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  چكيده
اي با يكديگر دارند و تا كنون الملل روابط گستردهها در نظام بيندولت

ها و نظام ها مكانيزماند از طريق يك ديپلماسي هوشمند در برخي زمينهتوانسته
در خصوص مسئله  اندواحدي را ايجاد نمايند. با وجود اين، تاكنون نتوانسته

شمولي را ايجاد نمايند. در اين  گذاري خارجي يك چارچوب جهانسرمايه
توان مطرح نمود آن است كه آيا مذاكره هايي كه ميسوال ترينرابطه مهم

تواند راه دستيبابي به يك توافق جهاني در رابطه با انعقاد معاهده جهاني مي
ها و موانعي در راه يگر آنكه چه چالشگذاري خارجي را ميسر سازد؟ و دسرمايه

چه بتوان مذاكراتي توان گفت، چنانطور كلي ميتحقق اين هدف وجود دارد. به
هاي مشخص از يافته و هماهنگ و با تعريف چارچوبصورت سازمانرا به

توان دهي نمود، ميطريق تعيين مفاهيم بنيادين و جزئيات حساس سازمان
رو هاي پيشم برداشت. اما نبايد از موانع و چالشسمت هدف موردنظر گابه

غافل ماند، چرا كه در اين مسير مسائلي مانند تفاوت فرهنگي و ايدئولوژيك، 
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هايي را ايجاد تواند چالشمحيط مذاكرات، بوروكراسي و تفاوت واحد پولي مي
ند كه بتوانحويتوان با تعريف يك چارچوب كلي بهحال، مينمايد. اما با اين

گذاري ها را با هم آشتي دهد به انعقاد معاهده جهاني سرمايهمنافع متضاد دولت
ها بتوانند با خارجي اميد داشت. تحقق چنين امري نيازمند آن است كه دولت

ايجاد يك سازوكاري جهاني و منسجم فضايي را ايجاد نمايند تا از طريق آن 
سمت يك هدف ر مشخص بههاي با منافع متضاد را در يك مسيبتوان دولت

  واحد سوق داد. 
  گذاري خارجي، معاهده جهانيرمايهالملل، سمذاكره، نظام بين ها:واژهكليد
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  مقدمه
باشد. الملل ميشدت تحت تأثير مبادالت و روابط بينالمللي بهنظام اقتصاد بين

 الملل نيز در چند دهه اخير شاهد تحوالت بسياري بوده است. ايننظام بين
ويژه حوزه الملل بهصورت بارزي اكثر ابعاد تجارت بينتغييرات به

كه در برخي موارد موجب گذاري را تحت تأثير خود قرار داده به نحويسرمايه
الملل ايجاد هاي اساس در نظام بينتضاد شديد منافع كشورها شده و چالش

مسو باشد شاهد ها هالملل در مواردي كه منافع دولتكرده است. در نظام بين
المللي هستم. همسويي منافع اقتصادي همكاري و مشاركت اكثريت جامعه بين

گيري سازمان جهاني تجارت، انعقاد كنوانسيون توان در شكلها را ميدولت
 1982المللي يا انعقاد كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات بين 1969

ها نسبت به دي كه مواضع دولتحقوق درياها و ... مشاهده نمود. اما در موار
اي در تضاد باشد دستيابي به يك توافق بسيار دشوار خواهد بود. وجود مسئله

توان در زمنيه ايجاد معاهده جهاني در خصوص چنين تضادي را مي
هاي منظور ايجاد تضمينهاي الزم بهگذاري خارجي و فقدان مكانيزمسرمايه

رجي مشاهده نمود. فقدان معاهده جهاني در گذاري خايكپارچه در نظام سرمايه
گذاري گذاري خارجي موجب شده كشورها، در زمينه سرمايهزمينه سرمايه
گذاري سوق پيدا كنند. در سمت انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايهخارجي، به

الملل استفاده نمود تا از اين چنين مواردي بايد از ابزارهاي موجود در نظام بين
تواند بهترين ابزار ن به هدفي مشترك دست يافت. ديپلماسي ميطريق بتوا

ها نسبت به موضوعي خاص باشد. منظور آشتي دادن منافع متضاد دولتبه
المللي و مسائل آن را هاي خاص خود نسبت به جامعه بينها اصوال ديدگاهدولت

ها اد دولتتوان گفت مواضع متضدارند. در واقع مياز كانال ديپلماسي ابراز مي
گذاري خارجي تنها از طريق نسبت به ايجاد معاهده جهاني در رابطه با سرمايه

-گذاري بينعبارت ديگر، معاهدات سرمايهيابد. بهميمذاكرات پيوسته تحقق 
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شود؛ خودي ايجاد نميصورت خودبهطور ناگهاني و بدون مقدمه و يا بهالمللي به
- گذاران خارجي و ديگر طرفمابين سرمايهيبلكه آنها اغلب نتيجه مذاكرات ف

-توان گفت تعامالت سرمايهها هستند. بنابراين، مينفع از جمله دولتهاي ذي

گذاري گذاري نيازمند مذاكرات ميان طرفيني است كه عالقمند به امر سرمايه
رو، هدف پژوهش حاضر تحليل نقش مذاكره در دستيابي به يك هستند. از اين

- ي است تا از طريق آن بتوان يك نظام عام و مشترك بر سرمايهتوافق جهان

ها و موانع موجود مورد تبيين گذاري خارجي حاكم نمود و ديگر آنكه چالش
توان ابتدا اين سوال را مطرح نموده كه آيا مذاكره قرار گيرد. در اين راستا مي

كه منجر به ايجاد ها را به هم نزديك نمايد تواند منافع و مواضع متضاد دولتمي
توان سوال گذاري خارجي گردد؟ در همين راستا، مييك معاهده جهاني سرمايه

ها و موانع موجود در مسير مذاكرات ترين چالشديگري را مطرح نموده كه مهم
  گذاري خارجي چيست؟انعقاد معاهده سرمايه

تواند مي توان بر اين مبنا نهاد كه مذاكرهرو را ميفرضيه نخست پژوهش پيش
هم سازگار سازد تا از اين طريق بتوان يك نحوي بهها را بهمنافع متضاد دولت

كننده منافع گذاري خارجي منعقد نمود كه تضمينمعاهده جهاني سرمايه
توان گفت مذاكره فن و روشي است كه نفع باشد. در واقع ميكشورهاي ذي

- كه دولترو، هر زمانيهد. از اينهم آشتي دها را بهتواند منافع متضاد دولتمي

- اند منطق و ديپلماسي بر سرنوشت آنها حاكم باشد به مذاكره پرداختهها خواسته

المللي تا چه حد وگوهاي بيناند. تاريخ سياسي جهان گوياي آن است كه گفت
-حال، شيوهها موثر بوده است. با ايندر حل مشكالت و ايجاد توافقات دولت

ديرباز تا كنون تحوالت مهمي نيز داشته اما پيوسته كارساز بوده  هاي مذاكره از
تر شده، ها و مسائل مورد بحث پيچيدههمان اندازه كه منافع دولتاست. البته به

نتايج مذاكرات نيز گستردگي بيشتري يافته است. با وجود اين مذاكره و تبادل 
هاي جديد، لق راهنظر اين امكان را فراهم آورده است كه با ابتكار و خ

ها ترسيم گردد. توسعه ديپلماسي دورنمايي از توسعه و همكاري ميان دولت
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دهد كه چگونه و تا چه حد نهادهاي دولتي خود را هماهنگ المللي نشان ميبين
). با اين وصف، 194: 1391اند كه زنده و پوياست (فلسفي، با جهاني كرده

-ك معاهده جهاني در خصوص سرمايهتوان گفت مذاكره با هدف انعقاد يمي

گذاري خارجي نيز گوياي همين واقعيت است. در راستاي سوال دوم تحقيق، 
هاي گونه مطرح نمائيم كه گاهي اوقات تفاوتتوان فرضيه دوم را اينمي

هاي سازماني و بروكراسي، چندگانگي واحد پولي، ايدئولوژيك، چالش
هاي اني، محيط ديپلماسي و تفاوتهاي سياسي و تغييرات ناگهناپايداري

المللي ايجاد هاي اساسي در راه دستيابي به توافقات بينتوانند چالشفرهنگي مي
نمايد. در همين راستا، در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسي ماهيت مذاكره و 

پردازيم و سپس سازي در مذاكرات ميچنين مفهوممسائل مربوط به آن و هم
  موجود در اين خصوص را مورد تحليل قرار خواهيم داد.  هايموانع و چالش

ها و مقاالت زيادي به گذاري خارجي و مسائل مربوطه كتابدر رابطه با سرمايه
اند. را مورد بررسي قرار دادهرشته تحرير درآمده كه هركدام برخي از مسائل آن

ذاري گهاي صورت گرفته بر مسائل حقوق مربوط به سرمايهبيشتر پژوهش
گذاري را تواند ساختار نظام سرمايهتأكيد داشته اما كمتر به مسائلي كه مي

رو، تحقيق حاضر تالش دارد تا با يك رويكردي اند. از اينمتحول سازد پرداخته
گذاري خارجي را مورد ي جهاني سرمايهجديد مسير و ابزار اصلي ايجاد معاهده

اي موجود در راه تحقق اين هدف را هترين چالشبررسي قرار دهد و سپس مهم
  كشف و تحليل نمايد. 

تحليلي -شناختي تحقيق حاضر مبتني بر روش تلفيقي توصيفيراهبر اصلي روش
دهيم الملل را مورد توصيف قرار مياست؛ يعني ابتدا مسائل موجود در نظام بين

ليل و الملل مورد تحها را در چارچوب ساختار فعلي نظام بينو سپس كل داده
  گيرد. مداقه قرار مي

  گذاريمبحث اول: نقش مذاكرات در فرآيند سرمايه
طور ناگهاني و بدون مقدمه و المللي بهگذاري بينبدون شك معاهدات سرمايه



 يفصلنامه دولت پژوه   158

 

- گردند، بلكه آنها اغلب نتيجه مذاكرات فيخودي ايجاد نميصورت خودبهيا به

ها هستند. نفع از جمله دولتذيهاي گذران خارجي و ديگر طرفمابين سرمايه
گذاري كه به خريد سهام از بازار دولتي عنوان مثال، برخي معاهدات سرمايهبه

گيرد و برخي ديگر مانند شود به آساني و با قيمت پاييني انجام ميمربوط مي
تواند داراي مسائل پيچيده و هاي زيرساختي عظيم ميمعاهدات مربوط به پروژه

هاي متعدد و بدون تضمين نهايي هايي بين طرفني و يا هزينهمباحثات طوال
هاي طرف باشد كه در اين موارد دستيابي به تصويب چنين معاهداتي ميان دولت

 ,J. W. Salacuse, 2006(معاهده مستلزم مذاكرات پيچيده و مستدام است 

ميان گذاري نيازمند مذاكرات توان گفت تعامالت سرمايهرو، مياز اين ).39
گذاري هستند. در اين مبحث به بررسي طرفيني است كه عالقمند به امر سرمايه

ها گذاري و نقش دولتمنظور انعقاد معاهدات سرمايهماهيت فرآيند مذاكرات به
 پردازيم. در اين فرآيند مي

منظور انعقاد معاهدات جهاني گفتار اول: ماهيت فرآيند مذاكرات به
  گذاريسرمايه
دنبال اصوال فرآيندي ارتباطي است كه از طريق آن دو يا چند طرف به مذاكره،

اي در خصوص مجموعه نامهدستيابي به منافع خود يا طرفين از طريق موافقت
وگو باشد. طرفين يك مذاكره به اين دليل وارد گفتاقدامات آتي مورد نظر مي

ند موقعيت خود را با توانشوند كه، تقريبا، يكي از طرفين معتقد است كه ميمي
دستيابي به توافق به انجام برخي اقدامات الزم از سوي طرفين بهبود دهند 

توان گفت، ايجاد اتحاد راهبردي براي عنوان مثال مي).به190: 1391(فلسفي، 
هاي برق و مخابرات ميان دولت توليد تلفن همراه در ايران با ايجاد نيروگاه

   ي اشاره نمود.گذاران خارجايران و سرمايه
دنبال گسترش آنها هستند گذاري، منافعي كه طرفين بهدر مذاكرات سرمايه

تواند ايجاد گردد. گذاري ميالزاما مزايايي اقتصادي هستند كه از طريق سرمايه
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تواند از طريق اسباب مختلفي مانند جلسات بين وگوها مياين سلسله گفت
ها از هر نقطه از تبادل ايميل بين شركتكارگزاران اجرايي در اتاق كنفرانس، 

عبارت وگو با كارگزاران دولتي در دفاتر وارداتي انجام پذيرد. بهجهان يا گفت
تواند نتيجه اين گذاري نهايي ميتوان گفت تعامالت سرمايهديگر مي

تواند وگوها اغلب مياي، اين گفتنظر از هر مسئلهوگوها باشد. صرفگفت
  ات يا قراردادهاي مكتوب منجر گردد. نوعي معاهدبه

گذاري خارجي تواند منجر به انعقاد معاهدات سرمايهاين نوع مذاكراتي كه مي
ي ماهوي و شكلي است. جنبه ماهوي مربوط به شرايط گردد داراي هر دو جنبه

گذاري وجود دارد؛ مانند خاصي است كه در معاهدات يا قراردادهاي سرمايه
گذار پرداخت شود، تعهدات و وسيله سرمايهاست كه بايد به ايميزان سرمايه

وسيله بدهكار تضمين گردد و تاريخي كه برخي اقدامات بايد تضميني كه بايد به
در آن موعد انجام شود. جنبه شكلي نيز مربوط به مسيري است كه طرفين بايد 

توجه  با ).F. O. Hampson, 2005, 348(براي رسيدن به توافق طي نمايند 
توان گفت، مذاكرات مؤثر هايي كه در هر دو جنبه وجود دارد، ميپيچيدگي

  نيازمند مهارت و فن خاصي است كه بتواند هر دوجنبه را در بر گيرد. 
شوند. يك مذاكره همانند ديگر فرآيندها، مذاكرات نيز به چند مرحله تقسيم مي 

دهد كه هر كدام از اين  كننده فعال بايد اين مراحل را درك كرده و تشخيص
  مراحل نيازمند مهارت و رويكردها و منابع خاصي است. 

گذاري نيازمند سه مرحله منظور انعقاد معاهدات سرمايهاصوال مذاكرات به
  باشند كه عبارتند از:اساسي مي

  الف) پيش مذاكره؛ ب) مفهوم سازي؛ ج) تنظيم جزئيات.
  بند اول: پيش مذاكره

را پيش مذاكره ناميد، طرفين يك تبادل توان آنكه ميدر نخستين مرحله 
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تواند شامل اين كنند. اين تبادالت احتمالي مياحتمالي سرمايه را مشخص مي
مسائل باشد كه آيا مايل به مذاكره هستند يا خير؛ در مورد چه مواردي مذاكره 

هم خواهند كرد؛ چگونه، چه زماني و كجا اين اقدامات انجام خواهد گرفت. 
-توانند مرحله پيش مذاكره مربوط به سرمايهگذار و هم كشور ميزبان ميسرمايه

دنبال افزايش ظرفيت عنوان مثال دولتي كه بهگذاري احتمالي را آغاز نمايند. به
توليد برق خود است ممكن است به انتشار خواست خود نسبت به امر مذكور در 

سايتي با اطالعات تكميلي در مورد بالمللي اقدام نمايد و يا ويك نشريه بين
گذار نين اطالعاتي خاص در خصوص سرمايهچماهيت پروژه توليد برق و هم

  احتمالي را ايجاد نمايد. 
جاي سپردن روند مذاكرات به اراده يك نهاد دولتي، قوانين و مقررات ملي به

نتخاب منظور حصول اطمينان از اهاي الزامي و رسمي بهاغلب ايجاد فرآيند
ترين و معتبرترين گذار خارجي طرف مذاكره، يعني پيشرفتهبهترين سرمايه

هاي خارجي از لحاظ فني و مالي كه بتوانند انجام پروژه مورد نظر را با شركت
 .J. M(نمايند ترين شرايط براي كشور برعهده گيرند، را مشخص اقتصادي

Kline& R. D. Ludema, 2007, 9(گذار دولت ميزبان ن. بنابراين، قانو
هاي اعالن عمومي تواند حداقل شرايط شركت كننده در مناقصه، روشمي

فرصت مناقصه، تعيين استانداردهاي قابل اعمال در ارزيابي يا سند درخواست و 
نحوه ارزيابي روند مذاكره با شركت برنده نهايي مناقصه را تعيين نمايد. معموال، 

-اي تعيين ميگونهها قواعد مناقصه را بهدولت براي كنترل روند پيش مذاكره،

نمايند كه شامل جزئيات چگونگي ارائه درخواست مناقصه و اطالعات الزامي 
پس از  ).J. M. Kline& R. D. Ludema, 2007, 12(موجود در آن باشد 

گيرد گذاران، دولت ميزبان تصميم ميارزيابي درخواست رسيده از سوي سرمايه
  ركت مذاكره نمايد. كه با كدام ش

نگاري، تماس صورت نامهدر حال حاضر، اكثر فرآيند پيش مذاكره، اغلب، به
تلفني و پيام الكترونيكي، حتي پيش از آنكه طرفين در مقابل يكديگر قرار 
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ها پس از تواند طي جلسات متعدد و ماهگيرد. اما اين فرآيند ميگيرند، انجام مي
وسيله هر يك از طرفين جهت ها بهطالعات و تالشآوري اآن ادامه يابد. جمع

ارزيابي نسبت به ديگر خصوصيات، نيز از مراحل پيش مذاكره است. اين مرحله 
يابد كه هر دو طرف تصميم به انجام مذاكره با يكديگر بگيرند يا زماني پايان مي

ي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، به طرف مقابل اطالع دهند كه ديگر تمايلبه
چه طرفين تصميم به ورود به مذاكره بگيرند، ورود ادامه مذاكره ندارند. چنان

توان از طريق اعالم برنامه براي مذاكرات و حتي امضاي آنها به مرحله بعد را مي
نامه محرمانه كه در آن طرفين متعهد به عدم افشا يا استفاده از آن موافقت

 & Braithwaite(شوند، شناخت ل ميمزاياي اطالعاتي كه در مذاكرات تباد

P. Drahos, 2000, 459-462.(  
تواند بر مسير انعقاد هاي فرهنگي و تجاري متفاوت ميها و پشتوانهزمينهپيش

گذاران يا مشاوران آنها در گذاري خارجي يا رفتارهاي سرمايهمعاهدات سرمايه
قاعده كلي، كارگزاران عنوان يك مرحله پيش مذاكره، تأثير داشته باشد. به
كنند تا زمان و تالش بيشتري را در اجرايي برخي كشورها مانند ژاپن تالش مي
كه برخي جاييها صرف كنند. از آنمرحله پيش مذاكره نسبت به آمريكايي

ها اغلب مايل به مذاكره در مراحل ابتدايي ديگر از كشورها مانند آمريكايي
را بر سر ميز، مذاكره نمايند. بسياري از دهند موضوع هستند و ترجيح مي

كنند و عنوان مبناي هر رابطه تجاري نگاه ميها به مرحله پيش مذاكره بهآسيايي
در نتيجه ضرورت انجام پيش مذاكره با دقت باال، پيش از اخذ تصميم براي 

  ).F. O. Hampson, 2005, 340(دانند مذاكره نهايي را الزم مي
ت رويكرد مذكور اين است كه ايجاد توازن و تعادل و يكي از نتايج تفاو

گذاري با منظور انعقاد معاهدات جهاني سرمايههمساني موضع كشورها را به
كنند ها اغلب فرض ميسازد. مثال در همين خصوص آمريكاييچالش مواجه مي

-هاي آسيايي از مرحله پيش مذاكره گذشته و وارد مرحله مذاكره شدهكه طرف

تنها مانعي بر انعقاد معاهده جهاني گونه نيست كه اين امر نهكه اينر حالياند د
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گذاري خارجي است بلكه در خصوص معاهدات دوجانبه نيز در خصوص سرمايه
  ).F. O. Hampson, 2005, 351(هايي را ايجاد كرده است چالش

طرف نسبت به ورود به مذاكره با طرف ديگر بدون تبادل ممكن است يك
هاي تجاري، منابع هاي مربوطه، برنامهآوريالعات محرمانه مربوط به فناط

تواند براي گيري نمايند. اين روش ميمالي و ديگر موضوعات حساس تصميم
وجود بياورد. از يكسو، اطالعات افشا شده بايد به هر دو طرف مشكالتي به

مورد ورود به گيري در اي روشن باشد كه به طرف ديگر اجازه تصميماندازه
اي ارزشمند گذاري را بدهد. از سوي ديگر، اطالعات بايد به اندازهرابطه سرمايه

ها را اعطا باشد كه به طرف ديگر منابع معتبري براي استفاده در ديگر زمنيه
نمايد يا در صورت شكست مذاكرات استفاده از اطالعات مبادله شده باعث 

محض مشخص شدن طرف مذاكره، ورود ايراد آسيب به طرف ديگر نشده و به
نامه محرمانه براي حفاظت از اطالعاتي كه نامه يا موافقتطرفين به موافقت

شود. اين تواند در روند مذاكره مبادله شود، امري عادي محسوب ميمي
ها هريك از طرفين را موظف به حفظ اطالعات تبادل شده در نامهموافقت

نمايد و طرف ن رضايت مكتوب طرف ديگر ميمذاكرات و عدم افشاي آن بدو
نمايد تا در محدودسازي و انتخاب كاركنان مجاز به كننده را وادار ميدريافت

  اين اطالعات محرمانه دقت نمايند. 
  سازيبند دوم: مفهوم

پس از مرحله پيش مذاكره كه مورد بررسي قرار گرفت، دومين مرحله اين 
هاي چنين ايجاد زمينهانعقاد هر معاهده و هم سازي است.فرآيند، مرحله مفهوم

هايي است كه بايد توسط طرفين منظور اجراي آنها نيازمند زيرساختالزم به
ها مربوط به امكانات و تجهيزات مكاني و فني فراهم گردد. برخي از زيرساخت

باشد. اما قبل از آنكه اين ابزارها و تجهيزات ايجاد گردد تا موارد مورد مي
وافق طرفين بر اساس آنها عملي گردد، نيازمند مسيري است كه بايد از قبل ت
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توان گفت انعقاد و عبارت ديگر، ميگذاري گردد. بهتوسط طرفين معاهده ريل
باشد. المللي نيازمند يكسري ابزارهاي عيني و ذهني مياجراي معاهدات بين

اجراي ابزارهاي عيني تواند ايجاد شود، اما ابزارهاي عيني توسط طرفين مي
نيازمند ابزارهاي ذهني است. ابزارهاي ذهني همان مفاهيمي است كه بايد ابتدا 
و قبل از هر امر ديگري ايجاد گردد تا بتواند اهداف اصلي معاهدات را بر اساس 

گذراي كرد. دستيابي به توافق نسبت به مفاهيم اساسي و بنيادين در آنها پايه
باشد. توافق جهاني، عام، چندجانبه يا دوجانبه ميشرط هر معاهده، پيش
تواند يكي از مراحل مهم دستيابي به معاهدات جهاني در خصوص بنابراين، مي

سازي اين معاهده باشدكه تنها از طريق ديپلماسي گذاري خارجي مفهومسرمايه
  گيرد. صورت مي

اهيم بنيادين يا دنبال توافق بر مفاي است كه طرفين بهسازي، مرحلهمفهوم 
عنوان اي هستند كه تبادل سرمايه آنها را ممكن سازد. بهدستيابي به اصولي پايه

گذار خارجي صنعتي، سرمايه-هاي كشاورزيمثال در مذاكرات مربوط به پروژه
گذاري كامل گيري در مورد داليل نياز به سرمايهو دولت ميزبان نيازمند تصميم

گذاري مشترك هستند و اين مسئله كه آيا دولت سرمايهگذار يا وسيله سرمايهبه
بر اين، حتي اگر بايد در اين برنامه مشترك مشاركت نمايد يا خير؟ عالوه

طرفين بر ماهيت اساسي تبادل سرمايه خود به توافق برسند هنوز نيازمند يافتن 
 ,J. P. Singh, 2000( يك فرمول قبول براي ساختار كاري خود هستند

عنوان مثال، در يك مورد مربوط به مذاكرات مجدد براي  قراردادهاي به ).459
بلندمدت فروش برق با قيمت ثابت بين يك شركت توليد برق دولتي در مصر و 

دنبال يافتن بهاي پايه يك شركت خصوصي ذوب آلومينيوم، طرفين كه به
بر اساس  موردنظر بودند، طرفين تنها پس از موافقت بر اين اصل كه بهاي برق

  المللي انرژي باشد، وارد فرآيند مذاكره شدند. قرارداد بايد مرتبط با بهاي بين
وسيله تعريف منافع طرفين، توسعه پيشنهاد سازي مذاكرات بهدر مرحله مفهومي

ها و شود. در اين مرحله، خالقيتها، برجسته ميو پاسخ به آن و يافتن گزينه
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 ,J. P. Singh, 2000(رسد ه منَصه ظهور ميكنندگان بهاي مذاكرهتوانايي

دنبال دستيابي به يك مفهوم پايه و يافتن مباني كه طرفين بهجايي. از آن)462
محض تبادالتي هستند كه فضايي را مهيا سازد تا منافع طرفين را تامين نمايد. به
راي ثبت آنكه، طرفين به توافق دست يافتند يادداشت تفاهم يا سند مشابهي را ب

رسانند. اين يادداشت تفاهم يا هر سندي ديگري در اين شان به امضا ميتوافق
گذاري رسمي توانند الزام حقوقي براي يك قرارداد سرمايهكدام نميمرحله، هيچ

طور معمول براي ثبت قصد طرفين و درك اساسي و ايجاد نمايد. اين اسناد به
تواند باعث رود. اين اقدام ميمي كارچارچوبي كلي براي مذاكرات آتي به

گذاري براي گان احتمالي در سرمايهكنندتوانمندسازي هريك از مشاركت
ادامه مرحله هاي داخلي يا كسب مجوزهاي دولتي براي دستيابي به هماهنگي

گذاري گردد. از نظر رواني آنها فرصتي را براي فراهم بعدي مذاكرات سرمايه
صورت عادي آنها باشد. بهكنندگان ميدر مذاكرهسازي احساس تكميل كار 

سازد آورند و در هر صورت روشن ميساختار عادي مسير موردنظر را فراهم مي
كه قصد ابراز شده يا مورد تفاهم چيزي بيش از مبنايي براي مذاكرات آتي 

يك از هر دليلي به توافق نرسند، هيچكه طرفين بهنخواهد بود و در صورتي
 .Braithwaite& P(مسئوليتي در مقابل ديگري نخواهند داشت طرفين 

Drahos, 2000, 428.(  در برخي از موارد يادداشت تفاهم يا هر سند مربوطه
شدت آن مسئوليت را اما به 1اي از مسئوليت را ايجاد نمايد؛تواند درجهمي

  كنند. محدود مي
االجلي تواند ضربم ميتفاهبندي داراي اهميت است يادداشتكه زمانهنگامي

را براي تكميل مذاكرات يا اقدامات متفاوت موردنياز براي آغاز اقدامات 
تبصره «تواند شامل يك نامه ميمشترك تعيين نمايند و در آخر موافقت

يك از آنها بدون اطالع ديگري با طرف ثالث در باشد كه هيچ» انحصاري
                                                                                                    

  آيد.وجود ميهايي كه در مذاكرات بهمانند هزينه . 1
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 ,A. Landau, 2004( ندگذاري مشابه وارد مذاكره نشوخصوص سرمايه

18.(  
منظور انعقاد گونه كه بيان شد دستيابي به مفاهيم كليدي و بنيادين بههمان

گذاري خارجي يكي از مراحل اساسي است. معاهده جهاني در خصوص سرمايه
تواند يك چالش مهم طريق اولي دستيابي به چنين مفاهمي نيز ميرو، بهاز اين

گذاري باشد. بنابراين هاني نسبت به امر سرمايهدر راه رسيدن به توافق ج
گذراي كشورهايي كه عالقمند به انعقاد معاهده جهاني در رابطه با سرمايه

سازي تالش نمايند تا با اغماض بيشتر و خارجي هستند بايد در مرحله مفهوم
- آشتي منافع خود، به مفهومي دست يابند كه مورد توافق اكثريت جامعه بين

هاي موجود در راه رسيدن به باشد تا از اين طريق بتوان يكي از چالشالمللي 
  گذراي خارجي رفع گردد. معاهده جهاني سرمايه

  بند سوم: تنظيم جزئيات
مرحله پاياني روند مذاكرات، به كار بر روي جزئيات و اعمال مفاهيم مورد 

يافتن مشكالت  دنبالدليل آنكه طرفين بهتوافق اختصاص دارد. در اين مرحله به
- هاي فني استوار است. در اين مرحله مذاكرهشدت بر توانايياجرايي هستند، به

كه مصداق اين نحويگان در جايي بسيار حساس و مهمي قرار دارند؛ بهكنند
عنوان مثال، براي هستند. به 1»شياطين در جزئيات هستند«المثل كه ضرب

المللي ه بهاي انرژي بايد با بهاي بينكتعيين بهاي انرژي، بايد نسبت به اين
انرژي مرتبط باشد بايد توافق صورت گيرد، اما يافتن فرمولي براي بهترين 

ي تبادل سرمايه صورت كارآمد بر روند روزانهگذاري كه بتواند بهسيستم قيمت
. اين مرحله اغلب )E. Smythe, 2008, 93(اعمال شود، مسئله ديگري است 

با امضاي يك قرارداد دقيق كه به ثبت در كشور دو طرف از موضوعات 

                                                                                                    
1. The Devil is in the Details.  
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  يابد. پردازد، خاتمه ميگذاري ميمختلف مربوط به سرمايه
- اي به اين سادگي به سه مرحلهرسد كه هيچ مذاكرهنظر ميذكر اين نكته الزم به

توان مرزهاي رات نمياي كه توضيح داده شد، تقسيم نخواهد شد. در اوج مذاك
دقيقي بين مراحل مذاكره ايجاد نمود. برخي اوقات هنگامي كه طرفين نتوانند 
مفهوم قابل قبولي ارائه نمايند ممكن است تالش كنند تا برخي جزئيات را براي 

نفع طرف هايشان، بهايجاد اعتماد در طرف مقابل، خريد زمان يا بيان خواست
. در هر )J. M. Kline& R. D. Ludema, 2007, 38(مقابل قبول نمايند 

گذاري اال در خصوص روند مذاكرات سرمايهصورت مراحل تشريح شده در ب
گان به مفهومي در روند كنندهعنوان نقشه راه دستيابي مذاكرهممكن است به

  معامله و منافع مورد نياز آنها تبديل شود. 

  الملليينگذاري بهاي ديپلماسي سرمايهمبحث دوم: چالش
ها و موانعي تواند با چالشگذاري ميمنظور انعقاد معاهده سرمايهمذاكره به

تواند به مواجه شود كه باعث توقف يا شكست مذاكرات گردد. يك طرف مي
مواضع قبلي خود بازگشته و از توجه به مواضع طرف ديگر خودداري نمايد. 

دهند تا احساسات و اجازه مي كنندگان با يكديگر مشكل پيدا ميكنندهمذاكره
شخصي بر مذاكرات تأثير بگذارد. طرفي ممكن است بر اين باور باشد كه طرف 

- گويد يا گاهي اوقات مذاكره كند يا دروغ ميديگر اطالعات را مخفي مي

- كنندهپردازند. معموال مذاكره ارزش ميگان به بحث در مورد مسائلي بيكننده

مه مذاكرات مواجه هستند، چه مذاكرات مربوط به ساخت گان با اين موانع در ه
گذاري يك كارخانه در كشور يكي از طرفين، يا چه مربوط به يك سرمايه

مشترك براي صنايع چوب در آفريقا، يا حتي چه در خصوص انعقاد يك 
كه مديران گذراي خارجي. اما هنگاميمعاهده جهاني در خصوص امر سرمايه

ها و كنند با چالشالمللي مذاكره ميگذاري بينمايهاجرايي در مورد سر
شوند كه معموال در تعامالت داخلي با آن مواجه مشكالت ديگري نيز مواجه مي
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   شوند.نمي

  گفتار اول: چالش محيط ديپلماسي
آيند و اجزا وجود ميشوند؛ آنها در محيط خاصي بهمذاكرات در خال انجام نمي
توانند بر كنندگان مي ان، دوره زماني، مذاكرهاين محيط مانند مكان، زم

مذاكرات تأثير داشته باشند. انعقاد معاهدات جهاني نيازمند شرايط محيطي 
منظور انعقاد باشد؛ گاهي اوقات محيط مذاكره بر روند مذاكرات بهخاصي مي

گيري گان در تصميمكنندهگذارد كه اراده شركتمعاهدات جهاني چنان اثر مي
دهد. حتي گاهي اوقات در انعقاد معاهده جهاني ي را تحت تأثير قرار مينهاي

گان باشد كننده تواند موجب چند دستگي ميان شركتمحيط مذاكره مي
 ).P. B. Christy, 2009, 774(كه موجب بروز اختالف گردد نحويبه
رابطه با  دنبال انعقاد معاهده جهاني درعنوان مثال در ده هشتاد كه كشورها بهبه

حقوق درياها بودند هر دور مذاكره در يك كشوري برگزار كردند. يكي از 
هاي پاياني مذاكرات در شهر كاراكاس در ونزوئال برگزار شد. مقامات دوره

دليل وجود فاصله و اختالفات فاحش اقتصادي ميان كشورهاي كاراكاس به
شست را در يك توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه، محل برگزاري ن

نشينان بود. هدف مقامات آسمان خراشي برگزار نمودند كه مشرف به زاغه
ونزوئال از اين امر آن بود كه كشورهاي توسعه يافته را در معرض پديده فقر 

طريق آنها را آگاه موجود در كشورهاي در حال توسعه قرار دهند و از اين
كشورهاي فقير در دنيا كمك نمايند و بر تصميم آنها نسبت به مساعدت به 

نمايند. اما اين اقدام تأثير برعكس داشت؛ مقامات كشورهاي توسعه يافته با 
طور غير مستقيم شدت عصباني شدند و در همان جلسه بهديدن اين صحنه به

هاي مذكور را در كشورهاي در تصميم گرفتند كه از آن تاريخ به بعد نشست
  حال توسعه برگزار نكنند. 

گذاري توان گفت در انعقاد معاهده جهاني در خصوص سرمايهبراين ميبنا
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چنين با موانع زيادي مواجه تواند بسيار مؤثر و همخارجي محيط مذاكرات مي
باشد زيرا ممكن است براي برخي از طرفين محيط كامال خارجي و ناشناخته 

اثر باشد؛ بلكه در تواند داراي تنها در معاهدات جهاني ميباشد. فضاي مذاكره نه
گذاري خارجي دوجانبه نيز داراي اثر انعقاد معاهدات و قراردادهاي سرمايه

  است. 
بر اين، محيط مذاكره تنها شامل فضاي مكاني نيست بلكه عوامل ديگري عالوه

هاي حقوقي چنين چارچوبشود مانند قوانين و مقررات و همرا نيز شامل مي
 ,P. B. Christy(المللي ه يا قراردادهاي بينموجود در محل برگزاري معاهد

گيري براي محل انجام مذاكرات چهارگزينه معموال در تصميم ).790 ,2009
سرزمين  ـ3سرزمين طرف مقابل؛  ـ2سرزمين دولت ميزبان؛  ـ1وجود دارد: 

  جا يعني در دنياي مجازي. با توجه به ارتباطات الكترونيكي در هيچ ـ4ثالث و 
ها داراي مزايا و معايب خاص خود هستند. در انعقاد يك اين گزينههر يك از 

گذاري خاص ممكن است هر چهار مورد فوق قابل اعمال باشد. معاهده سرمايه
هستند، اغلب افراد انتظارات » مزاياي ميزباني«دنبال همانند ورزشكاراني كه به

مزيت آشنايي با  زيادي از مذاكره در سرزمين خود دارند، نخست آنكه آنها از
نفس بيشتري سر محيط مذاكره برخوردارند، عاملي كه اغلب به آنها اعتماد به

عبارت ديگر، طرف مقابلِ آنها ممكن است ميز مذاكرات اعطا خواهد كرد. به
دچار خطر ناآشنايي و حتي شُك فرهنگي هنگام ورود شوند. مذاكره در خانه به 

دهد كه محيط را كنترل نمايند كه شامل يگان اين اجازه را مكنندهمذاكره
گان بر كنندهي نشستن و جايگاه مذاكرهانتخاب و تنظيم سالن مذاكرات، نحوه

شود؛ در هاي اجتماعي ميبندي پذيرايي و برنامهسر ميز مذاكره، ماهيت و زمان
و مشاوران ارشد را هاي كارشناسي كه به آنها دسترسي آسان به توصيهحالي

- . نهايتا، مذاكره در خانه ارزان)B. Martin, 2009, 211-22( كنندميفراهم 

كند. مذاكره در برد و زمان را حفظ ميهاي سفر را از ميان ميتر است، هزينه
تواند باعث از ميان رفتن فشارهاي ناشي از دوري از خانواده و چنين ميخانه هم
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گان، اگر كننده ذاكرهشود مهاي روزانه گردد، فشاري كه باعث ميفعاليت
را احساس كنند مذاكره تا حدودي به ضرر آنها خواهد شد، با سرعت بيشتري آن

 .A. Beviglia Zampetti& T(انجام دهند يا آنكه آن را سريعا خاتمه دهند 

Frederiksson, 2003, 421.(  
رسد مذاكره در سرزمين طرف مقابل فقط نظر ميحال، در نگاه اول بهبا اين

گذاري در يك دنبال سرمايهاراي معايب خواهد بود. اما براي شركتي كه بهد
اي جز رفتن به آن سرزمين نخواهد داشت. اين كار كشور خارجي است، چاره

گذار براي انعقاد دهنده قصد جدي و خواست واقعي سرمايهتواند نشانمي
اي معاهده بسيار با تواند در متقاعدسازي آنها به امضمعاهده باشد، عاملي كه مي

ترين دليل براي مذاكره در سرزمين طرف مقابل دادن فرصت ارزش باشد. مهم
گذار است. هدف نهايي هر مذاكره اجازه دادن به دو طرف به سرمايه» يادگيري«

هايشان و شرايطي است كه در آن بايد به براي آموختن درباره يكديگر، سازمان
ابطه، بايد گفت كه مذاكره در خانه در تمامي فعاليت بپردازند. پس در اين ر
  باشد. ابعاد داراي تمام امتيازات نمي

كه مذاكره ادامه دارد، ساختار و استمرار مذاكره مورد توجه قرار هنگامي
كه ويژه زمانياي محل مذاكرات بين قلمرو طرفين، بهگيرد. تغيير دورهمي

طرفين اميدوار به يك رابطه تجاري يابد و مدت طوالني ادامه ميمذاكرات به
  رسد. نظر ميگذاري هستند، معقول بهمانند شركت سرمايه
گير تواند باعث تأثيراتي چشمطرف ثالث براي مذاكره ميانتخاب يك مكان بي

تواند براي هيچ يك از طرفين مزيتي يا ايرادي ايجاد شود زيرا موقعيت نمي
طرف براي هر . اما سرزمين بي)H. Fridh& O. Jensen, 2002, 12(كند 

ي نامناسبي باشد زيرا باعث محدوديت يادگيري تواند گزينهيك از طرفين مي
  شود. بيشتر طرفين در مورد يكديگر مي

آيند، اگر يادگيري بيشتر كنندگان از كشورهاي متفاوت ميكه مذاكرههنگامي
كاهش هزينه و زمان  براي پيشرفت مذاكرات الزم نباشد و ديگر مزايا مانند
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تواند مفيد باشد، ايجاد شود، انتخاب كشور ثالث براي انجام مذاكرات مي
شود تا اعضاي طرفين در كارهاي معمول مذاكره در كشور ثالث باعث مي

دست بياورند. روزانه خود دور شوند و در نتيجه تمركز بيشتري بر موضوعات به
وفصل موضوع مورد اختالف مهمي را حلكنند تا بنابراين، اگر طرفين تالش مي

گذار خارجي اختالف پيدا نمايند مانند موردي كه يك دولت حاكم با سرمايه
تواند بهترين دور از حاميان هر دو طرف ميكنند، انتخاب محل ثالث و بهمي

  مكان براي برگزاري مذاكرات باشد. 
ودررو خودداري هاي ركنندگان از مالقاتوآمد، مذاكره با افزايش رفت

اي هاي ارتباطي جديد مانند ايميل، ارتباط ماهوارهجاي آن به روشكنند و بهمي
تري براي انعقاد هاي مناسبو ويدئو كنفرانس كه قيمت كمتري دارند و روش

وگوهاي كنندگان كه با گفت آورند. برخي از مذاكرهمعاهده هستند، روي مي
نمايند كه بتوان هاي امني ميسايتيجاد وباي درگير هستند اقدام به اويژه

اي كه براي طرفين قابل دسترسي باشد، در آن ذخيره گونهها را بهاسناد و داده
هاي ارتباطي اگرچه فناوري ).H. Fridh& O. Jensen, 2002, 32(نمايند 

صورت قابل توان بهبراي حمايت از مذاكرات با اهميت است اما هميشه نمي
هاي مستقيم باشد. گاهي اوقات ممانعت طرفين از گزين مالقاتقبولي جاي

شود. ويدئو يادگيري بيشتر نسبت به موضوعات در ميز مذاكرات حاصل مي
كنفرانس، ايميل و تماس تلفني اگر كامال غير راهگشا نباشند، تا حدود زيادي 

تفاده بر اين، شواهدي نيز وجود دارد كه در هنگام اسگونه هستند. عالوهاين
تواند باعث ترغيب به دروغ، ارائه اطالعات انفرادي از هر يك از آنها مي

. )Culloch& R. Owen, 2008, 359(هاي غيرمرتبط گردد نادرست و پيام
تواند اطالعات ارزشمندي را در خصوص محيط بنابراين ارتباط الكترونيكي نمي

هاي اجتماعي و قيتهاي ايجاد خالها ارائه نمايد و فرصتكاري ديگر طرف
توان گفت مذاكرات برد. ميسازي به انعقاد معاهده موفق را از ميان ميارتباط

اي نمايند. حوزه اول؛ تبادالت سرمايهخوبي عمل ميالكترونيكي در دو حوزه به
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هاي توانند دادهنسبتا ساده مانند فروش محصوالت استانداردي كه دو طرف مي
دست بياورند. حوزه دوم؛ تر، تلفن يا ويدئو را بهكافي را از طريق كامپيو
شناسند و بر روي مقررات مورد خوبي يكديگر را ميمذاكراتي كه طرفين به

  استفاده در معامالت الكترونيكي با يكديگر توافق دارند. 
چنين وسايل ارتباطي توان گفت انتخاب فضاي مذاكره و همرو، مياز اين

-ويژه انعقاد معاهده جهاني در خصوص سرمايهجهاني به منظور انعقاد معاهدهبه

باشد. همين ارزش گذاري خارجي داراي ارزشي مهم و حتي سمبليك مي
شود برخي كشورها كه خواستار كسب پرستيژ سمبليك گاهي اوقات موجب مي

هاي المللي هستند تالش كنند تا محل برگزاري نشستبيشتري در جامعه بين
تواند موجب ر در كشور آنها باشد. اين تالش در برخي موارد ميالمللي بيشتبين

هاي ناسالم ميان برخي از اين كشورها شود، اين رقابت اگرچه گاهي رقابت
چه اين رقابت تواند به انعقاد معاهدات جهاني سرعت بخشد، اما چناناوقات مي

عقاد تواند به مانعي بر سر راه انسمت كسب منفعت صرف پيش رود ميبه
كه در زمان جنگ سرد همين رقابت ميان  چنانمعاهده جهاني گردد. هم

- ها و اتحاد بينكشورهاي بلوك شرق و غرب مانع بزرگي بر سر راه همكاري

سمت كشور المللي بود. همين امر موجب شد بيشتر كشورهاي هر دو بلوك به
بسياري از طرف بود سوق پيدا كنند و سوئيس كه در آن دوران يك كشور بي

-معاهدات جهاني در اين كشور منقعد شده است. انعقاد معاهده جهاني سرمايه

تواند تحت تأثير اين مسئله قرار گيرد. در اين خصوص، گذاري خارجي نيز مي
گردد چرا كه اين مسئله تحت تأثير تر مياين مسئله گاهي اوقات پر رنگ

زمينه نوع نگاه و رويكرد  موضوعات اقتصادي قرار دارد. بنابراين، در اين
گذاري تواند به رفع اين مانع بر سر راه انعقاد معاهده جهاني سرمايهكشورها مي

  خارجي بسيار حائز اهميت باشد. 
  ها و قوانين خارجيگفتار دوم: چالش حكومت

گذاري خارجي شده است چالش ديگري كه مانع تدوين معاهده جهاني سرمايه
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شوند. ها ايجاد ميوسيله قوانين ملي يا حكومتبه اي است كهمشكالت ويژه
اي جهاني در المللي قادر به انعقاد معاهدهقوانين ملي مانع از آن شده تا نظام بين

گذاري خارجي گردد تا از آن طريق بتوان قواعدي كلي تنظيم خصوص سرمايه
آورد تا در  وجوداي را بهكه قادر باشد سيستم هماهنگ و يكپارچهنحوينموده به

الملل با تسهيالت بيشتري صورت گذاري در نظام بينپرتوي آن امر سرمايه
گيرد. هر كشوري متناسب با سابقه تاريخي و وضعيت اقتصادي، مذهبي خاص 

سازد. هرچند را از ساير كشورها جدا ميخود حقوق ملي خود را دارد كه آن
- حلزيادي دارند، اما راه مشكالت انساني در جوامع گونان به يكديگر شباهت

ها برقرار هاي اتخاذ شده در يك نظام حقوقي اصوال مستقل و جدا از ساير نظام
دست آمده ممكن است مشابه نباشند هاي بهحلشده است. در چنين شرايطي راه

)K. J. Vandevelde, 2006, 154-68(عنوان مثال ميزان تعهدات موجر . به
مسائل مشترك اكثر جوامع است، ولي اين بدين  و مستأجر در عقد اجاره از
هاي حقوقي، در رابطه اين موضوع، به پاسخ يكسان معنا نيست كه كليه نظام

اند. از طرف ديگر معموال قوانين و مقررات يك كشور در چارچوب رسيده
آيد كه نياز باشد ندرت وضعيتي پيش ميشود و بهمرزهاي آن كشور اعمال مي

 ).Orucu& Esin, 2000, 21( ات خارجي اعمال شودقوانين و مقرر
عبارت ديگر، هر كشوري در خصوص مسائل ملي خود، مقررات خاص خود به

ها حقوق محدود به چارچوب نظام را وضع كرده و در نتيجه مطالعات و بررسي
پرستانه و گيري احساس مهينشود. وضع مقررات ملي همراه با اوجداخلي مي

جب شده تا كشورها نسبت به حقوق ملي خود احساس غرور گرايانه موملي
 ,Stephan& Paul, 2014( جهاني را احساس نكنند كرده و نياز به قواعد عام

4.(  
تنظيم روابط انساني در يك جامعه تحت تأثير عوامل متعدد غير حقوقي است و 

در كند. مقررات حقوقي فقط نقش فرعي و ثانوي را در تنظيم روابط ايفا مي
درستي كه مقررات اخالقي و ساير هنجارهاي اجتماعي بهجوامع انساني هنگامي



 173... گذاريهاي ديپلماسي سرمايهچالش

 

توانند روابط اجتماعي را تنظيم نمايند، مقررات حقوقي در پاسخ به اين نياز نمي
شوند. بنابراين كاركرد حقوق در يك جامعه در و تا حد موردنياز وضع مي

اي بر متن است. انتقال ند حاشيهمقايسه با ساير عوامل غير حقوقي كنترل، همان
المللي يعني انتقال حاشيه بدون هاي ملي به نظام بينقوانين و مقررات از نظام

توان انتظار داشت همان كاركردي را كه در كنار متن آن است. بنابراين، نمي
گونه بر اين، اينمتن اصلي داشته در كنار يك سياق متفاوت داشته باشد. عالوه

سمت ها را از بين ببرد و بهتواند موجب آن شود كه تفاوتقي ميوحدت حقو
  ).Schmithoff& Clive, 2001, 551(نظام واحد حركت كرد 

گذاري وجود از مصدايق اين موارد، مشكالتي است كه در خصوص امر سرمايه
گذاري دارد. بارزترين جنبه مشكل، قوانين كشورها در خصوص سرمايه

گذاري است كه اغلب با مقررات دولت نين محل سرمايهويژه قواخارجي، به
سازد تا زبان و گذار را وادار ميگذاري ناسازگار است و سرمايهمتبوع سرمايه

گذاري خود اعمال ي زيادي را براي يادگيري مقرراتي كه بايد در سرمايههزينه
نيز نمايد، صرف نمايد. در اين سياق، موانع قانوني و دولت خارجي ديگري 

گذاري منظور انعقاد معاهده جهاني سرمايهالمللي بهتوانند بر مذاكرات بينمي
  خارجي تأثيرگذار باشند. 

گاهي اوقات در خصوص يك موضوع، قانوني وجود ندارد و يا يافتن آن در 
عنوان مثال، در ميانه خصوص يك موضوع خاص بسيار مشكل خواهد بود. به

هاي عمومي خود سازي شركتي براي خصوصيا، الئوس برنامه1990ي دهه
كه هيچ قانون مدوني گذاران خارجي را جلب كرد؛ در حاليآغاز و نظر سرمايه
 ,Dunning& S. Lundan(ها در آن كشور وجود نداشت در خصوص شركت

2008, 97 .(  
مشكل ديگر، بر اين واقعيت استوار است كه يك تبادل سرمايه ممكن است 

ين دو يا چند دولت قرارگيرد و يا توسط دو يا چند مقام از آن تحت تأثير قوان
ماليات اخذ گردد. بنابراين تنوع قانوني اغلب باعث ايجاد يك تضاد بسيار 
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هاي ملي هاي دولتي يا صالحيتهاي حقوقي، مقامشديد ميان مذاكرات نظام
ين منظور تدوشدت بر روند مذاكراتي كه بهشود. تاكنون اين تضاد بهمي

گذاري خارجي برگزار مقررات و استانداردهاي جهاني در خصوص امر سرمايه
  شده، اثر گذاشته است. 

گذاري خارجي فعال بر اين، مأموران و كارگزاراني كه در امر سرمايهعالوه
هستند و محل مأموريت آنها در يك نظام حقوقي خارجي است اصوال نگران 

هاي ملي بوده و تالش د در رسيدگيهاي ناروا يعني مشكالت موجوتبعيض
المللي يا ارتباط با مقررات حمايتي كنند تا سازوكارهايي مانند داوري بينمي

اي گونههاي تجاري را بهنامهجانبه و موافقتهاي يكگذاريمعاهدات سرمايه
 .J. H(وجود بياورند كه بتوانند با اين خطرات مقابله كنند در تعامالتشان به

Dunning& S. Lundan, 2008, 100( .  
هاي داخلي در رغم اين مشكالت كه ناشي از تعصباتي است كه در نظامبه

گذاري خارجي وجود دارد. نظام ملي هنوز نتوانسته به اندازه خصوص امر سرمايه
- سمت انعقاد معاهده جهاني سرمايهكافي اغماض الزم بروز دهد تا بتوان به

هاي ورها همواره با مسئله تبعيض در نظامگذاري خارجي حركت كرد. كش
هاي داخلي آميز نظاماند، در موارد متعددي شاهد رفتار تبعيضداخلي مواجه بوده

اند. اين امر تا گذاران خارجي بوده و خسارات بسياري نيز متحمل شدهبا سرمايه
سوي تدوين مقررات جهاني سوق داده، اما وجود موانع حدودي كشورها را به

سمت تدوين معاهده انوني و دولتي در نظام داخلي چالش بزرگي در حركت بهق
  گذاري خارجي ايجاد كرده است. جهاني سرمايه

  هاي ايدئولوژيكگفتار سوم: چالش تفاوت
- كنندگان آگاهانه يا ناآگاهانه ايدئولوژي خود را به پاي ميز مذاكره ميمذاكره

تواند مانع ديگري در كنندگان ميكرههاي ايدئولوژيك بين مذاآورند و تفاوت
وجود آورند. ايدئولوژي گذاري خارجي بهروند انعقاد معاهده جهاني سرمايه

هاي مند از باورهاست كه چگونگي كاركرد جامعه و برنامهاي نظاممجموعه
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عنوان آنچه فرد كند. بنابراين ايدئولوژي با فرهنگ بهاجرايي آينده را تشريح مي
عنوان عضوي از يك اجتماع تعريف مي كند متفاوت است زمان به را در طول

صورت آگاهانه هاي سياسي كه بهآلاي از باورها و ايدهو بيشتر به مجموعه
كنگ گردد. از اين روست كه يك چينيِ ساكن هنگشوند مربوط ميآموخته مي

يك و يك چيني ساكن در سرزمين اصلي جمهوري خلق چين با آنكه هر دو از 
هاي بسيار متفاوتي هستند. در فرهنگ برخوردارند، احتماال داراي ايدئولوژي

هاي ساكن در آن سوي آب اغلب از تحسين تأثير ايدئولوژي حقيقت چيني
 .B( كنندكمونيستي بر روند تجاري در سرزمين اصلي خودداري مي

Spector& I. W. Zartman, 2003, 138-43.( حال، ايدئولوژي با اين
اي در تبادالت سرمايه داشته باشد؛ زيرا گاهي اوقات تواند نقش ويژهيم

گذاري خارجي براي بسياري از افراد داراي معاني بسيار مشخص سياسي سرمايه
  و ايدئولوژيك است. 

المللي شود كه پايان جنگ سرد به اختالفات بيناگرچه برخي مواقع ادعا مي
چنان به حيات خود ادامه دئولوژي امروز همايدئولوژيك پايان داده است؛ اما اي

داري دولتي هنوز گرايي، بنيادگرايي اسالمي و سرمايهدهد. ايدئولوژي مليمي
هاي گوناگوني باعث توانند به روشدهند و ميبا قدرت به حيات خود ادامه مي

اي را تواند حالت خصمانهپيچيدگي مذاكرات گردند. نخست آنكه ايدئولوژي مي
ها قهرمانان و ضد قهرمانان، دوستان و مذاكرات القا نمايد. ايدئولوژيبه 

هاي خوب و بد خود را دارند. اين نوع نگرش گاهي اوقات دشمنان و انسان
گذاري را منظور انعقاد معاهده جهاني سرمايهالمللي بهمذاكرات در جامعه بين

صورت مستقيم يا دچار مشكل اساسي كرده است. در مذاكراتي كه تاكنون به
غير مستقيم در اين خصوص صورت گرفته، بارها تضاد ايدئولوژيكي ميان 
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بر روند مذاكرات سايه افكنده و 

هاي بزرگي را ايجاد كرده است. كشورهاي توسعه يافته در برخي موارد چالش
همراه آن دهند و بهاري ميگذبه كشورهاي در حال توسعه پيشنهادهاي سرمايه
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دهند. اما هايي را براي بهبود وضعيت اقتصادي آنها ارائه ميحلها يا راهمشوق
هايي را در مقابل كشورهاي در حال توسعه، در برخي موارد، چنين پيشنهاد

دهند. كشورهاي در حال خدعه قلمداد نموده و در مقابل آن واكنش نشان مي
صورت متعصبانه هاي خود بهچنان به ايدئولوژيه آنتوسعه در چند دهه گذشت

گذاري خارجي در كشور خود را يك نوع استعمار پايبند بودند كه امر سرمايه
گذاري خارجي و كردند و حتي در مقابل استانداردهاي سرمايهجديد تعبير مي

هاي جهان ارائه رعايت اصول محيط زيست و حقوق بشر كه از سوي حقوقدان
چنين مداخله كردند و آنها را مانع پيشرفت و همشدت ايستادگي ميود بهشده ب

كه كشورهاي جهان با اين تفكر بر سر دانستند. زمانيدر امور داخلي خود مي
گذاري شوند تا در خصوص انعقاد معاهده جهاني سرمايهميز مذاكره حاضر مي

شود ه باعث ميشوند كهايي مواجه ميخارجي باهم مذاكره كنند با چالش
كنندگان به جاي انجام وظيفه در راستاي مذاكره در خصوص معاهده  مذاكره

ها، گذاري خارجي خود را در حالت جنگ ببينند. دوم، ايدئولوژيجهاني سرمايه
سازند. كلماتي مانند سود، اغلب مذاكره بين مذاكره كنندگان را پيچيده مي

- تواند با توجه به ايدئولوژي مذاكرهحقوق بشر، تجارت آزاد و حتي دولت مي

- بر اين، ايدئولوژيكنندگان تاثيراتي بسيار مثبت يا منفي بر آنها بگذارد. عالوه

هاي سخت و سريع سوق داده و از گيريسمت تصميمتوانند طرفين را بهها مي
پذيري و مطالعه در مورد مزاياي يك معاهده جهاني بر سر ميز مذاكره انعطاف
وجود تضاد  ).B. Spector& I. W. Zartman, 2003, 150(د بازدارن

المللي وجود داشته، اما در گذر زمان نوع آنها ايدئولوژي همواره در جامعه بين
گذاري گاهي ها در بحث سرمايهتغيير كرده است. متاسفانه اين نوع ايدئولوژي

ها است و ورشود؛ چرا كه اين مسئله مربوط به اقتصاد كشاوقات بسيار حاد مي
كشورها نسبت به سيستم اقتصادي خود بسيار حساس هستند و تمام تالش خود 

كنند تا از موضع خود دفاع كنند. كشورهاي جهان بايد بتوانند از را مي
هاي متعصبانه خود دست برداشته و تنها به اين مسئله فكر كنند كه ايدئولوژي
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ري خارجي تعامل و همكاري با گذاتنها راه رسيدن به معاهده جهاني سرمايه
توان يكديگر است. چرا كه در دنياي امروز تنها از طريق همكاري و انسجام مي

هاي هاي اخير روزنهحال، در دههگذاري خارجي موفق بود. با ايندر امر سرمايه
سمت همكاري وجود آمده و بسياري از كشورها را بهاميدي در جهان معاصر به

گذاري تواند در امر سرمايهوق داده است كه اين امر ميو تعامل بيشتر س
  خارجي و مسائل مربوط به آن بسيار راهگشا باشد. 

  گفتار چهارم: چالش سازماني و بوروكراسي خارجي
ها و اختيارات آن بر هر نظام حقوقي داراي اركان و نهادهايي است كه صالحيت

اين نهادها در امور داخلي به اساس قانون تعيين و تعريف شده است. برخي از 
المللي هاي خارجي و بينپردازند و برخي ديگر مشغول به فعاليتفعاليت مي

گذاري خارجي، نهادهاي هستند. اصوال در خصوص انعقاد معاهده جهاني سرمايه
مربوط به امور خارجه كشورها مسئول انجام اقدامات الزم هستند. نهادهاي 

- الملل آگاه هستند و معموال در تصميموالت نظام بينامورخارجه با افكار و تح

بر اين، گاهي نمايند. عالوهالملل را لحاظ ميهاي خود مقتضيات نظام بينگيري
بر حفظ نحوي رفتار نمايند كه عالوهكنند بهاوقات در اقدامات خود سعي مي

- يژ بينالملل، در پي كسب پرستمنافع ملي و ارتقا جايگاه كشور در نظام بين

المللي نيز هستند. هر تصميم يا اقدامي كه از سوي نهادهاي خارجي يك كشور 
هاي داخلي اجرا گردد. بنابراين، نهادهاي گردد، بايد توسط ارگاناتخاذ مي

شوند. نهادهاي داخلي نيز نگران اجراي داخلي در مرحله دوم وارد عمل مي
 .J. H(شود ميهايي است كه از سوي نهادي خارجي گرفته تصميم

Dunning& S. Lundan, 2008, 103(چه چنين، در برخي موارد چنان. هم
هاي خارجي در يك جناح سياسي نباشند ممكن است با تبليغات گسترده با نهاد

عنوان حافظ اصلي منافع ملي قلمداد نمايند و بر نهادهاي سعي كنند خود را به
  هاي آنها اثرگذار باشند. وزارت خارجه فشار وارد كنند و بر تصميم
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ها المللي پيوندي ميان سازمانگذاري بينبا وجود اين، در اغلب موارد، سرمايه
كند. اگرچه مذاكره فعاليتي كامال فردي است كه از شخصيت، مهارت ايجاد مي

شود؛ اما و تجربه هريك از مذاكره كنندگان درگير در يك فرآيند ناشي مي
هاي مربوطه بر آن تأثير نيز بر اساس ماهيت سازمان هاي بوروكراتيكفعاليت

تنها بايد به فرد نشسته در آن سوي ميز كننده نهگذارند. در نتيجه مذاكره مي
توجه داشته باشد، بلكه بايد پيوسته به سازمان و بوروكراسي پشت هر كدام از 

نكته كه آنها نيز توجه نمايد. در هنگام مذاكره بر سر يك ميز يادآوري اين 
چه در سازمان شما در جريان است، در مذاكرات داخلي ديگري نيز همانند آن

گيرد، كننده در مورد موضوع مورد بحث انجام ميسازمان متبوع فرد مذاكره
گذاري خارجي اغلب بسيار با اهميت است. بنابراين انعقاد معاهده جهاني سرمايه

واهد بود:  مذاكره خارجي با طرف با سه مذاكره مجزا اما مرتبط در ارتباط خ
مقابل و دو مذاكره داخلي در دو سازمان درگير در اين فرآيند. هرچه در هر يك 

صورت كامل بر كل روند مذاكرات تواند بهاز اين مذاكرات اتفاق بيافتد مي
المللي بايد در گذاري بينكننده سرمايه تاثيرگذار باشد. در نتيجه يك مذاكره

عنوان هر سه فرآيند مذاكره توجه نمايد. بهكارگيري راهبردها بهي و بهريزبرنامه
كننده به توافق دست يابند، احتماال با چالش مثال، حتي اگر دو طرف مذاكره

نامه مواجه خواهند شد. برخي هاي متبوع خود جهت تأييد موافقتاقناع سازمان
طرف ديگر در تضمين معاهده  هايي بيابند تا بهكنندگان بايد راهاوقات مذاكره
  كمك نمايند. 

نهايت است؛ قبل از ورود به يك مذاكره براي هاي بوروكراسي بيتنوع نظام
كنندگان درك نظام بوروكراسي كه با آن سروكار خواهند داشت،  مذاكره

ي طرف مقابل و گيري، تعيين روش ورود به مذاكرهيادگيري چگونگي تصميم
ترين شيوه نزديك شدن و نفوذ در سازماني كه كارآمدگيري در مورد تصميم

- مايل به مذاكره براي انجام مذاكرات در راستاي انعقاد معاهده جهاني سرمايه

 &J. H. Dunning( باشدگذاري خارجي هستند، داراي اهميت بسياري مي
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S. Lundan, 2008, 125.(  
تأثيرگذاري است كه  گذراي خارجي امر بسيار مهم وحال، مسئله سرمايهبا اين

هاي زيادي را تحت خصوص صورت گيرد نهادها و سازمانهر اقدامي كه در اين
المللي در مذاكرات مسائل دهد. نهادهاي مسئول امور بينتأثير خود قرار مي
را گذاري خارجي پيوسته اين دغدغه را دارند كه بايد تصميمي مربوط به سرمايه

چنين بتواند دهاي داخلي مورد قبول قرار گيرد و هماتخاذ نمايند كه از سوي نها
هاي مختلف توان گفت وجود سازمانمنطبق با بوروكراسي داخلي نيز باشد. مي

هاي سخت و گاهي اوقات زائد در چنين بوروكراسيو موازي در كشورها و هم
هاي اساسي در مسير انعقاد معاهده نحو بارزي چالشهاي حقوقي داخلي بهنظام
  گذاري خارجي ايجاد كرده است. هاني سرمايهج

  گفتار پنجم: چالش چندگانگي واحد پولي
تواند تحت تأثير عوامل متعددي قرارگيرد. بدون شك اقتصاد هر كشوري مي

تواند بر نظام اقتصادي گذاري خارجي نيز يكي از عواملي است كه هم ميسرمايه
صورت معكوس تحت تأثير نظام تواند بهچنين مييك كشور تأثير داشته و هم

اقتصادي قرار گيرد. هر كشوري با توجه به شرايط خود داراي نظام اقتصادي 
منظور خاصي است. كشورها نيز همواره در پي رشد اقتصادي خود هستند و به

هاي متفاوتي را تعريف نموده و بر اساس آنها رشد و توسعه اقتصاد خود شاخص
باشد شدت مورد توجه ميكتورهاي كه در اقتصاد بهنمايند. يكي از فاعمل مي

تواند گوياي وضعيت واحد پولي يك نظام اقتصادي است. ارز هر كشور مي
گذاري خارجي نيز تحت تأثير واحد اقتصادي هر كشور باشد. هرگونه سرمايه

تبع آن هاي اقتصادي متعددي وجود دارد، بهكه نظامجاييپولي قرار گيرد. از آن
پولي متنوع نيز وجود دارد. معادالت اقتصادي ملي تحت تأثير يك واحد  واحد

كند. اما خصوص حساسيت زيادي ايجاد نميپولي قرار دارد؛ بنابراين در اين
المللي در محيط هاي كامال داخلي، تبادالت سرمايه بينگذاريبرخالف سرمايه
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تواند مانع خودي خود ميبهافتد. اين امر هاي مالي و پولي متنوعي اتفاق مينظام
گذاري خارجي ايجاد نمايد. ديگري در فرآيند انعقاد معاهده جهاني سرمايه

شود كه مذاكره كنندگان بايد ي پولي باعث ايجاد سه مانعي ميدنياي چندگانه
گونه كه در بحران پزو در مكزيك در مورد بيشتر تأمل كنند. نخست، همان

هاي جهاني شود، پولمشاهده مي 1998ا در و بحران مالي شرق آسي 1994
صورت دائم در حال تغيير ارزش نسبت به يكديگر هستند كه باعث ايجاد به

شود. بنابراين، مذاكره كنندگان بايد ها ميگذاريخطري بالقوه در تمام سرمايه
هايي براي مقابله با اين خطر و حفظ ارزش مبادله باشند؛ دنبال يافتن راهبه

، چهار رويكرد براي حل اين مشكل وجود دارد: پذيرش خطر، واگذاري اساسا
هايي آن به طرف ديگر، تقسيم خطر و واگذاري خطر به ثالث از طريق روش

راحتي قابل تبديل نيست؛ بنابراين مانند بيمه. دوم، پول بسياري از كشورها به
گان در روند اقدامات دولت يا بانك مركزي به بخشي از محاسبات مذاكره كنند

ترين چالش براي مذاكره كنندگاني كه در پي شود. بزرگمعامله تبديل مي
گذاري خارجي هستند، يافتن سازوكارهايي است انعقاد معاهده جهاني سرمايه

عنوان پذير سازد. بهكه پرداخت را به يك پول قابل تبديل يا معادل آن امكان
عنوان اي جز قبول كاال بهچاره گذار خارجيمثال، در برخي كشورها سرمايه

گذاري ندارد. اي براي كسب سود از سرمايهعنوان وسيلهي متقابل بهمبادله
ي مشكالت چندگانگي پولي سازوكارهاي الزم مانند اعتبارهاي سومين جنبه

اسنادي و تبديل پول براي پرداخت از يك نظام پولي به نظام ديگر است. اين 
شود ( ش خطر معامله و هزينه آن براي طرفين ميسازوكارها باعث افزاي

  ).37: 1389شهبازي، 
هاي اساسي در مسير انعقاد معاهده جهاني وجود اين تضادها تاكنون چالش

گذار خارجي گذاري خارجي ايجاد كرده است. از يكسو هدف هر سرمايهسرمايه
ي قابل كسب منافع مادي است، اين منافع مادي نيز بايد از طرق واحد پول

انتقال و قابل تبديل باشد. در برخي كشورها در اين خصوص مشكالتي وجود 
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بر اين، وجود واحد پولي برخي از كشورهاي قدرتمند اقتصادي نيز دارد. عالوه
هاي اقتصادي با يكديگر تواند اين چالش را حل نمايد؛ چرا كه اين قدرتنمي

احد پولي خود را حاكم بر در رقابت بوده و پيوسته در پي آن هستند تا و
تواند چالش موجود را گذاري خارجي نمايند؛ كه اين امر ميمعاهدات سرمايه

هاي هاي پولي بر نظامبر اين، سايه افكندن برخي واحدشديدتر نمايد. عالوه
گرايي گردد كه اين مشكل تواند موجب برانگيختن حس ملياقتصادي ملي مي

  گذاري خارجي گردد. سرمايه تواند مانع از گسترشنيز مي

  گفتار ششم: چالش ناپايداري سياسي و تغييرات ناگهاني
تواند در تغيير جهت يكي از جنبه هاي زندگي است. تغيير ناگهاني شرايط مي

المللي ايجاد گردد. در هر صورت، خطر تغيير در مبادالت تجاري داخلي و بين
بسيار بيشتر از يك معامله صرفا المللي عموما گذاري بينيك مبادله سرمايه

داخلي است. جنگ، انقالب، مسيرهاي پرپيچ و خم تجاري، سقوط ارزش پول و 
اي توانند نتايج گستردهتغيير ناگهاني دولت تنها برخي از وقايعي هستند كه مي

گذاري خارجي ايجاد نمايند. حتي تغييرات در راه انعقاد معاهده جهاني سرمايه
عنوان تواند موجوديت يك معامله قانوني را تهديد كند. بهمي جزيي دولتي نيز

مثال، در اندونزي يك شركت بيمه آمريكايي شركت مشتركي را با يك شركت 
وزير، اندونزيايي تشكيل و تجارت پرسودي را آغاز كرد. چند سال بعد نخست

ال فشار ها تعيين كرد كه شروع به اعموزيري را با مسئوليت ويژه در امور بيمه
دليل غيرقابل قبول بودن بر شركت آمريكايي براي تغيير شريك داخلي به

گذاري براي حفاظت از خود در هاي سرمايهشريك فعلي نمود. برخي شركت
نمايند كه اگر مقابل اين وقايع در قرارداد تشكيل شركت مشترك قيد مي
ن حق را دارد همكار محلي براي دولت ملي قابل قبول نبود، شركت خارجي اي

 .C(تا شركت مشترك را منحل يا سهم شريك داخلي را خريداري نمايد 

Congyan, 2009, 457-61.(  
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گذاران خارجي در پي كسب بيشترين سود گونه كه قبال بيان شد، سرمايههمان
هاي اقتصادي مگذاري در نظاگذاران نيز بيشتر تمايل به سرمايههستند. سرمايه

بيشترين ثبات اقتصادي باشند. بدون شك ثبات اقتصادي نيز دارند كه داراي 
-تنها بر امر سرمايهتحت تأثير ثبات سياسي در كشور است. اين ثبات سياسي نه

باشد بلكه بر روند مذاكرات در خصوص انعقاد معاهده گذاري داراي اثر مي
الملل نباشد. حتي تجربه نظام بيگذاري خارجي نيز داراي اثر ميجهاني سرمايه

به كررات نشان داده كه انعقاد بسياري از معاهدات نيز تحت تأثير ثبات سياسي 
  باشد. در درون كشورها مي

المللي تنها به گرفتن دانند كه چالش تجارت بينمعامله كنندگان با تجربه مي
شود؛ بلكه حفظ آن نيز يك چالش اساسي محسوب موافقت نهايي ختم نمي

المللي كه بعد از مذاكرات دشوار به گذاري بينهاي سرمايهمهناشود. موافقتمي
هاي طرفين با دليل تغيير شرايط و ديدگاهرسند اغلب بهامضا و تأييد مي
ي بيشتر يك معناي هزينهكه تغيير در شرايط بهشوند. هنگاميشكست مواجه مي

غلب رد طرف براي پايبندي به معاهده نسبت به نقض آن باشد، نتيجه آن، ا
نفع طرف ديگر، معاهده و تجديد مذاكرات خواهد بود. دو طرف ممكن است به

خود را كنار بكشند يا دوباره بر سر ميز مذاكره بازگشته و معاهده خود را از نو 
المللي اظهار تأسف در مورد ي تجارت بينمنعقد نمايند. روش سنتي در چرخه

سودي است كه طرف ديگر از اجراي آن عنوان قرارداد پربه» قرارداد ناپايدار«
خودداري كرده است. پس خطر ناپايداري و تغيير ناگهاني هنوز هم مانعي بر 

  ).46: 1379گردد (حدادي، المللي محسوب ميسر روند تجارت بين
تواند موجب موفقيت در انعقاد معاهده جهاني در يكي از مواردي كه مي

ثبات سياسي و عدم تغيير ناگهاني در  گذاري خارجي گردد،خصوص امر سرمايه
هاي گيريالملل داراي موضعباشد. كشورها در نظام بينهاي داخلي مينظام

تواند خاصي هستند. گاهي اوقات تغيير در قدرت سياسي در نظام داخلي  مي
الملل شود. انعقاد معاهده جهاني موجب تغيير موضع كشورها در نظام بين
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عبارت ديگر شدت تحت تأثير اين ثبات قرار داد. بهگذاري نيز بهسرمايه
تواند چنين نظام سياسي ميتواند گفت هرگونه تغيير در نظام اقتصادي و هممي

گذاري منظور انعقاد معاهده جهاني در رابطه با امر سرمايهبر روند مذاكرات به
ه به راحتي اي داشته باشد و چالشي را ايجاد نمايد كخارجي تأثير قابل مالحظه

  قابل رفع نباشد. 

  گيرينتيجه
هاي ي سياسي ميان قدرتها برابرند و موازنهگويد: وقتي سالحكالوزويتس مي

بزرگ پديد آمده است، آنچه اهميت دارد، ديپلماتيك و مذاكره است. ظاهرِ 
كه فرض بر گويد. زمانيها سخن ميدولت الملل از برابري حاكميتنظام بين
حل اساسي در عنوان يك راهتواند بهوقت مذاكره ميها باشد آنلتبرابري دو
هاي الملل نقش ايفا نمايد. در چند دهه اخير گسترش فنون و روشنظام بين

ها در حل هاي همزيستي موجب شده است همه دولتديپلماتيك و ابتكار شيوه
وصف باز  مشكالت پيچيده قرن حاضر به تفاهمي هر چند مختصر برسند. با اين

هاي وصول به مقصود از طريق ايجاد روابط سالم و معقول هرچند نمودن راه
ميسر است، اما آسان نيست. براي هموار نمودن اين راه، بهترين وسيله، آغاز 

چنين هماهنگي اراده اي براي مذاكره و هموگوي ساده است تا مقدمهگفت
ميان منافع آنها باشد. ها و حل مسائل مختلف اجتماعي و برقراري دولت

ها وجود ندارد، اداره عبارت ديگر، در جامعه جهاني كه قانوني جز اراده دولتبه
هايي گذارده شده است كه بر قلمرو  خود الملل بر عهده دولتروابط بين

ها براي حفظ موجوديت خود و ايجاد روابط حاكميتي مطلق دارند. اين دولت
المللي پديد اي بينجتماعي با يكديگر، جامعهسياسي، اقتصادي، فرهنگي و ا

اند كه رشد و تعالي يا سقوط و زوال آن تماما مشروط به اين است كه آورده
هاي عضو تا چه ميزان منافع ملي را قرباني منافع مشترك كرده عقل و دولت

اند. بنابراين، فن و روش برقراري غايت اجتماعي را حاكم بر روابط خود نموده
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ها، ديپلماسي الملل و موازنه منافع و ايجاد همبستگي ميان ملتط بينرواب
هاي ملي است. مسلم است فعل و انفعاالت صحيح و راهبرد منطقي سياست

وفصل انجامد كه اين خود در حلوگو و مشورت ميديپلماتيك گاه به گفت
لمللي تاثير اها و در نتيجه ايجاد تعادل ميان منافع متعارض بيناختالفات دولت

گذاري نيز مستثني توان گفت مسائل مربوط به سرمايهرو، ميسزا دارد. از اينبه
ها همواره در گذاري خارجي منافعي كه دولتاز اين امر نيست. در بحث سرمايه

گذاري تواند از طريق سرمايهپي تحقق آن هستند، مزاياي اقتصادي است كه مي
گذاري خارجي نيز مستلزم ه جهاني سرمايهخارجي تحقق يابد. ايجاد معاهد

شود كه اين امر ها ميتر كردن دولتبيني مواردي است كه باعث نزديكپيش
صورت گيرد. تواند از طريق يك دپلماسي و مذاكرات صحيح و همه جانبهمي

تحقيق چنين مذاكراتي نيازمند آن است كه در مرحله پيش مذاكره شرايط الزم 
گذاري خارجي مهيا گردد. چرا ره انعقاد معاهده جهاني سرمايهجهت مذاكره دربا

ها در اين مرحله موجب شكاف و شكست كه ممكن است رويكرد دولت
گذاري خارجي خود داراي جزئيات بسيار بر اين، سرمايهمذاكرات گردد. عالوه

باشد. در خصوص تبيين اي است كه نيازمند تبيين مفاهيم بنيادين آن ميپيچده
گذاري خارجي طرفين مذاكره بايد تالش نمايند تعريف مفاهيم بنيادين سرمايه و

تا مفاهيم اساسي را به نحوي تعريف نمايند كه امكان دستيبابي به معاهده جهاني 
  گذاري خارجي را ميسر سازد. سرمايه
تواند گذاري خارجي ميمنظور انعقاد معاهده جهاني سرمايهحال، مذاكره بهبا اين

هاي خاصي انجام هايي نيز مواجه شود. مذاكرات معموال در مكانا چالشب
تواند تأثير زيادي بر روند گيرد، گاهي اوقات مكان و زمان مذاكره ميمي

بر محيط مناسب مذاكره، فاكتورهاي ديگري در راه مذاكرات داشته باشد. عالوه
باشد كه فقدان ميگذاري خارجي حائز اهميت رسيدن به معاهده جهاني سرمايه

چنين هايي را ايجاد نمايد. تفاوت واحد پولي و همتواند چالشآنها مي
ها عامل ديگري هستند كه راه هاي ميزان توسعه يافتگي اقتصاد دولتتفاوت
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گذاري رسيدن به يك معاهده جهاني كه در بردارنده قواعد عام درباره سرمايه
سمت باعث شده كشورها بيشتر به خارجي باشد را با مشكل مواجه ساخته و

چنين، گاهي اوقات گذاري سوق پيدا نمايند. همانعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه
شود نهادهاي مسئول سازوكارها و بوروركراسي داخلي كشورها باعث مي

هاي خارجي با مشكالتي مواجه الملل كشورها در اعمال سياستروابط بين
و تغييرات ناگهاني عامل ديگري است كه همواره هاي سياسي سازد. ناپايداري

الملل ايجاد كرده هايي را در راه رسيدن به توافقات بينالملل چالشدر نظام بين
  است. 

تواند مكانيزم و يافته ميتوان گفت مذاكراتي منسجم و سازماندر پايان مي
ها و منافع ها بتوانند در چارچوب آن، خواستچارچوبي را تعبيه نمايد كه دولت
طريق بتوان به يك توافق جهاني دست يافت. خود را اعالم نمايند تا از اين

گذاري خارجي كه در بردارنده قواعد بنابراين، دستيابي به معاهده جهاني سرمايه
المللي را محقق ساخته و شمول باشد كه بتواند منافع جامعه بينو مقررات جهان

نياز سازد، گذاري خارجي بيدوجانبه سرمايهكشورها را از انعقاد معاهدات 
ها و موانع كمك آن بتوان چالشاي است كه بهنيازمند ديپلماسي هوشمندانه

  موجود را مرتفع و زمينه يك توافق عام جهاني را فراهم سازد. 
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