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��د �ورویرژ�م �و���� ���ب � �س از روج �ول اردوی ��� �م ا  
 )#ر)#��ی '��ب (ا%$�� ��ن �س از #�ز"�ت  ��ھ��ن �وروی

 ٢٠١۵%#روری  ١۴

 
��د �وروی  از�ل ��ر��ن #0 ��)رو  ١۵#� ت و�ش  �ل �#ل #��ر�. �%#روری #�3#ور �وای ��دم و�2 ت ورده ا

�وروی  �#ق، 85�0  ��ھ� از ��ر�. )5�7ر ا%$�� ��ن # �0 �د. در ا��روز '0 )�5ول ���د #�در�4 و�)� � )ردم 
�)0 ��%ت. ا�ن #زر"�ر�ن ��روزی )�ت ��ر)�ن ا;ا%$�� ��ن 0��3 ا�$���%$�ن در ��)0ٔ دوم �رن ران روس #ود،  ا�$�ل 

����ل و#زر"دا�ت %وق ا��7ده )�#��د.  و�� #رای �?)�ن ا �<=ل  �� � وا���5دی ا%$�� ��ن  0ٔ��م #و '0 ���  �#
Aرور #ود �� د�#��0ٔ ا�$��;ران ���7 �2و)ت د ت ����دٔه ���ب � ��ز#رای �@ �2و)ت 3#وری ) �<ل و)��2ل 

�2و)ت 3#وری ز)�م ا)ور را #د ت از�#0 ھ�ی �Bر وا# �0 #0 �وا�ب  ����� )�2رد.  �� ،0���� ( C�� در"�ردر
D� ( وای�ن ��#� %راھم  ،"ر%�0 و#7د از�Bر �� �  ���#�ت آزاد را #رای � ��)دھ� �درت #�@ �2و)ت ا��ا�

 ،���;�ا���5رط�#� و��ون )� �ت. ا�ن ��زی #ود '0 )ردم ا%$�� ��ن واھ�ن آن #ود�د. ا)� طر%�ن ��C #�� #0 وا# 
�ن ز)��0ٔ ا��<�ل �درت #0 )��@ ا��5 اش ���7 )ردم ا%$�� ��ن ط8ره �درت، ھر�@ #0 ��ؤه د�;ری از %راھم  �
)�ر%��د ود)ت #0 اھداف ا �را��ژ�@ ار#�ب #رای ��ن )�)�راز #�ز"ردا�دن D�5 و�85 #0 '�وری #ود '���G�# 0ن 

ا# �;� و��ر�;#�ز���ی ���ح دو�ت �و���� ا ت '0 #ر)#��ی '��ب �ق )�دری دا�ت.   طور ذ�ل �رح ) ��د و
Kن �س از #�ز"�ت  ��ھ��ن �وروی) ا���55ن ار�د �وروی رMر �ر��رال )�)ود ��ر��ف، (ا%$�� ��س "روه )

�ر�ر "رد�ده١٩٩٠و ١٩٨٩#رای  ر �و)��دا�� ا��3 ار�ش ا%$�� ��ن و ر)��ور ���ب � در  ����ی � . ا ت 
�)�P ��ر��ف #���د �)�وری %درا��ف رو �0 �د ور�#0ٔ �3)� �رو%� وری دارد.  ا�7د ھ� ر��س ا'�د)� �3وم �ظ�)� ا
��ب را در ا�ران ا����ر داده و#رای ا��02 #رای ا�را���� ��#ل %�م #��د، ا'Kرأ ا5ط=��ت ا�را�� (3ز�زآر���8ر) )�ر�م '

�8ظ را #�2ر #رده ا ت. #رای ا��02 ھ)وط��ن )� )�ن �<ل  �# S ا�و ����و���ی ا�ن �و��0 را وب #�8)�د )� 'و��د�م 
�وی، ا5ط=��ت ا�را�� را #� )�7دل دری آن 3وض '��م�(.  

�ت ��3و�ن 'و�@ )ورد #رر � �رار )�دھ�م ودر ا�ر�����U 0ری )���2م� :)وAوع )ورد #�ث را 
 

ش اول: رو�داد ھ� از 'ود��ی Kور ا��  �ل #١٩٨٨ 
  :Kور ا�ف: 'ود��ی  

دروا�S ا�ن �رش �0 �@ ا�<=ب �وده ای؛ #�02 �@ 'ود��ی �ظ�)� "��ر��ف در )ورد 'ود��ی #د%ر��م Kور )�;و�د: 
�<ر در '�#ل ز�ر رھ#ری ا% ران دارای �)��=ت ا�<=#� ا���م �د ( ���#ررBم ] #ود؛ �و�02 #0 و ��0ٔ وا�د ھ�ی ار

�وری �رو���ر��ی '0 در '�ور و�ود آ�02 اھداف ا�<=ب  آ��2را ا3=م �)�;رد�د، ��در وا�S #ر��)0ٔ ���ده �)ودن د�2
] ا�ن #ر��)0ٔ ا%راط� ازھ)�ن آ�Bز )��را�و���0 #ود و#0 ھ)�ن د��ل )�2وم #0 �2 ت #ود] ، )طرح #ود]�دا�ت 

�)�ل ا�ن #ر��)0 ھ� #� رو���ی  �)\را�0 �وزور، ����� �� �ز"�ری #ر��)0 ھ�ی ا�<=#� #� روح ��)07، �=ش #رای 
و)#�رزٔه آ��� �� �ذ�ر)��ن "روھ��2ی �ق و�ر�م و#�داد"ر���ی "روھ� در #را#ررو����ون و0�G ھ�ی " �ردٔه )ردم، 

آزاد���ی  �� � را ").  ١٧( 85�0 " ]��روھ�ی ا�<=#� را در #را#ر ��)�ن )ردم ھر �0 #���ر #� ارج )�\ردا��د
�� در 'دا)�ن )ورد#� )�� دو�ت �د�د  �ز"�ر �#ود�د، در ���� ظ�ھرأ ا3=م �)وده #ود�د. )\ر در �3)ل ھ)0 آ���� '0 

)�2رد. در# � )واردھ)0 #���د"�ن رو �� ھ� را ��ر#�ران )�2رد�د.  �)�ر د�)��ن ��م )�زد�د.  ر'و#��ی "روھ� #�داد
�وری ا)�ن #� رو���ی ����رھ�ی �د�د دو�ت، #0 و�ژه در دوره %ر)��روا�� د�2#س �و��#�ر ��')�ت  �

�� ' ���02 در آ�Bز از ا�د��0 ھ�ی ا�<=ب ا�ر�ل ����#��� )�2رد�د، �د���2م )��%ت '0 )��ر #0 ا3�راض ��ر���� "و�و
 0�آ��0 در %وق از�رو%� ور ��ر��ف �<ل �ول �ده ا ت، #��ن وا��7 #ش 'و��2 ازوا��7ت ��;�ن 'ود��ی ). ١٨(85

و�� #� آ��م  �د�ر��ف ورھ#ری �ز#� ودو��� �وروی ا�ن وا��7��� را )�دا� �ھ8ت Kور ا ت. �رار )�7وم  �ر ��رال �
�)�ل ھ)�ن رژ�م )��را�و، )�2وم #0 �2 ت، #�داد"رو%��د ����#��� )ردم، ادا)0 داد�د� 0#..   

 ب: آ�� ا3زام ��رو #0 ا%$�� ��ن )ؤ�0 #ود؟ 
)��و� ددر ا�ر )58`زب ')و�� ت �وروی �5)�);�ری آن ز)�ن ')��0 )ر'زی �ر )� ��ر��ف در )ورد د�Gل  
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در )�)وع #� ��ط�7ت )��وان "8ت '0 در ارز��#� ����� " �ل  ��ھ��ن �وروی "ارز��#� '�و�� ود را ���ن )��و� د:
#0 ا%$�� ��ن "�م �� روا�� #ود '0 ز��ن 3ظ�)� 0# �<��ی ا%$�� ��ن و�وروی �0 در 3ر0ٔ5 #�ن ا�)��� و�0 در 

��د �وروی و�� # �)�����ی د�;ر'0 ا)روز )� #0 آن د ت … ���د3ر0ٔ5 دا�� ر �ودر  را���م )��ر #0 %رو���� ا
٣٠ (85�0 "#0 "ر�#�ن ھ ��م، "رد�د ( 

 SAل ا)�ن ورو��2ر آوردن '�ر)ل: و�رھ#ران �وروی را در #را#ر)ٔ �0ٔ �$��ر��')�ت �رار داد. "��# �)�ن '�ورج: �
��د �وروی 5ورت "ر%ت. 0# �$��ر دو�ت در ا%$�� ��ن #� ��%���ری ک.گ.ب. (و�ظر) %2رت ا�)د ���و�b  �8ر ا

�0  و��0ٔ #ورژواود را #� آ#رو  � ���>� 0ٔد)و'را��@ �ر�م ')�ر ��درو وا%راط� و#���ر)���0 رو -�ظر او  ��
�<ق ���%��د.��ر�)��� از )ردم دور #ود�د  #ود. از��رو )��وا� ت  ر�7�ر)ورد ا3�)�د �رار #;�رد. );ر ا�ن ا)�دوار��� 

و#0 ا�ن �ر��ب وSA #� آ)دن '�ر)ل از�ن ھم #د�ر�د. #<درت ر �دن �ر�)��� ��Aد ھ� را در�زب، د �;�ه دو�ت 
�ن �وروی "#���ر �ر ��ش "ردا��د.  #0 ھ)�ن د��ل ار"����ی دو��� �ر�)� ���� ز�ر%��ر#زرگ �)���د… وار�ش

��2م )� ��%��د�ا�<=ب ا�ر�ل از … ھ�b "�)� در راه �ل ) ��ل ا��)��3 #ردا��0 ��د"   . )٢۶(85�0  "و)��وران 
ھ)�ن آ�Bز'دا)�ن ���;�ه ا��)��3 �دی �دا�ت ودو�ت  �و �=ش )�ورز�د ا�ن ��ر ��� و')#ود را #� ا�دا)�ت 

ار…  ر'و#;را�0 در'��0 3ر05 ھ�ی ا��)��3 �#ران '�د و#ر� از  ���ی �د�د دو�ت، 3)د�? در)را'ز و��Gت "� 
%���)����ی �ص ز�ر)در # ��ری )واردز�ر �و�ش  ر#�زان �وروی) در (ظت �د�د  و� وا���� و�ود دا�ت ودر  �

�� در)��طق ) 2و�� ��)�س �)�;ر%��د.  ���)را'ز )��طق ) 2و�� �رار دا�ت. )�)ور�ن دو�ت 3)` #� #���د"�ن )
 @���ق وار"����ی دو��� #رای )د�� ��دا )��د�د و)7)وP #زودی آزاد �ده از د ت د�)���، �)���د"�ن �زب د)و'را

) . ١٩ا��  ١٧.  (85��ت "�س از#�ز"�ت (�رک )�ط<0 �و ط)  ��ھ��ن �وروی، آن �� ھ� را �رک )�\8��د
"رد�د�د. );ر  "آزاد"رو �� دارد. در رو�د ا�دا)�ت رز)� ��د�ن ھزاز از�ن رو �� ھ�  ٣٠٠٠٠ا%$�� ��ن �زد�@ 0# "

���� در ار"�� ��… رو �� (�ر�0) وآ��م در # ��ری از )وارد ���� #رای �@ ز)�ن ')� ا���د "رد�د�د ��١٠٠٠ی �و دو�
در ). ٣٨. (85�0 "ھ)0ٔ ا�ن '�رھ� ا�دا)�ت �ظ�)� ا�را �ده را #� ارزش ودر # � )وارد #� K)ر)�;ردا��د

�)�ل �ده #� زور را ا'Kر�"رو�د�ت )ردم �)��وا� ��د �)��ت '��د و' � ��Aر �#ود ا�<=ب دور از�را�ط ا%$�� ��ن و
از آن د%�ع '�د. در ت #0 ھ)�ن �طر #ود '0 #0  ��ھ��ن �وروی ���ز دا���د. )د��� ��ش ��2 از دا��)�دان "8�0 #ود: 

�0 {#� زور ر ��زه )��وان '�رھ�ی # ��ر 'رد );ر �)��وان #ر د��� %ر)�ن را�د. ��ل �0 ر د ا"را�ن  ر��زه از #�;�
�و)��دا�� 3)و)� �وزهٔ … رھ#ری �ول اردوی ���م #���ر��ب ز�ر %ر)�ن �وزٔه �ظ�)� �ر' ��ن"). ٢٠(85�0  "#��د.

0ٔ د�;رادارٔه �ظ�)� از)�رای آ��رات )��ور�ن … و�وی در ��زووز�ر د%�ع (�وروی) #ود… ��وب (#�'و) �� @�
)��ور '�ر )�2رد�د. )��وران �ظ�)� در ا%$�� ��ن  ٢٠٠٠و�ود دا�ت.  رھم در ��روھ�ی ) �D ا%$�� ��ن �زد�@ 0# 

را ) ���ر ار�د �ظ�)� رھ#ری )�2رد'0 3)` در وزارت د%�ع ا%$�� ��ن '�ر)�2رد. )��وران در ادارٔه )ر'زی 
�� '�د'�� ��ز )��ور دا���د. �وزارت د%�ع ودر �)�م ار'�ن ار�ش ا%$�� ��ن '�ر )�2رد�د. در #ر� )وارد �Bدھ� و

#ران در وزارت دا�0 ووزارت ا)��ت دو��� ��ز)��وران �ظ�)� '�ر )�2رد�د '0 ز�ر %ر)�ن ) ���ر ار�د  ا%زون
ھ)0 )ردم ا%$�� ��ن )�دا��د '0 در ا%$�� ��ن دوران ا�$�ل )��ور �<ش آ)ر را دا�ت. ).  ۴١(85�0  "�ظ�)� �#ود�د

��ت �Aو������ت �Aوای �ظ�)� #0 و�ر��ف در )ورد )را'زادارٔه � D� ( وای�ت ا ت '0 ) 2و >�>��د '��دٔه ا�ن 
�ت �ظر دا��0 وھم رھ#ری )�2رده  ٢٠٠٠�2و)ت د ت ����دٔه ود را از طر�ق ھ)�ن �0ٔ2# ��8ری )��ور�ن ھم 

 0' ���� رھ#ری #ر� '�د'�� ھم درا��ط0ٔ '��رول  رو �� #وده ا ت.  در ���ن و�7A رو �� ھم از ������ا ت. 
��ن 'رده ا�د ) ؤل ا�د ھم در�را�م ��روھ�ی ) �D #و)� �0 ���� در  طD طرح ���� � '���ر، ود #ر0��3 )ردم ا% ��$

 #�02 ھ)���ن در  طD ادارٔه '���رھ� وو�را����  �ر�@ ا�د
�ت رھ#ری "ر#��ف ٨٠د: ����0 "�ر���ی �د�د �وروی در )���0ٔ  ����ی�: 

ا%$�� ��ن #�ر')ر �2ن و�وا�8ر �ی را #ردوش دو�ت وا���5د �Aور "روھ#�دی #زرگ ار�ش در "��ر��ف )��و� د: 
 ��ھ��ن از ا%$�� ��ن و����ن دادن C�� 0# ���ز)#ر)�  ن#0 ھر��ل 0# ��5)�م #���دی در ز)��0ٔ %راوا�د… "ذا��0 #ود

�آھ �0 رو��2ر آ)ده #ود، آھ �0  �١٩٨۵ل "ر#��ف '0 #0  �ل Mا� �س )�;رد�د. رھ#ری �و�ن �وروی #0 ر�� ت )�
آ�Bز #0 رو آوردن #0 ا��;و�0 ��5)�م �)ود. ھ)رو�د #� آن "�)��ی در 3ر0ٔ5 د���)���@ در را ��ی �ل و%5ل  �� � 

�<ق )�� �د�د، #0 ر��ل �د�د Aرورت #ود… )ٔ �0ٔ ا%$�� ��ن #ردا��0 )��د�. �س از #<درت ر �دن ���ب و#رای 
� �)�وری د)و'را��@ ا%$�� ��ن ��را)ون )�� )��5�0ٔ )�� ، ا3=)�0 �ورای ا�<=#��١٩٨٧وری  �٣، #��ر�. 

 C�� 0# دن��ارا�0 "رد�د. #� آ�02 ا�وز� ون ا�ن )�� … �ش "رد�د '0 در آن ������د )�ص در3ر0ٔ5 ����ن #
��( ����ن '0 #دون د ��وردھ�ی - روان ��زه ای 0# "8�;وھ�ی ا%$�� ��ن… را ��ذ�ر%ت );را3=م  �� ت آ� '��

۴۵(85�0 "د�;و 'وردو�ز���#رده )��د، د)�د… #� �� در)���� �١٩٨٢ از  �ل )�)و (.  ���د Mا�ن 3#�رات ��ر��ف 
'��ده ا�ن وا��7ت ��ر�� ا ت '0 ��5)�م �7و�ض '�ر)ل #� ���ب � و )�� )��5�0 درد)ت ���� � روج 

�ت ود، #��م طرح ود از طر�ق ��و�ز�ون  ��ھ��ن، در ) 2و اذ "رد�ده #ود و���ب � 5ر%? آ�را از طر�ق #���
�#��4 )��)ود.  ا3=ن )�� )��5�0ٔ )�� 5رف )5رف د���)���@ #رای رو �� دا��0 وو ��0ٔ �#��$� 3وا)8ر�#��0 در 
د ت ���ب � #ود.   در�ن دوران #0 ا5ط=ح )��5�0ٔ )��، رو �� �د�د�ر�ن �)=ت را #�Gی )واSA )<�و)ت Aد 

در)���8 '0 #)�� #ت ���)�ن  ١٩٩۴%#روری  ١٠ھ�\�)�02 #��ر�. "��ر��ف ود در�ن )ورد )��و� د: رو � �)ود�د.  
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 ��;رد#�ز"�ت  ��ھ��ن �وروی از ا%$�� ��ن #ر"زار "رد�ده #ود، ژور���� ت م.ب. ���� �2 از )����ل Uر#��ف 
�<ر�#? �)� )�;و��د '0 از ھ)�ن آ�Bزھوادار#ر"ردا��دن  ��ھ��ن از ا%$��"�ر �د:  C�� ن #ود�د، �س �را از ده  �ل�� 

�@ و��م  �ل در ���0 زدن و دG � 'ردن  ##رک '�ر)ل ""ر#��ف ���ن �� . داد:  "��م آ�رادر دوران �)� # ر #رد�م؟
��ف #ر"�ت  ��ھ��ن #ود، "ذ�ت.  �س ھم #0 د��ل )��8ت �ظ�)��ن( 0  "'0�در 85�0ٔ #7دی )�وا��م ).  85)۴٧

… )و�ب �;را�� �دی ���ب � "رد�ده #ود…  �0 ھ�ی ��رو)�دا�)د��ه ) 7ود در �)���رق ا%$�� ��نو�ود د"'0: 
ازطر�ق ادوارد �وارد��دزه �<��A 'رد �� #�Gی د �0 ھ�ی ا�)د��ه Aر#�ت ھوا�� وارد  ���١٩٨٨ب � در��وری

د �0 ھ�ی ) 7ود #� '�ر #رد ��روی Aر#�ت " �رده روی �وا�� ا �<رار ١٩٨٩%#روری  ��١۵وری ��  ٢۴آور�م. از 
۴٩(85�0 "ھوا�� ) �<ردر ��)رو�وروی ا�رأ "رد�د( 

 
  :ژ��و وروج ��روھ�ی ��;� �وروی ١٩٨٨#ش دوم: �وا%<�ت 

��د �وروی را �� ز)��� ��)ل )�<�ت )<�و)ت در #را#ر ���وز �ظ�)� ا�ا�ن )�ت ا%$�ن #ود '0 �وا� ت #� ��ن ��Kری و
#زر"�ر�ن �درت �ظ�)� ���ن را 0# �رک ا%$�� ��ن )�#ور �زد. )�? 0��8 ��#ش )<�و)ت Aدرو � را ادا)0 #دھد '0 

 0�)دا=ت '�ورھ�ی ھ) ��0، ا3راب، و���ن Bرب #0 ��د ��ر�0 �< �م �)وده #� دادن �ول وا ��0 #0 "روه ھ�ی وا# 
�)�ل �)وده #ود. "روه ھ�ی )ذ'ور '0 0# ود، آ��� را #ر )#�رز�ن وا��7 راه آزادی، ���7 )ردم آزاد�واه ا���ن  ��$%

در ��' ��ن وا�ران ) �<ر#ود�د، #� ا��03 #رروج �ر�ب ا�و�وع �ظ�)��ن روس ���ن واب "ر%�ن ا���5ر�درت در 
�ب �@ رھ#ری وا�د #را���ن )�2ل #ود. از ���ب د�;ردو�ت �و���� �ر��D )�داد '0 �ا%$�� ��ن را )�د�د�د '0 ا�

��ظ�)�� را #� زور و��ر�C  ذا'رات ��' ��ن #��د وا)�دوار #ود '0 ا"ر#� ��' ��ن 0# �وا%ق #ر د، )��وا�دطر%ش در )
)دن از ا%$�� ��ن 0��3 دا���د آ)��ر'�د و�درت ا���5ری ود را #� �$�رات �)���� �8ظ '�د. رو �� #رای #ر

�د '0 در ��ت رھ#ری )�ل )�درژ��و آ�Bز �ده و#�� #0 %<دان  ���ر%ت ��#ل  ١٩٨٢و)�وا ��د ھر �0 زود�ر )ذا'رات 
�ده ��ز )�وا ت ز)��0ٔ �<و�� روج �ظ�)��ن روس را ��ظ0 #0 ر'ود "را��ده #ود، از  ر "ر%�0 �ود. ا��Gت )=(
�وا�د ��روزی ���� � ود در #را#ر ا#ر�درت ر��ب را 3)` ��ر#0 '�د. #��#ر�ن ھ)0 # ��ھر�0 زود�ر %راھم  �زد 

�طر ر �دن #0 اھداف ود، در��Bب )�ت �Bور و ر#��د ا%$�ن '0 %��D اC�� ��5 #� ا#ر �درت �وروی �وا�ب #
�وا%<�ت   ،�� 0�ژ��و )��ن دو�ت  ١٩٨٨#ود،  در ژ��و"رد ھم آ)د�د.  در�ر��ن )ذا'رات  ری و�3و0ٔ�G ��د ھ8

�ده و�وروی 0#���ث �A)�ن '��د"�ن آ�را ا)A? �)ود�د.  �و���� ���ب � ودو�ت ��' ��ن 5ورت "ر%�0 وا��Gت )
��%ذ "رد�د. در�ن �وا%<��)0 ھ� = ھ�ی ذ�ل )و�ود ا ت '0 دو�ت �و���� �وا� ت  ١٩٨٨)�  ١۵ا�ن �وا%<�ت 0# ��ر�. 

 :#� ا ��8ده از آ��� 3)ر ��;�ن ود را ھر�0 #���رطو��G  �زد
��د �وروی در  �ر��در �وا%<��)0 ھ� 5رف ازروج ��روھ�ی #� �و��8ورم  -�5�#ت �ده #ود. #رای �Aور ا

��د �وروی � ��م �ده ��د #� ا�ن ��%��ری دو�ت �و���� وا�ا%$�� ��ن 'دام )�دود��� وSA ��ده #ود. )ؤ   0ٔ )�ل )
 02�G����د�وروی وا%$�� ��ن ود#ر�;و�;� روا#ط ذات ا�#��� ود �5)�م )�;�ر�د. �#ود '0 اد�3 )�2رد�د دو���ن ا

5رف #ر #�� از  #�;��0" ر ��زٔه "و���� زادٔه �@ 'ود��ی و��ن #وده ھ�b )�رو�3�� �دا��0 #� زور دو�ت �
  .ا%$�� ��ن �2م  )�را�د

در )�دٔه دوم �وا%<��)0ٔ اول در  �زده #�د �)�م طرق ))2ن ')@ از�ک ��' ��ن #0 ��روھ�ی )<�و)ت ) دود �ده #ود.  -
���ی �ط�)� وا���5دی �وروی #0 دو�ت �و���� #�ز "ذا��0 �ده #ود. ا�#�0 ا�ن )�ده ��02�G ھ)0 ا)���2ت #رای ) �3د

�55ن �ظ�)�  ��55ن ک.گ.ب، ��)��ی )�#رای )ردم ا%$�� ��ن ��#ل �ذ�رش �#ود. 0# �? � ازھ)�ن )�ده )
��ن %�7ل )��د�د وزار���ی د%�ع ودا�0 �ظ�ر ��م ��ر��ف #7د ازروج �ظ�)��ن �ول اردوی ���م ��ز، ')�'�ن در ا ��$%

و)��و��� �ن Aرور��ت  �ظ�)� دو�ت �و���� از طر�ق �ل ھوا�� و �را� �ورت ز)��� از���ب رو �� #0 دو�ت 
�و�ل �  .)��د داده �و���� 

�وا%<��)0ٔ دوم '0 و�ف (#�ز"�ت ر�A'�را�0 ���ھ�و��ن) ا%$�ن "رد�ده #ود، #� و5ف 5�#ت از ر�A '�را�0 #ودن  -
#��� �)وده '0 #�ز"�ت �)�م )���ر�ن ا%$�ن از��' ��ن #��د ا�� �@ و��م  �ل #7د از��%ذ �دن �وا%<��)0 #�ز"�ت، ��ش 

�2)�ل "ردد. در �وا%<��)0 ھ�b ا��ره ای #0  ر�و�ت )���ر��� '0 ��Aر �#���د ر�A'�را�0 #0 ا%$�� ��ن #ر"رد�د، 
���زات داده �ده �و ط ��' ��ن #0 #�ز"ردا�دن ا�#�ری ��ده #ود. در وا�S دو�ت �و���� 0# ��' ��ن در )�7و0A #� ا)

ھ8ت )���ون ���ھ�و و)���ر ا%$�ن در ظرف �@ و��م  �ل �وا%ق �)وده #ود. )�7وم �� ت در �را�ط�02 در دال 
ر ا%$�� ��ن ��ط� و��)�� #�داد )�2رد ودو )���ون #���دٔه ��ر '�#ل #� �وب ط�� در #را#ر ���وا�� ھ� و#� "���0 ھ� د

�� #0 ��)� از �ط�ر ��ن و��ل �)�ر �د، دو�ت �و���� �;و�0 �#را#ر �����2ی ��ل در ��85ی طو��G ا� ��د )��د�د و 
�وا� ت Aرور��ت او��0ٔ ھ8ت )���ون )���ر#ر"ردا�ده �ده از ��' ��ن را �?)�ن '�د؟�(  

#ود، از روج �در��� �وای �ظ�)� �ر��  در��را"راف ���م �وا%<��)0 ���رم '0 #0 ا)�Aی دو ا#ر�درت ��ز ر �ده  - 
 ��از ا%$�� ��ن ط� �0 )�ه #7د از ا��8ذ 5�#ت �ده #ود. ط#ق ���#��� ھ)�ن ��را"راف، �5ف 3 �'ر�ر�� #�� ت 

از ا%$�� ��ن �رج �ده )�#ود. ���� ھ)�ن ��را"راف )ورد د�� �� )ردم ا%$�� ��ن #ود. ز�را )ردم  ١٩٨٨اU ت  ١۵
   .ا�ن ھدف �ر#��� #� �د و)رز داده #ود�د#رای ر �دن 0# 

%<دان �@ )����2زم )�7ن #رای �ط#�ق و'��رول از�ط#�ق )واد �وا%<��)0 "واه #رورد #�#�'��0 ���ب ��' ��ن وا)ر��2   - 
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�د در '�#ل وا =م �#0 ا�ن �وا%<�ت #ود.  5رف در �@ A)�)0ٔ ا)�A ��ده از دو"روپ ��h �8ری )ؤ  0ٔ )�ل )
�=ف روی آ#�د#رای �ظ�رت از �ط#�ق )وا%<���)0 ھ� �ذ'ر داده �ده #ود. #�� #0 )و�ود�ت = ھ�ی %وق ا�ذ'ر ا

�8 �ر)وا%<���)0 ھ� روز ا%زون #ود.   
0 #���ر از ده  �ل #رای ا �<=ل  �� � '�)ل ود ' ���( S%��( ن��وی �وا%<��)0 ھ� و��د�ده "ر%�����2#0 #ودن )

ث آن �د '0 #0 �ز (روج �در��� �ظ�)��ن �ر��)  ��ر )واد �وا%<��)0 ھ� از �ط#�ق #�ز)��د. ��C ��;�ده #ود، 3�#
   .ادا)0 ��%ت

 
ش  وم: او�Aع ا%$�� ��ن #7د از�2)�ل روج �ول اردوی ���م �وروی#  

�و)ت ��ز )��س  ��ی ا)ر��2 )#�� #ر�طS 5دورا ��0 از���ب ا)ر��2 #0 ��روھ�ی )< ١٩٨٨%�0�5 ��)0ٔ )�رچ 
#�3ث  ١٩٨٩%#روری  �١۵�وا� ت )��S ادا)C�� 0ٔ 0��3 دو�ت �و���� �ود. �2)�ل روج ��روھ�ی ار�ش ���م در 

ا���د ا)�دواری �7Aف #رای D�5 �د. )ردم از  �� �و��02 رھ#ری ھردو ���ح ��C را #�7ده دا��0 و ھ���@ 
ون، در��Bب �ول اردوی ���م ار�ش �وروی '0 #د�0 ��روی �B#0 '�)ل #ر �ر�ف را �دا�ت، ا��ظ�ر دا���د '0 ا'�

ا��5 �وای �ظ�)� ا�$��� را ���2ل )�داد، #� طر���ی وا��7#����0 #رای D�5 وا��<�ل ��')�ت #0 )��@ ا��5 اش 
   .���7 )ردم ا%$�� ��ن #���د���د. #� �? ف ھردو طرف #0 ھ)�ن ��وه ھ�ی ��'�م �#�� ود ادا)0 داد�د

 ����١٨ در آ�Bزا)�دواری ز��د #0 #<�ی رژ�م ���ب � �دا���د. ���ب � ط� %ر)�ن )ؤرخ رو �� ودو�ت  �و
#� آ�Bز #�ز"�ت  ��ھ��ن �وروی از "���ت اAطراری را در'�ور ا3=ن 'رد.  ��ر��ف )��و� د:  ١٩٨٩%#روری 

وAوع ا�ن #ود '0 اط)����� )�)�ر�ن )ا%$�� ��ن #رای ار"����ی دو��� وار�ش ا%$�� ��ن وSA د�واری ��ش آ)د. 
��رھ�ی �ظ�)� �;و�0 واھد #ود. #رای ���;�ری از����)د ھ�ی �Bر)�ر�0#، و�ود �دا�ت '0 ر%��ر ار�ش ود�;ر  �

 "ر��س �)�وروا�A3ی �2و)ت #0 %رود"�ه '�#ل آ)د�د �� آ)�ده #���د، در 5ورت �زوم #�در�C '�ور را �رک '��د
 0�)وارد "ر�زرو#0 ا%زا�ش #ود. # ��ری از '�ر)�دان ار"����ی دو��� از ر%�ن  در ار�ش ا%$�� ��ن." ). 85)۵۶

 ر'�رھ�ی ود داری )�ورز�د�د و #� ���ب در �� #ر���� �)� �� #� )��ھدان "رد�د�د. در آ ���0ٔ #�ز"�ت  ��ھ��ن 
�ده ا)ر��2، #ر������ ود�;ر'�ورھ�ی Bر#�، '0 ��م #راه  ر�;و�� رژ�م ����ب � #ود�د، �)���د"�ن �وروی ا��Gت )

ود را از ا%$�� ��ن #�زوا�د�د @��ا��ظ�رات رو �� ھم طوری #ود '0 #رای #<�ی رژ�م �و���� ). ۵٧(85�0 "د���)�
�د  ا�ن ���س #�2#ل %ر ��ده �ده #ود، در�دم اول  0 ا�� ���ر)�ه ���Mس 'م )�د�د�د. دورٔه '�ری ��ر��ف '0 #رای �ز

�ت رھ#ری اش '0 #��ر�. ��55ن �#�2#ل ر �د، #7د از )=��ت #�  ١٩٨٩%#روری  ۶��7ن "رد�ده #ود. ھ�?ت )
ھم ا'�ون #ش #زرگ "رھ#ران دو�ت د ت ����ده و)ط��0ٔ7 او�Aع "زار�� #0 ) 2و �و�ت '0 در آن )�وا��م: 

 �� � وا���5دی ود را -در ����0 ا�وز� �ون #0 ���;�ه ا��)��3… رو ا%$�� ��ن در د ت ��روھ�ی )��ف ا ت��)
�0ٔ�2 ا��5 ��روھ�ی )��ف #ر %رو���� د �;�ه دو��� از درون، '����دن )ردم … #0 )�زان ز��دی " �رش داده ا ت

دا)�ت را#�2را�0ٔ �0ٔ�# )��ف #0 ��'�)� ھ)ز)�ن #� آن ھر"�ه ا�… و�ر و�ل ��روھ�ی ) �D # وی ود ا ت
#�����)د، در آ�5ورت در �ظر دار�د از راه �ظ�)� وارد 3)ل "رد�ده و) ��3 ود را #رای �5رف �=ل آ#�د و'�#ل 

�وا�د #0 ا���8ر … �( ���)ر'ز "ردا��د. او�Aع ا���5دی #س ��# �)�ن و��ھ���ر ا ت. ')#ود �د�د وارو#�ر و)واد�8(
���Aه دو�ت ادا)0 دارد�� ر�;�٢٢٢١۵���� از ار�ش … � ھ�ی ا��)��3 #�����)د. �����ی  �� � در درون �زب ود  

ود #0 )��ھدان )���و�د�د. )دار'�  8�٣٠٠٠ر'0  0ٔ��0 ا�د. )7)وP %رار��ن #�  =���ی د ت دا�آن ا% ران ا�د، "ر�
#0 )��ھدان )�8رو��د. )وارد زد و#�د آ��2ر   ر�دی #5ورت )�ظم  =���ی ود را ٧و ۵در د ت ا ت '0 �وای 

 ١٩٨٩%#روری  ٨و���ن #� �ور���ن و��و �ن #0 آ��ن از�)�0 در ��روی ھوا�� %راوان ا ت. #0 "و��K( 0ٔل #��ر�. 
�<وق #��د در "�رد و�را�ط � #�? ) �3د … دو%رو�د ھ���2و��ر��;� از ���;�ه ھوا�� #;رام #0 ا�)د��ه ) 7ود ��و ��د

د)ت  �����<ق ��#د ٪١٨در وزارت دا�0 #0 آن ا���)�ده ا ت '0 #ر��)0ٔ  ر#�ز"�ری در ار�ش در )�ه ھ�ی ا�ر� …
�وGت ) �3د �ظ�)� ادا)0ٔ در"�ر���ی ) ����0 در�را�ط %رو����د"� '�)ل ا���5د، ���� #0 ��ری ��� در 5ورت �

�و�ل ھ�ی �وروی ))2ن ا ت. �س از �@ و��م ا�� دو)�ه د�;ر 0#��و��دھ� ھ�ی #زرگ )�)�ت،  وت و  �
وارو#�ر �0 ���� #رای ��روھ�ی ) �D، #�02 #رای )ردم ��ز���ز ا ت، '0 ا���م ا���2ر#رای �وروی #�ر  �;��� 
�ذ �د#�رھ�ی #�� �0ٔ �ظ�)�،  ود)�د ا ت �و�0 ا��5 0# � ��وی راه ھ�ی  �� � )ٔ �0 �واھد #ود. از��رو #� ا

رو �� #� و5ف آ�02 از ���ظ ا���5دی در و�7A �#ود�د '0 #�ر ). ۶١ا��  ۵٧(85��ت  "ا%$�� ��ن )#ذول "ردد
ا���5دی �@ '�ور د�;ررا #دوش '��د، #7د از)طٔ)ن �دن از ا��02 رژ�م ���ب � #طور %وری  <وط �2رد، 0# 

��د و ��ف �ردا���#0ٔ ردادھ�ی روان #� در�ظردا�ت ھ)0ٔ )=�ظ�ت و#�ر����2 و#رر � ھ)0 "#رر �  ��ر�وھ�ی )
���0 �ده #� )��%S دو��� )�  �ز"�ر "در ا%$�� ��ن، �����U 0ری ز�ر 5ورت Uر%ت:��� #�2ل ا ��8ظ رژ�م '�و�� 

۶٣(85�0  "ا ت ( 
 :در )ورد �3ل 3دم  <وط %وری رژ�م د�Gل ذ�ل ارا�0 �ده )��وا��د

ا�ف: )ردم ا%$�� ��ن از �);ری )8رط رژ�م و '��0 �دن %رز�دان ��ن در��;� '0 #رای �8ظ رژ�م د ت ����ده  
5ورت )�;ر%ت، 0#  �وه آ)ده #ود�د. ا)� ا��ر�����8 '0 در #را#ررژ�م ���ب � �رار دا�ت، #رای #ش ز��دی از 

�ب ا�د�ه آل �#ود. ز�را ��ظ�)�� ��ز در وا# �;� #0 ��د )ردم '0 وا ��را �<=ل و �ر�� ا��)��3 #ود�د، ا�
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��ری '0 از ا =م دا���د #�م آن )�ر%ت '0 #0 �5ب  �'�ور�ر�� #5وص ��' ��ن # ر)�#رد�دو #� #ردا�ت )
 .آزاد��� د ت #ز��د

��'م #�ن ��ظ��)�ی ���دی '�#و � #ود ' �;��)�ل در"�ری ��C دا��  #� در�ظردا�ت ��د د �0 )ردم ب:  3=و�? ا
ا%$�� ��ن �)�وا ��د #0 آن )وا�0 �و�د. #7#�رٔه د�;ر)ردم #� و5ف آ�02  ����ی طو��G #رای ��روزی )<�و)ت 

 . Aدرو � ا��ظ�ر'��ده و�ر#��� داده #ود�د، �وا ��د د ت #0 ���م زده و <وط دو�ت �و���� را � ر�S '��د
��ظ�)�� #7د از  0 0#�روج  �ول اردوی ���م %2ر )�2رد�د ھ)0 ��روھ�ی رو �  ب: 3ده ای از)��ھد�ن �Bر وا# 

�)�ل "ردد ود�;ر �#��د S8� 0# طر%�ن ��C ا ��0 "ر%ت��رج �ده ا�د، ��G #��د D�5 #رھردو طرف .    
ج:  � �م ا��ر'ردن  ��ھ��ن در وزار���ی دا�0 وا)��ت دو��� ا�ن  ��ھ��ن و��واده ھ�ی ��ن را از ���ظ ا���5دی  

0��0 #ود. #5وص  ر#�زان، �A#ط�ن وا% ران "�رد و�ط�7ت �د از وا# ا)�روم �دن از #0 رژ�م �و����  �
آر در '��ر دو�ت �و���� )��د�د. ھ)�ن ��روھ� در ��C �=ل آ#�د  ر  �رد"�      ھراس دا���د و��  ا)���زات و�ش

  .�� #�G ر%ت���ن داد�د و#7د از��روزی در �=ل آ#�د )ورال دو�ت �و���� و رو 
��د. ادوارد �وارد��دزه وز�ر �ر�0 درد�دار �#ل از �ر'ت #0 ��ر��ف 8Uت: %��د: رو �� #� �)�م �وا #0 ')@ رژ�م �

�ر�ن )ٔ �0 در #<�ی ). ۵٣(85�0  ")� #��د #0 ھر #���� '0 �ده '�ور دو ت ا%$�� ��ن را  ر �� �;�دار�م" �����ا�ن 
، رژ�م ���ب � 5رف �2)�ه �وا� ت �8س ١٩٩٢رژ�م �و���� #ود. #0 )�رد�طS �ر��ن ')��2 در ��وری  �ل 

   .#�2د
   

�وا )�2رد و'��#ش ھم )�دود #0 رو�دادھ�ی ھ)�ن ١٩٩٠و ١٩٨٩)�)ور�ت ��رال ��ر��ف در ا%$�� ��ن  ����ی �را ا
 :�ب ا�ن '��ب را ذ�` =05 )���2م ���� ت.  ��ر ��2ت ��

ا�ف: آ������02 ���ب � در ��)0 ود #0 "ر#��ف �و�ت؛ طرح ���ب � ا�ن #ود '0 %ر)ول ���2را"وا در ا%$�� ��ن ھم 
�ط#�ق "ردد. ���7 در����02 ادارٔه ��روھ�ی ) �D ووزار���ی '��دی در د ت �زب ��'م #���)��د، ا�وز �ون را #� 

ود #ر"زار'�د. ا�ن دادن ��د  S8�# ت را در ھ)�و �را�ط�#��وزارت 'م اھ)�ت در�2و)ت )ؤ�ت �ر�@  �زد وا�
آرزو �)��وا� ت #0 وا��7ت #��و�دد.  طرح آ��� )�� ���ب � در وا�S �@ ��ر�C  �� � #ود '0 �و ط )���8ن 

# ��ری از �ز#� ھ� و'�ر)�دان ")��و� د:  ) �D �ذ�ر%�0 ��د. در دال �زب ھم ا�ن )�� )���8ن ز��د دا�ت. ��ر��ف
۶۵(85�0ٔ "د �;�ه دو�ت طرح آ��� )�� را #0 �3وان ا��ر����ف ادا)0ٔ و�ر�زی ��)رده وآ�را �وچ )�دا� ��د .(

و ت "روزا�0 از  C�� ت )��د در#�5 ��( m�#م �ر��ب )�;رد�د"  ۵٠٠ا��  ٣٠٠درھ)�ن دوران '0 از)��5
 0�85)١٢١( 

�%#روری  ٣از '�8را�س )ط#و�3��  �ط����7 '���د #��ر�.  �5۶۶دی ا%$�� ��ن: ��ر��ف در 85�0 ب:  و�7Aت ا�
��د آوری )��2د. ��ر��ف ���2ت )��2د '0 '��)�د در�ن '�8را�س از ���ر%���ی ز��د ا���5دی در زرا3ت،  ١٩٩٠

��7�و ا)� در "#? ��ر��ف )� ا%زا�د: 7�5ت و���رت 5�#ت �)ود و وSA ا���5دی ا%$�� ��ن را د�واه ��وه داد.  )
وا�S و�7Aت ا���5دی '�ور ا�#�0 #س ��ھ���ر #ود. S���5 از �� در آ)ده #ود. )�5وGت زرا3�� رو#0 اُ%ت دا�ت. 
دارا�� ھ�ی '�ور#ر#�در%�0 #ود. #���2و���ی ا%$��� در �وروی #0 ��پ )�ر �د و#� ط��ره #0 '�#ل آورده )��د '0 در 

�ورم ا#�7د  0����ر )ردم از��داری، ���د ��،  �0 روزی و) �)�دی ز�د"� ا�دوھ#�ری را #0 … 3ظ�)� )�;ر%ت���#
��ش )�#رد�د. #� �#ود  وت ووارو#�ر #5وص آرد، ز) �����ی  رد '�#ل #0 #رز� وا��7 )#دل )�;رد�د. 

۶۶(85�0 "# ��ری از ��واده ھ�  رد��ر "ر �;� #0 )�8وم وا��7 '�)0 #ود�د(  
��د �وروی #0 ا%$�� ��ن: #ر ا �س �و��0 ھ�ی ج: 'و��ش ���ب � #رای دو#�ره '����دن ��ی ��روھ�ی ��;� ا

��د �وروی را #0 ا%$�� ��ن #���2د. #طور )�Kل: �در��2 از "��ر��ف ���ب � )�2و��د دو#�ره ��ی ��روھ�ی ��;� ا
ی ���م �ص %ر ��دو وا ��ر آن �د '0 #� وارد ��ظ�ت # ��ر #�را�� ��C �=ل آ#�د، ���ب � #0 رھ#ر �ورو

��د �وروی  #رروی �<�ط ��)S )��ھدان در�=ل آ#�د، ')@ ����3 #0 �)�وری �آوردن Aر#�ت ھوا�� از ��)رو ا
)� #�ز��ب )��8  �� � '�#رد ��روی ھوا�� �وروی در �=ل آ#�د "در ���م ���ب � آ)ده #ود: … ا%$�� ��ن ارا�0 �)��د

�ر�ف #0 '�#ل #ود.را در 0ٔ�(� "ک )���2م؛ );ر #��د در ا��ظ�ر ز��ن  �� � #زر"�ری در 5ورت  <وط �=ل آ#�د و
١٣٧(85�0 ");ر رھ#ران �ظ�)� و �� � �وروی #0 او �� . )K#ت �داد�د… ( 

 0ٔ���#ش )��و� د:  ١۶٧د: ار��م در )ورد ')@ �ظ�)� %زا��دٔه رو �� #0 دو�ت �و����: )�)ود ��ر��ف در 85'
��د "��و�ل ھ�ی �ظ�)� ھ)��0 #�ر ھ� #���ر از آن #ود '0 ا�وا �0 ھ� وواھ���ی رھ#ران ا%$�ن در #�رٔه  0�رو��)ر%

�و��دھ� %�  �ل �رار ذ�ل #ود� ٢۶٧،۶ ١٩٨٠ �ل … �وروی 3)` )��وا� ت آ�را ا���م دھد. #0 #��ن �و��، ��م 
)#�4  ١٩٨٨)���ون رو#ل،  �ل  ١٠۶٣،٢)#�4  ١٩٨٧ �ل … ���ون رو#ل) ۵١۶،٣)#�4  ١٩٨۵ �ل … )���ون رو#ل

. ا�ن ار��م ���ن )�دھد '0 ')@ �ظ�)� رو �� #0 دو�ت ")���ون رو#ل ٣٩٧٢)#�4  ١٩٨٩)���ون رو#ل و �ل  ١۶٢٩
  .د ت ����دٔه ���ب � #7د از روج �ول اردوی ���م #5ورت %زا��ده ��د 5د %�5د ا%زا�ش  ��%ت

  
ر ن آ:  

�ق ا%$�� ��ن آزادی ر ��0 وآزادی #��ن و�ود �دا�ت. #0  ١۴در دوران ��')�ت  @���زب د)و'ذا 0ٔ�� 
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ژور���� ���ی �ر�� ھم ا��زٔه ورود و ���0 آزادا�0ٔ "زارش داده �)��د. رژ�م )�وا ت #د�ن ��وه از ا%�� �دن 
�ت رھ#ری �زب )ظ��)� '0 در�ق )ردم ا%$�� ��ن روا )�دا�ت، ��و "�ری '�د. �رھ#ران )��2 و�ظ�)� رژ�م 

�ق ا%$�� ��ن #0 ھ)�ن ��وه �3دت 'رده ا�د و#� و5ف Uذ�ت  @�� �ل از  <وط رژ�م ��ن �)�واھ�د  ٢٣د)و'را
 ���وا��7���ی دوران ��')�ت ود را ا����ر دھ�د. 3دٔه ')� '0 ��م #ردا��0 ا�د و��زی �و��0 ا�د ھم از �و��ن وا��7

�M 0وار"�ن ذ�ر#ط ود ط8ره ر%�0 و#� #را در)ورد دورانت دادن ود "��ه و) ؤ��ت ھ)0 ��ز را #دوش د�;ران ا�دا
�ر�� رو آور�م.  S#��( 0# آن ���رده  �ل #��د SAرا #و�ود آورده ا ت '0 #رای #رر � و ����� SAا�د. ا�ن و

�وGت �د �ر � #0 ھ)0 ا ��د �ظ�)� و �� �  ا%$�� ��ن #وده و#� دا��ن ١٩٩٠و ١٩٨٩)�)ود ��ر��ف ��ھد ���3 
��ث # 0�رژ�م ھ�ی '�#ل و) 2و )�7و)�ت ��#ل �و�0 و) ��دی را #0 3=�)�دان ��ر�. آن  ���� �<د�م 'رده ا ت. ا�#
��رال رو � ��Aو����ش در )ورد اھداف وا3)�ل رو �0 ��� از���#داری  �� � �� ت. و�� ��)0 ھ�، ا ��د وار��م 

��د �وروی ��%�0  ارا�0 �ده از طرف���ر��ف ��#ل ا��2 )�#���د. وا ��م #)�� #ت  ��روز روج  �ول اردوی ���م ا
ھ�ی ود از�ن '��ب را #� وا��د"�ن �ر�@  �ز�م. )� ا5ط=ح روج �ظ�)��ن �وروی را ا �7)�ل �)���2م ز�را 

��ن #��د ر�#0ٔ �وروی #رای رھ#ری ھم 3ده ای از �ظ�) ١٩٨٩%#روری  ١۵)ط�#ق #0 آ��0 در %وق �و���م، #7د از 
�و��دھ� ا ��0 و)�)�ت در ا%$�� ��ن #���)��د�د�     .�ظ�)��ن ا%$�ن و

�وق ��ر ��رو"�  ����"  


