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  مقدمه

تکامل تاریخی پیچیده تمدن غرر  ستر ظ وررور     حقوق بشر، محصول یک زمینه
مریدد  در سگلسترنان اغراز ا برا      1215در تال  1سین پدیده با تصویب منشور کبیر

در قرن شاگزدهم ا هفدهم  دسر  توتعه ترمایهگشینی شیوه تولید فئودسلیتم ا  عقب
ا سعدمیره حقروق بشرر ا     2(1776شدت گرف ظ با سعدمیه ستنقدل سیاالت منحده )

پس سز خاتمره ننر     ها  کسی ان مشخص ا چرارچو فرسگته  3(1789شرراگد )
( ا صردار سعدمیره نرراگی    1945یید منشور تازمان مسرل منحرد )  نراگی دام با تا
هرا   رغرم ترد    به طورکسی، بره سلمسسی گرادظ  بین قدم به عرصه ،(1948حقوق بشر )

ها  مخنسف حقروق بشرر برا تصرویب دا کنوسگتریون       برس  سیجاد توسزن میان گتل
ا برگزسر  کنفررسگس نرراگی حقروق     1966سقنصاد  -حقوقی ا سننماعی-تیاتی

در تاخنار سقنصاد تیاتی کشرورها  غربری ا   ، سین پدیده 1993بشر این در تال 
دسر   گظرام تررمایه   سننماعی کدن، یعنی توترعه -فرهنلی اریخی ادر یک بتنر ت

   نراگی تکوین یاف ظ
برا چرالخ خروسگخ     سلمسسری،  حقوق بشر سز همان سبندس  اراد بره ترررر برین   

کموگیتنی سز حقوق بشر )شورا  ا منحردسگخ( موسنرره شرد، زیررس ان رس تجسری      
ا  در حال توتعه گیرز بره   گمودگدظ کشوره سخدقیات بورژاسیی فردمأباگه قسمدسد می

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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کشرورها   ماگردگی سز   گرفنن مقنضیات ا ستنسزسمات سقنصاد تیاتی رس عامل عقرب 
ود، برا تونره بره حمایر  ترازمان مسرل منحرد ا        کردگدظ با سین ان غربی تسقی می

قرسردسشنن حقوق بشر در دتنورکار تیات  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    

 ارها  مخنسفی برس  تبعی  سز ان بوده ست ظ نراگی ست  که هموسره تح  فش
سگروس  ا سقترام فشرارها      تراییر  ، تحر  1357سز سبندس  سگقد  ستدمی سیرسن 

خارنی بوده ست ظ سین فشارها دسرس  ماهی  مخنسرف تیاتری، گظرامی، حقروقی،     
ها  مخنسفی سز گبرد خارنی  سقنصاد  ا فرهنلی بودگدظ هرکدسم سز سین سبعاد، عرصه

ین کشور ا گظام رس طی چرل تال گذشنه پوشخ دسده ستر ظ در سیرن میران،    عسیه س
ها  تیات  خارنی سین کشور، در سرتباط با گظام حقروق   چالخ ترین مرمیکی سز 

ها  نغرسفیایی، تیاتری، سمنینری،    سلمسل ست ظ ایژگی بشر نراگی حاکم بر گظام بین
تر  خرارنی ان رس در   س  ست  که فررم تیا  فرهنلی ا مذهبی سین کشور به گوگه

جظسظسیررسن بره دلیرل     سکنرون  برخورد با متائل حقوق بشر  پیچیده کرده ست ظ هرم 
کنرد   س  رس تجربه مری  منحصربه فرد سز تردیدست ا مشکدت، راگد توتعه همجموع

که منرم به فقدسن رعای  حقوق بشر نراگی ستر ظ بررس  ملرال، تفتریر موتر  ا      
هرا  مررم سصرککا      مدگی، یکی سز عرصره -ها  تیاتی مضیق سز حقوق ا ازسد 

   ایدظ حقوق بشر نراگی با سیرسن به شمار می
ها  مخنسرف برا    ها ا مناوره سلشعا  بحث تیات  خارنی سیرسن هموسره تح 

دسر  بر تر متائل حقوق بشر  بوده ست ظ طری چنرد دهره     بازیلرسن گظام ترمایه
سگد ا بره   س  رشد یافنه فزسیندهسخیر هنجارها ا ستناگدسردها  حقوق بشر  به شکل 

گذسر بر سین حوزه سفزاده شده ستر ظ سیرن راگرد را    همان گتب  بر کنشلرسن تاییر
به گحو  کره سمرراز تنررا     تاییر گذسشنه ست ؛به تحول، بر راسبط خارنی سیرسن گیز 

سلمسسی دالنی گیراها  مقابل سین کشرور گیترنند، بسکره     ها  بین ها یا تازمان دال 
هرا  خرارنی ا یرا     به تمنی پیخ رفنره ستر  کره حنری سفررسد ا شررک       شرسیط 
دسگندظ بنابرسین، با  مسینی خود رس دسرس  صدحی  در مناتباتشان با سین کشور میچند
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هرا  تیاتری ا گظرامی ا     گوعی تحول در ماهی  فشارها ا تغییر پاردسیم سز لفراوی 
  ظها  سقنصاد  ا هنجار  هتنیم اراد به عرصه
هرا  حقروق بشرر      تی پژاهخ حاضر، بررتی خاترنلاه چرالخ  متئسه ستا

هرا    جظسظسیرسن ا تحول سبزسرها  فشار عسیه سین کشور ست ظ پرتخ گخت ، زمینه
سگد؟ پرترخ   دسرسگه فشارها  حقوق بشر  عسیه نمرور  ستدمی سیرسن کدسم ترمایه

ستر ؟ در  فشارها  حقوق بشر  عسیه سیرسن ستفاق سفناده  سردام، چه تحولی در سبز
حقروق بشرر در    پاتخ باید گف  کره برا تونره گقرخ رهبرر  فکرر  ا سخدقری       

نراگی ا گیز سمکان ستنقدل گتربی رابنرا )گظرام تیاتری، فرهنلری ا       دسر  ترمایه
سگه سیرسن، سین کشور در تکح رابنایی با گظرام  دسر حقوقی( سز زیربنا  سقنصاد ترمایه

ها در گظرام   ین همزمان با دگرگوگیحقوق بشر  در چالخ قرسر گرفنه ست ظ همچن
دسر  نررراگی، فشررارها عسیرره سیرررسن ماهیرر  سقنصرراد  گرفنرره ا هژمررون   ترررمایه
تعی در ترغیب سین کشور بررس  تبعیر  سز   دسر  با دا سبزسر زار ا رضای   ترمایه

   کندظ حقوق بشر نراگی می
زاکار سلمسرل سبنردسس ترا    سین مقاله برستاس رایکرد گئوگرسمشین در راسبرط برین  

ها  ان رس بررس    کند ا چالخ دسر  نراگی ا حقوق بشر رس بررتی می پیوگد ترمایه
دهدظ بخرخ گختر ، بره معرفری گظریره گرسمشری ا        جظسظسیرسن مورد مدسقه قرسر می

پردسزدظ در گام بعد ، تد  خوسهد  سلمسل )گئوگرسمشی( می توتعه ان در راسبط بین
  نراگی برستاس سین رایکرد گظر  تحسیرل  دسر شد که پیوگد حقوق بشر با ترمایه

دسر  نرراگی برستراس رایکررد     شودظ در مبحث توم به اضعی  سیرسن در تررمایه 
ها پردسخنه ا ترس چالخ سیرسن با حقوق بشر نراگی برا سترنفاده سز دا    گئوگرسمشی

دسر  ا ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنرا سرزیرابی خوسهرد شردظ در گرام       مفروم ترمایه
دسر   با دا مفروم زار ا رضای  به عنوسن دا سبزسر حکمرسگی هژمون تررمایه گرایی 

نراگی، سگوس  فشارها  فعسی برس  ترغیب سیرسن برس  تبعی  سز حقوق بشر نرراگی  
تحسیسی ا شیوۀ گررداار  سطدعرات،   -را  سین تحقیق، توصیفیگرددظ  تحسیل می
 س  ست ظ کنابخاگه
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 نظری و مفهومی  چهارچوب. 1

ها  حقوق بشر  سیررسن سز رایکررد    ین پژاهخ برس  سرزیابی فشارها ا چالخدر س
 1هرا  اگنوگیرو گرسمشری    سز سگدیشره  نرایر سلمسل که خرود م  گئوگرسمشی در راسبط بین

شرودظ گرسمشری    پردسز تیاتی ا پیشرا کموگیت  سینالیایی هتنند، ستنفاده می گظریه
دسر  رس  هرا  تررمایه   پویرایی خکوط سصرسی تحسیرل کرارل مرارکس سز تراخنار ا      

ها  سقنصرادگرسیاگه محرح ا مکراگیکی     پذیرف ، سما تمایل زیاد  به پذیر  تفتیر
 (ظRupert, 2007: 40سلمسسی گدسش  ) مندسال ا  دربارۀ ننبخ توتیالیتنی بین

برر   ین حکمرسگی مبننیگرسمشی، مفروم هژموگی قرسر دسردظ ا  ب هدر قسب گظری
تمرایز  « رهبر  فکر  ا سخدقری »بر رضای  ا هژموگی یا  یسنبار ا حکمرسگی مبنن

هرا  تراب  سیجراد     گذسردظ رضای  رس گیراها  سننماعی غالب با امروز  گرراه   می
ها  تاب  ا اسبتنه در مجموعه خاصی سز  که گراه ایدباید سطمینان حاصل  کنندظ می

گظر  ی همها ا هنجارها  سخدقی معین ا مشخص تاز  سرز  شمول باارها ا نران
، «اموز  دهند»ها رس  هتنندظ به گظر گرسمشی، گیراها  هژموگیک اویفه دسرگد توده

« نرد خسق کن»ها  تاب  ا اسبتنه رس سز گقخ ان در نامعه ا سز خود نامعه  فرم گراه
سگرد   پذیرفنره « بدان هیچ سگنقاد »را نامعه مونود رس ا سطمینان حاصل گمایند که اگ

(Gramsci, 1957: 66 ظ) ها  سخدقری  می سز سرز گظا»رضاینی باید با « تولید»چنین »
تاخنن یک گظم سخدقری ا  »تیس یک هژموگی به ات به عبارتی دیلر،دظ شوتکمیل 

  (ظGramsci, 1957: 5) دگیاز دسر« تر شمول فکر  ندید ا افریدن مفاهیم نران

  ها المللی نئوگرامشی . فهم روابط بین1-1

سلمسرل   هرا  گرسمشری در راسبرط برین     اهد سگعکاس سگدیشره ش ،1980 تقریبا در دهه
 برره اترریسه مفرراهیم گرسمشرریتوتررعه  2،رسبرررت کرراکس هتررنیمظ بررا ایررار برنتررنه
 پررردسزن اغرراز شرردظ سیررن سگدیشررمندسن برره گظریررهسلمسسرری  سگدیشررمندسن راسبررط بررین

ا هر  با تونه به سینکه تحسیل گئوگرسمشی یا مکنب سینالیا شررت یافنندظ 3«گئوگرسمشی»

                                                                                                                                 

1. Antonio Gramsci 

2. Robert Cox 

3. Neo-Gramscianism 
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تروسگیم   دهرد، مری   سلمسسی بتط می تعامل گیراها  تیاتی ا سقنصاد  رس به تکح بین
گیرگرد ا   نا  مری  1سلمسل تیاتی بین ها  سقنصاد  گظریه چرارچو بلوییم که در 

ها  منعرار    تحسیل پدیده سز تو  دیلر به عس  برخوردسر  سز گلر  سگنقاد  در
نرا    2گرراه سقنصراد  تیاتری سگنقراد      را رس درتوسگیم اگ سین حوزه مکالعاتی، می

  دهیمظ
ه دگبرال رد  سلمسرل، بر   سین سگدیشه در راسبرط برین   دهنده کاکس به عنوسن توتعه

کارسگه ان بودظ ا  بررس    محافظه محور ا کاربردها  عمیقا ها  متسط دال  سگدیشه
س  سز ماتریالیترم تراریخی، سز یرک طرر  بره       محور ا رسبکره فرسیندرومی ترتیم مف

  تاریخی سشکال مخنسف دال  در سرتباط میان گیراها  سننمراعی )طبقرات،   تاخ
ی( ا سز طرر  دیلرر برر گظرم     ها  سننماعی ا دیلر عوسمل سننماعی نمعر  ننبخ

، معنقرد برود   کید دسش ظ کاکس با بذل تونه به مفروم گرسمشی سز هژموگینراگی تا
رضاینمند  ا سنبار  گتبی سشکال  ها  قدرت به طور معنادسر  به موسزگه که گظام

  (ظRupert, 2007: 41سگد ) قدرت اسبتنه

  ظهور اقتصاد جهانی .1-2

در عصررر حاضررر، صررورتبند  گیراهررا  سننمرراعی ا سترراس سقنصرراد ، بیرران     
را که در تعامل برا یکردیلر بره عنروسن یرک      ئولوژیک ا سشکال سقندسر تیاتی اگسید

توسگیم بلروییم برا    ست  ا می کنند، دچار تغییر ا تحول شده بسو  تاریخی عمل می
سصسی تغییر حکمرسگی نراگی در گرذسر سز   ننبه را هتنیمظ دا رابه« سقنصاد نراگی»

  یکم عبارتند سز:ا م به قرن بیت قرن بیتن
 ؛  شدن تولید ا ترمایه( شدن سقنصاد بین دالنی )نراگی نراگی 
 تحول سز گظام بین دالنی عصر اتنفالیاییظ   

بره شرکل   « سقنصراد نرراگی  »شدن تولید ا ترمایه ا وررور   نراگیها با  دال 
سکنون اویفه تازگار تاخنن تاخنارها  سقنصاد مسری برا    سگد ا هم سلمسسی درامده بین

دیلر سین تغییرر حکمرسگری، بازتراز  نامعره      تاییرسقنصاد نراگی رس برعرده دسرگدظ 
                                                                                                                                 

1. International Political Economy (IPE) 

2. Critical Political Economy (CPE) 
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هرا ترا حرد       دالر  مسی ا سیجاد نامعه نراگی ست ظ با سین تحوالت، خودمخنرار 
ها یرا بردهکار هترنند یرا اسبترنه بازسرهرا         رفنه ست  ا دال  تئوسلزیاد  زیر 
  (ظCox, 1993: 259-265سگد ) خارنی شده

 داری  ماهیت رابطه حقوق بشر و سرمایه .1-3

کمنر پیرسمون ماهی  سقنصراد  حقروق بشرر بحرث      سلمسل ها  راسبط بین در گظریه
دسر  رس گاقح حقوق بشر تسقری   شده ست ظ همچنین نریان عسمی سگنقاد ، ترمایه

دسر  رس موتور محرکه پرراژه حقروق بشرر نرراگی بدسگردظ       کند، گه سینکه ترمایه می
عدسلنی ا گیز با تخریرب محریط زیتر ،     دسر  با راسج گابرسبر  ا توتعه بی ترمایه

  ایدظ شمار می خود گاقح گتل دام ا توم حقوق بشر به
زدسیری ا    هرا  گئرولیبرسلی مقرررست    کند که تیات  برس  ملال، گواس  سشاره می

تاز  که با تقوط شورا  در پایان نن  تررد برر بتریار  سز نوسمر       خصوصی
  الترین  سمریکرا ، اتریا ا  سفریقاسگنقالی سراپا  مرکز  ا شرقی، کشورها  ضعیف 

هرا برا     دالر   منفی متنقیمی دسشرنه ستر ظ   تاییرمیل شد، بر حقوق بشر نراگی تح
 هرا  خرود در زمینره    یار  سز متئولی بت در عمل ها  گئولیبرسلی، پذیر  تیات 

اموز ، بردسش ، سمنی  سننماعی، محیط زیت ، ازسد  شخصی ا برسبر  رس کنار 
رس بایرد تنررا یرک راسیر      (ظ با سین انود، سین بحرث  Nowak, 2016: 5گذسرگد ) می

  شمار ااردظ قدیمی ا غالب سز حقوق بشر نراگی به
سما راسی  ندیدتر که کمنر به ان پردسخنه شده ا بحث حاضرر سدعرا  ان رس   

هرا(،   )در قالرب گظریره گئوگرسمشری   « سقنصراد نرراگی  »دسرد، سین ست  که با تحرول  
هرا چنردسن    وگرسمشری دل شده ستر ظ گئ بحقوق بشر نراگی دسر  به پیشرسن  ترمایه
 دسر  بحث گکردگد، سما برا توترعه   یهماهی  رسبکه حقوق بشر نراگی با ترما درباره

توسن گف  که پراژه حقوق بشر نراگی، گقخ رهبر  سخدقری )مکرابق    مفرومی می
کنرد   با سگدیشه گئوگرسمشی( رس در بترنر توترعه گظرم هژموگیرک فعسری براز  مری       

(Manokha, 2009: 449-450ظ حقوق)   دسر  مونرود رس برا    بشر نراگی گظرم تررمایه
بخشردظ گظمری    گوعی رهبر  فکر  ا سخدقی )مکابق با سگدیشه گرسمشی( تدسام می

دسر  فرسمسی )تولید ا ترمایه نرران گترنر(    که در مرکز ان عدیق ا مناف  ترمایه



 1397تابستان  ♦ وهشتم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     204

  قرسر دسردظ
گزیر دسر  بدان حقوق بشر، ازسد  تیاتی ا دموکرستی، به صورت گا ترمایه

کنردظ   به تم  توءستنفاده سگحصار  سز مزسیا ا فتاد مقامرات دالنری حرکر  مری    
 برر  غیرمترنقیم  ملبنری  تراییر  دموکرستیرک،  گرادهرا   توتعه تشویق دسر  با ترمایه

برا   1990(ظ هرچنرد سز دهره   Burkhart, 2002: 155بشرر  دسرد )  حقروق  رفنارهرا  
ها  مخنسف حقوق بشرر   گتلبرگزسر  کنفرسگس حقوق بشر این گوعی توسزن بین 

نراگی به انود امد، سما همچنران گترل گختر  حقروق بشرر نرراگی )حقروق ا        
ها  تیاتی ا مدگی( بازتا  خود رس در قسب سین پراژه حفر  کررده ستر ظ     ازسد 

 برر  مبننری  تیاتری  گظرام  بشر، یرک  گتل گخت  حقوق ضامن در سین میان، برنرین
حکمرسگری   برا  توسگرد  دسر  تنررا مری   ترمایه زسربا بر مبننی سقنصادظ ست  دسر  ترمایه

 رس شررکنی  رفنار به مربوط قوسگین که کند کار متنقل قضاییه قوه یک ا دقیق قاگون
 گرو   همرین  ظکنرد  سنررس  هرا  دالر   ا کننردگان  مصرر   هرا،  شررک   دیلر برسبر در
   ظست  ضرار  بشر حقوق تضمین برس  قضاییه قوه

  داری نئوگرامشی از رابطه حقوق بشر جهانی و سرمایهبر نظریه  مبتنی. خوانشی 1نمودار 

 

 ستر   گتنر سیجراد کررده   توتعه حقوق بشر نراگی گوعی ستناگدسرد یا هنجار نران
دسر  با تونه به ان سرزیابی ا رفنرار خرود رس    که کنشلرسن سقنصاد  مخنسف ترمایه

سکنون طیف  دهندظ هم برستاس سین ستناگدسردها )حدسقل به صورت رتمی( تغییر می
شرامل  -  طرفدسر  ا حمای  سز حقوق بشرر  ها ا رسهبردها برس اتیعی سز تیات 

شرط تاخنن سحنرسم به حقروق بشرر بررس  سرسئره کمرک       ها، پیخ ها ا تجم  کمرین
ظ شرود  توترعه ا سنررس مری    -گیر  سز گیرا  گظامی ها ا حنی برره سقنصاد ، تحریم

تترات تجرار    ها یا مو عسیه دال  هایی ها  غیردالنی کمرین ممکن ست  تازمان

تفسیر اقتصادی 
و ماتریالیستی 

تاریخی روابط 
 بین الملل

تحول اقتصاد 
بین الملل به  

اقتصاد جهانی و 
جهان گستری 
 تولید و سرمایه

پیدایش روایت 
اخالق مدار از 
 سرمایه داری 

رهبری نقش 
 فکری و اخالقی

حقوق بشر جهانی 
در سرمایه داری   

بازتولید 
سرمایه 
 داری



 205     دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران خاستگاه سرمایه

هرا   تا اگرا رس گاچار به رعای  حقوق بشر ترازگدظ همچنرین شررک     به رسه بیاگدسزگد
)چه کوچک ا چندمسینی( سز دت  زدن به سقدسماتی که حقوق بشر رس بره مخراطره   

   سگدظ سگدسزد، سنننا  ا حنی خود به مبارزسن سین رسه تبدیل شده

  گیری تعارض با حقوق بشر جهانی ری ایران و شکلدا اقتصاد سرمایه .2

برس  ان که بنوسگیم عسل تعارض ا سخند  سیرسن برا حقروق بشرر نرراگی رس در      
دسر  ا  هرا  چرو ا گرسمشری یعنری تررمایه      کنیم، گیاز بره دا مفرروم در سگدیشره   

 ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنا دسریمظ در گام گخت  باید گف  که ماهی  سقنصاد در
دسر  نراگی ست ظ سقنصراد سیررسن در پیشربرد     سیرسن، تکمیل ا تدسام زگجیره ترمایه

سلمسسری ستر ، گقرخ     دسر  که منکی بر تقتیم کار برین  پراژه سقنصاد نراگی ترمایه
   ترین سبعاد سین گقخ عبارتند سز: دسردظ مرم
 گتنر  تولید ا ترمایه )برس  ملال، اسبترنلی بره تکنولروژ      تکمیل نران

 ؛سلمسسی( ینب
 مین زگجیره کاالیی )برس  ملال، گف  ا سگرژ (ظتا  

دسر  نا  دسدظ سیرسن در  بند  ترمایه با سین همه، دال  سیرسن رس باید در تقتیم
ترستر قرن بیتنم سز یک دال  قدرتمند برخوردسر بوده ست ظ هرچنرد نمررور    

سفرزسیخ دسد، سمرا سیرن     ستدمی فعالی  خود رس در سمور سقنصاد  با سگقد  ستردمی 
گیترر   دالرر  سیررنکننررده گرررسیخ توتیالیتررنی   گقررخ رازسفررزان، مررنعکس 

(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    
)درامد حاصل سز گف ( سز زمان سگقد  ستدمی، کشور با مالکی  بر یرات تیاتی 

  (ظMather, 2018: 446دسر  نراگی بوده ا خوسهد ماگد ) گاپذیر ترمایه بخخ ندسیی
هرا    تفتریر  ها  گرسمشی، سگدیشه چرارچو در بحث دام، باید گف  که در 

شرود ا سمکران سترنقدل گتربی      رها می سقنصادگرسیاگه محح کدتیک مارکتیتنی
ایدظ ستنقدل گتبی زیربنا ا رابنا منجر به عردم پرذیر     ا رابنا به انود میزیربنا 

دسر  توتط نمرور  ستدمی سیررسن شرده ستر ، یعنری      کامل رابنا  گظام ترمایه
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هرا    زیربنا  سقنصاد  ا رابنا  تیاتی )برستاس سگدیشه ضرارتی گدسرد که کامد
 کدتیک( با یکدیلر مکابق  دسشنه باشندظ   ها  مارکتیت 

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

، سما در ترکح سقنصراد  بره موفقیر  چنردسگی دتر  گیافنره ستر ظ         مقاام  کرده
کنردظ   سکنون، اسبتنلی سقنصاد سیرسن به عنوسن پاشرنه اشریل سصرسی ان عمرل مری      هم
گیرر  فشرارها     ایرژه برا شرکل    سخیر ا به ، رهبر سیرسن در دا دههس  سهلل خامنه ای 

بتریار برر ان   س  ا حقروق بشرر    ها  هتنه ها  سقنصاد  در بحث تیاتی ا تحریم
گذشرنه بررس     طی چنرد ترال   تأکید کردگدظ بحث سقنصاد مقاامنی در همین رستنا،

   گتتنن سز سقنصاد نراگی در دتنورکار سین کشور قرسر دسشنه ست ظ

  . علل ظهور تنش و تعارض بین ایران و حقوق بشر جهانی2 نمودار

 

، سما سیردئولوژ  تیاتری برامرده سز ان گیتر      دسر  سز اگجا که سقنصاد سیرسن ترمایه
)سمکان ستنقدل گتربی زیربنرا ا رابنرا(، گظرام تیاتری مترنقر در ترکح رابنرایی         

کنردظ دالر  در    تیاتی، سز نمسه حقوق بشر نراگی با سین گظم سصککا  پیدس مری 
ها  اضرعی سیرن حروزه     سلمسسی گشده ا در برسبر بتیار  سز رژیم تکح رابنایی بین

تیس گظرام تیاتری االیر  فقیره پرس سز      کندظ سیدئولوژ  سگقدبی ا تا می  مقاام
با حاکمی  بر مناب  یرات تیاتری، گروعی سترنقدل عمرل      ،1357سگقد  ستدمی 

دسر  نراگی بررس  سیرن دالر  سیجراد کررده ستر ظ سمرا سیرن          گتبی سز گظام ترمایه
د  سیررسن بره   هرا  سقنصرا   شدن سقنصاد ا اسبتنلی بیشرنر عرصره   موضو  با نراگی

 

 ایران اقتصاد دولتي داری سرمایه ماهيت•

 فرهنگي و سياسي روبنای و اقتصادی زیربنای نسبي استقالل امکان•

 سرمایه داری اقتصادی های رژیم نسبي پذیرش•

  بشر حقوق) فرهنگي و سياسي روبنایي تحميلي رژیم های برابر در مقاومت•
 (جهاني
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دسر  نراگی سز نمسه پذیر  رژیم تجویز  گولبیرسلی، سمکان عردم پرذیر     ترمایه
ها  رابنایی )لیبرسل دموکرستی ا حقروق بشرر نرراگی( رس دشروسرتر تراخنه       رژیم

سکنون شاهد سگوس  ا سقتام فشارها بررس  تبعیر  گظرام تیاتری      ست ظ در گنیجه، هم
  سیرسن سز حقوق بشر نراگی هتنیمظ

  سیر تحول فشارهای حقوق بشری علیه ایران. 3

فشارها بر سیرسن برس  رعای  هنجارها  حقوق بشر نراگی، تحول مشخصری رس سز  
هرا   تر گذرسگده ست ظ موج گخت  فشارها به شکل تیاتی ا بیشنر سز گاحیه دال 

شدظ سما رصد سقدسمات یک دهره سخیرر عسیره     پیاده می س  سز سغرسض به دلیل مجموعه
ظ برازیلرسن  رسن حکای  سز هوشمندسگه شدن فشارها  حقوق بشر ، هم به لحرا سی

سلمسسی( ا هم سز منظر گو  ا  دالنی ا دسخسی، خارنی ا بین)کنشلرسن دالنی ا غیر
 ماهی  رفنار )سعمال فشارها  سقنصاد ( دسردظ 

س  سز برازیلرسن دالنری ا غیردالنری )دسخسری ا خرارنی(،       سکنون مجموعه هم
 Keck and Sikkink) 1دهندظ شبکه حامی فرسمسری  ر عسیه سیرسن رس شکل میشبکه فشا

  ( حقوق بشر نراگی عسیه سیرسن به شکل زیر قابل ترتیم ست :9 :1998
 ؛  دسخسی ا سلمسسی بین غیردالنی ها  تازمان 
 ؛  محسی سننماعی ها  ننبخ 
  ؛  بشرداتناگه بنیادها 
 ؛ خارنی ها  ها ا گراه فشار سفرسد، رتاگه 

 ،؛راشنفکرسن ا کننده مصر  ها  تازمان کارگر ، ها  ستحادیه کسیتاها   
 ؛  مسینیها  خارنی ا چند ها ا فشار شرک  تحریم 

 ؛  س  )ستحادیه سراپا( سلمسسی )تازمان مسل( ا منکقه ها  دالنی بین تازمان 
 هاظ گمایندگان دال  مجسس ا یا مجریه قوه  
ها )مترئول تریره ا سنررس      دال ، گرسمشیگئوتجزیه ا تحسیل  چرارچو در 

)متئول تفتیر ا   رتمی حقوق بشر ها ا گرادها  ، تازمانمعاهدست حقوق بشر(
سمررا  هتررنند، ترراییربیشررنرین  دسرس هررا(  بررا سیررن معاهررده رفنارهررا تضررمین سگکبرراق

                                                                                                                                 

1. Transnational advocacy networks 
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هرا    ستراق  ها، ماگند دسگشلاهی ،رتمیغیردالنی ا عوسمل غیر سعضا س  سز  مجموعه
هرا  سننمراعی ا غیرره گیرز      دالنی، ننربخ ها  غیر ، تازمانامیها  ح ، شبکهکرف

  (ظWills, 2014: 41) حقوق بشر هتنندباالیی برس  هدسی  ها   دسرس  توسگایی
برس  مسزم تاخنن کشورها به رعای  حقوق بشر  سصسی فشار همچنین ماهی 

  نراگی گیز چرار گو  ست  که عبارتند سز:
 تریس گظرام تیاتری    می: مدسخسره تیاتری ا گظرامی بررس  تا    تیاتی ا گظا
ترین تازاکار سحنرسم به حقوق بشرر نرراگی    بر راسی  غربی، مرم ستیک مبننیدموکر

امیرز حرل    هرا  صرسح   ها ا گظرام تیاتری براز کاگرال     شودظ زیرس دموکرستی تسقی می
کمنرر سمکران انرود     گذسرگرد ا  ها  تیاتی بتنه باز مری  منازعات رس بیشنر سز گظام

 بشر در سین مدل کشورها انود دسردظ گقح حقوق 
  ( فرهنلریBurkhart, 2002: 157   توترعه فرهنر :)       هرا  غربری بره عسر
مند  حقوق بشر نراگی در ان، سمکان بیشرنر بررس  تبعیر  سز ان بره انرود       زمینه
 ااردظ  می

  دسخسی ا  پیلرد قضایی ا حقوقی سفرسد گاقح حقوق بشر نراگی در مجام
ی  حقروق بشرر   سلمسسی، را  دیلر  برس  مسزم کردن حاکمان کشورها به رعا بین

 نراگی ست ظ  

   سقنصاد عامل مرم اخر برس  سحنرسم به حقوق بشر نراگی سز تو  کشرورها
(ظ هرچه کشورها بیشنر توتعه بیابند ا در سقنصراد  Poe and Tate, 1994: 857ست  )

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

  بشمارگدظ
تاز  سیرسن برس  تبعیر  سز   در ته را  گخت ، سمکان کمنر  برس  رهنمون

حقوق بشر نراگی انود دسردظ سیرسن در تکح تیاتی در طول چرل تال گذشنه با 
با غر  بر ترر سصرول تیاتری حکمرسگری در      گظام تیاتی االی  فقیه کامد امهسق

هرا    تعارض قرسر گرفنه ست ظ در تکح فرهنلری گیرز بره عسر  حکومر  سرز      
ستدمی ا شریع  ا گیز مقاام  باال  گظام تیاتی در سیرن ترکح، سمکراگی بررس      
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ضرایی هرم   منقاعدتاز  سیرسن به رعای  حقوق بشر انود دسردظ پیلرد حقوقی ا ق
توسگد حاکمان سین کشور رس منقاعرد بره رعایر  ا تبعیر  کامرل سز دترنورکار        گمی

کاگال سقنصراد  ا سترنفاده سز ترازاکارها، گرراد ا      پراژه حقوق بشر نراگی گمایدظ
ترین رسه برس  هدسی  ا مسزم کرردن سیررسن بره رعایر       دسر ، مرم ها  ترمایه رژیم

   حقوق بشر نراگی ست ظ
هرا در سبزسرهرا  حکمرسگری هژمرون      ستنفاده سز بحرث گئوگرسمشری   در سینجا با

دسر  با دا سبرزسر سنبرار )تحرریم ا     سکنون هژمون ترمایه ستندالل خوسهد شد که هم
سلمسسی دالنی ا سقنرا  سز طریرق    ها  بین ها ا تازمان سز طریق دال  ،پیلرد قضایی(

پراژه فشار حقوق بشر   ،ها  مردم گراد( ها ا تازمان کنشلرسن غیردالنی )شرک 
   بردظ عسیه سیرسن رس پیخ می

  های حقوق بشری علیه ایران تحریم .3-1

ترازترین گرو  فشرارها      دسر  نراگی، هزینه ها در بتنر ترمایه به طورکسی، تحریم
سکنرون، دالر  سیررسن     (ظ هرم Cardena, 2007: 102اینرد )  شرمار مری   حقوق بشر  به
کند که بخشی سز ان به براگه گقرح   ا تنبیری مخنسفی رس تجربه می سقدسمات تحریمی

هرا  حقروق    در زیر به بخشی سز تحریم شودظ حقوق بشر نراگی عسیه ان اض  می
   شود: بشر  عسیه سیرسن سشاره می

  های حقوق بشری ایاالت متحده علیه ایران تحریم. 3-1-1

م حقوق بشر  رس عسیه سیررسن بره   ترین دالنی ست  که سبزسر تحری سیاالت منحده مرم
گیر  در ترال   بردظ سین کشور سز زمان سگقد  ستدمی سیرسن ا قضیه گراگان کار می
سیرسن رس اغاز کردظ با سین انود تا ساسیرل ترال   ، تصویب قوسگین تحریمی ضد1358
ها به براگه متنقیم حقوق بشر  عسیه سیرسن اضر  گشرده    هیچکدسم سز تحریم ،2010
ننون، یسبیل کایژه در طول مدت ریات  نمرور   زمان پایان نن  ترد، بهبودظ سز 

 Kierseyشرناخنه شرد )   سمریکاحقوق بشر به عنوسن رکن محور  تیات  خارنی 

and Stokes, 2011: 75نمرور  بارس  سابامرا، قروسگین تحریمری     ریات   (ظ سز داره
هرد  ان مقابسره برا     عسیه سیرسن اض  شد که سمریکامنعدد  توتط کنلره ا دال  
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ریاتر    شرودظ همچنرین، سز داره   ذکرر مری   سقدسمات گاقح حقوق بشر سین کشرور 
گیرز برر سنررس  سیرن قروسگین       سمریکرا دسر   ازسرت خزسگره  ،نمرور  داگالد ترسمو
ا گرادها  ندید  رس بره   کند ا در صورت تخسف، سفرسد ق میتحریمی گظارت دقی

کنردظ بره سیرن ترتیرب، سبرزسر       ضرافه مری  فررت  تحریمی حقوق بشر  عسیه سیرسن س
   عسیه سیرسن دسرس  دا بعد سالیه ا یاگویه ست ظ سمریکاتحریمی حقوق بشر  

سیرسن رس برس  گقرح حقروق بشرر در     ها  سالیه نحده گختنین تحریمسیاالت م
ده مقام سیرسگی رس سز تفر به سیاالت  135531اض  کردظ قاگون سنرسیی  2010ترنامبر 

ها  مالی سعمال کردظ سز ان زمان تعدسد زیاد  سز سفررسد   ا محدادی  منحده محرام
سگدظ در قاگون سنرسیی  ها برس  گقح حقوق بشر سضافه شده سیرسگی به فررت  تحریم

دسرسیی سشخاص مشخصی رس بره دلیرل گقرح     سمریکادال   ،2012ااریل  133062
ال شررک  سترک   ها  سطدعراتی )بررس  ملر    حقوق بشر ا تجارت در زمینه فناار 

 کراهخ  قراگون »من  کردظ  سمریکارا رس سز اراد به ( با دال  سیرسن متداد ا اگ3تسکام
در نروال    13622یا قاگون سنرسیی « توریه بشر  حقوق قوسگین ا سیرسن تردیدست
به دلیل مشارک  سیرسن در نن  دسخسی ا حمای  سز دال  توریه تصویب  20124
 2012مصرو  اگوتر     ،«حقوق بشر سیرسنپذیر  ا  متئولی قاگون تحریم، »شدظ 

 5دسدظ که صنع  گف  رس در برخی نرات، به دالیل حقوق بشرر  هرد  قررسر مری    
با هد  مقابسه با گقح حقوق بشرر در فضرا     سمریکادال   136286قاگون سنرسیی 

سز نمسره گرادهرا     7مجاز  تصویب شد که شرک  توتعه مرندتی سفرق صرابرین  
   بودگدظتحریمی 

عسیره سیررسن برا     سمریکاها  دال   تحریم، 2016رغم سینکه در تال  همچنین به
                                                                                                                                 

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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تراریترنی  ها  حقروق بشرر  ا ضد   غو شد، تحریمس  ل سمضا  توسفق نام  هتنه
سز  سمریکاقاگون مقابسه با دشمنان »سین کشور باقی ماگدظ دال  ترسمو گیز با تصویب 

همره   ، سبعاد2017کنلره سین کشور در تال  در« کاتتا»موتوم به  1«ها طریق تحریم
سقنصاد  سیرسن دسد کره   ها  تر  به سعمال فشارها  حقوق بشر  عسیه فعالی  ناگبه
ها  طر  یالث ا خرارنی در صرورت همکرار  برا سیرن کشرور        به شرک  رتما

پذیر  سیررسن   قاگون متئولی »با تصویب  ،2018در تال  دهدظ در گرای ، هشدسر می
ها  حقوق  ، زگجیره تحریمسمریکادر کنلره  2«گیر  ا حقوق بشر گراگان هدر زمین

 بشر  عسیه سیرسن هرچه بیشنر تکمیل شده ست ظ 
شخ فرد ا ته گراد سیرسگری رس   سمریکا دسر  ، ازسرت خزسگه1397خردسد  15در 

ا چنرد عضرو    سهلل ها سضافه کردظ زگدسن ساین، گراه سگصرار حرز    به فررت  تحریم
گراه سگصار، به همرسه دا مقام گظارت بر محنوس  سیننرگ  در سیرسن ا رئیس تازمان 

شدگان هتنندظ تحرریم سیرن سشرخاص ا گرادهرا بره ان       صدساتیما سز نمسه تحریم
یی حق معامسره ا همکرار  برا اگررا رس     سمریکامعنی ست  که شرراگدسن ا گرادها  

ا سین سفرسد حق تفر به سین توقیف شده  سمریکادر ها  سحنمالی اگرا  گدسرگد، دسرسیی
دسر   ازسرت خزسگه(ظ همچنین، Aljazeera, May 31, 2018کشور رس گخوسهند دسش  )

ها  ندید  رس عسیه چند باگک ا شرک  سیرسگی بره   تحریم ،1397در مررماه  سمریکا
 دگد، زیررس تحریم شحمای  سز بتیج به سترام  ها ها ا باگک شرک سین  .سنرس گذسش 

سز « گقح ند  حقوق بشر»ا « امیز ها  خشوگ  ترکو »گیراها  بتیج سیرسن به 
 ظ (Reuters, October 16, 2018ست  )منرم تو  سین کشور 

ها  حقروق   ندید تحریم ها  یاگویه، سبعاد باید خاطر گشان تاخ  که تحریم
امل ممنوعیر   ها شر  ظ مجازست برس  گقح سین تحریمعسیه سیرسن ست  سمریکابشر  

سلمسسری گیرز بایرد بره      ها  برین  سز قرسردسدها  دالنی در سیاالت منحده ست ظ شرک 
ها  طوالگی مدت سیاالت منحده عسیه سیرسن سحنرسم ا سز گقح قوسگین کننررل   تحریم

سفزسر سز مبرد    ها برس  فرا  یا عرضه تجریزست ا گرم صادرست سین کشور ا تحریم

                                                                                                                                 

1. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (H.R. 3364( 
2. Iran Human Rights and Hostage-Taking Accountability Act 
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هرا گراهی برا هشردسر ا      ارزگردظ بیشرنر سیرن شررک     بره ترررسن خروددسر      سمریکا
یی سز فعالیر   سمریکرا هرا  دالنری ا غیردالنری     ها  مقامات ا ترازمان  گلار  گامه

سقنصاد  با سیرسن دت  کشیدگد ا برخی گیز به دلیل گقرح تحرریم )ملرل شررک      
   شدگدظ سمریکاها  تحریمی یاگویه  ( مشمول مجازست2ا زد تی یی 1 هوسا

کدهما در تنا  سیاالت منحرده  اتناتور سیال  س 3، نیمز سینرا 2013در تال 
گمایرد کره شررک  ترازگده تجریرزست       خوسه سدعا مری  ا سز سعضا  حز  نمرور 
کنردظ   به دال  سیرسن در گقح حقوق بشرر کمرک مری    4مخابرستی توئد  سریکتون

رتراگی   نورین  پیاما  مدعی بود که پسیس سیرسن سز طریق ستنفاده سز تجریزست ماگی
س   کنردظ ا  در گامره   ها  همرسه به عنوسن سبزسر گظارت ستنفاده می ا پیلیر  سز تسفن
هرا  سیرن شررک  در     خوسهان گظارت دقیق بر فعالی  سمریکادسر   به ازسرت خزسگه

د کره در تجرارت ا فررا     فشار اسرد کرر  سیرسن شدظ سین گامه به شرک  سریکتون
، شررک   طاگه عمل کنردظ پرس سز سیرن سدعرا     ن بتیار محناتکنولوژ  به دال  سیرس

کنرد کره مشرارک  خرود رس سز ترال       س  به فاینشنال تایمز سدعا می سریکتون در گامه
ها  مخرابرستی سیررسن    در سیرسن کاهخ دسده ا دیلر قرسردسدها  ندید با گراه 2008

  (ظKirchgaessner, March 3, 2013سمضا گکرده ست  )
ها   به براگه ن فعالی  سقنصاد  با سیرسن، مشخصابه دلیل دسشنها  زیر  شرک 

 تح  فشار قرسر گرفنند:   سمریکاحقوق بشر  طی یک دهه سخیر سز تو  دال  
   هوگررردس )موتورتررریکس (، گیتررران )نیرررب( تویوترررا )اسگررر (، یاماهرررا

)کرامیون( )بررس     6)موتورتیکس (، دسلیان سگل ستکا  5ها(، کی تی سم )چرارچرخه
     تجریزست به بتیج، تراه ا گیرا  سگنظامی(؛فرا

 به دلیرل   3زام لیون 2سیکس تی سم نی، 1،کارگوتک 7،شرک  ستسس کرسگس(
                                                                                                                                 

1. Huawei 

2. ZTE 

3. Jim Inhofe 

4. Ericsson of Sweden 

5. KTM  

6. Dalian Eagle Sky 

7. Atlas Cranes 
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   ها  عمومی(؛ ها  مورد ستنفاده در سعدسم فرا  نریقیل
 کرینروینی   5،سارگج 4،ها  گوکیا زیمنس زد تی یی، سریکتون، هوسا ، شبکه
ا  11تسترات  10،هیتررات  9،یوتل تر   8،ادسپنیو موبایل 7،تیتنم بسو کوت 6،تافنوسر
رغرم   هرا  حتراس کره بره     )بررس  فررا  ا سگنقرال فنراار      13سل نی 12،اتیات 
  (ظدر گظارت ا تاگتور در سیرسن کاربرد دسرد ها بعضا ییسمریکا

ها  سرتباطی سیرسن  زیرتاخ رازکردن  ها در تحول ا به بتیار  سز سین شرک 
گرادهرا    را با سین کشرور، صررفا  اکار اگ سز بین رفنن کتبگقخ ستاتی دسرگد ا با 

توترعه   کنرد، بسکره   سمنینی ان رس سز دتنرتی به سین سبزسرها ا تجریزست محرام گمی
ها  سرتباطی به گوبره خرود،    ، زیرس زیرتاخ دده کدن سین کشور رس هد  قرسر می

   گقخ بتیار پررگلی در توتعه یک کشور دسرگدظ

  حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران های تحریم .3-1-2

دسردظ  دسرسگه ترمایه تیاتی ا کمنر هبیشنر ننب فشارها  حقوق بشر  ستحادیه سراپا
، تی ا دا مقرام  2011بار ا به شکل ند  در ماه ااریل  سین ستحادیه برس  گختنین

بشرر   ستحادیه سراپا به دلیل گقح حقوق ،2013سیرسگی رس تحریم کردظ در ساسیل تال 
گفر رس مجازست کردظ سین شرامل سعضرا  سرشرد گیراهرا  سمنینری ا قروه        90تقریبا 

در ندیدترین سقدسم حقروق   ،2018شودظ پارلمان ستحادیه سراپا در ااریل  قضائیه می
                                                                                                                                 

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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ها همچنرین کشرورها     ها عسیه سیرسن رس تمدید کردظ سین تحریم بشر  خود، تحریم
، منر   ستر   به پسیس ا کننرل سرتباطاتربوط سراپایی رس سز صادرست تجریزستی که م

ها   ها ا تازمان گذسر  در سیرسن رس به را  شرک  کندظ سین سقدسمات رسه ترمایه می
  (ظReuters, April 12, 2018بندد ) سراپایی می

  متقاعدسازی .3-2

هررا   سیررن را  بیشررنر بررا عنصررر کتررب رضررای  در سرتبرراط سترر  ا سز کاگررال 
تر  برس  فشار به سیرسن به منظور سحنرسم به حقوق بشرر   دسگهتر ا هوشمن گامحتوس

  بردظ نراگی برره می

  سازمان ملل .3-2-1

شمار  رس برعرده دسردظ سیرن ترازمان    تازمان مسل منحد سبنکارست حقوق بشر  بی
برخد  دارسن نن  ترد، دیلر با شکا  سیدئولوژیکی سیاالت منحده ا شرورا   

حقروق بشرر نرراگی سقردسم      ها  مخنسرف بره سرتقرا     شیوهشود ا به  گیر گمی زمین
کندظ سیرسن سز حداد چند دهه پیخ تح  فشارها  حقوق بشرر  ترازمان مسرل     می

قرسر دسشنه که ماهی  سین سقدسمات بیشنر تیاتی ا حقوقی ستر ظ بررس  ملرال، بره     
سیررسن توترط مجمر  عمرومی ا بررتری       بشرر  حقروق  اضرعی   قکعنامه تصویب

اضعی  حقوق بشر در سیرسن سز تو  کمیتیون ا ناگشین ان یعنی شورس  حقوق 
رغرم   هرا بره   هرا ا سعدمیره   بشر تازمان مسل دگبال شده ست ظ تصویب سین قکعنامره 

   بردظ اار ان، ریتک تجارت با سیرسن رس باال می ماهی  غیرسلزسم
فشارها  حقوق بشرر  ترازمان مسرل منحرد،     بعد ندیدتر ا کمنر دیده شده 

یرک تعررد    1فشارها  سقنصاد  ستر ظ بررس  ملرال، میلراق نرراگی ترازمان مسرل       
هرا    اکار در ترسترر نرران برا تصرویب تیاتر       اار برس  تشویق کتب غیرسلزسم

متئولی  سننماعی ا توتعه پایدسر ا گزسر  سنرس  اگررا ستر ظ سیرن پیمران یرک      
رعایر    کار ستر  ا برستراس ده سصرل در زمینره    ا سصولی برس  کتب چرارچو 

حقوق بشر، حقوق کار، حف  محیط زیت  ا مبارزه با فتراد تنظریم شرده ستر ظ     

                                                                                                                                 

1. United Nations Global Compact 
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ها  کرار  ا   ها  تازمان مسل، گراه پیمان فوق با اژسگس چرارچو ها در  شرک 
شوگدظ شبکه محسی سین پیمان در سیرسن شکل گلرفنره ستر ،    مدگی همرسه می نامعه

مسینی ا خارنی که در سیرسن فعالی  دسرگرد، برا سلحراق بره سیرن      ها  چند سما شرک 
شوگدظ بررس  ملرال،    پیمان، مسزم به رعای  ان ا سحنرسم به قوسعد ان در سیرسن گیز می

بره عنروسن یکری سز سعضرا  میلراق نرراگی،        1مسینی سمظتریظسن سیرسگترل  شرک  چند
 کنرد  هرده رس رعایر  مری   گاگه سین معا ها  خودسورار ، سصول ده برستاس گزسر 

(Unglobalcompact, April 30, 2018 ظ)بره عنروسن   2دسریر توترعه پا  یسلمسسر  نیگراه ب 
هرا  خودسوررار ،    میلراق، برستراس گرزسر     سیرن  یکی سز گختنین سعضا  سیرسگی

پیرسمون حقوق بشر، کار، محیط زیت  ا مبارزه با فتراد   معاهده نیس  گاگه سصول ده
  (ظUnglobalcompact, November 11, 2011کند ) رس رعای  می

  المللی سسات مالی بینمو .3-2-2

 ترو   سز زیراد   فشرار  تحر   3سلمسسری  برین  مرالی  موتترات  تمرام  ،1990 دهه سز
 مکرابق برا سترناگدسردها     تجار  ا مالی مقررست تنظیم برس  غیردالنی ها  تازمان
 سقنصراد   تیاتر   قطریر  سز سیرن قروسگین   بشر ، پیلیر  سحنرسم ا سنررس   حقوق
ها سز سین تاریخ یک دتنورسلعمل حقوق بشرر    سلمسسی قرسر گرفنندظ سین تازمان بین

 نراگی باگک ا پول سلمسسی بین رسهنما  کار با خود تریه کردگدظ برس  ملال، صنداق
 مسرل  ترازمان  سز مجموعره  بخشی عنوسن به بشر  حقوق تعردست دسرس  تو سز یک
 هرایی عضروی  دسرگرد کره     دال  تازمان دا دیلر، در هرسز تو   ا هتنند منحد

  (ظNash, 2013: 67سگد ) کرده تصویب ا سمضا رس بشر  حقوق ها  گامه موسفق 
 در هرا  خرارنی،   دال  ا غیردالنی ها  تازمان فشار گنیجه در نراگی باگک

سیرن   کنردظ  مری  تر تخ  بتیار رس خود اسم گیرگدگان اوایف ا سلزسمات حاضر حال
 رهرایی  حق توتعه، حق ماگند بشر حقوق ها  برس  تعمیق برخی سز حوزه تتهمو
 حقروق  ا پناهنردگان  حقروق  زگران،  بشرر  حقروق  تردم ،  ا تحصیل حق فقر، سز

                                                                                                                                 

1. MTN  
2. Sustainable Development Strategy Group 

3. International Financial Institutions (IFIs) 
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 تربی ، در «تاز  ورفی » تم  به توتعه ها  اسم هدسی  سز طریق محیکی زیت 
 ,Oberleitner) کنرد  دالنی تد  می فتاد با مبارزه ا مدگی نامعه تقوی  اموز ،

ها  سقنصراد  ا   (ظ برس  ملال، باگک نراگی در بررتی اضعی  شاخص131 :2007
ها  حقوق بشر  رس سز گظرر   ، برخی ننبه2018-2017ها   سننماعی سیرسن در تال

 حرداد در سیررسن رس   گرخ مشارک  گیررا  کرار زگران   دار گکرده ست ظ سین تازمان 
قررسر    در میران کشرورها  برترر   رس ن کشرور  یکندظ سلبنه س سرزیابی میدرصد  8/19
همچنران سعردم    سمرا د، نبخشر  که مشارک  زگان در گیرا  کار رس بربود مری  دهد می
در  انها  گیرا  کار مرردسن ا زگر   ها  قابل تونری بین شاخص تفااتکند که  می

  (ظ Worldbankسین کشور انود دسرد )
یرا  سلمسسری   بتریار  سز موتترات مرالی برین    بر اض  قوسگین ا سرزیابی،  عداه

 مکاگیترم  ،ادر پاترخ بره مبرارزست مردگی ا فشراره      چندناگبره ها  توترعه   باگک
   ها شامل: ظ برخی سز سینسگد هدر دتنورکار قرسر دسدشکایات فرد  یا بازبینی رس 

  1بازرتی باگک نراگی باگک نراگی: هیئ   
 3 / دسداار  یا امبودزمانرسهنما  منابع 2:سلمسسی بین همالی تتهمو   
 5مکاگیتم مشااره ا تحقیق متنقل 4:ییسمریکابین  هتوتع کباگ   
  7متنقل بررتیمکاگیتم  6:ییسفریقاباگک توتعه   
 8هیئ  بررتی منابع طرح ا  باگک توتعه اتیایی: مرارگر ایژه   
 10طررح مکاگیترم شرکای     9:باگک بازتاز  ا توتعه سراپایی (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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  (ظ35 :2015
تدریج  سلمسسی تماس برقرسر کند، به موتتات مالی بیناقنی دال  سیرسن با سین 

   ها رس گیز برذیردظ باید سین مکاگیتم

  اتاق فکرها .3-2-3

دسر   مکاگیتم فشار )غیرسنبار ( دیلرر  در بترنر هژمروگی تررمایه     1ستاق فکرها
هرا ا   همکار سقنصاد  سیرسن، شرک  ها  را با فشار به دال  سیرسن، دال هتنندظ اگ

تاز  سین کشور به رعای  حقوق بشر نرراگی دسرگردظ یکری سز     سفرسد تعی در قاگ 
 ست ظ سین ستاق فکرر،  2س  ستحاد عسیه سیرسن هتنهترین ستاق فکرها در سین رستنا،  مرم

گرذسر ا فرسننراحی در تیاتر  خرارنی سیراالت منحرده       تاییرگفروذ   یک گراه ذ 
ها  مخنسف تیاتری سیرن    سز سعضا  ان رس سفرسد  سز نناح  ظ بتیاراید شمار می به

دهنرد ا گیرز تیاترنمدسرسن ا مشراارسگی سز ترتاترر دگیرا در ان        کشور تشکیل مری 
تیس شد ا مقر ان در گیویور  قررسر دسرد  تا 2008ر دسرگدظ سین گراد در تال حضو
هرا    معنبرر ا گرزسر    هرا   سکنون یک پایلاه دسده دسئمی سز سطدعات رتراگه  ا هم

سلمسسی با سیرسن به منظور سفزسیخ سگزاس  سقنصاد  سین کشور به  عسمی سز تجارت بین
 انود اارده ست ظ 

تو، سین ستاق فکر با سرزیابی اضرعی  ضرعیف حقروق بشرر در سیررسن،       سز یک
ها  خارنی رس سز تجارت با سین کشور دار گلراه دسردظ در   کند که شرک  تد  می
سیننرگنی سین ستاق فکر، خکرست قاگوگی، تیاتری، مرالی ا سعنبرار  در سگجرام     پایلاه 

سننمرراعی در زمینرره  -ی تجررارت در سیرررسن امررده سترر ظ سیرررسن در بخررخ تیاترر 
هرا    ها  عمومی، حقروق تیاتری، ازسد    ها  حف  محیط زیت ، ازسد  شاخص

هرا  مرذهبی، حقروق     مدگی، شرکا  ننتری، حفر  حقروق سقسیر ، محردادی       
شان، پاتخلویی، ازسد  مکبوعات، یبات تیاتی ا تفر ا گردشرلر  بتریار   دگربا

 (ظ UANI, November 4, 2018د )شو ضعیف سرزیابی می
ها برس  پایان دسدن به تجارت با سیرسن فشرار   سز تو  دیلر، سین گراد به شرک 

                                                                                                                                 

1. Think Tanks  

2. United Against a Nuclear Iran (UANI) 
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هرا    هرا  منعردد  بره براگره     کندظ در سین رستنا، شررک   ند  ا متنقیم اسرد می
 1تاز  پرالفینلر  گیرگدظ برس  ملال، شرک  نریقیل بشر  مورد فشار قرسر میحقوق 

برر سترنفاده سیررسن سز     خوست  ا گامه سین ستراق فکرر، مبنری   ستریخ در اسکنخ به در
هرا  خرود رس در سیرن کشرور      ها  سین شرک  برس  سگجام سعردسم، فعالیر    نریقیل

 (ظ Pontz, March 7, 2013منوقف کرد )

، سز رئیس مجمر  مسری   2016س  در ماه ژائیه  عسیه سیرسن هتنه همچنین، ستحاد
سقنصاد  به  -در نریان تفر سا به همرسه یک هیئ  تیاتی 2فرسگته، کسود بارتولون
کند تا در رسبکه با گقح حقوق بشر در سیررسن ا حمایر  سیرن     سیرسن درخوست  می

در ژائن همان ترال،  ظ (UANI, July 12, 2016)کشور سز تراریتم سبرسز گلرسگی کند 
هرا  فرسگترو  در سز    همزمان با تفر ازیر سمور خارنه سیرسن به پاریس، به شررک  

  ظ(Business Wire, June 21, 2016)شود  ترگیر  تجارت با سیرسن هشدسر دسده می
ازیر توئد در ر س هیئ  تجار  عرازم سیررسن شردظ     گخت  ،2017در فوریه 

در اسکنخ به سین سقدسم در رازگامه مررم دسگنرز گری هنرر،      س  ستحاد عسیه سیرسن هتنه
گقح گتنرده حقوق بشر در سیرسن به دال  تروئد ا   مکسبی مننشر ا در ان درباره
کمرراگی   29(ظ گزدیرک بره   UANI, February 10, 2017هیئ  تجار  ان هشدسر دسد )

هرا    اگره توئد  به سشکال مخنسف با سیرسن همکار  دسرگد ا سین ستراق فکرر بره بر   
 4،ترندایک منریرال تکنولروژ     3،حقوق بشر  با شخ شرک  الروا، س  بری بری   

بررس  خرراج سز سیررسن     7کرو د   6،پومیلرسگات سینوتنم  س  بی 5،اریتک س  بی
   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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  نهاد های غیردولتی و مردم سازمان .3-2-4

غیردالنری بره   هرا    سمرازه با تحوالت در فناار  سطدعرات ا سرتباطرات، ترازمان   
ها سطدعرات رس برستراس    کنندظ سین تازمان رسحنی به گف  حقوق بشر سعمال گفوذ می

سلمسسری   ها رس بررس  تحقرق سترناگدسردها  برین     اار  ا حکوم  متائل خاص نم 
ها  غیردالنی سکنرون مشرارک  فعاالگره     گذسرگدظ تازمان حقوق بشر تح  فشار می

هرا دسرگرد    هرا ا شررک    سلمسسی، حکومر   بین ها  در تعیین دتنورکار برس  تازمان
(The Economist, 1998, 5 ظ) 

سیررسن   ها  سقنصاد  سین کنشلرسن برا  گراد فعالی  ها  غیرالنی ا مردم تازمان
عدم رعای  حقروق بشرر در سیررسن     رس تح  گظر دسرگد ا به اگرا در بتیار  درباره

ک محریط تجرار  ملبر ،    دهنده ی ها  گشان دهندظ سیرسن برستاس شاخص تذکر می
ها  غیردالنی در درنات پرایینی قررسر دسردظ یکری سز     هموسره سز تو  سین تازمان

ها در سین سرزیابی، میزسن سلنزسم ا رعایر  حقروق بشرر سز ترو       ترین شاخص مرم
سلمسسری،   ها  برین  فشار به شرک ها  غیردالنی با سعمال  دال  سیرسن ست ظ تازمان

هرا    کنندظ برس  ملال، شرک  ان با حکوم  سیرسن تقبیح میرا رس در کتب ا کارشاگ
خارنی فناار  سرتباطات رسه دار، سغسب تحر  فشرارها  شربکه حرامی فرسمسری      

   ظگیرگد ها  غیردالنی قرسر می حقوق بشر  تازمان
تجرارت مترئوالگه   »هرا  غیردالنری، پیلیرر      سز سقدسمات ترازمان  یهای گموگه

ها  خرارنی برا سیررسن ستر ظ      در مورد فعالی  شرک  2«سرزیابی بایتنه»ا  1«سیرسن
 3،یک پراژه مشنر  مرکز حقوق بشرر در سیررسن  به عنوسن « تجارت متئوالگه سیرسن»

در ترال   مترنقر در لنردن   4ا مرکز مناب  حقوق بشر ا تجرارت  متنقر در گیویور 
ا بر  سیجاد ماگ  بر تر تجرارت  رس هدفخبه واهر  ظ سین پراژهاغاز شد 2016-2017
با سیررسن رس اضر  ا برا سیجراد      اکار کتب، سما در عمل ستناگدسردها  دسگد گمیسیرسن 

شرودظ سیرن    شان رس منذکر می ها، به اگرا متئولی  ها ا دال  سرتباط رتمی با شرک 
                                                                                                                                 

1. Iran Business Responsibility 

2. Due diligence 
3. Center for human rights in iran 

4. Business & Human Rights Resource Centre 
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در  2017در ترال   1پراژه در نریان برگزسر  مجم  نراگی تجارت ا حقوق بشرر 
ا در  بینرد  مری شرک  ا دال  تدسر   25کار  با حضور حداد  هژگو، یک صبحاگ

هرا  سترنفاده سز کرارگرسن مررانر در      ها ا تحقیقات خود پیرسمون ریتک ان تجربه
د کره در  وش میها سعدم  ها ا دال  ظ در سینجا به شرک گذسرد میسیرسن رس به سشنرس  

گرذسر  در سیرن کشرور     سیرسن حداد ته میسیون کارگر مرانر انود دسرد ا تررمایه 
دهردظ حرداد دا    کشی ا توءستنفاده سز حقوق کارگرسن رس سفزسیخ مری  برره سحنمال

میسیون کارگر مرانر بدان مدر  در سین کشور حاضر هتنندظ مرانرسن یب  شرده  
 ه کار قاگوگی گیترنند ها  کار  موسنه هتنند ا سفرسد غیرقاگوگی قادر ب با محدادی 

 ,Ibrproject, November 29) دسترنفاده قررسر گیرگر   ند مرورد توء توسگ به رسحنی می ا

  (ظ2017
ا مرکز مناب  حقوق بشر ا تجارت در  2سلمسسی حقوق بشر در سیرسن کمرین بین

ظ سرزیرابی بایترنه،   کننرد  مری تعریف « سرزیابی بایتنه»س  در قالب  پراژه ،2016تال 
اکار ست ظ در سینجا، یک شرک  خارنی باید  تحقیق پیخ سز سمضا  قرسردسد کتب

اکار با ان سز منظر گقرح حقروق    سگدسخنن کتب ها  مقابل رس پیخ سز به رسه شریک
(ظ پراژه باال توتط سیرن دا ترازمان    Piirto and Wilska, 2018: 7بشر سرزیابی کند )

هرا    هرا  شررک    غیردالنی پس سز سمضا  برنام بررس  سرزیرابی بایترنه فعالیر     
 Oxford Humanسگردسز  شرد )   رسه تجار  پیخ سز سمضا  قرسردسد برا طرر  سیرسگری   

Rights Hub, March 31, 2016ظ)  

  ملیتیهای تجاری و چند شرکت .3-2-5

تردریج برر مترئولی      در دا دهه سخیر با فشارها  بازیلرسن دالنی ا غیردالنی بره 
ها  تجار  ا چندمسینی در تعرد به رعایر  حقروق بشرر ا تررایج ان در      شرک 

ترو   ها سز یک زاده شده ست ظ سین شرک سلمسسی سف نبی شان در عرصهکتب اکارهای
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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سرزیرابی  »سقردسم کننرد ا سز ترو  دیلرر برا پرذیر         1رسهنمایی تازمان مسل منحد
بشر  تعرد خود به حقوق ،«متئولی  شرکنی»ا « حقوق بشر تاییرسرزیابی »، «بایتنه

 رس به شکل مؤیر سعدم تازگدظ  
 صاحب ضوسبط رفنار  شدگدظ گنیجه 1990سز ساسخر دهه  ها عمد شرک  همه

مسینی در هرا  چنرد   ها  غیردالنی قرسردسدن عمسیرات شررک    مرم مبارزست تازمان
ترازمان همکرار  ا    مخنسرف برودظ بررس  گموگره     سلمسسی ها  بین دتنورکار تازمان
مودهررایی برررس  مؤتتررات چنرردمسینی تصررویب کرررد کرره رهن 2،توتررعه سقنصرراد 

هایشران   ها  چندمسینی باید حقوق بشر رس در مقابل سفررسد  کره سز فعالیر     شرک 
  (ظOECD, 2008: 14پذیرفنند، رعای  کنند ) می تاییر

ا  3متئولی  سننماعی شرکنی ها  متئولی  سننماعی شرکنی: سمرازه تیات 
رسم به حقوق بشر به عنوسن یکری سز سترنسزسمات   سحن ،تصویب کدها  رفنار سخدقی

هرا  چنردمسینی پیلیرر      ها  سقنصاد  شرک  سنننا  در فعالی  سننماعی غیرقابل
ها  حقوق بشر  ا بشرداترناگه   گذسر  سننماعی یا بودنه چه ترمایهشودظ سگر می

هرا  سصرسی    ی سز منرابعی ستر  کره اگررا بررس  فعالیر       خ نزیها، بخ سین شرک 
گیترنندظ در   تراییر  قاعده ا بری  ها بی گیرگد، سما سین بودنه خود به کار می اکار کتب
گرذسر    شرک  چندمسینی، گشان دسد که تنرا ترمایه 50سز  ،1998س  در تال  مکالعه

برسبر با بودنه عمسیاتی تاالگه برگامه  ها، تقریبا ا حقوق بشر  سین شرک سننماعی 
هرا    گرذسر   نکارست حقوق بشرر  ا تررمایه  را، سب توتعه تازمان مسل بودظ سز سین

سگروس  مخنسرف حقروق     شود که گقخ مرمی در سرتقا  ها تبب می سننماعی شرک 
مدگی، تیاتی ا سننماعی ا سقنصاد  ماگند حق عردم تبعریح ا حقروق تحصریل،     

  (ظRivoli and Waddock, 2011کنند ) سیفا بردسش ، محیط زیت  ا غیره
هررا  خررارنی در  عی شرررکنی برره کمررراگیمتررئولی  سننمرراتوتررعه مفررروم 

 هکندظ بررس  ملرال، تره ترازمان نامعر      ها  سقنصاد  با سیرسن فشار اسرد می فعالی 
برستراس رهنمودهرا  ترازمان     ،2017تررنامبر   13مدگی به همرسه دال  سینالیا در 

                                                                                                                                 

1. UN Guiding Principles (UNGPs) 

2. OECD 

3. corporate social responsibility 
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)سز نمسره راسبرط کرار ا     1ها  چندمسینی همکار  سقنصاد  ا توتعه برس  شرک 
خروسر ، منراف     شر، محیط زیت ، سفشا  سطدعات، مبارزه برا رشروه  رفاه، حقوق ب

کننده، عسم ا فناار ، رقاب  ا مالیات(، سز یرک شررک  مخرابرستی برزر       مصر 
کندظ شاکیان مدعی بودگد  در سیرسن شکای  می ها برس  فعالی  2سینالیایی به گام سیناتل

سیرسگی ان سز نمسه شررک   که فناار  ا خدمات سرسئه شده توتط سیناتل به شرکا  
همکرار  ا توترعه     مخابرست سیرسن، گقح مقررست چندگاگه رهنمودهرا  ترازمان  

سقنصاد  پیرسمون کمک به تاگتور سیننرگ  ا گقح حقوق سفرسد در سیررسن ا کمرک   
هرا    هرا  تیاتری ا ازسد    تراه پاتدسرسن سگقد  ستدمی، برس  مقابسه با مخالفر  

(ظ سین پراگده Pachoud, march 31, 2018مجاز  ست  )مدگی در کشور ا در فضا  
اکار در سیررسن ستر ، سهمیر  دسرد ا بره دلیرل       برس  هر شرکنی که به دگبال کتب

سین گکنه رس باید به خراطر  کندظ  پیامدها  ان به محیط سقنصاد  سیرسن فشار اسرد می
تنررا   فشارها  حقوق بشر  گاشی سز مترئولی  سننمراعی شررکنی    تاییردسش  که 

مراگ  سز   محرداد بره فعالیر  سقنصراد  در فضرا  تررزمینی سیررسن گیتر ، بسکره         
شرود ا   در کشورها  دیلر می ها  سیرسگی سلمسسی شرک  ها  فرسمرز  ا بین فعالی 

   کندظ به گوعی اگرا رس محداد به مرزها  سیرسن می
 شناترایی،  فرسینرد  3«حقروق بشرر   تراییر سرزیرابی  »حقروق بشرر:    تاییرسرزیابی 

بینی ا اسکنخ به سیرست برالقوه حقروق بشرر  یرک عمسیرات تجرار ، طررح         پیخ
س ، تیات  دالنی یا توسفقنامه تجار  ست ظ سین طررح بره منظرور تکمیرل      ترمایه
ست شرکنی یا دالنی ا برس  تکبیق سین رفنارها برا قروسگین ا   تاییرها  سرزیابی فرسیند

سلمسسی قرسرگرفنره ستر ظ سرزیرابی     سلمسسی حقوق بشر در دتنورکار بین مقررست بین
سصول رسهنمایی تازمان مسل منحد در مورد تجرارت ا  »حقوق بشر بخشی سز  تاییر

اکار برس  سطمینران   ست ظ هد  سرسئه ستناگدسرد نراگی معنبر در کتب 4«حقوق بشر
شران حقروق بشرر رس محنررم      ها ا مناتبات تجرار   ها در عمسیات که شرک  سز سین

                                                                                                                                 

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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حقروق بشرر     تاییرسرزیابی  2015-2014ملال، سریکتون در تال  شمرگدظ برس  می
کرار گرفر  ا هیئر      رس مکابق به سصول رسهنما  تازمان مسل منحد برس  سیرسن بره 

سین شرک  برستاس ان به سرسئه گرزسر  پردسخر ظ سز ان ترال،     1گظارت بر فرا 
مردیرینی ا  حقوق بشر رس در بخرخ   تاییرها  سرزیابی فرسیندها   سریکتون توصیه

فصرل مترائل   ا ینان بدهد که به طور مردسام بره حرل   کند تا سطم ها دگبال می تیتنم
  (ظEricsson, no dateکند ) حقوق بشر تونه می

 گیری نتیجه

سلمسسری قررسر    حقوق بشر پس سز نن  نراگی دام به طور ایژه در دترنورکار برین  
 ، به تدریج سهمی  ها  منعدد حقوق بشر گرف ظ پس سز ان با تصویب کنوسگتیون
سلمسسی سفزسیخ یاف ظ برا سفرزسیخ سهمیر      هنجار  در رهبر  سخدقی ا فکر  بین

ها  گظر  ا عمسی برا سیرن هنجارهرا سز گوشره ا      ها ا مخالف  حقوق بشر، چالخ
ها با فشرار بسرو     کنار نران واهر شدظ در تکح گظر ، موج گخت  سین مخالف 

سلمسسری ارسم   عی ا فرهنلی در دتنورکار بینشرق ا پیشبرد حقوق سقنصاد ، سننما
هرا  حقروقی محریط     ژیرم برا تصرویب ر   ،1990ها در دهه  شدظ موج دام مخالف 

هرا ا   پایدسر فراکخ کردظ با سین انود، در ترکح عمسری، چرالخ    زیتنی ا توتعه
رشرد  سدسمره دسردظ کشرورها      ها سز زمان نن  نراگی دام به شکل رابه مخالف 

ررا در طری   گقح حقوق بشر بودگدظ برخی سز اگ ن تاکنون منرم بهمخنسف سز ان زما
ها  حقوق بشر  مورد مدسخسه بشرداتناگه قرسر گرفننردظ برا    ته دهه سخیر به براگه
 ها در برسبر پذیر  کامل هنجارها  حقوق بشر  سدسمه یاف ظ   سین همه، مقاام 

جارهرا  حقروق   سیرسن یکی سز گقاط سصسی مقاام  در برسبر تبعی  کامل سز هن
بشر نراگی ست ظ سین کشور سز دا دهه پیخ تا به سمراز فشارها  مخنسف تیاتری  

کندظ ماهی  فشارها  حقوق بشرر  عسیره سیررسن برا شردت       ا حقوقی رس تجربه می
سکنرون سیرن    شدن با دگرگوگی همرسه بوده، به گحو  که هم ها  نراگیفرسیندگرفنن 

   برس  رعای  حقوق بشر موسنه ست ظها،  کشور با سگوس  ا سقتام محدادی 
در  رس در سین مقاله ستندالل شد که حقوق بشر گقخ رهبر  فکر  ا سخدقری 

                                                                                                                                 

1. Sales Compliance Board 
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دسرسگره پرس سز    کند ا به رغم تدسام مناتربات تررمایه   نراگی باز  می دسر  ترمایه
سگقد  ستدمی در سیرسن، ستنقدل گتبی رابنا  تیاتی، فرهنلی ا حقوقی، به سین 

دهردظ سشراره    مخالف  ا عدم تبعی  سز رژیم حقوق بشر نراگی رس میکشور سمکان 
دسر  نرراگی، فشرارها عسیره سیررسن      ها در گظام تررمایه  شد که همزمان با دگرگوگی

دسر  با دا سبزسر زار )اض  ا سنرس  مرؤیر   ماهی  سقنصاد  گرفنه ا هژمون ترمایه
)سقردسمات  س ( ا رضرای    ها  نراگی ا منکقه ها ا تازمان ها سز تو  دال  تحریم

ها بررس  سگصررس  سز    زگی با شرک  شبکه حامی برس  سفزسیخ ریتک تجارت، چاگه
سلمسسی برا   ها  سقنصاد  بین اکار ا برقرسر  سگوس  مکاگیتم گظارتی در فعالی  کتب
   کندظ تعی در ترغیب سین کشور برس  تبعی  سز حقوق بشر نراگی می ،سیرسن(

ها  خارنی ا چندمسینی، دال  سیرسن  سبعاد منفی همکار  با شرک  سکنون هم
رس اسدسشنه که همکار  خود رس به شکل بنیادین ا برستراس یرک برگامره رسهبررد      

هرا  خرارنی ا چنردمسینی غیرغربری کره سلزسمرات ا        بسندمدت به تم  شررک  
سیرن  زیررس   اگرا کمنر سهمیر  دسرد، تروق دهرد؛    ها  حقوق بشر غربی برس  سرز 

ست توء همکار  محداد ا مقکعی شرک  غربی کره هربرار   تاییرسقدسم، سیرسن رس سز 
اارگرد،   اکار خود رس با سین کشور به حال  تعسیق در می ها  مخنسف کتب به براگه
   رهاگدظ می
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