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رٌیافتتتلگوی تتتُرگو تتت زورگ ز ٌتتتارگFDIگ تتتزها ًگذورونگ
وفغاوس اویگدرگو انٌارگکطُر گ
ٛیْػلی ا٣ـٖ هْْٛی
اّإٍ کل اهْٕ الت٤بّی ّ ّإایی اٛتبى لّ٘یي
چکیذيُْ .ف ایي هغبلؼَ ،ثٖٕٛفی الوفْی اٛفتمٖإ عٖىُفبی ٛفٖهبیَگفٔإی هٜفتمین
اتجبع افـبًٜفتبى ّٕ ایفٖاى اٛفت .ثفب تْهفَ ثفَ ّلفْع تٌفٖینُفبی ثفیيالوللفی ثفٖ ػلیفَ
کْٕ٠هبى ّ تأثیٖ آى ثٖ کویت ٖٛهبیَ ّإٍّٟ ،بُْ تـییٖاتی ّٕ تٖکیت ک٠فُْٕبی هجفْ
ٕاُجّٖ هبیو٘یي هّْٕ تْهَ لٖإ گٖفتَ ّ ًمبط ضؼف ّ لْت آى ثٖٕٛی گفّّٖ .ثفٖ ایفي
اٛب ٙعٖىُبی هْ٤ة ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی اتجبع ک ْٕ٠افـبًٜتبى کفَ ّإای هوفْٗ
اٗ ٛبٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى ثب اٛتفبٍّ اٗ ٟبُُ٢فبی
هی٘اى ٖٛهبیَ هْ٤ة ٟبهل ٖٛهبیَ ُبٕهی ثبلمٍْ یفگ عفٖى ه٤فْة ّ ٛفٖهبیَ ّإٍّ
ٟبهل ٖٛهبیَ ّإّ  ٍْٟثَ ک ْٕ٠ثَ ٟکل ًمْ یب توِی٘ات یفب هفْاّ اّلیفَ ّ  ،...ثٖٕٛفی
گّٖیففٍْ اٛففت ّٕٝ .تٌمیففك ّٕٝ ،تٌلیففل هٌتففْای کوففی ثففّْ .ایففي تٌمیففك ثفَهٌظففْٕ
تْ٣یف ػیٌی ّ کیفی ّٕاثفظ هفثثٖ ثفٖ ٛفٖهبیَگفٔإی افـبىُفب ّٕ اٛفتبىُبی ایفٖاى ّ
ّالیل هثثٖ ثٖ آى پّٖاُتَ اٛت .ثٖاٛب ٙیبفتَُبی ایفي همبلفَ ،اٗ هووفْع  ۶۱۶عفٖى
ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ّٕ ًْفب٣ل ٛبلُبی  ۹۹۱۱تب پبیبى ٛفبل  ۹۰۶ ،۹۹۱۶عفٖى
هٖثْط ثَ ٖٛهبیَگٔإاى افـبى اٛت کَ ّٕ  ۹۰اٛتبى ک٠فْٕ ثفَ ثجفت ٕٛفیٍْ ّ تفبکٌْى
ثی ٞاٗ  ْ٣ّٕ 55آى هٌمك  ٍْٟاٛت .فٖاّاًی ٛکًْت افـبىُب ّٕ اٛتبىُبی کْٕ٠
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ٖٛهبیَ هٜتمین ُبٕهی ّٕ ٛبلُبی تٌٖین ُٜتین کَ هفیتْاًفْ ثفَ ػٌفْاى یفگ الوفْ ّ

ثب تؼْاّ عٖىُبی کٜت ّ کبٕ ایوبّی تْٛظ آىُب ّٕ ایي اٛفتبىُب ُوپْٟفبًی ّاٟفتَ
ّ ٖٛهبیَ ّإٍّ افـبىُب ّٕ هْت ه٘ثْٕ کَ ثبلؾ ثٖ  55هیلیْى ّالٕ ثٍّْ ثَْٕ٣ت ًمْی
افـبًٜتبى ّإُّ .وچٌیي عی ثٖٕٛیُب هٟ ٢ِ٠فْ ٛفِْلت کٜفت ّکفبٕ اٛفتبىُب ّ
ّٕیبفت ،۹۹۱۱٫۶٫۷۲ :پٔیٖ.۹۰۱۱٫۲٫۹۰ :ٝ
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ّإّ ک٠فْٕ گّٖیففٍْ اٛفت کففَ هـففبیٖت ه٠فِّْی ثففب آهففبٕ ثیيالوللفی ُففّٖس ٛففٖهبیَ اٗ

سیدعلی اصغز موسوی

۱۱

ُوچٌیي تٌٖینُبی ثیيالوللی ّٕ عفی ٍّّٕ اثفٖی ثفٖ هیف٘اى ٛفٖهبیَگٔإی افـبىُفب ّٕ
ایٖاى ًْاٟتَ اٛت.
َوژگانگکلیذرٖٛ :هبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ،افـبًٜفتبىٛ ،فٖهبیَ ه٤فْة ُفبٕهی،
ٖٛهبیَ ّإٍّ ُبٕهی ،اتجبع افـبى ،فیپب.

-۱گه ذهً گ
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهیٕ ۹ا هیتْاى ایفيگًْفَ تؼٖیفف کفّٖر ُٖیفْ یفگ ثٌوفبٍ یفب
ثِ٠ی اٗ آى تْٛظ یگ ٖٛهبیَگٔإ ثب تبثؼیت کُ ْٕ٠بٕهی ّٕ هٌٍّّْ هُٖٗبی کْٕ٠

هی٘ثبىُ .وچٌیي ثٖ اٛب ٙتؼٖیف ٛبٗهبى ُوکبٕیُبی الت٤بّی ّ تْٛؼَ ،۷اگٖ یفگ
ٖٛهبیَگٔإ ُبٕهی ثی ٞاٗ ٍّ ّٕ ْ٣اٗ ٖٟکت هٌلی ٕا ّاٟتَ ثب ،ْٟایفي ثفْاى هؼٌفی
اٛفففت کفففَ ٛفففٖهبیَگٔإ ُفففبٕهی کٌتفففٖل ٟفففٖکت هٌلفففی ٕا ّٕ اُتیفففبٕ ّإّ .هفففٔة
ُ٣ْ٤بً ثٖای کُْٕ٠بی ثب هٌبثغ ّاُلی کن لْٕت یکی اٗ ٕاُکبُٕبی ٕ ّ ْٟثَ تجغ آى
تْٛؼَ الت٤بّی اٛت.

اٗ ػوٍْ کبٕکُّٖبی الت٤بّی ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثٖای ک ْٕ٠هی٘ثبى هیتْاى
ثَ تٖٜیغ ٕٟفْ الت٤فبّی [ ،]۹۹،۹،۶ایوفبّ اٟفتـبل [ ،]۹۲ ،۹۱اًتمفبل تکٌْلفْ ی ّ
ُّٕٝبی تْلیفْ [ ]۹۹،۷۹کفَ هیتْاًفْ هْهفت افف٘ای ٞثِفٍّٖٕی ]ٟ [۷۰فّْ ّ تفأثیٖ

هثجت ثٖ ٣بّٕات ک ْٕ٠هی٘ثبى ،لْٕت ٕلبثتپٔیٖی ] [۷5اٟفبٍٕ ًوفّْ .الجتفَ ّٕ ایفي
هیبى اثٖ ثُٖی هْإّ ّٕ تٌمیمبت هِتلف کَ عفی ٍّّٕ ّ هـٖافیفبی هتففبّت ٣فْٕت

گٖفتَ ثؼضبً ّإای ًتبیج هتفبّتی ثٍّْ اٛت.

اٗ هْضْػبت هِن ّٕ ٕاٛتبی هٔة ًْاکثٖی ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی تْهفَ ثفَ فضفبی
الت٤بّیٛ ،یبٛی ،اهتوبػی ّ فٌُٖوی ًبکن ثٖ ک ْٕ٠هی٘ثبى اٛت کَ هیتْاًْ هٔة
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 ٛفٖهبیَگٔإی ُففبٕهی ّ تففأهیي هٌففبثغ هففبلی ثففٖای اهففٖای عٖىُففبی ٛففٖهبیَگٔإی

ٖٛهبیَُبی ُفبٕهی ٕا تٜفِیل ّ یفب ّٟفْإ ًوبیفْ .اٗ ایفي ٟفٖایظ هیتفْاى ثفَ ػْاهفل
ٛیبٛففتگففٔإی الت٤ففبّی ،ػْاهففل ٛففبُتبٕی الت٤ففبّی ،ػْاهففل ت٠ففْیمی ّ ًوففبیتی،
ػْاهل هـٖافیبیی ّ ٛیبٛی اٟبٍٕ ًوّْ.

کٌفٖاً ٚتوفبٕت ّ تْٛفؼَ ٛفبٗهبى هلفل ػْاهفل تؼیفیيکٌٌفٍْ ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ُبٕهی ّٕ ک ْٕ٠هی٘ثبى ٕا ثَ  َٛگٍّٖ عجمَثٌْی هیًوبیْ:
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رهیافت الگوی استقزار طزحهای  FDIسزمایهگذاران افغانستانی در استانهای کشور

۱۱

 .۹چبٕچْة ٛیبٛتی ثفٖای ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ٟفبهل ثجفبت الت٤فبّی،
ٛیبٛی ّ اهتوبػی ،لْاًیي ّّّٕ ّ اًوبم ػولیفبت تْلیفْی ،اٛفتبًْإُّبی ٕفتفبٕ

ثفففب ٟفففؼت ُفففبٕهیٛ ،یبٛفففتُفففبی هٖثفففْط ثفففَ ّخفففبیف ّ ٛفففبُتبٕ ثبٗإُفففب،
هْافمتٌبهففَُففبی ثیيالوللففی ّٕ هففّْٕ ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین ُففبٕهیٛ ،یبٛففت
ُ٣ْ٤یٛبٗیٛ ،یبٛتُبی توبٕی (تؼٖفَُفب ّ هْاًفغ ؿیٖتؼٖففَای( ّ ٛیبٛفت
هبلیبتی.

 .۷ػْاهل تؼییيکٌٌٍْ الت٤بّی ثب تْهَ ثَ اًویٍ٘ ٖٟکتُبی چٌْهلیتی ثَ ًْ َٛع ثَ
ٖٟى ٗیٖ تمٜین هی:ًْْٟ
الففف) ّٕ هٜففتوْی ثففبٗإ :اًففْاٍٗ ثففبٗإ ّ ّٕآهففْ ٛففٖاًَٟٕ ،ففْ ثففبٗإّٛ ،تٖٛففی ثففَ
ثبٗإُففبی هٌغمففَای ّ هِففبًی ،تٖهیٌففبت ه٤ففٖفکٌٌففٍْ ّیففرٍ ُففٖ ک٠ففْٕٛ ،ففبُتبٕ

ثبٗإُب.

ة) هٜتوْی هٌبثغ ّ ّإایی :هْاّ اّلیًَ ،یفّٖی کفبٕ ؿیٖهفبُٖ إٗاىً ،یفّٖی کفبٕ
ٗیٖٛبُتُبی فی٘یکی ٟبهل ثٌُْٕبٕ ،اٍُب ،إتجبعبت ٕاٍ ّّٕ.

س) هٜتوْی کبٕاییُ٘ :یٌَ هٌبثغ ّ ّإاییُفبی فِٖٛفت ٟفٍْ ّٕ ثٌفْ ة ،تؼفْیل
 ٍْٟثٖ ًٜت ثٍِّٖٕی ًیّٖی کبُٕ٘ ،یٌَ ّیوٖ ًِفبٍُّفب هبًٌفْ ُ٘یٌفَُفبی ًوفل ّ
ًمل ّ إتجبعبت ّ ُ٘یٌَ ٛبیٖ کبًبلُفبی ّاٛفغَای ،ػضفْیت ّٕ هْافمتٌبهفَُفبی

یکپبٕچوی هٌغمَای کَ ثب ٟجکَ ُوکبٕی هٌغمَای إتجبط ّاٟتَ ثب.ٌْٟ

 .۹تِٜیالت کٜت ّ کبٕ ٟبهل :ت٠فْیك ٛفٖهبیَگٔإی ٟفبهل ایوفبّ ت٤فْیٖ ُفْة،
فؼبلیتُففبی هْلففْ ٛففٖهبیَگٔإی ّ ُففْهبت تٜففِیل ٛففٖهبیَگٔإی ،اًویٍُ٘ففبی
ٛففٖهبیَگٔإیُ٘ ،یٌففَُبی ثّْٕکٖاٛففی هٖثففْط ثففَ فٜففبّ ّ کففبٕایی اّإی ّ ؿیففٍٖ،
تٜففِیالت اهتوففبػی ٟففبهل هففْإٗ ّّ ٙثبًففَ ،کیفیففت ًٗففْگیُ ،ففْهبت ثؼففْ اٗ

ٖٛهبیَگٔإی.

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-02

هففبُٖ ،تکٌْلففْ ی ،اثففْاع ّ ّیوففٖ ّإایففیُففبی ایوففبّ ٟففٍْ هبًٌففْ ًففبم توففبٕی،

تْٛؼَ ثبٗإُبی هبلی ّٕ کُْٕ٠بی هی٘ثبى ثَ ػٌْاى ٟبُ٤ی ّٕ تٖکیفت ثٌفُْبی ّّ ّ
 َٛفْق هیتْاًْ هّْٕ تْهَ لٖإ گیّٖ.

ثُٖی ه٤بلي ًظبم ٛیبٛی ّ الت٤بّی کُْٕ٠ب هیتْاًْ لٌوٖ هٌبٛجی ثٖای ًیل ثَ ْٕٟ
الت٤بّی ثب ،ْٟلٔا ثٖ ایي هجٌب تْهَ ثَ خٖفیتُبی ٛفٖهبیَگٔإی ک٠فُْٕبی ُوٜفبیَ
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ثب تْهَ ثَ آًچَ ّٕ ٛغُٖبی ثبال ػٌْاى ٛ ْٟفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ثفب ٕػبیفت

۱۵
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ثَ لٌبػ اُویت ُوکبٕیُبی هٖٗی ّ هٌغمَای ،ضفّٖٕتی اًکفبٕ ًبپفٔیٖ اٛفت .لفٔا ّٕ
ایي همبلَ ثٖآًین تب ثَ چیٜتی الوْی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی افـبىُب ّٕ ایٖاى ثپّٖاٗین.

-۲گبیانگهسئلً
اهففٍّٖٗ ث ٜفیبٕی اٗ ک٠ففُْٕبی هِففبى ثففَ ّاٛففغَ ػففْم تک فبفْی هٌففبثغ ّاُل فی ثففٖای
ٖٛهبیَگٔإی کَ لبّٕ ثَ پْٟبًْى ٟکبف ثیي ٖٛهبیَگٔإی ّ پٚاًْاٗ ًیٜفت ،توبیفل

ْٟیْی ثَ هٔة ٖٛهبیَُبی ُبٕهی پیْا کٍّٖاًفْ ّٕ .ایفي هیفبى تفأهیي هفبلی ت٠فکیل
ٖٛهبیَ اٗ عٖق هِتلفی اٗ هولَ ثُْیُبی ُبٕهی ،اٛفتفبٍّ اٗ پفٚاًفْاُٗبی ّاُلفی،
هٔة ٖٛهبیَ ُبٕهی ّ  ...اهکبىپٔیٖ اٛت ّ لیکي ضّٖٕت ه٠بٕکت ٛفٖهبیَگٔإ ّٕ
فؼبلیت الت٤بّی ایوفبّی ّ ٟفٖاکت ّٕ ٛفّْ ّ ٗیفبى ًب٣فلَٛ ،فٖهبیَگٔإی هٜفتمین

ُبٕهی ٕا ثَ ػٌْاى ثْیلی هٌٌ ٖ٤ثَفّٖ ّٕ ایي ًٍْٗ هتوبی٘ هیٛبّٗ کَ ثٖ ایي اٛفبٙ
ثِ ٞاٗ هٖیبى ٖٛهبیَ ُبٕهی تجْیل  ٍْٟاٛت [.]۹

إتجبط هٜتمین ًْع هْاُلَ ٖٛهبیَگٔإ ّٕ ٗ ّ ّْٛیبى ًب٣ل اٗ ٖٛهبیَگٔإی هْهفت
گّٖیٍْ ّٕ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ػالٍّ ثفٖ ّّّٕ ٛفٖهبیَ ،اٟفکبل هِتلفف ّ هتٌفْػی اٗ
اًتمبل فٌبّٕی ّٕ تْلیْ هٌْ٤ل ّ ّٕ ت٠کیل ٖٛهبیَ اًٜبًی هثثٖ ّ تٌْل ّٕ هْیٖیت

ٕا ٟبُْ ثبٟفین کفَ ثفَ ػٌفْاى هْتفْٕ هٌٖکفَ ٕٟفْ تْلیفْ ّ تْٛفؼَ الت٤فبّی اٗ آى یفبّ
هی.ّْٟ
الت٤بّ ایٖاى یگ الت٤بّ ثبًگ هٌْٕ اٛت ّ ثی ٞاٗ  ْ٣ّٕ ۱5تأهیي هبلی اٗ عٖیفك
ًظففبم ثففبًکی اٛففت (ثٜففتَ پی٠ففٌِبّی ًّٕففك تْلیففْ اتففبق ایففٖاى .)۹۹۱۲ ،ثففب تْهففَ ثففَ

تأثیٖگٔإی فٖایٌْ تفأهیي هفبلی ّٕ فؼبلیتُفبی تْلیفْی ،تٌفْع ٟفیٍُْبی تفأهیي هفبلی
اهٖی ضّٖٕی اٛت .ثب ّهّْ آًکَ ًمْیٌوی ّٕ ٛبلُبی گٟٔتَ ٕ ْٟلبثل تْهِی ٕا ّٕ
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ّٕ کُْٕ٠بی ّٕ ًبل تْٛؼَ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُفبٕهی ثفَ پبیفْإتٖیي ّ ثٕ٘گتفٖیي

کّ ْٕ٠اٟتَ اٛت ،اهب ثَ ّلیفل هفٔة ایفي هیف٘اى ًمفْیٌوی ّٕ ثُِٞفبی ؿیفٖ هْلفْ،
ُوچٌبى ثُِٞبی هْلْ ثب کوجّْ هٌبثغ هبلی هْاهَ ُٜفتٌْ .ثفْیي هِفت ثفٖای ثِجفّْ
اّضبع ثُِٞبی هْلْ ،تأهیي هبلی اهٖی ضّٖٕی ثَ ًظٖ هیٕ .ْٛیکی اٗ هْإّی کفَ

اٛتٖٛ .هبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ًْػی تأهیي هبلی ثّْى ٕیٜگ اٛت کَ ػالٍّ ثفٖ
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هیتْاًْ هٌوٖ ثَ تأهیي هبلی إٗاى ثٖای ثُِٞبی هْلفْ ٟفّْٛ ،فٖهبیَگٔإی ُفبٕهی
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۱۴

ایوبّ فٖ٣تُبی هٌبٛت ٟـلی ّ اف٘ای ٞتْاى ًِبّی ثٌوبٍُب ثَ ثّٖٗ هٌیظ ٕلفبثتی
کوگ ٟبیبًی هیًوبیْ ّ ایٌِب ّٕ ًبلی اٛت کَ ُیچ ف٠بٕ هبلی ثفٖ ٛفجْ ثفُْی ّّلفت

ایوبّ ًویکٌْ ّ ُوَی ٕیٜگُبی توبٕی ٖٛهبیَگٔإی ثٖ ػِفٍْ ٛفٖهبیَگٔإ ُفبٕهی
اٛت.
عجك گ٘إ ٝآًکتبّ ِٛن ایٖاى اٗ هٔة ٛفٖهبیَ ُفبٕهی ّّّٕی ّٕ ٛفبل  ،۷۱۹5تٌِفب
ًّّْ  ْ٣ّٕ ۱٫۹هٖیبى ّّّٕی ٖٛهبیَ ُبٕهی هِبى ّ ثی٠تٖیي هی٘اى هٔة ٛفٖهبیَ
ُبٕهی ایٖاى ًّّْ  5هیلیبّٕ ّالٕ ّٕ ٛبل  ،۷۱۹۲ثٍّْ اٛت [ ]۷5کَ ٟفبهل ٛفٖهبیَ

ه٤فْة عٖىُففبی ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی اٛففت کفَ ثففَ ت٤ففْیت ُیئففت ٛففٖهبیَگٔإی
ُبٕهی کٕٛ ْٕ٠یٍْ ّ ثِ ٞلبثل تْهِی اٗ آى ّإّ کً ْٕ٠وّٖیٍْ اٛت.
ّٕ هّْل همبیَٜای ٗیٖ ،هی٘اى ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ثُٖی کُْٕ٠بی هٌغمفَ ّ هِفبى

ّٕ ٛففبل  ۷۱۹5آهففٍْ اٛففت ،ثٖاٛففبٛ ٙففتْى آُففٖ ایففي هففّْل کففَ ً٠ففبًٌٍُْْ ًففٍٖ
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثَ تْلیْ ًبُبل ٢هلی اٛت ،ػلیٖؿن ّهفّْ فٖ٣فتُفبی
هْلؼیففت هٌبٛففت هـٖافیففبیی ّ اللیوففی ّ ثففبٗإ ّاُلففی هٌبٛففت ّ اهکففبى ات٤ففبل ثففَ

ثبٗإُبی هٌغمَای کن ًظیٖ ،ایٖاى ّٕ هوغ ک٠فُْٕبی هٌغمفَ ثفَ لٌفبػ هفٔة ٛفٖهبیَ
هٜتمین ُبٕهی ّضؼیت هٌبٛجی ًْاٟتَ ،ػلیٖؿن ایٌکفَ ثُٖفی ک٠فُْٕبی هٌغمفَ عفی
ٛبلُبی اُیٖ تْاًٜتَاًْ ػولکّٖ ثِتٖی ّٕ ثٍِٖهٌْی اٗ تأهیي هبلی ثیيالوللفی ّاٟفتَ
ثب.ٌْٟ

جذَلگ-۱گهّْل همبیَٜای ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّإٍّ ثَ کُْٕ٠بی هٌتِت ّٕ ٛفبل -۷۱۹5
إلبم ثَ هیلیْى ّالٕ
کْٕ٠

GDP

FDI inflow

ایٖاى

۰۱۲،۱۰۱

۹،۰5۱

۱/۲

تٖکیَ

۲۶۶،۲5۲

۹۷،۱۰۰

۹/۲

گٖهٜتبى

۹۶،۰۱۲

۹،۷۹۷٫5

۲/5

إهٌٜتبى

۹۷،۶۹۶

۷5۰4۷۶

۷

چیي

۹۹،۶۱5،۷5۹

۹۹۱،۱۰۹٫5

۹

۰۷۰،۶۶۲

۹۱،۹55٫۹

۷/۰

اهبٕات ػٖثی هتٌٍْ

FDI/GDP%
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هٌجغٛ :بیت UNCTAD
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ثٜیبٕ هٌبٛت ٖٛهبیَگٔإی ّٕ ثُِٞبی هِتلفف الت٤فبّی ُ٣ْ٤فبً ًفٍْٗ اًفٖ ی ّ
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ُوبىعْٕ کَ ػٌْاى ٟفْ ،تْٛففؼَ ّ تففْاّم تْلیففْ ّٕ ّاُففل ّٕ ثِففُٞففبی هِتلففف
ًیبٗهٌفففْ اًجبٟفففت ٛفففٖهبیَ ّ ٛففٖهبیَگٔإی اٛفففتٛ .فففٖهبیَ کفففَ اٗ هِوتفففٖیي اهففف٘ا

تْضیيٌٍُّْ تفبّت ٕ ّٕ ْٟتجییي ًئْکالٛیکی ثَ ٟوبٕ هیّّٕ هتبثٖ اٗ ًفْع ّ گٜفتٍٖ
تؼبهل کٖٛ ْٕ٠هبیَپٔیٖ ثب ًّیبی ُبٕس ثٍّْ ،لٔا تؼییي هکفبى ٛفٖهبیَگٔإی اٗ ٛفْی
ٖٛهبیَگٔإاى ٖ٣فبً ثٖ هجٌبی ٛیبٛتُبی الت٤بّی ًجٍّْ ثلکَ ٕیٜگُبی ٛیبٛی ُن
ّٕ ایي ت٤وین لٌبػ هیگفّّٖ ] .[۹۱ثفٖ ایفي هجٌفب ُٖگًْفَ ػبهفل تٌْیفْ کٌٌفٍْ ّٕاثفظ
ُبٕهی ثَ ػٌْاى یگ ٕیٜگ ٛیبٛی ،هیتْاًْ یگ هٜفئلَ ّ ه٠فکل ّٕ ٗهیٌفَ هفٔة

ٖٛهبیَ هٜتمین ُبٕهی ثب.ْٟ
اٗ هولَ ػْاهل هٌّّْکٌٌٍْ ،تٌٖینُب ُٜتٌْ کَ ثَ ػٌْاى یگ ػبهفل ثًّٖف٘ا هیتْاًٌفْ
اثففٖات ایٜففتب ّ پْیففبیی ثففٖ ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین ُففبٕهی ّاٟففتَ ثبٟففٌْ .اٛففتفبٍّ اٗ

اث٘إُبی ٛیبٛت الت٤بّی ثٖای اهجبٕ ٛبیٖ ایبلتُب اٗ ُ٘إاى ٛفبل پفی ٞثفَ ػٌفْاى

اث٘إی ثٖهٜتَ ّٕ اهْٕ کُْٕ٠ب ثٍّْ ّ تأثیٖ الت٤بّی تٌٖینُفب ّ اًفّ٘ای ًبٟفی اٗ آى،
.]۷۲ ،۷۷

ضکلگ -۱هٖیبى ُبلّّّٕ ٢ی ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ایٖاىٛ ،بلُبی ۹۱۱۱ -۷۱۹5
هٌبثغ :آًکتبّ ،گ٘إٖٛ ٝهبیَگٔإی هِبًیwww.unctad.org 2019،
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هِوتٖیي ػبهل پی ٞثیٌیکٌٌٍْ تأثیٖ اهجفبٕی ایفي الفْاهبت تلمفی هفیٟفّْ [،۷۹ ،۷۱

ٟکل  ًّْٕ ۹هٖیفبى ُفبلٛ ٢فٖهبیَ هٜفتمین ُفبٕهی ّإٍّ ثفَ ک٠فْٕ عفی ٛفبلُبی

 ۹۱۱۱تب ٕ ۷۱۹5ا ً٠بى هیُّْ .اف٘ای ٞلبثل تْهَ ّّّٕ ٖٛهبیَ پ ٚاٗ ٛبل ۷۱۱۱
ًّوبیت اٗ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ّٕ ٛبل  ۹۹5۹هٖتجظ ّاًٜفت ّ لفیکي ّٕ ٛفبلُبی
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ٕا هیتْاى ثَ آؿبٗ ثَکبٕ ّّلت ُفتن هوِْٕی اٛالهی ّ ُوچٌیي تْ٤یت لبًْى تْ٠یك
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ثؼْ تـییٖات ّّّٕ ٖٛهبیَ هٜتمین ُبٕهی تالعفنُفبیی ًٜفجتبً ٗیفبّ ّاٟفتَ کفَ ثفَّلیفل
ُوپْٟبًی آى ثب ٍُّّٕبی ْٟت ّ ضؼف تٌفٖینُفبی ثیيالوللفی ،هیتفْاى ّلیفل آى ٕا
اف٘ای ٞهِبعٖات ًبٟی اٗ اػوبل تٌٖینُبی ثیيالوللی ثٖٟوّٖ ].[۱

تأثیٖ تٌٖینُب ػالٍّ ثٖ تـییفٖ ّٕ کویفت عٖىُفبی ُفبٕهی ه٤فْة ّ ٛفٖهبیَ ُفبٕهی
ّإٍّ ،تـییٖ ّٕ تٖکیت کُْٕ٠بی هجْ ٖٛهبیَ هٜتمین ُبٕهی ًی٘ ثٍّْ اٛت کفَ ثٌف
پیٖاهْى آى ّ ثَ عْٕ هٖٛ ّّّٕ ٢ِ٠هبیَگٔإاًی اٗ ک ْٕ٠افـبًٜتبى هْضفْع ثٌف

ایي همبلَ اٛت ،اگٖچَ هیتْاى ایي هْضْع ٕا اٗ هٌظُٖبی هِن ّیوٖی چْى اهٌیفت ّ
فٌُٖگ ّ هٜبیل ئْپلتیگ ًی٘ هّْٕ ثٖٕٛی لٖإ ّاّ.

-۱-۲گرَوبطگوق صادرگو زونگَگوفغاوس ان گ
ک ْٕ٠افـبًٜتبى ثفب ًفبم ٕٛفوی هوِفْٕی اٛفالهی افـبًٜفتبى ّ هوؼیتفی ثفبلؾ ثفٖ ۹۲
ایٖاى ،پبکٜتبى ،تبهیکٜتبى ،اٗثکٜتبى ،تٖکوٌٜتبى ّ چیي ُوٜبیَ اٛت.

تْلیْ ًبُبل ٢هلی افـبًٜفتبى ّٕ ٛفبل  ۷۱۹5هؼفبّل  ۷۹،۰۱۱هیلیفْى ّالٕ ثفٍّْ کفَ
ًٜجت ثَ ٕلن آى ّٕ ٛبل ٟٕ ۷۱۱5فْ ّّ ثٖاثفٖی ٕا توٖثفَ ًوفٍّْ اٛفتٛ .فٖاًَ تْلیفْ
ًبُبلّ ٢اُلی آى ّ 5۹۹الٕ اٛت .تٖاٗ توبٕی کبالیی ایي ک -۶۷۹۹ ْٕ٠هیلیفْى ّالٕ
آهٖیکففب ثففٍّْ ّ ػوففٍْ همب٣ففْ ٣ففبّٕاتی افـبًٜففتبى ک٠ففُْٕبی پبکٜففتبىٌُّْٛ ،ففتبى،

اهبٕت ػٖثی هتٌٍْ ،چیي ّ تبهیکٜتبى هی ثب ْٟکَ ُٖیْإ ٣ّٕ 5۷فْ اٗ هٌ٤فْالت
ک٠بّٕٗی ّ هْاّ ُبم ّ هؼًْی هّْٕ ًیبٗ ُّْ اٗ افـبًٜتبى هیثب.ٌْٟ

الت٤بّ افـبًٜتبى ّٕ ٛبل ّ ْٟٕ ْ٣ّٕ ۷٫۱ ًّّْ ۷۱۹۱اٟتَ اٛت ،کَ ػوْتبً ًب٣ل
اٗ ْٕٟ ْٟیْ ک٠فبّٕٗی ًبٟفی اٗ ٕففغ ُ٠کٜفبلی هفیثبٟفْ ،اهفب عفْالًی ثفّْى ػفْم
لغؼیت ٛیبٛیٖٛ ،هبیَگٔإیُبی ُ٣ْ٤ی ٕا تضؼیف کٍّٖ اٛت.
اٗ ٛبل  ۷۱۱۶ثَ ّیرٍ ّٕ ّٛتٖٛی گٜتٍّٖ ثَ آة ،فبضالة ّ ثٖق ،آهُْْٗ ّ ٝهبت
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هیلیْى ًفٖ ّالغ ّٕ ًْفب٣ل آٛیبی هیبًَ ،آٛیبی ؿٖثی ّ ُبّٕهیبًفَ ّ ثفب ک٠فُْٕبی

ّٕهبًی ،پیٖ٠فتُبی چ٠وویٖ ّٕ افـبًٜتبى ه٠بٍُْ  ٍْٟاٛتّٕ .آهْ ّّلت اٗ ٛفبل
 ۷۱۹۰ثَ عْٕ هْاّم ّٕ ًبل ٕ ْٟثٍّْ ّ ّّلت ّٕگیفٖ عیفف ّٛفیؼی اٗ ا٣فالًبت ّٕ
ًبثٖاثٖ ثٍّْ اٛت لیکي اف٘ایّٛ ٞتٖٛی ثَ ُْهبت ّ ثُٖی ٗیٖٛبُتُب ٕا ثفَ ًّجفبل

ّاٟتَ اٛت.
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هٌیظ کٜت ّ کبٕ ّ ا٣فالًبت هفْیٖیت هفبلی ػوفْهی ثفٍّْ اٛفت ،اگٖچفَ پی٠فٖفت
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افـبًٜتبى ُوچٌبى ًباهٌی ّ ًباعویٌبى ٛیبٛفی ٕا توٖثفَ هفیکٌفْ .اًتِبثفبت ٕیبٛفت
هوِْٕی ّٕ ٛپتبهجٖ  ۷۱۹۱ثٖگ٘إ ٟفْ ،اهفب ًتیوفَ هفّْٕ اػتفٖاّ ٥الفغ ٟفْ ّ ًِبیتفبً
هْهت ت٠کیل ّّلت ائتالفی ثیي اٖٟف ؿٌی ّ ػجْالَ ػجْالفَ گّٖیفْٛ ّٕ .فبل ۷۱۹۱

ّٕگیٖی اّاهَ ّإّ ّ عی ٠ٟویي ٛبل پیبپی ثّْ کَ تؼْاّ ک٠تَْٟگبى ؿیًٖظبهیفبى ّٕ
افـبًٜففتبى اٗ ُ ۹۱فف٘إ ًفففٖ فٖاتففٖ ٕفففت .ثٌففٖاى آّإگففبى ُوچٌففبى اّاهففَ ّإّ .تؼففْاّ
آّإگبى ًبٟی اٗ ّٕگیٖی ثفیي ّّلفت ّ گفٍّٖ عبلجفبى اٗ ٛ ّٕ ۹۶۱٫۲۱۱فبل  ۷۱۹5ثفَ

ثی ٞاٗ ً ۰۱۱،۱۱۱فٖ ّٕ ٛبل  ۷۱۹۱اف٘ای ٞیبفت 5۱5،۱۱۱ .پٌبٌٍُْ ًی٘ ّٕ عفْل
ٛبل  ۷۱۹۱اٗ ایٖاى ثَ افـبًٜتبى ثبٗگ٠تٌْ.
اٛتفبٍّ اٗ خٖفیت کُْٕ٠بی ُوٜبیَ یکی اٗ هٜبئل لبثلاػتٌفب ّٕ ٛیبٛفت الت٤فبّی
هوِْٕی اٛالهی ّٕ ٖٟایظ تٌٖین اٛت ّٕ .هیبى کُْٕ٠بی ُوٜبیَ ،افـبًٜتبى ػفالٍّ

ثٖ ّیرگی ُنهٖٗ ثّْى ،ثَ ّلیل اٟتٖاکبت فٌُٖوفی ّ ٗثفبًی ّ ًیف٘ ّإا ثفّْى ّضفؼیت
الت٤ففبّی ُففبُ ١ففّْ اٗ اُویففت ّ هبیوففبٍ ّیففرٍای ّٕ ّیپلوبٛففی الت٤ففبّی ایففٖاى
ک ْٕ٠ػاللَهٌْ ثَ اف٘ایً ٞوفن توفبٕت ُفّْ ثفب ایفٖاى ّ ٌُفْ اٗ عٖیفك ثٌفْٕ چبثِفبٕ
اٛتر اهب اػوبل تٌٖینُبی هوّْ آهٖیکب ػلیَ ایٖاى ،چ٠ناًْاٗ ّٕاثفظ الت٤فبّی ایفي
ک٠ففْٕ ثففب هوِففْٕی اٛففالهی ٕا هففجِن ّ تففب ًففّّْی پیچیففٍْ ُْاُففْ کففّٖ .ثففب ایففي ًففبل
خٖفیتُبی لبثلاػتٌبیی ّٕ هٌبٛفجبت ایفٖاى ّ افـبًٜفتبى ّهفّْ ّإّ کفَ هیتفْاى ثفب
ثٍِٖثّٖإی اٗ آى ،ثِ ٞلبثلتْهِی اٗ ف٠بُٕبی ًبٟی اٗ تٌٖینُبی الت٤بّی آهٖیکفب
ٕا ثَ ًْالل ٕٛبًّْ .گٖگًْیُبی افـبًٜتبى ّٕ گبم ًِٜت ثٖ ّٕی اهٌیت ایفٖاى تفأثیٖ
هٜفتمین ّإّ .هُٖٗفبی ُفبّٕی ایفٖاى ّٕ چِفبٕ ُّفَ گٟٔفتَ ُوفْإٍ اٗ ّگٖگفًْی ُفبی
افـبًٜتبى تأثیٖ پٔیٖفتَ اٛت .تب آًوب کَ اٟـبل افـبًٜتبى ٗیٖ چکوَُبی إتٍٖٛ ٞ
ّْٕٟی ّٕ پٌون ّی هبٍ ٛ ،۹۹5۲جت ّٕاى ْٟى آّإگبى ّ پٌبُوْیبى افـبى ثَ ْٛی
ایٖاى ْٟر ّٕ ٗهبى یًْٕ ٝظبهی إت ٞآهٖیکب ًی٘ ّٕ ُفتن اکتجٖ  ۷۱۱۹ثَ افـبًٜفتبى
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ثُّْٖٕإ اٛتً ّٕ .بل ًبضٖ ایٖاى ثٕ٘گتٖیي ٖٟیگ توبٕی افـبًٜتبى اٛت ّ ایفي

ثَ ثِبًَ هجبٍٕٗ ثب عبلجبى ّ المبػٍْ ،ثبّٕیوٖ ایٖاى ثب پیبهُْبی کْچ افـبىُبی آّإٍ اٗ
هٌگ ّٕثّٖ .ْٟ

ثب یکْیوٖ ّإًْ .کْچ هیلیْىُب افـبى ثَ ایٖاى ّٕ ٛ ۹5بل گٟٔتَ ّ ًضْٕ ًّ٘یفگ ثفَ
 ۷هیلیْى ًفٖ اٗ آىُب ّٕ ایٖاى اهّٖٗ ،اٟتـبل ثَ کفبٕ آًفبى ّٕ ٟفُِٖبی گًْفبگْى ّ یفب
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ایٖاى ّ افـبًٜتبى ثب اٟتٖاکبت ٗثبًی ،لْهی ّ هُٔجیُ ،وبًٌْیُبی فٌُٖوی فٖاّاًی
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۱۱

تٌ٤ففیل ّٕ هْٕٛففَُففب ّ ّاً٠ففوبٍُففبی ٖٛاٛففٖ ک٠ففُْٕ ،ففْاٍ اٗ ّیففْ الت٤ففبّی ّ ُففْاٍ
آهْٟٗی ّ پّٖٕٟی ،ایي ّّ هبهؼَ ٕا ّٕ ُن تٌیٍْ اٛت.

-۲-۲هٍاجز هگوفغانگ گ
ثٖاٛبً ٙتبیج ٟٖٛوبٕی ٛبل ٛ ّٕ ،۹۹۱5بل  ۱5اٗ هووفْع هوؼیفت ۲۱۱۷۶۷۲۱
ًفٖی ایفٖاى ،لٖیفت ثفَ ٣ّٕ ۷فْ (ً ۹55۹۱۲۱ففٖ) ٕا هِفبهٖیي افـبًٜفتبًی ت٠فکیل
هیٌُّْ کَ اٗ ایي تؼْاّ ً 5۰5۷۶۲فٖ هّٖ ّ ً ۲۹5۲۹۷فٖ ًی٘ ٗى اٛت.
جذَل-۲گآهبٕ هِبهٖ یي افـبى ّٕ اٛتبىُبی ک .ْٕ٠هٌجغ هٖک٘ آهبٕ ایٖاىً-تبیج ٟٖٛوبٕی ٛبل ۹۹۱5
۹

تِٖاى

5۹55۶۲

۹۲

ُٖاٛبى هٌْثی

5۱۰5

۷

ُٖاٛبى ٕضْی

۷۹۱۰۰۷

۹5

هبًْٕٗاى

۷۶۷۹

۹

ا٣فِبى

۹5۹۹۷۰

۹۱

کِکیلْیَ ّ ثْیٖاًوْ

۹5۱۹

۰

کٖهبى

۹۷5۰۹۹

۷۱

گیالى

۹۱۱

5

فبٕٙ

۹۱۱۷۰۲

۷۹

ُوْاى

۷۹۲

۶

لن

۱۶۹۶۲

۷۷

إٓٓثبیوبى ٖٟلی

۹۹۱

۲

الجٖٗ

5۰۹۷۹

۷۹

إٓٓثبیوبى ؿٖثی

۹۱۲

5

یّ٘

5۹۲۰۹

۷۰

لٖٛتبى

۱۱

۱

ٛوٌبى

۹5۰۱۱

۷5

ُٖاٛبى ٟوبلی

۱۹

۹۱

ثِْٖٟ

۷۱۶۱۹

۷۶

چِبٕهٌبل ثِتیبٕی

۱۹

۹۹

هٖک٘ی

۷۱۷5۲

۷۲

کٖهبً٠بٍ

۰۲

۹۷

ٛیٜتبى ّ ثلْچٜتبى

۷۶5۰۶

۷5

ًٗوبى

۰۱

۹۹

ُٖه٘گبى

۷۰۹۱5

۷۱

إّثیل

۹5

۹۰

لّ٘یي

۹5۰۱۹

۹۱

ایالم

۷۱

۹5

گلٜتبى

۹5۷۲۹

۹۹

کّٖٛتبى

۹5

۹۶

ُْٗٛتبى

۶۷۱۱

هووْع

ً۹55۹۱۲۱فٖ

هىبغٛ :بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگ ُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى
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رد ف

و ان

جمؼیلگوفغان

رد ف

و ان

جمؼیلگوفغان

آهبٕ هِبهٖثي افـبى ّٕ هفّْل  ۷آهفٍْ اٛفت .تؼفْاّ هِفبهٖیي افـبًٜفتبًی هٜفتمٖ ّٕ
اٛتبىُبی تِٖاىُٖ ،اٛبى ٕضْی ّ ا٣فِبى ًّّْ  ْ٣ّٕ ۲۱اٗ کل هِبهٖیي ه٘ثْٕ ٕا
ت٠کیل هیُّْ .اٗ ّیْ الت٤فبّی ،ایفٖاى یکفی اٗ ثٕ٘گتفٖیي کوفگکٌٌفْگبى هٜفتمین ثفَ
افـبًٜتبى ّٕ ٛبل  ۷۱۱۷هجلؾ  5۶۱هیلیفْى ّالٕ ّ ّٕ ًٜ٠فت لٌفْى ّٕ ٛفبل ۷۱۱۶
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افـبًٜتبى اٛت .پف ٚاٗ فّٖپبٟفی عبلجفبى ،تِفٖاى ّٕ ًٜ٠فت تْکیفْ ثفٖای ثبٗٛفبٗی

۱3

سیدعلی اصغز موسوی

 ْ٣هیلیْى ّالٕ کوگ ًوّْ .تب پبیفبى ٛفبل  ،۷۱۱۶ایفٖاى یکفی اٗ اًو٠فت ٟفوبٕتٖیي
کُْٕ٠بیی ثّْ کَ ُوَ ّػٍُْبی ُّْ ٕا ثَ ٖٛاًوبم ٕٛبًٍْ ثّْٜ٠ً ّٕ .تی هِفبًی کفَ

ّٕ ّئي  ّٕ ۷۱۱5پفبٕی ٚثفٖای افف٘ای ٞکوفگ ثفَ افـبًٜفتبى ثٖگف٘إ ٟفْ ،ایفٖاى ثفَ
افـبًٜتبى ّػٍْ پّٖاُت  5۱هیلیفْى ّالٕ کوفگ ّ  ۹۱۱هیلیفْى ّالٕ ّام ّٕ ٛفَ ٛفبل
آیٌٍْ ٕا ّاّٛ ّٕ .بل  ۷۱۱۱ایٖاى چِبٕهیي ٖٛهبیَگٔإ ثٖتٖ افـبًٜتبى ثّْ.
ٖٛهبیَگٔإی ایٖاى ثی٠تٖ ّٕ ٗهیٌَ ٛبُت ّ ٛبٗ هبٍُّب ّ پلُفب ،اًفٖ ی ،ک٠فبّٕٗی،
ثِْاٟت ّ ّٕهبى ثٍّْ اٛت .ایي کوگُب ثی٠تٖ پ٠تیجبى ّ گٜفتٌُّٖٝفٍْ عفٖىُفبی
ٗیٖٛبُتی ثَ ّیرٍ ٕاٍ ّ تٖاثٖی هیبى ایٖاى ،افـبًٜتبى ّ کُْٕ٠بی آٛیبی هٖک٘ی ثٍّْ
اٛتُ .وچٌیي یگ عٖى چٌْ هیلیبّٕ ّالٕی ثٖای ات٤بل ٕاٍآُي ایٖاى ثَ افـبًٜتبى ّ
تبهیکٜتبى ّٕ ّٛت ٛبُت اٛت.

-۳گهباویگوظزرگ زها ًگگذوررگهس یمگخارجی
ُوَ ایي ػْاهل هیتْاًٌْ هٌ٠أ ّاُلی یب ُبٕهی ّاٟتَ ثب .ٌْٟچٌبًچَ ًون پ ٚاًْاٍٗ
یگ هبهؼَ ثب ّٕآهْ ٖٛاًَ پبییي ثَ هی٘اى کبفی ًجبٛ ،ْٟفٖهبیَگٔإی ّاُلفی هتٌبٛفت
ثففب اففف٘ای ٞهوؼیففت ّ ًیففّٖی کففبٕ اًوففبم ًویپففٔیّٖ ّٕ .چٌففیي هففْاهؼی ،هٌففبثغ هففبلی
ُبٕهی ،ثِ٠ی اٗ ًیبُٗبی ک ْٕ٠ثَ هٌفبثغ هفبلی ٕا تفأهیي هیکٌٌفُّْٕٝ .فبی تفأهیي

هبلی ُبٕهی ثَ ّّ ّٛتَ تأهیي هٌبثغ هبلی ثّْى ه٠بٕکت ُبٕهی ّ تأهیي هٌبثغ هفبلی
ثففب ه٠ففبٕکت ُففبٕهی تمٜففین هیٟففًّْ .ففْع اّل ٟففبهل اٛففتفبٍّ اٗ ّامُففبی ُففبٕهی،
ُغْط اػتجبٕی ّ یْٗاً ٚاٛت ّ ًْع ّّم ثَ ّّ ّٛتَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی

ّ ٛففٖهبیَگٔإی ؿیٖهٜففتمین ُففبٕهی تمٜففین هیٟففّْ ّٕ .هففّْٕ ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین
ُبٕهی ًظٖیَُبی هتفبّتی ثٖ ًٜت ًْع ثبٗإُب هغٖى اٛت:
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کبٕٖٛ ،هبیَ ،فٌبّٕی ّ هْیٖیت هِنتٖیي ػْاهل تْلیْ ثَ ٟوبٕ هیآیٌْ ّٕ .همبم ًظٖیَ،

-۱-۳تئُررٌارگهزتبطگباگباسورگکاهل:
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تئْٕیُبی هٖتجظ ثب ثبٗإ کبهل ُّْ ثَ ّٛ ۹تَی هو٘ا لبثلتفکیگ هیثب:ٌْٟ
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۱۳

-۱-۱-۳گوزخٌارگه فاَتگباسدٌی گ
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ ًتیوَ ًٍُٖبی هتفبّت ً ّْٛب٣لَ اٗ هٖیبى ٖٛهبیَ

ّٕ ٛغي ثیيالوللی ثَ ّهّْ هیآیْ ثٖ اٛب ٙایي فٖ ،٥هٖیبى ٖٛهبیَکُْٕ٠بیی ٕا ّٕ
هیًّّْٕ کَ ّٕ آىُب ًٍُٖبی ثبالی ّ ّْٛهّْ ّاٟتَ ثب ْٟضفؼف ایفي فٖضفیَ ّٕ ایفي
اٛت کَ ثب ففّٖ ٥هفّْ ًُٖفی ّاًفْ اٗ ٛفّْ ّٕ ثفیي ٣فٌبیغٛ ،فٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ُبٕهی ّٕ آى ٌ٣بیغ ٍٕ ًِْاُْ ّاّ ّ ُنچٌیي ثب فّٖ ًٍٖ ٥اًْ اٗ  ّ ّْٛثفبُّٗی،

ُیچگبٍ هیبى  ۷کٖٛ ْٕ٠هبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی اتفبق ًِْاُْ افتبّ ].[۹۰
-۲-۱-۳گتىُعگ زها ًگذوررگ گ

ثٖ اٛب ٙایي تئْٕی ،ت٤وین یگ ٖٟکت چٌْهلیتی ثٖای ٛفٖهبیَگٔإی ّٕ ُفبٕس تٌِفب
هتففأثٖ اٗ ًٍُٖففبی ثبٗگ٠ففت ٛففّْ ًیٜففت ،ثلکففَ آًچففَ اُویففت ثیٞتففٖی ّإّ هٜففئلَ

ُغٖات ًبٟی اٗ ٖٛهبیَگٔإی اٛت .ثٖ ایي اٛب ،ٙتٌفْع ٛفٖهبیَگٔإی یفگ ٟفٖکت

-۳-۱-۳گووذوسيگ گ
فٖضیَ ثبٗإ ٕی ّٕ َ٠تئْٕی ًئْکالٛیگ ٖٛهبیَگٔإی ّإّ .ایي تئْٕی ثٖ ًمف ٞاًفْاٍٗ

ثبٗإ ک ْٕ٠هی٘ثبى ّ ًم ْٟٕ ًٍٖ ٞآى توٖک٘ ّإّ .عجك ایي فٖضیَ ُٖ ،اًْاٍٗ ًون ّ
ّٛؼت ثبٗإ ثٕ٘گ ثبّٛ ،ْٟتٖٛی ثَ هٌبثغ ّ کبُُ٘ ٞیٌَُبی تْلیفْ اٗ عٖیفك تْٛفل

ثَ ٖ٣فَُبی همیب ٙاهکبىپٔیٖتٖ هیثب.]5[ ْٟ

-۲-۳گتئُررٌارگهزتبطگباگباسورٌارگواقص گ
-۱-۲-۳تئُررگ اسهانگصىؼ یگ گ
هغبثك ثب ایي فٖضیٌَُ ،وبهی کَ ثٌوبُی ٟفٖکتُبی تبثؼفَ ُفّْ ٕا ّٕ ّیوفٖ ک٠فُْٕب
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ّٕ ثبٗإُبی هتؼّْ اهکبى ُغٖات آى ٕا کبُ ٞهیُّْ ].[۹۰

ثٖپب هیکٌْ ثب ػْم ه٘یتُبی هتؼّْی ّٕ ٕلبثت ثب ثٌوبٍُبی ّاُلفی هْاهفَ هیگفّّٖ.
ایي ػْم ه٘یتُب اٗ تفبّت ّٕ ٗثبى ،فٌُٖگً ،ظفبم لفبًًْی ّ ّیوفٖ تفبّتُفبی ثفیي
هٜففتمین ُففبٕهی اًوففبم ُّففْ ،ثبیففْ ثُٖففی اٗ ه٘یتُففب ٕا کففَ اٗ ّإاییُففبی ًبه٠ففِّْ
ثٖهیُیففّ٘ اٗ لجیففل ػالهففت توففبٕی ه٠ففًِْٕ ،ففك اهتیففبٗ فٌففبّٕی هٌبفظتٟففٍْ،
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کْٕ٠ی ثّٖٗ هیًوبیفْ ،اگفٖ ثفبّهّْ ایفي ػفْم ه٘یتُفب ثٌوفبٍ ثِْاُفْ ٛفٖهبیَگٔإی

سیدعلی اصغز موسوی

۱۱

هِبٕتُبی هْیٖیتی ّ ّیوٖ ػْاهل ّیرٍ ثٌوبٍ ّإا ثب .ْٟػلیٕؿن تفْاى ًٜفجی فٖضفیَ

ٛبٗهبى ٌ٣ؼتی ُبیوٖ ّٕ ۰تجییي ثُٖی هْإّ ،ایي فٖضیَ هتمبػْکٌٌٍْ ثَ ًظٖ ًویٕ.ْٛ
ایي فٖضیَ اٗ تجییي ایي هٜئلَ کَ چٖا ٖٟکتُب ػلفیٕؿن ثُٖفّْٕإی اٗ اٟفکبل إٗاى

تْٛؼَ ُوچفْى ٣فبّٕات ،اٗ عٖیفك ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ثفَهٌظْٕ افف٘ایٞ
ه٘یتُبی ُّْ ّإّ هیً ،ًْْٟبتْاى هیثب.[۹۰] ْٟ
-۲-۲-۳وظز ًرگدرَوی اسر
ّٕ َُّی ٟ ۹۱۲۱بَُای اٗ اّثیفبت ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ثفب ػٌفْاى ًظٖیفَ

ًّّٕیٛبٗی ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی خِْٕ یبفت .هجٌبی آى ًظٖیفَ کفْٗ 5ثفّْ کفَ
الْام ثَ آٗهْى ًمُ٘ ٞیٌَُبی هؼبهالتی ّٕ ٟکلگیٖی ثٌوبٍ هیکّّٖ .ؿْؿفَی ا٣فلی
ًظٖیَ کْٗ ایي ثّْ کَ چٖا ثٌوبٍُب ثَ ّهّْ هیآیٌْ ّ چفٖا ُوفَی هؼفبهالت الت٤فبّ ّٕ

ثبٗإ ّٕی ًویُّْ؟ ّی پب َٛثَ ایي ٛثاالت ٕا ّٕ لبلت ُ٘یٌَُبی هؼبهالتی اٗ هولَ
هیبى عٖفیي هؼبهلَ هّْٕ ثٌ

لٖإّاّ ّٕ .ایي ًظٖیَ ثٖای ؿلجَ ثٖ ه٠کالت ّ کفبُٞ

ُ٘یٌَُبی هؼبهالتی ًیبٗ ثَ هْیٖیت هٌبثغ ّ هؼبهالت اٛتٗ .هبًی کَ ایفي اهفٖ اتففبق
ثیفتْ ،یگ ٖٟکت هتْلْ هی ّ ّْٟثَ تجغ آى هٌفبفغ ًبٟفی اٗ الفْاهبت ػوفْتبً ثفَهبی
ثبٗإ ّٕ ّّٕى ثٌوبٍ ّ ٛبٗهبى ثَّٛت هیآیْ ّٕ چٌیي ّضؼیتی هب ٟفبُْ ًّّٕیٛفبٗی
فؼبلیت ّٕ ّّٕى ٛبُتبٕ ٖٟکت ُْاُین ثّْ ].[5

فٖایٌْ ًّّٕیٛفبٗی ثؼفُْب ّٕ هِفت تجیفیي تْلیفْ ثیيالوللفی ّ ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ُبٕهی تْٛؼَ یبفت ّ اٗ عٖفْإاى پی٠وبم ایفي ًظٖیفَ ثفبکلی ّ کبٛفْى ثًّْفْ .عجفك
ًظٖ ایي آىُب ،ػولیبت ٖٟکتُب ثَّیرٍ ٖٟکتُبی ثٕ٘گ ،تٌِب تْلیْ کبال ّ ُْهبت ٕا
ٟففبهل ًویٟففّْ ثلکففَ فؼبلیتُففبیی اٗ لجیففل ثبٗإیففبثی آهففْٗ ،ٝتٌمیففك ّ تْٛففؼَ

تکٌیگُففبی هففْیٖیتی ّ هْاُلففَ ّٕ ثبٗإُففبی هففبلی ٕا ًیفف٘ ٟففبهل هیٟففّْ کففَ ایففي
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ُ٘یٌَی تؼییي لیوت ثبٗإُ٘ ،یٌَی هٔاکٖاتُ٘ ،یٌَُبی اهضفب ّ اهفٖای لٖإّاُّفبی

فؼبلیتُب ّٕ إتجبط هتمبثل ثب یکْیوٖ ثٍّْ کَ اٗ آى هیتْاى ثفَ هٌ٤فْالت ّاٛفغَای
یبّکًّٖ .ظٖیَُبی ًّّٕیٛبٗی ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ًم ٞپٖاُویتی ّٕ تْٛؼَ
پب َٛثَ ایي ٛئْال کَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ّٕ چفَ هکبىُفبیی ّٕی هیُّفْ
ًبتْاى اٛتُ .ن چٌیي ایي ًظٖیَ یگ ّٕیکّٖ پْیفب ًیٜفت ،چفٖا کفَ ثفٖای ایوفبّ یفگ
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ًظٖیَ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ َُّی  ۹۱۲۱ایففب ًوفٍّْ اٛفت .ایفي ًظٖیفَ اٗ

رهیافت الگوی استقزار طزحهای  FDIسزمایهگذاران افغانستانی در استانهای کشور

۱۱

ّٕیکّٖ پْیب ثبیْ ّٕیکُّٖبی هِتلف ٕا کَ ثٖ پْیفبیی ّ ػفْم تؼفبّل ّٕ ٛفغْى ثٌوفبٍ،
ثبٗإ ّ ٕلبثت ثیيالوللی توٖک٘یبفتَاًْ ثب یکْیوٖ اّؿبم کّٖ ].[۹۷
-۳-۲-۳فزضیًگچزخًگسوذگیگهحصُل
هغففبثك ثففب فٖضففیَی چُٖففَی ًٗففْگی هٌ٤ففْل تْلیففْ اٗ عٖیففك چُٖففَای اٗ اثتکففبٕ
ّٖٟعًِ ْٟٕ ،ٍْٟبیی یبفتَٟٕ ،فْ آى کفبُ ّٕ ّ ٞآُفٖ ّٗال هییبثفْ .ایفي ًتیوفَّٕ ،
ّاکٌ ٞثَ فٖایٌْ هؼٖفی ّ اثْاعٟ ،یْع ،ثلْؽ ّ پیٖی هیثبٟفْ .ایفي فٖضفیَی هٜفلن

هیّإّ کَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ٗهفبًی اتففبق هفیافتفْ کفَ ثلفْؽ هٌ٤فْل ّ
ٕلبثففت ثففَ هًٖلففَ اّس ُففّْ ثٖٛففْ ّٕ .چٌففیي ّضففؼیتی هجففْػبى ت٤ففوین هففیگیًٖففْ کففَ
هٌْ٤ل ّٕ کُْٕ٠بی ّٕ ًبل تْٛؼَ ٕا ثَ ّلیل پبییي ثّْى ُ٘ یٌفَُفب ّٕ ایفي ک٠فُْٕب
تـییٖ ٌُّْ [.]5

آلیجففٖ ّٕ ٛففبل  ۹۱۲۱ثففٖای اّلففیي ثففبٕ ثففَ ثٖٕٛففی اثففٖات تـییففٖات ًففٍٖ ثِففٍٖ ثففٖ
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی پّٖاُت .اّ اٛتْالل ًوّْ کَ کُْٕ٠بی ّإای ًفٍٖ پفْل
ضؼیف الْام ثَ هٔة  FDIهیًوبیٌْ .پ ٚاٗ اّ کیْٗ ۶تمْیت پْل ٕایج یگ کّٕ ْٕ٠
همبثل ّالٕ آهٖیکب ٕا یگ هتـیٖ هِن تجییٌی ثٖای هٖیبى  FDIآى ک ّٕ ْٕ٠ایبالت هتٍْ

آهٖیکب هؼٖفی ًوُّْ .وچٌیي فّٖت ّ اٛتیي ّٕ ۲هغبلؼبت ُّْ ثفَ ایفي ًتیوفَ ّٛفت
یبفتٌْ کَ کبُ ٞإّٗ ٝالٕ هْهت إتمبی ًٜفجی هبیوفبٍ ٛفٖهبیَگٔإاى ُفبٕهی ّ ّٕ

ًتیوَ کبُُ٘ ٞیٌَ ٖٛهبیَگٔإی هی .ّْٟکبٛويً 5ی٘ عی ثٖٕٛیُبی اًوفبم هفیُّفْ
ّٕهییبثْ کَ اف٘ای ٞتـییٖپٔیٖی ًٍٖ إٗ ّالؼی هٌوٖ ثَ اف٘ای FDI ٞهیگّّٖ چٖا کَ
ّٕ ٖٟایظ ّهّْ ٕیٜگ ًٍٖ إٖٟٗ ،کت ُب ٕ FDIا ثفٖای ًففْٓ ثفَ ثبٗإُفبی ُفبٕهی
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-۴-۲-۳تغییزپذ زرگوزخگورسگ گ

تٖهیي هیٌُّْ [.]5
-۵-۲-۳پارودو مگوی ا یگدوویىگ۹گ گ
إائَی ّٕیکّٖی هیًوبیْ کَ عیف ّٛیؼی اٗ ًظٖیَُب ٕا ّٕ ُّْ هفبی هیُّفْ ّی ّٕ
 ّْ٣پب َٛثَ «چٖایی»« ،هی٘اى» ّ «هکبى» ثفّْ .هفّٖضفبت ا٣فلی پفبٕاّاین ّاًیٌفگ
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ّاًیٌگ ثبهغبلؼَ تبٕیَ ًظٖیَپّٖاٗی ٕاهغ ثَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی الفْام ثفَ

۱۵

سیدعلی اصغز موسوی

ػجبٕتاًففْ اٗ :ه٘یتُففبی هففبلکیتی ،ه٘یتُففبی ًبٟففی اٗ ًّّٕیٛففبٗی ّ ه٘یتُففبی
هکبًی [.]5

ثَ گفتَی ّی ٖٟکتُب ٗهبًی ثَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ّٕی ُْاٌُفْ إّّٓ کفَ

ه٘یتُبی َٛگبًَ هبلکیت ،هْلؼیت هکبًی ّ ًّّٕیٛبٗی ّهّْ ّاٟتَ ثب ُٖ .ْٟچٌفْ
ایي ٖٟایظ ثٖای تٌمك ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ضفّٖٕی هیثبٟفٌّْ ،لفی ال٘اهفی
ًیٜتٌْ .ثٖایي اٛب ٙه٘یتُبی هبلکیتی ثَ ه٘یتُفبی هفٖتجظ ثفب ٟفٖکت ّ ثفَ ًفْػی
ّإاییُبی ُبٟ ١فٖکت تأکیفْ ّإّ .ه٘یتُفبی ًّّٕیٛفبٗی ثفٖ تمْیفت ه٘یتُفبی
هبلکیتی ّ ُوچٌیي پًْ ٟٞمبی ٢ثبٗإ اٟفبٍٕ ّإّ ّ ّٕ ًِبیفت ه٘یفتُفبی هفْلؼیتی
(هکبًی) ثَ ه٘یتُبی ک ْٕ٠هی٘ثبى هیپّٖاّٗ.
پبٕاّاین التمبعی ّاًیٌیگ ثٖ ُالف ًمبط لْت ثٜیبٕ ُّْ اٗ هولَ لٌفبػ کفّٖى هتـیفٖ

ًظٖیففَُبی هتؼففّْ ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین ُففبٕهی ،اٗ یففگ ًمغَضففؼف اٛبٛففی ًٕففج
هیثّٖ ّٕ .ثٖگٖفتي هتـیُٖفبی هتؼفّْ تأثیٖگفٔإ ثفٖ ٟفکلگیٖی ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ػَٖ٣ی تْلیْ ُبٕهی اٗ یگ  ّ ْٛک ْٕ٠هی٘ثبى هِفت هفٔة ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ُبٕهی اٗ ْٛی ّیوٖ ْٕ٣ت گٖفتَ اٛت .ػولیبتی ْٟى ایفي پفبٕاّاین ٕا ّٟفْإیُبی

هْی هْاهَ هیٛبّّٗ ّٕ .الغ پیٞثیٌیُبی لبثفل آٗهفْى ٕا ًویتفْاى اٗ ایفي پفبٕاّاین
اٛتِٖاس کّٖ .ثٖای هثبل ّٕ ًبلیکَ هتـیُٖبی هٖثْط ثَ ه٘یت هکبًی ثفَٕاًتی لبثفل
آٗهْى ُٜتٌْ ،ثٖٕٛفی پیًْفْ ثفیي ه٘یتُفبی هفبلکیتی ّ ًبٟفی اٗ ًّّٕیٛفبٗی اهفٖی

ثٜیبٕ ّْٟإ اٛت.

-۴گپیطیىً تح یق گ
ّٕ ُ ١ْ٤هْضْػبت هٖتجظ ثب هجبّالت ٖٛهبیَ ّ یب هؼبهالت توبٕی هب ثیي ایٖاى ّ
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ُبٕهی کَ ثبُْف تأثیٖگٔإی ُفن ٗهفبى ثفٖ اًویُ٘ٝفبی ٟفٖکت هِفت ّإّ ٟفْى ّٕ

افـبًٜتبى ّ یب ّیوٖ کُْٕ٠بی ُبّٕهیبًَ همبلفَای یبففت ً٠فْ ّ ػوفٍْ ثٖٕٛفیُفب کفَ
ثؼضبً ّٕ لبلت هغبلؼفبت هفّْٕی ٣فْٕت گٖفتفَ اٛفت ّٕ ُ٤فْ ١ثُٖفی ک٠فُْٕبی
آٛیبی هٌفْة ٟفٖلی ،آهٖیکفب ّ یفب إّپفب ٣فْٕت گٖفتفَ کفَ ًتفبیج آى ّٕ ّٕ یفب تأییفْ

ثَ ٓکٖ ثُٖی هْإّ هیپّٖاٗین.
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۱۴

ّٕ همبلَ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثب ٛبُتبُٕبی ثبٗإ هی٘ثبى ،ثب توٖثیبت اپفي،
ً٠بى هیُّْکَ ّٕ ٖٟایظ ُب ،١اگٖ ٖٟکت هبّٕ تِ٤٤ی ُفبٕهی ت٤فوین ثفَ ایوفبّ

یگ ٖٛهبیَگٔإی ه٠تٖک ۹۱ثب یگ ٖٟیگ ّاُلی ّٕ ک ْٕ٠هی٘ثفبى ،ثفب ًفْػی اًتمفبل
فٌبّٕی ًوبیًْ ،تبیج آى ثٖای ُٖ ّّ ٖٟکت ثِیٌَ ُْاُْ ثّْ].[۷۶
ّٕ همبلَ آًچفَ ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ٕا ّٕ ثفٖ هفیگیفًّٖ :مفٗ ٞثفبى ،فب٣فلَ
هـٖافیففبیی ،هٖیففبى اعالػففبت ّ ٟففجبُت تکٌْلففْ یکی ،تففأثیٖ ٟففجبُتُففبی ٗثففبًی ّ

فيإّٓی ثیي کُْٕ٠ب ثٖ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ٕا ثٖٕٛی ًوفٍّْ اٛفت]ّٕ .[۹5
ایففي پففرُّ ٞضففوي پیوففبیٟ ۲۹۹۱۱ ٞففٖکت ه٠ففتٖک ّإای ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین
ُبٕهی عی ٛبلُبی  ۷۱۱۱تب  ،۷۱۹۷ه ٢ِ٠گّٖیْر کَ اٟتٖاکبت ٗثبًی ثفب ٛفغي
ثبالیی اٗ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ٕاثغَ هثجت ّإّ .اُتالفبت ففي إّٓی هفبًغ اٗ

هٖیبى ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثیي کُْٕ٠ب هفی ٟفّْ ّ هٖیفبى اعالػفبت ثفٖای
هٖیبى ُبی ثٕ٘گ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثٜیبٕ هِن اٛت.
هٌبّٕ ،هَ ثبّٗثّْى الت٤بّی ًٍٖ ،ثبٗگ٠ت ٖٛهبیَ ْٟٕ ،الت٤بّیٖٛ ،هبیَ اًٜفبًی ّ

ًمْیٌوی ُووی اثٖ هثجتی ثٖ هٔة ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّإًْ ].[۹۶

ّٕ همبلَ ػْاهل هثثٖ ثٖ هٖیبى ٖٛهبیَگٔإی ّاُلفی ّ ُفبٕهی ّٕ ایفٖاىّٕ ،آهفْ هلفی،
ّٕهَ ثبٗثّْى الت٤بّیٖٛ ،هبیَ اًٜبًی ،تْلیْ ًبُبلّ ٢اُلی ٕا ّإای ٕاثغَ هٜفتمین

ّ هثجت ثب ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثٖإّّٓ ًوٍّْ اٛت ].[۰

ّٕ همبلَ ػْاهل هثثٖ ثٖ هٔة ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ هٌغمَ هٌبً ،فْع ًظفبم
إٗیٛ ،یٜتن ًکوٖاًی ًٍٖ ،تْٕم ّ ّٕهَ ثبٗثّْى الت٤بّی ٕا ثٖ هٔة ٛفٖهبیَگٔإی
هٜتمین ُبٕهی هثثٖ ثٖإّّٓ ًوٍّْ اٛت ].[۹

ّٕ همبلَ ػْاهل تؼیفیي کٌٌفٍْ ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ،ثجفبت الت٤فبّیّٕ ،هفَ
ثبٗثّْى الت٤بّٛ ،غي ّٕآهْکیفیت هثٜٛبت ّ ٛغي تْٛؼَ ک ْٕ٠هی٘ثفبى ثفٖ هیف٘اى

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-10-02

ّٕ همبلَ ثٖٕٛی ػْاهل هثثٖ ثٖ هٖیبى ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ک٠فُْٕبی هٌغمفَ

هٔة ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هثثٖ اٛت ].[۷۱
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۱2

-۵گرَشگتح یقگ گ
هبهؼَ آهبٕی پرُّٟ ٞبهل کلیَ عٖىُفبی ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی اٛفت کفَ اٗ هٌفل
ٖٛهبیَگٔإی فؼبالى الت٤بّی افـبًٜتبًی اٗ اثتْای  ۹۹۱۱تفب پبیفبى  ۹۹۱۶ثٖهجٌفبی
لبًْى تْ٠یك ّ ًوبیفت اٗ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی هْففك ثفَ اُفٔ هوفْٗ ٛفٖهبیَگٔإی

ُبٕهی ّٕ ایٖاى گّٖیٍْاًْ ّٕٝ .تٌمیك ّٕ ایي پفرُّ ّٕٝ ،ٞتٌلیفل هٌتفْای کوفی
اٛت .ایي تٌمیك ثَ هٌظْٕ تْ٣یف ػیٌی ّ کیفی هٌتْای هفبُین ثَ ْٕ٣ت ًظفبمهٌفْ
ّ إٗیبثی ثٖاٛب ٙلفبًْى ت٠فْیك ّ ًوبیفت اٗ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ه٤فْة ۹۹5۹
اًوبم گٖفتَ ،اٗ ایيّٕ هٌمك کْٟیٍْ اٛت ثب اٛتفبٍّ اٗ هتـیُٖبی هْضْع هغبلؼفَ ثفَ
تٖ٠یي ّضؼیت ،تٌلیل ػلفی ّ هؼلفْلی ّ ثٖلفٖإی إتجفبط هفبثیي هتـیُٖفبی هْهفّْ

ثپّٖاّٗ ّ اٗ ایي ُٕؤٕ ّٕیکّٖ هغلْة هِت ثٍِٖهٌْی ًْاکثٖی ثبٗإ ٖٛهبیَ ّ ٛبیٖ
ثبٗإُبی الت٤بّی ک ْٕ٠اٗ ه٘ایبی ایي لجیل ٖٛهبیَگٔإیُب ٕا پیٌِ٠بّ ًوبیْ.
ٖٛهبیَگٔإی اتجبع ک ْٕ٠افـبًٜتبى ّٕ اٛفتبىُبی ک٠فْٕ هِوتفٖیي ُفْف ایفي همبلفَ
اٛت تب ثب پی ثّٖى ثَ ّالیل آى ثتْاى ثب ٕػبیفت همفٖٕات ّ ه٤فبلي ًظفبم الت٤فبّی ّ
ٛیبٛی ک ،ْٕ٠الوْی هٌبٛجی ثٖای پٔیٖٛ ٝفٖهبیَگٔإاى افـفبى تجیفیي ًوفّْ ّٕ .ایفي

هیففبى ثٖٕٛففی تففأثیٖ فضففبی کٜففت ّکففبٕ اٛففتبىُبٕ ،اثغففَ توففبٕی اٛففتبىُب ثففب ک٠ففْٕ
افـبًٜتبى ّ اثٖ هجبً

کالى الت٤بّی ُوچْى تٌٖینُبی ثیيالوللفی ًیف٘ ثفٖ هْضفْع

تٌمیك ثٖٕٛی ُْاُْ .ْٟ

-۶گتؼز فگػملیاتیگضاخصگٌا گ
 -۱-۶زها ًگخارجیگهصُبگ گ
ٖٛهبیَ هّْٕ ًیبٗ ثٖای ایوبّ یب تْٛؼَ یگ عٖى کٜت ّکبٕ تْٛظ یگ فّٖ ًمیمفی یفب
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ثففَ ثیففبى ّیوففٖ تففال ّٕ ٝهِففت یففبفتي ّالیففل ػوففٍْ ّ الوففْی اٛففتمٖإ عٖىُففبی

ًمْلی ُبٕهی یب یگ ایٖاًی همین ُبٕس کَ پ ٚاٗ عی هٖاًل ّتٖ٠یفبت لفبًًْی ،ثفب

هْافمت ُیئفت ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی هٜفتمٖ ّٕ ٛفبٗهبى ٛفٖهبیَگٔإی ّ کوگُفبی
اٗ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هْ٤ة .)۹۹5۹
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 -۲-۶زها ًگخارجیگَورديگ گ
ثِ٠ففی اٗ ٛففٖهبیَ ه٤ففْة عففٖى ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی کففَ ّٕ هففْت لففبًًْی پفف ٚاٗ
تْ٤یت عٖى ّٕ ،لبلت ًمْ یب هبٟیيآالت ّ توِیف٘ات ّ یفب ّاًف ٞفٌفی یفب تٖکیجفی اٗ

ایي ً َٛبلت ثٖای اهٖای عٖى ٖٛهبیَگٔإی هٖثْعَ اٗعٖیك هجبّی لبًًْی ّ ٕٛفوی
ّإّ ک ْٕ٠گّّٖ (آیفیيًبهفَ اهٖایفی لفبًْى ت٠فْیك ًّوبیفت اٗ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی
هْ٤ة .)۹۹5۹

 -۳-۶ز گ زها ًگذوررگخارجیگتح قگ اف ً
عٖى ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هْ٤ة کَ ّٕ هْػْ لبًًْی هْفك ثَ ّّّٕ توبم ّ یب ثِ٠فی
اٗ ٖٛهبیَ هْ٤ة  ٍْٟثب( ْٟآییيًبهَ اهٖایی لبًْى تْ٠یك ًّوبیت اٗ ٛفٖهبیَگٔإی

ُبٕهی هْ٤ة .)۹۹5۹

-۱-۷گ زها ًگذوررگهس یمگخارجیگدرگو زونگ گ
هٖیبى ٖٛهبیَگٔإیُبی ُبٕهی ّٕ ایٖاى ّٕ ٛبلُبی اُیٖ ًٜجت ثفَ پتبًٜفیل ػظفین
هْهّْ ،ثٜیبٕ ضؼیف هبًٍْ اٛت .ایي اهٖ ثَ ّلیل ػْاهل هِتلفی اٛتُ :وَگیٖ ثّْى

ّّلت ّٕ الت٤بّٕ ،یٜگُبی ٛیبٛی ُبٕهی (تٌٖین آهٖیکب ،تٌٖینُبی الت٤فبّی) ّ
ُوچٌیي هْضْػبت ّاُلی تفْٕمٕ ،کفّْ ّ ّاثٜفتوی ثّْهفَ ثفَ ففًّٖ ٝففت ّ کٜفٖی
ثّْهَُبی هٜتوٖ ّ ثّْٕکٖاٛی ٌٛویي ّٕ ُوَ ثُِٞب.
ًٍٖ ٖٛهبیَگٔإی ّٕ ک ْٕ٠اٗ ًّ٘یفگ إتجفبعی ثفب اّضفبع ٛیبٛفی ّإّ ّ پفیٞثیٌفی
ّضؼیت کلی ایٖاى ّٕ ٛبلُبی آتی ،ثَ ّیرٍ ّٕ همبثل تْ٠یْ تٌُٞفبی ئفْپلیتیکی ّ
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تحلیلگدوديٌاگَگ اف ًگٌارگپژٌَص گ
گ
-۷گ

تٌٖینُبی الت٤بّیُ ٌُْٗ ،ن ثٜیبٕ ّْٟإ اٛت .پ ٚاٗ تْافك ُٜتَای اهضب ّٕ ٍْٟ
ّ ۹۰ئیَ  ۷۱۹5ثیي ایفٖاى ّ لفْٕتُفبی هِفن ثیيالوللفی ،هٖیفبىُفبی هٜفتمین ّإّ
پ ٚاٗ تْافك ُٜتَای هْْٛم ثَ ثًٖبهَ هبهغ الفْام ه٠فتٖک کفَ هْهفت ایوفبّ ثُٖفی
گ٠بی٠ففبت ٛیبٛففی ثففٖای ایففٖاى گّٖیففْ ،الجففبل ٛففٖهبیَگٔإاى ُففبٕهی ّ ٟففٖکتُففبی
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سیدعلی اصغز موسوی

ٖٛهبیَگٔإ ُبٕهی ثٖای ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی اف٘ای ٞیبفت ّ ٕفت ّ آهُْبی ٗیبّی
ّٕ ٕاٛتبی ٕاٍاًْاٗی عٖىُبی الت٤بّی ْٕ٣ت گٖفت.

اعالػبت ایي تٌمیك ثٖاٛب ٙتوبم ٟوبٕی عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی هْ٤ة ًفّ٘ ُیئفت

ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی ٛففبٗهبى ٛففٖهبیَگٔإی ّ کوگُففبی الت٤ففبّی ّ فٌففی ایففٖاى اٗ
اثتْای ٛبل  ۹۹۱۱تب پبیبى ٛبل ۹۹۱۶گّٖإّٓی گّٖیٍْ اٛت .ثَهْهت لبًْى ت٠فْیك
ًّوبیففت اٗ ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی ه٤ففْة  ،۹۹5۹ػٌففْاى ٛففٖهبیَگٔإ ُففبٕهی ثففَ
اِٟبً ١میمی یب ًمْلی ؿیٖایٖاًی ّ یب ایٖاًی ثب اٛتفبٍّ اٖٗٛهبیَ ثب هٌ٠ب ُفبٕهی

کَ هوْٗ ٖٛهبیَگٔإی أُ ًوٍّْ ثب ،ٌْٟاعالق هیگّّٖ .ایي هوْٗ ثَهْهت هفبٍّ ّ 5
 ۶لبًْى ه٘ثْٕ اٗ عٖیك ُیئت ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هٜتمٖ ّٕ ٛفبٗهبى ٛفٖهبیَگٔإی
ّ کوگُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى ٣بّٕ گّٖیٍْ ّ ثَ اهضبی ّٗیٖ الت٤بّ هیٕ.ْٛ

هغبثك ثب هبٍّ  ۷ایي لبًْى ،پٔیٖٛ ٝفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ثفب ٕػبیفت ٛفبیٖ لفْاًیي ّ
همٖٕات هبٕی ک ْٕ٠هیثبیٜت ثفَ هٌظفْٕ ػوفٖاى ّ آثفبّی ّ فؼبلیفت تْلیفْی اػفن اٗ

الففف  -هْهففت ٕٟففْ الت٤ففبّی ،إتمففب فففيإّٓی ،إتمففب کیفیففت تْلیففْات ،اففف٘ایٞ
فٖ٣تُبی ٟـلی ّ اف٘ای٣ ٞبّٕات .ّْٟ

ة  -هْهت تِْیفْ اهٌیفت هلفی ّ هٌفبفغ ػوفْهی ،تِٖیفت هٌفیظٗیٜفت ،اُفالل ّٕ
الت٤بّ ک ّ ْٕ٠تضییغ تْلیْات هجتٌی ثٖ ٖٛهبیَگٔإیُبی ّاُلیً.ّْ٠

س  -هتضوي اػغبی اهتیبٗ تْٛظ ّّلفت ثفَ ٛفٖهبیَگٔإاى ُفبٕهی ًجبٟفْ .هٌظفْٕ اٗ
اهتیبًٗ ،مْق ّیرٍای اٛت کفَ ٛفٖهبیَگٔإاى ُفبٕهی ٕا ّٕ هْلؼیفت اًٌ٤فبٕی لفٖإ
ُّْ.
ّ ِٛ -ن إٗ ٝکبال ّ ُْهبت تْلیْی ًب٣فل اٗ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی هْضفْع ایفي
لبًْى ًٜجت ثَ إٗ ٝکبال ّ ُْهبت ػٖضَ  ّٕ ٍْٟثبٗإ ّاُلی ّٕ ٗهبى  ّْٕ٣هوْٗ،

ّٕ ُٖ ثِ ٞالت٤بّی اٗ ثیٜت ّ پفٌج ّٕ٣فْ (٣ّٕ ۷5فْ) ّ ّٕ ُفٖ ٕٟفتَ ،اٗ ٛفی ّ
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ٌ٣ؼتی،هؼًْی ،ک٠بّٕٗی ّ ُْهبت ثٖاٛب ٙضْاثظ ٗیٖ ْٕ٣ت پٔیّٖ:

پففٌج ّٕ٣ففْ (٣ّٕ ۹5ففْ) ثی٠ففتٖ ًِْاُففْ ثففّْ .ثففب ثٖٕٛففی ثٌففُْبی  ۰گبًففَ ثففَ ػٌففْاى
هٌّّْیتُبی لبًًْی پٔیٖ ٝعٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُفبٕهیٟ ،فبُُ٢فبی هٌبٛفت
 ٍْٟتْٛظ ٖٛهبیَگٔإاى ک ْٕ٠افـبًٜتبى ّٕ ٛبلُبی هّْٕ هغبلؼَ ّٛت هیُّفْ کفَ
هیتْاى ثب اٛتفبٍّ اٗ آىُب اًغجبق الْاهبت ْٕ٣ت گٖفتَ ّ ٛیبٛتُبی هفبٕی ًفبکن
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ثٖای تو٘یَ ّ تٌیل ّضؼیت ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ُ٣ْ٤بً ّٕ هّْٕ پّٖ ٍُفبی هفٔة
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ثففٖ هلففت ّ هففٔة ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی اٗ ٛففْی ّٛففتوبٍُففبی هٜففئْل ثففب لففْاًیي ّ
همٖٕات ثبالّٛتی ّ اُْاف ّ هٌبفغ هلی ٕا ثٖٕٛی ًوٍّْ ّ کبٕایی ّ اثٖ ثِ٠ی آىُب ٕا

ٌٛویْ.

ٌذفگذوررگ زها ًگذوررگخارجیگ یگ الٌارگۺ۹گتاگ ۹۶گ
 -۲-۷گ
ّضؼیت ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ّٕ ٛفبلُبی  ۹۹۱۱تفب ٕ ۹۹۱۶ا هیتفْاى ثفَ ّّ ٍّّٕ
تمٜففین کففّٖ ٍّّٕ ،اّل هٖثففْط ثففَ ٛففبلُبی  ۹۹۱۱تففب  ۹۹۱۹اٛففت کففَ تٌٖینُففبی
ثیيالوللی ػلیَ کْٕ٠هبى ت٠فْیْ ٟفْ ّٕ .ایفي ٛفبلُب ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی
ه٤ففْة اٗ ًففّّْ  ۰۰5۱هیلیففْى ّالٕ ّٕ ٛففبل  ۹۹۱۱ثففَ  ۹۹۹۲هیلیففْى ّالٕ ّٕ ٛففبل

ٕٛ ۹۹۱۷ففیّّْ ٍّّٕ .م ٕا هیتففْاى اٗ ٛففبل  ۹۹۱۹کففَ ه٤ففبّف ثففّْ ثففب اّلففیي ٛففبل
اٛتمٖإ ّّلت یفبُّٗن ،ت٠فٖیي کفّٖ .ایفي ٍّّٕ ثفب هفٔاکٖات ثفیي ًوبیٌفْگبى هوِفْٕی
پبیبًی ٛبل  ۹۹۱۰اّاهفَ یبففت ّٕ .ایفي ٍّّٕ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ه٤فْة اٗ ۲۶۰

هیلیْى ّالٕ ّٕ ٛبل  ۹۹۱۹ثَ  ۹۱۹۶5هیلیْى ّالٕ ّٕ ٛبل ٕٛ ۹۹۱۶یْ.
هتؼبلفففت ت٤فففْیت ثٖهفففبم ّٕ ٛفففبل  ۹۹۱۶پّٖ ٍُفففبی «هلفففت پفففبًٍّ٘ هیلیفففبّٕ ّالٕ
ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی» ّ «اف٘ایٖٛ ٞهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ثفَ هٌظفْٕ گٜفتٖٝ

ثِففٍّٖٕی ّاًٞثٌیففبى ًٍُْٗففبیی کففَ لبثلیففت هففٔة ثففبال ّإّ»« ،هؼٖفففی خٖفیتُففب ّ
فٖ٣ففتُبی هتمبثففل الت٤ففبّی ّ ٛففٖهبیَگٔإی ایففٖاى ّ ُففبٕس ثففٖای هلففت ه٠ففبٕکت
فؼبالى ُبٕهی ّ ّاُلی»« ،أُ تِٜیالت هبلی ُفبٕهی تفب ٛفمف  ۷۱هیلیفبّٕ ّالٕ ّٕ

هِت تأهیي هبلی عٖىُبی تْلیْی ّ ػوٖاًی ثُِٞبی ّّلتی ّ ُ٣ْ٤فی ک٠فْٕ» اٗ
ْٛی ٛتبّ فٖهبًُْی الت٤بّ همبّهتی ثٖای اهٖا ثَ ّٛتوبٍُبی هٖثْعَ اثالؽ .ْٟ

 -۳-۷زها ًگذوررگخارجیگ یگ الٌارگۺ۹گتاگ ۹۶گ
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اٛالهی ایٖاى ّ کُْٕ٠بی ّٖٟ 5+۹ع  ّ ْٟتب ًِبیی ْٟى تْافك ُٜتَای ّٕ هبٍُفبی

عی ٛ ٟٞفبلَ هٌتِفی ثفَ پبیفبى ٛفبل  ،۱۶هوؼفبً ٕلفن  ۹5،۹55هیلیفْى ّالٕ ٛفٖهبیَ
اٗ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ایٖاى ثَ ثجت ٕٛیٍْ اٛت .ثْیِی اٛت ثب تْهَ ثَ ػفْم ّهفّْ
ال٘ام لبًًْی ،تؼْاّ عٖىُبی ُبٕس اٗ پْ ٟٞلبًْى هفٔکْٕ ثفی ٞاٗ ایفي ٕلفن ُْاُفْ
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ُبٕهی ّٕ لبلت  ۶۱۶عٖى ٖٛهبیَگٔإی اٗ کًّ ْٕ٠یب تٌت لبًْى ت٠فْیك ّ ًوبیفت

۵3
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ثّْ .اٛتبىُبی ُٖاٛبى ٕضْی ثب  ۹۷۹عٖى ،تِٖاى ثب  ۶۹عفٖى ّ إٓٓثبیوفبى ٟفٖلی
ثففب  ۰۷عففٖى ثی٠ففتٖیي تؼففْاّ هلففت ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی ّ اٛففتبىُبی کِکیلْیففَ ّ
ثْیٖاًوْ ثّْى ثجت ُیچ عًٖی ،چِبٕهٌبل ثِتیبٕی یگ عٖى ّ لٖٛتبى ّ کٖهبى ُٖ

کْام  ۷عٖى کوتٖیي تؼْاّ ٕا ّٕ ایي هْت ّٕ کبًٕبهَ ُّْ ثجت ًوٍّْاًْ.
140
تحقق یافته

تعداد طرح

120
100
80
60
40
20

آرربایجان شرقی
آرربایجان غربی
اردبیل
اصفُان
البرز
بًشُر
تُران
چُارمحال بختیاری
خراسان جىًبی
خراسان رضًی
خراسان شمالی
خًزستان
زوجان
سمىان
سراسری
سیستان ي بلًچستان
فارس
قسيیه
قم
کردستان
کرمان
کرماوشاٌ
گلستان
گیالن
لرستان
مازوذران
مرکسی
َرمسگان
َمذان
یسد
کُکیلًیٍ ي بًیراحمذ

ضکلگ-۲گتؼْاّ عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ّٕ اٛتبىُبی ک ْٕ٠عفی ٛفبلُبی  ۹۹۱۱تفب
۹۹۱۶

هٌجغٛ :بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى

ّٕ ٟکل  ۷هی٘اى عٖىُبی هْ٤ة ّٕ اٛتبىُبی ک ّ ْٕ٠تؼْاّ عٖىُبی تٌمك یبفتَ
ٕا ه٠بٍُْ هیکٌیْ .هٌظفْٕ اٗ عٖىُفبی تٌمفك یبفتفَ ٟفبهل پفّٖ ٍُفبیی اٛفت کفَ ّٕ
هِلت  ٟٞهبَُ لبًًْی پ ٚاٗ ثجت عٖى ،هجبّٕت ثَ ّّّٕ توبم یب ثِ٠فی اٗ ٛفٖهبیَ

هْ٤ة ّٕ لبلت ّهٍْ ًمْی کَ ثَ ْٕ٣ت إٗ لبثفل تجفْیل ،اٗ عٖیفك ًظفبم ثفبًکی یفب
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0

ّیوٖ عٖق اًتمبل ّهٍْ کَ هّْٕ تأییْ ثبًفگ هٖکف٘ی هوِفْٕی اٛفالهی ایٖاىثبٟفْ ،ثفَ
کّ ْٕ٠إّ ،ّْٟهبٟیي آالت ّ توِی٘ات ،اثف٘إ ّ لغؼفبت یفْکی ،لغؼفبت هٌف٤فلَ ّ
ُْهبت تِ٤٤یِٛ ّْٛ ،بم لبثل اًتمبل ٖٛهبیَگٔإ ُبٕهی ّ یب ٛبیٖ هْإّ هوبٗ ثب
تْ٤یت ُیئت ّّلت ثَ ٖٟى آًچَ ّٕ هبٍّ  ۷لبًْى آهٍْ اٛتً ،وبیْ.
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هففْاّ اّلیففَ ،افًّّ٘ففی ّ کوکیً،ففك اُتففٖاعّ ،اًفف ٞفٌففی ،اٛففبهی ّ ػالئففن توففبٕی ّ
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ثٖاٛففب ٙاعالػففبت ًب٣ففل اٗ توففبم ٟففوبٕی عففٖىُففبی ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی عففی
ٛبلُبی  ۱۱تب  ،۱۶اٗ هووْع عٖىُبی ثجت  ۷5۰ ،ٍْٟعٖى ّٕ ثبٍٗ ٗهبًی لفبًًْی
هجبّٕت ثَ ّّّٕ ٖٛهبیَ ًوٍّْاًْ ّٕ .آهبٕ ّّّٕ ّ یب هٔة ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی کفَ ّٕ
ایي همبلَ ثَ ػٌْاى هال ک تٌمك عفٖى ُفبٕهی ّٕ ًظفٖ گٖفتفَ ٟفٍْ اٛفت ،اٛفتبىُبی
تِٖاى ،ثًْٗ ّ ِٖٟوبى ّإای ثی٠تٖیي ٕلن ّّّٕ ٖٛهبیَ عی ٍّّٕ تٌمیك ثٍّْاًْ.

 -۴-۷زها ًگذوررگوفغاوس اویگٌاگدرگو زون گ
یکففی اٗ ًففٍُْٗففبی إتجففبط الت٤ففبّی ایففٖاى ثففب افـبًٜففتبى ،هٌبٛففجبت هٖثففْط ثففَ

ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی اٛت .اٗ هووْع  ۶۱۶عٖى ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ّٕ ایٖاى عفی
ٛبلُبی  ۱۱تب  ،۱۶هوؼبً  ۹۰۶عٖى هٖثْط ثَ ٖٛهبیَگٔإاى ک ْٕ٠افـبًٜتبى اٛفت
کَ ّٕ  ۹۰اٛتبى ک ْٕ٠ثَ ثجت ٕٛفیٍْ اٛفت .۹۹ایفي تؼفْاّ اٗ عفٖىُفب ٣ّٕ ۷۰فْ کفل
تْهَ ثَ ٖٛهبیَگٔإی لٖیت ثفَ  ۰۱ک٠فْٕ هِفبى ّٕ ایفٖاى ّٕ ٍّّٕ هفٔکْٕٕ ،لفن لبثفل
تففْهِی اٛففت ّ ایففي هْضففْع ً٠ففبى اٗ اُویففت ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی افـبىُففب ّٕ
هؼبّالت ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی کّ ْٕ٠إّ ،الجتفَ ًبگفتفَ ًوبًفْ کفل ٕلفن ٛفٖهبیَگٔإی
عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی افـبىُب عفی ٛفبلُبی هغبلؼفَ ۹۲۹،5 ،هیلیفْى ّالٕ
هؼبّل ًین ّٕٖٛ ْ٣هبیَ ُبٕهی هْ٤ة ثٍّْ اٛت ایي هْضْع ًبکی اٗ کْچگ ثّْى

ایي عٖىُب ثَ لٌبػ ًون ٖٛهبیَ هفیثبٟفّْ لفیکي ّٕ ػفیي ًفبل ّٕ هیفبى ک٠فُْٕبی
ُوٜبیَ ثَ لٌبػ ًون ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هْ٤ة ،اتجفبع ک٠فْٕ افـبًٜفتبى پف ٚاٗ

ک ْٕ٠تٖکیَ ًبی٘ ٕتجَ ّّم ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی هیثب.ٌْٟ

-۵-۷و انٌارگهیشبانگ ز ٌارگ زها ًگذوررگخارجیگوفغانٌا گ
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عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی هْ٤ة ّٕ ٍّّٕ هّْٕ ثٖٕٛی ٕا ٟفبهل هفیٟفّْ کفَ ثفب

ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین اتجفبع افـبًٜفتبًی ّٕ ۹۰اٛفتبى ک٠فْٕ ٟفبهل اٛفتبىُبی یفّ٘،
ُٖه٘گففبى ،هٖکفف٘ی ،هبًٗففْٕاى ،گففیالى ،لففن ،لففّ٘یي ،فففبٕٛ ،ٙیٜففتبى ّ ثلْچٜففتبى،
هیبى اٛتبىُبی ُٖاٛبى ٕضْی ،تِٖاى ّ ا٣فِبى ثفَ تٖتیفت ثفب  ۹۱ ّ ۹۶ ،5۱عفٖى
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ُٖاٛبى ٕضْیُٖ ،اٛبى هٌْثی ،الجٖٗ ،تِٖاى ّ ا٣فِبى تْٗیفغ گّٖیفٍْ اٛفت ّٕ .ایفي

۵۱
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ٖٛهبیَگٔإی ّٕ هلت عٖىُفبی ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبى پی٠فتبٗ
ثٍّْاًْ.

یکی اٗ هْضْػبت کلیْی ّٕ ثٖٕٛی الوفْی ٛفٖهبیَگٔإی افـبىُفب ّٕ ایفٖاى ،ثٖٕٛفی

ًضْٕ هِبهٖیي افـبى ّٕ اٛتبىُبی ک ْٕ٠اٛتًّ٘ .یکی ثَ هُٖٗبی ٖٟلیّٛ ،تٖٛفی
ثففَ ٟففـل ّ ّٕآهففْ  ،پی٠ففیٌَ ّ ٛففبُت فٌُٖوففی ّ هففُٔجی ٟففُِٖب ّ ُوچٌففیي ّهففّْ
ٗهیٌَُبی ًبٟیًَ٠یٌی ّ ّهّْ هِوبى ُِٖٟب اٗ هولَ ّالیل توٖکف٘ افـبىُفب ّٕ ثُٖفی
اٛففتبىُبی ک٠ففْٕ اٛففت ] .[۲ثٖاٛففب ٙآهففبٕ هٌت٠ففٍٖ هٖکفف٘ آهففبٕ ایففٖاىٛ ّٕ ،ففبل ۱5

اٛتبىُبی تِٖاىُٖ ،اٛبى ٕضْی ّ ا٣فِبى ثَ تٖتیت ثفب ً 5۹5،5۶۲ففٖ۷۹۱،۰۰۷ ،
ًفففٖ ّ ً ۹5۹،۹۷۰فففٖ ّٕ ٣ففْٕ هِبهٖپففٔیٖتٖیي اٛففتبىُب اٗ ک٠ففْٕ افـبًٜففتبى لففٖإ
گٖفتَاًْ یکی اٗ هْضْػبت هِن ّٕ ثٖٕٛیُبی اًوبم  ّٕ ٍْٟایي ًٍْٗ هیتْاًْ تؼیفیي
إتجبط ثیي توٖک٘ ّ تٖاکن هِبهٖیي ّٕ اٛتبىُبی ک ّ ْٕ٠هی٘اى ٛفٖهبیَگٔإی آًِفب ّٕ
آى اٛتبى ثب ْٟکَ ثَ ُویي هٌظْٕ ضٖیت ُوجٜتوی ًب٣فل ثفیي هتـیُٖفبی هوؼیفت
ًففٖماففف٘إ  Eviews v11هٌبٛففجَ گّٖیففٍْ کففَ اٗ ُوجٜففتوی هثجففت هیففبى هتـیُٖففبی

هِبهٖپٔیٖی اٛتبىُب ّ تؼْاّ عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی اًوبم ً ٍْٟکبیت ّإّ.
گ

کْٕ٠
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ضکلگ -۳تٌلیل ُوجٜتوی هتـیُٖبی هوؼیت هِبهٖیي ّ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی افـبىُب ّٕ اٛتبىُبی
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هِبهٖیي افـبى ّ تؼْاّ عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕ اٛفتبُبی ک٠فْٕ اٗ عٖیفك
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۵۱

ًتیوَ ثْٛت آهٍْ اٗ ثٖٕٛی ُوجٜتوی ثْٛت آهٍْ ثیي هتـیٖ هوؼیت هِبهٖیي افـبى
ّ ٕلن تووؼی ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ اٛتبىُبی ک ْٕ٠عی ٛبلُبی هغبلؼَ،
ًبکی اٗ إتجبط هثجت ثیي ایي ّّ هثلفَ ّإُّ .وچٌیي آٗهفْى هؼٌفی ّإی تؼوفین ایفي

ًتیوَ ثَ هبهؼَ ًکبیت اٗ ّٕ فٖضیَ ٣فٖ (ًجّْ ُوجٜتوی ّّ هتـیٖ ّٕ هبهؼَ آهبٕی)
ّ تأییْ ّهّْ ٕاثغَ هؼٌیّإی ُوجٜتوی ّّ هتـیٖ ّإّ.
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ضکلگ-۴گعٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُبّٕ ایٖاى عی ٛبلُبی  ۹۹۱۱تب ۹۹۱۶
هٌجغٛ :بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی فٌی ّ الت٤بّی ایٖاى

اٗ هِوتٖیي ّالیل ایي ُوجٜتوی هیتْاى ثَ الجفبل هِفبهٖیي افـفبى ثفٖای ثٍِٖگیفٖی اٗ
تِٜیالت ّٕاّیْ ّ اهبٍٗ البهت ّٕ ایٖاى اٟبٍٕ ًوّْ کَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی
ثَ ػٌْاى یکی اٗ اث٘إُبی الٗم ثٖای أُ هوْٗ ه٘ثْٕ ّ اٛتفبٍّ اٗ ه٘ایفبی آى ُوچفْى

ثٍِٖهٌْی اٗ کبالی ػوْهی اهٌیت ّٕ ایٖاى ُوْإٍ هّْٕ تْهَ هِفبهٖیي ثفٍّْ اٛفتّٕ .
ایي ُ ١ْ٤هبٍّ  ۷۱لبًْى تْ٠یك ّ ًوبیت اٗ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ک٠فْٕ ه٤فْة
 ّ ۹۹5۹هبٍّ  ۹5آییيًبهفَ اهٖایفی ایفي لفبًْىّٗ ،إت اهفْٕ ُبٕهفَّٗ ،إت ک٠فْٕ،
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ّٗإت تؼبّى کبٕ ّ ٕفبٍ اهتوبػی ّ ًیّٖی اًتظبهی ٕا هکلف ثَ ّٕ ّْٕ٣اّیفْ ،اهفبٍٗ
البهت ّْٕ٣ ،پّٖاًَ کبٕ ثٖای ٖٛهبیَگٔإاى ،هْیٖاى ،کبٌٕٟبٛبى ُفبٕهی ّ ثٜفتوبى
البهت یب اػغبی تبثؼیت ثَ اِٟبُ ١بٕهی ّٕ اٗای ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثَ
ػٌْاى یگ ٕاُکبٕ ثٖای هٔة ٖٛهبیَ ُبٕهی ّٕ ػٖ َ٣الت٤بّ ثیيالولل ٌٟبُتَ ٟفٍْ
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ّٕهَ یگ آًِب ّٕ إتجبط ثب ٖٛهبیَگٔإیُبی ه٠وْل لبًْى هیًوبیفْ .هْضفْع اهفبٍٗ

۵۵

سیدعلی اصغز موسوی

اٛففت ّ ثٜففیبٕی اٗ ک٠ففُْٕب ثففب تؼیففیي یففگ ٕلففن ه٠ففِ ٢ثففَ ػٌففْاى ًففْالل هیفف٘اى
ٖٛهبیَگٔإی ّٕ ٌ٣بیغ هٌتِت الْام ثَ هٔة هٌبثغ هبلی ُفبٕهی هفیًوبیٌفْ .اٗ ایفي
ّٕ ثففب ه٤ففْثَ ُففّٖاّ هففبٍ ُ ۹۹۱5یئففت ّٗیففٖاى ّٕ ٣ففْٕت تٌمففك ُ ۷5۱فف٘إ ّالٕ

ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی البهت پٌج ٛبلَ ثَ فّٖ ُبٕهی ّ ثٜتوبى ّٕهَ یگ ای٠فبى ّاٍّ
هی.ّْٟ

-۶-۷گهطخصاتگ ز ٌارگ زها ًگذوررگوفغانٌاگ گ
توٖک٘ عٖىُبی کٜفت ّ کفبٕ ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبى ّٕ ایفٖاى ّٕ ٛفَ ثِف٣ ٞفٌؼت ّ

هؼْى ثب فٖاّاًی  ۱۱عٖىُْ ،هبت  ۷5عٖى ّ ک٠فبّٕٗی  ۹۱عفٖى ثفٍّْ ّ هیفبًویي
ٖٛهبیَ هْ٤ة ُٖ عٖى ُ ۹۹۲5ف٘إ ّالٕ اٛفت .اٗ عٖىُفبی ٣فٌؼتی ٛفٖهبیَگٔإاى
افـبى هیتْاى ثَ عٖىُبی ًٜبهی ّ تْلیْ پْٟبکٕ ،یِتَگٖی ّ فل٘ات ،تْلیْ فّٖ ٝ
ًول ّ ًمل ّ تٖاً٘یفتُ ،تفل ّ هِوبًپفٔیٖ ّ ٣فٌبیغ ّٛفتی ثفٍّْ ّ ُوچٌفیي ّٕ ًفٍْٗ

ک٠بّٕٗی کبٕگبٍُبی تْلیْات گلِبًفَای ،ثٜفتَثٌفْی ّ ّاهپفّٖٕی ٛفجگ ّ ٛفٌویي اٗ
هولَ فؼبلیتُبی ٖٛهبیَگٔإاى افـبى ّٕ ایٖاى اٛت .اٗ هَُ٤ِ٠بی ثفبٕٗ عٖىُفبی
کٜت ّکبٕ افـبىُب ّٕ اٛتبىُبی ک ،ْٕ٠کْچگ ثّْى آًِفب ثفَ لٌفبػ ًوفن ٛفٖهبیَ ّ
تؼْاّ اٟتـبل آًِب اٛتً .جّْ ّاً ٞفٌی ّ تکٌْلْ ی هّْٕ ًیبٗ ک ْٕ٠کَ ُوبىعفْٕ کفَ

پی٠تٖ اٟبٍٕ  .ْٟثَ ػٌْاى یکی اٗ اُْاف هفٔة ٛفٖهبیَگٔإی ُفبٕهی ّإٍّ اٗ ّیوفٖ
هَُ٤ِ٠بی عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕ ایٖاى اٛت.

 -۷-۷زها ًگَورديگَگتح قگ ز گ زها ًگذورر گ
اٗ هووْع  ۹۰۶عٖى ٖٛهبیَگٔإی هْ٤ة اتجبع افـبًٜفتبى ّٕ ُیئفت ٛفٖهبیَگٔإی
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هْاّ ٟیویبیی اٟبٍٕ ًوُّْْ ًٍْٗ ّٕ .هبت ػوٍْ فؼبلیتُفب هتوٖکف٘ ثفٖ إائفَ ُفْهبت

ُبٕهی ک ْٕ٠عی ٛبلُبی  ۹۹۱۱تب  ،۹۹۱۶تؼْاّ  5۶هّْٕ (هؼفبّل ٣ّٕ ۹۰فْ) ّٕ
عی ایي هْت هجبّٕت ثَ ّّّٕ ٛفٖهبیَ ّاٟفتَاًفْ ّ ّٕ هووفْع  55هیلیفْى ّ ُ ۰ف٘إ
ک ٍْٟ ْٕ٠اٛت کَ ثب تْهَ ثَ آًچَ کَ ّٕ ثِ ٞلجفل تْضفیي ّاٍّ ٟفٍْ ّٕ ایفي ًْٟفتَ

هال ک تٌمك ّ فؼلیت عٖى ٖٛهبیَگٔإی اٛت.
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ّالٕ اٗ هٌل ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕ عْل ٛ ۶بلَ هٌتِی ثفَ پبیفبى ٛفبل ّ ۹۹۱۶إّ
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ضکلگ-۵گهی٘اى ٖٛهبیَ هْ٤ة ّ ّإٍّ عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕ ایٖاى عی ٛبلُبی ۹۹۱۱
تب ۹۹۱۶

اٗ هیبى اٛتبىُبی همٖٛ ْ٤هبیَگٔإاى افـفبى اٛفتبىُبی ُٖاٛفبى ٕضفْی ،تِفٖاى ّ
هٖک٘ی ٕتجَ اّل تب ْٛم ثی٠تٖیي ٕلن ٖٛهبیَ ّإٍّ ّ اٛتبىُبی تِٖاى ثفب ٣ّٕ ۲5فْ ،
لن ثفب ٣ّٕ ۶۲فْ ّ ُٖه٘گفبى ثفب ٣ّٕ ۰۰فْ ثی٠فتٖیي ٕلفن تٌمفك عفٖى ٛفٖهبیَگٔإی

ُبٕهی افـبًٜتبًیُب ٕا ثَ ُفّْ اُت٤فبّ ١اٍّاًفْ ،کفَ ایفي ًٜفجت اٗ تمٜفین هیف٘اى
هووْع ٖٛهبیَ ّإٍّ ّٕ لبلت ًمْ ،هبٟیيآالت ّ توِی٘ات ّ یب ّاً ٞفٌی عٖىُفب اٗ
ک ْٕ٠هم ْ٤ثٖ ٕلن ٖٛهبیَ هْ٤ة عٖىُب ثْٛت آهٍْ اٛت ّٕ .ایي لٜوت ثفب ُفْف
ثٖٕٛی تأثیٖ فضبی کٜت ّکبٕ اٛتبىُب ثٖ ٟکلگیٖی ّ تٌمك عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی

افـبىُفب ،هیفبًویي ًوفٍٖ ٟفبُ ٢کٜفت ّکفبٕ اٛفتبىُب ثفٖای ٍّّٕ ثٖٕٛفی اٛففتِٖاس
گّٖیٍْ ّ ُوجٜتوی آى ثب ّٕ ْ٣تٌمك عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕس هْ٤ة افـبىُفب
هّْٕ آٗهْى لٖإ گٖفتَ اٛت.
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هىبغٛ:بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی فٌی ّ الت٤بّی ایٖاى

ٟبُ ٢کٜت ّکبٕ اٛتبىُب ثَْٕ٣ت ف٤لی تْٛظ اتبق ثبٕٗگفبًی هٌت٠فٖ هفیگفّّٖ ّ

ه٠ففتول ثففٖ ٗ ۹۱یٖٟففبُ ٢پففبی ٞفضففبی کٜففت ّ کففبٕ اٛففتً .وففٍُٖففبی پففبییيتففٖ
اٛتبى ّإّ ْ٣ّٕ .تٌمك عٖى ٖٛهبیَگٔإی ًی٘ هیف٘اى ّّّٕ ٛفٖهبیَ ُفبٕهی اٗ هٌفل
عٖىُبی هْ٤ة ٕا ً٠بى هیُّْ.
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ً٠بىٌٍُّْ فضبی کٜت ّ کبٕ ثِتٖ ّ ًوٍُٖبی ثبال ً٠بى اٗ ُّبهت فضبی کٜت ّکبٕ

سیدعلی اصغز موسوی

۵2

ثٖاٛبُّٖ ٙهی ًفٖمافف٘إ  Eviwes v11ضفٖیت ُوجٜفتوی ثفیي هیفبًویي ٟفبُ٢
فضبی کٜت ّ کفبٕ اٛفتبىُب ّ ُوچٌفیي ًٜفجت تٌمفك عٖىُفبی ٛفٖهبیَگٔإی ٕلفن

ٕ -۱٫۱۲اً٠بى هیُّْ کَ ً٠فبىٌُّفٍْ ٕاثغفَ هؼکفْ ّ ٙضفؼیفی ثفیي ایفي ّّ هتـیفٖ
اٛت .ثْیِی اٛت إتجبط هٌفی ایي ّّ هتـیٖ ً٠فبىٌُّفٍْ تفأثیٖ هثجفت فضفبی کٜفت
ّکبٕ ثِیٌَ اٛتبىُب ثٖ تٌمك عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ّٕ آًِب ّإّ.
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هىبغٛ:بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی فٌی ّ الت٤بّی ایٖاى

ثٖاٛبٟ ٙکل  ۶ثٖٕٛی ٛبلیبًَ ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبى ّٕ ایفٖاى
ً٠بى هیُّْ عی ٛبلُبی  ۱۱تب  ۱۶عٖىُبی ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبى ّٕ ایفٖاى ّٕ ثفَ
اف٘ای ٞثٍّْ ّ لیکي ثَ لٌبػ تؼْاّ عٖىُبی هٌمك  ٍْٟثَه٘ ٛفبل ًٜ ،۱۶فجتبً ًّٕفْ
ثب ثجبتی ّاٟتَ اٛت ّ هیبًویي ه٠بٕکت ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبًی ّٕ عٖىُفبی ایوفبّی

ثَ عْٕ هتْٛظ ثی ٞاٗ  ْ٣ّٕ ۲۱اٛت .ثَ لٌبػ تمٜینثٌفْی عٖىُفبی تٌمفك یبفتفَ
ثٖاٛفبً ٙففْع ثِفف ٞالت٤ففبّی ٛففٖهبیَگٔإی افـففبىُففب ّٕ ایففٖاى ،ثی٠ففتٖیي عففٖى ثففب
فٖاّاًی  5۹هّْٕ ثَ ًٍْٗ ٌ٣ؼت اُت٤بّ ١إّ کَ هوؼبً ثبلؾ ثٖ ُ٘ ۹۹۷۷۲إ ّالٕ ٕا
ثففَ ُففّْ اُت٤ففبّ ١اٍّ اٛففت ۹5 .عففٖى ّٕ ًففٍْٗ ُففْهبت ثففب هووففْع ٛففٖهبیَ ّإٍّ
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ضکلگ -۶عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕایٖاى عی ٛبلُبی  ۹۹۱۱تب ۹۹۱۶

ُ٘ ۹۲5۷۱إ ّالٕ ّ  ۹۷عٖى ثب ٖٛهبیَ ّإٍّ ُ٘ ۶۰5۲إ ّالٕ ًی٘ ّٕ ثِ ٞک٠بّٕٗی
ًب٣ل ٖٛهبیَگٔإی افـبًٜتبًیُب ّٕ ایٖاى اٛت.
 ۷۱۱5تب  ۷۱۹5هووْػب ٕلن  ۷5هیلیْى ّالٕ ّٕ لبلت ٖٛهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی
اٗ هجْ افـبًٜتبى ُبٕس گّٖیٍْ اٛت (هّْل ّ ،)۹لیکي ایي ٕلن ثٜفیبٕ کوتفٖ اٗ ٕلفن
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ثٖاٛب ٙآهبٕ هٌت ّٕ ٍٖ٠تبًٕوبی کٌفٖاً ٚتوبٕت ّ تْٛؼَ ٛبٗهبى هلل عی ٛبلُبی
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ٖٛهبیَگٔإی افـبًٜتبًیُفب ّٕ ایفٖاى اٛفت ّٕ .تٌیفل ایفي اُفتالف ففبً ٞایفيگًْفَ
هیتْاى ثیبى کّٖ کَ آهبٕ إائَ  ٍْٟاٗ ْٛی آًکتبّ ٖ٣فبً ًبخٖ ثٖ آهبٕ ّ اعالػبت ّّّٕ
ّ ُّٖس ٖٛهبیَ اٗ هجبّی ٕٛفوی ًظیفٖ ًظفبم ثفبًکی اٛفت ،لفٔا ًویتْاًفْ ّٕثٖگیًٖفٍْ

توبهی هٖیبىُبیی ثب ْٟکَ ثؼضفبً ّٕ لبلفت اًتمفبل ًمفْی ٛفٖهبیَ ثفَ ک٠فُْٕبی ّیوفٖ
ثب٣ْ٤ُ ،ْٟبً ایٌکَ ثَ گْاُی هٜئْلیي اهٖ ،ثِ ٞلبثل تْهِی اٗ إٗ ّإٍّ ثفَ ایفٖاى
ثٖای پْ ٟٞعٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی ثْلیل هٌفّّْیتُفبی هجفبّالت ثفبًکی ّّ ک٠فْٕ

ػوْتبً ّٕ لبلت چوْاًی ثَ ّاُل ک ْٕ٠هٌتمل هیگّّٖ.

جذَلگ -۳هٖیبى ّّّٕ ّ ُّٖس ٖٛهبیَ ثَ افـبًٜتبى-هٌجفغٛ :فبیت  -UNCTADإلفبم ثفَ
هیلیْى ّالٕ
۱۵ۺ ۲گ

۱۸ۺ ۲گ

ػىُون
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ افـبًٜتبى

۷۲۹

5۰٫۷۱

۹۶۹٫۹۱

۹۹۱٫۷۱

ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین افـبىُب ّٕ ٛبیٖ کُْٕ٠ب

۹٫5۱

-۱٫۲۹

۱٫5۹

۶٫۰۱

...

۷٫۷5

۹٫۶۶

۹٫5۱

هٌجغ ٛ :بیت UNCTAD

 -۸-۷زها ًگذوررگخارجیگوفغانٌاگَگهسئلًگتحز مگٌارگبیهویمللیگو زون گ
عی ثٖٕٛیُبی ْٕ٣ت گٖفتَ تٌٖینُفب اثفٖ لبثفل هٌففی ّ هؼٌفبّإی ثفٖ ٛفٖهبیَگٔإی
هٜتمین ُبٕهی ّٕ ایٖاى ّاٟتَ اٛت .تٌٖینُبی آهٖیکب ،اتٌبّیَ إّپب ّ ٛبٗهبى هلفل
ٛبالًَ  ۲۹۶هیلیْى ّالٕ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی ثبلمٍْ ٕا ّٕ ایٖاى کبُّ ٞاٍّ اٛت ].[۱
إٗیبثی ثبٗإ إٗ ّٕ ایٖاى ثٖ ایي هِن ّاللفت ّإّ کفَ ًْٛفبىُفبی ًفٍٖ إٗ تٌفت تفأثیٖ

ّٕیْاُّبی ٛیبٛی اٗ هولَ تٌٖینُبی ثیيالوللی ثٍّْ اٛت ] .[۹5لٔا ثٖای ثٖٕٛی اثفٖ
تٌٖینُب ثٖ ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب ّٕ ایٖاى ثَ ثٖٕٛی تـییٖات ًٍٖ ّالٕ آهٖیکب ّٕ ٍّّٕ
 ۹۹۱۱تب  ّ ۹۹۱۶هی٘اى تْ٤یت ّ ّّّٕ ٖٛهبیَ افـبىُب ّٕ ایي ٍّّٕ پّٖاُتَاین.
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إٛبل ّهَ ثْٕ٤ت ٤ِٟی

۵ۺۺ ۲گ ۺ۱ۺ ۲گ

سیدعلی اصغز موسوی

۵2

سرمایه وارده

نرخ ارز

40000
30000
20000
10000
0

1
2
3
4
5
6
7
ضکلگ -۷تأثیٖ پٔیٖی ٖٛهبیَ ّإٍّ اتجبع افـبى ّ ًٍٖ إٗ عی ٛبلُبی  ۱۱تب ۱۶
هىبغٛ :بٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّ کوگُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى

ٟکل٠ً ۲بى هیُّْ ػلیٕؿن ًُّْٕبی ًبهتمبٕى ّٕ ثُٖی اٗ ٍُّّٕب کَ اٗ تأثیٖ کبُٞ
ًٍٖ إٗ ثٖ اف٘ایٖٛ ّّّٕ ٞهبیَ ًکبیت ّإّ ،اٛتوٖإ ایي ًّْٕ ثٖای کل ٍّّٕ ه٠فِّْ
ٕ ۱۹لن ٖٛهبیَ ّإٍّ ًّْٕ ّٕ ثَ ْٕٟی ّاٟتَ اٛت ّ ُوفیيعفْٕ ّٕ ٛفبلُبی پبیفبًی
ٍّّٕ ػلففیٕؿففن ت٤ففْیت ثٖهففبم ّ ٕفففغ ثُٖففی تٌففٖینُففبی ثیيالوللففی ّ ایوففبّ ثُٖففی

گ٠ففبیُٞففب ّٕ ػٖ٣ففَ ثیيالوللففی ثففٖای ایففٖاىٛ ّّّٕ ،ففٖهبیَ اٗ افـبٛففتبى ّچففبٕ افففت
هٌْٜٛی  ٍْٟاٛت .ثٖ ایي اٛب ٙهیتْاى ایيگًَْ ًتیوَ گٖفت ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی
اتجففبع افـبًٜففتبى اٗ ًففٍٖ إٗ ّ تٌففٖینُففبی ثیيالوللففی تففأثیٖ ٗیففبّی ًپٔیٖفتففَ اٛففت ّ
تـییٖات ًٍٖ إٗ اٗ تٖ٠یي الوْیی هٌبٛت ثٖای ّّّٕ ٛفٖهبیَ اٗ ایفي ک٠فْٕ ثفَ ایفٖاى
ًبتْاى اٛت.

-۸گو یجًگگیزر
ثٖٕٛی ّٕاثظ ایٖاى ّ افـبًٜتبى همْلَای چٌْ ّهِی اٛت کَ هٌجَ الت٤بّی ّ توبٕی
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ًیٜت .هِوتٖ ایٌکَ ّٕ ٍّّٕ اف٘ایٟ ٞفْت تٌفٖ ینُفبی ثیيالوللفی ّٕ ٛفبلُبی ّ ۱۱

ایي إتجبط ثَ ػٌْاى یکی اٗ اضالع هِفن ،هتفأثٖ اٗ ٛفبیٖ هٌجفَُفبُ ،وفْإٍ هفّْٕ تْهفَ

عٖفیي ثٍّْ اٛتً.ضْٕ هِبهٖیي افـبى ثٖای ٍُّّٕبی هتوبّی ًٗویٍٖای اٗ إتجبعبت

ُب ١فٌُٖوی ّ اهتوبػی ّ الجتَ الت٤بّی ٕا ثیي عٖفیي ایوبّ ًوفٍّْ اٛفت ّٕ .ایفي
فٖ٣ت ُْثی ثٖای اٟتٖاک هٌبفغ اٗ هٌل ایوبّ کٜت ّ کبُٕبی هْیْ اٛفت ّٕ .ایفي
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هیبى اٛتفبٍّ اٗ خٖفیت ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثٖای تْٛفؼَ الت٤فبّی عفٖفیي،
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همبلَ ٛؼی ثٖ آى  ْٟتب ثب تٌلیفل هتـیُٖفبی هفثثٖ ثفٖ همْلفَ ٛفٖهبیَگٔإی ُفبهی ثفَ
ثٖٕٛففی ّ تٌلیففل ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین اتجففبع افـففبى ّٕ ایففٖاى ثپففّٖاٗین کففَ ّٕ اّاهففَ

ًتیوَگیٖی اٗ هجبً

ّٕ لبلت ثٌُْبی ٗیٖ إائَ هیگّّٖ :گ

 -۹ثٖاٛب ٙثٖٕٛیُبیی کَ ْٕ٣ت گٖفت ،فضبی کٜت ّ کفبٕ اٛفتبىُب ّٕ پفٔیٖٝ
عٖىُبی ٖٛهبیَگٔإی افـبىُب تأثیٖ لبثل تفْهِی ًْاٟفتَ ّ اٛفتمٖإ عٖىُفبی
ٖٛهبیَگٔإی ه٘ثْٕ ثفّْى تْهفَ ؿبلفت ثفٖ فضفبی کٜفت ّ کفبٕ اٛفتبىُب توِیفْ

گّٖیٍْ اٛت.

 -۷تٌفٖینُففبی ثففیيالولففی ّ ُوچٌففیي ٟففْت ّ ضففؼف آى ّٕ ٍّّٕ ثٖٕٛففی اثففٖ لبثففل
هالًظففَ ّ هٌظوففی ثففٖ ٛففٖهبیَگٔإی اتجففبع افـبًٜففتبى ّٕ ایففٖاى ًْاٟففتَ اٛففت.
ُ ٣ْ٤فبً ایٌکففَ ثففب تْهففَ ثففَ تجؼیففت ثبًففگ هٖکفف٘ی افـبًٜففتبى اٗ ٛیبٛففتُففبی
تٌٖیوی آهٖیکب ّ تؼغیلی إٓیي ثبًفگ ّٕ ٛفبل  ۱5ثفَ ػٌفْاى تٌِفب ثبًفگ ایٖاًفی

افـبًٜتبى ،ػوٍْ ّّّٕ ٖٛهبیَ اٗ افـبًٜتبى ثَ ایٖاى ّٕ لبلت اًتمبل چوْاًی إٗ
 -۹فٖاّاًی ّ پٖاکٌْگی ًضْٕ ٖٛهبیَگٔإاى افـبى ّٕ اٛفتبىُبی ک٠فْٕ ُوجٜفتوی
هٜتمین ّ هؼٌبّإی ثب هوؼیت هِبهٖاى افـبى ّٕ ایي اٛفتبىُب ّإّٛ .فَ اٛفتبى

ثٖتٖ ّٕ ایي ٗهیٌَ اٛتبىُبی ا٣فِبى ،تِٖاى ّ ُٖاٛبى ٕضْی هفیثبٟفْ کفَ ایفي
هْضْع ثی ٞاٗ ُٖ چی٘ ثٖ اّلْیفت ّ اُویفت ٛفکًْت ٛفٖهبیَگٔإاى افـفبى ّٕ

هٌٍّّْ ٖٗٛهیٌی ایٖاى ّ اٛتبىُبی هٌل ٖٛهبیَگٔإی ای٠فبى ّإّ کفَ ًیبٗهٌفْ
تأهل ثی٠تٖ ت٤وینٛبٗاى ّ ت٤وینگیٖاى ًٍْٗ تْ٠یك ّ ًوبیفت اٗ ٛفٖهبیَگٔإی
ُبٕهی کّ ْٕ٠إّ .ایي همْلَ کَ ّٕ پبٕاّاین التمبعی ّاًیٌگ ّٕ لبلت ه٘یتُبی
هکففبًی (هففْلؼیتی) ک٠ففْٕ ٛففٖهبیَپففٔیٖ ثففَ ػٌففْاى یکففی اٗ ٟففّٖط الٗم ثففٖای
ٖٛهبیَگٔإی ٓکٖ گّٖیٍّْ ،لیل ؿبلت ثٖای ٖٛهبیَگٔإی ٖٛهبیَگٔإاى افـبى ّٕ
ایٖاى ٕا اٛفتفبٍّ اٗ ه٘یتُفبی ک٠فْٕ هی٘ثفبى ُوچفْى اهٌیفت پبیفْإ ٛیبٛفی ّ
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ّ ّیوٖ ّٕیَُبی ؿیٖ ٕٛوی ْٕ٣ت پٔیٖفتَ اٛت.

اهتوبػی ّ ثِفٍٖهٌفْی اٗ ه٘ایفبی اٟفتٖاکبت فٌُٖوفی ،هفُٔجی ّ ٗثفبًی ّ ّیوفٖ
تِٜیالت کٌْٜلی اٛت٣ْ٤ُ ،بً ایٌکَ ثٜیبٕی اٗ آًِفب ٛفبلُبی ٗیفبّی ٛفبثمَ
ًوٍّْ ّ یب ّٕ ًبل تٌ٤یل هیثب.ٌْٟ
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البهت ّٕ ایٖاى ٕا ّاٟتَ ّ فًْٖٗاً٠فبى ّٕ ایفٖاى هتْلفْ ٟفٍْ ّٕ ،ایفٖاى تٌ٤فیل

سیدعلی اصغز موسوی
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ً -۰ضْٕ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی افـبى ّٕ ایٖاى ّٕ ثِفُٞفب ّ ٕٛفتَُفبی هٌفّّْی
تٌمك یبفتَ ّ ایي عٖىُب ثفَ اتففبق ٟفبهل عٖىُفبی کْچفگ ّ هتْٛفظ اٛفت،

ثَعْٕیکَ هیبًویي ٕلن هْ٤ة عٖىُبی افـبى ّٕ ایفٖاى ُ ۹۹۲5ف٘إ ّالٕ ثفٍّْ
اٛتٖٛ .هبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی اٗعٖیك اًتمبل فٌبّٕیُفبی هْیفْ ّ اًتمفبل
هِبٕتُبی هْیٖیتی ّ ّإًٖٛ ّ ّٕٗ ٞیُ٘بی ًبٟی اٗ آىُفب ثفَ افف٘ای ٞلفْٕت
ٕلبثت ،إتمبی ّاًً ٞیّٖی کبٕ ،افف٘ای ٞثِفٍّٖٕی ًیفّٖی کفبٕ ،افف٘ای ٞتْلیفْ،

ثِجّْ تٖاٗ پّٖاُتُب ... ّ ،هفیاًوبهفْ ] ّ [۹۱ایفي هْضفْػی اٛفت ک ّٕ ثٌفْ
اّل هبٍّ  ۷لبًْى تْ٠یك ّ ًوبیت اٗ ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی اٗ آى ثَ ػٌْاى یکفی
اٗ اُْاف هٔة ٖٛهبیَگٔإی ُبٕهی یبّ  ٍْٟاٛت .ایي ّٕ ًبلی اٛت کَ ّّّٕ
ٖٛهبیَگٔإاى افـبى ثَ ایٖاى تأثیٖی ثٖ تٌمك ایي هِن ًْاٟتَ اٛت.

َگتُصیًٌارگ یا ی گ
گ
-۹گپیطىٍادوتگ
هیتْاًْ اتِبٓ ّٕیکُّٖبی هجتٌی ثفٖ ُفْف ٕا ثفٖای ت٤فوینگیفٖاى ًفٍْٗ ٛفٖهبیَگٔإی

ُففبٕهی ّ ٛففبٗهبىُففبی هتففْلی ایففي ثِفف ٞفففٖاُن ًوبیففْ .ثففٖ ایففي اٛففب ّ ٙثٖهجٌففبی
ثٖٕٛیُبی ْٕ٣ت گٖفتَ کَ ّٕ ثِفُٞفبی لجلفی ثفَ ت٠فٖیي آى پّٖاُتفَ ٟفٍْ اٛفت،
پی٠ففٌِبّاتی ّٕ ٕاٛففتبی ًیففل ثففَ اُففْاف ه٠ففّٖى ّٕ لففبًْى ت٠ففْیك ّ ًوبیففت اٗ

ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی کففَ ه٤ففًٖب ٕٟففْ الت٤ففبّی ،إتمففب فففيإّٓی ،إتمففب کیفیففت
تْلیْات ،اف٘ای ٞفٖ٣تُبی ٟـلی ّ اف٘ای٣ ٞبّٕات ٕا ُْفگٔإی ًوٍّْ اٛفت ّٕ
لبلتثٌُْبی ٗیٖ إائَ هیگّّٖ.

 -۹الٗم اٛت ًوبٍ ت٤وینگیٖاى کالى الت٤فبّی ک٠فْٕ ثفَ ٛفٖهبیَگٔإی افـبىُفب ّٕ
ایٖاى اٗ ًوبٍ اهٌیتی ٖ٣ف ثَ ًوبٍ الت٤فبّی هجتٌفی ثفٖ تْٛفؼَ ّٕاثفظ ٛیبٛفی-
اهٌیتی ثب ًّّٕوبیَُبیی اٗ الت٤بّ ّفبع ثْل گّّٖ.
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هٌْ٤ل توبهی ثٌف ُفب ّ ثٖٕٛفیُفبی ایفي پفرُّٛ ،ٞفبُتي پی٠فٌِبّاتی اٛفت کفَ

ٟ -۷بیٜتَ اٛت ٛبٗهبى ٖٛهبیَگٔإی ّکوگُبی الت٤بّی ّ فٌی ایٖاى ّٕ تفّْیي
ًم٠ففَ ٕاٍ ٛففٖهبیَگٔإی ُففبٕهی ک٠ففْٕ ،هبیوففبٍ ک٠ففُْٕبی هٌغمففَ ُ٣ْ٤ففبً
ثلٌْهْت تٖٛین ًوبیْ.
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افـبًٜففتبى ٕا ّٕ تففأهیي ًیبُٗففبی ٛففٖهبیَگٔإی ک٠ففْٕ ٕا ّٕ افففك هیففبىهففْت ّ
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 -۹هْیٖاى اٛتبىُبی ّإای فٖاّاًی ًضْٕ هِبهٖیي افـبى ،ضفوي اػوفبل هفْیٖیت
التضبیی ،هْ٠قُبی لبًًْی ثٖای هٔة ٖٛهبیَگٔإاى افـبى اػوبل ًوبیٌْ.

ًٍُْٗ -۰بی ّّّٕ ٖٛهبیَگٔإاى افـبى ثب تْهَ ثَ ػاللفَهٌفْیُفبی آًِفب ّ ُوچٌفیي
هٌّّْیتُبی هْهّْ ثٖ هجٌبی ػْم آٛیتپٔیٖی کٜت ّ کبُٕبی ّاُلفی اً٤فب
ّ هِتگیٖی هٔة ٖٛهبیَگٔإی ُفبٕهی اٗ اففٖاّ افـفبى ثفٖ ایفي اٛفبٟ ٙفکل
گیّٖ.

 -5اُتوبم هْی ثٖای اهٖای لبًْى اػغبی البهت ٛ 5بلَ ثٖای ٖٛهبیَگٔإاى افـبى
ه٠ففّٖط ثففَ ٛففٖهبیَگٔإی ُ۷5۱فف٘إ ّالٕ کففَ ّٕ ٛففبل  ۱5اٗ ٛففْی هؼففبّى اّل
ٕئی ٚهوِْٕ اثالؽ گّٖیْ اػوبل گّٖیٍْ ّ اٗ ثُُّْٖٕبی ٛلیمَای هْیٖاى اٛتبًی
ّٕ ایي ُ ١ْ٤ثَعْٕ هْی همبثلَ گّّٖ.
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.۹۹

ّٕ ٛبیٖ اٛتبىُب ( ۹۲اٛتبى) ُیچ عٖى ٖٛهبیَگٔإی افـبًٜتبى ثَ ثجت ًٖٛیٍْ اٛت.
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هزجغٌا
هٜتمین ُبٕهی ّٕ ٕٟفْ الت٤ففبّی ( ۹۹5۲تفب  ّ )۹۹5۲ثٖٕٛففی ٕاثغفَ هتمبثففل آًِففب.
ً٠فٖیَ تٌمیمفبت تْٛفؼَ الت٤فبّیٟ ،فوبٍٕ .۹۲۷-۹۰۲ ٢٣ ،۱
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[ ]۹اٛففتبّیًٜ ،ففیير ٕفؼففت ،ثتفففْلر ٕئیٜفففی ،ػجبٛفففؼلی (ً. )۹۹۱۷مففٛ ٞففٖهبیَ گففٔإی
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[ ]۷هِبًوّٖ ،فبعوَر ٟیٖهّّٖٕ ،ىاللَ ( .)۹۹۱۷ثٖٕٛی اثٖ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُفبٕس ثفٖ
تْلیْ ًبُبلّ ٢اُلی ّٕ ایٖاى ،اّلیي ُوبی ٞالکتًّٖیکی هلی چ٠فناًفْاٗ الت٤فبّ ایفٖاى
ثب ّٕیکّٖ ًوبیت اٗ تْلیْ هلی.
[ُ ]۹غبثیٛ ،بًبٗر کویوبًی ،اکجفٖر هٌوفْی ،تیوفْٕر هؼوفبًٕراّ ،ػجفب .)۹۹۱۶( ٙػْاهفل
هثثٖ ثٖ هٔة ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ هٌغمفَ هٌفب .هفْلٛفبٗی الت٤فبّیٍّّٕ ،
ٟ ،۹۹وبٍٕ پیبپی .۲5-۶۹٢٣ ،۹۲
[ّّّ ]۰اًوففی ،هٌوففْ ( .)۹۹۱5ػْاهففل هففثثٖ ثففٖ هففٔة ٛففٖهبیَگٔإی ّاُلففی ّ ُففبٕهی ّٕ
ایٖاى .پرُُّٞبی ٕ ّ ْٟتْٛؼَ الت٤بّیٟ ،۶ ٍّّٕ ،وبٍٕ .۹۰۲-۹۹۹ ٢٣ ،۷۹
[ّٓ ]5المففْٕ ،هبلففگ ( .)۹۹5۶هجففبًی ًظففٖی ٛففٖهبیَ گففٔإی هٜففتمین ُففبٕهی .ف٤ففلٌبهَ
ٛیبٛت ،هولَ ّاً٠فکٍْ ًمفْق ّ ػلفْم ٛیبٛفی ّاً٠فوبٍ آٗاّ ّاًفْ ًٗوفبى،۹۱ ٍّّٕ ،
ٟوبٍٕ .۹۱۲ - 5۱ ٢٣ ،۷
[ًٕ ]۶وبًی ،تیوْٕر هؼتوْیٛ ،یوب ( .)۹۹۱۲تأثیٖ ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ثٖ ت٠فکیل
ٖٛهبیَ ،ثٍِّٖٕی ًیفّٖی کفبٕ ّ ٕٟفْ الت٤فبّی ّٕ ک٠فُْٕبی ّٕ ًفبل تْٛفؼَ .ف٤فلٌبهَ
.۹۹۲-۹۹۷
[ٕٗ ]۲لففبًیٛ ،ففیُْبّی ( .)۹۹۱5تٌلیلففی ثففٖ تْٗیففغ فضففبیی هِففبهٖیي افـبًٜففتبًی اٛففتبى
ُٖاٛبى ٕضْی عی ٛبلُبی  5۷تب ٖ٠ً ،۱۷یَ پرُّ ّ ٞثًٖبهَٕی٘ی ٟفِٖیٛ ،فبل ،۲
ٍّّٕ .۹۰۶ -۹۷۲ ٢٣ ،۷۲
[ٗ ]5هّٖیبى ،ؿالهٖضبرًٌیفی ،فُٖبّر هٌجْثی ،ثبثفگ ( .)۹۹۱5ثٖٕٛفی هیف٘اى تأثیٖ پفٔیٖی
ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی اٗ تْٛفؼَ ثفبٗإ پفْلی ّ هفبلی ّٕ الت٤فبّ ایفٖاى ،ف٤فلٌبهَ
ػلوی پرُّ٠ی ّاًٖٛ ٞهبیَگٔإیٛ ،بل .۷۰۹-۷۷۹ ٢٣ ،۷5 ٍّّٕ ،۲
[ٛ ]۱ؼبّتهِٖ ،هٜؼّْ ( .)۹۹۱۶ثٖٕٛی ػْاهل هثثٖ ثٖ ٖٛهبیَگٔإی ُفبٕهی ّٕ ایفٖاى ثفب
تأ کیْ ثٖ ًمف ٞتٌفٖینُفبی ثیيالوللفی ،هولفَ تٌمیمفبت الت٤فبّیٛ ،فبل ،5۹ ٍّّٕ ،۹۲
٣فٌَ .55-۰۹
[ٛ ]۹۱ففیًْْٕاییٛ ،یْهٌوْٕضففب ( .)۹۹۱۲تففأثیٖ ٛففٖهبیَگٔإی هٜففتمین ُففبٕهی ّٕ اٟففتـبل
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ػلوففی -پرُّ٠ففی پففرُُّٞففبی ٕٟففْ ّ تْٛففؼَ الت٤ففبّیٟ ،5 ٍّّٕ ،ففوبٍٕ ٣ ،۹۱فف٢

کُْٕ٠بی ػضْ  ّ OECDکُْٕ٠بی ّٕ ًبل تْٛؼَ .الت٤بّ ّ توبٕت ًْیيٛ ،بل ،۹۹
ٍّّٕ .۰۷-۷۹ ٢٣ ،۷
[ٟ ]۹۹ففبٍهیففٖی ،فُٖففبّر ٛففالهیٕ ،ضففب ( .)۹۹۱۱ػْاهففل هففثثٖ ثففٖ اًتمففبل فٌففبّٕی اٗ عٖیففك
ٟ ،۲وبٍٕ .۹۹-۷۲ ٢٣ ،۷۲
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ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی (هغبلؼَ هّْٕی٣ :فٌؼت پالٛفتیگ)ٟٕ .فْ فٌفبّٕیٍّّٕ ،
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[ٟ ]۹۷یَاالٛالهی ،هٌوْ ( .)۹۹5۰هٌبٛجبت ثیيالوللی تٌ٠جآهی٘ ثب ایبالت هتٌٍْ آهٖیکب ّ
إّپب ّ ػْم هٔة ٖٛهبیَگٔإی هٜتمین ُبٕهی ّٕ ایٖاىٕٛ ،بلَ ّکتٖی ّٕاثظ ثیيالولل
ّاً٠وبٍ تِٖاى.
[ ]۹۹فٖٗیي ،هٌوْٕضبر اٖٟفی ،یکتبر فِیویففٖ ،فبعوفَ ( .)۹۹۱۹ثٖٕٛفی اثفٖ ٛفٖهبیَگٔإی
هٜتمین ُبٕهی ثٖ ٕ ْٟالت٤بّی ،تلفیفك ُّٕٝفبی ٛیٜفتن ّیٌبهیفگ ّ الت٤بّٛفٌوی،
ف٤لٌبهَ پرُُّٞب ّ ٛیبٛتُبی الت٤بّیٟ ،۷۱ٍّّٕ ،وبٍٕ .۶۷-۷۱ ٢٣ ،۶۹
[ ]۹۰گٖایلیًراّ ،ؿالهٖضبر ّلیمیا٣ل ،ػلیٖضبر اٛتبّ ٕهضبى ،آٓیي ٛبّات ( .)۹۹۱۹تفأثیٖ
ػْاهل هثثٖ ثفٖ هفٔة ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین ُفبٕهی ثفب تأ کیفْ ثفٖ هتـیُٖفبی ًِفبّی ّ
ٛبُتبٕیر ف٤لٌبهَ ػلْم الت٤بّیٟ ،5 ٍّّٕ ،وبٍٕ .۹5۱-۹۹۹ ٢٣ ،۷۱
[ ]۹5عیجیٛ ،یْ کویل ( .)۹۹۱۶اثٖات تٌٖین ثیيالوللی ّ ٛبیٖ ػْاهل تأثیٖگٔإ ثفٖ ًفٍٖ إٗ
ّٕ ایٖاى ،هولَ تٌمیمبت الت٤بّیٛ ،بل .۰۷-۷۹ ٢٣ ،5۷ ٍّّٕ ،۲
[ ]۹۶کیبىپْٕٛ ،ؼیْر پیفٖی ،هٌوفْ ( .)۹۹۱5ػْاهفل هفثثٖ ثفٖ هفٔة ٛفٖهبیَگٔإی هٜفتمین
ُفففبٕهی) ،(FDIک٠فففُْٕبی هٌغمفففَ هٌفففب)ٛ ،(۹۱5۱-۷۱۹5یبٛفففتگفففٔإی پی٠فففٖفت
[٤ً ]۹۲ففبثیبىٟ ،ففِٖیبٕ (ً .)۹۹55مففٛ ٞففٖهبیَگٔإی هٜففتمین ُففبٕهی ثففٖ اٟففتـبل ایففٖاى.
پرُُّٞبی الت٤بّیٟ ،5 ٍّّٕ .وبٍٕ .۹۷۷-۱۲ ٢٣ ،۹۷
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