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 چکیده
. تفاوت استالملل های نو و بديع در زمینه فلسفه حقوق بیندگاهيکی از دي ،المللدر حقوق بین بازیتئوری 

به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای  ،رفپردازی صِنظريه جایبهاين ديدگاه در آن است که 
تئوری های نظری از قواعد . در اين ديدگاه برای استدالل علمی و بیان چارچوباستالمللی حقوقی بین

و با همراهی  جان ون نیومندان از طرف رياضی 0311اولین بار در سال  بازیتئوری شود. فاده میاست بازی
کنون  در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا اسکار مورگن اشترناقتصاددانی به نام 

های علمی نیز شده رشته شناسی و سايرالملل، جامعهروابط بین ازجمله ،های علمی ديگرتدريج وارد عرصهبه
ريک اِو  جک گلد اسمیت ،دو انديشمند بزرگ ،المللهای اخیر و برای اولین بار در حقوق بیناست. در سال

اند. اين المللی را توضیح دادههای بینچگونگی تشکیل و علت رعايت عرف ،با استفاده از اين تئوری پاسنر
الملل را کامالً به خود جلب کرده است. اين مقاله به حقوق بین رهیافت جديد، توجه محققین عنوانبهامر 

که  ندبر اين باور است. نويسندگاندنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر اين تئوری 
ابتدا قواعد مورد نیاز  ،به اين منظور به درک بهتر ساختار حقوقی اين سازمان خواهد انجامید. يشانهايافته

موارد و  ،شدهو بعد از آن از منظر مطالب اشاره شودداده میبازی معرفی و مختصراً توضیح  وریتئ
که در حالت کلی  دشومنطقی اثبات میبررسی، و  ،هايی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارتنامهموافقت

 .استبه تمام ساختار حقوقی اين سازمان  تسرّیقابل 
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 مقدمه
 يقین، نهايت اهمیت را دارد. بهالمللبیناقتصاد و در کنار آن تجارت  هادولتامروزه برای 

ی نه بر اساس توان المللبیندر مناسبات  هادولت نأش جايگاه و ،توان گفت در حال حاضرمی
اين  شود.می ارزيابی و تعیین هاآنپايه قدرت و نفوذ اقتصادی  نظامی يا سیاسی صرف، بلکه بر
عیار را به جنگی تمام هادولتتوان روابط تجاری می که است مسئله به حدی واقعی و ملموس

را در نیات پنهان تجاری و اقتصادی  هاهای دولتد و علت بسیاری از رفتارها و کنشکرتشبیه 
 دانست.  هاآن

، نمود المللبینی و تالش برای کسب سود بیشتر از تجارت المللبینرقابت بر سر بازارهای 
آن است  نکته حايز اهمیت ،. در اين بیناست در روابط خود با يکديگر هادولتطلبی کامل منفعت

اقتصاد جهانی در کوچه  ،مسیر صحیح خود را پیدا نکند هادولتاهانة خودخوکه چنانچه اين رفتار 
نقطه آغازين  ،کدام از بازيگران آن نخواهد بود. اين مطلبشود که به نفع هیچمی بستی گرفتاربن

تر از ؟ اما مهمهستند تجارتسازی به دنبال آزاد هادولتبرای پاسخ به اين پرسش است که چرا 
م با رقابت أمنافع متعارض، متقابل و تو ،در اين فرآيندممکن است  ونهآن اين است که چگ

چیزی که از آن با عنوان بازی ياد خواهد يا  گونه معاملهرا به نحوی سامان داد که هر هادولت
آن است که  کنندهمطلب امیدوار ،برد شود؟ در اين ارتباط تبديل به معامله و بازی بردشد، 
را اجرايی کنند  ه در قالب آن بتوانند مذاکرات تجاری را انجام داده و آناز چارچوبی ک هادولت
 برند. می سود

همانند امواج راديويی که ايجاد ارتباط را  ،تجارتسازی چارچوب آزاد»برخی بر اين نظرند که 
 توانمی ،به بیان ديگر 0.«از استانداردها خواهد بودای هکنند، شبیه زبان يا مجموعمی تسهیل

تجاری و های گونه سازمانی برای تجارت جهانی، سازوکاری برای هماهنگی سیاستگفت هر
شمار سازمان ی بیهاهل و روياسناد مطوّ اگرچه 2توافق بر سر کدهای رفتاری تجارت خواهد بود.

شود که امروز بتوان از حقوقی بغرنج و پیچیده تحت عنوان حقوق می جهانی تجارت باعث

 
1. Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, The Limits of International Law, Oxford University Press, 

2005, p. 144. 

2. Bernard M. Hoekman and Petros C. Mavroidis, The World Trade Organization, Law, Economics and 

Politics, Routledge, First Published, 2007, p. 15. 
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هدفی غیر از آنچه اشاره شد  ،بايد توجه داشت که اين سازمان رد،تجارت ياد ک سازمان جهانی
بسیار ساده  ساختار حقوقی اين سازمان د،مناسب باش ،کند. به اين جهت اگر زاويه ديددنبال نمی

فراهم ابزاری است که اين زاويه ديد را  ،المللبیندر حقوق  9بازیتئوری و قابل درک خواهد بود. 
 د.کنمی

تئوری پردازان که نظريه ردای بايد اشاره کی چنین مطالعههاهزمینبه پیشپرداختن برای 
. انده، در مباحث خود معموالً به حقوق سازمان جهانی تجارت نیز پرداختالمللبیندر حقوق  بازی

اهده يا مع عنوانبهاسناد اين سازمان ) تأثیردر چنین مباحثی محدود به  هاآنولی تمرکز اصلی 
ه و به دنبال بررسی ساختار فراتر رفتاين مقاله از اين مطالب  1بوده است. هادولتتوافق( بر رفتار 

با  بازیتئوری نگارندگان، . از نظر استو چارچوب حقوقی خود اين سازمان از منظر اين تئوری 
آيد. با مینیز بر زيبايی از عهده توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارتسالست کامل و به

نوعاً کسانی هستند که مهارت و آشنايی الزم در اين تئوری  ،مخاطب اين مطالب توجه به اينکه
های زبان رياضی و پیچیدگیاز رو تا حد ممکن  در مسیر نیل به هدف پیش، را ندارند
 . استفاده نخواهد شد بازیتئوری کنندة سردرگم

برند. می گرايی سودتجارت و حمايتسازی از آزاد زمانهم هادولتفرضیه اصلی اين است که 
اين به ضرر تمام بازيگران تجاری  ،يی نمايندگرااقدام به حمايت زمانهم هادولتاگر تمام 

کند، دولتی بتواند میسازی اگر در مقابل دولتی که اقدام به آزاد ،باوجود اينی خواهد بود. المللبین
خود را محدود کند، سود بسیار زيادتری های يا امکان دسترسی به بازاريی زده گرادست به حمايت

در حقوق  بازیتئوری . از نظر است ی مقابلهادولتبه دست خواهد آورد که حاصل تضرر 
به  ،ی خود با اجتناب از ضررالمللبینهای بازيگران عاقلی هستند که در رفتار هادولت، المللبین

 ی تجارت نیز صادقالمللبینسازی اين مطلب در آزاد 5.هستند دن سود خودحداکثررساندنبال به
 . است

، در هادولتطلبی فرض منفعتتجارت را با پیشسازی فرآيند آزاد قادر است کلّ بازیتئوری 
که همه ساختار حقوقی  دهدنشان میوضیح اين تئوری تبازی توضیح دهد. های قالب مدل

بندی بازی کسب سود و جلوگیری از تقلب بازيگران صرفاً برای چارچوب ،سازمان جهانی تجارت
 ،تجارتسازی معرفی و سودآوربودن آزاد بازیتئوری ابتداً  ،آن طراحی شده است. به اين منظور

شده به و مطالب اشاره ،بازیهای تجارت با مدلسازی . سپس قالب رفتاری آزادمطرح خواهد شد

 
3. Game Theory 

4. See: Hector Correa, “Game Theory as Instrument for the Analysis of International Relation”, The 

Ritsumeikhan Journal of International Studies, 14-2, October 2001; Goldsmith and Posner, op. cit. 

5. Goldsmith and Posner, op. cit., p. 4. 
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. داده خواهد شد ، توضیحو مواردی چند از آن هانامهموافقتاسناد و  سازمان جهانی تجارت و
، اسناد و اصول اين سازمان مطالعه نخواهد هانامهموافقتهمه  ،علت رعايت اختصاره اگرچه ب

قبل از ورود به  به تمام چارچوب حقوقی اين سازمان خواهد بود. تسرّیقابل  ،شدهمنطق بیان ،شد
اشاره و حقوق سازمان جهانی تجارت  المللبینمختصراً به رابطه حقوق ت اس مباحث اصلی الزم

 . شود

 

 و سازمان جهانی تجارت  المللبینحقوق . 7
بايد  رد،توان از حقوقی تحت عنوان حقوق سازمان جهانی تجارت صحبت کمی اگرچه امروزه

نیاز از حقوق بیوجه خودبسنده، مستقل و هیچتوجه داشت که رژيم حقوقی اين سازمان به
، تشکیل و نحوه فعالیت رکن حل اختالف سازمان هانامهموافقت، نیست. سند تأسیس المللبین

ناپذير است که . اين واقعیت انکارهستندالملل بینناپذيری از حقوق جهانی تجارت، بخش جدايی
ن نیز در اين بوده و حیات آ المللبینتولد اين سازمان و حقوق آن در محیط گسترده حقوق 

 المللبینجزء زيرمجموعه حقوق  ،. حقوق سازمان جهانی تجارتاست محیط در حال ادامه
جاهای خالی و  ،عمومی المللبینشود و درست به اين جهت است که حقوق می محسوب

تشکیل اين سازمان و معاهده که حتی صورتیکند بهمی اين سازمان را پرای هکمبودهای معاهد
)بخصوص کنوانسیون حقوق  المللبینی آن نیز بايد در پرتو قواعد حقوق هانامهفقتمواتمام 

  6( تفسیر شوند.0363معاهدات 
 9هنگامی که در صدد تفسیر ماده  ،ی الکلیهاهنوشابـ  ژاپناستیناف پرونده  هیئت

 ،انی تجارتسازمان جه نامهموافقت» زيبايی به اين مطلب پرداخت:بود به 0331 گات نامهموافقت
در راستای اعمال حاکمیت  هادولتاست که روشن . است ی قراردادالمللبینمعادل  ، ويک معاهده

انجام ای همعامل ،با انعقاد اين معاهده ،کردن منافع ملی خودشاندنبال نظورمبهخود و همچنین 
ضو اين سازمان به دست ع عنوانبهدر عوض منافعی که انتظار دارند  هاآن ،. به اين ترتیباندهداد

ی هانامهموافقتگرفته در که حاکمیت خود را بر اساس تعهدات صورت اندهتوافق کرد ،بیاورند
گونه تفسیر اسناد سازمان بايد بر اساس هر ،بر اين اساس 7.«سازمان جهانی تجارت اعمال کنند

 . هستند با هم فاً کسانی که طرف اختالفمتعاهد صورت گیرد نه صرهای نیت مشترک طرف
 دوسويه ،المللبیناما نکته جالب اين است که رابطه حقوق سازمان جهانی تجارت و حقوق 

 
6. Joosth H. B. Pauwelyn, “The Role of Public International Law in the WTO: How Can We Go?”, 

American Journal of International Law, vol. 95, 2001, pp. 577-8. 

7. “Japan-Taxes on Alcoholic Beverages”, Report of Appellate Body, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, p. 15. 
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 ،المللبینطور که حقوق  شوند. همانمی . اين دو حقوق باعث بارورشدن متقابل يکديگراست
به به همان صورت هم حقوق سازمان جهانی تجارت  ،کندمی حقوق سازمان جهانی تجارت را غنی

عمومی و بخصوص منبع دوم آن يعنی حقوق  المللبینافزايد. حقوق الملل میبینغنای حقوق 
و همچنین اصولی مانند اصل حل  هادولتی المللبینولیت ئمعاهدات و مفاهیمی مانند مس

از طرف  8.است موتور متحرکه حقوق سازمان جهانی تجارت ،یالمللبینآمیز اختالفات مسالمت
در خدمت کننده تسريعحقوق سازمان جهانی تجارت را مانند  ،ی در يک تعبیر جالببرخ ،ديگر
در اين زمینه، قبل از پرداختن  3دانند.الملل میبینحقوق های افزون افقاهداف و توسعه روز یارتقا

در حقوق  بازیتئوری نظرانی که به که تمام صاحبشود می به ذکر اين نکته بسنده ،به بحث اصلی
 ،حتماً در قسمتی از مباحث خود از منظر اين تئوری ،اندهپرداخته يا مباحث مرتبطی داشت المللبین
. اين خود نشان از پیوستگی و اندههرچند جزئی به سازمان جهانی تجارت نیز کردای هاشار
 01و رژيم حقوقی سازمان جهانی تجارت از يکديگر دارد. المللبینمتقابل حقوق  یپذيرتأثیر

 

 المللبیندر حقوق  بازیتئوری . 7
جان از طرف  ها و رفتار اقتصادیبازیتئوری با انتشار کتابی با عنوان  0311در سال  بازیتئوری 

اين  00به جامعه علمی دنیا معرفی شد.اقتصاددان،  مورگن اشترن اسکارو دان، رياضی ون نیومن
رود که در آن می به کاری يهاحلیل وضعیتاز رياضی است که در اقتصاد برای تای هتئوری شاخ

کنند. اين تئوری بعد می اصطالح راهبردی مشارکتدر يک بازی به ،بازيگران اطراف اين وضعیت
 ،ور شدهخود شعله ،مانند آتش 0371بعد از های از تکان شديدی که در اقتصاد ايجاد کرد در سال

سناريو يا وضعیتی  09بازی راهبردی، 02.شدنیز  حقوق ازجملهی علوم انسانی هاهوارد ساير رشت
 ی بر سايرينتأثیراست که هر تصمیم، عمل يا رفتار شخص يا اشخاص اطراف بازی حتماً 

بلکه  ،ی خود بازيگر داردهاهبستگی به گزين تنهانهنتايج  ،هايیگذارد. در چنین وضعیتمی

 
8. Ibid. 

9. Lamy, Pascal, “The Place of the WTO and Its Law in The International Legal Order”, EJIl, vol. 17, 

No. 5, 2007, p. 984. 

10. Goldsmith and Posner, op. cit., pp. 158-162 & Niels Petersen, How Rational is International Law, 

EJIL, vol. 20, 2010, p. 1255 & Correa, 2001, op. cit., p. 198 & Parisi and Ghei, 2003, op. cit., pp. 111-5. 

از اين کتاب د. کريه و تحلیل زتج ده و منظم،طور گستربهرا که تعامالت اجتماعی است اولین اثر علمی  ،اين کتاب. 77

 مشخصات اين کتاب به شرح ذيل .است بر آن استوار بازی تئوری ينامروزشود که نظريات می اثری کالسیک ياد عنوانبه
 :است

John Von Neumann and Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 

University Press, ISBN: 069110613, 60th Anniversary Edition 20, 1944. 

12. Drew Fundenberg, Game Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Forth Printing, 1995, p. 1. 

13. Strategic Game 
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 01ارتباط با آن خواهد داشت. درای کنندهو رفتار ديگر رقبا نیز نقش تعیین هاهگزين
قیمت يا  در موردخواهند می ودارند از بازار محصول خاص ای هدو شرکت که سهم عمد

کنند، می گیری کنند، رهبران دو کشور متخاصم که جنگ را هدايتمیزان تولید تصمیم
بت گذران اقتصادی برای تصمیم در خصوص وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی، تصمیم نسسیاست

 زمانهمبه اعتراف يا سکوت از طرف مجرمی که با مشارکت ديگری اقدام به جرم نموده است و 
مثالً اگر در مثال  05.هستند شرکت اشخاص در بازی راهبردیهای مثال ازجمله ،دشومیبازجويی 

یار انحصار تولید و فروش خودرو را در بازار خاصی در اخت توياتاو  جنرال موتورزدو شرکت  ،اول
به اين صورت که کاهش قیمت  ؛در آن بازار با هم درگیر بازی راهبردی خواهند شد ،داشته باشند

افزايش تولید از  ،به کاهش مشتری طرف مقابل خواهد انجامید و از طرف ديگر ،از طرف يکی
 کاهش قیمت کلی محصوالت را به دنبال خواهد داشت.  ،طرف يکی

روابط بین دو يا چند  ةشدبندیيه و تحلیل فرمولزنبال تجبه د بازیتئوری  ،در حالت کلی
ی از المللبیندر جهت توضیح تعامالت بین بازيگران  المللبینپردازن روابط . نظريهاست بازيگر

با توسل به اين تئوری  المللبینپیروان رئالیسم در روابط  06گیرند.می اين تئوری کمک شايانی
تهديد يا  کهدرصورتیشوند و جز می منفعت شخصی خود انگیخته فقط با هادولتمعتقدند که 

نیازها و منافع ساير کشورها را در  ،نباشد هاآنمتوجه  هادولتخطر آسیب جدی از طرف ساير 
ساير اشکال  يا بشری و حتی معاهداتاخالق يا مالحظات حقوق ،گیرند و به اين جهتنمی نظر

 07را محدود يا تعیین کند. هادولتتواند نوع رفتار نمی رسمی توافق
نیز با توسل به اين تئوری مدعی  المللبینطرفداران رئالیسم در حقوق  ،ی اخیرهاسالدر 

کنند صرفًا می را رعايت يی که آنهادولتکه اين حقوق فاقد قدرت هنجاری است و  اندهشد
نظران کنند. صاحبمی ارکتمعمای زندانی مش ازجملهها از بازیای هدر مجموع ،برای کسب سود

با توسل به اين تئوری و در چارچوب  اريک پاسنرو  جک گلد اسمیدبنام اين ادعا يعنی پروفسور 
، فلسفه رعايت آن و المللبینخوبی از عهده توضیح علت ظهور قواعد حقوق به ،کسب منفعت

ئوری و توسل به قواعد انتخاب گرفتن از اين تبا کمک هاآن. اندهبرآمد هادولترفتار بندی قالب
دادن نظريه خود به عرفی را پرورش داده و نهايتاً با تعمیم المللبینابتدا تئوری حقوق  08،منطقی

)به آن صورت که را  المللبینرف به نام حقوق وجود هنجارهای قانونی صِ ،المللبینحقوق  کلّ

 
14. Carmichael, A Guide to Game Theory, Pearson Education Limited, First Published, 2005, p. 4. 

15. Ibid. 

16. Correa, 2001, op. cit., p. 187. 

17. Ibid., pp. 189-190. 

18. Rational Choice  
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 03.اندهبرد سؤالمورد ادعای ساير مکاتب فلسفی است( زير 
 ،المللبینحقوق های نظر با عنوان محدوديتاين ادعا و اثر اين دو صاحب ،ی اخیرهاسالدر 

برخی اين ادعای  21ايجاد کرده است. المللبینسروصدای زيادی در محافل علمی حقوق 
 بازیتئوری برخی نیز در مقابل اين ادعا با توسل به  20.اندهرا شکاکانه ارزيابی کردها رئالیست

آوربودن آن را اثبات و وجود قدرت هنجاری و الزام المللبینکارآمدی حقوق  اندهش کردتال
آن دو را برای های تالش ،ی اين دو انديشمندهاهيافت کسانی نیز با قبول نحوه استدالل و 22.کنند

در کافی ندانسته و بر اين باور بودند که  المللبینحقوق های ین تمام محدوديتیتوضیح و تب
البته بايد توجه داشت از نظر اين دو  29تری در اين زمینه ارائه شود.محکمهای آينده بايد استدالل

ی يا المللبینلزوماً به معنی عدم همکاری  هادولتطلبانه از طرف انتخاب رفتار منفعت ،انديشمند
ظهور و  اندهنستنیست. شاهد بر اين ادعا آن است که اين دو توا المللبیننقض گسترده حقوق 

ی، در چهار رفتار يو انتخاب عقال بازیتئوری ی را بر اساس قواعد المللبینشدن عرف رعايت
ه و اين چهار قالب دشرح دا 27جانبهو هماهنگی دو 26همکاری صرف 25،اجبار 21،انطباق منافع

 
 منتشر شد. ن.ک: الملل عرفیتئوری حقوق بینبا عنوان  0333اولین اثر اين دو انديشمند در سال . 79

Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, “A Theory of Customary International Law”, 66 University of 

Chicago Law Review. 1113, 1999. 

 الملل تعمیم دادند. ن.ک:پرداز در دومین اثر خود، نظريه خويش را به کلّ حقوق بیناين دو نظريه

Goldsmith and Posner, 2005, op. cit. 

 ن.ک: ،اندپردازی خود استفاده کردهبازی برای نظريههمچنین برای مالحظه موارد ديگری که اين دو انديشمند از تئوری 
Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, “Further Thoughts on Customary International Law”, 23 MICH. J. 
INT. L 7. 191, 2001 And Eric A. Posner, “Do States Have a Moral Obligation to Obey International 

Law”, 55 Stanford Law Review, 2003. 

المللی )ازجمله مجالت اثری از اين چالش علمی بزرگ در محافل حقوقی بین ند،جستجو کردنگارندگان تا جايی که . 70

 علمی( ايران منعکس نشده است.
 ـ برای ديدن انتقادات نسبت به اين نظر از منظر تئوری انتخاب عقاليی، ن.ک:

Anne Von Aaken, “To Do Away with International Law? Some Limits to the Limits of International 

Law”, 17 EJIL, 289, 2006. 

 گراها، ن.ک:برای ديدن انتقادات در اين زمینه از منظر سنت ـ
Detlev F. Vagts, “International Relations Looks at Customary International Law: A Traditionalists 

Defense”, 15 EJIL, 1031, 2004. 

21. Jens David Ohlin, “Nash Equilibrium and International Law”, EJIL, vol. 23, No. 4, 2012, p. 144. 

22. See: Andrew T. Guzman, How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford 

University Press, 2008 & Andrew T. Guzman, “A Compliance Based Theory of International Law”, 
California Law Review, vol. 90, Issue 6, 2002. 

23. Van Aaken, op. cit. 

24. Coincidence of Interest 

25. Coercion 

26. True Cooperation 

27. Bilateral Coordination 
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 28توضیح دهند. هادولتبودن طلبفرض عاقل و منفعترفتاری را با پیش
در پی  بازیتئوری گرفتن خدمت، شیوه تفکر انتخاب عقاليی با بهالمللبیندر حقوق 

 هنجارهای خاص حقوقی را رعايت هادولتاست که چرا و چگونه  سؤالدادن به اين پاسخ
 23.کردو ارزيابی  بینیپیشحقوقی خاص را های توان ظهور و دوام ساختارمی کنند و چگونهمی

 پاسنر فرضپیشمتفاوت خواهد بود.  بازیتئوری فرض اولیه در یشبا توجه به پ سؤالپاسخ اين 
ی به دنبال کسب المللبینکه در روابط  هستند بازيگران عاقلی هادولتو همکار او اين است که 

يا هر هنجاری،  المللبینبدون توجه به حقوق  هادولتدر نتیجه  91.هستند بیشترين منفعت
آوری است که الزم به ياد 90.داشته باشد هاآنمنفعت بیشتری برای کنند که می رفتاری را انتخاب

 .شده استطرح  آنفرض پیشاين مقاله، در مقدمه 
 مختلف استفادههای از وضعیت ،برای توضیح و تفسیر الگوهای رفتاری متفاوت ،بازیتئوری در 

وضعیت معمای  99بازی با ترجیحات واگرانه، 92با منافع مشترک خالص،ها شود. وضعیتمی
اين  ةشدبینیپیشهای وضعیت ازجمله 96،جانبهيکهای و بازی 95ضروریغیرهای بازی 91زندانی،
در اين مقاله وضعیتی است که توضیح آن برای درک فرضیه  ،معمای زندانی 97.هستند تئوری

ود. دو شمیمختصراً به آن پرداخته  لذا. است خصوص ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت الزم
ند. شومیدر دو سلول جداگانه بازجويی  بعد از بازداشت ،اندهنفر مجرمی که با هم جرمی انجام داد

دهد: الف( اگر دوستت را لو بدهی به می را پیشنهادای همعامل ،بازجو جداگانه به هريک از مجرمین
دوستت به  ،ادت توتو آزاد خواهی شد و با شه ،شرط اينکه دوستت سکوت کرده و تو را لو ندهد

يکديگر را لو بدهید هرکدام به سه سال  زمانهمب( اگر هر دو  شود.می سال زندان محکومپانزده 
کدام يکديگر را لو ندهید و سکوت کنید هرکدام به يک سال ج( اگر هیچ .شويدمی زندان محکوم

جدول سود ه شود، گرفتدر نظر  Yو رفتار لودادن  Xشويد. اگر رفتار سکوت می محکومزندان 
  ذيل خواهد بود: صورتبه B,Aاز طرف مجرمین ها هرکدام از اين رفتار

 
28. Goldsmith and Posner, 1999, op. cit., pp. 2-3. 

29. Petersen, op. cit., p. 1248. 

30. Andrew T. Guzman. How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford University 

Press, 2008, pp. 25-63. 

31. Niels Petersen, op. cit., p. 1247. 

32. Pure Common-Interest Situations 

33. Divergent Preference Games 

34. Prisoners Dilemma 

35. Inessential Games 

36. Unilateral Games 

 ها، ن.ک:برای شرح مختصر اين وضعیت. 91
Parisi and Ghei, op. cit., 2003, pp. 94-103.  
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 B زندانی

Y X 
A سال زندان  پانزدهB سال زندان يک هرکدام آزاد X  

 Aزندانی 
 Y زندانسال پانزده  Bآزاد  A سال زندان سه هرکدام

 
 بیشترين سود را ،يگر او را لو دهددر اين بازی اگر يکی از مجرمین در مقابل سکوت مجرم د

سال زندان را پانزده برد يعنی آزاد خواهد شد ولی دوست او بیشترين ضرر را خواهد ديد يعنی می
 سال زندان محکومسه به  هرکدامهمديگر را لو بدهند  زمانهم ،تحمل خواهد کرد. اگر مجرمین

فقط  هرکدام ،سکوت کنند زمانهمه و نوعی از همکاری دست پیدا کردشوند و اگر اين دو بهمی
شود با می از رفتار آخر که متقابالً اتخاذ بازیتئوری سال زندان تحمل خواهند کرد. در  يک

 مندهپذير بهرو امکان زمانهم شود که هر دو بازيگر از سودمی ياد 98عنوان معادله بهینه
هر دو طرف به دنبال  ،احتمال زيادبه  ،بار مطرح شود اگر معمای زندانی برای يک 93شوند.می

همکاری بین دو  ،شوند. ولی در صورت تکرار اين معمامی تقلب بوده و با لودادن همديگر گرفتار
بین دو طرف اتخاذ  است طرف ظاهر شده و نهايتاً رفتار بهینه که همان عدم لودادن همديگر

بايد  10.است مشهور 11زندانی به تکرار معمای بازیتئوری . اين چیزی است که در شدخواهد 
همکاری، همیشه امکان تقلب هر دو يا يکی از طرفین  راهبردتوجه داشت حتی با وجود اتخاذ 

 بازی نیز سر جای خود باقی خواهد بود.
يا مناطق  هادولتنام ه ی است دارای بازيگرانی بالمللبینتجارت نیز که رفتاری سازی آزاد

. د شداين رفتار نیز استفاده خواهبندی شده برای قالبز معمای طرحادر اينجا . است گمرکی مستقل
 تجارت استوارسازی آوربودن آزادتماماً بر اساس باور به سود ،فرضپیش نظر به اينکه ،اما قبل از آن

 . شودآوربودن چنین رفتاری اثبات سود ،ی واقعیهاهرسد ابتدا با توجه به دادمی به نظر الزم است

 

 سازی تجارتزوم اقتصادی آزادل. 9

شود اين است که اساسًا می ی که در مباحث مربوط به سازمان جهانی تجارت مطرحسؤالاولین 
تجارت به دنبال سازی از طريق آزاد هادولتتجارت چیست؟ آيا سازی از آزاد هادولتهدف 

 
38. Nash Equilibrium 

39. Carmichael, 2005, op. cit., p. 7. 

40. Iterated Prisoner's Dilemma 

41. Goldsmith and Posner, 1999, op. cit., p. 18. 
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ای کسب منفعت بیشتر و ابزاری بر ،تجارتسازی يا آزاد 12هستند خواهانهاهداف اخالقی و عدالت
ای هوسیل ،. برخی تجارت را در سازمان جهانی تجارتستهادولتشکوفايی اقتصادی بهتر 

شده در مقدمه منشور تشکیل اين اشارههای دانند که اعضا از طريق آن به دنبال نیل به هدفمی
ن تجارت آزاد و ایی آماری از رابطه مهاهولی واقعیت اين است که تمام داد 19.هستند سازمان

يی شامل نیروی هاهسرماي ،دارد. تمام کشورها حتی کشورهای فقیرحکايت پیشرفت اقتصادی 
داخلی يا های برای تولید کاال يا خدمات به مقصد بازار کار، صنعت و منابع مالی دارند که

ويند سود کامل در گمیند. اقتصاددانان کناستفاده از آن توانند میی، المللبینرقابتی های بازار
بانک ای که همطالع 11مورد تجارت قرار گیرند. ،شود که اين امکانات و منابعمی صورتی حاصل

که هماهنگی بیشتری با تجارت ای هتوسعدهد کشورهای درحالمی نشانانجام داد جهانی 
  15باشند.رشد اقتصادی بیشتری داشته  اندهتوانست اندهتجارت داشتسازی جهانی از طريق آزاد

اولین کسی بود که در سال  ،شودمی پدر علم اقتصاد ياد عنوانبهکه امروزه از او  آدام اسمیت
از  16«ات را گدا کنهمسايه»در مقابل شعار  ،ثروت مللمیالدی با نوشتن کتاب مشهور  0776
تجارت  سازیلم حمايت از آزاديی بودند، عَگراکه طرفدار سرسخت حمايت 17هامرکانتلیستجانب 

 ،انديش خانوادهد که چنانچه رئیس دورکررا به يک خانواده تشبیه و بیان  هادولتافراشت. او را بر
نیز نبايد  هادولت ،آيدمیتر درکه از خريد آن گرانبسازد چیزی افتد که نمیفکر اين گز به هر

دارند. مثالً پدر تولید و صنعت خود را در مسیری پیش ببرند که در ساخت آن تخصص و برتری ن
 ،بعد هاسال 18.خانواده را در خانه تولید کندهای کند کفش يا تمام لباسنمی خانواده سعی

آدام های استدالل 13،مفهوم مزيت نسبی تولید با معرفی ويد ريکاردويد ،بزرگ ديگرن دااقتصاد
است که پیدايش . امروزه باور بر اين کردتجارت را تکمیل سازی در خصوص لزوم آزاد اسمیت

 
بیشتر با اهداف اخالقی و  ،شده اهدافی که در مقدمه منشور سازمان جهانی تجارت در خصوص تشکیل اين سازمان ذکر. 47

های زندگی، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت کاال و بردن معیاراهدافی مانند باال ؛محورانه همخوانی داردعدالت
 ردن استفاده بهینه از منابع جهانی مطابق هدف توسعه پايدار و موارد مشابه آن.کخدمات، فراهم

43. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 14. 

44. World Trade Organization, The WTO Multilateral Trade Agreements, WTO E-Learning, 2010, p. 16. 

45. Peter van den Bossche, The Law and Policy of World Trade Organization, Text, Cases and 

Materials, Cambridge University Press, 2007, p. 22. 

46. Beggar-thy-neighbor 

47. Mercantilisms 

ر ها بايد به دنبال حمايت حداکثری از صنايع داخلی و کاهش هرچه بیشتر واردات از سايها دولتـ بر اساس نظر مرکانتلیست
 کشورها باشند. 

48. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 19 and see: Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations (5th ed. 1789) University of Chicago Press, Edwin Cannan, Ed, 1976. 

49. Comparative Advantage 
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 51ريشه در نظريات اين اقتصاددانان بزرگ دارد. ،سازمان تجارت جهانی

امروزی دنیا و اشتیاق  المللبینتوان وضعیت تجارت نمی هابرخالف نظر مرکانتلیست
برخی  52توضیح داد. 50جمع صفر با قالب بازی با حاصل نسبت به همکاری اقتصادی را هادولت

منفعت کشوری چنین ايجاب  کهدرصورتی ازجملهشدن شرايط الزم و دند در صورت جمعقمعت
بزنند. نمونه اين رفتار، دست اقتصادی نیز جانبة يکسازی حتی به آزادها دولتممکن است  ،نمايد
 59بريتانیا صورت گرفت. دراست که در اوايل قرن نوزده سازی آزاد

های خوبی به طرفداران سیاست درس امريکادولت  51هاولیـ  اسموتقانون  0321در دهه 
، دولت هاسالتجارت باعث شد بعد از سازی اعتراضات مکرر مخالفان آزادها سالحمايتی داد. در اين 

 52صد به در 98ی خود را از هاهتجارت دور شده و میانگین تعرفسازی اياالت متحده از رويکرد آزاد
 امريکاارزش صادرات  ،مثل شرکای اروپايی به قابلهدر اثر اجرای اين قانون و م 55درصد افزايش دهد.

 ،کاهش يافته و به دنبال آن 0392میلیارد دالر در سال  6/0به  0323میلیارد دالر در سال  1/5از 
های گریدر دهه حمايت 56درصد تنزل پیدا کرد. 11اين کشور نیز حدود  ةشدتجارت کاالی ساخته
تولیدات جهانی ساالنه ، حجم منجر شد 0323اً به بحران بزرگ که نهايت 0321تجاری يعنی از سال 

اين در حالی است که در  .درصد و تجارت جهانی کمتر از يک درصد رشد داشت 5/0متوسط  طوربه
درصد و  5رشد تولیدات جهانی  ،سال 25در طی  0379الی  0318ی هاسالاز دوره رونق تجارت آزاد 

 57داد.می برابری را نشان ششافزايش  ،ه که در واقعصد بوددر 7از تجارت جهانی بیش 
تجارت يا مباحث مربوط به سازمان سازی در ارتباط با آزاد بازیتئوری که از پژوهشگرانی 

را  تجارتسازی آزاد ،شمارند که اقتصاددانانمی اين امر را بديهی ،کنندمی جهانی تجارت استفاده
دانند و بر اين باورند که اين امر به رفاه بیشتر و کارآمدی یم امری کامالً جاافتاده و مورد قبول

 
50. World Trade Organization, op. cit., p. 16. 

51. Zero-Sum Games 

الملل برای منوط به باخت بازيگر مقابل است. اين مدل در روابط بین ،رد هر بازيگربازی، بُ ـ بر اساس اين مدل از تئوری
ن الحاق چون در عمل اين منطقه امکا ،پاکستان و هندمیان توضیح وضعیت تنش و جنگ بین دو بازيگر )مانند قضیه کشمیر 

ای برای جبران ضرر بازنده ندارد و هیچ برنده هیچ گزينه ،. بر اساس اين مدلرودبه کار میبه يکی از اين کشورها را دارد( 
ها با حمايت از صنايع داخلی منوط به باخت رد دولتها نیز بُشود. از نظر مرکانتلیستمنفعتی نیز از همکاری نصیب طرفین نمی

 های مقابل است.فع ساير دولتدادن منايا ازدست

52. Correa, 2001, op. cit., p. 198. 

53. Goldsmith, and Posner, 2005, op. cit., pp. 136-137. 

54. Smoot-Hawley 

55. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 7. 

، سازمان جهانی تجارت، ساختار، تجارتنامه عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی از موافقتبخش، اسفنديار؛ امید .56

 .5، ص 0983االختیار تجاری ج.ا.ا، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ها، دفتر نمايندگی تامنامهقواعد و موافقت
57. See: Financial Times, 15 Nov. 1993, p. 15. 
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ی صنعتی نسبت به هادولتشايد امروزه يکی ديگر از داليل اشتیاق  58انجامد.می بهتر اقتصاد
 ی با رونق تجارتالمللبینتجارت اين است که پايداری صلح و امنیت داخلی و سازی آزاد
بايد اشاره ید اين ادعا نیز رابطه نزديکی دارد. در تأي هاولتدسطح اقتصادی  یی و ارتقاالمللبین

يکی از داليل شروع جنگ جهانی دوم را بحران بزرگ  ،گاتکل وقت دبیر ،ساترلندکه  ردک
باوجود منافع فراوان شرکت در  ،رغم تمام مطالب فوقعلی 53دانسته است. 0321اقتصادی 

در حفظ موانع نسبت به دسترسی به بازارهای خود هر کشوری راهبرد پايداری  ،تجارتسازی آزاد
ی به اين سادگی المللبینسازی آزاد ،به اين جهت 61و حمايت از صنايع داخلی خود دارد.

ی با توسل المللبیناين رفتار  ،. در مبحث آيندهاست تریپذير نبوده و نیازمند سازوکار دقیقامکان
 .ده خواهد شبهتر توضیح داد ،بازیتئوری به 

 

 و قالب رفتاری آزادسازی تجارت بازیتئوری . 4
 هادولتتجارت نصیب سازی شدن تولیدات و سود ناشی از آن که در آزاداگر صرفاً تخصصی

قابل توضیح خواهد  60با مدل بازی با حاصل جمع مثبتسازی آزادرفته شود، شود در نظر گمی
که اگر بتوانند هم از بازار آزاد طرف مقابل  دهستن به اين امر واقف هادولت ،باوجود اين 62بود.

نتايج و سود بیشتری به دست خواهند  ،استفاده کرده و هم از بازار داخلی خود محافظت کنند
 ياد 69تجارت با عنوان فرسايش امتیازسازی در بازی آزاد هادولتپیش روی وسوسة از اين  .آورد
البی صاحبان  ،زندمی دامن هادولتاز طرف  65لبمورد ديگری که به تق ،عالوه بر اين 61شود.می

 بازار پرسود داخلی خود را از دست ،تجارتسازی صنايع يا محصوالت داخلی است که در اثر آزاد
رغم قبول را به انتخاب رفتاری دوپهلو وادارد يعنی علی هادولتدهند. اين امر نیز ممکن است می
 کردن از تعهدات خود باشند. خالیال دورزدن آن و شانهبه دنب ،تجارت و شرکت در آنسازی آزاد

به خود گرفته ای هشکل پیچید ،تجارتسازی رغم اينکه امروزه آزادعلینگارندگان، از نظر 

 
58. Parisi and Ghei, 2003, op. cit., p. 111. 

59. Ibid., p. 19. 

60. Ibid., p. 112. 

61. Positive–Sum Game 

 برایدانشجويان  زمانخواندن همدرس مانند ؛طرف ديگر نخواهد بود ةهزينرد هیچ بازيگری با بُ ،در اين نوع مدل از بازی
برعکس آزمون ورودی که ممکن است قبولی  ؛تتأثیری نسبت به ديگران نخواهد داش ،امتحان پايان ترم که قبولی هرکدام

 ی سايرين بینجامد.يکی به عدم قبول
62. Ibid., p. 111. 

63. Concession Erosion  

64. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 16. 

65. Cheating 
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يا  گاتتوان گفت می .است همان روابط دوجانبه ،سامانهاين و اساس بندی هنوز استخوان ،است
 یارهای دوجانبه برای حل معماطريق آن از ابز تالشی است که از ،سازمان جهانی تجارت

. در ستيد اين ادعاؤم ،تجارتسازی آزادگذشتة مروری بر  66شود.می استفادهسازی آزادچندجانبة 
 68،میشل شوالیهدار بريتانیايی و کارخانه 67،کابدن ، ريچاردناپلئونهای ، پس از جنگ0861سال 

تجاری و سیاسی بین اين دو  نامهموافقتات انعقاد مقدم ،رهبر طرفداران تجارت آزاد فرانسه
اين  63شود.می شوالیه معروفـ  کابدننام اين دو نفر به معاهده ه کنند که بمی کشور را فراهم

 جانبهتجارت را به دنبال داشت که همگی دوسازی ی آزادهانامهموافقتاز ای همجموع ،معاهده
نظر به وجود  ،حالشد. باايننمی مشاهده هاآنشدن جانبهو هیچ هدفی در جهت چند دبودن

تجاری ايجاد جانبة چندنوعی نظام  ،در عمل 71،الودادکاملهمقرراتی در جهت اعطای رفتار دولت 
)سازمانی  جلوگیری از تقلب( يا مبانی نهادیهای )ابزار گونه سازوکار نظارتیرغم نبود هرشد. علی

علت اين موفقیت آن  70.شد هاهن رژيم باعث کاهش عمومی تعرفمانند سازمان جهانی تجارت( اي
بود و پیچیدگی نظام تجاری  هادولتيی گراتعرفه اساساً تنها ابزار حمايت ،بود که در آن زمان

ی پیش رفت که در آغاز صورتبهشرايط  هاسالدر اين  ،امروزی نیز وجود نداشت. به باور بسیاری
بر  المللبینگیری اقتصاد شکل در مورد آدام اسمیتايدة د که چیزی نمانده بو ،قرن نوزدهم

  72اساس مبادله آزاد کاال به واقعیت بپیوندد.
آوربودن بودن رابطه، سود)دوجانبه ی فوقهاهداشتن دادبا توجه به مطالب گذشته و با دردست

در  79ابقه تسلیحاتیمانند وضعیت مس ،تجارتجانبة دوسازی و وجود امکان تقلب( آزادسازی آزاد
که در چنین معمايی  Bو  Aدو دولت  71گیرد.می ، شکل معمای زندانی را به خودالمللبینروابط 

سازی از آزاد زمانهمهر دو  ـ0توانند چهار الگوی رفتاری داشته باشند: اند میهگرفتار شد
 ،کندمیسازی ه آزاداقدام ب Aدولت  کهدرحالی ـ2خودداری کرده يا در اجرای آن تقلب کنند. 

سازی اقدام به آزاد Bدولت  کهدرحالی ـ9. کند اجتنابسازی تقلب کرده يا از آزاد Bدولت 

 
66. Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., p. 135. 

67. Richard Cobden 

68. Michel Chevalier 

69. Irwin, DA, Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade, Princeton University Press, 1996, 
p. 230. 

70. Most Favored Nation Treatment-MFN 

71. Ibid., pp. 323-328. 

 .96، ص 0932، میزان، الملل در سازمان جهانی تجارتتحول حقوق تجارت بینموسوی زنوز، موسی؛  .17

مسابقه تسلیحاتی بین بازيگران  ،دشوبازی مطالعه می اساس تئوری الملل بريکی از موضوعاتی که در روابط بین. 19

 المللی است.بین

74. Correa, 2001, op. cit., p. 198. 
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 و زمانهم ،هر دو دولت ـ1تجارت اجتناب نمايد. سازی تقلب کرده يا از آزاد A دولتکند، می
و رفتار  X ،سازیفتار آزادکرده و تقلبی انجام ندهند. اگر رسازی اقدام به آزاد ،متقابل صورتبه

 از اين هرکدامسود طرفین در صورت اتخاذ گرفته شود، در نظر  Yسازی تقلب يا اجتناب از آزاد
 جدول ذيل خواهد بود: صورتبه هاراهبرد

 
 Bدولت 

Y X 

1،0 2،2 X  
 A 0،0 0،1 Y دولت

 
 ،ر خواهد شد. در حالت اولتوازن متقابلی برقرات، برای هريک از اين چهار حال ،به اين ترتیب

 را به دست 2سود  هرکدام ،کنند و به اين ترتیبمی تجارتسازی اقدام به آزاد ،هر دو دولت
 اجتنابسازی از آزاد يا تقلب کرده Bدولت سازی در مقابل آزاد Aدولت  ،آورند. در حالت دوممی
 دسته ب 0ه و تنها سود متضرر شد Bآورد ولی می دسته را ب 1سود  A ،در نتیجه .کندمی
دست به  ،هر دو طرف ،افتد. در حالت چهارممی آورد. برعکس اين نتايج در حالت سوم اتفاقمی

از  هرکدام ،رود و به اين جهتمی تجارت از بینسازی آزاد ،زنند يا در اثر تقلبمی يیگراحمايت
تجارت در سازی ق آزادآورند. هر آنچه از آن با عنوان حقومی دسته ب 0طرفین فقط سود 

چیزی جز تالش برای حفظ حالت اول و جلوگیری از  شود،می سازمان جهانی تجارت ياد
 گیری دو حالت بعدی يا سقوط به حالت آخر نیست. شکل

به سمت  75با ترجیحات عقاليی ،طلبی منفعتهادولترفت که می با گذشت زمان انتظار
 ،المللبیندر حقوق  بازیتئوری نظران . از نظر صاحبجانبه تجارت حرکت کنندچندسازی آزاد

 ،شايد به اين دلیل 77.است قابل توضیح 76تجارت با مدل انطباق منافعسازی آزادجانبة چندروابط 
و  0317 گاتبه  ،اگرچه با تشکیل سازمان جهانی تجارت 73دانند.می را اتفاق 78گاتبرخی تولد 

ی المللبینترين سند حقوقی در روابط تجاری تبديل به مهم هاسالتا  که ،نامه موقت اجرامقاوله
 

75. Andrew T. Guzman, op. cit., pp. 3-14.  

76. Coincidence of Interest  

 امکان تخطی )يا تقلب( از همکاری وجود دارد. های زندانی است. در چنین مدلی همیشهتکرار و نهايتاً حل معما ،انطباق منافع
77. Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., p. 139. 

78. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

 .25ص  ،0932مجنده، چاپ دوم، جنگل،  یبیمحمد حب :ترجمه ،یالملل اقتصادحقوق بین ؛اف.لونفلد اسياندر .19
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جانبه چیز زيادی به توافقات دو ،ظاهریهای رغم پیچیدگیعلی ،پايان داده شد ،شده بود
همان توافقات  ،تجارت ةجانبچندسازی آزاد سامانهاضافه نشده و امروزه پايه و اساس سازی آزاد
 81.است جانبهدو

هرچه بیشتر  ،ه اسناد سازمان جهانی تجارتشدترين دلیلی که باعث مهمگان، نگارنداز نظر 
يا  تجارت از طريق توسل به تفسیرسازی وجود امکان تقلب بازيگران آزاد ،شودل و گسترده مطوّ

 هادولتاغلب » ،المللبین. بايد توجه داشت که در حقوق است ی تخطی از تعهداتهاهساير شیو
پذيرش اين  جایبهکنند نمی دارند و وقتی که به تعهدات خود عملمی ترمتعهدات خود را مح

دست به توجیه رفتار خود از طريق بازتفسیر تعهد  ،اندهمطلب که آن تعهد را زير پا گذاشت
نقش  ،حاضر)تقلب( در فرضیه  لفه اخیرؤبا توجه به اينکه م هرحال به 80.«زنندمی شدهنقض

 .پرداخته شودن بیشتر اساسی دارد الزم است به آ
 

 تجارتسازی تقلب در بازی آزاد. 5

تصمیم  ،توان با توسل به آنمی چارچوب ذهنی است که ،بازیتئوری  ،از نظر کاربردهای عملی
رابطة ا توجه به نابرابربودن سودهای حاصله در ب 82.ردک بینیپیشی بازيگران مقابل را هاهيا گزين

 ،تخطی رندانه از توافقات يا تقلب در مسیر اعطای امتیاز متقابلتجارت، سازی آزادجانبة چند
مختلف )مانند های تواند با توسل به ابزارمی اين تقلبات 89.است بینیپیشکامالً قابل 

ی مختلفی مانند هاهبه بهانيا  ساير اشکال مشابه(يا  مقداری، يارانه، دامپینگهای محدوديت
داخلی برای  ةشد تصويبيک قانون تازهفرض که  بهورت گیرد. مالحظات بهداشتی يا امنیتی ص

داخلی از قبل و عادتًا  کنندگانتولید اگر .ده استکرمقررات جديدی تصويب  ،فرآيند تولید گوشت
عمالً حمايتی بیشتر  ،توان گفت اين قانون تازهاند میهکردمی تصويب را رعايتالزامات قانون تازه

شود که می در اين ارتباط گفته 81شده به محصوالت داخلی اعطا کرده است.از آنکه قبالً توافق 
بدون اينکه  امريکا ةتراريختادعای کشورهای اتحاديه اروپا در خصوص محصوالت کشاورزی 

 
قرن قبل از  01مربوط به  ،که اثری از آن در تاريخ مانده استرا ، اولین قرارداد تجاری گاتیرکل وقت ، دبپاسکال لمی .80

سازی آزادهمة  20صورت اساسی عوض نشده است و در آغاز قرن چیزی به ،کنون داند و معتقد است از آن تاريخ تامیالد می
 ن.ک: چیزی جز توافقات دوجانبه با تغییرات جزئی نیست. ،تجارت

Pascal Lamy, “The Place of the WTO and Its Law in the International Legal Order”, EJIL, vol. 17, No. 5, 
2007, p. 969. 

81. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 31. 

82. Carmichael, 2005, op. cit., p. 3. 

83. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 144. 

84. Ibid., p. 148. 
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 85يی را هدف قرار داده است.امريکافقط محصوالت کشاورزان  ،پشتوانه علمی الزم داشته باشد

 جانبه تجارتچندسازی وارد بازی آزاد ،اقتصادی بیشتريی که برای کسب منفعت هادولت
ی هاهرا ازجملهکنند. می همیشه از هر ابزاری برای تقلب استفاده ،بازيگر عاقل عنوانبهشوند می

. چنین قوانینی در ظاهر دارای است آمیزتالش در جهت تصويب قوانین تبعیض ،هادولتتقلب 
محصوالت ساير کشورها را از بازار داخلی  ،ولی در عمل تندهس اهداف مثالً بهداشتی يا امنیتی

راه و  ،ی تکمیلیهاتوافقنامهکنند از طريق می تالش هادولت ،به اين جهت 86دارند.می دور نگه
لبی قامکان ت ،در اسناد اين سازمان کهدرصورتیمنفذ هرگونه تقلبی را ببندند. بايد توجه داشت که 

برای فرسايش امتیازات اعطايی و باالبردن میزان کلی سود خود در  اهدولت ،وجود داشته باشد
 ترديدی به خود راه نخواهند داد.  ،استفاده از آن

 توافقنامهعین ماده موجود در  ،که در آن شودمی برای اثبات اين موضوع به يک نمونه اشاره
شده است. در اين ارتباط تجارت سازی جريان آزاد خطرافتادن کلّو به هادولتباعث تقلب  گات

ی هادولتهر امتیازی که برای  ،الودادکاملهی هادولتاساس اصل  که برشود الزم است اشاره 
 ،باوجود اين ی يابد.سازمان جهانی تجارت تسرّ یشود بايد به تمام اعضامی ديگر در نظر گرفته

اختیار ايجاد  هادولت ،نو بر اساس آ است بزرگ در مقابل اين اصل یيک استثنا ،گات 21ماده 
را خواهند داشت. در مناطق آزاد تجاری ممکن است  87ی گمرکی يا مناطق تجاری آزادهاهاتحادي
متفاوتی در مقابل ای هتعرف سامانه زمانهمرا به صفر کاهش دهند ولی  هاهتعرف ،بین خوداعضا 

 88ساير کشورهای عضو سازمان داشته باشند.

ممکن است به طرف مناطق آزاد تجاری  طلبانهی منفعتهاهاز انگیز بنا به يکی هادولتباز 
سیاسی يا ساير اهداف غیراقتصادی  راهبردیی هاهانگیز هادولتکشانده شوند. ممکن است 
. است 31امريکااسترالیا و و 83،امريکامنطقه آزاد تجاری بین اردن و  ،داشته باشند. مثال اين مورد

دولت متضرر از  ،بینجامد و متعاقب آن هادولتیر در وضعیت قبلی ممکن است اين مناطق به تغی
 يا 30«يی دومینويیگرامنطقه» به دنبال احیاء وضعیت قبل باشد. از اين مورد با عنوان ،اين تغییر

 
85. Ibid. 

86. Ibid. 

87. Customs Unions (CUS) or Free Trade Areas 

88. Meredith Kolsky Lewis, “The Prisoners Dilemma Posed by Free Trade Agreement: Can Open 

Access Provisions Provide an Escape”, Chicago Journal of International Law, vol. 11, No. 2, 2011, p. 

634. 

 ن.ک: .خاطر صلح اردن با اسرائیل به اين کشور اعطا کردبه امريکاپاداشی بود که  ،اين توافق .89
Colin B. Picker, “Regional Trade Agreements v. the WTO: A Proposal for Reform of Article XXIV to 
Counter to this Institutional Threat”, 26 U Penn J. Intl. Econ. L. 267 (2005). 

 خاطر مشارکت اين کشور در اعزام سرباز به جنگ عراق اعطا کرد.هب امريکااين توافق نیز پاداشی بود که  .90

91. Domino Regionalism 
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نیوزيلند که قابل اشاره است  ،مثال عنوانبهشود. در اين ارتباط می ياد 32«طور من هم همین اثر»
پای هم در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی در بازار تايلند پابه ،های قبللو استرالیا در سا

بندد و محصوالت می قرارداد اتحاد گمرکی ،تا اينکه استرالیا با تايلند ندکردمی با هم رقابت
نظر به اينکه در چنین وضعیتی  .شودمی وارد تايلند ترکشاورزی اين کشور با تعرفه پايین

قدرت رقابت خود را در بازارهای تايلند در مقابل محصوالت  ،نیوزيلند محصوالت کشاورزی
نهايتاً اين کشور نیز مجبور به ورود به اتحاديه گمرکی با تايلند شد. اما  ،استرالیا از دست داده بود

استفاده کرده و به هدف  گات 21يی که از ماده هادولتترين مسئله اين است که مهم
در چارچوب سازی ند که با سود حاصل از آزادیرسمیشوند به سودی می يی نائلگرامنطقه

 39.شودمی سازمان جهانی تجارت جمع

بلکه  ،شودمی الودادکامله باعث نقض اصل رفتار ملت تنهانه گات 21مقررات ماده 
 31.سته تجارت نیزسازی جانبه آزاددر بازی چند هادولت راهبردیدهنده ترجیحات نشان
توانند امتیازات الزم را از شرکای تجاری می شوندمی ی گمرکیهاهی که وارد اتحادييهادولت

اينکه يا  ی مذاکراتی سازمان جهانی تجارت شوندهاهخود به دست آورند بدون اينکه منتظر دور
 35ی دهند.مربوط به اتحاديه را به تمام اعضای سازمان جهانی تجارت تسرّ الزم باشد امتیازات

تجارت سازی بازی آزاد سامانه خطرافتادن کلّباعث به گات 21ظر بر اين است که ماده امروزه ن
 36در سازمان جهانی تجارت شده است.

. به اين شوندمند ی گمرکی بايد قاعدههاهاتحادي ،مقررات سازمان جهانی تجارت بر اساس
. ولی واقعیت اين است که نظارت کند هاهشده است تا بر اين اتحادي بینیپیشنهادی نیز  ،منظور

نداشته و نتوانسته از تشکیل چنین  هاهمثبتی علیه نتايج منفی اين اتحادي تأثیرهیچ  ،اين نهاد
توان ادعا میشد تمام مطالبی که در اين بخش اشاره بندی در جمع 37يی جلوگیری کند.هاهاتحادي

رند و آن حفظ تعهدات يک هدف بیشتر ندا ،تمام اسناد سازمان جهانی تجارت»که  ردک
چند مورد بررسی الزم است قبل از  38.«است گرفته در خصوص دسترسی به بازار يکديگرصورت

 
92. Me Too Effect 

93. Ibid., p. 643 

94. See: Mansfield, Edward and Eric Reinhardt, “Multilateral Determinants of Regionalism: the Effect of 

GATT/WTO on Formation of Preferential Trading Arrangements”, International Organization, vol. 57, 

Issue 4, 2003. 

95. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 150. 

 برای اطالعات بیشتر، ن.ک:. 96
Meredith Kolsky Lewis, “The Prisoners Dilemma Posed by Free Trade Agreement: Can Open Access 
Provisions Provide an Escape”, Chicago Journal of International Law, vol. 11, No. 2, 2011. 

97. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 150. 

98. Boris Rigord, “The Purpose of The WTO Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures”, EJIL, vol. 24, No. 2, 2013, p. 503. 
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 بازیتئوری اصولی چند از سازمان جهانی تجارت از منظر  ،از اين اسناد از منظر فرضیه خود
 .شودبازبینی 

 

 سازیاصول سازمان جهانی تجارت و بازی آزاد. 6
 011بینی،قابلیت پیش 33مانند شفافیت، ،اندهاصول مختلفی ذکر کرد ،انی تجارتبرای سازمان جه

 هاآنبه  ،و موارد ديگری که بسته به نظر مفسرين حقوق سازمان جهانی تجارت 010عدم تبعیض
اين اصول در هیچ جايی از مواد قانونی اين سازمان  جالب است که 012افزوده يا کاسته شده است.

 بلکه از مجموع مواد و روح اسناد سازمان است همورد اشاره قرار نگرفت صراحتاً با عنوان اصل
اصل عدم  ،د. يکی از اصول اساسی سازمان جهانی تجارتکرتوان اين اصول را استخراج می

به وجود آمده  011و اصل رفتار ملی 019الودادکاملهخود از دو اصل دولت  ،اين اصل .است تبعیض
 ،. با هدف رعايت اختصاراستسازمان جهانی تجارت  ستون هاآناز  هرکدامتوان گفت می که

 ی که در اين خصوص مطرحسؤال. شودمی بررسی بازیتئوری صرفاً اين دو اصل از منظر 
و رفتار ملی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی  الودادکاملهشود اين است که چرا اصول دولت می

 تجارت گنجانده شده است؟ 
برای نیل به عملکرد بهتر از طريق توسل به مزيت نسبی و  هادولتکه ين است اواقعیت 

عالوه بر تمايالت مرکانتیلیستی خود، بايد با البی و  015،افزايش تولید در سازمان جهانی تجارت

 
99. Transparency 

100. Predictability 

101. Non-Discrimination  

102. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., & van den Bossche, 2007, op. cit., & World Trade 

Organization, The WTO Multilateral Trade Agreements, WTO E-Learning, 2010 & Nicolas F. Diebold, 
Non-Discrimination in International Trade in Services, Likeness in WTO/GATS, Cambridge University 

Press, First Published, 2010. 

اشاره شده است: ... هر امتیاز، منافع، ترجیحات يا مصونیت که از طرف  گات 0الوداد در ماده های کاملهاصل دولت. 709

شرط به کاالهای  و اعطا شود بايد فوراً و بدون قید کشورهای ديگريا به مقصد  أيکی از اعضای متعاهد به محصوالت از مبد
تواند متعاهد ديگر نیز اعطا شود. توجه به اين نکته ضروری است که رفتار اولی که میيا به مقصد کشورهای  أًمشابه از مبد

 رفتار با هر کشوری اعم از متعاهد و غیرمتعاهد است. ،الوداد را فراهم کندپايه رفتار دولت کامله

بعد از ورود به  ،اهدمتع اعضایمحصوالت هرکدام از  ... درج شده است: گات 9ماده  2اصل رفتار ملی در پارگراف . 704

های داخلی فراتر از موضوع هر نوع مالیات يا ساير هزينه ،صورت مستقیم يا غیرمستقیممتعاهد ديگر نبايد به اعضایقلمرو 
 شود قرار گیرند.آنچه نسبت به محصوالت مشابه داخلی اعمال می

 .61ص ، همانموسوی زنوز؛  .705
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سازی نتیجه آزاد ،به اين ترتیب 016کنار بیايند. تجارت نیزسازی اعتراضات مخالفین داخلی آزاد
حالتی است  017،مثل القايی به معامله بتوانند از آن حمايت کنند. هادولتکه ی باشد صورتبه بايد

سازمان جهانی  سامانهوجودآمدن آن در الوداد باعث بهکه اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله
دهد اين است که از می مثل القايی انجام به تمام کاری که رژيم معامله»ند. شومی تجارت

به بازيگری که در بازی با نتايج  013.«کندمی جلوگیری 018معقولج غیرنتاي وجودآمدنبه
سازی شود. در مدل آزادمی گفته 001لوحبازيگر ساده ،کندمی )سود منفی( مشارکت معقولغیر

 ،و رفتار ملی الودادکاملهرسالت اصول دولت  ،مثل القايی رسیده به تجارت که به حالت مقابله
نسبت به  هادولت ،تا از اين طريق است لوحبازيگر سادهز بازيگران به جلوگیری از تبديل يکی ا

 000ند.شوتجارت و ادامه آن تشويق سازی آزاد
 الودادکاملهبهترين توضیح قابل قبول برای اصل دولت  ،پاسنرو  گلد اسمیتفسور واز نظر پر

ه از منافع خود در دهد کمی اين امکان راسازی آزادمعاهده  یاين است که اين اصل به اعضا
ی هادولتاصل »يکی از طرفین و شخص ثالث حمايت کنند. میان مقابل يک معاهده جديد 

 002.«آن چیزی است که وجود داردهمة کند و اين می از منافع طرفین متعاهد حمايت الودادکامله
 کنندگانمصرفو  کنندگانوارد ،و عدم تبعیض الودادکاملهی هادولتبا اعمال اصل  ،عالوه براين

 009کنندگان با حداقل قیمت خريداری کنند.تأمینشوند از می تشويق
در نظر  (ج)و  (ب)، (الف)سه دولت  ،الودادکاملهی هادولتبرای درک منطق اعمال اصل 

 پنجمابین را به دو به دو با هم قرارداد تجاری دارند و تعرفه فی ،. اين سه دولتشودگرفته می
 

های داخلی است که ممکن است با منافع گروه ،سازی تجارتها در آزاددولت بینی رفتاردر پیشعوامل مؤثر يکی از . 706

شدن مطالب، اين عامل در . جهت جلوگیری از پیچیدهکننديا با آن مخالفت  ،سازی تجارت حمايتاز آزاد ،های خودالبی
 . برای توضیحات بیشتر، ن.ک: اين بحث نیامدفرضیه 

Goldsmith and Posner, 2005, op. cit., pp. 135. 162 & Parisi and Ghei, 2003, op. cit., pp. 111-115. 

107. Induced Reciprocity 

گويی با يک قاعده طاليی به هم گره خورده است. وقتی  ،که در آن راهبرد هر بازيگراست حالتی  ،مثل القايی به ـ معامله
سازی که در بازی آزاددرصورتی ؛شودی در راهبرد طرفین پديدار مینوعی تناسب اجبار ،رسدمثل به حالت خودکار میبهمعامله

بايد  ،مثل القايی برسد به طرفین به حالت معامله انتخاب راهبردبرای آنکه  ،تجارت که حالت معمای زندانی به خود پیدا کرده
  .کنندصورت پايدار با هم همکاری انتظار داشت که اين معما حل شود يعنی طرفین به

108. Sucker’s Payoff 

109. Parisi, 2003, op. cit., p. 113. 

110. Sucker Player 

کند. مثالً اين بازيگر از مشارکت در همکاری همکاری می ،در زمان تقلب يا عدم همکاری ساير بازيگران لوحبازيگر سادهـ 
 آورند.+ به دست می8که ديگران سود آورد درحالیرا به دست می -2سود 

111. Ibid. 

112. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 142. 

113. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 16. 



622  7991/ پاییز ـ زمستان 59المللی/ شماره حقوقی بین مجله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مابین را به صفر تعرفه فی (ب)و  )الف(بعد از مدتی کشور  که فرضبه. اندهدرصد کاهش داد
عمالً کشور  ،الودادکاملهجانبه و در غیاب تعهد رفتار دولت دو راهبردبا اتخاذ اين  ؛کاهش دهند

 کنندگان، وارد(ب)و  (الف)مابین شود چون با صفرشدن تعرفه فیمی از گردونه رقابت خارج (ج)
در  الودادکاملهاصل رفتار دولت  ،نخواهند رفت. به اين ترتیب (ج)سراغ بازار کشور  ،شوراين دو ک

نمايد می جانبهرا تبديل به رابطه چندسازی رابطه دوجانبه آزاد ،مانند اهرم ،سازمان جهانی تجارت
 یگونه امتیازی که در روابط دوجانبه اخذ يا اعطا شود بايد بالفاصله به تمام اعضاو هر

اعطا شود. همچنین اين اصل با باالبردن هزينه رويگردانی از سازی در بازی آزاد کنندهشرکت
در صورت  هادولتکند چون می تجارت کمکسازی به حفظ همکاری در جهت آزاد ،همکاری

 ،از طرف ديگر .را در مقابل تمام بازيگران مقابل رعايت کنند باالبردن میزان تعرفه خود بايد آن
دهد. وقتی دولتی در خصوص رفتاری با دولت می هزينه مذاکرات را نیز بسیار کاهش ،اصلاين 

شود و الزم نیست اين رفتار با می ی دادهتسرّ هادولتاين توافق به ساير  ،ديگر به توافق رسید
  001.شودتک به تک مذاکره  صورتبه هادولتساير 

از طريق مالیات سازی ايش تعهدات آزاداما اصل رفتار ملی جهت کسب اطمینان از عدم فرس
شود که کاالی می . اين اصل زمانی اعمالشودمی يا ساير اقدامات داخلی پذيرفته شده و اعمال

هايی اصل رفتار ملی آن است بلیط ورود به داخل کشورهای عضو را گرفته است. هدف ن ،خارجی
رت گیرد. مطلبی که لزوم تمرکز وگونه حمايت از صنايع داخلی صرفاً از طريق تعرفه صکه هر

کند اين است که معموالً شناسايی موانع غیر از می گونه حمايت از طريق تعرفه را دوچندانهر
توان گفت هدف اصل رفتار ملی نیز آن است که هیچ میبندی در جمع 005.است سخت ،تعرفه

خود را بازنده نیابد.  ،بازيگرانعلت تقلب ساير ه ناگاه و ببه، سازیآزاد سامانهدولتی با شرکت در 
کاالی خارجی بعد اخذ تعرفه و ورود به بازار داخلی  ،دلیل اين امر آن است که بر اساس اين اصل

 006گیرد.می با کاالی تولیدشده در داخل در موقعیت برابر قرار
 

 تجارت و دسترسی به بازارهاسازی بازی آزاد. 1
شود می محسوب 007راهبردیبازی  ،ازمان جهانی تجارتتجارت در سسازی آزادذکر شد، چنانچه 

رفتاری های از بازيگران بر اساس انتخاب يا کنش هرکدامرفتاری های که در آن انتخاب يا کنش

 
114. Ibid., p. 17. 

115. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 147. 
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بر پايه عمل متقابل  راای همذاکرات تعرف ،گات 28ماده  ،بر اين اساس 008.استبازيگر مقابل 
 یمعناست که هر عضوی که در طول مذاکرات از اعضا استوار کرده است. اين امر به آن هادولت
در بازی  003کند بايد حاضر باشد در مقابل آن امتیازی بدهد.می امتیازی درخواست ،ديگر
. بايد توجه داشت که است کردن امکان دسترسی به بازار يکديگرامتیاز شامل فراهم ،سازیآزاد

نیز  المللبینتجارت  وجودآمدنبهلی، امکان داخهای شدن امکان دسترسی به بازاربدون فراهم
قواعد دسترسی به بازار در هسته اصلی حقوق سازمان جهانی  ،وجود نخواهد داشت. به اين جهت

تجارت اين است که برای اينکه بازی دارای سازی اما نکته مهم در بازی آزاد تجارت قرار دارد.
گیری امتیاز اعطاشده و امتیاز اری برای اندازهبه ابز هادولت ،منطق و چارچوب قابل اتکا باشد

 021دارند.آمده نیاز دستبه
ای و موانع تعرفه بايد توجه داشت که دسترسی به بازار کاال و خدمات با توسل به دو ابزار

و موانع  ،اساساً شامل حقوق گمرکیای ه. موانع تعرفاست قابل محدودشدنای هموانع غیرتعرف
مانند شفافیت  ،ایههای مقداری و ساير موانع غیرتعرفدو دسته محدوديتشامل  020ایغیرتعرفه

قوانین تجاری يا تشريفات گمرکی و موانع  ةطرفمنصفانه يا يکيین قوانین تجاری، اعمال غیرپا
از  ،نسبت امتیاز اعطايی خود به هادولت ،سازی تجارت. در بازی آزادهستند تکنیکی تجارت

شفافیت در ابزارهای حمايتی  ،دارند. به اين جهتمیلی خود دست برحمايت از تولیدات داخ
در اين بازی نهايت اهمیت را دارد. تعرفه ابزاری است که دارای شرايط  کنندهی شرکتهادولت

ست که سازمان جهانی تجارت هادولتتعرفه تنها ابزار تجاری  ،. به اين جهتاست اصل شفافیت
اين مطلب به  022بازار کاالها معتبر و قابل قبول دانسته است.برای کنترل میزان دسترسی به 

و سازی قبل از اينکه به دنبال آزاد ،سازمان جهانی تجارت شودمی حدی مهم است که گفته
جدول  ،بر اين اساس 029.ستبه دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورها ،حذف تعرفه باشد

ناپذير سازمان جهانی قواعد تخلف ازجمله 025،یاو تعهد به رعايت سقف تعهدات تعرفه 021هاهتعرف
مانند  ،حتی زمانی که اهداف مشروعای هتعرفموانع غیر ،شود. بر اين اساسمی تجارت محسوب

 
118. Carmichael, 2005, op. cit., p. 4. 

119. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 393. 

120. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 376. 

121. Non Tariff Barriers 

122. World Trade Organization, p. 98. 
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124. Tariff Schedules 

کاالی خاصی تعهد  در موردها نسبت به عدم افزايش تعرفه به بیش از آن ای است که دولتتعرفهمیزان  ،ایسقف تعرفه
 دهند.می

125. Bound Tariff 
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بايد از  هادولتاستفاده ءزيست دارند با توجه به احتمال تقلب و سوحمايت از انسان يا محیط
  026قواعد ويژه سازمان جهانی تجارت پیروی کنند.

 ،حذف کامل تحمل شده است جایبه سازمان جهانی تجارت که در آن تعرفه چارچوب کلّ»
، از هادولتنظر از رفتار متقابل صرف هادولتيیدی است بر اين نظر سیاسی و اقتصادی که تأ

تا محدوده  است برای آنای هتعرفشايد ممنوعیت موانع غیر»ولی  027«برندمی موانع تجاری سود
که در تکرار معمای زندانی چه رفتاری همکاری و چه  شود تر و مشخصکوچک هاولتدزنی چانه

قابل ای هتر از موانع غیرتعرفتراح ،ایهموانع تعرف 028.«شودمی رفتاری تخطی يا تقلب محسوب
که ای هتر اين است که در مقايسه با موانع غیرتعرف. اما نکته مهماست گیری و قابل مقايسهاندازه

اگر  023بهتر پیش برود. ،شود تا مذاکراتمی باعثای هموانع تعرفاست،  گیریقابل اندازهکمتر 
 ،که اوالً کنند راحتی مشخص هتوانند بمیکنند توافق ای ههمه کشورها بر ممنوعیت موانع تعرف

آيا  ،يا خیر؟ ثانیاً است ترازوزن و همهم اندهداد هاآنکه کشورهای ديگر در مقابل  یآيا امتیازات
که سازمان جهانی ای هيکی از موانع غیرتعرف 091؟است هکشور مقابل به اين تعهد وفادار بود

. ذيالً منطق چنین است مقداریهای محدوديت ،را ممنوع کرده مطلقاً توسل به آن ،تجارت
 .شودمی بیشتر بررسی ،ممنوعیتی در سازمان جهانی تجارت

اما در اين بین  090کنند.می تجاری استفادههای ابزار برای کنترل اقتصاد داخلی از هادولت
 092مقداریهای اعمال محدوديت ،دسترسی به بازار داخلی را محدود کند تواند سريعاًمی آنچه
 مقداری ارائههای تعريف روشن و دقیقی از محدوديت ،اسناد سازمان جهانی تجارت . اگرچهاست
واردات يا صادرات  ،شامل اقداماتی دانست که در اثر آنتوان محدوديت مقداری را می ،کنندنمی

و  گاتقضايی واقعیت اين است که رويه 099شود.می محدود به میزان خاصی ،يک کاالی خاص
هدف از اين  091همیشه به دنبال تفسیر موسع اين مفهوم بوده است. ،سازمان جهانی تجارت

هرچه بیشتر به  ،گرانهرای اهداف حمايتب هادولتمشابه، آن است که های تفسیر موسع و تالش
 

126. World Trade Organization, p. 118. 

127. Jack L. Goldsmith, Erick A. Posner, The Limits of International Law, p. 147. 

128. Ibid. 

129. Ibid., p. 148. 

130. Ibid., p. 147. 

های تجاری دولت است که بر واردات و صادرات کاال تأثیر آن دسته از مقررات و سیاست ،منظور از ابزارهای تجاری. 797

 گذارند.می

132. Quantitative Restriction  

133. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 441. 

 داند. ن.ک:می گاتهای وديت مقداری را يکی از ستونمنع محد ،حل اختالفپنل  ،پارچه ترکیه پروندهدر  .794

- Turkey-Restriction on Import of Textile and Clothing Product, Report of The Panel, WT/DS 34/R, 31 

may 1999, paras: 9.63.آ 
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 095تعرفه متوسل شوند.

مطالبه اعضا در خصوص حفظ رابطه رقابتی میان  تأمینمحدوديت مقداری  ،منطق ممنوعیت
 گاتپنل  ،. شايد به اين دلیلاست محصوالت خود با محصوالت کشور ديگر و جلوگیری از تقلب

برای  بینیپیشامکان  تأمینارت جاری و برای حفظ تج نیز ممنوعیت محدوديت مقداری را
حفاظت  ،اما ارزش و هدف ديگر ممنوعیت مقداری 096داند.می ی تجاری آينده ضروریهاهبرنام

توانند با توسل به ممنوعیت می کشورها ،صورت در غیر اين .است شدهی توافقهاهاز جدول تعرف
 097د.نبزنهمیل برده و چارچوب بازی را بهلاين جداول را تح ،مقداری

های ذاتاً تعرفه را به محدوديت ،طلبی خودبا توجه به خاصیت منفعت هادولت ،عالوه بر اين
 کندمی محدوديت مطلق ايجاد ،به اين علت که ممنوعیت مقداری ،دهندمی مقداری ترجیح

يی که به دنبال اهداف هادولتايجاد محدوديت از طرف تعرفه مطلق نیست.  کهدرحالی
که  است شاننپیوسته باشند به نفعسازی به معاهدات آزاد کهدرصورتیحتی  هستند گرانهحمايت

های شرکت ،حقیقت برای حمايت از محصوالت داخلی صرفاً از تعرفه استفاده کنند. در
محدوديت  هادولتدهند که شکل حمايت اين می گر ترجیحبه کشورهای حمايت کنندهصادر

ی اضافی هاهاز هزين ،توانند با تنظیم میزان صادرات خودمی در اين صورتمقداری پیدا کند چون 
 ها تحمیليی اضافی به اين شرکتهاههزين ،تعرفه ،برعکس آن کهدرحالی ،جلوگیری کنند

 098شود.می هادولتآمد برای تبديل به در هاهخود اين هزين ،کند که در نهايتمی
 

 تتجارسازی و بازی آزاد هاهیاران. 8
در  ،شودمی ی داخلی پرداختهاهمستقیم به بنگامستقیم يا غیر صورتبهدولتی که  یهاهياران

آورد. با توجه می را به وجودای همسائل و مشکالت عديد ،سازمان جهانی تجارتسازی بازی آزاد
قابل انتظار است  ،کنندمی هم تالقی پیدا با هادولتمنافع متقابل  هاهبه اينکه در خصوص ياران

 باشد تا از اصل هماهنگیِ  هاآنکه ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت به دنبال تنظیم 
نیازی و بايد توجه داشت که برای اعالم بی 093.شودوجودآمده در اين سازمان محافظت به

 
135. Goldsmith and Posner 2005, op. cit., p. 147. 

136. United States-Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, Report of the Panel, L/6175 - 

34s/136, Adopted on 17 June 1987, para. 5.2.2. 

137. World Trade Organization, op. cit., p. 118. 

138. Goldsmith, Posner, 2005, op. cit., p. 147. 

میلیارد دالر يارانه از طرف  911مبلغی معادل  2119سال دهد که در سازمان جهانی تجارت نشان می 2116گزارش . 799
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2006, XXX, 112. 
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به اهداف برای نیل  هادولت 011هیچ راهی وجود ندارد. ،نام يارانهه از ابزاری ب هادولت یاستغنا
ولی ممکن است از طريق يارانه به دنبال تقلب  010مشروع اجتماعی و اقتصادی نیاز به يارانه دارند

باری نسبت به منافع آثار زيان هيارانممکن است نیز باشند. به اين جهت سازی در بازی آزاد
 012تجاری مقابل داشته باشد.های طرف

برای تغییر نتايج رقابت در  هادولتود که تقلب از طريق يارانه به اين صورت خواهد ب
 ازاين مطلب  019داخلی خود استفاده کنند. کنندگانی، از اعطای يارانه به تولیدالمللبینبازارهای 

رسمی )دوژره( يا عملی )دفاکتو( و  صورتبه توانند از يارانهمی هادولتشود که می ترپیچیدهآنجا 
انه صادراتی، يارانه جايگزين واردات و يارانه استفاده از اعم از يار ،در قالب اشکال متفاوت

اما مسئله مهم اين است که امکان  011محصوالت وارداتی استفاده کنند. جایبهمحصوالت داخلی 
داربودن محصوالت داخلی نیز وجود خواهد با توسل به ادعای يارانه هادولتامکان تقلب از طرف 

ی مقابل را هادولتدولت يا  ،اندهکسب کردسازی زادکه منفعت کمتری از آ هادولتداشت. اين 
امتیازات  ،عوارض جبرانی متهم به تقلب از طريق اعطای يارانه خواهند کرد تا از طريق وضع

 خود را تحلیل برند. اعطايی
و اقدامات جبرانی  هاهکمبود قواعد روشن در خصوص ياران 0381تا  0371های در طول سال

های مشکالت و خأل 015شد. گاتمتعاهد  اعضایايجاد اختالفات زيادی بین  مرتبط با آن، باعث
استفاده و تقلب در بازی ءشد کشورها دست به سومی باعث هاهدر خصوص ياران 0317 گات
ی خود هاهتعرف، ترين ترديدی به بهانه مقابله با يارانهبه اين صورت که با کوچک ؛بزنندسازی آزاد
توجه به شرط خسارت بی امريکا. خصوصاً دولت بردند، باال مینظر در خصوص محصول موردرا 

 016.کردوضع می منفرداً حقوق جبرانی ،با تبعیت از قانون داخلی خود 0317 گاتجدی مندرج در 
( در 0379-3) توکیواين موضوع را در طول مذاکرات دور  ،گاتمتعاهد  یاعضا ،به اين جهت

بود که در  017گات 28و  06، 6تفسیر و اعمال ماده  ،ن توافقنامهدستور کار قرار دادند که نتیجه آ

 
سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت، نظام يارانهانی، حامد؛ روح .740

 .981، ص 0983االختیار تجاری ج.ا.ا، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ها، دفتر نمايندگی تامنامهموافقت
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، 0386در سال  باوجود اين شود.می ياد 018توکیوی دور هاهحالت کلی از آن با عنوان کد ياران
پونتا دل متعاهد را در بیانیه نهايی اجالس های وزرای طرف ،بروز اختالفات مکرر ابهامات زياد و

 گات 06 و 6 دور اروگوئه بخواهند تا مقررات مواد کنندگانمذاکره بر آن داشت تا از 013استه
 ،کنندگانرا اصالح کنند. حاصل کار اين مذاکره توکیوو همچنین کد يارانه دور  0317

 0331 گات 06و  6که امروزه به همراه مواد  است 051«يارانه و اقدامات جبرانی نامهموافقت»
 دهند.می زمان جهانی تجارت را تشکیلچارچوب حقوقی حاکم بر يارانه در سا

 ،نامه و قواعد مربوط به يارانه در سازمان جهانی تجارتمنطق پیدايش موافقتبرای توضیح 
 برزيلپرونده  ،هیئتبهتر گويای حقیقت خواهند بود: از نظر  ،اين سازمانهای هیئتآرا و نظرات 

 هاآنکه اعطای  ستهاهچندجانبه بر ياران اعمال نظم ،يارانه توافقنامههدف و منظور  ،هواپیما ـ
همچنین رکن حل اختالف اين سازمان در  050شود.الملل میبینخوردن تجارت باعث برهم

دارد می يارانه و اقدامات جبرانی اعالم توافقنامه وجودآمدنبهبندی علت پرونده ديگری در جمع
 هادولتگرانه مداخلههای خی رفتارکه بر است استوار فرضپیشکه وجود چنین توافقی بر اين 

 052.شودالملل میبینشدن تجارت خارجخوردن يا از تعادلهمباعث به

نیاز دارند و همچنین حذف امکان تقلب  هاهبه ياران هادولتبرای رويارويی با اين واقعیت که 
ايش و بهبود مقررات نامه يارانه و اقدامات جبرانی به دنبال افز، موافقتهاآناز طريق توسل به 

شود در اين می به اين جهت گفته 059.است در ارتباط با استفاده از يارانه و اقدامات جبرانی گات
کردن اين مسئله ابتدا به دنبال مشخص توافقنامهوجود دارد. اين  توافقنامهدو  زمانهم ،توافقنامه

به دو  هاهياران ،بر اين اساس. است قابل اعطاشدن هادولتاز طرف ای هاست که چه نوع ياران
ساز اين است شوند و شرط اقدامات جبرانمی ی مجاز تقسیمهاهی غیرمجاز و يارانهاهياراندستة 

محصوالت  کنندهنشان از تضرر يا تهديد به ضرر صنايع تولید ،داخلیهای که تحقیقات و بررسی
که ثابت شود  قابل وضع است صورتی مشابه داخلی داشته باشد. بنابراين عوارض جبرانی تنها در

دار وجود داشته و به محصوالت داخلی خسارتی وارد شده که نتیجه محصوالت وارداتی يارانه
 051بوده است. هادولتپرداخت يارانه از طرف 
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ساز اقدامات جبران دارد کهمی امتیازی، الزمهای بستانالزامات مربوط به حفظ معادالت بده
)که قبالً توافق شده( داشته باشند. با تمام  ایتعرفه به بیشتر از سقف تعرفهفقط شکل افزايش 

 بار آندار و آثار زيانبا توجه به اينکه تحقیقات مرتبط با وجود کاالی خارجی يارانه ،اين مطالب
در مقابل به دولتی که نسبت به اقدامات جبرانی اعتراض  ،گیردمی توسط دولت مدعی صورت

 055شود که در نزد رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت شکايت کند.می ق دادهاين ح ،دارد
برای حذف امکان اعطای مزيت رقابت مصنوعی از طريق يارانه به کاالهای داخلی و همچنین 

ای، اولین شرط اقدامات جبرانی اين است که کمک ممانعت از تقلب مدعیان وجود کاالهای يارانه
در خصوص نهاد  شناورهای تجاریـ  کرهپرونده  هیئترکن عمومی باشد. از طرف دولت يا  ،مالی

عمومی بیان داشت که يک نهاد در صورتی عمومی است که تحت کنترل دولت يا ديگر نهادهای 
کمک مالی از سوی نهادهای  ،عالوه بر اين 056عمومی بوده و اقدام آن قابل انتساب به دولت باشد.

انجام چنین  ،گیرد و آن در صورتی است که دولتبيارانه به خود  تواند تعريفمی غیردولتی نیز
 057را در انجام اقدامات مذکور هدايت کرده باشد. ل کرده يا آنکاری را به يک نهاد خصوصی محوّ

تواند اشخاص خصوصی باشد. در می نه دولت بلکه ،اما مواردی وجود دارد که عنصر دخیل در تقلب
 . شودپرداخته میان جهانی با اين نوع تقلب ادامه به نحوه برخورد سازم

 

 ی خصوصیهاهترفندی از طرف بنگا ،شکنیقیمت. 9
را سازی زدن معادالت بازی آزادتواند بستر تقلب و برهممی تجاری کههای يکی ديگر از رفتار

 فراهم کند و سازمان جهانی تجارت نیز با عنوان رفتار تجاری غیرمنصفانه به آن پرداخته،
از  ترینياين عمل از طريق واردکردن کاال به بازار کشور ديگر به قیمتی پا 058.است شکنیقیمت

تفاوت مهم يارانه با دامپینگ  053گیرد.می کمتر از ارزش واقعی آن کاال صورت شده وقیمت تمام
 ی خصوصی صورتهاهبلکه از طرف بنگا هادولتنه از طرف  ،تقلبشیوة اين است که اين 

 گات هیئتنباشند. ی خود مطلع هاهبنگاشکنانة قیمتاز اقدامات  هادولتد و ممکن است گیرمی
 شکنی را نتیجه تصمیمی خصوصیتلويحی قیمت طوربه، هاهادینیمه ژاپن ـدر پرونده 

حاکی از  ،ی سازمان جهانی تجارتهاهشايد به اين جهت است که اسناد و روي 061داند.می
 

155. World Trade Organization, p. 224. 

156. Korea - Measures Affecting Trade in Commercial Vessels, Report of the Panel, WT/DS273/R, 7 

March 2005, paras. 7-50. 
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  060.است شکنیاقدامات ضد قیمت)نه ممنوعیت(  محکومیت
 تقلب در معامالتهای ين روشترمتداول ،حالين و درعینتريکی از پیچیده 062دامپینگ

بازار انحصاری، محصوالت خود را به زير  آوردندستبهيک بنگاه به امید  ،اين شیوه در .است
تشکیل بازار  ،ر برسدتقلب به نتیجه مورد نظشیوة اين  کهدرصورتیکند. می قیمت واقعی عرضه

 ،دامپینگ ةزنندکند. با توجه به خاصیت برهممی را جبران کنندهضرر اولیه بنگاه تقلب ،انحصاری
حتی قوانین رقابت داخلی برخی کشورها نیز چنین رفتار تجاری را ممنوع کرده است. نمونه چنین 

 069.تراست اياالت متحده مشاهده کرد توان در قانون ضدمی قوانینی را
 ،شدتجارت و لزوم حفظ انسجام در فرآيندی که از آن با عنوان بازی ياد سازی شرايط آزاد

 ن، تنظیم و تنسیق شود.یتبی ،شکنی بین اعضا از طريق قوانین و توافقاتکرد که قیمتمی ايجاب
در خصوص لزوم اعمال  کنندهی مذاکرههادولت 0317 در گاتمذاکرة  زمان ، درباوجود اين

اين مورد نیز به  امريکاشکنی با هم اختالف داشتند. ولی با اصرار مات جبرانی در مقابل قیمتاقدا
شکنی پاسخ توانستند به قیمتمی هادولتاضافه شد تا چارچوبی که بر اساس آن  0317 گات

 گاتکه به اين منظور در  6گذشت زمان ثابت کرد، ماده  ،باوجود اين. شود دهند مشخص
بودن ماده شکنی کافی نیست. مبهمگويی در مقابل مسائل قیمتبود برای پاسخ گنجانده شده

 اعضایی که بسیاری از صورتبه شود،تفسیر و اعمال  ،ناهماهنگ صورتبهشد که می باعث
 خود دارد تبديل به مانعی بر سر راه تجارت ،دامپینگاحساس کردند اقدامات ضد گاتمتعاهد 

 اقدامات ضد نامهموافقتوجودآمدن باعث به گات 6ص ماده نواق ،هرحالبه 061شود.می
حمايت از  چیزی جز ،نامهموافقتتوان گفت هدف واقعی اين می شد. در حال حاضر 065دامپینگ

  066تجارت نیست.سازی يافته و جلوگیری از تقلب اعضا در مسیر آزادهمکاری شکل
تواند هم می تجارتسازی آزاد سامانهر شکنی نیز دقیمت ،هاهبايد توجه داشت که مانند ياران

استفاده و تقلب قرار گیرد و هم از طرف دولت ءزنند ابزار سومی از طرف کسانی که دست به آن
 

شکن باعث آسیب جدی به صنايع داخلی کشور حتی محکومیت هم در صورتی است که محصوالت قیمت ،باوجود اين .767

 کننده شوند. وارد

162. Dumping 

 .085، ص همانموسوی زنوز؛ . 769

164. van den Bossche, 2007, op. cit., pp. 514-515. 

165. Anti-dumping Agreement  

وجودآمدن و تکمیل اين توافقنامه به اين سادگی نبوده است. مسائل مربوط به اقدامات ضد دامپینگ در البته به. 766

کد رفتاری خاصی درباره ( مورد مذاکره قرار گرفته و در هرکدام از اين دورها 0373) توکیو( و دور 0367) کندیمذاکرات دور 
به اين  .شدت محل چالش کشورهای شمال و جنوب قرار گرفتاقدامات ضد دامپینگ به 0381در  ،باوجود اين .شدتوافق 
گیری توافقنامه ترين محورهای مذاکرات در دور اروگوئه بود که نهايتاً منجر به شکليکی از مهم ،اقدامات ضد دامپینگ ،جهت

 حال حاضر اقدامات ضد دامپینگ شد.



226  7991/ پاییز ـ زمستان 59المللی/ شماره حقوقی بین مجله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های برای اعمال حمايت هادولت. به باور بسیاری، اندهيا کسانی که مدعی ضرر از اين باب شد
باوجود  گیرند.می ناديده ،گیردمی ود صورتی داخلی خهاهاز طرف بنگا که راهدفمند، دامپینگی 

ی خود هاهبرای جلوگیری از توسل بنگا هادولتبر عهده ای هوظیف ،سازمان جهانی تجارت ،اين
دهد. ولی برای جلوگیری از تقلب کسانی که مدعی ضرر به نمی شکنی قراربه اقدامات قیمت

شکنی بايد بعد از قدامات ضد قیمتدارد که امی مقرر هستند شکنعلت ورود کاالهای قیمت
مشابه داخلی های آن به کاال 067شکن و آسیب جدیتحقیقات الزم و اثبات وجود کاالی قیمت

شکل افزايش تعرفه را  ،شکنی نیز مشابه اقدامات علیه يارانهصورت گیرد. اقدامات ضد قیمت
 068يه مقايسه ارزش واقعیشکن بر پاخواهد داشت. نکته مهم اين است که شناسايی کاالی قیمت

بنابراين تمام کاری که قواعد سازمان  071 گیرد.می آن صورت 063آن محصول با قیمت صادراتی
اجازه  ،ی متعاهدهادولتدهد اين است که به می شکنی انجامجهانی تجارت در خصوص قیمت

 ،اماتدهد که در شرايط عادی آن اقدمی انجام اقداماتی برای حفاظت از صنايع داخلی را
  070شود.می مشروع و تقلب محسوبغیر

 

 سازیفرار از بازی آزاد. 70
که ممکن است  اندهدر سازمان جهانی تجارت به اين امر واقف بودسازی طراحان بازی آزاد

پذيری قوانین در جهت محدودکردن شرط دسترسی نیاز به انعطاف ،در شرايط خاص هادولت
شود می ضرر تا جايی تحمل ،معموالً در روابط تجاری مستمر 072ند.متقابل به بازارها را داشته باش

جزئی به امید تغییر اوضاع و بازگشت دوران های که سنگین و غیر قابل جبران نباشد. اصوالً ضرر
دو  ،سازمان جهانی تجارتاعضای  ،سنگینهای شوند. در مواجهه با ضررمی دهی تحملسود

از سازی ه باشند: الف( انصراف از همکاری و ترک رابطه آزادتوانند پیش روی داشتمی گزينه
فرصت تنفس به طرف  یهمکاری جديد به شکل اعطا وجودآمدنبهب(  ،طرف عضو متضرر

فرض متضرر تا خود را برای بازگشت به همکاری اول بازبیابد. گزينه دوم بر اساس پیش
تجارت( از سازی )آزاد همکاری اولیه ،قاين برتری را دارد که از اين طري هادولتطلبی منفعت

سازمان جهانی تجارت در  بود، بینیپیشقابل همان طور که بین نرفته و دوباره احیا خواهد شد. 
 سنگین اعضا، گزينه دوم را انتخاب کرد. های برخورد با ضرر

 
167. Material Injury 

168. Normal Value 

169. Export Price 

170. World Trade Organization, op. cit., p. 209. 

171. van den Bossche, 2007, op. cit., p. 513. 

172. Hoekman and Mavroidis, 2007, op. cit., p. 19. 
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نسبت به  هاآنبرای غلبه بر وسوسه  ،هدر شرايطی که يکی از بازيگران دچار ضرر سنگین شد
را پیش کشیده است. بر اساس  079شرط فرار گات 03دادن به همکاری، ماده ترک بازی و خاتمه

احتمال يا  بیندمی آسیب جدی ،وقتی صنايع داخلی کشوری از موج ناگهانی واردات ،اين ماده
تعهدات خود را  ،موقت صورتبه دولت اخیر حق خواهد داشت که ،چنین آسیب جدی وجود دارد

برای  ،باوجود اين 071.کندموقت تعلیق  طورهرايطی که امکان تقلب وجود نداشته باشد ببا ش
الزم است طی تشريفاتی که شرح داده خواهد  ،جلوگیری از تقلب از طريق توسل به شرط فرار

 . به اين منظور بايد از تحقق شروط آتی اطمینان حاصلشود لزوم توسل به اين شرط اثبات ،شد
اين افزايش نتیجه  ،شدت افزايش يافته باشد. ثانیاًاردات محصول مورد نظر بهو ،: اوالًشود

به  075اين افزايش واردات موجب لطمه جدی ،نشده است و ثالثاً بینیپیشتحوالتی باشد که قبالً 
 شده باشد. 076محصوالت مشابه يا محصوالت مستقیماً رقیب کنندهی داخلی تولیدهاهبنگا

اشاره گانه فوق به تشريفات اثبات شروط سه 077اقدامات حفاظتی نامهقتمواف 9ماده  0 در بند
اعضای سازمان برای توسل به شرط فرار بايد تحقیقات خاصی انجام دهند.  ،. بر اين اساسشد

خود مشمول الزاماتی از قبیل لزوم اعالن عمومی انجام تحقیقات، لزوم  ،تحقیقات مذکور
نظر در تحقیقات و همچنین لزوم صدور گزارشی صت اظهارنفع از فرذیهای برخورداری طرف

 موجببهاز سوی ديگر،  078.است در هر قضیه کنندهمقامات تحقیقهای و استدالل هاهشامل يافت
گروه اقدامات حفاظتی بايد کار اعضااقدامات حفاظتی،  نامهموافقت 02ماده  0بند  )الف(جزء 

در اقدامات حفاظتی ـ  اياالت متحده. در پرونده کنندمطلع سازمان را بالفاصله از آغاز تحقیقات 
 ناقض اين الزامای هخیری حتی چند هفتأ، رکن استیناف اعالم کرد که تگلوتن گندم مورد
 073.است

به  ،باوجود اينکه الزم نیست اقدامات جبرانی در چنین مواردی حتماً شکل خاصی داشته باشد

 
173. Escape Clause 

شده بر اساس اين نشده و در اثر تعهدات پذيرفتهیبینتغییرات پیشنتیجة به اين شرح است: اگر در  03ماده . 714

هر نوع محصولی به قلمرو هريک از اعضای متعاهد با چنان شرايط و کمیتی  ،ای اعطاشدهازجمله امتیازات تعرفه ،نامهموافقت
آسیبی به وجود کنندگان محصوالت مشابه رقیب داخلی آسیب جدی وارد شود يا تهديد چنین وارد شود که در اثر آن به تولید

آن کشور متعاهد حق خواهد داشت برای جلوگیری از اين ضرر در خصوص آن کاالی خاص وارداتی به میزان و تا زمانی  ،آيد
 تمام يا بخشی از تعهدات خود يا امتیاز اعطايی را پس گرفته يا تعلیق نمايد. ،که الزم باشد

175. Serious Injury 

176. Directly Competitive 

177. Safeguards Agreement 

 .223ص ، همانموسوی زنوز؛  .718

179. United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European 

Communities, Report of the Appellate Body, WT/DS166/AB/R, 22 December 2000, paras. 108-112. 
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اما نکته  081شده استفاده خواهد شد.بینیپیشی هاهعرفاز افزايش سطح ت ،رسد بیشترمی نظر
 080اعمال شود. الودادکاملهگونه اقدامات جبرانی بايد بر اساس اصل دولت تر اين است که هرمهم

مدت زمان شرط فرار نبايد بیش از چهار سال باشد و تحت شرايطی ممکن است حداکثر اصوالً 
برای توسل به اقدامات  082از هشت سال نخواهد بود.وجه بیشتر هیچتا هشت سال باشد ولی به

اقدامات استیناف پرونده  هیئت 081نیست. 089منصفانهنیازی به اثبات رفتار تجاری غیر ،حفاظتی
کرد که اقدامات حفاظتی به اعضای سازمان  تأکیدبر اين نکته  ی خطیهاهلول در موردحفاظتی 

 ند که در جريان تجارت منصفانه صورتدهد وارداتی را محدود کنمی جهانی تجارت اجازه
با عنوان شیرهای اطمینان  ،سازیاز اقدامات ضد دامپینگ و يارانه و فرار از بازی آزاد 085گیرد.می

شرط اعمال اقدامات جبرانی اين است که اين اقدامات در  086شود.می سازمان جهانی تجارت ياد
 087.اندهبینی نبودقابل پیش هاهر میزان تعرفپاسخ به شرايطی باشد که منطقاً در زمان توافق بر س

باعث  کهدرصورتیتجارت سازی نشان از اين واقعیت سیاسی دارد که تحمل آزاد ،شرط فرار
عدم  088پذير نخواهد بود.امکان ،گیرانه شوداقتصادی شديد و غافلهای سختی وجودآمدنبه

منفی بر همکاری و انحراف از  أثیرتو موجب  است تجارتسازی ويژگی بارز بازی آزاد ،قطعیت
همکاری شود. در چنین شرايطی  گیری اولیهشود. اين ويژگی ممکن است حتی مانع شکلمی آن

 اصل همکاری حفظ ،الزم است توافقی وجود داشته باشد تا تحت هر نوع تماسی بین بازيگران
چنین امکانی را برای  متضرر شده، شدتبه. وجود شرط انحراف از همکاری برای دولتی که شود

دادن امکان اعمال برخی اين باور وجود دارد که با اجازه 083کند.می فراهمسازی طرفین بازی آزاد
کند بلکه میزان همکاری در می رسیدن به توافق در گام اول افزايش پیدافرصت  تنهانهاستثناها 

کنند که هر قدر می بینیپیشبازی  هایمدل ،عالوه بر اين 031يابد.می فرآيند بازی نیز ارتقا کلّ
های نشده و فشاربینیپیشيعنی رهبران به تغییرات  ،عدم قطعیت داخلی کشورها بیشتر باشد
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 .است ترسازی الزموجود شرط فرار برای ورود به بازی آزاد ،سیاسی ناشی از آن حساس باشند
 

 نتیجه
در حقوق  بازیتئوری نی تجارت از منظر اين مقاله به دنبال بررسی ساختار حقوقی سازمان جها

اجمالی معرفی و قابلیت اعمال آن در  صورتبهابتدا اين تئوری  ،بود. به اين منظور المللبین
چارچوبی استداللی را  ،بازیتئوری که  دتبیین و اظهار ش ،حقوقی سازمان جهانی تجارت سامانه
فرضیه اولیه خواهد داشت. فرضیه اين بود که  بستگی بهها کند و نتايج نهايی استنتاجمی فراهم
ولی  است کسب سود اقتصادی بیشتر ،تجارتسازی آزاد سامانهاز شرکت در  هادولتهدف 
ديگران و حفاظت از سازی که در صورت تقلب در برابر آزاد هستند به اين امر نیز واقف هادولت

اين امر ناشی از تضرر  آورد که بازارهای داخلی خود، سود بسیار بیشتری به دست خواهند
 .است ی مقابلهادولت

تجارت و جلوگیری از سازی برای حفظ معادالت بازی آزاد ،چارچوب حقوقی سازمان جهانی
ابتدا  ،دادن اين امردر اين بازی طراحی شده است. لذا برای نشان کنندهی شرکتهادولتتقلب 

ن و سپس اين قالب رفتاری و یتجارت تبیسازی اددر بازی آز کنندهقالب رفتاری بازيگران شرکت
در خصوص برخی از اصول و اسناد سازمان جهانی تجارت  بازیتئوری ی هاههمچنین ساير آموز

ی سازمان جهانی هانامهموافقتامکان بررسی تمام اسناد و  ،. اگرچه در اين مجالشدارزيابی 
بازی و جلوگیری از بندی )چارچوبشد مشاهده منطقی که نگارندگان، از نظر ، تجارت فراهم نبود

 .است تمام ساختار حقوقی اين سازمان به تسرّیتقلب بازيگران( قابل 
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