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 ترجمه: محمد میکائیلی
M. Azizul Islam

مبارزه با برده داری مدرن؛
حسابداران چه نقشی می توانند بازی کنند؟

به دلیل افزایش فشار عمومی و انتظارهای سودبران، مسائل حقوق بشر در کنار نگرانیهای اقتصادی 
ســازمانهای معاصر، اهمیت بیشــتری یافته اند. گروه وسیعی از گروه های ســودبر، از جمله سهامداران، 

کارکنان، دولتها یا نهادهای نظارتی، سازمانهای غیردولتی )غیرانتفاعی(، رسانه ها و انجمنها، عالقه فزاینده ای 
به مســائل حقوق بشر سازمانی دارند. در نتیجه مسائل حقوق بشر، مقررات بردگی مدرن و نگرانیهای گسترده 
ســودبران، ســازمانهای معاصر با چالش یافتن راه حلهای پایدار برای مقابله با پیچیدگی یکپارچه سازی عملکرد 
مالی و عملکرد حقوق بشــری، روبه رو شــده اند. در این حوزه، شــکلهای جدید مقررات افشا در حال پیدایش 
اســت؛ مانند قانون شــفافیت کالیفرنیا در قانون زنجیره عرضه1، مقررات مواد معدنی مورد منازعه2 در 
قانون داد- فرانک3 ایاالت متحد، قانون برده داری مدرن در کشور انگلستان و قانون برده داری مدرن در استرالیا 

)در دست تصویب(.
با واکنش اعضای حرفه حسابداری به این عرصه در حال تغییر، این پرسش مطرح می شود: آیا حسابداران در 

مبارزه با برده داری مدرن، نقشی به عهده دارند؟
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برده داری مدرن و افشای شرکتی و حسابرسی 
مربوط به آن

به منظور حل مســئله بــرده داری ناشــی از عملیات 
تجاری، موج جدید مقررات افشای برده داری مدرن، 
شرکتها را ملزم به افشــای حسابرسی و سازوکارهای 
نظارتی، برای پاســخگویی بــه نگرانیهای مربوط به 
برده داری ناشــی از عملیات تجاری شان کرده است. 
مؤسســه های حســابداری، در فرایند تولید و افشای 
اطالعات و حسابرســی داخلی و مســتقل، اشــتغال 
دارنــد. هنگامی کــه نهادهــای نظارتی و شــرکتها، 
تصمیم به طرح حسابرسی برده داری مدرن می گیرند، 
بیشــتر اوقات ادعا می کنند که ایــن موضوع به دالیل 
پاســخگویی، حق آزادی و پایــداری، با هدف نهایی 

پیشرفت جامعه است.
با وجود این، ممکن اســت چنین حسابرســیهایی تنها 
نمادین باشــند و در واقع، شــرکتها از آن در راستای حفظ 
روابط عمومی و به حداکثر رســاندن سود اســتفاده کنند. 
حسابرســیهای برده داری مدرن ممکن اســت از ســوی 
حســابرس داخلی که کارمند شرکت است، یا یک شخص 
ثالث مســتقل که ممکن اســت مشاور باشــد، عضو یک 
ســازمان غیرانتفاعی، یا یک حســابدار رســمی، انجام 
شــود. در این  خصوص، رهنمودهای داوطلبانه گوناگون 
بین المللی تدوین  شــده اســت؛ مانند شبکه حسابرسی 
 (SA 8000 اجتماعی4، استاندارد مسئولیت اجتماعی
 ،(AA 1100) 1100 8000، استاندارد پاسخگویی)
اســتانداردهای محل  کار ســازمان بین المللی کار5، 
چارچوب ارزیابی صالحیت6 سازمان ملل متحد/ سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی. 
حسابرســی مرتبط با برده داری مدرن، از حسابرسی 
مالی متمایز اســت. از آنجایی  که حسابرســیهای مالی 
بــر مفاهیم مالــی )مانند صــورت ســودوزیان( تمرکز 
دارند، داســتان کامل یک شــرکت را بیــان نمی کنند. 
حسابرسی برده داری مدرن، فراتر از جنبه مالی است و 
میزان و چگونگی انطباق یک شــرکت با استانداردهای 
حقوق بشر را جســتجو می کند. دامنه حسابرسی برای 

کشــف برده داری مدرن، محدود اســت )یــا دامنه ای 
نــدارد(؛ بنابرایــن برای حسابرســی عملکرد شــرکت 
درخصــوص بــرده داری مــدرن، به اشــخاص دارای 
مهــارت یا تجربــه در زمینه مســائل حقوق بشــر نیاز 

است.
تأیید اصول ارزیابی صالحیت برای کسب وکار و حقوق 
بشر از سوی سازمان ملل متحد، یکی از مهمترین تحولها 
در پاسخگویی شرکتی است. حسابرسی، مقوله ای اصلی 
در فرایند ارزیابی صالحیت اســت. ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در هماهنگی با سازمان ملل متحد، یک 
چارچوب ارزیابی صالحیت که از سوی قانون داد- فرانک 
ایاالت متحد امریکا توصیه شــده بود را پذیرفته است. در 
روش ارزیابی صالحیت قانون داد- فرانک، شرکتها ملزم 
به شناســایی، پیشگیری، کاهش و توجه به قاچاق انسان 
و کار اجباری هســتند. شواهد حاکی اســت که رویه های 
ارزیابی صالحیت، در شــرکتها پاســخ می دهد. رویکرد 
ارزیابی صالحیت در رابطه با برده داری و قاچاق انسان در 
کسب وکار، نشــان می دهد مدیران متوجه می شوند که آیا 
تأمین  کنندگان شــرکت، حقوق بشر را از طریق برده داری 

نقض می کنند یا خیر.

برای حسابرسی عملکرد شرکت

در خصوص

برده داری مدرن

به اشخاص دارای مهارت یا تجربه 

در زمینه مسائل حقوق بشر

نیاز است
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نگرانی در مورد حقوق بشر و حسابرسیهای 
برده داری مدرن

در حالی که نهادهای نظارتی و شرکتها به طور کلی نظر مثبتی 
در مــورد معیارهای موجــود کنترل حقوق بشــر و برده داری 
مــدرن دارنــد، ولی منتقــدان معتقدند روشــی که شــرکتها 
استفاده می کنند، در مقابل جامعه گسترده تر پاسخگو نیست. 
پی دبلیوســی (PWC) در گزارش اخیر خود، خاطرنشــان 
می ســازد که ماهیت این حسابرســیها در ســطح بــاال انجام 
نمی شود. در گزارش، همچنین انتقادهایی مطرح شده است 
که اغلب به تاریخچه حسابرســی کارخانه ها در ساختمان رانا 
پــالزا (Rana Plaza) در بنگالدش، به عنــوان نمونه ای 
از کوتاهی حسابرســی، اشــاره دارد )ســاختمان یادشــده در 
ســال 2013 فروریخــت(. پی دبلیوســی همچنیــن معتقد 
اســت که برخی تأمین کنندگان از ضعف برنامه ها و روشهای 
حسابرســی، سوءاســتفاده می کنند. بســیاری از منتقدان از 
جمله دانشــگاهیان و ســازمانهای غیرانتفاعی، معتقدند اگر 
حسابرســیهای برده داری مدرن تنها به عنــوان یک نگرش 
مدیریت ریســک تلقی شــوند، ممکن اســت هــدف نهایی 
نهادهای نظارتی که همان مبارزه با برده داری مدرن اســت، 

براورده نشــود. اگر حسابرســی با انگیزه حداکثرکردن ســود 
انجام شــود، ممکن اســت پایانی مرگ آور برای پاسخگویی 
شــرکتی باشــد. در حالی که نگرانیهایی در مورد سوءاستفاده 
از حسابرســیهای برده داری مدرن وجود دارد، قوانین موجود 
)مانند قانون برده داری مدرن انگلســتان در ســال 2015(، 

ابزاری مؤثر برای حسابرسی را فراهم نمی کند.
مهمترین بحث در رویکرد ارزیابی صالحیت سازمان 
ملل متحد/ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، استفاده 
از حسابرسان مستقل ثالث است که در ایجاد پاسخگویی 
ضروری هســتند. با وجود این، اگر حسابرســان مستقل 
ثالــث به خوبی آمــوزش ندیده باشــند و به انــدازه کافی 
مستقل نباشند، ممکن است کشف یا شناسایی برده داری 
مدرن در فعالیتهای پیچیده کســب وکار که شامل زنجیره 
عرضه نیز اســت، مشــکل باشد. حســابرس در صورت 
استفاده از سازوکارهای حسابرسی معمول مشکل آفرین، 
ممکن است به میزان درخور توجهی، فریب و انکار شدید 
اشــخاص دخیل در کار اجباری یا برده داری را تجربه کند 
)به »برده داری مدرن و زنجیره عرضه: محدودیتهای 
مســئولیت اجتماعی شرکت7« مراجعه کنید(. در حالی  

در صورتی که حسابداران در خصوص اخالق

آیین رفتار حرفه ای و حقوق بشر

از جمله قاچاق انسان و برده داری

آموزشهای متمرکز ببینند

ممکن است توانایی اجرای حسابرسیهای مؤثر و منظم

برده داری مدرن را داشته باشند
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که حســابداران حرفه ای به طور خــاص، در فرایند انجام 
حسابرسی دخیل هستند، نقش آنها- به عنوان حسابرسی 
داخلی یا مستقل که از مدیریت خط می گیرند- برای خلق 
تغییرهــای مثبت در برده داری مدرن شــرکتی، به اندازه 

کافی چالش برانگیز به نظر می رسد.

حسابداران می  توانند نقشی ایفا کنند؟
در حالی که افشــا و حسابرســی مربوط بــه برده داری، 
زیر بنــای پاســخگویی شــرکتی و شــفافیت در دوران 
بــرده داری مدرن اســت، حسابرســان به همــراه خود 
نهادهای نظارتی، با چالشــهای کنارآمــدن با مقررات 

احاطه کننده این پدیده، روبه رو هستند. برای نمونه:
• حسابرسی ممکن است از سوی یک فرد مستقل بدون 

صالحیت و ناکارامد انجام شود.
• مدیران مؤسسه ممکن است به حسابرسی و نتیجه آن 

توجه کافی و صادقانه نداشته باشند.
• حسابرسی ممکن اســت به صورت موردی و نامنظم، 
یا تنها در زمانی که شــرکت با بحران روبه رو می شــود، 
انجام شود )برخی شــرکتها تنها پس از فاجعه رانا پالزا 
شروع به استفاده از حسابرسی مستقل کردند(. بنابراین، 
ایده حسابرسی شرکتها از فرض »تداوم فعالیت« پیروی 

نمی کند.
• اگــر نتیجه حسابرســی نبــود انطباق را نشــان دهد، 

پیگیری دیگری وجود ندارد.
• از آنجایــی کــه حسابرســیهای بــرده داری مدرن بر 
کارگــران متمرکز اســت، از اینرو باید صــدای کارگران 
نیز شنیده شــود. با وجود این، ممکن است حسابرسی 
صــدای کارگــران را نادیــده گیرد و نتیجه حسابرســی 
را به آنهــا گزارش نکنــد. رویکرد مبتنی بــر قواعد )یا 
مربع عالمت زنی8( حسابرســان، ممکن اســت موجب 
تضعیــف صدای کارگران و محدودکــردن تعامل، اقدام 
جمعی، برقــراری ارتباط مؤثر و گفتمان شــود. فرایند 
حسابرســی برای کاهــش خطر یکســونگری، در واقع 
خطــر رعایت نشــدن مقــررات و نگرانیهای گســترده 
سهامداران را کاهش نمی دهد. برده داری، کار اجباری و 

سوءاستفاده های فیزیکی یا کالمی، به طور کامل ممکن 
نیســت کشف شــوند؛ مگر اینکه حسابرسان با کارگران 
کارخانه و جامعه محلی ارتباط برقرار یا فضای گفتمانی 
ایجاد کنند کــه کارگران در آن، آزادی صحبت داشــته 

باشند.
• اگــر مؤسســه های پیشــرو، بهــای حسابرســی )یا 
حق الزحمه حسابرســی( را بــه تأمین کننــدگان انتقال 
دهند، این هزینه برای آنها به مراتب بیشــتر می شــود. 
ایــن موضوع به ویژه برای اقتصادهــای نوپدید، صادق 

است.
• تعیین محل و شناســایی برده داری در مناطق پرخطر 
تأمین کاال، برای حسابرســان بســیار دشــوار اســت. 
همانطور که برده داری به صورت رسمی انجام نمی شود 
و بخش مشهود روابط رسمی کار نیست، تشخیص آن 

نیز ممکن است مشکل باشد. 
بحث این است که چه کسی می تواند یک شخص مستقل 
ثالث مناســب برای انجام حسابرســیهای بــرده داری مدرن 
باشد. در عمل می توان از سازمانهای غیرانتفاعی، شرکتهای 
مشــاوره خصوصی و مؤسسه های حسابداری استفاده کرد. با 
این حال، می توان اینطور اســتدالل کرد کــه در حال حاضر 
هیچیــک از مجامــع حرفــه ای یادشــده برای اجــرای یک 
حسابرســی کارامد و به واقع مســتقل، به اندازه کافی آموزش 
ندیده اند. به رغم اینکه ممکن اســت سازمانهای غیرانتفاعی 
یا مؤسسه های مشاوره خصوصی دارای استقالل بیشتری از 
حسابداران باشند و تجربه بیشتری در برخورد با مسائل حقوق 
بشــر داشته باشــند، اما ممکن اســت از مهارتهای حرفه ای 
خاصی برخوردار نباشــند. مهمتر از همه، آنها ممکن اســت 
سازمان یافتگی و نظم وترتیب الزم در مسیر درست را نداشته 

باشند تا حسابرسی را به صورت منظم اجرا کنند.
از ســوی دیگر، به رغم آنکه حســابداران افــراد حرفه ای 
بانظم وترتیــب و بــا تخصــص در امــور مالی و حسابرســی 
مالی هســتند، ولی در زمینه مســائل حقوق بشــر تخصص 
ندارند و بدون آموزش مناســب، فاقــد صالحیت کافی برای 
حسابرســیهای برده داری مدرن هســتند. با وجــود این، در 
صورتی  که حسابداران درخصوص اخالق، آیین رفتار حرفه ای 
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و حقوق بشــر )از جمله قاچاق انسان و برده داری( آموزشهای 
متمرکز ببینند، ممکن است توانایی اجرای حسابرسیهای مؤثر 

و منظم برده داری مدرن را داشته  باشند.
متأسفانه در حال حاضر، اشــخاص حرفه ای بانظم وترتیب 
یا گروه های ماهری که توانایی کمک الزم را داشــته باشــند، 
مشــاهده نمی شــود. بنابرایــن، نهادهای نظارتــی با چالش 
شناســایی افراد مناسب، گروه ها یا اشــخاص حرفه ای روبه رو 
هســتند که مانند حسابرسان با صالحیت  بوده و توانایی مبارزه 

و کاهش رنج انسان را داشته باشند.
برخی از محققان درباره حسابرســی مبتنی بر خواست 
جامعه یا جامعــه مدنی، بحث کرده انــد. در این حالت، 
ســازمانهای غیرانتفاعــی مســتقل، برای رســیدگی به 
عملیات یک شــرکت، حسابرســی را هدایــت می کنند. 
با وجــود ایــن، جامعه کســب وکار ممکن اســت چنین 
حسابرســیهای مبتنی بر خواســت جامعه را قبول نداشته 
باشــد. نهادهای نظارتــی، دامنه آموزش حسابرســان 
درخصوص برده داری مدرن )شامل اعضای سازمانهای 
غیرانتفاعــی، مشــاوران خصوصــی یا حســابداران( را 
تعریــف کرده اند. همچنیــن، حوزه حسابرســی بر پایه 
همــکاری گروهی نیز وجود دارد؛ جایی  که ســازمانهای 
غیرانتفاعــی و حســابداران برای حل وفصــل برده داری 
مــدرن، همکاری می کنند. در پاســخ به محیط مقررات 
نظارتی در حال تغییر، ضروریست در حسابرسی مبتنی بر 
همکاری گروهی با سازمانهای غیردولتی، به طور خاص 
از حسابداران استفاده شود. در حقیقت، نگرانی نهادهای 
نظارتی در مورد بــرده داری مدرن، در کنار پیچیدگیهای 
گزارشــگری و اندازه گیری، فرصت اندیشیدن اشخاص 
حرفه ای حســابداری بــه ظرفیت این رشــته برای خلق 
تغییرهای واقعــی را فراهم کرده اســت. نکته مهم این 
است که انتظار می رود تمامی حسابداران حرفه ای، فراتر 
از اعداد عمل کنند کــه به نوبه خود، همکاری با اعضای 
دیگر حرفه ها، از جمله پزشــکان، وکال، فعاالن حقوق 

بشر، جامعه شناسان و غیره را دربر می گیرد.
اگر حسابرســیها صدای قربانیان ممکــن برده داری را 
نادیده بگیرند، حذف برده داری مدرن ســازمانی، میسر 
نخواهد شد. یک حسابرس با تحصیالت خوب می تواند 

در گزارش حسابرســی خود، صدای کارگران در خصوص 
ســطح خشــونت، سوءاســتفاده و برده داری را منعکس 
و نتیجه حسابرســی را بــه مدیریت، کارکنــان و جامعه 
گسترده تر )مانند قربانیان برده داری(، اطالع رسانی کند.

شاید الزم باشد دانش آموزان دوره دبیرستان را آموزش 
داد تا در آینده به حســابداران و حسابرســانی مسئول در 

قبال جامعه، تبدیل شوند.

پانوشتها:
1- California Transparency in Supply Chain Act 
2- مواد معدنی مورد منازعه از جمله مواد معدنی، و منابع طبیعی استخراجی 
در یک منطقه جنگی اســت که به فروش می رسند تا جنگ ادامه یابد. آمارها 
نشان می دهد دسترسی خصمانه به کاالهای گرانبها، ممکن است منازعه ها 
را طوالنی تــر کند )منابــع طبیعی نفرین شــده(. مهمتریــن نمونه معاصر، 
اســتانهای شــرقی جمهوری دموکراتیک کنگو اســت؛ جایی  که ارتشهای 
گوناگون، گروه های شورشــی و بازیگران بیرونی از اســتخراج معادن ســود 

می برند و در خالل جنگها در منطقه، به خشونت و استثمار دامن می زنند.
3- بخــش 1502 قانــون ایاالت متحــد امریکا کــه به عنــوان قانون داد-
فرانک (Dodd-Frank Act) شــناخته می شــود، مقرر می دارد شرکتهای 
استفاده کننده از طال، قلع، تنگســتن و تانتالیوم، تعیین کنند که آیا این مواد 
از جمهوری دموکراتیک کنگو یا یک کشــور مجاور، خریداری شــده یا خیر. 
اگر پاســخ مثبت باشد، از زنجیره تأمین آنها ارزیابی صالحیت دقیق می شود 
تا تعیین شــود خرید مواد معدنی آنها در راســتای کمــک مالی به گروه های 
مسلح در شرق کنگو بوده اســت یا خیر. کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
ایاالت متحد (US SEC) آیین نامــه نهایی بخش 1502 را در اوت 2012 
صادر کرد. طبق این آیین نامه، شــرکتهای مربوط موظف به انتشار عمومی 
گزارشهای حسابرسی شده در رابطه با ارزیابی صالحیت انجام شده، هستند. 

دوره اولیه گزارش در ژانویه سال 2013 آغاز شد.
4- Social Audit Network (SAN)
5- International Labour Organization Workplace Stan-
dards 
6- Due Diligence Framework 
7- New S.J., Modern Slavery and the Supply Chain: 
The Limits of Corporate Social Responsibility?, Sup-
ply Chain Management: An International Journal, Vol. 
20., No. 6, 2015, pp. 697-707
8- ابزاری اســت که به اســتفاده کننده فرصت انتخاب دودویی )صفر و یک( 

می دهد؛ مانند صورتهای کنترلی بلی یا خیر و ...
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