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  پيشگفتار
اسالم  آنها ديدگاهعرفاني تفسير با مراجعه قرآن كريم و  تضمن اشاره به برخي آيادر اين كتاب 

هاي سازمان تجارت جهاني را  نمائيم و موافقتنامه الملل بررسي مي را به برخي از مسائل تجارت بين
بيني اجتماعي  اين كتاب يكي از مجلدات مجموعه جهانكنيم.  از اين منظر بررسي و تحليل مي

بررسي عرفان و تصوف اسالمي است و بسياري از مطالبي كه الزم بود تا در اين كتاب درباره نحوه 
شد در مجلدات ديگر آورده شده و لذا از ذكر آنها خودداري  و نگرش به مسائل مذكور مي

سازي  جهاني الملل و اي به مسائل نظري و تاريخي تجارت بين اول ابتدا اشارهدر بخش  كنيم. مي
ازمان هاي س پردازيم. در بخش دوم با اشاره به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و موافقتنامه مي

در فصل سوم به بررسي د. وش ميتعريضي به نظريات اسالم از ديدگاه عرفا و صوفيه تجارت جهاني 
هاي  موافقتنامهموارد مرتبط با پردازيم كه از مهمترين  فكري مي ماهيت حقوق مالكيت معنوي/

افته و سازمان تجارت جهاني در ارتباط با روابط تجاري مخصوصاً ميان كشورهاي توسعه ي تجاري
و روابط است. فصول بعدي به كنوانسيون پيشنهادي در ارتباط با تجارت و ماليات  توسعه نيافته

  اختصاص يافته است. الملل  بين
نظرات خوانندگان چه از بعد انتقادي و چه از بعد تكميلي براي تكميل كتاب بسيار سودمند است و 

درخواست نگارنده نيز هست و حتي در دريافت نظرات افراد با نگرشهاي مختلف فكري مورد 
برنامه تنظيمي خود براي شرفيابي به مكّه معظّمه و انجام مناسك حج تمتّع در نظر دارم در حاشيه 
انجام اين فريضه ديني مطالب اين كتاب را با محققين آنجا نيز مطرح تا از نزديك نظرات و 

از خوانندگان درخواست دارد تا از تذكّر انتقادات برادران اهل سنت را نيز دريافت نمايم. لذا 
  هاي بعدي اصالح گردد. نقائص و اشتباهات خودداري نفرمايند تا در ويرايش

  1بيژن بيدآباد

                                                                                                                                                                                                                
1 Email:  bijan@bidabad.ir         bidabad@yahoo.com         Web:   http://www.bidabad.ir 





  

  مقدمه
نمايد  هاي متقابل را افزون مي هاي اجتماعي مردم متبوع طرف ها هرچه بيشتر باشد هزينه تقابل دولت

توان به  ميسازد. لذا  هاي سنگين برقرار مي و نهايتاً وضعيت كشورها را به تعادل جديد و با هزينه
هاي جهان  نفع دولتها و هم به  تعادل جديدي بين كشورها با هزينه كمتر تن داد كه هم به نفع ملت

پذير، همه كشورها با پذيرش اصول  شود كه طبق توافقي همه است لذا براين اساس پيشنهاد مي
  تر و كاراء دست يابند. هزينه جديد و كم يبه تعادلمشخصي كه به آنها خواهيم پرداخت 

بيشتر  اند و كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده
آيند. تجارت آنها بيشتر  كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي

شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصوالت غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و 
ت و كنند. به دليل الگوي تجار توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كاالهاي ساخته شده وارد مي

شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق 
رود. كشورهاي در حال توسعه سعي  بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي

صنعتي  كنند از طريق باال بردن قيمت كاالهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و مي
اي و  شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفه

هاي گمركي كه  شود و اصالح نظام پولي، منافع را متوجه خود نمايند. تعرفه اي تقسيم مي غيرتعرفه
و معموالً  گيرند اند بيش از ساير محدوديتها مورد توجه قرار مي بر حسب ارزش واردات تعيين شده

شوند سهميه وارداتي يك محدوديت كمي مستقيم  براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي
  شود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.  است كه بر واردات كاال وضع مي

دهد و ممكن  بخشد حجم تجارت را كاهش مي وضع تعرفه معموالً رابطه مبادله كشور را بهبود مي
در مواردي رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل  است حتي

كنند. استدالالتي در حمايت از تعرفه شده  بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معموالً زيان مي
گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست  است كه مهمترين آنها مي

شود تا آنكه به  وشي كاالهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي ميارزان فر
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كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به 
هرحال همه اين استدالالت نيازمند ارزيابي هستند. داليل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و 

شوند كه اهميت  راري توازن در موازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان ميبرق
  خاص خود را دارند.

المللي تا آنجا مورد قبول است كه  از لحاظ نظام حقوقي اسالم قوانين موضوعه و توافقات تقنيني بين
ي مفصلي مطرح است ها در تضاد و تناقض با شريعت محمدي ص نباشد. در باب اين موضوع بحث

المللي را در اين ارتباط با دستورات شريعت اسالم تطبيق داده و مقبوليت  هاي تقنيني بين كه نگرش
المللي دادگستري منابع و  اساسنامة ديوان بين 38بر طبق مادة  ٢سنجد. ها را مي و عدم مقبوليت آن
از خصوصي و عمومي كه طرفين اختالف  المللي اعم هاي بين الملل شامل عهدنامه قواعد حقوق بين

المللي و اصول عمومي حقوقي مقبول ملل متمدن است و  اند و رسوم بين آن قواعد را صريحاً شناخته
ترين مؤلّفين ملل مختلف را به منزلة وسايل فرعي براي  نهايتاً تصميمات قضائي و عقايد برجسته

  داند.  تعيين قواعد حقوقي مي

گيرند.  ل اسالم منابع حقوقي فوق از لحاظ مرتبه در مراتب بعد از شريعت قرار ميالمل در حقوق بين
در ابتدا احكام اوليه اسالم مبتني بر قرآن كريم و شريعت محمدي ص منبع اوليه مقبوليت، قضاوت 
و داوري است و پس از آن ساير منابع حقوقي قرار خواهند گرفت. مسلّم است تمام منابع بعدي 

توانند مقبوليت داشته باشند و مالك اصلي  ضاد يا تناقض با قرآن كريم نداشته باشند ميچنانچه ت
المللي موافقت با شرع است. در مورد امور مستحدثه بايد با اعمال  سنجش منابع حقوق موضوعه بين

ديدگاه حكمت و كاربرد عقل توافق يا تناقض موضوع را با دستورات قرآن كريم سنجيد. اين 
عقلي خود شرايط تفصيلي و متقني دارد و موضوع كتابهاي ديگري در اين زمينه است كه  سنجش

  ٣نمائيم. از شرح آن در اينجا خودداري مي

                                                                                                                                                                                                                
هاي جالب كتاب نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده  يكي از بررسي 2

  سنجد. باشد كه مواضع اسالم را با اعالمية حقوق بشر مي مي 1354صالح، چاپ دوم، گنابادي، چاپ كتابخانه 
و  گذاري و سرمايه مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي) «1382اين بحث به تفصيل در بيدآباد و هرسيني ( ٣

 بانك مركزي ايران. آورده شده است. پژوهشكدة پولي و بانكي، »ل در كشف احكام شارعكاستيهاي فقه متداو
fa.pdf-/doc/rebabidabad.irhttp://www.   

← 
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كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص اقتصاددانان بر اين موضوع اذعان دارند همه 
در توسعه و رشد و  آورد ميفراهم در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان 

المللي براي تسهيل تجارت  هاي بين تاريخچة فعاليتاقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. 
هاي  حاكي از مذاكرات بسيار طوالني و روند بطئي براي رسيدن به اين هدف بوده و هرچند قدم

مهمي در ارتباط با آن برداشته شده ولي تا رسيدن به هدف اصلي يعني حذف موانع بر سر راه 
به كندي قابل حصول  امراف اقتصاددانان در اين تجارت فاصلة زيادي باقي مانده است. غايت اهد

نظر كرده است. لذا بايد  است و بشر هرچه ديرتر به آنان دست يابد از توسعه و رشد خود صرف
يك هاي آتي نصيب بشر گردد در  المللي اتخاذ شود تا آنچه قرار است در سده روشي در سطح بين

  . قابل حصول باشددهه 

در سطح هاي نظري و عملي در تسهيل روابط تجاري  ختن به پيشرفتدر اين ارتباط ضمن پردا
پردازيم كه  هاي مهمي كه در اين ارتباط برداشته شده است به اين موضوع مي المللي و قدم بين

ضرورت دارد تا كنوانسيوني پيشنهاد گردد و كشورهاي عالقمند ضمن قبول اين كنوانسيون كليه 
  از ميان خود بردارند. موانع تجاري بين متعاهدين را 

  

                                                                                                                                                                                                                ← 
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   الملل تجارت بين اتنظريتحول 
همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. امروزه 

تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را 
اقتصادي روابط آثار وابستگي متقابل الملل  اقتصاد بين هاي نظريهدر جهان فراهم آورده است. 

با روابط اقتصادي ميان بخشهاي همراه روابط اقتصادي ميان كشورها نمايد.  را بررسي ميكشورها 
شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي  سبب مي هاكشور درون
  دارد. 

ميالدي  18تا  16قرون از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي  4نظريه سوداگري
سوداگران . در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند رواج داشتو دهد  را تشكيل مي
معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن  ها) (مركانتاليست

مانند طال تسويه  التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و مابه
از آنجائي كه مقدار شد و  تلقي ميتر  قدرتمنديافت  كه به طالي بيشتري دست ميهر كشور  .گردد

مند  توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره طالي موجود ثابت بود لذا يك كشور خاص مي
  گردد. 

آن بستگي دارد و طال و نقره سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي  نظر 5آدام اسميت
توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده  كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي

داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كااليي 
هر دو  لذاارزانتر توليد شود  متمركز خواهد شد كه آن كاال در مقايسه با كاالي ساير كشورها

. او استدالل نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور در توليد 6برند كشور از تجارت سود مي
كند كه در  ميكند كه در آن داراي مزيت مطلق است و كااليي را وارد  ميكااليي تخصص پيدا 
بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان و  .آن مزيت مطلق ندارد

                                                                                                                                                                                                                
4 Mercantalism 
5 Adam Smith (1776), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Electronically 
Enhanced Text, 1991, World Library, Inc.  
6  Suranovic. 1999. Chapter 40. 
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فقط بخش كوچكي از اقتصاد اسميت يابد. نظريه مزيت مطلق  رفاه همة كشورها افزايش مينتيجتاً 
  گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.  را در بر مي

نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را  1817در سال ريكاردو ديويد 
شود. سئوالي كه اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين  شامل مي

ريكاردو بر پايه را باشد؟  كشورهايي كه در توليد تمامي كاالها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي
  :پاسخ دادمفروضات زير 

  دو كاال دو كشور .1
  نظريه ارزش كار .2
  المللي غير متحرك نيروي كار در يك كشور كامالً متحرك و در سطح بين .3
  رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصوالت .4
  توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست .5
  گيرد تغييرات فني صورت نمي .6
  هزينه توليد ثابت است .7
  هزينه حمل و نقل صفر است .8
  اي وجود دارد. تجارت پاياپ .9

اگر كشوري در توليد هر كاال داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو  ويطبق نظريه 
يابد كه هزينة نسبي  كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كااليي تخصص مي

توليد آن در داخل  نمايد كه هزينه نسبي تر باشد وكااليي را وارد مي توليد آن در داخل كشور پايين
حتي اگر كشوري در توليد هر دو كاال داراي مزيت مطلق در  لذانسبت به كاالي ديگر باالتر باشد. 

 ينتواند بين طرف مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي
كااليي تخصص  صورت گيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد

مزيت مطلق در آن از سوي ديگر بايد كااليي كه  7دارد.بيشتري  نسبيپيدا كند كه در آن مزيت 
مطرح نمود و در انگلستان در اوايل قرن نوزدهم بيشتري ندارد را وارد كند. ريكاردو نظرية خود را 

                                                                                                                                                                                                                
7 Law of Comparative Advantage 
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گرديد. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي  نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي
اين به مرور اما با گذشت زمان  8بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود.و كمي داشتند 

فرض نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروي 
توليدي با  هاي و بنگاهار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت ك

و سرمايه  بوجود آمدبرخي صنايع  درمقياس اقتصاد نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. 
  . 9و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند

نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج  1936رصت در سال با ارايه نظريه هزينه ف 10هابرلر
مقدار كاالي ديگري كه بايد از توليد آن  براساسنظريه، هزينه توليد يك كاال  اين نمود. طبق

. شود تعريف مي صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كاالي اول فراهم شود
رصت كمتري در توليد يك كاال است در توليد آن كاال مزيت نسبي كشوري كه داراي هزينه ف لذا

وجود ندارد و نيروي كار بودن تنها عامل توليد  وهمگني نيروي كار ض واين فر نظريه در اين .دارد
كشوري هزينه يا بهاي يك كاال برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن بكار رفته است. در آن 

نسبت به كاال تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن  هزينه فرصت از دست رفته يك كاال پائينكه 
كاالهاي ديگر است. نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را 

هم پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غيرهمگن معموالً به نسبتهاي مختلف با  مي وكند  بيان مي
شوند تا محصوالت متنوعي توليد كنند. هابرلر از نخستين افرادي است كه بين تجارت  تركيب مي

الملل ابزار مادي الزم را  منابع بيندارد كه  و ابراز مي كند خارجي و توسعه اقتصادي پيوند برقرار مي
 نولوژيانتشار اطالعات و تكو موجب رفع انحصار و  آورد براي توسعه اقتصادي فراهم مي

  .11گردد مي

دهد اما از اينكه چرا  نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي

                                                                                                                                                                                                                
دارد ارزش يا قيمت يك كاال با مقدار كاري كه در توليد آن  كه بيان مياز فروض نظريه ريكاردو، ارزش كار است  8

  گردد كه امروزه مورد توجه اقتصاددانان نيست. صرف شده است تعيين مي
9 Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
10 Haberlar 

 .46صفحة  1376و سالواتوره،  22صفحة  1375پورمقيم،  11
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يه  12ندارد. هكشر و اوهلين توضيحينسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است 
  ند: نماي ميو نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا  دهند اين سوال پاسخ مي

  كشور و دو كاال و دو عامل توليد وجود دارد. دو  -1
  هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.  -2
 13.بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد -3
 هاي يكسان در هر دو كشور. وجود سليقه -4
 وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كاالها. -5
 هزينه حمل و نقل وجود ندارد.  -6
 عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. تحرك كامل -7
  ها برابر با هزينه نهايي آنهاست.  قيمت كاال -8

اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كاالها در ميزان 
كشوري كااليي را  نمايد كه هر استفاده از عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض باال بيان مي

كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابالً كااليي را وارد  صادر مي
نسبي عوامل  وفوركند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا  مي

را نشان كشور در توليد يك كاال و مزيت نسبي يك  گذارد آنها تأثير ميقيمت داخلي ر بتوليد 
دهد، در صورتيكه  اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي 14.دهد مي

در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه مهمتر اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل 
بر بپردازد. اين نظريه همچنين  به صادرات كاالهاي سرمايهاست داراي نيروي كار بيشتر كه كشوري 
باعث حذف يا كاهش  -پذيري بازدهي عوامل توليد  برگشت قبل ازتا  -كند كه تجارت  مطرح مي

توان نشان داد كه تجارت ممكن  همچنين مي. شود اختالف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي
ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند  هاي كاهنده نيز استوار باشد. در صورتي كه سليقه است بر هزينه

شود  اختالف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورها مي
گردد. لذا در نظريه  ها و تفاوت در تجارت مي كاال كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي

كند و طبق  المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي اوهلين تفاوت بين -هكشر
                                                                                                                                                                                                                
12 Hecksher –Ohlin 
13 Constant return to scale 
14 Jones & Kenen, 1996, pp: 20-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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اين نظريه هر كشور به صدور كااليي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي 
كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد  كااليي را وارد مي توليد آن در اختيار داشته باشد و

تحت شرايط شديداً  دارد كهگيري مهم  نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه يك نتيجه
محدودكننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختالف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها از 

وديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل بين برود. با اين حال تحت محد
  دهد.  توليد را كاهش مي

نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني  1961در سال  15ليندر
عوامل توليد فقط در مورد كاالهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كاالهاي صنعتي كاربرد ندارد. 

كند، و بعد  كه يك كشور در ابتدا كاالهاي خود را براي بازارهاي داخلي توليد مي دارد بيان ميوي 
حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت  -به ساير كشورها را از آن است كه صادرات آن كاالها 

زيرا  . اين نظر بر خالف نظريه هكشر و اوهلين استنمايد آغاز مي –يكسان سرمايه و نيروي كار 
هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم  آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه

تجارت بر خالف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد تأييد شد و از نظر 
  .16كاربردي ضعيف است

كند كه عامل  مياصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كااليي را صادر  نكته
كند كه عامل توليد  ميبرد و محصولي را وارد  ميتوليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كاال بكار 

يه ستانده اين نظر - گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده  ميبكار  كاالنسبتاً كميابش را در توليد آن 
بايست صادر  را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي

 17معماي لئونتيف به بر باشد صادر كننده كاالهاي كاربر است. اين نتيجه كننده كاالهاي سرمايه
رتر ي بنفريآ. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح باالي آموزش نيروي كار و كار18شهرت يافت

وفور كار پركيفيت (سرماية  دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه با آمريكائيان مي
انساني) تعريف و مشخص نمود. اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما 
                                                                                                                                                                                                                
15 Staffan Linder 

  .20، صفحة 1371دولتشاهي،  16
17 Leontief Paradox 
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  .رز گرديدباعلت اين تناقض بيشتر در سرماية انساني يا نيروي كار متخصص آمريكا  و برآمدند

  موافقان و مخالفان جهاني سازي
طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر 

شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و  مي
ات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراع

منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه 
شود. همچنين بازبودن تجاري سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فنĤوري  مي

ي عمده رو از مجا گردد ميوري توليد  ور افزايش بهرهبرداري از آنها به منظ كشورهاي ديگر و بهره
هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي  گذاريهاي خارجي است. چنين امري سرمايه

مزيت ديگر تجارت آزاد بهبود وضعيت  19تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.
در اقتصاد كالن را تري  هاي سنجيده سياستتا شوند  زيرا مسئولين مجبور مي ستمديريت كشورها

تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه  نمايند تخاذا
دانند  سازي را به عنوان يك محرك قوي مي برخي اقتصاددانان جهانيلذا گذاري خارجي شوند. 

نابرابري بين  سازي جهانيدارند كه با ديگر عقيده  يكه كليد توسعه اقتصادي است. ولي گروه
شوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت  يابد، مشاغل كمتر مي ها افزايش مي ملت

  آيد. اجتماعي پديد مي

به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي  20ديويد هلد
ها جهاني شدن را  داند. ماركسيست از نگرش مثبت به جهاني شدن مي گرايانه آنها را مانع ملي

گر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة  ئولوژي توجيه دانند كه با يك ايده اي امپرياليستي مي پديده
ها و  باشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست مي» نئوليبرالي جهاني شدن«

هاي بزرگ است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي  خاذ شده توسط قدرتهاي اتّ اولويت
                                                                                                                                                                                                                

درجه باز  همچنين. شود گيري مي نسبت كاالهاي قابل تجارت به توليد هر كشور اندازهدرجه باز بودن اقتصاد با  19
  باشد بودن اقتصاد براساس معيار حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي

  جهاني شدن و مخالفان آن ،ديويد هلد  20
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المللي برخوردارند. مطابق  كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط الزم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين
آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي  نظر
دهد قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش  المللي را تشكيل مي ل بينمتقاب

  آيد. از آمريكايي شدن به حساب نمي

شناسي همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران  الملل و جامعه گروهي از نظريه پردازان روابط بين
داري از قرن شانزدهم شروع شد و  ني سرمايهآنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جها

   21.گيرند پنج مرحله اصلي در نظر ميبراي آن   بودن اين پديده كالً  گروهي نيز با تاكيد بر قديمي

هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش  اغلب نظريه
گويند.  و از ميان رفتن آن سخن مي هانابودي دولت پديده جهاني شدن تأكيد دارند و برخي حتي از

اند.  ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كرده برخي مانند اوهم احتمال محو دولت مثالبراي 
بر اين باورند كه  و گويند برخي نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي

نهادهاي اقتصادي جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ هاي فراملي و  نيروهاي جهاني به ويژه شركت
  بينند.  هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي شوند كه وجود مداوم دولت جهاني آنقدر قدرتمند مي

برخي جهاني شدن اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كاالها، خدمات و عوامل توليد 
شود و  بب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر ميجهاني شدن س ديدگاهدانند. براساس اين  مي

از طريق كاهش موانع تجاري بازارهاي جهاني كاالها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه 
  روند.  به سمت همگون شدن پيش ميالمللي  ترتيبات تجاري بينو اي  اي و غيرتعرفه تعرفه

به سود همة شركت كنندگان در بازار ا رمدافعان بازار آزاد تبادل نامحدود و فرامرزي كاالها 
فراملي  يدارند كه وقتي شركت مخالفان ابراز ميدر عوض انجامد.  به رفاه بيشتر ملل ميدانند كه  مي

توليد اقدام به بيمه اجتماعي و زيست محيطي صفر است  هاي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه
اي كاهش همزمان بهاي كاالي  رهارود چنين پديدهدهد و  كند مخارج مطلق خود را كاهش مي مي

 تها در توليدا توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشور مرفه است. بكارگرفتن بهتر سرمايه
                                                                                                                                                                                                                

) و مرحله نااطميناني 1920ي برقراري هژموني (از دهه )، مبارزه برا1870-1920مراحل جنيني، نخستين، خيزش ( 21
  به بعد). 1960(از دهة 
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انجامد كه قدرتي فزاينده و  ميهاي فراملي  هاي غول آساي كمپاني گيري سازمان فرامرزي به شكل
هاي ملي در فروش محصوالت رقابت كنند  ها و شركتبه جاي آنكه كشور لذاكنترل ناپذير دارند. 

پردازند تا در مراكز توليد  هاي شغلي، با يكديگر به رقابت مي كارگران براي بدست آوردن فرصت
رهاورد اين  و درسان اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب ميبيابند كار  هاي فراملي كمپاني

 Greatرغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به 

Jobless  شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد
هاي كارگري  انجامد. همبستگي جهاني جنبش ميبه تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار  و آورد نمي

د، اينك ابزار طرف مقابل گشته است. بوكه روزگاري حربة تبليغاتي داران  ها و سرمايه عليه دولت
 . گيرند ميالمللي قرار  هاي بين كمپانيكارگران در مقابل  هاي ملي بنگاهكارگران 

سازي بر اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي  از مخالفان جهاني رخيب
آيد و در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و  شود بدست نمي بيني مي اقتصادي پيش

محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي خواهد بود. در اين ارتباط اين گروه معتقدند 
كه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در  كه برخالف گزارش بانك جهاني

گذاريهاي  حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايه  حوزه تجارت آزاد را
مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) 

كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال  در مقابل جنوب (فقير) اظهار
 شود تأكيد ميمطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع در قرار گرفته است. 

باشد. گزارشات  كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط حقايق مي
  كنند: به موارد زير اشاره مي

طي ساليان متمادي بصورت روندي  مختلفسازي هر دو در كشورهاي  آزادسازي و جهاني .1
آزاد تحرك و توان اين دو را كم و بيش روند تجارت  مي وناپيوسته مطرح بوده است 

اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها  اين مدتهاي اخير دانست. در  سرمايه طي دهه
ند بلكه توليد داخلي، بازار سرمايه و نيروي كار آنها نيز در نمود كنترل سرمايه مي اعمال

اي  راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده
 .ه استبود
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هاي اخير در رابطه با  رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دهه انتظار مي .2
يه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه سرماجابجائي آزاد و آزاد تجارت 

 اين انتظار به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد. 
بيكاري انبوه و  ،كندي رشد اقتصادي ،هاي اخير در كشورهاي صنعتي با نوسان هده .3

در دوره اين در سرمايه  آزادتحرك و تجارت . همراه بوده استمشكالت اجتماعي 
 كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.

هاي اخير ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح  در دهه صنعتيبيكاري انبوه كشورهاي  .4
باالي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي، نياز به سياستهاي حمايتي را تأييد 

 نمايد.  مي
) را OECDشكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( .5

سرمايه و  تحركدانست. آزادسازي  توان به دليل عوامل خارجي از قبيل فنĤوري نمي
بازارهاي مالي به اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو طريق مشخص زيان وارد 

در ثاني، دولتها  وساخته است. نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه باال رفته 
 ل نمايند.سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبا تارا وادار ساخته است 

تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را  .6
سازي  پذيري بازار نيروي كار باال برند. جهاني با استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطاف

رود كه در داخل  تواند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال مي نه فقط نمي
موجب بدتر شدن  و ورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آوردكش

 هاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود. كشمكش
در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در  كشورهاي در حال توسعهسازي در  آزادسازي و جهاني .7

سترده سياستهاي تجاري در روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصالحات گ
محدود   كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كامالً

است. آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از اصالحات تجاري و 
 عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.

كاهش نقش دولت براي كشورهاي در حال توسعه سازي و  سياستهاي آزادسازي و جهاني .8
كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي  شدهتوصيه شده است و ادعا 
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آميز بوده است.  ) و چين پس از مائو، موفقيت1945آسيايي شرقي (شامل ژاپن پس از سال 
ي دوران صنعتي دهد كه اين كشورها ط در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان مي

اند كه مخالف سياستهاي  شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته
ي اين دو كشور بطور ا هبوده است. براي مثال در دور المللي بينسازمانهاي مالي  يپيشنهاد

گذاري خارجي بوجود  سرمايه ايو موانعي بر  ندگسترده به كنترل واردات خود پرداخت
آوردند و سياستهاي هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند تغييرات 

 زندگي مردم خود را باال برند. و سطح ايجاد كننداي  ساختاري گسترده
دهد كه اين كشور از الگوي  وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي .9

ني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير تانك جهاني كه مبتوسعه ب
شد ولي بازارها در چين منعطف و  اعمالسياست بازار نيز در  هرچند. نداست تبعيت ننمود

 رقابتي نبودند. 
آمريكاي التين تحت  كشورهايشود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط  گفته مي .10

ت برتون وودز در دهة گذشته بهترين نوع آن نبوده و علت عدم موفقيت اين قيمومت مؤسسا
دارند كه  نظر ابراز مياين كشورها در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است. مخالفين 

باشد كه زماني كه  المللي مي رقابت بين اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي بيشتر و
گذاري كافي  خود ناشي از تداوم عدم سرمايه هستند لي ضعيفبخشهاي بزرگي از اقتصاد م

 . وده استنم تر  وخيمدر اين كشورها اوضاع را كه باشد  بدليل بحران بدهي مي
توان بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع  در رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، مي .11

باشد. اين كشورها  ر اقتصاد جهان ميضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها د
ها قرار گرفتند كه وخامت  در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت

 اوضاع آنها را در تعامل بيشتر با كشورهاي جهان رفع ننمود.
در اقتصاد جهان  كشورهاي در حال توسعهبدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام  .12

در رابطه با موضوعات جهاني شدن و  يهاي مشترك عالئق و وابستگي اآنهتقريباً كليه 
سكوي مذاكراتي قويي تشكيل دهند و با يكديگر توانند  آزادسازي دارند. اين كشورها مي

فشارهاي مداومي از سوي مهمي نظير جلوگيري از محور مذاكرات خود را بر موضوعات 
كه از نمايندگيهاي سازمان ملل -المللي پول و آمريكا به انكتاد  بانك جهاني، صندوق بين
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  . متمركز سازند شود وارد آورده مي -باشد مي

نمايند هركدام به ابعادي از  نظريات و مالحظاتي كه موافقان و مخالفان تجارت آزاد ارائه مي
هاي ايدئولوژيك بر مبناي نظرات نويسندگان است و  از آنان تحيلل پردازد و بسياري موضوع مي

چربد و هرچند هم با توجه به مالحظات سياسي  هاي ايدئولوژيك آن بر تحليل نظري مطلب مي پايه
نمايند ولي بيان علمي و نظري ندارند. آنچه كه از  عصر حاضر بسياري از آنها قابل قبول هم مي

الملل و تجارت  هاي علمي اقتصاد بين ان به آن استناد جست نظريهتو امروزه مي لحاظ علمي
اوهلين عليرغم فروض زيادي  -الملل است كه بعضاً در بخش قبل به آن اشاره شد. نظريه هكشر بين

سازي موضوع دارد افزايش كارائي، توليد و رفاه را بر مبناي منطق نظري اقتصاد  كه براي ساده
ن چارچوب نظري مؤيد حصول شرايط بهتر در اثر تجارت در يكه هم نمايد نئوكالسيك بيان مي

   باشد. چارچوب فروض آن تئوري مي

 الملل براي تنظيم تجارت بينجهاني تالش 
المللي  دهد كه در طي اين دوره تجارت بين نشان مي )1939 -1921(تجربه سالهاي بين دو جنگ 

محدود شده بود كه داليل اصلي آن ركود و   ها و ساير موانع تجاري شديداً ها، سهميه بواسطه تعرفه
بيكاري حاكم بر كشورهاي توسعه يافته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكالت زيادي براي 

پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه 
آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تالفي 
جويانه از صنايع خود حمايت نمايند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول كشورهاي 

اي توسعه داده و  يدات صنعتي خود را تا حد قابل مالحظهاروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و تول
شد. به همين دليل كنفرانسي  الملل مي باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بين

در شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را  1927زير نظر جامعه ملل در سال 
 22ادي فراهم نمايد و كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الودادبراي ايجاد يك ليبراليسم اقتص

(رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعالميه پاياني اين كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات 
  ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد. 

                                                                                                                                                                                                                
22- Most Favoured Nations  
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اي اقتصادي همانند باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياسته 1930دهه  جهاني در ركود اقتصاد
دار  هاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشه افزايش تعرفه

سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكالت 
ورها گرديدند، كه اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تالفي جويانه از سوي ساير كش

اين  23الملل شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد. نتيجتاً حجم تجارت بين
اي  كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه تاامر منجر به آن شد 

ها و لزوم ترميم  خشونتبروز جنگ جهاني دوم و  وقوعدر اين راه تنظيم كنند. از سوي ديگر 
خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي 

بوجود آيد. ولي از آنجائيكه  ITO(24المللي ( عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بين
  مد. سازمان بوجود نيااين دانست  خودرا تهديدي براي حق حاكميت  آمريكا آن

مريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش آرئيس جمهور  1934در سال 
(قبل از پايان جنگ) به دعوت رئيس جمهور وقت  1944هاي متقابل مذاكره كند. در سال  تعرفه

تشكيل شد و طي آن  25كشور در برتن وودز 44آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 
المللي ترميم و توسعه  و همچنين بانك بين 26(IMF) المللي پول تنامه تاسيس صندوق بينموافق

توان به عنوان تالشي براي جلوگيري  نيز امضاء شد كه اين كارها را مي 27(IBRD)(بانك جهاني) 
المللي كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم  از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين

بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد  1934قانون  1945در سال شده بود قلمداد كرد. 
هاي  مورد كاهش تعرفه ادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه درگرديد و طبق آن تعد

تجاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي 
اين نويس يك سازمان تجاري دعوت كرد. در  سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيش

هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي  طرح گرديد كاهش تعرفهژنو، سه موضوع مدر كنفرانس 
 الملل. نويس سازمان تجارت بين تعرفه و تجارت (گات) و پيش

                                                                                                                                                                                                                
23 Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic 
Studies, University of Adelaide (1996) P.3- 
24 International Trade Organizatiom 
25 Bretton Woods 
26 International Monetary Fund 
27 International Bank for Reconstruction and Development 
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الملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع  در كنفرانس برتون وودز مشكالت تجارت بين
المللي  تجارت بين ، سازماني تحت عنوان سازمان محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي

آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه   1945تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان در سال 
در لندن تشكيل شد. ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. متعاقب اين  1946سرانجام در سال 

مايندگان چند كشور از اي مركب از ن كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميته
المللي كرد. اين كميته مقدمات تهيه  گيري تاسيس سازمان تجارت بين جمله آمريكا را مسئول پي

 56كنفرانسي در هاوانا با شركت  1948منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 
بسياري از كشورها  كشور جهان برگزار گرديد. در اين كنفرانس منشور تهيه شده مورد اعتراض

هاي ديگري هم به آن اضافه شد.  بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بنابراين پيشنهاد
، توسعه و فعاليت  كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز نظير اشتغال

ورهاي پيشرفته ها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كش كارتل
ديدند عمالً فقط  دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه مي مي

كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير كشورها حتي آمريكا 
  كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.

المللي را هدايت كند و به  هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بين
طرح ابتدا با اين المللي پول ملحق شود.  بانك جهاني و صندوق بينيعني مؤسسات برتن وودز 

) به عنوان يك كارگزار تخصصي ITOالمللي ( سازمان تجارت بين تاكشور مواجه شد  50استقبال 
) بسيار بلند پروازانه و فراتر از نظامات تجارت جهاني ITOسازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (

هاي كسب و كار محدودكننده،  رويه ،هاي كااليي قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه
موضوعات بنابراين عمالً تحقق نيافت ولي يكي از و  شد المللي و خدمات مي گذاري بين سرمايه

كشور منعقد گرديد.  23منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 
به اجرا  1948معروف گرديد كه از سال  28اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات

ه افزايش اشتغال، توان ب مي درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله
توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين 

يابد مگر با رفع  شود و تجارت جهاني نيز توسعه نمي اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نمي
                                                                                                                                                                                                                
28 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
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داشت كه مبتني بر  المللي كه البته استثنائات متعددي نيز موانع موجود بر سر راه مبادالت بين
الملل از يك طرف و ادامه  عدم ايجاد سازمان تجارت بين هاي سياسي و اقتصادي بود. ضرورت

حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف سازماني و تشكيالتي بيابد و عمالً به عنوان يك 
  . 29المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد سازمان بين

قتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از ، مواف1994تا  1948از سال 
المللي از نرخ بااليي برخوردار  تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين

سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.  47بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 
آور نمودن محدوديت  نون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزامنحوه فعاليت گات تاك

 المللي بوده است.  هاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادالت بين تعرفه

 بر اي بود كه مورد امتيازات تعرفه 45000توافق راجع به ) 1947در ژنو (نتيجه اولين دور مذاكرات 
 23گرفت اثر داشت.  ميليارد دالر تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي 10

 ITOكشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور 
را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام 

همچنان در  ITOكه منشور  بوداين در حالي  و ود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شودش
  دستور مذاكره بود. 

، ژنو )1951انگلستان ( ، توركوئي)1949فرانسه ( عليرغم تالش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي
اي حاصل گرديد.  تعرفههاي  كاهش اندك نرختوافق بر ، )1960 -1961( دور ديلون) و 1956(

) و عدم تمايل اعضاي آن به اعطاي ECعمده داليل اين امر را تشكيل جامعه اقتصادي اروپا (
المنافع به  اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل انگلستان و كشورهاي مشترك امتيازات تعرفه

اال به كاال نيز تقريباً به د. به عالوه در اين ادوار شيوه مذاكره كبوكاهش ترجيحات تجاري خود 
  رسيده بود. خود حالت اشباع 

بر خالف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل ) 1964 -1967(در دور كندي 

                                                                                                                                                                                                                
29 Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan 
Journal of International Law (No. 16 1995) P. 32. 
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گرديد و مجدداً گروه وسيعي از محصوالت به ويژه محصوالت صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند 
درصد منجر گرديد. عمده داليل اين امر  39 تا 36هاي صنعتي از  كه به كاهش متوسط تعرفه

المنافع و استفاده از پذيرش اصل  قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشترك كاهش
كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كاال به كاال بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد 

صنعتي يا گروهي از كاالهاي صنعتي انتخاب تك تك كاالها هر گروه از كاالها مثل كاالهاي 
و نتايج حاصله به تمامي كاالهاي گروه  فتپذير مذاكره در مورد اين گروه صورت مي ند وشد مي

. به عالوه در اين دور مذاكرات كشورهاي در حال توسعه از رعايت در اصل شد تعميم داده مي
همچنين مذاكراتي در زمينه موانع  و دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گرديدند

  اي صورت پذيرفت. غيرتعرفه

به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو ) 1973-1979(مذاكرات دور توكيو 
هاي گات براي كاهش فزاينده  د. اين دور از مذاكرات به تالشش كشور انجام 102با حضور 

هاي گمركي به  ث در اين دور عالوه بر كاهش بيشتر تعرفهها ادامه داد. موضوعات مورد بح تعرفه
گردند (از قبيل دامپينگ)  الملل مي اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين موانع غيرتعرفه

نيز تسرّي يافت. به عالوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه 
ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري  معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم

، به طور ميانگين يك سوم حقوق و  گرفت بوجود آمد. در نتيجه اين دور از مذاكرات را در نظر مي
 7/4عوارض گمركي در نه بازار بزرگ صنعتي پائين آمد و ميانگين تعرفه محصوالت صنعتي نيز 

هاي  بندي شدند. در موضوع دور هشت ساله مرحله ها در يك درصد كاهش يافت. كاهش تعرفه
ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكالت اساسي كه بر تجارت 

ها  گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت محصوالت كشاورزي اثر مي
اي  در زمينه موانع غيرتعرفه (تدابير اضطراري در مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين

كردند و در موارد ديگر  هايي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير مي موافقت
كشورهاي د. در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات (عمدتاً داشتنهايي كامالَ جديد  زمينه

كه تمام اعضاي گات آنها را  از آنجاو ها را امضاء كردند  صنعتي) اين ترتيبات و موافقتنامه
ها چند جانبه نبودند اما  ند. اين موافقتنامهدنپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده ش

آمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصالح و به  به حساب مي ينقطه شروع
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تجارت جهاني پذيرفته شد. تنها تعهدات چندجانبه تبديل گشتند كه توسط تمام اعضاي سازمان 
باقي ماند كه در زمينه خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي  30ميان چند طرفچهار موافقتنامه 

اعضاء سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه  1997غيرنظامي و محصوالت لبني هستند. در سال 
هايي مربوط به گوشت گاو و محصوالت لبني را از پايان همان سال لغو كنند. مجموعه  موافقتنامه

  موارد زير خالصه نمود:  توان به مقررات دور توكيو را مي

  هاي صدور و مجوز واردات  رويه •
 ها و تدابير جبراني يارانه •
  خريدهاي دولتي  •
 ضد دامپينگ  •
 موانع فني تجارت  •
  گذاري گمركي  ارزش •
  ترتيبات محصوالت لبني  •
  ترتيبات گوشت گاو  •
  تجارت هواپيماهاي غيرنظامي  •

ترديد در بهبود اطمينان بخشي به  بيمحدود و ماهيتي موقتي داشت اما اي  ههرچند گات حوز
هايي را به همراه داشت. و حتي برخي بر اين باورند كه  آزادسازي بيشتر تجارت جهاني موفقيت

(به  1960و  1950هاي  ها به تنهايي به نرخ باالي رشد تجارت جهاني در دهه كاهش دائمي تعرفه
حركه آزادسازي تجاري اطميناني بود درصد در سال) كمك فراواني كرد. نيروي م 8طور ميانگين 

تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضاي جديد طي دور 
اروگوئه داللت بر اين موضوع داشت كه سيستم تجارت چندجانبه يك نقطه حركت خوب براي 

  توسعه و ابزاري براي اصالحات اقتصادي و تجاري است. 

و اوايل دهة  70ها به چنين سطح پائيني با ركود اقتصادي در دهه  اهش تعرفهموفقيت گات در ك
همراه بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش  1980

                                                                                                                                                                                                                
30 Plurilateral Agreements 
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، دولتهاي  ها شدن مداوم كارخانه تعطيلرقابت خارجي مواجه بودند بيانديشند. نرخ باالي بيكاري و 
غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات مشاركت در بازار را با رقبا در پيش  اروپاي

  ها را دنبال كنند.  گيرند و براي حفظ تجارت خود سياست استفاده از يارانه

سال قبل شده بود. جهاني سازي  40تر از  تجارت جهاني مهمتر و پيچيده 1980در ابتداي دهة 
ارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد عالقة بسياري از ، تج اقتصاد در راه بود

المللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي  گذاري بين كشورها قرار گرفته بود و سرمايه
همچون افزايش تجارت جهاني كاالها وابسته شده بود. در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت.، 

شد و  برداري مي رزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهرهبه عنوان مثال در كشاو
كشاورزي با موفقيت كمي روبرو بود. در بخش منسوجات و  يتالش براي آزادسازي تجار

مورد توافق قرار گرفت و  1970و اوايل دهه  1960پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 
گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختالف به ترتيبات الياف چندگانه منجر 

خود مايه نگراني بودند. اين مشكالت و ساير عوامل اعضاي گات را به تالشي جديد براي تقويت و 
توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. اين تالش در دور اروگوئه با اعالميه مراكش و تشكيل سازمان 

  تجارت جهاني نتيجه داد. 

ترين دور مذاكرات بود كه هفت سال به طول انجاميد و  جامع) 1986-1994(اكرات دور ارگوئه مذ
توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه  1994آوريل  15موافقتنامه مقدماتي آن در 

گرفت. اين دور بزرگترين  كشور شركت داشتند و تقريباً همه مسائل تجاري را در برمي 123
تجارت شايد بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ  تجاري تا آن زمان بود ومذاكره 

، اما در پايان  شود رسيد كه به شكست منجر مي است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر ميالملل  بين
 .اين دور بزرگترين اصالح سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد

دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال،   م پيشرفتهاي سختعليرغ
اي از كاهشها در حقوق و عوارض واردات بر محصوالت  شركت كنندگان روي مجموعه

شد موافقت كردند. آنان همچنين در  گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر مي
درنگ اجرا شدند. آنان  ف تجديد نظر كردند كه برخي از اين ضوابط بيفصل اختال مقررات حل و

خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي 
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  شدند كه بسيار مهم بود.  جهانتجاري در سطح 

كشاورزي محصوالت اي، محصوالت منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك،  ها، موانع غيرتعرفه تعرفه
ها، دارائيهاي فكري،  گرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانه

خدمات در دستور كار دور اروگوئه  و ، حل و فصل اختالف، سيستم گات گذاري اقدامات سرمايه
پاشيده شد. در اجالس وزراي اعضاي گات در ژنو  1982بود. بذر اوليه دور اروگوئه در نوامبر 

راه اندازند. اما اجالس بر سر موضوع  گرچه وزراء قصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم
كشاورزي متوقف گرديد. با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال 

سة اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جل 31در پونتادل استه 1986به طول انجاميد و در سپتامبر 
بود كه  مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود. گفتگوها در پي اين

هاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و مالكيت معنوي توسعه دهد و  سيستم تجاري را به حوزه
هاي اوليه گات براي  تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصالح كند. تمام ماده

اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان و تور كار قرار گرفت بازنگري در دس
، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور اروگوئه 1988مورد قبول قرار گرفته بود. دو سال بعد، در دسامبر 

و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور جلسه را 
كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد تا اينكه مسئولين رسمي در ماه  براي دوسال باقيمانده روشن

  آوريل سال بعد در ژنو ديدار كردند. 

وزراء طي اجالس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه كه شامل برخي امتيازات در مورد دسترسي 
جاد سيستم حل و محصوالت گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايو به بازار 

كه براي اولين بار توافق كردند فصل اختالفات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود 
شد. قرار بود  هاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي سياستها و رويه

يگر ديدار كردند وزراء بار ديگر در بروكسل با يكد 1990اين دور از مذاكره موقعي كه در دسامبر 
خاتمه يابد اما آنان در مورد چگونگي اصالح تجارت محصوالت كشاورزي به توافق نرسيدند و 
تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دوران خود 

  شد. 
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به تنظيم اولين رغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني بطور قابل توجهي ادامه يافت كه  علي
در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين  1991در دسامبر  كه نويس موافقتنامه نهايي منجر شد پيش
فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض  و نويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود پيش

يي براي موافقتنامه نويس مبنا واردات و بازكردن بازارهاي خدمات به آن اضافه شده بود. اين پيش
، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات  نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد

قواعد ضد دامپينگ و   ، دسترسي به بازار، برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات اختالف
  پا بود. اختالف بيشتر اياالت متحده و اروكه مورد  ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد

و اتحاديه اروپا اكثر اختالفاتشان در زمينه كشاورزي را با آمريكا ، اياالت متحده 1992در نوامبر 
گروه  1993شود. در ژوئيه  ناميده مي Blair Houseروشي حل كردند كه بطور غيررسمي توافق 

ها و  مذاكرات تعرفهاياالت متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا اعالم كردند كه در  (Quad)چهار 
اند. حل نهايي موضوعات و  ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت مهمي دست يافته

آوريل  15طول كشيد. در  1993دسامبر  15مذاكرات براي دسترسي به بازار كاالها و خدمات تا 
  مضاء كردند. كشور شركت كننده در اجالس مراكش موافقتنامه را ا 123تمام وزراي   1994

دربرداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه هم اين تأخير فوايدي 
هاي مربوط به خدمات و  د به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبهدرگممكن بود حاصل  1990در 

مالكيت معنوي (دارايي فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. مشكل 
گيري  دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجه

هاي دور اروگوئه جدول زماني  پذير نيست. موافقتنامه مقياس دوباره امكان اي در اين شد كه مذاكره
بعضي كشورها علناً  1996داشت. در سال را دربرها  براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوع

از خواستار دور جديدي از مذاكرات شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 
الملل و  مقرراتي براي هدايت تجارت بين باالمللي  اي بين بود. يكي موافقتنامه بخشدو شامل ابتدا 

  المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند. ديگر سازماني بين

مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي 
 توان به شرح ذيل خالصه نمود:   ژگيهاي اصلي نتايج اين دور را ميوضعيت را بهبود بخشيد. وي
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 هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصوالت صنعتي هستند، بسيار  كاهش تعرفه
 باالتر از مقاديري است كه در دور توكيو صورت گرفت.

  حدوديتهايي اند م ه با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود
ساله يعني تا اول  10را كه طبق ترتيبات الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 

 تدريجاً حذف كنند. 2005ژانويه 
  موافقتنامه راجع به كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصوالت

 است.كشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده 
 هاي در حال گذار، كه فعاالنه در مذاكرات شركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد  

 اند. هاي محصوالت صنعتي و كشاورزي خود را كاهش داده نمودند، تعرفه
 هاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است.  تقريباً تمامي تعرفه

هايي كه تثبيت  اراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفهدر كشورهاي در حال توسعه و د
 اي افزايش يافته است. گرديده بطور قابل مالحظه

گات هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است. امروز موافقتنامه گات وجود 
روز شده المللي نيست و ب دارد، اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين
المللي عمدتاَ شامل تجارت  است. موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين

كاال بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات 
(اختراعات و ها  يافت و همينطور تجارت در ايده راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مي

. موافقتنامه )شود طراحي و كاالها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده مي
هاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته  عمومي تعرفه و تجارت اصالح شده در موافقتنامه

خدمات است. سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت 
)GATSهاي تجاري حقوق مالكيت معنوي ( ) و موافقتنامه جنبهTRIPs جمع ) را در يك سازمان

و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي حل اختالفات در اين سازمان وجود  دارد مي
اي از گات نيست بلكه بسيار بيشتر از آن  دارد. بطور خالصه سازمان تجارت جهاني امتداد ساده

المللي ديگر وجود ندارد، ولي موافقتنامه گات هنوز زنده  گات به عنوان يك سازمان بين است.
نامگذاري  1994شود و متن به روز شده آن گات  ناميده مي 1947است. متن قديمي گات، گات 

بيني  شده است. اصول كليدي گات شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيش



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

  تري از درون گات بيرون آمد.  مان تجارت جهاني به شكل كاملاست. در حقيقت ساز

، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي  گات موقت بود
 هاي آن دائمي هستند براي تاسيس يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه

هاي سازمان تجارت  مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامهالمللي  به عنوان سازمان بين و
ها برنحوه عمل سازمان تجارت   جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامه

جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است در حالي كه گات داراي 
برد. گات با  يژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال ميطرفهاي متعاهد بود و اين و

تجارت كاال در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم 
تر و خودكارتر از سيستم قديمي  دهد. سيستم حل اختالف سازمان تجارت جهاني سريع پوشش مي

  اند متوقف شود. تو گات است و اجراي احكام آن نمي

اي گات و مواد الحاقي به آن جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت  ماده 38مفاد موافقتنامه 
جهاني ملحوظ گرديد لذا كشورهايي كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به 

ك يا دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص مذاكرات سيستماتي
مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش و  مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار، چند جانبه
جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي  به مذاكره بپردازند. خدمات

در سازمان تجارت جهاني ضروري است. بطور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني 
شود اهم الزامات عمومي  ا به دو دسته الزامات عمومي و خصوصي تقسيم ميبراي كليه كشوره

  عضويت عبارتند از: 

  هاي مبتني بر آن  عدم تبعيض و رفتار -1
  هاي دامپينگ  مخالفت با رويه -2
  هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي رويه -3
  ارزش گذاري گمركي  -4
  حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات -5
  اري تدوين مقررات تج -6
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  هاي مقداري  پذيرش شرط حذف كلي محدوديت -7
  پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه  -8
پذيرش چارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري  -9

  كند  آميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطالعات مكلف مي غيرتبعيض
هايي كه اتحاديه گمركي در مرز كشورهاي هم مرز و مناطق آزاد تجاري را شامل  توافق -10

  شود  مي
  پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گات  -11

  الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است. 

ميالدي آغاز شد كه هنوز  2002 از ابتداي فوريه سالدر دوحه دور جديد مذاكرات تجاري جهان 
 گرفتدوحه در دستور كار مذاكرات قرار  موضوعاتي كه در دور 32) ادامه دارد.2011(در سال 

هاي تجاري حقوق مالكيت فكري،  جنبه  شامل دسترسي به بازار محصوالت كشاورزي،
يدهاي دولتي، در خر  هاي رقابتي، شفافيت  گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست سرمايه

سازي و همكاري  تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، ظرفيت
آوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال  فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن

اجراي ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به  يافته توسعه، كم توسعه
  باشد.  هاي قبلي سازمان تجارت جهاني مي موافقتنامه
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  مقدمه
ريزي شده است. كشورهايي كه  بر تفكر اقتصاددانان غرب پيتجارت جهاني پايه و اساس سازمان 

اجتماعي و  داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي،  در آنها ابزارهاي نظام سرمايه
اي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن نضج گرفته و تكامل يافته است. در  فرهنگي به گونه

المللي مجال فعاليت و  يافته چنين نظامي است كه درسطح بينحقيقت اين سازمان شكل توسعه 
گسترش يافته است. مشكالت متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال 

تر از  توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچيده
زار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي نمايد كه سهم قابل توجهي از با آن مي

اند و اكثريت كشورهاي  شده در چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته
هاي  در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند و بايد به انجام اصالحات گوناگوني در زمينه

ردازند تا با علم و آگاهي و اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح و سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود بپ
كن كردن مشكالت نمايند. سياستگذاراي اقتصادي، سياسي  بلندمدت در سطح كالن، اقدام به ريشه

المللي، به روز بودن اطالعات و درك اهميت زمان و  و بازرگاني و وقوف بر مسائل و تحوالت بين
  ژگيهاي مورد نياز بقا در دهكدة جهاني عصر حاضر است. گيري از وي ها در تصميم لحظه

 سازمان تجارت جهاني
چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه 

ها و ديگر موانع تجارت در خالل  شان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه اقتصادي
كار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راه

به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد كاالها از طريق اقدامات مرزي 
گردد.  اي مطرح مي هاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه ها، رفع محدوديت همچون كاهش تعرفه

ردن دسترسي به بازارها است. در مورد كاالها، شرط هدف مذاكرات تجاري چندجانبه آزادتر ك
بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار   الزم گات آن بود كه تعرفه

پذيري و ثبات در نرخ را داشته باشند تا دسترسي  بيني ها بايد دو ويژگي پيش گيرد. به عالوه، تعرفه
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  به بازار تحقق يابد.

قررات اين سازمان عادالنه است يا نه جاي بحث دارد و در ارتباط با مخالفت با اهداف و اينكه م
هاي متعدد اين سازمان در نقاط مختلف  همزمان با نشست  مقررات اين سازمان، در سالهاي اخير،

تصاد هاي توام با خشونت نسبت به جهاني شدن اق ، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض جهان مانند سياتل
  گردد. مشاهده مي

در سازمان تجارت جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و 
صنعتي امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه در دور 

زي مقررات خود هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سا ، كشور1995اروگوئه مقرر گرديد از سال 
با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال 
توسعه ده سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر 

اوز سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تج 5زماني 
المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي  كند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بين مي
كشورهاي در حال توسعه با توجه  ولي در عوض المللي قابل مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست بين

وان علمي، فني به اكثريتي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با هماهنگي و همكاري و افزايش ت
  توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت جهاني كسب كنند.  و اطالعاتي خود مي

در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام  1995از اول ژانويه  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
به عنوان مهمترين  1994تكميل يافته يا گات  1947ريزي كرد. گات  تجارت چند جانبه را پايه

باشد. مواد اين موافقتنامه  موافقتنامه سازمان تجارت جهاني در مورد ادارة امور تجارت كااليي مي
 نامه ديگر نيز براي توضيح جارت جهاني است و چند موافقتنامه و تفاهممبين اصول كلي سازمان ت

الوداد، شرط رفتار  عبارتند از: شرط دولت كامله 1994اند. اهم موضوعات گات  اين مواد امضا شده
ملي، جداول امتيازات، آزادي ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، 

ي، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز برحسب شفافيت مقررات تجار
ها، بنگاههاي تجاري دولتي، استثنائات، حل و فصل اختالفات، ترتيبات  اقتضاي شرايط، يارانه
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  .33اي و مالحظات كشورهاي در حال توسعه منطقه

تاسيس سازمان  در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و همچنين در موافقتنامه
اند. اهداف گات از قرار زير  تجارت جهاني اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعالم شده

  باشد:  مي

  ارتقاي سطح زندگي  -1
  تضمين اشتغال كامل  -2
  حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر  -3
  استفاده كامل از منابع موجود جهان  -4
  الها توسعه و گسترش توليد و تجارت كا -5

  در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند.

  توسعه وگسترش توليد تجارت كاال و خدمات  -1
  استفاده بهينه از منابع موجود در جهان  -2
  حفظ و حراست محيط زيست  -3
كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة  -4

اند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة  بسيار اندكي از توسعه داشته
 اقتصادي. 

) فقط ناظر بر تجارت كاال بود، سازمان تجارت 1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 
ي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه جهاني در دو حوزه اصل

هاي تجاري حقوق  خدمات، موافقتنامه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبه
                                                                                                                                                                                                                
 33 http://www.irtr.gov.ir  

باشند، قبل از پذيرش  نمي 1947هاي متعاهد گات  طبق پاراگراف پنجم سند نهايي، كشورهايي كه جزء طرف
و را به انجام رسانده  1947موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، ابتدا بايد مذاكرات مربوط به پذيرش گات 

بعنوان يك طرف متعاهد پذيرفته شوند لذا كشور متقاضي براي الحاق به گات بايد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 
 را بپذيرد. 1947مصوب 
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شوند. ضمناً كاالهايي كه قبالً  مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي
دور مانده بودند (نظير محصوالت كشاورزي، منسوجات و پوشاك)  المللي از نظام تجارت آزاد بين

هاي عمومي از اين  هاي كااليي اين سازمان درآمد. هريك از موافقتنامه نيز تحت شمول موافقتنامه
هاي خاص تنظيم شود. سازمان تجارت جهاني با طيف  قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقتنامه

كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري، ارتباطات راه دور، خريدهاي وسيعي از فعاليتها، نظير 
دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد،  دولتي، استانداردهاي صنعتي، مقررات بهداشت مواد غذايي، 

  باشد:  هاي آن طوالني و پيچيده است لكن اصول بنيادين آن به صورت زير مي موافقتنامه

) و رفتار ملي تقسيم MFNو قسمت دول كامله الوداد (اصل عدم تبعيض كه خود به د )1(
  شود.  مي

) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به MFNالوداد ( كامله شرط دولت
ديگر اعضاست و شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق 

ي خارجي با كاال و عرضه كننده كننده كاال و عوارض مربوطه تبعيضي بين كاال و عرضه
 2و ماده  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  1كاالي داخلي صورت نگيرد. ماده 

آميز را منع  موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيض
مقرراتي اند. طبق اين مواد كاال و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول  كرده

  باشد است.  مشابه و يكسان با همة اعضاء كه همان شرط دول كامله الوداد مي

آميز نسبت به كاالهاي وارداتي  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيض 3طبق ماده 
در مقابل كاالهاي داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از 

ها نسبت به كاالهاي مشابه وارداتي منجر  سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و مساعدت
توانند بر توليدات داخلي مشابه كاالهاي وارداتي ماليات كمتري  اند. مثالَ نمي شود منع شده
  وضع نمايند. 

  اصل آزادسازي تجارت  )2(

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

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

  گيرد. صورت ميها  سطح تعرفه

  هاي گمركي  اصل كاهش تعرفه )3(

هاي چند جانبه  موافقتنامهشود عالوه بر الحاق به  هر كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي
هاي خود را كاهش  گردد و تعرفه سازمان وارد مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي

شود و حق ندارد بيش از  مي هاي كشور وارد دهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول تعرفه مي
ها را كاهش دهند. اين اصل  گردند بتدريج تعرفه اي اخذ نمايد. كشورها متعهد مي آن تعرفه

در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح 
   .34اند هاي گمركي بتدريج كاهش يافته تعرفه

  اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري  )4(

كليه قوانين و مقررات و تصميمات  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  10طبق ماده 
هاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به  قضايي و دستورالعمل

ها تاثير داشته باشد  نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و بيمه و انبارداري و مونتاژ كاال
موافقتنامه عمومي اين امر راجع به تجارت خدمات نيز  3بايد شفاف شود. در مقررات ماده 

  الزامي شده است. 

 اصل تجارت عادالنه يا منصفانه )5(

كننده تجارت همچون  اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل اين اصل براي ايجاد زمينه
زننده به توليد و تجارت  قيمت كاال و موارد آسيب هاي غير مجاز، فروش زير يارانه

                                                                                                                                                                                                                
34  Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90 
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حلها در مقابل تجارت غير عادالنه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي  ست. ارائه راه كشورها
ها  همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال حفاظت

  گيرد. صورت مي

 درجه توسعه يافتگي را دارند. اصل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين )6(

اين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام 
 تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است. اصالحات در مدتي طوالني

اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخالق و بهداشت  )7(
 . انسان و حيوان و غيره

  توان در موارد عمومي زير دانست: مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني را مي

 تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً  هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي مي
  عضو اين سازمان است.

  ،هر نوع محدوديتي كه مثالً براي واردات كاالهايي در يك كشور در نظر گرفته شود
  گردد. براي كشور صادركننده ديگر نيز خود به خود منظور مي همان محدوديت

  دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض گمركي مطمئن و
  تثبيت شده.

 تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد  تسهيالت تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك
  گردد. شود، فراهم مي

باشد و  يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي
كند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و  هاي منظمي از اين بررسيها منتشر مي در اين ارتباط گزارش

مقررات از اهميت بسياري برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو 
  پذيرد:  رت ميطريق صو

 ها و قوانين خود. با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست   
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 هاي تجاري آنها. تك كشورهاي عضو و سياست هاي منظم درباره تك انجام بررسي 

اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما 
ها عمالً پيش از اتمام مذاكرات اين دور آغاز گرديده بود. كشورهاي حاضر در  رسيانجام اين بر

ها موافقت كردند و متعاقب  با آغاز اين بررسي 1988دور اروگوئه در جلسه وزيران در دسامبر سال 
آن، در سال بعد اولين بررسي از اين نوع انجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي 

داد ولي سپس  پذيرفت از اينرو صرفاً تجارت كاالها را پوشش مي ت قواعد گات صورت ميتح
 گرفت. حوزه بررسي نيز گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در بر

 اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است:

 هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته. رويه افزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري و 
 هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه. باال بردن كيفيت مباحثات و بررسي 
 ها بر نظام تجاري جهان امكانپذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست. 

وظيفه اصلي سازمان تجارت جهاني اجرا و  موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت 3براساس مادة 
هاي دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعي براي مذاكرات ميان اعضاء در  مديريت موافقتنامه

اين موافقتنامه، ساختار تشكيالتي سازمان  4باشد. در ماده  خصوص روابط تجاري چندجانبه مي
ل از نمايندگان كشورهاي عضو تشريح شده است. ركن اصلي اين سازمان، كنفرانس وزراء متشك

دهد. شوراي عمومي مركب از نمايندگان  باشد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه مي مي
كشورهاي عضو است كه در فواصل بين اجالس وزراء به انجام وظايف محوله كه در اين موافقتنامه 

كاال، شورايي براي تجارت  ، تشكيل شورايي براي تجارت4پردازد. در ماده  مقرر گرديده است مي
هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي تحت نظارت شوراي عمومي،  خدمات و شورايي براي جنبه

باشند و عضويت  هاي مربوطه مي بيني شده است. اين شوراها مسئول نظارت بر اجراي موافقتنامه پيش
ده آمده است كه در اين شوراها براي نمايندگان كليه كشورهاي عضو آزاد است. در همين ما

ها و  هاي تراز پرداخت كنفرانس وزراء بايد يك كميته تجارت و توسعه، يك كميته محدوديت
يك كميته بودجه مالي و اداري ايجاد نمايند. همچنين مقرر شده كه كميته تجارت و توسعه به 

ه را به نفع هاي تجاري چند جانب عنوان بخشي از وظايفش بايد بطور ادواري مواد خاص موافقتنامه
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كشورهاي عضو درحال توسعه بررسي نموده و به شوراي عمومي گزارش نمايد. عضويت در اين 
، تاسيس دبيرخانه سازمان 6ها نيز براي تمامي نمايندگان كشورهاي عضو آزاد است. در ماده  كميته

منصوب و  كه در راس آن دبيركل قرار دارد پيش بيني شده است. كنفرانس وزراء بايد دبيركل را
حدود اختيارات، وظايف و شرايط تصدي وي را معين نمايند. دبيركل نيز كارمندان دبيرخانه را 

المللي دارد و آنها نبايد  كند. مسئوليت دبيركل و كارمندان دبيرخانه منحصراً ماهيتي بين انتخاب مي
، اعضاء اصلي 11ماده  سازمان را بپذيرند. طبق ها و هر مقامي خارج از دستوري از هيچيك از دولت

گيري براي پذيرش عضو جديد در  باشند. تصميم هاي متعاهد در گات مي اين سازمان همان طرف
   35سازمان، در حيطه اختيارات كنفرانس وزراء با دو سوم آراء كشورهاي عضو است.

  دسترسي به بازار
ها توافق  در مذاكرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسي به بازار از طريق كاهش تعرفه

هاي وارداتي خود را باستثناي مواد سوختي طي  گرديد كه كشورهاي پيشرفته متوسط موزون تعرفه
درصد برسانند. البته برحسب  9/3درصد به  3/6درصد كاهش از  38يك دوره پنج ساله با 

ها يكسان و متوازن صورت نگرفته. بطور مثال باالترين كاهش  كااليي، اين كاهش تعرفه هاي گروه
نظير چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه، فلزات و هايي  درصد مربوط به بخش 70تا  40بين 
هاي  هاي متعادلي دارند. در حاليكه كاهش شد كه در حال حاضر نيز تعرفه ميآالت غير برقي  ماشين

نظير منسوجات و پوشاك، تجهيزات حمل و نقل، چرم، هايي  درصد مربوط به بخش 25 تا 20بين 
بود كه با مشكالت تعديل ساختاري مواجه بودند و سطوح كفش، الستيك و كاالهاي سفري 

درصد  43درصد به  20مشمول تعرفه صفر از  حمايت از آنها نيز باال بود. عالوه بر اين، واردات
باشد. افزايش سهم واردات معاف از  هاي كااليي متوازن نمي ه در بين گروهافزايش يافت كه البت

هاي معدني، چوب، كاغذ، خمير  تعرفه در مورد محصوالتي نظير ماشين آالت، فلزات، فرآورده
هاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصوالتي نظير منسوجات و  كاغذ، اثاثيه و فرآورده

                                                                                                                                                                                                                
بعنوان  1947مربوط به پذيرش موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات هركشوري بايد پس از انجام مذاكرات   35

، موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت و 1947يك طرف متعاهد پذيرفته شود و پس از الحاق به گات 
 هاي هاي پيوست آن را بپذيرد. از طرفي عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذيرش ديگر موافقتنامه موافقتنامه

  هاي غيركااليي و تصميمات وزيران خواهد بود. و همينطور ديگر موافقتنامه 1994مورد نظر يعني گات 
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درصد) به بازار  15هاي باال (بيش از  اهد بود. سهم واردات مشمول تعرفهپوشاك و چرم كمتر خو
درصد تنزل كرد. همة اين موارد مربوط به گذشته است و  5درصد به  7كشورهاي پيشرفته نيز از 
  هاي مختلف همچنان ادامه دارد. ها در بخش مذاكرات براي كاهش نرخ

هاي وارداتي  ي در متوسط موزون تعرفهدر مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معين
هاي آزاد سازي  همچون كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياست

تجاري درصد كاهش مشخصي را در مورد متوسط نرخ تعرفه كاالهاي صنعتي وارداتي خود متعهد 
اي  هاي تعرفه توجهي از رديف گردد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه تمام يا بخش قابل مي

) تثبيت نمايند كه بطور متوسط سهم Bindingاالجرا ( هاي تعرفه ثابتي محدود و الزم خود را با نرخ
درصد افزايش يابد. در  59درصد به  14از  -با تعرفه ثابت  -واردات كاالهاي صنعتي اين كشورها 

ين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه اين ميان برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير آرژانت
اي ثابت و الزم االجرا قرار  هاي تعرفه درصد واردات صنعتي خود را مشمول نرخ 100پذيرفتند كه 

درصد  96درصد،  74دهند. كشورهاي اروپاي شرقي عضو گات نيز موافقت كردند كه به جاي 
هاي ثابت تثبيت شده و  ل تعرفهواردات محصوالت صنعتي خود را طي يك دوره پنج ساله مشمو

  قرار دهند.  االجرا الزم

هاي گمركي  كاهش تعرفههمين يكي از تبعات مهم عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني 
باشد. اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال،  است كه از نتايج اعمال اين موافقتنامه مي

تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني 
  خواهد شد. اهميت بسزائي برخوردار المللي از  تجارت و قرار گرفتن در شرايط رقابت بين

ميزان و حدودي كه دولتها عمالً از لحاظ قانون هر كشوري در حقوق مالكيت افراد مداخله 
هاي حقوقي مختلف متفاوت است. موارد مداخله دولت معموالً بر اساس  نمايند در نظام مي

هاي با  هاي مختلف متفاوت است. در نظام هاي سياسي جوامع و حكومت ايدئولوژي و آرمان
هاي  معموالً مالكيت بسياري از تأسيسات و منابع و ذخائر معدني و سيستم گرايش سوسياليستي

گيرد ولي  خدماتي عمومي نظير بانكها، حمل و نقل و همچنين بنگاههاي توليدي به دولت تعلق مي
  ها هستند.  هاي سياسي ليبرال فعاالن بخش خصوصي مجاز به تملك اين نوع دارايي در نظام
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هاي سياسي از لحاظ تصرف و تملك و همچنين مداخله در امور مالي افراد  آنچه كه در غالب نظام
براي دولتها مشترك است يكي وصول ماليات و عوارض است. وصول ماليات توسط دولتها بر اين 
اصل بنا شده كه افراد بايست هزينة دولت را تأمين و همواره هزينه خدمات ارائه شده توسط آن را 

هاي الزم  گري دولت و هزينه هاي الزم براي امر تصدي ه هزينه يعني هزينهبپردازند. اين دو گرو
براي توسعه، عمران يا ارائه خدمات دولتي دو بخش عمده از علل وصول ماليات است. افراد يك 

نمايند و چنانچه نهادهاي  گري دولت را تائيد مي جامعه عمالً با پرداخت ماليات بطور ضمني تصدي
توانند مشروعيت حكومت را زير سؤال  افراد جامعه با عدم پرداخت ماليات ميمدني قوي باشند 

گري خود محدود سازند. چون عمر و اثر  هاي تصدي برند و دست حكومت را در انجام فعاليت
دهد كه افراد بتوانند با عدم  هاست عمالً اجازه نمي تر از عمر دولت تر و باقي قوانين معموالً طوالني

 ها بپردازند.  ات به برخوردهاي مقطعي سياسي با دولتپرداخت مالي

ديگر از موارد مداخله دولتها در امور مالي افراد سلب مالكيت از فرد از طريق انتقال مالكيت به نفع 
مصالح عمومي است. اين مورد در تصرف اجباري و الاقل خريد اجباري به قيمت عادالنه توسط 

وضوح قابل مشاهده است كه دولتها براي احداث تأسيسات يا  ها به اركان دولتي نظير شهرداري
 شوند. معابر ملزم به تصرف حقوق ملكي افراد مي

نظارت دولت بر امور عام المنفعه نيز از اشكال مداخله دولت در امور مالي افراد است كه از اين 
اد ضروري است سعي ها با مداخله در امور صاحبان تأسيساتي كه براي امور عمومي افر طريق دولت

نمايند تأمين احتياجات افراد جامعه را مد نظر قرار داده و آنها را حفظ نمايند. مواردي نظير  مي
ارتباطات، برق، آب و مشابه آن از اين گروه است. البته مسائل متعددي در اين ارتباط باالخص 

مختلف سياسي در گذاري كاالها و خدمات عمومي مطرح است كه ديدگاههاي  دربارة قيمت
جوامع مختلف نظرات متنوعي در اين ارتباط دارند. طيف اين نظرات از مصادره بنگاههاي مولد 

 شود.  خدمات عمومي تا استقالل و مالكيت مطلق آنها ديده مي

او آن خدايى است كه زمين را براى شما نرم و هموار گردانيد پس شما : «٣٦فرمايد قرآن كريم مي
هاى آن حركت كنيد و از روزى او بخوريد و (بدانيد كه) بازگشت همه خاليق  در پست و بلندى

                                                                                                                                                                                                                
   ».َمناِكِبها َو ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َو ِإَلْيِه النُُّشورُ   ُهَو الَّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا يف. «15سوره ملك، آيه  36
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برداري از زمين را  لفظ اين آيه هر چند اشاره به كار و شغل ندارد ولي آزادي بهره». به سوى اوست
بطور كلي مطرح ساخته و هيچ تبعيض بين افراد بشر در اين حق قرار نداده است. برخي استثنائات 

د و فروش كاالها مبني بر حرمت و يا كراهت مشاغل يا كال در فقه اسالم ذكر شده شغلي و خري
پردازيم. حصول روزي نامشروع نيز منع شده است، مثالً روشهاي كسب درآمد  كه اينجا به آن نمي

نظير تقلب، كالهبرداري، سرقت، معامله محرمات، قوادي و مشابه آن نهي شده و برخي امور شغلي 
دانسته شده تا كمتر افراد به آن اشتغال داشته باشند از اين امور منجمله تكدي، قصابي، نيز مكروه 

شكار، غسالي و مشابه آن است. در ساير موارد خداوند بصورت تنبيهي مانع مصرف و اشتغال را 
بگو كيست (يعني چه كسي حق دارد!) : «٣٧فرمايد كه دهد و به پيامبر خود مي مورد عتاب قرار مي

يعني از ». هاي خداوند از روزي پاك كه براي بندگانش قرار داده حرام دارد (مانع شود) ينتكه ز
لحاظ اقتصادي نبايد هيچ منعي براي توليد، انتقال، تجارت و مصرف كاالها كه خداوند آنها را 

  پاك قلمداد نموده ايجاد نمود.

وظايف نظارتي و تنظيم بازار در حد اسالم ارتباط با دسترسي به بازار بايد اذعان داشت كه در در 
. در اين ارتباط قاعده ضد و مانع از دسترسي به بازار نيست مشخّص و محدود تعيين گرديده است

احتكار فقط براي ارزاق مردم آن هم در صورت نياز مبرم آنها مطرح است. اين قاعده فقط در مورد 
ليت تعميم به ساير كاالها را ندارد. و حتّي شود قابل اعمال است و قاب قوت مردم كه گندم تلقي مي

اگر مواد خوراكي آنقدر زياد است كه زندگي مردم در سعه است احتكار «روايت شده است كه 
عليرغم نظر  ،»برند احتكار طعام ممنوع است آن اشكال ندارد و اگر در مضيقه و سختي بكار مي

توان به باقي كاالها تعميم داد از لحاظ حكمت  برخي بر اينكه حكم جلوگيري از احتكار را مي
شود كه علي ع  اشاره مي رسد. در اين ارتباط به فرمان مالك اشتر وضع اين حكم معقول به نظر نمي

فرمايند  مالك امر مي زنند و به در بررسي و نظارت بر تجار افعال ناروايي چون احتكار را مثال مي
 نمايد.  كه در اين امور نظارت نمايد. و اين تمثيل حضرت افاده به تعميم به جميع كاالها نمي

كند كه  در اين ارتباط بايد به اين موضوع اشاره نمود كه آيات بسياري در قرآن اغنيا را نكوهش مي
مواره آنها را انذار و تحريض نمايند و ه به جمع دارايي (كه نوعي احتكار هم هست) اقدام مي

توان اموال آنها را  فرمايد كه مي كند تا به محرومان جامعه كمك نمايند ولي هيچگاه تائيد نمي مي
                                                                                                                                                                                                                

 ». َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزق  ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة اهللَِّ الَّيت. «32سوره اعراف، آيه  37
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توان عدم تطبيق  مصادره و بفروش رساند يا قيمت بر كاالهاي آنان گذاشت. با همين استدالل مي
وح قرآن كريم دانست و حكم احتكار را برخي احاديث و اخبار مروي از معصوم ع را در تضاد با ر

 اند اگر روايتي از ما بر خالف قرآن بود آن را به ديوار زنيد. تعميم نداد. چه كه فرموده

گذاري و قيمت كاالها ندارند.  هاي تنظيم بازار در اسالم قابليت تعميم به نرخ از طرف ديگر سياست
بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد «فرمايد:  گذاري مي در فرمان مالك اشتر دربارة نظام قيمت

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

مسطور است. در اين  رار دارد كه در كتب اقتصاد خردق در جعبة اجورث روي منحني قرارداد
ترين توزيع اقتصادي از لحاظ كارآئي وجود خواهد  حالت به شرط رقابتي بودن بازارها عادالنه

ها بايست توسط بازار تعيين شود و نه  داشت. لذا مفهوم كالم حضرت در اين است كه قيمت
 گذاري دولتي.  قيمت

به موارد ذكر  بازار در اسالم محدوددسترسي به هاي  اجراي سياست هبايد گفت كدر اين ارتباط 
در اسالم مالكيت محترم است و حدود مالكيت نيز محصور نشده و فقط  و نه بيش از آن.شده است 

شود. در اين ارتباط مال  هايي براي آن در نظر گرفته شده كه منبعث از منشاء حصول مال مي ويژگي
صاء شده باشد و داشتن مال نيز مورد اشكال نيست هرچند آيات قرآن عدم بايد از محل مشروع اح
هاي شرعي متداول محدوديتي قانوني و شرعي كه  اند ولي حكماً جز ماليات انفاق را سرزنش نموده

مستمسكي براي جلب و مصادره اموال ديگران باشد ذكر نشده است. بر اين اساس مرز مالكيت مرز 
است كه محدوده فعاليت افراد ملت و دولت را در عدم تعرض به مالكيت  مشخصة مهمي در اسالم

هاي  كند. تغيير اين محدوده بايد براساس توافق عمومي صورت پذيرد و مكانيزم فردي مشخص مي
سياسي و تقنيني بايد براي جابجايي اين مرز تعبيه نمود. و مسلماً جابجائي اين مرز با نظر يكسويه 

يكي از بعنوان مبحث مالكيت ق پذيرد. با توجه به اين موضوع الزم است تا به حاكميت نبايد تحق
. در حقوق بپردازيمترين مباحث قابل طرح در اداره امور عمومي  ترين و مبنايي ترين، پيچيده اصلي

كند. به عبارت ديگر  عمومي عمالً تعريف مالكيت مرز تعامل ميان دولت و ملت را تعريف مي
ها را در يك نظام سياسي  تعريف قبول شده از مالكيت است كه بناي كلية قوانين و چارچوب

نمايد. تعريف مالكيت حيطة دخالت دولت در امور خصوصي افراد و همچنين  گذاري مي بنيان
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كند. زيرا دولت صاحب و مالك آن حقي است كه از ايثار  يت ملت از دولت را مشخص ميحما
ملت در اختيار وي قرارداده شده است. جمله اخير مبناي ايدئولوژيك قوي در اسالم دارد و 

شود كه  حكومت اسالمي پس از تعيين واجباب و محرمات تا آن حد وارد امور داخلي مردم مي
ي آراء، تصميمات و نظر جمعي بر مبناي خرد جمعي جامعه مبناي جدا كردن حق مردم بپذيرند. يعن

 از افراد و اعطاي آن به حاكميت به عنوان نماينده جامعه است.

افراد بر مبناي اصول مشخص استوار است از جمله هاي اقتصادي  فعاليتمداخله كلي اسالم در 
اي منتج از حقوق طبيعي افراد است كه آزادي  ه گونهها ب موارد احترام به مالكيت افراد در همة زمينه

نمايد. ولي در عوض دستورات اخالقي  انسانها را در داشتن اموال كسب شده از راه مشروع بيان مي
كند تا اموال مملوك خود را كنز ننمايند و در حد ميسور  مكملي وجود دارد كه افراد را ترغيب مي
از اقشار و افراد ضعيف جامعه بكار برند و كفاره بسياري از  در جهت رفاه عمومي جامعه و حمايت

اند كه بدان عمل  گناهان و استحباب بسياري از اعمال در اين ارتباط تعريف و افراد تشويق شده
 نمايند. 

هاي كسب شده از برخي طرق را  يكي از اصول ديگر نهي مالكيت در موارد خاص است. لذا دارائي
ن موارد عالوه بر موارد غير مشروعي است كه در حقوق ساير كشورها ديده داند اي غيرمشروع مي

شود. براي مثال منع ربا يا توليد و تجارت مسكرات و مواد مخدر و ساير كاالهاي حرام از اين  مي
 اند. گيرند و در اسالم منع شده قبيل است كه در قلمرو معامالت ممنوع قرار مي

گذاري كاالها و  حتي در قيمتو منع دسترسي به آن خله در بازار مورد مداجوازي در در غير اين 
شود هر چند برخي به استناد به سنت برخي مداخالت در قيمت  خدمات مستند قرآني ديده نمي

اي كساني كه «شمرند كه با توجه به اين آيه قرآن كه فرمايد:  گذاري كاالها و خدمات را بر مي
ين خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه تجارتي باشد كه از آن راضي ايد اموالتان را ب ايمان آورده

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

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

 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال « :فرمايند گردد. در شرح بيشتر اين آيه در ارتباط با موارد أكل مي باطل تلقي مي
ْلباِطلِ  ِ ريد، ايد اموال يكديگر را به باطل مخو اي كساني كه ايمان آورده »َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

تأديب در اموال و انفس است. بدانكه الفاظ چنانكه گذشت، براي حقايق به اعتبار عناوين مرسله 
اند. مثالً لفظ  بدون اعتبار خصوصيتي از خصوصيات مصاديقِ آنها، اعم از كلّي يا جزئي وضع شده

صيات زيد براي ذات مخصوص زيد وضع شده بدون اعتبار حالت و خصوصيتي از حاالت و خصو
او. چه زيد در حال كودكي زيد است و در حال پيري نيز زيد است و همچنين برحسب تجسم و 
تجردش، در حالي كه با ماده بشري خويش باشد زيد است و در حالي كه فارغ از ماده است نيز زيد 

ت احوال است و مقتدر هم باشد زيد است و مجرد از تقّدر نيز زيد است. پس هيچ يك از خصوصيا
ها در وضع و اطالق آن معتبر نيست. و غريب شمردن كساني كه ادراكشان از  و يا خصوصيات نشئه

كند و حصر كردن آنها مفاهيم را در مصاديق حسي حجت بر خودشان است  عوالم حس تجاوز نمي
كنند،  نميها را درك  اي كه در آن هستند مصاديق ساير نشئه نه براي ما؛ چون آنها بر حسب نشئه

پس تعميم مفاهيم براي آنها امكان پذير نيست، و در اخبار تصريحات و اشاراتي به آنچه كه ما ذكر 
كرديم وجود دارد. خداوند ما را به آنها بينا سازد. بنابراين اَكْل به معني خوردن در هيچ خصوصيتي 

با دندان و فرو بردن  از خصوصيات اكل حيواني از داخل كردن چيزي در دهان حس و جويدن آن
و ادخال آن در شكم و همچنين خصوصيات اكل و يا خصوصيات مأكول و خصوصيات چيزي از 

ها در آن اعتبار نشده است. پس آن (اَكْل) اسم عملي است كه باعث قوام فاعل و ازدياد قوت  نشئه
اكل است براي آنان بر  اي كه واقع شود گردد. پس بازي كردن اطفال او به هر نحوي و در هر نشئه

حسب نوعي از اكل كه همان خيال حيواني بازي است، و تجارت تجار و زراعت كشاورزها و 
شود. بلكه فعل هر فاعلي در هر  ها برحسب نيروئي از نيروهاي آنان اكل حساب مي كننده نكاح نكاح

ه كه ملكيت در آن اي كه باشد اكل براي اوست. و مال اسم است براي مملوك و هر انداز نشئه
تر است. بنابراين اعراض دنيوي جز آنچه كه شارع يا عرف اعتبار  تر باشد صدق اسم مال قوي قوي

كرده است، هيچ حيثيت مملوكيت بر آنها نيست، مثالً هرچه كه تحت استيالي مرد باشد آن را مال 
نفس است و هيچ حساب كنند مال او و مملوك او مال است و قواي نفساني كه تحت تصرّف 

حيثيتي جز حيثيت مملوكيت براي نفس ندارد به صدق مال سزاوارتر است. و همچنين است علوم و 
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اند ولي در خزينة عقل ثابت هستند (نيز مال محسوب  اند، و يا ملكه نشده صنايعي كه ملكه شده
براي جماعت ذكور است خواه در عالم كبير يا در عالم صغير انساني  بـَْيَنُكمشوند). و خطاب در  مي

باشند، در نشئه طبع و يا در غير آن باشند. و از باب تغليب (غلبه اسم مذكّر بر مؤنث) زنان را نيز 
شود. و باطل به فعلي كه غايتي ندارد يا غايت عقلي و يا عرفي ندارد و به فعلي كه به  شامل مي

اي كه بر اساس مستحكم بنا نشده باشد، و به سنّتي كه بر  ده، و به سنّت و طريقهغايت خود نرسي
شود  شود. و به چيزي هم كه اصالً حقيقتي ندارد باطل گفته مي اساس الهي بنا نشده باشد گفته مي

ها يا چيزي كه در نفس االمر حقيقت ندارد مانند سراب، و نيز به چيزي كه تحقّق ذاتي  مانند عدم
رد بلكه تحقّق آن عرضي است مانند ماهيات و به چيزي كه به خودش تحقّقي ندارد و بلكه به ندا

شود مانند وجودات امكاني و به چيزي كه تحقق آن مخفي باشد به نحوي كه  علّت محقّق مي
ها بر آن غالب باشد مانند ملكوت سفلي كه چون عدم بر آن غلبه دارد باطل است، اگرچه ساير  عدم
ي باطل نيز بر آن صادق است. پس آيه شريفه بر حسب مصاديقش داراي وجوه متعددي است معان

كه بعضي باالتر از بعضي ديگر است. پس نخستين مصاديق آيه كه به فهم عوام نزديكتر است همان 
شود. و معني آيه اين است كه اعراض دنيوي را  خوردن معروف است كه با جويدن و بلع متحقّق مي

دتان به سبب راه باطل كه شارع آن را سنّت نكرده و مباح ندانسته است يا به سبب مبدأ بين خو
باطلي كه عبارت از نفس و شيطان است با جويدن مخوريد. زيرا كه حاكم و محرّك فعل يا نفس و 

ها بر او باطل است.  شيطان است يا عقل و رحمان. و دانستي كه شيطان به جهت غالب بودن عدم
صداق آيه اين است كه اموال دنيوي خود را بين خودتان به باطل تصرّف نكنيد، به هر دو دومين م

معني كه آن نيز نزديك به فهم عموم است. سوم اينكه افعال خودتان را به هر دو معني باطل نكنيد. 
عال چهارم: افعال تكليفي قالبي نبوي را بحسب مبداء باطل يا به غرض باطل انجام ندهيد. پنجم: اف

تكليفي قلبي ولوي بين خودتان را به سبب باطل به هر دو معني انجام ندهيد. ششم: قوايتان را بين 
خودتان در راه باطل صرف نكنيد. هفتم: علوم خودتان را (از راه باطل) اخذ نكنيد و (در راه باطل) 

هم: مشاهدات و صرف نكنيد. هشتم: مدد حيات و مادة زندگاني خود را (به باطل) صرف نكنيد. ن
مگر اينكه تجارتي  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ مشهودات خودتان را (از طريق باطل) نگيريد. 

و  َو ال تـَْقُتُلوا أَنـُْفَسُكمْ  باشد كه مورد رضايت شما باشد كه به آنچه كه گذشت امكان تعميم دارد.
طوف عليه است از باب اينكه صرف كردن اموال بدون خودتان را مكشيد، عبارت يا مربوط به مع

شود، و نهي از آن همانند علّت نهي از آن (صرف اموال) است يا اينكه  معيار موجب قتل انفس مي
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زيرا خداوند به شما رحيم است،  ِإنَّ اهللََّ كاَن ِبُكْم رَِحيماً حكم مستقّل است، و تعميم آن مخفي نيست. 
از صرف اموال به باطل و قتل انفس است، چون رحمت او همانند ساير علّت نهي خداي تعالي 

و به سبب «فرمايد:  در همين سوره در جاي ديگر مي» اي بر اين نهي است.  تكاليف داعيه
رباخواريشان و خوردن اموال مردم به باطل و حال آنكه از آن منع شده بودند، براي كافرين عذابي 

ً «و هر كه انجام دهد اين را، صرف و قتل را، » َمْن يـَْفَعْل ذِلكَ  وَ «ايم.  دردآور مهيا كرده بطور » ُعْدوا
دشمني، براي دشمني يا فعل دشمني يا عدواناً دشمن بدارد يا در حالي كه او دشمني دارد يا آن را 

از عدوانه انجام دهد براي اينكه تميز باشد يعني كسي كه آن را از عمد و تجاوز از حدود الهي يا 
رًا َو كاَن ذِلَك َعَلى اهللَِّ َيسرياً «دهد  عداوت از نفسش انجام مي و بطور ظلم » َو ظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصليِه 

 ».افكنيم و اين براي خدا آسان است پس او را بر روي در آتش مي

زيورهاى اى فرزندان آدم، « :شود كه آيه ديگر در قرآن كريم پيامبر اكرم ص مأمور به ابالغ مي  در
خود را در مقام هر عبادت به خود برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد، كه خداوند 

هاى خدا را كه براى بندگان خود آفريده حرام  دارد. بگو: چه كسى زينت مسرفان را دوست نمى
است و  كرده و از صرف رزق حالل و پاكيزه منع كرده؟ بگو: اين نعمتها در دنيا براى اهل ايمان

خالص اينها (يعنى لذات كامل بدون الم، و نيكوتر از اينها) در آخرت براى آنان خواهد بود. ما 
كنيم. بگو كه خداى من هر گونه  آيات خود را براى اهل دانش چنين مفصل و روشن بيان مى

بر  اعمال زشت را چه در آشكار و چه در نهان و گناهكارى و ظلم به ناحق و شرك به خدا را كه
دانيد به خدا نسبت دهيد، همه را  آن شرك هيچ دليلى نفرستاده است و اين كه چيزى را كه نمى

توان گفت كه دولت نبايد كاالهايي كه مباح هستند را ممنوع  باستناد اين آيه مي». حرام كرده است.
ت آنان شود و گزاري موجب مداخله در جريان معامال نمايد يا از طريق وضع تعرفه بر آنان يا قيمت

بطور كلي بايد دولت در اين امور عملكردي خنثي داشته باشد. در شرح آيات آخر مذكور 
هاي خدا را كه براي بندگان  بگو چه كسي زينت» ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللِّ الَِّيتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ «« :فرمايند مي

أكول و مشروب پاكيزه را از لوازم عبادت خارج كرده حرام كرده، گويا كه ترك زينت و ترك م
شمردند، پس آنها را اوالً امر به تزيين و اكل و شرب كرد و ثانياً تأكيداً تحريم  و طلب آخرت مي

آن را انكار نمود. و توصيف به اخراج براي بندگانش اشاره به اين دارد كه زينت اوالً و بالذّات 
غير او به تبعيت اوست، نه اينكه بر او براي عبادتش  براي كسي است كه عبد خدا گشته و براي

ها از رزق، بدني و نباتي و حيواني و انساني و رزق روحاني  و پاكيزه» َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ «حرام باشد. 
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َيا«از ارزاق نفوس و قلوب و ارواح.  نـْ راي كساني است كه بگو اين ب» ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِيف اْحلََياِة الدُّ
اند، و اين يكي  ايمان آوردند در حيات دنيا، بدانكه دنيا و آخرت بالذات براي خليفة خدا خلق شده

كردم). پس هر  (اگر تو نبودي افالك را خلق نمي» َلْوٰالَك َلٰما َخَلْقُت اْالَ◌ْفٰالكَ «از وجوه قول اوست: 
قبول دعوت ظاهري و قبول چيزي است كه به كسي كه به او با اتّصال تقليدي متّصل شود كه آن 

بيعت عامه، بر آن اخذ كرده، و با معاهده اسالمي دستش را بر دست خليفه عقد بسته، يا با اتصال 
ايتمامي متصل شده كه آن قبول دعوت باطني و قبول آنچه بر آن با بيعت خاصه اخذ كرده و 

پس داخل ايمان شده كه آن صورت نازله از  دستش را بر دست خليفه به معاهدة ايمانيه عقد كرده،
خليفه است، در نازلترين مراتب قلب او كه همان صدر است سپس صورت ديگري كه داراي 

شود، و هكذا تا اينكه  ملكوتيتي در مرتبه ديگري از قلبش است كه از اين مرتبه برتر است داخل مي
براي اوست و از خليفه بحسب آن ارث  به حقيقت خليفه متحقّق شود، پس آن دو به قدر اتّصالش

برد، و هركس كه به چيزي از اتّصالها متصل نباشد آن دو بر او حرامند، و هرگاه از آنچه غالب  مي
هي لّلذين آمنوا يف احلٰيوة «شده چيزي از دنيا تملك كند در دست او غصبي است، و براي اين گفت: 

، يعني آنها چه بر آن غلبه كند يا بر آن غلبه نكند، و از غير تقييد به خالصي از دست غير» الّدنٰيا
خالص آنها روز قيامت » َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «چون در آخرت غلبه غير بر آن امكان ندارد گفت: 

باشد، خالصة با رفع و با نصب قرائت شده، و اعراب آيه اينكه هي مبتدا و للّذين آمنوا خبر آن 
الحياة الّدنيا خبر است، يا خبر بعد خبر است، يا حال است از فاعل آمنوا، يا  است، يا حال است و في

 از مستتر در ظرف، يا ظرف لغو متعلق به امنوا يا به قول او للّذين آمنوا يا به عاملي از افعال خاص
بر قرائت  ، و خالصةمغضوٌب عليها يف احليوة الّدنياحال است، يا خبر بعد خبر، يا خبر ابتداء است مثل: 

رفع خبر هي است يا خبر بعد خبر، يا خبر مبتداي محذوف، و بر قرائت نصب حال از يكي از عوامل 
سابق است، و از صادق ع است بعد آنكه نهرهاي زمين را ذكر كرد پس هرچه را كه سيراب كند و 

اي هرچه كه سيراب شود پس آن مال ماست و هرچه براي ماست پس براي شيعيان ماست، و بر
دشمن ما چيزي از آن نيست مگر آن را غصب كرده، و همانا ولي ما در اوسع آنچه از بين اين و آن 

قل هي لّلذين «باشد، يعني آنچه بين آسمان و زمين است، سپس اين آيه را تالوت كرد:  است مي
غصب و در قول مغصوبين بر آناند در روز قيامت خالصة براي آنان است بدون » آمنوا يف احلياة اّلدنيا

و بعد قول او: » اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم«بعد قول او: » اليوم احّل لكم الطّيبات«او تعالي: 
ُل اآلَتِ «اشاره به آن است. » اليوم اكملت لكم دينكم« اينچنين آيات را تفصيل » َكَذِلَك نـَُفصِّ
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آن است و اعطاء هر ذيحقّي حقّ او  دهيم، يعني آيات تكوينيه را از استحقاق كل آنچه كه حقّ مي
دانند، در سلوك به آخرت اشتداد دارند، و در  براي قومي كه مي» ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ «را به آيات تدوينيه 
نمايند، زيرا كه علم آنچه كه باشد متعلّق به آخرت است با ازدياد و اشتداد و هر  علمشان زيادي مي

متعلّق به آن باشد لكن اشتداد بر آن نباشد و بلكه بواسطه اغراض  ادراكي تعلّق به آخرت ندارد، يا
شود، بلكه جهلي است، و چون اسم علم  دنيويه متوقّف يا منكوس باشد نزد اهل اللّه علم ناميده نمي

بر آن اطالق شود از باب مشاكلت و موافقت با مخاطبان آنان است. پس كم است چيزي كه از 
و لقد علموا ملن اشرتٰية «شود  باشد منفك گردد يا اسم علم از آن نفي مي آنچه كه مشعر به ذم آن

دانستند كه  (و به تحقيق آنان مي» ماله يف اآلخرة من خالق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون
دانستند)  اي نيست، و خود را به بد چيزي فروختند اگر مي براي خريداران آن در آخرت بهره

(آنان به ظاهر زندگي دنيا آگاهند و از » ظاهرًا من احلياة الدنيا و هم عن اآلخرة هم غافلونيعلمون «
(اين محلّ رسيدنشان از علم است) و به تحقيق اشباه مردم آن » ذلَك َمْبَلَغُهْم من العلم«آخرت غافلند) 
بندند. و براي اين  غ ميكنند و فقط درو اند در حالي كه جز از ظنّ و گمان پيروي نمي را عالم ناميده

اند ايمان در قلوبشان داخل شده علما  است كه شيعيانشان كه با بيعت خاصه ولويه با آنها بيعت كرده
و عرفايند، به طريق حصر: شيعيان ما علما هستند، شيعيان ما عرفا هستند. پس كسي كه سالك به 

خدا نباشد و اگر در علوم حكميه و آخرت و سائر به خدا به قدم ايتمام به امام حقّ منصوص از 
برد. زيرا كه نظر  شود، و او از تفصيل آيات نفعي نمي ظنون فرعيه آن بلغ ما بلغ باشد عالم ناميده نمي

او به آيات از حيث انفس آن است، يا از حيث جهات دنيوي آن، نه از حيث اينكه آن آيات دالّ بر 
نقل شده كه او به ابوحنيفه در جملة كالمش گفت:  خدا و بر امور آخرت است، چنانكه از صادق ع

بينم كه از كتاب خدا حرفي بشناسي. و هركس به آنها به ايتمام با بيعت ولويه متصل  و من تو را نمي
شود و اگر حروف تهجي را نخوانده باشد پس او عالم عارف است، و او منتفع به آيات و تفصيل 

فاقيه و انفسيه از حيث صدور آن از خدا و داللت آن بر او آن است، زيرا كه نظر او به اشياء آ
هاي پاكيزه  باشد. و چون اكل و شرب را براي آنها مباح نمود و آن را با اختصاص زينت و رزق مي

به آنها تاكيد كرد اراده نمود كه پيامبرش ص را امر كند به بيان محرّمات بالذات و موجبات براي 
َ اْلَفَواِحَش «بيان پاكيزه از غير پاكيزه پس گفت تعالي:  حرمت مباحات بالعرض، براي َا َحرََّم َريبِّ ُقْل ِإمنَّ

هللِّ َما َملْ يـَُنزِّْل ِبِه سُ  ِ ً َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى اهللِّ َما الَ َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلَبْغَي ِبَغْريِ اْحلَقِّ َوَأن ُتْشرُِكوْا   ْلطَا
شود و آنچه پنهان  بگو نيست جز اينكه پروردگارم اعمال زشتي كه از آن ظاهر مي» تـَْعَلُمونَ 
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گردد و گناه و بغي به غير حق را حرام كرد و اگر به خدا شرك ورزيد و اگر بر خدا چيزي كه  مي
كرد كه  شود، پس تعالي به طريق حصر پنج چيز را ذكر دانيد بگوئيد براي آن سلطاني نازل نمي نمي

به سه اصول محرّمات رجوع دارد. بدانكه خدا انسان را از نطفه ضعيفي كه صورتش را حافظ نباشد 
خلق كرد، و در آن لطيفه سيارة سالكه به خدا به قدم صدق بر طريق مستوي و خط مستقيم از 

شرّيت كه جماديت كه نازلترين مرتبه مواليد است به نباتيت سپس از آن به حيوانيت سپس به ب
باشد  ملكوت بين دو ملكوت سفليه كه دار شياطين و اجنّه و سجن متكبرّين و معذّبين از آدميان مي

است و علويه كه آن دار ماليكة ذوي االجنحه و دار سعدا و اصحاب يمين است، به وديعه نهاد، 
و و اختيار او و پس چون علم او را به علم او و شعور او را به شعور او مستحكم كرد، و اراده ا
شود، پس اگر  تميزش بين خير و شرّ حقيقي تقويت شد مستعد قبول تكليف و دعوت نبوي مي

توفيق ساعده او شد و دعوت نبوي را درك كرد و اين دعوت را قبول نمود و منقاد تحت حكم 
د، و گرد داعي شد مسلمان گشته و بر توحيد حقيقي و ايمان و قبول دعوت باطني ولوي مشرف مي

شود. و اگر دعوت عام  در اين هنگام به اعتبار اشراف او بر ايمان و توحيد مؤمن و موحد ناميده مي
را درك نكرد، يا آن را قبول نكرد، يا بر مقتضاي آن عمل نكرد، تا استعداد او قريب به دعوت 

ستعداد قريب خاصه باطل شود و طريق قلب و اماراتش و طريق توحيد و عالماتش مخفي گردد، يا ا
او براي قبول دعوت خاصه باطل نشود و استعداد قريب براي او براي آن باقي بماند و لكن از اين 

كند و  قوه و استعداد به فعل خارج نشود و به عد و توجه گاه به آنچه استعدادش آن را اقتضاء مي
نمايد، و گاهي بر  ش ميكند بر طريق قلب و از قوه به فعل خارج طلب آنچه كه او را داللت مي
نمايد، در اين صورت مؤمن  كند و از مشتهيات حيوانيه تهوي مي آنچه كه نفسش اقتضاء آن مي

باشد نه حقيقتاً و نه مجازاً، بلكه زماني كه براي او آن استعداد قريب باقي نماند، كافر  موحد نمي
مان و مؤمن ناميده شود يا اينكه اقرار است، سواء اينكه به ديني و كتابي و نبيئي اقرار بكند و مسل

نكند و كافر ناميده شود، يا مشرك است زماني كه بر او استعداد باقي بماند سواء اينكه به خدا در 
ظاهر صنم و كوكبي و غير آن دو شرك بورزد يا نورزد، و سواء اينكه به ديني و نبيئي اقرار بكند يا 

به بيعت عامه يا خاّصه بيعت كرده باشد يا نكرده باشد، و سواء  نكند، و سواء اينكه با نبيئي يا وليئي
اينكه به ائمة جور و مظاهر شياطين اتصال يا اعتقاد داشته باشد يا نداشته باشد، و به همين معني كفر 
و شرك در آيات به كفر به واليت و شرك به واليت تفسير شده است و اين دو غير كفر و شرك 

واز اتصاف مسلم و مؤمن به آن دو، و كافر به اين معني مطيع نفس و شيطان ظاهرين است براي ج
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است و افعال او جز از طاعت آن دو نيست و هكذا اخالق او. و آن يا در قبح متناهيه است به حيثي 
شمارند مانند زنا و لواط و سبعيت مفرطه و شره مفرط از  كه شرع و عقل و عرف آن را قبيح مي

شمارد و فاعل آن حين انجام آن را از مردم حتّي از امثالش مخفي  ن را قبيح ميچيزي كه هركس آ
شود. و افعال جوارح كه اين چنين باشند فواحش ظاهري است، و  دارد و فواحش ناميده مي مي

رذائل نفس فواحش باطني است. و به تحقيق بعضي افعال جوارح زماني كه عادت گشته باشد به 
خلق مخفي ندارد باطني ناميده شوند مانند نكاح زوجه پدر كه در جاهليت حيثي كه فاعل آن از 

ها بوده، و مانند تجسس و غيبت و تهمت و تنابز به القاب  بود، و مانند نكاح محارم كه در بين هندي
با اينكه اشد از نكاح محارم است كه در بين مسلمانان شايع است. زيرا كه فاحشه بودن آن از 

ل فاعل آن مخفي است. و به تحقيق فاحشه كه فاعلش آن را مخفي بدارد باطني تفسير نظرهاي امثا
كند مانند نكاح زوجه پدر، عكس آنچه ذكر  اي كه مخفي نمي شود، مانند زنا و لواط و ظاهره مي

شد، و بر آن وجهي است. يا در قبح غيرمتناهيه است به حيثي كه عقول جزئيه از امثال او آن را 
دارد و آن اثم است مانند شرب خمر و نبيذ، يا به  شمارد، و فاعلش از امثالش مخفي نمي يقبيحه نم

شمارد و فاعل آن به اعالن آن مباهات  حيثي كه عقول جزئيه از امثالش خير و مدح فاعل آن مي
هاي شرعيه و ساير مناصب  هاي غيرشرعيه كه آن مثال قضاوت ها و قضاوت كند مانند حكومت مي

كند. و به عبارتي ديگر يا افعالش و اخالقش را به  ه است كه امثال او آن را از جهل تمنّا ميشيطاني
سازد. و به عبارتي  صورت افعال زنان يا به صورت افعال خناث و يا به صورت افعال مردان ظاهر مي
اين سه به فواحش  ديگر فاعل آن در انظار جزئيه مخطئه اما زنانه است يا مخنّثانه يا مردانه است. و به

و اثم و بغي اشاره شده است. و حاصل حصر اينكه انسان يا كافر يا مشرك بالكفر و شرك حقيقيين 
شود قوالً يا فعالً يا خلقاً بر او محرّم است  است يا مؤمن است، و كافر، جميع آنچه كه از او صادر مي

ود و از ذكر كفر تنها به آنچه كه ش زيرا كه آن تابع كفر محرّم است و آن بر سه قسم منقسم مي
براي استلزام آن ذكر شد اكتفا كرد و شمول آن محرّمات مشرك و مؤمن از حيث كفر است، و 
براي مشرك جهت كفر و جهت ايمان است، و آثار آن از حيث كفر ملحق به آثار كفر است و از 

ست مگر نسبت قولي به خدا حيث ايمان به ايمان. و مؤمن، آثارش از حيث ايمان براي او حالل ا
آيد و چون مراد به بغي مطلق تبسط و حكومت و رياست باشد او تعالي  بدون علم بر تفصيلي كه مي

با قولش بغير الحق آن را از بغي بغياً مقيد نمود، استطال و عدم احتياج به جعل قيد بياناً خالف ظاهر 
دارد به اينكه مراد به شرك به خدا شرك به واليت است و قيد اشراك به ما لم ينزل به سلطاناً اشاره 
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و شرك به واليت تكوينيه است يا به مرمت معاش يا تلذّذ نفس، و آن دو اگر از جهت امر الهي 
شود. و شرك به واليت تكليفيه اگر به  باشد چون سلطاني به آن نازل نشود شرك به خدا نمي

باشد و  به خدا چون سلطاني بر آن نازل نشود نمي اشراك از امر امام ع باشد به اتباع او اشراك
شرك به خدا حاالً و شهوداً نيست مگر اشراك به واليتين، پس تقييد اينجا ايضاً در محلّ آن است 

اند نيست و موحد حقيقي يا مشرف بر توحيد است يا  و حاجتي به تكلّفاتي كه آن را مرتكب شده
تقاد او از حيث توحيدش است يا از حيث توحيدش و ايمانش اينكه قول او و فعل او و خلق او و اع

و آنچه كه از » كفر گيرد ملّتي ملّت شود«نيست. پس آنچه از حيث ايمان باشد پس آن حالل است: 
حيث ايمان نباشد پس آن ملحق به افعال كافر و اخالق او است لكن مؤمن به قوت محبتش يا از 

كه از سهولت خطاب در گفتن چيزي كه از عالم وقتش وجدانش و شهودش يا از عادت سابقي 
اخذ نكرده بر زبانش جاري شود و آن را از شهودش و وجدانش يقين نداشته يا يقين داشته لكن 
موافق حالش نباشد يا موافق حال شنونده بحسب وقت و مكان نباشد، پس خداي تعالي از آن نهي 

ما ال تعلمون «، »ما ال تعلمون«تقدير قول او تعالي كرد، و اگر از حيث ايمانش باشد پس بنابراين 
(آنچه را كه عين آن يا وقت آن يا مستمعش يا موافقتش » عينه او وقته، او مستمعه، او موافقته لحاكم

شود، و چون ائمه جور متحقق به اين محرّمات هستند و گذشت كه  دانيد) مي با حاكم است را نمي
ير آن به ائمه جور صحيح است، و در بعضي اخبار به سالطين از بني اين محرّمات ذاتي آنهاست تفس

اميه و ساير والت جور تفسير شده است. و از صادق ع نقل است كه همانا قرآن داراي ظاهر و باطن 
است، پس جميع آنچه كه در قرآن خدا حرام كرده همان ظاهر و باطن از آن ائمة جور است و 

كتاب حالل كرده همان ظاهر و باطن از آن ائمه حقّ است. و سرّ آنچه جميع آنچه كه خداوند در 
ما گفتيم از اينكه ائمه جور متحققين متجوهرين به جميع محرّماتند، و ائمه حقّ ع متحقّقين و 

است كه: اي تو و دو » ان تقولوا علی اهلّل ماالتعلمون«متجوهرين به جميع محلّالتند. و از او ع در بيان 
است كه هالك شد كسي كه هالك شد، اي تو به رأي خودت فتوا دهي و به آنچه كه خصلت 

داني دين برداري، و در روايتي است: كه دين خدا را به باطل برداري و به مردم فتوا دهي به  نمي
داني. و غرض اينكه همانا اعتقاد و فتوا اگر به وحي يا تحديث نباشد و نه به تقليد  آنچه كه نمي

است. پس واي و سپس واي بر كسي كه » قول علی اهلل مبا اليعلم«حي و تحديث، پس آنها صاحب و
در دينش به رأيش استبداد نمايد بدون اينكه از اهلش اخذ كرده باشد، و بر كسي كه بدون علم و 
اخذ از صاحب وحي و تحديث مردم را فتوا دهد حيث اينكه خداوند او را با كافر و مشرك قرين 
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 »ه.گردانيد

و اگر توجه كنيد اصل اموال شما متعلق به شماست نه « :فرمايد بلكه همانطور كه در سورة بقره مي
به عبارت ديگر اين اصل از لحاظ ابعاد اقتصادي شرايط تعادل و قيمت ». ستم كنيد و نه ستم بپذيريد

م اساسي اقتصادي نمايد كه يكي از مفاهي بازار در مكانيزم عرضه و تقاضا را در اقتصاد مطرح مي
اگر دولت اقدام به قيمت گذاري كاال يا خدمت نمايد عمالً منابع و سود تجارت يا توليد را  است.

نمايد و اين ظلم به  كننده و خريدار منتقل مي از گروه توليدكننده و فروشنده به گروه مصرف
  گردد. توليدكننده و عرضه كننده تلقي مي

 موافقتنامه كشاورزي
اروگوئه، كشاورزي تحت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان تجارت جهاني قرار در دور 

  :باشد گرفت. موافقتنامه كشاورزي حول سه محور اصلي زير مي

اي و تبديل آنها به تعرفه و حفظ دسترسي جاري و  دسترسي به بازار: لغو موانع غيرتعرفه .1
ورزي از جمله توافقها برقراري حداقل دسترسي و كاهش نرخهاي تعرفه كاالهاي كشا

 باشد. مي
شوند. حمايتهاي كاهش يابنده موسوم  حمايت داخلي: حمايتهاي سبز كه مجاز شمرده مي .2

به حمايتهاي زرد بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول زمان كاهش پيدا 
 كنند.

د محاسبه و اي از صادرات در بخش كشاورزي باي هاي يارانه هاي صادراتي: حمايت يارانه .3
 در طول زمان كاهش يابند.

ها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در  مربوطه، يارانه  در زمينه كشاورزي بر اساس موافقتنامه
درصد كاهش يابند، و تنها  24هاي صادراتي به ميزان  درصد و يارانه 14حال توسعه بايد به ميزان 

عالوه بر  حمايتهايي كه آثار اختاللي بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. به
موافقتنامه كشاورزي (رفتار ويژه و متمايز) كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز  15اساس ماده 

ساله به اجرا بگذارند. در حال  10اي حداكثر  شده بودند تعهدات مربوط به كاهش را در دوره
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  حاضر اين شرايط منوط به مذاكرات است. 

هاي صادراتي  صورت گرفت. كاهش يارانه در دور دوحه مذاكرات بسياري در بخش كشاورزي
كشاورزي يكي از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه به دليل عدم توافق 

مورد موافقت قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي هنوز كشورهاي درحال توسعه 
اي  حاكي اقدامات عمده 2004 گيري قرار دارد. موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال براي تصميم

  هاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است.  در جهت كاهش و حذف يارانه

هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصوالت اساسي، حفظ و  سياست
زه با هاي متعدد مبار تثبيت حداقل قيمتها، باال بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانه

هاي گمركي و سود بازرگاني بر محصوالت كشاورزي و وارداتي و  آفات و بيماريها، وضع تعرفه
  باشد.  غيره در بخش كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش مي

به تصويب رسيده در كشورها معموالً هاي توليدي كشاورزي قوانين و مقررات مختلفي  زمينه مشوق
كنند و برخي ديگر بطور  آنان بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت ميكه بسياري از 

ها  شوند. در بخش موافقتنامة يارانه غير مستقيم از طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي مي
ها كه باالخص از طريق حمايت محصوالت صنعتي بر  از اين مشوق رخيو اقدامات جبراني به ب

هاي صادراتي،  ها شامل مشوق خواهد گذاشت اشاره خواهيم كرد. اين مشوقاثر كشاورزي بخش 
هاي مشاركتي،  گذاري، مشوق هاي سرمايه اي، حمايت از توليدات داخلي، مشوق هاي منطقه مشوق
هاي زيربنايي (فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي)، حمايت از اختراعات و ابداعات و ساير  مشوق
  لب آنها در بخش كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند.باشند كه اغ ها مي مشوق

رساني به  المللي ارزاق و الزام خوراك منوعيت احتكار بيندر ارتباط با اين موضوع بايد به م
المللي است  هاي بارز قرون اخير در سطح بين گرسنگي يكي از پديدهاشاره نمود.  گرسنگان جهان

  شي از گرسنگي از تلفات ناشي از حوادث بسيار بيشتر است. و در جهان ميزان تلفات نا

كنند و  % درآمدشان را صرف غذا مي 70خانوارها در كشورهاي در حال توسعه به طور ميانگين 
دهند. در يك برآورد  % درآمدشان را به غذا اختصاص مي15-%18خانوارها در كشورهاي صنعتي 
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دهند. در حالي كه زنان روستايي به  ختران تشكيل مي% را زنان و د70از تركيب گرسنگان جهان 
  كنند. % غذا در اغلب كشورهاي در حال توسعه را توليد مي60-%80تنهايي نيمي از غذاي جهان و 

كشورهاي  شمار كودكاني كه در 2005تا  2000بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، بين سالهاي 
ها كه يكي از  افزايش داشته است. كمبود ريزمغذيبرند،  آفريقايي از كم وزني مفرط رنج مي

جهان را  عوامل اصلي كم وزني مفرط كودكان است، يكي از اصلي ترين مشكالت بهداشتي
احتمال مرگ  و كم خوني ناشي از كمبود آهن و روي، A تشكيل مي دهد، زيرا كمبود ويتامين

كيفيت زندگي، بهره  ل قابل توجهزود هنگام كودكان و مادران، كاهش بهره هوشي كودكان و تنز
داده است. كم خوني ناشي  وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال توسعه به شدت افزايش

% از زنان منطقه صحراي آفريقا 50غيرباردار در هند و بيش از  % از مادران70از كمبود آهن، حدود 
از كودكان زير پنج سال كشورهاي در % 40نيز بر سيستم ايمني  A كمبود ويتامين دهد. را رنج مي

 توسعه اثر گذاشته و بطور معمول ساالنه به مرگ يك ميليون كودك در اين كشورها مي حال

مي توان به آمار  تر هستند كه از آن ميان انجامد. در برخي از كشورها، اين آمارها بسيار نااميدكننده
رنج مي برند اشاره  از رفتن به مدرسهپيش  A درصدي كودكان هندي كه از كمبود ويتامين 40
  .كرد

اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به  آژانس برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد در اطالعيه
رساني غذايي  شكسته شدن ركورد آمار گرسنگان جهان، بر اين موضوع تاكيد دارد كه روند كمك

قرار دارد، و اين موضوع در حالي است كه  ترين سطح خود در بيست سال اخير اكنون در پايين
آمار گرسنگان جهان به دليل تاثير تركيبي نرخ باالي مواد غذايي، بحران مالي جهاني و تغييرات 

 الگوهاي آب و هوايي رو به افزايش است. 

بر  جهاني سازان سياست توجه امروزه :گويد ارتباط مي اين در 38جهاني بانك اجرايي مدير
 %75 ...است سوءتغذيه و گرسنگي واقعي بحران اما، .است متمركز مالي بحران اشي ازن بدبختيهاي

                                                                                                                                                                                                                
38 Ngozi Okonjo-Iweala 
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و كشاورزي  است كشاورزي به وابسته آنان بيشتر زندگي و هستند جهان روستايي فقير مردم درصد
  39است. پايدار توسعة و فقر كاهش از و حمايت سوءتغذيه گرسنگي، با مبارزه براي اساسي ابزار

سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد در اعتراض به بي توجهي سازمانهاي بين  40رئيس
دست به اعتصاب  1388المللي به گسترش گرسنگي در جهان در يك حركت نمادين در خرداد 

ساعته در مقر فائو در رم زد. وي رئيس سازمان خوار بار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو)  24
المللي براي مبارزه با گسترش گرسنگي در جهان اعتصاب غذا  واندن سازمانهاي بينبه منظور فراخ

كرد. وي با ابراز نگراني از افزايش شمار گرسنگان جهان طي سالهاي اخير از همه مردم جهان 
خواست در اين اعتصاب غذا شركت كنند. ديوف اظهار داشت كه ما از تمام منابع طبيعي و 

بردن گرسنگي در جهان برخورداريم و اينكه چنين اقدامي انجام نمي شود، تكنيكي براي از بين 
  تنها داليل سياسي دارد.

% غذاي مصرفي آن كشور است و 30شود برابر با  در كشور آمريكا ميزان خوراكي كه زباله مي
ميليارد دالر برآورد شده است. سهم بسياري از رقم فوق  2/48ميالدي  2008ميزان آن در سال 

ترياهاي مدارس و دبيرستانها و  ها و كافه خانه ها و قهوه هاي غذايي رستورانها و هتل ربوط به زبالهم
ها همگي ناشي از اسراف در استفاده  اين زباله 41باشد. هاي كار مي هاي محل ها و نهارخوري دانشگاه

شود. بطور  خته ميمواد غذايي بيش از نياز مصرفي است كه مازاد آن بصورت زباله ناچاراً دور ري
هاي ديگري از قبيل  كلي خريد و نگهداري مواد غذايي بيش از اندازه مصرف خود موجب هزينه

افتد. در اين ارتباط  شود كه معموالً از نظر دور مي حمل و نگهداري براي مصرف كنندگان نيز مي
لها براي حفظ % از مصرف انرژي جهان فقط صرف يخچا7/18بايد گفت براساس آمار منتشره فقط 

  42گردد. مواد غذايي مي

سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي (فائو) در گزارش بررسي چشم انداز توليد مواد غذايي در 
ميليارد نفري كره زمين سونامي گرسنگي را پيش بيني كرده است. در  9براي جمعيت  2050سال 

                                                                                                                                                                                                                
39 All-Africa Global Media, February 19, 2008. 

  ژاك ديوف  40
41 Robin Shreeves, The Shocking Statistics of Food Waste (and How to Keep Your Contribution to the 
Problem at a Minimum) Published on August 25th, 2008, Home & Garden. 
42 http://www.refrigeratorsaver.com/  



 اسالم در  الملل مباني عرفاني روابط تجاري بين    58

ن و چارچوب اقتصادي اجتماعي بر بايد قواني 2050اين گزارش آمده كه براي غلبه بر بحران سال
جوامع تغيير يابد تا از عدم توازن و نابرابري در توزيع محصوالت كشاورزي پرهيز شود در نيمه 

نياز به غذا دو برابر شده، شرايط آب و هوايي كامال تغيير يافته، دماي كره زمين  21نخست قرن 
ن حال تقاضاي مردم براي غذا بيشتر مي افزايش يافته، ظرفيت توليد محصول كاهش يافته، و در عي

شود و چنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل اتخاذ نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بود. 
الزم است توليد  2050ميليارد نفري در سال  9دهد براي تغذيه جهان  هاي فائو نشان مي بررسي

فزايش بيشتر بايد در زمينه درصد افزايش يابد و اين ا 70محصوالت كشاورزي تا آن زمان 
محصوالت حياتي و استراتژيك مانند غالت باشد. يكي از مواردي كه گزارش فائو تصريح 

دارد وضع قانون توزيع برابر غذا و منابع است. بر اساس گزارش فائو توليد غالت تا آن زمان بايد  مي
ليارد تن است و همچنين توليد مي 1/2حدود يك ميليارد تن افزايش يابد در حالي كه توليد كنوني 

درصد اين ميزان  72برسد و  2050ميليون تن در سال  470ميليون تن بايد به حدود  200گوشت از 
درصد  58رسد و اكنون اين مصرف در كشورهاي توسعه يافته  در كشورهاي پيشرفته به مصرف مي

بايد سرمايه  2050در سال  دارد كه براي رفع گرسنگي از كل توليد است. گزارش فائو تصريح مي
  درصد افزايش يابد.  60حدود  2050گذاري در كشاورزي پايه به عنوان يك نياز تا سال 

گرسنه نماندن و عدم سوء تغذيه را جزء الينفك حقوق بشر  1948منشور حقوق بشر در سال 
گرفت در  در كنوانسيون حقوق كودكان اين اصل مورد تأييد مجدد قرار 1989شناخته و در سال 

صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و جامعة جهاني اقدامي پايان دهنده براي اين معضل جهاني 
  ننموده است.

رد مداخله دولت در حقوق مالي افراد ممنوعيت احتكار ارزاق عمومي در سالهاي قحطي امواز 
شود كه در اين  است. و اين مورد فقط به ارزاق عمومي و آن هم در سالهاي خشكسالي محدود مي

زمان دولت مجاز به شكستن انبارها و توزيع ارزاق عمومي در ميان مردمان است و چنانچه اين 
مجاز به اين كار نيست. و در اينكه ارزاق عمومي در چيست غالب نظرات فقهي به شرايط نباشد 

مسئله احتكار گندم كه رزق عمومي افراد جامعه براي بقاي آنان در هنگام قحطي است منحصر 
تواند متفاوت باشد مثالً در كشور مكزيك  شود. البته رزق عمومي در كشورهاي مختلف مي مي
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شود كه در آنجا در عوض نان گندم از نان ذرت ارتزاق  مي تلقي ميذرت به عنوان رزق عمو
  شود. مي

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

هاي آن، چون ميوه آورد، بخوريد و حق خدا را روز  همگون و ناهمگون آفريد. از ميوه زيتون و انار
حق خداوند در روز برداشت  43».برداشت بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا مسرفان را دوست ندارد

گردد كه اعطاي مال به مساكين و بينوايان جزء آن  مسلماً به پرداخت حقوق الهي نظير زكات برمي
مانده را اداكن و هيچ اسراف مكن.  حقّ خويشاوند و مسكين و راه«فرمايد:  سورة اسراء ميدر است؟ 
پر واضح است كه  44»كاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود. اسراف

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

بخوريد و «يد: فرما بايد حق او را كه خداوند در اموال اغنياء قرار داده به او مسترد گرداند. و مي
   45».بياشاميد و از حد نگذريد كه او اسراف كنندگان را دوست نميدارد

طلبد تا نظام جهاني براساس فرمودة خداوند متعال راه حلي اساسي در اين ارتباط را  اين موضوع مي
% 30اي  المللي قرار دهد. اخالقاً دور از شأن بشريت است كه عده در صدر مسائل سياستگزاري بين

اي به دليل عدم دسترسي به غذا از گرسنگي و سؤ تغذيه  از خوراك خود را به دور بريزند و عده
  رنج برند و هالك شوند. 

اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به  برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد در اطالعيهآژانس 
متحد در گزارش پاييز خود شكسته شدن ركورد آمار به آژانس برنامه جهاني غذا سازمان ملل 

                                                                                                                                                                                                                
َن َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغْريَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـُْتو « .142-143سورة انعام، آيات  43

ًا َوَغْريَ ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن    »َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َوآُتوْا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِ
رِيَن كا  َو آِت َذا اْلُقْرىب« ،26-27سورة اسرا، آيات  44 ْر تـَْبِذيرًا. ِإنَّ اْلُمَبذِّ نُوا ِإْخواَن َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو ال تـَُبذِّ

  .»الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً 
  .»وَُكُلوا َو اْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا إنَُّه َال حيُِبُّ املُسرِِفنيَ « .31سورة اعراف، آيه   45
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كشور جهان  74ميليون نفر در  108كه در سال جاري قرار بود آژانس به دارد  تصريح مي
هايي غذايي برساند، ولي به دليل كسري بودجه سهميه غذا برخي از كشورها را كاهش داده  كمك

 6/7 ميليارد دالر از بودجه 2/9و در حال حاضر تنها  و برخي ديگر را به حالت تعليق درآورده است.
توسط كشورهاي اهداكننده تامين شده است. با يك  2009 ميليارد دالري اين آژانس در سال

ميليارد  2/48توان پي برد كه ميزان اسراف مواد غذايي فقط در آمريكا كه حدود  تناسب ساده مي
ميليون نفر از گرسنگان جهان را غذا داد و اگر  775 توان حدود دالر در سال گذشته بوده است مي

به رقم فوق اسراف در مصرف مواد غذائي ساير كشورهاي صنعتي نظير اروپا و ژاپن و كشورهاي 
پردرآمد نفتي را بيافزائيم كامالً واضح خواهد بود كه ميزان اتالف و اسراف مواد غذايي در حد 

  ادي كه دچار سؤتغذيه هستند محتاج به آن هستند.چند برابر غذايي است كه گرسنگان و افر

شود و تمايزي ميان نيازهاي  به عنوان كااليي مانند ساير اجناس در نظر گرفته مي خوراكمتأسفانه 
توانند خريداري كنند در حالي كه فقرا  اساسي و كاالهاي لوكس وجود ندارد. اغنيا هر چيزي را مي

ها نياز بيولوژيك به غذا دارند و اين  شان نيز ناتوان هستند. انسان اغلب از خريد نيازهاي اساسي
باشد. يعني براي ادامة حيات درست مانند  موضوع متفاوت از نيازهاي ثانويه آنان به ساير چيزها مي

شود.  نياز به آب و هوا نياز به غذا دارد در صورتي كه غذا در رديف ساير كاالها در بازار عرضه مي
ها و  ي از جنگدر چنين شرايطي، تعدادي از مردم، عالوه بر افرادي كه بر اثر گرسنگي شديد ناش

دهند. افراد زيادي  ميرند، جانشان را بر اثر قحطي و عدم دسترسي به غذا از دست مي ها مي آوارگي
شود  شوند؛ طول عمرشان كوتاه مي هاي ناشي از آن مي دچار سوءتغذيه و گرسنگي مزمن و بيماري

آنان و جامعة كشند و رشد پائين فكري و جسماني كودكان، آيندة  و درد و رنج بيشتري مي
اين موضوع به معني اين است كه بشريت بخشي از نيرو و  46كند. هاي فقير را تهديد مي سرزمين

گردد. اين موضوع از  دهد و موجب كاهش عرضه در اقتصاد مي منابع انساني خود را از دست مي
روزي شما قرار  ما از چيزهاي پاكيزه اي كه: «47فرمايد مفهوم اين آيه نيز قابل استنباط است كه مي

شود و هر كه غضب من بر  داديم بخوريد و در آن زياده روي مكنيد كه غضب من بر شما مباح مي
  ».او حلول كند هالك شده است

                                                                                                                                                                                                                
46 Fred Magdoff, The World Food Crisis: Sources and Solutions, Monthly Review, May 2008.  

  .»َقْد َهَوىُكُلوا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فَـ . «81سوره طه آيه  47
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هايي  هاي متداول در جلوگيري از كاهش قيمت ارزاق مثالً با روش احتكار ارزاق عمومي و يا شيوه
ير كشت جهت كاهش عرضه و نتيجتاً افزايش چون از بين بردن محصول يا با كاستن از سطح ز

قيمت در اسالم جايز نيست و در صورتي كه مردم گرسنه باشند حاكم شرع مجاز است كه فرمان 
دهد انبارها را باز كنند و قوت مردم را به آنها دهند. با توجه به چنين موضوعي به طريق اولي خود 

چه داخلي و چه خارجي را احتكار نمايد و آنها  دولت اسالم حق ندارد آذوقه و ارزاق عموم مردم
   .از قحطي و گرسنگي تلف شوند

دستور فرمود تا هفت «خوانيم كه يوسف ع  در باب اين موضوع در قرآن كريم در سورة يوسف مي
خوريد با خوشه انبار كنيد از آن پس  درويد جز اندكي كه مي سال پي در پي بكاريد و هرچه مي

ايد بخورند مگر اندكي كه نگه  يد و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوختهآ هفت سال سخت مي
برادران يوسف آمدند و بر او داخل شدند آنها را شناخت و آنها نشناختندش «.. و چون .»داريد. مي

بينيد كه پيمانه را  چون بارهايشان را مهيا ساخت، گفت برادر پدريتان را نيز نزد من بياوريد آيا نمي
شان را در بارهايشان بنهيد،  و به مردان خود گفت: سرمايه.. «.كنم و بهترين ميزبانم. كامل ادا مي

اين آيات داللت بر اين دارد  »باشد كه چون نزد كسانشان باز گردند و آن را بيابند شايد باز آيند.
سرزمين ديگري  كه حضرت يوسف رزق كساني را كه بيشترين ظلم را به او كرده بودند و متعلّق به

بودند در زمان قحطي به پيمانة كامل داد. در آن زمان يوسف عزيز مصر بود و واردشدگان از 
دانست  سرزمين ديگري يعني كنعان به مصر آمده بودند. به عبارت ديگر يوسف ع بر خود فرض مي

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

براي كسان خود غله بياوريم و برادرمان را حفظ كنيم و بار شتري افزون گيريم كه آنچه داريم «كه 
نمود و جمله  رزق تقسيم مي شود كه حضرت يوسف بازاء فرد از اين آيات معلوم مي »اندك است.

معلوم است كه سهم هر فرد فقط كفاف حداقل معيشت كسان و » آنچه داريم اندك است«آخر كه 
كنند كه غله دريافتي  كرده و چون برادران يوسف بنيامين را نبرده بودند ابراز مي اهل خودش را مي

چون بار خود گشودند ديدند «فرمايد:  اندك و كمتر از معيشت همگي آنهاست. از طرف ديگر مي
يعني هزينة دريافت غله به آنها بازگردانده شده بود. از مجموع اين  »ند شان را پس داده كه سرمايه
شود استنباط نمود كه چنانچه مردم در هر جاي جهان دچار تنگي رزق باشند وظيفة  آيات مي
ت آنان و بدون دريافت پول يا است كه بدون توجه به مليت و دين و مذهب به قدر معيش همگاني
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   .دعوض اقدام به اعطاي خوراك به آنان نماي

هاي عاميانه و از لحاظ نظريات تخصصي اقتصاد خُرد و تجارت  از لحاظ اقتصادي بر خالف نظريه
  توان با توسل به رياضيات ثابت نمود كه نفع انسانها در تعالي جملگي بشريت است.  الملل مي بين

 اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتيموافقتنامه 
ايجاد شرايط الزم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و  48هدف اين موافقتنامه

نباتات است و در صدد اعمال قيودي است كه اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل 
توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد و يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد نكند. اين موافقتنامه شامل 

دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي  د و اصولي است كه به اعضاء اطمينان مياي از قواع مجموعه
  المللي نيست. اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين

كند، بلكه اجازه  اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي
ايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي دهد كشورها با توجه به شر مي

حفاظت از بهداشت و حيات انسان و حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها 
خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطالع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات  مي

الوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي خود فني خود اقدام نمايند. ع
  مبناي علمي قابل دفاع در نظر بگيرند. 

توان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور  در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا مي
ن مطمئن توا رسد از سالمت كافي برخوردار است و از كجا مي شده و به دست مصرف كنندگان مي

شد كه محدود كردن واردات به بهانه سالمتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از 
توليدكنندگان داخلي وضع نشده است. موافقتنامه بهداشت مواد غذايي، حيوانات، گياهان و 

سازد. اين موافقتنامه به كشورها اجازه  قوانين مربوطه را روشن مي SPA,SPS( 49استانداردها (
هد كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها بايد علمي باشند و تا د مي

حدي وضع شوند كه براي سالمت انسان، حيوان و گياه الزم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض 
                                                                                                                                                                                                                
48 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
49 Sanitary and Phytosanitary Agreement. 
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اين  با  المللي استفاده كنند، اند كه از استانداردهاي بين قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شده
كند  توانند از اقداماتي كه استانداردهاي باالتري را تأمين مي وجود در صورتي كه مايل باشند مي

داند. همچنين  را مجاز مي 51اقدامات موقتي احتياطي SPS50از موافقتنامه  5-7استفاده كنند. ماده 
هاي مختلف براي بازرسي  دهد كه از استانداردهاي متفاوت و روش موافقتنامه به كشورها اجازه مي

تواند مطمئن شود كه عملياتي را كه براي  كاالها استفاده شود. پس چگونه يك كشور مي
كه يك كشور  برد براي كشور واردكننده قابل قبول باشد؟ در صورتي محصوالتش بكار مي

برد براي صادرات داراي همان سطح و  صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار مي
استاندارد قابل قبول سالمتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار مي رود كه كشور 

ر مقررات ها بايد هر گونه تغيير د وارد كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولت
  سالمتي و بهداشتي را از قبل اعالم كنند.

المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده  اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بين موافقتنامهاين 
قواعد كمسيون  نمايد. توصيه به رعايت كنند ولي آنها را مكلف به تبعيت از اين استانداردها نمي

المللي بيماريهاي  ) و توصيه به مشاركت در دفتر بينCODEXغذايي (تنظيم مجموعه قوانين مواد 
  المللي حفظ نباتات از اين جمله است. ) و كنوانسيون بينOIDEمسري حيواني (

در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و 
آنها جلوگيري نمود. همچنين از كشورها خواسته  توان از استانداردهاي حمايتي داشته باشند نمي

ها با مفاد اين موافقتنامه اطمينان حاصل  شده كه نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود در اين زمينه
 موافقتنامههاي غير دولتي نيز بايد با اين موافقتنامه سازگار باشد. در  كنند، بلكه اقدامات دستگاه

بيني شده  و نيز مشورت ميان اعضاء پيش موافقتنامهاي براي تحقق اهداف  موانع فني تجارت كميته
شود و تعريف جديدي از مقررات فني نظير  است. موافقتنامه، شامل فرآيندهاي توليد نيز مي

هاي استاندارد پردازش و توليد و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي را ارائه  روش
  نمايد.  مي

نمايند. تعيين، تدوين و نشر  ميدر اين زمينه عمل  ها معموالً هاي داخلي كشور ها و سازمان دستگاه
                                                                                                                                                                                                                
50 Sanitary and Phytosanitary Measures 
51 Precautionary Measures 
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استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف 
   .باشد ميها  اين سازمان

باشد و نه مداخالت  در معامله ميهاي نظارتي در اسالم در جهت جلوگيري از غش  سياست
هاي فعلي به دليل تنوع بسيار زياد كاالها و تخصصي بودن نظارت بر صحت  اقتصادي. در اقتصاد

كاالها و معامالت از لحاظ استانداردهاي مختلف صنعتي، بهداشتي و كيفيت، اين موضوع نيازمند 
المت معامالت را از لحاظ دستگاههاي نظارتي خاص است. حقوق معامالت در اسالم وجوب س

ممنوعيت كم فروشي و يا گران فروشي يا غش در معامله در انواع مختلف آن كه در فقه مسطور 
نمايند. احاديث و  داند و آيات مختلفي در قرآن كريم اين موضوع را تصريح مي است را الزامي مي

نويسند  ت دارد. براي مثال مياخبار نيز حكايت از لزوم نظارت دولت اسالم بر حسن انجام معامال
كرد يا  زد و اگر كسي كم فروشي مي اي در دست داشت و در بازار قدم مي كه اميرمؤمنان تازيانه
  فرمود.  نمود تنبيه مي در تجارت غش مي

 موافقتنامه منسوجات و پوشاك
هاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه  منسوجات و پوشاك از جمله بخش

بتدريج  1960اهميت بسياري دارد. هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 
اي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته  وارد بازارهاي جهاني محصوالت پنبه

منظور حمايت از صنايع داخلي خود درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين به 
هاي كمي بر واردات  داد ضمن اعمال محدوديت محصول حاكم كنند كه به آنها اجازه مي

  منسوجات و پوشاك از اين كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه خالي كنند. 

به  1974كه بعدها در سال  1961اي در سال  المللي منسوجات پنبه  موافقتنامه بين از زمان عقد
المللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغيير نام يافت. تاكنون در  موافقتنامه ناظر بر تجارت بين

نها چندين مرحله كاالها و كشورهاي تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است. در ابتدا ت
اي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت، بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول  منسوجات پنبه

به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم تسري پيدا كرد. در حال حاضر  1986آن قرار گرفت و در سال 
رتيبات نه تمامي الياف (به جز چند استثناء) تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار دارند. اين ت
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كند، بلكه بر رفاه مصرف  هاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه را محدود مي تنها فرصت
كنندگان در ممالك توسعه يافته نيز اثر منفي دارد. مذاكرات قبلي گات براي توقف اين تبعيض، به 

ود. طي هاي ذينفوذ حامي صنايع داخلي در ممالك توسعه يافته، قرين موفقيت نب لحاظ فشار گروه
مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي زيادي كه ممالك در حال توسعه براي حذف يا 

هاي  آمد، با اين حال مقاومت هاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته وارد  كاهش موانع و سهميه
ها به نفع  سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در جهت كاهش حمايت

آميز،  ورهاي در حال توسعه را عقيم ساخت. ازاين رو متوقف كردن اين رژيم تجاري تبعيضكش
  هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات دور اروگوئه بود. 

باشد. تا قبل از تدوين اين  آزادسازي تجاري بازار منسوجات و پوشاك مي 52هدف اين موافقتنامه
شد  اداره مي 53»ترتيبات الياف چندگانه«ني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت موافقتنامه، بازار جها

كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در 
حال توسعه و رفع مشكالت داخلي اين صنايع بود. اين ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با 

نخي آغاز شد و دامنه شمول آن به انواع الياف و محصوالت و كشورهاي وارد شمول محصوالت 
كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت. ترتيبات موافقتنامه الياف چندگانه 

)MFAباشد. آميز مي ) به نفع كشورهاي توسعه يافته تبعيض 

قوقي براي توقف ترتيبات الياف موافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت يك چارچوب ح
 10طي يك دوره انتقالي  1944چندگانه و ادغام تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات 

ساله و تسري دادن همان اصول و قواعد حاكم بر تجارت ساير كاالها بر تجارت منسوجات و 
هاي  حدوديتپوشاك است. طبق اين موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني تجارت موظفند م

ساله برطرف سازند. طبق موافقتنامه  10موجود بر تجارت اين محصوالت را طي يك دوره 
مرحله و بر  4هاي الياف چندگانه بايد طي  منسوجات و پوشاك، كاالهاي مشمول محدوديت

موافقتنامه يك مكانيسم  6حسب درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات قرار گيرند. در ماده 
بيني شده كه طبق آن در صورتي كه واردات منسوجات و پوشاك موجب خسارت  پيشحفاظتي 

هاي جديدي  توان طي دوره انتقال، محدوديت ، مي جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد
                                                                                                                                                                                                                
52 Agreement of Textile and Clothing (ATC). 
53 Multi Fibre Arrangement (MFA). 
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  بر واردات وضع نمود. 

اقالم اين موافقتنامه در چهار مرحله اقدام به رفع محدوديت سهميه بندي وكاهش تعرفه در مورد 
نمايد تا نهايتاً بازار اين محصوالت طبق مقررات گات اداره گردد. براساس اين  مشمول مي

  ، كلية اقالم بايد مشمول آزادسازي قرار گيرند.2005موافقتنامه از اول ژانويه 

 موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت
ي به كشور ديگر متفاوت هستند. مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشور

سازد. به عالوه چنانچه  داشتن استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي
اي براي حمايت از صنايع داخلي  توانند به عنوان بهانه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند مي

  وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند. 

نمايدكه موضوعاتي از قبيل  ، الزام مي ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها 54قتنامهاين مواف
هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل  مشخصات فني، استانداردها، رويه

اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از  ناعادالنه
ي كه براي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، محدود كنندة تجارت باشند به عبارت حد

سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات فني منجر به ايجاد  55ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت
شود كه  موانع غيرضروري تجاري نشود. اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل مي

كنندگان را تأمين كنند. به عالوه اعضا از  ورد نظر خود را وضع تا منافع مصرفاستانداردهاي م
اند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات  اتخاذ اقدامات الزم براي تأمين استانداردها منع نشده

المللي  كند كه از استانداردهاي بين فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را ترغيب مي
در صورتي كه اين استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را ملزم به تغيير در ميزان  ستفاده كنند ـ ا

هايي كه براي تعيين آنكه  دارد كه پروسه كنند. به عالوه موافقتنامه اذعان مي هاي داخلي نمي حمايت
اعمال باشد و هرگونه  آيا يك كاال با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادالنه و قابل

داند. همچنين موافقتنامه  اي را كه به كاالهاي داخلي مزيت غيرعادالنه بدهد نامطلوب مي پروسه
كند كه پروسه تست و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي  كشورها را تشويق مي

                                                                                                                                                                                                                
54 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
55 Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) 
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هاي موجود در بازارآگاه باشند قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين استاندارد
و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر آزمون استانداردهاي 

  كاالهاي وارداتي هستند.

اثرات منفي رشد مقررات فني و استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل از جهت تحميل 
كه در دور توكيو موافقتنامه چند طرفه موانع فني هاي رعايت اين استانداردها باعث شد  هزينه

تجارت امضاء گرديد. اين موافقتنامه نحوه چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، 
اين موافقتنامه جامعتر شده و  نمود. در دور اروگوئه مي ارزيابي را مشخص هاي استانداردها و رويه

  به موافقتنامه فني فرا راه تجارت تبديل گرديد. 

موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سالمت انسان، حيوان و  20طبق مادة 
نبات و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا 

بندي، درجه بندي يا بازاريابي كاالها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز مقررات طبقه 
مشروط به آنكه اين اقدامات براي تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده  .56دانسته شده است

قرار نگيرد. به عالوه دو موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سالمتي غذا و گياهان و 
  57انداردهاي محصوالت طراحي شده است.حيوانات و است

كند و همچنين اين سازمان در  سازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن استاندارد كاال نمي
تدوين يا نوشتن استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني 

باعث ايجاد  واهي محصوالت،صدور گ اي و آزمايش و سليقه استانداردهاي اجباري،
 به شرح زير است:  غيرضروري در تجارت نشوند. اصول اساسي اين موافقتنامه موانع

 ها  سازي مقررات و رويه يكسان .1
 رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي .2
 هاي ارزيابي مطابقت هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويه .3
 تائيديه متقابل .4

                                                                                                                                                                                                                
56 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
57 http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 
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  موانع غيرضروري فرا راه تجارتاجتناب از ايجاد  .5
 شفافيت  .6
 مقررات ناظر بر حسن انجام كار .7

كشورها هاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات استاندارد  ها، مقررات فني، رويه استاندارد
، در رابطه با موانع فني تجارت، تنها در مواردي كه با جريان تجارت ارتباط دارد حائز وجود دارد
اشد. چنانچه توجيه منطقي براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، طبق مفاد ب اهميت مي

را از اعمال  كشورهاتوان  موافقتنامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت نمي
و رعايت اين استانداردها بازداشت. نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقتنامه موانع فني تجارت، 

المللي  بايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را با مؤسسات بين كشورهاين است كه ا
  د. ناستاندارد هماهنگ ساز

اين يك قاعده كلي در  58»ست.آنهاامرشان بر شور بين «فرمايد:  در قرآن كريم در سورة شوري مي
بر اين تيز دستور كلّي عقلي تقنين است كه اتخاذ تصميم در امور به شورا واگذاشته شده است. 

است و حدود عرفي نيز مبين آن است. براي مثال در زماني گچ زدن به ديوار (معروف به سفيد 
زم بهداشت و الزامات كردن) در ايران مختص به اعيان و متمولين بوده ولي در زمان فعلي از لوا

بسيار  آنهاطيف  و در اين مقوله قابل بررسي است استانداردهاباشد. كلّية  ها مي معماري و از حداقل
تواند در اتخاذ تصميم درباره مشروعيت  كه منطبق با معيار عقل است مي يوسيع است و معيارهاي

ري از قوانين و رها نمودن و مباح رهنمون باشد. زيرا در اصل حكمت تشريع بسيا ستانداردهااين ا
گذاشتن بسياري ديگر از موضوعات به دليل همين موضوع بوده كه حرمت يا وجوب احكام جزئي 
در ازمنه و امكنة مختلف متفاوت است. لذا در همة موضوعات تشريع نفرمود و اتخاذ تصميم دربارة 

رايط مختلف بهترين مصلحت مد نظر آنها را به عقل سليم منوط فرمود كه با رعايت حال مردم و ش
 . شودخدا مرعي 

فقط در حيطة چارچوب شريعت و ست اهاي مباح  به تحريم فعاليتعدم جواز عكس اين قضيه، 
 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُحتَّرُِموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ اهللَُّ َلُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ است كه فرمود: مجاز اسالم تقنين 

                                                                                                                                                                                                                
  بـَْيَنُهْم.  َو َأْمُرُهْم ُشورى ،38سورة شوري، آية  ٥٨
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ُتْم بِ   . در اين بابِه ُمْؤِمُنونَ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن َو ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َحالًال طَيِّبًا َو اتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي أَنـْ
بينيم كه حقوق ديگران را تحريم و ممنوع  هاي را مي بسياري از عمليات مالي و سياستگزاري

كند. اين گونه اعمال سياستگزاري بر طبق آية شريفة فوق جواز شرعي ندارد. در همين باب در  مي
معني صريح اين آيه  .َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزقِ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللَِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه فرمايد:  آية ديگري مي

فرمايد خلق مهمان من هستند و هيچكس حق ندارد محدوديتي براي  اين است كه خداوند مي
توان بسياري  ام ايجاد نمايد. به استناد همين آيات مي ان من در آن چيزهايي كه پاك قرار دادهبندگ

ت را مورد انتقاد قرار داد. زيرا بر اساس اين آيات از مواردي كه در قوانين موضوعه درج اس
توان ذكر كرد كه حتّي  توان اقدام به تحديد حقوق افراد نمود. مثالهاي زيادي در اين باب مي نمي

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

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

وجود   ميهمان حركت كرد. آيات فوق هر دو داللت دارند بر اينكه اگر شرط پاكي (از همه جهات)
در شرايط متعارف جواز منع آنها را ندارد. اگر در اين بحث بيشتر دقيق شويم داشته باشد دولت 

ها نبايد ممنوعيت  الملل آزاد است و دولت توانيم استنباط كنيم كه از لحاظ اسالم تجارت بين مي
بحث تعرفه تا ماي ايجاد نمايند. البته  اي و غيرتعرفه ورود كاال به صورت موانع تجاري اعم از تعرفه

كند كه خود  كند بلكه واردات كاال را گران مي دودي قابل بحث است. تعرفه ورود را ممنوع نميح
فَِإْن َملْ فرمايد:  شود و مغاير اين آيه است كه مي گران كردن كاالها ظلم به مصرف كننده تلقي مي

بر اساس اين  .ُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمونَ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه َو ِإْن تـُْبُتْم فـَلَ 
فرمايد اگر مازاد نگيريد و از آن صرف نظر كنيد نه ظلم  آيه كه در مورد ترك اخذ ربا است مي

ايد يعني فروش يك كاال يا خدمت بيش از ارزش مال در بازار به  ايد و نه مورد ظلم واقع شده كرده
 م كردن به يكي و مورد ظلم واقع شدن طرف ديگر معامله است. مفهوم ظل

 موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري
هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء  گذاري ها به منظور جذب سرمايه دولت
اي از  هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه هاي مالي، تخفيفات و بخشودگي مشوق
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دارند. اين الزامات در  گذاري مقرر مي الزامات و شرايط را درجهت ترغيب اين نوع سرمايه
ده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد صادرات، انتقال برگيرن

تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را تشكيل 
گذاري به تجارت كاالها مربوط شوند، اقدامات  دهند. چنانچه اين اقدامات سرمايه مي

هاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه،  شوند. در خالل سال ا تجارت ناميده ميگذاري مرتبط ب سرمايه
المللي در خصوص رعايت  برخي از كشورهاي پيشرفته تالش كردند تا ضمن كسب توافق بين

هاي فرامليتي، اين اصول را به نظام تجاري چندجانبه  اصول حق تاسيس و رفتار ملي نسبت به شركت
اومت گروهي از كشورهاي در حال توسعه، نهايتاَ به چگونگي انطباق مرتبط سازند كه بدنبال مق

سازد متمركز گرديد. در  گذاري را با تجارت كااليي مرتبط مي مقررات گات با اقداماتي كه سرمايه
خواهند وارد  اند به هر كشوري كه مي هاي بزرگ چندمليتي براي سالها سعي كرده واقع شركت

هاي  آغاز كنند و تقاضا كنند كه با آنها نظير بنگاه اي توليدي و معدنيه شده، كارخانه يا فعاليت
هاي  اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا داده گونه مقررات محدودكننده داخلي رفتار شود و هيچ

   59خود را تهيه كنند و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند وجود نداشته باشد.

دهد و با دقت بر اين  تي است كه تجارت كاالها را تحت تأثير قرار مياين موافقتنامه شامل اقداما
موضوع كه برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض 

گذاري را كه منجر به  آميزي را براي خارجيان و يا محصوالت خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه
داند. اين موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي  شود نيز غيرقانوني مي محدود كردن مقادير كمي مي

گذاري كه با تعهدات كشورها در زمينه رعايت رفتار  دارد، بلكه اقدامات سرمايه كشورها مقرر نمي
ممنوع  هاي كمي مغايرت دارد را ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديت

  گذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از:  سرمايه سازد. شروط و ضوابط مي

هاي توليد خود از منابع داخلي  گذار خارجي در استفاده ميزان معيني از نهاده الزام سرمايه –الف 
  كشور ميزبان. 

                                                                                                                                                                                                                
59 http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html 
The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, 
etc.) Keith Ferguson 
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  گذار خارجي به محدوديت محصوالت وارداتي يا صادرات توليد نهايي.  الزام سرمايه –ب 

  الزام بر صدور ميزان معيني از توليد.  –ج 

  گذار به استفادة بخشي از درآمد صادراتي خود براي پرداخت هزينه واردات.  الزام سرمايه–د 

  گذار خارجي مبني بر فروش نسبت معيني از توليد در بازار داخلي.  الزام سرمايه –ه 

اند (نظير اخالق عمومي،  ته شدهاستثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخ
گذاري مرتبط با تجارت نيز  امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره) در موافقتنامه اقدامات سرمايه

ها به  باشند. بطور مثال كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكالت تراز پرداخت قابل استناد مي
گذاري را به حالت  ي از مفاد موافقتنامه سرمايهتوانند موقتاَ اجراي برخ مي 1947گات  18استناد ماده 

تعليق درآورند. بطور كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي مفاد اصول و مقررات 
اند، درصورت ارائه ادله منطقي، قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز  گات با آنها مواجه بوده

دارد، ناقض  هد جديدي را براي كشورهاي مقرر نميخواهد بود و اين موافقتنامه ضمن اينكه تع
هاي خاص (با توجه به مشكالت داخلي) بر  آزادي عمل و حاكميت اعضاء در اعمال محدوديت

  باشد. گذاري خارجي نيز نمي جريان ورود سرمايه

، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت 60هدف اين موافقتنامه
 3گذاري تجاري كه با مقررات مواد  در اين موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه است.

مغايرت دارند،  1994(اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات  11و  61(اصل رفتار ملي)
. دو دسته الزامات محتوي داخلي و تراز تجاري و نيز ضوابط 62ممنوع اعالم شده است

امل الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي)، الزامات تراز گذاري تجاري ش سرمايه
اند. اين موافقتنامه كشورهاي  ارزي و الزامات فروش داخلي مغاير با اصول فوق تشخيص داده شده

باشد، وضع ننمايند. گات  11و  3اد وگونه اقدامي را كه ناسازگار با م سازد كه هيچ عضو را ملزم مي
  گذاري كه با موافقتنامه گات مغايرت دارند عبارتند از: سرمايهشروط 

                                                                                                                                                                                                                
60 Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement. 
61 National Treatment 
62 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
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ضابطه يا شرط محتواي داخلي (مغاير با تعهد رفتار ملي) كه براساس آن يك شركت  -1
هاي مورد استفاده در توليد نهايي خود را از منابع  شود ميزان معيني از داده خارجي متعهد مي
  داخلي تهيه نمايد.

اري خارجي مبني بر اينكه محصوالت وارداتي بايد به ميزاني از گذ تعهد شركت سرمايه -2
حجم يا ارزش صادرات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده 

  تجارت و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات مغايرت دارد.
ضابطه عملكرد  الزام مبني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گردد. موسوم به -3

  هاي كمي) مغايرت دارد. گات (حذف كلي محدوديت 11صادرات كه با ماده 
گردد بخشي از  گذار متعهد مي هاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايه در چارچوب محدوديت -4

گات  11هاي واردات استفاده نمايد. با ماده  درآمدهاي صادراتي را براي پرداخت هزينه
  مغايرت دارد.

گذار (شركت خارجي) بايد ليست معيني از توليد را در بازار  طبق آن سرمايه تعهدي كه -5
 گات مغايرت دارد. 11داخلي به فروش برساند. با ماده 

گذار (شركت خارجي) بايد بخش معيني از توليد را از بازار  تعهدي كه طبق آن سرمايه -6
 گات مغايرت دارد. 11داخلي ابتياع نمايد. با ماده 

گذار خارجي از كاالي وارداتي محدود به ارزش يا ميزان توليد محصوالت  هخريد سرماي  -7
 شود.  داخلي باشد كه صادر مي

واردات سرمايه گذار خارجي از محصوالت وارداتي منوط به توليد داخلي به لحاظ ميزان  -8
 توليد، ارزش و يا صادرات آن بنگاه شود. 

منابع ارزي براي واردات محدود به دسترسي بنگاههاي توليدي سرمايه گذار خارجي به  -9
 دسترسي به منابع ارزي حاصل از صادرات محصوالت آن بنگاه شود. 

ميزان صادرات و يا فروش براي صادرات سرمايه گذار خارجي محدود به ميزان توليد يا  -10
  ارزش توليد داخلي آن بنگاه باشد. 

هاي گات هست به موافقتنامه  گذاري كه در تضاد با موافقتنامه در واقع يك ليست از اقدامات سرمايه
باشد. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي  منضم مي

ا هايي ر كند و يا محدوديت است. اين موافقتنامه اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود مي
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  سازد. كند محدود مي براي صادرات وضع مي

اند نظير اخالق عمومي،  استثناءهايي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده
گذاري مرتبط با تجارت نيز  امنيت ملي، حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايه

ها به استناد  ل توسعه با توجه مشكالت ترازپرداختباشند. بطور مثال كشورهاي در حا قابل استناد مي
گذاري را به تعليق درآورند. به  توانند موقتاً اجراي برخي از مفاد موافقتنامه سرمايه گات مي 18ماده 

اند در صورت ارائه ادله  طوركلي هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات با آن مواجه بوده
ن موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود. برخي معتقدند كه چنين منطقي قابل اعمال در مورد اي

تواند  هايي و ملزومات آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه مي محدوديت
  هاي خارجي محدود كند.  گذاري منافع كشورهاي در حال توسعه را از سرمايه

گذاري خود كه با اين  ساير اعضا را از اقدامات سرمايهتحت اين موافقتنامه كشورهاي عضو بايد 
مواافقتنامه در تضاد است مطلع سازند. به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي 
حذف اين ضوابط داده شده است و دوره انتقال قابل تمديد است. شوراي كاالها موافقت كرده كه 

اي را براي  شورهاي در حال توسعه افزايش يابد. موافقتنامه كميتهاين دوره انتقال براي برخي ك
گذاري تأسيس كرده است. به عالوه اعضا بايد بررسي كنند  بازرسي و بكارگيري اقدامات سرمايه
گذاري و رقابتي وضع شود. اين موضوع در دستور  هاي سرمايه كه آيا بايد مقرراتي براي سياست

بيني شده است  قرار گرفته است. همچنين در موافقتنامه پيشدوحه ور كار كميتة توسعه مذاكرات د
گذاري را در قبال  توانند اقدامات محدودكننده سرمايه كه كشورهاي عضو طي دوره انتقال مي

گذاران موجود به حساب  گذاري جديد وضع نمايند كه در واقع نوعي حمايت از سرمايه سرمايه
  آيد. مي

اري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه كميته ضوابط سرمايه گذ
شوراي تجارت كاال  2000دهد. از سال  كند را انجام مي شوراي تجارت كاال به آن محول مي

كند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه  گذاري تجاري را بررسي مي عملكرد موافقتنامه ضوابط سرمايه
  سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصالح و تكميل شود.  با مقرراتي در خصوص
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هر عمل تشريعي كه بالطبيعه 64 سورة نساء 59بر اين نظر است كه بر اساس آية  63محمد باقر صدر
تواند مورد حكم قرار گيرد كه از طرف خدا براي واليت بر مردم مجاز شده باشد.  مباح باشد مي
گذاري و يا خريد و  مثالً ربا قابل تغيير نيست. هزينه و سرمايهنمايد كه افعال ممنوع  وي اضافه مي

گذاري براي توليد خمر و فروش آن به  فروش بسياري از كاالها در شرع حرام است. مثالً سرمايه
دولت اسالم مسلم يا  ،خارج از كشور مجاز نيست و يا به دليل اينكه مصرف مواد مخدر حرام است

مواد مخدر به كشور ديگر يا فروش آن حتّي به غيرمسلمين مجاز نيست كه جهت انتقال 
گذاري و هزينه نمايد. اخذ ربا و أكل اموال مردم به باطل چه در داخل كشور و چه در خارج  سرمايه

 كشور حرام است. 

 هاي ضد دامپينگ موافقتنامه رويه
نند. اين عمل رسا برخي اوقات صادركنندگان محصوالت خود را زير قيمت بازار به فروش مي

اي كه باعث  شود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانه اصطالحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي
گردد. براساس اين موافقتنامه محصولي  الملل مطرح مي شود، در تجارت بين اختالل در رقابت مي

ده براي شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ ش زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي
نفسه محكوم  همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را في

تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است،  كند و عوارض ضد قيمت شكني نمي نمي
داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور  وضع شود. ليكن مقرر مي

كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كاالي مربوطه زير وارد 
كننده  قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي به صنعت داخلي توليد

محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه 
تواند وضع شود. مشكل بايد براي آن دسته از  علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض ميوارده رابطه 

اي از كل توليد  توليد كنندگاني بوجود آمده باشد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده
دهد. حقوق و عوارض ضد قيمت شكني تنها تا زمان و ميزاني كه براي  داخلي صنعت را تشكيل مي
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اي كساني كه ايمان داريد »  َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اهللََّ َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ .: «59سوره نساء، آية  64

 خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميان خودتان را.  اطاعت كنيد



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

  كني كه موجب ايراد صدمه شده است قابل وضع است.مقابله با قيمت ش

  ها براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند از: به عبارت ديگر استثنائات بر الزم االجرا بودن تعرفه

 (فروش يك كاال در قيمت بسيار پايين) اتخاذ اقدامات ضددامپينگ  
  كشورهاسوبسيدها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير 
 .65اقدامات اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي 

فروشد به يك  تر از قيمتي كه معموالً اجناس خود را مي چنانچه شركتي كااليي را به قيمت پايين
ت ها از اقداما گويند كه آن كاال را دامپ نموده است. بسياري از دولت بازار خارجي صادر كند مي

كنند تا از صنايع داخلي خود حمايت كنند. سازمان تجارت جهاني شرايط  ضددامپينگ استفاده مي
خاصي را براي اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده است. به عنوان مثال اين سازمان زماني 

داند كه باعث ايجاد صدمه جدي به  اعضاء را مجاز به اعمال چنين اقداماتي (ضد دامپينگ) مي
ها بايد مجاز باشند كه تفاوت  نعت رقيب داخلي شود. براي اجراي عمليات ضددامپينگ دولتص

قيمت صادراتي را با قيمت داخلي كشور صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث 
  زيان و صدمه صنعت داخلي شده است. 

نمايد يعني كشورها  ددامپينگ ميموافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ض 6ماده 
هاي محدود كننده را بشكنند. در واقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال  اصول مربوط به تعرفه

هاي گمركي باالتر بر يك محصول خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين  تعرفه
بازار داخلي آن كشور شود كه قيمت آن را به قيمت متداول (قيمت واقعي كه در  منظور اعمال مي

شود) نزديك كند و صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده را جبران كند. زماني كه  اعمال مي
قيمت در داخل كشور صادركننده قابل محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است 

د نرمال محاسبه هاي توليد صادركننده و سو شود و يا قيمت از حاصل جمع هزينه استفاده مي
شود. اما محاسبه تفاوت قيمت به تنهايي كافي نيست. اقدامات ضددامپينگ زماني قابل اجراء  مي

است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت داخلي در كشور واردكننده صدمه و زيان جدي 
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Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, 
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تمامي عوامل  وارد كرده است. بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين رسيدگي بايد
مرتبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار دهد. اگر نتايج 

تواند نسبت به  رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده مي
 افزايش قيمت خود به يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ

سال از زمان اجراء فسخ شود مگر  5جلوگيري شود. اقدامات ضددامپينگ بايد حداكثر پس از 
  آنكه نشان دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد. 

% تفاوت قيمت 2اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است (كمتر از 
اتمه يابد، البته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشد. به صادراتي با قيمت داخلي) بايد به سرعت خ

عنوان مثال اين اقدامات بايد خاتمه يابد اگر ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان 
% كل واردات آن محصول باشد. اما اين اقدامات 3مثال حجم صادرات از يك كشوري كمتر از 

% كل واردات را داشته باشند ولي در مجموع 3كمتر از  چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده
  % كل واردات را به خود اختصاص دهند قابل ادامه خواهد بود.7

نمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي  موافقتنامه الزام مي
بار گزارش بدهند. زماني كه  اقدامات اعم از مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو

توانند از پروسه حل و فصل اختالفات در سازمان  شود كشورها مي تفاوت در نتايج ايجاد مي
  تجارت جهاني استفاده كنند. 

ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق به سازمان تجارت جهاني اقدامات 
  گردد.  به برخي از كاالها اعمال مي شود بلكه در حال حاضر نيز نسبت فعال مي

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

را به ناحق  ايد، اموال يكديگر اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  و در آية ديگر مي» ناحق بخوريد.
در تجارت بايد منطبق » مخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشيد.

آنان كه ترازويشان سنگين باشد  «فرمايد:  با كيل عمل كند حتّي بايد ترازويش سنگين باشد كه مي
در جهنم خواهند اند و  خود رستگارانند و آنان كه ترازويشان سبك باشد به خود زيان رسانيده
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پيمانه را «فرمايد:  و مي» پيمانه و ترازو را از روي عدل تمام كنيد.«و امر خدا بر اين است كه » ماند.
باكانه در  تمام بپردازيد و كم فروشي نكنيد و با ترازوي درست وزن كنيد، به مردم كم مدهيد و بي

فرمايد:  شان نازل شده است كه ميو در سورة مطففين آية ويل براي كم فرو» زمين فساد مكنيد.
كنند و چون براي مردم  ستانند آن را پر مي واي بر كم فروشان، آنان كه چون از مردم كيل مي«

و » شوند در آن روز بزرگ. دانند كه زنده مي كاهند. آيا اينان نمي كشند از آن مي پيمايند يا مي مي
بينيم و از روي كه  اينك شما را در نعمت مي در پيمانه و ترازو نقصان مكنيد،«فرمايد:  باز مي

عذابش شما را فروگيرد بيمناكم. اي قوم، پيمانه و ترازو را از روي عدل كامل ادا كنيد و به مردم 
تمام اين آيات داللت بر وجوب » كاران در زمين فساد مكنيد. چيزهايشان را كم مدهيد و چون تبه

ه نظارت بر حسن اجراي اين آيات را از وظايف دولت توان وظيف رعايت صحت معامله دارد و مي
  باشد. هاي نظارتي نيز بر اين اساس مشروع مي اسالم در امور نظارت بر بازار دانست و لذا هزينه

هاي مختلف حقوقي  در حقوق داخلي نظام 66اصل جبران خسارت ناروا يا اصل جبران عمل خالف
پذيرفته شده است و در قوانين آنها روش جبران خسارت نيز معين گرديده است. طبق تعريف كلّي 
اگر شخصي با اقدام به عملي يا خودداري از انجام عملي به ديگري خسارت زند موظّف است تا 

اين جبران اقدامي است كه به نفع يك الملل  خسارت وارده را جبران نمايد. از لحاظ حقوق بين
گيرد تا خسارت متحمل شده را جبران نمايد و هدف از  المللي صورت مي كشور يا يك سازمان بين

به  1907قرارداد الهه  37باشد. از اين اصل در ماده  اين اقدام اعادة وضعيت قبل از خسارت مي
  م برده شده است. عنوان يكي از اصول عمومي مورد قبول ملل متمدن نا

اين اصل در اسالم نيز در قالب مبحث فقهي ضمان مطرح و كامالً پذيرفته شده است و هرگونه 
خسارت وارده از طرف فرد يا دولت به ديگري اعم از حيطة عمل خصوصي يا عمومي مستلزم 

الف باشد به نحوي كه جبران عمل خ اعادة وضعيت قبل از خسارت يا جبران خسارت وارده مي
هاي  الملل خصوصي تا وقتي كه طرفين شخصيت خاطي شود. اصالت اين اصل در حقوق بين

ها  الملل عمومي كه طرفين دعوي دولت حقيقي يا عيني هستند كمتر دچار ترديد است تا حقوق بين
ها مبحث وسيعتري از لحاظ كمي و كيفي است. به  هستند و موضوع ستاندن خسارت از دولت

الملل اسالم  صل كلّي (بدون توجه به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) در حقوق بينهرحال اين ا
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  به رسميت شناخته شده است. 

در قرآن كريم آيات زيادي در مورد پاداش افراد آمده است و در همة اين آيات جزا متناسب با 
در گرو كاري است هركس «فرمايد:  به طور كلّي قرآن كريم مي 67جرم در نظر گرفته شده است.

خود آن «فرمايد:  اين آيه در سورة جاثيه به قوم هم تعميم داده شده است. مي 68»كه كرده است.
شايد اين آيه را دليلي بر مسؤوليت  69»بينند. اند پاداش مي مردم به جزاي اعمالي كه مرتكب شده

  تسرّي است.  المللي نيز قابل قومي و گروهي و ملّي دانست كه آثار آن در مسائل بين

شود كه پاداش عمل نيك بهتر از آن است ولي جزاي  در سورة قصص به اين موضوع تصريح مي
هركس كه كار نيكي انجام دهد بهتر از آن را «فرمايد:  عمل بد به اندازة همان عمل خواهد بود. مي

عملشان  پاداش يابد و هركه مرتكب گناهي شود، پس آنان كه مرتكب گناه شوند جز به اندازة
جزاي هر بدي بدي است همانند آن، پس كسي «فرمايد:  و در سورة شوري مي 70»مجازات نشوند.

   71»كه عفو كند و صلح كند مزدش با خدا باشد.

  موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني
ها و اختالفات تجاري ميان كشورها بوده  ها يكي از داليل عمده تنش در طول تاريخ گات، يارانه

ها در حمايت  المللي در خصوص نقش مناسب دولت ه اين امر عمدتاً بخاطر فقدان يك توافق بينك
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  16از سرمايه گذاري، توليد و تجارت بوده است. طبق ماده 

                                                                                                                                                                                                                
 70جز در برابر اعمالتان كيفر نخواهيد ديد. سورة زمر، آية  ،»َو ما ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ « 39سورة صافات، آية  67
َو ال ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما  « 54برابر كردارش به تمامي ادا شود. سورة يس، آية پاداش هركسي »  َو ُوفَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلتْ «

ا ُجتَْزْوَن « 16و سورة طور، آية  67بينيد. سورة تحريم آية  ايد پاداش نمي و جز همانند كاري كه كرده، »ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ  ِإمنَّ
، »َجزاًء ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ «، 24كنند. سورة واقعه آية  ايد مجازات مي دهشما را در برابر كارهايي كه كر » ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

 گيرد.  پاداش به عمل انجام شده تعلّق مي
  ».ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ . «38سورة مدثر، آية  68
 ». ِلَيْجِزَي قـَْوماً ِمبا كانُوا َيْكِسُبونَ . «14سورة جائيه، آية  69
لسَّيَِّئِة َفال ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ِإالَّ . «84قصص، آية سورة  70 ِ َلُه َخْريٌ ِمْنها َو َمْن جاَء  حلََْسَنِة فـَ ِ ما كانُوا َمْن جاَء 

  ».يـَْعَمُلونَ 
 ».ُه َعَلى اهللَِّ َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجرُ : «40سورة شوري، آية  71
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هاي صادراتي محدود شده است و در مقابل تعدادي از كشورها به  ) استفاده از يارانه1947(گات 
گات، و به منظور جلوگيري از وارد آمدن خسارات مادي به صنايع داخلي خود (از  6تناد ماده اس

اند. كشورهاي توسعه يافته  شده)، نسبت به وضع عوارض جبراني اقدام نموده  ناحيه صادرات يارانه
ض ها و عوار در قالب توافقات حاصله در چارچوب مذاكرات دور توكيو، موسوم به مقررات يارانه

، در خصوص 72هاي صادراتي به محصوالت غير اوليه جبراني، ضمن پذيرش عدم اعطاي يارانه
گيري  هاي صادراتي ممنوع توافق كرده بودند. مذاكرات دور توكيو منتج به شكل فهرست يارانه

گات تعبير مجدد شده، راههاي وضع عوارض  16و  6گرديد. در اين قانون مواد » ها قانون يارانه«
اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و  جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند. معذالك توافقات يارانه

  اي كشورها نگرديد. پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عمالً منجر به حل اختالفات يارانه

قابل  ها و اقدامات جبراني كه در مذاكرات دور اروگوئه منعقد گرديد، به ميزان موافقتنامه يارانه
توجهي با آنچه كه در دور توكيو مورد توافق برخي از كشورهاي عضو قرار گرفت تفاوت دارد. 

هاي تجاري چندجانبه، كليه اعضاء سازمان جهاني تجارت  اين موافقتنامه همچون تمامي موافقتنامه
ت يا هر شود كه توسط دول گيرد. در اين موافقتنامه يارانه يك كمك مالي تعريف مي را در بر مي

شود. اين كمك مالي شامل پرداخت مستقيم  ها يا صنايع معيني اعطا مي ركن دولتي به شركت
هاي مالي، اعتبارات مالياتي، كاالها و  هاي وام)، مشوق وجوه، انتقاالت مستقيم (نظير ضمانت

رهاي باشد. محو خدمات دولتي (باستثناي خدمات زيربنايي) يا هر نوع حمايت قيمتي و درآمدي مي
  :عمده موافقتنامه اخير عبارتند از

به انتقال  كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر  : برابر تعريف كلي، يارانه تعريف يارانه .1
 گردد. نفع به گيرنده آن مي

جويانه به سه  مندسازي رفتار مقابله ها را با هدف قانون موافقتنامه، يارانه :ها بندي يارانه دسته .2
 نمايد: مي دسته كلي تقسيم

شوند كه استفاده از  هايي مي هاي صادراتي و يارانه هاي ممنوع كه شامل يارانه يارانه -الف
  سازد.  كاالهاي داخلي را در مقابل واردات با صرفه تر مي
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هايي كه باعث وارد آمدن خسارت به  )، يارانهActionableهاي قابل تعقيب ( يارانه -ب
يا مزايا و امتيازات اعطايي را خنثي و بال اثر گردانند و يا صنايع داخلي اعضاء ديگر شوند 

 منجر به تبعيض جدي در منافع تجاري ساير اعضاء گردند. 

كمك به  –هاي ويژه تحقيقات صنعتي  يارانه –هاي غير قابل تعقيب (مجاز)  يارانه -ج
ها  هاي تحقيقاتي كه توسط موسسات آموزشي يا تحقيقاتي بر اساس قرارداد با بنگاه فعاليت

 50درصد هزينه تحقيق صنعتي يا  75شود مشروط بر اينكه كمك مورد نظر بيش از  انجام مي
هايي  درصد هزينه فعاليت توسعه صنعت پيش از رقابت را شامل نشود. تشخيص چنين يارانه

اي  هايي كه به بنگاهي خاص، منطقه باشند. يارانه هاي دقيقي مي رايط و آزمونمشمول ش
گيرد نيز در اين بند قرار  خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي

  گيرند. مي

  موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است: .3

ور ممكن است به صنعت داخلي كشور وارد كننده را سوبسيد صادراتي يك كش -الف
  بواسطه قيمتهاي پائينتر آسيب برسانند.

زماني كه هر دو  -ممكن است به رقباي صادر كننده كشورهاي ديگر آسيب برساند -ب
 كنند. كاالي خود را به يك كشور صادر مي

ري كه در سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به بازار كشو -ج
مورد كاالهاي داخلي از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب 

 برساند.

طرفهاي تجاري در   راههاي جبران خسارت: دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه  .4
 بيني شده است. موافقتنامه پيش

در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه  :المللي روش چند جانبه يا روش بين -الف 
با مدارك و داليلي كه نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام 
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، به ركن حل اختالف سازمان تجارت جهاني  كننده يارانه مشورتهاي الزم با طرف پرداخت
 دهد. جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي

دهد  خلي: كشوري كه پس از بررسيهاي الزم تشخيص ميروش يك جانبه يا روش دا -ب 
تواند رأساً عليه كاالي منتفع  منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، مي

 از يارانه اقدام جبراني نمايد.

هاي اداري اقامه دعوي،  اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه ها و تشكيالت: بخش عمده رويه .5
 ت و ارائه ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارد.راههاي اثبا

كند و اقداماتي را كه  اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي
سازد. اين موافقتنامه  توانند براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن مي كشورها مي
استفاده كند تا  73تواند از پروسه حل اختالفات و مشاجرات دارد كه يك كشور مي اذعان مي

توانند شخصاً رسيدگي  درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا كشورها مي
هاي داخلي  فعاليت كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به

رساند اعمال كنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا  ميصدمه 
اين موافقتنامه براي كاالهاي كشاورزي و محصوالت صنعتي همچنين  صادراتي قابل اعمال است.

از موافقتنامه كشاورزي  74قابل اعمال است مگر در شرايطي كه سوبسيدها تحت مقررات ماده صلح
  ست.مستثني شده ا

سوبسيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسيدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال 
كنند و يا توليد كنندگان را ملزم به استفاده از كاالهاي داخلي به جاي كاالهاي وارداتي  مي
 كنند و احتماالً المللي را مختل مي اند چرا كه تجارت بين كنند. اين نوع سوبسيدها قدغن شده مي

سازند. با اين وجود ممكن است در پروسه حل و فصل  تجارت ساير كشورها را دچار زيان مي
اختالفات سازمان تجارت جهاني مورد رسيدگي قرار گيرند. اگر كميته حل اختالف تشخيص دهد 

باشد بايد سريعاً حذف شود در غير اين صورت طرف تجاري نيز  مورد نظر ممنوع مي كه سوبسيد
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ز اقدامات جبراني استفاده كند. چنانچه محصوالت داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب تواند ا مي
توانند از وضع عوارض جبراني استفاده كنند. در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد  ببينند مي

نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتي اثرات منفي بر منافع كشور وارد كننده دارد واال سوبسيدها 
  باشند.  اعمال ميقابل 

گيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف  چنانچه هيأت حل اختالف نتيجه
شود. به عالوه در صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصوالت سوبسيدي صدمه ببينند 

پذير است كه  انتوانند از عوارض جبراني استفاده كنند. البته وضع چنين عوارضي زماني امك مي
كشور واردكننده رسيدگي كاملي را به اين موضوع (نظير مورد آنتي دامپينگ) اعمال كرده باشد. 

هاي صادراتي خود  هاي تجاري كشور صادركننده ممكن است قيمت البته در صورت توافق طرف
  شود. را افزايش دهد تا اينكه از اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده

ها تنها زماني مجاز است  ها توسل به اقدامات جبراني در مقابل يارانه موافقتنامه يارانه 2اساس ماده  بر
ها و صنايع بطور خاص اعطاء شده  كه يارانه به يك شركت و يا صنعت و يا گروهي از شركت

ها و صنايع  ه شركتاند يعني دسترسي به آنها براي هم هايي كه بطور خاص اعطاء نشده باشد. يارانه
گيرند، مگر اينكه ثابت شود اين  هاي ممنوع و قابل تعقيب قرار نمي مقدور باشد در زمره يارانه

هايي كه كمتر از يك درصد ارزش كاال باشد (در  ها عمالً جنبه خاص دارند. همچنين يارانه يارانه
  درصد) مشمول عوارض جبراني نيستند.  2مورد كشورهاي در حال توسعه 

ها، تحقيق صنعتي به معناي جستجوي برنامه ريزي شده يا تحقيقي مهم به منظور  در موافقتنامه يارانه
كشف دانش جديد با اين هدف است كه چنين دانشي بتواند در توسعه محصوالت، فرآيند يا 

اي پيش از رقابت به معناي تبديل  خدمات جديد مفيد باشد. همچنين اصطالح فعاليت توسعه
هاي تحقيق صنعتي به برنامه، نقشه يا طرحي براي محصوالت، فرآيندها يا خدمات به صورت  يافته

جديد يا همراه با تغيير يا بهبود است اعم از اينكه هدف، فروش يا استفاده از آنها باشد يا نباشد. 
جود هاي اعطايي جهت نوسازي تسهيالت مو هاي اعطايي به مناطق محروم يك كشور و يارانه يارانه

  باشند.  هاي مجاز مي زيست محيطي نيز در زمزه يارانه

سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا 
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كنند. در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه  مي
ه و كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه زير هزار شود. كشورهاي با حداقل توسع پرداخته مي

دالر، از مقررات سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند. ساير كشورهاي در حال توسعه تا پايان 
مجاز شدند نسبت به حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند. كشورهاي با حداقل توسعه  2003

ي حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات خود را كه برا
حذف كنند. اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال  2003طراحي شده است را تا پايان 

توانند از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در  بوده است. كشورهاي در حال توسعه مي 2000
ني باشد. ساير كشورهاي در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به عوارض جبرا

هاي صادراتي را  گيرند بايد طي زمان پرداخت يارانه حال توسعه كه در اين طبقه بندي قرار نمي
هايي كه جهت استفاده از كاالهاي داخلي در مقابل كاالهاي وارداتي  متوقف نمايند. همچنين يارانه

يك كاال به مرحله رقابتي رسيد  توليد و صدور شود. اگر يك كشور در حال توسعه در اعطاء مي
درصد رسيده  25/3 يعني سهم صادراتش طي دو سال متوالي در تجارت جهاني آن كاالي خاص به

هاي صادراتي در مورد آن كاال را متوقف نمايد. در  سال پرداخت يارانه 2باشد، بايد ظرف 
سال مهلت قابل  7اليستي سابق) ها، به كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذار (سوسي موافقتنامه يارانه

  هاي ممنوع را متوقف نمايند.  تمديد داده شد تا پرداخت يارانه

هاي صنعتي قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده كه برحسب  در زمينه مشوق كشورهادر 
  بندي نمود:  توان آنها را بشرح زير طبقه مورد و موضوع مي

  هاي صادراتي  مشوق -1
 اي  هاي منطقه مشوق -2
 حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي  -3
 گذاري صنعتي  هاي سرمايه مشوق -4
 هاي مشاركتي صنايع  مشوق -5
 هاي زيربنايي صنايع (فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي)  مشوق -6
 حمايت از اختراعات و ابداعات  -7
 ها  ساير مشوق -8
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اوليه به صورت سهميه بندي بندي ارزي و تخصيص آن به واحدهاي توليدي، تخصيص مواد  سهميه
باشد. بطور كلي تمام محصوالتي كه به نحوي  به صنايع مختلف از روشهاي حمايتي در صنعت مي

بندي توزيع  اقالمي كه تحت سيستم سهميه ود نشو گذاري دولتي مي در هر زمان مشمول قيمت
ها با  فقتنامه يارانهباشند. در مقايسه مفاد موا شوند از نظر صادرات با محدوديت مواجه مي مي

هايي كه استفاده از كاالي  هاي صادراتي و يارانه هاي مختلف صنعتي يارانه ها و مشوق حمايت
  رود.  هاي ممنوع بشمار مي تر سازد، از جمله يارانه داخلي را در مقابل واردات با صرفه

   .شود هاي قابل تعقيب مربوط مي ها به يارانه جنبه ديگر موافقتنامه يارانه

سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختالفات كه برخي ضعفهاي قبلي گات 
آيد. تفاهمنامة حل و  كند، يكي از دستĤوردهاي مذاكرات دور اروگوئه بشمار مي را برطرف مي

باشد. حوزه شمول اين  هاي مشخص مي االجل فصل اختالفات نظامي مبتني بر قواعد شفاف و ضرب
هاي سازمان تجارت جهاني را شامل  فاهمنامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه موافقتنامهت

شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل اختالف است كه اعضاي آن همان  مي
 باشند. اعضاي شوراي عمومي سازمان مي

ها يا  شد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامهكند كه عضوي معتقد با معموالً اختالف زماني بروز مي
تعهداتش را نقض كرده است. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختالف تضمين راه حلي مثبت 
براي اختالفات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل 

توانند به منظور دستيابي به  ه طرفين مياختالف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعالو
راه حل مرضي الطرفين، از دبيركل درخواست مساعي جميله نمايند. در صورت شكست تالشها 

تواند از ركن حل اختالف درخواست تشكيل هيأت  براي حل اختالف از طريق مشورت، شاكي مي
نمايد.  به ركن اعالم مي رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به

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

فصل مؤثر اختالفات، فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي در صورت عدم 
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 ماه تجاوز كند.  12ماه و با استيناف از  9استيناف نبايد از 

ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل  هنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موافقتنامه
اهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي خو اختالف از عضو مذكور مي

شود. آخرين تدبيري  نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال مي
دهد، امكان تعليق  هاي حل اختالف متوسل شده قرار مي كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويه

هاي تحت پوشش بر مبناي تبعيضي در مقابل  دات مندرج در موافقتنامهاجراي امتيازات يا ساير تعه
عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختالف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعالوه ركن حل 

  ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت. اختالف بر اجراي توصيه

معروف است. » تحقيق«للي به روش الم آميز اختالفات بين هاي حل مسالمت يكي از روشبطوركلي 
در اين روش با تحقيق و رسيدگي دربارة وقايعي كه مبناي اختالف بوده و پس از اثبات تقصير 

الملل معاصر به  گردد. اين روش در حقوق بين دولت يا دول مقصر در رفع اختالفات اقدام مي
 1907ر كنفرانس دوم الهه در پيشنهاد روسيه در كنفرانس اول الهه مورد توجه قرار گرفت و د

  المللي تحقيق تنظيم گرديد.  هاي بين مقّررات مربوط به كميسيون

توان  الملل اسالم قرار دارد و از مفهوم بسياري از آيات مي روش تحقيق كامالً مورد تائيد حقوق بين
درباره  برد. المللي و رفع مخاصمات بين دول پي به اصولي بودن اين روش در تحقق عدالت بين

اي كساني «فرمايد:  تحقيق قبل از تصميم و اقدام در اسالم دستور داده شده است. درسورة نساء مي
ايد چون در راه خدا فتاديد پس تحقيق (بررسي) كنيد و به آن كس كه بر شما  كه ايمان آورده

هاي  نيمتجوئيد و غ سالم گويد نگوئيد كه مؤمن نيستي. شما برخورداري از زندگي دنيا را مي
بسيار نزد خداست. شما پيش از اين چنان بوديد ولي خدا بر شما منّت نهاد پس بررسي كنيد كه 

اين آيه دستور كلّي به تحقيق در همة اموري است كه در زندگاني  ٧٥»خدا به اعمالتان آگاه است.
  آيد.  (راه خدا) در آيه فوق بدست مي َسِبيِل اهللَِّ آيد. اين معني از تفسير عبارت  مؤمنين پيش مي

در مورد هر ادعا يا خبر نيز دستور به تحقيق است و واكنش بدون تحقيق و بررسي نسبت به هر 
                                                                                                                                                                                                                

َتَبيَُّنوا َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلقى«. 94آية   سورة نساء 75 ُتْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـَ ِإَلْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَربـْ
ْبُل فَ  ْنيا َفِعْنَد اهللَِّ َمغاِمنُ َكِثريٌَة َكذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَ ْبَتُغوَن َعَرَض اْحلَياِة الدُّ َتَبيَُّنوا ِإنَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً تـَ ُ َعَلْيُكْم فـَ  ». َمنَّ اهللَّ
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ايد، اگر  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  خبري يا ادعائي صحيح نيست. درسورة حجرات مي
داني به مردمي آسيب رسانيد، آنگاه از فاسقي براي شما خبري آورد، تحقيق كنيد مبادا از روي نا

و اگر نتيجة روشن تحقيق بدست آمد بايد تبعيت نمود كه  ٧٦»ايد پشيمان شويد. كاري كه كرده
همانند كساني نباشيد كه بعد از اينكه دالئل روشن بر آنها آشكار شد اختالف و افتراق «فرمود: 

به اين آيات كفايت از قبول روش تحقيق  استناد ٧٧»كردند و براي آنها عذاب بزرگي خواهد بود.
  نمايد. المللي را مي آميز اختالفات بين در حل مسالمت

در اسالم، روش انتخاب احسن در مسائل مختلف روش شورا و مشورت است. در قرآن كريم در 
شورا از  ٧٨»دهند. امور خويش را بر اساس مشورت بين خودشان انجام مي «فرمايد:  سورة شوري مي

توان نتيجه گرفت كه با توجه  هاي وحدت بسيار مؤثر است. از همين موضوع مي ظ ايجاد زمينهلحا
به اصل وحدت و توجه اسالم به جمع آراء و وحدت كلمه حل شورائي كلّية دعاوي و اختالفات 

پذيرد. به عبارت ديگر طريق مذاكره روش پذيرفته شدة اسالمي در دريافت نظرات  المللي را مي بين
باشد ولي بايد گفت كه اين مذاكره نه به معناي زير پا گذاشتن حقوق طرف  و آراء متفاوت مي

ديگر يا طرف ثالث است بر ضمير غلبه يا اجحاف يا تباني بلكه مذاكره براي ايجاد همسوئي و 
توافق در حصول حقّ است و اين مذاكره و شور به هيچ وجه نبايد خدشه به قسط و عدالت وارد 

و يا حقوق ديگران را مضمحل نمايد. در اين باب آيات مختلف و مبرهني وجود دارند كه در آورد 
   ٧٩دهد. اعمال قسط و عدل تابعين هواهاي نفس را مورد عتاب قرار مي

رسد كه كاربرد بسيار خوبي در حقوق  تعميم شور و مشورت به مسئله داوري و حكميت مي
الملل عمومي، ضمانت اجرايي ضعيف احكام  مهم حقوق بينالملل عمومي دارد. يكي از مسائل  بين

ها  المللي است. به عبارت ديگر دولت ها به پذيرش رأي محاكم بين المللي در اجبار دولت قضائي بين
روند و در نظر قاضي  المللي طفره مي به دليل اقتدار خود غالباً به طرق مختلف از تن دادن به آراء بين

                                                                                                                                                                                                                
َتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى. «6سورة حجرات آية  76 َعْلُتْم    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ ما فـَ

  ».ِدِمنيَ 
  ».َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلَبيِّناُت َو ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ «. 105سورة آل عمران، آية  77
  ».بـَْيَنُهمْ   َو َأْمُرُهْم ُشورى« ،38سورة شوري، آية  ٧٨
 از هواهاي خويش پيروي نكنيد كه از دادگري تجاوز كنيد.  ».َأْن تـَْعِدُلوا  تـَتَِّبُعوا اْهلَوىَفال «. 135سورة نساء آية  ٧٩
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ة داوري از اين لحاظ با مراجعه به قاضي متفاوت است و نهايتاً داوران كه هر كنند. روي تشكيك مي
نمايند و چون  طرف منصوب يكي از طرفهاي دعوا هستند مجتمعاً اقدام به حل و فصل دعاوي مي

  داوران منتخب طرفهاي دعوا هستند رأي ايشان قرين به پذيرش دولت متبوع خواهد بود. 

  ضطراريساير اقدامات حمايتي و ا
ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه  موافقتنامه حفاظت

هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در  ها و اقدامات جبراني، موافقتنامه يارانه
دهد. اين  ل ميشوند تشكي سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي

 شوند. اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي

 19بنابر اين حصول توافق در مورد يك سيستم حفاظتي چند جانبه موثر و كارآمد در قالب ماده 
و  براي كشورهاي در حال توسعهگات در فراهم ساختن امنيت الزم براي دسترسي به بازارها بويژه 

نيز به منظور احياء اعتبار اصول تجاري چند جانبه از اهميت زيادي برخوردار است. موافقتنامه 
ها نيز جهت پاسخ به چنين نيازي و ضمن تاكيد بر رعايت اصل دول كامله الوداد و تعهد  حفاظت

ي داوطلبانه صادراتي و ها كشورها نسبت به ممنوعيت و حذف توافقات موسوم به خودداري
) و ديگر اقدامات مشابه، مورد پذيرش اعضاي گات واقع شده OMAترتيبات بازاريابي منظم (

ها، به منظور نظارت دقيق بر نحوه اجراي مفاد موافقتنامه يك كميته  است. در موافقتنامه حفاظت
رابطه علّي ميان بيني شده است. همچنين ضوابط دقيقي براي تعيين خسارت و  ها پيش حفاظت

واردات و صنعت خسارت ديده در نظر گرفته شده است. در چارچوب اين موافقتنامه و تحت 
شرايط استثنايي و هنگامي كه واردات از يك كشور عضو به طور نامتناسبي افزايش يابد، برقراري 

انسته شده شود، مجاز د سهميه وارداتي كه طبعاً موجب تبعيض در ميان عرضه كنندگان مختلف مي
  است. 

) يكي از مواردي است كه كشورها را مجاز 1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات  19ماده 
دارد در صورت وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي از ناحيه واردات، به اقدامات تجاري  مي

عتي به بهانه هاي اخير برخي از كشورها بويژه كشورهاي صن محدود كننده مبادرت ورزند. در سال
اي در  وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي خود و به استناد به اين ماده، با وضع موانع غيرتعرفه
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اند.  مقابل واردات از كشورها به ترتيبات تجاري محدود كننده و تجارت غيرمنصفانه متوسل شده
تي بايد با تعهد گات، اين است كه اقدامات حفاظ 19يكي از داليل عدم استفاده درست از ماده 

كشورها در مورد رعايت اصل دول كامله الوداد منطبق باشد كه اين امر مستلزم عدم تبعيض در 
باشد. خود مفهوم خسارت نيز از ديگر مواردي است كه در  مقابل واردات از منابع مختلف مي

ردهاي كشورهاي مختلف تعريف يكساني براي آن وجود ندارد و در برخي از كشورها، استاندا
بااليي براي آن وضع شده و معموالً با رفتار غيرمنصفانه تجاري تفاوت دارد. از اين رو كشورهاي 

بايد مجاز باشند كه در مقابل  19پيشرفته و بويژه اتحاديه اروپا، معتقدند كه كشورها در قالب ماده 
الباً بعلت گسترش آميز توسل جويند، چرا كه خسارت غ واردات از منابع خاص به اقدامات تبعيض

شود و تنها اين منابع بايد محدود شوند  سريع واردات از يك يا تعدادي منابع معين وارداتي ناشي مي
باشد. مخالفت بسياري از كشورها بويژه ممالك  كه عمالً به معناي نقض اصل دول كامله الوداد مي

كه كشورهاي عضو گات در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول كامله الوداد باعث گرديد 
ها به توافقي دست يابند و اين امر در مذاكرات دور اروگوئه  نتوانند در دور توكيو در مورد حفاظت

هاي اخير جهت حمايت از  هايي كه كشورهاي پيشرفته در سال همچنان ادامه داشت. يكي از شيوه
اند، مذاكره و  وسل شدههاي احتمالي از ناحيه واردات بدان مت صنايع داخلي در مقابل خسارت

حصول توافق با تعداد محدودي از كشورهاي صادر كننده و در زمينه برخي از كاالهاي معين در 
) بوده است. ترتيباتي كه در VERs( 80هاي داوطلبانه صادراتي قالب ترتيباتي موسوم به خودداري

صادراتي منسوجات و  هاي ) و به منظور تعيين سهميهMFAچارچوب موافقتنامه الياف چندگانه (
ها و كاالهاي ديگر نيز تسري پيدا كرد. اقالم  معمول شد بتدريج به بخش 1974پوشاك از سال 

ها و كشتي از جمله  هادي محدودي چون فوالد، اتومبيل، تلويزيون، ماشين ابزار، كفش، ويدئو، نيمه
باشند. اين اقدامات  هاي صنعتي هستند كه در آمريكا و اتحاديه اروپا مورد حمايت مي بخش

موسوم است، يكي از عوامل تضعيف اعتبار مقررات  81حمايتي كه به اقدامات حوزه خاكستري
شوند  هايي متضرر مي هاي اخير بوده است. كشورهايي كه از وضع چنين محدوديت گات در سال

                                                                                                                                                                                                                
80 Voluntary Export Restraints 

اي است كه طي آن كشور صادر كننده (دولت يا بخش خصوصي)  هاي داوطلبانه صادراتي، توافق دوجانبه خودداري
ها و يا ديگر  ها، تعرفه كشور وارد كننده مجبور به استفاده از سهميهپذيرد كه صادرات خود را بدون اينكه  مي

  هاي وارداتي شود كاهش داده يا محدود نمايد.  كنترل
81 Grey Area Measures 
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ا كه وضع اين به اقدامات جبراني و تالفي جويانه متوسل شوند. لكن از آنج 19مجازند كه طبق ماده 
اي  استناد كنند و كشورهاي صادركننده 19توانند به ماده  ها با توافق صورت گرفته، نمي محدوديت

نظير ژاپن، كره جنوبي و تايوان بخاطر ترس از دست دادن تمامي سهم خود در بازارهاي وسيع و 
  اند. ها تن داده اي چون آمريكا و اتحاديه اروپا، به پذيرش داوطلبانه اين محدوديت پرجاذبه

گات گنجانده شده است،  19موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 
كند. اين اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در  تبيين مي

مي بندد. شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار 
اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه به باالتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي 

شود. اقدامات  گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي مقداري صورت مي
ز گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است ا  حفاظتي

 برخي تعهدات خود بگريزد.

هاي بخشي سازمان تجارت جهاني (كشاورزي، منسوجات و خدمات) اقدامات  يك از موافقتنامه هر
حفاظتي خاص خود را دارند. بعالوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها 

ها را تحت  موافقتنامه تمامي بخشاي گنجانده شده و اين  و نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه
هاي منسوجات و پوشاك و كشاورزي در چارچوب  دهد و بطور مثال بخش پوشش قرار نمي

  كنند. هاي مربوطه از ترتيبات حفاظتي ديگري تبعيت مي موافقتنامه

تواند واردات يك كاال را چنانچه صنعت داخلي تهديد  يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي
به دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع  شده و يا

بيني شده  گات پيش 19نمايد. در اين مورد صدمه بايد قابل مالحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 
اقدامات دادند تا از طريق  ها ترجيح مي بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي دولت

منطقه خاكستري از صنايع خود حمايت كنند. اين اقدامات از طريق مذاكرات دوجانبه خارج از 
اي صادراتي بود.  هاي سليقه گات به متقاعد ساختن كشورهاي صادركننده براي اعمال محدوديت

رفت.  مي ها به كار اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصوالت نظير اتومبيل، فوالد و نيمه هادي
اما سازمان تجارت جهاني اقدامات منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده 
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دارد كه كشورهاي عضو نبايد  را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين موافقتنامه اعالم مي 82غروب
هاي  امههاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند. اقدامات دوجانبه كه با موافقتن محدوديت

حذف شدند. البته كشورها مجاز بودند صرفاً يكسال اين  1998جديد همساز نبودند در پايان 
هاي وارداتي از ژاپن از اين  ادامه دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيل 1999اقدامات را تا پايان 

  مقررات استفاده نمود.

تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش  يكي از داليل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي
سهم بازار باشد حتي در صورتي كه به لحاظ كمي تغييري در واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا 

ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند. سازمان تجارت  توانند از طريق دولت كارخانجات مي
ايتي وضع نموده است. يكي از آن ملزومات جهاني شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حم

شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعالم عمومي اقدامات و ارائه شواهد 
  مورد نياز است.

و عواملي را كه بايد براي تعيين  83»صدمات جدي«اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي 
د نظر داشت در نظر گرفته است. زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع آثار واردات بر صنايع داخلي م

گردد بايد صرفاً در صورتي وضع شود كه از بروز صدمات جدي ممانعت كند و يا به درمان آن  مي
هاي كمي نبايد از متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر  كمك نمايد. اعمال محدوديت

باشد كه سطح متفاوتي از حمايت براي جلوگيري از زيان و يا آن كه توجيه منطقي وجود داشته 
  درمان صنعت وجود دارد.

اقدامات جديد حفاظتي نبايد براي مدت زماني معادل مدتي كه قبالً متداول بوده، برقرار شود و در 
سال پس از خاتمه اقدامات قبلي به مورد اجرا درآيد. در  2هر صورت هر اقدام جديد حفاظتي بايد 

توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع  ين مورد كشورهاي در حال توسعه ميا
اقدامات جديد حفاظتي مبادرت ورزند. در صورتي كه سهم صادرات يك كشور در حال توسعه 

                                                                                                                                                                                                                
82 Sunset Clause 
منظور از ماده غروب حذف تمامي اقداماتي است كه به محدود كردن صادرات يك كشور بطور عمدي منجر 

 شود كه بايد در طول دوره زماني خاص خاتمه يابد.  مي
83 - Serious injury 
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درصد واردات يك كشور عضو را در مورد كاالي معيني تشكيل دهد، وضع اقدامات  3كمتر از 
  باشد.  گونه صادركنندگان مجاز نميحفاظتي در مورد اين

توان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار برد. اما موافقتنامه توضيح  اقدامات حمايتي را نمي
دهد كه چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود. يك اقدام حمايتي نبايد  مي

حيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد سال به طول بيانجامد مگر آنكه يك مقام صال 4بيش از 
سال  8توان تا  نياز است و شواهد كافي براي آن ارائه دهد. در اين صورت اقدامات حمايتي را مي

  ادامه داد.

كند در مقابل بايد به طرف  زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي
كند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق  ح ميمقابل امتيازي بدهد. موافقتنامه تصري

تواند  مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي بين دو طرف تجاري ايجاد نشد كشور صادركننده مي
تواند نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه  جويانه را دنبال كند. به عنوان مثال مي اقدامات تالفي

را افزايش دهد. در برخي شرايط كشور صادركننده بايد سه سال اقدامات حمايتي وضع نموده است 
  جويانه باشد. پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر كند تا قادر به اتخاذ اقدامات تالفي

شوند. يك كشور  صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي
ر مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه تواند از اقدامات حمايتي د واردكننده زماني مي

آن كشور در حال توسعه بيش از يك سوم واردات آن كاالي خاص را تأمين كند و يا تمامي 
% كل واردات يك كاالي خاص را 9% سهم جمعاً بيش از 3كشورهاي در حال توسعه با كمتر از 

امات حمايتي را اعالم نموده و تصميمات ها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقد تأمين نمايند. دولت
ها را رسيدگي كرده و  اتخاذ شده از شفافيت الزم برخوردار باشد و سپس كميته مربوط اين گزارش

  نمايد.  نتيجه نهايي را اعالم 

از  اصوالًباشد.  مجاز نمي از بين بردن مواد غذايي در جهت كسب منافع ماديدر اسالم بطور كلي 
 دربين بردن كشتزارها و دامها و نسل انسان ممنوع است و حفظ محيط زيست از موارد پر اهميت 

 مجاز نيستند تا و افراد ها شود كه دولت باشد. تعميم اين موضوع به اين مبحث كشيده مي اسالم مي
ه شد برخي از افزايش قيمت مواد غذايي بخشي از آن را از بين ببرد. در برخي سالها مشاهد ه قصدب
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كشورها نظير آمريكا براي جلوگيري از افت قيمت گندم قسمتي از محصول گندم خود را با كشتي 
كردند. در صورتي كه در آفريقا بسياري از گرسنگي تلف  به دريا حمل و در اقيانوس تخليه مي

اشي از شدند. حتّي ايجاد ممنوعيت در توليد و كشت غالت براي جلوگيري از افت قيمت ن مي
توان در مورد ارزاق عموم  عرضة زياد محصول، از لحاظ اسالم شبهات زيادي دارد؛ و الاقل مي

مردم جهان اين نتيجه را ابراز نمود كه اسالم جواز محدود كردن توليد ارزاق را تا تأمين نياز غذايي 
چون از نزد تو بازگردد  : «٨٤فرمايد دهد. و با توجه به اين آيه كه مي كلّية افراد روي سيارة زمين نمي

حتّي فسادي كه  »در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد
در زمين باعث كسري بازده توليد كشتزارها و دامها شود نيز ممنوع است. در تاريخ قرن اخير به 

حظه شده است كه بسياري از دول با شكل ترفندهاي پيشرفته و در قرون قبل به اشكال سنّتي مال
ها و آفات نباتي و دامي، اقدام به ضربه زدن به محصوالت و توليدات  پخش و صدور مخفيانة انگل

كردند. براي مثال عامل شيوع كرم ساقه خوار برنج، كرم ساقه  زراعي و دامي كشورهاي ديگر مي
ها يا  ها و شته دم و انواع قارچجات و زنگ گن زميني و صيفي خوار درختان ميوه، كرم سيب

نمايند توسط برخي از كشورها در كشورهاي ديگر  ها و طيور را بيمار مي هايي كه دام باكتري
   .گيرند مخفيانه توزيع شد و جملة اين موارد به انحاء مختلف در حيطة اين مبحث قرار مي

شمارد. در اموال دولت اسالم سهمي براي  ميالمللي ممنوع  اسالم كلّية اين اقدامات را در سطح بين
نيازمندان مشخّص شده كه اين نيازمندان در اشل دولت اسالم شامل محرومين كشورهاي ديگر 

 »در اموال ايشان سهمي براي بينوايان و نيازمندان معلوم است.: «٨٥فرمايد شود. در قرآن كريم مي مي
المال اسالم نيز معلوم است و بينوا  طريق اولي در بيتو اين سهم كه در اموال مؤمنين معلوم است به 

  .و نيازمند هركه و هركجا باشد بينوا و نيازمند است و مستوجب نوازش

مانده را اداكن و  حقّ خويشاوند و مسكين و راه «فرمايد:  در سورة اسراء خداوند دربارة تبذير مي
                                                                                                                                                                                                                

 77. در آيه َو النَّْسَل َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ  ِيف اْألَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْحلَْرثَ   َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى، 205 سورة بقره، آية  84
َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ فرمايد: در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد.  سورة قصص مي

 سورة مائده. 64. همچنين در آيه اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
َو الَِّذيَن ِيف فرمايد:  مي 24 – 25. در سورة معارج آيات َو ِيف َأْمواهلِِْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ ، 19آية سورة ذاريات،  85

 . َأْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم لِلسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ 
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 86»ان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود.كاران با شياطين برادرند و شيط هيچ اسراف مكن. اسراف
ْر تـَْبِذيراً « 87اند: در تفسير تبذير در شرح همين آيه فرموده مقصود از تبذير بخشش به  َو ال تـَُبذِّ

باشد و اگر در پرداخت حقوق مستحقين امر  غيرمستحق يا بخشش به مستحق بيش از حقّش مي
مستحق زياده از حقّ اوست كه اسراف است در اين  شده، از تبذير كه دادن بر غيرمستحق يا دادن به

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

صريحاً از اسراف كردن نهي نمود. از آن رو كه ادا كردن حق اختصاص به مال صوري و به 
خويشان صوري ندارد، بلكه عموم ساير حقوق و جميع خويشاوندان در عالم كبير و صغير را شامل 

اي  مشغول وضو گرفتن بود، فرمود: گذشت كه  شود، از نبي ص وارد شده كه روزي بر سعد مي مي
سعد چيست اين اسراف؟ عرض كرد: يا آيا در وضو هم اسراف است؟ فرمود: بلي، اگرچه پيش 

شود؟  چشمة جاري باشي. و از امام صادق ع وارد شده است كه پرسيده شد: آيا در حالل تبذير مي
اشد ولي بيش از آن مقدار فرمود: بلي و سرّ مطلب اين است كه هرگاه شخصي پيش چشمة جاري ب

كه واجب و مستحب است قواي خود را به كار اندازد. اين استعمال قوا و توجه به قواي محرّكه 
بدون استحقاق (ضرورت) تبذير است اگرچه اسراف و تبذير آب در اين جا مطرح نباشد. خالصة 

ه: انفاق مال يا كالم يا علم شود اين است ك آنچه كه از اخبار، با همة اختالفهاي موجود مستفاد مي
يا حكمت عرض و جاه يا نيروي قوا، يا انفاق بر نفس و قواي آن به مقدار خواست، بدون التفات به 

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

 ِإنَّ اْلُمَبذِّرِينَ شود.  كه اگر همة دنيا را يك لقمه قرار دهي و مؤمني را اطعام نمايي اسراف نمي
كانُوا ِإْخواَن كنند،  تبذيركنندگان و كساني كه در غير اطاعت خدا و با غفلت از امر او انفاق مي

شود كه  اند. زيرا كه انفاق وقتي كه به امر خدا نباشد به امر شيطان مي شياطين بوده برادران الشَّياِطنيِ 
شيطان در كمين بنده نشسته و منتظر غفلت او از امر خدا است، پس در آن حال در او تصرّف 
                                                                                                                                                                                                                

رِيَن كانُوا ِإْخواَن  َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبنَ   َو آِت َذا اْلُقْرىب، 26-27سورة اسرا، آيات  86 ْر تـَْبِذيرًا. ِإنَّ اْلُمَبذِّ السَِّبيِل َو ال تـَُبذِّ
  .الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً 
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ِه  َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِّ كند.  راند همانطور كه بر شياطين خودش حكومت مي كند و بر او حكم مي مي
ورزد، و مبذّر  عطف به بيان علّت است، يعني شيطان نسبت به پروردگارش بسيار كفر مي َكُفوراً 

منفقي است كه بدون التفات به امر خدا نسبت به پروردگارش كفور است پس او در كفر ورزيدن 
   ».به پروردگارش برادر شيطان است

توان حقّ  ملل ضعيف عالم باشد. يعني نمي تواند در مواجهه با با اين تفصيل تبذير به يك معنا مي
ضعفا و ناتوانان از ملل ديگر را ناديده گرفت و هرطور كه منافع ملّي اقتضاء كرد به كسب منافع 
پرداخت و حقّي كه خداوند براي سائل و محروم در اموال ملّت معلوم كرده را به ملل محروم اعطاء 

  .ننمود

 موافقتنامه ارزش گذاري گمركي
وجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري با ت

گذاري كاالهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض  برعهده دارند، نحوه ارزش
  گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختالفات تجاري براي كشورها بوده است. 

رزش يك محصول در گمركات مشكالتي را براي واردكنندگان دربردارد كه پروسه برآورد ا
هاي گمركي سخت و محدودكننده باشد. موافقتنامه سازمان تجارت  ممكن است به اندازه تعرفه

جهاني بر روي ارزيابي كاالها در گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي 
هاي  ا در گمركات اعمال نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيتعادالنه، متحدالشكل و بيطرف ر

كند. اين موافقتنامه  هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي تجاري و اعمال رويه
دهد كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در  يكسري قوانين ارزيابي را ارائه مي

  موافقتنامه گات را داراست.

دهد كه اطالعات بيشتري  تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را ميبراساس 
را از واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعالم شده مشكوك هستند اخذ نمايد. در 
صورتي كه گمركات عليرغم كسب اطالعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي 

  ظهارات واردكننده تعيين نشود.كاالي وارداتي براساس ا
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اين موافقتنامه ارزش گمركي كاالي وارد شده ارزش معامالتي يعني قيمت پرداخت  1براساس مادة 
آمده است كه اگر نتوان ارزش  2باشد. همچنين در ماده  شده يا قابل پرداخت براي كاال مي

خواهد  88تي كاالي همسانيگمركي كاالي وارد شده را تعيين نمود، ارزش گمركي، ارزش معامال
بود كه براي صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده 

موافقتنامه آمده است كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي وارد شده  3است. عالوه بر اين در ماده 
ود را طبق مقررات مواد فوق تعيين كرد، ارزش گمركي، ارزش معامالتي كاالي مشابهي خواهد ب

كه براي صدور به همان كشور وارد كننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. 
هاي فوق، دو روش ديگر نيز در  در صورت عدم تعيين ارزش گمركي كاالي وارد شده طبق روش

، اگر كاالي وارد شده يا كاالي وارد شده همسان يا 5بيني شده است. طبق ماده  موافقتنامه پيش
ابه به همان وضعي كه وارد شده در كشور وارد كننده به فروش برسد، ارزش گمركي كاال ي مش

وارد شده مبتني بر قيمت واحدي از كاالي وارد شده يا كاالي وارد شده همسان يا مشابه خواهد 
شود  شده است و در بيشترين مقدار از مجموع فروش فروخته مي بود كه حدوداً در همان زمان وارد 

  كسر موارد زير:  با

شود كه پرداخت گردد يا  شود يا توافق مي هايي كه معموالً پرداخت مي حق العمل -1
هاي عمومي در مورد فروش كاالي وارد شده  هايي كه معموالً براي سود يا هزينه افزايش

  گيرد.  متعلق به همان طبقه يا نوع، در چنين كشوري صورت مي
هاي مرتبط با آنها كه كشور وارد كننده متقبل  هاي معمول حمل و نقل و بيمه و هزينه هزينه -2

 شده است. 
هاي ملي كه به دليل وارد شدن يا فروش كاال در كشور وارد  حقوق گمركي و ديگر ماليات -3

 كننده قابل پرداخت است. 

كه ارزش گمركي كاالي  نمايد موافقتنامه مقرر مي 6روش پنجم ارزشگذاري گمركي در مادة 
                                                                                                                                                                                                                

گذاري گمركي تعريف شده است. كاالي همسان موافقتنامه ارزش  15اصطالح كاالهاي همسان و مشابه در ماده  88
باشد. كاالي مشابه  به معناي كااليي است كه از همه جهات از جمله خصوصيات مادي، كيفيت و شهرت همانند مي

نيز به معناي كااليي است كه گرچه از همه جهات همانند نيست، اما خصوصيات همانند و مواد تشكيل دهنده 
 سازد وظايف مشابهي را انجام دهد و از نظر تجاري قابليت جانشيني داشته باشد. در ميهمانندي دارد كه آن را قا
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وارد شده بر ارزش محاسباتي مبتني خواهد بود. ارزش محاسباتي مركب است از مجموع قيمت يا 
ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار گرفته شده است 

ي متعلق به همان هاي عمومي معادل آنچه معموالً در فروش كاال بعالوة مقداري بابت سود و هزينه
طبقه يا نوع از كااليي كه توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور وارد كننده 

  كنند. ارزش محاسباتي مركب است از:  منظور مي

قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار  -1
  گرفته شده است.

هاي عمومي معادل آنچه معموالً در فروش كاالي متعلق به همان  نهمقداري بابت سود و هزي -2
گردد و توليدكنندگان در كشور  گذاري آن منعكس مي طبقه يا نوع كااليي كه در ارزش

  كنند.  صادركننده براي صدور به كشور واردكننده منظور مي

ي وارد شده را طبق موافقتنامه تصريح شده كه اگر نتوان ارزش گمركي كاال 7نهايتاً در ماده 
هاي فوق تعيين كرد، ارزش گمركي با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقررات  روش

هاي موجود در كشور وارد كننده كاال تعيين خواهد شد. طبق  عمومي اين موافقتنامه و بر مبناي داده
نرخ مورد استفاده آن نرخي ، در مواردي كه براي تعيين ارزش گمركي تبديل ارز الزم باشد، 9ماده 

  اند.  خواهد بود كه مقامات صالحيتدار كشور وارد كننده ذيربط به نحو مقتضي اعالم كرده

اين موافقتنامه، يك كميته ارزش گذاري گمركي مركب از نمايندگان  18از سوي ديگر طبق ماده 
ي همكاري هر يك از اعضاء و نيز يك كميته فني ارزش گذاري گمركي تحت نظارت شورا

  ) تشكيل خواهد شد. CCCگمركي (

اي مطرح شده  موافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ويژه 20در ماده 
سال پس از شروع كار سازمان  5است. اين كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا 

  تجارت جهاني به تعويق اندازند.

كاال است دخالت دارند و  CIFه در تعيين ارزش كاالي وارداتي كه ارزش عالوه بر عواملي ك
د، معيارهاي ديگري در گمرك براي مقايسه و نباش ميدر كشورها  يمبناي ارزش گذاري گمرك
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   گيرد: تعيين ارزش كاال مورد استفاده قرار مي

 كشور مقصدمقايسه با ارزش صادراتي كاالي همسان از همان كشور مبداء كه همزمان به  )1
  فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است. 

 كشور مقصدمقايسه با ارزش صادراتي كاالي مشابه، از همان كشور مبداء كه همزمان به  )2
فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته باشد. اين اصطالحات در هر دو مورد از 

 شوراي همكاري گمركي برداشت شده است. 
مقايسه با فهرست بهاي صادراتي محصوالت يا توليدات يك كارخانه يا توليدكننده كه بايد  )3

 مستقيماً توسط سازنده تنظيم و صادره از كشور مبداء باشد. 
 هاي عمده و يا خرده فروشي داخل كشور صادر كننده.  فهرست )4
 مقايسه بر مبناي ارزش عمده فروشي و خرده فروشي داخل كشور. )5

، آخرين معياري است كه در صورت عدم اجراي موارد فوق در مورد مقايسه ارزش مورد اخير
  گيرد.  كاالي وارداتي مالك عمل قرار مي

 موافقتنامه بازرسي پيش از حمل 
هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي  بازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استفاده از شركت

يت و كيفيت كاالهاي سفارش داده شده است. بازرسي جزئيات بارگيري باالخص، قيمت، كم
هاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت و  عملكرد شركت

  باشد. كيفيت و قيمت كاالها موضوع اين موافقتنامه مي

هاي  هدف از اين موافقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كالهبرداري
هاي موجود در  از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفايت تجاري و فرار

هايي  گيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولت هاي اداري گمركات و بنادر مورد استفاده قرار مي سازمان
كنند وضع مي گردد عبارت از: عدم تبعيض، شفافيت،  كه از بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي

تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي حمايت از اطالعات 
هاي بازرسي  مشخص براي بررسي صحت قيمت كاالها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمان
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  است.

هاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت،  عملكرد شركت
باشد. در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر  وافقتنامه ميكيفيت و قيمت كاالها موضوع اين م

هاي عضو استفاده  هاي مؤسسات بازرسي كننده تسري يافته است. در اين موافقتنامه دولت فعاليت
اند كه اصولي نظير عدم تبعيض، شفافيت، حفاظت  گونه مؤسسات متعهد شده كننده از خدمات اين

هاي خاص  اب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعملاز اطالعات تجاري محرمانه، اجتن
براي تائيد قيمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند. از سوي 
ديگر، كشورهاي عضو صادركننده در قبال استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي 

و مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين 
هاي فني به كشورهاي در حال توسعه استفاده كننده از خدمات  اند. اعطاي كمك مربوطه پذيرا شده

بيني شده است. همچنين در موافقتنامه به منظور حل و فصل  اين مؤسسات در موافقتنامه پيش
  ازرسي قبل از حمل رويه خاص مقرر گرديده است.اختالفات ميان صادركننده و مؤسسه ب

المللي  كند. اين پروسه به وسيله فدراسيون بين اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه مي
كه معرف صادركنندگان است  90(ICC)المللي تجارت  و اتاق بين 89(IFIA)هاي بازرسي  آژانس

  هاي بازرسي است. شود و هدف آن حل و فصل مشاجرات ميان صادركنندگان و آژانس اداره مي

بازرسي پيش از ”با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از 
كردند، به منظور اينكه  يبراي بررسي كيفيت، كميت و قيمت كاالهاي وارداتي استفاده م“ حمل

چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير الزم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد 
تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك 

موافقتنامه بازرسي پيش از حمل  چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس
ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله با 

گذاري پايين كاالهاي  مشكل ارزش گذاري پايين و يا باالي كاالهاي وارداتي است. ارزش
اقعي شده و منجر به وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان و

                                                                                                                                                                                                                
89 International Federation of Inspection Agencies 
90 International Chamber of Commerce 
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شود و ارزش گذاري باالي كاالهاي وارداتي در كشورهايي  كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي
گردد. به موجب موافقتنامه بازرسي  كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي

شورهاي ك” و “ كشورهاي استفاده كننده عضو” ) دو دسته تعهدات براي PSIپيش از حمل (
كشورهاي ” پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني “ صادركننده عضو 

ترين تعهدات اين كشورها بر  از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي  “استفاده كننده عضو
رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از 
استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كاال، رعايت 
شفافيت، حفظ اطالعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در 

بوطه را موارد بروز اختالف، و اطالع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مر
توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم 
تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين 

 موافقتنامه براي تمامي اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است. 

هاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده  ده به كشورهايي كه از رويهتعهدات كشورهاي صادركنن
هاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و  كنند عبارتند از: عدم تبعيض در بكارگيري قانون مي

  مقررات و ارائه خدمات فني در مواقع مورد نياز.

جام اقدامات و در سازمان جهاني تجارت و پذيرش مفاد اين، ان كشوريدر صورت عضويت 
تدوين مقرراتي متناسب با مفاد اين موافقتنامه كه ناظر بر رفتار دولت واردكننده، صادركننده و 

رسد. اساساً اين موافقتنامه بدين منظور در مجموعه  موسسه بازرسي باشد، الزم به نظر مي
ه موسسات موانع هاي دوراروگوئه گنجانده شده كه كشورها با توسل به خدمات اينگون موافقتنامه

هايي كه در اين  اي را بر سر راه تجارت ميان يكديگر ايجاد نكنند و رويه غيرضروري و ناعادالنه
موافقتنامه پيش بيني شده با هدف به حداقل رساندن فرآيند بازرسي و رفع اختالفات احتمالي تنظيم 

  گرديده است. 

 موافقتنامه قواعد مبدأ
هاي نسبي و  المللي بر حسب مزيت آوري و تقسيم كار بين امروزه تحوالت سريعي كه در زمينه فن
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رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را 
موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از 

هاي گمركي و ايجاد  اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه روند همگرايي هاي منطقهطرفي 
ي  اي از شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطا هاي تجاري منطقه پيمان

ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك  اي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي ترجيحات تعرفه
ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و كاال 

  اند. قواعد مختلفي را وضع كرده

هايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كاال در كجا توليد شده است ارائه  ويژگي 91قوانين مبدأ
ها ميان كشورهاي   استكند. قوانين مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سي مي

هاي تعرفه ترجيحي،  ها و نرخ سهميه  ها عبارتند از: شود. اين تبعيض صادركننده تبعيض قائل مي
عمليات ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله با سوبسيدهاي صادراتي و غيره. 

اي  ا روند جهاني شدن و رويهقوانين مبدأ براي تهيه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه ب
  شود پيچيده تر شده است.  كه يك كاال در كشورهاي مختلف پردازش مي

با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود 
 94تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 

بيني، منطقي و  اي منصفانه، شفاف، قابل پيش لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه
بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي 

مبدأ به اعمال  عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد
اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و  هاي تجاري ترتيبات منطقه رجحان
گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير  اي بر مي هاي تعرفه   سهميه

نحوي غير تبعيض آميز اعمال مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به 
شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كاال كشور يا محلي است كه كاال كالً در آنجا بدست 
آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كاال دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كاال 

نين در موارديكه محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچ
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اعمال مي شود بايد روش محاسبه “ فرآيند ساخت و پردازش كاال” و يا “ درصد ارزشي”معيارهاي 
گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت،  و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كاالي ذيربط مي

از ديگر برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطالعات محرمانه 
الزامات اين موافقتنامه است.موافقتنامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و 

اي و اتحاديه هاي تجاري و گمركي از قواعد مبدا ترجيحي  گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقه
 الزم االجرا است.نيز برخوردار باشند. اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني 

گردد و هدف اين موافقتنامه در  المللي مي قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بين
بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است. نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل 

بايد  باشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها دولت كامله الوداد در مورد قواعد مبدأ مي
  اي بر تجارت نداشته باشد. شان شفاف بوده و اثر تحريف كننده قوانين

اعضاي  باشد. از هدف اين موافقتنامه رعايت اصل دول كامله الوداد در مورد قواعد مبداء مي
سازمان تجارت جهاني خواسته شده كه اطمينان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحريف كننده 

و  GSPبر تجارت ندارد. اگر چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاري ترجيحي (نظير 
باشد و چنين قواعد ترجيحي مستقالً توسط  ) تحت پوشش اين موافقتنامه نميLOMEكنوانسيون 

هاي مربوطه تشريح شده است. با اين حال در موافقتنامه مبداء  عطاء كنندگان ترجيحات در طرحا
  بيني شده است.  اعالميه مشتركي در خصوص قواعد مبداء ترجيحي پيش

از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به عنوان مبدأ  92موافقتنامه 3در ماده 
كشوري باشد كه كاال كالً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از  شود كااليي خاص تعيين مي

يك كشور در توليد آن دخالت داشته باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا 
  صورت گرفته است. 

همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده، واردكننده و يا هر 
ترين وقت ممكن و  هاي مربوط به تعيين مبدأ يك كاال در سريع شخص به دليل موجه، ارزيابي
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روز پس از درخواست اين ارزيابي به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع الزم  150حداكثر 
سال اعتبار خواهند داشت مشروط بر آنكه واقعيات و شرايط  3ها براي  ه باشد. اين ارزيابيتسليم شد

  يكسان باقي بمانند.

خواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع  موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو مي
معقولي اداره شود و براساس المللي نباشند، به شكل  محدودكننده و اختالل برانگيز بر تجارت بين

استانداردهاي مثبت شكل بگيرند. به عبارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را 
  كند. تأييد نمي

اي در مورد قواعد مبداء و مركب از نمايندگان هر يك از  اين موافقتنامه تشكيل كميته 4در ماده 
اي فني در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شوراي  هاعضاء پيش بيني شده است. همچنين كميت

گردد بطوري كه دبيرخانه شوراي همكاري گمركي به عنوان  همكاري گمركي تشكيل مي
  دبيرخانه كميته فني عمل خواهد كرد. 

االجرا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل  اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو الزم
در آن وجود دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري تشكيل تجارت ترجيحي 

دهند قادر خواهند بود قوانين مبدأ متفاوتي براي محصوالتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج  مي
متكي  كند كه شود را در نظر بگيرند. موافقتنامه اتحاديه تجاري يك برنامه هماهنگي را ايجاد مي مي

بيني بودن قوانين مبدأ است. اين موافقتنامه قرار بود تا  است مبتني بر قابل درك و پيش بر اصولي
نهائي شود اما چندين بار به تعويق افتاده است. اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ  1998ژوئيه 

اداره در سازمان تجارت جهاني و يك كميته فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروكسل 
شود. نتيجه مذاكرات اين كميته مجموعه قوانيني است كه به وسيله تمامي اعضاء در تمامي  مي

  ها بكارگرفته شود و داراي برخوردهاي ترجيحي با كشورها نباشد. موقعيت

منظور از كشور مبداء، كشوري است كه در آنجا كاال توليد، مونتاژ، پردازش، فرآوري يا تهيه 
است كه در حال حاضر  )WCOيف تقريباً همان تعريف سازمان جهاني گمرك (شود. اين تعر مي

شود. معموالً صادر كننده  براي تعيين مبداء، صرف نظر از چگونگي عمل صادر كننده استفاده مي
كند. گمرك  نخست، در اظهارنامه گمركي كشور مبداء را صريحاً قيد و اظهار نامه را امضاء مي



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

  دهد.  ه، كاال را معاينه نموده و مراحل زير را انجام ميپس از تسليم اظهارنام

  نمايد.  مشخصات فني كاال را بازرسي و ارزيابي مي •
 كند.  هاي روي كاال يا بسته بندي را با كيفيت كاال مطابقت مي عالئم، مارك و نوشته •
 ند. ك هاي صنعتي يا كارشناسان استعالم مي درصورت ترديد در مبداء ساخت، از وزارتخانه •
 نمايد.  با مراجعه به بازار، مبداء كاال را سئوال مي •

شود. صادر كننده مجوز گمرك را  پس از تائيد گمرك، مجوزي به صادر كننده خارجي تسليم مي
به اتاق بازرگاني برده و بر حسب اينكه كاال و كشور محل ورود آن (مقصد نهايي) تحت شمول 

شد يا خير، فرم گواهي مبداء يا فرم عادي توسط اتاق اي با مقررات مربوط به ترجيحات تعرفه
شود. بعد از صدور گواهي مبداء صادر كننده با مراجعه به  بازرگاني به صادر كننده تسليم مي

، مهر و امضاء اتاق بازرگاني را به تصديق ءكشور مبداسفارت يا كنسولگري كشور مقصد واقع در 
   دارد. براي ذينفع در مقصد ارسال ميرساند و  سفارت يا كنسولگري مربوطه مي

 هاي صدور مجوز ورود موافقتنامه رويه
)، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه ILP( هاي صدور مجوز ورود موافقتنامه رويه

تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير 
رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در  مياي به شمار  تعرفه

هاي صدور مجوز ورود استفاده  راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويه
 1994اي مغاير با اصول تعهدات گات  ها به گونه كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه مي

ها در چارچوب اين موافقتنامه  ت كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويهصورت نگيرد، تعهدا
  تعيين شده است.

جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص است. موافقتنامه جواز واردات 
بيني باشد. به عنوان مثال،  حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيش

خواهد كه اطالعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار  ها مي از دولت موافقتنامه
خواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را  ها مي منتشر كنند. اين موافقتنامه همچنين از دولت
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از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز واردات مطلع سازند. به عالوه موافقتنامه 
  ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه كرده است. خطوط راهنمايي را براي ارزيابي دولت

شوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد.  برخي از اين جوازها بطور خودكار اعطاء مي
ها به  هايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسه توافقتنامه ويژگي
دودكننده براي گسترش تجارت تلقي نشوند. در عين حال برخي ديگر از جوازها به عنوان مانعي مح

شود. در اين مورد موافقتنامه سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به  طور خودكار اعطاء نمي
دارد كه  حداقل ممكن برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند. موافقتنامه عنوان مي

 60يك تقاضا باشند. ( روز درگير ارزيابي 30دخيل در امر اعطاي جواز نبايد بيش از  هاي سازمان
  روز در صورتي كه تمامي تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند).

هاي صدور  در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيم
هاي اداري  ليم درخواست يا ساير اسناد به دستگاهمجوز ورود تعريف شده است. كه مستلزم تس

اند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت  باشد. در موافقتنامه، اعضا تضمين كرده مربوطه مي
هاي اداري مورد استفاده براي صدور  ها ايجاد شود، رويه كه ممكن است از اعمال نامناسب اين رويه

هداف توسعه اقتصادي و نيازهاي مالي و تجاري كشورهاي در مجوز ورود را با در نظر گرفتن ا
  حال توسعه عضو به ترتيبي كه در موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند.

هاي تسليم  تصريح شده است كه قواعد و تمام اطالعات مربوط به رويه 93موافقتنامه 5در مادة 
ت بايد به كميته صدور مجوز درخواست و فهرست محصوالتي كه براي آنها صدور مجوز الزم اس

اي منتشر شود كه دولت و تجار از آنها آگاهي يابند. متقاضيان  ورود اطالع داده شود و به گونه
مجوز ورود تنها بايد با يك دستگاه اداري تماس بگيرند. اگر تماس با بيش از يك ركن اداري 

ركن اداري در تماس باشند. طبق  3ش از كامالً اجتناب ناپذير باشد، متقاضيان الزامي ندارند كه با بي
كنند يا در آنها تغييرات  هايي را براي صدور مجوز وضع مي موافقتنامه، كشورهايي كه رويه 5ماده 

روز پس از انتشار بايد به اطالع كميته صدور مجوز (مركب  60آورند، مراتب را ظرف  بوجود مي
 از نمايندگان هر يك از اعضاء) برسانند. 
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هاي صدور مجوز ورود به دو  لي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقتنامه، رويهبطور ك
  شوند:  دسته تقسيم مي

هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي  هاي صدور مجوز خودكار (اتوماتيك). رويه رويه -1
هستند كه بر واردات كاالهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني 
اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول 

جد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و مشمول مجوز رعايت كند، وا
همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كاال از گمرك بتوان تسليم 
نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار 

  گيرد. 
هرگونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه هاي صدور مجوز غير خودكار(غير اتوماتيك).  -2

  هاي غير خودكار قرار خواهد داد. هاي صدور مجوز خودكار، آن را در زمره رويه رويه

  هاي صدور مجوز در برگيرنده اطالعات زير خواهد بود: هاي مربوط به وضع رويه اطالعيه

  هاي صدور مجوز فهرست محصوالت مشمول رويه -1
 راجع به شرايط الزم براي پذيرفته شدنمحل تماس جهت كسب اطالعات  -2
 ها اركان اداري براي تسليم درخواست -3
 اي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است. تاريخ و نام نشريه -4
 مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز اتوماتيك يا غيراتوماتيك است. -5
 هاي صدور اتوماتيك مجوز ورود. ذكر هدف اداري در مورد رويه -6
بايست در جريان  هاي صدور غيراتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه مي در مورد رويه -7

 رويه صدور مجوز انجام پذيرد.
اي  ذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اين مدت را با درجه -8

 عات.از احتمال تعيين نمود و در غير اين صورت ذكر دليل عدم ارائه اين اطال

هاي صدور اتوماتيك و غيراتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح  موافقتنامه رويه 3و  2در مواد 
گرديده است كه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته باشند. شايان 
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شان  يهاي تجار زدايي در رژيم هاي اخير كشورها در جهت مقررات ذكر است كه با توجه حركت
از حجم تجارتي كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به ميزان زياد كاسته شده است. با اين 

هاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به كشورهاي در  حال در اين موافقتنامه دستورالعمل
 االمكان در شود ارائه گرديده است و از كشورها خواسته شده است حتي حال توسعه مرتبط مي

  بيني را رعايت كنند. وضع اين مجوزها سهولت، شفافيت و قابليت پيش

اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده  كليه اعضا تشويق و ترغيب شده
بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز 

تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود  هيچيك از اعضا نميكند. به موجب موافقتنامه حاضر 
هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه  را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه

ها به كشورهاي  شود، بايد ميزان تخصيص اين سهميه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال مي
ه ها توجه الزم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از ذينفع اطالع داده شود و در تخصيص سهيم

 منابع دور دست صورت گيرد.

  اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است. 

باشند. وضع مجوز  شوند، محدود كننده مي غالباً مجوزهايي كه براي واردات برقرار ميكشورها در 
براي هر رديف يا گروه كاال، به منزله آن است كه ورود آن رديف يا گروه از كاالها به داليل 
اقتصادي (حمايت از توليد كننده يا مصرف كننده) مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي تا 

از ساخت يا عدم ساخت يا توليد در داخل، همچنين سقف و ميزان معيني كه بايد  حصول اطمينان
افتد كه وضع مجوز به منظور جلوگيري از  باشد. بندرت اتفاق مي هنگام ورود رعايت شود، مي

  واردات كاالهاي با كيفيت نازل صورت گيرد. 

ت دولت از مصرف كنندگان شود، بيش از هر چيز به حماي مجوزهايي كه براي صادرات برقرار مي
كنندگان عادي كه كاال را مستقيماً  داخلي اعم از واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و مصرف

  شود.  كنند مربوط مي براي رفع نيازهاي روزمره استفاده مي
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 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات
با توجه به نقش خدمات در تجارت كاال و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، 

شد، نياز به وجود  در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كاال محدود مي
يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات 

د. حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از دور اروگوئه گردي
  به اجرا گذاشته شد.  1995ژانويه سال 

اي براي تجارت  )، در برگيرنده اصول و قواعد چند جانبهGATSموافقتنامة تجارت خدمات (
هاي  اي براي رشد اقتصادي تمامي طرف خدمات با هدف آزاد سازي تدريجي آن و به عنوان وسيله

باشد. در اين موافقتنامه از كشورها خواسته شده  تجاري و توسعه كشورهاي در حال توسعه مي
كت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات، ظرفيت ضمن فراهم كردن تسهيالت الزم براي مشار

  داخلي بخش خدمات و كارآيي و رقابت پذيري آن را تقويت كنند. 

ها با امضاي  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات بين تعهدات و نظامات كلي كه تمامي طرف
ه بخش خدمات پذيرند (كه مهمترين آنها تعميم شرط اصل دول كامله الوداد ب موافقتنامه آنها را مي

است) براي تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسي به بازار، رفتار ملي و ديگر تعهدات اضافي 
شود، تمايز قايل شده است. در واقع  كه موضوع مذاكرات معيني است و در جدول تعهدات قيد مي

در همين يكي از نكات بسيار مهم اين موافقتنامه كه مرهون تالش كشورهاي در حال توسعه است، 
تمايز تعهدات نهفته است. بدين معني كه پذيرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات كلي، 

باشد. بلكه قبول تعهدات در مورد  به منزله اعطاي امتياز جهت دسترسي به بخش خدماتي خاص نمي
ر هر بخش خدمات و اعطاي امتياز دسترسي ديگر اعضاي گات به آن بخش موضوعي است كه د

هايي كه  ها و يا زيربخش مذاكرات مربوط به تنظيم جداول تعهدات هر كشور و به تناسب بخش
گيرد. در  هاي توسعه كشورها سازگاري دارد مورد بحث قرار مي آزاد سازي آنها با استراتژي

  بيني شده است:  شيوه عرضه خدمات پيش 4موافقتنامه 

اي كه در كشور ديگري  را از عرضه كنندهعرضه از طريق مرزها، استفاده كننده، خدمات  -1
  دارد. مستقر است دريافت مي
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مصرف در خارج، استفاده كننده، خدمات را در خارج از كشور محل اقامت خود مصرف  -2
 كند.  مي

حضور تجاري، عرضه كننده خدمات، تسهيالت خدماتي خود را در كشور مصرف كننده  -3
 كند.  خدمات تاسيس مي

، عرضه كننده خدمات به عنوان شخص حقيقي بطور موقت در جابجايي اشخاص حقيقي -4
 كشور مصرف كننده خدمات حضور دارد. 

همانطور كه گفته شد، اصل دول كامله الوداد، جزء تعهدات كلي موافقتنامه تجارت خدمات است 
نيز  هاي معيني كه تمامي اعضاء بايد آن را در قبال يكديگر رعايت نمايند. اصل استثنائات و معافيت

ها، زير  دارد. رعايت ديگر اصول گات نظير رفتار ملي و دسترسي به بازار تنها در مورد بخش
هاي عرضه خدماتي قابل اعمال است كه هر كشور در جداول تعهدات خود آنها را  ها و شيوه بخش

ه پذيرفته باشد. در موافقتنامه تجارت خدمات اين حق براي كشورهاي در حال توسعه پذيرفته شد
هاي خدماتي خود را مشروط به انجام اقداماتي از سوي ديگر اعضاء  توانند آزادسازي بخش كه مي

مثالً از طريق  -هاي خدماتيشان  (بويژه كشورهاي پيشرفته) كنند كه آنها را در تقويت بخش
  كمك نمايند.  -هاي توزيع يا دسترسي به تكنولوژي  هاي اطالعاتي و كانال دسترسي به شبكه

زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها  155بخش و  12مبناي اين موافقتنامه خدمات به  بر
توان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات  مي

 اي را نام برد. همچنين در اين موافقتنامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات بازرگاني و خدمات حرفه
  و كاال، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل موارد زير است:

 كننده حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف  
 كننده كننده در كشور عرضه حضور مصرف  
 عبور خدمات از مرز  
 عبور موقت اشخاص حقيقي  

توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با  پذير است و كشورها مي ساختار موافقتنامه خدمات انعطاف
هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات  ه ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو
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صل داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنامه شامل ا
 دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي باشد. 

اساس اين موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار  بر
گيرد. اولين دور مذاكرات  اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي خدمات گرديده

آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد.  2000 آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال
گردد،  نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء الينفك موافقتنامه تلقي مي

  شود.  گنجانده مي

با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص 
حقيقي نيز به منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده است. به منظور تسهيل 
در دستيابي شركت كنندگان به سطوح باالتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه 

توانند  ضميمه موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص جابجايي افراد، كشورهاي عضو ميبه 
تعهداتي را در خصوص افراد عادي (نمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات، مديران اجرايي، 

  متخصصان) اعمال كنند. 

 هاي تجاري حقوق مالكيت فكري موافقتنامه جنبه
هاي اطالعاتي، عالوه  بويژه در حيطه تكنولوژي –ير هاي اخ هاي سريع تكنولوژيك در سال پيشرفت

هاي  بر ايجاد بازارهاي جديد، فرآيندهاي توليد و نوآوري را كامالً متحول ساخته و ماهيت رقابت
المللي را دگرگون ساخته است. از سوي ديگر رشد تكنولوژيك برخي از كشورهاي در حال  بين

صادرات محصوالت صنعتي آنها به بازارهاي توسعه، ضمن باال بردن قدرت رقابتي و افزايش 
هاي نسبي سنتي ممالك پيشرفته مورد تهديد قرار گيرد. اين  جهاني، موجب گرديده كه مزيت

هاي تجاري، سبب گرديده كه كشورهاي توسعه يافته  تحوالت و نيز جهاني شدن ماهيت رقابت
هاي ديگري روي آورند  ستراتژيالمللي به ا براي حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهاي بين

هايي استوار است كه بر دانش  كه اساس آنها بر حمايت از حقوق مالكيت معنوي يا حمايت از حيطه
  باشند.  و اطالعات متكي مي
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عبارت ديگر كشورهاي پيشرفته بعلت ورود رقباي جديد به بازارهاي جهاني (بويژه كشورهاي ه ب
آنها در از دست دادن تدريجي قدرت رقابتي خود در  تازه صنعتي شده) و افزايش نگراني

هايي كه قبالً در آنها از مزيت نسبي برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالكيت معنوي را  حيطه
مند  المللي قاعده هاي نسبي جديد خود مطرح و آن را در قالب توافقات بين بعنوان اساس مزيت

هميت زيادي نزد ممالك توسعه يافته برخوردار شده و در هاي اخير از ا سازند. اين امر در سال
هاي تجاري نيز گرديده كه حتي به اقدامات جبراني از سوي اين  برخي موارد موجب بروز تنش

  منجر شده است.  كشورها نيز

اي (در  خود، اعطاي ترجيحات تعرفه 1984بطور مثال آمريكا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 
ورهاي در حال توسعه را، منوط به حمايت كافي و موثر اين كشورها از حقوق ) به كشGSPقالب 

اين قانون، رئيس جمهور آمريكا را مجاز دانسته كه تجارت  301مالكيت معنوي نموده است. بخش 
ورزند، محدود نمايد. اين  هاي تجاري ناموجه و غيرمنطقي مبادرت مي با كشورهايي كه به رويه

آمريكا نيز به شكل حادتري ديده  1988ه تجاري در قانون تجارت مصوب اقدامات محدود كنند
شده است. در اين قانون به نمايندگي بازرگاني آمريكا اختيار داده شده كه ضمن تهيه فهرستي از 
 اسامي كشورهايي كه ناقض حقوق مالكيت معنوي هستند، با اعالم يك ضرب االجل تعيين شده،

آنها اعمال نمايد. اتحاديه اروپا نيز در معامالت تجاري خود با  هاي تجاري بر عليه مجازات
كشورهاي در حال توسعه، موضوع حمايت از مالكيت معنوي را دنبال كرده و اين اختيار را براي 

  خود قائل است كه در صورت نقض اين حقوق، به اقدامات يكجانبه متوسل گردد. 

) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور TRIPsري (هاي تجاري حقوق مالكيت فك موافقتنامه جنبه
مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين  1994آوريل  15اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 

هاي  هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه
ربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت مربوط به تجارت كاال، موافقتنامه م

فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين 
المللي  آيد كه تاكنون در سطح بين ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي موافقتنامه

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: اين موافقتنامه ميوجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي 
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از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه  TRIPs موافقتنامه -1
برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي 
پخش راديو تلويزيوني)، عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، 

 گردد. اطالعات افشاء نشده را شامل ميو  IC(94ها ( طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپ
ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني  TRIPsموافقتنامه  -2

) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، WIPOمالكيت فكري (
حمايت از  المللي كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين

اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون 
رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده 

 واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را الزم االجرا دانسته است.
مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري  با تأكيد بر TRIPs موافقتنامه -3

اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت 
 اجرا در مرزها بيان مي دارد.

در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن  TRIPs موافقتنامه -4
ح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختالف،موضوع به ركن حل حل اختالف را صال

 اختالف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

باشد. طبق  هاي اين موافقتنامه مي مقررات مربوط به حمايت از حق اختراعات، يكي از مهمترين جنبه
هاي  راحل پردازش در كليه زمينهموافقتنامه، تمامي اختراعات اعم از توليدات يا م 27ماده 

تكنولوژيك و بدون اعمال تبعيض بر حسب مكان اختراع و اينكه محصول وارداتي است يا توليد 
داخلي، بايد مورد حمايت قرار گيرند. طبق اين ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس 

ها شامل اختراعاتي  ته اين حمايتباشد. الب مكاني كه اختراع در آنجا صورت گرفته غيرمجاز مي
برداري تجاري از آنها به دليل نظم عمومي و اخالقي ممنوع شده باشد. اختراعاتي  گردد كه بهره نمي

  كه براي زندگي انسان، حيوان و نبات و نيز محيط زيست مضر باشند مشمول حمايت قرار ندارند. 

در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصريح شده است كه اعضاء بايد مقررات 
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) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري 1971اساسي كنوانسيون برن را ( تجديد نظر شده در سال 
گرديده هاي كامپيوتري نيز تعميم داده شده و مقرر  بپذيرند. در اين موافقتنامه، كپي رايت به برنامه

هاي اين  گيرند. يكي ديگر از جنبه ها همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار مي كه اين برنامه
المللي در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه اضافه شده است،  موافقتنامه كه به قواعد موجود بين

. طبق اين هاي كامپيوتري و ضبط موسيقي است مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه
مقررات افراد مجازند كه از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري بعمل آورند. اين اختيار به آثار 

هاي صنعتي، اسرار تجاري و  هاي جغرافيايي، طرح گيرند. عالئم تجاري، نشانه سينمايي نيز تعلق مي
هاي مالكيت  نبههاي ساخت مدارهاي يكپارچه نيز از ديگر ج ديگر اطالعات افشاء نشده و طرح

المللي از صاحبان آنها وضع  معنوي است كه در موافقتنامه مزبور مقررات خاصي براي حمايت بين
  گرديده است. 

بيني مكانيسمي براي برخورد با كشورهايي است كه به  هاي مهم اين موافقتنامه، پيش يكي از جنبه
ند. كشورهاي پيشرفته بخاطر فقدان نماي تعهدات خود در زمينه حمايت از مالكيت معنوي عمل نمي

هاي سازمان جهاني مالكيت معنوي، تالش  هاي اجرايي موثر در چارچوب كنوانسيون مكانيسم
هاي اجرايي الزم را در چارچوب گات در اين موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد  كردند تا ضمانت

هاي اجرايي الزم  عاوي و ضمانتكه در آنها نحوه حل و فصل د –ماده)  20متعدد اين موافقتنامه (
در صورتي كه يكي از اعضاء سازمان جهاني تجارت اظهار دارد كه عضو ديگر  –مقرر گرديده 

تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض كرده، موضوع به ركن حل و فصل اختالف سازمان 
سازمان جهاني  گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومي تجارت جهاني ارجاع مي

تواند به متوقف كردن تجارت  هايي را بر عليه كشور خاطي (كه مي تواند مجازات تجارت مي
  كاالي تقلبي يا حتي نابودي آن در مرزها بيانجامد) اعمال نمايد. 

ها  هاي پيشرفته و دانش اطالعات بكار رفته در اين تكنولوژي بطور كلي از آنجا كه تكنولوژي
بيني  هاي پيش دهد. قطعاً حمايت نسبي و رقابتي كشورهاي پيشرفته را تشكيل ميهاي  اساس مزيت

شده در موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها 
بدنبال دارد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه كه عموماً از اين مزيت برخوردار نيستند، ضمن 

) بيشتري به خارجيان بپردازند، براي محصوالتي كه تحت Royaltyاالختراع ( اينكه بايد حق
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شوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند. عالوه بر اين  ) ساخته ميLoyaltyها و مجوزها ( ليسانس
هاي قضايي، اداري و اجرايي  اجراي تعهدات مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسي رويه

كشورها خواهد بود كه ضرورتاً منابع انساني و مادي قابل توجهي بايد بدين منظور تخصيص  در اين
يابد. البته از جمله منافع بلند مدت اين موافقتنامه براي ممالك در حال توسعه، ضرورتي است كه 

امر  هاي علمي و تخصيص منابع قابل توجه به سازد تا ضمن تقويت پايه اين كشورها را نيز مجبور مي
هايي سوق دهند كه  الملل عمدتاً به حيطه هاي رقابتي خود را در تجارت بين تحقيق و توسعه، مزيت

  دهد.  اساس آنها را دانش و تكنولوژي تشكيل مي

شود و در  يافته حفظ مي اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه
از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مقابل منافع كشورهاي در حال توسعه 

  گردد. مي

 هاي ميان چند طرف موافقتنامه
كم  زد كم ها دور مي پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفه

ها به توليدات و  مسائل ديگري همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت
هاي ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل  صادراتشان، استانداردها و رويه

كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو مطرح شدند و براي موضوعات مورد  مي
هايي كه  ها بصورت موافقتنامه كم اين مجموعه اي از قوانين و مقررات فراهم آمد. كم بحث مجموعه

لقب  95هاي ميان چند طرف موافقتنامه«بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و تنها 
، برخالف »هاي ميان چند طرف موافقتنامه«در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه  گرفت.

الملل بود،  اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين هدف اوليه گات كه خواستار رويه
هاي ميان  هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اعضا بوجود آورده بود، سعي شد كه اين موافقتنامه وهشي

چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري از اين مجموعه قوانين و مقررات 
هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و سپس  مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقتنامه

 سازمان تجارت جهاني درآمد.
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) هنوز چهار موافقتنامه بخشي يا مورد 1995در شروع تأسيس سازمان تجارت جهاني(در ژانويه 
هاي عضو قرار گيرد.  بود مورد تصويب همه كشور  توافق ميان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته

 ها شامل موارد زير بود: اين موافقتنامه

 موافقتنامه مربوط به گوشت دام  -
 موافقتنامه مربوط به محصوالت لبني -
 )Civil aircraftتجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي(  موافقتنامه -
 موافقتنامه خريدهاي دولتي -

در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي » موافقتنامه بين چند طرف«اين چهار 
دو مورد مربوط به گوشت دام و  1997ة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال اعضاي امضاء كنند

 محصوالت لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد ديگر پا برجاست.

هاي بين چند  اند موافقتنامه سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوسته
  هاي مذكور جنبه ي امضاء كننده به اجراي موافقتنامهطرف را نيز بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضا

ها و ديگر شرايط غيرمعمول را  قانوني دهند. فشار وارد به اعضاي جديد براي پذيرش اين موافقتنامه
 نامند. مي +) WTOاصطالحاً تحميل شرايط مازاد يا (

 موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي
هايي  هاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه موافقتنامه تجارت هواپيما

اند.  هستند كه پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شده
  هاي غيرنظامي بودند.  امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثراً توليدكنندگان اصلي هواپيما

باشد. تمامي امضاء  هاي غيرنظامي و قطعات آن مي دف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيماه
كنندگان قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كاالهاي مربوط به 

حذف  هاي مدل و قطعات آنها را آنها، شامل موتور هواپيما و اجزاء و قطعات هواپيما و هواپيما
باشد. اين  هاي دولتي در توليد هواپيما مي مند نمودن يارانه  اند. از اهداف اين موافقتنامه نظام نموده
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 .96موافقتنامه نظام حل وفصل اختالفات خاص خود را دارد

 موافقتنامه خريد دولتي
ي درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها به خريدهاي كاال و خدمات دستگاهها 15تا  10حدود 

الملل تا قبل  گيرد. اين حجم از تجارت بين دولتي به منظور تأمين نيازهاي سازماني آنها صورت مي
در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء » موافقتنامه خريد دولتي«كه  1979از سال 

، »الوداد دولت كامله«و » رفتار ملي«درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چند جانبه، عمدتاً اصل 
شود تا دولتهاي غيرعضو اين موافقتنامه از آزادي عمل  صراحتاً مستثني شده بود. اين مسأله باعث مي

از جمله حمايت از توليد  خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود
 گيرند.  كنندگان داخلي بهره

كه صرفاً خريدهاي كااليي دستگاههاي  1979 موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو در
شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش  دولتي را شامل مي

 )Plurilateral» (ميان چند طرف«يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد دولتي همچنان يك موافقتنامه 
) عضويت در آن Multilateralهاي چند جانبه ( مهرود، به اين معني كه برخالف موافقتنا بشمار مي

براي اعضاي سازمان تجارت جهاني اختياري است. اين مسأله باعث شده است تا فقط دو كشور در 
 حال توسعه تا كنون به عضويت آن درآمده باشند.

هدف اين موافقتنامه گشايش بازار خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري 
از طريق تضمين شرايط رقابت عادالنه و حاكم ساختن مالحظات صرفاً تجاري بر  يكديگر

الوداد بر حوزه خريدهاي  باشد. اعمال اصل رفتار ملي و شرط دولت كامله خريدهاي دولتي مي
پذيرند.  دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين موافقتنامه در زمينه منع تبعيض مي

كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي دولتي و  در اين ارتباط
همچنين كاالها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. 

در خريدهاي   عالوه بر تعهدات منع تبعيض مهمترين موضوع ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيت
ولتي به منظور جلوگيري از هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي د
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را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتي تنظيم نموده است كه هدف از آنها تضمين 
 باشد. اطالع رساني و شفافيت در مراحل مختلف خريد مي

هاي  دند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينههر چند طرفداران اين موافقتنامه معتق
آيد، ليكن  دولتها گشته و اقدامي در جهت مقابله با مشكالت مزمن كسري بودجه بشمار مي

كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال چنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي آن 
  باشند.  كشورهاي توسعه يافته مي

به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه  1996اجالس وزراي سنگاپور در سال در اين ارتباط 
هاي تضمين شفافيت در  اعضاي سازمان تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راه

خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك موافقتنامه چند جانبه به منظور تضمين حداقل تعهدات 
  باشد.  راي همه اعضاي سازمان ميدر زمينه خريدهاي دولتي ب

» در خريد دولتي شفافيت«اساس تصميم اجالس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي دربارة موافقتنامه  بر
. اين مبحث يكي از مسائل 97آغاز شد 2003در اجالس وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 

  شد.بحث در دور دوحه است كه در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد 

 هاي آتي سازمان تجارت جهاني سرفصل
هاي زير در اجالس وزراي سازمان تجارت جهاني در سنگاپور به عنوان دستور كار  سرفصل
 :98هاي كاري مشخص گرديد گروه

تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كاالها و خدمات توسط ابزارهاي  -1
طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت  الكترونيكي است. تجارت محصوالت از

كاالها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري در سازمان تجارت جهاني است كه در دست 
 باشد. تدوين مي
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هاي  تسهيل تجاري: شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه -2
سي گمركي ازجمله ترخيص كاال، گمركي از جمله ترخيص كاال، استانداردها، بازر

استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است. از آنجا 
اي در تجارت است، موارد تسهيل  سازمان تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفه كه

 دهد. تجاري را مورد توجه قرار مي
موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مكمل  -3

هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي  شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد. براين اساس، رويه
متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش 

 هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد. رويه براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و
تجارت و محيط زيست، به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از  -4

روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب برچسب 
 باشد. يزيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي م

گذاري، تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه  تجارت و سرمايه -5
قبل از آن موافقتنامه اقدامات  .پردازد ميخارجي  FPI(100( و پرتفوي 99)FDI( گذاري مستقيم

سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود. گروه كاري تجارت و 
ي (سنگاپور) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري سرمايه گذار

  .خارجي در چارچوب سازمان تجارت جهاني است
تجارت و سياست رقابتي، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود  -6

موقعيت برتر و اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از 
ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقتنامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در  ادغام
 .گرديده است هاي كاري سازمان تجارت جهاني برنامه

 تجارت و محيط زيست 
اي در ارتباط با تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي  در دور اروگوئه هيچ موافقتنامه

توان به مقدمه موافقتنامه تأسيس  ها اشاراتي به اين موضوع شده است. از اين ميان مي فقتنامهاز موا
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كنند كه تالشهاي تجاري بين  دارد اعضا تصديق مي سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه مقرر مي
خود را با هدف توسعه پايدار و در پي حفظ و حراست از محيط زيست، تقويت نمايند. مسائل 

هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان  تالبه محيط زيست ناشي از فعاليتمب
به پيشنهاد وزراي شركت  1995تجارت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال 

) تشكيل CTEاي به نام كميته تجارت و محيط زيست ( كننده در اجالس پاياني دور اروگوئه كميته
 2001ا اين موضوع را بررسي نمايد. همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال گرديد ت

در دوحه توافق شد كه موضوع تجارت و محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين 
مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و آزادسازي كاالها و خدمات زيست محيطي مشخصاً 

  تعريف گردد. 

گيرد و موضوعات زيست  در سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار مي
گيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند. در حال  محيطي فقط زماني مورد توجه قرار مي

المللي خارج از سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه به  موافقتنامه بين 200حاضر حدود 
توان به پروتكل  باشند كه بر تجارت تأثير دارند از اين ميان مي محيطي مربوط مي موضوعات زيست

مونترال درباره حمايت از اليه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد خطرناك از طريق 
  المللي اشاره نمود.  مرزهاي بين

پر اهميت سياستگذاري  اصولعدم جواز در تجارت و اقدامات ضد بشريت و ضد محيط زيست از 
اسالم است. هدف اسالم اعتالي بشريت و علو درجات انسانيت است. اين اعتال هم از جهت  در

كميت و هم از جهت كيفيت مد نظر شارع مقدس اسالم قرار دارد. براي حصول اين هدف يعني 
حفظ گردد. لذا شارع  اعتالي بشريت علي القاعده بايد اكوسيستمي كه بشر عضوي از آن است

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

عبارت ديگر هر فرد منبع شارع مقدس حفظ حقوقي است كه افراد در ارتباط با يكديگر دارند. به 
تشكيل دهندة 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 

كام شرع استحباب موضوع اگرچه امر و نهي شرعي به معناي اجبار ندارد ولي اشارات ظريف اح
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حضرت صادق ع پرسيدند كه چرا حد در زنا از : «١٠١نويسند كند. مي آن را كمتر از وجوب بيان نمي
به جهت تضييع نطفه و  :فرمود ؟صد تازيانه است و در شراب هشتاد تازيانه و چگونه زنا بدتر شد
ضا است كه حضرت الر و در فقه .گذاشتن او را در غير موضعي كه خدا فرمود كه حرث شما است

رسول ص فرمود كه لواط حرام شده به جهت آنچه كه در اوست از فساد و بطالن حق زنها كه 
و معلوم است كه حكمت در حرمت لواط فساد حق زنان و فساد نسل  .خداوند ترغيب بر آنها كرده

اند  را حرام كردهر زن بطي در داند و و را حرام كرده ءاست و ضايع شدن نطفه و به اين سبب استمنا
اند كه اگر مرد به مرد اكتفاء كند و زن  اند و مساحقة زنان را حرام كرده طي بهيمه را حرام كردهو و

توان نتيجة مورد نظر در فوق  از بررسي اين احكام فقهي مي .»رود به زن امر نسل و تناسل از ميان مي
منبع حق براي ديگري است و لذا را استنباط نمود كه از لحاظ اكوسيستم حيات هر موجودي 

 تواند خودخواهانه حقوق ديگران را ضايع نمايد.  نمي

هاي  يابد. لذا حفظ محيط زيست يكي از سرفصل اين موضوع به كشتزارها و دامها نيز تعميم مي
چون از نزد تو باز گردد در زمين «فرمايد:  شود. در سورة بقره مي سياست خارجي اسالم تلقّي مي

يعني از بين بردن  ١٠٢»ند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد.فساد ك
شود و خداوند اين اعمال را دوست ندارد. تخريب كشتزارها  زارها و دامها فساد محسوب مي كشت

و از بين بردن دامها چه مستقيم و چه از طريق تخريب اكوسيستم و عناصر محيط زيست يعني با 
گردد. در آيه فوق  سازي محيط و ايجاد عدم تعادل در اكوسيستم در هرحالت فساد تلقي مي آلوده

تعلّق كشتزارها يا دامها به مسلمين يا مؤمنين تخصيص نيافته و با استفاده از كلمة زمين، كل آنها را 
دهد مبني  دهد. اين نگرش، احكام بسياري را فراروي دولت اسالم قرار مي در جهان مد نظر قرار مي

  بر اينكه حق ندارد در سيارة زمين فساد كند. 

شود كه موجب تخريب  هايي مي اي از فعاليت فساد در زمين از لحاظ آية شريفة فوق شامل مجموعه
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 .75-76تهران، صص 
 77در آيه  .اْحلَْرَث َو النَّْسَل َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ ِيف اْألَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك   َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى ،205 سورة بقره، آية  102

َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ . فرمايد: در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد سورة قصص مي
 سورة مائده. 64. همچنين در آيه اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
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گردند. تعميم اين موضوع به انسان مسائل ديگري را  محيط زيست، اعم از گياه، حيوان و انسان مي
گردند از  هايي كه سبب فساد در زمين مي شود كه به ذكر آن خواهيم پرداخت. فعاليت نيز شامل مي

مزارع و  جمله توليد و تجارت مواد مضر و سموم شيميايي به منظور از بين بردن انسانها و تخريب
هاي  دامها براي ضربه زدن به ديگران، تسليحات براي حمله و سالحهاي كشتار جمعي، دفن زباله

اي در كشورهاي ضعيف و تباني با مأموران و رهبران آنها، توليد، مصرف، صادرات و واردات  هسته
د و مضر به سالمتي اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دام و انسان گرد هر نوع مادة اوليه يا واسطه

  گيرند.  آنها باشد و ساير موارد مشابه همگي در اين مبحث قرار مي

يعني وقتي كه پشت به تو كند، يا متصدي امري از  َو ِإذا تـََوىلَّ  ١٠٣آية فوق اينگونه تفسير شده است:
در  ِيف اْألَْرضِ  ر شود در سي يعني سريع مي َسعى امور تو يا امور دنيا باشد يا اينكه والي بر مردم باشد.

زمين عالم صغير يا عالم كبير يا زمين قرآن، يا اخبار يا سيرة انبياء گذشته ع و جانشينان ايشان ع. 
تا در زمين فساد ايجاد كند و افساد عبارت از تغيير دادن چيزي است از كمالي كه دارد،  ِفيها ِلُيْفِسدَ 

الم غايت يا الم عاقبت است، زيرا منافقان گمان  يا منع كردن آن است از رسيدن به كمالش، و الم،
گويند ما اصالح  هرگاه به آنها گفته شود در زمين فساد نكنيد، مي«كنند كه آنها مصلح هستند و  مي

اصل را هالك و فنا  َو يـُْهِلكَ  ١٠٤»دانند كننده هستيم، ولي آگاه باشيد كه آنها مفسد هستند، اما نمي
كارند از نباتات زمين يا مطلق هر گياهي است  زي است كه مردم آن را ميحرث چي اْحلَْرثَ كند.  مي

بچة كوچك از هر موجودي به دنيا بيايد يا بچة َو النَّْسَل كه خدا آن را از زمين رويانده باشد. 
كوچك انسان. بدان كه عالم طبع آسمانش و موجودات آسمانيش، و زمين و موجودات زمينيش، 

ر هر آن در حال تجدد است، براي آن از جانب خودش فنايي است و از از حيث ذات و صفت د
اش، حال شعاع آفتاب است نسبت به  اش بقايي. حال آن نسبت به پديد آورنده جانب پديد آورنده

ماند، به دليل اينكه هرگاه از  شود، در دو لحظه باقي نمي آفتاب، زيرا شعاعي كه بر سطح واقع مي
شود، و پس از بستن روزنه  سطحي واقع شود به محض بستن روزنه منهدم ميروزنة دوري شعاع بر 

بخشد، به نحوي كه تجدد (نوشدن) آن پنهان است،  ماند. چيزي كه اشياء را پيوسته بقا مي باقي نمي
باشد، از وجه رحمت رحماني عام است. همانا كائنات نوعي قوه و استعداد دارد  عبارت از مشيت مي
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شود و تجدد  فاوت استعدادها تدريجاً به كندي يا به سرعت از قوه به فعل خارج ميو به حسب ت
شود و آنچه به سبب مشيت از  فعليات تنها با مشيت از آن وجه كه رحمت رحيمي است محقّق مي

كند، از ناحيه رسالت اوست و آنچه كه از وجه  وجه رحمت رحماني محمد ص وجود پيدا مي
آيد از ناحية واليت اوست. بنابراين، بقاي اشياء، به رسالت و  ص به وجود ميرحمت رحيمي او 

كنندة  اش برسد قبول استكمال آن به واليت است. پس هر چيزي به آخر درجة كماالت نوعي
شود، و هر چيزي كه به درجة كمال نرسد، به همان مقدار از قبول واليت ناقص  واليت علي مي

الً در نوع خود هيچ يك از كماالت نوعش را نداشته باشد، هيچ مقدار شود، و هر چيزي كه اص مي
زار و آبهاي تلخ و شور و  كند، چنانچه از ائمه ع وارد شده، زمينهاي شوره از واليت را قبول نمي

كنند. اين گفتار بر حسب تكوين است و اگر اين رحمت  مردابها، واليت ما اهل بيت را قبول نمي
شياء قطع شود هيچ يك از آنها در هيچ يك از مراتب كمال نوعي به كمال رحيمي تكويني از ا

رسند، چنانچه اگر رحمت رحماني از اشياء قطع شود، هيچ چيزي در دو آن (لحظه) باقي  نمي
اند: اگر حجت از زمين برداشته شود،  اند، از آنجا كه فرموده ماند. و به همين انقطاع اشاره كرده نمي

و اما به حسب تكليف، مردم مكلّف به رو آوردن و توجه نمودن به  ١٠٥برد. رو ميزمين اهلش را ف
واليت هستند، چنانچه صاحب واليت به آنها توجه دارد. و به سبب اين رو آوردن و آن توجه، 

شود كه بدون قبول واليت و بيعت و  شود و زراعتي مي زراعت و نسل، در عالم صغير كامل مي
كرد و هر  كند كه بدون واليت تولد پيدا نمي شد، و چيزي تولد پيدا مي نميعهد، هرگز زراعت 

شود، و با زياد شدن اين دو توجه،  اندازه توجه از خلق افزونتر شود، توجه صاحب امر بيشتر مي
رسند، و به سبب زياد شدن و كامل شدن در  زراعت و نسل زياد گشته و در عالم صغير به كمال مي

يابد. پس هركس در راضي كردن  وجود و استكمال آنها در عالم كبير، فزوني ميعالم صغير، 
شود و  صاحبش بكوشد به مقدار كوششي كه كرده توجه صاحب وقت و رضايت او از وي زياد مي

به حسب زياد شدن توجه و رضاي صاحب وقت بركت در زراعت و نسل در عالم صغير و كبير 
ها  فرمايد: اگر اهل قريه اشاره كرده است خداي تعالي، آنجا كه ميگردد. به همين معني  زياد مي
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 .دخلت و غابت و ال يبعد أن يكون سوخ األرض كناية عن رفع نظامها و هالك أهلها



 اسالم در  الملل مباني عرفاني روابط تجاري بين    122

در عالم صغير و  ١٠٦گشايم. ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند هرآينه براي آنها بركاتي از آسمان مي
در زمين در عالم كبير؛ يا از هر دو بركت در هر دو جا، و نيز قول خداي تعالي كه: اگر آنان تورات 

داشتند، هرآينه از  كردند و بر پا مي آنچه را كه از پروردگارشان نازل شده بود اقامه مي و انجيل را و
، يعني در عالم صغير و كبير و مولوي قدس سرّه ١٠٧خوردند باالي سر و از زير پاهايشان روزي مي

  چه خوب گفته است: 

 تا تواني در رضاي قطب كوش
 چون برنجد بينوا گردند خلق

 چون اجزاي تناو چو عقل و خلق 
 ضعف قطب از تن بود از روح ني
 ياريي ده در مرمت كشتيش
 ياريت در تو فزايد ني در او

  

 تا قوي گردد، كند در صيد جوش  
 كز كف عقل است چندين رزق خلق
 بستة عقل است تدبير بدن
 ضعف در كشتي بود در نوح ني
 گر غالم خاص و بنده گشتيش

 ١٠٨ان تنصروا اهلل ينصرواگفت حق: 
  

شود كه توجه تكليفي و ازدياد آن موجب تقويت واليت تكويني و ازدياد  و از اينجا معلوم مي
شود و اعراض از واليت تكليفي،  حرث و نسل و ازدياد كمال آن دو در عالم صغير و كبير مي

موجب فاسد شدن هر دوي آنها و هالكت آنها در عالم صغير و كبير است، و هر اندازه كه اعراض 
شود، و هرگاه اعراض منجر به منع غير شود، فساد و هالك  اد شود، فساد و هالكت هم زياد ميزي

شديد گشته و اگر منجر به تكذيب و استهزا شود نهايت فساد و تباهي را در پي دارد. قول خداي 
پس عاقبت كساني كه بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، كه «فرمايد:  تعالي است، كه مي

اشاره به همين معني است.  ١٠٩»ات خدا را تكذيب كرده و آنها را به استهزا گرفتند اين است آي
كند، ولي نهايت  بنابراين، جايز است كه گفته شود: اگر از واليت روگردان شود، در زمين سعي مي

شود، و خود او نيز اين مطلب را  سعي و كوشش او افساد در زمين و تباه كردن زراعت و نسل مي
                                                                                                                                                                                                                

  .بـَرَكاٍت ِمَن السَّماءِ َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم ، 96سورة اعراف، آية  106
ْجنِيَل َو ما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرِِّْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم وَ ، 66سورة مائده، آية  107   .ِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهمْ  َو َلْو َأنـَُّهْم َأقاُموا التَّْوراَة َو اْإلِ
ايد اگر  اي كساني كه ايمان آورده .تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكْم َو يـُثَبِّْت َأْقداَمُكمْ  َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن ، 7سورة محمد، آية  108

  خدا را ياري كنيد ياري خواهيد شد و ثبات قدم خواهيد يافت.  
ِت اهللَِّ َو كانُوا  ،10سورة روم، آية  ١٠٩ ِ بُوا  ا َيْسَتْهِزُؤنَ مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َكذَّ ِ. 
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و خدا فساد را دوست ندارد و اين نحوة بيان در موردي به  َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ كند.  احساس نمي
  ». داند، گو اينكه معناي جمله اعم از آن است رود كه در معني فساد را مبغوض مي كار مي

هان وارد شهري وقتي پادشا«فرمايد:  همچنين در قرآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده است. مي
خواهيد در زمين فساد  اگر به حكومت رسيديد مي«فرمايد:  و مي ١١٠»كنند. شوند فساد مي مي

گويند ما مصلحانيم بدانيد  گوئيم در زمين فساد نكنيد مي چون به آنها مي«فرمايد:  و باز مي ١١١»كنيد.
پيمان خدا را پس از بستن  و آنان كه «فرمايد:  و در آية ديگر مي ١١٢»دانند. آنها خود مفسدند و نمي

كنند لعنت بر  گسلند و در زمين فساد مي شكنند و آنچه را كه خدا به بستن آن فرمان داده مي مي
: ١١٤اند در بررسي افساد در زمين در ذيل اين آيه فرموده ١١٣»آنهاست و بديهاي آن جهان نصيبشان.

باشد، چه فساد كردن در زمين عبارت از  از نوع عطف مسبب بر سبب مي َو يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرضِ «
ميراندن مواليد آن و يا ميراندن كماالت آنها و يا بازداشتن آنها از رسيدن به كماالت مورد انتظار و 

باشد. كسي كه از واليت بگسلد، از بين  يا تحريف كلمات تكويني و تدويني از مواضع خودشان مي
آخرت است. او هالك كنندة چيزي است كه با عنايات  برندة قواي عالّمه و عماله براي سلوك به

الهي پديد آمده است از قبيل بذر آخرت و كاشتن و توليد نسل آن در زمين عالم صغير او و 
كند و همينطور افساد در عالم صغير  همچنين در زمين عالم كبير. زيرا فاسد مجاورش را نيز فاسد مي

هاي آسماني و شرايع الهي. زيرا  نين است در كتابشود و همچ باعث افساد در عالم كبير مي
سازد  همانطور كه كلمات عالم صغير و همچنين كلمات عالم كبير را از مواضعشان منحرف مي

  »نمايد. هاي آسماني و شرايع الهي را هم تحريف مي كلمات كتاب

بر اساس آيه:  گيرد. براي مثال آيات متعددي تخلّفات زياد ديگري در زمرة فساد قرار مي در

                                                                                                                                                                                                                
  .ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوها، 34سورة نمل، آيه  110
 . فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرضِ : 22سورة محمد، آيه  111
ا َحنُْن ُمْصِلُحونَو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف ، 11 – 12سورة بقره، آية  112 َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َو لِكْن ال  اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ

   .َيْشُعُرونَ 
اْألَْرِض َن ِيف َو الَِّذيَن يـَْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اهللَُّ ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدو : 25سورة رعد، آيه  113

  .ُأولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم ُسوُء الدَّارِ 
  .422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده 114
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خونريزي از جمله  ١١٥»آفريني كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد. فرشتگان گفتند آيا كسي را مي«
دانيد كه ما براي  گفتند به خدا سوگند كه شما خود مي«فرمايد:  موارد فساد است. در آيه ديگر مي

ارد فساد است. و در آية يعني سرقت از مو ١١٦»فساد كردن در اين سرزمين نيامديم و سارق نبوديم
يعني  ١١٧»كردي و از مفسدين بودي تو پيش از اين عصيان مي«فرمايد:  ديگر دربارة عصيان مي

فرمايد:  عصيان از اوامر الهي از زمرة موارد فساد است. كم فروشي نيز از موارد فساد است كه مي
دم چيزهايشان را كم مدهيدو اي قوم من، پيمانه و ترازو را از روي عدل كامل ادا كنيد و به مر«

همانا  «فرمايد:  ظلم و قتل و تجاوز نيز از موارد فساد است و مي ١١٨»چون مفسدين در زمين نباشيد.
داشت و  اي را زبون مي فرعون در آن سرزمين برتري جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت طايفه

   ١١٩»دين بود.گذاشت كه او از مفس كشت و زنانشان را زنده مي پسرانشان را مي

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

آن را منع فرمود.  نمايد. و بر اين اساس شارع مقدس خود است را براي مدتي تضعيف يا تعطيل مي
اين منع به طريق اولي انواع گوناگون مواد مخدر كه در جهان امروز شايع و رايج است را در 

دهد بطوري  گيرد. تجارت مواد مخدر و بزرگترين تجارت غيرقانوني در جهان را تشكيل مي برمي
هان پيشي گرفته كه درآمد خريد و فروش اين مواد در برخي از سالها از درآمد فروش نفت در ج

است. دولت اسالم جوازي براي اقدام به خريد و فروش مواد مخدر يا حتّي همكاري در توزيع اين 
در نيكي و تقوي همكاري كنيد و در گناه (يا اثم) و تجاوز  «فرمايد:  مواد ندارد. قرآن كريم مي

يا » اثم كبير«ز آن به واژة اثم در آية تحريم شراب هم آمده است و در آنجا ا ١٢٠»همكاري نكنيد.

                                                                                                                                                                                                                
 .قاُلوا َأ َجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفُك الدِّماءَ : 30سورة بقره، آيه  115
هللَِّ َلَقْد َعِلْمُتْم ما ِجْئنا لُِنْفِسَد ِيف اْألَْرِض َو ما ُكنَّا سارِِقنيَ قاُلوا : 73سورة يوسف، آية  116 َ.  
  .ْد َعَصْيَت قـَْبُل َو ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ َو قَ  ،91سورة يونس، آيه  117
ْلِقْسِط َو ال تـَْبَخسُ ، 85سورة هود، آيه  118 ِ و  وا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعَثْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن 

 سورة شوري.  183همچنين آيه 
 ْحِيي ِنساَءُهمْ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِيف اْألَْرِض َو َجَعَل َأْهَلها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طائَِفًة ِمْنُهْم يَُذبُِّح َأْبناَءُهْم َو َيْستَ ، 4سورة قصص، آية  119

 .ِإنَُّه كاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
مثِْ َو اْلُعْدوانِ   َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى، 2سورة مائده آيه  120   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
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يعني خريد و فروش » اثم كبير«شود. يعني هرگونه تعاون و معاونتي در اين  گناه بزرگ نام برده مي
از «فرمايد:  شود ممنوع است. در قرآن كريم مي مسكرات كه به طريق اولي مواد مخدر را شامل مي

كبير) است و گناه (اثم) آنها بزرگتر  پرسند، بگو در اين دو گناه بزرگي (اثم تو از شراب و قمار مي
براي اولين بار استعمال مواد مخدر    بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير شريف  ١٢١»از نفع آنهاست.

ها چون  و تمام مست كننده: «١٢٢اند كند. فرموده و افيون را در شرح ذيل اين آيه حرام اعالم مي
ار پيامبر ع بايد نهي از آنها باشد چنانچه وارد شده: كنندة تسخير قوه عاقله هستند پس ك زايل

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  عاقله مفاسد متعددي است و لذا خمر را ام الخبائث ناميده

ليل غذا و روشني اعضاء و بازكردن رگهاي بسته شده و قوي كردن ذهن قبيل چاق كردن بدن و تح
و صفاء قلب و تهييج حب و شوق و شجاع كردن نفس و منع بخل و غير اينها. و اما استعمال دود 
افيون كه در زمان ما شايع شده است از ويژگيهاي آن اين است كه به تدريج قوة عاقله را از بين 

ديگر بازگشتي بر آن نيست، به خالف خمر، كه با وجود آنكه قوة عاقله را در برد به نحوي كه  مي
كند ولي پس از آنكه شخص هوشيار شد عقل در نهايت تدبير است و ساير  لحظة مستي زايل مي

گيرند، ولي كشيدن دود افيون  نيروها در او در نهايت قوت و سرعت در امتثال (قوة) عاقله قرار مي
دارد و قوة واهمه كه جهت درك معاني جزئيه آفريده شده تا آالم و  ذاتاً از تدبير باز مي قوة عاقله را

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

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

كشاند. و قوة شوقيه كه مركب سير او به سوي آخرت و كمك كنندة  با بندگان باشد به تباهي مي
امر او در دنيا است، و قوة محرّكه كه مركب (قوة) شوقيه و اعصاب است كه آن نيز مركب (قوة) 

دارد. باالخره همة اين قوا با استعمال افيون ضعيف و حقوق بسياري  محركّه است از حركت باز مي
بدن براي  سازد و زيان آن به زند و مال را تلف مي شود. عالوه بر اين به بدن ضرر مي تعطيل مي

شود و احتياج به معرّف ندارد و  هركسي محسوس است به نحوي كه از سيماي آنان شناخته مي
                                                                                                                                                                                                                

 .لِلنَّاِس َو ِإْمثُُهما َأْكَربُ ِمْن نـَْفِعِهماَيْسَئُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْمثٌ َكِبٌري َو َمناِفُع ، 219سورة بقره، آيه  121
 . 450 – 460. جلد دوم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده 122
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سبب آن اين است كه دود افيون با كيفيتي كه دارد ضد حيات بوده و خاموش كنندة حرارت 
هاي غريبه و  كند، و منفذهاي اعضاي بدن كه رطوبت غريزي است و رطوبت غريزي را خشك مي

فرستد و نگهدارندة حرارت غريزي است كه آن نيز به حيات  غريزي معينه را به خارج مي رطوبت
برد و  بندد، و رطوبتهاي غريبه حرارت غريزي را از بين مي دارد مي كمك كرده و آن را نگه مي

خداي تعالي با حكمت خويش جرم ريه را جسمي متخلخل قرار داده تا رطوبتهايي را كه در فضاي 
شود را به خود گرفته و خارج كند، تا آن  ز بخارهايي كه از معده و كبد و قلب متصاعد ميسينه ا

الجنب و  رطوبتها جمع نشود كه سبب تعفّن و موجب ابتال به مرض سينه و زخم و دمل و ذات
الرّيه گردد. دود افيون ريه را ضخيم و كلفت كرده و منافذ آن را  الكبد، و ذات الصدر و ذات ذات
شود و موجب پيدايش مرضهاي  گيرد، و در نتيجه آنطور كه شايسته است رطوبتها خشك نمي مي

گردد. ما بسياري از كساني كه مبتال به دود افيون بودند ديديم كه به اين مرضها گرفتار  ذكر شده مي
شدند و به هالكت رسيدند. پس در دود ترياك مفاسد خمر وجود دارد، و عوض منافع خمر 

ديگري نيز در آن هست. پس بايد حرمت استعمال ترياك از چند وجه شديدتر از حرمت ضررهاي 
گاهي بر ارتكاب چيزي كه نهي شده  مثْ اِ خمر باشد پس لعنت خدا بر او و استعمال كنندة آن. پس 

شود كه همان اثم شرعي است و گاهي بر چيزي كه در آن منقصت نفس است اطالق  اطالق مي
معني در اينجا مقصود است، زيرا كه آيه از مقدمات نهي است، نه اينكه آن آيه بعد شود و همين  مي

از نهي از خمر و قمار نازل شده باشد و علّت نقصان نفس انسان به سبب ارتكاب آن دو (خمر و 
قمار) را بيان كرديم و شأن نزول آيه و اخباري كه دربارة آن وارد شده در كتابهاي مفصل مذكور 

  »هركس كه بخواهد به آنها مراجعه كند. است و

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

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

نيستند و سياست خارجي دولت اسالم اين اصول را از مباني ايدئولوژيك خود اخذ نموده و ملزم 
  به رعايت آنان است.
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 گذاري و تجارت  سرمايه موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه
گذاري  گذاري و گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي در امر سرمايه رشد سرمايه

گذاري در سطح  و تنوع ابزارهاي سرمايه خارجي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
مطالعه خود  )OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( 1991المللي، باعث شد كه در سال  بين

اساس نتايج  ) را آغاز كند. برMAIپيرامون امكان تنظيم يك موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري (
موافقت كرد كه مذاكرات  به شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا 1995 اين مطالعه كه در سال

  پيرامون اين موافقتنامه را آغاز كند. 

گذاري در دور ارورگوئه  پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايهدر سازمان تجارت جهاني اولين بار 
و از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد. اين پيشنهاد با مخالفت كشورهاي  1994در سال 

درحال توسعه روبرو گرديد. تالشهاي بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس 
 كند. رفاً ارتباط تجارت و سرمايه گذاري را بررسي ميشد كه ص 1996وزيران سنگاپور در سال 

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت تا مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را ادامه داده 
تا بعد از پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق 

اي موضوعات از جمله چگونگي رفتار با  و اتحاديه اروپا بر سر پارهشوند. اختالفات آمريكا، كانادا 
نشيني فرانسه  اي، وقوع بحران جنوب شرقي آسيا و عقب مقوله فرهنگ و سازمانهاي اقتصادي منطقه

از مذاكرات به علت انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و مفاد موافقتنامه، همچنين 
تي در بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب االجل موفقيت سازمانهاي غيردول
  در تكميل مذاكرات و دستيابي به نتيجه ناكام شود.  1998تا  تعيين شده سازمان مذكور

در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و 
ل كره جنوبي در گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري مطرح برخي كشورهاي تازه صنعتي شده مث

شود. عالوه بر اين، در كنفرانس وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكرات سرمايه گذاري در  مي
نشست بعدي وزيران در مكزيك آغاز گردد. موافقتنامه چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي 

اخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و آزاد سرمايه گذاران خارجي به تمام بخشهاي د
استثنائات محدودي است كه در سطح چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد. همچنين 
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الوداد، ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات  اصل رفتار ملي و دولت كامله
ه است. رويه حل اختالف، جبران محدوديتها در اين موافقتنامه تأكيد شد» واگشت«و » توقف«

 .123خسارت، آزادي انتقاالت مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در اين موافقتنامه پيش بيني شده است

  تسهيل تجاري 
ساده سازي و «هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است. متداولترين تعريف 

ها،  فعاليت«هاي تجاري  منظور از رويهاست كه » المللي هاي تجاري بين هماهنگ سازي رويه
ها براي حركت كاالها در  اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و پردازش داده

هاي  باشد. با اين تعريف مجموعه وسيعي از فعاليتها از جمله رويه مي» الملل عرصه تجارت بين
) تشريفات حمل ونقل، پرداختها، بيمه و و صدور مجوز واردات و صادرات (مانند قوانين گمركي

هايي از اين تعريف  گيرند. مؤلفه ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرار مي
اي جديد  تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي

  فعلي باشد.  هاي و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامه

دربارة عوارض و تشريفات  8دربارة ارزشيابي گمركي، مادة  7دربارة آزادي ترانزيت، مادة  5مادة 
از گات و  مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري 10مربوط به واردات و صادرات و مادة 

حمل، قواعد هاي ارزش گذاري گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، بازرسي قبل از   موافقتنامه
مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه 

 پردازند. هايي در سازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل تجاري مي

جارت جهاني در دستوركار سازمان ت 1996تسهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر 
قرار گرفت. در بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كااليي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر 

هاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا  سازمانهاي مرتبط با تجارت را در خصوص ساده سازي رويه
 با قوانين سازمان تجارت جهاني تطبيق داده شود.

سازمان مختلف كه فعاليت  15زمان تجارت جهاني طي گزارشي به دنبال اين تصميم دبيرخانه سا
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توان به آنكتاد  آنها به نوعي به موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود را نام برد و از آن ميان مي
)UNCTAD( ) يوان سيفكتUNCEFACT) و سازمان جهاني گمركات (WCO اشاره نمود كه (

  ر رجحان داشت. هاي ديگ فعاليت آنها در تسهيل تجاري بر سازمان

المللي چندين  كميته تجارت كااليي در سازمان تجارت جهاني به منظور برآورد نظرات تجار بين
المللي و... از سال  المللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بين همايش بين

الملل و تسهيل تجاري و  بيناندازي نمود. موارد زير نكات حائز اهميت در زمينه تجارت  راه 1998
 ها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق است: نتيجه همايش

 از اندازه  كاغذ بازي بيش -1
 فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطالعاتي  -2
 شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات -3
 م نظارتي دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظا مقررات بي -4
به تزايد  قديمي بودن و عدم همكاري گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان رو -5

 نمايد. تجارت، ايجاد مانع مي

در حال حاضر كميته تجارت كااليي عمده فعاليت خود را بر دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري 
ا اصول تسهيل تجاري با متمركز نموده است. كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت ب

قبول تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه جديد در قالب تسهيل تجاري با شروع مذاكرات مخالفت 
 .124اند نموده

  شفافيت خريدهاي دولتي
باشد كه بر خالف  ) ميPlurilateral( »ميان چند طرف«موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه 

سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين  )Multilateral( هاي چند جانبه موافقتنامه
 سازمان اختياري است. 
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الملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين  با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي از در تجارت بين
موافقتنامه بر آن شدند تا زمينه تعميم حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي 

) تصميم به ايجاد 1996سازمان تجارت جهاني تعميم دهند. در اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور (
هاي خريد دولتي  گرفت تا با انجام مطالعاتي در زمينه رويه» گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي«

 اي را در اين زمينه فراهم آورد. مقدمات تدوين موافقتنامه چندجانبه

ر مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر گروه كاري مزبور د
دستورالعمل بانك  UNCITRAL» قانون نمونه«المللي مرتبط از جمله  هاي بين اسناد و موافقتنامه

هاي ملي كشورها به منظور ترسيم اجزاي   جهاني در زمينه خريدهاي دولتي و همچنين قوانين و رويه
 ه آتي در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي پرداخت.اصلي موافقتنام

در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي  كننده تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركت
انداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد.  بوده است كه چشم
عضي از اصول كلي موافقتنامه آتي كننده در گروه كاري همچنان بر سر ب كشورهاي شركت

اي بودن قواعد و  شفافيت در خريدهاي دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و يا توصيه
ضرورت وجود ساز و كارهاي اجرايي مناسب نيز اختالف نظرهاي جدي دارند. كشورهاي در حال 

ود در زمينه شفافيت در توسعه مخصوصاً نسبت به عدول گروه كاري از حوزه اختيارات خ
هاي  خريدهاي دولتي و طرح قواعد متضمن دسترسي به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاه

 دولتي خود در زمينه تصميمات مربوط به خريد دولتي ابراز نگراني كردند.

اجالس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه 
هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار  مذاكرات جاري شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبه

كنندگان داخلي خود در جريان  كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به محصوالت و عرضه
خريدهاي دولتي نخواهد شد. مطابق تصميم اجالس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي موافقتنامه 

از اجالس پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني (كانكن، سپتامبر  شفافيت خريدهاي دولتي پس
كه بر پايه اجماع نظرات » العمل مذاكرات دستور«) براساس تصميم آن اجالس در ارتباط با 2003

انتظار  گردد. در صورت حصول اجماع بر اين موضوع كشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز مي
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دولتي در مرحله دوم فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين خريدهاي   رود گروه كاري شفافيت مي
گيري متن واحدي را با هدف تدوين موافقتنامه آتي شفافيت در  ديدگاههاي مختلف زمينه شكل

  خريدهاي دولتي فراهم سازد.

  





  
  
  
  

  موسفصل 
  
  

  حقوق مالكيت فكري





  

  مقدمه
توسعه مبحث مالكيت به فكر و انديشه و وضع قواعد حقوقي براي آن تحت عنوان حقوق مالكيت 
فكري موافق موازين ديني، فلسفي و اخالقي نيست. بررسي حقوق مالكيت فكري از ابعاد مختلف 
حاكي از آن است كه انحصار حقوق پديدآورندگان محصوالت فكري مغاير با اخالق است و 

تندي در آيات قرآن و احاديث و اخبار رجوع نمود كه به سبب آن از اين حقوق توان به مس نمي
حمايت كرد. در اين مقاله با طرح موضوعاتي نظير منع بخل نسبت به جامعه و منع رباي اجتماعي و 

رسيم  همچنين منع عدم افشاي علم، با استناد به قرآن كريم و متون فقهي و اخالقي به اين نتيجه مي
باشد. عليرغم اين همچنان  حقوق مالكيت فكري از لحاظ اخالقي مورد پسند نميكه وضع 

از بعد فقهي، حقوق مالكيت تحريف آثار ديگران نيستند. شود كه افراد مجاز به  گيري مي نتيجه
  فكري توسعه زيادي در فقه ندارد و در باب مشروعيت آن اجماع نيست.

هاي سازمان تجارت جهاني مؤيد اين است كه  موافقتنامهبررسي حقوق مالكيت فكري در رابطه با 
ترتيبات مقرر شده با هدف ارتقاي حمايت از حقوق مالكيت فكري، موجب تفوق كشورهاي 

شود و از سوي ديگر موجبات كندي توسعه اقتصادي كشورهاي در  صنعتي بر ديگر كشورها مي
  آورد. حال توسعه را فراهم مي

از مفاهيم بسيار گسترده در اقتصاد است كه در هر متن  125دارايي هاي ثروت، سرمايه و واژه
مختلف سرمايه در طول تاريخ  127شقوق 126اند. هاي مفهومي متنوع استعمال شده اقتصادي با ويژگي

داري تملك انسان تحت عنوان برده و فرزندان  اي نظير دوران برده آنقدر متنوع بوده كه در ازمنه
شده است! تنوع  مسر و فرزندان نيز از موارد تعريفي سرمايه تلقي ميگان و زن به عنوان ه برده
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آالت و تجهيزات و تأسيسات،  هاي نقدي، ماشين تعريفي سرمايه شامل موضوعاتي نظير سرمايه
شود كه  و غيره مي 130فرهنگي 129اجتماعي، 128انساني، ساختاري، سازماني، فرآيندي، مشتري،

اين توسعه به مالكيت انديشه نيز تسرّي داده شده  131دارند. هركدام شقوق متنوعي نيز در ذيل خود
هايي كه به ذهن فرد خطور نموده تحت عنوان سرمايه فكري ذيل واژه سرمايه قرار  بطوريكه ايده

نمايد براي حلّ و فصل  گرفته و نتيجتاً علم حقوق كه به تبع مالكيت و حدود ثغور آن را بررسي مي
ن قواعدي را وضع كرده است. حقوق مالكيت فكري يا معنوي در منازعات و حقوق مترتب بر آ

هاي علمي، صنعتي، ادبي و  هاي فكري در زمينه معني وسيع آن عبارت از حقوق ناشي از خالقيت
هاي غيرملموس است. در باب  هنري است. در اين شق از حقوق موضوع مالكيت بخشي از داراي

(شامل آثار سمعي و بصري،  132هاي ادبي و هنري تمالكيت فكري (معنوي) دو شكل عمده مالكي
(شامل اسماء تجارتي، عالئم  133هاي صنعتي و تجاري ...) و مالكيت تجسمي، مكتوب، تزئيني و 

   134گيرد. هاي صنعتي و ...) مورد بحث قرار مي تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح

اري از كشورها تحت عنوان حقوق مالكيت اي از قواعد حقوقي در بسي در اين دوران مجموعه
كند و اين  هاي فكري اعطاء شده است حمايت مي معنوي يا فكري از حقوقي كه به صاحبان سرمايه

اند. در  هاي سازمان تجارت جهاني به ساير كشورها تسرّي داده شده ها از طريق موافقتنامه حمايت
داعات و اختراعات و خلق آثار فكري و موارد اين مقاله هدف ما بررسي اين موضوع است كه آيا اب

                                                                                                                                                                                                                
) سرمايه فكري، مديريت، توسعه و مدلهاي سنجش. مركز 1388جليل خاوندكار، احسان خاوندكار، افشين متقي ( 128
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شوند مستحق  بندي مي طبقه 135مرتبط با آن كه تحت عنوان اصطالح مالكيت فكري يا معنوي
حقوقي خاص هستند يا خير؟ سوال در اين است كه بستر ديني، فلسفي و اخالقي اين نوع حمايت 

  چيست. شود اي و سلطه بر ديگران شده و مي كه منجر به تفوق عده

  منشاء حقوق مالكيت فكري
اصطالح مالكيت فكري يا معنوي هم در مورد حق مالكيت و هم دربارة مال مورد معامله بكار برده 

شود. تعريف دقيق از مالكيت فكري و ابعاد و ماهيت آن و نتيجتاً احكام مترتب بر آن در  مي
اند  فكري را حقوقي دانسته بر اين اساس برخي حقوق 136هاي حقوقي مختلف متفاوت است. نظام

برخي نيز منظور از  137دهد. كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فكر و ابتكار مي
دانند كه موضوع آنها شييء مادي نيست بلكه اثر فكري انسان است كه  حقوق فكري را حقوقي مي

   138ارزش اقتصادي دارد.

سته و لذا حقوق پديدآورندگان آثار فكري منتج از كار برخي منشاء مالكيت فكري را كار فرد دان
نمايد ولي كامل نيست. زيرا  آنان و لذا شايسته دريافت مزد است. اين ديدگاه هرچند درست مي

نتيجه كار كارگر با نتيجه خالقيت و ابتكار فكري يكسان نيست. از سوي ديگر وجه معقول آن اين 
گردد چرا اين خالقيت بايد مستفيض از حقوق  يتي مياست كه اگر كار يك فرد منتج به خالق

انحصاري براي پديدآورنده شود! اگر مبناي حقوق مالكيت فكري را كار انجام شده پديدآورنده 
اي بوجود خواهد آمد كه به راحتي قابل حل نيست. عالوه بر اين خطورات  بدانيم مسائل عديده

شود. و براي اولين كسي  ه ذهن ديگران نيز وارد ميشود ب ذهني همانطور كه به ذهن فردي وارد مي
شود. مثالً اگر بخواهيم  كه موضوعي به ذهن وي خطور كند مستوجب تملك بر آن ايده نمي

الزاويه را  حقوق مالكيت فكري قضيه تساوي مربع وتر با جمع مربعات دو ضلع ديگر در مثلث قائم
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هاي قبل و حال و آينده را بايد در گرو  و ساختمان ها مختص فيثاغورث بدانيم. تمام صناعات و سازه
كرد افراد بعد وي  فيثاغورث (و يا وراث وي) بگذاريم. مسلماً اگر اين قضيه را فيثاغورث حل نمي

كردند و خطور اين قضيه در بار اول به ذهن فيثاغورث موجب مالكيت اين قضيه و حقوق  حل مي
ا مثال ديگر هندسه دايره و اختراع چرخ است. مثال ديگر شود. ي فكري مرتبط با آن براي او نمي

  هاي علوم و فنون و صناعات هست. هاي فراوان در كليه رشته الكتريسيته است. و از اين دست نمونه

دانند. ولي آنچه كه در حال حاضر  برخي ديگر منشاء اين حق را ناشي از شخصيت پديدآورنده مي
شود. از لحاظ حقوقي بر  بسيار مطرح است اين است كه حق پديدآورنده نوعي مالكيت شناخته مي

شود كه مالكيت حقي دائمي، مطلق و مالي است درحاليكه حقوق  اين نظر اين اشكال وارد مي
اند. اگر  وقت، غيرمطلق و غير مالي است. برخي ديگر اين حق را منبعث از قرارداد دانستهفكري م

قرارداد خصوصي بين اشخاص فرض شود با توجه به اصل حاكميت قراردادها توافق در قبال انجام 
يابد و معقول است. ولي بسط و توسعه آن به  كار و منطبق با توافق اطراف قرارداد صورت مي

تواند باشد. يعني چون پديدآورنده اثر خود را به اجتماع عرضه  اجتماعي صحيح نمي قرارداد
شود تا پاداش مابازاء آن را به وي پرداخت كند. اين موضوع از اين  دارد لذا جامعه نيز مكلف مي مي

جهت قابل نقد است كه منشاء خلق هر خالقيت و ابتكار هر فرد، همان امكاناتي است كه جامعه در 
ختيار پديدآورنده قرار داده است. به عبارت ديگر تربيت و امكانات مختلف و متنوع جامعه بوده ا

كه اين قدرت خلق اثر فكري را براي پديدآورنده بوجود آورده است وگرنه فرد به تنهايي و دور 
اخير مؤيد  توانسته مورث خلق آن اثر باشد؛ زيرا كه آن اثر در جامعه كاربرد دارد. نظر از جامعه نمي

دانند. به عبارتي، موارد اخالقي نظير  نظرات كساني است كه اين قسم حقوق را ناشي از اخالق مي
رقابت غيرمنصفانه و تحصيل و انباشت سرمايه، بخل نسبت به اجتماعي كه خود مبتكر را آفريده، 

موارد همگي داللت كننده حق توسط گيرنده حق، و از اين قبيل  عدم استحقاق دريافت مازاد از هبه
بر اين دارند كه حقوق پديدآورنده نبايد در حدودي از انحصار قرار گيرد كه موجبات موارد اخير 
را فراهم آورد. بطور كلي مالكيت مفهومي عرفي و اعتباري است و به هر چيزي كه از آنِ شخص 

اجازه دارندة اين حق تواند هرطور بخواهد آن را بكار گيرد و ديگري بدون  اش مي است و دارنده
تواند موارد موضوع مالكيت  ولي اين تعريف نمي 139شود مند گردد، اطالق مي تواند از آن بهره نمي
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هاي حقوقي، بايد گفت حق مالكيت فكري مادام كه نفعي  بندي فكري را شامل باشد. از لحاظ طبقه
آيد كه ارزش  مالي بشمار ميكه مستقيما قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نكند از جمله حقوق غير

مبادله ندارد و مستقيماً قابل ارزيابي به پول نيست. ولي زماني كه موضوع حق، مالكيت و حق انتفاع 
يابد ولي اين جنبه تعلق به عين مال دارد نه حقوق غيرمالي مترتب بر آن.  است جنبه حقوق مالي مي

شود كه ديگري بدون اجازه  محسوب نمي يعني ماهيت مالكيت فكري در زمره اقالم مالكيت مالي
تواند حقوق ناشي از حق مالي چه  مند گردد. به عبارتي شخص مي دارندة اين حق نتواند از آن بهره

عيني و چه ديني كه شخص بدون واسطه نسبت به مال خارجي (حق عيني) و نسبت به ديگري (حق 
حق غيرمالي است با حقوق عيني و ولي ماهيت حقوق فكري وقتي  140ديني) دارد را مطالبه كند

نيست هرچند تصريح » حكم اموال منقول«ديني انطباق ندارد. به عبارت ديگر حقوق فكري در 
كنيم كه واژه فكري در اصطالح حقوق مالكيت فكري صرفاً اشاره بر اين دارد كه متعلق حقّ، 

نا بر تعريف كالسيك به حقوق مالي را بمادي نيست، بلكه فعاليت فكري انسان است. لذا برخي 
حقوق عيني و ديني منحصر ندانسته و حق ديگري نيز تحت عنوان حقوق فكري مطرح و حق مالي 

براي توضيح بيشتر فرض كنيد در دوران  141اند. را به سه دسته عيني، ديني و معنوي تقسيم كرده
داريم. معني آن  مي داري هستيم و حقوق مالكيت فكري امروزه را بر جامعه مورد مثال مرعي برده

اي يا فرزند وي صنعتي آموخته باشد بايد مادام العمر بهره و بازده آن صنعت  اين است كه اگر برده
داري نيز  را به اربابش رد كند. اين امر از لحاظ اصول عقلي و انساني و اخالقي حتي در دوران برده

مطابق برخي قواعد حقوقي بعضي  دچار ترديد بوده چه برسد به انسان متمدن امروزي! حال اگر
كشورها اين حقوق به ارث هم برسد و از لحاظ زماني محدود هم نباشد موضوع با چالش بيشتر 

كند و از آن الهام  خواهد بود. مثال ديگر در اين است كه مثالً فردي اثري فرهنگي را ابتياع مي
ثر دوم كه منتج از اثر خلق اول است شود آيا خلق ا كند. سؤال مي گرفته و اثر كاملتري را خلق مي

رود و دين  از لحاظ حقوقي بايد مديون صاحب اثر اول باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد دين به قهقرا مي
گردد تا آدم ابولبشر. مثالً استفاده از اعداد از اختراعات چند هزار سال  هركس به ماقبل خود بر مي

رياضي شمارش يا جمع و تفريقي انجام دهد زيرا پيش بوده و لذا هيچكس محق نيست يك عمل 
                                                                                                                                                                                                                ← 
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مبدع شمارش جواز استفاده از آن را صادر نكرده است. مسلماً اين استنتاج پذيرفته عقل نيست. 
فروشد بلكه  آورد، جِرم ثقيل آن را به وي نمي وقتي فردي يك اثر فكري را به اختيار ديگري در مي

ده است. يعني با فروش مثالً يك كتاب عالوه بر جلد و خواص و آثار مترتب بر آن را مبادله كر
  كاغذ آن تمام دانش درون آن را به تصرّف خريدار درآورده است.

شود كه اصل اين حق غير قابل انتقال است. يعني همانند ساير  در خصوصيات حق فكري ذكر مي
اعمال و اجراي آن به حقوق شخصي انتقال آن به غير به موجب قرارداد جايز نيست. ولي واگذاري 

غير مجاز است. برخي در باب انتقال آن پس از مرگ پديدآورنده معتقدند كه حق فكري مربوط به 
شخصيت مؤلف است و بدون شك اين حق مشروع است و از جمله احكام حق، انتقال قهري آن به 

خي از شوند قوانين بر در خصوص آثاري كه از طريق اشخاص حقوقي توليد مي 142وارث است.
دهند و در برخي به موجب قانون مقرر شده كه حقوق مزبور  كشورها انتقال حقوق را اجازه نمي

المللي در زمينه  طي قراردادهاي استخدام و پيمانكاري منتقل شده تلقي گردد. كنوانسيونهاي بين
ن ديگر اينكه حق فكري محدود به زمان و مكا 143قابليت انتقال حقوق فكري مؤلف مبهم است.

ديگر قابليت استناد اين حق است. يعني همگان مكلفند تا آن حق  144تواند مبادله شود. نيست و نمي
  را محترم بدارند. ديگر از خصوصيات آن، غيرمادي بودن حق فكري است. 
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در حقوق فرانسه حقوق معنوي پديدآورنده پس از مرگ وي به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و 
گردد و در صورت عدم وصيت به ورثه  در واقع براي حفظ حرمت پديدآورنده و اثر او تعيين شده است منتقل مي

  گردد. منتقل مي
  .86) حقوق مدني تطبيقي، نشرميزان، تهران. ص 1370صفايي، حسين (

مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق «دارد:  مكرر، مقرر مي 6ماده  1كنوانسيون برن به موجب بند  143
تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل موهن نسبت به  مزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و مي

  »شود اعتراض نمايد. مزبور كه موجب لطمه به احترام و شهرت او مياثر 
  سال پس از مرگ پديدآورنده مقرر كرده است. 50كنوانسيون برن، مدت اعتبار حقوق مادي را تا  7ماده  1بند  144
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  منع بخل نسبت به جامعه
د كرم بخل در لغت به معني زفتي كردن، آز، الَّمت، طمع، منع كردن و امساك كردن است. و متضا

در تعريف بخل عبارت از  145و جوانمردي و جود و به معني حصر در مقابل سخاء و رادي است.
امساك از مصرف مال و دارايي بخل است. بخل، منع از مال خويشتن، و شح، بخل از مال ديگران 

اند محو صفات انساني و اثبات عادات  اند بخل ترك ايثار هنگام حاجت است و گفته است و گفته
  146يواني است.ح

كند.  منع بخل نسبت به جامعه موضوعي اخالقي است و عقل نيز از وجوه مختلف به آن حكم مي
با اين عبارت منظور اين است كه علي القاعده منافع جامعه را نبايد معطل منافع فردي نمود. مشابه 

شكالت و اين موضوع در ارتباط موارد مختلف تعرّض حقوق عمومي به حقوق خصوصي در رفع م
اي وجود دارد. به عبارتي ديگر هركدام از  هاي حقوقي قوانين عديده موانع اجتماعي در همة نظام

اند و بر علوم محصل از جامعه، دانش يا فن  هاي خود را از جامعة خود دريافت كرده افراد بشر يافته
م را رايگان دريافت داشته يا هنر و ابتكاري افزوده است. در زمان اخذ از مخزن تجربه جامعه اين عل

نمايد و متوقع است كه  ولي هنگام اعطاء به جامعه در مقام مطالبه برآمده و طلب وجه از جامعه مي
جامعه نيز آن را تحت عنوان حقوق مالكيت فكري بپردازد. آنچه درباره منع بخل در قرآن كريم به 

ت و آيات در اين باره جامع هستند و آن تأكيد فراوان شده است همان منع بخل نسبت به جامعه اس
اند كه بتوان حقوق شمرده شده تحت مالكيت فكري را از آن مستثني نمود. در  تخصيص نخورده

گرى آغازد. و  سوگند به شب چون پرده افكند. سوگند به روز چون جلوه« 147 فرمايد: سوره ليل مي
سوگند به آنكه نر و ماده را آفريد. كه همانا تالش شما پراكنده است. اما آنكه داد و پروا داشت. و 
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  .تعريفات جرجاني 146
. فََأمَّا َمن َأْعَطى َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى. َوالنـََّهاِر ِإَذا . «1-21سوره ليل، آيات  ١٤٧ َجتَلَّى. َوَما َخَلَق الذََّكَر َواْألُنَثى. ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ

ْسَىن. َفسَ  حلُْ ِ ُرُه ِلْلُيْسَرى. َوَأمَّا َمن خبََِل َواْستَـْغَىن. وََكذََّب  ْحلُْسَىن. َفَسنُـَيسِّ ِ ُرُه ِلْلُعْسَرى. َوَما يـُْغِين َواتـََّقى. َوَصدََّق   َعْنُه َمالُُه ِإَذا نُـَيسِّ
رًا تـََلظَّى. َال َيْصَالَها إِ  َ َنا َلْلُهَدى. َوِإنَّ َلَنا َلْآلِخَرَة َواْألُوَىل. فَأَنَذْرُتُكْم  . َوَسُيَجنـَّبُـَها تـََردَّى. ِإنَّ َعَليـْ الَّ اْألَْشَقى. الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ

  »ى. َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُجتَْزى. ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى. َوَلَسْوَف يـَْرَضى.اْألَتْـَقى. الَِّذي يـُْؤِيت َماَلُه يـَتَـزَكَّ 
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نيكوتر را تصديق كرد. بزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاشت. و اما آنكه بخل ورزيد و 
ز ديد. و نيكوتر را به دروغ گرفت. بزودى راه دشوارى به او خواهيم نمود. و چون نيا خود را بى

آيد. همانا هدايت بر ماست. و در حقيقت دنيا و آخرت از آن  هالك شد، مال او به كارش نمى
تر در آن درنيايد. همان  بخت كشد هشدار دادم. جز نگون ماست. پس شما را به آتشى كه زبانه مى

رفتارتر از آن دور داشته خواهد شد. همان كه مال خود را  د و رخ برتافت. و پاككه تكذيب كر
بخشد. جز خواستن رضاى  يافتن، نعمت نمى دهد پاك شود. و هيچكس را به قصد پاداش مى

و « 148فرمايد: در سوره نساء مي» پروردگارش كه بسى برتر است. و قطعاً بزودى خشنود خواهد شد.
زى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و درباره خويشاوندان خدا را بپرستيد و چي

مانده و بردگان خود  و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و درراه
دارد. همان كسانى كه بخل  (نيكى كنيد) كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى

دارند و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانها ارزانى داشته  را به بخل وامى ورزند و مردم مى
ايم. و كسانى كه اموالشان را براى  دارند و براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده پوشيده مى

كنند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و هر كس شيطان يار او باشد  دادن به مردم انفاق مى نشان
آوردند و از آنچه خدا به آنان روزى  ه بد همدمى است. و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان مىچ

وزن  كردند چه زيانى برايشان داشت و خدا به آنان داناست. در حقيقت خدا هم داده انفاق مى
كند و از نزد خويش پاداشى بزرگ  كند و اگر نيكى باشد دو چندانش مى اى ستم نمى ذره
تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به آنچه « 149فرمايد: در سوره حديد مي» بخشد. مى

به شما داده است شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد. همانان كه بخل 
نياز ستوده  دارند و هر كه روى گرداند قطعا خدا بى ورزند و مردم را به بخل ورزيدن وامى مى

                                                                                                                                                                                                                
ً َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى وَ « .36- 40 آيات نساء، سوره ١٤٨ ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا ًئا َوِ اْلَمَساِكِني َواْجلَاِر َواْعُبُدوْا اهلّلَ َوَال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشيـْ

جلَنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم ِإنَّ اهلّلَ َال حيُِ  ِ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن . بُّ َمن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًاِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب 
ْلُبْخِل َوَيْكُتمُ  ِ َُْمُروَن النَّاَس  ً مُِّهيًناَو َ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذا ُهُم اهلّلُ ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْد َ ء النَّاِس َوَال  .وَن َما آ َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَهلُْم ِرَ

ْليَـْوِم اآلِخِر َوَمن َيُكِن الشَّْيطَاُن َلُه َقرِيًنا َفَساء ِقرِيًنا. ِ هللِّ َوَال  ِ هللِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَأنَفُقوْا ِممَّا َرَزقـَُهُم َوَماذَ  يـُْؤِمُنوَن  ِ ا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوْا 
  »ِإنَّ اهلّلَ َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجًرا َعِظيًما. اهلّلُ وََكاَن اهلّلُ ِِم َعِليًما.

ُكمْ  ِمبَا تـَْفَرُحوا َوَال  فَاَتُكمْ  َما َعَلى ََْسْوا ِلَكْيَال « .23-24 آيات حديد، سوره ١٤٩  الَِّذينَ . َفُخورٍ  ُخمَْتالٍ  ُكلَّ  حيُِبُّ  َال  َواهللَُّ  آَ
َُْمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ْلُبْخلِ  النَّاسَ  َو   ».اْحلَِميدُ  اْلَغِينُّ  ُهوَ  اهللََّ  فَِإنَّ  يـَتَـَولَّ  َوَمن ِ



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

اند كه اگر از كرم  اند كه با خدا عهد كرده و از آنان كسانى« 150فرمايد: . در سوره توبه مي»است
خويش به ما عطا كند قطعاً صدقه خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد. پس چون از فضل 

در سوره آل عمران » خويش به آنان بخشيد بدان بخل ورزيدند و به حال اعراض روى برتافتند.
ورزند هرگز تصور  و كسانى كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده بخل مى« 151د:فرماي مي

اند  نكنند كه آن براى آنان خوب است بلكه برايشان بد است به زودى آنچه كه به آن بخل ورزيده
كنيد  شود ميراث آسمانها و زمين از آن خداست و خدا به آنچه مى روز قيامت طوق گردنشان مى

زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست و اگر ايمان « 152فرمايد: در سوره محمد مي» ست.آگاه ا
خواهد. اگر (اموال) شما را بخواهد و  دهد و اموالتان را نمى بياوريد و پروا بداريد پاداش شما را مى
د كه كند. شما همان هستي هاى شما را برمال مى ورزيد و كينه به اصرار از شما طلب كند بخل مى

ورزند و هر كس بخل ورزد  ايد پس برخى از شما بخل مى براى انفاق در راه خدا فراخوانده شده
نياز است و شما نيازمنديد و اگر روى برتابيد جاى شما را به  تنها به زيان خود بخل ورزيده و خدا بى

كسانى كه «فرمايد:  و در سورة بقره مي» مردمى غير از شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود.
هاى روشن و هدايت را كه فرو فرستاديم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب بيان  آنچه از نشانه

كنند مگر كسانى كه  كنندگان لعنتشان مى  كند و لعنت  دارند آنان را خدا لعنت مى كرديم كتمان مى
پذير  خواهم كردو من بسيار توبهتوبه كردند و اصالح نمودند و آشكار كردند پس بر آنان توبه 

: كسي كه از علم سوال شود و آن 154و همچنين از پيامبر اكرم (ص) وارد شده كه فرمود 153»مهربانم
زند. همه اينها با اين صراحت و روشني مبين  را كتمان نمايد خداوند او را به لجامي از آتش افسار 
و دارايي خود صرفنظر نمود. در بحث حقوق اين هستند كه بايد در جهت اعتالي جامعه از منافع 

                                                                                                                                                                                                                
ُهم« .75-76 آيات توبه، سوره ١٥٠ َ  لَِئنْ  اهللَّ  َعاَهدَ  مَّنْ  َوِمنـْ َ ُهم فـََلمَّا. الصَّاِحلِنيَ  ِمنَ  َوَلَنُكوَننَّ  لََنصَّدََّقنَّ  َفْضِلهِ  ِمن آ  مِّن آَ

  ».مُّْعِرُضونَ  وَُّهم َوتـََولَّواْ  ِبهِ  خبَُِلواْ  َفْضِلهِ 
ُهمُ  ِمبَا يـَْبَخُلونَ  الَِّذينَ  َحيَْسَنبَّ  َوالَ « .180 آيه عمران، آل سوره ١٥١ ًرا ُهوَ  َفْضِلهِ  ِمن اهللُّ  آَ ُمْ  َخيـْ ُمْ  َشرٌّ  ُهوَ  َبلْ  هلَّ  َما َسُيَطوَُّقونَ  هلَّ
  ».َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َواهللُّ  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ِمريَاثُ  َوهلِلِّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبهِ  خبَُِلواْ 
َيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوِإن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َوَال َيْسأَْلُكْم َأْمَوالَ « .36-38 آيات محمد، سوره ١٥٢ نـْ َا احلََياُة الدُّ ِإن  ُكْم.ِإمنَّ

ُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا َوُخيْرِْج َأْضَغاَنُكمْ  َا يـَْبَخُل َهاَأنُتْم َهُؤَالء ُتْدَعْوَن ِلتُ  .َيْسأَْلُكُموَها فـَ نِفُقوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ َفِمنُكم مَّن يـَْبَخُل َوَمن يـَْبَخْل فَِإمنَّ
رَُكْم مثَُّ َال َيُكونُ  ُ اْلَغِينُّ َوَأنُتُم اْلُفَقَراء َوِإن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْ   .»وا َأْمثَاَلُكمْ َعن نـَّْفِسِه َواهللَّ

َزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِيف اْلِكَتابِ «. 159-160سوره بقره، آيات  153  ُأوَلِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنـْ
بُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيَُّنوا فَُأوَلِئَك َأتُ  َ ِعُنوَن ِإالَّ الَِّذيَن  ُ َويـَْلَعُنُهُم الالَّ َ التَّوَّاُب الرَِّحيمُ يـَْلَعُنُهُم اهللَّ   ».وُب َعَلْيِهْم َوَأ

ر« سنن ابوداود و سنن ترمذي. 154 َ   ».َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه َأْجلََمُه اهللُ بِلَجاٍم ِمْن 
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توان به جواز متقني مبتني بر حصر كامل حقوق  مالكيت فكري اين آيات داللت دارند بر اينكه نمي
  هاي فكري معذور داشت. مالكيت فكري رسيد تا مردم را از مواهب داشته

  منع رباي اجتماعي
َدُة ِمْن ٱلرِّ ٱملاِل ِإَذا زَاَد «ده: آم 155است. در لسان العرب» زيادي«ربا در لغت به معني  َوٱَالْصُل ِفيِه ٱلزِّ

ربا در لغت به معناي يك نوع زياده است كه در اموال و ثروت به وجود «. يعني »َأْو ِإْرتـََفَع َو َمنَا
ربا به معني سود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است.  156نامه دهخدا در لغت». آيد مي
نيز » قاموس المحيط«منجد نيز ربا را به معناي افزايش و زيادي به طور مطلق معنا كرده است. در ال

فََأَخَذُهْم «آمده است: ربا در لغت به معني مطلق زيادي است و رابيه كه از ريشه ربا (ربو) در آيه 
بي و مصدر به معناي است. ربا به عنوان يك كلمه عر» زيادي«آمده است به معناي  157»َأْخَذًة ٰرابِيه

افزون شدن و نشو و نما كردن به نقل از غياث اللغات و منتخب اللغات و مصادر اللغه زوزني نيز 
ترجمه شده است. در معجم مفردات الفاظ القرآن، ربا در لغت به معني زيادتي بر رأس مال معني 

  158ه است.شده، اما در شرع افزايش مال به قسمي كه دليلي بر آن نباشد معني شد

اگر ربا را به معني مطلق زيادي بگيريم، فروش دانش به اجتماع يعني اخذ مازاد برآن علمي كه از 
شود تا  دهد و لذا اينجا از آن به عنوان رباي اجتماعي ذكر مي جامعه دريافت شده نيز مفهوم ربا مي

ه جامعه از تأويل متمايز از مفهوم اصطالحي عرفي آن باشد. اين موضوع يعني منع بخل نسبت ب
  آيات منع ربا نيز قابل استنباط است. 

آن زيادتي كه شما داديد كه بر اموال مردم بيافزايد نزد خدا « 159فرمايد: قرآن كريم دربارة ربا مي

                                                                                                                                                                                                                
  .305، ص 14لسان العرب، ابن منظور، جلد  155
  علي اكبر دهخدا، چاپ مؤسسة دهخدا. 156
  .10آيه ،سوره حاقه 157
  .192ص  ، لبنان.انتشارات دارالفكر بيروت ،م مفردات الفاظ القرآنجمع ،اصفهانيراغب  158
ْيُتْم ِمْن زََكاٍة ُترِي« .39آيه  ،سوره روم 159 ً ِلَريْبـَُوْا ِيف َأْمَواِل ٱلنَّاِس َفلـٰا يـَْربُوْا ِعْنَدٱهلِل َو َما آتـَ ْيُتْم ِمْن ِر ُدوَن َوْجَه ٱهلِل فَُأْوٰلئَِٰك َما آتـَ

  ».ُهُم ٱْلُمْضَعُفونَ 
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 160عالمه طباطبايي» پردازيد آنها مضاعف خواهند شد. هرگز نيفزايد و آن زكاتي كه براي خدا مي
دارد كه مراد از ربا در اين  كند و بيان مي ربا را در اين آيه به معني نمو مال و زياد شدن آن معني مي

آيه رباي حالل، و مراد از زكات، زكات واجب است كه به قصد رضاي خدا داده شود و اضافه 
زل شده نمايد كه در صورتي اين ترجمه صحيح است كه اين آيه مكي باشد و اگر در مدينه نا مي

باشد، مراد از ربا همان رباخواري حرام و مراد از زكات همان زكات واجب است و سپس ذكر 
ترند تا به آيات مكي، و اينكه بعضي ادعاي  نمايد كه اين آيه و آيات قبلش به آيات مدني شبيه مي

ربا « 161ايد:فرم اند اعتباري بر گفتارشان نيست. قرآن مي روايت يا اجماع منقول در اين باب كرده
خوردند و ما براي كافرينشان عذاب  گرفتند و نهي شده بودند از آن و اموال مردم را به باطل مي مي

اي كساني كه ايمان آورديد ربا را به اضافة مضاعف « 162فرمايد: و مي». ايم. دردناكي مهيا كرده
كافران مهيا شده، خدا  مخوريد و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار شويد و بترسيد از آتش كه براي

كساني كه « 163فرمايد: در سوره بقره مي» و رسول را فرمان بريد، باشد كه مورد رحمت واقع شويد.
خيزند جز مانند كسي كه با تماس با شيطان آشفته شده است، اين به واسطه  خورند به پاي نمي ربا مي

ا حالل و ربا را حرام كرده، پس هر آن است كه گفتند: داد و ستد مثل ربا است و خدا داد و ستد ر
كس كه پندي از جانب پروردگارش به او آمد و باز ايستاد، براي اوست آنچه گذشته و كار او با 

اند. خداوند، ربا را نابود و  خداست و كسي كه بازگشت آنانند ياران آتش كه در آن جاويدان
ت ندارد. كسانى كه ايمان آورده و كار را دوس كند و خدا هيچ ناسپاس بزه صدقات را افزون مي

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان  كارهاى شايسته كرده و نماز بر پا داشته و زكات داده
شوند. اي كساني كه ايمان آورديد تقوا  خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى

                                                                                                                                                                                                                
  عالمه طباطبائي، تفسير الميزان، ذيل همين آيه. 160
ً ذَ عَ  مْ هُ نْ مِ  ينَ رِ افِ كٰ لْ  لِ ٰ دْ تَ عْ أَ  وَ  لِ اطِ ٱْلبٰ بِ  اسِ َأْمٰواَل ٱلنَّ  مْ هِ لِ كْ أَ وَ ُه نْ عَ  واْ هُ نُـ ْد قَ   وَ ٰ لرِّ ٱ مُ هِ ذِ خْ أَ  وَ « .161آيه  ،سوره نساء 161   ».امٰ يْ لِ أَ ا
وا قُ تـَّ ٱ وَ  ونَ حُ لِ فْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  هللَ ٱوا قُ تـَّ ٱ وَ  ةً فَ عَ اضٰ افاً مُ عٰ ضْ أَ  ٰ لرِّ ٱوا لُ كُ وا الَْ نُ آمَ  ينَ ذِ لَّ ٱا هٰ يـُّ أَ  ٰ «. 130-132آيات  ،عمرانسوره آل  162
  ».ونَ محَُ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ولَ سُ لرَّ ٱ وَ  هللَ ٱوا يعُ طِ أَ  وَ  ينَ رِ افِ كٰ لْ لِ  تْ دَّ عِ اُ  ٱلَِّيت ارَ لنَّ ٱ

َِ « .275 -280ات آي ،سوره بقره 163 ٰ لـٰايـَُقوُموَن إلّـٰا َكٰما يـَُقوُم ٱلَِّذي يـََتَخبَّطُُه ٱلشَّيطـٰاُن ِمَن ٱْلَمسِّ ٰذِلَك  َُْكُلوَن ٱلرِّ نـَُّهْم اَلَِّذيَن 
ٰ َفمَ  ٰ َو َأَحلَّ ٱهلُل ٱْلَبْيَع َو َحرََّم ٱلرِّ َا ٱْلَبْيُع ِمْثُل ٱلرِّ َلُه َما َسَلَف و َأْمُرُه ِإَيل اهلِل َو َمْن َعاَد قَاُلوا ِإمنَّ َتَهي فـَ ْن جاَئُه ُمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْ

ٰ َو يـَْرِيب ٱلصََّدٰقاِت َو ٱهللُ لـٰا حيُِبُّ كُ  لَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا لَّ َكفَّاٍر َأثِيٍم. ِإنَّ افَُأْوَلِئَك أْصَحاُب ٱلنَّارُِهْم ِفيَها ٰخاِلُدوَن. َميَْحُق ٱهللُ ٱلرِّ
ْم َحيَْزنُوَن.  ايـَُّها ٱلَّذيَن آَمُنوْا ٱتـَُّقوْا ٱهلَل َو َذُروْا الصَّاِحلَاِت َوَأقَاُموْا الصََّالَة َوآتـَُوْا الزََّكاَة َهلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِِّْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال هُ 

ٰ إن   َلُكْم ُرُؤوُس َأْموٰ َما بَِقَي ِمَن ٱْلرِّ اِلُكْم لـٰا َتْظِلُموَن و ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني فَإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن ٱهلِل َو َرُسوِلِه وِإْن تـُْبُتْم فـَ
َنِظَرٌة ِإَيل َمْيَسَرٍة َو َأْن َتَصدَُّقوا َخْريٌ َلُكْم    ».ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن.لـٰاُتْظَلُموَن َو ِإْن ٰكاَن ُذوُعْسَرٍة فـَ
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تيد. و اگر نكرديد پس جنگي از خدا و پيغمبرش ورزيد و آنچه از ربا مانده واگذاريد اگر مؤمن هس
ايد، و اگر توبه كرديد براي شماست اصل اموالتان، نه ستم كنيد و نه ستم ببينيد و اگر  را خواسته

تنگدستي بود پس مهلتي تا فراخ دستي به او بدهيد، و چنانچه بدو ببخشيد براي شما بهتر است اگر 
اهيم و استنباطات لفظي و عرفي آن همگي داللت بر آن دارد روح آيات فوق عالوه بر مف» بدانيد.

كه براي نفع فردي نبايد جامعه را به تعب انداخت و مازاد بر آنچه داده شده اخذ كرد. اميرالمؤمنين 
و همچنين ». زكات علم نشر دادن آن است« 164فرمايد: علي (ع) درباره تعليم و انتشار دانش مي

در اين ارتباط بايد گفت همانطور كه ». ش آن بر مستحق آن استزكات علم بخش« 165فرمايد: مي
شود، زكات علم نيز بايد بر ابتكار  زكات بر مازاد ارزش حاصله بر مال يعني ارزش افزوده وضع مي

و خالقيت فرد از علم دريافت شده از جامعه وضع شود، يعني نشر و بخشش آنچه خود بر آن علم 
  افزوده است.

  علممنع عدم افشاي 
فرمايد و كتمان كننده آن  بيان حقايق و علم از مواردي است كه خداوند در قرآن به آن دستور مي

كند. در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره كرده كه علم در مالكيت خداي  را شديداً سرزنش مي
افاضه  يكتاست و اوست كه به هركس به ميزاني آن را تعليم فرموده و آنچه به خلق تعليم شده جز

او نيست. آيات متعددي در قرآن كريم در اين باب صراحت تام دارند. لذا منشأ و مالكيت علمي 
يابد متعلق به خداوند است و چيزي نيست كه او از نزد خود آورده باشد. در  كه بشر به آن دست مي
تان حفظ كند و به (داوود) فن زره آموختيم تا شما را از جنگ« 166فرمايد: اين باب قرآن كريم مي
اى از بندگان ما را يافتند كه از  تا بنده« 167فرمايد: در سوره كهف مي». پس آيا شما سپاسگزاريد

در سوره نمل ». جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم
يش خدايى را و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم و آن دو گفتند ستا« 168فرمايد: مي

                                                                                                                                                                                                                
  »زَکوُة الِعلِم َنشُرهُ « .3958، ص 8ميزان الحكمة، ج  164
  ».زَکوُة الِعلِم َبذلُُه ِلُمسَتَحقِّهِ « .424غرر الحكم، ص  ١٦٥
َِْسُكْم فـََهْل َأنُتْم . 80سوره انبياء. آيه  166 َعَة لَُبوٍس لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن    َشاِكُرونَ َوَعلَّْمَناُه َصنـْ
َّ ِعْلًما .65سوره كهف، آيه  ١٦٧ َ َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّد َناُه َرْمحًَة ِمْن ِعنِد َ آتـَيـْ ْن ِعَباِد    فـََوَجَدا َعْبًدا مِّ
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَال اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا «. 15سوره نمل، آيه  168 ْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ َوَلَقْد آتـَيـْ   ».َعَلى َكِثٍري مِّ
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گفت « 169فرمايد: و در سوره احقاف مي». كه ما را بر بسيارى از بندگان باايمانش برترى داده است
رسانم ولى من شما را گروهى  ام به شما مى علم فقط نزد خداست و آنچه را بدان فرستاده شده

ايد كه خدا آنچه  ستهآيا ندان« 170فرمايد: و در سوره لقمان مي». ورزيد بينم كه در جهل اصرار مى مى
را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر 
شما تمام كرده است و برخى از مردم در باره خدا بى (آنكه) دانش و رهنمود و كتابى روشن 

چون انسان را آسيبى رسد ما  و« 171فرمايد: و در سوره زمر مي». خيزند (داشته باشند) به مجادله برمى
گويد تنها آن را به دانش خود  خواند سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا كنيم مى را فرامى

 172فرمايد: و در سوره علق مي». دانند ام نه چنان است بلكه آن آزمايشى است ولى بيشترشان نمى يافته
سيله قلم آموخت، آنچه را كه انسان بخوان و پروردگار تو كريمترين است، همان كس كه به و«

و همه نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه « 173و فرمود:». دانست آموخت نمى
گوييد از اسامى اينها به من خبر دهيد. گفتند منزهى تو ما را جز آنچه  نمود و فرمود اگر راست مى

تمام آيات فوق داللت بر اين ». ناى حكيماى هيچ دانشى نيست همانا تويى دا تو به ما آموخته
موضوع دارند كه علم عطاياي الهي است و لذا كتمان آنچه او عطا كرده و دستور فرموده تا بر خلق 

  او بيان شود خالف امر اوست. 

فرمايد. در سوره  در اين باب يعني كتمان و عدم افشاي دانش در آيات متعدد موضوع را بيان مي
دارند و آنچه را خداوند  وامى بخل ورزند و مردم را به مى بخل همان كسانى كه« 174فرمايد: نساء مي

دارند و براى كافران عذابى خواركننده آماده  از فضل خويش بدانها ارزانى داشته پوشيده مى
                                                                                                                                                                                                                

َا اْلِعْلُم ِعنَد اهللَِّ َوأُبـَلُِّغُكم مَّا ُأْرِسْلُت ِبِه َوَلِكينِّ َأرَاُكْم قـَْوًما َجتَْهُلونَ «. 23سوره احقاف، آيه  169   ».قَاَل ِإمنَّ
ِطَنًة َوِمَن َأَملْ تـََرْوا َأنَّ اهللََّ َسخََّر َلُكم مَّ « .20سوره لقمان، آيه  170 ا ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوَ

   ».النَّاِس َمن ُجيَاِدُل ِيف اهللَِّ ِبَغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مُِّنريٍ 
َ «. 49سوره زمر، آيه  ١٧١ نَساَن ُضرٌّ َدَعا َنٌة َوَلِكنَّ فَِإَذا َمسَّ اْإلِ َا ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفتـْ نَّا قَاَل ِإمنَّ مثَُّ ِإَذا َخوَّْلَناُه نِْعَمًة مِّ

   ».َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ 
نَساَن َما َملْ يَـ « .3-5سوره علق، آيات  172 ْلَقَلِم. َعلََّم اْإلِ ِ   »ْعَلْم.اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم. الَِّذي َعلََّم 
َصاِدِقَني.  ُكنُتمْ  ِإن َهُؤالء َِْمسَاء َأنِبُئوِين  فـََقالَ  اْلَمالَِئَكةِ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مثَُّ  ُكلََّها اَألْمسَاء آَدمَ  َوَعلَّمَ «. 31-32سوره بقره، آيات  173

  ».احلَِْكيمُ  اْلَعِليمُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  َعلَّْمتَـَنا َما ِإالَّ  َلَنا ِعْلمَ  الَ  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلواْ 
َ ِلْلَكا« .37 آيه نساء، سوره ١٧٤ ُهُم اهلّلُ ِمن َفْضِلِه َوَأْعَتْد َ ْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آ ِ َُْمُروَن النَّاَس  ً الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو ِفرِيَن َعَذا
  ».مُِّهيًنا
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ايم همانگونه كه پسران خود  كسانى كه به ايشان كتاب داده« 175فرمايد: در سوره بقره مي» ايم. كرده
دارند و خودشان  شناسند و مسلماً گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى شناسند او را مى را مى
اى  دانند. حق از جانب پروردگار توست پس مبادا از ترديدكنندگان باشى. و براى هر كسى قبله مى

گرداند پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد هر كجا  است كه وى روى خود را به آن مى
 176فرمايد: و مي». آورد در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست. يد خداوند همگى شما را مىكه باش

ايم بعد از آنكه آن را براى مردم در  هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده كسانى كه نشانه«
. كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت دارند آنان را خدا لعنت مى ايم نهفته مى كتاب توضيح داده

مگر كسانى كه توبه كردند و اصالح نمودند و آشكار كردند پس بر آنان خواهم بخشود و من 
پذير مهربانم. كسانى كه كافر شدند و در حال كفر مردند لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر  توبه

زل كرده كسانى كه آنچه را خداوند از كتاب نا« 177فرمايد: و در ادامه در سوره بقره مي» آنان باد.
آورند آنان جز آتش در شكمهاى خويش فرو نبرند  دارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مى پنهان مى

و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفت و پاكشان نخواهد كرد و عذابى دردناك خواهند 
به داشت. آنان همان كسانى هستند كه گمراهى را به هدايت و عذاب را به آمرزش خريدند پس 

راستى چه اندازه بايد بر آتش شكيبا باشند. چرا كه خداوند كتاب را به حق نازل كرده است و 
اى دور و درازند. نيكوكارى آن  كسانى كه در باره كتاب با يكديگر به اختالف پرداختند در ستيزه

 نيست كه روى خود را به مشرق و مغرب بگردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز
                                                                                                                                                                                                                

َناُهمُ  الَِّذينَ « .146-148سوره بقره، آيات  ١٧٥ َناءُهمْ  يـَْعرُِفونَ  َكَما يـَْعرُِفونَهُ  اْلِكَتابَ  آتـَيـْ ُهمْ  َفرِيًقا َوِإنَّ  َأبـْ نـْ  َوُهمْ  احلَْقَّ  َلَيْكُتُمونَ  مِّ
َراتِ  فَاْسَتِبُقواْ  ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  اْلُمْمَرتِيَن. َوِلُكلٍّ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفالَ  رَّبِّكَ  ِمن يـَْعَلُموَن. احلَْقُّ  يًعا اهللُّ  ِبُكمُ  َْتِ  َتُكونُواْ  َما َأْينَ  اْخلَيـْ  ِإنَّ  مجَِ

  ».َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اهللَّ 
 ُأولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِيف  لِلنَّاسِ  بـَيـَّنَّاهُ  َما بـَْعدِ  ِمن َواْهلَُدى اْلبَـيَِّناتِ  ِمنَ  َأنَزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ «. 159-161سوره بقره، آيات  176

ِعُنوَن. ِإالَّ  َويـَْلَعنُـُهمُ  اهللُّ  يَلَعنُـُهمُ  بُواْ  الَِّذينَ  الالَّ َ  َعَلْيِهمْ  أَتُوبُ  فَُأْوَلِئكَ  َوبـَيـَُّنواْ  َوَأْصَلُحواْ  َ  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذينَ  الرَِّحيُم. ِإنَّ  التـَّوَّابُ  َوَأ
  »َأْمجَِعَني. َوالنَّاسِ  اْلَمآلِئَكةِ وَ  اهللِّ  َلْعَنةُ  َعَلْيِهمْ  ُأوَلِئكَ  ُكفَّارٌ  َوُهمْ 
َُْكُلوَن « .174-177سوره بقره، آيات  ١٧٧ ِيف ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل اهلّلُ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َمثًَنا َقِليًال ُأوَلِئَك َما 

ْلَمْغِفَرِة ُبُطوِِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم اهلّلُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم. ُأولَ  ِ ْهلَُدى َواْلَعَذاَب  ِ ِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوْا الضَّالََلَة 
حلَْقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوْا ِيف الْ  ِ َِنَّ اهلّلَ نـَزََّل اْلِكَتاَب  تـَُولُّوْا  ِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد. لَّْيَس اْلِربَّ َأنَفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر. َذِلَك 

هللِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َوالْ  ِ ِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 
رِيَن َوالسَّآئِِلَني َوِيف الّرِقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّابِ  اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيلِ 

  ».ِيف اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحَني اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

بازپسين و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان 
ماندگان و گدايان و در آزادكردن بردگان بدهد و نماز را برپاى دارد و  و يتيمان و بينوايان و در راه

زيان و به هنگام  زكات را بدهد و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و
و « 178فرمايد: و مي». اند و آنان همان پرهيزگارانند. جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته

هنگامى را كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب داده شده پيمان گرفت كه حتماً بايد آن را براى 
در برابر آن بهايى ناچيز به دست سر انداختند و  مردم بيان نماييد و كتمانش مكنيد پس آن را پشت

دهد  و در اين باب دستور به اطاعت به دارندگان درجات علم مي» اى كردند. آوردند و چه بد معامله
ايد چون به شما گفته شود در مجالس جاى باز كنيد  اى كسانى كه ايمان آورده« 179فرمايد: و مي

ون گفته شود برخيزيد پس برخيزيد پس جاى باز كنيد تا خدا براى شما گشايش حاصل كند و چ
اند و خدا به آنچه  خدا كسانى از شما را كه گرويده و كسانى كه دانشمندند درجاتي داده شده

و چون پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند به آن چه از « 180فرمايد: و مي». كنيد آگاه است مى
  ».زدند ريشخند مىدانش كه نزدشان بود خرسند شدند و آنچه به آن بودند 

مثل علما و دانشمندان بد همانند سنگ بزرگي است كه بر دهانه « 181فرمايند: حضرت عيسي (ع) مي
حضرت رسول ». كند آشامد و نه آب را به كشتزار رها مي گيرد، كه نه خود آب مي نهر قرار مي

ي در دريا و پرنده كند حتي ماه پنهان كننده علم را، همه چيز لعنت مي« 182فرمايند: اكرم (ص) مي
داند سؤال كنند و او  هرگاه از دانشمندى چيزى را كه مى« 183فرمايند: همچنين مي». در آسمان

و همچنين اميرالمؤمنين علي (ع) » زنند! كتمان نمايد روز قيامت افسارى از آتش بر دهان او مى
                                                                                                                                                                                                                

َنَبُذوُه َورَاء«. 187آيه سوره آل عمران  178 ظُُهورِِهْم  َوِإَذ َأَخَذ اهلّلُ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه فـَ
  ».َواْشَرتَْوْا ِبِه َمثًَنا َقِليًال َفِبْئَس َما َيْشَرتُونَ 

آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اهللَُّ َلُكْم َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا  َ َأيـَُّها الَِّذينَ «. 11سوره مجادله، آيه ١٧٩
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخبِ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَّ   »ريٌ فَانُشُزوا يـَْرَفِع اهللَّ

َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِِم مَّا َكانُوا ِبِه َيْسَتهْ «. 83فر، آيه سوره غا 180 ْلَبيَِّناِت َفرُِحوا ِمبَا ِعنَدُهم مِّ ِ    ».زُِئونفـََلمَّا َجاءتْـُهْم ُرُسُلُهم 
مجموعه  املاَء َخيُلُص ِاَلی الزَّرِع.مثل علماء السُّوِء، َمَثُل َصخَرٍة َوقـََعت علی َفمَّ النَّهِر، ال ِهَی َتشَرُب املاَء َو ال ِهَی َترتُُک  ١٨١

  .84 ، ص1ورام، ج 
  »السَّماءِ  فی الطَّريُ  و الَبحرِ  ِفی احلُوتُ  َحّتی ٍء، َشيی ُکلُّ  يَلَعُنه الِعلمِ  کاِمتُ «. 303، ص 70بحار ج 182 

. و مال محسن 241ص  1ق. ج  1390فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، چاپ اسالميه تهران، طبرسي،  183
رٍ يَعًلٌمٌه َمن ُسِئَل َعن ِعلٍم « .207 ، ص1 الصافي، ج تفسيرفيض كاشاني،    ».َفَكَتَمُه، ُأِجلَم َيوَم الِقياَمِة ِبِلجاٍم ِمن 
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قيامت با بدترين بوها  همانا عالمي كه علم و دانش خود را مخفي نگه دارد، در روز«فرمايند:  مي
بدترين خلق خدا بعد از ابليس و « 185 در حديث ديگرى از حضرتش پرسيدند: 184».مبعوث مي شود

آنها دانشمندان فاسدند كه باطل را اظهار و حق را كتمان «در پاسخ فرمود: » فرعون ... كيست؟
كنند و همانها هستند كه خداوند بزرگ درباره آنها فرموده: لعن خدا و لعن همه لعنت كنندگان  مى

 ».بر آنها خواهد بود

  مالحظات فقهي مالكيت فكري
مالكيت فكري در فقه توسعه زيادي ندارد و لذا در باب آن اجماعي نيست. برخي براي  حقوق

به عنوان  188به قاعده الضرر 187و برخي 186اثبات ضمان در مواردي از عدم النفع، به بناي عقال
هر دو شيوه بر اين مقدمه استوارند  189اند. ترين دليل بر تأييد حقوق مالكيت فكري استناد كرده مهم

شوند كه اسناد خلق ابتكار و آفرينش فكري به خود مانع   براي آن مسؤوليت مدني قائل ميكه عقال
منفعت مالك و موجب ضمان است، حال آنكه اثبات چنين امري بسيار دشوار است. اگر   استيفاي

شود  گيرد عمالً قاعده ضمان يد جاري نمي گفته شود كه فكر و ابتكار در استيالي ديگري قرار نمي
برخي نيز  190گردد مگر تفويت منفعت را موجب ضمان بدانيم. اتالف هم دچار مشكل مي قاعده و 

كنند زيرا حاصل تالش فكر مؤلف است پس منفعت  حق تأليف را ماليت ذاتي مؤلف محسوب مي
ادله ارائه شده در رابطه با منع تصرف مال غير غالباً مستند به  191نهفته در آن نصيب مؤلف است.

                                                                                                                                                                                                                
  »رحياً  الِقياَمةِ  أهلِ  أننتَ  يُبَعثُ  ِعلَمهُ  الکاِمتَ  العاملَِ  إنَّ « .28997كنز العمال،  184
 .89، ص2االنوار، جق. و مال محمد باقر مجلسي، بحار1416طبرسي، احمد بن علي، االحتجاج، دار االسوه، تهران،  185
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ال َحيلُّ ِلمؤمٍن ماَل اخيه ِاّال «يا  »الناس ُمسلطون علی امواهلم«نسوب به پيامبر اكرم (ص) نظير احاديث م
است. اين استنباط در رابطه با عدم جواز غير در تحريف يا تبديل كالم مؤلف  »َعن طيب نَفسهِ 

يابد ولي بر استحقاق عوض مال نسبت به مالكيت فكري آن تصريح ندارد. اين امر يعني  مصداق مي
عدم جواز تحريف، در قرآن صراحت دارد. يعني منقول مجاز به تحريف (به انحاء مختلف سانسور، 

پس به آنچه پيمانشان را شكستند « 192فرمايد: بي و ...) نيست. قرآن كريم ميكتمان، سرقت اد
كنند و  لعنتشان كرديم و دلهايشان را سخت گردانيديم، كلمات را از مواضع خود تحريف مى

بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند و تو همواره بر خيانتى از آنان 
پوشى كن كه خدا نيكوكاران را  اندك از ايشان. پس از آنان درگذر و چشمشوى مگر  آگاه مى

اند كلمات را از جاهاى خود  برخى از آنان كه يهودى« 193فرمايد: و مي». دارد دوست مى
گويند شنيديم و نافرمانى  گردانند و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين مى برمى

گويند) راعنا (كه در عربى يعنى به  شنوا گردى و (نيز از روى استهزا مىكرديم و بشنو (كه كاش) نا
گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنو و به  ما التفات كن ولى در عبرى يعنى خبيث ما) و اگر آنان مى

تر بود ولى خدا آنان را به علت كفرشان لعنت كرد در نتيجه  ما بنگر قطعاً براى آنان بهتر و درست
آيا طمع داريد كه به شما ايمان بياورند با « 194فرمايد: و مي». آورند. وهى) اندك ايمان نمىجز (گر

كردند و  شنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف مى آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى
سازي، اقتباس و ... با رعايت  ولي اين آيات منعي بر كپي كردن، شبيه». دانستند خودشان هم مى

فرمايد. آنچه در اين باب اشاره به آن الزم است اين است كه عليرغم ذم  درستي و امانت وضع نمي
اى پيامبر « 195فرمايد: شود و مي تحريف جزاي حد براي آن تا وقتي زيان نرساند در قرآن قيد نمي

                                                                                                                                                                                                                
يثَاقـَُهمْ  نـَْقِضِهم َفِبَما«. 13ه آي مائده،سوره  -192 َّا َحظًّا َوَنُسواْ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  قَاِسَيةً  قـُُلوبـَُهمْ  َوَجَعْلَنا َلعنَّاُهمْ  مِّ  ممِّ

ْنُهمْ  َخآئَِنةٍ  َعَلىَ  َتطَِّلعُ  تـََزالُ  َوالَ  ِبهِ  ذُكُِّرواْ  ْنُهمُ  َقِليًال  ِإالَّ  مِّ   ».اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  اهللَّ  ِإنَّ  َواْصَفحْ  َعْنُهمْ  فَاْعفُ  مِّ
ْعَنا َويـَُقوُلونَ  مََّواِضِعهِ  َعن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  َهاُدواْ  الَِّذينَ  مِّنَ «. 46ه آي نساء،سوره  -193  َليًّا َورَاِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْريَ  َواْمسَعْ  َوَعَصْيَنا مسَِ

َْلِسَنِتِهمْ  ْعَنا قَاُلواْ  َأنـَُّهمْ  َوَلوْ  الدِّينِ  ِيف  َوَطْعًنا ِ َ  َواْمسَعْ  َوَأَطْعَنا مسَِ ُمْ  َخْريًا َلَكانَ  َوانظُْر  ِإالَّ  يـُْؤِمُنونَ  َفالَ  ِبُكْفرِِهمْ  اهللُّ  ُهمُ لََّعنَ  َوَلِكن َوَأقْـَومَ  هلَّ
  ».َقِليًال 

ْنُهمْ  َفرِيقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  يـُْؤِمُنواْ  َأن َأفـََتْطَمُعونَ «. 75ه آي بقره،سوره  -194  َوُهمْ  َعَقُلوهُ  َما بـَْعدِ  ِمن ُحيَّرُِفونَهُ  مثَُّ  اهللِّ  َكَالمَ  َيْسَمُعونَ  مِّ
  ».يـَْعَلُمونَ 

 تـُْؤِمن َوملَْ  َِفْـَواِهِهمْ  آَمنَّا قَاُلواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  ِيف  ُيَسارُِعونَ  الَِّذينَ  َحيُْزنكَ  الَ  الرَُّسولُ  َأيـَُّها َ «. 41-42ات آي مائده،سوره  -195
 َهَذا ُأوتِيُتمْ  ِإنْ  يـَُقوُلونَ  َمَواِضِعهِ  بـَْعدِ  ِمن اْلَكِلمَ  ُحيَّرُِفونَ  َُْتوكَ  ملَْ  آَخرِينَ  ِلَقْومٍ  َمسَّاُعونَ  ِلْلَكِذبِ  َمسَّاُعونَ  ِهاُدواْ  الَِّذينَ  َوِمنَ  قـُُلوبـُُهمْ 
َيا ِيف  َهلُمْ  قـُُلوبـَُهمْ  رَ يَُطهِّ  َأن اهللُّ  يُِردِ  ملَْ  الَِّذينَ  ُأْوَلِئكَ  َشْيًئا اهللِّ  ِمنَ  َلهُ  َمتِْلكَ  فـََلن ِفْتَنَتهُ  اهللُّ  يُِردِ  َوَمن فَاْحَذُرواْ  تـُْؤتـَْوهُ  ملَّْ  َوِإن َفُخُذوهُ  نـْ  الدُّ

← 
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مان آورديم ورزند تو را غمگين نسازند از آنانكه با زبان خود گفتند اي كسانى كه در كفر شتاب مى
سپارند براى تكذيب و براى  و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بود و از يهوديان كه گوش مى

كنند.  كنند كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى اند خبرچينى مى گروهى ديگر كه نزد تو نيامده
دورى كنيد و هر  گويند اگر اين به شما داده شد آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد پس مى

آيد اينانند  كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى
كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و در آخرت عذابى بزرگ 

اگر نزد تو آمدند ميان آنان خورند پس  خواهد بود. پذيرا و شنواى دروغ هستند بسيار مال حرام مى
داورى كن يا از ايشان روى برتاب و اگر از آنان روى برتابى هرگز زيانى به تو نخواهند رسانيد و 

  »دارد. كنى پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى اگر داورى مى

اند  بر واجبات مطرح كردهاز لحاظ فقهي برخي موضوع حقوق مالكيت فكري را در اخذ اجرت 
بدين ترتيب كه اگر تأليف كتاب يا ابداعي حياتي يا ضروري بشر باشد اقدام بر آن واجب است و با 

اين قاعده وقتي ضرورت و حيات  196اخذ اجرت همخوان نيست ولي در مستحبات جايز است.
ا در خشكسالي و رود كه حاكم شرع جواز دارد ت جامعه به ارزاق عمومي باشد تا آنجا پيش مي

اند بشكنند و رزق عمومي را  قحطي دستور دهد درب انبارهايي كه رزق عام مردم را احتكار كرده
هاي خاصي دارد كه شامل انواع آذوقه  ميان عموم تقسيم نمايند. البته رزق عام تعريف و محدوديت

حيات جامعه تا آنجا شود و منحصر به ارزاقي چون گندم و در زمان قحطي است. يعني اهميت  نمي
توان براي احياء آن در شرايط خاص حقوق مسلّم برخي را ناديده گرفت و حتي  مهم است كه مي

  به حقوق آنان تعدي نمود و انبار آذوقه آنان را مصادره كرد.

اند.  اند و دليل عقل را طرح كرده برخي سيره عقال را مؤيد مشروعيت حقوق مالكيت فكري دانسته
ولي در اين باب حكم عقلي مطرح شده با عمل عقالء حقيقي كه انبياء و اولياء عليهم السالم است 

مزد  آموختند و قياس مع الفارق است. زيرا آنها بدون مزد و رايگان علوم حقيقي را به خلق مي
                                                                                                                                                                                                                ← 

 تـُْعِرضْ  َوِإن َعْنُهمْ  َأْعِرضْ  َأوْ  بـَْيَنُهم فَاْحُكم َجآُؤوكَ  فَِإن ِللسُّْحتِ  َأكَّاُلونَ  ِلْلَكِذبِ  َعِظيٌم. َمسَّاُعونَ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِيف  َوَهلُمْ  ِخْزيٌ 
ْلِقْسطِ  بـَْيَنُهمْ  فَاْحُكم َحَكْمتَ  َوِإنْ  َشْيًئا َيُضرُّوكَ  فـََلن َعْنُهمْ    ».اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اهللَّ  ِإنَّ  ِ

افتخارزاده، محمودرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسالمي، نشرهزاران ،چاپ  196
  .137، ص 1376اول، 
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آيه در اين موضوع است كه  12حدوداً دانستند، چه رسد به علوم ظاهري.  گرفتن بر آن را حرام مي
گيرم و مزد  فرمايند من از بابت رسالتم مزدي از شما نمي رسول اكرم (ص) و ديگر رسوالن (ع) مي

پاداش من با ام كه  من از شما هيچ پاداشي نخواسته« 197فرمايد: من نزد خداست. در قرآن كريم مي
بگو من « 198شود كه: در آيه ديگري به پيامبر (ص) خطاب مي». خداست و امر شده از مسلمين باشم.
گذارم كه هركه خواهد به سوي  كنم و اين رسالت بدان مي از شما هيچ مزدي درخواست نمي

و اگر هر (اي پيامبر) بگ« 200فرمايد: در آيه ديگر مي 199و به كرات فرمود.» پروردگارش راهي يابد.
در آيه ديگري ». ام از آن خودتان باد، مزد من تنها بر عهده خداست. مزدي كه از شما طلبيده

اينان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است پس به روش ايشان اقتدا كن. بگو  « 201فرمايد: مي
در جاي ديگر ». طلبم و اين جز اندرزي براي مردم جهان نيست. در برابر آن هيچ پاداشي از شما نمي

طلبم مزد من تنها با آن كسي است كه مرا آفريده آيا تعقل  اي قوم از شما مزد نمي « 202فرمايد: مي
در آيه ». خواهم جز دوستي با خويشاوندان. بگو از شما مزد نمي « 203فرمايد: باز مي». كنيد. نمي

از آيات فوق ». با خداست.خواهم و مزد من تنها  اي قوم از شما مالي نمي« 204فرمايد: ديگري مي
واضح است كه دريافت دستمزد براي انذار و ارشاد و هدايت مشروع نيست. اين موضوع در مورد 
ساير پيامبران نيز صادق است و مختص به رسول اكرم (ص) نيست. خطاب به حضرت يوسف (ع) 

  ». ست.طلبي و اين جز تذكري براي جهانيان ني و تو از آنها مزدي نمي« 205فرمايد: مي

شود بضع زن است  از مواردي كه در فقه، حقوق مالكيت براي آن وضع شده ولي مال محسوب نمي

                                                                                                                                                                                                                
  ».إالَّ َعَلي ِهللا َو اُِمْرُت َاْن اَُکوَن ِمَن اْلُمْسِلمِنيَ َفَما َساَْلُتُکْم ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري «، سوره يونس. 72آيه  - 197
   ».ُقل َما َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاالَّ َمْن َشاَء َاْن يـَتَِّخَذ ِايل رَبِِّه َسِبيَالً «. 52سوره فرقان، آيه  - 198
 86نمايند. قسمت اول اين آيه در آيه  مي؛ سوره شعرا، اين فرمايش را تكرار 180، 164، 145، 127، 109آيات  - 199

  ».َو َما َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه ِمْن َاْجٍر ِاْن َاْجِري ِاالَّ َعَلي َربِّ الَعاَلِمنيَ «سوره ص نيز نازل شده است. 
   ».َوُهَو َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ  ُقْل َما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِري ِإالَّ َعَلی اهللَِّ «. 47سورة سبا، آية  - 200
  ».َاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکَري ِلْلَعاَلِمنيَ     ُاولِئَک الَِّذيَن َهَدي ِهللا َفِبُهَدُهْم اقْـَتِدْه ُقْل ال«، سوره انعام. 90آيه  - 201
   ».َعَلْيِه أْجَرًا إْن َاْجِري إالَّ َعَلي الَِّذي َفَطَرِين َاَفَال تـَْعِقُلونَ َ قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم . «، سوره هود51آيه  - 202
  ».ُقْل َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه أْجَرًا إالَّ اْلَمِودََّة ِيف الُقْريب« ، سوره شوري.23آيه  - 203
  ».إالَّ َعَلي هللاِ َ قـَْوِم َالَاْسئَـُلُکْم َعَلْيِه َماَالً إْن أْجِري «، سوره هود. 29آيه - 204
  ». َو َماَتْسئَـُلُهْم َعَلْيِه ِمْن أْجٍر ِاْن ُهَو إالَّ ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمنيَ «، سوره يوسف. 104آيه  - 205
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با  206شود و قابل عاريه دادن و اجاره فروش نيست. كه در مالكيت مرد است. بضع به ورثه منتقل نمى
حقيقت گردد و مهريه در  جاري شدن عقد ازدواج، مرد مالك حقّ انتفاع از بضع همسر خويش مي

عوض حقّ انتفاع از بضع زن است. مهر قرار دادن بضع زن در جاهليت مرسوم بوده و حتي نكاح 
شده كه اسالم آن را ممنوع نموده است.در نكاح شغار بضع زني را مهر ديگري  شغار هم انجام مي

يگري نمودند و بضع هركدام مهر د دادند و به عبارتي دو زن را براي دو مرد تزويج مي قرار مي
   207بود.

آنچه كه معروف به حق طبع نزد افراد « 208نويسد: اهللا خميني در مبحث مسائل مستحدثه مي آيت
آيد و زايل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه شرط و عقدي  است حق شرعي به شمار نمي

ود حقي به وج» حق چاپ و تقليد محفوظ است«در بين باشد جايز نيست و مجرد نوشتن جمله 
توانند آن را چاپ و تقليد نمايند وكسي  آورد و التزام ديگران را به دنبال ندارد. پس افراد مي نمي
براي مخترعش و » ثبت اختراع«تواند آنها را از اين كار منع كند. و نيز آنچه كه معروف است به  نمي

توان افراد را از تقليد  نميمنع ديگران از تقليد او و تكثير نمودن آن اختراع هيچ اثر شرعي ندارد و 
كس حق ندارد ديگري را از  نمودن آن اختراع و تجارت و كسب كردن با آن منع كرد و هيچ
انحصاري بودن تجارت يك «سلطنت در اموال خودش منع كند. و نيز آنچه كه معروف است از 

رعي ندارد و بازداشتن ها هيچ اثر ش اي يا تعدادي از تجار يا مانند اين براي موسسه» شيء يا اشياء
باشد. و نيز  ديگران از تجارت و صنعت حالل و محصور دانستن در حق چند نفر جايز نمي

                                                                                                                                                                                                                
 الفقهاء، المكتبة حلّي، تذكرة عالمه به معروف حلّي مطهر بن يوسف بن حسن الدين، جمال ابومنصور -206

  .192ص ،2ج المرتضويه،
قمري.  1314القواعد، نشر آل بيت، قم،  شرح في المقاصد كركي، جامع العالي عبد بن حسين بن علي نورالدين شيخ
  .184ص ،13ج

الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه،دارالكتب علميه، بيروت،  الزرقاني، شرح عبدالباقي بن محمد -  207
  .143ص ،3ج قمري. 1417لبنان، 
  .85ص ،2ج 1373، ، ، قم وجدانى كتابفروشى مكى، محمدابن) اول شهيد(الدمشقية  اللعمة شرح

 انتشارات دفتر قم، علميه حوزه مدرسين جامعه الطاهره، العتره احكام في الناضره بحراني، حدائق يوسف بن احمد
  .150ص ،6اسالمي، تهران، ج

تحريرالوسيله، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، مؤسسه انتشارات دارالعلم،  )1375( موسوي خمينيهللا روح ا 208
  .قم، چاپ سوم
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تر فروختن جايز نيست البته براي امام و والي  گذاري بر اجناس و بازداشتن مالكش از بيش قيمت
بر جنس و صنعت گذاري  داند در امور مسلمين از قيمت مسلمين اين حق است كه چنانچه صالح مي

  ».و انحصار تجارت يا غير آن و هر آنچه را كه براي نظم و صالح جامعه مفيد است انجام دهد

ماشين از آن نظر كه مظهر « 209نويسد: هاي صنعتي به ويژه اختراعات مي مطهري در مورد مالكيت
حصول توان محصول غيرمستقيم سرمايه دانست بلكه م ترقي اجتماع است و محصول آن را نمي

تواند مالك شخصي داشته باشد،  غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمي
تواند به اشخاص تعلق داشته باشد بلكه مالكيت اشتراكي در موارد خاص است كه موجبات آن  نمي

ه حق كند در آن موارد مالكيت اشتراكي و اجتماعي باشد نه فردي. ... بنا بر اين نظري اقتضا مي
مخترع همان پاداش است نه مالكيت اختراع مثل ساير اموال. دليلش نيز اين است كه آن چيز را فرد 

يك از اين دو نيز به  به وجود نياورده است، طبيعت به وجود آورده يا اجتماع به وجود آورده و هيچ
لي دارد نه رابطه اند يعني فرد نه با آن چيز رابطه فاع خاطر يك شخص معين هم به وجود نياورده

  »غايي.

مالكيت حقوقي عبارت است از احاطه و سلطنت كسي بر چيزي كه « 210نويسد: اهللا روحاني مي آيت
اين قسم امري است كه عقال آن را برحسب نياز جامعه براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعتبار 

الك و صاحب آن كند چون نتيجه كار فكري اوست م اند. لذا هر كس هر چيزي را تاليف مي كرده
شود. البته ملكيت او مطلق نيست و دليل بر حرمت امتناع و تصرفات فكري وجود ندارد. آنچه  مي

تواند مطالبه  برداري و تكثير بدون اجازه مولف است كه در اين صورت مولف مي جايز نيست نسخه
  ».حق نمايد.

ار شده استدالالت ضعيف كه در اين باب اظه 211در مجموع بايد گفت اظهار نظرات و فتاوايي
حق چاپ «يا » حقوق اثر محفوظ است«و ايراد شده كه اماره مالكيت اثر با درج عباراتي نظير دارند. 

مضافاً برخي اشكال داند.  از آن سو محترم است كه شرع، عرف جامعه را محترم مي» محفوظ است

                                                                                                                                                                                                                
  .146 . و ص58-59 صص صدرا. اسالم، اقتصادي نظام به نظري )1370مطهري ( مرتضي ٢٠٩
  .225 ص دارالكتاب. قم، المستحدثه، المسائل ق ) 1414روحاني ( صادق محمد 210
  .210-211 صص .3 و 2 شماره مطهري، شهيد عالي مدرسه رهنمون، فصلنامه )1371سبحاني ( جعفر 211
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صورتي قابل قبول است كه  كنند كه قبول استدالل بناي عقل در باب حقوق مالكيت فكري در مي
داشته  كلما حكم به العقل، حكم به الشرععرف و سيره عقال به امضاي شارع رسيده باشد تا مصداق 

باشد از طرفي كبراي منطقي اخيرالذكر وقتي است كه صغراي آن مبتني بر عقول كامله باشد، نه 
  عقل مادرزاد.

  مالكيت فكري و حقوق بين الملل 
) براساس دو كنوانسيون 1967) طبق كنوانسيون استكهلم (WIPOمالكيت فكري (سازمان جهاني 

برن و پاريس بوجود آمد. اين سازمان در ارتباط با مالكيت فكري جهت هماهنگي در وضع قوانين 
المللي در راستاي حقوق مالكيت صنعتي، تبادل اطالعات،  هاي بين هاي ملي و درخواست و رويه
كند. پس از  دهي تكنولوژي اطالعات فعاليت مي ، حل منازعات، سازمانهاي فني و حقوقي كمك

 213(WTO) اروگوئه و تأسيس سازمان تجارت جهاني 212(GATT) پايان دور مذاكرات چندجانبه

را  TRIPS214 هاي تجاري حقوق مالكيت فكري معروف به نامه جنبه اين سازمان موافقت 1994در 
 يافته توسعه كشورهاي به اساسي امتياز و رجحان كه نامه موافقتتصويب كرد. اين  1995در سال 
 اصلي ركن سه از يكي و اروگوئه دور مذاكرات نهايي  سند اصلي اجزاء از يكي دهد مي صنعتي
 مالكيت و خدمات كاال، تجارت هاي نامه موافقت (شامل تجارت جهاني سازمان هاي نامه موافقت
 كه بود فكري مالكيت حقوق از حمايت ارتقاي نامهموافقت اين اصلي هدف اصل در است. فكري)

 كشورها اين مالي سلطه براي ابزاري زمينه اين در صنعتي كشورهاي برتر موقعيت به توجه با
 216توان به موارد ذيل اشاره نمود: مي TRIPsاز مهمترين ويژگيهاي موافقتنامه  215گرديد.

                                                                                                                                                                                                                
212 General Agreement on Tariffs and Trade. 
213 World Trade Organization 
214 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
215 Daniel Cohen (2006). Globalization and its enemies. MIT Press. 

  نگاه كنيد به: 216
هاي سازمان تجارت جهاني از  الملل در اسالم، بررسي موافقتنامه مباني عرفاني تجارت بين )1390(بيژن بيدآباد، 

 .ديدگاه حكمت
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-trade.pdf  

 .نيازهاي اصالح ساختار اقتصاد كشور) سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران (پيش) 1387(بيژن بيدآباد، 
http://www.bidabad.ir/doc/wto-iran-ketab.pdf  
← 



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

برداري و حقوق جانبي  حق نسخه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل -1
(حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، 
عالئم تجاري، عالئم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي 

 گردد. و اطالعات افشاء نشده را شامل مي 217ها يكپارچه چيپ
اي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري ضمن تعيين استاندارده -2

)WIPO از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي (
المللي حمايت از اجراكنندگان و توليدكنندگان  حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين
زيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلوي

در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات 
 ماهوي آنها را الزم االجرا دانسته است.

هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و  با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه -3
هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها  اقدامات موقتي و تأميني و رويهقواعدي را در خصوص 

 دارد. بيان مي
در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن حل اختالف را  -4

صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختالف، موضوع به ركن حل اختالف 
 شد. ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد

باشد. طبق  هاي اين موافقتنامه مي مقررات مربوط به حمايت از حق اختراعات، يكي از مهمترين جنبه
هاي  موافقتنامه، تمامي اختراعات اعم از توليدات يا مراحل پردازش در كليه زمينه 27ماده 

وليد تكنولوژيك و بدون اعمال تبعيض برحسب مكان اختراع و اينكه محصول وارداتي است يا ت
داخلي، بايد مورد حمايت قرار گيرند. طبق اين ماده هرگونه برخورد متفاوت با اختراعات براساس 

ها شامل اختراعاتي  باشد. البته اين حمايت مكاني كه اختراع در آنجا صورت گرفته غيرمجاز مي
شد. اختراعاتي برداري تجاري از آنها به دليل نظم عمومي و اخالقي ممنوع شده با گردد كه بهره نمي

                                                                                                                                                                                                                ← 
  سازمان تجارت جهاني.جهاني سازي و ) 1387(بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/globlization-wto.pdf  
  سازمان تجارت جهاني.هاي  موافقتنامه) 1387(بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/wto-agreements.pdf  
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  كه براي زندگي انسان، حيوان و نبات و نيز محيط زيست مضر باشند مشمول حمايت قرار ندارند. 

در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصريح شده كه اعضاء بايد مقررات اساسي 
) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. 1971كنوانسيون برن را ( تجديد نظر شده در سال 

ده كه اين هاي كامپيوتري نيز تعميم داده شده و مقرر گردي در اين موافقتنامه، كپي رايت به برنامه
هاي اين  گيرند. يكي ديگر از جنبه ها همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار مي برنامه

المللي در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه اضافه شده است،  موافقتنامه كه به قواعد موجود بين
ق اين هاي كامپيوتري و ضبط موسيقي است. طب مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه

مقررات افراد مجازند كه از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري بعمل آورند. اين اختيار به آثار 
هاي صنعتي، اسرار تجاري و  هاي جغرافيايي، طرح گيرد. عالئم تجاري، نشانه سينمايي نيز تعلق مي

اي مالكيت ه هاي ساخت مدارهاي يكپارچه نيز از ديگر جنبه ديگر اطالعات افشاء نشده و طرح
المللي از صاحبان آنها وضع  فكري است كه در موافقتنامه مزبور مقررات خاصي براي حمايت بين

  گرديده است. 

بيني مكانيسمي براي برخورد با كشورهايي است كه به  هاي مهم اين موافقتنامه، پيش يكي از جنبه
رهاي پيشرفته بخاطر فقدان نمايند. كشو تعهدات خود در زمينه حمايت از مالكيت فكري عمل نمي

هاي سازمان جهاني مالكيت فكري، تالش  هاي اجرايي موثر در چارچوب كنوانسيون مكانيسم
هاي اجرايي الزم را در چارچوب گات در اين موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد  كردند تا ضمانت

هاي اجرايي الزم  مانتكه در آنها نحوه حل و فصل دعاوي و ض –ماده)  20متعدد اين موافقتنامه (
در صورتي كه يكي از اعضاء سازمان جهاني تجارت اظهار دارد كه عضو ديگر  –مقرر گرديده 

تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض كرده، موضوع به ركن حل و فصل اختالف سازمان 
جهاني گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومي سازمان  تجارت جهاني ارجاع مي

تواند به متوقف كردن تجارت  هايي را بر عليه كشور خاطي (كه مي تواند مجازات تجارت مي
  كاالي تقلبي يا حتي نابودي آن در مرزها بيانجامد) اعمال نمايد. 

ها  هاي پيشرفته و دانش اطالعات بكار رفته در اين تكنولوژي بطور كلي از آنجا كه تكنولوژي
بيني  هاي پيش دهد. قطعاً حمايت هاي نسبي و رقابتي كشورهاي پيشرفته را تشكيل مي اساس مزيت
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شده در موافقتنامه حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها 
دنبال دارد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه كه عموماً از اين مزيت برخوردار نيستند، ضمن ب

ها و  بيشتري به خارجيان بپردازند، براي محصوالتي كه تحت ليسانس 218اينكه بايد حق االختراع
شوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند. عالوه بر اين اجراي تعهدات  ساخته مي 219مجوزها

هاي قضايي، اداري و اجرايي در اين كشورها  تب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسي رويهمتر
خواهد بود كه ضرورتاً منابع انساني و مادي قابل توجهي بايد بدين منظور تخصيص يابد. از منافع 

ز مجبور بلند مدت اين موافقتنامه براي ممالك در حال توسعه، ضرورتي است كه اين كشورها را ني
هاي علمي و تخصيص منابع قابل توجه به امر تحقيق و توسعه،  سازد تا ضمن تقويت پايه مي

هايي سوق دهند كه اساس آنها را  الملل عمدتاً به حيطه هاي رقابتي خود را در تجارت بين مزيت
د مشخصي اين موافقتنامه از جمله مواردهد. لذا بايد اذعان داشت كه  دانش و تكنولوژي تشكيل مي

شود و در مقابل منافع كشورهاي در حال  يافته حفظ مي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه
هاي اين  گردد. تحت حمايت توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم و تكنولوژي محدود مي

ر هاي متعلق به كشورهاي صنعتي بطو هاي ناملموس شركت موافقتنامه بايد گفت بطور كلي دارايي
در اين ارتباط بطور مثال  .افزايش يافته است 2006% در سال 90به  1982% در سال 38ميانگين از 

هاي آن  از ارزش كل دارايي %97هاي فكري شركت مايكروسافت اشاره كرد كه  توان به دارايي مي
د اين ها آن به ساختمان و تجهيزات و غيره مربوط است. درآم % از دارايي3باشد و فقط  شركت مي

هاي  هاي شركت كه اعم آن دارايي ميليارد دالر و كل دارايي 93بالغ بر  2015شركت در سال 
همين دو رقم براي شركت مادر  220ميليارد دالر بوده است. 183فكري است در همان سال بالغ بر 

بوده  2015ميليارد دالر دارايي در سال مالي  147ميليارد دالر درآمد و  75گوگل و گوگل 
   221ست.ا
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220 Microsoft Annual Report 2015. https://www.microsoft.com/investor/reports/ar15/index.html  
221 United States Securities and Exchange Commission, Washington, D.C. The consolidated 
statements of income data of Alphabet Inc. and Google Inc. 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000165204416000012/goog10-k2015.htm  





  
  
  
  

  چهارمفصل 
  
  

  الملل كنوانسيون تجارت بين





  

  مقدمه
همه اقتصاددانان متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير 

المللي كار و تخصص  است. توجه به اين موضوع به اين گونه است كه تجارت منجر به تقسيم بين
ها  تاريخچة اقدامات دولتآورد.  بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم مي

در تسهيل روابط تجاري نشان از صرف زمان بسيار طوالني براي رسيدن به اين هدف بوده كه تا به 
هاي مهمي در ارتباط با آن برداشته شده ولي تا رسيدن به  حال دست نيافتني مانده و هرچند قدم

ي كه هدف اصلي يعني حذف موانع بر سر راه تجارت فاصلة زيادي باقي مانده است. غايت اهداف
در تشكيل سازمان تجارت جهاني مد نظر كشورهاي جهان قرار گرفت به كندي قابل حصول است 

نظر كرده است. لذا بايد روشي  و بشر هرچه ديرتر به آنان دست يابد از توسعه و رشد خود صرف
هاي آتي نصيب بشر گردد در كمتر از  المللي اتخاذ شود تا آنچه قرار است در سده در سطح بين

  يك دهه حاصل گردد. 

شايد راه سريع براي رسيدن به اين آمال بشر، پيشنهاد كنوانسيوني باشد كه كشورها اختياراً نسبت به 
پذيرش آن اقدام كنند و اعضاء پذيرنده اصول زير را پذيرفته و در قبال ديگر اعضاء اعمال نمايند. 

اقتصادي بشر را سالهاي سال به جلو توان تكامل  بر اين اساس با پذيرش همگاني اصول زير مي
  انداخت.

اند در  برخالف عملكرد تمام دولتهاي مختلفي كه به نام اسالم از صدر اسالم تا كنون مالحظه شده
عملكرد اقتصادي دولت رسول اكرم ص روايت نشده كه حضرت از ورود كاالهاي خارجي 

ه عشور و مكوس به عنوان تعرفه و ماليات بر نموده. البتّ فرموده يا بر آنها تعرفه وضع مي ممانعت مي
عباس ديده شده ولي اين  اميه و بني واردات در دوران خالفت خلفاي راشدين و حكومت بني

قرآن  ٢٢٢ماليات به تشابه از دول روم و ايران آن زمان اقتباس شده و نه از احكام شريعت اسالم.
يريد (استعمال كنيد) و بخوريد و بياشاميد و اي فرزندان آدم زينت خود را بگ«فرمايد:  كريم مي

                                                                                                                                                                                                                
. مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول فقه پوياي اماميهنرخ و پايه ). 1382نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن ( - 222

). عشريه در ماليه اسالم. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، تهران. 1383و همچنين به: بيدآباد، بيژن (
bidabad.ir.http://www 
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دارد. (اي پيامبر) بگو چه كسي زينت و روزي  اسراف مكنيد همانا او اسراف كاران را دوست نمي
پاكي كه خدا براي بندگانش پديد آورده است را حرام كرده؟ بگو اين چيزها براي كساني است 

الصند. اينچنين آيات خدا را براي قومي كه كه در زندگاني دنيا ايمان آوردند و روز قيامت خ
ها را چه در آشكار باشند و  كنيم. بگو نيست جز اينكه پروردگار من زشتكاري دانند تفصيل مي مي

تفسير اقتصادي اين آيه اين است كه  ٢٢٣».چه در پنهان و گناه و بغي به غيرحق را حرام كرده است
اي و  محروميت نسبي آن به معني ايجاد موانع تعرفه ممنوعيت واردات به معني تحريم واردات و يا

شود. همين تفصيل در مورد صادرات است زيرا خريداران  اي در قواعد اسالمي تأييد نمي غيرتعرفه
توان از اين آيه  شوند. همين تعبير را نيز مي آن واردكنندگان هستند و مشمول مبحث واردات مي

هايي را كه خداوند بر شما حالل  ايد حرام نكنيد پاك ن آوردهاي كساني كه ايما«استنباط نمود كه: 
كرده است و تعدي نكنيد كه خداوند تعدي كنندگان را دوست ندارد و بخوريد (مصرف كنيد) از 

در اين آيه خوردن به مصرف كردن به راحتي  ٢٢٤».آنچه كه خداوند روزي حالل و پاك قرار داد
اشاره به عمل تحريم است. يعني اگر مصرف كاالهاي پاك را  واال تـَْعَتدُ قابل تعميم است و لفظ 
ايد و اين كار را نكنيد و از كاالهايي كه خداوند براي شما پاك و حالل  حرام كنيد تعدي كرده

قرار داده مصرف كنيد. به عبارت ديگر وضع قوانين تجاري در جهت محدود ساختن تجارت بين 
گردد كه براساس اين آيه ممنوع است. بايد توجه  ها تلقي مي كشورها نوعي تعدي به حقوق انسان

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

ه و همه به حول رسيدن به اين در عصر حاضر قواعد و ترتيبات تجاري سازمان تجارت جهاني هم
الملل از ميان برداشته شود و رفتار  حكم اسالمي هستند كه تعرفه و موانع تجارت در تجارت بين

هاي مقابل تجاري به دور از حيله و شفاف باشد تا بسياري از مشكالت اقتصادي جهان كنوني  طرف
بايد به اين اصل اشاره كرد كه اسالم در ارتباط با تخصيص بهينة منابع و حصول كارائي رفع گردد. 

                                                                                                                                                                                                                
 َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه الحيُِبُّ  ،31-33اف، آيات سورة اعر - 223

ْنيا خاِلَصًة يـَْوَم اْلِقياَمِة  اْلُمْسرِِفَني. ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللَِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَّذِ  يَن آَمُنوا ِيف اْحلَياِة الدُّ
َ اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْإلِ  ا َحرََّم َريبِّ ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن. ُقْل ِإمنَّ ُل اْآل  . ْمثَ َو اْلَبْغَي ِبَغْريِ احلَْقِ َكذِلَك نـَُفصِّ

 ُمْعَتِدينَ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُحتَّرُِموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ اهللَُّ َلُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ الْ  .87-88سورة مائده، آيات  - 224
ُ َحالًال طَيِّباً   .َو ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللَّ



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

المللي بدون مانع را مطرح نموده است و در اين ارتباط  از چهارده قرن پيش جهان تجارت بين
  المللي مد نظر بوده است. آزادي كامل تجارت مشروع در صحنة بين

ه تشديد اين ها نيز با حمايت اتباع خود ب موانع تجارت در دنياي امروز تنوع زيادي دارد و دولت
زنند. هرچند در قرن گذشته بشر متوجه اين موضوع گرديد كه موانع  تنوع و استحكام آن دامن مي

تجاري متقابل عمالً توزيع زيان متقابل است ولي تاريخچه مذاكرات رفع موانع و مشكالت تجارت 
اي طرف مقابل خود توانند بصورت متقابل موانعي را كه بر ها به راحتي نمي دهد كه انسان نشان مي
اند كه برداشتن دوطرفه موانع  هاي متقابل دانسته اند از ميان بردارند. آنچه كه مسلم است طرف ساخته

به سود همه آنهاست ولي چگونه است كه ترس از رفتار طرف ديگر مانع حصول اين منفعت بزرگ 
  براي همة طرفها شده است.

نظري و عملي در تسهيل روابط تجاري در سطح  هاي در اين ارتباط ضمن پرداختن به پيشرفت
پردازيم كه  هاي مهمي كه در اين ارتباط برداشته شده است به اين موضوع مي المللي و قدم بين

ضرورت دارد تا كنوانسيوني پيشنهاد گردد و كشورهاي عالقمند ضمن قبول اين كنوانسيون كليه 
اين كنوانسيون متنافر از اهداف گات و د بردارند. موانع تجاري بين متعاهدين را يكباره از ميان خو

  شود. سازمان تجارت جهاني نيست بلكه تكامل آنها تلقي مي

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

تعامل مثبت با ديگر كشورها اندكي  خود او و سايرين است و هرگاه اين تعقل به مقصود برسد در
هاي منطقي و رياضي در نظريات اقتصاد  توان با تعميم استدالل درنگ نخواهد كرد. به راحتي مي

ها و موانع تجارت  رفاه و مرتبط ساختن آن با تجارت به اين موضوع رسيد كه حذف محدوديت
توان به موارد كلي  در اين جهت ميشود. لذا  منجر به افزايش كارائي و رفاه همه آحاد جوامع مي

  زير اشاره نمود:

ها شده و هرچه  كشيدن و پررنگ داشتن مرزها منجر به ايجاد اعتباري مجازي در تمييز ملت -1
ها كمتر خواهد  ها و ستيز دولت تر گردند تفاوت حقوقي و فرهنگي ملت اين مرزها كمرنگ
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  شد.
ي باالتر، در چارچوب مفاد اين كنوانسيون الملل ايثار از اهداف ملي براي حصول منافع بين -2

  ها خواهد شد. منجر به منافع ملي بيشتر ملت
ها در برابر شركاي تجاري خود در مجموع منجر به كاهش  هاي متقابل دولت محدوديت -3

شود و لذا ايجاد جهاني عاري از موانع تجاري منجر به بهبود  ها مي توسعه و رشد و رفاه ملت
 شود. ميهاي جهان  وضع ملت

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

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

بودن بازارها هزينه سرمايه را باال برده و دولتها را وادار ساخته است تا سياستهاي متقابل مواج  -6
هاي درگير را افزون نموده و از كارائي بازارها  هاي طرف اتخاذ نمايند. اين سياستها هزينه

  كاهد. مي
اشتغال، يابد و  المللي توسعه مي تجارت جهاني با رفع موانع موجود بر سر راه مبادالت بين -7

  يابد. توليد، درآمد واقعي و رفاه و ارتقاء سطح زندگي با توسعه تجارت جهاني افزايش مي
  اشتراك منافع در تجارت اصل اساسي تنظيم روابط تجاري است. -8
هاي گمركي بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و  حذف تعرفه -9

  المللي از اهميت بسزائي برخوردار خواهد شد. بينغيره موضوعي است كه در شرايط رقابت 
در حال حاضر دوران مقررات زدايي در دهكدة جهاني و در بازارهاي داخلي و خارجي فرا  -10

  رسيده است.
هايي  توان به دليل عوامل متعددي دانست كه محدوديت شكستهاي اقتصادي كشورها را مي -11

  باشد. تجاري از موارد مهم آنها مي
سازي در كشورها منجر به تغييرات ساختاري و اصالحات  زادسازي و جهانيهاي آ سياست -12

 گسترده اقتصادي و اجتماعي در همه كشورها خواهد شد.
خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير منجر به افزايش كارائي همه  -13

  گردد. اقتصادهاي جهان خواهد مي
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تجاري مشكالت زيادي از قبيل كسري موازنه  ها، تبعيض و ساير موانع ها، سهميه تعرفه -14
پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري و جلوگيري از توسعه و رشد و رفاه اقتصادي را براي 

  آورد. هاي تجاري فراهم مي طرف
آميز، نامتقارن و ناكارآمد است. پذيرش اصل كاهش  بر، تبعيض شيوه مذاكره كاال به كاال زمان -15

ها و موانع به جاي شيوه مذاكره كاال به كاال بسيار كاراتر  حدوديتعمومي و حذف يكباره م
 خواهد بود.

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

المللي كار را پديد  م بينپذيري بازار نيروي و آزادي جابجائي نيروي كار موضوع تقسي انعطاف -17
  آورد. مي

توسعه وگسترش توليد و تجارت كاال و خدمات در همه كشورها از عوارض رفع موانع  -18
  گردد. تجاري تلقي مي

سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون حركت به سوي استفاده بهينه و كارا از منابع موجود  -19
  در جهان را آغاز خواهد كرد. 

تر  ط زيست با سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون قابل حصولحفظ و حراست از محي -20
  باشد. مي

كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة بسيار  -21
تواند  اند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي مي اندكي از توسعه داشته

 شنهادي اين كنوانسيون مد نظر قرار گيرد. در ابعاد مختلف سيستم تجارت پي
تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين  هر عضو اين كنوانسيون به راحتي مي -22

  كنوانسيون است.
هر نوع محدوديتي كه براي يك كاالي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت  -23

  براي همه كشورها بايد منظور گردد.
بازارهاي عضو كنوانسيون با شرايط تجاري مطمئن و تثبيت شده براي همه  دسترسي مداوم به -24

  اعضاء قابل فراهم شدن خواهد بود.
تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود،  تسهيالت تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك -25
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 گردد. فراهم مي
ساختار اقتصادي و سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون نقطه حركت خوبي براي اصالح  -26

  تجاري همه دول باالخص كشورهاي توسعه نيافته خواهد بود.
سيستم تجارت ها بر نظام تجاري جهان در  ها و ارزيابي تأثير سياست امكانپذير ساختن بررسي -27

 .پيشنهادي اين كنوانسيون قابل تحقق است
ها و  ستسبب افزايش شفافيت و شناخت سيا سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون -28

 هاي تجاري كشورها از طريق نظارت پيوسته بر آن خواهد شد. رويه
هاي عمومي و  به باال بردن كيفيت مباحث و بررسي سيستم تجارت پيشنهادي اين كنوانسيون -29

 الملل و مرتبط با آن منجر خواهد شد. المللي درباره موضوعات تجارت بين بين

  اصول اجرائي
پذيرفتند كه مرزهاي ميان خود را بردارند لزومي به  شايد اگر كشورها طي يك موافقت جمعي مي

بود ولي تا وقتي مرزهاي اعتباري ملل عالم را از يكديگر به صورت تصنعي جدا  ذكر اصول زير نمي
 ساخته است قبول شرايط مبادله بين آنها طبق قواعد خاص ضروري است. لذا در اين بخش به ذكر

پردازيم كه اگر كشورهاي پذيرنده متحداً به قبول اين كنوانسيون بپردازند الزم االجرا از  اصولي مي
  باشند. اين اصول از قرار ذيل است:  طرف متعاهدين مي

اساس اين كنوانسيون برمبناي برخورد تجاري بدون مانع و يكسان متقابل براي همه متعاهدين  -30
 است. 

سازمان تجارت جهاني به عنوان يك حركت قابل توجه و پر اهميت در پذيرش قواعد گات و  -31
المللي و در طول عمر بشر بوده و بايد ضمن حفظ و استفاده از دستاوردهاي آن، اين  عرصه بين

كنوانسيون را در همسايگي سازمان تجارت جهاني تأسيس نمود تا آنجا كه سازمان تجارت 
يكي شوند. زيرا غايت اهداف سازمان تجارت  وهرد جهاني در عمل به كنوانسيون نزديك و

   جهاني در نهايت به اصول مفاد اين كنوانسيون خواهد رسيد.
اي آنقدر  اي خود را از ميان بردارند. موانع غيرتعرفه الزم است تا كليه كشورها موانع غيرتعرفه -32

كند و هر كشور با هر  زياد است كه شمارش آنها در اين مقال هنوز احصاء تمامي موارد را نمي
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  225 باشند. نمايد كه همگي آنها مانع تجارت آزاد مي اي معموالً موانعي خلق نموده و مي سليقه
المللي و پذيرفتن يك كنوانسيون اعمال نمود.  توان بر طبق يك توافق بين ها را مي حذف تعرفه -33

زماني خاصي تمام بدين شكل كه همه كشورهاي متعاهد و عضو كنوانسيون بپذيرند در مقطع 
هاي خود را براي ديگر متعاهدين تبديل به تعرفه صفر نمايند و از سوي ديگر كليه موانع  تعرفه

هاي سازمان تجارت جهاني براي متعاهدين در اين  اي خود را منطبق با تعاريف و رويه غيرتعرفه
ها بايست بر تجميع  كنوانسيون از ميان برداشته يا به حد قابل قبول تقليل دهند. حذف تعرفه
 226حقوق و عوارض گمركي و بازرگاني و ساير مالياتهاي مرتبط اعمال گردد.

هاي كمي واردات از جمله موانع بر سر راه تجارت است كه الزم است همه  محدوديت -34
محدوديتهاي مقداري هاي متعاهد در كنوانسيون پيشنهادي آن را حذف نمايند. مقررات  دولت

 آن بايست تدوين گردد.  227و استثنائات
اي براي رقابت كارآ با حذف موانع  براي ايجاد زمينه 228ل تجارت عادالنه يا منصفانهاص -35

زننده به  هاي غيرمجاز، فروش زير قيمت كاال و موارد آسيب كننده تجارت همچون يارانه مختل
  زنويسي شود.ست. اين اصل بايد با توجه به مفاد اين كنوانسيون با توليد و تجارت كشورها

هاي وارداتي نوعي اصابت مالياتي شبيه به  هاي داخلي كشورها بر فروش كاال بطوركلي ماليات -36
اي اصالح شوند  هاي مالياتي كشورهاي عضو اين كنوانسيون به گونه تعرفه دارد لذا بايد سيستم

كسان سازي تا اعمال ماليات بر كاالهاي وارداتي اثر تعرفه نيابد. براين اساس بايد ضمن ي
هاي مالياتي در كشورهاي عضو، ماليات بر سود ناشي از فروش كاال بصورت ماليات بر  نرخ

ارزش افزوده اخذ گردد و اگر بر فروش يك كاال يا خدمتي در يك كشور ماليات اخذ شد 
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  هاي ديگري را در واردات و يا صادرات كاالها به وجود آورند. ها، محدوديت ماليات
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 
226 - Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90. 

هاي چند جانبه سازمان وارد مذاكرات  شود عالوه بر الحاق به موافقتنامه عضو سازمان تجارت جهاني ميكه هر كشور 
  هاي خود را بتدريج كاهش دهند.  گردد و تعرفه دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي

از  وان و غيرهاعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخالق و بهداشت انسان و حي  227
  باشد. هاي سازمان تجارت جهاني مي اصول مد نظر موافقتنامه

 باشد.  اين اصل از اصول بنيادين سازمان تجارت جهاني مي  228
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 براي اخذ ماليات در كشور بعدي ارزش افزوده جديد مبناي محاسبه ماليات قرار گيرد.
المللي يكسان گردد. اين  است تا ماليات بر درآمد نيروي كار طبق توافقي بين همينطور الزم -37

 گردد. هاي نسبي تصنعي مي موضوع مانع از ايجاد مزيت
توان پيشنهاد ماليات عشر بر ارزش افزوده را در دستور كار اين  با توجه به مالحظات فوق مي -38

معني اخذ ده درصد درآمد خالص بر ارزش افزوده به  229كنوانسيون قرار داد. ماليات عشر
(ارزش افزوده) حاصله در هر فعاليت اقتصادي و در جريان همه معامالت و دريافت و 

 باشد. ها مي پرداخت
هاي سازمان تجارت جهاني پس از اصالح آنان با توجه به غايت مد  مفاد بسياري از موافقتنامه -39

 باشد.  درج در مواد اين كنوانسيون مي هاي مزبور در جهت تسهيل تجاري قابل نظر موافقتنامه
اين مقررات  الزم است تا مقررات جامع نويني در ارتباط با انواع كيدهاي تجاري تدوين گردد. -40

بايكوت و امبارگو  230بايست انواع كيدهاي تجاري ظاهرالصالح نظير دامپينگ، ضد دامپينگ،
 و دول متعاهد خود را ملزم به رعايت آن گردانند. را در برگيرد 

هايي در محدوديت تجارت ايجاد  ها نبايد از وجه تهديد براي حق حاكميت خود بهانه دولت -41
نمايند. هرچند اصول اعتقادي و فرهنگي ملل بايد مورد احترام باشد. مقررات الزم در اين 
                                                                                                                                                                                                                

-Ma» (عاشر-ما«عشريه مترادف با واژة شر است. ع در طول عمر بشر ها يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات  229

Asher (يو-رو-عيش«) و با واژة آسوري «Ish-Ru-U خراجي جنسي بر مبناي يك دهم بوده است و نيز مالياتي (
سال پيش از  1780در تفسير مجموع القوانين همورابي متعلّق به  اجباري منسوب به حضرت موسي ع در بوده است.

جارة زمين كند و عشريه را ميزان حق اال ميالد مسيح، مزد دستگيري برده فراري را عشر ارزش متوسط آن احتساب مي
سال قبل از ميالد مسيح به پرداخت عشريه بعنوان ماليات پرداختني  1500داند. در قانون مانو نوشته شدة  براي خدا مي

سال قبل از ميالد مسيح از عشريه به عنوان ماليات رايج  500به پادشاه اشاره شده است. در منتخبات كنفسيوس در 
و  424سال قبل از ميالد مسيح نوشته شده و در كتب آريستوفن در  430 شود. در تاريخ هرودت كه حدود ذكر مي

سال پيش از ميالد مسيح  328شود و در قانون اساسي آتن نوشتة ارسطو در  سال قبل از ميالد به عشريه اشاره مي 422
در قرآن ني به همين معلفظ معشار  آمده است كه پيزيستراتوس عشريه را بر تمام محصوالت كشاورزي وضع نمود.

  شود. براي عشريه استفاده مي titheو  one-tenthهاي  در متون انگليسي از واژه كريم آمده است
پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي  براي توضيحات بيشتر نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن. عشريه در ماليه اسالم، 

  .oshr.pdf-/doc/malyatbidabad.irhttp://www، تهران. 1383ايران، 
نمايد يعني كشورها اصول مربوط به  موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي 6ماده   ٢٣٠
  هاي محدود كننده را بشكنند.  تعرفه
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  ارتباط بايد تدوين گردد.
جابجائي عوامل توليد، تكنولوژي و محصوالت مدون گردد. در مقررات رفع محدوديت از   -42

مرتفع و ء هاي آن بايد به نحوي با توافق اعضا اين ارتباط مسائل مهاجرت و محدوديت
مقرراتي براي آن تدوين گردد. همانطور كه كشورهاي درحال توسعه مرزهاي خود را در قبال 

ايند در عوض كشورهاي توسعه يافته نيز نم كاالها و خدمات كشورهاي توسعه يافته باز مي
نمايند. اين موضوع تركيب كار و سرمايه را در  ورود كارگران را به كشورهاي خود ممنوع نمي

اي ايجاد شده راه حل  كند. بايد براي رفع مسائل حاشيه كشورهاي توسعه يافته اصالح مي
روي كار و حفظ حقوق مناسب تدوين نمود. مقررات اشتغال برمبناي آزادي جابجايي ني

  المللي تدوين گردد. كارگران در صحنه بين
مقررات الزم براي ايجاد شرايط رقابت كامل در بازارهاي عوامل توليد و كاالها و خدمات  -43

  تدوين گردد.
 مقررات حذف عوارض بر هزينه حمل و نقل و ارتباطات تدوين شود.  -44
  تدوين شود.مقررات دسترسي آزاد به بازارهاي كشورهاي متعاهد  -45
(رفتار برابر با يكديگر) در موافقتنامه گات به معني اعطاي بهترين  ٢٣١اصل دول كامله الوداد -46

وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست گرچه بسيار پسنديده است ولي هنوز 
 اثر كافي ندارد. اين اصل بايد در ارتباط با مفاد اين كنوانسيون مورد توجه قرار گيرد.

بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض  232شرط رفتار ملي -47
كننده كاالي خارجي با كاال و عرضه كننده كاالي داخلي  مربوطه تبعيضي بين كاال و عرضه

  صورت نگيرد. 
نمايد ولي فضاي  قراردادهاي چندجانبه هرچند تجارت چند طرف تجاري خاص را تسهيل مي -48

شود.  نمايد كه خود سبب ناكارائي و افزايش هزينه تجارت مي لل را پيچيده ميالم تجارت بين
مقررات مختلف بايست محسنات اين نوع قراردادها را براي همه متعاهدين در نظر و معمول 

  دارد.
تنظيم روابط تجاري بايد بر اساس رقابت سالم شكل بگيرد. در مقابل رقابت ناقص، انحصار و  -49
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د حذف و يا محدود شود. حيطه اين رقابت بايست طبق مقررات تفصيلي رقابت ناسالم باي
 مشخص شود.

هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء  گذاري ها به منظور جذب سرمايه دولت -50
هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره،  هاي مالي، تخفيفات و بخشودگي مشوق

دارند. اين  گذاري مقرر مي را درجهت ترغيب اين نوع سرمايهاي از الزامات و شرايط  مجموعه
الزامات در برگيرنده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت، ضابطه عملكرد 
صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور 

گذاري به تجارت كاالها مربوط شوند،  ات سرمايهدهند. چنانچه اين اقدام ميزبان را تشكيل مي
گذاري  الزم است مقررات سرمايه 233شوند. گذاري مرتبط با تجارت ناميده مي اقدامات سرمايه

 234المللي با توجه به اصول اين كنوانسيون بازنويسي و تدوين گردد. بين
رهاي تازه صنعتي كشورهاي پيشرفته بعلت ورود رقباي جديد به بازارهاي جهاني (بويژه كشو -51

هايي كه در  شده) و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدريجي قدرت رقابتي خود در حيطه
هاي نسبي جديد خود  آنها از مزيت نسبي برخوردارند، مالكيت معنوي را بعنوان اساس مزيت

هاي  يمند ساختند. از آنجا كه تكنولوژ المللي قاعده مطرح و آن را در قالب توافقات بين
هاي نسبي و رقابتي كشورهاي  ها اساس مزيت پيشرفته و دانش بكار رفته در اين تكنولوژي

بيني شده در موافقتنامه حقوق مالكيت  هاي پيش دهد، قطعاً حمايت پيشرفته را تشكيل مي
مرتبط با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها بدنبال دارد. در مقابل  235معنوي

                                                                                                                                                                                                                
شامل اقداماتي است كه تجارت كاالها را تحت سازمان تجارت جهاني  موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري 233

 دهد و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و يا محصوالت خارجي بكار گيرند.  تأثير قرار مي
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 هاي  سازمان تجارت جهاني برخي از جنبه گذاري و تجارت موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه 234
را در بر  سرمايه گذاران خارجي به تمام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز صنايع دفاعي و استثنائات محدود

   دارد.  
هاي سازمان  ) يكي از سه ركن اصلي موافقتنامهTRIPsتجاري حقوق مالكيت فكري (هاي  موافقتنامه جنبه  ٢٣٥

هاي مربوط به تجارت كاال، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به  تجارت جهاني (موافقتنامه
  حقوق مالكيت فكري) است. 
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ال توسعه كه عموماً از اين مزيت برخوردار نيستند، ضمن اينكه بايد حق كشورهاي در ح
) بيشتري به خارجيان بپردازند، براي محصوالتي كه تحت ليسانس Royaltyاالختراع (

)Loyaltyشوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند. حقوق مالكيت معنوي و  ) ساخته مي
تر و نگاهي وسيع و غيربخيالنه و با حقوقي  هلتجارت در دارايي فكري بايد با اصولي س

  محدود بازتعريف شود.
 بايد بطور شفاف تدوين گردد. 236هاي مبتني بر آن مقررات عدم تبعيض و رفتار  -52
هرگونه رويه اعطاي تخفيف يا امتياز بايد طبق مقررات تدوين شده و يكسان براي عموم  -53

 كشورهاي متعاهد باشد. 
در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي  سيستم بررسي و پايش منظم -54

  237تجاري تدوين و تأسيس شود.
المللي است. منظور  هاي تجاري بين سازي و هماهنگ سازي رويه تسهيل تجاري به معني ساده -55

ها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري، ارائه، تبادل و  هاي تجاري فعاليت از رويه
باشد. مجموعه وسيعي از  الملل مي براي حركت كاالها در عرصه تجارت بين ها پردازش داده

و صدور مجوز) تشريفات  هاي واردات و صادرات (مانند قوانين گمركي فعاليتها از جمله رويه
حمل ونقل، پرداختها، بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرار 

تسهيل تجاري شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و  238گيرند. مي
هاي گمركي از جمله ترخيص كاال، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كاال،  رويه

 239استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است.
 فاد اين كنوانسيون نياز به تدوين دارد.مقررات تسهيل تجاري با توجه به م

                                                                                                                                                                                                                
اصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله  در موافقتنامه گات و موفقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني ٢٣٦

  شود.  تقسيم مي) National Treatment() و رفتار ملي MFNالوداد (
باشد و در اين ارتباط  يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي  ٢٣٧

  كند.  هاي منظمي از اين بررسيها منتشر مي گزارش
تواند مبناي شكل گيري  هايي از اين تعريف هم اكنون در سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي مؤلفه  238

  هاي فعلي باشد. اي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و موافقتنامه موافقتنامه
قرار  اي در تجارت، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه سازمان تجارت جهاني در جهت رفع موانع غيرتعرفه 239
  دهد. مي
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الزم است تا اصول تجارت در خدمات نظير حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات،  -56
 مشاوره و غير آن براساس مقررات يكسان و با اصول پيشنهادي اين كنوانسيون تدوين گردد.

ررات تدويني به توافقات توان طبق مق ها را مي در همه زمينه ٢٤٠توافقات ميان چند طرف -57
 همگاني و يكسان براي همه تبديل نمود.

و غيردولتي بدون هرگونه تبعيض و تمايز و با شفافيت  241مقررات شفافيت خريدهاي دولتي -58
هاي مناقصه  رويهالمللي تدوين گردد.  هاي بين كامل براي خريدار و فروشنده و براساس مناقصه

فرصت ورود به اين تجارت را بدهد و امكان چالش براي  بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان
هاي خريد دولتي بايد در اختيار همگان  بازندگان مناقصه را نيز فراهم نمايد. قوانين و رويه

 باشد.
جريانات مالي بايد مطابق با جريانات كاالها و خدمات بسهولت اتفاق بيافتد. بر اين اساس  -59

بايد براساس همين هدف و نه جريانات  242ط مكملآزادي انتقاالت مالي و ساير ضواب
هاي سرمايه در جهان امروز  رسان نقل و انتقاالت مالي تدوين شوند. بسياري از جابجايي آسيب

پذيرد كه بايد در  اقتصادي صورت مي -رسان و يا فشارهاي سياسي با مقاصد انتفاعي آسيب
 تدوين گردد.سازي از پيش  مقررات مرتبط، احصاء و راهكارهاي ايمن

هاي صدور و مجوز واردات در همه  سازي امر تجارت رويه الزم است تا براي تسهيل و ساده  -60
المللي مدون يكسان گردد. تدوين مقررات تجاري و حقوق و  كشورها براساس مقررات بين

 تشريفات وابسته به صادرات و واردات از جمله موارد قابل توجه در اين مقررات است.
تا مقررات الزم براي اطمينان از سالمت مواد غذايي وارداتي تدوين گردد تا بتوان الزم است  -61

مطمئن بود كه محدود كردن واردات به بهانه سالمتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از 
  ٢٤٣توليدكنندگان داخلي وضع نشده است.

                                                                                                                                                                                                                
240 Plurilateral Agreements 

هاي چند  باشد كه بر خالف موافقتنامه ) ميPlurilateral» (ميان چند طرف«موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه   ٢٤١
  ) سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است. Multilateralجانبه (

سازمان تجارت جهاني به برخي از اين وجوه اشاره شده  گذاري و تجارت پيشنهادي چندجانبه سرمايهموافقتنامه در  242
   است.

 SPA,SPS ((Sanitary and Phytosanitaryموافقتنامه بهداشت مواد غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها ( 243

Agreement) نمايند.دهد كه استانداردهاي خود را وضع  به كشورها اجازه مي 
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و نباتات الزم و  ايجاد شرايط الزم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات -62
ضروري است ولي متعاهدين نبايد اقدامات مزبور را وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه 

اي از قواعد و اصولي  ميان اعضا قرار دهند و يا محدوديت پنهان تجاري ايجاد كنند. مجموعه
شده موجه بايد تدوين گردند كه به اعضاء اطمينان دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ 

  244المللي نيست. بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين
بايد با توجه به مفاد اين كنوانسيون  245مقررات الزم براي شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري -63

 تدوين گردد.
 246بيني اي تدوين گردد كه با مالحظه اصل قابليت پيش مقررات كنوانسيون بايست به گونه -64

 بيني نمايد. متعاهدين آنها را ملزم به رفتاري قابل پيش رفتار تجاري
تدوين مقررات مربوط به بنگاههاي تجاري اعم از دولتي و غيردولتي كه اين مؤسسات را به  -65

 آميز و رعايت شفافيت در تبادل اطالعات مكلف نمايد. رفتاري غيرتبعيض
 قالب تعهدات خاص كشورها تعريف و مقررات آن تدوين گردد.  -66
براي تقويت  247ل حفظ رفتار ويژه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارنداص -67

يافتگي ضروري است. مقررات مربوط به اين  شرايط مبادله الاقل تا حصول مراحلي از توسعه
 بايست براساس اصول اين كنوانسيون بازنويسي و تدوين گردد. اصل مي

هاي مربوطه باالخص  ني در بخش تجارت و بخشسازي و همكاري ف مقررات ارشادي ظرفيت -68
  باشد.  در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه قابل طرح در مفاد اين كنوانسيون مي

تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كاالها و خدمات توسط ابزارهاي  -69
اتي در قواعد تجارت الكترونيكي است و تجارت محصوالت از طريق اينترنت مستلزم تغيير

كاالها و خدمات و مالكيت فكري در سازمان تجارت جهاني است. سازوكار و مقررات قابل 
                                                                                                                                                                                                                

  سازمان تجارت جهاني بر اين موضوع اذعان دارد.  موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي  ٢٤٤
كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  10ماده طبق  245

هاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل  دستورالعمل
  ها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود.  و بيمه و انبارداري و مونتاژ كاال

  اصول كليدي گات است.از اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت همراه با  بيني صل قابليت پيشا 246
براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات مد نظر سازمان تجارت جهاني بوده و اين اصل  247

  تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است. كمتر و انجام اصالحات در مدتي طوالني
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اتكاء و امن در تجارت الكترونيكي با توجه به استانداردهاي فناوري اطالعات و نقل و انتقال 
  هاي پشتيبان بر اساس مفاد اين كنوانسيون قابل طرح است.  ها و سيستم داده

  آوري با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين گردد. مقررات مرتبط با تجارت و انتقال فن -70
مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند اما از كشوري به كشور ديگر متفاوتند.  -71

سازد. به عالوه چنانچه  استانداردهاي متفاوت تجار و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي
اي براي حمايت از صنايع داخلي  توانند به عنوان بهانه ها بطور دلخواه وضع شوند مياستاندارد

بر اين اساس بايد تا حد امكان مقررات متحد  ٢٤٨وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند.
هاي ارزيابي مطابقت، تائيديه  هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويهالشكلي براي 
  تدوين كرد. ات ناظر بر حسن انجام كارمتقابل و مقرر

و تنها حمايتهايي اي از صادرات بايد محاسبه و در طول زمان حذف شوند  هاي يارانه حمايت -72
هاي حمايتي  كه آثار اختاللي بر تجارت يا توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. سياست

تثبيت حداقل قيمتها، باال خاصي از جمله قيمتهاي تضميني خريد محصوالت اساسي، حفظ و 
هاي متعدد مبارزه با آفات و بيماريها، وضع  بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانه

هاي گمركي و سود بازرگاني بر محصوالت كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش  تعرفه
  249باشد. كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح در اين بخش مي

اي، حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي،  هاي منطقه تي، مشوقهاي صادرا مشوق -73
هاي زيربنايي صنايع  هاي مشاركتي صنايع، مشوق گذاري صنعتي، مشوق هاي سرمايه مشوق

ها با مالحظه  (فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي)، حمايت از اختراعات و ابداعات و ساير مشوق
 250نمند شوند و مقررات آنها تدوين گردد.تداخل آنها با تجارت الزم است قانو

با توجه به نقش خدمات در تجارت كاال و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت  -74
                                                                                                                                                                                                                

ضمن تقويت قوانين  Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) ه موانع فني فرا راه تجارتموافقتنام 248
هاي مربوط به ارزيابي،  نمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات فني، استانداردها، رويه ، الزام مي موجود استانداردها

  اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه تجارت گردند.  مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادالنه
Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland. 
http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 

  .صادراتي محدود شده استهاي  ) استفاده از يارانه1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات  16طبق ماده  ٢٤٩
سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چندجانبه حل و فصل اختالفات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف  250
   .كند مي
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جهان، نياز به يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات منطبق با مفاد اين 
 251شود. كنوانسيون احساس مي

از روشهاي توليد و فرآوري در حيطه قابل تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت شامل استفاده  -75
بندي، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي  قبول مقررات زيست محيطي، الزامات بسته

وضع شده براي اهداف زيست محيطي بايست در قالب مقرراتي متكي بر مصرف پايدار و 
 252توليد پايدار و توسعه پايدار تدوين گردد.

 253شورها بر طبق مقررات يكسان صورت گيرد.گذاري گمركي براي همه ك ارزش -76
 254نهاد و سيستم حل اختالف برمبناي پيشنهادات و مقررات اين كنوانسيون تأسيس گردد. -77
اصول و مقررات حمايت از بخشهايي كه در كوتاه مدت با افزايش رقابت خارجي مواجهند  -78

توسعه از اهميت  برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حالتدوين گردد. در اين ارتباط 
  خاصي برخوردار است.

الملل است و هر مانعي بر سر راه آزادي  آزادي ترانزيت يكي از ابزارهاي الزم در تجارت بين -79
شود. الزم است تا مقررات رفع موانع ترانزيت براي  ترانزيت منجر به ناكارائي در تجارت مي

ت يكسانسازي مقررات مربوط به آن كشورهاي متعاهد با توجه به مفاد اين كنوانسيون و در جه
 تدوين گردد.

 اي با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين گردد. مقررات مالحظات ترتيبات منطقه -80
مقررات مربوط به اقدامات حمايتي و اضطراري با توجه به مفاد اين كنوانسيون تدوين  -81

                                                                                                                                                                                                                
اي براي تجارت خدمات با هدف  )، در برگيرنده اصول و قواعد چند جانبهGATSموافقتنامة تجارت خدمات ( ٢٥١

هاي تجاري و توسعه كشورهاي در  اي براي رشد اقتصادي تمامي طرف وسيلهآزاد سازي تدريجي آن و به عنوان 
  باشد. حال توسعه مي

هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و هم در سازمان تجارت  مسائل مبتالبه محيط زيست ناشي از فعاليت ٢٥٢
  جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

ان تجارت جهاني بر روي ارزيابي كاالها در گمركات با اين هدف طراحي سازم موافقتنامه ارزشگذاري گمركي ٢٥٣
  شد كه يك سيستم ارزيابي عادالنه، متحدالشكل و بيطرف را در گمركات اعمال نمايد. 

تفاهمنامه سازمان تجارت جهاني مقرر شده در صورت شكست تالشها براي حل اختالف از طريق مشورت، در  ٢٥٤
  تواند از ركن حل اختالف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد.  شاكي مي
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بايد بدون اعمال ها (تدابير اضطراري در مورد واردات)  توافق در خصوص حفاظت 255گردد.
 سؤنيت با تنظيم استانداردهاي مشخص تنظيم گردد.

المللي و ميزان تلفات ناشي از آن ماسواي منافع تجاري كشورها  پديده گرسنگي در سطح بين -82
رساني به  المللي ارزاق و الزام خوراك قرار دارد. در اين ارتباط مقررات ممنوعيت احتكار بين

ها در  ت بايست بصورتي مدون گردد كه حقوق حياتي انسانگرسنگان در ارتباط با تجار
 256سرتاسر سياره زمين تأمين گردد.

گردد تدوين  تشريفات گمركي متفاوت در كشورهاي مختلف موجب ناكارآمدي تجارت مي -83
سازي تشريفات گمركي در همه كشورهاي متعاهد در اين ارتباط  مقرراتي براي يكسان

 باشد.  ضروري مي
هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي  بازرسي قبل از حمل به مفهوم استفاده از شركت -84

                                                                                                                                                                                                                
 ها و ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه يارانه موافقتنامه حفاظت ٢٥٥

هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را  اقدامات جبراني، موافقتنامه
 دهد.  تشكيل مي

و  غذا دارند بهبيولوژيك  نيازها  شود. انسان در نظر گرفته مي اجناسبه عنوان كااليي مانند ساير  متأسفانه خوراك ٢٥٦
در چنين شرايطي، تعدادي از مردم، جانشان را بر باشد.  ويه آنان به ساير كاالها مياين موضوع متفاوت از نيازهاي ثان

هاي  دهند. افراد زيادي دچار سوءتغذيه و گرسنگي مزمن و بيماري از دست ميو عدم دسترسي به غذا اثر قحطي 
فكري و جسماني ين پائرشد  و كشند شود و درد و رنج بيشتري مي شوند؛ طول عمرشان كوتاه مي ناشي از آن مي
اين موضوع به معني اين است كه بشريت بخشي از  كند. را تهديد ميهاي فقير  و جامعة سرزمينآنان  ةكودكان، آيند

 گردد.  و موجب كاهش عرضه در اقتصاد ميدهد  نيرو و منابع انساني خود را از دست مي
Fred Magdoff, "The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May 2008. 

 براي 2050 سال در غذايي مواد توليد انداز چشم بررسي گزارش در) فائو( كشاورزي و خواروبار جهاني سازمان
 بر غلبه در اين گزارش آمده كه براي. است كرده بيني پيش را گرسنگي سونامي زمين كره نفري ميليارد 9 جمعيت
 توزيع در نابرابري و توازن عدم از تغيير يابد تا جوامع بر اجتماعي اقتصادي چارچوب و قوانين بايد 2050سال بحران

 تغيير كامال هوايي و آب شرايط شده، برابر دو غذا به نياز 21 قرن نخست نيمه در شود پرهيز كشاورزي محصوالت
 بيشتر غذا براي مردم تقاضاي حال عين در و يافته، كاهش محصول توليد ظرفيت يافته، افزايش زمين كره دماي يافته،
منشور حقوق بشر . چنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل اتخاذ نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بود و شود مي

در كنوانسيون  1989گرسنه نماندن و عدم سوء تغذيه را جزء الينفك حقوق بشر شناخته و در سال  1948در سال 
در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و جامعة جهاني اقدامي  قرار گرفتمجدد ورد تأييد حقوق كودكان اين اصل م

  پايان دهنده براي اين معضل جهاني ننموده است.
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بازرسي جزئيات بارگيري باالخص، قيمت، كميت و كيفيت كاالهاي سفارش داده شده 
قواعد و مقررات بازرسي پيش از حمل براساس تجربيات گذشته در سازمان تجارت  257است.

 هاي يكسان براي همه كشورها تدوين گردد.  يژگيجهاني الزم است با برخورداري از و
نبايد بعنوان ابزار مستقيم يا غيرمستقيم اهداف تجاري مورد استفاده  258بطور كلي قواعد مبدأ -85

 آميز تدوين شوند. قرار گيرند مقررات اين قواعد بايد به نحوي غيرتبعيض
ا ورود كاالها به شود ت باشند و سبب مي محدود كننده مي 259هاي صدور مجوز ورود رويه -86

كننده مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاص باشد. اين  داليل حمايت از توليدكننده يا مصرف
  ها بايست با توجه به مفاد اين كنوانسيون تنظيم گردد. رويه

                                                                                                                                                                                                                
تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، در گات  )PSI( حمل موافقتنامه بازرسي قبل از ٢٥٧

هاي موجود در  هاي تجاري و فرار از پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفايت كالهبرداري
  گيرد.  هاي اداري گمركات و بنادر مورد استفاده قرار مي سازمان

منصفانه،  وشود نيل به مانعي فرا راه تجارت به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ مختلف كشورها خود تبد ٢٥٨
  گرديد. ايجاد بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه موافقتنامه قواعد مبدأ  شفاف، قابل پيش

اي مغاير با اصول تعهدات گات  ها به گونه ) به منظور اينكه اين رويهILPهاي صدور مجوز ورود ( موافقتنامه رويه ٢٥٩
  صورت نگيرد بوجود آمد.  1994
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المللي ماليه  كنوانسيون بين

  عمومي





  

  مقدمه
آورند، از سوي  ها موجبات نظم و امنيت و توسعه و ثبات كشورها را فراهم مي همانگونه كه دولت

ثباتي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور باشند. از  نظمي، عدم امنيت و بي توانند مولد بي ديگر مي
هاي متنوع،  موجب خساراتعمومي  ههاي مالي سوي ديگر ناهماهنگي قوانين كشورها در زمينه

ها موجب  تعامل سياسي دولتاست و همچنين جابجايي سرمايه و كار و ناكارائي بازارهاي كشورها 
كه موجب هدر رفتن  المللي گردد شده تا منابع زيادي صرف ايجاد تعادل و توازن قوا در سطح بين

  است.منابع 

وري و بهبود  تواند افزايش بهره جهت اصالح اين شرايط ميها در  حركت دولتانجام اصالحات و 
هاي عرفان و  بر اين اساس با الهام از آموزه وضعيت رفاه مردم در همه كشورها را به همراه آورد.

كنوانسيون  ريزي اصول كلي يك تصوف اسالمي و توجه به حكمت شرايع مواردي جهت پايه
شود تا براساس آنها بتوان قدمي در انضباط عملكردي  مي ارائهماليه عمومي در زمينه المللي  بين

ها با استدالل تحديد حاكميت ملي  مسلماً مخالفت دولتالمللي برداشت.  ها در صحنه بين دولت
هاي  توان اين اصول را در چارچوب توصيه . لذا در مرحله اول ميمانع اساسي در اين راه استآنان 

  بين دول قرار داد.بيشتر نياز توسعه روابط  فاد آن را پيشارشادي مطرح و به مرور عمل به م

اصول مطروحه مباحث مختلف ماليه عمومي و مسائل مرتبط با آن نظير ماليات و هزينه دولت، 
دهد كه الزم است در ارتباط با  برنامه و بودجه، ساختار و تشكيالت دولت را مد نظر قرار مي

نمود تا عليرغم قابليت حصول اهداف مورد نظر بيشترين هركدام از آنها دستورالعملي تدوين 
  پذيرش را در بين كشورهاي متعاهد داشته باشد.

در طول زمان نقش مديريت اقتصادي جامعه و حفظ شرايط اجتماعي و ارزشهاي انساني و فرهنگي 
تقابل  ت.ها افزايش و بار مالي اين مديريت نيز افزون گش تر گرديد و نتيجتاً وظايف دولت پررنگ

نمايد و نهايتاً تعادل جديد با  هاي اجتماعي مردم متبوع را افزون مي ها با يكديگر هزينه بيشتر دولت
توان به تعادل جديدي بين  هاي كشورها خواهد بود. مي هزينه تمام شده باالتري براي افراد و بنگاه

هاي مختلف جهان باشد. براين  تها و هم به نفع دول كشورها با هزينه كمتر رسيد كه هم به نفع ملت
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پذير، همه كشورها با پذيرش اصول مندرج در اين  شود كه طبق توافقي همه اساس پيشنهاد مي
اي در ايجاد وحدت  هاي منطقه پيمانتر و كاراء دست يابند.  هزينه پيشنهاديه به تعادل جديد و كم

ن ارتباط، ايجاد وحدت رويه كنند. در اي رويه در ميان كشورهاي عضو نقشي اساسي ايفا مي
هاي عضو، تعديل و يكنواختي فشار ماليات بر افراد و  هاي مالياتي در مناسبات اقتصادي كشور نظام
هاي يكسان رقابت در كشورهاي عضو از جمله موارد پراهميت در اين مبحث  ها و ايجاد زمينه بنگاه

   260است.

المللي مطرح گردد تا كشورها اختياراً نسبت  بينتواند در قالب يك كنوانسيون  اصول پيشنهادي مي
  به پذيرش آن اقدام و اعضاء پذيرنده مفاد آن را پذيرفته و در قبال ديگر اعضاء اعمال نمايند.

  مداخله دولت در امور اقتصادي افراد
شوند و از آنجا كه اين  از نظر اقتصادي بدون وجود امنيت، فعاليتهاي اقتصادي دچار اختالل مي

ش براي خلق ثروت است، بدون وجود ضمانت الزم براي حفظ ثروت به ثمره مورد نظر تال
شود. از سوي ديگر در ارتباط  رسد. لذا مرجعي براي تسجيل مالكيت و احقاق حق ضروري مي نمي

با جامعه مسؤوليت تأمين كاالهاي عمومي و منابع ملي و همچنين دفاع از حقوق عمومي و سرمايه 
گذاري در آنها نيستند، آموزش و بهداشت عمومي،  بازده كه افراد مايل به سرمايهگذاريهاي دير

اي از وظايف بايد به دوش  مديريت و اداره منافع سياسي و ديپلماتيك خارجي و طيف گسترده
  مرجعي بنام دولت باشد تا چرخه روابط اجتماعي افراد برقرار گردد.

از بحث انگيزترين مباحث قانونگزاري در همه  تعيين مرز دخالت دولت در امور افراد يكي
كشورهاست. مداخله دولت در مسائل اقتصادي منجر به جهت دادن و تخصيص منابع در همه 

دهد. در  سطوح اقتصاد شده و توزيع درآمد و هنجارهاي رفتاري جامعه را تحت تأثير قرار مي

                                                                                                                                                                                                                
 Latin American)اي آمريكاي التين  هاي متعددي نظير اتحاديه اروپا، اتحاديه منطقه اين موضوع در پيمان 260

Integration Association, LAIA) ده در سطح كشورهاي عضو شده است. منجر به پذيرش ماليات بر ارزش افزو
نيز در اين ارتباط انطباق  (General Agreement on Tariff and Trade, GATT)موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

  بسياري با مفاهيم ماليات بر ارزش افزوده دارد.
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ها  شود و تعيين وظايف دولت يهاي متنوعي تعريف م هاي مختلف حقوقي، دولت با ويژگي نظام
بدون توجه به ايدئولوژي و فلسفه سياسي تشكيل هر دولت امكانپذير نيست. در واقع ارزشهاي مورد 

كند. اقداماتي كه  ها را مشخص مي بيني سياسي جامعه است كه وظايف دولت قبول جامعه و جهان
  باشد: از جمله موارد زير ميها متصور است  براي دولت

  وظايف تشريعي و تقنينيـ 1
  ـ وظايف قضايي و تنبيهي و تأديبي2
  ـ وظايف تأميني و حمايتي3
  ـ وظايف نظامي و دفاعي4
  ـ وظايف مالي و اقتصادي 5
  ـ وظايف مديريتي و اجرايي 6
  ـ وظايف آموزشي و تربيتي 7
  اي ـ وظايف خدماتي و توسعه 8

است. اگر تعامل افراد صرفاً متكي بر نظام ه ماليه عمومي مهمترين حيطه مداخالت اقتصادي دولت
گيرد كه چه كااليي و به چه مقدار و براي چه كساني توليد،  قيمتها باشد اقتصاد خود تصميم مي

شود در فرآيندي  عرضه و نهايتاً مصرف شود. ولي وقتي دولت در تعامالت اقتصادي افراد وارد مي
هايي دخالت كند و چه مخارجي را متحمل شود و  هگيرد تا در چه زمين اداري، تصميم مي -سياسي 

براي تامين اين مخارج چگونه منابع مالي مورد نياز خود را تأمين نمايد. تعيين قلمرو فعاليت دولت، 
گردد و به دليل آثار متفاوت رفتار افراد و  به اعتقادات و فلسفة سياسي جامعه و حكومت برمي

 شود. ع، تلفيقي از آن دو همواره در همه جوامع مشاهده ميدولت بر اقتصاد و وجوه مختلف اجتما

دفاع در برابر تجاوز بيگانگان، حمايت از آحاد جامعه در برابر يكديگر،  در اصل نياز جامعه به
تنظيم و حفظ حقوق مالكيت، اعمال مفاد قراردادها، زيربناهاي اقتصاد، خدمات عمومي، ايجاد 
فضاي اعتماد متقابل براي افراد جامعه و حفظ ثبات سياسي و اقتصادي مرز فعاليت دولتها را بارز 

 گرداند.  مي

ه عمومي با توجه به مرز فعاليت دولت حدود در آمدها و مخارج دولت را با توجه به تركيب مالي



 اسالم در  الملل مباني عرفاني روابط تجاري بين    186

دهد. اصول ماليات و هزينه و نحوه مديريت آن دو و اداره  ريزي مد نظر قرار مي آنها از طريق بودجه
 يابد. سازمان اجرائي آن عمالً تا به ريزترين مسائل و واحدهاي دولتي تعميم و تسرّي مي

در اين ارتباط ضمن توجه به رسيدن به اهداف اقتصادي دولت، و با توجه به وظايف مطرح براي 
، تثبت اقتصادي، تدارك خدمات اساسي، ثروتو  درآمدنظير تخصيص منابع، توزيع  261دولتها
ها و كنترل بخشهاي خاص اقتصاد، اعمال سياست اجتماعي در برابر خدمات اجتماعي و  تشويق

ها و عدالت اقتصادي و اجتماعي  تشويق توسعه، رشد و رفاه اقتصادي، توازن در ترازپرداخت
توانند باشند. لذا مباحثي چون درآمدهاي مالياتي و  هاي مالي دولت مي تهاي اعمال سياس هدف

هاي عمومي و كسري بودجه و نحوه تأمين آن از طريق بودجه ريزي دولتي و  غيرمالياتي، هزينه
 گيرند. اعمال سياستگزاري مالي در صدر مباحث ماليه عمومي قرار مي

  ماليات بر ارزش افزوده
سياري از كشورها در صدد اصالح ساختار مالياتي خود برآمدند و در پس از جنگ جهاني دوم ب

هاي منعطف  اين ميان ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك روش جديد مطرح و به لحاظ ويژگي
تحول در ساختار مالياتي در جهت تطبيق و هماهنگ نمودن نظام آن مورد توجه قرار گرفت. 

ها و  اجتناب از مسائل و مشكالت اجرايي در تعدد مالياتمالياتي با توسعه و رشد اقتصادي، 
هاي مالياتي سنّتي، تداوم وصول درآمدهاي مالياتي و  هاي مالياتي و ماليات مضاعف در سيستم نرخ

ثبات درآمدي دولت، تطابق بيشتر نظام ماليات بر ارزش افزوده با فرآيندهاي محاسباتي مكانيزه 
و بسياري از  هاي اقتصادي اي و اتحاديه هاي منطقه متناسب با پيمان ايجاد سيستم مالياتييكپارچه، 

  موارد ديگر موجب ترغيب استفاده از اين نظام مالياتي در كشورهاي مختلف بوده است. 

اي است كه خريد كاالها و خدمات  ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله
سازد. به عبارت ديگر، ماليات بر ارزش افزوده نوعي  معاف مياي را از پرداخت ماليات  واسطه

ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي بوده و اين 
  شود. اي از توليد اخذ مي ماليات بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله
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فروش بنگاه و هزينه هاي خريد كاالها و خدمات ارزش افزوده در يك بنگاه برابر تفاوت بين 
خريداري شده از بنگاه هاي ديگر است. به عبارت ديگر، ارزش افزوده ارزشي است كه توليدكننده 
قبل از اين كه كاال يا خدمت جديد توليد شده را به فروش برساند به موادخام و عوامل توليد 

كند. از ديدگاه ديگر حاصل جمع ارزش  ه ميديگري كه خريده است (غير از نيروي كار) اضاف
هاي اقتصادي در واقع همان توليد ملي است. زيرا كل معامالت منهاي معامالت  افزوده تمام بنگاه

هاي ديگر) برابر با مجموع دستمزد، نرخ بهره، اجاره و ساير  ها از بنگاه اي (خريد بنگاه واسطه
و مساوي توليد ملي است. لذا، ماليات بر ارزش  ها به عوامل توليد در سطح ملي بوده پرداخت

افزوده برابر ماليات بر توليد ملي است و پايه مالياتي برابر كل درآمد حاصل از فروش منهاي هزينه 
  خريد عوامل توليد (ورودي ها) از ساير بنگاههاست.

است. زيرا هر ها در بنگاه  اعمال ماليات بر ارزش افزوده نيازمند فهرست كردن كل صورت حساب
بنگاه براي دريافت اعتبار مالياتي بايد قادر باشد كه شرح ماليات پرداخت شده توسط فروشنده قبلي 

كند كه به فروشنده قبلي براي پرداخت ماليات فشار  را ارائه دهد. اين نياز خريدار را تشويق مي
  آورد.

ها) منهاي حاصل جمع ارزش  ارزش افزوده برابر با ارزش كاالي توليد شده يا خدمات (خروجي
ها مثل مواد خام، انرژي، وسائط نقليه و...) بكار برده شده در هر مرحله از  عوامل توليد (يا ورودي

(يعني حاصل جمع دستمزد،  262تواند از دو ديدگاه تجمعي توليد است. بنابراين، ارزش افزوده مي
صل گردد. بر اساس ديدگاه ) حا265منهاي ورودي 264(خروجي 263بهره، اجاره و سود) و تفريقي

هاي تجمعي و تفريقي چهار روش مختلف براي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد كه 
از ديدگاه قانوني و تكنيكي و نيز از لحاظ  266هركدام محاسن و مشكالت خاص خود را دارند.

هستند. منعكس شدن ها كاراتر  ها نسبت به ساير شيوه سادگي انجام عمل محاسبه برخي از اين روش
از سوئي  هاي فروش و محاسبه و اعمال آن در هر بار معامله است. ميزان ماليات در صورت حساب

ها و مدارك معامالت است،  بنگاه براي كسب اعتبار مالياتي نيازمند نگهداري كليه صورت حساب
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266 A.A Tait, Value Added Tax, International Practice, And. Problems, IMF, Washington Dc, 1988; P. 
219. 
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را  267ل و حسابرسيشود و انجام عمل كنتر لذا يك سيستم اطالعاتي جامع براي حسابرسي ايجاد مي
بدين معني  268هاي ضد فرار مالياتي وجود دارد سازد. همچنين مكانيزم براي دستگاه مالياتي ميسر مي

كه اگر بنگاهي در يك مرحله از زنجيره توليد ماليات نپردازد، بدهي مالياتي اين بنگاه در مرحله 
ود. بنابراين، هر خريدار كااليي ش بعدي توليد بايد پرداخت شود و به فروشنده مرحله بعد منتقل مي

  خرد كه مالياتش قبال پرداخت شده باشد تا بتواند اعتباري از بابت كاهش ماليات كسب كند.  را مي

وسعت دامنه و پايه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده، توزيع درآمد و كارايي بيشتر اقتصادي، نرخ 
هاي اقتصاد زيرزميني،  تر و جلوگيري از فعاليتمالياتي كمتر و كاراتر منجر به انگيزه توليد بيش

كند. از سوي ديگر  هاي فرار مالياتي شرايط سهلتري را براي مردم و دولت ايجاد مي كاهش فرصت
شود و درمقابل، پايه وسيع و نرخ  هاي سنّتي بر درآمد و فروش با مقاوت مردم روبه رو مي ماليات

نش كمتر مردم را برمي انگيزد و قابليت فهم آن نيز براي نسبتاً كمتر ماليات بر ارزش افزوده واك
  تر است. عموم آسان

بخشد زيرا  دهد، بلكه به آن ثبات مي ماليات بر ارزش افزوده نه تنها درآمد دولت را افزايش مي
شود، لذا اعمال  چون مصرف بخش با ثباتي از توليد ناخالص داخلي است و كمتر دچار نوسان مي

كند. از سوي ديگر ماليات بر  ش افزوده نوعي درآمد ثابت را براي دولت تأمين ميماليات بر ارز
شود و هر تغيير در نرخ آن فوراً به افزايش يا كاهش درآمد  ارزش افزوده برپايه جاري اعمال مي

هاي تثبيت  توانند هنگام اعمال سياست انجامد، لذا ابزار مالياتي قابل انعطافي است كه دولت مي مي
  تصادي به خوبي از آن استفاده كند. اق

  ها رفع نارسايي ساير ماليات
هاي مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده صادق نيست، لذا در  هاي ساير سيستم برخي از ناكارايي

هاي اخير امكان جانشيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر فروش، ماليات غيرمستقيم،  دهه
ها، ماليات بر حقوق و ... مد نظر قرار گرفته است. ماليات بر ارزش افزوده به  ماليات بر سود شركت
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  براي اطالع بيشتر در مورد جزئيات رجوع شود به: 268
R. W. Lindholm, The Value Added Tax, A Short Review of the Literature, Journal of Economic 
Literature , December 1970 
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اي امكان ادغام  است. درماليات فروش چند مرحله 269عنوان جانشين خوبي براي ماليات بر فروش
ها و ايجاد تراست و كارتل به منظور اجتناب از پرداخت ماليات خريد و فروش  عمودي بنگاه

ها از يكسو باعث افزايش قدرت  گسترش ادغام عمودي بنگاه 270وجود دارد.اي  كاالهاي واسطه
هاي فرار  شود و از سوي ديگر فرصت ها در رابطه با تعيين و افزايش قيمت مي انحصاري بنگاه

  سازد. مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات را بيشتر مي

مشخص درآمد بيشتري ايجاد اي، به دليل اينكه در يك نرخ  در ماليات بر فروش چند مرحله
اي امري دشوار خواهد بود. اين دشواري از آنجا ناشي  شود، لذا تغيير آن به ماليات يك مرحله مي
اي براي ايجاد همان مقدار درآمد به نرخ مالياتي باالتري نياز دارد و  شود كه ماليات يك مرحله مي

خود را دارد و از سوي ديگر امكان  افزايش نرخ ماليات از لحاظ سياسي و اجرايي مشكالت خاص
سازد. با جايگزين شدن ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر  بروز خطاهاي مالياتي را بيشتر مي

شود بلكه از تمركز و فشار مالياتي بر يك مرحله  فروش، درعين اين كه افزايش نرخ را منجر نمي
اي نيازمند  اجراي ماليات بر فروش يك مرحله نمايد. از طرفي توليد يا توزيع نيز جلوگيري مي

ها است. با  تشخيص مراحل قابل اعمال ماليات و مراحل غيرقابل ماليات و نيز شناسايي نوع بنگاه
توجه به ضعف اجرايي كشورهاي در حال توسعه، اين موضوع به راحتي امكان پذير نيست. ماليات 

ز يك سطح توليد و توزيع به سطح ديگر (مثالً از اي به هنگام انتقال محصول ا مضاعف چند مرحله
كند.  سطح توليدكننده به سطح عمده فروش و از سطح عمده فروش به سطح خرده فروش) بروز مي

شود و به عبارتي، ماليات بر ماليات اعمال  بدين ترتيب در هر مرحله، مالياتي بر كاال اعمال مي
اي موسوم است در سيستم  اليات مضاعف چند مرحلهشود. اين چندباره ماليات گيري، كه به م مي

اي، به دليل محدود  در ماليات بر فروش يك مرحله 271گردد. مالياتي بر ارزش افزوده منتفي مي
بودن پايه مالياتي براي حصول درآمد مالياتي يكسان بايد نرخ ماليات افزايش يابد و افزايش نرخ 

ماليات بر ارزش افزوده ماليات پرداخت شده توسط يك دهد. در سيستم  فرار مالياتي را گسترش مي
شود، زيرا بنگاه خريدار مايل به كسب اعتبار مالياتي و  بنگاه، به خريدارن كاالي آن بنگاه اعالم مي
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كند.  نيز ادغام عمودي را تشويق و به نفع بنگاه هاي بزرگ عمل مي (Turn Over Tax)ماليات بر كل فروش   270
كند. دراين ماليات امكان اعمال ماليات مضاعف چند  همچنين تبعيضي به زيان واحدهاي كوچك توليدي ايجاد مي

  نيز وجود دارد. (Adverse economic effect)اي و بروز اثرات اقتصادي معكوس  مرحله
271 A.A. Tait, Ibid, PP. 9-17 
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بستانكار كردن آن مقدار، از كل بدهي مالياتي خود است. لذا اگر بنگاهي ماليات مربوط به خود را 
شود. به عبارت ديگر، عدم  نجيره توليد و توزيع به خريدار بعدي منتقل مينپردازد، اين ماليات در ز

شود، لذا چون منفعت يك طرف  پرداخت ماليات توسط فروشنده، پاي خريدار كاالي او منظور مي
شود و بنگاه ها نيز از احتمال بروز اين خسارت آگاهي دارند، به  زيان طرف ديگر را موجب مي

يلي به خريد كااليي كه ماليات آن پرداخت نشده است، را ندارد. لذا سيستم همين دليل خريدار تما
كند. لذا ماليات بر ارزش افزوده  يه صورت خودكار كنترل متقابلي در مقابل فرار مالياتي ايجاد مي

از تمركز فشار مالياتي ماليات بر فروش بر يك مرحله توليد و همچنين افزايش نرخ ماليات براي 
 كند. د يكسان جلوگيري ميحصول درآم

ماليات بر ارزش افزوده جانشين خوبي براي ماليات بر خرده فروشي است. برخي كشورها به منظور 
اند. اما نقاط ضعف ماليات بر  هاي اجرايي ماليات بر خرده فروشي را انتخاب كرده مقابله با پيچيدگي

فزوده حركت كنند. اين مشكالت خرده فروشي موجب شده كه بتدريج به سمت ماليات بر ارزش ا
در نرخ هاي پايينتر كارا است، ولي با  272اي خرده فروشي ناشي از اين است كه ماليات يك مرحله

آوري ماليات به دليل ايجاد انگيزه فرار مالياتي فزوني  افزايش نرخ ماليات مشكالت اجرايي و جمع
ه كوچكتر ماليات، براي حصول درآمد از طرفي در ماليات بر خرده فروشي به علت پاي 273يابد. مي

يكسان نسبت به ماليات بر ارزش افزوده، بايد نرخ ماليات افزايش يابد. با افزايش نرخ ماليات فشار 
شود. در ماليات بر خرده فروشي انجام  ترين قشر توزيع يعني خرده فروش وارد مي بيشتري به ضعيف

ات) نسبت به ماليات بر ارزش افزوده، عمل مميزي و فاكتور كردن (بخصوص در مورد خدم
هاي  ها و خروجي ضعيفتر است. از سوي ديگر ماليات بر خرده فروشي نيازمند تفكيك ورودي

زا است. در ماليات بر خرده فروشي تفكيك و  ها است، و اين تفكيك از لحاظ اجرايي مشكل بنگاه
اي  اليات بر كاالهاي سرمايهاي و مصرفي ميسرنيست و اعمال م تشخيص دقيق كاالهاي سرمايه

تواند موجب كاهش سرعت رشد اقتصادي شود. در حالي كه در ماليات بر ارزش افزوده حذف  مي
تر و كاراتر است. در ماليات بر ارزش افزوده به علت  اي از پرداخت ماليات راحت كاالهاي سرمايه

هاي خود را كامل نگه  حساباينكه پرداخت كننده ماليات براي كسب اعتبار مالياتي بايد صورت
شود، در حالي كه اين  دارد، بنابر اين، قسمتي از كار اجرايي مالياتي به پرداخت كننده محول مي
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اي در ماليات بر خرده  مزيت در ماليات بر خرده فروشي نيست. بروز ماليات مضاعف چند مرحله
يات بر ارزش افزوده به دليل نياز فروشي امري معمول است، درحالي كه در روش اعتبار مالياتي مال

اي كم  به جداسازي ماليات از قيمت فروش در هر مرحله، امكان وقوع ماليات مضاعف چند مرحله
خواهد شد. سيستم خودكار كنترل متقابل موجود در ماليات بر ارزش افزوده مزيت ديگري است 

كه به سطح خرده فروشي تعميم  كه در ماليات بر خرده فروشي نيست. لذا ماليات بر ارزش افزوده
هاي ماليات بر خرده فروشي را ايجاد كند و از بزرگترين نقص آن  تواند تمامي مزيت داده شود مي

  يعني فشار ماليات بر يك مرحله توليد يا توزيع نيز جلوگيري به عمل آورد.

ماليات  است. 274ماليات بر ارزش افزوده جانشين خوبي براي ماليات كاالهاي داخلي صنوف
ها را تأمين كرده  همواره درصد مهمي از بودجه دولت 275غيرمستقيم (ماليات كاالهاي داخلي)

هاي  ولي سيستم ماليات غيرمستقيم مشكالت موجود خود را دارد. زيرا به دليل نرخ 276است.
 متفاوت و خاص و شمول اقالم زياد و ماليات بر قيمت فروش آن را پيچيده كرده است. اين ماليات

اي بودن، خصلت تجمعي را دارا است و به طور معمول مسئله بروز ماليات  ذاناً به دليل چند مرحله
اي در آن وجود دارد. حوزه مشمول ماليات غيرمستقيم عموماً محدود است و  مضاعف چند مرحله

شش اين رسد و عالوه بر اين، ك در برخي موارد نيز از منظر پرداخت ماليات سريعاً به حد اشباع مي
هاي باال و نيز شمول آن به  ماليات نسبت به درآمد ملي بسيار پايين است. اين ماليات به دليل نرخ

دهد. هزينه اجرايي و كنترل كاالها  هاي كوچك انگيزه فرار مالياتي را گسترش مي تعداد زياد بنگاه
ت ها دراين نوع ها و معافي هاي چندگانه و تعدد بخشودگي و حسابداري و نگهداري آمار نرخ

ماليات زياد است. لذا در صورت جايگزيني آن با ماليات بر ارزش افزوده، ضمن كاهش پيچيدگي 
اي و كاهش  سيستم مالياتي غيرمستقيم و اجتناب از اثرات نامناسب ماليات مضاعف چند مرحله
مالياتي خاصي مسائل اجرايي در نتيجه حذف نياز براي كنترل فيزيكي كاالهايي كه نيازمند حقوق 

  يابد.  يابد و كارائي سيستم مالياتي افزايش مي هستند كشش قيمتي ماليات بطور نسبي نيز افزايش مي

ها و  ها است. معافيت ماليات بر ارزش افزوده همچنين جانشين مناسبي براي ماليات بر شركت
هاي  ها پيچيدگي شركت هاي متنوع هاي مالياتي براي فعاليت امتيازات گوناگون و همچنين تعدد نرخ
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275 Excise Tax 
276 K.N. Subrahmanya; B.S.Sreekan taradhya (eds.) taxation and centre. State financial relations, 
chapter 13, P.111. 
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ها ايجاد نموده است. جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به  زيادي را در سيستم ماليات بر شركت
هاي  ها باعث افزايش رقابت بين صنايع و گسترش و تقويت بخش جاي ماليات بر درآمد شركت

غيرمستقيم عمالً عدم رضايت از ماليات  277گردد. مختلف اقتصادي و بهبود تراز تجاري كشور مي
هاي مستقيم خود كنند.  سبب شده تا بسياري از كشورها ماليات بر ارزش افزوده را جايگزين ماليات

  278اهم دالئل همانند موارد مذكور در فوق است.

  المللي پيشنهاد اخذ ماليات عشر بر ارزش افزوده در سطح بين
كه در ساير اديان الهي بكار  است(عشريه) هاي اسالمي عشر  يكي از نرخهاي مهم در مبحث ماليات

عليرغم  شده و به صراحت در ماليه عمومي قديم در غالب كشورها مورد استفاده بوده است. برده مي
بعضاً برخي هم در  279شود. اهميت زياد عشريه متاسفانه كمتر به اين بخش از ماليه اسالمي توجه مي

اين مبحث در مجلدات ديگر اين اند.  ل جديده خواندهباب آن اظهار نظر نموده و آن را از مسائ
  شود.  مجموعه بطور مفصل ذكر و تشريح شد و از توضيح مجدد آن در اينجا صرف نظر مي

گردد و نرخ مالياتي  پايه مالياتي عبارت از آن درآمد يا ثروتي است كه مشمول محاسبة ماليات مي
طبيعتاً در هر ساختار مالياتي بر پايه مالياتي است. اي از ضرائب و روشهاي محاسبة ماليات  مجموعه

ترين راه  شود. مطمئن به هر ميزان كه نرخ ماليات بيشتر باشد، انگيزه فرار ماليات مودي بيشتر مي
ترين پايه مالياتي را با  ايجاد درآمد كافي و باثبات براي دولت، آن نوع مالياتي است كه وسيع

از سوي ديگر عدالت مالياتي را رعايت و از ماليات مضاعف كمترين نرخ مالياتي داشته و 
المللي باعث جلوگيري از جابجايي ثروت و  ها در سطح بين جلوگيري كند. يكسان بودن ماليات

                                                                                                                                                                                                                
277 Richard A. Musgrave in United States, Congress, 1972, pp. 131-132. Tait 1972, pp. 103-108.  

 اتيبر مال يليتحل ،يرخانيش بايزاده، فر يسيمحمد ع ،ييايحي ميفه بايفر ،يزهرا عابدبيژن بيدآباد،  ،يجانياكبر كم ٢٧٨
 ،يگزارش مرحلة اول، معاونت امور اقتصاد ،رانيآن در اقتصاد ا يامكان اجرا يمقدمات يبر ارزش افزوده و بررس

 ،يو دارائ يوزارت امور اقتصاد ي. چاپ مجدد توسط معاونت امور اقتصاد1371 ،يو دارائ يوزارت امور اقتصاد
1374. vat.pdf-/doc/malyatbidabad.irhttp://www.   

پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي  عشريه در ماليه اسالم،براي توضيحات بيشتر نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن.  279
  ، تهران. 1383ايران، 

http://www.bidabad.ir/doc/malyat-oshr.pdf 
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هاي مالياتي كمتر خواهد شد. دراين  عوامل توليد كار و سرمايه بين كشورها براي انتفاع از نرخ
  ها انتخاب گردد. تواند به عنوان بهترين گزينه ه ميراستا سيستم ماليات بر ارزش افزود

شود براي مثال هر مالياتي  هاي اسالمي شبهة زيادي در مورد پاية مالياتي مشاهده مي در ماليات
هاي اسالمي را  اي از ماليات شود و شايد تصاوير غيرمنصفانه هاي خاص مي مشمول كاالها و دارائي

ل بسياري زكات را منحصر به غالت و دام و نقود طال و نقره نيز در نظر ايجاد كند. براي مثا
رسد كه با اصل عدالت كه عقل به آن حكم كند موافق باشد. به عبارت  نمايند كه به نظر نمي مي

القاعده شرع نيز نبايد حكم كند. اين حكم بر اساس  كند علي ديگر چون عقل به آن حكم نمي
قلم كاالي مزبور باعث بخشودگي باقي  9ار زكات به صغري و كبري منطقي است كه چون انحص

توانند بسيار متمول نيز باشند نتيجتاً به اين تناقض اصلي  صاحبان ارباح مكاسب است كه مي
صادق نباشد يا به حكمت اخذ  280»کلما َحَكَم به الَعْقُل َحَكَم ِبِه الشَّرعُ «گرديم كه يا قاعدة  برمي

قلم دچار اشكال است. به طور كلّي  9توجهي شده و صورت مسئله در انحصار زكات به  ماليات بي
باشد. به عبارت  پويائي فقه اماميه در حل و عقد مسائل و يافتن حكمت تشريعي در شريعت مطهر مي

دام به تعميم احكام به موارد بيشتري از ديگر در فقه شيعه با درك حكمتي كه شارع مد نظر داشته اق
اند. در اين باب بايد گفت عدم توجه  شود كه در زمان وضع شريعت اسالم وجود نداشته ها مي پديده

هاي جديدتر شده است.  به اصل حكمت در اصول فقه همواره باعث عدم توسعة احكام به زمينه
كه شارع برمبناي عقل اقدام به وضع احكام اصل حكمت در فقه اماميه بر اين مبنا استوار است 

نموده و هيچ حكمي را عبث و بيهوده نفرموده و همواره در پشت هر حكمي حكمتي بالغ نهفته 
شود كه بدون توجه به اين  است. در بسياري از موارد تقنيني جديد نيز موارد بسياري مشاهده مي

فقهي و اجتماعي فقها در باب مسائل  اند و علت اختالف بسياري از نظرات اصل وضع گرديده
باشد. لذا تناقضات و كثرت پاسخهاي متفاوت و حتّي  توجهي به اين اصل مي گوناگون به دليل بي

از طرفي اين قاعده به تمام ازمنه و امكنه قابل تعميم  281توجه است. متناقض يكي از آثار اين عدم 
هاي مختصري در اين  قاالت مختلف شرحنيست. حضرت حاج دكتر تابنده در اين موضوع در م

                                                                                                                                                                                                                
   كند. آنچه را كه عقل به آن حكم كرده شرع نيز به آن حكم مي 280
ر بودن يخاند. تنوع اين اقسام و م به ديات اشاره نمود كه اقسام گوناگون براي آن قائل شدهتوان  براي مثال مي 281

عليه باعث شده است كه همواره جاني اقدام به پرداخت كم بهاترين ديه  مجنيجاني در انتخاب ديه جهت پرداخت به 
  .نمايد
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تفكّر و تعقّل نيز «... نويسند:  شود. مي هائي از آنها مستقيماً نقل مي فرمايند كه بخش باب مرقوم مي
اي دارد. وظيفه آن اين است كه در مورد مسائلي كه نه طريقتي و نه شريعتي است، بنا به  وظيفه

ل است. با اين تفاوت كه تعقّل زيردست مسائل تصميم خودش، تصميم بگيرد. اين قلمرو تعقّ
گويد و  توان گفت عقل اينطور مي باشد و حاكم بر آنها نيست. مثالً نمي شريعتي و طريقتي مي

شريعت آنطور دستور داده، پس حكم عقل نادرست است و يا برعكس حكم شريعت را احمقانه 
گويد، بايد  چيز ديگري غير از شريعت مي بدانيم و دستورالعمل عقل را اجرا كنيم. اگر ديديم عقل

ايم و يا آن را بر اساس  به دنبال اصل حكم شريعت بگرديم. چرا كه يا ما آن حكم را غلط فهميده
ايم. مثالً در مورد ديه به پرداخت شتر و درهم و دينار حكم شده  اقتضاي زمان درست تفسير نكرده

آيد. بايد  ينار نيست پس اين حكم با عقل جور درنمياست. ما نبايد بگوييم كه چون حاال درهم و د
باشد.  به دنبال اصل حكم باشيم و آن را درست بفهميم. بنابراين عقل تابع حكم واقعي شريعت مي

هيچ يك از احكام واقعي شريعت با حكم عقل مغايرت ندارد. بنابراين نبايد پاسخ همه چيز را و هر 
اهيم. حلّ برخي مسائل بر عهدة خود ماست. بسياري از اي را از طريقت و شريعت بخو مسأله

شود و در قلمرو شريعت و طريقت جايي ندارند ولي بايد  تصميمات روزمرّه با تعقّل و تفكّر حل مي
به امكانات موجود توجه كنيم. ... قوة تفكّر و تعقّل عصاي دست شما در قلمرو شريعت و طريقت 

   282 »است...

توان  بر مسائل ماليه و گسترش پاية مالياتي صادق است. همچنين به وضوح مياستدالل فوق دقيقاَ 
هاي مالياتي نيز ملحوظ داشت. نكتة حائز اهميت در طرح اين مسئله  اين احتياط را نيز در باب نرخ

توجه به حكمت شرايع است اگر بدون توجه به اين اصل فقهي اقدام به بررسي و تفسير قواعد فقهي 
ايم در صورتي كه علت بعثت انبيا تحريك قوة عاقلة بشريت  عمالً قوة عقل را معطل كردهنمائيم 

  گردد. است و در ساية اين تعقّل و تفكّر است كه كماالت انساني حاصل مي

المللي تا آنجا مورد قبول است كه  از لحاظ نظام حقوقي اسالم قوانين موضوعه و توافقات تقنيني بين
هاي مفصلي مطرح است  با شريعت محمدي ص نباشد. در باب اين موضوع بحثدر تضاد و تناقض 

المللي را در اين ارتباط با دستورات شريعت اسالم تطبيق داده و مقبوليت  هاي تقنيني بين كه نگرش

                                                                                                                                                                                                                
   .1382. انتشارات حقيقت، تهران 46-48شريعت، طريقت و عقل. صص  282
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المللي دادگستري منابع و  اساسنامة ديوان بين 38بر طبق مادة  283سنجد. ها را مي و عدم مقبوليت آن
المللي اعم از خصوصي و عمومي كه طرفين اختالف  هاي بين الملل شامل عهدنامه قواعد حقوق بين

المللي و اصول عمومي حقوقي مقبول ملل متمدن است و  اند و رسوم بين آن قواعد را صريحاً شناخته
ترين مؤلّفين ملل مختلف را به منزلة وسايل فرعي براي  ئي و عقايد برجستهنهايتاً تصميمات قضا

المللي اسالم منابع حقوقي فوق از لحاظ مرتبه در مراتب  داند. در حقوق بين تعيين قواعد حقوقي مي
گيرند. در ابتدا احكام اوليه اسالم مبتني بر قرآن كريم و شريعت محمدي  بعد از شريعت قرار مي

اوليه مقبوليت، قضاوت و داوري است و پس از آن ساير منابع حقوقي قرار خواهند گرفت. ص منبع 
توانند مقبوليت  مسلّم است تمام منابع بعدي چنانچه تضاد يا تناقض با قرآن كريم نداشته باشند مي

المللي موافقت با شرع است. در مورد  داشته باشند و مالك اصلي سنجش منابع حقوق موضوعه بين
امور مستحدثه بايد با اعمال ديدگاه حكمت و كاربرد عقل توافق يا تناقض موضوع را با دستورات 

  284قرآن كريم سنجيد. اين سنجش عقلي خود شرايط تفصيلي و متقني دارد.

  المللي اصول كلي كنوانسيون پيشنهادي ماليه بين
كشورها تدوين كنوانسيوني بر اساس براي تسريع در رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط اقتصادي 

شود كه كشورها اختياراً نسبت به پذيرش آن اقدام و در قبال ديگر اعضاء  موارد ذيل پيشنهاد مي
توان ارتباط و تعامل اقتصادي كشورها را به ميزان  اعمال نمايند. با پذيرش همگاني اصول زير مي

ها و با استدالل  ر در ابتدا با مخالفت دولتمسلماً پذيرش همه اصول زي قابل توجهي افزايش داد.
توان اين اصول را در چارچوب  تحديد حاكميت ملي آنان مواجه خواهد شد. لذا در مرحله اول مي

  نياز توسعه روابط بين دول قرار داد. هاي ارشادي مطرح و به مرور عمل به مفاد آن را پيش توصيه

                                                                                                                                                                                                                
هاي جالب كتاب نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده  يكي از بررسي 283

  سنجد. باشد كه مواضع اسالم را با اعالمية حقوق بشر مي مي 1354گنابادي، چاپ كتابخانه صالح، چاپ دوم، 
 گذاري و سرمايه مصرفي هايدر وام ربااقتصادي  -تحليل فقهي) «1382اين بحث به تفصيل در بيدآباد و هرسيني ( 284

آمده است. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.  »ل در كشف احكام شارعو كاستيهاي فقه متداو
fa.pdf-/doc/rebabidabad.irhttp://www.  
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  تشكيالت دولت
هاي  و ماموريتايد بازبيني گردد و حوزه و حدود اختيارات ساختار اداري تشكيالت دولت ب -1

ي موازي ادغام يا حذف و نهادها ها هاي دولتي و شبه دولتي بررسي و دستگاه نهادها و دستگاه
 شوند.

سازي موثر و كاهش اندازه دولت در حدود نيازهاي جامعه. در اين  اجراي مقررات خصوصي -2
اصالح نظام كالن و سازمان دولت و بخش دولتي و شبه هاي  راستا تدوين و اجراي برنامه

اي موثر در جهت كوچك كردن دولت و  هاي توسعه دولتي و همچنين تدوين و اجراي برنامه
 باشد. افزايش حيطه عمل بخش خصوصي ضروري مي

 هاي اصالح نظام مالي دولت و بخش دولتي. تدوين و اجراي برنامه -3
فيت، افشاي اطالعات و حكمراني دولتي در ارتباط با قوانين الزام دولت به رعايت شفا -4

 ها و همچنين مديران و پرسنل دولتي وضع گردد. دستگاه
نظام آماري كشور بايد بازبيني و نقاط ضعف آن رفع گردد. آمارهاي صحيح بايد در اسرع  -5

نتشار منتشر و به عموم عرضه شود. محرمانه نمودن اطالعات و آمار يا تأخير در ا ،وقت توليد
 آورد. هاي متعدد و متنوعي به بار مي آن زيان

حسابهاي ارزي، پولي، مالي و اقتصادي بايد در زمان ارائه بودجه براي تصويب همراه لوايح   -6
 بودجه به قوه مقننه تقديم شود.

هاي مالي  هاي حسابداري و حسابرسي دولتي بازبيني و شرايط نظارت موثر بر فعاليت سيستم -7
 ولتي فراهم شود.هاي د دستگاه

 هماهنگ با آنان باشد.و هاي پولي و ارزي منفك ولي همسو  هاي مالي بايد از سياست سياست -8
حيطه وظايف و حدود اختيارات دولت بايد در چارچوب قانون اساسي كامالً مشخص باشد و  -9

براي تدوين قوانين الزم در اين راستا  تفاسير مدون اصول آن كامالً شفاف و نامتناقض باشد.
ضروري است.  حقوق مالكيت اشخاص ابو بخش دولتي دولت همپوشاني حقوق جلوگيري از 

موارد مصادره اموال مشروع و مال احتكار شده جز استثنائات قانوني و شرعي براي آنها ممنوع 
  است.

ها  فعاليت هر نهاد و دستگاه اجرايي بايد از پيش روشن و مشخص باشد و نهادها يا دستگاه -10
هاي آنان  ط اليد باشند و حيطه وظايف و اختيارات و مأموريتوسمبد در انجام هر فعاليتي نباي
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 بايد از قبل معين و مدون باشد.
هاي  در همه زمينهكليه تمهيدات سخت افزاري و نرم افزاري براي ايجاد دولت الكترونيك  -11

 فراهم گردد.فعاليت دولتي 
 ها و تصميمات. تالزام جدي دولت به پاسخگوئي در ريز فعالي -12
هاي تخصصي مجلس در حد اداراتي متشكل از كارشناسان متخصص در امور  توسعه كميسيون -13

 .جهت اعمال نظارت خاص و موثر بر دولت مربوط به هر كميسيون
هاي دولت، بخش دولتي و نهادهاي شبه دولتي ضروري  تدوين مقررات نظارت بر همه دستگاه -14

 است. 

 درآمد دولت
هاي مالياتي است. الزم است تا مقررات  ها از مهمترين عوامل كارائي در سيستم سادگي ماليات -15

هاي مالياتي  سازي سيستم سازي مقررات مالياتي با هدف ساده المللي در جهت يكسان بين
 تدوين گردد. 

تخاذ هاي مالياتي در همه كشورهاي عضو ا روش ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مبناي سيستم -16
شود. مقررات الزم براي اجراي صحيح، فراگير و مكانيزه ماليات بر ارزش افزوده بايد تدوين 

 گردد.
باشد و مشمول سيستم  از لحاظ اقتصاد كالن، درآمد عوامل توليد به مفهوم ارزش افزوده مي -17

 شود. مقتضي است تا ماليات بر درآمد نيروي كار طبق توافقي ماليات بر ارزش افزوده مي
المللي يكسان گردد. اين امر بسياري از معضالت ناشي از جابجايي و مهاجرت نيروي كار  بين

 نمايد.  را مرتفع مي
هاي  اش تخصيص داده شود. كليه دريافت درآمد دستگاه نبايد براي خودش باشد و به هزينه -18

صوب به ها در حدود اعتبارات م داري كل متمركز شود و همه پرداخت دولت بايد در خزانه
  موجب قانون انجام گيرد.

اگر بر فروش يك كاال يا خدمت در يك كشور ماليات اخذ شد براي اخذ ماليات در كشور  -19
 بعدي مبناي محاسبه ارزش افزوده جديد با احتساب ماليات پرداخت شده مبنا قرار گيرد. 

گردد. ماليات  % بر ارزش افزوده پيشنهاد مي10نرخ ماليات پيشنهادي براي همه كشورها نرخ  -20
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توان در دستور كار اين كنوانسيون قرار داد. ماليات عشر بر ارزش  عشر بر ارزش افزوده را مي
افزوده به معني اخذ ده درصد درآمد خالص (ارزش افزوده) حاصله در هر فعاليت اقتصادي و 

 باشد. ميه برمبناي مفهوم ارزش افزوده ايجاد شد به عوامل توليد پرداخت ياو دريافت  همعامل
كنند كه بر كاالها و خدمات وارداتي  اي خود به مثابه ماليات عمل مي تعرفه و موانع غيرتعرفه -21

المللي منابع و  اي در تخصيص بين شوند. اين نوع ماليات باعث تغييرات عمده اعمال مي
  ٢٨٥جابجايي نيروي كار و در نهايت كاهش اشتغال، توليد و رفاه همه كشورها شده است.

هاي اقتصادي و بانكي و غيره بايد  يار ارزيابي اعتبار مالي افراد حقيقي و حقوقي در فعاليتمع -22
 هاي مالي گذشته آنان قرار گيرد. برمبناي ماليات پرداختي دوره

هاي موديان مالياتي در همه كشورهاي عضو برقرار گردد.  هاي كنترل تصادفي پرونده سيستم -23
اي  هاي صحيح مالياتي به اداره ماليات در هر كشور بايد به گونه ميزان جريمه عدم ارائه صورت

هاي بازبيني شده حداقل بيش از مجموع ميزان  تنظيم گردد تا مجموع جريمه بار شده بر پرونده
 هاي مالياتي اشخاص باشد.  ر مالياتي كليه پروندهفرا

سيستم مالياتي بايد با افزايش پايه مالياتي و كاهش نرخ ماليات به سمت كارائي ماليات حركت  -24
 كند. مقررات مراحل بهبود تدريجي سيستم مالياتي در اين ارتباط بايد تدوين گردد.

كنند. از سوي ديگر  تي نزولي عمل ميهاي تصاعدي ماليات در عمل به دليل گريز ماليا نرخ -25
گذاري ممانعت به عمل آورده و  هاي تصاعدي ماليات از تراكم سرمايه و تشكيل سرمايه نرخ

 در عمل كُندكننده توسعه و رشد اقتصاد است.
بايست از هر مال اعم از درآمد يا ثروت فقط يكبار ماليات اخذ شود و هر مالي كه يكبار  -26

ا زماني كه تغيير شكل نداده و يا مالك آن تغيير نيافته مشمول ماليات مالياتش پرداخت شد ت
شود. ماليات جديد بايد فقط بر ارزش افزوده ايجاد شده در هر مرحله از تغيير  جديد نمي

 وضعيت يا انتقال اعمال گردد.
ائي را مكانيزه شود تا عمليات معامالت و نقل و انتقال كاال و دار سيستم مالياتي بايد كامالً -27

 رهگيري نمايد. 
هاي موجود در زمينه جلوگيري از پولشوئي از معضالت مهمي است كه به حقوق  كاستي -28

                                                                                                                                                                                                                
 الملل از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي. كنوانسيون تجارت بين)، پيشنهاد 1390بيژن بيدآباد ( 285

http://www.bidabad.ir/doc/convention-trade.pdf 
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هاي مالي، فرار مالياتي، قاچاق،  رساند. بزه فعاالن اقتصادي و دولت، و اقتصاد كشور صدمه مي
كشف و  گنجد كه ها و تخلفات متنوع ديگر همگي در ذيل پولشوئي مي تباني، اختالس و جرم

شود. چنانچه شرايط به  هاتواند منجر به اصالحات بزرگي در اقتصاد كشور برخورد با آنها مي
اي اطراف معامالت اقتصادي زيرزميني را ملزم به استفاده از شبكه بانكي نمايد و سازمان  گونه

 مالياتي هر كشور نظارت خاص بر معامالت عمده و حمل و نقل كاالها داشته باشد عمليات
اقتصاد زيرزميني از طريق تطبيق اطالعات معامالت و اطالعات بانكي بطور الكترونيكي در 

مطابق با هر معامله و انتقال قابل كشف و رهگيري است.  286(MLD)سيستم كشف پولشوئي 
 دار وجود داشته باشد. كاال يا خدمت بايد يك پرداخت و دريافت پولي اعم از نقدي يا وعده

پرداخت و دريافت از طريق بانك يا ساير نهادهاي پولي صورت گيرد دو  اگر عمليات پولي
هستند. اگر اين دو اطالع منطبق بر هم نباشند اطالع كااليي و پولي از هر معامله قابل تطبيق 

در اين ارتباط كشورها بايد  بايد خلل و ظنّي از نوع پولشوئي در معامله وجود داشته باشد.
 ٢٨٧در تشكيالت حكومتي خود مستقر نمايند.سيستم كشف پولشويي را 

هماهنگي ساير نهادهاي مالي با اداره ماليات ذيل سيستم كشف پولشويي در حدود قوانين و  -29
 مقررات الزامي است.

اي مشخص و شفاف  هاي مددكاري و خيريه غيرانتفاعي بايد به گونه نحوه معافيت مالياتي بنگاه -30
ها در فرار مالياتي يا پولشويي جلوگيري  از اين نوع بنگاههاي احتمالي  گردد كه از سواستفاده

 شود.
نمايد. لذا وضع قوانين  تخلف پرسنل مالياتي خسارت زيادي به كليه افراد جامعه وارد مي -31

كشورها جهت سالمت سيستم مالياتي متخلف تشديد تنبيه و مجازات مميزين و پرسنل مالياتي 
 بسيار ضروري است. 

                                                                                                                                                                                                                
 سيستم ،),MLD Money Laundering Detection System( پولشوئي كشف سيستم تفصيلي بيژن بيدآباد، طرح 286

   .1391. ايران ملي بانك ريزي، برنامه و تحقيقات اداره. راستين بانكداري مكمل
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mld.pdf  
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پولشويي  از پيشگيري براي المللي بين تجاري معامالت در رشوه با مبارزه پولشويي سازمان ملل متحد و  كنوانسيون

OECD ه است. هايي را براي اجرا و توسعه اين بند فرآهم آورد هاي مرتبط ديگر قبالً زمينه و بسياري از سازمان  
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  هزينه دولت
تخصيص شامل تدارك كاالهاي اجتماعي يا تخصيص منابع يا به عبارت ديگر وظيفه  وظيفه -32

هاي تعديل توزيع درآمد و ثروت؛ وظيفه تثبيت  تخصيص بودجه؛ وظيفه توزيع شامل سياست
ها از وظايف دولت است كه نمود بارزي در  هاي اشتغال، قيمت، ترازپرداخت شامل سياست

زم است تا دستورالعمل تنظيم، تدوين و اجراي اين وظايف هاي مالي دولت دارد. ال سياست
 ها جلوگيري شود. گذاري و تناقض آثار سياست مدون باشد تا از هرج و مرج در سياست

 ها فقط از منابع مالياتي تأمين گردد. گري دولت هاي تصدي هزينه -33
اذ و تغيير ها در اتخ اي تدوين گردد تا رفتار دولت مقررات كنوانسيون بايست به گونه -34

 بيني نمايد. هاي مالي، آنها را ملزم به رفتاري قابل پيش سياست
 هاي دولت بايد به مواردي تعلق گيرد كه از وجوب بارزي برخوردارند.  هزينه -35
هزينه در امور عام المنفعه بنابر تخيير جامعه و از طريق مجاري قانونگذاري مبتني بر آراء  -36

 عمومي باشد.
در  اي در موارد تأميني و حمايت از اقشار ضعيف جامعه تدوين شود. يارانههاي  اصول پرداخت -37

سياست تور ايمني براي دوران اصالحات ساختاري اقتصاد از ملزومات اين راستا اجراي 
 باشد. حمايت از اقشار آسيب پذير مي

 اي نقدي مستقيم. هاي يارانه تبديل سوبسيدهاي پنهان به سوبسيد آشكار و پرداخت -38
آورند بايد با رعايت  ها به اشخاص داخلي و خارجي وارد آورده يا مي راتي كه دولتخسا -39

 صرفه و صالح خسارت ديده جبران شود.
سطح است. اگر همه  ها در رقابت با يكديگر در مجموع در تعادل و هم امي دولتظهاي ن هزينه -40

شود  شورها آزاد ميكشورها از رقابت تسليحاتي خود دست بردارند منابع عظيمي از بودجه ك
تواند صرف توسعه و رفاه ابناء بشر گردد. در اين ارتباط تدوين، توسعه و توافقات موثر  كه مي

 المللي منع رقابت تسليحاتي الزم است.  در معاهدات بين
 هاي دولتي و دولتمردان شناسائي و از آنها ممانعت به عمل آيد. موارد ريخت و پاش -41
كند بايد تحت نظم و انضباط مالي و نظارت و  ملي استفاده ميهر نهادي كه از سرمايه  -42

 حسابرسي قرار گيرد.
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  برنامه 
اي مبنايي هنگام طراحي باشد و بايد سازوكار تحليلي الزم براي رفع  هر برنامه بايد داراي نظريه -43

 ناسازگاري اهداف برنامه فرآهم نمود.
ها و ميزان منابع مختلف  نع و محدوديتامكانپذيري حصول اهداف برنامه بايد با توجه به موا -44

 الزم قبل از تصويب بررسي و امكان اجراي برنامه از قبل تأييد شود.
هاي  هاي دولتي بطور مساوي در مناطق كشور و براساس شاخص تخصيص امكانات و فرصت -45

ريزي جامع براي اصالح، بهبود و توسعه مناطق محروم كشور در جهت  جمعيتي و برنامه
اي در همه  هاي الزم توسعه ازي شرايط زيستي و برخورداري همه مناطق از زيرساختس يكسان
 ها. بخش

ها با الويت  دارويي، كنترل بيماري هاي موثر خدمات بهداشتي، درماني، تدوين و اجراي برنامه -46
اي در خدمات دولتي  هاي منطقه اي كه ظرف يك برنامه عدم تعادل مناطق محروم به گونه

 ع شود.مزبور مرتف
هاي موثر حمايت از سالمندان و نيازمندان و افراد ناتوان، پيشگيري از  تدوين و اجراي برنامه -47

هاي كشاورزي، منابع آب و منابع طبيعي، صنعت،  هاي اجتماعي و اعتياد، توسعه بخش آسيب
معدن، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات و فناوري و ايجاد بسترهاي جريان سريع و صحيح 

ت، عمران شهري و روستايي، آموزش در همه سطوح اعم از نظري و كاربردي و اطالعا
اي، محيط زيست، بخش رفاه و تأمين اجتماعي، گردشگري، فرهنگي مبتني بر تاريخ  حرفه

 .و ساير موارد الزم هاي خصوصي ملي، رسانه
 سياستگذاري دولتي بايد منجر به آزادي اشتغال و مصرف براي عموم شود. -48
نظارت دولت بر عملكرد بازارها بايد درجهت افزايش كارائي بازارها اعم از كاال و خدمات،  -49

هاي تنظيم بازار به مفهوم مداخله در حقوق مالكيت افراد و  سرمايه، پول و كار گردد. سياست
هاي اقتصادي  تضييع منافع يك گروه به نفع گروه ديگر موجب كاهش كارائي فعاليت

رعايت و بازستاني حقوق عموم هاي نظارتي دولت بايد متمركز بر  اريشود. سياستگذ مي
اشخاص و الزام آنها به رعايت مقررات و استانداردها و منع كيد در معامالت و روابط 

 اقتصادي آحاد جامعه باشد.
هاي سنواتي قابل تجزيه و تفكيك باشد  هر برنامه بايد از لحاظ عملياتي و مالي در قالب بودجه -50
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 ها بوجود نيايد.  ها و طرح اي كه خللي در اجراي فعاليت ونهبه گ
 كليه آثار اقتصادي و اجتماعي هر برنامه بايد بصورن كمي قابل ارائه و بررسي باشد. -51
ها،  ها و فعاليت ها و فعاليتها، شناسايي هزينه برنامه بندي واحدهاي سازماني در قالب برنامه طبقه -52

امه، طرح و فعاليت دستگاه اجرائي بايد در چارچوب مشخص و بيني نتيجه اجراي هر برن پيش
 منطقي صورت گيرد.

هاي كالن،  هاي راهبردي، سياست ريزي سياست رعايت و هماهنگي سطوح مختلف برنامه -53
 اي، محلي و غيره.  هاي بخشي، منطقه سياست

 ي آن از قبل.هاي اجرا هاي هر برنامه براي همه سال بيني و برآورد ريز هزينه محاسبه، پيش -54

  بودجه
ريزي عملياتي كارا با توجه بر تفكيك اعتبارات به وظايف،  تدوين سازوكار اجراي بودجه -55

ها، فعاليتها و طرحها بر مبناي بهاي تمام شده و اندازه كار بكار برده شده مستند به تجزيه  برنامه
 ها و عمليات اجرائي. و تحليل تفصيلي برنامه

ريزي و بودجه بندي هر كشور بايد با توجه به نقاط ضعف سيستم نظام طرح ريزي، برنامه  -56
ريزي عملياتي در  ريزي سنتي در هر كشور ارزيابي مجدد و بر اساس اصول بودجه بودجه

 ها با نتايج مدون گردد. فرآيند مرتبط ساختن هزينه
عملكرد و ريزي عملياتي در جهت ايجاد پيوند ميان  تدوين اصول اجرائي و عملياتي بودجه -57

تخصيص منابع در حول دو محور ارتباط بودجه با نتيجه و ارتباط عملكرد و ارزيابي بطوريكه 
هاي ساالنه رابطه ميان ميزان اعتبار تخصيص يافته به هربرنامه و نتايج ناشي از آن  همراه بودجه

 .ق يابندواضح و با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه، مجموعه معيني از اهداف تحق
ريزي، جلوگيري از  ريزي سنتي در ارتباط با عدم شفافيت بودجه نقاط ضعف سيستم بودجه  -58

هزينه نمودن منابع خارج از اهداف اصلي دستگاه اجرائي و تمركز هزينه بر فعاليتهاي اصلي 
و ها  دستگاه اجرائي، نظارت مؤثر بين بودجه و نتايج عملكرد دستگاه اجرائي، ريز بودن برنامه

فصول هزينه، عدم توجه به فرآيندهاي اجرائي و عملياتي دستگاه اجرائي، افزايش بازدهي و 
زني براي افزايش اعتبارات، منطقي نمودن توزيع اعتبارات  وري منابع، منطقي نمودن چانه بهره

ها و دستگاهاي اجرائي منطبق با  هاي برآورد هزينه طرح ها و مناطق، تعيين مالك در دستگاه
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ها، مدون ساختن اختيارات مدير در هزينه  ايف، برنامه و فعاليت دستگاه اجرائي و طرحوظ
 كردن اعتبارات و موارد مشابه بايد بررسي و راهكارهاي الزم براي آنان تدوين گردد.

هاي اطالعات مديريت، كنترل  ريزي بايد سيستم بودجه و ريزي برنامه ،ريزي در نظام طرح -59
هاي اجراي و  هاي دستگاه مديريت، پايش و ارزشيابي برنامه همواره صحت عملكرد فعاليت

 ها را كنترل نمايد. اجراي طرح
هر فعاليت و طرح بايد از قبل ارزشيابي شده و حسب مورد داراي مستندات مطالعات  -60

توجيهات فني، مالي، اقتصادي، اجرائي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي فايده، -امكانپذيري، هزينه
 و نظامي باشد.

 ريزي دولتي. در بودجه ٢٨٨يابي بر مبناي فعاليت هاي هزينه استقرار روش -61
هاي دولت  اصول بودجه نظير اصل ساالنه بودن، اصل تعادل به مفهوم برابري درآمدها و هزينه -62

وم شمول همه منابع و مصارف و تمركز درآمدها در در يك دوره مالي، اصل جامعيت به مفه
خزانه، اصل وحدت به مفهوم واحد بودن بودجه دولت براي يك دوره مالي و اجتناب از 

اصل  هاي شبه دولتي و نيمه دولتي، اصل تفصيل به مفهوم مشروح عمليات مالي، بودجه
ابجايي اعتبارات بين تخصيص به مفهوم تخصيص هر اعتبار به فعاليت يا طرح خاص و منع ج

پذيري به مفهوم تغيير و جابجايي در  هاي اجرائي، اصل انعطاف هاي بودجه يا دستگاه سرفصل
هاي دستگاه اجرائي بدون تغيير در جمع اعتبارات مصوب، اصل  و برنامه  اعتبارات مواد هزينه

درآمد بر هزينه  ها از حد اعتبار مصوب، اصل تقدم تحديد هزينه به مفهوم عدم تجاوز پرداخت
هاي مستمر و غيرمستمر در تدوين  به مفهوم اولويت منابع بر مصارف، اصل تفكيك هزينه

 هاي ارشادي قرار گيرند.  همه بايد منضبط بر قواعد مشخص و دستورالعمل بودجه
بندي و آرايش سازماني در تدوين بودجه بايد براساس استانداردهاي مورد توافق  طبقه -63

ريزي، اصالح  گيري، برنامه ل گيرد تا بر آن اساس موجب تسهيل در تصميمالمللي شك بين
سيستم و بهبود روشها، تجزيه و تحليل منابع و مصارف و مقايسه و ارزيابي بهتر عملكرد مالي 

تواند استفاده از تجربيات مسائل  ها در درون كشور و با دول خارجي شود. اين امر مي دولت
ا فراهم نمايد. بودجه بايد تطابق سيستماتيك و ارتباط منطقي و هاي مالي ر گذاري سياست

و حسابهاي پولي و تجارت خارجي داشته باشد  (SNA)هاي ملي  مشخص با سيستم حساب
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بندي اقتصادي و برقراري ارتباط بين سياستهاي  هاي اجرائي به سمت طبقه بندي حركت از طبقه
 نمايد.  ه يك ابزار كاراي سياستگذاري مبدل ميپولي، مالي و اقتصادي دولت سند بودجه را ب

مراحل گردش بودجه از تهيه و تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت بايد در فرآيندهاي خاص  -64
 منضبط و مشخص باشند.

گيري  اصول تهيه و تنظيم بودجه بايد برمبناي آمار و اطالعات صحيح و تحليل و نتيجه  -65
 كارشناسي از آنها باشد.

ر قوه مقننه بايد پس از تحليل منتقدانه و موشكافانه تخصصي صورت پذيرد. د تصويب بودجه  -66
لذا سازماني بايد اين خدمت را به قوه مقننه عرضه دارد. دولت بايد كليه گزارشات توضيحي 

 اي را همراه با اليحه تقديم قوه مقننه نمايد. بودجه در ارتباط با هر رديف بودجه
 ها صورت پذيرد. بايد همانند حسابرسي هزينهحسابرسي عملياتي از درآمدها   -67
سير قانوني اجراي بودجه از نظر قانون بايد كامالً مشخص باشد تا امكان اجراي به موقع بودجه   -68

 فراهم آيد. 
هاي مالي، عملياتي، نظارت قواي مقننه و قضائيه بايد  نظارت بر بودجه از وجوه مختلف نظارت  -69

 رات شفاف صورت گيرد. هركدام در چارچوب قوانين و مقر

  
 



  
  
  
  

  ششمفصل 
  
  

  الملل  بين روابطاعالمية 





  

  مقدمه
المللي از اهم  ها در شرايط فعلي نظام بين ها و دولت برقراري صلح، نظم و امنيت براي افراد، ملت

نظم بايد از طريق نزديك شدن به حقوق طبيعي افراد و مسائل جهاني در عصر حاضر است. استقرار 
الملل مبتني بر  هاي انساني و اخالق باشد. در اين راستا پيشنويس اعالمية روابط بين رعايت خصيصه

هاي وسيع قبلي نويسنده در حول  اي از بررسي گردد كه خالصه هاي تصوف اسالمي طرح مي آموزه
الملل عمومي، سياست خارجي و  سه مبحث حقوق بينو حوش موضوع است. اين پيشنويس در 

ديپلماسي تدوين شده است و در مرحله بعد بايد تحت مداقه و بررسي صاحبانظران مختلف قرار 
هاي همه اديان يكسان و مبتني بر  هاي عرفاني كه در تصوف و طريقت گيرد تا با توجه به خصيصه

  به اجماع و مرحله اجرا نزديك گردد.عشق به خالق و به تبع عشق به مخلوق الهي است 

اي رسيده و نظم و ترتيبات فعلي توان برقراري ثبات و  الملل معاصر به شرايط شكننده روابط بين
الملل عمومي نيز نتوانسته با ساز و كارهاي  نمايد. حقوق بين الملل تضمين نمي صلح را در روابط بين

هاي آن  ديسيپلين الملل و فعلي خود شرايط الزم را مهيا نمايد. و شايد يكي از دالئلي كه حقوق بين
در اين امر ناتوان بوده، دور شدن اين رشته حقوق از فطرت و طبيعت بشر بوده است. به اين ترتيب 
اگر سازوكارهاي جديدي بر مبناي طبع سليم بشر طراحي گردد و فقط به منافع يكسويه كشورها 

  ز تاريخ بشر باشد. الملل در اين مقطع ا ننگرد شايد بتواند قدمي در بهبود وضعيت روابط بين

ها  بسياري از قوانين كه از شريعت اديان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح كشور
قابليت يكسان بودن و عمومي بودن يك قانون براي همه را ندارند. زيرا تفاوت خصوصيات مختلف 

ر ويژگي ديگر اجازه اقوام و دول و جغرافيا و سياست و نژاد و آب و خاك و اقليم و بسيار بسيا
دهد. ولي روح شرايع كه در همه اديان هم بوده و هست و مورد  وضع يك قانون براي همه را نمي

باشد در همة اديان يكسان و واحد است و آن  احترام و باور همه عقالي كشورهاي مختلف مي
هاست  ه هزارهباشد ك عبارت از طريقت و تصوف و عرفان و باورهاي اخالقي در اديان مختلف مي
كند. پس اگر روابط  ثابت و اليتغير بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امكنه حكم كرده و مي

الملل براساس روح اديان كه در همه اديان واحد است تعريف و طراحي شود هم به قانون واحد  بين
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  خواهيم رسيد و هم از قابليت پذيرش عمومي برخوردار خواهد بود.

  شناسي روش
كلّمين و حكما در تعاريف علم و حكمت تمايز قائلند و علم را به معني درك حقيقت عالم و مت

شوند.  دانند و هر دوي آنها در مراتب تعالي به يكديگر نزديك مي حكمت را درك سرّ اشياء مي
 استعارة حكمت كه مد نظر ما قرار دارد نازلة تنزّل يافته از بارقة حكمت بالغة شارع است كه در

تواند علت تقنين حكم بوده باشد. قاعده كلي اصل  تشريع احكام صوري و فرعي اديان مختلف مي
آورد بنيان اصلي نگرش ما به حل  حكمت كه تالزم عقل و شرع (به معني قانونگزاري) را فراهم مي

اديان  موضوع است. لذا در اينجا با مد نظر قرار دادن اين شيوة عقلي كه مستنبط از روح واحد همة
اي از اصول كلي كه بتواند مورد  است سعي بر اين خواهيم داشت تا مفاد الزم را براي ارائه مجموعه

اي را براي  قبول دول جهان باشد را فراهم آوريم تا همانگونه كه اعالمية حقوق بشر توانست زمينه
ا را در برابر يكديگر ه ها با افراد طرح نمايد اين اعالميه نيز چارچوب رفتار دولت تعامل دولت

  مشخص نمايد.

 الملل عمومي  حقوق بينپيشنهادي اصول 
ها در سطح  ها و دولت اي از حقوق است كه به تنظيم روابط بين افراد و ملّت الملل شاخه حقوق بين

ها با يكديگر  پردازد و سعي بر تنظيم و اعمال حق بر روابط ديپلماسي و كنسولي دولت المللي مي بين
الملل خصوصي  المللي دارد. حقوق بين ها و نهادها و مؤسسات بين ها با سازمان سبات دولتو منا

ها و تناقضات قوانين  ها با يكديگر و تفاوت شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت
كشورهاي مختلف و روش رفع اختالفات و تعارض بين آنها و احكام و قواعد مربوط به آن 

نگاه ما به قواعد حقوقي مندرج در اين بخش تعميم حكمي احكام اسالم به حيطه حقوق شود.  مي
الملل است. از ديدگاه حكمت، علّت و سرّ هر حكمي مبناي اصلي وضع حكم است لذا با  بين

الملل  دريافتن علّت احكام و روح قوانين شرعي در صدد تعميم قواعد و احكام به سطح حقوق بين
  خواهيم بود. 
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  اصل جواز عمومي در پذيرش اصول كلّي حقوقي  -1
اصول كلّي حقوقي كه از طرف ملل متمدن به رسميت شناخته شده از منابع مشخّص و مستقل 

    الملل است. حقوق بين

    الملل در حد موافقت با شرع اصل مقبوليت حقوق موضوعه بين -2
المللي اعم از خصوصي و عمومي كه طرفين  بينهاي  الملل شامل عهدنامه منابع و قواعد حقوق بين

المللي و اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل  اند و رسوم بين اختالف آن قواعد را صريحاً شناخته
ترين مؤلّفين ملل مختلف به منزلة وسايل  متمدن است و نهايتاً تصميمات قضائي و عقايد برجسته

  ه متناقض با قرآن نباشد.فرعي براي تعيين قواعد حقوقي است بطوري ك

  الملل عرفي اصل مقبوليت حقوق بين -3
عرف آن دسته از قواعد حقوقي است كه دولتها در طول زمان در روابط بين خود آن را اعمال 

داند به عنوان  الرعايه مي ها آنها را الزم اند به طوري كه وجدان عمومي دولت داشته و رعايت نموده
    ل است.منبع ثانويه حقوقي مقبو

 اصل اولويت به عفو و نيكي و تأليف قلوب -4
المللي عفو همواره اولي به قصاص است. نبايد هر اقدام سوئي  در روابط انساني اعم از داخلي يا بين

را باالخص اگر از روي جهالت بوده يا مرتكب از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داد. عفو و 
اولي بودن عفو به  مد كه در اين صورت خود از ظلم بدتر است.پروري بيانجا اغماض نبايد به ظالم

  قصاص يك نوع استحسان تفضيلي است و مستوجب الزام نيست و مستحسن در تخيير است. 

   اصل وفاي به معاهدات -5
گردد و مادام كه طرف متقابل به تعهدات خويش در مورد  آور مي معاهده موجب مسؤوليت الزام

مبناي عقد و شرط اساسي رضايت طرفين معاهده بوده پايبند است الزامات اوضاع و احوالي كه 
 معاهده نافذ است.

   اصل الزام به رعايت تشريفات قراردادها -6
مابين بايد با  المللي ناشي از ابهام در مفاد قراردادي، قراردادهاي في براي جلوگيري از اختالفات بين



 اسالم در  الملل مباني عرفاني روابط تجاري بين    210

بيني تنظيم و تمهيدات الزم از قبل در قرارداد درج  ابل پيشبيني و غيرق مالحظه جميع امور قابل پيش
  .گردد

   اصل رفتار به عدل -7
ها و ملل يكسان است و ارجحيتي بين اصحاب دعوي  قضاوت و داوري به عدل بين تمام گروه

  نيست.

 اصل مبتني بودن جزا بر قطعيت جرم -8
الملل  اذ سياستهاي خصمانه در سطح بينهاي ظنّي اقدام به اتخ هيچ دولتي حق ندارد با طرح بهانه

  نمايد و فقط وقتي مجاز به اقداماتي از اين دست است كه قطعيت جرم احراز شده باشد. 

 اصل مساوات در برابر قانون -9
ها نيست و همه در برابر قانون يكسانند. مالحظات و امتيازات  از لحاظ حقوقي تفاوتي بين دولت

  للي مردود است.الم سياسي در دادگستري بين

  اصل دوام دولت -10
كند. اگر حكومت كشوري تغيير كند  اعمال و تفكرات گذشتگان تكليفي براي آيندگان ايجاد نمي

هاي قبلي تعهداتي را با  اگر حكومت كند. دولت به معناي حاكميت بر سرزمين كشور تغيير نمي
تنفيذ يا از اعتبار آنها كاسته يا حتّي ساقط  اند اين تعهدات مجدداً با تغيير دولت بايد دول ديگر بسته

  شود. شوند. استثناء در ديون است كه از مايملك حكومت گذشته به حكومت جديد منتقل مي

 اصل منع سوءاستفاده از حق -11
كشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به كشورهاي ديگر خصوصاً كشورهاي ضعيف 

عمال قدرت نامحدود موجب زيان كشور ديگري شده باشد دادگاه استفاده نمايند. اگر كشوري با ا
 مانع گردد. » سوءاستفاده از حق«تواند با استفاده از قاعده  المللي مي بين

   اصل منع اضرار -12
توان وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع ديگري يا عموم قرار داد و دولتها حق  را نمي اعمال حقّ 
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حقّ خود موجبات ضرر ديگري را فراهم آورند. اگر كشوري در جنگ با دولت  ندارند در احقاق
ديگري است حق ندارد از خاك كشور ثالث براي احقاق حقّ خود استفاده و به حقّ حاكميت او 

 تجاوز نمايد يا اقدام به عملي نمايد كه سبب رسيدن زيان به كشور ثالث شود.

   اصل بر برائت است -13
توان جرم دانست مگر آنچه  مبتني بر اصل قانوني بودن جرم است و هيچ عملي را نمياصل برائت 

كه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد. اگر كسي مدعي حقّي يا ديني بر ديگري باشد بايد آن 
  را اثبات كند و اال حكم به برائت مدعي عليه است.

 المللي اصل سد ذرايع بين -14
هاست و اگر فساد در كشوري رخنه كند به ضرر و  به اعتالي تمام آحاد انسان اعتالي بشريت منوط

اي گردد، بايست  زيان كشورهاي ديگر خواهد بود. لذا هر عملي كه عادتاً سرانجام منجر به مفسده
  از آن ممانعت بعمل آورد.

 اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه -15
استحسان صدور حكم به سبب نيك دانستن و پسنديدن عملي و رعايت مصلحت خود و ديگري 

  است و منحصر به صاحبان امر و اجازه است. 

 الملل اصل استصالح بين -16
صدور حكم و اتّخاذ روش بايد به مصلحت تمام اطراف كشورهاي درگير باشد و در مجموع 

  دهد. عنوي مد نظر قرار ميمصلحت بشريت را از لحاظ تعالي مادي و م

 الملل مشروط به حليت حق اصل استصحاب بين -17
  با بقاء ثابت شدة حق، مشروط به حليت آن، ابقاء بر ماكان است.

   اصل عطف به ماسبق نشدن قانون -18
آثار حقوقي يك قانون به حقوق گذشتة افراد يا نهادها يا كشورها به زمان پيش از تصويب آن 

  ابد.ي تسرّي نمي
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 اصل دوام تصرّف بالمعارض -19
تصرّف طوالني بدون معارض استمرار حاكميت آن كشور نسبت به مورد تصرّف را سبب و مبين 

هاي خودشان است. استثناء در مبحث اصل  شناسائي حاكميت غيرغصبي كشورها در سرزمين
  شود. شناسائي دول ذكر مي

   اصل پاداش وكيل محق و كيفر وكيل باطل -20
الت باطل يعني تالش براي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و براي بردن روند جريان وك

  محاكم به صالح و فالح بايد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهيم و شريك گردد.

 اصل رفع تكليف در جهل به حكم تشريعي و عدم رفع آن در جهل به حكم فطري -21
  ولي جهل به حكم تشريعي رافع است.جهل به حكم فطري رافع تكليف نيست 

   اصل احترام به حقوق مكتسبه -22
حقوق و امتيازات اكتسابي كه در زمان اكتساب مشروع بوده و ناش از گذشت زمان حقوق مكتسبه 

  آيند الزم االحترام هستند. به شمار مي

   اصل اعتبار امر مختومه -23
توسط دادگاه ذيصالح رسيدگي و تعيين اگر مورد منازعه و اختالف به صورت نهايي و قطع 

توان مجدداً آن را به جريان انداخت مگر با ارائه  تكليف شد براي طرفين دعوي مختومه است و نمي
  مدارك جديد دال بر كشف حقيقت.

 المللي اصل مسؤوليت بين -24
  هرگاه شخصي يا دولتي مرتكب عملي شود كه به ديگري آسيب وارد آيد مسئول است.

 اصل جبران خسارت ناروا -25
اگر شخصي يا دولتي با اقدام به عملي يا خودداري از انجام عملي به ديگري خسارت زند موظّف 

  است تا خسارت وارده را جبران نمايد.



   المللي از ديدگاه حكمت نوين بين يها ونيهاي سازمان تجارت جهاني و طرح كنوانس موافقتنامه

 

 اصل وجود حيات در قصاص -26
ها به اجراي آن بازدارنده تعدي و مانع تجاوز است. قصاص و  تقنين قصاص و تقيد دولت

  گيرد. المللي قرار مي كشته شدگان جنگها پس از اتمام جنگ ذيل اصل مسؤوليت بين خونخواهي

 اصل عدم جواز به تعدي در قصاص -27
چنانچه جرم و جنايتي از جانب تبعة عادي يا دولتي بر تابعين كشور ديگر وارد آمد حقّ قصاص 

  حداكثر به ميزان جرم خواهد بود.

 ر و حرج)اصل تسهيل در فورس ماژور (عس -28
تسهيل در قطعيت احكام در شرايط اضطرار كه وقايع نامعمول روند انجام عقد را به مخاطره يا دچار 

  توقّف سازد قابل قبول است.

   الملل اصل آزادي تجارت در حقوق تجارت بين -29
  المللي آزاد است. تجارت مشروع در صحنة بين

   اصل آزادي درياها و جو -30
هاي زميني، دريايي و هوايي بر اساس توافقات عمومي  رف بر شوارع عام و راهقوانين و مقررات مش

  المللي در فضاي ماوراء جو قابل احترام است. بين

    اصل شناسايي بر مبناي كرامت انسان و نه دولت -31
الملل فعلي مورد قبول نيست.  شناسائي پديدة عرضي است و نه ذاتي و به مفهوم مطرح در حقوق بين

ين به عنوان ملكي كه در اختيار دولتي باشد معيار شناسائي نيست و سكونت افراد در هر سرزم
  دهند قابل احترام است.  سرزميني كه به اقامت در آن ترجيح مي

   ها اصل شناسائي كامل حقوق مالكيت افراد و شناسائي ناقص حاكميت دولت -32
زمين در زمرة حقّ مالكيت نيست. حقوق مالكيت فردي قطعيت دارد ولي حقّ حاكميت بر سر

  ها محكوم است. تجاوز به مالكيت افراد و ملّت
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   اصل اهداء تابعيت به متقاضي -33
تابعيت رابطة سياسي و حقوقي شخص است كه او را به دولت معين مستقر در سرزميني منسوب 

الزامات خاص  نمايد. حقوق فطري افراد برتر از حقوق موضوعه ملّي است و تنها مقرّرات و مي
شوند و  ها متفاوت نمي حقوقي موضوعه كشور يا منطقة سياسي رافع آن است. با كشيدن مرز، انسان

تواند با رعايت مقررات و الزامات خاص دولت يا منطقه سياسي هر جا كه مايل باشد  هركس مي
ست. ساكن شود و ملّيت موجب تضييع حقوق فطري و اعطاي تابعيت سياسي و اجتماعي ني

دادن پناهنده به دولتي كه در تعقيب او است مجاز نيست. استثناء اين موضوع تعدي به حقّ  پس
  النّاس ملل ديگر است.

   اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعيت كتمان حق و شهادت زور -34
ممنوعيت كتمان المللي وظيفة ديپلماسي قوام شهادت به عدل است.  ها و مشاجرات بين در قضاوت

  حق و شهادت زور يا استشهاد به زور نيز از جملة موارد مشمول اين اصل است.

   المللي آميز اختالفات بين اصل قبول تحقيق در حل مسالمت -35
  المللي در اولويت قرار دارد.  آميز اختالفات بين در حل مسالمت» تحقيق«روش 

 المللي ش داوري در دعاوي بيناصل مذاكره در حل و فصل اختالفات و پذير -36
المللي اختالفات روش شورا و مشورت و تعميم آن به  روش انتخاب احسن در حل و فصل بين

  داوري و حكميت است.

   اصل وجوب ميانجيگري و اصالح (ميانجيگري اختياري) -37
مجدداً ها است و اگر پس از صلح  اصالح و ميانجيگري بين اقوام و ملل و دول از وظايف دولت

يكي از طرفين جنگ به ديگري تجاوز نمايد ميانجي حقّ سركوب متجاوز را دارد تا به صلح 
گيرد ديگر  المللي است كه هر كجا جنگ درمي بازگردد. اين خط مشي بر خالف رويه فعلي بين

حات نمايند يا به اطراف منازعه تسلي برداري مي نشينند يا از جنگ آنها بهره كشورها به نظاره مي
 فروشند. مي
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 المللي (ميانجيگري اجباري) هاي بين اصل آشتي دادن و دخالت در جنگ -38
هايي  المللي توسط كميسيون آميز اختالفات بين طريقة آشتي از طريق رسيدگي و حل مسالمت

  ها است و مقدم به ميانجيگري اختياري است. ها و ديپلمات مركب از متخصصين و حقوقدان

  سياست خارجيپيشنهادي اصول 
كند.  سياست خارجي هر دولتي چگونگي نگرش و برخورد يك دولت را با دول ديگر مشخّص مي

در جهان امروز، اساس سياستگزاري خارجي كشورها اقتضاي منافع آنان است در صورتي كه 
 هدف بايد اعتالي بشريت باشد و نه اعتالي كشور به تنهائي. منافع ناشي از اعتالي بشريت آنقدر
زياد است كه باعث انتفاع تك تك كشورها نيز خواهد شد و اين نفع بيش از منفعت زماني است 
كه سود هر كشور جداگانه حداكثر شود و حداكثر كردن سود يك كشور به تنهايي كمتر از 
حداكثر كردن سود يك كشور ناشي از حداكثر كردن سود جامعه جهاني است. اين ديدگاه مبتني 

  رياضي اثبات شده و بسيار دقيق است.  بر استدالالت

  اصل انطباق مصلحت اسالم بر مصلحت بشريت -39
شود. اسالم به  در اسالم مليت و قوميت و به تبع، منافع ملّي و قومي به شكل متعارف آن تعريف نمي

دنبال روشي است كه مصالح و منافع بشريت را تأمين كند. مصلحت اسالم و دولت اسالم منطبق بر 
صلحت بشريت است. همين خصيصه در ساير اديان حقه الهي است. استثناء فقط هنگامي است كه م

    دول ديگر قصد به تجاوز به حريم اسالم و آن هم از طريق اقدام عملي به حرب داشته باشد.

 اصل تعلّق اسالم به بشريت -40
دستورات اسالم نيز براي همة  دين اسالم مختص به مسلمين نيست بلكه متعلّق به همة ابناء بشر است.

مندي از دستورات آن باشند است. كلّية ابناء بشر نزد  كساني است كه مايل به تبعيت از اسالم و بهره
اسالم گرامي هستند و علّت و هدف ظهور اسالم رحمت براي همة ابناء بشر است. مسلمين حق 

ان فخر فروشند يا آنكه بخواهند ديگران را ندارند خود را ارجح به ديگر اقوام و ملل بدانند و بر ايش
  با تحت فشار قراردادن هدايت يا راهنمايي كنند. همين خصيصه در ساير اديان حقه الهي است.
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   اصل كرامت انساني -41
توان بدون  كلّية ابناي بشر در عالم در هر وضعيت و با هر رنگ و نژاد و قوميتي گرامي هستند و نمي

خوار يا تحقير نمود. اگر مخاصمتي با دولت خارجي وجود دارد نبايد آن را به  مجوز قانوني انساني
  افراد ملّت كه همان بني آدم است تعميم داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت.

    اصل وحدت -42
ترين اصول ديني تمام اديان حقيقي الهي است و عنصر تشكيل دهندة سياست  اصل وحدت از مسلم

باشد. كلّية افراد بشر در حصن حصين كلمة طيبة ال اله اال اهللا قرار دارند و  ديپلماسي ميخارجي و 
اند. احراز اين حقوق مبتني بر دين و آئين و  همه با هم برادر و مستحقّ حقوق برادري و برابري

با ها موظّف به اعطاي حقوق مساوي به همة افراد و گروهها  مسلك و عقايد افراد نيست و حكومت
باشند. استثناء فقط در محدود كردن متجاوز در تجاوز به حقوق  عقايد و مذاهب يا اديان مختلف مي

  يابد. ديگران مصداق مي

 اصل عدم تبعيض نژادي -43
هاي  ها و تنظيم سهميه امتياز يا محدوديت براي نژادهاي مختلف قابل قبول نيست. از جمله گزينش

گيرد  به نژادهاي مختلف است كه بعضاً با اين هدف صورت مي ها در مهاجرت افراد متعلّق دولت
كه اختالط نژادي ناشي از نژادهاي مختلف سبب تغيير اصالت نژاد كشور مهاجرپذير نشود. اين 

  بندي و ساير امتيازات مشابه يا مضايق از اين دست ممنوع است. سهميه

   اصل بيزاري از مشركين -44
اند و تالش انبياء و  زم يكديگرند و اديان براي تنوير افكار نازل شدهتفكر و تقوا و علم هر سه مال

اولياء و اوصياء الهي همگي در جهت تنوير افكار بوده و هست. هركس با گفتن ال اله اال اهللا حتّي به 
شود و از جميع حقوق مسلمين در جامعة اسالمي برخوردار خواهد شد. مضايق  دروغ وارد اسالم مي

مورد مشركين در جهت ترغيب آنان به تفكر در كتاب خلقت و خالق آن است تا از  وضع شده در
سازند و گويند اين  اي از سنگ يا چوب يا فلزات و جواهرات مي كوته فكري خود كه مجسمه

  خداي ماست دوري جويند.
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    ها اصل انترناسيوناليسم اسالمي در مقابل ناسيوناليسم دولت -45
ها بر همسايگان و بر ملّت خود باشد. با رقيق  ظرفي براي اعمال قدرت حكومتناسيوناليسم نبايد 

هاي نژادي، قومي و فرهنگي و متمايل ساختن آنها به اصول تساوي و  كردن ناسيوناليزم و تفاوت
ها و نژادها و گروهها و قبائل را منسوخ نمود. همه برادر  برابري بايد خرافات ناشي از تفاوت قوميت

ها براي حفظ منافع خود و برتري جوئي بر  هستيم و مرزهاي سياسي نبايد وسيله دولت و برابر
  ديگري سد راه اخوت انساني گردد.

   جويي ملّي اصل ممنوعيت تفاخر و برتري -46
خبري و جهل است و همة ما مصنوع يك خالق هستيم و هيچكدام بر ديگري  توهمِ برتري از بي

ها دليل برتري و  برادريم و شعبه و قبيله و كشور و مليت و ساير ويژگيبرتري نداريم و همه با هم 
  فخر فروشي بر ديگري نيست.

 اصل همزيستي مسالمت آميز -47
    اصل در رفع موانع دوستي ميان خود و دشمنان است.

 اصل دوستي با ملل و اقوام -48
هاي  ين با اقوام و گروهو دوستي مراتب مختلف دارد. دوستي مؤمن دين بر دوستي استوار است 

  مختلف پس از عشق به خدا و نبي و ولي و وصي ع به ترتيب اهميت زير است: 
اند چه در رشتة رسول اكرم ص و چه در  مؤمنين (آنان كه بيعت عام و خاص نموده  - أ 

  هاي متصل ساير اديان الهي).  رشته
 اند). مسلمين (آنان كه بيعت عام نموده  - ب 
م (آنان كه بدون بيعت در اجتماع مسلمين نام مسلم بر خود مسلمين وارد در نحلة اسال  - ج 

 اند). دارند يا به سبب اسالم والدين يا جامعه در نحلة اسالم قرار گرفته
 هاي اديان حقه). اهل كتاب (يهود و نصاري و صابئين و مجوس و باقي رشته  - د 
 اهل كتاب استهزا كننده.   - ه 
عم از اشياء يا انسانها يا حيوانات را نيز به مشركين (آنان كه با پروردگار عالم ديگران ا  - و 

 پرستند).  ربوبيت مي
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 كفّار (آنان كه پروردگار عالم را قبول ندارند).   - ز 

    اصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور يا غياب -49
هر دولتي در حفظ منافع ساير ملل و دول عالم اعم از آشكار يا پنهان و در حضور يا غياب مسئول 

به دليل حفظ منافع ملّت خود مجاز به اجحاف به حقوق آنان نيست و عدم حفظ منافع غير است و 
شود. استثناء دفاع در مقابل حملة دول ديگر و محاربين و ديگر در زماني است كه  خيانت تلقي مي

  مورد ظلم واقع شود. حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از وظايف دول ديگر است.

 داري اصل امانت -50
هر نوع مال و دارائي افراد و دولت كشوري نزد كشور ديگر امانت است و دولت ميزبان موظف به 

  داري و رد آنها به صاحبانش است. امانت

    اصل ممنوعيت منع خير -51
توسعه و رشد كشورها در گرو و تعامل در توسعه و رشد يكديگر است. در اين ارتباط روية 

اي تنظيم شود تا منجر به رفع موانع كمي و كيفي توسعه و رشد  به گونهها بايد  المللي دولت بين
  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي براي همة دول و ملل عالم شود.

 اصل بيطرفي ناكامل سياسي -52
ها چه شهروندان داخلي و چه خارجي مسئولند كه هرگاه در زير ستم و  ها در ارتباط با انسان دولت

اي  يت باشند آنها را حمايت كنند و با ستمگر مقابله نمايند. قابل قبول نيست كه عدهنيازمند حما
  ديده و ستمگر بگيرند. ها موضع بيطرف نسبت به ستم تحت ستم باشند و ساير دولت

   الحمايگي و جواز حمايت اصل نفي تحت -53
الحمايه  را نيز تحت گيرد بلكه كشورهاي ديگر دولت اسالم تحت الحماية هيچ كشوري قرار نمي

  دهد. قرار مي

 اصل عدم مداخله در امور كشورها -54
هر كشور حق دارد سرنوشت خود را خودش تعيين كند و كسي حق ندارد در تعيين و ترسيم 
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سرنوشت او تصميم بگيرد. هيچ كشوري مجاز نيست بطور مستقيم يا غيرمستقيم در امور داخلي 
بر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور كشورهاست مگر  كشورهاي ديگر مداخله نمايد. اصل
 گروهي تحت ظلم و ستم واقع شوند. 

 ديدگان اصل وجوب آزادسازي ستم -55
ها موظّف به حمايت از ستمديده و مظلوم هستند و  زماني كه به ستمديدگان ستم شود ساير دولت

با جنگ اقدام كند. اين ياري در شود حتّي  بايد به رفع ظلم از ناتواناني كه به آنها ظلم مي
المللي است و نبايد بهانه كشورهاي ديگر  المللي براساس توافقات و قوانين بين هاي بين لشگركشي

هايي  در تجاوز به كشورهاي كوچك به بهانة آزادسازي ملل آنها قرار گيرد. استثناء دربارة پيمان
  است كه قبالً بسته شده باشد.

  ها مللي از اقليتال اصل حمايت بين -56
ها مكلفند تا نسبت به رفع تبعيض نژادي و بيگانه ستيزي و ساير اشكال نابرابري در مورد  دولت
هاي ملّي يا قومي يا مذهبي يا زباني و اعطاي شرايط مساوي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به  اقليت

و مليت خود بر طبق نظر و آنان و آزادي آنها در عقايد، آراء، رسوم، سنن، مذهب، زبان، قوميت 
  ارادة خودشان، اقدام نمايند. محدوديت اين اصل در تجاهر به فسق و تجاوز به حقوق ديگران است.

 اصل عدم مصداق بردگي و برده فروشي در اين زمان -57
در صحت رقيت تمام غالمان و كنيزاني كه در اين زمان وجود دارند شك و ترديد است و همه 

  هستند.آنها آزاد 

 اصل اتّحاد بر حق -58
هاي مختلف اعم از نظامي، سياسي، اقتصادي و تجاري در بين گروه كشورهاي مختلف با  اتّحاديه

اهداف كلّي افزايش كارآئي انتفاع بين كشورهاي عضو و افزايش سود يا جلوگيري از زيان وارده 
گروهي اعضاء در شرايطي قابل ناشي ازكشورهاي غيرعضو همواره در جهت حداكثر كردن منافع 

تشكيل هستند كه باعث پايمال شدن حقوق ديگران نشوند و براي اعمال ظلم به كشور ديگر 
المللي و  توان با كشور ثالثي متّحد شد يا معاهده بست. تعميم اين اصل با توافق يكپارچة بين نمي

  المللي است. اتّحاد جهاني كشورها ضامن اجراي قوانين بين
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 اصل ممنوعيت ظلم و عدم جواز به ياري در ظلم -59
ظلم، عبارت از وضع يا منع شئ در غير جايي است كه بايد گذاشته شود، و به اعطاء حق به 

شود. عدم عمل به حق به معني ظلم و در زمره جرم است.  غيرمستحق و منع حق از مستحق تفسير مي
ي گردند كه از حق دور و به ستم نزديك باشد ها نبايد در مورد دول يا افراد آن مرتكب عمل دولت

  كنند ياري كنند. ها ستم مي ها و افرادي كه به ديگر افراد و دولت يا به دولت

 جويي و بغي اصل عدم جواز به سلطه -60
جويي، بسط يد و حكومت و رياست  ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مجاز به سلطه دولت

  بر امم عالم نيستند.

 اصل اكراه به جنگ -61
توان  دفاع در برابر متجاوز و ياري مظلوم و استنصار بر همه واجب است و در غير اين صورت نمي

  هاي متفاوت اقدام به تجاوز تكفير يا حمله به ديگري با هر دين و مسلكي نمود.  به بهانه

 اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع -62
يعني تجاوز و شروع جنگ » تعدي از ابتدا«تعدي از هر نوع، اصل بر اصالح و صلح بين ملل است. 

جنگ يعني بيش از آنكه الزم است به دشمن آسيب زده شود يا ادامه جنگ پس » تعدي در ميانه«و 
  از آنكه دشمن تسليم شد يا به اسيران يا غيرنظاميان ممنوع است.

 اصل شدت برخورد با متجاوز محارب -63
ها تأديب اوست بلكه تنبه سايرين در اقدام به تجاوز است. برخوردهاي شديد از تنبيه متجاوز نه تن

  اين نوع همانند قصاص موجب حيات جامعة بشري است. 

   اصل وجوب ياري در نيكي و ممنوعيت ياري در تجاوز -64
نافع كشورها مجاز به ياري رساندن به يكي يا دو يا بيشتر يا همة طرفهاي درگير در جنگ به دليل م

  احتمالي فعلي يا آتي خود يا به دليل ناخوشايندي از ايدئولوژي كشور مظلوم نيستند.
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   هاي جنگي بر نظر صاحب اجازه اصل مبتني بودن استراتژي و تاكتيك -65
هاي مختلف جنگ افروزي نموده و افراد مملكت خود يا مملكت  ها كه به بهانه رؤساي حكومت

ول هستند. مباحث بسياري در مورد وحدت فرماندهي، پايداري و دهند مسؤ حريف را به كشتن مي
استقامت، عقب نشيني، وجوب كفائي شركت در جنگ، آمادگي رزمي و بسيج همگاني، رفتار با 

هاي جنگي و كشتار نظاميان و نظامياني  دشمن و حسن رعايت مسائل حقوق بشر در جنگ و حيله
غيرنظاميان، تسليم شدگان، فراريان، اسالم  اند، حقوق كه مجبور به شركت در جنگ شده

آورندگان، مجروحان و اسيران جنگي، هدفهاي غيرنظامي، محاصره اقتصادي، تخريب اموال 
هاي جنگي و سالحهاي شيميايي و ميكروبي و تشعشعي و اتمي، امان در  دشمن، استعمال تاكتيك

هاي مكمل و عدم  انعقاد پيمان جنگ، غنيمت جنگي اعم از منقول و غير منقول، ترك مخاصمه،
الملل كه در  جواز به حمله به مناطق مسكوني و غيرنظاميان و بسياري موارد ديگر از حقوق بين

  ها و اصول انسان دوستانه هستند الزم الرعايه است. ها پذيرفته شده و در ارتباط با جنبه جنگ

 اصل اجبار در پذيرش پيشنهاد صلح -66
هاي متخاصم  ت صلح بدون نيت فريب داشته باشد پذيرش آن توسط دولتهرگاه متجاوز درخواس

  فرض است.

 اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جنگ -67
وقتي متجاوز سركوب شد و نيروي دشمن به اسارت درآمد ديگر جوازي براي نگهداري اسرا 

    ود.نيست و بايد آنها را يا رها نموده يا پس از دريافت فدا آزاد نم

 اصل عدم جواز به شكنجه و آزار اسراي دشمن -68
شود و ممنوع است و شكنجه دهنده  آزار اسراي دشمن و حتّي ساير مجرمين به مثابه تعدي تلقي مي

توان براي تالفي حملة دشمن اسرايي از دشمن كه در  يا آزار دهنده مستحقّ مجازات است. نمي
  اند را قصاص كرد يا كشت يا شكنجه نمود. ارت گرفته شدهها يا پيكارهاي قبلي به اس تك و پاتك

    اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضد بشريت و ضد محيط زيست -69
هايي كه موجب تخريب محيط زيست، اعم از گياه، حيوان و انسان گردند از جمله توليد و  فعاليت

انها و تخريب مزارع و دامها براي ضربه تجارت مواد مضر و سموم شيميايي به منظور از بين بردن انس
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اي در  هاي هسته هاي كشتار جمعي، دفن زباله زدن به ديگران، تسليحات براي حمله و سالح
كشورهاي ضعيف و تباني با مأموران و رهبران آنها، توليد، مصرف، صادرات و واردات هر نوع 

م و انسان گردد و مضر به سالمتي آنها اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دا مادة اوليه يا واسطه
  باشد و ساير موارد مشابه ممنوع است. 

 اصل عدم جواز به از بين بردن مواد غذايي در جهت كسب منافع مادي -70
افزايش قيمت مواد غذايي با از بين بردن بخشي از آن يا كاهش سطح زير كشت جهت كاهش 

توان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل ديگر را ناديده  نميعرضه و نتيجتاً افزايش قيمت مجاز نيست و 
    گرفت و هرطور كه منافع ملّي اقتضاء كرد به كسب منافع پرداخت.

    رساني به گرسنگان جهان المللي ارزاق و الزام خوراك اصل ممنوعيت احتكار بين -71
كسالي كه احتكار ارزاق عمومي چه داخلي و چه خارجي جايز نيست و در صورت قحطي و خش

ها ناشي از قحطي و  مردم گرسنه باشند مراجع قانوني مجازند تا براي جلوگيري از تلف شدن انسان
  گرسنگي فرمان دهند انبارها را باز كنند و قوت مردم را به آنها دهند.

 ديپلماسي پيشنهادي اصول 
المللي اعم  سياسي بينهاي يك كشور در قبال مسائل  مشي يا سياست ديپلماسي به دو معني كلّي خط

اي و به مفهوم  المللي اعم از جهاني يا منطقه از كشورهاي خارجي يا مناطق مختلف يا پيمانهاي بين
باشد و به هر معني در  المللي مي هنر يا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشترك در عرصة بين

ر اصل چرائي ايجاد و برقراري رابطه كند. هدف و انگيزه ديپلماسي د برقراري ارتباط مفهوم پيدا مي
با دنياي خارج است و نبايد تنها در كسب امنيت و منفعت خالصه شود و عليرغم توجه به حصول 

هاي مورد نياز براي ايجاد امنيت و كسب منفعت براي دولت و ملّت، بايد به دنبال هدف  جميع مؤلفه
الملل نمود. هدف ديپلماسي بايد اشاعة  بين باالتري اقدام به طراحي ديپلماسي و برقراري روابط

ها  ها و دولت تعالي انساني باشد. قواعد كلّي ديپلماسي نحوة رفتار حكومت يك كشور با ديگر ملّت
  است كه در اين بخش به اصول الزم الرعايه آن خواهيم پرداخت.
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  اصل مأموريت بر مبناي اجازه -72
ئي بر مبناي اجازه است و هيچكس از پيش خود محق احراز مناصب ديني، قضائي، سياسي و اجرا

  نيست تا حتّي در امور جزئية فرعية حكم كند. 

  اصل اطاعت از صاحبان اجازه -73
هر عملي بدون اجازة صاحب اذن فضولي در امر تلقي و ممنوع است. اين اصل بازدارندة ديپلماسي 

  سرخود يا اجتهاد به رأي است. 

  اتيكاصل مسئووليت ديپلم -74
بطور كلّي مأمور معذور نيست بلكه مسئوول است و موظّف است وظايف خود را به نحوي انجام 
دهد كه سبب تحقق حق گردد و نه سبب تحقق مأموريت اسمي وي. به عبارت ديگر مأموريت 
مأمور سياسي استيالي حق بر ظلم به مفهوم گستردة حق و ظلم است. وظيفة مأمور سياسي تنها حفظ 

دهي يا  ملّي يا قومي يا فردي نيست و هنگامي كه او را براي نمايندگي يا مذاكره يا گزارش منافع
نمايند و نه تنها براي  نمايند در اصل براي حصول منافع بشريت اعزام مي گسترش روابط اعزام مي

حق را  حصول منافع دولت متبوع يا آمر او يا فرد وي. در مأموريت او وظيفه دارد تا كلية مملوكات
  به ميزان شأن آنها مراقبت و خدمت و التفات نمايد. 

  اصل مصونيت سياسي و عدم مصونيت اجتماعي و شخصي ديپلمات -75
ها در حدود موارد شمرده شده در كنوانسيون وين و با اين استثناء كه ديپلمات  وظايف ديپلمات

م و تعالي بشريت نيز هست، مورد موظّف به حفظ منافع ملل ديگر و موظّف به اعتالي حق و رفع ظل
ها نظير توقيف و تفتيش مراسالت و منازل و لوازم  قبول و احترام است. مصونيت شخصي ديپلمات

باشد. چنانچه ديپلماتي  آنها همانگونه كه در مورد ساير افراد ممنوع است در مورد آنها نيز ممنوع مي
ساس قانون باشد از جزاء معاف نيست ولي تجاوز به حقوق ديگران نمايد كه مستوجب مجازات برا

بندي  اگر شاكي فردي يا خصوصي نداشته باشد و جرم وي در زمره جرائم حقوق خصوصي طبقه
نشود طبق مصالح دولت ميزبان از لحاظ عفو يا اخراج با وي برخورد خواهد شد. و چون اين 

بايست بر سبيل عفو باشد تا سبب نزاع شود  المللي غالباً متقابالً پاسخ داده مي برخورد طبق عرف بين
در بين امم و ملل و دول نگردد. هيچ دولتي مجاز نيست براي تالفي اعمال دولت ديگر 
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  هاي آن را مورد ايذا و اذيت قرار دهد. ديپلمات

  اصل تبليغ به عمل و محدوديت امر و نهي بياني -76
هيم شود كه تبليغ بر مبناي صالح و صحت ها و ديگران اين مسئله الزم است تف براي تربيت ديپلمات

  عمل است و تبليغ زباني فقط مختص افرادي است كه در اين باب اجازاتي دارند.

 اصل عدم جواز به تحميل عقيده -77
اي وارد  يابد كه به آزادي ديگران لطمه تحميل عقيده جايز نيست. آزادي فرد تا جائي گسترش مي

  نسازد.

  ده ديگران و منع تفتيش عقيدهاصل احترام به عقي -78
هركس آزاد است عقيده خود را داشته باشد و عقايد متنوع در ميان اقوام و ملل مختلف جهان 

  و استهزاء عقايد ديگران ممنوع است.  -استثناء در عقيدة شرك است  -محترم 

  اصل انطباق گفتار با كردار -79
نمايند همان باشد  نمايند و به آنچه كه عمل مي ها بايد به همان چيزي كه اعتقاد دارند عمل دولت

  كه به آن اقرار دارند.

  اصل ناپسنديدگي كيد و نيرنگ سياسي و اقتصادي -80
اصل چيزي است كه چيز ديگر بر آن بنا شود. راستي و درستي اصل است. مكر مخفي كردن 

كيد و نيرنگ يا  د.باش مقصود و اظهار غير آن هنگام عجز از حصول مقصود به صورت آشكار مي
حيله در ارتباط مستقيم با ضايع كردن حق يا حقوق ديگران به نفع خود از طريق اعمال روشهايي 
است كه به نحوي صاحب حق آگاهانه يا ناآگاهانه، به اختيار يا بدون اختيار به رضايت يا عدم 

دهد و دور از شأن هر رضايت حقّ خود را بدون دريافت عوض عادالنه به نفع فرد متقابل از دست 
حكومت است كه در جهت حفظ منافع خود با تصرّف حقّ ديگران به حيله روي آورد و منافع و 
حقوق ديگران را از آنِ خود نمايد. لذا هر اقدامي مبني بر پنهان كردن واقعيت در جهت انتفاع ملّي 

  ممنوع است. استثناء در جنگ است.
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 اصل صداقت در مذاكرات -81
عدالت در مذاكرات اصل است و بايد توسط مذاكره كنندگان رعايت شود. نمايندگان  صداقت و

هاي ديپلماتيك در خالل قراردادهاي متعدد  هاي مختلف يا با كيد و نيرنگ دول مقتدر نبايد به شيوه
مانده موادي بگنجانندكه به ضرر ملل محروم آن كشورها شود و منافع  با كشورهاي ضعيف و عقب

آميز و  كشورهاي ضعيف را به نفع كشور متبوع خود به تاراج برند. قراردادهاي در ظاهر مودتملّي 
افتادگي ملّت طرف قرارداد شود باطل  دوستانه كه در عمل باعث سوءاستفاده از ضعف و عقب

    است. در مذاكرات چندجانبه نيز طرفداري و معيت بايد از صادقين باشد.

  دروغ و بهتان سياسي اصل ممنوعيت جعل كالم، -82
كالم دروغ و انتساب آن به ديگران و تشييع خالف به بهتان يا افك يا افترا همه ممنوع و مردود 
است و نبايد براي حصول اهداف سياسي متوسل به دروغ و جعل كالم و بهتان و افك و افترا در 

  المللي شد. عرصة بين

  اصل عدم جواز به توهين يا استهزاء -83
شود.  ها و مردم آنان نيست و شديداً نهي مي ها و ديپلمات هين يا استهزاء در شأن دولتسب، تو

بر، كاريكاتور كشيدن، مجسمه رؤساي كشورهاي مختلف را آتش  باد، مرگ هرگونه اهانت، مرده
زدن، شكلك درآوردن، پرچم كشوري را آتش زدن يا بر زمين انداختن يا تصوير پرچم كشوري 

ر پاي مردم براي تخفيف و خواركردن آن كشيدن و نمايش تلويزيوني دلقكي نشان را بر زمين زي
ها يا سرودهاي نامحترمانه و مستهزي دربارة يك كشور ساختن و از رسانه پخش  دادن يا لطيفه

  كردن و بسياري موارد مشابه خالف اصول انساني است.

 اصل تحيت و دفع حسن و جزاء احسن -84
  برخورد نيكو و پاسخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف مقابل است. يكي از اصول اخالقي

 اصل عدم حمايت از خائن و جواز اقدام به مثل -85
خيانت از صفات منهيه و رذيله و ممنوع است و نه تنها دفاع از خائن مجاز نيست بلكه عمل همانند 

سي عمليات جاسوسان است المللي و ديپلما خودش نيز مجاز است. از مصاديق خيانت در امور بين
اند يا مأموران و فرستادگان دولتي كه در انجام وظايف محوله  كه در وظايف خود خيانت نموده
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اند و مسائلي از اين دست  اند و دول خارجي كه به تعهدات خود عمل ننموده دچار تقصير شده
  است.

  اصل عدم جواز به دادن يا ستاندن رشوه -86
  وع است و فقط استثناء در پرداخت رشوه جهت اعادة حق است.رشوه دادن و گرفتن ممن

  اصل ممنوعيت غصب و اكل اموال دول و ملل ديگر به باطل -87
ها  هاي ملموس و غيرملموس ملل و دول ديگر ممنوع است و دولت اكل اموال و حقوق و دارائي

هاي منقول و  يا ساير دارايي هاي بانكي هاي مختلف، اموال، مستغالت، حساب مجاز نيستند تا به بهانه
غيرمنقول كشورهاي ديگر يا تابعين آنها را بدون مجوز قضائي تصرّف، مصادره يا حبس نمايند يا 
اقدام به گروكشي كنند مگر در شرايط جنگ و حرب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرايط 

علّق يا حقّ غير است و خاص جلوگيري از كمك به محارب. غصب نيز تصرّف عدواني در مال يا مت
غاصب بايد مال را به مالك مسترد نمايد و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يا 

  بهاي آن است.

  اصل ممنوعيت ترور -88
ترور و قتل افراد اعم از شهروندان داخلي يا خارجي با هر وسيله و ابزار و توسط هر شخص يا 

جمعي، بدون مستسك يا با توجيه و مستمسك ايدئولوژيك،  دولت با واسطه يا بالواسطه، فردي يا
ولي دم مخفيانه يا آشكار به هر شكل و نوع ممنوع است و آمر و معاون و مباشر در جرم مجرم و 

  .حقّ قصاص دارد

  اصل اكرام بر ضيف -89
شود نه تنها از حقوق فردي در آن كشور برخوردار و حقوق  هركس كه به كشوري وارد مي

گردد.  آورد بلكه از حقوق ويژة ميهمان نيز برخوردار مي قبلي خود را نيز به همراه مي مكتسب
پناهندگي به حكومت حتّي براي مشركين هم الزم القبول است. تابعيت اكتسابي ناشي از پناهندگي 

پذيرنده است و اين فرد علي  يا ناشي از استدعا هر دو سبب اعطاي حقوق شهروندي به فرد تابعيت
الصول نبايد از حقوق اجتماعي ديگر افراد چيزي كمتر دريافت كند و در حقوق خصوصي همانند ا

المللي به حقوق مكتسب، حقوق مكتسب پناهنده يا تابعيت  ديگران است. بر اساس قاعدة احترام بين
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 پذيرنده مورد احترام و قبول است.

  اصل ممنوعيت نفي بلد و نفي تابعيت -90
المللي و نفي تابعيت افراد مجاز نيست مگر در  در حيطة ملّي و چه در حيطة بين نفي بلد افراد چه

  موارد خاص محاربه و افساد در زمين.

  اصل آزادي جابجايي افراد و حذف رواديد -91
ها بايست شرايط الزم براي آزادي ورود و خروج گردشگران خارجي و داخلي به كشور  دولت

  ويزا را از ميان بردارند.خود را فراهم و بطور متقابل 

  اصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه براي كلّيه افراد روي زمين -92
باشد. هركس محق است در هر كشوري  كرة ارض متعلّق به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر مي

سكني گزيند يا به آن يا از آن مهاجرت نمايد. مهاجرت به و مهاجرت از هر محل يا كشور از 
افراد است و جز در موارد نادر تضييع حقوق ديگر شهروندان اين حقوق از افراد خارجي يا  حقوق

 داخلي قابل سلب نيست. 

  اصل الزام به كتمان اسرار -93
  اصل بر كتمان اسرار است مگر موجب تضييع حقوق ديگران شود.

  اصل ممنوعيت تجسس در امور خصوصي افراد -94
اي خواه با وسائل و تجهيزات جاسوسي و  و تجسس به هرگونه حريم خصوصي افراد محترم است

خواه بدون وسيله با قدم يا نگاه يا استراق سمع با هر وسيله و از هر طريق ممنوع است. نظارت بر 
تحركات دشمن و بيگانگان شامل اين موضوع نيست و در مواردي چون تجسس از مظنون به 

  نمايد مجاز است. كه براي دشمن جاسوسي مي همكاري با دشمن در زمان جنگ يا فردي

    اصل وجوب تجسس در امور مأموران دولتي و بيگانگان و دشمن و كشف جرايم -95
 انواع تجسس زير مجاز است: 

تجسس در اعمال و فعاليت مأموران و شاغلين بخش دولتي جهت جلوگيري از تخلّف   - أ 
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  آنها. 
  معه يا ورود دشمن. تجسس مرزي در ورود كاالي مضر به حال جا  - ب 
ها و نقل و انتقاالت و تحركات بيگانگان اعم از دشمنان يا غيره براي  تجسس در فعاليت  - ج 

 ايجاد شرايط امن و حفظ جان تابعين از تعرّض ديگران. 
 تجسس براي كشف جرم و تنبيه مجرم و بازگرداندن حق به صاحب آن.   - د 
 تجسس در اعمال و فعاليت متجسسين (حفاظت اطالعات).   - ه 
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  http://www.sufism.ir  تهران.، 1382انتشارات حقيقت، 
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  http://www.sufism.ir، تهران. 1377اسالمي، 
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  المكتبة المرتضويه.

) حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه 1376افتخارزاده، محمودرضا ( •
 معاصراسالمي، نشرهزاران.

اكبر كميجاني، بيژن بيدآباد، زهرا عابدي، فريبا فهيم يحيايي، محمد عيسي زاده، فريبا  •
شيرخاني، تحليلي بر ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مقدماتي امكان اجراي آن در اقتصاد 

. 1371ايران، گزارش مرحلة اول، معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارائي، 
 . 1374معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي،  چاپ مجدد توسط

http://www.bidabad.ir/doc/malyat-vat.pdf  
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 .1375صنعتي، وزارت صنايع، دي 

  آمدي تميمي، عبدالواحد () غرر الحكم و درر الكلم، دارالكتب اسالمي، قم. •

  ). القواعد الفقهيه، قم، نشرالهادي.1377بجنوردي، حسن ( •

نيازهاي اصالح ساختار  سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران (پيش) 1387بيدآباد، بيژن ( •
   .ketab.pdf-iran-/doc/wtobidabad.irhttp://wwwاقتصاد كشور). 

). نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول فقه پوياي 1382(بيدآباد، بيژن  •
   .bidabad.irhttp://wwwاماميه. 

). عشريه در ماليه اسالم. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، 1383بيدآباد، بيژن ( •
 .bidabad.irhttp://www تهران.

الملل از ديدگاه حكمت در عرفان و  )، پيشنهاد كنوانسيون تجارت بين1390( بيدآباد، بيژن •
 .trade.pdf-/doc/conventionbidabad.irhttp://wwwتصوف اسالمي. 

اقتصادي ربا در وامهاي مصرفي و  -تحليل فقهي) «1382بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني ( •
پژوهشكدة پولي و بانكي، ». ل در كشف احكام شارعگذاري و كاستيهاي فقه متداو سرمايه

 .fa.pdf-/doc/rebabidabad.irhttp://wwwبانك مركزي ايران.  

، تهران. 1382بيدآباد، بيژن. آثار كمي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت،  •
bidabad.irhttp://www.  

اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران،  بيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفه •
1381 .bidabad.irhttp://www.  

الملل از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  بيدآباد، بيژن، طرح اصولي براي تنظيم روابط بين •
 .1389اسالمي، 

http://www.bidabad.ir/doc/international-relations-fa.pdf    

بيدآباد، بيژن،  مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق  •
 .1388عمومي از ديدگاه حكمت، 

 http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 
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هاي حقوقي، حقوق جزا از  بيدآباد، بيژن،  مباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظام •
 .1388ديدگاه حكمت، 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf   

 .1387 سازمان تجارت جهاني.بيدآباد، بيژن، جهاني سازي و  •

http://www.bidabad.ir/doc/globlization-wto.pdf  

 MLD Money Laundering، طرح تفصيلي سيستم كشف پولشوئي (بيدآباد، بيژن •

Detection System,ريزي، بانك  )، سيستم مكمل بانكداري راستين. اداره تحقيقات و برنامه
   .mld.pdf-/doc/detailedbidabad.irhttp://www. 1391ملي ايران. 

. 1383، مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمتبيدآباد، بيژن،  •
islami.pdf-eeqtesad-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www.   

الملل عمومي، سياست  الملل در اسالم، حقوق بين بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني روابط بين •
 .1384خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت، 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  

بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه  •
 .siasi.pdf-oloome-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www.  1388حكمت، 

 .1387سازمان تجارت جهاني. هاي  بيدآباد، بيژن، موافقتنامه •

http://www.bidabad.ir/doc/wto-agreements.pdf  

مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه بيدآباد، بيژن، (كتاب)  •
 .1383پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، حكمت. 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf  
الملل عمومي، سياست  الملل اسالمي، حقوق بين بيدآباد، بيژن، (كتاب) مباني عرفاني روابط بين •

 . 1384خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت، 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  

بيدآباد، بيژن، (كتاب) مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از  •
 . 1388ديدگاه حكمت، 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 
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هاي حقوقي، حقوق  بيژن، (كتاب) مباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظامبيدآباد،  •
 .1388جزا از ديدگاه حكمت، 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf  
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 .1390تجارت جهاني از ديدگاه حكمت، 
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http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-jaza.pdf  
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، حدود در حقوق جزاي اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •
1389 ./doc/hudood.pdfbidabad.irhttp://www.  

 قصاص، ديات و تعزيرات در حقوق جزاي اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان وبيدآباد، بيژن،  •
 .1389، تصوف اسالمي

http://www.bidabad.ir/doc/qesas-diat-tazirat.pdf  
 . 1389، سياست و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/siasat-va-hokoomat.pdf  
 . 1389، دين و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/din-va-hokoomat.pdf  

 . 1389، واليت و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/velayat-va-hokoomat.pdf  

 . 1389، اسالمي اداره امور عمومي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوفبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/edareh-omoore-omoomi.pdf  

 . 1389، تحوالت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf  

 . 1389، پديده تاريخي قتل پيامبران، عرفا و اهل تصوفبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/qatle-payambaran.pdf  

 . 1389،  عقل و حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf  

 .1389، شيوه حكومت اسالميبيدآباد، بيژن،  •
http://www.bidabad.ir/doc/shiveh-hokoomat-eslami.pdf  

الملل از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  پيشنهاد كنوانسيون تجارت بينبيدآباد، بيژن،  •
  .trade.pdf-/doc/conventionbidabad.irhttp://www .1390اسالمي، 

داري در اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  بردهبيدآباد، بيژن، مهدي طباطبائي،  •
  .fa.pdf-erfan-/doc/bardedaribidabad.irhttp://www .1390، اسالمي

. چاپ خالصه 1392، مالكيت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •
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، 1مقاله تحت عنوان حقوق مالكيت فردي، در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انساني، شماره 
  .54-57، صفحات 1392آذر 

http://www.bidabad.ir/doc/ownership-fa.pdf  

المللي ماليه عمومي مبتني بر ديدگاه حكمت  پيشنهاد اصول كلي كنوانسيون بينبيدآباد، بيژن،  •
 .1392در عرفان و تصوف اسالمي، 

http://www.bidabad.ir/doc/public-finance-convention-fa.pdf  

  .1375ها و سياستهاي بازرگاني تابستان  پور مقيم، سيد جواد،تجارت بين الملل نظريه •

  ترمذي، سنن ترمذي. •

  ) التعريفات جرجاني. انتشارات ناصر خسرو، تهران.1370جرجاني، علي بن محمد ( •

) ترجمان القرآن: فرهنگ عربي فارسى، ترتيب داده عادل بن علي بن 1360جرجاني، شريف ( •
 عادل الحافظ. نشر بنياد قرآن، تهران. 

  . 3و  2) فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 1371جعفر سبحاني ( •

  .). ترمينولوژي حقوق ، چاپ ششم، گنج دانش1372جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( •

هاي  ). نيم قرن تجربه آمريكا در نظام 1384حسن آبادي، محمد و عليرضا نجار صراف پاييز، ( •
  . بودجه ريزي عملياتي . تهران ، بهراد

  ق) فقه العقود، قم، مجمع الفكر االسالمي. 1423حسيني حائري، كاظم ( •

هشگاه فرهنگ ) مباني مالكيت فكري، تهران، سازمان انتشارات پژو1387نيا، محمود. ( حكمت •
  وانديشه اسالمي. 

). سرمايه فكري، مديريت، توسعه و 1388خاوندكار، جليل، احسان خاوندكار، افشين متقي ( •
  مدلهاي سنجش. مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران. 

  /http://www.irtr.gov.irاالختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني ايران  دفترنمايندگي تام •

   .1376دومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين  •

 ديويد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.  •
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  راغب اصفهاني ()، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دارالفكر بيروت، لبنان.  •

  .1374رحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار  •

) تحريرالوسيله، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، مؤسسه 1375روح اهللا موسوي خميني ( •
 انتشارات دارالعلم، قم.

 53، شماره 18ل سا، فصلنامه راهبرد، بر نظريه سرمايه فرهنگيي مد) درآ1388روحاني، حسن ( •
  .7-35صص ن، مستاز

 ) المصادر زوزني، چاپ هندوستان.1301زوزني، ابو عبداهللا حسين بن احمد ( •

 /http://www.wto.orgسازمان تجارت جهاني  •

) حقوق مالكيت فكري، تاريخچه ومباني، مجله حقوقي 1385سين (ساكت، محمد ح •
  .51و  50دادگستري، شماره 

م) اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد، نشر اسوه، 1912شرتوني لبناني، سعيد خوري ( •
 تهران.

 .1373، ، ، قم شرح اللعمة الدمشقية (شهيد اول) محمدابن مكى، كتابفروشى وجدانى •

ن علي بن حسين بن عبد العالي كركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، نشر آل شيخ نورالدي •
  قمري. 1314بيت قم، 

 صدر، محمد باقر، اقتصادنا. •

  ) حقوق مدني تطبيقي، نشرميزان، تهران. 1370صفايي، حسين ( •

). مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان 1375صفايي، حسين ( •
  و هنرمندان، در مقاالتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، تهران، نشر ميزان. 

)، منتهي االرب في لغه العرب، ترجمه: 1393صفي پوري شيرازي، عبدالرحيم عبد الكريم ( •
 نژاد، چاپ دانشگاه تهران. حاجيان محمدحسن فواديان، عليرضا

  ق) العروه الوثقي، موسسه نشر االسالمي.1420طباطبايي يزدي، محمد كاظم ( •
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ق) الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 1387طباطبائي، محمدحسين ( •
  بيروت، لبنان. ترجمة فارسي انتشارات مؤسسة مطبوعات دارالعلم، قم.

  ق. 1416علي، االحتجاج، دار االسوه، تهران، طبرسي، احمد بن  •

  ق.  1390طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، چاپ اسالميه تهران،  •

ق)كنز العمال في سنن األقوال و األفعال، 1389عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ( •
   .مكتبة التراث اإلسالمي

  دهخدا، چاپ مؤسسة دهخدا.علي اكبر دهخدا، لغت نامة  •

 ق) التفسير الصافي، قم، مؤسسة الهادي.1416فيض كاشاني، محسن، ( •

). دوره مقدماتي حقوق مدني اموال و مالكيت، تهران، نشر ميزان، چاپ 1383كاتوزيان ناصر( •
  .هشتم

 ، انتشارات دانشگاه تهران. 27). مقدمه علم حقوق، چاپ 1379كاتوزيان، ناصر ( •

 4و  3ش  7) حقوق معنوي وحكم آن. خبرنامه انفورماتيك، سال 1371قاسم (گرجي، ابو ال •
  شهريور و آبان.

مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي () مال محمد باقر مجلسي، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار  •
 األئمة األطهار، دار احياء التراث العربي. 

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11145  
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 2مجلسي، محمدباقر، بحاراألنوار، جامع االحاديث نور  •

 .CDاسالمي، لوح فشرده 

  .1371صاد بين الملل چاپ اول سال محتشم دولتشاهي، طهماسب. اقت •

محمد بن عبدالباقي الزرقاني، شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه، دارالكتب  •
  ق.  1417علميه، بيروت، 

 )، فروع كافي، نشر قدس، قم.1388محمد بن يعقوب كليني ( •

  ق ) المسائل المستحدثه، قم، دارالكتاب.  1414محمد صادق روحاني ( •
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  ) نظري به نظام اقتصادي اسالم، صدرا. 1370مرتضي مطهري ( •

) مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1366مقري بيهقي، احمد بن علي تاج المصادر بيهقي ( •
 تهران.

  .ش) دفتر تبليغات اسالمي، قم 1363-1362ميزان الحكمة، ( •

ركت سهامي چاپ ش). فرهنگ نفيسي، ش1317اكبرخان ناظم االطباء ( نفيسي، ميرزا علي •
 رنگين، تهران. 

) مجموعه ورام: آداب و اخالق در اسالم. ترجمه محمدرضا 1369ورام، مسعود بن عيسي ( •
  عطايي، چاپ آستان قدس رضوي، مشهد.

يوسف بن احمد بحراني، حدائق الناضره في احكام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسالمي،  •
  تهران.
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