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 Political  سياسی

  
 شيری .م .ا :برگردان از

  ٢٠١۶ دسمبر ١٠
  

 داشت اطالع آن از گوربچوف و بود سيا مأمور ياکوفليف الکساندر
  

١  

  :پيشگفتار برگرداننده

 سرکوبی سالگرد مناسبته ب تر،دقيق عبارته ب يا و شوروی اتحاد در "رنگی البانق پيروزی" سالگرد مين -٢۵ در

 و جست به قسمت چند در را خود ھایُجسته و مطالعات از مختصری بخش آن، دستاوردھای محو و برواکت کبير انقالب

 پرداخته "رنگی انقالب" )١(اجرائی عوامل برخی معرفی به نخست، بخش .دارممی تقديم تاريخی حقايق و وقايع جوگران

 .شود واقع فايده مفيد که باشد  .است

 شيری .م .ا

***  

 )اول قسمت(

   (Sokolov)*سوکولوف .آ .آ سرھنگ با مصاحبه

 داشت اطالع آن از گوربچوف و بود سيا مأمور ياکوفليف الکساندر

 امنيت بعدی وزير کريوچکوف، يچالکساندرو والديمير را آن رياست که ھنگامی از ملی امنيت وزارت يکم کل ۀادار

  يافت؟ دست موفقيتھا کدام به گرفت، عھدهه ب ملی

 يکسری به کرد موافقت خارجی ضداطالعات ۀادارۀ باسابق مأمور سوکولوف، الکساندرويچ الکساندر سرھنگ

 .بدھد پاسخ موضوع اين با مرتبط سؤاالت

 .آ .و رياستۀ دور در شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت يکم کل ۀادار کار آيا شما، عقيدهه ب الکساندرويچ، الکساندر ــ

 شد؟ موفق او چگونه آری، اگر يافت، بھبود او سلف رياست ۀدور به نسبت کريوچکوف

 اسناد را واقعيت اين .شد قبل از بھتر مراتبه ب کريوچکوف الکساندرويچ والديمير رياستۀ دور در يکم کل ۀادار کار ــ

ه ب امريکا عليه جاسوسی" عنوان تحت "کادرھا امور در" امريکا ۀمتحد اياالت دفاع وزارت ستھایسيا مطالعاتی مرکز

 آن در .دھدمی نشان امريکا در ٢٠٠١ سالجوالي ماه در منتشره ،"٢٠٠١ تا ١٩۵٧ سال از ئیامريکا شھروندان ۀواسط

 ضد برای که آنھائی از جمله، از خود، ورکش عليه جاسوسی به مظنون ئیامريکا شھروندان از دسته آن مورد در اسناد

 تعداد کرد، استخدام ١٩٧٠ سال در نفر ٢۶ يکم کل ۀادار .شد می گفته سخن کردند،می کار شوروی اتحاد اطالعات
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 با ھمکاری برای ١٩٩٠ سال در امريکا ديگر ۀتبع ٢٢ .بود امريکا شھروند نفر ۶۴ نيز ١٩٨٠ سال ھایاستخدامی

 ٢٠٠٠ سال در روسيه خارجی ضداطالعاتۀ ادار اما کردند، موافقت شوروی اتحاد ملی امنيت توزار يکم کل ۀادار

  !شد موفق امريکا شھروند يک استخدام به تنھا

 

 يا "سيا" سازمان مأموران ميان از :بودند امريکا متحده اياالت شھروندان گروه کدام ميان از ھااستخدامی بيشتر ــ

 مالی؟ يا بود ايدئولوژيک يکم کلۀ ادار در آنھا استخدام اساس و ئی؟امريکا سياستمداران

 که کردندمی منتشر اطالعاتی باره اين در خارجی اطالعرسانی منابع که ھنگامی :دھممی اينطور را شما پرسش پاسخ ــ

 به ريوچکوفک الکساندويچ والديمير پردازد،می خود مأموران به خوبی بسيار پول ).ب .گ .ک( ملی امنيت تشکيالت

 ۀادار با ھمکاری به خودشان امريکا سياسی و امنيتی محافل از افرادی اين، از پس و !زدمی دست ایويژه عمليات

 ناميم،می ابتکار گروه را آنھا ما که داوطلب ٩۴ .کردندمی مندیه عالق اظھار شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت تجسس

 مناسب اطالعاتی کار برای را آنھا ازتن  ۵۴ ما تشکيالت کردند، اعالم ما اطالعات در کار برای را خود موافقت

 ملی امنيت وزارت اطالعات با ھمکاری موافق داوطلبان جزو مور ادلی و بارنی ديويد ،ايمس اولدريج .داد تشخيص

  .بودند

 

 چگونه را ما کشور دانشھرون امريکا امنيتی نھادھای مأموران پس است، روشن اجيرشدگان با يکم کل ۀادار کار ــ

 کردند؟می اجير

 اطالعات( "تی" دفتر از مارتينوف .و -امريکا در مأمور يکم کلۀ ادار ھمکاران مورد مانند مادی، اساس بر فقط ــ

 از يکی .گرفتند قرار آی بی اف نظر تحت که) فعال اقدامات( "آ" دفتر از ماتورين .س و يکم کل ۀادار )فنی -علمی

 امريکا ھایکافه در باالتر قيمت با آنھا و کردمی خريداری پائين قيمت به را سفارتۀ مغاز از سيگار و ودکا اينھا

 به را او پای داشت احتمال که گرفت،می قرض پول ئیامريکا شھروندان از تر،احمقانه بازھم يا و .فروختمی

  .بکشاند آی بی اف -امريکا ضداطالعات

 

 شما به امريکا قلمرو در يکم کل ۀادار جاسوسی با احتمالی ۀمقابل تا سياسی از اعم ئی،ھاتوصيه چه شما مأموران ــ

 کردند؟می

 ۀخارج وزارت در آی بی اف مأمور ،ھانسن يا سيا، سازمان ضدجاسوسی ۀشعب رئيس ،ايمز اولدريج اين اگر ًمثال، ــ

 ۀادار عليه سيا سازمان مخفی مأموران اقدام لاحتما خصوص در حساسی بسيار اطالعات توانستندمی آنھا بود، امريکا

 من توسط آتالنتيکۀ منطق در زيردريائی ناوگان فرماندھی ستاد ۀشد اجير افسر ،واکر جون اين اگر .بدھند ما به يکم کل

 يرسا و "ترياد" تحت البحری ھدف و تعداد استقرار، محل به توانستيممی که بدھد ما به اطالعاتی توانستمی او بود،

 .چيست آنھا ۀروزان وظايف و بود خواھند مستقر آنجا در کی تا آنھا که بدانيم و ببريم پی آنجا در امريکا جنگی ناوھای

 ارزيابی چنين يکم کل ۀادار در او کار از کردند، افشاء ملی امنيت وزارت جاسوس ۀمثابه ب را واکر بعدھا که کسانی

 ناوگان اين از ما که اطالعاتی ۀھم به توجه با داد،می روی شوروی اتحاد و کاامري بين نظامی روياروئی اگر که داشتند

 و امريکا بين میوات جنگ ناکرده خدای اگر و شدمی پيروز جنگ آن در شوروی اتحاد داشتيم، دست در امريکا بحری

 حتا و آوريم وارد امريکا ريائید نيروی به دقيق ضربات توانستيممی ما نيز حالت اين در افتاد،می اتفاق شوروی اتحاد

 !شويم پيروز میوات جنگ در
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 جاسوسان ۀھم فھرست داشت، دسترسی سيا سازمان آرشيوھای ۀھم به که اين به توجه با ايمز اولدريج حال، عين در

 .دادمی تحويل بودند، شده اجير سی ۀدھ سالھای از امريکا مخفی سازمان مأموران ۀواسطه ب که را شوروی اتحاد

  .نمايد پاکسازی را خود مأموران صفوف شد موفق ايمز کمکھای اثر در ملی امنيت وزارت

 

 شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت ضداطالعات يا اطالعات مأموران ميان در "سيا" سازمان جاسوسان شناسائی و ــ

 ادغام کريوچکوف .آ .و رياسته ب ميک کل ۀادار با که زمانی تا "کا"ۀ ادار در کار اين و بود ھمراه دشواريھا کدام با

 کشيد؟ طول مدت چه گرديد،

 ھمان حداقل .کشيد طول زيادی مدت ملی امنيت وزارت ضدجاسوسی ادارات ۀھم در سخت کار اين انجام البته، ــ

 جاسوس عنوانه ب را او ١٩٧٩ سال در ما ھمکاران .بگيريد نظر در را "سيا" سازمان جاسوس ،گالوگين اولگ

 زيرا، .گرديد منتقل شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت لنينگرادۀ ادار به او کار اين برای .کردند شناسائی "سيا" سازمان

 سيا سازمان ۀواسطه ب کالوگين کردن اجير کار در که است اين ألهمس اما .بود قوی بسيار ضدجاسوسی کار در اداره آن

  !کرد خواھد روشن را آنھا ما کشور نيتیام تشکيالت کنممی فکر که داشت، وجود ناروشنی نکات

 

 جرم ارتکاب حين در جاسوس عنوانه ب کالوگين اولگ دستگيری مانع که کنيد صحبت مشکالتی ۀبار در توانيدمی ــ

 شدند؟ "سيا" سازمان نفع به او جاسوسی اثبات برای

 عوامل .بود شوروی اتحاد در مريکاا ۀمتحد اياالت سفارت سرکنسول ،گريزسکی مايکل لنينگراد در ھنگام آن در ــ

 از پس .کردند شناسائی امريکا ی"سيا" سازمان مأمور -رسمی جاسوس عنوانه ب را او امريکا مأموردر يکم کل ۀادار

 اسناد اين اما .فرستاد دوم کل ۀادار به را امريکا جاسوس عنوانه ب گريزسکی تأئيد از حاکی مدارک يکم کلۀ ادار آن،

 ۀادار اول ۀشعب به تا حتا نرسيد، لنينگراد در ملی امنيت وزارت کل ۀادار ضدجاسوسی ۀ شعب رياست دست به فقط نه

 !نيافت راه بود، شوروی اتحاد قلمرو در "سيا" سازمان ھایفعاليت با مقابله ولؤمس که ھم دوم کل

 را گريزسکی مايکل که داشت اظھار او .کردم صحبت ضدجاسوسی دوم کل ۀادار اول ۀشعب رئيس با ًشخصا من

 جاسوس تواندنمی ،امريکا سرکنسول مانند پوششی چنين با او زيرا، دانست، امريکا ی"سيا" سازمان مأمور تواننمی

 ملی امنيت وزارت کلۀ ادار رئيس نايب که زمانی او دانم،می من که حدی تا کالوگين با رابطه در اما !باشد امريکا

 مايکل ما ضداطالعات سفانه،أمت اما .داشت رابطه آشکار طوره ب گريزسکی با بود، لنينگراد در شوروی اتحاد

  !است کرده شناسائی ديپلومات عنوانه ب بلکه، جاسوس، عنوانه ب نه را گريزسکی

 

 آمد؟ عمله ب مشخص مأمور عنوانه ب از ترضعيف ديپلومات، ۀمثابه ب تحقيقات، پس ــ

 شبانه طوره ب -مشخص مأمور مانند پيگير، آنقدر نه اما دادند، انجام خارجی ظارتنۀ ادار مأموران را آن البته، بلی، ــ

  .روزی

 

 جاسوس است ممکن شوروی اتحاد اطالعات ۀبلندپاي مأموران که اين در ملی امنيت وزارت رھبری کردن متقاعد آيا ــ

 بود؟ آسان يکم کلۀ رادا بر خود رياست ۀدور در الکساندرويچ والديمير برای باشند، "سيا" سازمان

 تجسس رئيس الکساندرويچ والديمير که زمانی .کنممی ذکر مثالی نشود، تصور اساسبی من صحبت که اين برای ــ

 در اقامت علته ب امريکا ی"سيا" سازمان از اخراجی ،ھاوارد لی ادوارد کيستی تشخيص برای بود، ملی امنيت وزارت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 يک با ديدار ھنگام کريوچکوف والديمير نيز ترتيب ھمين به .کرد سفر ريشتا پايتخت وين، به خودش شوروی، اتحاد

 فعاليت يکم کلۀ ادار در "سيا" سازمان ۀبلندپاي مأمور که اين بر داير اطالعاتی پاريس در يکم کل ۀادار مھم مأمور

 موضوع به شوروی اتحاد نيروھای کل ستاد نظامی اطالعات کارکنان از تعدادی آن، تبع به و آورد دسته ب کند،می

 .شدند بدل تحقيقات

 .د يکم، کل ۀادار سرتيپ داد، اطالع ملی امنيت وزارت رھبری به کريوچکوف که کسی آنۀ بار در آن، بر عالوه

 ممکن که گفت کريوچکوف والديمير به شوروی اتحاد ملی امنيت وزير اول معاون ،تسينف آن، مقابل در .بود پالياکوف

 او آن، ۀنتيج در که گرديد متوقف پالياکوف مورد در تحقيقات تسينف دستوره ب ترتيب، اين به .باشد نخائ نرالج نيست

 از تن چند حتی و داد ادامه امريکا ی"سيا" سازمان با خود ھمکاری به سال پنج ما مأموران توسط شناسائی از پس

  !کرد افشاء امريکا قلمرو در را خود گروه مخفی عوامل

 

 داشت احتمال کرد، کشف را ملی امنيت وزارت در "سيا" سازمان جاسوسان کريوچکوف والديمير که نگامیھ يعنی ــ

 اندازد؟ مخاطره به را خود منزلت و مقام

 مأموران ميان در "سيا" سازمان جاسوسان کشف ۀبار در کريوچکوف والديمير که ھنگامی زيرا .شماست با حق بلی، ــ

 رئيس به او داد، گزارش ملی امنيت وزير ،چبريکوف .و به خود رھبری تحت تشکيالت ۀواسطه ب ملی امنيت وزارت

 اين با مرا ديگر .کنندمی درجه خلع را شما و من گزارشی چنين خاطره ب کنی؟می کار چه تو" :گفت يکم کل ۀادار

 مديريت تحت تشکيالت صفوف در دشمن جاسوس کشف به تواندنمی رئيسی ھر ھم، براستی "!نکن درگير استنتاجات

 را افرادی حتا يکم، کل ۀادار بر خود رياست از قبل که را افرادی فقط نه شد موفق کريوچکوف اما !نمايد اقدام خودش

  .نمايد کشف خود مأموران ۀواسطه ب بودند، شده اجير ملی امنيت وزارت تجسس ۀادارا بر او رھبری ۀدور در که

 

 فوق اطالعات به که امريکا شھروند نفر چند کريوچکوف الکساندراويچ يميروالد رھبری ۀدور در مجموع در ــ

 يکم کل ۀادار در شما ھمکاران ۀواسطه ب داشتند، دسترسی ملی امنيت وزارت اطالعات برای توجه قابلۀ محرمان

 شدند؟ استخدام ملی امنيت وزارت

 ۴۴۵ امريکا ضداطالعاتی سازمانھای ٢٠٠٠ سال تا ١٩٧۵ سال از کنيم، باور مطالعاتی مرکز ھمين ھایداده به اگر ــ

 استخدام کار در بزرگی بسيار رقم اين .نمودند دستگير شوروی اتحاد برای جاسوسی اتھام به را کشور اين شھروند

 به آنھا زيرا، .نمودند دريافت ما اطالعات از ھنگفتی مبالغ آنھا درصد ٢۵ .شودمی شمرده کشوری ھر برای جاسوس

 نگاه يک و !بودند ما کشور با ھمکاری داوطلب خودشان آنھا درصد ۴١ اما .داشتند دسترسی ّسری فوق تاطالعا

 در غيره و خدمتکاران سرايداران، عنوانه ب مندانه عالق ۀھم کريوچکوف والديمير ۀدور در که است اين اشتباه

 .شدند استخدام سفارت

 فوق اطالعات ما ھمکاران توسط شده استخدام مأموران درصد اهپنج که کنم،می تکرار ھم باز و گفتم باالتر من

 از گذشته !داشتند اختيار در محرمانه اطالعات )نفر چھار( درصد ٣ مجموع در و ّسری اطالعات درصد ٢٩ محرمانه،

 مانند ا،شم ھمکار آن سبب، ھمين به .شود واقع مفيد تواندمی باشد، ويژه فنون معرف است ممکن ھم خدمتکار چون اين،

 امنيت صدر کريوچکوف والديمير ۀبار در خود کتاب در ملی امنيت وزارت کار از درکی کمتری بدون که ملچين .ل

 .نيست محق قطع طوره ب نويسد،می ملی
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 در روسيه آن از پس و شوروی اتحاد جمعی ھایرسانه به تحريفاتی چنين شما، اعتقاد به کسی، چه تأثير تحت پس ــ

 شخصيت اين خدمات کسی چه مشخص طوره ب يافت؟ راه کريوچکوف والديمير شخص و شما شکيالتت کار خصوص

 روسيه؟ رھبری از کسی يا غرب :کرد تحريف را کشور به برجسته

 اين .بردندمی نام احترام با شخود ۀحرف در ماھر انسان يک عنوانه ب کريوچکوف والديمير از قضا، از غرب، در ــ

 ۀمبارز تأثير تحت او ً،ظاھرا .است روشن ھارسانه با امريکا ی"سيا" سازمان سابق رئيسۀ صاحبم از حتا واقعيت

 الکساندر !است گرفته قرار ،نمود ويران را شوروی اتحاد که ما، کشور در شده ايجاد پنجم ستون با کريوچکوف قاطع

 يافت، نجات او ۀپروند بررسی از بچوفگور ممانعت ۀنتيج در و بود شده اجير "سيا" سازمان توسط که ياکوفليف،

 .بود جعلی اطالعات منبع

 دريافت "سيا" سازمان جاسوس عنوانه ب ياکوفليف الکساندر اثبات بر داير جدی بسيار اسناد يکم کل ۀادار که زمانی

 اقامت یپا رد ھم باز چه، يعنی :پرسيد او داد، گزارش گوربچوف ميخائيل به را موضوع کريوچکوف والديمير کرد،

ۀ اجاز گوربچوف از و است وی جديدۀ پروند اين داشت اظھار کريوچکوف او، پاسخ در ؟امريکا در ياکوفليف نيويورک

 تأئيد را اطالعات ھمين يکم کل ۀادار مأموران که اين به يقين با گوربچوف .شد خواستار را اطالعات اين بررسی

 قرار بررسی مورد ديگر مأمور ۀواسطه ب را اطالعات داشت رنظ در کريوچکوف که اين از خبر بی و کرد خواھند

 .کند صحبت ياکوفليف خود با خواست او از و نمود منع پرونده بررسی از را کريوچکوف دھد،

 خود مرگ از قبل چندی را ملی امنيت وزير با صحبت ياکوفليف حال، اين با .کرد صحبت او با کريوچکوف والديمير

 اتحاد ملی امنيت وزير ۀمصاحب اين خود کتاب در )گوربچوف معاون( چرنيايف اما .نمود انکار ایمصاحبه طی

 که کرد حالی ياکوفليف به تلويحی طوره ب کريوچکوف که وقتی !است داده قرار تأئيد مورد را ياکوفليف با شوروی

 گوربچوف حمايت ۀساي در اما .پريد او رنگ دارد، دست در امريکا به او جاسوسی تأئيد در اطالعاتی يکم کل ۀادار

 احاله دادگاه به ياکوفليف ۀپروند و تأئيد اطالعات شد،می انجام کار اين اگر .گرديد متوقف اطالعات اين بررسی

 ...شدمی منتھی وی بازجوئی و دستگيری به ادامه در که گرديدمی

 ـــــــــــــ

 ۀکميت تبليغات ۀشعب ولؤمس ،)١٩٨٣ -١٩٧٣( کانادا در ویشور اتحاد سفير :)٢٠٠۵ -١٩٢٣( ياکوفليف الکساندر ــ١

 ۀکميت دبير ،)١٩٨٧ جون ماه تا جنوری ماه از( مرکزی کميته سياسی تأھي عضويت نامزد ،)١٩٨۶-١٩٨۵( مرکزی

 رئيس ،)١٩٩٠-١٩٨٧( شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت سياسی تأھي عضو ،)١٩٩٠ -١٩٨۶( مرکزی

  .)٢٠٠٠ -١٩٩۵( روسيه تدموکرا -سوسيال حزب

ه ب کميته .بود واقع مسکو ۀحوم در "نابرژنايا" شھرک در آن دفتر که داد تشکيل ایکميته ١٩٨۵ سال در ياکوفليف

 ،.د .و .ک ان ،کشور وزارت ،کمونيست حزب مرکزی کميته آرشيوھای در آنھا جاسازی و اسناد جعل کار به او رھبری

 -علمی مختلف عناوين تحت کميته اين شعب .بود مشغول شوروی اتحاد دولتی و حزبی نھادھای ديگر و ب .گ .ک

  .ھستند فعال ھم ھنوز جمھوريھا ۀھم در تحقيقاتی

 ...دارد ادامه

  خارجی ضداطالعات ۀادارۀ باسابق مأمور* 
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