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بررسی مناقشه انقالب اسالمی ایران و آمریکا درمباحث حقوق 
 انگاریبشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه

 
 3*نژادسیدمهدی ساداتی

 **افشین ترکارانی

 
 چکیده

حقوق بشر ازجملهه مهوارد اصهلی مهورد      مسألهدر ایران  میی اخیر و با پیروزی انقالب اسالها  در دهه
جمههوری  همهواره  متحهدان  غرهرب     و آمریکها  و اسه   بهوده  آمریکاایاالت متحده  مناقشه ایران و

به انحاء مختلف متهم به عدم رعای  آن ی حقوق بشر جهانباستناد موادی از اعالمیه ایران را  می اسال
اریف مفههوم  ایران با محفوظ داشهتن حهخ خهود در بهاز ت ه       میجمهوری اسال از طرف دیگر، کنند می

را متهم به تناقض رفتهاری در   ، آمریکا میبر اساس مبانی اعتقادی و اسال نی آها  مؤلفهو  حقوق بشر
یل شده اس . این مقاله بهر  به یکی از موارد اصلی اختالف دو کشور تبد مسألهاین حوزه نموده و این 

دههد کهه   نموده و نشان این تقابل را بررسی انگاری  سازهی رئالیسم و ها  اس  تا بر اساس رهیاف  نآ
 و باشهد  میی حاکم بر دو کشور ها ناشی از تفاوت گفتماندر مسائل حقوق بشر  آمریکاایران و مناقشه

برداش  خود را تبیین  ده وآن را م نا نمو، چارچوب گفتمان خود کنند تا در میس ی از طرفین کدام  هر
 دو کشور با هم متفهاوت و دهنده گفتمانی این دیگر چون از یک طرف عناصر تشکیل عبارت بهنمایند 

ی مذکور ها در چارچوب گفتمان ها ی سیاس  خارجی آنها دیگر رویکردسوی ز ا حتی در تقابل بوده و
 این امر باعث تقابل رفتاری دو کشور در این زمینه شده اس .گیرد  مین شکل آثر از أو مت
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 مقدمه 
 بهوده و  ی مختلهف هها  کشورمیان اختالف و مناقشه  مهمموارد  یکی ازحقوق بشر موضوع امروزه 

ی حقهوق  ها  مؤلفهخود از خاص ی ها  برداش  با توجه به ت اریف و ی رربی رالباها مجموعه کشور
مههوری  موضهوع اخهتالف ج  ، کننهد.در ایهن زمینهه    مهی  هها  دیگران را متهم بهه نقهض آن  ، بشری
به انحاء مختلف ایران  آمریکاای که گونههگیری برجسته بوده ببه نحو چشم آمریکا ایران و میاسال

مواجهه با  عملکرد خود دراز طرف دیگر ایران نیز با دفاع از  کند و میرا به نقض حقوق بشر متهم 
تهال  گردیهده   در این مقاله  داند. میرا ناقض حقوق بشر  آمریکاویژه هب ررب، حقوق بشر مسائل
از . مورد بررسی قرار گیرد انگاری سازه والیسم رئرهیاف   در قالب تقابل ریشه این ت ارض و، اس 

 ها یی هستند که نوع نگاه و شناخ  انسانها  ی مختلف بسان عینکها  رهیاف شناسی منظر م رف 
کهه   مید مفههو نبخشه  مهی مفههوم  ، به هر چیز در چارچوبی از نظهام م نهایی   و کنند میرا مدیری  

در دو  نمهاد ، سهخن ، کهن اسه  یهک ف هل    چنین حهالتی مم  در مختص همان نظام م نایی اس .
ی هها   در درون گفتمهان  هها   اساساً واژه»م نایی متفاوت وحتی متضاد داشته باشد.، مختلف رهیاف 

 . 3131:321، دانل غمک«نه در درون یک زبان عام ومشترک کنند و میمتضاد بار م نایی پیدا 
 

 تعریف حقوق بشر و سیر تاریخی آن
در ت ریهف بسهیاری از    شهود  مهی گفتهه   HUMAN RIGHTSحقوق بشر که به زبهان انگلیسهی   

حقهوقی کهه پهی  از پیهدای       عبارت اس  از حقوقی که الزمه طبی   انسان اس .صاحبنظران 
شهم  غ بایستی به آن احترام بگذارنهد  ها بدین جه  دول  مافوق دول  بوده و دول  وجود داشته و

 اس  حقوقی از دسته آن بشر حقوق :مده اس آدر ت ریف دیگری از حقوق بشر .  2: 3131، آبادی
 صالحی  و قابلی  میزان یا اجتماعی متغیر احوال و اوضاع از فارغ و بودن انسان دلیلبه انسان که

هها،   هنجهار  سلسله یک که شده دههان این بر فرض ت ریف این در. اس  برخوردار آن از، او فردی
 مختلهف  جوامع در انسانی افراد تمام برای و دارد شمولجهان جنبه که دارد وجود حقوقی و اصول
 یها  جام ه هیچ که هستند حقوقی دارای بودن انسان جه  به افراد همه که چرا اس  اعمال قابل

  . 31 : 31-3131، غفلسفی «کند انکار را ها آن تواند مین دولتی
، شناسهان جام هه ، بها نگهاه فالسهفه    کهه  اس  شده ارایه بشر حقوق از هم دیگری یها  ت ریف    

 :مداران و اسالم شناسان بیان گردیده اس سیاس ، حقوقدانان
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 ذاتی و شده ناشی انسان طبی   از که یاهشد پذیرفته اصول از یاهمجموع: »فالسفه دیدگاه. یک
 همهه  کهه  نیسه   ایهن  فالسفه دیدگاه از منظور البته  33: 3131، محمودیغ «گرددمی تلقی بشر

 .دارد فلسفی سرش  ت ریف این بلکه کنند؛ ت ریف گونه این را بشر حقوق، فیلسوفان
 انسهان  شخصهی   رشهد  بها  رابطه در که یاهشد شناخته قواعد مجموعه: شناسان جام ه دیدگاه. دو

 . 33: همانغ اس  حیاتی نق  دارای و ضروری
 حقهوق  مثابهه  بهه  کهه  کلهی  قواعد و اصول از یاهمجموع: سیاستمداران و دانان حقوق دیدگاه. سه

 بهرای ، کشهور  یهک  مردم بین در چه و خود میان در چه، را هامل ، اساسی حقوق یجهان و مدنی
 . همانغ نماید می تأمین و تضمین، دوستانه روابط در عدال  و صلح، آزادی تأمین

 در ویژگهی  دو بها  کهه  انسان فطرت از برخاسته اصول از یها مجموع: شناسان اسالم دیدگاه. رهاچ
 بهین  از .ت هالی  و رشد کران بی است داد. 2 ذاتی درونی یها نیاز. 3: شود می ظاهر او زندگی عرصه
، زیهرا  باشهد؛  می کامل و جامع، شده بیان اسالم دیدگاه براساس که ت ریفی، شده ارایه یها  ت ریف

با وجود .  23 و 21: همانغ اس  گرفته نظر در را انسان اولیه یها  خواسته و ذاتی و فطری یها نیاز
عنوان یهک برداشه  جهامع از    هب را ت ریف زیر توان میتفسیر مفهوم حقوق بشر  تنوع در ت ریف و

 :حقوق بشر ارائه نمود
از  هها  مکهان  و هها  المللی اس  که در همه زمانمقررات بین قواعد وای از حقوق بشر مجموعه    

 کند. میدلیل اینکه انسانند حمای  هصرفاً ب ها گروه منزل  انسانی تمام افراد و مقام و
ال قابل طرح اس  که تاریخ حقوق بشر ؤهمیشه این سنیز در خصوص سیر تاریخی حقوق بشر    

زیهرا همننهان کهه     تواند چندان دقیهخ باشهد   مین سؤالپاسخ به این  از چه زمانی آراز شده اس .
برخی دیگر حقوق بشهر را  دهند  میر سال قبل از میالد نسب  هزا را به دو برخی از نویسندگان آن

ای م تقدند که نخستین اعالمیه حقهوق بشهر   عده دانند. میصرفاً در اواسط قرن بیستم قابل درک 
 بل از میالد در ایران باستان توسط کور  بزرگ هخامنشی تدوین وق 113اکتبر سال  23در روز 

ق.م  را اولین متهون حقهوقی نوشهته شهده      311ای دیگر قوانین حمورابی غعده صادر شده اس  و
مهرتبط بها حقهوق بشهر      توان کم وبی  میرا  دانند که قواعد متنوع حاکم بر روابط انسانی آن می

 . 3131:12، شمیها غ امروزی دانس 
ی هها  دموکراسهی در دوله  شههر   ، گانه رومیهان باسهتان  در این زمینه همننین به الواح دوازده    

اما آننه   .اس  سیر تاریخی حقوق بشر تابه امروز مورد توجه قرار داشته اشاره شده و ...یونانیان و
تهاریخی در زمینهه   ادوار   میدر تمها  ها باشد این اس  که علیررم تال  انسان میمبرهن  آشکار و

تصویب حقهوق بشهر مهورد     تدوین و  ...عصر روشنگری و، قرون وسطی، حقوق بشر غعهد باستان
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اگر چه اولین اعالمیه مدون حقوق بشر را مربوط به پس از  .گردد. میبیستم برنظر امروزی به قرن 
ی جههان صهورت  دانند که در آن کشور به تصهویب رسهید امها بهه     می  3333انقالب کبیر فرانسه غ

ی نی ابتدا کمیسیون حقوق بشهر   شود میی دوم مربوط جهاناین زمینه به ب د از جنگ  در ها تال 
این کمیسیون تال  خود را در جه  اجرای حقهوق   م تشکیل و3319سازمان ملل متحد در سال 

حقهوق   یجههان ایهن کمیسهیون تهیهه اعالمیهه      ترین اقداماتاز جمله مهم کار برد.هبشر در دنیا ب
طی قط نامه  3313ی حقوق بشر در سال جهاناولین اعالمیه  عنوان بهباشد که این اعالمیه  میبشر
 عنهوان  بهه آن را   میمجمع عمهو  ماده تصویب شد و11سازمان ملل متحد در   میمجمع عمو 233

را  نخواسه  تها مفهاد آ    هها  از تمام کشهور  م رفی نمود و ها  مل  م یار مشترکی برای تمام اقوام و
 . 3-1: تابی، ریباقغ ندنرعای  ک

 ده شد.هاتوسط این اعالمیه ن میصورت رسبنابراین سنگ بنای حقوق بشر امروزی غرربی   به    
ی ها از جمله بسیاری از کشور رو شده وهروب جهانی متفاوتی در ها  تصویب این اعالمیه با واکن 

به انتقاد  مغایر با اصول اساسی فرهنگ خود دانسته ورا  ب ضی از مفاد آن  میاسال و حال توس ه در
عالمهان مسهلمان بها توجهه بهه       لهذا بسهیاری از دانشهمندان و    از این مفاد مورد اختالف پرداختند.

ای با توجه به د کردند که اعالمیههاشنیقوی حقوق بشر در دین مبین اسالم پ ی عظیم وها  پشتوانه
ی هها  ی  این اعالمیه در اجالس وزرای خارجه کشهور هادر نتصویب شود که  اصول اسالم تهیه و

ماده به تصهویب رسهید کهه ایهن اعالمیهه       21در  3331در سال   میعضو سازمان کنفرانس اسال
 . 3غهمان: ی حقوق بشر بودجهانی به اعالمیه پاسخ

 
 حقوق بشر مسأله ایران و میجمهوری اسال

 هها  ی آنهها  آرمهان  اههداف و  از قانون اساسهی و ت گرفته أنش ها از آنجا که سیاس  خارجی کشور
کید بر نکات مترقی حقوق أت باشد لذا با توجه به اصول مهم حقوق بشر غالبته با نگاه اسالمی  و می

تهوان   مهی کید قرار گرفتهه اسه    أت ایران مورد توجه و  میبشر که در قانون اساسی جمهوری اسال
بهه   باشهد.  مهی کننده سیاس  خارجی ایهران  ت یین یها ن یکی از م یاررعای  آ گف  حقوق بشر و

مفاهیم دین اسالم اس   ایران برگرفته از مبانی و میچون ماهی  نظام جمهوری اسال عبارت دیگر
خارجی این کشور بهدون لحهاظ کهردن     ی داخلی وها بررسی جایگاه حقوق بشر در عرصه سیاس 

ی دینی اسهالم کهاری   ها  بشر با آموزه مفاهیم دینی وسنج  موضوع ت امل یا تقابل مبانی حقوق
 احکهام  کهه  اسه   مبتنهی  دینهی  و اعتقادی اصول بر اسالم در بشر حقوق رسد. میدشوار به نظر 
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 اصهول  ایهن  جملهه  از کهه  گردنهد  میاستنباط  بایستی اصول آن با هماهنگی و انطباق در شری  
 :از عبارتند

 ییهها ن آرام  اصل ،انسان بودن جاودانه اصل، انسان بودن خداجو اصل، انسانی کرام  اصل    
 اما . 31تا :بی، داماد محقخغ... و هستی مجموعه با انسان تکوینی ارتباط اصل ،انسان سرانجام در

 بهه  یجهان این و مادی نگاهی و بوده مبتنی محوریانسان و امانیسم بر ررب و آمریکا بشر حقوق
 .دارد چیز همه و زندگی

ی دینهی دارد و دیهن   هها   ریشه در اندیشهه م تقد اس  که حقوق بشر واق ی   میجمهوری اسال    
حقوق بشر رربی یک امهر   و ی حقوق بشر داشته اس ها  مؤلفه اسالم مهمترین نق  را در ت ریف

 میمفهاهی  .اسه  از موارد آن در ت ارض با حقوق بشر مهوردنظر اسهالم    که بسیاریاس  عارضی 
حمایه  از  ، ی دیکتهاتور هها   و حکومه   اسهت مار  یهوغ  ی مظلهوم از ها  مل  آزادی استقالل و مانند 

ایجهاد ارتبهاط    شهناخ  و ، پرسه  ی نژادهها   ت امل با دول  ط وعدم ارتبا، بخ ی آزادیها  نهض 
، پهذیری سلطه جویی ونفی هرگونه سلطه،  میسیس مردأی جدیدالتها حکوم  و ها سازنده با دول 
عهدم ت ههد در برابهر    ، دفهاع از حقهوق همهه مسهلمانان    ، رتمامیه  ارضهی کشهو    حفظ استقالل و

ی اساسی ها آرمانز متقابل با دول رربی ریر محارب ایجاد روابط صلح آمی گر وی سلطهها ابرقدرت
م طهرف برگرفتهه از اسهال   از یک ها در سیاس  خارجی بوده که این آرمان  مینظام جمهوری اسال

بنهابراین   اهمی  بهاالی کرامه  انسهانی دارنهد.     دیگر نشان از از سوی باشند و میوموازین دینی 
م تقد اسه    دانسته و میقانون اساسی خود را سرشار از اصول حقوق بشر اسال،  میجمهوری اسال
چهارچوب آن حرکه     به انحاء مختلف پایبند به این حقوق بشر بوده و در ایران  میجمهوری اسال

سالیان متمهادی اسه  کهه ایهران را بهه عهدم       آمریکا،  ها آندر رأس  اما از طرفی ررب و کند. می
ایران را ضد حقوق بشری و اقدامات  ها سیاس  نقض اصول آن متهم کرده و رعای  حقوق بشر و

  دانند. می
 

  حقوق بشر مسأله و آمریکاایاالت متحده 
ازجملهه  ، المللهی قدرت برتر در عرصه بین ادعای پس از فروپاشی شوروی با آمریکاده ایاالت متح

ی  ها  گیریهمننین موضع ا  ویی اس  که اتخاذ هر نوع رویکردی در سیاس  خارجیها کشور
 .ه اسه  داشهت  دنبالبه ها برای سایر کشور یی چه مثب  وچه منفیها در مورد مسائل مختلف پیامد

اسهی  اس و مهم آمریکاحقوق بشر از جمله مسائلی اس  که هم در عرصه داخلی برای خود  مسأله
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  هم در عرصه سیاس و شود میاین کشور رصد  ی مدنیها دهاای از سوی نصورت ویژههب و، اس 
 .شده اس تبدیل حیاتی  مهم و مسألهبه یک خارجی 

به موازین حقوق  ها احترام گذاشتن سایر کشور کشوری که از جایگاه حقوق بشر و عنوان به آمریکا 
کیهد  أیی در سیاس  خارجی خود اتخاذ نموده که تها رویکرد ب ضاً، بشری همواره سخن گفته اس 

ی تشهویقی یها   هها  نوع رفتار بوده و ها رعای  حقوق بشر در سایر کشورا  بر رعای  یا عدماصلی
 .را بر این مبنا قرار داده اس . ها تنبیهی خود در ارتباط با دیگر کشور

 ن وجهود دارد آماتی که در مهورد  هااب علیررم 2113تامبر سپ 33فاقاتی مانند حمله تروریستی ات    
ب ضاً سیاس  داخلی  را در سیاس  خارجی ورویکرد این کشور  داشته و آمریکااهمی  خاصی برای 

 ای که پس از این حادثه بود که جایگاه حقهوق بشهر و  گونههمراه نموده اس  به  میبا تغییرات مه
 این امر باعث شد تا در موارد مت ددی موضع ده وگره خور آمریکای امنیتی ها آن با سیاس  مسأله
در نهزد    دانسه  میحقوق بشر  احترام به دموکراسی و ی کشوری که خود را مهد آزادی وها گیری
کهه مهواردی ماننهد جنهگ     لذا باید گفه    . 399-393: 3131، غیزدان فام برود سؤالیان زیر جهان

ی لیبهرال  هها  حتی در نظام گردد. میامنی  و... باعث تضییع و نادیده گرفتن حقوق بشر ، نامت ارف
 الملهل و تواند سبب شود حمای  شهروندان از حقهوق بهین   میاز ناامنی  ها نوع برداش ، دموکراسی

که الیسهون برسهیک و   چنان ی دموکراتیک از قبیل حاکمی  قانون وتساهل از میان برود.ها ارز 
تهدید  ت ریف امنی  ملی و، که رهبران سیاسی وتشکیالت دفاعیزمانی"شافیر م تقدند :گیر شون 

یک سیاس  تهرس  رودو میتوازن دموکراتیک از میان  نظام بررسی و، ملی را حخ ویژه خود بدانند
 . 31: 3133، شافیر، برسیکغ"شود میایجاد 

 بهه  نآتبدیل شدن  از جنگ سرد وپس  آمریکارسد با ایجاد هژمونی کامل  میبنابراین به نظر     
منهافع خهود    و هها  ی در راستای سیاسه  جهانکشور ابرقدرتی که خود را ملزم به ایجاد نظم نوین 

 ای که با بررسی اب هاد داخلهی و   گونه ابزاری نموده اس  به از تمام موارد استفاده سیاسی و داند می
کهه کهاس سهفید بها ادعهای گسهتر         رددگه  مهی چنین اسهتنباط   آمریکاالمللی حقوق بشر در  بین

دنبهال مشهروعی  بخشهی بهه      بیشتر بهه  مبارزه با تروریسم و...، انسانی حقوق مدنی و، دموکراسی
آن دسهته از   ای داشهته و  عملکهرد دوگانهه   آمریکها  مسألهواقع ودر این هب اقدامات خود بوده اس .

او در تضاد بوده را امضا نکهرده   اقتصادی، المللی را که با منافع سیاسی م اهدات بین ها  کنوانسیون
 اس .
ی هها  داند تاکنون به مهمترین م اهدات وکنوانسهیون  میدار حقوق بشر  که خود را داعیه آمریکا    

، : کنوانسیون حقوق کودک مانند درآمده اس . ها حقوق بشری نپیوسته یا خیلی دیر به عضوی  آن
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، منهع شهکنجه   پروتکهل اختیهاری کنوانسهیون   ، هنگهی فر اجتماعی و، کنوانسیون حقوق اقتصادی
کنوانسهیون حقهوق بشهر بهین     ، المللی حمای  از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری کنوانسیون بین

بشهر سهازمان ملهل متحهد در سهال      همننین دادن رأی منفی به تشکیل شورای حقوق  المللی و
داند در بسهیاری مهوارد در    میبان حقوق بشر دیده مدعی بنابراین ایاالت متحده که خود را .2119

ت هدی بهه حهریم     د.باشه  مهی نقض حقهوق بشهر    اصلی متهمخود خارجی .عرصه سیاس  داخلی و
هها،    نقض حقوق بشر در زنهدان  شکنجه وآمریکا، نامناسب با اتباع خارجی در  رفتار، شخصی افراد

ها،  حداقل سکوت در برابر اقدامات آنیا  ضد بشری و، ی تروریستیها  حکوم  و ها حمای  از گروه
خصهوص  هغبه  آمریکها در  هها   اقلی  نقض حقوق بشر بومیان و، افغانستان در عراق و قتل و جنای 

مورد دیگر از نادیده گرفتن اصهول   ها دهخشون  جنسی و ، جرانهانقض حریم م، اقلی  مسلمانان 
 . 91-3133:11، باقریغ س آمریکامسلم انسانی مصادیخ بارزی از نقض حقوق بشر در 

 
 آمریکا و گفتمان حقوق بشر ایران وتقابل د

قابل سلب برای همه اعضای خانواده بشری ریر ی حقوق بشر به حقوق برابر وجهاندیباچه اعالمیه 
کند که این باور بهه   میشمول بودن حقوق بشر تأکید جهاناعالمیه وین نیز بر  اشاره نموده اس .

ی لیبرالی روشنفکری در قرن هجهدهم سرچشهمه   ها  از آموزه، پدیده حقوق بشرشمول بودن جهان
ای از گرایانهه ی رربهی مفههوم قویهاً فرد   هها  که کشوربا این حقوق بشر حقوق افراد اس  و گیرد. می

تری از این مفهوم گرایانهی در حال توس ه به برداش  جمعها گیرند اما کشور میحقوق بشر در نظر 
 ی در حال توس ه در زمینه حقوق بشر کارنامه ض یفی دارنهد. ها البته باید گف  که کشور اند.رسیده

 ههم بهه عوامهل خهارجی اشهاره کهرد.       توان هم به عوامهل داخلهی و   میدرباره عل  این موضوع 
گرا توجهه  حکوم  اقتهدار  و  میی قوها  تن ، فقر باره به مسائلی همنونداخلی در این یها  تبیین

در توضهیح   در این باره ریشهه در اسهت مار دارد.   ها رخی از مشکالت داخلی این کشورکه ب کند می
ی دیکتهاتوری اشهاره   هها   ز نظهام ی بهزرگ ا هها  تهوان بهه حمایه  قهدرت     مهی عوامل خارجی نیهز  

سرپوشهی  ، المللهی حقهوق بشهر   اند که رژیم بینشکوه کرده ها بار، ی در حال توس هها کشور"نمود
 "کننهد  میفقیرتر دنبال  ی دولها  دول رربی از راه آن مناف شان را با هزینهاس  که نیرومندترین 

 . 233: 3133، رندال، غبرنل
 ی رربی از حقوق بشر در راسهتای منهافع خهود و   ها عبارت فوق اشاره به استفاده ابزاری کشور    

کهه بهرای   ایگونهه به ی در حال توس ه از شیوه اجرای آن دارد؛ها ناراحتی کشور وهمننین شکوه 
، کشهند  می ی کشورشان توسط ررب رنج کشیده وها  که از استثمار سرمایه ها اکثر مردم این کشور
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را هزینه حمای  از منافع شهروندان رربی  ها اعالمیه حقوق بشر محصول رربی اس  که منافع آن
 کند. می
به استاندارد فرهنگ مدرنیته  که هنوز خیزد میاجتماعی جوام ی بر-این فهم از ساختار فرهنگی    

شهبه   و  میی نظاها  که حکوم  ها  ت دد فرهنگ این تنوع و برعالوه اند.ی مدرن نرسیدهها ارز  و
بهرای توجیهه    کننهد  مهی شان را به آن توجیه سیاسی و  میی نظاها  خودکامگی ها این کشور  مینظا

 . 313: 3132، ابوزیدغ شوند میرای حقوق بشر هم استفاده ی اجها دشواری
ی فرهنگهی در سهطح   هها   شمول اس  با گوناگونیجهانرسد این باور که حقوق بشر  مینظر به    

سیاسی حقوق بشر امروزی از  ی اخالقی وها  یدهگویند ا میاز افراد بسیاری  همخوانی ندارد. جهان
بنهابراین رویکهرد    ی متفاوت دارنهد ها  فرهنگ، جوامع مختلف و گیرند میفرهنگ ررب سرچشمه 
کند کهه   میاین ادعا را مطرح  گرایی حقوق بشر استوار اس  وشمولجهاندیگر بر رد همه اشکال 

لهذا برخهی    با هم تفاوت دارنهد.  ها فرهنگ گیرد و میاز فرهنگی ویژه سرچشمه ، هر اصل اخالقی
ای رایج اس   جا برابری جنسیتی نمونهکم بخشی از اصول حقوق بشری غدر ایندس ها،  فرهنگ
 بهر  .فرهنگ مدرن ررب م تبر اس  گفتمان و در چارچوب هابنابراین حقوق بشر تن کنند. میرا رد 

در فرهنهگ  یهک   هارو هستیم که تنهروببشر فرهنگ حقوق گفتمان و پایه این رویکرد ما با یک 
رهرب   غسهکوالر  از آنجا که این فرهنهگ از فرهنهگ لیبرالیسهم     ی مختلف اس .هافرهنگ میان

 ی اخالقی وها  شان به دیگر آیینی مذهبیها پایه باور که شاید بریی ها برای آن گیرد میسرچشمه 
 3133، رنهدال ، غبرنهل  ت هدآور نشود رایی نداشته باشد وسیاسی ریرلیبرال پایبندند ممکن اس  گی

:233 . 
 الزم فهم حقهوق بشهر اسه .   فرهنگ حقوق بشری شرط  گفتمان و مندی از یکدر واقع بهره    

منهدی از فرهنهگ   این بستر منوط به بههره  گیرد و میت ریف حقوق بشر در بستری مناسب شکل 
 آموز  و، تاریخ، سیاس ، سینما، موسیقی، ن فرهنگ بازتاب خود را بر ادبیاتای حقوق بشر اس .

پس یکهی از علهل    گذارد. میزمامداری  ویژه حکمرانی وهب بیمه و، کار، تحزب، انتخابات، پرور 
تفهاوت فرهنهگ حقهوق    ، و تفاسیر متفهاوت از آن  ها یا درک پذیر  مفهوم حقوق بشراصلی عدم

قهرار گرفتهه    هها  ی حقوق بشر که مورد توافهخ اکثهر کشهور   جهانطور کلی اعالمیه هب بشری اس .
میهه از طهرف دو   این اعال در نظر گرفته شود. ها عنوان فصل الخطابی برای همه کشورهتواند ب می

از جمله اتحادیه اروپا ی رربی و ها گیرد؛ اول از طرف کشور میمورد ارزیابی قرار  ها طیف از کشور
حقوق بشر از دیدگاه  میانه.خاور و درحال توس هی ها م از طرف کشوردو وآمریکا، ایاالت متحده  و

م تقدنهد کهه    هها  آن اس .المللی مطرح عنوان یک هنجار عمده در عرصه روابط بینهطیف اول ب
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ده شهده اسه  و ملهزم بهه پیگیهری آن در      هاحمای  از حقوق بشر بر عهده آنان ن وظیفه ترویج و
ثر ؤی مه هها  ی ناقض حقوق بشر با راهکارها بایس  با کشور می ها از نظر آن هستند. جهانسرتاسر 

ن حقهوق بشهر احتهرام    طریخ ممکن وادار نمود تها بهه مهوازی   هر را به  ها این کشور برخورد کرد و
 را اجرا کنند. ها آن گذاشته و

حقوق بشر استفاده ابزاری  مسألهی رربی از ها اعتقاد بر این اس  که کشور، از دیدگاه طیف دوم   
حقهوق بشهر بهه ابهزاری تبهدیل شهده کهه        ، از نظر اینان به دنبال منافع خود هستند. هاتن کرده و
 و دهنهد  مهی را  هها  خود حخ مداخله در امور داخلی سایر کشوربه ، ی رربی با استناد به آنها کشور

 نیز بشود.  میی نظاها  تواند منجر به درگیری میحتی ب ضاً این مداخالت 
 

 ییآمریکادر حقوق بشر  انگاری سازهو  رهیافت رئالیسم
حقهوق بشهر    مسهأله المللهی در قبهال   یک ابرقدرت در عرصهه بهین   عنوان به آمریکاایاالت متحده 

حقوق بشهر   مسألهاز ها،  در سیاس  خارجی خود در قبال سایر کشور ی متفاوتی داشته وها رویکرد
مبتنهی بهر ایهن اسه  کهه       ها  این سیاس  گیریکه جه عناوین مختلفی استفاده نموده اس  به 

 ها رفتار المللی بوده که بر آن اساس به تنظیمسیاس  خارجی آن نشأت گرفته از کدام رهیاف  بین
 پرداخته و گفتمان حقوق بشر را شکل داده اس .در حوزه سیاس  خارجی 

 کهه  هها  رهیاف  رئالیستی اس  رئالیس الملل ی رایج در مطال ات روابط بینها  یکی از رهیاف     
 از انسهانی  جوامع و، سویک از افراد میان ها خواس  و منافع ت ارض وجود بر را خود بررسی اساس
 بهر ها،  مل  میان دوستانه یها همکاری و نزدیک روابط برقراری جایبه، دهند می قرار دیگر سوی
 چنهین  براسهاس . ورزنهد  مهی  تأکیهد  نهاهمگون  منافع با جداگانه یها حاکمی  و سیاسی یها واحد

 محهدودی   گونهه  ههیچ ، دارد قرار ماکیاولی و بزها  چون فیلسوفانی نظریات تأثیر تح  که برداشتی
در رهیاف  رئالیسم  .شد قائل توان نمی «ملی اهداف تحقخ و منافع تأمین» برای حقوقی و اخالقی

-و برایان اشمی  نشان داده دان طور کهی مختلفی وجود دارد اما همه انواع رئالیسم همانها  هشاخ

سهه  و این  اند در سه موضوع محوری که نق  مبانی اصلی را برای رئالیسم دارد مشترک هستند
ترین کنشهگر در روابهط   اصلی ها  از نظر رئالیس ، بقا و خودیاری، محوریموضوع عبارتند از دول 

ن قهدرت  آرود کهه در درون   مهی شمار هن بآهستند و حاکمی  نیز ویژگی ممتاز  هاالملل دول بین
نهفته اس  بنابراین هر کشوری یهک دولیه  دارای قهدرت اسه  کهه اولهین اقهدام ههر دوله           

: 3131، الملللی اسه  غنهیم دان  سازماندهی قدرت از لحاظ داخلی و گردوری قدرت در عرصه بین
-با هر گرای  که باشند م تقدند در سیاس  بین ها  اس  که رئالیس  میبقا موضوع دو . 111-111
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امنی  اس  و امنی  در  ها یی دول هاو هدف برتر بقا اس  و دردره ن ها المللی هدف اصلی دول 
خودیهاری سهومین مشخصهه     . 221: 3133، شرط همه اهداف اسه  غنوریهان  نظر رئالیسم پی م

الملل حاکمی  برتری وجود نهدارد تها   که در نظام بینرئالیسم اس  کن  والتز م تقد اس  در حالی
ید در سهاختار  آمیدس  هاز طریخ خودیاری ب هاجلوی استفاده از قدرت را بگیرد بنابراین امنی  تن

 .و مرج خودیاری الزاما قاعده عمل اس  غهمان  هرج
عنوان نظام م نهایی  هرهیاف  رئالسیم را ب آمریکایی که ها  در دورهتوان گف   میبر این اساس     

رنظر در هها بهه اظ  دوستانه صحب  کهرده و مداخله بشر حقوق بشر و مسألههر گاه از ، خود پذیرفته
از حقوق بشر به مثابه ابهزاری در   تأمین منافع خود بوده و دنبالبه هاباره کشوری پرداخته اس  تن

.  319 :3131، استیو اسهمی  ، غجان بیلس منافع خود استفاده نموده اس  رت وراستای سیاس  قد
ی شهناوری  هها   رئالیسم دال مرکهزی بهوده و دال  ، که در این گفتمانباتوجه به اینعبارت دیگر به

کیهد بهر سرشه  بهد     أت، مین منهافع أته ، کید بر امنی أت، اخالقیاستحاله امر ، سیاس  قدرت چون:
محاسبه عقالنی بهر مبنهای سهود و    ، مجاز دانستن کاربرد زور، المللینظام آنارشیک بینها،  انسان

کننهد   میبندی آن کمک منافع ملی و... به مفصل، حفظ استقالل سیاسی، المللزیان در روابط بین
بهه   هامداری تنالملل را آنارشیک دانسته و با نفی اخالق و اخالقنمحیط نظام بی لذا این رهیاف 

حفظ امنی  و استقالل سیاسی و... از طریهخ کهاربرد صهرف زور و قهدرت     ، بقای خود، منافع ملی
ی لیبرالیستی و دموکراتیهک  ها  مؤلفهچون حقوق بشر و سایر  میمفاهی، آندر  پسدهد  میاهمی  

صهورت  هبه  شهوند.  مهی داده و به ابزاری جه  مقاصد مذکور تبدیل ماهی  واق ی خود را از دس  
سهر   بر آمریکایی که در ها دول  بدین م نا باشد. میاین قاعده ن کشور ایران نیز خارج از، مصداقی

از انهد  شر در ایهران را مطهرح کهرده   حقوق ب مسأله گفتمانشان مبتنی بر رئالیسم بوده و کار بوده و
 ....اندی خود استفاده نمودهها عنوان ابزاری در جه  پیشبرد سیاس هب هامطرح کردن آن تن
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 رهیافت رئالیسم بر اساس آمریکاسیاست خارجی  یمدل گفتمان

 

در مباحهث حقهوق بشهر نظریهه      آمریکها مین رهیاف  قابل مطال ه در رفتهار ایهاالت متحهده    دو   
 مهورد  دوله   آن اجتمهاعی  مهتن  در را دوله   رفتار که اس  تئوری انگاری سازهاس   انگاری سازه

 و اقتصادی، اجتماعی، مذهبی فرد به منحصر یها  ویژگی دارای ها  دول  همه. دهد می قرار بررسی
 خهارجی  سیاسه   از انگارانهه سازه تحلیل در. گذارد می ثیرأت شان خارجی سیاس  بر که اندسیاسی

 فراملهی  انگهاری سازه در. کرد استفاده دو هر یا و داخلی یا المللبین یهاهنجار سطح از توانیم می
 جام هه  آن یهها زیرمجموعهه  یها  و الملهل بهین  جام هه  در مشهترک  یها هنجار ثیراتأت و نفوذ به

 یهها   قط نامهه ، المللبین حقوق از و. پردازد می ویژه کارکرد با ایمنطقه و المللیبین یها  سازمان
 یها  شاخص عنوان به توان می المللیبین یها کنفرانس ییهان یها  نتیجه و لیلالمبین یها  سازمان
 یهها   لیبهرال  و منورئالیس یها رویکرد مقابل نقطه در انگاری سازه. کرد اشاره المللبین یها هنجار
 سیاسه   ماهیه   و هها   گیهری جه  نوع بازیگر اجتماعی متن آن در که گیرد می قرار محورمنف  
 بیشتر انگارانسازه .ندارد وجود بازیگران عمل راهنمای ثاب  م انی، کند می مشخص را ا خارجی

 و اسه   متفهاوت  رفتاری هنجار اینجا در،دهند می قرار خود توجه کانون را بازیگران اجتماعی متن
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 بهازیگر  رفتهار  اس  متفاوت کند می مشخص را کشور یک خارجی سیاس  که رفتاری یها  انگیزه
گفتمهان حهاکم بهر    .باشهد  داشهته  توافخ و تناسب نیها االذ بین توافقات با که اس  عقالنی زمانی

محور خواهد بود که در آن گفتمانی هوی انگاری،  سازهبا عطف به رهیاف   آمریکاسیاس  خارجی 
طبهخ ایهن    شهور از خهود دارد.  بر اساس هویتی اس  که ایهن ک  آمریکای سیاس  خارجی ها  کن 

هها،   قواعد و هنجهار ها،  ی شناور هوی ها  مرکزی بوده و دالعنوان دال هب انگاری سازهکه ، گفتمان
دهنده سیاس  خارجی تأکید زبان شکل، اندبندی آن کمک کردهامور بیناذهنی و فرهنگ به مفصل

در عرصهه   ها ی سایر دول ها  تفسیر کن  و ها بر این اساس نق  هنجار بر م انی مشترک دارد و
در نظر گرفته  آمریکاجی سیاس  خار یومشای مهم در تدوین خطمسأله عنوان بهالملل روابط بین
ی هها  عنوان یکی از قواعهد وهنجهار  هب، از آنجا که طبخ این رویکرد رعای  حقوق بشر خواهد شد.
حاکمیه   ، اساس و شرطی ضروری قلمهداد شهده و بهدون آن   ها،  المللی از سوی دول جام ه بین

در ایهن   رود. مهی شهمار ن نقض حاکمی  ملی دولتی به، آنگیرد لذا مداخله برای رعای   میشکل ن
شهود   مهی ن هها  المللی دوله  ریزد و بین امور داخلی و بین میدیدگاه مرز بین درون و بیرون به هم 

با استناد به رعای   ها ی اس  و جایگاه و هوی  دول جهانای حقوق بشر قاعده مرزی ترسیم کرد.
مداخلههه  حقههوق بشههر و مسههألهبنههابراین .  3133:112، غمشههیرزاده شههود مههیو نقههض آن ترسههیم 

ی پذیرفته شده بین المللهی دارد  ها با هنجار میرابطه مستقیانگاری،  سازهبشردوستانه طبخ رویکرد 
المللی اس  ملزم اس  این .ن عضوی  وآشکار شدن هوی  خود در جام ه بین ها وکشوری که خوا

فشهار جام هه بهین الملهل ومداخلهه بشهر        باعهث  ها نجاررا رعای  کند.عدم رعای  این ه ها هنجار
ی جههان غمانند تحریم  بلکه مداخله بوسیله جام ه مهدنی   ها دها نه فقط در قالب قواعد ون، دوستانه

 شود. می
باشد  انگاری سازهمبتنی بر رهیاف   آمریکاچناننه گفتمان حاکم بر سیاس  خارجی ، با این تفاسیر 

حقوق بشر ومداخله بشر دوستانه در رویکرد آن کشور نق  وجایگاه خاصی خواهد داش .لذا  مسأله
را ب نهوان رویکهرد خهود     انگهاری  سهازه گفتمان بادال مرکهزی   آمریکای ها  یی که دول ها  ر دورهد

یی کهه بها ایهاالت متحهده دارای هویه       ها حقوق بشر نسب  به کشور مسألهانتخاب کرده باشند 
یی کهه دارای  هها  نسهب  بهه کشهور   ، ند ب نوان ابزار نگریسته نخواهد شد اما بال کسمشترک هست

حقوق بشر ب نوان ابهزاری در جهه  تمکهین     مسألهتمایزات هویتی وهنجاری با این کشور باشند 
با این گفتمان نسب  به جمهوری  آمریکاشود.رویکرد  میبه کار گرفته  آمریکاکشور مخالف هوی  

گفتمهانی اسه  بها دال    ، عنای  به اینکه گفتمان حاکم بر سیاس  خهارجی ایهران   ایران با میاسال
تهرویج  ، ی شناوری همنون: حقوق بشر اسهالمی ها  مرکزی اسالم ومفصل بندی شده توسط دال
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جههان،  ن ها حمای  از مستض فان وآزادیخوا، جمات فرهنگیها دفاع دربرابر ت، ی اسالمیها ارز 
 ها ایستادگی ومقاوم  در برابر استکبار ونفس سلطه ابر قدرت، بین المللیخواندن موازین  ناعادالنه

حقوق بشر ومداخله بشر دوستانه را به مثابه ابزاری علیه جمهوری  مسألهو . . . رویکردی اس  که 
 ی خود بکار بسته وخواهد بس .ها  تهایران در راستای تمکین ایران در برابر خواس میاسال

 

 
 انگاری سازهرهیافت  براساس آمریکاانی سیاست خارجی گفتم مدل

 
عطهف بهه دال مرکهزی    آمریکها،    خارجی دو کشور ایران وی حاکم بر سیاسها بنابراین گفتمان 

هها،   هنجهار ، به هر کشور هویتی کامالً متمایز با دیگری بخشیده اس .هوی  انگاری سازهرهیاف  
بها آننهه    در مهواردی  ی خود ترسیم کهرده ایران برا مینی که جمهوری اسالها ی بین االذها ارز 
 دارد. تضاد ب نوان هوی  خود ت ریف کرده اس  آمریکا

نظام م نایی ومیدان گفتمانی  خود را حول دال مرکهزی اسهالم مفصهل     میگفتمان انقالب اسال 
م نای  نای توجه بهبر مب کند میی شناوری را که حول خود ساماندهی ها  بندی کرده وعناصر ودال

بودن آن اس . غغاسالم گرایان به سه شیوه عمده از ماهی  بهین گفتمهانی اسهالم سهخن      میاسال
غیهک نظهام    دنیاغشهیوه کامهل زنهدگی  ودوله     ، اسهالم را ب نهوان دیهن غاعتقهاد      ها گویندآن می

  11: 3133، کنند  .غبابی س ید میسیاسی ت ریف 
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ههه بیسه  در ایهران شهکل گرفه  وسهپس در       ی دهها   اسالم سیاسی گفتمانی اس  که از میانهه 
شمول تبهدیل گردیهد وسهپس درانقهالب      جهانام وگفتمانی ع.ی دهه چهل بارور شد وبه ها سال
مبهارزه  ، اسهتقالل ،  میپیروزی رسید وساماندهی جام ه را در اختیار گرف .حکوم  اسال به میاسال

، مقابلهه بها کهاس نشهینی    ها،   پابرهنه دفاع از،  میام  اسال، دفاع از محرومین، با طاروت واستکبار
را  میبرابری ومساوات مجموعه به هم پیوسته ای هستند که نظام م نایی گفتمهان انقهالب اسهال   

انسان ، اس  نظریه کاملی از هستی میی اسالها  که بازتاب گرای  میدهند.حکوم  اسال میشکل 
 غ.ی مطهرح آن اخهتالف دارد  هها   لوژیوبها رهرب وایهدئ    ها  د که در اکثر زمینهده میزندگی ارائه  و

  333-333 : 3133، ابوالنصر
با مرکز قرار دادن اسالم سیاسهی از دل اسهالم سهنتی حهاکم بهر جام هه        میگفتمان انقالب اسال 

تفسیری کامالً سیاسی بیرون آورده اس  که حکومتی سراسهر الههی ومبتنهی بهر شهری        ، ایرانی
ده اس . این گفتمان با برجسته کردن حاکمی  الهی به صورت بندی خاصهی از  ها را بنا ن میاسال

از آن خداوند اس  واز ناحیهه او بهه انسهان     ها رسد که در آن حاکمی  وقدرت تن مینظام سیاسی 
ادی از حاکمی  الههی  حکوم  انسان در زمین نمشود.  میجانشین خدا در زمین تفویض  عنوان به

آنرا با خهود داشهته باشهد.پس نتیجتهًا بایهد گفه  کهه دوله  در انقهالب          ی ها  اس  وباید ویژگی
واصهول خهود را از    ها ارز ، مبتنی بر وحی اس  ویا به ت بیر بهتر تفسیر وحی . این دول  میاسال

دین اسالم گرفته وقائل به پذیر  مرج ی  دین در زندگی سیاسی اس . در این دیدگاه دول  به 
 گردد. میتلقی  جهاندر  میی اسالها  کردن احکام اسالم وترویج آموزهمثابه ابزاری جه  پیاده 

ی هها   ایران در سیاس  خارجی خود برگرفته از آمهوزه  مینوع رویکرد جمهوری اسال، براین اساس 
در  اسهی شهی ه بازتفسهیری بنیهادی    اسالم خواهد بهود.در ایهن رویکهرد بها تأسهی از دکتهرین سی      

حقهوق بشهر نیهز از ایهن امهر       مسأله خارجی شکل خواهد گرف .ی عرصه سیاس  ها  حوزه میتما
انقالبی خهود بهه ترسهیم و    -تمان اسالمیایران بر اساس گف میمستثنی نبوده بلکه جمهوری اسال

 با دیدگاه هویتی خود پرداخ . .مطابخ مسألهاین  تفسیر
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 انگاری سازهرهیافت  ایران براساس میجی جمهوری اسالسیاست خار یمدل گفتمان

 
انگهاری،   سازهی متفاوت وبه خصوص ها  بر اساس رهیاف  آمریکابنابراین مشخص شد که دول   

نی مشهترک خهود دارد   هها  ی بهین االذ هها  وارز  هها  وت ریف وتفسیری که از هوی  ملی وهنجهار 
ی متفهاوتی از  ها انقالبی خود به تفسیر-ایران براساس هوی  اسالمی میوهمننین جمهوری اسال

 .شوند میرسیده و دچار ت ارضات گفتمانی در این زمینه حقوق بشر 
ایهران   میوجمههوری اسهال   آمریکها ی ایهاالت متحهده   هها  اگر بخواهیم نگاهی مصداقی به دول  

اوبامها    بو  پسر و، کلینتون، بو  پدر، ریگان، غکارتر آمریکاکه در تمام ادوار  بینیم میبیاندازیم 
سیاس  مبتنی بر قهدرت   در مواجهه با ایران از یک طرف متأثر از رهیاف  رئالیسم و ها رویکرد آن

با هدف ابزاری بوده اسه  واز طهرف دیگهر     هااومانیستی تن بوده واستفاده از عناوین لیبرالیستی و
 انداختهه  آمریکادر تمام این ادوار سایه خود را بر سیاس  خارجی  انگاری سازهبینیم که رهیاف   می

 آن خودی به تمهام دنیها داشهته و   ریر نگاهی خودی و، مسائل میبا برداش  هویتی به تما ها آن و.
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قرار داشته در تقابل بها سیاسه     آمریکاانگارانه یی که خارج از نظم گفتمانی سازهها دسته از کشور
در ت امهل بها    انهد بور قرار داشتهانگارانه مزنظم گفتمانی سازه ویی که در میدان ها آن ورجی او خا

 اند؛ که ایران در دسته اول غتقابل  قرار داشته اس .بوده آمریکاسیاس  خارجی 
 انقالبهی -هوی  اسهالمی  ها دول   میباید گف  که در تما  میهمننین در مورد جمهوری اسال    

 آمریکادهنده اصلی سیاس  خارجی ایران بوده که در تقابل کامل با جه ، عنوان گفتمان اصلیهب
دهنده اصلی نظام م نایی در ایران بوده و سهایر  شکل این گفتمان دیگر عبارت به قرار داشته اس .

 گیرند. میدر درون آن جای  ها  گفتمانخرده
از چند منظر بررسی  توان می حقوق بشر را مسألهدر  آمریکا ی ایران وها بنابراین تقابل سیاس     
 :نمود

 میان دو گفتمان  فضای تخاصم –الف 
که همواره از جایگاه  باشد مییک دول  استکباری  آمریکادول  ، ایران  میاز دیدگاه جمهوری اسال

بهر اسهاس اصهول     از جمله ایران نظهر افکنهده اسه  و    ی وجهانقدرت به سایر اعضای جام ه ابر
قانون بهازی حهاکم بهر     را بپذیرد واز آمریکای جهانگفتمانی خود انتظار دارد ایران نیز این موق ی  

این در حالی اس  کهه   تب ی  نماید.، المللی هرچند هم که در تضاد با گفتمان خود باشدروابط بین
ه انقالبی اس  ن و  میکه متکی بر اصول اسال  میگفتمان حاکم بر سیاس  خارجی جمهوری اسال

داند بلکه بر اساس اصول گفتمان خود رسالتی بهرای   مین مطلوب این قانونمندی را عادالنه وها تن
بر این  بر عهده دارد و –ظالمانه اس   میکه به زعم جمهوری اسال –بر هم زدن این نوع قوانین 

 را بر هم بریهزد.  تواند با تکیه بر اصول خود از این قوانین سرپینی کند وحتی آن میباور اس  که 
کننهده گفتمهان   هضهم  خارجی ایاالت متحده نیهز پهذیرا و  از طرف دیگر گفتمان حاکم بر سیاس  

نباید خارج از میدان   میسو جهانبر این باورند که یک دول   ها ایران نیس  آن  میجمهوری اسال
ی هها   آنهان در دوره  د.حرک  نمایه ، اندآنان ترسیم کرده ای کهخالف رویهنظم گفتمانیشان و بر و

کشهوری کهه در    محور شهرارت و ، تروریسم  میتحقیرکننده از جمله حاعناوین  مختلف ایران را با
دهنهده نهوعی   که این امهر خهود نشهان    دنکن میسرک  جای دارد قلمداد  ی یاری وها زمره کشور

این تخاصم  باشد. میکشور .تخاصم شدیدی اس  که نشأت گرفته از فضای گفتمانی حاکم بر دو 
 دهد. مینشان  ها با سایر کشور این دو کشور و تقابل ت امل طور واضح خود را در نوعیهی بگفتمان

 منازعات معنایی دو گفتمان  -ب
گهردد از مسهائل    مهی تمام م نایی که بر گفتمان حاکم بر سیاس  خارجی ایهاالت متحهده مسهلط    

میهدان آن م هانی را    و بر آن اسه  کهه دامنهه    ی خاص خود را دارد وها  توصیف مختلف تفسیر و
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 مهورد اشهاره  ی هها  رویکهرد  .المللی تبدیل کندبین ی وجهانی ها را به هنجار ها آن داده وگستر  
اسه  در بطهن    ام نشأت گرفته از یک گفتمان خاصیایاالت متحده در سیاس  خارجی که هر کد

تفسهیری   توصهیف و  پردازند. میحقوق بشر  مسألهاز جمله  المللی وی بینها خود به م نای هنجار
تفسیری خاص آن گفتمان  حقوق بشر دارد توصیف و مسألهاز  آمریکاکه گفتمان سیاس  خارجی 

 خواهد بود.
عناصهری   ایران نیز در سیاس  خارجی متکی بر اصهول و   میگفتمان جمهوری اسال، از طرفی    

یی ها تفسیر و م نای توصیفات کند. میالمللی ارائه ی بینها اس  که م نای خاص خود را از هنجار
صهورت واضهح در   دههد بهه   میی ارائه جهانموارد  ایران از مسائل و  میکه گفتمان جمهوری اسال

آننهه کهه گفتمهان جمههوری      تقابل با م انی اس  که گفتمان ایاالت متحده از آن مسهائل دارد. 
خواهد بود  ی ویژه گفتمان خودها  عطف به شاخصهکند  میحقوق بشر م نا  مسألهز ایران ا  میاسال

 باشد. می آمریکااین م نا از حقوق بشر در تضاد با م نای حقوق بشر از منظر گفتمان  و
تقابل این دو کشور در ارتباط بها   قالب ت امل ودر گفتمان خود را  این منازعات م نایی میان دو    

گفتمهان ایهاالت   ای که م نای حقوق بشر برای یک کشور نزد گونههدهد بنشان می ها سایر کشور
ایهران    میمتحده تغییر و واکنشی بسیار متفاوت با م نایی خواهد داش  که گفتمان جمهوری اسال

 .از آن دارد.
. 

 گیری نتیجه

هستند و  ها جه  دهنده به سیاس  خارجی کشور ی مختلفها در عرصه روابط بین الملل رهیاف 
نگهاه یها    متهاثر از نهوع   هها  هوی  سهاز آن ی ها و ارز  ها هنجار بخصوص ها رفتار سیاسی کشور

گفتمهان هویه  سهاز و حهاکم بهر جمههوری       ، .لهذا ی نظری حاکم بهر سیاسه  اسه     ها  رهیاف 
ی ایجهاد شهده در   هها   انقالبی بوده و خرده گفتمهان -ایران از ابتدا تاکنون گفتمان اسالمی میاسال
ازجملهه  ، یرنهد.پس تمهام مهوارد   گ میدر چارچوب آن قرار گرفته و از آن هوی  ، ی مختلفها  برهه

، شهوند. از طهرف دیگهر    مهی حقوق بشر و...حول این گفتمان و در قالب آن م نا ، فرهنگ، سیاس 
گفتمان حاکم بر آن شکل ، و عناصر هوی  ساز  ها ارز ، باتوجه به منافع آمریکاایاالت متحده 
عطهف بهه فرهنهگ    ان ایهر  میبنابراین جمههوری اسهال  .شوند میی خاص اتخاذ ها گرفته وسیاس 

یهدی  رهنگ هویتی خود وبها د با عنای  به ف آمریکاو، انقالبی وگفتمان اسالم محور خود– میاسال
خصهوص حقهوق   ی خاص خود را از مسائل مختلف وبها تفسیر، رئالیستی در راستای منافع خوی 

باشهند بهه    مهی صدد اشاعه وفراگیر نمودن گفتمان خاص خود دراین زمینه بشر داشته وهر کدام در
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 منجهر  المللهی منازعه این دو کشور در عرصه بین در موارد مت دد به تقابل و مسألهکه این ایگونه
یهران و  ور ابهر دو کشه  ی مختلهف  هها   گفتمان ب ل  حاکم بودن توان گف  که میپس  شده اس .

متفاوت به دنیا ی ها  ت و ب ضاً مت ارض بوده و آن دو از درینهومتفا ها ساز آنعناصر هوی آمریکا، 
ی آن ها  مؤلفهحقوق بشر و  مسأله ها از اکثر امور دارند که یکی از آن مختلفی ها نگریسته و ت بیر

حقهوق بشهر اوالً    مسهأله ررب علیه ایران در خصهوص   و آمریکاتمام اقدامات  نتیجه در باشد. می
و نظم گفتمهانی مهوردنظر   قرار گرفتن در میدان  در راستای تمکین ایران به مغرضانه و، جانبهیک
 ایهن اقهدامات و  ، اسه  ثانیهاً   ها نظر آنی  حقوق بشر موردهادر ن ی آنان وها  قبول خواستهها،  آن

 نهی  ی در این خصهوص بهوده اسه .    ها پارادکس آن ی دوگانه وها توأم با رفتارایران  علیه ها فشار
  اقدام به نقض خود، موارد مت ددکدس  نداشته بلکه در ی منسجم ودر این زمینه رفتاری  آمریکا

ای که مواضه ی کهه در   گونههبخصوص خارجی نموده اس  هب داخلی وی ها  صهعرحقوق بشر در 
 ها قوق بشر در آنکه نقض آشکار حیی ها برابر دول  داده اس  در اتخاذ نموده نشان ها قبال کشور
 کهرده نیهز اقهدام    ها ی خود از آن کشورها واکنشی نشان نداده بلکه به حمای  هانه تن اتفاق افتاده

ی نقهض کننهده   ها غایران  که به مراتب کمتر از کشور ی دیگرها اس  اما در عوض در قبال کشور
ی بسیار شدید اتخاذ ها مورد ت دی قرار گرفته واکن  ها حقوق بشر در آن ، مسألهشدید حقوق بشر

در خصوص حقوق بشر  آمریکاایران و  گردد که تقابل و مناقشه میدر پایان مشخص  نموده اس .
 .باشد می ها ی حاکم بر آنها  ناشی از تفاوت گفتمان
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