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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو از سایت:[ رفته]برگ

 1395فروردین  27 ]تاریخ:[

 

 خواه ایران اخالقی است؟تمامیتآیا تجارت با حکومت 

 موژان مؤمن

 ِجیُسن پَک

های خارجی با ایران توان با ایران داد و ستد کرد و نهادهای فاسد را تقویت نکرد؟ روابط تجاری شرکتدرآمد: آیا می

رتی افزاید؟ در چه صومندی مردم میکند یا بر توانی نقض حقوق بشر تشویق میرهبران این کشور را به ادامه

 1اند؟های خارجی به اصول اخالقی پایبند ماندهتوان گفت که شرکتمی

اهد گرفت و اگر در بخش تهران را از سر خو–ی امسال، بریتیش اِیرِویز شش پرواز هفتگی مستقیم لندندر ژوئیه

گذاری ند تا سرمایهروی یک این پرواز بنشینید، مدیران تجاری غربی سرشناسی را خواهید دید که به ایران میدرجه

 .های خود را در یکی از معدود بازارهای پُرسود و نسبتاً بکر بفروشندمشترکی را به راه اندازند یا جدیدترین فناوری

همین هفته رئیس جمهور ایتالیا، ماتئو رنزی گروهی دویست نفری از رهبران تجاری ایتالیا را به ایران برد. دولت 

 .اری پنج میلیارد یورویی شرایط را برای این مأموریت تجاری مهیا کرده استایتالیا با گشایش خط اعتب

ی دولت، شرکت هواپیما سازی بوئینگ مذاکره با ایران را شروع کرده، به همچنین با اتکا به حمایت و موافقت اولیه

 .اش را انجام دهدی گذشتهی یک دههترین معاملهاین امید که مهم

ای طوالنی در پی مذاکرات چندجانبه میان ایران و کشورهای ی هستهیمه ناشی از حل مناقشههای سراساین فعالیت

 .برداشته شد 2016ی ژانویه 16های چندجانبه در است. تحریم 2015آوریل  2ای در نامهغربی و امضای توافق

بزرگ و پُررونقی تبدیل شود، آن هم رود که به بازار ایران ذخایر نفتی و معدنی عظیمی دارد و بنابراین، انتظار می

 .در زمانی که رشد اقتصادی در بیشتر نقاط جهان متوقف شده است

 وضعیت در ایران

های تجاری مایلند نشان دهند که تنها در پی نفع خود نیستند کند. بنگاهاما تجارت با ایران پرسشی اخالقی را مطرح می

زیست، برابری جنسی، کنند که باید نشان دهند حامی محیطنها احساس میرسانند. بسیاری از آو به جامعه هم سود می

 .اندهای بشردوستانه و پایبند به اصول اخالقیتنوع قومی، فعالیت

مسئولیت »و « اخالق تجارت»های تجاری نزد افکار عمومی چنان مهم است که ی بنگاهتأثیر این مسائل بر وجهه

های جهانی بالغ بر ی آنها برای شرکتساالنه ررونقی تبدیل شده که ارزشهای پُ به رشته« هااجتماعی شرکت

 .میلیاردها دالر است

آیا مدیرانش همیشه »، «رساند؟زیست آسیب میآیا کسب و کار شما به محیط»پرسند این دو رشته سؤاالت سختی می

کارمندان خود، خریداران محصوالت و آیا به »، «اند؟آیا درستکار، منصف و عادل»، «کنند؟صادقانه رفتار می

 «دهند؟اهمیت می -نفعی افراد ذیو همه -شانخدمات
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های تجاری شما با ایران این حکومت را به نقض حقوق بشر آیا ارتباط»و حال باید این پرسش را به فهرست بیفزایند: 

 «انجامد؟مندی مردم این کشور میکند یا این که به توانتشویق می

کنند و آن را یکی از فاسدترین جوامع ، متهم می«جنایت علیه بشریت»ایران را به نقض حقوق بشر، حتی  بسیاری

نگاران، وکال، سازی قومی و فرهنگی، شکنجه و نقض حقوق روزنامهکشی، پاکشمارند. آنها ایران را به نسلدنیا می

 .کنندهای قومی و دینی متهم میزنان و اقلیت

های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی شود، ایران از نظر آزادیی آزادی منتشر می ِدی، که از سوی خانهی آزادر نمایه

های فساد، که از ی استنباطی قعر جدول  قرار دارد. این کشور در نمایهمطبوعات و آزادی اینترنت در آخرین دو رده

 .نی جدول قرار گرفته استچهارم پاییشود، در یکالمللی منتشر میسوی سازمان شفافیت بین

ی پایین قرار دارد. این های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی اینترنت در دو ردهایران از نظر آزادی

چهارم پایینی جدول شود، در یکالمللی منتشر میهای فساد، که از سوی سازمان شفافیت بینی استنباطکشور در نمایه

 .قرار گرفته است

المللی کار و گزارشگران سال گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، دبیر کل، شورای حقوق بشر، سازمان بین 30در 

و « نگرانی عمیق نسبت به نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران»ویژه بارها و بارها از 

الملل و هایی همچون عفو بینها و سازماناند. دولتسخن گفته« های اقلیتمند علیه گروهخشونت و تبعیض هدف»

های بانک جهانی نشان کنند، و گزارشدیدبان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی می

 .دهد که از نظر وضعیت حقوقی زنان، ایران یکی از بدترین سه کشور جهان استمی

ین کشور با چالش دیگری روبرو است. پژوهشگران ایران را نوعی ی حقوق بشر ایران، تجارت با اعالوه بر کارنامه

ی روحانیون و سپاه پاسداران انقالب اند: طبقهکنند که دو گروه انتصابی بر آن حاکمتوصیف می« دزدساالری»نظام 

 .اسالمی

   .ستکند، کسی که قانون اساسی به او قدرت مطلقه داده اای رهبری میهللا خامنهروحانیون را آیت

های خیریه است. ای در قالب بنیادای مالک امپراتوری تجاری گستردههللا خامنهزیستی ظاهری، آیتبه رغم ساده

میلیارد دالر برآورد کرده، یعنی بیش از ثروت تخمینی آخرین شاه ایران که به زندگی تجملی  95رویترز ثروت او را 

 .مشهور بود

گیرد. بر وانی است و قراردادهای دولتی بدون برگزاری مناقصه به آن تعلق میهای فراسپاه پاسداران مالک شرکت

معاف  را در اختیار دارد که دارای صدها شرکت« خیریه»، سپاه دو سازمان عظیم «َرند»ی اساس گزارش مؤسسه

 .اند و دولت بر آنها نظارت ندارداز مالیات

 60های ارشد حکومت انتقال داده است. به خویشاوندان مقامهای دولت را سازی صوری بسیاری از داراییخصوصی

 .کننددرصد از اقتصاد ایران را حکومت یا افراد و نهادهای وابسته به آن اداره می 80تا 

 «توان در ایران تجارت کرد و این نهادهای فاسد و مفسد را تقویت نکرد؟آیا می»در چنین شرایطی باید پرسید، 

 خواههای تمامیتومتخطرات تجارت در حک

آفرین است. تاریخ هرگز همدستان مدار مشکلگذاران و تاجران اخالقتردید، تجارت با ایران برای سرمایهبی

 .بخشدهای ناقض حقوق بشر را نمیحکومت

اجباری را های کار هایی را که به آلمان نازی کمک کردند، به یاد آورید: آنها از بیگاری سود بردند و اردوگاهشرکت

های آمریکایی همچون کداک، فورد، استندارد واگن؛ شرکتای نظیر بایِر، زیِمنس، فولکسهای آلمانیشرکت-ساختند 

 .های اروپایی مثل نِستله، ِکیبِل و وایِرِلساِم و شرکتبیاُیل، و آی

 .بدترین سه کشور جهان استدهد که از نظر وضعیت حقوقی زنان، ایران یکی از های بانک جهانی نشان میگزارش

هایی که به همت بر اثر تحریم -بارکِلیز، ِچس منهتن و پوالروید-های حامی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی شرکت

ی مدنی در اروپا، آمریکای شمالی و دیگر نقاط جهان وضع شد، زیان دیدند. در اعتراض به آپارتاید، تعداد جامعه
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های بانکی خود در بارکلیز و چیس منهتن را ها در بریتانیا و آمریکا، حسابسازمانها و زیادی از مردم، شرکت

هایی مانند ِشل و پوالروید از بدنامی ناشی از ارتباط با حکومت سال، شرکت 30بستند. حتی امروز، بعد از بیش از 

 .نژادپرست آفریقای جنوبی متضرر می شوند

های غیراخالقی های متهم به دریافت پول از حکومته در چین و دانشگاهبه پرداخت رشو های متهماخیراً، شرکت

 .دار شده استشان خدشهشانهای مالی فراوانی را متحمل شده و حیثیتزیان

 توان کرد؟در ایران چه می

کنند.  توانند تغییرات مثبتی را در کشورهای ناقض حقوق بشر ایجادگویند که میها در پاسخ به این پرسش میشرکت

های ها به اصول اخالقی خود پایبند بمانند و در روشاین امر بدون شک درست است، اما به شرطی که این شرکت

 .آمیز همدستی نکنندتبعیض

گفته، اقلیتی که بیش از دیگران در ایران های پیشهای مختلف سازمان ملل متحد و دیگر سازمانبر اساس گزارش

 .اندشده روبرو بودهمند و حسابآنها از ابتدای انقالب اسالمی با آزار و اذیت دولتِی روش اند.برد، بهائیانرنج می

ترین اقلیت دینِی غیر مسلمان ایران به شمار شمار بهائیان دوبرابر مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان است و بزرگ

ای از شدیدترین موارد نقض عنوان نمونه مندشان، بهروند. بنابراین باید به وضعیت آنها و سرکوب اقتصادی روشمی

 .حقوق بشر از سوی رهبران ایران، توجه کنیم

اند. با وجود این، برند و در واقع شهروند درجه دومزنان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان همگی از تبعیض رنج می

 .ی دعوا کننددادگاه اقامهتوانند در شخصیت حقوقی آنها در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و می

 .کننددرصد از اقتصاد ایران را حکومت یا افراد و نهادهای وابسته به آن اداره می 80تا  ۶0

ی بهائیان اند و به دادگاه دسترسی ندارند. زندگی روزمرهاما بهائیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده

ای ی بهائی و بخش عمدهاند، تمام اموال جامعهاست. رهبران آنها اعدام شدهای مستمر برای غلبه بر این موانع مبارزه

ای دولتِی اند و قربانی کارزار رسانههای شخصی آنها مصادره شده، از تحصیالت عالی محروماز دارایی

 .کندی ایران ترسیم میشرور جامعه« دیگریِ »اند که آنها را به صورت مندیروش

ی ملی جمهوِر وقت، هاشمی رفسنجانی، برنامهای و رئیسهللا خامنههای دولتی به دستور  آیت، نهاد1991از سال 

اند. شواهد ی بهائی از طریق جلوگیری از دسترسی آنها به منابع اقتصادی و آموزشی را اجرا کردهسرکوب جامعه

 .حاکی از تداوم این سیاست رسمی است

ها و شود و مشتریدلیل لغو میراوانی روبرویند. مجوز کسب و کار آنها بیاز نظر اقتصادی، بهائیان با مشکالت ف

به طور پراکنده در -شان را هایها، مزارع و شرکتدارند. مغازهدهندگان خدمات را از معامله با آنها بازمیارائه

ستخدام بهائیان منع های ایرانی را از ابندند و شرکتمی -مند در بعضی از شهرهاسراسر کشور و به طور روش

 .کنندمی

رفت که وضعیت بهائیان بهبود یابد اما در واقع، تندروها بیش انتظار می« رومیانه»جمهور با انتخاب روحانی، رئیس

 .اندهای مدنی پرداختهاز پیش به سرکوب آزادی

نرمندان از مشکالت بهائیان های سرشناس مذهبی در ایران، فعاالن مسلمان حقوق بشر و حتی هاخیراً برخی از چهره

اند. چند فیلمساز ایرانی به قیمت امنیت خود و از دست دادن امکان بازگشت و فعالیت در ایران چند مستند سخن گفته

 .اندی بهائیان ساختهدرباره

جنگ جهانی های هولناک هیتلر در ، از جنایت1930ی با توجه به این که آزار و اذیت یهودیان در آلمان نازی در دهه

آغاز شد، از وضعیت حقوق بشر در ایران از آن پس  1979ی بهائی که از سال داد، سرکوب جامعهآگهی میدوم پیش

 .دادخبر می

گذاری تجاری در کنند که دولت ایران سرگرم بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور است و سرمایهامروز ادعا می

 .ی بهائی ارزیابی کردتوان با بررسی وضعیت جامعهمیایران به سود مردم است. این ادعاها را 
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 کنش اخالقی

 .شوندتر و سودآورتر میهای پایبند به اصول اخالقی به مرور موفقمطالعات نشان داده که شرکت

با کنند به طور یکسان رفتار خواهند کرد. ی کسانی که استخدام یا با آنها معامله میهای متعهد به اخالق با همهشرکت

وجود این، شرکت متعلق به عضو یک گروه اقلیت ممکن است از دسترسی عادالنه به منابع محروم باشد؛ عضو آن 

 .خواهد استخدامش کند، ممکن است از دسترسی عادالنه به تحصیالت محروم بوده باشدگروه که شرکت خارجی می

مقررات و حمایت از حقوق بشر نیاز دارد:  امروز صادقانه رفتار کردن در ایران به چیزی بیش از پایبندی به

 .های فاسد، شریک یا همدست آنها باشندهای حکومتها نباید در بدرفتاریشرکت

های پایبند به اصول کنند. مطالعات نشان داده که شرکتداران به طور فزاینده به مسائل حقوق بشر توجه میسهام

دهد که آزادی مذهبی و مقابله با تبعیض دینی به سود شواهد نشان می شوند.تر و سودآورتر میاخالقی به مرور موفق

 .تجارت و رونق اقتصادی است

های مورد تبعیض و باز شدن فضا بینجامد و ایران را به اگر ورود به بازار ایران به بهبود شرایط اجتماعی گروه

اند و به ها رهبر اخالقی این روند بودهشرکتتوان گفت که این تر تبدیل کند، در این صورت میای عادالنهجامعه

 .اندتعهدات اخالقی خود عمل کرده

 .ی ایران و حفظ نظامی فاسد نیستعدالتی جامعهدر غیر این صورت، تعامل آنها با ایران چیزی جز مشارکت در بی

 :مقاله برگردان اثر زیر است نای1

Moojan Momen & Jason Pack, Is it Ethical to Trade with Totalitarian Iran?, 

Newsweek, 15/4/2016. 

ی کتاب راهنمای اسالم شیعی برای مبتدیان است. جیُسن پَک پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در موژان مؤمن نویسنده

 .دانشگاه ِکیمبریج است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورنکته ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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