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تاريخ دريافت 40/61/51 :ـ تـاريخ تـأييـد40/55/11 :

چکيده
امروزه بياخققيها و رواج ظ م و فساد از ي

طر و نارضايتي مردمان جهان مبني بر عدم دستيابي ب

حق ق طبيعيشان از طر ديگر نشانگر وج د مشكق خاصي در مباني حق ق بشر و رو ب ضعف رفتنِ
ارزاهاي اخققي است .اين مقات در پي آن است تا روند رو ب ضعف ارزاهاي اخققي و حق قبشر در مقام
عم را در فرآيند جهاني شدن و خص صا تجار جهاني ک امروزه بر تمام فرهنگها تأتيرا خال خ د را
گراشت است نشان دهد .بدين منظ ر در بخ

اوّ ،ضمن بررسي مفه م حق ق بشر ب جايگاه ارزاهاي

اخققي در مباني فكري اعقمي حق ق بشر پرداخت است .در بخ

دوّم ضمن تبيين تجار جهاني روند رو

ب ضعف ارزاهاي اخققي را در اقتصاد سرماي داري نشان داده و در نهايت در بخ
حق ق بشر ع

س ّم ضمن تبيين مباني

رو ب تضعيف رفتن ارزاهاي اخققي و رعايت نشدن حق ق بشر در مقام عم را در

مشك دار ب دن مباني نظري اعقمي جهاني حق ق بشر از جم

تكي بر جهانبيني سك الريستي و

انديش هاي اومانيستي دانست است.

واژگان کليدي :حق ق بشر ارزا اخققي اقتصاد سازمان تجار جهاني نابرابري.

* هيئت ع مي گروه دين شناسي دانشگاه اديان و مراهب
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مقدمه

حق ق بشر ب معناي حق قي است ک هر فرد ب دتي انسان ب دن و فارز از هر حيث ديگوري
مانند ن اد جنسيت رنوگ زبوان ديون و  ...از آن برخو

ردار اسوت(Donnelly, 1998: 18) .

سازمان تجار جهاني در سا ۱331 ،ب هد اينك سياستهاي اقتصادي را در جهت حف
حق ق بشر جهت دهي کند و با تجار آزاد در دراز مدّ باعوث بهبو دي وضوع موردم شو د
تشكي شد .امّا پس از چندي ک بي
مسيري را در پي

از  33درصد اقتصاد جهان را بو دسوت گرفوت

گرفت ک اعتراضا شديدي را در پي داشت ک غاتب اعتراضا ب

جهت بي ت جّ هي ب حق ق بشر و ارزا هاي اخققي ب د آن گ ن ک در متن مقاتو بو
آن خ اهم پرداخت .در گزارشي ک سازمان تجار جهاني در سا ۱333 ،منتشور کورد
اين م ض ع بيان شده ک «نمي ت ان انكار کرد ک شكا درآمد بين کش رهاي فقيور و
تروتمند در ده هاي اخير عمي تر شده است( ».سينگر  )۱92 ۱933حق قي کو بوراي
بشر در اعقمي جهاني حق ق بشر ذکر شده و همچنين ارزا هواي اخققوي کو غاتبوا
ريش در وجدان اخققي مشترز بين انسان هوا دارنود در رونود اقتصواد جهواني از چو
جايگاهي برخ ردارند و فرآيند اقتصاد جهاني تا چ حد در جهت تحقّ عداتت و تساوي
ح ق ق افراد و دستگيري از افرادي ک در زير خط فقر زندگي مي کنند عم کرده است؟
ب عبار ديگر اين فرآيند تا چ اندازه با مباني حق ق بشر و ارزا هاي اخققي سازگار
است و ارزا هاي اخققي از چ جايگاهي در اين فرآيند برخ ردارند آيا رونودي رو بو
ضعف داشت اند؟ ع ّت ر و ب ضعف رفتن اين روند در چيست؟
در جهت تبيين و بررسي اين مسئ ابتدا در بخ

اوّ ،ضومن اشواره مختصوري بو مو اد

اعقمي جهاني حق ق بشر ب جايگواه ارزاهواي اخققوي در مبواني نظوري ايون اعقميو
مي پردازم سپس در بخ

دوّم ب بررسي مفه م جهاني شدن و برخ رد اقتصاد جهاني شدن

با ارزاهاي اخققي و مباني ارزشي حق ق بشر خ اهم پرداخت و با استفاده از انديشو هواي
پيترسينگر نشان خ اهم داد ک در فرآيند جهاني تجار
و در نهايت در بخ

ارزاهاي اخققي تضعيف شدهانود

س م ب بررسي ع ام مو تّر در تضوعيف ارزاهواي اخققوي و عودم

رعايت حق ق بشر خ اهم پرداخت .در اين زمين نگاه انتقادي ما در اين مقات بيشتر متمرکوز
بر مباني نظري حق ق بشر است ک در روند حق ق بشر از حيث اجرا و عمو توأتير بسوزايي
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داشت و همچنين در م اردي باعث تضعيف ارزاهاي اخققي شده و زمين هاي بيعوداتتي
را فراهم آورده است.
 -۱جايگاه ارزشهاي اخالقي در مباني فکري حاکم بر اعالميۀ جهاني حقوق بشر

در جهت بررسي روند اجرايي حق ق بشر و ارزاهاي اخققي در تجار جهواني کو از آن
بحث خ اهيم کرد بهتر است ابتدا مباني فكري حاکم بر اعقمي حق ق بشر را بررسي کنيم.
اين بررسي ما را قادر خ اهد ساخت تا در با جايگاه ارزاهاي اخققي در اعقميو حقو ق
بشر و همچنين در فرآيند اقتصاد جهاني قضاو کنويم .ابتودا نگواهي ک تواه بو مو اد ايون
اعقمي داشت باشيم اين اعقمي مشتم بر ي

مقدم و  92ماده است .در ماده  ۱اعقمي

س اص ک ي ب عن ان زيربناي حق ق بشر مطرح شده ک عبار اسوت از آزادي برابوري و
برادري .ماده  1اعقمي بيان ميکند ک هر کس ميت اند از حق ق مندرج در اعقمي بودون
تفاو از تحاظ ن اد جنس زبان مرهب رنگ يا م يت برخ ردار گردد .بقي مو اد اعقميو
ب چهار دست قاب تقسيم هستند
دست او( ،م اد  9تا  )۱۱حق ق شخصي است مانند ح حيوا و حو آزادي .دسوت دوم
(م اد  ۱1تا  )۱3مرب

ب حق ق فرد در رابط با خان اده سرزمين و اشياء جهان خارج اسوت.

دست س م (م اد  ۱3تا  )1۱شام حق ق سياسي است ک در اين م اد آزادي انديش عقيوده
مرهب بيان و نيز ح مشارکت هر فرد در انتخابا کش ر خو د اعوقم شوده اسوت .دسوت
چهارم (م اد  )13-11مرب

ب حق ق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي است .مواده  11اعوقم

ميکند ک هر کس ح دارد از حق ق اقتصادي اجتماعي و فرهنگوي کو بوراي کراموت و
گسترا آزاد شخصيت او ضروري است برخ ردار گردد و ماده  19تا  13بو حقو قي چو ن
ح انتخا کار ح برخ رداري از تأميناجتماعي و سقمت حق ق مادران و ک دکان حو
تفري ح تع يم و تربيت ح پيشورفت ع موي و حو حمايوت از ابوداعا ع موي اشواره
ميکند .در م اد  13تا  92هم اص تي ذکر شده ک ارتبا بين فرد و جامع را نشان ميدهد.
اين اعقمي بر چ مبناهايي است ار است؟ آيا اساسا بر اسا

مباني فكري حاکم بر اعقمي

جهاني حق ق بشر در اين اعقمي جايگاهي براي ارزاهاي اصي اخققي و انسواني وجو د
دارد يا ن ؟ ب نظر ميرسد اعقمي جهاني حق ق بشر مبتني بر جهانبيني غربي و ب شودّ

 26رحيم دهقان سيمكاني

متاتّر از انديش حاکم بر مدرنيت مكتب پ زيتي يسم و مكتب حق ق طبيعي است و ب سوبب
متكي ب دن بر اين مباني در ي

فرآيند ط الني مد م جب ضعف ارزاهاي اخققي شده

است .جهان غر در حاتي قرن بيستم را سپري ميکرد ک پي
و پ زيت يستي از ي

از آن رهيافتهاي تجربوي

س و اتّكاء بر عققنيت طبيعي و خ دبنياد بشور از سو ي ديگور ت سّوط

ن انديشووان غربووي را تجرب و کوورده ب و د .ايوون رهيافووتهووا خ اسووت يووا ناخ اسووت نگوورا
تنظيمکنندگان اعقمي حق ق بشر را تحت تاتير قورار داد و روح پايبنودي بو رهيافوتهواي
پ زيت يستي و سك الريستي را در م اد اين اعقمي جاري ساخت .از اين رو طبيعي است ک
تهي و تص يب اعقمي جهاني حق ق بشر در سا ۱313 ،از انديش هواي بنيوادين في سو فان
غربي بي تأتير نيست .ترا مباني و يوا تو ازم مبواني اعقميو جهواني حقو ق بشور را بايود در
انديش هاي حاکم بر جهان غر

ک جهانبيني خاصي را ب جهان تزري کردهانود جسوتج

کرد ک ب چند م رد اشاره ميکنم
 .۱تك يفستيزي ناشي از تفكّر هابز ف ئرباخ آگ ست کنت و ديگران ک تأتير قاب ت جّهي
را از حيث مبنايي بر اعقمي جهاني حق ق بشر داشت اسوت .از نظور هوابز«انسوان در وضوع
طبيعي تابع هيچ تك يفي نيست و اراده او مط

است و با هيچ موقز و قاعودهاي محودود

نميش د .فقدان تك يف از جهتي همان ح طبيعي است و ح طبيعي حو مط و اسوت
زيرا از سرشت اراده آزاد ناشي ميش د ن از قان ني بواالتر».
او آنچ خ

را خ

)1960: 91

 (Hobbes,در نظور

ميکند اين است ک مطاب با مي ِ ب صيانت نفس ب عن ان خص ت

ذاتي بشر باشد( .هوابز  )۱3۱ ۱932ايون نگورا خ اسوت يوا ناخ اسوت بو نو عي نگورا
انسانمح ران منجر ميش د ک ب جاي خدا انسان و مطاتبا او را معيار قورار مويدهود .در
اين ص ر تك يف براي انسان معنا نخ اهد داشت چرا ک او خ د معيار است.
ترويز آيين انسان پرستي از س ي آگ ست کنت و نظريو هواي بوياسوا

افورادي چو ن

ف ئرباخ نيچ فرويد و  ...ک خداباوري را ناشي از تخيّق و فرافكني انسانها ميدانسوتند
نيز در انتقا ،ذهن تنظيمکنندگان بندهاي اعقميو حقو ق بشور بو سو ي انسوانمحو ري
بيتأتير نب ده اسوت .ايون انديشو هوا باعوث شوده اسوت توا نگواه انسوان مح رانو در روح
اعقمي حق ق بشر خ د را با دفواع يكجانبو از حقو ق انسوان بودون ت جو بو تكواتيف او
نمايوان سوازد .بور هموين اسووا

برخوي معتقدنود کو اعقميو حقو ق بشور تنهوا حقو ق
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انسان را بيان داشت و از تكواتيف انسوان غافو شوده اسوت( .مصوباح يوزدي )113 ۱93۱
در واقع اين اعقمي نفي تك يفمداري را مد نظر داشت کو انسوان مودرن در پوي آن اسوت
(مصباح يزدي  131 ۱93۱و  )912حا ،آنك ح و تك يف هم اره مقزم يكديگر بو ده و از
هم جداشدني نيستند .نميت ان حقي را براي کسي تابت کرد مگر اينك در مقاب

تكواتيفي

نيز بر عهده او قرار گيرد( .مصباح يزدي )113 ۱93۱
 -1غايت ب دن انسان ک ب ط ر بارز در انديش کانت ظه ر يافت نيز در مباني حق ق بشور
معاصر تأتير بسزايي داشت و ميت ان آن را از مباني نظري محس

کرد .تئ ري کانوت ايون

ب د ک انسان ب نفس غايت است و هيچ گاه نبايد ابزار براي رسيدن بو غوايتي ديگور ت قّوي
ش د( .کاپ ست ن  )991-991 ۱933کانت گرچ في س في بسيار عميو و دقيقوي بو د امّوا
انديش او خ است يا ناخ است زمين را براي گسترا تفكر اومانيستي آماده ساخت .انديش او
در با اينك ب انسان نبايد نگاه ابزاري ش د کامق درست است چ ن هد

تعاتي (يا خدايي

شدنِ) خ دِ انسان است امّا اين انديش ب ط ر ناخ است در تققوي بوا انديشو هوابز الز
ماکياوتي و ب ط ر ک ّي انديش حاکم بر فضاي پستمودرن جنبو اومانيسوتي پيودا کورده و
ارزاهاي اخققي را ب حد قاب ت جّهي دچوار تق يو کورد .ايون طورز فكور پيامودي جوز
نيهي يسم و پ چانگاري ب دنبا ،نخ اهد داشت ۱و در چنين نگرشي جايي براي بحث اخقق
و رساتت انساني و خ دسازي و تهريب نفس نخ اهد ماند .اين برخق نگرا اسقمي است
ک بر اسا

آن انسان از خداست و ب س ي او در حرکت است( .بقره آيو  )۱11از ايون رو

بايد رفتارهاي خ د را ط ري تنظيم کند ک او را ب سعاد ابدي و بهشت جاويودان رحموت
اتهي س ق دهد ک اتبت اين هد باعث شك فايي ارزاهاي اخققي است.
 .۱ممكن است چنين تفسيري از نظري کانت در نظر برخي خي ي بعيد ب نظر برسد .چرا ک نظام اخققي کانت از
عناصري برخ ردار است ک اگر درست تفسير ش د هيچگاه چنين تفسيري اومانيستي از آن ارائ نخ اهد شد .امّا آنچ
باعث شده تفكّر کانت ب اين شك تفسير ش د جامع شناسي انديش او و حاکميت انديش انسانمح ري در دوران
معاصر است .نگارنده معتقد است ک اگر انديش کانت فارز از اين مسائ م رد ت جّ قرار گيرد هم ب جهت اخققي و
هم ب جهت حق قي از اهميت بسياري برخ ردار خ اهد ب د چرا ک هيچ في س

اخققي بسان کانت بنايي عمي و

عققني براي دفاع اخققي از حق ق بشر بنا نكرده است .او تعهّد احترام ب حيثيت انساني را ن همچ ن وحيمداران بر
مبناي فرامين اتهي و ن همچ ن هي م محص  ،ترجيحا و اميا ،انساني و ن همچ ن الز محص  ،اراده
حك متها و يا مقتضيا اجتماعي ج امع نميدانست ب ك آن را صرفا بر اسا

عققنيت انساني ت جي ميکرد.
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 .9رهيافت تيبراتيستي و تمرکز بور فردگرايوي کو عنصور محو ري تيبراتيسوم بو عنو ان
جهانبيني شايع غربي است نيز در محت اي اعقمي حق ق بشر نم د يافت و ميتو ان آن را
از مباني نظري اعقمي حق ق بشر محس

کرد .حق ق بشر گرچ بايد جهانشم  ،باشد و

از ارزاهاي جهاني برخ ردار باشد امّا در اعقمي جهاني حق ق بشر فرهنگ تيبراتيسوتي و
تمرکز بر آزادي فردي نم د بيشتري يافت است.
بر مبناي نگرا فردگرايان ناشي از انديش هاي تيبراتيستي تنها چيزي کو اصوي اسوت
فرد انسان و خ است هاي او است و تمام ارزاها بر اسا

اين معيار معنا موييابنود .ايون در

حاتي است ک در انديش صحي مص حت جمع هم اره مقودم بور رعايوت مصو حت فوردي
است .در جايى ک ماتكيت فرد و خص صى مزاحم با حو جموع باشود و حقو ق جموع را
ضايع سازد بدون ترديد رعايت مص حت جمع مقدم بر رعايوت مصو حت فورد خ اهود بو د.
(طباطبايي  )۱3۱/1 ۱93۱در نگرا ديني افراد جزئوي از جامعو محسو

شوده و منوافع

آنها در ضمن منافع گستردهتر جامع تعريف ميش د .در واقع يكي از وجو ه تموايز حقو ق
بشر غربي با حق ق اسقمي تقدّم حق ق فوردي بور مصو حت عمو مي و حقو ق جمعوي در
نگرا غربي است در حاتي ک در اسقم مص حت عم مي و حق ق جمعوي بور مصو حت و
حق ق فردي مقدّم است( .حسيني )13 ۱939
بر اسا

مباني نظري مرک ر ب نظر ميرسد شأن واقعي ارزاهواي اخققوي در اعقميو

جهاني حق ق بشر رعايت نشده و اين امر باعث تضييع حق ق بشر در عرص هواي مخت وف از
جم حق ق اقتصادي و در نتيج ترويز بيعداتتيها در اين زمين شده است .مباني مورک ر
ارزاهاي اخققي را در نهايت در حد ايجاد نظم عم مي و رفاه همگاني فروکاست و حتي ب
نظر ميرسد همين نظم همگاني و رفاه عم مي نيز در فرآيند اقتصاد جهواني کو بو عنو ان
ي

نم ن در اين مقات م رد بررسي قرار گرفت رعايت نشده است.

 -۲جهاني شدن اقتصادي (سرمايهداري)

گرچ جايگاه ارزاهاي اخققي در هر ي

از ح زههاي جهاني شدن نياز ب بررسوي دارد

امّا من ميک شم تا ب عن ان نم ن تنها جايگاه اين ارزاهوا در جهواني شودن اقتصوادي را
بررسي کنم .براي اين بحث بهتر است ابتدا با نهاد (سوازمان تجوار جهواني) آشونا شو يم.
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همانگ ن ک در مقدم هم اشاره شد اين سازمان در سوا ۱331 ،تأسويس شود کو اتبتو
جانشين سازمان «م افقتنام عم مي گمرز و تجار » ميباشد .چشومانوداز ايون سوازمان
تجار آزاد است بر اين مبنا ک تجار آزاد باعث بهب د وضعيت مردم ميش د .قو انيني کو
در م افقتنام گمرز ب د ب اين سازمان اجازه داد تا در با تجوار آزاد قو انيني را وضوع
کند و کش رهاي عض م ظّفند ک از اين ق انين متابعت کنند.
صندوق بيناتم ي پ  ،و همچنين بان

جهاني نيز بور آزادسوازي بازارهوا خص صوي شودن

شرکتهاي دوتتي و سياستهاي ديگري ک مش ّق سورماي گوراري خوارجي اسوت همچو ن
کاه

ارزا پ  ،رايز و نظار زدايي تأکيد ميکنند .روند اين سازمانها باعث شوده اسوت توا

دوتتهاي م ّي اقتدار خ د را ب نهادهاي ماتي جهاني بدهند ک اساسا آمريكا نقو

مرکوزي در

ايجاد سازوکارهاي آنها براي تحمي سياستهاي اقتصادي منطب با منافع خ د دارد .در ايون
شرايط کش رهاي ضعيف از امكان انتخا کمتري برخ ردارند و ناگزير نق

فرمانبردار را بازي

ميکنند و تنها شرکتهاي فرام ّيتي و عامقني ک از سازوکارهاي اين نهادها حمايت ميکننود
طر هاي عمدة ذينفع در اين بازي هستند .نتيج اين ن ع سياسوت ايون شود کو در نو امبر
 ۱333هزاران نفر در سيات در اعتراض ب جهاني شدن شرکتها ب خيابانها ريختند و ج سو
افتتاحي اجق

سوازمان تجوار جهواني را بو تعطي وي کشواندند( .سوينگر )31-39 ۱933

همچنين برخي را بر آن داشت تا تجار آزاد را عام بردگيِ انسانها و ق انين سازمان تجوار
جهاني را ق انيني براي سرقت و چپاو ،بدانند کو در تبوا

محاسوبا و اصوطقحا قوان ني

مخفي شدهاند( .سينگر  )31 ۱933امروزه نيز اعتراضا ع ي ت سع اقتصواد واحود جهواني در
سرتاسر جهان ادامو دارد .ايون اعتراضوا نشوان از آن اسوت کو در فرآينود اقتصواد جهواني
ارزاهاي اخققي ناديده گرفت شده و ن عي نيروي غيراخققي همراه با حرل و آز شوديد بور
جهان اقتصادي حاکم شده است ک وجدان بشري نميت اند در برابر آن ساکت بماند .اين ادّعوا
نياز ب اتبا دارد ک با بررسي نتايز اقتصاد جهاني در جهت اتبا آن تقا ميکنم.
 -۳تضعيف ارزشهاي اخالقي در نظام جهاني اقتصاد

بر اسا

دو عام عمده ميت ان جهاني شدن اقتصادي را امري ت قّي کرد ک ارزاهواي

اخققي ک ريش در وجدان مشترز انسانها دارند در آن تضعيف شده اسوت و بو تبوع آن
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حق ق بشر نيز ناديده گرفت شده است .پيتر سينگر ک دغدغ هاي زيوادي در حو زه اخوقق
جهاني دارد ب تفصي اين ع ام و برخي ع ام ديگر را م رد بررسي قرار داده است.

۱

الف -تضعيف حق حاکميت ملّي

آيا سازمان تجار جهاني با ح حاکميت م ّي کش رها عادالن برخ رد کرده است يا نو ؟
ب نظر ميرسد اين سازمان ارزاهاي منطق اي را رعايت نكرده و از اين طري بو تورويز
فرهنگ زورگ يي و بيت جهي ب حق ق مظ مان کم

کرده است .شواهد بور ايون مط وب

بيعداتتيهايي است ک در ساي حاکميت تجار جهاني و س ط آن بر استقق ،کش رها بر
مردمان جهان روا داشت ميش د.
کش ري ک ب سازمان تجار م ح ميش د زير فشار زيادي قورار مويگيورد کو در ايون
سازمان باقي بماند ب اين معنا ک ديگر اختيار ندارد از تحت اين سازمان خارج ش د مگر بو
متحم شدن ضررهاي زياد .چرا ک با اتحاق ب اين سوازمان صونايع صوادراتي مبتنوي بور
تجار آزاد ت سع مييابند .در ص رتي ک کش ر مزب ر بخ اهد از قراردادهاي اجرايي سازمان
تجار خارج ش د تهديدِ از بين رفتن اين صنايع آن قدر جدي است ک انتخوا آزاد بوراي
اين کش ر تقريبا غيرقاب تص ر ميش د .از اين رو وقتي کش ري ب عض يت سازمان تجوار
جهاني در ميآيد ممكن است بخ

زيادي از استقق ،م ّي خ د را از دست بدهد و از دسوت

دادن استقق ،م ي مست زم سك

نم دن و تون دادن بو زورگو ييهواي کشو رهاي اداره

کننده سازمان تجار جهاني و پريرفتن رفتارهاي ناعادالن آنهاست.
از س يي عامقن سازمان تجار جهاني ب جهت برخ رداري بيشوتر از قودر و در سواي
اضمحق ،استقق ،کش رهاي عض براي پيشبرد اهدا تجاري تصميماتي اتخاذ مويکننود
ک با وجدان بشري و ارزاهاي اخققي و همچنين مفاد اعقمي جهاني حق ق بشر سوازگار
نيست .ب عن ان نم ن در پايان سا 122۱ ،بي

از چهار مي يو ن نفور در آفريقواي جنو بي

مبتق ب بيماري ايدز شدند هزين دارو براي درمان اين بيماري حدود ده هزار دالر براي هور
نفر در سا ،ب د ک پرداخت آن کامق خارج از تو ان تقريبوا تموام ايون افوراد بو د .در چنوين
وضعيتي دوتت آفريقاي جن بي براي کم
 .۱ن

سينگر .۱13-۱22 ۱933

ب بيمواران صودور جو از ت تيود ايون داروهوا در
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آفريقاي جن بي را مطرح کرد ک اين امر باعث ميشد تا مخارج درمان ب  912دالر در سوا،
کاه

يابد .وقتي دوتت آفريقا کوار خو د را آغواز کورد دوتوت آمريكوا در دفواع از ماتكيوت

شرکتهاي داروسازي سرسختان دوتت آفريقا را ب تحريمهواي اقتصوادي سونگين تهديود
نم د و از اين کار ممانعت کرد .اين در حاتي ب د ک در اکتبر همان سوا )122۱( ،بو جهوت
اينك تنها چند نفر در آمريكا مبتق ب سياهزخم ب دند دوتت آمريكوا شورکت صواحب امتيواز
داروي سياهزخم را مجب ر کرد تا قيمت داروي خ د را کاه

دهد تا جان چنود نفورِ محودود

آمريكايي نجا يابد( .سينگر  )۱۱3-۱۱3 ۱933وجدان بشري اين امر را ناعادالن مييابود
چرا ح حاکميت و استقق ،بايد براي آمريكا محف ظ بماند اما آفريقوا از ايون حو محوروم
باشد؟ و چرا براي مردمان فقير آفريقا مقکي غير از مقز شهروندان آمريكوا بو کوار بورده
ش د؟ اين با عداتت سازگار نيست .چرا ک بر اسا

ماده  ۱اعقمي جهاني حق ق بشر همو

انسان ها از حق قي مساوي برخ ردارند .ايون امور نشوان تضوعيف شودن عوداتت اجتمواعي و
ارزاهاي اخققي مشاب در نظام سرماي داري مدرن است.
ب -افزايش نابرابريها

يكي ديگر از ع ام ي ک روند رو ب تضعيف ارزاهاي اخققوي و رعايوت حقو ق بشور در
فرآيند تجار جهاني را نشان ميدهد افزاي

نابرابريهاست حا ،آنك در اعقمي جهواني

حق ق بشر بر اص برابري تأکيد شده است .نابرابريهاي حاکم بور وضوعيت م جو د جهوان
را ميت ان بر اسا

معيارهاي مخت ف بررسي نم د در اين بخ

ب دو معيار اشاره ميش د

 .۱معيار اقتصادي و سط درآمد مردم فقير و تروتمند  .1معيوار کيفيوت زنودگي و اميود بو
زندگي در بين انسانها .در معيار او ،تقا ميکنم تا با ش اهد آماري روند تضعيف عوداتت
و حق ق بشر در مقام عم نشان داده ش د و در معيار دوم اين مسئ را بررسي خ اهم کورد
ک آيا جهاني شدن اقتصادي اميد ب زندگي و همچنين کيفيت زندگي را تنز ،بخشيده و يوا
اينك باال برده است ک بر اين اسا

ميت ان در با روند رو ب تضعيف ارزاهاي اخققي

و پايبندي ب حق ق بشر قضاو نم د.
بر اسا

معيار او ،بايد گفت ک با ت ج ب ش اهد م ج د تجار آزاد ک هد نهادهواي

مرک ر بيناتم ي ب د عرص رقابت منصفان اي را فراهم نكرده و تأتير خاصي بر کاه

فقور
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در سط جهاني نداشت است .اتبت قضاو در اين با خي ي مشك است چرا ک ايون کوار
نياز ب ي

آماريابي دقي جهاني دارد اما صرفا در جهت اينك روند تحق ارزاها و حق ق

ج امع را تعقيب کنيم ش اهدي را ذکر ميکنيم .بنا بر گزارا بان
«ش

مي يارد نفر جمعيت دنيا با درآمد روزان ي

جهواني و سوازمان م و

دالر يا کمتور زنودگي مويکننود و تقريبوا

نصف مردم جهان با درآمد روزان کمتر از دو دالر زندگي ميکنند .اين در حاتي است ک بنوا
ب تعريف بان

جهاني خط بيناتم ي فقر بنا بر محاسبا انجام شده ۱در سا 1222 ،درآمد

 ۱/13دالر آمريكا 1در روز ب ده است .بر اين اسا

بي

از حدود دو پنجم جمعيت زير خوط

فقر زندگي ميکنند عقوه بر اينك «مت سط درآمد در تروتمنودترين کشو رهاي دنيوا  -کو
کمتر از پانزده درصد جمعيت جهان را تشكي ميدهند  13122 -دالر در سا ،است .و ايون
ب اين معناست ک هشتاد درصد دارايي هوا و محصو ال دنيوا تنهوا بوين پوانزده درصود از
جمعيت تقسيم شده است و داراييهاي  11درصد فقيرترين موردم جهوان در مجمو ع فقوط
 ۱/11ترو دنيا را تشكي ميدهد( ».سوينگر  )۱92 ۱933همچنوين بور اسوا

آمارهواي

منتشر شده «در جهانس م دهها مي ي ن انسان بر اتر گرسنگي و فقرِ م اد غرايي هور روز بو
مرگ نزدي تر ميش ند در حواتي کو در جهوان پيشورفت پرخو ري و اسورا در مصور
م اد غرايي افورادي را بو بيمواري هواي ق بوي کبودي نقور

و  ...دچوار کورده اسوت».

(کاسترو  )۱32-۱33 ۱939اين ارقام ن عي از زندگي را ب تص ير ميکشود کو فاصو هواي
طبقاتي باعث ايجاد مشكق بسياري چ ن ميزان باالي مرگ و مير ک دکان بيماري ب جهت
نب د حداق دارو و امكانا بيس ادي س ءتغري و  ...شده اسوت کو حتوي تصو ر آن هوم بوراي
بسياري از کساني ک در اين شرايط زندگي نكوردهانود نيوز مشوك اسوت« .موردم در کشو رهاي
ت سع نيافت دارو نمييابند ک درد خ ي

را درمان کنند .در جهان پيشرفت بر اتر مصر بوي

حد ويتامينهاي دارويي بيماريهاي ناشي از مصر بي

از

از حد ويتامينهوا شوك مويگيورد»...

(سينگر  )3۱ ۱933و اين نشان ميدهد ک تنها ظاهري از ارزاهاي اخققي باقي مانده و بو
ارزاهايي چ ن عداتت آزادي و برابري ک در اوتين ماده از اعقمي جهاني حقو ق بشور آموده
1. http://stats.bls.gov/cpihome.htm

 .1ت ج داشت باشيد ک در اينجا دالر با ت ج ب قدر خريدي ک در آمريكا دارد محاسب شده و قدر خريد با دالر آمريكا در
کش رهاي ديگر متفاو است .اين رقم در دوران معاصر بر اسا

محاسبا قدر خريد دالر آمريكا باالتر رفت است.
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است عم نشده و ب کرامت انساني ک در مقدم اعقمي ب آن اشاره گرديده احتورام گورارده
نشده است .ماهيت عداتت اقتضاء ميکند ک تمام انسانها در حق ق و برخو رداري از منوابع بوا
هم برابر باشند و الاق ب اندازه خ دشان بهرهمند ش ند .در حاتي کو رونود حواکم بور اقتصواد
جهاني  -آن گ ن ک در م رد بيماري ايدز در آفريقا اشاره نمو دم  -بورخق ايون امور اسوت.
يعني گرچ ممكن است ب نفع اکثريت مردم باشد امّا با اين حا ،بار آن بر دوا فقرا ميافتد
چرا ک تجار آزاد براي آنها منجر ب کاه
معيار دوم بحث کيفيت زندگي ب د .بر اسا

رشد اقتصادي ميش د.
مطاتبي ک در معيار او ،ذکور شود طبيعتوا بايود

روند کيفيت زندگي و همچنين اميد ب زندگي را نيز در کشو رهاي فقيور رو بو کواه

اعوقم

کنيم .او ،ب دتي آنك فقر و تنگدستي خ است يا ناخ است کيفيت زندگي را تحت تأتير جدي
قرار داده و باعث ميش د فقرا هيچگ ن ترّتي از زندگي خ د ک حو طبيعيشوان اسوت نبرنود.
دوم نابرابري منجر ب کاه

حس اعتماد ب نفس در اقشار محروم جامع ميش د ک در رفواه

و کيفيت زندگي بسيار م تر است مثق تص ر کنيد ک فرد مبتق ب ايودز در منطقو اي فقيور در
آفريقا ک قادر ب پرداخت هزين براي درمان خ د نيست در چ سطحي از اميد ب زندگي و رفاه
اجتماعي قرار دارد« .تا سا ۱333 ،اميد ب زندگي در هم کش رها افزاي
افزاي

زيادي يافت امّا اين

از آن ب بعد در آفريقا ب شد کند شده همچنين اميد ب زندگي در اروپاي شرقي هوم

کند شده و ع ت آن افزاي

فقر است( ».سينگر  )۱91 ۱933س م اينك سرماي داري جهواني

با فروا کاالها زندگي اجتماعي را کااليي ميکند و باعوث مويشو د رضوايت و خشون دي از
ماتكيت بر اشياء ب دست آيد .از طرفي ت زيع نابرابر تورو در فرآينود تجوار جهواني م جوب
رش

و حساد و در نتيج کاه

کيفيت زندگي در برخي افراد ميش د.

از اين م ارد استفاده ميش د ک سازمان تجار جهاني ب تجوار آزاد بوي

از هور چيوز

ديگري از جم حق ق انسانها ح استقق ،م ّي آنها و ارزاهاي اخققي بهاء ميدهود.
گ يا اين منط بر ق انين آن حاکم است ک هر چيز براي تجار خ
هم خ

است بو طو ر ک وي

و عادالن است .بنابراين ميت ان ادعا کرد ک ارزاهواي اخققوي و عمو بور طبو

اعقمي جهاني حق ق بشور در تجوار جهواني رونودي رو بو ضوعف داشوت اسوت .ع ّوت ايون
بياخققيها و بيت جهيها ب حق ق انسانها در چيست؟
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 -۴عوامل تضعيفکننده ارزشهاي اخالقي
 -۱-۴تمرکز بر مبناي اومانيستي و سودگرايي

فرهنگ غاتب بر فضاي تجار جهاني و نيز اعقمي حق ق بشر انديشو هواي اومانيسوتي
است ک هم اره در پي فراهم ساختن س د و خ است هاي فردي انسان است .در اين نگورا
راضي ساختن انسانها معيار اساسي است و رضايت اتهوي اموري بويمعنوا ت قوي مويشو د.
با جهانبيني اومانيستي حق ق با شخص انسان آغاز ميش ند و با او ب پايوان مويرسوند .از
اين رو منشاء اعتبار و مفه م حق ق صرفا انساني اسوت و نمويتو ان آنهوا را بو فراتور از
شخص انسان گسترا داد (Donnelly, 2009: 37) .طبيعي است ک در اين نگاه بور اسوا
منط اخقق پيامدگراي ترّ گرا و يا س دگرا ب اخقق و حق ق نگريست ميش د ن بر اسوا
کرامت ذاتي انسان و احترام ب انسانيت انسان .در اين نگاه ارزاهاي اخققي از جايگاه واقعوي
خ د فروکاست شده و در روابط بين انسانها خقصو مويشو د .در ايون فضوا زنودگي معنواي
ديگري يافت است و باور ب اينك انسان غايتي وراي اين جهان دارد و رفتار او بايود بور مبنواي
آن تنظيم گردد رنگ باخت و ب جاي آن اميا ،غرايز و ه ا و هو

بشوري جانشوين شوده

است .با غ ب اين شي ه تفكر طبيعي است ک ارزاهاي اخققي روندي رو ب ضوعف بو خو د
گرفت و هيچ انساني ب کما ،و سعاد اخققي نيانديشد .نتيج اين تفكر اين است کو سوخن
گفتن از رعايت حق ق بشر در ح زه عم اجتمواعي و تهوريب نفوس در حو زه فوردي اموري
بيمعني ت قّي خ اهد شد .اين دقيقا برخق نگرا ديني و اسوقمي اسوت کو در آن انسوان
آفريده خدا است و ب س ي او و در جهت کسب رضوايت او در حرکوت اسوت از ايون رو بايود
ت حيد را در تمام ابعاد آن در زندگي خ د جاري ساخت و رفتارهاي خ د را طو ري تنظويم کنود
ک وي را ب س ي سعاد ابدي س ق دهد.
 -۲-۴جهانبيني سکوالريستي غرب

عققنيت خ دبنياد و قرار دادن آن در مقاب دين و جهانبيني اتو هي مهومتورين عنصور در
انديش سك الريسم است .اتّكاء بر خرد خ دبنياد بشري و رهايي از مرهب در انديشو برخوي
في س فان و انديشمندان در نهضت ف سفي ن ين بخص ل در دوران روشنگري تا حد زيادي
زمين را براي ترويز افكار سك الريستي در جهان غر فراهم ساخت .اين افكار خ است يوا
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ناخ است در انديش تنظيمکنندگان اعقمي حق ق بشر نف ذ کرد تا بوا اتكواء بور راسي ناتيسومِ
سك الر بر پ زيت يسم حق قي يا حداق نظري حقو ق طبيعوي پافشواري کورده و مرجعوي جوز
ت اف جمعي يا عق خ دبنياد بشري را براي داوري نپريرند .بور اسوا

ايون نگورا اعقميو

حق ق بشر با نگاهي سك الريستي در پي حق قي است ک ارتبواطي بوا خودا وحوي و يوا ديون
ندارد ب ك از عققنيت طبيعي انسان و يا ت اف جمعي انسانها ناشي شده است .ترا با تامّو در
م اد اعقمي حق ق بشر ک در ابتداي مقات م رد اشاره قرار گرفت ميت ان ب راحتي دريافت کو
از رهيافوت

اين اعقمي تنها با نگاه حق ق طبيعي تنظيم شده است .اين در حاتي است ک هر ي
هاي طبيعي و پ زيت يستي ب حق ق از اشكاال قاب ت جّهي برخ ردار است ۱.بر اسوا

ايون دو

رهيافت سك الريستي آنچ اصاتت دارد اميا ،و اقتضائا طبيعوي و دريافوتهواي ادراکوي
انسان است و اگر ديني هم معتبر باشد بايد م اف با تأمين خ است هاي انسان باشد .از ايون
رو در اين انديش عققنيت خ دبنياد بشر و نيز نيازهاي طبيعوي او جوايگزين خودا و محو ر
هم ارزاها ق مداد ميش د.
 -۳-۴رهيافت ليبراليستي حاکم بر انديشه هاي غربي

تفكّرا تيبراتيستي انديشمندان تأتيرگرار غربي نيز در تنظيم مباني اعقمي حق ق بشر خ د
را نشان داده است .سارتر براي دفاع از اص آزادي انسان حكم ب نفي خداوند کرده و آن را
امري خ د متناقض ميداند( .کاپ سوت ن  )111 ۱931الز نيوز اگور چو بورخق سوارتر
انساني مرمن ب خداست امّا از مهمترين تئ ريپردازان در رابط با افكار تيبراتيسوتي اسوت و
ميگ يد «آزادي طبيعي بشر عبار است از اينك از هرگ ن قدر ماف ق زميني رها باشد و
تابع اراده يا اقتدار قان ني بشر ديگري نباشود ب كو فقوط از قوان ن طبيعوت پيوروي کنود».
(ج نز  )32۱-322/1 ۱939اين مبنا ه يّت واقعي انسان ک در ارتبا بوا مبودائي مواورائي
معنا مي يابد را ناديده گرفت است و باعث ميش د بسياري از انسانها آن قدر ب خ د مغورور
ش ند ک در مقاب با حق ق ديگران هيچگ ن ممن عيّت و محروميّتي براي خ د قائ نباشوند.
بر مبناي اين تفكّر تيبراتيستي اص اساسي و بنيادين در حق ق آزادي مط

انسانهاسوت.

وتي از آنجا ک اگر هر فرد بخ اهد هر آنچ را ک خ د ميپسندد انجام دهد هرج و مورج و
 .۱ن

مصباح يزدي .31-33/۱ ۱93۱
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س ب آزادي از ديگران و اختق ،در نظام اجتماعي پديدار ميش د ب ناچوار بايود بور اسوا
قرارداد اجتماعي حدودي براي آزادي هر ي
محدود ب عدم زيان ب

از افراد قائ شد و آزادي هر کوس را منو

و

ديگران کرد1997: 287( .

 )Locke,بنابراين تنها عام محدودکننده

آزادي اختق ،در نظم و امنيت است .بر همين اسا

بند  1ماده  13اعقمي جهاني حقو ق

بشر متأتر از تفكر تيبراتيستي تنها عام محدوديت حق ق و آزاديهاي افراد را مزاحموت بوا
حق ق و آزاديهاي ديگران و مقتضيا اخققي جامع دم کراتي

دانست است.

نتيج اين تفكّور ايون خ اهود بو د کو شخصوي چو ن وي يوام کريسوت  ،بو صوراحت از
برتريج يي آمريكا حمايت ميکند و با صر نظر از اينك آيا اين امر با مصات بشور سوازگار
ب ده يا ن و اينك آيا حقيقتا آمريكا از چنين حقّي برخ ردار است يا ن تس ّط يافتن آمريكا بر
ديگر م را از آن جهت ت جي ميکند ک قرار است اهدافي عاتي و اص تي محكم بر جهوان
حاکم ش د (Kaplan & Kristol, 2003: 112) .اين اهدا عاتي و اص  ،محكم چ نو ع از
اهدا و اص تي هستند ک بو خواطر آن هوا بايود بو ديگور کشو رها تجواوز شو د و خو ن
انسانهاي بيگناه بسياري ريخت ش د؟! آيا هر انساني در هر کجاي اين کره خاکي قضواوتي
مشاب قضاو کريست  ،خ اهد داشت و آيا اين قضاوتي عادالن است؟ آيوا ايون اصو ( ،بو
اصطقح) محكم و اهدا واال را تمام بشريت پريرفت اند؟
ب نظر ميرسد نگرا کريست  ،در نگاه تيبراتيستي حاکم بر فرهنگ غر ريشو دارد کو
بر اسا

آن هر شخص ميت اند آنچ خ د صحي ميپندارد را اص تي محكم و اهدافي واال

ت قّي کند .در واقع تفكر تيبراتيسيتي منجر ب ن عي نسبيتگرايي اخققي است ک بر اسوا
آن ممكن است شنيعترين کارها ب تحاظ اخققي از منظر برخي ن تنها مجاز ب ك مقدّ
ق مداد ش ند .ترا در برخي ج امع سك الر ارزاهايي چ ن حجا

ممن عيت همجنسگرايي

و ام ري از اين دست مصداق ستم ب زنان و محدودکننده آنها معرفي ميگردد.
 -۴-۴نبودن ضمانت اجراي اخالقي قوي در حقوق بشر

فقدان ضمانت اجراي ق ي ب عن ان پشت ان اعقمي حق ق بشر از ديگر ع ام تضعيف
ارزا هاي اخققي م ج د در روابط انسان هاست .ضمانت اجراي حق ق ب ط ر ک ي از س
حاتت خارج نيست .حاتت اوّ ،اين است ک وجدان اخققي انسان ضامن اجراي اين حق ق
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ت قّي ش د .حاتت دوم اين است ک ق انين اخروي و ديني را ضومانت اجورا قورار دهويم و
حاتت س م اينك قان ن ها و قراردادهايي ک ج امع يا انسان ها بور آن ت افو کوردهانود را
ضامن اجراي اين حق ق بدانيم .ب نظر ميرسد هيچي
ک اعقم ي حق ق بشر بر اسا

از اين س م رد با مبواني فكوري

آن تنظيم شده است سازگاري تام ندارد و ب طو ر کامو

نمي ت اند اجراي اين حق ق را ضمانت کند .چرا ک وجدان آدمي پس از آت دگي هاي پي در
پي ب رو ب خام شي خ اهد گراشت و ترا نمي ت ان آن را بو تنهوايي بو عنو ان ضوامن
اجراي اين حق ق قرار داد هر چند موي تو ان آن را مكمّو ابوزاري ديگور در ايون رابطو
دانست .همچنين ب جهت حاکم ب دن نگاه اومانيستي و سك الريستي بر اعقميو حقو ق
بشر ک پي تر ب آن اشاره شد طبيعي است ک ق انين ديني و اخروي را هم نموي تو ان
ب عن ان ضمانت اجراي حق ق بشر قرار داد .چرا ک اعقمي حق ق بشور اساسوا بوا نگواه
غايت نگران ک ب فراتر از اين جهوان نظور دارد سوازگاري نداشوت و اهودا اخوروي يوا
عرا هاي جهنمي بوراي آن مفهو م مشخصوي نخ اهنود داشوت .از سو يي قراردادهوا و
قان ن هايي ک افراد و يا سازمان هاي مخت ف وضع کرده اند نيوز شوأنيت ضومانت اجرايوي
نخ اهند دا شت چرا ک اوّال اين ق انين خ د ب جهت برخاست بو دن از اذهوان محودود
بشري نيازمند ضمانت اجراي ق ي تري هستند و تانيا مشروعيت آن هوا از منظور تموامي
افراد بشر واض نيست و تنها براي جامع يا گروهي ک بر آن ت اف کرده اند مقب تيوت و
مشروعيت کافي را خ اهد داشت  .بنابراين اعقمي حق ق بشور از پشوت ان اجرايوي قو ي
برخ ردار نيست و اين يكي از ع ام مهم در رو بو ضوعف رفوتن ارزا هواي اخققوي و
گسترا ناعداتتي هاي ناشي از ناديده گرفتن حق ق در سط جهان است.
 -۵-۴بيتوجّهي به آزادي معنوي

بي ت جّهي ب بُعد خاصي از آزادي ک از م قتضويا حاکميوت انديشو هواي اومانيسوتي و
سك الريستي است نيز در روند رو ب ضعف ارزا هاي اخققي و احتورام بو حقو ق بشور
بي تأتير نيست .بر اسا

اين انديش آزادي ک در بيشتر بندهاي اعقمي حق ق بشر از آن

سخن گفن شده جنب حي اني پيدا کرده و در آزادي بيان آزادي اجت ماعي آزادي شغ ي و
 ...خقص مي ش د امّا ب آزادي اخققي و معن ي ت جّهي نمي ش د .در واقع آزادي معنو ي
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در دنياي مدرن م رد غف ت واقع شده و انسان مدرن ب بهان آزادي اجتماعي خو د را بوا
ه يوه

هاي زودگرر و اسار هاي دروني زمين گير کرده است .اين در حاتي است ک

آزادي اجتماعي بدون آزادي معن ي ميسر و عم وي نيسوت( .مطهوري  )12 ۱933آزادي
معن ي برخق آزادي اجتماعي آزادي انسوان از خو دا اسوت .آزادي اجتمواعي آزادي
انسان از قيد و اسار افراد ديگر است امّا آزادي معن ي آزادي انسان از قيد و اسار خ د
و ه اهاي نفساني و شه اني خ د است( .مطهري  ) 13 ۱933و اين اتبت چيزي است کو
امروزه ب جهت س ط فرهنگ هاي سك الر ن تنها در بين اعضاء ج امع ب ك در حاکموان
جهان و آنان ک داعي سردمداري دارند نيز م رد غف وت واقوع شوده اسوت .فقودان آزادي
معن ي باعث شده است تا ه اهاي نفساني حاکمان جهان ي بر عق شان سويطره يافتو و در
نتيج بياخققيها و بيعداتتي ها در ساي تضوييع حقو ق بشور و ارزا هواي اخققوي در
سط جهان گسترا يابد.
ب جهوت فقودان آزادي معنو ي در درون انسوان هواي مودرن اموروزه نظريو اخققوي
انديشمنداني چ ن کانت ک اخقق را بر عق و اراده آزاد بشور مبتنوي سواخت انود و اتبتو
نگرا آن ها در تنظيم م اد اعقمي حق ق بشر نيز بي تأتير نبو ده اسوت کوارايي چنوداني
ندارد .در واقع از نظرگاه حق قي بزرگترين مشك نگرا افرادي چ ن کانت اين است ک
مدّعيان حق ق بشر ب جهت برخ ردار نب دن از آزادي معن ي هويچ گواه عقو و اراده آزاد
خ د را ب کار نگرفت و در سط عققني رفتار نخ اهند کرد چرا ک اگر چنوين بو د ايون
هم بيعداتتيها و بياخققي ها ک ب بخشي از آن ها در تجوار جهواني اشواره کورديم
ايجاد نميشد .اين ها نشان آن است ک سران قدرتمنود کو تجوار جهواني را در دسوت
دارند هيچگاه بر اسا

عق و ارادة آزاد حكم نمي کنند ب كو آزادي آنوان کوامق ت سوط

شه ا از بين رفت است و کسي ک اسير شه ا شد براي وي ممكن نيست تا در سط
عققني عم کند .ترا نمي ش د بر اراده آزاد و شه د عققني انسان هوا تكيو کورد و آن را
مبناي حق ق بشر قرار داد .ب بيان سا ده نظري کانت ک بي ش
اعقمي حق ق بشر محس

ب تحاظ نظري از مباني

مي ش د گرچ از تحاظ تئ ري بسيار دقي ب نظر مويرسود

امّا ب تحاظ عم ي قاب اجرا نيست.
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نتيجهگيري

ب ط ر ک ي بايد گفت ک در روند تجار جهاني فضي ت و کرامت ارزشي انسانها ناديوده
گرفت شده است .روند ارزاهاي اخققي و حق ق بشر در مرح و اجورا و عمو در فرآينود
جهاني شدن سرماي داري ن تنها رو ب ضعف ب ده ب ك در برخي م ارد از بين رفتن حقو ق
بشر و ارزاهاي اخققي را در پي داشت است .ريش تضوعيف ايون رونود را بايود در مبواني
نظري اعقمي حق ق بشر و انديش هاي اومانيسوتي تيبراتيسوتي و سك الريسوتي حواکم بور
جهان مدرن جستج کرد .ب نظر ميرسد ن عي فقر معن ي و ديني جهان را فرا گرفت است
و انديشمندان و صاحبنظران ک دغدغ رهايي از اين بياخققيها و بيعداتتيها را دارند بايد
ب گسترا فرهنگ ديني در سط جهان پرداختو و در جهوت احيواء ارزاهواي اخققوي
ن عي معن يت اصي را ب افراد و ج امع بشري تزري کنند.
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