سالم
بِ التضای ػاللِ هاًسگاض بِ تاضید ،یا بِ ػباضت زلیك تط ،زلوطغَلی با ػٌاصط ٍالغ گطائی ،صسالت ٍ زلت زض ضٍایت تاضیری  --وِ اساسا زض
وَتاُ هست هغطح است ٍ زض بلٌس هست ٍالؼیت اًىاض ًاپصیط ضٍیسازّا ٍ تحَالت گصضتِ هْط ًاظزٍزًی ذَز ضا بط صفحِ تاضید ٍ شّي خوؼی
هطزهاى حه هی وٌٌس ّ -ط اظ چٌس گاّی ًَضتي ٍ پطاوٌسى پیاهی ّط چٌس اخوالی ضا زض ایي حَظُ ًاگعیط هی یابن.
پطزاذتي بِ حىایت ّوچٌاى " ضیطیي" ٍ پایاى ًاپصیط لضیِ ایطاى  -وٌتطا (یا ّواى لضیِ هه فاضلیي وصائی) ّن اظ ّویي همَلِ است.
اّویت ایي زاستاى تا بساًدا است وِ زض ذالل یىسال ٍ اًسی گصضتِ وِ هَضَع هصاوطُ هستمین با آهطیىا (ّطچٌس صطفا زض چاضچَب
هَضَع ّستِ ای) ٍ اهىاى {صطفا اهىاى ًظطی} حل ٍ فصل هطىالت ػسیسُ بیي زٍوطَض ٍ بطلطاضی ضٍابظ هغطح ٍ حسالل زض سغح
ضساًِ ّا بحث ضسُ ،زضبسیاضی اظ ًَضتِ ّا زض زاذل ٍ ذاضج وطَض هَضَع "ایطاى -وٌتطا/هه فاضلیي" خعٍ ػٌاصط بحث سابمِ اضتباعات ٍ
بسُ ٍ بستاًْا بَزُ ٍ اظ ّطزٍ سَ تحلیل یا گواًِ ظًی ضسُ وِ اگط آى هاخطا لَ ًوی ضفت ّوىاضی ًظاهی بیي زٍوطَضزض آى همغغ
هیتَاًست بِ حل ٍ فصل اذتالفات فیوابیي هٌدط ضَز  --وِ اگط چٌیي ضسُ بَز ،فطخام خٌگ تحو یلی زیگط هیطس ٍ بِ تبغ آى بسیاضی
لضایای زیگط پیص ًوی آهس ٍ ًیع زیَاض اذتالف ٍ سَء ظي هتمابل چٌیي بلٌس ٍ غیط لابل گصض ًوی ضس .ایٌىِ هی ضس ٍ یا ًوی ضس  -یا
چِ هی ضس  --زض تحلیل ًْائی بِ حَظُ حسس ٍ گواى با ًگاُ بِ گصضتِ (  )retrospective conjectureهطبَط هی ضَ ز ٍ ضبغی بِ
ٍالؼیت تاضیری ٍ ون ٍویف هاخطا آًگًَِ وِ بَزُ است ًساضز .تاضید یىباض اتفاق هی افتس ٍ خاهؼِ ٍ حىَهت (زض ایي یا آى خاهؼِّ ،ط
خاهؼِ ای) ًاگعیط است با آثاض ٍ ًتایح آًچِ وِ زض ٍالؼیت ضخ زازُ ٍ هی زّس زست ٍ پٌدِ ًطم وٌس ،عَػا یا وطّا .فطخام زیگطگًَِ
ً َضتي اضازی ٍ زستَضی تاضید ضا ّن زض هَضز ضفتاض هرتاض حىَهت استالیي ضٌیسُ ٍ یا ذَاًسُ این ٍ ًیع زض لضیِ بطذَضز اػلیحضطت ٍ
زستگاُ سلغٌت پْلَی بِ وَزتای  82هطزاز سال  -- 28تا ظهاى اًمالب بْوي  -- 75ضا ذَب بِ یاز هی آٍضین.

چٌس هاُ پیص وتاب "هثلث ایطاًیً :مص اسطائیل زض هاخطای ایطاى -وٌتطا" ًَضتِ "ضوَئیل سگَ" *

ضا هؼطفی وطزم ،وِ ضٍایت اسطائیلی

اظ زاستاى ضا اضائِ هی زّس ٍ اساهی حصف ضسُ زض " گعاضش تاٍض" ( ) Tower Reportضا ًیع آٍضزُ استّ .واًدا آٍضزُ بَزم وِ ایي وتاب
ػوَها زض ایطاى ًاضٌاذتِ است ٍ بِ فاضسی بطگطزاًسُ ًطسُ است.
زٍ ضٍظ پیص بِ لغف یىی اظ زٍستاى وتاب زیگطی تحت ػٌَاى " اضتباط ایطاى وٌتطا :تین ّای سطّی ٍ ػولیات هرفی زض زٍضُ ضیگاى"

**

بسستن ضسیس .زض ضٍی خلس وتاب ٍ بط فطاظ ػٌَاى آى آهسُ است " :آًچِ وِ گعاضش تاٍض گعاضش ًساز" .وتاب زض ٍالغ ًمس سیاست

ّای هرفیاًِ ز ٍلت ایاالت هتحسُ ،بطذالف لَاًیي اساسی وطَض ٍ ضٍیِ ّای خاافتازُ " وٌتطل ٍ تَاظى" ( ،)balance check andعی
چٌسیي زِّ زض ظهیٌِ ّای هرتلف ٍ زض اضتباط با وطَضّای هرتلف است .فصَل  2- 6وتاب بِ هاخطای ایطاى وٌتطا ٍ ًمص اسطائیل
پطزاذتِ است .پیطگفتاض وتاب ضا "ضیچاضز فاله" ( -- )Richard Falkاستاز بطخستِ حمَق بیي الولل ٍ فؼال سیاسی ضٌاذتِ ضسُ
آهطیىائی ًَ --ضتِ است وِ زض بیي ایطاًیاى ًسل اًمالب ًاآضٌا ًیست.
هتي  PDFضا بِ پیَست هی فطستن .باضس وِ هغالؼِ آى ّن بِ ضٌاذت بْتط ضفتاض ّای ٍالؼی ساذتاض لسضت بالفؼل زض ٍاضٌگتي ووه
وٌسّ ،ن بِ زضن بْتطی اظ خعئیات هاخطای ایطاى -وٌتطا ٍ چطائی ّا .بْط ضٍی ،خسا اظ ایٌىِ هصاوطات ّستِ ای خاضی وِ اهیس خسّی زاضم -
ٍ زاضین  -با هَفمیت بِ ًتیدِ لابل لبَل هتمابل بطسس ،چِ تاثیطی بط ضٍابظ ایطاى ٍ آهطیىا ٍ واّص تٌص ٍ اذتالفات هَخَز ذَاّس ًْاز،
تطزیس ی ًیست وِ ّوِ ها ًیاظ زاضین تا تصَیط زضست ٍ ٍالؼی اظ یه هاخطا ٍ همغغ ٍ هطحلِ هْن ٍ تاثیطگصاض زض تاضید ضٍابظ ذاضخی
هؼاصطهاى زاضتِ باضین .ایي گفتِ فرطالسیي ػظیوی ،استاز ایطاًی تاضید زاًطگاُ " وٌتیىت" ( )Connecticutضا زلیك ٍ زضست هیساًن:
" اًسیطیسى بط پایِ زاًستِ ّای ًازضست یا هرسٍش زضباضُ گصضتِ ضاّیابی بطای آیٌسُ ضا زضَاض هی وٌس .اًسیطیسى هسضى چیعی خع
تاضیریاًسیطی ًیست ٍ تاضیری اًسیطی زض گطٍ آگاّی زضست است اظ آًچِ ضخ زازُ است".
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