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   م ۴/١٠/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 ين و آخرين قسمتهمدنزاپ
  

در همه از نظر عملياتی و اوپراتيفی  نظامی، کارشناسان وزارت دفاع و ستردرستيزقوای مسلح يتسرمشاور
 از  خارج در ها گيریاشارات زيادی در مورد تماس. ندقرار داشت» ر.ک«گروه حيطۀ توجه ضد استخباراتی 

با  صميمیبرقراری روابط نزديک و  و تالش های افغانان برای  با افغانانمشاورين نظامیتوسط ساعات کار 
نظامی تحت تاثير کارمندان برخی از که اين. می رسيدبه گروه مذکور و خوشگذرانی با آنها روسی مشاورين 

يچه ويله«به راديو سبوتاژ ايدئولوژيک قرار گرفته  ی امريکا گوش می دادند و نظرات صدای آلمان و صدا» د
  .بوددور نمانده » ر.ک«از چشم گروه  و همفکرانش را تاييد می کردند نيز ١ساخاروف

و

                                                

در مورد در نامه هايی که به دفتر مرکزی خود . و قرار نداشتند هيچگاه آرام )کی جی بیفعالين (چکيست ها 
افسار   می نوشتندمتوجه اتحاد شوروی بود چين از جانب کشورهای غربی و جمهوری مردمکه  یتهديدهای موهوم

تشئيد و را آنها می نوشتند که دشمنان همکاری بينابينی خود در ارتباط افغانستان . خيال پردازی را يله می کردند
حکومات کشورهای ند، زتقويه نموده، اعمال تخريب کارانۀ خود در برابر اتحاد شوروی را هماهنگ می سا

 کمک انترناسيوناليستی اتحاد شوروی به نيروهای سالم هنگری، هاددات خصمانه قرار غض تبليمعردر اسالمی را 
 راه انداخته اهداف و اهويغوغا و هند، و در مورد مسئلۀ افغانستان تجاوز می خوانرا چکسلواکيا و افغانستان 

آنها می نوشتند که ] ه استدرينجا سه سطر کشيده شد. [ندهدمی شده جلوه اصول همکاری افغان شوروی را مسخ 
 رهزنان و داره ماراننی و کمک به اصندوق وجهی برای افغانستان که در اياالت متحده ايجاد شده بود برای پشتيب

 در دهلی به رد، بريتانوی ها فلم ضد شوروی که وحشيگری های سربازان شوروی را به نمايش می گذااست
برۀ معصوم . ندر در هرات دست دادولت افغانستانن در حمالت ضد  ايراويژۀ و خدمات اندنمايش عام گذاشته 

چهار سطر کشيده شده !! [ می بستستامپريالي خونخوار  بر گرگآنرا تهمت سوسياليست نخجير را دريده بود و
  ]است
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 سياسی و دگرانديشليستی، فزيکدان برجسته، سه بار قهرمان کار سوسيا) ١٩٨٩ -١٩٢١) (Andrei Sakharov( آندری ساخاروف  ١
 به دريافت جايزۀ صلح نوبل نايل گرديد اما مقامات اتحاد شوروی برايش اجازۀ ١٩٧۵وی در سال . فعاليتگر حقوق بشر اتحاد شوروی

ی  کمتر از يکماه پس از اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد شورو١٩٨٠در سال . برون رفتن از کشور برای اخذ جايزه اش را ندادند
بخاطر مخالفت و اعتراض شديد به سياست سوسيال امپرياليستی کشورش از طرف کريملين نشينان به تبعيد داخلی به شهر ممنوعۀ 

   برگرداننده  –. محکوم شد) نيژنی نووگوراد کنونی(گورکی 
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نفر، جمهوری مردم چين  ١٩سفارت امريکا : بدين قرار بوددر کابل  سفارتخانه های مختلف مندانشمار کار
بريتانيا دو نفر سفارت .  نفر١٢نفر، و بريتانيا  ١٠نفر، فرانسه  ٢٠) آلمان غرب(نفر، جمهوری آلمان فدرال  ١١

  .با يک سازمان بين المللی مشغول کار بودندآن  و دو نفر ديگر داشتدر شفاخانۀ چشم نور کارمند 

 در دفتر تجارتی،  نفر١٠٣، فارتنفر کارمند در س ٢۵٠:  از جانب شوروی چنين بودارقام فوق ارقامربدر برا
 کارشناس ملکی و ترجمان در دواير  نفر١۴٧٦ مشاورين و تشکيالت نفر ترجمان در ١٦٠٠کارمند و نفر  ٣۵٠۴

را نبايد درين در قطعات محدود نظامی  مشغول خدمت  نفر١٠٠٠٠٠از اضافه . حکومتی و بخش های بازرگانی
  .فراموش کردمحاسبه 

 کشورهای غربی را  جانبانتظار واکنش شديد و قاطع از ت اندازی اش در افغانستان در برابر دسکريملين 
اما گزارش ،  تا مترصد آمادگی های جنگی امريکا باشدگوشزد کرد کی جی بی اندروپوف به  تا حدی کهداشت

مسئلۀ بی در قبال ر فقدان وحدت نظر و عمل در صفوف کشورهای غدال بر» حائز اهميت خاص«های اميد بخش 
معلومات مفصل پيرامون نتايج سفر . می رسيد به کی جی بی ١٩٨٠از همان آغاز، يعنی از جنوری افغانستان 
ن آ صدراعظم ٣که به خواهش شميدآلمان  وزير امور فدرالی در حکومت حزب سوسيال دموکرات ٢ايگون بار

 حلقات دولتی جمهوری فدرالی درکه يک منبع جاسوسی شوروی طريق از مريکا انجام داد به اياالت متحدۀ اکشور
در طی ده روزی که ايگون بار در اياالت متحده  گزارش داد که مذکورجاسوس . نصب شده بود بدست آمدآلمان 

 سناتور ادوارد نديم و رازدار که ٨ و حقوقدان پيتر ادلمان٧، شولمان٦، کيسنجر٥برژنسکی، ٤سپری کرد با بنسون
بار از سفر کوتاه .  های ايشان پيرامون وضعيت جديد در شرق ميانه آگاهی يافت بود ديدار کرد و از انديشه٩کنيدی

از دست رفتن اعتماد بصورت عام بر نيروی سياسی، «به دليل  که گشتاين انتباه بربا االت متحده امريکا يخود به ا
زوی رهبری ، آرسرگشتگی:  بودچيرهبر وضعيت از نظر امريکاييان سه عامل » اقتصادی و نظامی امريکا

 معقول و قاطع در در نشان دادن واکنشتوانی حکومت امريکا نا.  جنگ با اتحاد شورویه ازنيرومند و ترس فزايند
هايی که در گفتگواز بار . کردتقويه می اين احساس را در ضمير امريکايی ها برابر حوادث افغانستان و ايران 

آرزوی بيمارگونۀ کارتر برای انتخاب  «از حکومت امريکا عمدتًا کنش هایامريکا انجام داد به اين نتيجه رسيد که 
 واحد در مورد معضالت کليدی جهان ی عدم موجوديت ديدپی آمدو » شدن بار دوم در انتخابات رياست جمهوری

  .آب می خورد مشاورين رئيس جمهور ميانمعاصر 

کار سترگی انجام داده  جيمیمن و « ه  به بار الفيد کبرژنسکی.  را خيلی از خود راضی يافتبرژنسکیبار 
برای . سرمست بود» اثر نابيوسان يورش بر اتحاد شوروی«به گفتۀ بار مشاور امنيت ملی امريکا از نشئۀ . »ايم

حين ن شايع بود که اتحاد شوروی در ُبکه نشان ساخت  برايش خاطربار اينکه چنين نشئه يی را از سرش بپراند، 
 گرفته و برای آن خوب ۀ خودواکنش احتمالی کشورهای غربی را در محاسبستان تصميم گيری يورش بر افغان

پس از مکث  وی» نتوانستيم روس های را غافلگير کنيم؟ ماپس « پرسيد سرخوردگی با برژنسکی. آمادگی داشت
يده کرد که  اظهار عقگشود و به سخن لب مناسبات آتيه ميان اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا پيرامون یکوتاه

برای توافق روی يک در آن زمان اياالت متحده « .کرد خواهد فروکشدرگيری افغانستان در ظرف پنج تا شش ماه 
» .رده باشند، البته اگر شوروی ها در آن کشور پايگاه ايجاد نکآماده خواهد بود بيطرف در آن کشور نظام

                                                 
٢  Egon Bahrمان و عضو پارلمان آلمان ، کارشناس برجستۀ سياست خارجی و کنترول تسليحات مربوط به حزب سوسيال دموکرات آل

  )  يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (غربی
٣  Helmut Schmidt يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی( ١٩٨٢ -١٩٧۴، صدراعظم آلمان فدرال ميان سال های(  
   برگرداننده – شناخته نشد  ٤
٥  Zbigniew Brzezinskiيادداشت (هور وقت اياالت متحدۀ امريکا ، مشاور امنيت ملی رئيس جمهور جيمی کارتر رئيس جم

  )ويرايشگر نسخۀ انگليسی
٦  Henry A. Kissinger مشاور امنيت ملی و وزير خارجه در حکومات ريچارد نکسن و جرالد فورد رؤسای جمهور اياالت متحدۀ ،

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(امريکا 
٧  Marshall Shulmanيادداشت ويرايشگر نسخۀ (با رتبۀ سفير) ٨٠ -١٩٧٧(کا در امور شوروی ، مشاورخاص وزير خارجۀ امري

  ) انگليسی
٨  Peter Edelman يادداشت ويرايشگر (، اداره کنندۀ کارزار مبارزاتی سناتور ادوارد کنيدی برای احزار مقام رياست جمهوری امريکا

  )نسخۀ انگليسی
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٩  Edward Kennedyر فقيد امريکا و سناتور قدرتمند و ديرين سال  از حزب دموکرات در ، برادر کوچک جان کنيدی رئيس جمهو
   برگرداننده –مجلس سنای امريکا 
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مذاکرات روی د ممکن خواهد بود و ايران حل ش باريکاۀ امستيز تا آن زمان چنانچه که برين باور بود برژنسکی
 کهممکن خواهد بود ، ولی تأکيد کرد که اين کار تنها وقتی را از سر گرفت معاهدات سايرو  ٢١٠معاهدۀ سالت 

پشتيبانی جدی مادی و معنوی  مثال چنين تدابير را برژنسکی. ه باشدتدابيری برای تقويۀ جهان غرب اتخاذ شد
مشاور امنيت ملی رئيس جمهور امريکا پيشنهاد کرد تا لندن . خواند رکيهتاز پاکستان و ا در ناتو متحدين امريک

  .مسئوليت پاکستان و ُبن مسئوليت ترکيه را بعهده گيرند

اتحاد شوروی تاخت و تاز بر «سياست امريکا در قبال اتحاد شوروی، برژنسکی اظهار داشت که به در ارتباط 
 و نه عملی را بی کيفر خواهد می شناسدحالی خواهد ساخت که نه نسيان ر مقطع ب در ه و غر يافتادامه خواهد

فعالی در دانۀ چين « که بيان داشت مناسبات اياالت متحده با جمهوری مردم چين، برژنسکی رابطه بادر » .گذاشت
با بار » .جز اسلحه ادما به چين همه چيز خواهيم د«وی اظهار داشت » .است خارجی امريکا خواهد بوديس شترنج

يزی را چ چهي«به برژنسکی   امريکامشاور رئيس جمهورمقام جمعبندی موضعگيری برژنسکی، اعالم داشت که 
يب رساندن به مناسبات س و از هر فرصتی برای آکينه می ورزد شوروی با گذشته وی همچون .استه نياموخت

 ».می کند نفروگذاشتامريکا نيروی قدرت و شتن به نمايش گذاميان اياالت متحده و اتحاد شوروی و 

 و باوجود  بودمعقول و راستين مبتنی بر سازش های پيگير متوازن و ی طرفدار سياست١١به پنداشت بار، وانس
 در لفافۀ يک برنامۀ اين رويارويی رارا پيش بينی می کرد ميخواست » رويارويی طوالنی با اتحادشوروی«آنکه 

 که همه ه بودوانس آشکارا به بار شکايت کرد. نگرانی متحدين امريکا نگردد بپيچانددقيقًا ريخته شده که باعث 
راست ح و همساز و پيگيريک سياست خارجی قالب ريختن انديشه های پراگندۀ برژنسکی در «تالش هايش برای 

  ».ب می گردندنقش برآمشاور امنيت ملی فرصت طلبانۀ افکار به سبب  امريکا ۀ وزارت خارجتي و حيثاز آبرو

نياز  ٢ سالت پيمانبه ما « در مورد دشواری های مناسبات اتحاد شوروی و امريکا اظهار داشت که وانس
حتی پيش «و گفت که زاييدۀ انديشۀ او بود سنا مجلس معاهده از مسترد سازی وی به بار اذعان داشت که . »داريم

در وضعيت کنونی  مذکور پيمان. سنا نخواهد گذشتجلس ماز اين معاهده از وقايع افغانستان واضح شده بود که 
کشی واپس  «عقيده کرد کهوانس اظهار » .نداگرد می آغاز برنقطۀ به  و اينکار همگان را  می شددربست رد

  ». تاريخ عمل مرا تاييد خواهد کرد.آن شد نجات  باعثاز بحث و شور مجلس سنامعاهده 

خاص اروپايی ها را عالقمندی «ياالت متحده، وانس تاکيد کرد که وی پيرامون مناسبات با متحدين اروپايی ا
 با ۀ شان آنها را به سبب مخالفت خاموشانيستد و بنابران درست نن درک می ک١٢ديتانتپی آمدهای  پاسداریبرای 

حزم ی از  مناسبات امريکا با چين، وانس الزم می دانست اندازۀ معينروی. ».برخی برنامه های امريکا انتقاد کرد
بصورت .  خطرناک باشدت نهايست درگير شدن با بيجنگ در مسائل نظامی می توان چوناحتياط نشان داده شودو 

  .  بود با اتحاد شوروی و مسئلۀ ديتانت نظامی متقابلمناسبات واقعًا نگران  که وانس برداشت بار اين بودعموم، 

 شخصی یسا دپلومبااين مالقات ها با فته بود چون يادلچسپ خاص  بصورت خود با کسنجر را ديدارهایبار 
 که کسنجر در برابر ادارۀ فعلی امريکا ه بود به اين عقيدۀ راسخ رسيدبيشتر آشنا شده ووزير خارجۀ پيشين امريکا 

 امريکا که از نظر بيولوژيک برايش مشمئز کننده  االصلمنجی پوليندی« برژنسکی، اين در برابرو بخصوص 
حکومت را با شور هرچه «در واقع فکر می کرد که کسنجر بار . هانی و ظريفی را پيش می بردبازی ن» بود

اقدامات ابلهانه و شتاب دست به   تاردبر آن می دای می ترساند و اداره امريکا را وبيشتر در ارتباط با تجاوز شور
 اين کسنجربدين گونه » .دهه قرار دنمابيرح بباد انتقاددر انظار عامۀ امريکا آنها را خود  سپس يی بزند کهزده 

 بود و کشور را  درمانده از منافع ملت امريکاپاسداریدر بدون وجود وی  کرد که قصر سفيد ت میانتباه را تقوي
  . به بحران ديگر می بردیاز بحران

                                                 
می باشد در دو ) مذاکرات تحديد سالح ستراتيژيک (Strategic Arms Limitation Talks که مخفف (SALT) مذاکرات سالت  ١٠

. د شوروی برای کاهش خطر جنگ ذروی ميان ابر قدرت ها راه افتادميان اياالت متحده امريکا و اتحا) ٢ و سالت ١سالت (مرحله 
به سبب تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان از طرف مجلس سنای امريکا تصويب نگرديد و ) ٢سالت (توفقات مرحلۀ دوم مذاکرات 

   برگرداننده –. مذاکرات به حالت تعليق قرار داده شدند
١١  Cyrus Vance يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی (١٩٨٠تا ١٩٧٧از ، وزير خارجۀ امريکا(  
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١٢  détente  ، برگرداننده – )کشورهای عضو پيمان ناتو و پيمان وارسا(غرب شرق و سياست تنش زدايی ميان    
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 وزير زیکرشمه باُرخ زنی و  امريکا و چين، کسنجر ۀهنگام مباحثه روی روابط دوجانبه ميان اياالت متحد
به . توصيف کرد» کيش حماقت« شوروی يت مشترک با ضدبر مبنایرا با بيجنگ ) هارولد براون(دفاع امريکا 

يگانه در حال زيچ قرار خواهد داد که نظامی روس ها را  شترنجينی در عرصۀ چ پيش کردن دانۀباور کسنجر، 
کسنجر به . محای قابليت نظامی آن خواهد بودين بخاطر اچ بر هسته يیحملۀ برای روس ها راه برون رفت از آن 

من از وی پرسيدم که آيا «: اره کردش ا١٣جمهوری مردم چينبه از سفر هنگام برگشت وی براون مالقات خود با 
 جواب ١٤براونينی ها دفاع کنيم؟ چ از کنند اقدامی يکه روس هادر صورتگی داريم ما از نظرمعنوی و نظامی آماد

ثيت ي اين کار به ح.رها کندتی اياالت متحده مجبور خواهد بود چين را به تقدير و سرنوشت آن  حالنداد که در چني
  ».امريکا صدمۀ جبران ناپذير وارد خواهد ساختو اعتبار 

رقابت با اتحاد شوروی که « تأکيد کرد که ين مرتبه برين نکتهندچبا بار داشت کسنجر  که گفتگوهايیر د
 برآن بود که کسنجر» . که همکاری وجود داشته باشده می تواندبود فقط وقتی ممکن ستواله و شيدای آنبرژنسکی 

   .صلح خواهد بودپايان ت های معقول و سپايان سيابمعنی فراموش کردن اين نکته 

داد به اين می  حوادث افغانستان بدست ینظريات شولمن که به گفتۀ بار تحليل درخشانی از عوامل سبب
اتحاد شوروی را مالمت بود چون ادارۀ کارتر  اول گامبود که در بران عقيده را شولمن . بودموضعگيری نزديک 
 بنابران تصميمی که روس ها گرفته بودند يگانه تصميم را از آن گرفته بود،فضای جنبيدن در تنگنا قرار داده 

  .ممکن بود

 تصاميم  ناپيگری ها و کارتر با«داشت که  اظهار  را جمعبندی نمودهبا امريکايی هابار برداشت هايش از ديدار
بی درمان و چاره ناپذير آنی و بدون سنجش بخاطر حفظ نام و اعتبارخود اتخاذ می کند  که بصورت خدشه دارش

اظهار ين دليل وی دب. دشوار و دشوارتر خواهد شدرۀ امريکا بگونۀ فزاينده ا که همکاری با ادباور داشت و» است
کاخ ، که منظورش در گام اول مدعی کردنی ا پشتيبه در اياالت متحدمخالف کارتر نيروهایاز ست که الزمداشت 
 ردحضور دادريافت که بار در اياالت متحده وقتی سناتور اين . سناتور ادوارد کنيدی بوديعنی قصر سفيد نشينی 

راز بتخاباتی به ايالت آيوا اسفر انيک به سبب را  با وی ديدار خود بخاطر عدام توانايی سفبرايش تلفون کرد تا تأ
نديم  سناتور کنيدی. اهد کردوبا وی مالقات خو شخصًا  به اروپا پرواز کرده نتري پسیفرصت و گفت که در دنک

 و به و بی پرده سخن می گفت با بار صريح شهايگفتگو ادلمن در . فرستادنزد بار پيتر ادلمن را رازدارخود 
به باور سناتور کنيدی مشخصۀ درازمدت . از اوضاع را برايش دادزيابی سناتور و ارسناتور کنيدی تحليل دستور 

چون به بخشيد می افزايش را به مقام رياست جمهوری امريکا مجدد شدن  کارتر برای انتخاب اقبالرۀ ايران جمشا
 ايران را عۀمناز افغانستان که حوادث.  خود را نشان دهدبودنتزلزل ناپذيروی امکان می داد قاطع بودن و 

امريکا به مسئلۀ مردم همگانی که عالقمندی  کنيدی متيقن بوداما .  به نفع کارتر بودنيز ه بودشعاع قرار دادزير
اين . توجه به ايران برخواهد گشتمحراق زودی فرونشسته و ند بزدمی  دامن يی آنرامقامات امريکا افغانستان که

آن برای به جواب و نی شدطرح  ١٥» کی آغاز کرد؟شاه در امريکاختن نهان ساپبا جنجال و مناقشه را  «پرسش که 
اجازه به کنيدی چنين پيشامدی  که اظهار داشتادلمن . بودآور حت کننده و سرافگندگی  نارابرسر اقتدارادارۀ 

                                                 
  )يادداشت نويسنده(.  از جمهوری مردم چين بازديد کرده بود١٩٨٠جنوری  ٩ -۵ هارولد براون وزير دفاع امريکا از تاريخ  ١٣
   برگرداننده  – آمده که بايد اشتباه باشد »کسنجر» «براون« در اصل بجای  ١٤
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ماجراييست که از سی سال تا کنون روابط امريکا و ايران را تيره نگهداشته » پنهان ساختن شاه«و » جنجال و مناقشه« منظور از  ١٥
 از تهران فرار کرد ١٩٧٩در فبروری شاه ايران چند روز پيش از برگشت خمينی از فرانسه به ايران و پيروزی انقالب اسالمی . است

بار بار از حکومت امريکا تقاضا کرد تا چون از بيماری سرطان رنج می برد بخاطر پناهندگی سياسی و نيز  ی و. و آواره گرديد
حکومت امريکا که از احساسات ضد امريکايی مردم ايران . جهت درمان به يکی از شفاخانه های مشهور امريکا بروداجازه دهد 

پهلوی و حمايت گر  سرکوب اعادۀ سلطنت ،١٩۵٣ی آی ای در سرنگونی رژيم مترقی داکتر محمد مصدق در سال بخاطر نقش س
به وی اجازۀ ورود به امريکا  ١٩٧٩در اکتوبر  شاه را به امريکا راه نداد ولی خاموشانه و در پنهان ًانيک آگاه بود ظاهر  از آندوامدار
کرد ايرانی ها آنرا توطئۀ جديدی وقتی اين خبر به بيرون درز . نيويارک را داد» مايوکلينيک« شدن در بيمارستان معروف یو بستر

دانشجويان « گروهی زير نام ١٩٧٩در نومبر . رک کردند برای سرنگونی رژيم نوبنياد جمهوری اسالمی د١٩۵٣همانند توطئۀ سال 
و  تن دپلومات امريکايی ۵٣با بهره مندی از پشتيبانی دولت جمهوری اسالمی به محوطۀ سفارت امريکا هجوم برده » پيرو خط امام

اين . ن او جهت محاکمه به حکومت اسالمی ايران شدنده شدسپرد و خواهان اخراج شاه از امريکا و کارکنان سفارت را گروگان گرفتند
رياست جمهوری امريکا و فقط چند ساعت  ١٩٨٠سال  روز ادامه کرد و پس از شکست کارتر در انتخابات ۴۴۴گروگان گيری مدت 

 با رهايی ١٩٨١جنوری سال  ٢٠بۀ رئيس جمهور جديد امريکا از حزب جمهوری خواه در ايگن بمثبعد از حلف وفاداری رونالد ر
     برگرداننده –. گروگانان از جانب حکومت ايران پايان يافت

 
 .بداريد ارسال بما کامل ازغور بعد را خود مطلب هشمنديمخوا ميباشد، نويسنده خود دوش به ها نوشته انشائی و امالئی مسئوليت :يادداشت

 



 کشور ها بخاطر سايرنورمال سازی روابط با اتحاد شوروی و « اش را زير شعار خواهد  داد تا کارزارانتخاباتی
گروگانان معضلۀ در حل طوس برندۀ کنيدی درين قمار بگونه يی نقش بازی کردن وی . يش ببردپ» تأمين صلح

 با کنيدی کمک کند، می درين جهتاگرماسکو « که حالی کردادلمان به صراحت به بار . امريکايی در تهران بود
  ». امريکا حساب کندبانکشاف بسيار مثبت در مناسبات شوروی ا بر دتوان

حضور بهم ادوارد کنيدی درماسکو سناتور به نمايندگی از  مارچ ۵بروز  یيک سياستمدار امريکاي ١٦جان تنی
به .  بين المللی به رهبری شوروی انتقال دهداترا در مورد راه های کاهش تشنجکنيدی تا انديشه های د يرسان

 استواری ١٧ی دهندگان در ناحيۀ باومنأ به رفبيانيۀ برژندر است خارجی يسمربوط به بخش کنيدی ناتورعقيدۀ س
 واقعی حل و فصل بنيادرا نشان می داد و ) تنش زدايی( ديتانت در ارتباط با سياستو پيگيری اتحاد شوروی 

جويانۀ پيشنهادات   صلحمحتوید تا در عين زمان ادارۀ کارتر کوشش می کر.  بودپيش کشيدهمسئلۀ افغانستان را 
 دسترسی شوروی برای جاه طلبیو » تهديد نظامی شوروی«قصر سفيد با علم کردن .  نمايدتحريفبرژنف را 

 در قبال کينه توزیفضای تنش و .  را به خورد اذهان عامه می دادترهات و چرندياتی چندنظامی به خليج فارس 
ان يددکان.  و مجتمع صنعتی نظامی دامن زده می شد١٨رژنسکی، پنتاگون شوروی از طرف کارتر ، بانهمه مردم

 را شالق می زدند و پيشگويی می کردند که  ستيزیهيستری شوروی همه رياست جمهوری از حزب جمهوريخواه
 جايگاهو را گرفت دامن امريکايی ها خون ويتنامی ها  که گرفتخواهد ان چندامن روس ها را همخون افغان ها «
  ».آمد خواهد پايين ،اد شوروی، خصوصًا در کشور های اسالمیاتح

 و ١٩ کريستوفر،وانس(د ن ادارۀ کارتر نماينده داشتروندر دکه  های ديگری در اياالت متحده بودند گروهاما 
راه را از  شنتبرآن بودند که می شد  و می ديدند منافع اياالت متحده را در منافات با سياست های کارتر و) ديگران

پی  اين نکات به اين نتيجه رسيده بود که با وجود ۀبا در نظر داشت همکنيدی . کاهش دادمذاکره با برژنف گفتگو و 
جهت برای اقدام را ادارۀ کارتر کار شده تا خود دست به ه داشت  وظيفویخودش،  شخصبرای  منفی آمدهای

جوی ح نيروهای صلجانباز سستی چون کرد بايد بی درنگ عمل می  کنيدی. مجبور سازد تشنج کاهش تنش و
انتخاب مجددش به سمت رئيس جمهور امريکا،  ، درصورتربرای کارتتغيير مشی و مسير سياسی را امريکا 
ادامه  با شوروی مناسبات امريکاوخيم سازی سياست ه  بود تا بمیدر آنصورت مجبور  زيرا ،ساختمی ناممکن 

می کنيدی الزم .  اوضاع صرف می توانست بدتر گردددر انتخاباتن  جمهوری خواهادر صورت پيروزی .دهد
 تا بخواهد سفيد کاخوی قصد داشت از . ايراد نمايدروی حوادث افغانستان مارچ بيانيه يی ١٨ و ١٦ ميان دانست
 جهت حصول اطمينانهمه امکانات داست داشتۀ خود را نموده  دهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نانتضم

خواهد باز حکومت ببرک کارمل می خواست وی . بکار خواهد بستمداخلۀ چين و پاکستان در اين کشور از توقف 
در و حضور قوای خارجی را  شدخواهد پيمان نظامی شامل نهيچ سياست عدم انسالک اعالم دارد که به با اتخاذ تا 

د تا حکومت افغانستان را بيشتر ن تشويق ککارمل راقصد داشت کنيدی همچنين . اجازه نخواهد دادافغانستان 
می خواست بر کنيدی .  جا دهدر احزاب ونمايندگان روحانيون را در حکومت ي اعضای ساهردکزه دموکراتي

و اتحاد شوروی ندا دهد تا مذاکرات را روی تدابير مشخص تضمين عدم مداخله در امور ه مات اياالت متحدحکو
ملل  با سهمگيری شدباقابل قبول که برای هردو جانب  چنين تضمينات را گونگیچو  ايندغاز نمداخلی افغانستان آ
ز حکومت ا و امريکانتايج مذاکرات شوروی بودن  نندهکدر صورت دلگرم بر آن بود تا وی . متحد پيشنهاد کنند

 ٢٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ با مقامات افغانی حسن نيت خود را با بيرون کشيدن توافقم تا در خواهدباتحاد شوروی 
 ٨٢ -١٩٨١ و تاريخی را برای بيرون کشيدن سربازان باقيمانده در طی سال های دهاز افغانستان  نشان دسرباز 

اگر د بود و نواه کرد که برخی ازين پيشنهادات برای حکومت شوروی قابل قبول خی م فکرنيدیک. تعيين کند
نيرو های  أييدیت چون چنين  احساس سپاسگزاری می کردابراز می داشتازين مواضع تأييد خود را برژنف 

  . ديشبخلب می وت قصلحجو را ق

                                                 
١٦  John V. Tunney   
   برگرداننده  – حوزۀ انتخاباتی نزديک ماسکو برای شورای عالی اتحاد شوروی  ١٧
   برگرداننده –ا  يعنی وزارت دفاع امريک ١٨
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١٩  Warren Christopher يادداشت ويرايشگر نسخۀ ) (١٩٩٧ -١٩٩٣(و وزير خارجۀ امريکا ) ١٩٨١ -١٩٧٧( معاون وزير خارجه
  )انگليسی
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درواقع قصر سفيد بيرون کشی .  امريکا تأکيد می کردکومتح اساسی ميان پيشنهاد کنيدی و فاوتتتنی بر
آنها بگونۀ غير  بر اينکه ی می خواستمهر تأييدرا افغانستان می خواست، به عبارۀ ديگر شوروی سربازان 
 وجه حقوقی حضور سربازان شوروی هبکه نبدون ايه کنيدی ، در حاليکفرستاده شده بودندفغانستان اقانونی به 

  از بيرونهعدم مداخله کدر پيوند گذاشته شود با اقداماتی شوروی  پاهيانس که بيرون کشيدن ر آن بودبتماس گيرد 
  .ضمين نمايدت در امور داخلی افغانستان را

ت گرچه همه پيشنهادا«.  خود به مقامات عاليتر گزارش داد هایيکجا با تبصرهفوق را معلومات  کی جی بی
 کارتر و طاتخاذ شده توسشی مبا  می ارزند چون ه سگالش و کنکاشب، انستد قبول ابلق نمی توانرا کنيدی 

  ».ندادر تناقض کايی امريديگر سياستمداران 

بروز  ٢٢الن کرنستونسناتور  و ٢١ رابرت برد سناتور،سفير امريکا در ماسکو ٢٠توماس واتسن محرم ظهاراتا
اکرات آتيه در ويانا امريکايی ها قصد داشتند تا اضافه ذ بودند که در مظهار داشتهانها آ. اخته شدندس شاف  می١۴

انند مسائل امنيت اروپا، تجارت ممناسبات شوروی و امريکا با در ارتباط بر مسئلۀ افغانستان گستره يی از مسائل 
مسئله افغانستان کمتر بدين گونه حدت . و همکاری اقتصادی بشمول فروش غله به اتحاد شوروی را به بحث کشند

  .ی شدمچشمگير 

 جوالی ١٢بگونۀ مثال بروز . ند می ساختفهخشوروی را تهاجم وجود داشت که انتقاد شديد از نيز صداهايی 
حتجاجات ا که پردس نشر به CERES٢٥رهبر  ٢٤شوانمانقلم ازسوی مقاله يی را  فران٢٣»وستنيک«نشريۀ  ١٩٨٠

تشنج روی موضوع تنش و که را اين انديشه ، بردهبکار را شوروی در رد ادعا های تهديد نظامی  کی جی بی
در شک قرار می داد و تالش های امريکا برای ساختن سالح نيوترونی را افشا افغانسيتان گناه اتحاد شوروی بود 

  .يراد کردابيانيه يی با اهداف مشابه نيز ) ٢٦»روگوف«ايجنت (رئيس شورای خدمات اجتماعی اسالمی . می ساخت

پوستر هايی که اعالم می .  بين المللی همبستگی با مردم افغانستان داير گرديدردهمايیگدر ماه جوالی يک 
بر  فرستاده شده و از ماسکو»  مبدل می سازد٢٧سی آی ای آسيا را به قاره يی از رهبران کاميکازی«داشتند 

. ندشد کردند آويخته ار میدتند و باهم ديش بود و باش دای های نمايندگئتوزارت خانه ها و ساختمان هايی که هي
رسال ااد شوروی حبه سفارتخانه ها و مقرهای نمايندگی ها بشمول سفارتخانۀ اتا رپوستر ها  کی جی بیه اقامتگا
 زچرا در بين کشته شدگان تصوير تره کی ني«می پرسيدند و  اما افغانها پيام پوستر ها را درک نمی کردندداشت،

  »ستا. ا.خ.د.حديده می شود؟ وی کمونيست و بنيادگذار 

 اکثرًا خورده قدرت شورویرباب ا. عضلۀ افغانستان دلگرم می شدندمهر نشانۀ ضعيف حل سياسی زاغربی ها 
را  ، بگونۀ مثال در مورد بيرون کشی شماری از سربازان از افغانستان های کژاگاهی و معلومات نادرستيزهر

 و وشمندانههکت نهايت اين يک حر«گفت که  را خورده قهحادگی فريب اين س به ٢٨ژيسکارديستن. برون می دادند
                                                 

٢٠  Thomas J. Watson رئيس شرکت IBM يشگريادداشت ويرا( و سفير امريکا در اتحاد شوروی(  
٢١  Senator Robert Byrd يشگريادداشت ويرا( به بعد ١٩۵٨ از دموکراتاز حزب ايالت ورجينيای غربی  سناتور(  
٢٢  Senator Alan Cranston يشگريادداشت ويرا( ١٩٩٣ -١٩٦٨، از حزب دموکراتايالت کليفورنيا  سناتور(  
٢٣  Vestnikروزنامۀ لوموند ای ظاهرًا نام شفری بر Le Mondeيشگريادداشت ويرا( .  فرانسوی است(  
٢٤  Jean-Pierre Chevènement برگرداننده – حزب سوسياليست فرانسه از، عضو کابينه و کانديد رياست جمهوری چپگراسياستمدار     
٢٥  CERES مخفف Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste)  مرکز مطالعات، پژوهش و آموزش

   بگرداننده –) ستیسياليسو
وظيفه خوار ساخته و پرداخته و  در عرصۀ بين المللی  بودشورايیاحتمال قريب به يقين به . اين شورا و نه رئيس آن شناخته نشدند نه  ٢٦

که مجتمع خود  به رياست سعيد افغانیدر افغانستان  دست نشاندۀ روس ها ومتکح »شورای علما و روحانيون«همانند  روس ها،
 بخلوت می رسند آن کار ديگر چون« و ديگران که جميل ظريفیمولوی  ،عبدالولی حجتمولوی  روحانيونی چون فروخته يی بود از

      برگرداننده–. »می کنند
٢٧  kamikaze  و فرجامين پرواز بدون به پيلوت های جاپانی می گفتند که در دوسال اخير جنگ جهانی دوم برای انجام حمالت انتحاری

بوجود نيامده بود و راکت های کروز  لبانخ بدون ياراتط در زمانی که هنوز تکنولوژیآنها . آموزش ديده و فرستاده می شدندبرگشت 
به عرصه های کشتی های متحدين می زدند و به  های رهبری شده مبدل ساخته  را به راکتهواپيماهای خودقربان کردن حيات خود با 

 ۴۵ -١٩۴۴ چنين پرواز در سالهای ١١٠٠ حدودًا. تخار جاويد دست می يافتندبه اف به ميهن خويش را ادا کرده دين نهايیعقيدۀ خود 
.  کشور خود را تباه و برباد می سازند رهبرانی است که گويا به فرمان سی آی ای خود و»کاميکازیرهبران «از منظور . انجام يافت

    برگرداننده –
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٢٨  Valéry Giscard d’Estaing ١٩٨١ -١٩٧۴( رئيس جمهور فرانسه(   
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ديستن ازينکه » .استعالقمند حل سياسی معضلۀ افغانستان به د رهبری شوروی ه که نشان می دستا نديشانهادور
  صدراعظم آلمانميدشحکومت  .می داد بخود می باليديم به او اطالع اولين رهبر غربی بود که برژنف ازين تصم

که به اين پندار شد دراعظم اتريش ص ٢٩ايسکیکربرونو .  اين نيرنگ را خوردور و شوق مشابهی فريبشبا نيز 
 ودباتحاد شوروی آماده  نشان می داد که) از افغانستاناتحاد شوروی بيرون کشی شماری از سربازان (اين اقدام 

شتاب  شیمه يی در برابر شرق و غرب بمثابۀ وزنرا در مناسبات »  معضلۀ افغانستانجود آمدنوب از يشپفضای «
  .  المللی برقرار سازدور بينسنجيده نشدۀ کارتر در امزده و 

 ويیگ .ه لوحی فريب نيرنگی را می خوردسادکه  نبود یاين اولين بار. قاحت نيز دلپسند آيدواهد ودل بخچون 
سربازان ند از غشش که وعده سپرد  ١٩٨٦در سال گورباچف به دغا پی بردند چون حينی که سرانجام يان غرب

  .سی زياد ابراز شادمانی نکردکيرون می کشد بافغانستان تعيين شده از پيش از موعد شوروی را 

  

  پايان
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٢٩  Bruno Kreisky   
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