چيارشنبو سٌری ً انسًای پرشکٌه رژیم!
الف -اًج انسًا
یکی اسهِوتزیي ّیژگی چِبرػٌجَ طْری اهظبل ثَ ًوبیغ زرآهسى اًشّای توب ػیبر رژین ثْز کَ استزص ذبرج ػسى
اّضبع اسکٌتزلغ زرآهبزٍ ثبع کبهل لزارزاػت .زرچٌیي ػزایط زّلطجی ػسٍ ػوال ثظیبری اسًمبط تِزاى ّکؼْر
ثرـْؽ هحالت زرزطت جْاًبى ثْز.تبکتیک رژین اطبطب هؼطْف ثَ کٌتزل هیبزیي ثشرگ ّذیبثبًِبی اؿلی ثْز تب
هجبزا اسثِن پیْطتي جْیجبرُب،رّزی ذزّػبى ػکل ثگیزز.
جبلت اطت زرثَ ؿحٌَ آّرزى ایي اًشّای پزػکٍْ ،ذْز رژین ًیشًمغ کوی ًساػت :آًِب پیؼبپیغ فتبّی السم را ثزای
غیزػزػی ّغیزػمالًی هزاطن چِبرػٌجَ طْری ّلشّم اجتٌبة اسآى را ؿبزرکززٍ ثْزًس .فزهبًسُبى ًیزُّبی اًتظبهی
ًیشذط ًّؼبى کؼیسٍ ثْزًسکَ اجبسٍ ػجْراسذط لزهشُب را ثَ هززم ًرْاٌُس زاز .ثظتَ ػسى سّزتز هسارص ّازارات
ّهغبسٍ ُب ّیب هوٌْػیت تززز هْتْرطْاراى ًّوبیغ طزیبل فیلن ُب زرتلْیشیْى ثزای ذبًَ ًؼیي کززى
هززم ّ....ثزّػٌی ثیبًگز ؿف آرائی هززم ّرژین زرثزاثزُوسیگزثْز .زرػول ًیش ثزگشاری پزػْرتزّفزاگیزتز
اسُزطبل هزاطن ،یک زُي کجی آػکبرثْزثَ رژین ّفتبّی آى  .پض هؼلْم ػس کَ هززم یک پبرچَ ّیک ؿسا ػلیَ ػزع
ّػلیَ آًچَ کَ رژین ػمالًی هی زاًسُ،ظتٌس ّؿالح هززم ّؿالح ذظزّاى ُیچ رثطی ثِن ًسارًسّ .لتی ّسیزاطالػبت
رژین هی گْیس هظألَ ذبؿی زرایي رّس اتفبق ًیفتبزًّ،فض راحتی هی کؼس،الثس زیگزثزای اّ ػؼبرهزگ ثزذبهٌَ ای
ّآتغ سزى ػکض ُب ّپْطتزُبی اّ ،جٌگ ّگزیشی کَ زرثظیبری اسهحالت ّهیبزیي هیبى هشزّراى اّ ّجْاًبى رخ هی
زُس زیگزثَ یک اهزػبزی تجسیل ػسٍ اطتّ .ایي الجتَ ثزای جٌجؼی کَ تْاًظتَ آتغ سزى تـبّیزرُجزاى ّهزگ
ثزذبهٌَ ای را ثَ یک اهزػبزی تجسیل کٌس ،پیزّسی ثشرگی اطت .اسُویي رّچِبرػٌجَ طْری اهظبل را ثبیس ثبتْجَ ثَ
ؿف آرائی زّلطجی ػسٍ حبکویت ّهززم ّثسلیل ًبفزهبًی هسًی-اجتوبػی ؿْرت گزفتَ ،یک رفزاًسّم ػولی پیزاهْى
زیکتبتْرثَ پبیبى طالم کي ثؼوبرآّرز!.
بّ-لتی کَ یک هزاطن هلی -هززهی ّزارای هبُیت طزاطزی ،ثب اهز طیبطی گزٍ هی ذْرز ًؼبًسٌُسٍ آى اطت کَ
هٌبطجبت هلی ثَ ریلی ثزای طزاطزی ػسى اػتزاضبت ّپیًْس الیَ ُب ّثرؼِبی گًْبگْى اجتوبػی هی گززز ،اهزی کَ
اسپیغ ػزط ُبی طزًگًْی ًظبم ّ ثزپبئی اًمالة اطت.ثزاطبص گشارػبت هْجْز زرتِزاى اسجولَ آػکبرا ػبُس جْع
ّذزّع زر هحالت ّثرغ ُبی سحوتکغ ًؼیي ّفمیز ُن چْى ًبسی آثبزی ّذشاًَ ّطلظجیل ّذبک طفیس ثْزین.کَ ایي
ذْز ًؼبًَ ای اطت اسافشایغ هؼبرکت جْاًبى هٌبطك هحزّم ّ پیْطتي ًیزُّبی تبسٍ ًفض ّطزػبراسهطبلجبت طْساى
ّطزکْة ػسٍ ثَ ؿفْف جٌجغ ضساطتجسازیُ .ن چٌبًکَ ثیبًگز گظتزع زاهٌَ ایي اػتزاضبت ثَ ثظیبری اسػِزطتبًِب
ًیشثْز.
ج -طْهیي آسهْى ًِفتَ زر چِبرػٌجَ طْری اهظبل را ثبیس زرًمغ ّاُویت اػتزاضبت غیزهتوزکش ّزرػیي حبل
طزاطزی زاًظتُ .زحکْهت طزکْثگز ثبزاػتي اهکبًبت ّاثشارُبی طزکْة،تب ثِن ذْرزى تؼبزل ػوْهی لْا،
زرهمبثلَ ثب یک ًجززهؼیي هی تْاًس ثطْرطجیؼی زارای ثزتزی ُبیی ثبػس کَ زرًجززُبی پزاکٌسٍ ّغیزهتوزکش ّطزاطزی
حتی اگزهثل چِبرػجٌَ طْری سهبى آى ُن رّػي ثبػس فبلس آى اطت .ثِویي زلیل ثکبرگیزی تبکتیک اػتزاضبت
غیزهتوزکشزرػزایط ًبثزاثزّ یبثِزٍ گیزی اسػٌـزغبفلگیزی ّ ًبهؼرؾ ثْزى سهبى ّهکبى حولَ ثَ زػوي زارای
اُویت سیبزی اطت .الجتَ چِبرػٌجَ طْری ثسلیل طٌت ریؼَ زار ّ جبافتبزٍ اع هی تْاًس تبحسی ثظتزالسم ثزای ُن تأهیي
ُن آٌُگی را ثْجْز آّرز ّ اسایي جِت لبثل تؼوین ثَ ُزهْرزی ًیظت.اسُویي رّ پیؼجززایي ًْع ًجززُبی
غیزهتوزکشثْیژٍ زرثزاثزحکْهتی طزکْثگزّطبسهبى یبفتَ ،اگزثرْاُس تساّم زاػتَ هظتلشم ّاگزثرْاُس طزاطزی
ثؼْز ثَ طبسّکبرآٌُگ کٌٌسٍ ّ ثَ طبسهبى یبثی ُبی هٌتبطت ثب ذْز ًیبسزارز.ثزُویي اطبص یکی اسهِوتزیي زطت
آّرزُبی هٌبطجت ُبی اػتزاضی ُن چْى چِبرػٌجَ ؿْری ،فزؿت ُب ّاهکبًبتی اطت کَ اس ِلجل آًِب ثزای ػکل

زازى ثَ ػجکَ ُب ُّظتَ ُب ّیبکویتَ ُبی هحالت زرپیًْستٌگبتٌگ ثبجٌجغ ،فزاُن هی ػْزُ .وْارٍ ًیزُّبی تبسٍ ًفض
ّآگبُی کَ اُویت تساّم اػتزاضبت را زریبفتَ ثبػٌس اسزل ایي ًْع اػتزاضبت تْزٍ ای سائیسٍ هی ػًْس ّسهیٌَ ُبی
ػکل گیزی ایي ًْع ًِبزُبی ُن آٌُگ کٌٌسٍ را ثْجْزهی آیٌس.زرّالغ فمساى طبسهبى یبثی زرهحالت سیظت هززم
اسهِوتزیي حلمبت هفمْزٍ جٌجغ اطت .تٌِب ثب ػکل گیزی ایي ًْع ُظتَ ُب ّػجکَ ُب ّکویتَ ُبطت کَ هجبرسٍ اسحبلت
هْرزی ّهٌبطجتی فزاتزرفتَ ّاطتوزار ًبفزهبًی هسًی -اجتوبػی ًظیزػسم پززاذت لجْف ،ػکل زازى ثَ تظبُزات
هحلی ُّن آٌُگی آًِب زرًمبط گًْبگْى ّ حتی زرفزؿت ُبی هٌبطت جِت پیْطتي جْیجبرُبی اػتزاضی هحالت
گًْبگْى ثَ یکسیگز ثزای ػکل زازى ثَ ُظتَ ُبی تجوؼبت ثشرگتز ًِّبیتب ػکل گیزی حزکت ُبی ثشرگتزثب اتـبل
آًِب ثَ ُوسیگزػکل ثگیزز .زرکل هی تْاى ثزگشاری هزاطن اهظبل را توزیي ذْثی ثزای ػکل گیزی تظبُزات
ّاػتزاضبت طزاطزی ثؼوبرآّرز.
ریشو برخٌرد غیرعقالن رژیم با نناسب ىای نی را باید درکجا جستجٌکرد؟
رًگ طیبطی پیساکززى جؼي ُب ّاػیبزهلی ّکِي ،هؼوْال ثَ اػتزاضبت چٌبى ًیزّ ّ گظتزٍ ای هی زُس کَ هْاجَ
هظتمین ثب آى ثزای ُززّلت هؼٌبئی جشذْزکؼی ّ ػزکت زرًجززی اسلجل ػکظت ذْرزٍ ّگالّیشػسى ثب آطیبة ُبی
ثبزی ًیظت .ثبایي ُوَ جوِْری اطالهی ػلیزغن تجبرة طبلِبی گذػتَ ذْز را ًبگشیزهی ثیٌس کَ ُزطبل ثیغ اسگذػتَ
ثَ جٌگ آطیبة ُبی ثبزی رفتَ ذْز را رّزررّی هززم لزارزُس .ریؼَ چٌیي ثزذْرز غیزػمالًی را لجل
اسُزچیشثبیس زر گُْز ّاپظگزایبًَ ًّبثٌِگبهی رژیوی جظتجْکزز کَ هْجْزیت ذْز را زرزػوٌی ثی ّلفَ ثباًظبى ثَ
هثبثَ کٌؼگزی آساز ّرُب اسلیْزثٌسگی ّثززگی هی ثیٌس.ثِویي زلیل زرللوزّحکوزاًی آى ُیچ حْسٍ ای ثیزّى
اسًظبرت ّکٌتزل هظتمین آى ًجبیس ّجْز زاػتَ ثبػس.زرایي رّیکزز توبهیت ذْاُبًَ ّّاپظگزا ازغبم کبهل "جبهؼَ هسًی"
زرزّلت ثزذالف رژی ن ُبی هتؼبرف ثْرژّائی کَ لبزرًس ثب اًؼطبف ثیؼتزی ػول کٌٌس ّجبهؼَ هسًی ثَ ظبُزهظتمل
اسزّلت را تحول کٌٌس،ضزّرتی حیبتی اطت ّثبًساسٍ ای کَ هززم اس زّلت ّ"جبهؼَ طیبطی" فبؿلَ هی گیزًس ّثَ
"جبهؼَ هسًی" ًشزیک هی ػًْسً،بثززثبری رژین ّحولَ اع ثَ جبهؼَ هسًی ّثلؼیسى آى زرذْز ثیؼتزّثیؼتزهی
ػْز .ضزّرت کٌتزل ُزچَ ثیؼتزتوبهی ػزؿَ ُبی سًسگی ػِزًّساى ّاػوبل التسارهظتمین ثَ ثْز ًّجْزرژین تجسیل
هی ػْزّ .چٌیي اطت کَ ُزکٌؼی ثیزّى اسحیطَ ًظبرت زّلت ّهظتمل اسآى،حتی ذٌسًٍْ،ع حجبة ّرًگ لجبص ًّحٍْ
آرایغ هْ ّچِزٍ ّیبثزگشاری هزاطن هلی ّ ...ثَ تِسیسی ػلیَ ًظبم تجسیل هی ػًْس ّثرؼی استْطئَ زػوٌبى ثزای
اًمالة هرولی ثَ ػوبرهی رّز.
ثبایي ُوَ حتی یک رژین ًبثٌِگبم ّضساًظبًی ُن چْى جوِْری اطالهی زرزًیبی ّالؼی هحبط زرثی ػوبراًظبًِب
ّػِزًّساًی اطت کَ ثسًجبل کٌغ آساز ّرُب اساًمیبزُظتٌس ّرژین ُیچ لحظَ ای استیزُبی آسارزٌُسٍ آى ُب ثزپیکزذْز
زراهبى ًیظت.طزکْة هظتوز جبهؼَ ای کَ حبضزًیظت زرزًیبی طیبٍ ّهبلیرْلیبئی رژین ازغبم ػْز،هٌجغ ثی پبیبًی
ثزای ثبستْلیس ثحزاى زرپیکزٍ رژین تجسیل هی ػْز.جزاحی ّزفغ هساّم ثرؼی اساًسام ذْز ثزای ذزّج اس ایي ثحزاى
ّتکز ارثی ّلفَ ایي رًّس طزًْػتی اطت کَ ذسایبى آطوبًی جوِْری اطالهی را ثساى هحکْم کززٍ اًسُ .ن چْى طیشیف
کَ هحکْم ثَ تحول هؼمت ًبػی اسحول ثی پبیبى ثبر کزٍ سهیي ثززّع ذْز اطت.حذف ثبسرگبى ،ثٌی ؿسر ّتْطل
جظتي ثَ ذْزی ُبئی ًظیزهْطْی ّیب اسهیبى رّحبًیبًی ًظیز رفظٌجبًی ّذبتوی ُن هؼکل را حل ًکزز ّ .اکٌْى ایي
رئیض جوِْر هکتجی ّثیزّى کؼیسٍ ػسٍ اس"ؿسّق ُبی رأی" اطت کَ زرهیبًَ ػجْر اسرّزذبًَ ،رلؾ ػتزی اع
گل کززٍ ّثفکزثبسکززى ثرت ذْز ثب زذیل ثظتي ثَ هکتت ایزاًی ّ طْاف کززى پیزاهْى هٌؼْرًْرّس ّکْرّع
ثزآهسٍ اطت ّیب زرکبخ ذْز ثب ذجزًگبرسى اطپبًیبئی ثی حجبة ثَ گفتگْهی ًؼیٌسکَ ثَ تٌِبئی ثزای طزًگْى کززى
ُززّلت اؿالح طلجی کبفی ثْز.
ًظبهی کَ ذْز فزاهیي ّثبیس ًّجبیسُبی ذْز را ایي چٌیي ثَ طرزٍ هی گیزز،ثزاطتی ًظبهی هظرزٍ اطت کَ ُزچَ
سّزتزثبیس ثَ هکبى ػبیظتَ ذْز-هْسٍ تبرید –ًمل هکبى کٌس .اسالشاهبت ثزآهسٍ اسلزارگزفتي یک پسیسٍ ًبثٌِگبم
زرػزایط تبریری ًبُوظبسثب ذْز ،گزیشی ًیظت .حتی سهبًی کَ ذْز ذبهٌَ ای زرهمبم اجزائی ًظبم لزارزاػت ،ثسلیل
ثبس تْلیس ُویي ًبگشیزی،گزفتبرذؼن ذویٌی گززیس .اکٌْى ًیشُوبى الشام ُب ػول کٌس ّزرایي هیبى تٌِب ایي ًمغ ُبطت کَ
ػْف ػسٍ اطت .اگزاهزّسذبهٌَ ای زرًمغ ذویٌی زیزّسظبُزػسٍ اطت،احوسی ًژاز ًیشزرًمغ ذبهٌَ ای زیزّسثَ
ؿحٌَ آهسٍ اطت.
تب کٌْى رژین جوِْری اطالهی راٍ گزیشاسایي چزذَ هزگ ّ ثبستْلیس زرًّی را زرجزاحی هساّم پیکزٍ ذْیغ یبفتَ
اطت ّحبال ًیشثمْل ثبٌُزػبُسثزآهس "فتٌَ ػظیوی" اسهیبى اؿْل گزایبى ُظتین.طیشیف سیزثبرحول کزٍ سهیي ثزاطتی
فزطْزٍ گؼتَ اطت! ّ آیب پبیبًی ثزای ذؼن ذسایبى هتـْرُظت؟
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