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مقدمه
حقوق بشر ،محصول یک زمینه تکامل تاریخی پیچیده تمدن غرر

ستر ظ وررور

سین پدیده با تصویب منشور کبیر 1در تال  1215مریدد در سگلسترنان اغراز ا برا
عقب گشینی شیوه تولید فئودسلیتم ا توتعه ترمایهدسر در قرن شاگزدهم ا هفدهم
شدت گرف ظ با سعدمیه ستنقدل سیاالت منحده ( 2)1776ا سعدمیره حقروق بشرر ا
شرراگد ( 3)1789فرسگته چرارچو ها کسی ان مشخص ا پس سز خاتمره ننر
نراگی دام با تایید منشور تازمان مسرل منحرد ( )1945ا صردار سعدمیره نرراگی
حقوق بشر ( ،)1948قدم به عرصه بینسلمسسی گرادظ به طورکسی ،برهرغرم ترد هرا
برس سیجاد توسزن میان گتل ها مخنسف حقروق بشرر برا تصرویب دا کنوسگتریون
تیاتی-حقوقی ا سننماعی-سقنصاد  1966ا برگزسر کنفررسگس نرراگی حقروق
بشر این در تال  ،1993سین پدیده در تاخنار سقنصاد تیاتی کشرورها غربری ا
در یک بتنر تاریخی ا فرهنلی-سننماعی کدن ،یعنی توترعه گظرام تررمایهدسر
نراگی تکوین یاف ظ
حقوق بشر سز همان سبندس اراد بره ترررر برینسلمسسری ،برا چرالخ خروسگخ
کموگیتنی سز حقوق بشر (شورا ا منحردسگخ) موسنرره شرد ،زیررس ان رس تجسری
سخدقیات بورژاسیی فردمأباگه قسمدسد میگمودگدظ کشورها در حال توتعه گیرز بره
تدریج به سیجاد دعاا دیرسماتیک ا چالخ عسیره حقروق بشرر نرراگی پردسخننردظ
کشورها در حال توتعه پیرا سز رهنمودها حقوق بشر نراگی بردان در گظرر
1. Magna Carta
2. United States Declaration of Independence
3. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
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گرفنن مقنضیات ا ستنسزسمات سقنصاد تیاتی رس عامل عقربماگردگی سز کشرورها
غربی تسقی میکردگدظ با سین ان ود ،برا تونره بره حمایر
قرسردسشنن حقوق بشر در دتنورکار تیات

ترازمان مسرل منحرد ا

خارنی کشورها غربی ،بره تردریج

تعارضات تیاتی ا حقوقی عسیه کشرورها گراقح حقروق بشرر نرراگی شردت
گرف ظ نمرور ستدمی سیرسن یکی سز سین کشورها منرم به گقرح حقروق بشرر
نراگی ست

که هموسره تح

سیرسن سز سبندس سگقد

فشارها مخنسفی برس تبعی

سز ان بوده ست ظ

ستدمی  ،1357تحر تراییر سگروس ا سقترام فشرارها

خارنی بوده ست ظ سین فشارها دسرس ماهی

مخنسرف تیاتری ،گظرامی ،حقروقی،

سقنصاد ا فرهنلی بودگدظ هرکدسم سز سین سبعاد ،عرصهها مخنسفی سز گبرد خارنی
عسیه س ین کشور ا گظام رس طی چرل تال گذشنه پوشخ دسده ستر ظ در سیرن میران،
یکی سز مرمترین چالخ ها تیات

خارنی سین کشور ،در سرتباط با گظام حقروق

بشر نراگی حاکم بر گظام بینسلمسل ست ظ ایژگیها نغرسفیایی ،تیاتری ،سمنینری،
فرهنلی ا مذهبی سین کشور به گوگهس ست

که فررم تیاتر

خرارنی ان رس در

برخورد با متائل حقوق بشر پیچیده کرده ست ظ هرمسکنرون جظسظسیررسن بره دلیرل
مجموعه منحصربه فرد سز تردیدست ا مشکدت ،راگد توتعهس رس تجربه مریکنرد
که منرم به فقدسن رعای

حقوق بشر نراگی ستر ظ بررس ملرال ،تفتریر موتر ا

مضیق سز حقوق ا ازسد ها تیاتی-مدگی ،یکی سز عرصرههرا مررم سصرککا
حقوق بشر نراگی با سیرسن به شمار میایدظ
تیات

خارنی سیرسن هموسره تح سلشعا بحثها ا مناورهها مخنسرف برا

بازیلرسن گظام ترمایهدسر بر تر متائل حقوق بشر بوده ست ظ طری چنرد دهره
سخیر هنجارها ا ستناگدسردها حقوق بشر به شکل فزسیندهس رشد یافنهسگد ا بره
همان گتب

بر کنشلرسن تاییر گذسر بر سین حوزه سفزاده شده ستر ظ سیرن راگرد را

به تحول ،بر راسبط خارنی سیرسن گیز تاییر گذسشنه ست ؛ به گحو کره سمرراز تنررا
دال ها یا تازمانها بینسلمسسی دالنی گیراها مقابل سین کشرور گیترنند ،بسکره
شرسیط به تمنی پیخ رفنره ستر

کره حنری سفررسد ا شررک هرا خرارنی ا یرا

چندمسینی خود رس دسرس صدحی

در مناتباتشان با سین کشور میدسگندظ بنابرسین ،با
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گوعی تحول در ماهی

فشارها ا تغییر پاردسیم سز لفراویهرا تیاتری ا گظرامی ا

اراد به عرصهها سقنصاد ا هنجار هتنیمظ
متئسه ستاتی پژاهخ حاضر ،بررتی خاترنلاه چرالخهرا حقروق بشرر
جظسظسیرسن ا تحول سبزسرها فشار عسیه سین کشور ست ظ پرتخ گخت  ،زمینههرا
ترمایهدسرسگه فشارها حقوق بشر عسیه نمرور ستدمی سیرسن کدسمسگد؟ پرترخ
دام ،چه تحولی در سبزسر فشارها حقوق بشر عسیه سیرسن ستفاق سفناده ستر ؟ در
پاتخ باید گف

کره برا تونره گقرخ رهبرر فکرر ا سخدقری حقروق بشرر در

ترمایهدسر نراگی ا گیز سمکان ستنقدل گتربی رابنرا (گظرام تیاتری ،فرهنلری ا
حقوقی) سز زیربنا سقنصاد ترمایهدسرسگه سیرسن ،سین کشور در تکح رابنایی با گظرام
حقوق بشر در چالخ قرسر گرفنه ست ظ همچنین همزمان با دگرگوگیها در گظرام
ترررمایهدسر نررراگی ،فشررارها عسیرره سیرررسن ماهی ر
ترمایهدسر با دا سبزسر زار ا رضای

سقنصرراد گرفنرره ا هژمررون

تعی در ترغیب سین کشور بررس تبعیر

سز

حقوق بشر نراگی میکندظ
سین مقاله برستاس رایکرد گئوگرسمشین در راسبرط برینسلمسرل سبنردسس ترازاکار
پیوگد ترمایهدسر نراگی ا حقوق بشر رس بررتی میکند ا چالخها ان رس بررس
جظسظسیرسن مورد مدسقه قرسر میدهدظ بخرخ گختر  ،بره معرفری گظریره گرسمشری ا
توتعه ان در راسبط بینسلمسل (گئوگرسمشی) میپردسزدظ در گام بعد  ،تد

خوسهد

شد که پیوگد حقوق بشر با ترمایهدسر نراگی برستاس سین رایکرد گظر تحسیرل
شودظ در مبحث توم به اضعی

سیرسن در تررمایهدسر نرراگی برستراس رایکررد

گئوگرسمشی ها پردسخنه ا ترس چالخ سیرسن با حقوق بشر نراگی برا سترنفاده سز دا
مفروم ترمایه دسر ا ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنرا سرزیرابی خوسهرد شردظ در گرام
گرایی با دا مفروم زار ا رضای

به عنوسن دا سبزسر حکمرسگی هژمون تررمایهدسر

نراگی ،سگوس فشارها فعسی برس ترغیب سیرسن برس تبعی
تحسیل میگرددظ را
کنابخاگهس ست ظ

سز حقوق بشر نرراگی

سین تحقیق ،توصیفی-تحسیسی ا شیوۀ گررداار سطدعرات،

خاستگاه سرمایهدارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران 201

 .1چهارچوب نظری و مفهومی
در سین پژاهخ برس سرزیابی فشارها ا چالخها حقوق بشر سیررسن سز رایکررد
گئوگرسمشی در راسبط بینسلمسل که خرود منرایر سز سگدیشره هرا اگنوگیرو گرسمشری
گظریه پردسز تیاتی ا پیشرا کموگیت

1

سینالیایی هتنند ،ستنفاده میشرودظ گرسمشری

خکوط سصرسی تحسیرل کرارل مرارکس سز تراخنار ا پویراییهرا تررمایهدسر رس
پذیرف  ،سما تمایل زیاد به پذیر

تفتیرها سقنصرادگرسیاگه محرح ا مکراگیکی

مندسال ا دربارۀ ننبخ توتیالیتنی بینسلمسسی گدسش

()Rupert, 2007: 40ظ

در قسب گظریه گرسمشی ،مفروم هژموگی قرسر دسردظ ا بین حکمرسگی مبننیبرر
سنبار ا حکمرسگی مبننیبر رضای
می گذسردظ رضای

ا هژموگی یا «رهبر فکر ا سخدقری» تمرایز

رس گیراها سننماعی غالب با امروز

گرراههرا تراب سیجراد

میکنندظ باید سطمینان حاصل اید که گراهها تاب ا اسبتنه در مجموعه خاصی سز
باارها ا نرانشمولتاز سرز ها ا هنجارها سخدقی معین ا مشخصی همگظر
هتنندظ به گظر گرسمشی ،گیراها هژموگیک اویفه دسرگد تودهها رس «اموز

دهند»،

فرم گراه ها تاب ا اسبتنه رس سز گقخ ان در نامعه ا سز خود نامعه «خسق کننرد»
ا سطمینان حاصل گمایند که اگرا نامعه مونود رس «بدان هیچ سگنقاد » پذیرفنرهسگرد
()Gramsci, 1957: 66ظ چنین «تولید» رضاینی باید با «گظامی سز سرز ها سخدقری»
تکمیل شودظ به عبارتی دیلر ،تاتیس یک هژموگی به «تاخنن یک گظم سخدقری ا
فکر ندید ا افریدن مفاهیم نرانشمولتر» گیاز دسرد ()Gramsci, 1957: 5ظ
 .1-1فهم روابط بینالمللی نئوگرامشیها

تقریبا در دهه  ،1980شاهد سگعکاس سگدیشره هرا گرسمشری در راسبرط برینسلمسرل
هتررنیمظ بررا ایررار برنتررنه رسبرررت کرراکس 2،توتررعه مفرراهیم گرسمشرری برره اترریسه
سگدیشررمندسن راسبررط بررینسلمسسرری اغرراز شرردظ سیررن سگدیشررمندسن برره گظریررهپررردسزن
«گئوگرسمشی» 3یا مکنب سینالیا شررت یافنندظ با تونه به سینکه تحسیل گئوگرسمشیهرا
1. Antonio Gramsci
2. Robert Cox
3. Neo-Gramscianism
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تعامل گیراها تیاتی ا سقنصاد رس به تکح بینسلمسسی بتط میدهرد ،مریتروسگیم
گظریهها سقنصاد تیاتی بینسلمسل 1نا مریگیرگرد ا

بلوییم که در چرارچو
سز تو دیلر به عس

برخوردسر سز گلر

سگنقاد در تحسیل پدیدهها منعرار

سین حوزه مکالعاتی ،میتوسگیم اگرا رس در گرراه سقنصراد تیاتری سگنقراد  2نرا
دهیمظ
کاکس به عنوسن توتعهدهنده سین سگدیشه در راسبرط برینسلمسرل ،بره دگبرال رد
سگدیشهها متسط دال محور ا کاربردها عمیقا محافظهکارسگه ان بودظ ا بررس
ترتیم مفرومی فرسیندمحور ا رسبکرهس سز ماتریالیترم تراریخی ،سز یرک طرر
تاخ

تاریخی سشکال مخنسف دال

بره

در سرتباط میان گیراها سننمراعی (طبقرات،

ننبخ ها سننماعی ا دیلر عوسمل سننماعی نمعری) ا سز طرر

دیلرر برر گظرم

نراگی تاکید دسش ظ کاکس با بذل تونه به مفروم گرسمشی سز هژموگی ،معنقرد برود
که گظام ها قدرت به طور معنادسر به موسزگه گتبی سشکال رضاینمند ا سنبار
قدرت اسبتنهسگد ()Rupert, 2007: 41ظ
 .2-1ظهور اقتصاد جهانی

در عصررر حاضررر ،صررورتبند گیراهررا سننمرراعی ا سترراس سقنصرراد  ،بیرران
سیدئولوژیک ا سشکال سقندسر تیاتی اگرا که در تعامل برا یکردیلر بره عنروسن یرک
بسو تاریخی عمل میکنند ،دچار تغییر ا تحول شده ست

ا میتوسگیم بلروییم برا

«سقنصاد نراگی» رابهرا هتنیمظ دا ننبه سصسی تغییر حکمرسگی نراگی در گرذسر سز
قرن بیتنم به قرن بیت ایکم عبارتند سز:
 نراگیشدن سقنصاد بین دالنی (نراگیشدن تولید ا ترمایه)؛
 تحول سز گظام بین دالنی عصر اتنفالیاییظ
دال ها با نراگیشدن تولید ا ترمایه ا وررور «سقنصراد نرراگی» بره شرکل
بینسلمسسی درامدهسگد ا همسکنون اویفه تازگار تاخنن تاخنارها سقنصاد مسری برا
سقنصاد نراگی رس برعرده دسرگدظ تاییر دیلر سین تغییرر حکمرسگری ،بازتراز نامعره
)1. International Political Economy (IPE
)2. Critical Political Economy (CPE
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مسی ا سیجاد نامعه نراگی ست ظ با سین تحوالت ،خودمخنرار دالر هرا ترا حرد
زیاد زیر تئوسل رفنه ست

ا دال ها یرا بردهکار هترنند یرا اسبترنه بازسرهرا

خارنی شدهسگد ()Cox, 1993: 259-265ظ
 .3-1ماهیت رابطه حقوق بشر و سرمایهداری

در گظریه ها راسبط بینسلمسل کمنر پیرسمون ماهی

سقنصراد حقروق بشرر بحرث

شده ست ظ همچنین نریان عسمی سگنقاد  ،ترمایهدسر رس گاقح حقوق بشر تسقری
میکند ،گه سینکه ترمایه دسر رس موتور محرکه پرراژه حقروق بشرر نرراگی بدسگردظ
ترمایهدسر با راسج گابرسبر ا توتعه بیعدسلنی ا گیز با تخریرب محریط زیتر ،
خود گاقح گتل دام ا توم حقوق بشر بهشمار میایدظ
برس ملال ،گواس سشاره میکند که تیات هرا گئرولیبرسلی مقرررستزدسیری ا
خصوصیتاز که با تقوط شورا در پایان نن

تررد برر بتریار سز نوسمر

سگنقالی سراپا مرکز ا شرقی ،کشورها ضعیف سفریقا ،اتریا ا سمریکرا الترین
تحمیل شد ،بر حقوق بشر نراگی تاییر منفی متنقیمی دسشرنه ستر ظ دالر هرا برا
پذیر

تیات ها گئولیبرسلی ،در عمل بتیار سز متئولی هرا خرود در زمینره

اموز  ،بردسش  ،سمنی

سننماعی ،محیط زیت  ،ازسد شخصی ا برسبر رس کنار

میگذسرگد ()Nowak, 2016: 5ظ با سین انود ،سین بحرث رس بایرد تنررا یرک راسیر
قدیمی ا غالب سز حقوق بشر نراگی بهشمار ااردظ
سما راسی

ندیدتر که کمنر به ان پردسخنه شده ا بحث حاضرر سدعرا ان رس

دسرد ،سین ست

که با تحرول «سقنصراد نرراگی» (در قالرب گظریره گئوگرسمشریهرا)،

ترمایهدسر به پیشرسن حقوق بشر نراگی بدل شده ستر ظ گئوگرسمشریهرا چنردسن
درباره ماهی

رسبکه حقوق بشر نراگی با ترمایهدسر بحث گکردگد ،سما برا توترعه

مفرومی می توسن گف

که پراژه حقوق بشر نراگی ،گقخ رهبر سخدقری (مکرابق

با سگدیشه گئوگرسمشی) رس در بترنر توترعه گظرم هژموگیرک فعسری براز مریکنرد
()Manokha, 2009: 449-450ظ حقوق بشر نراگی گظرم تررمایهدسر مونرود رس برا
گوعی رهبر فکر ا سخدقی (مکابق با سگدیشه گرسمشی) تدسام میبخشردظ گظمری
که در مرکز ان عدیق ا مناف ترمایه دسر فرسمسی (تولید ا ترمایه نرران گترنر)
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قرسر دسردظ
ترمایهدسر بدان حقوق بشر ،ازسد تیاتی ا دموکرستی ،به صورت گاگزیر
توءستنفاده سگحصار سز مزسیا ا فتاد مقامرات دالنری حرکر

به تم

ترمایه دسر

مریکنردظ

با تشویق توتعه گرادهرا دموکرستیرک ،تراییر ملبنری غیرمترنقیم برر

رفنارهرا حقروق بشرر دسرد ()Burkhart, 2002: 155ظ هرچنرد سز دهره  1990برا
برگزسر کنفرسگس حقوق بشر این گوعی توسزن بین گتلها مخنسف حقوق بشرر
نراگی به انود امد ،سما همچنران گترل گختر
ازسد ها تیاتی ا مدگی) بازتا

حقروق بشرر نرراگی (حقروق ا

خود رس در قسب سین پراژه حفر کررده ستر ظ

در سین میان ،برنرین ضامن گتل گخت

حقوق بشر ،یرک گظرام تیاتری مبننریبرر

ترمایهدسر ست ظ سقنصاد مبننیبر بازسر ترمایه دسر تنررا مریتوسگرد برا حکمرسگری
دقیق قاگون ا یک قوه قضاییه متنقل کار کند که قوسگین مربوط به رفنار شررکنی رس
در برسبر دیلر شررک هرا ،مصرر کننردگان ا دالر هرا سنررس کنردظ همرین گرو
قوهقضاییه برس تضمین حقوق بشر ضرار ست ظ
نمودار  .1خوانشی مبتنیبر نظریه نئوگرامشی از رابطه حقوق بشر جهانی و سرمایهداری

بازتولید
سرمایه
داری

نقش رهبری
فکری و اخالقی
حقوق بشر جهانی
در سرمایهداری

پیدایش روایت
اخالقمدار از
سرمایهداری

تحول اقتصاد
بینالملل به
اقتصاد جهانی و
جهان گستری
تولید و سرمایه

تفسیر اقتصادی
و ماتریالیستی
تاریخی روابط
بینالملل

توتعه حقوق بشر نراگی گوعی ستناگدسرد یا هنجار نرانگتنر سیجراد کررده ستر
که کنشلرسن سقنصاد مخنسف ترمایهدسر با تونه به ان سرزیابی ا رفنرار خرود رس
برستاس سین ستناگدسردها (حدسقل به صورت رتمی) تغییر میدهندظ همسکنون طیف
اتیعی سز تیات ها ا رسهبردها برس طرفدسر ا حمای

سز حقوق بشرر -شرامل

کمرینها ا تجم ها ،پیخشرط تاخنن سحنرسم به حقروق بشرر بررس سرسئره کمرک
سقنصاد  ،تحریمها ا حنی بررهگیر سز گیرا گظامی -توترعه ا سنررس مریشرودظ
ممکن ست

تازمانها غیردالنی کمرینهایی عسیه دال ها یا موتترات تجرار

خاستگاه سرمایهدارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران 205

به رسه بیاگدسزگد تا اگرا رس گاچار به رعای
(چه کوچک ا چندمسینی) سز دت
سگدسزد ،سنننا

حقوق بشر ترازگدظ همچنرین شررک هرا

زدن به سقدسماتی که حقوق بشر رس بره مخراطره

ا حنی خود به مبارزسن سین رسه تبدیل شدهسگدظ

 .2اقتصاد سرمایهداری ایران و شکلگیری تعارض با حقوق بشر جهانی
برس ان که بنوسگیم عسل تعارض ا سخند

سیرسن برا حقروق بشرر نرراگی رس در

کنیم ،گیاز بره دا مفرروم در سگدیشرههرا چرو ا گرسمشری یعنری تررمایهدسر ا
ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنا دسریمظ در گام گخت

باید گف

که ماهی

سقنصاد در

سیرسن ،تکمیل ا تدسام زگجیره ترمایه دسر نراگی ست ظ سقنصراد سیررسن در پیشربرد
پراژه سقنصاد نراگی ترمایهدسر که منکی بر تقتیم کار برینسلمسسری ستر  ،گقرخ
دسردظ مرمترین سبعاد سین گقخ عبارتند سز:
 تکمیل نران گتنر تولید ا ترمایه (برس ملال ،اسبترنلی بره تکنولروژ
بینسلمسسی)؛
 تامین زگجیره کاالیی (برس ملال ،گف
با سین همه ،دال

سیرسن رس باید در تقتیمبند ترمایهدسر نا دسدظ سیرسن در

ترستر قرن بیتنم سز یک دال
ستدمی فعالی

ا سگرژ )ظ

قدرتمند برخوردسر بوده ست ظ هرچنرد نمررور

خود رس در سمور سقنصاد با سگقد

ستردمی سفرزسیخ دسد ،سمرا سیرن

گقررخ رازسفررزان ،مررنعکسکننررده گرررسیخ توتیالیتررنی سیررن دالرر

گیترر

()Saadatmand, 1993: 73ظ
به طورکسی ،سقنصاد سیررسن سز تره بخرخ خصوصری ،دالنری ا شربه دالنری-
خصوصی تشکیل شده ست  ،سما توسزن به گف بخخ دالنی ستر ظ دالر

در سیرن

بر یرات تیاتی (درامد حاصل سز گف ) سز زمان سگقد

ستدمی،

کشور با مالکی

بخخ ندسییگاپذیر ترمایهدسر نراگی بوده ا خوسهد ماگد ()Mather, 2018: 446ظ
در بحث دام ،باید گف

که در چرارچو

سگدیشهها گرسمشی ،تفتریرهرا

سقنصادگرسیاگه محح کدتیک مارکتیتنی رها می شرود ا سمکران سترنقدل گتربی
زیربنا ا رابنا به انود میایدظ ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنا منجر به عردم پرذیر
کامل رابنا گظام ترمایه دسر توتط نمرور ستدمی سیررسن شرده ستر  ،یعنری
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ضرارتی گدسرد که کامد زیربنا سقنصاد ا رابنا تیاتی (برستاس سگدیشههرا
مارکتیت ها کدتیک) با یکدیلر مکابق
سگقد

دسشنه باشندظ

ستردمی  1357تنررا در ترکح تیاتری ا فرهنلری (رابنرا) تغییرر ا

تحوالتی رس سیجاد کرده ،سما با دگرگوگی زیربنا سقنصاد همرسه گبوده ست ظ سیررسن
در طی چرار دهه گذشرنه تنررا در ترکح رابنرایی یعنری تیاتری ا سیردئولوژیک
مقاام

کرده  ،سما در ترکح سقنصراد بره موفقیر

چنردسگی دتر

گیافنره ستر ظ

هم سکنون ،اسبتنلی سقنصاد سیرسن به عنوسن پاشرنه اشریل سصرسی ان عمرل مریکنردظ
ای سهلل خامنهس  ،رهبر سیرسن در دا دهه سخیر ا بهایرژه برا شرکلگیرر فشرارها
تیاتی ا تحریمها سقنصاد در بحثها هتنهس ا حقروق بشرر بتریار برر ان
تأکید کردگدظ بحث سقنصاد مقاامنی در همین رستنا ،طی چنرد ترال گذشرنه بررس
گتتنن سز سقنصاد نراگی در دتنورکار سین کشور قرسر دسشنه ست ظ
نمودار  .2علل ظهور تنش و تعارض بین ایران و حقوق بشر جهانی

•ماهيت سرمایه داری دولتي اقتصاد ایران
•امکان استقالل نسبي زیربنای اقتصادی و روبنای سياسي و فرهنگي
•پذیرش نسبي رژیم های اقتصادی سرمایهداری
•مقاومت در برابر رژیمهای تحميلي روبنایي سياسي و فرهنگي (حقوق بشر
جهاني)

سز اگجا که سقنصاد سیرسن ترمایهدسر  ،سما سیردئولوژ تیاتری برامرده سز ان گیتر
(سمکان ستنقدل گتربی زیربنرا ا رابنرا) ،گظرام تیاتری مترنقر در ترکح رابنرایی
تیاتی ،سز نمسه حقوق بشر نراگی با سین گظم سصککا پیدس مریکنردظ دالر

در

تکح رابنایی بینسلمسسی گشده ا در برسبر بتیار سز رژیمها اضرعی سیرن حروزه
مقاام
سگقد

میکندظ سیدئولوژ سگقدبی ا تاتیس گظرام تیاتری االیر
ستدمی  ،1357با حاکمی

فقیره پرس سز

بر مناب یرات تیاتری ،گروعی سترنقدل عمرل

گتبی سز گظام ترمایه دسر نراگی بررس سیرن دالر

سیجراد کررده ستر ظ سمرا سیرن

موضو با نراگی شدن سقنصاد ا اسبتنلی بیشرنر عرصرههرا سقنصراد سیررسن بره
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ترمایه دسر نراگی سز نمسه پذیر

رژیم تجویز گولبیرسلی ،سمکان عردم پرذیر

رژیم ها رابنایی (لیبرسل دموکرستی ا حقروق بشرر نرراگی) رس دشروسرتر تراخنه
ست ظ در گنیجه ،هم سکنون شاهد سگوس ا سقتام فشارها بررس تبعیر

گظرام تیاتری

سیرسن سز حقوق بشر نراگی هتنیمظ
 .3سیر تحول فشارهای حقوق بشری علیه ایران
فشارها بر سیرسن برس رعای
تر گذرسگده ست ظ موج گخت

هنجارها حقوق بشر نراگی ،تحول مشخصری رس سز
فشارها به شکل تیاتی ا بیشنر سز گاحیه دال هرا

به دلیل مجموعهس سز سغرسض پیاده میشدظ سما رصد سقدسمات یک دهره سخیرر عسیره
سیرسن حکای

سز هوشمندسگه شدن فشارها حقوق بشر  ،هم به لحراظ برازیلرسن

(کنشلرسن دالنی ا غیردالنی ا دسخسی ،خارنی ا بینسلمسسی) ا هم سز منظر گو ا
ماهی

رفنار (سعمال فشارها سقنصاد ) دسردظ
همسکنون مجموعه س سز برازیلرسن دالنری ا غیردالنری (دسخسری ا خرارنی)،

شبکه فشار عسیه سیرسن رس شکل میدهندظ شبکه حامی فرسمسری( 1

Keck and Sikkink

 )1998: 9حقوق بشر نراگی عسیه سیرسن به شکل زیر قابل ترتیم ست :
 تازمانها غیردالنی بینسلمسسی ا دسخسی؛
 ننبخها سننماعی محسی؛
 بنیادها بشرداتناگه؛
 فشار سفرسد ،رتاگهها ا گراهها خارنی؛
 کسیتاها ،ستحادیهها کارگر  ،تازمانها مصر کننده ا راشنفکرسن؛
 تحریمها ا فشار شرک ها خارنی ا چندمسینی؛
 تازمانها دالنی بینسلمسسی (تازمان مسل) ا منکقهس (ستحادیه سراپا)؛
 قوه مجریه ا یا مجسس گمایندگان دال هاظ
در چرارچو

تجزیه ا تحسیل گئوگرسمشی ،دال ها (مترئول تریره ا سنررس

معاهدست حقوق بشر) ،تازمانها ا گرادها رتمی حقوق بشر (متئول تفتیر ا
تضررمین سگکبرراق رفنارهررا بررا سیررن معاهرردههررا) دسرس بیشررنرین ترراییر هتررنند ،سمررا
1. Transnational advocacy networks
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مجموعهس سز سعضا غیردالنی ا عوسمل غیررتمی ،ماگند دسگشلاهیها ،ستراقهرا
فکر ،شبکهها حامی ،تازمانها غیردالنی ،ننربخهرا سننمراعی ا غیرره گیرز
دسرس توسگاییها باالیی برس هدسی
همچنین ماهی

حقوق بشر هتنند ()Wills, 2014: 41ظ

سصسی فشار برس مسزم تاخنن کشورها به رعای

نراگی گیز چرار گو ست

حقوق بشر

که عبارتند سز:

 تیاتی ا گظامی :مدسخسره تیاتری ا گظرامی بررس تاتریس گظرام تیاتری
دموکرستیک مبننیبر راسی

غربی ،مرمترین تازاکار سحنرسم به حقوق بشرر نرراگی

تسقی میشودظ زیرس دموکرستیها ا گظرام تیاتری براز کاگرالهرا صرسحامیرز حرل
منازعات رس بیشنر سز گظامها تیاتی بتنه باز مریگذسرگرد ا کمنرر سمکران انرود
گقح حقوق بشر در سین مدل کشورها انود دسردظ
 فرهنلری

(2002: 157

 :)Burkhart,توترعه فرهنر هرا غربری بره عسر

زمینه مند حقوق بشر نراگی در ان ،سمکان بیشرنر بررس تبعیر

سز ان بره انرود

میااردظ
 پیلرد قضایی ا حقوقی سفرسد گاقح حقوق بشر نراگی در مجام دسخسی ا
بینسلمسسی ،را

دیلر برس مسزم کردن حاکمان کشورها به رعای

حقروق بشرر

نراگی ست ظ
 سقنصاد عامل مرم اخر برس سحنرسم به حقوق بشر نراگی سز تو کشرورها
ست

()Poe and Tate, 1994: 857ظ هرچه کشورها بیشنر توتعه بیابند ا در سقنصراد

نراگی حل شوگد ،با تونه به سینکه هنجارهرا حقروق بشرر یکتراگی سز ترو
بازیلرسن سقنصاد دگبال مری شرود ،گاچرار خوسهنرد شرد کره ان رس بیشرنر محنررم
بشمارگدظ
در ته را

گخت  ،سمکان کمنر برس رهنمونتاز سیرسن برس تبعیر

سز

حقوق بشر نراگی انود دسردظ سیرسن در تکح تیاتی در طول چرل تال گذشنه با
سقامه گظام تیاتی االی

فقیه کامد با غر

بر ترر سصرول تیاتری حکمرسگری در

تعارض قرسر گرفنه ست ظ در تکح فرهنلری گیرز بره عسر
ستدمی ا شریع

ا گیز مقاام

حکومر

سرز هرا

باال گظام تیاتی در سیرن ترکح ،سمکراگی بررس
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منقاعدتاز سیرسن به رعای

حقوق بشر انود دسردظ پیلرد حقوقی ا قضرایی هرم

گمیتوسگد حاکمان سین کشور رس منقاعرد بره رعایر

ا تبعیر

کامرل سز دترنورکار

پراژه حقوق بشر نراگی گمایدظ کاگال سقنصراد ا سترنفاده سز ترازاکارها ،گرراد ا
رژیمها ترمایهدسر  ،مرمترین رسه برس هدسی

ا مسزم کرردن سیررسن بره رعایر

حقوق بشر نراگی ست ظ
در سینجا با ستنفاده سز بحرث گئوگرسمشریهرا در سبزسرهرا حکمرسگری هژمرون
ستندالل خوسهد شد که همسکنون هژمون ترمایهدسر با دا سبرزسر سنبرار (تحرریم ا
پیلرد قضایی) ،سز طریق دال ها ا تازمانها بینسلمسسی دالنی ا سقنرا سز طریرق
کنشلرسن غیردالنی (شرک ها ا تازمانها مردم گراد) ،پراژه فشار حقوق بشر
عسیه سیرسن رس پیخ میبردظ
 .1-3تحریمهای حقوق بشری علیه ایران

به طورکسی ،تحریمها در بتنر ترمایهدسر نراگی ،هزینهترازترین گرو فشرارها
حقوق بشر بهشرمار مریاینرد ()Cardena, 2007: 102ظ هرمسکنرون ،دالر

سیررسن

سقدسمات تحریمی ا تنبیری مخنسفی رس تجربه میکند که بخشی سز ان به براگه گقرح
حقوق بشر نراگی عسیه ان اض میشودظ در زیر به بخشی سز تحریمهرا حقروق
بشر عسیه سیرسن سشاره میشود:
 .1-1-3تحریمهای حقوق بشری ایاالت متحده علیه ایران

سیاالت منحده مرمترین دالنی ست

که سبزسر تحریم حقوق بشر رس عسیه سیررسن بره

کار می بردظ سین کشور سز زمان سگقد

ستدمی سیرسن ا قضیه گراگانگیر در ترال

 ،1358تصویب قوسگین تحریمی ضدسیرسن رس اغاز کردظ با سین انود تا ساسیرل ترال
 ،2010هیچکدسم سز تحریمها به براگه متنقیم حقوق بشر عسیه سیرسن اضر گشرده
بودظ سز زمان پایان نن

ترد ،بهایژه در طول مدت ریات

حقوق بشر به عنوسن رکن محور تیات
)and Stokes, 2011: 75ظ سز داره ریات
منعدد توتط کنلره ا دال

نمرور بیل کسیننون،

خارنی سمریکا شرناخنه شرد (

Kiersey

نمرور بارس سابامرا ،قروسگین تحریمری

سمریکا عسیه سیرسن اض شد که هرد

ان مقابسره برا
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سقدسمات گاقح حقوق بشر سین کشرور ذکرر مریشرودظ همچنرین ،سز داره ریاتر
نمرور داگالد ترسمو ،ازسرت خزسگرهدسر سمریکرا گیرز برر سنررس سیرن قروسگین
تحریمی گظارت دقیق می کند ا در صورت تخسف ،سفرسد ا گرادها ندید رس بره
تحریمی حقوق بشر عسیه سیرسن سضرافه مریکنردظ بره سیرن ترتیرب ،سبرزسر

فررت

تحریمی حقوق بشر سمریکا عسیه سیرسن دسرس دا بعد سالیه ا یاگویه ست ظ
سیاالت منحده گختنین تحریمها سالیه سیرسن رس برس گقرح حقروق بشرر در
ترنامبر  2010اض کردظ قاگون سنرسیی  113553ده مقام سیرسگی رس سز تفر به سیاالت
منحده محرام ا محدادی ها مالی سعمال کردظ سز ان زمان تعدسد زیاد سز سفررسد
سیرسگی به فررت

تحریمها برس گقح حقوق بشر سضافه شدهسگدظ در قاگون سنرسیی

 213306ااریل  ،2012دال

سمریکا دسرسیی سشخاص مشخصی رس بره دلیرل گقرح

حقوق بشر ا تجارت در زمینه فناار ها سطدعراتی (بررس ملرال شررک
تسکام )3با دال

سترک

سیرسن متداد ا اگرا رس سز اراد به سمریکا من کردظ «قراگون کراهخ

تردیدست سیرسن ا قوسگین حقوق بشر توریه» یا قاگون سنرسیی  13622در نروال
 42012به دلیل مشارک

سز دال

توریه تصویب

شدظ «قاگون تحریم ،متئولی پذیر ا حقوق بشر سیرسن» ،مصرو

2012

که صنع

گف

سیرسن در نن

دسخسی ا حمای

اگوتر

رس در برخی نرات ،به دالیل حقوق بشرر هرد

قاگون سنرسیی  613628دال

سمریکا با هد

مجاز تصویب شد که شرک

قررسر مریدسدظ

5

مقابسه با گقح حقوق بشرر در فضرا

توتعه مرندتی سفرق صرابرین 7سز نمسره گرادهرا

تحریمی بودگدظ
همچنین بهرغم سینکه در تال  ،2016تحریمها دال

سمریکا عسیره سیررسن برا

1. Executive Order 13553
2. Executive Order 13606
3. Datak Telecom
4. Executive Order 13622, or the Iran Threat Reduction and Syria Human
Rights Act
)5. Iran Sanctions, Accountability, and Human Rights Act of 2012 (H.R. 1905
6. Executive Order 13628
7. Ofogh Saberin Engineering Development Company
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سمضا توسفق نام هتنهس لغو شد ،تحریم ها حقروق بشرر ا ضدتراریترنی
ترسمو گیز با تصویب «قاگون مقابسه با دشمنان سمریکا سز

سین کشور باقی ماگدظ دال

طریق تحریمها» 1موتوم به «کاتتا» در کنلره سین کشور در تال  ،2017سبعاد همره
ناگبهتر به سعمال فشارها حقوق بشر عسیه فعالی ها سقنصاد سیرسن دسد کره
یالث ا خرارنی در صرورت همکرار برا سیرن کشرور

رتما به شرک ها طر

هشدسر میدهدظ در گرای  ،در تال  ،2018با تصویب «قاگون متئولی پذیر سیررسن
در زمینه گراگان گیر ا حقوق بشر» 2در کنلره سمریکا ،زگجیره تحریمها حقوق
بشر عسیه سیرسن هرچه بیشنر تکمیل شده ست ظ
در  15خردسد  ،1397ازسرت خزسگهدسر سمریکا شخ فرد ا ته گراد سیرسگری رس
به فررت

تحریمها سضافه کردظ زگدسن ساین ،گراه سگصرار حرز سهلل ا چنرد عضرو

گراه سگصار ،به همرسه دا مقام گظارت بر محنوس سیننرگ

در سیرسن ا رئیس تازمان

صدساتیما سز نمسه تحریم شدگان هتنندظ تحرریم سیرن سشرخاص ا گرادهرا بره ان
معنی ست

که شرراگدسن ا گرادها سمریکایی حق معامسره ا همکرار برا اگررا رس

گدسرگد ،دسرسیی ها سحنمالی اگرا در سمریکا توقیف شده ا سین سفرسد حق تفر به سین
کشور رس گخوسهند دسش

()Aljazeera, May 31, 2018ظ همچنین ،ازسرت خزسگهدسر

سمریکا در مررماه  ،1397تحریمها ندید رس عسیه چند باگک ا شرک
سنرس گذسش  .سین شرک ها ا باگکها به سترام حمای

سیرسگی بره

سز بتیج تحریم شدگد ،زیررس

گیراها بتیج سیرسن به «ترکو ها خشوگ امیز» ا «گقح ند حقوق بشر» سز
تو سین کشور منرم ست
باید خاطر گشان تاخ

()Reuters, October 16, 2018ظ
که تحریمها یاگویه ،سبعاد ندید تحریمها حقروق

بشر سمریکا عسیه سیرسن ست ظ مجازست برس گقح سین تحریمها شرامل ممنوعیر
سز قرسردسدها دالنی در سیاالت منحده ست ظ شرک ها برینسلمسسری گیرز بایرد بره
تحریم ها طوالگی مدت سیاالت منحده عسیه سیرسن سحنرسم ا سز گقح قوسگین کننررل
صادرست سین کشور ا تحریم ها برس فرا

یا عرضه تجریزست ا گرمسفزسر سز مبرد

( 1. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (H.R. 3364
2. Iran Human Rights and Hostage-Taking Accountability Act
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سمریکا بره ترررسن خروددسر ارزگردظ بیشرنر سیرن شررک هرا گراهی برا هشردسر ا
گامهگلار ها مقامات ا ترازمانهرا دالنری ا غیردالنری سمریکرایی سز فعالیر
سقنصاد با سیرسن دت

کشیدگد ا برخی گیز به دلیل گقرح تحرریم (ملرل شررک

هوسا  1ا زد تی یی )2مشمول مجازستها تحریمی یاگویه سمریکا شدگدظ
در تال  ،2013نیمز سینرا  3تناتور سیال
ا سز سعضا حز

ساکدهما در تنا سیاالت منحرده

نمرور خوسه سدعا مریگمایرد کره شررک

مخابرستی توئد سریکتون 4به دال

ترازگده تجریرزست

سیرسن در گقح حقوق بشرر کمرک مریکنردظ

ا مدعی بود که پسیس سیرسن سز طریق ستنفاده سز تجریزست ماگینورین

پیامرتراگی

ا پیلیر سز تسفنها همرسه به عنوسن سبزسر گظارت ستنفاده میکنردظ ا در گامرهس
به ازسرت خزسگهدسر سمریکا خوسهان گظارت دقیق بر فعالی هرا سیرن شررک
سیرسن شدظ سین گامه به شرک
تکنولوژ به دال

در

سریکتون فشار اسرد کررد کره در تجرارت ا فررا

سیرسن بتیار محناطاگه عمل کنردظ پرس سز سیرن سدعرا  ،شررک

سریکتون در گامهس به فاینشنال تایمز سدعا میکنرد کره مشرارک

خرود رس سز ترال

 2008در سیرسن کاهخ دسده ا دیلر قرسردسدها ندید با گراهها مخرابرستی سیررسن
سمضا گکرده ست

()Kirchgaessner, March 3, 2013ظ

شرک ها زیر به دلیل دسشنن فعالی

سقنصاد با سیرسن ،مشخصا به براگهها

حقوق بشر طی یک دهه سخیر سز تو دال

سمریکا تح

فشار قرسر گرفنند:

 هوگررردس (موتورتررریکس ) ،گیتررران (نیرررب) تویوترررا (اسگر ر ) ،یاماهرررا
(چرارچرخهها) ،کی تی سم( 5موتورتیکس ) ،دسلیان سگل ستکا ( 6کرامیون) (بررس
فرا

تجریزست به بتیج ،تراه ا گیرا سگنظامی)؛
 شرک

ستسس کرسگس 7،کارگوتک 1،سیکس تی سم نی 2،زام لیون( 3به دلیرل
1. Huawei
2. ZTE
3. Jim Inhofe
4. Ericsson of Sweden
5. KTM
6. Dalian Eagle Sky
7. Atlas Cranes
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فرا

نریقیلها مورد ستنفاده در سعدسمها عمومی)؛
 زد تی یی ،سریکتون ،هوسا  ،شبکهها گوکیا زیمنس 4،سارگج 5،کرینروینی

تافنوسر 6،تیتنم بسو کوت 7،ادسپنیو موبایل 8،یوتل تر  9،هیتررات 10،تسترات 11ا
اتیات  12،سل نی( 13بررس فررا

ا سگنقرال فنراار هرا حتراس کره برهرغرم

سمریکاییها بعضا در گظارت ا تاگتور در سیرسن کاربرد دسرد)ظ
بتیار سز سین شرک ها در تحول ا بهرازکردن زیرتاخ ها سرتباطی سیرسن
گقخ ستاتی دسرگد ا با سز بین رفنن کتباکار اگرا با سین کشرور ،صررفا گرادهرا
سمنینی ان رس سز دتنرتی به سین سبزسرها ا تجریزست محرام گمیکنرد ،بسکره توترعه
کدن سین کشور رس هد

قرسر میدهد ،زیرس زیرتاخ ها سرتباطی به گوبره خرود،

گقخ بتیار پررگلی در توتعه یک کشور دسرگدظ
 .2-1-3تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران

فشارها حقوق بشر ستحادیه سراپا بیشنر ننبه تیاتی ا کمنر ترمایهدسرسگه دسردظ
سین ستحادیه برس گختنینبار ا به شکل ند در ماه ااریل  ،2011تی ا دا مقرام
سیرسگی رس تحریم کردظ در ساسیل تال  ،2013ستحادیه سراپا به دلیل گقح حقوق بشرر
تقریبا  90گفر رس مجازست کردظ سین شرامل سعضرا سرشرد گیراهرا سمنینری ا قروه
قضائیه میشودظ پارلمان ستحادیه سراپا در ااریل  ،2018در ندیدترین سقدسم حقروق
1. Cargotec
2. XCMG
3. Zoomlion
)4. Nokia Siemens Networks (NSN
5. Orange
6. Creativity Software
7. Blue Coat Systems
8. AdaptiveMobile
9. Eutelsat
10. Hispasat
11. Telesat
12. AsiaSat
13. LG
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بشر خود ،تحریم ها عسیه سیرسن رس تمدید کردظ سین تحریمها همچنرین کشرورها
سراپایی رس سز صادرست تجریزستی که مربوط به پسیس ا کننرل سرتباطات ستر  ،منر
میکندظ سین سقدسمات رسه ترمایه گذسر در سیرسن رس به را شرک ها ا تازمانها
سراپایی میبندد ()Reuters, April 12, 2018ظ
 .2-3متقاعدسازی

سیررن را

بیشررنر بررا عنصررر کتررب رضررای

در سرتبرراط ست ر

ا سز کاگررالهررا

گامحتوستر ا هوشمندسگه تر برس فشار به سیرسن به منظور سحنرسم به حقوق بشرر
نراگی برره میبردظ
 .1-2-3سازمان ملل

تازمان مسل منحد سبنکارست حقوق بشر بیشمار رس برعرده دسردظ سیرن ترازمان
دارسن نن

برخد

ترد ،دیلر با شکا

سیدئولوژیکی سیاالت منحده ا شرورا

زمینگیر گمیشود ا به شیوهها مخنسرف بره سرتقرا حقروق بشرر نرراگی سقردسم
میکندظ سیرسن سز حداد چند دهه پیخ تح
قرسر دسشنه که ماهی

سین سقدسمات بیشنر تیاتی ا حقوقی ستر ظ بررس ملرال ،بره

تصویب قکعنامه اضرعی
اضعی

فشارها حقوق بشرر ترازمان مسرل

حقروق بشرر سیررسن توترط مجمر عمرومی ا بررتری

حقوق بشر در سیرسن سز تو کمیتیون ا ناگشین ان یعنی شورس حقوق

بشر تازمان مسل دگبال شده ست ظ تصویب سین قکعنامرههرا ا سعدمیرههرا برهرغرم
غیرسلزسماار ان ،ریتک تجارت با سیرسن رس باال میبردظ

ماهی

بعد ندیدتر ا کمنر دیده شده فشارها حقوق بشرر ترازمان مسرل منحرد،
فشارها سقنصاد ستر ظ بررس ملرال ،میلراق نرراگی ترازمان مسرل 1یرک تعررد
غیرسلزسماار برس تشویق کتباکار در ترسترر نرران برا تصرویب تیاتر هرا
متئولی

سننماعی ا توتعه پایدسر ا گزسر

چرارچو

سصولی برس کتباکار ستر

حقوق بشر ،حقوق کار ،حف محیط زیت

سنرس اگررا ستر ظ سیرن پیمران یرک
ا برستراس ده سصرل در زمینره رعایر
ا مبارزه با فتراد تنظریم شرده ستر ظ
1. United Nations Global Compact

خاستگاه سرمایهدارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران 215

شرک ها در چرارچو

پیمان فوق با اژسگسها تازمان مسل ،گراهها کرار ا

نامعه مدگی همرسه میشوگدظ شبکه محسی سین پیمان در سیرسن شکل گلرفنره ستر ،
سما شرک ها چندمسینی ا خارنی که در سیرسن فعالی
پیمان ،مسزم به رعای

دسرگرد ،برا سلحراق بره سیرن

ان ا سحنرسم به قوسعد ان در سیرسن گیز میشوگدظ بررس ملرال،

چندمسینی سمظتریظسن سیرسگترل 1بره عنروسن یکری سز سعضرا میلراق نرراگی،

شرک

برستاس گزسر ها خودسورار  ،سصول دهگاگه سین معاهرده رس رعایر

مریکنرد

()Unglobalcompact, April 30, 2018ظ گراه بینسلمسسری توترعه پایردسر 2بره عنروسن
یکی سز گختنین سعضا سیرسگی سیرن میلراق ،برستراس گرزسر هرا خودسوررار ،
سصول دهگاگه سین معاهده پیرسمون حقوق بشر ،کار ،محیط زیت
رس رعای

ا مبارزه با فتراد

میکند ()Unglobalcompact, November 11, 2011ظ

 .2-2-3موسسات مالی بینالمللی
3

سز دهه  ،1990تمرام موتترات مرالی برینسلمسسری تحر

فشرار زیراد سز ترو

تازمانها غیردالنی برس تنظیم مقررست مالی ا تجار مکرابق برا سترناگدسردها
حقوق بشر  ،پیلیر سحنرسم ا سنررس سیرن قروسگین سز طریرق تیاتر

سقنصراد

بینسلمسسی قرسر گرفنندظ سین تازمانها سز سین تاریخ یک دتنورسلعمل حقوق بشرر
رسهنما کار با خود تریه کردگدظ برس ملال ،صنداق بینسلمسسی پول ا باگک نراگی
سز یکتو دسرس تعردست حقوق بشر به عنوسن بخشی سز مجموعره ترازمان مسرل
منحد هتنند ا سز تو دیلر ،در هر دا تازمان دال هرایی عضروی

دسرگرد کره

موسفق گامهها حقوق بشر رس سمضا ا تصویب کردهسگد ()Nash, 2013: 67ظ
باگک نراگی در گنیجه فشار تازمانها غیردالنی ا دال هرا

خرارنی ،در

حال حاضر سلزسمات ا اوایف اسم گیرگدگان خود رس بتیار تخ تر مریکنردظ سیرن
موتته برس تعمیق برخی سز حوزهها حقوق بشر ماگند حق توتعه ،حق رهرایی
سز فقر ،حق تحصیل ا تردم  ،حقروق بشرر زگران ،حقروق پناهنردگان ا حقروق
1. MTN
2. Sustainable Development Strategy Group
)3. International Financial Institutions (IFIs
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زیت محیکی سز طریق هدسی
اموز  ،تقوی
131

«ورفی تاز » در تربی ،

اسمها توتعه به تم

نامعه مدگی ا مبارزه با فتاد دالنی تد

)2007:ظ برس ملال ،باگک نراگی در بررتی اضعی

میکنرد (

Oberleitner,

شاخصها سقنصراد ا

سننماعی سیرسن در تالها  ،2018-2017برخی ننبهها حقوق بشر رس سز گظرر
دار گکرده ست ظ سین تازمان گرخ مشارک

گیررا کرار زگران در سیررسن رس حرداد

 19/8درصد سرزیابی میکندظ سلبنه سین کشرور رس در میران کشرورها برترر قررسر
میدهد که مشارک

زگان در گیرا کار رس بربود مریبخشرند ،سمرا همچنران سعردم

میکند که تفااتها قابل تونری بین شاخصها گیرا کار مرردسن ا زگران در
سین کشور انود دسرد ()Worldbankظ
عداهبر اض قوسگین ا سرزیابی ،بتریار سز موتترات مرالی برینسلمسسری یرا
باگکها توترعه چندناگبره در پاترخ بره مبرارزست مردگی ا فشرارها ،مکاگیترم
شکایات فرد یا بازبینی رس در دتنورکار قرسر دسدهسگدظ برخی سز سینها شامل:
 باگک نراگی :هیئ

بازرتی باگک نراگی

1

 موتته مالیه بینسلمسسی 2:رسهنما منابع  /دسداار یا امبودزمان
 باگک توتعه بین سمریکایی 4:مکاگیتم مشااره ا تحقیق متنقل
 باگک توتعه سفریقایی 6:مکاگیتم بررتی متنقل
 باگک توتعه اتیایی :مرارگر ایژه طرح ا هیئ

3

5

7

بررتی منابع

 باگک بازتاز ا توتعه سراپایی 9:مکاگیترم شرکای

طررح( 10

8

Caliguire,

1. World Bank Inspection Panel
)2. International Finance Corporation (IFC
3. Compliance Advisor/ Ombudsman
4. Inter-American Development Bank
5. Independent Consultation and Investigation Mechanism
6. African Development Bank
7. Independent Review Mechanism
8. Special Project Reviewer and Compliance Review Panel
9. european bank for reconstruction and development
10. Project Complaint Mechanism
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)2015: 35ظ
اقنی دال

سیرسن با سین موتتات مالی بینسلمسسی تماس برقرسر کند ،بهتدریج

باید سین مکاگیتمها رس گیز برذیردظ
 .3-2-3اتاق فکرها

ستاق فکرها 1مکاگیتم فشار (غیرسنبار ) دیلرر در بترنر هژمروگی تررمایه دسر
هتنندظ اگرا با فشار به دال

سیرسن ،دال ها همکار سقنصاد سیرسن ،شرک هرا ا

سفرسد تعی در قاگ تاز سین کشور به رعای

حقوق بشر نرراگی دسرگردظ یکری سز

مرمترین ستاق فکرها در سین رستنا ،ستحاد عسیه سیرسن هتنهس
یک گراه ذ گفروذ تاییرگرذسر ا فرسننراحی در تیاتر

2

ست ظ سین ستاق فکرر،

خرارنی سیراالت منحرده

بهشمار میایدظ بتیار سز سعضا ان رس سفرسد سز نناحها مخنسف تیاتری سیرن
کشور تشکیل مریدهنرد ا گیرز تیاترنمدسرسن ا مشراارسگی سز ترتاترر دگیرا در ان
حضور دسرگدظ سین گراد در تال  2008تاتیس شد ا مقر ان در گیویور قررسر دسرد
ا هم سکنون یک پایلاه دسده دسئمی سز سطدعات رتراگههرا معنبرر ا گرزسر هرا
عسمی سز تجارت بینسلمسسی با سیرسن به منظور سفزسیخ سگزاس سقنصاد سین کشور به
انود اارده ست ظ
سز یکتو ،سین ستاق فکر با سرزیابی اضرعی
تد

ضرعیف حقروق بشرر در سیررسن،

میکند که شرک ها خارنی رس سز تجارت با سین کشور دار گلراه دسردظ در

پایلاه سیننرگنی سین ستاق فکر ،خکرست قاگوگی ،تیاتری ،مرالی ا سعنبرار در سگجرام
تجررارت در سیرررسن امررده ست ر ظ سیرررسن در بخررخ تیات ری  -سننمرراعی در زمینرره
شاخصها حف محیط زیت  ،ازسد ها عمومی ،حقروق تیاتری ،ازسد هرا
مدگی ،شرکا

ننتری ،حفر حقروق سقسیر  ،محردادی هرا مرذهبی ،حقروق

دگرباشان ،پاتخلویی ،ازسد مکبوعات ،یبات تیاتی ا تفر ا گردشرلر بتریار
ضعیف سرزیابی میشود ()UANI, November 4, 2018ظ
سز تو دیلر ،سین گراد به شرک ها برس پایان دسدن به تجارت با سیرسن فشرار
1. Think Tanks
)2. United Against a Nuclear Iran (UANI
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ند ا متنقیم اسرد میکندظ در سین رستنا ،شررک هرا منعردد بره براگرههرا
حقوق بشر مورد فشار قرسر میگیرگدظ برس ملال ،شرک
ستریخ در اسکنخ به درخوست
نریقیلها سین شرک

نریقیلتاز پرالفینلر

1

ا گامه سین ستراق فکرر ،مبنریبرر سترنفاده سیررسن سز

برس سگجام سعردسم ،فعالیر هرا خرود رس در سیرن کشرور

منوقف کرد ()Pontz, March 7, 2013ظ
همچنین ،ستحاد عسیه سیرسن هتنهس در ماه ژائیه  ،2016سز رئیس مجمر مسری
فرسگته ،کسود بارتولون 2در نریان تفر سا به همرسه یک هیئ
سیرسن درخوست

تیاتی -سقنصاد به

میکند تا در رسبکه با گقح حقوق بشر در سیررسن ا حمایر

سیرن

کشور سز تراریتم سبرسز گلرسگی کند ()UANI, July 12, 2016ظ در ژائن همان ترال،
همزمان با تفر ازیر سمور خارنه سیرسن به پاریس ،به شررک هرا فرسگترو در سز
ترگیر تجارت با سیرسن هشدسر دسده میشود ()Business Wire, June 21, 2016ظ
در فوریه  ،2017گخت ازیر توئد در ر س هیئ

تجار عرازم سیررسن شردظ

ستحاد عسیه سیرسن هتنهس در اسکنخ به سین سقدسم در رازگامه مررم دسگنرز گری هنرر،
مکسبی مننشر ا در ان درباره گقح گتنرده حقوق بشر در سیرسن به دال
هیئ

تروئد ا

تجار ان هشدسر دسد ()UANI, February 10, 2017ظ گزدیرک بره  29کمرراگی

توئد به سشکال مخنسف با سیرسن همکار دسرگد ا سین ستراق فکرر بره براگرههرا
حقوق بشر با شخ شرک

الروا ،س بری بری 3،ترندایک منریرال تکنولروژ ،

اریتک س بی 5،پومیلرسگات سینوتنم

4

س بی 6،کرو د  7بررس خرراج سز سیررسن

رسیزگی دسشنه ست ظ

1. palfinger
2. Claude Bartolone
3. ABB
4. Sandvik Materials Technology
5. Verisec AB
6. Pomegranate Investment AB
7. Cue Dee
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 .4-2-3سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد

سمرازه با تحوالت در فناار سطدعرات ا سرتباطرات ،ترازمانهرا غیردالنری بره
رسحنی به گف حقوق بشر سعمال گفوذ میکنندظ سین تازمانها سطدعرات رس برستراس
متائل خاص نم اار ا حکوم ها رس بررس تحقرق سترناگدسردها برینسلمسسری
حقوق بشر تح

فشار میگذسرگدظ تازمانها غیردالنی سکنرون مشرارک

فعاالگره

در تعیین دتنورکار برس تازمانها بینسلمسسی ،حکومر هرا ا شررک هرا دسرگرد
()The Economist, 1998, 5ظ
تازمان ها غیرالنی ا مردمگراد فعالی ها سقنصاد سین کنشلرسن برا سیررسن
رس تح

گظر دسرگد ا به اگرا در بتیار درباره عدم رعای

حقروق بشرر در سیررسن

تذکر می دهندظ سیرسن برستاس شاخصها گشاندهنده یک محریط تجرار ملبر ،
هموسره سز تو سین تازمانها غیردالنی در درنات پرایینی قررسر دسردظ یکری سز
مرمترین شاخصها در سین سرزیابی ،میزسن سلنزسم ا رعایر
دال

حقروق بشرر سز ترو

سیرسن ست ظ تازمانها غیردالنی با سعمال فشار به شرک ها برینسلمسسری،

اگرا رس در کتب ا کارشان با حکوم

سیرسن تقبیح میکنندظ برس ملال ،شرک هرا

خارنی فناار سرتباطات رسه دار ،سغسب تحر

فشرارها شربکه حرامی فرسمسری

حقوق بشر تازمانها غیردالنی قرسر میگیرگدظ
گموگههایی سز سقدسمات ترازمانهرا غیردالنری ،پیلیرر «تجرارت مترئوالگه
سیرسن» 1ا «سرزیابی بایتنه» 2در مورد فعالی

شرک ها خرارنی برا سیررسن ستر ظ

«تجارت متئوالگه سیرسن» به عنوسن یک پراژه مشنر مرکز حقوق بشرر در سیررسن،

3

متنقر در گیویور ا مرکز مناب حقوق بشر ا تجرارت 4مترنقر در لنردن در ترال
 2017-2016اغاز شدظ سین پراژه به واهر هدفخ رس سیجاد ماگ بر تر تجرارت برا
سیرسن گمیدسگد ،سما در عمل ستناگدسردها کتباکار با سیررسن رس اضر ا برا سیجراد
سرتباط رتمی با شرک ها ا دال ها ،به اگرا متئولی شان رس منذکر میشرودظ سیرن
1. Iran Business Responsibility
2. Due diligence
3. Center for human rights in iran
4. Business & Human Rights Resource Centre
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پراژه در نریان برگزسر مجم نراگی تجارت ا حقوق بشرر 1در ترال  2017در
ژگو ،یک صبحاگه کار با حضور حداد  25شرک

ا دال

تدسر مریبینرد ا در

ان تجربهها ا تحقیقات خود پیرسمون ریتکهرا سترنفاده سز کرارگرسن مررانر در
سیرسن رس به سشنرس میگذسردظ در سینجا به شرک ها ا دال ها سعدم میشود کره در
سیرسن حداد ته میسیون کارگر مرانر انود دسرد ا تررمایهگرذسر در سیرن کشرور
سحنمال بررهکشی ا توءستنفاده سز حقوق کارگرسن رس سفزسیخ مریدهردظ حرداد دا
میسیون کارگر مرانر بدان مدر

در سین کشور حاضر هتنندظ مرانرسن یب

شرده

با محدادی ها کار موسنه هتنند ا سفرسد غیرقاگوگی قادر به کار قاگوگی گیترنند
ا به رسحنی میتوسگند مرورد توءسترنفاده قررسر گیرگرد

( Ibrproject, November 29,

)2017ظ
کمرین بین سلمسسی حقوق بشر در سیرسن 2ا مرکز مناب حقوق بشر ا تجارت در
تال  ،2016پراژهس در قالب «سرزیابی بایتنه» تعریف مریکننردظ سرزیرابی بایترنه،
تحقیق پیخ سز سمضا قرسردسد کتباکار ست ظ در سینجا ،یک شرک

خارنی باید

شریکها مقابل رس پیخ سز به رسهسگدسخنن کتباکار با ان سز منظر گقرح حقروق
بشر سرزیابی کند ( )Piirto and Wilska, 2018: 7ظ پراژه باال توتط سیرن دا ترازمان
غیردالنی پس سز سمضا برنام بررس سرزیرابی بایترنه فعالیر هرا شررک هرا
تجار پیخ سز سمضا قرسردسد برا طرر

سیرسگری رسهسگردسز شرد

( Oxford Human

)Rights Hub, March 31, 2016ظ
 .5-2-3شرکتهای تجاری و چندملیتی

در دا دهه سخیر با فشارها بازیلرسن دالنی ا غیردالنی برهتردریج برر مترئولی
شرک ها تجار ا چندمسینی در تعرد به رعایر

حقروق بشرر ا تررایج ان در

کتب اکارهایشان در عرصه بینسلمسسی سفزاده شده ست ظ سین شرک ها سز یکترو
باید به تصویب کدها رفنار در قوسگین دسخسی ،سلحاق به میلاق نرراگی ا سصرول

1. 2017 UN Forum on Business and Human Rights
2. International Campaign for Human Rights in Iran
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رسهنمایی تازمان مسل منحد 1سقردسم کننرد ا سز ترو دیلرر برا پرذیر
بایتنه»« ،سرزیابی تاییر حقوق بشر» ا «متئولی

«سرزیرابی

شرکنی» ،تعرد خود به حقوق بشر

رس به شکل مؤیر سعدم تازگدظ
همه شرک ها عمد سز ساسخر دهه  1990صاحب ضوسبط رفنار شدگدظ گنیجه
مرم مبارزست تازمانها غیردالنی قرسردسدن عمسیرات شررک هرا چنردمسینی در
دتنورکار تازمانها بینسلمسسی مخنسرف برودظ بررس گموگره ترازمان همکرار ا
توتررعه سقنصرراد  2،رهنمودهررایی برررس مؤتتررات چنرردمسینی تصررویب کرررد کرره
شرک ها چندمسینی باید حقوق بشر رس در مقابل سفررسد کره سز فعالیر هایشران
تاییر میپذیرفنند ،رعای
متئولی

کنند ()OECD, 2008: 14ظ

سننماعی شرکنی :سمرازه تیات ها

متئولی

سننماعی شرکنی 3ا

تصویب کدها رفنار سخدقی ،سحنرسم به حقوق بشر به عنوسن یکری سز سترنسزسمات
سننماعی غیرقابلسنننا

در فعالی ها سقنصاد شرک هرا چنردمسینی پیلیرر

میشودظ سگرچه ترمایهگذسر سننماعی یا بودنهها حقوق بشر ا بشرداترناگه
سین شرک ها ،بخخ نزیی سز منرابعی ستر

کره اگررا بررس فعالیر هرا سصرسی

کتباکار خود به کار میگیرگد ،سما سین بودنهها بیقاعده ا بریتراییر گیترنندظ در
مکالعهس در تال  ،1998سز  50شرک

چندمسینی ،گشان دسد که تنرا ترمایهگرذسر

سننماعی ا حقوق بشر سین شرک ها ،تقریبا برسبر با بودنه عمسیاتی تاالگه برگامه
توتعه تازمان مسل بودظ سز سینرا ،سبنکارست حقوق بشرر ا تررمایهگرذسر هرا
سننماعی شرک ها تبب میشود که گقخ مرمی در سرتقا سگروس مخنسرف حقروق
مدگی ،تیاتی ا سننماعی ا سقنصاد ماگند حق عردم تبعریح ا حقروق تحصریل،
بردسش  ،محیط زیت

ا غیره سیفا کنند ()Rivoli and Waddock, 2011ظ

توتررعه مفررروم متررئولی

سننمرراعی شرررکنی برره کمررراگیهررا خررارنی در

فعالی ها سقنصاد با سیرسن فشار اسرد می کندظ بررس ملرال ،تره ترازمان نامعره
مدگی به همرسه دال

سینالیا در  13تررنامبر  ،2017برستراس رهنمودهرا ترازمان
)1. UN Guiding Principles (UNGPs
2. OECD
3. corporate social responsibility
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همکار سقنصاد ا توتعه برس شرک ها چندمسینی( 1سز نمسره راسبرط کرار ا
رفاه ،حقوق بشر ،محیط زیت  ،سفشا سطدعات ،مبارزه برا رشروهخروسر  ،منراف
مصر کننده ،عسم ا فناار  ،رقاب

ا مالیات) ،سز یرک شررک

سینالیایی به گام سیناتل 2برس فعالی ها در سیرسن شکای

مخرابرستی برزر

میکندظ شاکیان مدعی بودگد

که فناار ا خدمات سرسئه شده توتط سیناتل به شرکا سیرسگی ان سز نمسه شررک
مخابرست سیرسن ،گقح مقررست چندگاگه رهنمودهرا ترازمان همکرار ا توترعه
سقنصاد پیرسمون کمک به تاگتور سیننرگ
تراه پاتدسرسن سگقد

ا گقح حقوق سفرسد در سیررسن ا کمرک

ستدمی ،برس مقابسه با مخالفر هرا تیاتری ا ازسد هرا

مدگی در کشور ا در فضا مجاز ست

()Pachoud, march 31, 2018ظ سین پراگده

برس هر شرکنی که به دگبال کتباکار در سیررسن ستر  ،سهمیر

دسرد ا بره دلیرل

پیامدها ان به محیط سقنصاد سیرسن فشار اسرد میکندظ سین گکنه رس باید به خراطر
دسش

که تاییر فشارها حقوق بشر گاشی سز مترئولی

محرداد بره فعالیر

سننمراعی شررکنی تنررا

سقنصراد در فضرا تررزمینی سیررسن گیتر  ،بسکره مراگ سز

فعالی ها فرسمرز ا بینسلمسسی شرک ها سیرسگی در کشورها دیلر میشرود ا
به گوعی اگرا رس محداد به مرزها سیرسن میکندظ
سرزیابی تاییر حقروق بشرر« :سرزیرابی تراییر حقروق بشرر» 3فرسینرد شناترایی،
پیخ بینی ا اسکنخ به سیرست برالقوه حقروق بشرر یرک عمسیرات تجرار  ،طررح
ترمایهس  ،تیات

دالنی یا توسفقنامه تجار ست ظ سین طررح بره منظرور تکمیرل

فرسیندها سرزیابی تاییرست شرکنی یا دالنی ا برس تکبیق سین رفنارها برا قروسگین ا
مقررست بینسلمسسی حقوق بشر در دتنورکار بینسلمسسی قرسرگرفنره ستر ظ سرزیرابی
تاییر حقوق بشر بخشی سز «سصول رسهنمایی تازمان مسل منحد در مورد تجرارت ا
حقوق بشر» 4ست ظ هد

سرسئه ستناگدسرد نراگی معنبر در کتباکار برس سطمینران

سز سینکه شرک ها در عمسیاتها ا مناتبات تجرار شران حقروق بشرر رس محنررم
1. OECD Guidelines for Multinational Enterprises
2. Italtel Group S.p.A
3. Human Rights Impact Assessment
)4. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs
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میشمرگدظ برس ملال ،سریکتون در تال  2015-2014سرزیابی تاییر حقروق بشرر
رس مکابق به سصول رسهنما تازمان مسل منحد برس سیرسن برهکرار گرفر
گظارت بر فرا  1سین شرک

برستاس ان به سرسئه گرزسر

ا هیئر

پردسخر ظ سز ان ترال،

سریکتون توصیهها فرسیندها سرزیابی تاییر حقوق بشر رس در بخرخ مردیرینی ا
تیتنمها دگبال میکند تا سطمینان بدهد که به طور مردسام بره حرلافصرل مترائل
حقوق بشر تونه میکند ()Ericsson, no dateظ
نتیجهگیری
حقوق بشر پس سز نن

نراگی دام به طور ایژه در دترنورکار برینسلمسسری قررسر

گرف ظ پس سز ان با تصویب کنوسگتیونها منعدد حقوق بشر  ،به تدریج سهمی
هنجار در رهبر سخدقی ا فکر بینسلمسسی سفزسیخ یاف ظ برا سفرزسیخ سهمیر
حقوق بشر ،چالخها ا مخالف ها گظر ا عمسی برا سیرن هنجارهرا سز گوشره ا
سین مخالف ها با فشرار بسرو

کنار نران واهر شدظ در تکح گظر  ،موج گخت

شرق ا پیشبرد حقوق سقنصاد  ،سننماعی ا فرهنلی در دتنورکار بینسلمسسری ارسم
شدظ موج دام مخالف ها در دهه  ،1990برا تصرویب رژیرمهرا حقروقی محریط
زیتنی ا توتعه پایدسر فراکخ کردظ با سین انود ،در ترکح عمسری ،چرالخهرا ا
مخالف ها سز زمان نن

نراگی دام به شکل رابهرشرد سدسمره دسردظ کشرورها

مخنسف سز ان زمان تاکنون منرم به گقح حقوق بشر بودگدظ برخی سز اگررا در طری
ته دهه سخیر به براگه ها حقوق بشر مورد مدسخسه بشرداتناگه قرسر گرفننردظ برا
کامل هنجارها حقوق بشر سدسمه یاف ظ

سین همه ،مقاام ها در برسبر پذیر
سیرسن یکی سز گقاط سصسی مقاام

در برسبر تبعی

کامل سز هنجارهرا حقروق

بشر نراگی ست ظ سین کشور سز دا دهه پیخ تا به سمراز فشارها مخنسف تیاتری
ا حقوقی رس تجربه میکندظ ماهی

فشارها حقوق بشرر عسیره سیررسن برا شردت

گرفنن فرسیندها نراگی شدن با دگرگوگی همرسه بوده ،به گحو که همسکنرون سیرن
کشور با سگوس ا سقتام محدادی ها ،برس رعای

حقوق بشر موسنه ست ظ

در سین مقاله ستندالل شد که حقوق بشر گقخ رهبر فکر ا سخدقری رس در
1. Sales Compliance Board
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ترمایهدسر نراگی باز می کند ا به رغم تدسام مناتربات تررمایهدسرسگره پرس سز
سگقد

ستدمی در سیرسن ،ستنقدل گتبی رابنا تیاتی ،فرهنلی ا حقوقی ،به سین

کشور سمکان مخالف

ا عدم تبعی

سز رژیم حقوق بشر نراگی رس میدهردظ سشراره

شد که همزمان با دگرگوگیها در گظام تررمایهدسر نرراگی ،فشرارها عسیره سیررسن
ماهی

سقنصاد گرفنه ا هژمون ترمایهدسر با دا سبزسر زار (اض ا سنرس مرؤیر

تحریمها سز تو دال ها ا تازمانها نراگی ا منکقهس ) ا رضرای

(سقردسمات
سز

شبکه حامی برس سفزسیخ ریتک تجارت ،چاگهزگی با شرک ها بررس سگصررس

کتباکار ا برقرسر سگوس مکاگیتم گظارتی در فعالی ها سقنصاد بینسلمسسی برا
سیرسن) ،تعی در ترغیب سین کشور برس تبعی

سز حقوق بشر نراگی میکندظ

همسکنون سبعاد منفی همکار با شرک ها خارنی ا چندمسینی ،دال

سیرسن

رس اسدسشنه که همکار خود رس به شکل بنیادین ا برستراس یرک برگامره رسهبررد
بسندمدت به تم

شررک هرا خرارنی ا چنردمسینی غیرغربری کره سلزسمرات ا

سرز ها حقوق بشر غربی برس اگرا کمنر سهمیر

دسرد ،تروق دهرد؛ زیررس سیرن

سقدسم ،سیرسن رس سز تاییرست توء همکار محداد ا مقکعی شرک
به براگهها مخنسف کتباکار خود رس با سین کشور به حال
میرهاگدظ

غربی کره هربرار
تعسیق در میاارگرد،
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