
در ) КГБ(آیا کمیته امنیت دولتی . کمتر شناخته شده تاریخ ِتصفحا

 فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مقصر است؟

  
  ،)٢٠١٢جون  ٨(، برگرفتھ از تارنمای حزب کمونیست فدراتیف روسیھ »پراودا«از البالی اوراق روزنامھ 

  ی بی در شھر ورونژ،قلمی شده توسط اناتولی نیکیفوروف، دگروال بازنشستھ کا ج 

 نــخوږم. س :برگردان از متن روسی 

 

برخی از انحرافات اقتصادی و اجتماعی  ٨٠آنچھ بھ ھمگان روشن است با جزئیات تکرار نمیکنم، اما میگویم کھ در سالھای 

یین گردید تعاندروپف کھ شخصیت اول حزب . درست بھ ھمین سبب یوری و. در کشور ما بھ اوج قابل دیدی رسیده بودند

  ...»زیست میکنیم، آنرا نمی شناسیمما در کشوری کھ «  :بھ ھمگان اعالن نمود

نشانھ ھای قابل مالحظھ و نگران کننده در زمینھ ھمانا بوروکراسی در . صنعت و در مجموع اقتصاد بھ رکود مواجھ بود

کمبود در بخشی . زیر پا شدند وسیالیستیاصول عدالت اجتماعی با تعبیر خشک از نظام س. بخش اعظم شوروی و حزب بود

  .روان مردم بھ یقین تاثیر بھ سزای داشتباالی از مواد خوراکی و کاالھای مصرفی 

با اتحاد جماھیر سوسیالیستی  ،در سطح سیاست دولتی ،از جانب دیگر کشورھای غربی، قبل از ھمھ ایاالت متحده آمریکا

در ایاالت متحده صدھا مرکزی بھ . خود را در این سمت تمرکز بخشید را براه انداخت و نیروی» جنگ سرد«شوروی 



ایجاد » لیگ مبارزه با کمونیزم«ھا سازمان مختلفی را مانند وجود آمدند کھ برای سقوط اتحاد شوروی فعال بودند و دھ

نھای شھروندان جمھوریت شب و روز بھ تمام زبا. این اھداف مینمود خرجکردند، مجلس سنا ساالنھ صد ھا میلیون دالر را 

ھای مساعد سبک سری ھا و اشتباھات استوار  شالودهھای متحده پروپاگند تحریک آمیز ضد شوروی جریان داشت کھ بر 

  .بود و بدین لحاظ از جانب بسیاری مورد پذیرش قرار گرفت

بھ باور من . ش. س. ج. قوط اس. بود کھ بازسازی نام نھاد طرح ریزی شد و باعث فروپاشی کشور گردید یشرایطچنان در 

  .از دو مرحلھ گذشت

دلیل نارضایتی مردم،  ھاکوفلف و شرکای شان پرازیت وار بمانند گورباچف، شواردنادزه، ی یزمانی است کھ خاینین – اول

 با لفاظی –قبل از ھمھ . بھ طرز یک سازمان مذھبی، تمام شرایط را برای از ھم گسیختگی حزب و دولت مساعد ساختند

 –اپورتونیزم ( سوسیالیزم«، »بیشتر )!!!مترجم –چکھ چوری ( شفافیت و دموکراسی«ھای فراوان و ندا ھای دلنشین مانند 

را پنھان » بازسازی«آنھا اھداف واقعی . و غیره» لنین از )مترجم  –راه جدید یا سراب ( تفسیر جدید«، »بیشتر )مترجم 

  .دآگاھانھ مردم را فریب دادن، نموده

 ١٩٨٧در سال . رھبری کا جی بی بھ طور مداوم گورباچف و دفتر سیاسی را از تمایالت خطرناک در کشور مطلع میساخت

ولی . یادداشتی در مورد فعالیت ھای غرب در ایجاد نماینده گی ھای تاثیر گذاری در اطراف منشی عمومی ارسال گردید

  ...بود آگاھانھو، حاال کھ من میدانم، این ھمھ بھ طور قطع  واکنش الزم در برابر آن زنگ ھای خطر وجود نداشت

منظور از زمامدار رومی کھ با برخورد دوگانھ اش شھرت بیسابقھ کسب کرد و حتی بعد ( دراین ایام گورباچف چون یانوس 

 ربھ فشار از پائین بمعدنچیان دنباس را . )مترجم -.از مرگش مجسمھ اورا ساختند کھ دو چھره در یک کلھ را تمثیل میکرد

  .کمک از باال را وعده داد دولت تحریک نموده و 

درحالیکھ خود با رئیس ، در پلنوم کمیتھ مرکزی اعالن نمود کھ حمایت از جمھوری دیموکراتیک آلمان را قطع نخواھد کرد

نیکر و دیگر ھریش ھو استخبارات آلمان دیموکراتیک مارکوس ولف توافقات جداگانھ برای پائین آوردن مقام وشخصیت

ھمانندش یاکولوف با مھارت و پرروئی ، ھنگامیکھ گورباچوف کشتی را بھ لرزه در آورد. ... بست، رھبران جمھوری

  .را وارد نمودتغییرات کادری و حرفوی در رسانھ ھای جمعی با جابجا کردن افراد گماشتھ شده 

جانب وارد کرد درحالیکھ اعضای جبون دفتر سیاسی وکمیتھ مرکزی بنظرمن گناه سقوط سیستم را نمیتوان تنھا باالی یک 

  .کورکورانھ از منشی عمومی نمودند نیزسکوت و موضع بیتفاوت اختیار کرده و اطاعت

  در مورد مخرب اصلی

اچوف را از در کرملین یک سرباز سراغ نگردید تا گورب«: یکی مصاحبھ ھای خویش اظھار نمود ایگور لیگاچوف در

حزب با تمام ابعاد مقامش نتوانست یک کمونیست واقعی را در صفوف حزب و یا یک وطن  ولی نفر دوم» ور کندصحنھ د



من  باربھ . ماید مطرح ن را ھایش در کنفرانس حزبی تاز مسئولیل گورباچف ر میان توده ھا بیابد تا سوال عزپرست د

  .ھ مطمئنا از وی جانبداری میکردندورباچوف شده بودند کاز پروپاگند گ مردلگ آیی چنان ھماین گرد ھایشرکت کننده 

. ند بودبرطرفی گورباچوف  خواھان تا کدام سرحد ایگور لیگاچوف خوب میدانست کھ مسئولین حزبی و دولتی در محالت

اصل کھ اطالع حیدر حومھ ورونژ بمجرد ) کاالچوف(از موفقترین کالخوز ھای روسیھ  اناتولی باکولین رئیس اسبق یکی

نمود تا عـــدم رضایت مــردم در محالت را انعکاس  خویشراکرد کھ مــــن این یادداشت را مینویسم شــدیــدتــرین تاکــید

  .دھــــــــــــــــم 

دھند، در کنفرانس منطقوی حزبی از ھموطنان خویش خواھش کردم تا برای کاندید گورباچوف رأی ن: ار میدارداظھباکولین 

  .»ــطــرف نـابــودی مـیکـــشانــدمگر شما نـمـیـبـیـنـیـد کــھ او کـــشور را ب«: تممشخص تر گف

ھمان سالھا عمدی ترتیب ) مترجم ٢٠٠٠ -  ١٩٨٧( حاال دیگر بھ ھمھ مشھود است کھ قحطی و کمبود اموال تجارتی 

در سال میرسید و تنھا پنجاه ھزار تن تن  ١٦٠٠٠٠ورونژ بھ  احیون گوشت حیوانیمحصوالت تولید : میگردید، بشکل نمونھ

ھ ب ... .مالحظھ میشد  منطقھدر  سوس در زمینھ محصوالت گوشتآن بھ محل تعلق میگرفت و بنابر ھمین سبب کمبود مح

برای  جدید اجاقعی کمبود مواد غذائی تحمیل گردیده بود و درحقیقت صنتروسیھ وضع سیاه زمین ه زین ترتیب در حوھم

  .تعمیر میشداجتماعی  یھانارضایتی آتش

ظـھـور نــکــرد تا خالف اراده رسـیـده بود ولــی کسی  اش یردیـد، نـارضایتی اجتماعی بھ حـد اعلچنانچھ قبالً اظھار گ

ین پیمان حق متحد ، در حالیکھ بخاطر خیانت ملی و خیانت دربراز حذف گورباچوف را داشتھ باشدجرأت ا» مسئولین«

  .وارسا او سزاوار آن بود

تصمیم  کھبودند ی را از دست داده ، مسئولین ما تا آن حد خود مختارتحت قومانده بودیم با لباس نظامی کامالً  شھروندانما 

مراتب مقامات و حالت ، ، عنعنات بوجود آمدهدر تصور شان نیز نمیگنجیدقید وبند قوماندان اعلی و رئیس ھیأت رئیسھ 

در . دھندنالعمل ضد انجام  عکس ،قومانده بودندنی حاکم موجب میگردید تا جزو تام ھای نظامی کھ سالھای متمادی تحت روا

  . شده بودبودن بھ عادت تبدیل  هتحت قوماند، نظام

ی در ، کمیتھ امنیت دولتی برگھ ھای کافمیگردید معزول، اگر گورباچوف در وقت و زمانش از مسئولیتھایش من باور دارم

 لش رساندهاعماجزای  بھاختیار داشت تا وی را توقیف نماید و بھ ساده گی برای مردم بھ اثبات برساند کھ خائین ملی را 

  .است

اعاده  شان با ایاالت متحده آمریکا برایطر توافقات دزدانھ و غیر قانونی گورباچوف و شواردنادزه را میتوانستیم تنھا بخا

بحیره میان آیاالت متحده و شوروی سابق و (ماھی خیز آبھای شوروی بیرنگووا ر مربع مساحت ھای مجانی ھزاران کیلو مت

  . محکوم نماییم، ین مناطق شرق دور محاسبھ میگردیدکھ یکی از ماھی خیز تر) مترجم –روسیھ امروز 



کودتای نام نھاد تحت (» ]ریکمیتھ دولتی حالت اضطرا: فظیترجمھ تحت ال[گ ک چ پ «درامھ حادثھ تاریخی زیر نام 

گویا خنثی  ؟!توسط یلتسن و ١٩٩١ماه اگست سال  ٢١ -  ١٩رھبری معاون رئیس جمھور منتخب شوروی گینادی اینایف 

مھ معلوم بود با اشتراک کروچکوف از آغاز بھ ھ) مترجم –الیستی شوروی خاتمھ یافت گردید و با سقوط اتحاد جماھیر سوسی

در جنگ  ناظر ھر«: گفتھ بود) مترجم – ١٢شاعر نامدار گرجی قرن (چنانچھ شوتا روستاویلی  .کھ فرجام نیک ندارد

  .را با دست خالی حل و فصل نمیکنندیل بغرنج دولتی زحمتکشان ھرگز مسا» را قوماندان میپندارد خود اطراف

گرجنرال ډ، منیت دولتی اوکرائینرئیس کمیتھ ا، آخرین دمیخواھم کلمات عالمانھ ھمکار خودر نتیجھ گیری نھائی خویش 

: ھ بودنوشت» ن رئیســـریــآخ –ک ج ب اوکرائین « در کتاب خویش زیر نام  کھ باز گو نمایم را نیکالی گلوشکو بازنشستھ

ز اذھان روز تا روز دور از حقیقت مسائیل پیچیده اجتماعی را ا .فیصلھ ھای مقتضی اتخاذ نمیکردند ،سالھاست کھ مقامات«

  .»در بھ پاسبانی منافع دولتی نبودنھمکاران ک ج ب قاد پنھان نگھ میداشتند، بنامردم 

یاد کھ در باال ، در مصاحبھ لیگاچوف. یلتسن تکمیل گردید ،برنامھ تخریب و انھدام شوروی توسط دایمالخمر تاریخی روسیھ

 محل عقد توافقات سھ زمامدار. میگردیدندسکایا پوشھ باید توقیف این سھ زمامدار در ھمان بیلوویژ«: آمده بود چنین شد

 ١٩٩۴ - ١٩٩١لیونید کرافچوک اولین رئیس جمھور اوکرائین ، ١٩٩٩ -  ١٩٩١باریس یلتسن اولین رئیس جمھور روسیھ (

ر سرحد پولند انتخاب بیمورد در جوا) مترجم – ١٩٩۴ - ١٩٩١و ستانیسالف شوشکیویچ اولین رئیس جمھور بیلروسیھ 

فق خویش را در م و توامن با این نظر کامالً موافق ا .»زده بودند آنھا از فرط خوف دست بھ چنان انتخاب ،نگردیده بود

  .نیز انعکاس داده بودم» ؟چرا ک ج ب راکد بود«یادداشت قبلی ام 

ی این ، برای اجرادای رئیس وقت ک ج ب پیشکش کرده بوگروپ نظامی الفاء پیشنھاد توقیف باریس یلتسن را در وقتش بر

ولی  وجود داشت، بھ وجھ احسن انجام دھندباید کھ وظیفھ محولھ را  یو ھم افراد مجرب محیا گردیدامر ھم زمینھ ھای مساعد 

  .ب شھامت کافی در وجود خویش ندید دریغا کھ رئیس ک ج

ھم ابر قدرت را از یتوانستیم م اندکخون  اگر بھ وقت و زمان الزم عمل میگردید شاید با کمترین تلفات و ریختھ شدن

شاعر شناختھ «رچھ بھ قول کانستانتین سیمونوف گ. ونھا ھموطن را از مرگ نجات بدھیمپاشی برھانیم و ھم حیات ملیفرو

مشھود  را ولی نجات ملیونھا انسان روس از مرگ ،خود را در نقش قاضی نمیبینم »مترجم – ١٩٧٩ – ١٩١٥شده روس 

، مسئولین استفاده نگردید یگیری از فروپاشام امکانات برای جلوتماز  ،بلی: چنین خواھد بوده فیصلھ نھائی من الخراب. میدانم

  .دھنکشور را بخود راه نمید تجزیھک ج ب از این جرم مستثنا نیستند و ھویداست کھ وطنپرستان واقعی ھرگز جرأت 

  عدالت حتماً پیروز میگردد

، من باور دارم کھ ملیونھا »ریشان استدالت پسندی و عدالت پرومشخصھ بارز مردم روس ع«: گاھی داستایفسکی نوشت

رنجھای فراوان و  آنانی کھشند تا مجرمین اصلی خیانت بھ وطن، ھموطن ما تشنھ عدالت میباشند و انتظار روزی را میک

 ،و تحیر استآنچھ قابل تعجب  .ببیننددر چھره گورباچف  داشتند، روارا  باالی مردم براندازی وحدت ملی بالخصوص



نام گذاشتند ولی مجرم اصلی » فاجعھ جیوپولیتیک«شوروی را  سقوطدار کشور ـتـنکھ مسئولین برسر اقایصرف نظر از 

  .عالی فدراتیف روسیھ مفتخر ساختندآنرا با جوایز و مدالھای 

  حق بھ حقدارش میرسدخواھی نخواھی 

: ــچـــھ در انــجــیــل آمده استچــنــان ،داشــتھ و عــملـــی نمایمتمام عمر کوشش نمودم تا روایات انجیل را بھ حافـــظـھ 

تا در  آن من نیز بھ کسی محتاج بودم ؟ بنابرلی مگر ھوانوردان ھمیشھ بھ پیشوا احتیاج ندارندو» !پیشوا برایت نسازی «

بوبکوف  شوایان من ھمانا اندروپوف وداشت قبلی خود نیز نوشتم کھ پی ، بھ ھمین سبب حتی در یادپیشقراول قرار داشتھ باشد

  .بودند

 ھا صرفنظر از آنکھ مرتد ،ر چیزی تازه برایم یافتمھر با پا کرده ام و و نیسوویچ را سرطول عمرم نوشتھ ھای فیلیپ دیدر 

یچگاھی ھ، در حالیکھ را کمونیست میدانست فاصلھ خود از البالی نوشتھ ھایش یافتم کھ او بال ،کردند تحریفکتابھایش را 

  .عضو حزب کمونیست ھم نبود

http://kprf.ru/rus_soc/107041.html 
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