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چکیده
Abstract
The founders of the investment treaty system, as well as
many current proponents, have expressed how treaties
allow developing countries to de-politicize investorgovernment disputes. That is, to protect trade disputes
from broader political and diplomatic considerations
with developed countries. While this argument is more
widely accepted by economic and legal researchers and
explicitly promoted by capital-exporting countries, it
has never been subjected to empirical investigation. the
present study aimed to investigate the effect of
investment treaties on the de-Politicization of foreign
investment disputes with the approach of legalization,
diplomacy and development. From a methodological
point of view, it is quantitatively descriptive, crosssectional and applied. In this regard, a hypothesis with
the same theme was explained and 127 differences in a
ten-year period from 2009 to 2019 in the Iranian
economy were studied and analyzed using the logit
model.The results showed that: a) Developing countries
are usually encouraged to arbitrate investment treaties
in exchange for less politicization of their investment
disputes. b) While powerful governments frequently
intervene in the disputes of the developing world,
however, they seldom use explicit threats or sanctions
in investment disputes. This marks an important shift in
investment diplomacy ever since the system of
investment treaties became apparent. c) More
aggressive diplomatic interventions in the past have
often been manifested in disputes over expropriation,
but such disputes occur much less frequently today and
are replaced by more subtledisputes over contract terms
and regulatory changes.

پبیِ گزاساى ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی ٍ ّوچٌیي ثسیبسی اص قشفذاساى فًلی
اثشاص داضتِ اًذ وِ چگًَِ هًبّذات ثِ وطَسّبی دس حبل تَسًِ ایي اهىبى سا هی
 دٍلت سا سیبست صدایی وٌٌذ یًٌی هٌبلطبت- دٌّذ تب اختالفبت سشهبیِ گزاس
ِتدبسی سا اص هالحهبت گستشدُ تش سیبسی ٍ دیپلوبتیه ثب وطَسّبی تَسًِ یبفت
 دس حبلی وِ ایي استذالل تَسف هحممبى التػبدی ٍ حمَلی ثِ غَست.حفم وٌٌذ
گستشدُ تشی پزیشفتِ هی ضَد ٍ غشیحب تَسف وطَسّبی غبدسوٌٌذُ سشهبیِ تجلیغ
 ثٌبثشایي تحمیك حبؾش ثب. ّشگض هَسد ثشسسی تدشثی لشاس ًگشفتِ است،هی ضَد
ِّذف ثشسسی تبثیش هًبّذُ ّبی سشهبیِ گزاسی ثش سیبسیت صدایی اختالفبت سشهبی
 اص. دیپلوبسی ٍ تَسًِ دس ًهش گشفتِ ضذ،گزاسی خبسخی ثب سٍیىشد لبًًَی ضذى
 اص ًَو تَغیفی ووی ٍ ثِ غَست همكًی ٍ اص ًَو وبسثشدی،هٌهش سٍشضٌبسی
 هَسد اختالف دس یه127 ٍ  دس ایي ساستب فشؾیِ ایی ثب ّویي هؿوَى تجییي.است
ًِ دس التػبد ایشاى ثب استفبدُ اص هذل لَخیت هَسد هكبل1398  تب1388 ِدٍسُ دُ سبل
ِ الف) دس وطَسّبی دس حبل تَسًِ ث: ًتبیچ ًطبى داد.ٍ تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت
 تطَیك هی،قَس هًوَل دس اصای ووتش سیبسی وشدى هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی خَد
 ة) دس حبلی وِ دٍلت ّب.ضًَذ تب ثِ داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی تشغیت ضًَذ
 دٍلت ّبی،ثِ غَست هىشس دس اختالفبت دًیبی دس حبل تَسًِ هذاخلِ هی وٌذ
لذستوٌذ ثِ ًذست اص تْذیذات یب تحشین ّبی غشیح دس هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی
 ایي اهش حبوی اص یه تغییش هْن دس دیپلوبسی سشهبیِ گزاسی اص.استفبدُ هی وٌذ
 ج) هذاخالت.دٍسُ ای است وِ ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی آضىبس ضذُ است
دیپلوبتیه تْبخوی تش دس گزضتِ اغلت دس اختالفبت هشثَـ ثِ سلت هبلىیت آضىبس
ضذُ اهب چٌیي اختالفبتی اهشٍصُ ثسیبس ووتش اتفبق هی افتذ ٍ اختالفبت نشیف تشی
.دس هَسد ضشایف پیوبًىبسی ٍ تغییشات ًهبستی خبیگضیي هی ضَد
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مقدمه
هكبلًبت صیبدی دس حَصُ هًبّذات سشهبیِ گزاسی ثیطتش ثِ ایي
هَؾَو تَخِ وشدُ اًذ وِ آیب ایي هًبّذات دس خزة سشهبیِ
خبسخی دس وطَسّبی دس حبل تَسًِ هَفك ثَدُ اًذ ٍ تب چِ
حذی هَفك ثَدُ اًذ ( یبوی .)2017 ،1ثب ایي حبل دس هكبلًبت
تدشثی ،تَخیِ اغلی دیگش ثشای هًبّذات تَخِ ووی سا ثِ
خَد خلت وشدُ است ،یًٌی پتبًسیل داٍسی سشهبیِ گزاسی،
هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی سا اص سیبست دٍس هی وٌذ .ایي
هَؾَو هبیِ تبسف است .اگش ایي پتبًسیل ّب ثبلفًل ضَد،
یه استذالل سیبسی لذستوٌذ ثشای وطَسّبی دس حبل تَسًِ
فشاّن هی ضَد تب ثِ هًبّذات ٍاسد ضًَذ غشفٌهش اص ایٌىِ آیب
آًْب سشهبیِ گزاسی خبسخی سا دس حبضیِ تشٍیح هی دٌّذ یب
خیش( ایسجت2009 ،؛ پَلسي2010 ،؛ یبوی2010،؛ پیٌْبسدت ٍ
آلی2012 ،؛ وشًش ٍ الٍسًس .2)2014 ،سیبست صدایی تَخیِ
اغلی ثشای ایدبد ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی هذسى است،
ًِ تشٍیح سشهبیِ گزاسی .لجل اص نَْس داٍسی ثیي الوللی
سشهبیِ گزاسی ،سشهبیِ گزاساى خبسخی لبدس ثِ حل ٍ فػل
هٌبلطبت هشثَـ ثِ حمَق هبلىیت ثب دٍلتْبی هیضثبى ٍاثستِ
ثِ حوبیت دیپلوبتیه ًیستٌذ(پبسا .)2015 ،3اگشچِ دٍلتْبی
وطَس داخلی ،اغلت دس قشف سشهبیِ گزاساى خَد دخبلت هی
وٌٌذ ،چٌیي هذاخالتی هی تَاًذ سٍاثف دیپلوبتیه ثیي وطَسّب
سا هختل وٌذ ٍ ،دس هَاسدی حتی ثِ هسبئل خٌگ ٍ غلح
تجذیل ضَد .ثًٌَاى هثبل ،دس غَستی وِ وطَسّبی دس حبل
تَسًِ ًتَاًٌذ هٌبلطبت خذی ثب سشهبیِ گزاساى خبسخی سا حل
ٍ فػل وٌٌذ ثِ غَست هذاٍم ثب تحشین هَاخِ هی ضًَذ
(هَسسً .) 2013 ،4هبم هًبّذات هذسى سشهبیِ گزاسی ،یه
سیستن خبیگضیي حل اختالف سا اسائِ دادُ است ،وِ ثِ هَخت
آى سشهبیِ گزاساى خػَغی هی تَاًٌذ ثِ غَست هستمین
وطَسّبی هیضثبى سا هسئَل پبسخگَیی ثِ ًمؽ حمَق
هبلىیت اص قش یك داٍسی ثیي الوللی ثذاًٌذ .دستشسی خػَغی
ثِ حل ٍ فػل هٌبلطبت ثیي الوللی ثذیي هًٌی است وِ
اختالفبت ثیي سشهبیِ گزاساى خبسخی ٍ دٍلتْبی هیضثبى ثِ
سٍضْبی لبًًَی فٌی ثذل هی ضَد ،ثدبی ایٌىِ ثِ ًضاو ّبی

Yackee

سیبسی هَسدثحث دیپلوبت ّب ثذل ضَد (ٍاًذٍلذ.)2012 ،5
ثٌبثشایي ،هذاخالت دیپلوبتیه وطَس هحل البهت -یب ايوبل
لذست ٍ سبصهبًْبی سیبسی دٍلتی ثشای پیطجشد هٌبفى سشهبیِ
گزاساى خػَغی -دیگش الصم ًخَاّذ ثَد .دسگیشی دس هَسد
هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی خػَغی سا هی تَاى اص دستَس وبس
دٍخبًجِ ثیي وطَس هیضثبى ٍ وطَس هحل البهت حزف وشد .
ایي يمیذُ وِ دستشسی ثِ داٍسی ثیي الوللی دٍلت -سشهبیِ
گزاس ،هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی سا سیبست صدایی هی وٌذ ،یه
ثحث ولیذی دس هیبى هحممبى ٍ ٍوالی قشفذاس گستشش ًهبم
هًبّذات سشهبیِ گزاسی ثبلی هی هبًذ (ضیْبتب .)1986 ،6ثشخی
دٍلتْب استذالل هی وٌذ وِ یىی اص اغلی تشیي هضایبی داٍسی
ثیي الوللی هًبّذات سشهبیِ گزاسی ،حل ٍ فػل هٌبلطبت
سشهبیِ گزاسی ثذٍى ایدبد تؿبد دٍلت  -دٍلت است .ثشخی
ًىبت ثًٌَاى یه تَخیِ حتی ثشای هًبّذات سشهبیِ گزاسی
سیبست صدایی هی ضًَذ ،اهب ایي استذالل دس دسخِ اٍل ثًٌَاى
یه هضیت اغلی ثشای وطَسّبی تَسًِ یبفتِ ثب لذست ووتش
هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد .دس ٍالى اگش ٍيذُ سیبست صدایی
تحمك یبثذ ،اتخبر هًبّذات سشهبیِ گزاسی هوىي است ثشای
وطَسّبی دس حبل تَسًِ هحتبقبًِ ثبضذ( یبوی ،)2017 ،دس
غَستی وِ آًْب اسبسب خشیبى ّبی سشهبیِ گزاسی سا تغییش ًوی
دٌّذ ،صیشا هًبّذات هوىي است ثًٌَاى یه هحذٍدیت هَثش
دس هَسد سَء استفبدُ اص حوبیت دیپلوبتیه ثب غبدسوٌٌذگبى
لذستوٌذ سشهبیِ ای يول وٌٌذّ .وبًكَس وِ اچبًذی هًتمذ
است "،یه ًمص هْوی وِ ثسیبسی اص وطَسّبی دس حبل
تَسًِ اًتهبس داضتِ اًذ =هًبّذات سشهبیِ گزاسی< ثشای اًدبم
سیبست صدایی هٌبلطبت هشتجف ثب سشهبیِ گزاسی ثیي الوللی
است" ( اچبًذی .) 2016 ،7یىی اص دالیل تحلیل تدشثی
هذاخالت دیپلوبتیه دس اختالفبت سشهبیِ گزاسی ایي است وِ
تب ثِ حبل تَخِ آوبدهیه ووی ثِ ایي حَصُ ضذُ است ،صیشا
فطبس سیبسی دس حل ٍ فػل اختالفبت غیشسسوی ثِ ًذست
هطبّذُ هی ضَد .دٍلت ّبی داخلی ،دٍلت ّبی هیضثبى
سشهبیِگزاساى خبسخی ّوِ هی تَاًٌذ هطَق ّبیی داضتِ
ثبضٌذ تب هزاوشات سا دس هَسد اختالفبت سشهبیِگزاسی هحشهبًِ
ًگِ داسًذ (  .)2015 ،USTR8ثٌبثشایي تحمیك حبؾش ثب ّذف
ثشسسی تبثیش هًبّذُ ّبی سشهبیِ گزاسی ثش سیبسیت صدایی
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4. Maurer
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8. United States Trade Representative
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اختالفبت سشهبیِ گزاسی خبسخی ثب سٍیىشد لبًًَی ضذى،
دیپلوبسی ٍ تَسًِ دس ًهش گشفتِ ضذ ٍ دس ساستبی هجبًی
ًهشی ٍ ادثیبت هَؾَو فشؾیِ ایی ثِ ایي ضشح هًبّذُ ّبی
سشهبیِ گزاسی ثش سیبست صدایی اختالفبت سشهبیِ گزاس تبثیش
هًٌی داسی داسد ،تجییي گشدیذ ثِ يجبست دیگش فشؾیِ سیبست
صدایی فشؼ هیوٌذ وِ دٍلتّبی وطَس خَدی اص دخبلت
دیپلوبتیه دس اختالفبت سشهبیِ گزاسی خَدداسی هی وٌٌذٍ ،
تشخیح هی دٌّذ تب سشهبیِگزاساى سا ثِ حبل خَد ثگزاسًذ تب
هٌبثى خَدضبى سا دًجبل وٌٌذ .ثٌبثشایي سئَال اغلی تحمیك
يجبست است اص ایٌىِ هًبّذُ ّبی سشهبیِ گزاسی ثش سیبست
صدایی اختالفبت سشهبیِ گزاسی خبسخی چِ تبثیشی داسد؟
چارجوب نظزي تحقیق
توبم اختالفبت حمَلی ثیي الوللی دس یه ضىل یب اضىبل
دیگشی" ،سیبسی" ّستٌذ ( لَتشپبضت .)1933 ، 1ثٌبثشایي هْن
است وِ هطخع ضَد وِ هٌهَس اص حل ٍ فػل اختالفبت
"سیبسی" چیست .ثِ يٌَاى هثبل ،حتی صهبًی وِ اختالفبت ثِ
داٍسی ثیي الوللی ًوی سًٍذ ،تْذیذات يوَهی ثشای تًمیت
لبًًَی دٍلت هیضثبى ٍ ثحث ّبی همبثلِای ثیي سشهبیِ گزاساى
2
خبسخی ٍ وطَسّبی هیضثبى ثِ ضذت سیبسی هی ضَد (پست
 . ) 2014 ،صهبًی وِ اختالفبت ثِ داٍسی هیسًٍذ ،سیبسی
سبصی هی تَاًذ ثِ ّضیٌِ ّبی سیبسی تحویل ضذُ تَسف
هذيیبى یب پبسخ دٌّذگبى دس حل ٍ فػل اختالفبت سشهبیِ
گزاسی اضبسُ وٌذ .يالٍُ ثش ایي ،ادثیبت حمَلی دس هَسد ًهبم
هًبّذات سشهبیِ گزاسی ،ثِ ٍؾَح " سیبسی سبصی" سا ثِ
يٌَاى حل اختالف تًشیف وشدُ است ،اص قشیك الف )
هزاوشات دٍلتی هیضثبى  -سشهبیِ گزاس؛ ة ) دادگبُ ّبی
هحلی هتًػت يلیِ ثیگبًگبى؛ ج ) حل ٍ فػل اختالفبت
سسوی ثیي دٍلت ّب ؛ ٍ د ) هزاوشات غیش سسوی ثیي دٍلت ّب
(خبًسَى ٍ گیوجلت .)2011 ،3ثب گزس اص هسبئل هفَْهی ،تٌْب
ثش دسن ایي اغكالح ثب تًشیف سیبسی سبصی ثِ يٌَاى دخبلت
دیپلوبتیه وطَس ٍقي توشوض هی ضَد ،وِ دس آًدب ٍیژگیْبی
اختالف دس دستَس وبس دٍخبًجِ دیپلوبتیه ٍ لذست دٍلتی ٍ
دستگبُ ّب ثِ خبًجذاسی اص يالیك خػَغی سشهبیِ گزاس
ايوبل هی ضَد .حزف يٌػش سیبسی سبصی ،تَخیِ اغلی ثشای
9. Lauterpacht

ایدبد ًهبم هذسى هًبّذات سشهبیِ گزاسی ثَد .دس قَل لشى
ًَصدّن ٍ ثیطتش لشى ثیستن ،اختالفبت ثیي سشهبیِگزاساى
خبسخی خػَغی ٍ دٍلتّبی وطَسّبی دس حبل تَسًِ ثِ
غَست هًوَل سیبسی ضذ .دس غَستیىِ داساییّبی آًْب
هػبدسُ ضَد یب ثب هَاسد دیگشی هَاخِ ضَد ،ضشوت ّبی
غشثی ،دٍلت ّبی داخلی خَدضبى سا الثی هیوٌٌذ تب دٍلت
ّبی هیضثبى سا ثِ پشداخت غشاهت هٌبست ٍاداس وٌٌذ (لَی ٍ
اسشیٌیَاسبى :199 ،؛ سیىس .4)2005 ،اگشچِ دٍلت ّبی
داخلی اغلت توبیلی ثِ هطبسوت آسام دس اختالفبت التػبدی
ًذاسًذ ،هخػَغبً صهبًی وِ وبس دس حبل اًدبم آى ّب ثب اّذاف
سیبسی دیگش دٍلت دس تؿبد ثبضذ ،آًْب گبّی اٍلبت ثب فطبس
خػَغی ضىستِ هیضًَذ ٍ ثشای پیطجشد هٌبفى سشهبیِگزاساى
ثِ غَست دیپلوبتیه هذاخلِ هی وٌٌذ .دس حبلیىِ تحمیمبت
هحذٍدی دس هَسد تبسیخ دیپلوبسی سشهبیِگزاسی اسٍپب ٍخَد
داسد .یبوی (  ٍ ) 2017هبئَسس ( )2013ثِ تفػیل ثیبى هی وٌذ
وِ چگًَِ دٍلت ایبالت هتحذُ ثِ غَست هذاٍم ،اگشچِ ثب
اوشاُ ،دسثبسُ قشف سشهبیِ گزاساى آهشیىبیی دس قَل لشىّبی
ًَصدّن ٍ ثیستن هذاخلِ وشد .هشاوض دٍلتی ٍ اهٌیتی ثب احتیبـ
دس اختالفبت سشهبیِ گزاسی دسگیش هیضًَذ ،صیشا اغلت
حوبیت دیپلوبتیه سیبسی خبسخی گستشدُتش ثِ خكش هیافتذ،
هْوتشیي آًْب حفم پیوبى ّبی استشاتژیه ثب دٍلتْبی
وطَسّبی دس حبل تَسًِ هی ثبضذ .داٍسی دٍلتی سشهبیِ
گزاس ثشای اسائِ ساُ حلی ثشای ایي هسئلِ استشاتژیه قشاحی
هیضَد .قشاحبى ٍ هًوبساى ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی
انْبس داضتٌذ وِ ثْتشیي سٍش ثشای سیبست صدایی اختالفبت
سشهبیِ گزاسی ایي است وِ ثشای سشهبیِ گزاساى خبسخی ایي
اهىبى سا فشاّن سبصًذ تب ثِ غَست هستمین اديبّبی ثیي
الوللی سا دس همبثل دٍلت هیضثبى هكشح وٌٌذ ثذٍى
ایٌىِ دٍلت داخلی آًْب سا دسگیش وٌٌذ دس ایي خب یه دادگبُ
خػَغی ایي غالحیت سا داسد تب دس هَسد اختالفبت ٍ خجشاى
خسبست تػوینگیشی وٌذ .ایي تػویوبت ثذٍى فشغت ّبی
ٍالًی ثشای تدذیذ ًهشًْ ،بیی خَاٌّذ ضذ ٍ دس غَستی وِ
دٍلت ّب هَافمت ًىٌٌذ ،سشهبیِ گزاساى هدبص ّستٌذ تب
داساییْبی تدبسی آًْب سا دس سشاسش خْبى هػبدسُ وٌٌذٍ .
صهبًی وِ هحل دادسسی اغلی ثشای اختالفبت ،ثخطی اص گشٍُ
ثبًه خْبًی ثبضذ -هشوض ثیي الوللی حل اختالفبت سشهبیِ
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گزاسی  - ) ICSID (1يذم سيبیت اهبًت ًیض هیتَاًذ ثبيث
تحشین ّبی التػبدی تَسف ثبًه ّب ٍ ايؿبی آى
ضَد(هَسس .)2013 ،2سؾبیت داٍسی ثیي الوللی دٍلت  -سشهبیِ
گزاس هی تَاًذ هطشٍـ ثِ لَاًیي داخلی یب لَاًیي لشاسدادّب
ثبضذ ،اهب یه اثضاس ثسیبس لذستوٌذ ا ص قشیك هًبّذات خَاّذ
ثَد ،وِ دس آى دٍلت ّب یه هَؾى گیشی اسائِ هی دٌّذ تب
اختالفبت سا ثب قجمِ گستشدُای اص سشهبیِ گزاساى خبسخی
داٍسی وٌٌذ( ثشخالف لشاسدادّبی خبظ سشهبیِ گزاس) ثذٍى
ایٌىِ تَاًبیی ایي سا داضتِ ثبضٌذ تب ثِ غَست یه خبًجِ اص
ديَت ثشای داٍسی ثیي الوللی غشف ًهش وٌٌذ ( ثشخالف
لَاًیي داخلی ) .هْوتشیي آًْب تًذاد سٍ ثِ سضذ لشاسدادّبی
سشهبیِ گزاسی دٍخبًجِ ثَدًذ ،وِ ثشای سشهبیِ گزاساى خبسخی
حوبیت ّبی گستشدُ ای سا دس همبثل قیف گستشدُای اص
خكشات سیبسی ،اص خولِ ًمؽ لشاسداد ،تجًیؽ ،هحذٍدیت
ّبی اًتمبل سشهبیِ ،سفتبس" غیش هٌػفبًِ ٍ ًبيبدالًِ" ٍ يذم
خجشاى هػبدسُ ّبی هستمین ٍ غیشهستمین فشاّن هی
وٌٌذ(التشپبچت .)2011 ،اص اٍاخش دِّ  1980هیالدی ،اوثشیت
لشیت ثِ اتفبق لشاسدادّبی سشهبیِ گزاسی دٍخبًجِ حوبیت
ّبی اغلی خَد سا ثب هشاخًِ ثِ داٍسی دٍلت -سشهبیِ گزاس
ّوشاُ وشدًذ ٍ همشسات هطبثْی سا ًیض دس هَافمتٌبهِّبی
تشخیحی تدبسی ،) PTA (3هبًٌذ تَافمٌبهِ تدبست آصاد
آهشیىبی ضوبلی لشاس دادُ اًذ .ایبالت هتحذُ هَافمت خَد سا ثب
داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی دس اٍاخش دِّ  1970هیالدی
آغبص وشد ٍ ،دس صهبى ًَضتي قشفیي ثشای  50هًبّذُ ای است
وِ ضبهل ایي هىبًیسن حل اختالف هی ضَد .تؿویي
دستشسی خػَغی ثِ داٍسی دٍلت -سشهبیِ گزاس دس هًبّذات
سشهبیِ گزاسی ،یه سیستن حمَلی ثسیبس لذستوٌذ سا ایدبد
وشدُ ٍ پتبًسیلی ثشای خلَگیشی اص تجذیل حل اختالفبت
سشهبیِ گزاسی ثِ دسگیشیْبی ثیي دٍلتی داسد (پست،
 .)2014:6دس ٍالى ،پیص ًَیس هستٌذات وٌَاًسیَى ،ICSID
هشوض ثیي الوللی حل اختالفبت سشهبیِ گزاسی هكشح هی وٌذ
وِ یىی اص اّذاف اغلی سیستن  ICSIDایي است وِ "
اختالفبت سا اص للوشٍ دیپلوبسی سفى وٌذ ٍ آًْب سا ثِ للوشٍ
لبًَى ثبصگشداًذ" .ثِ ّویي تشتیت ،هَسس (ً )2013طبى هی
دّذ وِ ایي سیستن دٍلت ایبالت هتحذُ سا اص فطبس
سشهبیِگزاس ثشای هذاخلِ دس اختالفبت هدضا هی وٌذ ٍ ،ایي

اهىبى سا فشاّن هی وٌذ وِ " ثب نشافت اص اًَاو دسگیشی ّبی
هذاٍم خبسج ضَد" وِ هستلضم آى حوبیت دیپلوبتیه است.
همبهبت آهشیىبیی ّوچٌیي هسئَل ثشًبهِ لشاسدادّبی سشهبیِ
گزاسی دٍخبًجِ ایبالت هتحذُ ّستٌذ وِ پتبًسیل سیبست
صدایی اختالفبت سشهبیِ گزاسی سا ثِ يٌَاى یىی اص هٌبفى
اغلی سیستن دس ًهش گشفتِ استّ .وبًكَس وِ ثًذّب یىی اص
هزاوشُ وٌٌذگبى اغلی ًَضت ،داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی
تؿویي خَاّذ وشد وِ حل اختالف " ثِ غَست وبهل اص
ساثكِ سیبسی ثیي دٍلت سشهبیِ گزاس ٍ دٍلت هیضثبى هدضا
است" (ٍاًذلَد  .) 1988 ،ایي هضیت ثشای وطَسّبی ؾًیف
تش دس حبل تَسًِ اص اّویت ٍیژُای ثشخَسداس ثَد .هزاوشُ
وٌٌذُ سبثك هًبّذات سشهبیِ گزاسی اص وبستبسیىبً ،مل لَل ثب
اسصضی داسد :حل ٍ فػل اختالفبت دٍلت -سشهبیِ گزاس هبًى
هی ضَد وِ دس حل اختالفبت سشهبیِ گزاسی ًمص ایفب وٌذ دس
ایي صهیٌِ ،سیستن سشهبیِ گزاسی ثیي الوللی ًمص اسبسی دس
هذیشیت ثیي الوللی ٍ وطَسّبی وَچه تش دس حبل تَسًِ
داسد .دس ایي دًیبی ثِ ضذت دس حبل تًبهل وِ هستًذ تٌص
ّبی هىشس ثیي الوللی است،وطَسّبی دس حبل تَسًِ لذست
التػبدی ،سیبسی/ٍ ،یب ًهبهی هحذٍدتشی ثشای دفبو اص هٌبفى
خَد داسًذ(پبسا .)2015 ،دس ًتیدِ ،یىی اص اثضاسّبی هًذٍد ایي
است وِ التػبد ّبی وَچه تش استمبء دستَس وبس خَد سا دس
اختیبس داسًذ ،ثشخالف توبم هحذٍدیت ّبی حمَق ثیي الوللی
است .ثٌبثشایي ،ثْتشیي ٍ ثیطتشیي هٌبفى وطَسّبی دس حبل
تَسًِ تمَیت تَسًِ ٍ اخشای هَثش ًمص لبًَى دس اهَس ثیي
الوللی اص خولِ سٍاثف سشهبیِ گزاسی است .هحممبى حمَق
ثیي الولل ًیض هًتمذًذ وِ چٌیي سیبست صدایی هْوتشیي
پیطشفت ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی است .ثًٌَاى هثبل،
سیضهي ،) 2012 ( 4هكشح هی وٌذ وِ " دستبٍسد اغلی" ًهبم
هًبّذات سشهبیِ گزاسی استمبء خشیبًْبی سشهبیِ گزاسی
هستمین خبسخی ًیست ،ثلىِ خذاسبصی اديبّبی دٍلت -
سشهبیِ گزاس اص سیبست ّبی "صیبدُ خَاّی ّبی حبوویت ثِ
حبوویت" استّ .وچٌیي ،اسچَثل اديب هی وٌذ وِ " آًچِ
هطخع است ایي است وِ داٍسی دٍلت  -سشهبیِ گزاس اثجبت
ضذُ است تب یه خبیگضیي هْن ٍ هَفك ثشای دیپلوبسی
6
گزضتِ ثبضذ" (اسچَثل .)2016 ،5دس ّویي ساستب ،آلَاسص
( )2009خبقشًطبى هی وٌذ وِ " اهشٍصُ ،سشهبیِ گزاساى

13. International Centre for Settlement of Investment
Disputes
14. Maurer
)15 .Preferential Trade Agreements (PTA

16. Reisman
17. Schwebel,
18. Alvarez

فصلنامه مدیزیت تبلیغات و فزوش

Quarterly Journal of Advertising and Sales Management

دٍسُ  ،3ضوبسُ ( ،3پیبپی  ،)11پبییض)90-101( 1401

)Vol 3, No 3, SEP-DES 2022, (90-101

خبسخی ایبالت هتحذُ ثِ احتوبل صیبد تَسف هًبّذات ثیي
الوللی سشهبیِ گزاسی حوبیت هی ضًَذ ٍ تَسف تْذیذات
غیشلبًًَی حوبیت ًوی ضًَذ ،یب حتی تَسف تْذیذات ایبالت
هتحذُ ثشای ايوبل تحشین ّبی التػبدی یهخبًجِ دس همبثل
یه دٍلت دس حبل هػبدسُ حوبیت ًوی ضًَذً ".تیدِ اخوبو
ثیي داًطوٌذاى حمَلی سا هی تَاى چٌیي خالغِ ًوَد:
"هبّیت هًبّذات سشهبیِ گزاسی ایي است وِ هدبدالت ثیي
سشهبیِ گزاساى خبسخی ٍ دٍلت ّبی هیضثبى اص سٍاثف
دیپلوبتیه ٍ سیبسی ثیي دٍلتْب هدضا هی ضَد"(
پبپبسیٌسىیس .) 2010 ،1هسیش ایي استذاللّ ،ضیٌِّبی
سیبسی غبلجبً خذی سا دسن هیىٌذ وِ هذاخالت دیپلوبتیه دس
اختالفبت دٍلت -سشهبیِ گزاس دٍسُ ّبی لجلی ّوشاُ یىذیگش
ّستٌذ ٍ ،سٍاثف ثیي الوللی ٍ يلَم سیبسی استذالل هی وٌذ
وِ لبًًَی سبصی هیتَاًذ ثِ خذاسبصی اختالفبت تدبسی اص
سٍاثف دیپلوبتیه ووه وٌذ .یه گضاسُ تدشثی لبثل آصهبیص
پیطٌْبد هی ضَد اهب ٌَّص آصهبیص ًطذُ است :پست دٍلت
ّبی داخلی ثِ احتوبل ووتش ثِ غَست دیپلوبتیه دس
اختالفبتی دخبلت هی وٌٌذ وِ سشهبیِ گزاساى دس آى اختالفبت
ثِ داٍسی دٍلت -سشهبیِ گزاس هجتٌی ثش هًبّذات دستشسی
داسًذ ثِ خبی اختالفبتی وِ دس آى سشهبیِگزاساى فبلذ چٌیي
دستشسی ّستٌذ .اگشچِ فْن يشفی لبثل لجَل است ،اهب
دالیلی ثشای دیش ثبٍس وشدى ٍخَد داسد (پبپبسیٌسىیس؛ تیتی،
 :201؛ ثًَیتچب ،پَلسيٍ ٍ ،ایجل .2)2017 ،فشؾیِ سیبست
صدایی فشؼ هیوٌذ وِ دٍلتّبی وطَس خَدی اص دخبلت
دیپلوبتیه دس اختالفبت سشهبیِ گزاسی خَدداسی هی وٌٌذٍ ،
تشخیح هی دٌّذ تب سشهبیِگزاساى سا ثِ حبل خَد ثگزاسًذ تب
هٌبثى خَدضبى سا دًجبل وٌٌذ (هَسس 2013 ،؛ ٍاًذٍلذ.)1993 ،
دس حبلی وِ دٍلت ّبی وطَس خَدی تشخیح هی دٌّذ تب اص
اختالفبت فشدی دٍس ثوبًٌذ ،ایي ضه ٍخَد داسد وِ حذالل
دس دِّ ّبی اخیش ایي هَؾَو ثِ خبی ایٌىِ لبًَى ثبضذ ،یه
استثٌب است .ثسیبسی اص دٍلت ّب خذهبت دیپلوبتیه خَد سا
اغال ح وشدًذ تب ثیطتشی ثِ اّذاف تدبسی ثذٌّذ (لی ٍ
ّبدسَى ٍ ،3)2004 ،گشٍُ ّبی خبسخی دیپلوبتیه ًمص اغلی
دس تَسًِ ٍ حفم فشغت ّبی التػبدی ثشای ضشوت ّبی

وطَس ٍقي ایفب هی وٌٌذ (سٍسًْ .)2007 ،4بدّبی دٍلتی دس
ثشخی وطَسّب ثِ غَست آگبّبًِ ٍ استشاتژیه ثِ سیبست
تدبسی پس اص پبیبى خٌگ سشد ثشگطتٌذ ٍ .گضاسش دادًذ وِ:
صهبًی وِ ضشوت ّب ياللِ هٌذ ثِ ووه ّستٌذ ،صهبًی وِ
آًْب هطىل داسًذ ٍ -غشف ًهش اص ایٌىِ آیب لشاسدادّبی
سشهبیِ گزاسی دٍخبًجِ هَثش است یب خیش -اص قشیك سفبست
خبًِ ّب ووه وٌسَلی اسائِ خَاّذ ضذ .ثب اقویٌبى هی تَاى
گفت وِ حوبیت اص هٌبفى سشهبیِ گزاساى آهشیىبیی دس خبسج اص
وطَس یىی اص ًگشاًیّبی اغلی ثخص ّبی التػبدی ٍ
تدبسی سفبست خبًِ ّب استً .مص اغلی سیبست تدبسی ثِ
دٍلت یه اًگیضُ سشیى ثشای هجبسصُ ثشای هٌبفى سشهبیِ گزاساى
دسگیش دس اختالفبت هی دّذ ،هستمل اص فطبس خػَغی وِ
ثشای اًدبم ایي وبس ٍاسد هیوٌٌذ دس ایي استجبـ ًْبدّبی دٍلتی
هًتمذًذ" صهبًی وِ ثب وست ٍ وبسّبی افشاد ثشخَسد
هٌػفبًِای غَست ًوی گیشد ،ایي هَؾَو فمف یه هسئلِ
التػبدی ًیست .ایي هَؾَو یه هسئلِ دیپلوبتیه است ٍ هب
آى سا دس ثبالتشیي سكح هكشح هیوٌین (ولیٌتَى.)2016 ،5
ثٌبثشایي ،هبهَساى دٍلتی اغلت ياللِ هٌذ ثِ دخبلت دس
اختالفبت ّستٌذ ٍ .ثِ ضشقی وِ ایي همبهبت دس دخبلت ّبی
آًْب هَثش ٍ هحتبـ ثبضٌذ ،چَى ایي سیبست صدایی ثشای
ثسیبسی اص سشهبیِ گزاساى خبسخی هفیذ است ،اص خولِ سشهبیِ
گزاساًی وِ ثِ داٍسی هًبّذات ثیي الوللی هشاخًِ هی وٌٌذ.
اگش ضوب ّذایت سشهبیِ گزاسی حوبیت ّبی لَی اص حك
هبلىیت سا اسائِ هی دٌّذ ،داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی
گشاى است ،سٍیِ لؿبیی اغلت ًب هطخع است ٍ ،اديب ّبی
سشهبیِ گزاس هی تَاًذ سٍاثف آیٌذُ ثب دٍلتْبی هیضثبى سا پیچیذُ
تش وٌذ .ثِ قَس ولی ،ثِ ًذست سشهبیِگزاساى داٍسی ثیي الوللی
سا ثِ يٌَاى هَثشتشیي سٍش ثشای همبثلِ ثب سیسه سیبسی دس
ًهش هی گیشًذ (هیگب  ٍ ،6) 2013 ،حذالل تٌْب تًذاد ووی اص
ثضسگتشیي ضشوتّبی خْبى داًص لبثل تَخْی دس هَسد
حمَق قجك هًبّذات سشهبیِ گزاسی لبثل اخشا داسًذ (یبوی،
 .)2010ثِ ّویي دلیل ،است وِ همبهبت دٍلتی ٍ هذیشاى
اخشایی ثخص خػَغی ایي اهش سا تبییذ هیوٌٌذ وِ ضشوت
ّبیی وِ دس خبسج اص وطَس فًبلیت هیوٌٌذ اغلت دسثبسُ دٍلت
ثشای ووه تدذیذًهش هیوٌٌذ ٍ ،ایٌىِ چٌیي تدذیذًهش ّبیی
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اغلت ثِ غَست هكلَة پبسخ دادُ ًوی ضَد ،حتی صهبًی وِ
ضشوت ّب ایي تَاًبیی سا داسًذ تب اديبّبی هًبدات هستمل سا
ثجت وٌٌذ(گشتض .)2018 ،1هَسس( ً ) 2013طبى داد وِ سیستن
داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی دٍلت ایبالت هتحذُ سا اص فطبس
سشهبیِگزاس ثشای هذاخلِ دس اختالفبت هدضا هی وٌذ ٍ ،ایي
اهىبى سا فشاّن هی وٌذ وِ" ثب نشافت اص اًَاو دسگیشی ّبی
هذاٍم خبسج ضَد" وِ هستلضم آى حوبیت دیپلوبتیه است.
همبهبت آهشیىبیی وِ هسئَل ثشًبهِ لشاسدادّبی سشهبیِ گزاسی
دٍخبًجِ ایبالت هتحذُ ّستٌذ ،پتبًسیل سیبست صدایی
اختالفبت سشهبیِ گزاسی سا ثِ يٌَاى یىی اص هٌبفى اغلی
سیستن دس ًهش گشفتِ اًذٍ .اًذٍلذ(  ) 1988یىی اص هزاوشُ
وٌٌذگبى اغلی ًَضت ،داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی تؿویي
خَاّذ وشد وِ حل اختالف"ثِ غَست وبهل اص ساثكِ سیبسی
ثیي دٍلت سشهبیِ گزاس ٍ دٍلت هیضثبى هدضا است .ثٌبثشایي خض
ایٌىِ وطَسی ّوچَى اهشیىب یه هَسد هٌحػش ثِ فشد است،
سَالی وِ هكشح هی گشدد ایي است وِ فشؾیِ سیبست صدایی
دس ثْتشیي حبلت ثی ًتیدِ است .ایي هَؾَو تَخیِ اغلی دس
قَل ایدبد ٍ گستشش ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی تَسف
سیبست گزاساى داًطگبّیبى اسضذ حمَلی ثشای داٍسی
هًبّذات سشهبیِ گزاسی پیطشفتِ سا صیش سَال هیثشد .ثِ خبی
پزیشش فشؾیِ سیبست صدایی ثِ يٌَاى یه ٍالًیت
سبختبسهٌذ ،ایي فشؾیِ ثبیذ اص ًهش تدشثی اسصیبثی ضَدًْ .بیتب
هسبلِ تحمیك دس لبلت سَال اغلی تحمیك يجبست است اص
ایٌىِ آیب هًبّذُ ّبی سشهبیِ گزاسی هٌدش ثِ سیبست صدایی
اختالفبت سشهبیِ گزاسی خبسخی هی ضَد یب خیش ؟
روش شناسی تحقیق
ایي تحمیك ثش اسبس ّذف اص ًَو وبسثشدی است ٍ .اص لحبل
هبّیت اص ًَو تحمیمبت تَغیفی ووی است .سٍش ضٌبسی
هَسد استفبدُ دس ایي تحمیك اص ًَو پس سٍیذادی ثَدُ ٍ اص
اقاليبت گزضتِ استفبدُ ضذُ است .دس هَاسدی وِ ثشسسی
استجبـ ثیي یه هتغیش ٍاثستِ ثب چٌذ هتغیش هستمل هذ ًهش
ثبضذ ،ثٌبثشایي ثب استفبدُ اص دادُ ّبی  127هَسد اختالف دس
یه دٍسُ دُ سبلِ  1388تب  1398دس التػبد ایشاى یه هذل
لَخیت تجییي ٍ ثب ثشآٍسد آى الذام ثِ تدضیِ ٍ تحلیل گشدیذ
یىی اص دالیل تحلیل تدشثی هذاخالت دیپلوبتیه دس
اختالفبت سشهبیِ گزاسی ایي است وِ تب ثِ حبل
تَخِ آوبدهیه ووی ثِ ووجَد دادُ ّب ضذُ است ،صیشا فطبس
سیبسی دس حل ٍ فػل اختالفبت غیشسسوی ثِ ًذست هطبّذُ
. Gertz

25

هی ضَد .دٍلت ّبی داخلی ،دٍلت ّبی هیضثبى سشهبیِگزاساى
خبسخی ّوِ هی تَاًٌذ هطَق ّبیی داضتِ ثبضٌذ تب هزاوشات سا
دس هَسد اختالفبت سشهبیِگزاسی هحشهبًِ ًگِ داسًذًْ .بدّبی
دٍلتی گبّب دستَسالًول ّبیی سا دس هَسد ایي هَؾَو ایدبد
هیوٌذ وِ چگًَِ ٍ چِ صهبًی دس خبسج اص وطَس هوىي است
ثِ ضشوت ّب ٍ افشاد دسگیش دس اختالفبت سشهبیِ گزاسی ووه
وٌٌذ ،اهب ایي سیبست ّب هجْن ّستٌذ ٍ اسصیبثی آًْب دضَاس
است وِ چگًَِ دیپلوبسی اص ًضدیه چٌیي دستَسالًول ّبیی
سا دًجبل هی وٌذ .هَؾَو دیگش ایي است وِ هوىي است دادُ
ّبی ًوًَِ ثب ّذف تغییش سیبست خبظ یب هوبًًت اص یه
يبهل خبظ وِ اهىبى خْت گیشی ًوًَِ سا فشاّن هی وٌذ
اضىبس گشدد .ثب ایي حبل ،اص آًدب وِ توشوض ثش سٍی سیبست
ّبی ًسجتبً ون تدبست خبسخی دس اختالفبت سشهبیِگزاسی
است .ثشای ّش یه اص اختالف هطخع ضذُ ،هیضاى هذاخلِ
دیپلوبتیه دٍلت ّب ٍ ًْبدّبی هشثَقِ هَسد ثشسسی لشاس هی
گیشد وِ قیف گستشدُای اص الذاهبت دیپلوبتیه سا اضىبس هی
وٌٌذ وِ ثشای پیطجشد هٌبفى سشهبیِ گزاسی ضبهل گضاسش ثِ
همبهبت دٍلتیًَ ،ضتي ًبهِ ّبی سسوی ضىبیت یب ايتشاؼ،
تطىیل خلسبت ثب ًوبیٌذگبى سشهبیِ گزاس ٍ همبهبت وطَس
هیضثبى ،تٌهین وٌٌذگبى الثی ٍ همبهبت سیبسی دس ًهش گشفتِ
هی ضًَذ ٍ ،ثِ غشاحت حل اختالف سا ثب هجبحث دیگشی هبًٌذ
ووه ٍ هٌبفى تدبسی هشتجف هی وٌٌذ .ثب ایي حبل ،دس حبلی
وِ هدبصات ّب غشیحً ،بدس ٍ اًذن ّستٌذ ،هذاخالت
دیپلوبتیه سیبسی ضذُ ثسیبس سایح ّستٌذ وِ دس ًسجت ثبالیی
اص ول اختالفبت ،اختالفبت هَسد ثحث ثب سئیس دٍلت ّستٌذ
یب دس قَل یه هاللبت سسوی دیپلوبتیه هكشح هی ضًَذ .اص
ًهش تئَسی ،چٌیي هذاخالت دیپلوبتیىی غشفبً هی تَاًذ "
گفتگَی ون اسصش" ثب تأثیش اًذن ثش اًگیضُ ّب یب الذاهبت
وطَسّبی هیضثبى ثبضٌذ .ثذٍى ضه ایي هَاسد ٍخَد داسد ٍ
ًطبى دٌّذُ ایي ّستٌذ وِ همبهبت دٍلتی اّویت لبثل
تَخْی ثشای حل ٍ فػل اختالفبت لبئل ّستٌذ ٍ وطَسّبی
هیضثبى اًتهبس داسًذ وِ دس غَست يذم اًدبم ایي وبسّ ،ضیٌِ
ّبی سیبسی داضتِ ثبضٌذ .دس ًْبیت ثب استفبدُ اص هَاسد
گشدآٍسی ضذُ فشؾیِ سیبست صدایی ثِ ضشح صیش هَسد آصهَى
تدشثی لشاس هی گیشد :
گام اول
فشؾیِ سیبست صدایی پیطٌْبد هی وٌذ دس غَستی وِ وطَس
هیضثبى یه هًبّذُ سشهبیِ گزاسی ثب ایشاى تػَیت وشدُ ثبضذ،
دٍلت ایشاى ثبیذ ثب احتوبل ووتشی ثِ غَست خذی دس هٌبلطبت
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ایشاى ثب دسگیشی ّبی دیپلوبتیه ایشاى استجبـ دادًذ یب خیش ؟
ًتبیح دس خذٍل ً 1طبى هی دّذ :سْن هٌبلطبت ثب تًبهالت
خذی دیپلوبتیه ایشاى تمشیجب دس وطَسّبیی ثب هًبّذات سشهبیِ
گزاسی ٍ ثذٍى هًبّذات سشهبیِ گزاسی یىسبى است42 :
دسغذ دس همبثل  45دسغذ .ایي هَؾَو حبوی اص آى است وِ
هًبّذات سشهبیِ گزاسی ایشاى ثب دسگیشی ّبی دیپلوبتیه
ایشاى ثی استجبـ ّستٌذ.

سشهبیِ گزاسی دخبلت وٌذ .ثًٌَاى هشحلِ اٍلیِ ،همبیسِ هی
ضَد وِ آیب ایي هذاخلِ دیپلوبتیه ثب احتوبل ووتش یب ثیطتش دس
حؿَس یه هًبّذُ تػَیت ضذُ سشهبیِ گزاسی ایشاى ثَد یب
خیش ؟ ایي ًتبیح حبغل اص ایي ثشسسی هی تَاًذ ضبهل ایي
هَؾَو ثبضذ وِ سْن هٌبلطبت ثب تًبهالت ٍالًی دیپلوبتیه
ایشاى تمشیجب دس وطَسّبیی ثب هًبّذات سشهبیِ گزاسی ٍ ثذٍى
هًبّذات سشهبیِ گزاسی یىسبى است یب خیش؟ ًتیدِ ایي
ثشسسی حبوی اص آى خَاّذ ثَد وِ هًبّذات سشهبیِ گزاسی
جدول  . 1درگیزي دیپلماتیک و دستزسی به داوري دولت-سزمایه گذار مبتنی بز معاهده
value – P
0/23

DF
110

 Tآصهَى
0/37

SE
0/12

اضتشان ثب دسگیشی خذی دیپلوبتیه
45

اختالفبت
85

0/14

42

42

گام دوم
ثشای اسصیبثی دلیك تش  ،یه ثشآٍسدی اص یه هذل سگشسیَى
پبیِ اص هحشن ّبی هذاخالت دیپلوبتیه غَست هی گیشد  .ثِ
ایي غَست وِ ثب یه هذل سبدُ اص وطَس هیضثبى ٍ وٌتشل
ّبی سكح  -هٌبلطِ ضشٍو هی ضَدّ .وبًكَس وِ هوىي
است تَاًبیی ٍ اثشثخطی دیپلوبسی ایشاى ثب اًذاصُ ثبصاس وطَس
هیضثبى هشتجف ثبضذ GDP ،وطَس هیضثبى دس هذل دس ًهش
گشفتِ هی ضَدّ 1.وچٌیي سضذ تَلیذ ًبخبلع داخلی ًیض هٌهَس
هی گشدد ،صیشا ّن سشهبیِگزاساى ٍ ّن دٍلت ایشاى هوىي
است توبیل ثیطتشی ثِ یه ساُحل سیبسی سشیى دس
وطَسّبی هیضثبى ثب سضذ ثبال داضتِ ثبضٌذ ّوچٌیي ،الذاهبت
دیپلوبتیه ایشاى هوىي است ثِ هتَسف یب سكَح هَسد اًتهبس
سیسه سشهبیِ گزاسی دس یه وطَس هیضثبى ٍاثستِ ثبضذ
ثٌبثشایي ضبخع ساٌّوبی ثیي الوللی سیسه وطَسی (
International Country Risk ; ICRG
 ) Guideثشای هطخػبت سشهبیِ گزاسی دسًهش گشفتِ هی
ضَد .ایي ضبخع ،خكشات ًبضی اص ثمبی لشاسداد ،سلت
هبلىیت  ،ثبصپشداخت سَد  ٍ ،تبخیش پشداخت سا ثجت هی وٌذ.
مدل لوجیت اقدام دیپلماتیک ایزان
Logit

دس سیبؾیبت ٍ آهبس  ،تبثى لَخیت
حمیمی  pثیي غفش ٍ یه ثِ غَست صیش است :

يذدی

 . 26هتغیشّبی سضذ تَلیذ ًبخبلع داخلی ( GDP ٍ )GDPاص ضبخع ّبی تَسًِ
خْبًی ٍ هشوض اهبس ایشاى گشفتِ ضذُ است.

ثذٍى هًبّذُ سشهبیِ گزاسی
هًبّذُ سشهبیِ گزاسی

p
)Logit ( p)  Log ( )  Log ( p)  Log (1  p
1 p
ایي تبثى دس هذل سگشسیَى لَخستیه استفبدُ هیضَد .تبثى
لَخیت ثشای هٌهَسّبی هتفبٍتی تَسف آهبسداىّب استفبدُ
هیضَد .هًوَالً ایي تبثى دس هذل لَخیت وِ دس سبدُتشیي
حبلت ثِ غَست سیش هی ثبضذ :

Logit ( pi )  a  bxi
استفبدُ هیضَد وِ دس آى  xiهتغیشی است وِ ٍلَو یب
يذم ٍلَو دس  iاهیي اتفبق ٍ  piاحتوبل ٍلَو سا ًطبى
هیدّذ.
نتایج بزآورد مدل لوجیت اقدام دیپلماتیک ایزان
هذل لَخیت افذام دیپلوبتیه ایشاى دس دٍ حبلت ثِ ضشح صیش هَسد استفبدُ
ٍ تخویي لشاس هی گیشد :
الف ) بدون وجود معاهدات سزمایه گذاري
جدول  . 2مدل لوجیت اقدام دیپلماتیک
خكبی هًیبس
0/614

هذل 1
0/22

LGDP

0/867
0/311
0/189
0/232
2/244

0/38
0/21
***0/89
***0/77
13/213
102
198/625
33/435

 GPDسضذ
سجذ سشهبیِ گزاسی
دادگبُ داخلی ( هحلی )
اختالف لشاسداد
همذاسثبثت
هطبّذات
log likelihood
Chi2
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218/213

AIC

هتغیش ٍاثستِ  :اختالفبت خذی دیپلوبتیه
*P < 0.1 , **P < 0.05 , ***P < 0.01
ًتبیح ثشاٍسد هذل دس حبلت اٍل ًطبى هی دّذ دس حبلی وِ ثِ
ًهش ًوی سسذ ٍیژگی ّبی وطَس هیضثبى پیص ثیٌی وٌٌذُ
هْوی ثشای هذاخالت ثبضذ اهب ٍیژگی ّب ٍ اًذاصُ سكح
اختالف هْن خَاٌّذ ثَدّ .وچٌیي احتوبل هذاخلِ دٍلت ّب دس
اختالفبتی وِ لجالً ثِ دادگبُ ّبی داخلی هحلی وطیذُ ضذُ
است ثسیبس ثیطتش است  .خذای اص پیشٍی اص دستَسالًول ّبی
سسوی ،هذاخالت دس ایي هَاسد هوىي است ثشای اسسبل
سیگٌبلی دس هَسد هٌبفى دٍلت دس یه سیستن لؿبیی خَة ٍ
ثذٍى دخبلت سیبسی قشاحی ضَد .اختالفبت لشاسدادی ًیض
ثیطتش هستلضم دخبلت خذی دٍلت است ،ضبیذ ثِ ایي دلیل وِ
ٍلتی سشهبیِگزاساى داخلی ّذف لشاس هیگیشًذ ،هذاخلِ
آسبىتش دس همبیسِ ثب اختالفبت ثش سش همشسات يوَهی ٍ ولی
دٍلت تَخیِ هیضَد.
ب ) وجود معاهدات سزمایه گذاري
جدول  . 2مدل لوجیت اقدام دیپلماتیک
خكبی هًیبس
0/833
0/834

هذل2
0/421
0/25

هًبّذات سشهبیِ گزاسی ایشاى
LGDP

0/123
0/556
0/124
0/167
3/412

*0/18
0/13
***0/92
***0/89
17/213
102
199/323
29/231
219/445

 GPDسضذ
سجذ سشهبیِ گزاسی
دادگبُ داخلی ( هحلی )
اختالف لشاسداد
همذاسثبثت
هطبّذات
log likelihood
Chi2
AIC

هتغیش ٍاثستِ  :اختالفبت خذی دیپلوبتیه
*P < 0.1 , **P < 0.05 , ***P < 0.01
دس حبلت دٍم ،يبهل ٍخَد هًبّذات سشهبیِ گزاسی دس هذل
پبیِ تػشیح ٍ تجییي هی گشدد .فشؾیِ سیبست صدایی ًطبى هی
دّذ وِ حؿَس یه پیبم سشهبیِ گزاسی ثبیذ تبثیش هٌفی هًٌی
داسی ثش احتوبل هذاخلِ دیپلوبتیه داضتِ ثبضذ .اهب ایي هَسد
تَسف ًتبیح اسائِ ضذُ دس خذٍل  2تبییذ ٍ پطتیجبًی ًوی ضَد.
ثشای یه اختالف ٍ هٌبلطِ "هیبًگیي" وِ تَسف هًبّذُ
سشهبیِ گزاسی پَضص دادُ ًوی ضَد (یه هٌبلطِ ای وِ اص
قشیك سیستن دادگبُ داخلی ًجَدُ است ،یه لشاسداد سا دسگیش

ًوی وٌذ ٍ ،ثب توبم هتغیشّبی دیگش ،همبدیش هیبًگیي آًْب سا
تًییي هی وٌذ) ،احتوبل پیص ثیٌی ضذُ هذاخالت دیپلوبتیه
خذی ووتش است اص صهبًی وِ هذاخالت دیپلوبتیه خذی ثشای
یه اختالف یب هٌبلطِ "هیبًگیي" هطبثِ اهب ثب یه هًبّذُ
سشهبیِ گزاسی است .الجتِ ایي تفبٍت ًِ تٌْب اص ًهش آهبسی
وَچه ٍ ًبچیض است ،ثلىِ ّوچٌیي ًطبًِ هخبلفت ثب آى
چیضی است وِ اًتهبس هی سٍد .دس ًْبیت هی تَاى گفت وِ
دستَسالًول ّبی سسوی دٍلت ّب ًطبى هی دٌّذ وِ
دیپلوبسی ثِ احتوبل صیبد دس هٌبلطبتی هذاخلِ هی وٌٌذ وِ ثِ
اٍلَیت ّبی د یپلوبتیه گستشدُ تش ،هبًٌذ حبوویت لبًَى ،سًٍذ
همشسات ٍ ًگشاًی ّبی اخشای لشاسداد اضبسُ هی وٌٌذ.
بحث و بزرسی تحقیق
تحمیك حبؾش ثب ّذف ثشسسی تبثیش هًبّذُ ّبی سشهبیِ
گزاسی ثش سیبسیت صدایی اختالفبت سشهبیِ گزاسی خبسخی ثب
سٍیىشد لبًًَی ضذى  ،دیپلوبسی ٍ تَسًِ دس ًهش گشفتِ ضذ.
دس ایي ساستب فشؾیِ ایی ثب هؿوَى ایٌىِ"دس غَستی وِ
وطَس هیضثبى یه هًبّذُ سشهبیِ گزاسی ثب وطَس دیگشی
تػَیت وشدُ ثبضذ ،دٍلت وطَس دیگش ثبیذ ثب احتوبل ووتشی
ثِ غَست خذی دس هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی دخبلت وٌذ"
تجییي ٍ  127هَسد اختالف دس یه دٍسُ دُ سبلِ  1388تب
 1398اص هًبّذات سشهبیِ گزاسی هَسد هٌبلطِ ثب استفبدُ اص
هذل لَخیت الذام دیپلوبتیه هَسد هكبلًِ ٍ تدضیِ ٍ تحلیل
لشاس گشفت .دستشسی خػَغی ثِ حل ٍ فػل اختالفبت ثیي
الوللی اغلت هٌدش ثِ افضایص ديَای حمَلی يلیِ ًْبدّبی
حبوویت ٍ دٍلتی هی ضَدً .هبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی یه
هَسد هْن دس ایي صهیٌِ است ،وِ ثشٍص اديبّبی اختالفی
سشهبیِ گزاس هٌدش ثِ ّضیٌِ ّبی لبثل تَخْی ثشای
وطَسّبی دس حبل تَسًِ دس دِّ ّبی اخیش ضذُ است(ٍاًذٍلذ،
2009؛ چیلتَى .) 2016 ،1ثب ایي حبل ،هٌبفى ًهبم هًبّذات
سشهبیِ گزاسی ثشای وطَسّبی دس حبل تَسًِ ٍؾَح ووتشی
داسد .ادثیبت تدشثی ثِ غَست اًحػبسی ثش یه هضیت ثبلمَُ
تحت يٌَاى افضایص سشهبیِ گزاسی هتوشوض ضذُ است دس
حبلی وِ هضیت دیگش یًٌی سیبست صدایی ًبدیذُ گشفتِ هی
ضَد ،اگش چِ هْوتش ًیست اهب هْن است .:ایي تحمیك ثب
ًگبّی ٍیژُ ثِ هذاخالت دیپلوبتیه دٍلتْب ٍ ًْبدّبی
هشثَقِ ،ثب اسائِ آصهَى تدشثی ،فشؾیِ سیبست صدایی سا هَسد
ثشسسی لشاس دادُ است .دس همبثل ثب استذالل ّبی هكشح ضذُ
تَسف وطَسّبی غبدس وٌٌذُ سشهبیِ ٍ هحممبى يلَم هشثَقِ،
. Chilton
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ّیچ هذسوی یبفت ًوی ضَد وِ یه هًبّذُ سشهبیِ گزاسی
تفبٍت هْوی دس چگًَگی ايوبل فطبس دٍلت وطَسّب ثشای
حل اختالفبت سشهبیِ گزاسی ایدبد وٌذ .ایي هَؾَو اّویت
ٍیژُ ای ثشای وطَسّبی دس حبل تَسًِ داسد ،صیشا آًْب ثِ قَس
هًوَل دس اصای ووتش سیبسی وشدى هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی
خَد ،تطَیك هی ضًَذ تب ثِ داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی
تشغیت ضًَذً .تبیح تحمیك تٌْب اٍلیي لذم ثشای دسن يویك
تش چگًَگی تأثیشگزاسی هًبّذُ ّبی سشهبیِ گزاسی ثش سٍاثف
دیپلوبتیه ثیي وطَسّبی تَسًِ یبفتِ ٍ دس حبل تَسًِ
ّستٌذً .گبُ ًحمیك ثِ دًیبی غبلجب پٌْبى دیپلوبسی غیش سسوی
سشهبیِ گزاسی ًیض سَاالت گستشدُ تشی سا دسثبسُ ًمص ّبی
لبًًَی سبصی ،دیپلوبسی ٍ ،لذست ضشوتْب هكشح هی وٌذ صیشا
وِ سشهبیِ گزاساى ثِ اختالفبت دس دًیبی دس حبل تَسًِ هَاخِ
هی ضًَذً .تبیح تحمیك ًطبى هی دّذ وِ  )1دس حبلی وِ
دٍلت ّب ثِ غَست هىشس دس اختالفبت دًیبی دس حبل تَسًِ
هذاخلِ هی وٌذ ،دٍلت ّبی لذستوٌذ ثِ ًذست اص تْذیذات یب
تحشین ّبی غشیح دس هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی استفبدُ هی
وٌذ .ایي اهش حبوی اص یه تغییش هْن دس دیپلوبسی سشهبیِ
گزاسی اص دٍسُ ای است وِ ًهبم هًبّذات سشهبیِ گزاسی
آضىبس ضذُ استّ .وچٌیي ،سَاالتی حذالل فشؾی ،پیشاهَى
فشؾیِ سیبست صدایی هكشح هی ضَد ،وِ ثِ هَخت آى
ًْبدیٌِ سبصی گستشدُ ًهبم حمَلی ثشای اختالفبت سشهبیِ
گزاسی ثبيث تغییش ولی ثِ سوت هذاخالت دیپلوبتیه ووتش
اخجبسی ٍ ووتش تْبخوی هی ضَد .ایي اهىبى ٍخَد داسد وِ
داٍسی هًبّذات سشهبیِ گزاسی ،تأثیش ولی سیبست صدایی دس
سكح ًهبم داضتِ ثبضذ ٍ تأثیشات گستشدُ ای دس ّوِ وطَسّب
داضتِ ثبضذ .ایي هَؾَو ،صهیٌِ هْوی سا ثشای تحمیمبت آیٌذُ
ثبص هی وٌذ ،ثب ایي ٍخَد اسصیبثی تدشثی آى ثسیبس پیچیذُ ٍ
دضَاس است ،صیشا تًذادی اص تَؾیحبت احتوبلی خبیگضیي ٍخَد
داسًذ .ثًٌَاى هثبلٌّ ،دبسّبی ثیي الوللی هشتجف ثب هذاخالت
دیپلوبتیه ثشای اّذاف تدبسی ،استفبدُ لبًًَی اص صٍس دس سٍاثف
ثیي الوللی ٍ ،احتشام ثِ حبوویت وطَسّبی دس حبل تَسًِ،
ّوگی دس لشى گزضتِ تىبهل یبفتِ اًذ ٍ ،ثبيث ضذًذ وِ
هذاخالت دیپلوبتیه تْبخوی ووتش لبثل تحول ضًَذ يالٍُ
ثش ایي ،هبّیت اختالفبت سشهبیِ گزاسی دس دًیب تغییش وشدُ
است .هذاخالت دیپلوبتیه تْبخوی تش گزضتِ اغلت دس
اختالفبت هشثَـ ثِ سلت هبلىیت آضىبس ٍ هلی ضذى ثَدُ
است ،اهب چٌیي اختالفبتی اهشٍصُ ثسیبس ووتش اتفبق هی افتذ ٍ
اختالفبت نشیف تشی دس هَسد ضشایف پیوبًىبسی ٍ تغییشات
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ًهبستی خبیگضیي هی ضَد .خذا وشدى ایي اثشات اص تبثیش لبًًَی
سبصی چبلص ثشاًگیض خَاّذ ثَد ،اهب هی تَاًذ ثیٌص ّبی
هْوی سا ثشای دسن تبثیش هًبّذات سشهبیِ گزاسی ثش
وطَسّبی دس حبل تَسًِ اسائِ دّذّ )2 .وچٌیي ًتبیح ًطبى
هی دٌّذ وِ دس دٍسُ هًبغش ،دٍلت ّب اص ًهش استشاتژیىی
اًتخبة هی وٌٌذ تب چِ صهبًی دس اختالفبت هذاخلِ وٌذ ،ثدبی
ایٌىِ ایي وبس سا صهبًی اًدبم دّذ وِ تَسف فطبس خػَغی
هدجَس ضَد .اگشچِ ایي یبفتِ ّب همذهبتی ّستٌذ ٍ ثبیذ دس
هًشؼ آصهَى ّبی ثًذی لشاس گیشًذ ،اهب ایي اهش حبوی اص آى
است وِ دخبلت دٍلت داخلی دس هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی
ثیطتش ًبضی اص ایي هَؾَو است وِ آیب سیبسی سبصی
اختالفبت ثب هٌبفى استشاتژیه یه وطَس هكبثمت داسد یب خیش؟
ثدبی ایٌىِ اًذاصُ ٍ ًفَر سیبسی سشهبیِ گزاساى سا دس ًهش
ثگیشد .دس غَست دسست ثَدى ،ایي هَؾَو ثب تحمیمبت
(ٍاًذٍلذ:2009 ،؛ چیلتَى. )2016 ،سبصگبس است وِ هٌبفى هبدی
هحذٍد سا اص سشهبیِ گزاسی ّبی سیبسی ضشوت پیذا هی وٌذ
ایي هَؾَو ّوچٌیي ثِ هًٌبی حشوت چطوگیش اص دیپلوبسی
سیبست گزاسی دس قَل خٌگ سشد استًْ .بیتب يلیشغن ایي
وِ دٍلت ّب ثِ غَست هىشس دس اختالفبت دًیبی دس حبل
تَسًِ هذاخلِ هی وٌذ ،دٍلت ّبی لذستوٌذ ثِ ًذست اص
تْذیذات یب تحشین ّبی غشیح دس هٌبلطبت سشهبیِ گزاسی
استفبدُ هی وٌذ .ایي اهش حبوی اص یه تغییش هْن دس دیپلوبسی
سشهبیِ گزاسی اص دٍسُ ای است وِ ًهبم هًبّذات سشهبیِ
گزاسی آضىبس ضذُ است .ثٌبثشایي يذم دخبلت دٍلت ّب ٍ
سیبسی وشدى هٌبلطبت ٍ اختالفبت لشاسدادّبی سشهبیِ گزاسی
ّبی دٍ یب چٌذ خبًجِ ٍ گشایص ثیطتش ثِ سوت داٍسی ّبی
ثیي الوللی ٍ هَسد تَافك سشهبیِ گزاساى وِ دس لشاسداّب ٍ
هًبّذات تػشیح ضذُ است خْت حل اختالفبت ٍ هٌبلطبت ثِ
يٌَاى پیطٌْبد وبسثشدی سیبستی تَغیِ هی گشددّ .ودٌیي
الصم است ثب ّذف تشغیت ٍ افضایص سشهبیِ گزاسی هستمین
خبسخی دس وطَس ّبی دیگش ثب اقویٌبى اص هًیبسّبی ثشخَسد ثب
سشهبیِ گزاساى خبسخی اص خولِ خجشاى سلت هبلىیت سشهبیِ
گزاسی ّبی خبسخی ,هحبفهت دس ثشاثش سفتبس ًبيبدالًِ ٍ ًبثشاثش
سشهبیِ گزاساى خبسخی ٍ ,هحبفهت دس ثشاثش سفتبسّبی تجًیؽ
آهیض ٍ يذم هحبفهت وبهل ٍ اهٌیت ،اًًمبد لشاسدادّبی سشهبیِ
گزاسی دٍ یب چٌذخبًجِ ٍ هٌكمِ اثی ثیطتشی اًدبم ٍ اخشایی
گشدد.
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