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شوروی ها در  خاصجاسوسان  ۀجنرال یوری اندروویچ دروزدوف اداره کنند

قومندانو جریان جنگ سرد،   

 عمومی حمله به قصر داراالمان و ازبین بردن حفیظ هللا امین

https://intelnews.org/tag/yuri-drozdov/ 

 سال از و داشت بلندی مقاماتK G B بی جی کی در سال  35 برای که دروزدوف اندروویچ یوری جنرال
 و نود عمر به اخیرا   داشت عهده به را شوروی خاص جاسوسان جهانی مرتبط تشکیالت کننده اداره 1991 تا 1979

 دیمتریویچ ایوان پدرش بود، شده متولد روس بیال مینسک شهر در 1925 سال در دروزدوف. گذشت در یکسالگی
 یوری. بود شده یکجا ها کمونیست با شوروی 1917 انقالب در که بود روسیه تزار صاحبمنصبان از دروزدوف
 به 1956 سال در ، دوم جهانی جنگ در عسکری وظیفه از بعد  بود شده شامل عسکری به پدر مثل که دروزدوف

 .شد فرستاده بی جی کی در وظیفه

 استازی که شرقی آلمان  استخبارات و بی جی کی بین ارتباطی منصب صاحب حیث به تریننگ ختم از بعد 
 در که رسید سرحد آن به شرق آلمان در استخبارات امور در وی داشتن دست و معلومات. شد فرستاده میشد نامیده

 ، جاسوسان مبادله عملیات آن در. بود شامل 1962 سال در شوروی و امریکا بین جاسوسان مبادله مشهور عملیات
 گری.  بودند آورده مبادله برای را Francis Gary Powers پاورز گری فرانسس بنام امریکائی پیلوت ها شوروی
 توسط بود آن پیلوت پاورز کهU-2 تو یو بنام امریکائی جاسوسی طیاره که بود شده دستگیر شوروی در وقتی پاورز

( فیشر ویلیام وی اصلی نام) ایبل رودولف ها امریکائی مقابل در. بود شده داده سقوط شوروی فضای در ها شوروی
Rudolf Abel real name Vilyam Fisher کردند تسلیم ها شوروی به را. 

 خودش که بود شده دستگیر امریکا در 1957 سال در که بود ها شوروی خاص جاسوس یک ایبل رودولف 
 فعالیت و میکرد گی زنده امریکا در و کرده معرفی امریکائی تابعیت دارای امریکائی عادی شخص یک منحیث را

 کی جاسوسی تشکیالت رئیس حیث به دروزدوف اندروویچ یوری جنرال 1968 تا 1964 سال از. میکرد جاسوسی
 سال در ، شوروی به برگشتن از بعد. بود مستقر پیکنگ شهر در چین پایتخت در و میکرد فعالیت چین در بی جی

 نیویارک در ووی کارمیکردند دروزدوف قومانده تحت امریکا نیویارک در بی جی کی تشکیالت 1979 تا 1975
جنرال یوری اندروویچ دروزدوف به شوروی برگشت و ترفیع کرد و به حیث رئیس  1979در سال  . بود مستقر

 .کی جی بی مقرر شد S ریاست اس
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یک تشکیالت مرتبط بین المللی کی جی بی بود که بنام غیرقانونی ها معروف بود و عبارت بود از آن  Sریاست اس
ماموران استخباراتی کی جی بی که در خارج از شوروی وظیفه اجرا میکردند که هیچکدام پوشش رسمی )مثل مامور 

جاسوسان شوروی و افغان و دیگر  -جمهنوت تر  [نمیداشتند. را مشاور عسکری وغیره ( اتحاد شوروی  -سفارتخانه
در عین ]ملیت ها که در به نام و نشان های دیگر درفعالیت جاسوسی بودند و ارتباطات مخفی و مستقیم داشته اند 

عمومی مقرر شده بود ، وظیفه قومانده  Sریاست اس  تازه جنرال یوری اندروویچ دروزدوف منحیث رئیس  زمانی که
 ( به وی تفویض شده بود .STORM-333) 333-عملیات طوفان

 
صورت در داراالمان کابل جمهوری افغانستان ریاست بود که بر قصر   عملیات جسورانه ای333-عملیات طوفان  

فیظ هللا امین را به قتل گرفت که در جریان آن عساکر کماندوی قوای خاص شوروی رئیس جمهور افغانستان ح
ی جنگ دهساله بین شوروی و افغانستان توسط این قوای خاص تحت ، و در حقیقت اولین فیر هارساندند
. در نتیجه این تجربه جنرال یوری اندروویچ دروزدوف به فیر شده بودجنرال یوری اندروویچ دروزدوف   قومانده

 1981در سال   مقامات باال پیشنهاد تشکیل یک قوای خاص کی جی بی را عرضه کرد. این قوای خاص کی جی بی
بوجود آورده شد و تحت قومانده مستقیم جنرال  Vympel] نام روسی آن[ ( Pennant)  نام بیرق سه کنجتحت 

عملیات متعدد قوای خاص کی جی بی را قومانده کرد و  1991یوری اندروویچ دروزدوف قرار گرفت. وی تا سال 
 متقاعد شد. 1991در سال 
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در مورد جزئیات چگونگی مرگ جنرال یوری اندروویچ دروزدوف معلومات زیادی وجود ندارد ، و گفته 
موجود بود وفات کرده است.  اطرافشدر حالی که فامیلش در 2017امسال ماه جون  21میشود که به تاریخ 

مختصری را به نشر که ادامه ای کی جی بی سابق است یک یادداشت  SVR استخبارات خارجی شوروی اس وی آر
 رساند و از فعالیت های جنرال یوری اندروویچ دروزدوف تقدیر کرده است.

 
متعاقبا  دفتر رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین هم یک اعالمیه نشر کرد و در آن از جنرال یوری  

شریف یک جاسوس قهرمان، یک صاحب منصب مسلکی فوق العاده ، یک شخص " اندروویچ دروزدوف بنام های
 یاد کرده است. "ووطنپرست
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