رىظگؾایی اُصاف و پیاىصُای ٌفّذ دؽيً در ىطاکظ غهيی و آىّزؽی

ىلصىَ
ظتق فطىایؾات ىلام ىػظو رُتطی (ىصظهَانػانی) ،ىػئهَ ٌفّذ ُيطاه ةا ةطحام ىیجّاٌص سعطاجی را ىحّحَ آیٍصه
ایطان اغالىی کٍص و ُيیً اىط جهٍگطی در ذًُ ىػئّالن و ىشاظتان ایخاد کطد جا چارهای ةطای آن ةیاٌصیؾٍص و
ىػئهَ ٌفّذ را در دغحّر کار غازىاٌِا و حطیاٌِای اٌلالةی سّد كطار دٍُصٌ .فّذ ىّضّغی ٌیػث کَ در ذال ذاضط
ىعطح ؽصه ةاؽص ،ةهکَ ةا ؽطوع اٌلالب و ایخاد چانؼ در ٌظو حِاٌی و ٌظام غهعَ جّغط ایطان ،ةَ غٍّان ٌلعَ
کاٌٌّی و ُصف ٌظام غهعَ غهیَ کؾّرُای ةطُو زٌٍصه ٌظو حِاٌی ةَ کار رفث و ةَ غهث ؽطایط ساص ةَ وحّد
آىصه کٌٍّی در ایً ىلعع ةطحػحَ ؽص .یکی دیگط از دالیهی کَ ةاغخ ؽص ةَ ىػئهَ ٌفّذ پطداسحَ ؽّد،
ؽکػثُای پی در پی آىطیکا و ٌظام غهعَ در حٍگ غشث غهیَ کؾّرُای ُصف و روی آوردن ةَ ذّزه حٍگ
ٌطم ةّد.
ذلّق ةؾط ،آزادی و جطوریػو جػطیف ؽصه اغث ،ضيً ایٍکَ ىیجّان ُػحَای را ُو در ىّرد ایطان اضافَ
کطد و ةَ غتارجی وظیفَ ُيَ ایً ىرّرُا ،راه کار احطایی ىِار دٌیای اغالم اغث.
ىلام ىػظو رُتطی ىیفطىایٍصٌ« :ظام غهعَ را ةا جيام اةػاد و الیَُایؼ ةؾٍاغیص و اُصاف و راُتطدُای واكػی آن
را جخظیَ و جرهیم کٍیص و ةطای رویارویی ةا آن جيام ظطفیحِای سّدجان را ةَ کار گیطیص و در ایً ىػیط ةَ وغصهُای
سصاوٌص اظيیٍان داؽحَ ةاؽیص1».
جلاةم ٌظام غهعَ ةا دٌیای اغالم
ٌظام غطب دارای غاسحاری اغث کَ ىتحٍی ةط جلاةم ،فطآیٍص ىِار ،ادغام و در ذلیلث ٌفّذ ،اغيال ىیؽّد .ایً
فطآیٍص در آىطیکا در چٍص غعد ظطاذی و احطا ىیگطدد:
1ـ غعد غیاغث گضاری :ؽّرای اىٍیث ىهی آىطیکا ،غانیجطیً غعری اغث کَ ىػئهَ ٌفّذ را ىصیطیث و
ةطٌاىَریظی ىیکٍص .اکثطیث اغضای ایً ؽّرا ٌِادُای اظالغاجی ،اىٍیحی اىطیکا ُػحٍص کَ ةشؾی از ایً ؽّرا را

جؾکیم ىیدٍُص .اغضای دیگط ایً ؽّرا وزارت سارحَ ،پٍحاگّن ،دفحط ةطٌاىَ ریظی آىطیکا ،ىؾاور اىٍیث ىهی
آىطیکا (دةیط ؽّرا)؛ رئیع حيِّری و ىؾاور رئیع حيِّر ُػحٍص .وحَ جيایظی کَ ایً ؽّرا دارد؛ ایً اغث کَ
ىصّةات را ةػیار حصی و ىرکو احطا ىیکٍٍص و ُیچ کّجاُی از غّی آٌِا در احطای ىصّةات صّرت ٌيیگیطد.
2ـ غعد راُتطدی :ةطای احطای ایً ىصّةات غعری پاییًجط از غعد ؽّرای اىٍیث ىهی آىطیکا؛ یػٍی غعد
راُتطدی غِصهدار ىػئّنیث ىیؽّد کَ در ایً غعد ٌیظ دو وزارجشاٌَ ةَ سصّص وزارت اىّر سارحَ ایاالت
ىحرصه آىطیکا ىؾغّل فػانیث ُػحٍص.
در غعد راُتطدی ،چِار غازىان ،غاسحار اصهی وزارت سارحَ آىطیکا را جؾکیم ىیدٍُص .یکی از ىِيحطیً
ىػاوٌحِای وزارت سارحَ آىطیکا ،ىػاوٌث دیپهياغی غيّىی و اىّر غيّىی اغث .یکی از زیطىخيّغَُای ایً
ىػاوٌث ،اداره کم آىّزؽی و فطٍُگی اغث کَ اداره غصث ىّغػَ را ةَ غِصه دارد و ةَ غٍّان كطارگاه فطىاٌصُی
ایً ىّغػات ؽٍاسحَ ىیؽّد .ایً ؽصث ىّغػَ دارای ؽتکَ غيهیاجی ُػحٍص کَ از ایً ؽتکٌَِ 111 ،اد
دیگط فػانیث ىیکٍٍص کَ ةشؾی از ایً ٌِ 111اد ،جّغط ایطاٌیُای ىشانف ٌظام اغالىی ىلیو آىطیکا کَ ةَ ٌفع
آىطیکا و غهیَ ایطان فػانیث ىیکٍٍص ،اداره ىیگطدد.
ىِيحطیً غٍصی کَ ایطان ىیجّاٌص ىصغی ؽّد غٍص اىٍیث ىهی و راُتطدی اغث کَ ةطای ىِار دٌیای اغالم و
حيِّری اغالىی ایطان ىعطح ىیکٍص.
راُتطد دؽيً در ىِار دٌیای اغالم
ىٍظّر از ىِار دٌیای اغالم ،غطةػحان ،اردن ،جطکیَ ،پاکػحان و افغاٌػحان ٌیػث ،ةهکَ ىرّر ىلاوىث اغث کَ در
دغحّر کار ىِار كطار گطفحَ جا ةَ ٌظو ٌّیً حِاٌی ةپیٌّصد و در آن ادغام گطدد.
راُتطد ىِار دٌیای اغالم در غَ ىرّر ذلّق ةؾط ،آزادی و جطوریػو جػطیف ؽصه اغث ،ضيً ایٍکَ ىیجّان
ُػحَای را ُو در ىّرد ایطان اضافَ کطد و ةَ غتارجی وظیفَ ُيَ ایً ىرّرُا ،راه کار احطایی ىِار دٌیای اغالم
اغث.
اُصاف دؽيً در ىِار دٌیای اغالم
1ـ جغییط اذُان :پع از ورود آىطیکا ةَ غطاق و پضیطش ؽکػث ،آٌِا ةَ ایً ٌحیخَ رغیصٌص کَ ذضّر در حِان
اغالم ةَ ؽیّه غشث ،ةػیار پطُظیٍَ اغث و ٌِایحا جغییطاجی ایخاد کطدٌص .اونیً ،حاىعجطیً و اغاغیجطیً غٍص
راُتطدی را از غال  3112ةَ ةػص جرث غٍّان جغییط اذُان ىٍحؾط کطدٌص ،كطا ؽص ایً غٍص  51صفرَای در
فاصهَ زىاٌی  3112جا  3132و ةَ ىصت ةیػث غال ،غيهیاجی گطدد.
آٌِا در غال ٌ 3112ػشَُای راُتطدی را ةَ صّرت اٌگهیػی ىٍحؾط کطدٌص اىا در غال  3112ةَ غهث ایٍکَ ةَ
دٌتال ؽتکَ غازی اححياغی ةّدٌص ٌػشَ غطةی آن را ٌیظ ىٍحؾط و از غال  3113ةَ ةػص ٌػشَ فارغی را ٌیظ
اضافَ ٌيّدٌصٌ .کحَ اغاغی كاةم جّحَ ایً اغث کَ؛ غٍص جغییط اذُان ،اونیً غٍصی اغث کَ صرتث جػاىم و
ىضاکطه ةط ىّضّع ُػحَای ایطان رای ىِار دٌیای اغالم را ىعطح ىیکٍص.
2ـ جغییط ىػیط :ساٌو آنتطایث و آكای ریچارد آرىیحاژ «جغییط ىػیط» را از اصّل کهی ذاکيیث آىطیکا ىػطفی
کطدٌص و غلالی دو ذظب و وفاداران ارزؽِای نیتطانی ظی حيع ةٍصی صّرت گطفحَ ،غٍصی ةا غٍّان جغییط ىػیط

را کَ دو غال ةَ ظّل اٌخاىیص ارائَ دادٌصُ .يچٍیً از اغضای ایطاٌی ایً کار گطوه ،ىیجّان ةَ ونی ٌصط پػط غیص
ذػیً ٌصط اؽاره کطد.
ةطاغاس آٌچَ در ایً غٍص ىعطح گطدیصه اغث؛ آٌِا ىػحلصٌص ٌتایص احازه انگّ ؽصن ایطان را ةَ غهث جلاةم ةا غطب
داد.
ٌکحَ اغاغی دیگطی کَ ىیجّان در ایً غٍص ةَ آن اؽاره کطد؛ ذّزه حٍگ ٌطم اغث ،آٌِا ةَ ایً ٌحیخَ رغیصهاٌص
کَ در صّرت غصم ىّفلیث در ذّزه حٍگ غطد ةایص ةَ غيث حٍگ ٌطم ذطکث کطد و راه ورود ةَ حٍگ ٌطم
جػاىم ىیةاؽص و اونیً و ىِيحطیً راه در ىّضّع جػاىم ةا ایطان ىّضّع ُػحَای اغث.
3ـ جػهیو ارادهُا :در غال  3111وزارت سارحَ آىطیکا یک ظطح واره ٌفّذ در غَ ذّزه ٌشتگان ،ذکّىث و
غيّم ىطدم ارائَ کطدٌصُ .يچٍیً جغییطات آب و ُّایی را ٌیظ ةا غٍّان ىٍؾاء جِصیصات اىٍیحی ذکط کطدهاٌص .در
ایً ظطح واره ُصف اصهی آىطیکاییُا جيطکظ ةط روی ٌشتگان ایطاٌی اغث ةَ گٌَّای کَ آٌِا  31درصص از جيطکظ
سّد را در ذّزه ىطدم 31 ،درصص ذاکيیث و  31درصص دیگط را ةط روی ٌشتگان غيهیاجی کطدهاٌص.
ةیؾحط ةشّاٌیصٌ :فّذ از ظطیق ةطحام
دغث یاةی ةَ آىّزش آىطیکایی
آٌِا ةَ ایً ٌحیخَ رغیصهاٌص کَ ةطای ذضّر پایصار و دراز ىصت در دٌیای اغالم ٌتایص از ٌیطوی ٌظاىی ةَ صّرت
گػحطده اغحفاده کطد و ةایص ةَ دٌتال راه کو ُظیٍَجطی ةّد .از ایً رو «جطةیث اٌصیؾيٍصان آیٍصه حِان اغالم» را
کهیص زدٌص و ظّری واٌيّد کطدٌص کَ حِان اغالم ةا ىظاُط غیاغی غطب ىؾکم دارد ونی ىظاُط غهيی و فٍاوری
غطب را ةَ ؽصت جرػیً ىیکٍص.
ةَ ظّری کَ ظتق ٌظطغٍخی ىّغػَ گانّپ  45درصص از افطاد حِان اغالم از حيهَ ایطاٌیُا ،غهو و فٍاوری
آىطیکا را ةَ ؽصت جرػیً ىیکٍٍص ،یػٍی اگط ةا غاسحارُای غیاغی ،اىٍیحی و اححياغی ٌظام غهعَ ىؾکالجی
وحّد داؽحَ ةاؽص اىا ةا دغحاوردُای غهيی و فٍاوری ىؾکهی وحّد ٌصارد و ةایص راه جػاىم ةاز گطدد.
آٌِا از ُيیً روزٌَ ورود پیصا کطدٌص و ؽطوع ةَ فػانیث و جطةیث در ذّزهُای غهيی فٍاوری و ٌشتگان کطدٌص .ایً
ُيکاریِا ٌیاز ةَ یک ٌلعَ ؽطوغی دارد و آن ٌلعَ ؽطوع ىیجّاٌص ورود زةان اٌگهیػی ةَ کؾّرُای حِان اغالم
ةاؽص ،اىا ىؾکهی کَ وحّد داؽث غصم آؽٍایی کؾّرُای اغالىی ةَ زةان اٌگهیػی ةّد کَ پع از صطف
ةّدحَُای ةػیار ةاال ،زةان اٌگهیػی را در دٌیای اغالم جطویج دادٌص جا ٌلعَ ٌفّذی ةطای ذضّر در حّاىع اغالىی
فطاُو گطدد.
ىتادنَ
از ایً ةطٌاىَ و در ظّل ىصت  6غال ( 1661جا  )3112و جطةیث ُفحصص ُظار ٌفط ،آٌِا ىّفق ؽصٌص ٌ 1211فط از
جطةیث یافحگان سّد را در غيث وزیط ىؾاُصه کٍٍصُ .يچٍیً ةّدحَای را کَ آكای کانیً پاول در غال 3112
ةطای ایً ةطٌاىَ آىّزؽی در ٌظط گطفث  312ىیهیّن دالر ةّد.

ةا جّحَ ةَ ىّفلیحی کَ آٌِا از راه آىّزش ةَ دغث آورده ةّدٌص ،اوةاىا در دوىیً غشٍطاٌی سّد ةػص از ةطحام
جصطید کطد کَ ىیجّان در ایطان از ظطیق ىّارد ذیم جغییط غاسحار و ىاُیث ایخاد کطد:
1ـ ىتادالت جخاری
3ـ ىتادالت داٌؾخّیی
اُصاف جتادل:
1ـ جطةیث رُتطان حِان
3ـ ایخاد ىطاکظ آىّزؽی زةان اٌگهیػی
2ـ ىؾارکث ةشؼ سصّصی
روٌص آىطیکا در ذّزه ٌشتگان
در پی اٌحؾار غٍصی در غال  3112ورود ةَ ذّزه ٌشتگان آغاز گطدیص:
در ةشؾی از ایً غٍص آىصه اغث :ىا در ذال ةَ دغث گطفحً اةحکار غيم ةطای ایخاد رواةط ةا حّاٌان حِان،
ؽٍاغایی رُتطان آیٍصه در دونث ،کػب و کار و حاىػَ ىصٌی ،اجصال آٌِا ةَ یکصیگط و ىِارجِای ىّرد ٌیازؽان
ةطای رؽص کطدن ُػحیو .ىا ةطٌاىَُای حصیص جتادالت ىیان حّاٌان آىطیکایی و افطیلایی جا حٍّب ؽطكی آغیا را
ایخاد کطدیو و ةاغخ ىّفلیث رُتطان حّان ؽصیو ،ىا در ذال افظایؼ جتادالت جرصیهی در سّد ُػحیو.
غفط ُیئات آىطیکایی ةَ ایطان
زىاٌی کَ ُيَ ذًُُا و ٌگاُِا ةَ غيث ةطحام دوسحَ ؽصه ةّد ،غفطی از غّی ٌيایٍصگان آىطیکا ةَ ایطان
صّرت گطفث و در آن غفط دیصاری ةا وزیط غهّم و غپع از داٌؾگاُِا و ىطاکظ غهيی اصهی ایطان اٌخام ؽص .ةَ
ظّری کَ در ظّل  11روز غفط ُیئات غهيی آىطیکا ةَ ایطان از ُيَ ىّغػات كاةم جّحَ غهيی ةازدیص ةَ غيم
آىص.
ةیاٌیَ ُیئات آىطیکایی
در جاریز  2ىطدادىاه و پع از ةازگؾث ُیئات غهيی ةَ آىطیکا ،ىػئّل جیو اغظاىی آىطیکا ،آكای آنً گّدىً
گظاری در ىّرد غفطؽان ةَ ایطان ،ارائَ ٌيّد کَ گظارش سّد را ةا ایً غٍّان ؽطوع ىیکٍص:
ایطان را ةا ایً دیص ةطای دیگطان روایث ىیکٍص کَ جطافیک جِطان یک ىلصار ةِحط از كتم ؽصه اغث و غیطىػحلیو
انلاء ىیکٍص کَ ةا روی کار آىصن دونث حصیص ،ةایص اىیصوار ةّد جا جطافیک روانجط گطدد انتحَ ىٍظّر او از جطافیک
جِطان ،جطافیک سّدروُای جِطان ٌیػث ةهکَ جطافیک رفث و آىصُایی اغث کَ كطار اغث اجفاق ةیافحص و ٌفّذ را
روان جط گطداٌص.
ـ پیؾاٌی اكصاىات ىا ةا کؾّرُایی کَ ارجتاظات کاىم غیاغی ٌصاریو دیپهياغی آىّزؽی اغث و ایً راةعَ را كتال
ةا چیً و ویحٍام ؽطوع کطدیو و ُيچٍیً ةا کّةا و ىیاٌيار ٌیظ اداىَ دادیو و االن ٌیظ ٌّةث ایطان اغث جا راةعَ
ةطكطار کٍیو.
آنً گّدىً چَ کػی اغث؟

ایً فطد ىصت کّجاُی ىػاون ُياٍُگ کٍٍصه  CIAةّدُ .يچٍیً وی در زىان کارجط ىػئّنیث ىطکظ ةطآوردُای
سارحی وزارت سارحَ آىطیکا را ةَ غِصه داؽث .او اونیً ٌفطی ةّد کَ گفحگُّای آىطیکا ةا ؽّروی و ىػئهَ جٍؼ
زدایی ةا چیً را آغاز کطد.
ةطای اونیً ةار ةّد کَ آنً گّدىً ةَ ویحٍام رفث و ىّضّغی را ةا غٍّان« :ىا کاری ةَ رواةط غیاغی ٌصاریو و ةَ
دٌتال رواةط آىّزؽی ُػحیو» را ىعطح کطد .درصّرجی کَ ایً فطد جا ةَ ذال ُیچ پطوژه غهيی ةَ غیط از پطوژه
در ذّزه  CIAارائَ ٌصاده اغث .اکٍّن ُو ىّغػَ آىّزش ةیً انيهم کَ ریاغث آن را ةطغِصه دارد از ىّغػاجی
اغث کَ جّغط ُ CIAصایث ىیگطدد.
ىّغػَ آىّزش ةیً انيهم
ظی گظارؽی جّغط ىّغػَ آىّزش ةیً انيهم در ذّزه ایطان در غال  ،3111ذصود ٌ 11161فط از داٌؾخّیان
ایطاٌی ىؾغّل ةَ جرصیم در داٌؾگاُِای آىطیکایی ،جرث پّؽؼ و جطةیث ایً ىّغػَ ُػٍص کَ از ایً جػصاد
 11درصص در رؽحَ غهّم اٌػاٌی 12 ،درصص در رؽحَُای فٍی و ةلیَ داٌؾخّیان در دیگط رؽحَُا ىؾغّل ةَ
جرصیم ىیةاؽٍص .درآىص ىانی ةَ دغث آىصه از داٌؾخّیان ایطاٌی  333ىیهیّن دالر اغث و درواكع ةَ دور از
ةرخ درآىص زایی کَ ةطای آىطیکا داؽحَ اغث اگط یک درصص از ایً داٌؾخّیاٌی کَ ةا جفکطات آٌِا پطورش
یافحَاٌص ةَ ایطان ةطگطدٌص یػٍی ایٍکَ ٌ 111فط از ایً ظیف داٌؾخّیان را وارد غیػحو ایطان کطدهاٌص.
ىحاغفاٌَ در درون داٌؾگاهُا ةطسی از اغاجیص وظیفَ ارجتاط دُی ةیً ٌِادُای آىطیکایی و اروپایی را
ةطغِصه گطفحَ و در پّؽؼ کيک ةَ رؽص غهيی داٌؾخّیان ةا ؽٍاغایی ٌیطوُای ٌشتَ و ىػحػص زىیٍَ
ارجتاط آٌان را ةَ صّرت ؽتکَای ةا ایً ٌِادُای ىخطی ٌفّذ و ؽکار ٌشتگان ،فطاُو ىیکٍٍص.
پیؾٍِاد آنً گّدىً
1ـ ةَ حای ایٍکَ آىطیکا در ذّزه غشث ةا ایطان ىتارزه کٍص وارد ذّزه ٌطم ؽّد جا اگط زىاٌی کَ ٌیطویی جطةیث
ؽص و وارد داٌؾگاُِا گطدیص ،ذصاكم غی غال ایً ٌیطو اُصاف ىا را دٌتال سّاُص کٍص و اذحياال از ایً ظطیق ةَ
ىٍاصب ذاکيیحی ٌیظ دغث پیصا کٍص.
3ـ آنً گّدىً ةَ رئیع داٌؾگاه انظُطا پیؾٍِاد ىیدُص جا ایً داٌؾگاه در غال  3121ةَ غٍّان غَ داٌؾگاه
ةطجط حِان در ذّزه زٌان ىػطفی گطدد .اىا اگط ایً داٌؾگاه در ذّزه زٌان اغالىی دارای پیؾطفثُایی ؽّد آیا ةاز
ُو ایً پیؾٍِاد ىعطح سّاُص ؽص؟! آیا ىلاةم آن ٌشّاٍُص ایػحاد و ىّضع ٌشّاٍُص گطفث؟
اُصاف راُتطدی ىّغػَ آىّزش ةیً انيهم
یکی از ٌِادُای پّؽؾی ةطای پیؾتطد ٌفّذ در کؾّرُای ُصف ىّغػَ آىّزش ةیً انيهم ىیةاؽص کَ ةطای
جرلق ٌفّذ ،اكصاىات ذیم را در دغحّر کار دارد:

1ـ چاپ کحاب ةا ٌگاه آىطیکایی در کؾّف ُصف
3ـ جطةیث داٌؾخّیان و جالش ةطای کػب رجتَُای غهيی و ُیئث غهيی داٌؾگاُِا
ایً اُصاف از ُصفِای پاییً دغحی ایً ىّغػَ اغث و آٌِا از ایً ظطیق ةَ دٌتال اٌحشاب رُتطان اصهی از ةیً
آٌِا ىیةاؽٍص.
اصالذات در ذّزه
ىّغػَ رٌص در غال  3112پع از اٌحؾار غٍصی ةا غٍّان «دٌیای اغالم پع از  11غپحاىتط» ىعطح ىیکٍص کَ
اؽحتاه ىا ایً ةّد کَ فلط در داٌؾگاُِا ٌفّذ کطده و ذّزه را فطاىّش کطدیو.
ُيچٍیً ىعطح ىیکٍص یکی از دالیهی کَ جا ةَ ذال ةاغخ دوام ایطان گطدیصه ىٍتع جاىیً ٌیطویی دو گاٌَ اغث.
ىٍاةع آکادىیک و ذّزوی ةاغخ ؽصه جا ایطان ةطای جاىیً ٌیطوی سّد از آن اغحفاده کٍص .ةَ ُيیً ىٍظّر غٍصی
ةا غٍّان اصالذات در ذّزه و ىػخص را ىعطح ىیکٍٍص.
پیؾٍِاداجی در ىّرد ىِار دٌیای اغالم:
1ـ ؽتکَ غازی از افطاد ىػحصل
3ـ جُّیً ةَ افطاد افطاظی
2ـ آىّزش ةَ غٍّان ىیصان ٌتطدذیاجی
1ـ جلّیث اصالذات ذّزه
2ـ اصالذات ىػخص
3ـ اغالم ىصٌی
پع از ظطح ایً ىّضّع ةّد کَ در غال  3112ةَ فکط جفطكَ ةیً ؽیػیان افحادٌص جا ةحّاٌٍص ؽیػَ را از یکپارچگی
سارج غازٌص .جا ةاالسطه پع از غانِا فػانیث گطوُِای اٌرطافی در غال  3111ةرخ جؾیع اٌگهیػی و
فػانیثُای جفطكَ افکٍاٌَ آٌِا ىعطح ؽص کَ ةَ ظّر ىػحيط ةَ جّان سّد افظوده اغث و در ىّاحَِ سّد ةا جؾیع
ةػیار حصی غيم ىیکٍص.
ىّغػَ NED
ىّغػَ  nedكطارگاه فطىاٌصُی ةطاٌصازی در جيام کؾّرُای ىشانف آىطیکاغثُ .يچٍیً ایً ىّغػَ جٍِا
غازىاٌی اغث کَ جرث ٌظارت ىػحلیو کٍگطه و رئیع حيِّری اداره ىیؽّد و ُصف ایً ىّغػَ ُصایث ایطان
ةَ غيث ٌظو ٌّیً حِاٌی اغث .ایً ىّغػَ از ظطیق ةّرغیَ کطدن داٌؾخّیان ٌشتَ ایطاٌی دغّت از آٌِا ةَ
زةان فارغی ،اُصاف سّد در ایطان را دٌتال ىیکٍص و ارجتاط افطاد ةا غاسحار ذاکيیحی آىطیکا را جػِیم ىیکٍص.
پع از اٌلالب ىحّغط کادرغازی حِث جلّیث غازىاٌِا در ایطان ُ 11ظار ٌفط ةّد کَ پع از جػشیط غفارجشاٌَ
آىطیکا جّغط حّاٌان اٌلالةی ٌاگِان جطةیث ٌیطویی آٌِا از ُ 11ظار ٌفط ةَ ُ 25ظار ٌفط افظایؼ پیصا کطد .ایً در
ذانی اغث کَ ىيکً اغث ةیً آٌِا ُو افطادی ةاؽٍص جا غیاغحِای آٌِا را دٌتال ٌکٍٍص ،اىا ةَ ُط ؽکهی از ایً
افطاد ٌیطوُایی جطةیث ىیؽٌّص جا ةَ غٍّان ُیئث غهيی ىػطفی گطدٌص .کيا ایٍکَ در غال  1251از ٌ 13فط
داٌؾخّی رجتَ اول کٍکّر ٌ 13فط ةَ سارج رفحٍص و فلط یک ٌفط از آٌِا ةَ ایطان ةطگؾثُ .ط فطدی کَ در

غیػحو داٌؾگاُی دچار اسحالف گطدیص ةالفاصهَ غط از ىّغػَ  nedدرآورد و یک دوره غَ ىاَُ را ىیگضراٌص.
ةػٍّان ٌيٌَّ غهی افؾاری از غٍاصط افطاظی و ىػارض ٌظام حيِّری اغالىی ایطان غط از ایً ىّغػَ درآورده
اغث.
اغضای ىّغػَ NED
ذػیً ةؾیطیَ :اونیً فطد ایطاٌی پع از اٌلالب کَ غضّ ىّغػَ  nedؽص و پع از او ٌیظ افطادی ىاٌٍص ىصعفی
ىهکیان ةَ ایً ىّغػَ پیّغحٍص.
فطاٌػیع فّکّیاىا :غضّ ُیئث رئیػَ ىّغػَ  nedو ٌظطیَ پایان جاریز
آذر ٌفیػی :ىصیط کم داٌؾخّیی یکی از داٌؾگاُِا و ؽتکَ ٌیطوی اٌػاٌی داٌؾخّیان در ایطان ةّد و در ذال
ذاضط در کٍار فّکّیاىا ىؾغّل ةَ فػانیث اغث.
حانب جط ایٍکَ ىحاغفاٌَ در درون داٌؾگاهُا ةطسی از اغاجیص وظیفَ ارجتاط دُی ةیً ٌِادُای آىطیکایی و اروپایی
را ةطغِصه گطفحَ و در پّؽؼ کيک ةَ رؽص غهيی داٌؾخّیان ةا ؽٍاغایی ٌیطوُای ٌشتَ و ىػحػص زىیٍَ ارجتاط
آٌان را ةَ صّرت ؽتکَای ةا ایً ٌِادُای ىخطی ٌفّذ و ؽکار ٌشتگان ،فطاُو ىیکٍٍص .غالوه ةط ایً ةطسی از
ىػئّالن ٌیظ ةا پّؽؼ اردوُای داٌؾخّیی سارج از کؾّر سّاغحَ یا ٌاسّاغحَ ىّحب ارجتاط گیطی وی یا ؽّق
پیّغحً ةَ ایً ؽتکَُای ىافیایی ؽکار ٌشتَ و ٌفّذ ،ةَ ٌفع دؽيً ىیؽٌّص.
پیٌّؽث:
 .1کٍفصراغیّن داٌؾخّیان اروپا در غال .61
ىٍتع ىلانَ  :کيیحَ غهيی پطجال فطٍُگی راغشّن
ىلاالت ىطجتط:

ةازٌيایی ةطحام؛ «واكػیثُا»« ،ذلیلثُا» و «پیاىصُا»
غٍاریّی ٌفّذ
غهث یاةی و ُصف ؽٍاغی رویکطد آىطیکا ةَ ىضاکطه ةا حيِّری اغالىی ایطان
ٌفّذ از ظطیق ةطحام
ةیػث و پٍج پطغؼ ةطحاىی

چٍص ٌکحَ ةطای جتییً ةعً ةطحام
گظارش ٌِایی کيیػیّن ویژه ةطحام

