
هجاّذييِ هسؼَد رجَي 

! ٍ لزض الحَسٌِ ي اٍ اس ضَرٍي
 

 

ثسيبري ايي رٍسّب در ضگفتي ضذًذ كِ هسعَد رجَي ٍارد چٌيي هعبهلِ اي ًٌگيي ثب ٍارثبى هُجزيبى كَدتبي ثيست 

 چٌيي كسبًي الجتِ يب خبعزُ اي ثس كَتبُ دارًذ يب ايي كِ ّوچَى ثزخي هُزجَح هي داًٌذ داًستِ. ٍ ّطتن هزداد ضذ

ّبي خجبلت آٍر هزثَط ثِ دستگبُ رجَي را در ايي سبل ّب ثيبد ًيبٍرًذ، ًِ فمظ سيبست ّبي ضذ ايزاًيِ ّوكبري 

علٌي اٍ ثب صذام را كِ صَذ دام ثزاي فزصت علجبىِ اپَسيسيَى ايزاى چيذ تب آًبى را ثِ اثشار تجبٍس آسهٌذاًِ ي خَد 

ختِ ضذُ ي دستگبُ رّجزي هجبّذيي را كِ دست ثِ حجس، ثِ هيْي هب تجذيل سبسد، ثل ّوچٌيي جٌبيت ّبي ضٌب

حميمت ّبيي كِ عذُ اي اس كسبًي كِ  --ضكٌجِ ٍ حتي لتل اعضبي ًبراضي خَد در اردٍگبُ ّبي عزاق سدُ است 

پس چِ خَة ثَد كِ افزادي كِ ًبهِ ثِ هسئٍَالىِ حكَهتيِ . تَاًستِ اًذ جبى سبلن ثِ در ثَزًذ ثبس گفتِ اًذ

جبٍس ثِ عزاق ًَضتٌذ،  تٌْب ثِ كَفي عٌبى ثسٌذُ هي كزدًذ ٍ در ضوي اس كويسيَى حمَق ثطز سبسهبى كطَرّبي هت

ثيزٍى ثكطذ ٍ ثِ ( يكي سبلظ ٍ ديگزي حبكن)هلل هي خَاستٌذ كِ اعضبي هجبّذيي را اس چٌگ آى دٍ صذدام 

ٍي، را ثِ دادگبُ جٌبيت عليِ هحل اهٌي هٌتمل كٌذ، ٍ ًيش رّجزاى هسئٍَل هجبّذيي، ٍ در راس آًبى هسعَد رج

در چٌيي صَرتي، دّبى ثسيبري را هي ثستٌذ  . ثطزيت تحَيل دّذ

جٌبيبت ٍ خيبًت ّبي رّجزاى هجبّذيي، كِ در آغبس ٍرٍد ثِ ارٍپب ًصبيح دلسَساًِ را ثزاي پزّيش اس سيبست ّبيي 

ًظبهي ٍ حتي چبح علٌي ًمطِ ّبي ًظبهي  ايٌبى ثب تبهيي اعالعبت. ثب عَالت ًٌگيي ٍ سيبى ثبر ًپذيزفتٌذ، كن ًيست

ايٌبى ّوچٌيي ثب دستِ راست تزيي عٌبصز ارٍپبيي . ايزاى كبرِ صذام در گستزشِ تجبٍسش ثِ ايزاى را تسْيل كزدًذ

ايٌبى توبس ّبي . ٍ آهزيكبيي توبس ًشديك ثزلزار كزدًذ تب هگز خَد را اس عزيك ايطبى در ايزاى ثِ لذرت ثزسبًٌذ

اهزي كِ در ضوي ديگز )تجبعي تزيي جٌبح حشة جوَْري خَاُ آهزيكب تب ّن اكٌَى حفظ كزدُ اًذ خَد را ثب ار

!(. ثبر ًطبى هي دّذ كِ ايي جٌبح حبكن در آهزيكب تب ثِ چِ حذ ثِ آسادي ٍ دهكزاسي پبيجٌذ است

ت در آىِ ٍاحذ در چٌذ اگز ايي حمبيك را ّوگبى هي داًٌذ، هتبسفبًِ كوتز كسبًي أگبُ اًذ كِ هسعَد رجَي لبدر اس

ثزخي اسٌبد جذيذ ًطبى هي دٌّذ كِ رجَي ٍ دستيبراًص ثِ جسبرتِ جبُ علجي ٍ خيبًت خَيص . ثستز ثخَاثذ

.  اثعبد ثيسبثمِ ّن دادُ اًذ، ٍ در هبكيبٍليسن دست كبهجخص ٍ كيبًَري را ّن اس پطت ثستِ اًذ

اييل گَرثبچف دثيز اٍل حشة كوًَيست ضَرٍي هسعَد رجَي ًبهِ ي تولك آهيشي ثِ هيخ 1985دسبهجز  26در 

ًَضت ٍ سيستن در حبل فزٍپبضي ضَرٍي را چٌبى هذاٌِّ ي كزد كِ حشة تَدُ ّن، كِ ثِ دست ضَرٍي ّب ثِ 

. لزائت ايي ًبهِ حتي تَدُ اي ّب را در ضگفتي هي كٌذ. ٍجَد آهذُ ثَد، عي پٌجبُ سبل عوزش ّزگش اًجبم ًذاد

ثِ كويتِ ( 1986ّفتن صاًَيِ )عي ًبهِ أي دُ رٍس ثعذ « فزّبد الُفت»ثزاي ايي كِ ٍَردست اٍ ايي ًبهِ همذهِ اي ثَد  

تزاي « ٍام»تماضاي سيصذ هيليَى دالر : ي هزكشي حشة كوًَيست ضَرٍي تمبضبي ثيسبثمِ اي را هغزح كٌذ

يي ٍ الَفت در ّن عَكسِ ايي سٌذ ٍ هتي هبضيي ضذُ ي ًبهِ ّبي رجَي! )تاهيي ٍسايل تِ لذرت رسيذى رجَي

. تبرًوب ثِ چبح رسيذُ اًذ



 فزّاد اُلفتي  هتي ًاهِ
 

 

 تماضاي ٍام

 

كويتِء هزكشي حشب كوًَيست اتحاد ضَرٍي، 

رفماي ػشيش، 

: هحتزها

ساسهاى هجاّذيي خلك ايزاى كِ يك هثارسُ ي اًمالتي ٍ سزاسزي تزاي سزًگًَي رصين ارتجاػي ٍ 

، در گيز ٍ دار [ّوزاُ ًام ي رجَي]را رّثزي هي كٌذ، ٍ تز عثك اسٌاد ارائِ ضذُ  لزٍى ٍسغايي خويٌي

يك ًثزد توام ػيار ًظاهي ٍ سياسي ٍ اجتواػي ٍ تثليغاتي تا رصين هزتَط است، تزاي ًيل تِ ايي ّذف 

اًِ ي هزدهي را در خَد، كِ ًْايتا ساسهاًذّي ليام هسلح[ ضذ آهزيكايي؟]اًمالتي ٍ ضذ اهپزياليستي 

هيليَى دالر، كِ ارسياتي كويتِ ي هزكشي [ سيصذ] 300چطن اًذاس دارد، در هجوَع تِ هثلغي در حذٍد 

تذيْي است كِ تخص اػظن ًياسّاي هالي ساسهاى ها اس عزيك كوك ّا ٍ هٌاتغ . آى است، ًيار دارد

[    كذا]ها تخاعز كوثَدّا اس رفماي ا. هزدهي هجاّذيي در داخل ٍ هصادرُ اس رصين خويٌي تاهيي هي ضَد

كويتِ ي هزكشي حشب كوًَيست اتحاد ضَرٍي تماضا هي كٌين ّز هيشاى اس هثلغ فَق را كِ هيسز تاضذ  

تِ ساسهاى هجاّذيي خلك ايزاى ٍام تذٌّذ، كِ عثؼا تاثيز جذي ٍ فزاهَش ًاپذيز خَد ( حتي يك سَم)

ضاياى تذكز هي داًين كِ چَى ًياس . ى خَاّذ داضترا در پيطثزد هثارسُ ي اًمالتي سزاسزي ايزا

هثارساتي ها تِ هثلغ فَق جذي است ٍ در تزًاهِ ريشي ّاي استزاتضيكي ٍ تاكتيكي ساسهاى در سال 

ساسهاى . اّويت تؼييي كٌٌذُ ٍ هثزم دارد،  ٍ لذا خَاّاى تصَية ّزچِ سزيؼتز آى ّستين 1986

گزدد كِ در ّز ضزايغي كِ در آيٌذُ پيص تيايذ، ٍام هشتَر  هجاّذيي خلك ايزاى تذيي ٍسيلِ هتؼْذ هي

تا تمسيظ تاديِ كٌذ ( ٍلَ اس هحل كوك ّاي هزدهي خَد)تِ تؼذ  1988را اس سال 

تا تطكز 

فزّاد الفت، ػضَ دفتز سياسي ٍ ًوايٌذُ ء ساسهاى هجاّذيي خلك ايزاى  

. 1986صاًَيِ  7[ اهضا]

 (.89/15/24: ت اتحاد ضَرٍي، ضوارُ ي پزًٍذُهٌثغ ّز دٍ ًام تايگاًي حشب كوًَيس)

 

* 

ايي دٍ سٌذ آضكبر هي كٌٌذ كِ هسعَد رجَي ثزاي كست لذرت ّز دَري را هي كَفت ٍ ًٌگ ًذاضت كِ ًِ فمظ 

چٌيي كسي، كِ الجتِ در تحَيل . اس كيبًَري سجمت ثگيزد، كِ حتي ثب هزجعتزيي هحبفل آهزيكب در توبس دايوي ثبضذ

در سهبى جٌگ ثِ عزاق داٍعلت ثَد، ٍ اعضبي ٍفبدار، اهب ًبخزسٌذ، سبسهبى خَد را ساًذاًي، اعالعبت ًظبهي 

ضكٌجِ، ٍ همتَل هي كزد، هعلَم ًيست در ٍضع ًب ٌّجبر كًٌَي ٍالعب ثِ چِ تفبّوي ثب ارثبثبى جذيذ جْبى رسيذُ 

ٍ ثزاي هجبرسُ ثب آًبى علت  كِ رجَي اس دستطبى ثِ گَرثبچف ضكبيت ثزد --هسلوب ايي اهپزيبليست ّب . است



اسٍ، ٍ ّن اس پسز هزدي كِ سبٍاكص ّشاراى ًفز را يب ثِ لتل رسبًذ يب، ضكٌجِ هي كزد، اس  --لزض الحسٌِ كزد 

جولِ رجَي را، ثزاي تجبٍس هجذد  ثِ هيْي ثالديذُ ي هب استفبدُ ي السم را خَاّذ كزد، ٍ ثِ التضبي هٌبفعص آًبى 

.  پسزش هُچبلِ ثِ دٍر خَاٌّذ افكٌذ را ًيش ّوبًٌذ رضب خبى ٍ

ايي ّوِ ثِ هب هي آهَسد كِ خيبًت يك رًگ، يك چْزُ، ٍ يك ايذئَلَصي ًذارد، ٍ خبئٌيي اس ّز رًگي كِ ثبضٌذ 

هي تَاًٌذ ثب ّوذست ضذى ثزاي كست لذرت ثِ كوك ارثبة هٌبفع هزدم را ثِ ثبد دٌّذ ٍ سزًَضت هولكت را 

ّب اتحبد آگبّبًِ، َّضوٌذاًِ ٍ در عيي حبل فزٍتٌبًِ ي عٌبصز ٍ ًيزٍّبي تزليخَاُ تي. دچبر هخبعزُ اي جذي كٌٌذ

ايزاى در درٍى ٍ ثزٍى كطَر است كِ هي تَاًذ، ضوي ًمذ ثِ خغبّبي گذضتِ ي خَيص، اهكبى تحمك ثزًبهِ اي 

ثزاًذاس ٍ فبجعِ ثزاي استمزار يك جوَْري عُزفي ٍ دهكزاتيك را فزاّن آٍرد ٍ سذ راُ پيطزفت سيبست خبًوبى 

گًَِ ي ارثبثبى جذيذ جْبى در ايزاى ضَد، چِ ايٌبى در صذد اًذ ثب اعغبي لزض الحسٌِ ّبي پيطٌْبدي -آهيش عزاق

سٌبتَر ّبي دست راستي آهزيكب ثِ هسعَد رجَي، ثب آى سبثمِ ي ًٌگيي، ٍ ثِ رضب پْلَي، كِ ثِ دست الثي 

. اضغبل ًظبهي هيْي هب را تسْيل كٌٌذ صْيًَيست ّب در آهزيكب چزخبًذُ هي ضَد، سيبستِ

 

( سًذ)خسزٍ ضبكزي 

 2003هبُ هِ  8پبريس 


