چهل سالگي تهاجم شوروي به افغانستان به روايت
اسناد آرشيو امنيت ملي آمريكا

ياسين رسولی روزنامه نگار


 ۴٧دقيقه پيش

متن "درباره وضعيت در ا )افغاسنتان(" طرح اعزام نيروهای شوروی به افغانستان که در  ١٢دسامبر تهيه شد و تا  ٢٦دسامبر
 ١٩٧٩امضا شد .دستخط چرنينکو است که پسان به رهبری شوروی رسيد" .پرونده خاص" در باﻻ سمت راست ،جلسه به رياست
لئونيد برژنف ،و امضا به ترتيب از چپ به راست :آندروپوف ،رئيس کیجیبی ،استينوف ،وزير دفاع ،گروميکو ،وزير خارجه،
سولسوف ،گريشين ،چرنينکو و تيخانوف اعضای بيروی سياسی.

چهل سال پيش در  ٢٧دسامبر  ٦) ١٩٧٩جدی  (١٣٥٨پس از آن که کماندوهای آلفا شوروی،
حفيظ ﷲ امين ،نخست وزير وقت افغانستان را در قصر تاج بيگ مسموم کردند و کشتند ،نيروهای
شوروی افغانستان را اشغال کردند.

مردم کابل خبر کشته شدن امين را با صدای ببرک کارمل از راديو شنيدند که امين را "فاشيست و
جاسوس سیآیای" ناميد.
پيام کارمل بار نخست از طريق راديوی تاجيکستان از قبل ضبط و پخش شد .ببرک کارمل همراه با
اسلم وطنجار ،گﻼبزوی ،اسدﷲ سروری ،عبدالوکيل و نجيب ﷲ از شاخه پرچم "حزب دموکراتيک
خلق افغانستان"نيز همراه با نيروهای شوروی از تبعيد به کابل بازگشتند و حکومت جديد را در دست
گرفتند.
اسناد آرشيوی امنيت ملی آمريکا نشان میدهد که ترس "حلقه محدود" در بيرو )دفتر( سياسی شوروی
وقت به رهبری لئونيد برژنف از تغيير جهت حفيظ ﷲ امين به سمت غرب سبب فراهم شدن حمله
شوروی و اشغال افغانستان شد .اما در واشنگتن تهاجم شوروی به افغانستان به عنوان توسعه طلبی به
سمت جنوب برای رسيدن به آبهای گرم توصيف شد.

اسناد افغانستان در آرشيف روابط خارجی آمريکا

در سندی ،برژينسکی در  ٤اکتبر  ١٩٧٩به سايروس ونس ،وزير خارجه وقت آمريکا نوشته :اعزام
شمار زياد نيروهای شوروی به افغانستان "چشمانداز دخالت متحول" احساس میشود بنابراين بايد
موضوع افغانستان مرتبا مورد توجه افکار عمومی واقع شود و کشورهای متحد ما در منطقه نيز در
جريان قرار بگيرند.
اسناد بيروی سياسی شوروی وقت نشان میدهد که شوروی در حمله به افغانستان در موضع "تهاجمی"
آن گونه که در واشنگتن برداشت شد ،نبود.
اما در آمريکا ،زبيگينو برژينسکی ،مشاور امنيت ملی جيمی کارتر برداشت و تحليل متفاوتی از اشغال
افغانستان ارايه میکرد .با ورود نيروهای ارتش سرخ ،افغانستان يکشبه در اولويت سياست خارجی
روسای جمهور آمريکا جيمی کارتر و رونالد ريگان قرار گرفت.
اشغال افغانستان نمونهای است که دو ابرقدرت شوروی و آمريکا در اوج جنگ سرد ،ترس از نيت و
فعاليتهای پنهانی همديگر را جايگزين تحليل واقعی از رفتارهای همديگر کردند و واکنش نشان دادند.

برزينسکی )راست( مشاور امنيت ملی جيمی کارتر )وسط( ،رئيس جمهور آمريکا در زمان تهاجم شوروی به افغانستان بود



برژينسكی؛ چه چيزی در تاريخ مهمتر است؟ وجود طالبان يا فروپاشی شوروی؟

يک سال پيش از تهاجم شوروی به افغانستان در جنوری/ژانويه  ١٩٧٩انقﻼب اسﻼمی در ايران به
پيروزی رسيده بود .شوروی نگران تکرار تجربه مصر در افغانستان شد .چرخش حفيظ ﷲ امين به

سمت غرب مانند چرخش ناگهانی انور سادات در سال  ١٩٧٢بود که منجر به اخراج هزاران مشاور
شوروی از مصر شد و مصر به دومين کشور دريافت کننده کمکهای آمريکا پس از اسرائيل تبديل
گرديد.
اسناد بحثهای داخلی بيروی سياسی شوروی در ماه مارچ  ١٩٧٩نشان میدهد که کرملين
درخواستهای مکرر حمايت نظامی شوروی از افغانستان از جمله نيروهای حمايتی شوروی را رد
کرده بود.
در  ١٤سپتامبر همان سال ،حفيظ ﷲ امين به طور ناگهانی به خاطر اختﻼفات داخلی نور محمد ترهکی
را در ارگ کابل کشت و قدرت را به دست گرفت .از ترهکی مانند لنين افغانستان ستايش میشد ،يکشبه
از صحنه سياسی افغانستان غايب شد .يک هفته پيشتر از سفر به هاوانا و مسکو و ديدار گرم با لئونيد
برژنف بازگشته بود.


اختﻼف ترهﮐی و امين بر سر چه بود؟

اسناد بيروی سياسی شوروی نشان میدهد که در ماه اکتبر يک تغيير ناگهانی در رويکرد رهبری
شوروی نسبت به افغانستان رخ داد .دو حادثه در ماه اکتبر زنگ خطر را برای مسکو به صدا درآورد؛
کشته شدن ترهکی و ديدار حفيظ ﷲ امين با آرچر بلود ،ديپلمات آمريکايی در کابل در  ٢٧اکتبر.

نور محمد ترهکی )نفر وسط( يک هفته پيش از کشته شدنش با لئونيد برژنف )راست( ،رهبر شوروی و آندره گروميکو )چپ( وزير
خارجه شوروی در مسکو ديدار کرده بود

چرا امين متهم به جاسوسی آمريکا شد؟
بلود آخرين ديپلمات آمريکايی بود که با امين ديدار کرد .پيشتر از او ،امين در اوايل اکتبر به بروس
آمستاز ،شارژدافر آمريکا در کابل اظهار تمايل به معرفی و پذيرش سفير تازه آمريکا در افغانستان
کرد .از آنجايی که ماموريت آمستاز ختم شده بود ،وزارت خارجه آمريکا آرچر بلود را از دهلی به
کابل فرستاد تا با امين ديدار کند.
آمستاز در چند مورد در ضيافتهای ديپلماتيک در سال  ١٩٧٩امين را از نزديک ديده بود .در گزارش
به واشنگتن آمستاز نوشت که گفتگوی او با امين فقط حدود  ١٥دقيقه را در بر گرفته است .آمستاز در
گزارشهايش به واشنگتن ،خلقیها را "يک دسته کژدم که همديگر را تا مرگ نيش میزنند" توصيف
کرده است.
بلود در گزارشی در  ٢٨اکتبر به واشنگتن از جزئيات مﻼقاتش با حفيظ ﷲ امين گزارش داده است.
بلود نوشته که در صبح روز  ٢٧اکتبر  ٤٠دقيقه با حفيظ ﷲ امين مﻼقات داشته ،امين در اين مﻼقات
برای بهبود روابط با آمريکا صحبت کرد اما "گامهای خاصی" نيز از طرف آمريکا پيشنهاد نکرد و
تقاضای "مساعدتهای" آمريکا -هرچند اندک باشد -را داشت.
بلود تسلط امين به انگليسی را "خيلی خوب" و قابل فهم و او را "مشتاق" در اين ديدار توصيف کرده
است .امين گفت حکومت را از اظهارات علنی ضد آمريکايی بازداشته ،و اميدوار است که دو کشور
"منافع مشترک" بيابند .به عقيده بلود امين با رفتار و بيان نرم خيلی خوب "ماسکی بر چهره بیرحم و
خشن" خويش زده است.
بلود درباره موانع کمکهای آمريکا از جمله به روشن شدن مسئوليت کشته شدن دابس ،سفير آمريکا
در کابل اشاره کرده است .آدلف دابس ،سفير آمريکا در کابل در  ١٤فبروری/فوريه  ١٩٧٩در ماجرای
گروگانگيری در هتل کابل ميان نيروهای امنيتی افغانستان و گروگان گيران کشته شد.

آرچر بلود ،آخرين ديپلمات آمريکايی که با امين ديدار کرد



چهل سال گذشت؛ سفير آمريکا در ﮐابل چگونه ربوده و ﮐشته شد؟

ارزيابی بلود اين بوده که بنا به هر دليلی امين درصدد بهبود روابط با آمريکاست .اما او فکر نمیکند
که امين "در واقعيت ،در آينده نزديک انتظار بهبود روابط و دريافت کمکهای آمريکا" را داشته باشد.
حفيظ ﷲ امين محصل دوره دکتری از دانشگاه کلمبيا در نيوريورک بود.

روز تهاجم شوروی به افغانستان؛ در واشنگتن چه گذشت؟
روز  ٢٧دسامبر که آمستاز چندين گزارش مفصل از کابل به واشنگتن روان کرده ،گويا هنوز از تغيير
رژيم خبر نداشته ،از تحرکات شديد نيروهای هوايی شوروی در حد  ٢٠٠هواپيما و هزاران سرباز
نوشته و گفته حاﻻ به عقيده مردم ،اين نيروها "بقای رژيم منفور امين" را تضمين میکنند .از يک
فروشنده افغان نقل میکند که "حاﻻ افغانستان تبديل به چکسلواکی دوم میشود ".تا اين زمان ،اطﻼعات
شارژدافر سفارت آمريکا در کابل فقط در اين حد بوده که از اين به بعد نيروهای شوروی در کنار

نيروهای دولتی با شورشيان )مجاهدين( میجنگند .و او در يادداشت ديگری ،سياست تازه آمريکا نسبت
به افغانستان را توصيه میکند و اعزام سربازان شوروی را "چندمنظوره" میداند.
در عصر  ٢٧اکتبر ،جيمی کارتر در جلسه ای در کاخ سفيد با حضور ژنراﻻن وزارت دفاع ،سايروس
ونس ،وزيرخارجه ،زيبيگنيو برژينسکی ،مشاور امنيت ملی و استنسفيلد ترنر ،رئيس سيا و معاون
رئيس جمهور درباره اوضاع افعانستان و منطقه به تفصيل بحث و نتيجهگيری میکنند.
جلسه با اين جمله آدميرال/دريادار ترنر رئيس سيا آغاز شد که "تا اين لحظه قصد و نيت کامل تحرکات
مسکو در افغانستان را نمیدانيم .میدانيم که ببرک کارمل پرچمی سفير در پراگ بود .سربازان شوروی
وارد درگيری شدند".
برژينسکی می پرسد" :راديو افغانستان در بيرون از کابل پخش می شود؟" ترنر جواب
می دهد":نمی دانيم" .معاون رئيس جمهور می پرسد" :دقيقا حاﻻ چه تعداد سرباز شوروی آنجا هستند؟"
ترنر جواب میدهد" :حدود  ١٠هزار ،شمار دقيق را نمی دانيم".
ترنر از احتمال تغيير امين نيز صحبت می کند.

قصر داراﻻمان در کابل زمانی مرکز فرماندهی نيروهای شوروی در افغانستان محسوب میشد

در همين جلسه ،ترنر از عمليات تحت پوشش سازمان سيا برای شکل دادن به يک "تيم عمليات روانی"
در واشنگتن خبر میدهد که مواد اخبار تحت پوشش در افغانستان را تهيه کنند" :تاسيس يک راديو در

ماه نوامبر در پاکستان که امين نيز از آن شکايت داشته و  ١۵٠مقاله برای نشر در نشريات بينالمللی
را تهيه کرديم .با سعودیها صحبت کرديم که برای تامين مالی با پاکستان برای تهيه جنگافزارها
همکاری کند".
سايروس ونس هم اصرار داشت که در اين زمان موضوع افغانستان در سازمان ملل طرح نشود و به
جای آن بر موضوع آزادی گروگانهای آمريکايی در ايران تمرکز شود.

"درباره وضعيت در ا )افغانستان("
در هشتم دسامبر ،آندروپوف همراه با استينوف و آندره گروميکو ،وزير خارجه وقت شوروی در محفل
محدود در دفتر شخصی برژنف موسوم به "بيروی کوچک سياسی" ،تصميم نهايی اعزام سپاه چهلم
ارتش سرخ به افغانستان را گرفتند.
در اسناد بحثهای بيروی سياسی شوروی فرستادن اين نيروها به افغانستان به مثابه "تمهيدات" ياد شده
است و عبارت "قطعات محدود نيروهای اتحاد شوروی" ديده نمیشود.
حکومت ببرک کارمل در کابل و شوروی در بيانيههای رسمی از عبارت "قطعات محدود نيروهای
شوروی" تا پايان خروج نيروها در سال  ١٩٨٩به تکرار استفاده میکردند.
آناتولی دوبرنين که سالها به عنوان سفير شوروی در واشنگتن خدمت کرده بود ،از روی اسنادی که
در آرشيو رياست جمهوری روسيه ديده است میگويد" :در جلسه هشتم دسامبر يوری آندروپوف ،رئيس
کاگب و مارشال استينوف ،وزير دفاع از خطراتی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی و امکان نصب
موشکهای ميانبرد آمريکا در افغانستان به سمت اهداف استراتژيک در قزاقستان و سيبری و مناطق
ديگر ياد کرد".
در  ١٢دسامبر اين گروه کوچک پيشنويس طرح حمله به افغانستان را به دستخط چرنينکو ،که حتی
تايپيست کرملين نديد -را در بيروی سياسی آوردند .کسانی که در جلسه حضور داشتند بدون بحث جدی
فقط فرمان را امضا کردند تا روز  ٢٦دسامبر که در متن ديده میشود .عنوان طرح "درباره وضعيت
در ا )افغانستان(" است .نام الکسی کاسيگين بدون امضايش ديده میشود) .گفته شده بود که کاسيگين،
نخستوزير وقت شوروی در زمان جلسه در بيمارستان بوده .کاسيگين مخالفت خود را با حمله به
افغانستان در مارچ/مارس  ١٩٧٩و در تماس تلفنی با نور محمد ترهکی نيز ابراز داشته بود.

در اين طرح که مورد تصويب بيروی سياسی قرار گرفت آمده" :تصويب ،ارزيابی و تمهيداتی که
توسط آندروپوف ،استينوف و گروميکو در نظر گرفته شده و اعطای صﻼحيت به آنها برای اجراات"
و در بند دوم ارايه گزارش اجراات به بيروی سياسی توسط اين سه نفر آمده است.

سربازان روس در افغانستان

تهاجم به افغانستان طرح آندروپوف بود
بنا به اسناد بحثهای بيروی سياسی ،اشغال افغانستان طرح يوری آندروپوف ،رئيس سازمان استخبارات
شوروی )کاگب/کیجیبی( بود .در مدت حکومت کوتاه سهو نيم ماهه امين ،بوريس اوانوف ،جنرال
کیجیبی ارشدترين مقام روسی مطلع از تحوﻻت افغانستان در کابل ،نفوذ شوروی در افغانستان را
رو به کاهش ديده و خواهان دخالت نظامی شوروی برای تغيير حکومت در کابل شده بود.
آندروپوف طرح دخالت نظامی در افغانستان را در مارچ/مارس  ١٩٧٩نيز پيشنهاد کرده بود که با
مخالفت بيروی سياسی مواجه شده بود.
اسناد بيروی سياسی نشان میدهد که کرملين به ديدار امين با ديپلمات آمريکايی به شدت مشکوک شده
بود.
آناتولی دوبرنين که سالها به عنوان سفير شوروی در واشنگتن خدمت کرده در يک آرشيو کرملين از
متن سخنان آندروپوف نقل میکند :آندروپوف ،در اين جلسه حفيظ ﷲ امين را مسبب نابسامانی سياسی

در حکومت و در ارتش افغانستان دانسته و گفته بود" :اطﻼعاتی که به ما درباره فعاليتهای پشت پرده
امين رسيده ،به معنای تغيير جهت او به غرب بايد باشد"، ".او ارتباط با شارژدافر آمريکا را از ما
مخفی نگه داشته ".و "سران قبايل را به دوری جستن از شوروی و اتخاذ موضع بیطرفی تشويق کرده
است".
اسناد نشان میدهد که ديميتری استينوف ،وزير دفاع شوروی وقت دراوايل دسامبر با آندروپوف برای
حمله به افغانستان و اعزام يک نيروی  ٧٥تا  ٨٠هزار نفری موافق شد .رئيس ستاد ارتش شوروی
مخالف فرستادن اين شمار زياد نيروها به افغانستان بود.
در سند ديگری آمده که استينوف در  ١٠دسامبر جنرال نيکﻼی اگرکوف ،رئيس ستاد ارتش شوروی
را احضار و دستور اعزام  ٧٥تا  ٨٠هزار نيرو به افغانستان را به او داد .جنرال اگرکوف مخالفت
کرد و آن را "بیدقتی" خوانده و نسبت به پيامدهای آن هشدار داده و سعی داشت تصميم را تغيير دهد
اما استينوف با ناراحتی به او پاسخ داده که "میخواهی بيروی سياسی را درس بدهی؟ تو فقط وظيفه
اجرای دستورات را برعهده داری".

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-50911052
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