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 چکیدٌ

تهوا  ننهرا  ر  م یایهاض تررظهی کهر م  ر یایهاض ام         اظت کهه یهی   یهایرقاتت عرصه لحاظ شئوپلیتیکی چاتهار تهاقیانوظی تندر 

 م ایالت ظند م ها م ایکانات تر اری حداکثری از توانشظرزیینی جنوب شرق ایرا   ته  نثا  تهره پاکعتا  تا توجه ته تداخل حوزه

های خو  تا هندمظتا   تندرهای اقیانوظی هند از خط یهرزی جنهوب   ها م تنشتلوچعتا  اظتم  ر یایاض  مم  پاکعتا  تناتر رقاتت

نگر م ته همین  لیل  پاکعتا  تا های گجرات تا کراال اظت  را ته عنوا  رقیة شئواکونوییک خو  ییشرق تا جنوب که شایل ایالت

 هلی نو  از کریدمر جنوتی خهو    -اظثات خو  تا چین   رصد  اظت تا عالمه تر اظتفا ه از رماتط نه چندا  یطلوب پکنافسایش ین

ترای اهداف اقتصا ی تیشتر اظتفا ه کندم  ر یااتل  هندمظتا  نیس تا افسایش ظطح رماتط خهو  تها ایهاالت یتحهده  توانعهته اظهت از       

های اقتصها ی  ایرا  ترای اظتفا ه از توانشنوشتار حاضر تر این فرضیه اظتوار اظت که  ه کندم تندرهای اقیانوظی خو  اظتفا ظرفیت

رظهد کهه تشهکیل    نظهر یهی  های این پصمهش  تهه میصه تندر چاتهار  چه رمیکر ی را تاید اتخاذ کند؟ تناتر یافتهجنوب شرق خو  م ته

ای ایرا   رمظهیه   م ظپط  ر یایاظی تسرگتر  ائتالف ینطاه (IOIR) یهم رمظ هندمظتا   ای تا یحوریت ایرا   عما ائتالف ینطاه

ههای  ایهرا  از تهوانش   تهینهه  تواند ائتالف شئواکونوییک یناظهثی تهرای اظهتفا ه   ( ییIRIPOCهندمظتا   پاکعتا   عما  م چین )

 اقتصا ی جنوب شرق کشور تاشدم -راهثر ی

 

 تالف، شئًاکًوًمیياشگان کلیدی؛ جىًب شرق ایران، رقابت، ائ
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 همدقم
 ،  یدللملا نیدب و یا   هدقطنم تادطابترا ،یدسرتسد ،یتینما ،یداصتقا کیتیلپوئژ یااتیفرظ نتشاد اب ناریا قرش بونج
  یادا لیدسناتپ نتشاد دوجو اب و هدش عقاو تلفغ دروم نونکات هک تسا روشک رد تردق هدننکدیلوت یاادرکراک دجاو
  ،یدادصتقا رظن زا روشک یحاون نیرتهدنامبقع زا یکی ،دنتسا ییاالیسناتپ نینچ دقاف ناریا قطانم رگید هک هدش دای
    ،ناردیا قردش بودنج یکیت  یلپودئژ یگتدسویپ رد .(0 :1396   ،ادنیمور و ادینظفاح) دیآیم رامش هب یطیحم و یعامتجا
      زدین یکیتیلپودئژ یادبقر ناودنع هدب دنناوتیم ،هبناجود طباور و یراکما تیفرظ رب هوالع هک دنراد دوجو ییااروشک
     ناتدسکاپ ادب ناردیا طدباور ،روشک هس نیا نایم زا .نامع و ناتسودنا ،ناتسکاپ ؛زا دنترابع ااروشک نیا .دنوش دادملق
  ،لادح نیا اب .دنکیم فیعضت ار دابآ مالسا و نارهت نایم فالتئا ناکما هک دراد یلعفلاب و هوقلاب یااشنت و تاضراعت
     زا .تدسا هداد شیازدفا ار رودشک هدس نیا نایم فالتئا داجیا و ییارگما یااهنیمز ،ناتسودنا و نامع اب ناریا طباور
     نادیم یرادکما ردب ددناوتیم زین نیچ و ناتسکاپ یاهقطنم فالتئا لیکشت و ناتسکاپ و ناتسودنا تباقر ،رگید یوس
       هدنیمز و نادکما ،ناتدسکاپ و ناتدسودنا و نیدچ و ناتدسودنا یزرم یااشنت .دهنب تبثم یریثات ،ناتسودنا و ناریا
   هدب رادهباچ ردنب کیمونوکاوئژ بیقر هک رداوگ ردنب ،روظنم نیما هب .تسا هدرک رتعیسو ار دابآ مالسا و نکپ شیارگ
         یاارددنب تدیفرظ زا ددناوتب ناتدسکاپ ادت تدسا هددش لیددبت نیچ یراذگهیامرس یارب یناکم ناونع هب ،دیآیم رامش
     رددنب رد دودخ ییادیفارغج یادا  تدیفرظ زا یرادردب هردهب رد ار یا هدنزاوم ،مک تسد ای و دااکب ناتسودنا یسونایقا
 .دنک رارقرب رداوگ یسونایقا
    و رودشک قردش بودنج   هعدسوت هدب هدنیازف یباتش اب دیاب ناریا رد اایراذگتسایس هک دنکیم باجیا یتیعضو نینچ
   بودنج ادب یا  هدقطنم یریگرادی اب ناتسودنا ،هراب نیا رد .دبای قوس یاهقطنمارف و یاهقطنم فالتئا و یراکما داجیا
  نزو ،دودخ   یدسونایقا یاارددنب زا یرادربهرهب رب هوالع ،اکیرمآ یهدحتم تنایا اب یاهقطنمارف تابسانم و ایسآ قرش
  هدیدشوک نیچ اب یاهقطنم یریگرای اب ناتسکاپ ،لباقم رد .دادیم شیازفا ،نیچ و ناتسکاپ ربارب رد ار دوخ یکیتیلپوئژ
  رد کدیتیلپوئژ شناد یریگراکهب هک دسریم رظنهب .دنک داجیا هنزاوم ،ناتسودنا اب کیتیلپوئژ تباقر و لباقت رد تسا
     یکیتیلپودئژ نزو ،هیدسور و ناتدسودنا ،نادمع ،ناریا تیروحم اب یفالتئا داجیا اب و دشاب اشگراک دناوتیم ،هنیمز نیا
       نامزادس رد ناردیا یرگیزادب ترددق ،یدفالتئا نیدنچ ندیسر تیلعف هب ،نینچما .دبای شیازفا ،قرش بونج رد ناریا
 .دنکیم تیوقت ار سراف جیلخ یراکما یاروش و برع هیداحتا ربارب رد هژیوهب و یااگناش
  یدفیک تاقیقحت هرمز رد ،یشور یهبنج زا و تسا یدربراک تاقیقحت ءزج تیاام و فدا یهبنج زا رضاح شاوژپ
    تادعلاطم قدیرط زا زین زاین دروم تاعالطا و تسا یلیلحت د یفیصوت ،قیقحت نیا رد هتفر راکب شور .دوریم رامشب
 .تسا هدش یروآدرگ یدانسا و یاهناخباتک
 یرظن بوچراچ

 کیتیلپوئژ تباقر -
  ییادیفارغج یااتیعقوم و قطانم زا یرادربهرهب و بحاصت یارب ااروشک زا یخرب ،للملا نیب طباور و کیتیلپوئژ رد
      نادهج رد ییادیفارغج عبادنم هدک تدسا راوتسا ضرف نیا رب لباقت نیا ساسا .دنزادرپیم رگیدکی اب تباقر هب ،صاخ
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      تدسد هدب یاردب اارودشک و تدسا هدش عیزوت سناجتمان تروص هب (هریغ و کیژتارتسا تیعقوم ،زاگ ،تفن دنناما)
        رگیددکی ادب هقبادسم و تدباقر هدب ددیاب ،دداد یدم شیازفا یناهج سایقم رد اانآ تردق و نزو هک عبانم نیا ندروآ
 رد   مدسیلائر یلدصا  هدفلؤم  هدس   .دودش یردیگیپ دناوتیم مسیلائر یهیرظن رد ،یتشادرب نینچ یرظن یااداینب .دنزادرپب
 رد .(Landler, 2010: 52     ) تدلود تدیروحم و دودجوم عدضو ردب دیکات ،دیدهت رب دیکات ؛زا دنترابع تباقر اب طابترا
  هدتبلا .دوشیم دای ییارگعقاو ون و کیسالک ییارگعقاو ناونع اب اهنآ زا هک دراد دوجو کیسالک درکیور ود ییارگعقاو
    تادضورفم زا ،تدباقر هدب ناشااگن صوصخ رد اما ،دنراد رگیدکی هب تبسن هاگدید ود نیا یهجوت لباق یااتوافت
   طدباور یادا  هدیرظن نیردتطلسم زا یکی ناونع هب ییارگعقاو .تسا تردق رب اهنآ یلصا دیکات و دنرادروخرب یکرتشم
 دراد   دن ردگید یادا تدلود هب یطبر نآ دوجو هک دنادیم راکنا لباق ریغ و یعیبط ینیع یتیدوجوم ار تلود ،للملا نیب
(Gartzke and Skrede Gleditsch, 2013: 63). تدلود مودهفم اما ،دراد یروحم شقن تلود دنچرا هاگدید نیا رد،   
  تدسایس ناهج ،نایارگعقاو .دنامیم یقاب مهبم نانچما ،دنوشیم هتشاگنا یهیدب هکنیا لیلد هب تینما و تباقر ،تردق
  ندیدسر هلیسو ما و دشابیم فدا ما اهنآ یارب تردق .دننادیم تورث و تیعقوم ،تردق هزرابم و هعزانم هصرع ار
 بسک و ااتباقر رد یزوریپ ،نآ نیرتمهم هک دوخ عفانم نیمأت یارب تردق زا ااتلود ،نایارگ عقاو رظن زا .فدا هب
  یزوردی پ رد یددنمناوت و تردق نازیم ساسارب ،یناهج هصرع رد ااروشک تیعقوم .دننکیم یرادرب هرهب ،تسا تینما
 .(Lobell, 2015: 169) دوشیم هدیجنس ااتباقر رد
 رد «ج»  ردب هطلس یارب هک «فلا» تردق اب «ب» تردق .؛تسا تروص نیدب تردق هنزاوم ینف داعبا ،تباقر یوگلا رد
   هدب زدین « فدلا»  ترددق هکیلاح رد ،(دریگ یم یشیپ نآ زا هک مییوگن رگا) دوش یم ربارب تسا مزن «ب» تفلاخم لباقم
     رد هدنزاوم ردگید درکرادک ادما .دوش یم ربارب نآ اب دریگن یشیپ «ج» رب هطلس داجیا یارب «ب» تردق زا رگا دوخ هبون
  لدباقم رد «ج»     لالقتدسا ظدفح زا تدسا ترادبع ،«ب» و « فدلا»     نادیم طدباور رد نئمطمادن یتادبث داجیا زج هب اجنیا
   ردگا .(ب رادودمن) تسا «ب» و «فلا» نایم دوجوم تردق طباور هجیتن ًاافرص «ج» لالقتسا .«ب» و «فلا» یاازواجت
    ضردعم رد ردگید رادب «ج»  لالقتدسا دوش داجیا «فلا» تسیلایرپما تلود عفن هب هدننک نییعت یشخرچ طباور نیا رد
 «ج» یدازآ ،دبای تسد یمئاد و هدننک نییعت یزایتما هب «ب» ینعی دوجوم عضو رادفرط تلود رگا .دریگ یم رارق رطخ
    ادار ًاالمادک ار دودخ یتسیلایرپما تسایس «فلا» تسیلایرپما تلود تیاهن رد رگا .دش دااوخ رتشیب زایتما نآ هب تبسن
-یم ظفح هشیما یارب «ج» یدازآ ،دنک فوطعم «د» ینعی یرگید فدا هب «ج» زا هشیما یارب ار تسایس نیا ای دنک
 .(237 -229 :1396،اتنگروم) دوش

 
 تباقر یوگلا :(1) رادومن
 (337 :1396،اتنگروم :عبنم)
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 هب دیاب ریزگان هب ،انبم -ناکم یااتباقر رد یزوریپ یارب ااروشک و دباییم انعم تردق بوچراچ رد تباقر ،نیاربانب
   لیکدشت ،ادا     تدباقر رد یزوردیپ و ترددق شیازدفا یادا تدفایار زا یکی .دنزرو مامتاا دوخ نزو و تردق شیازفا
  ِریجرادخ طیحم رد یفالتئا داجیا اب ااروشک .تسا رگید یااروشک اب صاخ تابسانم یرارقرب ای یاهقطنم یاافالتئا
      یاردب و ددننک دادجیا یکرتدشم یاداهغدغد ،دوخ ناگیاسما اب صاخ تابسانم یرارقرب اب ات دنشوکیم ،دوخ کیدزن
  یودس زا .دننک یریگیپ ار ییارگما و ییوسما ،(انبم -ناکم) دراد ینیمزرس یانبم ًاامومع هک ااهغدغد نیا هب ندیسر
  ادب طباور یرارقرب ددصرد ،دوخ کیدزن ییایفارغج طیحم زا رتارف ییاافالتئا هب نتسویپ اب ااروشک زا یرامش ،رگید
 ی    هدطبار ندیا .تدسا ریگمدشچ ،فلتخم یااهصرع رد اانآ رونام تردق و یکیتیلپوئژ نزو هک دنیآیمرب ییااروشک
 7 ی  هدجرد یادا   ترددق نیدب زدین و یاهقطنم ای یناهج کی یهجرد یااتردق نایم هک تسا یطباور ًااتدمع ،یلماعت
    ادب هدک ییاارودشک .(919 :2396 ،ادینظفاح) دراد دوجو یکیتیلپوئژ ربارب ًااتبسن نزو اب هیاسما یااروشک ای و یناهج
  و ددننکیم هبرجت ار دوخ ناگیاسما اب یمئاد و ایوپ تباقر کی ًاامومع ،دنسریم فالتئا هب دوخ ینیمزرس رود یاضف
       تابدسانم دادجیا هدب تدسد ،دودخ یکیتیلپودئژ یافرژ شیازفا زین و یتباقر نینچ یلامتحا یاابیسآ زا نتساک یارب
   لیئاردسا و ادکیرمآ اب دنا روشک طباور ،تابسانم زا یاهویش نینچ زراب یهنومن .دننزیم ااروشک زا یاهراپ اب هناتسود
 رد روشک ود تابسانم حطس و هدنام یقاب هدشن لح نانچما ریمشک رس رب ناتسکاپ و دنا نایم یزرم یااشنت .تسا
  یدنعی ،دوخ یلامش یهیاسما اب دنا ،نیا رب هوالع .تسا هدناشک زین میقتسم ییورایور کی یهناتسآ ات اانامز یخرب
  رثأدتم  ادا هدنیمز یهما رد ار روشک ود طباور ،تاشقانم نیا رس رب قفاوت مدع و دراد ناوارف یزرم تاشقانم زین نیچ
     و ناتدسکاپ ادب دودخ کدیتیلپوئژ تباقر رد یلامتحا یاابیسآ زا نتساک یارب ناتسودنا ،لیلد نیما هب .تسا هتخاس
  اداتباقر ،ناریا قرش بونج ینیمزرس یهزوح رد .تسا هدروآ یور هدحتم تنایا اب هناتسود تابسانم داجیا هب نیچ
 ،دراد نامع و ناتسودنا ،ناتسکاپ نوچ ییااروشک اب یکتیلپوئژ یگتسویپ هک هزوح نیا .دراد یداصتقا یهبنج ًاامومع
 .تسا یمونوکاوئژ ناما ای داصتقا ساسا رب تباقر ندمآ دیدپ یارب یبسانم یهصرع
 یمونوکاوئژ -
   ردب هدک ی   دسایس و یدادصتقا لدماوع زا یبیکرت" زا تسا ترابع هدش فیرعت تغل گنارف رد هک هنوگ نآ یمونوکاوئژ
    هدطبار یادنعم هدب یمونوکاوئژ ،6وراب یاجناس رظنم زا .(Merriam-Webster, 2014) "دنراذگ ریثات یللملا نیب تراجت
        ردظنم ود زا یمودنوکاوئژ هدب هدک تدسا ددقتعم وا .تدسا کیتلوپوئژ و یلم تردق رد رییغت و یداصتقا تسایس نایم
      زا یدشان یدادصتقا یااددمایپ یردگید و یدادصتقا هدیدپ کی کیتلوپوئژ یاادمایپ یانعم هب یکی .تسیرگن ناوت یم
      زا تدشادرب ود ندیا دادمن ار مچردپ لادبند هب تراجت و تراجت لابند هب مچرپ تاحالطصا وا .یکیتلوپوئژ یاادنور
   هددب کددیمونوکاوئژ یردظن ثددحابم هددشیر یخیرادت روددط  هددب ادما .(Baru, 2010: 14) دددناد   یدم یموددنوکاوئژ مودهفم
     یلدصا عبادنم زا یدکی ناودنع   هدب رفدص عمج لصاح اب یداصتقا تباقر هب نانآ .ددرگ یم زاب ییاپورا یاا تسیلیتناکرم
  لدپ .دنا هداد ناشن هجوت موهفم نیا هب نارگید زا شیب نادنمشیدنا زا نت هس ریخا یاا هاد رد اما .دنتسیرگن یم تردق
      دردس گدنج ردخاوا رد هدک گرزدب یاا تردق طوقس و روهظ روهشم رثا بحاص و هتسجرب یخروم ناونع هب 7یدنک

                                                                                                                                                               
1 Sanjaya Baru 
2 Paul Michael Kennedy 
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  هدب .تسا کیمونوکاوئژ هنزاوم رد رییغت لصحام یماظن -یسایس تردق هنزاوم رد رییغت هک درک لندتسا ،تفای راشتنا
 ,Baru)   تدسا نادنآ یماظن -یسایس ناوت رد رییغت طرش شیپ ااروشک یداصتقا ناوت رد رییغت یو رظنم زا رگید نایب

  لدلملا   نیدب طدباور تایبدا رد یمونوکاوئژ موهفم ،ندش یناهج دنیارف نتفای تعرس و درس گنج نایاپ اب .(17 :2010
    کودش یعودن لدلملا   نیدب طدباور نادنمشیدنا بلغا ار درس گنج نایاپ .(Zerate, 2012: 8) تفای جاور شیپ زا شیب
      ردس ردب هزودح ندیا نادنمدشیدنا نایم یا هرظانم عقاو رد درس گنج زا سپ نارود رد .دنناد یم هزوح نیا یارب یرظن
  ار دودخ تیماا گنج و هدرک رییغت تردق تیاام هک دندش نآ رب یخرب .تفرگرد تردق یاا هفلوم رد موادت ای رییغت
    هزودح ندیا رودحم گنج تیاام موادت رب هک دندوب یناسک لباقم رد .تسا هداد تسد زا هزوح نیا تنوحت نییبت رد
        ردییغت هدب لدئاق هدک تدسا نادنمدشیدنا زا یدخرب یلیلحت یاارازبا زا یکی عقاو رد یمونوکاوئژ موهفم .دنتشاد دیکات
       لودحت هدب هدک دودب ینادسک ردگید زا 6نوتگنیتناا لئوماس .(Solberg, 2012: 22) دنشاب یم للملا نیب تسایس تیاام
   هدمادا گدنج  هدک 7 ستدیوزوالک روهشم هلمج یو رظنم زا .داد ناشن هجوت درس گنج زا سپ یایند رد تردق موهفم
  یو ردظنم زا .تسا هتفای رییغت ،تسا رگید نابز هب گنج موادت داصتقا هب دیدج نارود رد تسا رگید نابز هب تسایس
   شندیچ رد ار یلدصا شقن یداصتقا یرترب ،هدش گنرمک رایسب گرزب یاا تردق نایم گنج ناکما هک دیدج هرود رد
  تدیعقوم دنناوت یم اهنآ هب لسوت اب ااروشک هک ییاارازبا رگید نایب هب .دنک یم افیا یناهج تردق یدنب هدر رد ااروشک
  ،رازادب رد ذوفن ،دیلوت رد یرترب هب ... و هدنگنج ،کشوم ،کنات نوچما یتنس یاارازفا گنج زا ،دنشخب اقترا ار دوخ
   وا هدک تدسور ن یدما زا .تسا هدرک رییغت نیون یاا یروانف بسک و اا تکرش رب تیکلام ،دنمتردق زرا ،رازاب لرتنک
    تدباقر هدن و ادا   ترددق ریادس اب یداصتقا تباقر رد اکیرمآ یرترب موادت ار هرود نیا رد هدحتم تنایا یلصا شلاچ
 .(21 :9396 ،یترئود) دناد یم کیژتارتسا-یسایس
   .تدسا هتدشاد شقن للملا نیب طباور تایبدا رد موهفم نیا هعاشا رد یرگید درف را زا شیب 9کاوتول دراودا نارود نیا رد
        نیودن یادارازبا هدب لدسوت ادب اارودشک نادیم یمیدق یاا تباقر موادت یانعم هب هداس ینایب هب یمونوکاوئژ یو رظنم زا
       هدردک رذدگ دادصتقا هدب یمادظن ددعب و تسایس زا و هدرک رییغت عقاو رد ااروشک تباقر هزوح رظنم نیا زا .تسا یتعنص
   ندیا رد ترددق رایعم .تسا هدش گنج هب لسوت و یماظن طلست نیزگیاج یداصتقا و یتعنص طلست هداس ینایب هب .تسا
    زا .تدسا ینادهج رازادب زا مهس نازیم هکلب ،اا نیمزرس رد ذوفن و یناهج هنهپ رد یماظن یورین یگدرتسگ هن رگید نارود
    ادنعم ناددب یمودنوکاوئژ موهفم ،عقاو رد .دنا یداصتقا ااروشک تباقر یاارازبا ما و للع ما ،دیدج نارود رد رظنم نیا
  رد یو ردظنم زا   .تدسیرگن یدادصتقا هیواز زا تردق هب دیاب و تسا هدرک رییغت دیدج نارود رد تردق تیاام هک تسا
  هدب .دنا هدش یلم تردق طسب یارب یماظن-یسایس یاا شور نیزگیاج یراجت-یداصتقا یاا شور ،درس گنجاسپ یایند
    رد ذودفن و یمادظن یادا  یروآودن نیزگیاج یماظنریغ یاا یروآون ،شتآ تردق نیزگیاج هضرع لباق هیامرس رگید نایب
    تدیاام نیدیبت یاردب  ،یمودنوکاوئژ  مودهفم .(37 :0396  ،یدسیو و یتزع) تسا هدش یماظن یااهاگیاپ نیزگیاج اارازاب
  و نادمل آ مود ینادهج گنج زا سپ نارود رد یخیرات روط هب .تسا رادروخرب یا هژیو تیلباق زا اا تلود یخرب تردق
   هدک ییادا   تدلود ،ددنا   هددش یددنب   مودهفم کدیمونوکاوئژ یاا تردق ناونع هب اادعب و یراجت یاا تلود ناونع هب نپاژ

                                                                                                                                                               
1 Samuel Phillips Huntington 
2 Carl von Clausewitz 
3- Edward Luttwak 
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  یترددق ،کیمونوکاوئژ تردق ،هیاپ نیا رب .تسا دیدج یاارازاب بسک و تراجت هزوح رد نانآ تردق هبنج نیرت مهم
 :دراد یساسا یگژیو ود للملا نیب هنحص رد نآ راتفر هک تسا
     نیدنچ ردگید نادیب هدب .دشیدنا یم ااروشک رب یسایس هطلس ای اا نیمزرس حتف هن و اارازاب حتف هب تسخن هلاو رد -6
   هعدسوت یفددا نینچ هب لین یارب و دنک یم فیرعت یناهج داصتقا رد تیعقوم یاقترا ار دوخ تسخن تیولوا ،یتردق
 .دبای یم تیماا و ترورض کیژتارتسا یاا شنت زا یرود و ااروشک زا یرتشیب هچرا دادعت اب تابسانم طسب
     طدسب هدک تدسا یهیددب .تسا هدوب کیمونوکاوئژ یاا تردق یاا تیولوا رگید زا یتینما طیحم رد تابث ظفح و دیلوت -7
     و تادبث ناراددفرط هدهبج رد هراودما ییااروشک نینچ ،ور نیا زا .تسا تینما و تابث دنمزاین یراجت و یداصتقا تابسانم
     کدلهم یمدس نادنآ یرادجت و یداصتقا هعسوت و دشر یارب یتابث یب و ینماان اریز ؛دنریگ یم رارق للملا نیب هنحص رد تینما
 .تسا
  بودنج رد دوجوم یااتباقر یسررب هب همادا رد ،دش هتفگ یمونوکاوئژ ساسا رب ااتردق تباقر یهرابرد هچنآ هب هجوت اب
   ،رودشک ینیمزردس ی      هزودح ندیا رد فالتدئا دادجیا یاردب ییااداهندشیپ یهئارا هب ،نآ زا سپ و دوشیم هتخادرپ ناریا قرش
 .دوشیم تردابم
 ثحب و اههتفای

 کیدزن طیحم رد تباقر -
    و ینادگرزاب تادواردم رد نآ یادا لیدسناتپ یهدمع هک تسا یکیژتارتسا ورملق ،ناریا قرش بونج ینیمزرس یهزوح
 رد ار نآ ددیاب هک دراد انبم -ناکم یداصتقا یدنمناوت روشک زا شخب نیا ،ببس نیما هب .دباییم دومن ییایرد تراجت
 ناونع هب دنناوتیم ،ناریا قرش بونج ینیمزرس تیفرظ هب هجوت اب هک ییااروشک .درک یسررب یمونوکاوئژ بوچراچ
 .(6 لکش) نامع و ناتسودنا ،ناتسکاپ ؛زا دنترابع ،دنوش هتفرگ رظن رد کیمونوکاوئژ نابیقر
 

 تباقر ياههزاس
كيدزن طيحم رد

ناتسودنه ناتسكاپ ناريانامع

 
 ناریا قرش بونج ینیمزرس یهزوح رد تباقر یاههزاس -1 لکش

 (ناگدنراگن ؛میسرت)

  یاداتیفرظ زا یریگهرهب اب دناوتیم ،قرش بونج ینیمزرس هزوح رد ناریا لصفالب بیقر نیرتمهم ناونعهب ناتسکاپ
    ناتدسچولب تدلایا رتدشیب یا هدنارک تعسو .دااکب هزوح نیا رد ناریا یکیمونوکاوئژ رونام تردق زا ناتسچولب تلایا
 تعسو .دشاب رتشیب ،قرش بونج یهزوح رد ناریا اب هسیاقم رد ناتسکاپ ینیمزرس یایرد ات تسا هدش ثعاب ناتسکاپ
  و لدقن   و ییادیرد ترادجت هنیمز هک دنکیم ایهم ناتسکاپ یارب ار ناکما نیا ،ینیمزرس یایرد رد رتشیب ییاضف-یناکم
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 نیا رد تلود و تینما تیبثت مدع و یاهلیبق راتخاس ،لاح نیا اب .دشاب رادروخرب یرتشیب ییاضف یهبذاج زا ،تناقتنا
  ،دادصتقا     هزودح رد تابدسانم یراردقرب و یراذدگ هیامردس روظنم هب رگید یااروشک یارب ینادنچ هبذاج ًاالمع ،روشک
   تدلایا رد هژدیو  هدب ادضف شاشتغا و یاهلیبق راتخاس .(22-31 :9396 ،ایننیزرف) تسا هدرواین دیدپ یژرنا و تیزنارت
  رودشک نیا قطانم رگید زا رتشیب ،دوشیم بوسحم ناریا قرش بونج اب بیقر ینیمزرس هزوح هک ناتسکاپ ناتسچولب
  ،ددیآ یدم رامش هب ناریا قرش بونج لصفالب بیقر نیرتتیفرظ رُبپ هکنآ اب ناتسکاپ ناتسچولب تلایا ،ور نیا زا .تسا
 .تسا هدش هتساک نآ رونام تردق زا یدایز یهزادنا ات ،یلم سایقم رد دمراکان تیریدم لیلد هب
  ردادنب  لمادش ،د دیآیم رامش هب روشک نیا ینیمزرس یایرد زا یشخب هک ناتسودنا برغ بونج ات قرش بونج نناد
     یدسونایقا رددنب ادهنت هدک راهباچ ردنب اب هسیاقم رد .دنراد رارق دنا سونایقا ترواجم رد اانآ یگما هک تسا یمهم
- یدم باسح هب زاتشیپ ،یسونایقا کیژتارتسا و مهم ردنب 0 زا شیب نتشاد اب ناتسودنا روشک ،دوشیم بوسحم ناریا
     ادب تادبث ادب یدسایس و یراجت طباور یرارقرب و بسانم ییاضف تیریدم اب ناتسودنا روشک ،ناتسکاپ فالخ رب .دیآ
   یجرادخ یراذدگ  هیامردس یاردب باذج رازاب کی ناونع هب ار دوخ ریخا یهاد کی یط رد ،ناهج فلتخم یااروشک
   ناواردف تدیعمج ،هنیهب ییاضف و یسایس تیریدم و روشک نیا ردانب ییایفارغج تیعقوم زا هتشذگ .تسا هدرک لیدبت
  ییاارودشک لابقتسا هک تسا یلماوع رگید زا ،دنوشیم بوسحم یگرزب ناگدننکفرصم یعیبط روط هب هک روشک نیا
     هداد شیازدفا ار رودشک ندیا رد تادبث اب بسانم یرارقرب و یراذگهیامرس هب اپورا هیداحتا و لیئارسا ،اکیرمآ نوچما
  یادیرد   هزودح یادا    تدیفرظ ،دودخ ینیمزردس یادضف رد تینما و تابث داجیا رد فعض اب ناتسکاپ ،ور نیا زا .تسا
   و ییادیفارغج یادا  خادش زا یا هدعومجم اب ناتسودنا ،لباقم رد و تسا هداد تسد زا ار بونج رد دوخ ینیمزرس
  نادهج اسب هچ و هقطنم حطس رد کیمونوکاوئژ تابسانم یارب باذج طیحم هب تسا هتسناوت ،دمآراک یسایس تیریدم
  و یدادصتقا تیریدم .دوشیم بوسحم یفنم یلماع زین ناریا یارب ناتسودنا کیمونوکاوئژ حطس شیازفا .دوش لیدبت
   یکیتیلپودئژ یودس نآ رد یددنم هردهب و یرو هردهب شیازفا هب ،نونکات روشک قرش بونج رد دماراک نادنچ هن یسایس
   ردادنب یادا  شدخب رد یراذدگ هیامردس هب هجوت مدع اب ناتسکاپ دنناما زین ناریا ،نیاربانب .تسا هدرک کمک ناتسودنا
 .تسا هدنامزاب ینیمزرس هزوح نیا رد یدنمهرهب و تفرشیپ ریسم زا ناتسودنا اب تباقر رد ،دوخ یسونایقا
      و قردش بودنج رد دودخ کدیمونوکاوئژ یادا  تدیفرظ زا ناتدسودنا اب هسیاقم رد ناتسکاپ و ناریا یااروشک هچرا
  زا ادپورا       هدیداحتا و هددحتم تنادیا ادب دودخ تابدسانم یرارقرب اب نامع یااشداپ روشک اما ،دناهدنامزاب ،دوخ بونج
  ببدس ،نامع یهناراکهظفاحم یجراخ تسایس .تسا هدش دنمهرهب دنا سونایقا هزوح رد دوخ ییایفارغج یااتیفرظ
  رادهچ .دشاب اپورا هیداحتا سپس و هدحتم تنایا اب یداصتقا تابسانم یارب یااگیاپ ناونع هب روشک نیا ات تسا هدش
    هدب ادکیرمآ و ادپورا زا ناک تیزنارت یارب یبسانم هصرع ،رافظ و یطسو ،هیقرش ،طقسم قطانم رد عقاو یسونایقا ردنب
    تدیعقوم و تدسا ردتمک یکیمونوکاوئژ یااتیفرظ رظن زا دنا اب هسیاقم رد نامع تیباذج ،لاح نیا اب .دیآیم رامش
 .تسا هدرک نیگنس ون یلاد دوس هب ار وزارت هفک ،دنا ناوارف تیعمج و ییایفارغج
 کیدزن و رود طیحم رد اهفالتئا -
 -  ناردیا و ناتدسودنا-   ناتدسکاپ یاارودشک نادیم کیژولوئدیا و ینیمزرس یااشکمشک و تاضراعت زا یخرب دوجو
      بدطق ود نادیم رد یتادضراعت نیدنچ .تدسا  هتفدشآرب  ار ناردیا قرش بونج تیروحم اب یاهقطنم یراکما ،ناتسکاپ
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 یا هدقطنمارف و یا    هدقطنم یریگرادی هدب رودشک ود نیا ،لیلد نیما هب و تسا رتریگشمچ ناتسکاپ و ناتسودنا رواجم
 و یا    هدقطنم یریگرادی و تدباقر یدلک ی هلکادش ،7 لکش رد .دناهدرک مادقا دوخ یکیتیلپوئژ نزو و ناوت شیازفا یارب
 .تسا هدش هداد ناشن ناریا قرش بونج تیروحم اب یاهقطنمارف

هدحتم تالايا نيچ اپورا هيداحتا

 تباقر ياههزاس
 رد فالتئا و

رود طيحم

هيسور

ناتسودنه نامع ناتسكاپ ناريا ناريانامع

 قرش بونج
ايسآ

 
 ناریا قرش بونج تیروحم اب رود طیحم رد فالتئا و کیدزن طیحم رد تباقر یاههزاس -2 لکش

 (ناگدنراگن زا میسرت)

 ناتسکاپ-ناتسودنه (1
      و ددنا رودشک ود فالتدخا .تدسایسآ بودنج رد یا  هدقطنم شکمشک و شنت لماوع نیرت مهم زا یکی ریمشک نارحب
 ًااتدمع تابیترت نیا .تسا  هدش ایسآ بونج رد یللملا نیب و یا هقطنم تابیترت یریگ لکش ثعاب ریمشک رس رب ناتسکاپ
    ًانودصا یدتینما و یدسایس ،یداصتقا ،یماظن زا معا ایسآ بونج لئاسم هک ارچ ،دنتسا روحم -ناتسکاپ ای روحم -دنا
  کدی رد هک هتفرگ لکش ایسآ بونج رد یبطق ود ییاضف ات هدش ثعاب رما نیما .تسا ناتسکاپ و دنا طباور زا رثأتم
  ندیا .(36 :1396  ،یددمحا و یدمحم) دریگ رارق ناتسکاپ -نیچ روحم نآ رگید رس رد و اکیرمآ -دنا روحم نآ رس
    رد ددنا ،لدباقم رد و هدردک لمع دنا زا رتقفوم یاهقطنم یریگرای رد ناتسکاپ هک هتفرگ لکش یلاح رد یتینما یاضف
     ،ددنا یجرادخ تدسایس یدساسا    تالکدشم زا یدکی .تدسا هداد ناشن دوخ زا یرتشیب لمع راکتبا یاهقطنمارف حطس
  و دداد       یدم لیکدشت ار رودشک ندیا ینودماریپ طیدحم هدک ایسآ بونج رد دنا .تسا هقطنم رد یعقاو نادحتم نتشادن
  رودشک نیا ،ور نیا زا ؛تسا یعقاو نادحتم دقاف ،دراد رارق هقطنم نیما رد زین روشک نیا یتینما یااشلاچ نیرتمهم
 هدمآ نوریب ایسآ بونج گنت طیحم زا دناوتب ات تسا -راوجما قطانم رد ًااصوصخ -هقطنم زا جراخ ینادحتم لابند هب
      هدجوت درودم یژتارتدسا ندیا یاتدسار رد هک یقطانم زا یکی .دنک یثنخ ار ون یلاد «هرصاحم» تهج نیچ تامادقا و
  بدیقر نیر دت  مدهم -     نیدچ ادب یراودجما لدیلد هدب هقطنم نیا .تسا ایسآ قرش بونج یهقطنم ،هتفرگ رارق دنا هژیو
  یژتارتدسا .تسا هتفرگ رارق دنا هژیو هجوت دروم ،یداصتقا یناب دشر لیلد هب زین و ایسآ و هقطنم رد دنا کیژتارتسا
  رد .دردیگ یدم رب رد ار دنا کیدزن ناگیاسما ،هریاد نیلوا .دنکیم میسقت زکرملادحتم هریاد هس هب ار ناهج ،دنا نالک
  ندیا رد رگید یااتردق روضح اب دناوتب نآ هطساو هب ات تسا ینومژا تیعقوم بسک ددص رد دنا ،هریاد نیا طیحم
    یاارودشک و ایدسآ ار نآ طیدحم هک دریگ یم رب رد ار دنا ناگیاسما زا یرتعیسو هقطنم ،مود هریاد .دنک هلباقم هقطنم
   زا تدعنامم و ادا ترددق ریاس لباقم رد هنزاوم داجیا یپ رد دنا ،طیحم نیا رد .دنادیم لیکشت دنا سونایقا هیشاح
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   تدهج رد ددنا شالت ،دریگیم رب رد ار ناهج لک عقاو رد هک موس هریاد رد .دشابیم اهنآ طسوت شیوخ عفانم عییضت
  و یدلیلخ ) تدسا   ادکیرمآ یرادکما اب یللملا نیب تینما و حلص رد یدیلک شقن یافیا و گرزب تردق هاگیاج بسک
    ود ندیا فالتدئا هدنوگرا ناکما ،ناتسکاپ و ناتسودنا یکیتیلپوئژ ضراعت و تباقر ،ور نیا زا .(03 :7396 ،ناراکما
      یکیتیلپودئژ یگتدسویپ ناردیا قردش بودنج اب هک دوخ یسونایقا یااردنب و ینیمزرس یایرد یااهزوح رس رب روشک
 .تسا زاین رگید روشک دنچ دوجو هب ،انبم نیا رب یفالتئا شیادیپ یارب .دزاسیم یفتنم ،دراد
 ناتسکاپ -ناریا (2
   لکدش) ددنکیم دیدهت ار ناتسکاپ و ناریا ییارگما ،ینیمزرس و کیژولوئدیا تاضراعت زا یاهتسویپ ماهب یاهعومجم
 ود لوح ،برغ بونج یایسآ یهقطنم رد ناتسکاپ و ناریا روشک ود مهم یتباقر یااهبنج زا یکی رضاح لاح رد .(9
  زئادح ی دادصتقا  ردظن زا  ادهنت  هدن تباقر نیا مهم لیند .(166 :3396 ،یمیلس) تسا رداوگ و راهباچ کیژتارتسا ردنب
  زوردب  ثدعاب  ددنناوتیم هک تسا هتفهن زین ،یسایس لماوع زا یاهعومجم ردانب نیا هعسوت حرط رد هکلب ،تسا تیماا
 ن دیا  هعدسوت و  تخادس رد  ددنا و نیچ راذگ رثا تردق ود روضح لاثم ناونع هب .دنشاب ااشنت و ااتباقر زا یاهراپ
 رد  ددصق دی ددش ی تبادقر رد  ددنا و نی دچ یااروشک .دشخبب ااتردق نیا یتباقر فاداا هب ینیع هبنج دناوت یم ردانب
  و یددمحم) دنراد ار ااروشک نیا اب رتکیدزن طباور داجیا و هیسور و یزکرم یایسآ ،ناتسناغفا یاارازاب نتفرگ تسد
    هدب ادت تدسا هدرک بیغرت ار نیچ ... و یتیزنارت نما یااریسم ،یتینما ،یداصتقا ددعتم لئاسم .(197 :1396 ،یدمحا
    یدبرغ شدخب زا ردت هتفای هعسوت بتارم هب نیچ یقرش شخب هک ییاجنآ زا ؛یتینما دعب رد .دزادرپب رداوگ ردنب هعسوت
  نادکیپ ک  ودن هدک تسا شخب نیا هتفاین هعسوت قطانم هلمج زا گنایک نیس نیشن ناملسم و یبرغ ناتسا اذل .تسا نآ
   نیدس ناتدسا (رداوگ ردنب) راوجما قطانم هعسوت نیاربانب .تسا هتفر هناشن نیچ تمس هب هراوما هقطنم نیا ییارگاو
      هدگنت زا نیدچ ییادیرد ترادجت یلدصا ریسم نوچ ؛تفاسم دعب ظاحل زا .دناسریم لقادح هب ار ییارگاو نیا ،گنایک
   هدب رداودگ هک لیلد نیا هب ،تسا رت هفرص هب تفاسم رظن زا ما رداوگ قیرط زا تراجت ،دشابیم دنا سونایقا و اکنام
    تفادسم لدیلد هدب اکنام هک ارچ ؛یتینما ظاحل زا ما و یداصتقا ظاحل زا ما .تسا کیدزن سراف جیلخ و زمرا هگنت
 .تسا ینئمطمان ریسم ییایرد نادزد موجا زا یشان ینما ان و دایز

 
 ناتسکاپ و ناریا طباور رد دیدهت و شنت (یعرف و یلصا) عبانم نیرت مهم -3 لکش

 (1396 ،یدمحا و یدمحم ؛عبنم)
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 ناتسودنه -ناریا (3
 ی دهتنم یااریسم رد نتفرگ رارق اب راهباچ ردنب هکنیا لوا ؛دراد ار راهباچ ردنب هعسوت دصق ،ددعتم لیند هب ناتسودنا
-نویلیم هلدابم هنازور هک ،تسا یزاتمم تیعقوم یاراد اپورا یقرش بونج و یبرغ بونج و یبونج یایسآ رسارس هب
 .(127 :9396    ،داژنراددتقا و یدبارحم) ددنکیم روبع ییایرد ریسم نیا زا هیامرس و ناکزا ینالک مجح و تفن هکشب اا
 باختنا اب هکنیا امک ،تسا دنمزاین ینئمطم و نما ریسم هب یزکرم یایسآ و ناتسناغفا هب دورو یارب دنا ،نیا رب هوالع
  توا) ناردیا ی  هدجراخ رودما ریزو رفس یپ رد .(33 :7396 ،ناراکما و یلیلخ) دوشیم ناتسکاپ زا زاین یب ریسم نیا
 و ( بودنج -  لامدش روددیرک هژیو هب) لقن و لمح هزوح اایدنا اب تکراشم یارب ناریا یااتیولوا ،دنا هب (0627
     هاگددید زا .تدسا هددش حردطم  رادهباچ ردنب هعسوت   و (اراتسآ د تشر د نیوزق) ناآ هار رد یراذگ هیامرس نینچما
 رد   رددنب ندیا     یدتینما و یعادمتجا ،یدسایس ،یدادصتقا عفانم لیلد هب رداوگ ردنب هژورپ رد قیفوت تروص رد ،ناتسکاپ
   یدتیزنارت یاداتیلباق یتح ،تباقر زا راهباچ ندرک رود و دوخ یهدیچیپ ینوریب و ینورد تالکشم لح اب تدمدنلب
    و ناردیا یدیارگما ،یور ندیا زا .(91 :3396 ،ناراکما و نایوپروپ) داد دااوخ رارق دیدهت ضرعم رد ار سابع ردنب
  یادنبم رب ار دوخ یاهقطنم یراکما دنناوتیم روشک ود نیا و دراد ناتسکاپ هب تبسن یرتدعاسم یااهنیمز ناتسودنا
 .دنشخب ماکحتسا دوخ یسونایقا یااردنب
 نامع -ناریا (4
 ،یثار) دراد ناریا یمالسا یروهمج یلم عفانم و یجراخ تسایس رد یمهم شقن ،ریز یااهفلوم لیلد هب نامع روشک 
1396: 2): 
 زمرا کیژتارتسا هاگرذگ رد نتفرگ رارق -
 سراف جیلخ ینغ  هزوح  یژرنا عبانم زا ندوب رثأتم -
  ندیا  نیدب   یطادبترا  شدقن  یادفیا و اپورا-ایسآ یلیدبت یااناک و یژرنا لقن و لمح یاا هاربآ ریسم رد نتفرگ رارق -
  قطانم
 اکیرمآ یهدحتم تنایا هلمج زا گرزب یاا تردق یژتارتسا فاداا هجوت دروم  -
 دنا سونایقا یبرغ هنارک رد نتفرگ رارق لیلد هب کیژتارتسا تیماا نتشاد -
 ناریا هژیوهب هیاسما یااروشک نوماریپ زیمآ تملاسم و ایوپ یجراخ تسایس ذاختا -
 ناریا یمالسا یروهمج اب هنسح طباور -
 یاهقطنم مهم یااهدنورپ رد یجراخ یااروشک و ناریا نیب هنارگ یجنایم  یجراخ تسایس ذاختا -
 و  هدنارگ یجنادیم  یاداتیلاعف یهنیمز رد یبرغ یااروشک و ناریا فرط زا روشک نیا یااتیلاعف ندوب قوثو دروم -
 .روشک نیا هناتسود
    ،ردگید یودس زا .ددنک  یدم لیددبت اقیرفآ هب ناریا دورو یهزاورد یهباثم هب ار نامع ،ارگما یااهنیمز نیا یهعومجم
 توا رد  .دودش  یدم ندکمم ناریا یهزاورد قیرط زا زین یزکرم یایسآ زیخزاگ یااروشک اب نامع کیمونوکاوئژ طباور
        دادجیا یاردب ماادفت تدشاددای یادضما فددا ادب  ناتدسکیجات و ناتسنمکرت ،نامع ،ناریا هجراخ یارزو ،1627 لاس
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 قشع قفاوت» بوچراچ رد ماافت تشاددای نیا .دندرک تاقالم رگیدکی اب طقسم رد «یللملا نیب لقن و لمح رودیرک»
 یرازو .(20 :3396  ،یعیفدش) «د یدسر ءاضما هب روشک راهچ نیا نایم رودیدرک داجیا یارب رتشیپ لاس دنچ هک دوب دابآ
  هنایدسآ یااروشک یور هب هلالص و موقد ،راحص یااردنب ندوشگ هلئسم ینابم و لوصا نینچما ااروشک نیا هجراخ
     یدسونایقا یگتدسویپ ،ناردیا رد رادهباچ ردنب اب هک نامع مهم یسونایقا یااردنب ،نیا رب هوالع .دندرک یسررب ار هنایم
 ی  هدنیمز ،ددنراد رارق رافظ و یطسو ،هیقرش ،(یرادا و یسایس تختیاپ) طقسم (تلایا) قطانم رد هک ااردنب نیا .دنراد
    نادیم بدسانم یخیرادت ی  هدنیمز .تدسا هدروآ ماارف یاهقطنم فالتئا کی داجیا و ییارگما و یراکما یارب یبسانم
   کیردش نیردتقثوم و نیرتمهم ناونعهب ار نامع ،روشک ود نیا یکیتیلپوئژ یهناتسود قیمع تابسانم و نامع و ناریا
 .تسا هدرک لیدبت سراف جیلخ یهقطنم رد ناریا کیژتارتسا

 
 (ناگدنراگن زا میسرت) راهباچ یمونوکاوئژ رب دیکات اب یاهقطنم یریگرای و تباقر یاهاضف -1 هشقن

 (IOIR)1 هیسور و ناتسودنه ،نامع ،ناریا کیمونوکاوئژ فالتئا -
    ییاارودشک نادیم ددناوت  یدم هوقلادب تروص هب ناریا قرش بونج رد یاهقطنم فالتئا ،دش هتفگ زین رت شیپ هکنانچما
   لدتخم ار یدفالتئا نینچ ندیسر تیلعف هب دنچ یلئاسم ،لاح نیا اب .داد خر نامع و ناتسودنا ،ناتسکاپ ،ناریا دننام
  لدح یارب کیتاملپید یااششوک دوجو اب هک تسا ناتسکاپ و ناتسودنا نایم ینیمزرس شنت ،هلئسم نیتسخن .دنکیم
   ندیا زا .ددنرگنیم تخسرس ینابیقر ناونع هب ار رگیدکی دابآ مالسا و ون یلاد ناکامک ،روشک ود نیا یزرم تاشقانم
   دادجیا ادب ناتسکاپ .دناهدرک مادقا یاهقطنمارف و یاهقطنم یریگرای هب یرگید هیلع دوخ تیوقت یارب روشک ود را ،ور
    هدب ،ردگید یودس زا و تسا بونج رد دوخ یردنب یااتیفرظ زا یرادربهرهب یارب شالت رد ،نیچ اب هناتسود طباور

                                                                                                                                                               
1- Iran, Oman, India, Russia (IOIR) 
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   طدباور .تدسا هدرک بذج ،دوخ تنداعم عفن هب ار دنا نابیقر زا یکی ،ناتسودنا و نیچ نایم یزرم تاضراعت لیلد
   یدخرب رد و یلادمتحا تاضراعت و ااشنت زا یاهلاا رد کیتیلپوئژ و کیژولوئدیا ددعتم لیند هب زین ناریا و ناتسکاپ
    تیریددم تادبث مددع و یدوعس ناتسبرع اب ناتسکاپ صاخ تابسانم ،ور نیا زا .دریگیم رارق یعقاو یااشنت ،عقاوم
  یاارددنب     هزودح رد ار ناتدسکاپ و ناردیا نادیم یا  هدقطنم یرادکما و فالتئا داجیا ناکما ،روشک نیا رد اضف یسایس
  رد یراذدگ   هیامردس یاردب نیدچ بیغرت اب ناتسکاپ هک دسریم رظنهب ،رگید یوس زا .تسا هدینادرگ فیعض یسونایقا
      هدب ناردیا یدکیدزن ،ور ندیا زا و ددشیدنا   یدم ناتدسودنا ردبارب رد دوخ یکیتیلپوئژ نزو شیازفا هب اهنت ،رداوگ ردنب
   نامزادس و یرادکما کی داجیا یارب لمع رد هچنآ .دنک داجیا للخ ،ناتسودنا و ناریا تابسانم رد دناوتیم ،ناتسکاپ
    یخیرادت تابدسانم .دردیگ لکش ناتسودنا و نامع ،ناریا نایم دناوتیم هک تسا یفالتئا ،دسریم رظنهب ایهم یاهقطنم
    و طقدسم ،رودشک ود یدلخاد یاضف یتیزنارت و یداصتقا یااتیفرظ و ااتیزم زین و نامع و ناریا تابث اب و هتسویپ
  هدب نیچ و ناتسکاپ اب تباقر رد زین ناتسودنا .تسا هداد قوس موادم یاایراکما تیوقت و ظفح یوس هب ار نارهت
     ،ور ندیا زا .تدسا هدز تدسد ادکیرمآ هدحتم تنایا اب یاهقطنمارف یراکما و ایسآ قرش بونج اب یاهقطنم یریگرای
         هدب هدجوت ادب ،ناتدسودنا هدب ناردیا یدکیدزن .ددیآ رامش هب دنا یاهقطنم یاکرش زا یکی ناونع هب دناوتیم زین ناریا
 .تسا یندشهیجوت ،دابآ مالسا و نارهت نایم کیتیلپوئژ و کیژولوئدیا تاضراعت
 و روشک نیا یناب یکیتیلپوئژ نزو لیلد هب ناتسودنا و نامع ،ناریا کیمونوکاوئژ فالتئا هب هیسور روشک ندرک دراو
    رودحم هدب هیدسور هد     دنیازف زادین ،ردگید یودس زا .تدسا ناتسکاپ-نیچ روحم اب تباقر رد فالتئا نیا ندش رتیعقاو
      یکیتیلپودئژ یااددک هدب هدجوت ادب .دنک رتیعقاو ار شخب نیا رد یراذگهیامرس دناوتیم ،ناریا قرش بونج یتیزنازت
 یکیتیلپوئژ نزاوت دنناوتب نیچ و هیسور نآ رد هک یاهقطنم یاافالتئا هب ندروآ یور ،ناریا یمالسا یروهمج ینونک
  تبدسن یرتشیب تبغر ناتسکاپ رد یراذگهیامرس هب نکپ دسریم رظنهب ،ور نیا زا .تسا ریذپانبانتجا ،دننک رارقرب ار
    ندیا ادب .دودش هیجوت ،ناتسودنا اب ناتسکاپ و نیچ نامزما تباقر لیلد هب دناوتیم تبغر نیا .دادیم ناشن ناریا هب
   تدسا یبدسانم یکیتیلپوئژ هنزو ،دوشیم لیدبت ناریا یماظن و یراجت گرزب کیرش هب دسریم رظنهب هک هیسور ،لاح
    ادب هیدسور یمادظن طباور ،رگید یوس زا .دناشوپب لمع هماج ار ناریا قرش بونج رد یکیتیلپوئژ فالتئا دناوتیم هک
   یاردب نزاودت یعون داجیا یوس هب ار ون یلاد و وکسم ،اکیرمآ هدحتم تنایا اب ناتسودنا یماظن تابسانم و ناتسکاپ
  یاردب یبسانم یاکتا هطقن دناوتیم ،هیسور و ناتسودنا ،نامع ،ناریا یکیمونوکاوئژ فالتئا .تسا هداد قوس ییارگما
 .دیآ باسح هب ینزاوت نینچ
   .ددش ددااوخن لماک ،نیچ ،نآ زا سپ و ناتسکاپ یراکما مدع اب ناریا قرش بونج کیمونوکاوئژ فالتئا ،لاح نیا اب
  نتدسویپ یارب ااششوک دیاب ،راذگریثات یاهقطنم هزاس کی هب کیمونوکاوئژ نامزاس نیا یاقترا یارب ،رگید ترابع هب
   ردب هوالدع ،ناریا قرش بونج یااتیفرظ یهعسوت .دریگ تروص زین ناتسناغفا اسب هچ و نیچ و ناتسکاپ یااروشک
  نیزگیادج ،یا هدقط   نم نامزادس تالیکدشت ادب دناوتیم ،(26 :1396 ،انیمور و اینظفاح) «زمرا هگنت یانگنت» یبسن عفر
       ذودفن بیردض شیازدفا و یرادا ،ینامزادس تدیوقت ادب ،رگید یوس زا .دشاب یااگناش نامزاس رد ناریا یارب یبسانم
  بردع یااروشک ربارب رد ار دوخ کیتیلپوئژ نزو دناوتیم ناریا ،ناریا قرش بونج تیروحم اب کیمونوکاوئژ فالتئا
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     بودنج رد کدیمونوکاوئژ فالتدئا نددش یلمع یارب ااششوک نیتسخن هک دسریم رظنهب .داد شیازفا سراف جیلخ
 .دسریم تیلعف هب «هیسور و ناتسودنا ،نامع ،ناریا» تیروحم اب ادتبا ،ناریا قرش
 یریگهجیتن
  ییادیفارغج یااتیفرظ زا یرثکادح هدافتسا یارب ااروشک شکمشک ،کیتیلپوئژ یهصرع رد تباقر یاادومن زا یکی
  یادا  تدیفرظ زا یدکی ،تسا هداد یاج دوخ رد ار راهباچ ،ناریا یسونایقا ردنب اهنت هک ناریا قرش بونج .تسا دوخ
   هدقطنم رد یکیتیلپودئژ لداعت دوبهب زین و کیتیلپوئژ نزو شیازفا یاتسار رد نآ زا دیاب هک تسا ناریا هژیو ییایفارغج
      هاردما هدب هدقطنم ندیا رد هعدسوت یاا خاش دوبهب و یراذگهیامرس شیازفا هنیمز رد یراذگتسایس .دوش هدافتسا
  هژدیو تیعقوم و تیفرظ زا هنیهب یرادربهرهب هب دناوتیم هک تسا ییااراکاار هلمج زا ،یجراخ یراذگهیامرس بذج
 رد یرو   هردهب دودبهب یاردب روشک یکیتیلپوئژ یاادک ای یجراخ یااتسایس یاتسار رد .دماجنایب ،ناریا قرش بونج
     یدتیزنارت و یژردنا ،یدادصتقا تدیفرظ هب هجوت اب .تسا یرورض یاهقطنم یاافالتئا یریگیپ و داجیا ،قرش بونج
    یاردب یبدسانم یادا  هدنیمز ددناوت  یدم یمودنوکاوئژ تیروحم رب یفالتئا یریگیپ هک دسریم رظنهب ،ناریا قرش بونج
    ناودنع هدب نادمع و ناتسکاپ نوچما ییااروشک ،اتسار نیا رد .دشاب هقطنم نیا داصتقا ییاضف دوبهب و هعسوت شیازفا
  یاردب یبسانم یااهنیزگ ،دنا سونایقا یااردنب یکیتیلپوئژ تسویپ ناونع هب ناتسودنا زین و ناریا کیدزن ناگیاسما
  نادشن ،رگیدکی اب و ناریا اب هدش دای روشک هس یسایس تابسانم یسررب ،لاح نیا اب .دنوریم رامش هب یراکما بلج
  فالتدئا ،ور نیا زا .دسریم رظنهب فیعض ،ناتسودنا-ناتسکاپ و ناتسکاپ-ناریا نایم ییارگما ،رضاح لاح رد هک داد
     شیازدفا یاردب نیدنچما .تدسا رادروخرب یرتشیب تیعقاو و تیلعف زا ،ناتسودنا و نامع ،ناریا نایم یلعف و یقطنم
       هدب هدجوت ادب .تدسا یروردض زدین نی دچ و هیسور یراکما بلج ،یفالتئا نینچ یرگیزاب تردق و یکیتیلپوئژ نزو
   نتدسویپ هدک دسریم رظنهب ،رداوگ ردنب رد یراذگهیامرس یارب روشک نیا رتشیب تبغر و ناتسودنا و نیچ تاشقانم
   هادتوک مادن اب هک فالتئا نیا .تسا یرتلتمحم یهنیزگ ،ناتسودنا و نامع ،ناریا یسونایقا یااردنب فالتئا هب هیسور
   دداد شیازدفا ار ناریا قرش بونج یتیزنارت و یژرنا ،یداصتقا یااتیفرظ دناوتیم ،دش هدرب مان نآ زا IOIR یهدش
       و ماجدسنا ،ندیا ردب هوالدع .دودش یدقلت زین زمرا یهگنت یااتیدودحم زا ناریا یبسن جورخ یارب ینیزگیاج زین و
 .دنک تیوقت سراف جیلخ هزوح رد ار ناریا یرگیزاب تردق دناوتیم ،فالتئا نیا یرگیزاب تردق
 عبانم
  همانلدصف ،« ددنا ی  هّیرادق  هبدش رد طباور یکیتیلپوئژ و ییایفارغج یاا ناینب» ،(3396) روپیدمحا اراز و زوریپ ،هدازدهتجم ،اضر ،نایوپ روپ

 .00-32  ص ،0 ی هرامش ،7 لاس ،هّیراق هبش تاعلاطم
 یلپاپ تاراشتنا :دهشم ،موس پاچ ،«کیتیلپوئژ میاافم و لوصا» ،(2396) اضردمحم ،اینظفاح
  یادضف)  یدلم  عفادنم  یاتدسار رد ناریا قرش بونج لحاوس کیتیلپوئژ یااتیفرظ لیلحت» ،(1396) انیمور میااربا و اضردمحم ،اینظفاح
 .0-27  ص ،1 یهرامش ،9 یهرود ،هعسوت و ایفارغج یهمانلصف ،«(تلفغ دروم
396) یدایص یداا و ریگناهج ،یردیح ،نسحم ،یلیلخ  ،«   ناردیا و ناتدسکاپ :یداوژپ  هدنومن یجراخ تسایس و کیتیلپوئژ ِرناگنژ ِصدنویپ» ،(7
 .03-176  ص ،26 یهرامش ،مجنپ لاس ،هراق هبش تاعلاطم یهمانلصف
 سموق :نارهت ،یگرزب دیحو همجرت ،«للملا نیب طباور رد ضراعتم یااهیرظن» ،(9396) زمیج ،یترئود
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 ؛رد یدددسرتسد لدددباق ،  نودددسردنا یرودددئت یادددنبم ردددب نادددمع و ناردددیا طدددباور یکیتیلپودددئژ لدددیلحت ،(1396) یدددلع ،یدددثار

http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/709/ 
  ،کدیتیلوپوئژ همانلصف ،«ایسآ یبرغ بونج یایسآ هقطنم قالطا لیلحت ؟هقطنم کی ناونع هب یبرغ بونج یایسآ» ،(3396) نیسح ،یمیلس

 .066-366  ص ،7 یهرامش ،مجنپ لاس
   ،رداا دازآ هاگدشناد ییایفارغج یاضف یهمانلصف ،«دنا -ناریا زاگ هلول طخ کیمونوکاوئژ و کیتیلوپوئژ لیلحت» ،(3396) یلعریم ،یعیفش

 .70-31  ص ،17 یهرامش ،مهن لاس
   لادس ،کدتیلپوئژ ی همانلدصف ،«دنا و ناریا زاگ یهلول هطخ کیمونوکاوئژ و کیتیلوپوئژ لیلحت» ،(0396) یسیو یداا و هللا تزع ،یتزع

 .27-01  ص ،7 یهرامش ،مود
  رودما ترازو  یدلمللا نیدب   و یدسایس تادعلاطم رتفد تاراشتنا :نارهت ،«لوحت و رییغت :ناتسکاپ یجراخ تسایس» ،(9396) ابیز ،ایننیزرف

 .هجراخ
    ادب) ناردیا یمالدسا یروهمج اب یراکما و تباقر هزوح رد ناتسکاپ کیتیلپوئژ ینییبت لدم» ،(9396) داژنرادتقا دمحم و اضریلع ،یبارحم

 .336-977  ص ،27 یهرامش ،1 یهرود ،هراق هبش تاعلاطم همانلصف ،«(یاهقطنم ینیرفآشقن و تیعقومرب دیکات
   تارادشتنا :ناردهت ،«یا هدقطنم ییارگاو و ییارگما یااهنیمز ؛ناتسکاپ و ناریا کیتیلپوئژ» ،(1396) یدمحا میااربا و اضردیمح ،یدمحم

 .باختنا
 .هجراخ روما ترازو تاراشتنا زکرم :نارهت ،موس پاچ ،هدازریشم اریمح همجرت ،«ااتلم نایم تسایس» .(1396) .یج سناا ،اتنگروم
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