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سند اجتماع استخباراتیپیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی:

یا

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

برگردان:خلیل

11-سمتق

اتخاذ تصمیمات نظامی

اینیروھدر رابطھ بھ تصمیم فرستادنیچیزی بخصوصھیچ شده ی شوروی تقریبآ حاوی منشتررسمآ اطالعات داده ھا و
یان اخیر بخودجلب با ارزشی کھ توجھ بسیاری را در سال(معلومات) خرده نمی باشند. درختم ماه دسمبر(بھ افغانستان)زمینی

قطعنامھ کمیتھ مرکزی ،،، تحت عنوان ١٩٧٩دسمبر ١٢ازیک یاد داشتی دست نویس ساده، مؤرخ استکرده عبارت
. درمتن مکمل چنین آمده است: ،،.Aحزب کمونیست اتحاد شوروی در رابطھ بھ وضعیت در 

انجام شده توسط یو. و. اندروپوف؛ د. ف. یوستینوف؛ و آ. آ. گرومیکو. صالحیت دادن . ارزیابی ھای تائید شده و اقدامات ١
مسیر تطبیق این اقدامات. بنیادی در- ویژگی ھای غیردارایتجدید نظر وارد کردن ھ آنھا برای ب

مسایل در رابطھ بھ تصامیم کمیتھ مرکزی بایست بطورتآخیر ناپذیر بھ بیروی سیاسی محول شوند. 

میکو محول شوند. وگرعھده رفقا اندروپوف، یوستینوف، واجرای ھمھ این اقدامات بایست بھ 

مطلع برشمرده. رفقای برگماشتھ شده اندروپوف، یوستینوف، می باید بیروی سیاسی را از وضعیت تطبیق اقدامات ٢
151نگھدارند. 

گذاشتھ شده کاغذھای اعضای نھ گانھ بیروی سیاسی است کھ بطور اریب از یک طرف بھ طرف دیگر این سند دارای امضا
پائین سند دیده می دسمبر(نیز) در٢۶و ٢۵ا تاریخ ھای دیرتر دسمبر. امضاھای اضافی ب١٢تاریخ یک تحتاند، ھمھ در

عالوه شده اند،در آنن بعضی امضاھای آ(توالی) ایکھ طروندشوند. در مورد عرض وجود کردن این یاد داشت و 
این یاد داشت با مشورت نقطھ اساسی توافق دارند کھیک با اینکھ، ھمھ ارزیابی ھا برارزیابی ھای متفاوتی ارایھ شده اند. 

ای فورآ آن را امضا نموده و سپس امض(خودش)، گرومیکو، و یوستینوف، توسط چرننکوتسوید شده بود، کسی کھاندروپوف
توصیف شده بود، کھ قرار نزاریک وضعیت لرزان و درنیف، در آن زمان توسط بعضی شاھدان نیف را گرفت. بریژبریژ

بھ افغانستان امضایش را پوف و ھمراھانش در باره وضعیت درتوضیحات تحریف شده توسط اندرواستماعشایعات بعد از
این موردعلت درذکرتفاوت ھای عمده درراجع بھجرو بحث). .خکردخط-خطبھ اصطالح(آن گذاشتدر زیرطور بدی

وقتی بریژنیف آن را امضا کرد و سایرین - برآن گفتھ می شدآناعضای بیروی سیاسی سایردر حین امضایاز جملھسند
152می گفتند کھ بعدآ امضا می کنند. 

نقشھ تقریبی ورود ارتش سرخ بھ افغانستان(تزئینی)
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ستاد کل شوروی آن زمان گفت کھ افسران اسبق درنمایند. یک تن از نسبتآ متفاوتی را ارایھ می شواھداخیرچشم اندازاما 
دسمبر بدست ٨یک اجالسی با او بھ تاریخ طیدررااندروپوف و یوستینوف تآئید شفاھی بریژنیف را در مورد پالن دخالت

او قادر نبود تا تاریخی برای آن مالقاتی اما آوردند. دوبرینین سفیر سابق شوروی(درامریکا) اساسآ عین چیز را می گوید. 
ف معین نماید کھ طی آن این کار صورت گرفت، اما تصدیق کرد کھ در اوایل دسمبر بود، کھ یقینآ توسط اطالعیھ اندروپو

تصاحب قدرت براییاری عساکر شوروی غرض را برای استفاده از(نقشھ ای)می نماید کھ شماییوچنان حمایت شده 
تا نیف بود کھ ھدایت داد اضر بود. بقول دوبرینین، این بریژتوسط پرچم ارایھ داد. دوبرینین ادعا دارد کھ گرومیکو نیز ح

153د.نشوارایھپیشنھادات بھ اجالس وسیع تر بیروی سیاسی 

دسمبر و یاد داشت دست نویس (ھمگی) صورت ١٢این برداشت را تقویت می نماید کھ جلسھ محضھمھ این کارھا 
قبلروی یک پروسھ ایکھ از"تصمیم جمعی"نامزیردر بودند برای مھرگذاشتن کارھائی) formapro(فرمولیتھ-سرسری

درحالت اجرایی قرار داشت. تا زمان تسوید این یاد داشت و امضای آن، جامعھ استخباراتی ایاالت متحده گردان تفنگ دار 
ساحات گردنھ سالنگ را برای عبور نیروھای شوروی بھ(ھمین گردان) موتوریزه ای را در بگرام کشف کرده بود کھ بعدآ 

وارد معرکھ شده، و بھ تعداد نامعلومی نیروھای خاص بھ کابل اضافی . نخستین از دو گردان ھوابرد تآمین امنیت کردکابل 
حمایت از ایجاد یک حکومتغرضبرای فراھم نمودن نیروھارخنھ کرده بودند. اندروپوف قبآل بریژنیف را از نقشھ عملی

. مطلع کرده بودجدید توسط جناح پرچم

قلت اسناد رسمی از دوره ای کھ منجر بھ مداخلھ نظامی گردید، اکثریت آنچھ کھ امروز راجع بھ تصمیم گیری بخاطر
گرفتھ شده اند. (ان عملیات)ت کنندگان سیاسی یا نظامیکراز ارزیابی ھای شمی شونددرک ت شوروی در مورد این عملیا

ریزه کاری م گرفتھ اند. ت وکتابھا راجع بھ این موضوع سھمقاالتعداد زیاد شان مصاحبھ داده، مقاالتی نوشتھ یا در نوشتن
اند. معھذا، حتی با اذعان بھ یک بدون نقطھ نظرکھ بھ استثنای اندک شان ، ارایھ می دارندھای دلفریبی تفسیرارزیابی ھا این

توسط یک در اتاقک ھامقصد تبرئھ آمیز، شواھد واضحآ قانع کننده اند کھ پالن گذاری و تصمیم گیری عمدتآ یسطح معین
کھ ھرکدام شان مدافع  موضوعی درجھت تآثیر یوستینوف و گرومیکو انجام گرفتند؛گروپ کوچک(متشکل) از اندروپوف، 

و حمایت را مدافعیوستینوف کمترین (گیرو دار) ش و مبارزه این تالدرچنان می نماید کھ یک یا دیگری بودند، وبھگذاری 
154داشتھ است.

ماه مارچ کآل طرح یادی ای بود کھ یوستینوف درنالن بانجام گرفت پ١٩٧٩مداخلھ نظامی ایکھ در ھفتھ اخیر ماه دسمبر
عملیات مخفی برای نصب رژیم جدید. گزارشھای استخباراتی ازطبقھ بندی بیرون شده نشان میدھند یک کرده بود، بھ اضافھ 

خزان ادامھ یافتھ، و مگربا آزرم و تواضع در طی تابستان وکھ آماده سازی نیروھا برای اجرای این پالن اصلی با مداومت 
فرقھ ) نظامی(وضعیتگردید. رای برکناری امین با صراحت تشدیداوردن تالش ماه سپتمبر بنتیجھ معکوس بارپس از

غرب(اتحادشوروی) ند برده شده، و واحدھای ھوایی ازآمادگی بلقابل تحملھوابرد مستقر در نزدیکی سرحد بھ یک سطحی 
گزینھ کھ نشان دھنده آن بودندن چیزھاری جابجا گردند. ھمھ آبھ ساحاتی منتقل شدند کھ کھ می توانستند باسرعت بیشت

از روی میز کنار گذاشتھ نھ شده بود. کامآلعام ادعا می شود، طوریکھ بطورنظامی در افغانستان 

قبرستان وسایط زرھی شوروی در پشتھ سرخ



3

شوروی ای کھ در د کھ مقامات نآماده گی ھای نظامی ثبت شده توسط استخبارات ایاالت متحده نمونھ ای خوبی بدست میدھ
پالن عملیاتی شان را ،حتی قبل از آنکھ وارد یک فرایند تصمیم گیری رسمی سیاسی شوند،عقب دخالت نظامی قرار داشتند

کھ یوستینوف دستور احضار کامل احتیاط نشده بوددسمبر١٠کھ ھنوز . بعضی منابع نظامی شوروی گفتند آماده کرده بودند
انددر آوردن دو فرقھ نیروھای زمینی ھدایت داد. این با آنچھ کھ استخبارات شاھد بودهمادگی بھ حالت کامل آھا را برای 
از طبقھ (اسناد) در یک وضعیت بسیج قسمی قرار داشتند. از آخرین ھفتھ ماه نوامبر ھردو فرقھ دست کم معھذاتطابق دارد، 

ان تفنگ دار موتوریزه، دو گردان رزمی، بھ شمول یک گردایاالت متحده تآئید می نمایند کھ استخبارات بندی بیرون شده 
قبل در کابل بودند. د نا معلوم عساکر نیروھای خاص ازدسمبر بھ بگرام منتقل شده بودند، و یک تعدا١٠تاریخ قبآل بھ 

واز زارن-ف نسبتآخواھند بود تا موافقت بریژنیظاھرآ فرض کرده بود کھ آنھا قادریوستینوف -گرومیکو -تیم اندروپوف
تا برآن امضا بگذارند. چنان می نماید جلسھ می شوند ا این (کار) سایرین ناگزیربرمق افتاده را بدست آورند،و

تعداد زیادی از واحدھای قبآل پیشروی کرده وارد افغانستان شده بودند، (چون) شد. برگزارعمل انجام شده دسمبربطور ١٢
حالتاندک روزھائی بھطیتا دربودندآمدهشوند در حالت آماده باش درھ گرفتای کھ قرار بود تا بکارای زمینی فرقھ ھ

کھ این داشتندخارجھ، و رئیس کی جی بی ھمھ توافق وزیر،(کمونیست)، وزیر دفاعُ رئیس حزبآیند، و آمادگی کامل در
155بایست انجام شود.(دخالت نظامی)

د تا فرماندھی عملیات سمیردسمبر، دو روز بعد از امضای یاد داشت دست نویس، مارشال اخرامیوف بھ ترمز ١۴بھ تاریخ 
قرارگاه اش ترک آنجا مستقر بود در حال درمل بسیج شده کھ کنون بطورکاارا در دست گیرد. روز دیگر، استخبارات فرقھ 

یوف بھ دسمبر، یک تیمی ازستاد فرماندھی اخرام١٨ازان، بھ تاریخ بعدترروز. سھمشاھده و بھ سوی سرحد رھسپار بود
ل احتماآل یک عامدارقراولگاه فرماندھی عملیات جلو میدانآماده سازی این میدان ھوائی بھ حیث میدان ھوائی بگرام رسید.(

پیشین بود.) درست روز دیگر بود کھ استخبارات ھایھفتھھای اضافی رزمی درواحدکلیدی برای رخنھ دادن(وارد کردن)
نتینر ھای متحرک مواد ، و کادهحال ترک قرارگاھھای شان بودرفرقھ دیگری را در ناحیھ نظامی ترکستان رد یابی کرد کھ 

. ندگردیدی گذرگاھھای نقاط سرحدی کشف در نزدیکسوخت

دایر بر ) یک اطالعیھ اعالم خطر را فرستاد DCI(کھ دی سی آیبود،١٩٧٩دسمبر ١٩یعنی،درآن روزدرستو این
در اینجا بھ زودی محتملافزایش بیشترآن است کھ افغان حاکی از- زدیکی سرحد شورویتجمع(نظامی).... در ن"کھاین 

. "برای تقویت بالقوه در دست انجام باشندبیشترخیلی یآمادگی ھاشاید و اینکھ می نماید

آمدن قوای شوروی مردم عادی را با سالح و وسایط نظامی بھ 
قدری بلد ساخت کھ حتی مجالس چای خوری و قصھ ھای شان را در کنار وسایط تخریب شده برگزار می کردند. 

توقعات استخباراتی در برابر واقعیات

برای جامعھ -ھدف آنبخصوص زمان بندی و-انجام دادند1979ماه دسمبر ھادرھفتھ اخیرشوروی دخالت نظامی ای کھ 
. این بود)غافلگیرانھ(منتظرهیک عمل غیر،بطورخاص وبرای مقامات پالیسی سازایاالت متحده بھ طورعاماستخباراتی 

ی پاسخ بھ یک خواھشبود، کھ درارزیابی ھای عطف بھ گذشتھ ی خودی (درونی) جامعھ استخباراتی تصدیق شده مسئلھ در
) تشویش شان را روی وسعتی ابراز کردند کھ این NSCگردید کھ اعضای ھیئت(تھیھ آن ازازسوی شورای امنیت ملی بعد
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موجود بودند برابر اتفاق نظردرھائی ، حد اکثر، فقط اندک استثنااین مورددروروی پیش بینی نھ شده مانده بود. حرکت ش
برای افزایش امنیت یک جھت) (ازکھ احتمال ادامھ وارد سازی نیروھای نظامی شوروی درجوپھ ھای کوچکی مبنی براین

این نظریھ حتی در بعد از آغاز تآمین قدرتش خواھد بود. برای کمک بھ رژیم کابل در)از جھت دیگر(پرسنل شوروی و
بعد ازآگاھی از (و فقط) -دسمبر نھ شده بود 28. تا وقتی دبھ حاکم بودنش ادامھ داانتقاالت ھوائی درآستانھ کریسمس

مقیاس -گزارش دھی یومیھ استخباراتی تصدیق نمود کھ دخالت نظامی -برکناری امین و عبوردو فرقھ از سرحد بود کھ 
615وسیع در دست اجرا می باشد.

(بلکھ) این بخاطری بود. نھشوروی برای این حرکت تدارکاتعلت این کارعدم موجودیت معلومات استخباراتی راجع بھ 
کھ مسکو شاید خواھان متوقع بودندعکس آن چیزی بود کھ تحلیل گران استخباراتی تدارک در دست بود کھ عملیات

طی ماه ھای گذشتھ درحال ازدیاد آمادگی شان مشاھده تشکیل میدادند درروی اشغالگر رانیانجامش باشد. ھمھ واحد ھائی کھ 
شده بودند. دو فرقھ نزدیک ترین بھ سرحد افغان نیروی زمینی شوروی آمادگی ھای شان را در ماه مارچ آغاز کرده بودند، 

رقھ ھا باردیگر ر، ھردوی این فدیگر در تابستان و خزان حین اجرای چنین کاری مشاھده شدند. در نیمھ دوم ماه اکتبو بار
، ھرچند آن ساحھیکی دیگراز فرقھ ھای نیروی زمینی درتا بھ این زمان، دست کم درسطح فعالیت غیرعادی مشاھده شدند.

نیروی زمینی بھ حالتی برگشتند کھ ماه نوامبر، واحد ھای. درآغازمصروف فعالیت مشابھ دیده شدنیزکمتر، با تکرر
فرقھ نزدیک ترین بھ سرحد بسیج قسمی شان را دو(ناگھان) اما درآخرین ھفتھ این ماه علوم می شد،نورمال شان موضعیت

نورمال حد ازآمادگی - تر-حالت بلنددرعین ساحھ درمستقر رد شوروی در بیشترین مدت این زمان، فرقھ ھوابآغاز نمودند. 
.  ه بودنگھداشتھ شد

عسکر) 35000تا 30000برای فکر کردن بھ اینکھ وارد سازی حدود سھ فرقھ( درکل با حدود (فاکت ھا)ھمھ ی ایناگر
در نیز عالیم بیشتری ، (درحالیکھ) آماده می شوندبود کھ شوروی ھا شاید دارند موجود کافی نبود، دست کم یک گزینھ ای 

اص درھفتھ اول ماه دسمبر، و یک گردان ھواگردان رزمی اضافی و یک تعداد واحد ھای نیروی خموجود بودند. دوزمینھ 
داخل افغانستان شدند. ارسال درشکل تعداد کوچک واحد ھای پیش قراول برای در (از آن)برد دیگر اندک روز ھائی دیرتر

در طی اشغال 1968دست گرفتن کنترول پای تخت و سایر مراکز کلیدی یک سناریوی عملیاتی ای بود کھ قبآل در سال 
سلواکیا توسط شوروی مشاھده شده بود.   -چکو

بھ سوی بھ افزایشی رو شوروی در کابل بطور -وضعیت رژیم تحت الحمایھ در زمانی کھ این فعالیت ھا مشاھده می شدند، 
ان بدر ببرد بھ طور و دورنمائی کھ این رژیم بدون حمایت مھم نظامی از سوی اتحاد شوروی ج-ی رفتھتزلزل و بی ثبات

نظامی بھ طور روز افزونی ھمزمان مھمسوال میرفت. بنابراین، آمادگی نیروھای شوروی برای یک دخالتزیرفزوناروز
ھمھ ی معلومات راجع بھ آمادگی ھای نیروی افزایش می یافت. وداشت برای چنین عمل ایکھ بالقوه ضرورتشده بود با 

گزارش شده بودند. شوروی و بدتر شدن وضعیت داخلی افغانستان کامآل درنشریات یومیھ استخباراتی 

بسنده نھ این اقدامات برای توجیھ چنان یک قضاوتی (مبنی براینکھ) دخالت نظامی غیرقابل اجتناب ناپذیربود،ھیچ یک از
تیوری ھا درمورد اینکھ رھبران شوروی گزینھ ھای شان را (فلتر)صافیازعدم عبورنیک و بد (آن) وقبلھرچند، تبودند.

می کردند کھ ) تضمینتوجیھ (چھ طور ارزیابی(سنجش، رده بندی) می کردند، یقینآ شواھد می بایست نگرانی خطیری را 
انجام بدھند کھ خودشان را برایششاید آنچھ را شوروی ھاکھمبنی بر این حقیقی ای وجود داشتچشم اندازدست کم یک 

آماده کرده اند.  

توسط آمادگی ھای مشخص شدهبا اینکھ، تحلیل گران پیشتر نتیجھ گیری کرده بودند، کھ عملکرد نظامی در راستای خطوط 
را بھ حیث گزینھ ای شناسائی (عمل کرد نظامی)یک ارزیابی کلیدی، در واقع، بخصوص آننیروی شوروی نامحتمل بود. 

دسمبر ٢٨اطالعیھ استخباراتی بین السازمانی از طبقھ بندی بیرون شده باشد. نھکرده بود کھ مسکو شاید خواھان تقبل آن 
با اگرمسکوقضاوت جامعھ استخباراتی این بود کھحاکی بود کھ ھرگونھ داخل کردن نیروھای شوروی مورد تردید بود.

دریک(طوریکھ) . بدین کاردست بزنندعملپالنیک یک یا دیگرسوی مطابقواحدھای رزمی مداخلھ نماید، آنھا شاید 
چیزی حد یک فرقھ ھوابرد یا ات محدود ازسوی گردانھای قلیل العده تاشاید یک عملی-عمل پالنایناحتمالی ترینسوی

محدود و مشخصدست بھ اندک عملیاتی احتیاط آمیزی تقویت امنیت انجام بگیرد وچھ بسا کھ اربباشد، کھ پلھ بھ پلھشبیھ آن
روی چندین یک نیمستلزم -عملپالندیگرسویدر-ورای آن"، کاریھر"بزند. مطابق ارزیابی جامعھ استخباراتی،(نیز)

د بود. حد چھار فرقھ در ناحیھ نظامی ھمسرحد افغانستان خواھفرقھ ای خیلی بیشتر از
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محدودهعینآ در ، شامل دو یا سھ فرقھ زمینی و یک یا دو فرقھ ھوائی، عملپالن در وسط این دویعملیاتھر، درنتیجھ
ازاین بھ حیث یک پیامد، آمادگی ھای مشاھده شده . عمآل غیرمحتمل شمرده شده بودگرفتھارزیابی ھای استخباراتی قرار 

نچھ توقع چیست، بلکھ از این منظر سنجش شده بودند کھ چھ طور می توانند با آلحاظ سنجش نھ شده بودند کھ ھدف شان 
(ازمیان پلوملی برآمد.خ).ر در نیامداین آمادگی با آنچھ توقع برده می شد جو(درعمل). وبرده می شد تطابق داشتھ باشند

آئیکارمعیارترتیبی از یک بھ شوروی) گرایشبرخورد(طرزمورد ری نبود کھ تحلیل یا قضاوت ھا دراین کار یقینآ بخاط
دور بودند. برعکس، اسناد کنون در دسترس پذیر از آرشیو ھای شوروی نشان میدھند کھ ھزینھ ھای سیاسی بخیلی 

ه بودند، تآثیر پیش گیرانھ روی حرکت شوروی دیدجوربھ مثابھ اعمال یکتحلیل گران استخباراتی ایاالت متحده بطوریکھ 
یا دست کم زیر سوال ،ن دست استدالل ھائی بودند کھ توسط چندین مقامات ارشد شوروی برای مخالفتھمادر واقع از

کھ (دال براین) ثقی ازسوی افسران شوروی وجود دارند ھای معتبر ومؤاذعاندخالت نظامی برجستھ شده بودند. ،بردن
غامض بودن مسئلھ نظامی خیلی محاسبات شان در موردداخلھ قرار داشتند. اکثریت برنامھ ریزان مسلکی نظامی ھم علیھ م

استخباراتی ایاالت متحده تحلیل گراند، و برنامھ ریزان نظامی شوروی بامحاسبات تحلیل گران در واشنگتن بوبا شبیھ 
. یکی ازندین فرقھ ای انجام گیردمداخلھ گردد، این کار بایست با یک نیروی چتشریک نظر داشتند کھ اگر ارتش مجبور بھ 

لیل تحکھ بود ایندور میزد)CIA(حول سی آی ایدردر ماه ھای بعد از اشغال شوخ طبعی(جوک) ھای دل تنگ کننده کھ 
(؟!)را غلط درک کرده بودند.قضیھ شوروی ھا بودند کھ (گویا)اینآن را بدرستی فھمیده، وگران 

برگردنده نوع ازاحتماآل واضح کنندهاین کار را بھ حیث ،اندکسانی کھ عمل کرد استخباراتی را مطالعھ و بررسی کرده 
برای تحلیل گران می دانند. طوریکھ مطالعات زیادی برجستھ ساختھ اند، این دام برای (تلھ)بازگشتنی) ترین دام(عودکننده/

(چوکات الگو"چھارچوببخش ھای آن را شاید بتوان "یکی از157. نبودتحلیل گران استخباراتی منحصر بھ فرد یا بی نظیر 
، طرح شد؛ نمودبازی تا آخرمی شود احتماآلچھ طورراھااینکھ متغییربرایھمین کھ یک مودل عقالنی یعنی نامید. الگو)

شواھد تا استاحتمال خیلی بعید ازمی شوند. )توزین(سنجیدهمعلومات جدید درمطابقت با اجزای این مودل از بخشھریک 
درجای دیگر تشریح و توضیح شوند نسبت بھ اینکھ برای زیرسوال بردن صحت مودل استفاده شوند. ھمخوان نا) نا مطابق(

تفسیر اقدامات مورد بقدری کھ نتیجھ گیری ھا برای تعبیر و اقدامات اتخاذ شده (آمادگی ھای نظامی)در این صورت، 
برای تعبیر و توجیھ قصد و منظور استفاده نمی شدند. می گرفتند،استفاده قرار

راجع بھ راسخبیشتر اعتقاد با شرح و بیان می نماید عام برجستھ شده ی پریزنتیشن تحلیل را ھمچنان شکست بطورکاراین
است. نگھداشتھ شده(مخفی)آنچھ کھ از سوی خود آن کنشگرانسوایسایر کنش گران تصمیم خواھند گرفت کھآنچھ

شده ی نشست ھای شوروی ھرچھ باشند، یک چیزی را کھ آنھا بھ وضاحت نشان میدھند محدودیت بایگانی ھای منتشر
شدنش در ) اش در ماه مارچ تا بھ اجرائی عبارت است از اینکھ "تصمیم" برای اعزام نیروھای رزمی از سرآغاز(تکوین

(ھیچگاھی دچار توقف نھ شده بود.خ)حال پیشرفت بود.آستانھ کریسمس یک کار در

تصدیق و توجیھ با شواھد -یا برای ابراز قطعیت بیشتر،روی استخباراتدر عین زمان، نا عادالنھ خواھد بود فشارھائی را 
واضحآ، در یک زمانی کھ دیتانت بھ . تصدیق نھ کرداحتیاط آمیزتعلل و بھانھ جوئی ) بھ /توسلیا پرداختن (تقبل-شده

موجودیت-) در رابطھ با سنا در یک وضعیت تھدیدII)SALT IIچالش مواجھ بوده و چنین معلوم می شد کھ معاھده سالت 
در آنچھ بھ حیث دخالت نیابتی اش در اتیوپیا تلقی می شد سال بعد ازدوکھ مسکو از این دست قرار داشت، اتھاماتی اش

چیزی نبود کھ اکثریت مقامات پالیسی ساز ،باشدجھان سومی آشکاریکی دیگر ازتجاوز و تھاجم بھ شرف دست یازیدن 
آن حتی دردسمبرنشان میدھد،17نشست طوریکھ صورت جلسھ . می بودندشدن ناگھانی آن آشکارخواھانایاالت متحده 

این زمان عامھ درای رفتن بھ افکار، و بامقداری شواھد دست داشتھ، مقامات پالیسی ساز توافق کردند " برتاریخ دیرھنگام
(بازھم)آن مرحلھرست بود، اما عمدتآ بخاطری کھ آنھا شاید دربازاندیشی(مآل اندیشی) این شاید دازمنظرمفادی نبود". 

ترک نموده بود. (قبآل) د کھ ایستگاه را درتالش بودند تا ترنی را متوقف نماین

نیرومند تر کھ ازپریزنتیشند سیاست مدارانھ(مصلحت اندیشانھ)عملکرراجع بھ آنچھ کھ، اگرچیزی باشد، (گویا) گمانھ زنی
بودند در آن زمان گذاشتھ می شود. ین حقایقمخالفبھ استخباراتی ناشی می شود، اینکھ تاثیراتش ھرچھ می توانست باشد،

با - فرصت از دست رفتھ-پریزنتیشنعده ای در جامعھ استخباراتی کھ فکر میکردند کھ آخرین شانس طالئی برای چنین 
یک گردان دیگر ، بدست آمده بود. تا آن زمان،با انتقال یک گردان موتوریزه تفنگ دار بھ بگرامدسمبر 10کشف مؤرخ 
وارد دزدانھدر نزدیکی ھای سرحد درحال بسیج بوده و تعدادی عساکر خاص بگرام کشف شده بود، دو فرقھ ھوابرد نیزدر
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بسیاری اعضای بیروی سیاسی مخفی شده بود، چشم (حتی) ازگرفتن وسعتی کھ پالن دخالتکابل شده بودند. با در نظر
بھ علتعلنی شدن شاید باعث مقداری دشواری ھائی برای آنانی در مسکو می شد کھ توطئھ را طرح کرده بودند. بودممکن 

سازشنامھ در اروپا برای بطور مثال،-دربھترین حالت این امرغیرمحرزاست ،داشتند در دنیا رخ میدادندکھحوادثی
شاید بخوبی شوروی ھا را متقاعد کرده بود کھ امری کھ -ده استقرار نسل جدیدی از موزائیل ھای میان برد ایاالت متح

دیتانت قبآل درحال کسادی و شکست بود. 

برای استدالل ھای اضافی نمودنپیشکش(گزینھ)نیزای چھ بسا کھ ممکن بود امین را درحالت آماده باش بیشترقرار داد، و
ارزش خاطرنشان کردن را این بابت درالت بودند. اعضای بیروی سیاسی کھ مخالف دخطراحان مسلکی نظامی شوروی و

دسمبر، در جواب بھ انشتار تصاویر استخباراتی ازسوی حکومت23تکذیب پرخاش امیز ازسوی مسکو بھ تاریخ کھ دارد 
سوی ، احتماآل بھ حدی از روی سادگی تنظیم نھ شده بود کھ توقع برده می شد آنھا شاید ازآنازکارتردر یک روز قبل

شد شکارساعت این بھ جھانیان آ48تا 24رخداد کھ در ظرف کاملقطعیتی)چنان(. و تکذیب با ندکرده می شدھرکسی باور
کمیآنھا بدست آورد عبارت ازمقدار مسکو می توانست ازمواردبیشترینھ مفادی کھ دردروغ اند.(عکس ھا)کھ آنھا

.  بود(در پیش روی)کتمان(اختفای) غافلگیری تاکتیکی راجع بھ صحنھ و منظره عملیاتی

قصر سفید (نزئینی)

یک دسمبر می توانست 11از سوی واشنگتن تقریبآ در علنینیرومند وقویپرخاششانس یک ناچیز بودنباوجود اینکھ 
کھ اطالعیھچھھمآئی جامعھ استخباراتی برای تسوید آنددسمبر یا گر17اجالسکھآن زمانباشد، تا داشتھسازی اندازه کار

بود. تحلیل گران استخباراتی می توانند بھ کار گذشتھتدویر شد؛ احتماآل کار از،نام گرفتاعالم خطر راجع بھ افغانستان دوم
کرده بودند کھ شوروی ھا آمادگی ھا را برای یک حرکت نظامی آگاهاین حقیقت اشاره نمایند کھ اینھا مقامات پالیسی ساز را 

دسمبر،19یب الوقوع بود(ند). تا قر- کھ انجام گرفتھ است اتیگرچھ نھ آن حرک- تکمیل کرده و اینکھ بعضی حرکت(ھا) 
یک سپورت "-) NSCعضو (یک افسربھ تعبیربعدی–، دخالت شوروی منتشر شدحینی کھ اطالعیھ اعالم خطر بالخره 

تماشائی" بود. ایاالت متحده می توانست از(موضع) دفاعی سروصدای زیادی راه بیاندازد، اما(این سروصداھا) روی میدان 
انتظار کشید. ت تا بھ روند دیگر بازی بزرگبایسمی تاثیر چندانی نبودند. اینکھ دارای بازی 

-------
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