٨٘٣ذ از ًؼی ٙةؼزاـ

از ٠ک دك٣ادیؽق قغف ٗؼ٤٦گ جا کكٖ ٛ٣ك ٥اؿحؼجژیک ّ١ٞی کك٨ر
 .1جْتیؼ ٚؼآ٣ی «یا أَیَ٧ا اَّٝػِی َ٢آ٨ُ٤َ٠ا الَ جَحَّتُِْ٨ا ظٌَُُ٨اتِ اٝكَّیٌَافِ» ٣اَؼ ة٠ ٥ـئ٨٘٣ ٥ٞذ گاـ ة ٥گاـ قیٌا٣اؿث.
(ا١ٝیؽاف زٞغ  8م٘ض)24 ٥؛ «ظٌ٨ق» در امٌالح ّؼب ،ة ٥زای پای ةاٚی ٠ا٣غق در ةؼؼ یا ق٤ؽار اقارق دارد ك در
م٨رجی کٗ ٥ؼد ة ٥آف «زای پا» «اّح١اد» ک٤غ ك در زای آف ٚغـ ةگػارد پای اك در ةؼؼ یا ق٤ؽار ٗؼك رٗح ٥ك
٠ح٠ ٖٚ٨یق٨د .ظٌ٨ق از ركق٧ای ٗؼیب قیٌاف اؿث ک٠ ٥ؼص٨ـ ّالً ٥٠تاًتایی آف را ة٨٘٣« ٥ذ گاـ ة ٥گاـ
قیٌاف» ج٘ـیؼ ٨١٣دق اؿث٦ .ؼ چ٤غ ةؼ اؿاس آی ٥قؼی٘ ُِٜٚ« ٥ا ُ٥َّٞٝأَؿْؼَعُ َ٠کْؼاً»٠ ،کؼ قیٌاف در پازؿ ٠کؼ ا٧ٝی
اؿث ا٠ا یکی از پیچیغقجؼی ٢ا٨٣اع «٠کؼ» قیٌاف« ،ظٌ٨ق» ك «٨٘٣ذ جغریسی٠ ،ؼص٥ٞای ك گاـ ة ٥گاـ» اؿث.
از صیخ ٠عاًبق٤اؿی٨٘٣ ،ذ در ًت٣ ٥ٛعتگا٣ی ك ظ٨اص ؿیاؿی (ًت ٥ٛاٝیث) ةا ٨٘٣ذ در ًیٖ ج٨دگا٣ی ك
ّا٠ ٥٠ؼدـ ج٘اكت٦ای ٠ضح٨ایی ك قکٞی (کاٝتغی) دارد .در ٠عاًب ٠ح٘اكت ،الی٦٥ا ،ؿٌ٨ح ،ك ٗاز٦ای ٨٘٣ذ
ك ٣یؽ ٠تغأ ك ٛ٠نغ ٨٘٣ذ ج٘اكت ٠یک٤غ.
٨٘٣ .2ذ در ادةیات «پـاةؼزاـ» یک كاژق ةغیِ٠ ،ح٘اكت ،پیچیغق٠ ،حى ِٞك از ز٧حی «زغیغاٝنغكر» در ٗىای
ؿیاؿی ٗؼ٤٦گی کك٨ر اؿث ک ٥ر٦تؼ ُْٟ٠اٛ٣الب ةا جٝ٨یغ ادةیات ُ٣ؼی  ،٨٣ة ٥چارچ٨ب ٠٨٧٘٠ی زغیغ ةؼای آف
٠یا٣غیك٤غ؛ ای٨٘٣ ٢ذ قاٚ 4 ٜ٠ـ ٟاؿث:
٨٘٣ )4-1ذ از ًؼی٠ ،ٙـیؼ٠ ،سؼاْ٠ ،تؼ ك ١٠كای ةؼزاـ ك ٠ح٨ف ؿ٥گا« ٥٣ج٨اٗ ٙكی٤ٌْٚ« ،»٢ا »4421 ٥٠ك
«ٛ٣ك ٥راق  Road Mapآژا٣ؾ ا٣ؼژِی اج١ی ك ایؼاف» .در ةؼاةؼ ایٚ ٢ـ ٟاز اٚـاـ ٨٘٣ذ ةایغ ة ٥اؿحؼاجژی «ظ٨ا٣ف
ٛ٣ادا٠ ٥٣ح ٢ةؼزاـ» ز٧ث ةؼرؿی دٚی ٙاقکاالت ٠ح٨ف ؿ٥گا٨ٗ ٥٣ؽ ک٠ ٥کؼراً ج٨ؿي ر٦تؼ اٛ٣الب جأکیغ قغق
اؿث ج٨ز٨١٣ ٥د( .جأکیغ ر٦تؼ اٛ٣الب در پاؿط ة٣ ٥ا ٥٠رئیؾ ز٨٧١ر ك ظٌت٦٥ای ١٣از ّیغ ٌٗؼ).
٠نادی٨٘٣ ٙذ از ًؼی٠ ٙح ٢ةؼزاـ قا٨٠ ٜ٠ارد زیؼ اؿث:
ا٨٘٣ )ٖٝذ اؿحؼاجژیک (کكٖ ٛ٣ك ٥آجی ّ١ٞی کك٨ر)

ب) ٨٘٣ذ مْ٤حی (کكٖ اةْاد پیكؼٗث مْ٤حی کك٨ر از ًؼی ٙک٤حؼؿ اٚالـ دكگا ٥٣ک ٥قا ٟٞٚ 233 ٜ٠از
امٞیجؼی٣ ٢یاز٦ای مْ٤ث کك٨ر اؿث ك در دؿث گؼٗح٣ ٢ته مْ٤ث ةا ٠غیؼیث اٚالـ مْ٤حیً ،تْاً ک٤حؼؿ
اٚالـ دكگا٤٧٠ ٥٣غؿی ،کك٨ر را ٠ ٜ٘ٚیک٤غ)
ج) ٨٘٣ذ اًالّاجی (ةا جْتی ٥ص٘ؼق٦ای ا٤٠یحی ٠حْغد در ٠ح ٢ةؼزاـ)
د) ٨٘٣ذ ُ٣ا٠ی (ة ٥ة٧ا ٥٣راؿحی آز٠ائی آژا٣ؾ در ٨٠و٨ع  PMDك ةازدیغ از ٠ؼاکؽ صـاس ُ٣ا٠ی کك٨ر)
٦ػ) ٨٘٣ذ دٗاّی (ةا از ةی ٢ةؼدف ؿاظحار٦ا ك زیؼؿاظحار٦ای ةازدار٣غگی دٗاّی کك٨ر در ٤ٌْٚا)4421 ٥٠
ك) ٨٘٣ذ اٚحنادی (ةا صٍ٘ ٨ٚا٣ی ٢ك زیؼؿاظح٧ای جضؼی٧١ا در ٠ح ٢ةؼزاـ ،كركد گؼكق٦ای ٠عح ٖٞاٚحنادی ةا
٦غؼ اٗؽایف كاردات ك كاةـحگی اٚحنادی)
ز) ٨٘٣ذ ا٤٠یحی ( از ًؼی ٙکا٦ف صـاؿیح٧ای ا٤٠یحی ك ّادی ؿازی دؿحؼؿی ة٠ ٥ؼاکؽ صـاس ُ٣اـ)
ح) ٨٘٣ذ ژئ٨پٞحیک (٠ح ٢ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای زؽئی از چارچ٨ب ژئ٨پٞحیک آ٠ؼیکا در  ٥ٌٛ٤٠ك ةعكی از ًؼاصی
٥ٌٛ٤٠ای ٔؼب اؿثٛ٠ ،اة ٥ٞةا ةیغاری اؿال٠ی ك زؼیاف ٛ٠اك٠ث ،جـٞي ة ٥کك٨ر٦ای در صاؿ ٠تارزق در  ٥ٌٛ٤٠ك
صحی کك٨ر٦ای وغ اؿحکتاری آ٠ؼیکای الجی ٢ةعكی از ایً ٢ؼاصی اؿث)
ط) ٨٘٣ذ ٠ضاؿتاجی (از ًؼی ٙاظحالؿ در دؿحگاق ٠ضاؿتاجی ک ٥ا٣غراج در ُ٣اـ ةی٢ا ٜٞ١ٝرا ةؼای ص٠ ٜكک ٜآب
پیك٧٤اد ٠ید٦غ ك ة ٥گؼافٗؼكقی ج٨اٗ ٙةغ ٤٠سؼ ٠یق٨د)
ی) ٨٘٣ذ ازح١اّی (از ًؼی١٣ ٙایف كز ٥٧آ٠ؼیکا ة٨٤ّ ٥اف یک کك٨ر مٞش ًٞب ك جأ٠ی ٢ک٤٤غق رٗاق)
ؾ) ٨٘٣ذ گ٘ح١ا٣ی (جعٌئ ٥قْار ٠ؼگ ةؼ آ٠ؼیکا ،ة ٥صاقی ٥را٣غف اؿحؼاجژی اٚحناد ٛ٠اك٠حی ك ٣گاق ة ٥دركف)
٨٘٣ )4-4ذ ة٨٤ّ ٥اف جتْات ك ٣حایر ةؼزاـ ک ٥مؼؼ ُ٣ؼ از ظ٨د ةؼزاـ ا١٦یث ك صحی اك٨ٝیث «اٝح٘ات ك ج٨ز»٥
كیژق دارد ك در ادا ٥٠ة٠ ٥نادی ٙآف در ّ 5ؼمٗ ٥ؼ٤٦گی ،ؿیاؿی ،اٚحنادی ،ازح١اّی ك اًالّاجی اقارق ظ٨ا٦یٟ
کؼد .اٝتح٦ ٥ؼ چ٤غ ٠ـأ٨٘٣ ٥ٝذ اّ ِّٟاز ةؼزاـ اؿث كٝی ةایغ ة٠ ٥ـأ ٥ٝاظلّ یْ٤ی «ةؼزاـ» ة٠ ٥ذاة٦ ٥ـح ٥امٞی
٨٘٣ذ اٝح٘ات کؼد.
 .3ةا ج٨ز ٥ة ٥آ٣ک٨٘٣ ٥ذ در ادةیات ٗىای ٠حأظؼ کك٨ر٤ْ٠ ،ای گـحؼدقجؼ ك ٨٠ؿِجؼ از ْ٠ا٣ی ا٤٠یحی ك اًالّاجی
ؿاة ٙدارد ةایغ چ٧ار پؼكژق زیؼ در پؼكؿ ٥ك ز٣سیؼق ا١ّ ٟ٧ٗ )ٖٝیْ٠ ٙا٣ی ٨٘٣ذ ك ٣یؽ ب) کكٖ دٚی٠ ٙنادیٙ
آف ك ١٦چ٤ی ٢ج) امٌیاد ك اؿح٤تاط مضیش ٔایات دق ٢١در ای٠ ٢ؼص ٥ٞاز جاریط اٛ٣الب اؿال٠ی ة ٥درؿحی ًی
ق٨د جا ٛ٣ك ٥زاْ٠ی از  -1ةـحؼ٦ا ك ز٠ی٦٥٤ای ٨٘٣ذ ّٜٞ -4 ،ك ّ٨ا٨٘٣ ٜ٠ذ -2 ،ا١٦یث ك ٔایات ٨٘٣ذ-2 ،
اةؽار٦ای ٨٘٣ذ ك ٨٠ -5ا ِ٣صؼکث دق ٢١در پؼكژق ٨٘٣ذ داقح ٥ةاقی.ٟ
پؼكژق اكؿ :جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژی (٨٧٘٠ـق٤اؿی) ٨٘٣ذ از ًؼی ٙةؼزاـ ك ٠ـائ ٜپـاةؼزاـ
پؼكژق دكـ٠ :حغ٨ٝژی (ركشق٤اؿی) ٨٘٣ذ
پؼكژق ؿ٨ـ :اپیـح٨ٝ٨١ژی (ْ٠ؼٗثق٤اؿی) ٨٘٣ذ ك کكٖ ةایغ٦ا ك ٣تایغ٦ای زت ٥٧ظ٨دی در ةؼاةؼ زتْ٠ ٥٧ارض
پؼكژق چ٧ارـ :اپیغ٨ٝ٨٠ژی (ٗؼاگیؼؿازی) پؼكژق ٨٘٣ذ

 .4ؿاصات ٨٘٣ذ ك ّؼم٦٥ای ٠ا٨٣ر دق ٢١صغا ٜٚدر ّ 5ؼمٗ ٥ؼ٤٦گی ،ازح١اّی ،اٚحنادی ،ؿیاؿی ك اًالّاجی
 ا٤٠یحی ٚاة ٜجٛـی ٟاؿثٗ .ن٠ ٜكحؼؾ (ٚغر ٠حٛی )٢ك ٗن٨ٛ٠ ٜـ (كز١٠ ٥یؽق) ٦ؼ ؿاصث ك ّؼم ٥ةایغق٤اؿایی ك ةؼای آف جغةیؼ ق٨د از١االً ةایغ دا٣ـث:
ا٨٘٣ )ٖٝذ اٚحنادی ةا اةؽار َا٦ؼی جسارت ك ةازرگا٣ی ك كركد کاال٦ای آ٠ؼیکایی ك ةاز قغف پای قؼکح٧ای
آ٠ؼیکایی ةا ٦غؼ جكغیغ كاةـحگی اٚحنادی کك٨ر ة ٥قؼیاف ز٧ا٣ی اٚحناد ك ٦ى ٟقغف در اٚحناد کاپیحاٝیـحی
ًؼاصی قغق اؿث٠ .ذاؿ٦ای دیگؼ قا٨٠ ٜ٠ارد زیؼ اؿث:
* اقؼاؼ ة ٥ز٣سیؼق جأ٠یٌْٚ ٢ات مْ٤حی ز٧ث اّ١اؿ جضؼی٦ٟای زغیغ در مْ٤ث
* جـٞي ة٠ ٥غیؼیث اٚحنادی ةا ةکارگیؼی ا٦ؼـ جضؼی ٟپؾ از ةؼرؿی ٠یؽاف صـاؿیث ایؼاف در ٦ؼ ٨٠و٨ع
جضؼیٟ
* ة ٥صاقی ٥را٣غف را٦تؼد کالف اٚحناد ٛ٠اك٠حی
ب) ٨٘٣ذ ؿیاؿی از ًؼیّ ٙادی ؿازی ك ٚتش قک٤ی از ٣كـث ك ةؼظاؿث ةا آ٠ؼیکایی٦ا ك ةٚ ٥غرت رؿا٣غف
زؼیاف ٔؼةگؼا ك ٝیتؼاؿ از ًؼی ٙا٣حعاةات ةا ٦غؼ د٨٠کؼاجیؽق کؼدف ٝیتؼاٝیـ ٟدر کك٨ر ایؼاف د٣تاؿ ٠یق٨د٨٠ .ج
زغیغ ص ٥ٞ١ة ٥ق٨رای ٣گ٧تاف٠ ،ح٘اكت از ا٨٠اج ٚتٞی ك در كا ِٚگاـ اكؿ پؼكژق ٨٘٣ذ ؿیاؿی اؿث .در ک٤ار ای٢
٨٠ارد ٠یج٨اف ة ٥ةضخ درةارق اٗححاح دٗحؼ صاٍٗ ٤٠اِٗ آ٠ؼیکا ك یا جكکی ٜپؼك٣غق٦ای زغیغ ص٨ٛؽ ةكؼی اقارق
٨١٣د.
ة٨٘٣ ٥ذ ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی در ادا ٥٠ج٘نیالً ظ٨ا٦ی ٟپؼداظث.
 .5از صیخ ٠عاًبق٤اؿی٨٘٣ ،ذ در ًت٣ ٥ٛعتگا٣ی ك ظ٨اص ؿیاؿی (ًت ٥ٛاٝیث) ةا ٨٘٣ذ در ًیٖ ج٨دگا٣ی ك
ّا٠ ٥٠ؼدـ ج٘اكت٦ای ٠ضح٨ایی ك قکٞی (کاٝتغی) دارد .در ٠عاًب ٠ح٘اكت ،الی٦٥ا ،ؿٌ٨ح ،ك ٗاز٦ای ٨٘٣ذ ك ٣یؽ
٠تغأ ك ٛ٠نغ ٨٘٣ذ ج٘اكت ٠یک٤غ٦ .ؼ چ٤غ ركش٦ای ٠ؼجتي ةا ای ٢دك ًیٖ ٠عاًب گا٦ی ٠حغاظ ،ٜگا٦ی
٠حتای ،٢گا٦ی ّاـ ك ظاص  ٢٠كز ٥ك گا٦ی ّاـ ك ظاص  ٌٙٞ٠اؿث.
ةیكحؼ ةع٨ا٣یغ :ةاز١٣ایی ةؼزاـ؛ «كاْٚیث٦ا»« ،صٛیٛث٦ا» ك «پیا٠غ٦ا»
٨٘٣ .6ذ در الی٦٥ای ٣عتگا٣ی ّ٨٣اً از ز٤ؾ گؽارق٦ای ٦ـحی ق٤اؿا( ٥٣آ٣ح٨ٝ٨ژیک) ك ا٣گارق٦ایی اؿث ک٣ ٥گؼش
ة ٥ز٧اف ك ّ٨ا٠ ٜ٠ؤدؼ ةؼ پغیغق٦ا ك رظغاد٦ا را قک٠ ٜید٦غ٠ .ذالً پػیؼش ك یا رد ٨٧٘٠ـ ج٨ک ٜة ٥ظغا ك یا
اّحٛاد ة ٥آ٣ک ٥رزؽ ٠ا در دؿث ظغاؿث یا ک٘ار (ا٠ؼیکا) یک ٣گؼش ٦ـحی ق٤اؿا ٥٣اؿثً .تْاً دؿحکاری در
گؽارق٦ای ٦ـحی ق٤اؿا٣ ،٥٣حایر ْ٠ؼٗث ق٤اؿا( ٥٣اپیـح٨ٝ٨١ژیک) در رٗحار ك كاک٤ف٦ای ٣عتگاف ةغ٣تاؿ ظ٨ا٦غ
داقث٠ ٌْٜ٠ .ا٣غف َؼٗیح٧ای اٚحناد کك٨ر ك در ا٣حُار گكایف ظارزی ة٨دف ة ٥زای زغی گؼٗح ٢اٚحناد
ٛ٠اك٠حی٨٤٦ ،ز  ٟ٦از امٞیجؼی ٢ظٌؼات ك ج٧غیغات کك٨ر اؿث .رّغ ك ةؼؽ ةیةاراف در اٚحناد٣ ،ـ ٜآی٤غق را
دچار ٠كکالت ّغیغقای ظ٨ا٦غ کؼد.

قی٨ق اؿاؿی ٨٘٣ذ در الی٦٥ای ظ٨اص اٛ٣الةی ،ایساد «ا٣گارق٦ای آٝحؼ٣اجی( ٨زایگؽیAlternative ( »)٢
 )approachesاؿث٣ .عت٥ای ک ٥جا دیؼكز ة٨٧٘٠ ٥ـ «ٛ٠اك٠ث» ك ا٣گارق «ایـحادگی»  ٢٠٨٠ك ةاكر٤٠غ ة٨دق
اک٨٤ف «٠چ ا٣غاظح ٢ةا اؿحکتار» را ٔٞي ك ٠غؿ٦ای ٛ٠اك٠ث را ة ٢ةـث ٠یدا٣غ .جْا ٜ٠ك ٠ػاکؼق ةؼای اك  ٥٣یک
كؿی ٥ٞةٞک٦ ٥غؼ ٠یا٣ی ك یا ٔایی ٠یق٨د كاؿاؿاً ةؼای اؿحکتار ك قیٌاف٠ ،نغاؽ ا٠ؼكزی ك ظارزی ؿؼاغ ٣غارد.
ًؼاصاف ٨٘٣ذ ة ٥قی٨ق «٠غالؿی٨ف ٠ػاکؼات ٦ـح٥ای» (٠غؿؿازی از ٣حایر ٠ػاکؼق) ة٣ ٥عتگاف «اٛٝا» ك یا
«جٛٞی٠ »٢یک٤غ ک١٦ ٥ی٠ ٢ـیؼ ،در ؿایؼ گؼق گاق٦ا ك گ٨ٞگاق٦ا ج٧٤ا ٠ـیؼ  ٙٗ٨٠اؿث.
٨٘٣ .7ذ در ج٨دق٦ای ٠ؼدـ ك ّ٨١ـ زاّ٨٣ ٥ْ٠اً در الی٦٥ای کارکؼدی ( )functionalك ٨٠وّ٨ی ()Topical
اؿث .ای ٢الی٨ٌْ٠ ٥ؼ ة ٥الی١٣ ٥اد٦ا ك رٗحار٦ای ٠ؼدـ اؿث ،رٗحار٦ایی ک ٥ج٨ؿي ةاكر جٕییؼ قک ٜیاٗح ٥ج٨ؿي
ظ٨اص ٨٠رد اقارق در ة٤غ ٚت ٜجأییغ ،جتٞیٓ ك یا جؼكیر ٠یق٨د.
دق ٢١ةْغ از ٠غالؿی٨ف ك ٠غؿؿازی ك پیؼكزی ١٣ایی ةؼای ظ٨اص ٔؼبگؼأ ،ؼب ا٣غیفٔ ،ؼب ةاكر ك یا ٔؼب
پؼؿث ة ٥جٕییؼ ذائ ٥ٛج٨دگا٣ی ك جنؼؼ ؿاصات قی٨ق زیـح ٢ك ؿتک ز٣غگی ٠ؼدـ ( )Life Styleكارد ظ٨ا٦غ
قغ .جسٞی ٗؼ٤٦گی ٨٘٣ذ ةا ١٣اد٦ای ؿتک ز٣غگی آ٠ؼیکایی ( )American Life Styleاز ًؼیٖ ٠ک
دك٣اٝغیؽاؿی٨ف ك ک٨کاک٨ال٣یؽاؿی٨ف ،آٔاز ٗؼكپاقی ؿیاؿی ك ازح١اّی اٛ٣الب اؿال٠ی اؿث ک٠ ٥نادی ٙای٢
پؼكژق ةٔ ٥ایث ظٌؼ٣اؾ ،جؼكیر ١٣اد٦ای امٞی آف ک ٥ةْىا ١٣اد٦ای ٗؼ٤٦گ ٠نؼٗی آ٠ؼیکایی ٦ـح٤غ ُ٣یؼ
«٠کدك٣اٝغ» ك «ک٨کاک٨ال»« ،كاٝث دیؽ٣ی» ك «ةارةی» اؿث( .در ادا ٥٠ج٨ویش ظ٨ا٦ی ٟداد).
٨٘٣ .8ذ از ز٧حی ٨ٌْ٠ؼ ةٗ 2 ٥از ا :ٖٝةی٤كی (ق٤اظث) ب :گؼایكی (ّ٨اًٖ ك ا٠یاؿ) ك ج :ک٤كی (رٗحار) اؿث
ٗٞػا ٠کؼ ك ةؼ٣ا ٥٠دق ٢١گا٦ی ٣اَؼ ة٨ّ ٥اًٖ ك ا٠یاؿ ك گؼایكات ٠ؼدـ ك گا٦ی ٨ٌْ٠ؼ ة ٥ق٤اظث ك ةی٤ك٧ای
ظ٨اص ك یا ٠ؼدـ اؿث ك اٝتح ٥گا٦ی ٣اَؼ ة ٥رٗحار٦ا١٣ ،اد٦ا ك ک٤ف٦ای اٗؼاد اؿث٠ .ذالً از ٠نادی٨٘٣ ٙذ ؿیاؿی
٣اَؼ ة ٥ةی٤ف٦ای دكٝح١ؼداف :پ ٜزدف از ٠ـأ٦ ٥ٝـح٥ای (ةا اٛٝای دركغ ٛٗ٨٠یث ْ٠ا٦ ٥ٞ٠ـح٥ای ك ةؼزاـ) ة٥
٠ـائ٥ٌٛ٤٠ ٜای در راؿحای ؿیاؿح٧ای ٛ٠اك٠ث زدایی ك اؿالـ ؿحیؽی آ٠ؼیکاؿث ك یا از ٦٥٣٨١٣ای ٨٘٣ذ ٗؼ٤٦گی
٣اَؼ ة ٥گؼایكات ٠ؼدـ ،ایساد ّ ٥ٛٞدر و١یؼ ٣اظ٨دآگاق ٠ؼدـ (ةا جأکیغ ةؼ ًت ٥ٛدؼكج٤١غاف ك اقؼاؼ) ة ٥ؿ١ث
١٣اد٦ای ٠نؼٗی ك جتؼّزی ؿتک ز٣غگی آ٠ؼیکایی ك اركپایی٠ -ـیضی اؿث.
 .9ركق٧ا ك اةؽار٦ای ٨٘٣ذ ّ١غجاً قا ٜ٠ةؼ ؿ ٥ركش ا٠حضاف پؾ دادق ا )ٖٝجٌ١یِ ،ب) ج٧غیغ ك ج) جتٞیٓ اؿث.
ركش ٦ایی ک ٥صحی ج٨ؿي ْ٠اكی ،٥یؽیغ ك اة ٢زیاد آز٠ایف قغق ك ا٠حضاف پؾ دادق اؿث .در ركش اكؿ (ج٧غیغ)،
دق ،٢١ك د٣تا٦٥ٝای داظٞی اك٠ ،ؼدـ را از ز٤گ اصح١اٝی ٠یجؼؿا٤٣غ ك ج٧٤ا راق ةؼداقح ٥قغف ؿای ٥ق٨ـ ز٤گ را
جْا ٜ٠ةا قیٌاف ك اؿحکتار (كادادگی ك ک٨جاق آ٠غف) ٠یدا٤٣غ.
دق ٢١ك رؿا٦٥٣ای ٠حکذؼ ك د٣تا٦٥ٝای داظٞی اك ةؼای آ٣ک ٥ركش ج٧غیغ کارگؼ اٗحغ ازازق ١٣ید٤٦غ دك صؼؼ
اؿاؿی زیؼ ق٤یغق ق٨د:
اكالً :ةازظ٨ا٣ی جسؼة ٥جاریعی ٞ٠ث ٠ا ك ّ ٜٛك ظؼدةكؼی ادتات ٠یک٤غ ک ٥دقٔ ٢١غار در م٨رت اصـاس وْٖ
در ًؼؼ ٛ٠اة ٜظ٨د ،ة ٥ج٧از ٟك ص٠ ٥ٞ١نٟ١جؼ ٠یق٨د .زؼیاف ٨٘٣ذ ازازق ١٣ید٦غ ٞ٠ث ة ٥ای ٢جسؼة ٥كاوش
ةیا٣غیكغ ک ٥اؿاؿاً ك اج٘اٚاً كادادگی ّا ٜ٠جكسیِ دق ٢١ك در ٛ٠اةٛ٠ ٜاك٠ث ّا ٜ٠ةازدار٣غگی اؿث.

دا٣یاً :دق ٢١ك زؼیاف ٨٘٣ذ ازازق ١٣ید٦غ ک ٥ة٠ ٥ؼدـ ج٨ویش دادق ق٨د ک٤ٌْٚ ٥ا٨٠ ،4421 ٥٠ا ِ٣ز٤گ را
ةؼداقح ٥ك  ٥٣ؿای ٥ز٤گ را .اگؼ ٗٛي ك ٗٛي ٠ح٤ٌْٚ ٢ا 4421 ٥٠ةؼای ٠ؼدـ ظ٨ا٣ف ق٨د ،اٗؼادی ک ٥جضنیالت
اةحغایی  ٟ٦دار٣غ ٠یٗ٤١٧غ کك٨ر ة ٥ز٤گ ٣ؽدیک قغق ك ٚغرت دٗاّی کك٨ر در م٨رت ازؼای ای٤ٌْٚ ٢ا٥٠
ظٌؼ٣اؾ ،آؿیب اؿاؿی ٠یظ٨رد.
٨٘٣ذ ٗؼ٤٦گی ک ٥ةؼكز قغق پؼكژق «٣اج٨ی ٗؼ٤٦گی» در قؼایي پـاةؼزاـ اؿث اصح١االً ظٌؼ٣اؾجؼی ٢ةعف
پؼكژق ٨٘٣ذ ةاقغ .جن٨یؼ مٖ ةـح٠ ٢ؼدـ در ق٨ركی ؿاة ٙدر ةؼاةؼ ٗؼكقگاق٦ای ٠ک دك٣اٝغ ةؼای ظ٨ردف
ؿیبز٠ی٤ی ؿؼخ کؼدق آ٠ؼیکایی! ك اْ٣کاس رؿا٥٣ای آف ١٦ؽ٠اف از ًؼی٠ ٙا٨٦ارق٦ا ،یکی از ّ٨ا٨٠ ٜ٠دؼ در
ٗؼكپاقی رژی ٟک٣٨١یـحی ة٨د.
ة٨ً ٥ر ظالم ،٥ركش «ج٧غیغ» ز٠ا٣ی کارآ٠غ ك کارآؿث ک« ٥ج٧غیغ ق٣٨غق» ةحؼؿغ.
زؼیاف ٨٘٣ذ از ركش جٌ١یِ ٣یؽ ة٧ؼق ٠یةؼد اٛٝای دركغ آ٣ک« ٥اگؼ پ٧ٝ٨ای ة٨ٞک ٥قغق آزاد ق٨د كوْحاف ظ٨ب
ظ٨ا٦غ قغ» گؽارقی ٠کؼر جکؼار ق٣٨غق زؼیاف ٨٘٣ذ اؿث.
اؿح٘ادق از ركش جتٞیٓ ٣یؽ ةا صس ٟرؿا٦٥٣ای پ٨قف د٤٦غقی اٗکار دق ٢١از اكوش كاوضات اؿث .در ةؼاةؼ ركش
جتٞیٓ ،الزـ اؿث ٠ا٦یث اٗکار دق ٢١از ٠یاف صؼٗ٧ای پؼ ةٕه اك ٣كاف دادق ق٨دَٚ .غْ ةَغَتِ اْٝتَْٕىَاءُ  ْ٢ِ٠أََْٗ٨ا ِْٟ٧ِ٦كَ
َ٠ا جُعِْ٘ی مُغُكرُ ُْٟ٦أَکْتَؼُ (ؿ٨رق ٠تارک ٥آؿ ّ١ؼاف ،آی ٥قؼی٘ )118 ٥در كا٨٘٣ ِٚذک٤٤غگاف ةا ٦غؼ ٣ـط (ةؼا٣غازی
ك ٠ضُ٣ ٨اـ اؿال٠ی) ا٠ا از ركش ٠ـط (اؿحضا٨٦ ٥ٝیحی) ة٧ؼق ٠یةؼد.
٨٘٣ .11ذ ٗؼ٤٦گی ک ٥ةؼكز قغق پؼكژق «٣اج٨ی ٗؼ٤٦گی» در قؼایي پـاةؼزاـ اؿث اصح١االً ظٌؼ٣اؾجؼی ٢ةعف
پؼكژق ٨٘٣ذ ةاقغ .جن٨یؼ مٖ ةـح٠ ٢ؼدـ در ق٨ركی ؿاة ٙدر ةؼاةؼ ٗؼكقگاق٦ای ٠ک دك٣اٝغ ةؼای ظ٨ردف
ؿیبز٠ی٤ی ؿؼخ کؼدق آ٠ؼیکایی! ك اْ٣کاس رؿا٥٣ای آف ١٦ؽ٠اف از ًؼی٠ ٙا٨٦ارق٦ا ،یکی از ّ٨ا٨٠ ٜ٠دؼ در
ٗؼكپاقی رژی ٟک٣٨١یـحی ة٨د .دق ٢١ج١ای ٜدارد جناكیؼی از ای ٢مٖ٦ا از ٠یادی ٢امٞی ج٧ؼاف ة ٥د٣یا ٠عاةؼق
ک٤غ جا ای ٢مٖ٦ا را ١٣اد پكی١ا٣ی از اٛ٣الباؿال٠ی ز٨ٞق د٦غ.
اگؼ ٠ا ِ٣ةؽرگ پؼكژق ز٧ا٣ی ؿازی آ٠ؼیکایی ،ایؼاف زـ٨ر ك پیكؼٗح ٥اؿث ةایغ ای ٢زـارت ك پیكؼٗث ةا ٟ٦
قکـح ٥ق٨د ك چٗ ٥ؼمحی ة٧حؼ از ةؼزاـ ك پـاةؼزاـ.
٨٘٣ذ ٗؼ٤٦گی از ًؼی ٙز٧ا٣ی ؿازی ٗؼ٤٦گ آ٠ؼیکایی در زیـث ة٨ـ ایؼاف اؿال٠ی ك ز٧ا٣ی قغف ٗؼ٤٦گ
ٝیتؼاٝیـحی ك اك٠ا٣یـحی را ٠یج٨اف گـحؼش ك صاک١یث ٗؼ٤٦گی ظاص در پ ٥٤٧ز٧ا٣ی دا٣ـث ک ٥ایٗ ٢ؼ٤٦گ
در پؼكؿ٥ای ظاص ك ةا اؿح٘ادق از اةؽار٦ای ٤٠اؿب ،ا٣غیك ٥ظ٨د را ة ٥ک ٜد٣یا ك از ز ٥ٞ١ایؼاف مادر ٠یک٤غ.

ةـیاری از ٠ح٘کؼاف ٌ٠اْٝات ٗؼ٤٦گی ْ٠حٛغ٣غ ک ٥زغای از رٚاةث دركف ج١غ٣ی در ٔؼب ةؼ ؿؼ پؼكژق ز٧ا٣ی
قغف ،ای ٢قاظن٦٥ای ٗؼ٤٦گ آ٠ؼیکایی اؿث ک ٥ج٨ا٣ـح ٥اؿث در پؼكؿ ٥ةْغ از ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ ظ٨د را ٌ٠ؼح
کؼدق ك پؾ از ٗؼكپاقی ق٨ركی ظ٨د را ةا اؿح٘ادق از ا٠کا٣ات ةی٠ا٤٣غ جک٨ٝ٨٤ژیک آ٠ؼیکا ،از رؿا٦٥٣ا گؼٗح ٥جا
٠یٞیحاریـ ٟظك ٢آ٠ؼیکایی ،ة ٥جٛؼیتاً ج١ا٠ی ٛ٣اط ٦غؼ جـؼی د٦غ جا زایی کٗ ٥ؼا٣ـ٨ی٦ا ٣یؽ از ج٧ازٟ
ٗؼ٤٦گی آ٠ؼیکا گ٠ ٥ٞیک٤٤غ.
ٗ )1ؼا٨٠قی ظغا ٠ )4نؼؼگؼایی اٗؼاًی  )2صاک١یث رؿا٦٥٣ا ٗ )2ؼكپاقی ظا٨٣ادق ك  )5پ٨چی ٣اقی از ةضؼاف
٨٦یث را ٠یج٨اف پ٤ر ٠ؤ ٥٘ٝامٞی ز٧ا٣ی قغف ٗؼ٤٦گی در ای ٢دكرق جٞط جاریعی دا٣ـث.
٠نؼؼگؼایی ،ؿیـح ٟك ُ٣ا٠ی ازح١اّی ك جاریعی اؿث ک ٥ةا اٛ٣الب مْ٤حی در ٔؼب ك ١٦چ٤ی ٢ةا گـحؼش ك
ٗؼاگیؼی کاپیحاٝیؽـ ز٧ا٣ی ک ٥ةا ای ٢اٛ٣الب ك ١٦چ٤ی ٢ةا اٛ٣الب ٗؼا٣ـ ٥در ٚؼف ٦سغ ٟ٦ة ٥ك٨ٚع پی٨ؿث ك دا٥٤٠
آف در ً٨ؿ ز٠اف ةٛ٣ ٥اط ٠عح ٖٞد٣یا گـحؼش یاٗث١٦ ،ؽاد اؿث.
آ٣چ ٥در ای ٢پؼكؿ ٥اج٘اؽ اٗحاد ای ٢ة٨د ک ٥در ادؼ ٠اقی٤ی قغف جٝ٨یغ٠ ،ازاد جٝ٨یغ زیادی ة٨ز٨د آ٠غق ة٨د ک٥
ةایـحی ای٠ ٢ازاد جٝ٨یغ ةٗ ٥ؼكش ٠یرؿیغ ك امٌالصاً ٠نؼؼ ٠یقغ.
از ای٤ؼك ،اؿحؼاجژی٦ایی ج٨ؿي ؿؼ٠ای٥داراف ةؼای جؼٔیب ج٨دق٦ای ٠ؼدـ ة٠ ٥نؼؼ پیگیؼی قغ ک٠ ٥ك٨٧رجؼی٢
آف جتٞیٕات اؿث.
٠نؼؼگؼایی جا آ٣سا پیف رٗث ک ٥پا ة ٥پای کاپیحاٝیـ ٟجتغؿ ةٗ ٥ؼ٤٦گ ٦ژ٨٠ف ك ایغئ٨ٝ٨ژی قغ ك ذائ٠ ٥ٛؼدـ را
آ٨ٌ٣ر ک٠ ٥یظ٨اؿث ؿاظث ك ازح١اّی کؼد جا ٠ ٥١٦ؼدـ ة٨٤ّ ٥اف ٠نؼؼ ک٤٤غق ،در ظغ٠ث ا٣تاقث ؿؼ٠ای٥
ةاق٤غ ،ك ةؼای ای٨ُ٤٠ ٢ر ،جؼٔیب آ٣اف ة٠ ٥نؼؼ ةیف از ٣یاز٦ای ٝ٨١ْ٠ی ْ٠یكحی یکی از کٞیغیجؼی ٢جؼٗ٤غ٦ا
ة٨د.
ٝػا در ای٤سا ٚت ٜاز ای٤ک ٥صحی کاالیی ؿاظح ٥ق٨د٣ ،یاز آف در ٠ؼدـ ؿاظح ٥قغق اؿث ك ٠ؼدـ ٤٠حُؼ آف ٦ـح٤غ
ك كَی٘ ٥امٞی رؿا٦٥٣ای ٔؼةی ،جٝ٨یغ ای٣ ٢یاز اؿث.
ٗؼ٤٦گ ٠نؼٗی ک ٥اكج آف را ٠یج٨اف در ٗؼ٤٦گ آ٠ؼیکایی ٠كا٦غق ٨١٣د ،ةا اؿح٘ادق از اةؽار٦ای ٠ؤدؼ رؿا٥٣ای
ک ٥ایاالت ٠حضغق در اظحیار دارد ،ا٠ؼكزق ک١اةیف ؿای ٥ظ٨د را در  ٥١٦کك٨ر٦ا ا٣غاظح ٥اؿث.
٠ـاة ٥ٛةؼ ؿؼ ٠نؼؼ ةیكحؼ ك ٗؼ٤٦گ ٠نؼٗی ،اٝگ٦٨ای ٨٦یثیاةی را ٣یؽ در ز٧اف ا٠ؼكز جضث جأدیؼ ظ٨د ٚؼار
دادق اؿث ك ّ٤امؼ ٗؼ٤٦گ٦ای ؿ٤حی را ةا چاٝكی ة٤یادی٨٠ ٢از٨١٣ ٥دق اؿث ك ظ٨د جتغی ٜة٨٦ ٥یحی زغیغ
ةؼای ٠ؼدـ قغق اؿث.
ةؼزـح٥جؼی ٢كز ٥آ٠ؼیکایی قغف ز٧اف ك ٗؼاٗک٤ی ٗؼ٤٦گ آ٠ؼیکایی در پؼكژق ز٧ا٣ی قغف را ٠یج٨اف در جٝ٨یغ،
ج٨زیِ ك ٠نؼؼ ٠ضن٨الت آ٠ؼیکایی در ؿؼاؿؼ د٣یا دا٣ـث.
٠کدك٣اٝغ ک ٥از ُ٣ؼ ُ٣ؼی٥پؼدازا٣ی ١٦چ٨ف «ز٨رج ریحؽر» ّاٝیجؼی ٢درزّٛ ٥ال٣یث در ز٧اف ٠غرف اؿث ،یکی
از کٞیغكاژق٦ای ز٧ا٣ی قغف ة ٥ؿتک آ٠ؼیکایی اؿث ک ٥در َا٦ؼ ج٧٤ا یک رؿح٨راف اؿث ك کارکؼد َا٦ؼیاش
ؿیؼ ٨١٣دف ٠ؼدـ ك ک١ک ة ٥ةٛای آ٣اف اؿث.

٠ک دك٣اٝغ ةؽرگحؼی ٢رؿح٨راف ز٣سیؼقای ٔػای آ٠ادق ( )Fast Foodز٧اف اؿث ک ٥ركزا ٥٣ة٠ 88 ٥یٞی٨ف
٠كحؼی در  119کك٨ر ز٧اف ؿؼكیؾ ٠ید٦غ .ای ٢رؿح٨راف در كا ِٚچیؽی ةیف از یک رؿح٨راف ٝ٨١ْ٠ی ةا
کارکؼد٦ای ٠كعل ٦ؼ رؿح٨راف دیگؼ اؿث.
٠ک دك٣اٝغ در كا١٣ ِٚادی از آ٠ؼیکایی قغف ك ؿتک ز٣غگی آ٠ؼیکایی ك ةٌ٨ر کٞی ١٣ادی از كؿحؼ٣یؽاؿی٨ف،
ٝیتؼاٝیؽاؿی٨ف ك جسٞی ُ٣ا٠ات ٠غر٣یح ٥ة ٥ؿتک آ٠ؼیکایی اؿث.
در كا ِٚدر پكث ای ٢کارکؼد٦ای َا٦ؼی رؿح٨را٣ی ٠ک دك٣اٝغ٘٠ ،ا٦ی٠ ٟنؼؼگؼایی ك ؿتک ز٣غگی آ٠ؼیکایی
٘٧٣ح ٥اؿث.
٠ک دك٣اٝغ ک٤ف٦ای ا٣ـا٣ی را یکغؿث ك اؿحا٣غارد ٠یک٤غ ك  ٥١٦را ة ٥یک قک ٜدر ٠یآكرد .در كا ،ِٚقایغ آف
ز٠اف ک ٥در اكاظؼ د ٥٦چ٠ ٜ٧یالدی ای ٢رؿح٨راف اٗححاح قغ ك از ٚىا در ١٦اف دكرق ز٠ا٣ی اّىای آ١ٝا٣ی ٠کحب
ٗؼا٣ک٘٨رت در ایاالت ٠حضغق ز٣غگی ٠یکؼد٣غ٦ ،یچکغاـ ١٣یج٨ا٣ـح٤غ پیفةی٤ی ک٤٤غ ک ٥ای ٢رؿح٨راف ةْغ از
چ٤غ د٨٠ ٥٦و٨ع ١٦اف ٛ٣غ ٗؼ٤٦گی ٠غر٣ی ظ٨ا٦غ ة٨د ک ٥آ٣اف ة٤یاف گػاقح٤غ.
ؿیؼ مْ٨دی ٗحش ؿ٤گؼ ة ٥ؿ٤گؼ کك٨ر٦ای ز٧اف ج٨ؿي ٠ک دك٣اٝغ از اةحغای جأؿیؾ آف جاک٨٤ف ةیؿاة ٥ٛة٨دق
اؿث.
ای ٢ؿیؼ در ةْغ از ٗؼكپاقی ق٨ركی در اكاظؼ د٦ ٥٦كحاد ك اكای٨٣ ٜد ة ٥اكج ظ٨د رؿیغ ك ١٦چ٤اف ک ٥ك٘ٝگا٣گ
ةکؼ ( )Wolfgang Beckerدر ٗی ٟٞظغاصاٍٗ ٤ٝی٣ )Good Bye, Lenin( ٢كاف دادق اؿث ،اكٝی ٢چیؽی
ک ٥ة٨٤ّ ٥اف ؿ١ت ٜآ٠ؼیکا ة ٥اركپای قؼٚی زغا قغق از ک٣٨١یـ ٟرؿیغ٠ ،ک دك٣اٝغ ة٨د.
ة٤اةؼای ٢ةیؼاق ٣ع٨ا٦غ ة٨د اگؼ ٠ک دك٣اٝغ را یکی از ؿ١ت٦ٜای امٞی گـحؼش ٗؼ٤٦گ ٠نؼٗی آ٠ؼیکایی در ز٧اف
ةغا٣ی.ٟ
ؿ١تٞی کٗ ٥حش ؿ٤گؼ ة ٥ؿ٤گؼ ج١ا٠ی کك٨ر٦ا را در دؿح٨ر کار ظ٨د ٚؼاردادق اؿث.
ةا ای ٢قؼح ،ؿ٨اؿ امٞی ای٤ساؿث ک ٥در ةؼاةؼ پؼكژق ظٌؼ٣اؾ ٠ک دك٣اٝغیؽاؿی٨ف ك ا٣حٛاؿ ؿتک ز٣غگی ٠نؼٗی
آ٠ؼیکایی چ ٥ةایغ کؼد؟
در ز٨اب ای ٢ؿ٨اؿ  2 ،ٟ٧٠پاؿط را٦تؼدی كز٨د دارد:
ا )ٖٝجکؼار پؼةـا٠غ ٠تا٣ی اٛ٣الب ةا ادةیات ّٛال٣ی ،ظ٨اص پـ٤غ ك ّ٨اـ ٟٗ٧
ب) پیگیؼی ةی ركدرةایـحی ٌ٠اٝتات ا٠ا٠ی ٢اٛ٣الب از دكٝث٦ا
ج) جاکیغ ٠ـحغؿ ةؼ ٤٠اِٗ ك ةؼکات ٛ٠اك٠ث
د) جتٞیٓ ٣کات کارآ٠غ ؿتک ز٣غگی دی٤ی ك اؿال٠ی ك آرا٠ف ٣اقی از آف ای ٢چ٧ار را٦کار ٗ٨ریجؼی ٢كَی٘٥
جتٞیٕی ٣یؼك٦ای اٛ٣الب در ةؼاةؼ زؼیاف ٨٘٣ذ ٗؼ٤٦گی ك ٗکؼی اؿث.
 .11ةْغ از قکـث پؼكژق ک٨دجای ٠عٞ١ی ك ر٣گی در کك٨ر٦ای ٔیؼ ١٦ـ ٨ةا ٔؼب (ك رؿ٨ایی ٠غؿ ایؼا٣یؽق قغف
آف ک٨دجا در ٗح ،)88 ٥٤اك٨ٝیث ؿؼكیؾ٦ای اًالّاجی ٔؼةی ک٠ ٥كٕ٨ؿ ّٞ١یات ةؼا٣غازی ُ٣اـ ز٨٧١ری اؿال٠ی
ایؼاف ٦ـح٤غ ،پیكتؼد پؼكژق «د٨٠کؼاؿی٦ای ٦غایث قغق» اؿث .آ٠ؼیکایی٧ا اةایی ٣غار٣غ ک ٥از ٦غؼگػاری ٠یا٣ی
«جأدیؼ ةؼ ا٣حعاةات ٠سٞؾ ایؼاف» در ٣حیس٠ ٥ػاکؼات ٦ـح٥ای ؿع ٢ةگ٨ی٤غ ك ةؼظی ٣اقیگؼی٦ای ةؼظی

ٛ٠ا٠ات دكٝحی (ُ٣یؼ درد دؿ كزیؼ ظارز ٥ایؼاف ةا آ٠ؼیکایی٧ا) ٠ؤیغ ای ٢ةؼ٣ا٠ ٥٠كحؼؾ ٔؼب ك ٔؼةگؼا٦ای داظٞی
اؿث.
اگؼ «د٨٠کؼاؿی ٦غایث قغق» ٣یاز ة ٥جی ٟرؿا٥٣ای «ةؽؾ آ٠ؼیکا» داردٛ٠ ،اة ٥ٞةا زؼیاف ٨٘٣ذ ٣یاز ة ٥پادز٦ؼ
«اٗكای صٛیٛث ك ٠ا٦یث آ٠ؼیکا» دارد.
پادك٦ای رؿا٥٣ای ةؽؾ آ٠ؼیکا ،ةا دكگا« ٥٣اكةا٠ای ظ٨ب ٣ -حا٣یا ٨٦ةغ» ةٔ ٥ـ ٜجْ١یغ رییؾ ز٨٧١ر د٨٠کؼات
آ٠ؼیکا ٠كٕ٤ٝ٨غ ك دركغ پؼةـا٠غ «١٦نغایی ٠عا٘ٝاف ةؼزاـ ةا اؿؼایی »ٜرا ١٦ؽ٠اف ةا کح١اف ؿ٤غ اؿحؼاجژیک
٤٠حكؼ قغق م٧ی٣٨یـح٧ا جکؼار ٠یک٤٤غ .ؿ٤غی ک ٥از روایث جاـ ك ج١اـ ٛ٠ا٠ات ا٤٠یحی ك ُ٣ا٠ی اؿؼایی ٜاز
ج٨اٗ ٙكی٠ ٢یگ٨یغ.
٨٘٣ .12ذ ٗؼ٤٦گی قا٨٘٣ ٜ٠ذ در کكٖ ٛ٣ك ٥اؿحؼاجژیک ّ١ٞی ز٨٧١ری اؿال٠ی ٣یؽ ٠یق٨د .در ای٠ ٢ؼص٥ٞ
اًالّات ةَ ٥ا٦ؼ ةیا١٦یث از پیكؼٗث٦ای ص٨زق٦ای ٨٠ High-Techرد ج٨زٚ ٥ؼار ٠یگیؼد ک ٥در ای ٢ةارق
ؿعٗ ٢ؼاكاف اؿث.
 .13ظٌؼ ٨٘٣ذ «ج٣ »ٟ٦٨یـث ةٞک٨٘٣ ٥ذ« ،اؿ ٟر٠ؽ» ك «اةَؼ اؿحؼاجژی» آ٠ؼیکا در ٠غیؼیث قؼایي ْٗٞی در ز٧ث
ةؼا٣غازی ُ٣اـ اؿال٠ی اؿث ک ٥از  )1اؿ٤اد ا٤٠یث ٞ٠ی ك را٦تؼدی٨٠ )4 ،اوِ دكٝح١ؼداف ك ٛ٠ا٠ات آ٠ؼیکایی)2 ،
را٦تؼد٦ای ٧٣اد٦ای ا٤٠یحی ك اًالّاجی دیگؼ آ٠ؼیکا ُ٣یؼ ق٨رای ا٤٠یث ٞ٠ی ك ٧٣ 18اد اًالّاجی ك  )2ج٨می٦٥ا
ك گؽارش٦ای اجاؽ٦ای ٗکؼ ك ا٣غیكکغق٦ای دكٝحی ك ٔیؼدكٝحی آ٠ؼیکایی اؿحعؼاج قغق اؿث٠ .ذالً جٕییؼ جاکحیک
ایاالت ٠حضغق از «جٛاة ٜك جْارض» ة« ٥جْا ٜ٠ك ارجتاط» پیك٧٤اد اجاؽ ٗکؼ كزارت ظارز ٥آ٠ؼیکا ة ٥اكةا٠ا ة٨دق
اؿث .آف کـی ک٣ ٥كا٦٥٣ای آقکار ٨٘٣ذ را ١٣یةی٤غ یا دچار ج ٟ٦٨اؿث ك یا ظ٨د در ای٨٘٣ ٢ذ ٛ٣ف ای٘ا ٠یک٤غ.
٦ؼ چ٤غ دةّ ٥ؿیـح١اجیک در  DNAآ٠ؼیکائی٧اؿث ا٠ا ای ٢ةار آ٠ؼیکایی٧ا ك م٧ی٣٨یـح٧ا از «٠یؽ ٠ػاکؼات»،
«کالس دیکح »٥ؿاظح٤غ ك صاال ٨٣ةث ز٣گ ا٣كاء اؿث .ا٣ساـ ّٞ١یات «٨٘٣ذ» ،دیکح ٥ایـث ک١ْٞ٠ ٥اف ٔؼب در
گ٨ش قاگؼداف ظ٨د ٠یظ٨ا٤٣غ.
 .14آ٠ؼیکایی٦ا دالی٠ ٜحْغدی ةؼای جٕییؼ جاکحیک دار٣غ .آ٧٣ا صغا ٜٚة 8 ٥دٝی ٜزیؼ ة ٥اؿحؼاجژی ٨٘٣ذ پ٤اق
آكردقا٣غ:
 .1جضؼی٧١ا ك ج٧غیغات ُ٣ا٠ی ك ّٞ١یات اًالّاجی ٠ا ِ٣از پیكؼٗث دا٣ف ك ٗ٤اكری ٦ـح٥ای ایؼاف ٣كغ.
 .4جضؼی٧١اٞ١ّ ،یات اًالّاجی ك ؿیاؿح٧ای ٣ؼـاٗؽاری ،دتات ؿیاؿی ایؼاف را ة٣ ٟ٦ ٥ؼیعث ك ٠ؼدـ در ٛ٠اةٜ
ُ٣اـ ٚؼار ٣گؼٗح٤غ ك پؼكژق ٗح٣ 88 ٥٤یؽ ة ٥قکـث کا ٜ٠ا٣سا٠یغ.
 .2جضؼی٧١ا ،دیپ١ٞاؿی ٨٦ق٤١غا ٥٣ك ؿیاؿح٧ای ٤٠ؽكی ؿازی ،ص١ایح٧ا ك ْٗاٝیح٧ای ٥ٌٛ٤٠ ٙٗ٨٠ای ایؼاف را
٠ح٣ ٖٚ٨کؼد.
 .2جضؼی٧١ا ك ایؼاف ٦ؼاؿی ةاّخ ٧٠ار ایغئ٨ٝ٨ژی ا٧ٝاـ ةعكی ایؼاف ك ّ ٙ١اؿحؼاجژیک آف ٣گؼدیغ.
 .5جضؼی٧١ا ك قغیغجؼی ٢ؿیاؿح٧ای ؿعثگیؼا٠ ٥٣ا ِ٣از پیكؼٗث ایؼاف در ز٠ی ٥٤جـٞیضاجی ك ٨٠قکی ٣كغ.
 .8گؽیُ٣ ٥٤ا٠ی در ز٤گ ٣یاةحی ُ٣یؼ ز٤گ ؿ٨ری ٥ك ّؼاؽ ك صحی ی ٢١ةا قکـث ٨٠از ٥قغ.

ٗ .15ؼآی٤غ ٨٘٣ذ ( ،)Trendدارای ؿ٤ّ ٥نؼ اؿاؿی كركدی ( )lnputك ظؼكزی ( )Outputك ةازظ٨رد
( )Feedbackظ٨ا٦غ ة٨د .ظؼكزی ایٗ ٢ؼای٤غ ةؼای آ٠ؼیکا صغا ٜٚدر ٘٦ث ّؼم ٥آقکار ظ٨ا٦غ قغ:
٨٘٣ )1ذ ك زغایی ةی ٢ایؼاف ةا ز٤تف٦ای اؿال٠ی ك گؼك٧٦ای ٛ٠اك٠ث
٨٘٣ )4ذ در ةی ٢ر٦تؼاف ك ٣عتگاف ٠ؤدؼ در ةیغاری اؿال٠ی ك ٣اا٠یغؿازی آ٣اف.
 )2درگیؼؿازی ز٨٧١ری اؿال٠ی ةؼای ١٦کاری در ص ٜةضؼا٧٣ای ٥ٌٛ٤٠ای (جتغی ٜکؼدف ایؼاف ة ٥قؼیکی ٠یا٥٣
رك ك ؿاز٣غق در ٠ـائ٥ٌٛ٤٠ ٜای) ،ایؼاف در ای ٢صاٝث ،دق ٢١را ٠ ٥٣حعام ٟةٞک ٥صغاکذؼ رٚیب ظ٨د ٠یپ٤غارد.
٨٘٣ )2ذ ةؼای ک ٟر٣گ قغف ٠تارزق ةا اؿحکتار در  ٥ٌٛ٤٠از ًؼی ٙجتٞیٓ گـحؼدق ک٨جاق آ٠غف ایؼاف ة٨٤ّ ٥اف
٧ُ٠ؼ ك ؿ١تٛ٠ ٜاك٠ث
ٗ )5ایغق٤٠غ ز٨ٞق دادف ١٦کاری ٥ٌٛ٤٠ای ة ٥زای جٛاة ٜك جْارض
 )8جتغی٠ ٜغؿ ٠ػاکؼات ٦ـح٥ای ة ٥زایگؽی٤ی ةؼای ٠تارزق ك ٛ٠اك٠ث (زایگؽی٤ی دیپ١ٞاؿی كادادگی ك ٠ػاکؼق
ة ٥زای ٛ٠اك٠ث ك ٠تارزق)
٠ )7غیؼیث رٗحار ایؼاف از ًؼی ٙاٌّای ٛ٣ف٦ای جْؼیٖ قغق در ٔ( ٥ٌٛ٤٠ؼب ٠ای ٜاؿث ةا ایؼافِ پیفةی٤یپػیؼ
ك صؼؼ گ٨ش ک ٢جْا ٜ٠ک٤غ ٥٣ ،ایؼاف اٛ٣الةی ك ٔیؼٚاة ٜپیفةی٤ی ک ٥از ٠ض ٨اؿؼائی ٜؿع٠ ٢یگ٨یغ)
در ای ٢راؿحا الزـ اؿث جا ج٨ز ٥ک٤ی ٟک ٥ةؼای ٛ٠اة ٥ٞةا ٨٘٣ذ از ًؼی ٙةؼزاـ ةایـحی از ٚغرت ٠غیؼیث ر٦تؼی،
٨٦قیاری اَصاد ٠ؼدـ ك ٛ٣ف ًت٣ ٥ٛعت ٥در آگاق قغف ك آگاق ٨١٣دف زا ٥ْ٠ك زیؼکی در ةؼاةؼ صی٦٥ٞای ر٣گار٣گ
ك ٠ح٨ٞف ة٧ؼق ةؼد.
٤٠تِ ٛ٠ا : ٥ٝک١یح١ّٞ ٥ی پؼجاؿ ٗؼ٤٦گی راؿع٨ف
ٛ٠االت ٠ؼجتي:

ةاز١٣ایی ةؼزاـ؛ «كاْٚیث٦ا»« ،صٛیٛث٦ا» ك «پیا٠غ٦ا»
ؿ٤اری٨ی ٨٘٣ذ
ّٞث یاةی ك ٦غؼ ق٤اؿی ركیکؼد آ٠ؼیکا ة٠ ٥ػاکؼق ةا ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف
ةیـث ك پ٤ر پؼؿف ةؼزا٠ی
چ٤غ ٣کح ٥ةؼای جتیی ٢ةٌ ٢ةؼزاـ
گؽارش ٧٣ایی ک١یـی٨ف كیژق ةؼزاـ

