تؿوِ تؿالي
گعاضـ اضائِ ايسُ تحت ؾٌَاى «ادغام برخي باوكهاي ويريهاي مسلح»
ايسُپطزاظ :دكتر محسه گلسرخ حق

خلؿِ اهطٍظ زفتط كطؾيّاي ًقس ٍ ًػطيِپطزاظي زاؾا ،تِ تطضؾي ٍ اضظياتي ططحًاهِ ايسُ خٌاب آقاي گلؾطخ حق تا
هَضَؼ «ادغام برخي باوكهاي ويريهاي مسلح» اذتهال زاضز .زض ايي خلؿِ آقاي گلؾطخ (اضائِكٌٌسُ هَضَؼ) زض
هست ظهاى هقتضي تِ تياى ططحًاهِ ذَز هيپطزاظًس.
تؿناهلل الطّحوي الطّحين
اوگيزٌ بيان ايدٌ هي زض ايي حَظُ زض قف هَضز شيل ذالنِ هيقَز:
 -1افعايف قسضت ضقاتتي تاًک ّاي ًيطٍّاي هؿلح.
 -2اضتقاي ّسفوٌس ٍ تْثَز هؿيكت كاضكٌاى ًيطٍّاي هؿلح.
 -3افعايف ؾْن تاظاض تاًکّاي ًيطٍّاي هؿلح.
 -4اؾتفازُ تْيٌِ اظ غطفيتّاي هتٌَؼ ٍ هٌحهط تِ فطز تاًکّاي يازقسُ.
 -5ضطٍضت ايداز ؾسالت تيكتط زض تؿْيالت پطزاذتي تِ كاضكٌاى ًيطٍّاي هؿلح ٍ ايداز خَ نويويتط ٍ
ّوثؿتگي تيكتط.
 -6ضقس فعايٌسُ تؿساز تاًکّا ٍ هَؾؿات هالي ٍ اؾتثاضي زض يک زِّ گصقتِ.
ّنچٌيي تا تَخِ تِ رييكردهاي هَخَز زض ايي حَظُ ًكات شيل قاتل تأهّل اؾت:
 -1اقتطاکگصاضي غطفيت ّاي هَخَز تالفؿل ٍ تالقَُ.
 -2ايفاي ًقف خسيتط زض تحقق ؾياؾتّاي اقتهاز هقاٍهتي زض ككَض تا ضٍيكطز فطهاًسّي هتوطكع.
 -3تْطُگيطي اظ قسضت هتوطكع هالي ٍ اؾتثاضي تطاي تقَيت تٌيِ زفاؾي زض ذهَل پطٍغُّايي كِ اهكاى تأهيي
هالي آى تَؾط زٍلت ًيؿت يا طثقِتٌسي تؿياض تااليي زاضًس.
 -4افعايف اذتالف طثقاتي تيي كاضكٌاى ًيطٍّاي هؿلح تا ؾايط آحاز كاضهٌساى زٍلت.
 -5گؿتطـ ٍ تَؾؿِ نٌايؽ ًػاهي ٍ پيكطفتِ تا اؾتفازُ اظ تَاى هالي ٍاؾتثاضي زض پطٍغُّاي ؾطي.
 -6ضطٍضت توطكع ًػاضتّاي ترههي تطاي تاًکّاي هَضز ًػط زض احياي ًػام تاًكساضي اؾالهي ٍ ؾسٍل
ًكطزى اظ هقطضات.
 -7ضطٍضت تهوينگيطي ٍ تأهيي هٌاتؽ تِ نَضت هتوطكع تطاي تقَيت تٌيِ هالي ًيطٍّاي هؿلح.
 -8زض حال حاضط ،ترف اؾػن زضآهسّاي تاًكي تاًکّا ًاقي اظ فؿاليت ؾالن تاًكساضي ًيؿت ٍ اظ هحل
ؾَزاگطي زض تاظاضّاي هرتلف تأهيي هيگطزز .تا احؿاؼ ًياظ ككَض تِ انالح ًػام تاًكي زض ككَض تِ تسضيح
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زضآهسّاي تاًکّا كاّف هيياتس ٍ ًتيدتاً تايؿتي تا قيَُّايي ًؿثت تِ خصب هٌاتؽ ٍ كؿة زضآهس اظ هحل-
ّاي هرتلف اقسام ًوايٌس.
 -9اهكاى ؾطهايِگصاضي زض ؾايط ككَضّا تا ضٍيكطز تقَيت ًفَش اًقالب زض ككَضّاي زٍؾت ٍ تقَيت ًفَش
اهٌيتي ٍ اطالؾاتي زض ؾايط ككَضّا.
مىطق طراحي ي اعتبار ايدٌ زض هَاضز تطقوطزُ ظيط ذالنِ هيقَز:
 .1هكتطک تَزى هٌافؽ ايي ططح تطاي ّط زٍ گطٍُ شيٌفؿاى(ناحثاى تاًکّا ٍ اؾتفازُكٌٌسگاى اظ تؿْيالت).
 .2ؾَزآٍضي تيكتط تطاي تاًکّا ،اؾتفازُ اظ قاتليتّا ٍ غطفيتّاي هتقاتل ٍ اقتطاکگصاضي قاتليتّاي هتٌَؼ
زض ّط كسام اظ ؾاهاًِّاي تاًكي ًيطٍّاي هؿلح.
 .3تالـ زٍلت تِ كاّف ؾَز تؿْيالت اظ يک ؾَ ٍ تاال تَزى قيوت توام قسُ تؿْيالت تاًكي كِ ًاقي اظ تاال
تَزى ّعيٌِّاي ازاضي ٍ پطؾٌلي ٍ هسيطيت تاًکّا اؾت.
 .4ضقاتتي قسى فضاي ترههي تيي تاًکّاي ككَض تاؾث توايل تيكتط تطاي كاّف ّعيٌِّا اظ ططيق ازغام
هيقَز.
 .5افعايف هٌاتؽ هالي تطاي اخطاي پطٍغُّاي ؾٌگيي ًػاهي ٍ زفاؾي ٍ تا ضٍيكطز حفع اؾطاض ًػاهي.
 رييكرد تٌسُ زض تياى ايي ايسُ زض هَاضز شيل ذالنِ هيگطزز:
 كاّف ّعيٌِّاي ازاضي ٍ تككيالتي ٍ قيوت توام قسُ ذسهات تاًكي ٍ زض ًتيدِ ايداز هعيت ضقاتتي.
 اقتطاک گصاضي قاتليت ّاي هتٌَؼ زض ّط كسام اظ ؾاهاًِ ّاي تاًكي ًيطٍّاي هؿلح.
 كوک ٍ تؿطيؽ زض پيكثطز اّساف ًػام ٍ ًيطٍّاي هؿلح ج.ا.ا
اظ عمدٌ تريه مًاوع پيف ضٍي ايي ايسُ فقساى تفكط ؾيؿتوي ٍ تطخيح هٌافؽ قرهي تطذي تاًکّا اؾت
لكي تا ضٍيكطزّاي ظيط ايي هَاًؽ تِ حساقل هيضؾس.
الف) افعايف ؾَزآٍضي ّوِ تاًک ّاي شيٌفؽ زض ططح ٍ يكپاضچگي هٌاتؽ آىّا هيتَاًس تاؾث كاّف ضس ايسُّا
هيقَز.
ب) اهكاًات هَخَز تطاي اخطاي ططح كفايت هيكٌس.
ج) ترههي ٍ ضقاتتي تط قسى تاًكساضي زض ككَض تاًکّا ضا هدثَض تِ كاّف قيوت توام قسُ تؿْيالت ذَاّس
كطز كِ ايي ططح تا افعايف هعيت ّاي ضقاتتي تاًکّا تاؾث تأهيي هٌافؽ تاًکّا ذَاّس قس كِ ايي اهط تاؾث
كاّف اتطالپصيطي ططح هيقَز.
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جمعبىدي:
تا تَخِ تِ ًػطات كاضقٌاؾاى اضقس پػٍّكي ٍ ناحةًػطاى حاضط زض خلؿِ هَاضز شيل تِ ؾٌَاى ًتيدِ تحث
اضائِ قس:
 زض ؾٌَاى ايسُ ،اؾتفازُ اظ كلوات «تطذي» ٍ «ّسف» ايطاز زاضز. زض ؾٌَاى ايسُ تايؿتي هكرم گطزز كسام تاًکّاي ًيطٍّاي هؿلح هسًػط اؾت ،چطا كِ تِ طَض هثال تاًکاًهاض ،ذهَني هحؿَب قسُ ٍ تاًک ؾاهل ًيطٍّاي هؿلح ًيؿت ،پؽ ططح اظ ايي هٌػط اتْام زاضز.
 تطذي اظ هَاضزي كِ زض ططحًاهِ آهسُ اضتثاطي تا ايسُي هَضز ًػط ًساضز .چِ ضاتطِاي هاتيي هؿيكتً ،ػاضت ٍ ...تا ازغام تاًکّا ٍخَز زاضز؟
 الظم اؾت زض ططحًاهِي يازقسُ هٌطق ٍ اتقاى ططح تَضيح زازُ قسُ ٍ زض حقيقت ايسُ اثثات قَز .هي-تايؿت ايسُ تياى كٌس كِ زض هقاتل ضس ايسُّا چِ پاؾدّا ٍ زاليلي زاضز.
 تايس زض تثييي ايسُ زض ططحًاهِ شكط قَز كِ آيا اظ لحاظ هقطّضات تاًكي ،هَاًؽ قاًًَي زاضز يا ذيط؟ تطاي فطاض اظ تؿضي هككالت هثل تحطين گاّي تٌَّؼ تاًكي الظم اؾت ،لصا تايس هضطات ٍ تثؿات ططح ًيع هططحقَز.
 هسل ايسُ حتواً تايس تطؾين قَز.تِ طَض كليً ،قس ذَتي اضائِ قسُ كِ تْتط اؾت خْت اضتقاي ؾلوي ايي پػٍّف ،ناحة اثط اقكاالت ٍاضزُ ضا زض
ططحًاهِ لحاظ ًوايس ٍ پؽ اظ ضفؽ ايطازات ططحًاهِ ،خْت تطضؾي زض ذهَل تطگعاضي كطؾي تطٍيدي تِ زفتط
كطؾيّاي ًقس ٍ ًػطيِپطزاظي اؾازُ قَز.
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