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المللی بينی فراملی در بهبود اقتصاد  و روابط هاشرکتظرفيت 
 کشورها مطابق اصول حقوق بشری
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کشورها بر  يالمللبينو بهبود روابط  يدر توسعه اقتصاد يفرامل يهاشرکتمقاله به نقش  نیا
آنها  يو قدرت اقتصاد يفرامل يهاشرکتنقش  شیزاامروزه، اف .پردازد ياساس حقوق بشر م

 يکیخود را در سراسر جهان گسترش دهند و به  يها تيفعال هاشرکت نیباعث شده است که ا
جهان شاهد نوع  ،رياخ يها در سال .شوند لیتبد يالمللبينو  يها در سطح مل ينگران نیمهمتراز 

با  .در حال توسعه بوده است ياز کشورها يناش يخارج ميمستق يگذارهیو رو به رشد سرما دیجد
 يهاکشور ژهیلزوماً به توسعه در جهان، به و يفرامل يهاشرکت تيالملل، فعالنيورود به عرصه ب

ها با نتعامل آ تاثيرو  شرفتهيپ يها با کشورهاشود، اما روابط آنيدر حال توسعه منجر نم
 نیبا توجه به ا .سازدفراهم مي یيکشورها نيدر چنروند توسعه  يرا برا نهي، زميفرامل يهاشرکت

 يهاشرکت تيفعال ريشود که تأثيم حمطر ياساس والس نی، اميمفاه نیا نييها و ضمن تب يژگیو
 شيپ یيهاو چه چالش ستيکشورها چ يو توسعه اقتصاد المللبيندر جهت بهبود روابط  يفرامل

 شبرديدر پ يفرامل يهاشرکت، نقش يليتحل -يفيتوصمقاله، با استفاده از روش  نیرو دارد؟ در ا
 يآن در کشورها راتيکشورها و تأث نيب ندجانبهدر روابط دوجانبه و چ يو حقوق يتوسعه اقتصاد

مقاله  نیهدف ا .شوديم يحقوق بشر بررس يالمللنيب يدر حال توسعه با توجه به استانداردها
 .آنها است راتيتأث يو بررس يالمللنيو ب يمل در سطح يفرامل يهاشرکت ياديبن تيدرک موقع
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 تيها و بهبود وضع يآورفن نیدتریبه جد يابيتدس يدر حال توسعه برا يرسدکشورهايبه نظر م
توان به ينم ،ارتباط نیمعتقدند که بدون ا يبرخ .دارند يفرامل يهاشرکتبه تعامل با  ازي، نياقتصاد

 .بود دواريا امکشوره نیدر ا يساز يروند توسعه و جهان
 

 کليدواژگان
 يخارج يگذارسرمایه ،يساز يجهان ،حقوق بشر ،يتوسعه اقتصاد ،يفرامل يهاشرکت

 

 مقدمه
د که به گسترش فعاليت خود در سراسر جهان شوميهایي گفته به شرکت 1ي فرامليهاشرکت     

برخي از .یندنمامي شرکت فرعي تاسيستوسعه،  ي درکشورهاي در حالگذارسرمایهبا و پرداخته 
 .یز قائل شده انداتم ،2چندمليتيي هاشرکتي فراملي و هاشرکتنظریه پردازان ميان مفهوم 

ها در بدون آن که نقطه تمرکز فعاليت آن ند،کنميدر چندین کشور فعاليت  چندمليتيي هاشرکت
ن ميان، در ای .ي فراملي عمدتا در یک کشور فعاليت دارندهاشرکت اما یک کشور باشد

نام شرکت فراملي را به جاي شرکت  ،3کنفرانس تجارب و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد(
 دهکده یک سمت و به رفته از ميان مرزها تقریباً امروزه اینکه به توجه با .برگزید چندمليتي

 جوامع نفع به يالمللبين بازارهاي در و جهاني يهاشرکت  در این فعاليت یم،رومي پيش 4جهاني
 و باشد منابع کننده تأمين فوق، تنها کشور ي باشد کهایگونهاین شراکت نباید به  البته ».باشدمي

 اتفاقي .باشد ناچيز دهدمي دست از که منابعي برابر در آوردمي دست به شراکت این از که نفعي
 (Larison, et.al., 1993: 251).«اتفاق افتاد سوم جهان کشورهايدر بسياري از قبل هاي دهه که در

کشوري را یافت که به  توانميعمل کردند که به ندرت  نحويبه  طي این مدت، هاشرکتاین     
با  هاشرکتعملکرد این  که، ايگونهبه  .قرار نگرفته باشد هاو تحت تاثير آن در معرض نفوذ نوعي

 و بررسيکه شناخت  ابعاد مختلف زندگي کشورهاي در حال توسعه آنچنان درهم آميخته است
مندي عالقه .درسميامري محال به نظر  ،فوقي هاشرکتاوضاع این کشورها بدون توجه به نقش 

با سبب شد که کشورهاي در حال توسعه،  در این کشورهاي فراملي به سرمایه گذاري هاشرکت
موارد ذکر به  با توجه .باشند خود در کشور و رشد درصدد جلب سرمایه گذاريتدابيري  ذاتخا

د و به تحليل و گيرميمورد توجه قرار  ي فرامليهاشرکتشده، شيوه کار و بازتاب فعاليت 

                                                           
ationsTransnational corpor . 1 

Multinational Corporation . 2 
.1964 ,UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development . 3 

  Global Village. 4 
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تواند و جایگاهي که ميعملکرد آن در ميزان توسعه یافتگي دیگر کشورها  بررسي نتایج حاصل،
 .دشوميپرداخته  در جهاني شدن روابط کشورها داشته باشد،

ر یي هستند که دهاشرکت، ي فرامليهاشرکت اري اقتصاد و توسعه،بنابر تعریف سازمان همک    
ر مبدأ ز کشوابيش از یک کشور مستقر شده باشند و برخي فعاليت هاي توليدي خود را در خارج 

دف هبا نها آبا یکدیگر مرتبط شده اند که فعاليت هاي توليدي  به به نحوي اماانجام دهند 
نقشي  اص،چندمليتي به دليل دارا بودن ویژگي هاي خ يهاشرکت» .است مشترک سود بيشتر

زم تغييرات اساسي در توسعه،  فرآیندي است که مستل .ایفا ميکنند يالمللبينحياتي در توسعه 
یي فقرزدا وبرابري ها د و با کاهش ناباشميباورهاي عامه مردم، ساختار اجتماعي و نهادهاي ملي 

د که یک جامعه از شوميراین دست یافتن به توسعه سبب بناب .به این هدف مهم رسيد توانمي
: 3_5) «ر شودعلمي، فرهنگي، سياسي، ابزار توليد، فنون، اشتغال و رفاه بيشتر برخوردا رشد

2013.(Teymouri. F,  
هاي مدرن بازاریابي ند و از تکنيککنمياغلب بر توليداتي با درآمد باال تأکيد  هاشرکتاین     

اهميت بازاریابي و  ،معموال به صنایع انحصاري خاصي تسلط دارند که در آنو د گيرنکمک مي
پيشرفته و مورد توجه  معموال جدید، فرامليي هاشرکتمحصوالت  .دشوميفناوري دیده 
ي فراملي، عالوه بر توسعه اقتصادي و کسب سود بيشتر، سبب هاشرکتفعاليت  .مشتریان هستند

د در نتيجه نيازمند رعایت الزامات حقوق بشري تحت رفتارهاي شوميي لالملبينافزایش ارتباطات 
این پرسش کليدي مطرح  ،و ضمن تبيين این مفاهيم به این خصوصيات با توجه .دباشمياخالقي 

و توسعه اقتصادي  المللبينراستاي بهبود روابط  ي فراملي درهاشرکتکه فعاليت  دشومي
رو چيست؟ فرضيه کليدي این است که کشورهاي هاي پيششچالچه اثراتي داشته و  کشورها

به  راي دستيابي به فناوري هاي روز دنيا و با هدف بهبود وضعيت اقتصادي کشور،درحال توسعه ب
موجب  دتوانمي ورزند که وجود این ارتباطملي مبادرت ميفراي هاشرکتبرقراري ارتباط با 

و در پي آن، منجر به رعایت الزامات حقوق  کشورها و توسعه اقتصادي المللبينبهبود روابط 
ي فراملي در هاشرکتتوصيفي جایگاه -در این مقاله با استفاده از روش تحليلي .بشري خواهد شد

ميزان توسعه اقتصادي و حقوقي در روابط کشورها و اثرات آن در کشورهاي در حال توسعه، 
ي فراملي در هاشرکتله فهم جایگاه بنيادین د وهدف مقاشوميطبق الزامات حقوق بشري بررسي 

 .ي و بررسي آثار آن استالمللبينسطح ملي و  
 

     پيشينه پژوهش -1
 حقوقي شخصيت» اي تحت عنواننيا در مقاله حانيه ذاکري مازندراني و صالحي محمد

ین ي چندمليتي بر مبناي شعب فرعي اهاشرکت، به تعریف «آن آثار و مليتي چند يهاشرکت
معتقد است که شرکت فراملي داراي یک شعبه اصلي است که  بنابراینپرداخته است  هاشرکت
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که هرکدام، تابعيت کشور د باشميداراي شعب فرعي  وتابعيت کشور محل ثبت خود را دارد 
 .(Salehi Mazandarani and Zakernia, 2013: 145محل ثبت خود را خواهند داشت)

 يهاشرکت مالي امينت براي سهام بر مبتني مرابحه اوراق فقهي بررسي»مقاله رضا ميرزاخاني در     
ه بيان این مقال در ي فرعي پرداخته شده است،هاشرکتبه ميزان مالکيت و نحوه کنترل « هلدینگ

د فعاليت توانميشده که شرکت اصلي داراي بيشترین ميزان سهم است و از همين طریق 
بررسي شده  هاشرکتاید و ميزان مالکيت هر یک از این ي عضو را کنترل نمهاشرکت

 .( (Mirzakhani, 2015:10است
ع مالي ي و روش هاي تامين منابگذارسرمایه »اي با عنوان در مقاله پور  عليعليرضا  و زهينقي 

 دکنيمبيان  به نظرات و تصميمات کشورهاي مختلف از گذشته تا امروز پرداخته است و «خارجي
 وي چندمليتي نداشتند هاشرکتگذاري خارجي توسط به سرمایه اي، کشورها عالقهتهدر گذش

را  بانابع کشور ميزمنوابستگي اقتصادي و به خطر افتادن  ،هاشرکتاین فعاليت که عقيده داشتند 
ثري که نقش مو بدليلاما در سال هاي اخير  .دشوميآنها نقض و استقالل  در پي دارد

گرش نا ایجاد نماید، اقتصادي کشوره و رشد د در توسعهتوانميتقيم خارجي ي مسگذارسرمایه
 .((Zehi and Naghipoor, 2007: 230این کشورها تغيير یافته است

ي والت اقتصادي چندمليتي در تحهاشرکتجایگاه »اي تحت عنوان سيد علي کيا در مقاله    
 المللبينح در حوزه اقتصادي در سط ي فرامليهاشرکتبه بررسي اثر فعاليت  «آینده جهان

 هاشرکتن لي ایدر ارتباط با درآمد ما سازمان ملل متحد پرداخته است و آمار منتشر شده توسط
پرداخته  المللبيني فراملي مطرح در سطح هاشرکترا بررسي نموده و به مقایسه سطح اقتصادي 

 .((Seyedalikia, 2015: 8است
 ي اعطاي وامهاچالش» اي تحت عنواندر مقاله حميده زرعيو ي حسين صادق ،مهدي ناصر    

وقي ي پول و نظام حقالمللبينهاي فاینتک: سياستگذاري و راهکارهاي بانک جهاني، صندوق 
طح ها در سو کار به نمونه ایي از روش هاي تامين منابع مالي آغاز به کار کسب« ااتحادیه اروپ

ع مين منابتأموجود،  لياز جمله مهمترین مسائل نظام مال حاضردر حا» .ي اشاره داشتندالمللبين
 «د باشمي فوکارهاي کوچک بنا به نيازهاي مختل کسبراه اندازي استارتاپ ها و  مالي براي

(Naser and Sadeghi, 2019: 1). 
 در المللبين حقوق جایگاه و انگليسي مکتب»الدین شيرژیان و افشين زرگر در مقاله جالل    

 گرایي، صرفاالملل در نگاه رایج متاثر از نظریه واقعحقوق بينبيان کردند که « يالمللبين جامعه
تا دستيابي به اهداف  قرار گرفتههاي بزرگ خدمت قدرتتسلط و در است که ابزار مدرن  یک 
و رد احترام مو آور باشدتا زماني که براي منافع ملي سود تنها و نمایدقانوني جلوه  را به شکل آنان

 (Shirjian and Zargar, 2020: 1).دگيرميتوجه قرار 
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ي هاشرکتري تاملي بر موضوع تکاليف حقوق بش»اي با عنوان رهالوسين زهادي در مقاله     
ي هاشرکتبرابر  در زمينه دالیل عدم تضمين حقوق بشر در« يالمللبينفراملي و حقوق بشر 

ي فراملي در سطح هاشرکتتضمين حقوق بشر در برابر  دالیل عدمفراملي اشاره دارد که 
اریخي تکه از جنبه ي به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشي از دو عامل است: نخست اینالمللبين

ابر ي فراملي در برهاشرکت، محدود کردن قدرت دولت و نه المللبينکارکرد اصلي حقوق بشر 
را به  هادولت، المللبينحقوق بشر  .ها استن حقافراد است و این دولت است که متعهد به تضمي

قوق اینکه ح دوم .ي فراملي مي شناسدهاشرکتطور غير مستقيم مسئول نقض حقوق بشر از سوي 
لي کشور ي فراملي مشمول قانون داخهاشرکت وي خصوصي هاشرکتحاکم بر فعاليت هاي 

 .)ahadiZosin L, 2006: 1(است هاشرکتميزبان این 
قوق بشر حبه طور کامل به موضوع  «همه حقوق بشر براي همه»مهدي ذاکریان در کتاب      

قـوق ، اما حستا کرامت بشــري ارزشـي جهــان شــمولایشان اشاره داشتند که  .پرداخته است
ـر قـوق بشح .ستبشـر ریشـه در غـرب دارد و مسـتلزم رژیمـي ليبـرال بـراي بـه وجـود آمدن ا

شري بکرامت  حمایت از به معني کمال تربيشم انـدازه بـا کرامـت بشـري نيسـت، بلکه برابـر و هـ
 .((Zakerian, 2013: 53 است
حوه نو  هاشرکتهمچنين آثار و کتب بسياري در این زمينه وجود دارد که به بررسي این  

قتصادي ار رشد جنبه نوآوري در این پژوهش در این است که عالوه ب .پرداخته است هافعاليت آن
ه ست، بط کنوني که دربعضي کشورها بسيار حائز اهميت ایکشورهاي در حال توسعه در شرا

صلح  بود روابطپرداخته شده است که چه اثراتي در جهت به هاشرکتبررسي پيامد فعاليت این 
خي بر در .اهد داشتي در پرتو رعایت الزامات و اصول اخالقي و حقوق بشري خوالمللبينآميز 

اليت ما فعموارد شاهد عدم وجود ضمانت اجراي معتبر در پي نقض قواعد حقوق بشري هستيم ا
باعث  د، ميتواندباشميکه اهداف اقتصادي دربر دارد و انگيزه قوي براي کشورها  هاشرکتاین 

 .رعایت بسياري از اصول اخالقي حقوق بشر گردد
 

 مبانی نظری  -2
هایي گفته به شرکت، 1الملليشرکت بين .فاهيم مشابه مي پردازیمدر ابتدا به بررسي کلي م    
 هاي خارجي شرکتکشورو در  کنندشود که محصوالت خود را به دیگرکشورها صادر ميمي

 با عنوانگاهي  کنند ودرسطح جهان فعاليت مي 2جهاني يهاشرکت .کنندمي تاسيس فرعي
خود  متعلق به در جهان را ار معامالتيباز و دنشومي نام برده 3دولتهاي بيشرکت

                                                           
International Company. 1 
Global Company. 2 

ompaniesCStateless  .3 
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ي فراملي، انتقادات نظري بيشماري صورت هاشرکتاز  .( (Rodriguez, 2001: 52پندارندمي
که امروز به عنوان  ايگونهبه گسترش خود ادامه داده اند، به  هاشرکتگرفته اما درعمل، این 

 .(Jackson  Tansey and ,1995: 240-242( آیندبه شمار مي یکي از عوامل اصلي جهاني شدن
 حصوالت واي، مایهي فراملي را کاالها و تجهيزات سرمهاشرکتبه طور کلي ميتوان محتواي      

شرکت » Zander, 1993: 193,215).)فرآیندهاي جدید و دانش و مهارت هاي مدیریتي بيان کرد 
نها آات استفاده از امکان با هدف گذاريو سرمایه المللبينسطح گسترش فعاليت خود دربا  فراملي

 .دي فرعي را تاسيس مي نماینهاشرکتدر کشورهاي متعدد،  هاي صنعتي رو به رشد،در پروژه
ود را دارا خبا یک شرکت اصلي که تابعيت کشور محل ثبت  ،فرامليي هاشرکتدر  بنابراین،

واجه م واهند داشتکه هرکدام تابعيت کشور محل ثبت خود را خ است و چندین شرکت فرعي،
 .(,SalehiMazandarani and Zakerinia (2013:145«هستيم

و  4در سازمان ملل ،دنشوميمليتي ناميده  ي چندهاشرکتباید اشاره داشت که براي آنچه عموما 
ي فراملي مورد استفاده قرار هاشرکتوابسته، اصطالح  يهاسازمانو  سایر موسسات

ي فراملي داراي ماهيتي اقتصادي هستند که صرف هاشرکت .((Kamminga, 2000: 3-4دگيرمي
به  .نظر از ساختار حقوقي و شکل مدیریتي، در قلمرو حکومتي کشورهاي مختلف قرار دارند

عبارت دیگر، در صورتي که یک بنگاه داراي واحد صنعتي، توليدي یا خدماتي خارج از کشور 
 .((Espinoza, 2014: 6 دشوميراملي شمرده خود باشد یا آن واحد را کنترل نماید، شرکت ف

ا ب و تجار است ي رواج داشتهالمللبينمبادالت ، پيش در جهان ميان ملل گوناگون هامدتاز     
تنوع در  ،حکومتي مختلفنظام هاي وجود  مانند .مسائل متنوع و محيط جدید مواجه مي شدند

 .یمشوميي با آنها مواجه المللبينادالت مبهمچنان در بوده است که  متعددهاي فرهنگ و زبان
باعث  ...و تنوع کاالها و خدمات، افزایش انتظارات مصرف کنندگان، رقابت، کمبود امکانات

وجيه ه بيشتر تي جدیدي شده اند که نياز به یک مدیریت جهاني را هرچهاسازمانپدیدار شدن 
ي هاپدیدهن ي از مناقشه انگيزتریي فراملي یکهاشرکتگسترش  .,Dardari) 25 :1996)دکنمي

مشخصات  Lrison and Skidmore, 1993: 251).)حاضر است توسعه اقتصادي جهاني در قرن 
 و نه خود درهد حداکثر سود را به شرکت ماخواميدر این است که  فراملياساسي یک شرکت 

 .( (Hejazi, 2012: 18 زیان شعب فرعي گرددمنجر به د توانميکه هاي تابعه خود برساند به شرکت

 ،شرکت اصلي 1،شرکت هلدینگ شرکت مادر، با اسامي دیگري مانند شرکت تخصصي،از 
مختلفي در این زمينه ارائه شده د و تعاریف شوميصاحب سهم نيز یاد و  کننده، مالککنترل
شکل )به اجبار یا توافقي(  هاسازمانو  هاشرکتمتعلق به سهام  تصاحببا  این شرکت» .است
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 در حقيقت .((Mirzakhani, 2015: 10«ندشوميعهده دار را  هاشرکتاین  کنترل وند گيرمي
 دیگر مي باشد يهاشرکتخرید سهام قابل کنترل  شرکت مادر،فعاليت اصلي  گفت که توانمي

)2017:15 Rezaie,).  
هام سمهم ترین مؤلفه، تملک  روش هاي مختلفي وجود دارد اماکنترل یک شرکت براي 

ک تشخيص بنابراین از منظر قانون بازار، مال .است درصد کل سهام( 50)بيش از شرکت تابعه
در آن  تخاب کند یاد هيأت مدیره را انتوانميتملک ميزان سهامي است که  شرکت مادر و تابعه،

 .,Kaviani and Ghasemi) (27-260 :2017مؤثر باشدبه نحوي 
 وت مادر )اعم از شرکهاي فرامليسازمانعملکرد  یریتو مد براي افزایش اثربخشي کنترل

-هدفراي مناسب بزمانبندي  ؛تعيين هدف :الزم است که به نکات ذیل توجه شود شرکت فرعي(

ن تعييف؛ اهداسلسله مراتب  تعيينمدت و مدت و کوتاهها و تقسيم آنها به بلندمدت، ميان
 يارزیاب وکنوني آوري اطالعات از وضع معج مبتني بر واقعيت؛ و قابل حصولیي استانداردها

صله فا خيصبا هدف تش استانداردهاي مربوطحاصل شده با مقایسه اطالعات  ؛آنها نحوه عملکرد
ر دید نظتج ؛الزم پس از جمع آوري اطالعاتاصالحات اجراي  موجود بين اهداف و عملکردها؛

 .((Mason, 2000: 12 زماني بعدي هايدورهبرنامه در 
 

ی هاديدگاهو  هادولتی فراملی در بهبود شرايط اقتصادی هاشرکتنقش  -3
 با آن متعارض

نظر مالي  از هاشرکتبسياري از این  درآمد سازمان ملل متحد، با توجه به آمار منتشر شده توسط    
 1۹۸۶در سال  ،1نشریه فورچون بنابرآمار .کشورهاي جهان هستندبرخي بزرگتر از اقتصاد کل 

ميليارد  50فروش چهار شرکت آمریکایي و یک شرکت مستقر در اروپا هر یک بيش از  ميزان
دید که گرميميليارد دالر بالغ  102بيش از به نيز در سطح جهان  2فروش جنرال موتورز .دالر بود

 .بيش از توليد ناخالص داخلي هر یک از کشورهاي اتریش، دانمارک، نيجریه، نروژ و ونزوئال بود
در همان  .ميليارد دالر بود 1۸00شرکت صنعتي آمریکایي  500، مجموع فروش 1۹۸5 در سال

که طبق  ميليارد دالر وجود داشتند، در حالي 5شرکت صنعتي با فروش بيش از  1۹5سال، تعداد 
 5کشور رتبه بندي شده از توليد ناخالص داخلي کمتر از  10۷کشور از  41،3آمار بانک جهاني

 .((Seyedalikia, 2015: 8برخوردار بودند  -هاشرکتآن  ني کمتر از فروشیع -ميليارد دالر
حال توسعه  ند، اما اغلب در کشورهاي درشوميموسسات تجاري در کشورهاي توسعه یافته ثبت 

                                                           
 1. Fortune Magazine 
 2. General Motors 
 3. World Bank 



 

 

 

212    1400 اییزپ(، 07) 2، شماره 81المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 Weissbrodt and)..ندباشميفعاليت مشغول به د هستنترتيبات نهادي ناقص یا ضعيفي  داراي که
Kruger, 2013: 901-921) 

نقش دولت  د باعث تحوالت اساسي و ساختاري درشوميهر آنچه درباره جهاني شدن مطرح    
افته وسعه یتبرخي کشورهاي نيز این تحول هم در بخشي از کشورهاي در حال توسعه و  .شده است

قبل یکي از  هامدتسرمایه گذاري خارجي از  .((Axtaun and Liberal, 1996: 132رخ داده است
به  اي-شورها عالقه ک در گذشته، .الملل بوده استت قابل توجه در اقتصاد بينموضوعا

این عاليت فکه عقيده داشتند نداشتند و  فرامليي هاشرکتي خارجي توسط گذارسرمایه
ها آنقالل و است ردرا در پي دا منابع کشور ميزبان، وابستگي اقتصادي و به خطر افتادن هاشرکت
د در توسعه توانميي مستقيم خارجي گذارسرمایهنقش موثري که  بدليل حالاما  .دشومينقض 

 .((Zehi and Naghipoor, 2007: 230  کشورها ایجاد نماید، نگرش این کشورها تغيير یافته است
طح سهاي  خود از نشانه به طور کلي ميزان جذب تسهيالت خارجي در بازارهاي مالي جهان،

 يه تنهایبلي خارجي استفاده از منابع ماو  ددگرمير ميزبان تلقي استحکام اقتصادي و حقوقي کشو
ني در المللي و نشریات معتبر فراواموسسات مالي بين .شودنشانگر ضعف اقتصادي محسوب نمي
ز او  ادهدقرار  مورد بررسي و تحليلشرایط دیگر کشورها را جهان وجود دارند، که به طور مداوم 

 .(Ghasemi ,2007:1) یندنماميرا به امن ترین کشورها هدایت  دهندگاناین طریق اعتبار
 توانميته اند، تجربيات کشورهایي که با سایر کشورها توافق اقتصادي داش نظر گرفتن دربا     

وجه تتر مورد  ليدستيابي به هدفي عا تنها هدف نيست و  خارجي هاي يگذارسرمایهدریافت که 
ي هاشرکت شدن يالمللبينرشد بخش خصوصي و  سازي، زمينهنتيجه این سرمایه گذار .است

گذاري بخش خصوصي دولت براي سرمایه  زمينه هاي مقتضي عدم وجود .داخلي بوده است
 در ي خارجي در کشورگذارسرمایهبر عدم  دليليبه عنوان ، ي خارجيهاشرکت دیدگاهميزبان، از 

و  نه داردرکردي دوگاکا اي در کشور ميزبان،ن زمينهچنيایجاد  با این وجود، .دباشميحال توسعه 
 .((Behkish, 2016: 293شدنيز خواهد  داخلي وضعيت اقتصاديتقویت  موجب پس از تحقق آن،

ي فراملي در کشورهاي هاشرکتي متعارضي در ارتباط با تاثير فعاليت هادیدگاهدر این بين،        
طبق این  .دباشمي 1اقتصاددانان نئوکالسيک نظریات، گروه نخست» .در حال توسعه وجود دارد

اعتقاد بر این بود که ضمن جانبداري کامل از آزادي فعاليت هاي اقتصادي، محدود شدن ، نظریه
که مکانيسم بازار الزاما با رفاه اجتماعي و خير عمومي  آنها معتقدند .دشوميدخالت دولت تبليغ 

عدم  دالیلباید  همچنين ،باشدمي متضادرد با این اهداف جامعه همراه نيست، بلکه در برخي موا
در درون کشورهاي جهان زیرا این دالیل  را در داخل همان کشورها جستجو کرد توسعه یافتگي
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داري ساختار نظام سرمایه ياساسمنتقد  هستند که لگروه دوم، اقتصاددانان رادیکا .سوم نهفته است
براي جهان سوم  یک الگوي واحدتوان هاي پيشرفته را نميمعتقدند که تجارب کشور هستند و

و در جهت استثمار جوامع  عادالنه نيست کنوني يدارنظام اقتصادي سرمایه زیرا درنظرگرفت
ي فراملي، کمکي به هاشرکت کشورهاي توسعه یافته وبا این توصيف،  .پيش مي رود توسعه نيافته

 .((Paul Baran, 1980: 21«د داشتنخواهنجهان سوم رشد و توسعه کشورهاي 
 

 ثار مترتب بر آنآی فراملی و هاشرکتشخصيت حقوقی  -4
د جدا از دیگران به توانمياي نهيچ گروه یا جامعه ،3در وضعيت جهاني شدن و جهاني بودن 

د باعث نفع جوامع انساني شود البته توانميجهاني شدن  .((Beck, 2000: 10حيات خود ادامه دهد
 .((Held, 2003 هاي منفي آن تالش کنندبراي مقابله با جنبههاي جمعي دهزم آن است که ارامستل

در » .((Hall, 1996: 302دشوميها  هاي مشترک بين ملت ظهور هویت ثجهاني باع گفرهن ایجاد
بيش از یک  وجود دارند کههایي  ها، رویدادها یا وضعيت موجودیت ،و مناسبات فراملي هاپدیده

 .((Bekker, 2013: 2«نماید را به خود مشغول مي سياسي-تم حقوقيسيس
 اقيه بدر سطح توسع ي بدون توجه به آثاري کهالمللبينسنجش عدالت در سطح از سوي دیگر،     

سبک  نيازمندرفتار منصفانه  (Muchlinski, 2006: 530-567).باشدنميپذیر امکاناست گذاشته 
 .(,Schill 12 :2006) است در چارچوب حاکميت قانون ميزبان يهادولترفتار خاصي از جانب 

 اي سـطحارتقـ د و نهادهـاي الزم را بـرايعقوا هستند کهسياسي در تالش  هاي نظامدر نتيجه »
 .((Franck, 1995: 432«دنتوسـعه خلـق نمایـ

گيري ميمچند مرکز تصو  هاکشور سایردر  نهادهایي دارايهاي فراملي شرکتدر واقع،     
داراي نهادهاي مذکور  و در این تشکيالت، دنبال مي کنندهاي منسجمي را ند که سياستباشمي

کنترل توليد را در بسياري از و نظارت  ،هااین شرکت .هستندپيوندهاي مشترک مانند مالکيت 
ا، ههم پایه دولت هاکه این شرکتدند قگروهي از حقوقدانان معت .تحت تسلط دارندکشورها 

نظریه  ند واضع حقوق باشند و دليل قابل استناد براي آنها،توانميو  هستند 1شخصيت حقوقي داراي
در  ،گيري در این زمينهتصميم .باشدميهاي حقوقي خودبسنده نظامو الملل کثرت در حقوق بين

با لل المحقوق بينامروزه  .دارد اثر هاشرکتو تابعيت این  گذاري آنهاتبيين قدرت قانون
ي هاشرکتاگرچه از دیدگاه عوام .(Ansari, 2016: 5) است مواجه یي در این زمينههاچالش

ي هاشرکتنتيجه  فراملي موجودیت واحدي دارند اما از دیدگاه حقوقي، به هم وابسته هستند در
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تابع نظم حقوقي دولت ميزبان  هاشرکتاین  .فرعي داراي شخصيت مستقل از شرکت مادر است
  .( (Blumberg, 2002: 495د و تابعيت آن دولت را دارندهستن
ریشه این  .نيز همچون دیگر مکاتب فکري بشر کامال یکپارچه نيست المللبينرهيافت جامعه      

تاکيد به یکي از دو اصل حاکميت دولت و حقوق بشر بر  المللبينتقسيم بندي در رهيافت جامعه 
تاکيد دارند و  هادولتراي این رهيافت بر اهميت حاکميت گپيروان شاخه کثرت .گرددباز مي
به آنها اعطا شده  هادولتمعتقدند افراد تنها از حقوقي برخوردارند که توسط  هادولت بنابراین

با هدف حمایت از حقوق بشر  هادولتحق مداخله در امور داخلي دیگر  هادولتاست و بنابراین 
اخه همبستگي گرا بر اهميت افراد به عنوان اعضاي نهایي جامعه در مقابل، پيروان ش .را ندارند

از یک سري حقوق و در عين حال وظایفي برخوردارند  هادولتتاکيد دارند و معتقدند  المللبين
 Jackson) مداخله کنند هادولتند به نفع آنها در امور داخلي دیگر توانميکه در موارد آالم بشري 

and Sorensen, 2015: 221). 

  فراملیی هاشرکتو  هادولتالزامات حقوق بشر در روابط  -1-4
اي از قواعد حقوقي ایجاد شده بر اساس به نظر بسياري از اندیشمندان، حقوق بشر تنها مجموعه    

توافق نيست، بلکه اصول اخالقي وجود دارد و آنان براي حقوق بشر مبنایي اخالقي قائل هستند 
(Jose G SISON, 2018:212_230).  اسناد  اعتبار خود،افزایش براي  فراملي يهاشرکتبسياري از

بسياري از اسناد در مقابل داوطلبانه مي پذیرند اما به صورت  را 1بشر المللبينمربوط به حقوق 
 در نتيجه، .اندالزامات حقوقي را نپذیرفتهو  عمل کردهمحتاطانه  بسيار ،مسئوليت اجتماعي مرتبط با
است و اخالقي  داراي موضوعي هاشرکت در این  بشر به عنوان جزئي از مسئوليت اجتماعيحقوق 

 ومات الزاو  نظارت ها ،رعایت حقوق بشر در جهت المللبينحقوق  وجود،با این  نه حقوقي اما
شناسایي نموده  هاشرکتتوسط  بشر المللبينضمانت اجراها را در چارچوب حقوق برخي  حتي

 دستيابي بهبراي  هاشرکت با وجود این الزامات، .از آراي قضایي نيز موجود استدر برخي  که
را مورد  امراین در برخي موارد موازین حقوق بشري را زیر پا گذاشته و کشور ميزبان  سود بيشتر،

ست، ا کرامت بشــري ارزشـي جهــان شــمول .(Baghban, 2015: 115) چشم پوشي قرار مي دهد
 .شـر ریشـه در غـرب دارد و مسـتلزم رژیمـي ليبـرال بـراي بـه وجـود آمدن استاما حقـوق ب

به معني کمال حمایت از  تربيشحقـوق بشـر برابـر و هـم انـدازه بـا کرامـت بشـري نيسـت، بلکه 
 .((Zakerian, 2013: 53 کرامت بشري است

تعهد است و در نتيجه نيازمند یک  احترام به حقوق بنيادین ،به نظر برخي مفسران جامعة اروپا
در برخي مواقع مبناي حقوقي  معاهدة اتحادیة اروپا .ابزارهاي حقوقي براي ایفاي این تعهد است

                                                           
 1. International Human Rights Document 
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 بيني کرده استهاي جامعة اروپا پيشحقوق بشر براي فعاليترعایت در زمينة  خاصي را
(307:2016, Zamani and Rahmannasab). را  موضوعاین  1ل متحد،کميسر حقوق بشر سازمان مل

تواند در تجارت نمي .تجارت به  حقوق بشر و حقوق بشر به تجارت وابسته است» کند کهمي بيان
ي هاشرکتدیگر  سوياز  .توسعه یابدشود رعایت نمي مورد توجه نبوده و که حقوق بشر شرایطي

، ندشوميفکار عمومي توجهي ندارند، باعث تخریب ذهنيت احقوق بشر  به الزامات که چندمليتي
ي هاشرکتبنابراین  .نتيجه کاهش فروش مواجه شوند در و تحریم حتي ممکن است با پيامدو 

سود  افزایش فروش و به و قابل اعتماد از خود،با نشان دادن چهره مثبت  در تالش هستند که فراملي
 .(Aghahoseini, 1986: 2)«یابندمي دست 

ند، اما شوميمنتسب  هادولتسيستم حقوق بشر سنتي معموال به  تعهدات حقوق بشري بر اساس    
نشان از تعهدات  2ي فرامليهاشرکتموضوع معاهده پيشنهادي سازمان ملل در مورد حقوق بشر 

دليل حمایت موافقان این معاهده،  .ي فراملي داردهاشرکتجدید حقوق بشري در خصوص 
ي فراملي است که نياز هاشرکتبشر در موضوع  ضعيف و ناکافي بودن نظام موجود جهاني حقوق

تعهدات حقوق بشري صریحي برعهده  (Kirkeb and Langford, 2018: 157-186).به بررسي دارد
وجود دارد مبني بر اینکه در قلمرو خود محدودیت هایي را وضع کنند که الزامات حقوق  هادولت

اما  ،مسئول رعایت حقوق بشر هستند هاشرکت .((Ssenyonjo, 2007: 110-120بشر نقض نشود
تعهد ناکامل به  هاشرکتتعهد کامل و  هادولتبنابراین  .تعهد به انجام این اصول دارند هادولت

دارند تا حقوق بشر را در چارچوب فعاليت  3مسئوليت هاشرکتصيانت از حقوق بشر دارند یعني 
جلوگيري از اعمال وارد با هدف در برخي م (Werhane, 2017:5,20).هاي خود رعایت کنند

رجوع بـه شـرکت اصـلي یـا سـهامداران، چـه در عدالت  اجرايمتقلبانه و منع سوءاستفاده از حق و 
 .((Ian and David, 2001: 257دشوميانجام صالحيت و چه در مسئوليت 

سطح ي فراملي در هاشرکتدالیل عدم تضمين حقوق بشر در برابر پس به طور کلي،       
اریخي تنبه المللي به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشي از دو عامل است: نخست اینکه از جبين

ابر ي فراملي در برهاشرکت، محدود کردن قدرت دولت و نه المللبينکارکرد اصلي حقوق بشر 
ه را ب هادولت، المللبينحقوق بشر  .است وقافراد است و این دولت است که متعهد به تضمين حق

وق ینکه حقادوم  .ي فراملي مي شناسدهاشرکتطور غير مستقيم مسئول نقض حقوق بشر از سوي 
ن داخلي ي فراملي مشمول قانوهاشرکتي خصوصي از جمله هاشرکتحاکم بر فعاليت هاي 

 .)ahadiZosin L, 2006: 1(دباشمي هاشرکتکشور ميزبان این 
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 حاکميت قانون در پرتو اختالفات حقوقی وفصلحلنظام  -2-4
 وفصلحلنخست د:  باشميداراي دو اصل  المللبينحقوق  حوزهاختالفات در  وفصلحل    

بنابراین در دعاوي  .استاختالفات  وفصلحلمسالمت آميز اختالفات و دیگري، رضایي بودن 
ع حل با تعيين مرج و از مصونيت برخوردار نيستند هادولتي، گذارسرمایهتجاري و بازرگاني و 

ي خارجي در گذارسرمایهبراي  .دشومي رازرضایت به صالحيت مرجع مذکور احفقط اختالف، 
بدون  هاشرکتاین  .دشوميعمال ا 1اختالفات وفصلحل، اصل اجباري بودن المللبينحقوق 

الملل و تحميل مسئوليت ي بينویعني طرح دعاوق به باالترین حق ،پشت سر گذاشتن مفهوم تابعان
2يالمللبين

 .(2016i, Khalkhal :45) دست یافتند 3هادولتیعني  ،المللبينتابعان حقوق  هب 
ي فراملي، آن هاشرکتها براي انتساب تعهدات حقوق بشري به ترین استداللیکي از متقن    

 کنشگران سياسي هادولتهمانند  هاشرکتاست که این 
ي فراملي به نحو هاشرکت .هستند4

توان از آنها به وان نهادهاي شبه دولتي عمل کرده، بنابراین در موقعيتي هستند که ميموثري به عن
 عنوان نهاد اوليه عدالت

اختالفات ميان  وفصلحلایده  .(Florian ,2012 :156,183) یاد کرد5
 وفصلحلي المللبينتأسيس مرکز  منجر بهي فراملي با تالش بانک جهاني هاشرکتو  هادولت

ي گذارسرمایهبه نحوي که اتباع طرف معاهدات حامي ، شد ۶يگذارسرمایهناشي از  اختالفات
صریحاً در قرارداد  بدون اینکهیافتند که نسبت به دولت ميزبان طرح دعوا کنند صالحيت  خارجي،

 .(Florian, 2012: 156,183) ي شرطي در این مورد درج شده باشدگذارسرمایه
 که ان خارجي هستندگذارسرمایه، قانون اساسي کشور ميزبانمخاطب مستقيم طرف تعهد     

رفتار خاصي در این  .نددهميگذاري ملي کشورهاي در حال توسعه را تشکيل قوانين سرمایه
ي از نظر دولت پذیرفته شده گذارسرمایهبيني شده است مشروط بر آنکه پيشقوانين براي آنها 

تثبيت قوانين و هاي مالياتي معافيت وجود دارند مانندي ارگذسرمایه مختلفي در انگيزه هاي .باشد
کار در زمان انجام اشتغال به کاهش عوارض گمرکي و  ،رحق بازگرداندن سرمایه به کشو ،ماليات
براي تشویق « انتحار» یکي از این شروط، .دباشميي و تعهد کلي ارجاع به داوري گذارسرمایه
در مواردي د توانمي گذارسرمایهکه بر اساس این شرط  است سلب مالکيت تصنعي از گذارسرمایه

ملي  نباشد، شرکت در برابر غرامت مناسب، مورد رضایت اوشرایط موجود در کشور ميزبان که 
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أ نسبت به اعمال بد، هيچ تعهدي براي دولت مالمللبيندرحقوق  .(Floren, 2019: 306) اعالم گردد
ي فراملي که در خارج از آن سرزمين، حقوق بشر را نقض هاشرکتصالحيت فراسرزميني براي 

 .(Joseph, 1999: 181)نموده وجود ندارد 
ي فراملي مسئول جبران خسارات ناشي از عملکرد کارکنان و هاشرکتالزم به ذکر است که      

همچنين شرکت مادر در رابطه با  (Mongelard, 2006: 677).ندباشميي زیرمجوعه خود هاشرکت
سئوليت شرکت فرعي، نسبت به محيط و محصوالت خود در مقابل طلبکاران، مسئوليت مستقيم م

کميسيون »و  باشندمي موضوع قانونگذاري مستقيم هاشرکتاین  .((Prokopieva, 2003: 40دارد
درنظر گيرد اداري ي مشمول ضمانت اجراها را ، آنتواند براي نقض قواعد رقابتمي 1«اروپایي

(Korah, 2000: 162-163).  ،مستلزم  وجود دارد که محيطي مقررات بازرسي زیستاز سوي دیگر
اجراي آن براي عموم  جهت اطالعاتتأمين  نيز اجراي چنين سيستمي و براي ارزیابي منظم

 .((Gatto, 2011: 147د باشمي
 
 گيریتيجهن

ین ميان یک ا ت و دري فراملي اسهاشرکتوابسته به مقررات حاکم بر  جهان پيش روي ما،    
ه سازمان ک گذاري خارجي،سرمایه المللبينحقوق  .نظم حقوقي در حال شکل گرفتن است
 .دباشيمهده دار آن ععام که سازمان ملل متحد  المللبينتجارت جهاني نماینده آن است و حقوق 

و نظم ان این دش ميچالو  ي متکي هستندالمللبينهنجارهاي  راین دو نهاد بتصميمات و عملکرد 
يزان مجه داشت که باید تو .مبتني بر همکاري متقابل است المللبينآخرین تالش فنون  حقوقي،

قي حقو سطح استحکام اقتصادي و دالیل در بازارهاي مالي جهان، از  جذب تسهيالت خارجي
ي هاشرکت .نخواهد بودنشانگر ضعف اقتصادي  آن،استفاده از و  ددگرميکشور ميزبان تلقي 

ير عالوه بر تغيالملل ينببه عنوان تابعان حقوق  آنهاپذیرش و  هستند المللبينفراملي غایت حقوق 
  .کندير ميتغي دچاررا  المللبينحتي مفهوم حقوق  ،المللبينمفهوم تابع حقوق 

دریافت  توانميبا نگاهي به تجربيات کشورهایي که با سایر کشورها توافق اقتصادي داشتند، 
 .دباشميعالي تر مورد توجه  اهدافيبراي دستيابي به  به عنوان ابزاري ي خارجيگذارسرمایهه ک

سازي براي رشد بخش خصوصي و بستر ي خارجي در این کشورها،گذارسرمایهکارکرد اصل 
سبب گسترش  هاشرکتهمچنين فعاليت این  .بوده استنيز ي داخلي هاشرکتي کردن المللبين

ي حقوق بشري تعيين شده المللبيني کشورهاي جهان شده و در این راستا الزامات للالمبينروابط 
عين حال ممکن است عدم رعایت این اصول، موجب  باشند، دراست که اکثرا اصول اخالقي مي
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کنندگان یا دیگر کشورها( در تحریم توسط مصرف تري )ماننداجراي ضمانت اجراهاي جدي
 .سطح جهان شود

ظم مند ایجاد ننيازتوانمندي هاي جهاني برخوردار هستند که  از ثروت و فراملي يهاشرکت 
ه بصنایعي که خود و  هاشرکتاز  برخي .ندباشميو کنترل و هدایت  يالمللبينحقوقي در سطح 

 ست ويط زیمح استانداردهاي کار، آن اشتغال دارند را در معرض آسيب هاي جدي به حقوق بشر،
ر دحلي _ه ن رادر نتيجه نيازمند بررسي و پژوهش و یافت تماعي قرار داده اندسایر موضوعات اج

حوالت تد که همراه نشدن با رسميبر اساس این آمار و ارقام چنين به نظر  .يمباشمياین حوزه 
صنایع  ن رقابت را ازامکا د در بلندمدت،توانميي فراملي هاشرکتاقتصادي دنيا و نپيوستن به 

 .اردردن بازدکي داخلي را از تفکر و الگوي جهاني اندیشيدن و عمل هاشرکته و کشورها گرفت
ي این د راهگشاتوانميي شدن و روش هاي دستيابي به آن المللبيندر این ميان توجه به مقوله 

 .باشد هاشرکت
ید ایيد گردتهش تا حدودي ويم که فرضيه پژرسميطبق بررسي نظرات متعارض به این نتيجه 

 رايب ابزاري ها راکتشر این که پردازاننظریه و متفکران از دیگر گروهي نظریات ا برخالفزیر
 بازار رد بودن سهيم مي دانند، در عمل شاهد هستيم که براي توسعه حال در کشورهاي افول

ات قبل یکي از موضوع هامدتسرمایه گذاري خارجي از  .هرچه سریعتر اقدام نمود باید جهاني
به  ي مستقيم خارجيگذارسرمایه در سال هاي اخير که ميزانو الملل بوده ه در اقتصاد بينقابل توج

وجه وراي ت در يدالیل متعدد .سرعت افزایش یافته، این مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
ارند ددي فعاليت دکشور هاي متع در هاشرکتاین  .ي فراملي  وجود داردهاشرکتروز افزون به 

 .دباشميدر همه واحدهاي اجرایي تحت فعاليت بيشترین سود  کسبهدف آنها  و
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