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مقدمه
ػػز حبضز ضبّذ آغبس دٍرُ جذیذی اس تؼبهالت بیيالوللی است وِ حیبت ٍ تذاٍم آى هبتٌی بز هجوَػِ ظزفیتّب ٍ
تَاًوٌذیّبی ول جَاهغ بطزی است .دٍرُای وِ در آى ادبیبت اجتوبػی -سیبسی ،لَاًیي ٍ حمَق جذیذ اًسبًی ابشار هٌبسببت
هب بیي وطَرّب است .اگز در دٍرُّبی گذضتِ حىَهتّب بب ّذف تمَیت تَاًطبى ،در ٍضؼیتّبی هببرسُ ٍ یب دٍستی در تمببل
ٍ یب هػبلحِ لزار هیگزفتٌذ ٍ بِ ایي ٍاسغِ ٍاصُ ّبی تسلظ ،لذرت ًظبهی ،سالحّبی پیطزفتِ ٍ در ًْبیت همَلِ حیبت را در
همببل هزي بِ هؼٌی هیرسبًذًذ ،در دٍرُ حبضز خزد ،آگبّی ،ارتمب تَاى ٍ ظزفیتّبی اًسبًی آى ّن اس عزیك سبسهبىّب ٍ
سبختبرّبی هزدهی ٍ خػَغی التػبدی ،سیبسی ٍ ػلوی ،فبرؽ اس ٍابستگیّبی هىبًی آىّب در بیي ًمبط جغزافیبیی ٍ
وطَری ،بِ حزوت درآٍرًذُ تؼبهالت بیي الوللی است .سبختبری وِ هبتٌی بز اغل تَسؼِ ٍ تىبهل است ٍ بِ ًبچبر هیببیستی
ّز رٍس داهٌِ اػتببری ٍ ارسضی گستزدُتزی را پیذا ًوبیذ .پذیذُای وِ بِ غیز اس تجویغ داًستِّب ،تجزبیبت ٍ اهىبًبت جْبًی
ًویتَاًذ بِ ٍلَع بپیًَذد.
اسآىجبییوِ ظزفیتّبی ببالی ارتببعبت ایٌتزًتی ٍ یب ببلؼىس خَاستگبُّبی ارتمب یبفتِ اًسبى هؼبغز ببػث بزٍس ایي
هْن بیسببمِ در هٌبسببت اجتوبػی گزدیذُ است ،چٌیي ابشارّبیی هٌبسب بَدُ ٍ ّیچ یه بِ تٌْبیی اس دیگزی دارای هفَْم ٍ
پبسخ ًویببضذ ٍ چزخِ پیَستِ ببػث تأثیز یىی بز دیگزی ،تَسؼِ ٍ ارتمب هتَالی ّز دٍ آًْب گزدیذُاست.
در وٌبر دستزسی بِ اهىبًبت ػظین اعالػبت ،ارتببعبت فیشیىی هببیي سبختبرّب ًیش بِ گًَِای هٌبسب ٍ در تَاسی ،ارتمب ٍ
تَسؼِ یبفتِاست .پبیبًِّبی تزاًشیتی اػن اس دریبیی ،سهیٌی ٍ یب َّایی بِ ػٌَاى هفػلّبی ارتببعبت فزاهٌغمِای هْنتزیي
ابشارّبی اتػبلدٌّذُ ًمبط هختلف جغزافیبیی گزدیذُاًذ وِ در ایي بیي ،پبیبًِّبی َّایی بِ ٍاسغِ اتػبل بب سزیغتزیي
ابشارّبی ارتببط فیشیىی یؼٌی َّاپیوبّب ،اس ارسش خبغی بزخَردار هیببضٌذ.
پبیبًِّبی َّایی در دٍرُ هؼبغز ًِ تٌْب بِ ػٌَاى فضبّبی وبربزدی تزاًشیتی بلىِ بِ ػٌَاى هؼزفّبی ضبخػِّبی
َّیتی جَاهغ بطزی هیببضٌذ .هىبىّبیی وِ َّیت ٍ ارسشّبی هلی ٍ لَهی را ًِ تٌْب اس دیذگبُّبی التػبدی ٍ ػلوی بلىِ اس
جْت بیبى ًَع جْبىبیٌی ٍ اػتمبدات هزدهی آى هٌبعك بِ ػٌَاى هْنتزیي راّىبرّبی ابزاس ضخػیت اجتوبػی هزدم هبذل
سبختِاست .هىبىّبیی وِ بب استفبد ُ اس ابشارّبی هؼوبراًِ ٍ هٌْذسی ،هخبعبیي خَد را در فضبی ارسضی هزدم آى دیبر لزار
هیدٌّذ.
وطَر ایزاى در هیبى دیگز وطَرّبی در حبل تَسؼِ ،بب اتىب بِ ظزفیتّبی ػظین تبریخی ،ػلوی ،التػبدی ،فزٌّگی ٍ
عبیؼی ّز رٍس بیص اس لبل ًیبسهٌذ بْزُگیزی اس ابشارّبی وبرای ارتببعی هیببضذ .پبیبًِّبی تزاًشیتی هَجَد وًٌَی،
پبسخگَی بزًبهِ تَسؼِ وطَری در دٍراى هؼبغز ًویببضذ .در ایي راستب ایي پبیبًِّب ًیبسهٌذ ببسًگزی ،ببسسبسی ٍ در بسیبری
هَارد ًَسبسی هیببضٌذ ٍ در ایي بیي پبیبًِّبی َّایی اٍلَیت اجزایی ٍ اّویت ٍیضُ حوبیتی را دارًذ.
هجوَػِ حبضز وِ بِ ّوت هٌْذسیي هسئَل ٍ هَظف اس ًسل جَاًبى پُز تَاى ایي هولىت در بزٍس تغییزات فَق ٍ بِ
رٍس رسبًذى ایي اٍلَیتّبی تَسؼِ ٍ ّنتزاسی بب تحَالت جبری جْبًی تزجوِ گزدیذُاست ،هیتَاًذ راٌّوبی هٌبسبی جْت
ارتمب سغح ویفی ػلوی داًصآهَختگبى در ایي حزفِ ارائِ ًوبیذ .هجوَػِای وِ ًِ فمظ هَرد ًیبس ٍ تَجِ هتخػػیي حزفِ
هؼوبری ٍ هٌْذسی ٍابستِ هیببضذ ،بلىِ بِ ػٌَاى راّىبرّبی بزخَرد هٌبسب بب پذیذُ حول ٍ ًمل َّایی اس دیذگبُ بْزٍُری
اًسبًی ٍ التػبدی هَرد تَجِ سبیز دستاًذروبراى ایي ػٌَاى ٍ ًیش تػوینگیزًذگبى هذیزیتی ًیش ببضذ.
هجوَػِ حبضز وبهلتزیي ًوًَِ بِ تزجوِ ٍ چبپ رسیذُ ایزاًی است وِ بب استٌبد بِ هذارن هؼتبز ،ضبهل ًوًَِّبی
خبظ ٍ ارسضوٌذ جْبًی هیببضذ ٍ هغبلؼِ آى تَسظ هٌْذسبى هؼوبر ٍ هتخػعّبی ٍابستِ تَغیِ هیگزدد.
هْزداد جبٍیذی ًضاد
دوتزای هٌْذسی هؼوبری
ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ
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