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 تِ اًجام سساًذى ايي اتفاق تشايهيل داسين اص وساًي وِ  .دسهياى گزاسين "خالك سياسُ اي"تاُ دس تاسُ ي خَاّين پياهي وَ هي

 .ٍالؼِ چيضي تي ًظيش ٍ خاسق الؼادُ تَد  ايياًشطي . للة ٍ رٌّطاى تا ها هتحذ ٍ هلحك ضذًذ تطىش وٌين  دس جْاًي ،

ّش  ًسثت تِها هي خَاّين وِ ضوا تذاًيذ وِ ايي پشٍسِ اص ّوِ جاًة ٍ . يه ًَس تشتش هؼٌَي دس جَ وشُ ي صهيي سّا گطتِ است 

دس جْت تاثيش گزاسي هثثت تش سٍي تمذيش اًساًي ٍ وشُ ي ٍالؼِ ّن اوٌَى  ىايتاثيشات . گًَِ اّاًتي هحافظت ضذُ هي تاضذ 

 .دس ٍادي ّاي ظشيف تش ٍجَدي دس حال حشوت هي تاضٌذ صهيي 

 .اص ػويك تشيي فضاي للة ّايواى اص ضوا هتطىشين ها 

ايي ليالت ّا دس سالْاي جاسي دس خذهت ايي سا تذاًيذ وِ تا ّوىاسيتاى ضوا خَد سا هستحك هضاياي تلٌذ تاالي هؼٌَي وشدُ ايذ ، ٍ 

ضؼف سا اص طشيك للثتاى ايجاد ًواييذ ، تِ  احساس، ٍ چطَس  خلك وٌيذحال وِ هي داًيذ چگًَِ ّالَى تؼادل سا . ضوا خَاٌّذ تَد 

سٍي خَد داسيذ ،  لَجدِّ اي وِ دس  دس ، صيشا وِ ٍ تىشاس وٌيذ ضوا تَصيِ هي وٌين وِ اغلة ايي واس سا تا حذ تَاًتاى اًجام دّيذ

 .ّا ػثَس اص آضفتگي تشايايٌْا تْتشيي ّوياساى ضوا هي تاضٌذ 

ايي تشاي آًْا يه  .تِ ضوا هلحك گطتٌذ  "خالك سياسُ اي"اص ٍادي ّاي ديگش آگاّي دس هذيتيطي  ًيض تسياسي هَجَدات ديگش

افتخاس تَد وِ تشاي ياسي تِ ضوا دس وشُ ي صهيي حضَس ياتٌذ ، ٍ آًْا ًيض ػويك تشيي حس لذسداًي ٍ سپاس سا تشاي وَضص ٍ 

 .تاسيخ وشُ ي صهيي سلن خَسدُ است  دسيه صفحِ . سؼي ضوا تِ ضوا تمذين هي داسًذ 

واس خَد اداهِ خَاٌّذ داد ، ليىي ايي سٍضي است وِ ّن اوٌَى تالش اگشچِ لذستْايي وِ سؼي دس هحذٍد وشدى آگاّي داسًذ تِ 

 .ًَس صهاًِ ي جذيذي ٍاضحا طلَع وشدُ است . آًْا ديگش تي فايذُ است 

 اطالعات بروز در باره ي خالق سياره اي رابطه باتام كنيون در  نظريات 

ّاتَسّا ، دس تاسُ ي تميِ ي گفتگَي ها تا آًْا تيطتش  "سسوي"پيام فىش وشدم هوىي است تشايتاى جالة تاضذ وِ دس اداهِ ي ايي 

 . تذاًيذ 

وِ تِ ها ٍ ّاتَسّا هلحك گطتٌذ ، لادس تَدًذ وِ اًشطي تىاهلي ٍ ًَس هؼٌَي ٌّگفت ٍ هَجَدات ديگش اص ٍادي ّاي ديگش  اساسا آى

ايي . ًْا ٍ هَجَدات ديگش اص ٍادي ّاي هؼٌَي تيي اًسا آفشيٌصػظيوي سا ايجاد ًوايٌذ ، صشفا تِ دليل ّوىاسي ٍ ّوياسي دس 

 .اتفاق ػولىشد ٍ تاثيش گزاسي خاسق الؼادُ ٍسيغ ٍ پيچيذُ اي سا تِ ّوشاُ داسد 
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دس تسياسي اليِ ّا ٍ ٍادي ّاي ٍجَدي ٍ هؼٌَي يه هَفميت تضسي  "خالك سياسُ ايهذيتيطي "ًذ وِ ُ اّاتشّا خاطشًطاى وشد

آًْا ّوچٌيي گفتٌذ وِ صهاى خَاّذ تشد تا تاثيشات ٍ دگشگًَي ّاي هستميوا ًطات گشفتِ اص آًْا تتَاًٌذ خَد سا دس .  ُ استتَد

 .ًواياى ساصًذ تشهال ٍ جْاى ها 

 . گطتِ استًَس هؼٌَي تش ظلوت پيشٍص  ، لذستليىي دس اساس

لذستْايي وِ اسشاس دس .  داضتخَاّين جاسي دس جلَ سٍي  آًْا ًيض تاويذ وشدًذ وِ هَلؼيت ّاي هطگل تيطتشي دس سال ّاي

دس چشخاًذى  ًگاُ داسًذ ٍ سؼيتا وٌتشل ٍ اختياس سا دس دست  خَاٌّذ صدّش واسي دست تِ هحذٍد ًگاُ داضتي سٍح اًساًي سا داسًذ 

 .، ليىي تالش آًْا اساسا تيَْدُ خَاّذ تَد  وٌٌذ هَلؼيت تِ سَد خَد

. سدًذ وِ تشاي ها سَدهٌذ خَاّذ تَد وِ تِ استفادُ اص ّالَى تؼادل ٍ ايجاد ضؼف اص طشيك للة اداهِ دّين ّاتَسّا دٍتاسُ تاييذ ن

وِ تا تىاى ّاي فشاٍاًي  "دًياي جذيذ تَدى"تِ  "دًياي لذين " اص اًتماليّا تِ ها ووه خَاٌّذ وشد وِ دس هشاحل  هْاستايي 

 .تش ػول وٌين  هَاثش ٍ تتَاًين تاضينهماٍم تش ، ّوشاُ خَاّذ تَد 

س اص جٌگل تِ تيشٍى ًياهذُ ها ٌَّتِ ّش گًَِ اي وِ ايي هَضَع ّش وذام اص ها سا تِ طَس فشدي دس تش هي گيشد ، ، تِ ػثاستي ديگش

 –تا توثيل جٌگل  ساتطِدس  –تٌْا چيضي وِ هي خَاّن دس ايٌجا اضافِ وٌن  .تي ضه طلَع وشدُ است  جذيذ دٍساىليىي ًَس . اين

 تتَاًذ تا ًَس تشدخَاّذ  صهاىدس اػواق جٌگل تسش هي تشيذ ، ٌَّص ضوا طلَع خَد سا ًواياى وشدُ است ٍ ايي است وِ آى ٌّگام وِ 

 .سسذ بتِ ضوا  تااص اًثَُ جٌگل ػثَس وٌذ 

تِ ّش گًَِ اّاًتي اص ّوِ جاًة ٍ ًسثت  " "خالك سياسُ ايهذيتيطي "وِ تاثيشات هثثت  هي تاضٌذّاتَسّا ّوچٌيي تسياس سٍضي 

 تذاًيذ وِ پطتيثاًي ّا ٍ گام ّاي خاسق الؼادُ ٍ غيش هؼوَلي دس ٍادي ّاي هختلف ٍجَدي تشاي تاهيي.  "هحافظت ضذُ هي تاضذ

 . ايي هَضَع تشداضتِ ضذُ است ٍ اجشاي

ّاتَسّا . ًيت ًيه ٍ هثثت ، اػوال هثثت گاّي تِ ًتايجي هٌفي ختن هي ضًَذ ، حتي تا داضتي  dualisticدس دًياّاي دٍگاًِ 

صذق ًوي وٌذ ٍ ايٌىِ تاثيشات آى اص ّش  "خالك سياسُ اي" حلمِ ي هي خَاستٌذ وِ هي تِ سٍضٌي دسياتن وِ ايي اتفاق دس هَسد

 .گًَِ دخالتي هحفَظ هي تاضٌذ 

 . ى سا صًذگاًي هي ًاهين وِ آ "ساص همذس"ايي تِ تطىش وٌن ، دس خذهت خذهت گزاساى ّوياسم دس خاتوِ هيل داسم وِ اص ضوا 

تايذ تگَين وِ ايي يه افتخاس ٍ اهتياصي تضسي تشاي هي تَدُ است وِ تا ضوا دس ػول خلمت هياى دًياّا ٍ ٍادي ّاي هختلف 

 .هطاّذُ ي پاسخ جْاًي تِ ايي فشاخَاى ، ٍالؼِ اي تسياس دلٌطيي ٍ اسضا وٌٌذُ تَدُ است . هطاسوت ٍ ّوىاسي داضتِ تاضن 

تالضتاى  تشاي حضَس ًٍىٌٌذ ، ليىي هي اص ّوِ ي ضوا ػضيضاى  گزس يىذيگشاص وي است وِ دس ايي صًذگاًي هسيشّايواى اگشچِ هن

 .تطىش هي وٌن ٍ تش ّوِ ي ضوا دسٍد هي فشستن 

 .تاضذ وِ ّوِ ي هَجَدات آصاد تاضٌذ . تاضذ وِ ّوِ ي هَجَدات خَضٌَد تاضٌذ 


