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 ٢٠٢١ یروربف ١۴ ھبنشکی                                           ماظن یسوم یلالم     
              

 

 ناتسناغفا زا یوروش یودرا جورخ و راب تفخ تسکش ،ولد٢۶
 

  ناھج رد یوروش تسکش ینلع تارثا و
 

 مرتحم برح ناکرا لاورگد ززعم ردارب روضح  ار شیوخ نانتما و ساپس بتارم ھلیسونیدب

 ناش دنمشزرا باتک ۀمدقم زا یتمسق ثیحنم نومضم نیا رشن تبسانم ھب ،کدرو ریگتسد مالغ

 .میامنیم میدقت ،تسا ھتفای رشن لابقا ھک »روث تفھ یاتدوک لابق رد« ناونع تحت
 

 

 

 ناتسناغفا -ناتریح ردنب زا یوروش رگلاغشا رکاسع هورگ نیرخآ رابتفخ جورخ ریوصت

 داحتا ماكان یودرا جورخ زا لاس ٣٢ تسرد ،٢٠٢١ یرورف ١۴ ھب قباطم ،١٣٩٩ ولد ٢۶ زورما

 یاوق رمآ ،»فومورگ« لارنج روبع اب تقیقح رد .درذگیم زیزع ناتسناغفا زا ،تقو یوروش

 یدایز یخیرات رارسا و قیاقح ھک یربعم ،گنلاس هارھاش زا قباس یوروش ریھامج داحتا ۴٠ربمن

 یناسنا ریغ و روآ مرش لاغشا ،دراد نوفدم ھنیس رد دعبب زواجتم تکلمم نآ یشک رکشل زاغآ زا ار

 .دیسر نایاپ ھبً امسر ،اراکشآ تسکش کی و یگدنگفا رس اب ،روكذم یاوق طسوت ناتسناغفا

یکاولپخ             لالقتسا  
www.esteqlaal.net 
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 ریدقت ضوع ھب و هدومن لیلجت یلم و یمومع یتصخر ثیحنم ار یزور نینچ دیاب ناتسناغفا تلم

 ،یلعج یاھ خیرات ھب ھماع تینھذ فارحنا و »دوعسم هاش دمحا « نوچ ینیفلختم یارب دیھش زور زا

 ھجاوم یشحاف تسکش ھب ار نرق تردق ربا ھک ار یا هدرپس رس مدرم سدقم داھج و تازرابم راختفا

  !!دنیامن رازگرب یزارفارس اب ،دندومن مودعم ارنآ یناھج رابتعا و دنتخاس

 رسپ ھیلع رب ١٣۵٣ ناطرس ٢۶ رد دواد دمحم رادرس زئاجان یاتدوک و یھاش تلود طوقس زا دعب

 نالپ ۀلســـلس ھب ،مچرپ هورگ دیدرت لباق ریغ یناب یتشپ ھب ،هاش رھاظ دمحم ترضحیلعا شیاکاک

 تیلاعف اب ،ارذگ نارود کی لیکشت یارب »فنژرب نالپ «یوروــش داحتا یجیرــدت یاھ یراذــگ

 یزاس  ۀنیمز و لباک رد تردق ربا نآ ترافس ھب ھتسباو ینطو لامع و ناروخ هریج ۀھد ود زا رتشیب

 ار کلسنم ریغ و دازآ ناتسناغفا ،»تابالقنا« مان ھب »١« زادنا رب نامناخ ۀناراک بیرف یاھاتدوک

  .دیناشک یوروش ۀیسور رکاسع طسوت لاغشا فرطب جیردت ھب

 کیتارکومید« شھدم بزح یاضعا مانب ینطو شورف کاخ زا یھورگ نھربم یلم تنایخ ۀجیتن

 دیدرگ ببس ،دوب رمضم نآ رد »مچرپ و قلخ« نینئاخ ۀنانئاخ و کرابمان فالتئا ھک »ناتسناغفا قلخ

 رارق تقو یوروش داحتا ۀتساوخ ان رکاسع زواجت دروم ھھد کی تدم ناغفا تلم کاپ نیمزرس ھک

 یدوبان یارب رصع یگنج نیشام نیرت دیدج زا نآ رد ھک زوس ناوختسا و کانفسأ ۀثداح نیرد .دریگ

 نویلم ود زا رتشیب ،دیھش نویلم مینوکی یولھپ رد ،دمآ لمع ھب هدافتسا ناتسناغفا مولظم مدرم و کاخ

 ناھج یایفارغج ۀشقن یور زا هد و ھیرق نارازھ مادھنا ،ردبرد ۀراوآ نویلم تفھ زا رتشیب ،بویعم

  .دومن مھارف ار ام نیمزرس یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا یداینب یدوبان و

 
 تسا ھتسویپ یلم هورگ نیا ھب ھک یبصنم بحاص اب زواجتم یوروش ھیلع رب ناغفا نیدھاجم
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 رب سور نارگلاغشا و »قلخ كیتاركومید بزح« ھك یتایانج و نینوخ نارود نآ یاپ یاج ھنافساتم

 ،حلص و شمارآ ساسحا ھنوگ رھزا ار اونیب مدرم ،دندومن دراو ام عافد یب و مولظم ۀنکس و کاخ

 ضارما عاونا ھب زورب زور ناتسناغفا مولظم تلم ھچنانچ ؛تسا هدومن مورحم مدنیا ات ً الماک وً المع

 گنج زا یشان رگید نامردیب درد نارازھ و لافطا و نانز رب تنوشخ ،تیبویعم ،یناور و یمسج

  .دنرب یم رسب تایح شتآ و نوخ طئرش ردً المع و هدیدرگ باصم مھیپ یاھ

 رکاسع ۀعیرذ ناتسناغفا زوس نامناخ یاھ گنج و لاغشا نارود تلاوط لئالد زا یکی ھک دنامن ھتفگان

 یاضما اب ھک دشابیم ینطو ناشورف کاخ زا یرگید هورگ دادما و یھارمھ ھک ادرد ،یوروش داحتا

 گنلاس تبقارم و ظفح ،رگلاغشا »٢« یوروش داحتا  ۴٠ ربمن یاوق اب اھداد رارق و اھ لوکوتورپ

 تخوس نایرش ،ینعی زاگ نیل پیاپ تبقارم و ظفح و ۀیلقن لئاسو و یوروش رکاسعروبع یارب ار اھ

 تیور و خیرات مکح ھب ،دوب هدش هدیشک »مارگب« یرکسع ییاوھ نادیم  ھب لامش زا ھک ار نانآ

 :ظفاح ترضح ۀدومرف ھب .دندومن یتسرپرس و نیمضت ،ربتعم دانسا

 درک انشآ نآ درک ھچرھ نم اب ھک           ملانن زگرـھ ناگــناگیب زا نم
 

 تافلت و یوروش داحتا رگ لاغشا یاوق یاراکشآ یاھ یماکان زا دعب ،یدالیم ٨٠ ۀھد رخاوا رد 

 مین وكی زا رتشیب و فک ھب رس و یعقاو نیدھاجم یزوریپ و ناتسناغفا رد یناج و یلام نیگمھس

 زا تسد ،دایز یناج و یلام تاراسخ لمحت اب ،یروش ۀدروخ تسكش یاوق ،ام نطومھ دیھش نویلم

 .دیدرگ ھیسور ھب تشگزاب ھب روبجم رت زارد اپ

 یدام مادھنا و ناتسناغفا رد تردق ربا نآ راب تفخ و اراكشآ تسكش زا دعب ھک تسا حضاو ناربانب

 یللملا نیب ۀعماج رد یوروش ۀیسور رابتعا ،نآ یناھج یدنمتردق و تسایس ۀنحص رد شا یونعم و

 و یزكرم یایسآ یاھ نیمزرس ،یقرش یاپورا كلامم و رامقا رب یو ذوفن و تیمكاح و وسكی زا

 تسكش اب ھیسور ھكنیا ۀروكفم .دیدرگ لزلزتم ًالماك ،تكلمم نآَ ھطوبرم تالایا دوخ نیب رد یتح

 ،دیامن ھلباقم اھنآ ۀنابلط لالقتسا یاھ مایق و هاوخ یدازآ للم اب تسناوتیمن رگید ناتسناغفا رد شھدم

 ۀنیمز١٩٨٩ لاس رد ھچنانچ دیشخب ھیوقت ار یمدرم و یلم یاھ توق ،موکحم یاھ نیمز رس رد

 یتسینومك یاھ تلود ھك دنتسناوت »یرگنھ و دنلوپ« رد یرگراک یاھ ھیداحتا یگتسب مھ شبنج

 ،ناتسناغفا رد ھقباس یب و شحاف تسکش زا دعب مھ یوروش داحتا دوخ رد .دننزب بقع ھب ار دوجوم

 رــب »یداصتقا مروفیر« ای Perestroika ۀروکفم،فچابروگ لیئاكیم ندمآ اب رابجا یور زا

 .دومن دراو تکلمم رد  ار یدایز تاریغت ،دوب یعطق طوقس لاح رد ھك »یوروش« متسیس تاساسا
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 تمواقم مادك نودب و تسویپ عوقو ھب ١٩٨٩ ربماون ٩ رد مھ »نیلرب راوید« مادھنا طیارش نیرد

 زور ،ناملآ كیتاركومید یروھمج »یوریب تیلوپ« ،ھیحور لزلزت کی اب ،روما یایلوا بناج زا

  .دیدرگ دازآ ،ھتشگ مدھنمراوید یور رب برغ و قرش نیب دمآ و تفر نآ یادرف و دومن ءافعتسا لبق

 ناتسناغفا رد قباس یوروش شھدم تسكش ھک ار یناھج شحاف تاریغت ھمھنیا ھک دومن حیرصت دیاب

 تافلت اب ناغفا تلم ریظنیب داھج ۀجیتن ھك تسا نشور خیرات رب و ناھج للم ھمھ رب ،تشاد یپ رد

 ھب ناتسناغفا مدرم داھج ،یھت نایم تاراھتشا مامت سکعرب .تسا هدوب ،دیدرگ لمحتم ھك ینیگمھس

 ۀنشت یاھ میظنت رامش تشگنا یا هدع كی ییاور راک ھک دناوتیمن زگرھ ،یوروش تردق ربا لباقم

 نامردیب درد نارازھ و یرگ دادیب اب ار ناتسناغفا تلم مھ زونھ ھك دشاب یداھج تورث و تردق

  .دنا ھتفرگ ناکورگ ھنامرشیب ،رگید

 ،دنیامن یم یدبا یرادرب هرھب ناتسناغفا فكب رس نیدھاجم سدقم مسا زا ھك داھن مان یاھ پورگنیا

 ،تسا تالاحم زا نآ ددجم رامعا ھک لباك رھش بیرخت و لاغشا اب قباس یوروش داحتا جورخ زا دعب

 ءاقب یارب ،نیمرجم نیا .دندومن هایس ار خیرات یور ،دنتشاد اور نآ هانگیب و عافدیب مدرم رب ار ھچنآ

 ،یوروش تسکش زا دعب .دنا هدوبن نادرگور یتیانج و مرج و یزاس ھسیسد چیھ زا یبلط تردق و

 وفع دروم یلم تیحالص نتشاد  نودب ،یددجم هللا تغبص  طسوت »مچرپ و قلخ« ناشورف کاخ

 دوعسم هاش دمحا و ینابر تعیمج و راظن یاروش اب »مچرپ« راکتیانج بزح ھلصافالب و دنتفرگ رارق

 تلم یگنج تامارغ ،تشاد ار ھیسور اب داھج یاعدا ھک ینابر نیدلا ناھرب ْادعب .....دومن ماغدا

 ،تصرف نیلوا رد ،دیدرگیم رلاد درایلم ۴۵ زا رتشیب تقونآ رد یناھج کناب نیمخت ھب ھک ار ناغفا

  .دومن شکشیپ »نیتوپ ریمیدالو« روھمج سیئر ھب یو ینابیتشپ بلج یارب

 راشف و ءاشترا اب ،نینوخ یاھ گنج ۀرود ود رھ یگنج ناراکتیانج ،تردق ھب یزرک دماح ندمآ اب

 تلادع لاماپ اب و هدیشک شیوخ یاراکشآ یرشب تایانج رب نالطب طخ ،تموکح و ناملراپ یالاب

 تایانج یاھ ھھد خیرات ،یزاب هدبعش اب یزرک دماح تلود.....دندومن »وفع« ار اھ دوخ ،یعامتجا

  ،تسھ نآ یدبا هایس شقن زا ولمم ناھج خیرات تاحفص ھک ار شیوخ نانطومھ یاھ راتشکو ھقباس یب

 و دندومن وحم فراعم دالوا دید و یسرد بتک زا ،تیافک یب و دساف تلود کی شور اب و تحاقو اب

  !دندیشاپ کاخ ھناحوبذم ینیع دھاش اھ نویلم مشچ رب

 گنج« زاغآ اب ،هدید گنج و هدیشک درد تلم ،یوروش داحتا یداینب  یماکان و تسکش زا دعبً اتجیتن

 تردق اب ھکلب ،دندیشچن ار ناتسناغفا یدازآ هار رد ینابرقو یزوریپ ۀزم اھنت ھن »لباک نینوخ یاھ
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 تکار ،نوخ لیس اب ،یداھج یاھ میظنت یرشب ۀقباس یب تایانج ،راتشک ،یزودنا ھیامرس و یبلط

  !دندیدرگ وربور تشھد و ینارپ

 یعقاو نانامرھق نآ و ناغفا دیھش نیدھاجم حوتف رپ حورب دورد و اعد اب و تین صولخ اب ،نایاپ رد

 قباس یوروش رگلاغشا یاوق جورخ و تسکش یا یخیرات زور ،ولد ٢۶ تشادگرزب ،كاپ ۀطخ نیا

 ھیامح و اھ یناماسبان ھمھ نیا مغرلا یلع ھك میدقتعم و ھتفگ تینھت ناغفا روجنر و مولظم تلم ھب ار

 تلادع و تساوخزاب زور ،ام عافد یب مدرم تاردقم رب نانآ یدنمتردق و یلم نینئاخ و ناراكتیانج زا

 ھب .دومن دھاوخام دنمدرد و هدید گنج نانطومھ بیصن تینما و حلص اب ار ملاس ۀعماج كی یدزیا

  !زورنآ دیما

 :تون

 ھتسباو ینطو لامع ھک ناتسناغفا رد مھ ھب ھتسباو و زاس تشونرس یاتدوک ودرھ رد کش نودب  -١

 ھتشاذگ نانآ رب »بالقنا« مسا ،ھماع راکفا فیرحتو بیرخت یارب ،دنتشاد دازآ تسد تقو یوروش ھب

 یلیلق دادعت ،دنتشاد فیرشت جراخ رد یوادت یارب ناتسناغفا هاش ناطرس ٢۶ یاتدوک رد .تسا هدش

 ،دندومن هاربور ھنابش ار میژر ریغت ،دوخ یاھ نادناموق روتسد ھب ھک ناتسناغفا یودرا نیرومأم زا

 رفظ بالقنا « ارنآ یبیرف تلم یارب ھک مھ روث سوحنم یاتدوک رد .دوش هدیمان »بالقنا« دناوتیمن

 »یمچرپ و یقلخ« نیرمآ و هدروخ بیرف رکاسع یعمج ھک نانچمھ ،دندیمانیم »ریذپان تشگرب نومن

 »بالقنا« ھب یتھابش نیرتکچوک ،دندومن هاربور ارنآً اقیقد ،لباک رد یوروش ترافس تراظن اب نآ

 نآ طوقس و میژر ریغت یپ رد ،تلود ۀرادا زرط زا یمومع یتیاضر ان اب تلم تیرثکا نآ رد ھک

 !درادن ،دشاب ھتشاد یم یمدرم تیئاضر و یناگمھ یلم ۀبنج رتشیب و دنیامنیم مادقا

 یاضما ساسا ھب هدربممان مھیپ یاھ یراکمھ و دوعسم هاش دمحا کیدزن و یرس طباور دروم رد -٢

 و ظفح ات ،دشاب گنلاس هارھاش ریسم رد یوروش رگلاغشا یاوق تیامح زا نآ رد ھک اھ لوکوتورپ

 قطانم رد ھکیا نیدھاجم ندومن تسین ھب رس ھتبلا و ھیسور یگنج نیشام یارب نیل پیپ زا تبقارم

 تسا هدیدرگ دوجوم کرادم و دانسا ردقنآ ،دنتخادرپیم سدقم داھج ھب ینیمز یاوق ریسم ھب ھتسباو

 روما یایلوا بناج زا ھک یبتک و دانسا ھکً اصوصخم ؛دنامیمن یقاب راکنا یارب یلاجم رگید ھک

 تارطاخ باتک رد  ھک ۴٠ ربمن رگلاغشا یاوق یمومع رمآ فومورگ لارنج دننام قباس یوروش

 .تسا هدومن یفرعم یوروش تسود و راکمھ نیرتھب ار دوعسم هدربمان
 

 نایاپ


