جٌبص داًطجْئی ّضرّرت درُن ضکستي تِاجن رژین بَ هحیظ ُای آهْزضی!
حکْهت اطالهی درآؿبسطبل تحصیلی خذیذ ّثباطتلبدٍ اسكصل تؼطیل داًؼگبٍ ُب ّهذارص غزذ تِبخوی تبسٍ ای را ثبُذف اطالهی
کزدى هحیػ ُبی آهْسػی ّدرّاهغ هٌؼلل کزدى خٌجغ داًؼدْئی ّخْاًبى تذارک دیذٍ اطت.الجتَ ایي "اًوالة ظذكزٌُگی" تبسٍ
ّیژگی ُبی خْد را داػتَ ّدراًطجبم ثب هزحلَ گٌذیذگی حکْهت اطالهی ثزای ًدبت خْد اسخطزكزّپبػی صْرت هی گیزد.
حکْهت اطالهی اسُوبى ثذّپیذایغ خْدثیؼتزیي حظبطیت را ثَ حْسٍ ُبی كزٌُگی ّکٌتزل ّ ثبسپزّی ًظل ُبی خذیذ داػتَ ّهٌتِبی
طؼی خْد را ثکبرگزكتَ اطت.ثبایي ُوًَ،لض اهذام ثَ غزحی خذیذ ّ تذارک چٌیي تِبخوی ثیبًگزچٌذیي ًکتَ اطت:
الفً-خظت آًکَ درّظؼیت کًٌْی ثخغ ػوذٍ ای اس خبهؼَ ثْیژٍ ثخغ خْاى ّداًؼگبُی ّداًغ آهْسی ،خبرج اسکٌتزل حبکویت ّ
ارسع ُبی رطوی ّایذئْلْژیک آى هزاردارد .رژین ثبهؼعل ؿیزهبثل حل ًظل ػبصی ّػالهوٌذ ثَ ارسع ُبی دیگز هْاخَ ػذٍ
اطت .چٌیي گظظتی دّدهبى ُزًظبهی را هْرد تِذیذ هزاردادٍ ّ چزخَ ثبستْلیذ آى را ثَ خطزهی اًذاسد .ثذیِی اطت کَ ُیچ حکْهتی
ثذّى داػتي چبپبی هحکن درًظل خْاى ّ آیٌذٍ طبس،چؼن اًذاس رّػٌی ثزای ثوبء خْد ًخْاُذ داػت.ثبتعؼیق دیْارُبی دّلت-هلت ُب
درػصزخِبًی ػذى ّكزایٌذ ػکل گیزی كزٌُگ ّارسع ُبی خِبى ػوْل ّػِزًّذی خِبًی،ایي گًَْ دػْاری ُب ثزای حکْهت ُبی
ثظتَ ّایذئْلْژیک ثیغ اسپیغ حبدتزهی ػْد.ثٌبثزایي هظألَ ظذاًوالة كزٌُگی ثبطْدای حل چٌیي گظظتی ،ثزای رژین هظألَ ثْد
ًّجْداطت.
بً-ؼبًذٌُذٍ ػکظت تالػِبی ثی ّهلَ اًوالة ظذكزٌُگی گذػتَ ّتالع ُبی ثیغ اسطَ دَُ درتثجیت ارسػِب ّاطتبًذارُبی هْرد
ًظزخْد

ثبُوَ هذرهذرتی ّتوزکش اُزم ُبی كزٌُگی ّتجلیـبتی ّاهتصبدی دردطتبى خْد اطت.اسُویي رّ ثب احظبص

خطزرّساكشّى،ثزآى ػذٍ اطت درتِبخوی تبسٍ ثزای ثبصطالذ ثبسپزّری ًظلی تبسٍ ّ طزثلزهبى اسًوطَ صلزػزّع کٌذ.
ج -اسّیژگی ُبی ظذاًوالة كزٌُگی خذیذگظتزٍ اثؼبد اختوبػی آى درهوبیظَ ثب تدزثَ گذػتَ اطت .اگزظذاًوالة كزٌُگی طبلِبی
ًخظت حیبت رژین اطبطب پبکظبسی ّتصزف كعبُب ّهحیػ ُبی داًؼگبُی ّتدذیذ طبسهبًذُی آى را درهذًظزداػت،اهب اکٌْى ثب
گظتزع ًبرظبیتی ّخطزًبكزهبًی ػوْهی ثَ کل خبهؼَُ ،ذف ثظی كزاتزاستصزف هدذد كعبی داًؼگبٍ ُب ثْدٍ ّ ثبسپزّری
اطالهی ثْیژٍ ًظل خْاى را ًؼبًَ گزكتَ اطت.
د -كوذاى خبیگشیي اثجبتی ّطتزًّی کبهل درتْلیذهوْلَ ای ثٌبم ػلْم اطالهی-اسخولَ ثزای ػلْم اًظبًی کَ ثیؼتزیي حظبطیت رژین را
ثزاًگیختَ اطت -اسدیگزّیژگی ُبی تِبخن ظذكزٌُگی خذیذ رژین اطت.اسُویي رّثدبی تکیَ ثزػٌبصزؿیزهبثل اػتوبد تبکًٌْی
درپیؼجزدآى،ثب دخیل ثظتي ثَ طبسّکبرُب ّآهْسٍ ُبی ػِذ کِي ،ایوبى ّتولیذ ّاًویبد ّاثطبل ًبپذیزی ثدبی تدزثَ ّ خزداًتوبدی  ،ثیغ
اسپیغ پبی حْسٍ ُب،غالة ّػٌبصزهتحدز ّرطْثبت کِي ارتدبػی را ثَ هیبى هی کؼذ.تزکیت ثذتزیي ػٌبصزکِي ثب ًظبم طزهبیَ
داری ًَ كوػ ثزػک ٌٌذگی ًّبثٌِگبهی رژین هی اكشایذ،ثلکَ چٌیي رّیکزدی ثدش ُذف اصلی خْد یؼٌی طزکْة كزٌُگی
ّطیبطی،اطبطب كبهذ خٌجَ ایدبثی ثْدٍ ّاس خصلت تخزیجی ثزخْرداراطت.
ٍ -اسطْی دیگز گظتزع داهٌَ طزکْة،ثَ هؼٌی گظتزع داهٌَ ًبرظبیتی ّهوبّهت ًیشُظت.دّػبهل ًذاػتي ثذیل ّگظتزع ّطؼت
اختوبػی طزکْة درکٌبرتؼذیذ تعبدُبی درًّی رژین  ،ثظتزّسهیٌَ ُبی هظبػذی را ثزای ػکل گیزی یک هوبّهت گظتزدٍ ّ درُن
ػکظتي تِبخن رژین كزاُن هی کٌذ.
ّ-تِبخن رژینُ،ن چٌیي ًؼبًذٌُذٍ آًظت کَ هٌتظزػکل گیزی خٌجغ اػتزاظی ًوی هبًذ ّ ثلکَ ثب ایي تصْرکَ ثِتزیي دكبع حولَ
اطت ،ایي خْد رژین اطت کَ ثباطتلبدٍ اسكعبی طزکْة ّاكت هوبّهت ثبُذف پیؼگیزی اسخیشع هدذد ّاختٌبة اسؿبكلگیزػذى دطت
ثبهذاهبت پیؼذطتبًَ هی سًذ.چٌیي تبکتیکی ثیغ اسآًکَ حبکی اساػتوبد ثَ ًلض رژین ًّؼبًی اس تْاًبئی ّی ثبػذ،ثبستبة دٌُذٍ ًگزاًی
اع اس خیشع ُبی هدذد ّ توزدًّبكزهبًی هزدم-ثْیژٍ داًؼدْیبى ّخْاًبى -اطت .رژین ثَ هوتعبی هبُیت ایذئْلْژیکی ّتوبهیت
خْاُبًَ اع ُّن چٌیي ًگزاى اساهتذار سّال یبثٌذٍ اعً ،وی تْاًذ دّكبکتْی ّظؼیت دّگبًَ کًٌْی را کَ درآى حبکویت ّهزدم ثیزّى
اسارسػِبی هْردًظزًظبم ( ّلْ كؼال كزّركتَ درالک خْد) را تحول کٌذ.دّراى تبکًٌْی ّظؼیت هٌبسػَ ُّوشیظتی ثَ پبیبى

خْدرطیذٍ اطت .خبهؼَ ثبداػتي چٌیي حکْهتی هحکْم اطت کَ یب کبهال لَ ّلْردٍ ػْد ُّیچ ًؼبًَ ای اسًجط سًذگی ّتکبپْثزای
تحون ًیبسُبیغ ثزّسًذُذ ّیب آًکَ ثَ هوبثلَ هطؼی ثب دّلت ّغجوَ طیبطی هٌحػ ّگٌذیذٍ ػذٍ ّهتؼزض ّهتدبّس ثزخیشد.ثزای خبهؼَ
تؼییي تکلیق ثب حبکویت ّهٌبطجبت گٌذیذٍ کًٌْی ًیش هظألَ هبًذى ًّوبًذى اطت.
خْابِای تازٍ!
رژین ثزای طبل خذیذ تحصیلی چَ خْاثی دیذٍ اطت؟.كزهبى كبسخذیذ حولَ را ػخص خبهٌَ ای صبدرکزدٍ اطت ثزای اطالهی کزدى
هحیػ ُبی داًؼگبُی ّآهْسػی ،ثب اهیذ ثَ رّسی کَ دٍ هیلیْى حبكع هزآى درکؼْرّخْد داػتَ ثبػذ! هدلض خجزگبى رُجزی
ًیشدرثیبًیَ خْد خْاُبى اخزای هبغغ آى ػذٍ اطت.ػوبری اسهزاخغ هن ّاهبم خوؼَ ُب ًیشدرخطجَ ُب ّکالص ُبی درص خْدهذام
ثزپیؼجزدآى ُب تأکیذ هی کٌٌذ.هؼکل اسآًدب ثزهی خیشد ،رژیوی کَ درکل پزّژٍ خْد-اطالهی کزدى خبهؼَ-ػکظت خْردٍ اطت
ٌُْسثزطزپبی خْد هبًذٍ ّطْدای اًوالة ظذكزٌُگی هخزثتزی را درطزهی پزّراًذ:
هِوتریي ػٌاغر "اًقالب ضذفرٌُگی" ّ اسالهی کردى هحیظ ُای آهْزضی ػبارتٌذاز:
خذاطبسی خٌظیتی(درتلکیک كعبُبی آهْسػی اػن اسکالص ُب ّاسهبیؼگبٍ ُب ّهظیزُبی تزدد ّكعبُبی تلزیحی ّ ...تلکیک
ّاحذُبی داًؼگبُی ثَ هزداًَ ّسًبًَ کَ الجتَ اکثزا ثب هحزّم کزدى ّتجؼیط ثزای دختزاى داًؼدْ ُوزاٍ اطت،ایدبد داًؼگبٍ ُبی
دختزاًَ درُزاطتبى ، )...اطالهی کزدى ػلْم داًؼگبُی ثْیژٍ ػلْم اختوبػی(کَ اسغزین حذف یب تـییزطزكصل ُب ّگٌدبًذى یبّ ٍ
ُبی حْسّی ّاطالهی ثدبی آًِب،ثزهزاری پیًْذ تٌگبتٌگ ثیي حْسٍ ُبی ػلویَ ّداًؼگبٍ ُب ثَ هؼٌبی حعْركؼبل تزاّلی دردّهی
اسغزین ثبسکزدى " ػؼجبت حْسٍ " درداًؼگبٍ ُب ّدائزکزدى آهْسع ُبی ّیژٍ غلجگی(چٌیي کالص ُبئی اسخولَ در داًؼگبٍ
اهیزکجیزتؼکیل ػذٍ اطت) اطتخذام چِبرُشاررّحبًی ثَ ػٌْاى اطتبد ّػعْ ُئیت ُبی ػلوی .خبهٌَ ای حعْررّحبًیبى درداًؼگبٍ
ُب را یکی اسهظبُزاطالهی ػذى داًظتَ اطت .تصلیَ اطبتیذ ثشػن آًِب الئیک ّؿیزهویذ ثَ آهْسٍ ُبی دیٌی ّخبیگشیٌی آًِب ثب اطبتیذ
"هتؼِذ"ّ ،ثبألخزٍ پبدگبًی کزدى هحیػ ُبی داًؼگبُی اسغزین حعْرُزچَ ثیؼتز ػٌبصز ّ ًِبدُبی ّاثظتَ ثَ ثظیح ّطپبٍ ًِّبد
رُجزی ّّ ،...اػوبل هوزرات اًعجبغی طلت ّطخت ثزای داًؼدْیبى ّاسخولَ ثٌِگبم ّرّد آًِب ثَ داًؼگبٍ ُبّ ،تؼذیذ كؼبرثَ
ػْراُبی صٌلی ّکٌتزل خْاثگبٍ ُب ًّصت دّرثیي درهحْغ ُبی آهْسع ّسیظت داًؼگبُی ّ ثبألخزٍ تِیَ آئیي ًبهَ ّتؼِذگزكتي
اسداًؼدْیبى(اسخولَ ثزای رػبیت ًْع پْػغ) ثَ ٌُگبم اطن ًْیظی.
ُوبًطْرکَ اػبرٍ ػذاسّیژگی ُبی ایي اًوالة ظذكزٌُگی تؼوین آى ثَ حْسٍ ُبی هذارص اطت کَ ػبهل تلکیک خٌظیتی حتی دردّرٍ
ُبی پیغ دثظتبًی(هِذکْدک) ًیش هی ػْد!.تصلیَ هؼلوبى کوتزهتؼِذ ّاطتخذام هؼلوبى ثبصطالذ هتؼِذتز،هؼوبری اسًْع اطالهی
ثزای دثیزطتبى ُبی دختزاًَ تحت ػٌْاى هحزم طبسی هحیػ ُبی هذارص کَ ثب دیْارُبی ثلٌذ ّحیبت هزکشی پٌِبى ػذٍ اسػؼبع دیذ
اسُزطْ هؼخص هی ػْد،هٌغ راًٌذگی طزّیض ُبی حول ًّول هذارص دختزاًَ تْطػ هزداى،ثزگشاری ًوبسخوبػت اخجبری
درهذارص ،تؼکیل کویتَ ُبی ػلبف ّحدبة درهٌبغن آهْسع ّپزّرع ُن سهبى ثب ثبسگؼبئی هذارص ًّصت هزثی ػلبف ّحدبة
ثزای ُزهذرطَ دختزاًَ ،تـییز هْاد درطی ثب ُذف حذف ُزآًچَ کَ رایحَ هذُجی ّارتدبػی اسآى هتصبػذ ًوی ػْد ُّن چٌیي تٌظین
آًِب درخِت هجبرسٍ ثب خٌگ ًزمّ ،ثأالخزٍ آهْسع حلع هزاى ّتؼکیل دٍ ُشارهذرطَ هزآى کَ هزاراطت تؼذادػبى ثَ ُ 05شار
گظتزع پیذاکٌذ .الجتَ ایي ُب درثزگیزًذٍ ُوَ آى ػٌبصزی ًیظتٌذکَ ثزای اطالهی کزدى هحیػ ُبی داًؼگبُی ثَ هـشهبهْت ُبی حبکن
خطْرکزدٍ اطت .آًِب ثبّهبحت کبهل طْدای اُزیوٌبًَ هؼوبری هذارص دختزاًَ را کَ چیشی خشسًذاًی کزدى دختزاى درچِبردیْاری
ُبی ثلٌذًیظت" ،ػبداة طبسی هذارص دختزاًَ" هی ًبهٌذ!.گْئی کَ ثبایي گًَْ ػٌبّیي اثلِبًَ ّ ؿلػ اًذاس خْاٌُذ تْاًظت دیگزاى را
كزیت دٌُذ ّ خْد را اسدكي ػذى درسیزآّارُبی دیْارُبی ثلٌذی کَ ثذّرهزدم ًّظل خْاى ثزهی کؼٌذً ،دبت ثذٌُذ .آًِب ُن چٌیي
ثزای كزیت اكکبرػوْهی تالع دارًذکَ طیبطت ظذكزٌُگی خْد را ُوزاٍ ثب درّؽ ُبی آػکبر ثَ پیغ ثزًذ.چٌبًکَ ّسیزػلْم درثبسی
ثب اللبظ ادػبهی کٌذ کَ هب چیشی ثٌبم تلکیک خٌظیتی ًذارین ّایي ّاژٍ ثَ هب تؼلن ًذارد!ّاطتلبدٍ اسچٌیي ّاژٍ ای ثبسی کزدى درسهیي
دػوي اطت!.ثزاطتی ّهبحتی ثبالتزاسایي کَ هختص طزدهذاراى ًظبم خوِْری اطالهی اطت ،هبثل تصْراطت؟!
پیطرّی ّهالحظات تاکتیکی هربْط بَ آى

درططْرثبال ثزػکٌٌذگی ایي تِبخن ّ ّخْد ثظتزُب ّسهیٌَ ُبی هٌبطت ثزای درُن ػکظتَ ػذى آى ُن چْى كوذاى ثذیل،هْاخَ ػذى
هظتوین ثب توبیالت ّػالئن اًجٍْ ّطیؼی اسخْاًبى (یؼٌی تِبخن هظتوین ثَ سًذگی آًِب)ّ هوبّهت ُبی ثبلوٍْ ای کَ اس ِهجل هْاخَِ ثب
چٌیي پزّژٍ هبكْم ارتدبػی هی تْاًذ ثزخیشد ًّیشتعبدُبئی کَ پیزاهْى چگًْگی پیؼجزدآى درهیبى ثبالئی ُب ّخْد دارد اػبرٍ کزدم.
ّایٌکَ طیبطت اطالهی کزدى هحیػ ُبی آهْسػی ُذكی خشطزکْة ّدرُن ػکظتي هوبّهت خٌجغ داًؼدْیبى ّخْاًبى ًذارد .ثب ایي
ّخْد اگز پتبًظیل اػتزاظی ثبلوٍْ هْخْد ًتْاًذ طبسّکبرُب ّثظتزُبی هٌبطت،طزاطزی ُّن آٌُگ ػذٍ ثزای كؼلیت یبكتي خْد ثیبیذ
ّیب اگزثزّس آى ثَ صْرت پزاکٌذٍ ثبػذً ،خْاُذ تْاًظت ثَ ُذف خْدکَ ُوبًب درُن ػکظتي ایي تِبخن اطت ثزطذ .ثی گوبى ّخْد
سهیٌَ هوبّهت ّثزّسآى ػزغ السم ثزای پیؼزّی تبکتیکی اطت اهب ٌُْسثَ هؼٌبی كؼلیت یبكتي آى ًیظت.اگزخْاًبى ّثطْراخص
داًؼدْیبى ّداًغ آهْساى آهبج هوذم چٌیي تِبخوی ُظتٌذ،تٌِب هوبّهت ّطبسهبى یبثی آى هی تْاًذ پبطخ گْی آى ثبػذ .الجتَ درهْرد
اطالهی کزدى هحیػ ُبی داًؼگبُی ّثْیژٍ آپبرتبیذ خٌظی اسُن اکٌْى هبػبُذ ثزّسًؼبًَ ُبی چٌیي هوبّهتی ُظتین.ثَ ػٌْاى ًوًَْ
داًؼدْیبى داًؼگبٍ هبسًذاراى اػالم کزدٍ اًذ درصْرت اخزای غزذ تلکیک خٌظیتی-اهزی کَ هوبهبت داًؼگبُی آى را اثزاسکزدٍ اًذ-
درکالص ُبی درص حعْرًخْاٌُذ یبكت.آًِب درثیبًیَ خْد گلتَ اًذ کَ "هیخْاُین ثب ػدبػت درثزاثزُدوَ اكکبرارتحبػی ّّاپظگزا
هوبثلَ کزدٍ ّتحزین کالص ُبی درص را درخزیبى ثبسگؼبئی آى ثبػذم حعْرخْد درکالص ُبی درص ّاختوبع درهحْغَ داًؼگبٍ
اػالم دارین" .تأکیذ ثزًوغ ػجکَ ُبی اختوبػی ّارتجبغی ثیي کٌؼگزاى هذًی-طیبطیّ،ظؼیت اهتصبدی ّطیبطی کًٌْی خبهؼَ
ایزاى،تجؼیط هذُجی ّهْهی درداًؼگبٍ ُب.....،اسدیگزًکبت هطزذ ػذٍ دراػالهیَ آًِبطت.داًؼدْیبى داًؼگبٍ كزدّطی هؼِذ ًیشثب
صذُب اهعبء ًظجت ثَ طیبطت تلکیک خٌظیتی اػتزاض کزدٍ اًذ.ثیبًیَ داًؼگبٍ آساد ّراهیي ّیب كزاخْاى اػتزاظی راٍ پیوبئی
درتِزاى(صزكٌظزاسایٌکَ ایي گًَْ تبکتیک ُبی خیبثبًی درػزایػ کًٌْی تبچَ حذ ثبتْاسى ًیزّ هٌطجن ُظت یب ًَ) ّحوبیت ثزخی
تؼکل ُبی دیگزداًؼدْئی اسایي كزاخْاىًّ ،ظبیزچٌیي اػتزاظبتی حبکی اسّخْد پتبًظیل اػتزاظی کوبثیغ ثبللؼل درهیبى داًؼدْیبى
اطتً .بگلتَ ًوبًذکَ طٌتب هبُِبی آؿبسیي داًؼگبٍ ُب درُزطبل هؼوْال ثب ًبآراهی ّاػتزاض ُوزاٍ ثْدٍ اطت،ثْیژٍ چٌیي پذیذٍ ای
درطبل خذیذ ثبتْخَ ثَ تِبخن رژین،كعبی ػوْهی طیبطی ّطبل"اًتخبثبتی" ّكعبی هٌطوَ ًیشؿیزهبثل تصْرًیظت.هِن ثکبرگیزی
ًوؼَ هٌذتز ّطٌدیذٍ تزچٌیي پتبًظیلی ثبثِزٍ گیزی استدبرة گذػتَ ّثب ًگبٍ ّاكن ّطیغ تزثَ اطتوزارحزکت اطت.اهزی کَ هیشاى ثلْؽ
خٌجغ داًؼدْئی ثب آى هحک خْاُذ خْرد.چزا کَ یک تِبخن طزاطزی ّكزاگیزدرهحیػ ُبی داًؼگبُی ّطبیزهؤطظبت آهْسػی را
ثذّى ّاکٌغ ُبی طزاطزی ُّن آٌُگ ػذٍ ّاطتوزارآى ًوی تْاى درُن ػکظت.درتحلیل ًِبئی چٌیي هِوی خشاسغزین ثظیح ُوَ
ًیزُّبئی کَ هْرد هؼبرظَ ایي تِبخن هزاردارًذًبهوکي اطتً .یزُّبئی کَ ثطْرهظتوین درهؼزض چٌیي یْرػی هزاردارًذ خٌجغ
ُبی داًؼدْئی ّداًغ آهْسی (ّاسایي غزین خْاًبى)،هؼلوبى،خٌجغ سًبى ّ ُن چٌیي خبًْادٍ ُبی داًؼدْئی ّداًغ آهْسی ُظتٌذ کَ
گظتزٍ اختوبػی ّطیؼی را تؼکیل هی دٌُذ .ػالٍّ ثزایي ُوبًطْرکَ داًؼدْیبى داًؼگبٍ هبسًذراى ُن ثَ آى اػبرٍ کزدٍ اًذً،وغ ػجکَ
ُبی اختوبػی ّارتجبغی ثزای ایدبد ُن آٌُگی ّارتجبغ دارای اُویت اطت(ثیِْدٍ ًیظت کَ ّسیزاغالػبت ایدبد ػجکَ ُبی اختوبػی
ّهدبس ی درداخل کؼْر را اسهِوتزیي آطیت ُبی خٌگ ًزم درحْسٍ داًغ آهْسی ػٌْاى کزدٍ اطت).درهیبى هؤللَ ُبی اختوبػی كْم
ثی تزدیذ حلوَ ّ ًوغ خٌجغ داًؼدْئی ثبتْخَ ثَ پتبًظیل اػتزاظی ًِلتَ درآى ّهیشاى آگبُی ًّیشاهکبى طزاطزی ػذًغ تؼییي کٌٌذٍ
ّکلیذی اطت.آًچَ کَ هی تْاًذایي پتبًظیل را ػبغل ّثبغل کٌذُوبًب ثظٌذٍ کزدى ثَ کٌغ ُبی هٌلزد ّخذا اسُن ّالخزم ًبُوشهبى ّ
ًبُوبٌُگُ ،ن چٌیي خطزخْسدگی ّ اًذاختي سّدرص هطبرحزکت اس ریل هطبلجبت صٌلی-داًؼدْئی ثَ ریل ُبی دیگز اطت کَ تحت
ػزایػ طزکْة هبدر ثَ ثظیح ّایدبد کٌغ كزاگیزّطزاطزی ًیظت.
کویت داًؼدْئی ثزاطبص آخزیي اغالػبت رطوی اکٌْى ثبلؾ ثز چِبرهیلیْى ّصذُشارًلزاطت کَ ثزاطتی رهن ثشرگ ّخیزٍ کٌٌذٍ
ای هحظْة هی ػْد.اگزدرًظزثگیزین کَ خٌجغ ػظین هَ  86كزاًظَ کَ ارّپب را ثَ لزسٍ اًذاخت ّدارای دطت آّردُبی هِوی ثْد
ّتْاًظت دركزاًظَ دٍ هیلیْى کبرگز را ثَ اػتصبة ّحوبیت اسهطبلجبت خٌجغ ثکؼبًذ درآى هْهغ صذّپٌدبٍ ُشارًلزثْد،آًگبٍ ثَ
اُویت کویت ػظین داًؼدْئی ّ پتبًظیل هْخْد آى درایزاى پی خْاُین ثزدُ.ن اکٌْى چٌذیي هبٍ اطت کَ درػیلی خٌجغ داًؼدْئی ثب
تظبُزات دُِب ُشارًلزی دراتحبد ثب هؼلوبى ّداًغ آهْساى طیبطت اًوجبظی ّظذاختوبػی دّلت درهْرد ثْدخَ آهْسػی را ثَ چبلغ

گزكتَ ّحکْهت را ّادارثَ هذاکزٍ ثبخْد کزدٍ اطت .ثی تزدیذ کؼْرایزاى ػزایػ ّدػْاری ُبی ّیژٍ خْد را دارد ّ تبکتیک ُبی
هتٌبطت ثب خْد را هی غلجذ .اهب حبکویت ّطیبطت ُبی آى ًیشثٌبثَ هدوْػَ دالیل طیبطی ّاهتصبدی ّهٌطوَ ای ّػکبف ُبی درًّی
اع ...ثؼذت ػکٌٌذٍ اطت ّدرایي طًْیشتدزثَ ُبی كزاّاى ّپتبًظیل اػتزاظی ػظیوی ًِلتَ اطت .اگزخٌجغ داًؼدْئی ثتْاًذ
ثزگظظت ُبئی کَ اهکبى اهذام طزاطزی در هزاکشداًؼدْئی را اساّهی گیزد كبئن آیذ ّثتْاًذ حْل هطبلجبت خْد خٌجغ طزاطزی ایدبد
کٌذ ثی ػک خْاُذ تْاًظت ًیزّی ػظیوی را ثزای پیؼزّی ُبی ثؼذی خْد ّثزای حزکت درریل ُبی دیگزآسادکٌذ.درایي راثطَ
گزچَ پیًْذ تٌگبتٌگی ثیي هطبلجبت اخص خٌجغ داًؼدْئی ّ هطبلجبت کالى طیبطی خبهؼَ ّخْد دارد ّثبیي اػتجبرثیي درّى ّثیزّى
داًؼگبٍ دیْارچیٌی ّخْد ًذارد.ثبایي ُوَ ثبیذ تْخَ داػت کَ ػلیزؿن اػجبع كعبی طیبطی ،ثذلیل تْاسى هْای هْخْد ّخْحبکن
طزکْةُّ ،ن چٌیي ثزای آًکَ خٌجغ دچبرطیکل كْراى ّطپض اكت ًبگِبًی ًؼْد ّ ثتْاًذ تبحذهوکي ُن هبدرثَ ثظیح تْدٍ ای ثؼْد
ُّن ثبکٌذکزدى تیؾ طزکْة خؼي اهکبى اطتوزارپیذاکٌذ،هظیزتدذیذ هْا ّػکل گیزی هدذد آى اسثظیح حْل هطبلجبت هؼخص صٌلی-
طیبطی یؼٌی ػکل گیزی خٌجغ ُبی هطبلجبتی-طیبطی هی گذرد.خٌجغ ػوْهی ظذاطتجذادی ثذّى هلصل ثٌذی حْل خٌجغ ُبی
هطبلجبتی ًَ هی تْاًذ ػکل ثگیزد ًّلض تبسٍ کٌذ ًَّ حتی درصْرت خیشع هدذد هی تْاًذ دّام ثیبّرد .ایي هِوتریي ًکتَ تاکتیک
ثزای تدذیذهْای خٌجغ ّتذارک پیؼزّی ُبی ثؼذی درػزایػ کًٌْی ثباطتلبدٍ استدبرة دّطبل گذػتَ اطت.درگبم ًخظت هِن ػکل
گیزی حزکت ُبی گظتزدٍ ُّن آٌُگ اطت.چٌیي حزکبتی ثبتْخَ ثَ اػجبع كعبی طیبطی هی تْاًذ درهظیزتکْیي خْد ثَ هْهغ
ثبهطبلجبت کالى طیبطی گزٍ خْردٍ ّپبی آًِب را ثَ هیبى ثکؼذ.هِن آًظت کَ درػزایػ کًٌْی ریتن ًّْع حزکت هؼطْف ثَ تزهین حلوَ
ُبی گظظت ثبػذ.درایي راثطَ تأکیذ ثزػکل گیزی خٌجغ ُبی هطبلجبتی طزاطزیّ -اسخولَ هحیػ ُبی داًؼدْئی ّطپض حلوَ ُبی
هزتجػ ثب آى -دركعبی کًٌْی ثزای ػکل گیزی ّهْام یک خٌجغ هطبلجبتی-ظذاطتجذادی ًیزّهٌذ ّطزاطزی اُویت اطبطی دارد.
ثبتْخَ ثَ ًکبت هطزذ ػذٍ درثبالثطْرکلی ػکل گیزی ّ تحون یک هوبّهت گظتزدٍ دردرخَ اّل هظتلشم گشیي هطبلجبت
هؼخص،كزاگیزّ دارای پتبًظیل ثظیح کٌٌذگی اطت کَ هجٌب ّػزغ السم ثزای

ثظیح ّاهذام ّکٌغ ُبی هؼتزک را كزاُن هی کٌذ.

ثبتْخَ ثَ اًجبػت هطبلجبت تحون ًیبكتَ ،یبكتي ایٌگًَْ هطبلجبت طْساى اهزدػْاری ًیظت ّ خْػجختبًَ رژین خْد ثب تؼزض ّتدبّس ثَ
حزین داًؼگبٍ ُب ّهؤطظبت آهْسػی ،گشیٌغ ُذف ُب ّػؼبرُب را آطبى کزدٍ اطت .درایي هیبى اهذاهبت ػولی رژین در اػوبل
تلکیک ّاػوبل آپبرتبیذ خٌظی ًظجت ثَ خٌجَ ُبی دیگز اُویت ثظیح کٌٌذگی ثیؼتزی دارد کَ درطْی هوبثل ثبیذ ثتْاًذ ثب ثزاًگیختي
هوبّهت ّاػتزاظبت خوؼی ّطزاطزی تبطزحذ ًبكزهبًی ّثِن سدى ًوؼَ ُبی آى ّتصزف كعبُبی داًؼگبُی پیغ ثزدٍ ػْد ّغزذ
ُبی رژین را ثبػکظت هْاخَ کٌذ.
بٌابرایي حلقَ پیطرّی تاکتیکی چیسی جسگسیي هطالبات سْزاى ّفراگیر،بسیج حْل آى برای ضکل گیری حرکات هطترک ّسراسری
ًیست (ًوًَْ دریاچَ اّرّهیَ ًّیساػتراضات دیگرُویي ّاقؼیت را ًطاى هیذٌُذ).بذیِی است کَ هحْرقرارگرفتي چٌیي ُذفی
هستلسم حضْر ُوَ گرایطِای ضذاستبذادی هْجْد درجٌبص داًطجْئی ّ اتحادػول ّ ُوکاری آًِا،بادّری گسیذى ازسکتاریسن
ُّژهًْی طلبی ُّن چٌیي پرُیسازتازاًذاى هطالبات استُ.ذف حضْرفؼال ُّرچَ گستردٍ ترپایگاٍ اجتواػی جٌبص( بخػْظ آى
بخص ُائی کَ درایي یْرش بطْرهستقین درهؼرؼ حولَ قرارگرفتَ اًذ) برای دفغ تؼرؼ ارتجاع حاکن ّ تػرف فضاُای داًطگاُی
ّ ..است .درایي رابطَ بْیژٍ پیًْذ جٌبص داًطجْیاى با جٌبص داًص آهْزاى ّهؼلواى ّزًاى ّبسیج خاًْادٍ ُا بطْراخع هطرح
است .بی تردیذ ُذف هقذم درُن ضکستي تِاجن ضذفرٌُگی ّضذاجتواػی دررات خْدسیاسی است ّهی تْاًذ بَ هْازات قْام
ّاستحکام خْد گام ُای بؼذی را بردارد،اها قبل ازُرچیسبایذ چاپای خْد را درهحیظ ُای داًطگاُی ّ آى ًیرُّای اجتواػی کَ
بطْرهستقین هْرد حولَ ارتجاع قرارگرفتَ اًذ ،هحکن کٌذُ.واًطْرکَ اضارٍ ضذً،قص ضبکَ ُاُ،ستَ ُا ّهحافل ّتطکل ُای
گًْاگْى ّػوْها غیررسوی درهیاى ایي الیَ ُای گستردٍ اجتواػی برای فراگیرکردى هطالبات ّبسیج حْل آًِا،برقراری ارتباط
ُّواٌُگی ّ ضکل گیری حرکت ُای سراسری دارای اُویت است.
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