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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ دسمبر ٢٦
  

  : امريکائی گالوپۀسسؤم

 دانند يافته فروپاشی شوروی را اشتباه می اکثريت در کشورھای استقالل
  

الوپ، با گذشت بيش از دو دھه از زمان فروپاشی اتحاديه جماھير شوروی اکثريت  گۀسسؤبر نظرسنجی جديد مبنا 

 .جز يک اشتباه مخرب نبوده استه  معتقدند که اين فروپاشی چيزی ب،شھروندان کشورھای استقالل يافته

 در  نظرسنجی گالوپ،ؤسسۀ خبری راشاتودی، مۀ، به نقل از شبک)ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران

کنندگان اين پرسش را مطرح کرد که آيا   شوروی سابق برای شرکتۀيافت  کشور استقالل١١اش از  ترين نظرسنجی تازه

  فروپاشی اتحاديه شوروی برای کشورشان مضر بوده يا مفيد؟

شوروی  جماھير ۀکنندگان فروپاشی اتحادي  درصد از شرکت۵١دھد که  آمارھای کلی و جامع از اين نظرسنجی نشان می

 درصد با استقالل کشورشان موافق ٢۴دانند در حالی که تنھا  ھای خود مخرب می سابق را برای منافع ملی جمھوری

  .بودند

ھای شوروی سابق فروپاشی اين اتحاديه  شھروندان قزاقستان، جمھوری آذربايجان و ترکمنستان بيش از ساير جمھوری

کنندگان اعالم کردند که سه برابر  ، قرقيزستان، اوکراين و روسيه شرکتدانستند اما در ارمنستان را به نفع خود می

کنندگان اعالم کردند که کم و بيش از اين  در گرجستان، شرکت. اند بيشتر از منفعت بردن، از فروپاشی متضرر شده

  .اند فروپاشی متضرر شده

 سه برابر بيشتر  سابق را دارند تقريباً  زندگی در دوران شورویۀاين نظرسنجی ھمچنين مشخص کرد افرادی که سابق

 درصد از اين ٣٣ سال دارند، اعالم کردند که ٣٠چنين افرادی که زير  ھم. دانند  اين فروپاشی را مضر می،از بقيه

گفتند در اين باره  درصد ھم ٢٠در حالی که . اند  درصد ھم گفتند که از آن نفع برده٣٠فروپاشی متضرر ھستند و 

  .اطالعی ندارند و از پاسخ دادن امتناع کردند

 منافع ناشی از فروپاشی شوروی نظرسنجی گالوپ ھمچنين مشخص کرد که افراد با تحصيالت باالتر در مسکو احتماالً 

  .کنندگان از قرقيزستان است جز شرکته دھند البته اين ب را پذيرفته و مورد حمايت قرار می

ی از زمان  ئھای فرقه ھای قومی و تنش کنندگان در اين نظرسنجی اعالم کردند که وقوع درگيری کتھمچنين شر

  .فروپاشی افزايش يافته و اين خود يکی از بزرگترين مضرات فروپاشی اتحاد جماھير شوروی سابق است

ترسند،  ھای سياسی خود می ز ديدگاهيافته از ابرا ھای استقالل شان در اين جمھوری افرادی که گفتند اکثر مردم در منازل

شان ھراسی نداشتند، به نفع  ھای سياسی ی دادند و افرادی که از بيان ديدگاهأبه نفع شرايط دوران شوروی سابق ر
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خواستند، به  اين افراد گفتند پس از فروپاشی شوروی سابق، آن استقاللی را که می. ی دادندأھايشان ر استقالل جمھوری

  .دست آوردند

ھای آينده فرصت آموزش و رشد را دارند، اعالم کردند که  يافته که معتقدند نسل  کشور استقالل١١ ۀ درصد از سکن٣٠

 درصد اعالم کردند چنين فرصتی را پس از فروپاشی و استقالل به ١٨منافع پس از استقالل به دست آمده در حالی که 

  .دست نياوردند

شان را  ھا برای خود و فرزندان  اين کشورھای استقالل يافته که فرصتۀکنس: در اين نظرسنجی ھمچنين آمده است

  .دانند، اعالم کردند که فروپاشی شوروی سابق به نفع آنھاست عامل موفقيت می

 ١٩شان مضر بوده، تنھا   زندگیۀھا اعالم کردند فروپاشی شوروی سابق برای شيو  درصد از روس۵۵در حالی که 

  .شان شده است  باعث بھبود زندگیدرصد گفتند اين اقدام

  . سال به باال صورت گرفت١۵ از ی ميالدی و افراد٢٠١٣ گست و اجون تن بين ١٠٠٠اين نظرسنجی با مصاحبه از 

  .ازبکستان، ليتوانی، استونی و لتونی اگرچه جزو شوروی سابق بودند، اما در اين نظرسنجی شرکت نکردند

 


