
 

ایي ًْضتبر بخص ًخست تحلیلی 

 1کبرل است کَ بَ یبد ّ ًبم

لیبکٌطت، رُبر ُویطَ جبّداى 

رّزا  ُن رزم کوًْیسن ضْرایی ّ

 . ضْد ر هیطتلْکساهبْرگ ُذیَ ّ هٌ

 نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسالمی در ایران

(1) 

صد. سّیبی پشدا آعیب هی–گیشی لطت اّسپب  ی سًّذ ؽکل ایي ًْؽتبس ثشای ًخغتیي ثبس ثَ پشّژٍ

ای کَ پیْعتَ دس دّساى تضاسیغن، جٌگ عشد ّ فشّپبؽی ثلْک، اکٌْى،  دیشیٌَ« اهپشاتْسی»

ثبؽذ. ایي لطت، ثَ ثبص عبصی خْد پشداختَ اعت.   لطجی دس ثشاثش دیگشی لطت جِبًی عشهبیَ

دُی پشچن  اسّپب ّ آعیب، دس حبل عبهبى عیبعی،  گغتشدٍ دس دّلبسٍ، –التصبدی  زّى

، ثَ سُجشی تئْسعیي آى، اّراسیبچیٌی ُب سا اداهَ دُذ. تض « عَ جِبى»ژیکی اعت تب ایذئْلْ

ای عشهبیَ جِبًی دّ لبسٍ سا   ُبی هٌطمَ  آلکغبًذس دّگیي، ثش آى اعت تب خشدٍ حکْهت

کبپیتبلیغن، لیجشالیغن ّ عْعیبلیغن، هتحذ گشداًذ ّ اؽتشاکبت هزاُت ّ ثبّسُبی « ػلیَ»

، گشد 2تئْری سیبسی چِبرمثْدائیغن  ّ ...  سا صیش ًبم   اعالم،  ت،هغیحی دیٌی یِْدیت، 

اعالم دس کٌبس ّالیت فمیَ ّ عپبٍ، کشٍ ؽوبلی «ػشفبًیغن»ُبی  آّسد ّ ثب ًمت صدى ثَ دخوَ

عیبعی خْیؼ سا دس ایي ثبصاس جِبًی ثَ  -دیگشی دس حْصٍ سّط ثَ پب عبصد ّ پشّژٍ هبفیبیی

 پیؼ ثشد. 

 

داسی دّلتی ثب گْسثبچف، آخشیي سئیظ جوِْس عْعیبلیغن هْجْد، دس  عْعیبلیغن عشهبیَ

ی جِبى سا ثَ اؽغبل دس آّسد.دس  هیالدی فشّپبؽیذ. ثبصاس آصاد التصبد، ُوَ ۹۱ۺ۰ ی پبیبى دَُ

عشاعش چِبى، ثب غلجَ گلْثبلیضاعیْى، التصبد جِبًی ثی هشص، ٌُْص ًبثشخْسداس اص حکْهت 

  داسی ّ علطَ عشهبیَ  ُبی هٌبعت ایي سّیکشد عشهبیَ تهل  - اػ، حکْهت عیبعی جِبًی

ثَ ًبم حکْهت یب اهپشیبلیغتی دس هیبى ًجْد.  ،  «اثشلذستی»عبصد. دس حبلیکَ،  هبلی سا ثشپب هی

ثب خْدکبهگی تبم،  ثَ جبی اهپشیبلیغن، جِبى سا دس ًْسدیذٍ ثْد. کبس ثشد   عشهبیَ فشا هشصی،
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سّی اعت.   اًحشافی ّ ثی ساَُ ٌبعجبتِ عشهبیَ جِبًی، اهپشیبلیغن ثشای ایي ثشَُ اص ه

ای اعت   اهپشیبلیغن دس ایشاى، ٌُذ، چیي،  سّط، کؾْسُبی اسّپب ّ آفشیمبیی، ُوبى عشهبیَ

کَ ؽجبًَ سّص دس ثبصاس جِبًی ثْسط ّ عِبم، دس ّال اعتشیت، لٌذى ّ  تْکیْ جبسی اعت. آًذم 

ّ جبسی اعت، آًجب کَ اسّپب اص خْاة ثش خبعتَ، ثبصاس اعتشیت ثیذاس  کَ تْکیْ خفتَ اعت، ّال 

 ۴۲ثٌذد، سّد ّیشاًگش  ثبصاس جِبًی عِبم، ؽجبًَ سّص، ثْسط آهشیکب، ثبصاس خْد سا چٌذ عبػتی هی

ّ  ُب ّ اػتجبسات ثبًکی   ًمذیٌَ ّ ثضسگ عبػتَ، هیلیبسدُب هیلیبسد اص جْیجبسُبی کْچک

. عبصد ُبی هغوْم ثضسگ جِبًی عشاصیش هی سّدخبًَُبی هجبصی سا جبسی عبختَ ّ ثَ  عشهبیَ

، اهب آًچَ ثشای عِبهذاساى عبصًذ ّ خبکغتش هی عْصاًذ هی چشخذ ّ هی ایي گذاصٍ آتؾفؾبى،

ُبی اػتجبسی،  ّ دسآهذ اعت. عشچؾوَ توبهی ایي عشهبیَ  آّسًذ، عشهبیَ ثضسگ جِبًی ثبص هی

 ی ًیشّی کبس اعت. بى، اسصػ افضّدٍهجبصی ّّّ دس اسصیبثی ًِبیی، عشاًجبم ُو  هبلی، 

 

 

 کبرل لیبکٌطت

 پبیبى ّ آغبز جٌگ سرد ّ گرم  

، ٌُگبهی کَ جٌگ عشد ثیي دّلطت کَ یک عْی آى عشهبیَ جِبًی ّ ۹۱ۺ۰دس دَُ ی  

ایذئْلْژی ًْلیجشالیغن، دس ثبصاس جِبًی التصبد آصاد ثْد ّ عْی دیگشػ ثلْک عشهبیَ داسی 

ٌذگُْبی عشاعشی جبس  صدٍ هی ؽذ، صذای دّلتی ؽْسّی پیؾیي ّ پبیبى تبسیخ  دس ثل

ی  جِبًی ثَ ثحشاى ثی عبثمَ  ؽیپْسُبی گلْثبلیضاعیْى ٌُگبهی ثَ اّج سعیذ کَ عشهبیَ

هبلی، ثحشاى  عبختبس ّ عشهبیَ ثحشاًی سا سّی ؽبًَ    گشدیذ. عشهبیَ تبسیخی خْد ًضدیک هی

تبچش، دیْاس ًَ -پتک سیگبى ی ثبصاس جِبًی ثب کشد. عشهبیَ ُبی خْى آلْد کبسگشاى صلیت هی

سا جؾي ثگیشد. دس پبیبى دَُ « یک لطجی»ؽکغت تب اػالم جِبى  چٌذاى  پبیذاس ثشلیي سا هی



کشد ًوْدٍ ثْد. ًبتْ اص ًیشّی دفبػی ثَ  ، جٌگ دس عشاعش جِبى، ثَ ثبلکبًیضٍ عبصی سّی۹۱

بى ّ دیگش ُبی آلو آهذ. صٌذّق جِبًی پْل ّ ثبًک جِبًی ّ ثبًک ًیشّیی تِبجوی دس

ثْدًذ.جٌگ حکْهت ُبی   ،«جِبًی عْم»ُبی عٌگیي ایي جٌگ  تْپخبًَ  ُبی هبلی، صسادخبًَ

ایشاى ّػشاق ثَ طبلجبى ّ المبػذٍ هی پیْعت ّ دس ثبلکبى ّیشاًی آفشیذٍ هی ؽذ،افغبًغتبى سا 

ّیشاًَ هی عبخت ّ جٌگ خلیج فبسط ّ ػشاق ّ ًبتْ ّ ُن پیوبًبى ایبالت هتحذٍ آهشیکبی 

وبلی ّ اسّپب، پی دس پی هی آهذًذ تب هیلیتبسیغن جِبًی ثشای اؽغبل ّ جبثجبیی ثبصاسُبی ؽ

جذیذ، هجبلی دلخْاٍ فشاُن آّسد. صّى ُبی التصبدی، عیبعی، ًظبهی ثیي چیي/ٌُذ ّ اسّپبی 

غشثی ّ آهشیکبی ؽوبلی، جِبى سا ثَ عَ حْصٍ التصبدی، عیبعی ّ ًظبهی اتحبدیَ اسّپب، 

ؽوبلی تمغین هی کشد. اّساعیب تمبثلی اعت دس ثشاثش ایي لطت ثٌذی ثْد کَ  چیي ّ آهشیکبی

 پیؼ ثیٌی ؽذٍ ثْد کَ ثبلمٍْ لذ ػلن خْاُذ کشد. 

ایبالت هتحذٍ ببیذ رُبری الزم برای برقراری ًگِببًی »

از چٌبى ًظن ًْیي جِبًی داضتَ ببضذ کَ بتْاًذ بَ 

سرگتر رقببی ببالقٍْ بفِوبًذ ُْش دًببل کردى ًقطی ب

یب هْضعی تِبجوی تر برای دفبع از هٌبفغ هطرّع خْد 

را در سر ًپرّراًذ... هب ببیذ ّسبیل ّ ابسار الزم برای 

هقببلَ ّ دفبع رقببی ببلقٍْ را حتب اگر بخْاٌُذ ُْش 

ای ّ چَ  چَ هٌطقَ -بْجْد آّردى ًقطی بسرگتر

جِبًی در سر بپرّراًٌذ داضتَ ببضین... برای رسیذى 

ٍْری بَ اُذاف  فْق تجذیذ حیبت قذرت ًظبهی ف

ّجْد چٌیي قذرتی بَ طْر   چرا کَ بَ -ضرّری ست

ضوٌی بَ ایي رقببی ببلقٍْ خْاُذ فِوبًذ کَ حتب اهیذ 

آًرا ًخْاٌُذ داضت کَ بَ آسبًی ّ زّد بتْاًٌذ در 
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ب ّ سئیظ ثؼذی اعتشاتژیک پٌتبگْى دس صهبى جْسج ثْػ اّل  ّ هؼبّى ّصاست جٌگ ّلت آهشیک

ًؾش آلفبثت هبکضیوب،   ثبًک جِبًی. ثَ ًمل اص ػجبط هٌصْساى، کتبة تشکیت ثوت ّ ایذئْلْژی،

 .۴۱۱۸عْیذ 

 



ظ اص گْسثبچف، الوبس فشّپبؽیذٍ سا ّیشاى کشد. ثْسیظ یلتغیي ًخغتیي سئیظ جوِْسی پ

ُوبًگًَْ کَ لیبخْة، علف  ثبساى، ًوبد ایي اص ُن پبؽی ثْد.  پبسلوبى سّعیَ دس یک تْپ

ی تجبس فئْدال  یلتیغي، فشهبًذٍ سضب خبى هیشپٌج هغلغل چی فْج لضاق، ثب هجلظ هؾشّطَ

هللا ًْسی، ثب  فتْای آیت هللا  فضلایشاى، دس دفبع اص ثمبیبی فئْدالیغن هحوذػلی ؽبُی، ثَ 

ُبی فذساتیْ آى  هجلظ سا ثَ تْة ثغت. جوِْسی  فبلی کَ اص لشآى، ًیض پؾتْاًَ گشفتَ ثْد،

ؽْسّی عبختگی، ثیؼ اص پٌجبٍ پبسٍ ؽذ. هکتت ؽیکبگْ، دکتشیي ؽْک فشیذهي سا دس سّعیَ 

یٌی جوغ کٌٌذ. کؾبّسصاى، پیبدٍ کشد. عشثبصاى سّط اص افغبًغتبى فشاخْاًذٍ ؽذًذ تب عیت صه

تبیش ُْاپیوبُبی سّعی سا ثبص کشدٍ ثَ جبی تبیش تشاکتْس ثَ کبس گشفتٌذ. صهبى اؽغبل آعیبی 

هشکضی تب هغکْ فشا سعیذٍ ثْد. ثٌب ثَ تئْسی دکتش ایّْى کبهشّى سّاًپضؽک عبصهبى جبعْصی 

فشاسعیذٍ ثْد  ؽْک، تشیي صهبى ثشای اجشای پشّژٍ  آهشیکب،  ّ ؽبگشدػ دکتش فشیذهي، هٌبعت

 ثْد.

سا ثب صثبى « سلیت ثبلمٍْ»  ، ثبیذ پیؼ اص ثیذاسی اژدُبی صسد، خطشًبکتشیي«ًظن ًْیي جِبًی»

کشد. ُوبًگًَْ کَ پل  دس دیْاس چیي ثَ گفتگْ هی ًؾبًیذ ّ هِبس هی  جِبًی،  ی عشهبیَ  تْپخبًَ

یک ّاگزاسی ّ هجبدلَ ثْدًذ، ثشد  گْسثبچف، هبهْسیي اجشای -ّلفّْیتض پیؼ ثیٌی کشدٍ ثْد. سیگبى

ثبختی ّحؾت ًبکی کَ عشاعش سّعیَ ّ ثلْک ؽشق سا ثَ ّیشاًی ّ حمبست هی کؾبًیذ.   –

 ، ثَ اؽغبل«ؽْسّی»آعیبی اص ُن پبؽیذٍ سّعیَ  -ی اسّپب  ثبصاس آصاد ّ ًیض  دّ ًیوَ لبسٍ

یغت( ثیشّى خضیذٍ ُب اص دسّى حضة عْعیبل دهکشات )کوًْ آهذ. الیگبسؽی عشهبیَ هبلی دس

اص دسّى  ک گ ة ّ حضة حبکن کَ ًبم کوًْیغن سا هصبدسٍ کشدٍ ثْد، اص   ُب، ؽذًذ. الیگبسػ هی

ُبی آپبسات  الیت گبى،  اؽتشاک دّلتی ثیشّى خضیذًذ تب خصْصی ؽًْذ ّ خصْصی عبصًذ. ًخجَ

ذ. ُوبًگًَْ عبصی ُب سا ثب چٌذ دٍ ُضاس دالس عْداگشی کشدً ُب، خصْصی ُبی حضثی ّ اهٌیتی

ُب تمغین  ُب دس حکْهت اعالهی، ثیي ثیت سُجشی، عشاى عپبٍ ّ اهٌیتی کَ خصْصی عبصی

ی فشّپبؽیذٍ ؽذٍ، ثضسگتشیي حْصٍ گبص طجیؼی ّ ًفت ّ هخبصى طالی جِبى،  ؽذ. دس سّعیَ

ای ُوبًٌذ  ُبی کؾتبسُبی  جوؼی ّا لبسٍ ُبی گبصپشّم  )ًفت ّ گبص(  ّ اّساًیْم، ّ عالح غْل

 ؽذ.  ضم دس ثبصاس جِبًی هجبدلَ هیُی

طشاحبى ؽْک دسهبًی ثَ هٌِذعبى هحلی هکتت فشیذهي، هًْتبسیغن، سا  آهْختَ ثْدًذ کَ 

 پْل ُب اهب دس دعت ًخجگبى حضثی ثْد. «. آّسد پْل اعت کَ پْل هی»
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صبدی دس سّعیَ، ًخغت ّصیش داسی ّ پذس لیجشالیغن الت ایگْس گبیذس، طشاح ؽْک دسهبًی عشهبیَ

ُب سا  هْلت دّلت یلتیغي پظ اص گْسثبچف، دس سّعیَ، ًظبست دّلتی، اص عْی دّلت ثش لیوت



یبثی الیگبسؽی هبفیبیی یبسی   عبصی دس دَُ ی ًْد هیالدی ثَ لذست  ثشداؽت ّ ثب خصْصی

ای ثی اسصػ تجذیل  سعبًیذ کَ خْد لشثبًی آى ؽذ. سّثل ثشاثش ثب دالس سا یک ؽجَ ثَ کبغز پبسٍ

کشدًذ. سّثل جذیذ ثب افضّدى عَ صفش دس ثشاثش دالس، اسصػ صدایی ؽذ. دس سّثل جذیذتش دس صهبى 

پلَ کبُؼ خشیذ داؽت، صفشُب ثشداؽتَ ؽذ. ایٌک ثب تمْیت سّثل ّ گزؽت  ۰۱۱۱پْتیي کَ 

ؽْد.  ثیغت عبل ؽْک، ُش دالس ثب عی سّثل جذیذ عَ صفش ثشداؽتَ ؽذٍ هجبدلَ هی

ُب ّ طجمبت فشّدعت سا ثَ فالکت عیبٍ ًؾبًیذ، طجمَ  ُب ًفش اص الیَ تشیي ؽْک، هیلیْىدک

کبسگش سّعیَ، عشکْة ّ تخشیت ؽذ تب اکتجش دیگشی دس عش ًپشّساًذ. دکتشیي ؽْک، دس یک ُفتَ 

سّثل دس ثشاثش یک دالس سعبًیذ. ثَ ثیبى دیگشتوبهی  ۹۱۱عَ سّثل دس ثشاثش یک دالس ثَ 

دس صذ   ۱ۺگبى ّ لذست خشیذ افشاد سا ثَ ثیؼ اص  خشد ّ هیبًَ ّ حمْق ثبصًؾغتَاًذاصُبی  پظ

خْاٌُذ ثَ ًظوؼ دس آّسًذ ّ ثَ  عمْط کؾبًیذ. جبهؼَ دس ؽْک فشّ ثشدٍ ؽذ تب آًگًَْ کَ هی

 سیضی ؽْد.   دلخْاٍ ثبصاسف ثشًبهَ

 ۰۸۹۱عشاًجبم دس عبل پظ اص سّی کبس آهذى پْتیي، ثَ پیشاهْى ساًذٍ ؽذ. پذس ؽْک،  گبیذر،

ای کَ حکْهت اعالهی تب کٌْى ػول کشدٍ اعت،  ی سّعی، ُوبى ؽیٍْ دس دّثلیي ثَ ؽیٍْ

لشثبًی ُوبى عیغتوی گشدیذ کَ خْد  ۺ۴۱۱ثب آسعٌیک هغوْم ؽذ ّ عشاًجبم دس دعبهجش 

  آى سا سُجشی  کشدٍ ثْد.  هٌِذعی

 ُب ظِْر الیگبرش

( ّ اص یلتغیي تب پْتیي ۴۱۱۱تب ۱ۺۺ۰غیي دس یک دَُ )الیگبسؽی سّعیَ پظ اص گْسثبچف تب یلت

 (  ّ هیخبئیل۲۱ۺ۰ُبیی ُوبًٌذ ثْسیظ اثشاهْیچ ّ ثشصّفغکی )صادٍ هغکْ   ثب چِشٍ

خْدّسفغکی هیلیبسدس سّط ّ صبحت ؽشکت ًفتی یْکبط کَ اص عْی ّالدیویش پْتیي هتِن ثَ 

، صًذاًی گْالک عیجشی تب آخش صًذاًی اثذ کَ ثب لفظ ثَ دادگبٍ آّسدٍ هی ؽْد ) پْل ؽْی

گیشد.  علطَ هی  ػوش(، دس دّسٍ یلتغیي، ثب تکیَ ثش کلیغبی استْدّکظ سّم همذط عْم،

ًؾیٌٌذ.   ، ثَ ثبصعبصی هی (۰۸ۺ۰ُب، ُوبًٌذ تضاس سّهبًف آخش ّ کؾیؼ ساعپْتیي ) الیگبسػ

ی   تحبلَثب سفشم اع ۹۱ۺ۰، ُوضهبى دس دَُ آبراهْیچ، ُوشاٍ ثب ُن لطبسػ برزّفسکی

ثشای ًخغیتي ثبس  ۸ۺۺ۰گْسثبچف، ثَ ثبصاس عْدا گشی پشّعتبسیکب آهذٍ ثْد. دس عبل 

ًفش اص  ۰۸(، ۴۱۱۸ُبی سّط دس لیغت هیلیبسدسُبی جِبى دس آهذًذ. ؽؼ عبل ثؼذ ) الیگبسػ

ُبی سّط دس ؽوبس ثضسگتشیي هیلیبسدسُبی جِبى ثْدًذ. سّعیَ دس جبیگبٍ چِبسم  الیگبسػ

دس سدیف  هیلیبسد دالس،  ۴۲ّالدیویش لیغیي ثب  بسدسُبی جِبى اػالم ؽذ.کؾْسُبی هیلی

 4.داس جِبى دس آهذ چِبسدهیي عشهبیَ 
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ثب   ی ًیوَ آعیبیی، ثب التصبد ّ صٌؼت دفْسهَ ّ ػمت هبًذٍ، عشهبیَ داساى دس سّعیَ 

سّی ثبصاس سّعیَ سا ثَ   ُبی دّ ًین لبسٍ عشؽبستشیي هخبصى ًفت ّ گبص ّ طالی جِبى، دسّاصٍ

هبلی گؾْدًذ  تب  دس ثشاثش، ساًت ّ لوبس هبلی، ثَ عْدا ثغتبًٌذ. سّعیَ،   التصبد آصاد ّ عشهبیَ

کٌذ ّ ًفت گبص ّ طال ّ هْؽک  ی اسّپب سا ًوبیٌذگی هی ی ًفت،  ًیجشیَ ُوبًٌذ ایشاى، ثب تک پبیَ

َ عالح  ّ گبص ّ ًفت ّ فشّؽذ. ًضدیک ثَ چِبسصذ هیلیبسد دالس دس آهذ، جض ثشپبی ّ اّساًین هی

طال، ّ تشافیک صًبى، تب ؽوبس هیلیًْی دس ثبصاسُبی جِبى، ّ ًَ صٌؼتی دس خْس تْلیذ ّ ػشضَ کَ 

 یبثذ.  پبعخگْی تبتبسعتبى ُن ًیغت ّ دس افغبًغتبى ُن ثبصاسی ًوی

ط داس هیلیبسدس دس سا عشهبیَ ۴۸ثشآّسدی آهبسی اص عْی هجلَ فْسثظ، دس سّعیَ کًٌْی،  ثٌب ثَ

دسصذ تْلیذ سا دس اختیبس داسد. دس ۴۱ُب،  تٌِب  دسصذ ّ دّلت یب ُوبى الیگبسػ ۸۱الیگبسػ سّط، 

ُب سّییذٍ   ی  هٌبعجی ثشای سؽذ هیلیبسدسُبی هبفیبیی اعت کَ ّحیذ یْعف چٌیي صهیٌَ

 ؽًْذ. هی

ثَ لذست هی   سّعیَدس  لْک اّیلؽشکت ًفتی  هذیش ػبهلّ صبحت ّ  تبجشّاگیت آلکپشّف، 

، ثب سّعیَ، ثَ ػٌْاى ُؾتویي فشد ثشّتوٌذ هجلَ فْسثظثٌذی  سعذ تب ثٌب ثَ اػالم ستجَ

فِشعت ثشّتوٌذتشیي افشاد اکٌْى دس  هیلیبسد دالس ؽٌبختَ ؽْد. ّی ُن  ۺ،۰۸ای ثشاثش ثب  عشهبیَ

  5سا داسا اعت. ۱۱، ستجَ جِبى

سا صبحت هی ؽْد، ثب اّتّْاص، ثضسگتشیي کبستل  لْگّْازس صهبى یلتغیي، ؽشکت ثشصّفغکی د

ی هبلی ّ التصبدی ػظیوی سا صبحت  خْدسّعبصی سّعیَ ّاسد داد ّ عتذ هی گشدد ّ ؽجکَ

ُوبى کغی کَ ّالدیویش پْتیي سا ثَ یلتغیي ؽٌبعبًذ، هؾبّس هبلی  گشدیذ. ثشصّفغکی، 

هبلک  ،، سّهي آثشاهّْیچی ؽذ ّ ثب ایي پیًْذ تْاًغت ثَ ُوشاٍخبًْادگی یلغتیي ّ تبًیب دختش ّ

ُبی  ای دس سّعیَ ّ ثبًک ی هبلی گغتشدٍ ؽجکَ کًٌْی ثبؽگبٍ چلغی  دس اًگلغتبى،
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ی ؽشکت هغبفشثشی ُْایی ایشفلْت ّ  خشیذ عِبم ػوذٍ  تجبست، داللی،  ؽْیی، پْل  عْئیظ،

یبثی الیگبسؽی هبفیبیی  چٌگ گیشد. دس پی لذستًفت سّعیَ  ّ ؽجکَ تلْیضیًْی اّ آس تی سا دس 

ثَ  ثؼذ، ثشصفغکی، هغلْة ثبًذ پْتیي ؽذ ّ ثَ پبسیظ ّ عپظ ثَ  ۴۱۱۱دّم اص عبل 

دس اًگغلتبى ثَ ثضسگتشیي جٌجبل هبلی حمْلی  اًگلغتبى پٌبٍ هی ثشد. سلبثت هبلی ثب اثشاهْیچ، 

ًجبم ایي پذس خْاًذٍ، جغذی ثْد داساى، تب آًجب فشاسفت کَ ّی اص ّسؽکغتَ ّ عشا عشهبیَ

اػ   دس خب۴۱۰۴ًَهبسط   ۴۸ای دس لٌذى. جغذ ثشصّفغکی سا دسسّص  آّیختَ  ثش عمفی دس خبًَ

ُبی دّساى ّی، یب ثبیذ حزف یب ثب دّلت پْتیي ُوغْ  یبفتٌذ. ثب لذست یبثی پْتیي، الیگبسػ

 ؽذًذ. هی

پشّژکتْسُب ّ تلؤلؤ طالیی دسُبی  ُوبًٌذ تضاس ایْاى هخْف، صیش ًْس ۴۱۰۴پْتیي دس عبل  

کشهلیي، دس هیبى کشیذّسُب ّ صف کبسگضاساًی کَ ثَ تحمیش، ًظبسٍ گش حمبست خْیؼ ّ تضاس 

 داؽت دعت ثَ عیٌَ ثْدًذ. هخْفی کَ  ثَ عْی اؽغبل اّساعیب گبم ثش هی

 

ب ّ اعپبًیب، تش )ثَ جض صٌؼت جٌگ افضاسی ّ فضب( اص حتی ایتبلی  سّعیَ ثب تْلیذ ّ صٌؼتی ًبتْاى

ُبی ثشآهذٍ اص صبدسات ًفت ّ گبص ّ طال، دس هیبى چِبس کؾْس  ثب ثشخْسداسی اص ًمذیٌَ

یک عْم اسصػ  گزاؽت.  ی هبفیبی هبلی جذیذی سا ثَ ًوبیؼ هی هیلیبسدسُبی جِبى، علطَ

آًبى ثغتَ ثَ جبیگبٍ خْیؼ دس ُشم لذست  عشهبیَ هبلی سّعیَ ثَ الیگبسػ ػشضَ ؽذ.

ُبی هبلی ّ التصبدی اًحصبسی دس دعت دّلت   َ چٌگ گشفتي عشچؾوَثب ث عیبعی،

پیؾیي، ثب پشاخت چٌذصذ هیلیْى، هبلکیت هٌبثؼی سا ثَ ًبم « عْعیبلیغتی»داسی   عشهبیَ

ای هٌتمذیي، سّصًبهَ   ُبی صًجیشٍ خْد کشدًذ کَ دس آهذُبی هیلیبسدُب دالسی پبسّ هی کٌٌذ..  لتل

سادیْآکتیْ ّ گلْلَ ّ...  ی هبلی ثَ ؽیٍْ سّعی،  اسعٌیک،  هْاد هذاسى، سلجب عیبعت  ًگبساى،

ُبیی اص  ُب ّ ثشصًفغکی ُب ًوًَْ هیخبییل خْدّسّفغکی ُب ثْد. عشًْؽت  صثبى الیگبسػ

 داساى دس سّعیَ ًْتضاسی کًٌْی اعت. عتیض هبفیبیی عشهبیَ

 



 

 هیخبئیل خْدّسفغکی

 

 پْتیي

، هبهْس ک گ ة ؽذ ّ دس دّساى گْسثبچف، ک.گ.ة ۸۸ۺ۰پْتیي دس دّساى آًذسّپف دس عبل 

آلوبى ؽشلی تب فشّسیختي دیْاس دس ثشلي ؽشلی هبهْسیت داد.  درسذىپْتیي، ّی سا ثَ ؽِش 

دعتیبس ؽِشداسی عٌت پتشصثْسگ ؽذ ّ ثب سفتي گْسثبچف، ثَ یلتغیي پیْعت.  ۱ۺۺ۰تبثغتبى 

لَ ثیل کلیٌتْى سئیظ جوِْس ّلت تحمیش یلتغیي، دلمکی کَ ثَ جبی تضاس ًؾغتَ ثْد، ثَ ّعی

 تحمیش سّح تضاسیغن عشؽتَ ؽذٍ دس رٌُیت سّط ثْد.   ایبالت هتحذٍ آهشیکب،

 

 

ُبی ثْیٌبک خْى ّ ّدکب ّ   هغیحیت استْدّکظ ّ سّم  عْم،  ایْاى هخْف دیگشی سا دس دخوَ

 کشد.  ُبی ًفتی، جغتجْ هی چشثی خْک ّ یلتغیي، دس کلیغبُبی ػٌکجْتی ثب فبًْط



ثب اعت کَ  ایْاى هخْفی ، پٌذاسًذ دس خْیؼ هیپْتیي کَ حلْل پتش کجیش سا   ّالدیویش

کٌذ تب  ی هتحذ ّ الوبسی تجذیل هیُب ی یلتغیي سا ثَ فذساعیْى فشّپبؽیذٍلطبساى خْیؼ،  ُن

پْتیي تْاًغتَ اعت پبسٍ پبسٍ ُبی ثشپب عبصد. اّراسیب ًْتضاسیغن سّط سا ایي ثبس صیش ًبم 

ُبی سّعیَ عبثك، ثَ تِذیذ ّ کْدتب ّ تشّس  ٍ ثشَُ یلتغیي سا ثَ ُن ثیبّسد. ثب فذساتیْفشّپبؽیذ

ُبیی کَ دس هحْس اّساعیب لشاس هی دٌُذ، ثلْک  ّ گبص ّ ًفت، ُوضهبى دس کٌبس ایشاى ّ عشصهیي

داسی ثَ ُن پیًْذ دُذ. هحْس ایشاى، سّعیَ، ّ  ُب ّ سلجبی عشهبیَ دیگشی سا دس ثشاثش دیگش لطت

 هللا سا ثبیذ اص ایي هٌظش اسصیبثی کشد.  حضة عْسیَ،

 

 «لیبکٌطت»
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