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 هدیکچ
 تامادقا رب یداصتقا یاهتیلاعف نتفای تیولوا تلع هب .دش یدیدج هلحرم دراو یا هقطنم ییارگمه دنور ،درس گنج نتفای نایاپ اب
 رد قیقحت نیا .تسا هدش فیرعت یداصتقا لباقتم یاه یراكمه بلاق رد یا هقطنم تاقفاوت رتشیب ،یمونوکاوئژ هدیا زورب و یماظن

 رارق یسررب و لیلحت دروم ار ایسآ برغ بونج هقطنم یاهروشک و ناریا کیمونوکاوئژ طباور رب ییارگ هقطنم شقن تسا ددص
 یروآ عمج هب تبسن ربتعم یاهتیاس و یا هناخباتک عبانم هب هعجارم اب هک هدوب یلیلحت -یفیصوت شهوژپ نیا رد قیقحت شور.دهد
 یناهج هجوت زکرم یمونوکاوئژ یاهتیقرظ و یژرنا عبانم ندوب اراد لیلد هب ایسآ برغ بونج هقطنم .تسا هدیدرگ مادقا تاعالطا
 اراد و ایسآ برغ بونج هقطنم و سراف جیلخ مهم هضوح رد نتفرگ رارق ظاحل هب ناریا یمالسا یروهمج روشک.تسا هتفرگ رارق
 یروهمج روشک .تسا هدرک ادیپ یا هژیو یكیمونوکاوئژ تیمها یكیژتارتسا و یكیتیلوپوئژ تیمها رب هوالع ،یژرنا عبانم ندوب
 برغ بونج هقطنم یاهروشک اب ییارگ هقطنم و یا هقطنم ییارگمه داجیا اب و تیفرظ نیا زا یدنم هرهب اب دناوت یم ناریا یمالسا

 هب یا هقطنم یاه ییارگمه و ییارگ هقطنم داجیا رد نونک ات ناریا.ا.ج اما .دنک ادیپ یسرتسد هقطنم رد کیمونوکاوئژ فادها هب ایسآ
 .تسا هدوبن قفوم هقطنم رد یژرنا لاقتنا یاهتسایس رب یراذگریثات تردق و یكیتیلوپوئژ یربهر هب یبایتسد روظنم

 
 هقطنم ،ناریا ،کیتیلوپوئژ ،کیژتارتساوئژ ،یمونوکاوئژ ،یا هقطنم ییارگمه ،ییارگ هقطنم :یدیلک ناگژاو
 هنایمرواخ ،ایسآ برغ بونج
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 همدقم
 هک یا هنوگ هب .داد یور کیتیلوپوئژ یموهفم هزوح رد یا هدمع تارییغت یوروش ریهامج داحتا یشاپورف اب
 یدالیم 6338لاس رد كاوتولدراودا .تفای کیمونوکاوئژ یدرکیور ،کیژتارتساوئژ و یماظن تفایهر زا کیتیلوپوئژ
 هس بیکرت زا یمونوکاوئژ عقاو رد درک یسایس و ییایفارغج مولع دراو هدرتسگ موهفم اب ار یمونوکاوئژ میاداراپ
 یاج ،هدوب کیتیلوپوئژ رد مهم یلماع هک تسایس دسریم رظن هب و تسا هتفرگ لکش داصتقا و تردق ،ایفارغج رصنع
 زا یئزج هکلب تسین کیتیلوپوئژ ربارب رد ای و ریغ یزیچ هک دومن ناعذا دیاب اما .تسا هداد داصتقا هب ار دوخ
 قطانم کیتیلوپوئژ رد موهفم نیا ندش حرطم اب .تسا رضاح رصع رد کیتیلوپوئژ یاه هشیدنا زا یکی و کیتیلوپوئژ
 حرطم زاگ و تفن تیروحم اب یژرنا دلوم عبانم عیزوت ینعی ،یرگیددعب زا ،درس گنج نارود فالخرب ییایفارغج
 رارق هجوت دروم نآ روبع لحم اب دنتسه یژرنا یاراد هک قطانم مکی و تسیب نرق رد رگید ترابع هب.دندیدرگ
 .(33 ،1198 ،یتزع ) «دیآ یم باسح هب اهیژتارتسا نیودت رد راذگ ریثات یریغتم یژرنا »رضاح لاح رد .دنریگ یم
 رد ار هاگیاج نیرتمهم روشکره یداصتقا ناوت ،یناهجذوفن یاهرازبا و یلم تردق و عفانم یدنب تیولوا و بیترت رد
 لرتنک و للملا نیب حطس رد یداصتقا یدنمناوت ،مکی و تسیب هدس رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ریخا یاهلاس
 تسا یقطانمرب قبطنم کیژتارتساوئژ و یکیتیلوپوئژ قطانم .تسا مهم رایسب یداصتقا یاهالاک فرصم هضرع و دیلوت
 گنج نارود كِمژتارتسا قطانم رگا لاح .دشاب  یم تفگنه صلاخان دیلوت نینچمه و راشرس یژرنا عبانم یاراد هک
 ریغ هک تفای دنهاوخ یللملا نیب یتیعقوم قطانم نآ ،ددرگ ( یمونوکاوئژ) یداصتقا لماوع اب قبطنم (کیتیلوپوئژ )درس
 .(1/38/1198 ،روپ میحر ) درک دنهاوخ ادیپ یناهج یاهیژتارتسا نیودت رد یروحم یشقن و هدوب نیزگیاج لباق

 .دنراد شقن یسایس یاهدنیآرف و اهدادیور رد ییایفارغج قطانم صاخ روطب و ییایفارغج رصانع و لماوع یلک روطب
 .دنکیم و هدرک افیا ناهج یاهدادیور رد ار یلیدب یب شقن هک تسا هنایمرواخ هقطنم ییایفارغج قطانم نیا زا یکی
 یارب نآ تینما و یتسینویهص میِمژر دوجو ،کیژتارتسا و یبآ یاههاگرذگ ،یژرنا هلمج زا یلیالد هب هقطنم نیا
 ،9198 ،یرابخا ) دشاب  یم رادروخرب یناهج تالداعم رد یدایز تیمها زا ...و هقطنم فورعم رازاب ،گرزب یاهتردق
30) 
 لخادت لحم هقطنم نیا لئاسم .تسایند هقطنم نیرت یللملا نیب نانچمه هنایمرواخ ،موس هرازه زاغآرس رد نیاربانب 
 نینچمه .دشاب  یم طابترا رد هقطنم یاهروشک نورد رد تردق تخاس اب لخادت نیا و هدوب یجراخ نارگیزاب عفانم
 تیمها یسایس یاهراتفر اب نآ دنویپ و ییایفارغج یاه هفلوم نییبت رد هنایمرواخ هزادنا هب ناهج رد یا هقطنم چیه
 یاهشنت نازیم نینچمه و گرزب یاهتردق یا هقطنم راتفر رد هنایمرواخ شقن تیمها زا ار رما نیا تلع دیاب .درادن
 .تسا تیمها زئاح رایسب تاهج زا یکیژتارتسا هقطنم نیا هرابرد قیقحت و هعلاطم نیاربانب .درکوجتسج یا هقطنم
 قطانم سأر رد نانچمه میهافم ریاسرب یکیمونوکاوئژ تارکفت بلغا اب کیژتارتسا هقطنم نیا زین رضاح نرق رد
 نیرت یلصا و اهنت ،یکیمونوکاوئژ میهافم ساسارب دیدج قطانم یدنب هقبط رد هقطنم نیا هک ارچ .تسایند کیژتارتسا
 (اناش ،3/0/0198( .دشاب  یم یژرنا هدننکدیلوت هقطنم
 یزنیک نانادداصتقا ًااصوصخ ،هعسوت بتاکم .دنک یم افیا یمهم شقن اهروشک یداصتقا هعسوت دنیارف رد ییارگ هقطنم
 یاه یدنمناوت زا یریگ هرهب ناکما للملا نیب تراجت .تسا یزورما عماوج رد هعسوت روتوم ،تراجت هک دندقتعم
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 یارب ار ینشور مئالع و دروآ یم دوجو هب ،قلخ لباق و دوجوم یبسن یاه تیزم هب هجوت اب ،ار هوقلاب یداصتقا
 هب یا هقطنم داصتقا .دزاس یم رادیدپ یناهج هصرع رد تباقر لباق و روآدوس یداصتقا یاه هژورپ رد یراذگ هیامرس
 یاهارزاب هب اه تکرش یسرتسد ،هقطنم رد یکرمگ عناوم فذح اب دناوت یم یناهج داصتقا تهج رد یماگ ناونع
 قفا عومجم رد و دراد رب هقطنم هدودحم رد یژولونکت و هیامرس لاقتنا هار رس زا ار عناوم ،دنک یلمع ار رت عیسو
 (09 ،0398 ،نیدباعلا نیز) دیاشگب ار یرت هدرتسگ یاه

 دیدحت هب هک هدوب بولطم جیاتن هب یبایتسد رد تلم -تلود یوگلا ییاناوت مدع هب یشنکاو ندش یا هقطنم دنیآرف
 (1398 ،ینیسح).دزادرپ یم تیمکاح
 هلاسم نایب
 برغ بونج ی هقطنم تیمها ،الاک فرصم رازاب زین و یندعم و یناک عبانم رگید و زاگ و تفن میظع عبانم دوجو
 ،یتیعقوم نینچ.دراد رارق هقطنم نیا رد یتفن ریاخذ دصرد 00 دودح هک یروطب .تسا هدومن هتسجرب ار ایسآ

 نانآ یرادروخرب و ناناملسم قوقح قاقحا یارب ،تردق مرها و لیسناتپ نیا زا ات درادیماو ار ناریا یمالسا یروهمج
 و تسارح روط نیمه و مالسا ناهج تالکشم لصف و لح و للملا نیب ماظن هصرع رد بسانم هاگیاج و ناش زا
 دعب رد یریظن یب و هوقلاب ناوت ناریا .ا.ج ییایفارغج تیعقوم .دنک هدافتسا یدادادخ یاهتورث و ریاخذ زا یرادساپ
 تبث ریاخذ رد مود هبتر هک یا هنوگ هب ،دشاب  یم یدایز (زاگ و تفن) یژرنا یاراد رگید فرط زا .دراد کیمونوکاوئژ
 رظن زا نینچمه .ددرگ یم هدوزفا هدش فشک ریاخذ دادعت رب زین زور ره و .تساراد ار ناهج رد زاگ و تفن هدش
 اب ناریا.ا.ج .دشاب  یم تارداص رد یهجوت لباق مهس یاراد ...و تسوپ ،شرف تادیلوت ،نداعم ،یتفن ریغ تالوصحم
 دصرد 03 دودح و ،یزرواشک نوگانوگ تادیلوت زا یمیظع تیفرظ یاراد یزرواشک یضارا راتکه نویلیم 008
 دیلوت ناکما ،ناریا.ا.ج یاوه و بآ عونت هب هجوت اب .دنتسه راک هب لوغشم یزرواشک شخب رد ناریا تیعمج
 (838 ،3٩98 ،ییالوک ).دشاب  یم مهارف فلتخم طاقن رد یزرواشک نوگانوگ تالوصحم

 دروم 118 زا .تسا هدوب وربور هعزانم اب ناهج قطانم ریاس زا شیب هتشذگ یاهلاس یط هک تسا یا هقطنم هنایمرواخ
 ،هنایمرواخ رد نآ دروم 11 ،ایسآ و اقیرفآ رد دروم 90 ،هداد یور ناهج رد هتشذگ لاس 61 یط هک گنج و هعزانم
 هدوب ایناپسا و نانوی ،سربق دننام ییاپورا موس و مود هجرد یاهروشک رد دروم 88 اهنت و نیتال یاکیرمآ رد دروم 03
 (11 ،1198 ،ینادلو یرفعج ) تسا
 جیلخ ی هقطنم یاهزرم هسنارف و سیلگنا رامعتسا ،ینامثع یروتارپما و ناریا تردق ود لالحمضا و یشاپورف اب
 نیمه هب.دندومن میسرت ،زرم کیکفت ی اه هفلوم ریاس و یبهذم ،یا هلیبق ،یتخانش مدرم لوصا تیاعر نودب ار سراف
 لماوع نیرتمهم زا نیمزرس تیکلام و لرتنک رسرب فالتخا.تسا هدشن لح یزرم تافالتخا زا هدنکآ هقطنم نیا لیلد
 .(318 ،9198 ،یواکراه و پمک ).تساه گنج تاشقانم لومعم

 و رشن تردق روطنیمه و یکیتیلوپوئژ رظن زا درف هب رصحنم و هتسجرب تیعقوم نتشاد اب ناریا یمالسا یروهمج
 ایند رد هکلب ،ناملسم للم نیب رد و هنایمرواخ رد اهنت هن ،یوق یناسنا یورین رانک رد دوخ یشخب ماهلا و یراذگ ریثات
 :تسا دقتعم "ادخ هار نازرابم ،نایعیش" باتک هدنسیون و ییاکیرمآ راگنربخ تیار نیبار هک یروطب .تسا راذگریثات
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 نازرابم بلاغ ،دناسرب ریخا نرق رد دوخ یزوریپ نیلوا هب ار مالسا تسا هتسناوت و تسا زرابم مالسا لبمس ناریا"
 (91و31صص ،6398 ،درف یهاگشیپ ).دننک یم یوریپ و دیلقت ناریا زا بصعتم و نموم

 جیلخ ی هقطنم یاهزرم هسنارف و سیلگنا رامعتسا ،ینامثع یروتارپما و ناریا تردق ود لالحمضا و یشاپورف اب
 نیمه هب.دندومن میسرت ،زرم کیکفت ی اه هفلوم ریاس و یبهذم ،یا هلیبق ،یتخانش مدرم لوصا تیاعر نودب ار سراف
 لماوع نیرتمهم زا نیمزرس تیکلام و لرتنک رسرب فالتخا.تسا هدشن لح یزرم تافالتخا زا هدنکآ هقطنم نیا لیلد
 .(318 ،9198 ،یواکراه و پمک ).تساه گنج تاشقانم لومعم

 زا یدادعت و ناریا.ا.ج نیب دوجوم یاهشنت اما.دراد ییالاب هزیگنا هقطنم رترب تردق هب یبایتسد یارب ناریا.ا.ج
 هقطنم نیا رد ییارگ هقطنم و یا هقطنم یاهییارگمه داجیا عنام ،هقطنم رد گرزب یاهتردق تلاخد و هقطنم یاهروشک
 .دنک یم ماهبا راچد ار هقطنم رد ناریا یمونوکاوئژ یاهزادنا مشچ و ددرگ یم
 ناریا یمالسا یروهمج ایآ :هک ددرگ یم حرطم لاوئس نیا ،هقطنم حطس رد دیدج تالداعم و تالوحت هب هجوت اب
 بونج هقطنم یاهروشک اب ار دوخ یکیمونوکاوئژ طباور ،ییارگ هقطنم ققحت و ییارگمه روظنم هب شالت اب دناوت یم
 ؟ددرگ لئان دوخ یمونوکاوئژ فادها هب و دشخب دوبهب ایسآ برغ
 :قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم
 ؟تسیچ یمونوکاوئژ -
 هنحص رد یگنج دنمتردق و راد هیامرس یاهروشک یارب یربهر تردق صخاش ،رضاح نرق رد ،درس گنج نایاپ اب
 دنمزاین هک ور ردور و میقتسم عازن هک میدش یرصع هب دورو لاح رد اریز .تسین یماظن تردق رگید ،یللملا نیب
 و یداصتقا عفانم زا عافد یعدم ،هزورما اهتاملپید .درک دهاوخنادیپ زورب تصرف تسا یماظن یاهورین ینابیتشپ
 كرد اب  یمیقتسم طابترا یلم تردق هزورما .دیآرب نآ هدهع زا دناوت یمن یتاملپید ره هک یا هفیظو .دنتسه یتاملپید
 یلم تسایس عفانم و فادها دور یم شیپ یناهج داصتقا تمس هب تعرس هب هک ییایند رد .دراد یلمداصتقا میهافم
 هدنهد ناشن رگیدکی اب دیدج میهافم طابترا و اه تهج رییغت نیا .دوش یم یداصتقا عفانم و فادها یارب یعوضوم
  .تسا هژیو رصع کی عورش
 فرط زا هک ،یراجتدوس نتفرگ رظن رد نودب یداصتقا یاهیژتارتسا لیلحت زا تسا ترابع یمونوکاوئژ ور نیا زا
 قیرط زا نآ یلرتنک یاهدیلک ندروآ تسد هب و نآ یتایح یاهشخب ای یلم داصتقا روظنم هب ،دوش یم لامعا اهتلود
 .(88 ،0398 ،نیدباعلا نیز ) نآ هب طوبرم یاه یشم طخ و یسایس راتخاس
 و دریگب تسد هب ار یداصتقا یدیلک یاهشخب و دیلوت عفانم مامت رادتقاو لرتنک دناوت یم قیرط نیا زا تلود نینچمه
 نیب هطبار یمونوکاوئژ رگید یترابع هب .دزادرپب یداصتقا یاهتردق و یداصتقا یاهتیلاعف هب ندیشخب ماکحتسا هب
 لوحت و رییغت لاح رد شیاهزرم و دودح هراومه یسایس لاح رد و هوقلاب یاضف .دنکیم یسررب ار اضف و تردق
 لماش یمونوکاوئژ رکفت هجیتن رد .تسا کیتیلوپوئژ یکیزیف یاهیگژیو و نیمزرس یاهزرم زا دازآ ور نیا زا .تسا
 ،یتعنص یاهروشک هلیسو هباه یژتارتسا فادها نیا تسا نکمم و تساهروشک هعسوت یورملق یاه هزوح نیرتشیب

  .دوش یریگیپ و نییعت یتنس کبس زا جراخ
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 فده تسا یناهج یاهیژتارتسا ابوسمه و یراجت گرزب یاهتکرش و اهتلود كرتشم لوصحم یمونوکاوئژ عومجم رد
 و یژولونکت یالیتسا هب نتفای تسد هکلب ،هدوبن یکیزیف تردق هب یبایتسد و اهنیمزرس لرتنک یمونوکاوئژ یلصا
 دروآ یم دیدپ یللملا نیب هصرع رد یداصتقا ناوت بلاق رد ار ینومژه زا ینیون لکش تیاهن رد هک تسا یناگرزاب
 .(38 ،0398 ،نیدباعلا نیز)
 :یمونوکاوئژ یاهیروئت هاگتساخ
 ات تشاد نآرب ار نارظن بحاص زا یخرب هک تسا هدروآ دیدپ ناهج یسایس ماظنرد یگتسسگ ،یبطقود ناهج طوقس
 ).دنشک شیپ ناهج کیتیلوپوئژ ماظن هب نداد لکش یگنوگچ و تسسگ نیا ندرکرپ هنوگچ هرابرد ار ییاه هدیا
 .(113 ،8198 ،هدازدهتجم
 لکش یکیتیلوپوئژ یاه هشیدنا تسا فورعم نردم تسُبپ کیتیلوپوئژ هب هک نونکات یدالیم 1338لاس زا سپ ینعی
 رگید زا شیب كاوتولدراودا "یرگ یماظن ربارب رد داصتقا تلاصا و یمونوکاوئژ"هدیا دسر یم رظنب نینچ هک دنا هتفرگ
 یبطق دنچ و یبطق کت ماظن ،یناهج نیون مظن ریظن یکیتیلوپوئژ یاهیروئت رد یتح .تسا کیدزن تیعقاو هب اهیروئت
 .....و
 دراد یراکشآ دومن نردم تسپ رصع کیتیلوپوئژ یاه هشیدنا یمامت نطب رد یعون هب یداصتقا تابسانم و داصتقا
198 ،یتزع) 0، 068). 
 بوسحم تردق لماع نیرت مهم ناونع هب یناهج یاهرازاب رب اهروشک طلست هزورما ،یمونوکاوئژ لصا هب هجوت اب
 یم نا فرص یدایز یاه هنیزه و داد یم خر کیژتارتسا قطانمرب طلست و بحاصت اب هتشذگ رد هک هچ نآ .دوش یم
 مکی و تسیب نرق رد اما .دش یم دای « رازبا » ناونع هب یداصتقا یاه هنیزه نیا زا و دوب یرگ یماظن ،یلصا فده دش
 یاهرایعم و تسا هدش مکاح ناهجرب یمونوکاوئژ ،کیتیلوپوئژ یاج هب و دنا هداد رییغت اردوخ یاج یلک روطب اهرایعم
 هتشذگ رد کیتیلوپوئژ هک یزیچ نآ نونکا مه هک یروطب تسا یداصتقا فادها هب ندیسر تهج یرازبا یرگ یماظن
 رد .تسا هدش نآ نیزگیاج اهرازاب رد هنخر و ذوفن اب یداصتقا یاهرتمراپ و تارکفت درک یم لابند یرگ یماظن اب
 یراجت تافالتخا و تاعزانم هک یتروص رد و دنکیم ادیپ یداصتقا یتیهام هشقانم للع و لیاسو یمونوکاوئژ رصع
 یارب .دومن لصف و لح یداصتقا رازبا اب تسیاب  یم ار ییاهیریگرد نینچ ،دوش یم یسایس یاه شکمشک هب رجنم
 یاج و دندش یراجت هدمع یاکرش ،دننک هاگن هوقلاب نانمشد مشچ هب ار رگیدکی هکنآ یاج هب یبرغ یاهروشک لاثم
 دراد تیمها هچنآ هزورما .دنداد هیامرس و الاک لقن و لمح و یبایرازاب یاه هنیزه هب ار دوخ یماظن تفگنه یاه هنیزه
 كرحم تروص هب تامدخ و الاک تراجت یاج هب هیامرس تکرح و کیتیلوپوئژ هن تسا یمونوکاوئژ لئاسم
 .(10 ،٩198 ،یبارحم ) تسا هدمارد یناهجداصتقا
 هک تسا هعسوت و داصتقا قطنم نیا و تسا کیمونوکاوئژ مهف زاغآرس داصتقا و تراجت قطنم ییاجب اج تقیقح رد
 هقطنم هباشم تاناکما هب هجوت اب و هدرب لاوئسریز َالماک ار ییارگ یلم و یدنبزرم و زرم و یسایس َارصحنم لوصا
 ره رد .تسا هتخانش اهزرم عون نیرت یقطنم ار نآ و هتسناد عجرا «روشک یسایس زرم » رب ار « هقطنم یداصتقازرم»

 ای یا هقطنم ،یروشک طیحم رد یداصتقا یاهانبریز ای لماوع یراذگرثا هعلاطم زا تسا ترابع «کیمونوکاوئژ » لاح
 کیتیلوپوئژ هدنریگ لکش راتخاس رد لماوع نیا یراذگرثا و یتردق یاهتباقر و یسایس یاهیریگ میمصت رد ،یناهج
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 ربخ وا هک تسا هدش هئارا كاوتولد راودا فرط زا هک تسا یلالدتسا زین یمونوکاوئژ ساسا و هیاپ .یناهج و یا هقطنم
 یماظن فادها نیزگیاج یداصتقا تالآ رازبا نآ رد هک ناس نیدب .داد یم دون ههد رد یللملا نیب دیدج مظن ندمآ زا
 نا هب یللملا نیب هنحص رد ناشیدوجو تیصخش و تردق تیبثت یارب اهتلود هک یلصا هلیسو ناونع هب ،دنوش یم
198 ،یتزع ) تسا یمونوکاوئژ تیهام نیا و دننک یم دییکات 0، ٩68). 
 ییارگادوس هزیگنا ظاحل هب هژیو هب یناهج هنحص هب ار داصتقا عوضوم دورو هک تسا یموهفم یمونوکاوئژ عقاو رد
 یداصتقا یاهزرم نتشادرب و داصتقا عوضومرب یناهج ماظن رد اهتردق نایم تباقر نامزره هک انعم نیا هب .دنکیم دیکات
 .(133 ،٩198 ،یسیو ) تسا یمونوکاوئژ زا تبحص دشاب
 کاوتول یمونوکاوئژ یروئت
 نیزگیاج لابند هب هک تسا درس گنج زا سپ یرگ یماظن شقن شهاک رادفرط نیققحم زا هتسد نآ ءزج كاو تول
 هک تسا یلماع بولطم یهددوس و رازاب داصتقا ساسا ،تسادقتعم كاو تول .دشاب  یم یرگ یماظن یارب بسانم
 ریذپ هیجوت ار تاحیلست دوس زا یشان شهاک و دهد قوسدوخ تمس هب ار برغ دنمتردق نارادمتسایس رظن دناوت یم
 لک رد ات ،دیامن لوغشم یداصتقا یدرکراک اب دیدج نادیم رد ار درس گنج نارود یارگ یماظن نارگیزاب و دیامن

 تردق تیمها شهاک اب نادیم رد هدنام یقاب نانکیزاب رگد »:دیوگ یم نینچ وا .دبای لکش ناهجرب یدیدج تسایس
 تسایس یاج هب و تفای دنهاوخ طلست یجراخ روما رب تراجت قطنم ،اهنت ،دنبای یداصتقا الماک تیهام یماظن

 تالباقت و تشاد میهاوخ یناهج تراجت ،َافرص ،للملا نیب ی هنحص رد یناهج طباور عطاقتم ی هکبش و یناهج
 .«دیآ یم دوجو هب ناهج رد رامش یب یداصتقا
 ار نآ لیلد و دراد دیکات اهداضت دوجو اب داصتقا تبولطم رب وا هک تسا نآ كاو تول تارکفت رد مهم هتکن

 ،دراوم یخرب رد » :دیوگ یم هنیمز نیار د هک نانچ .دناد یم عوقولا بیرق ی هدنیآ رد یداصتقا یاهداحتا یریگ لکش
 كرتشم تامدخ و اهالاک كرتشم دیلوت رد كرتشم یراذگ هیامرس اب یتیعقوم ره رد یداصتقا داحتا هب رجنم قطنم
 راکشآ اهزرم هب هجوت نودب هشیمه ،بناوج ی هیلک رد تیلاعف یراکمه اب یتباقر روط هب و دش دهاوخ رازاب

 .«دوبدهاوخ
 .تسا هزوح ود ره رد یتباقر لصا توافت رد ،دریگیمرظن رد یرگ یماظن رب تراجت یرترب رد كاو تول هک هچ نآ
 تهج هب ،تراجت قطنم رد ،اما ؛دراد هارمه هب ار یرگید تسکش یکی یزوریپ ،داصتق او یرگ یماظن قطنم رد
 .(308-908 ،3198 ،ییالوم ) ددرگ یم داجیا لباقتم یگتسباو ،یهددوس
 :¹یرگ ساو ربیارش یمونوکاوئژ یروئت

  :تسا هدش هتشون «یناهج یوپاکت »باتک رد یژرنا تیمها و یمونوکاوئژ رب دیکات اب زین ربیارش
 هک ره هک دنسر یم هجیتن نیا هب نوگاتنپ ناسانشراک و دنرب یم یپ یدوعس ناتسبرع تیمها هب ماجنارس اه ییاکیرمآ
 هدنیآ لاس هد فرظ دنیوگ یم هک دنسر یم اجنآ هب ات و تشاد دهاوخ یگرزب یرترب ،دشاب هتشاد تسد رد ار هعلق نیا
 «.دوبدهاوخ طلسم اپورا ی هراق ی همهرب ،دشاب طلسم هنایمرواخ و ناتسبرعرب هکره
 ،هک نانچ .درک دهاوخ تموکح ناهجرب ،دوش طلسم اپورا ی هراق رب یروشک ره هک تسا یعیبط ،دنک یم لالدتسا وا
 عبانم اهنت هن ،زین هزورما و هدوب ناملآ ربارب رد نیقفتم تیقفوم یلصا روحم سراف جیلخ ۀقطنم ،مود یناهج گنج رد
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 نیا رد یناهج تراجت نایرش هکلب ؛تسا هدروآرد ناهج بلق تروص هب ار هقطنم نیا زاگ و تفن هژیو هب یعیبط
198 ،یهلا) دراد رارق هقطنم 1، 38). 
 دسیون یم 3٩38 لاس رد یا هتسه رصع کیتیلوپوئژ باتک هدنسیون یرگ سا نیلوک هک تسا لیلد نیمه هب
 کیتیلوپوئژ اب ار تینما رگید یاج رد وا «.کیژتارتسا و ایفارغج نیب ریذپان رییغت طباور زا تسا ترابع کیتیلوپوئژ»
 یژرنا ،تسا یژرنا ایفارغج » :دسیون یم تفن نیمات اب هطبار رد زمره هگنت تیمها هب هراشا اب و دنیب یم ربارب
 .«.کیتیلوپوئژ تینما و تسا تینما داصتقا ،تساداصتقا
 :ییارگ هقطنم
 یانعم هب هک ismدنوسپ و هقطنم یانعم هب region تغل زا هک تسا مسیلانویژر نیتال هملک لداعم ییارگ هقطنم
 هک تسا یتاعامتجا و تالیکشت ،للملا نیب طباور تایبدارد حالطصا نیا زا دارم .تسا هدش بیکرت داقتعا و شیارگ
  .دشاب یسایس دحاو هس لقادح زا بکرم
 یاراد هک ییایفارغج هقطنم کی رد عقاو یاهتلود هک دراد دربراک یماگنه مسیلانویژر ،للملا نیب طباور تایبدا رد
  .دنشاب هتشاد یداصتقا و یسایس ،یماظن یاهیراکمه رگیدکی اب یا هقطنم یاه نامزاس قیرط زا دنتسه كرتشم قیالع
 رد یداصتقا ییارگمه یارب صخشم ییایفارغج هدودحم کی رد اهروشک زا یهورگ لیامت ار یداصتقا ییارگ هقطنم
 یراذگ هیامرس و تراجت نازیم دشر و یحیجرت یاه همانقفاوم داقعنا ،نآ یاه هناشن نیلوا زا هک دنا هدرک فیرعت دوخ نیب
 (0398 ،89 ،نیدباعلا نیز) تسا یداصتقا كولب کی لیکشت ،تیاهن رد و اهنآ نیب
 ریاس و اهتلود نایم یداصتقا و یسایس یاهیراکمه هجوت نایاش شرتسگ هب للملانیب تسایس رد ییارگهقطنم
 ءهجرد ،ییایفارغج یکیدزن زا یبیکرت تروص هب هقطنم الوصا .دراد هراشا یاهژیو ییایفارغج یحاون رد نارگیزاب
 .دوشیم فیرعت كرتشم یگنهرف یاهتیوه و یداهن یاهبوچراچ ،تالماعت یالاب

 و نیوکت تفگ ناوتیم اما ،ددرگیمرب یدالیم مهدفه نرق هب ایند رد للملانیب یراکمه و ییارگمه دنیارف هقباس
 اب یوهام یاهتهابش یاراد نیون ییارگهقطنم .دش حرطم 6138 ءههد مود همین زا ،دیدج ییارگهقطنم یریگجوا سپس
 دنیارف داجیا رد اهتلم-تلود شقن ،نیون ییارگهقطنم رد .دراد نآ اب زین ییاهتوافت اما ،تسا ییارگهقطنم میدق جوم
 ،نینچمه .دوشیم هدوزفا یتلودریغ نارگشنک شقن تیمها رب و دوشیم هدیشک شلاچ هب یدودح ات ،ییارگهقطنم
 هجوت دروم زین یتیوه و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس رظنم زا هکلب ،یداصتقا و یتینما رظنم زا اهنت هن ییارگهقطنم
 و بسک یارب تلم و تلود نآ شالت قیرط زا روشک ره یلم تینما ،یناهج و یاهقطنم دوجوم مظن رد .تسا
 نیمات یرازفاتخس تاناکما عیمجت و تخاس یارب شالت ریسم زا ات دوشیم نکمم رت تحار یلم تورث شیازفا
 رسیم یناهج لباقتم یگتسباو و لماعت اب همادا رد و یاهقطنم یراکمه قیرط زا زورما یساسا لصا نیا ،یلم تینما
 ناریا یمالسا یروهمج ،ساسا نیارب .یناهج و یاهقطنم ینابیتشپ و یراکمه نودب و یدارفنا یاهماگ اب ات دوشیم
 ندمآ راک یور زا دعب هژیوهب و یلیمحت گنج نتفای نایاپ اب ،یدربهار هقطنم رد راذگریثات و مهم یروشک ناونعهب زین
 اب و یا هقطنم یراکمه و ییارگهقطنم درکیور داحتا اب هراومه ییاهبیشن و زارف اب هچرگا ،نونک ات یگدنزاس تلود
 هتسناوتن ،اهشالت نیا فالخرب اما ،تسا هتشاد هجوت مهم عوضوم نیا هب ،یللملانیب یاهنامزاس و اهتیفرظ زا یریگهرهب
 تیعقوم لیلد هب ناریا اریز ،دربب ار مزال هرهب ییارگهقطنم درکیور زا دوخ رظن دروم فادها یاتسار رد تسا



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 276

 یاهنوناک اب یگیاسمه و ناتسناغفا و قارع یاهقطنم یاهنارحب نیب رد ندش عقاو هلمج زا ،دوخ لیدبیب یکیتیلوپوئژ
 یاهشلاچ و هیروس نارحب مهم رگیزاب و (ناتسکاپ و دنه) یبونج یایسآ ،زاقفق و یزکرم یایسآ ،سرافجیلخ نارحب
 و شالت مامت ناریا یمالسا یروهمج .تسا میقتسم طابترا رد للملانیب تینما لئاسم اب نکمم لکشره هب ،نانبل
 زا .تسا هدرک یروحم ظفح نامتفگ فرص و یسایس لالقتسا زا عافد فرص ،شایسایس تایح یط ار دوخ یوپاکت
 رد و یسایس دحاو کی سپس ،یتینما دحاو کی ادتبا هک تسا هنایمرواخ رد یسایس دحاو اهنت تفگ ناوتیم ،ور نیا
 زا یرایسب دننام دناوتن هکینامز ات دسریم رظنهب و دوشیم دادملق یداصتقا و یراجت ،یندعم دحاو کی اهتنا
 و یداصتقا درکیور اب رگیزاب کی ناونعهب ار دوخ ،یمالعا یاهتسایس حطس رد لقادح ،ایند راذگریثات یاهروشک
 مهم یعناوم اب ناریا یجراخ طباور رد ییارگهقطنم تیفرظ زا یریگهرهب ،دنک یفرعم ییارگهقطنم عوضوم رد یراجت
 (1198 ،رگزرب )تسا ورهبور یدج و
 قیقحت یاه هتفای

  کیمونوکاوئژ یاه هیرظنرد سراف جیلخ و ایسآ برغ بونج هقطنم هاگیاج
 ،هتشذگ یکیتیلوپوئژ یاه هیرظن رد .تسا هدش یساسا ت الوحت راچد سراف جیلخ کیتیلوپوئژ ،دیدج هرازه زاغآ رد
 هب سراف جیلخ ،یکیتیلوپوئژ دیدج یاه هیرظن رد ،اما .تفر یم رامش هب یا هیشاح یاه نیمزرس وزج سراف جیلخ
 .(0198:08 ،نیدباعلا نیز )تسا هدش لیدبت «اهزکرم زکرم »ای روحم ای دنلتراه نیمزرس
 هدرک ادیپ یریظن یب تیعقوم سراف جیلخ ،هدش حرطم کی و تسیب نرق لیاوا رد هک یکیمونوکاوئژ یاه هیرظن رد
 هزوح ات هدش بجوم لماوع نیا .دنک تباقر نآ اب رظن نیا زا دناوت یمن ناهج رد یا هقطنم چیه ،هک یروط هب ؛تسا

 ساسا رب ،هکارچ .دریگ رارق اکیرمآ هدحتم تالایا هجوت دروم هتشذگ زا شیب ،یناهج دیدج ماظن رد سراف جیلخ
 جیلخ هنایمرواخ زکرم رد و تسا هدش عقاو هنایمرواخ ،ناهج زکرم رد ،نزاهول نوف سیدروی یاهزکرم زکرم هیرظن
 هب تارف و هلجد یاه هناخدور اب فرط ود زا هک دراد رارق روا مان هب یا هطقن نآ یبرغ لامش رد هک هتفرگ رارق سراف
 ،سراف جیلخ رب طلست و دش مکاح سراف جیلخ رب ناوت یم هطقن نیا رب طلست قیرط نیا زا .دراد هلصاف هزادنا کی
  .دزاس نکمم ار یقرش بونج یایسآ و ییاپورا یاهروشک یتح و هنایمرواخ لرتنک

 
 (هنایمرواخ)ایسآ برغ بونج هقطنم :1 هرامش هشقن

 1٩3 ،6198 ،یوفص :عبنم
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 ،دیلوت هنیزه ظاحل زا ،اهنآ تفن .دنراد رایتخا رد ار ناهج هدش تابثا ریاخذ دصرد 00 سراف جیلخ هدننک دیلوت جنپ
 یایند یصاصتخا عبنم هب لیدبت الامتحا ،دوب یم یتباقر تعنص کی تفن تعنص هک یتروص رد و تسا نیرتنازرا
 هتشاد هنایمرواخ رد تلود یا هقطنم متسیس تیبثت رد یهجوت لباق ریثات هنایمرواخ رد تفن دوجو .دندش یم تفن
 رد دنتسناوت یمن الامتحا هک تسا هدیماجنا ییاه میژر تیبثت هب برع یاهروشک یلخاد تسایس رد نینچمه .تسا

 هک تسا هدوب ییاهتلود یریگ لکش رد یمهم لماع تفن .دنروایب ماود مکیو تسیب نرق رد ،تفن تنار دوبن تروص
 .(018 ،(0198) ،تساف) دندمآ دوجوب ینامثع یروتارپما یشاپورف زا سپ

 هنایمرواخ یسایس داصتقا رب یقیمع ریثات یللملا نیب طباور هاگ رظن زا هچ و یلخاد دید زا هچ نآ هب هقالع و تفن
 هیلوا عبنم ناونع هب هک یروحم تیمها رطاخ هب و دوش یم تخانش یسایس یالاک کی رتشیب تفن .دراد و هتشاد
 نآ تادراو هب دوخ یگتسباو شهاک لابند هب و هتشاد ار نآ نایرج موادت هغدغد هراومه اهتلود ،تساراد یژرنا
  ( ٩18 -118 ،(0198) ،تساف) دنکیم یزاب یناهج تفن تعنص رد ار یا هژیو شقن هنایمرواخ .دنتسه
 رد هنومن ناونع هب یللملا نیب عیسو دعب رد مه و ،رگیدکی اب بارعا طباور رد هنومن یارب یا هقطنم دعب رد مه ،تفن
 یاهروشک یللملا نیب طباور نییعت رد یرثؤم لماع ،هعسوت لاح رد یاهروشک رگید ای یتعنص یاهروشک اب هطبار
  ( 308 ،(0198) ،تساف ) تسا هنایمرواخ
 عومجم زا دصرد 81 و یناهج تفن دیلوت عومجم زا دصرد 89/3 دودح هنایمرواخ ،یدالیم 0863 لاس دروآرب قبط
 (British Petroleum. 2009. 22  )دراد ار یناهج زاگ ریاخذ
 بعکم رتم نویلیرت 1 زا یعیبط زاگ یناهج رازاب ،3363 لاس ات ،(IEA)یژرنا یللملا نیب سناژآ ینیب شیپ ساسا رب
 صاصتخا دوخ هب ار دشر نیا زا یمین ،دراد رارق نیچ نآ سار رد هک ،ییایسآ روهظون یاهرازاب .درک دهاوخ روبع
 .Energypost24.com) تشاد دهاوخ ایند یعیبط زاگ نیمات رد هدننک نییعت یشقن هنایمرواخ نایم نیا رد .دنهد یم

1398/2/30) 
 رد تفن یناهج هنازور دیلوت :درک مالعا ٩863 یژرنا یناهج زادنا مشچ شرازگ راشتنا اب یژرنا یللملا نیب سناژآ
 نیرتشیب تفن هکشب نویلیم ٩9/0 دیلوت اب هنایمرواخ.دوب دهاوخ هکشب رازه 663 و نویلیم 868 یدالیم 6163 لاس
 رارق مود فیدر رد هکشب رازه 660 و نویلیم 13 اب زین اکیرمآ هراق و داد دهاوخ صاصتخا دوخ هب ار دیلوت نازیم

 و دیسر دهاوخ هکشب زازه 66٩ و نویلیم 01 هب کپوا نامزاس وضع یاهروشک هنازور دیلوت نازیم .تفرگ دهاوخ
 لاس ات یعیبط زاگ یناهج دیلوت مجح.دوب دهاوخ دصرد 01 رب غلاب ماخ تفن یناهج دیلوت رد اهروشک نیا مهس
 یاکیرمآ رد بعکم رتم درایلیم 199 و نویلیرت کی نازیم نیا زا .دیسر دهاوخ بعکمرتم نویلیرت 0/9 هب 6163
 (www.trt.net.tr.nov.15.2017)دش دهاوخ دیلوت ایساروا هقطنم رد زین بعکمرتم 03 و نویلیرت کی و یلامش
 دصرد 6٩003 اب 6163 لاس رد ایند یژرنا فرصم یاضاقت :درک مالعا (IEA)یژرنا یللملا نیب سناژآ نینچمه
 نیا رد نیچ هلمج زا ،هیسونایقا و ایسآ هقطنم یاهروشک .دیسر دهاوخ تفن نت نویلیم 08٩ و درایلیم ٩8 هب ،شیازفا
 یاهروشک .تشاد دنهاوخ ار یژرنا فرصم شیازفا نیرتشیب ،تفن نت نویلیم 863 درایلیم 1 یاضاقت اب تدم
 ینامز هزاب رد تفن نت نویلیم 30٩ و درایلیم کی و نویلیم 930 و درایلیم 3 بیترت هب زین اپورا و یلامش یاکیرمآ
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 کی و نویلیم 333 و درایلیم کی بیترت هب مه هنایمرواخ و ییاقیرفآ یاهروشک ،نیا رب هوالع.دیرخ دنهاوخ روکذم
 (https://www.aa.com.tr.nov.13.2018  ).درک دنهاوخ فرصم تفن نت نویلیم 663 و درایلیم
 تردق متسیسریز کی بلاق رد سراف جیلخ هزوح رچلاکوئژ و کیمونوکاوئژ ،کیتیلوپوئژ ،کیژتارتساوئژ تیمها
 یللملا نیب ناونعب تفن فشک زا سپ هقطنم نیا .تسا هدوب اهتردق و للملا نیب ماظن هژیو هجوت دروم هراومه یا هقطنم
 رت هدرتسگ بتارم هب ،یدالیم 8663 ربماتپس مهدزای تالوحت زا سپ دنور نیا .تسا هدش یفرعم ناهج هقطنم نیرت

 .تسا هدش
 ناریا یمونوکاوئژ یاهیدنم ناوت
 رد ار ناهج یعیبط زاگ گرزب ریاخذ نیمود و تفن هدش هتخانش گرزب ریاخذ نیموس ناریا ،یعیبط عبانم رظن زا
 رد یناهج هبتر نیمهن ،سم نداعم رد یناهج هبتر نیمود ،یور نداعم رد یناهج هبتر نیتسخن نینچمه .دراد رایتخا
 ،رگید ترابع هب .دراد ار برس نداعم رد یناهج هبتر نیمهدزای و ،مویناروا نداعم رد یناهج هبتر نیمهد ،نهآ نداعم
 دیلوت هنیمز رد .دراد رایتخا رد ار ناهج یندعم عبانم دصرد ٩ زا شیب ،ناهج تیعمج دصرد 8 نتشاد اب ناریا
 ،نارگید و یمشاه ).دراد رارق یناهج بسانم یاه هبتر رد ناریا ،زین دالوف و نامیس دننام هیاپ یتعنص تالوصحم
0398، 138) 
 رد ییافوکش و قنور دعتسم "المع لعفلاب و هوقلاب ددعتم یاهدادعتسا زا یرادروخرب اب ناریا یداصتقا طیحم

 اذل .دشاب  یم یللملا نیب نوگانوگ حوطس رد اهروشک زا یرایسب اب یراجت و یداصتقا طباور و تابسانم یاه هزوح
 و ناریا هب هیامرس دورو رد یداصتقا تالماعت و یراذگ هیامرس یاه هزیگنا دنناوت یم هک یا هدمع یاهصخاش و اهروحم

 ،یداصتقا تبثم دشر :دومن حرطم ریز حرش هب ناوت یم ،دنروآ ناغمرا هب ار یناهج یاهرازاب رد ناریا رثوم روضح
 رد عونتم ،هدرتسگ یداصتقا یاه تخاسریز ،یندعم و یعیبط ریاخذ ظاحل هب ینغ ،هدرک لیصحت و ناوج تیعمج
 نیمود یاراد ،ناهج رد تفن هدننکدیلوت نیمراهچ ،یتفن و ینبرکوردیه ریاخذ ظاحل هب ینغ و یداصتقا یاه هزوح
 و نیرتگرزب ناگدنراد زا یکی ،مسیروتوکا و مسیروت تعنص رد بسانم یاهلیسناتپ یاراد ،ناهج یزاگ هریخذ
 ،تلابک و یور دیلوت رد ایند مهد ات مراهچ یاه هبتر یاراد ،اقیرفآ لامش و هنایمرواخ هزوح رد عیانص نازیم نیرتشیب

 تادیلوت رد عونت ظاحل هب یبسن یاهیرترب یاراد ،ناهج رد سم و زنگنم ،مینیمولآ ریاخذ رد رترب هبتر زئاح
 (938 ،3398 ،ونشر ) ناهج رد یزرواشک تالوصحم
 "اتدمع فلتخم للع هب یجراخ یاه یراذگ  هیامرس بذج ظاحل زا ناریا.ا.ج لوا لاس هد رد ناریا یداصتقا یاهتسایس
 ندرک یتلود ،یللملا نیب ماظن هب ییانتعا یب تسایس .دوب ور هبور یناهج یلام یاهنامزاس و لفاحم یفنم یاهشنکاو اب
 یسایس یاه یتابث یب ،یجراخ یاهیراذگ هیامرس زا تیامح و بذج نوناق رد تیدودحم ،گرزب یاه هناخراک و اهکناب
 هب یجراخ یاه هیامرس بلج رد هدنرادزاب یلصا لماوع زا یجراخ یاه یراذگ  هیامرس رد دوجوم یاهکسیر نازیم و
 (098 ،0398 ،نارگید و یمشاه ).دندوب روشک لخاد
                                                                                                          هنایمرواخ رد ییارگ هقطنم
 دهاش یدایز دودح ات نونکا و درک راک هب عورش یداصتقا سپس و یتینما فادها اب ادتبا هک اپورا هیداحتا فالخ رب
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 یاههیاپ رب لوصالا یلع هنایمرواخ رد ییارگ هقطنم ،میتسه نآ یاضعا نایم رد یگنهرف و یقوقح ،یسایس ییارگمه
 مک ای و هتشاد یداصتقا گنر رتشیب اه هیداحتا فادها هک یدراوم رد زج نیاربانب .تسا هدوب یرازفا مرن و یراجنه
 یناهج دنور اب دنویپ ای و ییارگمه داجیا ،هیلوا فادها هب ندیسر رد تیقفوم زا یناشن هتفر وس و تمس نآ هب مک
 .مینیب یمن ندش
 و تسا یداصتقا یهزوح رد و یصصخت داهن کی کپوا طقف ،کپوا ،(سراف )جیلخ یراکمه یاروش ،برع هیداحتا 
 رد قفوم یتلود نیب یاهنامزاس دودعم هلمج زا وس کی زا کپوا هکنیا هب هجوت اب .دراد یدج تیمها ظاحل دنچ زا

 دننام یگنهرف و یراجنه یاهنامزاس تیقفوم و ییاراک مدع هب هجوت اب رگید یوس زا و دوریم رامش هب موس ناهج
 ارگدوس و یدرکراک نامزاس کی دسریم رظن هب هقطنم یاهروشک نایم یراکمه شیازفا رد یمالسا سنارفنک نامزاس
 (3198 ،یدنولا ) دنکیم افیا هنایمرواخ ییارگمه هدنیآ رد یرت یدج شقن کپوا دننامه
  ؟داد دهاوخ هرمث نابایب نیا ایآ :دیوگ یم هنایمرواخ رد ییارگ هقطنم هدنیآ هلاقمرد کیرتاپ ما تراوتسا

 .دروآ دوجو هب هنایمرواخ رد یا هبناجدنچ دیدج رییغت دناوتب یبرع راهب هک دراد دوجو یدیما یوسروک اهنت

 چیه یعرف هنیمز رد یتحای تسا ناهج هقطنم نیرت میقع یلامش یاقیرفآ و هنایمرواخ یا هقطنم یاه نامزاس هنیمز رد
 ءاقترا و اهتوافت هرابرد ثحب یارب یسایس بوچراچ چیه نینچمه و .درادن دوجو یتینما یراکمه یارب یوق راتخاس
 .ییادز نابایب ات یژرنا تینما دربشیپ ات مزیرورت اب هزرابم جیورت زا ،درادن دوجو كرتشم تالکشم هنیمز رد یراکمه

 نیرتمک نیب رد نینچمه هقطنم نیا.(یبرع گیل دننام) هدوب فیعض خیرات لوط رد هقطنم رد دوجوم یاهداهن
 تاطابترا و لقن و لمح ،یراذگ هیامرس تاهابتشا و تراجت رادقم رد هک .دراد رارق ناهج یداصتقا یگچراپکی
 ..تسا یا هقطنم نیب طابترا هب طوبرم هقطنم نیا تراجت زا دصرد 68 زا رتمک ؛راک دازآ نایرج ای یتارباخم

 ناریا ییارگ هقطنم یاه شلاچ
 نیا نتسویپ یارب مهم یعنام و هداد باذع ار ناریا هک یداصتقا یاه تیلاعف هضرع رد یخیرات تالکشم زا یکی
 خلت تقیقح نیا ،تسا داصتقا ندش یناهج دنیآرف هب ندش یناهج ینونک رصع رد و یا هقطنم داصتقا ماظن هب روشک
 کی لوا ماگ رد یسایس یاهدحاو همه هکنآ لاح ،دشاب یداصتقا یفرظ تسا هتسناوتن زورما هب ات ناریا هک هدوب

 ناریا دسر یم رظن هب .دنتسه دوخ تلم یارب یتینما فرظ کی سپس و یسایس فرظ هی مود ماگ رد یداصتقا فرظ
 ،تسا هدوب مجاهت و زات و تخات دروم وس ره زا و هتشاد هک یهار راهچ تیعقوم لیلد هب دیاش و خیرات لوط رد
 لکشم نیا لح هب لماک لکش هب تسا هتسناوتن هکنآ لیلد هب و دناد یم یلم تینما نیمات ار دوخ هغدغد نیرتمهم
 .تسا هدرک یرپس ار راگزور و هدنام یقاب تیعقوم و طیارش نیا رد نانچمه ،دزادرپب

 تشابنا هب تسناوت یم هک )یراجت هیامرس تدم زارد تشابنا ناریا رد ،اپورا فالخ رب :تسا دقتعم نایزوتاک نویامه 
 زا یشوپ مشچ دنمزاین یراجت هیامرس تشابنا .تفرگن تروص (دوشرجنم یتعنص و یزرواشک ،یکیزیف هیامرس
 .تسا لوقعم ینامز هلصاف رد تینما زا یلقادح دوجو دنمزاین ینالوط زادنا سپ و تسا زادنا سپ _ لاح فرصم
 هدننک زادنا سپ و دشاب هنارسدوخ یزارد تسد رطخ ضرعم رد دیابن وا گرم زا سپ و تایح نامز رد کلام ییاراد
 نینچ تفایرد یور دنتسناوت یمن ناریا رادلوپ تاقبط .دشاب هتشاد هدنیآ رد تابث و شمارآ زا ار یلقادح راظتنا دیاب

 )08_08 ،٩٩98 ،نایزوتاک ) دنک باسح یعامتجا یاه هورگ زا کی چیه بناج زا یتینما و تیامح
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 تقد اب لئاسم نیا هب رگا :دیوگ یم ناریا داصتقا یگتفاین هعسوت للع هنیمز رد نارگشهوژپ زا یکی ،یمیظع نیسح
 نیا و هدوب دوخ یسایس تیعضو تیبثت یارب هزرابم ریگرد هتسویپ ریخا نامز ات تیطورشم نارود زا ناریا دوش هجوت
 رت نشور هلئسم ،تسا هتشاد ار یداصتقا لئاسم هب نتخادرپ تصرف رتمک یسایس تالوحت و تازرابم نایرج رد هک
 و بئاصم زا زونه و دوش یم ناریا ریگنماد لوا یناهج گنج راثآ تیطورشم بالقنا زا سپ لاس دنچ ،دوش یم
 رگید راب زین دعب هب نآ زا ؛ ،دوش یم یولهپ هب راجاق زا تنطلس لوحت راچد ،هتفاین یصالخ نآ زا یشان تالکشم

 هتشاذگن رس تشپ ار مود گنج لئاسم زونه و ؛دنک یم ریگرد شیوخ مهس هب زین ناریا و دیآ یم شیپ یناهج گنج
 تالوحت نیا همه اتیاهن و 6198 یاهلاس تالوحت و اتدوک تموکح سپس و دیآ یم شیپ تفن ندش یلم یایاضق
 یلیمحت گنج ریگرد ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ هام 38 .دماجنا یم ٩098 لاس رد یمالسا بالقنا یزوریپ
 یط ،لاح ره رد .دیآ یم رامش هب ناهج هلاس 663 خیرات گنج نیرت ینالوط مانتیو گنج زا سپ هک دوشیم هلاس 1
 هعسوت و یداصتقا لئاسم هب دناوتب هک تسا هدیدن ار تابث و شمارآ یور یخیرات ظاحل زا ناریا تدم نیا یمامت
 یبسانم یعامتجا _یسایس ماظن یوحن هب هک تسا هدوب نیا ریگرد ًااتدمع روشک نارود نیا رد .دزادرپب دوخ یداصتقا
 نورد رد و دنک لصاح ار هناروانف یاهدرواتسد هک تسا هدرواین تسد هب ار تصرف نیا هعماج .دنک ادیپ دوخ یارب
 .)139 1198 یمیظع) دننز هیکت اهنآ رب هعسوت

 یراتخاس تالکشم اب یداصتقا هب یتینما زاف زا لاقتنا و هدوبن یداصتقا یا هدیدپ هاگچیه ناریا یمالسا یروهمج
 یا هدیدپ ،یمتاخ یروهمج تسایر یلیمحت گنج لوط رد نشور روط هب ناریا یمالسا یروهمج .تسا هدوب هارمه
 و درک تکرح روشک یتینما و یسایس یاه تیلاعف رانک رد زین یناجنسفر یمشاه یگدنزاس هرود .دوب یتینما-یسایس
 تینما و یلخاد تسایس لئاسم عاعشلا تحت یداصتقا لئاسم زا یرایسب ،ناشیا یروهمج تسایر مود هرود رد
 هن هدوبن یداصتقا یا هدیدپ ناریا یمالسا یروهمج هکنبا .دش ور هب ور اکیرمآ عیسو یاه میرحت اب و دوب یللملا نیب
 دراد تیخنس تسین نآ یرازبا و یسایس لاجر یتاقبط هاگیاپ اب هکلب ،دراد قباطت نآ کیژولوئدیا هاگتساخ اب اهنت
 )168 - ٩68 ،1198 ،ملقلا عیرس)
 لالقتسا زا عافد فرص شا یسایس تایح یط ار دوخ یوپاکت و شالت مامت ناریا یمالسا یروهمج تفگ ناوت یم
 ناوت یم هک تسا هنایمرواخ رد یسایس دحاو اهنت تفگ ناوت یم ،ور نیا زا.تسا هدرک یروحم ظفح نامتفگ و یسایس
 هب .درک دادملق یداصتقا و یراجت ،یندعم دحاو کی اهتنا رد و یسایس دحاو کی سپس ،یتینما دحاو کی ادتبا ار نآ
 زاس هنیمز و ناریا یداصتقا دوجوم تیعضو و طیارش زاسرتسب زین ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق دسر یم رظن
 نوناق .دشاب تورث و تردق سیرتام و یناهج و دوخ نوماریپ رد یا هقطنم دوجوم مظن هب نتسویپ یارب ناریا یناوتان
 نرق رد نیون ییارگ هقطنم طیارش رد یتینما فرظ رب مدقم و یداصتقا یفرظ هب روشک لیدبت دنیارف اب ناریا یساسا
 یمالسا یروهمج یسایس ماظن تیهام ،نیا ربانب ؛تسا یلوصا ضقانت رد هک فالتخا رد ندش یناهج و مکی و تسیب
 دراد یراگزاسان رس یناهج داعبا رد مه و یا هقطنم داعبا رد مه زورما یایند رب مکاح یناهج و یداصتقا مظن اب ناریا
 و راکفا رد هک یمهم تالاکشا زا یکی دیاش .دنیب یم یراکمه و یهارمه ،بسانت دوبن رد طیارش نیا اب ار دوخ و
 تخس ناریا یارب تینما هلوقم هک تسا هدوب نیا درک یبایدر ناوت یم نونک ات ادتبا زا ناریا نادرمتلود یاه هشیدنا
 دیاب سپ ،تسا (...و سیلگنا اکیرمآ) یا هقطنمارف و (لیئارسا) یا هقطنم ینوریب یعوضوم ناریا دیدهت و تسیا رازفا
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 هبرجت هکنآ ،دنک شالت اهرازفا گنج و اه حالس تخاس رد و تینما نیمات یرازفا تخس یاه هدیدپ رب رتشیب ناریا
 ،یناهج و یا هقطنم دوجوم مظن رد هک دش رکذتم دیاب رگید راب کی .تسین نینچ ناریا هعماج رد دوجوم ینونک
 ات دوش یم نکمم رت تحار یلم تورث شیازفا و بسک یارب تلم و تلود نآ شالت قیرط زا یروشک ره یلم تینما
 قیرط زا زورما ،یساسا لصا نیا و یلم تینما نیمات یرازفا تخس تاناکما عیمجت و تخاس یارب شالت ریسم زا
 نودب و یدارفنا یاهماگ اب ات دوش یم نکمم یناهج لباقتم یگتسباو و یراکمه همادا رد سپس و یا هقطنم یراکمه
 .یناهج و یا هقطنم ینابیتشپ و یراکمه

 ماگ نتشادرب دوجو اب یتح بالقنا زا سپ خیرات رد ناریا یمالسا یروهمج نادرمتلود تفگ ناوت یم تحارص هب
 ناهج اب دنا هتسناوتن ،یزاس یناهج و ،ییارگ هقطنم هزوح ود رد یتینما و یسایس ،یداصتقا هصرع رد یساسا یاه
 درس گنج زا دعب روهظون هدیدپ ود نیا هب نتسویپ یارب ،یسایس ماظن یتدیقع تیهام هب هجوت اب و دنوش هارمه
 رب یمادقا عون ره و تیلاعف یانب و لصا ،نیون ییارگ هقطنم دنیآرف رد .دنتسه یندشان لح ضقانت و داضت راچد
 رگید یا هقطنم لباقتم یگتسباو نیا رد و تسا زکرمتم یداصتقا لئاسم رد اه یریگ میمصت زا یرایسب و داصتقا روحم
 یاه یداصتقا دوپ و رات رد یا هقطنم یماظن رد اه روشک یداصتقا راتخاس هکلب هدوب یداصتقا لالقتسا لابند هب دیابن
 روشک مود یتح و لوا ههد یبالقنا یتنس نادرمتلود دنیاشوخ نادنچ دیاش نیا و دریگ یم رارق یا  هقطنم یاهروشک
 )06٩ ،1398 ،نارگید و یعراز ).دشابن

 یریگ هجیتن
 هجوت و هدوب یتایح رایسب زین هقطنم نیا یداصتقا تیمها ،هنایمرواخ هقطنم یکیژتارتسا و یماظن تیمها رب هوالع
 هب ،عیانص رد نآ یتایح تیمها و تفن فشک نارود زا سپ هژیوب خیرات لوط رد ار یا هقطنم ارف و یا هقطنم یاهتردق

 رب فرصم یاهرازاب رد یتعنص یاهالاک ندناسر شورف هب و تعنص یایند رد یژرنا تیمها .تسا هدومن بلج دوخ
 مه و دراد هتفهن دوخ رد ار ناهج یژرنا هدمع هریخذ مه .تساراد ار نآ یود ره هقطنم نیا و تسین هدیشوپ یسک
  .دروآ یم ناغمرا هب ار یا هدننک هریخ عفانم نآ فرصم رپ یاهرازاب

 و ،ایسآ قرش و هنارتیدم یایرد نیب لیاح ینیمزرس .دراد هنایم رواخ یاه روشک نیب رد یزاتمم تیعقوم ناریا روشک
 تیعقوم .دشاب  یم دازآ یاه بآ و سراف جیلخ کیژتارتسا رایسب هقطنم و یزکرم یایسآ ،زاقفق ،هیسور نیب زین

 دایز ( زاگ و تفن ) یژرنا یاراد رگید فرط زا .دراد کیمونوکاوئژ دعب رد یریظن یب هوقلاب ناوت ناریا ییایفارغج
 ریاخذ دادعت رب زین زور ره و .تسا اراد ار ناهج رد زاگ و تفن هدش تبث ریاخذ مود هبتر هک یا هنوگ هب ،دشاب  یم
 لباق مهس یاراد ..و تسوپ ،شرف تادیلوت ،نداعم ،یتفن ریغ تالوصحم رظن زا نینچمه .ددرگ یم هدوزفا هدش فشک
 تادیلوت زا یمیظع تیفرظ یاراد یزرواشک یضارا راتکه نویلیم 008 اب ناریا.ا.ج .دشاب  یم تارداص رد یهجوت
 عونت هب هجوت اب .دنتسه راک هب لوغشم یزرواشک شخب رد ناریا تیعمج دصرد 03 دودح و ،یزرواشک نوگانوگ
 .دشاب  یم مهارف فلتخم طاقن رد یزرواشک نوگانوگ تالوصحم دیلوت ناکما ،ناریا.ا.ج یاوه و بآ
 دهاش یدایز دودح ات نونکا و درک راک هب عورش یداصتقا سپس و یتینما فادها اب ادتبا هک اپورا هیداحتا فالخ رب 
 یاههیاپ رب لوصالا یلع هنایمرواخ رد ییارگ هقطنم ،میتسه نآ یاضعا نایم رد یگنهرف و یقوقح ،یسایس ییارگمه
 مک ای و هتشاد یداصتقا گنر رتشیب اه هیداحتا فادها هک یدراوم رد زج نیاربانب .تسا هدوب یرازفا مرن و یراجنه
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 یناهج دنور اب دنویپ ای و ییارگمه داجیا ،هیلوا فادها هب ندیسر رد تیقفوم زا یناشن هتفر وس و تمس نآ هب مک
 .مینیب یمن ندش
 هجوت اب ،تساهروشک نیب یگنهرف یتح و یسایس ،یداصتقا یاهیراکمه شرتسگ لیلد نیرت یلصا ،یداصتقا عفانم
 شقن دناوت یم یا هقطنم یاهیراکمه ،دور یم شیپ ندش یناهج و یگچراپکی تمس هب هک یداصتقا ینونک دنور هب
 .دشاب هتشاد یللملا نیب یاه هنحص رد اهروشک رت هدرتسگ روضح رد یمهم
 روظنم نیمه هب .تسا دیدج یاهرازاب نتفای یارب اهروشک نوزفازور تباقر یناهج داصتقا یلصا یاهیگژیو زا یکی
 اهروشک یداصتقا ناراذگتسایس یلصا یاه همانرب زا للملا نیب تراجت هنحص رد رتشیب روضح ،هتشذگ لاس دنچ رد
 اهروشک نیب یراجت طباور هب یطابترا یاه یژولونکت نوزفازور دشر هرود نیا رد هکنیا نمض .تسا هتفرگ رارق
 .تسا هدرک کمک
 هک ینامز زا رت قفوم هدوب یداصتقا یراکمه شا یلصا درکیور ای فده هک ییاج رد هنایمرواخرد ییارگ هقطنم
 رد ییارگمه داجیا رد یرتهب جیاتن و هدرک لمع هتشاد مسیمالسا ناپ و مسیبرع ناپ یاه هدیا نوچمه یراجنه فادها

 .تسا هتشاد رگید قطانم اب یراکمه و طابترا یرارقرب و هقطنم حطس

 یدربهار و یتینما_یسایس ،یداصتقا فادها هب هک ییاج ات ناهج فلتخم ییایفارغج قطانم رد ناریا لاعف روضح
 قطانم یاه لیسناتپ زا دنناوتب هک تسا ناریا دننام یا هقطنم و دشر لاح رد تردق کی عفن هب دشاب گنهامه ناریا
 یاهروشک تیامح و دربب ار مزال هرهب دوخ کیمونوکاوئژ و کیتلپوئژ تلزنم یاقترا و یرادرب هرهب یارب شا نوماریپ
 ات درس گنج زا دعب بلاغ یاضف و ترورض ،قطنم .دنروآ تسد هب -دننک یم شالت ناریا یاوزنا یارب هک - رترب
 .تسا هدوب یناهج و یا هقطنم ییارگمه فالتئا و یراکمه ،لماعت ،وگتفگ میاداراپ رب ینتبم یللملا نیب ماظن رد نونک
 رد تسا هتفرگ تروص (دعب هب 3398) ریخا هرود رد ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد هک ینامتفگ رییغت اب
 دنناوت یم ییارگ هقطنم ریسم رد نداهن ماگ شرگن - تسا ناهج اب لماعت هعسوت هک - یلم نیون نالک دربهار یاتسار
 یارب ار مزال عبانم دنناوت یم نینچمه و دهد شهاک ار یتینما یاهدیدهت و دشخب اقترا ار ناریا یکیتیلپوئژ ذوفن
 رقف و یداصتقا یگدنام بقع زا یشان و یلخاد ناریا تادیدهت زا یمهم شخب زورما اریز ،دنک مهارف ناریا هعسوت
 .تسا نآ زا یشان

 براجت هکنآ لاح ،دش لابند یسایس و یتینما یاه شیارگ یرترب و هغبص اب هراومه ناریا ییارگ هقطنم درکیور 
 .تسا هدوب یتینما ریغ و نآ رازفا مرن ،یداصتقا یاه راک روتسد یرترب اب ایند رد ییارگ هقطنم قفوم
 و یکیتیلوپوئژ رگید یاهتیفرظ و ناهج زاگ و تفن یژرنا ریاخذ زا یهجوت لباق دصرد ندوب اراد اب ناریا
 روظنم هب ایسآ برغ بونج هقطنم رد زین و یناهج یاهرازاب رد یبسانتم شقن زا یکیژتارتساوئژ و یکیمونوکاوئژ
 .تسین رادروخرب یا هقطنم تابیترت داجیا
 جیلخ و ایسآ برغ بونج هقطنم رد هژیوب لیدب یب شقن یاراد ناریا ،دیدج یمونوکاوئژ یاهورملق رد هکنآ دوجو اب
 .تسا مورحم یا هقطنم یاه ییارگمه رد یراذگریثات تردقو هقطنم یکیتیلوپوئژ یربهر زا اما دشاب  یم سراف
 یارجاو هقطنم یاهروشک اب هنسح طباور داجیا اب ناریا.ا.ج ،ایسآ برغ بونج هقطنم دیدج تالداعم هب هجوت اب

 هب دناوت یم دراد ناهج ساسح هقطنم نیا رد هک یا هژیو یمونوکاوئژ یاهتیفرظ زا هدافتسا و ییادز شنت تسایس
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 رد لوا رگیزاب ناونع هب ییارگ هقطنم و یا هقطنم یاهییارگمه و یداصتقا تاطابترا هصرع رد مهم رگیزاب کی ناونع
 .ددرگ لیدبت هقطنم نیا
 عبانم
 کیتیلوپوئژ نمجنا یملع هرگنک نیتسخن تالاقم هعومجم ،هنایمرواخ رب نآ ریثات و ناهج یکیتیلوپوئژ راتخاس ،9198 ،دمحم ،یرابخا

 .ییایفارغج نامزاس ،نارهت ،ناریا
 و قوقح هدکشناد ،للملانیب یلاع تاعلاطم زکرم ،یزکرم یایساروا تاعلاطم ،ناریا هجراخ تسایس رد ییارگهقطنم ،(1198) ،رگزرب ناهیک

  1198 ناتسمز (مود لاس یاهقطنم تاعلاطم شیامه هژیو)یسایس مولع
 نارهت ،زکرم رشن ،بیط اضریلع هعمجرت ،یداصتقا هعسوت و تفن ،ناریا یخیرات یسانش هعماج ،٩٩98 ،نویامه یلع دمحم ،نایزوتاک 

 .ipsc، peace-ipsc.org-حلص تاعلاطم یللملا نیب زکرم ،ییاپورا و یا هنایمرواخ ییارگ هقطنم یسررب ،3198 ،همطاف ،یدنولا
 یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ،هنایمرواخ رد اکیرمآ و ناریا یهاوخورملق ،6398 ،ینامحر یلع دمحم و ارهز ،درف یهاگشیپ

 .حلسم
 ،9 هرامش ،برغ و مالسا قوقح یقیبطت یاهشهوژپ همانلصف ،یا هقطنم تینما و حلص ظفح رد ییارگ هقطنم شقن ،1398 ،هفیطل ،ینیسح 

 .1398 زییاپ
 .تشر دحاو یمالسادازآ هاگشناد(دبراک-هدیا)کیتیلوپوئژ ،0398 ،فسوی ،نیقومع نیدباعلا نیز
 .سموق رشن ،نآ لئاسم و سراف جیلخ ،1198 ،نویامه ،یهلا 

 .یدربهارتاعلاطم هدکشهوژپ ،هنایمرواخ رد تاعزانم و اهشلاچ ،1198 ،رغصا ،ینادلو یرفعج
 .ناریا کیتیلوپوئژ همانلصف ،دنه و ناتسکاپ ،ناریا روشک هس رب نآ یتینما یاهدمایپ و یژرنا یمونوکاوئژ ،1198 ،هلا تزع ،یتزع
  ،0198 ،هلا تزع ،یتزع
 3/0/0198 ،اناش یرازگربخ
 .نارهت ،هجراخ روما ترازو تاراشتنا و پاچ زکرم ،داژن یناطلسدمحا :همجرت ،هنایمرواخ یللملا نیب طباور ،0198 ،سیئول ،تساف 
 .نارهت ،هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطم و یملع یاهشهوژپ زکرم ،یا هقطنم ییارگمه و وکا ،3٩98 ،ههلا ،ییالوک
 هدکشهوژپ ،نیتم ینیسح یدهم دیس :همجرت ،3و8 دلج هنایمرواخ کیژتارتسا یایفارغج ،9198 ،یواکراه تربار و یرفج ،پمک

 .نارهت ،یدربهار
 .یروهمج تسایر ،ندش یناهج یلم زکرم رشن ،ناریا یداصتقا یساملپید و کیتیلوپوئژ ،3398 ،هلا یبن ،ونشر

 ماما هاگشناد ،حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ،موس دلج ،ناریا یماظن یایفارغج رب یا همدقم ،( 6198 ) ،ییحی دیس ،یوفص
 نارهت ،( ع ) نیسح

 .تشر ،لیگ هبیتک تاراشتنا ،هتفرشیپ یسایس یایفارغج رب یدمآرد ،0198 ،فسوی ،نیقومع نیدباعلا نیز 
 .3/88/0198 ،کیتاملپید یرهشمه ،سراف جیلخ رد اکیرمآ یژتارتسا ،0198 ،هلا تزع ،یتزع 
 .ناریا کیتیلوپوئژ نمجنا ،سراف جیلخ هقطنم یایفارغج ،0398 ،یداه ،یسیو
 .نارهت ،تمس تاراشتنا ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،8198 ،زوریپ ،هداز دهتجم
 .باختنا رشن ،ناریا یلم تینما و یزرنا ،3198 ،نایدهم نیسح و اضریلع ،یبارحم
  .(ع)رقاب ماما یشهوژپ تنواعم ،کیتیلوپوئژ یاهیندناوخ رب یدقن ،3198 ،اضریلع ،ییالو
  .3/0/0198 اناش یرازگربخ

 یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،ناریا یمالسا یروهمج یجراخ طباور رد نآ یاهشلاچ و ییارگ هقطنم ،1398 ،نارگید و یعراز رداهب
 1398 ناتسمز 1 هرامش

 نارهت ،کیژتارتسا تاقیقحت زکرم ،ندش یناهج و ناریا ،1198 ،دومحم ،ملقلا عیرس
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 .بونج نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یمونوکاوئژ تالوحت و ناریا ،0398 ،ونشر هلا یبن و همطاف ،یمشاه 
british peter 2009 
energypost 24 1398 
www.trt.net.tr nov 2017 
https://www.aa.com 2018 
Stewart M. Patrick.   
foreignaffairs.com 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


