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  الملل  بينپيشنهاد كنوانسيون تجارت 
  ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي از

  
  

  ١بيژن بيدآباد

  
  چكيده

  
ها نيز با حمايت اتباع خود به تشديد اين تنوع و استحكام  موانع تجارت در دنياي امروز تنوع زيادي دارد و دولت

موضوع گرديد كه موانع تجاري متقابل عمالً توزيع زيان متقابل زنند. هرچند در قرن گذشته بشر متوجه اين  آن دامن مي
توانند بصورت متقابل  ها به راحتي نمي دهد كه انسان است ولي تاريخچه مذاكرات رفع موانع و مشكالت تجارت نشان مي

اند كه  انستههاي متقابل د اند از ميان بردارند. آنچه كه مسلم است طرف موانعي را كه براي طرف مقابل خود ساخته
برداشتن دوطرفه موانع به سود همه آنهاست ولي چگونه است كه ترس از رفتار طرف ديگر مانع حصول اين منفعت 

  بزرگ براي همة طرفها شده است.
المللي و  هاي نظري و عملي در تسهيل روابط تجاري در سطح بين در اين ارتباط ضمن پرداختن به پيشرفت

پردازيم كه ضرورت دارد تا كنوانسيوني پيشنهاد  هاي مهمي كه در اين ارتباط برداشته شده است به اين موضوع مي قدم
تجاري بين متعاهدين را يكباره از ميان خود بردارند. گردد و كشورهاي عالقمند ضمن قبول اين كنوانسيون كليه موانع 

اصول ارشادي و  .شود نيست بلكه تكامل آنها تلقي ميسازمان تجارت جهاني  وگات اين كنوانسيون متنافر از اهداف 
  شود. اجرائي اين كنوانسيون ذكر مي

  
   حكمت، عرفان، تصوفسازمان تجارت جهاني، كنوانسيون تجارت، الملل،  تجارت بينا: ه كليد واژه

  
  مقدمه

متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه به اين اقتصاددانان همه 
المللي كار و تخصص بين كشورها شده و زمينه افزايش  گونه است كه تجارت منجر به تقسيم بيناين موضوع به 

ها در تسهيل روابط تجاري نشان از صرف زمان بسيار  تاريخچة اقدامات دولتآورد.  ميارتباطات را در جهان فراهم 
هاي مهمي در ارتباط با آن برداشته  طوالني براي رسيدن به اين هدف بوده كه تا به حال دست نيافتني مانده و هرچند قدم
غايت اهدافي كه باقي مانده است. شده ولي تا رسيدن به هدف اصلي يعني حذف موانع بر سر راه تجارت فاصلة زيادي 

در تشكيل سازمان تجارت جهاني مد نظر كشورهاي جهان قرار گرفت به كندي قابل حصول است و بشر هرچه ديرتر به 
المللي اتخاذ شود تا آنچه قرار  نظر كرده است. لذا بايد روشي در سطح بين آنان دست يابد از توسعه و رشد خود صرف
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  دهه حاصل گردد. كمتر از يك نصيب بشر گردد در  هاي آتي است در سده
پيشنهاد كنوانسيوني باشد كه كشورها اختياراً نسبت به پذيرش آن  ،شايد راه سريع براي رسيدن به اين آمال بشر

 بر اين اساس با پذيرش همگانياقدام كنند و اعضاء پذيرنده اصول زير را پذيرفته و در قبال ديگر اعضاء اعمال نمايند. 
  .به جلو انداخت سالهاي سالتوان تكامل اقتصادي بشر را  اصول زير مي

اند در عملكرد  برخالف عملكرد تمام دولتهاي مختلفي كه به نام اسالم از صدر اسالم تا كنون مالحظه شده
عرفه فرموده يا بر آنها ت اقتصادي دولت رسول اكرم ص روايت نشده كه حضرت از ورود كاالهاي خارجي ممانعت مي

نموده. البتّه عشور و مكوس به عنوان تعرفه و ماليات بر واردات در دوران خالفت خلفاي راشدين و حكومت  وضع مي
عباس ديده شده ولي اين ماليات به تشابه از دول روم و ايران آن زمان اقتباس شده و نه از احكام شريعت  اميه و بني بني

زندان آدم زينت خود را بگيريد (استعمال كنيد) و بخوريد و بياشاميد و اسراف اي فر«فرمايد:  قرآن كريم مي ٢اسالم.
دارد. (اي پيامبر) بگو چه كسي زينت و روزي پاكي كه خدا براي بندگانش  مكنيد همانا او اسراف كاران را دوست نمي

مان آوردند و روز قيامت پديد آورده است را حرام كرده؟ بگو اين چيزها براي كساني است كه در زندگاني دنيا اي
ها را  كنيم. بگو نيست جز اينكه پروردگار من زشتكاري دانند تفصيل مي خالصند. اينچنين آيات خدا را براي قومي كه مي

تفسير اقتصادي اين آيه اين است كه  ٣».چه در آشكار باشند و چه در پنهان و گناه و بغي به غيرحق را حرام كرده است
اي در قواعد  اي و غيرتعرفه ه معني تحريم واردات و يا محروميت نسبي آن به معني ايجاد موانع تعرفهممنوعيت واردات ب
شود. همين تفصيل در مورد صادرات است زيرا خريداران آن واردكنندگان هستند و مشمول مبحث  اسالمي تأييد نمي

ايد حرام نكنيد  اي كساني كه ايمان آورده: «كه ودتوان از اين آيه استنباط نم شوند. همين تعبير را نيز مي واردات مي
هايي را كه خداوند بر شما حالل كرده است و تعدي نكنيد كه خداوند تعدي كنندگان را دوست ندارد و بخوريد  پاك

در اين آيه خوردن به مصرف كردن به راحتي قابل  ٤».(مصرف كنيد) از آنچه كه خداوند روزي حالل و پاك قرار داد
ايد و  اشاره به عمل تحريم است. يعني اگر مصرف كاالهاي پاك را حرام كنيد تعدي كرده ال تـَْعَتُدوايم است و لفظ تعم

اين كار را نكنيد و از كاالهايي كه خداوند براي شما پاك و حالل قرار داده مصرف كنيد. به عبارت ديگر وضع قوانين 
گردد كه براساس اين آيه  ها تلقي مي نوعي تعدي به حقوق انسانتجاري در جهت محدود ساختن تجارت بين كشورها 

شود  ممنوع است. بايد توجه داشت كه اين موضوع يعني حذف تعرفه متفاوت از مالياتي است كه بر درآمد افراد بسته مي
  و بطور كلي اصابت مالياتي در اين موارد متفاوت از يكديگر است.

ري سازمان تجارت جهاني همه و همه به حول رسيدن به اين حكم اسالمي در عصر حاضر قواعد و ترتيبات تجا
هاي مقابل تجاري به دور از حيله  الملل از ميان برداشته شود و رفتار طرف در تجارت بينو موانع تجارت هستند كه تعرفه 

                                                            
. و همچنين به: بيدآباد، بيژن نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول فقه پوياي اماميه). 1382نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن ( - 2
 bidabad.com.http://wwwركزي ايران، تهران. ). عشريه در ماليه اسالم. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك م1383(
ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي يَن. يا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه الُيِحبُّ اْلُمْسرِفِ  ،31-33سورة اعراف، آيات  -  3

ْنيا خاِلَصًة يـَْوَم اْلقِ  واِحَش ياَمِة َكذِلَك نـَُفصُِّل اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن. ُقْل ِإنَّما َحرََّم رَبَِّي اْلفَ َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحياِة الدُّ
ْثَم َو اْلبَـْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِ   . ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْإلِ

وا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َو ُكلُ  ُمْعَتِدينَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْ . 87-88سورة مائده، آيات  - 4
 .َحالًال طَيِّباً 
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و حصول كارائي رفع و شفاف باشد تا بسياري از مشكالت اقتصادي جهان كنوني در ارتباط با تخصيص بهينة منابع 
المللي بدون مانع را مطرح نموده است  گردد. بايد به اين اصل اشاره كرد كه اسالم از چهارده قرن پيش جهان تجارت بين

  است. بودهالمللي مد نظر  و در اين ارتباط آزادي كامل تجارت مشروع در صحنة بين
نيز با حمايت اتباع خود به تشديد اين تنوع و استحكام ها  موانع تجارت در دنياي امروز تنوع زيادي دارد و دولت

زنند. هرچند در قرن گذشته بشر متوجه اين موضوع گرديد كه موانع تجاري متقابل عمالً توزيع زيان متقابل  آن دامن مي
ت متقابل توانند بصور ها به راحتي نمي دهد كه انسان است ولي تاريخچه مذاكرات رفع موانع و مشكالت تجارت نشان مي

اند كه  هاي متقابل دانسته اند از ميان بردارند. آنچه كه مسلم است طرف موانعي را كه براي طرف مقابل خود ساخته
برداشتن دوطرفه موانع به سود همه آنهاست ولي چگونه است كه ترس از رفتار طرف ديگر مانع حصول اين منفعت 

  بزرگ براي همة طرفها شده است.
المللي و  هاي نظري و عملي در تسهيل روابط تجاري در سطح بين در اين ارتباط ضمن پرداختن به پيشرفت

پردازيم كه ضرورت دارد تا كنوانسيوني پيشنهاد  هاي مهمي كه در اين ارتباط برداشته شده است به اين موضوع مي قدم
از ميان خود بردارند. يكباره تجاري بين متعاهدين را گردد و كشورهاي عالقمند ضمن قبول اين كنوانسيون كليه موانع 

  .شود نيست بلكه تكامل آنها تلقي ميسازمان تجارت جهاني  وگات اين كنوانسيون متنافر از اهداف 
  

  اسالمي تجارت از منظر حكمت شرايعمباني 
هاي  ايجاد زمينهدر اسالم، روش انتخاب احسن در مسائل مختلف روش شورا و مشورت است. شورا از لحاظ 

توان نتيجه گرفت كه با توجه به اصل وحدت و توجه اسالم به جمع آراء و  وحدت بسيار مؤثر است. از همين موضوع مي
پذيرد. به عبارت ديگر طريق مذاكره روش پذيرفته شدة اسالمي  المللي را مي وحدت كلمه حل شورائي كلّية مسائل بين

باشد ولي بايد گفت كه اين مذاكره نه به معناي زير پا گذاشتن حقوق طرف ديگر  مي در دريافت نظرات و آراء متفاوت
يا طرف ثالث است بر ضمير غلبه يا اجحاف يا تباني بلكه مذاكره براي ايجاد همسوئي و توافق در حصول حقّ است و 

ران را مضمحل نمايد. در اين اين مذاكره و شور به هيچ وجه نبايد خدشه به قسط و عدالت وارد آورد و يا حقوق ديگ
   ٥دهد. باب آيات مختلف و مبرهني وجود دارند كه در اعمال قسط و عدل تابعين هواهاي نفس را مورد عتاب قرار مي

اين يك  6»دهند. امور خويش را بر اساس مشورت بين خودشان انجام مي «فرمايد:  قرآن كريم در سورة شوري مي
 و تيز بر اين است عقلي كلّي دستورقاعده كلي در تقنين است كه اتخاذ تصميم در امور به شورا واگذاشته شده است. 

 و است وسيع بسيار آنها طيف است و بررسي قابل مقوله اين در استانداردها كلّية. است آن مبين نيز عرفي حدود
 در زيرا. باشد رهنمون استانداردها اين مشروعيت درباره تصميم اتخاذ در تواند مي است عقل معيار با منطبق كه معيارهايي

 موضوع همين دليل به موضوعات از ديگر بسياري گذاشتن مباح و نمودن رها و قوانين از بسياري تشريع حكمت اصل
 و نفرمود تشريع موضوعات همة در لذا. است متفاوت مختلف امكنة و ازمنه در جزئي احكام وجوب يا حرمت كه بوده
 مرعي مصلحت بهترين مختلف شرايط و مردم حال رعايت با كه فرمود منوط سليم عقل به را آنها دربارة تصميم اتخاذ

                                                            
 از هواهاي خويش پيروي نكنيد كه از دادگري تجاوز كنيد.  ».َأْن تـَْعِدُلوا  َفال تـَتَِّبُعوا اْلَهوى«. 135سورة نساء آية  - ٥
نَـُهْم.  ، َو َأْمُرُهْم ُشورى38سورة شوري، آية  - ٦   بـَيـْ
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  . شود
او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد پس شما در پست و : «٧فرمايد قرآن كريم مي

لفظ اين آيه هر ». خوريد و (بدانيد كه) بازگشت همه خاليق به سوى اوستبهاى آن حركت كنيد و از روزى او  بلندى
و هيچ تبعيض بين افراد بشر  برداري از زمين را بطور كلي مطرح ساخته چند اشاره به كار و شغل ندارد ولي آزادي بهره

در اين حق قرار نداده است. برخي استثنائات شغلي و خريد و فروش كاالها مبني بر حرمت و يا كراهت مشاغل يا كاال 
پردازيم. حصول روزي نامشروع نيز منع شده است، مثالً روشهاي كسب  در فقه اسالم ذكر شده كه اينجا به آن نمي

داري، سرقت، معامله محرمات، قوادي و مشابه آن نهي شده و برخي امور شغلي نيز مكروه درآمد نظير تقلب، كالهبر
دانسته شده تا كمتر افراد به آن اشتغال داشته باشند از اين امور منجمله تكدي، قصابي، شكار، غسالي و مشابه آن است. 

: ٨فرمايد كه دهد و به پيامبر خود مي رار ميدر ساير موارد خداوند بصورت تنبيهي مانع مصرف و اشتغال را مورد عتاب ق
هاي خداوند از روزي پاك كه براي بندگانش قرار داده حرام دارد  بگو كيست (يعني چه كسي حق دارد!) كه زينت«

يعني از لحاظ اقتصادي نبايد هيچ منعي براي توليد، انتقال، تجارت و مصرف كاالها كه خداوند آنها را ». (مانع شود)
  داد نموده ايجاد نمود.پاك قلم

يا : فرمود كه مجاز است اسالم شريعت چارچوب حيطة در فقط مباح هاي فعاليت تحريم تقنين در عدم جواز به
ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال طَيِّبًا َو ْعَتِديَن َو  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلمُ 

ُتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ   را ديگران حقوق كه بينيم مي را هاي سياستگزاري و مالي عمليات از بسياري باب اين در. اتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َأنـْ
 آية در باب همين در. ندارد شرعي جواز فوق شريفة آية طبق بر سياستگزاري اعمال گونه اين. كند مي ممنوع و تحريم
 خداوند كه است اين آيه اين صريح معني. ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزقِ : فرمايد مي ديگري

 ام داده قرار پاك كه چيزهايي آن در من بندگان براي محدوديتي ندارد حق هيچكس و هستند من مهمان خلق فرمايد مي
. داد قرار انتقاد مورد را است درج موضوعه قوانين در كه مواردي از بسياري توان مي آيات همين استناد به. نمايد ايجاد
موانع  كه كرد ذكر توان مي باب اين در زيادي مثالهاي. نمود افراد حقوق تحديد به اقدام توان نمي آيات اين براساس زيرا

 . است ترديد دچار آيه اين به استناد با كاال ورود ممنوعيت يعني. گيرد مي بر در نيز تجاري را

 نيست محق كسي و خدايند مهمان آنها همة كه است اصل اين بر زمين روي بر انسانها و مخلوقات به اسالم نگرش
 دو هر فوق آيات. كرد حركت مهمان از بهتر پذيرايي جهت در بايد بلكه نمايد مهمان از حقوق سلب نادر و الزم به جز

. ندارد را آنها منع جواز متعارف شرايط در مقنن باشد داشته وجود  )جهات همه از( پاكي شرط اگر اينكه بر دارند داللت
 نبايد ها دولت و است آزاد الملل بين تجارت اسالم لحاظ از كه كنيم استنباط توانيم مي شويم دقيق بيشتر بحث اين در اگر

 را ورود تعرفه البته. نمايند ايجاد اي غيرتعرفه و اي تعرفه از اعم تجاري موانعمختلف  صور بهرا  كاال ورود ممنوعيت
 و شود مي تلقي كننده مصرف به ظلم كاالها كردن گران خود كه كند مي گران را كاال واردات بلكه كند نمي ممنوع
وَن َو ال فَِإْن َلْم تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلمُ : فرمايد مي كه است آيه اين مغاير

 ظلم نه كنيد نظر صرف آن از و نگيريد مازاد اگر فرمايد مي است ربا اخذ ترك مورد در كه آيه اين اساس بر. ُتْظَلُمونَ 

                                                            
   ».َمناِكِبها َو ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َو ِإَلْيِه النُُّشورُ   الَّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا فيُهَو «. 15سوره ملك، آيه  -7
 ». َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزق  ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة اللَِّه الَّتي«. 32سوره اعراف، آيه  - 8
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 از بيش خدمت يا كاالدارائي يا  يك فروش عني. استنباط فرعي از اين آيه به مايد شده واقع ظلم مورد نه و ايد كرده
 . است معامله ديگر طرف شدن واقع ظلم مورد و يكي به كردن ظلم مفهوم به بازار در مال ارزش

پر اهميت در اسالم  عدم جواز در تجارت و اقدامات ضد بشريت و ضد محيط زيست از اصول سياستگذاري
 ت مدت است. اين اعتال هم از جهت كميت و هم از جهت كيفيدرجات انساني ت و علواست. هدف اسالم اعتالي بشري
نظر شارع مقدس اسالم قرار دارد. براي حصول اين هدف يعني اعتالي بشريت علي القاعده بايد اكوسيستمي كه بشر 

شارع مقدس توجه خود را به حفظ حيوانات و نباتات نيز معطوف كرده است. با عضوي از آن است حفظ گردد. لذا 
توان دريافت كه يك جنبه از  كمي دقّت و موشكافي در احكام اسالمي حتّي دربارة مسائل بسيار جزئي و فرعي مي

رد منبع تشكيل دهندة احكام شارع مقدس حفظ حقوقي است كه افراد در ارتباط با يكديگر دارند. به عبارت ديگر هر ف
حق براي ديگري است. مثالً مرد منبع تلذّذات جنسي براي زن است و بلعكس. لذا مرد از لحاظ يك عضو اكوسيستم 
محق نيست با امساك از ازدواج حق زنان را پايمال كند. اين موضوع اگرچه امر و نهي شرعي به معناي اجبار ندارد ولي 

از حضرت صادق ع پرسيدند كه : «٩نويسند كند. مي آن را كمتر از وجوب بيان نمي اشارات ظريف احكام شرع استحباب
چرا حد در زنا صد تازيانه است و در شراب هشتاد تازيانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضييع نطفه و گذاشتن 

رسول ص فرمود كه لواط الرضا است كه حضرت  او را در غير موضعي كه خدا فرمود كه حرث شما است. و در فقه
حرام شده به جهت آنچه كه در اوست از فساد و بطالن حق زنها كه خداوند ترغيب بر آنها كرده. و معلوم است كه 

اند و  حكمت در حرمت لواط فساد حق زنان و فساد نسل است و ضايع شدن نطفه و به اين سبب استمناء را حرام كرده
اند كه اگر مرد به مرد  اند و مساحقة زنان را حرام كرده د و وطي بهيمه را حرام كردهان وطي در دبر زن را حرام كرده

توان نتيجة مورد نظر در فوق را  از بررسي اين احكام فقهي مي». رود اكتفاء كند و زن به زن امر نسل و تناسل از ميان مي
تواند خودخواهانه حقوق  گري است و لذا نمياستنباط نمود كه از لحاظ اكوسيستم حيات هر موجودي منبع حق براي دي

هاي  يابد. لذا حفظ محيط زيست يكي از سرفصل ديگران را ضايع نمايد. اين موضوع به كشتزارها و دامها نيز تعميم مي
كند چون از نزد تو باز گردد در زمين فساد «فرمايد:  شود. در سورة بقره مي اسالم تلقّي ميدر  گذاري رفتاري انسانهاسياست

زارها و دامها فساد محسوب  يعني از بين بردن كشت ١٠»و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد.
شود و خداوند اين اعمال را دوست ندارد. تخريب كشتزارها و از بين بردن دامها چه مستقيم و چه از طريق تخريب  مي

سازي محيط و ايجاد عدم تعادل در اكوسيستم در هرحالت فساد تلقي  اكوسيستم و عناصر محيط زيست يعني با آلوده
گردد. در آيه فوق تعلّق كشتزارها يا دامها به مسلمين يا مؤمنين تخصيص نيافته و با استفاده از كلمة زمين، كل آنها را  مي

مبني بر اينكه حق ندارد در سيارة دهد  قرار ميانسان  يدهد. اين نگرش، احكام بسياري را فرارو در جهان مد نظر قرار مي
  زمين فساد كند. 

شود كه موجب تخريب محيط  هايي مي اي از فعاليت فساد در زمين از لحاظ آية شريفة فوق شامل مجموعه  
شود كه به ذكر  گردند. تعميم اين موضوع به انسان مسائل ديگري را نيز شامل مي زيست، اعم از گياه، حيوان و انسان مي

                                                            
 .75-76، تهران، صص 1382، انتشارات حقيقت، 4بيدختي گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ حضرت حاج مالّ علي  - 9

صص سورة ق 77در آيه  .ِفي اْألَْرِض ِليُـْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّْسَل َو اللَُّه ال ُيِحبُّ اْلَفسادَ   َو ِإذا تـََولَّى َسعى ،205 سورة بقره، آية  - 10
همچنين در  .َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ . فرمايد: در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد مي

 سورة مائده. 64آيه 
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گردند از جمله توليد و تجارت مواد مضر و سموم شيميايي  هايي كه سبب فساد در زمين مي آن خواهيم پرداخت. فعاليت
به منظور از بين بردن انسانها و تخريب مزارع و دامها براي ضربه زدن به ديگران، تسليحات براي حمله و سالحهاي كشتار 

يف و تباني با مأموران و رهبران آنها، توليد، مصرف، صادرات و اي در كشورهاي ضع هاي هسته جمعي، دفن زباله
اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتي آنها باشد و  واردات هر نوع مادة اوليه يا واسطه

  گيرند.  ساير موارد مشابه همگي در اين مبحث قرار مي
 بردن بين از باشد. اصوالً مجاز نمي مادي منافع كسب جهت در غذايي مواد بردن بين بطور كلي در اسالم از

 اين تعميم. باشد مي اسالم در اهميت پر موارد از زيست محيط حفظ و است ممنوع انسان نسل و دامها و كشتزارها
 آن از بخشي غذايي مواد قيمت افزايش به قصد مجاز نيستند تا و افراد ها دولت كه شود مي كشيده مبحث اين به موضوع

 از قسمتي گندم قيمت افت از جلوگيري براي آمريكا نظير كشورها از برخي شد مشاهده سالها برخي در. دنببر بين از را
 گرسنگي از بسياري آفريقا در كه صورتي در كردند مي تخليه اقيانوس در و حمل دريا به كشتي با را خود گندم محصول

 محصول، زياد عرضة از ناشي قيمت افت از جلوگيري براي غالت كشت و توليد در ممنوعيت ايجاد حتّي. شدند مي تلف
 اسالم كه نمود ابراز را نتيجه اين جهان مردم عموم ارزاق مورد در توان مي الاقل و دارد؛ زيادي شبهات اسالم لحاظ از

 حتّي فوق آيه به توجه با و. دهد نمي زمين سيارة روي افراد كلّية غذايي نياز تأمين تا را ارزاق توليد كردن محدود جواز
 شكل به اخير قرن تاريخ در. است ممنوع نيز شود دامها و كشتزارها توليد بازده كسري باعث زمين در كه فسادي

 ها انگل مخفيانة صدور و پخش با دول از بسياري كه است شده مالحظه سنّتي اشكال به قبل قرون در و پيشرفته ترفندهاي
 مثال براي. كردند مي ديگر كشورهاي دامي و زراعي توليدات و محصوالت به زدن ضربه به اقدام دامي، و نباتي آفات و

 انواع و گندم زنگ و جات صيفي و زميني سيب كرم ميوه، درختان خوار ساقه كرم برنج، خوار ساقه كرم شيوع عامل
 مخفيانه ديگر كشورهاي در كشورها از برخي توسط نمايند مي بيمار را طيور و ها دام كه هايي باكتري يا ها شته و ها قارچ
 سطح در را اقدامات اين كلّية اسالم .گيرند مي قرار مبحث اين حيطة در مختلف انحاء به موارد اين جملة و شد توزيع
  . شمارد مي ممنوع المللي بين

 شامل المللي بين اشل در نيازمندان اين كه شده مشخّص نيازمندان براي سهمي ها انسان اموالاسالم در  در
 نيازمندان و بينوايان براي سهمي ايشان اموال در: «١١فرمايد مي كريم قرآن در. شود مينيز  ديگر كشورهاي محرومين

 و بينوا و است معلوم نيز اسالم المال بيت در اولي طريق به است معلوم مؤمنين اموال در كه سهم اين و.» است معلوم
  .نوازش مستوجب و است نيازمند و بينوا باشد هركجا و هركه نيازمند

و اوست كه « فرمايد: و ميقرآن كريم تبذير به مفهوم مصرف بيش از اندازه را در آيات زيادي مذموم دانسته 
باغهاي داربست زده و بدون داربست و خرمابن و كشتزارها كه ميوة آنها متفاوت است و زيتون و انار همگون و 

هاي آن، چون ميوه آورد، بخوريد و حق خدا را روز برداشت بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا  ناهمگون آفريد. از ميوه
گردد كه  رداشت مسلماً به پرداخت حقوق الهي نظير زكات برميحق خداوند در روز ب 12».مسرفان را دوست ندارد

                                                            
َو الَِّذيَن ِفي َأْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسَّاِئِل فرمايد:  مي 24 – 25. در سورة معارج آيات َو ِفي َأْمواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ ، 19سورة ذاريات، آية  - 11

 . َو اْلَمْحُرومِ 
َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا « .142-143سورة انعام، آيات  -  12 َر َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ ُأُكُلُه َوالزَّيـْ

  »ْسرِِفينَ ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلمُ 
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مانده را اداكن  حقّ خويشاوند و مسكين و راه«فرمايد:  در سورة اسراء مياعطاي مال به مساكين و بينوايان جزء آن است؟ 
واضح است كه  پر 13»كاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. و هيچ اسراف مكن. اسراف

گردد. و اين آيه در مال  ابناء بشر خويشاوندانند و مفهوم خويشاوند در اين آيه به همه انسانهاي كره زمين معطوف مي
افراد حقي براي خويشاوند قرار داده و همچنين است براي مسكين. و تفاوتي در مسكين آسيايي يا آفريقايي يا آمريكايي 

كه باشد نيازمند است و بايد حق او را كه خداوند در اموال اغنياء قرار داده به او مسترد  يا اروپايي نيست. مسكين هرجا
ْر تـَْبِذيراً « 14اند: در تفسير تبذير در شرح همين آيه فرمودهگرداند.   بخشش يا غيرمستحق به بخشش تبذير از مقصود َو ال تـَُبذِّ

 به دادن يا غيرمستحق بر دادن كه تبذير از شده، امر مستحقين حقوق پرداخت در اگر و باشد مي حقّش از بيش مستحق به
 اقتصاد همان تبذير بدون مال دادن چون است، شده نهي آيه اين در است اسراف كه اوست حقّ از زياده مستحق

 حقوق اداي به امر چون و گيرد، مي قرار آن مقابل در هم گاهي اگرچه است اسراف از اعم تبذير پس. است) روي ميانه(
 از صريحاً و كرد اكتفا حقوق اداي همان به لذا است،) چشمي تنگ( خودداري از نهي مستلزم آن مخالف مفهوم در

 عموم بلكه ندارد، صوري خويشان به و صوري مال به اختصاص حق كردن ادا كه رو آن از. نمود نهي كردن اسراف
 سعد بر روزي كه شده وارد ص نبي از شود، مي شامل را صغير و كبير عالم در خويشاوندان جميع و حقوق ساير
 اسراف هم وضو در آيا يا: كرد عرض اسراف؟ اين چيست سعد اي : فرمود بود، گرفتن وضو مشغول كه گذشت مي

 تبذير حالل در آيا: شد پرسيده كه است شده وارد ع صادق امام از و. باشي جاري چشمة پيش اگرچه بلي،: فرمود است؟
 واجب كه مقدار آن از بيش ولي باشد جاري چشمة پيش شخصي هرگاه كه است اين مطلب سرّ و بلي: فرمود شود؟ مي
 تبذير) ضرورت( استحقاق بدون محرّكه قواي به توجه و قوا استعمال اين. اندازد كار به را خود قواي است مستحب و

 مستفاد موجود اختالفهاي همة با اخبار، از كه آنچه خالصة. نباشد مطرح جا اين در آب تبذير و اسراف اگرچه است
 مقدار به آن قواي و نفس بر انفاق يا قوا، نيروي يا جاه و عرض حكمت يا علم يا كالم يا مال انفاق: كه است اين شود مي

 با اگر ها اين همة حال عين در. باشد خواهد مي كه هرچه است، تبذير او امر امتثال و خدا امر به التفات بدون خواست،
 دنيا همة اگر كه اند كرده ذكر لذا و. باشد خواهد مي هرچه است) روي ميانه( اقتصاد باشد او امر امتثال و خدا امر به توجه

 اطاعت غير در كه كساني و تبذيركنندگان اْلُمَبذِّرِينَ  ِإنَّ . شود نمي اسراف نمايي اطعام را مؤمني و دهي قرار لقمه يك را
 خدا امر به كه وقتي انفاق كه زيرا. اند بوده شياطين برادران الشَّياِطينِ  ِإْخوانَ  كانُوا كنند، مي انفاق او امر از غفلت با و خدا
 او در حال آن در پس است، خدا امر از او غفلت منتظر و نشسته بنده كمين در شيطان كه شود مي شيطان امر به نباشد

 به عطف َكُفوراً  ِلَربِّهِ  الشَّْيطانُ  كانَ  وَ . كند مي حكومت خودش شياطين بر كه همانطور راند مي حكم او بر و كند مي تصرّف
 خدا امر به التفات بدون كه است منفقي مبذّر و ورزد، مي كفر بسيار پروردگارش به نسبت شيطان يعني است، علّت بيان

بخوريد و «فرمايد:  ميو  ».است شيطان برادر پروردگارش به ورزيدن كفر در او پس است كفور پروردگارش به نسبت
   15».دارد د كه او اسراف كنندگان را دوست نميريبياشاميد و از حد نگذ

 از ناتوانان و ضعفا حقّ توان نمي يعني. باشد عالم ضعيف ملل با مواجهه در تواند مي معنا يك به تبذير تفصيل اين با
                                                            

ْر تـَْبِذيرًا. ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطيِن َو كاَن الشَّ  َحقَُّه وَ   َو آِت َذا اْلُقْربى« ،26-27سورة اسرا، آيات  - 13 ْيطاُن اْلِمْسِكيَن َو اْبَن السَِّبيِل َو ال تـَُبذِّ
  .»ِلَربِِّه َكُفوراً 

 .260-263، صص 8، ترجمه، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 14
  .»اْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا إنَُّه َال ُيِحبُّ الُمسرِِفينَ  وَُكُلوا وَ « .31سورة اعراف، آيه  -  15
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 و سائل براي خداوند كه حقّي و پرداخت منافع كسب به كرد اقتضاء ملّي منافع كه هرطور و گرفت ناديده را ديگر ملل
 ارزاق احتكار ممنوعيت موضوعي اين بحث از موارد .ننمود اعطاء محروم ملل به را كرده معلوم ملّت اموال در محروم
 در كه شود مي محدود خشكسالي سالهاي در هم آن و عمومي ارزاق به فقط مورد اين و. است قحطي سالهاي در عمومي

 اين به مجاز نباشد شرايط اين چنانچه و است مردم ميان در عمومي ارزاق توزيع و انبارها شكستن به مجاز دولت زمان اين
 براي جامعه افراد عمومي رزق كه گندم احتكار مسئله به فقهي نظرات غالب چيست عمومي ارزاق اينكه در و. نيست كار
 در مثالً باشد متفاوت تواند مي مختلف كشورهاي در عمومي رزق البته. شود مي منحصر است قحطي هنگام در آنان بقاي
  .شود مي ارتزاق ذرت نان از گندم نان عوض در آنجا در كه شود مي تلقي عمومي رزق عنوان به ذرت مكزيك كشور

 جمع به كه كند مي نكوهش را اغنيا قرآن در بسياري آيات كه نمود اشاره موضوع اين به بايد ارتباط اين در
 جامعه محرومان به تا كند مي تحريض و انذار را آنها همواره و نمايند مي اقدام) هست هم احتكار نوعي كه( دارايي
 آنان كاالهاي بر قيمت يا رساند بفروش و مصادره را آنها اموال توان مي كه فرمايد نمي تائيد هيچگاه ولي نمايند كمك

 كريم قرآن روح با تضاد در را ع معصوم از مروي اخبار و احاديث برخي تطبيق عدم توان مي استدالل همين با. گذاشت
  .زنيد ديوار به را آن بود قرآن خالف بر ما از روايتي اگر اند فرموده كه چه. نداد تعميم را احتكار حكم و دانست

 بين از چون هايي روش با مثالً ارزاق قيمت كاهش از جلوگيري در متداول هاي شيوه يا و عمومي ارزاق احتكار
 در و نيست جايز اسالم در قيمت افزايش نتيجتاً و عرضه كاهش جهت كشت زير سطح از كاستن با يا محصول بردن

 با. دهند آنها به را مردم قوت و كنند باز را انبارها دهد فرمان كه است مجاز شرع حاكم باشند گرسنه مردم كه صورتي
 احتكار را خارجي چه و داخلي چه مردم عموم ارزاق و آذوقه ندارد حق ها دولت اولي طريق به موضوعي چنين به توجه
   شوند. تلف گرسنگي و قحطي از آنها و نمايد

 پي در پي سال هفت تا فرمود دستور« ع يوسف كه خوانيم مي يوسف سورة در كريم قرآن در موضوع اين باب در
 هفت آن در و آيد مي سخت سال هفت پس آن از كنيد انبار خوشه با خوريد مي كه اندكي جز درويد مي هرچه و بكاريد
 داخل او بر و آمدند يوسف برادران« چون و.»... داريد مي نگه كه اندكي مگر بخورند ايد اندوخته برايشان آنچه سال
 آيا بياوريد من نزد نيز را پدريتان برادر گفت ساخت، مهيا را بارهايشان چون نشناختندش آنها و شناخت را آنها شدند
 بنهيد، بارهايشان در را شان سرمايه: گفت خود مردان به و.... «ميزبانم بهترين و كنم مي ادا كامل را پيمانه كه بينيد نمي
 يوسف حضرت كه دارد اين بر داللت آيات اين.» آيند باز شايد بيابند را آن و گردند باز كسانشان نزد چون كه باشد
. داد كامل پيمانة به قحطي زمان در بودند ديگري سرزمين به متعلّق و بودند كرده او به را ظلم بيشترين كه را كساني رزق
 ديگر عبارت به. بودند آمده مصر به كنعان يعني ديگري سرزمين از واردشدگان و بود مصر عزيز يوسف زمان آن در

 رفع براي يعني فرمود پرداخت فرد هر اساس بر را رزق اين و بدهد را آنها رزق كه دانست مي فرض خود بر ع يوسف
 كه آورند مي دليل ببرند خود همراه نيز را بنيامين تا كنند مي درخواست برادران كه بعد آيات در چون آنها، ارزاق نياز

 اين از.» است اندك داريم آنچه كه گيريم افزون شتري بار و كنيم حفظ را برادرمان و بياوريم غله خود كسان براي«
 معلوم »است اندك داريم آنچه« كه آخر جمله و نمود مي تقسيم رزق فرد بازاء يوسف حضرت كه شود مي معلوم آيات
 نبرده را بنيامين يوسف برادران چون و كرده مي را خودش اهل و كسان معيشت حداقل كفاف فقط فرد هر سهم كه است
 خود بار چون: «فرمايد مي ديگر طرف از. آنهاست همگي معيشت از كمتر و اندك دريافتي غله كه كنند مي ابراز بودند

 آيات اين مجموع از. بود شده بازگردانده آنها به غله دريافت هزينة يعني »ند داده پس را شان سرمايه كه ديدند گشودند
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 بدون همه آحاد بشريت است كه وظيفة باشند رزق تنگي دچار جهان جاي هر در مردم چنانچه كه نمود استنباط شود مي
   نمايد. آنان به خوراك اعطاي به اقدام عوض يا پول دريافت بدون و آنان معيشت قدر به مذهب و دين و مليت به توجه

 هاي اقتصاد در. اقتصادي همداخل نه و باشد مي معامله در غش از جلوگيري جهت در اسالم در نظارتي هاي سياست
 مختلف استانداردهاي لحاظ از معامالت و كاالها صحت بر نظارت بودن تخصصي و كاالها زياد بسيار تنوع دليل به فعلي

 وجوب اسالم در معامالت حقوق. است خاص نظارتي دستگاههاي نيازمند موضوع اين كيفيت، و بهداشتي صنعتي،
 فقه در كه آن مختلف انواع در معامله در غش يا فروشي گران يا و فروشي كم ممنوعيت لحاظ از را معامالت سالمت
 نيز اخبار و احاديث. نمايند مي تصريح را موضوع اين كريم قرآن در مختلفي آيات و داند مي الزامي را است مسطور
 دست در اي تازيانه اميرمؤمنان كه نويسند مي مثال براي. دارد معامالت انجام حسن بر تحكوم نظارت لزوم از حكايت
   فرمود. مي تنبيه نمود مي غش تجارت در يا كرد مي فروشي كم كسي اگر و زد مي قدم بازار در و داشت

 ناشايست به را يكديگر اموال : «فرمايد مي كريم قرآن در. است ممنوع تجاري امور در كيد بردن بكار اسالم در
 ديگر آية در و.» بخوريد ناحق به را ديگر گروهي اموال سبب بدان تا مدهيد حاكمان به رشوت به را آن و مخوريد

 طرف دو هر كه باشد تجارتي آنكه مگر مخوريد ناحق به را يكديگر اموال ايد، آورده ايمان كه كساني اي: «فرمايد مي
 آنان : «فرمايد مي كه باشد سنگين ترازويش بايد حتّي كند عمل كيل با منطبق بايد تجارت در.» باشيد داده رضايت بدان
 جهنم در و اند رسانيده زيان خود به باشد سبك ترازويشان كه آنان و رستگارانند خود باشد سنگين ترازويشان كه

 بپردازيد تمام را پيمانه: «فرمايد مي و.» كنيد تمام عدل روي از را ترازو و پيمانه« كه است اين بر خدا امر و.» ماند خواهند
 سورة در و.» مكنيد فساد زمين در باكانه بي و مدهيد كم مردم به كنيد، وزن درست ترازوي با و نكنيد فروشي كم و

 كيل مردم از چون كه آنان فروشان، كم بر واي: «فرمايد مي كه است شده نازل فروشان كم براي ويل آية مطففين
 شوند مي زنده كه دانند نمي اينان آيا. كاهند مي آن از كشند مي يا پيمايند مي مردم براي چون و كنند مي پر را آن ستانند مي
 كه روي از و بينيم مي نعمت در را شما اينك مكنيد، نقصان ترازو و پيمانه در: «فرمايد مي باز و.» بزرگ روز آن در

 كم را چيزهايشان مردم به و كنيد ادا كامل عدل روي از را ترازو و پيمانه قوم، اي. بيمناكم فروگيرد را شما عذابش
 توان مي و دارد معامله صحت رعايت وجوب بر داللت آيات اين تمام.» مكنيد فساد زمين در كاران تبه چون و مدهيد
وصول  لذا و دانست بازار بر نظارت امور در ياسالم حكومت وظايف از را آيات اين اجراي حسن بر نظارت وظيفه
  .باشد مي مشروع اساس اين بر نيز نظارتي هاي هزينه

هاي مختلف حقوقي پذيرفته شده  در حقوق داخلي نظام 16ناروا يا اصل جبران عمل خالفاصل جبران خسارت 
است و در قوانين آنها روش جبران خسارت نيز معين گرديده است. طبق تعريف كلّي اگر شخصي با اقدام به عملي يا 

الملل  ايد. از لحاظ حقوق بينخودداري از انجام عملي به ديگري خسارت زند موظّف است تا خسارت وارده را جبران نم
گيرد تا خسارت متحمل شده را جبران  المللي صورت مي اين جبران اقدامي است كه به نفع يك كشور يا يك سازمان بين
به عنوان  1907قرارداد الهه  37باشد. از اين اصل در ماده  نمايد و هدف از اين اقدام اعادة وضعيت قبل از خسارت مي

مومي مورد قبول ملل متمدن نام برده شده است. اين اصل در اسالم نيز در قالب مبحث فقهي ضمان يكي از اصول ع
مطرح و كامالً پذيرفته شده است و هرگونه خسارت وارده از طرف فرد يا دولت به ديگري اعم از حيطة عمل خصوصي 

باشد به نحوي كه جبران عمل خالف خاطي  يا عمومي مستلزم اعادة وضعيت قبل از خسارت يا جبران خسارت وارده مي
                                                            
16  - Reparation. 
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هاي حقيقي يا عيني هستند كمتر دچار  الملل خصوصي تا وقتي كه طرفين شخصيت شود. اصالت اين اصل در حقوق بين
الملل اسالم به رسميت  اين اصل كلّي (بدون توجه به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) در حقوق بين و ترديد است

. در قرآن كريم آيات زيادي در مورد پاداش افراد آمده است و در همة اين آيات جزا متناسب با جرم شناخته شده است
اين آيه  18»هركس در گرو كاري است كه كرده است.«فرمايد:  به طور كلّي قرآن كريم مي 17در نظر گرفته شده است.

اند پاداش  مردم به جزاي اعمالي كه مرتكب شدهخود آن «فرمايد:  در سورة جاثيه به قوم هم تعميم داده شده است. مي
المللي نيز قابل  شايد اين آيه را دليلي بر مسؤوليت قومي و گروهي و ملّي دانست كه آثار آن در مسائل بين 19»بينند. مي

شود كه پاداش عمل نيك بهتر از آن است ولي جزاي عمل بد  تسرّي است. در سورة قصص به اين موضوع تصريح مي
هركس كه كار نيكي انجام دهد بهتر از آن را پاداش يابد و هركه مرتكب «فرمايد:  ندازة همان عمل خواهد بود. ميبه ا

فرمايد:  و در سورة شوري مي 20»گناهي شود، پس آنان كه مرتكب گناه شوند جز به اندازة عملشان مجازات نشوند.
   21»لح كند مزدش با خدا باشد.جزاي هر بدي بدي است همانند آن، پس كسي كه عفو كند و ص«

معروف است. در اين روش » تحقيق«المللي به روش  آميز اختالفات بين هاي حل مسالمت بطوركلي يكي از روش
گردد.  با تحقيق و رسيدگي دربارة وقايعي كه مبناي اختالف بوده و پس از اثبات تقصير مقصر در رفع اختالفات اقدام مي

الملل معاصر به پيشنهاد روسيه در كنفرانس اول الهه مورد توجه قرار گرفت و در كنفرانس دوم  بيناين روش در حقوق 
المللي تحقيق تنظيم گرديد. روش تحقيق كامالً مورد تائيد حقوق  هاي بين مقرّرات مربوط به كميسيون 1907الهه در 

المللي و رفع  به اصولي بودن اين روش در تحقق عدالت بينتوان  الملل اسالم قرار دارد و از مفهوم بسياري از آيات مي بين
فرمايد:  برد. درباره تحقيق قبل از تصميم و اقدام در اسالم دستور داده شده است. درسورة نساء مي مخاصمات بين دول پي

سالم گويد  ايد چون در راه خدا فتاديد پس تحقيق (بررسي) كنيد و به آن كس كه بر شما اي كساني كه ايمان آورده«
هاي بسيار نزد خداست. شما پيش از اين  جوئيد و غنيمت نگوئيد كه مؤمن نيستي. شما برخورداري از زندگي دنيا را مي

اين آيه دستور كلّي به تحقيق  ٢٢»چنان بوديد ولي خدا بر شما منّت نهاد پس بررسي كنيد كه خدا به اعمالتان آگاه است.
(راه خدا) در آيه فوق  َسِبيِل اللَّهِ آيد. اين معني از تفسير عبارت  مؤمنين پيش مي در همة اموري است كه در زندگاني

رسد كه كاربرد بسيار خوبي در حل مسائل  آيد. تعميم شور و مشورت به مسئله داوري و حكميت مي بدست مي
  المللي دارد.  بين

 و مشخّص حد در بازار تنظيم و نظارتي وظايف ارتباط با دسترسي به بازار بايد اذعان داشت كه در اسالم در
                                                            

َو ُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس ما « 70جز در برابر اعمالتان كيفر نخواهيد ديد. سورة زمر، آية  ،»َو ما ُتْجَزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ « 39سورة صافات، آية  - 17
ايد  و جز همانند كاري كه كرده، »َو ال ُتْجَزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ « 54هركسي برابر كردارش به تمامي ادا شود. سورة يس، آية پاداش »  َعِمَلتْ 

كنند.  ايد مجازات مي كه كرده شما را در برابر كارهايي » ِإنَّما ُتْجَزْوَن ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ « 16و سورة طور، آية  67بينيد. سورة تحريم آية  پاداش نمي
 گيرد.  ، پاداش به عمل انجام شده تعلّق مي»َجزاًء ِبما كانُوا يـَْعَمُلونَ «، 24سورة واقعه آية 

  ».ُكلُّ نـَْفٍس ِبما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ . «38سورة مدثر، آية  - 18
 ». لَِيْجِزَي قـَْوماً ِبما كانُوا َيْكِسُبونَ . «14سورة جائيه، آية  - 19
ٌر ِمْنها َو َمْن جاَء بِالسَّيَِّئِة َفال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ِإالَّ . «84سورة قصص، آية  - 20 َلُه َخيـْ   ».ما كانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن جاَء بِاْلَحَسَنِة فـَ
 ».َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَّهِ َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلها َفَمْن َعفا َو : «40سورة شوري، آية  - 21
َتبَـيـَُّنوا َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلقى«. 94آية   سورة نساء - 22 ُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّه فـَ ْنيا   يا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَربـْ ْبتَـُغوَن َعَرَض اْلَحياِة الدُّ ِإلَْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا تـَ

َتبَـيـَُّنوا ِإنَّ اللََّه كاَن ِبما تـَعْ  َفِعْندَ  ْبُل َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيُكْم فـَ  ». َمُلوَن َخِبيراً اللَِّه َمغاِنُم َكِثيَرٌة َكذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَ
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 آن مردم ارزاق براي فقط احتكار ضد قاعده ارتباط اين در. است و مانع از دسترسي به بازار نيست گرديده تعيين محدود
 و است اعمال قابل شود مي تلقي گندم كه مردم قوت مورد در فقط قاعده اين. است مطرح آنها مبرم نياز صورت در هم

ما از چيزهاي : «23فرمايد ميكه اين موضوع از مفهوم اين آيه نيز قابل استنباط است . ندارد را كاالها ساير به تعميم قابليت
شود و هر كه  پاكيزه اي كه روزي شما قرار داديم بخوريد و در آن زياده روي مكنيد كه غضب من بر شما مباح مي

 به تعميم قابليت اسالم در بازار تنظيم هاي سياست ديگر طرف از ».غضب من بر او حلول كند هالك شده است
 آسان فروش و خريد بايد: «فرمايد مي گذاري قيمت نظام دربارة اشتر مالك فرمان در. ندارند كاالها قيمت و گذاري نرخ

 لحاظ از عبارت اين مفهوم »خريدار نه و فروشنده زيان به نه نرخهاي با گردد انجام عدل ميزان با و پذيرد صورت
 قرارداد منحني روي بر معامله عمل حالت اين در و است برخوردار بازار كارآئي از كه باشد مي پارتو بهينگي اقتصادي

 ترين عادالنه بازارها بودن رقابتي شرط به حالت اين در. است مسطور خرد اقتصاد كتب در كه دارد قرار اجورث جعبة در
 توسط بايست ها قيمت كه است اين در حضرت كالم مفهوم لذا. داشت خواهد وجود كارآئي لحاظ از اقتصادي توزيع
  . دولتي گذاري قيمت نه و شود تعيين بازار

 نه محدود به موارد ذكر شده است و اسالم در دسترسي به بازار هاي سياست اجراي بايد گفت كه ارتباط اين در
 گرفته نظر در آن براي هايي ويژگي فقط و نشده محصور نيز مالكيت حدود و است محترم مالكيت اسالم در .آن از بيش
 نيز مال داشتن و باشد شده احصاء مشروع محل از بايد مال ارتباط اين در. شود مي مال حصول منشاء از منبعث كه شده
 متداول شرعي هاي ماليات جز حكماً ولي اند نموده سرزنش را انفاق عدم قرآن آيات هرچند نيست اشكال مورد

 مرز اساس اين بر. است نشده ذكر باشد ديگران اموال مصادره و جلب براي مستمسكي كه شرعي و قانوني محدوديتي
 فردي مالكيت به تعرض عدم در را دولت و ملت افراد فعاليت محدوده كه است اسالم در مهمي مشخصة مرز مالكيت
 براي بايد تقنيني و سياسي هاي مكانيزم و پذيرد صورت عمومي توافق براساس بايد محدوده اين تغيير. كند مي مشخص
با توجه به اين موضوع  .پذيرد تحقق نبايد حاكميت يكسويه نظر با مرز اين جابجائي مسلماً و. نمود تعبيه مرز اين جابجايي

 امور اداره در طرح قابل مباحث ترين مبنايي و ترين پيچيده ترين، اصلي از بعنوان يكي مالكيت الزم است تا به مبحث
 عبارت به. كند مي تعريف را ملت و دولت ميان تعامل مرز مالكيت تعريف عمالً عمومي حقوق در. بپردازيم عمومي
. نمايد مي گذاري بنيان سياسي نظام يك در را ها چارچوب و قوانين كلية بناي كه است مالكيت از شده قبول تعريف ديگر

 زيرا. كند مي مشخص را دولت از ملت حمايت همچنين و افراد خصوصي امور در دولت دخالت حيطة مالكيت تعريف
 ايدئولوژيك مبناي اخير جمله. است شده قرارداده وي اختيار در ملت ايثار از كه است حقي آن مالك و صاحب دولت
 كه شود مي مردم داخلي امور وارد حد آن تا محرمات و واجباب تعيين از پس اسالمي حكومت و دارد اسالم در قوي
 آن اعطاي و افراد از حق كردن جدا مبناي جامعه جمعي خرد مبناي بر جمعي نظر و تصميمات آراء، يعني. بپذيرند مردم
  .است جامعه نماينده عنوان به حاكميت به

 به احترام موارد جمله از است استوار مشخص اصول مبناي بر هاي اقتصادي افراد فعاليت در اسالم كلي مداخله
 شده كسب اموال داشتن در را انسانها آزادي كه است افراد طبيعي حقوق از منتج اي گونه به ها زمينه همة در افراد مالكيت

 اموال تا كند مي ترغيب را افراد كه دارد وجود مكملي اخالقي دستورات عوض در ولي. نمايد مي بيان مشروع راه از

                                                            
  .»ي َوَمن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضِبي فـََقْد َهَوىُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضبِ . «81سوره طه آيه -  23
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 بكار جامعه ضعيف افراد و اقشار از حمايت و جامعه عمومي رفاه جهت در ميسور حد در و ننمايند كنز را خود مملوك
 عمل بدان كه اند شده تشويق افراد و تعريف ارتباط اين در اعمال از بسياري استحباب و گناهان از بسياري كفاره و برند

 . نمايند

 غيرمشروع را طرق برخي از شده كسب هاي دارائي لذا. است خاص موارد در مالكيت نهي ديگر اصول از يكي
 توليد يا ربا منع مثال براي. شود مي ديده كشورها ساير حقوق در كه است مشروعي غير موارد بر عالوه موارد اين داند مي
 و گيرند مي قرار ممنوع معامالت قلمرو در كه است قبيل اين از حرام كاالهاي ساير و مخدر مواد و مسكرات تجارت و
 .اند شده منع اسالم در

 مستند خدمات و كاالها گذاري قيمت در و منع دسترسي به آن حتي بازار در مداخله جوازي در مورد اين غير در
 شمرند مي بر را خدمات و كاالها گذاري قيمت در مداخالت برخي سنت به استناد به برخي چند هر شود نمي ديده قرآني
 اينكه مگر مخوريد باطل به خودتان بين را اموالتان ايد آورده ايمان كه كساني اي: «فرمايد كه قرآن آيه اين به توجه با كه

 و دشمنى روى از كس هر و است رحيم شما به خداوند همانا نكشيد را خودتان و باشيد راضي آن از كه باشد تجارتي
 است اين مبين آيه اين.». است آسان خدا براى اين و درآوريم، دوزخ آتش در زودى به را او پس كند، چنين ستمگرى

 مداخله مسلماً و باشد مي آن صحت شرط طرفين تراضي و است آن بودن باطل معني به تجارت در رضايت عدم كه
 چند هر نمايد گذاري قيمت به اقدام دولت اگر يعني. گردد مي تجارت شدن باطل به منجر دولت مانند ثالث شخص
 اگر و رود مي بين از تراضي شرط فروشنده رضايت عدم دليل به ولي باشد گذاري قيمت اين از خشنود خريدار طرف
  . گردد مي تلقي باطل أكل شود انجام معامله

 نه و كنيد ستم نه شماست به متعلق شما اموال اصل كنيد توجه اگر و: «فرمايد مي بقره سورة در كه همانطور بلكه
 را تقاضا و عرضه مكانيزم در بازار قيمت و تعادل شرايط اقتصادي ابعاد لحاظ از اصل اين ديگر عبارت به. »بپذيريد ستم
 خدمت يا كاال گذاري قيمت به اقدام دولت اگر. است اقتصادي اساسي مفاهيم از يكي كه نمايد مي مطرح اقتصاد در

 منتقل خريدار و كننده مصرف گروه به فروشنده و توليدكننده گروه از را توليد يا تجارت سود و منابع عمالً نمايد
  .گردد مي تلقي كننده عرضه و توليدكننده به ظلم اين و نمايد مي

در اسالم توليد و خريد و فروش شراب و مسكرات به قصد نهايي سكر ممنوع است همانطور كه ذكر آن رفت، 
انسان كه شعور در ادراكات خود  اندازد و معني آن اين است كه فضيلت زيرا شراب قوة عاقله را براي مدتي از كار مي

نمايد. و بر اين اساس شارع مقدس آن را منع فرمود. اين منع به طريق اولي انواع  است را براي مدتي تضعيف يا تعطيل مي
دهد  گيرد. تجارت مواد مخدر و بزرگترين تجارت غيرقانوني در جهان را تشكيل مي گوناگون مواد مخدر را در برمي

آمد خريد و فروش اين مواد در برخي از سالها از درآمد فروش نفت در جهان پيشي گرفته است. دولت بطوري كه در
فرمايد:  اسالم جوازي براي اقدام به خريد و فروش مواد مخدر يا حتّي همكاري در توزيع اين مواد ندارد. قرآن كريم مي

واژة اثم در آية تحريم شراب هم آمده  ٢٤»كاري نكنيد.در نيكي و تقوي همكاري كنيد و در گناه (يا اثم) و تجاوز هم «
يعني » اثم كبير«شود. يعني هرگونه تعاون و معاونتي در اين  يا گناه بزرگ نام برده مي» اثم كبير«است و در آنجا از آن به 

از تو از «د: فرماي شود ممنوع است. در قرآن كريم مي خريد و فروش مسكرات كه به طريق اولي مواد مخدر را شامل مي

                                                            
ْثِم َو اْلُعْدوانِ   َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َو التـَّْقوى، 2سورة مائده آيه  - 24   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
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تفسير  ٢٥»پرسند، بگو در اين دو گناه بزرگي (اثم كبير) است و گناه (اثم) آنها بزرگتر از نفع آنهاست. شراب و قمار مي
براي اولين بار استعمال مواد مخدر و افيون را در شرح ذيل اين آيه حرام اعالم    شريف بيان السعاده في مقامات العباده

كنندة تسخير قوه عاقله هستند پس كار پيامبر ع بايد نهي از آنها  ها چون زايل و تمام مست كننده« :٢٦اند كند. فرموده مي
باشد چنانچه وارد شده: شريعتي از زمان آدم ع نبوده مگر اينكه از خمر نهي نكرده باشد. و در زايل شدن تدبير و تسخير 

اند، ولي در آن منافع متعددي نيز هست از قبيل چاق كردن بدن  هعاقله مفاسد متعددي است و لذا خمر را ام الخبائث ناميد
و تحليل غذا و روشني اعضاء و بازكردن رگهاي بسته شده و قوي كردن ذهن و صفاء قلب و تهييج حب و شوق و شجاع 

ي آن اين است كه كردن نفس و منع بخل و غير اينها. و اما استعمال دود افيون كه در زمان ما شايع شده است از ويژگيها
برد به نحوي كه ديگر بازگشتي بر آن نيست، به خالف خمر، كه با وجود آنكه قوة عاقله  به تدريج قوة عاقله را از بين مي

كند ولي پس از آنكه شخص هوشيار شد عقل در نهايت تدبير است و ساير نيروها در او در  را در لحظة مستي زايل مي
دارد و  گيرند، ولي كشيدن دود افيون قوة عاقله را ذاتاً از تدبير باز مي ال (قوة) عاقله قرار مينهايت قوت و سرعت در امتث

قوة واهمه كه جهت درك معاني جزئيه آفريده شده تا آالم و لذّات اخروي را درك كرده و سبب شوق گرديده تا از 
ة) متخيله كه آفريده شده تا در معاني و صورتها شود. و (قو ادراك معاني موجب تحريك بسوي آخرت باشد را مانع مي

نمايد.  تصرّف كرده تا جهت تكميل جذب و دفع در معاش و معاد فرد بعضي (صور) را با بعضي ديگر بپيوندد، را منع مي
 و قوة خيال كه آفريده شده تا حافظ صور حسن تدبير معاش و تحصيل معاد و خوبي رفتار با بندگان باشد به تباهي

كشاند. و قوة شوقيه كه مركب سير او به سوي آخرت و كمك كنندة امر او در دنيا است، و قوة محرّكه كه مركب  مي
دارد. باالخره همة اين قوا با استعمال  (قوة) شوقيه و اعصاب است كه آن نيز مركب (قوة) محركّه است از حركت باز مي

سازد و زيان آن به بدن  زند و مال را تلف مي عالوه بر اين به بدن ضرر ميشود.  افيون ضعيف و حقوق بسياري تعطيل مي
شود و احتياج به معرّف ندارد و سبب آن اين است  براي هركسي محسوس است به نحوي كه از سيماي آنان شناخته مي

زي را خشك كه دود افيون با كيفيتي كه دارد ضد حيات بوده و خاموش كنندة حرارت غريزي است و رطوبت غري
فرستد و نگهدارندة  هاي غريبه و رطوبت غريزي معينه را به خارج مي كند، و منفذهاي اعضاي بدن كه رطوبت مي

بندد، و رطوبتهاي غريبه حرارت غريزي  دارد مي حرارت غريزي است كه آن نيز به حيات كمك كرده و آن را نگه مي
م ريه را جسمي متخلخل قرار داده تا رطوبتهايي را كه در فضاي برد و خداي تعالي با حكمت خويش جر را از بين مي

شود را به خود گرفته و خارج كند، تا آن رطوبتها جمع نشود كه  سينه از بخارهايي كه از معده و كبد و قلب متصاعد مي
الرّيه گردد. دود  الكبد، و ذات الصدر و ذات الجنب و ذات سبب تعفّن و موجب ابتال به مرض سينه و زخم و دمل و ذات

شود و  گيرد، و در نتيجه آنطور كه شايسته است رطوبتها خشك نمي افيون ريه را ضخيم و كلفت كرده و منافذ آن را مي
گردد. ما بسياري از كساني كه مبتال به دود افيون بودند ديديم كه به اين مرضها  موجب پيدايش مرضهاي ذكر شده مي

ند. پس در دود ترياك مفاسد خمر وجود دارد، و عوض منافع خمر ضررهاي ديگري نيز گرفتار شدند و به هالكت رسيد
در آن هست. پس بايد حرمت استعمال ترياك از چند وجه شديدتر از حرمت خمر باشد پس لعنت خدا بر او و استعمال 

شود كه همان اثم شرعي است و گاهي بر چيزي كه  گاهي بر ارتكاب چيزي كه نهي شده اطالق مي ِاْثمكنندة آن. پس 

                                                            
 .َكِبيٌر َو َمناِفُع ِللنَّاِس َو ِإْثُمُهما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهماَيْسئَـُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْثٌم  ، 219سورة بقره، آيه  - 25
 . 450 – 460. جلد دوم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 26
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شود و همين معني در اينجا مقصود است، زيرا كه آيه از مقدمات نهي است، نه  در آن منقصت نفس است اطالق مي
ن به سبب ارتكاب آن دو (خمر و قمار) اينكه آن آيه بعد از نهي از خمر و قمار نازل شده باشد و علّت نقصان نفس انسا

را بيان كرديم و شأن نزول آيه و اخباري كه دربارة آن وارد شده در كتابهاي مفصل مذكور است و هركس كه بخواهد 
  »به آنها مراجعه كند.

ذكر بيشتر ها حتّي مسائل اخالقي نيز قابل تسري و تعميم است كه از  مفاد اين اصل بر اساس شرح فوق به كلّيه اثم
هاي غيراخالقي است  نمائيم ولي فقط بايد گفت كه يكي از معضالت جهان كنوني تجارت در مورد آن خودداري مي

كه حجم عظيمي از كلّ تجارت جهان را به خود اختصاص داده كه بنابر تعبيرات فوق از موارد افساد در زمين تلقي 
  شوند و براي دولت اسالم قابل انجام نيستند. مي
  

  اصول ارشادي
اصوالً بشريت بايد به اين خرد رسيده باشد كه منافع وي در تعامل مثبت با ديگر ابناء بشر به نفع خود او و سايرين 

توان با  است و هرگاه اين تعقل به مقصود برسد در تعامل مثبت با ديگر كشورها اندكي درنگ نخواهد كرد. به راحتي مي
ي در نظريات اقتصاد رفاه و مرتبط ساختن آن با تجارت به اين موضوع رسيد كه هاي منطقي و رياض تعميم استدالل

توان  شود. لذا در اين جهت مي ها و موانع تجارت منجر به افزايش كارائي و رفاه همه آحاد جوامع مي حذف محدوديت
  به موارد كلي زير اشاره نمود:

تر  ها شده و هرچه اين مرزها كمرنگ مجازي در تمييز ملتكشيدن و پررنگ داشتن مرزها منجر به ايجاد اعتباري  .1
  ها كمتر خواهد شد. ها و ستيز دولت گردند تفاوت حقوقي و فرهنگي ملت

المللي باالتر، در چارچوب مفاد اين كنوانسيون منجر به منافع ملي بيشتر  ايثار از اهداف ملي براي حصول منافع بين .2
  ها خواهد شد. ملت

ها  در برابر شركاي تجاري خود در مجموع منجر به كاهش توسعه و رشد و رفاه ملتها  تقابل دولتهاي م محدوديت .3
 شود. هاي جهان مي شود و لذا ايجاد جهاني عاري از موانع تجاري منجر به بهبود وضع ملت مي

 ثابت توان مي لالمل بين تجارت اقتصاد تخصصي نظريات لحاظ از و عاميانه هاي نظريه برخالف اقتصادي لحاظ از .4
  . است بشريت جملگي تعالي در انسانها نفع كه نمود

 تواند به همه كشورهاي جهان آسيب جدي برساند. ميالمللي  هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين .5

نمايند. اين متقابل اتخاذ سياستهاي  تادولتها را وادار ساخته است  برده وباال را مواج بودن بازارها هزينه سرمايه  .6
  كاهد. هاي درگير را افزون نموده و از كارائي بازارها مي هاي طرف سياستها هزينه

رفاه اشتغال، توليد، درآمد واقعي و و  يابد توسعه مي المللي تجارت جهاني با رفع موانع موجود بر سر راه مبادالت بين .7
  .دياب ميافزايش ارتقاء سطح زندگي با توسعه تجارت جهاني و 

  .در تجارت اصل اساسي تنظيم روابط تجاري استمنافع  كاترشا .8
هاي گمركي بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است  تعرفه حذف .9

  المللي از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد. كه در شرايط رقابت بين
  .استفرا رسيده بازارهاي داخلي و خارجي دهكدة جهاني و در دوران مقررات زدايي در در حال حاضر  .10
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موارد مهم آنها از تجاري هاي  محدوديتعوامل متعددي دانست كه توان به دليل  را مي شكستهاي اقتصادي كشورها .11
  باشد. مي

 اقتصادي واصالحات گسترده منجر به تغييرات ساختاري و  سازي در كشورها آزادسازي و جهانيهاي  سياست .12
 اجتماعي در همه كشورها خواهد شد.

  .گردد ميمنجر به افزايش كارائي همه اقتصادهاي جهان خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير  .13
و ساير موانع تجاري مشكالت زيادي از قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول ، تبعيض ها ها، سهميه تعرفه .14

  .آورد مي هاي تجاري فراهم براي طرفرا  توسعه و رشد و رفاه اقتصاديو جلوگيري از و بيكاري 
و حذف پذيرش اصل كاهش عمومي آميز، نامتقارن و ناكارآمد است.  بر، تبعيض زمانشيوه مذاكره كاال به كاال  .15

 بسيار كاراتر خواهد بود. به جاي شيوه مذاكره كاال به كاالها و موانع  يكباره محدوديت

هاي  در همه كشورها با حذف موانع و محدوديت و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر ترحجم زياد .16
   تجاري قابل حصول خواهد بود.

  .آورد ميكار را پديد المللي  بينكار موضوع تقسيم و آزادي جابجائي نيروي پذيري بازار  انعطاف .17
  گردد. عوارض رفع موانع تجاري تلقي مي در همه كشورها ازتجارت كاال و خدمات و توسعه وگسترش توليد  .18
را آغاز از منابع موجود در جهان و كارا استفاده بهينه سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون حركت به سوي  .19

  خواهد كرد. 
  باشد. تر مي با سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون قابل حصولمحيط زيست از حفظ و حراست  .20
اند و شناسائي  كشورهايي كه بهرة بسيار اندكي از توسعه داشته ال توسعه، مخصوصاًافزايش سهم كشورهاي در ح .21

تواند در ابعاد مختلف سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون  مي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي
 . مد نظر قرار گيرد

  است.كنوانسيون تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين  به راحتي مي اين كنوانسيونهر عضو  .22
بايد  هاكشورهمه در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي  يكااليك هر نوع محدوديتي كه براي  .23

  منظور گردد.
همه اعضاء قابل فراهم  براي مطمئن و تثبيت شده شرايط تجاريبا  كنوانسيوندسترسي مداوم به بازارهاي عضو  .24

  .شدن خواهد بود
 گردد. د، فراهم ميكنتك آنها قرارداد دوجانبه منعقد  كشور عضو بدون اينكه با تك يارتسهيل تجاري ب .25

كشورهاي همه اقتصادي و تجاري ساختار  براي اصالح ينقطه حركت خوبپيشنهادي اين كنوانسيون سيستم تجارت  .26
  كشورهاي توسعه نيافته خواهد بود. عضو و بخصوص

سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون قابل تحقق در  ها بر نظام تجاري جهان امكان بررسي و ارزيابي تأثير سياست .27
 .است

هاي تجاري كشورها از  و رويه ها افزايش شفافيت و شناخت سياستسبب  پيشنهادي اين كنوانسيونسيستم تجارت  .28
 .بر آن خواهد شد طريق نظارت پيوسته

درباره  المللي هاي عمومي و بين باال بردن كيفيت مباحث و بررسيبه  پيشنهادي اين كنوانسيونسيستم تجارت  .29
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 .الملل و مرتبط با آن منجر خواهد شد تجارت بينموضوعات 

  
  اصول اجرائي

پذيرفتند كه مرزهاي ميان خود را بردارند لزومي به ذكر اصول  شايد اگر كشورها طي يك موافقت جمعي مي
بود ولي تا وقتي مرزهاي اعتباري ملل عالم را از يكديگر به صورت تصنعي جدا ساخته است قبول شرايط مبادله  زير نمي

پردازيم كه كشورهاي پذيرنده متحداً به  اصولي مي بين آنها طبق قواعد خاص ضروري است. لذا در اين بخش به ذكر
   باشند: الزم االجرا مي . اين اصول براي اعضا پردازند ميكنوانسيون  آنها در اينقبول 

 27اساس اين كنوانسيون برمبناي برخورد تجاري بدون مانع و يكسان متقابل براي همه متعاهدين است.  -1

در  آنهاالمللي در طول عمر بشر بوده و غايت اهداف  بين مهمگات و سازمان تجارت جهاني به عنوان يك حركت  -2
، اين كنوانسيون را در ها. بايد ضمن حفظ و استفاده از دستاوردهاي آنمنطبق استاصول اين كنوانسيون  انهايت ب

 .ر دادقرا سازمان تجارت جهاني ارتباط مستقيم و در نهايت ادغام با

اي آنقدر زياد است كه شمارش  از ميان بردارند. موانع غيرتعرفهاي خود را  كليه كشورها موانع غيرتعرفهالزم است تا  -3
اي معموالً موانعي خلق نموده و  كند و هر كشور با هر سليقه آنها در اين مقال هنوز احصاء تمامي موارد را نمي

  28 باشند. مينمايد كه همگي آنها مانع تجارت آزاد  مي

نوانسيون اعمال نمود. همه كشورهاي يك كالمللي و پذيرفتن  توان بر طبق يك توافق بين ها را مي حذف تعرفه -4
هاي خود را براي ديگر متعاهدين تبديل به  در مقطع زماني خاصي تمام تعرفهتا پذيرند  ميمتعاهد و عضو كنوانسيون 

هاي سازمان تجارت جهاني  و رويه اصولاي خود را منطبق با  ع غيرتعرفهاز سوي ديگر كليه موان و تعرفه صفر نمايند
ها  تقليل دهند. حذف تعرفهعمومي توافق شده براي متعاهدين در اين كنوانسيون از ميان برداشته يا به حد قابل قبول 

 29و بازرگاني و ساير مالياتهاي مرتبط اعمال گردد. حقوق و عوارض گمركيبايست بر جميع 

متعهد هاي متعاهد در كنوانسيون پيشنهادي  همه دولت ند.ستههاي كمي واردات از جمله موانع تجارت  محدوديت -5
 دباي آن 30محدوديتهاي مقداري و استثنائاتمقررات ا حذف نمايند. واردات ر هاي كمي شوند تا محدوديت مي

                                                            
27 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 

هاي  ها، محدوديت هاي گمركي و ماليات هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفه 1994گات  11ماده و طبق اصل آزادسازي تجارت   28
صادرات و  ها شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي واردات و ديگري را در واردات و يا صادرات كاالها به وجود آورند. اين محدوديت

اي و تبديل آن به  گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه الزام به اخذ مجوز و سياستهاي نرخ ارز و غيره مي
  گيرد. ها صورت مي ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه ها، تثبيت سقف تعرفه تعرفه

Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland. 
http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm  
29 - Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90. 

هاي چند جانبه سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر  شود عالوه بر الحاق به موافقتنامه عضو سازمان تجارت جهاني ميكه هر كشور 
شود و حق ندارد بيش از آن  هاي كشور وارد مي دهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفه هاي خود را كاهش مي گردد و تعرفه اعضا مي

  ها را كاهش دهند.  گردند بتدريج تعرفه كشورها متعهد مي اي اخذ نمايد. تعرفه
از اصول مد نظر  اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخالق و بهداشت انسان و حيوان و غيره  30

  باشد. هاي سازمان تجارت جهاني مي موافقتنامه
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 تدوين گردد. 

كننده تجارت همچون  اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل براي ايجاد زمينه 31ل تجارت عادالنه يا منصفانهاص -6
اين اصل بايد ست.  زننده به توليد و تجارت كشورها موارد آسيبساير هاي غيرمجاز، فروش زير قيمت كاال و  يارانه

  با توجه به مفاد اين كنوانسيون بازنويسي شود.

نوعي اصابت مالياتي شبيه به تعرفه دارد لذا بايد ي وارداتي ها فروش كاالهاي داخلي كشورها بر  بطوركلي ماليات -7
اي اصالح شوند تا اعمال ماليات بر كاالهاي وارداتي اثر  هاي مالياتي كشورهاي عضو اين كنوانسيون به گونه سيستم

بر سود ناشي از  هاي مالياتي در كشورهاي عضو، ماليات تعرفه نيابد. براين اساس بايد ضمن يكسان سازي نرخ
فروش كاال بصورت ماليات بر ارزش افزوده اخذ گردد و اگر بر فروش يك كاال يا خدمتي در يك كشور ماليات 

 اخذ شد براي اخذ ماليات در كشور بعدي ارزش افزوده جديد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد.

المللي يكسان گردد. اين موضوع مانع از ايجاد  همينطور الزم است تا ماليات بر درآمد نيروي كار طبق توافقي بين -8
 گردد. هاي نسبي تصنعي مي مزيت

توان پيشنهاد ماليات عشر بر ارزش افزوده را در دستور كار اين كنوانسيون قرار داد.  با توجه به مالحظات فوق مي -9
حاصله در هر فعاليت اقتصادي (ارزش افزوده) بر ارزش افزوده به معني اخذ ده درصد درآمد خالص  32ماليات عشر

اين امر  باشد. مي به عوامل توليد (داخلي و خارجي) پرداختجبران خدمات كاركنان و و در جريان همه معامالت و 
 عدالتي و فرار مالياتي و بيش از آن خواهد شد. باعث كاهش پيچيدگي، بي

هاي  آنان با توجه به غايت مد نظر موافقتنامههاي سازمان تجارت جهاني پس از اصالح  مفاد بسياري از موافقتنامه -10
 باشد.  قابل درج در مواد اين كنوانسيون مي يمزبور در جهت تسهيل تجار

اين مقررات بايست انواع  الزم است تا مقررات جامع نويني در ارتباط با انواع كيدهاي تجاري تدوين گردد. -11
و دول متعاهد خود را بايكوت و امبارگو را در برگيرد  33،ضد دامپينگكيدهاي تجاري ظاهرالصالح نظير دامپينگ، 

                                                            
حلها در مقابل تجارت غير عادالنه از  هاي سازمان تجارت جهاني راه باشد. در موافقتنامه جهاني مياين اصل از اصول بنيادين سازمان تجارت   31

 باشد. ها مي طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظت
) و با واژة آسوري Ma-Asher» (عاشر-ما«عشريه مترادف با واژة شر است. ع در طول عمر بشر ها يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات  32

در  است. تورات) خراجي جنسي بر مبناي يك دهم بوده و نيز مالياتي اجباري منسوب به حضرت موسي ع در Ish-Ru-U» (يو-رو-عيش«
كند  دستگيري برده فراري را عشر ارزش متوسط آن احتساب ميسال پيش از ميالد مسيح، مزد  1780تفسير مجموع القوانين همورابي متعلّق به 

سال قبل از ميالد مسيح به پرداخت عشريه بعنوان ماليات  1500داند. در قانون مانو نوشته شدة  و عشريه را ميزان حق االجارة زمين براي خدا مي
شود. در  ميالد مسيح از عشريه به عنوان ماليات رايج ذكر مي سال قبل از 500پرداختني به پادشاه اشاره شده است. در منتخبات كنفسيوس در 

شود  سال قبل از ميالد به عشريه اشاره مي 422و  424سال قبل از ميالد مسيح نوشته شده و در كتب آريستوفن در  430تاريخ هرودت كه حدود 
پيزيستراتوس عشريه را بر تمام محصوالت كشاورزي  سال پيش از ميالد مسيح آمده است كه 328و در قانون اساسي آتن نوشتة ارسطو در 

  شود. براي عشريه استفاده مي titheو  one-tenthهاي  در متون انگليسي از واژه در قرآن كريم آمده استبه همين معني لفظ معشار  وضع نمود.
، تهران. 1383لي و بانكي، بانك مركزي ايران، پژوهشكدة پو براي توضيحات بيشتر نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن. عشريه در ماليه اسالم، 

oshr.pdf-http://www.bidabad.com/doc/malyat  
محدود كننده را هاي  نمايد يعني كشورها اصول مربوط به تعرفه موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي 6ماده   ٣٣

شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت  هاي ضد دامپينگ محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي براساس موافقتنامه رويه بشكنند.
كند و عوارض ضد قيمت  نفسه محكوم نمي اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را في
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  ملزم به رعايت آن گردانند.

هايي در محدوديت تجارت ايجاد نمايند. هرچند اصول  بهانه خودتهديد براي حق حاكميت ها نبايد از وجه  دولت -12
  ين گردد.مقررات الزم در اين ارتباط بايد تدو .اعتقادي و فرهنگي ملل بايد مورد احترام باشد

. در اين ارتباط مدون گرددو مواد اوليه  محصوالت ،جابجائي عوامل توليد، تكنولوژياز رفع محدوديت مقررات   -13
گردد. و مقرراتي براي آن تدوين مرتفع ء با توافق اعضابايد به نحوي هاي آن  و محدوديتمسائل مهاجرت 

كاالها و خدمات كشورهاي توسعه يافته باز همانطور كه كشورهاي درحال توسعه مرزهاي خود را در قبال 
اين موضوع  نمايند. نمايند در عوض كشورهاي توسعه يافته نيز ورود كارگران را به كشورهاي خود ممنوع نمي مي

شده راه اي ايجاد  مسائل حاشيهبايد براي رفع  كند. اصالح ميتركيب كار و سرمايه را در كشورهاي توسعه يافته 
المللي  برمبناي آزادي جابجايي نيروي كار و حفظ حقوق كارگران در صحنه بين ات اشتغالمقرر وحل مناسب 

  تدوين گردد.
  تدوين گردد. ايجاد شرايط رقابت كامل در بازارهاي عوامل توليد و كاالها و خدماتمقررات الزم براي  -14
  تدوين شود. حذف عوارض بر حمل و نقل و ارتباطاتمقررات  -15

  ي كشورهاي متعاهد تدوين شود.به بازارها دسترسي آزادمقررات  -16
به معني اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا در موافقتنامه گات (رفتار برابر با يكديگر)  ٣٤دول كامله الوداد اصل -17

. اين اصل بايد در ارتباط با كافي نداردگرچه بسيار پسنديده است ولي هنوز اثر شده به هر عضو به ديگر اعضاست 
 .مورد توجه قرار گيردمفاد اين كنوانسيون 

بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كاال و  35شرط رفتار ملي -18
  كننده كاالي خارجي با كاال و عرضه كننده كاالي داخلي صورت نگيرد.  عرضه

الملل را  نمايد ولي فضاي تجارت بين هرچند تجارت چند طرف تجاري خاص را تسهيل ميقراردادهاي چندجانبه  -19
شود. در مقررات جديد الزم است تا محسنات  نمايد كه خود سبب ناكارائي و افزايش هزينه تجارت مي پيچيده مي

  اين نوع قراردادها را براي همه متعاهدين كنوانسيون در نظر گرفت.
در مقابل رقابت ناقص، انحصار و رقابت ناسالم بايد . شكل بگيردبر اساس رقابت سالم ايد بتنظيم روابط تجاري  -20

 حيطه اين رقابت بايست طبق مقررات تفصيلي مشخص شود. حذف و يا محدود شود.

هاي مالي،  هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء مشوق گذاري ها به منظور جذب سرمايه دولت -21
اي از الزامات و شرايط را درجهت  هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه تخفيفات و بخشودگي

                                                                                                                                                                                         
داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست  تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي شكني نمي

صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كاالي مربوطه زير قيمت بازار موجب 
كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و  آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليدوارد آمدن يا خطر وارد 

  تواند وضع شود.  آنگاه اين عوارض مي ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،
34- Most Favoured Nations  

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  1فقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اين اصل تصريح دارد. ماده ادر هر دو موافقتنامه گات و مو  35
اند. طبق اين مواد كاال و  آميز را منع كرده موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيض 2و ماده  1994

  كه همان شرط دول كامله الوداد است.باشد قرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول م
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ده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه دارند. اين الزامات در برگيرن گذاري مقرر مي ترغيب اين نوع سرمايه
الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به 

گذاري به تجارت كاالها مربوط شوند، اقدامات  دهند. چنانچه اين اقدامات سرمايه كشور ميزبان را تشكيل مي
با توجه به اصول اين المللي  بينگذاري  قررات سرمايهمالزم است  36شوند. ا تجارت ناميده ميگذاري مرتبط ب سرمايه

 37كنوانسيون بازنويسي و تدوين گردد.

كشورهاي پيشرفته بعلت ورود رقباي جديد به بازارهاي جهاني (بويژه كشورهاي تازه صنعتي شده) و افزايش  -22
هايي كه در آنها از مزيت نسبي برخوردارند،  بتي خود در حيطهنگراني آنها در از دست دادن تدريجي قدرت رقا

مند  المللي قاعده هاي نسبي جديد خود مطرح و آن را در قالب توافقات بين مالكيت معنوي را بعنوان اساس مزيت
رقابتي هاي نسبي و  ها اساس مزيت هاي پيشرفته و دانش بكار رفته در اين تكنولوژي از آنجا كه تكنولوژي ند.ختسا

مرتبط  38بيني شده در موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي هاي پيش قطعاً حمايت ،دهد كشورهاي پيشرفته را تشكيل مي

                                                            
المللي در خصوص  هاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تالش كردند تا ضمن كسب توافق بين در خالل سال  - 36

هاي بزرگ  شركت .صول را به نظام تجاري چندجانبه مرتبط سازندهاي فرامليتي، اين ا رعايت اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركت
هاي توليدي و معدني آغاز كنند و تقاضا كنند  خواهند وارد شده، كارخانه يا فعاليت اند به هر كشوري كه مي چندمليتي براي سالها سعي كرده

هاي خود را تهيه كنند و  اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا داده گونه مقررات محدودكننده هاي داخلي رفتار شود و هيچ كه با آنها نظير بنگاه
  يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد.

دهد و با دقت بر  شامل اقداماتي است كه تجارت كاالها را تحت تأثير قرار ميسازمان تجارت جهاني  موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري
برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و يا اين موضوع كه 

د. اين موافقتنامه، ندا شود نيز غيرقانوني مي گذاري را كه منجر به محدود كردن مقادير كمي مي محصوالت خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه
گذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد وضع  دارد، بلكه اقدامات سرمايه قرر نميتعهدات جديدي را براي كشورها م

  سازد.  هاي كمي مغايرت دارد را ممنوع مي ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديت
گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل  رمايهاستثنائاتي نظير اخالق عمومي، امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات س

(اصل  11(اصل رفتار ملي) و  3گذاري تجاري كه با مقررات مواد  باشند. در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه استناد مي
 مغايرت دارند، ممنوع اعالم شده است.  1994حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات 

The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson 
http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 

دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي به هاي  سازمان تجارت جهاني برخي از جنبه گذاري و تجارت موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه 37
    را در بر دارد.   كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدودتمام بخشهاي داخلي 

هاي  هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه ) يكي از سه ركن اصلي موافقتنامهTRIPsهاي تجاري حقوق مالكيت فكري ( موافقتنامه جنبه  ٣٨
ربوط به حقوق مالكيت فكري) است و از جامعترين و كاملترين مربوط به تجارت كاال، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه م

 المللي وجود داشته است.  آيد كه تاكنون در سطح بين ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي موافقتنامه

جرا كنندگان، توليد از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق ا TRIPs موافقتنامه
كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت 

به برخي از ضمن تعيين استانداردهاي حداقل و  گردد و اطالعات افشاء نشده را شامل مي IC (Integrated Circuitsها ( مدارهاي يكپارچه چيپ
) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت WIPOكنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري (

المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني  از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين
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با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها بدنبال دارد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه كه عموماً از اين 
) بيشتري به خارجيان بپردازند، براي محصوالتي Royaltyراع (مزيت برخوردار نيستند، ضمن اينكه بايد حق االخت

تجارت و مالكيت معنوي حقوق  شوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند. ) ساخته ميLoyaltyكه تحت ليسانس (
  بازتعريف شود.و با حقوقي محدود غيربخيالنه نگاهي وسيع و تر و  بايد با اصولي سهلدر دارايي فكري 

 بايد بطور شفاف تدوين گردد. 39هاي مبتني بر آن عدم تبعيض و رفتارمقررات   -23

  بايد طبق مقررات تدوين شده و يكسان براي عموم كشورهاي متعاهد باشد.يا امتياز  رويه اعطاي تخفيفهرگونه  -24

تأسيس تدوين و منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي تجاري سيستم بررسي و پايش  -25
  40.شود

هاي تجاري  منظور از رويه. است المللي هاي تجاري بين سازي و هماهنگ سازي رويه سادهبه معني تسهيل تجاري  -26
ها براي حركت كاالها در عرصه  ها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و پردازش داده فعاليت

                                                                                                                                                                                         
نوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي (ك

هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را  با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويهاز طرفي  آنها را الزم االجرا دانسته است.
موافقتنامه در خصوص حل و فصل دعاوي اين  دارد. اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان ميدر خصوص 

موضوع به ركن حل  ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختالف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختالف،
 هايي صادر خواهد شد.اختالف ارجاع و در آنجا راي ن

هاي تكنولوژيك و بدون اعمال تبعيض بر حسب  موافقتنامه، تمامي اختراعات اعم از توليدات يا مراحل پردازش در كليه زمينه 27طبق ماده 
اوت با اختراعات مكان اختراع و اينكه محصول وارداتي است يا توليد داخلي، بايد مورد حمايت قرار گيرند. طبق اين ماده هرگونه برخورد متف

برداري تجاري از  گردد كه بهره ها شامل اختراعاتي نمي باشد. البته اين حمايت براساس مكاني كه اختراع در آنجا صورت گرفته غيرمجاز مي
شند مشمول آنها به دليل نظم عمومي و اخالقي ممنوع شده باشد. اختراعاتي كه براي زندگي انسان، حيوان و نبات و نيز محيط زيست مضر با

 حمايت قرار ندارند. در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصريح شده است كه اعضاء بايد مقررات اساسي كنوانسيون برن را (
ري نيز تعميم هاي كامپيوت ) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. در اين موافقتنامه، كپي رايت به برنامه1971تجديد نظر شده در سال 

  همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار گيرند.  تاداده شده 
شود و در مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه از اين  يافته حفظ مي اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه

  گردد. بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي
) و رفتار MFNاصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد ( فقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانياموافقتنامه گات و مودر  ٣٩

  شود.  تقسيم مي) National Treatment(ملي 

آميز  راحت رفتارهاي تبعيضموافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به ص 2و ماده  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  1ماده 
اند. طبق اين مواد كاال و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط  را منع كرده

  باشد است.  دول كامله الوداد مي
ارداتي در مقابل كاالهاي داخلي ممنوع است. طبق اين آميز نسبت به كاالهاي و موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيض 3طبق ماده 

ها نسبت به كاالهاي مشابه وارداتي منجر شود  ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدت
  ضع نمايند.توانند بر توليدات داخلي مشابه كاالهاي وارداتي ماليات كمتري و اند. مثالَ نمي منع شده

هاي منظمي از اين  باشد و در اين ارتباط گزارش يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي  ٤٠
الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از  كند. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق: بررسيها منتشر مي

  .پذيرد صورت مي هاي تجاري آنها تك كشورهاي عضو و سياست هاي منظم درباره تك انجام بررسيو  ها و قوانين خود سياست
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و هاي واردات و صادرات (مانند قوانين  باشد. مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويه الملل مي تجارت بين
و صدور مجوز) تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول  گمركيتشريفات 

جاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و تسهيل تجاري شامل ايجاد نقطه ت 41گيرند. مفهوم تسهيل تجاري قرار مي
هاي گمركي ازجمله ترخيص كاال، استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل  رويه

 با توجه به مفاد اين كنوانسيون نياز به تدوين دارد. تسهيل تجاريمقررات  42كيفيت است.

 حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات، مشاوره و غير آننظير تجارت در خدمات الزم است تا اصول  -27
 براساس مقررات يكسان و با اصول پيشنهادي اين كنوانسيون تدوين گردد.

طبق مقررات تدويني به توافقات همگاني و يكسان براي همه توان  را ميها  همه زمينهدر  ٤٣ميان چند طرفت اوافقت -28
 ود.نمتبديل 

بدون هرگونه تبعيض و تمايز و با شفافيت كامل براي خريدار و فروشنده و  44يدهاي دولتيخرشفافيت مقررات  -29
ورود به اين هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت  رويه المللي تدوين گردد. هاي بين براساس مناقصه

در بايد هاي خريد دولتي  . قوانين و رويهنمايدفراهم را نيز امكان چالش براي بازندگان مناقصه و  دهدتجارت را ب
 اختيار همگان باشد.

ت كاالها و خدمات بسهولت اتفاق بيافتد. بر اين معامال بايد مطابق با جريانمالي  هاي دريافت و پرداخت جريان -30
                                                            

اي جديد و يا گسترش  تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه هايي از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي مؤلفه  41
دربارة عوارض و  8دربارة ارزشيابي گمركي، مادة  7دربارة آزادي ترانزيت، مادة  5مادة  هاي فعلي باشد. موافقتنامهدايره شمول مواد و 

هاي ارزش گذاري گمركي،   مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري از گات و موافقتنامه 10تشريفات مربوط به واردات و صادرات و مادة 
ازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و رويه هاي صدور مجوز ورود، ب

  پردازند. بهداشت نباتي زمينه هايي در سازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل تجاري مي
برد  ميرا نام  شود ميسازمان مختلف كه فعاليت آنها به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط  15دبيرخانه سازمان تجارت جهاني طي گزارشي 

  ) اشاره نمود. WCOجهاني ( ) و سازمان گمركاتUNCEFACT) يوان سيفكت (UNCTADتوان به آنكتاد ( و از آن ميان مي
فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از ، از اندازه كاغذ بازي بيشنظير  يتجارت جهاني موارد كميته تجارت كااليي در سازمان

و  دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي مقررات بي، شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات، تكنولوژي اطالعاتي
  داند. ميحائز اهميت را الملل و تسهيل تجاري  در زمينه تجارت بين ار دولتيقديمي بودن و عدم همكاري گمرك و ديگر دواير 

  دهد. اي در تجارت، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار مي سازمان تجارت جهاني در جهت رفع موانع غيرتعرفه 42
43 Plurilateral Agreements 

) Multilateralهاي چند جانبه ( باشد كه بر خالف موافقتنامه ) ميPlurilateral» (ميان چند طرف«موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه   ٤٤
الملل،  سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است. با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي در تجارت بين

يم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان كشورهاي توسعه يافته عضو اين موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعم
گرفت تا » گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي«) تصميم به ايجاد 1996تجارت جهاني تعميم دهند. در اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور (

اي را در اين زمينه فراهم آورد. تنوع نظرات و اصطكاك  دجانبههاي خريد دولتي مقدمات تدوين موافقتنامه چن با انجام مطالعاتي در زمينه رويه
انداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه  بود كه چشمزياد كننده در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي  منافع كشورهاي شركت

  با ابهام مواجه شد. 
هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار  افيت خريدهاي دولتي محدود به جنبهاجالس وزراي دوحه بر اين نكته تأكيد نمود كه مذاكرات جاري شف

  كنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد. كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به محصوالت و عرضه
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رسان نقل و  بايد براساس همين هدف و نه جريانات آسيب 45آزادي انتقاالت مالي و ساير ضوابط مكملاساس 
رسان و يا  هاي سرمايه در جهان امروز با مقاصد انتفاعي آسيب بسياري از جابجايي .انتقاالت مالي تدوين شوند

از پيش  سازي احصاء و راهكارهاي ايمن ،پذيرد كه بايد در مقررات مرتبط اقتصادي صورت مي -فشارهاي سياسي
 ردد.تدوين گ

در همه كشورها براساس هاي صدور و مجوز واردات  رويهسازي امر تجارت  الزم است تا براي تسهيل و ساده  -31
از  حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و وارداتو تدوين مقررات تجاري  المللي مدون يكسان گردد. مقررات بين

 جمله موارد قابل توجه در اين مقررات است.

د كه محدود بومطمئن تدوين گردد تا بتوان  اتيي وارديغذامواد  مقررات الزم براي اطمينان از سالمتالزم است تا  -32
  ٤٦كردن واردات به بهانه سالمتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي وضع نشده است.

لي است والزم و ضروري براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات  مناسبايجاد شرايط  -33
و يا محدوديت پنهان  قرار دهندوسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را اقدامات مزبور متعاهدين نبايد 
اعضاء اطمينان دهد كه اقدامات تجاري كه به بايد تدوين گردند اي از قواعد و اصولي  ند. مجموعهنتجاري ايجاد ك

  47المللي نيست. بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين
 بايد با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين گردد. 48شفافيت بخشيدن به مقررات تجاريمقررات الزم براي  -34

                                                            
    سازمان تجارت جهاني به برخي از اين وجوه اشاره شده است. گذاري و تجارت موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايهدر  45
به كشورها  SPA,SPS ((Sanitary and Phytosanitary Agreement)موافقتنامه بهداشت مواد غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها ( 46

بايد علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه براي سالمت دهد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها  اجازه مي
المللي استفاده  اند كه از استانداردهاي بين انسان، حيوان و گياه الزم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شده

  در صورتي كه مايل باشند از استانداردهاي باالتر استفاده كنند. و  كنند
دهد كه از  داند. همچنين موافقتنامه به كشورها اجازه مي را مجاز مي) Precautionary Measures(اقدامات موقتي احتياطي  SPSموافقتنامه 

. در صورتي كه يك كشور صادركننده بتواند نشان دهد كه كنندهاي مختلف براي بازرسي كاالها استفاده  استانداردهاي متفاوت و روش
برد براي صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سالمتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار مي  بكار مياقداماتي كه 

ها بايد هر گونه تغيير در مقررات سالمتي و بهداشتي را از قبل  رود كه كشور وارد كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولت
المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده كنند ولي آنها را مكلف به  وافقتنامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بيناين م اعالم كنند.

) و توصيه به مشاركت در CODEXنمايد. توصيه به رعايت قواعد كمسيون تنظيم مجموعه قوانين مواد غذايي ( تبعيت از اين استانداردها نمي
در موافقتنامه تصريح شده كه  المللي حفظ نباتات از اين جمله است. ) و كنوانسيون بينOIDEماريهاي مسري حيواني (المللي بي دفتر بين

 توان از آنها جلوگيري نمود.  كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و استانداردهاي حمايتي داشته باشند نمي
اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به سازمان تجارت جهاني بر اين موضوع اذعان دارد.  بهداشت نباتيموافقتنامه اقدامات بهداشتي و   ٤٧

دهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي  كند، بلكه اجازه مي تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي
خواهد نسبت به رعايت شفافيت و  ان و حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها ميبراي حفاظت از بهداشت و حيات انس

اطالع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. عالوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي 
  نظر بگيرند.استانداردهاي خود مبناي علمي قابل دفاع در 

هاي اداري كه به وسيله هر  كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و دستورالعمل 1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  10طبق ماده   48
بايد شفاف ها تاثير داشته باشد  يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و مونتاژ كاال
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رفتار تجاري متعاهدين  49بيني اصل قابليت پيشردد كه با مالحظه اي تدوين گ مقررات كنوانسيون بايست به گونه -35
 بيني نمايد. آنها را ملزم به رفتاري قابل پيش

آميز  كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيضو غيردولتي دولتي اعم از مربوط به بنگاههاي تجاري  مقررات تدوين -36
 .دمايو رعايت شفافيت در تبادل اطالعات مكلف ن

 تعريف و مقررات آن تدوين گردد.كشورها  تعهدات خاصقالب   -37

براي تقويت شرايط مبادله  50اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارندرعايت  -38
بايست براساس اصول اين  يافتگي ضروري است. مقررات مربوط به اين اصل مي الاقل تا حصول مراحلي از توسعه

 كنوانسيون بازنويسي و تدوين گردد.

هاي مربوطه باالخص در ارتباط با  در بخش تجارت و بخش سازي و همكاري فني ظرفيتمقررات ارشادي  -39
  باشد.  ل توسعه قابل طرح در مفاد اين كنوانسيون ميكشورهاي در حا

است و تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كاالها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي  -40
تجارت محصوالت از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كاالها و خدمات و مالكيت فكري در 

با توجه به استانداردهاي  تجارت الكترونيكيسازوكار و مقررات قابل اتكاء و امن در  اني است.سازمان تجارت جه
  هاي پشتيبان بر اساس مفاد اين كنوانسيون قابل طرح است.  ها و سيستم فناوري اطالعات و نقل و انتقال داده

  .تدوين گرددبا توجه به مفاد اين كنوانسيون  آوري تجارت و انتقال فنمقررات مرتبط با  -41
مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوتند. استانداردهاي متفاوت  -42

توانند به  سازد. به عالوه چنانچه استانداردها بطور دلخواه وضع شوند مي تجار و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي
ن اساس بايد تا اي بر  ٥١صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند.اي براي حمايت از  عنوان بهانه

                                                                                                                                                                                         
  تجارت خدمات نيز الزامي شده است. دربارهموافقتنامه عمومي اين امر  3شود. در مقررات ماده 

  اصول كليدي گات است.از اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت همراه با  بيني اصل قابليت پيش  49
توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصالحات در براي همياري با كشورهاي در حال مد نظر سازمان تجارت جهاني بوده و اين اصل   50

  تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است. مدتي طوالني
، الزام  ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها Technical Barriers to Trade Agreement (TBT) موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت  - 51
اي منجر به  هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادالنه فني، استانداردها، رويهنمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات  مي

ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي كه براي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، 
شود كه استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منافع  شورها اين حق را قائل ميمحدود كنندة تجارت باشند. اين موافقتنامه براي ك

اند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد  كنندگان را تأمين كنند. به عالوه اعضا از اتخاذ اقدامات الزم براي تأمين استانداردها منع نشده مصرف
المللي استفاده كنند. به عالوه موافقتنامه  كند كه از استانداردهاي بين ترغيب مي مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را

هايي كه براي تعيين آنكه آيا يك كاال با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادالنه و قابل اعمال باشد و  دارد كه پروسه اذعان مي
كند كه پروسه  داند. همچنين موافقتنامه كشورها را تشويق مي رعادالنه بدهد نامطلوب مياي را كه به كاالهاي داخلي مزيت غي هرگونه پروسه

تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استانداردهاي موجود 
  جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي كاالهاي وارداتي هستند. در بازارآگاه باشند و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت

موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سالمت انسان، حيوان و نبات و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت  20طبق مادة 
ندي، درجه بندي يا بازاريابي كاالها در تجارت بين المللي ضرورت دارند وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه ب
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 تائيديه متقابل، هاي ارزيابي هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويهحد امكان مقررات متحد الشكلي براي 
  تدوين كرد. مقررات ناظر بر حسن انجام كارو 

و تنها حمايتهايي كه آثار اختاللي بر حذف شوند اي از صادرات بايد محاسبه و در طول زمان  هاي يارانه حمايت -43
هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني خريد  تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. سياست

  52باشد. ميو غيره  محصوالت اساسي، حفظ و تثبيت حداقل قيمتها

با توجه به نقش خدمات در تجارت كاال و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، نياز به يك  -44
 53د.شو مي احساسمنطبق با مفاد اين كنوانسيون  چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات

                                                                                                                                                                                         
مشروط به آنكه اين اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيرد. به عالوه دو موافقتنامه سازمان  مجاز دانسته شده است.

  داردهاي محصوالت طراحي شده است.تجارت جهاني درخصوص سالمتي غذا و گياهان و حيوانات و استان
Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland. 
http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 

ها و اختالفات تجاري ميان كشورها بوده كه اين امر عمدتاً بخاطر فقدان يك توافق  ها يكي از داليل عمده تنش در طول تاريخ گات، يارانه  ٥٢
موافقتنامه عمومي تعرفه و  16ها در حمايت از سرمايه گذاري، توليد و تجارت بوده است. طبق ماده  المللي در خصوص نقش مناسب دولت بين

گات، و به منظور  6هاي صادراتي محدود شده است و در مقابل تعدادي از كشورها به استناد ماده  ) استفاده از يارانه1947(گات تجارت 
شده)، نسبت به وضع عوارض جبراني اقدام داده   جلوگيري از وارد آمدن خسارات مادي به صنايع داخلي خود (از ناحيه صادرات يارانه

گات تعبير مجدد شده، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري  16و  6مواد  مصوب مذاكرات دور توكيو» ها يارانهقانون « دراند.  نموده
  تعريف گشتند.
گيرد. در اين  كليه اعضاء سازمان جهاني تجارت را در بر مي و ها و اقدامات جبراني كه در مذاكرات دور اروگوئه منعقد گرديد موافقتنامه يارانه

شود. اين كمك مالي  ها يا صنايع معيني اعطا مي شود كه توسط دولت يا هر ركن دولتي به شركت تنامه يارانه يك كمك مالي تعريف ميموافق
هاي مالي، اعتبارات مالياتي، كاالها و خدمات دولتي (باستثناي  هاي وام)، مشوق شامل پرداخت مستقيم وجوه، انتقاالت مستقيم (نظير ضمانت

شود كه  ها مي يارانهبندي  و دستهتعريف شامل باشد. محورهاي عمده موافقتنامه اخير  نايي) يا هر نوع حمايت قيمتي و درآمدي ميخدمات زيرب
شوند كه استفاده از كاالهاي داخلي را در مقابل واردات با صرفه تر  هايي مي هاي صادراتي و يارانه شامل يارانه(هاي ممنوع  يارانهدر طبقات 

كه باعث وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي اعضاء ديگر شوند يا مزايا و امتيازات اعطايي ()، Actionableهاي قابل تعقيب ( يارانه)، سازد مي
هاي تحقيقاتي  كمك به فعاليت(هاي مجاز  يارانه) و را خنثي و بال اثر گردانند و يا منجر به تبعيض جدي در منافع تجاري ساير اعضاء گردند

اي از موافقتنامه، اختصاص به  بخش عمدهگيرد.  قواعد خاص) قرار ميها مشروط بر  موسسات آموزشي يا تحقيقاتي بر اساس قرارداد با بنگاه
  مرتبط با موافقتنامه دارد.هاي اداري اقامه دعوي، راههاي اثبات و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات  راههاي جبران خسارت رويه

اي براي تجارت خدمات با هدف آزاد سازي تدريجي آن و به  )، در برگيرنده اصول و قواعد چند جانبهGATSموافقتنامة تجارت خدمات ( ٥٣
كشورها خواسته  باشد. در اين موافقتنامه از هاي تجاري و توسعه كشورهاي در حال توسعه مي اي براي رشد اقتصادي تمامي طرف عنوان وسيله

شده ضمن فراهم كردن تسهيالت الزم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات، ظرفيت داخلي بخش خدمات و كارآيي و رقابت 
  پذيري آن را تقويت كنند. 

اضافي كه  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات براي تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسي به بازار، رفتار ملي و ديگر تعهدات
شود، تمايز قايل شده است. اين موافقتنامه مرهون تالش كشورهاي در حال توسعه  موضوع مذاكرات معيني است و در جدول تعهدات قيد مي

باشد. بلكه  است. پذيرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات كلي، به منزله اعطاي امتياز جهت دسترسي به بخش خدماتي خاص نمي
تعهدات در مورد هر بخش خدمات و اعطاي امتياز دسترسي ديگر اعضاي گات به آن بخش موضوعي است كه در مذاكرات مربوط به قبول 

هاي توسعه كشورها سازگاري دارد  هايي كه آزاد سازي آنها با استراتژي ها و يا زيربخش تنظيم جداول تعهدات هر كشور و به تناسب بخش
توانند آزادسازي  موافقتنامه تجارت خدمات اين حق براي كشورهاي در حال توسعه پذيرفته شده كه مي در گيرد. مورد بحث قرار مي
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مقررات زيست حيطه قابل قبول تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در  -45
بندي، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي  محيطي، الزامات بسته

 54.بايست در قالب مقرراتي متكي بر مصرف پايدار و توليد پايدار و توسعه پايدار تدوين گردد

 55رت گيرد.براي همه كشورها بر طبق مقررات يكسان صوگذاري گمركي  ارزش -46

 56برمبناي پيشنهادات و مقررات اين كنوانسيون تأسيس گردد.نهاد و سيستم حل اختالف  -47

                                                                                                                                                                                         
هاي  هاي خدماتي خود را مشروط به انجام اقداماتي از سوي ديگر اعضاء (بويژه كشورهاي پيشرفته) كنند كه آنها را در تقويت بخش بخش

  كمك نمايند.  -هاي توزيع يا دسترسي به تكنولوژي  اطالعاتي و كانال هاي مثالً از طريق دسترسي به شبكه -خدماتيشان 
توان خدمات مالي (بانك و بيمه)،  زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي 155بخش و  12برمبناي اين موافقتنامه خدمات به 

پذير است و  نام برد. ساختار موافقتنامه خدمات انعطافاي را  مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه
هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و  ه توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو كشورها مي

مه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنا
  شفافيت مي باشد.

هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان تجارت جهاني مورد بحث و  مسائل مبتالبه محيط زيست ناشي از فعاليت ٥٤
دارد اعضا تصديق  توان به مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر مي بررسي قرار گرفته است از اين ميان مي

 ي تجاري بين خود را با هدف توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند. كنند كه تالشها مي

گيرند كه تأثير بسزايي  و موضوعات زيست محيطي فقط زماني مورد توجه قرار مي پردازد يموضوعات تجاري مبه سازمان تجارت جهاني فقط 
المللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست  قتنامه بينمواف 200بر تجارت داشته باشند. در حال حاضر حدود 

توان به پروتكل مونترال درباره حمايت از اليه ازن و كنوانسيون بازل درباره  باشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان مي محيطي مربوط مي
  ي اشاره نمود.الملل حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق مرزهاي بين

گذاري كاالهاي وارداتي و يا  با توجه به نقش گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري، نحوه ارزش  ٥٥
ارزش يك محصول در گمركات مشكالتي را آزاد صادراتي همواره مورد توجه و دستمايه اختالفات تجاري براي كشورها بوده است. برآورد 

سازمان  موافقتنامه ارزشگذاري گمركيهاي گمركي سخت و محدودكننده باشد.  ردكنندگان دربردارد كه ممكن است به اندازه تعرفهبراي وا
تجارت جهاني بر روي ارزيابي كاالها در گمركات با اين هدف طراحي شد كه يك سيستم ارزيابي عادالنه، متحدالشكل و بيطرف را در 

  كند.  هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي هاي تجاري و اعمال رويه گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيت
اين موافقتنامه، يك كميته ارزشگذاري گمركي مركب از نمايندگان هر يك از اعضاء و نيز يك كميته فني ارزشگذاري گمركي  18 طبق ماده

  ) تشكيل خواهد شد. CCCتحت نظارت شوراي همكاري گمركي (
است. با توجه به اينكه هدف كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر يكي از تعهداتش را نقض كرده  معموالً اختالف زماني بروز مي  ٥٦

مكانيسم حل اختالف تضمين راه حلي مثبت براي اختالفات است، در تفاهمنامه سازمان تجارت جهاني مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن 
ل مرضي توانند به منظور دستيابي به راه ح قضيه نزد ركن حل اختالف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعالوه طرفين مي

تواند از ركن حل  نمايند. در صورت شكست تالشها براي حل اختالف از طريق مشورت، شاكي مي مساعدتالطرفين، از دبيركل درخواست 
نمايد. ركن  اختالف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به به ركن اعالم مي

كرد مگر اينكه اجماع برخالف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح  گزارش را تصويب خواهد
 كند.  باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن حل اختالف تقديم مي شده در گزارش هيأت رسيدگي مي

خواهد كه از  ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختالف از عضو مذكور مي فقتنامههنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موا
شود. آخرين  اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال مي

دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات  متوسل شده قرار مي هاي حل اختالف تدبيري كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويه
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تدوين گردد. در اين با افزايش رقابت خارجي مواجهند در كوتاه مدت حمايت از بخشهايي كه اصول و مقررات  -48
  از اهميت خاصي برخوردار است. برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعهارتباط 

الملل است و هر مانعي بر سر راه آزادي ترانزيت منجر به  يكي از ابزارهاي الزم در تجارت بين آزادي ترانزيت -49
مقررات رفع موانع ترانزيت براي كشورهاي متعاهد با توجه به مفاد اين الزم است تا شود.  ناكارائي در تجارت مي

 تدوين گردد.و در جهت يكسانسازي مقررات مربوط به آن كنوانسيون 

 با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين گردد. اي ترتيبات منطقهمقررات مالحظات  -50

در خصوص توافق  57مقررات مربوط به اقدامات حمايتي و اضطراري با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين گردد. -51
 بايد بدون اعمال سؤنيت با تنظيم استانداردهاي مشخص تنظيم گردد.اردات) ها (تدابير اضطراري در مورد و حفاظت

آن ماسواي منافع تجاري كشورها قرار دارد. در اين  از ناشي تلفات ميزان و المللي بين سطح در پديده گرسنگي -52
بايست در ارتباط با تجارت  گرسنگان به رساني خوراك الزام و ارزاق المللي بين احتكار ارتباط مقررات ممنوعيت

 58ها در سرتاسر سياره زمين تأمين گردد. بصورتي مدون گردد كه حقوق حياتي انسان

                                                                                                                                                                                         
هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختالف اجازه چنين اقداماتي را  مندرج در موافقتنامه

  د داشت.ها و احكام مصوب، نظارت خواه بدهد. بعالوه ركن حل اختالف بر اجراي توصيه
ها و اقدامات جبراني،  ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانه موافقتنامه حفاظت  ٥٧

شوند  هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي موافقتنامه
ها  شوند. موافقتنامه حفاظت دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي تشكيل مي

 كند. اين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه گات گنجانده شده است، تبيين مي 19اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 
يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو 

گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات  قالب افزايش تعرفه به باالتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت مي
گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود   شود. اقدامات حفاظتي ميمحسوب 

ها ضمن تاكيد بر رعايت اصل دول كامله الوداد و تعهد كشورها نسبت به ممنوعيت و حذف توافقات موسوم به  موافقتنامه حفاظت بگريزد.
) و ديگر اقدامات مشابه، مورد پذيرش اعضاي گات واقع شده است. در OMAصادراتي و ترتيبات بازاريابي منظم ( هاي داوطلبانه خودداري

 ها، ضوابط دقيقي براي تعيين خسارت و رابطه علّي ميان واردات و صنعت خسارت ديده در نظر گرفته شده است.  موافقتنامه حفاظت

جهاني (كشاورزي، منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند.  هاي بخشي سازمان تجارت هريك از موافقتنامه
اي گنجانده شده و اين موافقتنامه  بعالوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه

هاي مربوطه از  نسوجات و پوشاك و كشاورزي در چارچوب موافقتنامههاي م دهد و بطور مثال بخش ها را تحت پوشش قرار نمي تمامي بخش
 كنند. ترتيبات حفاظتي ديگري تبعيت مي

و اين موضوع متفاوت از  غذا دارند بهبيولوژيك  نيازها  شود. انسان در نظر گرفته مي اجناسبه عنوان كااليي مانند ساير  متأسفانه خوراك  ٥٨
از دست و عدم دسترسي به غذا در چنين شرايطي، تعدادي از مردم، جانشان را بر اثر قحطي باشد.  نيازهاي ثانويه آنان به ساير كاالها مي

درد و رنج بيشتري شود و  شوند؛ طول عمرشان كوتاه مي هاي ناشي از آن مي دهند. افراد زيادي دچار سوءتغذيه و گرسنگي مزمن و بيماري مي
اين موضوع به معني اين است كه  كند. را تهديد ميهاي فقير  و جامعة سرزمينآنان  ةفكري و جسماني كودكان، آيندپائين رشد  و كشند مي

 گردد.  و موجب كاهش عرضه در اقتصاد ميدهد  بشريت بخشي از نيرو و منابع انساني خود را از دست مي

Fred Magdoff, "The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May 2008. 
 %15-%18خانوارها در كشورهاي صنعتي و كنند  درآمدشان را صرف غذا مي % 70خانوارها در كشورهاي در حال توسعه به طور ميانگين 

زنان در حالي كه . دهند ا زنان و دختران تشكيل مي% ر70جهان  گانگرسنتركيب دهند. در يك برآورد از  درآمدشان را به غذا اختصاص مي
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هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي جزئيات  به مفهوم استفاده از شركت حملبازرسي قبل از  -53
قواعد و مقررات بازرسي پيش از  59بارگيري باالخص، قيمت، كميت و كيفيت كاالهاي سفارش داده شده است.

هاي يكسان براي همه  حمل براساس تجربيات گذشته در سازمان تجارت جهاني الزم است با برخورداري از ويژگي
 كشورها تدوين گردد. 

اين مقررات بعنوان ابزار مستقيم يا غيرمستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند  نبايد 60بطور كلي قواعد مبدأ -54

                                                                                                                                                                                         
  كنند. غذا در اغلب كشورهاي در حال توسعه را توليد مي %60-%80روستايي به تنهايي نيمي از غذاي جهان و 

 ميليارد 9 جمعيت براي 2050 سال در غذايي مواد توليد انداز چشم بررسي گزارش در) فائو( كشاورزي و خواروبار جهاني سازمان
 چارچوب و قوانين بايد 2050سال بحران بر غلبه در اين گزارش آمده كه براي. است كرده بيني پيش را گرسنگي سونامي زمين كره نفري

 غذا به نياز 21 قرن نخست نيمه در شود پرهيز كشاورزي محصوالت توزيع در نابرابري و توازن عدم از تغيير يابد تا جوامع بر اجتماعي اقتصادي
 تقاضاي حال عين در و يافته، كاهش محصول توليد ظرفيت يافته، افزايش زمين كره دماي يافته، تغيير كامال هوايي و آب شرايط شده، برابر دو

  . چنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل اتخاذ نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بود و شود مي بيشتر غذا براي مردم
در كنوانسيون حقوق  1989گرسنه نماندن و عدم سوء تغذيه را جزء الينفك حقوق بشر شناخته و در سال  1948منشور حقوق بشر در سال 

در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و جامعة جهاني اقدامي پايان دهنده براي اين معضل  قرار گرفتمجدد كودكان اين اصل مورد تأييد 
  جهاني ننموده است.

گذاري پايين كاالهاي وارداتي موجب  مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا باالي كاالهاي وارداتي است. ارزش بازرسي پيش از حمل،  ٥٩
شود و ارزش گذاري باالي  تعلق حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي

 حمل هدف از موافقتنامه بازرسي قبل ازگردد.  م كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور ميكاالهاي وارداتي در كشورهايي كه نظا
)PSI(  هاي تجاري و فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي  تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كالهبرداريدر گات

هايي كه از  گيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولت گمركات و بنادر مورد استفاده قرار ميهاي اداري  هاي موجود در سازمان جبران عدم كفايت
گردد: عدم تبعيض، شفافيت، حمايت از اطالعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي  كنند وضع مي بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي

 هاي بازرسي است. مت كاالها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازماننامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسي صحت قي
  . هاي مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر فعاليت

 International Federation ofهاي بازرسي  المللي آژانس به وسيله فدراسيون بين كه كند اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر ارائه مي

Inspection Agencies (IFIA) المللي تجارت و اتاق بين International Chamber of Commerce  (ICC) شود و هدف آن حل و  اداره مي
  هاي بازرسي است. فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانس

در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي  تاگستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند كشور موجب شده   ٦٠
هاي تجاري  هاي گمركي و ايجاد پيمان اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه هاي منطقه نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي

ي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت ا ي ترجيحات تعرفه اي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطا منطقه
ها و قواعد مختلفي  ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كاال ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته و كشورها براي اين منظور روش مي

  اند. را وضع كرده
ميان  كشورهاكند. برخي  هايي را براي اين موضوع كه كاال در كجا توليد شده است ارائه مي ويژگي) Rules of Origin(قوانين مبدأ 

هاي تعرفه ترجيحي، عمليات ضددامپينگ، عوارض  ها و نرخ سهميه  ها عبارتند از: د. اين تبعيضنشو كشورهاي صادركننده تبعيض قائل مي
اتي و غيره. قوانين مبدأ براي تهيه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه با روند گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادر

  تر شده است.  شود پيچيده اي كه يك كاال در كشورهاي مختلف پردازش مي جهاني شدن و رويه
ه منظور اينكه قواعد مبدأ منصفانه، به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و ب

گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد ايجاد بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه موافقتنامه قواعد مبدأ  شفاف، قابل پيش
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 تدوين شوند.آميز  قواعد بايد به نحوي غيرتبعيض

حمايت از  شود تا ورود كاالها به داليل باشند و سبب مي محدود كننده مي 61هاي صدور مجوز ورود رويه -55
ها بايست با توجه به مفاد اين  اين رويه .باشدكننده مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاص  توليدكننده يا مصرف
 د.كنوانسيون تنظيم گرد

 
   

                                                                                                                                                                                         
اي بر  هاي تعرفه   مقداري و سهميهاي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي  هاي تجاري ترتيبات منطقه مبدأ به اعمال رجحان

اگر چه قواعد  باشد. رعايت اصل دول كامله الوداد مي وهدف اين موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي گردد.  مي
باشد با اين حال در  ) تحت پوشش اين موافقتنامه نميLOMEو كنوانسيون  GSPمبداء مورد استفاده در توافقات تجاري ترجيحي (نظير 

موافقتنامه از اعضاء خواسته شده كه طبق  3بيني شده است. در ماده  موافقتنامه مبداء اعالميه مشتركي در خصوص قواعد مبداء ترجيحي پيش
بيش از يك شود كشوري باشد كه كاال كالً در آنجا به دست آمده يا چنانچه  قواعد مبدأ كشوري كه به عنوان مبدأ كااليي خاص تعيين مي

بررسي آثار نگاه كنيد به: كشور در توليد آن دخالت داشته باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. 
  ، سازمان مديريت صنعتي.1375عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت بر صنعت، 

شود شود تا ورود آن رديف يا گروه از كاالها مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي  شود، سبب مي مجوزهايي كه براي واردات برقرار مي  ٦١
مجوز . گرددصل اح در داخل، همچنين سقف و ميزان معيني كه بايد هنگام ورود رعايت شود،آن اطمينان از ساخت يا عدم ساخت يا توليد تا 

اي  ها به گونه ) به منظور اينكه اين رويهILPهاي صدور مجوز ورود ( موافقتنامه رويه .رود اي به شمار مي ق جدي موانع غيرتعرفهاز مصاديورود 
سازمان تجارت جهاني حاوي اين نكته است كه در موافقتنامه جواز واردات بوجود آمد.  صورت نگيرد 1994مغاير با اصول تعهدات گات 

  ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است. خطوط راهنمايي را براي ارزيابي دولت وبيني باشد  شفاف و قابل پيش ،هپروسه جواز بايد ساد
هاي تسليم درخواست و فهرست محصوالتي كه براي  موافقتنامه تصريح شده است كه قواعد و تمام اطالعات مربوط به رويه 5در مادة 

اي منتشر شود كه دولت و تجار از آنها آگاهي يابند.  كميته صدور مجوز ورود اطالع داده شود و به گونه آنها صدور مجوز الزم است بايد به
بررسي آثار عضويت ايران بر سازمان جهاني تجارت بر نگاه كنيد به:  اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است.

    ، سازمان مديريت صنعتي.1375صنعت، 
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