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 ِمٕذ قّاؿی ٍمٕٔـ

در کحب يقث قّاؿی، ِمٕذ ةْ ٍؿّای ادؼ کؼدف در چیؽی، داظى قغف در چیؽی، جادیؼ گػاقحُ ةؼ کـی ك راق 

 ركد ٍی کار ةْ (Influence) ِمٕذ، كاژقیالحُ پّٔاِی در گؼكق یا زایی آٍغق اؿث. از ؿٕی دیگؼ، ٍؿادؿ اِگًیـی 

 ٍـحویٌ اؾَاؿ ةغكف یا زكر آقکار اؾَاؿ ةغكف را ای ِحیسْ یک کْ اؿث هغرجی یا کّف ٍؿّی ةْ يقث در کْ

 ِؼؼات یا رلحار در جقییؼ ةاؾخ فیؼٍـحویٌ یا ٍـحویٌ کْ اؿث اؾَايی از ؾتارت امعالصا ك کّغ ٍی جٕيیغ لؼٍاف،

 .قِٕغ ٍی دیگؼاف

 از ةؼظی اؿث. اٍؼكز قؼایط در ِمٕذ ٍآیث جقییؼ قٕد، دادق جٕزْ آف ةْ ایّسا در اؿث الزـ کْ َٔیٍ ِکحْ

 ةْ دِیا جٕؿؿْ ركِغ از ٍحادؼ کْ زغیغی كضؿیث ديیى ةْ دارِغ اؾحواد اٍّیث، ك هغرت صٕزق جضًیًگؼاف

 دركاهؽ، اؿث. غقق ِمٕذ ايگٕٓای در جضٕؿ ةْ ٍّسؼ هغرت، ٓای پایْ ك ٍّاةؽ در جضٕؿ آٍغق، كزٕد

 اؾَاؿ از ٓغؼ، ؿیاؿی كاصغٓای در ظٕد ِمٕذ ٓای زٍیّْ ؿازی لؼآٌ درراؿحای هغرجَّغ کكٕرٓای

 اِغ. کؼدق ؾؽیَث الوی ايگٕی ةْ ؾَٕدی ايگٕی

کّغ جا ةْ  جٕاف راةعْ ٍیاف ةازیگؼاِی داِـث کْ ةْ ٍٕزب آف، یک ةازیگؼ، ةازیگؼاف دیگؼ را كادار ٍی ِمٕذ را ٍی

اِغ  ْ ظٕاؿث ظٕد آِٔا ِیـث، ؾَى کّّغ. پٕؿ، فػا، اظالؾات، دكؿحی، ٍواـ ك جٔغیغ، از زًَْ كؿایًیظؼیوی ک

کّغ. ةّاةؼایُ، جٕاِایی لؼد ةؼای جقییؼ دادف رلحار دیگؼاف ةغكف  کْ لؼد ةْ کَک آِٔا در رلحار دیگؼاف ِمٕذ ٍی

 ك قعل دیگؼ را ِمٕذ گٕیّغ.داقحُ ٍٕهؿیث رؿَی ك لؼاگؼد ادؼگػاری ةؼ الکار، رلحار، یا ؾٕاظ



ِمٕذ، قکًی از هغرت اؿث؛ اٍا ٍحَایؽ از کّحؼؿ، ازتار، زكر ك ٍغاظًْ. ِمٕذ، پاؿط رلحاری ِـتث ةْ اؾَاؿ هغرت 

ةْ « ِمٕذ»قٕد. در جؿاریك، از  ای اؿث کْ از ظؼین ةْ کارگیؼی هغرت صامى ٍی ك یا ةْ ؾتارت دیگؼ، ِحیسْ

ؼ دیگؼاف اؿحمادق قغق اؿث. اگؼ قعنی ةحٕاِغ دیگؼی را ٍحواؾغ کّغ کْ ؾّٕاف ٍکاِیـَی ةؼای ادؼگػاری ة

اش را درةارق یک یا چّغ ٍٕضٕع جقییؼ دٓغ، رلحاری را اِساـ دٓغ ك یا از اِساـ آف ظٕدداری کّغ ك ةْ  ؾویغق

 ؿث.، ةْ کار گؼلحْ قغق ا«هغرت»ٍضیط پیؼإٍف ظٕد، ةْ قکًی ظاص ةّگؼد، در صویوث ِمٕذ، جضون یالحْ ك 

 جضًیًی ايگٕی

ٓا، در مغدِغ ٍمآیٌ  ةؿضی از داِكَّغاف ؾًٕـ ؿیاؿی ةا ؾاریْ گؼلحُ از ٍمآیٌ ك امعالصات ؾًَی ؿایؼ رقحْ

ك ٍّاؿتات هغرت ك ِمٕذ یک یا چّغ كاصغ ؿیاؿی ةا ضؼیب هغرت ٍعحًك ك ٍحماكت ةؼ یکغیگؼ را جٕضیش ةغّٓغ. 

ًٕـ ٍؼةٕط ةْ ٍتاصخ ركاِكّاؿی ك آةؼؿاِی در کكاكرزی اؿث. از زًَْ ایُ ٍمآیٌ، ِمٕذ ؾَٕدی ك الوی در ؾ

ایُ دؿحْ از ؿیاؿث كرزاف راةعْ ٍتحّی ةؼ ِمٕذ در ةیُ كاصغٓای ؿیاؿی ك کكٕرٓا ةا یکغیگؼ را ةْ دك ِٕع 

کّّغ. ِمٕذ ك هغرت ؾَٕدی ك الوی ٍّاؿتات ٍعنٕص ظٕد را دارد ك جادیؼات ٍحماكجی  ؾَٕدی ك الوی جوـیٌ ٍی

 گػارد. گؼاف ؾؼمْ ركاةط ةیُ ايًَى ك هغرت ةؼ زای ٍیةؼ ةازی

در ِمٕذ ؾَٕدی، کْ ةیكحؼ ؿعث الؽاراِْ ك صايحی آٍؼاِْ دارد، کكٕرٓای هغرجَّغ ةْ دِتاؿ آِّغ کْ ةؼجؼی ظٕد 

را از ظؼؽ ٍعحًمی َٓچٕف زّگ ك هغرت ِؼاٍی، اؾَاؿ لكار ك جضؼیٌ ك جٔغیغ ِكاف دّٓغ. در ٓؼصاؿ ٓؼچیؽی 

آیغ. دركاهؽ، یکـٕی راةعْ هغرت ظًتی ك در  ای ةؼای ةؼجؼی ك ؿًعْ گؼی ةْ قَار ٍی كٕرٓا كؿیًْةؼای ایُ ک

ؿٕی دیگؼ جـًیٌ قغف، كزٕد دارد. در ِمٕذ ؾَٕدی کْ اؾَاؿ هغرت از ةیؼكف ةْ داظى اؿث، ةْ کارگیؼی 

ِٔایث در ایُ ايگٕ، اؾَاؿ آیغ. در  اپٕزیـیٕف در ِؼاـ ؿیاؿی ٓغؼ ٌٓ یکی از رآٔای ِمٕذ ك هغرت ةْ قَار ٍی

 گیؼد. هغرت از ظؼین ةٔؼق گیؼی ٍّاةؽ هغرت ؿعث ك ِیَْ ؿعث مٕرت ٍی

اٍا در ارجتاط ةا ِمٕذ الوی، کْ كزْ ِؼـ الؽاراِْ آف فايب اؿث، ةازیگؼاف ةْ دِتاؿ زًب اؾحَاد ك الؽایف هغرت از 

کّّغ. در ايگٕی ارجتاط الؼاد اةؽارٓای  ٍیایُ ظؼین ٓـحّغ، ةْ یکغیگؼ اؾحَاد دارِغ ك اصـاؿاجكاف را لاش 

ٓای ازحَاؾی ك لؼّٓگی ك ... ةؼای جؿییُ ارجتاط گیؼی  ٍػاکؼق، إِاع دیپًَاؿی ك ارجتاظات، ؿتک زِغگی، ارزش

 قٕد. اؿحمادق ٍی

ِکحْ ٍَٔی کْ الزـ اؿث در ایّسا ةْ آف جٕزْ دادق قٕد، جقییؼ ٍآیث ِمٕذ در قؼایط اٍؼكز اؿث. ةؼظی از 

ًیًگؼاف صٕزق هغرت ك اٍّیث، اؾحواد دارِغ ةْ ديیى كضؿیث زغیغی کْ ٍحادؼ از ركِغ جٕؿؿْ دِیا ةْ كزٕد جض

ٓای هغرت، ٍّسؼ ةْ جضٕؿ در ايگٕٓای ِمٕذ قغق اؿث. دركاهؽ، کكٕرٓای هغرجَّغ  آٍغق، جضٕؿ در ٍّاةؽ ك پایْ

از اؾَاؿ ايگٕی ؾَٕدی ةْ ايگٕی الوی ٓای ِمٕذ ظٕد در كاصغٓای ؿیاؿی ٓغؼ،  درراؿحای لؼآٌ ؿازی زٍیّْ

 اِغ. رآتؼد ك ؿّاریٕی زغیغ آٍؼیکا در قؼایط پـا ةؼزاـ در َٓیُ چارچٕب ايگٕ هاةى ةؼرؿی اؿث. ؾؽیَث کؼدق

 ٍػاکؼق ظؼین از ِمٕذ ةْ آٍؼیکا ركیکؼد چؼایی

ؼاف اؿث. اٍؼیکا پؾ پؾ از اقارق ٍعحنؼ ةْ چیـحی ِمٕذ، ؿؤاؿ ٌٍٔ، چؼایی ِمٕذ در هتاؿ زَٕٔری اؿالٍی ای

ك ؾادی « جؿاٍى»ٓای  ، اکّٕف ةْ دِتاؿ جتغیى ایُ راق«رآتؼد جواةى»ؿاؿ ركیاركیی ةا ًٍث ایؼاف ك پیكتؼد  73از 

 ؿازی راةعْ ةا ایؼاف از ظؼین ٍػاکؼق اؿث؟



ةْ درؾ  ٓای ظاٌِ رایؾ، كزیؼ إٍر ظارزْ اٍؼیکا در دكيث پـؼ ای از یکی از ٍناصتْ رؿغ ِوى ِکحْ ةْ ِؼؼ ٍی

جٕاِغ کَک کّغ. ظاٌِ رایؾ کْ در آف ٍوعؽ ةا مؼاصث دِتاؿ ظاكرٍیاِْ زغیغ ةٕد، پؾ از  ایُ ٍعًب ٍی

ؿاؿ گػقحْ در هتاؿ  73ٓای کاخ ظی  ٓای ٍعحًك، ؿٕاؿ ٍَٔی در ٍٕرد چؼایی قکـث ؿیاؿث جالش

ٓا ةْ یک ةازِگؼی  ؼیکاییزَٕٔری اؿالٍی )جا زٍاف كی( ظؼح کؼد. دكر از ذُٓ ِیـث کْ ٍتحّی ةؼ ِگآی، اٍ

اؿاؿی در ؿیاؿث ظارزی ظٕد ك چگِٕگی ٍٕازْٔ ةا ایؼاف پؼداظحْ ك ةْ ایُ زَؽ ةّغی رؿیغِغ کْ رآتؼد 

هعؽ راةعْ ةا ایؼاف ك جواةى َْٓ زاِتْ زَٕٔری اؿالٍی، ِْ جّٔا ٍٕزتات لؼكپاقی ِؼاـ اؿالٍی در ایؼاف را 

جضؿیك ایاالت ٍحضغق اٍؼیکا از یک ظؼؼ ك جوٕیث ك هغرت یاةی لؼآٌ ِـاظث، ةًکْ ةؼؾکؾ ایُ ِٕع رآتؼد، 

ٓای پیكیُ اٍؼیکا از زٍاف هعؽ راةعْ ةا ایؼاف  زَٕٔری اؿالٍی از ظؼؼ دیگؼ را در پی داقث. ةّاةؼایُ قکـث

 اؿث.« جؿاٍى»ةْ « جواةى»جاکّٕف، ديیى امًی جقییؼ رآتؼد از  8731در ؿاؿ 

ٓای لکؼ ك ٍؼاکؽ ٍعايؿاجی  کا ةْ ؾّٕاف یک ضؼكرت، ظؼكزی ةؼظی از اجاؽجقییؼ رآتؼد ٍتحّی ةؼ ِمٕذ اٍؼی

ٍیالدی یک ؿاؿ هتى از ركی کار  7003ٓای گػقحْ اؿث. ةْ ؾّٕاف َِِْٕ در ؿاؿ  رآتؼدی ایُ کكٕر ظی ؿاؿ

« ایؼاف اؿحؼاجژی ةؼد ػ ةؼد اٍؼیکا ةؼای جؿاٍى ةا»ای در لنًّاٍْ كاقّگحُ پـث جضث ؾّٕاف  آٍغف اكةاٍا، ٍوايْ

را ةؼای اِحعاةات ظٕد ةؼگؽیغ ك پؾ « جقییؼ»ٍّحكؼ قغ. ةؼاؿاس چّیُ ِگؼش زغیغی ةٕد کْ آهای اكةاٍا قؿار 

 از كركد ةْ کاخ ؿمیغ، ةؼای ؾادی ؿازی راةعْ ةا ایؼاف اةؼاز جَایى کؼد.

ازی ٍعايماف ظٕد دركاهؽ، اكةاٍا دِتاؿ پیادق کؼدف ايگٕی اؿالؼ پیكیُ ظٕد در ایؼاف اؿث. كی ةؼای هاِؽ ؿ

ٓای ریچاد ِیکـٕف ك دكِايغ ریگاف ٍعايمٌ اٍا ايگٕی ٍتارزاجی آِٔا  اذؾاف کؼد ةْ رفٌ ایُ کْ ةا ةؼظی از ؿیاؿث

ظٕآٌ آف را در هتاؿ ایؼاف ةْ کار ةّغـ. ةؼظی از دالیى  داٌِ ك ٍی در ٍواةًْ ةا چیُ ك قٕركی ؿاةن را درؿث ٍی

 دٓیٌ. ف اِوالب ةْ ِمٕذ از ظؼین ٍػاکؼق را ٍٕرد ةؼرؿی هؼار ٍیٓای ركیؼد اٍؼیکا ك دقَّا ك زٍیّْ

 ِمٕذ دالیى ايك(

ای كیُ قکى ِٕیّی از لضای صاکٌ در ِؼاـ ةیُ ايًَى را  ك جٕالن ٓـحْ 8+  3ؿیؼ ٍػاکؼات ظٕالِی ایؼاف ك 

آِٔا ةْ ٍػاکؼق ةا ِكاف داد. جالش زغی دكيحَؼداف آٍؼیکایی ةؼای دؿحیاةی جٕالن ةا ایؼاف ك ركیکؼد زغیغ 

ای، ٍؤیغ جقییؼ در ٍآیث ك ٍّاةؽ هغرت  ٓای فیؼ ٓـحْ زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف ك جالش ةؼای جؿَیٌ آف ةْ صٕزق

 ك َٓچّیُ جقییؼ در ؿاظحار ِؼاـ ةیُ ايًَى اؿث.

یُ ٍارج»فؼب ةْ رٓتؼی آٍؼیکا در راؿحای ٍٔار اِوالب اؿالٍی از زٍاف ریاؿث زَٕٔری کًیّحٕف ك ةا ظؼاصی 

 ٓای ٍضغكدیث داقحّغ، آٍؼیکا (NSC) کْ ِمٕذ هاةى جٕزٔی در قٕرای اٍّیث ًٍی« آِحِٕی يیک»ك « ایّغایک

 ةؼای لكار ركیکؼد» ةؼ ٍتحّی آف ةّیادیُ ٓـحْ کْ کؼدِغ ةـیر ك جغكیُ ا. ا. ج ؾًیْ را قَاری ةی اؿحؼاجژیکی

ٓای اظیؼ ةؼظالؼ اِحؼار آِٔا  مؼؼ ایُ ركیکؼد در ؿاؿ پیَٕدف از فؼب جسؼةْ ك ِحیسْ اٍا. ةٕد «ا.ا. ج رلحار جقییؼ

ك َٓچّیُ ؿعّؼاِی در « ِیٕیٕرؾ جایَؽ»ٓا ك ٍـحّغات آف در اػٔارات اكةاٍا در ٍناصتْ ةا  ةٕد کْ ِكاِْ

 ای كیُ کاٍالً ٕٓیغا اؿث. ةؿغ از جٕالن ٓـحْ« داِكگاق آٍؼیکُ»

ٓایی را کْ در ایؼاف در  ٓا ك دارایی ك الؽایف لؼمث ٓای اؿحؼاجژیک ؾغـ جقییؼ رلحار ایؼاف ةْ رفٌ ٍضغكدیث

ای زؽ اؾحؼالاجی ةٕد کْ اكةاٍا ك دیگؼ ٍواٍات آٍؼیکایی پؾ از جٕالوات ٍکؼر ةْ آف اقارق  ؿعش داظًی ك ٍّعوْ



اِغ. قّاؿایی ایُ ِواط کًیغی در جقییؼ ٍضاؿتات فؼب در ةؼاةؼ ایؼاف ك جغكیُ َٓاكردی اِوالب اؿالٍی  داقحْ

ٓای  جٕاف ةْ چّغ ؾاٍى ك ٍؽیث امًی کْ ؿتب جقییؼ رآتؼدی ؿیاؿث ٕاِغ ةْ کارگیؼی قٕد. از ایُ رك، ٍیج ٍی

 ٓا ك ركیکؼد آِٔا ةْ ٍػاکؼق ايتحْ ةا ٓغؼ ِمٕذ قغ، اقارق کؼد؛ آٍؼیکایی

در فؼب ك  رلحار جقییؼ ؿٍٕیُ ایؼاف؛ ؾًیْ ؿاةوْ ةی ك ؿعث ٓای جضؼیٌ رژیٌ لؼكپاقی از پیكگیؼی در ِاکاٍی ػ1

ؾًیْ ایؼاف اؿث. ایُ ٍحقیؼ  ٓای ؿعث ك ةی لایغق  جالش ةؼای ٍػاکؼق ةا ایؼاف، پیكگیؼی از لؼكپاقی رژیٌ جضؼیٌ

ةاقغ: یک ػ  ٓایی ةْ هؼار ذیى ٍی ؿعش ظؼد، ٍیاِی ك کالف در ٍؤيمْ 7ٌٍٔ در ؿازق جضًیًی ػ رلحاری فؼب در 

ٓا ك ؾغـ جضون قکاؼ دكيث ػ ًٍث ك قٕرش  ی در جضؼیٌٍواكٍث ًٍث ایؼاف در ةؼاةؼ جضؼیٌ ك قکـث ِاپػیؼ

(، دك ػ ؿازگاری اهحناد 49ٍؼداد  7ٍؼدٍی )اػٔارات زاف کؼی در قٕرای ركاةط ظاكرٍیاِْ آٍؼیکا در جاریط 

ایؼاف ةا قؼایط جضؼیٌ ةا جٕزْ ةْ ٍغؿ اهغاـ ٍواكٍحی )اػٔارات زاف کؼی در زًـْ پؼؿف ك پاؿط ؿّا در جاریط 

ٓای  ، ؿْ ػ قکـث ازَاع ؾًیْ ایؼاف ك ؾغـ َٓؼآی پایغار ٌٓ پیَاِاف آٍؼیکا در جغاكـ رژیٌ جضؼیٌ(49ٍؼداد  7

ٓا ك ِیازٓای اهحنادی آِاف )اػٔارات اكةاٍا در گمحگٕ ةا ِیٕیٕرؾ جایَؽ در  ؿعث ؾًیْ ایؼاف ةا جٕزْ ةْ چايف

 (.49جیؼ  79جاریط 

 هغرت ایساد ك ِاکارآٍغی ایُ ایؼاف؛ ا. ج. ِاپػیؼی قکـث ك اهحغار ؾًیْ ِؼاٍی گؽیّْ ِاکارآٍغی ادتات ػ2

 ٍحضغاف جٕاَِّغی ك ةًٕغ ك دلاؾی مّایؽ ارجوای ك ؿازی ةٍٕی ةْ جٕزْ ةا اظیؼ ٓای ؿاؿ در کْ ا.ا. ج ةازدارِغگی

 جتییُ در. اؿث کؼدق پیغا فؼب در ةیّاِْ كاهؽ مٕرجی قغق، ایساد ٍّعوْ ؿعش در اؿالٍی اِوالب اؿحؼاجژیک

دٓغ،  ُ ٍٕضٕع ةایغ گمث یکی از ؾٕاًٍی کْ زیؼؿاظث ٍّاؿتات ةیُ ايًًَی فؼب ةْ كیژق اٍؼیکا را قکى ٍیای

ٓا ك گمحگٕٓا ك  ٓا ك جضؼیٌ رهاةث ِؼاٍی ك جکّٕيٕژیکی اؿث. ایُ رهاةث اؿث کْ جا صغی پحاِـیى ركیاركیی

ٓایی کْ کارقّاؿاف ِؼاٍی مٔیِٕیـحی ك  یداِیغ ارزیاة کّغ. ٍی ٓا را جؿییُ ٍی ٓا ك ٍؿاًٍْ ٓا ك رهاةث جٕالن

ٓای ایؼاف ةْ كیژق در صٕزق دلاؾی ك ِؼاٍی ةا آٍؼیکا ةْ يضاظ کَیث ك  اِغ، اگؼچْ جٕاَِّغی آٍؼیکایی اِساـ دادق

ٓای زّگ ِٕیُ ايکحؼكِیکی اٍؼیکایی  کیمیث ةؼاةؼ ِیـحّغ، اٍا در ٍٕهؿیحی هؼار دارد کْ ةحٕاِغ ةؼای ؿاٍاِْ

ْ ؾتارت دیگؼ زّگ ةا ایؼاف ةْ ٍؿّای یک ؾؼمْ ةؼای ةْ َِایف گػاقحُ جکّٕيٕژی ةؼجؼ ظعؼؿاز قٕد. ة

داِغ کْ در ایُ زّگ در ٍؿؼض ایساد اظحالؿ در رادارٓا ك  آٍؼیکایی ِیـث، چؼا کْ ارجف آٍؼیکا ةْ ظٕةی ٍی

ّغ از ظؼین گیؼد ك صحی ٍَکُ اؿث ٕٓاپیَآای ةغكف ؿؼِكیُ ِحٕاِ ٓای زی پی اس ظٕد هؼار ٍی ؿاٍاِْ

ٓای اظالؾاجی ك ايکحؼكِیک ٍضؼكـ ظٕآغ  ٓای ظٕد ارجتاط ةگیؼِغ. ةْ ایُ ٍؿّا آٍؼیکا از لؿايیث ٍإٓارق ةا پایگاق

ٓای اٍؼكزی را  ٓای زّگی آٍؼیکا در زّگ ٍاِغ. ایُ درصايی اؿث کْ ایُ جسٔیؽات پكحٕاِْ رکُ اؿاؿی ظؼح

ٓای ٍٕقکی  آٍؼیکا ةحٕاِغ ةغكف ؿاٍاِْ زی پی اس از ؿاٍاِْ کْ اؿث  قٕد. ةْ ؾّٕاف ٍذاؿ فیؼ ٍَکُ قاٍى ٍی

ٓای يیؽری یا دكرةیّی  دكرةؼد ظٕد اؿحمادق کّغ. جّٔا راق اؿحمادق از جسٔیؽات در ایُ قؼایط اؿحمادق از ؿاٍاِْ

کی ٓغؼ ٓا یا ٕٓاپیَآای ةغكف ؿؼِكیُ ك پؼكاز آِٔا در ِؽدی ظٕآغ ةٕد ك ایُ ِیؽ ٍـحًؽـ اؿحمادق از ةَب الکُ

 کّغ. ظٕآغ ةٕد کْ ظعؼات دلاع ٕٓایی ایؼاف آف را جٔغیغ ٍی

ٓای  ايًًَی كاقّگحُ در یکی از پژكٓف جضًیًگؼ ٍؼکؽ ٍعايؿات رآتؼدی ك ةیُ« آِحِٕی کٕردزٍُ»از ؿٕی دیگؼ، 

لارس  ظٕد ةا اقارق ةْ جٕاِایی ایؼاف در دلاع از ظٕدِٕقث، ایؼاف هغرجَّغجؼیُ ِیؼكی ِؼاٍی در ٍّعوْ ظًیر



اؿث. كی ةا اقارق ةْ ِیؼكی ِؼاٍی ایؼاف در زٍاف قاق ٍعًٕع ِٕقث، درؿث اؿث کْ ایؼاف در زٍاف ؿوٕط قاق 

ٓای ركز داقث كيی  ك ةْ ّٓگاـ هعؽ ٍّاؿتات ةا آٍؼیکا ٍكکالجی در جسٔیؽ ارجف ظٕد ةْ ؿالح 8434در ؿاؿ 

الؽایغ، ایؼاف  ؿث. ایُ جضًیًگؼ آٍؼیکایی ٍیاکّٕف هغرت ِؼاٍی ِعـث ٍّعوْ ظًیر لارس ا جؼدیغ ایؼاف ٌٓ ةی

ظٕدركی رزٍی  8300جاِک پیكؼلحْ،  8000ٓؽار ؿؼةاز ذظیؼق،  730ٓؽار ِیؼكی رزٍّغق، ةیف از  390

کكحی زّگی  34لؼكِغ زیؼدریایی،  7ةايگؼد جسٔیؽ قغق،  30زّگّغق،  700ای،  كاصغ جٕپعاِْ 7700)زرٓی(، 

الؽایغ، ؾالكق ةؼ ایُ، ایؼاف هادر اؿث دؿث ةْ  ؿ ِیؼك ةْ دریا دارد. كی ٍیکكحی زّگی ةؼای اِحوا 80)ِاك( ك 

ٓایی ةؽِغ کْ ادؼات ك ِحایسی رآتؼدی در ٍّعوْ دارد کْ ةا اٍکاِات ك جٕاف ِؼاٍی ظٕدش ٍحّاؿب اؿث،  صًَْ

ظٕد در  زؽایؼ از ك ةغٓغ هؼار ٓغؼ را ؾَاف ظًیر ك ]لارس[ جٕاِغ ِواظی در ؿاصى ظًیر ةْ ظٕری کْ ٍی

 ةّغرؾتاس در ِؽدیکی جّگْ ٓؼٍؽ ِیؽ ةْ ؾّٕاف پایگآی دریایی ك ٕٓایی ةٔؼق ةتؼد.

ٓای زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف را جضًیى  اگؼ جّٔا ةعٕآیٌ اؾحؼاؼ ك اذؾاف دیگؼاف کْ ةا صغس ك گَاف جٕاَِّغی

اقارق ةْ جضًیى آِٔا ٍّاؿب  کّّغ، در ایّسا ذکؼ ةکّیٌ ٍذّٕی ٓمحاد ٍُ کافػ ظٕآغ قغ. اٍا از ةاب َِِْٕ، ٍی

ٓای آٍؼیکایی  ِٕیـغ: جاكاف صًَْ ةْ ایؼاف ةْ قغت ؿَٔگیُ ظٕآغ ةٕد. آیا ژِؼاؿ اؿث. پایگاق ظتؼی ايَضیط ٍی

ٓای ةؼِغق  ةؼگ»کكٕر زؽایؼ گؽارقی ةا ؾّٕاف « ايكؼكؽ»آكرِغ؟ َٓچّیُ ركزِاٍْ  ك اؿؼائیًی ِحایر آف را جاب ٍی

ٓای  ِٕقث: از آِکْ كارد زؽئیات ظؼح« صًَْ اصحَايی آٍؼیکا ػ اؿؼائیىك كاکّف ؿَٔگیُ ایؼاف ةْ 

 ك ِؼاٍی ٍٕهؿیث ةْ اةحغا در ةكٕیٌ، اصحَايی جساكز ةا ٍواةًْ ةؼای ]ایؼاف[ اؿالٍی زَٕٔری ]دلاؾی[ زّگی

ؼداظث. پ ةایغ کّغ اؿحمادق ةازی ٓای ةؼگ از دٓغ ٍی اٍکاف ایؼاف ةْ کْ ٓایی ؿیاؿث ك ژئٕاؿحؼاجژیک اٍکاِات

پؼدازیٌ کْ ایؼاف را  ای ٍی الؽایغ: ؾالكق ةؼ ایُ ةْ لُ آكری پیكؼلحْ ٓا ٍی ايكؼكؽ پؾ از اقارق ةْ ایُ ٍٕهؿیث

ٓای  هادر ؿاظحْ اؿث جا هغرجی ِؼاٍی در ٍّعوْ ةاقغ کْ ِْ جّٔا ةا آف از ظٕد دلاع کّغ ةًکْ ةحٕاِغ ةا هغرت

رژیٌ مٔیِٕیـٌ ٍواةًْ کّغ. ایُ ركزِاٍْ ايسؽایؼی در پایاف ةا اقارق ای ك در رأس آِاف ةا آٍؼیکا ك  زٔاِی ك ٍّعوْ

ٓای ِاكگاف  ةْ هغرت ٍٕقکی ج. ا. ا ِٕقث: ؿاٍاِْ ٍٕقکی ایؼاف اؿث در دهاین ِعـث درگیؼی، جَاـ هـَث

 دریایی آٍؼیکا را در ظًیر لارس ٍحالقی ك ةْ کكحی ك ِاك زّگی جتغیى کّغ.

ٓا ك  اكيیُ جقییؼ ؿیاؿث ایؼاف؛ ای ٍّعوْ هغرت جذتیث ٍٕازات ةْ آؿیا فؼب ٍّعوْ در آٍؼیکا ٓای قکـث ػ3

ٓا از جواةى ةْ جؿاٍى ك از ظؼین جالش ةؼای ٍػاکؼق ةا ایؼاف اؿالٍی،  ٓا ك فؼةی رآتؼدٓا در رلحار آٍؼیکایی

ایُ کكٕر در ٓای اٍؼیکا در جضون ظؼح ظاكرٍیاِْ ةؽرگ ك ركزالؽكف ِمٕذ ك هغرت  ٓا ك ِاکاٍی ٍسَٕؾْ قکـث

ٍّعوْ اؿحؼاجژیک فؼب آؿیا ك قَاؿ آلؼیوا )ظاكرٍیاِْ( ِگآی ةْ ركِغٓای ؿیاؿی ك اٍّیحی ٍّعوْ ِكاف 

ٓای رآتؼدی ایاالت ٍحضغق زًٕ ِؼلحْ  دٓغ جضٕالت ٓیچ کغاـ از کكٕرٓای ٍّعوْ، ٍعاةن ظٕاؿث ك ؿیاؿث ٍی

ٓا در کّار جذتیث ِمٕذ ك  داِّغ. ایُ قکـث ٍی ٍیٓا را زَٕٔری اؿال ٓا ٍؼکؽ دوى ایُ ِاکاٍی اؿث. آٍؼیکایی

ای زؽء ركیکؼد ةْ ٍػاکؼق ةؼای فؼب ك  ای ایؼاف ةْ رفٌ ایساد ٍٕاِؽ رآتؼدی از ؿٕی فؼب، چارق هغرت ٍّعوْ

آٍؼیکا ةاهی ِگػاقحّغ. فؼب در هايب ايگٕٓای ؾًَگؼایاِْ ظٕد پػیؼلحْ اؿث کْ صى ٍّازؾات فؼب آؿیا زؽ ةا 

گیؼد. فؼب ةْ  ای ةغكف صضٕر ایؼاف قکى َِی اؿالٍی ایؼاف ٍوغكر ِیـث ك ٍؿادالت ٍّعوْ ٍكارکث زَٕٔری

ایُ ةاكر رؿیغق اؿث کْ کكف ك زاذةْ هغرت ِؼـ الؽاری ایؼاف در ٍّعوْ، جّگّای گمحَاِی ةیكَاری در آِٔا 



کّغ.  ؾؼمْ ٍیغاِی ٍضون َِیایساد کؼدق اؿث ك جّٔا جغاكـ ركیکؼد لكار ك جٔغیغ، آغاؼ رآتؼد ٍٔار آِٔا را در 

ٓای آٍؼیکایی از يؽكـ  ایُ جقییؼ ٍضاؿتْ، ةْ هغری ؾَین ةٕدق اؿث کْ صحی ةؼظی از ٍضالى جضًیًی ك جئٕری

 گٕیّغ. ٍكارکث آٍؼیکا ةا ایؼاف ةؼای ٍتارزق ك کّحؼؿ داؾف ؿعُ ٍی

ج اذؾاف آٍؼیکا در ایُ ٍٕرد ةْ كیژق ِوعْ اك ِٕیُ؛ لّاكریٔای ؾؼمْ در ایؼاِیاف جسؼةْ ك داِف ةايّغگی ك ةًٕغ ػ4

ای، اػٔارات كزیؼ ظارزْ ایُ کكٕر در زًـْ اؿحَاع کَیحْ إٍر ظارزْ ك َِایّغگاف آٍؼیکا ٍتّی  داِف ٓـحْ

ای زایگاق یک  ، ةٕدق اؿث. اٍؼكزق لؼآیّغ ٓـحْ«جٕاِیٌ ةا ةَتاراف داِف ایؼاف را از ةیُ ةتؼیٌ ٍا َِی»ةؼ ایّکْ 

را ةؼای ج. ا.ا ایساد کؼدق اؿث کْ ایُ اٍؼ ٌٍٔ زؽ ةا ؿیاؿث دكراِغیكاِْ رٓتؼی ِؼاٍی  ٍّتؽ هغرت گمحَاِی

 اؿالٍی ةؼای راق اِغازی ِٔضث ؾًَی ك ارادق زٕاِاف ظالؽ ایؼاِی ةْ دؿث اؿث.

 ِمٕذ ٓای زٍیّْ ب(

گیعحْ جا از ظؼین ٓا ك ةـحؼٓایی در داظى كزٕد دارد کْ ظَؽ دقَّاف اِوالب ةْ كیژق آٍؼیکا را ةؼاِ چْ زٍیّْ

ٍػاکؼق ةْ ٍٕلویث لؼایّغ ِمٕذ ةْ ؿاظحارٓای ٍعحًك کكٕرٍاف اٍیغكار ةاقّغ؟ جالش ةؼای پاؿط دهین ةْ ایُ 

ٓای ِمٕذ ك رظّْ از ؿٕی  پؼؿف کْ ايتحْ ةعف ؾَغق آف در گؼك جحتؿات ك جضویوات ٍیغاِی در رمغ ركزِْ

ِغ در لؼایّغ ٍواةًْ ةا ِمٕذ ٌٓ ٍٕدؼ ةاقغ. ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی جٕا ٓاؿث، ٍی ٍـئٕالف ك ٍؼدـ در جَاـ اةؿاد ك صٕزق

کّّغ. در  در دیغار ةا لؼٍاِغق ك کارکّاف ِیؼكی دریایی ؿپاق لؼٍٕدِغ: اگؼ ظاکؼیؽ قَا هاةى ِمٕذ ةاقغ، ِمٕذ ٍی

ؿیاؿی، ٓایی ةؼای ِمٕذ ةْ ؿاظحارٓای  رؿغ اؿحکتار ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغق اؿث کْ زٍیّْ َٓیُ راؿحا ةْ ِؼؼ ٍی

لؼّٓگی ك اهحنادی ك ازحَاؾی ایؼاف در داظى، چْ در ظٕد ؿاظحارٓا ك چْ در کارگؽاراف آِٔا كزٕد دارد کْ ةْ 

اِغ کْ لؼایّغ ِمٕذ، زادق یک  ٓا لَٔیغق لؼایّغ ِمٕذ اٍیغ ةـحْ اؿث. از ؿٕی دیگؼ، دقَّاف اِوالب پؾ از ؿاؿ

ٓایی در داظى کكٕر ٓغؼ كزٕد داقحْ ةاقغ.  ا ك زٍیّْظؼلْ ِیـث ك جادیؼگػاری، زٍاِی ٍیـؼ اؿث کْ ةـحؼٓ

ٓا ك ظاکؼیؽٓایی را کْ ةْ زؾٌ دقَُ هاةى ِمٕذ ٓـحّغ، ٍٕرد قّاؿایی ك  جٕاف ةؼظی زٍیّْ در ایُ راةعْ ٍی

 پایف كیژق ك صحی جؼٍیٌ هؼار داد:

ؼٍاِغٓاف ك کارکّاف رٓتؼ ٍؿؼٌ اِوالب در دیغار ةا ل هغرت؛ ؾؼمْ در گیؼاف ؿٔى ك اِغیكاف ؿادق صضٕر ػ1

ِیؼكی دریایی ؿپاق پاؿغاراف، ٍٕضٕؾات ٍعؼح قغق درةارق راةعْ ةا آٍؼیکا را ةْ لؼاؿث، ؿادق يٕصاِْ ك ؿادق 

اِغیكاِْ داِـحّغ ك آف را ةْ ٍؿّای زٍیّْ ِمٕذ ك ةاز کؼدف راق جضَیى جؿتیؼ َِٕدِغ. اٍا در ٍواةى ةؼظی در 

دقَُ ةْ دِتاؿ کـب اؾحَاد اؿث، ةا ٍا دقَّی ِغارد ك ٍٕضٕؾات پیف  جالقّغ ةْ زاٍؿْ ایّگِْٕ ايوا کّّغ کْ

آٍغق ؿٕء جمآَی ؿادق ةیُ ایؼاف ك فؼب اؿث؛ ةایغ ةْ فؼب اؾحَاد کؼد ك جّٔا در ایُ مٕرت اؿث کْ آِٔا 

قِٕغ! ظعؼی کْ ایُ ركزٓا در ؿایْ ؿادق يٕصی ةؼظی ةا آِٔا رك ةْ رك  راضی قغق ك ٍـائى ةْ ؿادگی صى ٍی

جؼ ةؼای ٍتادالت  ـحیٌ، ؾتارت اؿث از ِٕؾی جضؼیکات ةْ ػآؼ مًش آٍیؽ ك ةؿضاً دكؿحغار ایساد ةـحؼ گـحؼدقٓ

جِٕغ ٍوغٍات جٔازٌ جَاـ ؾیار ِؼاـ اؿالٍی را لؼآٌ َِایّغ. ٍضٕر  لؼّٓگی، اهحنادی ك ؿیاؿی کْ ٍی

گؼدد کْ  ٍغیؼاف ك ٍـئٕالِی ةؼٍی پػیؼی در ایّسا ةْ ٍـئٕيیث ِاپػیؼی یا ؾًَکؼد فیؼٍـئٕالِْ ةؼظی آؿیب

ِگاق جوًیى گؼا ةْ ٍـايْ داقحْ ك یا اؿاؿا ةْ ؾَن جضاد دیغگاق رآتؼدی کْ ةیُ زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف ك فؼب 

 اِغ. ك آٍؼیکا كزٕد دارد پی ِتؼدق



 ؿیاؿث ركیکؼد ةْ یازدٌٓ دكيث رلحاری ٓای قاظل از یکی ظارزی؛ ؿیاؿث در ركیکؼدٓا ةؼظی اجعاذ ػ2

گؼدد. آهای ركصاِی چْ در زٍاف جتًیقات اِحعاةاجی در  ٓای ظاص ةؼای ایُ صٕزق ةؼٍی ظارزی ك گؽیّف دیپًَات

ك چْ در زٍاف ریاؿث زَٕٔری َٕٓارق ةْ گكایف ك گـحؼش لضای جؿاٍى ةیُ ایؼاف ك زٔاف جاکیغ ك  47ؿاؿ 

داِغ.  ط ةْ ارجتاط ةا ةیؼكف داِـحْ ك ٍیراق کار صى ةـیاری از ٍـائى داظًی ةْ كیژق ؿاٍاِغٓی اهحنادی را ٍّٕ

ٓای لكار لؼآٌ قغق در جٕالن ةؼزاـ، ةْ  ایُ ٍٕضٕع دكيث كاقّگحُ را ةْ ظَؽ اِغاظحْ جا ةا اؿحمادق از آؼـ

آغاؼ ظٕد از ظؼین ٍػاکؼق لکؼ کّغ. ايتحْ ایُ كرد ٌٓ از کٕجْ ةیّی آِٔا ك ؾغـ قّاظث ؿًـًْ ٍؼاجب جنَیٌ 

کّغ کْ ؾؽت ٍؼدـ  قٕد کْ اكال دكيث یازدٌٓ اهغاٍی َِی ـ ٍتحّی ةؼ كالیث لویْ ِاقی ٍیگیؼی ؿایـی در ِؼا

ٓا قٕد، داِیا جنَیٌ گیؼ امًی ةؼای جقییؼ در ؿیاؿث ظارزی ِؼاـ ٍواـ ٍؿؼٌ  ایؼاف پایَاؿ ٍّالؽ آٍؼیکایی

ی در صٕزق رٓتؼی اؿث کْ ؿْ امى ؾؽت، صکَث ك ٍنًضث را ةْ ؾّٕاف ٍتاِی جنَیٌ گیؼی ِؼاـ اؿالٍ

 اِغ. ؿیاؿث ظارزی اؾالـ کؼدق

 ؾوالِی جٕزیْ را آف کْ دارد ةـحؼی ةْ ِیاز راةعْ ك ٍػاکؼق از ؿعُ زٔاف؛ ةا ایؼاف جؿاًٍی زغیغ لضای ایساد ػ3

 ةْ پیٕؿحُ ةا جّٔا ك اؿث راةعْ ك جؿاٍى دِیای اٍؼكز دِیای کْ ایُ ةْ ظارج ك داظى در ٓا رؿاِْ زدف داٍُ. َِایغ

ی جؿاٍى اؿث کْ کكٕرٓا هادر ظٕآّغ ةٕد ٍكکالت ك ٍؿضالت داظًی ظٕد را صى َِایّغ، در زٍیّْ زٔاِ ٍٕج

 ؿازی ةؼای ٍػاکؼق ٍٕدؼ ةٕدق اؿث.

 ك فؼةی ٓای اِغیكْ کُ ماؼ زادق کْ ؿیاؿی ٓای زؼیاف ك الؼاد فؼب؛ ةؼاةؼ در كادادگاف ك فؼب ةْ ديغادگاف ػ4

آیّغ. ظؼح  ٓـحّغ، ةؽرگحؼیُ ؿؼٍایْ فؼب در ِمٕذ ةْ صـاب ٍی داظى در فؼةی ٍغیؼیث ك فؼةی زِغگی ؿتک

ِؼؼات َٓـٕ ةا فؼب ك جئٕری پؼدازی ةؼای جؿاٍى ةا فؼب از اهغاٍات گؼكق ةؼای زٍیّْ ؿازی ِمٕذ در داظى 

 زَآیؼ اجضاد كزیؼ ِعـث « ِیکیحا ظؼكقچك»اؿث. َِِْٕ گٕیای اؿحضايْ ك زٍیّْ ؿازی ِمٕذ از ٍّؼؼ جاریعی 

دركاهؽ ركِغ قکـث یکپارچگی ك اهحغار « ٌٓ زیـحی ٍـايَث آٍیؽ»اؿث کْ ةا ٍعؼح کؼدف ظؼح  قٕركی

ایغئٕيٕژیک را در صؽب کَِٕیـث کًیغ زد. پیف از آف، جؽ قٕركی گـحؼش اِوالب زٔاِی ةا ؿیاؽ ٍّكٕر صؽب 

جا اٍپؼاظٕری  کَِٕیـث ةٕد اٍا ظؼح چّیُ ٍٕضٕؾاجی ةغكف در ِؼؼ گؼلحُ ٍوغٍات ك زٕاِب آف، ٍٕزب قغ

ٓای جاریط ؿیاؿی اػٔارات ك ٍٕاضؽ ةؼظی ٍـئٕيیُ کكٕر از زًَْ در پٕقف  قؼؽ ٍحالقی قغق ك ةْ ٍٕزق

جٕاِغ ةـحؼٓایی ٍٕرد ِؼؼ ك  ةا دِیا ِیؽ اگؼ ةْ ٍؼاهتث دیغق ةاف اِوالب جٕزْ ِكٕد، ٍی« جؿاٍى ؿازِغق»قؿار 

َاِْ زاری در زٔاف، جٕؿط زؼیاف ظؼلغار جؿاٍى ك جّف ديعٕاق دقَُ را لؼآٌ َِایغ. ٍضحؼٍاِْ ٍؿیارٓای ػاي

ٍاف دؿث کكیغ، ةا  زدایی در کكٕر ٍتّی ةؼ ایُ کْ ةؼای پیكؼلث ِؼاـ ةایغ از قؿارٓای اِوالةی ك آرٍاف گؼایی

ؿازی ةؼای ِمٕذ اؿث. درصايی کْ  ِؼاـ زٔاِی کّار ك در چارچٕب اؿحاِغاردٓای آف هؼار گؼلث، ةعكی از زٍیّْ

واً ةؼظالؼ ِگاق ةّیاِگػار زَٕٔری اؿالٍی اؿث کْ ٍؿحوغ ةٕدِغ ِؼاٍات ػايَاِْ لؿًی زٔاف ةایغ امالح ایُ دهی

ٓای  قٕد ك ٓیچ ؿاز ك کاری کْ اؿحکتار ةْ رٓتؼی آٍؼیکا ظؼاح آف اؿث، ِتایغ ٍٕرد پػیؼش هؼار گیؼد ك ٍٔؼق

ٓا ةؼ اؿاس آف قکى گؼلث،  ِغ کْ جضؼیٌكاةـحْ ةْ آٍؼیکا ةؼای ؾًَی کؼدف پؼكژق ِمٕذ، لضایی را ظؼاصی کؼد

ؿپؾ ایّگِْٕ كإَِد کؼدِغ کْ لكار اهحنادی، ِحیسْ ایـحادگی ؿؼؿعحاِْ در ٍواةى ِؼاـ زٔاِی اؿث ك چّاِچْ 

ٓا لكار  قِٕغ. ةْ ؾتارت دیگؼ، اگؼ جضؼیٌ ٓا ِیؽ ةؼداقحْ ٍی ةا ؿیاؿث جؿاٍى ؿازِغق ةا دِیا گمحگٕ کّیٌ، جضؼیٌ



جٕاِـث لكار اهحنادی در ٍـئًْ راةعْ ٍا ةا ِؼاـ  کؼد ك پیادق ِؼاـ اؿحکتار َِی یساد َِیركاِی در زاٍؿْ ا

 زٔاِی گؼق ةؽِغ در ِحیسْ زؼیاف اؿحضايْ ظًب ِیؽ در داظى ِؼاـ هادر ِتٕد ؾؼض اِغاـ َِایغ.

 ِمٕذ ؿّاریٕی ةعٕاِیغ: ةیكحؼ

  
 ِمٕذ ةؼای ٍػاکؼق از آٍؼیکا ٓای اِگیؽق ك آغاؼ

کّّغ؟ ٍػاکؼق در رآتؼد ك ؿّاریٕی ِمٕذ  دِتاؿ ٍیٓا از ٍػاکؼق ةا زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف چْ آغالی را  آٍؼیکایی

 قٕد؟ از چْ زایگآی ةؼظٕردار اؿث؟ ٍػاکؼق چگِْٕ ةْ ٍؿتؼ ك ٍّمػی ةؼای ِمٕذ جتغیى ٍی

ٓا  دٓغ کْ از آِسایی کْ آٍؼیکایی ٓای ٍعايؿاجی اجاؽ لکؼٓای آٍؼیکایی ِكاف ٍی ةؼرؿی اؿّاد ؿیاؿی ك ةؼرؿی

کّّغ  اِغ، ةؼاِغازی ِؼـ را دِتاؿ ٍی ح ؿعث ِؼاـ زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف ِااٍیغ قغقاز ةؼاِغازی ِؼاٍی ك ةْ امعال

کّّغ در ركِغ جنَیٌ ؿازی ٍا جادیؼ گػاقحْ ك از ایؼاف یک قیؼ ةی یاؿ ك دـ ةـازِغ. در ایُ  ك دركاهؽ ؿؿی ٍی

جؼیُ ةـحؼٓای  از امًی ةؼد. ٍػاکؼق یکی راؿحا ازرآتؼدٓای ٍعحًمی ةؼای ِمٕذ در ركِغ ؿیاؿی ایؼاف ةٔؼق ٍی

جٕاف ةْ ةؼظی از  آیغ. ةؼایُ اؿاس ٍی رآتؼد ك ؿیاؿث ِمٕذ آٍؼیکا در ؿاظحارٓای زَٕٔری اؿالٍی ةْ قَار ٍی

ٓا از امؼار ةؼ ٍػاکؼق ك ٍواكٍث در ةؼاةؼ ٍٕاِؽ داظًی ظٕدقاف در چّغ ؿعش اقارق  ٓای آٍؼیکایی آغاؼ ك اِگیؽق

 کؼد:

 ؼقٍػاک ای ٍّعوْ آغاؼ ػ ايك

ٓا در قؼایط پـا ةؼزاـ، ٍّعوْ جؿییُ کّّغق فؼب ك قَاؿ آلؼیواؿث  از زًَْ ؿعٕح ؿّاریٕی ِمٕذ آٍؼیکایی

جاکّٕف، ةؼ آَیث ؿیاؿی اؿحؼاجژیک آِٔا ةْ ديیى جضٕؿ  7088کْ ةا ةیغاری اؿالٍی آفاز قغق در آِٔا از ؿاؿ 

کّغ جَاـ  یـث قغق ك کاخ ؿمیغ اصـاس ٍیٓای اٍپؼیايیـحی اٍؼیکا ك مٔیِٕ پارادایَی در ضغیث ةا ؿیاؿث

ٓایف در ایُ صٕزق ةیٕٔدق ةٕدق ك ةایغ ةا ؿیاؿث اؿالٍی ٍّعوْ را جؼؾ َِایغ. ايتحْ در ٍّعوْ ِیؽ  ؿؼٍایْ گػاری

ٓای ؿعث از زًَْ صَایث ك پكحیتاِی گؼكٓکٔای جؼكریـحی ِؼیؼ داؾف ظٕاؿحّغ زًٕی ةیغاری  ةا ؿیاؿث

ِتٕدِغ. يػا دقَّاف ِیؽ اصـاس کؼدِغ از راق ٍػاکؼق ةا ایؼاف اؿالٍی ةْ ؾّٕاف  اؿالٍی را ةگیؼِغ اٍا ٍٕلن

ٓای ظٕد را در ٍّعوْ  جٕاِّغ ؿیاؿث ای اؿث ٍی کكٕری کْ در زتْٔ ٍواكٍث ٍّعوْ دارای آغاؼ جؿییُ کّّغق

در ٍّعوْ چّغ ٓغؼ ٓا از ایُ ٍػاکؼات ةا ایؼاف  جٕاف گمث اٍؼیکایی کَحؼی پیف ةتؼِغ. ةّاةؼایُ ٍی  ةا ٓؽیّْ

 کّّغ؛ اؿاؿی را دِتاؿ ٍی

 قَار ةْ اٍؼیکا لکؼٓای اجاؽ ظؼكزی کْ ٍواالجی ك ٍعايؿات ةْ جٕزْ ةا ا.ا؛ ج. ای ٍّعوْ رلحار ٍغیؼیث ػ1

 ةؼِاٍْ از زًٕگیؼی ٍٕزب ةْ َٓچّیُ ك ایؼاف آیّغق آغاؼ ةْ ةؼدف پی ةؼای آٍؼیکا دكيث گمث جٕاف ٍی آیّغ، ٍی

ٓای  صاضؼ ةْ ٍػاکؼق ةا ایؼاف قغق اؿث. در ةضتٕصْ آفاز ةْ کار دكيث یازدٌٓ ك ظؼح زٍؽٍْ کكٕرٍاف ای ٓـحْ

ك « پؼكژق ایؼاف»ةْ جضؼیؼ گؽارقی ةا ؾّٕاف « كیًیاـ يٕئؼز»ای ةْ هًٌ  در ٍوايْ« لارف پايیـی»ای،  ٍػاکؼات ٓـحْ

جضث ؾّٕاف « ٍایکى ؿیّگ»ِٕیـغ ٍوايْ  از اِغیكکغق كاقّگحُ پؼداظث. كی ٍی« ٍایکى ؿیّگ»ٍوايْ 

کْ در مغد جكٕین ٍواٍات آٍؼیکا ةْ « پؼكژق ایؼاف»ةْ ةؼرؿی گؽارش اظیؼ « ٓای ةؿغی در راةعْ ةا ایؼاف گاـ»

http://rasekhoon.net/article/show/1108307/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0/


ٓای ٍوايْ ؿیّگ ٍٕالن ِیـحٌ، اٍا اِساـ  اِساـ ٍػاکؼات ةؼآٍغق پؼداظحْ اؿث. اگؼچْ ٍُ ةا ةؼظی از جضًیى

کّغ کْ آٍؼیکا ةایغ ایؼاف را  در ٍوايْ ظٕد جأکیغ ٍی« ؿیّگ»داٌِ.  یٍػاکؼات ةا ایؼاف را ةْ مالح آٍؼیکا ٍ

کَاکاف در لكارٓای ؿیاؿی هؼار دٓغ. كی َٓچّیُ آٍؼیکا را ةْ اِساـ ٍػاکؼات، هؼار دادف ظط هؼٍؽ ؾًیْ ایؼاف 

ش قٕد. گؽار کّغ. ایُ دركاهؽ ٍٕضؽ کِّٕی دكيث آٍؼیکا ٍضـٕب ٍی ك الؽایف هغرت ِؼاٍی ظٕد جكٕین ٍی

ای  کّغ کْ ةاهی ِگْ داقحُ لكارٓای ؿیاؿی ؾًیْ ایؼاف ةؼای دؿحیاةی ةْ جٕالوات ٓـحْ ةیاف ٍی« پؼكژق ایؼاف»

ٓای ظٕد را ٍحٕهك کّغ کْ ایؼاف  کّغ آٍؼیکا جّٔا زٍاِی ةایغ جضؼیٌ ةـیار ٌٍٔ اؿث. ایُ گؽارش جأکیغ ٍی

دٓغ کْ ةؼای پی ةؼدف  عٕآغ داد. جسؼةْ ِكاف ٍیجضَیُ َِایغ ٓیچ گِْٕ اهغاـ ٍحواةًی ؾًیْ ایُ کكٕر اِساـ ِ

ةْ رآتؼدٓای ایؼاف، دكيث آٍؼیکا ةایغ صحَا ةا ایُ کكٕر كارد ٍػاکؼق قٕد. آٍؼیکا ةْ ٍّؼٕر الؽایف ٍّاةؽ ظٕد 

پؼكژق »ٓای گؽارش  ٍؿحوغ اؿث آٍؼیکا ةایغ از ایُ جضًیى« ؿیّگ»ٓای ایؼاف ةاظتؼ گؼدد.  ةایغ از آغاؼ ك ةؼِاٍْ

ای  اؿحمادق کّغ جا ةحٕاِغ دریاةغ کْ آیا ایؼاف ةؼای صمغ هغرت ظٕد درمغد دؿحیاةی ةْ جٕالوات ٓـحْ« افایؼ

ٓای کكٕرٓای َٓـایْ را دارد ك آیا در مغد ةازؿازی ظـارات ِاقی از  اؿث، آیا ایُ کكٕر هنغ ٍواةًْ ةا ةضؼاف

غ ؾًَکؼد ةٔحؼی را در ٍواةى ایؼاف داقحْ ةاقغ. جٕاِ ٓا اؿث. آٍؼیکا ةا در دؿث داقحُ اظالؾات ةیكحؼ ٍی جضؼیٌ

ةّاةؼایُ جنَیٌ ؿازاف لکؼی ك رآتؼدی ةا جأکیغ ةؼ آَیث رآتؼد دیپًَاؿی، هنغ دارِغ دكيث آٍؼیکا را ٍساب 

ای ایُ کكٕر  ٓای ٓـحْ َِایّغ از ظؼین اِساـ ٍػاکؼات ةْ آغاؼ ؿیاؿی ایؼاف پی ةتؼد جا ةحٕاِغ از پیكتؼد ةؼِاٍْ

 یؼی َِایغ.زًٕگ

 در اٍؼیکا ٓای ظٕاؿحْ هتاؿ در ایؼاف َِٕدف جـًیٌ ك لكار ایُ اؾَاؿ ةا ایّکْ دكـ ِاپػیؼی؛ ؿازش قکـث ػ2

 در ؿاؿ 70 ٍغت ةْ کْ اؿالٍی زَٕٔری ك اؿالٍی اِوالب صحی کْ دٓغ ِكاف دیگؼ ًٍحٔای ةْ ٍّعوْ ٍـائى

جـًیٌ لؼكد ِیاكردق ةاألظؼق ك ِٔایحاً کغظغائی اٍؼیکا را  ؿؼ ك ایـحادق هاٍث راؿث زٔاِی، اؿحکتار ك اٍؼیکا ٍواةى

ٓا  پػیؼلحْ ك ةا اٍؼیکا ؿازش َِٕدق اؿث؛ جا دیگؼ یک ايگٕی ٍٕلن در ٍواكٍث ك ؿازش ِاپػیؼی ةؼای ؿایؼ ًٍث

جقییؼ رلحار »ٍعؼح ِتاقغ. ایُ آغالی اؿث کْ اٍؼیکا ةؼای ظؼكج از ةاجالؽ ظٕد ؿاظحْ در ٍّعوْ جضث ؾّٕاف 

کّّغ؛ ك ایُ ظیاؿ  ؾًّاً ٍعؼح ٍی« ظؼكج ایُ ِؼاـ از اِؽكا ك ةازگكث ةْ زاٍؿْ زٔاِی»ك « ٕٔری اؿالٍیزَ

 گػرد. ظاٍی اؿث کْ در ٍقؽ ؾًیى ؿیاؿحگػاراف ك دكيحَؼداف اٍؼیکایی در صاؿ الٕؿ ٍی

حتار ك ائاـ ةعكی ٓا در مغدِغ ةا قکـحُ اؾ ٓا ةْ كیژق آٍؼیکایی فؼةی ٍّعوْ؛ ٓای ًٍث در ِااٍیغی ایساد ػ3

ٓای ةْ پا ظاؿحْ ةا جاؿی از اِوالب اؿالٍی، ایُ ِااٍیغی را جؼكیر کّّغ کْ ؾًیؼفٌ  اِوالب اؿالٍی، در ٍّؼؼ ًٍث

هٕؿ ك اظَیّاِی کْ ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی دادق کْ ایُ ِؼاـ ِْ جّٔا ٓؼگؽ ًٍحٔای جضث جادیؼ ٍّعوْ را رٓا ِکؼدق ك 

آِٔا ةا ٓیچ کؾ ٍؿاًٍْ ِعٕآغ کؼد، زَٕٔری اؿالٍی ظالؼ ایُ كؾغق ؾَى جّٔا ِعٕآغ گػارد ك ةؼ ؿؼ صوٕؽ 

 ٓای ایُ ِؼاـ ٍأیٕس َِایغ. کؼدق ك آِٔا را از صَایث

ای ةا ایؼاف در  رؿغ اجعاذ دیپًَاؿی ٓـحْ ةْ ِؼؼ ٍی ٍّعوْ؛ ةْ جـًیضاجی مادرات از پؼؿٕدی ةازار ایساد ػ4

دیپًَاؿی، ِمؽ صویوی ك ةیكحؼی ةؼای آِٔا داقحْ اؿث. ایُ  صاکَیث اكةاٍا ةیف از ٍّالؽ ػآؼی در صٕزق

ٍّمؿث صویوی، ؿٕد ٍیًیاردٓا دالری صامى از لؼكش جـًیضات آٍؼیکایی ةْ کكٕرٓای ٍّعوْ ظاكرٍیاِْ اؿث. 

اؿث کْ صیُ لؼایّغ « ٍّالؽ زاِتی»ةْ ؾتارت دیگؼ، جٕالن هعؿی ةا ایؼاف ٓغؼ امًی ِیـث. جٕالن كاهؿی 



ٓا  ٓای زّگی، ةايگؼدٓا، ٍٕقک آیغ ك ةـیار ٌٓ ٍّالؽ ةؽرگی اؿث. ٍیؽاف لؼكش زث ؼاف ةْ دؿث ٍیٍػاکؼق ةا ای

ای کْ از جـًیضات آٍؼیکایی اقتاع قغق ؿؼ ةْ لًک کكیغق ك َْٓ ایّٔا ةْ  ك ؿایؼ ٍَٔات در ةازارٓای ٍّعوْ

ر مك ٍؿاٍالت دلاؾی ظٕد پكحٕاِْ ِااٍّی صامى از دیپًَاؿی ػآؼی ةا ایؼاف ركی دادق اؿث. كاقّگحُ د

اکّٕف رژیٌ مٔیِٕیـحی، ؾؼةـحاف ك ؿایؼ کكٕرٓای ؾؼب ظًیر لارس را ةْ مك کؼدق ك َْٓ ایّٔا ةْ پكحٕاِْ 

ای اصحَايی ةا ایؼاف ركی دادق اؿث. اكایى ٍاق زاری ٍیالدی، كهحی اكةاٍا  جؼس ایُ کكٕرٓا از صى ك لنى ٓـحْ

در كاقّگحُ قغ، دؿحٕر کار امًی از ةیُ ةؼدف جؼس اؾؼاب از جٕالن ٍیؽةاف ٍواٍات کكٕرٓای ؾؼب ظًیر لارس 

ای ةا ایؼاف ٓیچ  ای ةا ایؼاف ةٕد. در کّمؼاِؾ کَپ دیٕیغ، اكةاٍا ةْ ایُ کكٕرٓا اظَیّاف داد ٍػاکؼات ٓـحْ ٓـحْ

ؼكقغ ك ايتحْ جٔغیغ اٍّیحی ةؼای آِٔا ِغارد. كی َٓچّیُ كؾغق داد ٍوادیؼ ةیكحؼی جـًیضات پیكؼلحْ ةْ آِٔا ةم

، ةَب 73آِٔا مٕرت گؼلث. اکّٕف آٍؼیکا هؼار اؿث ٕٓاپیَآای اؼ « دلاع»ةْ « کَک»َْٓ ایّٔا جضث ؾّٕاف 

ٓای راداری ٍؼةٕظْ  ٓای دلاؾی ك ؿاٍاِْ ٓای ٓغایث قِٕغق، ٍٕقک ٓای ؿّگؼ کٕب، ةايگؼدٓای ؿیٔاؾ، ٍٕقک

ِیـث کْ ةعكی از ٍّكٕر چّغ كزٔی آغاؼ  را ةْ کكٕرٓای ؿًعّحی ظًیر لارس ةمؼكقغ. پؾ دكر از ذُٓ

ای اكةاٍا ةا ایؼاف را ایساد ةازار پؼؿٕدی از مادرات جـًیضاجی ةْ ٍّعوْ جضث  آٍؼیکا از ٍػاکؼق ك دیپًَاؿی ٓـحْ

 ةغاِیٌ.« دلاع»ك « کَک»ٓایی چٕف  ؾّاكیُ ك ةٔاِْ

ٓای آٍؼیکا ةؼای ٍػاکؼق ةا ایؼاف، جالش  اِگیؽق ك آغاؼ از دیگؼ یکی ای؛ فیؼٓـحْ ٍـائى ةْ ٍػاکؼات کكاِغف ػ5

ةؼای قکـث ك ؿـث کؼدف ظط هؼٍؽ ِؼاـ در ظنٕص کكاِغف ٍػاکؼات ةْ ٍـائى دیگؼ از زًَْ ٍتاصخ 

ٓا در ظالؿ ٍػاکؼات ٍـائى  اِغ کْ آٍؼیکایی ای ك صوٕؽ ةكؼ اؿث. اؾضای جیٌ ٍػاکؼق ةارٓا گمحْ ٍّعوْ

ای ٍػاکؼق  گٕییٌ لوط در ٍـئًْ ٓـحْ ٓا ٍی کكّغ كيی ٍا ةْ آف ای از زًَْ ؿٕریْ ك یَُ را پیف ٍی ٍّعوْ

ای  ٍا ةا آٍؼیکا در ٍٕرد ٍـائى گِٕاگٕف زٔاِی ك ٍّعوْ»ٓای ؾیغ لعؼ لؼٍٕدِغ:  کّیٌ. رٓتؼ اِوالب در ظعتْ ٍی

ای،  ٓـحْای ِغاریٌ؛ گآی در ٍٕارد اؿحذّائی ٍذى ایُ ٍٕرد  ای ِغاریٌ؛ در ٍٕرد ٍـائى دكزاِتْ ٍػاکؼق ٍػاکؼق

ایٌ؛ ایُ ٍٕرد ٌٓ لوط ِتٕدق اؿث، هتى از ایُ ٌٓ ٍٕاردی ةٕدق اؿث کْ ٍُ در  ةؼاؿاس ٍنًضث، ٍػاکؼق کؼدق

اـ. ؿیاؿحٔای آٍؼیکا در ٍّعوْ ةا ؿیاؿحٔای زَٕٔری اؿالٍی  ٓای ؾٍَٕی هتًی ةْ آِٔا اقارق کؼدق ؿعّؼاِی

ةّغی  ٓا ةؼای ٍا ادتات ِؼؿیغق ك ؿؼاِساـ زَؽ ةا ایّکْ ّٕٓز صـُ ِیث آٍؼیکایی»درزْ اظحالؼ دارد.  810

کّّغ ةا ةؽؾ کؼدف  ای در داظى َٓـٕ ةا آٍؼیکا جالش ٍی ای در دك کكٕر ٍكعل ِیـث ؾغق ٍػاکؼات ٓـحْ

ای را لحش ايمحٕح ظٕاِغق ك ِؼاـ را ٍستٕر ةْ ٍػاکؼق ةا آٍؼیکا در ٍـائى دیگؼ  چٔؼق اؿحکتار، ٍػاکؼات ٓـحْ

 ةکّّغ.

 ٍػاکؼق از آٍؼیکا ّگیلؼٓ آغاؼ -ب

جٔازٌ لؼّٓگی ةّاةؼ گمحْ رٓتؼ اِوالب ةیف از آِکْ ةْ پٕقف ك يتاس زٕاِاف ٍؼةٕط ةاقغ ةْ ظؼز جمکؼ ٍا 

کّغ جا ٍعحنات جمکؼی ٍا را جقییؼ دٓغ ك ةْ ٍا ايواء کّغ کْ قَا جٕاِایی ٍغیؼیث  ٍؼةٕط اؿث. دقَُ جالش ٍی

ایغ کارآٍغ ِیـث. قَا ةایغ از ايگٕی يیتؼاؿ  ق آف اِحعاب کؼدقکكٕرجاف را ِغاریغ ك ايگٕیی کْ ةؼای ادار

ای در  ٓای اهحنادی ايواء َٓیُ ؿیاؿث ةٕد کْ ٍحاؿماِْ ؾغق دٍٕکؼاؿی ٍا پیؼكی کّیغ. ٓغؼ آِٔا از جضؼیٌ



داظى ٌٓ آف را جکؼار کؼدِغ ك گمحّغ ٍا ةْ زؽ آةگٕقث ةؽةاش ك هٕرٍْ ؿتؽی در ٓیچ جکّٕيٕژی مّؿحی ِـتث 

 ٔا ةؼجؼی ِغاریٌ.ةْ ز

ٓای ظارزی ٍاِّغ ةی ةی ؿی ةْ ٍضیط جٕاف یکی دیگؼ از  اؿحوتاؿ از رؿاِْ اؿحکتار؛ زؼیاف ٓای رؿاِْ آكردف ػ1

ای ِاٍیغ. چّیُ اهغاٍی َٕٓار کؼدف ةْ ِمؽ دیپًَاؿی ؾٍَٕی  رآتؼدٓای ِمٕذ در دكراف ةؿغ از جٕالن ٓـحْ

 آیغ. صـاب ٍی آٍؼیکا ك ِمٕذ آِاف در ؾؼمْ الکار ؾٍَٕی ةْ

ٓای ديـٕزاف ِؼاـ  از ٍّؼؼ لؼّٓگی کْ یکی از ٍَٔحؼیُ دفغفْ زاٍؿْ؛ لؼّٓگی ذائوْ ك لکؼی اؾحوادات جقییؼ ػ2

اؿث، دقَُ در مغد جؽرین کَکی ةؽرگ ةْ زادق ماؼ کّاف زؼیاف ِمٕذ اؿث. ایُ زؼیاف ةا اؿحمادق از 

گی ٍؼدـ را جقییؼ دٓغ ك ةؼای ادتات ایُ ٍغّؾا لوط ٍحؼزَاف، داؿحاف ِٕیـاف كقاؾؼاف درمغد اؿث ذائوْ لؼّٓ

ٓا زدق قٕد. دكرَِایْ آداری کْ ٍحاؿماِْ در ةؼظی از ایُ آدار ٍكآغق  الزـ اؿث ؿؼی ةْ كیحؼیُ کحاب لؼكقی

قٕد جؼكیر دّٓغق ؿتک زِغگی ؿکٕالر ِئٕيیتؼاؿ اؿث، یؿّی صحی ایُ دركَِایْ، جؼكیر دّٓغق ؿتک زِغگی  ٍی

ٓای اظالهی  ٓا در ؿتک زِغگی ظٕد ٍؿحوغ ةْ ةؼظی چارچٕب ٌٓ ِیـث! چؼا کْ ؿکٕالر يیتؼاؿ ؿٕالر يیتؼاؿ

کؼدِغ اٍا ٍونٕد آِٔا  کْ زٔاف را ةغكف ٍؿّا جمـیؼ َِی« کاِث»ك « الؾ»ٓـحّغ ك اصکاـ اظالهی داقحّغ ٍاِّغ 

ى هٕا ةا ِیؼكی دریایی، جقییؼ از ٍؿّای زِغگی، ةُؿغ ةٕرژكا ك يیتؼايی ةٕد. در َٓیُ دیغار لؼٍاِغٓی ٍؿؼٌ ک

ٓای اؾحوادی ك لکؼی ٍؼدـ ةْ كیژق زٕاِاف از آغاؼ ِمٕذ ِؼاـ ؿًعْ در  ٍضاؿتات ٍـئٕالف ك جقییؼ ةّیاف

 ؿاظحارٓای ؿیاؿی ك لؼّٓگی ك اهحنادی ذکؼ قغق اؿث.

ق لؼّٓگ صٕز در ٓا آٍؼیکایی ٍغِؼؼ ٓای ؿیاؿث از دیگؼ یکی فؼةی؛ زِغگی ؿتک ةـحؼٓای قغف آٍادق ػ3

ٓا ك لؼّٓگ فؼةی ةْ زاٍؿْ اؿث. ٍک دكِايغ گؼچْ در ػآؼ یک لـث لٕد ؿادق ةْ ِؼؼ  آكردف ٍؼآؼ ارزش

ٓای آٍؼیکایی را ٌٓ ةا  رؿغ اٍا َِاد ؿتک زِغگی آٍؼیکایی اؿث. ّٓگاٍی کْ ٍک دكِايغ ةْ ایؼاف ةیایغ ارزش ٍی

ٓای اؿالٍی را ةْ صاقیْ ةتؼِغ ك  ةی در کكٕر ارزشظٕآّغ ةا جؼكیر ٍؼآؼ جَغف فؼ ظٕد ظٕآغ آكرد. آِٔا ٍی

اِغ. َٓچّیُ جقییؼ ك جؼكیر رلاق ك راصث ظًتی كيٕ از ظؼین كاةـحگی ك  ةگٕیّغ ٍؼدـ ایؼاف دیگؼ ظـحْ قغق

 جٕاِغ زٍیّْ ؿاز ِمٕذ ٍضـٕب گؼدد. جتغیى آف ةْ ةعكی از زیـث ًٍی یا ؿتک زِغگی ٍی

 ٍػاکؼق از آٍؼیکا ؿیاؿی آغاؼ ػ ج

 آى زٔاِی ٍسَؽ اؾضای دیغار در رٓتؼی ٍؿؼٌ ٍواـ ؿیاؿی؛ ارادق جضَیى ٍّؼٕر ةْ ِمٕذ ٍـیؼ ةازگكایی ػ1

 داظى در ِمٕذ ةؼای کّّغ پیغا ای كؿیًْ جٕالن، ایُ از ك ٍػاکؼات ایُ از کْ ةٕد ایُ آِٔا ِیث»: لؼٍٕدِغ ةیث

ٓا را در کكٕرٍاف  ـث؛ ِْ ِمٕذ اهحنادی اٍؼیکاییة ظٕآیٌ هاظؽ ظٕر ةْ رآؼا ایُ ك ةـحیٌ را راق ایُ ٍا. کكٕر

ازازق ظٕآیٌ داد، ِْ ِمٕذ ؿیاؿی آِٔا را، ِْ صضٕر ؿیاؿی آِٔا را، ِْ ِمٕذ لؼّٓگی آِٔا را؛ ةا َْٓ جٕاف کْ ایُ 

اؿحؼاجژی »ةّاةؼایُ « جٕاف ٌٓ ةضَغاهلل اٍؼكز جٕاف زیادی اؿث ٍواةًْ ظٕآیٌ کؼد؛ ازازق ِمٕذ ِعٕآیٌ داد.

جؼیُ ةؼِاٍْ دقَُ ةؼای پیكتؼد آغالف در هتاؿ اِوالب، ِؼاـ ك ًٍث ایؼاف در دكرق ةؿغ از ةؼزاـ  ، ٌٍٔ«ٕذِم

جؼ از ظٕد ةؼزاـ اؿث ك ةایغ ایُ اؿحؼاجژی را ةْ ظٕةی  اؿث. ةؼ َٓیُ اؿاس ةایغ گمث، دكرق ةؿغ از ةؼزاـ، ٌٍٔ

ا ةؼ دقَُ ةـث. ٍؿؼٌ يْ ؿٔیٌ ةٕدف ِمٕذ ٓای ِمٕذ ر قّاظث ك ةا قّاظث درؿث ِوكْ اٍؼیکا، جَاٍی راق



اٍّیحی ك اهحنادی ةا ِمٕذ ؿیاؿی ك لؼّٓگی را ٍَٔحؼ داِـث ك ةؿغ ؿیاؿی ِمٕذ در ٍؼاکؽ جنَیٌ ؿازی ك 

 جنَیٌ گیؼی را ٓغؼ دقَُ ةؼقَؼدِغ.

د گــث ایسا ك جالش دقَّاف ِمٕذ ٓای راق ٍَٔحؼیُ از اؿاؿا ٍـئٕالف؛ ٍضاؿتات جقییؼ ةؼای ٍؿتؼی ایساد ػ2

ٓای اهحنادی اؿث کْ ةیف از  ٍیاف ًٍث ك صکٍٕث زَٕٔری اؿالٍی از ظؼین ایساد ِارضایحی ةْ كؿیًْ جضؼیٌ

کّّغ ةا امؼار ةْ  ٓا ؿؿی ٍی رؿاِغ. آف ٓؼ چیؽ ِاٍگػاری صکیَاِْ اٍـاؿ را از ؿٕی رٓتؼ صکیٌ اِوالب ٍی

ٓا را ؾًیْ ِؼاـ ةكٕراِّغ ك ةْ ٍؼدـ ايواء  ٍؼدـ، آفٍػاکؼق ةْ ٍذاةْ قآؼاق ِمٕذ، ةا جادیؼگػاری ٍعؼب در ٍؿیكث 

ٓایی کْ در ٍؿیكث قَا ةْ كزٕد آٍغق اؿث ةْ ديیى اجعاذ ؿیاؿث ِادرؿث رٓتؼاف قَا اؿث.  کّّغ ؿعحی

ٓای چؼظیغف ؿاِحؼیمیٕژ یا اؿحوالؿ ٍؼدـ را كادار کّغ جا ةْ دكيث لكار  آٍؼیکا هنغ دارد ةا ایساد دكهعتی

ٓا اصحَاال در آیّغق ةْ ٍٕارد صوٕؽ ةكؼ،  ٓای اؿحکتار ؿحیؽاِْ اش جسغیغِؼؼ کّغ. دكهعتی اؿثةیاكرِغ جا در ؿی

جٕاف در پیاـ ِٕركزی اكةاٍا ٍكآغق کؼد. آف  اهحناد ك ٍـائى ٍّعوْ ٌٓ جؿَیٌ ظٕآغ یالث. َِِْٕ ؿیاؿث را ٍی

اف را در ٍـیؼ اٍؼكزی ظٕد ِگْ رٓتؼاف قَا اگؼ ِحٕاِّغ جٕالوی ٍّعوی ٍٕالوث کّّغ ایؼ»گٕیغ:  زا کْ ٍی

ٓای زیادی ةؼای  ظٕآّغ داقث. رآی کْ ایؼاف ك ایؼاِیاف از ةعف ةؽرگی از دِیا ٍّؽكی کؼدق اؿث، دقٕاری

ٓایی کْ قایـحگی آِٔا را دارِغ  ٓای ایؼاِی ةْ ةار آكردق اؿث ك ةـیاری از زٕاِاف ایؼاِی را از کار ك لؼمث ظإِادق

جٕاِغ ةْ ٍـیؼی  ی دیگؼ، اگؼ ؿؼاف ایؼاف ةا جٕالوی ٍّعوی ٍٕالوث کّّغ ایُ ٍٕضٕع ٍیٍضؼكـ کؼدق اؿث. از ؿٕ

ٓای ظارزی یا  ٓای ةٔحؼ ةؼای ٍؼدـ ایؼاف، جسارت ك راةعْ ةیكحؼ ةا زٔاف، ؿؼٍایْ گػاری ةٔحؼ ةیاِساٍغ ك لؼمث

ٓایی ةؼای ؿمؼ داِكَّغاف  ٓای ققًی از زًَْ ةؼای زٕاِاف ایؼاِی، جتادالت لؼّٓگی ةیكحؼ ك لؼمث ایساد لؼمث

در ٍحُ ایُ »ٓایی ٍاِّغ ؾًٕـ ك لُ آكری ك ِٕآكری.  ٓای ةیكحؼ در زٍیّْ ایؼاِی ةْ دیگؼ کكٕرٓا، َٓکاری

 «.قٕد ؿیاؿث جقییؼ ٍضاؿتات ٍـئٕالف ٌٓ ٍالصؼْ ٍی

 ایّٔا ةکّغ. جٕاِغ َِی فًعی ٓیچ ٍا ؾًیْ آٍؼیکا گمث ایؼاف ًٍّث گمث، ِْ آٍؼیکا ٓای ظٕاؿحْ ةْ ایؼاف ًٍث

 از یکی اكاظؼ َٓیُ ٍعايمّغ. اؿالٍی زَٕٔری اهحغار ك ِمٕذ ةا ٍعايمّغ، اؿالٍی زَٕٔری ٍٕزٕدیث ةا

 کْ ػ ِیـث ٌٓ پّٔاِی ٍـئًۀ ایُ قغ، پعف اك گمحۀ ك ػ گمث آٍؼیکا لکؼی ؾّامؼ از ك ؿیاؿحَغاراف

 هٕؿ ةْ ػ ایؼاف اهحغار ك ِمٕذ گمث مؼیضاً قعل ایُ اؿث. ظعؼِاؾ ِتاقغ، اجَی چْ ةاقغ، اجَی چْ ایؼاف

 اصحؼاـ از اؿث، ةؼظٕردار اؾحتار از اٍؼكز کْ ایؼاِی اؿث؛ ظعؼِاؾ ٍّعوْ در ػ ایؼاف ٓژٍِٕی ظٕدقاف

 اؿث. ةؼظٕردار اهحغار از اؿث، ةؼظٕردار



 در را يیّی پـاجٕالن، كضؿیث در ٓا آٍؼیکایی اگؼچْ اؿالٍی؛ زَٕٔری اؿحکتارؿحیؽی چٔؼق قکـحُ ػ3

ٓای اؾالٍی ظٕد دـ از جؿاٍى ةا ایؼاف  اِغ ك در ؿیاؿث ای ِـتث ةْ رلحار گػقحْ در پیف گؼلحْ پًَاؿی ٓـحْدی

زِّغ، اٍا هعؿا ركیکؼد آٍؼیکا در ٍػاکؼق ةا زَٕٔری اؿالٍی ةا ركیکؼد ؿاظحارقکّاِْ ك ةْ هنغ قکـحُ اةٔث  ٍی

ك زٔاف ك ِؽكؿ اؾحتار ٍاؿث ك ایُ ةؼای  ٓای اؿالٍی ك ٍواكٍث در ٍّعوْ زَٕٔری اؿالٍی در ٍیاف ِٔضث

ٓا از ایؼاف در هتاؿ  ٓای آٍؼیکایی ٓای لؼاكاِی در زٔاف ظٕآغ داقث؛ چؼا کْ ظٕاؿحْ زَٕٔری اؿالٍی ٓؽیّْ

ٍػاکؼق ةعكی ةا ٕٓیث زَٕٔری اؿالٍی گؼق ظٕردق اؿث ك ٓؼگِْٕ کٕجاق آٍغف از آِٔا ظغقْ دار کؼدف جنٕیؼ 

ی کْ ایؼاف را ةْ ٍٕهؿیث اٍؼكز رؿاِغق اؿث. ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی در یکی از ةیاِاجكاف در آف ٕٓیث اِوالةی ك اؿالٍ

ای  ٍـئًْ ٍـئًۀ ٓـحْ»کّّغ کْ  ایُ ٍٕرد ةْ درؿحی ذات دقَّی آٍؼیکا ةا زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف اقارق ٍی

ةا زَٕٔری اؿالٍی ِیـث؛ ةایغ َْٓ ةْ ایُ جٕزّْ داقحْ ةاقّغ. ایُ ِیـث کْ ٍا ظیاؿ کّیٌ دقَّی آٍؼیکا 

 ةْ ایؼاف ًٍث ]ٍـئًْ ایُ اؿث کْ[ ای اؿث؛ ِْ، ٍـئًْ ٍـئًۀ دیگؼی اؿث؛ ایؼاف ةْ ظاظؼ ٍـئًۀ ٓـحْ

 ٍٕزٕدیث ةا ایّٔا. ةکّغ جٕاِغ َِی فًعی ٓیچ ٍا ؾًیْ آٍؼیکا گمث ایؼاف ًٍّث گمث، ِْ آٍؼیکا ٓای ظٕاؿحْ

الٍی ٍعايمّغ. َٓیُ اكاظؼ یکی از ؿیاؿحَغاراف ك از اؿ زَٕٔری اهحغار ك ِمٕذ ةا ٍعايمّغ، اؿالٍی زَٕٔری

ؾّامؼ لکؼی آٍؼیکا گمث ػ ك گمحۀ اك پعف قغ، ایُ ٍـئًۀ پّٔاِی ٌٓ ِیـث ػ کْ ایؼاف چْ اجَی ةاقغ، چْ 

اجَی ِتاقغ، ظعؼِاؾ اؿث. ایُ قعل مؼیضاً گمث ِمٕذ ك اهحغار ایؼاف ػ ةْ هٕؿ ظٕدقاف ٓژٍِٕی ایؼاف ػ در 

ث؛ ایؼاِی کْ اٍؼكز از اؾحتار ةؼظٕردار اؿث، از اصحؼاـ ةؼظٕردار اؿث، از اهحغار ةؼظٕردار اؿث. ٍّعوْ ظعؼِاؾ اؿ

قِٕغ کْ ایؼاف یک ًٍّث ضؿیك، کّارٍاِغق، ٍّؽكی،  آِٔا ةا ایُ دقَّّغ، ةا ایُ ٍعايمّغ. آف ركزی ایّٔا راضی ٍی

 «.ای ِیـث ةی اؾحتار ك ةی اصحؼاـ ةاقغ؛ ٍـئًْ ٍـئًۀ ٓـحْ

 صٕزق در گؼا، فؼب زؼیاِات ركِغ از اؿحمادق ةا ٓا فؼةی ِمٕذ ٓای پیكؼاف زًَْ از گؼا؛ فؼب زؼیاف جوٕیث ػ4

. ةٕد ظٕآغ ٌٍٔ ةـیار ٍسًؾ آجی اِحعاةات در پیؼكزی داظًی فؼةگؼایاف ك آٍؼیکا ةؼای. قٕد ٍی جؿؼیك اِحعاةات

زیـث در ٍناصتْ ةا ةی ةی ؿی اذؾاف  ٍضیط ؿازٍُ رئیؾ ك زَٕٔر رئیؾ ٍؿاكف ٍؿنٍْٕ صحی را ِکحْ ایُ

ای ةْ امالح ظًتاف ك ٍیاِْ ركٓا هغرت ك آؼـ ةیكحؼی در ٍیاف گؼكٓٔای ؿیاؿی داظى  کؼد ك گمث: جٕالن ٓـحْ

ٓای کكٕرش ةْ ایّکْ ةؼظی در ایؼاف دكؿث  دٓغ. ايتحْ ظاٌِ كِغی قؼٍُ ٌٓ اظیؼا در یکی از داِكگاق ایؼاف ٍی

ز اِحعاةات آیّغق ةاقغ جا ةحٕاِّغ ازآدار آف در اِحعاةات ةْ ِمؽ زؼیاف ؿیاؿی ظٕد دارِغ ازؼای ةؼزاـ هتى ا

اؿحمادق َِایّغ، اقارق داقث. در ٓؼ مٕرت، ٍػاکؼق در راؿحای ادؼگػاری ةؼ ایُ صٕزق ك ةْ ِٕؾی ٍغیؼیث 

در آیّغق در  ٓای ظؼلغار جمکؼ فؼب ك اِـساـ ةعكی ةْ آِٔا ةؼای صضٕر در ٍؼاکؽ جنَیٌ ؿازی ؿیاؿی زؼیاف

 ٓا هؼار گؼلث. دؿحٕر کار آٍؼیکایی

 زَٕٔری ةا اٍؼیکا ك فؼب اؿاؿی ٍكکى ٕٓیحی؛ ٓای ؿٕژق جاةٕقکّی ظؼین از ازحَاؾی ةـیر آؼـ گؼلحُ ػ5

 كالیث ايگٕی جٕاِـث ِیؽ ؿیاؿی ؿازی ِؼاـ ؿاصث در کْ اؿث آف دیّی ك ٍـحوى لکؼی ٕٓیث ایؼاف اؿالٍی

ٓای ٍعحًك در ٍّؼؼ چكٌ دِیا ةْ كیژق  ؼاج ك در پؼجٕ آف ِؼاـ ِٕیُ ٍٕلوی در صٕزقاؿحع دیُ ٍحُ از را لویْ

ٓای ٕٓیث ةعف ِؼاـ  ظٕآّغ ةا جاةٕقکّی ازٍٕيمْ ٓا در ذیى ٍػاکؼق ٍی زٔاف اؿالـ هؼار دٓغ. يػا آٍؼیکایی

ذی از اؿالٍی َٓچٕف اؿحکتار ؿحیؽی، ٍواكٍث اؿالٍی، ةـیر ازحَاؾی ك ٍغیؼیث زٔادی، جنٕیؼی ظّ



زَٕٔری اؿالٍی ایؼاف ةْ دِیا ِكاف ةغّٓغ ك جتًیـ َِایّغ کْ ٓؼ ايگٕیی در يیتؼاؿ دٍٕکؼاؿی ٍضکٕـ ةْ 

 قکـث اؿث.

 ٍػاکؼق اهحنادی آغاؼ ػ د

جؼ ةْ  ٓای ؿیاؿی ك لؼّٓگی، ِمٕذ در آف آؿاف رؿغ ةا جٕزْ ةْ ضؿك اهحنادی ٍا، ةیكحؼ از زٍیّْ ةْ ِؼؼ ٍی

 ةْ ك ايًًَی ةیُ اهحناد  ةْ زای لكار اهحنادی ؿیاؿث ادفاـ ؿازی اهحناد ایؼاف دردؿث آیغ. آٍؼیکا ك فؼب 

 هؼار ظٕد اهحنادی ِمٕذ ؿیاؿحٔای کار دؿحٕر در را اهحنادی ٓغلَّغ آزادؿازی اهحنادی ٍضغكدؿازی زای

راؿحای ِمٕذ  در ك ةٕدق ِگؼاِی َٓیُ ٍٕزغ كیُ از پؾ ظارزی اهحنادی ٓای ٓیئث ٍکؼر كآٍغٓای رلث. اِغ دادق

اهحنادی هاةى ةؼرؿی اؿث. يػا ةْ جٕمیْ ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی ٍتادا اهحناد کكٕرٍاف را ةْ ةٔاِْ آكردف 

ٓا ةـپاریٌ ك جٕيیغ داظًی را زٍیُ ةگػاریٌ. اگؼ در جؿاٍى ةا  گػاری ظارزی ك صى ٍكکالت ةْ دؿث فؼةی ؿؼٍایْ

ٌ قؼیاف اهحنادی کكٕر از دؿحَاف درظٕآغ رلث ك ٓای اهحنادی ظارزی دهث ك جاٍى ةْ کار ةـحْ ةاقی قؼکث

ٓایكاف را ةْ  ٓا در ٍٕاهؽ يؽكـ از آف ؾًیْ ٍا اؿحمادق کّّغ ك ؿیاؿث آؼـ لكاری ظٕآغ ةٕد در دؿث آٍؼیکایی

ٓای دكيث ٍتّی ةؼ ةکارگیؼی ؿیاؿث  قٕد کْ ؾًی رفٌ گمحْ ٍا جضَیى کّّغ. ایُ ِگؼاِی ّٓگاٍی ةیكحؼ ٍی

ٓای ظارزی ك صى ٍكکالت ازظؼین آف  ةؼای ؿاٍاِغٓی صٕزق اهحناد داظًی ةْ آٍغف ؿؼٍایْ اهحناد ٍواكٍحی،

ةیكحؼ از اجکا ك اٍیغ ةـحُ ةْ دركف کكٕر ةـحْ قٕد ك دكيث ةؼای ؿؼدٍغاراف جضؼیٌ ًٍث ایؼاف َٓاِّغ اِگًیؾ 

 ك لؼاِـْ لؼش هؼٍؽ پُٔ َِایغ.

تاط ٍـحویَی ةا لؼّٓگ دارد، ةاز کؼدف ظعٕط كیژق ةؼ ارج کْ دیگؼ ٌٍٔ ٍـايْ ظارزی؛ ٓای ؿؼٍایْ كركد ػ1

جٕاِغ ةْ جضؼؾ  ٓای ظارزی ةْ کكٕر اؿث، زیؼا ؿؼازیؼ قغف ةغكف ٍالصؼْ ؿؼٍایْ ظٕد ٍی ٍٕضٕع كركد ؿؼٍایْ

قٕد کْ ةغكف آٍغف  زؼیاف ِمٕذ ةْ مٕرت لٕؽ ايؿادق ةیمؽایغ. ةا کَاؿ جأؿك پیٕؿحْ ایُ جٌٕٓ ةْ زاٍؿْ ٍی

ٓای ظارزی ِیـث، ةًکْ  قٕد درصايی کْ ٍكکى ٍا ؾغـ ؿؼٍایْ قؼایط کكٕر دچار جقییؼ َِی ؿؼٍایْ ظارزی،

ای کْ ةا ٓغؼ فارت ٍّاةؽ ك اؿحؿغادٓا ةْ  راةعْ ك ِـتحی اؿث کْ ِؼاـ اؿالٍی ةا ؿؼٍایْ ظارزی دارد. ؿؼٍایْ

ركزِْ ِمٕذ در اهحناد یؿّی کكٕر ةیایّغ هعؿا زٍیّْ ِمٕذ لؼّٓگی، اهحنادی ك صحی ؿیاؿی لؼآٌ ظٕآّغ کؼد. 

ٓای ظارزی كارد کكٕر  كظیٌ جؼ قغف قؼایط اهحنادی ةْ ٍیؽاف کاؿحْ قغف از اؿحوالؿ اهحنادی. كهحی قؼکث

ِگؼِغ ك كلٕر کاالٓای فؼةی،  قِٕغ ةْ جک جک الؼاد ةْ ؾّٕاف ِیؼكی کار ك ةازار زِغق ةؼای لؼكش کاالٓایكاف ٍی

ٓای ظارزی پكث  جقییؼ ظٕآغ داد. اٍؼكز، ظٕقضايی ك اؿحوتاؿ از قؼکث لؼّٓگ ك ؿتک زِغگی ٍا را ةْ جغریر

کؼدف ةْ اهحناد ٍواكٍحی ك يتعّغ زدف ةْ اؿحذَار اؿث. اگؼ پیف ِیاز زِغگی راصث اهحنادی، كاةـحگی اؿث، 

 کكٕرٓای ِؼیؼ پؼك، ٓایئحی ك ةّگالدش اکّٕف ةایغ ةٔحؼیُ کكٕرٓای دِیا ةٕدِغ.

ةْ اصحَاؿ ةـیار زیاد آٍؼیکا ةؼای لؼآٌ کؼدف  ؿیاؿی؛ ةؼداری ةٔؼق ظؿٌ ةا کٕجاق اهحنادی ٓای گكایف ػ2

ٓای پازؿ ؿیاؿث ِمٕذ در ایؼاف از ٓیچ جالقی ةؼای ةْ هغرت رؿیغف زؼیاف كادادق فؼب لؼكگػار ِعٕآغ  جکْ

کّغ جا  لؼآٌ ٍیٓای اهحنادی ٍغجی در کكٕر  ٓای آجی گكایف رؿغ آٍؼیکا در ٍاق کؼد. از ایُ رك، ةْ ِؼؼ ٍی

ٓای ؿیاؿی ك اهحنادی  ٍٕهؿیث ایُ زؼیاف را اجوا دٓغ ك پیؼكزی آف را جضَیُ کّغ. آٍغٓای ؿَتًیک ٓیئث

 جٕاف جضًیى کؼد. اركپایی را ِیؽ در َٓیُ چارچٕب ٍی



 گیؼی ِحیسْ

حؼ از ةؼرؿی ، آِچْ ٌٓ اِغازق یا صحی 3ٍَٔ+  8ای ةیُ ایؼاف ك کكٕرٓای فؼةی  در قؼایط پؾ از جٕالن ٓـحْ

رؿغ، قّاظث رآتؼدٓا ك رآکارٓای ِمٕذ دقَّاف در ارکاف ؿیاؿی، لؼّٓگی ك اهحنادی ِؼاـ  ةؼزاـ ةْ ِؼؼ ٍی

 اؿالٍی از ظؼین ٍػاکؼق ك ظؼاصی ايگٕ ك ّٓغؿْ ٍواةًْ ك ٍتارزق ةا آف اؿث.

ٓای ٍواكٍث ك صـاؿیث  از زًَْ رآکارٓای دقَُ ةؼای آٍادق ؿازی زٍیّْ ِمٕذ، ةضخ ٍػاکؼق ك قکـحُ ٍٕيمْ

ٓای اظیؼ ایُ اؿث کْ ةْ  ٍـئٕالف، ِعتگاف ك ٍؼدـ اؿث. جَاـ جالش دیغق ةاف ةیغار اِوالب اؿالٍی در ٍاق

ای ةؼای ِمٕذ  ای اةؽار ك ةٔاِْ ٍـئٕالف ك ِعتگاف ك جٕدق ٍؼدـ ٓكغار ك آٍادق ةاش ةغّٓغ کْ ایُ ٍػاکؼات ٓـحْ

الف ٍواكـ ةار دیگؼ ایُ ؿیاؿث آٍؼیکا ك فؼب را ةا ِاکاٍی ك قکـث دقَُ هؼار ِگیؼد ك ٍؼدـ ٕٓقَّغ ك ٍـئٕ

ای ةؼای جادیؼگػاری دقَُ در ركِغٓای جنَیٌ ؿازی ك جنَیٌ  ٍٕازْ گؼداِّغ ك ازازق ِغّٓغ ةؼ زاـ كؿیًْ

 گیؼی کكٕر ةاقغ.

دك هعتی ؿازی در ایُ راؿحا، الزـ اؿث ةا ِنب ايؿیُ هؼار دادف قؿار ؿاؿ ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی جالش قٕد از 

زاٍؿْ، جقییؼ ٍضاؿتات ٍـئٕالف ك جقییؼ ذّٓیث اؾحوادی ك لکؼی زٕاِاف ك ؿٕ اؿحمادق زّاصی از جٕالن 

ای در ؾؼمْ اِحعاةات آجی زًٕگیؼی قٕد جا ٍتادا زؼیاف كادادق فؼةگؼا در لضای ؿیاؿی جمٕؽ یاةغ. در  ٓـحْ

ٓایی کْ ةغهٕيی کؼدِغ، قّاؿایی ك در  ٌ، قؼکثصٕزق اهحنادی ِیؽ ةایغ ةا ةْ کارگیؼی جسؼةْ دكراف جضؼی

هؼاردادٓای اهحنادی آِٔا را از يیـث اكيٕیث ظارج کؼد. اٍا آِچْ ٍَٔحؼ اؿث ك ةْ دفغفْ كیژة ٍواـ ٍؿؼٌ 

ٓای لؼّٓگی ك ّٓؼی ٍحؿغد ك ٍحّٕع ِؼاٍی اؿالٍی ةا ٌٓ  رٓتؼی جتغیى قغق، ِمٕذ لؼّٓگی اؿث. ةایغ ارگاف

ی کْ آٍغق اؿث از ظؼؽ ٍعحًك ك ٍحّٕع ارزقٔای ًٍث ِـحٕق ك اِوالةی ایؼاف ؾؽیؽ را الؽایی در ٍواةى دقَّ

دؿحکاری َِایغ ایـحادگی َِٕدق، جؼلّغٓای آِٔا را ظّذی ؿازِغ. دقَُ ك ِمٕذش در ایُ ؾؼمْ پّٔاِی ك 

 َِایغ. جغریسی اؿث ك ظٕد ایُ اٍؼ ٍتارزق ك ٍواةًْ را جعننی، پیچیغق ك ؿعث ٍی
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