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 هدیكچ
 .دنراد رگیدکی اب هعسوت لاح رد ياهروشک رتشیب يداصتقا طابترا رد یعس هک دنناد یم روهظون اهروشک يداصتقا هورگ ار سکیرب

 شیپ ار سالپ سکیرب هیلوا حرط ،نیچ نیب نیا رد .دراد ار سکیرب رد تیوضع یگدامآ هک درک مالعا ناریا 5122 لاس رخاوا رد
 رد هعسوت لاح رد ياهروشک زا یخرب زا لابقتسا ،حرط نیا يانب .دوب سیسات هزات هورگ نیا هب ندیشخب تردق نآ تسایس و دیشک
 سکیرب ي هیلوا حرط رد هچرگا .درک مالعا سکیرب رد تیوضع تهج ار دوخ یگدامآ زین ناریا یمالسا يروهمج .دوب سکیرب
 لیالد هب تیوضع نیا اما دش هتفرگ رظن رد نیچ هلمج زا سکیرب ياضعا فرط زا تیوضع يارب زین ناریا یمالسا يروهمج ،سالپ
 فده دراد شیپ رد الامتحا تیوضع نیا هک یبیاعم و عفانم و سکیرب رد ناریا تیقفوم مدع لیالد يواکاو .داتفین قافتا فلتخم
 هچ ؛سکیرب رد یمالسا يروهمج تیوضع هک داد میهاوخ خساپ لاوس نیا هب هلاقم نیا رد ساسا نیارب .تسا هلاقم نیا یلصا
 ات دراد دصق زین هدنیآ رد ،سکیرب هک دسر یم رظن هب ؟دنک یم داجیا ناریا یمالسا يروهمج يارب ار ییاه تصرف و اه تیدودحم
 هورگ نیا ات دراد زاین سکیرب اب لماعت و يراکمه يارب ناریا یمالسا يروهمج و دنک هفاضا دوخ هورگ هب ار يدیدج ياضعا
 .دروآ تسد هب يراکمه نیا هیور رد ار يرتشیب یلم عفانم دناوتب نیب نیا رد ات دنک لیلحت شیپ زا شیب ار يداصتقا

 
 .یمالسا یروهمج ،یلم عفانم ،یراكمه ،هعسوت ،سكیرب :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هب هژیو هجوت هب راداو ار ناریا هژیو هب هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب ،داصتقا هدیدپ ندش یناهج شرتسگ
 بیغرت ار ناریا ییاهروشک نینچ اب یراکمه .دومن هقالع بلج روظنم هب اهروشک یراکمه و یا هقطنم طباور
 داصتقا جنپ زا ینمجنا ففخم ،9سکیرب .دنک مهارف ار دوخ اب یداصتقا ییارگمه و یحیجرت تراجت هنیمز ات دنک یم
 لاح رد ورشیپ یاهروشک زا یگمه هک یبونج یاقیرفآ و نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب :تسا گرزب روهظ لاح رد یلم
 .دنتسه یا هقطنم روما رد ذوفن هجوت لباق و عیرس دشر یاراد ًااضعب ،یداصتقا رظن زا اما ،دنتسه یتعنص هزات ای هعسوت
 توافتم حطس اب روشک جنپ زا یهورگ ناگدنیامن سکیرب رضاح لاح رد .دنتسه G-20 یاضعا زا ،وضع جنپ ره
 رد سکیرب یاضعا زا کی ره .تسا رت هنالداع یللملا نیب متسیس کی نتشاد اهنآ کرتشم فده هک تسا تردق
 ،ایساروا رد یناهج یسرتسد زا هورگ نیا ،نیاربانب ؛دنتسه یدنمتردق نارگیزاب یداصتقا / یسایس ،یا هقطنم یاه هنیمز
 وضع ود زا نیچ و هیسور .تسا ریگمشچ زین هورگ نیا بیکرت .تسا رادروخرب نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآ
 و نیچ ،هیسور هورگ نیا رد روشک هس نینچمه .دنتسه وتو قح اب للم نامزاس تینما یاروش یمئاد وضع ،سکیرب
 ییاناوت یاراد یاهروشک ناونع هب ،لیزرب و یبونج یاقیرفآ ،رگید روشک ود .دنتسه یا هتسه حالس یاراد دنه
 طباور .دنتسه (NPT) یا هتسه یاه حالس شرتسگ عنم نامیپ وضع ود ره هک یلاح رد دنوش یم هتخانش یا هتسه
 یلپ ،0لوناتم ،0عیام ناپورپ اتدمع ناریا .تسا لیلحت لباق یداصتقا ی هبنج زا رتشیب سکیرب اب یمالسا یروهمج
 هدمع یاهالاک ،ضوع رد .دنک یم رداص سکیرب وضع یاهروشک هب 3هروا و 6عیام ناتوب ،1لوکیلگ نلیتا ،2نلیتا
 یتیفارگ یاهدورتکلا ،وردوخ تاعطق ،لماک جنرب ،هدش بایسآ همین جنرب لماش ناریا هب سکیرب یاهروشک زا یتادراو
 نایم رد نیچ .دوب یا هعرزم ترذ و دمجنم واگ تشوگ ،یا هتسه یاهروتکار تاعطق ،اه هروک رد هدافتسا دروم
 رد سکیرب اب طابترا ساسا نیارب .تسا ناریا هب الاک رترب هدننک رداص ناهج رسارس رد نینچمه و سکیرب یاضعا

 تیمها زا ناریا یمالسا یروهمج یارب تسا هتفرگ شیازفا ماجرب زا جورخ زا سپ اکیرما یاه میرحت هک یطیارش
 مدع ارچ ،سکیرب اب ناریا طابترا یانبم ات دوش یم یعس هلاقم نیا رد انبم نیارب .تسا هدش رادروخرب یا هژیو
 رارق لیلحت و قیقدت دروم سکیرب هورگ اب ناریا طابترا تارضم و عفانم و هورگ نیا رد یمالسا یروهمج تیوضع
 لیلحت دروم سکیرب-ناریا طباور فلتخم داعبا هکنیا لیلد هب و تسا یلیلحت-یفیصوت ،هلاقم نیا قیقحت شور .دریگ
 و راثآ ،اه هتفای ساسارب ام لیلحت یانبم و میدربن راک هب هلاقم نیا رد ار یا یصاصتخا یرظن بوچراچ دریگ یم رارق
 .تسا اه شهوژپ و دانسا دهاشم زا هدنسیون لیلحت اتیاهن

                                                 
1 BRICS 
2 Propane 
3 Methanol 
4 Polyethylene 
5 Ethylene glycol 
6 Butane 
7 Urea 
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 نیاربانب ؛دشن تفای رضاح ناونع اب هطبار رد ییانتعا لباق کیمداکآ رثا داد ماجنا رگشهوژپ هک ییاه یسررب ساسارب 
 یسایس داصتقا نیون ماظن رد تردق عیزوت راتخاس رد سکیرب هاگیاج» .مینک یم هراشا هباشم اتبسن رثا دنچ هب اهنت

 همان نایاپ ناونع »ایازم و اهدربهار ،عناوم :سکیرب رد ناریا تیوضع یجنس ناکما هب یهاگن اب (9880-2980)یناهج
 یاتسار رد الماک ،سکیرب رد ناریا تیوضع هک تسا داقتعا نیارب ،قوف رثا رد یهانپ .تسا (2109)یهانپ نسح
 مشچ هب همان نایاپ نیا رد هک یا هتکن .تسا هجاوم اه شلاچ زا یخرب اب هچرگا تسا یمالسا یروهمج یلم عفانم
 هب دناوت یمن هدنناوخ تیاهن رد و تسا هدرک مکحتسم یلیلحت دقاف ار نآ هک تسا نآ یتسیلانروژ تایبدا دیآ یم
 اب نآ تبسن و سکیرب مامتان فالتئا» .دسرب سکیرب رد تیوضع صوصخرد ناریا یاه شلاچ اب هطبار رد یزییمت

 ناگدنسبون .تسا (2109)ینانیشوخ یرهطم یفطصم و یدزیا شخبناهج زا یا هلاقم ناونع »ناریا یمالسا یروهمج
 روظنم هب ناریا هک تسا یلاح رد نیا .دراد یرایسب یهورگ نورد تافالتخا ،سکیرب هک دنداقتعا نیارب هلاقم نیا رد
 کیژولوئدیا - یشزرا یاهرایعم ساسا رب دوخ تابسانم زا ون یفیرعت هئارا هب دوخ یاه تیفرظ و عبانم زا هدافتسا
 ار سکیرب نوچمه ینامزاس و داهن اب لماعت و طابترا شیوخ یلم عفانم نیمات تهج رد زین و برغ ناهج اب یلباقت
 طابترا هنیمز ،سکیرب رد دنمتردق ی هیور و یژولوئدیا کی نادقف هک تسا یلاح رد نیا تسا هداد رارق هجوت دروم
 یمالسا یروهمج یجراخ تسایس و ماجرب» هب ناوت یم زین یجراخ تالاقم رد .درب یم نیب زا ار ناریا اب مکحتسم
 تسایس یاه یژتارتسا تسا هدرک یعس هک درک هراشا (1980)یفیس اضارلادبع و داشمرخ رقابدمحم زا »9ناریا

 ماجسنا مدع لیلد هچرگا دنک لیلحت للملا نیب متسیس رد ار سکیرب یاه تسایس و ناریا یمالسا یروهمج یجراخ
 .دنسانشب بطاخم هب ار دوخ یلصا روظنم تسا هتسناوتن بلاطم هئارا رد لداعت و
 للملا نیب راتخاس و سکیرب
 طباور ناققحم نهذ ،دراذگ یم ریثأت یللملا نیب لاربیل مظن رب یناهج تردق لاقتنا هنوگچ هک لاوس نیا ،8119 ههد زا
 روهظ یتباقر و کیتیلپوئژ دعب رب دیکأت هب لیامت هنایارگ عقاو هاگدید . تسا هتخاس لوغشم دوخ هب ار للملا نیب
 رب هک یناسک ،رگید یوس زا .دراد اهنآ طسوت اهداهن ودیدج یللملا نیب یریگ لکش و روهظون یاه تردق
 ای روهظون یاه تردق زا کی چیه هک دننک یم یروآدای هناقاتشم ،دننک یم زکرمت یراجنه و یداهن یاه یگتسویپ
 رب رگید یخرب .دنا هدوبن یناهج تیمکاح یداهن رتسب حالصا ای تفلاخم لابند هب میقتسم روط هب دیدج تاراکتبا
 ،یگنهرف یاه تیوه یزاسدنمناوت دروم رد 0نوتگنیتناه تادهاشم رارکت اب دنا هدرک زکرمت یموهفم و یا هدیا تالوحت
 یاه هیرظن هب یلحم یاه هاگدید هب نوزفازور هقالع هک دننک یم لالدتسا نازوب یراب و ایراچآ واتیمآ دننام ینادنمشناد
 هدش تباث یبرغ یاهزادنا مشچ و اهنآ نیب وگتفگ رب ینتبم یناهج نیرتکد کی یاضاقت و للملا نیب طباور
 یاقیرفآ ًاادعب و 6880 لاس رد نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب یدنب هورگ .(Acharya& Buzan, 2009: 1-100)تسا

 تایرظن بلاق زا هک تسا تالوحت نیا زا یلمع یا هنومن ،دوش یم هتفگ سکیرب اهنآ هب هک 8980 لاس رد یبونج

                                                 
1 BRICS and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran 
2 Samuel P. Huntington 
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 دننام دیدج یللملا نیب یاهداهن و یناهج تردق لاقتنا یامعم ،دوجو نیا اب .تسا هدرک روهظ للملا نیب طباور
 دیاب ناکامک هک تسا یموهفم و یبرجت ثحب عوضوم نانچمه ،لاربیل یللملا نیب مظن رد نآ یاهدمایپ و سکیرب
 نیب راتخاس رد رییغت رب ینبم ار دوخ یاهراعش دناوت یم اساسا ،سکیرب دننام یهورگ ایا هک دریگ رارق علاطم دروم
 !دنام یم یقاب راعش دح رد اهنت ای دنک یلمع ،للملا
 ناونع هب ار نآ ناققحم زا یخرب .تسا هتفرگ رارق ضقانتم هاگ و فلتخم تارظن ضرعم رد سکیرب ساسا نیارب
 کی رتشیب ،هورگ نیا هک دنا هدرک اعدا رگید یخرب .دنا هدرک ریسفت یللملا نیب دیدج مظن جورم و برغ هطلس بیقر
 رگید فرط زا و دنراد یقیمع تافالتخا مه اب نآ یاضعا اریز تسین رادروخرب ینادنچ تیمها زا و هدوب 9یذغاک ربب
 نیا زا .دنراد ار دوجوم لاربیل یاهداهن زا تیامح هب لیامت ،دنهد یم رس هک یا هناهاوخ ییادج یاهراعش مغر یلع
 یلامتحا دادرارق و (NDB) دیدج هعسوت کناب ،دیدج یلام هسسوم ود داجیا هب قفوم سکیرب هک یلاح رد ،تهج
 هک ار لاربیلوئن هعسوت یاه تسایس نادقتنم و هدرکن داجیا ار یمکحتسم یعامجا قفاوت اما ،تسا هدش (CRA) هریخذ
 .(Marko, 2019: 13)تسا هدرک دیماان دندوب هتسب لد سکیرب هب
 تفلاخم اب سکیرب ،یناهج حطس رد .دراد یهجوت لباق تالکشم تسا هتفرگ شیپ هک یهار نایرج رد ،سکیرب
 رد ًاالبق لوپ یللملا نیب قودنص هیمهس متسیس تاحالصا ،لاثم ناونع هب .تسا هدش وربور یللملا نیب یاهتردق

 هرگنک طسوت 6980 لاس ات اما ،دوب هدش قفاوت سکیرب سالجا نیلوا زا لبق لاس کی ،0880 لاس رد 80 هورگ هسلج
 هدمآ 1980 لاس زا سکیرب سالجا هیمالعا رد .دش وربور سکیرب دیدش تاداقتنا اب تسکش نیا .دش فقوتم اکیرمآ
 8980 لوپ یللملا نیب قودنص تاحالصا هتسب بیوصت رد هدحتم تالایا تدم ینالوط تیقفوم مدع زا ...» هک تسا
 دیماان تدش هب ،دوش یم رجنم لوپ یللملا نیب قودنص یشخبرثا و ندوب ینوناق ،رابتعا فیعضت هب هک
 رد ار نآ ییاناوت و سکیرب لیامت مدع یعون هب هک ؛(BRICS Ufa Declaration and Action Plan, 2015)»میا هدش
 .دهد یم ناشن تسا للملا نیب ماظن راتخاس رب طلسم ناشتردق هک برغ و اکیرما اب لباقت

 سکیرب رد ناریا تیوضع
 تسا هتشاد یعس سکیرب نیب نیا رد» .دیآرد سکیرب تیوضع هب ات تسا هتشاد یعس نونک ات 0980 لاس زا ناریا
 ،هیرجین ،ناریا ،شدالگنب ،ناتسکاپ دننام ییاهروشک ؛دنک لیامتم دوخ تمس هب زین ار رگید هعسوت لاح رد یاهروشک
 ,Mutize & sean)»دنا هدوب سکیرب هب یداهنشیپ یاضعا زا ...و مانتیو و نیپیلیف ،یزنودنا ،هیکرت ،کیزکم ،یبونج هرک

 سکیرب تیوضع هب تسا هتسناوتن ههد کی ادودح لوط رد ناریا یمالسا یروهمج هک تسا یلاح رد نیا .(2 :2017
 ینعی سکیرب ییایساروا ثلثم هک دوش سکیرب وضع تسناوتن ناریا هک یلیالد زا یکی هک دسر یم رظن هب .دیآرد
 شیپ ار یسونیس یا هیور ،ناتسبرع-ناریا یبطق ود نیب رد دنا هدرک یعس هک تسا هدوب نیچ و دنه ،هیسور کولب
 سکع رگا و روشک نیا بناج دوب رتشیب ناتسبرع اب طابترا رد روشک هس نیا یلم عفانم هک اجره انعم نیا هب دنریگب
 هک دنسرت یم نینچمه سکیرب ییایساروا ثلثم ،نامزمه روط هب .دنریگب ار یمالسا یروهمج بناج داد خر هیضق نیا

                                                 
1 Paper tiger 
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 ریثأت اهنآ یداصتقا و یراجت تالدابم رب دناوت یم اکیرمآ یربهر هب ناریا هیلع یبرغ یاه میرحت یلامتحا ددجم یارجا
 ات دنراد یعس ،سکیرب رد تیوضع لباقم رد ناریا نتشاد هگن رظتنم بقع اب انعم کی هب اهنآ نیاربانب ،دراذگب یفنم
 رد زین هنانیبدب رصنع کی ،نیا رب هوالع .دنهد تروص یللملا نیب داصتقا و یجراخ تسایس هنحص رد ار ینمیا یزاب
 هدنیآ یداصتقا یراکمه و یداهن تامادقا مامت هب دناوتب هک تسین یتیعقوم رد ناریا دنناد یم اهنآ هک دراد دوجو اجنیا

 نیب و یا هقطنم هنحص رد ناریا یرگشنک تیدودحم ثعاب اکیرما یاه میرحت هک ارچ دناشوپب لمع ی هماج دوخ
 ییاناوت تسا رتهب نیاربانب و دراد یرتشیب یاه هنیزگ حضاو روط هب یدوعس ناتسبرع هک یلاح رد ،تسا هدش یللملا

 .دنک نیمات رتشیب رضاح لاح رد ار سکیرب یاهروشک زا کی ره اب ینز هناچ
 تلود هکنیا هب هجوت اب ،تسا سکیرب یاه ینارگن زا ناریا یلک یداصتقا تینما دروم رد نانیمطا مدع رگید فرط زا
 سکیرب یاضعا زا کی ره .دهد همادا ار روشک نیا هیلع یبرغ هبناجدنچ یاه میرحت زا یخرب هک دراد رارصا پمارت

 طباور هنماد و سایقم دروم رد یریگ میمصت رد ار دوخ دوس و هنیزه و دمهف یم ار هنیمز نیا رد دوجوم تارطخ
 رانک رد هکنیا هب یلیامت سکیرب یاضعا هک تسا یمهم لیالد زا یکی هلئسم نیا و دنک یم نییعت ناریا اب یداصتقا
 .دنرادن دننامب اکیرما یاه میرحت لباقم رد ناریا
 نآ دنه وضع هکنیا هب هجوت اب هژیو هب ،تسین هدحتم تالایا»یرورض ریغ کیرحت» لابند هب سکیرب رگید بناج زا 
 رد LEMOA دادرارق داقعنا نامز زا .تسا نوگاتنپ اب هقباس یب و عیرس یماظن کیژتارتسا تکراشم کی رد نونکا

 یداصتقا طباور اکیرما اب نیچ و تسا هدش نییعت هدحتم تالایا»عافد یلصا کیرش ناونع هب ًاامسر و 6980 لاس
 فرط کی زا یراکشآ تباقر نآ بقاعتم و تباقر .تسا هدمآ شیپ هدحتم تالایا اب سکیرب نیب یتالباقت هچرگا .دراد
 هب اپورا هیداحتا و اکیرمآ نیب یرتشیب تدش فرط کی زا نیچ و هیسور دننام یبرغ ریغ یلصا تردق زکارم کی و
 و نیچ طباور نآ زا سپ و داح لباقت حطس هب 2980 لاس رد هدحتم تالایا و هیسور طباور» .تسا هتفرگ لکش یعون
 یاروش دننام یللملا نیب یاه نامزاس رد ار یناهج یریگ میمصت ،هلئسم نیا .دیسر 3980 لاس رد هدحتم تالایا
 دیدپ ار گرزب یاهتردق نیب تباقر هنحص کی و درک هجاوم یتدم هاتوک تالکشم اب للم نامزاس تینما
 هک یا هلئسم اما دراد دوجو زین اکیرما– نیچ لباقت صوصخ نیا رد .(Bordachev& colleges, 2020: 7-27)»دروآ
 .دنرادن اکیرما اب یسایس-یداصتقا هطبار عطق یارب یا همانرب نیچ و هیسور یاهروشک زا مادکچیه تسه
 تیزگرب رد ناریا تیوضع یایازم
-ییاکیرما یداصتقا لدم کی زا ،تسا میاداراپ کی رییغت لاح رد یناهج داصتقا ریخا ههد دنچ رد هک دسر یم رظن هب
 یبرغ یاهداصتقا رد ًاافرص رگید یروآون و دیلوت ،فرصم زکارم .تسا یبطق دنچ و رت هدیچیپ هک ییوگلا هب یبرغ
 و دنه و لیزرب ،هیسور ،نیچ هژیو هب ،فلتخم یاه هراق رد روهظون یاهداصتقا تمس هب هکلب ،دنتسین زکرمتم
 یژرنا تینما ،دیدج فالتئا نیا هدنیآ یلصا تاعوضوم زا یکی .دنا هتفای رییغت سکیرب مان هب یبونج یاقیرفآ نینچمه
 هدنیآ و یلعف یاه ههد رد یداصتقا روهظ لاح رد ناهج یاهروشک رد هکلب ،یبرغ هرکمین رد اهنت هن موهفم نیا .تسا
 دبای یم شیازفا زین هدنیآ یاه لاس رد هیلوا یژرنا یارب یناهج یاضاقت .تسا ناراذگ تسایس مهم یاه تیولوا زا زین
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 هدرتسگ طباور ،هجیتن رد .دوب دنهاوخ یژرنا بلاغ عبنم زونه اه نبرکوردیه ،یللملا نیب یاه ینیب شیپ ساسارب و
 ،صاخ روط هب ،ناریا و یلک روط هب ،کپوا دننام سکیرب زا جراخ رد زاگ و تفن زا ینغ یاهروشک رگید اب یژرنا
 فرط زا .دشاب هتشاد یا هتسجرب شقن دناوت یم رظن نیا زا ناریا هک تسا یهیدب .دسر یم رظن هب رت هجوت لباق رایسب
 هجاوم یجراخ تسایس لئاسمو یداصتقا تالکشم اب ،ماجرب زا اکیرما جورخ زا سپ ،ناریا یمالسا یروهمج رگید
 یروهمج نیب نیا رد .تسا یداصتقا و یکناب تالماعت رد تیدودحم و اکیرما یاه میرحت اهنآ نیرت یلصا هک تسا
 دوجو هب یانگنت زا ار ناریا دناوت یم هک تسا هدرک هاگن زایتما یعون ناونع هب ،سکیرب هب ریخا یاه لاس رد یمالسا
 :میزادرپ یم تیزگرب رد ناریا تیوضع یایازم هب لیذ رد تهج نیا زا .دربب نوریب یعون هب هدمآ
 یژرنا تارداص و ناریا
 هنارتیدم یایرد هب دنه هراق هبش لاصتا ریسم و لامش رد رزخ یایرد و بونج رد سراف جیلخ نیب ریسم اهنت ناریا
 نیا یقرش بونج لحاوس رد ،زمره هگنت .دراد لوط رتمولیک 1109 سراف جیلخ رد زین ناریا یلحاس طخ .تسا
 ،دوخ هطقن نیرتکیراب رد .تسا سراف جیلخ هزوح یاهروشک ریاس و ناریا زا تفن تارداص یارب یمهم ریسم ،روشک
 یاهزرم .دنک یم روبع هگنت زا هنازور ،ایرد رد هدش هلماعم تفن لک مجنپ ود ًاابیرقت و دراد ضرع لیام 90 زمره هگنت

 نیب یلپ ناونع هب نآ هب سراف جیلخ رد نآ کیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ ،ییایفارغج تیعقوم و روشک نیا یلامش
 هلداعم رد یساسا یشقن ناریا هک تسانعم نادب نیا .تسا هداد شزرا کیتیلپوئژ رظن زا هنایمرواخ و هنایم یایسآ
 دشر لاح رد داصتقا هک یناهج رد (Houshialsadat, 2013: 2 ؛Valizadeh)درک دهاوخ یزاب ناهج هدنیآ یژرنا

 هدرک دیدشت ار یناهج یژرنا عبانم رس رب تباقر ،ددجم یایحا لاح رد هیسور و لیزرب ،تیعمجرپ دنه و نیچ عیرس
 .دوش یم رت نوزفا زاگ ریاخذ و گرزب تفن نیا نتشاد اب هک تساه لاس للملا نیب طباور رد ناریا تیمها ،تسا

 ینماان ای یداصتقا نارحب هنوگره .تسا نیچ هلمج زا هدننک دراو هدمع یاهروشک تسد رد تفن یناهج رازاب تابث»
 ،نیاربانب ؛دراد نیچ یداصتقا دشر و یژرنا تینما رب یمیقتسم ریثأت ،تفن هدننکرداص یاهروشک طسوت یسایس
 مدع تروص رد هک تسا راودیما ناریا .تسا هدوب نکپ تیامح دروم تدش هب هشیمه یداصتقا و یسایس یرادیاپ
 رد ار دوخ یراذگ هیامرس هک دنشاب هتشاد ار ییاناوت نیا یسور و ینیچ یاه تکرش ،اه میرحت لیلد هب اپورا یراکمه
 دوجو هب یاهدیدحت تسب نب زا دناوتب ناریا و – (Shokri Kalehsar, 2019: 4)»دنهد همادا ناریا زاگ و تفن تعنص
 ،یلبق یاه میرحت نایرج رد هک تشاد هجوت دیاب اما ؛دنک ادیپ تاجن اکیرما طسوت زاگ و تفن تارداص هنیمز رد هدمآ
 هیامرس ریاس رب اه میرحت ضقن تسا نکمم هک یبقاوع لیلد هب ار ناریا زاگ و تفن تعنص ینیچ یاه تکرش
 نیچ تلود هک دراد دوجو لامتحا نیا .دندرک کرت ار طایتحا تعنص ،دشاب هتشاد یناهج یاه هژورپ و اه یراذگ
 نیا هب .دنکن تفلاخم هدحتم تالایا اب ات دنک فقوتم ار ناریا رد یراذگ هیامرس و دهد شهاک ار تفن تادراو
 طباور هب تبسن بسانم یللملا نیب تامیظنت هکنآ طرش هب ،دوش افوکش دناوت یم ناریا و نیچ نیب طباور ،بیترت
 ار هیلوا یژرنا نیمأت دصرد 2/60 سکیرب یاهروشک ،9یژرنا یللملا نیب سناژآ قبط .دوش لصاح برغ اب ناریا

                                                 
1 IEA 



 999 ...سکیرب رد یمالسا یروهمج تیوضع

 یراکمه نامزاس یاهروشک اب هسیاقم رد .دسرب دصرد 81-82 هب 8280 لاس ات تسا رارق و دنهد یم لیکشت
 دشر 3980 ات 8880 زا سکیرب ،ناهج رد ورشیپ داصتقا 60 زا لکشتم یتلود نیب هورگ کی ،9هعسوت و یداصتقا

 .(Zhaoyi, 2019: 1)تسا هدوب دهاش ار یدصرد 6999
 و هتسپ شرف تارداص هچرگا دنتسه (هریغ و لوناتم ،یعیبط زاگ ،تفن) یژرنا عبانم ،ناریا یتارداص تالوصحم 11٪
 نیمه رد .دنهد یمن لیکشت ار یتارداص شزرا زا یدایز دصرد اهالاک نیا اما ،دوش یم ماجنا هریغ و دنفسوگ مشپ

 نیشام و ییاذغ داوم ،نغور هدش هیفصت یاه تخوس ،هریغ و جنرب و مدنگ ،یدالوف ماخ داوم ،نیزنب ناریا ،لاح
 (KAWAHITO, 2020: 3)دنتسه ناریا یتارداص یاهالاک رد لوا زارت یاهروشک زا دنه و نیچ .دنک یم دراو تالآ

 هعسوت کناب و سکیرب
 ریسم رد یتبثم شهج دش یم نیمات سکیرب وضع 1 طسوت هک رالد درایلیم 889 هیامرس ابا یداصتقا هعسوت کناب هدیا
 داجیا .داد شهاک سکیرب رد ار تفرشیپ تعرس ،یهورگ نورد ینامزاس تافالتخا هچرگا دوب یداصتقا هورگ نیا
 نیب قودنص دننام ،دوجوم (MDB)0هبناجدنچ هعسوت یاهکناب یارب ینیزگیاج ناونع هب (NDB) 0دیدج هعسوت کناب
 ناونع هب :دنا هتشاد دنیاشوخان طباور ییاه نامزاس نینچ اب هتشذگ رد روهظون یاهرازاب زا یرایسب .دوب لوپ یللملا
 تفایرد یازا رد هناریگتخس یاه همان تنامض تساوخرد لیلد هب ار لوپ یللملا نیب قودنص ًاالبق لیزرب تلود ،لاثم
 و روهظون یاهرازاب] ریاس و سکیرب دشر هب ور شقن رگنایب ،کناب نیا داجیا .تسا هداد رارق داقتنا دروم ،یلام کمک
 نیب یداصتقا تیمکاح روما رد لقتسم مادقا یارب اهنآ رتشیب لیامت و یناهج داصتقا رد [هعسوت لاح رد یاهروشک
 یبونج یاقیرفآ و نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب ،هورگ نیا یاهروشک طسوت هبناج دنچ کناب نیا .تسا هعسوت و یللملا
 یا هنیزگ داجیا و روهظون یاهداصتقا زا تیامح یارب نیچ یاهگناش رد یزکرم رتفد نتشاد اب رتفد نیا .دش سیسأت
 NDB ،1980 لاس رد نآ یریگ لکش نامز زا .تسا هدش داجیا لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب هطلس یارب
 یاه یژرنا زا ،اه شخب زا یرایسب رد رالد درایلیم 0989 ًااعومجم هک تسا هدرک رداص یتخاسریز ماو 10 زا شیب
 تسا هدش الاب یرابتعا یاه هبتر بسک هب قفوم نینچمه کناب ،یریگمشچ زرط هب .تسا لقن و لمح ات ریذپ دیدجت
 نیا زا (Ballard, 2020: 3) .دهد شیازفا ار هیامرس عیرس دناوت یم کناب هکنیا زا نانیمطا یارب مهم رصنع کی -
 رد دناوت یم هک دشاب یلام یاه کمک و ماو نتفرگ تهج رد نئمطم یهار دناوت یم سکیرب رد ناریا تیوضع تهج
 سکیرب نیون هعسوت کناب تراجت ی هیور .دنک کمک ناریا یمالسا یروهمج داصتقا هب تدش هب اه میرحت ی هرود
 دهاوخ لیدبت یناهج کناب ای لوپ یللملا نیب قودنص اب سایق رد یلام نیزگیاج عبنم کی هب دناوت یم ناریا هب تبسن

 یتشادهب یاه تبقارم و ییادزرقف ،یناسنا هیامرس هعسوت دننام ناریا یداصتقا یاهزاین یدیلک دراوم هب شخب نیا .دش
 .دهد خساپ دناوت یم یساسا

 

                                                 
1 OECD 
2 New Development Bank 
3 Multilateral Developing Bank 
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 تیزگرب رد ناریا تیوضع یاه تیدودحم

 یجراخ تسایس هاگیاج و یداصتقا یگتسباو
 رد هدحتم تالایا ترافس رد وجشناد ریخست زا سپ ،8019 لاس رد هدحتم تالایا و ناریا کیتاملپید طباور عطق
 ناریا و هیسور-نیچ یارب کیژتارتسا و یداصتقا رظن زا طباور هرابود قیمعت یارب ار یدیدج یاه تصرف ،نارهت
 .دش یبونج یایسآ و هنایمرواخ رد دوخ یاهزرم رد هدحتم تالایا ذوفن اب هلباقم دحتم نیچ ،ناریا یارب .درک داجیا
 .دش لیدبت تیعمج عیرس شرتسگ و دشر لاح رد عیانص هب تمدخ یارب یژرنا مهم عبنم کی هب ناریا ،نیچ یارب
 :تفای لماکت هلحرم هس یط اهنآ طباور ،ههد راهچ یط رد .دوب سراف جیلخ رد ذوفن یارب یهار نینچمه ناریا
 ندش یتعنص تعرس اب 8119 ههد رد یژرنا یراکمه ،8019 ههد رد قارع و ناریا گنج لوط رد یماظن یراکمه
 .(Yacoubian, 2019: 2)اه میرحت اب تفن تراجت و نیچ
 .تشاد یگتسب هدحتم تالایا اب اهنآ یلعف هطبار هب ناریا و هیسور دنویپ ،یوروش ریهامج داحتا یشاپورف نامز زا
 رد دهاوخ یم یمالسا یروهمج هک نیا رب هوالع ،دراد دوجو ناریا و هیسور رد تراجت تیوقت یارب یدایز لیالد
 تارداص شرتسگ ناکما و هنایمرواخ رد یتیعقوم هیسور هب ناریا اب هطبار .دتسیاب برغ و اکیرما تردق راتخاس لباقم

 تخاس یا هتسه دحاو نیلوا)دنراد هتفای نایاپ و ماجنا لاح رد یژرنا هژورپ نیدنچ ناریا و هیسور .دهد یم ار دوخ
 روتکار تشه ات تخاس یارب یا همان قفاوت هیسور ،2980 لاس رد .دش بصن رهشوب رد 9980 لاس رد هیسور
 .تسا ماخ تفن هدمع ناریا و هیسور یلصا تارداص (.درک اضما ناریا اب روشک نیا رد رگید یا هتسه
 برغ زا ار نایناریا یا هدنیازف روط هب ،نآ هبناج کی یاه میرحت و ناریا یا هتسه هدنورپ هب تبسن اه یبرغ درکیور
 ار یمالسا یروهمج ،سکیرب هب یگتسباو .(Saghafi-Ameri, 2013: 4) .دهد یم قوس »قرش» تمس هب و هدرک رود
 تیقفوم ندرک هلوزیا ،دوش رت یوق ناریا و سکیرب نیب طباور هچره .دنک یم رود ییاپورا ییاهروشک و برغ رازاب زا
 هب فوطعم نونکا نارهت یللملا نیب یجراخ تسایس .دوب دهاوخ رتزیگنارب شلاچ یبرغ یاهروشک یارب ناریا زیمآ
 دیدش یگتسباو .دنراد دوجو یژرنا قاتشم و گرزب یاه تردق هک ییاج ،تسا دنه و هیسور ،نیچ هژیو هب ،قرش
 زا یکی .دیایب دوجو هب یا هدیدع تالکشم هدنیآ رد دوش یم ثعاب میدروآ هک یروشک هس هب ناریا یمالسا یروهمج
 یگتسباو هک تسانعم نادب نیا .دشاب دناوت یم  یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد رایتخا مدع ،تالکشم نیا
 اب ناهج و هقطنم رد یمالسا یروهمج یجراخ تسایس هک دوش یم بجوم هدش دای روشک هس هب ناریا یداصتقا
 .دوش فیرعت دنه و هیسور ،نیچ ،یلم عفانم و اه تسایس هب هجوت
 سکیرب تیامح و اکیرما یاه میرحت
 صوصخ رد اهنآ همه اریز ،تسین بجعت یاج دنا هتفرگ عضوم ناریا یاه میرحت هیلع سکیرب یاهروشک هکنیا
 ناریا نیگنس یژرنا شخب هب دوخ تادراو یارب دنه و نیچ .دنتسه میهس ناریا یژرنا شخب زا رتشیب مهس نتشادرب
 ندمآ نییاپ ثعاب اه میرحت .تسا رگید یسایس تاظحالم زا لیزرب و هیسور هزیگنا هک یلاح رد ،دنراد جایتحا
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 تیامح و اکیرما یاه میرحت هب سکیرب داقتنا ،هنالد هداس دیابن نیاربانب دوش یم ناریا یژرنا رازاب هب اهنآ یسرتسد
 .داد هولج بولطم هب هرداصم و قیبطت یا هتسه همانرب زا ینمض
 تسا نیا ،دیوم اکیرما یاه میرحت لامعا زا سپ یمالسا یروهمج اب سکیرب هورگ یراجت تالدابم شهاک هکنیا هچ 
 99 یط ناریا» .دننک یزاب اکیرما لباقم رد ناریا یارب ار دوخ یاه تراک مامت دنتسین رضاح ،سکیرب یاهروشک هک
 هلماعم BRICS یاهروشک اب رالد درایلیم 06900 شزرا هب یتفنریغ یالاک نت نویلیم 21902 هیروف 19 هب یهتنم هام
 تاعالطا .درک تبث ار شزرا و ژانت دصرد 2090 و 3291 بیترت هب هتشذگ لاس هطوبرم هرود اب هسیاقم رد هک درک
 نت نویلیم 16960 عومجم رد ناریا تارداص هک دهد یم ناشن ناریا یمالسا یروهمج کرمگ هرادا طسوت هدش رشتنم
 لاس هب تبسن بیترت هب ٪0090 و ٪12989 شزرا و ژانت دهد یم ناشن هک تسا هدوب رالد درایلیم 12989 شزرا هب
 و ٪0190 بیترت هب هک دوب رالد درایلیم 19909 شزرا هب نت نویلیم 2093 تادراو نازیم تسا هتفای شهاک هتشذگ
 .(Financial Tribune, 2019)».دوب رتمک هنایلاس شزرا و ژانت 16909٪
 زا ار زاگ و تفن نیمأت هب زاین و دراد ار دشر نیرتعیرس نیچ یلخاد یژرنا یاضاقت ،سکیرب یاهروشک همه نیب زا
 زا لقن و لمح طوطخ هب نیچ دح زا شیب یگتسباو نارگن هژیو هب روشک نیا و دهد یم لیکشت نکپ مهم یاهتیولوا

 تالایا اب یریگرد تروص رد اریز ،دهد یم ماجنا ار هنایمرواخ زا تادراو .تسا یژرنا یارب اکالام یاه هگنت قیرط
 رادومن رد هک روطنامه ساسا نیارب .دسرت یم هدحتم تالایا کی طسوت دوخ یداصتقا طخ ندش عطق زا نکپ ،هدحتم
 نیا لیامت مدع لیلد هب سکیرب رگید یاهروشکو نیچ هب ناریا فرط زا یژرنا تارداص تسا هدش صخشم لیذ
 تفا ناریا هیلع یاه میرحت عورش و ماجرب زا اکیرما جورخ زا سپ للملا نیب راتخاس و اکیرما اب هلباقم هب اهروشک
 .تسا هدرک

 
 EGHTESADONLINE :عبنم
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 سکیرب یاه تسایس رد رادیاپ ی هیور مدع
 زا هک هچنآ ربانب و تسا هدش رهاظ یناهج تسایس و داصتقا رد دنمتردق یداصتقا هورگ کی ناونع هب ،سکیرب

 یاهروشک .تسا درس گنج زا سپ لاربیل یناهج مظن یاقب یارب یدیدهت یعون هب دنک یم مالعا دوخ یاه تسایس
 زا سپ لاربیل یناهج مظن ندرک کیتارکومد لابند هب (یبونج یاقیرفآ و نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب) روشک نیا وضع
 هجیتن رد و 9زدوو نوترب تاسسوم یریگ میمصت یاهدنیارف رد یریگ یار تردق زا دوخ مهس شیازفا یارب گنج
 و یناهج یلام و یداصتقا یرامعم هک دننآرب هک دیسر یم رظن هب ادتبا زا هنوگنیا و دنتسه هدحتم تالایا هطلس لرتنک
 تسایس زا یرایسب کیکشت فالخ رب .دننک حالصا و دقن ار هدحتم تالایا یربهر هب لاربیل یناهج مظن ماجنارس
 یهجوت لباق دیدهت ،تسا هدرک حرطم هک ییاهراعش مغر یلع سکیرب هک دسر یم رظن هب ،یبرغ نارگلیلحت و ناراذگ
 مظن دیدهت ای ندیشک شلاچ هب یارب سکیرب هورگ لیسناتپ .دشاب دناوت یمن اکیرما هصاخ یللملا نیب هیور رییغت یارب

 هعسوت رد یناوتان ،نآ یکیژولوئدیا و یسایس ینوگمهان ،هورگ نیا یلخاد شیارآ اب هدحتم تالایا یربهر هب یناهج
 ییاه فعض راچد یدج روط هب هعماج و هدرتسگ یللملا نیب هعماج یارب یناهج مظن و یناهج زادنا مشچ
 1 هک یتالکشم و یجراخ تسایس تاحیجرت و فادها رد یوق ییارگمه مدع .(Nuruzzaman, 2020: 5)تسا
 .تساعدا نیا یایوگ دنراد هورگ نیا وضع روشک

 نادنچ دناد یم برغ و اکیرما اب لباقت رد للملا نیب راتخاس حالصا و رییغت هب ممصم ار دوخ هکنیا مغر یلع ،سکیرب
 یفنم شرگن اب دیدش داضت رد هدحتم تالایا و دنه کیدزن هطبار .تسا هتفرگن شیپ ار رادیاپ یا هیور ،یلمع ظاحل زا
 هب ،ناتسکاپ و هیسور نیب یراکمه ،بیترت نیمه هب .تسا وکسم و نکپ رد نتگنشاو هب تبسن هدش هداد ناشن رت
 سکیرب ،یداصتقا هعسوت رظن زا .تسا هدش ون یلهد رد تشهد بجوم ،یماظن کرتشم یاه شیامزر دروم رد هژیو
 مکی و تسیب نرق یناهج داصتقا هکرحم روتوم هب دنا هتسناوتن اضعا .تسا هدرکن هدروآرب ار تاراظتنا لماک روط هب زین
 و یراجت یاه شنت ،یلم یاهدوکر هلمج زا ،یطیارش هتبلا .تسا هدش دنک رترید زین نیچ دشر یتح - دنوش لیدبت

 (Ballard, 2020) .تسا هدرک کمک داصتقا نیا ندش هدننکش هب زین ،COVID-19 عویش
 هب ،اهرازاب نیا رد دیدش تاناسون .تسا الط و تفن ،زرا ،سروب یاهرازاب لماش ناریا داصتقا رد یلام یلصا یاهرازاب
 Covid-19 ریگ همه عویش و تسا 0980 هم هام رد ناریا هیلع هدش لامعا دیدش یاه میرحت زا یشان هک ییاهنآ هژیو
 ،ناریا دننام ،هتسب داصتقا کی رد یلام یاهرازاب .تسا هدش ناراذگ هیامرس رتشیب نانیمطا مدع و یمگردرس هب رجنم
 یاهراشف تحت ،ماجرب زا سپ ناریا .دننک یم هبرجت ار یتوافتم طیارش ناهج یلام مهم یاهرازاب اب هسیاقم رد
 هژیو هب ،تسا هدرک هبرجت ار یداصتقا تسایس موادم تارییغت نآ زا سپ و تسا هدوب راشف تحت یموادم یداصتقا
 داجیا یطیارش هجیتن رد و تسا هدش قمع مک هیامرس رازاب هب رجنم لماوع نیا همه .یلام رازاب یاه تسایس هنیمز رد
 ناهج یلام یاهرازاب ریاس و داصتقا یاهشخب ریاس اب یقطنم هطبار ،ماهس رازاب هژیو هب ،یلام یاهرازاب هک دوش یم
 ریاس و هدحتم تالایا طسوت هدش لامعا یداصتقا دیدش یاهمیرحت لیلد هب ناریا داصتقا ،ریخا یاهلاس رد .دنرادن

                                                 
1 Bretton Woods Conference 
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 یسرتسد لیلد هب ،هوالعب .تسا هدرک هبرجت ار یا هداعلا قوف راشف و هقباس یب یاهشلاچ ،یللملا نیب یاهنامزاس
 تسایر نارود رد هدش لامعا یاه تازاجم هژیو هب ،دیدش یاه میرحت لامعا یپ رد یتفن یاهدمآرد هب دودحم

-Covid ریخا ریگ همه یرامیب و اه میرحت زا یشان یداصتقا دوکر لیلد هب اه هنیزه شیازفا ،پمارت دلانود یروهمج

 یروهمج ندرک هیکت ساسا نیارب (Samadi, 2020)تسا هدش وربور یهجوت لباق هجدوب یرسک اب تلود یناریا ،19
 دسر یم رظن هب .دنک هدروآرب دوخ داصتقا یزاسزاب یارب ار ناریا یساسا یاهزاین دناوت یم ،سکیرب هورگ هب یمالسا
 اب یکیژولوئدیا هلباقم ساسا رب للملا نیب ماظن رد دوخ طباور رد دوخ یاه ییاناوت و عبانم زا هدافتسا یارب ناریا
 یاهروشک هب دیدش یگتسباو زا و دریگب شیپ رد ار هنایم یهار دیاب ،یلم عفانم نیمأت و برغ اب یشزرا یاهرایعم
 یاه باختنا دوخ یراجت تالدابم و یجراخ تسایس رد دناوتب ات دزیهرپب سکیرب و نیچ هصاخ سکیرب وضع
 .دنک نیمات رتهب ار دوخ یلم عفانم و دشاب هتشاد یرتشیب
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 الاب قیقدت اب دیاب هک تسا ناریا یجراخ تسایس رد هدیچیپ لئاسم هلمج زا ،سکیرب اب ناریا یمالسا یروهمج طباور
 هار نتفای سکیرب ییاهن فده هک تسا نیا دیآ یمرب سکیرب یرظن یاه تسایس زا هچنآ .تخادرپ هلئسم نیا هب

 یفلتخم لماوع هب نآ تیقفوم نازیم ،لاح نیا اب .تسا یللملا نیب متسیس رد یریخأت رایسب تارییغت یارب ییاه لح
 نیا اب .دراد دوجو یللملا نیب مظن رد یساسا رییغت کی یارب هک تسا ییاه شلاچ هب طوبرم اتدمع ،دراد یگتسب

 رت هنالداع متسیس کی دنراد وزرآ هک ناریا دننام اهروشک زا یرایسب یارب سکیرب هیلوا درکیور دسر یم رظن هب ،لاح
 یاهروشک هک تسا یلاح رد نیا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رایسب ،دننک بذج ار یناهج یاه تسایس رب مکاح و
 مکحتسم و بولطم یطباور ،برغ و اکیرما یاه تردق و للملا نیب راتخاس اب هک دنا هداد ناشن اهراب المع ،سکیرب
 روشک رب ار یتفگنه یاه هنیزه دنهاوخ یمن هک ارچ دنزادرپب للملا نیب ماظن اب میقتسم لباقت هب دنتسین رضاح و دنراد
 ار سکیرب رد تیوضع رد یعس 0980 لاس زا هک ناریا یمالسا یروهمج میدروآ هچنآ ساسارب .دننک لیمحت دوخ
 هطبار نیا رد هلئسم نیرت مهم هک تسا هدشن هورگ نیا رد تیوضع هب قفوم 8080 لاس ینعی نونک ات تسا هتشاد
 یلم عفانم بسک رب انب ،سکیرب هورگ یفرط زا دراد دوجو فرط ود رد هک تسا یا هدننکش یجراخ تسایس مدع
 دوخ طباور صوصخ رد روشک ود نیا نیب ار یلداعت ی هنزو دراد لیامت و دنیب یم ناتسبرع لباقم رد ار ناریا ،دوخ
 نادنچ ار اکیرما فرط زا ماجرب زا جورخ یاه میرحت زا دعب ناریا ی هدننکش داصتقا رگید فرط زا و دنک داجیا
 زا .دراد رظن رد ار ناتسبرع نیب نیا رد هک تسا یژرنا هزوح و هنایمرواخ رد رتشیب عفانم بسک لابند هب و ددنسپ یمن

 دیاب ناریا هک دمآ هنوگنیا هک تفرگ رارق لیلحت دروم سکیرب رد ناریا تیوضع یاه تیدودحم و عفانم رگید تهج
 ،یتمیق ره هب ،سکیرب اب طباور یارب شالت هکنیا هچ دریگب شیپ سکیرب اب دوخ طباور صوصخرد ار هنایم یهار
 دنه و نیچ ،هیسور ،ینعی سکیرب وضع 0 صوصخ رد هکنیا امک دنک داجیا ار هورگ نیا هب دیدش یگتسباو دناوت یم
 لح لابند هب سکیرب هب هناوتشپ نودب ندرک هیکت یاجب دیاب ناریا نیاربانب ؛دروخ یم مشچ هب زورما یگتسباو نیا
 .دنک نیمات ار دوخ یلم عفانم دناوتب ات دشاب راتخاس اب هطبار رد دوخ یجراخ تسایس تالضعم
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