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 قدمه م

  

  در   را  میلیون  2.77  مرگ  و  مورد  میلیون  26  ابتالی  2020  مارس  26  تاریخ  از   که  است   یگیرهمه  بیماری 19-کوید

  است   کشیده  تصویر  به  را  جهانی  بهداشت  بحران  پیچیدگی  و  مهابت  وحشیانه  ایشیوه  به  دارد،  خود  پرونده

)deaths- COVID https://ourworldindata.org/( .تاثیر  تحت  ذهنی و جسمی نظر از را انسان میلیاردها بیماری این 

  آسیب  طبیعی  محیط  به  و  ساخته  تغییر  دستخوش  را  هاسیاست  داشته،   پی  در  را  اجتماعی  اختالل  و  یاقتصاد  هایتکانه  ،داده  قرار

 های چالش همچنین. است مانده باقی نامشخص یا ناشناخته آن هایخروجی  و فرایندها ،علل از بسیاری هنوز. است کرده دراو

  بحران   این همراه  به.  است  شده  نیبیت   بهتر  آن  ابعاد  و  اندشده  ترجدی   ،است  داشته  وجود  گیریهمه   این  از  قبل  که  شماری  بی

 آب  تغییرات  و  شده  تشدید  سیاسی  هایدرگیری  و   –  یکشور  درون  و   یکشور  بین  –  اجتماعی  و  اقتصادی  هاینابرابری  ،یسالمت

 .است  هشد تروخیم هوایی و

  عمیقا    اندازه  چه  تا  انسانها   ما   که  است  داده  نشان  هابحران  این  برآیند  تردید  بی  ،وجهی  چند  تحوالت   این  به  توجه  با

 از   كدامیچه" كه است  شده  ارائه  اساسی  پیام  این  3اخیر  كتاب ود  در.  یماوابسته  خود  محیط  و  یکدیگر  به  و  پیکریم  یک  از  عضوی

  در  .(2021  4کویل )"  است  شده   فردگرایی  شکست  باعث  امسال  اجتماعی  اجباری  انزوای"  ،".نیستیم  چیزی  جامعه  بدون  ما

 های قاعده  چه  به  ،آمده  پدیدمتکثر  و   جهانی  بسترهای  در  که  یمتعدد  هایچالش  حل  برای  که  شودمی مطرح سؤاالت  این  ،نتیجه

 .دارد معنایی چه ارزش خلق ،آن اصیل مفهوم در و داریم نیاز مشترکی اخالقی

  پذیری مسئولیت درباره  جدیدم  کتاب  در  و  شده  طراحی  متمادی  سالهای  طی  که  کنممی  پیشنهاد   را  چارچوبی  من  ادامه  در

 از  شماری  که  کندمی  کمک  ما  به  چارچوب  این.  (2021)اندرلي    است  شده  داده  توضیح  بشر  حقوق  و  ثروت  خلق  برای  شرکتی

  قرار   بررسی  مورد  بزرگ  هایشرکت  پذیریمسئولیت  5میانه   منظر  از  هم  و  کالن  منظر  از  هم  را   شدن  جهانی  اخالقی  هایچالش

  خطوط   و   هادیدگاه  برخی  توانمب  که  امیدوارم  .بپردازم  هاچالش  این  از  محدودی  تعداد  هب توانممی فقط  من  مقال   این  در  ،البته.  دهیم

 . دهم ارائه است، الزم بیماری از پس دوران و حال برای که ،را راهنما

 خلق   مورد  در  اول  قسمت.   است  بخش  سه  شامل  سازی مالی و  پایداری  ،سازیجهانی  از  مختصری  شرح  به  کتاب  این

  و   پردازدمی  ثروت   تولید  در عمومی  کاالهای  عنوان  به  بشر  حقوق   به  دوم  بخش.  است  اقتصاد و  تجارت هدف  عنوان  به تثرو

  برخی   ویژه  به  ،خود  سخنرانی  طی  در.  کندمی  نیبی ت  شرکتی  مسئولیت  برای  را  بشر  حقوق  و  ثروت  خلق  پیامدهای سوم  بخش

 و  آب  تغییرات  بحران  و  اقتصادی  بحران  ،کرونا  بحران:  کنممی  برجسته  را  مقدمه  در  شده  ذکر  بحران  سه  به  مربوط  مهم نکات

 .هوایی

  

 
1- Georges Enderle, Professor Emeritus, University of Notre Dame  

  گاه مفیدالملل، دانشندانشیاراقتصاد بی -2
 [ م] هستند. kinouche ShafiMو   Mark Carneyمورد نظر کویل متعلق بهاین دو کتاب  اهراظ - 3

4- Coyle 
5- meso perspective 

https://ourworldindata.org/ COVID -deaths


 اقتصاد  و تجارت هدف عنوان به ثروت خلق

 ؟کندمی  ثروتمند  را  کشور  یک  چیزی  چه چیست؟  کشور  یک  ثروت:  شودمی  آغاز  هاپرسش  این  با   تثرو  خلق  بررسی 

 7الند  دیوید   توجه   قابل   تاریخی   مطالعات   و  6(1776) ملل  ثروت  علل  و  ماهیت  در  جستاری اسمیت  آدام  معروف  کتاب  به  مبحث  این

 9پارسونز   تالکوت  دیدگاه  اساس  بر  که  –  جامعه  متن  در  را  پرسش  این  سپس  .دارد  اشاره  8  (1999)  ملل  فقر  و  ثروت  عنوان  تحت

 چه   گر  .کنیممی  بررسی  –است  شده  تشکیل  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  متداخل  نسبتا  نظام  سه  از  آن  ماهیت  ،(1903-1979)

  بخشی نظام  این  هنوز  اما  ،است  یافته  گسترش(  آن"  سازی  اقتصادی"  فرآیند  در)  شدن  جهانی  با  اقتصادی  منظا  ثروت  خلق  هدف

. گیرد  قرار  توجه  مورد  هامحدودیت  این  به  توجه  با  باید  ،دوشمی  بحث  ادامه  در  که  همانطور  تثرو  خلق  ،بنابراین.  است  جامعه  از

.  گیریممی  پیش  در(  1987)   سن  آمارتیا  پیشنهادی  مفهوم  به  اقتصاد در را"  اخالق به  مربوط  رویكرد "ما  ،این  بر  عالوه

"(  مهندسی"  یا)   لجستیكی  رویكرد  با  است  اجتماعی  دستاوردهای  مورد  در  قضاوت  و   انسانی  انگیزه  گیرنده  بر  در  که  روش این

 . دارد تثرو خلق از جامع تصور  برای ایگسترده پیامدهای  و است متفاوت" ارزش بدون"

 سرمایه   تنها  نه.  کندمی  تعریف   را  ثروت  محتوای  ، ویژگی  اولین.  دارد  ویژگی  هفت  ثروت  خلق  از  جامع  برداشت

  سازی  حداکثر  و  سهامداران  ارزش  و  سود  تلقی   ،بنابراین.  است  ضروری  نیز  اجتماعی  و  انسانی  ،طبیعی  سرمایه  بلکه  اقتصادی

  گمراه  شدت  به  کشور،  ثروت  مثال   ، ثروت  تعیین  شاخص  عنوان  به  دهدنمی  شکیل  را  سرمایه  نوع  چهار  این  از یک هیچ  که  آنها

 بعد   از  ثروت  اشکال  به   که  دوم  ویژگی  با  اساسی   تعریف  این  . جست  بهره  ثروت  تعریف  در  آن  از  نباید  و  تواننمی  و  است  کننده

 سازی محروم   قابل   غیر   های ویژگی   با   اقتصادی  نظریه  اساس  بر  عمومی  ثروت.  است  شده  تکمیل  ،پردازدمی   عمومی  و  خصوصی

  به تواندمی (آن  محتوای و  مصداق)   طبیعی سرمایه:  مثال  عنوان  به. است  شده   متمایز  پذیریرقابت  عدم  و  10استفاده   از  دیکران

 منطقه   یک  در  پاک  هوای  و  کشاورز   یک  به  متعلق  زمین  هایجریب  یعنی  ،یابد  تحقق  عمومی  یا  خصوصی  ثروت  صورت

 جهانی  سطح  تا  محلی  سطح  از  –  جامعه  یک  ثروت  که  است  ذکر  قابل.  است  ثروت  نوع  دو  این  از  مصداقی  ترتیب  به  روستایی

 به   نکته  این.  نیست  خصوصی ثروت  انباشت  شامل  صرفا  و شودمی  تصور عمومی  و  خصوصی  ثروت از  ترکیبی  عنوان  به  –

  ویژگی   بنابراین .  است   فردی  یش انگیز  نظام  و  بازار  نهاد  محدودیت  و  قدرت  و عمومی  و  خصوصی  ثروت  متقابل  وابستگی  معنای

  ، طبیعی  هایسرمایه   جمله  از  اقتصادی   نظر  از  عمومی  و  خصوصی  هایدارایی   مقدار  کل"  عنوان  به  را  ثروت  دوم  و  اول

 . کندمی تعریف "اجتماعی و انسانی ،اقتصادی

 در. هستند مرتبط هم با ذاتا   توزیعی و تولیدی ابعاد که  کندمی ادعا و کندمی  رد را توزیع  و تولید جدایی سوم ویژگی

 صورت  به  آن  از  استفاده  و  محصول  ،تولید  فرآیند  تا  هاشرط  پیش  از  تولید  مراحل  یتمام  در  که  دهدمی  اجازه  توزیعی  بعد  ،واقع

 .یابد تخصیص گذاری سرمایه و مصرف

 درآمد  کسب  و  مادی  های  دارایی  به  حد  از  بیش  که  را  ثروت  از  گرایانه  مادی  درک  هرگونه  ثروت،  خلق  چهارم  ویژگی

  شامل   تنها   نه  ثروت   چنانچه.  کند  می   رد  را  باشد،  برخاسته  آز  و  حرص  تکاثر،  ،  گرایی  مصرف  از  و   باشد  داشته  خاطر   تعلق

 ایجدی   یتمحدود  با  ایگرایانه  مادی  دیدگاه  چنین  ،باشد  نیز  طبیعی  و  اجتماعی  ،انسانی  سرمایه  شامل  بلکه   ،اقتصادی  سرمایه

  حساب   هاآن  روی  بر  و  نمود  منظور  ثروت  خلق  برای  را  بعدی  ویژگی  سه  تواننمی  شرایطی  چنین  در  همچنین.  شودمی  مواجه

  نظر   صرف)  انسانی  سرشت  یا  روح  با  که  وقتی  اما  ،دارد  مادی  جنبه  شک  بدون  ثروت  از  پیشنهادی  مفهوم  این  که  حالی  در.  نمود

 .شودمینیز معنوی جنبه واجد ،کندمی رقرار ارتباط مذهبی اعتقادات و دین یا /و( مذهبی اعتقادات از

 
6- An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)  
7- David Landes  
8- Wealth and Poverty of Nations (1999) 
9- Talcott Parsons 
10- non-excludability 



  که   واقعی  هایآزادی   گسترش"  یا  انسانی  هایتوانایی  نظر  از  را  مدت  بلند  افق  برای  پایدار  تثرو  خلق  ،پنجم  ویژگی

 کمیسیون"  قدیمی"  گزاره  به  من  ،پایداری  تعاریف  تعدد  به  توجه  با.  (Sen 1999) بخشدمی  مفهوم"  شوندمی  مند  بهره  آن  از  مردم

 بدون  حاضر  حال  نیازهای  به  پاسخگویی  برای"  ،دارد  نیاز  نسلی  بین  دیدگاه   یک  به  که  ،هستم  پایبند  توسعه  و  زیست  محیط  جهانی

  با   بیشتر  را  دیدگاه  این  من.  (WCED 1987, 7« )خود  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  آینده  هاینسل  توانایی  انداختن  خطر  به

 (OECD 2013) اجتماعی  و  انسانی  ،اقتصادی  ،طبیعی  سرمایه  نظر  از  زمان  طول  در   رفاه  پایداری  از OECD تعریف  از  استفاده

  تنها   نه  انسانی  توانایی  از  انداز  چشم  این.  است شده  تعریف من کتاب در  که  است  ثروت  محتوای  با  متناسب  که  ،کنممی  مشخص

  سرمایه  تأثیر  گیری  اندازه  به  همچنین.   کندمی  اثبات  را (کرده  تحصیل  و  سالم  افراد  عنوان  به  ویژه  به)  انسانی   سرمایه معنای

  اقتصادی   زندگی   از   مختصر   و   غنی   هدف   یک  به  پایدار  تثرو  خلق  ،بنابراین.  کندمی  کمک  انسان  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  ،طبیعی

 .رودمی فراتر( مادی) منابع  رشد از ،طبیعت حفظ و مردم بر  تمرکز  با که شودمی تبدیل

 ثروت  داشتن از  بیش  چیزی  تثرو  خلق  که  است  بدیهی.  کندمی  مشخص  را  ثروت"  ایجاد"  از  ما  منظور  ششم  ویژگی 

  معنای  به.   است  مالکیت   تغییر  معنای  به  تنها  تحصیل  و ندارد ارزشی هیچ  مالکیت   و  داشتن.  دارد  تفاوت  ثروت   کسب  با  و  است

  حسب   بر   که است  ساخت   به  مربوط (  الف):  است  ضروری  ویژگی  سه  هر.  بهتر  و  جدید  چیزی  ساختن  یعنی   کردن  خلق  ،اصیل

  تغییر  یک  خواه  ، باشد  جدید  باید(  ب).  (نیست  تصور  صرف   و )  است  پذیرامکان   و  شدنی  کامال  ، مالی  و  اقتصادی   هاینطریه

 اخالقی  باید  این(  ج )  و.  (دیگر  زمینه  هر  یا  اجتماعی  سازمان  ،فناوری  در  بنیادی  تغییر  یک  یعنی)  نوآوری  یک  یا  باشد  تدریجی

 . شود طبیعت حفظ و  مردم خوشبختی موجب که باشد

  ت ثرو  خلق  در  بتوانند  است   ممکن  بینانهخود  هایانگیزه  ،است  ت ثرو  خلق  هایانگیزه  به  مربوط  پایانی   ویژگی

 عمومی  تثرو  خلق  در  هاانگیزه  این  ،گویدمی  ما  به  اقتصادی درست  تئوری  که همانطور  اما،. دنباش   مؤثر  شدت  به  خصوصی

 غیرممکن  را(  عمومی  ثروت  برای)  جمعی  اقدام   ،گیرندمی  شکل  شخصی  منافع  پایه  بر  منحصرا    که  یرفتارهای.  نیستند کامیاب

  اقتصادی   های فعالیت   وقتی   ، عوض   در .  نیست   پذیرامکان  "نامرئی  دست"  با  آنها  ساماندهی  و  انجامد  می  مجانی  یسوار  به  ،ندنکمی

  نیاز نیز 11دیگرخواهانه هایانگیزه ،باشد  متمرکز  عمومی و خصوصی ثروت   از ترکیبی عنوان به  تثرو خلق بر  وضوح به

 ایثارگرانه   تالش  قبیل  از  مختلفی  انواع  املش  و  متنوعند  هاانگیزه  این.  (نیستند  کافی  البته)  هستند  ضروری   اندازه  همان  به  نیز  دارد

 خالصه  طور  به  .است  هاعلتو  هاعارضه   تمامی  با  مبارزه  و  فقرا  با  12همبستگی   ،وطن  به  عشق  ، انهکارآفرین  توقیقات  به  نیل  برای

  های انگیزه  به  بلکه   است  شخصی  نفع  بر  مبتنی  هایانگیزه  نیازمند   تنها  نه  تثرو  خلق   که  است   این   از  حاکی  هفتم  ویژگی

 دارد نیاز نیز خواهانهدیگر

 ت ثرو خلق در بشر حقوق

  پدیدار  بشریت  تاریخ  در  عطفی  نقطه  ،1948  سال  در  متحد  ملل  سازمان  توسط  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  انتشار  با 

. شد  تنظیم  زمین  سیاره  روی  بر  هاانسان   زیستن  هم   با  برای  یجهان  گستره  در  یمشترک  اخالقی  بنیاد  بار،   اولین  برای  و  گشت

  هایدوره  در.  سازدمی  دسترس  از  دور  و  دشوار  کامال    را  آن  به  پرداختن  که  ،هست  هم  هنوز  و  بود  عظیم  چالش  یک  اعالمیه

  ، پوپولیستی  هایجنبش  و  اقتدارگرایی  توسط  ویژه  به  ،جهان  مناطق  تمام  در  هادولت  و  هاسازمان  ،مردم  توسط  آن  اعتبار  اخیر

 .گیردمی قرار تهدید و تردید مورد ،بنیادی و ملی

 
11- other-regarding 
12- solidarity 



  سازمان   راهنمای  اصول  و  14( 2008)  ملل  سازمان  چارچوب  ،13( 2000)  ملل  سازمان  جهانی  پیمان  با  ،وجود  این  با 

  و  است  برگرفته  در  نیز  را یتجار  بخش   و   یافته  توسعه  بشر حقوق  کار  دستور  ،15(2011)  بشر  حقوق   و   تجارت زمینه  در  ملل

  است   شده  آغاز  اروپا  اتحادیه  و   آلمان  ،سوئیس  در  متعددی  ابتکارات  ،اخیرا    .است  داده  شکل  را  پایدار  توسعه  اهداف  زیادی  حد  تا

  الزام  ،كنندمی  فعالیت  جهانی  تأمین  هایزنجیره  در كه شركتهایشان  برای  قانونی  لحاظ  از  را  ملل  سازمان  راهنمای  اصول  تا

 .كند آور

  حقوق   30  ،دهندمی  تشکیل  را  اقتصاد  و  تجارت  تحلیلی  -توصیفی   انداز  چشم  ،تثرو  خلق  ویژگی  هفت  که  حالی  در

. دهند می   ارائه   را   اخالقی   -  هنجاری  دیدگاه  ILOاصلی  هایکنوانسیون  و  16الملل  بین  حقوق  اعالمیه  در   المللی  بین  شده  شناخته  بشر

  همه   در   که  است  این  مستلزم  و  است  توسعه  حق  و  فرهنگی  و  اجتماعی  ،اقتصادی  و  سیاسی  ،مدنی  حقوق  شامل  حقوق  این

  وضعیت  هر  یا مذهب  رنگ،  ،قومی  یا  ملی أمنش  جنسیت،  ،اقامت   و  زندگی  محل  ،ملیت  به  توجه   بدون  و  زندگی  هایزمینه

  جوامع   در  الزم  مشترک  اخالقی  هایزمینه  که  است  اخالقی  الزامات  حداقل  حقوق  این.  شود رفتار  کرامت  با  هاانسان  با دیگری

  ، شوندنمی  شامل  را  حداقل  این  از  فراتر  یهنجارهای  و  هاارزش  آنها.  دهدمی  تشکیل  مشترک   کار  و  زندگی  برای  را  گراکثرت

 .کنندمی تضمین اخالقی و فرهنگی هنجارهای و هاارزش کرانبی تنوع برای را ایگسترده فضای بلکه

:  دشومی متمایز ،تعهد دسته سه بشر  حقوق تضمین  برای متحد  ملل سازمان  کار و کسب   و بشر  حقوق  چارچوب در

 شناختن  رسمیت  به  معنای  به  بشر  حقوق   از  محافظت  ایبر  هادولت  تعهد.  "اصالح  به  تعهد  و  احترام  به  تعهد  محافظت،  به  تعهد"

  و  انگیزش  هاينظام   برقراري  طریق  از  كه  گردد  بنیاد  نهادي  كه  این  و  است  بشر  حقوق  نقض  از  جلوگیری  و  اجتناب  يتقاضا

  مؤسسات   مسئولیت  شمار  در  كه  –  بشر  حقوق  به  احترام  به  تعهد  .دكن  جلوگیري  تعهد  این  نقض  از  ممكن  حد  تا  متناسب،  بازدارنده

  جبران  و  اصالح  به  اقتصادی  بنگاه  و دولت  تعهد و.  است  بشر  حقوق  نقض  از  اجتناب  الزام  بیانگر  – دارد  قرار  نیز  تجاری

 .دارد اشاره آنها يحقوق وضعیت اصالح برای بشر  حقوق نقض قربانیان دسترسی تأمین تعهد به ها،كاستي

  مشخص  معیار سه با  وضوح به  –"شرکتي مسئولیت" یا – تجاری مؤسسات سایر و  ییتفرامل هایشرکت مسئولیت

 :(ملل سازمان راهنمای 13 اصل به کنید رجوع) است شده

 :تجاری  مؤسسات که است این مستلزم  بشر حقوق به احترام مسئولیت 

  گذارد مي بشر  حقوق بر  نامطلوبي تأثیرات كه  اموري ترویج یا ایجاد  از خود، فعالیت  و  تالش با (الف

   .دکنن برطرف را آن ،تأثیراتی چنین بروز صورت در و کرده جلوگیری

 طور   به  که  دباشن  بشري  حقوق  نامطلوب  اثرات  کاهش  یا  جلوگیری  براي   تدابیري  جستجوي  در(  ب

  تأثیرات   این  در  اگر  حتی  ،است  ارتباط  در  آنها  خدمات  یا  محصوالت  ،ها  فعالیت  آنها،  تجاری  روابط  با  مستقیم

 . نباشند سهیم

  براي  سیاستي  هايدينپایب   و  مجدانه  هايپیگیري  یافته  شكل  روند  به  توجه  با  که  رودمی  انتظار  تجاری  مؤسسات از

 .(ملل سازمان راهنمای 15 اصل به کنید  رجوع) .دارند پاس را بشر حقوق حرمت خود، مسئولیت ایفاي

  زمینه  در ملل  نسازما راهنمای  اصول  و  ملل  سازمان  چارچوب  و تثرو  خلق  ویژگی  هفت  مختصر  ارائه   از  پس 

 همه :  کنممی  برجسته شده  ذکر  جهانی  بحران  سه  اخالقی  چالشهای به  پرداختن  برای  را  آنها  اهمیت اکنون  ،بشر  حقوق  و  تجارت

 . هوایي و  آب تغییرات و اقتصادی بحران ،1719™ -کوید گیری

 
13- the UN Global Compact (2000) 
14- the UN Framework (2008) 
15- UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) 
16- the International Bill of Rights 
17- COVID -19 



  

 19- کوید یگیر  همه اخالقی هایچالش

  125.5  شده  تآیید  صورت  به  و  است  برده  فرو  مرگ  كام  به   را  نفر  میلیون  2.7   19- کوید گیر  همه  بیماری  ،تاکنون 

  میرها  و  مرگ  تعداد  قطعا    ،نگرفته  صورت  آن  بر  تسلطي  و  نشده  مهار  گیری  همه  این  که  آنجا  از.  است  ساخت  مبتال  را  نفر  میلیون

 بررسی  گیری  همه  از  پس  جهانی  و  ملی  آمار  وقتی زیاد  احتمال  به  ،این  بر  عالوه.  یافت  خواهد  افزایش  بیماران  شده  تایید  شمار  و

 .هستند بیشتر توجهی قابل طور به واقعی اعداد ،شودمی

 ، نداشتند  را  گیری  همه  این  با  مقابله  آمادگی  ما  بهداشتی  هایمراقبت  هایسیستم  و  هادولت  بگوییم  که  است  منصفانه

  در  گیر  همه  بیماری  این  که  هنگامی.  بگیرند  مهمی  هایدرس  ابوال  و سارس مانند  قبلی  هایگیری  همه  از  توانستندمی  آنها  اگرچه

  گیری   همه  اول  موج  عمالاگر.  دادند  بروز  متفاوت  بسیار  واکنش  مختلف  کشورهای  در  هادولت  ، شد  شناخته  2020  سال  ژانویه

 ایاالت  برای  اخیرا   18بیرکس  دبورا  دکتر  که  همانطور  ،بعدي  هايجمو  بروز  از  جلوگیری  حتی  یا  و  كاهش  ،نبود  پیشگیری  قابل

  اتفاق   اول  مرحله  در  که  یمرگ  صدهزار  از   اگر.  (CNN 2021 به  کنید رجوع)  است  پذیربودهامكان   است،  داده  شهادت  متحده

 غلط   رفتار  و  ایالتی  و  لفدرا   هایدولت  رهبری  موفقیت  عدم   دلیل  به  بعدي  مرگ  هزار  450  از  زیادی  بخش  بگذاریم،  کنار  افتاد

 .است بوده(  اجتماعی فاصله رعایت عدم و  ماسک از نکردن استفاده) مردم

  ، زندگی حق ویژه به ،بشر حقوق  و نمود تخریب را (سالم افراد یعنی" )انسانی سرمایه" ،مردم پیشگیری قابل مرگ

  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه)  بهداشتی  هایمراقبت  حق  و (3  ماده 19بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه)  نمود  نقض  را  امنیت  و  آزادی

 از انسانی رفتارهای متقابل وابستگی به توجه با(. 12 ماده 20فرهنگی و اجتماعی  ،اقتصادی حقوق المللی بین میثاق ،25 ماده

  های انگیزه  ،بنابراین.   شودمی  محسوب  نیز  عمومی  کاالی  یک  بلکه  خصوصی  کاالی  یک  تنها   نه  بهداشت  ،جهانی  تا  محلی  سطح

  ساخت   [:ها]ارزش  در  21کارنی  مارک  که  همانطور)  است  الزم  نیز  پذیری  مسئولیت  و  انصاف  ،همبستگی  قبیل  از  دیگرخواهانه

  همه  به رسیدگی  چالش  تواندنمی  رقابت  و  بازار  نهاد  است،  بدیهی(.  است  آن  خواستار  22همگان   برای  برتر  زندگی  یک

  و )  تجاری  مؤسسات  و   دولتها  بین  همکاری  و   جمعی  اقدامات  نیازمند   آن  به  رسیدگی.  قراردهد  بررسی   مورد  را  19-کوید گیری

"  خلق"  از  مصداقی  و  یافت  تحقق ثرؤم  هایواکسن  سریع  تولید  و  ابداع  در  ایهمکاری   چنین  ،خوشبختانه.  است  (بازیگران  سایر

 .شد" ترر ب و جدید چیز ساخت" یا

  رسیدگی   عدم  یا  رسیدگی  نحوه   خود،  کارمندان  با  اقتصادی  هایبنگاه  رفتار  نحوه  جانب  از  سازمانی  مسئولیت

  معرض  در  زندانیان  با  زندانبانان  تعامل  نحوه  و  کهنساالن  از  سالمندان  خانه  مراقبت  نحوه  کارکنان،  و  بیماران  به  هابیمارستان

  به   جای   به  آنها.  كنند  رعایت  مشخص  طور  به   را  بشر  حقوق  شودمی   خواسته  سازمانها  دیگر  و  تجاری  سازمانهای  از   .است  خطر

 در   واکسن  توزیع   و  تولید  سازماندهی  برای  خود  مدیریتی  مهارتهای   از باید  ،سهامداران  سهام  ارزش  و  سود  سازیحداکثر

 سرمایه  خلق"  به  آنان  بایستمی  امری،  چنین  تحقق   برای.  کنند  استفاده  کارآمد  و  موثر   ممکن  حد   تا  سازمانها  سایر  با  همکاری

 . ورزند مبادرت است،" یاجتماع سرمایه خلق" معنای به که ،خود 23نفعان ذی بین اعتماد ایجاد و انسانی« و اقتصادی

  

 
18- Dr. Deborah Birx 
19- Universal Declaration of Human Rights )UDHR( 
20- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights )ICESCR( 
21- Mark Carney 
22- Value[s]: Building a Better World for All 
23- stakeholders 



 اقتصادی بحران اخالقی هایچالش

.  هستند مرتبط  19- کوید يگیرهمه  بیماری  هايتنگاتنگي با چالش، به صورت  اقتصادی  بحران  اخالقی  هایالشچ

 ،جهانی  عرضه   هایزنجیره  در اختالل ایجاد،  متوسط  و  کوچک  هایشرکت  از  بسیاری  بر  مخرب  تأثیر  ،بیکاری  شدید  افزایش

  ي نظیر، هاپدیده  سایرمورد توجه قرار گرفته و    یدر حال توسعه به سخت  یکشورها  یررسمیکه در اقتصاد غ  ییها  یخراب

 بازار  و 24محصول  هایشاخص  داخلی  ناخالص  تولید  مانند  ايو معمولي  متوسط  هایشاخص  که  است  دردناکی  و  سخت  تجربیات

 از   زیادی  نابودی  با  ما  اینجا  در.  دکن  این معضالت را حكایت  دتواننمی25و پورز  دبنگاه برتر استاندار  500شاخص   مانند  سهام

را به    پایداریدر   اختالل  وبوده    اجتماعی  و  انسانی  طبیعی،هاي  سرمایه   ویرانیسرآغازي براي    که  ،مواجهیم  اقتصادی  سرمایه

 دنبال داشته است.

  قرن   ربع  یک  به  نزدیک  از  پس  ،دهدمی  نشان ،26هاي خوشبختي، واژگونيجهانی  بانک  اخیرگزارش    انطوري كههم

  ششکست  بدترین  كاهش فقر، یي،هوا  و  آب  اتتغییر  و  هاتضاد،  19-به خاطر كوید، اینك جهانیدر بعد    شدید  فقرمستمر    کاهش

  بود  درصد  8.4  ،2019  سال  در(  روز  در  آمریکا  دالر 1.90 با)  جهانی  فقر  نرخ  (. 1،  2021  )بانك جهاني  است  شده  متحمل  را

  مورد   در   زودرس  انتظارات  برخالف.  یافت  خواهد   افزایش  درصد  9.4  و   8.9  به  2021  سال  در  ،درصد   7.5  به   سقوط  جای  به  و

 اجتماعی   و اقتصادی هاینابرابری بلکه. نبود" سازتساوی" وجه  هیچ به  اقتصادی و بهداشتی  هایبحران ،19-ي كویدگیرهمه

 چشمگیر  ايویژهصورت    به  انبومی  و  ن پوستانرنگی  ،پوستان  سیاهعلیه    تبعیض  متحده  ایاالت  در.  کرد  تشدید  بشدت   را  موجود

 ملل   سازمانگویي كه برنامه توسعه  .  است  بوده  جدی  بسیار  آمیز  تبعیض  تأثیر  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  در  همچنین.  است

نه كه در  همانگو  -خود  2019  انسانی  توسعه  گزارشرا داشته باشد كه در    19-ي كویدگیر  همه بینی  پیش  توانستمی   27متحد 

  در  نابرابری: امروز از فراتر میانگین، از فراتر درآمد،فراتر از " روی بر است متمرکز –آورده استگزارش  فرعي عنوان 

  کرده   برجسته را  غنی  و  فقیر  بین  دیجیتالی  شکاف 19-ي كویدگیرهمه   ،این  بر  عالوه  ."28قرن بیست و یكم  در  انسانی  توسعه

 (. 185-184 ویژه به ، بهتر زندگی برای يهاداده: 2021 جهانی توسعه گزارش) است

  ابعاد   شامل  تنها  نه  که   هستند  فرایندهایی  ثروتنابودسازي    و  ثروتخلق    که  کندمی  روشن  انتشارات  این  ،گریبار د

 های چالش  ،بنابراین.  دگیرمی  بر   در  نیز  را(  بیش  و  کم  هاینابرابری  با)  توزیعی  ابعاد  بلکهشود  مي(  منفی  یا  مثبت  رشد)  تولیدی

 ،ای  رویهعدالت    بلکه  آن  توزیعی  از بعد  تنها   نهآن هم    ،حاکی از این است که عدالت  عدالت و  برابري معطوف به  اخالقی

 عالوه (.  2018  29کالبدر عدالت  9مدخل    به  کنید  رجوع)  است  خطر   معرض  در  نیز عدالت دیگر  انواع  و  يترمیم  ،ايمبادله

 تبعیض   عدم  حق   ویژه  به  قرار دارند،  نقض  در معرض خطر  انسانی  اساسی  هایمندیتوان  و  بشر  حقوق از  بسیاری  ،این  بر

(UDHR  2  ادهم،  ICESCR  2  ماده  30سیاسی   و  مدنی   حقوق  المللی  بین  میثاق   ،2  ماده)،  زندگیکافی    استاندارد  حق  (UDHR  

 .(11ماده   ICESCRو  25ماده  UDHR)  اجتماعی امنیت حق( و 25ماده 

 19-کوید  گیری  همه  بیماری  سر و کار داشته باشد.  هاچالش  این  با  باید  نیز یشرکت  پذیری و پاسخگوییمسئولیت 

  بخشهای  سایر  و پرستاری  ،بهداشتی  هایمراقبت  ،نقل  و  حمل  ،کشاورزی  در"  ضروری  کارگران"  غیرانسانی  کار  شرایط

 حق (،  6ماده      ICESCR،  23.1ماده    UDHR)  کار  حق  ،شرایط  این  بهبود  برای  مهم  راهنمای.  است  داده  نشان  را  اقتصاد

  حق (،  6ماده      ICESCR،  23.1ماده    UDHR)  بیکاری  برابر  در  محافظت  و  کار  مطلوب  و  مناسب  شرایط  از   برخورداری

 
24- GDP 
25- S&P 500 
26- Reversals of Fortune 
27- United Nations Development Programme (UNDP) 
28- Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. 
29- Kolb 
30- International Covenant on Civil and Political Rights [CCPR] 



 و   تشکیل  حق و(،  23.3ماده    UDHR)  مطلوب  و  عادالنه  پاداش  حق(،  23.2ماده    UDHR)  برابر  کار  برای  برابر  دستمزد

های  بنگاه  و   شده  متصل  یکدیگر  به  حقوق  این( است.  8ماده      ICESCR،  23.4ماده    UDHR)  کارگری   هایاتحادیه  به  پیوستن

 موضوعات .  (2021  31راجرز   و    لی  به  کنید  رجوع)  کشدمی  چالش  به  را 19-کوید  شدن  گیر  همه  طی  در  آمازونهمچون    موفقی

 که   است  32ی کار  کودک  لغو و  اجباری  و  کراهیا  کار  حذف  ،در کنار سایر موارد  ،جهانی  تأمین  هایزنجیره  در  داغ  بحث  مورد

 .است شده ذکر  ILO اصلی کنوانسیون دو توسط

  

 ی )آب و هوایی( اقلیم تغییر اخالقی هایچالش

ایم زیرا که این به گزاف سخن نگفته است  شده  تبدیل محیطی  زیستاگر بگوییم که تغییر اقلیمی به مهمترین چالش   

 انسان ای که با دست  فاجعه   این  به  این امر توجه  ودارد    زمین  روی  رد  زندگی  ربشگرفی    بسیار  تأثیردر سطح جهانی  پدیده  

بر  .   است  یافته  افزایش  کربن  اکسید   دی  انتشار  با   زمین  کره  دمای  1950  دهه  از.  بخشدرا فوریتی مضاعف می  ،شدهسرشته  

  1.5  زیرترجیحا    سانتیگراد،  درجه   2باید به حداکقر    صنعتی  از  قبل  دوران  به  نسبت  ، افزایش دما  2015  پاریسنامه  توافق  طبق

 غیر   دریابد.  موجود بناید افزایش    کربن  اکسید  دی  میزان  ،2050  سال تا  (.2015  متحد  ملل  سازمان برسد )  ،درجه سانتیکراد

  . این برآوردها شد  خواهد  گرمتر  سانتیگراد  درجه  6  تا  3  2100  سال  تا  زمین  کره  دمای  که  دهدمی  نشان  هاتخمین  ،صورت  این

 حتی ؛هااقیانوس  شدن  گرم  ،دریا  سطح  افزایش  ،یخ  ذوب  ،سیالب  و هوا  تغییر  ،شدید  گرمای:  کندمی  ترسیم  را  ویرانگر  ایآینده

فرآیند    ،هستند  شدن  ناپدید حال  در  قطب  طبیعی  هاییخچال  ،شوندمی  تبدیل  34کویرهایی خشک   به  که  33بارانی   هایجنگل

  دولتی   بین  هیئت  ، 1988  سال  از.  کنندمی  را رها متان سمیمناطق قطبی، گازهای    36خاک  از الیه ضخیم و منجمد  35زدودگییخ

 هم.  است  کرده  آوری  جمع را  یاقلیم  تغییرپیامدهای    و  هاریشه  ،طبیعت به  های مربوطپژوهشاز  چشمگیری  حجم  اقلیم  تغییر

 سهم .   است  37پذیری   آسیب   و  سازگاری  ،تأثیرات:  2021  اقلیم  تغییر(  AR6) ارزیابی  ششم  گزارش  روی   بر  کار   حال  در  اکنون

  خواهد "  38غذایی  امنیت  و  معیشت  ،فقر  کنی  ریشه  ،جنسیت  ،پایدار  توسعه  ،یاقلیم  تغییر:  برابری  و  خالقدوم "ا کارگروه  اصلی

   .(IPCC) شودمی نهایی 2021 سال در که بود

های  سوختدر روزگار ما    کربن  اکسید  دی   غلظت  اصلی  دلیل  کهقابل انکار نیست    ،گزارش  این  نتایج  بینی  پیش  بدون 

  استفاده  باد  و  خورشید  مانند  انرژی  پذیر  تجدید  منابع   از  و  فاصله گیریم  فسیلی  سوخت  از  که  است  ضروری  بنابراین.  است  فسیلی  

  وسیع   مقیاس  در  ی رافن  هاینوآوری  که  کند می  ایجاب  زندگی  آینده  و  حال  رفاه  برای  اخالقی  مسئولیت.  آن را توسعه دهیم  وکنیم  

هدایت    کمتر  فیزیکی  محصوالت  تولید  ،پایین  انرژیتبادل    با  ساختمانهایی  ساخت  ،الکتریکی  نقلیه  وسایل  تولیدبه سوی    برای

تولید  اجتناب از اسراف و  )امی محصوالت خریداری شده  تم  استفاده و مصرف  سمت  بهباید    مردم   رفتار  این،  بر  عالوه.  کنیم

 .غیره و ،روی آوریم مجازی ارتباط از استفاده به ،کند  کاهش و کوسفند گاو گوشت مصرف  تا کند  تغییرزباله( 

  سرمایه   از  ایگسترده  تخریب  آن   شدن  گرم  و است  طبیعی  سرمایه  از  مهمی  بخش  هوا  و  آب  یابیم کهاز این نکات در می

  پذیر تجدید  طبیعی  هایدارایی  و (معدنی  مواد  سایر  و  مس  ،گاز  ،نفت)  تجدید  قابل  غیر  طبیعی  هایدارایی :  دارد  پی  در  را  طبیعی

 
31- Lee & Rogers 
32- child labor 
33- rainforests 
34- savannas 
35- unfreezing 
36- permafrost 
37- Climate Change 2021: Impacts, Adaption and Vulnerability. 
38- Ethics and equity: climate change, sustainable development, gender, poverty eradication, livelihoods, and food 
security 



  و CO]2  [کربن  اکسید  دیکه در اثر  )   دیون ما به طبیعت  و یابدمی  کاهش کنند(که خود را بازتولید می  درختان  و  ماهیمانند  )

  به   را  اجتماعی  سرمایه  حتی  و   انسانی  و  اقتصادی  سرمایه  یاقلیم  تغییر  ،بعالوه.  یابدمی  افزایش  شده(جاد  ای   شیمیایی  مواد  سایر

 تغییر  مورد  در IPCC ارزیابی  هایگزارش به  کنید  رجوع)  کندمی   ویران  نیز  حاضر  حال  در  بلکه  ،آینده  در  تنها  نه  مختلف  طرق

  یمعیشتوضعیت    ،شودمی  غیرممکن   و  شدهواقع    تهدید  مورد  آب  و  خاک  ،پاک  هوای  به  دسترسی  ،بشر  حقوق  نظرم  ازی(.  اقلیم

 .شودمی نقض توسعه حق و شودمی مختل شدت به غذایی امنیت ،دبینآسیب می نفر هامیلیون

  ساز   و  ساخت  ،نقل  و   حمل  ،فسیلی  سوخت صنایع در  ویژه  به  ،اقلیمی  تغییر  با نیز  اقتصادی  هایبنگاه  که  پیداست  ناگفته

را   خاصی  اجتماعی  و   تکنولوژیکی  یهانوآوری ،یشرکت  پذیریمسئولیت. هستند  روبرو   عظیمی  هایچالش با  ،غذایی  مواد  و

 سازگار با   هایگذاریسرمایه  ،محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  در پایدار  هایاستراتژیازمند  یکند و ن ایجاب می

های شغلی است )رجوع کنید ی فعالیتتمام  در  بشر  حقوق  به  احترامهمچنین    و  ،39مرانی حک  و  اجتماعی محیطی،زیستاصول  

  .(40SDG 2015 نمایقطب به

  

 نتیجه 

 ملل   سازمان  راهنمای  اصول  و  اقتصاد  و  تجارت  هدف  عنوان  به  تثرو   خلقاز    یجامع  درک  من  انمسخن  اول  بخشدر

  من   که  گونهآن    –  یا  اقتصادی  هایبنگاه  اخالقی  اصول  در  کالن  دیدگاه  این  سپس.  دادم  توضیح  را  بشر   حقوق  و  تجارت   زمینه  در

  جهانی سطح    در   امروز  که  را  بحران   سه   ما  ،چارچوب  این  با.  شد  اعمال"  شرکتی  پذیریمسئولیت"  مورد  در    –  نماخومی   را  آن

  تعدادی   به  توانیممی   ما  روش  این   در .  اقلیمی  تغییرات  بحران  و  اقتصادی  بحران   ،کورونا  بحران:  کردیم بررسی  ،با آن مواجهیم

  یا   ایجاد  به  هاران حاین ب  چگونه  گیرند:شکل می  هاؤال ساین    بادر رویارویی  ه  کهایی  چالش زیم که  بپردا  اخالقی  هایچالش   از

  خطر  ی که معرضبشر  حقوق نقض  یا  و  احترامها بر  این بحراندخالت    نحوه  وکند  کمک می  ثروت  خلق  هایویژگی  تخریب

 چیست.قرار دارد 

  هر .  است  سهامدارانسهام    ارزش  و  سود  سازیحداکثر  از  ترگسترده  بسیار  هاچالشاین    که   شود  مشخص  امیدوارم

  در  باید  منفی   و  مثبت  رشد.  دارد  بسیاری  اهمیت   نیز  عمومی  ثروت  بلکه  ،خصوصی  تنها  نه.  شود  حساب  باید  سرمایه  نوع  چهار

.  شود   ارزشگذاری   و  درک  کامال    باید  ثروت  خلق  معنوی  هایجنبه  ،مادی  هایجنبه  از   فراتر.   شود ارزیابی  آنها  توزیعی  الگوهای

 .است  ضروری  اخالقی  نوآوری  عنوان  به  تثرو  خلقاشت  گ ان . شود  ارزیابی انسانی  هایمندیتوان  نظر از  باید پایدار  ثروت

  در   متحد  ملل  سازمان  راهنما  اصول  نهایت،  در   لزامی است.ا   سازییهای جهانبررسی چالش برای    های دیگرخواهانهانگیزه

را   42ی سطح حداقلی اخالقصرفا  الملل  هم در سطح ملی و هم در سطح بینبرای مؤسسات تجاری    41بشر  حقوق  و کار  و  کسب

 کند که به هیچوجه کافی نیست. فراهم می 
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