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 چکیدُ

ّای هـخلی اص اسصیاتی ٍهٔیت التلاد ایشاى، گَیای ایي ٍالٔیت تَدُ اػت وِ دس تخؾ

-پزیش ًوَدُ اػت. هٔفّای تضسگی ٍخَد داسد وِ التلاد ایشاى سا تؼیاس آػیةآى، هٔف

ًیاص ّای هَخَد دس التلاد ایشاى تِ كَست ٓوذُ ػاختاسی ّؼتٌذ ٍ اكالح ٍ تْثَد آى 

-تِ كَست یه 1391وِ اص ػال  1الوللیّای تیيسیضی تلٌذهذت داسد. تحشینتِ تشًاهِ

ّای هلَب دس ؿَسای اهٌیت خاًثِ تَػي ایاالت هتحذُ آهشیىا، چٌذخاًثِ ٍ تحشین

ّای ػاختاسی هَخَد دس التلاد ایشاى سا تش التلاد ایشاى ٍهْ ؿذُ، هٔف2ػاصهاى هلل

ّای هزوَس تِ كَست َّؿوٌذ ٍ آگاّاًِ، سػاًیذُ اػت. تحشینپشسًگ ٍ دس ٓول تِ اثثات 

گیشی وشدُ ٍ اص ایي ًشیك تِ كَست هَثش التلاد ّای ػاختاسی هَخَد سا ّذفهٔف

تأثیش لشاس دادُ اػت. تِ ّویي هٌَِس، هٌالِٔ حاهش تا هٔشفی ٍ تشسػی ایشاى سا تحت

الوللی سا دس ّای تیيش تحشینّای ػاختاسی هَخَد، ػٔی تش آى داؿتِ اػت وِ تاثیهٔف

ّا تش ّای هزوَس تشسػی ًوَدُ ٍ دس اداهِ، ًحَُ تاثیشگزاسی تحشینپشسًگ وشدى هٔف

 ّای هزوَس، هَسد تشسػی لشاس دادُ اػت.التلاد ایشاى سا اص ًشیك هٔف

الوللی، كادسات غیشًفتی، ّای تیياكالحات ػاختاسی، ایشاى، تحشین :کلوبت کلیدی

 .یكادسات ًفت
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.International Sanctions 

 ( آوال ؿذًذ.1929ٍ  1835، 1883، 1747، 1737، 1696ّای ّای ؿَسای اهٌیت دس لالة ؿؾ لٌٌٔاهِ ) لٌٌٔاهِلٌٌٔاهِ .2

وم 
 عل

می
 عل

جله
م

وم
 س

ال
)س

ی 
سان

ی ان
الم

اس
)

 

ره 
ما

ش
21

ن 
ستا

زم
  /

29
31

  
ص 

 /
44- 

93
 

 2، عبدالزسَل صبدقی1سیدکویل طیبی
 اػتاد گشٍُ التلاد، داًـگاُ اكفْاى. 1
 داًـدَی دوتشی، داًـگاُ ؿیشاص. 2

 

 ًَیسٌدُ هسئَل:

 ٓثذالشػَل كادلی

 

 الوللی ٍ ًوبیبى ضدى ًقبط ضعف اقتصبد ایزاىّبی بیيتحزین
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 هقدهِ -1
ّای ػاختاسی هَخَد دس التلاد ایشاى هاًْ اكلی سؿذ ٍ تَػِٔ التلادی دس ایشاى اػت. ًثَد ػیؼتن ًثك گضاسؽ تاًه خْاًی، هٔف

ی دٍلت تِ كادسات ًفت ٍ پاییي تَدى ػْن ی تخؾ كادسات ٍ تَدخِهالیاتی هٌاػة، ٓذم اػتمالل تاًه هشوضی، اتىای تیؾ اص اًذاصُ

 ّای ػاختاسی هَخَد دس التلاد ایشاى ّؼتٌذ. تشیي هٔففتی دس ػثذّای كادساتی، اص هْنواالّای غیشً

ّای ػاختاسی هَخَد ووتش ّای اخیش، هَخة ؿذُ تَد وِ هٔفّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت دس ػالتاال تَدى هیضاى دسیافتی    

اًذ، تا ٍاسد آٍسدى خاًثِ تش التلاد ایشاى ٍهْ ؿذُتِ كَست ّوِ 1391ّایی وِ اص ػال خلَُ وٌٌذ ٍ تِ ًَٓی پَؿؾ دادُ ؿًَذ. تحشین

 ی دٍلت سا تا وؼشی تؼیاس ؿذیذی هَاخِ وشدُ اػت. ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت، تَدخِؿَن هٌفی ؿذیذ تِ دسیافتی

َد، تیـتش هَسد تَخِ لشاس ّای ػاختاسی هَخّا، هَخة ؿذُ وِ هٔفی تحشینهحذٍدیت ایداد ؿذُ تش كادسات ًفت تِ ٍاػٌِ    

ّای داخلی ٍ خاسخی هذًِش خَد، ًیاص تِ هٌاتْ هالی دیگشی داؿتِ، وِ خایگضیي دسیافتی گیشًذ. صیشا، دٍلت تِ هٌَِس پیـثشد ػیاػت

تَدخِ  اسصی ًفتی ؿًَذ، اها تِ دلیل پاییي تَدى دسآهذّای هالیاتی ٍ ًیض اسصّای دسیافتی حاكل اص كادسات غیشًفتی، خثشاى وؼشی

ّای خَد تا هـىالت فشاٍاًی دس پزیش ًثَدُ ٍ تِ ّویي خْت دٍلت تشای اخشایی وشدى تشًاهِپیؾ آهذُ تا اػتفادُ اص ایي هٌاتْ اهىاى

تاهیي هٌاتْ هالی هَسد ًیاص هَاخِ ؿذُ اػت. ًثَد هٌاتْ هالی خایگضیي ٍ دس ًتیدِ، تحلیل سفتي لذست دٍلت دس اخشایی وشدى 

ّای ػاختاسی هَخَد دس التلاد ایشاى تِ كَست ٍالٔی دیذُ ؿًَذ ٍ تشای اكالح آى د ًِش، هَخة ؿذُ اػت وِ هٔفّای هَسػیاػت

 سیضی كَست تپزیشد.تشًاهِ

گیشًذ ٍ ػپغ تِ ادتیات ٍ ّای ػاختاسی هَخَد دس التلاد ایشاى هَسد تشسػی لشاس هیتِ ّویي هٌَِس دس هٌالِٔ حاهش، اتتذا هٔف    

-ّای هزوَس تَهیح دادُ هیالوللی دس ٓیٌیت یافتي هٔفّای تیيؿَد ٍ دس اداهِ، تأثیش تحشینّا پشداختِ هیَى تِ تحشینهؼائل هشت

تاثیش لشاس دادى التلاد ّای ػاختاسی هَخَد خْت تحتّای هزوَس اص چِ ًشیمی، اص هٔفگشدد وِ تحشینٓالٍُ، ٌَٓاى هیؿَد ٍ تِ

 ؿَد.ّا پشداختِ هیس لؼوت پایاًی ًیض، تِ ًتایح حاكل اص ایي تشسػیاًذ ٍ دایشاى اػتفادُ وشدُ

 

 ّبی سبختبری اقتصبد ایزاىضعف -2

 ّبی ٍارد بز ببسار ًفتسْن عودُ صبدرات ًفتی در تزاس تجبری ٍ تبثیزپذیزی ببسار ارس اس ضَک -
ای اص تشاص تداسی ایشاى سا كادسات ًفتی تـىیل ای وِ دس التلاد ایشاى ٍخَد داسد، آى اػت وِ فؼوت ٓوذُیىی اص ًماى هٔف ٓوذُ 

دّذ ٍ ػْن كادسات غیشًفتی تؼیاس پاییي اػت. تِ ٓثاستی دیگش، تخؾ كادسات اص ٓذم تٌَّ دس هحلَالت كادساتی ٍ تِ اكٌالح، هی

ّای اسصی حاكل اص سیافتیتشد. تٌاتشایي، اص آًدایی وِ  ػْن داص هحذٍد ؿذى هحلَالت كادساتی تِ واالی ًفت ٍ هـتمات آى سًح هی

ِ، دس فشٍؽ ًفت دس ول رخایش اسصی ایشاى تؼیاس تاالػت، ًثیٔتاً، دس التلاد ایشاى، تاصاس اسص اص تاصاس ًفت تاثیشپزیشی صیادی داسد، دس ًتید

 كَست ٍاسد آهذى ؿَن تِ تاصاس ًفت، ایي ؿَن تِ تاصاس اسص تؼشی پیذا خَاّذ وشد. 

ای ٍ تِ ایي ٍالٔیت وِ تخؾ تَلیذ ٍ هلشف ایشاى، ٍاتؼتگی ؿذیذ تِ ٍاسدات هَاد اٍلیِ، واالّای ٍاػٌِتا تَخِ اص ػَی دیگش،     

ّای ًشخ اسص تخؾ تَلیذات داخلی ٍ هلشف سا تحت تاثیش ای ٍ واالّای ًْایی داسد، اص ّویي سٍ، ًَػاىػاخت، تدْیضات ػشهایًِیوِ

ٍ تخؾ  هلشفی ّؼتٌذ ًْایی ؿَد وِ یا واالّایَخة افضایؾ لیوت واالّای ٍاسداتی هیش ایي اػاع، افضایؾ ًشخ اسص هدّذ. تلشاس هی

وِ افضایؾ لیوت آًْا اص ًشیك افضایؾ  ای ّؼتٌذای ٍ ػشهایِواالّای ٍاػٌِهَاد اٍلیِ، یا  دّذ ٍهلشف التلاد سا تحت تاثیش لشاس هی

تاثیش لشاس دادى ی تحتد. تٌاتشایي، ٍاسد آهذى ؿَن تِ تاصاس ًفت، تِ ٍاػٌِگزاستخؾ تَلیذ التلاد ایشاى تاثیش هیّای تَلیذ تش ّضیٌِ

 دّذ.تأثیش لشاس هیّای تَلیذ ٍ هلشف التلاد ایشاى سا ًیض تحتتاصاس اسص، تخؾ

 تبثیزپذیزی ببسار ًفت ٍ بِ تبع آى ببسار ارس اس رٍیدادّبی سیبسی ٍ اّویت ًقص دیپلوبسی در اقتصبد ایزاى  -

دّذ وِ، تاصاس ًفت ٍ تِ تثْ آى تاصاس اسص، هتاثش اص سٍیذادّای ػیاػی ًـاى هی 2سّای هٌتـش ؿذُ تَػي تاًه هشوضی ایشاىتشسػی آها

هیلیَى دالس دس 23451، اسصؽ كادسات ًفت ٍ گاص سا اص سلن 1357اًذ. ٍلَّ اًمالب دس ػال تَدُ اػت وِ دس ایي وـَس تِ ٍلَّ پیَػتِ

واّؾ دادُ ٍ ؿَن هٌفی ٍاسد آهذُ تش تاصاس ًفت، تِ تاصاس اسص تؼشی پیذا وشدُ ٍ ػثة 1357دس ػال  15668، تِ سلن 1356ػال 

خْؾ پیذا 1357سیال دس ػال 188، تِ سلن 1356سیال دس ػال 71خْؾ دس ًشخ اسص تاصاس ؿذُ اػت، تِ كَستی وِ، ًشخ اسص تاصاس اص 

، تِ 1358هیلیَى دالس دس ػال 24158، اسصؽ كادسات ًفت ٍ گاص اص سلن 1359وشدُ اػت. تا ٍلَّ خٌگ هیاى ایشاى ٍ ٓشاق دس ػال 

واّؾ پیذا وشدُ ٍ تِ تثْ آى، ؿَن هٌفی ٍاسد آهذُ تش تاصاس ًفت، تاصاس اسص سا هتاثش وشدُ ٍ ًشخ اسص تاصاس اص 1368دس ػال  9673سلن 

 ت.افضایؾ پیذا وشدُ اػ1368سیال دس ػال 966تِ سلن 1358سیال دس ػال 141سلن 
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الولل وِ اص ًشف ایشاى دس ػٌح تیي 3ای اػت وِ ًَّ دیپلواػی ػیاػیتٌاتشایي تا تَخِ تِ ایي هْن، ػاختاس التلاد ایشاى تِ گًَِ    

ا دس استثاى ت2ػاصد. گضاسؽ اخیش تاًه خْاًیتاثیش لشاس دادى تاصاس ًفت ٍ اسص هتأثش هیؿَد، التلاد ایشاى سا اص ًشیك تحتواس گشفتِ هیتِ

-الولل هیالتلاد ایشاى ًیض، تِ ایي هْن اؿاسُ داؿتِ اػت. ًثك ایي گضاسؽ، اػتفادُ اص ػیاػت تٌؾ صدایی ٍ آتوادػاص دس ػٌح تیي

 تَاًذ تآث تشداؿتِ ؿذى هَاًْ سؿذ دس التلاد ایشاى ؿَد.

 ع هبلی جبیگشیيرًگ هٌببّبی ارسی حبصل اس فزٍش ًفت ٍ ًقص کنٍابستگی ببالی بَدجِ دٍلت بِ دریبفتی  -
ًثَد ػیؼتن هالیاتی هٌاػة ٍ اص ػَی دیگش، پاییي تَدى هیضاى كادسات غیشًفتی، هَخة ؿذُ اػت وِ تَدخِ دٍلت اتىای ؿذیذی تِ 

ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت داؿتِ تاؿذ. تٌاتشایي،  دس كَست ٍاسد آهذى ؿَن هٌفی تِ تاصاس ًفت، اص آًدایی وِ دٍلت تِ دسیافتی

ّای هذًِش ّا ٍػیاػتگشی تشای تاهیي هالی دػتشػی ًذاسد، تا وؼشی تَدخِ هَاخِ ؿذُ ٍ دس ًتیدِ، دس پیـثشد تشًاهِهٌثْ دی

 ؿَد.خَیؾ تا هـىل هَاخِ هی

دّذ وِ ػْن دسآهذّای هزوَس دس تَلیذ ًاخالق داخلی یافتِ ًـاى هیهمایؼِ ػْن دسآهذّای هالیاتی دس ایشاى ٍ وـَسای تَػِٔ    

دسكذ اػت. تاال تَدى هیضاى دسآهذّای ًفتی ٍ پاییي 68یافتِ تا ى فمي پٌح دسكذ اػت، دس حالی وِ ػْن آى، دس وـَسّای تَػِٔایشا

-ّای خَد، ًمؾ ونداس خاهِٔ ًذاًذ ٍ دس اتخار ػیاػتتَدى ػْن دسآهذّای هالیاتی دس تَدخِ دٍلت، ػثة ؿذُ وِ دٍلت خَد سا ٍام

ی هیاى هشدم ٍ ی دًٍشفٌِذ. دس حالی وِ اگش ػْن دسآهذّای هالیاتی دس تَدخِ لاتل هالحِِ تاؿذ، ساتٌِسًگی سا تشای هشدم لحاٍ و

ٍ اص  ؿَدی دسآهذّای هزوَس تَػي دٍلت هیی ّضتٌِؿَد ٍ دس ٍالْ اص یه ػَ، ػثة حؼاع ؿذى هشدم تِ ًحَُدٍلت تمَیت هی

وٌذ ٍ تٌاتشایي دٍلت ػٔی تش آى خَاّذ داؿت وِ دسآهذّای هزوَس سا تِ یػَی دیگش، افىاس ٓوَهی ًیض تشای دٍلت اّویت پیذا ه

دٌّذگاى ؿَد ٍ اص ایي ًشیك تآث تـَیك آًْا تِ پشداخت هالیات ٍ واّؾ اًگیضُ كَستی ّضیٌِ وٌذ وِ ػثة خلة سهایت هالیات

 فشاس هالیاتی ؿَد.

ِ ًمؾ دسآهذّای هالیاتی ٍ دسآهذّای كادسات غیشًفتی دس تاهیي تٌاتشایي، تاال تَدى هیضاى دسآهذّای ًفتی، ػثة ؿذُ اػت و    

 هٌاتْ هالی هَسد ًیاص دٍلت ووشًگ ؿَد ٍ دس ٍالْ دس حاؿیِ لشاس تگیشًذ.

 عدم استقالل ببًک هزکشی   -
ّای یاػتهشوضی تِ هٌٔای خذایی ػ تاًهاػتمالل  ؿَد. دس ًِام پَلی ًِن هٌلَتیگیشی هَخة ؿىلتَاًذ هشوضی هی تاًه اػتمالل

ی لذت ٍ اختیاس ّای پَلی آى، دس دایشٍُ ػیاػت هشوضی تاًه ؿَدػثة هی وِ ،التلادی اػت ػیؼتن ّای هالی دسپَلی اص ػیاػت

تِ هیل خَد ٍ تِ ّش هیضاًی وِ  تذٍى ًِن ٍ تشتیثات هـخق، تَاًذ لت ًویدٍدس كَست اػتمالل تاًه هشوضی،  دٍلت لشاس ًگیشد.

 وؼشی تَدخِ سٍی آٍسد.  خثشاى خْتهشوضی  تاًه تِ اػتمشام اص ،دّذ تـخیق

ّای ّا تتَاًٌذ هٔفّای پَلی آى، تِ خای آًىِ تِ اتضاسی تثذیل ؿًَذ وِ دٍلتٍ ػیاػت هشوضی تاًه كَست تحمك اػتمالل، دس    

هْاس تَسم هَسد اػتفادُ لشاس  اص ًشیك پَل داخلیحفَ اسصؽ  تِ هٌَِس خَد سا تا اػتفادُ اص هٌاتْ آى تِ كَست هَلت پَؿؾ دٌّذ،

آث خَاّذ ؿذ وِ ت ، اػتمالل ایي ًْاد،ٓاهل اكلی تَسم، فـاس تماها ٍ ًمذیٌگی اػت هْن وِ تا تَخِ تِ ایي ،اص ػَی دیگش گیشًذ.هی

ی لذست ٍ اختیاس خاسج وشدى آى اص دایشُ ٍ لشاس گیشدشوضی دس خْت ایداد ثثات التلادی ٍ ثثات لیوتْا ه تاًه ػیاػتْای پَلی

 سًگ ؿَد ٍ تیـتش هثٌای التلادی پیذا وٌذ.ّای پَلی ونؿَد وِ ًمؾ اّذاف ػیاػی دس اخز ػیاػتهٌلك دٍلت، هَخة هی
ّای هالی دٍلت اس ًیؼت ٍ دس ٍالْ ایي ًْاد التلادی هْن، دس اختیاس ػیاػتدس التلاد ایشاى، تاًه هشوضی اص اػتمالل وافی تشخَسد    

-ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت، اص آًدایی وِ دسیافتیلشاس گشفتِ اػت، تٌاتشایي دس كَست ٍاسد آهذى ؿَن هٌفی ؿذیذ تِ دسیافتی

ای خض اػتمشام اص تاًه هشوضی خْت خثشاى لت چاسُّای اسصی حاكل اص كادسات غیشًفتی ٍ دسآهذّای هالیاتی تؼیاس پاییي اػت، دٍ

 وٌذ.پَلی افضایؾ ٍ دسًتیدِ ًشخ تَسم تحت تاثیش ایي اتفالات افضایؾ پیذا هیتیٌذ ٍ تِ ّویي دلیل پایِآهذُ ًویوؼشی تَدخِ پیؾ
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 الوللیّبی بیيتحزین -3

 ادبیبت تحزین  -
وِ  ّای التلادی اتضاسی ّؼتٌذ تحشینی، الولل دس حَصُ هؼائل تیيد داسد. ای تشای تحشین دس التلاد ػیاػی ٍخَتٔاسیف گؼتشدُ

ًِاهی ِ ؿث یالذام دیپلواتیه ًؼثتاً آسام اص یه ًشف ٍ هذاخلِ هیاىای  ساُ هیاًِ ؿًَذ ٍ لَُ لْشیِ تلمی هی ٍخٌگ اتضاس خایگضیي 

-وـَس هَسد ًِش الذام هی تْذیذ هٌاػثات التلادی ٓلیِ آى تِ تَلف یاًی  وِ، ًِاهی پٌْاًی اص ًشف دیگش اػت یلْشی یا هذاخلِ

 (. 146: 1388دػتوالچی، ) ؿَد ّای تداسی ٍ اًحشاف تداسی دس وـَس ّذف هی افضایؾ ّضیٌِ گشدد ٍ هَخة

هالی اص  التلادی سا تِ هٌٔای هتَلف وشدى ٓوذی یا تْذیذ تِ تَلف سٍاتي هٔوَل تداسی یا ّایتحشین 3ٍ الیَت2، اػىات4فثاٍسّا    

سػاًذ وِ ّضیٌِ توىیي دس تشاتش خَاػت تحشین التلادی اّشهی اػت وِ وـَس هخالف سا تِ ایي ًتیدِ هیًٌذ. دا ػَی یه دٍلت هی

ّای تحشین التلادی تا ّای التلادی ٓلیِ آى وـَس اػت. تٌاتشایي، ًِشیِی ًاؿی اص آوال تحشینوٌٌذُ، ووتش اص ّضیٌِوـَس تحشین

ّا آى اػت وِ وـَس تحت تحشین تِ ًاچاس اص هَاّة سفاُ ی وـَسّا، داسای ساتٌِ هؼتمین اػت. هفشٍم اكلی ایي ًِشیِلذست التلاد

دّذ. دس ٍالْ دس ایي چاسچَب اػت وِ وٌٌذُ تي هیؿَد ٍ دس ًتیدِ تِ خَاػت وـَس یا وـَسّای تحشینالتلادی هحشٍم هی

 (.          6: 1387وٌٌذ)صّشاًی، یًشفذاساى تحشین، هثاًی ًِشی خَد سا تٌِین ه

-ی ایذُدٌّذُّا یا حذالل ًـاىوـَس تشای ایداد تغییش دس ػیاػت، تحشین تِ هٌٔای الذاهات اخثاسی ٓلیِ یه یا چٌذ4اص ًِش واستش    

تٌثیِ دٍلت اص آى، ّا اتضاسی ّؼتٌذ وِ ّذف تحشین (.11: 1989تش، سوـَسّا اػت) واّای دیگش وـَس دس لثال ػیاػت ّای یه

ذ: وٌ گًَِ تٔشیف هی  ایي ، تحشین سا. ّالؼتی(94ـ93 :1376خاًی ٍ ٍاداؿتي آى تِ هشآات ٌّداسّا اػت)ُشیف ٍ هیشصایی یٌگدِ، 

هوٌَّ  ؿًَذُ تحشین وـَس یا ّوِ هحلَالت كادساتی خاف واالّای ٍسٍد وٌذ، هی تشلشاس یه حىَهت وِ تحشین تداسیدس 

  (.379-383: 1373ػشی، وی ٍ ًاسمدد)هؼتمیگش هی

تداسی هٔوَالً گضیٌـی اػت ٍ یه یا چٌذ واال سا  ؿَد: تحشینتداسی ٍ هالی تمؼین هی ًَّ التلادی ًیض، هـخلاً تِ دٍ ّایتحشین    

ّای دٍلت اساییًوَدى د ّای سػوی ٍ دٍلتی اػت ٍ دس ؿذیذتشیي هشحلِ، تِ هؼذٍدیشد، اها تحشین هالی ؿاهل لٌْ ووهگهی دس تش

تداسی دٍلت ّذف تِ كَست  ّایدس ًتیدِ، ایي تحشین سًٍذ هٌاػثات هالی سا هتَلف ٍ اص اًدام گشفتي فٔالیت .ؿَدّذف هٌدش هی

ّای تٌیادی تَػِٔ، ًشح. تِ ایي تشتیة، تحشین هالی تَیظُ دس هَاسد تأهیي هالی آٍسدتِ ٓول هیهؼتمین یا غیشهؼتمین، هوأًت 

 (.182ـ181 :2887ّوىاساى،  ٍ وٌذ)َّفثاٍسّای تیـتشی سا تش وـَس ّذف تحویل هیاستش ٍ ّضیٌِؿشایي دؿَ

دّذ. واّؾ هیّای تداسی اص ًَّ تحشین ٍاسدات اص وـَس ّذف، ثشٍت وـَس ّذف سا اص ًشیك واّؾ دسیافتی ّای كادساتیتحشین    

وٌذ. تِ ٓثاستی دیگش، وٌٌذُ ٓول هیّای هَسد ًِش وـَس تحشینػیاػتوـَس ّذف تِ اتدام ایي دسآهذ اص دػت سفتِ، خْت ٍاداؿتي

واالّای  اص وـَس ّذف، تِ هٌٔای هحذٍد ػاختي كادسات واالّای خاكی) هاًٌذ ًفت اص ایشاى، ٓشاق ٍ ػَسیِ(، یا تواهی تحشین ٍاسدات

واّؾ یاتذ.  ّای هَسد ًِشؽخْت تاهیي هالی ػیاػت وـَس ّذف وِ تَاًاییٍاسداتی اص وـَس ّذف) هاًٌذ وَتا( اػت، تا ایي ّذف 

وٌٌذُ ٍ دس وـَسّای تحشینواالّای ٍاسداتی اص  وٌٌذُ، هٌدش تِ افضایؾ لیوتوـَسّای تحشین وـَس ّذف تَػيتحشین كادسات تِ 

ـَس ّذف اص ایي ًَّ تحشین و ؿَد. تٌگاّای تَلیذی دسوٌٌذُ هیوـَسّای تحشین واالّای وـَس ّذف اص ًتیدِ واّؾ ٍاسدات

یاتذ. واالّای تَلیذ ؿذُ داخلی افضایؾ هی تشًذ، صیشا تِ هَاصات ایي ًَّ تحشین تَػي تٌگاّای خاسخی، فشٍؽهٌفٔت هی

-وـَس تحشینای تشای دٍلت وٌٌذُ تا فشٍؽ ٍ دسآهذ ووتشی هَاخِ خَاٌّذ ؿذ، وِ دس ٍالْ ّضیٌِوـَسّای تحشین تَلیذوٌٌذگاى

 (.13-14: 2887، 5آیذ) ایلشتِ حؼاب هیوٌٌذُ 

وٌٌذُ دس ٍهْ تشیي تمؼین تٌذی، تا تَخِ تِ تٔذاد وـَسّای ؿشوتّا ٍخَد داسد وِ هْنّای هختلفی تشای تحشینتٌذیتمؼین    

 وِ دس، خاًثِتحشین یهگیشد: ؿىل هیّا تِ ػِ كَست تشین دس سٍاتي تیي دٍلتحتٌذی، ؿَد. دس ایي ًَّ تمؼینّا تٔشیف هیتحشین

وِ گشٍّی اص ، خاًثِتحشین چٌذ. گیشدآى دٍلت آغاصگش اص الذاهات تٌثیْی تِ هثاتِ اتضاس ػیاػت خاسخی خَد ٓلیِ دٍلت ّذف تْشُ هی

وِ الوللی ؿاهل تیـتش وـَسّای خْاى، ٓلیِ دٍلتی وِ دس آى خاهٔة تیيی، الوللتیي ّایٍ تحشین ّا دس آى هـاسوت داسًذدٍلت

 (.94ـ93: 1376ُشیف ٍ هیشصایی یٌگدِ، وٌٌذ)ّای هـخلی آوال هیهداصات، الولل سا ًمن وشدُ اػتٌّداسّا ٍ اكَل حمَق تیي
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وِ دس تمؼین تٌذی هزوَس تِ آى اؿاسُ ؿذ، گٌداًذ. اًذ سا هی تَاى دس ّش ػِ ًَّ تحشیویوِ تش التلاد ایشاى ٍهْ ؿذُّاییتحشین    

وِ تا ّوشاّی وـَسّای ٓوَ اتحادیِ اسٍپا،  ایّای چٌذخاًثِآهشیىا ٍ تحشین هتحذُ وِ تَػي ایاالتای اًثِخّای یهتحشین

وِ اص ًشیك هلَتات ؿَسای اهٌیت ػاصهاى الوللی ّای تیياًذ ٍ دس ًْایت تحشینی خلیح فاسع ٍ ؿشق آػیا ٍهْ ؿذُوـَسّای حَصُ

 ی وـَسّای ٓوَ ػاصهاى هلل هَُف تِ تثٔیت اص آى ّؼتٌذ.هلل تش التلاد ایشاى ٍهْ ؿذُ ٍ تواه

د. دس ؿَتٌذی هیثاًَیِ ٍ ثالث دػتِ ،اٍلیِ ّایتِ تحشین ،تشحؼة هَلٔیت دٍلت آغاصگش ٍ هٌاػثات آى تا دٍلت ّذف ّاتحشین    

ؿَد. دس فمي ؿاهل دٍلت ّذف هی هؼتمین ػیاػی ٍ التلادی داسد ٍ تحشین اختالف ،اٍلیِ، دٍلت آغاصگش تا دٍلت ّذفّای تحشین

-حشین ثالث ٓلیِ ًشفٍ ت ٓلیِ وـَسّای دیگشی اػت وِ تا دٍلت ّذف ساتٌة تداسی ٍ هالی داسًذ ،تحشیوی ّایتحشین ثاًَیِ، الذام

ساتٌِ ، ّای تحشینًِشیِ. (262 :1376 ،6ًف ّایی اػت وِ تا وـَس یا وـَسّای ّذف دس تحشین ثاًَیِ هٌاػثات التلادی داسًذ)

گیشی لذست التلادی داسد ٍ تشاػاع تٔشیف ساتشت طیلپیي، تحشین التلادی یٌٔی دػتىاسی سٍاتي التلادی تِ واسهؼتمیوی تا تِ

 (.18: 1998، 2هٌَِس اّذاف ػیاػی اػت)هشٍى

شاى ٍ آهشیىا دس تاصُ ّای ایتَاى لشاس داد. دٍلتتٌذی ًیض هیّای ٍهْ ؿذُ تش التلاد ایشاى سا دس ایي ًَّ تمؼینتحشین    

، تا ٍلَّ اًمالب دس ایشاى ٍ تؼتِ ؿذى 1357وِ تِ ّویي دلیل اص ػال  ( تا یىذیگش اختالفات ػیاػی داسًذ،1357-1392صهاًی)

-آهشیىا ٓلیِ ایشاى ٍهْ گشدیذُ اػت) تحشینی هتحذُای تَػي ایاالت ّای یه خاًثِآهشیىا دس ایشاى، تحشین هتحذُ ػفاست ایاالت

ّای ػٌگیي ٍ وٌٌذ سا هَسد خشیوِّای ٍهْ ؿذُ ٓلیِ ایشاى سا ًمن هیوِ تحشینّای اٍلیِ(. اص ػَی دیگش، دٍلت آهشیىا وـَسّایی

 دّذ)تحشین ّای ثاًَیِ(.ّای تاًىی لشاس هیّای گًَاگَى ٍ تِ كَست ٍیظُ تحشینتحشین

 الوللیّبی بیيی تحزینضدى ًقبظ ضعف اقتصبد ایزاى در عول بِ ٍاسطِ ًوبیبى -

-خاًثِّای یه، فمي ؿاهل تحشین1391ای پیذا وشدًذ، یٌٔی تا لثل اص ػال خاًثِؿىل ّوِ 1391الوللی وِ دس ػال ّای تیيتحشین 

-ّای یه، ٓالٍُ تش ایٌىِ تحشین1391ؿذ، اها اص ػال هی 3ّای هلَب دس ؿَسای اهٌیت ػاصهاى هللی ایاالت هتحذُ اهشیىا ٍ تحشین

ی آهشیىا ؿذت ٍ ٍػٔت تیـتشی پیذا وشدًذ، ٓالٍُ تش آى، وـَسّای ٓوَ اتحادیِ اسٍپا، وـَسّای حاؿیِ خلیح فاسع ٍ ؿشق ثِخاً

ّا ّوشاّی وشدًذ، تِ كَست َّؿوٌذ ٍ آگاّاًِ ًماى هٔف التلاد ایشاى وِ تِ آى پشداختِ ؿذ سا ّذف گیشی آػیا ًیض تا ایي تحشین

 وشدُ تَدًذ. 

َس تا ّذف لشاس دادى كادسات ًفت ٍ گاص ایشاى، تا ٍاسد آٍسدى ؿَن هٌفی ؿذیذ تِ كادسات ًفت، تا تَخِ تِ تاال تَدى ّای هزوتحشین

ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت دس ول رخایش اسصی ٍ تِ تثْ آى، ٍاتؼتگی تاصاس اسص تِ تاصاس ًفت دس التلاد ایشاى، ؿَن ػْن دسیافتی

ّای ؿذیذ دس تاصاس اسص ؿذُ ٍ تِ تثْ آى ات ًفت، تِ تاصاس اسص تؼشی پیذا وشدُ ٍ تآث سلن خَسدى ًَػاىهٌفی ٍاسد آهذُ تش هیضاى كادس

ّای ٌَٓاى ؿذُ، لشاس تاثیش تحشینّای هزوَس دسالتلاد ایشاى تِ ؿذت تحتتا تَخِ تِ ٍایؼتگی تخؾ هلشف ٍ تَلیذ تِ ًشخ اسص، تخؾ

 گشفتٌذ.

ّای اسصی ًفتی، دس تاهیي هٌاتْ هالی تا هـىل سٍ تِ سٍ اػت، تِ التلاد ایشاى تِ اػتثٌای دسیافتیوِ  اص آًداییاص ػَی دیگش،     

ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت سا اص تَاًذ ؿَن هٌفی ٍاسد تش دسیافتیٓثاستی تِ دلیل پاییي تَدى هیضاى كادسات غیشًفتی، دٍلت ًوی

یشاى اص ػیؼتن هالیاتی لَی ًیض تشخَسداس ًیؼت ٍ تٌاتشایي اص آًدایی وِ دسآهذّای ایي ًشیك خثشاى ًوایذ ٍ اص ًشف دیگش، التلاد ا

آهذُ تش اثش واّؾ فشٍؽ ًفت سا خثشاى تَاًذ وؼشی تَدخِ پیؾهالیاتی دٍلت ًیض تؼیاس پاییي اػت، دس ًتیدِ، اص ایي ًشیك ًیض ًوی

-ت تِ هٌاتْ آى، تاًه هشوضی خْت خثشاى وؼشی تَدخِ پیؾًوایذ ٍ تا تَخِ تِ ٓذم اػتمالل تاًه هشوضی ٍ دػتشػی ساحت دٍل

 پَلی افضایؾ ٍ دسًتیدِ ًشخ تَسم تحت تاثیش ایي اتفالات افضایؾ پیذا وشدُ اػت.آهذُ، تِ هٌاتْ هزوَس سٍی آٍسدُ ٍ تِ ّویي دلیل پایِ

ٍهْ ؿذًذ، ًماى هٔف التلاد  1391ِ اص ػال خاًثالوللی وِ تلَست ّوِّای تیيتٌاتشایي تا تَخِ تِ هثاحث ٌَٓاى ؿذُ، تحشین    

گزاساى والى التلادی دس ایشاى تیـتش اص گزؿتِ تِ ًماى ایشاى سا دس ٓول تِ اثثات سػاًذُ ٍ  اص ایي ًشیك، هَخة ؿذًذ وِ ػیاػت

 هٔف هٌشح ؿذُ پی تشدُ  ٍ ػٔی دس حل آى تٌوایٌذ.
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 ّبی سبختبریکزدى ضعف تجَیش اصالحبت سبختبری بِ هٌظَر بزطزف -4
ّای هَخَد، لثل اص اتخار ّش ػیاػتی، تایذ اكالحات ػاختاسی دس التلاد ایشاى كَست تپزیشد. اػتمالل تاًه ی هٔفتا تَخِ تِ سیـِ

هحلَلی ٍ تٌَّ تخـیذى تِ كادسات غیشًفتی سیضی یه ػیؼتن هالیاتی لَی ٍ هَسد آتواد، خاسج ؿذى اص كادسات تههشوضی، پی

ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت ٍ تِ ٓالٍُ، واّؾ دادى اًتمال ؿَن ِ هٌَِس واّؾ ٍاتؼتگی تَدخِ دٍلت تِ دسیافتیٍگؼتشؽ آى، ت

 گزاساى والى التلادی لشاس گیشد.ّای ػیاػتسیضیاص تاصاس ًفت تِ تاصاس اسص، ػِ اكالحات تؼیاس هْوی ّؼتٌذ وِ تایذ دس سأع تشًاهِ

-گیشد ٍ هیتاثیشآى لشاس هیس كَست ایداد ؿَن دس تاصاس ًفت، التلاد وـَس تِ هیضاى ووتشی تحتتا اًدام ایي اكالحات ػاختاسی، د

ًَس دسآهذّای هالیاتی هٌاػة، ؿَد ٍ ّویيتَاًذ تا اػتفادُ اص هٌاتْ اسصی وِ اص هحل كادسات ػایش هحلَالت كادساتی تأهیي هی

 ّای خَد سا پیؾ تشدُ ٍ تا هـىل هَاخِ ًـًَذ. ػیاػت

ّای تَلیذی ٍاسداتی داسًذ، تا اص اص ػَی دیگش، تخؾ تَلیذ ًیض تایذ تِ ػوت تَلیذ واالّایی ػَق پیذا وٌذ وِ ًیاص ووتشی تِ ًْادُ    

ّای ًشخ اسص لشاس گیشد ٍ دس ًتیدِ تِ ثثات ٍ تاثیش ًَػاىایي ًشیك دس كَست ٍاسدآهذى تىاًِ تِ تاصاس اسص، لیوت ایي واالّا ووتش تحت

 التلاد داخلی لٌوِ صیادی ٍاسد ًـَد. آساهؾ

آهذُ تِ پزیشفت، تاهیي هالی وؼشی تَدخِ پیؾّا تش التلاد ایشاى كَست هیّای لثل اص ٍهْ تحشینایي اكالحات دس ػال اگش    

ّای دسیافتی ًَستَاًؼت تدای اػتمشام اص تاًه هشوضی، اص ًشیك دسآهذّای هالیاتی هٌاػة ٍ ّویيدلیل تحشین كادسات ًفت، هی

-تشد ػیاػتوشد ٍ دٍلت دس پیؾاسصی كادسات غیشًفتی خثشاى گشدد ٍ اص ایي ًشیك اثشات تحشین تش التلاد ایشاى ووتش تشٍص پیذا هی

 .ؿذهشاتة ووتشی سٍتشٍ هیّای داخلی ٍ خاسخی هذًِش خَتؾ، تا تَخِ تِ دػتشػی تِ هٌاتْ هالی خایگضیي، تا هـىالت تِ
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تش اػت سیضی، اخشا ٍ ٓولی وشدى اكالحات ػاختاسی ٍ تشٍص اثشات اتخار ایي ػیاػت دس التلاد تؼیاس صهاىاص آًدایی وِ هشاحل تشًاهِ

ت ٍ تا تَخِ تِ ایي ٍالٔیت وِ ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفٍ اص ػَی دیگش، تا تَخِ تِ ٍاتؼتگی تؼیاس تاالی التلاد وـَس تِ دسیافتی

تاصاس ًفت ایشاى هتاثش اص سٍیذادّای ػیاػی اػت، هٌاػة اػت وِ تا لثل اص اخشایی ؿذى ایي اكالحات، تا حفَ هلالح ٍ هٌافْ وـَس، 

تَدخِ دٍلت تا  ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت ٍ تِ تثْ آىالولل پشّیض ؿَد، تا اص ایي ًشیك دسیافتیصا دس ػٌح تیياص دیپلواػی تٌؾ

ّای هذًِش خَد دچاس هـىل ًـَد ٍ تتَاًذ ّا ٍ تشًاهِی آى دٍلت دس تاهیي هٌاتْ هالی ػیاػتؿَن هٌفی هَاخِ ًـَد، وِ تِ ٍاػٌِ

 هذت تِ التلاد وـَس ثثات تخـذ ٍسیضی تلٌذهذت كحیح ٍ اتخار سٍیىشدّای هتٌاػة تا آى، دس وَتاُتا پـتَاًِ اسصی هٌاػة، تا تشًاهِ

 ای هٌاػة اخشا ًوایذ. ّای تلٌذهذت دیگش سا ًیض تِ ؿیَُاكالحات ػاختاسی ٍ تشًاهِ

الولل، فشكت هٌاػثی سا دس اختیاس صا ٍ ادتیات تْاخوی دس ػٌح تیيصیشا تدشتِ ثاتت ًوَدُ اػت وِ، اػتفادُ اص دیپلواػی تٌؾ    

گیشی اص اتضاسّای تثلیغاتی ی دس تواد تا ایشاى لشاس داسًذ، تا تا تْشُدّذ وِ اص لحاٍ ػیاػی ٍ هؼایل ایذئَلَطیىوـَسّایی لشاس هی

ّشاػی، ایشاى سا ی ایشاىگؼتشدُ ٍ لذستوٌذی وِ دس اختیاس داسًذ، تا تشخؼتِ وشدى ایي ادتیات ٍ دیپلولؼی تٌؾ صا، تا ولیذ صدى پشٍطُ

ـَسّای دًیا، تخلَف وـَسّای ٓوَ اتحادیِ اسٍپا ٍ الوللی هٔشفی وشدُ ٍ اص ایي ًشیك، وًالن ٍ هخالف كلح ٍ اهٌیت تیي

اًذ، تا خَد ّوشاُ وشدُ ٍ اص ایي ًشیك وـَسّای حاؿیِ خلیح فاسع سا وِ تا لثل اص آى، داسای سٍاتي تداسی گؼتشدُ تا ایشاى تَدُ

ش وـَسّای دًیا تا ایاالت هتحذُ ی ّوشاّی اوثّای تحشیوی هذًِش خَد سا تا اخواّ خْاًی تش التلاد ایشاى ٍهْ وٌٌذ. ًتیدِػیاػت

ّا ٓلیِ ایشاى، آى تَدُ اػت وِ تش اثش واّؾ ؿذیذ كادسات ًفت، دٍلت ایشاى تا واّؾ ؿذیذ هٌاتْ اسصی هَاخِ اهشیىا دس ٍهْ تحشین

تلٌذهذت ّای هذت، ػیاػتآهذُ، ًخَاّذ تَاًؼت ثثات التلادی دس وَتاُی ؿذیذ پیؾؿذُ ٍ تٌاتشایي تا تَخِ تِ وؼشی تَدخِ

 التلادی ٍ اكالحات ػاختاسی ٌَٓاى ؿذُ سا تحمك تخـذ. 

تَاى تِ اّویتی وِ الوللی، هیّای تیيی تحشینّای ػاختاسی هٌشح ؿذُ ٍ اثثات آى دس ٓول تِ ٍاػٌِتٌاتشایي تا تَخِ تِ هٔف    

الولل، دیپلواػی آتوادصا ٍ تٌؾ صدایی دس ػٌح تیيتَاى تا اػتفادُ اص دیپلواػی ػیاػی دس التلاد ایشاى داسد، پی تشد. دس ٍالْ، هی

-گزاسی داسًذ سا خٌثی ٍ ساُ سا تشای ٍسٍد ػشهایِتثلیغاتی وِ ػٔی دس ًااهي خلَُ دادى هحیي ػیاػی ٍ التلادی ایشى خْت ػشهایِ

ص ػَی دیگش، هؼیش سا تشای گزاسی خاسخی تؼْیل ًوَدُ ٍ اص ایي ًشیك اص یه ػَ، اكالحات ػاختاسی ٌَٓاى ؿذُ سا ؿتاب دادُ ٍ ا

 سًٍك گشفتي التلاد ّوَاس ًوَد. 
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ّای ػاختاسی ًـأت گشفتِ اػت، وِ ٓذم اػتمالل تاًه هشوضی، تاال تَدى ػْن اغلة هـىالت هَخَد دس التلاد ایشاى، اص هٔف

ّای اسصی حاكل اص فشٍؽ ًفت دس ن دسیافتیكادسات ًفتی ٍ پاییي تَدى ػْن كادسات غیشًفتی دس ػثذّای كادساتی، تاال تَدى ػْ

ی تَدخِ دٍلت تِ ّای ٍاسد تش تاصاس ًفت تاؿذ، اتىای تیؾ اص اًذاصُول رخایش اسصی، وِ تآث ؿذُ تاصاس اسص دس ایشاى هتاثش اص ؿَن

-سات غیشًفتی پاییي، اص هْنّای اسصی ًفتی ٍ ًثَد هٌاتْ هالی خایگضیي، تِ ٓلت واسآهذ ًثَدى ػیؼتن هالیاتی هَخَد ٍ كاددسیافتی

 آیٌذ.ّای هزوَس تِ حؼاب هیتشیي هٔف

ّای ػاختاسی، دیپلواػی ػیاػی ًیض اص َٓاهل هْن تاثیشگزاس تش التلاد ایشاى تَدُ اػت. ٓلت ایي تاثیشگزاسی، آى ٓالٍُ تش هٔف    

اًذ. تاثیشپزیشی تاالی تاصاس ًفت ٍ اسص دس التلاد ی داؿتِتَدُ اػت وِ تاصاس ًفت ٍ تِ تثْ آى تاصاس اسص، اص سٍیذادّای ػیاػی تأثیشپزیش

ای اص رخایش اسصی ایشاى سا اسصّای دسیافتی ّای ػاختاسی ًـأت گشفتِ اػت، صیشا ػْن ٓوذُایشاى اص سٍیذادّای ػیاػی ًیض، اص هٔف

ِ ّویي دلیل، سٍیذادّای ػیاػی اص ًشیك حاكل اص فشٍؽ ًفت تـىیل دادُ ٍ هٌاتْ اسصی وِ تتَاًذ خایگضیي آى ؿَد، ٍخَد ًذاسد. ت

الولل ػاصد. تٌاتشایي، ًَّ دیپلواػی ػیاػی وِ دس ػٌح تیيتاثیشگزاؿتي تش تاصاس ًفت ٍ دس ًتیدِ رخایش اسصی، تاصاس اسص سا ًیض هتاثش هی

سخی تؼیاس تأثیشگزاس تاؿذ. تٌاتشایي اص گزاسی خاتَاًذ تش هیضاى كادسات ًفتی ٍ تِ تثْ آى تاصاس اسص ٍ ػشهایِؿَد، هیتِ واس گشفتِ هی

صا ٍ ادتیات الولل ٍ اص ػَی دیگش، تِ واس تشدى دیپلواػی تٌؾصدایی دس ػٌح تیيّای آتوادػاص ٍ تٌؾیه ػَ، اتخار ػیاػت

 تَاًذ تش التلاد ایشاى تشخای تگزاسد.تْاخوی، ّش وذام اثشات هتفاٍتی هی

گیشی وشدُ ٍ اص ایي ًشیك، التلاد اختاسی ٌَٓاى ؿذُ سا تِ كَست َّؿوٌذ ٍ آگاّاًِ ّذفّای ػالوللی، هٔفّای تیيتحشین    

ّای هزوَس دس التلاد ایشاى تیـتش ًوایاى ؿَد. تٌاتشایي، تِ تاثیش لشاس دادُ ٍ هَخة ؿذًذ وِ اّویت هٔفایشاى سا تِ ؿذت تحت

سیضی گزاساى والى التلادی تایذ تا تشًاهِّای ػاختاسی، ػیاػتی هٔفٍاػٌِّا تِی اثشگزاسی تحشینهٌَِس خلَگیشی اص تىشاس تدشیِ

تَاًذ تا تاثیشگزاسی تش صا، وِ هیوٌٌذ، هاًٌذ دیپلواػی تٌؾتلٌذهذت ٍ سفْ هَأًی وِ  دس اخشای اكالحات ػاختاسی  ٍلفِ ایداد هی

الحات ػاختاسی سا تا هـىل هَاخِ وٌذ، اًدام اكالحات اسصّای دسیافتی حاكل اص فشٍؽ ًفت، هٌاتْ هالی هَسد ًیاص تشای اًدام اك

تاثیش ٍلایْ خاسخی ٍ سٍیذادّای ػیاػی  داخلی ٍ ػاختاسی سا ٓولی وشدُ ٍ اص ایي ًشیك تآث ؿًَذ وِ التلاد داخلی ووتش تحت

 خاسخی لشاس گیشد.
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