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 :چکیده

جٌگ ٍ تْبجن بِ ػٌَاى رٍیکردّبی خصوبًِ ّوَارُ هبٌبیی برای دستیببی بِ ّذف در تفکر ٍ ػول بشر 

. شکل خبصی بِ خَد داشتِ استایي هفَْم ّوراُ بب تبریخ بشر در ّر دٍرُ ای .ٍجَد داشتِ ٍخَاّذ داشت

اٍلیي دٍرُ،تْبجن ٍ جٌگ هبتٌی بر تئَری ٍػول کالسیک .ایي پذیذُ شَم را هیتَاى درسِ دٍرُ هطرح ًوَد

ّب  کٌٌذُ جٌگ در ایي دٍرُ شئَپلیتیک، جغرافیب ٍ سرزهیي از اّذاف اصلی ٍ تؼییي.بِ استؼوبرکْي برهی گردد

ّب ٍ هستولکبت  رُ از قذرت بیشتری برخَردار بَد سرزهیيبِ شوبر هی رفتٌذ ٍکشَری کِ در ایي دٍ

را هی ...ّبی اٍل ٍ دٍم جْبًی ٍ لشکرکشی ّبی اسکٌذر هقذًٍی، ًبدرشبُ ٍ جٌگ. بیشتری در اختیبر داشت

در دٍرُ بؼذ کِ تصرف سرزهیي ّسیٌِ ّبی زیبدی دربرداشت دشوي بِ .تَاى ًوًَِ ّبی از ایي دٍرُ داًست

َد بِ اشغبل سیبسی کشَر هخبلف هی پرداخت ٍ حکَهت ّبی دست ًشبًذُ ٍفبقذ هٌظَر تأهیي ّذف خ

درسیستن اهٌیتی،اقتصبدی ٍفرٌّگی کشَرّذف هبّیت اهٌیتی سیبسی استقالل ایجبد هی ًوَد ٍحضَردشوي 

کشَرّبی ٍاقغ دربلَک غرة یب شرق درطَل جٌگ سرد،ّوچٌیي رشین شبٌّشبّی ایراى .بخَد هی گرفت

اهب در دٍرُ سَم کِ از پبیبى جٌگ سرد بِ شکل جذیذتر ٍ البتِ . ببشٌذ ایي ٍابستگی ّب هی ّبیی از ًوًَِ

ٍسیغ تب کٌَى اداهِ دارد، درپی تحَل در ٍیصگیْبی تْذیذات سخت دراًذیشِ طراحبى، جٌگ ًرم بِ ػٌَاى 

ّب درحَزُ ّبی رٍیکردجذیذ برپبیِ تْبجن بِ ببٍرّب، اًذیشِ ّب،افکبر،رفتبرّب ٍدرًْبیت تغییرسبختبر

ّبببرٍیکردّبی سخت افساری یب جٌگ ًظبهی هطرح  -سیبست، اقتصبد ٍفرٌّگ بِ جبی اشغبل سرزهیي

ًوًَِ ّبی از ... اًقالة ّبی رًگیي در کشَرّبیی ّوچَى گرجستبى، قرقیسستبى، اٍکرایي ٍ.ٍػولیبتی گردیذ

اسبض در ایي هقبلِ هفَْم ٍ هبّیت برایي . کبربرد رٍیکرد ًرم افساری غرة ػلیِ جَاهـغ ّذف هی ببشذ 

 . جٌگ ًرم بب ًگبّی ٍیصُ بِ کبربرد ایي فرآیٌذ ػلیِ جوَْری اسالهی ایراى هَرد بررسی قرار هی گیرد 
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