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 ا�د�&#ده ر�د $�&���د �رد �' رو��'  �ر�( �' ��)' �' او�را�ن &ود، و �$س آ�ر�#� از آن ا� ��ده ��د ٢٠١٩در ��ل 
�' در �� ��و��#� در ���9�ر��� 8رار دارد، �( ��ز��ن  �)�)7ر  Rand Corporationد�&#ده، ر�د دو� �ن �,م: &ر�ت، �� ا�

 &#�ل &د، �رای، ��ز��ن ��� و  ��١٩۴٨د. ا�ن ��ز��ن �' در ��ل  ا�ت �' �' >��رم �ود�' ;ودرا از $� �:ون در���ت ��
از ��8ل ��ن ��ن   ھ�ی ���� ��د. در :ذ& ' &;�Dت �ده ��و  �)�ل �رده، و :زارش آ�  $� �:ون ���Bل �; )ف ���ن را �رر��

از ��� ر�ن ر���Qدا��ن 8رن ��� م، �ر���س �و�و���� �' $س از �Pوط &وروی اد�John von Neumann �#�   �Nو���ن 
$� �:ون در��ره ا���د ��ر���'  ١٩٧١و�ود �دارد، د��ل ا9ز�رگ �' در ��ل   �رد �' " �ر�S �' $���ن ر��ده" >ون د�7ر ر��8 �

  �د.  �ر�;>�' و N)ت ��� و� ��م را �� &ر �رد، و ����ری د�7ر در آ��� ��ر �رده ا
ر�د :زار&� در��ره رو��' �رای دو9ت آ�ر�#� آ��ده ��ود �' ��ل آ&#�ر &ده ا�ت �' در �P�Pت ا��س ����ت  ٢٠١٩در ��ل 

ا�ن ����&د. ا�ن :زارش �' �Nوان آن "�ش دادن و ��� �Wدل ��و�� دو9ت آ�8ی ���دن در��ره رو��'، �;Dوص ��� آن در او�ر
و د�7ران �و& ' &ده ا�ت. دا���ز در ز��ن دو9ت �رج �وش  ��James Dobbinsودن رو��'" ����&د،  و�ط ���ز دا���ز 

  ت و�دت �)��' �رای  &#�ل دو9 ٢٠٠١$�ر در وزارت ;�ر�' آ�ر�#� ��ر ��#رد، و در �ذا�رات در &�ر �ن آ��9ن در د����ر 
ھ� در ���ی آ�ر�#� آ�8ی ���د �واز ظر�ف را �;�طر ��( ا�ران در آن  ا�[��� �ن �ر:زار &ده �ود، ر�Bس  �م آ�ر�#� �ود [و �Wد

ا���د &را�ط� ا�ت �' رو��' ���ور ��&د از  ���� ا�#���ت ;ود   �' ���overextension ��W�را�س � ود]. �ش دادن �� 
  آن ����a را دا& ' ��&د.  ' �' ا�دازه ����ا� ��ده ��د �دون ا��#

��W� ،ف ��ودن   ا�ن :زارش ��7و�د �' ھدف آ�ر�#� در��ره رو��' ���د ھ��ن ��&د �' در��ره &وروی �ود�WQ ز�ر �&�دن و '�
��د.  م ��ھ�ی ا�D 8دی، ا�دBو9وژ�(، اط,�Nت، ژBو $و�9 �(، و �ظ���  ��P آن. ا�ن :زارش ا8دا��ت N)�' رو��' را �' �;ش

   �د. ھ�ی آن �&;ص &ده، و ا� ��ل �و��Pت آ��� ��ز  �)�ل &ده ا &ده، ر��(  ا8دا��ت در ھر :روه �رر��
;ود و �دا;)' eرب، و ھ���طور $ ����ل در��ره ��)'   ھ�ی ��Nق" در��ره ا���ت �)�  ��د �' رو��' "�7را�� :زارش اN راف ��

ھ� ��,ت >�د��ره ;�ر���ن   >��ت. ا�9 ' رو&ن ا�ت �' ر�&' آن �7را��  ' ا�ن �7را���ظ��� دارد، �دون ا��#' ذ�ر ��د �' ر�&
از د�ت داد، >7و�'   ��)�ون &�رو�د ;ودرا در ��� دوم ����� �٢٧) �   �' رو��' در طول >�د Dد ��ل :ذ& ' ا�ت. و8 �

  �دا& ' ��&د؟  �� وا�د �7را��
 �ر�S �& رک دار�د، و ��#� � ;رو&>ف او�را��� �ود. او�را�ن ھ�>��ن ���ر اھ��ت او�را�ن �رای رو��' رو&ن ا�ت. آ��� 

�(Dد �' آ�ر�#�  ھ� ھ�#�ری �رد�د. :زارش ر�د $�&���د �� ھ� �� ��زی از او�را���  ��)' آ��9ن ��زی �' &وروی �ود، و �ر;�  ا��
  و � �دان رو��' را �;�طر او�را�ن  �ر�( ���د. >7و�'؟

  او�را�ن ��ر�د.  ھ�ی �� و را  � �زد�#� اول، ��ب ا�#ن
  رو��' ا���ر ���د.  و در آ��� در �زد�#�  ای  �� �#� [�� 8درت ��� � $���ن] را در ارو$�ی &ر�8 ھ�ی ھ� ' دوم، �,ح

  �وم، �&�ر در���� N)�' رو��' را �� �ر� �دن ��و:�ن آ�ر�#� و �� و �' در��ی ���ه ا�زا�ش دھ�د.
   ھ�ی رو��' ا�را ���د. �رز  م،  �ر���ت �ظ��� �� و را در �زد�#�>��ر

   ای �� �رد � و�ط �� رو��' ;�رج &و�د. ھ�ی ھ� ' $��م، از  وا�ق �,ح
در طول �' ��ل :ذ& '  ���� ا�ن $�&���دات �' ا�را درا�د�د. :زارش ر�د در��ره QNو�ت او�را�ن در �� و ��7و�د، "ا:ر>' 

��د، �&�ر وا&�7 ن �رای  �� و �' رای ��hت ھ�' ا�QNی آن ��ز دارد، �' ا�ن QNو�ت را ���� �ل ��QNو�ت او�را�ن در 
��د، و ھم رو��' را �رای �)و:�ری از آن  QNو�ت او�را�ن ھم او�را��� ھ�را را ��Dم  ر �' ��Pو�ت در �را�ر رو��' ��

   �ر�( ;واھد �رد."
��د. ��Wوان ��hل ��7و�د �' ھر:و�'  )��ت رو��' و �Dرف ����a ;ود در  ��  رر��ر�د "�ود" آ�ر�#� از ا�ن ا8دا��ت را ��ز �

او�را�ن "�ود" آ�ر�#� ا�ت. ر�د ھ�>��ن ��7و�د �' ا:ر ��)' رو��' �' او�را�ن ا ��ق ا� د [�' ا� �د]، ��#ن ا�ت در دا;ل ;ود 
  رو��'، �hل &وروی و ا�[��� �ن، �� �;�9�ت رو�رو &ود [�' &ده ا�ت].

ا��hل �ن از آ�eز :� �د �' ��)' و  ��وز رو��' �' او�را�ن �( ا& ��ه �زرگ ا� را ژ�( رو��' �ود، د�P�8 �' د�9ل >��ن   و8 �
   Nوا��8 ا�ت. آ�ر�#� و eرب �رای رو��'  )' :ذا& �د، و $و �ن و رو��' در درون آن ا� �د�د.

�( رو��' ��رو��د �' ھ�راه >�ن از �( 8ط��   ��وده، و�9  ���ل :ذ& ' � �د ;و� ٢٠٠رو��' ھ�>�7ه �رای ا�ران در طول 
�� ��� در او�را�ن   ��د �' ا�ن �' �ود ھ�' ���ن، از ��)' ا�ران ا�ت. و�9 &دن 8درت در ���ن �' �ود آ�ر�#� �)و:�ری ��

  رو��' ����9 در ز�ر �&�ر Nظ�م ;واھد �ود.
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html?fbclid=IwAR2cvRmOLVIFMz07RC
arULDvQN_YLiSKFJCXzpHR_3XO4jUvhea26g5iR_c 
 


