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 Political سياسی

  
  (Yelena Ponomaryova)وواي پانامارلناي

 یريش. م. ا:  مقدمه و برگردانبا

  ٢٠١٢ مارچ ٢٨

  (*)»نوي دومۀقاعد« و ی اتحاد شوروۀي تجزیسمھايمکان

  )بخش نخست(
   :جم مترمقدمه

مندان به ه  سبب ترجمه و مطالعه آن را به عالقني را بد»نوي دومۀ و قاعدی اتحاد شوروهي تجزیسمھايمکان «نوشتار

 و بي تخریطور مستمر براه  ھمچنان بی بازۀ و قاعدسمھاي مکانني کنم که ھمی مشنھادي و مردم پھنيسرنوشت م

 ۀاگر پروس.  شودیکار بسته شده و مه  براني ما، اھنياز جمله م» نافرمان«و » نامطلوب «ی کشورھاۀ ھمۀيتجز

 عراق، سودان، ،یوگسالوي ی مردم کشورھازي جنون آمعامھای  و قتل یراني وه،ي ھرج و مرج، اشغال و تجزجاديا

 یاري و بسهي ساحل عاج و ھم امروز سوره،يجري ن،ی افغانستان و سومالۀ نشدهي ھنوز تجزی و کشورھاايبيل

به  مھاجم غرب امروزه عالوه بر یستھايالي شود که امپری معلوم مم،ي را مورد توجه قرار دھگري دیکشورھا

 و اشغال بي تخره،ي تجزیکار بردند، براه  بی اتحاد شوروۀي تجزی که برای و قواعدسمھاي ھمان مکاننکاربست

 ی و فشارھامھايحراعمال ت.  کنندی مهي تکزي نیستي ترور- ی مداخالت نظامی مختلف به اھرمھایکشورھا

 ۀ اشاعقي از طری جوساز،ی و انحراف افکار عمومی مغزیشو و  و گسترده، شستی دائمی جنگ روان،یتصاداق

ھمواره وجه ...  خشونت و شي ستا،ی رسانه اسميالي امپرۀواسطه  و اطالعات گمراه کننده بی اخبار جعلۀگسترد

  .ستاو  بوده یستيالي تمام مداخالت امپرۀيمشخصه و دست ما

 را ی جھانسميالي سوسستمي سبي و تخری اتحاد شوروۀي که تجزی ھستم در مقابل آن کسلي مااري بسن،ي ضمن ادر

 ی کنم برای تقاضا مناولذا، از آگاھان و مطلع.  ترجمه کرد، چند سؤال ساده مطرح سازمی بار فروپاشني اولیبرا

   . رسانندیاري مرا مي پاسخ پرسشھاافتني

 »نيکارآنال «تي ساراني سر دبیخصوص شوراه  چپنما، بی تارنماھای برخنيولؤ و مسراني از مدن،ي بر اعالوه

 ی خوددارنجانبي افاتي نموده و از درج ترجمه ھا و تألفاءيرا ھم ا» معلم اخالق« و »یعالم ربان«که اغلب نقش 

 تا معلوم شود که چرا ندي نماانيحاضر ب یقي تحقۀ و انتقادات خود را نسبت به مقالراداتي کنند، انتظار دارم ایم

...  قطر، اردن و ،ی دانمارک، عربستان سعودا،ي اسپانک،ي بلژس،ي انگلی ھای پادشاھ،امريکا سمياليمپرا
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 چک و یھاي جمھور،»دنديفروپاش «سميالي و سوسی اتحاد شورو،یشدند ول» متحد «مني ی دو جمھوردند،يفرونپاش

 و ی اقتصاد-ی اجتماعیھاي و فقدان مشکالت و نارسائ»یدموکراس« صرفا وجود ايآ... دند از ھم جدا شیسلواک

  ست؟ا دولتھا و کشورھا بوده و نيا» وحدت« و یئ پابرجالي دلیاسيس

***  

 خي تارۀ گذشتی سالھاني حوادث فاجعه بار و اغلب خوناني از م،ی و بغرنج جھان کنوندهيچي حوادث پاني ماز

 اني در مري اخیاگر چه در زمانھا.  آموزنده استاري بسی شورویستيالي سوسري جماھ اتحادۀي تجزۀ حادثک،ينزد

 گري خلق شده است، اما الزم است بار دباره ني در ایادي زی جدی و اجتماعی جعل و دروغ، آثار علمني سھمگليس

 نيا. ردي توجه قرار گ موردیئايآس- قدرت اروني برداشتن ااني از می استفاده شده برای متدھا و تکنولوژۀمجموع

 نود در ۀ دھلي خود در اواادي زی از مصاحبه ھایکي در ینسکيھمانطور که بژ...  مھم است اريله امروز بسأمس

 صرفنظر از آنکه چه - مي کنی مکاري پهيما با روس«:  گفتی بر اتحاد شورویروزي پمناسبته  بکيپاسخ به تبر

  . مبارزه استني از اشکال ایکي، »هشروع دوبار «ن،يو ا. »مي بر آن بگذارینام

 ني را چن»نوياصول دوم «تنام،ي اوضاع وی ضمن بررس١٩۵۴ در سال امريکا جمھور سي رئني م-٣۴ زنھاور،يآ

فراموش .  شودی شده مدهي چی تمام مھره ھاعي باعث افتادن سرنو،ي دومی از مھره ھایکيانداختن :  کردیفرمولبند

 ی شورویستيالي سوسريپس از آن، اتحاد جماھ. دند دای روی شرقی در اروپا»یمخمل«، انقالبات ء که ابتدامينکن

 در ٢٠٠٠ سال زي در پائ»یانقالبات رنگ«شروع .  شدهي تجزني جنگ خونکي ی در پیوگسالوي و بيتخر

 کرد و راه رشد گرجستان و تي سرایسابق اتحاد شوروھای  ی از جمھوریکسريسرعت به ه  ب،یوگسالوي

  .مي بدنام ھست»یبھار عرب« ما شاھد نکيو ا. د داريي و ازبکستان را تغزستاني قرق،نياوکرا

 یامروز غرب برا.  جھانیاسي سۀ مجدد نقشمي بود بر ترسی آغاز،ی و جھان دو قطبئی بردن نظام شوراني باز

 ی پولھا،ینترنتي ادي منابع جد،یئ شبکه یساختارھا( تر شرفتهي پی از تکنولوژکيتي به اھداف ژئوپلیابيدست

 داده نشده یريي به اھداف تغلي نین شده برايي اصول تعۀ کند، اما در خود مجموعیاستفاده م) رهي و غیکيالکترون

 یحساب مه ب» دوران جھان متفرق «ريي بالتغی ھایژگي وۀمثابه  سبب، مناقشات زمان حاضر، که بنيبه ھم. است

 خواھد به ی نمهيو اگر روس.  سازندی قرن گذشته وادار میاني پایالھا مجدد و مجدد حوادث سی ما را به بررسند،يآ

ه  گذشته بۀ در باری به دانش و آگاھدي شود، بالي تبدی غربی دولتھاۀساخت»  شطرنج بزرگۀفحص« در ی کوچکۀاديپ

  .و اعمال کنترل بر اوضاع، مسلح شودما  شرط بقاء نيعنوان اول

 اتحاد بي از تخریابيضرورت ارز:  سازدی می ضرورزي را نیگريشرط د حوادث قرن گذشته توجه به یبازخوان

 نيله عبارت از اأمس. کي ستراتژبي نابود کردن رقی شده و مداوم برای خوب سازماندھاتيعنوان عمله  بیشورو

 با افت،ي تي واقعی بغرنج جھاناري بسطي که درشرای اجتماعمي پروژه عظکي ۀمثابه  ب،یاست که، اتحاد شورو

.  کردندی نمدي واحد را تھدستمي آن ستي تناقضات موجودني از اکدام چي ھی بود، ولیادي تناقضات زی دارانکهيا

 خطرناک یفرھنگھا.  شدندليمستح) سميارگان( اندام ني در داخل ایروسي واي ی سرطانیتناقضات، مثل سلولھا«

 توانند دھھا ی وادار نشوند، متي به فعاللهي آن وساي ني اگر با اده،يچي پیافتگيان سازمی داراۀ خاص ھر جامعۀکشند

 حاتيتسل«الح طاصه  سلولھا با استفاده از بني ایدر رابطه با ما، فعال ساز.  ُچرت بزنندزولهيسال در حالت ا

 هيعل» دو منظوره «یتيري و مدی اطالعاتی تکنولوژۀژي انواع ویريکارگه  تر، با بحيعبارت صحه  ب،»افتهيسازمان

 عناصر ن،ي را مختل ساخته و ھمزمان با ای اندام اجتماعیاتي مراکز حھاي تکنولوژنيا.  رخ دادید شورواتحا

  .مخرب آن را آزاد ساختند
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 ی تنھا بر رو،»د؟ي به قتل رسیچرا اتحاد شورو« سؤال جامع باشم که ني به ائی پاسخگوی مدعکه ني ابدون

 جھان یاسي سۀ مبارزی معنی و حت،ی رفتن اتحاد شوروانيقط از م که نه فی من، عواملدگاهي مسائل، از دنيمھمتر

  . کنمی مهي نمودند، تکنييامروز را تع

  

  ی شورویستيالي سوسري اتحاد جماھبي تخری اقتصادیسمھايمکان

 شي در عرصه، پی و ھمه بلوک شوروی شورویستيالي سوسري اتحاد جماھهي علامريکا ۀ متحداالتي ای اقتصادجنگ

 ني م-۴٠ گان،ي رونالد ری شده از سومي تنظیرھنمودھا.  انجام شدی و مالی فناور،ی انرژیرعرصه ھااز ھمه، د

 National) رهي و غ١۶۶، ٧٢، ٣٢ یمل تي امنني تأمیھا دستورالعمل (١٩٨٢ از سال ،امريکا جمھور سيرئ

Security Decision Directives :NSDD)خود گنجانده بودند که  ی را در محتوایري از تدابی کاملۀ، مجموع

 ی سازماندھ،»گاني ریستراتژ «ی مسائل اقتصادانيدر م.  منجر شودی دشمن اصلی به نابودستي بای آنھا میاجرا

  :کارزار

 و ی با عربستان سعودی نفت در ھمکارمتي کاھش ققي از طری اتحاد شوروی ارزیمدھا درآی کاھش ناگھان-١ 

   به غرب؛ی اتحاد شورویعي طب بر صادرات گازتي اعمال محدودنيھمچن

 در راه ی حداکثریتھايمنظور اعمال محدوده  بی جھاناسي در مقی مخفکيپلوماتي کامل اقدامات دۀ مجموع-٢ 

   غرب؛ی به فناوری اتحاد شورویابيدست

 یورو اقتصاد اتحاد شبي اطالعات گمراه کننده با ھدف تخرۀافتي سازمانیخوبه  بی تکنولوژۀ گستردنکاربستبه  -٣ 

  .در نظر گرفته شده بود

 ١٩ سبب، در نيدرست به ھم.  ممکن بودی اتحاد شوروهي واحد علۀ جبھکي جادي اھداف فقط در صورت اني اتحقق

 کنترل صادرات، ی ھمآھنگۀتي که کمستيادآوريالزم به . دي کوکوم برگزار گردانهي مخفداري د١٩٨٢ سال جنوری

 یعني، (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom)  موسوم به کوکوم

 ١٩۴٩ در سال یستيالي سوسی کشورھاگري و دی نظارت ھمه جانبه بر صادرات به اتحاد شوروی المللنيسازمان ب

 کاالھا و ستي جنگ سرد کوکوم لیدر سالھا.  بودسي آن در پاریدفتر مرکز. دي گردلي تشکی غربیتوسط کشورھا

 بر استفاده از کاالھا و ن،ي نمود و ھمچنمي بلوک شرق را تنظی صدور به کشورھارقابلي غکي ستراتژی ھایفناور

 شکاف یستراتژ «ته،يکم.  بر قرار کردئیتھاي محدود،ی صادرات در موارد استثنائی مجاز برایھايفناور

توافقنامه « اساس ه ب١٩٩۴ل  ساچ مار٣١کوکوم در .  درآوردء کرد و به اجرانيرا تدو»  قابل کنترلکيتکنولوژ

 ا،ي کانادا، استرال،امريکا متحده االتي ا-  کشور١٧.  داداني خود پاتيبه فعال (wassenaar agreement) «واِسنار

ال، گ، پرتارویلند، نا لوکزامبورگ، ھا،يتالي اونان،يلمان فدرال، ا دانمارک، فرانسه، ک،ي بلژر،ي کبیايتانيژاپن، بر

 در زي نسي و سويدن فنالند، زالندنو، سوش،يرت ای کشورھا،عالوه بر آنھا. عضو کوکوم بودند -هي و ترکاياسپان

  . کردندی می سازمان ھمکارنيامور صادرات با ا

 در کنفرانس کوکوم موافقت خود را با بسته اقدامات امريکا ۀ متحداالتي ا١٩٨٢ سال جنوری ١٩ ب،ي ترتنيبد

 یوترھاي به مسکو، شامل کامپکي ستراتژیھاي فروش فناورتي ممنوع- اوال بری مبنی اتحاد شوروهي علیاقتصاد

افزون بر آن، .  و ذوب فلزات را اعالم کرداج استخرندي فرای ھا و فناوری ھادمهي ن،یکي الکترونزاتي تجھن،ينو

.  بود شدهیني بشي پزي نی غربی توسط شرکتھای بلوک شورومي در حری بر احداث مؤسسات صنعتتياعمال محدود

 معاھدات هي کرد که کلشنھادي محرمانه، پی تکنولوژليمنظور اجتناب از احتمال تحوه  بامريکا ۀ متحداالتي ا-ايثان
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در .  به کوکوم ارائه شوددي تأئی براکيطور اتوماته  بدي بایستيالي سوسی با کشورھای دالرونيلي م١٠٠ از شيب

 شنھاديپ.  ساختی اروپا با مسکو برخوردار می تجاریمه قراردادھا را از حق وتو بر ھنگتني واششنھادي پنيواقع، ا

 ئی اروپایالبته، ھمه کشورھا.  شدی مربوط ممي مورد تحری و کاالھای تکنولوژۀ محرمانیلي خستي لميسوم به تنظ

  .دند ھا را عمال به ھمه قبوالندهي اني اجيتدره  ھا بئیامريکا ،ی فورا موافقت نکردند ولشنھاداتي پنيبا ا

 را با ی اتحاد شوروستي بایکه م (Urengoy-6)«۶-یاورنگو« در ارتباط با احداث خط لوله گاز ی فناورألۀمس

 شده لي حاد تبداري بسألۀ متصل بسازد، به مسايتاليلمان و اا واقع در فرانسه، غرب ،ی غربی اروپای گازرسانستميس

 کشور که در آن دوره ی مؤسسه برانيدرآمد ا.  بودرخوردا بری اتحاد شوروی برایادي زتي پروژه از اھمنيا. بود

.  گشودی در مقابل کشور معي وساري درجه اول داشت و چشم انداز بستي دالر بود، اھماردي مل٣٢از فروش گاز 

 ی در نظر داشتند که اجرافهي وظنيعنوان مھمتره  در ساختن آن را بري و تأخمتي قی حداکثرشي ھا افزائیامريکا

  . نبودهدان سادآن چن

که به   از آنشيله بأ مسرا،يز.  بودنفعي ذاري خط لوله بسني است که اروپا در احداث انيله عبارت از اأ مستيواقع

 شنھادي سال را پ٢۵ در طول متي قتي تثبۀ سابقیمسکو شرط ب.  گاز ارتباط داشتمتيخود گاز مربوط شود، با ق

 خود ن،ي و ھمچنزاتي تجھدي خری برای غربیکھا بانی مشارکت مال بهیدر مقابل آن، دولت اتحاد شورو. نمود

 به یاران غربز گهي حال سرمانيدر ع.  بوددواري آنھا امی دولتھای از سویني تضمني پائۀساخت و ساز با نرخ بھر

 یض را نارانگتني واشی اقتصادۀ منظرنيچن.  را مطرح کردندشرفتهي پزاتي فروش تجھنده،ي گاز در آلي تحویزاآ

 در راه ھمه ی واقعا جدیھاي دشوارجادي به ای نه فقط به انھدام آن، حتنگتني به گفتن است که واشزمو ال. کرده بود

  . کشور ما موفق شدی اقتصادیمجموعه ھا

 امريکا مشارکت ١٩٨٢مبر سال  دس٢٩ در لھستان، در روز »یحکومت نظام« روز پس از اعالم ١۶ نگتنيواش

 را تکان داد و ئیامريکا شرکت ۶٠ در حدود م،ي تصمنيا.  کردمي را تحریز اتحاد شورو گاۀدر احداث خط لول

 عضو ی کشورھا١٩٨٢در سال . ت را متوقف ساخني ژاپن در ساخالی معادن نفت و گاز با ھمکارۀ توسعۀپروژ

 کار اني ھنوز پانياما ا. دي خود رسیحد اعاله  بی فناورمي تحر١٩٨۶ و در سال وستندي پی ستراتژنيکوکوم به ا

  .نبود

.  پۀگفته ب.  کردندی را راه اندازی فناوری اطالعات جعلی سرّ ۀ و پنتاگون برناماي سازمان س١٩٨۴ سال در

 برنامه که ني نوشته است، ای نابود کردن اتحاد شوروی براامريکا ی ستراتژۀ در باری که چند اثر جنجالتزريشوا

 گرفت، متخصصان اتحاد ی را در نظر میشورو به اتحاد ی ساختگقسماً  اي و ی جعلیاطالعات و داده ھا«انتقال 

 اقتصاد اتحاد ی ھای شکستھا و کاست،یعني.  وادار ساختیکي نادرست تکنولوژماتي را به اتخاذ تصمیشورو

 ناقص و نادرست به ی داده ھاۀ مختلف، با اشاعیکمک مجاره  طرح را بني اايسازمان س.  کرددي را تشدیشورو

 ینھاي توربی دستگاه ھاۀ در باریفي در خارج، اطالعات تحراي سازمان سیل جعی شرکتھایبرخ.  درآوردءرااج

 ی می راحت به عوامل اتحاد شورویلي را خئیايمي شباتي و ترکیوتري نفت، مدارات کامپی حفاری تکنولوژ،یگاز

 بودند که ی کافی مھندسان اتحاد شورویبرا اما ،ی جعلمهي ن،ی واقعمهي قاعده، نکي ۀمثابه اطالعات، ب. فروختند

  .کارببندنده  خود بی آن، ممکن بود در پروژه ھاافتيطعمه را ببلعند و ضمن در

 ی که از تکنولوژی اتحاد شوروی سازني و ماشئیايمي شعي صناانيضرر و ز. سرعت به بار نشسته  برنامه بنيا

 البته، ره،ي و غوترھاي کامپۀدي دبي آس،ی گازینھاي توربوبيعقطعات م.  زدونھايلي کردند، سر به میغرب استفاده م

پنتاگون کارزار اطالعات گمراه .  شدندی صادر می به اتحاد شورومھايبا دست واسطه ھا، ظاھرا با دور زدن تحر
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 ی ھاني ماشی شناسائی ھشداردھنده و رادارھازاتيله به کاھش تجھأ مسني از،يقبل از ھر چ.  کردديکننده را تشد

  . شدی مربوط مرهي و غشرفتهي پی جنگنده ھاک،يپرنده، ابتکار دفاع ستراتژ

 یکي ھا تکنولوژی و ھمزمان با آن کارشکندي محروم گردی ضروریھاي به تکنولوژی مسکو از دسترسب،ي ترتنيبد

 را یشورو اتحاد ی برای بانکی کرد اخذ وامھای سعامريکا ی ملتي امنیعالوه بر آن، شورا. کار گرفته شده ب

 ی بازپرداخت وامھاتي به قابلنسبت متزلزل ساختن اعتماد بانکداران امريکا ھدف نيمھمتر.  سازدرممکنيغ

  . کردمي بود و عمال مسکو را تحری اتحاد شورویافتيدر

 درصد.  دادی تر از بازار به مسکو مني با نرخ پائی حتشتر،ي بی نه تنھا وامھای غربی اروپا٨٠ ی سالھالي اواتا

 ۀنيمثال، دولت فرانسه ھز.  بودني پائیحد نا باورانه اه  بدھاي پرداخت سوبسی براني به کرملئی اعطایوامھا

 ھايئامريکا.  کردني تر تأمني پائیدرصد و حت) ھمھفت و ھشت د (٨/٧ گاز را با ۀسسات مرتبط با احداث خط لولؤم

.  کنندجادي مانع ایبه اتحاد شورو»  ثروتمندنسبتاَ  «ی گروه کشورھای ھاارانهي صي کردند در مقابل تخصی میسع

 ی از وامھای دولتیتھاي بر حمای و توسعه مبنی اقتصادیاري سازمان ھمۀ اساس توافقنامه ب،یتا آغازجنگ اقتصاد

 در نگتن،ي واشدي جدیابيطبق ارز.  شدیحساب م»  متوسطرندهيوام گ «ی جزء کشورھای، اتحاد شورویصادرات

 و پنج ستي و بازدهي (٢۵/١١ در حد حداقل ستي بای می اتحاد شوروی برای صادراتی وامھاید رسم درصکه یحال

  .افتي شي درصد افزا١٧ تا باي استاندارد تقرنيدرصد حفظ شود، ا) صدم

 یصدور نفت، منبع اصل.  شدني نفت تدومتي کاھش قی برای عربستان- ئیامريکا ۀ پروژمات،ي تصمني اموازاته ب

 درصد ارز اتحاد ٨٠ تا ۶٠ یادي زی سالھاا،يگزارش سازمان سه ب.  آمدیحساب مه  بی اتحاد شورویدرآمد ارز

 نفت ی جھانمتي کردند که قی مدي تأئامريکا یعوامل اطالعات.  شدی از منبع صدور نفت و گاز حاصل میشورو

 د،ي نفت به اوج رسی بھاکه ی ھفتاد، زمانیدر سالھا«.  گذاشتی اتحاد شوروی درآمد ارزی بر روی محسوسريتأث

. دي درصد رس٢٢ به باي آن تقری و نرخ رشد اقتصادافتي شي درصد افزا٢٧٢ زانيمه  بی اتحاد شورویدرآمد ارز

  . بردی دالرسود مارديلي مکي ھر بشکه، مسکو ساالنه در حدود در دالر کي نفت متي قشيدر ھر بار افزا

. کار ببندنده که آنھا قادر به محاسبه بودند و توانستند شاخص معکوس را ب است ني عبارت از اھايئامريکا سميپراگات

به .  دالر متضرر شودارديلي م١٠ توانست تا ی دالر در ھر بشکه، مسکو م١٠ نفت، مثال متي کاھش قطيدر شرا

 یقتصاد اتي موقعنيي در تعی عامل مؤثری جھانی نفت در بازارھامتي حساب کردند که ققاي آنھا دقگر،يسخن د

 االتي امي فوق العاده عظی اقتصادی برتریمعنه  نفت بی حال، کاھش بھانيدر ع. دي آیحساب مه  بیاتحاد شورو

 نهي توانست ھزی، م١٩٨٣ دالر در سال ٣۴ دالر در ھر بشکه از نرخ ٢٠ نفت تا متيمثال، سقوط ق. متحده بود

ه  توانست بی مني دالر کاھش دھد و خود اارديليم) مي و نکيھفتاد و  (۵/٧١ را ساالنه ی انرژی براامريکا یھا

 ني ھر چه پائمتيق.  باشدی درصد نرخ رشد درآمد ملکي زانيمه  بھائيامريکا درآمد مصرف کنندگان شيمفھوم افزا

  . بودھايئامريکا ی برااتي مالزاني کاھش میمعنه تر نفت عمال ب

 ی و تکنولوژی از وام، ارز خارجیاتحاد شورو. مر داد ث١٩٨۵ سال لي از اوای اتحاد شوروهي علی اقتصادجنگ

 مھلت ،ی ولافتي ادامه یبري گاز سۀ ساخت خط لولیفقط پرداخت ارز برا. دي محروم گردباي تقری غربیکشورھا

  . افتادرياتمام آن دو سال به تأخ

 یني بشي پ١٩٨٠ سال در.  به کشور ما وارد آوردی جده ای گاز، ضربۀ از خط لولی در مھلت بھره بردارريتأخ

 دالر ارديلي م٣٠ تا ١۵ از ١٩٨۵ دالر و از سال ارديلي م١٠ تا ٨ تواند ساالنه یم» ۶-یاورنگو« شد که یم

.  بسازدی اتحاد شوروبي سود نصرد،يگ قرار ی دوم آن مورد بھره بردارۀ مرحلکه ی، زمان) نفتمتيمتناسب با ق(
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 دوم ۀ شاخ،ی اتحاد شووروهي علامريکا ۀ متحداالتيده توسط ا شروع شی جنگ اقتصادۀ مجموعۀجي در نتکنيول

 ارديلي م٢٠ تا ١۵ اول، از ۀ مرحلی عمر خدماتانيعلت پاه  بی اتحاد شورون،ياضافه بر ا. خط لوله احداث نشد

 ی صنعتسمي به ترورامريکا ،ی اتحاد شوروهي علی جنگ اقتصادانيد است که در جريالزم به تأک. دالر ضرر کرد

»  جنگ سردخيتار. در فوق اعماق« در کتاب امريکا ئی ھوایروي فرمانده سابق ند،ياز جمله، توم ر. ديازي دست زين

 نيدر ا. سدي نوی می در اقتصاد  اتحاد شوروی خرابکاری برااي سازمان سگاني رتي مورد حماۀ برنامۀدر بار

.  گنجانده شده بودد،ي گرد١٩٨٢ در سال یبريس که موجب انفجار خط لوله گاز یوتري کامپۀطرح، از جمله، برنام

 ی اتحاد شوروهيعل»  خونسردانهیجنگ اقتصاد« نمونه از کي گاز فقط ۀ که انفجار خط لولسدي نوی باز ھم مدير

 ی جھانسميالي امپری و عوامل اطالعاتسندگانيالبته، نو. ( انجام دادیسي کاميلي وتيري تحت مدايبود که سازمان س

   .)مترجم.  اعتراف کنند١٩٨۶ سال اپريل ٢۵ چئرنوبل در ی اتمروگاهي کنند به منفجر کردن نیمفعال جرأت ن

 ی جمھوراستي رۀدر تمام دو دور.  بودی وارده به اتحاد شوروۀ ضربني ترني نفت، سنگی جھانمتي سقوط قاما

 کرد و در ماه ی ھمکارید سعوی پادشاھۀ نفت با خانوادی جھانمتيمنظور کاھش قه  بدي کاخ سفگان،يرونالد ر

 -  چاقو زدندی اقتصاد شوروبدرست بر قل «سندي نوی می ھمانطور که روزنامه نگاران غرب١٩٨۵ سال اگست

، ٨٠ ۀ دھیتا اواسط سالھا. » ساختزي جھان را با نفت سرری فلکه ھا را باز کرد و بازارھایعربستان سعود

 ١٩٨۵ در تابستان سال ھايسعود.  کردیشکه نفت استخراج م بونيليطور متوسط روزانه دو مه  بیعربستان سعود

 ني ا١٩٨۶ سال لي کردند و در اوای بشکه نفت صادر مونيلي م٩ ل ھمان سازي بشکه و در پائونيلي م۶روزانه 

 ۀ شدیزي بزرگ و برنامه ری نظام اقتصادۀ مجموعی بران،يا.  دادندشي بشکه در روز افزاونيلي م١٠ را تازانيم

 متي ق١٩٨۵مبر سال در ماه نو.  رفتیسرعت رو به کاھش مه  نفت بی جھانمتيق.  فاجعه بودکي یورواتحاد ش

 ارديلي م١٠ ی بود که اتحاد شوروی معنني بدنيا. دي دالر رس١٢ ماه  به ۵ دالر و پس از ٣٠ نفت خام به شکهھر ب

 ی رھبریطي شرانيدر چن.  دست داد حاصل از صادراتش را ازی ارزی از ھمه درآمدھایمي نباي تقریعنيدالر، 

 ھا یئامريکا بود که ی در حالنيا. افتي طال و گرفتن قرض نی بھتر از فروش دو برابری راھچي کشور ھیاسيس

 مسکو ساالنه در حدود دو ات،ي عملنيدر اثر ا. دندي کاھش ارزش دالر را تدارک دیعني گر،ي دیاقتصادۀ  ضربکي

  . کردی دالر ضرر مارديليم

 حاتي تسلدارانيخر.  قرار دادري را تحت تأثی اقتصاد اتحاد شوروزي نگري نفت از جانب دی جھانمتي قطسقو

 ،ی بعد از صادرات مواد مولد انرژحاتيفروش تسل.  خود را از دست دادندیدھاي توان پرداخت خرزي نیشورو

.  بودندانهي خاورمی نفتیروتھا ثز سرشار ای اساسا کشورھاداراني بود و خری منبع درآمد اتحاد شورونيدوم

، پنج برابر ٧٠ ی صنعت نفت در سالھای شکوفائۀ منطقه در دورني ای به کشورھای اتحاد شوروحاتيفروش تسل

 اتحاد حاتي تسلداراني خرني و با ثبات ترني نفت، خود ثروتمند تری سقوط بھاۀجي در نتکنيول. افتي شيافزا

 ۀمي در نايبي عراق و لران،ي مثل ائی حاصل از نفت در کشورھایآمدھادر.  قرار گرفتندی بدتي در وضعیشورو

 دو اي درصد ٢٠طور متوسط ه  بزي در ھمان سال فروشھا نجه،يدر نت. افتي تا نصف کاھش باي تقر١٩٨۶اول سال 

  .افتندي دالر کاھش ارديليم

 جنگ سرد ی اقدامات در سالھاني از بزرگترگري دیکي دوستانه، ی خارجی از بازارھای راندن اتحاد شورورونيب

 به اصل منافع متقابل، حضور خود یبندي داد و با پالي بازار مشترک تشکیستيالي در بلوک سوسیاتحاد شورو. بود

 در حال ظھور موسوم به طرفدار ستمي سني اهيعل.  را گسترش دادني التامريکا و قايفرا ا،ي آسیدر بازار کشورھا

 رانده و ی خارجی بدھۀ حلقانيکشور را به م.  شناخته شده آغاز شدیخوبه  بی متدھا بای جنگ اقتصادزي نیشورو
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 کرده و لي را به کشور بدھکار تحم»نگتنياجماع واش«اصطالح ه  شده در بمي تنظ»ی با ثبات سازۀبرنام«سپس، 

  . درآوردندی جھانیگارشي الی مالی کنترل نھادھارياقتصاد آن را به ز

 مواجه یمي عظیھاي با دشواری کرد، درخشان، اتحاد شورودي تأکدي شده، بایزي برنامه رید جنگ اقتصاۀجيدر نت

 در اثر جنگ قاي دقی که اتحاد شورورفتي موضوع را پذني توان ایحکم خرد متعارف نمه  حال، بنيبا ا. شد

  . بوددهيچي آن، پبي کنم، تخری مديتأک.  شدبي تخریاقتصاد

  

  ی شوروی نظام دولتبي تخرسميمکان ۀمثابه  بیحاتي تسلۀمسابق

اگر چه نظام .  کندی را احراز می اژهي وگاهي جایحاتي تسلۀ مسابق،ی اتحاد شوروبي تخری عوامل خارجاني مدر

 ی ھانهيرقم ھز.  عامل قابل توجه بودني ای روانراتي آمد، اما تأثی برمیحاتي تسلۀ مسابقۀ در واقع از عھدیشورو

 توان ی کند که اتحاد شوروی نمدي را تأئهي فرضني ا، کنندی ذکر مايارشناسان سازمان س که کی اتحاد شوروینظام

 درصد، در ١٠، ۶٠ ی درصد، در سالھا١۵ ی اتحاد شورو۵٠ ی سالھاليمثال، در اوا.  مسابقه را نداشتني اۀادام

 ني اگر از تخمیاما حت.  صرف کردی اھداف نظامی خود را برای ناخالص ملدي درصد از تول۶ مجموعا ٧٠ یسالھا

 شود که تا ی مني اجهي، نت) شودی مدهينام»  مزخرفیغلو «امريکا در نکي که ایزيچ (مي شروع کنزين یدو برابر

 نهي ھزی مقاصد نظامی برای اتحاد شوروتي جمعی مصرف نھائزاني درصد از م١٠ - ۵ در حدود ،یشروع نوساز

 ی در عرصه ھایورواما اتحاد ش.  نظام را فراھم سازد توانست موجبات شکستی شد که آنھم قطعا، نمیم

 ،یعني ،ی فن-ی موج سوم انقالب علمی ھای فناورگري دۀ توسعۀني در زمني ھمچنوتر،ي و کامپکيالکترون

 ی پرنده توسط رادارھا و آنتن ھااءي اشصي امکان تشخلي تقلی براگنالھاي استفاده از س،ی الکترونوریدستگاھھا

  . عقب ماندامريکا متحده االتي ارتباطات راه دور از استمي در سن،يمچنھشداردھنده و ھ

 کي دفاع ستراتژستمي سی روبل و با مشارکت ھزاران دانشمند، ھمواره بر رواردھايلي با صرف می شورواتحاد

و  ستمي خود سی مشکالت، نادرستني از ایکي.  شدی مواجه می با مشکالت جدشهي کرد، اما ھمیخاص خود کار م

 االتي که ای صنعتی کاالھای عمومستي در ل١٩٧۵مثال، اگر در سال .  بودی غربی به تکنولوژی وابستگ،یگريد

 یدرصد آن شامل محصوالت تکنولوژ)  و دو و ھفت دھمیس (٧/٣٢ فروخت، ی به اتحاد شوروامريکا ۀمتحد

 تا افتهي توسعه ی فناوریديصوالت تول فروش مح١٩٨٣ دالر بود اما، در سال ونيلي م٢١٩ باي تقرمتي به قشرفتهيپ

  .افتي دالر کاھش ونيلي م٣٩ بلغمه درصد و ب) پنج و چھار دھم (۴/۵

 دي مجدد شامل نسل جدزي تجھنيا.  کردندی مزي ارتش خود را فعاالنه از نو تجھھايئامريکا بود که ی در حالنيا

 امريکا ۀ متحداالتي ای مخارج نظام٨٠ ی سالھای ھاانهيدر م.  تر و گرانبھاتر بوددهيچي پیلحاظ فنه  بحاتيتسل

 ی جمھوراستيدر شش سال اول ر.  گرفتیشي پیورو اتحاد شی نظامی ھانهي بر ھز۶٠ ۀ بار بعد از دھني اولیبرا

 ھزار فروند ١٠٠٠٠ به کي و نزدکي موشک ستراتژ٣٧٠٠ ما،ي فروند ھواپ٣٠٠٠ پنتاگون در حدود گان،ير

 شرفتهي تر و پدهيچياما مھمتر از ھمه، آنھا پ.  کردیداري خر٧٠ ی از سالھاشتريبرابر ب دو گر،يعبارت ده  ب،یکشت

 ی توانستند بر روی ھا نمی نوسازنيا.  قرار دادندري ناتو را ھم تحت تأثستمي سھا،ينوساز.  ھا بودندیتر از قبل

 ی اتحاد شوروی نظامی ھانهيکه ھز شد ی میني بشيپ.  نباشندرگذاري کشور ما تأثی عالی و رھبری نظامیبرنامه ھا

 به سطح برابر با دنيرس ی براکه ني درصد، صرفنظر از ا۴۵ یستي بای م١٩٨۵ تا ١٩٨١ ی سالھاۀدر فاصل

 ھمانطور که بعدھا ک،يابتکار دفاع ستراتژ. ابدي شي بود، افزای ناکافدي جدیحاتي تسلۀ در مسابقامريکا ۀ متحداالتيا

  . کشور را به ھراس انداختی رھبری، حت٨٠ ی پروژه ھا در اواسط سالھاني بود که ایمعلوم شد، بلوف
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 ني خود به ملت، دکتریونيزي تلوۀ در مراجع١٩٨٣ سال چ ماه مار٢٣ خي در تارگاني کنم که رونالد ری میادآوري

 جنگ چي را که ھی سالح اتمديبعد نباه  لحظه بنياز ا: او از جمله، گفت.  را اعالم کردامريکا دي جدی نظامیستراتژ

  . کردی تلقیاني و پایمثابه سالح نھائه  بست،ي قادر به مقابله با آن نیافزار

 یاجرا.  بودندکي ابتکار دفاع ستراتژی سازادهي پی طراحان آن، مبناۀديعقه  ب،یتي نسبکيز و اکتشافات فدستآوردھا

 ی دائمی ھای ابتکار و لجن پراکننيلبته، اا.  سابقه بودی فشرده و بکي و تکنولوژی کار فکرازمندي برنامه ننيا

 ی اتحاد شوروی رھبراني در می نگرانی ھانهي توانستند زمی حالت، نمني ترنانهي آن، در خوشبرامونيمطبوعات پ

 ی برای شدت گرفتند، مبالغ قابل توجھی علمۀ و توسعقاتي تحقۀ در عرصتھاي سبب، فعالنيبد. را فراھم نسازند

 ١۶ ی گذارهي پا١٩٨۶ منظور، در سال نيبه ھم. افتي صي تخصکي تکنولوژ-ی علمیامه ھا برنی و اجرانيتدو

 ی میني بشي پکي ژنتی مھندساي یزري لی فناورلي از قبی مسائلراموني پتي کار و فعالی المؤسسات برانيمجتمع ب

 یريمنظور جلوگه  بیوردن کل فضاۀادار. دي گردليتشک»  جھترييتغ «ني خدمت به ای برایدي جدیبوروکراس. شد

 ی جنب مرکز ملی فضائیفناور از ی کل امور توسعه و بھره بردارۀ از اداری دست و پا چلفتیاز نسخه بردار

 ی براقاتي تحققی، فرھنگستان علوم اتحاد شورو١٩٨۴ سال زيپائ.  شدداري پدامريکا ۀ متحداالتي و اقتصاد اقاتيتحق

 را کي تکنولوژی توانست ھمه نسلھای دالر را که مونيلي م١٠٠ارزش  به شرفتهي پیوتري کامپیساختن تکنولوژ

 ۀ توسعۀ در عرصتھايفعال.  شود، آغاز کردلي عرصه تبدني در ای الملني بقاتيتحق شآھنگيپشت سر گذاشته و به پ

 یپاولوسک. یا.  نی تحت رھبری شھر گورکیکي در نزدتگري ھدازاتي و تجھزرھاي استفاده از لی براحاتيتسل

 و نسکيپاالتي سمارسک،ي کراسنای در شھرھایزري تشعشات لراتي تأثصي تشخی برایشاتيشدت گرفت؛ آزما

  . انجام شدرهي ھمجوش و غی رئاکتورھاۀني در زمئیعمل آمد؛ کارھاه  رچکه بیکراسنو

 ۀ دوبارزي در عکس العمل به تجھاني نظامۀشيمحصول اند) ینوساز (»کايسترويپر« شده بود که عي شاني چنیحت

 که ني را بدون اگاني رونالد ر،ی سابق پارلمان اتحاد شوروندگاني از نمایکي ،ی زاسالوسکايلي بود و اھايئامريکا

 را ی نوسازۀشيالبته، خود اند. دي نامی اتحاد شورویز توطئه واقف باشد، پدر نوساني ااني خود در بتي حقانزانيبم

.  حال ساده بودندني بغرنج و در عاري بسنھاي اۀھم.  کردی تلقدي کاخ سفیم تھاجاستي سۀجيعنوان نته  توان فقط بینم

  . بودرممکني غی اتحاد شوروبي کشور، تخرتي جمعمي عظی وجود، بدون پردازش رواننيبا ا

  . داردادامه

http://www.fondsk.ru/news/2011/11/15/mehanizmy-unichtozhenija-sssr-i-princip-domino-

i.html 

http://eb1384.wordpress.com/2012/03/27/ 
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  :يادداشت

می گذرد و در آن رابطه اگر نگوئيم ھزاران به جرأت " شوروی"از اضمحالل دولت با آن که بيش از دو دھه (*) 

گفته می توايم به صد ھا کتاب تحقيقی ارزشمند نگارش يافته است، با آنھم  در اين که آن روند کامالً و ھمه جانبه 

  .شناسائی شده باشد، جای حرف وجود دارد

 را برای خويش حفظ نموده، آن را می گذاريم تا اين ترجمه خاتمه بر ھمين مبنا، ما حق ابراز نظر در آن رابطه

  .بيابد
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