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فهرست



تقدمی به مهۀ فقریها، بیچاره ها، درمانده ها، بیکارها، و ستمدیده ها که 

دیده منی شوند و صدایشان شنیده منی شود و قربایِن ددمنشی نریوهای 

پیدا و پنهاِن حاکم بر دولت ها و بازارها بوده و از حقوق طبیعی و اولیه و 

انساین خود حمرومند و به بردگِی اربابان و بندگِی خدایان کشیده شده اند 

و در نتیجه، در برابر امواج جهاین شدن آسیب پذیرند.

مترمجان 



جهاین شدن و حقوق بشر دو مقولۀ اساسِی دنیای امروز هستند که اگرچه هریک 
جداگانه بسیار مورد حبث و بررسی قرار گرفته اند، ویل در ارتباط با هم و از این 
منظر که اویل چه تأثریی بر دومی، به ویژه در بُعد اقتصادی، دارد، کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. مهان طور که در این کتاب مطرح شده، جهاین شدن دومنی دگرگوین 
بزرگ، پس از دگرگوین بزرگ اوِل ناشی از انقالب صنعیت، است که در ابعاد خمتلف 
بر زندگی بشر در عصر حاضر تأثریگذار بوده و می رود که مهۀ خبش ها و مناطق 
جهان را در برگرید. طرفداران نئولیربال آن با خوشبیین ُمفَرط ادعا می کنند که این 
پدیده به خودی خود به نفع مهۀ اقشار و ملل و مناطق جهان است و حقوق مهگان، 
ازمجله حقوق اقتصادی، مدین، و سیاسی بشر، را تأمنی خواهد کرد و هرچه بیشتر 
که آهنا جهاین شوند، مسائل آهنا هبتر حل شده و حقوق آنان بیشتر تأمنی می شود. 
از سوی دیگر، خمالفان چپ گرا یا بنیادگرایان مذهیب، این پدیده را پروژه ای به ضرر 
درون  در  و غین  فقری  سرمایه داری جهاین شکاف  معتقدند  و  دانسته  ملل جنوب 
جوامع و بنی ملل مشال و جنوب را گسترش می دهد و بنابراین باید در برابر آن 

مقاومت و ایستادگی کرد.
را  پرسش  این  کتاب  این  نویسندۀ  واقعیت،  و  نظر  و  از حبث  فضایی  چننی  در 
مطرح کرده که »آیا جهاین شدن می تواند حقوق بشر را ارتقاء دهد؟«. خامن رودا 
هوارد - هامسن استاد و حمقق کانادایی در حوزۀ علوم سیاسی و جامعه شناسی در 

پیشگفتار
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این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه ایالیت پنسیلوانیا در 2010 به چاپ رسیده، 
می کوشد به طور واقع بینانه و کارشناسانه، رهیافیت میانه بنی این دو دیدگاه افراطی 
و تفریطی نسبت به جهاین شدن و آثار آن اختاذ کرده و با رویکردی چند رشته ای 
به پرسش فوق پاسخ دهد. او با اهلام از کارل پوالین و با تکیه و تأکید بر سوسیال 
دموکراسی یا دموکراسی اجتماعی، بنی سرمایه داری و سوسیالیسم و دموکراسی، و 
نیز بنی آزادی و عدالت، ُپل زده و سعی می کند نه تنها فعاالن حقوق بشر و جامعۀ 
مدین و جنبش های اجتماعی مربوطه را به تعدیل و تصحیح مواضع خود دعوت 
کند، بلکه تالش دارد دولت ها، سازمان های بنی املللی و شرکت های فرامّلییت را هم 
متوجه مسئولیت های اجتماعی و تعهدات حقوق بشری شان کند. در سنت فکری 
اقتصادِی ارسطویی، متفکراین چون پوالین، آمارتیاسن و آنتوین گیدنز، به رابطۀ بنی 
ثروت و فضیلت، اقتصاد و اخالق، عدالت و آزادی، حقوق اقتصادی و حقوق مدین 

و سیاسی، امهیت می دهند.
پوالین استدالل می کند که در سری حتوالت اقتصادی - اجتماعِی ناشی از انقالب 
صنعیت در انگلستان و با گسترش سرمایه داری، به تدریج اقتصاد و بازار و نریوهای 
بازار از بستر و کلیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دور و جدا و مستقل شده و به 
جای آن که تابع تعهدات و مسئولیت ها و اهداف اجتماعی و فرهنگی و انساین و 
زیست حمیطی باشند، آهنا را حتت الشعاع فعالیت های خود قرار داده و تابع فرامنی 
و الزامات خاص خود کرده اند. البته گریزی از اقتصاد بازار نیست ویل منی توان مهه 
چیز را به بازار واگذار کرد و بنگاه های اقتصادی و شرکت ها، نریوی کار، ازمجله 
زنان، و حمیط زیست طبیعی و منابع موجود در طبیعت را در متلک و استخدام خود 
در می آورند و در برابر آهنا پاسخگو هم نیستند. این امر آیندۀ متدن غرب و جامعۀ 
از  دوم  و  اول  و جنگ های جهاین  فاشیسم  و ظهور  می اندازد  به خطر  را  جهاین 

پیامدهای آن بودند.
این نکته پس از پایان دورۀ فوردیسم و دولت های رفاه و کیزنگرایی در جوامع 
تا  و  وودز  برتون  نظام  فروپاشی  و   ،1970 دهۀ  تا   1940 دهۀ  از  غرب  صنعیت 
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حدودی نظم وستفالیایی، و ظهور ریگانیسم و تاچریسم در دهۀ 1980، که عصر 
اطالعات و جهاین شدن را رقم زد، بیشتر جلوه گر شده است. با پایان جنگ سرد 
نقش  گسیخته،  جلام  سرمایه داری  و  نئولیربالیسم  امواج  شرق،  بلوک  فروپاشی  و 
و نظارت دولت ها و جوامع را کم رنگ کرد و شکاف های اجتماعی و طبقایت در 
سطوح ملی و جهاین گسترش یافتند و دنیا شاهد حادثۀ هولناک 11 سپتامرب 2001 

و بعد سیاست »مبارزه با ترویسم« با محله آمریکا به افغانستان و عراق، بود.
با وجود پایان جنگ سرد، بار دیگر فضای ترس و هتدید و جنگ و خشونت 
و تروریسم و بنیادگرایی بر دنیا غالب شد و در کنار ماهیت دوگانۀ سیاست ها و 
عملکرد آمریکا در پیشربد دموکراسی از یک سو و مبارزه با تروریسم به صورت 
منطقۀ  سرکوبگر  و  ساالر  پدر  رژمی های  دیگر،  سوی  از  نظامی  محلۀ  و  جنگ 
خاورمیانه و مشال آفریقا هم در فضای امنییت ناشی از ستم و سرکوب و نیز حضور 
اسراییل و بعد مبارزه با تروریسم، حقوق و آزادی های مدین و سیاسی شهروندان 
را بیشتر حمدود و نقض کردند. مداخلۀ بشردوستانه و دموکراسی خواهی برای ملل 
از  ایاالت متحده و  ناتو و  با ماشنی جنگی  خاورمیانه و مشال آفریقا از یک سو 
سوی دیگر با شورش و عصیان جوانان حتصیل کرده و بیکار منطقه، دنبال شد. اما 
حیت تغیری برخی از رژمی های منطقه، دموکراسی و توسعه و تأمنی حقوق اساسی 
بشری را برای مردم خاورمیانه و مشال آفریقا )به جز شاید مورد تونس( به ارمغان 
نیاورد. گویا نه انقالب از باال و نه انقالب از پاینی، در عصر جهاین شدن و عصر 
اطالعات و دوران پست مدرن، دیگر امکان پذیر نیستند و نه تنها آزادی و حقوِق 
سرکوب و نقض شده تأمنی نشدند، بلکه امنیت هم از بنی رفت و فضای کسب و 
کار و سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و توسعه و صنعیت شدن بیشتر آسیب دید. 
در چننی شرایطی است که داعش در کنار القاعده، ویل به صورت شورش و بسیج 
مسلحانه در راستای خطوط فرقه ای، در عراق و سوریه ظهور می کند و با استفاده از 
وسایل ارتباطی جدید از مهۀ مناطق، ازمجله از خود آمریکا و اروپا، عضو می گرید 
و عراق و سوریه )و اکنون مین با محلۀ نظامی عربستان( به ویرانه هایی تبدیل شده  اند 
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که مأمن جغدها و گرگ ها و کفتارها، با جتارت نفت و اسلحه و قاچاق مواد خمدر و 
آثار باستاین و زنان و کودکان و غارت منابع دیگر در بازار سیاه و با فعالیت دالالن، 
شده است. نه تنها حقوق مدین و سیاسی، بلکه حقوق اقتصادی بشر در خاورمیانه و 
مشال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا و خبش هایی از آسیای جنویب و مرکزی پامیال 

شده و بدتر از آن، حیت حق حیات نیز از مردم این بالد گرفته شده است.
سیاست خشم و خشونت سازمان یافته و جرم و جنایت سازمان یافته، هم از 
سوی بازنده ها و قربانیان و گروه های مذهیب - اجتماعی به حاشیه رانده شده و 
هم توسط رژمی های حاکم و دولت های بزرگ فرامنطقه ای که برنده های تغیریات 
ناامن  برای مهگان  را  جهان  و  خاورمیانه  منطقۀ  که  شده،  تشدید  هستند،  جهاین 
می سازد. اما مسائل مربوط به فقر و بیکاری و خشونت و تروریسم و افراطی گری 
توسعۀ  اقتصادی،  از رشد  فراتر  نظامی گری حل منی شوند.  و  با جنگ و سرکوب 
اقتصادی در بستری از نظم و ثبات و انسجام اجتماعی و ملی و به کمک دولت های 
توسعه خواه و رقابیت و با نظارت دموکراتیک جامعه و هنادهای جامعۀ مدین، راه حل 
مسائل مربوط به فقر و بیکاری و نابرابری است. اکنون در حمافل علمی و آکادمیک 
نیز در  دنیا و به ویژه در دپارمتان های اقتصاد سیاسِی دانشگاه های مهم جهان، و 
میان احزاب و فعاالن سیاسی و مدین، تفکر انتقادی به حنو فزاینده ای از چپ به 
مست بینش های جدید، به خصوص در قالب احزاب و جنبش های سبز و طرفدار 
یافته است. برای حل  ایده های کارل پوالین، چرخش  از  با اهلام  حمیط زیست، و 
مسائل و معضالت جامعۀ بشری، و تأمنی حقوق و آزادی های بشر، ازمجله حقوق 
شهروندی، آزادی بیان و جتمع و تشکل، آزادی رسانه ها، حق کار و درآمد و »حق 
توسعه«، برای مهگان، مهۀ رهربان و خنبگان و روشنفکران و احزاب و دولت ها 
و سازمان های بنی املللی و بنگاه های اقتصادی مسئولیت دارند. مسئولیت دولت ها، 
به ویژه سنگنی است و جنبش های  فرامّلییت  بنی املللی و شرکت های  سازمان های 
آهنا  از  بتوانند  باید  جهاین  و  ملی  سطوح  در  مدین  جامعۀ  هنادهای  و  اجتماعی 
خبواهند که دربارۀ حقوق بشر، حقوق زنان، حمیط زیست، صلح، و لزوم از بنی رفنت 
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هرگونه ترس و هتدید و توهنی و حتقری، برای مهۀ انسان ها در هر جای جهان و در 
هر رنگ و لباس و نژاد و قومیت و مذهب و مّلیت، پاسخگو باشند. این حقوق، ذایت 
و عام و بنی املللی هستند و مهگان باید نسبت به هنجارها و استانداردهای پذیرفته 

شدۀ بنی املللِی حقوق بشری، حّساس و متعهد و پایبند باشند.
 NSW در خامته، الزم است یادی از استادم پروفسور گَوین کیچینگ در دانشگاه
استرالیا کنم که این کتاب را در مالقات حضوری در سال 2010 میالدی به من 
معریف کرد. این کتاب توسط نویسنده برای ایشان جهت اظهارنظر فرستاده شده بود. 
که  عالقه ای  به خاطر  هم  بنی امللل  ارشد حقوق  کارشناس  اسفندیاری  گلپر  خامن 
به مباحث حقوق بشر و زنان داشت، زمحت مهکاری در ترمجۀ این اثر را برعهده 
انتشار این کتاب را برعهده  انتشارات روزنه هم زمحت چاپ و  گرفت. مسئوالن 
گرفتند. امیدوارم ترمجه و انتشار این کتاب بتواند به تقویت ادبیات مربوط به حقوق 

بشر در ایران کمک کند و مورد توجه عالقمندان قرار گرید.

 امحد موثقی - آذرماه 1393





روزی در دسامرب 2007، در داروخانۀ حمله ام ایستاده بودم و به این فکر می کردم 
که کدام یک از کارت های تربیک فصلی را باید خبرم. چند بستۀ واردایت از آمریکا 
بودند. یک بستۀ واردایت  کانادا  به قیمت 14/99 دالر  حاوی دوازده عدد کارت 
از چنی حاوی بیست عدد کارت به قیمت 5/99 دالر کانادا بود. با خود اندیشیدم 
که آیا کارت های چیین را خبرم: آیا کارگراین که آهنا را تولید کردند، استثمار شده 

بودند؟ آیا باید حمصوالت چیین را حترمی کنم؟ اما در هنایت آهنا را خریدم.
این حبث شخصی پرسش هایی را دربارۀ جهاین شدن روشن می سازد که توسط 
بسیار  بشر  حقوق  برای  آهنا  و  می شود،  مطرح  غرب  دنیای  در  آزاد  شهروندان 
ارزش قائل می شوند. بسیاری از افراد حریانند که آیا جهاین شدن مردم حمروم در 
کشورهای فقری را فقریتر می کند و یا دورمنای هبره مندی شان از حقوق بشری خود، 
دهۀ 1990 حبث های  اوایل  از  می خبشد.  هببود  را  بشر،  اقتصادی  حقوق  ویژه  به 
اینکه آیا جهاین شدن »خوب« یا »بد« است، جریان  آکادمیک زیادی در مورد 
داشته است. برخی از حمققان، به ویژه دانشمندان حقوق و علوم سیاسی، بر این باور 
هستند که جهاین شدن به وضوح برای حقوق بشر زیان آور است. به طور مثال، 
شواب1 و ُپلیس2، تنها روی جنبه های منفی جهاین شدن متمرکز شده اند و اظهار 

1. Schwab

2. Pollis

فصل اول
حقوق بشر و جهانی شدن



جهانی شدن و حقوق برش      14

می دارند که »به وضوح جهاین شدن تأثری زیانبار بر کل جمموعۀ حقوق بشر داشته 
اقتصاددانان، به طور ضمین استدالل  به ویژه  است« )2000:217(. حمققان دیگر، 
می کنند که جهاین شدن می تواند آثار سودمندی بر حقوق بشر داشته باشد و اغلب 

هم چننی است )باگوایت1، 2000؛ لگراین2، 2002(.
جنبۀ مهم این حبث این است که آیا جهاین شدن فقر را عمیق تر می کند یا آن را کاهش 
می دهد. اگر مردم بیشتری فقری باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آهنا از حقوق 
اقتصادی بشری خود هبره مند شوند؛ اگر افراد کمتری فقری باشند، احتمال بیشتری وجود 
دارد که آهنا از حقوق اقتصادی  بشری شان برخوردار گردند. با وجود این، اگرچه سطح 
فقر به تقریب با احتمال برخورداری از حقوق اقتصادی بشر بستگی دارد، اما این متام 
داستان نیست. اینکه آیا شهروندان از حقوق اقتصادی بشری خود برخوردارند یا نه، 
متأثر از این امر است که آیا آهنا از حقوق مدین و سیاسی خود برخوردار هستند یا نه. 
به عالوه، حیت در جوامعی که حقوق مدین و سیاسی مورد محایت قرار گرفته است، کم 
و بیش احتمال دارد که انواع خمتلف رژمی های سیاسی از حقوق اقتصادی بشر محایت 
کنند. نوع رژمی سیاسی موجود، به نوبۀ خود، متأثر از میزان شّدت و گسترش و اهداف 
جنبش های اجتماعی شهروندان در دفاع از حقوق بشر است. در این کتاب من به نفع 
رابطۀ متقابل متام انواع حقوق بشر و ضرورت وجود دموکراسی های اجتماعی که آهنا را 

مورد محایت قرار می دهند، حبث و استدالل می کنم.
از  بسیاری  در  زیادی  اجتماعی  تغیریات  موجب  شدن  جهاین  سرعت  میزان 
خبش های جهان می شود که بر میلیون ها نفر از افراد تأثری می گذارد، که برخی از 
تغیریات به نفع آهنا، ویل بسیاری به ضرر آنان است. در این وضعیت، استدالل ها علیه 
جهاین شدن توسط روشنفکران حمبویب چون ناومی کلنی3 و نیز رهربان جنبش های 
اجتماعی و رهربان سیاسی، قانع کننده است. پریوی از استدالل آهنا اغلب آسان تر 

1. Bhagwati

2. Legrain

3.Naomi Klein
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از استدالل پیچیدۀ اقتصاددانان است، که درکش نه تنها برای شهروندان عادی بلکه 
مهچننی برای حمققان در رشته های دیگر نیز بسیار دشوار است. از نظر بسیاری از 
منتقدان، سیاست جتارت آزاد کنوین - یک ویژگی ُمعِرّف جهاین شدن - یک فاجعۀ 
سنگنی برای فقرا است، ویل برخی از اقتصاددانان استدالل می کنند که این سیاست 
ُکلری1،  اقتصاددان برجسته، پل  فقر است. در حقیقت،  برای  هبترین راه حل ممکن 
سرخوردگی خود را نسبت به »شهروندان دنیای ثرومتند، که باید مسئولیت جهل 

خود را در قبال سیاست جتاری بر عهده بگریند«، یادآور می شود.
هدف من در این کتاب دسته بندی برخی از استدالل ها پریامون آثار جهاین شدن 
بر حقوق بشر است. اگرچه من به حقوق بنی املللی دربارۀ حقوق بشر و حمققاین که 
هنگام خمالفت با جهاین شدن به آن ارجاع می دهند، احترام می گذارم، اما برخی از 
استدالل های اقتصادی به نفع جهاین شدن را هم ارائه می کنم. حمققان حقوق بشر 
مسئولیت ویژه ای در جدی گرفنت علم اقتصاد، به جای پرهیز از چالش های فکری 
استانداردهای  بنی امللل،  بشر در حقوق  اقتصادی  استانداردهای حقوق  دارند.  آن، 
دنیای ثرومتند و صنعیت شده، از کشورهایی است که پیشتر رشد اقتصادی را جتربه 
کرده اند. بنابراین، حمققان حقوق بشر باید درک کنند که چه چیزی رشد اقتصادی را 
به وجود می آورد، و برای اجنام این مهم، آهنا باید سعی کنند حتلیل های اقتصادی 
را درک کنند، حال رشته های ختصصی آهنا هرچه می خواهد باشد )رشتۀ ختصصی 
من جامعه شناسی سیاسی است(. هیچگونه روش های ساده ای برای پیش بیین آثار 
آثار آن در قسمت های خمتلف  ندارد؛  بشر وجود  بر حقوق  احتمایل جهاین شدن 
جهان و در خبش های گوناگون در میان ساکنان هر کشور، متفاوت است. کساین که 
به حقوق بشر عالقه مند هستند باید به آثار جهاین شدن، بدون توسل به اعتراضات 

لفظی علیه، یا دفاع ها از، جهاین شدن، توجه کنند و نظر دهند.
من به جهاین شدن، با ارجاع به اثر کالسیک کارل پوالین2، »دگرگوین بزرگ« 

1. Paul Collier

2. Karl Polanyi
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)1944(، به عنوان »دگرگوین بزرگ دوم« نظر دارم. پوالین دگرگوین بزرگ انگلستان 
و اروپا، از جوامع کشاورزی به جوامع صنعیت از حدود 1780 تا 1940 را جتزیه و 
حتلیل کرد؛ من استدالل می کنم که دورۀ کنوین جهاین شدن در برگریندۀ دگرگوین متام 
جهان، از جوامع کشاورزی به جوامع صنعیت، است. در فصل سوم، ضمن حبث دربارۀ 
اینکه چگونه سرمایه داری نئولیربال دنیا را دگرگون کرد، به پوالین ارجاع می دهم. در 
فصل های چهارم و پنجم، دو پیامد نظری ممکن از دگرگوین دنیا در طی جهاین شدن، 
یکی مثبت برای حقوق بشر و دیگری منفی برای آن، را مورد بررسی قرار می دهم. 
در فصل های شش و هفت، من استدالل می کنم که دگرگوین بزرگ دوم مزیت تعینی 
خصوصیت به وسیلۀ خیزش های حقوق بشری را دارد. مفهوم و قانون حقوق بشر، 
به ادعای من، طی قرن ها و ورای اقیانوس ها خیزش کرده تا ظرفیت متام دنیا را برای 
مواجه شدن با جنبه های منفی صنعیت شدن افزایش دهد. فصل 6 حکمراین جهاین 
حقوق بشر و فصل 7 جنبش اجتماعی جهایِن حقوق بشر را مورد حبث قرار می دهند. 
فصل 8 امکان جهش رو به عقب و واگشت حقوق بشری را، به سبب سیاست خشم 
علیه »حقوق بشر و جهاین شدن غریب«، بررسی می کند، درست مهان طور که طبق نظر 
پوالین، یک واکنش علیه صنعت گرایی در اروپای اوایل قرن بیستم وجود داشت. فصل 
9 این گونه نتیجه می گرید که تنها کشورهای دارای سوسیال دموکراسی می توانند مهۀ 
جنبه های حقوق بشرِی شهروندانشان را تأمنی کنند، ویل مهچننی نسبت به جنبه های 

گوناگون ناامین بشری، که به واسطۀ جهاین شدن وخیم تر شده است، هشدار بدهند.

تعریف حقوق بین المللی بشر 
این کتاب به حقوق بشر آنگونه که به وسیلۀ حقوق بنی امللل تعریف شده اند، ارجاع 
دارد )ویس بروت1 و ِدالگا2، 2007(. آهنا حقوقی هستند که متام افراد بشر تنها به 
واسطۀ اینکه از نظر زیست شناخیت انسان هستند، مستحق آن می باشند؛ آهنا حقوق 

1. Weissbrodt

2. de la Vega
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دیگری،  عضویت  هر  یا  ملی  مجاعیت،  گروهی،  عضویت  با  ارتباط  بدون  فردی، 
هستند. حقوق بشر اکتسایب نیست، و وابسته به هرگونه مزنلت اجتماعی خاصی، 
نظری اینکه آیا یک فرد مرد است یا زن، هم نیست. آهنایی که وظیفه دارند - کساین 
کنند  تأمنی  و  داده  ارتقاء  را  آهنا  کنند،  محایت  بشر  حقوق  از  هستند  موظف   که 
بر  این وظایف  فزاینده ای  به طور  که  - در وهلۀ خنست دولت ها هستند، هرچند 
سازمان های بنی املللی )IOs( و شرکت های فرامّلییت )TNCs( هم حتمیل شده است.

ارتقاء حقوق بشر یکی از اهداف اساسی منشور 1945 سازمان ملل متحد است. 
مهان گونه که در فصل یک، مادۀ یک آن توصیف شده، اهداف سازمان ملل شامل 
»حصول مهکاری بنی املللی در... ارتقاء و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین برای مهه، بدون تفکیک و متایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان، یا مذهب« 
می شود )براونلی1 و گودوین - گیل2، 2006، ص4(. حقوق بشر در سند بنی املللی حقوق 
بشر سازمان ملل متحد، که ترکییب از اعالمیۀ جهاین حقوق بشر UDHR( 1948(، میثاق 
بنی املللی حقوق مدین و سیاسی ICCPR( 1966(، و میثاق بنی املللی حقوق اقتصادی، 
است  گرفته  قرار  تکرمی  مورد  بیشتر  است،   )ICESCR( فرهنگی 1966  و  اجتماعی 

)براونلی و گودوین گیل، 2006، صص 28-23 و 348-74(.
حقوق مدین و سیاسی به عنوان مثال، شامل محایت در برابر شکنجه، حق حماکمۀ 
عادالنه، حق رأی، و حق فعالیت سیاسی از طریق آزادی بیان، مطبوعات، جتمع 
حق  شامل  فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصادی،  حقوق  می شوند.  اجنمن،  تشکیل  و 
اجتماعی،  امنیت  آموزش،  وحقوق  کارگری،  احتادیه های  تشکیل  حق  کارکردن، 
و  هبداشت  قابل حصول  استانداردهای  باالترین  و  زندگی،  کایف  استانداردهای  و 
و  توسعه  برگریندۀ حقوق صلح،  در  اصطالح مجعی،  به  سالمیت، می شوند. حقوق 
حمیط زیست پاکیزه است. حقوق سیاسی و مدین اغلب به عنوان حقوق نسل اول 
مورد ارجاع قرار می گریند؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق 
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این نسل ها  به عنوان حقوق نسل سوم، مطرح هستند.  نسل دوم، و حقوق مجعی 
به تقریب حتول زمایِن برداشت بنی املللی از حقوق بشر را منعکس می کنند. برای 
رعایت اجیاز کالم، در سرتاسر این منت، به حقوق اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی 
تنها به عنوان حقوق اقتصادی بشر یا حقوق اقتصادی ارجاع می دهم، زیرا هیچ متایز 
آشکاری بنی اینکه چه چیز اقتصادی و چه چیز اجتماعی است، وجود ندارد؛ به 
عنوان مثال، حق آموزش می تواند هم اقتصادی )که اگر فردی آموزش ببیند منجر 
به قدرت کسب درآمد باالتر او می شود( و هم اجتماعی )که به فرد برای مشارکت 

در جامعه به طور کلی کمک می کند(، باشد. 
حبث دربارۀ آثار جهاین شدن بر حقوق بشر، بر حقوق اقتصادی متمرکز می شود، 
زیرا منتقدان جهاین شدن در اصل نگران آثار زیانبار آن بر روی فقرا در کشورهای 
دارند:  وظیفه  سه  اقتصادی  حقوق  با  رابطه  در  دولت ها  هستند.  توسعه  حال  در 
به  احترام  )اید1، 2006، ص 175(.  این حقوق  تأمنی  و  احترام گذاشنت، محایت، 
حقوق اقتصادی به این معین است که هبره مندی افراد از این حقوق یا ظرفیت های 
افراد در تأمنی آهنا برای خودشان را ختریب نکنند. محایت کردن از حقوق اقتصادی 
یعین محایت از شهروندان در برابر کلیت های دولیت و غریدولیت - دومی به ویژه 
به سازمان های بنی املللی )IOs( و شرکت های فرامّلییت )TNCs( باز می گردد - که 
می توانند به حقوق آهنا صدمه بزنند. وظیفۀ دولت در تأمنی حقوق اقتصادی بشر 
دشوارتر از مهه است، زیرا نیازمند مداخلۀ مثبت در روابط اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی است تا تضمنی کند که شهروندان از حمتوای حقوق شان برخوردار می شوند 
- بدین معین که آهنا از حقوق خود نه تنها در اصل یا طبق قانون، بلکه در عمل 

هم برخوردار باشند.
بسیاری از منتقدان استدالل می کنند که جهاین شدن به طور جدی حقوق اقتصادی 
این   2 فصل  می کند.  تضعیف  اقتصادی  نابرابری  و  فقر  افزایش  طریق  از  را  بشر 

1. Eide
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استدالل ها را بررسی می کند. جهاین شدن نابرابری را در داخل بسیاری از دولت ها 
و در میان دولت ها افزایش داده است؛ با این حال، این استدالل که جهاین شدن 
افراد را بیشتر فقری می کند به جای آنکه به آهنا سود برساند، حبث برانگیز است، 
زیرا شواهد زیادی وجود دارد که جهاین شدن به حنو چشمگریی فقر را در سطح 
جهاین کاهش داده است. در هر صورت، کاهش فقر اغلب مهانقدر امری مربوط 
به سیاست، به ویژه دادن حق اظهارنظر، است، که امری مربوط به سیاستگذاری 
اقتصادی است. بنابراین، توجه کردن به آثار جهاین شدن بر فرآیند سیاسی و نیز 
بر سیاستگذاری اقتصادی، امهیت دارد. منتقدان جهاین شدن توجه زیادی را وقف 
حقوق مدین و سیاسی منی کنند؛ در واقع، برخی به آهنا به عنوان پدیده ای غریب نظر 
می کنند که نباید بر جوامع غریغریب حتمیل گردد )توماس1 1998، ص 183(. اما 
یک جنبۀ مهم جهاین شدن، گسترش جهایِن آرمان های دموکراسی، حکومت قانون، 
برابری مدین، حقوق اقلیت ها، و حقوق فردی بشر است. به عالوه، با وجود جهاین 
شدن، دولت ها هنوز کلیت های دارای حاکمیت هستند. دولت های دموکراتیک که به 
حکومت قانون احترام می گذارند و از حقوق مدین و سیاسی شهروندانشان محایت 
جنبه های  برابر  در  مقاومت  به  قادر  غریدموکراتیک  دولت های  از  هبتر  می کنند، 

زیانبار جهاین شدن هستند.
آرمان های حقوق بنی املللی بشر هم به حنو فزاینده ای در هنادهای حکمراین جهاین 
مانند هنادهای مایل بنی املللی )IFIs(، به ویژه صندوق بنی املللی پول )IMF( و بانک 
 ،)TNCs( و در ساختارهای حکمرایِن برخی از شرکت های فرامّلییت ،)WB( جهاین
وارد و پذیرفته شده است. این گرایش اخری که کنشگران غریدولیت را ملزم می سازد 
تعهدات حقوق بشری را بپذیرند، به طور وسیعی از اقدامات سازمان های غریدولیت 
جهاین،  اجتماعی  جنبش  شامل  اجتماعی،  جنبش های  و   )NGOs( بشری  حقوق 
علیه، یا در محایت از اصالح جدی، جهاین شدن، نشأت می گرید. با وجود این، 

1. Thomas


