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Abstract
Promotion of human rights concepts in the second half of twentieth century and
increasing stress on social, ethical, environmental and humanitarian values under
global focus, new concepts are established and multinational companies are not
exempted because of their unique role in international trade. Codes of conductsethics are one of these concepts. On the other, hand Islamic jurisprudence and law
on international trade and transactions is based on the same rules governing private
law which encompass human rights and can be studied when dealing with
companies. This article endeavors to assess the status of codes of ethics and
principles of conducts in international law concerning companies and Islamic law in
three areas of human rights, labor law and environment law and to show that Islamic
Law and contemporary international law have common elements in human rights as
the basis of codes of conduct and ethics for companies.
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چکیده
با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمۀ دوم قررن بیتر م و کیدیرد بیشر ر برر ارزشهرای
اج ماعي ،اخالقي ،زیتتمحیطي ،اق صرادی و بشردوتر ان در در درانون کوجر جهراني قررار
ميگیرند ،مفاهیم جدیدی خلق ميشوند د شردتهای چندملی ي بر واترطۀ نقرب بريبردی
خود در کجارت جهاني از آن بردنار نميمانند؛ ددهای رف راری -اخالقري ییري از ایرف مفراهیم
ب شمار مي رود .از توی دیگر ،فق و حقوق اتالمي نیز در خصوص معامالت و کجارت بیفالمل
از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصي افراد کبعیت مي دند د حقوق بشر را در بر گرف ر و در
کعام با شردت ها قاب بررتي اتت .ایف مقال بر آن اتت با روش کوصیفي ر کحلیلري ،جایگرا
ددهای اخالقي و اصول رف اری را در حقوق بیفالمل در خصوص شردتها و حقروق اترالم در
ت حوزۀ حقوق بشر ،حقوق دار و حقوق زیتتمحیطي ارزیابي دند و نشران دهرد در حقروق
اتالم و حقوق بیفالمل معاصر در بحث حقوق بشر ب عنوان اتاس دردهای رف راری و اخالقري
شردتها وج اش راک دارند.
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مقدمه
شاید در نگا نختت بررتي کطبیقي حقوق اترالمي برا حقروق بریفالملر در مووروح حقروق
شردتهای چندملی ي امری دور از ذهف ب نظر آید ،فقط ب ایف دلی تاد د حقوق اترالم در
عصر ظهور خود اصوالً ب حقوق شردتها یا کعهدات آنهرا نررداخ ر اترت .ایرف نگررش بتریار
طبیعي اتت ،اما باید خاطرنشان درد اتالم روشي جامع برای زنردگي اترت (مائرد 9 :؛ انبیرا :
11؛ انعام ،)13 :بنابرایف داربرد آموز ها و فلتفۀ اتالمي برای انتان ها ب عنوان دتر ورالعم و
راهنما در کمام امور از جمل کجارت بي شک مفید و راهگشاتت .همچنیف با ایرف مفرروک در
شردتها در فق اتالمي بر اتاس اص کعمیم از حقوق فردی کبعیت مريدننرد و ازایرفرو هرر
حیمي ناظر بر ووع حقوقي افراد را ميکوان ب ووع حقوقي شردتها کتری داد ،ایرف بررتري
میتر ميشود.
امروز پیدایب و گت رش شرردتهرای چنردملی ي بر عنروان ییري از چرالببرانگیزکرریف
پدید های کوتعۀ اق صادی جهاني در قرن بیت م ارزیابي ميشود ،ایف قرن شاهد رشد و کوتعۀ
روزافزون ایف شردتها ،ب ویژ پا از جنگ جهاني دوم بود اتت .اهمیت شردتهای فراملري1
ازایفروتت د ایف شردتهرا ،از قدرکمنردکریف و کیثیرگرذارکریف نهادهرای اق صرادی در نظرام
ترمای گذاری جدید بیفالمللي ب شمار ميروند.
امروز بتیاری از شردتهای بزرگ رعایت حقوق بشر و اح ررام بر آن را جرز ارزشهرای
داری و ووابط اخالقي داری خود ذدر درد اند د ایف امرر مترئلۀ جدیردی نیترت .بر عرالو
حیومتها هموار ب حمایت از حقوق دارگران یا حفاظت از محیط زیترت کوجر داشر انرد و
برای رعایت آن موازیف و مقرراکي ووع شد اتت ،اما اینی شردتهرا در رعایرت حقروق بشرر
کیلیفي حقوقي و قانوني داش باشند ،متئلۀ حقوقي جدیدی اتت (قنبرری و وصرالي:1931 ،
 .)120از توی دیگر ،در آداب کجارت در اتالم نیز رعایرت پرار ای الزامرات رف راری و اخالقري
کوصی شد اتت کا جایي د طوالنيکریف آیۀ قرآن دریم (بقر  )202 :ب بیان جزئیرات ییري از
متائ اق صادی ،یعني کنظیم اتناد کجاری اخ صاص یاف اتت .درج ایف الزامات در آیۀ قررآن
ب خوبي نمایانگر اهمیت جایگا کجارت و بایت های اخالقي آن در منظر خداوند اتت.
با کوج ب وجود رعایت الزامات اخالقي در هر دو حوز  ،یعني حقوق بیفالمل با کیدیرد برر
 . 1شایان ذدر اتت در اغلب م ون حقوقي دو اصطالح شردتهای چندملی ي و فراملي ،با انددي متامح ب جای
ییدیگر ب دار ميروند .در بحبوحۀ رویارویي های میان دشورهای شمال و جنوب بر تر نامگذاری ایف
شردتها ،نختت آنی اد اصطالح شردتهای فراملي را ب جای شردت های چندملی ي برگزید د مورد کییید
دشورهای جنوب بود ،اما بعدها با کوج ب عدم همیاری دشورهای شمال ب دلی کبعات حقوقي ناشي از ایف
نامگذاری ،ب ایف ن یج گیری رتید د باید کنها ب ووع قواعد در مورد عملیرد آنها پرداخت .برای بررتي
Transnational corporation journal,1992:preface
بیش ر ر.ک:
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ددهای رف اری ر اخالقي شردتهای چندملی ي د کبلور کجارت در دنیای مدرن امروز ب شرمار
مي روند و نیز قواعد رف اری ر اخالقي کجرارت در حقروق اترالم ،ایرف نوشر ار بر ایرف مووروح
ميپردازد د با کوج ب وجود الزامات و قیود اخالقي در هر دو عرص  ،ایف الزامات کا چ حد برر
ییدیگر منطبقاند و همچنیف اینی در صورت وجود انطباق ،ميکوان از ظرفیتهرای ایجادشرد
در رات ای ارائۀ یک دت ددهای رف راری – اخالقري کلفیقري در عرصرۀ کجرارت بریفالملر ،
دتت دم در ت حوزۀ اصلي مورد کوج جامعۀ جهاني یعني حقوق بشرر ،حقروق درار و حقروق
زیتتمحیطي بهر برد.

فلسفه وجودی کدهای رفتاری -اخالقی
با انقالب صنع ي فعالیت شردتهای چندملی ي شیلي جدید ب خود گرفت .ایف شرردتهرا برا
همیاری بانکهای بزرگ در دشور مادر ،اق صاد دشورهای کوترع نیاف ر را کحرت کترلط خرود
درآوردند و گت رۀ نفوذ خود را در دنیا کوتع دادند.
«کقریباً در اواتط قرن بیت م ایف کوافق حاص شد د شردتها موجودیتهای خصوصياند
د با ات فاد از ترمایۀ موجود ،ب دنبال افزایب دارایيهای خود هت ند .بر ایرف اتراس هرد
اصلي شردتها کیمیف تود برای تهامداران اتت» ) . (Bacjer, 2006:103ب مرور از ترالهرای
آغررازیف دهررۀ  1338کوجر فزاینرردۀ عمررومي بر عواقررب اج مرراعي و زیتررتمحیطرري کوتررعۀ
ترمای گذاری و جهاني تازی کجارت معطو شد و ایف دیدگا د کنها دغدغۀ شردتها دترب
منفعت برای تهامداران و عدم کعهد شردت ها افزایب رفا عمومي اتت ،ب چالب دشید شرد
و ب شی گیری مفاهیم نویني مانند متئولیت اج ماعي شردتها منجر شد.
مفهوم متئولیت اج ماعي شردت های فراملي ،چندی اتت در ادبیات حقوقي ظهور درد و
طبق آن ،باید ترمای گرذار خرارجي بر منظرور کرداوم عملیرات خرویب در دشرور میزبران بر
تودرتاني ب جامعۀ مح ات قرار خود بیندیشد.
در واقع متئولیت اج ماعي شردتهرا مفهروم نوظهروری اترت در بر عواقرب اج مراعي،
زیتت محیطي و اق صادی عملیرد شردت ها پرداخ و شیوۀ اکخاذ کصمیم در آنها را بر منظرور
ارکقای روی های کجاری ،زیتتمحیطي و اج مراعي هرد گرف ر اترت (Muchlinski, 2007:
) .14ب بیاني تاد مي کوان گفت متئولیت اج مراعي بر ایرف مفهروم اترت در یرک شرردت
چندملی ي یا ترمای گذار خارجي باید ب ایجاد خیر و منفعت همگاني برای جامع ای بیندیشرد
د در آن فعالیت ميدند ،ب نحوی د فعالیت ایف شردتها بر مبنای توددهي م وازن هم برای
جامعۀ مح ات قرار و هم شردتهای چندملی ي قرار گیرد .ازایفرو نظم نویف اق صادی در تال
 1311ب کصویب منشور حقوق و کیالیف اق صادی دولرتهرا منجرر شرد و م عاقرب آن قواعرد
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رف اری تازمان مل م حد برای شردت های فراملي ب منصۀ ظهور رتریدند (عتریری،
 .)912از دیدگا اتالم نیز شردتهای چندملی ي ،اگرچ شخصیت حقوقي متر ق دارنرد ،بر
مانند دیگر افراد جامع ملزم ب کبعیت از مقررات دول ي و قواعد حقوقي و فقهياند .ازایرفرو در
فق میاتب و معامالت نوح کعام شردتها کابع حقوق م قاب افراد اتت .جوهر چنریف نگراهي
فرد انتاني اتت .حقوق بیف المللي اتالم و حقوق بیفالمل معاصر بر مترئلۀ حقروق بشرر در
کدویف ددهای اخالقي کوج دارند) .)Baderin,2003:45-30ازایف رو در هر دو عرص  ،ییي بنرابر
مالحظات اخالقي و دیگری بر مبنای روییرد حقوق بشری ورورت وجودی دردهای رف راری ر
اخالقي را ب رتمیت شناخ اند.

ماهیت کدهای رفتاری – اخالقی در حقوق بینالملل
در حال حاور در عرصۀ حقوق بیفالمل هیچ الزامي برای شردتهای چندملی ي بررای رعایرت
مالحظات و کعهدات حقوق بشری در یک دلیت منتجم وجود ندارد ،فقرط مريکروان از طریرق
اقدامهای داوطلبان و تیاتتهای کشویقي و آگا تازی شردتها و نیز پذیرش قیرود و مقرررات
خودخوات کحت لوای ددهای رف اری شردتهای چندملی ي آنهرا را بر رعایرت حقروق بشرر
کشویق درد .در تالهای اخیر ،شردتهای چندملی ي و تازمانهای بیفالمللي ددهای رف راری
را ب عنوان ات انداردهایي حداقلي ب طور داوطلبان کنظیم درد اند د خود بخشري از تررزمیف
حقوق نرم یا قوام نیاف ب شمار مي روند (عتیری .)912-911 :1932 ،ددهای رف راری کوترط
دولتها ،تازمانهای غیردول ي و خود شردتهای فراملي کهی و ب مررور بر قواعرد الزم االجررا
کبدی ميشوند ) .(Miles, 2007: 100الب ر دولرتهرا نیرز در ایرف را از رهگرذر ترازمانهرا و
نهادهای بیفالمللي بر کنظیم ددهای مذدور کیثیر ميگذارنرد ) ،(Murphy, 2005: 30در نهایرت
مجموع ددهای رف اری گامي اتاتي در جهت پاتخگویي شرردتهرای چنردملی ي بر شرمار
مي آیند د اصول حقوقي بیف المللي را در خصوص رعایت حقوق بشر ،حقوق دار ،حقوق محیط
زیتت و دیگر حوز ها ب شیلي مخ صر اما جامع دوبار برشمرد اند.
در روییرد پوزی ویت ي ،ایجاد قوانیف ب ارادۀ دولت یا دولتهرا بتر گي دارد ،یعنري دولرت
قاعد را ایجاد ميدند و افراد نیز قاعدۀ تاخ شد را ميپذیرند .امرروز حقروق بریفالملر در
مباحث مربوط ب شردتهای چندملی ي ،دربردارندۀ هنجارهایي اتت د ب رف ار شرردتهرای
چندملی ي و دیگر دنشگران غیردول ي الب بیش ر ب صورت غیرمت قیم ميپردازد (Vazquez,
) .2005: 930بنابرایف در ایف معنا نميکوان ددهای رف اری را بخشي از حقوق ب شرمار آورد .برا
ایف حال اگر ایف ددها کوتط شردت قبول شوند ،ميکوان قواعد مندرج در آن را ب عنوان حقوق
مش رک شردتها کلقي درد (الجروردی .)292 :1939 ،بنرابرایف حقروق نررم عبرارت اترت از
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مقررات حقوقي د از الزام قانوني برخوردار نیت ند و ازایف رو اصوالً از طریق پرذیرش اخ یراری
در روابط حقوقي وارد ميشوند و الزام قراردادی ب دتت ميآورند و مفاد ایف اتناد ميکواند الگو
و زمین تاز ایجاد قواعد حقوقي الزامآور قرار گیرد ) .(Gabriel , 2009: 656ن یج اینیر اترناد
حقوق نرم از قدرت اجرایي الزام آور حقوق تخت بهر مند نیت ند و اغلب ماهیت اقناعي دارند و
در واقع زمین را برای کحوالت بعدی و کبدی ب حقوق تخت فراهم ميدنند.
حقوق نرم قالب حقوقي مناتبي برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بریفالملر
اتت .شاید ب وان گفت قاعدۀ حقوق نرم کوصی ب عملیردی اتت ،بدون اینیر کررک آن نهري
شود یا کوصی ب کرک فعلي اتت بدون اینی از عم ب آن نهي شود .بنابرایف حقوق نرم جزئي
از نظام حقوقي اتت د ب درجۀ الزام نمي رترد و برر مبنرای حرق کوصری قررار گرف ر اترت
( .)Multinational Enterprises, 1977: 2-3بنابرایف امروز در عرصۀ بیفالمل  ،حقوق نرم برای
شی گیری بتیاری از کعهدات ،قالب مناتبي را فراهم ميدند.

ماهیت کدهای رفتاری – اخالقی در حقوق اسالمی
امروز دیدگا های اتالمي در کجارت ب طور فزایند ای پیشرفت درد و ب عل م عدد ،اهمیرت
آن در دنیای امروزی رو ب افزایب اتت ،زیرا اتالم مذهبي عملي با روش ها و دت ورالعم های
روشف اتت .دردهای رف راری و اخالقري کجراری در ادنرون در غررب بر آن کوجر شرد  ،در
آموز های اتالمي کحت عنوان «آداب ال جار » پیشین ای طوالني دارد .ایرف دردهای رف راری و
اخالقي کجاری در دیگر نظام ها و نیز آداب کجارت در اتالم قواعد اخالقي انعطا پذیری هت ند
د مي کوانند ب قواعد حقوقي کبدی شوند (میرمحمدی ،)118:1931 ،ایف امر بیانگر آن اترت
د اتالم آموز های اق صادی خود را بر مبنای ارزشهای اخالقي بنا نهاد اتت و در د ابهرای
فقهي بارها ب کاجر کیدید شد اتت د از روی عدل و انصا رف ار دند.
در حال حاور اخالق کجارت اتالمي ب واژ ای بدیهي در حقوق بیفالمل کبدی شد اتت
و در ایف خصوص بیف فرق مخ لف شیع و تني د ابهای بتیاری وجود دارد .هر یرک از ایرف
آثار با کیدید بر تیر و تنت ب بحثهای کجاری اوای اترالم پرداخ ر انرد (.)Frick, 2013: 29
در حقوق اتالمي نیز رابطۀ میان قواعد اخالقي و حقوقي بر ووروح دیرد مريشرود .کعلیمرات
پیامبر اتالم(ص) ب روشني نشان ميدهد پایبندی ب اخالق و کعالي اخالقي مردم در صدر درار
ایشان بود اتت ،ب طور اتاتي از دیدگا اترالم حقروق کجرارت کردیبري از قواعرد اخالقري و
حقوقي اتت و کفییک میان ایف دو دشوار اتت (میرمحمدی .)191:1931 ،مروارد پریبگف ر
نشان مي دهد قواعد اخالقي ،در همۀ حروز هرای زنردگي الزمالرعایر هتر ند .در واقرع اکخراذ
روییردی اتالمي ميکواند زمین تاز حردت ب تمت نوعي اخالق م عالي دتبودار باشد.

 161فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

از توی دیگر از منظر دیف اتالم آزادی همرا با متئولیت اتت .خداوند ب وتیلۀ قانونهرا
و احیام ،قلمرو آزادی و متئولیتهای مردم را کعییف درد اتت .ازایفرو آزادی و متئولیتهای
مردم در چارچوب شرح مقدس اتالم قاب کغییر و کعییف اترت (حتریني و دهیرردی: 1938،
 .)192ایف قابلیت کغییر در چارچوب فق پویا ،بنیانهای الزم را در جهت همتویي قواعد دیني
و قوانیف جدید فراهم ميآورد و فرایند پدید آوردن و ارائۀ ارزشهرای اخالقري کجراری رایر در
جهان امروز را در قالب ددهای رف اری شردتهای چندملی ي و در چرارچوب قروانیف ارزشري و
اخالقي اتالم میتر ميتازد.
روییرد پوزی ویت ي ب ددهای رف اری ییي دیگر از وجو مش رک حقوق بیفالمللي اترالم
و حقوق بیفالمل معاصر اتت ( .)Rice, 1999 :349الب در اغلب موارد حقوق بیفالملر ایرف
دار را ب واتطۀ کحمی کعهدات بر دولتها انجام ميدهد کا دولرتهرا را بر تراماندهي فعالیرت
شردتها و دنشگران غیردول ي ملزم دند ) .(Vazquez, 2005: 930-931از منظر روییرد شریع
ب فق حیوم ي ،اخ یارات معاصر فقی در والیت تیاتي ایجاب ميدند کا در امروال شرردتهرا
نیز مداخل دند و در ایف زمین مرزی بیف شردت داخلري و خرارجي وجرود نردارد ( Dabashi:
 .)2017: 173ازایفرو ميکوان اصطالح والیت مطلقۀ فقی در اندیشۀ تیاتي معاصر شیع را بر
مجموعۀ اخ یارات اق صادی دولت اتالمي کعمیم داد د کحت مدیریت فقی ادار مريشرود .در
چنیف کحلیلي فقی ميکواند براتاس مصلحت هر جا د اق ضا بداند ،وارد شود و ورمف جبرران
ختارت شردت از ادامۀ دار یا شیوۀ خاصي از عم آن جلوگیری دند .فقی مريکوانرد براتراس
نظر خود ب مثابۀ دولت ب تود ملت و شریعت عم شردتها را دن رل دند ،اصلي د در حقوق
بیف المل با عنوان عم حادم نیز همتویي دارد .اما در اندیشۀ فقهي اه تنت بر دلیر نبرود
ال دولرت اترالمي در چرارچوب قروانیف مووروع شررعی اقردام
چنیف اخ یاراکي برای فقی عم ً
ميدند (حر العاملي11 :1912 ،؛ نجفي )22 :1901 ،د از ایف منظر ایف اندیش دارای شباهت
با حقوق پوزی یویت ي اتت.
ماهیت و کنوح ددهای رف اری شردتهای چندملی ي در ایف زمین شباهتهایي بر اخرالق
در کجارت اتالمي دارند .موووحهای محیط زیتت ،حقوق دار ،حقروق بشرر و مترئولیتهرای
مخ لف ناظر بر آنها تبب شد اتت کا برخي ماهیت حقوقي ددهای اخالقي را در حوزۀ حقروق
بشر کحلی دنند ( )Baderin, 2003: 80-95و در ایف زمین فقر و حقروق را در ایرف عرصر هرا
دارای عناصر هماهنگ و مش رک بدانند.

خودالزامی ضمانت کدهای رفتاری
برای بتیاری از حقوقدانان نوعي خودالزامي شاید از منظر حقوقي به رریف نروح ورمانت اترت،
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ب ویژ آنی ومانت مب نيبر پای های اخالقي یا حقوق پای ای باشد .نوعي برداشت از حقوق نرم
در حقوق بیفالمل را مي کوان هموار در خصوص گزار های اخرالق حرفر ای بر درار بررد در
ب صورت داوطلبان از توی شردتهای چندملی ي در قالب ددهای رف اری ات فاد ميشود.
ورورت مشاردت شردتهای فراملي در کیمیف و کضمیف منافع عمرومي جامعرۀ بریفالملر
ب عنوان ییي از مطالبات جامعرۀ جهراني از دیرد صراحبان تررمای  ،بر خصروص شرردتهرای
چندملی ي پنهان نماند اتت ،ب نحوی د ب شی گیری زمینۀ مناتب برای پذیرش داوطلبانرۀ
متئولیتهای اج ماعي یاری رتاند اتت ) .)Kline, 1999: 33مصر دنندگان در دنیای امروز
ب دنبال شردت هایي هت ند د از عمیق کریف نیازهای آنان؛ یعني عدالت اج ماعي ،اق صرادی و
زیتتمحیطي تخف گف و نیز ب آنها باور داش باشند .درترت بر همریف دلیر اترت در
بتیاری از شردت ها ب طور ییجانب پایبندی خود ب ایف ددها را اعالم مري دننرد کرا در اذهران
عمومي وجهۀ خوبي بیابند ) .(Miles, 2007: 100در اخالق کجارت اترالمي نیرز دن ررل نفرا
مهم کریف ردف نظارت تالم بر کجارت اتت .در خصوص لزوم رعایت ارزشهای اخالقي از تروی
کجار ،اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي ،با کوج ب اینی اتالم آموز های وتیع اق صرادی خرود
را با ارزشهای اخالقي آمیخ اتت ،شردتهای کجاری نیز میلفاند در ارکباطات خود با همرۀ
ذینفعان اصول اخالق اتالمي را رعایت دنند (حتیني و همیاران ،)199 : 1938،ازایرفرو هرر
فعالیت کجاری باید درون مرزهای اخالقي کعییف شود و آموز های اتالمي انجام گیررد .بر نظرر
مي رتد با کوج ب احادیث و روایات م عدد در زمینۀ رعایت قواعد اخالقي در کجارت ،در حقوق
بیفالمل اتالم بر ایف امر کیدید بیش ری شد اتت.

استانداردهای حقوق بشری در عرصۀ بینالملل
ییي از اهدا کیتیا تازمان مل م حد وفق مادۀ  1منشور آن ( ،)1311برقراری صلح و امنیرت
بیفالمللي در تراتر گی ي اتت ،بدیهي اتت کحقرق اح ررام عرام بر حقروق بشرر و آزادیهرای
بنیادیف د در مقدمۀ منشور ب آن اشار شد  ،شرط مطلوب بررای برقرراری ایرف صرلح و اح ررام
دلي ب حقوق اتت .بنابرایف تازمان مل م حد برای نی ب اهدا م عرالي انتراني و کعهرد خرود
مبنيبر کروی نظارت جهاني و اح رام ب حقوق بشر ب یک چارچوب اتنادی نیاز داشت.
در ایف زمین منشور بیفالمللي حقوق بشر از مهمکریف اتناد بیفالمللي حقروق بشرر اترت
د از اعالمیۀ جهاني حقوق بشر ( ،)1310میثاق بیفالمللي حقروق مردني و تیاتري ( )1300و
دو پروکی اخ یاری منضم ب آن و میثاق بریفالمللري حقروق اق صرادی ،اج مراعي و فرهنگري
( )1300کشیی شد اتت و از آن ب عنوان «مبنای اخالقي و حقوقي کمامي فعالیتهای حقوق
بشری تازمان مل م حد...و زیرتاخ ي د نظام بیفالمللي حمایت و کروی حقوق بشر برر پایرۀ
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آن کوتع یا ف اتت و نقطۀ برجت ۀ کاریخ حقوق بشر و یک منشور دبیر واقعي یراد مريشرود
د بیانگر ورود بشریت ب مرحل ای بتیار مهم یعني دت یابي آگاهان ب درامت و ارزش بشرری
اتت» ( .( The International Bill of Rights Fact,1996,sheet. 2 ,Rev.1الب شراید بر طرور
دلي و در تخف آنچ در اتناد بیفالمللي حقوق بشر آورد شد مطلوب باشرد ،امرا هریچ نظرام
جامعي برای حمایت از حقوق بشر در منشور گنجاند نشد اتت .اگرچ آرمان کضمیف اح ررام
ب حقوق بشر با کعهد دولت ها ب کشویق ،کروی و نظارت بر حقوق در ترزمیفهرای خرود ذدرر
شد « ،مقررات حقوق بشرر منشر ور ترازمان ملر م حرد ،پرادنرد  ،مروجز و مخ صرر کوصریف
شد اند» ) ،) Steiner & Alston, 2000: 138ب بیان دیگر اگرچ ب ارزشهرای حقروق بشرری
ب نحوی اید آل در ایف اتناد کیدید شرد  ،در آنهرا فقرط بر اعرالم آرمرانهرای نرامبرد بردون
پیببیني تازودار نظارکي دارامد اد فا شد اتت.
در عیف حال ده های اخیر شراهد رشرد چشرمگیری در خصروص مووروح حقروق بشرر و
شردتهای فراملي در تطح بیفالمللي بود اتت ب گون ای د «موووح حقوق بشر بر گونر ای
روزافزون ب موووح اصلي بحث در مورد شردتهای فراملي در ترطوح ترازماني بریفالمللري و
فراملي کبدی شد اتت» ).(Bacjer, 2006 :119
در عرصۀ حقوق بیفالمل کعهدهای حقوق بشری صریحي بر عهردۀ دولرتهرا بررای اعمرال
محدودیت در خصوص فعالیتهای ناقض حقوق بشر وجود دارد ،اما از توی دیگر ب دلی رعایت
مصالح یا ح ي رعایت کعهدات مندرج در موافقتنام های دوجانبۀ ترمای گذاری ،معموالً دولرت
میزبان در انجام ایف وظیف داهلي ميدند (صلحچي .)180 :1939 ،در واقرع اترناد مررکبط برا
کعهدات حقوق بشری شردتهای فراملي کردیبي ناتازگار و ناهمگون از کعهدات اخالقي نوظهور
و کعهدات حقوق بشری شردت های فراملي هت ند و در کحلی نهایي قادر ب قاعد منرد درردن
رف اری مؤتتات بازرگاني فراملي نیت ند (لطیفیان .)103 :1932 ،بنابرایف ميکوان ن یج گرفت
در شرایط دنوني حقوق بیفالمل موووع ن وانت اتت ب نحروی مرؤثر و برا ورمانت اجررای
مناتب متئولیت شردتهای فراملي را در قبال نقض کعهدات حقوق بشری کضمیف دند.

 .1شرکتهای چندملیتی و حقوق بشر
ییي از متائ مهم شردتهای چندملی ي ،وجود و میزان متئولیت حقوقي بیفالمللري آنهرا در
رعایت قواعد حقوق بشر اتت .در تالهای اخیر دربارۀ ارکباط بریف شرردتهرای چنردملی ي و
حقوق بشر ،نگراني بيتابق ای ب وجود آمد و پروند های بتریاری در خصروص نقرض فراحب
حقوق بشر از توی شردتها ب ثبت رتید اتت.
اگرچ ب طور تن ي حمایت از حقوق بشر وظیف شردتها نیتت ،امرا امرروز ایرف مفهروم
تن ي د فقط دولتها و عوام آنها را ميکوان متئول نقض حقوق بشر دانتت ،ب طور جدی با
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چالب مواج شد اتت ) .(Muchlinski, 2001:32ازایفرو با کوج ب افزایب قردرت بريترابقۀ
شردتهای چندملی ي دیگر نميکوان ب طور مطلق آنها را در قبال موارد نقض حقوق بشر فاقرد
متئولیت دانتت ،زیرا آنها ب بازیگراني در صحنۀ بیفالمللي مبدل شد اند د کوان اق صادی ب
آنها قدرت بيمانندی بخشید اتت .ازایفرو حقوق بیفالمل در رات ای کنظیم رف رار برازیگران
غیردول ي دولتها را موظف مي دند برخي رف ارهای بازیگران غیردول ي را ممنوح دنند ،زیررا «
امروز ماهیت و کمردز قدرت در عرصۀ بیف المل دچار کغییر شد و ب خصروص قردرت عوامر
غیردول ي ،بتیار افزایب یاف اتت .ازایفرو برداشت ترن ي از نقرب شرردتهرای چنردملی ي
ب عنوان اشخاص حقوق خصوصي کغییر درد و الزم اتت برای دتب اطمینان از رعایت اصرول
حقوق بشر ،متئولیت ایف شردتها در دنار مترئولیت دولرتهرا پذیرف ر شرود» (آذر:1938 ،
 .)01بنابرایف ب نظر مي رتد امروز در عرصۀ حقوق بیف المل زمین برای شناترایي مترئولیت
مت قیم شردتهای چندملی ي کا حدودی فراهم آمد اتت.
بررتيهای اخیر نشان مي دهد اب یارهای داوطلبان مانند ددهای رف اری شردتها ميکواند
گام نختت در ایف متیر صحیح باشد .اما نی ایف اتت د اگر ددهای رف اری کنظریمشرد از
توی تازمانهای بیفالمللي واقعاً از توی شردتها پش یباني نشوند ،کریثیر چنرداني نخواهنرد
داشت ،زیرا ددهای رف اری از لحاظ حقوقي الزامآور نیت ند و انجام و رعایت آنها فقط ب کعهرد
داوطلبانۀ شردتها بت گي دارد ) .(Report of OHCHR,2005:4-5الب گرو های فعال مردني
همیش ب ددهای اخالقي داوطلبان ب دیدۀ کردید مينگریت ند و ن ای را چندان روایتبخب
ارزیابي نميدردند ،در مقاب از انواح جایگزیفهای اجباری ،ات قبال بیش ری ب عم ميآوردنرد،
زیرا ب نظر ن ای مطمئفکری را نوید ميدهند ) .(Kline, 1999: 12در واقع آنچ در ایرف میران
ب ذهف م بادر ميشود ایف اتت د شاید شرردتهرا برا کنظریم دردهای رف راری «بر صرورت
داوطلبان » ،ميدوشند از کبدی کوقعها و مطالبات جامع ب شیلي اجبراری و ترختگیرانر کرر
اج ناب دنند .بنابرایف شاید ب دلی همیف طبیعت ان خابي و ب نوعي گزینشي اتت در جامعرۀ
مدني چندان روی خوشي ب ددهای داوطلبان نشان نميدهند.

 .2شرکتهای چندملیتی و حقوق بشر اسالمی
اتالم ب عنوان آییني دام و جامع ،برای همۀ جنب های مادی و معنوی زنردگي بشرر از جملر
کجارت دت ورها و آداب ویژ ای دارد .کجارت در دیف اترالم برر پایرۀ معنویرت و فضریلت قررار
گرف و هد از کجارت ،ن فقط دتب تود شخصي د فرراهم آوردن وترای رفرا عمرومي در
جامعۀ بشری قلمداد شد اتت (روواني و همیاران .)1: 1939 ،بنابر روایات م عردد در اترالم،
کجارت نباید با نیت دتب تود انجام شود ،بلی باید رفا نوح بشر را کقویت دند و افزایب دهد
(حتیني و همیاران .)121:1938،مؤمف د در اج ماح زندگي ميدند ،بایرد حقروق دیگرران را
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ب جا آورد و روایات م عددی دربارۀ حقوق مؤمف بر مؤمف رتید اترت (دلینري1123 ،ق،)12 :
ب همیف دلی آموز های اتالمي منابع فرد را با اع ردال ،در جهرت رفرع نیازهرای وی هردایت
ميدند و آنچ را د باقي ميماند ،برای هد های خیرخواهانر صرر مريدنرد .بردیهي اترت
رعایت حقوق دیگر افراد جامع  ،اعم از جامعۀ داخلي یا در تطح بیفالمل نیز در کفتیری عرام
در همیف مقول قرار ميگیرد.
حقوق بیف المللي اتالم و حقوق بیف المل معاصر در خصوص مخاطرب کعهردات و دردهای
اخالقي شردتها کا حدودی دارای اخ ال اند ،همیف متئل ب کجدیدنظرهایي منجر شد اتت.
در حقوق و فق اتالمي معامالت مشروح بیف متلمانان و غیرمترلمانان برا محردودیتهرایي در
جنا معامل و نوح و حدود معامالت وجود دارد .از منظر حقوق بشرری چنریف کفییرک دینري
نميکواند کییید شود و نشان از کبعیض خواهد بود ( .)Rice, 1999: 83در قالب کجارت بیفالمل
اخیراً ددهای کجاری اتالمي ب نحوی کنظیم ميشود کا در قالب چنیف کبعریضهرایي نباشرد .از
جمل ایجاد کعهدات علي التوی و نیز جبران ختارت در دی های اه د اب و متلمانان کوترع
یاف اتت .ایف قانون هرچند داخلي اتت ،ب حقوق بیفالمل نیز کتری داد شرد و مجموعرۀ
کعهدات بدون کفاوت در متئولیتها و حقوق دید شد اتت.
همچنیف امروز مجموع ای از شردتهای چندملی ي بازرگاني و کغذی در قالب برنرد حرالل در
حال فعالیتاند .در چند تال اخیر ایف عالمت کجاری غذایي برای محصوالت غذایي حالل ب صورت
یک عالمت جهاني از طر دشورهای اتالمي در دنیا معرفري شرد  ،بر طروریدر در دشرورهای
غیراتالمي نیز از ات قبال خوبي برخوردار شد اتت و برخي از ایف شردتها مش ریان غیرمتلمان
و تامانۀ فروش آنالیف دارند .شاید در بحث ددهای رف اری شردتهای کجاری متلمانان و اتالمي
برند حالل از موفقکریف شردتهای بازرگاني در رعایرت دردهای رف راری کجرارت اترالمي باشرد
( .)Wilson & Liu, 2010: 112وجود نمون هایي از ایف دتت ،ب خوبي نشاندهنردۀ ظرفیرتهرای
بالقو و بالفع در رات ای کعهدات حقوق بشری در چارچوبي اتالمي اتت.
حقوق اتالمي در خصوص حقوق شردتها عالو بر دردهای رف راری از قروانیف مووروع نیرز
دفاح ميدند ،اما قواعدی د مب نيبر حقوق کعهدات اتالمي و مورد کیدید فقر میاترب از جملر
لزوم وفای ب کعهدات ،منع تو ات فاد از حق ،امیان کعدی منصفانۀ قرارداد و منع ادر بالباطر
هت ند ،پا بخشي از ددهای رف اری در ایف قالرب قابر حمایرت هتر ند (،)Abeng, 1997: 48
بنابرایف نهادهای مرکبط با ایف نوح کعهدات هم جبراً جز کعهدات کجارت اتالمي قرار ميگیرنرد و
کبعیت شردتها نیز همچون افراد از آنها الزامي بر نظرر مريرترد ( Gambling & Karim, 1993:
 .)105-110ب بیان دیگر ،مريکروان عرالو برر آنچر در چرارچوب کعهردات کجراری ناشري از فقر
پیببیني شد اتت ،در حقوق موووع نیز کعهداکي را در رات ای همان مباني فقهي ووع درد.
در نهایت اتالم حرص ،طمع و بي کوجهي ب حقوق و اح یاجات دیگران را محیوم ميدنرد.
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انگیزۀ تود شخصي کنها نیروی پیب رو نیتت ،بلی منافع اج ماعي در دنار منافع فرردی بایرد
هد ترمای گذاران باشد ،عالو بر رفا اج ماعي ،فعالیتهای کجاری باید اهدافي معنروی چرون
آرامب ذهني ،ترعادت درونري ،صرداقت ،عردالت ،مشراردت و غرم خرواری م قابر  ،همراهنگي
خانوادگي و اج ماعي ،و پرهیز از جرم و ناهنجاری را نیز ب دنبال داش باشد(.آلعمرران118 :؛
انعام121 :؛ نح 38 :؛ مؤمنون19 :؛ احزاب .)21 :ب واقع با حصول چنیف اهدافي ب نظر ميرترد
کمام آرمانهای جامعۀ بیفالمللي در نی ب اهدا حقوق بشری جامۀ عم ميپوشد.

استانداردهای حقوق کار در عرصۀ بینالملل
حقوق دار از کردیب منحصرب فرد مقررات ناشي از مذادرۀ میان دارگر و دارفرما و قوانیف امری
ناظر بر حمایت از دارگران کشیی شد اتت .نظرم حقروق بریف الملر درار ،امرروز برا وجرود
شردتهای چندملی ي با چالبهایي جدید روب روتت د بازنگری در هنجارهای آن را ميطلبد.
چالب مهم پیب روی حقوق درار ،فراینرد جهراني شردن بر واترطۀ فعالیرت شرردتهرای
چندملی ي اتت .جهاني شدن بر پایۀ جاب جایي آزاد ترمایۀ ات وار اترت و ایرف امرر موجبرات
ان قال فرصتهای شغلي را از دشوری ب دشور دیگر ب همرا دارد .ازایفرو ب نظر مريرترد در
تازمان بیفالمللي دار ب عنوان نهادی دیرپا در عرصۀ روابط بیفالمل ب منظور کطبیق خرود برا
واقعیتهای جهان امروز ،ب کازگي در روش های خود کجدیدنظر درد اتت و بر رعایرت حرداق
موازیف دار در نظامهرای حقروقي مخ لرف اصررار دارد (بزرگري .)03-38 :1931 ،امرا در واقرع
پیدایب گون های جدیدی از کعهدات در عرصۀ بیفالمل ب خصوص از زاویۀ حقوق بشرر تربب
کوتعۀ هنجارهای حقوق دار را فراهم آورد و ب نوعي را را برای ایجاد کحوالکي در ایرف زمینر
گشود اتت؛ فرص ي د تازمان بیفالمللي درار مريکوانرد در جهرت کردویف مقاولر نامر هرا و
کوصی نام های جدید از آن بهر جوید.
همانطورد گف شد ،تازمان بیفالمللي دار ب دلی برخرورد برا مشریالکي در در ن یجرۀ
کوتعۀ کجارت شردتهای فراملي پدید آمد ،کمردز بر مقاول نام های بنیادیف را در دتر ور درار
خود قرار داد ) .(Macklem, 2002: 626الب شردتهرای فراملري بر نوبرۀ خرود نیرز در برابرر
مقاول نام ها و کوصی نام های تازمان بیفالمللي دار مقاوم ي نیرد اند و در عیف حال نشراني از
مشاردت فعاالن نیز مشاهد نميشود ،بنابرایف ميکوان ن یج گرفت ایف شرردتهرا نتربت بر
ایف قوانیف حتاتیت چنداني ندارند ،زیرا ایف ات انداردها هموار حداق های مشر رديانرد در
کمامي شردتهای فراملي ب موجب قوانیف دولت م بوح خود موظف ب رعایت آنها بود اند ،زیرا
کالشهای تازمان بیف المللي دار ،ح ي اگر در کنظیم روابط صنع ي اثری ب جا گذاش  ،کیثیری
محدود بود اتت ) .(Hyman, 1998:185در مجموح ب نظر ميرتد نقب تازمان بیفالمللي دار
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کنها ب کیدید بر دت اوردهای پیشیف محدود شد و ازایفرو ایف تازمان برای ایجاد هنجارهرای
الزم برای مفاهیم جدید حقوق دار نیازمند کحرک و پویایي افزونکری اتت.

 .1شرکتهای چندملیتی و حقوق کار
تازمان بیفالمل دار ب عنوان نهرادی دیرپرا در عرصرۀ روابرط بریفالملر ترالهرا بر کنظریم
کوصی نام ها و مقاول نام های حقوق دار اش غال داش و بر عنروان نهراد کخصصري وابتر بر
تازمان مل م حد دربردارندۀ نمایندگان دولت ها ،دارفرمایان و دارگران اتت در برا مشراردت
ییدیگر نتبت ب ووع هنجارهای بیفالمللي در زمینۀ حقوق دار اقدام ميدنند.
حقوق بیفالمللي دار شردتها را ب طرور متر قیم مخاطرب قررار نمريدهرد ،الب ر کقریبراً
هیچیک از مقررات حقوق بشر و حقوق دار و نیز حقوق بیفالمل اق صادی شردتهرای فراملري
را ب طور مت قیم م عهد نیرد اند ،همیف متئل تبب شد اووراح و احروال بر ترویي رود در
هنجارهای فراملي از توی خود شردتهای فراملي کدویف شود.
با کوج ب اینی در چارچوب حقوق بیفالمل اق صادی و حقوق بیفالملر تررمای گرذاری
حقوقي را ب نفع آنها یعني شردتهای چندملی ي در عرصۀ بیفالمللي شناتایي دررد  ،همریف
متئل کوج اندیشمندان را از هنجارهای حقوق داخلي و حقوق بیف المل ب هنجارهای فراملي
جلب درد اتت د کوتط خود شردتهای فراملي کوتع ميیابد .شردتهای فراملري همروار
دوشید اند دت ورالعم هایي را با مشاردت ییدیگر کدویف دنند ،بتیاری از فرامليها نیز مقرراکي
نتبت ب کنظیم دت ورالعم های حادم بر فعالیت شردتهای کابعۀ خود در تراتر جهان کهیر
درد اند (روواني .)181-180 :1931 ،اما در عیف حال نباید از نظر دور داشت د دامنۀ اعمرال
ددهای رف اری د فقط شردتهای کنظیمدنند و پذیرندۀ دد را در برميگیرد ،با دامنۀ اعمرال
هنجارهای بیف المللي مصوب از توی تازمانهای بیفالمللري کفراوت دارد و بردیهي اترت در
هنجارهای نامبرد  ،کمامي دشورهای پذیرند آنها را در برمريگیررد (الجروردی.)208 :1939 ،
عالو بر ایراد پیبگف  ،اغلب تیت م نظارکي جامعي نیز در مرورد کبعیرت از دردهای رف راری
وجود ندارد و ایف امر امیان ارزیابي بازخورد میزان رعایت ددهای رف اری را مشی ميدند.
ن یج اینی شردتهای فراملي خرارج از ترازمانهرای بریفالمللري بر کنظریم معیارهرا و
هنجارهای خاص خود پرداخ ند .ایف هنجارها شاید در وهلرۀ نخترت چنردان بر نظرر ایرد آل
نباشند ،اما ب طور یقیف در بهبود ات انداردهای حقوق درار نقرب بترزایي داشر انرد .بنرابرایف
روشف اتت د شردتهای فراملي نیز از طریق ووع دت ورالعم هرای خراص خرود در کوترعۀ
حقوق بیفالمللي دار نقب چشمگیری داش اند.
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 .2شرکتهای چندملیتی و حقوق کار اسالمی
حقوق دارگر و مباحث مربوط ب آن از جمل اموری اتت د در نگا اول ب نظر مريرترد بررای
نخت یف بار در حقوق غرب مطرح شد اتت و در م ون اتالمي و فقهي ترابق چنرداني نردارد،
لییف بررتيها در منابع اتالمي نشان ميدهد اتالم قرنهرا پریب از دنیرای غررب بر حقروق
دارگر کوج درد و ب حمایت واقعي از آن برخات و ب ح مشری حقروق درارگر اهمیرت و
عالقۀ فراواني نشان داد اتت.
عدم پرداخت یا کیخیر در پرداخت حقوق دارگر «ظلم» کلقي شد و در بعضي روایرات ،نردادن
حقوق دارگران ،گناهي نابخشودني قلمداد شد اتت (صدوق قمي1119 ،ق .)110 :در دیف اتالم
ب دارفرمایان و صاحبان دار دربارۀ حفظ و رعایت حقوق درارگران ترفارش فراوانري شرد اترت.
دارگر در دیدگا اتالم مح رم و ارزشمند اتت ،ب طورید رتول گرامي اتالم و امامران معصروم
ارج بتیاری برای دارگران قائ بود اند (حر عاملي1183 ،ق ،)02 :ح ي مريکروان مردعي شرد برا
کوج ب تفارشهای مؤدد اتالم بر رعایت حقوق دارگران ،نگا انتانيکری ب دارگران شد اتت.
«در واقع شریعت اتالم خطوط اخالقي مشخصي در روابط شردت با درارگران و دارمنردان
کعریف درد اتت د ميکوان ب روابط براتاس اص عدالت و کقوا ،روابط براتاس حق و قرانون
و دت مزدهای منصفان اشار درد» (حتیني و همیراران .)191 :1938 ،ازایرفرو اترالم ،کمرام
حقوق م عار و اولیۀ دارگر را کضمیف ميدند د مهمکریف آنها عبارتاند از :دت مزد عادالن و
م عار  ،حق اع صاب ،مذادر و گفتوگو ،نظام و مقررات اش راک در ترود ،بیمرۀ درار ،جبرران
ختارت ناشي از حوادث حیف دار ،حقوق تالمندی یا بازنشت گي ،عدم کحمیر خترارتهرای
ناروا و زیان آور ،ممنوعیت ات ثمار دارگر و غیر (عبدالقادر .)111-111 :1938،ازایف رو حقروق
بیفالمللي اتالم و حقوق بیفالمل معاصر در موووح حقوق افراد شرردتهرا مشر ردات خروبي
دارند ( ،) Frick, 2013:70-89بنابرایف ميکوان ن یج گرفت د رعایت حقوق دارگران در هر دو
عرص کقریباً دارای همروشاني دام هت ند.
شردتهای چندملی ي برند حالل در قالب حمایرت از مشر ریان عرالو برر دردهای رف راری
م عار شردتها ،ب فق و احیام اتالمي در قالب شریعت نیز ال زام دارند .حقروق درار در ایرف
شررردتهررا کررابع حقرروق برریفالمل ر اتررت ( .)Sonbol, 2003:147-154در بترریاری از مرروارد
شردتهای ارائ دهندۀ خدمات مربوط ب ایف نوح برند اتالمي متلمان نیت ند ،ولي میلرف بر
رعایت ددهای اتالمي و رف اری رای در شردتها و نیز اصول حقوق دار هتر ند ( .(Wilson
& Liu, 2011:115-121ازایفرو ن یج ميگیریم ایف شردتها در واقع هم دردهای بریفالمللري
حقوق دار و هم در تطحي باالکر الزامات شریعت را نیز رعایرت مريدننرد و در واقرع در ترطح
ات انداردهایي باالکر از شردتهای چندملی ي م داول قرار مريگیرنرد ،امرری در بريکردیرد در
دنیای دنوني چندان آتان نیتت.
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در مجموح از آنچ گف شد ن یج ميگیریم د قواعد ناشي از شریعت و حقوق بریفالملر
اتالم بیب از آنچ در نختت ب نظر ميآید ،بر حقوق دار رای در شردتهرا مطابقرت داشر و
گاهي خود نیز تبب ایجاد کحوالت مثبت در رات ای رعایت الزامات شرعي متلمانان شد اتت.

استانداردهای زیستمحیطی در عرصۀ بینالملل
حقوق بیفالمللي محیط زیتت از گرایبهای ب نتبت جوان حقوق بیفالمل عمومي اتت .ایف
گرایب بر آن اتت کا با کوج ب آنی آلودگيهای زیتتمحیطري در محردودۀ جغرافیرایي یرک
دشور بر تایر دشورها نیز اثرگذار اتت ،کعهدها و محدودیتهرایي را برر عملیررد دولرتهرا در
حیط های ترزمیني کحمی دند .وظیفۀ حفظ و حمایت از آن بر عهدۀ کمام افرراد بشرر ،همرۀ
تازمانها و دولتهاتت .با وجرود مقاومرتهرای موجرود در ترطح بریفالمللري بررای کحمیر
کعهدهای مت قیم زیتتمحیطي ب شردتهای چندملی ي ،دولرتهرا کرالش داشر انرد کرا در
چارچوب نظام حقوق داخلي موووح را تامان دهند ،اص یرازدهم اعالمیرۀ دنفررانا ترازمان
مل دربارۀ محیط زیتت  1312اشعار ميدارد« :تیاتتهای ملي در مورد محیط زیترت بایرد
ظرفیت پیشرفت دنوني و آیندۀ دشورهای در حال کوتع را کقویت دند».
اگرچ آگاهي از ورورت حمایت از حق محیط زیتت آهنگ رشد فزایند ای دارد ،فشارهای
اق صادی عصر حاور گویای ایف واقعیت اتت د مالحظات زیتتمحیطي ب ویژ در دشورهای
در حال کوتع و کوتط شردت های چندملی ي در اولویت پراییف قررار دارنرد ( بزرگري:1931 ،
 .)183در واقع با کوج ب عدم شناتایي کعهدهای زیتتمحیطي برای شردتهرای چنردملی ي
در عرصۀ حقوق بیفالمل و وجود مقاومرتهرای موجرود در ترطح بریفالمللري بررای کحمیر
کعهدهای مت قیم زیتتمحیطي ب ایف شرردتهرا ،دولرتهرا کرالش دردنرد کرا مووروح را در
چارچوب نظام حقوق داخلي تامان دهند.
«با وجود کبلیغات گت رد برای کحمی چنیف کعهدهای ب شرردتهرای چنردملی ي و نیرز
کنظیم هنجارنام های اق صادی د در چرارچوب حقروق نررم ترامان یاف ر انرد ،هنروز کحمیر
کعهدهای زیتتمحیطي ب شردتهرای چنردملی ي کوفیرق چنرداني نداشر اترت» .(Allen,
)1992: 250ن یج اینی با کوج ب شناتایي نشدن کعهدات زیتتمحیطي برای شرردتهرای
فراملي در عرصۀ حقوق بیفالمل  ،در چارچوب نظرام خصوصري داخلري بررای برکرری دادن بر
منافع عمومي در برابر کعهدهای ترمای گذاری کالشهایي افزایب یاف اتت.
 .1شرکتهای چندملیتی و محیط زیست
ییي از مصادیق بارز کخلفهای شردتهای چندملی ي اکهامهای اتت د دربارۀ نقرض مقرررات
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زیتتمحیطي یا در ات فادۀ بيروی از منابع ب ایف شردتها وارد ميشود .درحراليدر حقروق
بیفالمل همۀ اشخاص از جمل شردتهای چندملی ي را موظف و میلرف بر رعایرت الگوهرای
هنجاری و ات انداردهای الزم زیتتمحیطي و حقوق بشری ميدند ،زیرا هر شررد ي کعهرداکي
نتبت ب تایریف بر عهد دارد د کعهدات زیتت محیطي از آن جمل اتت ،بنابرایف کوجر بر
محیط زیتت اولویت همۀ دشورها ب شمار ميرود (داظمي .)22 :1901 ،حقوق بیفالمل همرۀ
اشخاص از جمل شردتهای چندملی ي را میلف ب رعایت الگوهرای هنجراری و اتر انداردهای
الزم زیتتمحیطي و حقوق بشری ميدند .امروز «حقوق بیفالملر محریط زیترت ،حقروقي
اتت د از وفاق عمومي نتبي برخوردار اتت و اتناد مخ لفي در ایف رابط ب کصویب رترید
اتت» (ویایي .)1 :1931 ،اگرچ آگاهي از ورورت حمایت از حق محریط زیترت رونرد رشرد
فزایند ای دارد ،فشرارهای اق صرادی عصرر حاورر گویرای ایرف واقعیرت اترت در مالحظرات
زیتتمحیطي ب ویژ در دشورهای در حال کوتع و نیرز از منظرر شرردتهرای چنردملی ي در
اولویت پاییف قرار دارند.
ازایف رو اعمال قواعد محیط زیت ي در حقوق ترمای گذاری دشورهای در حال کوترع در
شردت های فراملي را مخاطب قررار مريدهنرد ،وررورت بیشر ری دارد ،زیررا ایرف دشرورها در
مدیریت منابع ،وعیفاند و برای جلب ترمای گذاری بیش ر در ووع قواعد ته کر با ییدیگر بر
رقابت ميپردازند د قواعد حمایت از محیط زیتت را نیز م یثر ميدند ( وریایي .)1 :931 ،در
عیف حال با وجود اعالم پایبندی شردتهای فراملي در رعایت متائ زیتتمحیطي و کیدید بر
آن ب عنوان ییي از محورهای اصلي در ددهای رف اری اعالمشرد از تروی ایرف شرردتهرا ،در
صورت فقدان نظام حقوقي و الزام آور ،ایف ددها با کوج ب ماهیت داوطلبانۀ خود نمريکواننرد از
نقض محیط زیتت از توی شردتهای چندملی ي جلوگیری دنند و در زمان بروز کضراد میران
منافع ایف شردت ها و ددهای رف اری مب نيبر قواعد زیترتمحیطري ،ایرف حقروق بریفالملر
محیط زیتت اتت د مظلوم واقع شد و حمایت نميشود.

 .1شرکتهای چندملیتی و حقوق زیستمحیطی اسالمی
از آنجا د انتان ب عنوان جزئي از جهان عظیم خلقت ،با مجموعۀ بزرگي از مخلوقرات دیگرر ،از
جمل طبیعت و محیط زیتت در ارکباط اتت ،بدیهي اتت د زندگي شایت ۀ او در گرو کنظیم
مناتب روابط با آنها خواهد بود.
اتالم ب عنوان دیني جهانشمول ،مدعي اتت د پاتخگوی نیازهای م غیرر انتران در هرر
عصری و برای دلیۀ روابط او ،دارای قوانیف و مقرراکي اتت .الب ن ب ایف معنرا در بررای هرر
موووح با عنوان م داول امروزی آن ،حیم خاصي را مقرر داش باشد ،بلی اصول و قواعردی در
اتالم وجود دارد ،د ميکوان حیم هر موووح را از آن ب دتت آورد .محیط زیترت برا مفهروم
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رای و م داول آن در عصر حاور ،بحثي دامالً نو و کاز اتت د ن در اتالم و ن در هیچ می ب
دیگری تابق نداش اتت ،اما ميکوان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از م ون دیني اتر خراج
درد ،ب طورید ميکوان می ب زیتتمحیطي جرامعي را ارائر دررد (گرجري .)111:1909 ،برا
مراجع و کفحص در منابع فقهري و روایرات اترالمي درمريیرابیم ،در خصروص رعایرت منرابع
زیتتمحیطي و اج ناب از آلود تازی آنها پش وانۀ غني از احادیث و آیات وجود دارد.
در روایتهای اتالمي هر گون کخریب و هردر دادن منرابع و آلرود درردن محریط زیترت
تخت نیوهب شد اتت ،زیرا انتان را امان دار و متئول در قبال درۀ زمیف قلمداد درد اند .در
ایف زمین از پیامبر ادرم (ص) حدیثي روایت شد د بر محافظت از زمریف کیدیرد فرمرود انرد،
زیرا زمیف را اص و منشی انتان دانت اند (مجلتي1189 ،ق .) 31 :در قرآن کریم نیز خداوند
م عال ب آبادی زمیف امر درد اتت (هود0 :؛ حدید .)1 :با کوج ب آیۀ  18تورۀ الررحمف نیرز
ميکوان دریافت زمیف و محیط زیتت آن ،حق همگاني اتت و هم حق دارنرد از آن بهرر منرد
شوند .همۀ ایف آیات و کیدید بر حفاظت از محیط زیتت ب عنوان نعمت خداوندی د م علق ب
همۀ انتانهاتت ،بیانگر اهمیت حفاظت از محیط زیترت و وجرود مبراني الزم جهرت رعایرت
قوانیف زیتتمحیطي از توی متلمیف اتت (مجلتي1189 ،ق .)299 :ب دیگر تخف با نگاهي
ب ایف آیات ميکوان دریافت د محیط زیتت و کوج ب کیمیف تالمت آن و حردرت در جهرت
دت یابي ب محیط تالم ،از حقوق اتاتي بشر اتت ،ب طورید ميکوان قواعد و مقررات مرورد
نیاز آن را از م ون دیني ات خراج و می ب زیتتمحیطي جامعي را ارائ درد.
در عیف حال اگرچ حق ات فاد و بهر برداری از طبیعت و محیط زیترت بررای انتران بر
رتمیت شناخ شد  ،در مقاب  ،انتان وظیف دارد ب گون ای از حق خود ات فاد دنرد در بر
حقوق دیگران لطم ای وارد نیند .ازایف رو کیلیف بر عدم ورود آتیب ب محریط زیترت شرام
همۀ افراد اعم از حقیقي و حقوقي ميشود.
ازایفرو بحثهای فق اتالمي ن کنها هیچ کعاروي با بحثهای محیط زیتت ندارد ،بلیر در
شرایط قواعد اتالمي در حفظ حقوق نتلي و همبتر گي بتریار دقیرقکرر بر نظرر مريرترد و
کعهدات متلمانان ب رعایت ایف حقوق فراکر از تهم انتان در نظر گرف شرد اترت و حقروق
همۀ موجودات در ایف قالب رعایت و نگریت ميشود ( .)Deen, 2007:193-197با کوج ب ایف
امر حقوق بیف المللي اتالم و حقوق بریف الملر معاصرر در خصروص کعهردات زیترتمحیطري
شردتها با هم هیچ اخ الفي ندارند ( .)Al-Zuhili, 2005: 280ن یج اینی بهر برداری اصرولي
و عادالن از محیط زیتت و جلوگیری از ورود آتیبهای زیتتمحیطي ،ب طورید هرم نتر
حاور و هم نت های آیند ب وانند در پنا آن زندگي تالمي داش باشند ،امرری اترت در در
هر دو عرص دربارۀ آن ب صورت مؤدد کیدید شد اتت.
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نتیجهگیری
امروز حضور و فعالیت شردتهای چنردملی ي در عرصرۀ اق صراد بریفالمللري ،واقعی ري مترلم و
انیارناپذیر اتت .ات انداردهای حقوق بشری ،دت ورالعم های رف اری و ات انداردهای حقوق دار و
فجایع زیتتمحیطي ارکیابیاف کوتط شردتهای چندملی ي ،فروریۀ مترئولیت حقروقي ایرف
شردتها را در حوز های حقوق بشری ،حقوق دار و محیط زیتت اثبات ميدنرد .از تروی دیگرر
آنچ در ددهای رف اری ر اخالقي شردتهای چندملی ي بر صرورت مردون ارائر شرد اترت ،در
بخبهای مخ لف فق پویای اتالمي نیز ب چشم ميخورد و با کوج بر وجرود عنراویف محروری
مش رک در فرایند کبییف و کنظیم ددهای رف اری ،در هر دو عرصۀ حقوق بیفالمل و حقوق اتالم
در زمینۀ کجارت ،ميکوان از دغدغ های حقوقي مشخصي نیز تخف گفت .احیام پیببینيشد در
خصوص معامالت در فق شیع  ،مح وایي درامالً اخالقري دارنرد ،یعنري ح ري اگرر شرارح مقردس
ب صراحت آنها را مورد حیم قرار نميداد ،موازیف اخالقي بر رعایت آنها کیدید داش ند.
حقوق اتالم و حقوق بیفالمل معاصر در خصوص ددهای اخالقي و رف راری دارای وحردت
نظر و نیز اش راک موووح هت ند .روییرد فقهي با کیدید برر احیرام شرریعت و روییررد حقروق
اتالمي با کیدید بر عنصر فطرت در دمال انتاني زمین تاز ددهای رف راری برود انرد .بر عرالو
بررتيها نشان مي دهد د حقوق اتالم و حقوق بیفالمل معاصرر بر دلیر اشر رک در واحرد
کحلی ب عنوان انتان ،هموار حقوق بشر را مهمکریف اولویت شرردتهرا مريداننرد .در حقروق
اتالم کمامي قواعد و قوانیني د بر حقوق فردی حادم اتت ،برر شرردتهرا بر مثابرۀ اشرخاص
حقوقي هم حادم اتت .ایف مهم با در نظر گرف ف حقوق معاهدات در اتالم و روییرد جدید بر
حقوق ووعي بیش ر قاب درک ميشود.
حقوق بیفالمل با کوج ب فقدان رژیرم مناترب و منترجم بررای نحرو و حردود فعالیرت
شردت های فراملي ،کالش درد برای پاتخگویي ب مطالبات جامعۀ جهاني ،با پر دردن خألهرای
حقوقي موجود ،بت ر کوتعۀ آکي نظام حقوقي بیفالمل را فرراهم آورد و بررای کیثیرگرذاری برر
فعالیتهای ایف شردتها ،از رهگذر کنظیم و کصویب اتناد بیفالمللي چرارچوبي بررای کحمیر
کعهداکي کا حد امیان الزماالجرا ب ایف شردتها فراهم آورد.
در ایف عرص با کوج ب نبود کعهدات الزماالجرای بیف المللي حقوق بشری ،حقوق دراری و
زیتتمحیطي بررای شرردتهرای چنردملی ي ،بر منظرور حردرت بر تروی کحقرق چرارچوبي
مت حیمکر ميکوان از ددهای رف اری موووع از توی خود ایف شردتها ب عنوان حقوق نرم یا
قوامنیاف آغاز درد و با کیی بر جمعیت دثیر متلمانان د برازار مصرر پهنراوری بررای آنهرا
ب شمار مي روند ،با انجام مطالعات کطبیقي و اعمال الزامرات شررعي ،نتربت بر ارائرۀ مجموعرۀ
کلفیقي جامع از ددهای رف اری ر اخالقي اقدام درد د دربرگیرندۀ دغدغ های دینري مترلمیف
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نیز باشد ،ب نحوی د برآورد دردن نیازها با محصروالت و خردمات حرالل (طیبر ) برا رورایت
م قاب هر دو طر  ،یعني فروشند و خریدار ،با هد رتیدن ب رفا مرادی و معنروی در ایرف
جهان و جهاني دیگر میتر شود.
در چنیف شرایطي با کوج بر دشرواری کعیریف معیارهرای الرزامآور حقروقي ،پایبنردی بر
مجموعۀ ددهای رف اری د از توی تازمانهای بریف المللري برا مشراردت خرود شرردتهرای
چندملی ي یا از توی ایف شردتها ب صورت داوطلبان کنظیم ميشود ،ب عنوان راهیراری قابر
قبول مطرح شد اتت ،راهیاری د کنها از رهگذر کشیی اکاقهای فیر و نشتتهای مشر رک
و ارائۀ چارچوبهای جامعالطرفیف محقق ميشود.
در عیف حال در صرورت گنجانردن ارزشهرایي اترالمي برا آن پیشرینۀ اخالقري و معنروی
شگر  ،جای بتي امید اتت د ومانت اجرای آن از شیرازۀ مت حیمکری برخوردار شرود و برا
اقبال بیشر ری در راتر ای رعایرت و مالحظرۀ ایرف مجموعر دردهای رف راری ،دترتدرم در
دشورهای متلمان روب رو شود.
جامعۀ بیفالمللي ،جامع ای هموار در حال کوتع و کیام اتت .ازایرفرو دردهای رف راری را
ميکوان ب عنوان پیبزمین ای مش رک و قاب قبول در دو عرصۀ حقوق بیفالمل و حقوق اترالم،
میان بازیگران اصلي ایرف میردان یعنري دولرتهرا اعرم از مترلمان و غیرمترلمان ،ترازمانهرای
بیفالمللي و شردتهای چندملی ي ،برای گذار از کعهدهای نرم حقروق بشرری بر تروی کعهردات
الزام آور حداقلي با رعایت الزامرات شررعي در نظرر آورد ،امرا کعهردهای حرداقلي در انردکانردک
ميکوانند از قالب حقوق نرم گذر دنند و جام ای از حقوق تخت برای خود فراهم آورند ،امری در
طلیع ای نویف برای پاتخگویي ب مطالبات و دغدغ های جامعۀ جهاني ب ارمغان خواهد آورد.
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