مختصری پیرامون هذفمىذسازی یاراوه ها
آرمان پویان

ًیبس ثَ تْضیخ چٌضاًی ًضارص کَ اؿْالً هوْلۀ طْثظیضُب ،صرطت ثَ ػلت ًوؼی کَ ُن چْى هبلیبت ُب
صر ثبستْسیغ صرآهض ّ ثزّت ایلب هی کٌض ،ثَ هْضغ گیزی ُبی هتلبّت طیبطی-اجتوبػی اس طْی
ًوبیٌضگبى اهؼبر ّ طجوبت هشتلق جبهؼَ هٌجز هی ػْص .اس اثتضا ،کبهالً هؼِْص ثْصٍ ّ ُظت کَ صّلت
جوِْری اطالهی صر کلیت سْص -یؼٌی كبرؽ اس هزسثٌضی ُبی صاسلی ثَ كی الوثل اؿالح طلت ّ اؿْل
گزا -کْچک تزیي تزصیضی صر ضزّرت اجزای طزح ُضكوٌضطبسی (دذف تضریجی) یبراًَ ُب ًضاػتَ ّ
ًضارص ّ ،توبهی استالكبت جٌبدی (کَ صر دبل دبضز ػوْهب ً اس تزیجْى رطبًَ ُبی اؿالح طلت صرّى
ّ ثزّى هزسی سْص را ًؼبى هی صُض) ،تٌِب ثَ ًذْۀ اجزای طزح (ثَ ػجبرتی هیشاى هطبثوت آى ثب
ًظشَ ُبی ّرػکظتۀ ثبًک جِبًی ّ ؿٌضّم ثیي الوللی پْل) ّ الجتَ طِن سْاُی اس هٌبكغ دبؿل اس
آى ،ثبسهی گزصص .کوب ایي کَ هْطْی ،ثَ ػٌْاى ًوبیٌضٍ ّ چِزۀ ػبسؾ اؿالح طلجبى کًٌْی ،پیغ تز
ثَ ؿزادت گلتَ ثْص کَ "هظألۀ یبراًَ ُب ّ ُضكوٌض کزصى آى ُب ،یک هظألۀ هِ ّن اهتـبصی ّ ػلوی
اطت؛ ثذث صر رّع اجزای ایي هضیَ اطت ًَ ،اؿل ایي هضیَ")1(.
تب پیغ اس اجزای طزح ،ػبُض ثْصین کَ چگًَْ ُز رّس اًْاع ّ اهظبم کبرػٌبطبى ّ هلظّزیي اهتـبصی
ریش ّ صرػت دبکویّت ،صر ثبة ضزّرت ُضكوٌضطبسی یبراًَ ُب صاص طشي هی صاصًض ّ ثب چٌگ سصى ثَ
ططذی تزیي ّ ثی پبیَ تزیي اطتضالالت ،اؿْالً ّجْص تجؼبت هٌلی ج ّضی را هٌکز هی ػضًض ،یب صر
ؿْرت پذیزع ػْاهت ادتوبلیًِ ،بیتب ً هبًٌض ػشؾ رئیض جوِْر آى را اهزی کْتبٍ ه ّضت ّ ػب ّصی یب
ًبػی اس ایجبص "كضبی ثی اػتوبصی ،طزّؿضا ّ تجلیـبت هٌلی" ( )2ارسیبثی هی کزصًض.
ثب ایي ّجْص ،اس سهبى اجزای طزح ّ آػکبر ػضى آًی پیبهضُبی هٌلی آى ،ظبُزاً ّرم ثزگؼتَ اطت.
دتی کبر ثَ جبیی کؼیضٍ اطت کَ جٌبة آهبی پژّیبى ،اهتـبصصاى لیجزال ّ هضاكغ طزطشت ّ صّآتؼۀ
اجزای طزح ُضكوٌضطبسی ،اػالم كزهْصٍ اًض کَ "ُضكوٌض کزصى یبراًَ ُب هزار ثْص هب را اس سهیي ثلٌض
کٌض ّ ثَ آطوبى ثجزص ،ا ّهب ایي طْر کَ پیغ هی رّص ثَ ًظز هی رطض اس ُْا ثَ سهیٌوبى ثشًض" ّ سالؿَ
"اجزای ایي هبًْى ثَ ؿالح ًیظت" )3( .ثضیي تزتیت ،آهبی پژّیبى ثب گلتي ُویي چٌض ططز ،ثَ رادتی
ػبًَ اس سیز ثبر پذیزع هظئْلیّت تجؼبت ُضكوٌضی طبسی ،سبلی هی کٌض ّ سْص را ثَ کٌبری هی کؼض.

چزا کَ اجزای ػولی طزح ،ثب ُیچ یک اس پیغ ثیٌی ُبی "کبرػٌبطی ػضۀ" ایي آهبیبى ُوشْاًی ًضاػتَ
اطت .پیغ اس ایي چزسغ ًبگِبًی ،آهبی پژّیبى هبًٌض ثظیبری صیگز اس ُووطبراى سْص ،تذلیل ُبی
هْجْص صر سـْؽ تْرّم ًبػی اس اجزای پزصاست ًوضی یبراًَ ُب را دبؿل "ثی اطالػی ثزسی صر
تذلیل ُبی اهتـبصی" هی صاًظت ّ هزیت ثَ صّ طبل پیغ ،كزهْصٍ ثْصًض کَ "صر دبل دبضز ،صّلت
یبراًَ را ثَ ؿْرت جٌظی هی صُض ّ هـض صارص ثب دذف آى ،پزصاستغ را ًوضی کٌض؛ پض ًجبیض تأثیزی
صر اهتـبص ثگذارص .چزا کَ دجن پْل را اكشایغ ًوی صُض" (ُ )4ویي!
ا ّهب اکٌْى ،ثب تْجَّ ثَ ثزآّرصُبی "سْع ثیٌبًۀ" هزاکش آهبری صّلت اطالع صارین کَ هتْطّظ تْرّم
ًبػی اس ُضكوٌض طبسی یبراًَ ُب ،ثزاطبص ثزآّرصُبی ا ّّلیَ ای کَ طتبص طزح تذ ّْل اهتـبصی ؿْرت
صاصٍ ،چیشی صر دضّص  33صرؿض اطت ّ ،اگز ایي رهن را ثَ هیشاى ُشیٌَ ُبی ُز سبًْار ػِزی اػالم
ػضٍ اس طْی رئیض هزکش آهبر ایزاى اضبكَ کٌین ،هی ثیٌین کَ ُشیٌۀ ُز سبًْار ػِزی اس رهن 826
ُشار تْهبى پبیبى طبل  88ثَ دضّص هبُیبًَ یک هیلیْى ّ ُ 73شار تْهبى اكشایغ هی یبثض؛ یؼٌی یک
سبًْار هتْطّظ ػِزی ،کَ دضّص چِبر ًلز ػضْ صارص ،ثَ ایي تزتیت ثبیض ُشیٌَ ای هؼبصل ُ 247شار
تْهبى را اس هذل ُضكوٌض طبسی یبراًَ ُب هتذ ّول هی ػْص)5( .
هطبثن ثب صاصٍ ُبی صّلتی ،هزارطت تب ثب اجزای طزح ،ثِبی آة ،دضّص  ۳ثزاثز؛ ثزم ،دضّص  ۶ثزاثز؛
گبس ،دضّص  ۲۱ثزاثز؛ ثٌشیي ّ ًبى لْاع ُز یک  4ثزاثز ػْص ّ هیوت ثزًج ،رّؿي ّ هٌض ّػکز ُن
ُز یک ثَ تزتیت  53 ّ 43 ،67صرؿض اكشایغ پیضا کٌض.
هوبیظۀ هیوت چٌض هلن کبال ،پیغ ّ پض اس ُضكوٌضطبسی ()6

ًبگلتَ پیضاطت کَ اكشایغ ػضیض ططخ ػوْهی هیوت ُب (کَ ثظیبر ثیغ تز اس  33صرؿض اػالم ػضٍ
سْاُض ثْص) ثَ کبُغ ارسع یب ثَ ػکل صهین تز ،هضرت سزیض ّاهؼی هجبلـی هٌجز هی گزصص کَ
هزارطت تذت ػٌْاى یبراًۀ ًوضی ثَ دظبة سبًْاصٍ ُبی هؼوْل ّاریش ػْص .پض ثب ایي ططخ تْرّم،
هظلوب ً یبراًَ ُبی پزصاستی جْاثگْی ُشیٌۀ تأهیي ًیبسُبی اطبطی سبًْاصٍ ُب ًشْاُض ثْص.
صر کٌبر هظألۀ تْرّم ػضیض ًبػی اس ُضكوٌضطبسی -کَ تب ه ّضت ُب پیغ اس اجزای طزح ،طبصٍ لْدبًَ اس
طْی کبرػٌبطبى صّلت اًکبر یب ثظیبر جشئی ّ کن اُویّت ًؼبى صاصٍ هی ػض -ثزطی ثْصجۀ صرًظز
گزكتَ ػضٍ اس طْی صّلت ُن اُویّت پیضا هی کٌض .ادوضی ًژاصًِ ،بیتب ً صر طلز سْص ثَ ارصثیل اػالم کزص
کَ هزارطت تب ثَ  63هیلیْى ّ ُ 533شار ًلزُ ،ز كزص هبُبًَ ُ 43شار ّ پبًـض تْهبى (ّ چٌبى چَ
صر صُک اكزاص آطیت پذیز ثبػضُ 44 ،شار تْهبى) یبراًۀ ًوضی پزصاست ػْص ّ ثز ایي اطبص ،صّلت
ًشصیک ثَ ُ 5شار هیلیبرص تْهبى اػتجبر ،ثزای تْسیغ یبراًۀ ًوضی صر كبس ا ّّل ،یؼٌی  5هبُۀ ثبهی هبًضۀ
طبل جبری ،صر ًظز گزكتَ اطت )7(.ا ّهب ایي رهن اػتجبر ثَ ػ ّضت پبییي ثَ ًظز هی رطض .اس آى جب کَ
صهیوب ً هؼ ّشؾ ًیظت چَ تؼضاصی اس ایي  63.5هیلیْى ًلز صر سهزۀ اهؼبر آطیت پذیزًض (یؼٌی هبُبًَ 44
ُشار تْهبى صریبكت هی کٌٌض) ّ چَ تؼضاص صر طبیز صُک ُب هزار صارًض (ّ ًتیجتب ً هبُبًَ ُ 43شار ّ
 533تْهبى صریبكت هی کٌٌض) ،ثزای تشویي ثْصجۀ السم ،هیبًگیي ایي صّ رهن را هجٌبی کبر هزار هی
صُین.
ثَ ایي تزتیت -یبراًۀ ًوضی کَ هزارطت ثَ ُز كزص پزصاست ػْص ،ثزای ایي  ۵هبٍ هی ػْص ۱۲۲۱۵۲
تْهبى ّ اگز تؼضاص صریبكت کٌٌضگبى ُن  ۶۲۰۵هیلیْى ًلز ثبػض ،ک ّل ثْصجۀ هْرص ًیبس هی ػْص
۲۱۷۲۲هیلیبرص ّ  ۶۱۵هیلیْى تْهبى کَ ثیغ اس  ۱۰۵ثزاثز ثْصجَ ای اطت کَ صّلت كشیوَ صر ًظز
گزكتَ .اگز هزار ثز آى ثبػض کَ ُویي ثزًبهَ ثزای یک طبل اجزا ػْص ،ثْصجۀ هْرص ًیبس ۳۲۶۷۳
هیلیبرص ّ ۵۲۲هیلیْى تْهبى سْاُض ثْص ّ ،چٌبى چَ ثشْاٌُض هطبثن هبًْى ػول کٌٌض ّ ثزای صرآهضُبی
صّلت ۱۳ ،صرؿض ُن هبلیبت ثَ سشاًَ صاری کل ثپزصاسًض ّ ثب تْجَّ ثَ ایي کَ صّلت تٌِب هی تْاًض ۵۲۵
اس صرآهضُب را ثَ ؿْرت یبراًۀ ًوضی پزصاست ًوبیض ،ثزای تْسیغ ایي هجلؾ ( ۳۲۶۷۳هیلیبرص ّ ۵۲۲
هیلیْى تْهبى) السم اطت کَ ًشصیک ثَ  ۷۵۴۵۶هیلیبرص ّ  ۲۲۲هیلیْى تْهبى یبراًَ دذف ػْص کَ
ثظیبر ثیغ تز اس هـ ّْثبت هجلض اطت)8( .
ًجْص ثْصجۀ السم ثزای تْسیغ یبراًۀ ًوضی ،صر ّاهغ ثَ آى هؼٌبطت کَ هب صر آیٌضۀ ًَ چٌضاى طْالًی ،ثب
دذف کبهل یبراًَ ُب -صرطت ُوبى طْر کَ صر ًظشَ ُبی ثبًک جِبًی ّ ؿٌضّم ثیي الوللی پْل ثزای
هزدلۀ گذار صر اهتـبص کؼْرُبی صر دبل تْطؼَ تؼییي ػضٍ اطت -رّثَ رّ سْاُین ػض .ا ّهب هظألَ تٌِب
ثَ ایي جب ستن ًوی ػْص .اگز ثَ اجزای طزح ُضكوٌضطبسی صر چبرچْة ّضؼیّت ػوْهی اهتـبصی
ایزاى ًگبٍ کٌین ،اثؼبص كبجؼَ ثَ هزاتت ثیغ تز هبثل صرک سْاُض ثْص؛ ثب تْجَّ ثَ صاصٍ ُبی پزاکٌضۀ

هْجْص ،اطالع صارین کَ رػض اهتـبصی ایزاى (ثٌبثز تشویي اکًْْهیظت) صر طبل  ،88هؼبصل 3.5
صرؿض ثْصٍ اطت کَ ًظجت ثَ طبل ُبی پیغ اس آى (اگز تشویي ُبی هْجْص را دویوی یب ًشصیک ثَ
ّاهؼیّت ثضاًین) ثظیبر ًبچیش ثَ ًظز هی رطض؛ ًزر ثیکبری رطوی ،د ّضاهل  22صرؿض ّ صر ثزسی اس
اطتبى ُب ثبالی  45صرؿض اطتّ .ضؼیّت طیظتن ثبًکی ًیش ثب رطیضى هطبلجبت هؼ ّْهۀ ثبًکی -ثَ ػجبرت
صیگز طلت طْستۀ ثبًک ُب -ثَ ُ 48شار هیلیبرص تْهبى ،ػوالً ثَ هزدلۀ ّرػکظتگی رطیضٍ؛ ّضؼیّت
ؿٌبیغ ّ ّادضُبی تْلیضی ُن ثز ُویي هٌْال اطت؛ ثَ طْری کَ صّلت صر هزدلۀ ًشظت ،ثب اطتوِبل
ثضُی ُ 2شار ّ ّ 283ادض تْلیضی کَ هیشاى ثضُی آى ُب ثَ طیظتن ثبًکی کن تز اس  2هیلیبرص تْهبى ثْص
هْاكوت کزص ّ صر هزدلۀ ثؼض ًیش هـ ّْة کزص کَ ثضُی ُ 4شار ّ ّ 491ادض تْلیضی صیگز را اطتوِبل
کٌض .یؼٌی ،ػوبر ثٌگبٍ ُبی ثذزاى سصۀ هؼوْل ثزًبهۀ دوبیتی صّلتی ،كوظ طی سزصاصهبٍ تب ػِزیْر هبٍ
طبل  ،88ثَ جوؼب ً  6771هْرص رطیض )9(.صر طبل گذػتَ ،ثب تْجَّ ثَ آهبرُبی ثبًک هزکشی ،رکْرص
ؿضّر چک ُبی ثی هذل ػکظتَ ػض ،ثَ طْری کَ اس ُز  13چک هجبصلَ ػضٍ صر ایي طبل ،یک چک
ثزگؼت سْرصٍ ثْص ّ .ایي هْضْع اس آى جِت هبثل تْجَّ اطت کَ چک ،ثَ هثبثۀ یکی اس اّرام
ثِبصار ،ثبر اؿلی هجبصالت َطلَق ّ دتی ثشؼی اس هجبصالت ًوضی اهتـبص کؼْر را ثز ػِضٍ صارص ّ ثَ
ُویي جِت ،هیشات هجبصلۀ آى ّ ّضؼیّت چک ُبی ثزگؼتی هی تْاًض ثَ ػٌْاى یک ػبسؾ هبثل
ثزرطیّ ،ضؼیّت ّادضُبی اهتـبصی کؼْر را ًؼبى صُض )13( .ثَ توبهی ایي ُب ثبیض صّر جضیض تذزین
ُب ػلیَ ایزاى را ُن اضبكَ کزص.
ؿزف اس ثبسگْ کزصى ػزایظ دب ّص اهتـبصی جبهؼَ ّ ّسبهت ثیغ تز آى ثَ صًجبل اجزای طزح ُبیی ُن
چْى ُضكوٌضطبسی یبراًَ ُب ،یبصآّری ایي هْضْع ثْص کَ هب ،ثَ طْر هطغ ،صر آیٌضٍ ای ثظیبر ًشصیک
ثب سیشع ُبی اجتوبػی ػلیَ ّضغ هْجْص ّ دضْر طجوۀ کبرگز صر رأص آى رّ ثَ رّ سْاُین ػض.
ایي هظألَ صهیوب ً یکی اس ًگزاًی ُبی گظتزصۀ دبکویّت اطت .ایي ًگزاًی تب ثَ آى دض رطیضٍ اطت کَ
طزصار ادوضی هو ّضم ،كزهبًضۀ ًیزّی اًتظبهی کؼْر صر هزاطن ًوبسجوؼَ (9هِزهبٍ) ،ثَ هٌبطجت ُلتۀ
ًیزّی اًتظبهی ؿزادتب ً ّ ثضّى پزصٍ پْػی اػالم کزص "اگزچَ ثوبیبی كتٌۀ طیبطی طبل گذػتَ اصاهَ
صارص ّ كتٌۀ اهزّس صر اػکبل صیگزی ُوچْى كتٌۀاهتـبصی ،کَ هوکي اطت ػ ّضٍ ای هـض صاػتَ ثبػٌض کَ
ُز رّس جبیی را ثَ اػتـبة ّ تؼطیلی ثکؼبًض ،اصاهَ صارص ] [...ا ّهب ًیزّی اًتظبهی ثز کبًْى
ػکلصُی ایي كتٌَ ُب اػزاف کبهل صارص" ّ ایي کَ "ًیزّی اًتظبهی هطؼب ً صر اجزای طزحُبی تذ ّْل
اهتـبصی صر کٌبر صّلت سضهتگشار ّ صر جِت اجزای هبًْى سْاُض ثْص" )11( .چٌضی پیغ ًیش ػْرای
اهٌیّت هلی کؼْر ،سجزًگبراى ّ هظئْلیي ایلٌب (سجزگشاری کبر ایزاى ،ثَ ػٌْاى تٌِب هٌجغ هبًًْی ثزای
پْػغ اػتزاضبت کبرگزی ،کَ الجتَ سیز ػٌْاى دوبیت اس دوْم کبرگزاى ّ اًتوبص ثَ صّلت ،صر دبل
دبضز جبًت دضزات اؿالح طلت را صارص) هْظق ًوْص تب اسجبر کبرگزی را ثب صهت ّ هالدظبت

ثیغ تزی ثز رّی سزّجی ایلٌب هزار صٌُض )12( .دتی ثزای هوبثلَ ثب اػتزاضبت ادتوبلی ثَ صًجبل
اجزای طزح ُضكوٌضطبسی ،اس تبریز ُؼتن آثبى هبٍ ،ػولیبت گظتزصٍ ای هْطْم ثَ طزح "اهٌیّت هذلَ
هذْر" صر ثیغ اس ُ 2شار ًوطَ صر هذضّصۀ  375هذلَ ثَ اجزا صرآهض )13( .ثَ ُویي تزتیت هی تْاى
ثَ صُب ّ ؿضُب ًوًْۀ صیگز اس اهضاهبت دکْهتی ثزای سلَ کزصى کْچک تزیي ًؼبًی اس اػتزاضبت
کبرگزی اػبرٍ کزص.
صر ػزایظ كؼلی ،کَ كؼبرُبی اهتـبصی اس یک طْ ّ كؼبرُبی طیبطی ّ ج ّْ طزکْة اس طْی صیگز،
ثَ طزس هبثل تْجِّی اكشایغ یبكتَ اطت ،هبػضتب ً ُیچ راُی ثَ جش طبسهبًضُی ،تؼکل ّ ثزًبهَ ریشی (ثب
تأکیض ثَ هزاتت ثیغ تز ثز جٌجۀ هشلی آى) ،اًجبم كؼّبلیّت ُبی تئْریک پبیَ ای ،جوغ ثٌضی ػیٍْ ُبی
هجبرسات ض ّض طزهبیَ صاری صر صّرۀ ثذزاى کًٌْی طزهبیَ صاری (هبًٌض اػتـبثبت طزاطزی ّ ػوْهی
صر کؼْرُبی هشتلق) ّ ًظبیز ایي ُب ،صر هوبثل هبرکظیظت ُبی اًوالثی ّ پیؼزّاى کبرگزی ّجْص
ًضارص .اگز كؼّبلیي چپ ّ کبرگزی ،هبصر ًجبػٌض تب صر ثزُۀ دظّبص کًٌْی ،ایي د ّضاهل ّظبیق را اًجبم
صٌُض ،ثی تزصیض صر كزصای اػتزاضبت ،ثب ػکظت رّ ثَ رّ سْاٌُض ػض.
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ملیتاوت  -دوشىبه هفذهم آبان ١٨٩٨
(http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=51952 )1
(http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-151/8906262391032025.htm )2
(http://www.jahannews.com/vdceew8znjh8ezi.b9bj.html )3
( )4ایلىا 14 ،مرداد 87
(http://khabaronline.ir/news-101517.aspx )5
( )6همان
( )7همان
(http://niaak.blogspot.com/2010/10/blog-post_19.html )8
(http://militaant.blogfa.com/post-99.aspx )9
(http://www.khabaronline.ir/news-59838.aspx )11
(http://www.khabaronline.ir/news-96738.aspx )11
(http://k-en.com/gonagon/khiaban/xyabann78.pdf )12
(http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6174296,00.html )13

افق روشه
www.ofros.com

