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ریخا لاس  دص  رد  کیتیلپوئژ  تایرظن  یسررب 

هب سک  ره  اما  تسین  هدش  هتخانش  تایضایر و …  کیزیف ، لثم  یمومع  یاه  هتشر رگید  اب  تبسن  رد  ًاملسم  هک  تسا  یملع  یسایس » یایفارغج   » ای کیتیلپوئژ » »
ملع هب  یلصا  هیلوا و  هاگن  کیتیلپوئژ ، رد  .تسا  تیمها  زئاح  رایسب  یندمت  یاقب  ظفح  تردق و  لرتنک  ثیح  زا  هک  هدومن  ناعذا  هتشاد  یا  هعلاطم هدش و  دراو  نآ 

.دنک یم هدافتسا  یناهج  یاه  تردق نیب  تاعزانم  ای  طباور  یماظن و  یسایس ، فادها  یارب  ایفارغج  زا  هک  دوش  یم هتسجرب  رظنم  نیا  زا  اما  تسا  ایفارغج 

رد اما  تسا  یماظن  روما  رد  نآ  دربراک  رتشیب  هک  تسا  کیژتارتسا » یایفارغج   » ای یژتارتسا » وئژ   » مان هب  رگید  یملع  هیاپ  کیتیلپوئژ ، ملع  رگید  فرط  زا 
.دراد  یعیسو  دربراک  زین  یراد  تموکح هنیمز 

نیا رد  اذل  تسا ! هدوب  ملع  ود  نیا  رد  هدش  دیلوت  تایرظن  بسح  رب  مود  لوا و  یناهج  گنج  مینادب  هک  دوش  یم رتزراب  ینامز  یژتارتساوئژ  کیتیلپوئژ و  تیمها 
.مییامن یسررب  ار  کیتیلپوئژ  ریخا  هلاس  دصکی  هچخیرات  میراد  دصق  هلاقم 

ردنیکم دروفلاه         * 

یماظن تموکح و  تردق و  مولع  رد  ار  یفارغج  را  هدافتسا  هک  دوب  یسیلگنا  ناد  یفارغج کی  ( ١٩۴٧  – ١٨۶١  ) برغ هتسجرب  نیسیتیلپوئژ  ردنیکم ، دروفلاه 
.دومن  سیسأت  ار  دروفسکآ  یفارغج  هدکشناد  لاس ١٨٩٩  رد  همادا ، رد  دش و  بوسنم  دروفسکآ  رد  یفارغج  رایشناد  ناونعب  وا  .دومن  جیار 

ایساروا یکشخ  هرتسگ  هکنیا  زا  ار  برغ  یعافد  تسایس  یلصا  ینارگن  خیرات » یایفارغج  روحم   » ناونع اب  یا  هلاقم راشتنا  اب  ردنیکم  دروفلاه  شیپ ، نرق  کی 
لاس رد  دراد  ترهش  روحم »  » هلاقم هب  هک  یو  هلاقم  .درک   وگزاب  دنزب  تسد  یناهج  یالیتسا  لامعا  هب  یتیعضو  نینچ  رد  دریگب و  رارق  تردق  کی  لرتنک  تحت 

، ار یناهج  یرب  یاهدربن  رد  یزوریپ  دیلک  هاش  یو  .دومن  یفرعم  ایساروا  هقطنم  یرب  یاه  تردق نیب  یمئاد  یعازن  هنحص  ار  خیرات  نآ  یط  هک  دش  رشتنم   ١٩٠۵
ار ناهج  همه  ناوت  یم ایساروا ، رب  سپس  هقطنم و  نیا  رب  طلست  قیرط  زا  دوب  یعدم  تسناد و  یم هچراپکی  تروصب  هنایم  یایسآ  هقطنم  یمامت  نتشاد  رایتخا  رد 

.دروا رد  هطلس  تحت 

و هایس » یایرد   » ات ار  روحم »  » هقطنم هزوح  تیعقاو » کیتارکومد و  دیاقع   » ناونع اب  یباتک  رد  یو  یدالیم ، رد ١٩١٨  لوا  یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ 
.تشاذگ  مان  یکشخ » بلق   » ینعم هب  ( Heartland  ) دنلتراه ار  نآ  داد و  شرتسگ  کیتلاب » »

: دوب حرش  نیا  هب  دنلتراه  رد  ردنیکم  مهم  رایسب  تالمج 

.درک دهاوخ  ینارمکح  دنلتراه  رب  دوش ، طلسم  یقرش  یاپورا  رب  سک  ره  - ١

.درک دهاوخ  ینارمکح  ایساروا )  ) یناهج هریزج  رب  دوش ، طلسم  دنلتراه  رب  سک  ره  - ٢

.درک  دهاوخ  تموکح  ناهج  رب  دنک ، ینارمکح  یناهج  هریزج  رب  سک  ره  - ٣
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ریخا لاس  دص  رد  کیتیلپوئژ  تایرظن  یسررب 

رفوه سواه     *     

رد یرگنزاب  راتساوخ  خینوم ، یکیتیلپوئژ  تاقیقحت  هسسؤم  سیئر  یناملآ و  نیسیتیلپوئژ  رفوه » سواه   » هک دوب  هدش  هئارا  یوق  یدح  ات  ردنیکم  تایرظن  نیا 
شیپ هنایم  یاپورا  ات  ار  شتردق  هنماد  دریگب و  دوخ  تردق  تحت  ار  نابز  یناملآ  قطانم  یمامت  دناوتب  دیاب  هک  تفگ  ناملآ  تلود  هب  دش و  ناملآ  عفن  هب  یاسرو  هدهاعم 

هک ار  دوخ  یناهج  تکرح  رلتیه ، فلودآ  ینعی  ناملآ  موس  شیار  هک  دوب  اجنیا  دریگ و  شیپ  رد  سیلگنا  هسنارف و  کلمت  یارب  ار  راحبلا  ءاروام  هعسوت  سپس  دربب و 
.درک زاغآ  دیماجنا ، مود  یناهج  گنج  عوقو  هب 

هقطنم هب  یسرتسد  لابند  هب  و  برغ ، رد  هن  دوب  قرش  رد  یتایح  یاضف  بسک  لابند  هب  نآ  یاجب  دوب و  دیدرت  راچد  رفاه  سواه  هیرظن  مود  شخب  رد  رلتیه  هتبلا 
نیا مدرم  لابقتسا  جوا  رد  یگنج و  نیرتکچوک  عوقو  نودب  یرلتیه  ناملآ  هب  دنلتدوس  شیرتا و  نتسویپ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  داد  خر  هچنآ  اما  .دوب  ایسآ  برغ  بونج 

یوروش ناملآ و  نیب  قفاوت  بجوم  هک  پورت  نبیر  فتولوم –  دادرارق  یاضما  اب  نآ  زا  سپ  تسویپ و  عوقو  هب  رفاه  تایرظن  لوا  شخب  رلتیه ، زا  نیمزرس  ود 
، ژورن کرامناد ، لاغشا  تمس  هب  قرش ، اب  حلص  زا  سپ  نوچ  .رلتیه  تایرظن  هن  دش  ققحم  هک  دوب  رفاه  تایرظن  مه  زاب  ارهاظ  دوب ، ناشدوخ  نایم  اپورا  میسقت  رد 

.درک یم نت  رب  لمع  هماج  هک  دوب  یبرغ  یاه  بآ هب  یبایتسد  رب  ینبم  رفاه  رظن  المع  تفر و  هسنارف  دنله و  کیژلب ،

رلتیه شترا  همکچ  ریز  رد  ندش  هل  ات  ایناتیرب  تلود  .دوب  لماک  یاوزنا  رد  مه  شا  ییایرد یورین  تشادن و  یرب  دحتم  چیه  رگید  سیلگنا ، هک  دیسر  ییاج  هب  راک 
رد هابتشا  یبایزرا  کی  مه  نآ  دز و  مه  رب  ار  زیچ  همه  رلتیه  یوس  زا  یناهگان  میمصت  کی  اما  .تشاد  هلصاف  ایناتیرب  هسنارف –  یاهزرم  هب  هدنام  مدق  دنچ  اهنت 

ههبج رد ۶  نامزمه  تروصب  مه  نآ  دیدرگ  یوروش  هیلع  رب  اسورابراب »  » دربن عورش  هب  رجنم  هک  یهابتشا  میمصت  دوب ! ایساروا  هقطنم  یکیتیلپوئژ  تیعضو 
رد دوب ، هدومن  زاغآ  ار  نیچ  هیلع  رب  گنج  نیا  زا  شیپ  هک  نپاژ  نآ ، لباقم  فرط  زا  ات  دراذگب  هبناج  همه  راشف  رد  ار  یوروش  هک  تشاد  دصق  رلتیه  فلتخم  !
رلتیه گرزب  هابتشا  دش  مولعم  رخاوا ١٩۴١  رد  اما  .دیاین  شکمک  هب  ایناتیرب  یرحب  دحتم  ات  دنک   لوغشم  ار  اهنآ  ییایرد  یورین  هدومن و  هلمح  اکیرمآ  هب  کیفیساپ 

دیسر ! هب ١٩۴٣  دارگنیلاتسا  لثم  قطانم  یضعب  رد  گنج  دز و  مه  رب  ار  هشقن  لکش  هچ  هب  یوروش  هقطنم  یامرس  هبساحم  مدع  رب  ینبم 

رلتیه هب  ار  نیارکوا  زا  یشخب  هدوب  رضاح  یتح  گنج  نایاپ  یارب  نیلاتسا  هک  دوب  حضاو  تفرگ و  نایرج  رلتیه  نیلاتسا و  نیب  یتارکاذم  رد ١٩۴١  لاح  نیا  اب 
دوب هدرکن  هلمح  ربراه  لرپ  هب  نپاژ  رگا  .دنزب  کیفیساپ  یبلط  هعسوت  هب  تسد  هدوسآ  لایخ  اب  تسناوت  یمن  نپاژ  تروص  نیا  رد  نوچ  تفریذپن  رلتیه  اما  .دهدب 

هنایمرواخ یارب  گرزب  یدیدهت  لکش  نیا  هب  دریگب و  رایتخا  رد  ار  زاقفق  نیارکوا و  ات  لامش  یایرد  زا  اپورا  رب  دش  یم رداق  ناملآ  دوب ، هدشن  گنج  ریگرد  اکیرمآو 
.تشگ یم سراف  جیلخ  و 
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یایرد ات  لاروا  زا  یسور  تلود  کی   » هک درک  نایب  یناهج » تسایس  رد  اکیرمآ  یژتارتسا   » باتک رد  نمکیاپسا  سالوکین  رفاه ، سواه  هب  تبسن  رت  صخشم روطب 
ناگرزب رب  ردنیکم  تایرظن  قیمع  ریثأت  هدنهد  ناشن  نمکیاپسا  هلمج  نیا  هک  تشاد » دهاوخن  یرترب  لاروا  ات  لامش  یایرد  زا  یناملآ  تلود  کی  رب  زگره  لامش 

.دوب ردنیکم  دنلتراه  هیرظن  همادا  یاتسار  رد  دش ، هتخانش  دنلمیر »  » مان اب  اهدعب  هک  دومن  رشتنم  نمکیاپسا  هک  یفورعم  هیرظن  .تسا  ناهج  کیتیلپوئژ 

ردنیکم  تایرظن  لاطبا  ناهج و  دنلتراه  ییاجباج          * 

رد ناریا » یمالسا  یروهمج   » سیسأت لاس  نیمکی  تسیب و  اب  نراقم  هک  لاس ٢٠٠٠  زا  رذگ  اب  اما  .دوب  اجرباپ  یدالیم  لاس ٢٠٠٠  دودح  ات  تایرظن  تسد  نیا 
بصاغ تلود  تسکش  یدالیم ، کی  تسیب و  نرق  رد  برغ  ندمت  یارب  ًاصوصخ  ناهج  رد  یلیسف  تخوس  هلئسم  ندش  رت  یتایح رگید  فرط  زا  دوب و  هنایمرواخ 

لّدبم اکیرمآ و  عفانم  فالخ  تهج  رد  ناریا  تمس  هب  هیروس  نیطسلف و  نانبل ، لثم  هقطنم  یاهروشک  ییارگ  مه اهنآ ، طسوت  نانبل  کاخ  کرت  نانبل و  رد  یلیئارسا 
ینعم هب  نیا  میدوب و  ناریا  کاخ  نورد  هب  هنایم  یایسآ  هقطنم  زا  دنلتراه  شدرگ  دهاش  یناهج ، هصرع  رد  تردق  کی  هب  یا  هقطنم تردق  کی  زا  ناریا  ندش 

.دوب ناریا  یمالسا  یروهمج  یریگ  تردق لاس ٢٠٠٠ و  زا  رذگ  اب  ردنیکم  تایرظن  یدمآراکان 

هب لاس ٢٠٠٣  رد  ناتسناغفا و  لاغشا  هب  لاس ٢٠٠١ ، رد  هک  تسا  ناریا  یبرغ  یقرش و  زرم  ود  رد  ییاکیرمآ  گنج  ود  عوقو  تساعدم ، نیا  رب  هک  یمکحم  دنس 
یاهزرم رد  هچ  و  هیکرت ، ریظن  برغ  زرم  رد  هچ  ناجیابرذآ ، ریظن  لامش  یاهزرم  رد  هچ  ناریا  هیاسمه  یاهروشک  رگید  زین  نآ  زا  شیپ  دیماجنا و  قارع  لاغشا 
، ییاوه فلتخم  یاه  هاگیاپ اهروشک  نیا  رد  اکیرمآ  دندوب و  هداد  ناشدوخ  کاخ  رد  اکیرمآ  یماظن  روضح  هب  لماک  رایتخا  رطق ، تاراما و  دننامه  بونج  یبآ 

هدوب اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یسایس  یماظن –  هرصاحم  رد  یا  هجرد روطب ٣۶٠  ناریا  یمالسا  یروهمج  یاهزرم  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دراد و  ینیمز  ییایرد و 
.دوب  تسا ، ناهج  یلصا  دنلتراه  الاح  هک  ناریا  کاخ  نتشادن  نآ ، لیلد  اهنت  دشن و  طلست  نیا  قیرط  زا  ایساروا  هقطنم  لرتنک  هب  قفوم  مه  زاب  اما  تسا 



یاه تسکش تسا ، کیدزن  ناریا  هب  هک  قارع  رد  دیدج  تموکح  لیکشت  اب  رورم  هب  هقطنم ، رد  یرترب  نینچ  نتشاد  دوجو  اب  اکیرمآ  هک  تسنیا  رگید  عطاق  دنس 
عوقو و  لاس ! هب ٣  هتفه  ود  زا  هیروس  یلخاد  گنج  ندش  یشیاسرف  ناریا و  نیبئان  لباقم  رد  هزور  هزور و ٨   ٢٢ هزور ، گنج ٣۴  هس  رد  لیئارسا  هناگ  هس

هب یتح  هکلب  دریگ ، تسد  هب  هقطنم  نیا  فرصت  اب  ار  ناهج  تسناوتن  اهنت  هن  دش و  فیعضت  هنایمرواخ  هنحص  رد  ًالماک  هقطنم ، رد  یمالسا  یرادیب  یاه  بالقنا
تسام و نهیم  کاخ  تسا ، ناهج  سپس  ایساروا و  رب  یرترب  دیلک  هک  ناهج  دنلتراه  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  نیا  تسا و  هنایمواخ  هقطنم  نداد  تسد  زا  لاح  رد  رورم 

.میتسه  ناهج  رد  هقطنم و  رد  ناریا  یمالسا  یروهمج  تردق  یورشیپ  دنور  همادا  دهاش  یدالیم ، لاس ٢٠١٣  رد  زورما 

یروهمج کاخ  نورد  هب  ردنیکم ، دنلتراه  هقطنم  زا  تسا  ناهج  حطس  رد  تردق  یرترب  دیلک  اه و  یکشخ بلق  هک  ناهج  دنلتراه  کیتیلپوئژ ، یزورما  لدم  رد  اذل 
.تسا هدش  لقتنم  ناریا  یمالسا 
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