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نگرد به  گروز زثگار جگد  را      ه حموالت ناشی از نگرش جامعه  ه امور نظامی می
حأثلر قگرار داد  اسگت     شدت حمت ویه  زمریکا را  ه موج  شد  و رف ار بشورها  ه
ممور شدن جامعه، نقش روزافگزون   رسانی، شبکه حموالت جیعل ی، رس رش اطمع
ات نظامی و حغللر در دیدرا  مردم  خشی از ایج مردم در حصیلیات و ح ی حصیلی

؛ مثم  استشدن  انقمب جدید است، درحقلقت ایج حموالت ناشی از پدید  جرانی
ها  رذش ه هر خانواد  چند فرزند داشت و بش ه شدن  گلش از   به در دهه درحالی

 پگذیر  گود، در   جن ، اررچه امر  حأسوبار ولی از لماظ روانگی امکگان   یک نور در
 ،ها فقط یک فرزند دارند و  احوجه  ه حموالت اج یگاعی  دوران اخلر اغی  خانواد 

ناپذیر اسگت و  نگا رایج ملگزان     دیگر بش ه شدن زن یک نور  سلار سنگلج و حمیل
اسگت و بشگورهایی    ها  سلار ممگدود شگد    حمیل جامعه درمقا ل حیوات در جن 

 (185 :1397ن جز ، )املنلااند پذیر شد  مانند زمریکا  سلار زسل 
حریج عوامل در پش لبانی و پلروز  در  الواقع در درجه نخست، یکی از مرم فی

شگود یکگی از    طورمثال عیوما  رو گه مگی      هاستیک جن ، حیایت افکار عیومی 
زمگادری و حیایگت    عگدم  ،شگود  دالییی بگه مگانع از حییگه زمریکگا  گه ایگران مگی       

، طبلع گا  ایگج   اسگت بانی از جن   ا ایگران  افکارعیومی زمریکا  را  حیایت و پش ل
هگا    رلران در امور اس راحهیک و نظامی  ا دشگوار   شود حا حصیلم مسئیه  اعث می

نگد   نکن زسانی مبادرت  ه جن   ا یک بشور خگا    سلار زیاد  مواجه  اشند و  ه
، پس از عییلات موشگکی شرلدسگیلیانی  اسممی  ن انقمباسسا  پاسدار طورمثال،  ه
بنگلم  گرا      گه مگردم زمریکگا حوصگله مگی     »بنگد:   ر  ند چرارم  لانله خود  لان مید 

ها   لش ر، سر ازان زمریکایی را از منطقه فراخواند  و اجگاز    ر  از خسارتلپلشگ
جگان   ،م مگد   افزایی روزافزون رئیم رگدمردمی حگابم  گر ایگاالت     ندهند  ا نورت

نگوع   ،ایج پلگام  گا هوشگیند   سگلار    ، «نظاملان زن بشور  لش از ایج  ه خطر اف د
حگأثلر قگرار    جن   ا ایگران حمگت   را در ار زمریکا  م مد  نگرش و نگا  مردم ایاالت

زملنگی و   نکردن از نلرو  است حا اس واد  دیگر ایج مسئیه  اعث شد  دهد  ازسو  می
مثگال   عنگوان  عنوان یک اصل مرم  را  بشورها مبدل شود   ه حدری   ه پلاد   ه نلرو 
حیایت هوایی و حیگمت هگوایی    ،حریج عناصر راهبرد او اما درقبال داعش از مرم


