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 Political  سياسی

  
  (Valentin Katasonov)-*کاتاسانوف والنتين

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جنوری ٠٦

  

 شوروی اتحاد انحالل و بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری
 خوده ب مرا توجه جدی دقتیبی يک شوروی، اتحاد انحالل ۀفاجع سالگرد مناسبته ب منتشره مطالب روی تمرکز با 

 بالتيک ۀ بحيرۀحوز ھایجمھوری با رابطه در اما شد، منحل شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد آری، .نمود جلب

 سال تگسا ماه در دولتی تایکود از پس روز چند آنھا .آمدند پديد شوروی اتحاد نابودی ۀنتيج در آنھا که گفت تواننمی

 .شدند جدا شوروی اتحاد از ١٩٩١

 خود حيات به جمھوری ١۵ جایه ب جمھوری ١٢ مجموع با ماه چھارً تقريبا ھالکتبار، زخم اين از پس شوروی اتحاد

 .داد پايان قطعی طوره ب خود موجوديت به سپس و داد ادامه

 امضاء فرمان سه شوروی اتحاد جمھور رئيس ،(Михаил Горбачёв)چوفربوگ ميخائيل ١٩٩١ سال مبرسپت ۶

 لتونی، جمھوری(ليتوانی جمھوری( استقالل شناختن رسميته ب مورد در" و بودند ھمديگر رونوشت آنھا .کرد

 لتونی، جمھوری(ليتوانی جمھوری استقالل" :اول بند .بود بند پنج شامل نسخه ھر .شدند ناميده ")استونی جمھوری

 ليتوانی جمھوری تقاضای از شوروی اتحاد ۀخارج وزارت" :پنجم بند ."شودمی شناخته رسميته ب )استونی جمھوری

 نيم شامل فرمان ھر کل ."کندمی حمايت متحد ملل سازمان در عضويت برای )استونی جمھوری لتونی، جمھوری(

 .تصور غيرقابل آنھا عواقب اما بود، صفحه

 در شوروی اتحاد خلق نمايندگان ۀکنگر مبرسپت ۵ -٢ .دھممی توضيح ھافرمان اين حقوقی اعتباریبی مورد در ءابتدا

 ۀادار و دولتی قدرت نھادھایۀ بار در" شوروی اتحاد ٢٣٩٢ -١ شماره قانون آن، پايانی روز در که بود، برگزار مسکو

 جماھير اتحاد عالی یشورا" :کردمی تصريح قانون اين اولۀ ماد .رسيد تصويب به "گذاررۀ دو در شوروی اتحاد

 -ديگر قدرت نھاد يک ايجاد بر ناظر ٣ ۀماد ."است گذار ۀدور در کشور قدرت نھاد ترينعالی شوروی سوسياليستی

 در شد، شناخته رسميته ب کنگره اين پايان از پس ساعت ٢۴ بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری استقالل .بود دولتی شورای

 رئيس عنوانه ب فقط چوفربوگ .بود سازسرنوشت موارد چنين در گيریتصميم ارگان تنھا تأسيس تازه نھاد اين که حالی

 قبول .نمود پيشنھاد را کنگره "انحاللی خود" او اين، بر افزون .نبود برخوردار اختيار چنين از خلق نمايندگان ۀکنگر

 .گرديد ٢٣٩٢ -١ قانون تصويب موجب او پيشنھاد
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 سندی ھيچ امضای حق از و بنامد شوروی اتحاد جمھور رئيس را خود نداشت حق ديگر چوفربوگ مبرسپت ۶

 و تازه اسناد انتشار )نبود که "شوروی اتحاد جمھور رئيس"( فريبکار اين امضای با اين، از صرفنظر .نبود برخوردار

 ،١ -سگ ایھشماره تحت آنھا( "بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری" مورد در فرمان سه .داشت ادامه مبردس آخر تا تازه

 شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد قطعی نابودی برای آنھا ترينويرانگرنه و اولين )شدند صادر ٣ -سگ ،٢ -سگ

 .بودند

 ھمان در -دولتی شورای -قدرت جديد نھاد اختيارات و وضعيت موضوع .نوشت چوفربوگ حساب به را ھمه نبايد نه،

 رؤسای و شوروی اتحاد جمھور رئيس از متشکل را دولتی شورای ایاعض کنگره .گرفت قرار مذاکره مورد کنگره

 رؤسای !نمود تعيين جمھوری ١١ از بلکه، ھنگام، آن در موجود جمھوری ١۵ نه منتھا متحده، ھایجمھوری

 .کردند موافقت آنھا ئیجدا با دوستانه کنگره نمايندگان يعنی .بودند نشده ثبت فھرست در بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری

 ءمبدا توانمی را مبرسپت ۵ مصوب ٢٣٩٢ -١ شماره نحس قانون .گرديد آغاز زمان ھمان از درست تجزيه روند

 .شمرد حرکت

 ملل .است راهه روب امور ۀھم بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری با رابطه در که کرد، تظاھر "جھانی ۀجامع" ھنگام آن در

 در چوف،ربوگ غيرحقوقی و ساختگی فرمان امضای ۀلحظ از سپ روز ١١ فقط گذشت با باورنکردنی، شتاب با متحد

 .پذيرفت خود جديد اعضای عنوانه ب را استونی و ليتوانی لتونی، ١٩٩١ سال مبرسپت ١٧ تاريخ

 اتحاد ترکيب از بالتيک ۀمنطق شوروی ھایجمھوری "ئیجدا" جزئيات يادآوری با اما، نکنند، حيرت خوانندگان بگذار

 در کشور اين عضويت خصوص در ستانانگل پرسیھمه با را آن ناخواسته طوره ب من شوروی، یسوسياليست جماھير

 بين ئیجدا روند اما دادند، رأی اروپا ۀاتحادي از کشورشان خروج به ھا انگليس .دھممی قرار مقايسه مورد اروپا ۀاتحادي

 .)انجامد طوله ب ٢٠٢٠ سال تا حتا و ٢٠١٩ سال تا است ممکن کار اين(بود خواھد طوالنی و سخت بروکسل و لندن

 مالی تعھدات فقط .بگيرد "طالق" تواندمی تعھدات انبوه اجرای از پس فقط که شود،می يادآور لندن به اروپا کميسيون

 لندن البته، .)آنھاست از بخشی اروپا ۀاتحادي عمومی ۀبودج به لندن ۀانباشت بدھی( شودمی ارزيابی يورو ميلياد ۵٠ آن

 را در زوجين از يکی که بود خواھد آن مشابه اين اما نمايد، آزادی اعالم فردا و بگيرد ناديده را تعھدات ۀھم تواندمی

 منده عالق "خوابیکارتن" به قطع طوره ب لندن .کندمی آغاز خوابیکارتن ۀتاز زندگی به و کوبدمی محکم خود سر پشت

 برای المللیبين مالی مرکز عنوانه ب ھمچنان خواھدمی و است اروپا ۀقار ارباز به دسترسی حفظ خواستار بلکه، نيست،

 .بماند باقی اروپا بانکھای

 حرفی حتا مشترک اموال مورد در طرفين از کدام ھيچ شوروی اتحاد و بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری ئیجدا ھنگام اما

 دو وحدت و برلين ديوار تخريب روزھای در چوفبروگ ھمان را ھابديھی و اموال ۀبار در "فراموشی" سنت  .نزدند

 جمھوری بين ھاالمان روابط ئینھا فصل و حل ۀتوافقنام ١٩٩٠ سال مبرسپت ١٢ تاريخ در که ھنگامی .نھاد بنيان المان

 رسيد، امضاء به فرانسه و ستانانگل ،امريکاۀ متحد اياالت شوروی، اتحاد ،المان فدرال جمھوری ،المان دموکراتيک

 ."کرد فراموش" ھم را متحد المان و شوروی اتحاد ھایئیدارا به مربوطألۀ مس چوفربوگ سيمای در شوروی حادات

 شوروی اتحاد(المان پرداختی غرامت -١ :گرديد مطرح قبيل اين از مسائلی توافقنامه امضای از پس حقيقت، در حتی

 احداث ساختمان ھزاران .مستغالت و امالک -٢ ،)دنماي دريافت را المان تعھدی غرامت از درصد چند فقط شد موفق

 یجاه ب المان در شوروی ارتش نيروھای خروج از پس خود، نظامی واحدھای استقرار برای شوروی اتحاد توسط شده

 با رابطه در .)شودمی برآورد دالر ميلياردھا امروزی نرخ به آنھا خود که( نشد مطرح کلی طوره ب اول ألۀمس .ماند

 شده خارج نظاميان به منزل احداث برای حتا که نمود، دريافت خسارت جبران عنوانه ب ناچيزی مبلغ چنان دوم، ألۀمس
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 .ھمزيستی و اقتصادی ئیرويارو ۀتاريخچ .بيستم قرن در غرب و روسيه :به کنيد رجوع( نکرد کفايت شرقی المان از

  .)٢٠١۵ روسی، تمدن ۀمؤسس .مسکو کاتاسانوف، والنتين

 در که گرديد، ختم آن به چوفربوگ "سخاوتمندی" .افتاد اتفاق چنين نيز بالتيک ۀ بحيرۀحوز ھایجمھوری با تباطار در

 ۀمنطق ھایجمھوری متقابل مناسبات در اقتصادی مسائل فصل و حل به ١٩٩١ سال مبرسپت ۶ فرمان بند پنج از يک ھيچ

 .نشد ھم یااشاره حتا شوروی اتحاد و بالتيک

 انواع ۀکل و سر .افتادند نان لزوم ياد به ،"آزادی ھوای" از جرعه چند تنفس از پس بالتيک ۀمنطق ھایھوریجم اما و

 پديدار "شوروی اتحاد اشغالگری"ۀ نتيج در متحمله خسارات با مرتبط "اظھارات" ،"گزارشات" ،"تحقيقات" مختلف

 .کردندمی حمايت يهروس فدراسيون از "غرامت درخواست" طرح از واشينگتن در .گرديد

 استثناء بدون شوروی اتحاد حقوقی جانشين ۀمثابه ب را روسيه فدارسيون -اول :است اصل سه بر مبتنی غرامت ادعای

 -دوم .شمارندمی "شوروی اشغال" موضوع به مربوط ادعاھای ۀھم مخاطب را مسکو و  کنندمی تلقی مسائل ھمه در

 فريبکاری ۀپاي روی بر مدعيات -سوم .دھدمی تشکيل جھان و شوروی اتحاد يختار کامل بازنگری را مدعيات "مبنای"

 .شودمی استوار اقتصادی محاسبات در

 برای مرجع عنوانه ب را نمارکد ،اروین فنالند، مانند ئیاروپا ۀپيشرفت کشورھای .کنممی تمرکز آخر ۀنکت روی

 ١٩٣٩ سال در رشد سطح لحاظه ب آنھا که نمايند،می شاریپاف "اشغال قربانيان" .گيرندمی نظر در "متضرر" ۀمحاسب

 زيان اين به آنھا و .نمود دچار اسفناک وضعيت به را آنھا "اشغال" قرن نيم و بودند، رازتھم مرفه کشورھای اين با

 .دارند باور قرن نيم مدت در فرضی

 جنگ ۀآستان در بالتيک ۀمنطق ھوريھایجم زندگی سطح و اقتصادی رشد ميزان که شود،می آشکار آنجا در فريبکاری

 شوروی اتحاد ۀتوسع سطح .بود نازل شدته ب الذکرفوق شمالی اروپای کشورھای "معيارھای" با مقايسه در دوم جھانی

 نيز غرب اقتصادی کارشناسان حتا واقعيت اين در .بود غربی کشورھای از پوياتر بسيار آن ۀمتحد ھایجمھوری و

 از اقتصادی ۀتوسع لحاظه ب آنھا .داشتند زيادی ھایبرتری شوروی اتحاد ترکيب در "اشغال انيانقرب" .ندارد ترديد

 .بودند جلوتر روسيه فدارتيو سوسياليستی جمھوری از جمله، از جمھوريھا، برخی

 آن ورتص که روشی ترينبيشرمانه .شودمی استوار انسانی ضايعات برآورد ۀپاي بر محاسبه ھایروش از ديگر يکی

 را شوروی متحد ھایجمھوری جمع به بالتيک ۀمنطق ھایجمھوری پيوند سالھای اولين جمعيتی کاھش .است مشکل

 خارج به غيرنظامی جمعيت ئیتوده انتقال و جنگی عمليات ۀنتيج سالھا آن کاھش که نداشتند توجه اما .نمودند محاسبه

 و سرباز تعداد چه که کنند،می فراموش اما .بود شوروی تحادا امن مناطق به عمده طوره ب ھا،جمھوری اراضی از

 در نفر؛ ھزار ٢٠٠ -ليتوانی در ھزار؛ ١۵٠ -لتونی در :باخت جان بالتيکۀ حوز آزادسازی ھنگام شوروی اتحاد افسر

 !فاشيسم چنگال از بالتيک ۀحوز ئیرھا ازای به انسان ميليون نيم زندگی .شوروی سرباز ھزار ١۵٠ -استونی

 بر فرايند اين تأثير .شد آغاز ١٩٨٩ سال از شوروی اتحاد "اشغال" از بالتيک ۀحوز ھایجمھوری "ئیرھا" وندر

 ١٩٩٣ سال در بالتيک ۀحوز مستقل جمھوری سه اقتصادی نمودار .بود دردناک بسيار بالتيکي ھاجمھوری اقتصاد

 .بود١٩٨٩ سال از کمتر ويژه،ه ب ،١٩٩١ سال از ترپائين بسيار

 جایه ب کنممی پيشنھاد ،"ضرر" پيچاندن برای :شوند مندبھره من رايگان ۀمشاور از توانندمی اقتصاد و تاريخ اعالنج

 حجم نشده،دستکاری آمار اساس بر .دھند قرار محاسبه مبنای را ٢٠١۴ سال يا ٢٠١٣ سال ،١٩٩٣ سال يا ١٩٩١ سال

 خوب، .است يافته کاھش برابر ٢ "شوروی حداکثر" با سهمقاي در بالتيک ۀحوز ھایجمھوری ملی ناخالص درآمد

 ۀزائد به قرن ربع مدت در را يافتهاستقالل تازه کشورھای که ئیآنھا حساب به نه را کاھش ميزان اين نبايد چرا
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 مدعيات اگر نوشت؟ "خواهتماميت شوروی اتحاد" پای به بلکه، کردند، تبديل جھانی داریسرمايهۀ ماندعقب

 که زمانی از قرن ربع گذشت از پس حتا آنھا که شودمی معلوم دھيم، قرار توجه مورد را بالتيک ۀمنطق دارانسياستم

 از ناشی را خود استقالل اجتماعی و اقتصادی ھایبدبختی ھمه گرفتند، چوفربوگ دست از را خود جعلی "آزادی" سند

 .کنندمی تصور "شوروی جماھير اتحاد گذشت"

 شاخص :است ساده بسيار پرداختند، "جھانی تمدن" با ئیھمگرا ازای به آنھا که ئیبھا ۀمحاسب شوخی، از گذشته

 ۴٩ - ليتوانی در درصد، ٣۵ -استونی در اقتصادی تنزل :است چنين ٢٠١۴ سال تا ٩٠ سالھای اوايل از آن ميانگين

 .درصد ۵٢ -لتونی در و درصد

 خسارات ۀمحاسب مبنای را انسانی تلفات کردند سعی فراوان اشتياق با هک بالتيک ۀمنطق "کارشناسان" از دسته آن به اما

 شوروی اتحاد استونی سوسياليستی جمھوری :کنممی يادآوری را "استقالل ۀدور" جمعيتی آمار نمايند، تعيين اقتصادی

 کاھش ميزان(دارد جمعيت نفر ٣١٣ ميليون يک کنونی استونی جمھوری و داشت جمعيت نفر ھزار ۵۶۵ و ميليون يک

 و داشت جمعيت نفر ھزار ۶۶۶ و ميليون ٢ شوروی اتحاد لتونی سوسياليستی جمھوری .)درصد دھم ١ و ١۶ :جمعيت

 جمھوری .)درصد دھم ٩ و ٢۶ :جمعيت کاھش ميزان( دارد جمعيت نفر ٩٧۶ ميليون يک کنونی استونی جمھوری

 ٨٩٨ و ميليون ٢ کنونی استونی جمھوری و داشت جمعيت نفر ھزار ۶٨٩ ميليون ٣ شوروی اتحاد ليتوانی سوسياليستی

 ميرند؟می کنند؟می فرار .)درصد دھم ۴ و ٢١ :جمعيت کاھش ميزان( دارد جمعيت نفر

 کاھش نفر ھر که کنندمی ادعا "شوروی اشغالگری" خصوص در خود محاسبات در بالتيک ۀمنطق "کارشناسان"

 ٧٣٣ و تريليون ١ صورتحساب دارند جرأت حسابگران اين آيا است، جالب .شود ارزيابی دالر ميليون ١٠ بايد جمعيتی

  بگذارند؟ غرب ميز روی یدالر ميليارد

  

  روسيه اقتصادی پژوھشھای مرکز مدير اقتصاد، علوم دکتر پروفسور،* 

 "شاراپوف فيودورويچ سرگئی" نامه ب

html.43279-pribaltika-i-sssr-raspad/2016/12/25/news/ru.fondsk.www://http 
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