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 چکیده:

این  در مخاصمه مسلحانه است. فعاالن تجاریاخیر قواعد مختلف فهم هدف این مقاله ارائه یک بررسی در خصوص 

مهم حقوق بشردوستانه،  هایبحثداخلی امروزه و  هایجنگو مخاصمه در  تجارتمقاله بدنبال گسترش بحث 

که چگونه فهم حقوق بشردوستانه از  دهدمیمقاله نشان  اینحقوق بشر و سیاست گذاران سازنده حقوق بشر است. 

در مخاصمه،  پیچیده اده و بطور گسترده منفی در رابطه با تجارتس هایکلیشهورای برخی  ،تجارت هاینقش

در مخاصمه مسلحانه  را هاآنتجاری که تجربه  فعاالنمهم  هایتفاوتمقاله به  از آن، پس پیشرفت کرده است.

ه رت در مخاصمه مسلحاننقش بالقوه برای تجاشش که  شودمیدر مقاله پیشنهاد  .اندازدمی، نگاه کندمی تأیید

شردوستانه، صلح آفرینان و ب فعاالنمرتکب(، ارائه دهنده، ) جرمقربانی، فاعل اصلی  که آن -ردوجود دا

به را به منظور توسعه سیاست بشردوستانه  هاراهمقاله طیف وسیعی از  ،مخاصمه است. در آخر از کنندهممانعت

 ،کمک تجاری و تداوم تجاری در حقوق،بشردوستانه با تجارت بصورت فعاالنه و مناسب تر  فعاالن منظور آن که

 .کندمیپیشنهاد مشارکت داشته باشند 
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. فعالیت بشردوستانه شودمیبزرگ شناخته  یک بشردوستصلیب سرخ به عنوان  مؤسسهانری دونان،  طبیعتاً

در رابطه با نیاز به یک سازمان بین المللی  این واقعهبعد از  (epiphany) شتجلیرینو و ولفودر جنگ س ویشخصی 

آغاز یک  به منظوراما، دونان  3بشردوستانه جدید جای گرفته است. تأسیسجدید هم اکنون بصورتی پایدار در تاریخ 

سولفورینو برای تجارت رفته بود و به  وی به نرفت. در حقیقتلفورینو وبه س تعمداًسازمان جهانی بشردوستانه 

مربوط ه برای یک امتیاز جدید زمین بود ک تأییدسرعت و شاید به شدت به دنبال مالقات با ناپلئون سوم به منظور 

این امر ممکن است بشردوستان را به  4یک آبشار برای آبیاری زراعت در حال خشکسالی خود در الجزایر بود. به

تاجر آنچنان  او ،هاجنبهدر همه اگر چه  .جدید ما یک تاجر است مؤسستشویق کند.  تجاربا  مطمئنمشارکت 

 5نبود. یخوب

تجاری در  فعاالناین مقاله سیاست گذاران بشردوست و متخصصان را به سمت درک بیشتر از قواعد تجارت و 

. مقاله بطور خالصه کندمی، تشویق اندبودهدوستانه بشر هایسازمان یزمرهدر موردی  معموالً که ،مخاصمه مسلحانه

و بر اقتصاد  کندمیسال گذشته بررسی  20بحث دانشگاهی و فعال در مورد تجارت و مخاصمه مسلحانه را در طول 

متنوع تر  هاینگاه بهتوجه و تمرکز خاصی دارد. دلیل جدید یک جنگ و بطور گسترده نگاه منفی تجارت به عنوان 

که سیاست گذاران  کندمیاشاره سپس، مقاله  ؛شودمینزدیک است  اخیر شکل گرفته هایسالاز تجارت که در 

نقش اصلی که توسط تجارت در تنوع تجارت در جوامع جنگ زده و شش بشردوستانه ممکن است از شناسایی 

 فعاالنکه در آن  کندمیمعرفی را سرانجام، مقاله بطور آزمایشی چهار شیوه ای  ، سود برند.شودمیمخاصمه ایفا 

یا  کنندمیمنافع افراد غیرنظامی که در آن تجارت کار مورد با تجارت در  یمشارکت بهتر توانندمیوستانه بشرد

 صمه مسلحانه بدان وابستگی دارند، داشته باشند.برای امرار معاش و زندگی خود در طول مخا

 

 تجارت و جنگ:

تجارت با که ر تاریخ بشر، کاالها درست همان اندازه ارتباط میان تجارت و مخاصمه مسلحانه قدیمی و پایدار است. د

 هایفرصتو  کردمیاز بازرگانی حمایت  معموالً. نیروی نظامی شدندمی تأمینخشونت نیز  با شدندمی تأمین

مالی  تأمین. پادشاهان، کشورها، فرماندهان همگی به تجارت برای دادمیرش گسترا و بازارهای جدید تجاری 
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بدلیل آزادی منحصر به  حتیاج داشتند. البته، خود جنگ در درجه اول به عنوان یک فعالیت تجاریا هایشانجنگ

و به دلیل بازارهای سیاهی که جنگ برای کاالهای کمیاب ناشی از  کردمیبرای غارت کردن ارائه  گفردی که جن

 .توسط بسیاری از سربازان شناخته شده است ،کردمیجنگ ایجاد 

را  6یناتسربازان غارتگر والن اش هایانگیزهرفتار و ، I Promessi Sposi، 1827مانزونی، در رمان معروف خود 

 :دهدمیتوضیح در طی جنگ سی ساله به سمت مانتوا حرکت کردند  سال قبل، 200 هاآن زمانی که

وسایل روستا پخش شدند و به روستای مشخصی برای غارت کردن رسیدند، مردها بسرعت در  هاآنزمانی که  

از میان رفت و  لحظهمصرف شود، یا حمل شود در یک  توانستمیرا در ساک گذاشتند. هرآنچه که  غارت شده

را  هاخانههر مخفیگاه از  هاآناصطبل شدند.  هاکلبههرچیز دیگر خراب یا نابود شد، مبلمان تبدیل به هیزم شد و 

ایجاد شده  هاباغکه در  هاییحفرهرا خراب کردند و به سرعت  هاساختمانرا فرو ریختند و  دیوارهاجستجو کردند، 

که مردم اشیاء با ارزش خود را در آن پنهان کرده بودند، بیابند. مردم را شکنجه  هاییمکانبود را شناسایی کردند تا 

 7یند.که اشیا را پنهان کرده بودند بگو هاییمکان هاآنتا به  دادندمی

بوسنی و  اخیراًتوضیحات مانزونی با سودبری غارتگران نظامی از هزاران هزار جنگ در تاریخ بشر سازگار خواهد بود، 

 است. این سودبری از هایینمونههرزه گوین، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون و لیبی 

برای  انسوی، ولتر اغلب به بشردوستیمرد فر باشد. بزرگمفید نیز  قابل احترام قانونی و تجارتبرای  تواندمیجنگ 

 هایدادگاه علیه شثابت حقوق بشر هایکمپینو ( Candide) کاندیدکتاب عبارات ضد جنگ بی انتهای خود در 

عالوه بر هوش سیاسی و هنری، ولتر همچنین از نظر  لیکن .شودمیو مجازات اعدام شناخته  ناعادالنه، شکنجه

اولیه، وی ثروت عظیمی نه از طریق نوشتن و نمایشنامه، بلکه در درجه اول  هایسالز تجاری هم باهوش بود. ا

ولتر، با جمعی از دوستان مدرسه که برروی یک قاعده کار  بخاطر معامالت تجاریش کسب کرد. نخستین ثروت

دومین ثروت آن، از طریق تجارتی ایجاد شد که  ؛ ایجاد شد.بردندمیکه با آن قرعه کشی پاریس را  کردندمی

 8.کردمیرا برای نظامیان فرانسوی فراهم  هاییلباس

این »بیلون،  ول نظر مطابق .نامندمی «اقتصاد جنگ»ولتر بطور قانونی از چیزی بهره مند شد که پژوهشگران آن را 

ارتباطی است که  ای پدیده 9«.استونت خش تداوم، تجهیز کردن و اختصاص دادن منابع برای فراوردنیک نظام 

تانه، در باب تضمین حقوق و سبشردو حقوقدانان .داردبا احکام حقوق بشردوستانه و عمل اقدام بشردوستانه  فراوان
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تجاری در جنگ نگران هستند و به فهم آن که چه زمان فعالیت تجاری تحت حقوق بین الملل  فعاالنوظایف 

تحت حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمه  هاتجارت بشردوستانه قانونی یا غیرقانونی است احتیاج دارند.

را  هاآنند که این امر مثل تولید سالح مشارکت کن هایینقشدر  هاآنزمانی که ، مگر شودمیمسلحانه حمایت 

حقوق بین الملل  هاینقضدر  که اندشدهبه این نیز ملزم  هاتجارتاما  10.دهدمیهدف نظامی مشروع قرار 

 11بشردوستانه بطور مستقیم و غیرمستقیم مشارکت ننمایند.

جارت در ایجاد و برای نقشی که منافع تمسائل در رابطه با تجارت در مخاصمه  اخیر، هایسالداخلی  هایجنگدر 

در جنگ افزایش یافته است. محققان و  هاتجارتر به درستی فراتر از رفتا، کندمیحفظ مخاصمه مسلحانه بازی 

الگوهای  درک آنکه چگونه تجارت انواع گوناگونمردم نهاد مقدار زیادی از تحقیقات را در خصوص  هایسازمان

، تحقیق در این زمینه این بینش را باال برد که 1990در دهه  12دادند.، انجام دهدمیشدید جنگ را هدایت و شکل 

توسط مساله تجاری نیز  شوندمیکه توسط مسائل سیاسی ایجاد داخلی اخیر به همان اندازه  هایجنگبسیاری از 

 سیاسی باشد، اقتصادی است. تواندمیبه عبارت دیگر، جنگ به همان اندازه که  13.گیرندمیشکل 

یک نقشه اقتصادی داشته باشند  توانندمیدر درجه اول  -غیردولتی دولتی ونظامی  هایگروهمانند  -سیاسی فعاالن

یا ابتدا نقشه سیاسی داشته باشند که  کنندمیبدست آوردن آن استفاده از خشونت و سیاست برای  هاآنکه 

جنگ ممکن است  هایطرف. کاربرندمالی آن به  تأمینبرای  را اقتصادی هایضرورتتا  شوندمیمتوسل به خشونت 

اجتماعی ممکن است در جستجوی  هایدرگیریبخواهند یا در بیشتر  امر مهممناسب را برای چند زمین و منابع 

. در هر مورد، چه به عنوان به نفع اکثر مردم در برابر بخش اندکی از جامعه باشندمنابع طبیعی  به دستیابی دوباره

نیروهای خود نیازمندند. منابع اقتصادی هرگز  برای مالی حداقلی به تجهیز ، چه پارتیزانییمی ملنیروهای نظا

کزی مر یمسالهیک در بسیاری از مخاصمات مسلحانه،  قطعاً هاآنتمامی داستان رقابت سیاسی نیستند بلکه 

درصد از  40سال گذشته،  ششهستند، به عنوان مثال، سازمان ملل متحد محاسبه کرده است که در بیش از 
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الماس و  14مهم برای استخراج معادن و منابع طبیعی از این نوع هستند. هایرقابتداخلی در ارتباط با  هایجنگ

مالی چندین جنگ آفریقایی برجسته بوده است.  تأمینطال به خصوص به عنوان عوامل مخاصمه مسلحانه و ابزار 

طال از الح الماس خون شد و تضمین آن که طبرای پایان دادن به اص اصلی صنعت هایتالشاین امر، منجر به 

 15.ماندمی «عاری از مختصمه»

محض  مخاصمه مسلحانهاقتصادی یک  عمدتاًمدافعان بشردوستانه برای یافتن نقطه ای که در آن یک مخاصمه 

سازمان  جرائمیسی علیه پلطوالنی  یک درگیری خشونت آمیز و آن درگیری، یا هنگامی که کنندمیشود، تالش 

. جنگ کنونی مواد مخدر در مکزیک مثالی رسدمیشکل به نظر د. در برخی از موارد این تشخیص میافته باقی بمان

 هایمرگمیزان باالیی از  شدیداًسازمان یافته  جرائم هایشبکهاز این است. این درگیری میان دولت، شهروندان و 

 ، دارد.شودمیدر نظر گرفته محض که به عنوان مخاصمه مسلحانه  هاییموقعیتخشونت آمیز را در بسیاری از 

 

 جنگ هایاقتصاد یبشردوستانه پیامدهای

جنگ و تمایل آن به سرقت، سلب مالکیت، تخصیص مجدد و جنایت برای علوم  اقتصادبه منطق  هایینگرش

را که  تجمیع اولیهمارکسیستی بطور ویژه به مدت طوالنی الگوهای خشونت  هاینظریهجدید نیستند.  ،سیاسی

جنگ همیشه راهکار استراتژی اقتصادی و . اندکردهمشاهده  ه استدست در دست توسعه سرمایه داری روی داد

است. بانگ شیپور  صادقبطور ویژه در خشونت استعماری مساله داشته است. این  ثروتراهی برای انباشت 

تانیا، نخستین شرکت تجارت مدرن جهان کمپانی هند شرقی بری 16بود. «تجارت و مسیحیت» ،پریالیسم بریتانیاام

ف . حقیقتی که به توصیکردمیتن به تن استفاده  هایجنگو  هاعامهزار نفری داشت که از آن در قتل  200ارتش 

 Global) پیشگامی توسط شاهد جهانی کار 17منجر شد. «انحصار خون آلود»آدام اسمیت از شرکت به عنوان 

Witness) و مواد معدنی در جنگ آنگوال، سیرالئون،  هاالماس، با مشارکت آفریقا، کانادا و سازمان ملل متحد بر نقش

 هاغیردولتیچگونه منافع تجاری دولت و نشان دهنده این است که  2000لیبریا و جمهوری دموکرات کنگو در سال 
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را  21و اوایل قرن  20ظامی در اواخر قرن د هدف خشونت شدید علیه جمعیت غیرنکه طرف مخاصمه هستن

 18گسترش داده است.

رزمندگان بستگی داشته، به خود  هایظرفیتداخلی، که به ماهیت مخاصمه و اهداف و  هایجنگاقتصاد جنگ در 

، انگلی و درندهرا مشخص کرده است: مخاصمه مسلح سه شکل اقتصاد گروه  رنیلو 19گرفته است.مختلفی  هایشکل

و ناتوان از  کنندمیو منطقه محلی را غارت  برندمییورش  مسلح به محل فعاالن، درندهاستخراجی. در اقتصاد 

و از طریق  کنندمیدر اقتصاد انگلی از خشونت برای کنترل سرزمین استفاده  20کنترل کامل سرزمین هستند.

؛ دهندمیکه پس از آن یک اقتصاد سایه در کشور است، تجارت انجام  کسب و کارمالیات، اخاذی یا برعهده گرفتن 

، تصرف کردهمسلح بطور خشونت آمیزی مناطق ضروری را که مناسب است،  هایگروهدر اقتصاد جنگ استخراجی، 

، اندکرده. همانطور که جیمی کانده و دیوید کین بیان دکننمیکشاورزی سود ده و تجارت مواد معدنی را کنترل 

در جنگ اقتصادی  هایفعالیتچنین نیروهای دولتی، به عالوه نیروهای شورشی به احتمال زیاد به دنبال اتخاذ 

ارتش اندونزی و سربازان شورشی )یا سوبل( در اخیر، وجود میلیونرهای نظامی  همربوط هایمثالداخلی هستند. 

انجام محلی تجاری  هایفرصتشورشی خشونت باری را برای بهره برداری از  هایفعالیتکه است یرالئون دولت س

که نفت، ساخت و ساز و قراردادهای خدمت جدید اعطا شده به  اندکردهمنتقدان حمله عراق بیان  21.دادندمی

ایاالت متحده و متحدان آن از اقتصاد مخاصمه بهره بین المللی بعد از تغییر رژیم عراق، نمونه واضحی از  هایشرکت

 شدت به نقش تجارت در جنگ به دالیل گوناگونی حساس هستند:ه فعاالن بشردوستانه ب مشابه است.

بروز جنگ و تشویق به یغماگری تجاری، تشویق افراد قوی به  نخست، بشردوستان به توانایی منافع تجاری برای

 رنظامی برای افزایش سهم بازار خود آگاه هستند.استفاده از خشونت علیه جمعیت غی

که بزودی ناتوان از حفظ معیشت  محلی و دارایی خانواده هایتجارتاثر وحشتناک جنگ بر  بایددوم، بشردوستان 

، به کندمی تخریب. زمانی که جنگ کشاورزی کوچک یا کسب و کار تجاری افراد را را کاهش دهند شودمیمردم 

 .آیدمیدنبال آن فقر به سرعت 

در اقتصاد محلی بازی کنند،  توانندمیکه کاالهای کمکی ای در خصوص نقش دوجانبه  به درستی سوم. بشردوستان

در  تزریق پول جدید بطور بالقوه تضعیف بازار توسط نباشت وسایل خاص یا افزایش تورم از طریق- نگران هستند

 .هاکمکحقوق یا توزیع 

                                                           
18 Investigative research by Partnership Africa Canada and Global Witness, in particular, brought 

about international political oversight by the United Nations and industry-wide monitoring by the 

Kimberly Process – a joint government, company, and civil society initiative. 
19 Achim Wennmann, ‘Conflict economies’, in Vincent Chetail (ed.), Post-Conflict Peacebuilding: 

A Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 74–89. 
20 R. Thomas Naylor, Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld 

Economy, Cornell University Press, Ithaca, 2002, pp. 45–47. 
21 D. Keen, above note 10, Chapter 2; Jimmy D. Kandeh, ‘Ransoming the state: elite origins of 

subaltern terror in Sierra Leone’, in Review of African Political Economy, Vol. 26, No. 81, 1999, 

pp. 349–366. 



ایجاد  تواندمیبشردوستانه  هایکمککه توسط  خطر اخالقی و انگیزه تجاری بهارم، بشردوستان بطور طبیعی چه

مالیات، انتقال آن و یا بطور تبدیل آن به خشونت آمیز ممکن است کمک را برای  هایگروه. انددادههشدار  شود،

 تواندمیو حضور آن  شودمیکمک بخشی از مخاصمه  ،در این صورتخشونت آمیز پذیرش آن جذب کنند. 

این خطر مرکزی در فعالیت بشردوستانه در جنگ به با بدان احتیاج دارند افزایش دهد. که خشونت علیه کسانی را 

خود  هایفعالیت ت ازظاحف هاآنهدف که  شده است مقابله ایبشردوستانهواقعی توسط سیاستگذاران  کامالًطور 

در برابر این خطرات  «حساس به مخاصمه»با استفاده از برنامه ریزی  یا« عدم آسیب رسانی»با سیاست  بطور فعال

 22.است

در مخاصمه مسلحانه حمایت  هاسازماناز تجارت و سایر  تا اندیافتهبزرگ جدید اقتصادی توسعه  هایبخشدر آخر، 

 خصوصیامنیتی  هایشرکت بشردوستانه، افزایش شدید مقیاس و پوشش سوددهی هایسازمانکنند از جمله، 

(PSCs و )نظامی  هایشرکت( خصوصیPMCs)23 4جی. مانند ( .اسS4G.یا بلک واتر ساب )  بدین این

در  24مسلح هستند. غالباًجدید در مخاصمه مسلحانه هستند که  فعال تجارییک  هابخشاین معناست که اکنون 

نظامی و امنیتی خصوصی  هایشرکتاستاندارد بین المللی  هایطرحدر خصوص با سند مونرئو گذشته چند سال 

ره شده است. ابتکار اخیر ذینفعان، قواعد بین الملل رفتاری برای ارائه دهندگان خصوصی در مخاصمه مسلحانه مذاک

عالوه ه پیچیده ب هایمحیطامنیتی، روشن شدن استانداردهای بین المللی برای صنعت امنیتی خصوصی فعال در 

 25را مورد هدف قرار داده است. هاشرکتتوسعه نظارت و مسولیت این 

 

 الق تجارتاخ در تکامل اخیر

چند ملیتی بد  هایشرکت»از  حاکی از بدگمانی عمیقاً  یه و تحلیلیگفتمان اولیه در حوزه تجارت و مخاصمه با تجز

و هرچیزی را که برای دست آوردن  بدست آوردن هرچیزی حاضر بودندبرای  هاشرکتاین  که ،تفوق داشت «بزرگ

هاس، در ارزیابی مهم خود از اقتصادهای استعماری توضیح  د. دیوید فیلدادندمیبدان احتیاج داشتند را پوشش 

ابزار اصلی  که آن را به عنوان های مارکسیستچند ملیتی و فراملی از اقتصاد هایشرکتکه چگونه  دهدمی

که در اطاعت اقتصاد استعماری، پیرامونی و پسا استعماری برای وابستگی به یک اقتصاد جهانی مرکزی به  دیدندمی
                                                           

22 Mary Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace or War, Lynne Reiner, Boulder, 

1999; Conflict Sensitivity Consortium, Resource Pack on Conflict Sensitive Approaches to 

Development, Humanitarian Assistance and Peacebuilding, available at: 

http://www.conflictsensitivity.org/publications/conflict-sensitiveapproaches-development-

humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res. 
23 The Montreux Document on Pertinent Legal Obligations and Good Practices for States Related to 

Operations of Private Military Companies and Security Companies during Armed Conflict, 2009, 

available at: http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0996.pdf. 
24 See company websites at: www.g4s.com; http://www.aegisworld.com; http://www.academi.com. 
25 For a detailed description of this Swiss-led initiative, see: http://www.icoc-

psp.org/About_ICoC.html. 



وابستگی، تمام  هاینظریهاین  بنابر 26گرفتند. بخصوص بدی تأثیر ،شخصی غرب شکل دادند وفق دادن منافع منظور

بهتر بودند و بسیاری اندکی  ،قدیمی یشرقی بریتانیا یا فاتحان اسپانیایفراملی کوچک از کمپانی هند  هایشرکت

. شل در نیجریه، لونروهو در راه اندازی کنندرا خود  جایگزینخصوصی یا  هایارتشهستند که  هم هنوز خوشحال

مسئول مورد توجه قرار استثماری و غیر هایشرکتاز این  افریقای جنوبی، ریو تیتنو در پاپوآ به عنوان مظهری

 27هستند. اینگونه کمپینی مردم نهاد مانند شبکه معدن لندن هایگروهبرخی از نظر و هنوز هم گرفتند 

که مورد سوء استفاده قرار  محافل چپ گرا در طول بسیاری از دوره پسا استعماری شد در اصطالحی« چند ملیتی»

( و یک ارزیابی مجدد عمیق اخالق CSRزمانی که ورود مسولیت اجتماعی ) 1990 در دههامر . این گرفتمی

به ارمغان  هاشرکتمردم نهاد و  هایسازمانجهانی، همکاری جدیدی میان  هایشرکتتجاری در سراسر بسیاری از 

بزرگ، شروع کردند به پاسخگویی سریع اخالقی بدست  هایتجارت، نوددر اواخر دهه  28.، شروع به تغییر کردآورد

مردم  هایسازمانسابق  هایفعالیتو قانون گذاران بازار سهام، همچنین به تجدید مردم نهاد  هایسازمانمنتقدان 

 1996واچ  پمردم نهادی مانند کر هایسازمان. کردند اقدام آن تأمینی خود و نهاد برای راه اندازی زنجیره اجتماع

که بر روی سرمایه گذاری مسولیت  هابودجهموج جدید از  دیده بانی از فعالیت شرکت خصوصی را آغاز کردند؛

(. بازارهای سهام 1999) کرد(. سازمان ملل موافقت جهانی خود را اعالم SRIاجتماعی تمرکز داشت ظهور یافت )

لندن  FTSE4Good( و 1999پایداری دیوید جونز در نیویورک ) هایشاخص دادند، مانندتوسعه  راشاخص خود 

 آلمردم نهاد، جان  هایسازمانمبتکر  متعلق به« خط پایین سه گانه»بر روی مدل  هااین(. بسیاری از 2001)

 29گزارش دهند. «سود ، وسیاره ،مردم»خود را بر  تأثیر هاکتشرکه  کردمیدر خواست که کیتگتون ایجاد شد، 

نیز تغییر یافت تا کمتر چپ گرا و بیشتر  -مردم نهاد هایسازماندر دولت و همچنین - همزمان، نظریه توسعه اصلی

تعهدات حقوق بشر تجارت نیز برای موشکافی و  بخش تجاری برای توسعه بشر و امنیت بشر باشد. حمایت گر سهم

توسط  اصول راهنمای سازمان ملل بر تجارت و حقوق بشراوج این فرآیند پذیرش رسمی  30شفافیت شکل گرفتند.

                                                           
26 David Kenneth Fieldhouse, The West and the Third World: Trade. Colonialism, Dependence and 

Development, Blackwell, Oxford, 1999, Chapter 9. 
27 See, for example, London Mining Network, ‘Rio Tinto: a shameful history of human and labour 

rights abuses and environmental degradation around the globe’, available at: 

http://londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-and-labour-rights-

abuses-and-environmental-degradationaround- 

the-globe/. 
28 John V. Mitchell, Companies in a World of Conflict: NGOs, Sanctions and Corporate 

Responsibility, Earthscan and Royal Institute for International Affairs, London, 1998, Editor’s 

Overview, pp. 1–17. 
29 John Elkington, The Triple Bottom Line for Twentieth Century Businesses, in J. V. Mitchell, 

above note 26, Chapter 2. 
30 For an excellent summary of the evolution of human rights obligations on business actors before 

the Ruggie Process, see Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford 

University Press, Oxford, 2006, Chapter 6 on corporations and human rights. 



هنگامی که وی نماینده  طی سالیان توسط پروفسور جان روگیهاصول این  31بود. 2011شورای حقوق بشر در سال 

 شدند. با دقت آماده ویژه دبیرکل سازمان ملل در خصوص تجارت و حقوق بشر بود،

. حقوق بشردوستانه بیشتر پرخلل شده است هاینگرانیبدین معنا است که مرزمیان تجارت و  هاتوسعهتمام این 

ر را اظهار کردند، دو احترام به حقوق بش و هر اندکردهبا یکدیگر گفت و گو  تجارتبشردوستانه و  هاینمایندگی

کاهش  هایاستراتژیمشارکتی مشترکی برای توسعه جامعه و  هایرهیافتمبادله کردند و  ی راکارکنانبطور فزاینده 

 مخاصمه در سطح میدان دارند.

 درک تنوع تجارت

؛ اغلب اندشدهبد و بزرگ کلیشه  هایشرکتبحث قبلی درباره تجارت و جنگ که تجارت به عنوان درست مانند 

دیگر تجاری  هایبخش. اندکردهجارت اسلحه محدود بحث را به بخش مواد استخراجی نفت، مواد معدنی و الوار و ت

جهان در مخاصمه مسلحانه اکثریت بزرگی از فقرا و بیشتر غیرنظامیان . واقعیت این است که اندشدهنادیده گرفته 

چند ملیتی و  هایشرکت. از زمانی که روابط میان مانده استبه همان اندازه مبهم  اندبودهکوچک  هایتجارتعضو 

مختلف  هایبخش، هاشرکتمیان انواع مختلف  ایاستفادهقابل  هایبحثمردم نهاد کمتر متعارض شد،  هایسازمان

واقعی تر از تنوع تجارت، تنوع بیشتر تفکر در خصوص انواع  هایبحثاین  32تجاری شکل گرفت. هایروشو انواع 

 فراهم نمود. را انهپذیر از مخاصمه مسلح تأثیرتاثیرگذار بر و  تجارتمختلفی از 

واژه تجارت باید گروه بسیاری از اشکال مختلف تولید و مبادله در سطوح  زتجارت یکپارچه نیست. استفاده مناسب ا

ممکن است درکی کامل از پویایی تجارت و مخاصمه جامعه را پوشش دهد. فقط با نگاهی کلی به تمام انواع تجارت 

توسط چندین عامل کلیدی مشخص شده است. این تفاوت باید توسط  هاتجارت. تغییرات مهم میان بیایدبدست 

در پی بدست آوردن روابط بهتر کاری و دفاع با طیف گسترده  هاآنکه درک شود اگر  بشردوستانه هاینمایندگی

 تجارت کنونی در هر مخاصمه هستند.

این امر در ممورد دسترسی به . کندمیایجاد  هاتجارتسریع و قابل توجهی میان  هایتفاوت مقیاس]استفاده از[ 

میان  ینیز تنوع هابخشمحلی هستند، برخی ملی و برخی بین المللی.  هاتجارتبرخی  بازار نیز صادق است چراکه

میان بانکداری، خرده فروشی، معدن، خدمت، کشاورزی، تولید و تجارت  را و تفاوت واقعی کنندمیایجاد  هاتجارت

معدن بزرگ و سودمند که مواد اولیه را با  یک جنگ داخلی تجارتیک ا. در قتصاد دهندمیکل ساخت و ساز ش

در خرده فروشی زنجیره ای لباس  ازیک نیروی مسلح  برای احتماالً، کندمیبازار بین المللی تولید  باال دردرخواست 

تجاری نیز عامل مهم  هایارزش .است ترراهبردی ،زمانی که مردم محلی برای کاالهای ضروری هم پول کمی دارند

                                                           
31 UN Doc. A/HRC/17/31, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 

United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, 21 March 2011, unanimously endorsed 

by the United Nations Human Rights Council on 16 June 2011. 
32 Gilles Carbonnier, ‘Private sector’, in V. Chetail, above note 17, pp. 245–254. 



در خصوص رشوه، فساد، رفتار کارمندان، استاندارهای را اخالقی باالیی  هایارزش هاتجارتتمایز هستند. برخی 

، مفهوم قوی آنچه که متشکل از خدمات و محصوالت مسئول از نظر باالی بهره وری، خدمات خوب به مشتریان

 د آن هستند.فاقبرخی و اخالق است، دارند 

بصورت خصوصی به یک یا چند شخص خصوصی  توانندمی هاتجارتمهم مالکیت وجود دارد.  هایتفاوتهمچنین 

 توانندمیدیگر  هایتجارتد. نباشند یا به طور عمومی به یک بازار سهام هزاران مایل دورتر تعلق گیر داشتهتعلق 

بطور فزاینده ر آن شرکت به تمامی اعضا و مشتریان تعلق دارد. روش تجارت دو جانبه یا تعاونی را اجرا کنند که د

ه و نیز به یمردم نهاد خیر هایسازمانمالی به جای  تأمینای، کارآفرینان اجتماعی در سالمت، بهداشت غذا و 

بانک گرامین ابداع شد. محمد  مؤسسنوبل و این اصطالح توسط . کنندمیعنوان کسب و کارهای اجتماعی تجارت 

بازرگانی را به منظور پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خاص و  هایعملیاتکه  کندمیرا توصیف  هاییشرکتیونس، 

بزرگ جهان دولتی هستند بویژه در چین،  هایتجارت. برخی از اندکردهبازگشت تمامی سود به کسب و کار احداث 

 آفریقا و آمریکای جنوبی.

بزرگ معدن با سرمایه گذاری باال  هایشرکتاست.  هاتجارتتجارت یک کمپانی تفاوت اساسی دیگر میان  روش

از نظر جغرافیایی  هاآن. شوندمیتوصیف  «در بند» هایتجارتبه عنوان  اغلب Xstrata یا BHP Billitonمانند 

، توسط چند میلیارد از لحاظ مالی هانآواقع شده است، هستند. در آنجا درگیر منطقه کوچک که منافع طبیعی 

که اغلب سالی  هادهبه دلیل همچنین،  هاآن. اندافتادهالر در مقابل سرمایه مورد نیاز برای هر معدن منطقه به دام د

به دام در زمان ، کشدمیاستخراج با تکنولوژی باال طول قابل  هایتجارتبازگشت قابل توجه در سرمایه گذاری با 

استخدام بسیار پایینی  نسبتاً، اما کندمیبسیار باالیی را ایجاد  درآمدهایمعدنی  هایشرکتروش تجاری  .اندافتاده

 در برابر سرمایه گذاری یا استخدام و نسبتاً توانندمیغیرالکلی و دم کرده،  هاینوشیدنی هایشرکتدر مقابل، دارند. 

باشد.  آشکار ،فروشندمیا هزار نفر که محصوالتش را در سراسر کشور یا قادر ساختن یک شبکه بازاریابی از صده

و فقیرترین بخش  ترینگسترده -(BCPدسترسی واقعی به نفع فقرا در سراسر انتهای هرم ) هاآنبه  امر این

 نسبتاً مانند بانکداری، استخراج معدن با یک تجارت  هابخش. برخی دهدمیرا در بسیاری از کشورها  -جمعیت

. شمش برای ورود بازار بوسیله سرمایه گذاری بسیار باال تنظیم شده است. دیگران، مانند کندمیبزرگ پیشرفت 

 هایروش. برخی شوندمیمتوسط  هایشرکتساخت و ساز، کشاورزی، خرده فروشی، شامل هزاران چیز خرد برای 

و برخی وابسته به واردات هستند مانند، برخی وابسته به صادرات مانند، محصوالت نقدی تجاری فصلی هستند. 

 توریست که مشتریان را باید از خارج جذب کند.

 هاجنگنوآورانه هستند. بطور مثال، در بسیاری از  عمیقاًبسیار با سازوکار و حتی  گدر جن هاتجارتبرخی از 

بین المللی هماهنگ  هایمکک هایسازمانبا اجاره به  هاآندارایی، هتل و بازار رستوران زمانی که  هایبخش

نابود بین المللی سیاحت اکتشافی در افریقا به دلیل مخاصمه در زیمباوه  ، گسترش یافت. زمانی که توریسمشدند

بین المللی خود را هماهنگ  هایسازمانشد، چندین شرکت توریستی محلی برای ارائه حمایت تدارکاتی و اداری به 



نتیجه نوآوری اقتصادی در زمان جنگ است. زمانی  -راگوسا -سوئیس های شکالتبار ترینمعروفنمودند. یکی از 

سرمایه گذاری  شکالتاروپا بشدت کمیاب شد، کمیل بلوش، در فندق به جای شکالت در زمان جنگ  تأمینکه 

 33شد. اشبرجستهآن تزیین نمود که منجر به نام تجاری  کرد و محصول را با

رسمی و غیر رسمی است. تمام  هایبخشمیان تفاوت  ،مهم در هر تجزیه و تحلیل تجاری هایتفاوتیکی از 

قانون ش رسمی پرداخت مالیات و ژه بخشی بزرگ و غیررسمی دارند. بخاز جنگ بطور وی متأثرضعیف و  اقتصادهای

د اغلب با بخش بشردوستانه و مردم نها هایسازمانتنظیم شده توسط دولت است. بخش غیر رسمی چنین نیست. 

یک نوع از کسب و کار خانواده است که به  مخاصمه مسلحانه هر خانواده فقیر . در یککنندمیغیر رسمی کار 

و  کنندمیتالش  اعضای بزرگ و کوچک خانواده هر روزو  است شدت در پی یافتن مشتریان برای کار و محصوالت

 «حمایت اقتصادی»یا « برنامه ریزی معیشت»آنچه که اغلب به عنوان . جنگندمی انبرای حفظ و یا بازیافتن دارایش

 حمایت برای کسب و کارهای خانواده است. واقعاًدر فعالیت بشردوستانه اشاره شده است 

 شش نقش اصلی تجارت در جنگ:

ش بالقوه بیش از حد بر نقو تمرکز شدید بر اقتصاد به عنوان انگیزه بالقوه مخاصمه مسلحانه و خشونت  تاکید

کننده،  تأمینکه تجارت در جنگ به عنوان قربانی،  هایینقشیک علت، یا مجرم و سایر  تجارت در جنگ به عنوان

را مبهم کرده است. در کنار درک از انواع  کندمیبازیگر بشردوستانه، سازنده صلح و ممانعت کننده از جنگ بازی 

 هاینقششردوستانه نیز به داشتن یک درک متفاوت از مختلف تجارت در مخاصمه مسلحانه، فعاالن حقوق ب

به آسانی، به شش بخش اصلی که  تواندمی هانقشاین در جنگ بازی کند، نیاز دارند.  تواندمیمختلفی که تجارت 

 در ذیل اشاره شده است تقسیم شوند:

 تجارت به عنوان مرتکب

در مخاصمه مسلحانه باشند به خوبی در حقوق بین الملل  هانقضمرتکبین  به عنوان اینکه تجارتعامل بالقوه برای 

ممکن است در طول مخاصمه مسلحانه رخ دهد را که  هایینقضبشردوستانه شناخته شده است. این ساختارحقوقی 

اده از کارگران شامل غارت، تولید سالح غیرقانونی، استف توانندمی ارتباط با تجارت، این امور توضیح داده است. در

قانونی توسط شبه نظامیان مستخدم شرکت یا تبانی با نیروهای دولتی یا غیر دولتی شود. باری و نقض غیراج

 34را بطور مستقیم یا با مشارکت دیگران که مرتکب آن شدند، مرتکب شود. جرائمشرکت ممکن است این 

                                                           
33 See Ragusa, ‘Historique du produit’, available at: http://www.ragusa.ch/fr/historique-du-

produit.html. 
34 For a comprehensive discussion of corporate complicity in war crimes, see International 

Commission of Jurists, Report of the Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International 

Crime, Geneva, 2010; and Salil Triparthi, ‘Business in armed conflict zones: how to avoid 

complicity and comply with international standards’, Institute for Human Rights and Business, 



، شرکت (I. G. Farben) فاربن این مورد است کهمورد تاریخی از ارتکاب جرم جنگی از جنگ جهانی دوم 

پذیرش کارخانه شیمیایی در کشورهای اشغالی نازی همکاری  ریزینقشهوالن نازی در ئشیمیایی آلمانی با مس

والن ئمس برای –مرگ نازی  هایاردوگاهگاز مورد استفاده در  -زیکلون ب تأمینهمچنین حق انحصاری داشت و 

که جنگ  شدندمیشناخته  «طالی نازی» معاملهبه مشارکت در سوئیس، آلمان و ترکیه  هایبانک 35نازی را داشت.

جواهر و  «دندان طال». شدمیبدست آورده  هاخشونتاغلب از طریق جنایات جنگی و  و کردمیحمایت را  هاآلمان

و اشخاص در کشورهای اشغالی نازی  هابانکطال از  هایمیلهطال شد و  هایشمشقربانیان هولوکاست تبدیل به 

 36دزدیده شد.

در  شخصیت حقوقی جرائم درخصوص جدیدسوابق  تضمین به منظورمردم نهاد  هایسازمان هایفعالیت، اخیراً

جمهوری دموکرات  ( درAnvilانویل )علیه مین گذاری  هاآنسطح باالی  هایتالشیکی از  .اندشدهجنگ تعیین 

ناقل وسیله  شناخته شدند، دادگاه حکم داد ، در دادگاه کیفری کنگو بی گناهانویلکنگو در کیلوا بود. کارکنان 

، پرونده توسط فعاالن حقوق بشر به دادگاه عالی کبک در یک فعالیت گروهی ، توسط نیروها مصادره شوندانویل

با  37کنون به دادگاه عالی کانادایی برای تجدید نظر تسلیم شده است.برده شد که بر مبنای عدم صالحیت رد شد و ا

توسط کسی که  موفقیت آمیز بود؛ در پرونده تاجر هلندی 2006این حال، تحقیقات شاهدان جهانی در ابتدای سال 

 38.محکوم شده بودبه هشت سال زندان سازمان ملل در لیبریا  هایتحریمدادگاه به دلیل شکستن 

 

 عنوان قربانی تجارت به

                                                                                                                                                                                                 

Geneva, 2010, both available at: http://www.business-

humanrights.org/ConflictPeacePortal/Issue/Complicity. 
35 Peter Hayes, Industry and Ideology: I. G. Farben in the Nazi Era (2nd edn), Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000. For the original judgment, see US v. Carl Krauch et al. 

(I.G.Farben), US Military Tribunal sitting at Nuremberg, 30 July 1948, in Trials of War Criminals 

before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No.10, Vol. VIII, 1952, pp. 

1081–1210. 
36 Jonathan Steinberg, The Deutsche Bank and its Gold Transactions During the Second World 

War, C. H. Beck, Munich, 1999. 
37 Global Witness, ‘Congolese victims’ pursuit of justice against Canadian company goes to 

Supreme Court’, 26 March 2012, available at: http://www.globalwitness.org/library/congolese-

victims%E2%80%99-pursuitjustice-against-canadian-company-goes-supreme-court. 
38 Global Witness, ‘Arms dealer and timber trader Guus Kouwenhoven found guilty of breaking a 

UN arms embargo’, 7 June 2006, available at: http://www.globalwitness.org/fr/node/3569. Both 

Kouwenhoven and the Prosecution appealed the sentence, and in 2008 the Appeals Court acquitted 

him on all charges (and he was freed). The Prosecution appealed again, and in 2010 the Supreme 

Court returned the case for retrial. It is to be seen whether the recently rendered judgment against 

Charles Taylor by the Special Court for Sierra Leone will have any influence on the final judgment 

in this case. 



دارای غیرنظامی  اهدافعنوان قربانیان مخاصمه مسلحانه هستند تا مرتکبان آن. از آنجا که  هاغلب ب هاتجارت

بزرگ و  هایتجارت. در هر مخاصمه مسلحانه کنندمیکالت زیادی را تحمل مش هاآن هستندامیان غیرنظ کارکنان

ن ممکن است زخمی یا کشته شوند و مورد ، کارمندان آشوندمیرت و غا گیرندمیرد حمله قرار مو .ایای .ام .اس

منفصل شوند و نیروی کار جدید مورد عالقه  سریعممکن است مورد تبعیض واقع شوند، و  هاآنتجاوز قرار گیرند، 

کوچک بازار، انبارهای شرکت و  هایغرفهدشمن جایگزین شود. تاسیسات کسب و کار از همه انواع، از جمله 

بر  هاییمحدودیت. این نوع از آسیب جنگ با شوندمیبزرگ اغلب در مخاصمه مسلحانه ویران  هایرخانهکا

عرضه و اغلب نتایج ورشکستگی به طور  هایزنجیره. شودمیترکیب  یتبار، مبادالت خارجاعدسترسی به بازار، 

کاهش دستمزد و افزایش بیکاری کاهش عملیاتی است که به معنای درآمد از دست رفته است یا یا چشمگیری 

 است.

 

 کننده تأمینتجارت به عنوان 

حیاتی هستند و و خدماتی که برای جنگ  کاالهاکننده  تأمین، اغلب به عنوان اندزندهدر جنگ  هاتجارت زمانی که

ساخت و ساز،  هایشرکتاسلحه،  هایشرکت. کنندمی، پیشرفت است برای زنده ماندن غیرنظامیان ضروری

برای تغذیه کردن، پرداختن و تجهیز کردن نیروهای  یجنگ در تالشبه هرگونه توانایی  هابانکغذایی و  هایشرکت

بزرگ و کوچک بازارهایی که برای بقاء جمعیت  هایتجارتآن حساس هستند. به همان اندازه، بسیاری از 

بازرگانان عمده و تولیدکنندگان  نگه داشتند،، نان را در گردش هانانوایی غیرنظامی ضروری است را تقویت کردند.

برای  هاتجارت. این حفظ کردندکوچک و خرده فروشان طیف گسترده ای از مواد غذایی در دسترس را  محلی

، هم اکنون، توسط هاآنهستند. اهمیت ضروری  یاولیهمنابع اقتصادی  ،جمعیت غیرنظامی در معرض خطر

که توسط همکاری آموزشی  ر نقل و انتقال نقدی و کسب درآمدویسی مبتنی بر بازابشردوستانه برنامه ن هایسازمان

گزینه ترجیحی برای فعالیت بشردوستانه است،  اکثراًخرید محلی  39 توصیه شده، بطور گسترده شناخته شده است.

که از بقاء غیرنظامیان  اندشده بشردوستانه هایسازمانکننده اصلی برای  تأمین دائماًمحلی  هایتجارتبطوری که 

پالستیکی و داروهای  هایکیسه 40راه انداختند و خشکبار، را ونقلحملمحلی ناوگان  هایتجارت. کنندمیحمایت 

 بشردوستانه تولید کردند. هایکمککلی را برای 

 

 بشردوستانه فعالتجارت به عنوان 

                                                           
39 The Cash Learning Partnership is an association of agencies encouraging best practice in cash-

based responses, see: http://www.cashlearning.org/english/home. 
40 Plumpy’nut is a widely used emergency food relief item, see: http://www.nutriset.fr/en/product-

range/produit-par-produit/plumpy-nut-ready-to-use-therapeutic-food-rutf.html 



 فعاالن هاآن. کنندمیبشردوستانه عمل  هایسازمانکننده تجاری  تأمینبیش از تنها یک  هاتجارتدر طول جنگ، 

، کنندمی، هدایت کندمیکه جمعیت غیرنظامی را حمایت و کمک  هاییعملیاتو  شوندمیبشردوستانه مستقیم 

امه نگار آلمانی، کسی است، روزن( Oscar Schindlerشیندلر )اسکار ماجرای نمونه حمایت تجارت از غیرنظامیان در 

اسلحه و ظرف خود نجات داد و هویت  هایکارخانهدر  هاآنهولوکاست با استخدام زمان فر یهودی را در ن 1100که 

یک داستان خاص کمک و  هاتجارترا از مقامات نازی پنهان کرد. اگرچه طبق تحقیقات، بسیاری از  هاآنیهودی 

در تاریخ اخیر به عنوان مثال، دارند.  را و جمعیت محلی در زمان جنگ هاآن هایخانوادهحمایت از کارکنان خود، 

نقش  المللیبین هایشرکتو  هاایزیمباوهبسیاری از  ،بحران اقتصادیزیمباوه از مخاصمات خشونت آمیز سیاسی و 

و زمانی که  دادندمیبه کارکنان خود سبدهای غذایی و کاالهای اساسی  هاآنبشردوستانه اساسی را بازی کردند. 

 هایسیاستکه حقوق بازنشستگی و  دادندمیاطمینان  هاآنبه  کردمیتورم شایع بطور فزاینده پول را بی ارزش 

قابل توجهی در هر سال  هایزیان هاآن، حتی زمانی که شودمیین راه ممکن محترم شمرده بیمه عمر در بهتر

ادامه دادند.  این روش را معدن مانند بارلیز و ریوتینتو، ایهکمپانی، چندین بانک چند ملیتی و شوندمیمتحمل 

 راهبردیک  گرددمیکه زمان مناسب باز  دورانیبرای بدست آوردن یک جایگاه بازاری مثبت برای این تا حدی 

کارکنان و  توانندنمی هاآناحساس کردند که  واقعاًمسلم بود، چرا که مدیران  نیز هاکمکاما این است. 

 41رها کنند. ،یک وظیفه اخالقی داشتند هاآنرا که نسبت به  هایشاندهخانوا

برای  گسترده راهبردی، تعهدات اندنشدهدر حالی که این نوع از فعالیت بشردوستانه غیررسمی خوب ثبت 

 نهادها، با هاشرکت. بسیاری از گشته استبزرگ بطور فزاینده ای معمول  هایشرکتبشردوستانه توسط  هایفعالیت

در جنگ و فجایع بود( مشارکت  هاآن هایتخصصمردم نهاد که قدرت نفوذ  هایسازمان)سازمان ملل متحد و 

زیمنس با فدارسیون بین  یبشردوستانه عملی را شکل دادند. مشارکت تدارکاتی پست هلند با سازمان ملل و همکار

 هایمشارکتسه نمونه از چنین ت بین المللی المللی صلیب سرخ و هالل احمر و ارتباط موتوروال با مراقب

 42بشردوستانه تجارت است.

 

 سازصلحتجارت به عنوان 

بین المللی شناخته شده است،  هایسیاستپنجمین نقش سازنده اصلی تجارت در مخاصمه که اکنون به روشی در 

در ساختن صلح و ترمیم اقتصاد پس  تواندمی هاآن هایگذاریکمکی است که رهبران تجاری و سرمایه  وهمکاری 

نقش یک پل زدن  تواندمیاز جنگ ایفا کند. بازاریابی رهبران تجاری و تجارت شبکه در هرطرف یک مخاصمه گاه 

                                                           
41 Field research carried out by the author in Zimbabwe in 2008–2009. 
42 See Andrea Binder and Jan Martin Witte, Business Engagement in Humanitarian Relief: Key 

Trends and Policy Implications, HPG Background Paper, ODI, London, 2007. 



در مراحل  تجارتحقیقی داشته است که چگونه  (SwissPeace) سوئیسصلح ضروری در ساختن صلح را بازی کند. 

 43، سریالنکا و نپال میانجیگری کردند.قبرسجنگ در آفریقای جنوبی،  هایطرفاولیه مذاکرات صلح میان 

برد -یک منطق طرفدار صلح ایجاد کند. استفاده از منطق تجارت برد تواندمیبیش از مذاکرات به تنهایی، پول زیاد 

به شروع اتحادیه وافق بین المللی برای شکل دادن برای ایجاد اهداف فوق العاده بلند حدود بهره وری اقتصادی از ت

یا صاحبان سهام و  خارج از وطنپس از جنگ توسط سرمایه گذاران ثروتمند  هایگذاریاروپا کمک کرد. سرمایه 

در سیرالئون، لیبریا، سودان جنوبی و  سرمایه گذاران پیش گامخصوصی در جستجوی سود  تأمین هایصندوق

صلح در این  بهقوی  گرایشی شکل گیریو در بازیابی حرکت اقتصاد  کرواسی، سرزمین سومالی و انگوال، صربستان

، کمک کرده است. یک مثال موناکوپ است. یک گروه عدالت خواه پس از جنگ داخلی هاآندر ظهور  ،کشورها

ملل توسعه بشردوستانه در سیرالئون برای برنامه  هایمقامدر  قبالً خصوصی در جنوب آفریقا، که توسط دو فرد که 

 44، شکل گرفت.کردندمیکار متحد 

 

 تجارت و پیشگیری از مخاصمه

به بازی کنند.  دیگری اصلی نقش برای جلوگیری از مخاصمه شدید فعالیتبا  توانندمی هاشرکتصلح،  هایزماندر 

، بسیاری از مسئولیت اجتماعی و تجارت اخالقی حقوقی دارایبه سمت شهروند  هاآنحرکت عنوان بخشی از 

بازرگانی خود  هایفعالیتبرای محدود کردن خطرات ناشی از تشدید مخاصمه در  المللیبینملی و  هایتجارت

برای آسیب نرساندن و کاهش خطر مخاصمه بسیار تالش نیز  هاآنبشردوستانه  هایسازمان. مانند اندکردهتالش 

 .کنندمی

ان یابد که شرکتش دلیل و حامی مخاصمه مسلحانه و بدین معنا است که اطمیناخالقی خوب، امروزه  یک تجارت

استخدام خود،  هایسیاستخود و در  تأمیننیست: درطول زنجیره  هایشفعالیتقوق بشر در هر بخشی از حناقض 

و نیروهای امنیتی برای  انو در روشی که محافظ کندمیدر شرایط کاری خود، در روشی که با جمعیت محلی رفتار 

آشکارا اخالقی است و این نیز  ،. پیشگیری مخاصمه در این نوع تجارت خوبکنندمیحفاظت از تاسیساتش استفاده 

عملیاتی خود و جلوگیری از آسیب  هایمحیطدر برابر بی ثباتی سیاسی در  هاشرکتبرای تجارت خوب است. 

                                                           
43 Andrea Iff, Damiano Sguaitamatti, Rina M. Alluri and Daniel Kohler, Money Makers as Peace 

Makers? Business Actors in Mediation Processes, Working Paper Series No. 2, SwissPeace, Bern, 

2010. 
44 See Manocap’s website at: http://manocap.com/ 



نیاز دارند. این پیوند منافع تجاری و اخالق یک به محافظت رخ دهد،  هشبیک  تواندمیاعتبار خود که  به ربافاجعه 

 45به رسمیت شناخته شده است. هاشرکتاست که در حال حاضر به خوبی توسط بسیاری از  خرسندی

اصلی تجارت وجود دارد، از جمله  هایبخشاکنون گستره وسیعی از استانداردهای صنعتی بین المللی برای تمامی  

در جلوگیری و کاهش  مناسبکه مسیر راهنمایی را برای فعالیت  ستخراج، تولید، بانکداری و توریسمقابل امواد 

چارچوب  ترینجامع سازمان ملل در خصوص تجارت و حقوق بشر راهنمایاصول  46مخاصمه تنظیم کرده است.

تمام انواع در  «تالش مناسب برای حقوق بشر»، هاتجارتداده تا تضمین نماید که بر تمامی  ارائهرا  المللیبین روزبه

جبران  آن را یا کنند تا از نقض حقوق بشر مربوط به تجارت جلوگیری شودمیاعمال  هاآنتجاری  هایفعالیت

 47.نمایند

تئوری و  اخیراًبیلیتون، نیومونت و باریک  .پی .اچ .آنگلو آمریکن، بیاستخراج مانند ریو تینتو،  هایشرکتبسیاری از 

خود برای رسیدن به روابط عادالنه و صلح  هایتالشعمل حل مخاصمه، استقرار صلح و نظارت حقوق بشر را در 

این کار توسط ریوتینتو  هاینمونه ترینپیشرفته. برخی از اندکردهآمیز با جوامع محلی در سراسر معادن خود اتخاذ 

جرقه مخاصمه مسلحانه در کشورهایی این که استخراج معدن پتانسیل  آگاه بودن ازبا تنها  48.ه استدر استرالیا بود

پیچیده تر  هایموقعیتحل مخاصمه در  مساله، ریو تینتو هم اکنون برای اعمال کندمیمانند گینه نو و پرو را حفظ 

 .کندمیمخاصمه تالش  مؤخرتاریخ بسیار  برخالف

 مردم نهاد صلح، مانند هشدار بین الملل هایسازمانی از ادتوسط تعد صریحاًحل مخاصمه،  هایروشاین اتخاذ 

(International Alert)  مسئول  هایتجارتمشتاق بودند تا نقش بالقوه مثبت  هاآنمورد تشویق قرار گرفته است، که

لوک زاندولیت و ماری اندروسون، تجربه  49نشان دهند. ،و ایجاد صلح بازی کنند هاتنشدر کاهش  توانندمیکه 

یک متن عملی جدید در خصوص کاهش بشردوستانه خود را در خصوص برنامه ریزی آسیب نرساندن بکار بردند تا 

معدن بطور گسترده استفاده  هایکمپانیمخاصمه و استقرار صلح را برای بخش تجاری که هم اکنون توسط 

                                                           
45 Havina Dashwood, The Rise of Global Corporate Responsibility: Mining and the Spread of 

Global Norms, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 
46 Many of these, including the Voluntary Principles on Security and Human Rights, are available at 

the Business and Human Rights Resource Centre: http://www.business-

humanrights.org/ToolsGuidancePortal/Issues/Securityissuesconflictzones. See also, the best 

practice community relations uidance notes of the International Council on Mining and Minerals 

(ICMM), available at: http://www. icmm.com/social-and-economic-development; and IPIECA (the 

oil and gas industry association for environmental and social issues) guidelines, available at: 

http://www.ipieca.org/library?tid%5B%5D=7&language=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear

%5D=&keys=&x=27&y=9. 
47 See above note 29. 
48 Bruce Harvey and Simon Nish, ‘Rio Tinto and indigenous agreement making in Australia’, in 

Journal of Energy and Natural Resource Law, Vol. 23, No. 4, 2005, pp. 499–510, University of 

Dundee. 
49 International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for the Extractive Industries, 

London, March 2005. 



که  دهدمیو مرگ و میر در پرو و آفریقای جنوبی نشان  هاگروهظاهرات اخیر ت 50، تحقیق کنند و بنویسند.شودمی

به عنوان دلیل اصلی  تواندمیکه معدن هنوز  دهدمیخاموش است و نشان  هاراهموفقیت هنوز هم در برخی از 

 51مخاصمه در قرن بیست و یکم پدیدار گردد.

 

 یک بخش طبیعی از اقدام بشردوستانه به تجارت تبدیل

خالق و قابل مختلف در مخاصمه مسلحانه  فعاالندر روابط خود با  اندکردهثابت بشردوستانه اغلب  هایسازمان

و منافع کسب و کار در مخاصمه  هانقش. امید است که درک غنی تر و متنوع تر از بسیاری از هستند تطبیق

 هایسازمانت منجر گردد. از مشارکت فعال بشردوستانه با تجار جدید در روابط سازمان هایپیشرفتمسلحانه به 

مهم در  هایخالقیتبرخی  ورود توانمیدر مخاصمه مسلحانه  هاآنمختلف  هاینقشبشردوستانه با تجار در 

. به منظور آن که این اتفاق رخ دهد، بشردوستان نیاز خواهند را انتظار داشت بشردوستانه هایفعالیتمجموعه 

یک درونی مداوم  هایطرفبه عنوان  -اندازه کوچک، متوسط و تجارت بزرگ –ام سطوح داشت تا با تجار در تم

 مخاصمه مسلحانه مشارکت کنند.

در جهت تعامل  هافرصتدر عین حال، چهار حوزه اصلی سیاست بشردوستانه به نظر برای ارائه پربارترین 

 با جامعه تجارت است. بشردوستانه بیشتر

 

 بشردوستانه:تجارت و حقوق 

 المللبیناز انتشار وسیع حقوق و اصول  بخش مهمی تاارتباط بیشتر با تجارت در تمامی سطوح الزم است 

جوامع مختلف  ی مفیدبه شکل توانندمیشود. اطالعات و کمپین حمایت در سطوح ملی و بین المللی بشردوستانه 

صنعتی با بهترین عملکرد، مبادالت سهام،  هایگروهعت، صن هایاتحادیهبازرگانی محلی،  هایاتاقتجارت از طریق 

حمایت بشردوستانه که دهند.  ده و بخش رسانه را مورد هدف قراربازرگانی و تجارت مطبوعاتی گستر اتحادیه

 هاآنق و تعهدات بسیار واضح تر از حقو یرا مورد هدف قرارداده است بیشتر قادر خواهد بود تجار را به درک تجارت

 توانندمی هاآن ،خواهند داشت پیگیریاحساس خوبی از  هاآنبشردوستانه وادار کند.  المللبین تحت قواعد حقوق

حمایت و پشتیبانی بشردوستانه را به عنوان قربانی توقع داشته باشند و  توانندمیکبین منتظر باشند؛ به عنوان مرت

 ستانه بازی کنند.بشردو فعاالنبه بعنوان  توانندمی هاآننقشی که 

                                                           
50 Luc Zandvliet and Mary B. Anderson, Getting it Right: Making Corporate-Community Relations 

Work, Greenleaf Publishing, Sheffield, 2009. 
51 In August 2012, thirty-four people were killed at Lonmin’s South African mine, see: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19292909; and more than twenty people have been killed 

in Peru’s recent mining disputes, see: http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19669760. 



 

 شدهقربانی تجارت   وکالت

درباره آسیب به بازارها و تجارت خاص در طول را بطور مفید جزئیات بیشتری  تواندمیارزیابی نیازهای بشردوستانه 

منابع طبیعی،  -از تلفات دقیق تجارت المللیبینند و گزارش دهد. آگاهی بیشتر تعیین کمخاصمه مسلحانه 

اهمیت  به جلب نظر برای -ریو دفاتر از بین رفته و کارکنان کشته شده یا انتقال بیکا بازارها، هادارایی، هاکارخانه

 المللبینایت از کسب و کارها تحت حقوق حمو  دتجاری برای جمعیت غیرنظامی کمک خواهد کر هایزیان

 تشویق خواهد کرد. را بشردوستانه

 

 تداوم تجارتاز حمایت 

تداوم مثبت تجارت در طول از ارائه کند که  حمایتیراهی خالقانه از برنامه ریزی  تواندمیکمک بشردوستانه 

 کننده حیاتی تأمینمخاصمه حمایت کند. اشکال جدید کمک بشردوستانه الزم است گسترش یابد تا بقای تجارت 

، داشته باشد. بزرگموقعیت جمعیت غیرنظامی  قابل توجهی بر تأثیر تواندمیو کارفرامایان مهم را حمایت کند و 

از مخاصمه  متأثر( در اقتصاد 52یا سطح مزو) سطح میانه مخاطرهو  ها SMEتمرکز خاصی بر  تواندمیاین کار 

 .داشته باشد

در  هاآنکسب و کارهای  حمایت ازممکن است برای حمایت از بخشی از یک جامعه جنگ زده  هاراهیکی از بهترین 

امکان رفتن به سمت ورشکستگی باشد. پروژه حمایت اعتباری، حفاظت دارایی، دسترسی به بازار، پشتیبانی از  برابر

 تواندمیاستفاده شده است، در سطح خرد با خرده مالکان و معامله گران  مؤثرذخیره مجدد و انباشت، که بطور  ارز،

 کننده غیرنظامیان آسیب پذیر در سطح مزو تأمینو  کوچک استخدام کننده هایتجارتبطور مفید افزایش یابد تا 

بصورت  هاآنبرای حفظ  هاداراییشامل خرید  موقتبطور  تواندمیرا حفظ کند. آزادی کسب و کار در این سطح 

به معنای قادر  تواندمیبه دالالن گروهی با قیمت سطح پایین، شود. این  هاآنیا جلوگیری از بفروش رسیدن مواد 

ساختن مبادالت ارز خارجی برای تجارت وابسته به واردات برای مواد غذایی و ماشین آالت باشد. این نوع از آزادی 

از به اصطالح  یمیانه سطحبه حفظ استقالل و عرضه محصوالت نجات دهنده زندگی در سراسر  تواندمی تجاری

 53از جنگ کمک کند. متأثربسیاری از جوامع فقیر و  در دست رفته

                                                           
52 -meso level. 
53 Nancy Birdsall, ‘Do no harm: aid, weak institutions and the missing middle in Africa’,Working 

Paper 113, Centre for Global Development, 3 August 2007, available at: 

http://www.cgdev.org/publication/do-noharm- aid-weak-institutions-and-missing-middle-africa-

working-paper-113 (last visited 18 Aril 2013). 
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تمامی این انواع مختلف از آزادی تجاری ممکن است یک ارزش واقعی برای هدف بسیار متعارف فرد از جمعیت 

حمایت را تشویق کند. منحصر به فرد در فعالیت بشردوستانه  هاینوآوریغیرنظامی اضافه کند و تجارت برمبنای 

 نعطاف پذیرتر در جنگ و پس از آن باشد.های اراهبردبخش مهمی از  تواندمیتداوم تجارت 

 

 تجار دخیل کردن

نقدی یا غیرنقدی درگیرشده اند.  -کنندگان مالی تأمینبشردوستانه به روز اغلب به عنوان  هایسازمانبسیاری از 

بشردوستانه ایجاد کنند،  ریزیدر برنامه  توانندمی هاآنسهمی را که به عنوان اهدا کنندگان  هاآناین ایده ساده از 

. مشارکت و درگیری بهتر کندمیبه عنوان قربانی در این زمینه را مبهم  هاتجارتو همچنین مفهوم  کندمیمحدود 

ک تصویر کامل از اقتصاد جنگی، اثر  یارائهبه تجار محلی در زمینه ارزیابی و برنامه ریزی نیازهای بشردوستانه 

 د ،مخاصمه شدی یک برای زنده ماندن در امل بالقوه آن برای تجدید یا سازگاریمخرب آن بر غیرنظامیان و ع

 .کمک خواهد کرد

 

 تجارت به عنوان یک سهامدار جدید بشردوستانه

برای یک اجتماع بشردوستانه مشارکت با تمام یک مجموعه جدید از سهامداران تجارت و طرفین جنگ چشم انداز 

در مخاصمات مسلحانه احساس شده  توسط بسیاری از دستورات برنامه ریزی شدهآزمودهکه در حال حاضر بسیط و 

. به عالوه، مشارکت فعال با تجارت ممکن است زمانی که بشردوستان به اندازه رسدبممکن است بنظر سهل  ،است

مقامات  هستند: بطور بالقوه از نظر اخالقی مبهمکه  کافی برای همکاری در یک روش اصولی با دو جامعه دیگر

و  کندمی متأثرهمه را  اکثراً . اما مخاصمات مسلحانه، رسدبغیرعاقالنه  ،اندکردهسیاسی و نیروهای مسلح، مبارزه 

درگیرشدن هرنوع از ذینفعان را داشته باشند. باید انتظار  طرفانهبیبرای کمک و حمایت هیات اعزامی بشردوستانه 

میان تجارت و مخاصمه  یشد، فعاالن و محققان بشردوستانه ارتباطات مهمهمانطور که در باال توضیح داده 

. این بدین معناست که از این دانش در منافع جمعیت غیرنظمی و همانطور که اندیافتهمسلحانه در دو دهه اخیر 

 .کنندمی تجار خواهند گفت، ارزش قدرت نفوذ، استفاده


