تحول نظريات استراتژيك در
*
جمهوری اسالمی ايران
**

دکتر ابراهیم متقی

* چکيعٖای اؾ قطٕؽأی اؼائٗ نعٖ ظؼ قٍكتٍٗ ٔهكتت٘تبی ػٍّتی
ثؽگؿاؼ نعٖ ثٗ ِيؿثبٔی فصٍٕبِٗ ػٍ َٛقيبقی ثب ػٕٛاْ ٚضؼيت
ٔظؽيٗ٘بی قيبقی ظؼ ايتؽاْ ظؼ ّٔبيهتگبٖ ثتيٓ اٌٍٍّتی تتبة
تٙؽاْ ظؼ اؼظيجٙهت .4831
** اقتبظيبؼ ػٍ َٛقيبقی ظأهگبٖ تٙؽاْ.

تسٛي ٔظؽيبت اقتؽاتژيه ظؼ خّٛٙؼی
اقالِی ايؽاْ

ت سٛي ظؼ أعي هٗ ا قتؽاتژيه ظؼ ِمبي كٗ ثب
ت سٛي ظؼ أعي هٗ قيب قي  ٚأعي هٗ٘بي خبِ ؼٗ
نٕبضتي ظؼ خبِ ؼٗ ا يؽاْ ث كيبؼ ِ سعٚظتؽ نىً
گؽف تٗ ا قت .پ ٛيبيي زٛؾٖ ٘بي أعي هٗ قيب قي ٚ
أعي هٗ٘بي ِؽ ثٛط ثٗ خبِ ؼٗ نٕب قي قيب قي،
ثيهتتتؽ  ٚفؽاگيؽتتتؽ اؾ پٛيتتبيي پبقتتص٘بي
ا قتؽاتژيه ا قت؛ ثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً ظؼ ث كيبؼي اؾ
ِٛا لغ ظؼ  ٚضؼيت غب فًگيؽي ا قتؽاتژيه لؽاؼ
گؽف تٗ ِ ٚيگ يؽظ ُ٘ .چ ٕيٓ ظؼ ثي هتؽ ا ٚلبت
لبظؼ ثٗ پيمگ يؽي تٙع يعات إِ يت ِ ٍي ٔي كتيُ
 ٚظؼ ثؽضتتٛؼظ ثتتب ِستتيظ ثيٓاٌٍٍّتتي ازكتتبـ
ِيو ٕيُ وٗ ظؼ نؽايظ إِي تي لؽاؼ ظاؼيُ.ا ِب
ٚلتتتي ٚالؼيت٘تتب ضتتٛظل ؼا ٔهتتبْ ِيظ٘تتع،
خج ٘ٗٙبيي اؾ ٔبإِي ا قتؽاتژيه ؼا ِ هب٘عٖ
ِيوٕيُ؛ ت سٛالت تبؼيص ا قتؽاتژيه ا يؽاْ ٔ هبْ
ِيظ ٘ع وٗ غب فًگيؽي خبِ ؼٗ ا يؽاْ ظؼ زٛؾٖ
ا قتؽاتژيه ثي هتؽ اؾ غب فًگيؽي ظؼ زٛؾٖ ٘بي
قيب قي  ٚفؽٕ٘ گي ثٛظٖ ا قت .ؾ ِبٔي وٗ خ ٕگ
تسّيٍتتي نتتىً گؽفتتت ،خبِؼتتٗ اقتتتؽاتژيه ٚ
زٛؾٖ ٘بي ٔ ظبِي  ٚا قتؽاتژيه ِب ،ظؼ  ٚضؼيت
غب فًگيؽي لؽاؼ گؽف تٗ ثٛظ ٔ .هبٔٗ٘بي خ ٕگ
ػٍيٗ ايؽاْ اؾ فؽٚؼظيٓ  95ثٗ ٔٛػي آغبؾ نعٖ
ثتتٛظ .ظؼگيؽي٘تتبي ِتتؽؾي ،اضتالفتتبت ظؼ قتتغر
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ِٕغمٗاي  ٚظؼ قغر ثيٓاٌٍّ ٍي نىً گؽف تٗ ثٛظ.
اِؽيىبيي ٘ب ثب و هٛؼ٘بي ِٕغ مٗ ثٗ  ٚيژٖ ثب
ػؽاق ُ٘إٓ٘ گي أ دبَ ظاظٖ ثٛظ ٔع .ا ِب ظؼ نم
تؽل
تٗ ٔگت
تٓ وت
تبي ايت
تٗ خت
تبي  95ثت
تٗ اٚي قت
ِب٘ت
ا قتؽاتژيه  ٔ ٚگؽل ِؼ غٛف ثٗ ِٕغ مٗ  ٚإِ يت
ثيٓاٌّ ًٍ ظؼ ا يؽاْ ػٕصؽ تؼييٓ وٕ ٕعٖ ثبنع ٚ
ِكئٍٗ تّبِيت اؼضي ظؼ ظقتٛؼ وبؼ لؽاؼ گيؽظ،
خعاي٘بي قيب قي  ٚخعاي ثيٓ خٕبذ ٘بي ِطت ٍف،
ف ضبي قيب قي خبِ ؼٗ ؼا ت ست اٌ هؼبع ضٛظ لؽاؼ
تٛظ.
تبي أسؽافتتي ثت
تؽ فضت
ظاظٖ  ٚخبِؼتتٗ ظؼگيت
ؾِي ٕٗ٘بي ٔبإِي قيب قي  ٚاخت ّبػي ثٗ  ٚضٛذ
ِ هطص ثٛظ .ا ِب ت ٛخٗ چ ٕعأي ثٗ ِؤٌ فٗ٘بي
إِيتي ِٕغمٗاي ٚخٛظ ٔعانت .ثعيٓ تؽتيت خٕگ
ظؼ نؽايغي نىً گؽ فت وٗ ِب ظؼ ف ضبي ضأل
أعيهتتتٗ٘بي اقتتتتؽاتژيه لتتتؽاؼ ظانتتتتيُ.
أعي هٗ٘بي ا قتؽاتژيه فب لع پ ٛيبيي ثٛظ .ظؼ
نؽايغي وٗ از كبـ ِي وؽظيُ وٗ اظث يبت قيب قي
ا يؽاْ  ٚا ِٛاج أ مالة ا قالِي ا يؽاْ ِيتٛا ٔع
ػؽ صٗ٘بي ِطتٍ في اؾ و هٛؼ٘بي ا قالِي ؼا ظؼ ُ٘
ٔٛؼظظ ،ظؼ آْ ف ضب ظؼ  ٚضؼيت غب فًگيؽي ٔ ظبِي
لؽاؼ گؽفتيُ .ا يٓ ضأل ظؼ اظث يبت ا قتؽاتژيه
ثٛظ ،ؾيؽا ٚلتي اظثيبت اقتؽاتژيه ظٛٙؼ پيعا
ِيو ٕع اظث يبت ا قتؽاتژيه  ٔ ٚظبِي ثب يع لعؼت
پيمثيٕی ظانتٗ ثبنع  ٚايٓ فضب ؼا تأييع وٕع
وٗ خبِ ؼٗ ثب چٗ تٙع يعاتي ؼ ٚثٗؼِ ٚي نٛظ.
ثبيع ايٓ فضب ؼا تؼييٓ وٕع ٗ وعاَ ثبؾيگؽ،
ا صٍيتؽيٓ تٙع يع ػٍ يٗ و هٛؼ ضٛا ٘ع ثٛظ .آ يب
ف ضبي ػٍّ يبتي ظؼ اؼت جبط ثب زٛؾٖ ِؽؾي غؽ ثي
ا قت يب نؽلي ،يب...؟ ؾ ِبٔي وٗ ضأل اظث يبت ٚ
ً خبِ ؼٗ
ا قتؽاتژيه  ٚخٛظ ظا نتٗ ثب نع ،تمؽي جب
لبظؼ ٔطٛا ٘ع ثٛظ ٔ كجت ثٗ تٙع يعات پب قصگٛ
ثب نع ٚ ٚا وٕم زبضؽ ؼا أدبَ ثؽقبٔع .ظؼ ِٛج
َّ ظؼ اؼت جبط ثب ضأل ظؼ اظث يبت ا قتؽاتژيه
ظٚ
ؾ ِبٔي ا يٓ ِ كئٍٗ ؼا ِ هب٘عٖ ِيوٕيُ وٗ خ ٕگ
نىً گؽفتٗ اقت.
ظؼ قتتبي٘بي  4831 ٚ 4834لتتبظؼ ِينتتٛيُ ظؼ
ِؽؾ٘بي ضٛظِبْ ِكتمؽ ثهٛيُ .ظٚثبؼٖ نب٘ع ضأل
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ا قتؽاتژيه ٘ كتيُ .ثب لعؼت٘بي ثؿؼگ چٗ ثب يع
ثى ٕيُ؟ ٔ ّيظأيُ ثب ػؽاق چٗ وبؼي ؼا ثب يع
أ دبَ ظ ٘يُ  ٚثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً ا قت وٗ ؾِي ٕٗ
ثؽاي أ هؼبة ظؼ زٛؾٖ قيب قي فؽاُ٘ ِي نٛظ ٚ
ثؽ ضي اػت مبظ ظاؼ ٔع وٗ خ ٕگ ث ؼع اؾ فتر
ضؽِ هٙؽ ت ّبَ ث هٛظ  ٚثؼ ضي اػت مبظ ظاؼ ٔع وٗ
خ ٕگ ثب يع اظا ِٗ پ يعا و ٕع .ثؼ ضي اػت مبظ
ظاؼ ٔع وٗ ا يؽاْ ٔيؽ٘ ٚبي ٔ ظبِي ضٛظ ؼا ثٗ
ٌجٕبْ ثجؽظ  ٚثٗ خبي ايٓوٗ ظؼگيتؽ ِٕبؾػتبت
ِٕغ مٗاي ػٍ يٗ و هٛؼ ا قالِي ثب نع ،ظؼ زٛؾٖ
ِٕغ مٗاي ظؼ خعاي ثب ا قؽائيً لؽاؼ گ يؽظ .ظؼ
ايٓ ِمغغ ؾِبٔي ٘يچ ِدّٛػٗاي ٚخٛظ ٔعاؼظ وٗ
اظث يبت ا قتؽاتژيه ؼا ِٕت هؽ ثى ٕع ظؼ ا يٓ
ِم غغ ؾ ِبٔي ٘يچ تجيي ٕي اؾ ف ضبي ِٕغ مٗاي
ٌّيتتٗ خٕتتگ ظؼ ضتتأل
ٚختتٛظ ٔعانتتت .قتتبي٘بي اٚ
اقتؽاتژيه ثٛظ.
تعٚؼ
تؽاي صت
تٗ ثت
تع ؾِيٕت
تٗ ثؼت
تبي  4839ثت
اؾ قت
تتؽتژيه فتتؽاُ٘ ِينتتٛظ.
اظثيتتبت ٔظتتبِي  ٚاقت
گؽٖ٘ٚبيی وٗ ظفتؽ قيبقي ػٍّيبتي ٔ ٚظبِي ؼا
٘عايت  ٚوٕ تؽي ِيوؽظ ٔع ِ ٚدّ ٛػٗ٘بيي وٗ ظؼ
ؼٔ ٚع ت صّيُگيؽي ٔ ظبِي ٔ مم ِؤثؽي ظا نتٕع ظؼ
صعظ ثؽآِع ٔع تب اظث يبت ٔ ظبَ ظاؼي ؼا تؼ ييٓ
ثىٕ ٕع  ٚظؼ صعظ ثؽ آِع ٔع تب اؾ تدؽ ثٗ٘بي
و هٛؼ٘بي ظي گؽ ا قتفبظٖ وٕ ٕع .ثعيٓ تؽث يت
اٌٚتتيٓ ٔىتتتٗ٘بي ثؽظانتتت ٔكتتجت ثتتٗ ِكتتبئً
اقتؽاتژيه اؾ قبي  4839آغبؾ ِينٛظ  ٚاؾ ايتٓ
ِم غغ ؾ ِبٔي ثٗ ث ؼع زٛؾٖ ا قتؽاتژيه ا يؽاْ
پيچ يعٖتؽ ِي نٛظٔ .گبٖ ٘بي ؼئبٌ كتي ظؼ اظث يبت
ا قتؽاتژيه ا يؽاْ ظ ٛٙؼ پ يعا ِيو ٕع .اؾ قبي
 4839ثٗ ثؼع أعيهتٗ اقتتؽاتژيه ظؼ چٙتبؼچٛة
ت ٌٛيع لعؼت زؽ وت ِيو ٕع ٔ .هبٔٗ٘بي ا يٓ ف ضب
ؼا ثبيع ظؼ ؼاثغٗ ثب قفؽ ِه فبؼٌيٓ ثٗ ايؽاْ
ثجيٕيُ ِمبِبت قيبقي ايؽأي فىؽ ِيوؽظٔع وٗ
قفؽ ِه فبؼٌيٓ ثٗ ا يؽاْ يب تؼب ًِ ا يؽاْ ثب
ثؽ ضي اؾ لعؼت٘بي ثؿؼگ ٚ ٚا زع٘بي ِٕغ مٗاي
ٔ هبٔٗ ضؼف ا قت .ثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً ثٛظ وٗ ثؽ ضي
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اؾ افؽاظ ظؼ قبي  4839اؾ ٚؾيتؽ اِتٛؼ ضبؼختٗ
ظؼ ثبؼٖ قفؽ ٘ي ئت اِؽي ىبئي ثٗ ا يؽاْ قؤاالتی
ِ غؽذ وؽظ ٔع .قفؽ ٘ي ئت اِؽي ىبئي ثٗ ا يؽاْ
ا گؽ چٗ ثب تفب قيؽ ِطتٍ في ِ غؽذ ِي نٛظ ،اِّ ب
ثب يع ثٗ ا يٓ ِ كئٍٗ ت ٛخٗ وؽظ وٗ آ غبؾ ت ٌٛيع
اظث يبت ا قتؽاتژيه ا قت .آ غبؾ ظٚؼا ٔي ا قت وٗ
و هٛؼ ثؽا قبـ ِ كبئً ِ ٍي ت صّيُگيؽي ِيو ٕع ٚ
ّي ثؽظانت٘بي ا قتؽاتژيه ضٛظل
ثؽاقبـ ِكئٍٗ ٍِ
ؼا تٕظيُ ِيوٕع  ٚظؼ قبي  4839ثٗ ايٓ ٔتيدتٗ
ِيؼقيُ وٗ ثؽاي ػٍّيبت ،ظفبع  ٚخٕگ ٔيبؾِٕع
اثؿاؼ ٘كتيُ.
ثٕبثؽايٓ اؾ قتبي ٔ 4839گتؽل ؼئبٌيكتتي ظؼ
اظث يبت ا قتؽاتژيه ا يؽاْ ظ ٛٙؼ پ يعا ِيو ٕع.
خ ٕگ اؾ ا يٓ خ ٙت اّ٘ يت لب ثً تٛخٙي ؼا ظؼ
زٛؾٖ ا قتؽاتژيه ا يؽاْ ظاؼظ وٗ تٛأ كتٗ ِب
ؼا اؾ ضأل گفت ّبٔي ظؼ زٛؾٖ اظث يبت ا قتؽاتژيه
ضتتبؼج ثىٕتتع  ٚفضتتبيي ؼا ايدتتبظ ثىٕتتع وتتٗ
ؾِيٕتتتٗ٘بي الؾَ ؼا ثتتتؽاي اؼائتتتٗ اظثيتتتبت
ٕيُ.
ؼئبٌي كتي ظؼ زٛؾٖ ا قتؽاتژيه فؽاُ٘
ٚلتتتي وتتٗ ظؼ زتتٛؾٖ اقتتتؽاتژيه ،صتتسجت اؾ
ؼئبٌي كُ ِي نٛظ ،ؼئبٌي كُ ِى تت قيب قي لعؼت
ا قتٔ .ظؽ يٗپؽظاؾاْ ا يٓ ِى تت ثؽ ا يٓ ا ِؽ
تأويع ظاؼٔع وٗ ثع ْٚلعؼت  ٚثعِٕ ْٚبفغ ٍِي
و هٛؼ٘ب لبظؼ ثٗ ث مبي ضٛظ ٔطٛا٘ ٕع ثٛظ .ظؼ
قبي ٔ 4839گؽل ثمب ِسٛؼ ثٗ ٚخٛظ ِيآيع وٗ ظؼ
قيب قت ضبؼخي اؾ اّ٘ يت لب ثً تٛخٙي ثؽ ضٛؼظاؼ
ا قت  ٚظؼ نؽايغي لؽاؼ ِيگ يؽيُ وٗ از كبـ
ِيوٕيُ ٔ ظبَ ثيٓاٌّ ًٍ  ٔ ٚظبَ ِٕغ مٗاي ظؼ
تؽو يت ُ٘آ٘ ٕگ ثب يهظيگؽ لؽاؼ گؽفتٗا ٔع ٚ
ا يٓ تؽو يت ُ٘آ٘ ٕگ ف ضبي خعاي  ٚتٙع يع ػٍ يٗ
ا يؽاْ ؼا ا فؿايم ِيظ ٘ع  ٚثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً ا قت
وٗ اظث يبت ا قتؽاتژيه ثب ٔ يت ؼئبٌي كتي ثٗ
ِؼ ٕبي لعؼت ِ سٛؼ ِٛؼظ ت ٛخٗ لؽاؼ ِيگ يؽظ.
ٔ گؽل ؼئبٌي كتي ثؽ ا يٓ ا ِؽ تأو يع ظاؼظ وٗ
ا گؽ ِي ضٛا٘يُ ث مب ظا نتٗ ثب نيُ ثب يع ثٗ
ِ ٕبفغ ِ ٍي ت ٛخٗ ثى ٕيُٕ ِ .بفغ ِ ٍي ظؼ ٔ گؽل
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ؼئبٌي كتي ثٗ ِٕؿ ٌٗ ؼإ٘ ّبي و هٛؼ٘ب ثؽاي
تؽايغي اظثيتتبت
تت .ظؼ چٕتتيٓ نت
تصتتّيُگيؽي اقت
اقتؽاتژيه ظ چبؼ ت سٛي ِي نٛظ ٔ .گؽل ا قتؽاتژيه
تٛظ
تتؽاتژيه فضتتبيي ؼا ثتتٗ ٚخت
ظؼ اظثيتتبت اقت
ِيآٚؼظ وٗ ؾِيٕٗ٘بي ٚؼٚظ ِه فبؼٌيٓ ثٗ ايؽاْ
ؼا فؽاُ٘ ِيوٕع .اگؽ ِيثيٕيُ وٗ ٔٛظ ٔفؽ اؾ
ٚؾ يؽ ا ِٛؼ ضبؼ خٗ قٛاي ِيوٕ ٕع ا يٓ ُ٘ نبيع
ٔبنتتي اؾ فضتتبي ضتتأل گفتّتتبٔي پيهتتيٓ اقتتت.
ّٔبي ٕعگبْ ِد ٍف ٔ كجت ثٗ ضؽٚؼت إِ يت ِ ٍي ٚ
ٔ كجت ثٗ لعؼت٘بي ا قتؽاتژيه ظؼ  ٚضؼيت ضأل
غٕ٘ي ٘كتٕع  ٚثٗ ّ٘يٓ ظٌيً اقت وٗ اِبَ ثؼع
اؾ قٛاي ّٔ 51بيٕعٖ ايٓ ثسث ؼا ِغؽذ ِيوٕٕع
وٗ ا ِؽٚؾ وٗ وبش قفيع ثٗ وبش قيبٖ ت جعيً
نعٖ ،ػعٖاي ظؼ ا يؽاْ چ ٕيٓ نؽايغي ؼا ظؼن
ّٔيوٕٕع  ٚف ضبي اثٙبَ ؼا ظؼ ظاضً و هٛؼ ظآِ
ً ؼ٘جؽي قيب قي  ٚا قتؽاتژيه وهٛؼ
ِيؾٔ ٕع .عجؼب
ٚلتي وٗ تجييٓ ِیوٕع ظؼ لبٌت وٍتي  ٚػّتِٛي
ثٗ ث سث ِي پؽظاؾظ ِ ٚيضٛا ٘ع ظؼ ا يٓ اث ٙبَ
ٔ ظؽ  ٚاظ ٙبؼ ٔ ظؽ ت صّيُگيؽي نىً ثگ يؽظ .ثٗ
ايٓ تؽتيت اؾ قبي  4839اٌٚيٓ ِتٛج تؼبِتً ظؼ
أعيهٗ  ٚاقتؽاتژي ايؽاْ نىً ِيگيؽظ.
پتتتػيؽل لغؼٕبِتتتٗ ظؼ چٙتتتبؼچٛة اظثيتتتبت
تت ٚ
تٓ غٕ٘يت
تٗ ايت
تبٔي وت
تٛظ .ؾِت
تتؽاتژيه ثت
اقت
خّغث ٕعي  ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ِّ ىٓ ا قت اظا ِٗ خ ٕگ
تٙع يع٘ب ؼا ا فؿايم ثع ٘ع ِّ ،ىٓ ا قت اظا ِٗ
خ ٕگ ف ضب ؼا ثؽاي ضؼف قيب قي ثي هتؽ ،ظؼ ظا ضً
و هٛؼ فؽاُ٘ ثک ٕع ،ظؼ ا يٓ نؽايظ ت صّيُگيؽي
ثؽاي پػيؽل لغؼٕبِٗ أدبَ ِتیگيتؽظ  ٚثتعيٓ
تؽتيتتت قتتبي٘بي  4839تتتب پبيتتبْ خٕتتگ فضتتبي
ؼئبٌيكتي اقت .ايٓ ؼٔٚع ثيٓ قبي٘بي  4831تتب
 4811اظاِٗ پيعا ِيوٕعٔ .گبٖ ِب ايٓ اقت وتٗ
ظؼ ظٚؼاْ خٕتتگ ،ظؼ ٚضتتؼيت وّجتتٛظ اثؿاؼ٘تتبي
ا قتؽاتژيه ثٛظيُ .ي ىي اؾ ظالي ٍي وٗ ػؽاق
ِيتٛأ كت ظؼ ثؽا ثؽ ِب ِمبِ ٚت و ٕع  ٚي ىي اؾ
ّي خٕگ تٛأكت ظؼ
ظاليٍي وٗ ػؽاق ظؼ قبي٘بي اٚ
زٛؾٖ خغؽاف يبيي ا يؽاْ ؼا ِٛؼظ ت ٙبخُ لؽاؼ
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ثع ٘ع ِ ،كئٍٗ ِ سعٚظيت ا ثؿاؼي ثٛظ .اظث يبت
اقتتتؽاتژيه  ٚؼٚيىتتؽظ ؼئبٌيكتتتي ظؼ ٔگتتؽل
ا قتؽاتژيه ا يؽاْ اي دبة ِي وؽظ وٗ ف ضبي الؾَ
ثؽاي ت ٌٛيع لعؼت فؽاُ٘ نٛظ .ت ٌٛيع لعؼت ثٗ
ِؼ ٕبي ت ٌٛيع اثؿاؼ ٘بي قطت ا فؿاؼي ا قت .قطت
ا فؿاؼ لعؼت ا قت  ٚثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً ا قت وٗ
ثؿؼگ تؽيٓ لؽاؼظاظ ٔ ظبِي ؼا ثب ات سبظ خ ّب٘يؽ
نٛؼٚي ِٕؼ مع ِيو ٕيُ .تدؽ ثٗ خ ٕگ ا يٓ ِ ٛضٛع
ؼا ظيى تٗ ِيو ٕع وٗ ا گؽ ِي ضٛا٘يُ ظؼ صٍر ثٗ
قؽ ث جؽيُ ضٛظ ِبْ ؼا ثؽاي خ ٕگ آ ِبظٖ و ٕيُ.
ٔ گؽل ِت سٛي ِي نٛظ  ٔ ٚگؽل ا يؽاْ ٔ گؽل صٍر
ِسٛؼ ِي نٛظ .ايٓ ٔگؽل ٚخٛظ ظانت وٗ ِيثبيكت
ّ ب ثسثي
زٛؾح لعؼت ضٛظِبْ ؼا گكتؽل ثع٘يُ ،اِ
وٗ اؾ قبي٘بي ثؼع اؾ خٕگ نگً گؽفت ِجتٕي ثؽ
ا يٓ ِ ٛضٛع ا قت وٗ خبِغ ا يؽاْ ظاؼاي ٔ گؽل
ِب صٍر ثٗ ؼازتي زبصً ّٔينٛظ.
صٍر اقت ،اّ
ظؼ قبضتبؼ ٔ ظبَ خ ٙبٔي لٛح فبئ مٗ ظؼ و كي
 ٚخٛظ ٔعاؼظ ،ث ٕبثؽايٓ و هٛؼ٘ب ا گؽ ِيضٛا٘ ٕع
إِ يت ظا نتٗ ثب نٕع ثب يع إِ يت ضٛظ ؼا اؾ
عؽ يك ضٛظ يبؼي تأِيٓ ثىٕ ٕع .ثٗ ٘ ّيٓ ظٌ يً
اقت وٗ ضؽج ٘بي تكٍيسبتي ايؽاْ ظؼ عي قبي٘بي
 4831تب  ٚ 4811تب  4813افؿايم پيعا وؽظ .چؽا
ضؽ يع ت كٍيسبتي ا فؿايم پ يعا ِيو ٕع؟ ثٗ ا يٓ
ظٌ يً وٗ ٔ گؽل ا قتؽاتژيه ا يؽاْ ثؽ ا يٓ ا ِؽ
ٗ ا گؽ ِي ضٛا٘يُ تٙع يعات ؼا
تأو يع ظاؼظ
ضٕ ثي و ٕيُ ثب يع ضٛظ ؼا ثؽاي خ ٕگ آ ِبظٖ
تٍيسبتي ٚ
تأل تكت
تگ ضت
تبي خٕت
تٗ  3قت
تيُ .تدؽثت
وٕت
ِ سعٚظيت ت كٍيسبتي ٔ كجت ثٗ ػؽاق ا يٓ أعي هٗ
ؼا ظؼ اظثيبت اقتؽاتژيه ا يؽاْ فؽاُ٘ وؽظ وٗ
تؽج
تٗ ضت
تٛخٙي ثت
تً تت
تبؾ لبثت
تؽاْ ٔيت
تٗ ايت
خبِؼت
ِب اؾ قبي  4811ايٓ ٔگؽل ُ٘
تكٍيسبتي ظاؼظ .اّ
تغييؽ پيعا وؽظ .قبضتبؼ ٔظبَ ظ ٚلغجي پبيبْ
يبفت  ٚظؼ قبي  4811اتسبظ خّب٘يؽ نٛؼٚي ظچبؼ
فؽٚپب ني نع  ٚا يٓ غٕ٘ يت اي دبظ نع وٗ تى يٗ
ثؽ قطتافؿاؼ ٔ ظبِي ّٔيتٛا ٔع ِٕ دؽ ثٗ إِ يت
ثؽاي و هٛؼ٘ب نٛظ .ثعيٓ تؽت يت ِٛج ق َٛظؼ
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ػؽ صٗ ت سٛي اظث يبت ا قتؽاتژيه ظؼ ا يؽاْ نىً
گؽفت.
ِٛج ق َٛثؽ لعؼت قطتافؿاؼي تأو يع ِيو ٕع.
اِّب ثؽ ا يٓ ِ ٛضغ ُ٘ تأو يع ظاؼظ وٗ إِ يت
ً اؾ عؽيتتك تدٙيتتؿات  ٚتكتتٍيسبت زبصتتً
صتتؽفب
ّٔي نٛظ .ا گؽ ِيضٛا٘ يع ظؼ إِ يت ثي هتؽي ثٗ
قؽ ثجؽ يع ،ثب يع ثب ِ سيظ ِٕغ مٗاي  ِ ٚسيظ
ثيٓاٌٍّ ٍي تؼب ًِ ظا نتٗ ثب نيع .تأثيؽ گػاؼي
اؾ عؽيك تؼبًِ ثؽگؿاؼ  ٚزبصً ِي نٛظ .ثٗ ايٓ
تؽت يت ٘ ّبْ گ ٗٔ ٛوٗ آؼ ْٚتأو يع ظا نت وٗ
خٙبْ ؼا اقتؽاتژيكت٘ب  ٚظيپٍّبت٘ب ِيقبؾٔع،
اؾ قبي  4554يب اؾ قبي ِ 4811ب ظؼ فضبيي لؽاؼ
گؽف تٗايُ وٗ ظ ٚزٛؾٖ ظيپٍّب قي  ٚا قتؽاتژي
ؼا ثب ُ٘ ظي گؽ تؽو يت وؽظيُ .ظؼ ا يٓ ظٚؼاْ
نب٘ع تغي يؽ ظؼ ػؽ صٗ٘بي قيب قت ا قتؽاتژيه
٘ كتُ .قيب قت ضبؼخيِٕ ،ؼىف وٕ ٕعح اظث يبت
اقتؽاتژيه اقت  ٚثٗ ّ٘يٓ ظٌيتً ظؼ قتبي 4811
نب٘ع لبٌت ٘بي گفت ّبٔي تٕمؾظايي ٘ كتيُ .ثعيٓ
تؽتيت تٕم ؾظايي ؼا ثبيع زبصً قِٛيٓ ِٛج ظؼ
اظثيبت اقتؽاتژيه ايؽاْ ظأكت .اؾ قتبي 4811
ؾِيٕٗ ثؽاي تؼبًِ ايؽاْ ثب زٛؾٖ ٘بي ِٕغمٗاي
فتتؽاُ٘ ِينتتٛظ  ٚثتتب وهتتٛؼ٘بيي وتتٗ ؼٚاثتتظ
ظيپٍّبتيتته ايتتؽاْ لغتتغ نتتعٖ ثتتٛظ ظٚثتتبؼٖ
ثبؾ قبؾي ِي نٛظ .ؾِي ٕٗ ثؽاي ت سؽن ؼف تبؼ
قيب قت ضبؼخي فؽاُ٘ ِي نٛظ .ظؼ چ ٕيٓ نؽايغي
نب٘ع ايٓ ٘كتيُ وٗ ؾِيٕٗ٘بي تسمك ظؼ اظثيبت
ا قتؽاتژيه ثبؾ تبة ضٛظل ؼا ظؼ ؼف تبؼ قيب قي ٚ
قيبقت ضبؼخي ايؽاْ ٔهبْ ِیظ٘ع .اگؽ ِيثيٕيُ
وٗ ايؽاْ ظؼ ؾِبْ زٍّٗ ػؽاق ثٗ وٛيت اٌگٛيي
ؼا ثٗ وبؼ گؽفت وٗ ضٛظل ؼا ظؼ چٙبؼچٛة ػؽاق
لؽاؼ ٔعاظ ٚزٍّٗ ػؽاق ثٗ وٛيت ؼا ِسى َٛوؽظ
 ٚاٌ گٛيي ؼا ثٗ وبؼ ثؽظ وٗ ِٕ دؽ ثٗ زعاوثؽ
إِيت ثؽاي وهٛؼ نعٔ ،بني اؾ ٔتبيح  ٚتىبًِ
اظثيبت اقتؽاتژيه اقت وٗ اؾ قتبي  4839آغتبؾ
نعٖ ا قت .ثعيٓ تؽت يت ؼٚا ثظ ضبؼخي ا يؽاْ اؾ
قبي  4814ثٗ ثؼع گكتؽل ثيهتؽي يبفت .اظثيتبت
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ا قتؽاتژيه ت ٛقؼٗ پ يعا وؽظ  ٚؼٚا ثظ ضبؼخي
پي هؽفتٗتؽ نع .ؾِي ٕٗ ثؽاي نىًثٕعي خع يع ثٗ
 ٚخٛظ ِيآ يع وٗ ا يؽاْ ِيتٛا ٔع ثٗ ػ ٕٛاْ يه
ثبؾيگؽ ِٕغ مٗاي اي فبی ٔ مم ثى ٕع .ظؼ عي
قبي٘بي  4891تب  4811ايؽاْ يه ثبؾيگؽ ِٕغمٗاي
ِسعٚظ تٍمي ِي نٛظ ،چؽا وٗ ظؼگيؽ يه خٕگ نعٖ
 ٚاؾ قبي  4811ثٗ ثؼع ايؽاْ ثبؾيگؽ ِٕغمتٗاي
تٍ مي ِي نٛظ  ٚنؽايغي ثٗ  ٚخٛظ ِيآ يع وٗ
ثؽاقتتبـ آْ ؾِيٕتتٗ ثتتؽاي تجتتعيً ايتتؽاْ اؾ
ثبؾيگؽ ِٕغمٗاي ثٗ لعؼت ِٕغمٗاي فؽاُ٘ ِينٛظ.
ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً اقت وٗ اِؽيىبيي ٘ب ثؽاي خٍٛگيؽي
اؾ چ ٕيٓ فؽاي ٕعي ،ا قتؽاتژي ِ ٙبؼ ظٚخبٔ جٗ ؼا
اتطبغ ِيوٕٕع .ايٓ ِ ُٙتب قبي  4815اظاِٗ پيعا
ِيوٕع.
اؾ قتتتبي  0111ؾِيٕتتتٗ ثتتتؽاي تؼبِتتتً ظؼ
گفتّبْ ٘بي ا قتؽاتژيه ظؼ قغر ثيٓاٌّ ًٍ فؽاُ٘
ِي نٛظ .اِؽيىبيي ٘ب خ ٕگ پيم ظ قتي وٕ ٕعٖ ؼا
تؽٚؾ
تع .اِت
تؽاؼ ِيظٕ٘ت
تٛظ لت
تبؼ ضت
تتٛؼ وت
ظؼ ظقت
ضبٚؼِيب ٔٗ ِ سٛؼ ِ ٚؽ وؿ ا صٍي قيب قت إِي تي
اِؽيىب قتٚ .ل تي وٗ ظؼ ف ضبي ثيٓاٌٍّ ٍي ت سٛي
نىً ِيگ يؽظ ؾِي ٕٗ ثؽاي تؼّ يك ظؼ اظث يبت
ا قتؽاتژيه ا يؽاْ فؽاُ٘ ِي نٛظ .ثعيٓ تؽت يت
آ ضؽيٓ ِٛج ت سٛي ظؼ اظث يبت ا قتؽاتژيه ا يؽاْ
ؼا ثب يع ظؼ چ ٙبؼچٛة تٙع يع ؾظا يي ِٛؼظ ت ٛخٗ
لؽاؼ ظاظ .ظيگؽ ثبؾي ،ثبؾي ثب زبصً خّغ صفؽ
ً تٙع يع ثب نع.
ٔي كت  ٚيه و هٛؼ ّٔيتٛا ٔع صؽفب
ؾ ِبٔي وٗ اِؽيىبيي ٘ب ظؼ افغبٔ كتبْ ػٍّ يبت
تٗ
تبٔي وت
تبٔعٔع ،ؾِت
تبَ ؼقت
تٗ أدت
تبِي ؼا ثت
ٔظت
اِؽيىبيي٘تتب اٌٚتتيٓ ِتتٛج ػٍّيتتبتي پيمظقتتتي
وٕ ٕعٖ ؼا ػٍ يٗ عبٌ جبْ ثٗ وبؼ ِيگيؽ ٔع،
ا يؽاْ ظؼ  ٚضؼيت ِسب قجٗ گؽا يي لؽاؼ ِيگ يؽظ.
ا يؽاْ ظؼ نؽايظ تٙع يع ؾظا يي لؽاؼ ِيگ يؽظ.
فضبيي ايدبظ ِي نٛظ وٗ ثؽاقبـ آْ ِيثيٕيُ وٗ
ايؽاْ  ٚاِؽيىب ػٍيٗ عبٌجبْ خج ٗٙيىكبٔي ؼا
اي دبظ ِيوٕ ٕع .ظؼ چ ٕيٓ نؽايغي ِيثيٕيُ وٗ
اظث يبت ا قتؽاتژيه ِب پيچ يعٖ ِي نٛظ  ٚت ٕٛع
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پيعا ِيوٕع .ؼفتبؼ إِيتي ِب ُ٘ تٕٛع ِييبثع،
يؼ ٕي ا يٓ وٗ ِؽؾث ٕعي٘بي ِب ٘ ّٗ يب ٘يچ ٔي كت.
ثب اِؽيىبيي ٘ب ظؼ يه صسٕٗ خعاي ِيوٕع  ٚظؼ يه
صسٕٗ  ٚزٛؾٖ ظيگؽ ِٕبفغ ِهتؽن ٚخٛظ ظاؼظ.
ظؼ ؼٔ ٚع تٙع يع ؾظا يي ِٛج اٚي افغبٔ كتبْ
ثٛظِٛ .ج ظ َٚظؼ ؼٔ ٚع تٙع يع ؾظا يي ػؽاق
ثٛظ .قٛؼي٘ب ظ چبؼ ا نتجبٖ ا قتؽاتژيه نعٔع.
قٛؼي٘ب ظؼ ؼٔ ٚع خ ٕگ اِؽي ىب ػٍ يٗ ػؽاق اؾ
ػؽالي ٘ب زّب يت وؽظ ٔع .ا يؽاْ ِؽؾث ٕعي٘بي
ؼف تبؼ ا قتؽاتژيه ضٛظ ؼا ِ هطص وؽظ  ٚثؽ ا يٓ
ِٛضغ تأويع ظانت وٗ ػؽاق تٙعيع ِٕغمٗاي اقت
 ٚث مبي تٙع يع ِٕغ مٗاي ِٕ دؽ ثٗ آ نٛة ضٛا ٘ع
نع .اِّ ب ظؼ ٘ ّيٓ زبي اؾ تعا َٚز ضٛؼ اِؽي ىب
ظؼ ػؽاق زّب يت ٔ کؽظ .اِؽي ىب ؼا ثٗ ػ ٕٛاْ
ظٌ ٚت ا نغبيگؽ تٍ مي وؽظ ،ظؼ صعظ ثؽآ ِع تب
ظٌ ٚت ِ ٍي ظؼ ػؽاق نىً ثگ يؽظ .اِؽيىبيي ٘ب
ؼٚي ا يٓ ِ ٛضغ تجٍ يغ وؽظ ٔع وٗ ا يؽاْ ظؼ صعظ
ثيث جبت قبؾي ػؽاق ا قت؛ ظؼ زبٌي وٗ ِ ٕبفغ
إِيتي ايؽاْ ايدبة ِيوٕع وٗ ػؽاق پبيعاؼ ٚ
ثب ث جبت وٗ قبضتبؼ٘بي قيب قيال نىً ِيگ يؽظ
ثتٛا ٔع اؾ خبي گبٖ الؾَ ثؽ ضٛؼظاؼ ثب نع .و كبٔي
وٗ ا ِؽٚؾ ظؼ ػؽاق لعؼت ؼا ظؼ ظ قت ِيگيؽ ٔع
ً و كبٔي ثٛظ ٔع وٗ ا صٍيتؽيٓ ِت سعيٓ
او ثؽا
إِي تي ايؽاْ ِسكٛة ِي نعٔع .قِٛيٓ ِؽزٍٗ ظؼ
اؼتجبط ثب تٙعيع ؾظايي ظؼ اظث يبت ا قتؽاتژيه
ؼا ثب يع ظؼ لب ٌت ِ كبئً ٘ كتٗاي ظا نت .ا يؽاْ
ظؼ ِ كبئً ٘ كتٗاي ِ صبٌسٗ گؽا يي أ دبَ ظاظ.
ا صٍيتؽيٓ ا صً ِ ٕبفغ ِ ٍي ز فظ تّبِ يت قؽؾِيٓ
ا قت .ظِ ٚيٓ ا صً ،ز فظ قبضتبؼ قيب قي ا قتِ .ب
ضٛظ ؼا اؾ ف هبؼ٘بيي وٗ ثؽ ِب ٚاؼظ ِي نٛظ،
ضبؼج وؽظيُ .اٌج تٗ ِيتٛأ كتيُ ِبٔٛؼ ٘بي
ظي گؽي ُ٘ ظا نتٗ ثب نيُ .غؽثي ٘ب ظٔ جبي ا يٓ
٘كتٕع وٗ غٕي قبؾي ؼا ِٕتفي وٕٕعِ .ب اِتيبؾ
ظاؼ يُ  ٚتٛأ كتٗايُ ظ ٚا صً ز فظ قؽؾِيٕي ٚ
ز فظ قبضتبؼ قيب قيِبْ ؼا أ دبَ ثع٘يُ .ضٛظ
ا يٓ ٔب ني اؾ خٍ٘ ٖٛبيي اؾ تٙع يع ؾظا يي ا قت.
٘ؽ وبؼي وٗ ث طٛا٘يُ أ دبَ ثع٘يُ ٘ؿي ٕٗ
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ظاؼ يُ .إِ يت قبؾي ثع٘ ْٚؿي ٕٗ اِ ىبْ پػيؽ
ا قت .ا يؽاْ تالل ِيو ٕع ثؽاي ا يٓ وٗ ثتٛا ٔع
ثٗ زعاوثؽ ظ قت پ يعا و ٕع ،زعاوثؽ ،يؼ ٕي ز فظ
تظ
تي ،زفت
تبضتبؼ قيبقت
تظ قت
تي  ٚزفت
تت اؼضت
تّبِيت
ِغٍٛثيت٘تتبيي ظؼ زتتٛؾٖ ٘كتتتٗايِ .تتب اگتتؽ
ٔتٛا قتٗايُ ثٗ زعاوثؽ ِّ ىٓ ظ قت پ يعا و ٕيُ
پف ثبيع ثٗ زعالً٘ب تٛخٗ ظانتٗ ثبنيُ.
اِؽيىبيي ٘ب ظؼ فضبي ِٛخٛظ تؽخير ِيظٕ٘ع وٗ
ا ٘عاف ضٛظ نبْ ؼا ثع ْٚخ ٕگ ثٗ ظ قت ثيآٚؼ ٔع.
ِب يه ٔظؽ يٗ ظاؼ يُ؛ ٔظؽ يٗ ا يٓ ا قت وٗ ِب
تؽاؼ
تبي ِسجٛثيتتت لت
ٔجبيتتع اِؽيىتتب ؼا ظؼ فضت
ثع٘يُ ،چِ ْٛدجٛث يت ِٕ دؽ ثٗ ت ٙبخُ ِي نٛظ.
ثٍىتتٗ ثبيتتع ظؼ فضتتبيي لتتؽاؼ ثتتع٘يُ وتتٗ
اِؽيىبيي ٘ب ازكبـ وٕٕع إِيت آٔٙب ثب إِيت
ايؽاْ يه فضبي ُ٘ ثكتٗ ظاؼظ.
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