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Abstract 
The constitution is considered as a reference law 
in every country and the root of all the domestic 
laws of that country, according to it, obstacles 
and views existing in each country and it’s 
domestic laws are spread and expanded. Given 
the importance of foreign investment in the 
growth and development of countries and the 
facilitation of free trade, developing countries 
seeking to attract foreign investment in terms of 
wealth creation and development and 
prosperity and avoidance of poverty for their 
people have made this issue a priority in their 
programs. The growing annual statistics of the 
world confirm the importance of foreign 
investment. The constitution of any country is 
the source of all the domestic laws of that 
country and the attitude of the constitution in 
each country is effective in attracting foreign 
investment. A comparative study of the 
constitution of Iran and Iraq as Islamic countries 
with energy resources in the field of foreign 
investment, positions and strengths and 
weaknesses in attracting foreign investment has 
been examined. 
Keywords: Law, Capital, Foreign Investment, 
Iraqi Constitution, Iranian Constitution. 

 چکیده
 هیشو ر یعنوان قانون مرج  و مادر در هر کشوربه یقانون االلاال 

و  ایکردهآن کشللور االللت که طبق آن، رو  یداخل ینقوان یتمام
آن اشلللاعه و  یداخل یننگاه موجود و موان  در هر کشلللور و قوان

در رشللد و توالللعه   یخارج گذارییه  الللرمایابد یگسللتر  م
 یوابسللتگ یجادا رد یتجارت آزاد و از طرف یلکشللورها و تسللا 

دارد   یانیاز تنش و مصاصللمه نقش شللا یمتقابل و به تب  آن دور
 یخارج گذارییهدر حال توالعه به دنبال جذب الرما یکشورها

مردم  یاز فقر برا یثروت و تواللللعه و رفاه و دور یدبله لحاظ تول 
اند که خود قرار داده هایبرنامه یتموضلللوع را در اولو ینخود ا

 گذارییهاللللرما یتاهم یانگراللللاالنه جاان ب دآملار رو بله رشللل  
در هر کشور که الرچشمه  یااللت  نگر  قانون االلاالل    یخارج

 گذارییهآن دوللت االلللت در جذب اللللرما  یداخل ینهمله قوان 
ون قان یقیتطب یجالت با بررالللل  ینموثر االلللت، بله هم  یارجخل 

مورد نظر  یملنللاب  انرژ  یو علراق کلله دارا  یلران ا یاالللللاالللل
مواض  و نقاب قوت و ضعب در  هسلتند  یخارج گذارییهاللرما 

 قرار گرفت  یمورد بررال یخارج گذارییهجذب الرما
 انونق خارجی، گذاریقانون، الرمایه، الرمایه: واژگان کلیدی

 ایران  االاالی قانون عراق، االاالی
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 مقدمه
 وبیخ واکنش خارجی گذارانالرمایه به نسبت خود تاریصی خاطره لحاظ به االتعمار ردپای با کشورهایی    

 ذاریگالرمایه جذب و توالعه و رشد نیاز به و جاان تحوالت و مناالبات تتییر و زمان گذشت با اما نداشتندم

 هک گردید کشورها این هایاولویت از الرمایه جذب فقر، از دوری و رفاه توالعه، ثروت، افزایش جات خارجی

عامل و ت وریاکشور، انتقال فن توالعه و تجاری رشد باعث خارجی گذاریالرمایه االت  مطلب یدؤم ارقام و آمار

ازرگانی و و ب الرمایه آزاد االت  گرد  تجارت راه الد موان  بر غلبه برای مناالبی ابزار وگوی فرهنگی وو گفت

 موان  رداشتنب با آزاد تجارت هم نین تسایل دارند  تنگاتنگ ارتباطی همدیگر پراکنی بادوری از جنگ و نفرت

 گذاریالرمایه جذب راه در موان  از یکی گردد  الزم به ذکر االتمی ترالری  خارجی گذاریالرمایه راه الد

 اشتنبرد راه در و دارد خارجی گذاریالرمایه جذب به مبرم نیاز ایران کشور کشورها االت  داخلی قوانین خارجی

 را خود حقوقی مسائل دارد نیاز جاانی تجارت الازمان به الحاق و ورود و خارجی گذاریالرمایه حقوقی موان 

 ونقان االاالی، قانون اهمیت و خارجی گذاریالرمایه اهمیت به عنایت نگارندگان با  دهد  قرار بازنگری مورد

 با توالعه حال در کشور یک در خارجی گذاریالرمایه حوزه در داخلی قوانین الرچشمه عنوانبه را ایران االاالی

 و تطبیقی مطالعه مورد جاانی تجارت و خارجی گذاریالرمایه موضوع در دارای ذخایر انرژی االاالی عراق قانون

 قانون که بودند پاال  به این پرالش دنبال به داده و قرار تطبیقی و تحلیلی -توصیفی و نظری تحقیق رو  با تأمل

 در خارجی گذاریالرمایه موضوع باب و دارای ذخایر انرژی در توالعه حال در کشوری عنوانبه ایران االاالی

 میتاه ابتدا پژوهش پرالش این به در پاال  دارده هاییها و شباهتمحدودیت عراق چه االاالی قانون با مقایسه

 قانون واردم الپس ایران و االاالی قانون موارد ابتدا مفصل صورت به نموه، الپس بررالی را خارجی گذاریالرمایه

 چند ااداتیپیشن تحقیق از گیری نتیجه و تطبیقی بررالی با ناایت در و شده داده قرار توجه عراق مورد االاالی

 االت  گردیده مطرح

  خارجی گذاریسرمایه اهمیت -9
 الرمایه تبرگش ریسک با که هاییدر فعالیت خارجی الرمایه کارگیریبه از االت گذاری خارجی عبارتالرمایه  

 گذاریالرمایه برای امن مکانی و بیشتر الود کسب دنبال به گذارانالرمایه و باشد گذار الرمایه عاده به آن مناف  و

 بستر و شده تضمین گذار حال در اقتصادی و توالعه حال در کشورهای در گذاریالرمایه امنیت چهچنان هستند 

 خواهند رهابازا گونه این در حضور برای بیشتری رغبت و میل المللیبین گذارانالرمایه شود فراهم الزم قانونی

 کوتاه فرآیند االت  تجارت خارجی گذاریالرمایه جاانی تجارت هایجنبه (  یکی از32، 9315داشت)دارینی،

-را می درازمدت روندی گذاریالرمایه که حالی در شودمی محقق کوتاه زمانی در که االت مدت

الرمایه و تجارت بنابراین و شودمی خارجی تجارت رشد موجب خارجی گذاری الرمایه ( 1996NCTADU,د)طلب

 غلبه ابزار خارجی گذاریالرمایه ( Simon,2008,633)کنند کمک کشور یک توالعه و رشد به توانندمی گذاری

 و االت آزاد تجارت دنبال به جاانی تجارت به همین جات الازمان و االت تجارت راه موان  موجود بر الر بر
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 بر تجاری موان  رف  برای ابزاری الان به گذاری الرمایه و دارد تنگاتنگ ارتباب خارجی گذاریالرمایه با تجارت

 موان  حذا»شود  می حس بیشتر خارجی گذاریالرمایه ضرورت این جا و باشد مثر تواندمی آزاد تجارت گرد 

 میزبان کشور در خارجی گذاریالرمایه میزان افزایش باعث تواندمی گذاریالرمایه تجاری

 (  Vocks,1997,27«)ود ش

 گذارانالرمایه از خود تاری  در تل  قدیمی هایتجربه خاطر به الومی جاان و شده االتعمار کشورهای از خیلی  

الرمایه قالب در آن نوین چاره و االتعمار جدید ورود را گذارانالرمایه این که چرا بوده گریزان و نگران خارجی

 به نسبت یمنف ذهنیت و باور» جدید االتثمار و االتعمار نوعی و دانستندفراملیتی می هایشرکت و خارجی گذاران

 خطرات به نسبت تعقل ترینکم با غلط احساس و تصور یک القاکننده همواره خارجی الرمایه و گذاریالرمایه

 طور به که االت افرادی اندیشه و تفکر ثیرأت تحت نوعی به الوم جاان کشورهای در ویژه به ذهنیت این االت، آن

 و قوانین یبتصو یعن مان  اولین از برخواالته مان  دومین و دهند می ترجیح آزاد اقتصاد به را دولتی اقتصاد کلی

 ضعیب و دشوار را آن به نسبت انگیزه و میل و گذاریالرمایه مسیر االت ممکن االت که مقرراتی

 تتییر و زمان گذر با ثروت و رفاه و توالعه برای خارجی گذارانالرمایه به مبرم نیاز ( 92، 9315)دارینی،نماید

 انینگر و بدبینی وجود با آنان و گردید حس کشورها این الوی از بیشتر مکانی و زمانی جدید مناالبات

 هاامهنافقتمو قالب در خود دیدگاه و نگاه در تتییر و موان  رف  و اص حات با و گذاشتند الر پشت را هامحدودیت

 ذاریگالرمایه جذب آن آوردره و گذاشتند الر پشت را بدبینی این 9به الازمان تجارت جاانی الحاق و ورود ناایتاً و

 رارق خود امورات اولویت در را -خارجی گذاریالرمایه - مام آن گردید  ایشان برای حرکت و توالعه و بیشتر

ه همین ب نماید  می ایجاد را حرکت و ثروت و رفاه و توالعه که چرا کردند ت   آن بیشتر جذب برای و دادند

 وندر حال و باشند خارجی گذاریالرمایه جذب افزایش دنبال به بایست همیشه توالعه حال در جات کشورهای

 باالی طرخ و الیاالی اقتصاد الزامات به توجه االت  با تامل قابل کشورها این در گذاری خارجیالرمایه رشد به رو

 ( 0 ،9312االت)پورالید، خارجی هایالرمایه جذب به هادولت میل و گرایش عموما داخلی، مناب  از االتفاده

 الال در دالر میلیارد هزار 934 به 9115 الال در دالر میلیارد 0337 از خارجی گذاریالرمایه حجم که طوریبه

 در خارجی مستقیم گذاری الرمایه دالر میلیارد 679 مبلغ 2596 الال در(  Brooks,2003,1شد) منجر 2555

 و فوق مطروحه مطالب و آمارها این همه که ( 1996NCTADU,االت) شده گزار  توالعه حال در اقتصادهای

 هاالتالال پیشرفته کشورهای که چرا دارد خارجی گذاریالرمایه اهمیت از نشان کشورها این حوزه در تتییرات

 بوده مام هاآن رشد و توالعه و ثروت تولید در گذاریالرمایه به توجه این و گذاشتند الر پشت را مسائل این که

 ولیدت منظور به دیگر کشور به کشوری از غیرمادی و مادی دارایی انتقال متضمن خارجی گذاری الرمایه االت 

                                                      
1 -World Trade Organization  
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-الرمایه نماید می متجلی را آن اهمیت ثروت تولید و انتقال تعریب همین که (،445،9310االت)شیروی، ثروت

  2شود می انجام غیرمستقیم و مستقیم صورت دو به خارجی گذاری

 و الود دنبال به بلکه نیست، الرمایه مدیریت و کنترل دنبال به گذارالرمایه خارجی مستقیم گذاریالرمایه در  

 اولویت در الود کسب غیرمستقیم گذاریالرمایه در (  ولیSorrarajah,2004)و( 445، 9310االت)شیروی، منفعت

 مستقیم گذاری(  در الرمایه449، 9310)شیروی،نیست نظر مورد شرکت کنترل و اداره دنبال به گذارالرمایه و االت

 شود  اصلح تواندکنترل می اعمال و مدیریت با که گیرد می نظر در را خود بلندمدت منفعت و الود گذار الرمایه

 رتیبتبدین و نمایدمی صادر را خود تولیدی محصوالت مشتریان به کاال عرضه جای به خارجی شرکت گاهی

باعث رشد  خارجی گذاریالرمایه ( Yann Duval,2017شود)می تلقی صادرات یا تجارت مکمل گذاریالرمایه

 عرضه جای به صادرات و بودن مکمل با چه ها وایجاد شعبه و جانشینی با چه االت کشور توالعه و رشد و تجاری

 دوره یک برای خود مالیاتی گمرکی قوانین بعضی اجرای از معافیت وعده با را خارجی گذارانالرمایه دولت، و

 ستقیم)م خارجی گذاریالرمایه جذب االت  خارجی گذاریالرمایه اهمیت بیانگر نیز این کند کهمی جذب معین

 و توالعه حال در هایدولت خصوص )به هادولت اقتصادی هایاولویت از یکی عنوانبه همواره غیرمستقیم( یا

 یتمام راالتا این در و شودمی محسوب کشور هایزیرالاخت باسازی و ایجاد، توالعه برای یافتهتوالعه کمتر

 به ربوبم قوانین تولیدی، اداری، گمرکی، مصتلب هایبصش در خود مقررات و قوانین تسایل با برآنند هادولت

 فراهم خود کشور در را بلندمدت هایگذاریالرمایه به گذارانالرمایه تشویق زمینه     و کار، مالیات

  ( 99،9311آورند)پیران،

 این  رف به قادر خصوصی هایالرمایه که االت ژرا قدر آن توالعه حال در کشورهای مشکل کمبود الرمایه در  

 اوضاع به دهی رونق برای توالعه حال در اغلب در کشورهای(  43، 9312منش، نیستند)عبااللو و نژندی معضل

 روبرو گذارییهالرما مناب  کمبود مشکل با پایدار اقتصادی توالعه و رشد به دالتیابی و اشتتال ایجاد اقتصادی،

 رمایهال االت  شده مطرح نیافتگیتوالعه عوامل ترینمام از یکی عنوانبه اقتصادی مباحث در الرمایه کمبود هستند 

 و رشد و مردم زندگی الطح بابود تجارت، موجب تولید، افزایش با و ببصشد تحرک را تولید بصش تواندمی

 و نسبی هایمزیت از جویی باره برای گذارانالرمایه نیازمند پایدار، توالعه به دالتیابی شود می اقتصادی توالعه

 ریسک و ددار تجارت از روزتر به و تربلندمرتبه روندی خارجی گذاریالرمایه االت  اقتصادی بالقوه هایتوانایی

 و اانیج تجارت الازمان در الرمایه و تجارت تنگاتنگ ارتباب این که دارد صادرات و تجارت به نسبت کمتر

 ازمانال زیربنایی هایموافقتنامه از االت  یکی گردیده حاصل رهگذر این از «تریمز» مانند جمعی هایموافقتنامه

 بر حاکم ولاص با همسو که االت آن بر که االت گذاریالرمایه با مرتبط تجاری ضوابط موافقتنامه تجارت جاانی

 تسایل موجب و درآورد نظم به را خارجی گذارالرمایه با هادولت رفتار جاانی تجارت توالعه ضمن و الازمان

 تریمز موافقتنامه از هدا ( 7، 9314جم، و بصیری زادهشود)حبیبمی ارجیخ هایالرمایه اثرگذاری و جذب

                                                      
2- Portfolio Investment 
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 کردن مندقاعده هم نین و تجارت امر در آمیزتبعیض اقدامات رف  طریق از المللیبین گذاریالرمایه امر تسایل

 با اما  (Mosoti,2003,188)و (92 ،9314جم، بصیری و زادهحبیب)االت خارجی گذاران الرمایه با دولت ها رفتار

 اخلید قوانین به توجه الوم جاان کشورهای در مصصوصاً خارجی گذاریالرمایه اهمیت بررالی و ضرورت و نیاز

 ورهاکش این به ورود در گذارانالرمایه جدی مان  داخلی قوانین همین گاهی چرا که باشد دور توجه از نباید هاآن

 االت 

 حائز مسایل از االاالی قانون به توجه خارجی گذارانالرمایه در رغبت افزایش و داخلی حقوقی نظام عرصه در اما  

 مادر و ریشه که چرا االت بدیایات از خارجی گذاریالرمایه جذب در کشورها االاالی قانون اهمیت و اهمیت

 نآ االاالی قانون تواندمی اًمسلم خارجی گذاریالرمایه جمله از ایحوزه هر و در کشور هر در داخلی قوانین تمام

 ایهالرم راه الر بر موانعی االاالی در قانون قدر هر و گرددمی منشعب آن از قوانین تمامی که چرا باشد  کشور

 و یتشویق روند این که باشد خارجی گذاریالرمایه جذب بر قانون آن رویکرد و نباشد موجود خارجی گذاری

 کشورها االاالی اصول قانون از خیلی در غیرمستقیم و مستقیم صورت به را خارجی گذارانالرمایه در رغبت ایجاد

 حوزه رد متمایز و متفاوت کشورهای در تطبیقی کاری در روند این مشاهده که نمود االتنتاج و مشاهده توانمی

 نمود  خواهد ترملموس برای مان هاآن در را واقعیت این رشد و گذاری الرمایه جذب روند و هاآن االاالی قانون

 ودشمی مشاهده کشوری هر و ایران کشور در خارجی گذاریالرمایه حوزه قوانین تمامی در االاالی قانون ردپای

 دباشمی کشور آن االاالی قانون در ضعب و قوت نقاب ایحوزه هر در ضعب و قوت نقاب از یکی مسلمقدر  و

 االت  ثیرگذارأت و یافته اشاعه و گستر  منشعب داخلی قوانین الایر به که

 خارجی در قانون اساسی ایرانگذاری بررسی تفصیلی حقوقی سرمایه -2
گذاری خارجی در قانون االاالی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اصول مصتلفی مواض  مطروحه الرمایه   

ای از این موارد در مبحث گذشته اشارتی چند شد که در ادامه و تفصیل بررالی خواهد طرح گردیده االت که پاره

و  دارای ارتباب مستقیم ایران اال می جماوری االاالی قانون هشتادویکمو  شد: اصول چال و چاارم، هفتادوهفتم

  گذاری خارجی االت الایر اصول مطروحه دارای ارتباب غیرمستقیم با الرمایه

 اب تعاونی و دولتی خصوصی، بصش اله پایه بر ایران اال می جماوری اقتصادی نظام چاارم و چال اصل   

خارجی،  بازرگانی و االاالی و بزرگ و مادر صنای  کلیه شامل دولتی االت  بصش االتوار و محکم هایریزیبرنامه

 تلگراا تلویزیون، پست، رادیو و آب رالانی، بزرگ هایشبکه الدها، نیرو، بانکداری، تامین بیمه، بزرگ، معادن

 تعاونی بصش و دولت اختیار در و عمومی مالکیت صورت به که غیره و هواپیمایی آهن،راه تلفن، کشتیرانی، و

 بصش اند وتهگرف شکل اال می ضوابط با روالتاها و شارها که در االت توزی  و تولید تعاونی موالسات و هاشرکت

 نعتیص دامداری، کشاورزی، هایعرصه در تعاونی و دولتی اقتصادی هایفعالیت مکمل قسمت واق  در خصوصی

 محدوده زا باشد، مطابق االاالی قانون فصل این اصول الایر با که جایی تا فوق بصش اله هر مالکیت تجارت  و

 یقانون حمایت نباشد مورد جامعه زیان مایه و گردد کشور اقتصادی توالعه و رشد موجب و نشود خارج اال م
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 اصل این طبق  نمایدمی معین قانون را بصش هر قلمرو و شرایط و ضوابط و بود خواهد ایران اال می جماوری

 بزرگ و عظیم خیلی دولت کنیممی م حظه و ندارد را دولتی بصش محدوده در فعالیت اجازه خارجی گذارالرمایه

 ایهالرم برای را هاآن انحصار و اقتصادی هایفعالیت دامنه این دارد، لذا دالت در را کشور اعظم اقتصاد و االت

 و دارد خارجی گذارانالرمایه جذب در گذاریالرمایه حوزه و کجا شعاع تا نماید کهمی روشن خارجی گذار

  االت اهمیت زئحا بسیار هاآن حوزه تعیین

 و صنعتی، کشاورزی، معادن تجارتی، امور در الساتؤم و هاشرکت تشکیل امتیاز دادن هشتادویکم در اصل   

 اودمش خارجی گذارانالرمایه برای گذاریالرمایه باالی خطر اصل این االت  در ممنوع مطلقا خارجیان به خدمات

 دیج تبعیض و تمایز اصل در شود ومی صحبت خارجی گذاریالرمایه و خارجیان از آشکار صورت به و االت

  خوردمی چشم به هاآن از دوری و احتراز و خارجی گذارانالرمایه و خارجیان به نسبت

 ویبتص به منوب را المللیبین هاینامهموافقت و قراردادها و هانامهمقاوله و هاعادنامه وقوع هفتادوهفتم اصل در   

 و ییدأت به منوب هاآن مصتلب هایشکل در را مصتلب قراردادهای عقد پس االت  نموده اال می شورای مجلس

 در ردمم منتصب نمایندگان در برابر واق  در خارجی گذارالرمایه و االت نموده مردم منتصب نمایندگان تصویب

 گیرد    می قرار کل یک مقابل در او و اراده گیردمی قرار مجلس در مقننه گذاریقانون قوه ناادهای

 بر کافر گریهاللط هر گونه نفی و اال م البیل نفی قاعده به اشاره که پذیریاللطه و گریاللطه نفی دوم اصل در        

 ومد اصل پایانی بند در االت  خارجی گذاریالرمایه حوزه در قوانین بسیاری منشاء وض  واق  در دارد مسلمان

 شاید که شودمی طرح اجانب نفوذ از جلوگیری و االتعمار کامل طرد الوم بند پنجم اصل در و اقتصادی االتق ل

 نوانع به هاآن هایشرکت و خارجی گذارانالرمایه همانندانگاری و ایران در االتعمار تاریصی الابقه به توجه با

 د نمای را خارجی گذاریالرمایه جذب قوانین، این تفسیر هایمحل در نوین االتعمار کنندهتداعی و مصادیق

باال  ساد وف مظاهر کلیه با مبارزه و تقوا و ایمان االاس بر اخ قی فضائل رشد برای مساعد اصل الوم ایجاد محیط   

 و یالیاال هایآزادی مینأو ت غیره و گروهی هایرالانه و مطبوعات از صحیح االتفاده با عمومی هایآگاهی بردن

 یتساو و همه برای عادالنه غذائی امنیت ایجاد مرد، و زن افراد جانبه همه حقوق و تامین قانون حدود در اجتماعی

-رمایهمل الأقانون را طرح نموده االت که مبارزه با مظاهر فساد و تفسیر آن از لحاظ اال می مورد ت برابر در عموم

 گذاران خارجی االت 

 هایتاقلی ردیب در مسیحی و یاودی زرتشتی، و االت اقلیتی تمایزهای القاءکننده الیزدهم و دوازدهم اصول  

 یدق کامل احترام دارای زیدی و مالکی، حنبلی شافعی، حنفی، اال می مانند دیگر مذاهب و شده مطرح دینی

 تواندمی هک هاآئین و ادیان تمامی به احترام قانون وجود عدم و هااقلیت الایر به احترام عدم مسلماً که االت گردیده

 هایاصل از خارج که خارجی گذارالرمایه جذب بالقوه روانی مان  ،باشد خارجی گذارالرمایه فرد مذهب و اقلیت

آن  و گذارندمی احترام االاالی قانون در مذاهب و ادیان تمامی به که کشورهایی مسلماً  رودشمار میبه باال االت

  دگیرنمی را البقت گویزمینه این در ایران کشور از کنندمی طرح را ادیان آزادی و کرد نصواهند محدود را ها
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 اال م موازین رعایت با حقوق همه از و کرده تلقی یکسان قانون حمایت در را مرد و زن همه بیستم اصل در      

 االت ادهد قرار اال می موازین طبق را قضائیه قوه اعمال که ویکمشصت اصل به عنایت با و االت نموده برخوردار

 ورتص در مس له این که باشدنمی یکسان حقوقی مسائل بعضی در اال م موازین برابر هم زن و مرد حقوق و

 نموازی که چرا داشت، خواهد نمود داخلی هایدادگاه به باشد مونث اگر خصوصبه  خارجی گذارالرمایه مراجعه

 رثؤم خانم خارجی گذارانالرمایه جذب در تواندمی هم مس له این خود و االت گردیده قید تساوی در اال می

 کنندمی لحاظ داخلی هایدادگاه مصصوصا و هاعرصه همه در را زن و مرد مساوی حقوق کشورهایی که و باشد

 و دادن قرار اال می موازین را برابری و م ک کنند عمل باتر توانندمی خارجی گذاریالرمایه جذب عرصه در

 جذب در تواندمی کردن اال می ضمانت موازین رعایت با جاات در تمام زن حقوق رعایت به هم را دولت

های حقوق زن در اال م با ها و تعارضاما تفاوت  باشد ثرؤم خانم گذاران الرمایه جذب و خارجی گذارانالرمایه

گذاران و مان  در جذب الرمایهخیری أتواند اقدام تالایر کشورهای اال می در باب موضوعات مصتلب می

 به حساب آید ها غیرمسلمان و یا خانم

 اردیمو در مگر داده قرار تعرض از مصون را اشصاص شتل و مسکن حقوق، مال، جان، حیثیت، ودومبیست اصل   

 من  ومالوچال اصل پنجم بند  االت جدی مانعی موارد خیلی در خود کردن االتثنا این و نماید تجویز قانون که

-همان و ندارد معنا کشورها الایر در و دارد وجود اال می کشورهای در تناا که االت کرده قید را حرام معام ت

 و االت همتأثر گردید بند این االاالی قوانین اصلی چاارچوب بودن شیعی و اال می لحاظ به شد گفته که طور

 مهشت بند  شودنمی رعایت خارجی گذارانالرمایه و غیرمسلمان کشورهای در که االت معام تی محدودالازی

 در که دوم صلا تشریح و تبیین که کشور اقتصاد بر بیگانه اقتصادی اللطه از جلوگیری به هم چال و الوم اصل

 باشد می اصل پنجم آن بند و شد پرداخته بدان باال

 و اصول با هک کند وض  قوانینی تواندنمی اال می شورای مجلس که گردیده قید صراحتبه هفتادویکم اصل در 

 که االت نگابان شورای عاده به امر این باشد، تشصی  داشته متایرت االاالی قانون یا کشور رالمی مذهب احکام

  باشد مدنظر باید قانون هایهم راالتایی و هاتطبیق تمامی در موضوع این بینیممی

 تصویب به منوب را دولت طرا از خارجی و داخلی عوض بدون هایکمک و هاوام دادن و گرفتن هشتادم اصل  

 و خارجی الرمایه گذاری جذب در خود که االت داده قرار ایران مردم کل منتصبان یعنی اال می شورای مجلس

 منتصبان اراده یعنی گیردمی قرار جزء اراده مقابل در کل اراده که چرا باشد خیریأت عملی تواندمی الرمایه ارز ورود

  گیرد می قرار خارجی گذارالرمایه مقابل در مجلس در مردم

 با ضرورت موارد در مگر االت شده ممنوع دولت طرا از خارجی کارشناالان االتصدام هشتادودوم اصل در  

 ایجاد و بلیق شده گفته موارد تکمیل در خارجی افراد قبال در گیریموض  این که اال می مجلس شورای تصویب

باشد می هایرایرانیغ مقابل در الصت گیریموض  و داخلی فضای بودن بسته بیانگر بیگانگان مقابل در دفاعی الپر

 ورود یروان مان  و هاآن به قانون موض  و خارجیان به عمومی نگر  بیانگر تواندمی غیرمستقیم به صورتی و

 شوراها ماتتصمی کرده عنوان اًمجدد یکصدوپنجم اصل باشد  ناالیونالیستی افکار هب زدن دامن و گذارانالرمایه
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 که دباش اال می موازین مصالب نباید آموزشی و روالتائی، کارمندی کارگری، صنعتی، تولیدی، واحدهای در

 و هاعادنامه امضاء هم وپنجمیکصدوبیست نماید  اصلمی مطرح مجددا را االاالی قانون و اال م محوریت همان

-حادیهات به مربوب هایپیمان امضا هم نین و هادولت الایر با ایران دولت قراردادهای و هاموافقتنامه و هانامهمقاوله

 ت کهاال داده قرار او نماینده یا جماور رئیس الپس و اال می شورای مجلس تصویب به منوب را المللیبین  های

 (جماوررئیس و اال می شورای مجلس) ملت یک اراده مقابل در خارجی گذارانالرمایه مواق  خیلیدر  واق  در

 و عمومی اموال به راج  دعاوی صلح و باشد خارجی دعوا طرا اگر ونامیکصدوالی اصل در گیرند ومی قرار

  دارد نیاز هم را وزیران تأهی تصویب و برالد اال می شورای مجلس اط ع به باید باشد دولتی

 االتق ل حفظ و پذیریاللطه و جوییاللطه گونههر  نفی االاس بر را خارجی الیاالت ودومیکصدوپنجاه اصل    

 مام صلا این تفسیر االت  داده قرار گراللطه هایقدرت برابر در تعاد عدم و مسلمانان حقوق از دفاع و جانبه همه

-اللطه معنای و دارند جایگاهی چه جاانی تجارت الازمان در و هستند کدام گرهای اللطهقدرت این که و االت

 بود و هدخوا المللیبین قوانین با هماهنگی و ایران قوانین ییراالتاهم و ایران الحاق در مامی عامل چیست پذیری

 رهنگ، ارتشف طبیعی، اقتصادی، مناب  بر بیگانه اللطه موجب که قرارداد هر گونه والومیکصدوپنجاه اصل هم نین

 ک ن هایحوزه در گذارالرمایه ورود در جدی مانعی که االت کرده اع م ممنوع را گردد کشور ونش  دیگر و

 غیرمستقیم ورتص به واق  در مستکبرین برابر در مستضعفین مبارزه از حمایت وچاارمیکصدوپنجاه اصل  باشدمی

 تضعفانمس از حمایت گستره واق  در و اقتصادی و الیاالی امنیت نماید می مصدو  را خارجی گذار الرمایه امنیت

  باشد خارجی گذارانالرمایه مناف  با تضاد در شاید که دارد موالعی معنای مستکبران تفسیر و

 را ال ما جزایی قوانین االاس بر الای حدود اجرای و مجرمان تعزیر قضائیه قوه ششم و پنجاه و یکصد اصل در   

 ورود مان  تواندمی اال می کشورهای در مجازات از ترس و مجازات نوع این از تصورات که کندمی بیان

 شده دقی وهفتمیکصدوشصت اصل در این که و االت گذارانالرمایه ورود و مان  باشد داخل به گذارانالرمایه

 نمایدمی صادر ار قضیه حکم معتبر یا فتاوای اال می معتبر مناب  با رجوع به نیابد مدونه قوانین از را حکمی قاضی

 قرار اضیق علم و اجتااد مقابل در فرد واق  ندهد  در حکم تعارض یا اجمال یا نقض یا الکوت باانه به تواندنمی و

 کننده باشد نگرانتواند میها قابل درک نیست و برای خیلی خارجی گیرد که مسلماًمی

 اداری عدالت دیوان از اال می مقررات مصالب دولتی هاینامهتصویب و هانامهآئین فردی ابطال درخواالت   

 نمایدیم متصور و ایجاد را گذاریالرمایه داخلی قوانین در ثبات عدم و نگرانی محل خارجی گذارانالرمایه برای

 ابیحس هاآن روی گذارالرمایه اگر ووجود دارد  هانامهتصویب و هانامهآئین زمانی امکان نقض و ابطال هر چرا که

  باشد اال م مطابق این که به االت منوب کرده باز

 بر مقررات و قوانین کلیه ابتنای و نظام بودن اال می به مربوب اصول محتوای ناایت در هفتادوهفتم برابر اصل   

 قامم بازنگری برای و االت ناپذیر تتییر ایران اال می جماوری اهداا و هااین هایپایه و اال می موازین االاس

 انونق تدوین و اص ح موارد جماور رئیس به حکمی طی نظام مصلحت تشصی  مجم  با از مشورت بعد رهبری
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 طریق از ایدب رهبر امضای و ییدأاز ت بعد مصوبات نماید و می پیشنااد االاالی قانون بازنگری شورای به را االاالی

 د ششم اصلبن در برالد  در ضمن پرالیهمه در کنندگانشرکت مطلق اکثریت تصویب به عمومی آرای به مراجعه

 اب،کت اجتااد، مصتلب هایراه از خداوند برابر در مس ولیت با مدتو آزادی و انسان واالی ارز  و کرامت یکم

 در را مس ولیت و آزادی و ارز  و کرامت که کشی التم و گریاللطه نفی و آن در ت   و علوم و فنون النت،

 تایبو و مس ولیت حدود و انسان ارز  و کرامت تعریب با مسلماً که نموده تعریب اال می جامعه و اال م حدود

 را ارانگذالرمایه ملأت و توجه موضوع این االت  متفاوت المللیبین صحنه در یا و غیرمسلمان کشورهای در او

 نماید  ایران به الرمایه ورود به مشتاق شاید مسلمان را گذارانالرمایه بعضی و نمایدمی جلب

 نژاد، رنگ، دارند  مساوی حقوق قبیله و قوم هر از ایران مردم که کندمی طرح را قومی برابری نوزدهم اصل   

 و تقبیح  رف و باشدمی داخلی ثبات و وحدت ایجاد در شایسته نکته که گردید نصواهد امتیاز موجب غیره و زبان

 ترغیب رد تواندمی هااقلیت در هامحدودیت و تحدید الیزدهم اصل در ولیکن االت داخلی ناالیونالیستی افکار

 والومبیست اصل  شودمی تلقی اقلیتی تمایزات القاءکننده که چرا آورد عمل به ممانعت گذارانالرمایه ورود

 که کرد اخذهؤم تعرض و عقیده داشتن صرا به تواننمی را کسهیچ و بیان کرده دانسته را ممنوع عقاید تفتیش

 یرانا از بازتاب جاانی در و شود رعایت قضایی صحنه و اجتماع عمل صحنه در باید که االت عالی و خوب اصل

گذاران خارجی بدون نگرانی از عقاید و گروهی الزم االت ایران بدین شکل دیده شود که الرمایه هایرالانه در

 خود را وارد کشور نمایند  الرمایهولوژی خود ئها و ایددیدگاه

 رد قانون و باشندمی عمومی حقوق و اال م مبانی مصل مگر مطبوعات و نشریات آزادی چاارموبیست اصل    

 مینأت از برخورداری ونامبیست نماید  اصلمی بیان را محدودیت و قید ایجاد که االت کنندهتعیین آن مورد

 بیمه ورتص به پزشکی هایمراقبت و درمانی باداشتی، خدمات به نیاز و بیکاری، حوادث، الوانح بیمه اجتماعی،

مار شبه خوبی موارد انسانی کرامت راالتای در که االت داده قرار دولت وتیفه و مردم همه همگانی حق را غیره و

و توجه به مسائل حقوق شاروندی و کرامت شاروندان نشان از توجه به حقوق بنیادین داشته و در جذب  رودمی

ها در داخل انانس ثیر روانی بر فضای فکری خارجیان نسبت به ارج ناادن به حقوق اولیهأگذاران خارجی و تالرمایه

ردد  تواند برداشت گآن کشور و لذا منشعب از این قضیه احترام به حقوق انسانی منظور الرمایه گذار خارجی می

ها و حقوق بشر و آزادی آنان و برخورداری از امتیازات مدرن و در کل توجه به حقوق بنیادین و کرامت انسان

 گذاری و     مؤثر باشد  و الرمایه گردشگریتواند در جذب خارجیان در مباحث اولیه و جاانی می

شود  الند گذاری خارجی دو الند دیده میدر الیاالت خارجی جماوری اال می ایران در جذب الرمایه ضمناً  

ق های کلی نظام در خصوص تشویهای کلی نظام در بصش امنیت اقتصادی و الند دوم الیاالتاول درباره الیاالت

گذاری بصش خصوصی االت  حال آن که در هر دو مصوبه هیچ بصشی از تأثیرات ورود الرمایه خارجی با الرمایه

 گذاریدر نظر گرفتن الحاق جماوری اال می ایران به الازمان جاانی تجارت و آثار این عضویت بر الرمایه

ود که شعی این گونه به ذهن متبادر میگذاری نشده االت و به نوخارجی از منظر موافقتنامه ضوابط تجاری الرمایه

گویی تصویب کنندگان االناد فوق برداشت درالتی از الازمان تجارت جاانی نداشته و آن الازمان را تناا الازمانی 



 937 تطبیقی ایران و عراق(قانون االاالی )با مطالعه  در خارجی گذاریالرمایه حقوقی مواض  بررالی          

 

 

-پنداشته گذاریها به خصوص الرمایهارتباب با الایر حوزهفرد و بیتجاری دانسته و امر تجارت را امری منحصربه

گذاری همان طور که بدان پرداخته شد (، حال آن که تجارت و الرمایه92، 9314ری جم،زاده و بصی اند)حبیب

 االت مل أارتباطی تنگاتنگ با هم دارند که با عنایت به ضرورت الحاق ایران به الازمان تجارت جاان نیازمند ت

 تقیمغیرمس و مستقیم )اصول عراق اساسی قانون در خارجی گذاریسرمایه بررسی -3

 گذاری خارجی(سرمایه با مرتبط
 و اصخ موقعیت با کشوری جاان برای انرژی و نفتی عظیم مناب  صاحب و قدیمی برخوردار از تمدنی عراق   

 پرالیاز همه بعد آن االاالی قانون شمسی 9314 الال در در ناایت که محصولیتک اقتصادی دارای و نفت به وابسته

-دوشصتیکص و االت شده تدوین بصش شش در عراق االاالی قانون رالید  تصویب به عراق مردم اکثریت یدر با

 .دارد ماده ونهوالییکصد و اصل وهفت

 دهدمی ارقر محور مردم والیله به آن انتصاب مشروعیت با را قانون و دانسته قانون آن از را حاکمیت پنجم ماده در   

 هاذاریگقانون منب  و کشور رالمی دین اال م دوم ماده در االت  شایسته اینکته آن به توجه و مداریقانون که

 ولاص با قوانین تدوین در تعارض عدم ولی شده لحاظ اال م محور متایر قوانین تدوین عدم و االت شده لحاظ

 هامسیحیان، یزیدی جمله از عراق افراد همه فرایض اعمال و بیان آزادی قانون این و االت قید گردیده دموکراالی

 و المللینبی قوانین در تعارضات االت ممکن که االت ایارزنده نکته که شماردمی محترم را مندایی هایصائبی و

 گردد  مشاهده گذاریالرمایه هایحوزه جمله از مصتلب هایحوزه در اال می

 در هاتحادی منشور به پایبندی و عرب اتحادیه در فعال و السؤم عضویت عراق به عنوان لحاظ به در ماده الوم   

 دهد  الوق محل در گذاریالرمایه به را عرب گذارانالرمایه تمایل واق 

  االت شده تضمین آموزاندانش به خصوصی و دولتی آموزشی الساتؤم در مادری زبان آموز  چاارم ماده در   

 رد مادری زبان و مصتلب هایقومیت به توجه رالمی هایمحل در کردی و عربی شناختن رالمیت به بر ع وه

 در شود می جامعه در رضایت و امنیت الطح رفتن باال باعث و توجه خور در و شایسته امری کرامت الطح ارتقای

 حدهایوا در الریانی و ترکی، ترکمنی رالمی زبان نمودن لحاظ بر دارد این ماده اشاره که شودمی دیده چاارم ماده

 تهانسانی نک اولیه حقوق به توجه و کرامت راالتای که در شودمی شامل را محل آن جمعیت اکثریت که اداری

 این و دنمایمی القا را داخلی هایقومیت به احترام و توجه این هم خارجی گذارالرمایه به که چرا مای االتشایسته

 الت  حتیا کشور این قانون گذاران و الیاالت مداران توجه موجب بشر حقوق به توجه که شودمی متذکر را نکته

 تواندیم االتان و منطقه هر کنند موافقت عمومی پرالیهمه در اگر االتان و منطقه یک مردم اکثریت ماده همین در

 با هایمحل در دموکراالی به توجه نوع یک هم این و برگزیند خود دیگر رالمی زبان عنوان به را محلی زبان هر

 خوبی صویرت و بوده اقوام و افراد کرامت از نشان و انسانی اولیه بنیادین بشر حقوق به توجه و متفاوت هایقومیت

 نماید می ارائه خارجیان به
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و     موجب  ایفهطای الازی،پاک ، تکفیری،انهنژادپرالت هایمشیبا خط تشکی ت فعالیت ممنوعیت هفتم ماده در                   

 اشد ب تواندمی بیشتر خارجی گذاریالرمایه جذب بسترالاز باال واق  در امنیت در که االت امنیت کاهش

 ابزارهای با منازعات حل به پایبندی و کشورها دیگر داخلی امور در دخالت همجواری، عدم هشتم حسن ماده در               

 الرمایه ورود در خارجی گذارانالرمایه برای روانی امنیت ارتقای در نیز المللیبین تعادات رعایت و آمیزمسالمت

 االت  ثرؤم المللیبین تعادات رعایت عدم یا و منازعه زمان از نگرانی عدم و

 روانی امنیت ایجاد در که قدرت انتقال و نقل و الیاالی امور در عراق مسلح نیروهای دخالت عدم نام ماده در                    

 ثرؤم معمول به مصتلب هایرو  به عراق مثل گذاریپرخطر الرمایه کشورهای در مالکیت اللب و تادیدها در

 درتق انتقال و های الیاالی، اقتصادیمعادله همه در که توالعه حال در کشورهای با بعضی مقایسه در و االت

 نیروهای ایاعض توالط الیاالی هایپست در شدن نامزد و عدم االت ایشایسته نکته باشند می موثر مسلح نیروهای

 ه االت ای زیبندالازمان اط عاتی طبق اصول حقوق بشر نکتهو فعالیت  بوده مطلب همین االتمرار نیز مسلح

االت   دهگردی بیان منب  این به توجه و االاالی قانون متایر شده وض  قانون هر اعتبار کردن خارج الیزدهم ماده در               

اصل، رنگ، دین،  و نژاد، قوم جنس، نه و شده لحاظ قانون برابر در عراقی افراد وض  برابری چااردهم ماده در

 دهمپانز ماده گردد  در ؤثر واق م جذب الرمایه در تواندمی اجتماعی و اقتصادی اندیشه، وض  به اعتقاد مذهب،

 دافرا مالیات معافیت و نیز االت شده لحاظ حقوق محدودیت عدم و آزادی، زندگی امنیت، حق شمردن محترم

ده الالصور و کودک، نوجوان، جوان مادر، از حمایت ونامبیست ماده درآمد در ماده بیست و هشتم و الپس در کم

 مومیع آداب و عرا با که جایی تا خصوصی حریم حفظ هفدهم ماده االت  در شده لحاظ دالته این رشد مینأت و

 ردیدهملحوظ گ قیدهایی و هامحدودیت ایجاد خصوصی حریم برای حفظ البته و مقرر شده باشد نداشته منافات

 االت 

 شودتواند شامل می نیز را خارجی گذارالرمایه جمله از همه برای دادخواهی حق دانستن محفوظ نوزدهم ماده در               

 حق ویکمبیست ماده داند  درمی افراد همه حق را اداری و قضایی اقدامات در عادالنه رفتار از برخورداری و

 و اچارن گذارانالرمایه برای مناالب محل قانون این و ندانسته جایز را عراق الیاالی پناهنده اجباری برگرداندن

 ورود به رغبت و نموده ایجاد خود کشور به بازگردانی عدم از اطمینان در دیگر را کشور در پناهندگی به نیازمند

 نماید ایجاد می کشور این به اضطرار شرایط در را گذارانیالرمایه این چنین الرمایه

 که هشد شان تعریبو حق لحاظ جامعه افراد عزت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، روابط در بیست و دوم ماده در           

 رعایت و ادیاقتص اصول االاس بر کارفرما و کارگر روابط در تنظیم االت و  ملأت مورد عزت مس له کلمه تفسیر

 باشد گذارانالرمایه جدی مان  تواندمی اقتصادی اصول و عدالت موال  از کلمه تفسیر و اجتماعی عدالت اصول

 تناا نیز بشر قوقح نکات رعایت اما االت  بشر حقوق تحقق در شایسته نکته هااتحادیه و الندیکا الیسأت تضمین و

 قوقح مسایل ایپاره و داخلی قوانین و ناتر ناادهای را هاآن حاصله الود که چرا نیست گذارانالرمایه تمایل مورد

 دهد می کاهش بشری
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 شده وجهت عادالنه غرامت مقابل در و عمومی مناف  خاطر به مگر مالکیت اللب ندانستن جایز والومبیست ماده در    

 یگانهب غیرعراقی و االت االاالی نکته آن مقدار و پرداخت نحوه اما االت، شایسته عادالنه غرامت پرداخت که االت

 االت ردیدهگ لحاظ که قانونی االتثنائات مگر شده غیرمنقول اموال مالکیت خصوص در گیریموض  و شده تلقی

 موضوع تاالتثنائا بررالی م هم نینباشد  خارجی افزون گذاریالرمایه جذب مان  تواندمی محدودیت این البته که

 باره و خصوصی بصش توالعه و تشویق با عراق اقتصادی اص ح تضمین وپنجمبیست ماده در  محل تأمل االت

 ششموبیست ماده   درافتد موثر تواندمی خارجی گذاریالرمایه جذب افزایش روند در مناب  گستر  و برداری

  دارد عاده بر را هاآن الازماندهی و مصتلب هایبصش در گذاریالرمایه تشویق حکومت

 بیشتر که هااالتان و مناطق بین عراقی الرمایه و کاال کار، نیروی انتقال و نقل آزادی تضمین چاارموبیست ماده در   

 و کانکود از برداریباره ممنوعیت ناموبیست ماده در  باشدمی داخلی و خارجی گذارانالرمایه از حمایتی قانون

 امن ضایف و کرامت ایجاد و بشر حقوق در تحقق واق  در که نمایدمی بیان را حکومتی کودکی حمایتی اقدامات

 یلیخ در که چرا دهدمی کاهش را گذارانالرمایه الود ولی ماالت ثرؤم توالعه و امنیت ضریب و افراد برای روانی

 فرمایانو کار گذاران الرمایه برای الرشاری درآمد منب  کودکان و پذیرآالیب اقشار از الوءاالتفاده کشورها از

 شودمحسوب می

 عزت راالتای در هاآن زندگی عناصر و بیمه، باداشت تامین در هاآن هایخانواده و از اقشار الی حمایت ماده در               

 می،کارافتادگی، آوارگی، یتی از و بیماری و پیری در ایبیمه تدابیر و االت شده دیده انسانی کرامت ارتقاء و

 ذاریگالرمایه از حمایت و یکموالی ماده عمومی در باداشت به توجه و مسکن مس له حل بیکاری، تمایدات

 ماده در و االت شده پرداخته بیماران و معلوالن از حمایت به درمانی مراکز و بیمارالتان الاخت در خصوصی بصش

 و وصیخص بصش شامل تواندمی که زیست محیط حفاتت و آمیزصلح علمی هایپژوهش نیز تشویق وچاارمالی

 شکنجه ممنوعیت و انسانی آزادی و کرامت بودن محدود الی و پنجم ماده در  گردد هم خارجی گذاریالرمایه

 مقابل در امتغر طلب و تادید با و چنینی این اعترافات بودن اعتبار از خارج و غیرانسانی رفتار بر روحی و جسمی

 هدااا با انسان تجارت و زنان تجارت و برده تجارت و بردگی و اجباری کار ممنوعیت و رفتار عمل نمودن این

 در و نصورد لطمه عمومی آداب و نظم طوری که به هاآزادی به احترام ششموالی ماده در  االت شده دیده جنسی

 و ادیان از یک هر پیروان آزادی یکموچال ماده در و الیاالی احزاب و هاجمعیت الیسأت آزادی وهفتمالی ماده

 حاظل اماکن از محافظت تضمین و عبادت آزادی و قانونی دینی، ناادهای اداره و دینی شعایر در مذهبی آزادی یا

 میل شافزای بر گذارالرمایه جذب در و بوده خارجی گذار الرمایه دین تواندمی ادیان به شده االت که این احترام

 باشد  ثرؤم عراق کشور در او گذاری الرمایه

 حققت برای که مدنی جامعه ناادهای رالاندن االتق ل و تقویت، حمایت، توالعه بر کیدأت والومچال ماده در      

 لحاظ نیحقوق انسا منافی با باورهای مقابله و قبایل و عشایر توالعه و ترقی رشد، و باشند هماهنگ مشروع اهداا

 هاینامهتوافق و معاهدات در شده ذکر حقوق همه از فردی هر برخورداری چال و چاارم ماده در و االت شده
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 لحاظ ندارد منافات عراق کشور االاالی قانون با و االت پذیرفته را هاآن عراق که بشر حقوق به مربوب المللیبین

 محدودیت به این که طوری به اما کرده ذکر را قانون االاس بر آزادی تحدید چال و پنجم ماده در و االت شده

  نماید وارد نتواند حق یا آزادی اصل

 منتصبان و نمایندگان اعضای دوالوم اکثریت با المللیبین هایموافقتنامه و هامعاهده تصویب در ماده پنجاه و نام   

 نقض علل اب جماور رئیس برکناری هم نین و دولت تناا نه و هستند المللیبین هایحوزه در گیرندهتصمیم مردم

 کند می تضمین را قانون این قواعد تمامی که االت مامی نکته االاالی قانون

 لی راالملبین جنایات و مالی، اداری، تروریست فساد محکومان به عفو حق جماور رئیس هفتادویکم ماده در   

 گیردمی تصور هستند مردم منتصبان که مجلس از موافقت بعد المللیبین هایموافقتنامه و هامعاهده تائید و ندارد

 هایهمه حوزه در که رالاندمی را دولت و مردم منتصب مقابل در مردم منتصبان عمل شعاع در محدودیت که

 شود می حس محدودیت این گذاریالرمایه معاهدات

 گذاریالرمایه حوزه که االت دولت کلی هایالیاالت مستقیم اجرای مس ول وزیر نصست هفتادوششم ماده در   

 لمللیابین هاینامهتوافق و هامعاهده مورد در وگوگفت اختیارات وزیران شورای این ماده گردد  درمی شامل نیز را

 عملکرد بر نظارت و دولت کلی هایالیاالت اجرای و ریزیبرنامه و محوله امور به رالیدگی و هاآنامضاء  و

 ینا در مرتبط مسایل و خارجی گذاریالرمایه حوزه مسلماً که دارد عاده به را قانونی لوایح ارایه و هاوزارتصانه

 االت  حوزه

 مجلس ظارتن که تحت االت بشر حقوق اصول برابر امنیتی هایدالتگاه فعالیت چگونگی هفتادوهفتم ماده در   

 ممنوع ار االتثنائی و ویژه هایدادگاه ایجاد نودوالوم ماده بود  در خواهد هافعالیت این وزیران شورای با مرتبط و

 تتح را بشر حقوق عالی صدم کمیسیون ماده در ندارد  وجود کشور این در نیز االاالی قانون دادگاه و کرده

  آمده االت مجلس به مرکزی گویی بانک پاال  یکصدویکم ماده دهد  درمی قرار نمایندگان مجلس نظارت

 اء،وام، امض دریافت هایالیاالت و المللیبین هاینامهتوافق و هامعاهده درباره مذاکرات یکصدوهشتم در ماده   

 رالیمت االت  هاآن انحصاری وتیفه و فدرال هایمقام عاده بر خارجی بازرگانی و اقتصادی هایالیاالت و انعقاد

 بانک شکیلت و عمومی مالیات تعیین و االتانی و ایمنطقه مرزهای بازرگانی هایالیاالت و گمرکی و مالی الیاالت

االت که این امور در جذب  شده بیان ماده این در گذاریالرمایه و کل طرح بودجه ترمیم و آن اداره و مرکزی

 توزی  االاس رب نفتی درآمد منصفانه تقسیم و متوازن قید کرده که توالعه یکصدودهم ماده ثر االت  درؤالرمایه م

 باالتر منفعت برای نفت حوزه در گذاریالرمایه تشویق وتیفه و االت کشور این مردم حقوق رعایت جمعیتی

 االت  شده ترالیم

 البغ در که هاییاالتان به گسترده مالی اداری اختیارات اداری جدائی از مرکزی جات یکصدونوزدهم ماده در   

 ماید  درن ایجاد گذارانالرمایه امور تسایل روند در مناالبی بسترتواند می که شوند داده شده االتمی اداره منطقه

 االت  در دهش بیان مصتلب هایقومیت آموزشی و فرهنگی الیاالی، اداری، حقوق تضمین ودومیکصدوبیست ماده

 نجمپ یک و جایک صورت به وزیران تأهی و جماوررئیس با االاالی قانون اص ح الوموبیستیکصدو ماده
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 بصش و اهآزادی و حقوق که کنند بیان االاالی قانون اص ح برای پیشناادی توانندمی نمایندگان مجلس اعضای

 االتثنائات حاص  و روز هفت در جماور رئیس یدأیت و پرالیهمه در مردم موافقت الپس و تتییر از االت مستثناء اول

 الزم دارد  را ءاعضا دوالوم موافقت

 نتیجه
 نوانععراق که به و ایران االاالی با نگاه به قانون خارجی گذاریالرمایه حقوقی مسائل ایاین پژوهش پاره در     

 انونق در ملأت با االت بررالی گردید  کشور آن داخلی قوانین تمامی ریشه و کشوری هر در مادر و مرج  قانون

 صورت هب زیر نتایج که گرفت قرار ملأت مورد کشورها این االاالی قانون مواض  و هاو عراق، دیدگاه ایران االاالی

  د نباش رثؤم دنتوانمی غیرمستقیم و مستقیم خارجی گذاریالرمایه جذب در موارد این همه که به دالت آمد کلی

-ت  ویژگیپرداخته اال خارجی گذاریالرمایه حوزه بر غیرمستقیم و مستقیم اصولی به طور ایران، االاالی قانون در  

 بصش شعاع بودن گذاری خارجی االت  محدودها و متتیرهائی در قانون مزبور وجود دارد که مان  بر الرمایه

 تصادیاق ک ن هایقسمت و کشور اقتصاد اعظم قسمت که این به عنایت با خارجی گذارانالرمایه و خصوصی

 نشده االت  اجرا درالتی به در عمل چال و چاارم اصل هایالیاالت و االت دولتی الاختارهای و دولت اختیار در

 الانکارشنا االتصدام محدودیت و هاآن به امتیازات ندادن و خارجیان مقابل در خاصی که گیریاز طرفی موض 

-الرمایه مقابل در هااخت ا و عقود، قراردادها، دعواها گری دراللطه و اقتصادی اللطه از ممانعت خارجی جات

ه آنان که دایر مذهبی هایاقلیت مقابل در گیریگیرد  موض می قرار گذار خارجیخارجی در مقابل الرمایه گذار

 شد و من بامی تبعیض بدون االاالی قانون در رویکرد اقوام که مقابل در هر چند اقلیتی تمایزهای القاء و محدود

 اجرائی و گذاریقانون حیطه در اال م خ ا قوانین ابطال و آن اصول تمام در اال م محوریت و حرام معام ت

 یمتنظ الزام و الیاالی مشیخط و داخل در اال می قواعد کامل رعایت قوا( و تمام )یعنی تعزیرات و قضائی و

 محیط ایجاد و کشیالتم و التمگری نفی و خدا برابر در مس ولیت طرح و اال می اتحاد االاس بر کلی هایالیاالت

واند تهای آن میاز نمونه فساد مظاهر کلیه با مبارزه و تقوا و ایمان االاس بر اخ قی فضائل رشد برای مساعد

 محسوب شود 

ها و به خصوص از الوی اقلیت خارجی گذاران الرمایه ممانعت از جذب در باال مطروحه موارد تمامی   

 هبیمذ ارجحیت طرح و جاان مستضعفان از از طرفی اع م حمایت و ثر االتؤغیرمسلمانان و افراد فاقد مذهب م

دهند و دوری  تحت تاثیر قرار را منشعب قوانین و قانون این توانندنمی غیره و المللیبین موازین این که بر کیدأت و

  ثیر فراوانی دارد أگذاری تایران از بازار جاانی کاال و الرمایه بر عدم الرمایه

 و نشدن حل و هاآن نبودن گراهم و راالتاهم و همسو و هاآن پیوالته تتییرات و داخلی قوانین ثبات عدم اما   

 وجود جاان، با مطلوب الیاالی روابط نبودن مزاحم، هایبصشنامه و هانامه آئین و کلی هایالیاالت نشدن اص ح

 حوزه، ره در قانونی خ ءهای وجود متعارض، مبام و قوانین اقتصادی، الیاالی و ثبات نبود مصتلب، هایتحریم

 فساد فراوان، تشریفات موزون، و منطقی و متعادل قوانین نبود قوانین و پی یدگی آن، شفاا، صریح و الاده نبودن
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 بودن فکری و مالکیت از حمایت عدم الود، خرج در النگین نظامات گذاری،راه الرمایه الر بر اداری مشک ت و

گاه ن قانونی، و بانکی امور در ایدئولوژیکی وجود مسائل داوری، ناادهای به توالل عدم کامل، و مرج  قوانین

 جاان در مناالب جایگاه عدم و مالکیت و احترام به توجه عدم ایرانیان و ایرانیان به خارجیان، به خارجیان نامناالب

 یرندگانگو تصمیم گذاریالرمایه قوانین کنندگان تصویب در جاانی تجارت الازمان از درالت درک نداشتن و

 تیرهایمت امنیت این محاالبه که الرمایه ورود جات خارجی گذارانالرمایه محاالبات در کافی امنیت عدم کنار در

 الحاق صورت در که هستند خارجی گذاریالرمایه موان  از هاکه همه آن دارد گذارانالرمایه نظر از ایعدیده

 هایوافقتنامهم و مسائل با راالتاهم و الوهم و گردد مرتف  این موان  بایستی از خیلی جاانی تجارت الازمان به ایران

 خارجی شود  گذارانالرمایه بر هامحدودیت و قیود رف  جمله از المللیبین

 دموکراالی با تعارض عدم و االت منطقه در خارجی گذاریالرمایه جذب در رقیب و همسایه کشوری عراق   

 داشته هاییجذابیت تواندمی مسلمان گذارانالرمایه برای اال م با تعارض قوانین عدم و گذارانالرمایه همه برای

ی هائمحل هم نین و باشد هاحوزه بعضی گذاران درتوالط الرمایه برای ورود و دریافت الود مانعی هم و باشد

 جذب در یمغیرمستق اصول نماید  ایجاد را گذاریالرمایه حوزه در المللیبین قوانین با اال می قوانین برای تعارض

 بانز به توجه چاارم ماده در جمله آن از دارد بشر حقوق و کرامت حقوق با ثریؤم ارتباب خارجی گذاریالرمایه

 مورد در منطقه مردم انتصاب زبان رالمی توالط و محلی مردم زبان و به گویش غالب جمعیت محل توجه و مادری

 شمردن رممحت بر پانزدهم ماده کیدأت و قانون برابر در همه برابری و کردی و خود، عربی منطقه بعدی رالمی زبان

 حق دانستن محفوظ و برابر هایفرصت از همه برخورداری حق شانزدهم ماده در و زندگی و آزادی و امنیت حق

-آالیب افراد و خانواده از حمایتی رفتارهای نوزدهم ماده در و خارجی گذارالرمایه جمله از همه برای دادخواهی

 و کرامت بودن محفوظ و چاارموالی ماده در آمیزصلح علمی هایپژوهش تشویق الی و ماده در معلوالن و پذیر

 تجارت و بردگی و اجباری کار ممنوعیت و غیرانسانی رفتار و جسمی و روحی شکنجه ممنوعیت و انسانی آزادی

و در ماده بیست و دوم  ششموالی ماده در هاآزادی به احترام و وپنجمجنسی در ماده الی اهداا با انسان و زنان

هم قید کرده که روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در مدار عزت باشد و کرامت همگی موارد فوق در 

 بشر قحقو و کرامت اصلی موازین رعایت لحاظ گذاری بهگذاران و تمایل به الرمایهارتقاء امنیت روانی الرمایه

  ثر باشدؤگذاری تا حدودی مالرمایه امنیت افزایش و الرمایه خطرپذیری ضریب کاهش در واندتمی

 قوانین و ربش محیطی، حقوقزیست قوانین گذارانای الرمایهکه پاره شود گذارانالرمایه جذب مان  نیز وییال از    

 با مرتبط لاصو الایر در هم نین بینند،می ک ن الود و باال درآمد کسب مان  را انسانی حقوق کننده تامین داخلی

 ربع اتحادیه منشور به پایبندی در اتحادیه عرب و بودن عضو لحاظ به عراق که شودمی دیده گذاریالرمایه

 این به مایهالر ورود در ایشان ناالیونالیستی حس برانگیصتن و عرب گذارانالرمایه برای هائیجذابیت تواندمی

 ممنوعیت مهفت ماده در و بوده قانون محوریت بر تضمین پنجم ماده در مداری قانون بر کیدأت و باشد داشته کشور

 با مبارزه و پاکسازی و تکفیری کارهای و نژادپرالتی برای تحریک و الازیالمبل و بسترالازی و هافعالیت

 حل تمهش ماده برابر و قدرت در عراق انتقال و الیاالی، اقتصادی امور در مسلح نیروهای دخالت عدم و تروریست
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 گذاررمایهال امنیت ارتقاء افزایش در المللی لحاظ شده کهبین تعادات رعایت و آمیزمسالمت ابزارهای با منازعات

 هم کهالیزد وض  ماده با االاالی قانون داشت  ضمانت رعایت خواهد پی در را امنیتی ارتقا و بوده ثرؤم الرمایه و

 کمیوبیست ماده در االاالی را با رد کردن، تضمین و ضمانت نموده و قانون متایر شده وض  قانون هر اعتبار

 در صصوصام گذارانالرمایه برای امنی محل که کشور این به الیاالی پناهندگان اجباری بازگردانی حق ممنوعیت

  نمایدمی ایجاد را عراق به ایشان الرمایه ورود و خاورمیانه منطقه

 که دهکر قید را اجتماعی عدالت اصول و اقتصادی اصول رعایت کارفرما، و کارگر روابط دوموبیست ماده در   

 الیسأت مینتض و باشد گذارانالرمایه و الرمایه تحدید و الرمایه ورود مان  یا و ایجاد باعث تواندمی موثق تفسیر

ثر ؤم هم ذارانگالرمایه مناف  تحدید در طرفی از و ثرؤم توالعه و تولید افزایش در اتحادیه در مواد دیگر و الندیکا

 عادالنه تغرام مقابل در و عمومی مناف  خاطر به مگر مالکیت اللب ندانستن جایز والومبیست ماده در  خواهد بود

 رد گیریموض  هم نین و بود خواهد گذارانالرمایه برای مام مس له غرامت مقدار و پرداخت نحوه البته که

 لحاظ و بیست و پنجم ماده در این موضوع االتثنائات ذکر و هاغیرعراقی برای غیرمنقول اموال مالکیت خصوص

 حکومتی اقدامات و کودکان از برداریباره ممنوعیت ونامبیست ماده در و خصوصی بصش توالعه و تشویق کردن

 قوقح اقدامی و شودمی گذاران الرمایه برای پرالود و ارزان کار نیروی این از برداری باره مان  که آنان مقابل در

 برای لتام قابل نکته االاالی قانون دادگاه و االاالی قانون کنندهتضمین دادگاه االت  از طرفی نبود بشری

 و نفتی مددرآ منصفانه تقسیم و متوازن توالعه یکصدودهم ماده برابر و االت کشور این در جدید گذارانالرمایه

 ثبات زایشاف در مصتلب هایقومیت آموزشی و فرهنگی الیاالی، اداری، حقوق تضمین و زدایی مرکزیت با مقابله

ا و هها و تنشوکاهش خطر گذارانالرمایه الرمایه امنیت افزایش و توالعه الطح افزایش و الیاالی، اجتماعی

 البته هک باشد موثر تواندمی منطقه در ثبات و تروریستی اقدامات کاهش ها وجلوگیری از نارضایتی و شور 

 طحال ارتقاء و مدت کوتاه در منظر یک از را گذارانالرمایه مناف  تحدید بشری حقوق و کرامت مسائل رعایت

  باشد  داشته تواندافزایش امنیت الرمایه در بلند مدت می و ثبات و گذاریالرمایه

 هاپیشنهاد

ساد در المللی  مبارزه با فهای بینگذاری خارجی و الازماناص ح قانون االاالی و توجه بیشتر به مسائل الرمایه   

ر بر ننده به یک ناتتر کردن دولت و تبدیل آن از یک مصرا قانون االاالی با اص ح الاختار دولت و کوچک

 پیشرو ورهایکش و صنعتی کشورهای مقایسه و کشورها االاالی قوانین تمامی دقیق بررالی های خصوصیم بابصش

 پی ارجیخ گذاریالرمایه جذب تسایل در هاآن االاالی قانون ثیراتأت به باتر و تردقیق تواندمی الرمایه جذب در

 شود  رداختهپ موضوع به باتر و باشد المللبین حقوق و اقتصاد عمومی، حقوق هایرشته میان کاری تواندمی و برد

 رب مصتلب هایرشته و مصتلب هایحوزه در که غیرحقوقی موان  و حقوقی نظام در ایمسائل حاشیه بررالی

 حیث از ارجیخ گذاریالرمایه موان  بررالی باشند می تحقیق قابل غیره و اقتصاد، کشاورزی، بانکداری الیاالت،

ارجی گذاری خبررالی اهمیت رعایت حقوق بشر در جذب الرمایه غیره  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، الیاالی،
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 از   هر کدامباشدتر میق و بررالی والی و تاثیر آن بر الایر قوانین داخلی نیز موضوعی شایسته و قابل تحقی

 وان ،م تمامی به پرداختن با تا قرار گیرد شماریبی هایپژوهش و مقاالت موضوع تواندمی مطروحه موضوعات

 که شورک توالعه و رشد موان  تمامی از امید ناایت در و شود برداشته کشور توالعه و اعت  برای کوچک قدمی

االت  با بررالی مواض  قانون االاالی کشورهای همسایه و رقبای  هاآن از یکی آن جذب و خارجی گذاریالرمایه

ویژه بررالی کشورهای نفتی منطقه به نقاب ضعب مواض  و موان  در گذاری خارجی بهایران در جذب الرمایه

 های گسترده باشد تواند موضوع پژوهشبریم که میقانون االاالی خود باتر پی می

 منابع

 فارسی
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