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 Poitical سياسی

  
  کارشناس سياسی مستقل )Oleg Scherbakov(اولگ شرباکوف

 شيری. م.  ا:از و توضيحات برگردان

 ٢٠١٣  جنوری١۴

 )١(ترور دانشمندان، مقصر کيست و چه بايد کرد؟ 
د و  را که در امر دفاع از منافع خاص خود حاضر است بدون رعايت ھيچ حامريکا ۀصلت اياالت متحدمن، اين خ

در عالم .  قابل فھم استامريکااين کار .  فراتر از آن ھم برود، بسيار می پسندمامرزی، نه تنھا تا آخر خط، حت

عنوان شھروند ه ت از قانون در نزد من بنجابت، صداقت و اطاع. سياست، اخالقيات، ارزشھا و اولويت ھا متفاوتند

  .، ھمه چيز متفاوت است در عالم سياستولی. عادی روسيه، ارزش محسوب می شود

اغلب، صداقت و قانونمداری يک رھبر سياسی البته، اگر، رھبر سياسی در خدمت منافع خلق باشد نه خادم منافع 

به کشور شده و به بھای دادن خونھای زيادی برای خاص گروه خود، ممکن است موجب وارد آمدن خسارات عظيم 

 امريکارؤسای جمھور . اين واقعيت عينی را من می نويسم و می دانم که به بدبينی متھم خواھم شد. مردم تمام شود

  .يعنی چه» حقوق بين الملل«و » حقوق بشر«خوبی می دانند که ه خدمتکار آشپزخانه نبوده اند و ب

  قرار نخواھم گرفت، اما واقع بينی را ھم ھيچامريکاباندھای سياسی » درک«ر موضع من تحت ھيچ شرايطی، د

که من با  برای اين.  چنين موضوعاتی بنويسمۀبا حرکت از اين مبداء، من موظفم در بار. گاه ترک نخواھم گفت

بوده ام و در رديف دسته  من ھم خدمتکار آشپزخانه ناتفاقاً . اتخاذ چنين موضعی، منتھا در آنسوی سنگر قرار دارم

 موافقم و معتقدم که در ئيم کامالً امريکابه ھمين دليل ساده، با اين موضع ھمتايان . بنديھای فوقانی ھم آموزش نديده ام

، صرفنظر »ارزشھای عموم بشری« ارزشمند، از اخالق، از ألۀامر دفاع از منافع ملی روسيه، می توان از ھر مس

چرا که موضعی غيراز اين، برای روسيه . قصد ُکشت و تا سرحد مرگ بايد کوبيده ب. زدنمود و به ھر کاری دست 

  . اين راھکار، بی بديل است. بسيار گران تمام خواھد شد و مردم روسيه بھای آن را با خون خود خواھند پرداخت

رجسته در کار بمباران ن مک کين، متخصص باج: ، مثالً امريکااگر من اشتباه می کنم، بگذار بھترين شھروندان 

 نظامی به کشورھای صلحدوست را صادر ۀ فرمان حملن، که شخصاً بيل کلينتخونين روستاھای غيرنظامی ويتنام، 

شايد، بتوان او را (، بارک اوباما )امثال او را در نورنبرگ دار زدند( جھان فرورفت ۀکرد و تا خرخره در خون نيم

عيد نمی دانم که او ھم من ب.  ناميدامريکا رؤسای جمھور ۀمھور از ميان ھمن، تھاجمی ترين رئيس جبعد از کلينت

، مصر و سوريه را در خون غرقه ساخت، ا، ليبي)ن، خون انسان را ھنگام صرف غذا با ليوان سر می کشدمثل کلينت

سيه را سال گذشته به  خود از روۀ، فرزندخواند"ايوان سکاراباگاتوف" که "کريور"، آقا و خانم امريکاماليخوليائيان 

ريک " و "نيو گينگريچ"ھمچنين، از آقايان . قتل رساندند، حقوق بشر و حقوق بين الملل را به من آموزش بدھند
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به توسعه و ترويج اين علم، صميمانه » کمک شان«خاطر ه ، بامريکا، نامزدھای سابق رياست جمھوری "سانتروم

  .سپاسگزاری می کنم

 و با غرور و افتخار اعالم کردند که در صورت انتخاب شدن، ، آنھا علناً ٢٠١٢باتی سال  کارزار انتخاۀدر پروس

  .شمالی را صادر خواھند کرديای رو علوم دفاعی روسيه، ايران و کۀفرمان ترور دانشمندان شاغل در عرص

ول می کنم و مفھوم ترويج تروريسم قبه  را بامريکا اين اظھارات نامزدھای سابق رياست جمھوری من شخصاً 

ناميده می شود و » تروريست«جز کلمه، ؤمعنی ساده و مه معتقدم ھر کسی که چنين بياناتی را بر زبان می راند، ب

اريک "که  اما، مثل اين. بايد بالفاصله طبق قوانين کشور متبوع خود و يا ھر کشور ميزبان ديگر محاکمه شود

  .نی با من مشورت کندولفيشايد فراموش کرده که ت. فق نيست با استدالل من مواامريکا، دادستان کل "ھولدر

له اين است که، آنچه اشاره اش أ مرغ گنديده ارزش ندارند، اصل مسقدر يک تخمه گذشته از شوخی، که شوخی ھا ب

 يکاامر بود و البته، اين تفکر نيز از حمايت مردم امريکارفت، بيانات نامزدھای انتخاب به عالی ترين مقام دولتی 

که اين  با اين.  اوج سقوط اخالقی، البته، به شکل ھولناک آن استۀاين اظھارات در واقع، نشان! برخوردار است

با ھمبرگر در دھان، » امريکامتوسط «نوع آدمھا، يک خطر واقعی برای جامعه محسوب می شوند، ولی آقای 

 و آنھا نيز بعد از )٢(بات به آنھا رأی می دھد در دست و با شعور کودک ھشت ساله در سر، در انتخا» کوال«بطری 

، از صالحيت کاربرد تسليحات اتمی، حق حل مسائل جنگ و صلح امريکاانتخاب شدن به مقام رياست جمھوری 

: سؤال اين است. و اما از ھه مھمتر، آنھا اجرای برنامه ھای جنائی خود را آغاز می کنند. برخوردار می شوند

  ه تصوری از اين کارھا دارند؟مخاطبان محترم ما چ

ھيچوجه در مقابل چنين اظھارات افراطی واکنش نشان نمی دھد و آنھا را از ه  بامريکا، دادستان کل "اريک ھولدر"

 ۀ ھم کشور دمکراتيک است، به ھم، واقعاً امريکا ۀشايد بدين سبب، که اياالت متحد. منظر حقوقی ارزيابی نمی کند

آيا به ھمين دليل، دادستان کل .  به رعايت حقوق بشر ملتزم استرضه می کند و عميقاً جھان آزادی و دمکراسی ع

 حتی بوميان اين قاره تا روز امروزی در گوشه ای نشسته و امريکادر مقابل آنھا عکس العمل نشان نمی دھد؟ در 

رھبران آنھا داده است،  سال پيش به ١۵٠در واشينگتن، به تعھدی که » پدر سفيد بزرگ«ند يک وقت اھنوز منتظر

 سال ديگر ھم ١۵٠طور کامل مضمحل نشده، ه عنوان يک ملت به می پندارم تا زمانی که مردم بومی ب. عمل نمايد

  .منتظر خواھد نشست

 می ء علوم دفاعی روسيه و ايران اجراۀ از ميان برداشتن ھدفمند بھترين دانشمندان عرصۀدر حال حاضر، برنام

  .شود

 تن از دانشمندان علوم ۴٠علومی  سال اخير، در شرايط نام١٠در روسيه، در طول . ع می پيوندندوقوه ترورھا ب

 ايجاد جديدترين تسليحات نسل پنجم مشغول ۀ آنھا در عرصۀھم. زيک، رياضی و زيست شناسی کشته شده اندف

، متخصص ارشد نظارت " پياليفالکساندر"از ميان آنھا، از .  کشفيات جديد را بگشايندۀبودند و عنقريب بود درواز

، "آندری گارابتس" ساختن ھواپيماھای نسل پنجم و ۀ، شاغل در عرص"گنادی پاولوتس"بر خلع سالح اتمی، 

  .عنوان نمونه نام برده زيک ھسته ای که در مرکز واشينگتن کشته شد، می توان بدانشمند ف

حسن مقدم، . يل ھمراه با خانواده ھايشان منفجر شدندبعضی از آنھا در اتوموب. در ايران پنج دانشمند ترور شدند

  . موشکی ايران، به ھمين ترتيب ترور شدۀبنيانگذار برنام

 تن از دانشمندان گل سرسبد ۴٠ ترور ۀچرا پروند. من ھنوز ھيچ تصوری از موضع سازمان امنيت روسيه ندارم

  پيروزی در جنگ تقريباً ألۀنگامه ای که مسدرست در ھ» فليکس پوالدين«علوم روسيه روشن نشده است؟ وارثان 

قريب الوقوع آينده مطرح است، به چه کارھای فوری و فوتی تر از کشف اسرار ترور دانشمندان سرشناس و 
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له که چه کسی نسل پنجم تسليحات دفاعی را زودتر أری دفاعی مشغول ھستند؟ حل اين مس فن آوۀمشغول در عرص

 حفظ امنيت دانشمندان پيشرو و حفاظت از ۀدولت است يا کار کالنتر محل؟ چرا برنام امنيتی ۀمی سازد، وظيف

  اسرار نظامی تدوين نشده است؟

 را فراموش کرده ايم که در اتاق ھتل محل اقامتش دکانی برای خريد فن آوری دفاعی "پائوپا"گمان می کنند عمل 

 ۀدست آوردن نقشه را به پول سياه خريد و پس از ب» لاشکوا«روسيه باز کرد و در ھمانجا، تکنولوژی اژدرافکن 

صورت کم و بيش قانونی و ه  سال اسرار نظامی و دولتی ب١۵ - ١٠.)٣(غرق شد» کورسک«آن، زير دريائی اتمی 

اندند، مردم کشته می شدند، پ مأموران سازمان امنيت پنبه می چجاسوسان، در گوش. يا غيرقانونی فروخته می شد

آيا روشن است که جاسوسان ديگر با فروش تحقيقات علمی به خارجيان چه . غرق شد» کورسک«تمی زير دريائی ا

خساراتی به روسيه وارد آوردند؟ آيا روشن است که چه تعداد جاسوس شناسائی نشده ھنوز ھم در سرزمين ما در 

  گشت و گذارند و به جمع آوری اطالعات مشغولند؟

دستور اربابان ماورای بحار خودش پس از جنگ در لجن پاشی عليه او ه ی گشتاپو ب، که بقا"الورنتی پاولويچ بريا"

ی و ئ زمينه ھا، از جمله برای سرعت بخشيدن به امر ساختن تسليحات ھسته ۀھيچ حد و مرزی نمی شناخت، در ھم

و در حصر، برای کرد » محصور«او دانشمندان را . حفاظت از دانشمندان به اقدامات بسيار خردمندانه ای دست زد

 ھمين کار او، ۀدر نتيجه، در ساي. آنھا شرايط زندگی بسيار عالی تر آزادی فراھم ساخت ولی آنھا را آزاد نگذاشت

من چنين پيشنھادی ندارم، ولی بايد مشکل حل .  خنثی شد۵٠ به اتحاد شوروی در سالھای امريکا اتمی ۀ حملۀبرنام

 دفاعی را ۀ خصوصی تأمين می کنند، مشکالت دانشمندان عرصۀا با خاناگر دوست دختر يک رئيس مبلمان ر. شود

سسات بسته، اسکان دادن در مجتمعھای مسکونی بسته ؤر پاسپورت ديگر، با استخدام در مھم می توانند از راه صدو

شورای نظر می رسد ه ب. اما مشکل اين است که در اين زمينه ھيچ کاری انجام نمی شود. و ديگر روشھا حل کنند

  .امنيت ملی روسيه مشکالت ديگری دارد

 دفاعی را در روسيه و در تمام جھان به قتل ۀبھترين دانشمندان عرص. رو ھستيمه امروز ما با واقعيتھای عينی روب

چرا؟ اگر شعارھا و جالب است، اما . ، انگليس و اسرائيل نمی کشندامريکاآنھا را فقط در کشورھای . می رسانند

 را در نظر نگيريم و به کنه مسائل بپردازيم، به اين امريکا پيش از انتخابات رياست جمھوری ۀوالنؤرمستبليغات غي

باشد يا » موساد«اين مھم نيست که قاتل سيا و . ھر کسی می تواند دانشمندان را بکشد: نتيجه گيری روشن می رسيم

خره به آژانسھای امنيتی باال.  ھمديگرياد، ھمه با کمکبه احتمال ز.  در بازار اسلحهءآژانس امنيتی انگليس و يا رقبا

 انتخاباتی، ۀ، در جريان مبارزمثالً .  انحراف افکار عمومی نيز متوسل می شوندۀديگر يعنی، به شيو» ترفند«يک 

، قاتالن واقعی "ريک سانتروم" و "نيو گينگريچ": سوی اين دو دلقکه آنھا موفق شدند با جلب توجه عمومی ب

 شمالی و وريایله اين است که ارگانھای امنيتی روسيه، ايران، کأمس. يه قرار دھند دھنگان قتلھا را در ساوسفارش

موظفند ھمانطور که از ) ، کشتار دانشمندان اين کشور را نيز بزودی آغاز خواھند کرد»قداره بندان «چون( چين احت

 تشريک مساعی نموده و در ھمآھنگی با  شدند، فوراً  و انگليس متحدامريکاچند صد سال قبل آژانس ھای اطالعاتی 

فرمان قتل نه ، انگليس و اسرائيل جسارت نکند امريکاھمديگر چنان پاسخی به آنھا بدھند که ديگر ھيچ مقام سياسی 

، امريکا در  کالم، فعالً ۀخالص.  شھروندان عادی اين کشورھا را به مخيله خود خطور دھداتنھا دانشمندان، حت

يل و انگليس معلوم نيست که قتل دانشمندان شروع نشود، اما بسيار مھم است که تعداد کشته شدگان چند برابر اسرائ

گمانم، به يکی ه و اجرای چنين برنامه ای، ب. چنين اتفاقی خواھد افتاد. بيشتر از مقتوالن روسيه و ايران خواھد بود

  ن حدس بزنيد؟می توانيد خودتا. از سازمانھای ذينفع سپرده شده است

  :توضيحات
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 اوضاع ايران را تشريح می یوعنه  به قتل دانشمندان ايران نيز اشاره دارد و در مجموع، باين نوشته مشخصاً  -)١(

، ھم در حاکميت جديد و ھم در ميان اکثر مخالفان مترقی آن، اين درک نادرست ۵٧کند که پس از انقالب بھمن 

لطنتی وابسته به غرب در ايران، دست ايادی و عوامل سازمانھای شکل گرفت که با سرنگون شدن رژيم س

 جاسوسان و مأموران ۀاطالعاتی امپرياليسم از کشور کوتاه شده و کمتر کسی واقعيت حضور و فعاليتھای خرابکاران

ربوده بعيد نيست علت ترور پنج دانشمندان و . خارجی در ارگانھای حاکميت جديد و جامعه را مورد توجه قرار داد

شدن برخی مأموران ايران توسط سازمانھای امنيتی غرب ناشی از ھمين خوشخيالی مقامات رژيم جمھوری اسالمی 

  .ايران بوده باشد

 برخی مسائل و مشکالت را نسبتا دقيق مورد توجه قرار داده، ولی "شرباکوف" اگر چه در اين نوشته، آقای -)٢(

 يا ھر کشور ديگر انتخابات آزاد و سالم برگزار می شود و يا دواير امريکا دچار اين توھم نيز می باشد که گويا در

خاطر ندارد و به اين واقعيت ھم دقت نکرده ه را ب» واترگيت «ۀشايد او حادث. قدرت به رأی مردم احترام می گذارند

 آورده بود، ولی  رأی بيشتر۵٠٠٠ از رقيب انتخاباتی خود، جرج دبليو بوش "آلبرت گور"که  است که در حالی

  . نتوانست به کاخ سفيد راه يابد

 خدمه در دريای ١١٨ ميالدی با ٢٠٠٠ سال گست ماه ا١٢زيردريائی اتمی کورسک روسيه، در تاريخ  -)٣(

  .ئی غرق شدامريکا متری يک زيردريائی ۵٠٠بارنس، در 

دی بين المللی مبنی بر کمک به صدمه ئی با زير پا گذاشتن موازين و مقررات الزام آور دريانورامريکازيردريائی 

  .ديده، بالفاصله از آنجا دور شد

ايليا "نام ه منظور بررسی علت حادثه، ھمانوقت يک کميسيون تحقيق به سرپرستی فردی به دولت روسيه ب

اين کميسيون پديد آمدن يک . ، تشکيل دادامريکا، معاون وقت نخست وزير، مظنون به جاسوسی به نفع "کليبانوف

ه وقت ب  ناشی از برخورد موشک در بدنه را علت غرق شدن زيردريائی اتمی کورسک اعالم کرد ولی ھيچۀحفر

طور مشخص اعالم نکرد که اين حفره در اثر انفجار در داخل زيردريائی و خارج شدن موشک از درون آن ايجاد 

انسان حتی غيرمتخصص با يک نگاه  يک ااين موضوع ھنوز ھم در حالی که حت. شده يا در اثر شليک از بيرون

سطحی به محل برخورد و خروج موشک می تواند مسير را تشخيص داده، علت واقعی سانحه را اعالم نمايد، در 

  . ابھام باقی مانده استۀپرد

ون روشن شدن علت زيردريائی اتمی کورسک قريب يک سال بعد از غرق شدن، از آب بيرون کشيده شد و بد

  . بازيافت قرار گرفت و قطعه قطعه شدۀسسؤر مفاصله در اختياالواقعی حادثه، ب

  مترجم

 

http://www.fondsk.ru/news/2013/01/09/ubijstva-uchenyh-kto-vinovat-i-chto-delat.html 
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