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 ھمدقم     .١
 

 یاھتکرش رتشیب .تسا ھتفای شیازف یاهدننک یاهریخ تعرس اب نیچ 1یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ھتشذگ ھھد ود یط
 مھس ریخا یاھلاس رد  .دنتسھ یتلود گرزب رایسب تاسسوم ،دننکیم نیچ زا جراخ رد میقتسم یراذگھیامرس ھب مادقا ھک ینیچ
 تلود ھب فلتخم لاکشا ھب زین اھتکرش نیا اما ،تسا هدش رتشیب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس رد یصوصخ شخب

 و اھینارگن اھیراذگھیامرس نیا رد نیچ تلود یروحم شقن اب ه ارمھ عیرس دشر نیا .دنتسھ یکتم و طبترم نیچ
 یرکف تیکلام قح نتفرگ هدیدان ،اکیرمآ هدحتم تالایا هژیو ھب ،یبرغ یاھروشک رد .تسا ھتخیگنارب ار یدایز یاھتیساسح
 نیچ تلود یلام یاھتیامح زا یشان ھنالداعان تباقر ،یبرغ یاھتکرش یروآنف و شناد تقرس ناکما ،ینیچ یاھتکرش طسوت
 .دنتسھ اھینارگن نیا یلصا یاھروحم یبرغ یاھروشک  کیژتارتسا عیانص و تاعالطا ھب ینیچ یاھتکرش نتفای یسرتسد و
 و نیچ یجراخ یراذگھیامرس درکلمع رب تراظن یراوشد لوح اھینارگن ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک رد
 زا تایلام و تیکلام قح تفایرد ،یتفایرد یاھماو و اھرادرارق ندوب ھنالداع ،اھهژورپ  یداصتقا ھیجوت دننام یلئاسم
 طیحم زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،یموب تادیلوت و راک یورین زا یرادرب هرھب ھب اھنآ ندرک مزلم ،ینیچ ناراذگ ھیامرس
 ھب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس درکلمع و فادھا یسررب اب ھتشون نیا  .تسا زکرمتم نابزیم یاھروشک تسیز
   .دزادرپیم اھینارگن نیا یبایزرا
 

 نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس فادھا و اھ کرحم     .٢
 
 ،ھتبلا  .تسا دوس بسک لابند ھب تسخن ھجرد رد ،یبرغ یاھروشک دننام ،نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس
 دوخ فادھا دربشیپ یارب نآ زا نیچ و تسا نیچ یجراخ تسایس یژتارتسا زا یشخب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس
 دوس بسک لماع دناوتیم یسایس و کیژتارتسا تاظحالم یدراوم رد  ھک اجنآ ات ،دنکیم هدافتسا یجراخ تسایس ھصرع رد
 یراذگ ھیامرس ھمانرب رد ار لوا فرح دوس بسک ،اھروشک ریاس دننام نیچ رد ،ھمھنیا اب .دھد رارق عاعشلا تحت ار
 خرن و نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس حطس نیب ھک دھدیم ناشن یرامآ یاھیسررب .دنزیم نیچ یزرمنورب یجراخ
 .)دینک ھظحالم ار ١ رادومن( دراد دوجو یوق رایسب و تبثم یگتسبمھ کی دوس
 
 

 
 
 

 
 یراذگ ھیامرس زا روظنم ھتشون نیا رد .تسا »Outward Foreign Direct Investment« یزرمنورب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس زا روظنم        1

 یراذگ ھیامرس »Inward Foreign Direct Investment« بیترت نیا ھب .تسا »یزرمنورب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس « نامھ یجراخ
   .دوب دھاوخ یزرمنورد یجراخ میقتسم



 

 نیرتمھم ھک دنسانشیم رگید هزیگنا ای کرحم نیدنچ یجراخ یراذگھیامرس یارب یداصتقا یاھیروئت ،دوس بسک رب هوالع
  :زا دنترابع اھنآ
 
 رما نیا .دوشیم یلخاد یاھرازاب عابشا بجوم نامز رورم ھب یداصتقا دشر :دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد     .١          

 یدیدج یاھتصرف دوخ دشر ھمادا یارب قیرط نیا زا ات دھدیم قوس یجراخ یراذگھیامرس یوسب ار اھتکرش
 .دنروآیب دوجوب

 ھب المع دندنبیم تادراو رب اھتلود ھک ییاھھفرعت و لقن و لمح یالاب ھنیزھ :تارداص عناوم ندز رود     .٢          
 ار عناوم نیا ات دھدیم هزاجا اھتکرش ھب یجراخ یراذگھیامرس .دنکیم لمع تارداص ربارب رد یعنام تروص
      .دننک ھضرع و دیلوت یاھفرعت یاھراوید تشپ و ییاھن رازاب ھب کیدزن ار دوخ تالوصحم و دننزب رود

 و زاگ ،تفن دننام ھیلوا داوم و یژرنا ینع رئاخذ یاراد دوخ ھک ییاھروشک یارب   :ھیلوا داوم و یژرنا     .٣          
   .دشابیم اھنآ یزرمنورب یراذگھیامرس تسایس یلصا فادھا زا یکی عبانم نیا ھب یسرتسد ،دنشابیمن یندعم داوم

 ات دھدیم هزاجا اھتکرش ھب تیلاعف رازاب ندرک گرزب اب  یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس  :ییآراک دوبھب     .۴          
 رما نیا .دنتسھ صصخت و تیزم نیرتشیب یاراد اھنآ رد ھک دننک زکرمتم ییاھھبنج یور رب ار دوخ ییاناوت

 .دربیم الاب ار اھنآ ییآراک و صصخت حطس
 
 ناشن یرامآ یاھیسررب  .تسا الاب یرظن یوگلا اب قبطنم عومجم رد ،نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس درکلمع
 رد ھنارس دمآرد حطس ،نابزیم روشک رازاب یگرزب یاھریغتم و نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس حطس نیب ھک دنھدیم
 و زاگ ،تفن دننام نابزیم روشک یعیبط عبانم رئاخذ تیفیک و حطس ،نابزیم روشک ھب نیچ تارداص شزرا ،نابزیم روشک
 رھ اب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس یگتسبمھ بیرض ھکیروطب ،دراد دوجو یوق و تبثم یاھطبار ،یناک داوم
 شقن یژرنا عبانم ھب یسرتسد هزیگنا ،دھدیم ناشن ٢ رادومن ھک روظنامھ  .دشابیم ١ ھب کیدزن و تبثم لماوع نیا زا کی
 و »هداج-دنبرمک« یاھروشک رد هژیو ھب ،دنکیم افیا نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس یوگلا رد یریگمشچ رایسب
 یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس رد یژرنا مھس اھلاس زا یخرب رد ھکیروطب ،ھتفاین ھعسوت و ھعسوت لاحرد یاھروشک
 ار لیامت نیا .تسین نیچ صاخ زاگ و تفن یاھشخب ھب یجراخ یراذگھیامرس لیامت ،ھتبلا  .دشابیم دصرد ٧٠ زا رتشیب نیچ
 ھجوت دیاب ،نیا رب نوزفا  .درک هدھاشم ناوتیم زین ،رتمیالم یتبسن ھب ھتبلا ،یبرغ یاھروشک یجراخ یراذگھیامرس رد
 شھاک نآ رد یژرنا مھس و تسا هدش رتعونتم نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس یوگلا ریخا لاس دنچ رد ھک تشاد
   .تسا ھتفای
 
 

 
 
 .دننکیم بیغرت یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ھب ار نیچ یداصتقا تاسسوم رگید ھلئسم ھس ،الاب یاھهزیگنا رب هوالع
 دازام کی شیادیپ بجوم رما نیا .تسا هدوب نآ تادراو زا رتشیب رایسب نیچ تارداص نازیم ھتشذگ ھھد دنچ یط ،تسخن
 یزرا ریاخذ ٢٠٢٠ ھناتسآ رد ھکیروطب ،تسا هدش نآ یزرا رئاخذ تشابنا و نیچ یراج یاھتخارپ زارت رد رادیاپ و گرزب

 و لرتنک ار لداعت مدع نیا ات دھدیم هزاجا نیچ ھب یزرمن ورب یجراخ یراذگھیامرس .تشذگ رالد نویلیرت ٣.١ زرم زا نیچ
  .دنک ظفح
 
 یاھتصرف ات تسا هدش بجوم رمتسم و عیرس دشر خرن و تسا الاب رایسب نیچ داصتقا رد زادنا سپ حطس ،مود
 ھب رتالاب دوس بسک یارب ھیامرس نابحاص ،یطیارش نینچ رد .دور شھاک ھب ور تعرس اب یلخاد یراذگھیامرس
 تروصب ار دوخ دوس دصرد ٣٣ ات دنافضوم یلخاد یاھتکرش نیچ رد ،موس .دنروآیم یور یزرمنورب یراذگھیامرس
 دوس رب تایلام خرن ای و دنافاعم تایلام تخادرپ زا ای یجراخ یاھتکرش ھکیلاحرد ،دنزادرپب نیچ تلود ھب دوس رب تایلام



 

 ھیامرس ینیچ یاھتکرش زا یخرب ،الاب یاھ تایلام نیا تخادرپ زا رارف یارب .تسا یلخاد یاھتکرش زا رتمک رایسب اھنآ
 زاب نیچ ھب یجراخ تکرش  کی ناونع ھب سپس و دننکیم لقتنم یتایلام یاھ تشھب و گنک گنھ هژیو ھب ، جراخ ھب ار دوخ
 ییاھتسایس اھروشک زا یرایسب ،یلخاد عیانص زا تیامح روظنمب ،مراھچ   .دنوشیم تیلاعف و دیلوت ھب لوغشم و دندرگیم
 ریزارس اھنآ یاھرازاب ھب نازرا رایسب ییاھتمیق ھب ار دوخ بوغرمان یاھالاک نیچ ھک دنوش نآ زا عنام ات دناهدرک نیودت ار
 تالوصحم و دنزب رود ار عناوم نیا ات دھدیم هزاجا نیچ ھب یجراخ یراذگھیامرس .)anti dumping policies( دنک بلاغ و
   .دنک دیلوت عناوم نیا تشپ ار دوخ
 
 هژیو ھب ،اھروشک ھیقب یجراخ یراذگھیامرس یوگلا زا ار نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس یوگلا یگژیو دنچ ،ھتبلا
 ،لاثم یارب .تسا نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس رد تلود گنررپ شقن ،تسخن  .دنکیم توافتم یبرغ یاھروشک
 اھتکرش نیا ،مود  .دوب نیچ یتلود تاسسوم ھب قلعتم نیچ یجراخ یاھیراذگھیامرس دص رد ٧٩ زا زواجتم ٢٠١١ لاس رد
 ھک نیچ یصوصخ تاسسوم یتح .دنربیم هرھب نیچ تلود کیتسژول و یلام یاھینابیتشپ و اھتیامح زا فلتخم لاکشا ھب
 یجراخ یراذگھیامرس یژتارتسا  ،موس .دنرادروخرب اھینابیتشپ نیا زا زین دننکیم یراذگھیامرس نیچ زا جراخ رد
 نیچ دروم رد اما ،تسین نیچ صاخ نیا ھتبلا .تسا ھتسباو نیچ تلود یداصتقا ھعسوت یژتارتسا ھب ادیدش نیچ یزرمنورب
 اب ای و دنتسھ رابت ینیچ تیعمج یاراد ھک ییاھروشک رد یراذگ ھیامرس ھب نیچ ،مراھچ .تسا رتدیدش رایسب یگتسباو نیا

 رد یگنھرف یاھسناجت و رابت ینیچ تیعمج لماع زا و دراد یدیدش لیامت ،دنشابیم یخیرات و یگنھرف یاھدنویپ یاراد نیچ
  .دنکیم ار نکمم هدافتسا نیرتشیب نابزیم روشک
 
 طیارش ھب تبسن ینیچ یجراخ ناراذگھیامرس رتشیب اتبسن یھجوتیب ،تسا ھتفرگ رارق ھجوت دروم رتشیب ھک ،مجنپ لماع
 رتشیب راک و بسک طیحم طیارش ھب الومعم یبرغ یاھروشک ناراذگھیامرس .تسا نابزیم روشک رد راک و بسک طیحم
 ار تیساسح ھجرد نیا  .دننادیم یرورض ناشیراذگھیامرس تینما نیمات یارب ار اھدرادناتسا زا یلقادح دوجو و دناساسح
 تابثزا مزال دح ھب نابزیم روشک تلود ھکنیمھ نیچ یتلود ناراذگھیامرس .درک هدھاشم ناوتیم رتمک ینیچ ناراذگھیامرس رد
 راک و بسک طیحم طیارش ھب و تسا یفاک ناشیارب دنک نیمات ار ناشیراذگھیامرس تینما دناوتب ات دشاب رادروخرب یسایس
 راک و بسک طیحم ،تسین یوق نوناق تموکح اھنآ رد ھک ییاھروشک ھب نیچ یتلود ناراذگھیامرس عقاو رد .دنراد ھجوت رتمک
 بلج یبرغ ناراذگھیامرس زا زتشیب ،دنشابیم ارگرادتقا یاھتلود و راشرس یعیبط عبانم یاراد  اما ،تسا دمآراکان و ملاسان
   .دنوشیم
     

 نابزیم یاھروشک رب نیچ یجراخ یراذگھیامرس ریثات     .٣
 
 و لمح یاھ ھکبش دننام ،تخس یاھ تخاسریز داجیا اب یجراخ یراذگھیامرس ھک دننآرب یجراخ یراذگ ھیامرس نیعفادم
 یداصتقا ھعسوت ھب یقوقح و یلام یاھھکبش دننام مرن یاھتخاس ریز و قرب عیزوت و دیلوت و یناسر بآ ،تاطابترا ،لقن
 زا یخرب نیمات روظنمب یجراخ یراذگ ھیامرس ھک دننکیم ناشنرطاخ نینچمھ نیعفادم .دنکیم کمک نابزیم روشک
 تامدخ ھئارا و تالوصحم شورف یارب نابزیم روشک تاناکما زا هدافتسا و نابزیم روشک یلخاد رازاب زا شیاھیدنمزاین
 backward and forward( دوش نابزیم روشک رد یدیدج تاسسوم و عیانص شیادیپ بجوم دناوتیم ،شورف زا سپ

spillovers or linkages(. اھنآ رتھب راک طیارش و تیریدم و یجراخ یراذگ ھیامرس رتالاب ییآراک و یروآنف ،نیا رب نوزفا 
  .دوشیم اھنآ طیارش دوبھب بجوم و دنکیم تیارس یلخاد یاھشخب ھب جیردت ھب
 
 و یسایس یاھدنب و دیق اب ابلاغ یجراخ یراذگ ھیامرس ھک دننکیم ناشن رطاخ یجراخ یراذگ ھیامرس نیدقتنم ،رگید یوس زا
 ناگدننک دیلوت فیعضت بجوم ،دنکیم فیعضت ار نابزیم یاھروشک یداصتقا و یسایس لالقتسا ھک تسا هارمھ یدایز یراجت
 ییاھن ریثات ھک تسا نآ تیعقاو  .)crowding out effect( دنکیم جراخ تباقر ھصرع زا ار اھنآ جیردت ھب و دوشیم یلخاد
 یگتسب دننکیم لابند ھک ییاھتسایس و نابزیم روشک یداصتقا و یسایس طیارش ھب یدایز نازیم ھب یجراخ یراذگ ھیامرس
 دنچ رد مکتسد ھک تسا نآ زا یکاح دوجوم دھاوش اما .دنکیم دیئات ار نافلاخم رظن ھک تفای ناوتیم یدراوم کش یب  .دراد
 هدرک افیا نابزیم یاھروشک یداصتقا ھعسوت رد یھجوت لباق و تبثم شقن عومجم رد یجراخ یراذگ ھیامرس ،ریخا ھھد
  .تسا
 
 ھب یسرتسد دوبھب ،لاغتشا داجیا رب هوالع یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ھک تسا نآ زا یکاح یناھج کناب یاھیسررب
 تیوقت ،یرادا و یتراظن ،یلام ،یقوقح یاھداھن یدمآراک دوبھب ھب ،نابزیم روشک یداصتقا دشر عیرست و یلام عبانم
 یراذگھیامرس ھک دنکیم ینیب شیپ یناھج کناب ،لاثم یارب  .دنکیم کمک زین نابزیم روشک یسایس تابث و نوناق تموکح
 ،نیچ اب اھروشک نیا یراجت تالدابم نایرج تیوقت و لیھست رب هوالع »هداج-دنبرمک« یاھروشک لقن و لمح ھکبش رد نیچ
  .داد دھاوخ شیازفا لاس رد دصرد مھد ود دودح زین ار  ھقطنم نیا یاھروشک یداصتقا دشر خرن
 
 یسایس ،یداصتقا طیارش ھب ھتسب ،فلتخم قطانم رد نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
 ھب نابزیم روشک رب نیچ یجراخ یراذگھیامرس ریثات تدش و عون ،نینچمھ .دنکیم لابند ار یتوافتم فادھا اھنآ ییایفارغج و
 و نآ یداصتقا یاھتسایس ،نآ یعیبط عبانم و رازاب یگرزب ،نابزیم روشک یسایس و یداصتقا طیارش ھب یھجوت لباق نازیم



 

 عیزوت ھب تسیابیم نابزیم یاھروشک رب نیچ یراذگھیامرس ریثات یسررب یارب ،اذل  .دراد یگتسب نآ راک و بسک طیحم
  .تشاد ھجوت نآ ییایفارغج
 
 یجراخ یزاذگھیامرس هدمع دصقم جنپ  .دھدیم ناشن ار نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ییایفارغج عیزوت ٣ رادومن

 لماش ھک  (ASEAN) ایسآ یقرش بونج یاھروشک نمجنا ،هژیو ھب( ایلارتسا و ایسآ زا دنترابع تیمھا بیترت ھب نیچ
 ھیداحتا هژیو ھب( اپورا  ،)دوشیم مانتیو و ،دنلیات ،روپاگنس ،نیپیلیف ،رامنایم ،یزلام ،سوئال ،یزنودنا ،جوبماک ،یئنورب
 ،)اکیرمآ هدحتم تالایا هژیو ھب( یلامش یاکیرمآ ،)یلامش یاقیرفآ یانثتسا ھب اقیرفآ( اقیرفآ یارحص بونج ،)اپورا

  .یبونج یاکیرمآ و یلامش یاقیرفآ و ھنایمرواخ
 
 

 
 
 
 اکیرمآ و اپورا ھیداحتا
 یاهدنیازف روطب ،رازاب بسک رب هوالع ،نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس اکیرمآ هدحتم تالایا و اپورا ھیداحتا رد
 یوحن ھب نیچ تلود ،وس نیا ھب ٢٠١٠ زا  .دنکیم لابند ار کیژتارتسا یاھيیاراد و ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد فدھ
 یور رب ار دوخ مھ یجراخ یراذگھیامرس ھصرع رد ات دنکیم قیوشت ار دوخ یصوصخ و یتلود تاسسوم کیتامتسیس
 ریثات .دنراد رارق هدوزفا شزرا دیلوت و تیریدم ،یروآنف ھقلح نیرتالاب رد ھک دننک زکرمتم ییاھتکرش اب ماغدا و باستکا
 اپورا ھیداحتاو اکیرمآ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ،تسخن  .درک هدھاشم ۵ و ۴ یاھرادومن رد ناوتیم ار یژتارتسا نیا

 ماجنا »merger and acquisition« اھنآ اب ماغدا ایو دنراد نشور یاهدنیآ ھک دوجوم یاھتکرش دیرخ قیرط زا اتدمع
  هژیو ھب ،کیژتارتسا یاھشخب یوسب تدش ھب اکیرمآ و اپورا رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس یشخب بیکرت ،مود  .دریگیم
  .تسا رییغت لاح رد ھتفرشیپ یعمج تاطابترا و اھھناسر ،تارباخم یژولونکت
 
 ١ اھنت اپورا ھیداحتا رد .تسا زیچ ان اتبسن اکیرمآ و اپورا ھیداحتا رد یجراخ یراذگھیامرس رئاخذ لک رد نیچ مھس عقاو رد
 تسا دصرد ١.۶ ھب کیدزن اکیرمآ هدحتم تالایا رد مقر نیا .تسا نیچ ھب قلعتم یجراخ یاھیراذگھیامرس لک  دصرد
 نیا رب نیچ تلود دیدش ھطلس ،نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس عیرس رایسب دشر اما .)دینک ھظحالم ار ۵ رادومن(
 یلام یاھینابیتشپ زا اھیراذگھیامرس نیا یرادروخرب و کیژتارتسا یاھییاراد یوررب اھنآ ریخا زکرمت ،اھ یراذگھیامرس
 هدیدان  .تسا ھتخیگنارب ار اھنآ تیساسح تدش ھب و ھتشگ اپورا و اکیرمآ دیدش ینارگن بجوم ،نیچ تلود کیتسژول و
 و ،نیچ یلام یاھتیامح زا یشان ھنالداعان تباقر ،یبرغ یاھتکرش یروآنف و شناد تقرس و یرکف تیکلام قح نتفرگ
   .دنتسھ اھتیساسح و اھینارگن نیا یلصا یاھروحم  کیژتارتسا عیانص و تاعالطا ھب نتفای یسرتسد
 
 اقیرفآ

 رد یجراخ یراذگھیامرس )stock( یدوجوم لک رد نآ مھس و تسا دراو هزات اتبسن یجراخ یراذگھیامرس ھصرع رد نیچ
 یارب  .تسا یبرغ یاھروشک تسد رد نانچمھ اقیرفآ یراذگھیامرس رازاب گرزب شخب  .تسا یکچوک مقر اتبسن اقیرفآ
 ھنالاس شزرا اما .دوب دصرد ٣ ھب کیدزن اقیرفآ یجراخ یراذگھیامرس یدوجوم لک رد نیچ مھس ٢٠١٢ لاس رد ،لاثم



 

 اھنت اقیرفآ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ٢٠٠٣ لاس رد .تسا شیازفا لاح رد تعرس ھب اقیرفآ رد نیچ یراذگھیامرس
 یراذگھیامرس شزرا ٢٠١١ لاس رد .تفای شیازفا رالد رایلیم ۴.۴ ھب ٢٠٠٧ لاس رد مقر نیا .دوب رالد نویلیم ۴٩١

 ھنالاس یراذگھیامرس ٢٠١۶ الاس رد اما .دوب رتمک ھسنارف و ایناتیرب ،اکیرمآ هدحتم تالایا زا زونھ اقیرفآ رد نیچ ھنالاس
 رییغت ھسنارف و ایناتیرب ،اکیرمآ هدحتم تالایا یراذگھیامرس ھکیتروصرد ،تفای شیازفا ربارب ٢.۵ کیدزن اقیرفآ رد نیچ
 شیازفا لاح رد تعرس ھب اقیرفآ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ھچرگ  .)دینک ھظحالم ار ۶ رادومن( تشادن یریگمشچ
 رئاخذ لک شزرا ظاحل ھب ات دیشک دھاوخ لوط یھجوت لباق تدم ،دوب نییاپ رایسب نآ نیزاغآ ھطقن ھک اجنآ زا اما ،تسا

   .دریگب یشیپ یبرغ یاھروشک زا لماک روطب دناوتب نیچ ،یراذگ ھیامرس
    
 اتبسن اقیرفآ رد نیچ یراذگ ھیامرس ،درک هدھاشم ناوتیم ۶ رادومن رد ھک روطنامھ ،لوادتم روصت فالخرب ،نیا رب نوزفا
 یریگمشچ وحن ھب اقیرفآ رد نیچ یراذگھیامرس ھتشذگ ھھد یط ،عقاورد .تسین زکرمتم نداعم شخب رب اھنت و تسا عونتم
  .دنتسھ رادروخرب یھجوت لباق مھس زا تامدخ و یلام ،یتعنص تادیلوت یاھشخب نونکا ھکیروطب تسا هدش رت عونتم
 
 یجراخ یراذگھیامرس ھباشم شیب امک اقیرفآ رد نیچ یراذگھیامرس درکلمع و اھکرحم ،اھهزیگنا ،وگلا ،عومجم رد
 رازاب ھب یسرتسد و دوس رثکادح بسک لابند ھب اتدمع ،یبرغ یاھروشک دننام ،نیچ یراذگھیامرس   .تسا یبرغ یاھروشک
 یبرغ یاھروشک زا ار نیچ یجراخ یراذگھیامرس ھک یلماع نیرتشیب  .دراد لیامت ھیلوا داوم و نداعم شخب ھب و تسا
 راک و بسک طیحم و تسا فیعض نوناق تموکح اھنآ رد ھک ییاھروشک رد یراذگھیامرس زا نیچ ھک تسا نآ دنکیم توافتم
 رد   .دنک ظفح ار نیچ یراذگھیامرس تینما دناوتب مکاح تلود ھکنآ ھب طورشم ،درادن یزیھرپ تسا فافش ریغ و دمآراکان
  .تسا یتلود یاھنامیپ بوچراچ رد اقیرفآ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس هدمع شخب ،عقاو
 
 ھیامرس  دوبمک و رقف لطاب ھخرچ راتفرگ ابلاغ ھک یبونج و یزکرم یاقیرفآ یاھروشک یارب نیچ یجراخ یراذگھیامرس
 ریثات دروم رد یناھج کناب یاھیبایزرا .تسا هدوب اشگ هار ،تسا راوشد ناشیارب یناھج ھیامرس ھب یسرتسد و دنشابیم
 ریز یاھهژورپ ماجناو ھیامرس نیمات اب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس ھک تسا نآ دیوم اقیرفآ رد نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس
 اما .تسا هدرک افیا یبونج و یزکرم ییاقیرفآ یاھروشک یداصتقا ھعسوت رد یریگمشچ و تبثم شقن یاھیاپ یتخاس
  .تسا هدش هدھاشم زین یددعتم یاھیراجنھان و تالکشم
 
 ھناچ تردق و تاناکما زا ھک دنتسھ یتلود گرزب رایسب تاسسوم دننکیم یراذگھیامرس اقیرفآ رد ھک ینیچ یاھتکرش رتشیب 
 و تیریدم ھصرع رد و فیعض ابلاغ یبونج و یزکرم ییاقیرفآ یاھروشک یاھتلود لباقم رد .دنرادروخرب ییالاب ینز
 ھقطنم ھتفای ھعسوت مک یاھروشک رما نیا .دناھبرجت مک دریذپیم ماجنا ناشروشک رد ھک یجراخ یاھ یراذگھیامرس رب تراظن
 یاھ دادرارق بسک یارب مزال ییاناوت زا ینیچ گزرب یاھتکرش اب تارکاذم رد اریز دھدیم رارق یراوشد تیعقوم رد ار
  .دنتسین رادروخرب بسانم و ھنالداع
 
 دنناوتب ات دنتسین یوق یرادا و یلام ،یقوقح یاھماظن یاراد ابلاغ یبونج و یزکرم ییاقیرفآ یاھروشک ،نیارب نوزفا
 یاھتمیق ھب ار دوخ تادیلوت ینیچ راذگھیامرس یاھتکرش ھک دنک لصاح نانیمطا ات دننک تراظن ینیچ یاھتکرش درکلمعرب
 رد دوخ یاھتکرش ریز ای و نیچ ھب ھک ار یشخب نآ ،)دننکیمن یشورف نارگ( دنشورفیم ناشروشک یاھرازاب رد ھنافصنم
 عقوم ھب و لماک ار اھنآ و دننکیمن رارف تایلام و تیکلام قح تخادرپ زا ،دنشورفیمن  نازرا دننکیم رداص اھروشک ریاس
 یاھدزمتسد یموب راک یورین ھب ،دننکیم هدافتسا نکمم رثکادح ات یموب تادیلوت و یموب راک یورین زا ،دننکیم تخادرپ
 رد تامدخ ناگدنھد ھئارا و ناگدننک دیلوت ھب ،دنروآیم مھارف بسانم و نمیا یراک طیارش اھنآ یارب و دنزادرپیم ھنافصنم
 تسیز طیحم ھب ،دنا بولطم و ھنافصنم دنھدیم نابزیم روشک ھب ھک ییاھماو ،دنزادرپیم ھنافصنم یاھ تمیق نابزیم روشک
 نیا ھتبلا  .تسا راوشد یبونج و یزکرم یاقیرفآ فیعض یاھتلود یارب رومأ نیا نیمات  .... ،دننزیمن ھمدص نابزیم روشک
 اھروشک زا یخرب و ھتفای ھعسوت مک یاھروشک بلاغ دروم رد و تسین یبونج و یزکرم ییاقیرفآ یاھروشک صاخ تالکشم
       .تسا راوشد هژیو ھب رومأ نیا ققحت یبونج و یزکرم ییاقیرفآ یاھروشک  یارب اما .دنکیم قدص زین ھعسوت لاحرد
 
 دنلزوینو ایلارتسا ،ایسآ
 رد نیچ یراذگھیامرس .دھدیم ناشن ار دنلزوینو ایلارتسا ،ایسآ قرش نمجنا وضع یاھروشک رد نیچ یراذگھیامرس ٧ رادومن
 نیا رد یجراخ یراذگھیامرس رئاخذ لک رد نآ مھس اما ،تسا ھتفای شیازفا تعرس اب ایسآ قرش نمجنا وضع یاھروشک
 یھباشم شیب امک ریوصت زین دنلزوین و ایلارتسا رد  .تسا رتمک یھجوت لباق نازیم ھب اکیرمآو نپاژ ،اپورا ھیداحتا زا ھقطنم
 رد .تسا مک نانچمھ ھقطنم رد یجراخ یراذگھیامرس رئاخذ لک رد نآ مھس اما ،هدش رتگنر رپ نیچ شقن .دوشیم هدھاشم
 یراذگھیامرس ،یشخب عیزوت ظاحل ھب .تسا ٪٨ ھب کیدزن دنلزوین رد و ٪۶ ھب کیدزن مھ اب گنک گنھ و نیچ مھس ایلارتسا

 .دنکیم لابند ار ھیلوا داوم ھب یسرتسد و رازاب بسک یاھهزیگنا و تسا عونتم اتبسن ھقطنم ود رھ رد نیچ
 
 و دنتسھ ھتفرشیپ یرادا و یلام ،یقوقح یاھتخاس ریز یاراد روپاگنس و دنلزوین ،ایلارتسا دننام ییاھروشک هورگ نیا رد
 ،رگید یوس زا  .دنشابیم نیچ یجراخ یراذگھیامرس درکلمع رب تراظن یارب مزال ھبرجت و ییاناوت یراد اھنآ یاھتلود
 یارب نیچ یمجاھت حالطصا ھب یاھیراذگھیامرس فدھ اپورا ھیداحتا و یلامش یاکیرمآ یاھروشک دننام اھروشک نیا



 

 یجراخ یراذگھیامرس اب ھطبار رد اھروشک نیا ھجیتن رد .دنتسین کیژتارتسا یاھییاراد و ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد
  .دنتسھ الاب هورگ ود یاھ یراوشد و اھشلاچ راتفرگ رتمک نیچ یزرمنورب
 
 اب و تسین ناسآ ناشیارب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس رب تراظن ھک دنراد رارق ییاھروشک هورگ نیا ییایسآ شخب رد اما
 ،نیا رب نوزفا  .دنتسھ وربور رتمیالم رایسب و رتمک یحطس رد ھتبلا ،ییاقیرفآ یاھروشک یاھشلاچ و تالکشم نامھ
 رایسب کیژتارتسا تیمھا زا نیچ یارب ناشیگنھرف یاھدنویپ و کیتلپوئژ تیعقوم لیلد ھب هورگ نیا یاھروشک زا یاهراپ
 .دنتسھ رادروخرب ییالاب

 
 هدش ھجاوم یدیدش یاھداقتنا اب شا یجراخ یراذگھیامرس یاھحرط یارجا یارب نیچ تلود یھد ماو تیسایس ایسآ ھقطنم رد
 اتوت نابمھ ردنب تخاس یارب ینیچ ناراذگھیامرس زا ھک ار یماو تسناوتن اکنالیرس تلود ،لاثم یارب .تسا
)Hambantota( یارب ناتسکاپ تلود .دنک راذگاو نیچ ھب لاس ٩٩ یارب ار ردنب نیا ات دش راچان اتیاھن و دزادرپب دوب ھتفرگ 
 ١.۵  نیچ تلود ھب ویدلام یھدب  .تسا راکھدب نیچ تلود ھب رالد درایلیم ١٠ رب غلاب )Gwadar( راداوگ ردنب تخاس
 تلود یھد ماو تسایس رب هوالع اھھنومن نیا .دشابیم نآ یلم صلاخان دیلوت لک دصرد ٣٠ اب ربارب ھک تسا رالد درایلیم
 لاوس ریز زین ار اھنآ یداصتقا یبایزرا هوحن و نابزیم یاھروشک یارب اھنآ ندوب بسانم ،اھهژورپ شنیزگ یتسرد ،نیچ
    .دنربیم
 
 یلامش یاقیرفآو ھنایمرواخ
 رد .تسا هدرک ھبرجت ار یھجوت لباق شھاک ٢٠٠٨ لاس زا دعب یلامش یاقیرفآو ھنایمرواخ ھقطنم رد یجراخ یراذگھیامرس
 لاس رد .دوب رالد درایلیم ٧٨ زا زواجتم یلامش یاقیرفآو ھنایمرواخ ھقطنم رد یجراخ یراذگھیامرس لک ٢٠٠٧ لاس

 ھقطنم رد نیچ یراذگھیامرس هرود نیا رد  .)دینک ھظحالم ار ٨ رادومن( دوب ھتفای شھاک رالد درایلیم ٢٩ ھب مقر نیا ٢٠١٧
  .دنکیم افیا ھقطنم رد ار یمھم شقن نونکا و دنام یوق نانچمھ
 
 نیچ یجراخ یراذگھیامرس یژتارتسا رد ھقطنم کیژتارتسا تیعقوم و یناک داوم ،زاگ ،تفن تیمھا نیبم وسکی زا رما نیا
 ،لاثم یارب .تسا شنت رپ قطانم رد یجراخ یراذگ ھیامرس و روضح یارب نیچ رتشیب یگدامآ رگنایب ،رگید یوس زا .تسا

 ھیامرس لک موسکی زا شیب ،ھتبلا .دھدیم ناشن ار یریگمشچ شیازفا هرود نیا یط ناریا رد نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس
 ،یشخب عیزوت ظاحل ھب .دراد قلعت یبرع هدحتم تاراما و یدوعس ناتسبرع روشک ود ھب هرود نیا یط ھقطنم رد نیچ یراذگ
 ،تفنرب هوالع .تسین زکرمتم زاگ و تفن یور رب یور اھنت ھقطنم رد نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس ھک تشاد ھجوت تسیابیم
 رد .تسا ھجوت لباق زین یتعنص تادیلوت و تاطابترا ،لقن و لمح ،زاس و تخاس ،تامدخ یاھشخب مھس ،یندعم داوم و زاگ
    .تسا هدش رت عونتم ھقطنم رد نیچ یراذگھیامرس یوگلا و ھتفای شیازفا جیردت ھب اھشخب نیا مھس عقاو
 
 ریز اما .دنتسین ھیامرس دوبمک و رقف لطاب ھخرچ راتفرگ یبونج و یزکرم یاقیرفآ یاھروشک دننام هورگ نیا یاھروشک رثکا

 هزیگنا .دنربیم جنر یداصتقا داسف و ارگرادتقا یاھتلود زا ابلاغ و تسا دمآراکان اھنآ یرادا و یلام ،یقوقح یاھتخاس
 ھک تسا ییاھهژورپ یارجا یارب نآ زا هدافتسا اتدمع نیچ یجراخ یراذگھیامرس اب ھطبار رد هورگ نیا یاھروشک یلصا

 ،زاس و تخاس ،لقنو لمح دننام یددعتم یاھھنیمز رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس .دنک عیرست ار اھنا یداصتقا ھعسوت دنور
 نیا رد .دنک یرای ار اھنآ دناوتیم یرتویپماک یروآنف و تامدخ ،یتعنص تادیلوت ،یناک عیانص ،یمیشورتپ ،یژرنا ،تاطابترا

 یاراد ھک بسانم یاھهژورپ باختنا :درک ھصالخ یلک ھلوقم دنچ رد ناوتیم ار ھقطنم یاھروشک هدمع یاھشلاچ ،ھطبار
 ناراذگ ھیامرس زا تایلام و تیکلام قح تفایرد ،اھنآ ندرک ییارجا یارب ھنالداع یاھ دادرارق نیمات ،دنشاب یداصتقا ھیجوت

  .تسیز طیحم زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،یموب تادیلوت و راک یورین زا یرادربهرھب ھب اھنآ ندرک مزلم ،ینیچ
 
 یبونج یاکیرمآ

 نیچ یراذگھیامرس ھمھنیا اب ،تسا هدش ربارب ۵ زا رتشیب یبونج یاکیرمآ رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ھتشذگ ھھد ود یط
 هدمع شخب  .)دینک ھظحالم ار ٩ رادومن( تسا رتمک رایسب ھقطنم نیا رد اکیرمآ هدحتم تالایا یراذگھیامرس زا نانچمھ
   .تسا زکرمتم ورپ و لیزرب روشک ود رد یبونج یاکیرمآ رد نیچ یراذگھیامرس
 
 شخب اما ،تسا هدش رتعونتم یشخب عیزوت ظاحل ھب یبونج یاکیرمآ رد نیچ یراذگھیامرس وس نیا ھب ٢٠١٣  لاس زا
 رد نیچ یراذگھیامرس دصرد۶٠  ھب کیدزن ٢٠١٣ ات ٢٠٠٣ هرود یط  .تسا نداعم شخب رد نانچمھ نآ زا یگرزب
 مھس نآ یاج ھب و تفای شھاک دصرد ۴٠ دودح ھب مھس نیا ٢٠١۶ ات ٢٠١٣ هرود رد .دوب نداعم شخب رد یبونج یاکیرمآ
   .تفر الاب کاپ یژرنا و تامدخ یاھشخب
 
 .تسا نیچ گرزب یتلود تاسسوم ھب قلعتم یبونج یاکیرمآ رد نیچ یراذگھیامرس ٪٩١ ھک تسا نآ رگید ھجوت لباق ھتکن

 یاھتلود و دنکیم لابند ار  ماخ داوم و یناک داوم ھب یسرتسد و رازاب بسک فادھا اتدمع ھقطنم نیا رد نیچ یراذگھیامرس
 هراشا اھنآ ھب الاب رد ھک دنتسھ وربور ییاھشلاچ نامھ اب نیچ یاھ یراذگھیامرس رب تراظن و تیریدم اب ھطبار رد ھقطنم
       .دش



 

 
 یریگھجیتن     .۴
 

 شیازفا نیا مغریلع .تسا ھتفای شیازفا قطانم مامت رد ابیرقت یدایز تعرس ھب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس ھتشذگ ھھد یط
 .تسا کچوک اتبسن زونھ ناھج یراذگھیامرس رئاخذ لک رد نا مھس ،تسا دراو هزات زونھ ھصرع نیا رد نیچ ھک اجنآ زا ،هدننک هریخ
 یاھهزیگنا نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس .دننزیم اپورا ھیداحتا و اکیرمآ هدحتم تالایا نانچمھ ھنیمز نیا رد ار لوا فرح
 یاھییاراد و ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد و ،یناک و یژرنا عبانم ھب یسرتسد ،دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد ،دوس بسک دننام لوادتم
 یژتارتسا رب رازاب بسک رب هوالع نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس اپورا ھیداحتا و اکیرمآ هدحتم تالایا رد .دنکیم لابند ار کیژتارتسا
 مک و دشر لاح رد یاھروشک رد .تسا زکرمتم اھنآ اب ماغدا و یبرغ یاھتکرش دیرخ تسایس قیرط زا ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد
 یطابترا ھکبش کی تخاس و یعیبط عبانم ھب یسرتسد ،رازاب بسک یاھروحم رب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یژتارتسا ھتفای ھعسوت
 ،نداعم و یژرنا رب هوالعو تسا هدش رت عونتم نیچ یجراخ یراذگھیامرس ھتشذگ ھھد رد .تسا راوتسا نیچ تارداص ھعسوت یارب
   .دریگیم رب رد یھجوت لباق نازیم ھب زین ار تاعالطا و رتویپماک یژولونکت و تامدخ ،یتعنص تادیلوت یاھشخب
 
 نیچ زا جراخ رد میقتسم یراذگھیامرس ھب مادقا ھک ینیچ یاھتکرش رتشیب .تسا یتلود ادیدش نیچ یزرومنرب یجراخ یراذگھیامرس
 رتشیب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس رد یصوصخ شخب مھس ریخا یاھلاس رد  .دنتسھ یتلود گرزب رایسب تاسسوم ،دننکیم
 یجراخ یراذگھیامرس .دننکیم هدافتسا نیچ تلود کیتسژول و یلام یاھینابیتشپ زا فلتخم لاکشا ھب زین اھتکرش نیا اما ،تسا هدش
 دروم رد اما ،تسین نیچ تلود صاخ یگژیو نیا .تسا نیچ تلود یسایس و یداصتقا ھعسوت یژتارتسا زا یمھم شخب نیچ یزرمنورب

 .تسا رتدیدش رایسب نیچ
 
 رد هژیو ھب ،دنک کمک نابزیم یاھروشک یداصتقا ھعسوت ھب تسا ھتسناوت نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ،عومجم رد
 نآ ندوب یتلود تلصخ و هدیدپ نیا عیرس دشر اما  .دنشابیم ھیامرس  دوبمک و رقف لطاب ھخرچ راتفرگ ھک ھتفای ھعسوت مک یاھروشک
 و شناد تقرس ،دوخ یرکف تیکلام قح ظفح نارگن یبرغ یاھروشک  .تسا هدروآ دوجوب زین ار یددعتم یاھشلاچ و تالکشم
 عیانص و تاعالطا ھب ینیچ یاھتکرش نتفای یسرتسد و نیچ تلود یلام یاھتیامح زا یشان ھنالداعان تباقر ،یبرغ یاھتکرش یروآنف
 بسک مزلتسم  نیچ یجراخ یراذگھیامرس زا بولطم یرادربهرھب ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک رد .دنتسھ دوخ کیژتارتسا
 زا تایلام و تیکلام قح تفایرد ،یتفایرد یاھماو و اھرادرارق ندوب ھنالداع ،اھهژورپ  یداصتقا ھیجوت دروم رد رطاخ نانیمطا

 تسیز طیحم زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،یموب تادیلوت و راک یورین زا یرادرب هرھب ھب اھنآ ندرک مزلم ،ینیچ ناراذگ ھیامرس
 راوشد رایسب دنشابیم مزال یاھتخاس ریز و تاناکما دقاف ھک ھتفایھعسوت مک یاھروشک رد فیعض یاھتلود یارب رومأ نیا نیمات  .تسا
 نیچ تلود کیژتارتسا و یلام یاھینابیتشپ زا ھک دنشاب یتلود رکیپ لوغ یاھتکرش اھنآ لباقم فرط ھکیماگنھ هژیو ھب ،تسا
 فافش ریغ و دمآراکان راک و بسک طیحم و تسا فیعض نوناق تموکح اھنآ رد ھک ییاھروشک رد یراذگھیامرس زا نیچ .دنرادروخرب
 یاھروشک یارب ار راک یگژیو نیا .دنک نیمات ار نیچ یراذگھیامرس تینما دناوتب مکاح تلود ھکنآ ھب طورشم ،درادن یزیھرپ تسا
  .دنکیم رتراوشد ھتفای ھعسوت مک و دشر لاحرد



 

 

 

 

 



  



 

 
 
 
 

 
 

 


