آﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه اﯾﺮان اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﻮژان ﻣﺆﻣﻦ ،ﺟِﯿﺴُﻦ ﭘَﮏ
درآﻣﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺮان داد و ﺳﺘﺪ ﮐﺮد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﺮد؟ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮان رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اداﻣﻪی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؟ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؟

۱

در ژوﺋﯿﻪی اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ اِﯾﺮوِﯾﺰ ﺷﺶ ﭘﺮواز ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪن–ﺗﻬﺮان را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ

درﺟﻪی ﯾﮏ اﯾﻦ ﭘﺮواز ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺠﺎری ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘُﺮﺳﻮد و ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﮑﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﺎﺗﺌﻮ رﻧﺰی ﮔﺮوﻫﯽ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮی از رﻫﺒﺮان ﺗﺠﺎری اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮد .دوﻟﺖ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﻪی دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﯾﮏ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪاش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪی ﻫﺴﺘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯽ ﻣﺬا ﮐﺮات ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای در  ۲آورﯾﻞ  ۲۰۱٥اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در  ۱٦ژاﻧﻮﻳﻪی  ۲۱۰٦ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﺮان ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ و ﭘُﺮروﻧﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺮان
اﻣﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯽ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽاﻧﺪ.

١

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﺛﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ:

Moojan Momen & Jason Pack, Is it Ethical to Trade with Totalitarian Iran?, Newsweek, ١٥/٤/٢٠١٦.
ﻣﻮژان ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن اﺳﺖ .ﺟﯿﺴُﻦ ﭘَﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐِﯿﻤﺒﺮﯾﺞ اﺳﺖ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ وﺟﻬﻪی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺧﻼق ﺗﺠﺎرت« و »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ« ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘُﺮروﻧﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ارزش ﺳﺎﻻﻧﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﺳﺆاﻻت ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ »آﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟«» ،آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮاﻧﺶ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟«» ،آﯾﺎ درﺳﺘﮑﺎر ،ﻣﻨﺼﻒ و ﻋﺎدلاﻧﺪ؟«» ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ،ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺼﻮﻻت

و ﺧﺪﻣﺎتﺷﺎن -و ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد ذیﻧﻔﻊ -اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟«
و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟«
ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﺘﯽ »ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ« ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ،ﭘﺎ کﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،وﮐﻼ،
زﻧﺎن و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻤﺎﯾﻪی آزادی ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ی آزادی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دو ردهی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻤﺎﯾﻪی اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻓﺴﺎد ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ،ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و ﮔﺰارﺷﮕﺮان
وﯾﮋه ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از »ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ،ﻣﺪاوم و ﻣﮑﺮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« و

»ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و

دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ،اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی روﺑﺮو اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮان را ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﻈﺎم »دزدﺳﺎﻻری« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﺮ آن ﺣﺎ ﮐﻢاﻧﺪ :ﻃﺒﻘﻪی روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن را آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ او ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺎﻟﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺠﺎری ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

روﯾﺘﺮز ﺛﺮوت او را  ۹٥ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺛﺮوت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﻤﻠﯽ
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد.

ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮاردادﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪی »رَﻧﺪ« ،ﺳﭙﺎه دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻈﯿﻢ »ﺧﯿﺮﯾﻪ« را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ دارای ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎف از
ﻣﺎﻟﯿﺎتاﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﺪارد.
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺻﻮری ﺑﺴﯿﺎری از داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ.
 ٦٠ﺗﺎ  ٨٠درﺻﺪ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﺗﺠﺎرت ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﺮد؟«
ﺧﻄﺮات ﺗﺠﺎرت در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﺎﺟﺮان اﺧﻼقﻣﺪار ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﯾﺪ :آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﮕﺎری ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ -ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﯾِﺮ ،زﯾﻤِﻨﺲ ،ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺪا ک ،ﻓﻮرد،
اﺳﺘﻨﺪارد اُﯾﻞ ،و آیﺑﯽاِم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧِﺴﺘﻠﻪ ،ﮐِﯿﺒِﻞ و واﯾِﺮﻟِﺲ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ -ﺑﺎرﮐﻠِﯿﺰ ،ﭼِﺲ ﻣﻨﻬﺘﻦ و ﭘﻮﻻروﯾﺪ -ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ در اروﭘﺎ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن وﺿﻊ ﺷﺪ ،زﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ .در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد
ز ﯾﺎدی از ﻣﺮدم ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎرﮐﻠﯿﺰ و ﭼﯿﺲ ﻣﻨﻬﺘﻦ را
ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷِﻞ و ﭘﻮﻻروﯾﺪ از ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﯿﺮاً ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه در ﭼﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ
زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ﺣﯿﺜﯿﺖﺷﺎنﺷﺎن ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در روشﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در اﯾﺮان
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎناﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ دوﻟﺘﯽِ روشﻣﻨﺪ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﺷﻤﺎر ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨ ِ
ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﮐﻮب اﻗﺘﺼﺎدی روشﻣﻨﺪﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮان اﯾﺮان ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
زﻧﺎن ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻫﻤﮕﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوماﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دادﮔﺎه اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان آﻧﻬﺎ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
از داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ،از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﺮوماﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرزار رﺳﺎﻧﻪای دوﻟﺘﯽِ
ی« ﺷﺮور ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روشﻣﻨﺪیاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »دﯾﮕﺮ ِ
از ﺳﺎل  ،۱۹۹۱ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮ ِر وﻗﺖ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻠﯽ

ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و آﻣﻮزﺷﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ
ﺣﺎ ﮐﯽ از ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ .ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ و
اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ .ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ﻣﺰارع و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﺷﺎن را -ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻃﻮر روشﻣﻨﺪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را از اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر »ﻣﯿﺎﻧﻪرو« اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺗﻨﺪروﻫﺎ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﺧﯿﺮاً ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و از دﺳﺖ دادن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرهی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در دﻫﻪی  ،۱۹۳۰از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﻫﯿﺘﻠﺮ در ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭘﯿﺶآ ﮔﻬﯽ ﻣﯽداد ،ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۹آﻏﺎز ﺷﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
از آن ﭘﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد.
اﻣﺮوز ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﮐﻨﺶ اﺧﻼﻗﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻀﻮ آن

ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺶ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎز دارد :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻬﺎمداران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ و ﺳﻮدآورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺗﺠﺎرت و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ا ﮔﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ رﻫﺒﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺧﺴﺮو ﻫﻤﺎﯾﯽ

