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 Political  سياسی

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

 شيری .م.ا :برگردان از
  ٢٠١۶ دسمبر ١٧

  

 داشت اطالع آن از گوربچوف و بود سيا مأمور ياکوفليف الکساندر
 )پايانی قسمت(

 مصونيت حق از شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزیۀ کميت سياسی ھيأت در عضويت دليله ب ياکوفليف آيا ــ

 بود؟ برخوردار

 زندانی او صورت اين در بود، ضروری شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت سياسی ھيأت تصميم البته، ــ

 مورد در ملی امنيت وزارت ۀواسطه ب اطالعات رسیبر از ممانعت برای کنم، می تکرار ،گوربچوف اما .شدمی

  .زد دست کاری ھر به ياکوفليف الکساندر

 

 نوع از خائنان، کتاب موضوعات کنيم،می صحبت آن ترکيب در "کا" دفتر و يکم کل ۀدارا کارۀ بار در ما که حاال ــ

 است؟ شده توصيف او فعاليت آيا است، دقيق حد چه تا ١(Олег Калугин) کالوگين اولگ

 ۀادار کار ۀبار در داشتم، شرکت آن در ھم من قضا، از که شده انجام عمليات و واقعيتھا تحريف با کالوگين اولگ ــ

 .کندمی تحريف سادگیه ب را واقعی حوادث او .گويدمی دروغ گستاخانه امريکا ۀمتحد اياالت در ما ضداطالعات

 ثابت و تأليف را "شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت در سيا سازمان ورکابرموش" کتاب آنھا، اساس بر من که حوادثی

 .است آمده در "سيا"سازمان استخدام به او که کردم

 در امريکا ۀمتحد اياالت در خائنان خصوص در ملی امنيت وزارت خارجی ضداطالعاتۀ ادار کار تشريح با کالوگين

 در انگلستان مقيم شوروی اتحاد کشفيات مأمور (Орлов) آرلوف که کرد ثابت ما اطالعات که نوشت، خود کتاب

 .کرد فرار امريکا به انگليس از کشور در دستگيری بيم از سی سالھای

 اطالعات مأموران از يک ھيچ ،"کمبريج پنج گروه" اعضای ۀھم با ئیآشنا وجود با امريکا به رفتن بعد آرلوف، اما

 اين در کالوگين خود ھمه از قبل شد، ئیشناسا ما سوی از کالوگين، ۀگفته ب آرلوف، که زمانی .نداد لو را شوروی اتحاد

 کھنه اين به نيازی چه ما" :بود گفته معلوم قرار از او، اما .داد گزارش ملی امنيت صدر آندروپوف، يوری به باره

 در کالوگين سخنان نھااي ۀھم اما .دھم می صالحيت تو به من و کنی پيدا را (Носенко) نوسنکو است بھتر "داريم؟

 ۀادار سرھنگ نوسنکو، که حالی در .است ملی امنيت وزارت سابق مأموران ميان در خائنان ئیشناسا و تعقيب کارۀ بار
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 از ،١٩۶۴ سال در سوئيس در او عوامل ۀواسطه ب شدنش ربوده ھنگام تا و امريکا مقيم ملی، امنيت وزارت دوم کل

 سرگرد ھمچنين، .شد ئیشناسا ١٩۶١ سال در من عامل و من خود اشينگتن،و در يکم کلۀ ادار مورانأم سوی

 من کرد، فرار ھلسينيکی به ١٩۶١ درسال که را ٢(Анатолий Голицын) گاليتسين آناتولی ضداطالعات،

 .کردم ئیشناسا

 در که اين برای !شدند جلب آنھا سکونت محل نشانی ئیشناسا عمليات به ما اطالعات مخفی عوامل ضمن، در

 ھمان به او، ماشين ۀشمار ديدن برای نوسنکو منزل مقابل به ديپلوماتيکۀ شمار دارای اتومبيل با رفتن ،آرلينگتون

 وقت آن که طوریه ب .بود دشوار بسيار بودم، ساکن آن نزديکی در امريکا در مأموريتمۀ دور در منء قضا از که محلی

 مأمور سبب، ھمين به کردند،می تعقيب مرا ھميشه )آی بی اف( رالفد پليس بيرونی نظارت ينھایشما شدم، متوجه

 مخفی، نظارت جز به که داد، دستور مرکز آن، از پس .شد جلب عمليات به ملی امنيت وزارت يکم کل ۀادار مخفی

 .نيست الزم او با رابطه در کاری ھيچ انجام

 نوسنکو، سکونت محل تعيين برای آندروپوف ميراويچوالدي يوری طرف از ١٩٧۴ سال در او که نويسدمی کالوگين اما

 ناسيوناليستھای ۀسردست ،(Бандер)باندر حذف از پس ماۀ ويژ ۀادار که حالی در !شد موظف او کردن اثربی سپس

  .نزد دست جويانهتالفی اقدام به وقت ھيچ ديگر مونيخ، در ١٩۵٩ سال در اوکراين

 

 مارکوف .آ که لندن، در بلغارستان اطالعات و "کا" ۀادار مشترک کار بر رداي کالوگين ادعای به شما پاسخ پس ــ

(А. Марков)، ۀنتيج در ١٩٧٨ سال در سی، بی بی راديوئی ۀفرستند در شاغل بلغارستان، از فراری و مخالف 

 چيست؟ سپرد، جان "چتر با تزريق"

 در سی بی بی راديو بلغارستان بخش کارمند و مخالف بلغاری، فراری ۀنويسند اين مارکوف، .آ قتل در ما ۀويژ ۀادار ــ

 او که اين خصوصه ب .دھد انجام توانستمی بلغارستان امنيت سازمان فقط را عمليات اين .نداشت دخالتی ھيچ لندن

 ما خارجی ضداطالعات ۀادار به را عمليات اين دروغ به کالوگين اولگ اما !شوروی اتحاد نه بود بلغارستان شھروند

 .دھدمی بتنس

 امر جزئيات توضيحات ادای برای را او )١٩٩۴ -١٩٩١( بلغارستان وقت جمھور رئيس کالوگين، اظھارات اين از پس

 کشور، آن دعوت حسابه ب بتواند تا کرد بازی خود مدعيات ساير مثل ادعا اين با کالوگين اما .کرد دعوت بلغارستان به

 از بسياری اظھاراتش و ھامصاحبه ادعاھا، با او ،ءقضا از .کند سفر جھان سراسر به رايگان صورته ب ديگر بار

  .داد لو را ما مأموران

 

 ايمنی برای "سيا" سازمان و ملی امنيت وزارت والنؤمس .است کشور ھر در اطالعات برای عنصر مھمترين منبع ــ

 داشتند؟ توجه خوب حد چه تا خود مأموران

 يکم کل ۀادار مأمور .کردندمی استفاده جاسوس با کار برای ما از متفاوت روش از امريکا ی"سيا" سازمان والنؤمس ــ

 .شناختندمی را آنھا يا او معاونش، و مخفی مأمور يک خودش، که کرد،می کار امريکا از جاسوسان يا جاسوس آن با ما

 مأموران تمامی کشوری ھر در اامريک مخفی عمليات عوامل ۀھم که داشتند، روشی چنين "سيا" سازمان کارکنان اما

 .А) تولکاچف .آ طراح ،"سيا" سازمان جاسوس مثال، عنوانه ب .شناختندمی را شوروی اتحاد در خود امنيتی

Толкачев) شناختندمی مسکو در "سيا" سازمان مخفی مأموران ۀھم را.  
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 کردند؟می کار چنين آنھا چرا ــ

 از يکی از و آمد،می در حرکت به امريکا سفارت از ماشين سه بگيرند، تماس وا با خواستندمی وقت ھر که اين برای ــ

 و پوشش عنوانه ب ديگر اتومبيلھای .شدمی پياده عامل با مالقات يا مخفيانه ارتباط برای مأمور نبود، نظر تحت که آنھا

 امنيت وزارت ناظران .شدندیم استفاده ملی امنيت وزارت نظارت و ضداطالعات ۀادار مأموران توجه انحراف برای

 مواجه ما عامل با است ممکن ھستند، نظرشان تحت که "سيا" سازمان مأموران از يک ھر که دانستند،می ھم ملی

 منجر آن به خود عامل با کار روش اين و !شناخت نمی چھره به را خود عامل ،"سيا" سازمان مأمور زيرا، شوند،

 در کار برای شوروی اتحاد به اعزام از قبل آمادگی ۀدور در ( Эдвард Говард Ли)لی ھاوارد ادوارد که گرديد

 .نکرد کار اينجا در وقت ھيچ او که اين جالب ۀنکت .شناختمی را مسکو در "سيا" سازمان مخفی مأموران ۀھم مسکو،

  .گرديد اخراج کار از شوروی اتحاد به اعزام از قبل زيرا،

 

 از جلوگيری شناختيد،می را خودتان عوامل مخفی مأمور و شما که آنجائی از که، شود،می مستفاد چنين اين، بر بنا ــ

 بود؟ آسان برايتان آنھا شکست

 (С. Моторин) موتورين .س و )آوریفن جاسوسی( "تی" ۀادار از (В. Мартынов) مارتينوف .و .البته بلی، ــ

 ھيچ کردند، افشاء را امريکا در يکم کل ۀادار عوامل از ودخ ھایدانستهۀ ھم چه اگر )فعال اقدام( "آ" ۀادار از

 کل ۀادار مخفی عامل معاون عنوانه ب امريکا در کار ھنگام کالوگين، اين اما !نداشتند ديگر عوامل ۀبار در اطالعاتی

 مأمور يک ،١٩۶۵ سال در او اما .کامل طوره ب نه خوشبختانه، .شناختمی را مخفیۀ شبک عوامل ۀھم ًتقريبا يکم،

  .داد لو کرد،می کار سفيد کاخ در "ناسا" طرف از که ھم را (Липка) ليپکا ارزش، پر بسيار

 

 اتحاد سياسی مأموران يا واشينگتن در شوروی اتحاد سفارت سالم ديپلوماتھای الکساندرويچ، الکساندر شما، به آيا ــ

 تمايل خارجی ضداطالعات ۀادار به بود ممکن امهاد در که کسانی با رابطه برقراری کار در نيويورک در شوروی

 .С) افرون .س وسيلهه ب زمانی که "ميھن به بازگشت انجمن" با رابطه در ھمچنين، کردند؟ کمک دھند، نشان

Эфрон)، اواسوتای .م شوھر (М. Цветаева) اطالعاتی مأموران از شماری برای پوششی و گرديد تشکيل 

 چه؟ ،بود فرانسه در شوروی اتحاد

 .В) کامنيف .و .شدمی استفاده شوروی اتحاد سفارت کارکنان ۀرابط چنين از .دھممی اينطور را شما پاسخ من ــ

Каменев)، کردم،می کار آن پوشش تحت من که گروھی در ،امريکا در شوروی اتحاد سفارت فرھنگی گروه مدير 

 Олдридж) ايمز اولدريج بلی، .نمود برقرار را ام کار برای مناسب بسيار شخصی با من ارزشمند بسيار تماس

Эймс)، که شد، جلب يکم کل ۀادر با ھمکاری به ديپلومات يک کانال از "سيا" سازمان ضداطالعات ۀشعب رئيس 

  .نگرديد وی مافوق سوءظن تحريک باعث او با ارتباط

 

 برای ملی امنيت وزارت يکم کل ۀادار رئيس ،(Владимир Крючков) کريوچکوف والديمير شما، اعتقاد به ــ

 سازمان ۀبلندپاي کارمند چنين وجود از او معاونان آيا داشت؟ توجه چقدر ايمز مثل خود اطالعاتی منابع خوب ايمنی

 داشتند؟ زيادی اطالعات ما اطالعات مأمور امريکاــ، ی"سيا"

 محرمانه و باال العادهفوق داد،می "سيا" انسازم از ايمز مثل ای برجستھ مأمور يک که اطالعاتی با او یپنھانکار ــ

 ھمه .نداشت اطالع ديگری فرد ھيچ کريوچکوف خود و اوۀ کننداستخدام جز ايمز، وجود از که، اين ويژهه ب .بود
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 واديم او، اول معاون حتا رسيد،می او دسته ب مستقيم ًمطلقا طوره ب دوم، فرد ھيچ ۀواسطبی ايمز ھایداده

 والديمير و !نداشت اطالع وی شغلی موقعيت و مأمور چنين وجود از (Вадим Кирпиченко)کيرپيچنکو

 خود جاسوس مثابهه ب را او يکم، کل ۀ ادار در ايمز مدارک با کار روش اين با اطالعات رھبر عنوانه ب الکساندرويچ

 !کرد حفظ زياد سالھای طی

 رئيس کريوچکوف، والديمير نامه ب مستقيم طوره ب را يمزا از رسيده اطالعات مسکو در يکم کل ۀادار مخفی مأمور

 دوم کل ۀادار اختيار در را اطالعات اين فرستنده، نام حذف با آن، بررسی از بعد او فقط و کردمی ارسال يکم کل ۀادار

  .دادمی قرار شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت

 

 نه مگر گرديد؟ امريکا شھروندان ميان از يکم کل ۀدارا مأموران شکست باعث شما، ئیحرفه نظره ب چيز، چه پس -

 امنيت وزارت دوم کل ۀادار فعاليت با مقايسه در تریآزادانه رفتار امريکا داخلی قلمرو در آی بی اف که سبب، اين به

 !داشت ما کشور ۀمحدود در ملی

 که ھنگامی اما، .بود ٣خيانت از ناشی اين بگيريم، نظر در را ١٩٨۶ سال تا امريکا قلمرو در ما مأموران شکست اگر ــ

 ھایشبکه "سيا" سازمان در ما عوامل کمک و ھمکاری اثر در شدند موفق شوروی اتحاد داخلی حريم در ما مأموران

 در باره دو آنھا .ماند نافرجام امريکا خاک در ما مأموريت شکست يعنی نمايند، متالشی ما کشور در را "سيا" جاسوسی

  .شدند فعال شوروی اتحاد نابودی از پس ،١٩٩١ سال

 

 خيانت يا آنھا رفتار در احتياطیبی :کردند کمک يکم کل ۀادار مأموران شکست به عواملی شما،چه اعتقاد به -

 داد؟ لو را امريکا ۀخارج امور وزارت در آی بی اف ۀنمايند ،(Р. Ханссена) ھانسن .ر و ايمز کسی چه خودشان؟

 در حاال و بود روسيه فدرال امنيت سازمان مأموران ميان از خائن يک داد، لو را ھانسن ھم و ايمز ھم که کسی ــ

 به زندگی برای او که بگويم خواھممی اما کنم، ذکر را او نام توانمنمی اينجا در .گذراندمی را محکوميتش ۀدور زندان

 و يافت انتقال مسکو به مبادله چھارچوب در سيه،رو فدرال امنيت سازمان عمليات ۀنتيج در آن، از وپس رفت امريکا

  .شد محاکمه

 

 خواھد دستگير روسيه به بازگشت در آنھا مأمور که گرفتند،نمی نظر در را احتمال اين امريکا در او اربابان مگر ــ

 شد؟

 را او شد، آوریجمع رکمدا کافی حده ب که ھمين .نداشتند وی به کاری و بيايد روسيه به بار چند دادند اجازه او به ــ

  !نمودند دستگير

 

 تعويض پس روسيه فدرال امنيت سازمان و ملی امنيت وزارت يکم کل ۀادار اطالعات در که یمرج و ھرج آن آيا ــ

 با کريوچکوف والديمير که داديد توضيح باال در خودتان ويژهه ب نکرد؟ کمک ايمز افشای به بود، حکفرما آنھا رھبری

 .کردمی کار العادهفوق دقت با او اتاطالع و ايمز

 سازمان در ١٩٩١ سال تگسا ماه از پس رسيد،می ايمز از که یامحرمانه اطالعات چنين با رابطه در انضباط بلی، ــ

  .نشد رعايت روسيه فدرال امنيت
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 توانست چگونه کرد،می رکا جنوبی امريکای ۀشعب در اگر داد، لو را ايمز که روسيه فدرال امنيت سازمان کارمند آن ــ

 کند؟ شناسائی را او

 عوامل که، طبيعی آنھا،ۀ اضافه ب را، شمالی یامريکا در روسيه فدرال امنيت سازمان مأموران ۀھم حتا فرومايه اين ــ

  .شناختمی ھم را واشينگتن در روسيه فدرال امنيت سازمان

 

 در توضيحات و مصاحبه خاطره ب محترم الکساندرويچ ندرالکسا شما، از ممنون بسيار .است روشن ترتيب، اين به ــ

 .يکم کل ۀادار ۀناشناخت پيشتر کار جزئيات مورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ملی امنيت وزارت يکم کلۀ ادار کارمند ؛امريکا روسيه، شوروی، اتحاد شھروند ؛١٩٣۴ متولد :کالوگين اولگ ــ١

 .ياکوفليف الکساندر با مرتبط ؛سابق غندمشر ؛)١٩٨٩ -١٩۵(

 وزارت ۀمحرمان اطالعات تحويل ؛"سيا" سازمان مزدور ضداطالعات؛ سرگرد ؛١٩٢۶ متولد :گاليتسين آناتولی ــ٢

 در امريکا تابعيت به ١٩٨۴ سال اواخر در انگليس؛ اول رتبه فرمانده افتخار مدال ۀبرند ؛"سيا" سازمان به ملی امنيت

 .آمد

  :نشانی اين در "سيا" مزدوران از ديگری شمار شایاف و اسامی ــ٣
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  خارجی ضداطالعات ۀادار ۀباسابق مأمور*
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