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ترجمه 1
نظام حقوقی انگلستان
نظام حقوقی انگلستتان در وز نی اعمال شته و الل

ه دق

در ایرزده شمازی متاهت

می شود .این نظام دارای دو نوع

حقوق اس :
أ) کامن ال{ :کامن ال عبارت از} اصول اساسی حقوق اس

ک در دعاوی گذشت (رویة قضایی) ک مجلس قواعه یا قوانین

خاصتتی مقرر ندرد ب هدار رفت استت  .وکود کامن ال ههین متدی استت
درونه های قبلی} قاضی مجبور نیس

ک ه هدگام دی

آمهن ید درونهو متااوت{ها

ه {مصوهات} مجلس رکوع کده؛ هلد ه کای آنب در ساهق قضایی (درونه های

قبلی از نوع مشاه ) و اصول کلی کدداش ه عمل میآورد؛
ب) حقوق موضوعه{ :حقوق موضتوع عبارت از} قوانین خاصی اس
حقوق موضتتوع کامن ال اوزوی

ک تح

مییاهه تا کایی ک درونه های تح

عدوان قوانین مجلس ه تصوی

رسیه انه.

هررستتی {را ه } در هر میگیرد .در صتتورتی ک

حقوق موضتتتوع را حل متیدی ارائ نهههب (هرای مثال در نوع کهیهی از دعوی ک در زمان تصتتتوی

قانون دی هیدی

نشتته اس ت ) قضتتاتب کامن ال را اعمال میکدده {و در این راستتتا} تا کای ممدن ت ش میکدده تا آنچ را ک تصتتور
میکدده مجلس در صورت آگاهی از درونهو تح

رسیهگیب آز آنان طل

این نظام حقوقی قهرت زیادی ه قضتات اعاا میکده .ها این حال دست

میکردب انجام دهده.
آناا کام هاز نیس  .آناا هموار مقیه ه آرای

دادگا های مامتر از خود و قهرتمدهترین دادگا کشتتور ک مجلس اس ت ب میهاشتتده .قضتتات الزم نیس ت
دادگا هاالتر داد است

همان حدمی را ک

صادر کدده .این آمرب قاعه هسیار مبامی هود و مدجر ه آرای نا مالوهی خواهه شه{ .امّا} ه هر حال

قضات هایه قانون را ه همان طریق اعمال نمود و استهالل دادگا هاالتر را در هررسی خود نسب

ه درونه ب اتخّاذ نمایده.

{حقوق} مهنی و ک ا
تقستی دو گانة دیگری از حقوق انگلستتان ه حقوق مهنی و ک ا وکود دارد .این دو شاخة{حقوق} نام خود را ه
دو نوع دادگا اعاا میکدده :دادگا های مهنی و دادگا های ک ایی .تااوت استاسی میان حقوق مهنی و ک ا در این ناات اس
ک ه چ کسی هایه ه عدوان طرف زیان دیه نگریس  .هرخی از کرای چدان شهیهانه ک علی کل کامت تلّقی میشونه .این
کرای ب کرای کدایی نامیه شه و شامل کرایمی همچون ایجاد حریق عمهیب قتل عمهب سرق ب تجاوز ه عدف و نی کرای
مرهوط ه وستتایل نقلی میهاشتتده .هر استتان قانون گذاری اخیرب حقوق ک اب هاهاش ت

و امدی

کاری و ستتایر حقوق مرهوط

صتدتتی را نی در هر میگیرد .درونه های {ک ایی} در دادگا های کیاری مورد رستیهگی واق میشتتونهب کائید متا توس
دادگا شاهی تح

دیگرد قرار گرفت و ههیدسان مقصر یا هیگدا تشخیص داد میشود.

حقوق مهنی درونه های تتارض مدات

میان دو شتخص را ک متضتمن مداف عمومی یا کامت هاور کلی نباشه در

هر میگیرد .کرای مهنی شتامل نقص قراردادب ط قب تجاوز ه ملد و لیر میشتود .و در قسم
قوانین ضتتته تبتی

و حمای

استتتتخهامی است ت  .درونه های {مهنی} در دادگا های حقوقی ک خواهان علی خوانه اقام

دعوی میکده رسیهگی شه و ههین ترتی
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صدتتی در هر گیرنه هرخی

خوانه مسئول یا هری شداخت میشود.

www.haghgostar.ir

2

ترجمه

محاک کیاری
دادگا های ک ایی دارای سلسل مراتبی هستده :دادگا صلحب دادگا شاهیب دادگا استیداف و مجلس اعیان.
محاک صتلح دائین ترین دادگا های ک ایی هستده .کرای ک اهمی

ک ایی در آنجا ه وسیلة مَجستری ها (قضات

صلح) ک از افراد محترم کوام محلی هود و فاقه تتلیمات حقوقی میهاشده مورد رسیهگی واق میشونه .گاهی مجستری ها
هدام کیدیاِن (قاضتی صتلح) شتداخت شه و نمیتوانده ه تداایی ه درونه ها رسیهگی کدده گرچ در هتضی شارها قضات
صلح قانونا واکه شرایای وکود دارنه ک تمام وق

و حقوق هگیر هود و میتوانده ه تداایی رأی صادر کدده.

درونه های مورد رسیهگی در محاک صلح هر س نوعده:
(الف) کرای ک اهمی

مدصتا نهارنه .این درونه ها هدام دادرسی اختصاصی

ک ایی ک نیازی ه هیئ

شداخت میشونه زیرا کرمی ک نیازی ه محاکم توس هیئ

مدصا نهارد ید جرم اختصاصی اس .

(ب) رستتتیهگی ههوی ه کرای کیاری مامی ک نیاز ه محاکم در حضتتتور هیئ

مدصتتتا دارنه .این

درونه ها هدام رستیهگی انتقازی (ارستازی) شداخت میشونهب زیرا اگر دیگرد کیاریب ید دعوی تلقی گرددب
قضات صلحب متا را هرای محاکم ه وسیلة هیئ

مدصا در دادگاه شاهیب تسلی خواهده کرد.

(ج) درونه های کوانان و اطاال ک {رسیهگی ه آن} در کلسات ویژ و کمتر رسمی ه نام دادگا کوانان
و اطاال انجام میدذیرد .هرای تشتدیل دادگا اطاالب متموال هایه ست قاضی صلح ک یدی از آناا زن هاشه
حضور داشت هاشده.
دادگا شتاهی دادگا هاالتر هتهی در نظام قضتایی اس  .در این دادگا درونه ها ه وسیل قضات واکهازشرای تمام
وق

یا قضتات صتلح نیم وق ب و از طریق ید هیئ

مدصا مورد رسیهگی واق میشونه .درونه هایی ک در دادگا شاهی

استماع میشود هر چاار نوعده:
(الف) درونه های شهیه ک ایی ک هرای محاکم نیاز ه هیئ

مدصا دارنه.

(ب) تجهیه نظرخواهیِ مستتتده ه مهارو و دزیل علی حد محدومی

در دادگا صتتلحب یا علی مجازاتِ

مقرر ه وسیلة دادگا مذکور.
(ج) مجازاتب در کایی ک دادگا صلح محدومیتی را صادر کرد ب امّا اختیار تحمیلِ مجازاتی را ک مداس
میدانه نهارد(.اموری ک گاهی ه وسیل رکوردر انجام میدذیرد).
(د) کرای کوچد ک ایی ک در آن متا حق

را (در دادگا صتتتلح) دیگیری کرد تا ه وستتتیلة هیئ

مدصا مورد رسیهگی واق شود.
در این زنجیر ب دادگا استتتیدافب دادگا عازی هتهی اس ت  .این دادگا ید شتتتبة ک ایی دارد ک استتتیداف از ادزّ یا
مجازات مقرر ه وستیل دادگا شتاهی را استتماع میکده .ست قاضی ارشه در دادگا استیداف رأی صادر میکدده(.استیداف از
آرای محاک صتلح و دادگا های شتاهی مبتدی هر امور حدمی اس

در دادگا کهاگان ای ه نام(دادگا انشتاهی از دادگا مسده

ملد ) رسیهگی میشود).
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عازی ترین دادگا کشور مجلس اعیان میهاشه ک در آن از آرای دادگا استیداف و دادگا دیویژنال(انشتاهی) دژوه
ه عمل میآیه .در این دادگا دژوه

فق زمانی مسموع خواهه هود ک مبتدی هر ید ندت کلی حقوقی ها اهمی

هاشه .دو دادگا دائین ترب در خصوص می ان اهمی

ید ندت تصمی گرفت و هر این اسان دژوه

عمومی زیاد

را تجوی ها رد میکدده.

هم اعضتتتای مجلس اعیان ه دعاوی رستتتیهگی نمیکدده .این ما هر عاهو زردهای حقوقهان (اعضتتتای حقوقهان
مجلس اعیان) اس .
ساختار محاک کیاری

•کرای اختصاصی( ههون حضور
هیئ

مدصا )

دادگا ههوی

• رسیهگی ارسازی(انتقازی)
•دادگا کوانان(اطاال)

• کرای قاهل کیار خواس

دادگا دادشا

رسیهگی ه وسیل قاضی و
هیئ

مدصا

دادگا انشتاهی از شتبة دادگا مسده ملد
(استماع دژوه های مبتدی هر امور حدمی از طریق
روی قضایی اع م شه )



دادگا استیداف

•شتب ک ایی

• (استیداف میتدی هر امور حدمی
ک دارای اهمی
میباشده)
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کلی عمومی

مجلس اعیان
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نظام مهنی
دادگا هخ

دایین ترین دادگا در نظام حقوقی استت  .در این دادگا ید قاضتتی ریاستت

کرد و ه تداایی حد

میدهه.
دادگا هخ

از نوع مازی استت ) رستتیهگی میکده .ها این حال دادگا

صتترفا ه تخلاات کوچد مهنی (محهودی

مذکور ه موضتوعات مامتری در ارتباط ها ملدب وصتیّتدام ها و لیر نی رسیهگی میکده .ط ق های رضایی در دادگا هخ
رستتیهگی میشتتود و همچدین این دادگا واکه اصتتول محاکمات دعاوی ک اهمی

(در مورد اخت فات مرهوط ه کاالهای

متیوب و لیر ) میهاشه.
دادگا عازی هتهی عبارت از دادگا عازی عهاز

است  .این دادگا در عمل متشتدل از س دادگا اس  :شتب مسده

ملد ب (ک قراردادهاب لال ب تجاوز ه ملد و لیر را صتت حیتی هی

از صتت حی

مازی دادگا هخ

مورد رستتیهگی قرار

میدهه)؛ شتتب خانواد ؛ (ک ه ط قاای لیر رضایی و اخت فات دیچیهو خانوادگی رسیهگی میکده)ب و شتبة انصاف؛ (ک ه
{دعاوی}ملدب وصتیّتدام ها و لیر ها ص حیتی هی
ه دژوه

از {آرای صادر از} مراک اداری –و ن صادر از دادگا هخ  -رسیهگی مینمایه.
استتیداف از {احدام} دادگا هخ

دادگا استیداف ممدن اس

مداص

از ص حی

دادگا هخ

رسیهگی مینمایه) .ع و هر آنب دادگا عازی

و دادگا عازی در دادگا استیداف استماع میشود و دژوه خواهی از درونه های

هر اسان همان نظامی ک در سیست ک ایی موکود اس ب ه مجلس اعیان فرستاد شود.

افراد در دادگا ؟
در کلی دادگا هاب قضتات عادی یا قضتات صتلح حضتور دارنه .ایدان افرادی هستده ک هر کریان رسیهگی ریاس

داشتت و گاهی حد محدومی
کریان کار را ههای

صتتادر میکدده .قضتتات صتلح ریاست

محدم ذیره خوی

را هر عاه داشتتت و ه تداایی

میکدده .آنان ادزّ را م حظ و حد صتادر مینمایده .قضات صلح متموال ه وسیل ید حقوقهان تتلی

دیه –مدشتی قاضتی صتلح -ک در کدار دس

آنان نشست و در امور حدمی و آیینهای دادرسی ماصل ه آنان نظر مشورتی

میدههب متاضتتهت میشتتونه .ع و هر آنب قاضتتی صتتلحب امورِ عمومیِ دفتر دادگا را ادار میکده .قضتتات صتتلح ستتتی
میکدده{رسیهگی} ه درونه های خود را لیر رسمی نگ دارنه و حال و هوای رسیهگی در دادگا آنان الل
دادگاهی است

ک ید قاضتی عادی ریاست

هسیار متااوت ها

آن را هر عاه دارد .همچدین قضتات صلح مسئول مجازات هستده (مشروط هر

ایدد هرای مجازات نیازی ه تجاوز از حهود اختیارات قانونیشان نباشده) .آناا میتوانده ادزّ مقهماتی را در رسیهگی ارکاعی
استماع نمایده .ع و هر آن میتوانده مجرمین محدوم شه را هرای مجازات ه دادگا شاهی هارستده.
قضات عادی حقوقهانان واکه شرایای هستده ک ه وسیل ماردار سلادتی –ک {از}اعضای عازی رتب حرف قضایی
هود و ید مدصتوب سیاسی میهاشه -انتصاب میشونه .قضات عادی ممدن اس
(ید قاضتی نیم وق

از زحاظ تجره و ارشهی

از ید رکوردر

ک در دادگا شتاهی رسیهگی مینمایه)ب ه ید زرد حقوقهان (ک در مجلس اعیان رسیهگی مینمایه)

تغییر یاهده .هاستتثدای قضتاتی ک در دادگا شتاهی هستتدهب کلی قضتات هرای صهور حد و وض مجازات مسووزی
قضات عادی ه در نظام حقوقی و ه در نظام ک ایی ریاس
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دارنه.

تمامی دادگا ها –هج دادگا صلح -را ه عاه دارنه.
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ساختار محاک حقوقی

دادگا هخ

•شتب مسده ملد
•شتب انصاف

دادگا عازی عهاز

•شتب خانواد

• شتب حقوقی

دادگا استیداف

• (استیداف مبتدی هر امور

مجلس اعیان

حدمی ک دارای اهمی
کلی عمومی میباشده).

در دادگا شتاهیب هیئ های مدصا رسیهگی را هر عاه دارنه .هیئ های مذکور متشدل از دوازد تبتة هازغ هریتانیا
میهاشتتده ک از فارستت

دفتر مب

مدتخبین هرای انجام خهماتی ک هیئ

مدصتتا ارائ میدههب انتخاب میگردنه .وظیاة آناا

استتماع ادز ارائ شته و امور حقوقی مارش شته ه وستیل قاضتی میهاشته .هداهراین آنان آنچ را ک استماع کرد انه مورد
رستتتیهگی قرارداد و تصتتتمی میگیرنه ک آیا تردیه متقوزی در مجرمی

متا ب وکود دارد یا خیر .اگر چدین تردیهی وکود

داشتتت هاشتته آناا متا را تبرئ میکدده و در لیر ایدصتتورت او را محدوم مینمایده .در دادگا شتتاهی هیئ
محدومی

را صتادر میکده اما وضت مجازات هر عاه قضتات اس  .در نظام مهنی (ک ارتباطی ه کرای علی مداف عمومی

نهارد) هیچ هیئ

مدصتا ای وکود نهارد .اعضتای عادی و لیر متخصتص هیئ

کرایمی ک علی کامت اس
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مدصتتا حد

مدصتا همچون قضتتات صلح میتوانده در

ه عدوان نمایدهگان کامت ب محسوب شونه.
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وک ء و مشتتتاورین حقوقی هر چده هر کهام متااوت از دیگری آموزش میهیدده {وزی هر دو} حقوقهانان آموزش
دیه محستوب میشتونه .مشتاورین حقوقیب حقوقهانان عمومی هستده ک هیشتر کارهایشان را خارا از دادگا انجام میدهده
(هرای مثالب وصتتیّتدام هاب انتقال خان و لیر  .).آناا وکاز

موک نشتتان را تداا در دو دادگا دائین تر (دادگا صتتلح و هخ )

میتوانده هر عاه داشت هاشده .ید نوع خاص از مشاور حقوقیب "مشاور حقوقی دلیس" اس

ک هرای طرش ادّعای دلیس علی

متا در دادگا حاضتر میشتتود .در صتتورتی ک درونه در هر ید از دو نظام حقوقی و ک ایی ه دادگا هاالتر هرودب هایه ید
وکیل مدتص

شود .وک ء حقوقهانانی هستده ک ه طور خاص هرای طرش درونه ها در دادگا آموزش میهیدده و هست ه ایدد

چ کستتی آنان را وکیل قرار دههب تتقی قاقام دعوی یا دفاع مینمایده .آحاد مردم نمیتوانده مستتتقیما وکیل استتتخهام نمایده.
وک ء هایستتتی ه وستتیل ید مشتتاور حقوقی استتتخهام یا از کریان امر آگا شتتونه .قضتتات از این میان وک ء ه مشتتاور ه
متروفده انتصتاب میشتونه .ید وکیل موفق ممدن است
مشتاورین حقوقی ملد ب گا ه کا

ه توصی ماردار سلادتیب ید کیوسی(مشاور حقوقی ملد ) هشود.

زبان مخصتوصتشتان "اهریش " نامیه میشونه .ع و هر آن آنان ه "ههای

کدده " ه

متروفدهب زیرا هیچ مشاور ملد ای نمیتوانه ه تداایی از ید درونه دفاع کده {هلد } هایه ید "کارآموز وکاز " یا ید "وکیل
لیر مشاور" را راهدمایی نمایه.
گواهان ممدن اس

ه وسیل هر ید از اصحاب دعوی و در هر نوع درونه ای احضار شونه .آناا ممدن اس

مردم یا افراد دلیس و در حقیق

هر شتخصتی هاشتده .وظیاة آنانب گواهی توأم ها قس ب از طریق داسه ه درسشاایی اس

عام
ک

وک ءب قاضتتی صتتلح یا قاضتتی عادی هرای آناا مارش میکدده .ستتوگده (یا هر نوع اظاار متادل آن)ب تتاهی هرای اظاار کامل
حقیق

و نگاتن دروغ است  .قست دروغ هتدوان شتاادت کذب شداخت میشود .از آنجا ک قس دروغ ت شی هرای تحریف

عهاز

{داشتن}

است

{زذا} کرمی است

ه کا

علی کامت و هداهراین ید تخلّف ک ایی میهاشته .شتتاهه ممدن اس

اط عات خاصتتی در مورد حادم ب درونه یا متا احضتتار شتتود .متا نی میتوانه هتدوان گوا در دفاع خود حاضتتر شتتود .در
صورتی ک گواهان در دادگا حضور ه ه نرسانده قانون میتوانه آنان را ه انجام چدین کاری (حضور در دادگا ) از ام کده.
مابوعات و عموم مردم حق حضتور و نظار هر کریان رستیهگی دادگا را دارنه مگر ایدد دادگا ههون حضور آناا
تشتدیل شتود یا محاکم ستری هاشته( .در کلست لیر علدی) .مردم و مابوعات هخاطر مداسبات خانوادگیب دوستی یا ع یق
عمومی یتا حرفت ای در دادگا حضتتتور دارنه .مابوعات در الل

درونه ها در مترض محهودی های خبری (ک خود هخود

الزماالکراس ) قرار دارنه .این محهودی ها را ک ها توافق هر دو طرف دعوی نمیتوان از میان هرداش .
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ترجمه 7
چده ملّیتیاا
اصا ش «چده ملیتی» هرای شرکتاایی ک دارای شتبات یا مراک فروشی در سرتاسر دنیا هستدهب هدار گرفت میشود.
کاانی» میهاشتته .اکثر این ستتازماناای لول دیدر ناماای خانگی

اصتتا ش دیگر هرای این نوع موستتستتات تجاریب «شتترک

{خودمتانی} دارنته همچون کوکاکوالب هید ب ستتتونیب هیتاچیب آیهیامب آک و و کدرال موتورز .ایدگون شتتترکتاا مقادیر قاهل
توکای از سرمای را کدترل نمود و در کشورهایی ها اخت ف فاح

در سیست سیاسی و اقتصادیب ه فتازی

میدردازنه.

ها نگاهی ه تاریه گذشت ب میتوان دو دزیل اصلی هرای توست شرکتاای چده ملیتی دیها نمود .اوالًب وقتی ک شرکتاا
متوک شتهنه ک هازارهای داخلی آناا اشتباع گردیه اس ب دریافتده ک صرفا از طریق هردایی شتبات خارکی میتوانده کل
مدات

هیشتر نمود .ثانیاًب اگر کشوری در مقاهل توزیهات این شرکتاا موان تجاری -متموال تترف ها یا عوارض گمرکی -ایجاد

مینمودب تداا چار هرای شرک
اخیراب دیشترف
کام صتدتتیب اف ای

احهاث کارخان یا سازماناای فروش در داخل کشور مرهوط هود.

اقتصتادی ستازاای  1991مدجر ه رشته سری این سرمای داران کاانی گردیه اس  .در کشورهای
درآمههاب {عل } کذب شترکتاای چده ملیتی هود است  .در کشتورهای در حال توست دسترسی ه

نیروی کار ارزانب هسیاری از شرکتاا را تحرید ه ساخ
اوایلب الل

کارخانجات کهیه و مراک مونتاژ نمود اس .

کشورها استقبال شایانی از شرکتاای چده ملیتی نمودنه زیرا تصور میکردنه ک ها چدین سرمای گذاری

خارکی نیاز مبرم ه کار هرطرف میشتودب هاور کلی صتدت

رونق میگیرد و احتماال در صورت صادرات محصوالت شرک

ه خاراب ارز خارکی وصتتول میشتتود .اما اخیرا کریانات علی شتترکتاای چده ملیتی تغییر مستتیر داد انه .در حال حاضتتر ه
شترکتاای مذکور ها شتد و تردیه زیادی نگریستت میشتود .آناا ک روزگاری فرشتتگان نجات محسوب میشهنه اکدون در
صحد های هینازمللی شیّاد تلقی میشونه.
ه دالیل مشتروح زیرب کشورهای می هان در حال حاضر فتازی

میامانان خود یتدی چده ملیتیاا را محهود میکدده.

اکثر کشتورهای در حال توستت ب تداا در صورتی اکازو سرمای گذاری کهیه را میدهده ک ه شدل مشارک
متدی است

ک سترمای داران هومی یا موستستات دوزتی میهایست

در مازدی

و حتی ادار و مهیری

داشتت هاشده .هرخی دیگر از کشورها همچون هده و نیجری ب شرکتاای خارکی از دی
خود تا درصه متیدی مث  91یا  41درصه کل سرمای شرک

هاشه .این ههان

این شرکتاا مشارک

شداخت شه را مجبور ه کاه

ساام

میکدده.

ت شتاای گوناگونی در ستاح هینازمللی هرای تدظی فتازی

شترکتاای چده ملیتی صورت دذیرفت اس

ک شایست

ترین آناا دستتورازتمل ستازمان تتاون و توستت اقتصتادی (اداِسته) در خصتوص شرکتاای چده ملیتی اس { :دستورازتمل}
مذکور نوعی کتاهچ راهدما است
ضمان

ک چگونگی رفتار شرکتاا در کامت را توضیح میدهه .دستورازتمل مذکور اختیاری هود و

اکرای قانونی نهارد.
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ترجمه
موارد هحران میان کشتورهای می هان و شرکتاای چده ملیتی اکتداب نادذیر اس ب چ آند وکود شرکتاای

در الل

مذکور تاهیهی علی حاکمی
شتترک
است

و اقتهار ملی محسوب میشود.

چده ملیتی عظی و مروتمده است

و متموال در صتتدایتی ک ورود ه آن صتتت

همچونب صدای کامییوترب شیمیایی و اتومبیل ه فتازی
ک فتازیتاای

از این است
شتتبة شترک

میدردازد .مامتر از هم ب ههف اصلی شرک
فرعی اس  .تمامی این شت

ه تمامی قستتمتاا ستترویس میدهه .کدترل مرک ی شتتبد –ادارو مرک ی شتترک

کشور می هان نمیهاشه .ادارو مذکور لازبا ه اران مایل دورتر از این شت
کا
قادر ه ستاخ

تشتریح اصتل تیمیر و تیمر متقاهل هین شت
تراکتور در ایاالت متحه کا

هرای ه کار متقاهل انجام
چده ملیتی -تح

کدترل

قرار گرفت اس .

فرعی هایه مثازی از شرک

کانادایی مَسیفرگوسن زد .این شرک

فروش در کانادا میهاشته .تراکتور ک متشدل از موتور انگلیسیب محور انتقال

فرانستویب و محور چر مد یدی میهاشه ک ک محصوالت شت
ک دارای قلمرو فتازی

چده ملیتی عبارت

را در ستراسر کاان سازمانههی کده تا سا خود را از مداف و هازار کاانی ه حهاکثر هرسانه .هر

چده ملیتی قستمتی از ید شتبدة هینازمللی از شتت

میدهده .هر هخ

هود و حائ اهمی

حیاتی

(شرکتاای فرعی) میهاشده .آیهیام شرک

هینازمللی میهاشتته .ید نوع کامییوتر ستتری 391-ممدن استت

دیگری اس

در هرگیرنهو اک ایی از چاار یا دد

کشور هاشه.
اکاز دهیه هرای نشتتان دادن ایدد ید شتترک

چده ملیتی چگون هصتتورت هینازمللی هرنام ری ی کرد و فتازی

میکدهب درونه ان کی اف را ک ید توزیهکدده ستتوئهی هلبریدا اس ت

در نظر هگیری  .هدگامید انکیاف در ستتال 1991

شتتب ایتازیایی خود آرآیوی را تحویل گرف ب آرآیوی کام ه هازار ایتازیا واهستت هود .این شتب ه دزیل تخمین الراق آمی
تقاضتا هرای محصوالت

در شرف اضمح ل هود و ههزیل ظرفی

هی

از حه توزیهب ضرر میکرد .انکیاف ه فاصل شروع

ه رستانهن کار از طریق ستاارشات صادراتی نمود و ایددار را تا تدظی مجهد هازارهای داخلی ادام داد .در نتیج آرآیوی هر
روی هازار داخلی تمرک کرد و ههیدسان ساارشات صادراتی کاه

دیها نمود.

در ستتازاای اخیر حدومتاا هاور ف ایده ای خود را مل م ه هررستتی این ندت کرد انه ک آیا شتترکتاای چده ملیتی ه
مداف ملی آنان ضترر میرستانده یا خیر .در کشتورهای کام صدتتی ید مدب ه رگ نگرانی این هود اس
خارکی کانشتین شترکتاای کوچدتر شته و هتهری ید صتدت
امری ه وقوع هییونهدب ممدن است

ک این هیوالهای

ما را تح

کدترل در خواهده آورد .در صورتی ک چدین

تصمیماتی ک مداف اقتصادی کشور را تح

مهیر های اتخاذ

تیمیر قرار میدهه در هیئ

گردنه ک ه اران مایل دور از کشور میهاشده.
خار این نوع تسل ها مثال هحثانگی ی از تحویل گرفتن شرکتی هوسیل شرک
تشریح میشود .در سال 1999ب 99درصه از ساام شرک
هود؛ این در حقیق

ههان متدی هود ک فرانست هی

ه رگتر در فرانس ر داد ه خوهی

کامییوتر فرانس –ماشید هال -هوسیل کدرال ازدترید خریهاری شه

از این صدت

کامییوتر خود را در اختیار نخواهه داش  .زذا دوز

احستان کرد ک هایه مبادرت ه ایجاد مجموعة اط عاتی و امور رایان ای مخصتوص هخود ک در مشارک
آزمانی زیمدس و شرک

فرانس

ن دیدب ها شرک

هلدهی فیلییس هودب نمایه.

ههون تردیهب زمانید دوزتاا احسان هدمایده تصمیماتی ک هرنام ری ی ها و استخهام را در کشورهایشان تح
قرار میدهه از طریق کدترل خارکی اتخاذ شته است

ناخشدود میشونه .ع و هر آن ملتاا الل

تیمیر

زمانید مجبور ه متامل ها

افرادی هاشده ک ازمرک تصمی گیری خارکی اَمروفرمان میگیرنه احسان میکدده ک قهرت متام تیشان تضتیف شه اس .
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کشتتورهای در حال توستتت ب مخصتتوصتتا نگران واهستتتگیشتتان ه ستترمای گذاری خارکی در هخشتتاای کلیهی
شرکتاای خارکی الل

اقتصتادهایشتان شته انه .کشتورهای مذکور متوک شه انه ک شت

هیشتر سودشان را هجای سرمای

گذاری مجهّد در شترک ب از کشتور خارا میکدده .گاهی کریان سترمای ها هاعث می شودب تغییر و تحوالت فاکت آمی ی در
نر تستتیر اعتبارات آناا هوکود آیه .کشتورهای خاصتیب شرکتاای چده ملیتی را ه اعمال ناوذ سیاسی متا کرد انه .درونه
قهیمی در ای مورد مشتخصتا دخاز
شترک

آی تی تی (شترک

تلگراف و تلانهای هینازمللی) در امور ستیاستتی شیلی اس  .این

عظی ک در هم امور صتدتتی و فتازیتاای هددی دخاز

مارکسیستی رهبر کمونیس

دارد آماد ت شتاای مازی کا

ستترنگون ساختن حدوم

شیلی –سازوادور آزده  -هود.

هرخی از ممازدب آنگون ک دیشتتتر ذکر شتتهب هرای تحصتتیل کدترل هیشتتتر هر صتتدای خوی
متام ت و مخاطرات مشتترو مینمایده .عهم کارایی این را کار ههین کا
هواساة کمد فدی و سرمای گذاری شرک

مادر ها رفتار نامساعهی از سوی شرک

راهدار دیگری ک هوستیل دوزتاا هدار گرفت شه اس
ید مهّت متین میتوانه ه کشور خوی

است

شتتروع ه دافشتتاری هر

ک شترکتاای فرعی خارکی ممدن اس
مذکور مواک گردنه.

تحهیه می ان سودی اس

ک ید شرک

فرعی خارکی در

هازگردانه.

مدتقهین در مقام استهالل در هراهر شرک های چده ملیتی ها صهای هلده میگویده ک این سازماناا در فتازی های لیر
رقاهتی درگیر میشتتونهب هاور لیر مستتووالن ای هرنام ری یها را ه تتایلی میکشتتاندهب رشتتو های ک ن کا
میدهدهب از طریق ستیاس

انتقاد قرارداد

اعمال ناوذ میکددهب دول رای را مت ز ل و ک ارزش میکددهب حقوق کارگرانشان را نمیدردازنه و

لیر  .آناائید در دفاع از شترکتاای مذکور ستخن میرانده متتقهنه این شترکتاا تقریبا ه عدوان کارگ اران هینازمللی محسوب
میشتونهب صتلح را تشتویق مینمایدهب توزیه را هاید مینمایدهب محصتوالتِ ارزان قیم

تر ارائ میکدده و هرای کشور می هان

مداه مورد نیازِ مبرمب کارشداسی و استخهام را ارمغان میآورنه.

دایان
مدب
ترکم کامل کتاب ( Law Textsترکمة دکتر اسماعیل صغیری)
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