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چىیسٜ
ثب سٛػ ٝث ٝسحٛالر دز إٞیز الشقبزی زر عغٛح ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی  ٚسٛػ ٝذبؿ عبیز وؾٛرٞب
ث ٝثزلزاری ارسجبعبر الشقبزی  ٚسؼبری ثب یىسیٍز  ٚثب سٛػ ٝث ٝحؼٓ فؾیٓ فقبِیزٞب  ٚوٙشزَ ٞ ٚسایز
٘یزٞٚبی ٔشرقـ آٖٞب زر ایؼبز  ٚثزلزاری ارسجبعبر سؼبری– الشقبزی ،السْ اعز ثٔ ٝغبئُ حمٛلی
الشقبزی سٛػٟبر ٚیض ٜفٛرر ٌیززٔ .مشضیبر ٔىبٖ  ٚسٔبٖ  ٚثحزاٖٞبی الشقبزی زر ػٟبٖ أزٚس ٘یبسٞبی
ذبؿ الشقبزی را ٔیعّجس و ٝثبیس ٘یزٞٚبی زاذّی ضٕٗ اعالؿ اس ایٗ لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ٘ ،مبط آعیتدذیزی
را ؽٙبعبیی وزز ٚ ٜث ٝحُ  ٚفقُ ٔغبئُ الشقبزیؽبٖ ثب عبیز ز َٚثذززاس٘س .سضبزٞبی حمٛلی عزٔبیٝ
ٌذاریٞب  ٚاطزار آٖ ٕٞزا ٜفسْ حٕبیزٞبی فٕٔٛی زر ٔٛارزی عجت فسْ وبرایی ٌغشزز ٜؽس ٜاعز.
ٕٞچٙیٗ اطزار عزٔبیٌ ٝذاریٞبی ثرؼ ذقٛفی زر سٛعق ٝوؾٛرٞبی ٔیشثبٖ  ٚاطزار عزٔبیٌ ٝذاریٞب زر
حٕبیز اس ثرؼٞبی فٕٔٛی وؾٛر ٔیشثبٖ زر ٔٛارز ثغیبری ٘بزیسٌ ٜزفش ٝؽس ٜاعزٞ .ز سٔبٖ حٕبیزٞبی
عزٔبیٌ ٝذاری ٞسف اِٚی ٝزر حمٛق سؼبرر ثیٗإِّّی عزٔبیٌ ٝذاری ذبرػی ثٛز ٜاعز ،افُ اعشمالَ
ٞز وؾٛر ثب اطزار ذبؿ ٘غجز ث ٝوؾٛر ٔیشثبٖ ،ث ٝعٛر ؽسیسی حمٛق وؾٛر ٔیشثبٖ ثسٔ ٖٚشیز را زر
عزسٔیٗٞبی ذبرػی ٔحسٚز ٔیوٙس ،فّذا إٞیز ثزرعی ایٗ ٔٛضٛؿ رٚؽٗ ٔیٌززز .ایٗ ٔمبِ ٝضٕٗ سؾزیح

1
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 ٚسجییٗ إٞیز  ٚاِشأبر ذبؿ ٔٛضٛؿ ،ث ٝثزرعی ٕ٘ٞٝ٘ٛب  ٚضزٚرر  ٚإٞیز آٖٞب زر فزف ٝسحٛالر
ػسیس ثیٗإِّّی ٔیدززاسز.
ٍاصگاى کلیذی :سٛعق ٝالشقبزی ،حمٛق ثیٗإُِّ سٛععق ،ٝسحعٛالر ػسیعس ،ععزٔبیٌٝعذاری ذعبرػی،
سؼبرر ثیٗإُِّ.

هقذهِ
إٞیز  ٚضزٚرر ثزرعی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ثیٗإِّّی ثقس اس ٌذر اس زٚر ٜاعشقٕبر زِٚزٞبی
لسرسٕٙس ،إٞیز  ٚارسػ ذبفی دیسا وزز .زِیُ ایٗ أز ایٗ اعز و ٝعزٔبیٌ ٝذاراٖ آٖ وؾٛرٞب ثزای
اعٕیٙبٖ اس رعیسٖ ث ٝاٞساف ٔبِی  ٚالشقبزی ذٛز ٘یبس ث ٝدؾشٛا٘ٝای ثیٗإِّّی زاؽشٙس سب سٛعظ آٖ ثشٛا٘ٙس ثٝ
اٞساف عزٔبیٝزاری ذٛز ٘بئُ ؽ٘ٛس .اس عٛی زیٍز ز َٚاعشمالَ یبفش٘ ٝیش ثب سٛػ ٝث ٝلب٘ ٚ ٖٛذٛاعشٞٝبی
ز َٚذٛز ثز ٔجٙبی ٔقّحز ػبٔق ٝؽبٖ ؽزٚؿ ث ٝفقبِیز ٞبی ٔشٛٙفی زر ایٗ سٔی ٝٙوزز٘س .حزوزٞبی
ِیجزاِی ث ٝعٕز اعشمالَ عیبعی زر ز 1950 ٝٞزر آعیب  ٚآفزیمب ؽىُ ٌزفز .ثغیبری اس ٔغشقٕزار ارٚدبیی
زر لبرٜٞب ٘ ٝسٟٙب اعشمالَ یبفشٙس ثّى ٝوٙشزَ وبّٔی ثز رٚی الشقبز ذٛز دیسا وزز٘س .ز َٚایٗ وؾٛرٞب ٘مؾی
اعبعی ٔ ٚزوشی را زر الشقبز ّٔی ث ٝزعز ٌزفش ٚ ٝزر أٛر الشقبزی وؾٛرٞبیؾبٖ ٔساذّ ٝوزز٘سٞ .سف اس
ایٗ ٔساذالر ایؼبز یه الشقبز ّٔی لٛی  ٚفزا ٓٞآٚرزٖ ذسٔبر اػشٕبفی ٘ؾیز ثب٘ه  ٚثیٕ ،ٝارسجبعبر ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚایؼبز رفب ٜثزای فٕٔ ْٛززْ ثٛزٔ .ؾبروز ٌغشزز ٜوؾٛر زر أٛر الشقبزی ث ٝفٛرر سیبزی
لزارزازٞبی ا٘حقبری ٔبثیٗ عزٔبیٌٝذاراٖ ذبرػی  ٚزٚ َٚاثغش ٝلجّی را سحز سبطیز لزار زاز ٚ ٜزر ثقضی
ٔٛارز زذبِز وؾٛر ٔیشثبٖ ثبفض عّت ٔبِىیز زاراییٞبی عزٔبیٌٝذاراٖ ذبرػی ؽس .ثرؼٞبی وّیسی
الشقبزی ٘ؾیز سٔیٗٙٔ ،بثـ عجیقی  ٚعبیز عزٔبیٞٝب و ٝث ٝعٛر فٕسٔ ٜشقّك ث ٝأذزاعٛریٞبی ُّٔ اعشقٕبری
ثٛز ثٔ ٝبِىبٖ حمیمی آٖٞب سقّك یبفز .سٛعق ٝالشقبزی وٕبوبٖ ر٘ٚس رٚث ٝرؽس ذٛز را ازأ ٝزاز ٚ ٜزر دزسٛ
ٕٞىبریٞبی ثیٗ إِّّی ٕ٘بیبٖ ٌززیس ٜاعز.
-1قزاردادّای سزهایِ گذاری خارجی در پزتَ هؼٌا ٍ هفَْم
زر فُٕ ایٙى ٝیه لزارزاز ؽزایظ لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی را زاؽش ٝثبؽس ٚاثغش ٝث ٝسقزیف
عزٔبیٌ ٝذاری اس عٛی سٛافمبر ثیٗإِّّی اعزٔ .میبطٞبی حٕبیز اس حفؼ عزٔبیٌ ٝذاریٞب ،زر
لزارزازٞبی ثیٗإِّّی سٟٙب ثزای عزٔبیٌٝذارا٘ی ث ٝوبر ٔیرٚز و ٝعزٔبیٌٝذاری آٖٞب زارای ؽزایظ لٛا٘یٗ
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ٔزسجغی ثبؽس  ٚسحز ایٗ لٛا٘یٗ لزار ٌیزز ،زر ٘شیؼ ٝحىٕیزٞبی زِٚشی -عزٔبیٌ ٝذاری ثبیغشی لجُ اس
دذیزػ لٛا٘یٗ ثزرعی وٙٙس و ٝآیب ایٗ عزٔبیٌٝذاری سحز لزارزاز عزٔبیٌٝذاری ٔزثٛط لزار ٔیٌیز٘س یب ٘ ٝ؟
أب ٔؾىُ آ٘ؼب اعز وٞ ٝیچ سقزیف ٔٛرز سٛافمی ثزای عزٔبیٌٝذاری ٚػٛز ٘سارز .حشی وٛٙا٘غی ٖٛایىغیس
ث ٝفٛٙاٖ سٟٙب ٚعیّ ٝثیٗإِّّی ارائ ٝزٙٞس ٜعیغشٓٞبی زائٕی حُ ٔٙبسفبر زر ایٗ سٔی ٝٙسقزیفی ثزای ٚاصٜ
عزٔبیٌ ٝذاری ٘سار٘س .ر٘ٚسٞبی ٔٛرز دذیزػ زر وٛٙا٘غی ٖٛث ٝعزفیٗ ٔحبوٓ ایىغیس ایٗ أىبٖ را ٔیزٞس
و ٝیه لزارزاز را ث ٝفٛٙاٖ یه لزارزاز عزٔبیٌ ٝذاری سؾزیح وٙس .اوظز لزارزازٞبی عزٔبیٌ ٝذاری زٚعزف ٝیب
چٙس عزفٔ ٚ ٝقبٞسار سؼبری عزٔبیٌ ٝذاری را ثٚ ٝعیـسزیٗ ؽىُ سقزیف وزز٘س سب ثشٛا٘س وّی ٝعزٔبی-ٝ
ٌذاریٞب را ثس ٖٚسٛػ ٝث ٝفزْ ؽىُ ٌیزی یب ٘بٔی و ٝثب آٖ ذٛا٘سٔ ٜیؽ٘ٛس سحز وٙشزَ زر آٚر٘س.
لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ٔقٕٛال ؽبُٔ وّی ٝعزٔبیٌٝذاریٞبیی و ٝزارای ؽبذـ ٞغشٙس ٔیٌززز ،أب ؽبُٔ
ِیغز ٔحسٚز وٙٙس ٜعزٔبیٞٝبی سحز دٛؽؼ ٘یغشٙس .ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ ثٙس  9لزارزاز ثّضیهِٛ /وشٔجٛي -
ا٘س٘ٚشی ثی آی سی زر عبَ  1972اؽبر ٜزارز و ٝلزارزاز سٟٙب ؽبُٔ عزٔبیٌ ٝذاریٞبی ٔٙقمس ؽس ٜزر
ا٘س٘ٚشی اعز و ٝدیزٚی اس لب٘ ٖٛعزٔبیٌٝذاری ذبرػی ا٘س٘ٚشی یب عبیز لٛا٘یٗ ٔزسجظ را دذیزفشٝ
اعز( )borduck, 2008: 64زر آ٘بِیش لب٘٘ٛی لسرسٟبی ٚاثغشٔ ،ٝحبوٓ ٔبِشی فٙبفز سیز را ث ٝفٛٙاٖ
ذقٛفیبر یه عزٔبیٌ ٝذاری ؽٙبعبیی وزز٘س ( .)Broches,1966, 261- 268

() Broches,1966, 261- 268

ثز عجك ایٗ ٔقیبرٞب یه لزارزاز عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ٘ٛفی لزارزاز زِٚشی اعز و ٝثیٗ یه عبسٔبٖ
زِٚشی  ٚیه ؽزوز ذبرػی یب یه فزز ذقٛفی ثزای اػزای سٛعق ٝفٕٔٛی دزٚص ٜو ٝؽبُٔ زرػ ٝلبثُ
سٛػٟی اس ذغزار اعزٙٔ ،قمس ٔیؽٛز  ٚا٘شؾبر ٔیرٚز و ٝزر یه زٚر ٜسٔب٘ی عٛال٘ی ا٘ؼبْ ٌیزز .ثب سغییز
ٚضقیز لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ایٗ لزارزازٞب زیٍز زر سٔز ٜلزارزازٞبی سؼبری ا٘حقبری ٘جٛز٘س
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زر٘شیؼٚ ٝیضٌی لب٘٘ٛی ایٗ لزارزازٞب ٔؼسزا احیب ؽس .اٍ٘یش ٜزِٚز ٔیشثبٖ ثزای فمس لزارزازٞبی عزٔبی-ٝ
ٌذاری ذبرػی سٛعق ٝالشقبزی  ٚرفبٔ ٜززٔؼ اعز .ث ٝفٛرر یه لب٘ ٖٛفٕٔٛی ،اٌز زر یه ٔٛضٛؿ
ٔٙبفـ فٕٔٛی ٔغزح ثبؽس ٘ ٚیبس ثزای سٙؾیٓ آٖ ٔٛضٛؿ ٚػٛز زاؽش ٝثبؽس ایٗ ٔٛضٛؿ سحز لب٘ ٖٛفٕٔٛی
لزار ٔیٌیزز .غیز لبثُ ا٘ىبر اعز و ٝثغیبری اسٔٛضٛفبر ثیٗ زِٚزٞب  ٚثرؼ ٞبی ذقٛفی ذبرػی
ؽبُٔ ٔٛارزی ٘ؾیز ٔقبزر ،ٜحٕبیزٞبی سیغز ٔحیغیٔ ،بِیبر  ٚحمٛق ٘یزٚی وبر ،زر حٛس ٜحمٛق
فٕٔٛی لزار ٔیٌیزز(.)borduck, 2008: 66
-2ارتباط بیي سزهایِگذاری خارجی ٍ تَسؼِ اقتصادی
عزٔبیٌٝذاریٞبی ذبرػی ث ٝفٛرر اسٔٛبسیه ثبفض افشایؼ رؽس الشقبزی ٕ٘یؽٛز٘ .مؼ لب٘ ٖٛزر
افشایؼ سٛعق ٝالشقبزی دبیسار لبثُ ثحض اعزٔ .غبِقبر ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝوبٞؼ وٙشزَ ثز رٚی عزٔبی-ٝ
ٌذاری ذبرػی ٘ ٝسٟٙب ٔٙبفـ ثبِم ٜٛعزٔبیٌٝذاریٞبی ذبرػی را افشایؼ ٔیزٞس ثّى ٝثبفض ایؼبز ٔضزار
ثزای ٔحیظ سیغز ٘یش ٔیٌززز( .)Rodrick, 2007:22زر ز 1970 ٝٞسحز فؾبر وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعقٝ
 ٚعبسٔبٖٞبی غیز زِٚشی ٔؼٕـ فٕٔٛی عبسٔبٖ ُّٔٔ ،ؼٕٛفٝای اس را ٜحُٞب را ػٟز سقحیح فسْ سقبزَ
لزارزازٞب  ٚثبسٌززا٘سٖ لسرر وؾٛرٞبی زرحبَ سٛعق ٝثزای ٘ؾبرر ثز سح َٛرٚاثظ ث ٝؽیٜٛای عبسٌبر ثب
عیبعزٞبی سٛعقّٔ ٝی دذیزفزٙٞ .ؼبرٞبی ٔزثٛط زرسىبُٔ ارسػٞب  ٚاعشب٘سارزٞبیی وٙٔ ٝقىظ وٙٙسٜ
ارسجبط عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ثب سٛعق ٝالشقبزی اعز عٕٟٔ ٟٓی زارز.
أزٚس ،ٜسٛػ ٝر ٚث ٝرؽس ث ٝحمٛق ثؾزٔ ،حیظ سیغز  ٚحمٛق اػشٕبفی ا٘غبٖٞب زر عزٔبیٌٝذاریٞبی
ذبرػی ػشء ٔ-ٟٓسزیٗ ذٛاعشٞٝبی حمٛق عزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی اعز  ٚثب سٛػ ٝث ٝایٗ ٔغبئُ حفؼ ٚ
سٛعق ٝعزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی زیٍز سٟٙب ٞسف لب٘ ٖٛعزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی ٕ٘یثبؽس .زر ػٟبٖ و٘ٛٙی،
ٔزاػق ٝث ٝلزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ،ث ٝفٛٙاٖ لزارزاز سٛعق ٝالشقبزی ٔقٕ َٛاعز .ایٗ لزارزازٞب
ٚعیّٝای ثزای ثٟیٝٙعبسی ؽزایظ الشقبزی وؾٛر ٔیشثبٖ  ٚافشایؼ ویفیز س٘سٌی  ٚاعشب٘سارٞبی آٖ اعز.
سضبزٞب  ٚسقبرضبر ثیٗ حمٛق زا٘بٖ  ٚعیبعشٕساراٖ زر وؾٛرٞبی زرحبَ سٛعق ٝزر ثزاثز ثقضی اس ذٛاعش-ٝ
ٞبی وؾٛرٞبی سٛعق ٝیبفش٘ ٝیش فبُٔ ٔ ٟٓزیٍزی اعز و ٝث ٝؽسر ٔٙبسفبر عزٔبیٝزاری ثیٗإِّّی زأٗ
ٔیس٘س .ثغیبری اس لٛا٘یٗ زر لزارزازٞبی زِٚشی سٛعظ ا٘سیؾٕٙساٖ وؾٛرٞبی دیؾزفشٝای ٍ٘بؽش ٝؽس ٜاعز وٝ
زر ٔٛرز عیغشٓٞبی لب٘٘ٛی وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعق٘ ٚ ٝیبسٔٙسیٞب ،ذٛاعشٞٝب  ٚچؾٓ ا٘ساسٞبی آ٘بٖ اعالؿ
وبفی ٘سار٘س .ایٗ أز ثبفض سٛعق ٝزیسٌبٜٞبی ٘ب ٔشقبزَ زر سٔیٔ ٝٙبٞیز ٔ ٚحشٛی لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی زر سٔیٝٙ
عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ؽس ٚ ٜاٞساف ُّٔ سٛعق ٝیبفش ٝرا ثزای حٕبیز اس عزٔبیٌٝذاری زر ایؼبز ٔجٙبیی ثزای
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لب٘ ٖٛثیٗإِّّی زر سٔی ٝٙعزٔبیٌٝذار ذبرػی سٛعقٔ ٝیزٞس .لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ٘مؼ ٕٟٔی
را زر فزایٙس سٛعق ٝالشقبزی وؾٛرٞبی سٛعق ٝیبفش ٝایفب ٔیوٙس  ٚدذیزفشٙی ٘یغز و ٝیه وؾٛر ٔیشثبٖ اس
عیغشٓ لب٘٘ٛی ث ٝغیز اس عیغشٓ لب٘٘ٛی وؾٛر ذٛز ثزای وٙشزَ لزارزازٞبی ٔٙقمس ؽس ٜثب یه عزف ذقٛفی
ذبرػی اعشفبز ٜوٙس(ثٛرزٚخ ،سزػٕ ٝعیجی .)134 :1393 ،زر ٘شیؼ ٝوؾٛرٞبی ٔیشثبٖ ٔقٕٛال ثب اعشفبز ٜاس
لٛا٘یٗ ٚیضٜای ،ایٗ لزارزازٞب را سحز وٙشزَ لزار ٔیزٙٞس و٘ ٝؾبٖ زٙٞس ٜعیبعزٞبی دیؾزفش ٝآ٘بٖ اعز .زر
فٛرر فسْ اعشفبز ٜاس ایٗ لٛا٘یٗ  ،فزفزٞبی ثغیبر سیبزی ثزای سٛعق ٝالشقبزی وؾٛرٞبی ٔیشثبٖ اس ثیٗ
ٔیرٚز.
زر ایٙؼب السْ اعز ث ٝثیبٖ سفبٚر ٔٔ ٟٓیبٖ عزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی  ٚلزارزازٞبی فزٚػ ثیٗإِّّی
دززاذش ٝؽٛز .سفبٚر ٔیبٖ عزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی  ٚلزارزازٞبی فزٚػ ثیٗإِّّی آٖ اعز و ٝعزٔبیٝ
ٌذاریٞبی ذبرػی عزٔبی ٝػسیسی را ث ٝوؾٛرٞبی ٔیشثبٖ ٔٙشمُ ٔیوٙس أب لزارزازٞبی سساروبسی یب فزٚػ،
چٙیٗ عزٔبیٞٝبیی را ثزای وؾٛر ٔیشثبٖ فزإ٘ ٓٞیوٙس(سٛعّی ٘بئیٙی ،ثٟشازی دٛر٘ )7 :1395 ،ؾیز ٕٝٞ
لزارزازٞب  ،عزٔبیٌ ٝذاریٞب ٕ٘یسٛا٘س وّی ٝػٙجٞٝبی راثغ ٝلب٘٘ٛی را فٟسٜزار ؽٛز .ثٙبثزایٗ لزارزاز ثبیغشی
ثز یه عیغشٓ لب٘٘ٛی ذبؿ یب ٔؼٕٛفٝای اس لٛا٘یٗ یب اف َٛسقّك زاؽش ٝثبؽس .ؽیٜٛای رایغ ثزای عزٔبیٝ
ٌذاریٞبی ٔغشمیٓ ذبرػی ذقٛفب زر وؾٛرٞبی دیؾزفش ٝیه لزارزاز زِٚشی اعزٔ .یسٛاٖ دبیٝای لب٘٘ٛی
ثزای ارسجبعبر عزٔبیٌٝذاری ٔب ثیٗ عزٔبیٌٝذار ذبرػی  ٚزِٚز ٔیشثبٖ ایؼبز وزز ،ایٗ ٔؼٕٛفٔ ٝقٕٛال
سحز فٛٙاٖ لب٘ ٖٛلبثُ اػزا یب لب٘ ٖٛحبوٓ ذٛا٘سٔ ٜیؽٛز( ) Curries,1963: 170لب٘ ٖٛثیبٖ ٕ٘یوٙس وٝ
٘شیؼ ٝچ ٝذٛاٞس ثٛز ثّى ٝثیبٖ ٔیوٙس و ٝوؼب ثبیس ث ٝز٘جبَ ٘شیؼٌ ٝؾز ٛ٘ ٚیغٙس ٜایٗ لب٘ ٖٛلبزر ث ٝدیؼ
ثیٙی ٘شیؼ٘ ٝیغزٞ .سف اس چٙیٗ لٛا٘یٙی سحٕیُ زعشٛر اِقُٕٞبی ذبرػی ث ٝوؾٛرٞبعز .ایٗ لٛا٘یٗ سٛعظ
ٞیئزٞبی ٔمٝٙٙای و ٝث٘ ٝشبیغ لبثُ دیؼ ثیٙی فالل ٝزار٘س ایؼبز ٘ؾس ٜاعز.

-3هاّیت ٍ خصَصیات قزاردادّای دٍلتی
فزضی ٝلزارزازٞبی زِٚشی ٔٛضٛؿ دیچیسٜای اعز و ٝوّی ٝلبٌٖ٘ٛذاراٖ زر ٞز زِٚشی ثب آٖ ٔٛاػٞ ٝغشٙس.
زِیُ ایٗ دیچیسٌی اذشقبفی ثٛزٖ ایٗ فزضی ٝاعز و ٝآٖ را اس ٘غجز زاز ٜؽسٖ ثٛ٘ ٝؿ ذبفی اس لٛا٘یٗ اس
لزارزازٞبی لب٘ ٖٛؽٟزی عٙشی ثبس ٔیزارزٞ .یچىظ ا٘ىبر ٕ٘یوٙس و ٝایٗ ٘ٛؿ لزارزاز زر رٚاثظ اعبعی
زارای ٚیضٌی لٛا٘یٗ ؽٟزی اعز .ث ٝعٛر ٕٞشٔبٖ ایٗ لزارزاز زارای فٙبفز ذبفی اس رٚاثظ لب٘ ٖٛفٕٔٛی یب
لب٘ ٖٛاػزایی ٔیثبؽس .ث ٝز ٚزِیُ سٔب٘ی و ٝلزارزازٞبی زِٚشی ٚارز سٔی ٝٙلب٘ ٖٛثیٗإِّّی ٔیؽٛز ٔؾىُ
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افشایؼ ٔییبثس .اِٚیٗ زِیُ آ٘ى ٝثیٗإِّّی ؽسٖ لزارزازٞبی زِٚشی ث ٝز٘جبَ حٕبیز اس عزٔبیٌٝذارارٖ
ذبرػی ثٛز ٚ ٜایٗ أز ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ لزارزازٞب ٕٞیؾٔ ٝؾبث ٝلزارزازٞبی ؽٟزی زر عغح ٔحّی فُٕ
ٕ٘یوٙٙس(ٔیزثبفمی ) 81 :1397 ،زِیُ ز ْٚآٖ اعز و ٝاس سٔبٖ فزٚدبؽی اعشقٕبرٌزی ،زر ایؼبز ٔحیظ عزٔبیٝ
ٌذاری دز عٛز ،سبطیز زِٚزٞب ،عزٔبی ٚ ٝعیبعز ذبرػی آٖٞب ث ٝؽسر ث ٝیىسیٍز ٚاثغش ٝثٛزٔ ٚ ٜیثبؽس.
زر ٘شیؼ ٝز َٚفٙقشی اس عزیك عیبعزٞبی ٔبِی– ثیٗإِّّی ث ٝز٘جبَ آساز عبسی عزٔبیٌٝذاری ثٛز٘س سب
ثشٛا٘ٙس ثب حذف ٔٛا٘ـ لب٘٘ٛی أىبٖ ٚرٚز عزٔبیٌٝذاری ؽزوزٞبی ذٛز را زر وؾٛرٞبی ٔیشثبٖ زر حبَ
سٛعق ٝفزا ٓٞوٙٙس .زر ٔمبثُ وؾٛرٞبی زرحبَ سٛعق ،ٝثب سمٛیز ر٘ٚس اػزایی عٙشی لب٘ ٖٛؽٟزی ث ٝحٕبیز
اس یه زوشزیٗ حك حبوٕیز زائٕی ثز ٔٙبثـ عجیقی دززاذش ٝسب ثشٛا٘ٙس عزٔبیٌٝذاری زر وؾٛرٞبی ٔیشثبٖ را ثٝ
فٛرر ٔحّی وٙشزَ وزز ٚ ٜآٖ را سحز سغّظ لٛا٘یٗ وؾٛر ٔیشثبٖ زر آٚر٘س .اس ٘ؾز آٖٞب ،لب٘ ٖٛفٕٔٛی
راٞی ثزای اػزای عیبعزٞبی الشقبزی  ٚاػشٕبفی ثٛز ٚ ٜعجت ٔیؽٛز اس فقبِیزٞبی ؽزوشٟبی ذبرػی وٝ
فبلس اعشب٘سارزٞبی عیبعی السْ ٞغشٙس ػٌّٛیزی وٙس(رضبیی ساز )137 :1387 ،ٜسىبُٔ اف َٛػسیس حمٛق
ثیٗإُِّ ذقٛفیبر لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی را اس ساٚی ٝسٛعق ٝالشقبزی سحز سبطیز لزار زازٜ
اعز .زر ٘شیؼ ٝلزارزازٞبی ذبرػی زیٍز سحز وٙشزَ لٛا٘یٗ فبزی لزارزازٞب ٕ٘یثبؽس.

-4تکاهل فزضیِ قَاػذ ػوَهی قزاردادّا
أزٚس ٜسؾریـ ٔقبِح فٕٔٛی  ٚذقٛفی چٙساٖ آعبٖ ٘یغز .وٙشزَ رٚاثظ ثیٗ افزاز  ٚحُ فّح
آٔیش اذشالفبر ،ػش ٔقبِح وؾٛر  ٚػبٔقٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ػشء ٔقبِح افزاز ذقٛفی اعز .لٛا٘یٗ فٕٔٛی
ػٟز اػزا  ٚا٘ؼبْ ٔقبِح فٕٔٛی ،حسٚز ٔ ٚحسٚزیزٞبیی را ثزای حمٛق ذقٛفی ایؼبز ٔیوٙس .حٕبیز
اس ٔقزف وٙٙس ٚ ٜلب٘ ٖٛزرآٔس حسالُ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اس ایٗ ٔحسٚزیزٞب ٞغشٙس .ثب سٛعق ٝرفب ٜاػشٕبفی زر
اٚاذز لزٖ ٘ٛسز ٜزر ارٚدب فقبِیزٞبی زِٚز و ٝلجالً ٔحسٚز ث ٝحفؼ لب٘ ٖٛثٛز ،ث ٝزأٚ ٝٙعیقی اس فقبِیزٞب
٘ؾیز ثیٕ ٝاػشٕبفی ،عالٔز ،آٔٛسػ ،ذب٘ ٚ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٌغشزػ دیسا وزز .ثزای ا٘ؼبْ ایٗ ٚؽبیف عبسٔبٖ-
ٞبی زِٚشی ثبیغشی اس عزیك فمس لزارزاز ثب ارٌبٖٞبی فٙقشی  ٚسؼبری ذقٛفی ٕٞ ٚچٙیٗ ثٍٙبٜٞبی
وؾٛری ارسجبط ثز لزار ٔی وزز٘س .ثٙبثزایٗ فزضی ٝلٛافس فٕٔٛی لزارزازٞب ،ثزای ٔقزفی حیغ ٝحمٛق لزارزازٞب
ایؼبز ؽس(ر ٜدیه )77 :1384 ،یه لزارزاز سؼبری ٔقِٕٛی ثب یه لزارزاز زِٚشی زارای سفبٚرٞبی ثغیبر
ٕٟٔی ٔیثبؽس .زِیُ سفبٚر لزارزازٞبی زِٚشی ثب یه لزارزاز سؼبری ٔقِٕٛی ،زر اٍ٘یش ٜزِٚز ثزای ٚرٚز ثٝ
لزارزازٞب  ٚسب ٔیٗ ٔٙفقز ٔززْ وؾٛر ٔیشثبٖ اعز .زِٚز ثز اعبط فالیك فٕٔٛی رفشبر ٔیوٙس .ارسػ آٖٞب
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سبٔیٗ ٘یبسٞبی اذشقبفی فٕٔ ْٛززْ ث ٝفٛٙاٖ وُ ػبٔق ٝاعز .ثیب٘ی ٝاِٚی ٝلب٘ ٖٛفزا٘غٛی زر ایٗ ثبرٔ ٜی-
٘ٛیغس:
زر ٞز لزارزاز و ٝؽبُٔ فّٕىزز  ٚاػزای ثزذی اس ذسٔبر فٕٔٛی اعز یه وؾٛر ث ٝفٛٙاٖ یه فزز
ٔقِٕٛی لزارزاز ٕ٘ی ثٙسز .حٕبیز اس فالیك افزاز ٔٛرز سٛػ٘ ٝیغز .وؾٛر اس ػب٘ت ػبٔق ٝثزای ِش ْٚسبٔیٗ
ذسٔبر فٕٔٛی  ٚثزای فالیك فٕٔٛی ٔقٕ َٛلزارزاز ٔیثٙسز(رٚاٖ ،سزػٕ ٝذّؼی) 3 :1397 ،
زر ٚالـ زِٚز ،زارای ٔشیز اعز ث ٝایٗ زِیُ و ٝػشئی اس لب٘ ٖٛاعز  ٚاس عٛی زیٍز عجك ایٗ عٙز
لب٘٘ٛی و ٝلزارزازٞب ث ٝز ٚثرؼ فٕٔٛی  ٚذقٛفی سمغیٓ ٔیؽ٘ٛس سٔب٘ی و ٝلزارزازی ثیٗ یه وؾٛر یب
عبسٔبٖ آٖ وؾٛر  ٚیه ؽٟز٘ٚس ثغشٔ ٝیؽٛزٔ ،زس ثیٗ ایٗ ز ٚیه ؽبذـ سقٕیٓ ٌیز٘س ٜزر سقییٗ زرػٝ
وٙشزَ زِٚز زر رٚاثظ لزارزازی اعز.

-5ضَابطی بزای تؼییي قزاردادّای اجزایی
لضبر اػزایی فزا٘غ ٚ ٝإِٓبٖ عٔ ٝقیبر ثزای سقییٗ لزارزازٞبی اػزایی زار٘س ایٗ ع ٝؽبذـ فجبرسٙس
اس اِفٔ :بٞیز عزفیٗ لزارزاز ،ایٗ أز ثساٖ ٔقٙی اعز و ٝحسالُ یىی اس عزفیٗ ثبیغشی حىٔٛشی ثبؽس .ة:
لزارزاز ثبیغشی زر ثز زار٘سٔ ٜقبِح ػبٔق ٝثبؽس .ح :لزارزاز ثبیغشی ؽبُٔ ٔٛارزی ثبؽس و ٝأىبٖ سغییز یه
ػب٘ج ٝلزارزاز را سٛعظ زِٚز فزا ٓٞعبسز.
زر ٔٛضٛؿ لزارزاز ثز اعبط سئٛری لزارزازٞبی اػزایی ،عجیقز لٛافس فٕٔٛی لزارزازٞبی زِٚشی اعبعب
٘بؽی اس ایٗ أز ٞغز و ٝیىی اس عزفیٗ لزارزاز ثبیغشی یه وؾٛر یب عبسٔبٖ وؾٛری ثبؽس .زر لب٘ ٖٛاػزایی
فزك ٔی ٌززز و ٝسقٕیٕبر حىٔٛز سٟٙب ثز اعبط ٔقبِح فٕٔٛی اعز(Vedel and Delvolvé, 1992:

 )36ثٙبثزایٗ عزفساراٖ لزارزازٞبی اػزایی ٔقٕٛال ثز ایٗ ٘ىش ٝدب فؾبری زار٘س و ٝزر لزارزازٞبی فٕٔٛی،
حىٔٛز ٔٙبفـ فٕٔٛی را زر ٘ؾز ٌزفشٞ ٚ ٝز لزارزاز ػٟز اػزای ثزذی اس ذسٔبر فٕٔٛی ا٘ؼبْ ٔیٌیزز.
ثٞ ٝز حبَ زر سقٕیٕبر ثقسی زازٌبٞ ٜبی اػزایی ،حضٛر یه ٔمبْ زِٚشی زر لزارزاز ث ٝسٟٙبیی ثزای زر ٘ؾز
ٌزفشٗ لزارزاز ث ٝفٛٙاٖ لزارزاز فٕٔٛی وبفی ٘جٛز ،ٜسیزا ثزذی اس ایٗ لزارزازٞب ذقٛفیبر ٚالقی را اس
ِحبػ لب٘ ٖٛثزای ٔغزح ؽسٖ ث ٝفٛٙاٖ لزارزازٞبی زِٚشی ٘سارز(افالیی فزز)58 :1384 ،
ٔقزف ٍٕٞب٘ی  ٚفٕٔٛی ٔ ٟٓسزیٗ ذقٛفیز لزارزازٞبی اػزایی اعز سیزا ثزذی اس ٔٛالـ اػزای
یه فُٕ ثزای ٔٙبفـ فٕٔٛی ث ٝسٟٙبیی وبفی اعز و ٝلزارزاز را زر سٔز ٜلٛافس فٕٔٛی لزارزازٞب لزارزٞس
حشی لزارزاز ثیٗ ز ٚفزز ٕٔىٗ اعز ثیٗ حمٛق ذقٛفی  ٚلزارزاز فٕٔٛی ثزرعی ؽٛز چٙب٘چ ٝاٌز حسالُ
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یىی اس عزفیٗ ػٟز ا٘ؼبْ وبرٞبی فٕٔٛی سحز لیٔٛیز یه ؽرـ فٕٔٛی ثبؽس .زر ایٗ ٔٛرز ٚضقیز
لب٘٘ٛی لزارزاز دذیزفش ٝؽس ٜسٛعظ اؽربؿ ذقٛفی ٕٔىٗ اعز ٔشىی ٚ ٚاثغش ٝث ٝلزارزاز افّی أضب ؽسٜ
سٛعظ لسرر فٕٔٛی ثبؽس(.) Clamens,2008: 42

زر ایٗ ارسجبط لزارزازٞبی سبٔیٗ فٕٔٛی و ٝؽبُٔ ذزیس وبالٞب  ٚلزارزاز ذسٔبر ثزای ذسٔبرٞبی
لزارزازی ثزای ٔقزف زِٚزٚ ،سارسرب٘ٞٝب  ٚعبیز عبسٔبٖٞبی زِٚشی اعز ثبیس اس عجم ٝلزارزازٞبی حمٛق
فٕٔٛی ٔؼشا ٌززز .فّز ایٗ أز آٖ اعز و ٝلزارزازٞبی سبٔیٗ ٔٛاز ،ثزای فٕٔ ْٛززْ فبیسٜای ٘سارز  ٚسٟٙب
ثزای عبسٔبٖٞبی فٕٔٛی و ٝزرذٛاعز ذسٔبر وززٜا٘سٔ ،فیس ٚالـ ٔیؽٛزٔ .ف ْٟٛلزارزاز اػزایی ٚ
ٔقیبرٞبی سؾریـ لزار زازٞبی فٕٔٛی اس لزارزازٞبی ذقٛفی ث ٝزِیُ فسْ ٔؾبثٟز ایٗ زوشزیٗ زر عبیز
لٛا٘یٗ ثبفض ایؼبز یىغب٘ی زر اف ٚ َٛفزفٞبی ٔٛػٛز ٕ٘یٌززز .زر سٔی ٝٙزوشزیٗ ٔحسٚزیز ٔق٘ٛیز
عیبعی وؾٛر ثزای اٞساف سقییٗ فّٕىززٞبی ٔق ٚ ٖٛآساز  ٚفّٕىزز غیز ٔق ٖٛوؾٛر ،ث٘ ٝؾز ٔیرعس
ٔقیبرٞبی دذیزفش ٝؽس ٜسب ٔیشاٖ ثیؾشزی زر فزف ثیٗإِّّی دذیزفش ٝؽس ٜاعز .ثٙبثزایٗ ایٗ ٔقیبرٞب
رإٙٞبٞبی فّٕی ثزای سقییٗ ایٗ أز ٞغشٙس و ٝچ ٝفقبِیزٞبیی ٘بؽی اس ٚیضٌیٞبی حىٔٛشی یه وؾٛر
اعز  ٚچ ٝفّٕىززٞبیی ٘بؽی اس ایٗ ٚیضٌی ٘یغز(.)borduck, 2008: 35

-6قزاردادّای دٍلتی در کشَرّایی با حقَق ػزفی
زرعیغشٓٞبی حمٛق فزفی لٛا٘یٗ ٔؾرقی ثزای لزارزازٞبی زِٚشی ٚػٛز ٘سارز سیزا ٞیچ ذظ ٔؾی
ٔؾرقی ،حمٛق فٕٔٛی را اس حمٛق ذقٛفی ػسا ٕ٘یوٙس .زر وؾٛرٞبیی ثب لٛا٘یٗ فزفی ذقٛفب زر
اٍّ٘غشبٖ ،آٔزیىب ،اعشزاِیب  ٚعبیز وؾٛرٞبی ٔؾشزن إِٙبفـ ،افُ فٕٔٛی ایؼبز ؽس ٜسٛعظ عیغشٓ حمٛلی،
دیؾٟٙبز ٔی وٙس و ٝیه لزارزاز زِٚشی ثب ٔٛػٛزیز ذقٛفی سٛعظ اف َٛلزارزٞبیی و ٝاف َٛحمٛق
لزارزازٞبعز ،وٙشزَ ٌززز .حمٛق لزارزازٞب چبرچٛثی لب٘٘ٛی اعز و ٝلزارزازٞبی ثیٗ ز ٚحشة غیز زِٚشی
را وٙشزَ ٔیوٙس .ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ عبذشبر حمٛلی أزیىب سقزیح ٔیوٙس؛ سٔب٘یى ٝأزیىب ٚارز رٚاثظ لزارزازی
ٔی ؽٛز حمٛق ٚ ٚؽبیف آٖ زر لزارزاز سحز وٙشزَ لب٘٘ٛی اعز و ٝثزای لزارزازٞبی ثیٗ اؽربؿ ذقٛفی
ٔٛرز اعشفبز ٜلزار ٔیٌیزز .سٔب٘ی و ٝسٍشاط ،یىی اس عزفیٗ لزارزاز ثب ؽٟز٘ٚساٖ اعز ،لب٘٘ٛی و ٝثزای
وٙشزَ لزارزاز ٔٛرز اعشفبز ٜلزار ٔیٌیزز ٔؾبث ٝلب٘ ٖٛث ٝوبرٌزفش ٝؽس ٜزر لزارزازٞبی ثیٗ افزاز اعز.
وؾٛرٞبیی ثب لٛا٘یٗ فزفی سقسیك ٔیوٙٙس و ٝلزارزاز ایؼبز ؽس ٜثب یه عبسٔبٖ زِٚشی حسالُ اس ِحبػ ؽىُ
ٌیزی  ٚر٘ٚس ثب لزارزاز ایؼبز ؽس ٜثب ثرؼ ذقٛفی ٔشفبٚر اعز( .) Whittaker, 2001: 103-104اس
عٛی زیٍزٚ ،رز راز وّیخ  ،زوشزیٗ اٍّ٘یغی غیز ٕٔىٗ ؽسٖ اػزای لزارزاز راث ٝفٛرر سیزسفغیز ٔیوٙس.
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فسْ أىبٖ اػزای لزارزاز سٔب٘ی اسفبق ٔیافشس و ٝزازٌب ٜسؾریـ زٞس اِشأبر لزارزازی ثیٗ عزفیٗ ،اس عٛی
یىی اس عزفیٗ لزارزاز غیز لبثُ اػزاعز سیزا ٔٛارز لب٘٘ٛی ٘غجز ث ٝسٔبٖ فمس لزارزاز وبٔال سغییز وززٜ
اعز(فبِحی ٔبس٘سرا٘ی ،اعشبزی .)81 :1393 ،ایٗ فزضیبر ٍٕٞی ثب سغییزار ایؼبز ؽس ٜزر حمبیك سؼبری
لب٘٘ٛی  ٚالشقبزی ٔٛػٛز زر لزارزاٞب عز ٚوبر زارز.

-7هؼیارّای پذیزفتِ شذُ در دکتزیي هصًَیت سیاسی
زازٌبٜٞب زر وؾٛرٞبیی ثب لٛا٘یٗ فزفی زر سٔبٖ ثزذٛرز ثب ٔٙبسفبر ٔٛػٛز زر یه لزارزاز زِٚشی٘ ،یبسی
ث ٝسؾریـ ػٙجٞٝبی ٚیضٌی حمٛق فٕٔٛی اس حمٛق ذقٛفی ٘سار٘س .ثٞ ٝز حبَ ،زر ٔٛارز ذبؿ حضٛر
یه وؾٛر زر ٔٙبسفبر لزارزازی ایٗ فىز را ثٚ ٝػٛز ٔیآٚرز و ٝحشة زِٚشی لزارزاز ،ثز اعبط ؽزفیز
حىٔٛشی ذٛز یب ؽزفیز غیز حىٔٛشی فُٕ وزز ٜاعز .چزاو ٝؽٙبعبیی ٚضقیز وؾٛر زر رٚاثظ لزارزازی
ٔفبٞیٓ لب٘٘ٛی ٕٟٔی زارز .زر لب٘ٛٔ ٖٛرز اعشفبز ٜثزای ایٗ رٚاثظ ،أشیبس ٚیضٔ ٜق٘ٛیز عیبعی ٔ ٚغئِٛیزٞب
ٍٕٞی ٚاثغش ٝث ٝزِٚز اعز .ػٟز سؾریـ لزارزازٞبی سؼبری اس زِٚشی زازٌبٜٞبی ارٚدب  ٚآٔزیىب ،زٚ
آسٔ ٖٛرا ث ٝوبر ٔیٌیز٘س .آسٔٞ ٖٛسف  ٚآسٔٔ ٖٛبٞیز؛ زرآسٔٞ ٖٛسف ،زازٌب ٜثزای سؾریـ لزارزاز ثٝ
فٛٙاٖ لزارزاز زِٚشی ثٞ ٝسف لزارزاز ٍ٘بٔ ٜیوٙس .وبرثزز ایٗ آسٔ ٖٛاطجبر وزز و ٝسئٛری ٔحسٚز وٙٙس ٜوٝ
اوظز لزارزازٞبی ٔٙقمس ؽس ٜسٛعظ زِٚز را لزارزاز فٕٔٛی سّمی ٔیوزز ٘بٔغّٛة اعز .ثٙبثزایٗ ایٗ لزارزاز
سٛعظ لزارزاز ٔبٞیز و٘ ٝیبسٔٙس آسٔٔ ٖٛبٞیز لزارزازٞبی ٔٛرز ثزرعی ثٛز ػبیٍشیٗ ؽس .زر لزارزاز ٔٙقمس
ؽس ٜثیٗ رٔٚب٘ی ٌ ٚبرا٘شی سز اعى ،ٛآسٔٞ ٖٛسف سٛعظ زازٌب ٜا٘ؼبْ ؽس ٔ ٚؾرـ ؽس و ٝذزیس لبیك ثزای
ارسؼ یه لزارزاز زِٚشی اعز(.)borduck, 2008: 38

-8قزاردادّای حقَق ػوَهی در هقایسِ با قزاردادّای حقَق خصَصی
افُ فٕٔٛی ایؼبز ؽس ٜزر عیغشٓ ٞبی لب٘٘ٛی فٕس ٜآٖ اعز و ٝزِٚز زارای ٘یزٚی یه ػب٘ج ٝػٟز
سغییز یب دبیبٖ زازٖ ث ٝاِشأبر لزارزازی ذٛز اعز  ٚایٗ زرفٛرسی اعز ؤ ٝقبِح فٕٔٛی چٙیٗ الشضب وٙس.
ث ٝفجبرر زیٍز اس زیسٌب ٜلب٘٘ٛی راثغ ٝوؾٛر– ؽٟز٘ٚس ٕ٘یسٛا٘س ٔبٞیز ذبِـ لزارزاز ثبؽسٔ .یٛر ٔقشمس
اعز ٞز فززی وٚ ٝارز یه لزارزاز فٕٔٛی ٔیؽٛز ،فٛراً سحز وٙشزَ لسرر عزدزعشی زِٚز زر ٔیآیس.
لزارزاز دیؼ ؽزط چٙیٗ وٙشزِی اعز أب ایٗ وٙشزَ ثٞ ٝیچ ٚػ ٝلزارزازی ٘یغز .ایٗ اؽٟبرار ٘ؾبٖ ٔیزٞس
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و ٝعزفیٗ لزارزاز زِٚشی سٛعظ ٚضقیز ٔٛػٛز  ٝ٘ ٚسٛعظ ا٘شربةٞبی آسازا٘ ٝذٛزؽبٖ ٔحسٚز ٔیؽ٘ٛس.
()Mewett, 1959: 222- 226

زر لزارزازٞبی اػزایی وؾٛر اس ِحبػ لب٘٘ٛی زر ٔٛلقیز ثزسز لزار زارز ایٗ أز ثساٖ ٔقٙی اعز وٝ
وؾٛرٔ ،یسٛا٘س ٔغئِٛیز ٞبی عبیز عزفیٗ لزارزاز را سغییز زاز ٚ ٜیب حشی زر فٛرسی و ٝفّٕىززػ زیٍز ثٝ
٘فـ وؾٛر ٘جبؽس لزارزاز را دبیبٖ زٞس( .) Mustill and Boyd, 2001: 255عزف زیٍز یه لزارزاز زِٚشی
ٔقٕٛال یه ؽزوز چٙس ّٔیشی اعز و ٝلسرر الشقبزی سیبزی زارزٚ .ػٛز چٙیٗ فسْ سغبٚی ٔغبیز ثب افُ
اعبعی ز ٚعزف ٝثٛزٖ زر حمٛق لزارزازٞب  ٚذقٛفبً زر لٛافس فزفی اعز .زر حبِی و ٝزر یه لزارزاز
وبٔالً ذقٛفی ٞز ز ٚعزف ث ٝز٘جبَ ٔٙبفـ ذٛز ٞغشٙس .زر لزارزازٞبی زِٚشی ،عزف حشة وؾٛری ث ٝز٘جبَ
ٔٙبفـ ذٛز ٘یغز ٙٔ ٚبفـ فٕٔٛی ثزای ا ٚإٞیز زارز .ایٗ أز و ٝلزارزازٞبی زِٚشی ثز اعبط ٔٙبفـ فٕٔٛی
فُٕ ٔیوٙس ث ٝزِٚز اػبسٔ ٜیزٞس و ٝحمٛق لب٘٘ٛی یب ذقٛفی ٔٛػٛز و ٝؽبُٔ حمٛق فبزر ؽس ٜاس
لزارزاز ٘یش ٔیثبؽٙس را ٘بزیس ٜثٍیزز .یىی اس ذقٛفیبر ٔشٕبیش لزارزازٞبی زِٚشی ذقٛفب لزارزازٞبی
عزٔبیٌ ٝذاری ذبر ػی آٖ اعز و ٝاػزای چٙیٗ لزارزازٞبیی ٘یبسٔٙس رٚاثظ عٛال٘ی ٔسر اعزٔ .سر
عٛال٘ی چٙیٗ لزارزازٞبیی آٖٞب را زر ٔقزك سبطیزار الشقبزی یب عیبعی لزار ٔیزٞس و ٝزر سٔبٖ فمس
لزارزاز غیز لبثُ دیؼ ثیٙی ثٛزٜا٘س(.) Berger, 2004: 4
اس عٛی زیٍز ،فقبِیزٞبی لزارزازٞبی زِٚشی زر حٛس ٜوؾٛر ٔیشثبٖ فٛرر ٌزفش ٚ ٝزر ٘شیؼ ٝثٝ
وبرٌیزی لٛا٘یٗ ٔحّی وؾٛر اس إٞیز افّی ثز ذٛرزار ٔیثبؽسٔ .قٕ َٛاعز وٞ ٝز فززی و ٝث ٝفٛٙاٖ یه
ذبرػی ٚارز وؾٛری ٔیؽٛز٘ ،غجز ث ٝلٛا٘یٗ آٖ وؾٛر ٚفبزار ثبؽس .زر ٔمبثُ عزفیٗ لزارزازٞبی سؼبری
ثیٗإِّّی ذبرع اس لّٕز ٚوؾٛر ٔیشثبٖ فُٕ ٔیوٙٙس .ثٙبثزایٗ آٖٞب اس عزیك ا٘شربة یه عیغشٓ لب٘٘ٛی زیٍز
ٔیسٛا٘ٙس اس ثىبرٌیزی لٛا٘یٗ ٔحّی اػشٙبة وٙٙس ،حشی اٌز ایٗ لٛا٘یٗ اػجبری ثبؽسٔ .غّٕبً ایٗ ٚیضٌیٞبی
ثیبٖ ؽس ٜثزای لزارزازٞبی اػزایی ٟٔٓسزیٗ  ٚلبثُ سٛػٝسزیٗ ٚیضٌیٞب ثٛز٘س .سفبٚرٞبی زیٍزی ٘یش ٘ؾیز
ر٘ٚس ثغشٗ لزارزاز ،ؽىُ آٖ  ٚسفبٚرٞبی زیٍزی ٘یش ثیٗ لزارزازٞب ٚػٛز زارز .رصیٓ لب٘٘ٛی ٞز وؾٛر ،وٝ
زِٚز آٖ یه لزارزاز عزٔبیٌٝذاری ذبرػی را أضب ٔیوٙس ثبیغشی ٔبٞیز لزارزاز ،حمٛق  ٚاِشأبر عزفیٗ
 ٚوّیٛٔ ٝضٛفبر ٔزسجظ ثب لزارزاز را سقییٗ وٙس .ثقضی اس لٛا٘یٗ ّٔی ثزذی اس وؾٛرٞب ٘ؾیز فزا٘غ ٚ ٝعبیز
وؾٛرٞبی ارٚدبیی ،ثب لٛا٘یٗ ٔس٘ی زارای ٔفبٞیٓ دیؾزفشٝسزی دیزأ ٖٛلزارزازٞبی ذسٔبر فٕٔٛی ٞغشٙس .زر
ایٗ وؾٛرٞب ،دذیزفش ٝؽس ٜو ٝاِشأبر ٔٛػٛز زر لزارزازٞبی زِٚشی زر فٛرر ٔقّحز فٕٔٛی لبثُ فغد
اعز .ثز عجك سئٛری فزا٘غٛی لزارزازٞبی اػزایی ،ایس ٜوّی سٛعقٔ ٝف ْٟٛلزارزازٞبی اػزایی ایؼبز سقبزَ
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ثیٗ ٔقبِح ثرؼ ذقٛفی  ٚعبسٔبٖٞبی زِٚشی اعز .اس یه عٚ ،ٛاحس زِٚشی ٔیسٛا٘س ث ٝفٛرر یىغزفٝ
ثزای ٔٙبفـ فٕٔٛی لزارزاز را سغییز زٞس .اس عٛی زیٍز ،ثرؼ ذقٛفی زر ٔمبثُ ضزرٞبی اعشظٙبیی حٕبیز
ٔی ؽٛز ثٙبثزایٗ ایٗ سئٛری زوشزیٗ والعیىی اعز و ٝثزای لزارزازٞبی عزٔبیٌ ٝذاری ذبرػی ٔٛرز اعشفبزٜ
لزار ٌیزز()Vedel and Delvolvé, 1992: 59

-9قزاردادّای دٍلتی در بخش سزهایِ گذاری خارجی ٍ داٍری اختالفات سزهایِگذاری
ٔف ْٟٛلزارزازٞبی اػزایی زِٚشی و ٝزر اوظز عیغشٓٞبی ؽٟزی سٛعق ٝیبفشٚ ٝػٛز زارز سٔب٘ی وٚ ٝارز
لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی ٔیؽٛز٘ ،بٔؾرـسز  ٚثحض ثزاٍ٘یشسز اعزٚ .اص ٜلزارزازٞبی فٕٔٛی اِٚیٗ ثبر زر عیغشٓ
حمٛق ثیٗإُِّ زر اٚاذز لزٖ ثیغشٓ ٔغزح ؽس( .) Mann, 1944 :11فسْ ٔؾرـ ثٛزٖ ٚػساِی ثٛزٖ ایٗ
أز ٘بؽی اس ایٗ حمیمز اعز و ٝلزارزازٞبی لب٘ ٖٛثیٗإِّّی ٞیچٌب ٜثب رٚاثظ لزارزازی ثیٗ ثرؼٞبی
ذقٛفی عز ٚوبر ٘ساؽشٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘بؽی اس سئٛری ثیٗإِّّی ؽسٖ لزارزازٞبی زِٚشی اعز و ٝسقییٗ وٙٙسٜ
ذقٛفیبر لب٘ ٖٛفٕٔٛی لزارزازٞب ٔیثبؽس.
سٔب٘ی ؤ ٝحیظ لب٘٘ٛی ا٘حقبرٞبی عٙشی ث ٝزِیُ اس ثیٗ رفشٗ اعشقٕبر ثٔ ٝمسار سیبزی سغییز وزز ،ؽیٜٛ
ٔحىٕ ٝثیٗإِّّی زر ز 1950 ٝٞسئٛری ثیٗإِّّی عبسی را سٛعق ٝزاز ٚ ٜاذشالفبر ثزذبعش ٝاس رٚاثظ
لزارزازی ثیٗ وؾٛر  ٚثرؼ ذقٛفی ذبرػی را سحز لب٘ ٖٛلزارزازٞبی فٕٔٛی آٚرزٔ .ىب٘یشْ زاٚری،
٘ٛفی فّٕىزز عیغشٕی ػسیسی ثٛز و ٝسزویجی اس ذقٛفیبر ٔحبوٓ حمٛق ثیٗإُِّ فٕٔٛی ثیٗ وؾٛرٞب ٚ
حىٕیز لب٘ ٖٛثیٗ ثرؼٞبی سؼبرر ذقٛفی را زر ثز ٔیٌزفز( ) Mustill and Boyd, 2001: 54ثز
اعبط ر٘ٚس ،زاٚری زِٚشی ثب ذقٛفی سفبٚر ٘ساؽش ٚ ٝآٖٞب ثبیس ث ٝفٛرر ٔغبٚی ثز اعبط ؽزفیز ذٛز
فُٕ وٙٙس  ٚثبیغشی ٚضقیز آٖٞب ٔؾبث ٝعزفیٗ لزارزاز زر یه لزارزاز ذقٛفی ثبؽس .اس سٔبٖ ؽٟٛر زاٚری
عزٔبیٌٝذاری ،زِٚز ث ٝفٛٙاٖ ؽیٜٛای ثزای حٕبیز اس عزٔبیٌٝذاری لٛا٘یٙی و ٝث٘ ٝفـ عزٔبیٌٝذاری
ذبرػی ثٛز ٔٛرز حٕبیز لزار ٌزفز( .) Sornarajah, 1991: 50زر ٔمبثُ لٛا٘یٙی و٘ ٝؾبٖ زٙٞس ٜریغه
ثزای عزٔبیٌٝذار ذبرػی ٞغشٙس سٛعظ ٔربِفیٗ ثیٗإِّّیعبسی لزارزازٞبی زِٚشی رز ؽسٛٙٞ .س ایٗ
اذشالف ٚػٛز زارز و ٝآیب لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی ثب ٔٛضٛفبر حمٛق لزارزازٞب عز  ٚوبر زارز یب لب٘ ٖٛیب افِٛی
اس حمٛق ثیٗإُِّ ٚػٛز زارز و ٝثب لزارزازٞب عز ٚوبر زارزٔ .حیظ لب٘٘ٛی لزارزازٞبی ذبرػی ،ث ٝؽسر
ٔششِشَ اعز زر حبِیى ٝیه ٔحیظ لب٘٘ٛی دبیسار  ٚؽفبف ،ثزای لزارزازٞبی ذبرػی یه ؽبذـ اعبعی
ثزای سٛعق ٝالشقبزی زر ػٟبٖ اعز .وٛؽؼٞبیی ػٟز ایؼبز لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری چٙس ػب٘ج ٝسب وٖٛٙ
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ؽىغز ذٛرزٜا٘س .ث٘ ٝؾز ٔیرعس سشِشَ ٔٛػٛز زر عیغشٓٞبی زاٚریٞبی عزٔبیٌٝذاری ثیٗإِّّی ،ثب
دذیزػ لٛافس فٕٔٛی زر لزارزازٞبی زِٚشی اس عٛی لضبر اس ثیٗ ثزٚز .ثٙبثزایٗ ،لٛافس ثیٗإِّّی زر
عزٔبیٌٝذاری ٞبی ذبرػی ث ٝػبی فزا ٓٞوززٖ اف َٛسؼبری ذبِـ ػٟز وٙشزَ لزارزازٞبی ذقٛفی ثیٗ
افزاز ثبیغشی سئٛریٟبی لب٘٘ٛی عیغشٓٞبی حمٛق زاذّی را ػٟز سغجیك ٔٙبفـ وؾٛر ثب ٔٙبفـ افزاز ث ٝوبر
ٌیزز .ثغیبری اس افزاز ٔقشمس٘س و ٝحمٛق ثیٗإِّّی ثبیغشی ذقٛفیبر لٛافس فٕٔٛی ٔٛػٛز زر لزارزازٞبی
زِٚشی را ؽٙبعبیی وٙس( ) Chukwumerije,1968: 20-23اس عٛی زیٍز ،ایؼبز ؽیٜٞٛبی سغّظ زائٓ ثز
ٔٙبثـ عجیقی ؽسیساً زر ایؼبز یه زیسٌبٔ ٜشقبزَ و ٝسؾریـ زٙٞس ٜزرػ ٝلسرر یه وؾٛر زر لزارزازٞبی ثب
إٞیز فٕٔٛی اعز ٘مؼ زارز(ثٛرزٚخٔ ،شزػٓ عیجی .)124 :1393
-11رایج تزیي اًَاع قزاردادّای سزهایِ گذاری خارجی
لزارزازٞبی زِٚشی زرثرؼ عزٔبیٌٝذاری ذبرػی زأٚ ٝٙعیقی اس ٔٛضٛفبر ٘ؾیز سٛافمبر ٚأی،
لزارزازٞبی ذزیس ثزای سؼٟیشار یب ذسٔبر یب دزٚصٞ ٜبی سیز عبذشی ثشري ٘ؾیز ایؼبز ثشرٌزاٜٞب ،فزٚزٌبٜ
ٞب  ٚیب عسٞب را زر ثز ٔیٌیززٔ .غئّ ٝا٘شربة لب٘ٚ ٖٛاثغش ٝثٛ٘ ٝؿ لزارزاز عزٔبیٌٝذاری ذبرػی اعز .زر
ثزذی اس لزارزازٞب ٘ؾیز لزارزازٞبی ا٘حقبری  ٚفقبِیزٞبی الشقبزی ٔؾشزن ،ارسجبط لبٌٖ٘ٛذاری ٔحّی
ثیؾشز اس لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی اعز .زر ٔمبثُ زر سٛافكٞبی ا٘شمبَ سىِٛٛٙصی  ٚلزارزازٞبی ٚأی وبرثزز لٛا٘یٗ ثٝ
ػش لٛا٘یٗ وؾٛر ٔیشثبٖ ٔٙبعتسز اعز(رضبیی ساز .)141 :1387 ،ٜثٙبثزایٗ لجُ اس ا٘شربة لب٘ ٖٛث ٝوبرٌزفشٝ
ؽس ٜثبیغشی ثٛ٘ ٝؿ لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری  ٚعجیقز آٖٞب سٛػ ٝوزز.
11-1قزاردادّای اػطایی یا اًحصاری
ٔقَٕٛسزیٗ ٘ٛؿ ٕٞىبریٞب ثیٗ یه وؾٛر  ٚثرؼ ذقٛفی لزارزاز ثٟزٜثززاری اس ٔٙبثـ عجیقی اعز
و ٝسحز فٛٙاٖ لزارزازٞبی افغبیی ٘بٔیسٔ ٜیؽٛز .لزارزازٞبی افغبیی زارای ز ٚذقٛفیز افّی ٞغشٙس.
ا َٚایٙى ٝایٗ لزارزازٞب لسیٕیسزیٗ ٘ٛؿ لزارزازٞب ٕٞ ٚىبی سؼبریا٘س .ذقٛفیز ز ْٚایٙى ٝایٗ لزارزازٞب
زر سٔی ٝٙلزارزازٞبی زِٚشی ثٛز ٚ ٜزر ٘مبعی و ٝوؾٛرٞبی ثّٛن ؽزق  ٚغزة زارای ٘شاؿ ایسئِٛٛصیه ثٛز٘س
ث ٝؽسیس سزیٗ ٔغئّ ٝسجسیُ ؽس .لزارزازٞبی ا٘حقبری ٔسرٖ أزٚس ٜث ٝفٛرر ٌغشزز ٜزر اوظز وؾٛرٞبی
آفزیمب  ٚآٔزیىبی السیٗ  ٚثزذی اس وؾٛرٞبی آعیب ٕٞ ٚچٙیٗ زر وؾٛرٞبی سٛعق ٝیبفش ٝآٔزیىب ،وب٘بزا،
اعشزاِیب ٘ ٚزٚص اعشفبزٔ ٜیؽٛز(.)borduck, 2008: 70
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11-2تَافقات فؼالیتّای اقتصادی هشارکتی
فقبِیزٞبی الشقبزی ٔؾبروشی یىی زیٍز اس ٔقَٕٛسزیٗ ٛٔ ٚطزسزیٗ اثشارٞبی سؼبرر ثیٗإِّّی اعز.
( )King, 1998 : 227سٔیٞٝٙبی ٔرشّفی ثزای فقبِیزٞبی ٔؾبروشی زِٚز ثب اؽربؿ حمٛلی ذبرػی
ٚػٛز زارز ٘ؾیز سحمیمبر سٔیٗ ؽٙبعی  ٚاوشؾبفی٘ٛٔ ،شبص  ٚعبذز ،سؼٟیش وبرذب٘ٞٝب ٔ ٚبؽیٗ آالر  ٚغیزٜ
ٔیثبؽس .

 -1فقبِیزٞبی الشقبزی ٔؾبروشی سزویجی
ایٗ فقبِیز ٞب ؽبُٔ ایؼبز یه ٟ٘بز لب٘٘ٛی ٔؼشا ٘ؾیز یه ؽزوز اعز .اعٙبز سؾىیُ زٙٞس ٜؽزوز
ٔقٕٛال ٘ؾبٖ زٙٞس ٜحك عزفیٗ ثزای لزارٌزفشٗ زر ٞیئز ٔسیز ،ٜاذذ رای زر ٔٛرز حمٛق زر عغح عٟبْ
زاراٖ ٞ ٚیئز ٔسیز ،ٜاذشیبرار ٞیئز ٔسیز ،ٜحس ٘قبة رعٕیز ػّغبر ٞیئز ٔسیز ٚ ٜعٟبْ زاراٖ ٔ ....ٚی
ثبؽس.
 -2ؽزاوز
ؽزاوز ٔقٕٛال ثزای دزٚصٜٞبی ٔزثٛط ث ٝا٘زصی ،سٛعق ٝعزٔبی ٚ ٝدزٚصٜٞبی فٛارك راٞساری ٔٛرز
اعشفبز ٜلزار ٔیٌیزز .ؽزوب ،عذززٜای را ث ٝیىسیٍز ثسٞىبر ثٛزٞ ٚ ٜیچ وساْ اس عزفیٗ ٔبِىیشی ٘غجز ثٝ
عزٔبی ٝذبؿ ؽزاوز ٘سار٘س ٔ ٚؾبروزٞب زارای ٔبٞیزٞبی سحُٕ ثزای فٛارك ٞغشٙس ثسیٗ ٔقٙی وٝ
فٛارك زر عغح ٔغشمّی سقییٗ ٔیؽ٘ٛس أب عٛزٞب  ٚضزرٞب اس عزیك ؽزاوز ث ٝعٕز ؽزوب ػبری ؽسٚ ٜ
آٖٞب ثبیس ثزای ع ٟٓذٛز ٔبِیبر ثذززاس٘س.
 -3فقبِیزٞبی الشقبزی غیز ؽزوشی
ایٗ ٘ٛؿ فقبِیزٞبی الشقبزی ٘یبس ث ٝایؼبز یه ؽزوز ٔؼشا ٘سارز  ٚلزارزاز فقبِیزٞبی الشقبزی
ٔؾبروشی ،سقییٗ وٙٙس ٜفقبِیزٞبی الشقبزی ٔؾبروشی ٔیثبؽس .عزفیٗ لزارزاز ،عزٔبی ٝلزارزازٞبی ٔؾبروشی
را ث ٝفٛٙاٖ ٔغشبػز ٍٟ٘ساری وزز ٚ ٜسٟٙب ثز اعبط ٔٛارز لزارزاز ثب آٖ وبر ٔیوٙٙسٞ .ز فزز ٔغئ َٛسمغیٓ
ٔٙبعت ٞشیٞٝٙبی فقبِیزٞبی الشقبزی ٔؾبروشی اعز(.)borduck, 2008: 76
ٔٛاز لب٘٘ٛی ٔزثٛط ثٛٔ ٝعغبر ٔؾبروشی زر لٛا٘یٗ ٔزسجظ ٚػٛز زارز .ایؼبز فقبِیز الشقبزی ٔؾبروشی
٘ ٝسٟٙب ٘یبسٔٙس ٔؾبروز ثرؼ فٕٔٛی زر عزٔبی ٝدبیٛٔ ٝعغ ٝاعز ثّىٕٞ ٝچٙیٗ ٘یبسٔٙس ّٔشٔٚبسی ٘ؾیز
اعشرساْ  ٚزاؽشٗ اعشب٘سارزٞبی سیغز ٔحیغی  ٚثٟساؽشی اعزٛٔ .عغٕٞ ٝچٙیٗ زر ٔٛرز ٔؼٛسٞبیی

153

لباس دوربیهدار پلیس و کارکرد حقوقی آن

فصلٌاهِ پضٍّشّای حقَق تطبیقی

در وظام عدالت کیفری ایران

عبَ چٟبرْ ،ؽٕبر ٜزٚاسز ،ٓٞثٟبر 1400

ففحبر  141سب 158

فبزرار ٚ ٚارزار سؼٟیشار ٔ ٚحقٛالرٔ ،بِیبر ٘ ٚیبسٔٙسیٞبی سِٛیس سبثـ عیبعز فٕٔٛی وؾٛر ٔیشثبٖ
اعز .ث ٝعٛر ٕٞشٔبٖ ٔٛعغ ٝزارای حمٛق ٔ ٚقبِح ٔغبٚی ثب ٟ٘بزٞبی ٔحّی ٘ؾیز لسرر فمس لزارزازٞب،
ا٘سٚذشٗ عزٔبیٚ ٝحمٛق فززی غیز عزٔبیٝای زاؽشٗ ٔغئِٛیز  ٚزفٛی وززٖ یب ٔٛرز زفٛی لزارٌزفشٗ زر
زازٌبٜٞبی لب٘٘ٛی آٖ ٔحبوٓ ٔیثبؽس .زر ٟ٘بیز عزٔبیٌٝذاریٞبی ثیٗإِّّی ٔیسٛا٘س ث ٝؽىُ یه ٚاْ یب
ٔغبفس ٜایؼبز ٌززز .ثٞ ٝز حبَ سٔب٘ی و ٝعزٔبیٌٝذاری ث ٝؽىُ ٚاْ ثبؽس ،ؽزط ضٕٗ فمس لزارزاز ػٟز
ا٘شربة لب٘ ٖٛعبیز وؾٛرٞب ،لب٘٘ٛی ث ٝغیز اس لب٘ ٖٛوؾٛر ٔیشثبٖ ٔقٕ َٛاعز( .)Kahn, 1968 : 13زر فُٕ
ٔقٕٛالً لب٘ ٖٛوؾٛر ٚاْ ٌیز٘س ٜدذیزفشٔ ٝیٌززز .لٛا٘یٗ ٘بعبسٌبریٞبی ٔٛػٛز زر لزارزاز ٛٙٞس  ٓٞثزای
چٙیٗ لزارزازٞبیی وبرثزز زارز سیزا لزارزازٞبی فزفی ٚاْ ؽسیساً ؽجی ٝا٘ٛاؿ عٙشی لزارزازٞب ٞغشٙس(
)Delaume, 1967: 71

11-3تغییز خصَصیات قزاردادّای سزهایِگذاری خارجی
لزارزازٞبی عزٔبیٌٝذاری ذبرػی ٘مؼ فٕسٜای را زر فزایٙس سٛعق ٝالشقبزی ذقٛفب زر وؾٛرٞبی
زرحبَ سٛعق ٝو ٝثزای رفب ٜالشقبزی ٚاثغش ٝث ٝثٟزٜثززاری اس ٔٙبثـ عجیقی ٞغشٙس ایفب ٔیوٙس .ثٙبثزایٗ ایٗ
لزارزازٞب اثشار ٕٟٔی ثزای عیبعز سٛعقٔ ٝیثبؽس .ثس ٖٚاعشفبز ٜاس چٙیٗ لزارزازٞبیی فزفزٞبی فٕسٜ
ثزای سٛعق ٝفٙبیـ اعشزاسضیه ّٔی اس زعز ٔیرٚز .ثٞ ٝز حبَ سئٛری ثیٗإِّّی عبسی لزارزازٞبی زِٚشی
ث ٝز٘جبَ ػسا وززٖ لزارزازٞب اس سبطیز وٙشزَٞبی ّٔی اعز .زر ٘شیؼ ٝلٛا٘یٗ و٘ٛٙی ثیٗإِّّی ،وبرٞبی وٕی
زر سٔی٘ ٝٙؾبٖ زازٖ ٘یبسٞبی سٛعقٝای وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعق ٝا٘ؼبْ زاز ٜاعز .ثٞ ٝز حبَ ثب سغییز لٛا٘یٗ
سٛعق ٝثیٗإِّّی ،لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی ٔزثٛط ث ٝحٕبیز اس عزٔبیٌٝذاریٞب ٘یش سغییز وزز ٜاعز و ٝثبیغشی ثٝ
ایٗ سغییزار سٛػ ٝزاؽز(.)Maniruzzaman, 2001: 13
-11ضزٍرت ٍجَد یک هکاًیشم جذیذ بزای حل اختالفات جذیذ بیي کشَر ٍ سزهایِگذار
اس زیسٌب ٜحمٛق ثیٗإُِّ فٕٔٛی لزارزازی ،راثغ ٝثیٗ یه وؾٛر  ٚیه فززٙٔ ،حقزاً ٔٛضٛؿ عیغشٓ
لب٘٘ٛی ٔحّی اعز .ث ٝػش ٔٛارز ا٘سنٞ ،ز وؾٛر زارای حىٔٛز ،زارای لسرر سقٛیت لٛا٘یٗ ذٛز ٔی
ثبؽس ٔ ٚیسٛا٘س وّی ٝافزازی را و ٝسحز لّٕز ٚا ٚلزار زار٘س ث ٝدذیزػ ایٗ لب٘ٔ ٖٛؼجٛر وٙس؛ ث ٝفجبرر زیٍز
ٔف ْٟٛعٙشی حمٛق ثیٗإُِّ ذقٛفی و ٝثزای لزٖٞب غبِت ثٛز ،لزارزازٞب را ٘شزیهسزیٗ ارسجبط ثب یه
وؾٛر زر ٘ؾز ٔی ٌزفز .اعشفبز ٜاس ایٗ ٔفبٞیٓ زر سٔبٖ ٌذؽش ٝدذیزػ ایٗ أز را غیز لبثُ اػشٙبة وزز وٝ
ٔٙبعتسزیٗ لب٘ ٖٛثزای لزارزاز لب٘ ٖٛوؾٛر ٔیشثبٖ اعز .ثقالٞ ،ٜٚیچ ٘یبسی ثزای سٛعق ٝا٘شربة سىٙیه
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ٞبی لب٘٘ٛی زر سٔی ٝٙلزارزازٞبی ذبرػی ٚػٛز ٘ساؽز سیزا عیغشٓ لب٘٘ٛی وؾٛرٞبی ٔغشقٕزاسی ٚاثغش ٝثٝ
عیبعز وؾٛرٞبی أذزاعٛری ثٛز .عزٔبیٌٝذاراٖ ٔیسٛا٘غشٙس زر فٛرر سٕبیُ ،سؼبرر وٙٙس یب أشیبسار
ٚیضٜای ث ٝزعز آٚر٘س( .)borduck, 2008: 83ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ زر ؽزوز اٍّ٘یغی ٙٞس ؽزلی زر ٙٞس ،عبَ
 ،1600لب٘ٚ ٖٛراطشی ایؼبز ؽس ث ٝایٗ ٘ح ٛو ٝاٌز حبوٓ زارای ٚارص دغز ٘جٛز ،وٙشزَ ٘بحی ٝث ٝوٕذب٘ی ٚاٌذار
ٔیؽس( ٕٝ٘ٛ٘ .)Khoshkish, 1983: 8زیٍزّٔ ،یعبسی فٙقز ٘فز زر ایزاٖ زر سٔبٖ ریبعز زوشز ٔحٕس
ٔقسق ثٛز .فُٕ ٔقسق اٍِٛیی ثزای ّٔی عبسی ٘فز ،زر وؾٛرٞبی آفزیمبی ؽٕبِی  ٚػٛٙثی ٘ؾیز ٔقز،
اِؼشایزِ ،یجی٘ ،یؼزیٌ ٚ ٝبثٗ ث ٝحغبة ٔیآیس.
زرعبَ  1960عبسٔبٖ وؾٛرٞبی فبزر وٙٙس٘ ٜفز یب اٚده سٛعظ فزثغشبٖ فقٛزی٘ٚ ،شٚئال ،وٛیز،
فزاق  ٚایزاٖ ایؼبز ؽس .ثقس اس ایؼبز  ٚسؾىیُ اٚده ّٔی عبسی ٘فز زر وؾٛرٞبی ذّیغ فبرط یىی ثقس اس
زیٍزی ا٘ؼبْ ٌزفز(.)Finnegan, 2003:25
حزوز ّٔی عبسی یه ػزیبٖ ٘بثٛز وٙٙس ٜثزای الشقبز وؾٛرٞبی غزثی ثٛز ؤ ٝقزف وٙٙسٌبٖ فٕسٜ
٘فز ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثبفض ٘بثٛزی عٛز وٕذب٘یٞبی ٘فشی ؽس .ث ٝفجبرر زیٍز ٚضقیز لب٘٘ٛی عزٔبیٌٝذاری
ٞبی ذبرػ ی ؽسیساً ٘بدبیسار ٘ ٚبٔقٌّ ْٛؾز .عجك لب٘ ٖٛثیٗإِّّی فٕٔٛی لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی عبسی ،لّٕزٚ
ا٘حقبری وؾٛرٞبی ایؼبز وٙٙسّٔ ٜی ٌزایی ثٛز .زازٌب ٜثیٗإِّّی فساِز افالْ وزز وٞ ٝیچ لب٘٘ٛی ثزای
ثزرعی ازفبی اٍّ٘غشبٖ زر ٔٛرز ّٔی ؽسٖ  1AIOCسٛعظ زِٚز ایزاٖ ٚػٛز ٘سارز .سیزا ایٗ ٔٛرز چیشی
ثیؼ اس یه لزارزاز ثیٗ یه زِٚز  ٚیه ؽزوز ذبرػی ٘یغز(.) UK v Iran- ICJ,1952: 24

. Anglo-Iranian Oil Company
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ًتیجِگیزی
اس آ٘چ ٝزرثبر ٜلٛا٘یٗ  ٚحمٛق ثیٗإُِّ لزارزازٞب زر رٚاثظ سٛعق ٝیبفشٍی الشقبزی ٌفش ٝؽس ،چٙیٗ ثز
ٔیآیس و ٝلٛا٘یٗ ٔزسجظ زر عیغشٓ لب٘٘ٛی وؾٛرٞبی زر حبَ سٛعقٔ ٝؼٛسی ثزای ث ٝوبرٌیزی اف َٛفٕٔٛی
لب٘ ،ٖٛث ٝػبی لب٘ ٖٛوؾٛر ٔیشثبٖ اعز .ػٟبٖ و٘ٛٙی ثب حبوٕیز ثزاثزی حمٛق زِٚزٞب  ٚاعشمالَ ُّٔ زر
سقییٗ عز٘ٛؽز ذٛز ،وٙشزَ لزارزازٞبی ذبرػی سٛعظ لب٘ ٖٛثیٗإِّّی را فبُٔ سٛعق ٝوؾٛرٞبی زر حبَ
سٛعقٔ ٝیزا٘س  ٚالسْ اعز زر ٘ؾز زاؽش ٝثبؽیٓ ؤ ٝیشاٖ وبرثزز اعشمالَ زاذّی زر لزارزازٞبی زِٚشی ٘ؾیز
لزارزازٞبی ثٟز ٜثززاری اس ٔٙبثـ عجیقی  ٚلزارزازٞبی عبذز ٚاحسٞبی فٙقشی  ٚعبذشبرٞبی سیزثٙبیی
ٔٙقىظ وٙٙس ٜعیبعزٞبی ٔ ٟٓسٛعق ٝالشقبزی زر یه وؾٛر اعز .وؾٛرٞبی ٔیشثبٖ ٔقٕٛال ث ٝز٘جبَ لٛا٘یٗ
الشقبزی ٘ؾیز سٛعقٔ ،ٝحیظ سیغز  ٚحمٛق ا٘غب٘ی زر عزٔبیٌ ٝذاریٞبی ذبرػی ٞغشٙس .ایٗ أز ثبفض
ایؼبز یه ر٘ٚس ٍٕٞب٘ی ؽس ٜؤ ٝؾبث ٝلب٘ ٖٛدذیزفش ٝؽس ٜاعز .آؽٙبیی  ٚؽٙبذز ٞز چ ٝزلیكسز ایٗ لٛا٘یٗ
ثٔ ٝب زر رعیسٖ ث ٝسٛعق ٝالشقبز زر فزف ٝػٟب٘ی رٔ ٖٕٛٙٞی عبسز.
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هٌابغ فارسی
 افالیی فززٔ ،حٕسفّی( ،)1384اصَل حاکن بز قزاردادّای پیواًکاری دٍلتی ،فقّٙبٔ ٝفساِز
آرا ،ؽٕبر 1ٜدبییش.
 ثٛرزٚخ ،اٚیب٘چیًٕ( ،)1393تَسؼِ اقتصادی ٍ سزهایگذاری اس هٌظزحقَق بیيالولل ،سزػٕٝ
عجحبٖ عیجی ،فقّٙبٔ ٝحمٛلی ٔؼس ،عبَ ٘ ٟٓؽٕبر ،23 ٜسبثغشبٖ.
 سٛعّی ٘بئیٙیٛٙٔ ،چٟز ،ثٟشازی دٛر ،عقیس( ،)1395بز ّن خَردى تؼادل اقتصادی قزارداد ٍ
پیش بیٌی شزط ّاردشیپ در قزاردادّای بیيالوللی ،فقّٙبٔ ٝزا٘ؼ حمٛق ٔس٘ی ؽٕبر،1 ٜ
عبَ دٙؼٓ ،ثٟبرٚسبثغشبٖ.
 رضبیی سازٔ ٜحٕسػٛاز(ٍ ،)1387یضگی قزاردادّای اداری ،فقّٙبٔٔ ٝغبِقبر حمٛق
ذقٛفی ،زٚر 38ٜؽٕبر ،2ٜسبثغشبٖ.
 ر ٜدیه ،عیبٔه( ،)1384هزٍری بز هٌابغ ٍ هستٌذات قاًَى هذًی ایزاى در قَاػذ ػوَهی
قزاردادّا ،فقّٙبٔ ٝدضٞٚؼ ٞبی حمٛق سغجیمی ،زٚر 9ٜؽٕبر.20ٜ
 رٚاٖ ،عِٛیٗ( ،)1397قاًَى قزاردادّای جذیذ فزاًسِ ،سزػٕ ٝرٚح اِ ٝذّؼی ،دبیٍب ٜذجزی
اذشجبر ،ث٘ ٝؾب٘یwww.ekhtebar.com/?p=39448 :
 فبِحی ٔبس٘سرا٘یٔ ،حٕس ،اعشبزی٘ٛٔ ،ب( ،)1393هوتٌغ شذى اجزای قزارداد با ًگزشی تطبیقی
بِ فقِ ،حمٛق ایزاٖ  ٚوبٔٗ ال ،فقّٙبٔ ٝدضٞٚؼ سغجیمی حمٛق اعالْ  ٚغزة ،زٚر 1ٜؽٕبر.1ٜ
ٔ یزثبفمی ،عیسحغیٗ( ،)1397اصَل حاکن بز قزاردادّای دٍلتی در حقَق هالیِ ایزاى،
فقّٙبٔ ٝزا٘ؼ حمٛق ٔبِی ،ٝعبَ ز ْٚؽٕبر ،5ٜدبییش.
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