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 هدیکچ
 طباور ماظن رد یللملا نیب یاهنامزاس ییافوکش هرود ناوت یم ار یلعف ههرب ات درس گنج نایاپ زا سپ ی هرود ینعی دیدج نارود
 هب تبسن یدایز باتش اب یللملا نیب فلتخم نامزاس اه هد تیلاعف هرتسگ و سیسأت هک ریخا  ههرب رد هژیو هب .تسناد للملا نیب

 للملا نیب طباور هصرع رد یللملا نیب یاهداهن نیا هب مربم زاین صیخشت لولعم ناوت یم ار عوضوم نیا .تسا هتفرگ تروص ،هتشذگ
 قوف تالوحت دوجو اب  .تسناد دیدج یکیتیلوپوئژ ماظن رد اکیرما هدحتم تالایا یرگن هبناجکی نایاپ روطنیمه و اه تلود رانک رد
 دنچ طباور نیا ندرک دنم هدعاق و یهد نامزاس ،للملا نیب طباور هعسوت ،قطانم و اهروشک شیپ زا شیب یگتسباو هوالع هب رکذلا

 یریذپ ریثات  ،اهروشک یجراخ طباور رد یللملا نیب یاهنامزاس شقن هعسوت نیا هجیتن .تسا هتخاس یرورض هتشذگ زا شیب ار هبناج
 یکی (WTO) یناهج تراجت نامزاس ، تاحیضوت نیا اب .تسا دیدج عاضوا زا یللملا نیب یاهنامزاس تامادقا و تابوصم راکدوخ
 یا هژیو تیمها یاراد ،دنک داجیا یناهج ماظن راتخاس رد دناوت یم هک یاه نزاوت هب هجوت اب زا هک تسا یللملا نیب یاهنامزاس زا
 تراجت نامزاس ییاضق یاهدنیارف ینعی نزاوت داجیا رد رثوم یاهدنیارف زا یکی  یسررب اب رضاح راتشون  ساسا نیارب .دشاب یم

 و یدانسا تاعلاطم ساسارب یلیلحت و یفیصوت شور اب  هعسوت لاح رد یاهروشک لابق رد دوجوم یاهدرکیور رب دیکات اب یناهج
 یاه هیور و یلک روط هب WTO  یلعف یاه هیور هک دهد یم ناشن رضاح شهوژپ جیاتن .تسا هدش میظنت و هیهت یا هناخباتک
 یاه هیور لیدعت لابند هب هکنیا زا یادج هعسوت لاح رد اتدمع یاهروشک هب یتازایتما نداد اب صاخ روط هب نامزاس نیا ییاضق
 یاهدرکیور ، دوخ ییاضق یاه یسررب رد یداصتقا تلادع نیمات تهج اه یرباربان عفر یارب تسا هدوب (بلاغ اقباس) یکیتیلوپوئژ

 .تسا هداد رارق رظن دم ار روحم تلادع یاه هیور لماش یکیتیلوپوئژ-دض
 

 نامزاس ،هعسوت لاح رد یاهروشک ،یللملا نیب یاه نامزاس ،کیتیلوپوئژ ،کیتیلوپوئژدض :یدیلک تاملک
 تراجت یناهج
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 همدقم
 رد یداصتقا قوقح تاعارم یانعم هب یعامتجا تلادع زا یا هعومجمریز ناونع هب یلک فرظ کی رد ،یداصتقا تلادع
   رـه هـک دوش یم ققحم لماک روط هب یماگنه ،یداصتقا فده تروص هب رما نیا .تسا یداصتقا طباور و اهراتفر هزوح
  یگدـنز کی یانب گنس دناوتب هک یا هزادنا هب دنبای تسد هعماج یاهدمآرد و تورث زا دوخ قح هب ،هعماج دارفا زا کی
  روـط   هـب هـک دهد رایتخا یصخش ره هب هک تسا نیا یداصتقا تلادع ییاهن فده .دهن انب ار دمآراک و قالخ عورشم

     رد یداـصتقا تلادـع .دوـش هتـشامگراک   هـب یـحور و ینهذ یاهراک ینعی داصتقا یاروام ینیعمان یاهراک رد هناقالخ
 رضاح لاح رد .تسا رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب دوخ تورث و قوقح هب اهروشک یمامت یبایتسد یللملا نیب متسیس
   تـسا یناـهج تراجت هیاس رد و هدوب رادیاپ یداصتقا هعسوت هب ندیسر یارب اهروشک رازبا نیرتمهم ناونع هب تراجت
  لـیلد و تسا هتشگ فلتخم للم نایم تراجت نوزفازور شرتسگ ببس  ندش یناهج .دنزادرپیم تباقر هب اهروشک هک
 ی اـه ی دـنمزاین و تایرورض مامت هک تفای ناوت یمن ار یروشک چیه هک تسا نیا یللملا نیب حطس رد تراجت تیمها

 دنتسه یناهج تراجت نامزاس وضع هک ییاهروشک .دنک هدروآرب نسحا تروص هب یتراجت طباور نتشاد نودب ار دوخ
-  یـم اـه نآ نیب یتافالتخا هب رجنم دعاوق و لوصا تیاعر مدع اما دننک یم تراجت یصخشم دعاوق و لوصا ساسا رب

 درکلمع رتهب کرد یارب .دوشیم لصفو لح یناهج تراجت نامزاس تافالتخا لصفو لح نکر رد تافالتخا نیا .دوش
     ار تراـجت یناـهج نیناوـق هـک تسا یللملانیب نامزاس کی (WTO) تراجت یناهج نامزاس هک مینادب دیاب نکر نیا
     زا یـبیکرت یناـهج تراـجت نامزاـس رد فالتخا لصفو لح شور .دنکیم لصفو لح ار اضعا نیب تافالتخا و میظنت
 نیا زاغآ .تسا زیامتم یقوقح و یسایس یاهشور زا هتسد ره زا عومجمرد هک تسا فالتخا لح فلتخم یاهشور
   رد و تـسا فالتـخا لح یسایس شور کی هک تسا فالتخا فرط یاهتلود نیب یرابجا تروشم یگدیسر شور
    یـتح اـی و یرواد اـب  هـسیاقم  لـباق داهن یعون هک تسا هدش ینیب شیپ یگدیسر عجرم لیکشت نیعم یتلهم یاضقنا یپ

  و دـننک     یـمن رداـص مـکح  یگدیـسر  عـجارم نیا لاح نیعرد .دوشیم لحنم هفیظو ماجنا زا سپ و بوسحم شزاس
       یاروـش ناـمه عـقاورد هـک دراد فالتـخا لـح نکر رظن هب یگتسب نآ بیوصت مدع ای بیوصت هک دنهدیم شرازگ
 یناهج تراجت نامزاس تافالتخا لصفو لح متسیس .دراد تلاخد نآ راک رد یسایس تاظحالم ًاالمع هک تسا نامزاس
        تاـبث رد یناـهج تراـجت نامزاـس هژـیو شـقن رگناـیب و یراجت هبناجدنچ متسیس یلصا نوتس دراوم زا یرایسب رد
  هار اهروـشک نیب رد تراجت زا یشان تافالتخا لصفو لح اب یناهج تراجت نامزاس .تسا یناهج داصتقا هب ندیشخب
  شـقن و هبناجدنچ تراجت متسیس یلصا نوتس و نکر ،فالتخا لح .دنکیم راومه یداصتقا تلادع و هعسوت یارب ار
      لـح یارـب یـشور و هار دوـجو نودـب .تسا یناهج داصتقا یرادیاپ و تابث رد یناهج تراجت نامزاس درف هبرصحنم
   هلئـسم  .تـشاد دنهاوخن ییارجا تنامض دعاوق اریز دوب دهاوخ راذگریثأت رتمک نیناوق رب ینتبم متسیس کی فالتخا
      هـب نآ هژـیو هـجوت ،درـیگ رارـق رظندم دیاب تراجت یناهج نامزاس تافالتخا لصفو لح ماظن صوصخ رد هک یلصا
   یناـهج نامزاـس تافالتخا لصفو لح راکوزاس رد هعسوت لاحرد یاهروشک یلکروط هب .تسا هعسوت لاحرد یاهروشک
 ناکما شیازفا یارب ار یاهژیو تالیهست راکوزاس نیا ،لاح نیااب .دنشابیم اهروشک ریاس اب ربارب قوقح یاراد تراجت
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       و یراـجت تالداـبم شرتـسگ هـب هـجوت اـب   .تـسا هـتفرگ رظن رد تافالتخا لصفو لح ماظن هب اهروشک نیا یسرتسد
  نامزاـس یلصا فادها نتشاد رظن رد اب نینچمه و اهروشک نیب یراجت تافالتخا و یواعد رامش شیازفا نآ هجیتنرد
   یناـهج تراـجت نامزاس ًااساسا هک عوضوم نیا یسررب یارب یداصتقا تلادع یارجا و ققحت هلمج نم یناهج تراجت

    فادـها ًااـساسا هـک دوش هتخادرپ مهم نیا یسررب هب دیاب ادتبا تسا هدروآ دیدپ مهم نیا ققحت یارب ار ییاه هنیمز هچ
 تراجت نامزاس فادها هک میبایمرد فلتخم عبانم و نوتم یسررب اب دوشیم یدراوم هچ لماش یناهج تراجت نامزاس
    تلادـع موـهفم قـقحت  زاـس  هـنی مز تـقیقح رد فادها نیا اما دوشیمن یداصتقا تلادع لماش میقتسم روط هب یناهج
 :ریظن یفادها دنتسه یداصتقا

 .اهروشک نیب یراجت طباور یزاسدازآ و هعسوت .5
 .هرهب خرن یزاسدازآ .0
 . میقتسمریغ و میقتسم یاه هنارای هیلک یزاسدازآ .9
 .هریغ و زرا خرن یزاسدازآ .1

 اب دراد یمرب ماگ وضع یاه تلود یارب یداصتقا تلادع ریسم رد یناهج تراجت نامزاس هک تفایرد ناوتیم ینشور هب
  هدـش  هـنی    هب و یـحارط فادـها نـیا قـقحت یارب دیاب لوصالا یلع زین یناهج تراجت نامزاس یاهراک و زاس هنیمز نیا
-   یـم دوـخ تـیلاعف هب دید نیا اب و اتسار نیمه رد زین نامزاس نیا فالتخا لح هیور ریظن اهراکوزاس مامت اذل دنشاب
 .دزادرپ
      مهـس شیازـفا هلئـسم رـب هـک یدیکأت اب هک تفایرد ناوتیم یناهج تراجت نامزاس لوصا و فادها رورم اب نینچمه
  یدـنمهرـ هب ظاحلزا هتفای هعسوت رتمک یاهروشک یسایس ظاحل هب هک هتکن نیا یسررب و دراد هعسوت لاحرد یاهروشک
  دنتـسه یا  هـنیمز داجیا ددصرد هتفای هعسوت یاهروشک دنراد هتفای هعسوت یاهروشک هب تبسن یرتبسانمان تیعضو رد
 فرظ کی رد هکارچ دننک زاب اهروشک نیا اب ار تراجت زا یدیدج باب هتفای هعسوت رتمک یاهروشک ناوت شیازفا اب ات
    تالاـقتنا و لـقن و تادـیلوت رد نانآ رتشیب مهس هکارچ دشابیم زین هتفایهعسوت یاهروشک مربم زاین هلئسم نیا رت یلک
   درـب یـپ مهم و هتکن نیا هب ناوت یم زین تهج نیازا اذل تسه رتدنمتردق یراجت یاه فرط نینچمه و یرتشم هب زاین
   رـگید یوـس زا دشاب هتشاد رظندم تسا نکمم ار هتفای هعسوت یاهروشک دصاقم وس کی زا یناهج تراجت نامزاس هک
   اذـل تـسا هتفای هعسوت رتمک و هدننک فرصم یاهروشک زا تیامح و تفرشیپ ورگرد زین هتفای هعسوت یاهروشک دصاقم
   لیکـشت لـیالد زا یکی ًااملسم دوخ نیا و دشاب هدوب زین راذگ تسایس و وضع یاهروشک رظندم دیاب هراومه نازیم نیا
        اـب و دوـب هدـنام دوـقفم هـقلح نـیا هـئوگورا رود تارکاذم رد هکارچ تسا هدوب نامزاس نیا رد تافالتخا لح نکر
    هـک فالتـخا لـح لومعم یاه هویش اریز دش هفاضا نامزاس هب نکر نیا یدعب یاهاروش و هتفرگ تروص یاه یسررب
  رـتمک ی    اهروـشک یهاوـخداد یارـب یبـسانم لحم دنتسناوتیمن دنراد یا هدننک نییعت شقن رایسب نآ رد یسایس لئاسم
     تلادـع قـقحت هـک یلـصا فده ًااتیاهن و یناهج تراجت نامزاس فادها یاتسار رد عومجمرد اذلف دنشاب هتفای هعسوت
 .دشیم بوسحم ییالاب یاهکسیر یاراد دشاب یداصتقا
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  هعـسوت لاحرد یاهروشک زا یقیقد فیرعت زین یناهج تراجت نامزاس رد یمومع للملا نیب قوقح دننامه هکنیادوجواب
 فالتخا لح نکر هدنهد لکش فلتخم دانسا رد ناوتیم ار هعسوت لاحرد یاهروشک هب هژیو هجوت نیا اما درادن دوجو
 .درک طابنتسا یناهج تراجت نامزاس
   دنتـسه وـضع یاه     روـشک ریاـس اـب رـبارب قوـقح یاراد یناهج تراجت نامزاس رد هتفای هعسوت یاهروشک یلکروط هب
 یخرب تسا هتفرگ رظن رد ار یا هژیو تالیهست هعسوت لاحرد یاهروشک یارب نامزاس نیا فالتخا لح نکر لاح نیااب
  روـط  هـب دنشابیم نامزاس نیا فالتخا و لح مزیناکم هب اهروشک نیا رتتحار یسرتسد صوصخ رد تالیهست نیا زا
 :لاثم
  ار هعـسوت لاحرد یاهروشک اب هژیو راتفر هب طوبرم تاررقم هنوگچ هک دیامن صخشم ًاامتح دیاب یگدیسر تئیه .فلا
 .تسا هدرک تیاعر و هداد رارق رظندم اوعد فرط هعسوت لاحرد یاهروشک یارب

  هعـسوت لاحرد روشک تساوخرد اب دشاب هتفای هعسوت روشک کی و هعسوت لاحرد روشک کی نایم فالتخا هک ینامز .ب
 .دوب دهاوخ هعسوت لاحرد روشک زا رفن کی زا لکشتم لقادح یگدیسر تئیه وضع
    یارـب ار برـجم یقوـقح سانشراک کی یناهج تراجت نامزاس هناخریبد وضع هعسوت لاحرد روشک تساوخرد اب .ج
 .دهدیم رارق وضع هعسوت لاحرد روشک رایتخا رد هرواشم
     رد اهروـشک نـیا ناـنیمطا لوـصح   و بـلج و تـیامح روظنم هب زین یرگید تالیهست ،نامزاس زا نکر نیا نینچمه
           تـساوخرد اـی عاـفد یارـب یگداـمآ یارـب رتـشیب یناـمز تـلهم تـساوخرد ریظن یتامادقا دهدیم رارق نانآ رایتخا
  .هریغ و یناهج تراجت نامزاس زا رتشیب یقوقح یاهتدضاعم
    نامزاـس تاـفالتخا لـصفو لح ماظن رد تراسخ ناربج یاه هویش ،ملهکتسا هاگشناد للملا نیب داصتقا تاعلاطم زکرم)
 (17 : 91 دادرم 90 هرامش .هتفای هعسوت یاهروشک عفانم و یناهج تراجت
         مادـقا لـصا و یناـهج تراـجت نامزاـس لوـصا هـب هعـسوت لاحرد یاهروشک یارب راکوزاس نیا تعفنم نیرتمهم اما

  هـبناج کـ ی   تامادـقا هـب دنمتردق یاهروشک صوصخ هب اهروشک لسوت عنام ًاالمع لصا نیا هک ددرگ یمزاب هبناجدنچ
  لـصفو     لـح دـنیآرف نتـشاد یناـمز تیدودحم و ندوب راکدوخ ،نیا رب هوالع .دوشیم هعسوت لاحرد یاهروشک هیلع
 تـ ی اهنرد .دوـش یـم بوسحم هعسوت لاحرد یاهروشک یارب هژیو هب یزاسدامتعا تهج رد یدنلب ماگ دوخ تافالتخا
  قـیقحت عوضوم دروم صوصخ رد هدش ینیب شیپ یاهارجا تنامض ثحب هب للملا نیب قوقح یاه ثحب یمامت دننامه
 .دیآیم تسد هب لصفو لح نکر درکلمع و هیور نینچمه و همانساسا یسررب اب مهم نیا هک میزادرپیم
    تلادـع قـقحت طیارـش زا و تسا یداصتقا تلادع یرارقرب دراد تیمها رایسب  هچنآ تافالتخا لصفو لح متسیس رد
    تاـضیعبت نتـشادرب تـهج رد هژیو و صاخ تاررقم میظنت ببس مهم نیا هک تسا یداصتقا تینما نیمأت ،یداصتقا
-   یـم تواـفتم و هژـیو راتفر فادها رگید زا ،دش فیعض و هعسوت لاحرد یاهروشک هب تازایتما نداد و اهروشک نایم
   یاهروـشک رتـشیب هچره تکراشم و عفانم نیمضت زا یریگولج و یداصتقا هطلس زا تعنامم ،قوقح نیمضت زا ناوت
 (Qureshi2003,2015 ).درب مان یناهج تراجت نامزاس رد هعسوت لاحرد



 953 ...ینتبم یکیتیلوپوئژ-دض درکیور

  لـصفو       لـح یاهراکوزاـس و یتیاـمح تازاـیتما زا ندـش دـنم  هرـهب تهج ریقف و هعسوت لاحرد یاهروشک لاح نیااب
  هـب و تسا هدیدرگ نکر نیا رد اه نآ دودحم تکراشم هب رجنم هک دنتسه وربور ییاه شلاچ و تالکشم اب تافالتخا
 فصو نیا اب اذل .تساهروشک نیا یلخاد و یداصتقا تیعضو هب طوبرم اهتیدودحم نیا لیالد زا یکی دسریم رظن
  لـح هار هراومه ناوتن دیاش یگتفای هعسوت رظنم زا اهروشک عونت و یللملا نیب تافالتخا نوزفازور  یگدیچیپ هب هجوت اب
   نـیا رد رـگ   شهوژـپ اذـه  عـم .داد صیخشت هنافصنم هحورطم یواعد یارب ار هعوضوم تاررقم قیقد لامعا زا یشان
   تلادـع هاـگیاج ن یـی بت اـب  و هتـشاد یناهج تراجت نامزاس رد فالتخا لح هیور  لیلحت و یسررب رب یعس ،شهوژپ
  اهروـشک   قوـقح تـیاعر هب یگدیسر ماقم رد فالتخا لح هیور نازیم هچ ات هک تسا مهم نیا هب خساپ رد یداصتقا
     تـیعقوم و هاـگیاج زا رثاـتم هـنالداعان یاه هیور ایآ و تسا هتفرگ رظن رد اهروشک نیا یارب یتازایتما هچ و هتخادرپ
 ؟دنک یم ینیرفآ شقن نانچمه اه لصفو لح نیا رد  یناهج کیتیلوپوئژ ماظن رد اهروشک
  یرظن بوچراچ

 یناهج تراجت نامزاس

 زا یا  هدـنی  ازف مهـس هـک یتراجت) تامدخ تراجت یارب تاگ هب هیبش ماظن کی داجیا ترورض عوضوم هب هجوت البق
 نیـ مه .دوب هدش بلج (داد یم صاصتخا دوخ هب ار - یناهج تراجت زا نآ عبت هب و - ددعتم یاهروشک یلم داصتقا
 نـ یا هب هجوت اب ،دش یم ساسحا زین یونعم تیکلام قوقح هب طوبرم دعاوق یارب ینامزاس بوچراچ داجیا یارب زاین
 فی  اـظو ماـجنا ی ارـب «ی وـنعم تـ یکلام یناهج نامزاس» هک دنتشاد داقتعا ناراذگ تسایس و تاسسؤم زا یدادعت هک
 نـ ی ا صوـصخ رد ی    ثحاـبم اذـل .دوـب بـسانمان ی  وـنعم تـیکلام هب عجار دیدج رظن دروم یاه همانتقفاوم رد جردنم
     هـب ار دوـخ هـجوت تاـگ ی اـضعا ،0135 لاـ س رد ناریزو سنارفنک رد هژیوب و تفریذپ تروص تاگ رد تاعوضوم
  داهنـشیپ نـ ی  ا هـب تبـسن یداـ یز یاهتفلاخم فلتخم یایاوز زا .دنتشاد فوطعم دیدج یتارکاذم رود کی زاغآ قیوشت
  عوـضوم تـ یمها اهدعب اما ،دوب ددرم تامدخ تراجت هلأسم هب نتخادرپ دروم رد ییاپورا هعماج ادتبا رد .دیدرگ زاربا
    رهـش رد دوـخ مـهم یلام زکرم اب ناتسلگنا هدحتم یهاشداپ دننام) روبزم هعماج وضع یاهروشک زا یدایز دادعت یارب
 یونعم تیکلام قوقح هک دندوب ینیناوق نارگن یدج روطب هعسوت لاح رد یاهروشک زا یخرب .دیدرگ صخشم (ندنل
   هعـسوت لاـح رد ی اهروـشک زا یرگید دادعت .داد یم رارق تیامح دروم اهروشک نیا یاهزاین نتفرگ رظن رد نودب ار
 ی اـههاگنب زا ی  ـ خرب لـباقم رد ار اـهنآ ی   تامدـخ تعنـص ،تامدـخ تراجت یارب تاگ هباشم یماظن هک دندوب نارگن
  (Jackson,1995: 2 ).داد دهاوخ رارق یرت فیعض تیعقوم رد یتعنص یاهروشک رد رقتسم دنمتردق
   تراـجت نیناوـق یزاس ناور تهج رد هک تسا یداصتقا یللملا نیب ینامزاس ،یناهج تراجت نامزاس ،رگید ترابع هب
    .تـسا هتـشاد یداـصتقا  لـلملا نیـ ب قوقح جیورت و هعسوت رد یرثؤم شقن و دننکیم تیلاعف اهروشک نیب یللملا نیب
        یراـجت تاـقفاوت هـک تـسا یناـهج گرزـب عـمجم کی عقاورد یناهج تراجت نامزاس (5 ،1395 ، یتیانع ، ینمؤم)
   نوناـق کـی عضو یارب .دوش یم لصفو لح نآ رد وضع یاهروشک یراجت تاشقانم و دریگ یم لکش نآ رد یللملا نیب

  .تـسا راوشد رایسب هک یرما ؛دننک قفاوت نآ رس رب وضع یاهروشک همه تسا مزال یناهج تراجت نامزاس رد دیدج
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     تاـضق یوـس زا اـهنآ ریـسفت هوحن ای و ینونک نیناوق زا یناهج تراجت نامزاس وضع اهروشک زا یخرب رگا ور نیازا
  شـخب  رـب راشف شیازفا ثعاب هلئسم نیا و درادن دوجو نیناوق نیا رییغت یارب ینادنچ سناش ،دنشاب یضاران نامزاس
   نامزاـس یئاـضق هاگتسد هب یعاجرا یراجت یواعد دادعت ریخا یاه لاس رد .تسا هدش یناهج تراجت نامزاس یئاضق
       هاـگداد یـفرط زا .تـسا هتـشاد یریگمـشچ دـشر ،یگدیچیپ نازیم ظاحلزا مه و تیمک ظاحلزا مه ،یناهج تراجت
 لقادح اهنآ هب یگدیسر دنیآرف لیمکت هک تسا هجاوم هتشذگ زا هدنام یاج هب یاه هدنورپ زا یهوبنا اب WTO فانیتسا
  تـسا سابریا یزاسامیپاوه تکرش زا اپورا هیداحتا تیاکش هب طوبرم اه هدنورپ نیا زا یکی .درب یم نامز رگید هام ود
   .(5لکش)تسا هدنام یقاب هدشن لح نانچمه نونکات لبق لاس کی دودح زا هک

 یداصتقا تلادع
   تلادـع هدـعاق و دراد دوجو ضراعتم یاه هتساوخ هک تسا حرطم ینامز یللملانیب حطس رد یداصتقا تلادع هلئسم
  یداـصتقا ضراعتم یاه هتساوخ نایم یراگزاس .دزاس یم مهارف ار توافتم یاه هتساوخ نایم یراگزاس ناکما یداصتقا
       یراـجت طـباور هعـسوت هـب هـجوت اـب .تسا رسیم یداصتقا هزوح رد یداصتقا یاهدادرارق و یمومع قفاوت ساسا رب
 دیکأت هب ًااهجوت و یناهج تراجت نامزاس هب تافالتخا عاجرا هب یراجت نیلماعتم هقالع و یللملا نیب حطس رد اهروشک
    نامزاـس هـب فالتـخا عاجرا تهج یراجت همان تقفاوم میظنت موزل ،دوخ یللملا نیب یراجت طباور رد فلتخم تاررقم
  بـجوم    هـب ًاالـمع و تـسا هتفای یهجوت لباق تیمها یللملا نیب یراجت یاههمانتقفاوم میظنت عوضوم یناهج تراجت
  یارـب  اهروـشک . دوـش  یـم  بوـسحم  یراـجت  مزیناـکم ره هیاپ و ساسا ناونع هب یراجت همان تقفاوم ،تاررقم یمامت
  نامزاـس .دنتسه یناهج تراجت نامزاس دعاوق و لوصا ،دافم هیلک یارجا هب مزلم ؛دوخ یراجت قوقح مامت هب ندیسر
    هدرـک نیـیعت یـفلتخم یاه هیور ؛تافالتخا عون اب بسانتم ،اهروشک یداصتقا تلادع ققحت تهج رد یناهج تراجت
   ، یناـهج ت    راـجت نامزاـس رد تاـفالتخا لـصفو  لـح ی همان مهافت داقعنا لیالد نیرت یلصا زا هکنیا هب هجوت اب .تسا

 یا  هعـسوت لاحرد یاهروشک وزج زین ناریا روشک یفرط زا و  تسا هتفاین هعسوت و هعسوت لاحرد یاهروشک زا تیامح
 .دوشیم حرطم ثحب نیا تیمها هدشن نامزاس نیا هب قحلم هک تسا

 ره ّقح نداد ،یواست :یانعم راهچ ،یمالسا نوتم رد نآ دربراک بسحرب «یداصتقا تلادع» موهفم یدنب عمج اب
 ،یداصتقا تلادع یناعم ةمه .درک جارختسا ناوت یم ار لادتعا و ،یدمآرد شحاف توافت مدع ،نآ هب ّقح بحاص
 دیهش هک یراک نامه ینعی) تفرگ «ّهقح ّقح یذ ّلک ءاطعا» موهفم هب ناوت یم ار قلطم تروص هب تلادع هکلب
 هدرک نوطالفا ًاالامتحا هک یراک نامه ینعی) تسناد بسانت و نزاوت موهفم هب ناوت یم ای 00(تسا هدرک یرهطم
 هدش کیکفت و لقتسم تروص هب یداصتقا تلادع فلتخم یاهورملق هک تسا زاین ،یزاس صخاش رد یلو 90 ؛(تسا
  .(Yousefi, 2005: 17)درک نییعت صخاش مادکره یارب ناوتب ات دنریگ رارق ثحب دروم
 ء اشنم تلادع هک دنا هدیقع نیا رب یا هدع :دنراد توافتم الماک هاگدید ود تلادع صوصخ رد ناناد داصتقا 

 دارفا نیا زراب هنومن اه تسیلایسوس و اه تسیسکرام .دوش قیرزت یداصتقا متسیس هب دیاب جراخ زا و دراد یجراخ
 ار تلادع شنورد رد شدوخ ،دوش لامعا حیحص هویش هب یداصتقا ماظن رگا هک دندقتعم یرگید هورگ اما .دنتسه
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 ثحب مه یا هدع رظن راهظا نیا رانک رد هتبلا .تسین یداصتقا ماظن جراخ زا تلادع لامعا هب یزاین و دنک یم رارقرب
 .دننک یم حرطم ار رازاب ندوب هنالداع و تلادع

 نورد رب هن و دوش یم رارصا تلادع ندوب از نورب رب هن هاگدید نیا ساسا رب .دراد دوجو مه یرت لداعتم هاگدید اما
 هک تسا نی ارب روصت هکلب ،تسناد از نورد ای از نورب ار نآ عطق روط هب ناوت یمن یدراوم رد اریز .نآ ندوب از
 هکنیا یانعم هب نیا اما تسا ضراعت رد تلادع تاذ اب ورنیا زا .تسا دوس رثکادح یوس هب یور شیپ داصتقا تاذ
 .دنک یم دیکات تلادع یارقرب یارب تلود تراظن هب هکلب ،تسین درک یوریپ مسیسکرام هناوردنت یاه هاگدید زا دیاب

 ای دشاب لقادح ماظن دوخ و اه ماظن ریز رد دروخرب و شنت هک تسا رت قفوم تلادع ققحت رد یا یداصتقا ماظن
 تلادع ،دنشاب هتشاد یقطنم لماعت عون کی دنناوتن یگنهرف و یسایس ،یعامتجا یاه ماظن هک رگا .دشاب هتشادن دوجو
 لدب یداصتقا تلادع ققحت تهج رد یعنام  هب دنناوت یم مه اه تلود یدراوم رد نیاربانب .دیآ یمن دوجو هب

 (Rajaei, Seyed Kazem, Moalemi, Seyed Mehdi, 2010)دنوش

 کیتیلوپوئژ -دض و کیتیلوپوئژ
 شا   تـیعقوم زا هـتفرگرب تی عـضو کی هرابرد یسایس درکیور کی ناونع هب ار کیتیلوپوئژ ،لیلحت و هیزجت روظنم هب
   ییاـعدا نیـنچ ندرک هتسجرب یارب یفیرعت نینچ (0660 کنکیجد و نتساو ردناو ).درک میهاوخ فیرعت ،هشقن یور
    نـیا ًاارهاـظ .تـسا ینیع ،کیتیلوپوئژ مهم یاعدا .دنا مهم ،رثا نیا یزکرم هناگود تیعقوم حیرشت یارب هک تسا یفاک
   ،کـیتیلوپوئژ یاـهاعدا " ،ساـسا نیا رب .دوش یم نیمضت ،یکیزیف طیحم رادیاپ طیارش یور شزکرمت قیرط زا ،لماع
   هـب یناـمتفگ لماوع ریاس و یژولوئدیا زا هدش کاپ یللملا نیب یاه تسایس هنیمز رد یا هنافرط یب هاگدید ندروآ مهارف
  ناـمتفگ کی رگنایب هک یناسنا هدارا و یژولوئدیا ،مسیلآ هدیا ندرک یثنخ ،کیتیلوپوئژ ،موهفم نیا رد ."تسا یلک روط
    رـییغت نودـب و یـعیبط یاه یگژیو نتخیگنارب ثعاب و دنک یم لیلحت ایفارغج یانبم رب ار تسایس هک تسا ییارگربج
 .دوش یم ایفارغج
  یاـه   تیدودـحم مغرـیلع ،رییغت لامتحا و یقالخا ،یناحور ،یناسنا لماع ،اه هدیا شقن هب ،کیتیلوپوئژدض ،لباقم رد
      نیـب طـباور ثـحابم بوچراـچ رد ناوـت  یـم ار کیتیلوپوئژدض و کیتیلوپوئژ نایم زیامت .دنک یم دیکأت ،ینیع طیارش
      نیـلوا رد مـسیلائدیا دـعب رـب ،کیتیلوپوئژدـض و دراد رارق مسیلائر دعب رب ،کیتیلوپوئژ هک نیا لوا .درک حرطم یللملا
       طیارـش رد تردـق رـس رـب ار تـسیلائر هزراـبم   تـسا تـسیلائر رکفت زا یا هخاش هک ،کیتیلوپوئژ .دراد رارق ثحبم

  ،مـسیلایرتام و ییارگربج زا کیتیلوپوئژدض داقتنا ،هک نیا مود .دنک یم یزاس موهفم ،یضارا رس رب هزرابم لثم ،رت ّرصاخ
 ی    اراد ،مـسیلائر هارـمه هـب کـیتیلوپوئژ   .تـسا مسیلائروئن و مسیلایربیلوئن زا رگ باتزاب داقتنا اب یکرتشم هدننک میسقت
   ناوـنع هـب هک یزیچ رد ،درکیور نیا ،مسیلائر دننامه .تسا للملا نیب طباور هزوح رد یمومع نامتفگ رد یمهم شقن
   ارـچ و نوـچ    یـب ،هـک دـنک  یـم حرطم ار ییاهاعدا ،ناس نیدب ،دراد شقن تسا یللملا نیب تسایس کرتشم قطنم دعب
      زا یـکی ناوـنع هـب ،مـسیلائر ،هـک دهد یم ناشن ینیزاگ .تسا یللملا نیب طباور رکفت هدنهد عالطا و دنوش یم هتفریذپ
  ار ییاـپورا یساملپید رت یمیدق کرتشم قطنم داعبا دراد یعس هک  تسا اتنگروم سناه فرعم ،یعامتجا یقیقحت لوصا
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  قـطنم لیکشت یوس هب رگید ماگ اهنت ،زتلاو سنک مسیلائروئن ،ناس نیدب .دنک همجرت ییاکیرمآ یعامتجا مولع نابز هب
          نیـصصختم ناـبز هزادـنا هـچ اـت میرـبب یـپ اـت دـنک   یـم کـمک ام هب هدهاشم نیا .تسا یللملا نیب تسایس کرتشم
 .(.kazini,1998)دنا یتسیلائر عقاورد IR تاقیقحت مهم یاه شخب ریاس و یللملا نیب یاه تسایس
     شـقن هراـبرد ییاـهرواب هدـننک حرطم هک یوحن هب درک حرطم ،کیتیلوپوئژ هب هجوت اب ناوت یم ار یرگید هباشم هنومن
    یـسایس دـنمتردق یاـه  تیـصخش دیاقع هب ناوت یم کیتیلوپوئژ رد بلغا .دشاب یللملا نیب تسایس رد یکیزیف یاضف
 کرتشم قطنم عون زا یلمع یسایس لالدتسا نایم ناوت یم ار یزیامت ،هطبار نیا رد .دنک هراشا کرامسیب ای نوئلپان لثم
   لاد یکردـم ناوـنع هب ناوت یم ار یلمع کیتیلوپوئژ دوجو .درک حرطم ،یروئت یانبم رب یمسر کیتیلوپوئژ لالدتسا و
     ناوـنعب ،کـیتیلوپوئژ ناـمتفگ دوـجو  .تفرگ رظن رد ،للملا نیب طباور کرتشم قطنم رد کیتیلوپوئژ رکفت تیمها رب
      ناوـنع هـب ،کرتـشم قـطنم نـیا  یاـه  شـقن ،هک نیا رت مهم .تسا دمایپ نیدنچ یاراد ،للملا نیب طباور کرتشم قطنم
     تاحیـضوت ریاـس زا هـک یلاـح رد دننک یم حرطم ار یمهف لباق ای نکمم حیضوت عون کی هک دنا ینامتفگ یاهراتخاس
   رـظن رد یـللملا   نیـب رـکفت یاه ضرف شیپ زا یکی ناونع هب ،مسیلائر دننامه کیتیلوپوئژ ،هجیتن رد  .دننک یم بانتجا
 رد یدح ات (مسیلائر و کیتیلوپوئژ) ار اه نآ ،یللملا نیب رکفت هنیمز رد ،کیتیلوپوئژ و مسیلائر تخانش .دوش یم هتفرگ
 ،هراب نیا رد .دننک یم عافد یّرصاخ هدیا زا ینامتفگ یاه شقن رد هک ینامز هژیو هب دنک یم ریذپان بانتجا یمومع نامتفگ
  کـیتیلوپوئژ و مسیلائر نابز زا تاقوا یهاگ تسا کیتیلوپوئژدض و یتسیلائردض ،ناش یروئت هنیمز هک ینیرکفتم یتح
     کـیتیلوپوئژ رـکفت لداـعم دـناوت   یـمن ،کـیتیلوپوئژ نابز شریذپ .دننک یم هدافتسا ،رت شیب بطاخم هب یسرتسد یارب
   ،هـک دـننک  یـم هراشا ینامز ،تسیلائر تردق لماعت ناگژاو هب سمرباه نگروج و ادیرد کج ،هجیتن رد .دشاب هدنیوگ
   هـب ،اـه     نآ یروـئت هکبـش هـک تـقیقح نیا مغریلع ،دهد رارق لماعت دروم ار هدحتم تالایا ییارگ هبناج کی دیاب اپورا

 .(Amiri, Lotfi, 2020: 91-93)دراد رارق نآ اب داضت رد ،دنک یم هراشا مسیلائر هک هچ نآ اب حوضو
 شهوژپ یسانش هقطنم
 وضع یاهروشک لوبق دروم هک تسا یددعتم تادهاعم و لوصا نتفریذپ مزلتسم یناهج تراجت نامزاس رد تیوضع
 نیودت ،(رظان وضع ناونع هب قاحلا) تساوخرد شریذپ ،تیوضع یاضاقت لماش لحارم نیا .تسا هتفرگ رارق
 روظنم هب یا هبناجدنچ و هبناجود تارکاذم تیاهن رد و قاحلا یراک هورگ لیکشت ،روشک یراجت یاه تسایس شرازگ
 کیدزن) دراد وضع 915 یناهج تراجت نامزاس نونکا مهدشاب یم قاحلا یارب قفاوت لوصح و تیوضع طیارش نییعت
 تفه و تسیب (دنا هدش مئاد وضع نامزاس نیا رد زورما ،دندرک تکرش هئوگورا سالجا هک یروشک 905 یمامت هب
 رگید اب یتادوارم یط رد تسیاب یم اضعادنراد روضح هیداحتا ناگدنیامن ناونع هب زین اپورا هیداحتا زا شخب
 رد دنناوت یم اهروشک هک دنک یمن دییات ار رما نیا نامزاس رد تیوضع موزل و دنشاب هتشاد لماعت وضع یاهروشک
 .دنروایب دراو یا همدص اهروشک رگید لالقتسا هب ای و دنشاب افکدوخ دوخ یمیلقا هقطنم

 : نامزاس هب نتسویپ یمومع لحارم



 363 ...ینتبم یکیتیلوپوئژ-دض درکیور

 طیارش و تامازلا نآ هلحرم ره هک تسا یا هلحرم دنچ و ینالوط یدنیارف یناهج تراجت نامزاس هب قاحلا دنیارف
 لک ریبد هلیسو هب ار دوخ تیوضع یاضاقت دیاب ادتبا تسا تیوضع ناهاوخ هک یروشک . دبلط یم ار دوخ صاخ
 تساوخرد هکنیا درجم هب و اروش هسلج رد روشک نیا یاضاقت حرط زا سپ . دناسرب ءاضعا ریاس عالطا هب نامزاس
 و هدش لیکشت یضاقتم روشک تیوضع یاضاقت هب یگدیسر تهج یراک هورگ کی دش هتفریذپ تیوضع رب ینبم یو
 . دهد یم هئارا هورگ نیا هب و هیهت دوخ یراجت یاهتسایس زا یشرازگ روشک نیا
 قفاوت لوصح و تیوضع طیارش نییعت روظنم هب یا هبناج دنچ و هبناج ود تارکاذم ، هتفگ شیپ تامادقا اب نامزمه
 رد روشک ره تادهعت ندش صخشم و ، روشک قاحلا لکتورپ میظنت سپس. دریگ یم تروص یراک یاههورگ نایم
 ، تارکاذم ینعی لوا هلحرم عقاو رد . دریگ یم ماجنا ءاضعا ریاس یور هب دوخ تامدخ و الاک رازاب شیاشگ هنیمز
 رد هلحرم نیا . دوش یم رجنم نامزاس و یضاقتم تلود نایم همانتقفاوم دقع هب تیاهن رد هک تسا یدنیارف زاغآ
 هک دوش یم طوبرم یتاعالطا هعومجم هبو . تسا موسوم ندوب طیارش دجاو تابثا هلحرم هب یناهج تراجت نامزاس
 شرازگ لماش هدمع روط هب و دهد رارق یراک هورگ رایتخا رد و دنک هیهت دیاب ( تیوضع یضاقتم ) روشک ره
 . تسا زاین دروم نیناوق و دانسا و شرازگ نیا هب طوبرم یبتک یاهخساپ و اهشسرپ ، یراجت تسایس
 لودج و قاحلا لکتورپ ، یراک هورگ شرازگ لماش هک دش دهاوخ رجنم یدانسا هیهت هب یراک هورگ یاهشالت هجیتن
 یم هیهت نامزاس هناخ ریبد طسوت روکذم لودج . تسا تامدخ و اهالاک دروم رد روشک رازاب هب یسرتسد تادهعت

 هسلج رد یریگ یار . دوش یم میلست یمومع یاروش هب بیوصت یارب هک تسا یا هع ومجم ، رخآ هلحرم . دوش
 لکتورپ بیوصت زا سپ هام کی تسا ارآ موس ود بسک هب طونم یضاقتم روشک تیوضع و دریگ ماجنا دیاب اروش
trade-world--http://isihome.ir/content/19-)دیآ یم رد ارجا هلحرم هب تیوضع ، یضاقتم روشک ناملراپ طسوت

organization) . 
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 ،ناس نیدب .دور یم رامش هب داصتقا هزوح رد هژیو هب ،ندش یناهج یاه هیاپ زا یکی زورما یناهج تراجت نامزاس
 ار یللملا نیب نامزاس نیا ،نآ عفانم زا هدافتسا و ندش یناهج دنور عیرست یارب دننک یم شالت فلتخم یاهروشک
 ات دنیامن یم شالت ،زین دنتسین نامزاس نیا وضع هک ییاهروشک وس رگید زا .دنشخب ءاقترا ار شهاگیاج و هداد هعسوت
 تسد یتعنص و یداصتقا هعسوت هب یللملا نیب داهن نیا رد تیوضع تازایتما زا هدافتسا اب و هدمآرد نآ تیوضع هب
 تراجت نامزاس .دنا هدش مئاد وضع نامزاس نیا ردزورما ، دراد وضع 619 یناهج تراجت نامزاس نونکا مه .دنبای

 نیا نینچمه .دراد هارمه هب ار عفانم و اه بیسآ ،اه تصرف ،اهدیدهت زا یا هعومجم وضع یاهروشک یارب یناهج
 تیوضع ناهاوخ هک ییاهروشک هک دشاب یم اضعا یارب یلوصا دجوم رگید یاه نامزاس و اهداهن ریاس دننامه نامزاس
 دنهد رارق دوخ هحولرس و هتفریذپ ار لوصا نیا یتسیاب دنتسه نامزاس نیا رد
  ییاضق یاه هیور رد WTO یکتیلوپوئژ-دض درکیور
 اهنآ .دننکیم یزاب رصاعم ناهج یداصتقا -یسایس تالماعت هب نداد لکش رد یمهم شقن هبناجدنچ یداصتقا یاهداهن
 هب یریگ میمصت تردق هنیمز رد دوخ رادتقا زا یشخب یراذگاو یارب اهتلود لیامت زا ار دوخ تیعورشم و رادتقا

 داصتقا یایحا هفیظو یداصتقا یاهداهن نیا ،مود یناهج گنج زا سپ هرود رد .دنروآ یم تسد هب ییاهداهن نینچ
 اب للملا -نیب داصتقا یاه متسیس یهدلکش روظنم هب اه هیور و تاسسؤم ،نیناوق زا یماظن داجیا و ناهج یسایس
 زا یشان ناوتیم ار زورما یناهج یاهداهن ،لاح نیع رد .دنتشاد هدهعرب ار یزاسزاب و تابث داجیا همانرب یریگیپ فده
 روشک نیا .تسا هتشاد هطلس ناهج تسایس رب نرق مین زا شیب یارب هدحتم تالایا تردق هک تسناد زین تیعقاو نیا
 فیط لوح ار یللملا نیب ماظن و ،دش رهاظ للملا نیب هصرع رگیزاب نیرتگرزب تروص هب مود یناهج گنج زا سپ
 یمومع همانتقفاوم ،یناهج کناب ،لوپ یللملا نیب قودنص ،دحتم للم نامزاس هژیو هب یتیمکاح یاهداهن زا یعیسو
 هب یناهج یداهن ماظن نیا زین درس گنج نایاپ . درک داجیا یا هقطنم تینما یاهداحتا و ،)تاگ) تراجت و هفرعت
 ییاهروشک اهنآ سار رد و ،اهتلود یخرب اریز ؛تسا رییغت لاح رد طیارش ،نیادوجواب . دومن تیبثت ار اکیرما یربهر
 تالایا ساسا نیا رب .دنتسه روهظ لاحرد یناهج یاهتردق تماق رد ،دوخ هعسوت یالاب تعرس اب ،نیچ و دنه دننام
 نیاربانب .دوب مزال تردق دنمزاین یراک نینچ ماجنا یفرط زا .دوب تاگ داجیا یارب یداصتقا عفانم یاراد هدحتم
 یناهج یاهداهن اذل .تفرگ لکش عفانم و تردق بیکرت ساسا رب مود یناهج گنج زا سپ یناهج تراجت متسیس
 یناهج گنج زا سپ اکیرما .دنتسه ناهج تسایس رب نرق مین زا شیب یارب هدحتم تالایا هطلس تیعقاو باتزاب زورما
 یپ یتیمکاح یاهداهن زا یا هدرتسگ فیط لوح ار یللملا نیب ماظن و دش رهاظ تردق نیرتگرزب تروص هب مود
 اب تسناوت للملا نیب ماظن رترب تردق و ربهر ناونع هب هدحتم -تالایا ،یبطقود ماظن بوچراهچ رد .درک یزیر
 هیامرس ماظن شرتسگ و ظفح یاهراکهار و نیناوق ،لوصا هنیمز رد یعامجا هب نپاژ و یلامش کیتنالتآ یاهروشک
 ،یوروش یشاپورف لابندب اریز دومن تیبثت ار یناهج یداهن ماظن نیا زین درس گنج نایاپ .دبای تسد لاربیل یراد
 ،یناهج تراجت نامزاس یریگ لکش ماگنه .درک تکرح رتشیب یتخاونکی و ماجسنا تمس هب عفانم راتخاس و تردق
 ییوجدوس ،هرود نیا یارب ناهنپ کرحم و هزیگنا هکیلاحرد اما  تشاد رارق دوخ یخیرات طلست جوا هطقن رد برغ
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 و داصتقا رد لباقتم یگتسباو شیازفا یارب مهم یساسا و ناینب نینچمه هرود نیا ،دوب (تردق اب هارمه) یداصتقا
 تالایا یبسن تردق شهاک تروص رد یتح اهتسیلاربیلوئن ضرف رب هک یلماع .دیدرگ یعوضوم یاه هزوح ریاس
 نینچ  (Keohane,2012 ) دنکیم داجیا یراکمه همادا تهج اهتلود یارب ار مزال کیژتارتسا و ینالقع هزیگنا ،هدحتم
 هب رگیدکی فرصم یاهرازاب هب یسرتسد یارب ار اهنآ هک تسا اهتلود یداصتقا تورث یالاب هجرد رطاخ هب یطیارش
 رد بلاغ عوضوم ناونع هب ندش یناهج هدیدپ نینچمه (Dunne, 2010: 121) تسا هدومن هتسباو مه هب تدش
 هدیقع هب اما .دش للملا نیب ماظن رب مکاح دعاوق و اهراجنه ییارگ هبناجدنچ تمس هب شیارگ بجوم ،للملا نیب داصتقا
 ،دنه و نیچ یربهر هب هعسوت ییالاب تعرس اب یاهروشک زا یهورگ اریز .تسا رییغت لاح رد طیارش نیا هزورما ،یرایسب
 یارب عقاو رد .درک دنهاوخ تباقر اپورا و هدحتم تالایا داصتقا اب اهنآ یاهداصتقا هدنیآ ههد دنچ رد و دنتسه روهظ لاحرد
 یناهج ماظن یالاب یاههدر هب دوعص لاح رد ،یبرغریغ هعسوت لاحرد یاهروشک یداصتقا دشر ،نردم نارود رد راب نیلوا
 تاعوضوم و ،تفن یارب هدنیازف یاضاقت ،درس گنج زا سپ کیتلوپوئژ رد یا هدمع لوحت هدنهد ناشن هک یتیعقاو .تسا
 .دنا طبترم مه هب دنشابیم اهتلود اهنآ نیرتمهم هک لقتسم نارگیزاب تیلاعف قیرط زا تردق و تورث اریز . تسا یطیحم تسیز
 هعماج» ای عبانم ربتعم هدنهد صیصخت هن و دراد دوجو ناهج رد یتلود بتارم هلسلس کی یارب ییانبم هن هک تسا یلاحرد نیا

 نارگیزاب هکیتروصرد .عماج نیناوق زا ارجا لباق و مکحم یا هعومجم ای و ،یداصتقا جیاتن اب طابترا رد ریگ میمصت «یناهج
 ) دنهد ماجنا ار یراک نینچ قفاوت و ینز هناچ اب دیاب ،دنیآرب ناشیاهتسایس یگنهامه قیرط زا دوخ هافر دوبهب ددصرد

Keohane,1984: 18)هب طوبرم یاه هفلوم هلمج زا نآ یاهدمایپ و یداصتقا یاهورین عیزوتزاب دنیارف حوضو هب اذل ؛ 
  .تسا هداتفا نایرج هب یناهج تیمکاح یارب یداصتقا تلادع
 یناهج تراجت نامزاس رد ییاضق ماظن
 رد تافالتخا زورب بجوم هراومه ،هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت یاهروشک صوصخلا یلع ،اهروشک یراجت عفانم ضراعت 

 یوس زا .تسا یللملا نیب تافالتخا لصفو لح رد لاعف و راک رپ تاگ فالتخا لح ماظن ،هجیتن رد و هدش تاگ بوچراچ
 ،تهج نیا زا و دراد یوهام توافت للملا نیب طباور رد تافالتخا ریاس اب یراجت لئاسم هنیمز رد اه تلود فالتخا ،رگید
 اریز ؛دشابن وگخساپ هنیمز نیا رد ،یرتسگداد یللملا نیب ناوید یگدیسر نوچمه ،ینونک فالتخا لح یاهراکوزاس ریاس دیاش
 ، یضیعبتریغ و دازآ تراجت نیمضت و مهافت نیمأت ،تراجت یناهج نامزاس ای تاگ نوچ یاه همانتقفاوم هنیمز رد ییاغ فده
 لح ماظن یریگ لکش بجوم افرص هن و تسا وضع یاهروشک تسد نیا زا یتاظحالم .یقوقح کشخ نیزاوم یارجا
 رد ار نآ هدنهد لیکشت رصانع لاح نیعرد و تسین هسیاقم لباق یرگید فالتخا لح ماظن چیه اب هک تسا هدش یتافالتخا
 رتریذپ فاطعنا یاه هویش و یقوقح یاه هویش زا یبیکرت تقیقح رد ؛تفای ناوتیم فالتخا لح رگید یاهشور زا یرایسب

 .(WTO Law)تسا یسایس

 :لوا ثحبم

 فالتخا لصف و لح مسیناکم  
  بوـسحم للملا نیب تراجت رد هلمج زا ،تراجت رد یعیبط یاه هدیدپ زا یکی ،یراجت یاهفرط نیب تافالتخا زورب 
   رد .تـسا هدوـب هجوت دروم مهم تاعوضوم زا هراومه ،دادرارق رد یصاصتخا یا هدام جرد ،ساسا نیمهرب .دوش یم
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  تاـفالتخا   لـصف و لـح ی  اهـشور هـب ندی ـ شخب ماـظن و ندرک دنم هدعاق یارب زین یتامادقا یناهج و رت عیسو حطس
 هورگ ود رد ناوت یم ار تامادقا نیا .تسا هتفرگ تروص یراجت
 نیـ ب یناگرزاب قاتا تامادقا ،اهنآ نیرت مهم هلمج زا یتلود ریغ یللملا نیب یاهنامزاس تامادقا - لوا :درک یدنب هقبط
 رگی دـکی  اـب اهروشک یصوصخ شخب یراجت تافالتخا هب یگدیسر یارب هنیمز نیا رد یدعاوق هدوب 5 (ICC) یللملا

   ..تسا هدرک عضو
 نی  ـ سسؤم مادـقا ،تامادـقا نـ یا نیرتری گمـشچ و نی رـت مهم هلمج زا یتلود یللملا نیب یاه نامزاس تامادقا – مود
 یی    اـضق نـکر ناوـنع هـب «یرتسگداد یللملا نیب ناوید» مان هب ییاضق و یقوقح یداهن سیسأت رد دحتم للم نامزاس
 ی ارـب ی ماـظن  داـجیا رد یـ تلودریغ و یـ تلود یـ للملا نیب یاهنامزاس یزاوم تامادقا مغر هب .تسا دحتم للم نامزاس
 ی ماـظن  داـجی ا هـب زاـ ین ،للملا نیب تراجت عونت و مجح ریگمشچ شرتسگ هب هجوت اب ،یراجت تافالتخا هب یگدیسر
 نـ ی  ا هـب تراـجت یناهج نامزاس بوچراچ رد ساسا نیا رب و هدوب سوسحم رایسب هنیمز نیا رد رتریگارف و رت عماج
       لـصف و لـح نـکر ،دـحتم لـلم نامزاـس زا یرادربوگلا اب و هدش هتسیرگن هتشذگ هب تبسن رت یدج روط هب هلأسم
  .((Bernard, 1995)تسا هدش یحارط رکذلا مدقم نامزاس یارب تافالتخا
   :مود ثحبم

 تراجت یناهج نامزاس ییاضق ماظن
 یـ شرگن اب تراجت یناهج نامزاس اذل ،دوبن للملا نیب تراجت نیون ماظن زاین یوگباوج تافالتخا لصف و لح هویش 
 رد ای و القتسم هک دوش یم تفای یددعتم دانسا ،تراجت یناهج نامزاس دانسا هعومجم رد .تسیرگن عوضوم هب نیون

  .دـنا هتخادرپ اهنآ لصف و لح و نامزاس نیا یاضعا نیب تافالتخا هب یگدیسر هوحن هلأسم هب تاعوضوم ریاس نمض
   .دزادرپ یم ،دنتسه نامزاس نیا رد تافالتخا لصف و لح مسیناکم هدنهد لکش هک عبانم نیا یفرعم هب راتشون نیا
 حی رـشت و تراجت یناهج نامزاس سیسأت مالعا هب هک همانتقفاوم نیا تراجت یناهج نامزاس سیسأت همانتقفاوم - فلا
 (9 دـنب) 1   هداـم رد و نامزاـس فی   اـظو هـب طوـبرم (9  دـنب) 9 هدام رد ،تسا هتفای صاصتخا نآ فیاظو و تالیکشت
  .دراد هراشا تافالتخا لصف و لح هب طوبرم تاعوضوم هب نامزاس راتخاس هب طوبرم

   هـب القتـسم  تـسویپ 9  و هداـم 70   اـب دنـس نـ یا "تافالتخا لصف و لح رب مکاح نییآو دعاوق دروم رد مهافت - ب
 یـ نعی  نامزاـس نـ یا ی  لـصا دنـس زا 0  هرامـش همی  مـض و هتـشاد صاصتخا أضعا نیب تافالتخا لصف و لح عوضوم
  .ددرگ یم بوسحم تراجت یناهج نامزاس سیسأت همانقفاوم

 تافالتخا لصف و لح نییآ دعاوق هب عجار همان مهافت یسررب و ارجا هرابرد میمصت - پ
  نامزاـس سیـ سأت همانقفاوم نتفای رابتعا نامز ات ار 1735 تاگ همان نییآ و دعاوق رابتعا هک تسا یهاتوک هنایب دنس نیا

   .دشخب یم دیدمت ، تراجت یناهج

                                                           
1 . International Chambre of commerce -) ICC( 
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 دعاوق تازاوم هب تامدخ تراجت یمومع همانقفاوم یارب تافالتخا لصف و لح یاه نییآ یخرب هرابرد میمصت - ت
     هـب هـجوت اـب تاعوـضوم زا یـ ضعب ی  ارـب ، تراـجت ی  ناـهج نامزاـس ماظن رد تافالتخا لصف و لح یمومع نییآو
  .دـشاب یم تامدخ تراجت ،دراوم نیا هلمج زا ،تسا هدش هتفرگ رظن رد یا هژیو یاه مسیناکم ،ناشصاخ یاهیگژیو
   ) تامدـخ تراـجت ی موـمع  هـمانقفاوم زا ی ـ شان تاـفالتخا یگدیسر یارب یصاصتخا یتافیرشت زین همان میمصت نیا

GATS) جراـخ راتـشون نـ یا هلصوح زا اهنآ نییبت هک دراد دوجوم اتسار نیا رد زین رگید یدراوم .تسا هدیدرگ لئاق   
   تراـجت هـمانقفاوم زا یدراوم - ج یتلود دیرخ همانقفاوم زا یدراوم - ث .دوش یم تیافک دراوم نیا رکذ هب و تسا
   یماظن ریغ یامیپاوه
 تاینبل یللملا نیب همانقفاوم زا یدراوم - چ
 یرکف ییاراد قوقح تراجت اب طبترم یاه هبنج همانقفاوم زا یداوم - ح 
 ،وتانور)  کاـشوپ و تاجوـسنم همانقفاوم زا یداوم -د یتابن تشادهب و یتشادهب ریبادت ارجا همانقفاوم زا یدراوم - خ 
1795) 
   :موس ثحبم

   هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو دعاوق
  ماـظن رد هک (LDC) یگتفای هعسوت نیرتمک اب یاهروشک و هعسوت لاح رد یاهروشک دروم رد هژیو راتفر یلک هدعاق

    روـبزم نامزاـس پوچراـچ رد تافالتخا لصف و لح ماظن دروم رد ،ددرگ یم تیاعر تراجت یناهج نامزاس یقوقح
 :تسا هدش هداد رایتخا هعسوت لاح رد یاهروشک هب ریز دراوم .ددرگ یم ارجا زین
 تافالتخا یگدیسر یارب یرت عیرس نییآ باختنا - فلا
 عافد هب یگدامآ یارب رتشیب ینامز تلهم تساوخرد - ب 
 بیغرت نامزاس یاضعا ریاس نینچمه تراجت یناهج نامزاس زا یلیمکت یقوقح یاهتدضاعم تساوخ رد - ج 
 رظندم ار تافالتخا حرط ماگنه ،هعسوت لاح رد یاهروشک تیعضو اب هطبار رد یصاخ تاظحالم هک دنا هدیدرگ
  .((Geneva:WIPO,1998))دنهد رارق
 (DSB) بوچراچ رد تافالتخا یگدیسر نییآ رد هعسوت لاح رد یاهروشک دروم رد هژیو قوقح تیاعر هب هجوت اب

 زا عوضوم 70 دروم رد هعسوت لاح رد یاهروشک هدافتسا دروم هدرتسگ تروص هب لصف و لح مزیناکم نیا ،نامزاس
 .درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هنومن یارب .تسا هدش هئارا DSB رد حورطم ،عوضوم 91 لک
  (DS596)ملیف تادراو رب رثؤم تامادقا دروم رد ورپ زا لیزرب تیاکش - فلا 

 و ناملآ ، کیژلب زا دمجنم هدش خرس ینیمز بیس رد گنیپماد دض قوقح هرابرد – ایبملک تیاکش – ب
 (DS591)دنله
 و تاعالطا یروانف شخب رد صاخ یاهالاک اب دروخرب هفرعت هرابرد ناویات و نیچ زا دنه تیاکش - ج
  (DS588)تاطابترا
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 تالایا زا صاخ تالوصحم یخرب یارب یفاضا ضراوع هرابرد اکیرمآ هدحتم تالایا زا دنه تیاکش-د
 (DS585)هدحتم
 (DS538)یبرع هدحتم تاراما زا هروحم ود نلیپورپ یلپ ملیف رد گنیپماد دض تامادقا - ناتسکاپ تیاکش-ذ

 زا یذغاک تالوصحم یخرب دروم رد یثنخ یاه میرحت و گنیپماد دض تاقیقحت - ناتسکاپ تیاکش-ر
 (DS470)یزنودنا
 زاین دروم دراوم ریاس و ییایفارغج مئالع ، یراجت مئالع دروم رد یصاخ تامادقا - یزنودنا زا ایلارتسا تیاکش– ه
 (DS467)تایناخد یدنب هتسب و تالوصحم رد هدافتسا لباق هداس یدنب هتسب
(https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm) هلصوح زا هک یرگید رایسب دراوم و 
 تراجت یناهج نامزاس یلیمکت یقوقح تامدخ زا هدافتسا .دوش یم یراددوخ اهنآ رکذ زا و تسا جراخ راتشون نیا
 یناهج نامزاس هناخریبد فیاظو حرش هب ،روبزم مهافت رد هک تسا اهروشک زا هورگ نیا هژیو قوقح زا یکی زین
 هفیظو هب روبزم هدام زا هدنب .تسا هتفای صاصتخا یوعد یاهفرط یگدیسر دربشیپ و همان مهافت یارجا رد تراجت
 هئارا ،هدام نامه 0 دنب رد .دراد هراشا یگدیسر یاهتایه هب ییارجا و یقوقح تامدخ هئارا رد نامزاس هناخریبد
 ینیب شیپ هناخریبد طسوت ،دشاب هعسوت لاح رد یاهروشک زا هک فالتخا یاهفرط زا یکی هب یقوقح هژیو تامدخ
 هدناوخ ای یکاش دناوت یم ،یقوقح هژیو تامدخ زا هدافتسا یضاقتم هعسوت لاح رد روشک ،روبزم دنب قبط .تسا هدش
 رد ،اهنآ تساوخرد هب انب ،اضعا هب هناخریبد هک یلاح رد :تسا لیذ حرش هب روبزم دنب .دشاب هحورطم هیضق رد
 ،وضع هعسوت لاح رد یاهروشک هب هک دشاب مزال تسا نکمم نینچمه ،دنک یم کمک فالتخا لح صوصخ
 تساوخرد تروص رد هناخریبد روظنم نیدب .دیامن هئرا فالتخا لح صوصخ رد یرتشیب یقوقح کمک و تروشم
 هعسوت لاح رد روشک رایتخا رد ار یناهج تراجت نامزاس ینف یراکمه ریاود زا طیارش دجاو یقوقح سانشراک کی
 .ددرگ نیمضت هناخریبد یفرطیب ظفح هک درک دهاوخ کمک یقیرط هب وضع
  WTO رد یگدیسر یاه هیور

 عفانم هب هعسوت لاح رد یاهروشک یسرتسد زا نانیمطا روظنم هب و تشاد دوجو تاگرد ادتبا زا هک یا هیور ساسارب
 رود تارکاذم رد .دیسر یمن رظن هب یفاک هک دندوب رادروخرب یدودحم یحیجرت تابیترت زا اهروشک نیا ،یراجت
 اب هک دندومن شالت ناگدننک هرکاذم و دش یرتشیب هجوت نانآ عفانم و لئاسم و هعسوت لاح رد یاهروشک هب هئوگورا
 یاه تصرف و تالیهست ،یحیجرت تابیترت زا اهروشک نیا ،یناهج تراجت نامزاس بوچراچ رد یتاررقم نیودت
 زا تعنامم ،قوقح نیمضت «توافتم و هژیو راتفر» یرارقرب زا فده .دنوش رادروخرب یا هژیو ینف یاهکمک و یراجت

 تراجت نامزاس رد هعسوت لاح رد یاهروشک رتشیب هچره تکراشم و عفانم نیمضت زا یریگولج و یداصتقا هطلس
 ،فالتخا لح همان مهافت رد «توافتم و هژیو راتفر» لصا یرارقرب اب عقاو رد (Qureshi, 2003, 157) .دشاب یم یناهج
 ،فده و (Raisi, 1392: 354)تسا هتخانش زاجم هعسوت لاح رد یاهروشک عفن هب ار ضیعبت زا یحطس نامزاس
 راتفر» زا یشان یگناگود و یتیامح تائانثتسا  .تسا یداصتقا یربارب کی هب یبایتسد یارب یقوقح یرباربان داجیا
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 همان تقفاوم رد هک یتازایتما و یقوقح یکی .تسا هتفرگ رارق رظندم لکش ود هب یراجت هزوح رد «توافتم و هژیو
 هنومن .تسا هدش اطعا هعسوت لاح رد یاهروشک هب اضعا ریاس طسوت هک توافتم راتفر ،مود و تسا هدش ینیب شیپ

 لاح رد یاهروشک یارب صاخ یتادهعت یارجا نامز ریخأت دروم رد یناهج تراجت نامزاس تاررقم لوا لکش
 هدش هداد اهنآ هب تادهعت هنوگ نیا یارجا یارب رت ینالوط تصرف هتفای هعسوت یاهروشک هب تبسن هک تسا هعسوت
 هعسوت لاح رد یاهروشک هب هتفای هعسوت روشک کی یوس زا ییاطعا یحیجرت یا هفرعت راتفر ،مود لکش هنومن .تسا
 ،هعسوت لاح رد یاهروشک یراجت یاهزاین هک تسا داقتعا نیا زا یشان هدش ینیب شیپ تاضیعبت هنوگ ود ره  تسا
 یراجت دعاوق یتسیابن اهروشک زا هورگ ود نیا یارب اذل و تسا توافتم هتفای هعسوت یاهروشک یاهزاین اب ًااساسا
 و اه تیحجرا و هداد رارق رظندم ار یگناگود همان مهافت ،یواعد لصف و لح هزوح رد نینچمه  .دوش لامعا یناسکی
 نیا هب ار یصاخ تاناکما و قوقح هک تسا هتشاد ررقم هعسوت لاح رد یاهروشک یارب ار یددعتم و هژیو تازایتما
 هب تبسن دیاب تافالتخا هب یگدیسر دنیآرف رد یناهج تراجت نامزاس یاضعا هکنیا هلمج زا .دیامن یم اطعا اهروشک
 لح همان مهافت 1(65) هدام) دنشاب هتشاد یا هژیو تاظحالم و هجوت ،هعسوت لاح رد یاهروشک عفانم و لئاسم
 هعسوت لاح رد روشک کی طسوت یتیاکش هچنانچ هک تسا هدش ررقم همان مهافت 9(05) هدام رد نینچمه (فالتخا
 هدام) هرواشم هسورپ هب طوبرم تادهعت زا هدافتسا یاج هب دناوت یم یکاش تلود ،دوش حرطم هتفای هعسوت روشک هیلع
 هعسوت لاح رد یاهروشک هب همان مهافت نینچمه .دیوج هرهب (همان مهافت 1 هدام) یرایتخا یاه هیور زا (همان مهافت 1
 لاح رد یاهروشک زا یسرک کی روضح ناهاوخ هتفای هعسوت یاهروشک اب اهنآ نیب یواعد رد هک دهد یم هزاجا
 و تامدخ هئارا هب فظوم ار نامزاس هناخریبد ،همان مهافت 70(0) هدام .دنشاب (لناپ) فالتخا لح تئیه رد هعسوت
 هدومن ،دنشاب یم اوعد فرط هک هعسوت لاح رد یاهروشک عفن هب یگدیسر یاه تئیه هب ییارجا و یقوقح یاهکمک
 هک تسا هظحالم نیا رب ًااتدمع هعسوت لاح رد یاهروشک دروم رد صاخ هیور یرارقرب و ینیب شیپ زا فده .تسا
 زا هتفرشیپ یاهروشک فلخت زا یشان یداصتقا یاهدمایپ ینالوط تدم یارب دنناوت یمن هعسوت لاح رد یاهروشک
 هتفریذپ ًاامومع هچرگ . دنشاب هدیچیپ و ینالوط یاه یگدیسر رظتنم و دننک لمحت ار یناهج تراجت نامزاس تاررقم
 نآ هب ربارب روطب ءاضعا مامت هک یناهج تراجت نامزاس رد فالتخا لح یدعب دنچ متسیس کی دوجو هک هدش
 رتمک یاضعا و هعسوت لاح رد یاهروشک عفن هب دوش یم ذاختا نیناوق ساسارب تامیمصت نآ رد و هتشاد یسرتسد
 .تسا هتفرگ رارق داقتنا دروم هعسوت لاح رد یاهروشک و اههورگ زا یخرب یوس زا رظن نیا نکیل ،تسا هتفای هعسوت
 زا و هتشاد یا هیصوت هبنج هکنیا لیلد هب ار فالتخا لح همان مهافت رد یتیامح یاهراکوزاس هعسوت لاح رد یاهروشک
 تاریثأت رکنم و دنناد یم هدیاف یب دنشاب یمن ییاضق شجنس و یسررب لباق نینچمه و هدوبن روآ مازلا یقوقح رظن
 .دنناد یم یرورض ار همان مهافت تاررقم حالصا و هدوب دوخ عفانم رب نآ تبثم
 هدومن یبایزرا زیمآ تیقفوم ار فالتخا لح نکر درکلمع للملا نیب تراجت هزوح ناققحم زا یخرب ،تاحیضوت نای اب
 تراجت رد اهنآ مهس نازیم و یداصتقا مجح هبنج زا یتسیاب هعسوت لاح رد یاهروشک تکراشم نازیم هک دندقتعم و
 ار یرتشیب یراجت تافالتخا لیسناتپ دنراد ار للملا نیب تراجت زا یگرزب مجح هک ییاهروشک .دوش هدیجنس یناهج
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 یاهروشک تراجت کچوک مجح ساسا نیا رب .تسا رتشیب فالتخا لح نکر هب اهنآ هعجارم ًااتعیبط ،نیاربانب دنراد
 فالتخا لح ماظن رد اهنآ تکراشم تیدودحم هجیتن رد و یواعد تلق بجوم یناهج تراجت رد هعسوت لاح رد
  (115-705:1395تخدید ،یقیقح یقداص،الیل ،یسیئر)ددرگ یم
 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 تراجت ی هعسوت و لیهست تهج ، تاـگ ی هـمانقفاوت ساـسا رـب 1335 لاس رد (WTO) یناهج تراجت نامزاس
 نیب ار یراجت عناوم ،صاخ تاررقم و نیناوق عضو اب دنکیم شالـت نامزاـس نـیا . تـسا هدـش سیـسأت لـلملا نیب
 عوضوم نیا رب ناناداصتقا رتشیب هکنیا دوجو اب . دهد شهاک یهجوت لباق دح ات ای و دـنک فذح ، وضع ی اهروشک
 یـیارگ تـیامح هاگدـید ،دشاب دازآ تراجت دناوتیم ،یناهج تراجت رب مکاح تـسایس نیرـتهب هـک دـنراد قفاوت
 یراذگ هیامرس و تراـجت متـسیس لـباقم رد یدج یعنام ناونع هب نآ زا ناوتیم هک دراد ذوفن یا هزادنا هـب زوـنه
 نیا ساسا رب .ددرگیم زاب مسیلیتناکرم یتنـس هـیرظن هـب یهاگدـید نیـنچ ی اـه هشیر تقیقح رد . درک دای دازآ
 ،لباقم رد .دنوش دنمتورث قیرط نیا زا ات ، دننک رداص ،دننکیم دراو هـچنآ زا شیب دننک شالت دیاب اهروشک ،هیرظن
 رد دیاب یروشک ره دنک یم ناونع هک ددرگ یمرب (7515)ودراکیر دیوید یبسن تیزم لدم هب  دازآ تراـجت یروـئت
 (اه ) نآ دیلوت رد یتمیق یبسن تـیزم رـگید یاهروـشک هـب تبسن هک دبای صصخت (ییاه)الاک تارداص و دیلوت
 رب .تسین رادروخرب یبسن تیزم زا اهروشک رگید هب تبسن ( اـه) نآ دیلوت رد هک دنک دراو ار (ییاه)الاک دیاب و دراد
 رد روـشک رـه رد دوـجوم عبانم ، دننکن تلاخد یراجت یاهتیلاعف رد اه تلود هـچنانچ ،هـیرظن نیا ساسا
 نیب دازآ تراجت قـیرط زا یـیارگ صـصخت زا لـصاح یاـیازم و ، درـیگیم رارق یرادرب هرهب دروم تلاح نیرتاراـک
 عناوم شهاک قیرط زا ،ودراکیر دیوید یروـئت ساـسا رـب ، WTO تاررـقم و نیناوـق . دوـشیم میسقت اهروشک
 .دنکیم کمک یراجت طباور حطس ندناسر رثکادح هب رد وضع یاهروـشک هب ، یراجت یاه ضیعبت ریاس و یا هفرعت
 لاح رد یاهروشک یسرتسد زا نانیمطا روظنم هب و تشاد دوجو تاگرد ادتبا زا هک یا هیور دوجو اب ،ساسا نیارب
 رد .دیسر یمن رظن هب یفاک هک دندوب رادروخرب یدودحم یحیجرت تابیترت زا اهروشک نیا ،یراجت عفانم هب هعسوت
 شالت ناگدننک هرکاذم و دش یرتشیب هجوت نانآ عفانم و لئاسم و هعسوت لاح رد یاهروشک هب هئوگورا رود تارکاذم
 و تالیهست ،یحیجرت تابیترت زا اهروشک نیا ،یناهج تراجت نامزاس بوچراچ رد یتاررقم نیودت اب هک دندومن
 نیمضت «توافتم و هژیو راتفر» یرارقرب زا فده .دنوش رادروخرب یا هژیو ینف یاهکمک و یراجت یاه تصرف

 هعسوت لاح رد یاهروشک رتشیب هچره تکراشم و عفانم نیمضت زا یریگولج و یداصتقا هطلس زا تعنامم ،قوقح
 لباقم رد ار اهنآ هک هدوب هتفاین هعسوت یاهروشک هب کمک تاگ تاحالصا زا فدهدشاب یم یناهج تراجت نامزاس رد
 تراجت نامزاس مهم درواتسد کی ناونع هب بلغا هک فالتخا لح همان مهافت رد .دیامن یدنب قیاع یسایس یاهتردق

 اهروشک نیا یسرتسد مدع و تکراشم مدع .دنرادن یبسانم تیعقوم هعسوت لاح رد یاهروشک دوش یم یقلت یناهج
 نامرد هک تسا یهجو دنچ لکشم کی و تسا لماوع زا یا هدرتسگ فیط زا یباتزاب تافالتخا لصف و لح ماظن هب

 یناهج تراجت نامزاس یقوقح ماظن هک تسین نآ رب لیلد هعسوت لاح رد یاهروشک هدودحم تکراشم .درادن یا هداس
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 همان مهافت هک دش ناوت یمن نآ رکنم هچرگ .دیامن یم فیرحت ار هعسوت لاح رد یاهروشک عفانم و هدوب هناضرغم
 تراجت نامزاس فالتخا لح دنور کش نودب .ددرگ حالصا یتسیاب یم هک تسا یتاماهبا و اه یتساک یاراد روکذم

 هب رجنم فالتخا لح همان مهافت حالصا هک تسا دیعب لاح نیا اب .دبای دوبهب بناوج زا یرایسب رد دناوت یم یناهج
 .ددرگ یناهج تراجت نامزاس یقوقح ماظن رد هعسوت لاح رد یاهروشک تکراشم هجوت لباق شیازفا

 دیاب اهروشک نیا هک دسر یم رظن هب .دراد دوجو هتفاین هعسوت یاهروشک هار رس رب یا هدمع یلخاد یاه شلاچ
 شناد تیفرظ .دیامن هداس ار دوخ یلخاد یراجت و یداصتقا یریگ میمصت مزیناکم ،دننک تیوقت ار دوخ یسارکوروب

 نیب مجسنم طابترا یارب ار یبولطم طیارش دوخ یاهداهن و تاسسوم یگنهامه اب و هداد ءاقترا ار دوخ یقوقح
 .دنیامن داجیا یصوصخ شخب و تلود
 و هژیو تاررقم و دعاوق یاراد ،صاخ ییاضق-یقوقح متسیس کی ناونع هب یناهج تراجت نامزاس ییاضق متسیس
 و هتشگ لامعا یللملان یب تراجت اب طبترم تاعوضوم رد هک هدوب دوخ ددعتم یاه همانتقفاوم رد جردنم یصاصتخا

 صخشم و صاخ دعاوق دقاف یدراوم رد روبزم متسیس لاح نیا اب .دندرگیم للملا نیب قوقح ماع دعاوق نیزگیاج
 رد هژیو هب یقوقح یلک لوصا هب هعجارم نیا .ددرگیم اهنآ زا هدافتسا و یقوقح یلک لوصا هعجارم هب راچان و هدوب
 یواعد لصف و لح نکر زین لمع رد و دیامنیم یرورض تافالتخا هب یگدیسر ِیلکش لئاسم اب طبترم ثحابم
 میمصت اهنآ یانبم رب و هدومن هدافتسا اه یگدیسر رد روبزم لوصا زا حوضو هب یدراوم رد یناهج تراجت نامزاس
 و لوصا نیا زا هدافتسا یقوقح یانبم نایب هب اتحارص نامزاس یواعد لصف و لح نکر هچ رگ .تسا هدومن یریگ
 نکر و یگدیسر یاهتأیه هک دهدیم ناشن روبزم ءارآ یسررب اما ،تسا هتخادرپن اهنآ لامعا یارب مزال طیارش نییبت
 ،یقوقح یلک لوصا لامعا ِندوب یرورض طرش هس تیاعر اب و دوخ یتاذ تیحالص هب دانتسا اب نامزاس یفانیتسا

 .ددرگیم دنم هرهب اهنآ زا نامزاس یاه همانتقفاوم تاررقم اب روبزم لوصا تریاغم مدع و روبزم لوصا ِندوب یلکش
 هدوب رثؤم نامزاس یواعد لصف و لح نکر درکلمع دوبهب رد هک نیا رب هوالع طیارش نیا اب روبزم لوصا زا هدافتسا
 یللملا نیب تراجت هصرع رد راذگریثأت داهن کی ناونع هب یناهج تراجت نامزاس رتشیب هچ ره تیعورشم رب
 .دندش للملا نیب تاررقم و نیناوق هب لسوتم هدحتم تالایا یزاتشیپ اب یاه تردقربا هک دوب دعب هب اجنیا زا .دیازفایم
 ماسقا رد تلادع یارب دودحات ار اج اه تردقربا بلط هعسوت یکیتیلوپوئژ یاه هیور هک دوب شیاشگ نیا زا دعب
 .درک زاب دنتسه کتیلوپوئژ-دض میهافم و تاعوضوم زا هک شدوخ فلتخم
 عبانم

- Amiri, Hashem, Lotfi, Haidar (1399) Geopolitics and anti-geopolitics, Farhikhtegan Danesh 
Publications, Tehran, Iran.(in persian) 

- Center for International Economic Studies, Stockholm University (2004), Methods of Compensation 
in the WTO Dispute Resolution System and the Interests of Developed Countries. Issue 63 August 
83: 74.(in persian) 

-Dunne, Time; Milya Kurki; Steve Smith. (2010). International Relations Theories: Disciplin and 
Diversity. Oxford. Oxford University press. 

-Keohane, Robert. O. (2012). “Twenty Years of Institutional Liberalism”. International Relations, 
Vol.26 (2), pp.125-138. 



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 273

Keohane, Robert O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. 
New Jersey: Princeton University Press 

-Hockman, Bernard, M, (1995)"Trade laws and Institutions, Good Practices and the Word Trade 
Organization,(Washington, D.C: The World Bank) 

- Momeni, Mohsen, Enayati, Seyed Mohammad Hassan (2016), The Role of the World Trade 
Organization (WTO) in the development and promotion of international economic law, 
Comprehensive International Congress of Iranian Law.(in persian) 

-Reisi, Leila, (2013), Legal Dispute Resolution System: Intellectual Property, Jangal Publications, 
Javadaneh, Second Edition, Tehran.(in persian) 

- Rajaei, Seyed Mohammad Kazem, Moalemi, Seyed Mehdi (2011) Introduction to the concept of 
"economic justice" and its indicators: Economic knowledge of the second year of spring and 
summer 2011 No. 2 (4 in a row) .(in persian) 

- Sadeghi Haghighi, Didakht, Raisi, Leila (2015), Barriers to Participation of Developing Countries in 
the Dispute Resolution System of the World Trade Organization, Quarterly Journal of International 
Relations Studies, Volume 9, Number 34 - Serial Issue 34 Summer 2016 Page 127-144.(in persian) 

-Ronato, Roger, (1996)  "Liberalization of trade and the rule of law in the world to all affiliated", 
Pakdaman,  Reza (translator) in Tehran: Institute of Studies and Business Research, .(in persian) 

- Yousefi, Ahmad Ali; (2013). Alavi Economic System, Tehran, Publications of the Institute of 
Islamic Culture and Thought, Third Edition. .(in persian) 

- Qureshi, Ashifh (2013), “Participation developing countries in the WTO dispute settlement system”, 
Journal of African Law, Vol.24, No.2. 

-.WTO,"Government Procurement" (Geneva:WTO,1998) 
- https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm 
-http://isihome.ir/content/19--world-trade-organization  
-www.reuters.com/articl 

 
 
 
 
 
 


