
سند اجتماع استخباراتیپیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی:

یا

سرطان تا کودتای ثوروکودتاھای بعدی...)26(داستان کودتاھا درافغانستان: از کودتای 

برگردان:خلیل

9-سمتق

مستندات شوروی راجع بھ پالن اشغال

، بھ 1979میدھند کھ عملیات نظامی انجام گرفتھ در ماه دسمبر بایگانی ھای شوروی کھ در سالیان اخیر برمال شده اند نشان 
دست کم نھ ماه قبل آغاز بھ شکل گیری حیث بخشی از رد عمل(پاسخ) مسکو در برابر تمرد عساکر ارتش افغان درھرات،

برابر مارچ، کھ اختصاصآ برای سنجش عکس العمل ھا در17رو آغاز شده در وسیع پلیت بیاجالسدر یککرده بود.
این اجالس (بریژنیف درروی سیاسی و و نائب رئیس جلسھشده بود، کریلینکو عضو ارشد بیتدویروضعیت افغانستان

128داشتاشارهبھ "پیشنھاداتی کھ تکمیل شده و اینک پیشروی شماست."حضور نداشت) ضمن اظھارات آغازینش

کھ استفاده از نیروھای جنگی شوروی در افغانستان شامل این لست(پیشنھادت) بود. ندمباحثات بعدی بطور واضح نشان داد

اشاره نمودند، (درجنگ افغانستان)بعد از آن کھ چندین عضو بیروی سیاسی در مورد احتمال استفاده از واحدھای رزمی
تھیھ می شدند. او گفت کھ یک گزینھ زماندر آن باید اوستینوف وزیر دفاع بھ تشریح اقدامات غیر مترقبھ ای پرداخت کھ 

در روزیست کھ ھدایت داده می افغانستان ام ھوائی وھنگ تفنگدارموتوریزه برای رفتن بھ-105آماده سازی فرقھ خواھان 
قر شدند، آنھا آماده می شوند، درصورت شود. دو فرقھ پیاده بھ ساحات سرحدی فرستاده می شوند. ھمین کھ در آنجا مست

حال آماده نمودن یک پالن بدیل بودند کھ دند. اوستینوف گفت کھ نظامیان دررف سھ روز وارد افغانستان گرظلزوم، تا
"، کھ توپخانھ موتردارام -5"فرقھ -برطبق آن فرقھ ھای پیاده بتوانند فورآ وارد افغانستان شوند. دو فرقھ ای کھ او نام برد

ام موتردار" کھ - 68تفنگ دارموتوریزه گارد در کشکھ نام برده، و "فرقھ ام -5آن بھ حیث فرقھ استخبارات ایاالت متحده  از
عین دو فرقھ ای بودند - ند ام تفنگدار موتردار در ترمز شناختھ می شد- 108از سوی استخبارات ایاالت متحده بھ حیث فرقھ 

شان را آغاز اط رات انتخابی احتیاحضاحالی رد یابی کرد کھ بھ تمرینات و درکھ استخبارات ایاالت متحده چند روز بعد 
129. بطور متفرق دامھ داشتتا وقتی کھ واحد ھا در ماه دسمبر وارد افغانستان شدندو ، کردند

یوستینوف وزیر دفاع وقت شوروی(تزیینی)

نیروی گفتگو، اوستینوف اظھار داشت کھ فرقھ سومالس وسیع بیروی سیاسی برای بحث واجیک عین دردو روز بعد 
حین اشغال بسیج شده بود و در ود. این فرقھ سومی، درحقیقت، درزمینی نیز" در ناحیھ نظامی آسیای مرکزی" آماده شده ب

ام تفنگدار موتوریزه -210توسط تحلیل گران ایاالت متحده بھ نام فرقھ (حدود یک ماه بعد بداخل افغانستان رفت. این فرقھ
ظامی آسیای کھ بخشی از ناحیھ نمستقر بودشورویھایجمھوریی ازتاجیکستان، یکھشناسائی شده بود) در شھر دوشنب

130. مرکزی را تشکیل میداد



درگیرساختن نیروھای رزمی در افغانستان درطی اولین روز این میتینگ وسیع بیروی سیاسی ھمچون یک سؤال 
ن اجالس اندری گرومیکو وزیر خارجھ تآکید کرد کھ، با درنظرداشت کمک بھ رژیم یدر اوایل ا131مدنظرگرفتھ شده بود. 

کابل: 

می توانیم افغانستان را از دست (نھ) م کھ... در تحت ھیچ شرایطی ما یواساسی پیش برموضوعدرنظرداشت این مابایست با
اگر کنون افغانستان را از دست بدھیم و این سال ما با افغانستان درصلح و دوستی زیستھ ایم. و60بدھیم. تا کنون برای 

132خواھد شد. (ما)، این کار منجر بھ یک شکست سخت برای سیاست خارجیتبدیل گرددکشور علیھ اتحاد شوروی 

یوری اندروپوف رییس وقت کی جی بی (تزیینی)

گفت عامھ برای وارد کردن نیروھای نظامی، افکارکردن آمادهبا بحث روی نیاز بھ یوری اندروپوف رئیس کی جی بی، 
با درنظرداشت اینکھ ما بھ حیث متجاوز شناختھ خواھیم شد، اما این کارعلیرغم آنست کھ ما کھ این کار بایست انجام شود"

کھنمی توانیم افغانستان را از دست بدھیم". و پسانتر در این اجالس الکسی کاسیگین صدراعظم این حرف را بھ میان کشید
با اینکھ او بھ وضوح راجع بھ شایندگی درگیرسازی عساکر شوروی، ما نباید افغانستان را از دست بدھیم." -ھمھ موافقیم"ما

باقی می ماند. "ھمچون یک چاره نھائی" بھ حیث گزینھ دو دلی نشان داد، کاسیگین بطورصریح تصدیق کرد کھ این کار
رژیم افغان برای" درخواست" نیروھای شوروی بھ بھ انتقال پیام نیازرار داد مانند گفتگوھا تاکتیک ھائی را مورد مالحظھ ق

اوستینوف خاطر نشان ساخت ھرگونھ حرکت نظامی ایکھ مسکواقدام کند.بخاطرعامھ (افکار)تره کی بخاطر تآمین حقانیت 
133گردند. بندییکجا دستھ عساکر رزمی شوروی درگیر شوند، آنان نباید با نیروھای افغان کھ اگر

شد کھ حمایت قوی برای شورشگری در ابرازھمچنان نگرانی ھای کالنی از سوی چندین شرکت کننده روی دور نمائی 
الحظھ " پیمانھ قابل مدست یازیدن بھ جنگ بامیان بنیاد گرایان اسالمی می توانند برای نیروی مداخلھ گر شوروی باعث " 

اعتماد ارتش افغان نیز مورد سؤال قرار گرفت. گرومیکو، با وجود ممانعت ستیزگرانھ میزان. علیھ مردم افغانستان گردند
ن " اینکھ دست بھ اقدامات غیر عادی زددرھمکاری با ارتش افغانتآکید کرد کھاش راجع بھ " از دست ندادن افغانستان،"

... کامآل یک موضوع متفاوتی است. اگر ارتش علیھ یک حکومت قانونی حمایت نکندازارتش" اگر،امایک چیزاست"
134حکومت باشد، و درنتیجھ علیھ نیروھای ما، پس درواقع موضوع مغلق خواھد بود." 

بالفعل بھ عھده گرفتن دخالت مستقیم نظامی رابرای راجع بھ اینکھ آیااخیراین نخستین اجالس، یک تصمیم بیروی سیاسیدر
طوریکھ .روی بدھدنیروھای مسلح افغانمثال، راجع بھ وضعیت حقیقیبطور-تصویر روشن کھ یک صبرکرد تا وقتی 

چھ چیزی را در ما خود د جنگید؟" در نتیجھ، " نخواھھاکیبا ما [عساکر مان را] بدانجا بفرستیم کرد:" اگرکریلنکو بیان
پیش آمدھای غیر مترقبھ را ادامھ برای این بین بدست خواھیم آورد؟ معھذا، بھ وزیر دفاع صالحیت داده شد تا آمادگی ھای 

بدھد کھ اوستینوف پیشنھاد کرد، بھ شمول تفویض صالحیت روشن برای بردن دو فرقھ بھ سرحدات.  

می توانند با بیشترینھ ی سایراقدامات کمکی پیش بروند کھ پیشنھاد شده اند بیروی سیاسی موافقھ کرد کھ، درعین زمان، آنھا 
برای رھبران وحتی بعضی شان راتسریع نمایند. این اقدامات شامل حمل تسلیحات (بھ استثنای سیستم ھائی کھ می تواند

یر مواد. ھمچنان توافقی )، کمک ھای اقتصادی و ذخابدست بدھدافغان بھانھ ای برای درخواست گروھھای مسلح شوروی
کھ اعتقاد وجود داشت برای آغاز کرد باید- مانند پاکستان و چین-حکوماتیدیپلماتیکی را در رابطھ بابدست آمد تا حرکات 

135د. نتآمین می نمایمساعدت شورشگران 

مثل اینکھ این اجالس در دست- درواقع- مارچ، می خوانیم18دومین اجالس بیروی سیاسی، بھ تاریخ درثبت رویداد ھای
کھ در روز روپوف،. انده بودگذشتھ گفتھ شدن ھیچ رابطھ ای بھ آنچھ کھ درروز بدوباشدبازیگرانی یک تیم کامآل متفاوت 

می توانیم افغانستان را از دست ن"در تحت ھیچ شرایطی ما با وجود بھای برچسپ دار شدن متجاوز، قبل اصرار داشت



افغانستان باتعریف لنین از شرایط انقالبی مطابقت نداشتھ، شورشگری را (وضعیت)تآکید کرد کھ بخاطری کھبدھیم،" حاال 
آمرانھ تآکید گرومیکو، کھ ادعا شده دوبار بطورنیزه شوروی سرکوب می نماید یک مخاطره ناپذیرفتنی بود.با کمک سر

قشون ھای ما تعبیھنھاد رفیق اندروپوف را برای رد کردن.... حاال گفت او" پیشاز دست داد"، (افغانستان)"نمی توانکرد
خواھد علیھ کی بقول گرومیکو، جواب بھ سؤال روز گذشتھ " [ارتش ما] بطور مکمل حمایت میکند."ستانبداخل افغان

چنان صرف ربا چیزھائی کھ ما درسالیان اخیھھمستان"، و این بدان معنی است کھ "جنگید؟" این بود کھ " علیھ مردم افغان
بھای 136." بھ اصل خود بر میگردند–کرده ایم دیگر) دیتانت، خلع سالح و خیلی چیزھائی لحاظاز(مساعی برحسب
در حالیکھ افغانستانبلندی بود کھ برای حفظ افغانستان پرداختھ می شد،خیلی حاال قضاوت می شد کھ قیمت فرستادن عساکر
نمی توانست از دست برود."و توصیف می شد کھ " تعبیرچیزییک روز قبل بھ 

با این اعتقاد راسخ توافق کردند. کسی کھ با تفصیل فرمان بردارانھاصلیت کنندگانکربرای بقیھ این اجالس، ھریک ازش
دھنده نشان موجھ ھمچون بطور(ماوقع) اجالس روز دوم را می تواند ھای روز گذشتھ آشنائی نداشتھ باشد ثبتگفتگو

تعبیر نماید. ھرچند، کریلینکو، مرتکب تعدادی از تخلفات از این تراز بودمداخلھ نظامی ایکھ ھیچ گاه مد نظر گرفتھ نھ شده
گردید. او تعھد کرد کھ: بندیھا

نظامی  بودیم. ھای یک تعداد واحدتعبیھبھ اقدامات برای چھ بسا،متمایل بھ نتیجھ گیری ای بودیم کھ ماباید وشاید،دیروز...
موضع گیری ایازھمھ مایک مسیر کامآل متفاوتی بخود گرفت، بدین معنی کھ قیقامروز... گفتگوھای اینجا بطور کامآل د

ھاست وجود ندارد.ساسی برای آنچھ کھ بکارگیری نیروھیچ احمایت کردیم کھ

صورت جلسھ روز گذشتھ اما عساکر نمی کردند".(تعبیھاندروپوف بھ سرعت تصریح کرد کھ" دیروز افغان ھا صحبت از 
صحبت میکردند، بھ شمول این داشتند راجع بھ آننیزشوروی ھا یقینآ نشان میدھد کھ افغانھا راجع بھ آن صحبت میکردند، و 

حکومت "مردم از کھ آیا آنھا بایست برتره کی فشار بیاورند تا تقاضای نیروھای شوروی را نماید.) اندروپوف گفتمسئلھ 
تعبیھشرایطی ما بھ سوی فتھ شود" درھیچ رھبرافغان نیاز دارد تا برایش گتره کی حمایت نمی کنند"، و اعالم داشت کھ

خواھیم رفت." سپس کریلینکو بھ تشریح و توصیف منش اش پرداختھ، گفت کھ" دیروز ما در نافغانستان پیش عساکر در
زینھ ھای گوناگون ما(امروز) ما موضوع را با احتیاط مورد بحث قرار داده، گمورد ارایھ کمک نظامی متفق القول بودیم، ا

137عساکر." تعبیھسوای، و شیوه ھای محتلف را بھ بررسی گرفتیم، رامد نظر گرفتھ

را، ارایھ ی از آنچھ کھ موضع گیری شوروی بوددقیق تربندیجمعمارچ)19روز بعدتر(بریژنیف یکچنان می نماید کھ
شد. بریژنیف گفت:  حاضرجلسات قبلی تصویب رسمی پیشنھاد ھای رسیده ازاجالس بیروی سیاسی برای داد، وقتی کھ او در

بریژنیف رھبر وقت شوروی(تزیینی)

من، افغانستان سربلند نموده است. بھ نظرمی باشد کھ درمنازعھ ای عساکر ما درفوریمسئلھ ی برجستھ شده شرکت 
138تآکید) .(با افزودن گردیمگرفتارجنگ درآن تا زمان برای ما مناسب نیستبیروی سیاسی بطرز درستی تصمیم گرفت کھ 

آگاھی بادرپشت درھای بستھ صورت گرفتند، احتماآل ییاجالس بیروی سیاسی، گفتگوھانخستین دوبطور واضح، بین 
تصمیم گرفت تا درکلمنعکس کردن نقطھ نظر بریژنیف. رھبری بااضافی وو معلوماتتوسط سنجش ھا و براندازھا

درصورتی کھ اطمینان حاصل شود تا . معھذا، قدم ھائی برداشتھ شد نیروھای نظامی را، دست کم برای فعآل، درگیر نھ کند
اشاره شد:  ، طوریکھ در بیانیھ اوستینوف در نزدیکی ھای اخیر اجالس آماده باشندنیروھااین تصمیم تغییر نماید 

نمود] و یک فرقھ در ناحیھ نظامی تشریح و توصیفاجالس اوایل دو فرقھ ایکھ او در[دوفرقھ در ناحیھ نظامی ترکستان 
کھ داریمعساکر، وابستھ بھ نوعیت ھنگ]4000تا 3500. ما سھ ھنگ (رجیمنت) [حدود تشکیل میدھیمآسیای مرکزی



من اینرا، فقط برای تآکید وضعیت آماده بودن مان میگویم. البتھ،مقصد) برسند.واقعآ می توانند درظرف سھ ساعت(بھ 
حد عساکر مان در افغانستان حمایت نمی کنم. من [برای] انجام تمرینات تاکتیکی در سرسوقھمانند سایر رفقایم، من از ایده 

139تیاط ھا] اجازه خواھم خواست. با افغانستان و برای تشکیل ھنگ ھا و فرقھ[احتماآل با احضار تعدادی از اح

(اوستینوف)(اسناد) از طبقھ بندی بیرون شده استخبارات ایاالت متحده از این دوران واضحآ تآئید می کنند کھ، این پیشنھاد
بھ مورد اجرا گذاشتھ شد.

را احتوا می کنند، نشان میدھند کھ (این اجالس)ماه ھای بعدیکھشوروی بھ انظار عامھ قرار داده شدهزیادی اسناد مقدار
کھ نقاط نظر رژیم افغان را برای(فرستادن) عساکر شوروی رد کرده بودند. تعداد زیادی اسنادیشوروی ھا تقاضاھای

وی سابق برمال شده اند. شواھد ازحکایت ھای راجع بھ اشغال افغان توسط افسران نظامی شورمورد مشابھ دارند نیز در
درخواست ھائی کرده بودند و اینکھ مسکو برای چندی در مورد دخیل باریز نشان میدھند کھ افغانھا چنینمنابع دیگر ن

برای دخالت بی میل بود. ھرچند، این نیز درست است کھ؛ حمایت بنیادی ایکھ مقامات شوروی اش ساختن واحدھای رزمی 
دربرابر درخواست(التماس) افغانھا خواھد بود یعکس العملاز اینکھ این کار در نھایت یک بودنظامی ارایھ دادند عبارت 

قابل فھم می شود کھ اینجاست کھ این کارکمک درجنگ با شورشگری ای کھ کمک خارجی را دریافت میداشت. ازغرض
می شدند. سایر جنبھ ھا بیرون داده بھ ھ این جنبھ تصمیم گیری شوروی راجع بھ افغانستان نسبت راجع باسناد بیشتر داشتند 
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با تغییر یک عده سربازان شوروی
کھ در قطعھ الفا شرکت داشتند(تزیینی)لباس

تین واحدی کھ سخافغانستان نام می برد با ناستقرار خاص یک واحد رزمی درنخستین سند شناختھ شده شوروی کھ از
شناسائی شد. یک 1979گردان ھوائی در بگرام در ماه جوالی استخبارات ایاالت متحده رد یابی کرده بود ھمخوانی دارد:

مربوط بھ کمیسیون خاص بیروی سیاسی راجع بھ افغانستان(متشکل از گرومیکو وزیر1979جون 28گزارش مؤرخ 
بوریس پاناماریف رئیس شعبھ روابط بین المللی کمیتھ و خارجھ، اندروپوف رئیس کی جی بی، اوستینوف وزیر دفاع، 

ین توصیھ حاکی بود در بگرام توصیھ کرد. ارازی، استقرار یک گردان ھوائی برای حفاظت واحدھای ھوائی شورویمرک
ید برای این استقرار در یک باید تغییر قیافھ داده شوند. تا یکھ عساکرحین مصروفیت درحفظ و مراقبت طیارات و خدمت

141جلسھ بیروی سیاسی در روز دیگر داده شد. 

، با تغییر قیافھ اعزام فوری یک گروپ خاص کی جی بی بھ کابلازبود عبارت عین ھمین سندتوصیھ دیگر درھمچنان
، سند پیشنھاد می نمود کھ" یک كمتریننھوليآخرینو. "ارت، "برای دفاع از سفارت شورویمانند پرسنل خدماتی سف

[بیشترمشخص نھ " بعد از آن کھ آمادگی ھاسپتسناز)حد نظامی استخباراتی " (یک واGRUستاد عمومیگروپ خاص



"وخامت شدید گونھ با ھرGRUآغاز ماه آگست بھ بگرم فرستاده شود. قرار بود تا این گروپ شده بود]تکمیل شدند" در
پنھان کاری و علیرغم نھاد ھای بخصوص و مھم حکومتی سرو کار داشتھ باشد". از وضعیت برای تآمین امنیت و دفاع 

این گروپ ھای،موجودیتدقیق تباری(خاستگاه)ساختارسرشماری وتعیینمشکالت درتوام با ، و اجازه دادنھاقیافھیرتغی
از نگاه اجمالی یک قدم ابتدائی درآنچھ بودالبتھ آنچھ کھ بیشتر آشکارمی شد عبارت142.ندنماندمکشوفنا خاص بیشتر

نیروھای خاص توی افغانستان. در واحدھای رزمی و-ھنگ-حددرمعموال -رخنھ کردن ھای کوچک یک پروسھ جاری
می توان موضع سوق الجیشی نامید. فراھم کردند کھ دراصطالح علم نظامی راآنچھاخاتمھ، این واحدھ

 ------
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