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چکیده
دولتها متعهد به رعایت حقوق بشر میباشند .شرکتهاي چندملیتی با ماهیت خصوصی خود از مسئولیت
بین المللی فارغند .برخی از آنها براي کسب سود و منفعت اقتصادي و استفاده از منابع و امکانات کشورهاي
توسعه نیافته و یا در حال توسعه ،با اعمال نفوذ سیاسی ،اقتصادي ،حقوق بشري کارگران کارخانههاي خود
در این کشورها را نقض میکنند .پس از طرح این موضوع به عنوان دغدغهي مهم حقوق بشري جامعهي
بینالمللی کنونی ،این عقیدهي سنتی که فقط دولتها و نهادهاي دولتی میتوانند مسئول نقض حقوق بشر
باشند ،به چالش کشیده شد .هر چند باید اذعان داشت که مکانیسمهاي انتساب مسئولیت حقوق بشري به
عاملین غیردولتی هنوز در حال شکل گیري است و مسألهي مسئولیت شرکتها در قبال نقض حقوق بشر،
هنوز غیرقطعی و مبهم باقی مانده است .هدف از بحث پیرامون این مقوله این است که تعیین کنیم براي
قواعد حقوق بشر مسئول قلمداد میشود .به همین دلیل ساختار تحقیق دو وجهی است و بر مسئولیت
شرکت و دولت (اعم از میزبان و مادر) تمرکز دارد .با توجه به نتایج بیان میشود که شرکتها را در حال
حاضر و با این سیستم حقوقی بین المللی موجود نمیتوان مستقیماً مسئول دانست؛ و دولتهاي مادر این
شرکتها را نیز در صورت اثبات همکاري و دخالت مستقیم در عمل میتوان مسئول انگاشت و علیه او طرح
دعوي کرد.
واژگان کلیدی :مقررات ،حقوق بشر ،مسئولیت ،شرکتهاي ،چندملیتی

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
براي ورود به بحث پیرامون مقررات حقوق بشر و مسئولیت شرکتهاي چندملیتی ابتدا باید به تعریف شرکتهاي چنددملیتی و
تشریح مختصات و ویژگیهاي آن پرداخت ،چرا که تعیین ماهیت حقوقی شرکتهاي چندملیتی به عنوان پیش نیاز حل مسائل
مربوط به مسئولیت این شرکتها مطرح است .پیش از تعریف شرکتهاي چندملیتی ،بایدد در مدورد ندام آن نکتدهاي را خداطر
نشان ساخت و آن اینکه ،عبارت شرکت چندملیتی چندان مناسب به نظر نمیرسد زیرا این عنوان این معنا را به ذهدن متبدادر
میسازد که این شرکتها داراي چندین ملیت هستند در صورتیکه اینگونه نیسدت و ایدن شدرکتها معمدوًً داراي یدم ملیدت
(ملیت کشور مادر) 1میباشند.
در کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) شرکت چندد ملیتدی چندین تعریدف میشدود :اصدطالح
«شرکت چند ملیتی» در مفهومی گسترده استعمال میشود و مؤسساتی را در بر میگیرد که از طریق شعب ،شرکتهاي تابعه،
شرکتهاي وابسته ،یا نهادهاي دیگر ،انجام فعالیتهاي تجاري مهدم یدا فعالیتهداي اقتصدادي دیگدر را در کشدورهایی (کشدور
میزبان) غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم گیري یا کنترل در آنجدا متمرکدز شدده اسدت (کشدور مدوطن) عهدده دار
هستند.

2

ضابطه مشترک تمام این شرکتها ،فعالیت در کشورهاي دیگر است .این شرکتها از طریق شعبه  (Branch)3یا شرکت تابعده
) 4(Affiliateعمل میکنند .شرکت تابعه یا حالت وابسدته ) 5(Subsidiaryوارد و یدا حالدت پیوسدته ) .6(associateاکثدر
قریب به اتفاق شرکتهاي مادر در کشورهاي سرمایه دار غربی قرار دارند .از نظر نوع سدرمایه گدراري ایدن شدرکتها از طریدق
سرمایه گراري مستقیم عمل میکنند ) .(Direct investmentاین شرکتها شعب و شرکتهاي وابسته خدود در کشدورهاي
در حال توسعه را به طرق مختلف کنترل میکنند .این امر از طریق مالکیت کامل ،مالکیت اکثریت سهام و یا از طریدق سدرمایه
گراري مشترک و مالکیت اقلیت سهام صورت میگیرد.
تأثیرات شرکتهای چند ملیتی بر محیط اقتصادی و اجتماعی بین المللی

سرمایه گراري مستقیم خارجی 7مهمترین چهرهي روابدط اقتصدادي بدین کشدورهاي غربدی و کشدورهاي جهدان سدوم بعدد از
سالهاي  1445بوده است .کارگزار اصلی این سرمایهگراريها شرکتهاي چندملیتی بودند این بدان معناست که سدهم بزرگدی
از معامالت و داد و ستدهاي بین المللی توسط این شرکتها صورت گرفته است نه دولتها8.
- home state

1

 - 2به عبارت دیگر شرکت چندملیتی شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گراري در قطبهاي صنعتی کشورهاي
روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها ،در کشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یم شرکت فرعی (شرکتی که قسمت اعظم سهامش
متعلق به شرکت اصلی است) مینماید؛ بنابراین در شرکتهاي چ ندملیتی با یم شرکت مادر (شرکت اصلی) که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست
د و چندین شرکت فرعی که این شرکتهاي فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم ،مجموعه این شرکتهاي
گوناگون ،شرکت چندملیتی محسوب میشود .ر.ک :دکتر مرتضی نصیري ،حقوق چند ملیتی ،نشر دانش امروز ،1371 ،ص .145
 - 3بخشی از شرکت که عملیات آن در خارج صورت میگیرد.
 - 4شرکتی که تحت کنترل مؤثر شرکت مادر انجام وظیفه میکند.
 - 5یعنی شرکت مادر اکثریت سهام با حق رأي را داراست.
 - 6یعنی شرکت مادر اقلیت سهام با حق رأي را داراست.
)- Foreign Direct investment (FDI

7

- united nations conference on Trade and development, world investment report 1995, Transnational

8

corporations and competitiveness, 1995, united nations, at 39.
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اقتصاد بین المللی امروز هر چه بیشتر رو به سوي تبدیل شدن به اقتصادي آزاد و جهانی و بدون مرز دارد .سدرمایه بده صدورت
سیّال و فرامرزي در جریان است و شرکتهاي چند ملیتی یکی از مهمترین و تأثیرگرارترین عاملین جا به جایی سرمایهاند .این
شرکتها هم ابزار جهانی شدن هستند و هم بیشترین نفع را از آن میبرند .آنها کل بازارهداي جهدانی را بددون حدد و مدرز در
اختیار دارند .این شرکتها به دنبال مکانی مناسب جهت سرمایه گراري وراي مرزهاي کشور مادر ،به بررسی تمامی عوامل مؤثر
در سرمایهگراري و سوددهی بیشتر میپردازند .مطلوب این شرکتها کشورهایی امن با آرامش و ثبات سیاسی ،نیروي کار ارزان
قیمت و غیر متشکل ،منابع طبیعی کافی ،ایمنی سرمایه و وجود امتیازات حمایتی است.
در سالهاي اخیر بویژه در فرایند جهانی شدن ،شرکتهاي چند ملیتی از لحدا حجدم و حدوزه جفرافیدایی فعالیدت و توسدعه
غیرقابل تصوري یافتهاند ،به گونهاي که بسیاري از این شرکتها از نظر حجم فعالیت اقتصادي و درآمدد و ذخدایر سدرمایهاي از
بسیاري از کشورها بزرگترند .براي مثال از  111قدرت اقتصادي برتر جهان  51قدرت برتر ،شرکتهاي چند ملیتی و  44قدرت
دیگر ،کشورها هستند .شرکت جنرال موتورز در رده سیزدهم بین مکزیم و سوئد قدرار دارد .ایدن شدرکت بدیش از  751هدزار
کارمند دارد .میزان فروش شرکت فورد از بودجه دانمارک بیشتر است .درآمد شرکت آي بدی ام از بودجده کدره جندوبی بیشدتر
است .سرمایه شرکت استاندارد اویل با ذخیره طالي ایالت متحده آمریکا برابري میکندد .در حددود  311شدرکت چندد ملیتدی
بیش از  71درصد تولیدات صنعتی را در اختیار دارند 4.شرکتی نظیر اکسدون آمریکدایی امدروزه داري  311شدرکت وابسدته در
بیش از  51کشور مختلف جهان است.
قدرت این شرکتها در سال  1448میالدي چنان افزایش یافت که درآمد  11شدرکت چندد ملیتدی در رأس ،برابدر درآمدد 51
کشور جهان بود 11.در سال  1485فروش  211شرکت بزرگ چند ملیتی به میزان  3تریلیون دًر رسید که معدادل کدل تولیدد
ناخالص جهان بود 11.شرکتهاي چند ملیتی با ابزار قدرتمند مالی بر سرنوشت اقتصاد جهان و در نتیجه سیاسدت بدین المللدی
تأثیرات شگرفی بر جاي میگرارد تا حدي که گاهی موجبات سقوط دولتها ،توسدط ایدن شدرکتهدا فدراهم میآیدد .لومومبدا،
کندي ،آلنده فقط نمونههایی بسیار مشهود از سري عملیات سراسر محرمانه شرکتهاي چندملیتی در سطح جهان هستند12.
ترور یکی از حربههای شرکتهای چند ملیتی

یکی از شیوههاي غیرانسانی که شرکتهاي چندملیتی براي ادامهي براي ادامهي تسلط خود بر بازارهاي جهانی به کار میبرندد
استفاده از حربهي ترور است .شرکتهاي چندملیتی از روي کار آمدن رژیم پلیسی گرفته تا تشکیل گروههاي تروریسدتی بدراي
رسیدن به مقصود خود استفاده میکنند.
در  26ژانویه  1471مدیر عامل گروه فیلیپس ) (Philipsدر مقابل اتحادیهي مدیران صنایع آمریکدا کده داراي قددرت و نفدوذ
بسیار زیادي هستند ،اظهار داشت که دولت آمریکا باید منافع اقتصادي خود را حتی اگر شرایط ایجاب کند با به روي کار آمدن
یا حمایت از رژیمهاي پلیسی در سایر کشورها تضمین کند 13.این توجیه بهخوبی نشان میدهدد کده چدرا انقالبدات مردمدی در
جهان سوم اکثراً با شکست مواجه میشود .عملیات شرکتهاي بزرگ ،امدروزه بدهاینترتیب اسدت کده اقددامات قتدل و تهدیدد
مستقیماً بهوسیله خود شرکتها و با دولتهاي امپریالیستی حامی شرکتها انجام نمیگیرد بلکه این عملیات توسط دولتهداي
دستنشانده از کشورهاي جهان سوم با عوامل شرکتهاي چنددملیتی در ایدن کشدورها بدهطور غیرمسدتقیم و از طریدق ایجداد
گروههاي تروریستی صورت میگیرد.
- Bedjaoui. M (Toward a new international economic order), 1979, P.38.
 - 11الهی ،همایون ،کارتل هاي چندملیتی و توسعه نیافتگی ،نشر قومس ،چاپ اول  ،1382تهران ،ص .2
 - 11برکشلی ،فریدون ،نظم نوین اقتصادي جهان و کشورهاي جنوب ،نشر قومس ،چاپ اول ،1374 ،ص .58
 - 12همان ،ص .21
 - 13کارتل هاي چند ملیتی و توسعه نیافتگی ،ص .41
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در آمریکاي ًتین افراد وابسته به روابط عمومی شرکت مشهور میوه به نام یونایتد فروت (که امروزه به نام یونایتد براندس تفییر
نام داده است) افراد گارد مرزي السالوادور را کشته و در دست آنها اسلحه روسی قرار میدادند تا وانمود سازند کده ایدن اقددام
بهوسیله کمونیستها انجامگرفته و بدین ترتیب با گسترش وحشت از کمونیستها به موقعیت آمریکا و درنتیجه و موقعیت ایدن
شرکت عظیم در السالوادور استحکام بخشد 14.این شرکتها میتوانند براي ایجاد نارضایتی و هرجومرج دست به اقداماتی بزنندد
تا به اهداف اقتصادي و سیاسی خود نائل گردند که این اقدامات شامل :به تأخیر انداختن حملونقل مواد غرایی شهرهاي بزرگ
قطع کردن اعتبارات خارجی ،ایجاد وقفه در تحویل قطعات مهم تولیدي ،فراخواندن مشاوران و متخصصین صنعتی و سرباززدن
از قراردادها که جمیعاً منجر به بیکاري هزاران کارگر کارخانه و موجبات آشفتگی اقتصادي اجتمداعی ،سیاسدی را فدراهم آورد و
سقوط دولتهاي ملی را منجر شود.
رشوه ،حربهای دیگر

یکی از مهمترین و تأثیرگرارترین عوامل ایجاد وابستگی سیاسی و اقتصادي کشورها به این شرکتها رشدوه اسدت .شدرکتهاي
چندملیتی براي ادامهي حیات خود با پرداخت رشوه به سردمداران و متصدیان این کشورها بده اهدداف خدود دسدت مییابندد.
تحقیقات کمیتهي کنترل و بررسی مجلس سناي آمریکا درباره عملیات شرکتهاي چندملیتی در اواسط دهده  1471واقعیدات
تکاندهندهاي را نشان داد .واقعیاتی که مربوط به روشهاي رشوه دادن شرکتها در سراسدر جهدان بدود از رهبدران و مقامدات
کشورهاي پیشرفتهاي چون هلند ،ایتالیا ،ژاپن و آمریکا تا برنامهریزان کشورهاي درحالتوسعه مانند اندونزي ،هندوراس ،همگی
مورد لطف شرکتهاي چندملیتی واقعشدهاند تا قرارداد خرید کاًي بهخصوص را امضاء نمایندد یدا اجدازهي تأسدیس کارخانده
مونتاژي را بدهند و یا اینکه واردات را به کشور خود از مالیات و عوارض گمرکی معاف دارد15.
یم اقتصاددان مشهور سدوئدي اظهدار داشدت کده کشدورهاي صدنعتی میتوانندد کشدورهاي درحالتوسدعه را در رسدیدن بده
پیشرفتهاي اقتصادي و صنعتی فقط از یم راه به بهترین وجهی یاري دهند و آن اینکه این کشورها ،شرکتهاي عظیم خود را
از پرداخت رشوه به سیاستمداران و مقامات کشدورهاي جهدان سدوم بازدارندد 16.در دسدتورالعمل (راهنمدا) سدازمان همکداري
اقتصادي و توسعه ) 17(OECDدر مورد شرکتهاي چندملیتی 18که یکی از مهمترین و کاملترین اسناد مدرن در مورد نحوه-
ي عملکرد شرکتهاي چندملیتی است نیز این موضوع تحت عنوان «مبارزه با رشوه» 14موردتوجه قرارگرفته است.
نفوذ سیاسی و قضایی شرکتهای چندملیتی در کشورهای میزبان

شرکتهاي چندملیتی در کشورهاي مختلف بهمرور یکی از عوامل مؤثر و تعیینکنندهي قدرت سیاسدی شددهاند .در نیمده دوم
دههي  1471روابط متعدد و اغلب سؤالبرانگیزي بین شرکتهاي چندملیتی و رژیمهاي مختلف توسط یم گروه تحقیق سناي
آمریکا کشف شد .براي مثال آکسون ) (Exxonو احزاب ایتالیا کممهاي مالی فراوانی کرد که درازاي آن قوانین متعدددي بده
نفع شرکتهاي چندملیتی میبایستی به وجود آیند 20در رابطه با اعمالنفوذ شرکتها در دستگاه حاکمِ کشورها بایدد مسدئله
نفوذ و تحت کنترل درآوردن دستگاه قضایی را نیز بیان داشت زیرا بدون آنکه دستگاه قضایی متدأثر از قددرت شدرکتها باشدد،

- Mc Can, Thomas, An American Company The Tragedy of United Fruit, NewYork, 1944, S, 44 ff.

14

- us senate, Multinational Corporations and United Foreign Policy, Washington 1976.

15
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کجرويها و تخلفات این شرکت نمیتواند مددت زیدادي دوام یابدد .بدهعنوانمثال یدم کمیتده دائمدی مربدوط بده شدرکتهاي
بینالمللی ) (I.C.P.Cبهطور مدام تفییرات و تبددیالت تهیده و تصدویب قدانون را در سدطح کشدورها و در سدطح بینالمللدی
موردبررسی و توجه قرار میدهد .معموًً در زمان بسیار کوتاهی مشاورین قضایی مجرب شرکتهاي چندملیتی بعدد از تفییدر و
تصویب یم قانون در هرکجاي دنیا حتی در کشورهاي اروپایی و آمریکاي شدمالی راه و امکدان فدرار از اجدراي آن قدانون را بده
دست میآورند .باوجود همه خطاها و جرمهاي متعددي که کارتلهاي چنددملیتی در سراسدر جهدان مرتکدب شددهاند تداکنون
احکام محکومیت سنگین صادره از طرف دادگاهها براي آنها انگشتشمار بوده است.
طبعاً این شرکتها به واکنش افکار عمومی نسبت به نقضهاي شدید و فاحش حقوق بشري اشراف دارندد بده همدین دلیدل بدا
اقداماتی سعی در کنترل افکار عمومی دارند .آنها سعی دارند تا جائیکه امکان دارد اسرار رسوا کنندهي تجارت و معامالتشان را
از افکار عمومی جهان پنهان نگاهدارند تا جائیکه تالش میکنند مانع انتشار اخبار انتقادآمیز یا گزارشها مربوط به عملکردشدان
شوند.
در سال  1474در آرژانتین گزارشهاي کنگره که شرکت تلفن محلی متعلق به زیمنس و آي.تی.تی را مورد انتقاد قرار داده بود
مفقود شدند .وقتی در سال  1475مونیس باندایرا 21،کتاب مشهور خود با نام «کارتل ها و نفدوذ بیگانگدان» 22را منتشدر کدرد؛
اتحادیهي صاحبان صنایع الکترونیکی بالفاصله یم نشست فوقالعاده تشکیل داد تا بهطورجدي اقدامات مقتضی علیه این کتاب
به عمل آید .در پی این اجالس تصمیم گرفته شد که کلیه روزنامهها و بنگاههاي سخنپراکنی را مجبور بده اعمدال سانسدور در
این مورد نمایند به این منظور بود که این رسانههاي گروهی تهدید شدند درصورتیکه فرمان شرکتها را اجرا ننمایندد ،آگهدی-
هاي تجارتی آنها که در حقیقت ممر اصلی درآمد و اساس ادامه زندگی و مسائل ارتباطجمعی هستند قطع خواهد شد.
البته نمیتوان انکار کرد که در محیط اقتصادي بینالمللدی امدروز ،شدرکتهاي چنددملیتی بدانی روندق اقتصدادي و شدکوفایی
قابلیتهاي اقتصادي کشورهاي توسعهنیافته و یا درحالتوسعه شدهاند .این شرکتها با ورود سرمایه هنگفت و فنّداوري مددرن و
پیشرفته و مدیریت درخور آن ،به کشورهاي دیگر بهویژه کشورهاي درحالتوسعه ،تحولی در ایدن کشدورها ایجداد کردهاندد .بدا
برپایی شعبات این شرکتها در این کشورها سطح اشتفال باً رفته و نیروي کدار محلدی در سدطح وسدیعی بده خددمت گرفتده
میشوند که اینیکی از مهمترین محاسن این شرکتها است .باً رفدتن سدطح تولیدد در کشدور میزبدان تدوان اقتصدادي آن را

باًبرده و بازار اقتصاد را رونق میبخشد.
نهاد حقوق بشر

در تحلیلهاي پیرامون نحوهي عملکرد شرکتهاي چندملیتی و تأثیرات آنها بیشتر توجه و تمرکز بر نقدش ایدن شدرکتها در
توسعه جهان سوم معطوف گشته است و بعد اقتصادي آنها مدنظر منتقدین و صاحبنظران بدوده اسدت .درصدورتیکه ماهیدت
عملکرد آنها در نقض مستقیم یا غیرمستقیم حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادي و اجتمداعی و فرهنگدی توجده
بیشتري میطلبد.
مبنا و اساس حقوق بشر ،کرامت انسانی است که در همهجا یکسان است .احترام به کرامت انسانی به معناي احترام به شخصیت
انسانی و خواستههاي وي در تمامی حوزههاي زندگی بشري است .بر این اساس فرض بر این است که حقدوق بشدر اصدوًً بایدد
بهطور یکسان و بدون هیچگونه تمایزي ازنظر وضعیت اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی کشورها شناخته شدود و موردحمایدت قدرار
گیرد .حقوق بشر بهاینعلت که افراد بشر موجودات مشابه یکدیگر بوده و در حقیقت مقام و منزلت مساوي دارند ،ازنظر تئدوري
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متعلق به کلیه انسانها ،صرفنظر از زمان و مکان زندگی آنهاست .امضاکنندگان منشور ملل متحد بر خود واجب دیدند که بده
کرامت و ارزش انسانی و حقوق مساوي زنان و مردان از ملتهاي کوچم و بزرگ در مقدمه اشاره کنند .در مقدمه منشدور ملدل
متحد آمده است « :ما مردم ملل متحد با تصمیم  ...به اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت
انسانی و بهتساوي حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچم و بزرگ میپردازیم».
در روابط بینالمللی همانند روابط اجتماعی ،تعدي هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بینالمللی ،موجب مسئولیت
میگردد .مسئولیت بینالمللی معموًً به دولت بهعنوان مهمترین شدخص حقدوق بینالملدل مربدوط میشدود هرچندد معمدوًً
نمیتوان آن را از اشخاص حقوق بینالملل یعنی سازمانهاي بینالمللی و در برخی موارد افراد ،بهطور کامل جدا کدرد .تعداریف
مختلفی از مسئولیت بینالمللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند .براي مثال برخی از نویسدندگان ،مسدئولیت بینالمللدی را
نتیجه نقض یم تعهد و الزام بینالمللی میدانند23.
برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت ،جبران خسارت وارده به زبان دیدده اسدت ،هدر جدا سدخن از مسدئولیت
بینالمللی به میان میآید موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح مینمایند .ازجمله این نویسندگان پروفسور «بددوان» 24اسدت
که مسئولیت بینالمللی را چنین تعریف میکند مسئولیت بینالمللی یمنهاد حقوقی است که بدهموجب آن دولتدی کده عمدل
خالف بینالمللی به او منتسب است باید خسارت واردشده به دولت متضرر را طبق حقوق بینالمللی جبران کند25.
نظیر تعاریف باً با تفییرات عبارتی بهوسیله بیشتر حقوقدانان و مؤلفان ارائه کردهاند که مسئولیت بینالمللی بیشتر یم رابطه
دولت با دولت است  .اگرچه در درستی این تعاریف تردیدي نیست ولی به نظر این تعاریف داراي اشکال بزرگی هستند .به این
معنا که ممکن است براي خواننده این فکر ایجاد گردد که مسئولیت بینالمللی و آثار حقوقی ناشی از آن تنها در رابطه بین دو
دولت امکانپریر است درحالیکه حقیقت غیرازاین است زیرا در حقوق بینالملل جدید ،تابعان دیگر حقوق بینالملل مانند افراد
یا سازمانهاي بینالمللی نیز میتوانند مستقیماً درزمینه بینالمللی مسئولیت پیدا کنند.
همانطور که از عنوان این طرح برمیآید ،تأکید و تمرکز آن بر مسئولیت بینالمللی دولت است و با تأملی بر مواد این طرح ،به
عدم وجود ماده و مقررهاي در مورد مسئولیت بینالمللی شرکتهاي چندملیتی پی میبریم .که البته این به دلیل ماهیت
خصوصی این شرکتهاست .در این طرح ،پس از تشریح تفصیلی شرایط و آثار مسئولیت بینالمللی دولت ،در ماده  57به
مسئولیت بینالمللی سازمانهاي بینالمللی پرداخته است و در پی آن ،در آخرین ماده یعنی ماده  58به مسئولیت اشخاص
اشاره نموده است .حال این پرسش ایجاد میشود که «اشخاص» شامل شرکتهاي چندملیتی نیز میگردد و یا خیر؟
با بررسی ماده و توضیحات آن ،درمییابیم که غرض از تدوین این ماده پرداختن به مسئولیت مأموران دولت که از طرف دولت
اقدام میکنند ،میگردد و اینکه این اشخاص فاقد مسئولیت بینالمللی هستند .درنتیجه این ماده ،دربرگیرندهي شرکتها که
اشخاص حقوقی خصوصی بینالمللی هستند نمیگردد.
از منظري دیگر باید به این سؤال پاسخ داد که اگر این شرکتها ،تعهدات بینالمللی را نقض کنند آیا اعمال آنان قابل انتساب
به دولت است یا خیر؟ ابتدا باید یادآور شویم که حقوق بینالمللی نیز مانند حقوق داخلی ،جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکت را از
دولت به رسمیت شناخته و بر این اساس اعمال شرکت را فقط به این دلیل که دولت آنها را تأسیس کرده ،نمیتوان به دولت منتسب
نمود هرچند شرکتهاي چندملیتی توسط دولتها تأسیس نگردیدهاند پس بهطریقاولی اعمالشان منتسب به دولتها نمیشود .مگر اینکه

- Harris, D. J. Cases and materials on international law, 1983. p.375.
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بهعنوان یکی از اجزاي دولت و در قالب ماده  5طرح نهایی مربوط به مسئولیت دولتها عمل کنند 26.براي مثال اگر یم شرکت نفتی اقدام
به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی و یا نظارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود
نداشته باشد نمیتوان آن را به دولت منتسب کرد ولی چنانچه مدارکی دال بر اقدام شرکت به دستور آن عمل موجود باشد و یا دولت
بهوضوح در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدرکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود باشد ،عمل مرکور قابل
به انتساب به دولت خواهد

بود27.

تعهد به حمایت از افراد در برابر دخالت در حقوق مدنی و سیاسیشان توسط اشخاص خصوصی دیگر گروهها و نهادهاست.
شرکتها نیز متعهد به این تعهد میباشند .کمیته حقوق بشر ،حتی داشتن حریم شخصی وزندگی فردي را به رسمیت شناخته
و حمایت از افراد در برابر دخالتها و مزاحمتها و تجاوزت ،خواه ناشی از قدرت دولت ،خواه افراد حقیقی و حقوقی را حق
آنها میداند28.
همچنین طبق نظر کمیتهي حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل دولتها باید جهت تضمین اینکه فعالیتهاي
تجاري بخش خصوصی و جامعهي مدنی آنها منطبق با حق بهره بردن از غراي کافی است قدمهاي مثبتی بردارند24.
روابط بین شرکتهاي چندملیتی و دولتهاي ملی کشور مادر و میزبان ،بسیار پیچیده است .این مناسبات درواقع مقابلهي
قدرت سیاسی باقدرت اقتصادي است .در این خصوص دو فرضیه وجود دارد .براي عدهاي توافق کامل و مطلق بین این
شرکتها و حکومت کشور اصلیشان وجود دارد .به همین جهت فرانسوا پرو در استقالل ملت بیان میکند که شرکتهاي
چندملیتی متفق بدیهی و حتمی کشور خود میباشند 31.گرایش دیگر و بهسوي نزاع و اختالف است تا بهطرف توافق .روابط
شرکتها با کشور مادر با مبدأ از تیرگی و ابهام و حتی تناقض مبري نیست .برخی از کشورها خواهان تشویق و رشد چنین
شرکتهایی هستند .بخصوص در سالهاي اخیر که سیاست کشورهاي اروپایی متمایل به تسهیل ادغام جهت تشکیل گروههاي
نیرومند بینالمللی که نقش جبرانی در مقابل شرکتهاي عظیمالجثه آمریکایی و ژاپنی ایفا کنند ،چنین بوده است .بهطورکلی
کشورها میتوانند به توسعه فعالیتهاي شرکتهاي خود در خارج مبادرت ورزیده یا جریانهاي مبادًتی ایجاد نموده و بازار
جدید براي خود ایجاد کنند.
اما در خصوص کیفیت روابط این شرکتها با کشورهاي میزبان باید اذعان داشت که این مناسبات بسیار پیچیدهتر و ظریفترند.
کشور میزبان در مقابل یم ابهام و دوراهی قرار دارد که باید به قسمی متوازن و سنجیده آن را حل نماید ،از طرفی حضور این
شرکتها و سرمایهگراري کالن آنها حداقل در کوتاهمدت اثر مثبتی بر اقتصاد این کشورها میگرارد .از سویی دیگر ،تأثیرات
منفی این شرکتها در درازمدت اعم از تأثیرات اجتماعی ،اقتصادي و حقوق بشري این دولتها را در موقعیت ویژهاي قرار
میدهد .در مواردي که دولتهاي میزبان قدرت چانهزنی ندارد مبدل به برده و تابع شرکت چندملیتی خواهند شد .مثالً در
آفریقاي جنوبی ،کارگران قانون ًا از تعقیب و اقامهي دعوي علیه کارفرمایان این شرکتهاي چندملیتی منع شدهاند31.
 - 26ماده  5طرح :عمل شخص یا نهادي که طبق ماده  ،4ارگان دولتی محسوب نمیگردد اما طبق قانون ،عناصر حاکمیت آن دولدت را اعمدال مدیکندد،
طبق حقوق بین الملل باید آن دولت محسوب شود.
- Crawford, J. ibid. D. 112-113- para 6
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یافتهها
شرکتهاي چندملیتی در کنار مزایاي فراوانی که براي اقتصاد کشورهاي توسعهنیافته دارند ،عملکردشان پیامدهاي منفی نیز به
بار میآورد .اینجاست ک ه بحث تخلف و نقض حقوق و متعاقب آن ،مسئولیت و جبران خسارت مطرح میگردد.
دولتها متعهد به احترام و تضمین حقوق بشر هستند و این تعهد بهوسیلهي حقوق بشر بینالمللی ایجاد نهادینه گردیده است.
این تعهد در قوانین مسئولیت بینالملل تدوینشدهي گروه حقوق بینالملل نیز به رسمیت شناختهشده است.
درمجموع باید دو نوع مسئولیت براي شرکتها قائل شد .مسئولیت مستقیم و مسئولیت غیرمستقیم چنانچه شرکتها مستقیماً
و بدون دخالت دولت مادر و میزبان دست به تخلف و نقض حقوق بشر در کشورهاي میزبدان بزنندد بحدث مسدئولیت مسدتقیم
مطرح میگردد که به دلیل عدم پوشش اسناد و معاهدات مربوط به مسئولیت ،علیرغم دخالت مستقیم خود شدرکت در نقدض
حقوق ،پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از نقض در هالهي ابهام باقی میماند .از طرفی در صورت قائل شدن مسدئولیت بدراي
شرکتها بحث چگونگی جبران خسارت و مجازات مطرح میگردد اینکه چه مجازاتی براي شرکت بدهعنوان شخصدیت حقدوقی
میتوان در نظر گرفت؛ که البته پرداخت غرامت از سایر طرق قابلدسترستر به نظر میآید.
در آخر جهت پاسخ به سؤال تحقیق باید بیان داشت که شرکتها را در حال حاضر و با این سیستم حقوقی بینالمللدی موجدود
نمیتوان مستقیماً مسئول دانست؛ و دولتهاي مادر این شرکتها را نیز در صورت اثبات همکاري و دخالت مسدتقیم ،میتدوان
مسئول انگاشت و علیه او طرح دعوي کرد.
بحث و نتیجهگیری
ترتیبات حقوق بشري بینالمللی براي مسئول قلمداد کردن شرکتها پیشبینی و طراحی نگشتهاند .مسلماً این بدان معنا
نیست که شرکتها از تعهد به احترام به استانداردهاي حقوق بشري معافاند .بلکه رویکردهاي ملی و داخلی میتواند شرکتها
را براي چنین نقضهاي مسئول بداند و خأل بینالمللی در این خصوص را پر کند .بهعنوانمثال در قانون داخلی آمریکا ابتکار
عملی در این خصوص صورت گرفته است و آن «قانون مسئولیت مدنی شرکتهاي چندملیتی براي نقض حقوق بشر طبق
قانون دعاوي مسئولیت مدنی بیگانه» 32است؛ که بهجرئت میتوان آن را تنها روش مؤثر داخلی براي جبران خسارت ناشی از
نقض حقوق بشر این شرکتهاي دانست .گرچه استفاده از این قبیل ترتیبات ملی مبتنی بر نوعی صالحیت جهانی هستند اما تا
حدودي متأثر از اقتضائات سیاسی و فرهنگی و قضایی هستند.
حقوق بینالملل داراي منابع سنتی اسدت کده در خدالل زمدان از اهمیدت آنهدا کاسدته نشدده و کماکدان بدهعنوان مهمتدرین
واصلیترین منابع حقوق بینالملل ،شناخته میشوند .مهمترین منبع ،معاهدات بینالمللی است که از جایگاه رفیعدی در حقدوق
نوپاي بینالمللی برخوردار است که در مادهي  38اساسنامهي بینالمللی دادگستري از آن یادشدده اسدت .ایدن منبدع بدهعنوان
منبعی الزامآور در حقوق بینالملل اهمیت ویژهاي دارد .عرف و اصول کلی حقوقی و قطعنامههاي مجمع عمومی سازمان ملل از
سایر منابع حقوق بینالملل محسوب میشوند  .تمرکز ما در این مبحث بر منبع جدید و متفاوتی است که حتدی هندوز در بداب
اینکه آیا خصوصیت منبع بودن در حقوق بینالملل را دارد یدا خیدر ،اختالفنظدر وجدود دارد؛ و آن حقدوق ندرم و قدوام نیافتده
است 33،که در برابر حقوق ًزماًجرا مطرح میگردد.
برخی نویسندگان ،اصوًً منکر حقوق نرم و قوام نیافته هستند .بهزعم آنها ،حقوق یا الدزامآور اسدت یدا اصدوًً حقدوق نیسدت.
باوجوداین ،قواعد قابلاجرا در روابط اقتصادي بینالمللی در بسیاري موارد در قالب عباراتی مالیم و غیراجباري تنظیم میشدوند
و اکثراً بهصورت «اعالمیه»« ،اعالمیهي اصولی»« ،طرح ساختاري» و حتی «منشدور» نامیدده میشدوند .بدهعنوانمثال سدازمان
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همکاري اقتصادي و توسعه ) (OECDآنگاهکه «رهنمودهایی» را براي شرکتهاي چندملیتی تنظیم میکند و یا رهنمودهداي
بانم جهانی راجع به رفتار قانونی با سرمایهگرار خارجی 34عناوینی را برمیگزینند تا نشان دهند ایدن رهنمودهدا فقدط حقدوق
«مالیم و قوام نیافته» را در برمیگیرند .هر جا که قواعد غیر الزامی بهعنوان معیاري براي تشخیص رفتدار پسدندیده ،بهصدورت
داوطلبانه پریرفته شود ،لزوم کنترل در خصوص رعایت چنین تعهداتی ،تقریبداً اجتنابناپدریر مینمایدد .در غیدر ایدن صدورت،
شرکتی که صادقانه به تعهدات خود پایبند بوده ،در مقابل شرکتی دیگر که بهراحتی این تعهدات را نادیده گرفته است ،متضدرر
میشود.
همانطور که بیان شد ،یکی از مهمترین منابع قوام نیافته پیرامون عملکرد شرکتهاي چندملیتی رهنمود  OECDاسدت .کده
کنترل رعایت رهنمودهاي آن به کمیتهي ویژهي مؤسسات سرمایهگراري و شدرکتهاي چنددملیتی ایدن سدازمان ،متشدکل از
نمایندگان دولتهاي عضو آن واگرارشده است؛ و در آن ،نمایندگان کمیتهي مشورتی اتحادیدهي تجداري و کمیتدهي مشدورتی
تجارت و صنعت و نیز نمایندگان شرکتهاي ذيربط حضور دارند .برخالف نظري کده طبدق آن ادعدا میشدود ایدن کمیتده در
خصوص رفتار شرکتها به نتیجهاي نخواهد رسید ،کمیته در این مورد موفقیتهایی داشته است .هرچند پدریرش داوطلباندهي
این رهنمودها از سوي شرکتهاي چندملیتی بهتنهایی نمیتواند به ایجاد حقوق بینالمللی عرفی منجدر شدود .ایدن رهنمودهدا
براي اینکه الزامآور گردند نیازمند قانونگراري داخلی دولتها هستند35.
دولتها کمکم به جنبش تدوین کد رفتاري بینالمللی پیوستند .در اواسط دههي  ،1471دولتهاي صنعتی از طریدق OECD
و کشورهاي درحالتوسعه از طریق کمیسیون سازمان ملل در مورد شرکتهاي چندملیتی شروع به توجه نشدان دادن بده ایدن
کدهاي بینالمللی کردند ،اما تعارضات بهمرور آشکار گردید؛ و آن اجماع بینالمللی موردنیاز براي تدوین کددي متحدالشدکل و
بینالمللی و عام حاصل نگردید .چراکه رهنمود  OECDمنطقهاي است و شامل اعضاي سازمان همکاري و توسعهي اقتصدادي
میشود و جنبهي عام الشمول و بینالمللی ندارد.
برخی از حقوق بنیادین واصلی بشري ،مستقیماً شرکتها را نیز خطاب قرار میدهد .از مهمترین حقوق بشري در محیط کار
این شرکتها اصول بنیادین حقوق کار شامل مساعد و بهداشتی کار ،آزادي اجتماعات ،عدم تبعیض ،ممنوعیت کار اجباري و
کار کودکان و حق داشتن مسکن و تحصیل کردن 36است.
یکی استاندارد عمومی و مشترک براي دسترسی همهي افراد و همهي ملیتها وجود دارد و هر شخصی و هر ارگان جامعهاي
باید براي آموزش و ارتقاء تحصیالت بهمنظور احترام به حقوق و آزاديهاي بشري با اتخاذ ترتیبات مترقی ملی و بینالمللی
کوشش کند تا حقوق بشر به رسمیت شناختهشده و رعایت گردد37.
مادهي  2کنوانسیون  OECDدر مورد مبارزه با رشوه بیان میدارد که  ...هر طرف بایدد چندین ترتیبداتی را مطدابق بدا اصدول
قانونی خویش ،بهمنظور تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی به خاطر پرداخت رشدوه ،در نظدر بگیرندد .همچندین کنوانسدیون
بینالمللی مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد آلودگی نفتدی 38و کنوانسدیون مسدئولیت مددنی ناشدی از ضدرر و زیدان فعالیتهداي
خطرناک براي محیطزیست 34،اشخاص حقوقی را مسئول شناخته است.
- Legal Treatment of foreign investment, The world bank Guidelines, Dordrecht, Nijhoff 1993, pp.155.

34

- Robock & Simmonds, international Business & Multinational enterprises, Fourth edition, 1989.

35

Irwin/Toppan Publications, Printed in Singapore, p.501.
36
- ILO declaration on Fundemental Principles and rights at work, 37 ICM (1998), at 1223.
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- preamble, UDHR, Supra note 19.

37

- international Convention on Civil liability for oil Pollution damage.

38

- Convention on Civil libility for damage resulting from activites dangerous To the environment.
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شاید در نگاه اول جرم رشوه بهعنوان نقض حقوق بشر تلقی نگردیده ،بررسی این کنوانسیون بدین سبب بیفایده بده نظدر آیدد،
ولی همانطور که در قبالً اشاره گردید یکی از راهکارهاي تبانی شرکتهاي چندملیتی با دولت میزبان جهدت اغمداض تخلفدات
فاحش حقوق بشري آنان .پرداخت رشوه به مأمورین رسمی و حتی سران آن کشور است .ازاینرو با تصویب ایدن کنوانسدیون و
جرم انگاري بینالمللی رشوه ،حداقل تا حدودي میتوان امیدوار بود که تخلفات حقوق بشري بدا پرداخدت رشدوه بده فراموشدی
سپرده نمیشود.
شرکتهاي چندملیتی بهخصوص وقتی در کشورهاي درحالتوسعه فعالیت میکنندد ،بایدد تمدام تدالش خدود را بدراي ارتقداي
فرصتهاي شفلی و استخدامی و استانداردها بهکارگیرند .آنها باید سیاستهاي استخدامی و اهداف دولتهایی که در آنها بده
فعالیت مشفولاند را در نظر بگیرند .بهعنوانمثال ،امنیت شفلی و استخدام طوًنیمدت ،این شرکتها پدیش از شدروع فعالیدت
باید تا حد امکان با مقامات و کارفرمایان داخلی و سازمانهاي بارگیري بهمنظور آگداهی از طرحهداي آنهدا مشدورت کدرده تدا
عملکردشان در هماهنگی باسیاستهاي اجتماعی آنها باشد.
هنگامیکه شرکتهاي چندملیتی اقدام به سرمایهگراري در کشورهاي درحالتوسعه میکنند باید به اهمیت استفاده از فنّداوري
توجه کنند و تکنولوژي را با توجه به نیازها و ویژگیهاي دولتهاي میزبان بهکارگیرند.
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