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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليک: يادونه ير و لولـ، نې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م٠٩/٠٢/٢٠١٠                                 غوث جانباز              : ترجمه 
 

  به تاريخچۀ تجزيۀ يک کشورمختصرینگاه 
 الکساندر کاراوايف: نويسينده 

  
  . پروسۀ سقوط کشوری به نام اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی آغاز گرديدسال قبل٢٠

که ه ايسقوط اتحاد شوروی دو پديد.  صدا و اغلبًا خونين بودسر ور سالهای اخير حيات اتحاد شوروی با مناقشات پ
پديده های مذکور عبارتند  .  به ميان آوردبر داشتندبعدًا سيما و هويت آيندۀ حاکميت کشورهای جديد التاسيس  را در 

 گرفته  و به بخودتر با گذشت زمان پديده های نامبرده اشکال پيچيده . شخصی و ايديالوژی ملی گرايانهمـُلکيت: از
  .رژيم کشورهای جديد قانونمندی، اعتبار و هويت بخشيدند

کارمندان حزبی، آمرين فابريکه ها و (در اثر سياست خودکفائی و کوپراتيفی، حاکميت دولتی کشور شوراها 
ً  به ...) کارخانجات، فعالين سازمانهای جوانان پس از . گرديدند تبديل سرمايه داراندر چوکات قوانين نافذ عمًال

 در ١٩٨٨طی سال " شخصی سازی"اولين موج  از " تصدی های دولتی در اتحاد شوروی"تصويب و انفاذ قانون 
اصل ضرورت پول برای کسب قدرت و قدرت به خاطر کنترول اقتصاد         . گرديدبحر بيکران کشور شورها آغاز 

  پالنيزه و تمويلی" حين گذار از سيستم اقتصاد، شورویدر اتحاد) چيزی که در ساير کشورها معلوم الحال است(
با گذشت زمان همآهنگی قدرت و سرمايه هر چه .  و کپيتاليستی به وجود آمدآزاد به مناسبات مارکيت ،"سوسياليستی
  . يافت و استحکام بيشتر پيدا کردزيادتر نسج

شالوده کمونست خارج بود و می توان آنرا  که از کنترول حزب به نحوی تغيير کرد سياسی اوضاعبيست سال پيش 
 عجله زيادپيشقراوالن دموکراسی مردمی و ملی گرايان . ناميد" و رستاخيز ملی گرائی" دموکراسی مردمی" از ای

احيای "در اکثر جمهوريت های اتحاد شوروی سابق". همه چيز بودند"داشتند و خواهان به دست آوردن بالفاصلۀ 
 شعار مسير بعدی انکشاف اين.  گرديدتبديلبه شعار همه گانی " دورۀ توتاليتاريزم و امپرياليزممجدد مليت ها بعد از 

 تالش های ملی گرايان در دوری جستن از همه.  کردمیايديالوژی های ملی گرايانۀ کشورهای نوپيدا را تعيين 
ست خاطر نشان گردد که در اين جا دلچسپ ا. تمرکز يافته بود" امپرياليزم شوروی"و نجات از " مرکز"

. کنار آيد" مثمر" تالش کرد تا با جريانات متذکره به طور ١٩٩٠ الی ١٩٨٠در جريان يک دهه، از ) مسکو(مرکز
حاکميت سعی داشت تا همزمان با خنثی نمودن جريانات مذکور از آن برای تحت کنترول قرار دادن فعاليت های 

  .مدنی در آينده استفاده نمايد
نارضايتی های مردم که منجر به تصادمات در خيابانها و ميدانها با اردو ميگرديد در بسياری از پايتخت تظاهرات و 

اولين گردهمائی عمومی ملی گرايانه و . های جمهوريت های اتحاد شوروی سابق يکی پی ديگر به وقوع ميپوستند
در آلماتا، مرکز جمهوری قزاقستان، ١٩٨۶ضد حاکميت شوروی که بخش عمدۀ آنرا جوانان تشکيل ميدادند در دسمبر

تظاهرات در قزاقستان برطرفی سکرتر اول حزب کمونست " علت فورماليتۀ. "داد رخ آنهاو ساير شهرها و نواحی 
حين اقداماتی که . عنوان گرديدکولبين  که قزاق تبار بود و تعويض او به يک روس تبار به نام کونايف،قزاقستان، 

  .از قتل سه الی ده ها تن گزارش می گرديد روی دست گرفته شد ماعاجتبرای اعادۀ نظم 
همزمان با . رخ دادند)  مترجم-پايتخت جمهوری آزربايجان(اندکی بعدتر زد و خورد های شديدتر ديگری در باکو 

ً " جمهوريت، هردو )١(قره باغ  و آزربايجانيها در ارمنيها مناقشه ميان گرفتن شدتباال  کوبی ها،    به سر"مقابلتا
 به بعد فرار آزر تبارها از منطقۀ قره باغ آغاز ١٩٨٨ از سال .قتل، غارت و تعرض بر اهالی يک ديگر پرداختند

" جبهۀ ملی"بخش تند رو .  به طور بالوقفه در باکو ادامه داشتندانبوه مردمان تظاهرات و گردهمائيهای .گرديد
 در اين ميان. باالخره چنين هم شد.  از باکو جبرًا اخراج شوندرمنيهاهمه اآزربايجان حين تظاهرات تاکيد مينمود تا 

   .مقامات امنيتی مرکزی در مسکو ناظر اين صحنه ها بوده و کامًال سکوت اختيار می کردند
 حاکميت .ندد ارگانهای قدرت اجرائيه در اکثر نواحی باکو و مناطق آزربايجان عمًال از کار افتا١٩٩٠در شروع 
 ی، مسکو با مالحظۀ وخامت اوضاع و برای دفع خطر احتمالی خروج آزربايجان از ترکيب اتحاد شورومرکزی در

در نتيجۀ .  واحد های عسکری را همراه با وسايط و تخنيک نظامی داخل آزربايجان نمايدتا گرفتباالخره تصميم 
 نفر از ١٣٠صورت گرفتند، در حدود  بالوقفه و بی نظمی ها در باکو هراِتاقداماتی که برای پايان بخشيدن تظا

  . نفر زخمی گرديدند٧٣٧ و شده تن از نظاميها کشته ٢٠اهالی ملکی و 
 -پايتخت جمهوری گرجستان(  در تبليسی ١٩٨٩ اپريل ٩ به تاريخ ،دحوادث بعدی که سناريوهای مشابه داشتن

 به وقوع ،و در مسک١٩٩١و در اگست )  مترجم-پايتخت ليتوانيا(  در ويلنوس١٩٩١ جنوری ١٣، به تاريخ )مترجم
  .پيوستند
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با آنکه تظاهرات خيابانی آن وقت در شوروی مملو از شعار های قومگرايانه و شوينيستی بودند ولی محرک اصلی 
عکس العمل .  حزبی شوروی بودضد بيروکراسی و سيستم اختناق آوربر همۀ اين جنبش ها و اعتراضات عمومی 

 حزب کمونست در اواخر حکمروائی توتاليتيرحاکميت . حاکميت آن وقت شوروی نيز در پرنسيپ قابل انتظار بود
 او به يک وابستگی) البته عضو حزب کمونست(بريژنف ديگر فقط به نام وجود داشت و برای يک مامور دولت 

  . وژی و ساير پابندی های حزبی بودبه مراتب مهمتر از ايديال" ائتالف منطقوی"گروه و يا يک 
  . رسيده بوداوج آنبه ١٩٨٠در اخير سالهای " ائتالفهای محلی"تصادمات و مجادالت ميان منافع ارگانهای دولتی و 

 قابل مالحظۀ آن تالش به بخشعدۀ از نخبه گان حزب کمونست عالقمند ابقای اتحاد شوروی نبودند، در حاليکه يک 
بايد در نظر داشت که برعالوۀ رهبری . زب و يگانگی ساختار دولتی شوروی پايدار بماندخرچ ميداد تا وحدت ح

، اردو و وزارت امور داخله ميتوانستند "کا گی بی"مرکزی حزب کمونست شوروی ارگانهای پر نفوذ و توانمند چون
 مداخلۀ فعالدر نتيجۀ . نمايند داشتند وضعيت را کامًال دگرگون دستبا استفاده از امکانات و ميکانيزم های که در 

ارگانهای مذکور بی نظمی ها و خودسری های عمومی هرچه بيشتر تداوم می يافتند و عواقب ناگواری به بار می 
  . در صورت مداخلۀ ارگانهای امنيتی شوروی سرکوبی اهالی ملکی وسيعًا به راه می افتاد. آوردند

فاجعه انگيز و فالکتبار ناميد، چيزی که باالخره باعث فروپاشی و تجزيۀ از ديدگاه امروز حوادث آنروز ها را ميتوان 
 آيندۀ کشور های جديدالتاسيس تعيين حاکميتاما همين حوادث روابط ايديالوژيکی بعدی را ميان . اتحاد شوروی گرديد

ن و کليدی در راه  حوادث مذکور در خاطرات و افکار عامۀ کشور های جديد به مثابۀ روز های درخشاتاريخ. کردند
" جدی و تاريخی" فدراسيون روسيه شايد باشندگان در نظر بعضی از  .کسب استقالل کشورهای شان قيد گرديده است

 و منجر به تجزيه کشور گرديدند ساده لوحانه و کم ارزش جلوه هويدا بودندپنداشتن حوادث و واقعات که طی آن سالها 
کشورهای جديد التاسيس هويت .  ديگری می انديشندکامًال طور  آمده در اين باره نمايند، مگر در کشورهای نو به دنيا
 بود و باالخره هر امپراتوریبيگانه ها، يعنی هر چه خصلت شوراها داشت، " ملی خويش را عمدتًا در مبارزه با 

  .آنچه روسی بود، ميديدند
در .  روسيهبر دوشاست " بار گرانی"يز  خشونت های که در فطرت سيستم شوروی نهفته بودند حتی امروز ن

. را مشاهده مينمايند" نفوذ مسکو" هرگونه خشونت ها و تصادماتی که در کشورهای جوان به وقوع می پـيوندند آنها 
ما در روسيه حتی بعد از بيست سال پس از آغاز تجزيۀ اتحاد شوروی . علل بروز چنين تصورات روشن است

ما هنوز در داخل روسيه  وحدت نظر را . روسيۀ جديد مجزا و منقسم سازيم يش را ازگذشتۀ شوروی خونتوانستيم 
 الزم است تا در اين مورد يک .در بارۀ آنکه چه چيزی از گذشته های شوروی خويش را بايد محکوم نمائيم نداريم

در .  دست گرفته شود در بارۀ گذشته تسجيل نمايد تدوين و رویاما رراه و رسم سياسی که برخورد و طرزالعمل 
 حيات اتحاد شوروی، يعنی دورۀ حکمفرمائی جوزيف ستالين روشی معينی را ميتوان تثبيت کرد ادوارقسمت يکی از 

و تا حدود زيادی توافقی نظر افکار عامۀ کشور را نيز به دست آورد در حاليکه در بارۀ زمان بعد از ستالين دشواری 
ضرورت خواهد بود تا فعاليت حزب کمونست اتحاد شوروی مورد بحث، : ندهای معينی در اين راستا وجود دار

 نو پيدا جرئت و توانائی آنرا کشورهاینخبه گان سياسی امروز روسيه و بعضی از . ارزيابی و غور قرار بگيرد
رورش ندارند تا حزب کمونست اتحاد شوروی را يک سازمان جنايت پيشه بنامند، زيرا آنها در دامان همين حزب پ

  .يافته اند
  

  پايان
  

*****************  
  

مرکز (الکساندر کاراوايف، معاون رئيس مرکز تحقيقات کشورهای مستقل مشترک المنافع : توضيحات مترجم 
  ) و تحليلی پوهنتون دولتی مسکواطالعاتی

  "وريميا نووستی: " منبع 
   ٢٠١٠ جنوری ٢۶: تاريخ 

 نظر حقوق بين الدول مربوط جمهوری آزربايجان ميباشد، در حاليکه از ه ايست در قفقاز جنوبی که ازمنطق )١(
  . غصب شده و تحت ادارۀ آنها قرار داردارمنيهاطرف 

  
 
 
 
 


