  ياهللا امـ    ظي حفـ  ير کودتـا  يـ  نظ يهر چه بوده باشـد، تحـوالت      » ي تهاجم ياستيس« به   ي آور ي و رو  ياست شورو ي در س  ل چرخش يدل     
  . بوده استياستين سي چنيريگ يدر پمهمی افغانستان محرک 

  
  ها در مورد افغانستان ياست شورويسران در ي اا.  ج گاهيجا     
. ج  ي بـرا يا ژهي ويش جا. ک. ح»  مسلماني کشورهايجبهه واحد غرب و برخ    «جاد  ياز ا  يريدهند که بمنظور جلوگ    يسندها نشان م       

  :ر بوده استيل زيژه بر اساس داليگاه وين جايا.  خود باز کرده بوديها استيران در سياا 
ن ي ا .ها بوده است    ي منافع شورو  ي دولت افغانستان و بدنبال آن برا      ي برا ياش منبع خطر جد     هي اول يها  اميران و پ  يا» يانقالب اسالم « -۱      

 يشتر بـدان اشـاره شـد، از زبـان نورمحمـد ترکـ      ي که پي شوروي و دولتي با رهبران حزب ي ترک يخطر بالفعل در سند فوق محرمانه گفتگو      
پـس از  . ت خلـق بـا ماسـت   يـ م که اکثريا  م و مطمئن شده   يا   اتخاذ کرده  ييرهايک سلسله تدب  ي ما   ياسيساز لحاظ   «: افته است ين بازتاب   يچن
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 صورت گرفت کـه  ييماي راهپ۱۰۲ک روز ي ي کشور تنها ط   يک سلسله از شهرها   ي هرات، در    يدادهاي من در مورد رو    ييوي راد يسخنران
  )۲۷ (. »...کردند ين و انصارش حمل م و اعوايني در محکوم کردن خمييشرکت کنندگان در آنها شعارها

  . جنگ در افغانستان شوديها  جبههتوانست موجب کاهش تعداد ي در قبال افغانستان مي انفعالياستيران به سياا . ج نرو کشاندن ياز     
ن يبهمـ . توانست باشـد    ي م يبدور اتحاد شورو  » کمربند سبز «جاد شکاف در    يا ي برا يران اهرم خوب  ي انقالب ا  ييکايخصلت ضدآمر  -۲     

 ياقـدامات «: آمـده اسـت   »  افغانسـتان  يدادهايس در ارتباط با رو    . ش. ج.  ا ي منافع دولت   جهت تأمين فزاينده   يريدر مورد تداب  «سبب در سند    
بحران ران باشد؛ چرا که ادامه ي اياست خارج ي س ييکايز ضدآمر يش از هر چ   ي و پ  يستياليد اتخاذ شود که در جهت حفظ وجوه ضدامپر        يبا

. »...کنـد   ي در افغانستان را محـدود مـ       ي ضددولت ي اسالم يها  تي فعال ي در سمت و سو    ينيم خم يکا امکانات بالقوه رژ   ي آمر -رانيمناسبات ا 
)۲۸(  

 کـه اکثـرا   -» مجاهـدين افغـانی  «پشـتيبان   مسـلمان  يان کشورها يجاد اختالف در م   ي ا ي برا ي مناسب توانست ابزار   يران م يعه بودن ا  يش -۳     
عه در مجموعـه    يت ش يژه با روحان  يق برخورد و  يف از طر  ي ظر يا   بگونه -ش  . ک.  ح ياسين مسئله دفتر س   يبا توجه به هم   . باشد -سنی بودند 

ک برنامـه درازمـدت   يـ م يتنظـ «: شگفته آمـده اسـت    يدر سند پ  . گيری از اين ابزار را در دستور کار خود قرار داده بود             بهرهت اسالم   يروحان
نـدگان محافـل    ي سـاختن نما   يز منـزو  يـ رد و ن  يپذ  ي معتدل مسلمان با حکومت را م      يها  تي شخص يت اسالم، که همکار   يحان کار با رو   يبرا

  )۲۹ (.»انيعيه شيعل) يض اقتصادياز جمله تبع(ض يعه، مجاز ندانستن تبعيت شي تماس با روحانيبرقرار، يارتجاع
. ک. در همين رابطه تأثير خط مشی ح       .است افغانستان   ها در   ياست شورو ير س ران د يژه ا يش وزن و  ي از افزا  دادها حاکی ي رو ير بعد يس     

موضـوع بسـيار مهمـی اسـت کـه نيـاز بـه پژوهشـی                طرفدار شـوروی    های چپگرای ايرانی      ها و سازمان     حزب سياست و سرنوشت  ش بر   
  .جداگانه دارد

  
   در افغانستانياست شورويشکست س   

 گسترده يها گر کمکي دي از سو  ها به افغانستان تحريک شده بود،       که در نتيجه تجاوز شوروی    ها    ن افغا ياحساسات و غرور مل      از يکسو   
 ضـد دولـت   يروهـا يبـه ن ... ن و ي، چـ يه، عربسـتان سـعود  يـ ران، پاکسـتان، ترک يـ ر ايـ نفع در منطقـه نظ    ي ذ يز کشورها ي و ن  کشورهای غربی 

  .شور را آشکار ساختن کيها در ا ياست شورويدورنما بودن س يافغانستان، بسرعت ب
 به ثمره دلخـواه     ياست دستگاه حاکم بر شورو    ي س ،افغانستاندولت  ها به     ي شورو ي و اقتصاد  ياسي س -ي گسترده نظام  يها  رغم کمک يعل   

از بحـث و گفتگـو در    ييهـا  در دسـت اسـت کـه گوشـه    »  بهبود آنيد برايت افغانستان و اقدامات جديوضع« در مورد ي سند.ديآنان نرس 
کـو  يل شـده بـود، گروم  ي آنـدروپوف تشـک  ين جلسه که برهبـر ي در ا .دهد  يش پس از مرگ برژنف را نشان م       . ک.  ح ياسيدفتر س جلسه  
. روبل استون يلي م۳۰۰ن کشور حدود ي به اي شورويها ده و کمکي هزار نفر رس۱۴۰ به يکند که ارتش افغانستان از لحاظ کم ياعالم م

 اسـت کـه در      يفئودال] افغانستان[ن کشور   يا«:  است ها  ياست شورو يم ضعف س  ي از بروز عال   يکن نشست حا  ي سخن آندروپوف در ا    )۳۰(
 اوقـات مـا   يبرخ... افته استيک روستاها دست نيکايچوجه به   ي به ه  يکنند و قدرت مرکز     ي م يها در منطقه خود حکمران      لهيآن همواره قب  
  )۳۱. (»رود يش مي پيرها به کندستند و کاير نيگيم که چرا پيشو ين ميها خشمگ از دست افغان

 . بودنـد  در شـوروی ي داخليش روي در پيها کردند، غافل از بحران ي ميابين اوضاع افغانستان را ارز  ينچني ا ي که رهبران شورو   يهنگام   
 در ياسـ ي سيباتث ي، بي و دولتي کهنه و صلب دستگاه حزب    ي حاصل ساختارها  ياسي س يها  ، بحران ي و اجتماع  ير اقتصاد يل رکود فراگ  يبدل
ان مـردم و حـزب و دولـت         يـ ز فاصـله ژرف م    يـ  کوتاه و ن   يدر فاصله زمان  ) نکويبرژنف، آندروپوف و چرن   (جه درگذشت رهبران حزب     ينت

رمق شد  يکر بين پي بر ا يچکان  ق خون يز زخم عم  يجنگ در افغانستان ن   . ل شده بود  يمار نزار روبه مرگ تبد    ين کشور به ب   ي، جامعه ا  يشورو
 نتوانـد بـه روال سـابق        يگـر دسـتگاه حـاکم شـورو       ي بود کـه د    يهي بد يطين شرا يدر چن . مار را از او گرفت    ين ب ي توش و توان ا    نيکه آخر 
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 جامعـه  ياسـ ي و سي اجتمـاع ي زنـدگ يها  در همه عرصهيرات اساسييتغ بود به ضرورت ي کار آمدن گارباچف پاسخ   ي رو .حکومت کند 
  .ل افغانستان و حل مشکالت پرشمار آن از جمله مشکيشورو

ش . ک.  ح ياسي در برابر افغانستان در مجموعه اسناد حاضر بصورت اختالف نظر در دفتر س             ياست شورو ير در س  يي تغ يها  ن نشانه ينخست   
او شـروع بـه   .  فرسـوده شـده اسـت     ي و روانـ   يکارمل از لحـاظ سـالمت     «که گارباچف معتقد بود     يدر حال . کند  يبر سر ببرک کارمل بروز م     

  )۳۲. (» دارديموضع درست«سولومنتسف اعتقاد داشت که کارمل » گر کرده استيکديه يبران علک رهيتحر
 ۱۹۸۶ نـوامبر  ۱۳خ يش در تـار  . ک.  ح ياسيم در مورد اوضاع نابسامان افغانستان، سرانجام دفتر س        يرمستقي غ يها  هيها و کنا    در ادامه بحث     

 ي بـه همـان نظـر برخـ    -يرانگـر يهـا جنـگ و و    پـس از سـال  �کـو  يشـت گروم ن نسيـ در ا. کند ين کشور اعتراف ميبه شکست خود در ا 
نصـورت بـه   يسـت بد  يبا  يمـ ] جنگ در افغانسـتان   [آن را   «: دارد  يرسد و اعالم م     ي به افغانستان م   ي در آغاز تجاوز شورو    يگران غرب   يانجيم
 اعـالم  يت نظـام يـ  افغانسـتان در مـورد حما      يرهبـر  که ما نظر موافق خـود را ب        يهنگام. طرف شود   يک دولت ب  يان رساند که افغانستان     يپا

. سـازد  ي کوتاه را ناممکن مـ ي در مدت زمانياسيک راه حل سي افغانستان يط اجتماعيشرا. مي بوديابيم، آشکارا دچار اشتباه در ارز     يکرد
م و مـانع از گـذار آن بـه     ينگهـدار  يک مـا عبارتسـت از آنکـه افغانسـتان را خنثـ            يهدف استراتژ ... مي برخوردار نشد  يبانيما در آنجا از پشت    

کند که  ين نشست مطرح ميکو در ا  يگروم. خورد  يز رقم م  ي ن ن نشست سرنوشت دولت ببرک کارمل     يدر هم ) ۳۳(» .مياردوگاه دشمن شو  
ن راه  يهتـر ب] کارمـل [جدا کردن او    ... توان امضاء کرد    يکند را م    يشنهاد م يب پ ي که نج  يزي افغانستان هر چ   يط داخل ي شرا يدر مورد بررس  «

ب و کنـار گذاشـتن کارمـل    يـ  بر انتخاب نجيا ژهين با صراحت لهجه وينيدوبر. »ميتر آنست که او را نزد خود نگهدار         معقوالنه. ستيحل ن 
  )۳۴. (»[!!]د از سر راه برداشتيکارمل را با... مي عمل بدهيب آزاديست به نجيبا يم«: ديگو يد کرده و ميتأک
 روشن بود   ي دستگاه حاکم شورو   يبرا. ديب گرد ي سال تصو  ۲ ياز افغانستان ط  نيروهای شوروی    خروج   ي برا يا   ن نشست برنامه  يدر هم    

 ۱۹۸۹ه  يـ  فور ۹خ  يش در تـار   . ک.  ح يته مرکز ي خطاب به کم   يا  سند فوق محرمانه  .  ندارد يداريکه دولت افغانستان در درازمدت توان پا      
ز افغانسـتان    ا ي شـورو  يروهاي ن ينينش   در کابل پس از آغاز عقب      ي افغان يها  ا مقام ب) ير دفاع وقت شورو   يوز(ازف  يدار  ي گزارش د  يحاو
 يي در ارسال مواد غذايکرد که اگر طرف شورو ي مين نظر پافشار  ياهللا با اصرار بر ا      بين گفتگوها، نج  ي ا يدر ط «: ت است ين واقع يد ا يمؤ

ت حفـظ   يمسـئول توانـد     يرد، او نمـ   ي مواضع مخالفان صورت نگ    ي  رو  يي هوا يها  س بمباران . ش. ج.  ا ي نرساند و از قلمرو    ياريو مهمات   
  )۳۵. (»رديقدرت را بعهده گ

 ينده افغانستان پس از سقوط دولت طرفـدار شـورو         يت آ يها نسبت به وضع     ي در دست است که در آن دغدغه خاطر شورو         يگريسند د    
 يهـا و منـافع اصـل    زهي، انگي در شوروييزدا يدئولوژي اي شده، همپانين سند که در زمان گارباچف تدو  ي در ا  .افته است ي بازتاب   يبروشن

 يهــا کمــک «ين ســند بجــايــاز جملــه در ا. ان شــده اســتيــک بيدئولوژيــ در افغانســتان بــدون زرورق ايک حاکمــان شــوروياســتراتژ
دربـاره  «فوق محرمانه که تحـت عنـوان        ن سند   يدر ا .  رفته است  يشورو» يمنافع دولت «سخن از   »  به خلق و دولت افغانستان     يستيوناليانترناس

تـه  ي کم ياسـ ي دفتر س  ۱۹۸۹ اوت   ۱۶مه پروتکل نشست    ينگاشته و ضم  »  در مورد مسئله افغانستان    ي ممکن بعد  يها  مذاکرات در کابل و گام    
دن ي مـا، بقـدرت رسـ      يدر صـورت شکسـت دوسـتان افغـان        «: ن حـزب آمـده    يـ  ا يتـه مرکـز   يش شده است، خطاب به کم     . ک.  ح يمرکز

 مـا و    ي دوسـتان افغـان    ي کـه بـرا    ييامـدها يدادها عـالوه بـر همـه پ       يچرخش رو ... ن امکان است  يتر  در افغانستان محتمل   يان اسالم يگرااديبن
ز يـ  کـه در آنجـا در حـال حاضـر ن    انـه بهمـراه دارد؛  ي م ياي آسـ  يها  يت جمهور ي بر وضع  ير منف يت ما در افغانستان خواهد داشت، تأث      يموقع
 ي مخـالف افغـان  يهـا  کوشـد بـه کمـک گـروه     يت پاکستان مـ يسازمان امن. ت استي در حال تقوييادگرايش بني با گراي اسالميها  انيجر
 کـه  يک حکومـت اسـالم   يـ جـاد   يشـه ا  ين رابطـه اند   يـ  در ا  .س را گسترش دهد   . ش. ج.  ا ي در قلمرو  يخواه   و اسالم  يغات ضدشورو يتبل
 يادگرا باق ي بن يک دولت ي نزد يا  ندهيران حداقل در آ   ينکه ا ي بخاطر ا  تواند  يمت  ين وضع ي ا .شود  يتخت آن قرار است بخارا باشد، اظهار م       يپا



 ٩

 يدر مـذاکرات  . ه قابل مشاهده اسـت    يدر ترک  ينيز تا حد مع   ين در پاکستان و ن    ي همچن يييادگرايرومند بن ي ن يها  انيجر. تر شود   ميماند، وخ   يم
م اعـالم خطـر     يم، از جانب آنان بطور مسـتق      ير رهبران ازبک انجام داد    ياف و سا    ميق کر يکه ما در کابل و هنگام بازگشت در تاشکند با رف          

انـه  ي مياي آسـ يهـا  ير جمهوري در ازبکستان و سا    يابد، چه تحوالت  ي در افغانستان دست باال ب     ي اسالم ييادگرايشد؛ در مورد آنکه اگر بن       يم
طبـق نظـر    . گـذرد   يچـه مـ   ] افغانستان[ه  ين کشور همسا  ير ا  در ازبکستان به گفته آنان، با دقت شاهد آنند که د           يعناصر افراط . ممکن است 

ر ييـ  بصـورت تغ   ي؛ حتـ  )افغانستان(ن  يم امروز ي ما منطبق است با حفظ رژ      يمنافع دولت ... ميد اجازه ده  ي را نبا  ين چرخش ي ازبک ما چن   يرفقا
  )۳۶. (»افتهيشکل 

 شد يتا آنجا که سع جدا کند؛ ين افغاني، پاکستان و مجاهد هيکره تريران را از زنجيد که ايکوش ي مين مرحله دستگاه حاکم شورو    يدر ا    
اند و   دادهييها ها چه باج ي است که شوروين مسئله خود قابل بررسيا(ل شود يتبد مسئله افغانستان ياسيران به مرکز ثقل راه حل س    ياا  . ج  

 جهـات خـط     ي از برخـ   يالعاده اساس   ک عامل فوق  ي«: ميخوان  ين رابطه م  يشگفته در ا  يدر سند پ  ). اند  ب کرده ين هدف را تعق   ي ا ييبه چه بها  
 مـا   يهـا   جـه تـالش   ي نت ين امر تا حـد مهمـ      يا. ش گرفته است  ي در رابطه با افغانستان در پ      يتر  را موضع سازنده  يران است، که اخ   يژه ا ي و يمش
 در مسـکو و  ي رفسـنجان يهاشـم .  ايگاربـاچف و آقـا  . س. ان م يـ همانگونـه کـه مـذاکرات م      . ران است ي و ا  يرامون تحول روابط شورو   يپ

م يرا در تنظـ   ) افغانستان (ي کنون يم جمهور يشوند که شرکت رژ     يک م ين نقطه نزد  يان به ا  يرانيدهد، ا   ين مذاکرات در تهران نشان م     يآخر
د در  يـ  با �ده  ي پوشـ  ياهـ   له کانـال  ي از جملـه بوسـ     �به شـکل مناسـب      . ابديد ادامه   يران با ي ا يکار هدفمند بر رو   ... ها قبول کنند    مسئله افغان 

 يريشـه البتـه موضـعگ   ين انديـ  مسئله افغانستان به سمت تهران کشانده شـود؛ ا ياسيج شود که مرکز ثقل راه حل س       ين نظر ترو  يغات ما ا  يتبل
  )۳۷. (»طلبد يران را مين اي نويارانه رهبريهش
اهللا در افغانسـتان اعتـراف کـرده و           نمايی دولـت نجيـب    دور  های سياسی و نظامی سرانجام هيأت حاکمه شوروی به بی           عليرغم همه تالش     

کـه  » راه خروج از وضعيت پيش آمده در افغانسـتان        «اين چرخش در کنفرانسی زير عنوان        .ناگزير به تغيير سياست خود در اين کشور شد        
، ي از وزارت خارجه شورو    ينن کنفرانس عبارت بودند از کارشناسا     يشرکت کنندگان در ا   . در مسکو برگزار گرديد، بروشنی آشکار شد      

تـه  ي کمي علـوم اجتمـاع  يش، آکـادم . ک.  حيتـه مرکـز  ي جنـب کم  علـوم ي آکادميتويها، انست ر وزارتخانهيکا گ ب، وزارت دفاع، سا   
تـه  ي خطـاب بـه کم  ي از گفتگوهـا در سـند  يجمع بست. ش. ک.  حيته مرکزي کمياست ملي و شعبه س يالملل  نيش، شعبه ب  . ک.  ح يمرکز
کش، يدئولوژيـ  ا ي از بـرج ادعاهـا     يت شـورو  يـ رغم فرود آمـدن حاکم    ي عل دهد که   ين سند نشان م   يا. ش درج شده است   . ک.  ح يمرکز

 ين بـار بجـا    ي نخسـت  ين کنفرانس بـرا   ينجاست که در ا   يجالب ا . ن کشور در قبال افغانستان است     يک ا ي مانده منافع استراتژ   يآنچه ثابت باق  
شـود، بخـاطر      ي مـ  يانه ابراز نگران  ي م ياي در آس  ي جار يانده شده است و اگر هم نسبت به روندها        سخن ر » هيمنافع روس «از  » يمنافع شورو «

ها در مـورد      ييکاي با آمر  ي حل مشترک    راه يها در جستجو    ن منافع روس  يبر اساس هم  . ه است ي منافع روس  ين روندها برا  يز بودن ا  يدآميتهد
و » ضـدانقالب «نـرو   ياز.  نداشـته باشـد    يا  ه موضـع خصـمانه    يد کـه نسـبت بروسـ      ياير ب  در افغانستان سر کا    يدند دولت يافغانستان بوده و کوش   

 کـار آوردن    يت شـناخته شـدند و نقشـه رو        يافته و برسـم   ير نام   ييتغ» رين مسلح سازش ناپذ   يمخالف«ها بمثابه      روس ياز سو » راهزنان مسلح «
  :کنم ين سند مهم جلب مي ازاييها را به بخش ير توجه خواننده گراميدر ز. رار گرفت در دستور کار قي ائتالفيدولت
 ي خـود را بـه کرسـ       ي آن را ندارد که برتـر      يين متخاصم توانا  يک از طرف  يچي بوجود آمده که ه    يبيت پات عج  يک وضع يدر افغانستان      «

 حفـظ   ي شـورو  ي ماد -ين و ف  يک را تنها با کمک نظام     ي استراتژ يها و خطوط ارتباط      مهم، فرودگاه  يتواند شهرها   يم حاکم م  يرژ. بنشاند
ه يـ کنتـرل خـود و پا   ندارد که منطقـه تحـت   ييرويدولت افغانستان چنان ن. گردد يافزون دشوارتر م  ما بطور دم يها برا   ن کمک يکند، که ا  
  .ش را گسترش بخشدي خوياجتماع
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 يکا، پاکستان و عربستان سـعود     ي آمر االت متحد يع و مداوم ا   ي وس يها  ز توان آن را ندارد که با وجود کمک        ين حال طرف مقابل ن    يدر ع    
، کـه از اعتمـاد بخـش        يم فعلـ  ي صرف بسمت رژ   يريگ   جهت ييدورنما  ين حال اکثر کارشناسان بر ب     يدر ع ... اهللا را ساقط کند     بيم نج يرژ
ا يـ " يميوسـتان قـد   د"د که مسئله بر سر پشت کردن بـه          ين رابطه خاطرنشان گرد   يدر ا . د کردند يبهره است، تأک    ي از مردم افغانستان ب    يمهم
ش يک دولـت باثبـات و بـا گـرا    يـ ات يـ  اسـت کـه در جهـت ح       ي منافع ما ضرور   يريبا درنظرگ . ستيان شرکت ما در مسئله افغانستان ن      يپا

  ...دوستانه در برابر ما در افغانستان تالش شود
 بنـا  ي سـنت يگيهـا و همسـا   ه اصول حقوق خلـق يپا شود و بر     يي زدا يدئولوژيمان نسبت به افغانستان ا      استيد س ير، با ي بطور اجتناب ناپذ   -   

  .گردد
االت متحـد   يـ  ا يد مطابق با کـنش برازنـده از سـو         يشود، با   ي م يباني پشت ي و ماد  ياسي س -ياهللا از لحاظ اخالق     بيم نج يکه از رژ  ي در حال  -   
  . انساندوستانه کرديها کمکش ين حال افزاي و در عيک نظاميک شروع به کاهش تکنينده نزدي، در آيبند کا بصورت مرحلهيآمر

 خصـلت   يدر اصل دارا  وع اوضاع کشور را در کنترل ندارد و         ماهللا در مج    بي از کارشناسان خاطرنشان کردند که حکومت نج       ياري بس -   
فـاء  يا در افغانسـتان نقـش       يک دولـت تفـاهم ملـ      يـ جاد  يفه ما عبارتست از آنکه، در ا      يوظ]. ن سطور است  يد از نگارنده ا   يتأک [ است يموقت
  .ميکن
ن يده است که در مورد برخوردمان با مخـالف        ين نظر را مطرح کردند که زمان آن رس        ي ا ييکنندگان در گردهما    ن رابطه شرکت  ي در هم  -   

  ...ميت بشناسي برسمياسي سي واقعيرويک نيم و آن را بعنوان ي کنيشيبازاند" شاوريائتالف پ"ر و يمسلح سازش ناپذ
ز يـ و ن) ي اسـالم ييادگرايـ ات بنيـ د حيـ ژه تجديبـو (ان دارند يانه جري مياي که در آسييست ما در افغانستان، روندهاايد که سيد گرد ي   تأک

  )۳۸. (»رديد در نظر بگيه را بايمنافع روس
  
  ان سخنيپا   
 خـاک افغانسـتان را      ،ني سـنگ  ي و شکست معنـو    ي و مال  يها با تحمل تلفات جان      يشورو.  افغانستان بر همه آشکار است     يسرانجام تراژد    

آمريکا، انگلـيس   »  بزرگ يباز«جه  ينت.  مختلف درگرفت  يها و باندها    ان قوم يترک کردند، دولت افغانستان سقوط کرد و جنگ قدرت م         
ک ي منـافع اسـتراتژ  ي جبهـه قربـان  يدوست در دو سو هني آرمانخواه و ميهزاران افغان.  سوخته استيني ماندن سرزم  ي بجا يو اتحاد شورو  

 تمام عمـر  يا برا يشوند    و می ر کاشته بودند، پرپر شده      ي که دو طرف درگ    ييها  ني توسط م  يهزاران کودک افغان  .  بزرگ شدند  يها قدرت
 يياي مافيها وند با دستهيره شده که در پ ي بر افغانستان چ   ي طوالن ي مدت ي مانند طالبان برا   ي ضدبشر يها  گروه. اند  دهياز سالمت محروم گرد   

 يني ناخواسـته در سـرزم  يگـر هـزاران جـوان شـهروند شـورو       ي د ياز سـو  . د مواد مخدر بدل کردند    يشور را به کارگاه تول    ن ک ي ا يالملل  نيب
  .اند العضو شده ا ناقصيب بخاک افتاده و يغر
مـورد   در   -هـا   هـا و آمريکـايی       انگليسـی  يهـا و هـم از سـو          روس ي هـم از سـو     � يشتري نه چندان دور اسناد ب     يا  ندهيد است که در آ    ي   ام

  .ک مسئله افغانستان روشن گرددي تاريايافغانستان منتشر شود تا زوا
  

  ها سيها و پانو    منبع
 Pierre Allan: ؛ ناشـران ۸، شـماره  ي؛ مطالعـات راهبـرد  »)۱۹۷۸ -۱۹۸۹( در رابطه با جنگ افغانستان ي شوروياسناد سر« -۱

 Albert ،)اريسردسـت ( دانشـگاه ژنـو   Liestal، Dieter Kläyس کتابخانه افغان در ي رئPaul Buchererپروفسور دانشگاه ژنو، 

A. Stahlخ،ي پروفسور دانشگاه زور Jürg Stüssi-Lauterburg در برن؛ انتشاراتيخي و خدمات تاريس کتابخانه نظاميرئ : 

Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 1995, ISBN 3728122076   
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هـا تنهـا بـه       سي شـدن پـانو    ي از طـوالن   يري جلوگ ير برا يدر ز .  است ي و ترجمه آنها بزبان آلمان     يروسشه سندها بزبان    ين کتاب شامل کل   يا
  .شود يشگفته رجوع داده ميشماره صفحه در کتاب پ

  ۴۰۹س ص ي همانجا، پانو -۲
 ۱۵-۱۳ همانجا، ص ص  -۳

 ۱۷ همانجا، ص  -۴

 ۶۵ همانجا، ص  -۵

 ۱۰۹ همانجا، ص  -۶

 ۳۱ همانجا، ص  -۷

 ۵۳ همانجا، ص  -۸

 ۹۵ همانجا، ص  -۹

 ۳۱همانجا، ص  -۱۰

 ۳۱همانجا، ص  -۱۱

 ۹۱همانجا، ص  -۱۲

 ۱۰۹همانجا، ص  -۱۳

 ۱۳۵همانجا، ص  -۱۴

 ۱۵۵همانجا، ص  -۱۵

 ۲۵۳همانجا، ص  -۱۶

 ۱۶۳همانجا، ص  -۱۷

 ۱۶۳همانجا، ص  -۱۸

 ۳۷۷همانجا، ص  -۱۹

 ۱۸۳همانجا، ص  -۲۰

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷همانجا، از ص  -۲۱

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷همانجا، از ص  -۲۲

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷همانجا، از ص  -۲۳

 ۳۱همانجا، از ص  -۲۴

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷انجا، از ص هم -۲۵

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷همانجا، از ص  -۲۶

 ۲ -۱۸، سند ۲۶۷همانجا، از ص  -۲۷

 ۳۸۳همانجا، ص  -۲۸

 ۳۸۳همانجا، ص  -۲۹

 ۴۰۹همانجا، ص  -۳۰

 ۴۰۹همانجا، ص  -۳۱
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 ۴۲۷همانجا، ص  -۳۲

 ۴۳۹همانجا، ص  -۳۳

 ۴۴۵همانجا، ص  -۳۴

 ۵۰۹همانجا، ص  -۳۵

 ۶۹۳همانجا، ص  -۳۶

 ۷۰۱همانجا، ص  -۳۷

  ۷۳۳همانجا، ص  -۳۸
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