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ما همه  مسایل را  با جزیات آن  که  درقبل  هرگز پیرامون  بهر صورت:جورج شولتز

 آن به این وضاخت بحث نکرده بودیم توضیح دادیم  ویا به هیچ  صورت  به همچو نتیجه
گیری نا یل نیامده بودیم  ؛ نا یل آمد یم  یعنی  که روی همرفته به نفع  آن کا ر کردیم  با 

ود یا  کمی پیچیده ومغلق بانگوال و کمومذاکره ما  با توجه به مشکالت  وجود یکه  بحث
                          .         بود ؛  اما سرانجام  به این توافق رسید یم  که فرصت های همکاری  بین ما وجود دارد

به بحث و مداقه نیز ق  ت مربوط به ایران وعرا ط موضوعا ما هردو  همچنان  به ارتبا
من میتوانم عالقمند باشم تا ازشما درمورد حساب وکتاب ویا موضوع مربوط  –پرداختیم 

ستا ن  به افغا نستا ن چیزی بشنوم چونکه ما از اعالم نظر وطرح های شما درمورد افغا ن
استقبال میکنیم  وطوری می اند یشیم  که  اوضاع در حا ل حاضر  کمی امیدوار کننده به 

رات پیرامون نظرمی آید وبه این صورت ما  مشتقا نه درا نتظا ر برگذاری دوردوم مذاک
ه میکنیم  که حرکت چونکه ما با بصیرت تمام  مشاهد. ژینوا هستیم اوضاع  افغانستان در

یزه  نتیجه مطلوب گزهمچوحرکت واناوماخواهان آن هستیم  که وجود دارد د دراین فراین
                                                                                                      .بدست آوریم 

طبعی  است  که طرف ما  خواهان  ضمانت های بویژه  در این  ودرعین حال  کامالا     



رابطه است من دیروزمیخواستم که دراین مورد کمی روشنی بیاندازم ویا درمورد چیزی 
ن عالقمند  ولی بهرصورت اکنون م. بدانم  که این موضوع را چگونه با ید ارزیا بی کرد

                نوم  که از چه قرار است درا ین مورد بد ا نم ویا بشهستم  که نظر شما را 
چونکه میخواهم صحبت کنم مربط به خاورمیانه موضوعات  موردکه درمیخواهم نمن     

           .                                                                                                  ور میانه سفر  کنم  که دراین نزدیکی ها به خا

در قد م نخست  یک  ایده طبعی کلی   در مورد  نقش  :  میخا یل سرگیویچ گربا چف 
وتالش بخاطر حل پرابلمها  « اتحاد جماهیرشوروی وایاالت متحده امریکا»کشورهای ما 

واختالفات نظر در منطقه باید  طوری باشد  که ما باید  به جهانیان  نمونه ای از صداقت 
ا ریهای متقا بل پیرامون مسا یل مطروحه بدون درجان زدن یکد یگر علماا خودرا درهمک

تحقق وعمالا نشان دهیم ، اگر ما بتوانیم  که همچو همکاریهای متقابل را  پیرامون مسایل 
دهیم ودربین هم حسن نیت داشته باشیم در آنصورت ممکن ا ست امید وار شویم   که این 

فع همه کشورهای  درگیر درمنا زعه  بوجه  احسن حل  درگیری ها  با درنظرداشت  منا
.                                                                                                              وفصل خواهد شد

 .                                                                                                                            من با نظر شما موافقم   : جورج شولتز

ه تش نبا ا  درد ناک   گره های  ت ما به سرعت وبه شد: میخا یل سرگیویچ گربا چف
ل نی  نتوانیم  ش   ن ممکن است  که  به آسا درجهابرخوردهای دیگری را  نا شی از شده 

ن میسازم   نشا طر جهت  خا من این را  ازاین  برداریم  و  ازبین ویا با ز کنیم ویا کامالا 
یل واقعی ما به ارتباط حل مشکالت موجود   س میکنم که شما درراستای تما چونکه احسا

که شما همچو  بردا شت ویا  وشاید ی دارید ه گرش منفی خود  استادگبه حفظ وابقا یک ن
نگرش  منفی را  از مد ت های  طوالنی  داشته باشید وهنوز که  تا   هنوز است  تال ش 
دارید که این نگرش منفی خودرا ا نکشاف وتوسعه دهید  ، اما طوریکه  ما  فکر میکنیم  

ده ا ست  ؛ مثل  قبل  که این مشکل  از کانال ویا از چینل  شورای امنیت ملی  بروز  کر
آنها فکر میکنند  که اتحاد جماهیر شوروی  امروز وفردا  به  حیث  یک  ابرقدرت  باقی 
خواهد ماند ؛ وایاالت متحده امریکا  ناگذ یر  با این قدرت پر توان  برخورد  خواهد کرد 

لذا اگر .  چونکه به نظر آنها درهمه جاها  گناه وتقصیر از اتحاد جماهیر شوروی  است 
نزد شما چنین نظر ویا تصور وجود داشته باشد  مشکل به  نظر  می آید  که همکاری ها 

                        .                                                                                                                   بین ما وشما  درجهت حل پرابلم ها توسعه وانکشاف یا بد
ی را میتوان از آن بدست آورد  واین یک واقیعت است  وآن آیا یک نتیجه کامالا  متفاوت   

وی ما وشما  وجود خواهیم داشت  ومن این موضوع  ن هرد اینکه در هرجا ودرهر مکا
یگویم  شما گفته ام  واکنون هم  برای شما وبرای همه وعموم مردم م ربه را  بیش از یکبا

ودر جستجوی     بی ما به ساده گی  درتوصل ودر دستیا وشما درهرجای هستیم  ، اگر ما
بی به  تنبه وتحرک در امر راهیا  باعث ل منافع  خود هستیم  وچنین برخورد  خود  د تعا

این فلسفه ای  ما است  ؛ تاثیر گذارخواهد بود  حل پرابلم هامد آن در پیای میشود که نتایج
 واوضاع منطقه  مهم وضروری  پنداشته میشود  واینکه واین خود برای درک از شرایط 

که  خاص تفسیر وترجمه میشود  موضوع مربوط به آن استاین موضوع چگونه بشکل 
                                                           . ن  نستا فغا ط مسله ا بخصوص به ارتبا  ه کس ویا چه کسانی  آنرا تفسیر میکند که چ

ما اینجا به واشنگتن آمده ایم  وبرای بار اول  شمارا  از طرح پالن  اقدامات خود مطلع   



هیم  واز شما دعوت بعمل می آوریم  که  میسازیم  ویا برای شما  در مورد آن اگاهی مید
دشوار هموار می سازد  با ما همکاری  درتحقق این طرح ما که راه را برای حل معضله 

موقف شما دراین راستا واقف شده ایم  که ؛ وما ازنظریات وازید و یا مشترکاا فعا لیت نما
نیروهای   خروج و ژنیوا هستید   منتظر آغاز مذاکراتا در واقیعت امرهر چه فوری شم
انه  که این موضوع  در گره نمی زنید ؛ متاسف به تشکیل دولت ایتالفی از افغانستان  مارا

بحث ماحین حضوردرواشنگتن موردبحث جدی قرار نگرفت ودراین مورد کدام  اجندای 
نهم  ما فکر میکنیم  که  آ ولی با. مشخصی را برای راه یا بی موضوع به بحث نگرفتیم 

ن  باهم کار مشترک  نستا ت کنونی افغا ن  میتوانند  پیرامون  موضوعا یا کشورهای ما
به درگیریها درمنطقه  به  ن را به ارتباط  برخورد ه ای از کارکردگی ها ماموننمایند  ون

.                                                                                                                   جها نیا ن نشا ن داد 
یم   ید خود خواستم که باالی شما  فشار واردنما وجد ما دراعالمیه تدارک دیده  تازه        
                                                                                                     .اا  بحرکت بیفتید ما مشترک را دراین سمت وسو  بحرکت آوریم  که بعداا شما با وشما

توصیه ای  را  ؟  که شما این توصیه های خودرا رد میکنید تاداف اکنون چه اتفاقی  اما    
که افغانستان  میخواهیم ید وآن اینکه اگرماکردمیرها بما گوشزد وزمزمه  رها با که شما با

به حیث یک کشور مستقل وغیر منسلک وغیر وابسته باقی بماند  وبرای  افغان ها  حق 
ود  تصمیم گیرند که چه نوع حکومتی ی بین خلوگ افغان دیا  آنها  دریک  داده شود  که
پسند   یزی ناخواهد بود  ویا دراین مورد چه چ بدی آن درکجا  پسرمی آورند  را روی کا

که دراین مورد همه وقته   ویا شما نبود یدنیستید  شما   ین ویا غیر قابل قبول است ؟ آیا ا
.                                                                                        طوطی وار صحبت میکردید؟

ما گفته ایم که هردوی ما وشما  دارای توانایی های  تاثیر گذار  بروضیعت  هستیم در     
انه تمام موانع  ومحدودیت ها را از سر راه صورتیکه بعد از امضای توافق ژنیوا  صادق

ه میکنیم  واین مشکل خواهد خود برچینیم  وما این وضع را درحال حاضر  کامالا مشاهد
ازآنها    هریک  ود  کهناجوانمردانه  بنمایم  ، با دوستان خمعامله بود  که با دوستان خود 

ند کرد چونکه یک موضوع شان فکر خواهقبل ازهمه درمورد خود ودرمورد آینده کشور
.                                                                                        کامالا طبعی است 

شیم  ؛ شما از ما  نقش  داشته با   این مشکل  میتوانیم  درحل  اما به نظر میرسد که ما   
افغانستان  تعین کنیم  حاالنکه ما این میخواهید  که ما تاریخ خروج نیروهای خودرا از 

                                                                                               . کار را انجام داده ایم  وراه باز است
ید دور  مذاکرات با  من ازآنچه که شما فرمودید استقبال میکنم وامید وارم  که دور آینده  

آنرا  میگویند کسوقتیکه همه   ،این یک برخوردواقعی میتواند باشدته بکه ال اخرین باشد
با ید انجا م دهند ولی ما نمیتوا نیم که به دهل  وسرنای وآهنگ دلخواه اینطرف وآنطرف  

م بسیار مهموضوع برای اتحاد جماهیر شوروی  این.برقصیم ( اختالف) دراین درگیری 
چونکه  یم  نه نما رقص احمقابرای خوش نگهه کردن ویا خوشی کسی است وما نمیتوانیم 

همه چیزهمسان  وهم مانند  غیرممکن ا ست  ونمیتوان  د ید  که  چه کسی بقد رکافی بر 
اعصاب خود تسلط داردویا چه کسی چشم سفید وگستاخ است ومن از ذکر این  کلمه نمی 

محضاا به ارتباط خروج نیروهای  اتحاد ترسم که نه گویم  وآن اینکه این همه سروصدها 
                               .                                                                                           شوروی از افغانستان  به جزاز هما ن  تبلیغا ت لجام گسیخته چیزی دیگری نیست



گویم ما از بیانیه شما استقبال میکنیم  وما اینرا می پسند یم  ما اینطور نمی  :جی شولتز 
ومن به جدی بودن وتما یل بیش ازحد شما به ارتباط موضوع  باور دارم حتی که  اعتقاد 
من  ازیک سال ونیم  پیش بود  هنگامیکه  ادوارد شوارد نازی به بار اول  این موضوع 

                                                                                                             .را بمن اعالم کرد
 ویا با تاکید خاطر دا به شما اطمینان دهم مجداهم میخومن  : چف یل سرگیویچ گربا میخا

 ز  نیت  آنرا نداریم که افغانستان را  بخاطر تجاوز و یورش خودگنشان سازم  که ما هر
وی نه درقبل رم  به تخته ای خیز  درآوریم  این نیت را  اتحاد جماهیر شورگبه آب های 

امه  ژنیوا به بلکه ما از شما میخواهیم  که باید  برای امضای توافقنداشت ونه هم اکنون  
مه که در آن  موافقتناارتباط افغانستان تا حدی  که میسراست  تسهالت  را فراهم سا زید  

قی  وبی طرف با  وغیر منسلک یک کشور مستقل   ن بعنوان نستا فغا ود که اتسجیل  ش
تی خودرا لن به میل خود سیستم دو ن حق داده شود  که خودشا نستا ند  وبه مردم افغا بما

ن بغرض  نستا معضله کنونی افغا وفصل حل   درجهتبا ید  طرف  وتعین کنند وما هرد
.                                                                                       یم  تشریک مساعی نماصا د قا نه  یری از خونریزی گجلو

      .                                                                                                                            من موافقم    :چی شولتز

وضاع شرق  رمورد اد ه بودید کهست نمود درخوا شما : میخایل سرگیویچ گرباچف
                                                                                             . یران وعراق میخواهید چیزی بگوید ا نه وبخصوص درمورد میا

نم  وآن  صحبت خود چند کلمه را به سمع شما برسااجازه دهید که در آغاز :جی شولتز
گفتم    ادوارد شواردنازیمورد  دیروز با این  درینکه  من همه چیزی های ضروری را ا

یم را اکنون نمی بینم  ، نگرانی من درمورد ماهیت  تکرار دوباره آن گفته ها وضرورت
مذاکرات در ژنیوا  ن است که ما به دنبال  نستا مه  پیرامون افغا فقتنا ساختاری  متن موا

هستیم  که مذاکرات بخوبی پیش رود ومن نقطه نظری را که  درمورد گفته ام  آنرا تغیر 
تغیر نداده ام من در واشنگتن به ارتباط  مشکالت تشکیل  دولت  نمیدهم ویا نظریه خودرا

                                .                                                                                                                            ایتالفی  افغانستان چیزی که الزم بود  گفته  بودم 

این دولت ایتالفی  نه در مسکو  ونه هم در واشنگتن   :   میخا یل سرگیویچ گربا چف
.                                                      تشکیل خواهدشد چونکه این وظیفه ما نیست که شکل دولت ایتالفی را مایان دیکته کنیم 

.                                                                                        ونه هم در پا کستا ن  :جی شولتز 

بخصوص نه در پاکستان  ؛ چونکه اینجا  اکنون در بین      :میخا یل سرگیویچ گربا چف 
افغان ها ارتباطات تامین شده است که ما آنرا قبالا نمی دانستیم  ، همه چیز اتفاق می افتد  

نیاز آنرا  آینده رخ خواهد داد چیزی نه فهمیم ؛ وماتی که درشاید ماوشما در اکثر اتفاقاکه 
.                                                           سرنوشت افغانستان جا زنیمتعین  منحصر بفرد  درنیز نداریم که خودرا بعنوان استادان 

جه که گفته ام در گفته های خود محدودیت آورم  خوب ؛ من آماده هستم  آن:  جی شولتز
.                                                                                    که  درروند درگیری های عراق و ایران  تغیری اوریم  یید بیا :وباید گفت  

به ریس جمهور بگوید  که ما امیدوار هستیم  که   لطفاا   :میخایل سرگیویچ گرباچف 
                                                                  . در مورد  مسله افغانستان  با طرف امریکا  در توافق باهم کار کنیم 

فت راه فکر میکنیم  که بغرض  دریا ی کنونی درایران وعراقیری ها گما  در مورد در
با ید عنا صر جد ید با هم  همکار از طرف کشورهای ما تعین شوند ودر ن مشکل حل ای



عنی که  راه بیرون رفت ملل متحد  باهم تشریک مساعی کنند  یات رهنمودی منشورچوک
ارزش دهیم  که  این نوع   باید  به این موضوعوحل وفصل این درگیری را دریابند و ما 

چشم آنداز آینده در شورای امنیت ملل متحد مهم خواهد برخورد بخودی خود از نقطه نظر
.                                                                          بدون احسا س ترس ادامه یا بدبود  که چنین همکاریها 

که  ما آماده هستیم  که در مرحله ای بعدی  با شما  دراینمورد  کا رکنیم ؛  ولی  آنچه     
قا بل نگرانی ا ست این است  که گرایش های گریز  در مرکز  شورای امنیت  ملل متحد 
اکنون مشاهده میشود وشما نیز که همین اکنون  ریس این شورا هستید  از این رو  درقدم 
نخست  تالش های شما ضروری دانسته میشود   وما هردو نبا ید این فرصت را به هد ر 

شما  به حیث ریس ا ین شورا همین اکنون اجرای  وظیفه می نما ید ازدست دهیم ازاینکه 
                                                                             . این بر شما است که  نباید وقت را ازد ست داد

                                           .  ما میخواهیم که دراین راستا  موقفی بدست آوریم : جی شولتز 
.                                                                                من دراینمورد شما را کمک می نمایم  : میخایل سرگیویچ گرباچف 

به  ارتباط این مشکل یک رویکرد  نسبتاا جد ید را مورد بحث  یروز دما  : جی شولتز
تحریم اجبا ری سالح  وتحویلدهی  سالح را به یک  :  ومداقه قراردایم؛ وا آن اینکه  اوالا 

کشوری که  به قرارها وقطعنا مه ها ومصوبا ت  شورای امنیت ملل متحد  وقع نگذاشته 
رت از   دیگردرارتباط  بر تحریم سالح عبا است با ید عملی کرد ودرعین زمان دوچیزی

ینصورت  فاصله   ید به اجرا درآید  که درا تسلیحات  است که باتعین دقیق تاریخ تحریم 
تا  تاریخ  برگزاری رای دهی  درشورای  امنیت  با ید با انتظار بین این تاریخ تعین شده 

روز ( 03)که این مد ت زمان تا ثیر گذاری از نحوه  برخورد مد نظر باشد فرض میکنم 
دبیر کل سازمان ملل   وافزون برآن دراین راستا  پیشنهادی باید صورت گیرد  که. باشد 

موضوع بگونه   به این  را  برگزیند  که  کننده متحد  یک گروپ خاصی کاری  مذاکره 
که د یروز بمن  گفت     زی نا  ادوارد شواردبهر صورت  اقای . خاصی  برخورد کنند

دبیر کل  سازما ن ملل متحد  مسولیت های اضا فی دیگری نیز  دارد  از اینرو مطلوب 
است  که تصویرکلی را با عنا صر برگزیده شده جد ید  برای تقویه مذاکرات محول کرد                                     

به اینصورت    که. وبه اینصورت این خالیگاه را توسط همین عناصر مذاکره کننده پرکرد
ر   کا  با تشریک مساعی  میتوانند.این عناصر  دریک دوره  زمانی مشخص  با پیگیری 

منیت  گذارش دهند  تاکه  کنند وصورت کارکردگی های خودرا  درهر زمان  به شورای ا
آنها بتوانند  تاریخ تعین  گرددنپیشرفت های چندی رونما  اگرموضوع مطروحه درمورد 
.                                                    که  قطعنامه از قبل مشخص شده  تحقق نه یافته به تعویق اندازند شده را  تا

ست  طرتحقق موضوع مورد نظر این نماینده ها  باید ابزارمشخصی ازنفوذ بد پس بخا   
                                              .آمد  داشته باشند ؛ این ایده  جدید  درجریان بحث ومذاکره  دربین ما  بوجود

مورد بحث  قرار خواهیم داد که   ن را دات  تا ما پیشنها:میخایل سرگیویچ  گربا چف 
دراین زمینه چنین ایده ویا نظربرای ما تازه است ؛ ما آماده ایم که در این راستا  بخا طر  
یا فتن راه حل این مشکل با شما کا رمشترک نمایم  ولی من از شما میخواهم  که مطا لب  

                                                                                                                                           :             آ تی را  به ریس جمهور  پیشکش وتقد یم نما یید 
نظر ما  این موضوع  بصورت استثنا یی  بسیار مهم است  که نباید اجازه داد که که از   

که یک وضیعت  ؛ رشد کند ویا که گذاشته شود بد  گسترش یاتالف دامن این درگیری واخ



ی  کشورها  ری از ت  شا مل  بسیا ودرنهایت امر این اختالفارا موجب  گردد درامتیک 
.                                                                                              دیگر شود

است  که تمام مراحل وروند را پس الزم  ان میکند  ؛ر  نگر بسیارا  چنین چشم آنداز ما  
در این  م  بررسی کرد وضروری پنداشته میشود  که  قت تما ط این مشکل  به د درارتبا

نیز باید نگران بود  که   مل کرد   والبته که در عین زمان طع  وپیگر ع بخش  بطور قا
.      بطور مستقیم  بدست نمی آید  یم آن تالش مینما به نتیجه  از آنچه که  ما در تقابل

.                                                                                                          بلی ما اینرا فهمید یم :   جی  شولتز

اهش حضور سربازان کبمن بگوید که آیا شما درمورد: میخایل سرگیویچ گربا چف
گاهی فکر کرده اید ؟  آیا شما  تصور آن را  دارید  که در این راستا  خود درخلیچ فارس 

نشا نه ای ازضعف شما  مبنی  می  کرده اید که چنین قد؛ یا فکردست به کدام اقدامی بزنید
( بحیره ) خود تان  با گذاشتن  چند ناوهشما بتوانید ماموریت های تان را قبل  از  براینکه

                                                                                                                                                                                   نخواهد بود .  حل وفصل کنید

جام  میدهیم  ِ یک  ماموریت  دایمی  است ما موریتی را که ما دراینجا ان :  جی شولتز
وما این ماموریت را  با موفقیت  انجام میدهیم  وما  در مد ت زمان نه چند ا ن  طوالنی    

( ناوه)حضور نیروهای نظا می خودرا در خلیچ فارس کاهش دادیم  وتوام با آن دوکشتی 
ومیزان  حضور نظامیا ن  خودرا نیز از خلیچ فارس بیرون آورد یم  که درنتیجه در رقم

کاهش حضور نیروهای نظامی ما ما  درخلیچ فارس  تغیر بوجود آمده است  ولی باوجود 
          .یش میرود واجرا میشودپدرخلیچ  ماموریت ما کما فی السابق به وجه احسن  به 

ماموریت یشبرد پوآنطوریکه ما باخود محاسبه کرده ایم همین تعداد نیروهای ما برای      
وما تمایل نداریم که درآنجا کشتی های بیشتر خودرا مستقر سازیم  .فی وبسنده است  ما کا

درصورتیکه با همین تعدا  نظامیان ومنابع بشری خود درپیشبرد ماموریت  خود به کدام 
                                                      .                                                                      مشکل مواجهه نشویم

ادوارد  هنگامیکه  -(C.Powell)سی پاول { مشاور امنیت ملی ایاالت متحده امریکا }    
اشاره  نموده  آنطوریکه من  به آن قبالا   کردروز گذشته این مسله را مطرح شواردنازی 

بودم ؛ حضور واستقرارقو ت های ما در خلیچ فارس در طول شش ماه اخیر  نیاز مندی 
مارا به جابجا سازی دوکشتی جنگی اضافی  نشان داد که ما این جابجای دوکشتی خودرا 

 های ترانسپورتی پترهلیکوکارسازی کردیم  (minesweeper)ل ین پا ماکشتی از طریق 
نبود صرف برای فعالیتهای تریلری آز آ نها کار گرفته  ید تهدبرای  ارمگدیوکشتی های 

الزم به یاد آوری است  وآ ن اینکه  ما رقم حضور نظامیان خودرادرخلیچ فارس . میشد
را در خود می بینیم  که   توانای  این  وما  با چشم آنداز بروضیعت منطقه تنظیم میکنیم

                                                                                                                                .حضور نظامیان خودرا در آینده  با درنظرداشت شرایط ووضع منطقه عیا ر کنیم 

موضوع با ید یکه من فهمیدم  این است که ماخوب آنطور:میخا یل سرگیویچ گربا چف
دراجندای  پیرامون  آن  بحثر ط ایران را بخا و درگیری ها واختالفات موجود درعراق 

.                                                                                                     مذاکره وبحث خود قرار دهیم 

.                                                                   ما توافق کردیم که دراین مورد به بحث ومذاکره ادامه میدهیم :  ردنازیادوارد شوا

نما ینده  ایران نیز  میخواهد که درموضوع  بحث :   میخا یل سرگیو یچ گربا چف



                                                                         .       مربوط به افغا نستا ن نیز حضور داشته باشد 

  بخاطر  حضور نماینده ایران بر که بعضی هاما این را کامال درک میکنیم : جی شولتز
طوریکه من دیروز دراینمورد   صحبت .  تاکید میورزندورمیا نه  درخاله معا د توازن و
                                         .                                                                                                                            کردم 

موضوعات افغانستان این کامالا درست است  به ارتباط :  میخا یل سرگیویچ گربا چف
.                                                                                  در تالش آن است  که درافغانستان یک  دولت افراطی  تشکیل شود  نوآن اینکه ایرا

 !                                                                                                                            نه تنها  در افغانستان  :  ادوارد شوارد نازی 

به نظرمن ، ایرانیان به این موضوع  اعتراض نخواهند کرد که اگر دولت : جی شولتز
                                                                               (.    خنده )های بنیا دی در مسکو وواشنگتن نیز تشکیل شود 

که آنها به ندرت  بخاطر نند اند  ن وهما همساهمه اینها:میخا یل  سرگیویچ گربا چف 
درا  با پیشنهادات  شما   این امیدواری  دوعا میکنند ؛ اکنون درمورد خاورمیانه  ؛ ما خو

، افزون برآن  همه اعراب را  که شما آشنا ساختیم(  Jack F Matlok)از طریق  سفیر 
با این  پیشنها د  بسوی  خود با ز گردانیده اید آنها درواقع  این پیشنها درا  برای ما  نیز  

           .                                                                                          برگردانیده اند
بعمل می آورم  گرچه  هنوز    لاز روند همکاریهای که آغاز شده  است استقبالذا من      

.                                 در راه یابی حل این معضله مزمن خاورمیانه اقدامات کمی کند وضعیف به نظر می آید
پس ما دراینصورت منتظر شما  هستیم  تا  که شما متقاعد شو ید  که  این مشکل  بد ون 

وفصل  گردد خوشبختا نه که دراینمورد     مشا رکت  اتحاد جماهیر شوروی  نمیتواند  حل
                                                                     .                                                                                                                            زمینه های  عام همکا ری  بین ما  نیزوجود دارد

ما طرفدار یک حل  کامل وجامع معضله خاور میانه هستیم  که در این راه حل  باید        
باشد  و آن اینکه اسرایل باید منافع تمام عرب ها  از جمله از فلسطینی ها نیز باید مدنظر 

       .کندن را به آنها مسترد  سرمین های فلسطین خارج شود وتمام سرزمین ها ی شااز

درگیری های خاورمیانته  دیده  ین برخورد  دیگر هیچ راه حل  اینلبته بجز ازا که ا      
نمیشود وچانس موفقیت در اینجا ناممکن است وآن اینکه کسی از منافع مردم چشم پوشی 

ما بادرنظر داشت تذاکرات فوق پیشنهاد شمارا مورد بحث قرار میدهیم ونباید انکار   .کند
هردوی ما    مالا مشهود است  ولی ین موارد  کا ا تفاوت های چندی بین ما وشما در کرد

رف های درگیر فع  ط ون درنظرداشت  منا این را میدانیم که حل معضله شرق میانه  بد
                                                                                                               .پوشی  شود  ناممکن است  ونباید به ارتبا ط آن چشم

وفهمی که از پیشنهاد شما  بدست می آید چنین است که این پیشنهاد در راستای  با درک  
ه این پیشنهاد علیرغم حل پرابلم شرق میانه  قابل انتقاد  است  واکثراا چنین فکر میکنند  ک

بچشم میخورد ولی با آنهم   پیشنهادی است  که  انعطاف  پذیریآنکه درآن  بعضی نکات 
  بگونه مستقیم دنبال میکند را همان  سیاست کهنه ای  جدا سا زی  ومعامله منفصل سازی

مورد پیگیری میانه سیاستی که از طرف تعداد کمی ازاشتراک کنندگان در کنفرانس خاور
قرار گرفت ودرحالیکه اکثریت اشتراک کنند گان این پیشنهادرا   بشکل مستقیم   انعکاس  

ن   قطعنامه های سازماینی ها ومغا یر یک موضع منفی  در رابطه به حل معضله فلسط
ملل متحد دانستند  وازاینکه چرا  آنرا یک موضع منفی تلقی میکنند  دلیل آن روشن است  

بخاطر   مستقیم   بصورت  که  از تالش  است  امر نوعی  اقیعتد درو که این پیشنها



پرابلم را سبک وسنگین میکند   اوردنررود درکنا درغزه وتضعیف تتدریجی و سرکوب 
مجموع  میبود   پس اگر مضمون ومحتوی این پیشنهاد بخاطر حل وفصل کل معضله در 

                                                                                                 .   وت است درآنصورت قابل فهم بود  ودرغیر آن موضوع  کامالا متفا 
تی با مشارکت   ما کمیته مقد یشنهاد کردیم که کار رابایدپهمانطور که شما میدانید  ما     

موضوعات  میتوانند  در مورد   متحد که  سازمان ملل امنیت   نمایندگان دایمی  شورای
که به نظر ما    شروع کنیم    ومذاکره کنند صحبت  زیربط چند جانبه  و دوجانبه  بینهم 

 . این  یک رویکرد  کامالا روشن وطبعی  است 
 

                                                                                                   

                        ****                                                                                     
 

          با ظبط وریکارد  گفتگوی میخا یل سرگیویچ گرباچف    

 «الیساندروناتا »لیا ایتا  کمونیست  جنرال سکرتر حزب   

(Alessandro Nata)   (3899)مارچ  سا ل( 28)مورخ                                                                                             

                                            .«رونوشت»                        

 ( CWIHP)برای   وفبنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط  اناتولی چرنی:  منبع
                                                                  گاری گولد نبرگ  وترجمه توسط                     

موافقتنامه های    ، امضا ی با توجه به مسله افغا نستا ن :  میخایل سرگیویچ گرباچف 
کستان  تا حدی   ژنیو  میتواند  که درروند خطا ها وغلطی های  ایاالت متحده امریکا وپا

تا مین صلح    وانند  ما نعتننها  با این تقصیر وگناهان خود  موا نعی را بوجود آورد که آ
که هییت نی آنچنا  بهرصورت ما بخاطر تامین صلح  به مبارزه خود  ادامه میدهیم . شوند

که اتحاد جماهیر شوروی  میتواند  :  نما یند گی ما به  هییت نما یند گی پا کستا ن   گفتند 
داریم  که   قصد  نه  طعا ما قا زی کند ،  را با خود یی درین  مورد نقش  عملی  به تنها

ایجاد با برخورد سیاسیی  بخاطر حل مشکل موجود  ن  نستا افغارا دراطراف  وضیعتی 
     .                                                                                                                            یم کن
 ادوارد درنشست ن  نستا افغاین مسله  آیا ا (انتون روبی) رهبر حزب کمونیست ایتالیا } 

وچشم آنداز بحث  در  پریل  مطرح شده است ؟ درتایخ نهم ماه ا شولتز  اب  شوارد نازی
                                                    امسا ل  چه خواهد بود؟   می رد  این موضوع در نشست اجالس سران  در ماه .مو

متحده   ایاالت ا فغا نستا ن با جا نب  یا مسله و موضوع :  میخایل سرگیویچ گرباچف
تحت بحث ومد ا قه قرار واشنگتن  م  از حتی هنگام  بازدیدر ین با ل  چند امریکا  تا حا

گرفته است؛ آنها یعنی مقا ما ت واشنگتن ازما میخواهند که ما باید تاریخ خروج نظامیان 
حاالنکه  ما  این  تاریخ  خروج  سربازان ما ن ر ا از , خودرا از افغا نستا ن تعین  کنیم 



متحده امریکا   که ایاالت  ه ایم وواشنگتن دراین راستا  تعهد نموده  افغا نستان   تعین کرد
امریکایی ها از  مد تها ی  طواللنی  .ان  کمک های خودر  توقف میدهد به شورشیان افغ

افغا نستا ن   که صحبت کردن  به ارتباط تشکیل دولت ایتالفی ند  اصرار می ورزیداکیداا 
اهیر شوروی در افغا نستا ن غیر ممکن است ؛ ما در صورت حضور نیروهای اتحاد جم

این دید گاه آنها را  نیز پذ یرفتیم ؛ اما امریکایی ها ناگها نی  درا ین مورد تغیر سیا ست 
کردند  وگفتند  این دولت ایتالفی  باید  قبل از خروج نیروهای نظامی اتحاد  شوروی  از 

که آنها مجبور به بازگشت  به موقیعت   این درست است. افغا نستا ن  ایجاد وتشکیل شود
وآن اینکه   نشا ن داده ایم  ویا موقف  قبلی خود شد ند  ؛ ولی  ما آماده گی خودرا از قبل

که  نستا ن  فغا از ا  ما میخواهیم که یک قسمت ویا یک تعداد از نیروهای نظامی خودرا
باز هم  امریکا یی ها    وجود آن ولی با. زیم خارج سا قبالا آ نها را مستقر نموده بود یم 

درتمویل کمک ها « تقارن»به ایجاد یک مانع دیگر دست بکار شده اند  واین مانع  یعنی 
از (به دولت افغانستان وبه مخا لفین دولت افغا نستا ن )ویا توقف کمک ها به هردوطرف

اما ما دراینمورد   به مقا ما ت  –( توسط امریکا واتحاد جماهیر شوروی ) هردو طرف 
که کمکهای ما  برای  دولت افغا نستا ن  بر اسا س  معاهدات  بلند مد ت  :واشنگتن گفیم 

طرف ما  از همان چیزی است  که   دصورت میگیرد  اما تقاضای  که آنها از ما نمودن
ن  کستا به  پاتی خودرا   می وتسلیحا میخواهد  که کمک های  نظاایاالت متحده امریکا 

این چیزی است ایاالت متحده امریکا  در اینمورد مانور  ویا بازی های  . زد قف  سا متو
؛ اما ما  قویاا  تصمیم گرفته ایم  که   تکتیکی وستراتیژیکی نظامی را بکا ر می اندازد 

دراین راستا کار کنیم  تاکه  بطور جدی  به یک توافق  سیاسی  دست یا بیم وموضوع 
.                                                                         ا مشکل  را  سرانجام حل وفصل نمایم وی

اینجا درامریکا نیروهای وجود دارند که مطلقاا عالقمند  ماندن نیروهای  :  السا ندرو نا تا
                                                          .              نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغا نستا ن هستند  

ما ا ینرا کامالا میدا نیم  اما  در تعداد از کشورهای دیگر   : میخایل سرگیویچ گرباچف
وج در اینمورد  دالیل متعددی  نیز وجود دارد  ویکی هم از این دالیل  هما نا عد م  خر

افغا نستا ن است حتی که چنین کسانی با دالیل جماهیر شوروی از نیروهای نظامی اتحاد
که نمی  خواهند  نظامیان ( بخصوص دوستان اتحاد شوروی)چندی در افریقا نیز هستند 

اتحاد جماهیر شوروی از افغانستا ن خارج شوند وچنین استدالل  میکنند  که  وقتی  شما  
فغانستان را ترک کنید  این میخواهید که نیروهای خودرا از افغا نستا ن خارج نما ید  وا

.                                                                          بدان مفهوم است  که شما ما را هم ترک میکنید 

ارند  وسخت نگران اند  دراینجا   نیروهای قابل مالحظه  ای وجود د:   الساندرو نا تا
خ قی ر   ن چه اتفا نستا فغا ااز  اتحاد جماهیر شورویمی  های نظانیرو  خروجکه بعد از
وشاید که استدال ل آنها چنین باشد  که آنها نباید بعد از خروج نیرو ها به کدام  خواهد داد

                           .                                                                                                     مشکلی مواجهه شوند 

ما درا فغا نستا ن طرفدار  تشکیل ویا بوجود آمدن  یک : میخایل سرگیویچ گرباچف 
رژیم کمونیستی نیستیم  ما میخواهیم  که روابط خوب همسا یگی  خودرا با ا فغا نستا ن 

ت کیلومتر  سرحد داریم  واکنون  ضرور( 2022)حفظ نما یم یعنی با کشوری که به آن 
آن دیده میشود ویا وقت آن رسیده است  که خود افغان ها  به ارتباط  جامعه وکشور خود  



خودشان به تحلیل  وتجزیه  همه جانبه بپردازند  واین کامالا روشن است  از اینکه  این 
آنها  زمام قدرت دولتی  را درافغانستان بدست   گرفتند (  3899)قدرت ها  که در سال 

وچنین فکر کردند   ضیعت  کشور خود  مرتکب اشتباهات شد ید ی شد نددر ارزیابی  و
که آنها میتوانند با این جست وخیزو با زیرپا کردن مراحل چندی کشورشان را به سرعت 
وبد ون گذ شت از پله های تکاملی  ازهر جهت انکشاف دهند ویک کشور پیشرفته را به 

 این است؟  که تما م  نیروهای  قومی  درپس سوال  عمده درحا ل  حا ضر   میان اورند
ا فغا نستا ن میخواهند  که کشور شا ن را بخاطر فراهم آوری   وضع اقتصادی خوب با 

ولی ما   بهبود بخشند   سی وبا مد نظر گرفتن پلورالیسم  سیا  مساعی  بین هم  تشریک
منجر به چه (   3899)اکنون می بینیم  که اشتباهات نظری  رفقای افغانی ما  درسا ل 

رویداد های شد  ویاکه چه اشتباهات سیاسی را درقبال داشت  وازهم برازنده تر  تقویه 
                                                                       .                                                             کیش بلند باالی  شخصیت انقالبی 

من نیز نمیخواهم دراینمورد .من نمخواهم که به بحث وجدل برگردم  :    الساند رو ناتا
سوالی را مطرح کنم اما شما نقطه نظرمن را میدانید  وآن اینکه استقرار نیروهای نظامی 

یری بود  یک اشتباه جبران ناپذ(  3898)غا نستا ن  در سال اتحاد جماهیر شوروی در اف
جماهیر  نی اتحاد رهبری کنو که رهبری قبلی اتحاد جماهیر شوروی مرتکب آن شد  اما 

را درپیش گرفته است  که آن عبارت از سیاست آشتی ملی  در شوروی  سیاست درستی 
.                                                                                                                      افغانستا ن میباشد  افغانستان وخروج نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از

من میخواهم از نتیجه مطلوبی که با شما دراین  : میخایل  سرگیویچ گرباچف 

که به همچو گفت ی ام نومتم  هار نمایمبدست آوردم  رضایت عمیق خودرا  اظمکالمات 
لطفاا  سالم   –وگو ها در آینده  نیز  با روحیه ای  حسن اعتماد  واحترام متقابل  بپردازیم 

رگران ایتالیا  برسانید  ومن به قول خود ابه کرا  به کمونیست های ایتالیایی  وواحترام  م
.                                                                          کامالا ایستادگی دارم که از ایتالیا در این نزدیکی ها بازدید بعمل آورم 

من موفقیت ؛ تشکر واقعی از شما که باهم این مکالمه را انجام دادیم  با:  الساندرو ناتا
را در    شوروی تحاد جماهیر  یگر رهبران  ا سرگیویچ گرباچف ود یل  شما رفیق میخا

.                                                                       سیا ست پروسترویکا شما  میخواهم  ق ی پیشروی ودراجرا وانطبا کارها

------------------------------------------------                                                                                                                   
ادامه دارد                                                                                                             
   قسمت هفتم                               


