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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۷/۱۲/۲۰۱۷             جان بازغوث 
 

 دود" اتحاد شوروی به افغانستان اشتباه سیاسی بودحاعزام "قطعات م
 

 –سال قبل از امروز " عملیات خاص " نظامی ۳۸
سیاسی اتحاد شوروی در افغانستان آغاز گردید. این 

 دوام کرد.  ۱۹۸۹الی  ۱۹۷۹عملیات ده سال، از 
درک ابعاد و چگونگی به راه اندازی "عملیات خاص" 
امروز نیز در سطح گفتگوی روزمره و تا اندازۀ زیادی 

 غیر علمی باقی مانده است. 
ریخ نویسان غربی معتقد هستند که به علل، انگیزه و تا

میکانیزم اعزام قوای شوروی به افغانستان پی برده 
 اند...

آنها را میتوان قرار ذیل  اجزای اساسی نتیجه گیری های
 : برشمرد

فیصلۀ اعزام قوا به افغانستان از طرف چهار عضو . ۱
دولت شوروی(، یوری  سمده است: لئونید بریژنیف )رئیبیوروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی به عمل آ

 اندروپوف ) رئیس کی جی بی(، اندری گرومیکو )وزیر امور خارجه(، دمیتری اوستینوف) وزیر دفاع(. 
 اقدام مذکور خصوصیات افغانستان و عواقب آنرا برای اتحاد شوروی در نظر نمیگرفت. . ۲
در ۱۹۸۹ارگان مشابه به لویه جرگۀ افغانستان ( که در دسمبر  کنگرۀ سرتاسری نمایندگان مردم شوروی ). ۳

 دود " اتحاد شوروی را به افغانستان اشتباه سیاسی نامید... حمسکو دایر گردید، اعزام " قطعات م
 اما حقایق طوری دیگری اند: 

همه! اعضای  تحت عنوان: "در مورد اوضاع در افغانستان" دیده میشود که ۱۹۷۹دسمبر  ۱۲در مصوبۀ مورخ -
 بیوروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی آنرا امضاء نموده اند و با اعزام قوا به افغانستان موافق بودند. 

شواهد مستند حاکی از آن هستند که خصوصیات افغانستان در نظر گرفته شده و حتی عواقب ناگوار آن برای  -
 مسکو پیش بینی شده بود: 

 تان اعتبار و حیثیت اتحاد شوروی را در سطح جهان لطمه دار میسازد؛اعزام قوا به افغانس -الف
 قوای شوروی در جنگ با مردم افغانستان درگیر میشود.  -ب

دسمبر  ۲۵شوروی را که  –امریۀ وزارت دفاع اتحاد شوروی تاریخ و حتی زمان عبور از سرحد افغانستان 
 قید نموده است. بعد از ظهر به وقت مسکو میباشد، ( ۳ساعت سه ) ۱۹۷۹

قطعات خاص کی جی بی ) کمیتۀ امنیت دولتی شوروی (، جی آر یو ) ادارۀ عمومی  ۱۹۷۹دسمبر  ۲۷به تاریخ 
که ( ۳۳۳توفان " )  ۳۳۳کشف قوای مسلح شوروی ( و کوماندوی قوای هوایی عملیات مشترک را به نام " شتورم 

 به فرد جدید یعنی ببرک کارمل بود، به پایان رسانیدند.  هدف آن اشغال قصر "تاج بیگ" و تعویض حفیظ هللا امین
به افغانستان سه فرقه، یک لوا، دو غند مستقل، چند قطعه و جزوتام های اردوی چهلم  ۱۹۸۰الی اواسط جنوری 

اتحاد شوروی اعزام شدند. در ماه جون همان سال به تعداد فوق الذکر یک فرقه و دو غند مستقل اضافه گردیدند. 
 نفر تقرب کرد. ۸۰۰هزار و  ۸۱اد مجموعی نظامیان شوروی به تعد
 ۶ُغند مستقل،  ۴لوا،  ۵فرقه،  ۴ترکیب نهایی اردوی چهل در افغانستان به شکل آتی بود:  ۱۹۸۵سال بعد، در  ۵

ُغند هیلیکوپتر و همچنان قطعات صحیه، ساختمانی، ترمیم، لوژستیک  ۳ُغند قوای هوایی مستقل،  ۴کندک مستقل، 
 نظامی در قلمرو افغانستان مستقر بود.  ۸۰۰هزار و  ۱۰۸وغیره، جمعاً 

هزار نظامی  ۶۴۱اتحاد شوروی به تعداد  ۴در ترکیب اردوی  ۱۹۸۹فبروری  ۱۵الی  ۱۹۷۹دسمبر  ۲۵از تاریخ 
 به سرزمین افغانها اعزام گردیدند. 
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د که نتوانست اهداف اصلی "عملیات یکی از اشتباهات و ناکامی عظیم رهبری آنوقت اتحاد شوروی در آن بو
و افغانها را بفهماند که هدف مسکو استیال و تسخیر افغانستان نماید و مثمر تبلیغ عصری خاص" خود را به شیوۀ 

 نیست. 
اغلباً گفته میشود که کنگرۀ سراسری مردم اتحاد شوروی، اعزام قوا را به افغانستان محکوم نموده و اعالم کرده که 

ر در مغایرت با قانون قرار داشته و بنابرین غیر اخالقی نیز میباشد. اما در عین حال در متن مصوبۀ حرکت مذکو
چنین درج گردیده " ۱۹۷۹کنگرۀ متذکره تحت عنوان "ارزیابی سیاسی از فیصلۀ اعزام قوا به افغانستان در دسمبر 

کمیتۀ روابط بین المللی شورای عالی است: " کنگرۀ سرتاسری نمایندگان مردم شوروی ارزیابی سیاسی را که 
به عمل آورده است تأئید مینماید و عقیده دارد که این  ۱۹۷۹اتحاد شوروی در مورد اعزام قوا به افغانستان در 

فیصله سزاوار محکومیت سیاسی و اخالقی میباشد." بدین ترتیب دیده میشود که موجودیت کلمۀ "سزاوار" معنی 
سری اعزام قوا را محکوم نموده و پذیرفته باشد که عمل مذکور گویا یک اشتباه سیاسی آنرا ندارد که کنگرۀ سرا

دستۀ پر نفوذی از وکالی ولسی جرگۀ فدراسیون روسیه به  ۲۰۱۴دسمبر  ۲۴است. افزون بر آن همین دیروز 
گیرد و حتی تجدید نظر صورت ب ۱۹۸۹رهبری فرانس کلینڅیوویچ پیشنهاد نمود تا در مورد ارزیابی سیاسی سال

 ملغی اعالم شود. 
اگر ما اوضاع و احوال دورۀ جنگ سرد را در نظر نگیریم، نخواهیم  اصوالً دلیل اعزام قوا به افغانستان چی بود؟

توانست به علل بنیادی اعزام قوا به افغانستان پی ببریم. دولت های مقتدر آن زمان هر کدام تالش داشت به کمیت 
 کشورهای مختلف بیفزاید. طرفداران خویش در میان 

سیاسی  –و حضور ده سالۀ نظامی  ۱۹۷۹دسمبر  ۲۵بحث های دنباله دار در بارۀ اعزام قوا به افغانستان در 
شوروی در وطن ما، در هر دو کشور، افغانستان و روسیه ادامه دارند. در عین حال، محتوای تحلیل ها و 

د بیشتر ماهیت ایدیالوژیک و جانبدارانه دارند تا یک دید عینی، مضامینی که در این مورد غالباْ به نظر میخورن
 غیر احساساتی، بی طرفانه و استوار بر علم سیاست. 

سال قبل منجر به اعزام قوای شوروی به افغانستان شدند باید یک مرحلۀ تحلیل و ارزیابی اکادیمیک  ۳۵حوادثی که 
  گرفته شوند سپری نماید.  را که طی آن فقط حقایق و جریانات تاریخی در نظر

افغانستان واقعاً یک پدیدۀ تاریخی و بی همتاست که نقش عجیب و غریبی را در تحوالتی جیوپولیتیکی جهان در 
بازی کرده و هنوز هم بازی کرده راهی است. همه ملتفت هستیم که حقیقت مطلق در دنیا وجود  ۲۰اخیر قرن 

 و قوی همیشه تالش میکند تا به حقیقت دست یابد، هر چه باشد. به حقیقت ندارد، مگر جامعۀ آگاه، با معنویات باال
 میتوان از طریق علم پی برد؛ نه از راه جعلیات، احساسات و افسانه پردازی ها... 

 یادداشت: در ترتیب و تتبع این نوشته منجمله از منابع افغانی، روسی، فرانسوی استفاده صورت گرفته شده است.
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