
 بازدارنده ىای گشاینده وتاکتیک ىای تاکتیک

 
تا كشاسعیذى خشدادهاٍ ّكقل هٌاعثت ُای هِن،تاسدیگشتة چگًْگی تاکتیک ّ تشگضاسی اػتشامات عشاعشی ّ خیاتاًی داؽ  

ثؼ خشدادکَ گْئی خْد سا هتْلی ّفاحة اختیاسخٌ 33اصُویي سّ ؽاُذ تکاپْی ؽْسای ُواٌُگی عثضدستشگضاسی عالگشد .ؽذٍ اعت

هِن دّعالَ تشآهذٍ اص ًوذ   آیا ایي گًَْ تاکتیک گضیٌی ُا، خْاب هی دُذ؟ آیا دسعِا ّتداسب. اػتشامی دّعالَ اخیشهی داًذ، ُغتین

ًِّایتا عتشّى ّپشاکٌذٍ   ًوایؾی ّتثلیـاتی ًاسعائی ُا دسهذًظشهشاسگشكتَ اعت ّیا دس ُوچٌاى تشُواى پاؽٌَ هذیوی یؼٌی آکغیْى ُای 

 خذ؟عاص هی چش

داؽتَ تاؽین آًِا سا تطْسکلی دسعَ كوشٍ صیشهی تْاى  اگشتخْاُین هشّسی تشهِن تشیي ّخٍْ ًاسعائی ُای تاکتیکی گزؽتَ 

 :خالفَ کشد

اختواػی اهکاى گغتشػ داهٌَ خٌثؼ ّػوة ًؾیٌی ّ ًِایتا عشًگًْی -تذّى پیًْذ خٌثؼ مذاعتثذادی تا خٌثؼ ُای هطالثاتی-1

ؽاهل کاسگشاى،هؼلواى ّپشعتاساى )ؽاؿل ّؿیشؽاؿل خٌثؼ ُای هضدّحوْم تگیشاىتشیي ایي خٌثؼ ُا، هِن.اعتثذاد حاکن ّخْد ًذاسد

، صًاى،هلیتِای تحت عتن هناػق ایشاى،خْاًاى ّداًؾدْیاى، ّخشدٍ ...(ّکاسهٌذاى ّتیکاساى، ّالیَ ُای صحوتکؼ ّحاؽیَ ًؾیي

دهی کٌذ اصاُویت سّصاكضًّی ؼیؾتی تیذاحشاى اهتقادی ّهّیژٍ دسؽشایطی کَ تَ ایي اهشت. خٌثؼ ُای هتؼذددیگشُغتٌذ

 .تشخْسداساعت

دسؽشایطی کَ سژین تاکتیک عشکْب گغتشدٍ سا تکاسگشكتَ ُّیچ گًَْ اػتشاك عیاعی سا .هثاسصات ؿیشهتوشکض ّعشاعشی-2

ي توشکضًیشّ ّ عشکْب دستشاتشکْچک تشیي حشکت اصهثل اػالم ؽذٍ تیؾتشی ّ اعت اتذ، ّ ٌُْصتْاصى هْا تَ عْد آىتشًوی ت

ٍ ای ّدعتگیشی ّخؾًْت سا تکاسهی گیشد، ّدسؽشایطی کَ فق خٌثؼ ٌُْصپشاکٌذٍ اعت ّاصآسایؼ تا ثثات ُّواٌُگ ؽذ

تشػکظ تشاعاط هْاصیي .تَ ُواّسدی پشداختتشهواتلَ هتوشکضدستشاتشدؽوي تؾذت عشکْتگش ّهتوشکض تشخْسداسًیغت،ًوی تْاى تا

َ اصخْد،خٌثؼ ُا ّكؼاالى آى تٌِاهی تْاًٌذ تا اعتلادٍ اصًثشدُای ؿیشهتوشکضّپشاکٌذٍ ّت تشى ًیشّهٌذؽٌاختَ ؽذٍ خٌگ تا دؽوٌاًا

تذیِی اعت کَ ُشكشهاًذُی اگشایي هاًْى سا ًول کٌذ . ذَ تا ًیشّی تشتشاصخْد هثادست ّسصًتَ هواتل  ّؿیشهتواسى  افطالذ گشیالئی

 .ّحیَ دؽوي،تتِا ػذم کلایت ّفالحیت خْیؼ سا تَ ًوایؼ گزاؽتَ اعتس  ّ توْیت  تا آؽلتي فلْف ّتنؼیق سّحیَ خْدی

تذّى خْؽؼ ّاعتخشاج تاکتیک ُا ّ عیاعت ُا اصدل هطالثات ّظشكیت ُای خٌثؼ ّتْعو كؼاالى آى،تذّى اتتکاستشآهذٍ -3

ادُا ّؽْساُای هدِْل الِْیَ اصپائیي تْعو ُواٌُگ کٌٌذگاى حامشدس هیذاى هثاسصٍ، ّتذّى اختٌاب اصخایگضیٌی ایي حلوَ تْعو ًِ

ؽکل ّاهؼی دسػول، اتخار تاکتیک هٌاعة ّّتذّى دسًظشگشكتي تْاصى هْای  دعتْسالؼول اصتاالی عشخٌثؼ، ّخْد تشگواسدٍ ّفذّس

دسفْستی کَ ٌُْصتخؼ ُائی اصهشدم -دسؿیشایي فْست دستِتشیي حالت. ًاهوکي اعت گیشی یک خٌثؼ پْیا،هتْاصى ّاداهَ داس

خضػقیاى ّخؾن تخؾی اصخوؼیت تالوٍْ گغتشدٍ هؼتشك، ّتدض  -تواد خْد سا اصدعت ًذادٍ تاؽٌذّخْاًاى اػ

 .كنای سػة ّیأط حافلی تثاسًخْاُذ آهذ ًِّایتا   هوطؼی  عشّفذای

 تاکتیک ُای گؾایٌذٍ ّهادستَ تِشٍ گشكتي اصكشفت ُای تَ ّخْد آهذٍهْكن تَ اتخار  ها تذّى دسًظشگشكتي عَ كاکتْسافلی كْم

گشیضی   ّاکٌؾی، هوطؼی ،پشُضیٌَ ّکن كایذٍ ُای دسًّی حاکویت ًّظایشآى، ًخْاُین ؽذ ّاصسّیکشدهثل تحشاى هٌطوَ ّیا تؾذیذ تناد

 .ًخْاُین داؽت

 خشداد دسًظشگشكتَ ؽذٍ اعت؟ 33عَ ًکتَ افلی كْم دساتخار تاکتیک تظاُشات خیاتاًی   آیا

ُن چٌاى تشُواى پاؽٌَ هذین هی چشخذ ُّیچ دسعی  تخارؽذٍ ًؾاى هی دُذکَ دسهتأعلاًَ چگًْگی فذّسایي كشاخْاى ّتاکتیک ا

ی سّد کَ تَ چٌیي دسعِائی ه اى خٌثؼ عثضّحاهیاى آًِا اًتظاستَ هؼٌی آى ًیغت کَ اصعش الثتَ ًوذ چٌیي سّیکشدی.شكتَ ًؾذٍ اعتگ

ْاُاى کٌتشل خٌثؼ دسهحذّدٍ هطالثات ّاؽکال هؼیي ُا خ خا کَ تَ ػولکشد ّاتتکاسات آًِاتشهی گشدد،آى تشػکظ تا آى.ًٌِذگشدى 

حتی كشاتشاصآى ًگاُی تَ هْامغ کغاًی چْى هحوذ خاتوی ّهِاخشاًی ّهضسّػی ّکذیْسّاهثال .ّسُثشی ّؽثکَ ُای هؼیي ُغتٌذ

ذى اًٌذی تاؽٌیدُذکَ ًگشاًی آًِا اصخٌثؼ تیؼ اصًگشاًی اؽاى اصحاکویت اعت ّتِویي دلیل تا ّهاحت ّفشاحت تی ه آًِا ًؾاى هی



ُا ػوال تیؾتشیي  ّتایي تشتیة آى. خْاُاى گلتگّْعاصػ تا حاکویت ُغتٌذ فشاحتا -حاکویت یؽکاف ُای دسًّ تؾذیذ-تْی کثاب

تأثیشهخشب سا تشفلْف خٌثؾی کَ دسهی دّعال گزؽتَ ُضیٌَ ُای عٌگیٌی دسهواتلَ تا اعتثذاد حاکن ّحکْهت هزُثی پشداختَ اعت 

خْد " آًِائی کَ.ٌؼ ّکٌؾگشاى ّكؼالیي آى تاؽذخْد خخاهة ایي ًْؽتَ ًوی تْاًذ خضي سّتذیِی اعت کَ هاصُوی.داؽتَ ّداسًذ

کغاًی کَ خٌثؼ سا خضاتضاسی تشای تا سّیکشد  ّهواتلَ خٌثؼ تشایؾاى تیؼ اصُشچیضدیگشّاخذ اُویت اعت" خْد سُثشی"ّ "اتتکاسی

   .صچؾواى آًِا ستْدٍ اعت،خْاب ساحت سا ااًَ صًی ّهؾاسکت دسهذست ًوی خْاٌُذچ

 :سا ًثایذ ًادیذٍ گشكت اختواػی عخي هی گْئین،عَ ًکتَ ظشیق -دسػیي حال ّهتی اصاُویت داهي صدى تَ خٌثؼ هطالثاتی

دسؽشایو  -مذاعتثذادی خٌثؼ هطالثاتی ّ -اصهطالثات تَ هثاتَ یکی اصدّتال حشکت خٌثؼ ػالٍّ تشتْخَ کلی تَ ایي تخؼ -الف

پتاًغیل دسًّی  أکیذ تشآى اصًظشتاکتیکی ّؽشایو هؾخـ کًٌْی،خِت هواتلَ تا یکَ تاصی دؽوي ّآصادکشدىّت کًٌْی دسًگ

 :هی تْاى پیؾشّی کشد  چشاکَ اعاعا تاتکیَ تشآى.داسای اُویت صیادی اعت،ًیض  خٌثؼ

کتشیي حشکت عیاعی ّتحول کْچ دسؽشایطی کَ سژین تَ ؽذت حاسؽذٍ  ی ّ تْاصى ًیشًّؾاى هی دُذًگاُی تَ ّمؼیت کًٌْ

 اعن عادٍ تذكیي ّیا تدوغ خاًگیّهخالق سا،تخقْؿ ّهتی هِش ًیشُّای ؽٌاختَ ؽذٍ عیاعی تشآى هی خْسد،حتی اگشتشگضاسی هش

ُای عیاعی ل تٌاتشایي دسچٌیي خْی كشاخْاى ُای عیاعی تؾک.تاؽذ تشًوی تاتذ، ّخضتَ کوتشاصدكي ُای ؽثاًَ ّهخلی تي ًوی دُذ

ؽذت كنا سا دّهطثی کشدٍ ّسژین تا حالت تغیح ّآهادٍ تاػ كْم الؼادٍ،هثل ّپظ اصحشکت،آى ساتغیاسپشُضیٌَ کشدٍ ّؽٌاختَ ؽذٍ، تَ 

ّایي دسحالی اعت کَ اصعْی .د،ًاهوکي هی عاصنای هؼوْلی اختٌاب ًاپزیشُغتٌذ حشکت ُای هثیؼی سا کَ دسك ّحتی اهکاى ّهْع 

تدوؼات گًْاگْى کاسگشاى  ًاچاساعتّلْتذكیي سا تشًوی تاتذ، شیي اهکاى حشکت کْچکت َؽشایطی کؽاُذین کَ سژین دسُویي  دیگش

ّیا حتی تدوغ ّاػتشامات فٌلی دسداًؾگاٍ ُا ّیا تحقي ُای   ... ّ پاالیؾگاُی هاُؾِش ّیا اػتقاب کاسگشی دسپاسط خٌْتی

ن اّج عشکْب ّخؾًْت دستشاتشهطالثات چٌیي دّگاًگی ًؾاًذٌُذٍ آى اعت کَ سژین هادسًیغت ػلیشؿ.سا تحول کٌذ هواتل هدلظ

سا تگیشدکَ ًؾاًذٌُذٍ هذست تغیح تْدٍ ای ایي هطالثات ّآعیة پزیشی  هطالثاتی-آؽکاسعیاعی، تَ ُواى هیضاى خلْی اػتشامات فٌلی

دسؽشایو   شكت کَتٌاتشایي هی تْاى ًتیدَ گ. ُویي ّاهؼیت دّگاًَ هی تْاًذ هٌثغ اعتٌتاج تاکتیک ُای ها تاؽذ. سژین دستشاتشآًِاعت

تأکیذ تشهطالثات اختواػی ّاهتقادی ّتغیح تْدٍ ای پیشاهْى آًِا، صهقذام خٌگ ؿیشهغتوین ّگشیالئی،هؾخـ کًٌْی ّخَ دیگشی ا

 تضگضاسی کَ اصایي ًْع هطالثات عیاعی دعت تکؾین ّاصتثلیؾ ّتشّیح ّحتی تی آى.كؾاسی تشؽؼاسُای هغتوین عیاعی اعتخای پاَ ت

 ای خقْؿ دسخاهؼََ تی ؽک تیي ایي دّدعتَ اصهطالثات دیْاسچیٌی ّخْد ًذاسد ّت. ػلیَ آى تاصایغتین اػتشامات هوکي

ؽکل گیشی  كشاسّی ّ تا ایي تلاّت کَ دسدّهی اهکاى.ُا ّخْد داسد پیًْذ تٌگاتٌگی تیي آى ،هولْاصاًثاؽت هطالثات عشکْب ؽذٍ

 .، هحتول تشاعت تا سًّذ هؼکْط آىات عیاعی كشاهی سّیٌذخْد تَ هطالث اّلی،یؼٌی حشکت ُائی کَ دسكشایٌذ گغتشػ

خا تطْسهؾخـ هٌظْسها خشیاى  آًکَ، تَ تدشتَ دیذٍ این کَ كشاخْاى ُای عشاعشی ًیشُّای عیاعی، ّدسایي نکتو دوم

کغتي آى ّاداهَ ّحاهیاى تیي الوللی آى اعت،تؾذت كنا سا دّهطثی هی کٌذ ّدسؽشایطی کَ خْد تْاى هواتلَ تشای دسُن ؽ عثضاهیذ 

تذعت گشكتي اتتکاسػول اصپی  ًذاسًذ ّ ًیض تْاى خٌثؼ ّهلقل تٌذی آى ًیضتا آى حذ هْی ّهْام یاكتَ ًیغت کَ تتْاًذ تاا کاسی س

  . ُا تکاُذ،حافل چٌیي تکاپْئی خضداهي صدى تَ هاخشاخْئی ّتحویل اًلؼال تشحٌثؼ ًخْاُذ تْد آهذُای هٌلی آى

ػْاهل هٌلی كْم حزف ؽًْذ ّحشکت تشؿلطک هثیؼی خْیؼ تیلتذ، تشخالف تقْسظاُشی، خٌثؼ   ّحال آًکَ اگشًوؼ آكشیٌی

 .پشداصدَ هی تْاًذ ًلظ تیؾتشی کؾیذٍ ّتَ تشهین ّتاصعاصی ّتنویي اداهَ کاسی خْد ت

یؾَ ای ّتی َ کلچٌذ هطالث اختواػی عخي تَ هیاى هی آیذ،تَ هؼٌی اماكَ کشدى -ّهتی اصتأکیذ تشخٌثؼ ُای هطالثاتی-نکتو سوم

خٌثؼ اهیذ عثضتا تأکیذ تشّمؼیت  ًظیش گٌداًذى ؽؼاسکلی ّتی خافیتی کَ اخیشا . ًیغتی هطالثات عیاعتّْتی خافیت تَ لیغت 

ُا دسػول ّپزیشػ الضاهات آى ّاصخولَ داهي صدى  تلکَ ُذف تأکیذ ّاهؼی تشآى.یشهطالثات عیاعی خْد تَ ػول آّسدهؼیؾتی دسکٌاسعا

اهشی کَ تی گواى اصػِذٍ کغاًی کَ خْد سا فاحة .عتّ اسخاع تقویوات خٌثؼ تَ دعت کٌؾگشاى خٌثؼ اصپائیي اتتکاس ػول ا

  . ًیشّی كؾاسّاتضاسچاًی هحغْب هی ؽْد،تشًوی آیذ ُا  آى اختیاسخٌثؼ ّهتْلی آى هی پٌذاسًذ ّخٌثؼ دسًضد

 



 درشرایط کنونی چو می توان کرد؟

ُا دساتخار ساٍ خْئی ُا ّ تالػ تشای دعت یاتی تَ اخواع  ای گزؽتَ،ّكاداسی تَ آىساُثشدُای عَ گاًَ هغتخضج اصدسعِ 

اصُویي . ساُگؾا تاؽذّحذاکثش پیشاهْى دسعِای گزؽتَ دسهیاى فلْف خٌثؼ ّكؼاالى آى،هی تْاًذ هٌثغ الِام ّسّیکشد افْلی 

ُواٌُگ کٌٌذگاى ّاهؼی خٌثؾِای اختواػی ّحامش كؼالیي ّ تَ دعت گشكتي اتتکاسػول تْعو ذّى سّتذّى تکاسگیشی ایي دسعِا ّت

دسهیذاى ػول،ّحوایت كؼال ًیشُّای ّاهؼا دهْکشات ّسادیکال خاسج اصکؾْس اصایي سًّذ،یؼٌی ؽشّهی کَ هٌدشتَ ّسّد خٌثؼ تَ 

 .هشحلَ تلْؽ خْد هی ؽْد، اهکاى تشّى سكت اصتحشاى کًٌْی ّخْد ًذاسد

تأکیذ .اهؼا دهْکشاتیک ّسادیکال تایذ فشف تشهین حلوَ ُای هلوْدٍ كْم تاؽذاصیي سّتیؾتشیي دؿذؿَ ّهؾـلَ ًیشُّای ّ

اختواػی،دسکٌاستظاُشات -ُا ّتاکتیک اػتقاتات گغتشدٍ، دسکٌاسًاكشهاًی هذًی تشهطالثات فٌلی ّاختواػی ّكشاگیشکشدى آى

ّدسهیاى تخؾِا ّالیَ ُای گًْاگْى  ّؽکل گیشی حلوات ّؽثکَ ُا ُّغتَ ُای ُن آٌُگ کٌٌذٍ اصپائیي ؿیشهتوشکض  ّاػتشامات

شاى تیشّى اصخْد خٌثؼ، تَ ًخثگاى ّسُث تَ تاال ّتَ  دخیل تغتي .اختواػی دس هحل صیغت ّکاس،اهکاى پیؾشّی ّاهؼی ّخْد ًذاسد

   .ًذاسد هیذاى آهذى ًیشّی ّاهؼی تـییشًثْدٍ ّحافلی خضاًدواد تیؾتشخٌثؼ ّ پشاکٌذگی آى ّهذست ُای خاسخی، خضؿللت اصاُویت تَ

تٌِا تا تْخَ تَ هطالثات پایَ ای خٌثؼ ُا ّكشاگیشکشدى آًِا، ّاسخاع تَ خٌثؼ ّکٌؾگشاى ّكؼاالى آى تَ هثاتَ تقوین گیشًذگاى 

ُا پیشاهْى اؽتشاکات خْد، هی تْاى ُشم خٌثؼ سا سّی هاػذٍ افلی خْدًِاد ّتشای تشّى سكت اص چالؼ  افلی، ّپیًْذ ایي خٌثؼ

 . ػول آّسد کًٌْی آى، تالؽی ثوشتخؼ تَ" هتْلیاى"ّ  تذًَ خٌثؼ تیي ولَ تحشاى دسخاصدى ّسؽذ ًاهْصّى ّؽکافُای افلی آى، اصخ

 

تقی روزبو  20-14-01  3122-16-10  

roozbeh.blogspot.com-http://www.taghi 

taghi_roozbeh@yahoo.com 

 

 

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/

