
  
  

 

 
 
 

  
  »هنمودهاي اخالقی براي موفقیت در کسب وکارر«

  
  
  محمد علمی: تألیف

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ب  

  
  
  
  
  

 978- 964-468-159-2: شابک

  اخالق در تجارت 
  »رهنمودهاي اخالقی براي موفقیت در کسب وکار«

  
  :شناسنامه پدیدآورندگان
  سازمان توسعه تجارت ایران

  محمد علمی: تألیف 
  

  :شناسنامه کتاب
  1387هرماه م: چاپ اول
   نسخه3000: تیراژ
  ریال15000: قیمت

  : ناشر
  شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانیسازمان توسعه تجارت ایران و 

  : رافی، چاپ و صحافیلیتوگسازي،  آماده
  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  المللی، سازمان توسعه تجارت ایران هاي بین  تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه:نشانی
  22664031-2: تلفن

  www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
e.mail: info@tpo.ir  

  
.باشد ق به سازمان توسعه تجارت ایران میکلیه حقوق متعل

 د م ح ، م ی م ل ع: سرشناسه
رھنمودھای اخالقی برای موفقیت در کسب و کار : اخالق در تجارت: عنوان و نام پديدآور

 . تجارت ایران سازمان توسعه] کننده  تھیه[ تالیف محمد علمی؛ / 
  .١٣٨٧،   شرکت چاپ و نشر بازرگانی: تھران: مشخصات نشر

 . ص١١۴: مشخصات ظاھری
 ٩٧٨-٩۶۴- ۴۶٨- ١۵٩- ٢:    ريال١۵٠٠٠: شابک

 فیپا: وضعیت فھرست نویسی
 ١١۴ -  ١٠٣. ص: کتابنامه : یادداشت
 اخالق کسب و کار: موضوع

 جارت ایرانسازمان توسعه ت: شناسه افزوده
 شرکت چاپ و نشر بازرگانی: شناسه افزوده
 ١٣٨٧ ٣ الف ٨ع/   HF۵٣٨٧: رده بندی کنگره
 ١٧۴/۴: رده بندی دیویی

 ۵ ۵ ٣ ١ ٢ ٣ ١:شماره کتابشناسی ملی

http://www.tpo.ir
mailto:info@tpo.ir


  

  

  

  پیشگفتار
  

  . رُونَن والْقَلَمِ وما یسطُ
موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهـاي اساسـی انـسان اسـت هیچگـاه کهنـه،                   

هرچند گذشـته ملتهـایی     . اخالق یکی از این موضوعات است     . شود  اصالت نمی   قدیمی و بی  
داشـته اسـت، از آنجـایی کـه برخـی      همچون ملت ما همواره توجه به این موضوع را مدنظر   

 الزم اسـت بـر   ،انـد  اي جدید وارد دنیـاي کـسب وکـار مـا شـده             هرههاي نوظهور با چ     پدیده
  .ویژه اخالقی آنها نیز توجه شود هاي بشري و به جنبه

 ،المللـی   طورکلی در اقتـصاد بـین       بهو  در تجارت   ل اخالقی   ئوجه به مسا  در دنیاي امروز ت   
میـانگین   بررسیهاي انجام شده نشان داده است که         .اي کسب کرده است     العاده  اهمیت خارق 

اي را     معیارها و ضوابط شناخته شده اخـالق حرفـه         ،سود شرکتهایی که رهنمودهاي اخالقی    
کنند باالتر از میانگین سود شرکتهایی است که به این امر مهم کم توجـه بـوده و      رعایت می 

  .اند  ماندهبهره بیاز این مزیت رقابتی 
 آگاهی بازرگانان و افرادي     ارتقاي سطح » سازمان توسعه تجارت ایران   «ی از وظایف    یک

تـدریس موضـوعات   لـذا ایـن سـازمان     .است که در عرصه تجارت به فعالیت اشتغال دارنـد       
کنـد    هاي آموزشی خود قرار داده و تالش می         هاي دوره   مرتبط با اخالق تجاري را در برنامه      

 اخـالق تجـاري   صصی و انتشار کتب یا مقـاالت تحقیقـی          که از طریق برپایی همایشهاي تخ     



  ب  اخالق در تجارت 

ایفـا  این زمینه   نقش مؤثري در آشنا کردن جامعه تجاري ایران با موضوعات مطرح شده در              
  .نماید

ربط در زمینه ترویج      انهاي ذي تردیدي نیست که همکاري سایر نهادها، موسسات و ارگ        
اي در توسعه مبادالت        تواند دستاوردهاي ارزنده    سازي براي آن می     اخالق تجاري و فرهنگ   

  .بازرگانی کشور به بار آورد
بسیار گسترده هستند و پرداختن به همه آنهـا  » اخالق تجاري«موضوعات مطرح شده در    

اه و شخصیتهاي گرانقدري است کـه       نظران، استادان دانشگ    از وظایف پژوهشگران، صاحب   
  .توانند در این زمینه به یاري ما بشتابند می

جنـاب  سازمان توسعه تجارت ایران ضمن سپاسـگزاري از کوشـشهاي مؤلـف ارجمنـد               
 براي ،براي ارتقاي آگاهی جامعه تجاري ایران از اهمیت اخالق تجاري         ی،  مآقاي محمد عل  

مـدیریت  «هـاي     و ایجـاد دوره   »  اري ایـران  مرکز مطالعات اخالق تجـ    «همکاري در تأسیس    
ــشگاه» اخــالق تجــاري انتظــار دارد کــه نمایــد و  اعــالم آمــادگی مــیهــاي کــشور   در دان

 بـه  دنظران، محققان و استادان گرامی با ارائه نظرات سازنده و انتقـادات ارزنـده خـو      صاحب
  .ر چاپهاي بعدي کمک نماینداین اثر ارزنده دغناي هرچه بیشتر مطالب 

  
  مهدي غضنفري                                   
  یس کل سازمان توسعه تجارت ایرانئمعاون وزیر بازرگانی و ر
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  مقدمه
رعایت مسائل اخالقی درتجارت در سه دهـه اخیـر اهمیـت زیـادي کـسب کـرده و در                    

کنند  هاي اقتصاد و بازرگانی ـ کوشش می  دانشکده ویژه در هاي معتبر دنیا ـ به  اغلب دانشگاه
دار تـصدي     هاي اخالقی  مرتبط با تجارت و تولید را به افرادي که در آینـده عهـده                   جنبه که

  .هاي اقتصادي و تولیدي خواهند شد، بیاموزند بنگاه
هـایی    ي توسعه تجارت و نهـاد     هاي بازرگانی، سازمان  هاي بازاریابی، اتاق  هاانجمن برخی از 

اي در ایـن      یفـه ظنند، یـا قانونـاً و     ک  که ارتقاي فرهنگ تجاري را جزو وظایف خود تلقی می         
 یا رهنمودهایی در مورد اخالق      ها دستورالعمل  و  ضوابط ، محول شده است   هازمینه برعهده آن  

طورکلی افراد شاغل در بخش صنعت    تجاري یا نکاتی که بازاریابان، واحدهاي تولیدي و به        
در برخـی   . اند  ر کرده ، تدوین و منتش   کنند    ي اقتصادي خود رعایت   هادر فعالیت  و تجارت باید  

 سالمت ،کنندگان حقوق مصرف حفظ  برايیاز موارد نیز قانون، تکالیف یا وظایف مشخص   
المللـی کـشور وضـع یـا      شدن خدشه به اعتبار و حیثیت بین    افراد جامعه یا جلوگیري از وارد     

  .المللی بوده است  اصول اخالقی پذیرفته شده در سطح بینها آنأتعیین کرده است که منش
تواند خسارات زیادي بـه       از آنجا که کم توجهی به مسائل اخالقی در بخش تجارت می           

بازارهـاي  ویـژه در بخـش صـادرات ـ وارد کنـد و بـه از دسـت رفـتن          اقتصاد کشور ما ـ بـه  
هـاي    کنیم ضمن تعریـف اخـالق و دیـدگاه          صادراتی منجر شود، در این کتاب کوشش می       

وضوعات اخالقی مرتبط با تجارت را براساس اسناد،         م ،مختلفی که در مورد آن وجود دارد      



  ٢ اخالق در تجارت 

 مورد ،المللی منتشر شده است ي تحقیقاتی که در این زمینه در سطح بین        هامدارك و گزارش  
  .بررسی قرار دهیم

در اینجا الزم است خاطر نشان کنـیم کـه ضـرورت رعایـت مـسائل اخالقـی در بخـش                     
ــه  ــارت، پای ــارت را در ا   تج ــانی تج ــازمان جه ــذاران س ــه  گ ــل ده ــرد  1990وای ــب ک  ترغی

 تـدوین نماینـد کـه بـه موجـب آن       1»هاي تجاري غیرمنـصفانه  رویه«اي با عنوان  نامه موافقت
کـه اقـدامی غیراخالقـی اسـت و      2)ارزان فروشی مکارانـه (توسل به اقداماتی نظیر دامپینگ 

مقابله بـا    یی براي هااي دارد، محکوم و راهکار      پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي منفی گسترده     
زیـست، توسـعه     عالوه بر آن تصویب مقررات مربوط به حفاظت محیط        . آن ارائه شده است   

 ،)ي آینده ها توجه به مصالح نسل    سبببه  (پایدار از طریق کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر        
، جلـوگیري از تبلیغـات    3مـداري   حفظ حقوق مالکیـت معنـوي، مـشتري   ،مقررات بهداشتی

آن عمدتاً از توجه کشورها به رعایـت اصـول اخالقـی در تجـارت نـشأت       و نظایر  4فریبنده
   .گیرند می

نظر از آنکه تبعه چه کـشوري هـستند یـا در       یک از افراد بشر، صرف     در دنیاي امروز هر   
شوند و هر فعالیت خالف عـرف،         لمللی محسوب می  ا  اند عضو جامعه بین     کجا اقامت گزیده  

ماننـد عـدم ایفـاي تعهـدات تجـاري،          (زنـد     سـر  هـا ز آن غیرمنطقی، نادرست و ناروایی کـه ا      
ي تقلیـدي، تولیـد یـا فـروش         ها کاال  کننده، عرضه   توجهی به حقوق شناخته شده مصرف       بی

ي مــالی غیرواقعــی یــا اطالعــات نادرســت بــه  هاحــساب کاالهــاي نــامرغوب، ارائــه صــورت
یعـی، آلـودگی     اسـراف در مـصرف منـابع طب        ،داران، عدم رعایت استانداردهاي ایمنی     سهام
رود و در مـواردي خـسارات غیرقابـل           اقدامی غیراخالقی بـه شـمار مـی       ....) زیست و    محیط

 منجـر   هـا جبرانی به اقتصاد کشورها وارد کرده یا به محدودشدن بازارهاي قابـل دسـترس آن              

________________________________________________________ 
1. Unfair Trade Practices  
2. Dumping  

 از هزینه تولید آن کاال که اقدامی غیراخالقـی       یک کاال در بازار خارج به قیمتی کمتر        است از فروش     عبارت گدامپین
  .شود محسوب می

3. Customer Satisfaction 
4. Deceptive Advertisement  



٣  اخالق در تجارت

  . شود می
ي جـامع و  هامل به مسائل اخالقی در اقتصاد و بازرگـانی و تـدوین دسـتورالعمل      اتوجه ک 

انی داخلـی و  گـ ربـط ـ در توسـعه مبـادالت بازر     ل اجرا در هر زمینه ـ توسط نهادهاي ذي قاب
  .خارجی و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادي کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت

  تعریف اخالق
خـوي، سرشـت، طبیعـت بـاطنی یـا سرشـت            (اي است عربی که جمع خلـق          اخالق واژه 

 و تـدابیر انـسان بـراي    هادانش بد و نیک خوی«ن را ي لغت آهااست و در کتاب ) درونی انسان 
  .اند  تعریف کرده1»نفس خود یا یک تن خاص

توجـه بـه    . دانـد    مـی  2»علم معاشرت با خلق   «مؤلف کشاف اصطالحات الفنون اخالق را       
  . پیش در کشور ما مدنظر بوده استهامسائل اخالقی در زندگی روزمره از قرن

ــشمند   ــی، دان ــصیرالدین طوس ــه ن ــال  خواج ــی، در س ــزرگ ایران ـــ  633 ب ــاب ق.ه  کت
 را در خــصوص حکمــت عملــی و اصــول اخــالق تــألیف کــرد و در ســال  ناصــري اخــالق

اخـالق  بی بـا نـام      ا حسین واعظ کاشی صفات پسندیده و مبانی اخالقـی را در کتـ             ق. هـ900
 مورخ و نویـسنده شـهیر ایرانـی         ،ن مسکویه با.  در چهل باب به رشته تحریر درآورد       محسنی

 که دارد علم االخالق   فی هارهالط نیز کتابی در باب مسائل اخالقی با نام          ،)انیدر عصر دیلم  (
  .ي اخالقی قرار گرفته استهامندرجات آن مورد استفاده بسیاري از نویسندگان کتاب

ــسی کلمــه   در ــان انگلی ــانی ) اخــالق (Ethicsزب ــی Etikosاز واژه یون ــه معن ــادت« ب ، »ع
برخــی از . و نظــایر آن گرفتــه شــده اســت» روش «،»سرشــت «،»خلــق و خــوي «،»خــصلت«

 اقتبـاس شـده اسـت کـه مفهـوم           Ethos از کلمه التینی     Ethics شناسان معتقدند که واژه      ن زبا
هاي مرتبط با مـنش       اي از باورها و دیدگاه      است و به مجموعه   ) تیشخص(لغوي آن کاراکتر    
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  ٤ اخالق در تجارت 

مؤسـسه  . کنـد    را هـدایت مـی     هـا دهـا و ملت   ها، نها   شود که رفتار افراد، گروه      آدمی اطالق می  
سـیرت، روحیـات،     (Moralityاین باور است کـه کلمـه         اطالعات حقوقی دانشگاه کرنل بر    

اند و علم اخالق      از یک ریشه  ) رسم، سنت، عرف، عادت    (Moresنی  یو واژه الت  ) اخالقیات
  .کنند   آموزد که با یکدیگر چگونه باید رفتار  میهابه انسان

را از دیدگاه فرد و جامعه ) یا صواب و ناصواب(اخالق، خوب، بد، خیر و شر   درفلسفه،  
تعریف کرده و ماهیت وظایف و تکالیف افراد را در قبـال یکـدیگر یـا خودشـان مـشخص                    

  .کند می
 به برخی ، مشابه استهاارائه شده است که اغلب آن» اخالق«تعاریف گوناگون در مورد 

  :کنیم از این تعاریف اشاره می
تواننـد    پایه آن می   است که بر   هاي انسانی   اخالق اصول حاکم بر رفتار افراد یا گروه        .1

  .صواب را از ناصواب و خوب را از بد تشخیص دهند
 . شود فرایند اتخاذ تصمیم درباره رفتار درست یا نادرست، اخالق نامیده می .2

 .کند اخالق سیستم یا نظامی است که رفتارهاي درست و نادرست را توصیف می .3

یی است که هدایت رفتار فرد و جامعه را برعهـده  هااخالق مشتمل بر معیارها و ارزش  .4
 .دارد

 افراد یا نهادها    هااي از اصول، فرضیات یا ضوابطی است که برپایه آن           اخالق مجموعه  .5
این ضوابط یا اصول براساس احترام انسان بـه خـود،           . باید رفتار خود را تنظیم نمایند     

گـذاري    پایـه ) بـه مفهـوم وسـیع کلمـه       (برد    طی که در آن به سر می      به دیگران و محی   
 .اند شده

فه است که بـا مـسائل معنـوي، روحـی و مـرتبط بـا خلقیـات                  ساي از فل    اخالق شاخه  .6
انجام دادن چه کارهـایی صـواب       : ترین پرسش آن این است      سروکار دارد و اساسی   

ادن یـک کـار معیـار     اسـت و آیـا نتـایج حاصـل از انجـام دادن یـا نـد                ) یا ناصـواب  (
تشخیص درستی یا نادرستی آن است یا درك این موضـوع فراتـر از قـدرت فـردي                  

 خواهد آن فعالیت را انجام دهد یا ندهد؟ است که می



٥  اخالق در تجارت

هـاي مـذهبی و تعـالیم         یی است کـه از آمـوزه      هااي از اصول و ارزش      اخالق مجموعه  .7
ر و اعمـال خـود را        فـرد رفتـا    هاگیرند و برپایه ایـن اصـول و ارزشـ           معنوي نشأت می  

 .دهد کنترل و هدایت کرده و رفتار دیگران را مورد قضاوت قرار می

در این کتاب مـا قـصد نـداریم کـه وارد مباحـث پیچیـده اخالقـی شـویم و بـه تـشریح                         
نظرانـی بپـردازیم کـه اخـالق و           یـا صـاحب   ) ارسطو، اسـپینوزا، کانـت    (هاي فالسفه     دیدگاه

اي اخالقی را به نحـو آکادمیـک مـورد بررسـی قـرار              گذاري اصول و معیاره     چگونگی پایه 
. هاي اخالقی در رابطـه بـا تجـارت اسـت       آنچه مدنظر ماست بررسی مسائل و مقوله      . اند  داده

براي نشان دادن اهمیت اخالق در هدایت بشر کافی است به این نکته اشاره کنیم که بعثـت                  
ي پـسندیده اخالقـی و رفتـار    هـا یل و خو  یپیامبر گرامی اسالم به خاطر به کمال رساندن فضا        

  .دهد ترین موضوع مطرح شده در علم اخالق را تشکیل می ستوده بوده است که اساسی

  اخالق تجاري
 است که اصول اخالقـی و معنـوي     1)عملی(اي از اخالق کاربردي       اخالق تجاري شاخه  

  .دهد یا مسائل اخالقی ناشی از آن را در محیط تجاري مورد بررسی قرار می
شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش بازارها ضرورت          ویکم با توجه به جهانی      ر قرن بیست  د

  .رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش از پیش افزایش یافته است
در تجارت، همه اصول اخالقی الزم الرعایه مبتنی بـر قـانون، مقـررات یـا دسـتورالعمل                  

اي از اصـول   اند اگر پاره  زمان درك کرده  ها به مرور      نیستند بلکه بازرگانان یا صاحبان حرفه     
  . براي نفوذ به بازار یا حتی ادامه فعالیت ندارندیرا رعایت نکنند شانس

هـاي بازرگـانی مهـم و          در بنگـاه   1990 و   1980توجه به اصول اخالقی تجاري در دهـه         
هـاي مهـم دنیـا رشـته          محافل دانشگاهی به شـدت افـزایش یافـت و در بـسیاري از دانـشگاه               

 و اغلب مؤسسات مهـم اقتـصادي        1اي به وجود آمد      یا حرفه  2»اخالق تجاري «یدي به نام    جد
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  ٦ اخالق در تجارت 

ي روزمره یا رفتار کارکنان خود   هایی براي رعایت نکات اخالقی در فعالیت      هادنیا دستورالعمل 
  . اشاره خواهد شدهاتدوین کردند که به آن

  موضوعات مطرح شده در اخالق تجاري
کند بسیار گسترده است   بحث میهااي راجع به آن     ا حرفه موضوعاتی که اخالق تجاري ی    

 در اینجـا مـا بـه برخـی از ایـن       . وجـود دارد   هاهاي متفاوت یا متناقضی در مورد آن        و دیدگاه 
  :کنیم موضوعات اشاره می

هـاي اقتـصادي       که درخصوص وظایف و تکالیف بنگـاه       هامسئولیت اجتماعی شرکت   .1
اي مؤسـس یـا مالکـان یـک شـرکت یـا             نسبت به یکـدیگر و جامعـه و رابطـه اعـض           

، تصاحب یک شرکت یا در اختیار       داران، رعایت امانتداري، جاسوسی صنعتی     سهام
  کند؛ بحث می گرفتن مالکیت آن بدون رضایت مدیریت و هیئت مدیره

 کننده؛ استفاده از ابزارهاي بازاریابی و تبلیغات گمراه سوء .2

نفـوذ بـه منظـور     هـاي ذي  یـا گـروه  هاي اقتصادي بـه احـزاب       یا بنگاه  هاکمک شرکت  .3
  براي دستیابی به اهداف تجاري؛هات آنربرداري از قد بهره

 داران؛ ي مالی به منظور فریب سهامهاکننده در گزارش تجزیه و تحلیل گمراه .4

 ي تجاري؛هاي نامشروع براي پیشبرد فعالیتهاخواري، پرداخت رشوه .5

ي حـاکم بـر جامعـه مغـایرت     هاشـ یی که بـا ارز هاذف رقبا به روشحرقابت ناسالم یا    .6
 دارد؛

 :مسائل اخالقی مربوط به کارگر و کارفرما .7

تـرجیح  (ض قائل شدن برحسب سن، جنس، نژاد، مـذهب، معلولیـت، جـذابیت              یتبع -

                                                                                                                   
  .دهد  که منابع تاریخی نشان می طوري به. ت تجارت داردماي به قد کاربرد رهنمودهاي اخالقی در تجارت، پیشینه

همورابی، پادشاه بابل، در سده هفدهم پیش از میالد به موجب قوانینی که وضع کرد براي افرادي که در دادوستد 
هاي  شدند که با ارزش دادند یا مرتکب تخلفاتی می د نبودند یا خریداران کاال را فریب میبه تعهدات خود پایبن

حاکم بر  جامعه مغایرت داشت 



٧  اخالق در تجارت

 )جمال بر کمال

 تضییع حقوق کارکنان در محیط کار -

 عدم رعایت انصاف و عدالت در پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان  -

 ایمنی و بهداشتی در محیط کارتوجهی به مسائل  بی -

 زنند؛ بازاریابی براي کاالهایی که به سالمت جامعه لطمه می .8

 ي یکسانی دارند؛هاگذاري براي کاالهایی که ویژگی تبعیض در قیمت .9

 تولید کاالهاي غیراخالقی و مضر؛ .10

 فعالیت در بازارسیاه یا اقتصاد زیرزمینی؛ .11

 تیادآور؛هاي نامرغوب، ناقص یا معیوب و اعتولید کاال .12

تولیـد و  (ي تجـاري و تولیـدي   هـا نادیده گـرفتن مـسائل زیـست ـ محیطـی در فعالیت      .13
 ؛)کنند زیست آسیب وارد می ها و خدماتی که به محیطفروش کاال

ي هامـواد غـذایی ژنتیکـی، گوشـی       (مسائل اخالقی ناشی از کاربرد فناوریهاي جدید         .14
 ؛)ان مضر استگکنند مصرف براي سالمت هاهایی که اشعه آن همراه یا رایانه تلفن

هـاي    یا گـروه  (ها روي حیوانات      مسائل اخالقی مربوط به آزمایش داروها یا فراورده        .15
 ؛)هاخاص بدون آگاه کردن آن

 ؛1مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوي .16

 استفاده از عالئم تجاري دیگران بدون جلب رضایت آنان؛ .17

 .استفاده از کار کودکان یا مهاجران غیرقانونی .18

 هـا  آن.کـردن مـسائل اخالقـی در تجـارت موافـق نیـستند              اقتصاددانان بـا مطـرح     رخی از ب
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  .از طرف دیگر به . هاي ارزشمندي هستند اما اشیائی نیستند که به سادگی قابل تملک باشند  و تخصص پدیدهدانش
حق بیـشتر دارد؟ صـاحب اندیـشه یـا شـرکتی کـه           » اندیشه نو «یا  » ایده«روشنی مشخص نیست که چه کسی بریک        

چنین فردي را پرورش داده است؟ کشوري که به سبب شرایط جغرافیایی خاص یک گیاه دارویی منحصر به فـرد                    
تر است یا شرکتی که خـواص آن دارو را کـشف و بـه     گیري از داروي تولیدي محق شود در بهره    در آن کشت می   

دربـاره رابطـه    . گیـرد   مبحث راجع به این مسائل، در قلمرو اخـالق تجـاري قـرار مـی              .  است پرورش آن اقدام کرده   
.اخالق و حقوق مالکیت معنوي در صفحات بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت



  ٨ اخالق در تجارت 

هـاي    کنند که هدف اصلی تجارت دستیابی به حداکثر سود براي صاحبان بنگاه             استدالل می 
بنابراین هر اقدامی که به تحقق این هدف کمـک کنـد مجـاز              . اقتصادي یا سهامداري است   

ري مورد پذیرش افراد جامعه یـا فالسـفه و علمـاي اخـالق              اما چنین طرز تفک   . شود  تلقی می 
تواند بدون رعایت معیارهاي اخالقی یا قوانین و مقرراتی که در ایـن               هیچ فردي نمی  . نیست

عدم رعایـت معیارهـاي     . زمینه وضع شده است به دنبال دستیابی به منافع مشخص خود باشد           
ي تجاري را از بـین  هازند و اعتماد طرف     می  هاي اقتصادي لطمه    اخالقی به حسن شهرت بنگاه    

 دامنه فعالیـت آنـان خواهـد        ن آن شکست مؤسسات بازرگانی و محدودشد       برد که نتیجه    می
  .بود

رود، زیـرا در   اخالق تجاري یکی از موضوعاتی مهم اقتـصاد سیاسـی نیـز بـه شـمار مـی                 
یـا   ثـروت  ي اقتـصادي ـ ازجملـه چگـونگی توزیـع     هـا الیتعاقتصاد سیاسی نتایج حاصـل از ف 

کند که توزیع درآمـد   اهمیت زیادي است و معیارهاي اخالقی حکم می واجد ـدرآمد ملی  
  .ترین شکل ممکن انجام گیرد ملی به منصفانه

  اصول اخالقی حاکم بر تجارت
الملـی پذیرفتـه شـده         در تجارت در سـطح بـین       هاترین اصول اخالقی که رعایت آن       مهم

  :اند از است عبارت

 1صداقت. 1

داقت یا دستکاري یکی از خصایص واالي انسانی است و در همـه مراحـل دادوسـتد                 ص
ي کـاال   هاکتمان حقیقت یا ارائه اطالعات نادرست درباره ویژگی       . رعایت آن ضروري است   

  .زند اي تجاري لطمه میهیا فریب دادن مشتري اقدامی ناپسند است و به تداوم فعالیت

________________________________________________________ 
1. honesty 



٩  اخالق در تجارت

 1انصاف. 2

 باید منافع طرف مقابل یا شریک تجاري خـود را عینـاً ماننـد               برپایه این اصل، هرتاجري   
   .پیروي کند»  برندهـبرنده «منافع خود در نظر داشته باشد و از روش 

  2پذیري مسئولیت. 3
 تجار باید کلیه اطالعات مرتبط بـا کـاال یـا خـدمات قابـل             ،پذیري   اصل مسئولیت   پایه بر

گذارند در اختیار طرف مقابل  میعامله تجاري تأثیر ارائه یا نکاتی را که به نحوي در انجام م    
پـذیري یـا پاسـخگو بـودن بـا اصـل        اصـل مـسئولیت  . یا شریک تجاري آتی خود قرار دهند    

 .صداقت رابطه تنگاتنگ دارد و در حقیقت مکمل آن است

  )رازداري(حفظ اسرار تجاري . 4
ي دریـافتی یـا     هانـد کـه اسـرار مربـوط بـه سفارشـ           ا  بازرگانان از لحاظ اخالقـی موظـف      

. کننـد، حفـظ کننـد    قراردادهایی را که براي انجام معامالت تجاري بـا یکـدیگر منعقـد مـی          
اطالعات مربوط به قراردادها، مذاکرات تجاري یا معـامالتی کـه صـورت خواهـد گرفـت،                

تواند مـشکالت زیـادي بـراي طـرفین ایجـاد              می هاجزو اطالعات شخصی است و افشاي آن      
  . در بازار منجر شودهانات غیرعادي قیمتنماید یا به نوسا

  پایبندي به تعهدات. 5
ن اعنـو   بههاپایبندي به تعهدات درچارچوب قراردادهاي تجاري و عدم تخلف از مفاد آن 

 اگرچه در اغلب مـوارد قـوانین و       . یکی از اصول اخالقی مهم در تجارت شناخته شده است         
نـد امـا در هـر       ک   مـی  یتعهـدات مشخـص   مقررات تجاري وظایف طرفین را در زمینه ایفـاي          

که قـانون در آن زمینـه تکلیـف مـشخص بـراي             توان برخورد کرد      قراردادي به مواردي می   
تواند انجام کامل معامله یـا        تجار تعیین نکرده است و صرفاً پایبند بودن به اصول اخالقی می           
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  ١٠ اخالق در تجارت 

  .مفاد قرارداد را تضمین نماید
ب مؤسسات بازرگانی و صنعتی در کـشورهاي        در اینجا الزم است یادآور شویم که اغل       

آموزش نکات اخالقی به کارکنان خود، به تدوین منشورهاي اخالقـی           یافته به منظور     توسعه
 بـراي کارکنـان     هـا اند که رعایت مفاد آن      اي در این زمینه اقدام کرده       ي ویژه هایا دستورالعمل 

  .اند یفا کردهالی را هاي معتبر در تدوین این اصول نقش اص دانشگاه. می استاالز
   : به کارکنان رهنمود داده شده است کههادر اغلب این دستورالعمل

  .درست کردار باشند .1
 . تجاري ایجاد نمایند محیطی آکنده از صفا و صمیمیت براي فعالیت .2

 .سطح کارایی خود را افزایش دهند .3

کـه   اي نـه گو  بـه . اطالعات مربوط به قراردادهاي منعقده شرکت خود را فـاش نکننـد         .4
 .اي آنان مطلع نخواهد بود مشتریان اطمینان حاصل نمایند که کسی از اسرار حرفه

آالت، ابنیه، تجهیـزات، امـوال        ماشین(هاي مادي     ي شرکت اعم از دارایی    هااز دارایی  .5
، اختراعـات،   هـا ت معنوي، اطالعات مربوط بـه فناوری      یمادي و غیرمادي حقوق مالک    
) گـذار اسـت    که در پیشرفت امر تجارت و صنعت تأثیر       اکتشافات، فرایندهاي نوینی    

 .به خوبی حفاظت نمایند

ربط در شرکت  طور مستمر به مدیریت یا مسئول ذي دستاوردهاي پژوهش خود را به .6
 .گزارش دهند

کنند به  اي تلقی می   ي شرکت را در مواردي که مغایر با قانون یا اخالق حرفه           هافعالیت .7
 .نمایندطور مستند به مدیریت اعالم 

هنگام برقراري ارتباط کاري با رقباي تجاري کامالً محتاط باشـند تـا اطالعـاتی کـه              .8
 . به مصلحت شرکت نیست در اختیار رقبا قرار نگیردهاارائه آن

نقـاط ضـعف،       ویـژه  ي رقیب بـه   هاي شرکت هاوري اطالعات در خصوص فعالیت    آگرد .9
شـود    نان شرکت تلقی می   کي کار ا  ي آنان از وظایف حرفه    ها یا تهدید  هاقوت، فرصت 

 .و با اصول اخالقی حاکم بر تجارت منافات ندارد



١١  اخالق در تجارت

ي بازاریابی یـا انجـام مـذاکرات تجـاري بـراي عقـد       هاکارکنان شرکت هنگام فعالیت  .10
توانند هدایایی را که شرکت در اختیـار آنـان قـرار              ي خارجی می  هاقرارداد یا مالقات  

ي هـا ري خـود یـا افـراد تیم   داده است و ارزش محدودي دارند بـه طـرف آتـی تجـا            
کننده ارائه دهند یا اشیاي کادویی طرف مقابل را که گرانبها نیـستند متقـابالً                مذاکره

 اصـول  خالفبه هرحال اخذ اشیاي گرانبها یا کادوهاي غیرمتعارف        . دریافت نمایند 
 .شود اخالقی است و از نظر شرکت جرم محسوب می

ي بازاریـابی مجازنـد کـه       هـا مأموریتکارکنان شرکت در خالل سفرهاي تجـاري یـا           .11
 مـذاکره خواهنـد کـرد بـراي     هـا ي تجاري آتی یا افـرادي را کـه بـا آن         هادعوت طرف 

مشروط بر آنکه این قبیل مراسم با عرف و سـنن تجـاري         .  یا شام بپذیرند   رصرف نها 
 .اند سازگاري داشته باشد  به فعالیت تجاري اقدام کردهي که در آنکشور

مراسم یا  در سفرهاي خارجی یا قبول دعوت براي شرکت در          اگر کارکنان شرکت     .12
 دچار تردید باشند بهتر است کـه بـا          ـبه سبب نتایج حاصل از آن       ـ  تشریفات خاصی   

 .ربط در شرکت مشورت و طبق رهنمود آنان اقدام نمایند مسئوالن ذي

کارکنان شرکت همواره باید به خاطر داشـته باشـند کـه منـافع اجتمـاعی و مـصالح                    .13
 .شور متبوعشان فراتر از منافع شخصی آنان قرار داردک

 .ي تجاري با هر فردي باید متناسب با شأن و منزلت او رفتار شودهادر مالقات .14

ي تجـاري  هـا کارکنان شرکت اجازه ندارند که بابت عقد قراردادهاي تجاري با طرف  .15
 کارکنـان   اعطاي هر نـوع پـاداش بـه       . دریافت دارند » کارمزد«یا  » پورسانت«از آنان   

 .دهند برعهدة خود شرکت است ام میجشرکت بابت خدماتی که ان

کلیه معامالت انجام شده در شرکت باید مبتنی بر اسناد و مدارك رسمی بـوده و از                  .16
 اسـتفاده   هاي حسابداري مورد تأیید شرکت براي ثبت، نگهداري و بررسی آن          هاروش
 .شود



  ١٢ اخالق در تجارت 

  هاي تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه رویه
شـود کـه در       هاي تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه به رفتارها یا اقداماتی اطـالق مـی             رویه
 خـالف اخـالق بـوده و        هـا  انجـام دادن آن    ـ  المللـی      اعم از تجارت داخلی یـا بـین        –تجارت  

  .شود ي تجاري میهاموجب بروز خسارت به طرف یا طرف
  : موارد زیر اشاره کردتوان به می) غیرمنصفانه(هاي تجاري نامطلوب  ترین رویه از مهم

 کننده؛ تبلیغات گمراه -

 آور؛ بازاریابی براي کاالهاي زیان -

 عدم انطباق کاالي تولیدي یا عرضه شده با نمونه مورد توافق؛ -

 طور آگاهانه؛ مخفی نگهداشتن عیب ذاتی کاال از دید خریدار به -

 ؛دامپینگ یا فروش کاال به قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید -

 به موقع کاال؛ل یا ارسال عدم تحوی -

 .تبعیض در فروش کاال به مشتریان -

  .اند طور کامل مشخص شده هاي تجاري غیرمنصفانه به در قوانین برخی از کشورها رویه
 ارائـه   1»انستیتوي اطالعات حقوقی کانادا«توان به فهرست زیر که توسط  براي نمونه می

هـاي   رویـه « یـا رفتارهـاي زیـر را در زمـره     انستیتوي مزبور اقـدامات  . شده است، استناد کرد   
  .تلقی کرده است» تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه

کردن صفات یا امتیازات یا فواید خاصی براي کاالهـا یـا خـدمات عرضـه                 بیان .1
  .شده بدون آنکه داراي چنین صفات، امتیازات یا فوایدي باشند

کـاال یـا خـدمت در       اي بـراي یـک        بندي یا استاندارد ویـژه      ذکر کیفیت، درجه   .2
 .حالی که فاقد آن باشد

اي بــراي یــک کــاال بــه طــور نادرســت و    ویــژه3  مــدل یــا ســبک2ذکــر منــشأ .3
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١٣  اخالق در تجارت

 .غیرواقعی

 .یا زمان استفاده غیرواقعی براي یک کاال» کارکرد«تعیین  .4

یـا تحویـل دادن      مل به مشتري بـه جـاي کـاالي نـو          ععرضۀ کاالي کهنه یا مست     .5
 .ستفاده به مشتري در عوض کاالي تازه ساختکاالي تعمیر شده یا غیرقابل ا

 .ذکر دالیل غیرواقعی براي فروش یا عرضه کاال با قیمت کمتر به مشتري .6

ون بـراي وي    نکننده کاال یا خدمت از حقوقی کـه قـا          برخوردارنکردن مصرف  .7
 .1در نظر گرفته است

کننـده قـادر بـه     بزرگ جلوه دادن حجم کاالها یا میزان محصوالتی که عرضـه      .8
 هـا کننده حقیقتاً توانایی ارائه آن    نسبت به آنچه فروشنده یا عرضه     (ست  هاائه آن ار

 ).را داراست

االختیار نبودن فروشنده، نمایندگی فروش یا بازاریاب هنگام مـذاکره بـراي              تام .9
ع گفتـه   وعقد قرارداد نهایی فروش در شرایطی که به خریدار خالف این موض           

 .شده است

 کارشناسی نشده به خریدار براي کـاال یـا خـدمت             یا یاعالم یک قیمت تخمین    .10
هـایی کـه بـه آن         گونه تناسبی بـا قیمـت نهـایی کـاال و هزینـه              ارائه که هیچ   قابل

 . نداشته باشد،افزوده خواهد شد

 ـ   بود هرگز به خرید آن        امر از قیمت نهایی کاال مطلع می       چنانچه خریدار بالقوه در بدو    (
  .)داد  رغبت نشان نمیـدي عته بهاي تعلق گرف با توجه به هزینه

 توسـط   ـ   هـا  غیرواقعی براي کاالها یا خدماتی که تبلیـغ بـراي آن            برآورد هزینه  .11
 . مدنظر استـ ژانس تبلیغاتی آ

ــر  .12 ــشگاه   اب ــا در نمای ــشارکت دادن کااله ــراي م ــی ب ــه غیرواقع ــاي  ورد هزین ه
 .المللی اختصاصی یا بین

 در معـرض    هـا تی که کاالها یا خدمات آن      یا مؤسسا  هاهاي گزاف به شرکت     تحمیل هزینه (
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  ١٤ اخالق در تجارت 

 هـا هاي اولیه به مراتب کمتـر بـه آن          هاي هزینه   گیرد در شرایطی که تعرفه      نمایش قرار می  
  ).اعالم شده باشد

 در حین عقـد قـرارداد یـا        ) خدمات ـ  کاال  (رایگان اعالم کردن برخی از اقالم         .13
 . در نهایت امرهامذاکرات مربوط به فروش و اخذ بهاي آن

گویی در خصوص کاالها یا خدمات قابل ارائه به مشتري           کردن یا اغراق   بالغهم  .14
 .ن برخی از نکات یا موضوعات اساسی در قرارداد منعقدهدگذار یا مبهم

  نکات کلی اخالقی در امر تجارت
کنند    درخواست می  های در رهنمودهاي کلی خود به اعضا از آن        بي بازاریا هااغلب انجمن 

  :ر را در امر دادوستد رعایت نمایندکه نکات اخالقی زی
پایبند بودن به اصل مشتري مداري و تالش به منظور جلب رضـایت مـشتري بـه                  .1

  ترین شکل ممکن؛ کامل
 صراحت و صداقت در معرفی کاالها و خدمات و اعالم شرایط معامله؛ .2

 حمل کاال در رأس موعد مقرر و طبق جدول زمانی مورد توافق؛ .3

 م با ادب؛أي محترمانه و توهاي تجاري با روشهابرقراري ارتباط با طرف .4

  سازنده و در زمان معین؛  یا شکایات به روشهاویی به درخواستگپاسخ .5

 کردن اطالعات مربوط به مشتریان؛ محرمانه تلقی .6

 .ي غیرتجاريهاعدم استفاده از اطالعات مشتریان براي هدف .7

ي اخـالق  هاروش«خود با عنوان  ایاالت متحده در رهنمودهاي      1اتحادیه بازاریابی مستقیم  
  : از اعضاي خود درخواست کرده است نکات زیر را رعایت کنند2»تجاري

و ) بـدون ابهـام   (باید کامل، شفاف    ) فاکتور  پیش(پیشنهادهاي مربوط به فروش کاال       .1
اي که خریدار بالقوه به طور دقیـق بـه ماهیـت کـاالي                منطبق با واقعیت باشد به گونه     
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١٥  اخالق در تجارت

هایی که به آن  با احتساب همه هزینه(شرایط پرداخت بهاي آن عرضه شده، قیمت و 
ي کـاال یـا     هـا گـویی یـا مبالغـه در مـورد ویژگی           گزاف. ببرد  پی) تعلق خواهد گرفت  

ت نـ پذیر نیست بـا اخـالق تجـاري مبای     پس از فروش امکانهایی که ارائه آن هاتضمین
  .دارد

ارائه سفارش یا خودداري از     تواند در اتخاذ تصمیم خریدار براي         کلیه نکاتی که می    .2
فروشنده کـاال حـق نـدارد       . آن تأثیرگذار باشد باید در پیشنهاد فروش منعکس شود        

را در پیـشنهادهاي اصـالحی    1اد فـروش هپیـشن که تصویر کلی ارائه شده در نخستین    
 .بعدي خود مخدوش یا مطالبی که ناقض آن باشد مطرح کند

 دقیـق کـاال یـا درجـه          ماننـد انـدازه   (کـاال   ي  هـا از ویژگی برخـی   اگر فروشنده نتواند     .3
 نباید راجع بـه ایـن       ،را مشخص نماید  ) استحکام یا مدت زمان قابل استفاده بودن آن       

فـاکتور اقـدام       در پـیش   هـا  اطالعات نادرست به خریدار بدهد یا بـه ذکـر آن           هاویژگی
 .نماید

 صـدور   هـاي نـژادي یـا اقـوام مختلـف هنگـام             شدن بین افـراد یـا گـروه        تبعیض قائل  .4
 .فاکتور ممنوع است پیش

کاتالوگ، بروشور یا مواد تبلیغـی کـه بـراي فـروش کـاال بـه خریـدار بـالقوه ارائـه                       .5
کننده واقعیت باشـد و فروشـنده مجـاز نیـست کـه از تـصاویر                  باید منعکس  ،شود  می

 .غیرواقعی براي معرفی کاالي خود استفاده کند

 یا پیـشبرد امـر فـروش آن غیرمجـاز           استفاده از تصاویر غیراخالقی براي معرفی کاال       .6
 .است

ي بازاریابی، هدف از برقراري ارتباط بایـد کـامالً مـشخص باشـد و               هادر کلیه تماس   .7
بازاریاب اجازه ندارد راجع به مسائلی کـه ارتبـاطی بـا موضـوع بازاریـابی نـدارد بـا                    

 .گیرنده مذاکره کند تماس

رکت یـا مؤسـسه اسـت و از        مشخص کند کـه نماینـده کـدام شـ           د دقیقاً یبازاریاب با  .8

________________________________________________________ 
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  ١٦ اخالق در تجارت 

 .جانب چه کسی و براي چه منظوري به بازاریابی اقدام نموده است

در کلیه پیشنهادهاي فروش کاال باید مشخصات فروشنده و خریدار آتـی یـا فـردي                 .9
رعایـت ایـن موضـوع در       . کننده کاال یا خدمات خواهد بـود درج شـود          که دریافت 

 .شود ضروري است  نیز ارائه میE-mailترنت یا نپیشنهادهایی که از طریق ای

 هـا فاکتورهـایی کـه در آن    یـا پیـشنهادهاي فـروش یـا پـیش        هاحـساب   از ارسال صورت   .10
 . شود اشتباهات یا مطالب نادرستی درج شده است باید خودداري 

هاي مربوط به حمل کاال، ارسال نمونه از طریق پست یا هرنوع مخارجی که به       هزینه .11
 با قیمت کاال متناسب بوده و از یک رابطه منطقـی بـا قیمـت                گیرد باید   کاال تعلق می  

 .کاال برخوردار باشد

 رت بـه صـدو  بتوانند همزمان با تهیه و ارسال کاال یا ارائه خدمات نس    فروشندگان می  .12
 باشـد، شـده   فروختـه   حساب اقدام نمایند، اما اگر کاال به صورت آزمایـشی             صورت

 حـق  ـ  و پذیرش قطعی کاال توسط مـشتري   ـفروشنده قبل از انقضاي دوره آزمایش  
 . حساب را نخواهد داشت مطالبه بهاي صورت

شود و قبول آن مستلزم آزمـایش        که کاال به صورت مشروط فروخته می       در مواردي  .13
کاال توسط مشتري است، فروشنده باید مدت زمـان معقـولی بـراي انجـام آزمـایش                 

ن آن بـا    ددن کـاال و منطبـق بـو       عیـب و نقـص بـو        تعیین کند تا خریدار کـامالً از بـی        
 .نیازهاي خود اطمینان حاصل نماید

در مواردي که خریدار، کاال را به علت نقص فنی یا نامطلوب بودن کیفیت یـا علـل                 .14
 فروشنده اخالقاً مکلف است نسبت    ،کند  پذیرد و به فسخ قرارداد اقدام می        دیگر نمی 

 .به استرداد وجوه دریافتی اقدام نماید

ورهاي صادره توسط فروشنده باید حداقل میزان سفارشی کـه خریـدار            فاکت  در پیش  .15
 . مشخص شود،تواند ارائه دهد بالقوه می

ــه فــروش  .16 ــوط ب ــه مرجــوع شــدن    در قراردادهــاي مرب ــوط ب ــد شــرایط مرب کــاال بای
 .گیرند مشخص شود هایی که مورد قبول خریدار قرار نمی محموله
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 یـا   هاهـاي شـرکت     راي فـروش فـرآورده    بازاریابان عضو اتحادیه اجـازه ندارنـد کـه بـ           .17
 .مؤسسات متبوع خود به کودکان یا افرادي که به سن بلوغ نرسیده اند مراجعه کنند

بازاریابان عضو اتحادیه حق ندارند اطالعاتی را گردآوري یا منتشر نمایند که بـراي               .18
 .اهداف غیرتجاري کاربرد دارند

ن کودکان حق ندارند که از طریق       والدی بازاریابان، بدون رضایت یا کسب اجازه از       .19
 هـا  درخصوص کاال  هادر مورد ذوق و سلیقه آن     و   ارتباط برقرار کرده     هااینترنت با آن  

 .یا خدمات خاصی به گردآوري اطالعات اقدام نمایند

ات اسـتثنایی  خفیفـ اگر فروشنده کاالها یا خدماتی را به طور رایگان یا با استفاده از ت      .20
ار خریدار بالقوه قرار دهد، اجازه نـدارد کـه بـراي جبـران         به موجب قرارداد در اختی    

این اقدام، بهاي سایر کاالها یا خدماتی را که دراختیار مشتري یا خریدار بالقوه قرار               
 . افزایش دهد،خواهد داد

هنگامی که یک فروشنده در پیشنهادهاي مربوط به فروش کاال قیمـت محـصوالت               .21
د باید با کمال صداقت رفتـار کـرده و            کرسه  خود را با قیمت محصوالت رقیب مقای      

ي رقبا در همان مقطع زمانی مورد سـنجش قـرار           هاي زمان حال خود را با قیمت      هاقیمت
 .دهد

چنانچه کاالي فروخته شـده نیازمنـد تعمیـر، اصـالح یـا تعـویض برخـی از قطعـات                     .22
 معیوب باشد یا فروشنده در چارچوب ضمانت نامه صـادره تعهـداتی در ایـن زمینـه                
برعهده گرفته باشد، مکلف است که به مجرد درخواست خریدار با کمال درستی و              

چنانچه پس از انجام تعمیر یا تعویض قطعات یا . صداقت تعهدات خود را انجام دهد   
اصالحات انجام شده، رضایت خریدار جلب نشود فروشنده مکلف است نـسبت بـه              

 .. اقدام نمایدخریدار  پراخت بهاي کاال یا خسارات وارد شده به

ي کیفی قبـل از حمـل یـا صـدور بایـد             هاي انجام شده روي کاال یا بازرسی      هاآزمایش .23
 .مورد تأیید باشد) شناسی روش(معتبر و قابل اعتماد و مبتنی بر متدولوژي 

 ذکـر شـده     ـ  ) ي مربوط به تبلیـغ آتـی      ها یا آگهی (اگر در کاتالوگ یا بروشور کاال        .24
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ي خاصـی اسـت یـا شخـصیت     هـا سازمان، نهاد یا ارگانباشد که این کاال مورد تأیید   
 بایـد مـدارك یـا       ،کند، فروشنده کـاال در صـورت لـزوم          معروفی آن را مصرف می    

 .مستندات الزم را براي اثبات این ادعا ارائه دهد

اي بدون اخـذ مجـوز از مراجـع رسـمی اجـازه نـدارد از        کننده هیچ فروشنده یا تولید  .25
 پیـشبرد امـر فـروش اسـتفاده         بـراي عه به عنوان ابـزاري      طریق اهداي جایزه به قید قر     

 .نماید

شی در کار نباشد، اخذ     ک اگر جایزه به همۀ خریداران کاال یا خدمات تعلق گیرد و قرعه           
  .مجوز قبلی ضرورت ندارد

ییـد مراجـع رسـمی برسـد تـا          أکشی مربوط به اهداي جایزه به خریداران بایـد بـه ت            قرعه
  .قی ضایع نشده استمشخص شود که از خریداري ح

  .کشی و چگونگی اجراي آن اطالع داشته باشند خریداران باید از تاریخ دقیق قرعه
فروشی  د در مرحله خردهیارزش جوایز غیرنقدي که به خریداران اعطا خواهد شد با          .26

 . به آنان اطالع داده شودـ به طور دقیق ـکاال 

ف مشتري به ارسال کاال یا ارائه       اي نباید قبل از دریافت سفارش از طر         هیچ فروشنده  .27
قوه مـانعی   لاران با دهاي تجاري براي خری     ارسال نمونه . خدمت براي وي اقدام نماید    

افـراد یـا مؤسـسات       توانند هدایاي رایگان خود را بـراي        ي خیریه می  هاسازمان. ندارد
گونـه تعهـدي      کنندگان این هدایا هـیچ     مشروط بر آنکه دریافت   .  دارند لخاص ارسا 

 .بال فروشنده کاال برعهده نداشته باشنددر ق

 ،چنانچه در قراردادهاي فروش تـاریخ دقیقـی بـراي ارسـال کـاال ذکـر نـشده باشـد                    .28
  روز از زمـان دریافـت سـفارش نـسبت بـه            30اند حداکثر ظرف      فروشندگان موظف 

بندي شـده قبلـی    ارسال کاال همواره در چارچوب برنامه زمان  . انجام آن اقدام نمایند   
اند کـه هرگونـه       گیرد و فروشندگان مکلف     د توافق طرفین است صورت می     که مور 

را در اسرع وقت بـه   ـبندي شده حمل   یا تخطی از برنامه زمانـتأخیر در ارسال کاال    
 .اطالع خریداران برسانند
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 .بازاریابی قابل استفاده است اطالعات بازاریابی گردآوري شده فقط براي اهداف .29

ــا  شــماره کــارت اعتبــاري  .30 ــا خــدمات، شــماره حــساب جــاري ی خریــداران کــاال ی
جـزو اطالعـات    شـود  م مـی عـال ی که براي واریز وجوه یا برداشت آن ا  یهاسایرحساب
 . مجاز نیستها و انتشار آناستمحرمانه  شخصی و

ي افـراد را در اختیـار   هـا ي بیمه کـه اطالعـات مربـوط بـه بیماری       هامؤسسات یا شرکت   .31
سترس افراد ثالث د آن در نتشار این اطالعات یا قراردادوجه مجاز به ان     دارند به هیچ  

 .نیستند

باید ي بازرگانی   هاي نگهداري اطالعات شخصی افراد یا مشتریان در شرکت        هاسیستم .32
گیري از    ه  ند با بهر  ناي که افراد غیرمجاز نتوا       به گونه  ،دناز ایمنی کامل برخوردار باش    

 .دي خاص به این اطالعات دسترسی پیدا کننهاروش

ي ایمنـی مربـوط بـه حفـظ اطالعـات           هامؤسسات تجاري باید به طور مستمر سیستم       .33
 مـورد بررسـی قـرار       ـ     از لحاظ میـزان کـارایی        ـ  ي تجاري یا مؤسسه خود را       هاطرف

 .این زمینه استفاده نمایند دهند و از آخرین دستاوردهاي فناورانه در

کننـد بایـد بـا      بی فعالیت می  ي بازاریا هاکلیه افرادي که در مؤسسات تجاري یا شرکت        .34
رؤسـا یـا مـدیریت      . اصول و معیارهاي مرتبط با اخالق تجاري آشنایی داشته باشـند          

هـاي آموزشـی ویـژه        ند که از طریق برگزاري دوره     ا  فل مک هااین مؤسسات یا شرکت   
 .  آشنا سازندهاکارکنان خود را با این اصول، معیارها یا روش

ي متبوع خود را بـراي      هاي تبلیغاتی شرکت  هاستند پیام بازاریابان عضو اتحادیه مجاز نی     .35
اند    خود را در دسترس عموم قرار نداده       E-mailافرادي که شماره تلفن یا مشخصات       

 .ارسال دارند

در سـاعاتی کـه معمـوالً افـراد در منـزل یـا              ـ      ي تجـاري    هـا برقراري ارتباط بـراي فعالیت    
 مجـاز  هـا ون کـسب اجـازه قبلـی آن       پردازنـد بـد      به استراحت می   ـ  اقامتگاه شخصی خود    

  .نیست
ي اطالعـاتی   هـا در بانک ) E-mailاعم از آدرس پستی یا نشانی       (قراردادن نشانی افراد     .36
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 . ممنوع استها یا مؤسسات بدون کسب اجازة قبلی از آنهاشرکت

 دارد یا اطمینـان کـافی       ربازاریابان صرفاً باید براي کاالهایی که در دسترس آنان قرا          .37
گیـرد بـه بازاریـابی یـا عقـد قـرارداد اقـدام          موقع در اختیار آنان قرار می    دارند که به  

 .نمایند

 وجود نداشـته باشـد      یدر موردي که بین فروشنده و خریدار بالقوه رابطه تجاري قبل           .38
بازاریابان اجازه ندارند که مواد تبلیغی یا اطالعات مربوط به کاالهـایی را کـه قـصد         

 از طریق دورنگار براي طرف تجـاري ناشـناخته ارسـال             را دارند  هابازاریابی براي آن  
 .دارند

ي تجاري باید با اطالع قبلی آنـان و منطبـق بـا قـوانین و       هاضبط مکالمات تلفنی طرف    .39
 .مقررات جاري کشور باشد

ي تجـاري یـا مؤسـسات بازاریـابی اجـازه ندارنـد کـه از طریـق         هایک از شـرکت   هیچ .40
افزار بـه آمـوزش       مانه اینترنتی خود یا تولید نرم     ي پیشرفته یا سا   هاگیري از فناوری    بهره
اي کامیپوتري، نقض حقـوق     هچگونگی انتشار ویروس  (ی  قهاي تجاري غیراخال    رویه

ي اسـتخراج  هااي ممنوعـه، روشـ  همالکیت معنوي، شکستن فیلترها یـا ورود بـه سـایت    
ــه آن  ــه دسترســی ب ــستندهــااطالعــاتی کــه مجــاز ب ــد، اگرچــه . ...)  نی ــادرت نماین مب

 . یی دراین زمینه در قوانین و مقررات جاري وجود نداشته باشدهانوعیتمم

ي اعـضاي خـود را از   هـا هـاي ویـژه فعالیت   هاي بازاریابی از طریق تـشکیل کمیتـه        اتحادیه
ي گوناگون مورد بررسی و نظارت قرارداده       هالحاظ رعایت مقررات اخالق تجاري به روش      

  .کنند یو موارد نقض احتمالی را به آنان اعالم م

  رهنمودهاي اخالقی در باب تبلیغات تجاري
 به ارائه رهنمودهاي اخالقی درباره تبلیغات تجـاري  ي اخیر هاي متعددي در سال   هاسازمان

اتـاق بازرگـانی    . شـود    مـشاهده مـی    هـا اند که تـشابه زیـادي بـین رهنمودهـاي آن            اقدام کرده 
 بـه تـدوین     رین بـا  ستاي نخـ   سـال پـیش بـر      70ترین نهادي است که حدود        المللی قدیمی   بین
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 بردارنـده اصـول و      راي براي سازمان بخشی تبلیغات تجاري اقدام کـرد کـه د             مقررات ویژه 
این مقررات  .  در تبلیغات تجاري کامالً ضرورت دارد      هامعیارهاي اخالقی بود که رعایت آن     

، 1966،  1955،  1949ي  هاالمللی و فرهنـگ تجـاري در سـال          به موازات توسعه بازرگانی بین    
  . مورد تجدید نظر قرار گرفت1987 و 1973

کنـد کـه ضـوابط        یشدن اقتصاد و تشدید رقابت در عرصـه بازرگـانی ایجـاب مـ              جهانی
 1997 کـه آخـرین تجدیـد نظـر آن در سـال              ـ  المللی    تدوین شده توسط اتاق بازرگانی بین     

بازرگـانی   قهـدف اتـا  .  در همه کشورهاي دنیا بـه مرحلـۀ اجـرا درآیـد          ـ  انجام گرفته است    
المللی از ارائه رهنمودهاي مرتبط با تبلیغات آن بوده اسـت کـه مؤسـسات بازرگـانی بـا                     بین

ضباط از  نـ مند کـرده و بـا رعایـت ا          ي تبلیغاتی خود را نظام    هارعایت معیارهاي اخالقی فعالیت   
. بـرد خـودداري نماینـد        را زیـر سـوال مـی       هـا ي اجتمـاعی آن   هاتوسل به اقداماتی که مسئولیت    

المللـی و   المللی موجبات گسترش بازارهـاي بـین       پیشنهادي اتاق بازرگانی بین   ت اصول   رعای
  .کند کننده و تولیدکننده را فراهم می تأمین منافع مصرف

المللی درخصوص تبلیغات تجاري به شـرح         رهنمودهاي اخالقی مهم اتاق بازرگانی بین     
  :زیر است

درست، منطبق با واقعیـات، مقـررات       شود باید     کلیه مطالبی که در تبلیغات عنوان می       .1
  .و برخوردار از عفت کالم باشد

 .دار کند اي انجام شود که اعتماد عامه را به امر تبلیغ خدشه تبلیغات نباید به گونه .2

ــا هــاتبلیغــات نبایــد در بردارنــده تــصاویر یــا مطــالبی باشــد کــه ارائــه آن   .3  متناســب ب
 .ت داشته باشدنمبای هااستانداردهاي رایج در جامعه نبوده یا با آن

بـرداري از عـدم       بهـره . اسـتفاده کنـد    کننـدگان سـوء     تبلیغات نباید از اعتماد مـصرف      .4
 .آگاهی یا فقدان تجربه مخاطب هنگام تبلیغات مغایر موازین اخالقی است

شدن بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، مـذهب یـا تحقیـر مقـام ومنزلـت                  تبعیض قائل  .5
 .جاز استانسانی در هنگام تبلیغ غیرم

 .کنندگان باید به مسئولیت اجتماعی خودکامالً واقف باشند تبلیغ .6
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  :بدین طریق که
 .1مصرف کاالیی را تبلیغ نکنند که انتخاب آن در تخصص مخاطبان تبلیغ نیست -

افـراد تـرس و هـراس ایجـاد          از طریق تبلیغ، بدون دلیل یا ارائه توجیهـات کـافی در            -
 .نکنند

 .ایی هدایت نکنندگر افراد را به سمت خرافه -

 .دنآمیز یا رفتارهاي ناهنجار و مغایر قانون نباش مبلغ رفتارهاي سرزنش -

ي کاال مبالغه شود یا دعاوي مطـرح شـود کـه اثبـات              هادر تبلیغات نباید روي ویژگی     .7
 . غیرممکن استهاآن

ــد اطالعــات گمــراه  ــده در تبلیغــات تجــاري نبای ــه کنن ــار   اي در زمین ــر در اختی هــاي زی
  :ده قرار گیردکنن مصرف

 ؛)عناصر تشکیل دهنده آن(کاال  ي اصلیهاویژگی -

 ؛تاریخ ساخت کاال -

 ؛یی و اثرات آناموارد استعمال کاال و میزان کار -

 ؛کمیت کاال -

 ؛مبدأ جغرافیایی تولید یا ساخت کاال -

 ؛زیست اثرات کاال بر محیط -

 ؛گیرد کننده تعلق می هایی که به مصرف ارزش کاال با احتساب کل هزینه -

 ؛نحوه تعمیر، سرویس، معاوضه یا زمان تحویل کاال -

 ؛از فروش آن ي کیفی کاال و خدمات بعدهانامه یا تضمین ضمانت -

اي که حق لیسانس کاال به آن تعلـق دارد یـا کـاال بـا                 عالمت تجاري کاال یا موسسه     -

________________________________________________________ 
.   ًاز کارشناسان معتقدندکه شـرکتهاي تولیدکننـده دارو نبایـد در مـورد داروهـاي سـاخت خـود و مـوارد               برخی  مثال

رد آنها تبلیغ کنند، زیرا این اقدام تأثیر منفی در تجـویز دارو توسـط پزشـکان متخـصص خواهـد داشـت و بـه                          کارب
پزشکان تنها مرجـع صـالح بـراي تجـویز دارو بـا توجـه بـه نـوع         . ترویج خود درمانی در جامعه کمک خواهد کرد      

  .کنند بیماري افرادي هستند که به آنها مراجعه می
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 ؛شود اخذ امتیاز از آن تولید می

 . که نصیب کاال شده استالمللی هاي بین نامه جوایز، دیپلم افتخار یا گواهی -

ي انجام شده که اعتبـار علمـی        هاتجاري نباید از نتایج تحقیقات یا بررسی      در تبلیغات    .8
کنندگان اخالقاً مجاز نیـستند کـه بـراي اثبـات دعـاوي       تبلیغ. استفاده شود دارند سوء 

 .خود به صورت غیرواقعی به دستاوردهاي علمی یا پژوهشی استناد کنند

ي کاال با مشخـصات کاالهـاي رقیـب مـورد         هاکه ویژگی   هنگامی در تبلیغات تجاري   .9
ارقام مـورد اسـتناد     . گیرد اصل انصاف و صداقت نباید فراموش شود         مقایسه قرار می  

 .در مقایسه یا مطالب انتخاب شده باید کامالً با واقعیت منطبق باشد

تبـار  اي مجاز نیست که حسن شهرت یا اع         در تبلیغات تجاري هیچ شرکت یا موسسه       .10
ي تولیدي و تجاري رقیب یا کاالها و خدمات عرضه شده توسط ها یا سازمانهاشرکت

. ي دیگـر زایـل نمایـد      هاآنان را زیر سؤال ببرد یا اعتماد عمومی را نـسبت بـه شـرکت              
 .ي رقیب به هر شکل یا طریق ممنوع استها کاالها و شرکتيتحقیر یا استهزا

 کـه بـراي اثبـات مرغوبیـت کاالهـا یـا             ییهـا د یـا نقـل قول     هغات تجاري شـوا   یدر تبل  .11
ذکـر نکـات یـا مطـالبی       . شود باید کامالً مستند و قابل بررسی باشد         خدمات ارائه می  

 را زیر سؤال برده     ها را اثبات کرده یا درستی آن      هاکه گذشت زمان نادرست بودن آن     
 .غات تجاري غیرمجاز استیاست در تبل

جـازه نـدارد کـه از تـصاویر افـراد یـا             هیچ سازمان یا مؤسسه تجـاري هنگـام تبلیـغ ا           .12
اسـتفاده از تـصویر    .  استفاده نماید  هاي معروف بدون اخذ رضایت کتبی آن      هاشخصیت

 در  ـ  ي معـروف اسـت یـا بیننـده را           ها مـشابه شخـصیت    هاافرادي که قیافه آن   » هتررپ«یا  
کنـد    دچار اشتباه میـتشخیص هویت فردي که تصویر او در تبلیغ به کار رفته است        

 .ز غیرمجاز استنی

 هاشـرکت » برند«در تبلیغات تجاري نباید از نام، عالمت اختصاري، عالمت تجاري یا             .13
عـدم  . استفاده شود   شده است سوء   هایا مؤسسات دیگر یا حسن شهرتی که نصیب آن        

اي در این   ولو آنکه قانون یا مقررات ویژه     ـ  احترام به حقوق مالکیت معنوي دیگران       
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 . از لحاظ اخالقی مجاز نیست ـاشدزمینه وجود نداشته ب

ي هـا  در تبلیغات تجاري تقلید کردن از شعارها، متون، تصاویر به کار رفته در آگهی      .14
یی که براي معرفی کاالهاي خود مـورد اسـتفاده          ها و ریتم  هاي دیگر یا آهنگ   هاشرکت
 .ت ممنوع اسـ کنندگان را به اشتباه بیندازد  اي که مصرف گونه  بهـاند  داده قرار

  .اصل خودداري از تقلید، به قلمرو یا محدوده جغرافیایی خاصی منحصر نیست
اي انجـام گیـرد کـه خواننـده،      هاي عمـومی بایـد بـه گونـه        تبلیغات تجاري در رسانه    .15

ي تبلیغـاتی بـه   هـا  درج آگهی. ببرد  شنونده یا بیننده به سادگی به تبلیغی بودن آن پی      
واننده یا مخاطب نتواند به ماهیـت تبلیغـی         صورت مقاالت تحقیقی یا به نحوي که خ       

 .ببرد مجاز نیست  آن پی

 .رسانند غیرمجاز است تبلیغ براي کاالها یا خدماتی که به سالمت جامعه آسیب می .16

یی باشد که به جامعه یا سالمت افراد        ها یا فعالیت  هاتبلیغات نباید متضمن آموزش روش     .17
 .رساند آن آسیب می

 استفاده کودکان و نوجوانان اسـت نکـات زیـر           دی که مور  هنگام تبلیغ براي کاالهای    .18
 :باید مورد توجه قرار گیرد

هاي تبلیغی نباید از حسن اعتماد کودکان یا فقـدان تجربـه              اجرا کنندگان برنامه   )1
  .استفاده کنند  سوءهاآن

اگر استفاده از کاال مستلزم درجه خاصی از مهارت یا رسـیدن بـه سـن خاصـی                    )2
 .ي تبلیغاتی مورد تأکید قرار گیردها هیاست این موضوع در آگ

در مورد ارزش کاالها، کیفیت، اندازه، مدت قابل استفاده بـودن کـاال و نحـوة                 )3
کنندگان برنامه تبلیغی یـا طراحـان        کاربرد آن توضیحات کافی داده شود و تهیه       

 کودکان یا نوجوانان هستند نیازي به       هاآگهی تصور نکنند که چون مخاطبان آن      
 .طالعات کامل براي معرفی کاال ندارندارائه ا

ماننـد قـراردادن بـاتري در یـک         (اگر کاربرد کاال بـه اقـالم دیگـري نیـاز دارد              )4
 .توضیحات کافی در این زمینه ارائه شود) اسباب بازي
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گیـرد بـه      باشـد کـه بـه کـاال تعلـق مـی            هایی  ن کلیه هزینه  مقیمت کاال باید متض    )5
بتوانند قیمـت کـاال را بـا احتـساب همـه            ي که کودکان متقاضی آن کاال       ا  گونه
 .ها در نظر بگیرند هزینه

 مـورد نظـر از   ءاي انجام شود که خانوارها تصور نکنند که شی   گونه تبلیغ باید به   )6
 .نجانده شود گملزومات مورد نیاز همه کودکان است و باید در بودجه خانوار 

 لحـاظ جـسمی یـا       تبلیغات نباید در بردارنده مطالب یـا تـصاویري باشـد کـه از              )7
 .گذارد روحی روي کودکان یا نوجوانان تأثیري منفی برجاي می

 هـا دارد کـه بـه تندرسـتی آن        تبلیغات نباید جوانان یـا کودکـان را بـه اعمـالی وا             )8
 .رساند آسیب می

یی دعوت کنند کـه از     هالیغی نباید جوانان را به مکان     بهاي ت   اجرا کنندگان برنامه   )9
 امنیت جـانی کودکـان یـا        هایا حضور در این مکان    . ایمنی کافی برخودار نیستند   

ان نمـوده و ترغیـب   جـ یا آنـان را دسـتخوش هی   و  اندازد    نوجوانان را به خطر می    
 .آمیز است کند از وسایل یا ادواتی استفاده کنند که مخاطره می

غات نباید کودکان را بـه تملـک، خریـد یـا اسـتفاده از کاالهـا یـا خـدماتی                     یتبل )10
 را در مـوقعیتی     هـا اختی آن نش ز لحاظ جسمی، اجتماعی یا روان     ترغیب کند که ا   

همچنـین تبلیغـات نبایـد بـه        . دهـد    قرار می  هابرتر یا ممتازتر از سایر همساالن آن      
ي از این نوع خدمات ردار یا عدم برخو  هاکودکان القا کند که نداشتن این کاال      

کاهـد    مـی هـا  آنمنزلت شناختی از موقعیت و از لحاظ فیزیکی، اجتماعی یا روان   
 .شود یا نوعی عدم امتیاز تلقی می

ي أاي صورت گیرد که از قدرت یا استقالل ر          تبلیغ براي کودکان نباید به گونه      )11
والدین بکاهد و مروج کودك ساالري باشد یا والدین را بـرخالف میلـشان بـه                

 تناسـبی   هـا خرید کاالها یا خدماتی ترغیب یا وادار کند که با امکانات مـالی آن             
 .ندارد

کاال نباید متضمن ارائه تضمینهایی باشد که سازنده یا فروشنده           وشرغات براي ف  یتبل .19
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 .اردد را به خریداران نهاکاال توانایی ارائه آن

رسـانند یـا بـا قـوانین و         زیـست آسـیب مـی      تبلیغ براي فروش کاالهایی که به محـیط        .20
 . استزیست مغایرت دارند غیرمجاز مقررات مربوط به حفاظت از محیط

غاتی یهاي تبل   هلیغاتی یا موسساتی که تهیه و اجراي برنام       بهاي ت   کنندگان برنامه  تدوین .21
دار هستند مسئول جبران کلیـه خـساراتی          هاي اقتصادي یا تجاري عهده      را براي بنگاه  

ي تبلیغـاتی وارد    هـا کنندگان یا مخاطبان پیام      به مصرف  هاهستند که در نتیجه تبلیغ آن     
 .شود می

غـات تجـاري در قـوانین       یالمللـی در زمینـه تبل       ي اخالقـی اتـاق بازرگـانی بـین        رهنمودها
اي بـر     هـاي ویـژه      یا کمیته  هایافته منعکس شده است و کمیسیون      از کشورهاي توسعه   بسیاري

مثالً در ایـاالت متحـده بـه موجـب قـانون کمیـسیون              . نندک  اجراي این رهنمودها نظارت می    
کننـده تجـاري       کاال و خدمات در قبال تبلیغات گمراه      کنندگان     کلیه مصرف  1تجاري فدرال 

کنندگان خدمات مسئول جبران خـساراتی        مورد حمایت هستند و فروشندگان کاال یا عرضه       
طراحــان کاتــالوگ، . کننــدگان وارد شــود  بــه مــصرفهــاهــستند کــه در نتیجــه تبلیغــات آن

کننـد    اقدام می  سایت  وبي بازرگانی به ایجاد     هامؤسسات تبلیغاتی و افرادي که براي شرکت      
نماینـد در قبـال       نترنتی به مخاطبان یا کاربران ابـالغ مـی        یهاي ا   ي تبلیغی را در سامانه    هاو پیام 

  .دعاوي احتمالی مخاطبان مبنی بر متضررشدن مسئولیت مشترك دارند
 هاهاي تبلیغی شرکت    ي تبلیغاتی یا مؤسساتی که اجراي برنامه      هاطراحان کاتالوگ، پوستر  

ند که به منظور دفاع از حقـوق خـود درخـصوص مطـالبی کـه           ا   مکلف ،کنند  ل می را تقب 
 پس از حصول اطیمنان از صـحت مطـالبی    وشود تحقیق کنند  ارائه میهابراي تبلیغ به آن 

هـاي     قرار داده اسـت بـه تـدوین برنامـه          هاکه سازنده کاال یا مؤسسه تجاري در اختیار آن        
  .تبلیغاتی اقدام نمایند

انـد کـه متـون     ي از تکامـل فکـري نرسـیده     ا   کودکان یا نوجوانـان بـه مرحلـه        از آنجا که  
ند که دقـت    ا  ي تبلیغاتی را ارزیابی یا تجزیه و تحلیل کنند مؤسسات تبلیغی موظف           ها آگهی

________________________________________________________ 
1. Federal trade Commission ACT 
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هـاي تبلیغـی مـرتبط بـا کودکـان را مـورد               مدهاي پخـش برنامـه    ابیشتري به عمل آورند و پی     
  .بررسی قرار دهند

» هاوب سـایت « درصـد  85ده در ایـاالت متحـده نـشان داده اسـت کـه       ي انجام ش  هابررسی
 مـورد   هـا کنندگان را بدون رضایت یا آگـاهی آن         اطالعات شخصی دریافت شده از مصرف     

بازرگــانی بــا ارســال پیــام بــراي » يهاســایت وب« درصــد 14دهنــد و تنهــا  اســتفاده قــرار مــی
 .اسـتفاده شـده اسـت     شـان     سـالی کنند کـه از اطالعـات ار        کنندگان آنان را آگاه می      مصرف

 براي مقاصـد تجـاري یـک        ـ   بدون کسب رضایت آنان      ـاستفاده از اطالعات شخصی افراد      
مریکـا  ا در   2000 آوریـل    21مـصوب     COPPA بـه موجـب قـانون       . اقدام غیراخالقی است  

آوري کننـد بایـد        سال اطالعات جمع   13 که درصدد هستند از کودکان زیر        »ییهاسایت  وب«
  .والدین این کودکان را قبالً اخذ نمایندرضایت 

  ، سودجویی یا اهداف دیگر ي گوناگون براي فریب مشتريهاروش
» هـاي تجـاري نـامطلوب یـا غیرمنـصفانه        رویه«در صفحات قبل به صورت کلی پیرامون        

ي گونـاگونی بـه   هاسخن گفتیم، الزم است یادآور شـویم کـه برخـی از موسـسات از روشـ           
ند و قابـل    سکنند که از نظـر اخالقـی ناپـ          یب دادن مشتري استفاده می    منظور سودجویی و فر   

ي هایی بـراي جلـوگیري از ایـن روشـ         هـا در قوانین برخی از کشورها مجازات     . سرزنش است 
  .بینی شده است غیراخالقی پیش

  :کنیم ي به کار رفته براي فریب دادن مشتري اشاره میهااینجا به برخی از روش در

   صورييها برگزاري حراج.1
» حـراج «گـزاري   ردر بسیاري از کشورها، فروشندگان در مقـاطع زمـانی گونـاگون بـه ب              

در کشور ژاپن کـه هزینـه انبـارداري کـاال بـسیار             . کنند  براي فروش کاالهاي خود اقدام می     
زیاد است فروشندگان یا تولیدکنندگان قادر نیستند کاالهاي فصلی یا اقالمی را که تابع مـد          

________________________________________________________ 
1. Children’s Online Privacy Protection ACT (COPPA) 
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شـوند کـه ایـن         لـذا نـاگزیر مـی      ،داري نماینـد    یک سال در انبار خود نگه      هستند براي مدت  
یی کـه   ها در حراج   ـقبل از اتمام فصل یا از مد افتادن کاال           ـي استثنایی   هاکاالها را با تخفیف   

  .این وضع در اغلب کشورهاي دنیا مقرون به سابقه است. کنند به فروش برسانند برگزار می
دهنـد و سـپس       ي اقـالم مـورد حـراج را افـزایش مـی           هـا ا قیمت برخی از فروشندگان ابتـد    

 دالر  50عـادي آن      مـثالً کـاالیی کـه قیمـت         . کنند   اعمال می  ها را نسبت به این قیمت     هاتخفیف
 دالر را نصب    35 درصد تخفیف باید روي آن برچسب        30است و فروشنده با منظور کردن       

 دالر 56اي آن هنگـام حـراج   شـود و بهـ   گـذاري مـی    دالر قیمـت 80کند، توسط فروشـنده   
ــود  ــد ب ــن روش  . خواه ــتفاده از ای ــاال  (Inflated Price Comparison)اس ــروش ک ــراي ف  ب

  .غیراخالقی است
شـود بایـد     مـی شـته می که به حـراج گذا ال اق1»قانون فروش کاال«در انگلستان به موجب   

یی کـه   اهشـرکت .  روز متوالی با قیمت عادي در یک فروشگاه عرضه شـده باشـد             28حداقل  
ي بـسیار گـران در   هـا نظـر را بـا قیمت   ي صوري هستند اقالم مـورد    هادرصدد برگزاري حراج  

از  دهنـد و پـس      هاي معـروف لنـدن در معـرض دیـد خریـداران قـرار مـی                 یکی از فروشگاه  
 عرضـه  Sale  Forگرداننـد و بـا برچـسب      خود برمـی   را به فروشگاههاگذشت چهار هفته آن

  .کنند می

  گستري   یا دام تطمیع مشتري.2
 بـراي    2ي از فروشندگان کاال یا خدمات به ارسال یک پیـشنهاد فـروش مقـدماتی              دداتع

مهلـت،   از گذشـت ایـن     کنند کـه اعتبـار محـدودي دارد و پـس            خریدار بالقوه مبادرت می   
معمـوالً  . کنـد   اغلب موارد بدون اطالع قبلـی خریـدار تغییـر مـی            قیمت یا شرایط قرارداد در    

ه فروشنده براي خریدار بالقوه جذاب و بسیار مقرون به صرفه اسـت امـا پـس از                  پیشنهاد اولی 
کنند که مورد انتظـار خریـدار         اي تغییر می     و شرایط معامله به گونه     ها قیمت ويجلب موافقت   

 بـراي وي ارسـال شـده    ـ   بـا شـرایط جدیـد    ـسفارش   در حالی که کاالي مورد  ،است نبوده
________________________________________________________ 
1. Sales of Goods ACT 
2. Introductory Offer 
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  .است
شود و بـا        نامیده می   1»دام گستري «یا  » تطمیع«زورانه، اصطالحاً   این اقدام غیراخالقی و م    

هاي موفقیت در عرصه تجارت در جهـان   ترین شیوه  که یکی از مهم 2»مشتري مداري«اصل 
  .ت داردنامروز است مبای

 است که در ایاالت متحده، اتحادیه   يي اعتبار هاترین روش تطمیع مشتري، کارت      متداول
در اختیـار افـراد    ) در مراحـل اولیـه واگـذاري      ( کم    ورهاي دیگر با بهره   اروپا و برخی از کش    

رود و در     این نرخ با توجه به افزایش حجم خریدهاي دارنده کارت باال مـی             گیرد و   قرار می 
سقف اعتبار مـشخص    (کننده کارت اعتباري بیش از سهمیه تعیین شده          مواردي که دریافت  

  .شود اخت چند برابر می قابل پرد خرید کند میزان بهره) شده
هاي تولیدي کاالیی را با قیمت بسیار مناسب کـه   ها یا بنگاه در برخی از موارد، فروشگاه  

کنند و هنگامی که خریداران یا مشتریان به فروشگاه  خارج از تصور مخاطبان است تبلیغ می      
شتریان قـرار  کنند فقط مقدار کمی از آن کـاال در اختیـار معـدودي از مـ     یا بنگاه مراجعه می 

کند که کاالي مورد نظر کالً به فروش رفته است و به جاي آن                گیرد و فروشنده ادعا می      می
دهد که قیمت آن با آنچه در ذهـن مـشتري یـا               کاالي مشابهی را در اختیار مشتریان قرار می       

تأثیر تبلیغات قرار گرفته است تفاوت فاحشی دارد یا آنکه کیفیت این کـاال               فردي که تحت  
  .است قابل مقایسه نیست  آنچه مورد تبلیغ واقع شدهبا 

   گران فروشی در مراحل اولیه عرضه یک کاال-3
 نده یـا ـــــ  توسـط فروش Price Skimmingاي غیراخالقی کـاربرد راهکـار   هیکی از روش

در ایـن راهکـار،     . تولیدکننده یک کاالي جدید در مراحل اولیه عرضـه آن بـه بـازار اسـت               
زنده قیمت نسبتاً باالیی براي کاال یا خدمت نوینی که بـه بـازار عرضـه کـرده                  فروشنده یا سا  

نـد خریـدار   راد برخوريبدیهی اسـت مـشتریانی کـه از بـضاعت مـالی بیـشتر       . کند  تعیین می 
فروشـنده سـپس بـه تـدریج قیمـت          . کاالي نوین یا جدیدي هستند که وارد بازار شده است         

________________________________________________________ 
1  . Bait 
2  . Customer Satisfaction 
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دهد که بـا هزینـه تولیـد     ن را در سطحی قرار می  دهد و سرانجام آ     کاالي خود را کاهش می    
  .آن رابطه معقولی دارد

ناپذیر بودن تقاضـا بـراي آن کـاال بـستگی             موفقیت این روش تا حدود زیادي به کشش       
مدت، فروشنده یا سازنده کاال از موقعیت انحصاري کـه نـصیب کـاالي وي           در کوتاه . دارد

سـایر رقبـا بـا کـاالي     . یابـد  دت افـزایش مـی  کند و سود وي به ش      استفاده می  ءشده است سو  
رود و    شـنده نخـستین آن کـاال از بـین مـی           وآیند و موقعیت انحـصاري فر       مشابه به میدان می   

  .گذارد قیمت آن کاال رو به کاهش می
این باورند که سهم     کنند و بر    برخی از صاحب نظران این روش را غیراخالقی تلقی نمی         

شـوند بـسیار     االهایی کـه نخـستین بـار بـه بـازار عرضـه مـی              هاي تحقیق و توسعه در ک       هزینه
اسـت و اگـر     هـاي گزافـی   باالست و بازارسازي براي این قبیل کاالها نیازمند صـرف هزینـه    

فروشنده قیمت باالیی براي محصول جدید خود تعیین نکند قادر بـه ادامـه فعالیـت نخواهـد         
  .بود

  ت سالمذف رقابح تبانی براي ثابت نگهداشتن قیمت و .4
ي تجاري رقیب یا مؤسـسات تولیـدي کـه محـصوالت مـشابه بـه                هادر این روش، شرکت   

کـسان بـه   یاي هـ کنند که کاالهـا یـا خـدمات خـود را بـا قیمت      کنند توافق می   بازار عرضه می  
ي واقعی اختالف فاحشی    ها توافقی با قیمت   يهابدیهی است که این قیمت    . مشتریان ارائه نمایند  

  .اند کند که به این توافق غیراخالقی مبادرت کرده یی میهاعاید شرکتدارد و سود هنگفتی 
 بـدین طریـق     ،ي گوناگون انجام شود   هاتوافق در زمینه تثبیت قیمت ممکن است به روش        

که نیازهاي خود را به مـاده اولیـه، قطعـات یـا              کنند  ي رقیب با یکدیگر تبانی می     هاکه شرکت 
اسـت   ایـن توافـق ممکـن     . کننده خریداري کنند   تجهیزات به قیمت ثابت تنها از یک عرضه       

کاال با استاندارد خاص یـا محـدودکردن میـزان یـا اعتبـاراتی باشـد کـه بـه                     مشتمل بر تولید  
  .شود خریداران اعطا می

اي خـود را در تـاریخ معینـی بـه     هـ کنند که قیمت ي رقیب موافقت میهادر مواردي شرکت  
سـازي سـودي باشـد        ست مشتمل بر یکسان   این توافق ممکن ا   . مقدار مشخص افزایش دهند   
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  .کنند که هنگام فروش کاال از خریداران دریافت می
د را بـه    واسـت تولیـد خـ       ممکـن  ـ   براي باال بـردن قیمـت        ـ  ي رقیب   هادر مواردي شرکت  

 در مقـاطع زمـانی      ـ  مقیاس معینی با تبانی با یکدیگر کاهش دهند یا از عرضه محصول خود              
ت دارد و متـضمن  نـ  با اخـالق تجـاري مبای     هاهمه این روش  . نندک   به بازار خودداري     ـ  خاص  

  .کننده است تضییع حقوق مصرف
 هـا صاد آزاد تبانی براي ثابت نگهداشتن قیمت      ت در یک اق   هاهاي نئوکالسیک   براساس نظریه 

 که رقابت را محدودکند یا  توافقی کارایی الزم را ندارد و هرگونه        ـ  کننده    به زیان مصرف   ـ
بـه  . انـد   یی اسـت کـه ایـن روش را انتخـاب کـرده            هادر درازمدت به زیان شرکت    از بین ببرد    

کننـدگان اگـر       بـه زیـان مـصرف      هـا موجب قوانین تعدادي از کشورها ثابت نگهداشتن قیمت       
  .هاي سنگین است آگاهانه صورت گیرد مستلزم پرداخت جریمه

  گرایی یا به انحصار درآوردن  انحصار.5
ورها، موسسات بازرگانی یا تولیدي اجازه ندارند که بازار   به موجب قوانین برخی از کش     

برخی از کاالها یاخدمات را به انحصار خود درآورند یـا تـالش کننـد کـه از طـرق خـارج                      
انحـصارگرایی بـا    . کردن رقبا از صحنه براي خود یک موقعیت انحصاري به وجـود آورنـد             

  .معیارهاي اقتصاد آزاد همخوانی ندارد
ی ناموجـه  مگرایی را در اقتصاد ملی یا قلمروي داخلی کشور اقـدا    انحصار معموالً   هادولت

در چنـد دهـه     . دهنـد   المللی تسري مـی     کنند و مقررات نفی انحصار را به عرصه بین          تلقی می 
ي هاایم کـه از طریـق خریـد سـهام شـرکت      ي فراملی را مشاهده کردههااخیر بسیاري از شرکت   

المللـی بـه    اي گوناگون در عرصـه بـین  ه به روشهاي آنهارقیب به طور کامل یا تملک دارایی 
  .اند سمت انحصارگرایی حرکت کرده

   ممانعت از ورود رقبا به صحنه تجارت یا صنعت.6
  ي رقیب را از وارد شدن بـه یـک رشـته   های ضد رقابتی است که شرکتماموانع ورود اقد  

 با اعطـاي امتیـاز      هادولتاست که    در مواردي دیده شده   . دارد  خاص تجاري یا صنعتی باز می     
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مؤسـساتی کـه     یـا هاانحصاري تولید یک کاال یا عرضه یـک خـدمت از ورود سـایر شـرکت            
  .اند ل آوردهمهمان کاال یا خدمت را عرضه کنند ممانعت به عتوانند  می

یی کمتر از هزینه تولید بـه       هاي دولتی کاالها یا خدمات خود را به قیمت        هابرخی از شرکت  
هـاي دولتـی جبـران      و زیان حاصل را از بودجه عمومی یا از طریـق یارانـه  بازار عرضه کرده 

کند و بـا اصـل    این اقدام نیز از ورود رقبا به صحنه تجارت یا صنعت جلوگیري می . کنند  می
  .رقابت آزاد مغایرت دارد

 ممکـن اسـت بـه    ـ   تجاري در تضاد است     ـ که با اخالق     ـممانعت از ورود رقبا به صحنه       
  :شود گر  جلوهاشکال زیر

ي بزرگ با توجـه بـه توانمنـدي عظـیم مـالی و فناورانـه خـود                  هاشرکت )1(
هـاي کمتـر      عمدتاً قادر هستند کاالها را به مقیاس اقتصادي و با هزینـه           

ي کوچـک و    هاتولید و عرضـه کننـد کـه ایـن امتیـاز بـه زیـان شـرکت                 
کـه مـصلحت    درحـالی . کنـد   را از صحنه به در می    هامتوسط است و آن   

ي کوچـک و متوسـط از       هاممکن است ایجاب کند کـه شـرکت       جامعه  
  .حمایت بیشتري از جانب بخش عمومی برخوردار شوند

جهانی شدن اقتصاد ممکن است موجب شود بازیگران جدیـدي وارد            )2(
ي هاصحنه تجارت یا تولید یـک کـشور شـوند و ادامـه حیـات شـرکت                

ز ورود کاالهـاي ارزان قیمـت ا      . کوچک داخلـی را بـه خطـر اندازنـد         
 بـسیاري از    ـ  ویژه در دو دهه اخیر        به ـکشورهاي آسیاي جنوب شرقی     

ي کوچک و متوسط را حتی در کشورهاي پیشرفته صـنعتی از    هاشرکت
 .صحنه رقابت حذف و ورشکسته کرده است

کنندگان داخلی  اگرچه ورود کاالهاي ارزان ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف           
 واحدهاي صنعتی که قادر به رقابـت        تعطیل ،به جهان خارج  باشد اما وابستگی اقتصاد کشور      

اي بـراي اقتـصاد کـشور         مـدهاي منفـی گـسترده     اي شـغلی پی   هانیستند و از دست رفتن فرصت     
 . کار دشواري استهاکردن آن خواهد داشت که برطرف
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مبـادرت کـرده و موقعیـت مـستحکمی         » برندسـازي «یی که به    هاشرکت )3(
انــد، وفــاداري    فــراهم کــرده هــاي خــود در بــازار   بــراي فــراورده 

ــضم   مــصرف ــراي ســالیان دراز ت ــه کاالهــاي خــود ب ن یکننــدگان را ب
اي جدید را به صـحنه بـا   هاین موقعیت مستحکم ورود شرکت   . اند  نموده
 .ي زیادي مواجه خواهد کردهادشواری

ها و مدارهاي تکمیل شـده بـه          تولید برخی از کاالها مانند ریزپردازنده      )4(
 لــذا ،م در بخــش تحقیــق و توســعه نیــاز داردیي عظــهاگــذاری ســرمایه
ها فعالیـت     ي نوپا قادر نخواهند بود که به سادگی در این رشته          هاشرکت
 در بدو امر بخشی از هزینه       هاکند که دولت    منافع جامعه اقتضا می   . نمایند

ي کوچـک و متوسـط تـأمین نماینـد تـا            هاتحقیق و توسعه را در شرکت     
 .پذیر شود امکان نیز به صحنه هاورود این شرکت

  ها ها یا مزایده  تبانی بین رقبا هنگام شرکت در مناقصه.7
تبانی بین دو یا چند رقیب هنگام شرکت در مناقصه یا مزایده اقدام غیراخالقی و نـوعی                 

شــود یکــی از بــین   خوانــده مــیBid Riggingدر ایــن روش کــه اصــطالحاً . تقلــب اســت
  .کند  میتکار به عقد قرارداد مبادرشود و با پیمان کنندگان برنده می شرکت
منـدان بـه      مـثالً برخـی از عالقـه      . رود  ي متعددي براي نیل به این هدف به کار می         هاروش

کنند که از شرکت در آن خودداري نمایند یا پیشنهادي ارائه             حضور در مناقصه موافقت می    
نظر، سـایر    د مورد پس از برنده شدن فر    .  موفقیت آن وجود ندارد    ينمایند که شانسی برا     می

و هریـک از     شـوند   اند به عنوان پیمانکار فرعی وارد عمـل مـی           افرادي که با وي تبانی کرده     
دهد و در منافع حاصـل سـهیم           بخشی از امور مناقصه یا قرارداد را به خود اختصاص می           هاآن
 مندان در مناقصه یا مزایده امکان موفقیـت همدسـت           عدم شرکت تعدادي از عالقه    . شود  می
  .دهد  را افزایش میهاآن

کننـدگان در یـک مناقـصه آگاهانـه           در مواردي دیده شده است که تعدادي از شـرکت         
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  .پذیر نیست کنند که پذیرش آن امکان گزافی را در پیشنهاد خود ذکر می قیمت
 هـا یـک از آن  کنند و هر کننده کار را بین خود تقسیم می در برخی از موارد چند شرکت   

کند و دیگـران خـود را از آن           ربط شرکت می    هاي شرکت یا مؤسسه ذي      هدر یکی از مناقص   
  !ندشک مناقصه کنار می

تبانی در ارائه پیشنهاد مناقصه یا مزایده در قوانین بـسیاري از کـشورها نـوعی تخلـف یـا            
  .شود و موجب مجازات کیفري است نقض مقررات محسوب می

   ملزم کردن مشتري به خرید از یک شرکت خاص.8
شود شـرایطی    نامیده میVendor Lock – In روش که در ادبیات اقتصادي اصطالحاً این

شود براي تهیه کاال یا خدمت خاصی صـرفاً بـه     کند که طبق آن مشتري ناگزیر می        ایجاد می 
هاي گـزاف     یک فروشنده، شرکت یا مؤسسه خاص وابسته باشد و نتواند بدون تحمل هزینه            

  . به فروشنده دیگري مراجعه کند
  :رسد براي روشن شدن موضوع ذکر چند مثال ضروري به نظر می

 ترتیبی ـي گران قیمت هادر مدل  ویژه  بهـا فیلمبرداري یي عکاسی هادر بسیاري از دوربین
لنـز  .  را تعـویض کنـد     هاشود که خریدار بتواند حسب ضرورت لنزهاي این دوربین          اتخاذ می 

ي ها یکی از منابع مهم درآمـد بـراي شـرکت          شود و   یکی از قطعات مهم دوربین محسوب می      
 مکانیـسمی بـه     تاکنون برخی از سازندگان دوربین    1930از دهه   . رود  سازنده لنز به شمار می    

 هـا کـردن آن  چـسبند و بیـرون آوردن یـا عـوض      میهااند که طبق آن لنزها به دوربین       کار برده 
کننـد کـه انحـصار        ل مـی  ترتیب سـازندگان دوربـین اطمینـان حاصـ          بدین ،پذیر نیست   امکان

  . معتبر است در اختیار خودشان خواهد بودهافروش لنز در تمام مدتی که حق لیسانس آن
ســازي قطعــاتی از اتومبیــل را بــا ســایزهاي غیرعــادي   هــاي اتومبیــل برخــی از کارخانــه

اي دیگر براي دارندگان این قبیـل       هاي که قطعات تولید شده توسط شرکت        سازند به گونه    می
 قابل استفاده نیست و صاحب اتومبیل نـاگزیر اسـت کـه هنگـام نیـاز تنهـا از لـوازم                      هایلاتومب

  .خانه استفاده نمایدریدکی تولید شده توسط همان کا



٣٥  اخالق در تجارت

 سالیان متمادي انحصار تولید برخی از کاالهـاي الکترونیکـی را    IBMمریکاییاشرکت 
اولیـه فعالیـت خـود ترتیبـی        ي  هااین شرکت در سال   . در ایاالت متحده در اختیار داشته است      

هـاي   اتخاذ کرده بود که خریداران مکلف بودند تنها از قطعات کـامپیوتر، فـاکس، دسـتگاه       
اگر خریدار به سراغ لـوازم یـدکی سـاخت          . ساخت این شرکت خریداري نمایند    ... کپی و   
ه ري صــادها حاضــر نبــود در چــارچوب تــضمینIBM شــرکت ،رفــت ي دیگــر مــیهاشــرکت

هـاي فروختـه شـده ایفـا           در قبال تعویض قطعات معیوب یـا تعمیـر دسـتگاه           تعهدات خود را  
  .نماید

ي طراحی شده توسط آنـان  هاي کامپیوترسازي به کاربرانی که ویندوزهابرخی از شرکت  
مـشی را در مـورد برخـی از           همـین خـط    هااین شرکت . دهند  نمی  را خریداري نکنند سرویس   

  .ندکن افزار کامپیوتر اعمال می قطعات سخت
ــین   ــه ب ــت در عرص ــشدید رقاب ــال  ت ــی در س ــه    هاالملل ــت ک ــده اس ــب ش ــر موج ي اخی

 قابـل تعـویض نیـست یـا         هـا کنندگان از خریـد محـصوالتی کـه قطعـات معیـوب آن              مصرف
بـراي خریـد   ـ کند صـرفاً بـه کمپـانی سـازنده همـان محـصول         کنندگان را ملزم می مصرف

  . خودداري نمایند،نندک مراجعه ـ  شده يملزومات یا قطعات یا سرویس دستگاه خریدار

 1 توافق براي محدود کردن تولید.9

کـاهش دهنـد    داً میزان تولید خود را      مکنند که تع    کنندگان توافق می    در این روش تولید   
اند   مریکا بارها دارندگان اتومبیل شاهد بوده     ادر کشورهاي اروپایی یا     .  افزایش یابد  هاتا قیمت 

قاطع زمانی خاصی از عرضه سوخت به بهانه کمبود یـا عـدم             ي بنزین در م   هاکه صاحبان پمپ  
 افـزایش   ت موجبـا  تـصنعی اند تا کمبـود       تحویل به موقع یا نرسیدن تانکرها خودداري کرده       

  .را فراهم نماید هاغیرعادي قیمت

________________________________________________________ 
1  . Agreement to Restrict Output 



  ٣٦ اخالق در تجارت 

  ه کردن فروش یک کاال به خرید کاالي دیگرت وابس.10
یـاز مـشتري را در اختیـار او    ن در این روش فروشنده به شرطی حاضر است کاالي مـورد      

قرار دهد که مشتري کاالي دیگري را نیز که ممکن است به آن نیازي نداشـته باشـد از وي                    
 بـه قیمـت ارزان      ـ که مورد نیاز مشتري نیست       ـدر اغلب موارد کاالي دوم      . خریداري نماید 

که در ادبیـات   کاربرد این روش    . هاي دیگر قابل ابتیاع است      یا با کیفیت مناسب از فروشگاه     
کننـده     نام دارد غیراخالقی است و با یکی از حقوق اساسی مـصرف            Tie-In-Salesاقتصادي  

مریکا شرکت سـازنده    ااي  ه اخیراً یکی از دادگاه   . که آزادي انتخاب کاالست مغایرت دارد     
کاربرد دارد به پرداخت جریمه محکوم       ي روانی ها را که در درمان بیماری     Clozapineداروي  
 زیرا فروش این دارو به ارائه آزمایش خون بیمار توسـط یـک البراتـور اختـصاصی و                   ،کرد

  .بررسی آن توسط فروشنده مشروط شده بود

   فروش یا تولید کاالهاي تقلبی یا غیراصیل.11
تولید، ساخت یا فروش کاالهاي تقلبی یا غیراصیل اقدامی غیراخالقی و نادرست اسـت              

و عرضه شـده اسـت،        که این قبیل کاالها در آنجا تولید       و به اعتبار و حسن شهرت کشوري      
کننده کاالي تقلبی یا غیراصیل را       است تولید  زند و عالوه بر خسارات مادي ممکن        لطمه می 

  .از دسترسی به بازار هدف براي همیشه محروم نماید
شود آن است که کاالي تقلبی یا غیراصیل چه خـصوصیاتی        که مطرح می   یحال، پرسش 

ت ایـن قبیـل   سکننده به شدت مورد حمایت ا   در برخی از کشورها که حقوق مصرف      دارد؟  
 در صورت شـکایت خریـدار یـا         ـ ها آن نکاالها به طور دقیق تعریف شده و براي فروشندگا        

  .اند یی در نظر گرفتهها مجازاتـ ضایع شده است هاافرادي که حقی از آن
 یا غیراصیل تعـاریف زیـر بیـان شـده           2بی براي کاالي تقل   1نترنتییهاي ا   در یکی از سامانه   

  .است

________________________________________________________ 
1. www. quang ninhtrade.gov.vn 
2. False Product  



٣٧  اخالق در تجارت

کاالي تقلبی کاالیی است که ارزش کاربردي نداشته یا ارزش کاربردي آن معـادل               )1
  .نباشد) کاالي اصلی(ارزش کاالي مشابه همنام آن 

ربط   کاالهاي غیراستانداردي که داراي گواهی ساخت غیرواقعی بوده و کمپانی ذي           )2
 .شوند لبی محسوب می را تأیید نکند تقهااصالت آن

 کامل نبوده یا با قطعاتی تعویض شده باشد کـه از کیفیـت              هاکاالهایی که قطعات آن    )3
زیـست و    ، حیوانات، نباتات، محـیط    هااعالم شده برخوردار نباشند یا به سالمت انسان       

اکولوژي انسانی آسیب وارد کنند یا در جریان مصرف یا کاربرد نتایج نامطلوبی بـه               
 .روند لبی به شمار میبار آورند تق

 بـه   هـا کاالهایی که مواد افزودنی غیرمجاز یا ترکیبات ممنوعه در ساخت یا تولید آن             )4
 تقلبــی شــناخته ،اردذکـار رود و ایــن مـواد یــا ترکیبـات در کیفیــت کـاال تــأثیر بگـ     

 .شوند می

 استانداردهاي اجباري تعیین شده و فاقـد اسـتاندارد باشـند و             هاکاالهایی که براي آن    )5
برساند یا موجب بـروز        ، نباتات یا حیوانات آسیب    ها به اکوسیستم، انسان   هارف آن مص

 .شوند نتایج نامطلوب باشد تقلبی محسوب می

 .آن اصیل نباشد، تقلبی است) برند(ی یا آرم تکه طرح صنع هر کاالیی )6

هاي معروف، شناخته شده و مورد حمایت       » برند« مشابه   هاهاي آن »برند«کاالهایی که    )7
 .شوند و خریدار یا بیننده را به اشتباه بیندازند تقلبی محسوب می باشد

نادرسـت یـا   ) محل تولیـد یـا کـشور سـازنده    (هر کاالیی که اطالعات مربوط به آن       )8
چـه کـشوري سـاخته،       غیرواقعی بوده و خریدار نتواند تـشخیص دهـد کـه کـاال در             

 .بندي یا مونتاژ شده است تقلبی است بسته

ا قطعات یدکی که بدون رعایت حقوق عرضه شوند یـا شـباهت             کاالها، تجهیزات ی   )9
ي صنعتی مـورد حمایـت داشـته باشـند تقلبـی و غیراصـیل شـناخته                 هاکاملی به طرح  

 .شوند می

کننده عالمت تجاري و اطالعات مربوط به         هر کاالیی که به منظور فریب مصرف       )10



  ٣٨ اخالق در تجارت 

 باشد تقلبـی    اري، اصالح یا محو شده    ک تاریخ ساخت یا تاریخ مصرف آن دست       ،برند
 .رود به شمار می

   دامپینگ یا ارزان فروشی مکارانه.12
اسـت     عبـارت ،انـد  دامپینگ که برخی از اقتصاددانان آن را ارزان فروشی مکارانه نامیده    

  .از فروش کاال در بازار به قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید
  .گیرد همی از بازار انجام میدامپینگ به منظور از میدان به درکردن رقبا و دستیابی به س

از آنجا که توسل بـه دامپینـگ بـراي فـروش کـاال در مـواردي موجبـات ورشکـستگی                     
نجا اعمـال    آ تعدادي از تولیدکنندگان کاالي مورد دامپینگ را در کشوري که این رویه در            

شود و خسارات فراوانی به بـار   کند یک اقدام غیراخالقی محسوب می   فراهم می  ،شده است 
  .آورد می

یی هـا به موجب قوانین گمرکی بسیاري از کشورها، دامپینگ غیرقانونی اسـت و مجازات            
کشورهاي عضو سازمان جهانی تجارت در مواردي       . براي جلوگیري از آن وضع شده است      

توانند به منظـور حمایـت از صـنایع خـود بـه وضـع حقـوق                   رو شوند می    که با دامپینگ روبه   
و بـه ایـن ترتیـب قیمـت فـروش کـاالیی را کـه مـورد                   اینـد دامپینگ اقدام نم   گمرکی ضد 

  .دامپینگ قرار گرفته است افزایش دهند تا از این رقابت غیرمنصفانه ممانعت به عمل آورند
 کـاالي مـورد     (FOB)التفاوت قیمـت      دامپینگ معموالً معادل با مابه     حقوق گمرکی ضد  

.  یـا کـشورهاي دیگـر اسـت        دامپینگ و بهاي فروش آن کاال در بـازار کـشور صـادرکننده            
» دامپینگ« به هرحال اثبات     ،تواند مالك محاسبه قرار گیرد      ارزش بازار کاالي مشابه نیز می     
ي کارشناسانه و هااي نیست و نیاز به بررسی دامپنیگ کار ساده و محاسبه حقوق گمرکی ضد

  .المللی دارد ارجاع موضوع به برخی از نهادهاي بین

  در تجارتي غیراخالقی هاسایر روش
مشتري یـا      ، فریب   ي سودجویی هاعالوه بر مواردي که در صفحات پیشین راجع به روش         

  :هاي زیر نیز اشاره کرد توان به شیوه  می،رشمردیمبي تجاري هاتقلب در فعالیت



٣٩  اخالق در تجارت

  )قاچاق(خرید و فروش کاال در بازار غیررسمی  .1

ر کاهش میزان حقوق تعیین ارزش غیرواقعی براي کاال در اسناد گمرکی به منظو .2
 1گمرکی قابل پرداخت

ارائه فاکتور غیرواقعی که بهاي   اظهار خالف در مورد قیمت کاالهاي وارداتی و .3
دهد به منظور خروج ارز از  کاالهاي خریداري شده را پیش از آنچه هست نشان می

 2کشور

 3رمی به اشکال گوناگونهمشارکت در دادوستدهاي  .4

 بندي به زیان مشتري رت ناخالص و منظور نکردن وزن بستهفروش کاال به صو .5

هاي دیگر کاالي خریداري شده        یا مغازه  هافروش در مواردي دیده شده است که شیرینی      
توسط مشتري را با جعبه یا ظرفی که در آن قرار گرفته اسـت تـوزین و بـه خریـدار عرضـه                       

که قیمـت    در حالی . کند  یافت می خریدار معادل وزن جعبه یا ظرف، کاال کمتر در        . کنند  می
اي است که در اختیار       کاالیی که تحویل نگرفته است به مراتب بیشتر از بهاي ظرف یا جعبه            

  .او قرار گرفته است

  کاال توسط فروشنده به زیان مشتري4سواکردن -6

سوا کـردن   « روي اقالم عرضه شده عبارت       هافروش  در مواردي دیده شده است که میوه        
یـا   وبیـ هـاي نـامرغوب، مع      اند و هنگام تحویل کاال بـه مـشتري میـوه            ا ذکر کرده  ر »ممنوع

 سـوا کـرده     ،اند  که به طرز خاصی روي پیشخوان یا داخل ظرف میوه قرار داده           کیفیت را     بی
  .دهند و به مشتري تحویل می

  5ي انسانیهادامندادوستد ا .7
خالقـی یـا قـانونی در اغلـب     ي انسانی به منظـور پیونـد از لحـاظ ا    هادامنخرید و فروش ا   

________________________________________________________ 
1  .  Undervaluation  
2. Overvaluation  
3. Pyramid Schemes  
4. Sortin  
5. Organ Trade 



  ٤٠ اخالق در تجارت 

دوسـتانه و    اما اهداي عضو به صورت داوطلبانه اقدامی اخالقی، انسان        . کشورها ممنوع است  
 که داروهایی بـه منظـور جلـوگیري از رد شـدن             1970ي دهه   هااز سال . شود  قانونی تلقی می  

 بـراي  دام ابداع و عرضه شد در برخی از کشورها بازاري    نعضو پیوندي توسط بدن گیرنده ا     
  .به وجود آمد) قسمتی از کبد(ه چشم و کبد نیدادوستد کلیه، ریه، قر
ي انـسانی را قـانونی اعـالم کـرد و یـک بـازار        ها تجارت انـدام   1994هندوستان در سال    

ی شـ آورد اما مـشکالت نا       ي قابل پیوند به وجود    هارسمی در این کشور براي دادوستد اندام      
 و تضییع حقوق افرادي کـه بـه فـروش انـدام خـود               از پیوند اعضا توسط افراد غیرمتخصص     

دولت هنـد را وادار کـرد کـه بـا تـصویب قـانون،            ) در برخی از موارد   (مبادرت کرده بودند    
  .خرید و فروش اندامهاي انسانی را ممنوع اعالم کند

در برخی از کشورها بازار سیاهی براي تجارت اعضاي پیوندي ایجـاد شـده اسـت و در                  
 بـه افـراد نیازمنـد       ـ   یا بـا پرداخـت مبـالغ نـاچیز           ـ افراد بدون رضایت آنان      يهامواردي اندام 

  .واگذار شده است
) هیـ کلیـه، شـش، کبـد، قرن      (ي انـسانی    هاکمبود اندام  از آنجا که اغلب کشورهاي دنیا با      

 بایـد یـک بـازار رسـمی بـراي دادوسـتد اعـضاي               ها اقتصاددانان معتقدند که دولت    ،ندا  مواجه
ربط ایجاد نمایند تا تعداد افـرادي کـه           ي ثابت و تحت نظارت نهادهاي ذي      اهپیوندي با قیمت  

سازمان بهداشـت جهـانی در یـک     .اعضا قرار دارند به حداقل برسد در فهرست انتظار پیوند 
است که بـدن   منتشر کرده، یادآور شده »1اخالق و تندرستی«اي که با عنوان  رهنمود نه ماده

به موجـب مـاده     . براي اهداف تجاري مورد دادوستد قرارگیرد     تواند    انسان و اجزاي آن نمی    
  . تبلیغ به منظور خرید یا فروش اندامهاي انسانی به بیماران ممنوع است2شش همان رهنمود

 کي بیولوژیهاتبدیل مواد غذایی به سوخت .8
شده است که تعـدادي از کـشورهاي در حـال            ي اخیر سبب  هاافزایش بهاي نفت در سال    

ي زراعی یا اراضی    هاو قاره آسیا بخشی از زمین     ) برزیل، آرژانتین (مریکاي التین   اتوسعه در   

________________________________________________________ 
1. Ethics and Health 
2. Who, Guiding Principles on Human Organ Transplantation 
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» اتـانول «توان     می هاجنگلی را پس از قطع درختان به کشت نباتاتی اختصاص دهند که از آن             
تبـدیل بخـشی از     . استخراج کرد که به عنوان سوخت در وسایط نقلیـه قابـل اسـتفاده اسـت               

ي بیولـوژیکی از عوامـل اصـلی        هانیـشکر، سـویا بـه سـوخت       محصوالت غذایی ماننـد ذرت،      
ایاالت متحده، اتحادیه   . المللی است   افزایش بهاي مواد غذایی در سه سال اخیر در سطح بین          

کنند از طریـق اعطـاي یارانـه یـا امتیـازات              اروپا و تعدادي از کشورهاي صنعتی کوشش می       
  کـه نتیجـه  ـ  ي بیولوژیکی  هالید سوخت دیگر تعدادي از کشورها را به افزایش هرچه بیشتر تو         

  .کنند   تشویقـست ها به جاي تغذیه انسانهاذیه اتومبیلغ جایگزینی تآن
 لیتـر   50تـوان      کیلـوگرم ذرت مـی     232دهد که از هـر        ي کارشناسان نشان می   هابرآورد

استخراج کرد که بهاي آن به مراتب بیشتر از بهاي فروش ذرت مزبور در بازارهاي               » اتانول«
  .المللی است نبی

انـد در حـال       ي بزرگ براي مقابله با افزایش بهاي نفت در پیش گرفته          هاروشی که قدرت  
یــا   را در تعــدادي از کــشورهاي در حــال توســعه وکــشورهاي فقیــر1حاضــر امنیــت غــذایی

  .فریقا و آسیا به خطر انداخته استادرآمد در قاره  کم
زمـین بـه سـبب فقـر            نفر از مردم کره     میلیون 852به موجب گزارش سازمان ملل بالغ بر        

برند و در مجموع حدود دو میلیارد نفر  از جمعیت دنیا بـه                شدید از گرسنگی مزمن رنج می     
در چنـین   . منـد نیـستند     درجات مختلف و در مقاطع زمـانی متفـاوت از امنیـت غـذایی بهـره               

خالقـی و  شرایطی هر اقدامی که بـه تـشدید بحـران غـذایی یـا تـداوم آن کمـک کنـد غیرا             
  .شود ضدانسانی تلقی می

 »2اخـالق و تندرسـتی  « عنـوان  بااي که  سازمان بهداشت جهانی در یک رهنمود نه ماده

تواند بـراي اهـداف تجـاري     اجزاي آن نمی است که بدن انسان و ور شدهآ یاد،منتشر کرده

________________________________________________________ 
  .است از دسترسی همه افراد یک خانوار در طول مدت زندگی به مواد غذایی کافی براي   عبارت امنیت غذایی

دانند که همه  میبرخی از کارشناسان امنیت غذایی را هنگامی قابل تحقق . عالبرخورداري از یک زندگی سالم و ف
.افراد هر زمان که اداره کنند به مواد غذایی سالم و مغذي به حدکفایت دسترسی داشته باشند
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ا فـروش   تبلیغ به منظور خرید ی1به موجب ماده شش همان رهنمود     . مورد دادوستد قرارگیرد  
  .ي انسانی به بیماران ممنوع استهااندام

   براي کاالي مورد دادوستد 2 فرار از پرداخت مالیات.9

کاالي مـورد معاملـه را کـاهش     اي که میزان مالیات قابل پرداخت براي        هراقدام آگاهانه 
  .رود شود و یک اقدام ضداخالقی به شمار می دهد یا حذف کند فرار مالیاتی تلقی می

 – به انگیزه نپرداختن مالیات      ـه ممکن است از صادرکردن فاکتور براي خریدار         فروشند
 کاالي فروخته شده را در کامپیوتر       تدار یک فروشگاه ممکن اس      صندوق. خودداري نماید 

در این صـورت خریـدار مالیـات بـر          .  محاسباتی که در اختیار دارد وارد نکند        خود یا ماشین  
  .استفاده مالیاتی فروشگاه نیز منجر خواهد شد ن اقدام به سوءفروش را نخواهد پرداخت و ای

 درصـد مالیـات پرداخـت نـشده     200 تا 50اي معادل  در قوانین برخی از کشورها جریمه 
اند و در برخی از مـوارد بـراي           نظر گرفته  ار مالیاتی اقدام کرده است در     فرکه به    براي کسی 

دم پرداخـت آگاهانـه مالیـات یـا مکتـوم           عـ .  3خاطی مجازات زندان نیـز تعیـین شـده اسـت          
  .نگهداشتن فعالیت مشمول مالیات با اخالق تجاري منافات دارد

  کنندگان گان در قبال مصرفکنند  ي اخالقی تولیدهامسئولیت
  :در موفقیت یک بنگاه اقتصادي معموالً چهار گروه دخالت دارند

  کارکنان .1
 )گانکنند  مصرف( مشتریان .2

 داران سهام .3

 جامعه .4

گیـرد اگـر بـه        قـرار مـی   ) کارکنـان (بنـدي نخـستین       یت بنگاه اقتصادي که در طبقه     مدیر

________________________________________________________ 
1. Who, Guiding Principles on Human Organ Transplantation 

2. Tax, Evasion 

 .اند تا پنج سال حبس در نظر بگیرد تواند براي کسانی که مرتکب تقلب مالیاتی شده  کانادا قاضی میدر.  



٤٣  اخالق در تجارت

هـا واقـف نباشـد امکـان موفقیـت بنگـاه بـسیار                ي اخالقی خود در قبال سایر گروه      هامسئولیت
  .ضعیف خواهد بود
اي  العــاده از اهمیــت خــارق) کننــدگان مــصرف(هــاي یادشــده مــشتریان  در بــین گــروه

کننـدگان و   ن اتکـا بـه مـصرف   وهیچ بنگاه اقتصادي در درازمدت بد  زیرا   ،برخوردار هستند 
  .جلب رضایت آنان قادر به ادامه فعالیت و مقابله با رقباي تجاري نخواهد بود

اي دارند کـه رعایـت آن از لحـاظ قـانونی              اي حقوق ویژه    کنندگان درهر جامعه    مصرف
تواننـد    کننـدگان مـی     ق مصرف  نیز در تضمین حقو    ها البته دولت  ،برعهده تولیدکنندگان است  

  .نقش بسزایی ایفا نمایند
کنندگان و حفظ حقوق آنان معیارها و ضـوابط           در مواردي که براي حمایت از مصرف      

اظ اخالقـی   حهاي اقتصادي از ل     بنگاهلی  کطور گان و به  کنند    قانونی وجود نداشته باشد تولید    
  . ند که این حقوق را رعایت نمایندا موظف

 رابطه نزدیک   ـ   از لحاظ قانونی یا اخالقی       ـکننده با حفظ حقوق وي        فحمایت از مصر  
 که آنان را در انتخاب کنند  یی را تأسیسها یا نهاد  هاکنندگان حق دارند سازمان     مصرف. دارد

  . یا خدمات راهنمایی نمایندهاترین کاال مناسب
در قبـال مـشتریان     هـاي اقتـصادي       گان یـا بنگـاه    کنند    ي اخالقی تولید  هاترین مسئولیت   مهم

  :به شرح زیر است) کنندگان مصرف(
  ؛رساند کنندگان آسیب می عدم تولید کاالها یا خدماتی که به تندرستی مصرف .1
  ؛نظارت بر کلیۀ مراحل تولید و عرضه کاال .2

رعایت کامل استاندارهاي کیفی و بهداشتی که براي کاالها و خدمات تـدوین شـده                .3
 ؛است

 وجـود دارد یـا      هـا  کاالهـایی کـه نقایـصی در سـاخت آن          جایگزینی، تعمیر یا اصالح    .4
 ؛کنندگان نیست  مورد قبول مصرفهاکیفیت آن

کـاال یـا مـشکالت ناشـی از         نتیجـه عـدم نظـارت در سـاخت           جبران خساراتی که در    .5
 ؛وارد شده است) کننده مصرف(کاربرد آن به مشتري 
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کمـک  ) مـشتري (ده کننـ   ارائه کلیه اطالعاتی که در انتخاب آگاهانه کاال به مـصرف           .6
 ؛کند می

 آن  اي صحیح مصرف کاال و مخاطرات ناشی از کاربرد نادرستهآموزش روش .7

 .ي ارائـه شـده بـه مـشتري        هاتأمین خدمات پس از فروش کاالها و پایبندي به تـضمین           .8
ي رقابتی  هاکاالها یا خدمات گوناگون که با قیمت        گان باید بتوانند از بین        کنند  مصرف
 یا خدمتی را که با نیازهـا        کاالشود هر   در اختیار آنان گذارده می    ي مطلوب   هاو کیفیت 

 . دانند انتخاب نمایند اي خود منطبق میهو توانمندی

 را در هـا کنـد و مـواردي از آن      توسل به اقـداماتی کـه ایـن حـق انتخـاب را محـدود مـی                
  .ردصفحات پیشین این کتاب برشمردیم غیرمنصفانه است و با موازین اخالقی مغایرت دا

اي کـه در آن بـه سـر           کنندگان نیز به نوبه خود در قبال تولیدکننـدگان و جامعـه             مصرف
برند داراي وظایف و تکالیف اخالقی متعددي هستند که ممکن است قوانین یا مقـررات        می
  . وضع نشده باشدهااي براي ایفاي آن ویژه

 منـافع یـا مـصالح       و دکننـ     توانند به منافع یا حقوق خـود فکـر          کنندگان صرفاً نمی    مصرف
رویـه کاالهـا، حفـظ        خودداري از مصرف بی   . درازمدت سایر اقشار جامعه را نادیده بگیرند      

 عدم )است در صورت امکان تف قابل بازیاهابندي آن خرید کاالهایی که بسته(زیست  محیط
تم کوسیـس اها یا مـوادي کـه بـه الیـه ازن یـا                 عدم استفاده از فراورده    ،خرید کاالهاي قاچاق  

کیفیـت یـا       حقوق خـود در مـواردي کـه کـاالي بـی            عاز تضیی  رسانند، جلوگیري   آسیب می 
نامرغوب در اختیار آنان قرار گرفته است و تقاضاي جبران خسارت از فروشنده، آگاهی از               

و سایر مواد یا کاالهایی که بـشر در آینـده بـا کمبـود                ي کاهش مصرف انرژي، آب    هاروش
 نهایـت   ازمنظور دستیابی بـه توسـعه پایـدار از لحـاظ اخالقـی                به. ..و   واجه خواهد شد  م هاآن

توانـد   ی از آن اسـت مـی  ئـ ه جزکننـد    اي که مصرف اهمیت برخوردار است و در رفاه جامعه     
  .مؤثر باشد

داران  ها در برابـر سـهام   هاي اقتصادي یا اعضاي موسس این بنگاه        در مورد تکالیف بنگاه   
در زمینه رعایت صداقت، امانت، انـصاف، شـفافیت در   (ها    اهي اجتماعی این بنگ   هاو مسئولیت 
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المللـی    ي زیادي در دو دهه اخیر در سطح بین        هابحث) و بودن گي مالی و پاسخ   هاارائه گزارش 
 در ادبیات اقتصادي ایجـاد شـده    1 عنوان حاکمیت شرکتیباجریان داشته و مبحث جدیدي 

  .ست به آن خارج از موضوع این کتاب اناست که پرداخت
کننده به لحاظ اخالقی یا حقوقی موضوعی نیـست کـه بـه کـشور یـا                   حمایت از مصرف  

 به موجب   1985مجمع عمومی سازمان ملل درسال      . قلمروي خاصی محدود یا منحصر باشد     
 ارائـه  هـا کنندگان به دولت  رهنمودهایی در زمینه حفظ حقوق مصرف248/39قطعنامه شماره  

کننـدگان تـدوین       الزم را براي حمایت از حقـوق مـصرف         داد و آنان را مکلف کرد قوانین      
  .نمایند

کنندگان، تدوین استانداردهاي کیفـی بـراي کاالهـا و            در این قطعنامه، آموزش مصرف    
جویی در مصرف مواد، انـرژي، آب، تولیـد کاالهـا و خـدماتی کـه چرخـه                    خدمات، صرفه 

 ارتقـاي سـطح آگـاهی       رسـانی بـراي     هـاي اطـالع      طـوالنی اسـت، ایجـاد پایگـاه        هاحیات آن 
  .د تأکید قرار گرفته استر مو2یی براي مصرف پایدارهاگان و تعیین شاخصکنند  مصرف

  کنندگان حقوق اساسی مصرف
هـاي اقتـصادي و دولـت          جزو وظایف بنگـاه    هاکننده که تأمین آن     حقوق اساسی مصرف  

  :اند از  عبارت،اند است و اغلب کشورها نیز آن را به رسمیت شناخته

  ق انتخاب کاال حـ1

ي رقـابتی و    هاکنندگان باید بتوانند از بین کاالها یا خدمات گوناگون که به قیمت             مصرف
شـود هرکـاال یـا خـدمتی را کـه بـا نیازهـا و              ي مطلوب در اختیار آنـان گـذارده مـی         هاکیفیت

هـاي اقتـصادي اخالقـاً         و بنگـاه   هـا دولت. داننـد انتخـاب نماینـد       ي خود منطبـق مـی     هاتوانمندی
کنـد خـودداري    ند که از دست زدن به اقداماتی که این حق انتخاب را محـدود مـی            ا  فموظ

  .نمایند

________________________________________________________ 
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  حق دسترسی به اطالعات. 2

کنندگان حق دارند به کلیه اطالعاتی کـه بـه آنـان در انتخـاب آگاهانـه کاالهـا                     مصرف
. کمک کنـد یـا از آنـان در برابـر تبلیغـات فریبنـده حمایـت نمایـد دسترسـی داشـته باشـند                        

اي صحیح مصرف کاال و خطرات ناشی از کاربرد نادرست          هند روش ا  گان موظف کنند    تولید
  .کنندگان برسانند آن را به آگاهی مصرف

   سالمت و تندرستی حق . 3
آور    زیـان  هـا کنندگان باید در قبال تولید کاالها و خدماتی که براي تندرستی آن             مصرف

مل بر تدوین استانداردهاي کیفـی      تواند مش ت  این حمایت می  . است مورد حمایت قرار گیرند    
کاالهاي منتخب و ایجاد تـسهیالتی بـراي تـست کـردن و صـدور گـواهی              و بهداشتی براي  

  . باشدهاسالمت کاالها، خدمات و مراحل کاربرد آن

   حق تأمین نیازهاي اساسی.4
 کننـدگان را در اولویـت قـرار دهنـد و            ند تأمین نیازهاي اساسـی مـصرف      ا   موظف هادولت

  . سازوکارهاي مناسب را فراهم نمایندهابراي نظارت بر عرضه و توزیع آن

  کننده  حق لحاظ شدن منافع مصرف.5
 دي خـو  هامـشی  هـا و خـط      کننـدگان را در برنامـه        موظف هستند که منافع مـصرف      هادولت

مدنظر قرار دهند و هنگام اتخاذ تصمیم دربـاره تولیـد کاالهـا و خـدمات اساسـی یـا تنظـیم                    
 را دارا هـستند مطلـع   هـا کنندگان یـا نهادهـایی کـه نماینـدگی آن      از نظرات مصرف   هانبازارآ
  .شوند

   حق جبران شدن خسارت یا دریافت غرامت.6
داري کـه دراختیـار       لهئکننده حق دارد که براي کاالها یا خدمات نامناسب یا مس            مصرف

دادن   فریـب . ه کنـد  ي عادالنـه مطالبـ    هااو قرار گرفته است، در صورت بروز خسارت، غرامت        
 کردن مشتري از طریق ارائه کاال یا خدمتی غیر از آنچه مورد توافـق               غبونکننده یا م    مصرف

کننـده و تعیـین       تـضمین حقـوق مـصرف     . بوده است اقداماتی نادرست و غیراخالقـی اسـت        
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  .چگونگی جبران خسارت او از وظایف دولت است

  هکنند   حق آموزش مصرف.7

 م، آگـاهی یـا کـسب مهـارت قـادر بـه دفـاع از حقـوق خـود               کنندگان بدون عل    مصرف
 کننـدگان را بـا      ند مصرف ا   موظف ـ   حسب مورد    ـهاي اقتصادي      و بنگاه  هادولت. نخواهند بود 

ي هاي اجتماعی و چگونگی مصرف یا استفاده از کاالهایی که بـه آموزشـ    هاحقوق، مسئولیت 
  .تخصصی نیاز دارند آشنا سازند

  ط زیست سالم حق برخورداري از محی.8

زیـست را بـه      یی را که سـالمت محـیط      هاند که کاربرد مواد یا انجام فعالیت      ا   مکلف هادولت
ملزم به رعایت مقرراتی هستند      هاي اقتصادي   و بنگاه  کنند   اندازند محدود یا ممنوع     خطر می 

 در تمام رهنمودهاي اخالقـی مـرتبط بـا اقتـصاد            .که در این زمینه تدوین شده یا خواهد شد        
  .کنندگان تأمین شود مورد تأکید قرار گرفته است ایجاد فضایی که در آن سالمت مصرف

  اخالق در تولید
اي از اخالق کاربردي را       اي یا تجاري گفته شده است که شاخه         در تعریف اخالق حرفه   

ل مرتبط بـا آن را در فـضاي کـسب و کـار مـورد                ئدهد که اصول اخالقی و مسا       تشکیل می 
  .دهد بررسی قرار می

کننـده یـا      المللی در دو دهه اخیـر و افـزایش نقـش مـصرف              گسترش حجم مبادالت بین   
را وارد ادبیـات    » اخـالق تولیـد   «ي اقتصادي مبحث جدیدي بـه نـام         هامشتري در رونق فعالیت   
 هـا رعایت نکات اخالقـی در تولیـد کـاال و خـدمات و فراینـدهاي آن               . اقتصادي کرده است  

 ممکـن کـاهش یابـد یـا بـه           لي ناشی از تولید بـه حـداق       هاانشود که خسارات یا زی      سبب می 
  .پذیرد سطحی برسد که جامعه آن را می

  :اند از  عبارت،شود مطرح می» اخالق تولید«که در مبحث  ترین موضوعاتی مهم
دخانیات، الکل، مهمـات، وسـایط   (تولید کاالها و خدماتی که ذاتاً خطرناك هستند    .1

یی کـه   هـا گیـري از فناوری     ه، مـواد شـیمیایی مـضر، بهـره        نقلیه غیراستاندارد یا آالیند   
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 تولیـد کاالهـاي   ،سـازي، پیونـد اعـضا    شـبیه  بینی نیـست ماننـد    قابل پیش هاعواقب آن 
  )....آور ودمعیوب، مواد اعتیا

 رساندن به کره    محیطی، آسیب  اخالق زیست (زیست    و محیط  هاروابط اخالقی شرکت   .2
 ).ک به گرم شدن کره زمیناي،  کم خانه ي گلهازمین، انتشار گاز 

ي هاژنتیکـی، فرکانـس    مـواد غـذایی   (از کاربرد کاالهاي جدید      ل اخالقی ناشی  ئمسا .3
 کامالً بررسـی نـشده اسـت و         هاهاي دارویی که اثرات جنبی آن        همراه، فراورده   تلفن

....( 

کردن کاالهـا   ت، تستاتضییع حقوق حیوان  (ل اخالقی ناشی از آزمایش کاالها       ئمسا .4
 ).نفع نیستند هاي خاصی که ذي وهبرروي گر

استفاده از عالئم تجاري شناخته شده و تقلید نامحسوس از این عالئم بـه انگیـزه      سوء .5
 .سودجویی

 .برداري هاي معنوي دیگران بدون اخذ مجوز یا حق بهره استفاده از دارایی .6

هـاي     یـا بنگـاه    هااي کـه شـرکت      جذب نیروي کار متخـصص، مجـرب و کـارآزموده          .7
 جذاب   از طریق تطمیع یا پرداخت حقوقهاي،اند  رقیب پرورش دادهاقتصادي

هـاي غیرتخصـصی بـه منظـور         ي کارآمد یا متخصص در رشـته      هابه کار گرفتن نیرو    .8
 .ها آن ي رقیب از تخصص، تجربه و خالقیتهاکردن شرکت محروم

یـا  هایی که به طور سنتی از گیاهـان دارویـی          گیري از دانش بومی افراد یا گروه        بهره .9
دانش به یـک   کردن این  و تبدیل 1کنند  استفاده میهامواد طبیعی براي معالجه بیماری

دارایی معنوي یا محصول صنعتی جدید بـدون جبـران زحمـات افـرادي کـه دانـش                  
 . تعلق داشته استهابومی یا فناوري سنتی به آن

 کردن داروهـاي سـنتی برخـی از کـشورها یـا اسـتخراج عناصـر شـیمیایی از                   تجاري .10
السهم این کشورها یـا       ی برخی از مناطق بدون پرداخت حق      صگیاهان دارویی اختصا  

 .2مناطق
________________________________________________________ 
1. Biopiracy 
2. Bioprospecting 
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ــهـ  ي فراملیتــی هاشــرکت ــد دهــه گذشــته    ب ــژه در چن ــوارد هنگــام  ـ  وی ــسیاري از م  در ب
نکـرده و صـنایع      را رعایـت  » اخالق در تولیـد   «گذاري در کشورهاي در حال توسعه         سرمایه

  .اند کشورها منتقل کردهزیست را به این  الینده محیطآ
هاي تولیـدي و عـدم رعایـت مقـررات بهداشـتی یـا                استفاده از کار کودکان در کارگاه     

بـا معیارهـاي اخـالق در       ) ي اجتماعی یا فردي   هابه سبب آسیب  (ضوابط ایمنی در محیط کار      
  .تولید منافات دارد

شود کـه در      یل اخالقی متعددي نیز در توزیع دستاوردهاي تولیدي جامعه مطرح م          ئمسا
تجـارت  . شـود   نـام بـرده مـی    1»ي اقتـصادي هااخالق سیـستم « عنوان بااقتصاد سیاسی از آن 

گیـرد کـه در       قـرار مـی   » ي اقتصادي هااخالق سیستم «عادالنه یا منصفانه نیز در زیر مجموعه        
  .صفحات آینده کتاب به آن خواهیم پرداخت

  جهانی شدن و اخالق تجاري
اسـت کـه تـأثیر       المللی رخ داده    ه بین صوالت زیادي در عر   در خالل سه دهه گذشته تح     

هـا و رفتارهـاي آنـان برجـاي      اي در نقش جهانی صاحبان حـرف و مـشاغل و رویـه      گسترده
تــرین ایــن تحــوالت افــزایش شــدید حجــم مبــادالت بــین المللــی و    مهــم. گذاشــته اســت

انـد بـه    ی کسب کردهالملل تعداد مشاغلی که اهمیت بین. ي برون مرزي است  هاگذاری  سرمایه
هــاي تولیــدي،  ي تجــاري، بنگــاههاروســاي شــرکت. ســرعت رو بــه افــزایش گذاشــته اســت

هاي سنتی  اند که با شیوه     ي مدنی به خوبی دریافته    هاها و سازمان    ، مدارس، دانشگاه  هابیمارستان
  .ي خود ادامه دهندهاتوانند به فعالیت نمی

                                                                                                                   
براي مزید آگاهی . ائه دادتوان ار با استفاده از این روش میرا هاي متعددي از تضییع حقوق افراد یا کشورها  نمونه

شود  ی آلکالویید استخراج مینوع (Catharanthus) که از گیاهی موسوم به رز سفید شود خوانندگان یادآور می
این گیاه، بومی جزیره ماداگاسکار .  کاربرد دارد (Leukemia) نکه در شیمی درمانی جهت معالجه سرطان خو

السهم دولت ماداگاسکار را بابت   به بازار عرضه کرده، حقVincristineشرکتی که این دارو را با نام . است
 .شود  نامیده میBioprospectingاین اقدام غیراخالقی . برداري از این گیاه پرداخت نکرده است بهره

1. Ethics of Economic Systems 
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، ترجیح مصالح جامعه بر منافع شخـصی        ل اخالقی ئ توجه به مسا   ،پذیري  روحیه مسئولیت 
  .هاي اقتصادي بیش از پیش تقویت شده است ي آینده در بنگاههاو تأمین رفاه نسل

 در مجمـع    ، دبیرکـل سـابق سـازمان ملـل        ،عنـان    طبق پیشنهاد کـوفی    1999 ژانویه   31در  
 2000 کـه در سـال   ، مطـرح شـد  Global Compact عنوان بااي  جهانی اقتصاد منشور ده ماده

ازجملـه برنامـه    (یید تعدادي از نهادهاي تخصصی وابسته به سـازمان ملـل            أمورد حمایت و ت   
 ، سـازمان توسـعه صـنعتی ملـل          2 ملـل متحـد    ن برنامه عمـرا   ـ 1زیست سازمان ملل براي محیط   

قـرار  ... )  و   5ساریاي عـالی حقـوق بـشر سـازمان ملـل          یـ کم   ، 4المللی کار   بین   ، سازمان    3متحد
  .گرفت

 و موسـسات    ها براي شرکت  6»منشور جهانی سازمان ملل   «گانه مندرج در     ل ده رعایت اصو 
کننـد    هاي اقتصادي احساس مـی       و بنگاه  هاآور نیست بلکه تعدادي از شرکت       تجاري دنیا الزام  

المللـی، حیثیـت و پرسـتیژ         که پایبندي به این اصول عالوه بر کمک به توسعه بازرگانی بـین            
  .برد  را باال میهادهد و نهایتاً شانس موفقیت آن ش می را در عرصه جهانی افزایهاآن

 بـا مـوازین اخـالق تجـاري         هـا کـه همـه آن    » منشور جهانی سـازمان ملـل     «اصول دهگانه   
  :اند از مطابقت دارند عبارت

المللی به رسمیت شـناخته   احترام به حقوق بشر و حمایت از حقوقی که در سطح بین      .1
  ؛اند شده

 ؛گیرند که حقوق مزبور مورد سوءاستفاده قرار نمیکردن از این اطمینان حاصل .2

 براي مذاکره، عقد قرارداد و      هاي صنفی و به رسمیت شناختن حق آن       هاآزادي تشکل  .3
 ؛ به نمایندگی از طرف اعضا7زنی چانه

 ؛حذف کار اجباري در همۀ اشکال آن .4

________________________________________________________ 
1  .  UN Environment Programme 
2. UNITED Nations Development Programme (UNDP) 
3. UNITED Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
4. International Labour Organization (ILO) 
5. UN High Commissioner for Human Rights 
6. UNITED Nations Global Compact (UNGC)  
7. Bargaining 
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 ؛نامنع استفاده مؤثر از کار کودک .5

  ؛ ارجاع شغل به افرادخاتمه دادن به اعمال تبعیض در استخدام یا .6

مـدهاي ناشـی از       ا محیطـی و پیـ     ـ  ي زیـست    هابینـی چالـش     زیست و پیش   حفظ محیط  .7
 ؛آلودگی آن

کـردن محـیط     بهینـه   احساس مسئولیت در زمینه ارائـه ابتکـار و نـوآوري بـه منظـور                 .8
 ؛فعالیت

کننـد، تـشویق ابـداع ایـن          زیـست کمـک مـی      یی که به حفظ محـیط     هاتوسعه فناوری  .9
 ؛ به سایر کشورهاهانتقال آن و اهافناوری

 اخـاذي یـا     ،ارتشا... ها با اشکال گوناگون رشا و         مقابله همۀ صاحبان مشاغل و حرفه      .10
  .ي نامشروعهاکسب درآمد به روش

هـاي اقتـصادي و مؤسـسات وابـسته بـه بخـش               المللـی، بنگـاه     ي بـین  هاتعدادي از سازمان  
 شــرکت 3300ن بــیش از ورا کــه تــاکن» منــشور جهــانی ســازمان ملــل«یی اخــصوصی کــار

ال برده و خاطر نشان     ؤاند، زیر س     نهاد مدنی یا اتحادیه صنفی به آن پیوسته        1000بازرگانی و   
تواننـد بـه گـسترش      آور نیـست نمـی      الـزام  هـا ها که مفاد آن     نامه  اند که این قبیل موافقت      کرده

) ه آنکتاد ازجمل( و بهتر است که نهادهاي تخصصی سازمان ملل          کنند    اخالق تجاري کمک  
المللـی مـورد      اي جـامع و شـفاف در سـطح بـین            رفتارهاي تجاري مغایر با اخالق را به گونه       

 و جامعه اقتصادي    ها به دولت  هامطالعه قرار داده و راهکارهاي اجرایی مؤثري براي مقابله با آن          
  .المللی پیشنهاد نمایند بین

زیـست    حفاظـت از محـیط     منشور جهانی سازمان ملل، ضرورت    ) 9(و  ) 8(،  )7(در مواد   
 محیطـی جلـوگیري   ـ  ي زیـست  هـا یی کـه از آلودگی هـا به مفهوم وسیع کلمه، توسـعه فناوری    

طورکلی احـساس مـسئولیت در زمینـه         به کشورهاي دیگر و به     هاکنند و انتقال این فناوری      می
الزم اسـت یـادآور شـویم کـه         . سازي محیط فعالیت بشر مورد تأکید قرار گرفته اسـت           بهینه
  :زیست مشکالت فراوانی به وجود آورده است از جمله توجهی بشر به محیط کم

 ؛زمین و تغییرات غیرعادي اوضاع جوي دنیا  گرم شدن کلی کره -
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 ؛گی الیه ازندآسیب دی -

 ؛آلودگی هوا -

 ؛)ویژه منابع تحت االرضی به(آلودگی آبها  -

 ؛آلودگی صدا -

 ؛تولید زباله به مقیاس وسیع -

 ؛هاانهدام جنگل -

  ؛اكفرسایش خ -

 ؛مصرف بیش از حد منابع طبیعی تجدید ناشدنی -

 .هاي نباتی و حیوانی  تعداد زیادي از گونهيبه خطر افتادن بقا -

 میلیـارد  28شویم که کشورهاي دنیا هرسال بالغ بر    ور می آبراي روشن شدن موضوع یاد    
ا ناشی اي از این گازه  و بخش عمده 1کنند  در فضا منتشر می(Co2)تن گاز انیدریدکربنیک 

  .ي فسیلی استهااز مصرف سوخت
هـاي   لفـه ؤگرم شدن کره زمین دوران خشکـسالی را افـزایش داده اسـت کـه یکـی از م                 

 1995کمبود مواد غذایی و نامناسب شدن رشد تولیـد ایـن مـواد بـا رشـد جمعیـت از سـال                       
خطر اتمام ذخایر انرژي و افزایش مصرف نفـت توسـط اقتـصادهاي نوظهـور             . تاکنون است 

و بـاال رفـتن     ) ویژه ایاالت متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا       به(و کشورهاي صنعتی    )  هند ،نچی(
برزیـل، آرژانتـین،   (شدید قیمت انرژي موجب شده اسـت کـه تعـدادي از کـشورهاي دنیـا                

هـا    وردهابه جاي عرضه غالت و برخی از نباتات صـنعتی بـه بـازار از ایـن فـر                  ...) اندونزي و   
 و  هااتومبیل«ترتیب تغدیه    بدین. استفاده نمایند ) اتانول( بیولوژیکی   يهابراي استحصال سوخت  

________________________________________________________ 
.گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد  براساس (UNDP) 2004 دو کشور ایاالت متحده و چین در سال 

 درصد 40اند و جمعاً حدود   میلیون تن گاز کربنیک وارد فضا کرده5007 میلیون تن و 6045هر یک به ترتیب 
  .اند وارد شده به اتمسفر زمین را به خود اختصاص داده Co2گاز 
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  1ادامه این روند امنیت غـذایی .  شده استهاجانشین تغذیه انسان» سایر وسایط نقلیه موتوري
 میلیـون نفـر از      852اکنـون بـالغ بـر        هـم . از کره زمین به مخاطره خواهد افکنـد        را در بخشی  
برند و بـه درجـات        از گرسنگی مزمن رنج می     ـازمان ملل متحد     طبق براورد س   ـجمعیت دنیا   

  .مند نیستند مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت از امنیت غذایی بهره
زیست، رعایت حقـوق بـشر و حفـظ          محیط  اي بر حفظ    شدن اثرات منفی گسترده    جهانی

 کـامالً   داشـته اسـت کـه تنـاقض آن بـا معیارهـاي اخالقـی           هاهویت فرهنگی و اجتماعی ملت    
  : شود که براي نمونه یادآور می. روشن است

 درصـد حمـل ونقـل       90 کـه در حـال حاضـر بـالغ بـر             ـ  ایی  یـ توسعه حمل و نقل در     .1
المللی تأثیر    ي بین ها در آلودگی آب   ـ  الملی کاالها را به خود اختصاص داده است           بین
ال بـالغ   میلیـارد تـن در سـ   7حجم حمل ونقل دریایی کـاال بـه    . سزایی داشته است   به

  .شده است
درحـال  زیـست را بـه کـشورهاي         ي فراملی بسیاري از صنایع آالینده محـیط       هاشرکت .2

انـد یـا      زیست آگاه نبوده   دي که به خطرات ناشی از آلودگی محیط       شتوسعه یا کم ر   
 2.اند اند، انتقال داده  تدوین نکردهدهاي ملی الزم را در این مورداستاندار

________________________________________________________ 
.  امنیت غذایی(Food Security)همه افراد یک کشور هر زمان که اراده کنند به پذیرد که   هنگامی تحقق می

عوامل متعددي در بحران مواد غذایی جهان دخالت . مواد غذایی سالم و مغذي به حدکفایت دسترسی داشته باشند
  :اند از دارند که عبارت

هاي  رانهیا) 3باال رفتن قیمت انرژي و توجه به تولید سوختهاي بیولوژیکی ) 2افزایش قیمت کودهاي شیمیایی) 1
زمینهاي » آیش«منسوخ شدن روش ) 4صادراتی پرداخت شده توسط کشورهاي صنعتی به بخش کشاورزي 

المللی پول و بانک جهانی که اغلب  هاي تعدیل ساختاري صندوق بین برنامه) 5زراعی در برخی از کشورها 
) 6اي سوق داده است  ع کارخانهالمللی به جهان سوم را به بخش خدمات و صنای گذاریها و کمکهاي بین سرمایه

المللی افزایش داده و مصرف سرانه مواد   تجارت بینراهجهانی شدن اقتصاد که درآمد برخی از کشورها را از 
  .ها را به شدت افزایش داده است غذایی اتباع این کشور

 .ایع از لحاظ زیست ـ محیطی است ترین صن شود که میزان تولید آلومینیوم که یکی از آالینده براي نمونه یادآور می
  .کل تولید جهانی بود% 22و % 30 به ترتیب معادل 1980در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در سال 
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عنـوان  بـا  اي  نامـه   بـا امـضاي موافقـت      1973 در سـال      کـشور دنیـا    85اگرچه بالغ بـر      .3
درصـدد  » المللی نباتات و حیوانات وحشی در معرض خطـر          کنوانسیون تجارت بین  «

المللـی     یـا ممنوعیـت در راه تجـارت بـین           برآمدند کـه از طریـق ایجـاد محـدودیت         
ن  در معرض انقراض است به بقـاي ایـ  هاهایی از گیاهان و جانورانی که نسل آن      گونه
 امـه ن  اما باید اذعان کرد که در بسیاري از موارد مفاد این موافقتکنند   ها کمک   گونه
ماننـد فیـل،    ( گونه حیوان وحـشی      8000 الزم االجرا بود و بیش از        1975 از سال    که

 نوع گیـاه خـودرو را در        40,000و بالغ بر    ...) نهنگ، خرس قطبی، طوطی، کوسه و       
 . نقض شده است،گیرد برمی

به منظـور کـسب درآمـد از طریـق جـذب گردشـگران و               ـ  ي دنیا   هاي از باغ وحش   بسیار
از قاچاقچیان خریـداري    را  هاي کمیاب حیوانات در معرض انقراض          گونه ـ  بازدیدکنندگان  

کننـد انـواع      ي ژنتیکی تالش مـی    ها تعدادي از البراتورهاي جهان به منظور آزمایش       .کنند  می
اي از    بخش عمده . قراض را مورد استفاده قرار دهند     گیاهان وحشی و حیوانات در معرض ان      

بـه   هـا دهنـد کـه تجـارت سـاالنه آن          گیاهان وحشی را نباتات دارویـی و زینتـی تـشکیل مـی            
محیطـی در  ـ   به منظور آگاهی از کم توجهی به مـسائل زیـست           . شود  میلیاردها دالر بالغ می   

اند یادآور  کشور دنیا به آن پیوسته    160المللی و نقض مفاد کنوانسیونی که بالغ بر           جامعه بین 
 رأس فیل در قاره افریقا وجود داشت که این 1,300,000 بالغ بر 1970شویم که در سال     می

 رأس  500,000در حال حاضر کمتـر از       .  رأس کاهش یافت   600,000 به   1989رقم درسال   
در چند  . برند   به سر می   )بوتسوانا، زیمباوه، تانزانیا و کنیا    (فیل عمدتاً در چند کشور افریقایی       

 30,000نیـز حـدود     ) النکا، میانمار، النوس، ویتنام و چین       هند، تایلند، سري  (کشور آسیایی   

                                                                                                                   
گذاري در کشورهاي جهان سوم به تأمین نیازهاي   اروپا از طریق سرمایه شرکتهاي فراملی در ایاالت متحده و اتحادیه

اي که سهم ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در تولید جهانی آلومینیوم  ، به گونهخود به شمش آلومینیوم اقدام کردند
شایان ذکر است که سهم کشورهاي عضو شوراي همکاري . کاهش یافت% 12و % 7 به ترتیب به 2006در سال 

 9/0قم  از رـ  به رغم فقدان ذخایر بوکسیت و آلومینا و ناچیز بودن مصرف ـخلیج فارس در تولید آلومینیوم 
.  درصد خواهد رسید10 به 2010 افزایش یافته و تا سال 2005 درصد در سال 9/4 به 1975درصد در سال 

  .کنند  درصد آلومینیوم تولیدي خود را صادر می7/99کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس بالغ بر 
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  . رأس فیل وجود دارد40,000تا 
دسـتی و     بـه سـازندگان صـنایع      هـا  فـروش غیرقـانونی عـاج آن       علت عمدتاً به    هاکشتن فیل 
  . 1 تجاري مغایرت دارد صورت گرفته است که با موازین اخالقهاجواهر فروشی

گرایـی را در       مـصرف  ـ   از طریق تبلیغات جهان شمول       ـ  ي ارتباطی   هاپیشرفت فناوری  .4
رواج ) یافتـه  ویژه در کـشورهاي توسـعه      به(سطح غیرقابل تصوري در بین ملل جهان        

مد آن عدم استفاده بهینه از منابع تجدیـد ناپـذیر و عـدم تبعیـت از                 اکه پی . داده است 
 .عه پایدار استراهکارهاي توس

تـرین دسـتاورهاي     المللی یکی از مهم     شدن اقتصاد که آزادسازي تجارت بین      جهانی .5
آن است شکاف بین کشورهاي غنی و فقیر یا شـمال و جنـوب را بـه نحـو غیرقابـل                     

ي اقتـصادي   هااند از توانمندی    کشورهایی که قادر  بوده    . تر کرده است    تصوري عمیق 
لمللـی  ا  مند شوند، از آزادسازي تجاري بین       ري بهره خود متناسب با حذف موانع تجا     

شدن اقتصاد، قدرت کشورهاي جهان سوم را براي اتخاذ           جهانی .اند  فع شده تبیشتر من 
 ـ  هـاي گذشـته      نـسبت بـه دهـه      ـ   باشـد    هاتصمیماتی که منطبق با مصالح اجتماعی آن      

بانک جهانی، المللی پول،    الملی نظیر صندوق بین     نهادهاي بین . محدودتر کرده است  
ســازمان جهــانی تجــارت در مــواردي خــارج از سیــستم ســازمان ملــل تــصمیماتی   

کنند که بـه زیـان کـشورهاي      اتخاذ میـ  مغایر با اخالق تجاري الً آو م ـغیرمنصفانه  
 را تأسیس   هاکه این نهادها در قبال دولتهاي ملی که آن          درحالی ،در حال توسعه است   

________________________________________________________ 
.  بنابر گزارش پایگاه اینترنتیhttp://secure.world wild life.orgل از تعیین فهرست کاالهاي ممنوعه  قب

که براساس آن صدور عاج ) حیوانات وحشی در معرض خطر المللی نباتات و منضم به کنوانسیون تجارت بین(
کردند که این رقم بیانگر   تن متریک عاج صادر می670طور متوسط هرسال  ممنوع شد کشورهاي افریقایی به

ترین واردکنندگان این محصول به شمار  کنگ و ژاپن بزرگ هنگ.  رأس فیل در هر سال بود75000کشتن 
 چند کشور افریقایی از کنوانسیون 1997در ژوئن . رسید  درصد می75رفتند و سهم آنها در واردات عاج به  می

خود را که مربوط به سالهاي قبل بود » عاج« شود مقدار محدودي از موجودي  درخواست کردند به آنها اجازه داده
طبق ضوابط خاصی براي صدور عاج و تعداد محدودي ـ  کنوانسیون 1999صادر کنند در مارس ) ژاپن( رج به خا

  .فیل به باغ وحشهاي دنیا سهمیه تعیین کرد

http://secure.world
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 .1اند کمتر پاسخگو هستند کرده

  رابطه اخالق تجاري و سودآوري
  Does Business Ethics  Payعنوان  با 2»اي بریتانیا انستیتوي اخالق حرفه«که  درگزارشی

رفتارهـاي اخالقـی در سـودآوري      یادآور شده است به منظور آگاهی از تـأثیر        ،منتشر کرده 
  : معیارهاي زیر2001 و 1997ي ها طی سالهاشرکت
 ؛ 3ارزش افزوده اقتصادي -

 ؛4ارزش افزوده بازار -

  .5نسبت قیمت به درآمد -
طـی ایـن بررسـی مـشخص گردیـد کـه            . ی بررسـی شـد    ی شرکت بریتانیـا   350در مورد   

سی کـه داراي رهنمودهـاي اخالقـی بـوده و معیارهـا و              یي بزرگ انگل  هامیانگین سود شرکت  
یی ها باالتر از میـانگین سـود شـرکت        ،اند  اي را رعایت کرده     ضوابط شناخته شده اخالق حرفه    

هـاي    نظـام نامـه   «ا بـراي کارکنـان خـود        یـ اي تـوجهی نداشـته        بوده است که به اخالق حرفه     

________________________________________________________ 
 .المللی پول و بانک جهانی به اجراي  شود که الزام کشورهاي دریافت کننده وام از صندوق بین براي مثال یادآور می

زدایی، خصوصی  تبعیت از اقتصاد بازار، مقررات ((Structual Adjustment)ختاري هاي تعدیل سا برنامه
سازي بدون توجه به ویژگیهاي مؤسسات یا شرکتهاي قابل واگذاري، کاهش موانع تجاري یا خذف این موانع 

ن نهاد سازي براي انطباق صنایع تولیدي با وضعیت جدید، کاهش ارزش پول ملی به تجویز کارشناسا بدون بستر
قید و  ها و تثبیت دستمزدها، بازگشایی بی ها، حذف یارانه کردن بودجه از طریق کاهش هزینه اعطاکننده وام، متعادل

گذاران خارجی از حقوقی مساوي با  هاي مستقیم خارجی، برخوردارکردن سرمایه شرط بازار سهام برروي سرمایه
سازمان . اي داشته است امدهاي اجتماعی و اقتصادي منفی گستردهدر برخی از موارد پی...) گذاران داخلی و  سرمایه

 Fairرا در بطن خود نهفته دارد تاکنون در زمینه تجارت منصفانه » گات« سال تجربه 47جهانی تجارت که 

trade که دغدغه اصلی بسیاري از کشورهاي جهان سوم و منطبق با موازین اخالق تجاري است گام مثبتی 
  .برنداشته است

2. UN Institute of Business Ethics 
3. Economic Value - Added 
4. Market Added Value 
5. Price/earning Ratio 
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 ـ  ترتیب روشن شده است که پایبند بودن به موازین اخالقـی   بدین. اند  تعیین نکرده  1»اخالقی
بـا  . للـی اسـت   الم   یک مزیت رقابتی بسیار مهـم در عرصـه مناسـبات بـین             ـدر بخش تجارت    

اند   ال برده و مدعی شده    ؤگیري فوق را زیر س      دانان صحت نتیجه    وجود این، برخی از اقتصاد    
ي تحـت بررسـی     هاموفقیت شرکت . ی سنجید ـوان با معیارهاي کم   ت  که اخالق تجاري را نمی    

 از کـادر تخصـصی مـاهر، قابلیـت          هـا توان ناشی از مدیریت صحیح یا برخـورداري آن          را می 
تحوالت بازار و عوامل دیگري دانست که در تحقق اهداف یک بنگـاه اقتـصادي               بینی    پیش
  . گذار است تأثیر

اسـتاد دانـشگاه دوپـل       2چور الزم است یادآور شویم که تحقیقات دکتر کورتیس ورس        
 رابطه مثبت بین رفتارهاي اخالقی و عملکردهاي مـالی بـسیار خـوب را بـه اثبـات                   3شیگاگو

  .رسانده است
دهد که    ي تجاري یک بنگاه اقتصادي اطمینان می      ها به طرف  4»نامه اخالقی   نظام«دارا بودن   

سـازمان یـا   . اي جدي به اصول و معیارهاي اخالقی پایبنـد اسـت           به گونه  هاهمتاي تجاري آن  
  .دنک تشکیالتی که داراي کد اخالقی است کارکنان خود را نیز به رعایت آن مکلف می

د کارکنان آن به آینده خـود امیـدوارتر خواهنـد بـود و        تر باش   هرچه شرکتی قابل اعتماد   
قابـل اعتمـاد   . گـذارد   تـأثیر مـی  هایی و کیفیت ارائه خدمات آن   ااین امیداواري در میزان کار    

 به حسن شهرت آن شرکت     ـ   در نتیجه رعایت معیارهاي اخالق تجاري        ـبودن یک شرکت    

________________________________________________________ 
1. Ethics Codes 
2. Curtis Verschoor 
3. Chicago Depaul University 

. نامه اخالقی کد یا نظام)Code of Ethics (زمان یا بنگاه اي از رهنمودهاي اخالقی است که یک سا مجموعه
هاي دکند تا آنان رفتار و فعالیتهاي خود را با ارزشها و استاندار اقتصادي براي کارکنان و مدیریت خود تدوین می

کننده حسن رابطه مدیریت و  تواند تضمین نمی» نظام نامه اخالقی«صرف داشتن . اخالقی تعیین شده مطابقت دهند
مشتریان باشد که محور اصلی تمام فعالیتهاي اقتصادي را در دنیاي معاصر کارکنان یک سازمان یا نهاد اقتصادي با 

طورکلی ایجاد فضاي فرهنگی که هر یک از  بسترسازي براي رعایت معیارهاي اخالقی و به. دهند تشکیل می
ز کارکنان یک موسسه، سازمان یا شرکت به ارزشهاي اخالقی تعیین شده احترام بگذارد و آنها را رعایت کند ا

  .نهایت اهمیت برخوردار است



  ٥٨ اخالق در تجارت 

وي اسـت کـه ارزش آن بـا    کند و حسن شهرت در اغلب موارد نوعی سرمایه معن      کمک می 
  .هاي مادي قابل مقایسه نیست سرمایه

آیـد در      بـه عمـل مـی      هاهاي اخالقی در شرکت     نامه  به رغم تأکیداتی که براي تدوین نظام      
 به سـبب سـودجویی   ـ  هاي اقتصادي  مواردي دیده شده است که برخی از موسسات یا بنگاه      

 به معیارها و ضوابط اخالقی پشت  ـ ندکن یا تحت تأثیر محیط اقتصادي که در آن فعالیت می
هـاي بـارز تخلفـات اخالقـی          از نمونـه  . کننـد     زنند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ          پا می 
نـد  ک   تجاري اشاره کرد که برمبناي آن یک بنگاه اقتصادي تالش می           يها توان به آگهی    می

 تعـداد مـشتریان آن      ي رقیـب خـود ارائـه دهـد تـا از           هاتصویر نادرستی از محصوالت شرکت    
بکاهد نوع تبلیغات منفی در مورد یک شرکت غالباً به حساسیت جامعه نسبت به موضوع یا                

 حـساس   یمحیطـ  ل زیـست  ئاي نسبت به مـسا      مثالً اگر جامعه  . موضوعات خاص بستگی دارد   
 محیطـی را در    یک شرکت، رقیب خود را متهم کند که مقررات زیـست           باشد ممکن است    
اسـت تـضییع حقـوق کارکنـان      در مواردي ممکـن . کند خود رعایت نمی تولید محصوالت   

به هرحال از آنجا که     . یک شرکت یا بدرفتاري نسبت به آنان سوژه تبلیغات منفی رقبا باشد           
زیست یا حسن رفتار با کارکنان یا مشتریان جزو مواردي است کـه در               توجه به حفظ محیط   

توانـد در سـودآوري        تبلیغـات منفـی نمـی      عکس اسـت ایـن قبیـل      نهـاي اخالقـی مـ       نامه  نظام
  .گذار باشد شرکتهایی که خود و کارکنانش به معیارهاي اخالقی پایبند هستند تأثیر

مدت در سودآوري یک شرکت اثر منفـی داشـته            است درکوتاه   ممکن هابرخی از فعالیت  
دي مـثالً یـک بنگـاه اقتـصا       . باشد اما دردرازمدت این اقدامات به سـود شـرکت تمـام شـود             

% 30بـه   % 10ممکن است با کاهش حق کمیسیون یا کارمزد کارکنان بخش فروش خود از              
 ـ  موجبات عدم رضایت آنان را فراهم نماید اما از آنجا که این اقدام سودآوري شـرکت را                  

 را جلـب خواهـد کـرد و    اندار برد رضایت سهام  باال میـ  در نتیجه افزایش حجم فروش آن  
ا باال خواهـد بـرد کـه کارکنـان آن بنگـاه اقتـصادي نیـز از چنـین                    مآالً بهاي سهام شرکت ر    

  .مند خواهند شد ضعی بهرهو
گـذار    هـاي اقتـصادي تـأثیر       وري بنگاه آ در سود  هاتعیین معیارهاي اخالقی که رعایت آن     



٥٩  اخالق در تجارت

  مـثالً . خـاص خـود را داراسـت    يهااي معیارها یـا ارزشـ   اي نیست و هرحرفه  کارساده،است
  در بورس اوراق بهـادار پذیرفتـه شـده اسـت بـه موجـب قـوانین و                  اهیی که سهام آن   هاشرکت

ي مـالی خـود را در       هاحـساب    و صـورت   هانـد کـه گزارشـ     ا  فلمقررات برخی از کشورها مک    
طع زمانی معین، به طور شفاف و قابل درك، کامل و صـحیح بـا رعایـت اصـل انـصاف                     امق

اخالقـی باشـند در قبـال تخلفـات     هـاي   نامـه   بایـد داراي نظـام  ها این قبیل شرکت  .منتشر نمایند 
 و ها انطبــاق گزارشــ،کارکنــان و مــدیران خــود بــه ســرعت واکــنش مناســب انجــام دهنــد 

داران و حفـظ منـافع        در برابر سهام   ها با مقررات و قوانین و پاسخگویی شرکت       هاحساب  صورت
بـوده و   داران   تواند حـافظ منـافع سـهام          ن می واگرچه قان . رسد  آنان کامالً ضروري به نظر می     

 یا از ـ  کنند  شده ارائه می یی را که گزارشهاي مالی خود را بدون رعایت ضوابط یاد هاشرکت
 مجازات کنـد امـا رعایـت    ـنمایند  ي مالی تعلل می هاحساب  انتشار به موقع گزارشها و صورت     

  :اصول یاد شده
 ،اصل انصاف -

 ،صحت اطالعات ارائه شده -

 ،داران پاسخگو بودن در قبال سهام -

 ، وهات گزارششفافی -

 )داران سهام(حفظ منافع مشتریان  -

هـاي    متضمن افزایش سـودآوري بنگـاه  هادر زمره معیارهاي اخالقی است که رعایت آن      
  . مورد پذیرش قرار گرفته استها که سهام آن استاقتصادي

  1بازاریابی اجتماعی

ذاشـتن در   است از کـاربرد اصـول بازاریـابی بـه منظـور اثرگ               بازاریابی اجتماعی عبارت  
  .رفتار بشر به انگیزه کمک به تندرستی او یا به نفع جامعه

کمـک کنـد از     ي اجتمـاعی    هاهر اقدامی که به تندرستی افراد بشر یا جلوگیري از آسیب          
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  ٦٠ اخالق در تجارت 

  .نظر اخالقی ستوده و قابل دفاع است
ترین وجه تمایز بازاریابی اجتماعی از بازاریابی تجاري آن است که هدف بازاریابی       مهم

و  که در بازاریابی اجتماعی خیر      درحالی ،ري کسب منافع مادي یا دستیابی به سود است        تجا
نــد بــا ک در بازاریــابی اجتمــاعی بازاریــاب تــالش مــی.  انگیــزه اصــلی اســت،صــالح جامعــه

ي بازاریابی، مخاطب را ترغیب کند که داوطلبانه رفتـار خـود            هایکنگیري از فنون و تک      بهره
یی مبادرت کنـد یـا نکنـد کـه نهایتـاً بـه خیـر و        هاد یا به انجام فعالیت را اصالح کند، تغییر ده    

  .صالح جامعه فرد، گروه یا کل جامعه خواهد بود
 پـیش بـشر   هاتوجه به تندرستی فردي یا بهداشت اجتماعی مقوله جدیدي نیست و از قرن         

ي ل حساسیت نشان داده است امـا از سـه دهـه قبـل ایـن موضـوع اهمیـت بیـشتر                    ئبه این مسا  
ي هـا  تکنیک رانـد کـه بـا اتکـا بـ             تعدادي از بازاریابـان درصـدد برآمـده          و کسب کرده است  

 بـه   ـ  اي غیرانتفـاعی    هـ   بـه انگیـزه    ـ  بازاریابی تجاري تغییرات الزم را در رفتارهاي اجتماعی         
  .وجود آورند

ي ناشی از انجـام برخـی از        ها فواید یا زیان   هاگر افراد جامعه ب   ) 1995 (1طبق نظر آندرسن  
ی اجتمـاعی   ببازاریـا .  آگاهی داشـته باشـند مـسیر صـحیح را انتخـاب خواهنـد کـرد                هافعالیت
هـاي   ایجـاد تحـول در اندیـشه   . تواند آگاهی الزم را براي انتخاب این مسیر به آنان بدهد       می

  .گذاري در رفتارهاي آنان است افراد مقدم بر تأثیر
هاي اقتصادي که درتولید      دي از بنگاه  بازاریابی اجتماعی در برخی از موارد با منافع تعدا        

 از  هـا ترین معضالتی که براي رفـع آن         از مهم  . دارند در تضاد است     کاالها یا خدمات فعالیت   
  :توان موارد زیر را برشمرد شود می بازاریابی اجتماعی به مقیاس وسیعی استفاده می

 مصرف دخانیات .1

هاي دخـانی   اي تبلیغ انواع فراوردهه دخانیات برکنند   هاي گذشته شرکتهاي تولید     در دهه 
مـاعی  تگیـري از بازاریـابی اج       بـا بهـره    هـا کردند امـا دولت     از شگردهاي گوناگون استفاده می    

ي بزرگی در   هااي ناشی از مصرف دخانیات آگاه کردند و به موفقیت         هجامعه بشري را از زیان    

________________________________________________________ 
1  .  Andreasen 



٦١  اخالق در تجارت

  .زمینه محدودکردن مصرف دخانیات و تأمین سالمت جامعه دست یافتند
 اعتیاد به مواد مخدر و الکل .2

 چاقی مفرط .3

 هاي گازدار مصرف نوشابه .4

تغییـر داده و     الگوهـاي تغذیـه افـراد جامعـه را           همصرف برخی از غذاهاي آمـاده کـ        .5
هـاي قلبـی را فـراهم         موجبات افزایش تعداد افراد مبتال بـه فـشارخون و بـروز سـکته             

 .نموده است

از طریـق تبلیـغ     ( کشورهاي جهان سـوم      بازاریابی اجتماعی درکنترل جمعیت بسیاري از     
کردن مادران از  آگاه(کاهش مصرف شیر خشک   )   و مزایاي ناشی از آن      تنظیم خانواده 

و نقش مهمی که این تغذیه در سالمت آتی کودك و           فواید تغذیه کودکان با شیر خود     
 بیمـاري   و باالخره کاهش مبتالیان بـه     ) کند   ایفا می  هاپیشگیري از بروز بسیاري از بیماری     

ي ایفـا کـرده     ا نقـش قابـل مالحظـه     ) از طریق معرفی راهکارهاي پیـشگیري از آن       (ایدز  
  .است

  1موارد اختالف بازاریابی اجتماعی و بازاریابی تجاري
در بازاریابی تجاري فروش یک کاال یا یک خدمت یا ایجاد بـازار بـراي آن در درجـه                   

ــراردار  ــت ق ــالی،داول اهمی ــابی ا   در ح ــه در بازاری ــاري    ک ــاي رفت ــر الگوه ــاعی تغیی جتم
تغذیه کودکـان بـا شـیر مـادران، کـاهش مـصرف دخانیـات،               (کنندگان یا مخاطبان     مصرف

خودداري از مصرف غذاهاي پرکالري توسط افرادي که در معرض خطر چاقی مفرط قرار               
  .مدنظر است...) ي تجدید ناپذیر و هاجویی در مصرف انرژی دارند، صرفه

تـر از بازاریـابی تجـاري اسـت و برخـی از عناصـر                 به مراتب پیچیـده   بازاریابی اجتماعی   
طور کـه قـبالً       همان. تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی در آن از شفافیت کافی برخوردار نیستند          

. یک شرکت یا بنگاه اقتصادي است     یم هدف بازاریابی تجاري کسب سود براي        دیادآور ش 
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  ٦٢ اخالق در تجارت 

 مطـرح  ـ  رد یکـی از اعـضاي آن اسـت    ف که ـه  که در بازاریابی اجتماعی سود جامع درحالی
 و  هاپـذیري شـرکت     افـزایش میـزان رقابـت     . است و این سود لزوماً جنبه مادي نخواهد داشت        

ط با بازاریابی اجتمـاعی داراي اهمیـت زیـادي          تبي مر ها در بازار در فعالیت    هاباالرفتن سهم آن  
راهبردهـاي بازاریـابی اجتمـاعی      ها  هنگام تـدوین        است اما در بازاریابی اجتماعی این مؤلفه      

  .مدنظر نیستند
کـردن مـردم بـه       تـشویق (مورد نظر   در بازاریابی اجتماعی، در اغلب موارد، براي کاالي         

  بنـدي   خودداري از مصرف دخانیات، کاهش وزن، تنظیم خانواده، خرید کاالهایی که بسته           
د نـدارد امـا معیارهـاي       قیمتی که بـا پـول سـنجیده شـود وجـو           ...)  قابل بازیافت است و      هاآن

  .غیرمادي متعددي براي ارزیابی نتایج حاصل در دست است
گذاري در بازاریابی اجتماعی      به نظر بسیاري از کارشناسان بازرگانی، راهکارهاي قیمت       

 در  1توانند از همه ابزارهـایی کـه بـراي مـدیریت قیمـت               نمی نباکامالً پیچیده است و بازاریا    
نـد و   ا  اهداف غالباً سـاده     در بازاریابی تجاري  .  دارند کمک بگیرند   بازاریابی تجاري کاربرد  
اما در بازاریابی اجتمـاعی کـاالي قابـل لمـس بـه خریـدار یـا        . شوند به فروش کاال منجر می    

 ،»نظـر «یا یک   » ایده«شود و بازاریاب براي ترغیب افراد به پذیرش یک            مخاطب عرضه نمی  
  .دکن  تالش می،که سود جامعه در آن است

ابهـام وجـود    » اخـالق «و  » بازاریـابی اجتمـاعی   « رابطـه    داز آنجا که ممکن است در مور      
شویم که تـأمین خیـر و صـالح جامعـه در               براي روشن شدن موضوع یاداور می      ،داشته باشد 

تواند مادران     مثالً قانون نمی   ،نیست پذیر  همه موارد با اعمال مقررات یا توسل به قانون امکان         
 اما لزوم توجه به سالمت کودکان و        کنند    ه فرزندان خود را با شیر خود تغذیه       را ملزم کند ک   

ي طبیعـی ایجـاب     هااي از مصونیت     یا کسب پاره   ها به برخی از بیماری    هاجلوگیري از ابتالي آن   
کند که تغذیه کودکان با شیر مادر عمومیت یافته و مـصرف شـیر خـشک درایـن زمینـه                      می

رویه جمعیت و عدم تناسب تعداد افراد خانوارها          افزایش بی مشکالت ناشی از    . محدود شود 
. با امکانات مادي جامعه، تنظیم خانواده را به یک نیاز اساسی و منطقی تبـدیل کـرده اسـت                   
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٦٣  اخالق در تجارت

در » ایـدز «گسترش بیماري   . ي ناشی از مصرف دخانیات صرفاً متوجه فرد معتاد نیست         هازیان
 دالر بـه اقتـصاد ملـی ایـن کـشورها            هـا  میلیارد ـ  ا  ویژه  در قاره افریق      به ـ  تعدادي از کشورها    

کافی است به ایـن  » چاقی مفرط«در مورد ضرورت جلوگیري از     . خسارت وارد کرده است   
م 2030تا سال ) مریکاا( 1نکته اشاره کنیم که براساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه تولین     

 30 در حـال حاضـر حـدود    . خواهند بـود زن درصد جمعیت جهان داراي اضافه و   58بالغ بر   
  .رو هستند درصد جمعیت دنیا با این مشکل روبه

ند که اطالعات الزم ا گان کاال مکلفکنند  در چارچوب معیارهاي اخالق تجاري، تولید     
نقـش بازاریـابی    . کننـدگان برسـانند     را درمورد مـواد غـذایی پرکـالري بـه آگـاهی مـصرف             

مـدهاي افـراط در مـصرف مـواد      ارخـصوص پی   د ـ  اجتماعی در اطالع رسانی به افراد جامعه        
کمک به توسعه پایـدار  . است واجد اهمیت زیاديـ غذایی و عدم رعایت اعتدال در تغذیه  

نیز از معیارهاي اخالقی است که رابطه آن با جلوگیري از اسـراف در مـصرف منـابع مـادي         
  .جامعه بر کسی پوشیده نیست

  ي تجاريهامدهاي غیراخالقی تحریماپی
است از مجازاتی کـه یـک کـشور یـا گروهـی از کـشورها بـه                     اقتصادي عبارت تحریم  

تحـریم  . کننـد   رها اعمـال مـی    واي از کـش     دالیل گونـاگون علیـه کـشور دیگـر یـا مجموعـه            
اقتصادي صرفاً محدود به خودداري از دادوستد تجاري بـا کـشور مـشمول تحـریم نیـست،                  

  :بلکه دامنه آن وسیع و مشتمل بر موارد زیر است
  ؛سدودکردن داراییهاي کشور مورد تحریم یا اتباع آنم .1
 ؛ي اقتصادي به کشور مشمول تحریمهاعدم ارائه کمک .2

 ؛گذاري در کشوري که مورد تحریم قرار گرفته است از سرمایه خودداري .3

 ؛ربط قطع ارتباط با نهادهاي مالی و پولی کشور ذي .4

بـه زیـان   ... ازات مالیـاتی و  هـاي تجـاري، امتیـ    نامـه  اي، موافقـت  تعلیق امتیازات تعرفه  .5

________________________________________________________ 
1. Tulin University 
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 ؛کشور مشمول تحریم

 یا مانع در راه مـسافرت اتبـاع کـشور مـشمول تحـریم بـه قلمـروي                    ایجاد محدودیت  .6
  ؛است و بالعکس کشوري که به تحریم اقتصادي مبادرت کرده

، تأمین قطعات یدکی کاالهاي فروختـه       هاپرداخت بدهی (عدم ایفاي تعهدات تجاري      .7
 ؛)هااز فروش آنشده یا خدمات بعد 

 المللی به منظور تضییع حقوق کشور مورد تحریم ي بینهااعمال نفوذ در سازمان .8

 ؛ول تحریممجلوگیري از انتقال فناوري پیشرفته به کشور مش .9

المللـی بـه      هاي بـین    ها یا فرودگاه    اي که در آبراه     ط نقلیه یایجاد مزاحمت براي وسا    .10
هـاي تجـاري آن را بـه بازارهـاي      ولـه کنند یـا محم     کشور مورد تحریم کاال حمل می     

 .دهند هدف انتقال می

  :تجاري به دالیل متعدد با معیارها و ضوابط اخالق تجاري مغایرت دارد زیرا  تحریم
هــاي اقتــصادي بــه عقــد قــرارداد فــروش  ي تجــاري یــا بنگــاههاهنگــامی کــه شــرکت .1

الهـا را   ند که خدمات بعد از فـروش ایـن کا         ا  کنند مکلف   محصوالت خود اقدام می   
وقفه در تـأمین    . دادها مشخص شده است تأمین نمایند     ردر محدوده زمانی که در قرا     

این خدمات یا عدم ارائه قطعات و لوازم جنبی کاالهاي فروخته شده مغایر با اصـول              
  .اي است اخالق تجاري یا حرفه

شـود شـهروندان خـود را از          کشوري که به تحریم تجاري یـا اقتـصادي متوسـل مـی             .2
ي تجاري یا اقتصادي که در کشور مشمول تحریم وجود دارد بـه             هاي از فرصت  بسیار

هـاي اقتـصادي      کند یا بازار فروش کاالي صادراتی بنگـاه         طور غیرطبیعی محروم می   
کـه از اصـول شـناخته شـده         » انـصاف «این اقـدام بـا اصـل        . نماید  خود را محدود می   

 .نت داردیاخالق تجاري است مبا

ــاي اصــل   کــردن کاالهــاي  محــروم .3 صــادراتی کــشورهاي مــشمول تحــریم از مزای
 دارد یـا وضـع    المللـی بـیش از یـک قـرن پیـشینه           الوداد که در تجارت بین      کامله  دول
آمیـز    هاي گمرکی غیرعادي روي این کاالها و هر نوع رفتار تبعـیض              و تعرفه  هامالیات
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 .شود مشابه، اقدامی غیراخالقی محسوب می

تهیـه  ) DCگتن ندر واشـ  (CATOهش غیرانتفـاعی  براساس گزارشی که موسسه پـژو    .4
ي اقتـصادي   هاشوراي صادرات ایاالت متحده، تحریم    «ورد  اکرده است، به استناد بر    

 میلیـارد دالر    19 تـا    15 به بعد هرسال بین      1993وضع شده توسط این کشور از سال        
  در هامریکایی خسارت وارد کرده و ضمن از دست رفتن سهم آن          اگان  کنند    به صادر 

 شـرکاي خـارجی نیـز لطمـه وارد          دبرخی از بازارها به اعتبار و حسن شهرت آنان نز         
 .نموده است

انجام گرفته است میزان » المللی وي اقتصاد بینتانستی«برپایه بررسی جامعی که توسط   .5
 درصـد   20از    کمتـر  ـ  ي مـورد نظـر      ها در تحقق هـدف    ـي اقتصادي   هاموفقیت تحریم 

ي صادرکنندگان یا موسسات اقتصادي که در       هاید زیان  به همین سبب با    1 .بوده است 
ي وارده به حسن شهرت هازیان. اند جبران شود ه تحریم متضرر شدهکنند   کشور وضع 
هاي اقتصادي به خـاطر عـدم ایفـاي تعهـدات       یا بنگاه  هاالمللی این شرکت    یا اعتبار بین  

ی قابل ارزیابی نیستناشی از قراردادها با معیارهاي کم. 

عیت مسافرت گردشگران به کشور مشمول تحریم، الزام بخـش خـصوصی بـه              ممنو .6
ي وضع شده توسط    هاگذاري در کشور مزبور یا رعایت تحریم        خودداري از سرمایه  

دولت، در اغلب موارد مغایر با اصل آزادي اقتصادي یـا قـوانین اساسـی کـشورهاي                 
 . تحریم استعواض

ي هـا تحریم« عنـوان  بـا   Harper’s Magazine Foundation کـه توسـط   یدر گزارشـ  .7
 انتشار یافتـه اسـت بـه        2002در نوامبر   » اقتصادي به منزله سالحی براي کشتار جمعی      

ي اقتصادي شوراي امنیت علیـه  هاهاي ضد انسانی و غیراخالقی تحریم   برخی از جنبه  
 .2عراق اشاره شده است

________________________________________________________ 
1. Daniel T.Griswold & Aaron Lukas, Trade Sanctions, Cato Handbook for The 

106th Congress, www. Cato. Org. 
2 . http://www.harpers.org, Economic Sanctions as A Weapon of Mass 

Destruction,. Nov,2002. 

http://www.harpers.org
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ر درآمدهاي نفتی عـراق      میلیارد دال  57در چارچوب برنامه نفت در برابر غذا در قبال          ) الف
بقیه آن مـورد    ( میلیارد دالر کاال به صورت واقعی وارد این کشور شده است             23تنها  
  .) استفاده قرار گرفته استءسو

نیاز، لوازم   هاي دارویی، مواد غذایی مورد      فراورده(اگرچه صدور کاالهاي بشردوستانه     ) ب
ت، اما تنهـا مجـوز اسـتفاده از       از شمول تحریم اقتصادي خارج بوده اس      ...) پزشکی و   

ي هـا تحریم. نظر براي خرید این اقالم به عراق داده شده است           درصد اعتبار مورد   60
 نفر از کودکـان عراقـی       500,000تجاري شوراي امنیت موجبات مرگ و میر حدود         

زیر پنج سال را فراهم نمود که این رقم تقریباً سه برابر تعداد شهروندان ژاپنـی اسـت                  
  .اند جریان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی جان خود را از دست دادهکه در 

مریکا در اغلب موارد از صدور ملزومـات مـورد نیـاز کـشورهاي مـورد                اایاالت متحده   ) پ
براي نمونه  . اند خودداري کرده است     تحریم که کاربرد دوگانه یا جنبه نظامی نداشته       

 به خریـد  1991ي خود در سال هاه فاضالبشود که کشور عراق براي تصفی       یادآور می 
مـورد نیـاز بـراي    » ژنراتـور «ربط اقدام کرد اما ایاالت متحده از صـدور   تأسیسات ذي 

در نتیجه این تحـریم، عـراق       . اندازي تأسیسات مزبور توسط عراق جلوگیري کرد        راه
  !ردها سرازیر ک خانهد تن فاضالب تصفیه نشده خودرا به رو300,000هر روز بالغ بر 

  ي اقتصاديهاالمللی علیه تحریم گیري بین موضع
 را بـا  ياقتـصاد  منشور ملل متحد که قطع روابط      41ي بزرگ از ماده     هااستفاده قدرت  ءسو

» تیـ شـوراي امن « تحت شرایط خاصی با تـصویب     ـ   به صورت کلی یا محدود       ـیک کشور   
ایـن  . داشـته اسـت      پـی المللـی در      اي را در سطح بـین       ي گسترده هامجاز شناخته است مخالفت   

گیري کامل    ي اقتصادي، عدم بهره   ها عمدتاً به خاطر ناموجه بودن بسیاري از تحریم        هامخالفت
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منشور ملل متحد براي حل و فصل مناقشات یا           1 33بینی شده در ماده       از سازوکارهاي پیش  
ي یـک   ي اقتـصاد  هامدهاي غیرانسانی و غیراخالقی تحریم    اتوجهی به پی    موارد اختالف و بی   

بـراي نمونـه یـادآور      . پـذیر بـوده اسـت       گناه و اقشار آسـیب      جانبه و چندجانبه روي افراد بی     
 م در اجالس خـود    2000 اکتبر سال    20نامه مورخ      در قطع  2المجالس  شود که اتحادیه بین     می

  :به نکات زیر اشاره کرده است) اندونزي(در جاکارتا 
 منـشور   41ان دیگر با استناد بـه مـاده         از هر زم    بیش 1990سازمان ملل متحد در دهه       .1

المللـی اکنـون بـه        جامعـه بـین   . ي اقتصادي استفاده کرده است    هاملل متحد از تحریم   
  . را مورد ارزیابی قرار دهدهاحدکافی تجربه کسب کرده است تا اثرات این تحریم

کـردن مـشکالت ناشـی از ایـن          المللی باید بـراي برطـرف       ما معتقدیم که جامعه بین     .2
ي بـه  هام نبـوده و روشـ  أ همیشه با موفقیـت تـو      ها زیرا این تحریم   ، اقدام کند  هامتحری

ه روز به روز    هاین شب  و  با مخالفت جدي مواجه شده است      هاکار رفته براي اعمال آن    
ي اقتصادي ابزار قابل اعتمـادي بـراي برقـراري صـلح و             هایابد که تحریم    افزایش می 
 .شوند المللی محسوب نمی امنیت بین

نــد ا امعــه جهــانی امــروز کــه کــشورها از لحــاظ اقتــصادي بــه یکــدیگر وابــستهدر ج .3
ي هابشري تحریم  مدهاي غیراخالقی و ضد   اپی(گرایانه    ي انسان هاتوجهی به واکنش    بی

 .کرده یا کاهش داده است  سلبهابانی عامه را از آنیپشت) اقتصادي

منفـی بـر شـرایط      هاي مورد عمل درایـن زمینـه اثـرات            ي همه جانبه و رویه    هاتحریم .4
ر وزندگی افراد ساکن در کشور مورد تحریم دارد که این اثرات فراتـر از حـد تـص                 

 همـه افـراد     هـا ي ناشـی از ایـن تحریم      هـا ویژه آنکه زیان    به ،اعضاي سازمان ملل است   
کـه انگیـزه اصـلی از اعمـال          دهـد درحـالی     تأثیر قرار مـی    استثنا تحت دون  جامعه را ب  
 .ستهاتغییر رفتار دولت تحریم

________________________________________________________ 
.  منشور ملل متحد، طرفین مناقشه یا اصحاب دعوا در وهله اول باید براي رفع اختالفات خود از همه 33طبق ماده 

ت دیگري که اي یا ترتیبا ابزارهاي ممکن از جمله مذاکره، حکمیت، میانجیگري، توسل به سازمانهاي منطقه
  .تحریم اقتصادي، آخرین گزینه قبل از توسل به قوه قهریه است. موجود است استفاده نمایند

2. Inter – Parliamentary Union 
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دي بر اقتصاد کشورهاي ثالث، شرکاي تجاري کـشور         ااقتص اثرات منفی تحریمهاي   .5
المللـی بـدون رعایـت     عه بینممشمول تحریم و همسایگان آن انکارناپذیر است و جا      

 منشور ملل متحد اقدامی براي جبران خسارت این گروه از کشورها یـا              50مفاد ماده   
 .دهد  نمیحل براي جلوگیري از آن انجام ارائه راه

منشور ملل متحد حق هر کشوري را براي حفظ مناسبات اقتصادي یا روابط تجـاري               .6
 هـا به رسمیت شناخته است الزام دولت     ) از کشورها  هایی  یا گروه (خود با کشور دیگر     

دانند حق مزبور     یی که با آن موافق نیستند یا آن را جایز نمی          هابه رعایت مفاد تحریم   
 .کند را نقض می

ي اقتصادي که اثرات    هارعایت مفاد تحریم  ) 6( به توضیحات مندرج در بند       با توجه  .7
کشورهاي ثالث و اتباع     منفی بر زندگی افراد کشورهاي مشمول  تحریم دارند براي         

 .آور نخواهد بود  الزامهاآن

درحال حاضر شوراي امنیـت و مجمـع عمـومی صـالحیت آن را دارنـد کـه اثـرات                     .8
تأمین صـلح و امنیـت      (ظ دستیابی به اهداف مورد نظر       ي اقتصادي را از لحا    هاتحریم
 منـشور مـورد بررسـی و ارزیـابی          35 و   34 را با مـواد      هاو میزان انطباق آن   ) المللی  بین

 .قرار دهند

ي ناخواسـته بـر شـهروندان       هاجانبه در بردارنده آسیب     ي اقتصادي و تجاري یک    هاتحریم
 هـستند و سـازمان ملـل        ـ  افراد کهنسال   ویژه زنان، کودکان و       به ـ  کشورهاي مشمول تحریم    

 .ی منع کندیهاباید کشورها را از وضع چنین تحریم

 هویـژ   بـه ـ  ي اقتصادي سـازمان ملـل بایـد همـۀ جوانـب امـر       هاهنگام تصویب تحریم  .9
 . مورد بررسی قرار دهدـ را بر کشورهاي ثالث هاهاي غیرانسانی و اثرات آن جنبه

ي جامع علیـه کـشورها      ها است از وضع تحریم    شوراي امنیت باید تا آنجا که مقدور       .10
بـراي جبـران خـسارات ناشـی از تحـریم بـه کـشورهاي ثالـث بایـد             . خودداري کند 

مدت زمان تحریم باید کامالً مشخص و اهداف آن . سازوکارهاي مناسبی تعبیه شود
 .گرایانه باشد کامالً شفاف و واقع
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 براي اتباع کشورهایی تعیین تکالیفی اي دارند و ی که اثرات فرا منطقهیهااز وضع تحریم
  . باید اکیداً خودداري شود،مند به مشارکت در تحریم اقتصادي یا تجاري نیستند که عالقه
ایز نیـست و ایـن      جـ گرفتن دارو و مواد غذایی در فهرست کاالهاي مشمول تحریم           رقرا

تحـریم خـارج    قبیل اقالم به دالیل بشردوستانه و اخالقـی بایـد از لیـست کاالهـاي مـشمول                  
 ـ  ي تـابع سـازمان ملـل        هـا ویـژه ارگان    به ـالمللی    ي بین هادر تمام تصمیماتی که سازمان    . شوند

 هـا گرایانـه لحـاظ و بـه آن    ساننـ هاي ادالملل و استاندار  کنند باید موازین حقوق بین      اتخاذ می 
  .احترام گذارده شود

  اخالق تجاري و حقوق مالکیت معنوي
ــین ــوانین و مقــررات ب ــ ق ــا داخلــی متعــددي از حقــوق مخترعــان، مکتــشفان و  الملل ی ی

ي ها هستند یا سهم فناوری  پایههایی که دانش      ویژه فراورده    به ـکنندگان کاالهاي جدید      تولید
در حـال حاضـر کـشورهاي عـضو         . کنـد    حمایـت مـی    ـ   باالسـت    هـا نوین در هزینه تولید آن    

حقوق مالکیت معنـوي در       (TRIP1نامه    ند که مفاد موافقت   ا  مکلف» سازمان جهانی تجارت  «
 و براسـاس مـوازین و اصـول پذیرفتـه شـده، عـدم رعایـت                 کنند    را رعایت ) رابطه با تجارت  

 امـا برخـی از کارشناسـان        ،حقوق مالکیـت معنـوي افـراد بـا اخـالق تجـاري مغـایرت دارد               
 ـ  اقتصادي به دالیل بشردوستانه تحت شرایط خاصی عدم رعایت حقوق مالکیت معنوي را              

  .دانند  جایز میـافتد   به خطر میهاردي که زندگی انسانامودر 
اي بـراي تولیـد داروهـاي          دولت برزیل برنامه وسیع و بلند پروازانـه        1990در اواخر دهه    

 ـ   ازجملـه ایـدز      ـ  ي ویروسـی    هـا که عمـدتاً بـراي درمـان بیماری       ،   Antiretroviral  به موسوم
لی از تولید این قبیل داروها به بهـاي ارزان          ي برزی هاهدف شرکت .  تدوین کرد  ،کاربرد دارند 

ایـن اقـدام کـه مـستلزم عـدم          . کمک به بیماران مبتال به ایدز در کشورهاي جهان سوم بـود           
ه اصـلی  کننـد   ي معتبـر داروسـازي اسـت کـه ابـداع     هارعایت حقوق مالکیت معنـوي شـرکت    

د زیـادي از کـشورهاي    هـستند بـا اسـتقبال تعـدا    ـ در ایاالت متحده      ویژه  به ـداروهاي مزبور   

________________________________________________________ 
1. Trade Related Intellectual Property (TRIP) 
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کشور هند نیز از این روش تبعیت کـرد و بـه      . مریکاي التین مواجه شد   اافریقایی، آسیایی و    
 درصـد  4تولید داروهاي ژنریک براي درمان مبتالیان به بیماري ایـدز بـه قیمتـی در حـدود                

  . اقدام کردهاهاي اصلی آن»برند«بهاي فروش 
راساس گزارش ارائه شده به پارلمان اروپایی بالغ        بکه  یادآور شویم    الزم است    در اینجا   

 هـا  میلیـون نفـر آن     25 در کشورهاي درحال توسـعه و بـیش از           HIV درصد مبتالیان به     95بر  
 سـال کـاهش   20امیـد بـه زنـدگی را     » ایـدز «ابتال به بیمـاري     . برند  درجنوب افریقا به سر می    

هایی کـه قـادر بـه کنتـرل یـا      کـشور  دهد و مشکالت اقتصادي و اجتماعی فراوانی بـراي    می
یی که بـراي توجیـه علـل نقـض حقـوق            هااستدالل. کند  نیستند ایجاد می   مقابله با این بیماري   

  : به شرح زیر است،مالکیت معنوي دراین مورد ارائه شده است
 در ایـاالت    Antiretroviral داروهاي موسوم بـه      داعي بزرگ داروسازي با اب    هاشرکت .1

 درصد کاهش 75ي ویروسی را تا  هاگ و میر ناشی از بیماری     متحده و اروپا میزان مر    
که حاضر نیستند با کاهش قیمت محصوالت خود موجبـات نجـات             اند درحالی   داده
  .ان کشورهاي محروم در قاره افریقا و آسیا را فراهم نمایندر نفر از بیماهاان میلیونج

 ، مخترعان   1هااالمتیاز  قاستفاده بشردوستانه از ح   «ي مربوط به    هااگرچه براساس توافق   .2
را از  متمکن  انـد افـراد نیازمنـد و غیـر          اي نوین مکلف شده   هکنندگان فناوری   و عرضه 

والت خـود را بـا      صبـرداري از محـ       و حق بهـره    کنند    مزایاي ابداعات خود برخوردار   
 در اغلـب  هـا ي منصفانه در اختیار آنان قرار دهند اما ایـن توافق هاشرایط آسان و قیمت   

 .را نشده استموارد اج

حـدود یـک سـوم    » انـستیتوي بانـک جهـانی     «براساس مطالعات انجـام شـده توسـط          .3
 فعالیــت OECDمتخصــصانی کــه در بخــش تحقیــق و توســعه در کــشورهاي عــضو 

کنند شهروندان کشورهاي درحال توسعه هستند و پدیده فـرار مغزهـا بـه توسـعه                  می
یافتـه   کـشورهاي توسـعه   نوآوري و گسترش ابـداع، اختـراع و اکتـشافات علمـی در              

 جهـان  يیافته براي جبران زیان کـشورها   اما جهان توسعه   ،کمک شایانی کرده است   

________________________________________________________ 
1. Humanitarian Use Licenses (HUL) 
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 .سوم در نتیجه فرار مغزها هیچ اقدامی انجام نداده است

نامـه    موافقـت » سازمان جهانی تجارت  «ي  هاکشورهاي درحال توسعه بارها در اجالس      .4
ه سـبب عـدم توجـه بـه مـشکالت           را بـ  » حقوق مالکیت معنوي در رابطه با تجـارت       «

االمتیازهـا   برداري عادالنه از حـق  ي پیشرفته و بهرههاخاص آنان در دستیابی به فناوری 
تـرین ایـن     مهـم ،انـد    قـرار داده   دو ابداعاتی که به همه بشریت تعلق دارند مورد انتقـا          

 :انتقادات به شرح زیر است

در نتیجـه تحقیـق و توسـعه بـه تولیـد            ي فراملیتی کـه     هاته یا شرکت  فیا کشورهاي توسعه ) الف
کـردن اختراعـات و اکتـشافات دسـت          کاالهاي مبتنی بر فناوري پیـشرفته یـا تجـاري         

برداري از اختراعات را فقـط بـه معـدودي از            مربوط به بهره   يزنند حقوق انحصار    می
 واگــذار ـ  کننــد   در کــشورهایی کــه خودشــان انتخــاب مــی ـ  ي اقتــصادي هــابنگاه
 در اغلب موارد بسیار باال و غیرعادالنه است و این مؤلفـه بـه               هاالمتیازا  حق. نمایند می

  .کنندگان تأثیر زیادي دارد باال نگهداشتن قیمت محصوالت تولیدي براي مصرف
سـازمان جهـانی مالکیـت      «و    »سـازمان جهـانی تجـارت     «تاکنون هـیچ اقـدامی از جانـب         ) ب

حمایـت از حقـوق     «مربوط بـه    کردن قوانین و مقررات       براي یکسان  (WIPO)» معنوي
ل نیامـده اسـت و در بـسیاري از مـوارد            مـ در کشورهاي عـضو بـه ع      » مالکیت معنوي 

 در  هـا ، به سبب ناتوانی آن    حقوق مالکیت معنوي تعدادي از کشورهاي درحال توسعه       
  . تضییع شده استهاي ابتکاري و نظایر آنها یا طرحهاوریآثبت ابدعات؛ نو

نیازهاي خـاص کـشورهاي     » الکیت معنوي در رابطه با تجارت     حقوق م «نامه    در موافقت ) پ
 هـا االمتیازهـاي فناوری  درحال توسعه یا فقیر به دسترسی به داروهاي حیاتی یا اخذ حق      

بـا شـرایط مناسـب و    (ي سـخت درمـان     هـا  را در مبارزه با بیماری     هاو اختراعاتی که آن   
 عمـدتاً    TRIPنامه    موافقت.  مورد توجه قرار نگرفته است     ،یاري نماید ) هاي کم   هزینه

وري یـا  آ اختـراع، نـو  400,000که هرسال بالغ بـر   یافته است به نفع کشورهاي توسعه  
رسـد کـه منبـع درآمـد ارزي هنگفتـی بـراي                بـه ثبـت مـی      هـا اکتشاف در قلمروي آن   

نامه حقوق مالکیـت معنـوي در         گان موافقت کنند    این موضوع توسط تدوین   . ستهاآن
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وران و آیده گرفته شده است کـه همـه مخترعـان، مکتـشفان، نـو     ناد» رابطه با تجارت  
مالکیت معنوي در کشورهاي صنعتی از گنجینـه دانـش           طورکلی دارندگان حقوق   به

اي از     امـا بخـش عمـده      ،اند  گرفته  بشري که به سرزمین یا فرد خاصی تعلق ندارد بهره         
ي دویـژه در مـوار     بـه  ـ  دانند که دین خود را نسبت به بشریت           آنان خود را متعهد نمی    
 نفر از افراد بشري تـأثیر مـستقیم         ها در تأمین سالمت میلیون    هاکه اختراع یا اکتشاف آن    

  .اي منصفانه ادا نمایند گونه  بهـدارد 
ه اعتبـارات  کننـد   ي فراملی که تأمین هاادآور شویم که تعداد زیادي از شرکت      یالزم است   

کـردن   هاي تابعـه خـود هـستند بـدون سـهیم          هـا یـا واحـد       مربوط به تحقیق و توسعه دانشگاه     
 بـه درآمـدهاي هنگفتـی       هـا ناشی از اختراعات یـا ابـداعات آن        پژوهشگران در دستاوردهاي  

ی مـانع از آن بـوده اسـت کـه          منجـو سودجویی یا کسب درآمدهاي     اند و انگیزه      دست یافته 
ه آنـان تعلـق    بـ هـا عـاتی را کـه مالکیـت معنـوي آن     ا اختر (Patent)االمتیاز یا حق لیسانس       حق

  .گرفته است با شرایط مناسب و عادالنه در اختیار کشورهاي در حال توسعه قرار دهند
  
 را  TRIPامـه   ن شـوند بایـد مفـاد موافقـت          پذیرفتـه مـی    WTOکشورهایی که به عضویت     ) ت

اروگوئـه بپذیرنـد و آن را          هـاي منـضم بـه سـند نهـایی دور            نامه  همچون سایرموافقت 
پـذیرش چنـین شـرطی بـراي        . ر با آن مـوافقتی نداشـته باشـند        رعایت نمایند حتی اگ   

 بـدون درنظرگـرفتن شـرایط خـاص         ـ  المللـی     عضویت در یک سازمان تجـاري بـین       
 دور از ـ  مریکـاي التـین   اکشورهاي درحـال توسـعه و فقیـر در قـاره افریقـا، آسـیا و           

  .انصاف و عدالت است
 در کشورهایی به ثبت مـی       ـ غالباً   ـ  به دالیل گوناگون   هاوریآاختراعات، اکتشافات و نو   ) ث

برداري   کسب درآمد ارزي از ممر واگذاري یا بهره        رسند که توانمندي بیشتري براي    
گیـرد توجـه بـه مـصالح جامعـه         تنها چیزي که کمتر مـدنظر قرارمـی       .  را دارند  هااز آن 

بشري به طور کلی و رفاه شهروندان کشوري است که در پرورش استعدادهاي پدید              
  .دة حق مالکیت معنوي نقش اصلی را ایفا کرده استآورن

 و  TRIPنامـه     ی موافقـت  سـ زمـانی کـه اشـکاالت اسا       که مطرح شد تـا     با توجه به نکاتی   
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ــسیون ــرداري از  ي مــشابه درخــصوص بهــرههاکنوان ــداعات و نوآوریب در  (هــااختراعــات، اب
برطـرف  ) دگیـر   مواردي که حقوق اساسی شهروندان کشورهاي جهان سـوم را نادیـده مـی             

ــا   هــاو بــراي انتقــال فناوری نــشود ــه کــشورهاي جهــان ســوم از طریــق مقابلــه ب ي پیــشرفته ب
تـوان     اقـدام قـاطعی صـورت نگیـرد نمـی          هـا ي فراملـی و حامیـان آن      هاگرایی شـرکت    انحصار

را به سبب عدم رعایـت مقـررات حفـظ      جنوبیينظیر چین، هند، برزیل، افریقا    کشورهایی
) ي محـروم مـدنظر اسـت      هامواردي که نجات جان انـسان      ویژه در  به(حقوق مالکیت معنوي    

هاي حیاتی دانش پایه بـه         را در زمینه تولید و عرضه فراورده       هاقاد قرارداد و اقدام آن    تمورد ان 
  1.ي ارزان با موازین اخالق تجاري مغایر دانستهاقیمت

  هااي و مسئولیت اجتماعی شرکت اخالق حرفه
است از اصول و معیارهایی که رفتـار قابـل       ین تعریف عبارت  تر  اي در ساده    اخالق حرفه 

 اقتـصادي یـا صـاحب     هـر شـرکت، بنگـاه   . کنـد   قبول یا پسندیده را در یک حرفه تبیین مـی         
ي خود را روي جامعه به حداکثر و اثـرات منفـی            هااي موظف است اثرات مثبت فعالیت       حرفه

  .آن را به حداقل برساند
  :اند از ت عبارتي اجتماعی یک شرکهامسئولیت

  ؛2ي اخالقیهامسئولیت .1
 ؛)رعایت قوانین و مقررات(ي قانونی هامسئولیت .2

 ؛)کسب سود(اي اقتصادي ه مسئولیت .3

 .)پذیرد که یک شرکت داوطلبانه می تعهداتی(ي اختیاري هامسئولیت .4

ي اجتمـاعی یـک شـرکت یـا     هاي اخالقی بخش تفکیک ناپـذیري از مـسئولیت    هامسئولیت
________________________________________________________ 

  . اند به مقاله  قاره افریقا و هند به سبب گرانی دارو با آن مواجهبراي آگاهی از مشکالتی که بیماران سخت درمان در
 منتشره در ?Patent Versus Patiens با عنوان Scott M.Hammer و Diane V.Havlirپروفسور 

  . مراجعه شود2005 اوت 25 مورخ New England Journal of Medicineنشریه 
 .اند از این مسئولیتها به اختصار عبارت. ایم  قبالً به تفصیل سخن گفتههاي اقتصادي  دربارة مسئولیتهاي اخالقی بنگاه :

... .رعایت انصاف، عدالت، درست بودن، پرهیز از آسیب رساندن به دیگران و 
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ور بـودن   آسـود (ي اقتـصادي    هاکـم تـوجهی بـه مـسئولیت       . دهد  تشکیل می بنگاه اقتصادي را    
ممکـن اسـت موجبـات سـقوط ارزش سـهام آن را فـراهم نمایـد یـا بـه                     ) ي شـرکت  هافعالیت

در این حالت کارکنان یا نیروي کاري کـه در شـرکت بـه              . ورشکستگی شرکت منجر شود   
ه آن افزایش نرخ بیکـاري در  دهند که نتیج فعالیت اشتغال دارند مشاغل خود را از دست می      

شود ممکن است نتوانـد بـه تعهـدات خـود در      شرکتی که ورشکست می . جامعه خواهد بود  
بنابراین مدیریت صحیح یک شـرکت      . عمل کند ) ارائه خدمات بعداز فروش   (قبال مشتریان   

  .کند  کمک میهاي اجتماعی شرکتهایا بنگاه اقتصادي به ایفاي مسئولیت
زیـست وارد   یی کـه بـه محـیط     هاتوانند در برابـر آسـیب       اي اقتصادي نمی  ه   یا بنگاه  هاشرکت

کـاهش  (زیـست    باشـند، هـر اقـدامی کـه شـرکت بـراي حفـظ محـیط              تفـاوت   کننـد بـی     می
 ها ، جلوگیري از فرسایش خاك، کاهش آلودگی       1اه اي، بازیافت زباله    ي گلخانه هاانتشارگاز

انجـام دهـد بـه منزلـه آگـاهی از           ) نظـایر آن    و 14000ایـزو   «صوتی، رعایت اسـتانداردهاي     
زیـست   کردن به تعهداتی است که در زمینه حفاظـت از محـیط            ي اجتماعی و عمل   هامسئولیت

ها تکلیف یـا وظیفـه        ممکن است قانون در برخی از این زمینه        اخالقاً برعهده شرکت است و    
  . تعیین نکرده باشدها براي شرکتیمشخص

 در دریاهـاي آزاد بـه صـید آبزیـان           هـا ا اعـضاي آن   هایی که صیادان یـ       یا اتحادیه  هاشرکت
کنند و ایـن   اشتغال دارند در اغلب موارد مسئولیتی در قبال تداوم حیات آبزیان احساس نمی   

   .کنند  میقی تلهااعی دولتماقدامات را جزو تعهدات اجت
ي اجتمـاعی   هاهـاي اقتـصادي بـه مـسئولیت         هاي درحال توسعه، بنگاه   ردر تعدادي از کشو   

 هـا داران خرد کمتر مورد توجـه آن       و حفظ حقوق سهام    داران آشنا نیستند   در برابر سهام  خود  
داران  سس شـرکت یـا سـهام   ؤ غالباً خود را نمایندگان هیأت مهامدیران شرکت. گیرد قرار می 

 ایـن  .کننـد   مـی قـی  تلـ  داران خرد بسیار ناچیز است   در مقایسه با سهام   ها که تعداد آن   ـعمده  
  . مغایرت داردهاي اجتماعی شرکتهائولیتبرداشت با مس

سـازي   ، شـفاف  هادهـی شـرکت    ي گـزارش  هااستانداردهاي متنـوعی، بـراي اصـالح روشـ        

________________________________________________________ 
1 .Trash Recycling 



٧٥  اخالق در تجارت

ي مــشخص بــراي حــسابداري و حــسابرسی و هــاي مــالی و تعیــین چارچوبهاحــساب صــورت
ي تخصـصی تـدوین     هاداران، توسـط سـازمان      به نیازهاي اطالعاتی سهام    هاویی شرکت گپاسخ

محیطی نیز استانداردهاي متعـددي در عرصـه         همچنین در زمینه مدیریت زیست    . 1شده است 
 المللـی    تدوین این استانداردها بیانگر آن اسـت کـه جامعـه بـین            .  مورد عمل است   المللی  بین

از هر زمـان دیگـر حـساسیت      بیشـ هاي اجتماعی شرکتهانسبت به ایفاي تعهدات و مسئولیت   
  .دهد نشان می

 ه با توجه به دامنه فعالیت، اهمیت و کیفیت خدماتی ک          هاماعی شرکت میزان مسئولیت اجت  
 امـا بـه طـور کلـی در          ،کنند متفـاوت اسـت      دهند یا کاالهایی که تولید و عرضه می         ارائه می 

 از طریـق    هاانـد و اغلـب شـرکت         تا حدود زیادي مشخص شده     هاادبیات اقتصادي این مسئولیت   
 در  هـا ي آن هانند تـشخیص دهنـد کـه مـسئولیت        اتو  میمطالعه، بررسی یا مشورت با افراد آگاه        

اگـر فرضـاً یـک شـرکت        . نـد ا  داران، کارکنـان مـشتریان، دولـت و جامعـه کـدام            قبال سهام 
یفیت به بازارهاي صادراتی عرضه کند نه تنها موقعیـت         ک  ، کاالهاي نامرغوب یا بی    یصادرات

یثیـت کـشوري کـه در آن        خود را در آن بازار به خطر خواهد انداخت بلکـه بـه اعتبـار و ح                
  .کند نیز لطمه وارد خواهد ساخت فعالیت می

 دهـه فعالیـت       یا پرستیژ یک شرکت کـه ممکـن اسـت دسـتاورد چنـدین              حسن شهرت 
به سبب سوء رفتار تعدادي از کارکنان ـ مستمر و خستگی ناپذیر باشد به فاصله چند ساعت  

 در 2ه همـین سـبب مـدیریت ریـسک    بـ . تواند از بین بـرود   می ـ  انگاري مدیریت آن یا سهل

________________________________________________________ 
. توان به استانداردها و رهنمودهاي زیر اشاره کرد براي نمونه می:  

- Account Ability’s AA1000 Standard 
- Global Reporting Initiative’s Sustain Ability Reporting Guidlines 
- Verite’s Monitoring Guldlines 
- Social Accountability International’s SA 8000 Standard 
- Green Globe Certification/standard 
- ISO 14000 Evironmental Management standard 
- Un Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accounting & Reporting  
- Unctad, Corporate Reslonsibility Reporting 
2 . Risk management 



  ٧٦ اخالق در تجارت 

 را  هـا ي معتبر دنیا اهمیت زیادي کسب کـرده و بخـشی از راهبردهـاي آن              هابسیاري از شرکت  
مــثالً ورود (ظــره تایــم کــه یــک رویــداد غیرمن در مــواردي شــاهد بــوده. دهــد تــشکیل مــی

وجبـات  م) شـدن هـزاران مـاهی      پسماندهاي صنعتی یک کارخانه به داخل رودخانه و تلـف         
ربط و سـرگردانی انبـوهی از کارکنـان آن را فـراهم کـرده                  شدن بنگاه اقتصادي ذي    تعطیل
  .است

 را کمرنـگ جلـوه   هااند که مسئولیت اجتمـاعی شـرکت   برخی از اقتصاددانان تالش کرده 
 معتقد است که هدف یک بنگاه اقتصادي، دستیابی به حداکثر           1»میلتون فریدمن «مثالً  . دهند

تـر جبـران     یا به عبارت ساده ـبنابراین مسئولیت اجتماعی  . اه استداران بنگ سود براي سهام
 . برعهده جامعـه اسـت نـه مـسئوالن شـرکت      ـ شود ي بنگاه ناشی میهاخساراتی که از فعالیت

مریکـا  ا شرکت جنرال الکتریـک در       ،ت دارد نبرپایه این طرز تلقی که با اخالق تجاري مبای        
ي صـنعتی شـرکت بـه       هااخـل شـدن فاضـالب     د( محیطـی    ـ  ي زیـست    هـا براي جبران آلودگی  

تعـدادي از کـشورها بـا وجـودي کـه           . اقدام مـؤثري انجـام نـداده اسـت        ) 2سندرودخانه هو 
انـد بـه تعهـدات خـود در موردکـاهش تـدریجی گازهـاي                  را امضا کـرده    3»پروتکل کیوتو «

  .اند ده تأثیر منفی خواهد گذاشت عمل ننموهااي به بهانه اینکه در رشد اقتصادي آن خانه گل
 تعریف دقیقی   هادر اینجا الزم است خاطر نشان کنیم که براي مسئولیت اجتماعی شرکت           

________________________________________________________ 
1 . Milton Fridman, The Social Responsibility of Business is to Increase Its 

Profit, The NewYork Times Magazine, SEP.13,1970. 
2. Hudson River 

.  پروتکل کیوتو)Kyoto Protocol (درخصوص تغییرات 1997المللی است که در دسامبر  اي بین نامه موفقت 
. اند  کشور به آن پیوسته182به امضا رسید و تاکنون ) شهر کیوتو(آب و هوا تحت نظارت سازمان ملل در ژاپن 

اي را که به فضا متصاعد  خانه هاي گل اند میزان گاز کرده فقتبرمبناي این پروتکل کشورهاي امضاکننده موا
 از لحاظ –ترین آالینده محیط زیست  ایاالت متحده که بزرگ. کنند تاحد نصاب تعیین شده کاهش دهند می

اي ـ است تاکنون به پروتکل کیوتو عمل نکرده و براي کشورهاي مهمی مانند چین، هند و  انتشارگازهاي گلخانه
برخی از کشورها مانند آلمان بیش از حد . اي تعیین نشده است اند سهمیه نیز که بعداً به پروتکل پیوستهبرزیل 

شرکتهاي اروپایی که در این زمینه پیشرو هستند مازاد سهمیه . اند اي را کاهش داده هاي گلخانه نصاب مقرر، گاز
 به ارزش ـدر نتیجه یک بازار غیررسمی . فروشند یهایی که در این زمینه از برنامه عقب هستند م خود را به شرکت

  ! درهر سال ایجاد شده استـ اي  هاي مربوط به گازهاي گلخانه براي فروش پروانهـ  میلیارد دالر 60



٧٧  اخالق در تجارت

هـاي     یـا بنگـاه    ها باشد تاکنون ارائـه نـشده اسـت و تعـدادي از شـرکت              نکه مورد قبول همگا   
. گیرنـد   اقتصادي هنگام تدوین راهبردهاي تجـاري خـود جایگـاهی بـراي آن در نظـر نمـی                 

ي اجتماعی شهروندان، قلمـرو و      هاکنند در چارچوب مسئولیت     میمحافل دانشگاهی کوشش    
 در مواردي که ممکن است با معیارهـاي اخالقـی      ـهاي اقتصادي را      ي بنگاه هامحدودة فعالیت 

  . مشخص نمایندـدر تضاد باشد 
اگرچه در حال حاضـر در بـسیاري از کـشورهاي درحـال توسـعه، مـسئولیت اجتمـاعی                   

هـاي    اما اغلب بنگـاه ،آور نیست کردن به آن الزام د نگرفته و عمل جنبه قانونی به خو   هاشرکت
  . باشندا را پذیرهاد که از لحاظ اخالقی این مسئولیتنده اقتصادي معتبر ترجیح می

ي هااي میـزان مـسئولیت    درخواست شـد طـی مـصوبه   1 از کمیسیون اروپایی 2002در سال   
 کمیـسیون   . اجبـاري اعـالم نمایـد       را ها را مـشخص و ایفـاي ایـن مـسئولیت          هااجتماعی شـرکت  

رهنمود داد که تا آنجـا   هااروپایی از قبول این درخواست، خودداري کرد اما اکیداً به شرکت          
  .کنند  ل جامعه عملاي خود در قبهاکه ممکن است داوطلبانه به مسئولیت

ي هاهـاي اقتـصادي را از حالـت انـزوا خـارج کـرده و مـسئولیت                  صاد بنگاه تشدن اق  جهانی
 بدون آنکه قـانون     ـبه همین سبب بسیاري از مؤسسات       .  گذارده است  هادي بر دوش آن   جدی

انـد بـراي کارکنـان خـود           نـاگزیر شـده    ـ   تکلیفـی تعیـین کنـد        هـا ی براي آن  تیا مقررات دول  
 فرضـاً ماننـد   ـ  تواننـد    نمیهاشرکت. کنند   نظارتهاهاي اخالقی تدوین و بر اجراي آن      نامه  نظام
ي تولید محصوالت یا ارائه خدمات خود از کار کودکان استفاده کـرده            هاي گذشته برا    دهه

در غیر این صـورت فـروش محـصوالت    . المللی کار را نادیده بگیرند و مقررات سازمان بین  
  .المللی با اشکال مواجه خواهد شد  در بازارهاي بینهاآن

معتبـر دنیـا    شـود کـه اغلـب شـرکتهاي مهـم و              ي اختیاري یادآور می   هادر مورد مسئولیت  
  : ازجمله. کنند ي بشردوستانه اقدام میها فعالیتهداوطلبانه ب

اي سـهمناك دریـایی، سـیل یـا         هـ کمک به زلزله زدگان وافرادي که به علـت توفان          -
 .شوند بالیاي طبیعی دیگر دچار آسیب می

________________________________________________________ 
1. European Commission 



  ٧٨ اخالق در تجارت 

 هاي سالمندان و سرپرستی از ایتام  ایجاد مؤسسات خیریه،  درمانگاه، خانه -

 ،ي سخت درمانهابراي مبارزه با بیماریتخصیص اعتبار  -

کنـی یـا درمـان ایـن      ي واگیردار یا کمک به مراکز تحقیقاتی که براي ریشه     هابیماری -
 . به تحقیق و پژوهش اشتغال دارندهابیماری

 ...هاي ورزشی، مراکز تفریحی سالم و  ي عمومی، باشگاههاتأسیس پارک -

 .راي شرکت باشدمادي ب هر اقدام سودمند اجتماعی که متضمن نفع -

 تعـداد زیـادي از شـرکتها را         ـ  ویژه در سه دهه اخیر        به ـ  ي اجتماعی   هاآگاهی از مسئولیت  
 و هاهـایی کـه بـه سـالمت انـسان      گذاري در تولیـد فـراورده       ترغیب کرده است که از سرمایه     

دخانیـات، الکـل، مـواد منفجـره، محـصوالت          (رسـانند     زیـست آسـیب مـی      پاگیزکی محیط 
 بـا لـذا مبحـث جدیـدي در اقتـصاد          . کنند    خودداري) مواد غذایی کم ارزش   شیمیایی مضر،   

، انگـذار   به وجود آمده است که برمبناي آن سرمایه  1»گذاري اجتماعاً مسئول    سرمایه«عنوان  
یی که متضمن بیشترین منافع براي جامعه یا تأمین خیرو صالح هاهاي خود را در بخش   سرمایه

گـذاري در سـهام موسـساتی کـه      خودداري از سـرمایه . دازندان براي اجتماع است به کار می 
ــه محــیطهــاایی آنهــفعالیت ــسان  ب ــد، ایجــاد صــندوق  لطمــه مــیهازیــست و ســالمت ان ي هازن

ي آینده، تأسـیس موسـسات اعتبـاري کـه بـه            ها نسل  رفاه به منظور تأمین  گذاري ویژه     سرمایه
اد مسکن براي طبقـات محـروم       کنند، مشارکت در ایج     ي بدون بهره اعطا می    هانیازمندان وام 

ي اجتمـاعی   هایی است که به مـسئولیت     ها توجه شرکت  دمور... با کمترین چشمداشت مادي و      
  .اند برده  خود پی

  تجارت عادالنه یا منصفانه
 3یافتـه یـا روشـی بـازار محـور           یک جنبش اجتماعی سـازمان     2تجارت عادالنه یا منصفانه   

المللـی بـه    اوم دادوسـتد در عرصـه ملـی و بـین         است که به منظور کاهش فقر و کمک به تد         

________________________________________________________ 
1. Socially Responsible Investing 
2. Fair Trade 
3. Market – Based Approach 
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پیرامون این جنبش یا روش طرفدار این ایده هستند که باید بهاي عادالنه             . وجود آمده است  
اهی فـ  محیطی و ر   ـ پرداخت و استانداردهاي زیست      هاگان آن کنند    کاالها و خدمات به تولید    

  .جامعه در مورد آنان رعایت شود
، »ي تجـارت منـصفانه    هاسـازمان «عنـوان    بـا ه تأسیس نهادهایی    طرفداران این طرز تلقی ب    

هـدف از   . کنندگان برخوردار هـستند     اند که از حمایت تولیدکنندگان و مصرف        اقدام کرده 
المللـی   هاي متعارف تجـارت بـین   ایجاد این نهادها، تالش به منظور تغییر در مقررات و رویه         

  .است
  : ازاند ترین اصول تجارت عادالنه عبارت مهم

  ؛گانی که در حاشیه قرار دارندکنند  دسترسی به بازار براي تولید .1
 ؛برقراري روابط تجاري عادالنه و پایدار .2

 ؛سازي ندکردن و ظرفیتمقدرت .3

 کنـد کـه اطالعـات خـود را در           ي تولیدي کمک می   هاروابط تجاري عادالنه به سازمان    (
منـابع   ي الزم را کـسب و بـر     هاتمهار. مورد شرایط بازار و روند عرضه وتقاضا افزایش دهند        

 در سراسـر   هاي بیشتري اعمال نماینـد کـه در تـأمین رفـاه اعـضاي ایـن سـازمان                 هاخود کنترل 
  ).زندگی تأثیرگذار است

 .کنندگان افزایش سطح آگاهی مصرف .4

الت متحـده آغـاز     یـا در ا 1940تالش به منظور گسترش تجارت عادالنه در اواخـر دهـه            
ز کلیـساهاي ایـن کـشور بـه منظـور کمـک بـه پناهنـدگان و          بدین طریق که تعـدادي ا    ،شد

  اقـدام  ـ بـه طـور مـستقیم     ـآوارگان جنگ جهانی دوم اروپا به فروش صـنایع دسـتی آنـان     
 ضرورت تجـارت    (NGO’S)ي غیردولتی   ها تعدادي از سازمان   1950ي دهه   هادر سال . کردند

 ل توسعه مورد تأکیـد قـرار      هاي عرضه در کشورهاي درحا      عادالنه را از طریق ایجاد زنجیره     
هـاي     در قـاره اروپـا گـسترش یافـت و گـروه            1960نهضت تجارت عادالنـه در دهـه        . دادند

 المللی برخوردار شد و     را رواج دادند که از مقبولیت بین      » 1تجارت نه کمک  «رادیکال شعار   

________________________________________________________ 
1. Trade, Not Aid  



  ٨٠ اخالق در تجارت 

 در دهلـی نـو   1968 که در سال    (UNCTAD)تجارت سازمان ملل    و  دومین کنفراسن توسعه    
ي درحـال توسـعه و      ااي بـین کـشوره      کیل شد درخواست کرد که روابط تجاري عادالنه       تش

عادالنـه    اما به دلیـل مخالفـت کـشورهاي توسـعه یافتـه، تجـارت              ،دشوجهان صنعتی برقرار    
کننـدگان ایـن     المللـی بـه دسـت آورد و مطـرح            مناسبی در عرصه بـین      نتوانسته است جایگاه  

در جهـت   ) هاي ترجیحی عمـومی     مانند تعرفه (زات محدودي   اند امتیا  دیدگاه تنها موفق شده   
  .بهبود رابطه مبادله خود از کشورهاي صنعتی دریافت دارند

ذکر مثالی در این زمینـه ضـروري بـه نظـر            » تجارت عادالنه «به منظور آگاهی از مزایاي      
  چهـل از  کنندگان کانـادایی هـر روز بـیش    براساس براوردهاي انجام شده، مصرف : رسد  می

 خریداري و   هاها از سوپرمارکت    دو سوم این قهوه   حدود  . کنند  میلیون فنجان قهوه مصرف می    
از ) آسـیاب نـشده   (قهوه خـام    )  گرم 6/453(هر پوند   . گیرد  ها مورد استفاده قرار می      در خانه 
دهـد کـه از هـر دالر     محاسبات انجام شده نشان می. شود  سنت خریداري می54ه کنند    تولید

 سـنت بقیـه بـه       89شـود و      ه مـی  کنند     سنت آن عاید تولید    11 شده در بازار تنها      قهوه فروخته 
... بندي، حمـل ونقـل و     هاي فراوري، بسته     عمده فروش، خرده فروش و کارگاه      ،واردکننده

ها از مسیر تولید تا مصرف بخـش بیـشتري از بهـاي               گیرد در صورت حذف واسطه      تعلق می 
  .  1ی قهوه خواهد شدفروش قهوه نصیب تولیدکنندگان اصل

 کانــادا ایـن شــهر را بـه عنــوان   2»ولــف ویـل «« شــهردار شـهر  ،2007 آوریـل  17در روز 
حلـه اجـرا درآمـده اسـت        نخستین شهري که در کشور مزبور در آن تجارت عادالنـه بـه مر             

 را به عنوان نخستین شهر دنیـا کـه          3گاستانگ« شهر   2000 انگلستان نیز در سال      . معرفی کرد 
ي اخیر در   هاشهرهاي متعددي ظرف سال   .  عادالنه پیشگام شده است معرفی نمود      در تجارت 

  .اند قاره اروپا از این روش پیروي کرده

________________________________________________________ 
 .ــاهی بیــــشتر ربــــراي کــــسب ــه : ك. آگــ ــایگزین : تجــــارت منــــصفانه«مقالــ ــک مــــدل اقتــــصادي جــ   »یــ

)Fair Trade: An Alternative Economic Model ( درسـامانه اینترنتـی   2007 آوریل 23که در تاریخ 
www.cbc.ca منتشر شده است .  

2. Wolfville 
3. Gastang 

http://www.cbc.ca
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شـود    کنندگان عرضه مـی     کاالهایی که مستقیماً از تولیدکنندگان خریداري و به مصرف        
 هاخاص و استانداردهاي مشخص است که از طـرف فدراسـیون            و گواهیهاي  هاداراي برچسب 
  .شوند  میرهاي حامی تجارت عادالنه صاد یا اتحادیه

بـه  » عادالنه«یا »  منصفانه«باید به این نکته توجه داشت که دادوستد همه کاالها به روش    
هـاي     یـا بنگـاه    هاپذیر نیست و اغلـب شـرکت        اي که مدنظر بانیان این جنبش است امکان         گونه

هاي ساده کـشاورزي یـا صـنعتی       البادله کا کنند کارشان م    اقتصادي که این شیوه را تبلیغ می      
 هـا هـا از زنجیـره بازاریـابی آن         اي ندارنـد و حـذف واسـطه         است که مراحل فراوري پیچیـده     

هـایی نظیـر صـنایع        تـوان بـه فـراورده       براي نمونـه مـی    . کند     ایجاد نمی  هااختاللی درمبادله آن  
وع دیگـر   نـ روزي مت چاي، قهوه، انـواع میـوه و محـصوالت کـشا          . ي ساقه بریده  هادستی، گل 
کننـده    ه بـه مـصرف    کننـد      از تولیـد   هـا توانند در عرضه آن       ي تولید می  ها که تعاونی  ،اشاره کرد 

  .رین باشندفآ نقش
 کـه   اي  ردهواي بـراي فـرا      شـودکه تولیدکننـده بهـاي منـصفانه         تجارت عادالنه سبب مـی    

ا اسـتقالل   ي تولیـدي خـود را افـزایش داده بـ          هاتوانمنـدی . عرضه کرده اسـت دریافـت دارد      
تـري بـراي       به فعالیت ادامه دهـد و محـیط سـالم          ـ   بدون اتکا به نظام توزیع موجود        ـبیشتري  

  .فعالیت خود ایجاد نماید

  اي در فقه اسالمی  اخالق حرفه
اي و معیارهـاي      فقه اسالمی یکی از منابع غنی و مهم براي مطالعه و بررسی اخالق حرفه             

نـد در رفتـار، گفتـار، کـردار،         ا  سالم، مـسلمانان موظـف    براساس تعالیم دین مبین ا    . آن است 
  .کنند  افکار و احساسات خود معیارها و ارزشهاي اخالقی را رعایت

 هـا در احکام خرید و فروش کاال در فقه اسالمی نکات اخالقی متعددي کـه رعایـت آن                
 بـه   بـراي نمونـه   . شود   به وضوح دیده می    ،متضمن خیر و صالح طرفین معامله و جامعه است        

   :شود موارد زیر اشاره می
شدن میان خریداران جایز نیست و مستحب است که فروشنده در تعیـین             لئتبعیض قا  .1

  .قیمت کاال بین خریداران فرق نگذارد
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 معاملـه منـصرف شـود و درخواسـت          مهرگاه مشتري به سبب پشیمان شدن، از انجـا         .2
 .ت را قبول نمایدقسخ معامله را مطرح کند مستحب است که فروشنده این درخواس

 .حرام استـ ي کاال ها بدون آگاه کردن خریدار از ویژگیـ فروش اشیاي تقلبی  .3

 . 1رود غش در معامله از گناهان بزرگ به شمار می .4

کاري به قصد زیان رساندن به طرف دیگر معامله مجاز نیست و              هرنوع حیله یا فریب    .5
 .شود حرام شمرده می

ها به سـالمت    سبب زیانی که مصرف این فراورده     به  (خرید و فروش انواع مسکرات       .6
 . حرام است) کند ي آینده وارد میهانسل انسان، جامعه و

در موارد متعددي به خریدار یا فروشنده اجازه داده شده اسـت کـه نـسبت بـه فـسخ                     .7
 .اند اقدام نمایند اي که انجام داده معامله

  :از جمله
 ؛فروش کاالي معیوب بدون آگاه کردن خریدار -

یی موصـوف را نداشـته اسـت        هـا تقلب درمعرفی کاال و تحویـل کـاالیی کـه ویژگی           -
 ؛)تدلیس(

 ؛فروش مال غیر بدون رضایت صاحب آن -

 ؛عدم توانایی فروشنده در تحویل کاالي مورد معامله  -

 .کشف عیب در کاال قبل از تحویل دادن آن به طرف معامله  -

را که در افـزایش یـا کـاهش         ف است که تمام اطالعات مرتبط باکاال        لفروشنده مک  .8
 .بهاي کاال تأثیرگذار است هنگام معامله به آگاهی خریدار برساند

از شـرایط صـحت و اعتبـار معـامالت          ) خریـدار و فروشـنده    (له  مرضایت طرفین معا   .9
بنابراین وادارکردن یکی از طرفین به خرید یـا فـروش کـاال از طریـق                . تجاري است 

________________________________________________________ 
.          در ایـن نـوع     . یکی از انواع غش، غـش خفـی نـام دارد          . یگر است  غش به معنی مخلوط کردن یک کاال با کاالي د

.اي باطل است چنین معامله. ببرد تـواند تقلب جنس را کشف و به ناخالص بودن آن پی  غش، ببننده نمی
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 . 1له استم بطالن معاتهدید، اجبار یا توسل به زور سبب

ان حقیقت در معامالت تجاري سبب از دست رفـتن برکـت مـال              مدروغگویی یا کت   .10
 .2خواهد شد

  اي در قاره آسیا اخالق حرفه
یکی از مباحث مهمی که در عرصه تجارت مطرح اسـت مطالعـه تطبیقـی سـنن اخـالق                   

اي   ق حرفـه  گـذار اخـال     کشورهاي غربی خود را پایـه     . ورهاي مختلف است  شاي در ک    حرفه
قدر مـسلم آن اسـت کـه        . ندک ي تاریخی این ادعا را اثبات نمی      ها اما بررسی  ،کنند  قلمداد می 

 زیـادي   ياه سال گذشـته تالشـ     20در ایاالت متحده و تعدادي از کشورهاي اروپایی ظرف          
  :هاي زیر اي و پژوهش در زمینه براي سامان بخشی اخالق تجاري یا حرفه

 ،المللی م بر رفتار تجاري بیني جهانی حاکهاتعیین ارزش -

 ،المللی ي اخالقی ناشی از گسترش مبادالت بینهاچالش -

 ،اي اثرات جهانی شدن در اخالق حرفه -

  ،ي نسبی کشورهاي درحال توسعههاي فراملی از مزیتهاکشی شرکت بهره -

 ،هاي اجتماعی شرکتهامسئولیت -

 ،ي نوینها و فناوریهاوریآمسائل ناشی از تجاري شدن نو -

  ؛المللی و تقسیم کار در عرصه جهانی دالنه بودن نظام مبادالت بینناعا -

 ل زیست محیطی و توسعه پایدارئکم توجهی بشر به مسا -

ي گـسترش اخـالق     هاو اعتبارات هنگفتی براي تحقیقات همه جانبه پیرامون روشـ         انجام  
  .هاي اخالقی صورت گرفته است نامه  به تدوین نظامهااي و ترغیب شرکت حرفه
 و رهنمودهـاي اخالقـی متعـددي در         ي قـاره آسیاسـت    ا  رچه خاسـتگاه اخـالق حرفـه      اگ

________________________________________________________ 
. اخالق تجاري از دیدگاه اسالم مبحث بسیار گسترده، ارزشمند وحائز اهمیتی است و الزم است دراین زمینه پژوهش 

.نظران انجام گیرد ی توسط گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران و سایر صاحبمستقل
2 . DR. Sabahuddin Azmi, An Islamic Approach to Business Ethics, www. 

renaissance.com. pk/mayviewpoint2y.5.htm 
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و تعـالیم   )  بابـل درهـزاره دوم قبـل از مـیالد           پادشـاه (اي همـورابی       ماده 282مجموعه قوانین   
 امـا  ،شـود  اي دیده می  فه و بزرگان این قاره درباره اخالق حرفه       سکنفوسیوس و برخی از فال    

جنوبی، سنگاپور و چند کشور دیکر آسیایی که در            هند، کره  جز در کشورهاي ژاپن، چین،    
ي پردامنـه و عمیقـی بـراي تحقیـق دربـاره      هاي تجاري شاخص دنیـا هـستند تالشـ   هاردة قطب 

 داي، ارزیابی استانداردهاي اخالقی، ایجاد همـاهنگی در اصـول اخالقـی مـور               اخالق حرفه 
ویـژه در    بـه ـ  ی کـه در ایـن زمینـه       ات و تجربیـات بـسیار وسـیع       عـ گیري از مطال    توافق و بهره  

  . صورت گرفته، به عمل نیامده استـالمللی  ها و موسسات بین دانشگاه
 در   »اي در آسـیا     انداز اخالق حرفه    چشم« عنوان   بانظران در سخنرانی که      یکی از صاحب  

ق اخـال « عنـوان    با به گفته وي     ؛ ارائه نموده به نکته جالبی اشاره کرده است        2006  فوریه    22
 عنوان آن به    32وجود دارد که تنها     » اینترنت« عنوان مطلب در     3,600,000بالغ بر      1اي  حرفه

گـذاري    بـه نظـر نـامبرده قـاره آسـیا در پایـه      .  2شـود   مربـوط مـی  »اي در آسـیا   اخالق حرفه «
عدم ( اما مشکالت فرهنگی     ،اند پیشگام است    هاي اخالقی که کاربرد جهانی پیدا کرده        رویه

ي انجام شده در این زمینه      هاا و فعالیت  هاي و روش    االت یا اسناد مربوط به اخالق حرفه      ارائه مق 
مانع از آن شده اسـت کـه جهانیـان بـه نقـش ایـن قـاره در تحـول اخـالق                    ) به زبان انگلیسی  

  .ببرند  اي یا تجاري پی حرفه
 از طرف دیگر باید توجه داشت که بسیاري از قوانین و مقررات مصوب در کـشورهاي               

هاي رفتاري و اخالقی جنبه اجرایـی         نامه  ها و نظام  د و استاندار  ـ به ویژه ایاالت متحده      ـغربی  
اي یـا گزینـشی ایـن          بـه طـور سـلیقه      هـا هاي اقتـصادي و کارکنـان آن        به خود نگرفته و بنگاه    

  .کنند مقررات یا استانداردها را اجرا می
 ـ  ي پـسندیده اخالقـی   ها ، سـنت   3»اي  المللی اخالق حرفـه     وي بین تانستی«براساس تحقیقات   

ي متمادي با فرهنگ ملل آسـیایی در هـم آمیختـه اسـت امـا مفهـوم اخـالق                    هااجتماعی قرن 

________________________________________________________ 
1. Business Ethics  
2. David Lyman, Business Ethics: An Asian Perspective, Lecture Delivered in 

Athenee Hotel, Bangkok, Thailand, on FEB.22,2006. 
3 .International Business Ethics Institute 
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  .ها کامالً تازگی دارد  براي آسیایی،کنند  از آن استنباط میهااي برپایه آنچه غربی حرفه
 آسـیا    بازرگانی کشورهاي آسیایی جنوب شرقی و جنوب       ـهاي تولیدي      و بنگاه  هاشرکت

اي را    مریکا ناگزیرند که اخـالق حرفـه      او   به سبب دادوستد مداوم با همتاهاي خود در اروپا        
اول در غرب فراگیرند و براي آشنا کردن مدیران و کارکنان خود بـا ایـن نـوع     دبه سبک مت  
  .کنند  اي، نهادها و تأسیسات الزم را ایجاد اخالق حرفه

 بـه   2006 بزرگ تجاري در دنیا، در سـال          یک قطب  هکشور چین به سبب تبدیل شدن ب      
 قبـل  ها  از سـال  هاچینی.  در پکن اقدام کرد    (CIBE) »المللی  اي بین   مرکز اخالق حرفه  «تأسیس  

نقـش یـک بـازیگر مهـم اقتـصادي در عرصـه جهـانی بایـد                 اند که براي ایفـاي        درك کرده 
وضوع با فرهنگ و     اما این م   ،اي شرکاي غربی خود را رعایت نمایند        معیارهاي اخالق حرفه  

 نقش هاي فراملیتی غربی براي آن   ها مایل نیستند شرکت   هاچینی.  سازگار نیست  هاسنن مالی چینی  
 شـده در غـرب بـا الگوهـاي           بسیاري از معیارهـاي اخالقـی پذیرفتـه       . کنند    پدرساالر را بازي  

  . مغایرت داردهااخالقی، فرهنگی، آداب و سنن چینی
اي کشورهاي دیگر را       یا رهنمودهاي اخالق حرفه    هاعملتواند دستورال    کشوري نمی   هیچ

 ها شرکتهاي چینی به ظاهر این دسـتورالعمل       . عمل نماید  هاعیناً مورد اقتباس قرار دهد و به آن       
کنفوسـیوس  « تحت تأثیر رهنمودهاي     هاچینی. کنند   را رعایت نمی   هاپذیرند اما عمالً آن     را می 

ــگ و ســنن آن  ــشه در فرهن ــاکــه ری ــشه ــستند دارد خوی ــد کــه بخــشی از   اوندگرا ه و مایلن
 را  کنفوسـیوس خـانواده  . کنند  ي امور تجاري خود را به اقوام نزدیک خود واگذار    هامسئولیت

فیلسوف دیگـر   .  در دست آن متمرکز باشد     هاکرد که باید مسئولیت     هسته اول جامعه تلقی می    
 فـساد  أگرایـی را منـش      ندیست خویـشاو  ز   که در قرن پنجم قبل از میالد می        Moziچینی به نام    

توانــد از تــساوي حقــوق همــه افــراد جامعــه  دانــست و معتقــد بــود کــه تنهــا قــانون مــی مــی
  .کنند  حمایت

 عنـوان   بااي     ماده 18یک دستورالعمل   ) چین(» المللی  اي بین   مرکز اخالق حرفه  «دبیرکل  
 تنظیم  هاق چینی برمبناي تجربیات، فرهنگ، سنن و اخال     » المللی  اي بین   قواعد اخالق و حرفه   «

  : که مفاد آن به شرح زیر است،کرده است
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بریـد کـه داراي       مـی    گوناگون تالش کنیـد پـی       ي فرهنگی هااگر براي شناخت ارزش    .1
  .وجوه اشتراك زیادي هستند

 .بیش از هر چیز دیگري منافع شما را تأمین خواهد کرد» اعتماد«و » صداقت« .٢

  .بازیگر اصلی است» انصاف«از هر منظري که به صحنه تجارت نگاه کنید  .٣

  .گذاري شما، احترام گذاشتن به همکاران است ترین سرمایه زیرکانه .۴

 .وکار ضرورت دارد سازي و سالمت محیط کسب وري، ایمن براي افزایش بهره .۵

 .انجام شود» سازي اعتماد«کنید تا » شفاف«عملکردتان را  .۶

توانند به مـسیر درسـت        ا می سازمان یا تشکیالت شما را رقبا یا مخالفان همیشگی شم          .٧
 .کنند  هدایت

نفـع در     تعدیل نیروي انسانی هنگـامی سـودمند اسـت کـه مـصلحت همـه افـراد ذي                  .٨
 .سازمان را در نظر بگیرید

 .را ایفا نمایید  کنید نقش یک رقیب منصف» برندسازي«خواهید  اگر می .٩

و فقـرا را کـم   توانید فاصله بین اغنیا  با اجراي یک سیستم نوین تأمین اجتماعی می        .١٠
 .کنید

 .وري شما را افزایش دهد تواند سودآوري و بهره مقابله با تبعیض می .١١

نفـع سـهم      یـک از افـراد ذي      شـود کـه هـر       از داراییهاي معنوي سـبب مـی       حمایت .١٢
 .مناسب خود را دریافت کند

 . نیاز دارد1تحول مداوم در فناوري اطالعات به اشکال جدیدي از وفاداري .١٣

شود که بـراي ارتقـاي کیفیـت حـداکثر            ورتی تضمین می  حسن شهرت شما در ص     .١۴
 .تالش را به عمل آورید

را به حداقل برسانید دسـتاوردهاي اقتـصادي شـما     ) خواري  رشوه( استفاده ءاگر سو  .١۵

________________________________________________________ 
 .توانند وفادار باشند وفاداري یکی از خصلتهاي مهم اخالقی است و طبق نظر افالطون تنها افراد منصف یا عادل می .

 باشد که توسعه فناوري اطالعات مستلزم استفاده عادالنه همه افراد بشر از  خالقی آنشاید منظور از این رهنمود ا
  .این فناوري است



٨٧  اخالق در تجارت

 .پایدار خواهد ماند

 .زیست بستگی دارد موفقیت شما در درازمدت به حفاظت مستمر شما از محیط .١۶

ذب و باصفا حسن سـلوك خـود را پـرورش      براي تبدیل شدن به یک بازرگان مه       .١٧
 .د و از بصیرت خود به طور کامل استفاده کنیدیده

 .دیمصلحت شرکت شما در این است که به فکر مصلحت جامعه باش .١٨

نـد در   ک  یشان ایفا می   خارجی در حیات اقتصادي   نقش مهمی که تجارت       به سبب  هاژاپنی
 هنگـام   هویـژ   بـه  ـ  جربیـات زیـادي     وکـار ت   زمینه اخالق تجاري یا کاربرد اخـالق در کـسب         

انـد و طـی چنـد مرحلـه اخـالق تجـاري خـود را بـا                  اندوختـه  ـ  دادوستد با کشورهاي غربی     
ي بازرگانی خود در اروپا و آمریکا کم و بیش منطبـق            هاي رفتاري طرف  هااستانداردها و منش  

رب در اقتـصادي غـ   ايهـ   و بنگـاه ها اما قدر مسلم آن اسـت کـه بـسیاري از شـرکت          ،اند  کرده
ي متفاوت از اصـطالحات متـداول در اخـالق          ها و برداشت  هادادوستد با ژاپن به سبب استنباط     

انـد کـه مـا بـه          مریکایی بارها گفته  اي بزرگ اروپایی و     هاشرکت. 1ندا  تجاري با مشکل مواجه   
کننـد    هاي ژاپنی را هنگام مذاکرات تجاري به زبان انگلیسی ترجمـه مـی              مترجمانی که واژه  

 را نیـز بـراي مـا     هـا  احـساسات ژاپنی    و خـواهیم کـه بتواننـد افکـار         مترجمانی مـی  . ریمنیاز ندا 
در معـامالت  کـه  بینیم   را می ها و غربی  هاآور نیست که گاهی اوقات ژاپنی       ، شگفت کنند    تفسیر

ایـن برداشـت ناشـی از       . کننـد   م مـی  هتجاري یکدیگر را به عدم صمیمت و عدم صداقت مت         
  .است» صداقت«و » 2صمیمت«هاي  اژه از وهااستنباط متفاوت آن

ــع  ــسیاري از مواق ــسیردر ب ــا ژاپنیتف ــاي   از واژهه ــا » 4نادرســت«و »  3درســت«ه ــامالً ب ک
  . متفاوت استهاهاي غربی دیدگاه

________________________________________________________ 
  .سازي تعاریف و ارزشهاي اخالقی تالشهایی انجام گرفته است و برخی از موسسات پژوهشی  براي کمک به یکسان

 و  Ethics Glossary: ك.مونه ربراي ن. اند  آن اقدام کرده به تدوین ترمینولوژي اخالق و مفاهیم
Definition of Valuesمنتشره در پایگاه اینترنتی زیر :  

http://www.ethics.org 
2. sincerity  
3. right  
4. wrong  

http://www.ethics.org


  ٨٨ اخالق در تجارت 

همواره با معیارها و اصول اخالق جهانی مطابقت ندارد و          » نادرست«یا  » درست«تعریف  
ی یاهـ ل سروکار دارند و شـرایط و موقعیت     ئاین مسا و افرادي که با     » مکان«،  »زمان«با توجه به    

 کـامالً  هـا نیز از نظـر ژاپنی » عدالت«و » انصاف«مفهوم . کند  برند تغییر می    که در آن به سر می     
  .هاي نامشهود و غیرقابل لمس است  از این واژههامتفاوت از استنباط غربی

 نـد منظورشـان   گوی  در معـامالت سـخن مـی      » صـمیمت «هنگامی که بازرگانان غربـی از       

 است و مایل هستند (Pretense)سازي  زدن طرف تجاري و ظاهر   ، گول کاري  احتراز از فریب  
یـک فـرد صـمیمی      . گرا بوده و همه چیز را با صداقت بیان کنـد             واقع هاکه طرف تجاري آن   

(Makoto)   کسی است که همۀ تعهدات خـود را بـه طـور صـحیح و کامـل بـه                    ها از نظر ژاپنی 
ه در رفتـار و گفتـار       ش همیـ  یفـرد صـمیم   . دهد  اهنگی با طرف مقابل انجام می     آسانی و با هم   

» احساساتی «)هابه تعبیر ژاپنی  ( یمی  مافراد ص . رساندنخود مراقب است که به دیگران آسیبی        
گزیننـد و مکتونـات       دوري مـی   1 افکنـی   هقرفاز ت . کنند  یج نمی یشوند و دیگران را نیز ته       نمی

. دهنـد   بـروز نمـی    ،گـذارد   بر مخاطـب تـأثیر منفـی مـی        که  هند  قلبی خود را اگر تشخیص د     
نظیـر  (ي اخالقـی    هااي از مفـاهیم و ارزشـ        تردیدي نیست که برداشـت تجـار غربـی از پـاره           

نـد  ا   تجار غربی مایل   . کامالً متفاوت است   هابا طرز تلقی ژاپنی   ) صداقت، صمیمیت، صراحت  
بیـان  ) کنـده   صـاف و پوسـت    (وام  و به قول ع   » شفاف« نظرات خود را     هاکه طرف تجاري آن   

  .بگوید» نه« کاري را کنار بگذارد و اگر با موضوعی موافق نیست صریحاً   محافظه،کند
نـد کـه هریـک از نکـات     ا ، هنگام مذاکره براي عقد یک قـرارداد تجـاري، مایـل      هاژاپنی
الف  توافق شود و برخهایات کامل مورد بحث قرارگیرد و روي آن    ئ در قرارداد با جز    جمندر

  .دهند کلی و اصولی روي خوش نشان نمی ها به توافقهاي مریکاییاها یا  اروپایی
بـه منزلـه       نامه تجاري بـا یـک شـرکت ژاپنـی           اما باید توجه داشت که عقد یک موافقت       

ار یا حصول اطمینان از اجراي بدون قید و شرط مفاد آن نیست بلکه به مجرد اجرایی       ک  پایان
یـک از طـرفین کوشـش      و هـر  2شـود   تبـدیل مـی  »یواگرایـ « بـه  »همگرایی«شدن قرارداد، 

________________________________________________________ 
1. distruption  
2  .  Asian Business Codewords, Japanese Etiquette & Ethics in Business, Asia 

Pacific Management Forum, February 2002. 



٨٩  اخالق در تجارت

.  مگر آنکه قبالً به این موضوع فکر شده باشـد          ،ند مواد مبهم را به نفع خود تفسیر کند        کن می
له ص عمـدتاً از طریـق مـذاکره مـستقیم و رو در رو قابـل فیـ                 هابه هرحال اختالف نظر با ژاپنی     

فق براي تعدیل یـا اصـالح قـرارداد دو یـا       در غیر این صورت ممکن است حصول توا       . است
 با شـهروندان جامعـه آتالنتیـک موجـب شـده            هاي فراوان ژاپنی  هاتماس. سه سال طول بکشد     

 و خلقیات و روحیـات و  هاي زیادي درباره آداب دادوستد تجاري با ژاپنی      هااست که پژوهش  
هـاي    لی بنگـاه  کطـور   بـه بازرگانـان و بـه       ها مطالعه این پژوهش   .1 صورت گیرد  هاهاي ژاپنی شمن

اي و   کند کـه بـا شـناخت کامـل جامعـه ژاپـن و اخـالق حرفـه                   اقتصادي خارجی کمک می   
  . اقدام نمایندها  به دادوستد با آنهاخلقیات ژاپنی

توانـد در موفقیـت تجـار         ره برقراري روابط دوستانه شخصی با شـبکه تجـاري مـی           کدر  
کتبی که به دقت تنظیم شده باشند        ادهايدر ژاپن تنها قرارد   . خارجی نقش زیادي ایفا نماید    

  . شفاهی هستندهاکه درکره جنوبی اغلب توافق قابل اتکا هستند در حالی
برقراري ارتباط با رئیس یک شرکت یا بنگاه تجاري درکره کافی نیست بلکه این رابطه 

 .اي در مـسیر دادوسـتد نقـش آفـرین هـستند صـورت گیـرد                 باید با همه افرادي که به گونـه       
 در کـره اهمیـت   هـا ي تجـاري و روحیـات و افکـار آن       هـا فگاهی از خصوصیات فـردي طر     آ

فامیــل یــا  ننــد کــه از وجــود افــرادک  کوشــش مــیهــا نیــز ماننــد چینیهــاای کــره. زیــادي دارد
هاي اقتصادي متعلق به خودشـان تـا آنجـا کـه ممکـن                خویشاوندان خود در اداره امور بنگاه     

اي   کـره » انسـاالر   دیـوان «و  » بوروکراتهـا « بـه    هبط دوسـتان  برقراري روا . دناست استفاده نمای  
 بـراي   2 .آمدن بر مـشکالت تـأثیر فروانـی دارد         ي تجاري و فایق   هادرهموارکردن مسیر فعالیت  

 گذشـته باشـد   هـا  که سن وسالی از آنهدو کارآزم وباید از افراد مجرب ایجاد چنین ارتباطی  
هاي باالیی قرار ندارنـد    از لحاظ شغلی در ردهکار که جوانان کم تجربه و تازه    . استفاده کرد 

هـاي دولتـی کـره        اداري قراردادهاي تجاري با دسـتگاه      توانند در رفع موانع و مشکالت       نمی
________________________________________________________ 

 .ها یا در خالل مذاکرات تجاري  ها هنگام آشنایی با آن توان به روش مبادله کارت ویزیت با ژاپنی  براي نمونه می
  با عنوان www.japan-guide.comاشاره کرد که توضیحات کاملی در این باره در پایگاه اینترنتی 

Business Card Exchanges Guidelinesت ارائه شده اس.  
2. www.apmforum.com/korean  Etiquette & Ethics in Business, June 1999. 

http://www.japan-guide.com
http://www.apmforum.com/korean


  ٩٠ اخالق در تجارت 

  !توفیقی داشته باشند
ی بـه   یدر سه دهه پایانی آن تجارت بین کـشورهاي آسـیا          ویژه   در نیمه دوم قرن بیستم به     
ستان به عنوان دو قطب تجاري نیرومند در آینـده          چین و هندو  . شدت رواج پیدا کرده است    

هاي تجـاري،     د بود، این تحول در رویه     ناهوي مهمی خ  هادرصحنه اقتصاد جهانی ایفاگر نقش    
 ـ   هاهنـدی . خلقیات و اخالق تجاري کشورهاي این منطقـه بـه شـدت اثـر خواهـد گذاشـت                 

. انـد  دي دسـت یافتـه  ي زیـا هااي بـه پیـشرفت    در زمینه اخالق حرفهـ  ي گذشته  هابرخالف سال 
ساالري و مبارزه با ارتشا و فساد اداري را براي             اجتماعی شرکت ها، کاهش دیوان      مسئولیت

 کـه از    1997بحران پولی و مـالی آسـیا درسـال          . اند  دي گرفته جتوسعه حجم مبادالت خود     
یـز  ازجملـه مـالزي، انـدونزي، فیلیپـین و کـره ن            تایلند آغاز شد و به سایر کشورهاي آسیایی       

 موجب شد که این کشورها به اصالحات قانونی براي مبـازره بـا فـساد دسـت                  ،سرایت کرد 
شـان   ي مالی و به طور کلی عملکرد اقتصاديها را براي شفاف سازي گزارش     هابزنند و شرکت  

  . روي آورند1ي حاکمیت شرکتیها که به سیستمکنند  تحت فشار قرار دهند و آنان را وادار
 هنوز معیارهـا و  Korea Heraldاي در نشریه  نامه نگار کرهز روJi-Hyun Kimطبق اظهار 

وکار بـسیاري از کـشورهاي       ها یا فضاي کسب     ي اخالقی به طور مطلوب در کارگاه      هاارزش
رعایت این معیارهـا تـا حـدود زیـادي بـه پـرورش نیروهـاي کـار            . شود  آسیایی رعایت نمی  

ي فراملیتـی کـه در کـشورهاي        هارکتشـ . آزموده و تأمین رضایت شغلی آنـان بـستگی دارد         
ي هاانـد کـه ارزشـ       انـد غالبـاً موفـق شـده         گذاري یا به ایجاد شعبه اقدام کرده        آسیایی سرمایه 

ي هاوکـار شـرکت    اي کشور متبوع خود را در فضاي کـسب          اخالقی و معیارهاي اخالق حرفه    
در اقتـصاد    2ي فـامیلی یـا خویـشاوند محـور        هاکـه شـرکت     امـا تـا زمـانی      ،تابعه حـاکم نماینـد    

توان به رعایت کامـل معیارهـاي اخـالق           کنند نمی   کشورهاي آسیایی نقش غالب را ایفا می      
  .شورها امیدوار بودکاي در این  حرفه

 نقش  هاي اخیر برخی از کشورهاي خاورمیانه که تجارت خارجی در اقتصاد آن           هادر سال 
 آغـاز یی را   هااي تالشـ    هسازي براي ترویج اخالق حرفـ       کند در زمینه فرهنگ     کلیدي ایفا می  

________________________________________________________ 
1. Corporate Governance Systems 
2. Family – Based Corporations 



٩١  اخالق در تجارت

 بـه ویـژه     ـ  اتاق بازرگانی دوبی به منظور آگـاه کـردن صـاحبان حـرف و مـشاغل                 . اند  کرده
مرکـز کـسب وکـار    «ن ا عنـو بـا  يي اجتماعی خود به تأسیس مرکـز ها با مسئولیت  ـبازرگانان  

این مرکز با نهاد دیگري که براي کمک به اشاعه اخالق تجـاري             .  اقدام کرده است   1»متعهد
از .  همکـاري کامـل دارد     ،کنـد   در این کشور فعالیـت مـی       »مرکز منابع اخالقی دوبی   «به نام   
 موارد زیر   توان به   گذرد می    سال از تأسیس آن می     4ترین وظایف مرکز اخیر که حدود         مهم

  :اشاره کرد
 ؛ارائه خدمات مشورتی در زمینه اخالق تجاري -

 ؛.»ي اجتماعیهامسئولیت« با هاآشنا کردن شرکت -

  سطح آگاهیيهاي کارآموزي براي ارتقا رگزاري دورهب -

 ؛ي حاکمیت شرکتیهاهاي اقتصادي در زمینه ویژگی بنگاه

 ؛اي ها در زمینه گردآوري منابع اخالق حرفه همکاري با دانشگاه -

اي یـا قلمـروي اخـالق در     المللی مـرتبط بـا اخـالق حرفـه     ي بینهاشرکت در همایش  -
 .تجارت

 مـدیریت چنـدین     ها کـه سـال    »مرکز منابع اخالقـی دوبـی     «ئیس   ر 2به اعتقاد آقاي ظالمی   
مریکـا برعهـده داشـته اسـت جامعـه تجـاري درکـشورهاي عـضو                االمللی را در      شرکت بین 

اي هجامعه کوچکی است که به صـورت فـامیلی و بـا روشـ             » شوراي همکاري خلیج فارس   «
اي  افع فـردي و قبیلـه    اعضاي این جامعه عمدتاً به سبب تـرجیح دادن منـ           .شود  سنتی اداره می  

  .رو هستند برمصالح اجتماعی با تناقضات اخالقی متعددي روبه
ــرمایه    ــا س ــا را مالکــان ی ــدیران شــرکت ه ــب م ــذاران آن اغل ــاگ ــیه ــشکیل م ــد  ت  .دهن

 ها در این شرکت ـ   همچون برخی از کشورهاي آسیایی دیگر ازجمله چین          ـ  خویشاوندگرایی
ي اخالقی رایـج در     هاانند به سادگی معیارها یا ارزش     تو   نمی هااین شرکت . به شدت رواج دارد   
  .به کارکنان خود بقبوالنند» هاي اخالقی نامه نظام« عنوان اکشورهاي غربی را ب

________________________________________________________ 
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  ٩٢ اخالق در تجارت 

تبعیض در سفارش کاالهاي استراتژیک وجـود  ) مانند بحرین(در برخی از این کشورها      
تـأثیر    بـراي تحـت    1فریحـی هاي ت   ت دادن افراد در برنامه    کیا هدیه و شر   » کادو«اهداي  . دارد

کـردن یـا خـودداري از پـذیرش         در.  هنگام انجام معامالت تجاري رایج است      هاقراردادن آن 
نامه اخالقی که     هرنوع استاندارد یا نظام   . هدیه در بین اعراب اقدام متداول یا مرسومی نیست        

ي تجــاري هاشــرکت. دار باشــدردر ایــن مــورد تــدوین شــود بایــد از انعطــاف کــافی برخــو 
 مجـاز بـه     هایی که کارمندان آن   هادرکشورهاي حاشیه خلیج فارس باید براي هدایا یا سوغاتی        

اي کـه ایـن هـدایا در سـطح             بـه گونـه    ،کنند    از لحاظ ارزش سقف تعیین     دریافت آن هستند  
  2.به آن اطالق نشود قابل پذیرش باشد» رشوه«محدودي که عنوان 

 اجـراي  ـ  مرکـز منـابع اخالقـی دوبـی      به نظر رئـیس  ـدر کشورهاي حوزه خلیج فارس  
 تلقی  هااي باید به عنوان بخشی از راهبرد تجاري شرکت           سطح اخالق حرفه   يهاي ارتقا   برنامه
، توجـه بـه     هاي اجتماعی، اصالح ساختار تشکیالت آن     ها از مسئولیت  هاکردن شرکت  آگاه. شود

 کمک  هاتاي شرک   زیست به رشد اخالق حرفه     مدیریت ریسک و درك اهمیت حفظ محیط      
  .خواهد کرد

  ي بین المللیهاتعهدات اخالقی سازمان
اند اعـضاي خـود را بـه رعایـت معیارهـا و               المللی کوشش کرده    ي بین هابرخی از سازمان  

 3المللـی   هـاي بـین     تـوان بـه اتحادیـه نمایـشگاه          براي نمونه می   .کنند    اي اخالقی ترغیب  هارزش
ي نمایشگاهی در دنیا، تربیـت کـادر        هایت به منظور گسترش فعال    1925اشاره کرد که در سال      

ها و ارائـه راهکـار    ل مرتبط با نمایشگاه ئمتخصص براي اداره امور نمایشگاهی و بررسی مسا       
را دارا     نمایـشگاه و اتحادیـه عـضویت آن        474 تأسیس شد و در حال حاضـر         هابراي رفع آن  

________________________________________________________ 
1. Entertainment Programmes 

اي و  اخالق حرفه«طی گزارش جامعی که با عنوان » ادي و توسعهسازمان همکاري اقتص«شود که   یادآور می. 2
 کشورخاورمیانه و شمال افریقا تهیه کرده راهکارهاي متعددي براي افزایش سطح 17مشیهاي ضد ارتشا درباره  خط

  :اي در این منطقه ارائه داده است اخالق حرفه
www.oecd.org, , Mena-Oecd Program , Business & Anti-Bribery 
3. Union Des Foires Internationales (UFI) 

http://www.oecd.org


٩٣  اخالق در تجارت

  .هستند
فـضایی بـه وسـعت       اه در گش نمای 4000 از آنجا که اعضاي این اتحادیه هر سال بیش از           

از یک میلیـون     کنند و موجبات عرضه کاالها و خدمات بیش         مترمربع برگزار می   میلیون   50
 کـه بـه معیارهـاي اخالقـی         اند   مکلف ،نمایند  شرکت، موسسه یا بنگاه اقتصادي را فراهم می       

  .مشخصی پایبند باشند
براي اعـضاي   » 1یالملل  هاي بین   کد اخالق اتحادیه  نمایشگاه    «عنوان  با  اي که     نامه  نظام در

  .این اتحادیه تدوین شده است نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته است
  المللی هاي بین ما به عنوان یکی از اعضاي اتحادیه نمایشگاه«
اي خود را منطبق با قوانین، مقـررات و اسـتانداردهاي پذیرفتـه شـده                 ي حرفه هافعالیت .1

  .انجام خواهیم داد
 به سایر مقررات داخلی و تعهـدات ناشـی از عـضویت             UFI مقررات   ن احترام به  مض .2

 .خود نیز احترام خواهیم گذارد

 . و تعهدات خود ارائه خواهیم دادهااطالعات قابل اعتماد و صحیح در مورد فعالیت .3

اي شـفاف و عادالنـه تنظـیم و طبـق آن         قراردادهاي مرتبط با حرفه خود را بـه گونـه          .4
 .عمل خواهیم کرد

دهـیم     رهنمود می  ـ  تخصص دارند     که در کارشان   ـن خدمات خود    اگکنند    به عرضه  .5
یشان را منطبق با استانداردهاي بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی سالم انجـام             هافعالیت
 .دهند

کنیم که به حقوق مالکیت معنوي دیگران احتـرام بگـذاریم واطالعـات               موافقت می  .6
 فـاش  ـ  ي تجـاري  هـا  خـالل موقعیت ـ درند  ده اي را که در اختیارمان قرار می محرمانه
 .نکنیم

اي خودمـان را ارتقـا دهـیم و           کنیم که به طور مستمر سطح تخصص حرفـه          تعهد می  .7
  را باال ببریم خودصالحیت و توانمندي 

________________________________________________________ 
1. Ufi Code of Ethics 



  ٩٤ اخالق در تجارت 

ربـط حمایـت کـرده و کوشـش خـواهیم کـرد صـنعت                 ي ذي هاي سـازمان  هااز فعالیت  .8
 . 1نمایشگاهی و خدمات آن را ارتقا بخشیم

  اتگیري و پیشنهاد نتیجه
تـرین   انـد کـه سـاده    اي است عربی که معانی متعددي براي آن در نظر گرفته   اخالق واژه 

  از واژه  )Ethics (شناسان بـر ایـن باورنـد کـه اخـالق           زبان. است» علم معاشرت با خلق    «هاآن
ــی ــه ) کــاراکتر، شخــصیت آدمــی  (Ethos التین ــه مجموع ــه و ب ــشه گرفت ــا و  ری اي از باوره
 را  هـا هـا، نهادهـا، ملت       گـروه  ،شود که رفتار افراد     هاي مرتبط با منش آدمی اطالق می        دیدگاه

  .کنند  دهد که در تعامل با یکدیگر چگونه رفتار  یاد میهاعلم اخالق به انسان. کند هدایت می
ل معنوي، روحـی   ئدانند که با مسا     اي از فلسفه می     نظران اخالق را شاخه     برخی از صاحب  

انجـام دادن چـه     : تـرین پرسـش آن ایـن اسـت           سـروکار دارد و اساسـی      2قیاتو مرتبط با خل   
ن داست و آیا نتـایج حاصـل از انجـام دادن یـا نـدا              ) شر(یا ناصواب   ) خیر(کارهایی صواب   

یک کار معیار تشخیص درستی یا نادرستی آن است یا درك این موضوع فراتـر از قـدرت                  
  د یا ندهد؟خواهد آن فعالیت را انجام ده فردي است که می

  :شود که مرور مطالب کتاب ما را به این نتیجه رهنمون می
اسـت کـه اصـول اخالقـی و      ) عملـی (اي از اخـالق کـاربردي         اخالق تجاري شـاخه    .1

در محـیط تجـاري یـا فـضاي کـسب و کـار               ل اخالقی ناشی از آن را     ئمعنوي یا مسا  
  .دهد مورد بررسی قرار می

ارتباطات و در نتیجه آن گسترش بازارها، نیاز        شدن اقتصاد، توسعه     با توجه به جهانی    .2
 .به رعایت نکات اخالقی در تجارت بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است

پـذیري،    ترین اصول اخالقی حاکم بـر تجـارت را صـداقت، انـصاف مـسئولیت                مهم .3

________________________________________________________ 
. المللی هاي بین اتحادیه نمایشنگاه«نامه اخالق  نظام« براي مطالعه اصل «(UFI)  به پایگاه اینترنتی اتحادیه مزبور به 

  :نشانی زیر مراجعه شود
http://www.ufi.org (Uri Code of Ethics) 
2. morality  

http://www.ufi.org


٩٥  اخالق در تجارت

 .دهد حفظ اسرار تجاري و پایبندي به تعهدات تشکیل می

یـک مزیـت رقـابتی بـسیار مهـم در عرصـه تجـارت               پایبند بودن به موازین اخالقـی        .4
اي بریتانیا نـشان داده اسـت         ي آماري انستیتوي اخالق حرفه    هابررسی. المللی است   بین

یی که داراي رهنمودهاي اخالقی براي کارکنان خود بوده         هاکه میانگین سود شرکت   
 بـاالتر   .اند  و معیارها و استانداردهاي اخالقی شناخته شده را درتجارت رعایت کرده          

یی بـوده اسـت کـه بـه ایـن معیارهـا یـا اسـتانداردها پایبنـد                   هااز میانگین سود شـرکت    
 .اند نبوده

گـذار اخـالق تجـاري        خود را پایـه    ـویژه ایاالت متحده      به ـاگرچه کشورهاي غربی     .5
اي بـه   دهـد کـه کـه اخـالق تجـاري پیـشینه       ي تاریخی نشان مـی هادانند اما بررسی  می

ی که حدود هفده قـرن پـیش از مـیالد    بارد و در قانون همورا  قدمت تاریخ تجارت د   
 و در یـک  ـ  رابطـه بـا اخـالق تجـاري     در در بابل تدوین شده اسـت مـواد متعـددي           

 وجود دارد و رهنمودهاي اخالقی ارزشمندي در آثار ـ  اي  نگرش کلی اخالق حرفه   
 .شود فلسفی ملل مشرق زمین یا ادبیات کالسیک آنان در باب تجارت مشاهده می

هـا و مراکـز پژوهـشی کـشورهاي           هاي اقتـصادي، دانـشگاه      قدر مسلم آن است که بنگاه     
ي فراوانــی در زمینــه تــدوین اصــول و هاي بازاریــابی آنــان تالشــهاغربــی و همچنــین تــشکل

هـاي    کـردن رویـه    هاي اخالقی، مـشخص     نامه  معیارهاي اخالقی مرتبط با تجارت و تهیه نظام       
 .اند هاي تجاري ملل مختلف انجام داده رامون خلقیات و رویهتجاري نامطلوب و تحقیق پی

هاي تجاري نامطلوب یا غیرمنـصفانه کـه در اخـالق تجـاري بـه تفـصیل مـورد                رویه .6
شوند که در تجارت انجـام دادن         گیرند به رفتارها یا اقداماتی گفته می        بحث قرار می  

ي تجـاري   اهـ  یـا طرف     خالف اخـالق بـوده و موجـب بـروز خـسارت بـه طـرف                هاآن
 .شود می

ه، بازاریـابی بـراي   کنند  توان به تبلیغات گمراه هاي تجاري نامطلوب می     ترین رویه   از مهم 
آور، عدم تطبیق کاالي عرضه شده با نمونه مورد توافـق، پوشـیده نگهداشـتن            کاالهاي زیان 

بعـیض   ت ،)دامپینـگ (عیب ذاتی کاال از دید خریدار به طور آگاهانه، ارزان فروشی مکارانه             



  ٩٦ اخالق در تجارت 

 .در فروش کاال به مشتریان و عدم تحویل یا ارسال به موقع کاال را نام برد

 عنــوان بــاهــاي بازاریــابی فهرســت کــاملی از رهنمودهــاي مهــم تجــاري را  اتحادیــه .7
 را خواسـتار    هـا تدوین کرده و از اعضاي خـود رعایـت آن         » ي اخالق تجاري  هاروش«

 .اند  درکتاب حاضر احصا شدههااین روش. دنا شده

ي هااي زیادي در سطح جهانی به منظور یکسان کـردن ارزشـ    هي اخیر تالش  هادر سال  .8
ي انجـام شـده     هـا  امـا قلمـروي توافق     ،اخالقی در بخش تجارت انجـام گرفتـه اسـت         

 UN Global Compactعنـوان  بـا  اي سـازمان ملـل    هدمنشور ده ما. محدود بوده است
 .اي از این تالشهاي محدود است نمونه

د ارزي بـراي  مالعاده صنعت گردشگري در کسب درآ     وجه به اهمیت خارق   همچنین با ت  
 بـه   1کشورها و ایجاد اشتغال و معرفی دستاوردهاي فرهنگی ملل سازمان جهانی گردشگري           

مـوارد متعـدد   .  اقدام کرده اسـت   2نامه جهانی اخالق گردشگري     تدوین دستوراالعمل یا نظام   
  .رسد ظر نمی ضروري به نهادیگري وجود دارد که ذکر آن

اي  کنـد در هـر دوره   موضوعاتی کـه در قلمـروي اخـالق تجـاري اهمیـت پیـدا مـی             .9
در هزاره سوم میالدي تشدید رقابت ناسالم درعرضه اقتـصاد          . تواند متفاوت باشد    می

ارزان . هـاي اقتـصادي وارد کـرده اسـت          جهانی خسارات زیادي بـه برخـی از بنگـاه         
هاي    ادامه حیات برخی از بنگاه     ـالمللی    هاي بین   نامه  موافقت به رغم    ـفروشی مکارانه   

ازات گـسترش حجـم مبـادالت     و بـه مـ    ـ  جرایم اینترنتـی    . کند  اقتصادي را تهدید می   
اي بـه خـود گرفتـه      رونـد فزاینـده  ـالمللی و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات      بین

الیـت  ي شخـصی و رواج فع     هاهاي معنوي، فروش اطالعات فایل      سرقت دارایی . است
اي در    حرفـه  توجهی به معیارهاي شناخته شده اخالق تجـاري یـا           نشانگر بی » هکرها«

 .المللی است سطح بین

________________________________________________________ 
1  . World Tourism Organization   
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٩٧  اخالق در تجارت

بدون توجه به اثرات منفـی آن در         ـ   1ي بیولوژیکی هاتبدیل مواد غذایی اساسی به سوخت     
 بـه   ـ  اي     افـزایش حجـم گازهـاي گلخانـه        ـ  ایی کشورهاي درحال توسعه یـا فقیـر         ذامنیت غ 
هـاي     و تشدید روند انقراض گونه     ـي کنوانسیون کیوتو    هاسابقه و برخالف توافق     ي بی ا  گونه

 بیانگر نقض آشکار اخـالق تجـاري یـا          ـ در معرض خطر است      هانباتی و حیوانی که نسل آن     
ي آینـده ضـروري شـناخته و        هانسل اي است که توسعه پایدار را براي تأمین رفاه بشر و            حرفه

 .ي اخالقی مورد تأکید قرار داده استاهعنوان یکی از ارزش به

هـا    این گروه.در موفقیت یک بنگاه اقتصادي معموالً چهار گروه نقش اساسی دارند     .10
داران و جامعه در بین ایـن         سهام ،)کنندگان  مصرف(نان، مشتریان   کند از کار  ا  عبارت
صادي در درازمـدت  تتر  است و هیچ بنگاه اق       کنندگان پررنگ   ها نقش مصرف    گروه

نخواهد بود بدون جلب رضایت مشتریان و انطباق کاالهـا و خـدمات خـود بـا                   ادرق
 .نیازهاي آنان به موفقیت دست یابد

 هـا آن اي از حقوق مشخصی برخوردار هستند کـه تـضمین           گان درهر جامعه  کنند    مصرف
در مواردي که براي حمایت از این حقوق مقررات یا معیارهاي قـانونی             . ستهابرعهده دولت 

 در  ـ  ند که این حقـوق را       ک  هاي اقتصادي ایجاب می      نداشته باشد وظیفه اخالقی بنگاه     وجود
در خـالل صـفحات کتـاب    .  رعایـت نماینـد  ـ  شـود   مواردي که به عملکرد آنان مربوط مـی      

ــسئولیت ــرکت هام ــاعی ش ــهام هاي اجتم ــال س ــ (داران   در قب ــزاهاصــالح روش ــی،  شراي گ ده
ی بـه نیازهـاي اطالعـاتی سـهامدارن، توجـه           ي مالی، پاسـخگوی   هاحساب  سازي صورت   شفاف

 محیطی، ـ  ل زیست  ئن، توجه به مسا   اکنندگ  ، حفظ حقوق مصرف   )داران خرد  خاص به سهام  
ــسک و   ــدیریت ری ــوانین و مقــررات، م ــد، رعایــت ق نظــایر آن را  رعایــت اخــالق در تولی

اخـالق   و ترجیح مصالح جامعه برمنـافع فـردي در قلمـروي             هاایفاي این مسئولیت  . برشمردیم
________________________________________________________ 

. اگرچه تولید سوختهاي بیولوژیکی (Biofuels) به خاطر کاهش مصرف انرژیهاي تجدید ( به ظاهر اقدامی موجه
لمللی و افزایش خطر ا شود اما با توجه به اثرات منفی آن در افزایش بهاي مواد غذایی در سطح بین تلقی می) ناپذیر

هایی که از آنها اتانول  شدن بخشی از جنگلها به اراضی زیر کشت فراورده قحطی درکشورهاي فقیر و تبدیل
طورکلی تهدید امنیت غذایی دنیا اقدامی غیراخالقی و مغایر با استاندارهاي اخالق تجاري  شود و به استخراج می
 .شود محسوب می
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 .گیرد تجاري قرار می

تحریم اقتصادي کشورها به دالیلی که تشریح کردیم بـا معیارهـا و ضـوابط اخـالق                  .11
هـاي اقتـصادي بـه تعهـدات          شود کـه بنگـاه      تجاري مغایرت دارد زیرا مانع از آن می       

 تحـریم  .کننـد    عمـل  هـا خود در مورد تحویل کاال و تأمین خدمات بعد از فـروش آن            
 کـرده   تتولیدي یا بازرگانی کـشوري را کـه بـه تحـریم مبـادر             ي  هااقتصادي شرکت 

ایجـاد  . نـد ک  تحریم محروم می   شماري در کشور مورد     ي تجاري بی  هااست از فرصت  
المللی   ي بین هاالمللی با کنوانسیون    به بازارهاي بین  مانع در راه دسترسی آزاد کشورها       

ن بـه کـشورهاي     ممنوعیت سـفر گردشـگرا    . منافات دارد  ـ WTO ازجمله مصوبات    ـ
ایـن   اري درگـذ  مورد تحریم یا ملزم کردن بخش خصوصی به خودداري از سـرمایه  

با اصل آزادي اقتـصادي و در مـواردي بـا قـوانین اساسـی کـشورهاي                 کشورها غالباً 
ي بـزرگ علیـه     هااقتـصادي یـا تجـاري قـدرت        يهـا تحریم.  تحریم مغایر است   عواض

) ار و برخـی از کـشورهاي افریقـایی        عـراق، کـره شـمالی، میانمـ       (برخی از کشورها    
 بـه   ـ  پذیر را به مقیـاس وسـیع           و میر کودکان، بیماران و اقشار آسیب       گموجبات مر 

 فـراهم کـرده اسـت تعـداد زیـادي از            ـ  سبب عدم دسترسی به دارو یا مـواد غـذایی           
ي هـا وضـع تحریم  ) المجالس  از جمله اتحادیه بین   (المللی    هاي بین   کشورها و اتحادیه  

 ـ   منـشور ملـل   41 استفاده از ماده     ءدهاي غیراخالقی و سو   ام به سبب پی   ـ  را  اقتصادي  
 .اند ناروا دانسته و محکوم کرده

سـازمان جهـانی    «احترام به حقوق مالکیت معنوي یکی از وظایف کشورهاي عـضو             .12
 و اعضاي سازمان جهانی تجارت است و براساس مـوازین           (WIPO)» مالکیت معنوي 

م رعایت حقوق مالکیت معنوي مغـایر بـا اخـالق تجـاري             و اصول پذیرفته شده، عد    
 اما در سالهاي اخیر تعدادي از کشورهاي جهان سوم بـه دالیـل بـشر دوسـتانه                  ،است

تـرین    مهـم . انـد   اصل مهم الزم الرعایه در اخالق تجاري وارد کـرده          انتقاداتی بر این  
ه از طریـق    بزرگ فراملی است ک    يهاورزي و زیادت طلبی شرکت      این انتقادات طمع  

کردن دسـتاوردهاي مخترعـان، مکتـشفان و نـوآوران بـه تولیـد کاالهـاي                 خریداري



٩٩  اخالق در تجارت

حاضر نیستند در مواردي     اما   ،کنند  کردن اختراعات مبادرت می    دانش پایه یا تجاري   
 ها در معرض نابودي است کمترین امتیازي براي آن        ها نفر از انسان   هاکه زندگی میلیون  

 بودن برخی از داروهاي دانش پایـه کـه          نتوان به گرا    میبراي نمونه   . در نظر بگیرند  
در چنـین   .  اشـاره کـرد    ، براي درمان بیماران سخت درمان حیاتی اسـت        هامصرف آن 

دانند که بدون رعایـت       شرایطی برخی از کشورهاي در حال توسعه خود را محق می          
راي کـه بـ  ی یهـا یري حیاتی یـا تقلیـد از فناو   هاحقوق مالکیت معنوي به ساخت دارو     

به دالیلی حاضر به توسعۀ اقتصادي آنها کامالً ضروري است و صاحبان این فناوریها 
جانبـه   تواند یـک   احترام به حقوق مالکیت معنوي نمی  .  نیستند اقدام نمایند   هاانتقال آن 
ي ابتکـاري   هـا تعدادي از کشورهاي در حال توسعه بارها شاهد تقلیـد از طرح           . باشد

براي نمونه  . اند  ي بیولوژیکی منحصر به فرد خود بوده      هااییخود یا به سرقت رفتن دار     
برخـی گیاهـان دارویـی کـشورهاي در حـال توسـعه مـوادي               از  شود کـه      یادآور می 

ي هـا اي بـوده و در درمـان بیماری         العـاده   استخراج شده است که داراي ارزش خـارق       
 تـشکیل   انـد و پایـه و اسـاس برخـی از ابـداعات را               خاص مورد استفاده قـرار گرفتـه      

ــد داده ــژه ،ان ــدون آنکــه حقــوق وی ــا    ب ــرورش دهنــدگان ایــن گیاهــان ی ــراي پ اي ب
 .روید در نظر گرفته شود کشورهایی که این گیاهان در قلمروي آنان می

 ي اخیرتـرویج و  هاي انجام شـده تعـداد زیـادي از کـشورها در سـال             هابراساس بررسی  .13
ي متعـدد،   ها برپـایی همایـش    اشاعه اخالق تجاري را با جدیت دنبال کرده و از طریق          

هــاي آمــوزش اخــالق تجــاري در  گنجانــدن دورههــاي آموزشــی و  ایجــاد کارگــاه
 و ـ  ها به ارتقـاي سـطح آگـاهی جامعـه بازرگانـان خـود              هاي تدریس دانشگاه    برنامه

وها و تتأسیس انـستی . اند     به نحو شایانی کمک کرده     ـ  صاحبان حرف و مشاغل دیگر      
 ـ  ، مدیریت جهـانی زیـست       ها، مسئولیت اجتماعی شرکت   مراکز متعدد اخالق تجاري   

هـاي اقتـصادي از مزایـاي          به منظور ارتقاي سطح آگـاهی بنگـاه        هامحیطی ونظایر آن  
اي و گسترش آن در عرصـه جهـانی صـورت               برخورداري از اخالق تجاري و حرفه     
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 .1گرفته است

عیارهـاي اخـالق    دي بودن به م   نب به منظور آگاهی جامعه تجاري ایران از اهمیت پاي         .14
ایـن زمینـه در دنیـا        تجاري و بررسی تجربیات و مطالعاتی که در سی سـال اخیـر در             

 يمرکز مطالعات اخالق تجار« عنوان باانجام گرفته است ضروري است که مرکزي     
با همکاري سازمان توسعه تجارت ایـران، اتـاق بازرگـانی و صـنایع ومعـادن                » 2ایران

  . اسالمی ایجاد شودایران و وزارت فرهنگ و ارشاد
هاي اقتصاد، بازرگانی و      در دانشکده » مدیریت اخالق تجاري  «ن  ا عنو بااي    تأسیس رشته 

ل مرتبط بـا اخـالق تجـاري ضـروري بـه نظـر              ئمسامدیریت براي تدریس موضوعات و      
   بـا  اي   رشـته  توانند حسب ضرورت نـسبت بـه ایجـاد          هاي دیگر نیز می     دانشکده. رسد  می

شـود کـه      ور مـی  آ براي روشن شدن موضـوع یـاد       .اقدام نمایند » 3اي  هاخالق حرف «عنوان  
 و  »4اخـالق جهـانگردي   «از اصـول    » مدیریت جهـانگردي  «آگاه کردن دانشجویان رشته     

ــدنی از     ــت ب ــته تربی ــشجویان رش ــاهی دان ــالق در ورزش«آگ ــره »اخ ــا به ــري از   ب گی
ست در سـایر    متون،گزارشها و تحقیقات ارزشمندي که در دست است کامالً ضروري ا          

 اخـالق اینترنتـی و   ،اخالق در پزشکی ، اخالق در قضاوت، اخالق در پژوهش     (ها    زمینه
ست که مطالعه و تحقیق انجام گرفته و منـابع وسـیعی بـراي تـدریس و تجربـه                   هاسال...) 

  . مندان قراردارد اختیار عالقه اندوزي در
» ریت اخـالق تجـاري  مـدی «توانـد در دوره   موضوعات مرتبط با اخالق تجـاري کـه مـی    

________________________________________________________ 
 اي و تجاري دانشگاه لیدز، انستیتوي  انستیتوي اخالق تجاري اروپا، مرکز اخالق حرفهتوان به   براي نمونه می

، )دانشگاه ایالتی کلرادور(المللی اخالق تجاري، مرکز منابع اخالقی دوبی، مرکز الکترونیکی اخالق تجاري  بین
تجاري مالزي، مرکز شبکه اخالق تجاري استرالیا، مرکز اخالق تجاري دانشگاه بوداپست، انستیتوي اخالق 

المللی چین و  اي بین ، شبکه اخالق تجاري آلمان، مرکز اخالق حرفه)نویز دانشگاه ایلی(اي  مطالعات اخالق حرفه
ها مرکز، سازمان، انستیتو و نهاد دیگري اشاره کرد که براي گسترش اخالق تجاري و تحقیق پیرامون کاربرد  ده

  :ك.براي کسب اطالع بیشتر ر. ندا اخالق در تجارت و اقتصاد ایجاد شده
http://www.ibf.org.uk(Institute  of  Rusiness Ethics Resources) 
2. Business Ethics  
3. Professional Ethics 
4. Iran Centre for Business Ethics Studies 

http://www.ibf.org.uk(Institute
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  :اند از تدریس شود به اختصار عبارت
 ؛پیشینه اخالق تجاري در جهان -

 ؛اصول و مبانی اخالق تجاري -

 ؛هاي اندیشمندان در مورد کاربرد اخالق در تجارت دیدگاه -

 ؛هاي تجاري منصفانه یا غیرمنصفانه رویه -

 ؛مودهاي اخالقی درباب تبلیغات تجارينره -

 ؛کننده حقوق مصرف -

 ؛تولید  دراخالق -

 ؛شدن و اخالق تجاري جهانی -

 ؛ اجتماعی و رابطه آن با اخالقیبازاریاب -

 ؛ي تجاريهامدهاي غیراخالقی تحریماپی -

 ؛اخالق تجاري و حقوق مالکیت معنوي -

 ؛تجارت عادالنه یا منصفانه -

 ؛اي در فقه اسالمی اخالق حرفه -

 ؛هاي اخالقی سی موردي منشورها یا نظام نامهربر -

 ؛اخالق تجارياصطالح شناسی  -

 ؛ي اخالقیهاتعاریف ارزش -

المللی که براي ترویج و تحقیق در زمینه اخـالق تجـاري و                و موسسات بین   هاسازمان -
 .کنند اي فعالیت می حرفه

اي از کـشورهاي آسـیاي جنـوب       سال اخیر تعداد قابل مالحظـه      15گفتنی است که طی     
ثري ؤي مـ  هـا الق تجـاري، گام    گـسترش اخـ    منظـور   بـه شرقی، خاورمیانه و حتی قاره افریقـا        

 بـه ویـژه در      ـ  مریکا در ترغیب ایـن کـشورها        ا در اروپا و     هااند و شرکاي تجاري آن      برداشته
ي اخالقـی   ها بـه پـذیرش برخـی از معیارهـا و ارزشـ            ـ  کشورهاي خاورمیانه و شـمال افریقـا        

ا فساد  ي مالی، مبارزه ب   هاي تنظیم گزارش  ها، مدیریت بهبود روش   هامسئولیت اجتماعی شرکت  (
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 زیرا کـم    ،اند  تأکید زیادي داشته  ...) سازي قوانین و     زیست، شفاف  اداري، حفاظت از محیط   
المللـی    توجهی بـه معیارهـا و اسـتانداردهاي اخالقـی پذیرفتـه شـده در عـرف تجـارت بـین                    

ي واگـذار شـده بـه شـمار     هاگذاري مالی این کـشورها و حـق لیسانـس        تهدیدي براي سرمایه  
  .رود می

سازي جامعه از اهمیت رعایت اخالق در  یی به منظور آگاههاتالشا به تازگی در کشور م
برنـد کـه رعایـت کامـل          مـی   هـاي اقتـصادي بـه تـدریج پـی           بنگـاه . تجارت آغاز شده است   

هـاي     محیطی کاربرد مدیریت جامع کیفیت، پرهیز از توسـل بـه رویـه             ـ  استاندارهاي زیست   
کننـدگان تـرجیح      ري، احترام به حقوق مصرف    تجاري نامطلوب یا غیرمنصفانه، مشتري مدا     

، رازداري، پاسخگو بودن و بـاالخره ایفـاي         تعه بر منافع فردي، شفافیت، صداق     ممصالح جا 
  .تعهدات تاچه حد در پیشرفت کسب و کار آنان دخالت دارد

 که اخیراً بـه کوشـش برخـی از مراکـز            ،ي تخصصی هابدون تردید، سمینارها و کنفرانس    
برگـزار شـده    » اي  اخالق حرفـه  «و  » اخالق و اقتصاد  «ل دانشگاهی در زمینه     پژوهشی یا محاف  

ي اجتمـاعی خـود کمـک خواهـد         هاسازي جامعه تجاري در شناخت مسئولیت       به آگاه  ،است
  .کرد

ین راهکارهاي توسعه اخالق تجاري در ایـران،        م، همزمان با دو   هااستمرار این قبیل فعالیت   
ي مـستقیم خـارجی و      هاگـذاری   ور، جذب سـرمایه   در گسترش حجم مبادالت بازرگانی کش     

  .المللی جامعه تجاري کشور تأثیر قاطع خواهد داشت افزایش حیثیت و اعتبار بین
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