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  بردرآمدي 
  شوراي پاپی صلح و عدالت درباره بحران اخیر اقتصاديبیانیه 

  *مرتضی صانعی

  درآمد
وجود آمده اسـت،  ه م ب 2011. بحران اخیر اقتصادي بحرانی نیست که گفته شود در سال 1

گرایـی حـاکم بـر     گـردد. از زمـانی کـه مـادي     بلکه پیشینه آن به سـالیان متمـادي برمـی   
سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي     هاي  سرنوشت بشري گشت، جهان با بحران

ناپذیري به کشورهاي فقیر  هاي اقتصادي آسیب جبران روبرو گردید. در این میان چالش
یا در حال توسعه زد تا جایی که دامـن کشـورهاي پیشـرفته را نیـز گرفـت. گرچـه در       
مقاطعی فعالیت اقتصادي از رونق مناسبی برخودار شد، لیکن بخاطر سـاختارهاي غلـط   

هـاي   ها به سـوي منـافع قـدرت    جهانی، نابرابري اجتماعی رو به تزاید گذاشت و دارایی
ها اعتبارات خـود را   شود که چگونه بانک بزرگ بلوکه گشت. در این عرصه مشاهده می

توسعه داده و موجبات تورم مارپیچی را در نظام اقتصـادي فـراهم کردنـد و بـه همـان      
اعتباري ایجـاد نمودنـد. بنـابراین اگـر از دهـه      میزان خطر ورشکستکی براي مؤسسات 

شود ابزارهاي پولی و اعتباري در جهان با شتابی بیش از انباشت ثروت  م دیده می1990
هـاي سـوداگرانه    اي از حباب وجود آمدن مجموعهه کند تا پیامد آن ب می در اقتصاد رشد 

هـاي   هاي سـال  بحران و نقدینگی شود؛ آیا دلیل آن چیزي جز سوء تدبیر جهانی درقبال
م 2008قبل آن در کشورهایی نظیر برزیل، روسیه، کره و مکزیک اسـت؟ اگـر در سـال    

دهـد و بهـت همگـان را بـر      انفجار مهیبی در اقتصاد پر سـر و صـداي آمریکـا رخ مـی    
انگیزد، آیا دلیلی جزء نابرابري توزیع ثروت در میان کشورها بویژه کشورهاي فقیر و  می
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هـاي   د. آري! بحران اخیر اقتصادي محصـول مشـکالتی اسـت کـه سـال     مانده دار عقب
انـد.   هـا ایجـاد کـرده    برداري ناعادالنه از سرمایه هاي بزرگ به منظور بهره متمادي قدرت

گرچه عامل این مشکالت دنیاي لیبرالی غرب است و تا زمان حاضر بیشترین آسیب را 
ا باید همـه مجـامع جهـانی تـالش     به جوامع فقیر و کشورهاي عقب مانده زده است، ام

عنوان یکـی از   تا جهان بتواند به سالمت از این تهدید عبور کند. در این میان واتیکان بهکنند 
نهادهاي دینی گرچه هم اکنون هم از جایگاه بـا ارزشـی در فضـاي فکـري و اقتصـادي دنیـا       

ن راه حلـی بـراي   جویی بر آمده و به منظور یـافت  حتی غرب برخوردار نیست، در صدد چاره
المللـی در بسـتر    هاي مـالی و پـولی بـین    سوي اصالح نظام به«برون رفتن از این بحران بیانیه 

وظیفـه   اي مهـم بـه   صادره کرده اسـت. صـدور ایـن بیانـه، اشـاره     » مرجعیت عمومی جهانی
اقتصادي و اجتماعی نهادهاي دنیی دارد که الزم است در عالم اسـالم هـم بـدان توجـه     

هایی از سوي مسلمانان به انجام رسد. نویسنده ایـن   وقت مقتضی چنین اقدام شود و در
 ه، نگاهی به مطالب مهم آن افکند.مقدمه تالش کرده است تا با رویکرد انتقادي به بیانی

. به منظور فهم بهتر این بیانیه باید توجه داشت که شوراي واتیکانی دوم بـه عنـوان نقطـه    2
و بـا صـدور اسـناد     1ک با شعار امـروزي کـردن مسـیحیت   عطف تاریخ کلیساي کاتولی

تحولی در جامعه مسیحی ایجاد کرد تا بتوانـد   Gaudium et Spes،2گوناگونی نظیر سند 
 Gaudium et Spesعنـوان در نمونـه سـند     وجود آمده واتیکان بکاهد. بهه از مشکالت ب

توانـد   گرفتـه، نمـی  این شورا اعالم کرد که کلیسـا در مقابـل دنیـا و تغییـرات صـورت      
چنین اظهار داشت کـه کلیسـا هـر چنـد در جهـان سیاسـی و        تفاوت باقی بماند. هم بی

تواند سـاختار جامعـه بشـري را     رسالتی ندارد ولی داراي وظایفی است که می اقتصادي
توان در فرازي از این سند یافت، آنجا که  بنابر قانون الهی تحکیم بخشد. این نکته را می

ـ هن«آمده:  آورد کلیسـا بایسـتی    وجـود مـی  ه گامی که شرایط زمان و مکان نیازهایی را ب
کنـد کـه نهادهـایی     هاي جدیدي در جهت منافع مردم انجام دهد و توصـیه مـی   فعالیت

سوي ترقی و عدالت اجتماعی ه وابسته به کلیساي جهانی جهت تشویق امت کاتولیک ب
لیسا پس از واتیکانی دوم در تمام مسـائل  بنابراین ک 3»وجود آید.ه المللی ب در صحنه بین

کند. درحالی که تا قبل از این شورا،  اجتماعی و سیاسی ورود پیدا کرده و اظهار نظر می
دکترین اعتقادي کلیساي کاتولیک به بسـیاري از مسـائل ایـن جهـانی از جملـه مسـائل       

 گونه داشت. سیاسی و اقتصادي رویکردي تناقض
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مطلب هم توجه داشـت کـه پـس از واتیکـانی دوم، شـوراي پـاپی        عالوه باید به این . به3
عدالت و صلح از جمله شوراهاي است که در راستاي دکترین اجتمـاعی کلیسـا توسـط    

تحقیقاتی صلح و عـدالت و بـا    پاپ تأسیس گردید. گرچه این شورا با عنوان کمیسیون
معاصـر و ترغیـب    شان در جهان ها از موقعیت و جایگاه آگاهی بخشیدن کاتولیکهدف 

آنان به کمک در جهت پیشرفت کشورهاي فقیر و عقب مانده و استقرار صلح و عدالت 
گردیـد؛   م توسط پاپ پل ششم تأسیس 1967اجتماعی در مناطق مختلف جهان در سال 

م به عنوان شوراي پاپی صلح و 1988م، در سال 1976لیکن پس از یک بازبینی در سال 
اي است که این شورا با توجه به مأموریت  رو دارید بیانیه ه پیشعدالت ارتقاء یافت. آنچ

اش یعنی کوشش در جهت استقرار صـلح و عـدالت در جهـان بـر اسـاس تعـالیم        ذاتی
 انجیل و مکتب اجتماعی کلیسا و به مناسبت بحران اخیر اقتصادي صادر کرده است.

ز انتشار ایـن بیانیـه پیشـبرد کـار     آید هدف واتیکان ا دست میه . آنگونه که از بیانیه اخیر ب4
مسیح تحت رهبري روح دوستی است. چنانچه در جاي دیگر این بیانیه به نقل از پـاپ  

رسـد   پل ششم انگیزه انتشار آن را لبیک به نداي پدر مقدس بیان کرده است. به نظر می
ان در همه روي از عیسی و پاسخ مثبت دادن به او نکته مثبتی است، لیکن آیا واتیک دنباله

کند یا نه، و آیا واتیکان در ماجراي ظلـم   مسائل اجتماعی و سیاسی از عیسی پیروي می
هایی  تر، چرا تا کنون چنین بیانیه کند یا نه؛ و از همه مهم ها نیز از پدر تبعیت می به ملت

از این شورا صادر نشده بود؟ مگر مشکالت اقتصادي کشورهاي فقیر تازگی دارد؟ چرا 
رفـت و مـردم آنهـا در فـق و      هاي کشورهاي در حال توسعه به تـاراج مـی   روتوقتی ث

گذراندند، چنین اتفاقی روي نداد؟ حل کـه دنیـاي غـرب بـا ایـن       گرسنگی روزگار می
هـاي مـردم فقیـر کشـورهاي دیگـر را       چالش جدي مواجه شده و تازه اندکی از سختی

ایی است که مناسب است واتیکـان  ه ها سؤال اند؟ این تجربه کردند، از خواب بیدار شده
به آن پاسخ در خور دهد. لیکن صرف نظر از این مطلـب بایـد توجـه داشـت کـه روح      

 حاکم بر این بیانیه، تثبیت جایگاه ارشادي کلیسا است.
هـایی هماننـد    گیري بحران اخیـر اقتصـادي را مؤلفـه    هاي شکل . در این بیانیه، شورا زمینه5

ضـعف سـاختاري نهادهـاي    . هاي اقتصادي و مـالی؛ ب  سیاستخطاهاي ذاتی در . الف
هاي اقتصادي  هاي معنوي و اخالقی در فعالیت خأل ارزش. سیاسی، اقتصادي و مالی؛ ج

نابرابري در توزیع ثروت دانسته .   سازي؛ ه مدیریت نامناسب فرایند جهانی. و سیاسی؛ د
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فاصـله گرفتـه و بـه دسـت     و اذعان کرده است که مجامع جهانی از رسالت ذاتی خـود  
العلـل بحـران اقتصـادي را     هاي بزرگ نهـاده شـده اسـت. چنانچـه علـت      برخی قدرت

گرایی معرفی کرده است. حال ایـن سـؤال مطـرح     حاکمیت اندیشه لیبرالیسم اقتصادي و مادي
است که چگونه اندیشه لیبرالیسم در جامعه غربی شکل گرفت. آیـا کلیسـا در نضـج و رشـد     

سـوز شـده    نقش داشت یا نه؟ اگر رویکرد لیبرالی علت این بحـران خانمـان  این اندیشه 
مقصر اصلی کیست؟ آیا مقصر کسانی هستند کـه اعتقـادي بـه حاکمیـت دیـن و       است،

 هاي اجتماعی دارند یا کسانی که به چنین نگاهی اعتقاد ندارند؟ اخالق در عرصه
توان موارد ذیل را نـام بـرد:    له می. گرچه این بیانیه حاوي نکات مثبتی است که از آن جم6

هـاي سیاسـی و اقتصـادي؛     هاي اخالقی در تمام فعالیت توجه به معنویت و ارزش. الف
رعایـت  . پذیري در میان تمام کـارگزاران اقتصـادي؛ ج   نهادینه کردن حس مسئولیت. ب

تالش وافـر بـه منظـور تحقـق     . هاي اقتصادي؛ د گذاري ها در سیاست مصالح عامه ملت
تاکید بر اصل همیاري در .   اقتصادي؛ هـ    هاي اجتماعی الت اجتماعی در تمام عرصهعد

توزیـع عادالنـه ثـروت میـان تمـام      . هـاي جهـانی؛ و   میان فعـاالن اقتصـادي و سـازمان   
دفاع از حقوق همه افرادي که در دام بحـران اخیـر اقتصـادي    . کشورهاي فقیر و غنی؛ ز

را ندارنـد؛ لـیکن واتیکـان چـه میـزان در مقـام عمـل         اند ولی توان ابراز آن گرفتار شده
هـاي   پوشی از کارکرد دین در عرصه هاي ارشادي با چشم فعالیت داشته است. آیا توصیه

 شکل بشر امروزي را حل کند یا نه؟اجتماعی توانسته م

چنین این شورا براي برون رفتن از این بحـران پیشـنهاد ایجـاد یـک مرجـع سیاسـی        . هم7
کند که تنها هدف این جایگـاه بایـد رعایـت مصـالح عامـه       دهد و بیان می می جهانی را

هـا و کشـورها بایـد بـر اسـاس اصـل        ها باشد. یعنی در این مرجعیت تمام قـدرت  ملت
یاري، بطور یکسان مشارکت داشته و بر اساس مسئولیت جهـانی بـه منظـور اجـراي      هم

هـاي تحقـق ایـن ایـده را      انیه زمینـه گونه که این بی عدالت اجتماعی تالش نمایند. همان
تالش . هاي اقتصادي؛ ب توجه به معنویت و اخالق در تمام فعالیت. مواردي مانند: الف

اي بـراي ایجـاد    ارائـه الیحـه  . جهت اصالح ساختار جهت بـرآوردن نیازهـاي بشـر؛ ج   
هاي همکاري را جهت ایجاد رشد جهانی قوي، پایـدار   ها و شیوه چارچوبی که سیاست

المللی و خصوصـاً تعهـد بـراي     مالی بین  توجه به اصالح نظام. متوازن تبیین نماید؛ دو 
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داند؛ لیکن چه ضمانتی وجـود دارد کـه نهـاد     ایجاد شکلی از مدیریت پولی جهانی، می
المللی گرفتار نشود. چـه ابـزار کنترلـی بـراي      تازه تأسیس به سرنوشت سایر مجامع بین

هـاي بـزرگ از راه تهدیـد و     ته باشد تا مـانع نفـوذ قـدرت   تواند وجود داش این نهاد می
الملل و شوراي امنیت چـه میـزان مصـالح     تطمیع شود. امروز مجمع جهانی سازمان بین

هـا در   هاي خود مد نظر دارد. آیا جز ایـن اسـت کـه ایـن سـازمان      ها را در تصمیم ملت
 اختیار چند قدرت بزرگ است؟

که این طرح رسماً از طرف پاپ صادر نشـده اسـت، لـیکن    . گرچه در این بیانیه قید شده 8
کنـد و بیانیـه آن مـورد تأییـد پـاپ       شوراي پاپی صلح و عدالت زیر نظر پاپ عمل مـی 

هـاي جهـان    است. بنابراین انتظار اولیه از انتشار آن این است کـه بـا اسـتقبال کاتولیـک    
هـاي   الت و روزنامـه که علیرغم چند ماه از نشـر آن در میـان مجـ    مواجه شود در حالی

هـاي   شود. در مقابل وقتی از اسـقف  العمل مثبتی در این زمینه دیده نمی کاتولیکی عکس
کننـد کـه ایـن بیانیـه      شود، بیان مـی  کاتولیک آمریکایی در خصوص این بیانیه سؤال می

رسد مسیحیان کاتولیک اعتمـادي    ها. به نظر می شوراي پاپی است نه بیانیه همه کاتولیک
 گیري ایـن نکتـه باشـد کـه مسـیحیان      وراهاي پاپی ندارند. شاید دلیل چنین موضعبه ش

 وضـع  تغییـر  دنبـال  با صدور بیانیـه،  واتیکان رسمی نهاد طرفی بینند که از می کاتولیک
 پافشاري و گیري پی بیانیه این به نسبت از سوي دیگر که حالی در است جهانی موجود

  گردد. در واتیکان مشاهده نمی
رسد واتیکان در صدد این بیانیه گـام مثبتـی در جهـت اصـالح نظـام اقتصـاد        به نظر می. 9

گیري کنـد.   جهانی برداشته است و بایسته است این نهاد دینی با جدیت ایده خود را پی
بر اساس منطقی که بر جمهوري اسالمی ایران حاکم اسـت یقینـاً ایـن کشـور از بیانیـه      

ظور تحقق آن ایده تعامـل و همکـاري خواهـد داشـت.     کند و به من واتیکان حمایت می
طور شفاف سیاست خود را در مـورد مـدیریت   ه ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی ب

غلط جهانی اعالن کرده و نشان داده است که ضمن رد هر گونـه سـلطه اسـتکباري بـر     
عالوه  . بهها معترض است سرنوشتش، به اجراي ناعادالنه ثروت و امکانات در میان ملت

هـا   این کشور از آنجایی که ریشه بسیاري از مشکالت اقتصادي را در سیسم ربوي بانک
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داري اسالمی به دنبال ترمیم بافت  هاست که با طرح ایده بانک تشخیص داده است، سال
بیمار اقتصاد است. البته جاي آن دارد که نهادهاي دینی در کشورهاي اسالمی نیـز وارد  

هاي مناسب، در راه مرتفع ساختن مشکالت اقتصـادي   رائه الگوها و مدلمعرکه شده و ا
 انسان ماهر قدم بر دارند و این وظیفه عقلی ـ دینی خود را به انجام برسانند.

گونـه کـه ایـن     . ظاهراً راه حل مشکالت جهانی، صرف راه اندازي یک نهـاد جهـانی آن  10
ن بحـران، تغییـر در رویکـرد مـدیریتی     بیانیه اعالم کرده است، نیست. بلکه راه حـل ایـ  

هاي جهانی است. این مهم باید به یک باور جهانی تبدیل گردد و همگـان نـه در    قدرت
مقام شعار بلکه در عمل آن را به منصه ظهور رسانند. جامعه متدینان باید در این مسـیر  

هاي اخالقی  زمانی که تدبیر جهان بدون توجه به معنویت و ارزش جلودار باشد. زیرا تا
ها وجود دارد و تـا هنگـامی کـه     که نابرابري بزرگ جهانی در میان دولت است. تا وقتی

تـوان شـاهد    خوي استکباري و استعماري از فرهنگ جهانی رخت بر نبسته اسـت نمـی  
تواننـد در یـک    تحول در اداره کردن جهان بود. بر این اساس فرهیختگان مسـلمان مـی  

و سایر متدینان بـه مطالبـه عمـومی مـردم کـه همانـا تحقـق        تعامل سازنده با مسیحیان 
معنویت و عدالت است، پاسخ دهند همچنین اهمیـت و ضـرورت تـالش اندیشـمندان     
مسلمان جهت تولید علوم انسانی باالخص در حوزة علـوم مـدیریتی و کـاربردي نظیـر     

احنا له گردد. به امید روزي که مصلح جهانی حضرت ولی عصر ارو اقتصاد آشکارتر می
  الفداء قیام کند و پرچم عدالت را در سراسر جهان به اهتزار در آورد.

  

  هاي عدالت و صلح شوراي اسقف
 خواستار اصالحات کالن اقتصادي شد

  تبار سیدرحیم راستیترجمه 
  

هاي عدالت و صلح امروز سندي را منتشر کرد و خواهان اصـالحات بنیـادي    شوراي اسقف
هان شد. این شورا همچنین پیشنهاد ایجاد مرجعی سیاسی در جهان هاي مالی و پولی ج نظام

  کند. را براي مدیریت اقتصاد و یک نظم اقتصادي نوین را مبتنی بر اخالق را پیشنهاد می
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هاي مالی   به سوي اصالح نظام«امروز در یک مصاحبۀ مطبوعاتی این یادداشت با عنوان 
در اختیار خبرنگـاران قـرار گرفـت.     »جهانی و پولی بین المللی در بسترة مرجعیت عمومی

رئیس این شـورا، در همـین مصـاحبۀ مطبوعـاتی اظهـار داشـت:        4کاردینال پیتر تورکسون،
  »هایی براي معضالت و مشکالت است. سخن ما دربارة یافتن راه حل«

که در این همایش شرکت کرده بود گفت این  5کاردینال تورکسون خطاب به لیدیا اُکین
  ر به کسانی که این حق را ندارند.سند همچنین راهی است براي دادن حق اظهار نظ

قطعاً اعطاي حق اظهارنظر بخشی از این سند است، و در واقع تقاضایی است از گـروه  «
سـند بـه    براي توجه به این امر یا درخواست تأمل در این جهـت، و در واقـع ایـن    20جی 

خاطر کسانی است که دچار این گونه مشکالت هستند، و بنابراین خواستار دادن حق اظهار 
  ».نظر به کسانی شد که از این حق محرومند. این واقعیت امر است
کند که روند اصـالحات   می این طرح، که رسماً از ناحیه پاپ صادر نشده است، پیشنهاد

  سازمان مرجع آغاز شود. باید از طریق سازمان ملل به عنوان 
هـاي مـالی و پـولی بـین المللـی در بسـترة مرجعیـت         در زیر، یادداشتی بر اصالح نظام

  بینید. می هاي عدالت و صلح منتشر شده عمومی جهانی را که از سوي شوراي اسقف
* * * *  

  شوراي اسقفی عدالت و صلح
  ت عمومی جهانییمرجعن المللی در بسترة یهاي مالی و پولی ب به سوي اصالح نظام

  شهر واتیکان
2011  

  مقدمه
وضعیت جهان نیازمند تالشـی جمعـی از سـوي همگـان، و یـک بررسـی کامـل از تمـام         «

اي  است. کلیسـا کـه تجربـه   ـ اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و معنوي   ـهاي این مسئله   جنبه
یچ کشـوري  هـاي سیاسـی هـ    طوالنی در امور انسانی دارد و تمایلی به دخالـت در فعالیـت  

کند: پیشبرد کـار مسـیح تحـت رهبـري روحِ دوسـتی. و       می ندارد، تنها یک هدف را دنبال
مسیح وارد این جهان شد تا شاهدي بر حقیقت باشـد؛ نجـات ببخشـد، نـه قضـاوت کنـد؛       

  »خدمت کند نه این که به او خدمت کنند.
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شـه مـرتبط سـال    پاپ پل ششم با بیان این کلمات در قالب بخشنامۀ پیشـگویانه و همی 
اي گویا خط سیر رابطۀ نزدیک کلیسا را با جهان به  ، به شیوه»پیشرفت ملت«با عنوان  1967
هـاي دیگـران در خـارج از     ها با دیـدگاه  اي خالصه بیان کرد. این خط سیرها یا دیدگاه گونه

کلیسا در زمینۀ ارزش عمیق منزلت انسانی و جستجوي مصلحت عامه تالقـی دارد؛ و ایـن   
شود که مردم مسئوالنه و آزادانه برطبق باالترین آمال خود عمل کننـد. بحـران    می امر سبب

 دعـوت ـ   فرداً یا جمعـاً  ـاقتصادي و مالی که دنیا هم اکنون در بحبوبۀ آن است، همگان را  
هاي فرهنگی و اخالقی را که زیربناي همزیسـتی اجتمـاعی    کند که عمق اصول و ارزش می

شود که فعـاالن خصوصـی و مراجـع عمـومی      می عالوه، این بحران سبباست بنگرند. به 
اي و بـین المللـی بـه تأمـل جـدي در بـاب علـل آن و راه         ذیصالح در سطح ملـی، منطقـه  

  هایی با ماهیت سیاسی، اقتصادي و فنّی بپردازند.  حل
ا بـه  مـا ر «آموزد، ایـن بحـران    می از این منظر، آن گونه که پاپ بندیکت شانزدهم به ما

برنامه ریزي مجدد حرکت خود، تعیین قوانین جدید براي خود، و یافتن اشکال جدیـدي از  
دارد. بدین سان، ایـن   می تعهد، تکیه کردن بر تجارب مثبت و کنار گذاردن تجارب منفی وا

شود کـه در آن بایـد بیـنش جدیـدي را بـراي       می بحران به فرصتی براي ژرف نگري تبدیل
ر این فضا، همراه با اعتماد به جاي کناره گیري، پرداختن بـه مشـکالت   آینده شکل دهیم. د

  » دوران کنونی مناسب است.
در پیتسـبورگ منتشـر کردنـد     2009اي که در سـال   در بیانیه 20خود رهبران گروه جی 

بحران اقتصادي نشـان دهنـدة اهمیـت ایجـاد دوران جدیـدي از فعالیـت       «اعالم داشتند که 
  »انی مبتنی بر مسئولیت پذیري است.پایدار اقتصادي جه

دهـد، و در عـین    می هاي عدالت و صلح به نداي پدر مقدس پاسخ اکنون شوراي اسقف
هـاي کسـانی را کـه     دانـیم، خصوصـاً نگرانـی    می هاي همه را نگرانی خود حال [ما] نگرانی

اجـع  پردازنـد. بـا احتـرام شایسـته نسـبت بـه مر       می بیشترین هزینه را براي وضعیت کنونی
 ذیصالح مدنی و سیاسی، این شورا بدین وسیله اندیشۀ خود را ارائه کـرده و بـه مشـارکت   

هاي مالی و پولی بین المللـی در بسـترة مرجعیـت عمـومی      گذارد: به سوي اصالح نظام می
  جهانی.
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ما امیدواریم که رهبران و تمام مردم خیرخواه این اندیشه را مفید بیابند. این امر تمرینی 
هـاي کنـونی بلکـه بـاالتر از همـه در برابـر        ز مسئولیت پذیري نه تنها در برابر نسـل است ا

اي بهتر و اطمینان به شایسـتگی و توانـایی بشـر     اي که امید به آینده هاي آینده، به گونه نسل
  براي همیشه هرگز از میان نرود.

  ٦و توسويتر کی. ای تورکسون + مارينال پيکارد
  منشی رئیس

  پیش فرض
اي در گسترش و حفظ مصلحت عامه سهیم اسـت. جوامـع مـؤمنین     فردي و هر جامعه هر

براي پایبندي به رسالت اخالقی و دینی خود باید در طرح این پرسش پیشگام باشند که آیـا  
خانوادة بشري ابزارهاي کافی براي دستیابی به مصلحت عامۀ جهانی را در اختیار دارد. الزم 

تـالش  «این تمایل را برانگیزد کـه بـه    -بدون تمایز  -ر همگان است کلیسا به سهم خود د
ها ... بـراي بهبـود شـرایط     در طول قرن«بپیوندند که مردان و زنان » فردي و جمعی عظیمی

  ».. این تالش انسانی منطبق با ارادة خداوند است.اند. زندگی خود مبذول داشته

 ها اقتصادي و نابرابري. توسعۀ 1

 ادي و مالی که هم اکنون گریبانگیر جهان اسـت از علـل متعـددي ناشـی    بحران شدید اقتص
شود. نظرات پیرامون تعداد و اهمیت این علل بسیار گوناگونند. برخـی مفسـرین توجـه     می

هاي  اند که آن را خطاهایی ذاتی در سیاست خود را بیش از همه به خطاهایی معطوف داشته
اي ساختاريِ نهادهاي سیاسی، اقتصـادي و مـالی   ه دانند. دیگران ضعف می اقتصادي و مالی

گویند این علل همانا نواقص اخالقی اسـت   می دهند. برخی دیگر نیز می را مورد تأکید قرار
اي روزافزون تحـت حاکمیـت سـودگرایی و     که به گونهـ   که در تمام سطوح اقتصاد جهانی

توان خطاهاي فنّی خاصی  می دهد. در هر سطحی از این بحران، می رخـ   مادي گرایی است
  هاي اخالقی معینی همراه است. را یافت که با جهت گیري

در بازار کاالهاي مادي، عوامل طبیعی و ظرفیت تولیدي و نیز کار در اَشکال فراوان خود، با 
 که تحت شرایط خاصی امکان اختصـاص مـؤثر منـابع را   ـ   ها ها و قیمت تعیین روابط هزینه

  کنند.  می کمی را مشخص هاي محدودهـ  دهد می
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هـا   هاي اخیر، ایـن بانـک   ها کامالً متفاوتند. در دهه اما در بازارهاي پولی و مالی، محرّك
بودند که اعتبارات را گسترش دادند و این امر موجب تولید پول شد کـه بـه نوبـۀ خـود در     

چ تـورمی  صدد گسترش بیشتر اعتبارات بود. بدین طریق، نظام اقتصادي به سمت یک مارپی
رانده شد و ناگزیر با محدودیتی در میزان خطـر پـذیريِ قابـل پـذیرش توسـط مؤسسـات       
اعتباري مواجه شد. آنها با نهایت خطرِ ورشکستگی مواجه شدند که پیامدهایی منفی بـراي  

  کلّ نظام اقتصادي و مالی در پی داشت. 
هـا و در واقـع    یلیـون پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادهاي ملی پیشرفت کرد، که البته م

میلیاردها قربانی در پی داشت؛ آنها به عنوان تولید کننده و کارآفرین از یک سو و به عنـوان  
خدمات دهنده و مصرف کننده از سوي دیگر، به توسعۀ مستمر و تدریجیِ ذخیـرة پـولی و   

    هایی براي رشد واقعیِ اقتصاد اطمینان کرده بودند. سرمایه گذاري در راستاي فرصت
تا کنون، ما شاهد آن بوده ایم کـه ابزارهـاي پـولی و اعتبـاري در سراسـر       1990از دهۀ 

اند.  جهان با سرعتی بیش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد کرده و حتی با تورم انطباق یافته
هاي سوداگرانه و نقدینگی بیش از حـد بـود کـه     اي از حباب این امر ایجاد مجموعهحاصل 

ها در توانایی پرداخت بـدهی و اطمینـان تبـدیل شـد کـه طـی        اي از بحران بعداً به مجموعه
  اند. یکی پس از دیگري ظاهر گشته ها گسترش یافته و سال

با افـزایش ناگهـانی و شـدید     1980تا اوایل دهۀ  1970هاي اولیه در دهۀ  یکی از بحران
هـا در جهـانِ در حـال     اي از بحـران  بود. به عنوان مثال، مجموعههاي نفت مرتبط  در قیمت

هایی در برزیل، روسـیه و   در مکزیک و بحران 1980توسعه به دنبال بحران نخست در دهۀ 
  آرژانتین رخ داد. در مکزیک و نیز در تایلند و 1990کره، و سپس در دهۀ 

هاي غیر منقول و بحران اخیر مالی، ریشۀ یکسـانی در پـول    حباب سوداگري در دارایی
  بزارهاي مالی جهانی دارند.فراوان و ازدیاد ا
هاي موجود در کشورهاي در حال توسعه که خطر گرفتـار شـدن در نظـام     گرچه بحران

پولی و مالی جهانی را به جان خریدند از طریق مداخالتی توسط کشـورهاي توسـعه یافتـه    
هـاي پـیش از آن داراي    در مقایسه بـا بحـران   2008تر مهار گردید، اما آغاز بحران در سال 

یژگی برخورداري از یک عامل متفاوت بود که عاملی سرنوشـت سـاز و انفجـاري اسـت.     و
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این بحران که در بسترة ایاالت متحده ایجاد شد، در یکی از مهم ترین مناطق بـراي اقتصـاد   
و امور مالی جهانی رخ داد. این بحران تأثیري مستقیم بر چیزي گذاشت کـه هنـوز هـم ارز    

  از معامالت تجاري بین المللی است.مرجع براي اکثریت بزرگی 
یک رویکرد لیبرالی که نظر موافقی نسبت به مداخلۀ عمومی در بازارها نـدارد، تصـمیم   
گرفت که به یک نهاد مالی مهم بین المللی اجازة ورشکستگی بدهد، با این فرض کـه ایـن   

بـی   امر سبب مهار بحران و اثرات آن خواهـد شـد. متأسـفانه، ایـن امـر موجـب گسـترش       
ها شد. فوراً درخواست مداخالت عمومی گوناگون با  اعتمادي و تغییري ناگهانی در نگرش

توانست بـر   می تولید ناخالص ملی) شد تا اثرات منفی را که ٪20اي گسترده (بیش از  دامنه
  خنثی کند. کلّ نظام مالی بین المللی تأثیر گذارد
 ـهاسـت    الت شدیدي در برخی بخشداراي مشک که 7پیامدهاي آن براي اقتصاد واقعی،

هـاي بدبینانـۀ اقتصـادي،     و گسترش پـیش بینـی  ـ در وهلۀ نخست در بخش ساخت و ساز  
روندي منفی را در تولید و تجارت بین المللی ایجاد کرده است. این امر به پیامدهاي بسـیار  

امل خـود را  جدي براي استخدام و نیز اثرات دیگري منجر شده است که احتماالً هنوز اثر ک
ها نفر در کشورهاي توسـعه یافتـه سـنگین     هاي این امر براي میلیون برزو نداده است. هزینه

هـایی   حال توسعه چنـین هزینـه  است، اما بیش از همه براي میلیاردها نفر در کشورهاي در 
  دارد.

در کشورها و مناطقی که هنوز هم کمبود ابتدایی تـرین کاالهـا ماننـد بهداشـت، غـذا و      
پناه مطرح است، بیش از میلیاردها نفر ناچارنـد بـا درآمـدي کمتـر از یـک دالر در روز      سر

  گذران زندگی کنند.
که از گذشته به واسطۀ درآمد ملی و نیز به واسـطۀ سـطوحی از   ـ   رفاه اقتصادي جهانی

در طول نیمۀ دوم قرن بیستم رشد یافت؛ میزان و سرعت ایـن  ـ    شود می ها سنجیده توانایی
 تا حدي بود که هرگز در تاریخ بشریت تجریه نشده است.رشد 

ها در درون و در میان کشورهاي مختلف نیز رشد فراوانی داشـته اسـت. در    اما نابرابري
کشـورها و  ـ   حالی که برخی از کشورها و مناطق اقتصادي صنعتی تـر و توسـعه یافتـه تـر    
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چشمگیر درآمد خود بوده اند،  شاهد رشدـ   مناطقی که بسیار صنعتی و توسعه یافته هستند
  .سایر کشورها در واقع از حیطۀ بهبود کلّیِ اقتصاد به دور بوده و اوضاعشان بدتر شده است

خود بـا عنـوان    1967پس از دومین شوراي واتیکان، پاپ پل ششم در بخش نامۀ سال 
 اي پیشـگویانه خطـرات اندیشـۀ لیبرالـی پیشـرفت      به روشـنی و بـه شـیوه   » پیشرفت ملت«

اقتصادي را به دلیل پیامدهاي زیانبار آن براي توازن و صلح جهان افشـا کـرد. پـاپ اعظـم     
اظهار داشت که دفاع از حیات و افزایش رشد فرهنگی و اخالقی مـردم، شـرایط ضـروري    
براي افزایش توسعۀ واقعی است. بر این اساس، پل ششم اظهار داشت کـه توسـعۀ کامـل و    

   است.» نام جدید صلح«جهانی 
، رابطـۀ  2007چهل سال بعد، صندوق بین المللی پول در گزارش ساالنۀ خـود در سـال   

هاي بـزرگ جهـان    نزدیک بین مدیریت نامناسبِ فرایند جهانی سازي از یک سو و نابرابري
بزرگ اقتصادي، هاي  از سوي دیگر را پذیرفت. امروزه ابزارهاي نوین ارتباطی، این نابرابري

نمایـد، و   مشـهود مـی  ـ فقیر و غنی به طـور یکسـان    ـ   ا براي همگاناجتماعی و فرهنگی ر
  شود. می هاي عظیم مهاجرتی ها و جریان سبب تنش

هـاي مثبـت خـود ریشـۀ      با این حال باید تکرار نمود که فرایند جهانی سـازي بـا جنبـه   
و  1900توسعۀ گسترده در اقتصاد جهان در قرن بیستم اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه بـین       

جمعیت جهان تقریباً چهار برابر افزایش یافت، در حالی که رشد ثـروت در سراسـر    ،2000
جهان بسیار بیشتر بود و منجر به افزایش چشمگیري در متوسط درآمد سرانه شـد. بـا ایـن    

  حال در همان زمان، توزیع ثروت عادالنه تر نشد بلکه در بسیاري از موارد بدتر شد.
دشـواري بـراي اقتصـاد و نیـز صـلح آن سـوق داده        چه چیزي جهان را به چنین مسیر

  است؟
هـا را نمـی پـذیرد.     نخست و پیش از همه، یک لیبرالیسم اقتصادي که قـوانین و کنتـرل  

اسـت. ایـن   » نظریه گرایی اقتصادي«لیبرالیسم اقتصادي یک نظام فکري نظري، و شکلی از 
کنـد،   می ها استخراج ز نظریهنظام مدعی است که قوانینی را براي چگونگی کارکرد بازارها ا

هـاي معینـی از بـازار     و این قوانین همان قوانین توسعۀ سرمایه داري است، اما در بارة جنبه
گیرد. یک نظام فکري اقتصادي  می ها را کوچک شمرده یا نادیده کند و سایر جنبه می اغراق

کنـد بـدون اینکـه     می اراي نظري قوانین کارکرد بازار و توسعۀ اقتصادي را بر قر که به گونه
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آنها را در برابـر واقعیـت بسـنجد، خطـر تبـدیل شـدن بـه ابـزاري را دارد کـه تـابع منـافع            
  متاز اقتصادي و مالی برخوردارند.اي مؤثر از یک جایگاه م کشورهایی است که به گونه
ها ممکن است ناقص باشد، اما غالباً از پیش در سـطوح ملـی و    گرچه مقررات و کنترل

هـا و   اي وجود دارند، در حالی که در سطح بین المللی اعمال و تحکیم چنـین کنتـرل   منطقه
  مقرراتی دشوار است.

هاي توسعۀ سرمایه داري غالباً حاصل تعمیم لیبرالیسم اقتصـادي و   ها و انحراف نابرابري
هـا آنچـه بـراي فـرد     کردهاي نظري و عملی که بر طبق آنتفکر سودگرایانه است: یعنی روی

اي از حقیقـت را در خـود دارد،    شود. این گفته هسته می مفید است به منفعت جامعه منتهی
همیشـه بـه   ـ   حتی در جایی که مشروع استـ   اما نمی توان نادیده گرفت که منفعت فردي

  نفع مصلحت عامه نیست. 
 در غیابـ   ها از پیش دربارة اهمیت دادن بیش از حد برخی از اقتصاددان 1920در دهۀ 

رایـج  هاي  ها و رویه هایی که از آن زمان تا کنون به ایدئولوژي به نظریهـ   ها مقررات و کنترل
  در سطح بین المللی تبدیل شده اند، هشدار داده بودند.  

آخـر قـرن گذشـته و    هـاي   هـا خصوصـاً در دهـه    یکی از اثرات مخرب این ایـدئولوژي 
جهان هنـوز هـم در آن غوطـه ور     نخست قرن حاضر، آغاز بحرانی بوده است کههاي  سال

  است.
بحرانـی را  هـاي   پاپ بندیکت شـانزدهم در بخـش نامـۀ اجتمـاعی خـود دقیقـاً ریشـه       

تشخیص داد که نه تنها اقتصادي و مالی است بلکه باالتر از همه مـاهیتی اخالقـی دارد. در   
اخـالق  کند، عملکرد صحیح اقتصاد نیازمنـد   می واقع همان گونه که پاپ اعظم خاطر نشان

است، البته نه هر نوع اخالقی بلکه یک اخالق مـردم محـور. او در ادامـه نقـش ایفـا شـده       
بـه عنـوان   ـ هـا را    کسانی را که این ایدههاي  توسط منفعت گرایی و فرد گرایی و مسئولیت

هایی براي رفتار بهینـه از سـوي تمـام عـاملین اقتصـادي و سیاسـی کـه در بسـترة          شاخص
کنـد. بـه عـالوه     مـی  اتخاذ کرده و ترویج نموده اند، افشاـ تعامل دارند  اجتماعی فعالیت و 

کنـد، یعنـی    مـی  بندیکت شانزدهم همچنین یک ایدئولوژي جدید را تشخیص داده و افشـا 
  ».فن ساالري«ایدئولوژي 
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  . نقش فناوري و چالش اخالقی2
قـاط درخشـان و   بزرگ اقتصادي و اجتماعی در قرن گذشته را نیز، همراه بـا ن هاي  پیشرفت

تـوان تـا حـد زیـادي بـه توسـعۀ مسـتمر فنـاوري و اخیـراً بـه            مـی  جـدي آن، هاي  تیرگی
به ویژه به کاربرد آنها در اقتصـاد و مهمتـر از همـه در     ـهایی در فناوري اطالعات   پیشرفت

  نسبت داد.ـ امور مالی 
ی بیاندیشـیم  با این حال اگر ما بخواهیم دربارة مسئلۀ جدید اجتماعی کنـونی بـه روشـن   

بپرهیزیم کـه همـۀ مسـائلِ نیازمنـد      -که خود حاصل تفکر نولیبرال استـ   باید از این خطا
پرداختن را صرفاً داراي ماهیتی فنّی بدانیم. مسائل در چنین پوششی قابل رؤیت و ارزیـابی  
بسیار ضرورريِ اخالقی نیستند. در چنـین شـرایطی، بخشـنامۀ بنـدیکت شـانزدهم دربـارة       

تمایل «دهد: یعنی خطر مطلق ساختن فناوري که  می ایدئولوژي فن ساالري هشدارخطرات 
رف نیسـت بـاز دارد    ایـن  ». دارد مردم را از پذیرش هر چیزي که قابل تبیین توسط مادة صـ

 -انجام شده توسط یک فرد عینی را که در نظـام اقتصـادي  هاي  ایدئولوژي همچنین انتخاب
دهـد.   مـی  فنی محض تقلیل داده و لذا ارزش آنهـا را کـاهش   کند به متغییرهاي مالی کار می

بـه معنـاي چیـزي فراتـر از فنـاوري، نـه تنهـا یـافتن راه         » فراسو«پذیرا نبودن در برابر یک 
کند، بلکه از دیـدگاه مـادي، قربانیـان اصـلی      می مناسب براي مسائل را غیر ممکنهاي  حل

  کند. می بحران را بیشتر و بیشتر مستمند
مورد نظر، اهمیت عوامـل اخالقـی و فرهنگـی را نمـی     هاي  ه به پیچیدگی پدیدهبا توج

توان نادیده گرفت یا کوچک جلوه داد. در واقع، این بحران سـبب بـروز رفتارهـایی ماننـد     
شود. بر طبق ایـدة مـورد    می خودخواهی، طمعِ گردآوري و انباشت کاال در مقیاسی گسترده

ت ببیند که انسان در برابـر همنوعـان خـود ماننـد     هیچکس راضی نیس 8بحث توسط هابس،
کند. هیچکس نمی تواند با وجدان خوب بپذیرد کـه برخـی کشـورها بـه      می گرگی زندگی

زیان کشورهاي دیگر پیشرفت کنند. اگر هیچ راه حلی را براي اَشکال مختلـف بـی عـدالتی    
دي قطعـاً فضـایی از   نتوان یافت، اثرات منفی پس از آن در سطح اجتماعی، سیاسی و اقتصا

ـ    خصومت فزاینده و حتی خشونت را ایجاد کرده و نهایتاً مبـانی نهادهـاي دموکراتیـک را   
  کند.  می تضعیفـ  شوند می حتی نهادهایی که بسیار مستحکم تلقی
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بایـد اخـالق   » اقتصـاد «بـر  » اخـالق «و » داشتن«بر » بودن«مردم جهان با پذیرش برتريِ 
ا اقدامات خود را تسریع کنند. ایـن امـر تلویحـاً بـه معنـاي رهـا       همبستگی را اتخاذ کنند ت

ساختن تمام اَشکال خودخواهی کوته نظرانه و پذیرش منطق مصلحت عامۀ جهـانی اسـت   
رود. در یک کالم، آنها باید حس شدید تعلق بـه   می که از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر

شارکت در کرامت عامـۀ همـۀ انسـان هاسـت.     خانوادة بشري را داشته باشند که به معناي م
حتی پیش از منطق یک تبادل عادالنۀ کاال و اَشکال عدالت متناسب بـا آن، چیـزي وجـود    «

  »دارد که وابسته به انسان است زیرا او به دلیل کرامت واالي خود، انسان است.
طـر  پس از ناکامی کمونیسم مارکسیستی، مرحوم ژان پل دوم از پـیش خ  1991در سال 

رف نبـوده و      می شیفتگی بازار که وجود کاالهایی را نادیده«یک  گیرد که ماهیتـاً کـاالي صـ
هشدار داده بود. امروزه باید بی درنگ به هشـدار او توجـه کـرد و بایـد     » نمی توانند باشند

مسیري را اتخاذ کرد که هماهنگی بیشتري بـا کرامـت [انسـان] داشـته و فراتـر از رسـالت       
  ة بشري باشد. شخص و خانواد

  . مرجعیتی بر جهانی سازي3
در مسیر ایجاد یک خانوادة برادرانه و عادالنۀ انسانی و حتی پیش از آن یعنی [ایجـاد] یـک   

رسد که تعالیم مرحوم ژان بیسـت و سـوم بسـیار بـه      می انسان گرایی پذیراي تعالی، به نظر
، اظهار »صلح در زمین«عنوان به  1963هنگام است. او در بخشنامۀ پیشگویانۀ خود در سال 

رود. او سـپس اذعـان داشـت کـه در      می داشت که جهان به سمت اتحادي روز افزون پیش
در یک سطح جهانی و مقتضیات عینـیِ مصـلحت عامـۀ    «جامعۀ بشري بین سازمان سیاسی 

یـک مرجـع   «همخوانی وجود ندارد. او همچنین اظهـار امیـدواري کـرد کـه روزي     » جهانی
  ایجاد شود. » واقعی سیاسی جهانی

با توجه به ایجاد اتحاد جهان به واسطۀ پدیـدة پیچیـدة جهـانی سـازي، و بـا توجـه بـه        
اهمیت تضمینِ کاالي یک نظام اقتصادي و مالی آزاد و با ثبـات جهـانی، عـالوه بـر سـایر      

امروزه حتی حیـاتی  » صلح در زمین«رسد که از این منظر تعالیم  می کاالهاي جمعی، به نظر
 و شایستۀ اجراي فوري باشد.   تر

خود بندیکت شانزدهم در هماهنگی با روح بخشنامۀ صلح در زمین، لـزوم ایجـاد یـک    
مرجع سیاسی جهانی را ابراز داشت. اگر ما این واقعیت را در نظر بگیـریم کـه برنامـۀ کـارِ     
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اه ایـن  شـوند، آنگـ   می مسائلی که باید در مقیاس جهانی به آنها پرداخت همواره گسترده تر
رسد. براي مثال موارد زیـر را در نظـر بگیریـد: صـلح و امنیـت؛ خلـع        می امر مسلّم به نظر

هـاي   سالح و کنترل سالح؛ ترویج و حفظ حقوق اساسی بشر؛ مدیریت اقتصـاد و سیاسـت  
مهاجرت و امنیت غذایی؛ و حفظ محیط زیست. در تمـام ایـن   هاي  توسعه؛ مدیریت جریان

شود و نیـز   می و مناطق جهان بیشتر و بیشتر آشکارها  نبه بین دولتها، وابستگی دوجا حوزه
هایی که تنها بخشی نگرانه و مجزا نیستند، بلکه نظام مند و منسـجم، بسـیار    لزوم ارائۀ پاسخ

  یکپارچه و همکارانه و در راستاي مصلحت عامۀ جهانی هستند. 
علـی رغـم   «حرکـت نکنـیم    شود، اگر در این مسـیر  گونه که پاپ به ما یادآور می همان

د شـدن بـه    هاي  پیشرفت گسترده در بخش مختلف، قانون بین المللی در معرض خطر مقیـ
  ».واسطۀ توازن قوا در میان قدرتمندترین کشورها قرار خواهد داشت

شـد، هـدف از    مـی  همان گونه که ژان سیزدهم در بخشنامۀ صلح در زمین به ما یـادآور 
همه این است که در خدمت مصلحت عامه باشد. بنابراین مرجع عمومی نخست و پیش از 

کافی و مؤثري معادل با رسالت آن و انتظارات ما از آن هاي  باید به آن ساختارها و مکانیسم
هـا   داده شود. این امر به خصوص در دنیاي جهانی سازي شده مطرح است که افراد و ملت

سـازد، امـا همچنـین نمایـانگر      مـی  ته به هماي روزافزون در ارتباط با هم و وابس را به گونه
وجود بازارهاي پولی و مالی از نوع عمدتاً نظري است که براي اقتصاد واقعی خصوصـاً در  

  کشورهاي ضعیف تر مضر است.
این یک فرایند پیچیده و ظریف است. یک مرجع فرا ملی در این عرصه باید سـاختاري  

پـولی و  هاي  شود. این مرجع باید طرفدار وجود نظامواقع گرایانه داشته و تدریجاً بنا نهاده 
مالی مفید و مؤثر باشد؛ یعنی بازارهاي آزاد و باثبات تحت نظارت یک چـارچوب قـانونی   
مناسب و با کارکرد خوب در حمایت از توسعۀ پایدار و رشد اجتماعیِ همگـان و ملهـم از   

با گسترة جهانی اسـت کـه    نیک خواهی و حقیقت. این مسئله مربوط به مرجعیهاي  ارزش
نمی توان با زور، قلدري یا خشونت چیزي را بر آن تحمیل کرد، بلکه باید حاصـل تـوافقی   
آزاد و مشترك و انعکاسی از مقتضیات همیشگی و تاریخی مصلحت عامـۀ جهـانی باشـد.    

و پیشـرفت در آزادي و نیـز   هـا   این مرجع باید برخاسته از یک فرایند رشد مستمر وجـدان 
فزاینده باشد. در نتیجه، نمی توان اعتماد دو جانبه، خودمختـاري و  هاي  هی از مسئولیتآگا
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اي نادیده گرفت که گویا عناصري سطحی هسـتند. توافـق بایـد تعـداد      مشارکت را به گونه
اي از کشورهایی را در بر گیـرد کـه معتقـد و پایبنـد باشـند، و از طریـق گفتگـویی         فزاینده

ه براي نظرات اقلیت ارزش قائل شـود نـه اینکـه آن را بـه حاشـیه      صادقانه صورت گیرد ک
آنهـا   را وارد یـک همکـاري کنـد کـه از    ها  براند. بنابراین مرجع جهانی باید دائماً تمام ملت

خود را بـراي آن بـه   هاي  و تمدنها  شود در آن مشارکت کنند و میراث فضیلت می خواسته
  ارمغان آورند.

هانی باید پس از یـک مرحلـۀ مقـدماتیِ مشـاوره صـورت      استقرار یک مرجع سیاسی ج
 گیرد که یک نهاد مشروع از آن ناشی خواهد شـد، نهـادي کـه در مـوقعیتی قـرار دارد کـه      

توانـد بـه هـر کشـور اجـازه دهـد کـه         می تواند یک راهنماي مؤثر باشد و در عین حال می
یتـی در خـدمت   مصلحت خاص خود را اظهار نمـوده و دنبـال کنـد. اعمـال چنـین مرجع     

مصلحت همگان، لزوماً بی طرفانه خواهـد بـود: یعنـی بـاالتر از هـر بیـنش جانبدارانـه یـا         
مصلحت خاص، با نگاهی به نیل به مصـلحت عامـه. تصـمیمات آن نبایـد حاصـل برتـري       
قدرت کشورهاي توسعه یافته تر نسبت به کشـورهاي ضـعیف تـر باشـد. در عـوض، ایـن       

توسـط  ها  ها، خواه این گروه باشد نه صرفاً به نفع برخی گروهتصمیمات باید به نفع همگان 
  ملی.هاي  خصوصی فشار ایجاد شده باشند یا توسط حکومتهاي  گروه

هـا، منـابع مـادي و غیـر مـادي، و       با این حال، اگر اختالف کشورها از دیـدگاه فرهنـگ  
گیـرد، یـک نهـاد فـرا     شرایط تاریخی و جغرافیایی پذیرفته نشده و کامالً مورد احترام قرار ن

است چندان تداوم نخواهد داشت. همچنین نبود یک اتفاق » جامعۀ ملل«ملی که بیانگر یک 
نظر مطمئن، به پشتوانۀ یک وحدت اخالقی پیوسته از سوي جامعۀ جهانی، کارآمدي چنین 

  مرجعی را کاهش خواهد داد.
چ شخصـی ناچـار   آنچه در سطح ملی معتبر است در سطح جهانی نیز معتبر اسـت. هـی  

نیست بدون قید و شرط به مسئولی خدمت کند. بلکه ایـن وظیفـۀ مسـئولین اسـت کـه در      
نیـز  ها  راستاي ارزش واالي کرامت انسانی، در خدمت اشخاص باشند. به همین نحو، دولت

نباید بدون قید و شرط به مرجع جهانی خدمت کنند. در عوض، این مرجـع جهـانی اسـت    
بق اصول همیاري در خـدمت کشـورهاي عضـو قـرار دهـد. از جملـه       که باید خود را بر ط

اقتصـادي، سیاسـی و حقـوقیِ الزم بـراي      -انجام این کار، ایجاد شـرایط اجتمـاعی  هاي  راه
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وجود بازارهایی است که دقیقاً به این دلیل مؤثر و مفیـد هسـتند کـه بـیش از حـد توسـط       
نظـام منـد در   هـاي   واسـطۀ کسـري   ملیِ پدرساالرانه محافظت نمی شوند و بههاي  سیاست

و هـا   در واقـع، چنـین سیاسـت    ـ  شـوند  مـی  منابع مالی و تولیـد ناخـالص ملـی تضـعیف    
هایی عمالً مانعی براي خود بازارها درجهـت فعالیـت در صـحنۀ جهـانی بـه عنـوان        کسري

  نهادهایی باز و رقابتی هستند.
فته، اصل همیاري باید تنظیم در سنت آموزة کلیسا که بندیکت شانزدهم قویاً آن را پذیر

کنندة روابط بین دولت و جوامـع محلـی و بـین نهادهـاي عمـومی و خصوصـی باشـد، و        
نهادهاي پولی و مالی را مستثنی نکند. به همین نحو، در سطحی باالتر، ایـن اصـل بایـد بـر     

د. اي و ملی حاکم باشـ  روابط بین مرجع عمومی جهانیِ احتمالی در آینده و نهادهاي منطقه
این اصل هم مشروعیت دموکراتیک و هم ثمربخشیِ کسانی را کـه دعـوت بـه انجـام ایـن      

هـم فـردي و    -کند. این اصل امکان احترام به آزادي مـردم   می شوند تضمین می تصمیمات
دهد بـراي اهـداف و وظـایفی کـه      می دهد، و در عین حال به آنان اجازه می راـ   هم جمعی

  بپذیرند.  مربوط به آنان است مسئولیت
دارد کـه   مـی  بر طبق منطق همیاري، مرجع عالی تر تنهـا وقتـی کمـک خـود را عرضـه     

آنهـا   عاملین فردي، اجتماعی یا مالی ذاتاً نـاتوان باشـند، یـا بـه تنهـایی نتواننـد آنچـه را از       
شود انجام دهند. به برکت اصل همبستگی، یـک رابطـۀ صـادقانه و دائمـی بـین       می خواسته

هـاي   ها، هیئـت  شود، زیرا دولت می جهانی و یک مرجع عمومی جهانی برقرارجامعۀ مدنی 
و شــهروندان ـ   از جملــه نهادهــاي اقتصــادي و مــالیـ   واســطه اي، نهادهــاي گونــاگون

 تصمیمات خود را با نگاهی بـه مصـلحت عامـۀ جهـانی کـه فراتـر از مصـالح ملـی اسـت         
  گیرند. می

حاکمیـت جهـانی   «خـوانیم،   مـی  »ق صداقتنیکوکاري برطب«همان گونه که در بخشنامۀ 
سازي باید داراي ویژگی همیاري بوده، چند الیه باشد و در سطوح مختلفی درگیر باشد کـه  

تـوان از خطـر انـزواي اداريِ مرجـع مرکـزي       مـی  تنها از این طریـق » بتوانند باهم کار کنند.
ريِ زیـاد از  انزوایی که خطـر عـدم مشـروعیت آن بـه واسـطۀ فاصـله گیـ       ـ   جلوگیري کرد

پدرسـاالرانه،  هـاي   زیربناییِ وجود آن و به راحتی قربانی شدن در برابر وسوسههاي  واقعیت
  فن ساالرانه یا سلطه جویانه را در پی دارد.  
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با این حال، هنوز باید راه زیادي را پیش از ایجاد یک مرجع عمومی با اختیارات جهانی 
سازمان ملل، توانـایی آن در گـردهم آوردن ملـل     هاي پیمود. به دلیل دامنۀ جهانی مسئولیت

رسد که فرآینـد   می جهان، و تنوع وظایف آن و وظایف ادرات تخصصی آن، منطقی به نظر
اصالحات با حضـور ایـن سـازمان بـه عنـوان مرجـع اصـالحات پـیش رود. ثمـرة چنـین           

الزام آورند زیرا  هایی باشد که و انتخابها  اصالحاتی باید توانایی بیشتر براي اتخاذ سیاست
اي و جهانی است. از  دستیابی به مصلحت عامه در سطح محلی، منطقهها  هدف این سیاست

ها، ظاهراً مواردي که مربوط به عدالت اجتماعی جهـانی اسـت داراي فوریـت     میان سیاست
مالی و پولی که به ضعیف ترین کشورها آسیب نخواهد زد؛ و هاي  بیشتري هستند: سیاست

ایی که هدفشان دستیابی به بازارهاي آزاد و باثبات و توزیع عادالنۀ ثروت جهـانی  ه سیاست
اي از یکپارچگی مالی جهانی باشند کـه بعـداً بـه     توانند حاصل اَشکال بی سابقه می است که

 آن پرداخته خواهد شد.

  ظـامی در راه ایجاد یک مرجع سیاسی جهانی، مسـائل مـر بـوط بـه حاکمیـت (یعنـی ن      
  تـر بـی طـرف) را نمـی تـوان از مسـائل      ی افقی صرف بـدون یـک مرجعیـت بر   از هماهنگ

  می کـه عـالوه بـر همـاهنگی افقـی، یـک      مربوط بـه یـک حکومـت مشـترك (یعنـی نظـا      
نهد) که کاربردي و متناسب با توسعۀ تدریجیِ جامعـۀ   می مرجعیت برتر بی طرف را نیز بنا

ی جهانی بدون یک چندجانبـه  سیاسی جهانی است، مجزا کرد. استقرار یک مرجعیت سیاس
نه تنها در سطح دیپلماتیک بلکه همچنین، و باالتر از همـه، در رابطـه   ـ   گراییِ از پیش فعال

قابل دسـتیابی نیسـت. نمـی تـوان بـه حکومـت       ـ   هایی براي توسعه و صلح پایدار با برنامه
و همکـاري،  جهانی دست یافت بدون این که به اَشکالِ از پیش موجود وابستگی دوجانبـه  

  یک جلوة سیاسی داد. 
اي که پاسخگوي نیازهـاي   مالی و پولی بین المللی به شیوههاي  . در مسیر اصالح نظام4

اي  تمام مردم در مسائل اقتصادي و مالی باشد، مهم ترین مشکالت ناشی از نبـود مجموعـه  
مؤثر از ساختارهایی است که عالوه بر تضمین یک نظام حاکمیتی، تضمین کنندة یک نظـام  

  حکومتی براي اقتصاد و امور مالی بین المللی نیز باشد. 
  توان به درستی برداشت؟ می هایی را توان گفت؟ چه گام می در مورد این دورنما چه
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ی، دو عامل حیاتی را باید مورد تأکید کنونیِ اقتصادي و مالی جهانهاي  در رابطه با نظام
آغـاز شـد.    1970است که از دهۀ  9قرار داد. نخست کاهش تدریجیِ مؤسسات برتون وودز

خصوصاً صندوق بین المللی پول یک عنصر اساسی براي تثبیت امور مالی دنیا را از دسـت  
اعتبـاري کـه    داده است، یعنی عنصر تنظیم ذخیرة کلی پول و نظارت بر میزان خطر پذیريِ

مصـلحت عامـۀ   «گیرد. یعنی تثبیت نظام پولی دنیـا دیگـر یـک     می توسط این نظام صورت
  در محدودة دسترسی این صندوق نیست.» جهانی

اي حداقلی و مشترك از قـوانین بـراي مـدیریت بـازار مـالی       عامل دوم نیاز به مجموعه
شـته اسـت. وجـود ایـن     جهانی است که در مقایسه با اقتصـاد واقعـی، رشـد سـریعتري دا    
و هـا   بر جریان سـرمایه ها  وضعیت رشد سریع و نابرابر از یک سوي به دلیل لغو کلّیِ کنترل

بـانکی و مـالی اسـت، و از سـوي دیگـر بـه دلیـل        هـاي   تمایل به قانون زدایـی از فعالیـت  
  در فناوري مالی، که عمدتاً به دلیل فناوري اطالعات است.ها  پیشرفت

مـالی و پـولی در سراسـر    هـاي   در بخش دوم قرن گذشته، فعالیـت در سطح ساختاري، 
جهان با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کاال و خـدمات رشـد کـرد. در ایـن شـرایط، کیفیـت       
اعتبارات غالباً تا جایی رو به کاهش گذاشت که مؤسسات اعتباري را در معـرض خطراتـی   

سرنوشت مؤسسات اعتباري کوچـک   قرار داد. کافی است بهآنها  بیش از حد تحمل منطقی
 2008و نهایتـاً در سـال    1990و  1980هاي  هایی بنگریم که در دهه و بزرگ در طول بحران

  آغاز شد. 
هـاي   گیـري بار دیگر در بخش پایانی قرن بیستم، تمایلی فزاینـده بـراي تعریـف جهـت    

گتـر و کـوچکتر   بزرهـاي   یـا گـروه  » باشگاه ها«راهبرديِ سیاست اقتصادي و مالی در قالب 
مثبت این رویکرد انکـار نمـی   هاي  شامل کشورهاي توسعه یافته وجود داشت. گرچه جنبه

شود، اما نادیده گرفتن این مطلب غیرممکن است که به نظر نمی رسید این رویکـرد کـامالً   
به اصل نمایندگی احترام بگذارد، خصوصاً در مواردي که به کشورهاي کمتر توسعه یافته یا 

شود. لزوم توجه به نظرات تعداد بیشتري از کشورها منجر بـه گسـترش    می ر مربوطنوظهو
وجود دارد در حالی کـه قـبالً    20مربوطه شده است؛ براي مثال، اکنون گروه جی هاي  گروه

وجود داشت. این امر تحولی مثبت بوده است زیـرا گنجانـدن کشـورهاي     7فقط گروه جی 
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بیشتر در شکل دهیِ اقتصاد و امـور مـالی جهـان    هاي  در حال توسعه و نوظهور با جمعیت
  میسر شد. 

وقتی ـ   تواند تکامل یابد که ، گرایش هاس ملموسی می20بنابر این در حوزة گروه جی 
توانمند در سـطح  هاي  قادر خواهند بود هیئتـ   کار شودآنها  در مراکز فنی مناسب بر روي

وجود و ایجاد نهادهـاي جدیـد بـا ابزارهـاي     اي را به سمت تحکیم نهادهاي مملی و منطقه
در  20مناسب و مؤثر در سطح بین المللی هدایت کنند. به عالوه، خود رهبران گـروه جـی   

بحران اقتصادي نشان دهندة اهمیـت  «در پیتسبورگ گفتند:  2009بیانیۀ پایانی خود در سال 
براي » بر مسئولیت است.ایجاد یک دوران جدید از فعالیت اقتصادي جهانی و باثبات مبتنی 

پرداختن به بحران و آغاز دوران جدیدي از مسئولیت، عالوه بر اقدامات فنی و کوتاه مدت، 
و بعداً » براي اصالح ساختار جهانی جهت برآوردن نیازهاي قرن بیستم«اي را  رهبران الیحه

د رشـد  و شیوة همکـاري مـا جهـت ایجـا    ها  براي ایجاد چارچوبی که سیاست«اي را  الیحه
  ارائه کردند.  » کند می جهانی قوي، پایدار و متوازن را تعیین

بنابر این، الزم است فرآیندي از تأمل و اصالحات آغاز شود کـه مسـیرهاي خالقانـه و    
از پـیش موجـود بررسـی    هـاي   مثبت همایشهاي  اي را براي بهره بردن از جنبه واقع گرایانه
  خواهد کرد.

اصالح نظام مالی بین المللی و خصوصاً بـه تعهـد بـراي ایجـاد     باید توجه خاصی را به 
شکلی از مدیریت پولی جهانی معطوف داشت، یعنـی همـان چیـزي کـه از پـیش در آئـین       

صندوق بین المللی پول تلویحاً بیان شده. روشن است که تا حدودي ایـن امـر بـه    هاي  نامه
افتن ابزاري مؤثر براي همـاهنگی و  موجود مبادالت به منظور یهاي  معنی بحث دربارة نظام

نظارت است. این فرایند همچنین باید کشورهاي نوظهور و در حـال توسـعه را در تعریـف    
  مراحل انطباق تدریجیِ ابزارهاي موجود مشارکت دهد.  

توان شاهد پیدایش ضرورت براي [ایجـاد] هیئتـی بـود کـه وظـایف نـوعی        می در واقع
مرکزي ملی، جریان و نظام مبـادالت  هاي  کند و مانند بانک یم را ایفا» بانک مرکزي جهانی«

کند. باید منطق زیربناییِ صلح، هماهنگی و دیدگاه مشترکی را کـه منتهـی    می پولی را تنظیم
قابـل قبـولی بـراي سـئواالت     هاي  برتون وودز گردید آشکار کرد تا پاسخهاي  به توافق نامه

تواند با تحکیم نهادهاي موجود ماننـد   می فرایند کنونی فراهم شود. در سطح منطقه اي، این
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بانک مرکزي اروپا آغاز شود. با این حال، این امر مستلزم تأملی نه تنها در سـطح اقتصـادي   
اي از نهادهـاي   اي کـه مجموعـه   و مالی، بلکه پیش از همه در سطح سیاسی است، به گونـه 

  تضمین کند. عمومی ایجاد شود که وحدت و انسجام تصمیمات مشترك را 
به سمت [ایجـاد] یـک مرجـع عمـومی بـا      ها  این اقدامات را باید به عنوان نخستین گام

تر توسط جامعـۀ  اختیارات جهانی دانست؛ یعنی به عنوان نخستین مرحله در تالشی طوالنی
جهانی براي هدایت نهادهاي خود به سمت دستیابی به مصلحت عامه. سایر مراحل باید بـه  

آشـنا بـراي مـا ممکـن اسـت      هـاي   حله انجام شود، مراحلی که در آن محـرك دنبال این مر
آشکارتر شود، اما در عین حال ممکن است با تغییراتی همراه شود کـه تـالش بـراي پـیش     

  بینی آن اکنون بی فایده خواهد بود. 
ـ   در این فرایند، الزم است برتري بعد معنوي و اخالق و به همراه آنها، برتري سیاسـت 

بر اقتصاد و امور مالی اعاده شود. اقتصاد و امور مالی باید ـ   مسئول مصلحت عامه استکه 
به درون مرزهاي رسالت و عملکرد واقعی خود باز گردند، از جمله عملکـرد اجتمـاعی بـا    

بـراي مثـال مسـئولیت تغذیـۀ بازارهـا و      ـ   آشـکار در برابـر جامعـه   هاي  توجه به مسئولیت
توانند پاسخگوي مقتضیات مصلحت  می در خدمت اشخاص بوده و نهادهاي مالی که واقعاً

عامه و اُخوت جهانی باشند. مسلماً این رسالت و این عملکرد بـه اقتصـادگرایی سـطحی و    
  خشن که براي آن پول و موفقیت بازار تنها معیار ارزش اجتماعی هستند، ربطی ندارد.  

  شود: می اب مسائل زیر توصیهبر اساس این رویکرد اخالقی، براي مثال تأمل در ب
اي کـه بـه نسـبت     عادالنـه هـاي   مالیاتی در باب معامالت مالی با نرخهاي  سنجش. الف

 صورت» ثانویه«هایی که در باب بازار  تنظیم شده اند، خصوصاً سنجشها  پیچیدگی عملیات
اجتماعی هایی در ترویج توسعه و ثبات جهانی بر طبق اصول عدالت  گیرد. چنین مالیات می

تواند به ایجاد یک صـندوق ذخیـرة جهـانی     می و همبستگی بسیار مفید خواهد بود. این امر
کمـک  آنهـا   پولی و مالیهاي  براي حمایت از اقتصاد کشورهاي بحران زده و نیز بهبود نظام

  کند؛
با منـابع مـالی عمـومی و مشـروط کـردن      ها  اَشکالی از سرمایه گذاري مجدد بانک. ب

  با هدف توسعۀ اقتصاد واقعی؛» شرافت مندانه«به رفتارهاي آنها  حمایت از
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تعریف دو حوزة اعتبار معمولی و بانک داري سرمایه اي. این تمایز امکان مـدیریت  . ج
  سازد. می فراهم ـ که هیچ کنترل و محدودیتی ندارند -را » بازارهاي سایه وار«مؤثرتري بر 

زمان الزم براي ایجاد اتفاق نظرهـاي گسـترده را    این امر معقول و واقع گرایانه است که
فراهم کنیم، اما هدف مصلحت عامۀ جهانی با مقتضیات اجتناب ناپذیر آن در شُرف تحقـق  

و سایر مؤسسات [آموزشـی] افـرادي را   ها  رود آنان که در دانشگاه می است. به عالوه، امید
هـاي   را بـراي مسـئولیت  آنهـا   ادهند، به سختی تالش کنند تـ  می براي رهبري آینده آموزش

خود در قبال تشخیص مصلحت عامۀ جهانی و خدمت به آن در جهانی که دائمـاً در حـال   
تغییر است مهیا کنند. شکاف بین آموزش اخالقی و آماده سـازي فنـی را بایـد بـا برجسـته      
سازي تشریک مساعی همیشگی بین دو سطح بخش عملی و تالش نامحدود بشري مرتفـع  

  ساخت. 
الزم است همین تالش از سوي تمام کسانی صورت گیرد که در جایگاه روشن سـازي  
افکار عمومی جهانی قرار دارند تا به مردم کمک کنند که با این دنیاي جدید روبـرو شـوند،   

  البته دیگر نه با اضطراب بلکه با امید و همبستگی. 

  جينتا
ابزارهاي زیادي را به کار اندازد امـا  اي که قادر است  در شرایط تردیدهاي کنونی، در جامعه

در آن هنوز هم تأمل فرهنگی و اخالقی در رابطه با استفاده از این ابزارها براي دستیابی بـه  
 شود که ما تسلیم نشویم. باالتر از همه، از ما خواسـته  می اهداف مناسب ناکافی است، تأکید

جدیـد  هـاي   یم. ما نباید از ارائـۀ ایـده  آینده بسازهاي  اي معنادار براي نسل شود که آینده می
سـایه انداختـه   ها  که بر ضعیف ترینـ   توازن موجود قدرت راها  بترسیم، حتی اگر این ایده

بذرهایی است که در خاك افکنده شده، جوانـه زده و بـا   ها  بی ثبات سازد. این ایدهـ است  
  ه سوي میوه دادن حرکت خواهد کرد.شتاب ب

ـ   سازد، نیاز به عاملینی در تمـام سـطوح   می شانزدهم ما را آگاه همان گونه که بندیکت
داریم که شجاعت داشته باشند در مسیر یک زندگی ـ   اي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، حرفه

درستکارانه، به مصلحت عامه خدمت کرده و آن را ترویج کنند. تنها آنان موفق خواهند شد 
ت کنند، و شـکاف بـین واقعیـت موجـود و احتمـاال     فراتر از ظواهر امور را دیده و زندگی 

  ناآزموده را درك کنند.
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که بتواند امکانات موجود در حـال  » تخیل آینده نگرانه«پل ششم بر قدرت انقالبی یک 
بـا  هـا   اي جدید هدایت کند، تأکید کرد. انسان حاضر را درك نموده و مردم را به سوي آینده

 کنند. از طریق تالش براي یک تخیل جمعـی،  می آزادآزاد ساختن تخیل خود، وجودشان را 
گی بهتـري بـراي   زندگی را تغییر شکل داده و به زنـد هاي  توان نه تنها نهادها بلکه شیوه می

  همۀ مردم کمک کرد.
امروزي در طول زمان تبدیل به واحدهایی ساختارمند شده و حاکمیت مطلق هاي  دولت

. اما شرایط اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی تـدریجاً     اند را در درون قلمرو خود تقویت کرده
بنـابر ایـن طبیعـی اسـت کـه بـه       ـ   افزایش یافتـه اسـت  آنها  اند. وابستگی متقابل تغییر یافته

اي روزافـزون تحـت حاکمیـت     اي بین المللی بیاندیشیم که یکپارچه بوده و به گونـه  جامعه
رایی باقی مانده است، که بر طبق اما شکل بدتري از ملی گـ   گیرد می یک نظام مشترك قرار

اي خودکفا به مصلحت شهروندان خود دسـت   تواند به گونه می کند می احساس» دولت«آن 
 یابد.

هـا ـ    رسد که تمام این مطالب نامربوط و توهم آمیز باشد، و تمام ملت می امروزه به نظر
شـوند،   مـی  ا خواندهفر» توحش«همراه با دولت هایشان به فراتر رفتن از ـ   بزرگ و کوچک
علـی رغـم   ـ   دهد. جهانی سازي می را در یک درگیري دائمی با هم قرارها  حالتی که دولت

را بـه حرکـت در جهـت    آنها  کند و می را بیشتر متحدها  ملتـ منفی خود  هاي  برخی جنبه
شـدیدتر و ثمـر بخـش    هـاي   یک حاکمیت جدید قانون در سطح فرا ملی با حمایت شـیوه 

» هرج و مرج گونـه «هایی شبیه آنچه در گذشته به درگیري  انگیزد. با محرك میهمکاري بر 
ملی خاتمه داد، بشـریت امـروزه   هاي  بین قبائل و قلمروهاي رقیب در رابطه با ایجاد دولت

هـاي ملـی بـه     کهـن بـین موجودیـت   هاي  نیازمند پایبندي به تغییر از یک وضعیت درگیري
ن المللی منسجم تـر و چنـد حکـومتی اسـت کـه بـه       سمت الگویی جدید از یک جامعۀ بی

گـذارد. چنـین    مـی  هویت هر ملت در درون منابع چند گانـۀ یـک بشـریت واحـد احتـرام     
گذرگاهی که از پیش با حالتی محجوبانه در دست تهیه است، تضمین کنندة صلح و امنیت، 

صـرف نظـر از    ـ  توسعه، و بازارهاي آزاد، با ثبات و شفاف براي شهروندان همـۀ کشـورها  
دهـد:   مـی  خواهد بود. همانگونه که ژان پل دوم به ما هشـدار ـ   اندازه و قدرت این کشورها

منفـرد یـک نظـام انتقـام     هـاي   دقیقاً به همان نحو که نهایتآً زمانی فرا رسیده که در دولـت «
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جویی و تالفی جویی جاي خود را به حاکمیت قانون داده، در جامعۀ بین المللـی نیـز الزم   
  »است گام مشابهی رو به جلو برداشته شود.

اکنون که مصالح حیاتی که بین کل خانوادة بشري مشترك است در معرض خطـر قـرار   
را گسـترش داده و حفاظـت   آنها  منفرد نمی توانند به تنهاییهاي  مصالحی که دولتـ   دارد
  . زمان آن رسیده که به نهادهایی با قابلیت بین المللی بیاندیشیمـ  کنند

راتـر رفـت،   ف 10»وِسـتفالیایی «توان قطعاً از نظم بـین المللـی    می شرایطی وجود دارد که
هـاي   کنند امـا بـراي تلفیـق حاکمیـت     می احساس نیاز به همکاريها  نظمی که در آن دولت

فرصت را غنیمت نمی شمارند. این وظیفـۀ  ها  مربوط به خود در جهت مصلحت عامۀ ملت
را براي دستیابی آنها  محرکۀ دنیاي جدید را شناخته و آگاهانه نسل امروز است که نیروهاي

به یک مصلحت عامۀ جهانی بپذیرد. البته این تغییر شکل به قیمت انتقال تدریجی و متوازنِ 
اي است، اما این امـر زمـانی    هر ملت به مرجع جهانی و مراجع منطقههاي  بخشی از قدرت

کنـد،   می صاد و پیشرفت فناوري از مرزها عبورضروري است که پویایی جامعۀ بشري و اقت
   اند. مرزهایی که در واقع در یک دنیاي جهانی سازي شده، پیشاپیش از میان رفته

تولد یک جامعۀ نوین و ایجاد نهادهاي جدید با رسالت و قابلیت جهانی حق و وظیفـۀ  
و خـود  است. آنچه در معرض خطر است، مصلحت عامـۀ بشـریت   ـ   بدون تمایزـ   همگان

  آینده است.
دارد کـه او   می در این شرایط، هر مسیحی از سوي روح القدس ندایی خاص را دریافت

اي کـه انبـوه نیروهـایی کـه در راه      خواند به گونه را به پایبندي قاطعانه و بلند نظرانه فرا می
است، در مسیر دورنماي بـرادري و مصـلحت عامـه قـرار گیرنـد. بایـد در جهـت رشـد و         

و اشخاص، فعالیـت زیـادي انجـام داد. همـان گونـه کـه پـدران        ها  ت یکپارچۀ ملتپیشرف
روحانی در دومین شوراي واتیکان بیان داشتند، این رسـالتی هـم اجتمـاعی و هـم معنـوي      

تواند به سازماندهی بهتر جامعۀ بشري کمک کنـد،   می تا آنجاکه رسالت اجتماعی«است، که 
  » مورد توجه خاص ملکوت الهی است.

در دنیایی که در مسیر جهانی سازي سریع قرار دارد، جهت گیري به سمت یک مرجـع  
دوران ما و نیازهاي نـوع بشـر همخـوانی دارد. بـا     هاي  جهانی تنها افقی است که با واقعیت
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این حال، نباید فراموش کرد که با توجه به طبیعت مجـروح بشـر، ایـن پیشـرفت و تحـول      
  شد. بدون درد و رنج محقق نخواهد 

 چگونـه هـا   ملت» تنوع«دهد که  می به ما هشدار 11کتاب انجیل در توصیفی از برج بابل،
اي براي خودخواهی و ابزاري بـراي اخـتالف تبـدیل شـود. در [جامعـۀ]       تواند به وسیله می

نهایتاً یکـدیگر را درك نکننـد و اختالفـات    ها  بشریت این خطر واقعی وجود دارد که ملت
دهـد کـه    مـی  تضادهایی جبران ناپذیر تبدیل شود. تصویر برج بابل به ما هشدارفرهنگی به 

باید از اتحادي که صرفاً ظاهري است بپرهیزیم، اتحادي که در آن خودخواهی و اختالفـات  
ماند زیرا مبانی جامعه بی ثبات هستند. در هردو مورد، بابـل تصـویري از چیـزي     می پابرجا

تواننـد   ی کرامت ذاتی و متعالی خود و برادري را نشناسند، مـی و افراد وقتها  است که ملت
و روح تدبیر خداوند براي کلّ بشـریت،   12به آن تبدیل شوند. روح بابل با روح عید پنجاهه

یعنی وحدت در حقیقت، در تضاد است. تنها روحی از همـدلی کـه بـاالتر از اختالفـات و     
اً یک خانواده باشند و به دنیـاي جدیـدي   تضادهاست به بشریت اجازه خواهد داد که حقیقت

  همراه با ایجاد یک مرجعیت عمومی جهانی در خدمت مصلحت عامه بیاندیشند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ۱۹۵ بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت در باره بحران اخير اقتصادي

 

   ______________________________________________  ها نوشت پی
1. Aggiornamento. 

م بـه عنـوان   1965شهرت دارد به معناي شادي و امید است و در سال  G.Sاین سند که با عالمت اختصاري . 2
  قانون ارشادي کلیسا در جهان مدرن در شوراي واتیکانی دوم تصویب گردید.

3. G.S, 90. 
4. Peter Turkson 
5. Lydia O'kane 
6. Mario Toso 

بخش از اقتصاد کـه بـه خریـد و     بخشی از اقتصاد که به تولید عملی کاال و خدمات می پردازد، در مقابل آن. 7
  فروش در بازارهاي مالی می پردازد./مترجم

8. Hobbes 
9. Breton Woods 

10 .Westphalian    بـه   1648= ایالتی که سابقا در شمال غربی آلمان قرار داشت. اشاره به پیمانی کـه در سـال
  جنگ سی ساله آلمان خاتمه داد./ مترجم

 .9-1آیات  11کتاب تکوین، باب . 11
  .12-1، آیات 2کتاب اعمال، باب . 12


