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 چکیده

کا در یآمرمتحده یاالتالیل انتقادی سیاست خارجی و رفتار سیاسی ی حاضر، تحنوشته ارائههدف از 

 پژوهش این درسو است. ینابه  دو هزارقبال ایران با محوریت مواضع حقوق بشری از سال 

ر پی دی و اینترنتی( اکتابخانهی هادادهتحلیلی )با شیوه گردآوری  –رویکردی تبیینی با نگارندگان

سی ماهیت مواضع حقوق بشری و رفتار سیا یا پرسش هستند کهیی به این مسئله گوپاسخ

، به این پرسش در پاسخ سو چه بوده است؟ینابه  و هزاردمتحده آمریکا در قبال ایران از دهه یاالتا

هزار  دوسال  متحده آمریکا در قبال ایران ازیاالتافرضیه پژوهش آن است که مواضع حقوق بشری 

 در هطلبان منفعت و بنیاد قدرت یانه،گراواقعهای یاستسو  اهداف از تابعی عمدتاً سوینا میالدی به

 جنبه عمدتاً اشیبشر حقوق یهاگفتمانشعار و  و است پراگماتیسم یهامؤلفه و اصول چارچوب

ز های پژوهش حاکی ایافته .دارد یادشده باطنی اهداف یسازپنهان برای تاکتیکی و تبلیغی ابزاری،

ت اسی و سیاسحقوق بشری این کشور در ساحت نظری و رفتار سی ظاهربهین گفتمان آن است که ب

 نادیده وی گزینشی آمریکا از حقوق بشر علیه ایران استفاده. وجود داردخارجی، شکافی جدی 

 یژه عربستان سعودی و رژیموبهگرفتن مشکالت حقوق بشری کشورهای ناقض این موضوع 

 های پراگماتیستی این کشور هستند. از اینیریگجهتی ییدکنندهتأصهیونیستی، تا حد زیادی 

روپاشی فمتحده آمریکا به دنبال تثبیت هژمونی و رهبری سیاسی خود در جهان پس از یاالتامنظر، 

 .اتحاد جماهیر شوروی و تثبیت هژمونی خود بر اقتصاد جهانی نولیبرالیستی بوده است

 لطهسآمریکا، حقوق بشر، پراگماتیسم، نظام  متحدهیاالتا: ایران، هایدواژهکل
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 مقدمه 

رو ینزاا، است المللیینبی عرصهکشورهای تأثیرگذار در  ازجملهمتحده آمریکا یاالتا

ی حقوق بشر و مقوله ازجملهورد مسائل گوناگون جهانی مهای این کشور در یدگاهدشناخت 

ی این کشور یانهگراواقعر سیاسی عملی و ی بین گفتمان و نظریه و رفتاهاشکافتناقضات و 

دنبال کردن هدف  ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وبهالمللی ینبی عرصهدر 

ست. امهم تثبیت رهبری سیاسی و اقتصادی خود بر جهان، از اهمیت باالیی برخوردار 

ه و مطرح کردرا  متحده آمریکا در سیاست خارجی خود به تکرار، موضوع حقوق بشریاالتا

 . دیرینهی حقوق بشری در عرصه جهانی قلمداد نموده استهاارزشهمواره خود را حامی 

ر ق بشگفتمان حقوق بشر در آمریکا به زمان استقالل این کشور یعنی به اعالمیه حقو

ن نخستین قانو عنوانبهن اساسی آمریکا که گردد. در قانویبرم 1776ویرجینیا در سال 

ن آزادی بیان، ی مهم حقوق بشری همچوهامؤلفهشود بر یمون جهان شناخته اساسی مد

، هانهرساآزادی مذهب، آزادی مطبوعات، حق محاکمه تأکید شده است. واشنگتن از طریق 

 خود را رهبر جهان آزاد و پیشرو در دموکراسی جهان یادکرده است.  

بق و ماهیر شوروی ساجوپاشی اتحاد سو، با فرینااز مقطع زمانی پس از جنگ سرد به      

متحده، این کشور پیش از یاالتای سلسله مراتبی با هژمونی چندقطبیری نظام گشکل

کرر دید و میژه خاورمیانه برخوردار گروبهگذشته از قدرت مانور باال در سیاست خارجی 

ارتباط ینراد ی یک بازیگر جهانی بالمنازع را ترسیم کند.چهرهتالش کرده است که از خود 

زارهای از اب ی اخالقی، انسان دوستانه، دموکراتیک و حقوق بشر طلبانه بیشچهرهتمرکز بر 

ریکا سیاست خارجی این کشور بوده است. از این منظر، ام کارگزاران موردتوجهدیگر 

المللی با ینبی هاائتالفمستقل یا در چارچوب سازمان ملل و یا در قالب تشکیل  صورتبه

 وانه مداخله یژه در خاورمیوبهی جهانی هابحرانمونی و سرکردگی خود تالش کرده در هژ

مبر ی جرج بوش پسر در دسادورهکه در « انه بزرگطرح خاورمی»ارتباط، یندرانفوذ کند. 

شده در این طرح شامل: یمترسین اهداف ترمهمباشد. یممطرح شد، قابل اشاره  2002

ن و سیاسی و دموکراسی، توسعه اقتصادی، پیشبرد حقوق زناگسترش حقوق بشر، توسعه 

شور، کی دیگر این هاطرحه است. اما این طرح همانند بسیاری از ها در خاورمیانیتاقل

 ی این کشور بود. طلبقدرتژی های دموکراتیک نما در پس استراتیکتاکت

ای یانهخاورمکا در راهبرد متحده آمرییاالتادهد که یمشواهد و اطالعات تاریخی نشان      

خود با محوریت دموکراسی و حقوق بشر، عمدتاً بر اساس مالحظات سیاسی و اقتصادی 
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ی مسائل حقوق بشری و سازبرجستهیانه عمل کرده است، پررنگ کردن و گراعمل

های جدی یکاستو  هاچالشهای دموکراسی در ارتباط با ایران و نادیده گرفتن یکاست

ی رفتارهای متناقض این کشور دهندهنشانیمانان این کشور در منطقه، پهمسایر عربستان و 

یری این کشور در گجهتتوان به تغییر عملگرایانه آشکار در یمبوده است. از این رهگذر 

فارس در اشغال کویت توسط عراق اشاره کرد. در آغاز یجخلقبال عربستان سعودی در جنگ 

، عربستان را به دلیل عدم همکاری در واگذاری پایگاه نظامی فارس، این کشوریجخلجنگ 

کشور دارای مشکالت حقوق بشری جدی اعالم کرد، اما پس از یک ماه با اعالم  عنوانبه

کشور  عنوانبههمکاری برای دادن پایگاه نظامی به آمریکا برای آزادسازی کویت، عربستان 

، برجسته کردن مسائل و درمجموع دارای شواهد مثبت برای دموکراسی اعالم شد.

ی حقوق بشری و دموکراسی در ایران و تکرار اتهامات در چهار دهه علیه ایران هاچالش

ای این کشور بر مبنای مالحظات پراگماتیستی یانهخاورمحاکی از سیاست خارجی 

 کامالًژئوپلیتیکی، سیاسی و اقتصادی بوده است. آشکارترین مثال در رفتار سیاسی 

 آمیز این کشور، محکوم نکردن عربستان در قتل فجیع خاشقجی نویسنده منتقد بود. یضعتب

شده است؟ یدهبرگزش نقطه تمرکز زمانی پژوه عنوانبهسو ینابه  2000اما چرا سال      

متحده آمریکا در خاورمیانه یا یاالتامداخله  وارتباط: تشدید حضور یندراین دالیل ترمهم

می ایران و ی جمهوری اسالهاتقابل، تشدید 2001ی یازده سپتامبر حادثهاز غرب آسیا پس 

یری و گشکلی آن، هازشارسازی غرب و یجهانیی با نظام سلطه، گسترش پروژه گرااسالم

ی و اهستهی برنامهی مسئلهاز همه،  ترمهمیمانان غرب و پهمگسترش تقابل بین ایران و 

 باشد.یمو موشکی ایران ی اهستههای یفناورگسترش 

یکا در متحده آمریاالتایری گجهتسؤال قابل تأکید در این نوشتار آن است که آیا نوع      

 -فعتقالنیت منیانه سیاسی و عگراواقعقبال ایران با محوریت حقوق بشر اساساً در قالب 

رمانی به حقوق آ -نفسه و هنجارییفیل است یا در قالب نگاه تحلقابلبنیاد و قدرت بنیاد 

تحلیلی  -ینیرویکردی تبی با نگارندگان نوشته، این از مالحظات سیاسی؟ در نظرصرفبشر 

یاسی ماهیت مواضع حقوق بشری و رفتار س یی به این پرسش هستند کهگوپاسخدر پی 

  سو چه بوده است؟ینامیالدی به  2000ی دههمتحده آمریکا در قبال ایران از یاالتا

 

 ی بحثیشینهپبر  مروری.1
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 کا در قرندیپلماسی آمری»قرار است: کتاب ینازا اجمالبهدر ارتباط با این موضوع برخی آثار 

ن بیستم ( به موضوع سیاست خارجی آمریکا در قر1992ی رابرت شولزینگر )نوشته« بیستم

ر دتر نویسد شعار کاریمیژه دوران جنگ سرد پرداخته است. شولزینگر در این زمینه وبه

ملو از مها را برای او ثبت کرد، اما این کامیابی یتموفقحمایت از حقوق بشر اگرچه برخی 

سابقه  ن کهتعارض بود. او معتقد است نیاز آمریکا به نفت سبب شد که کارتر از شاه ایرا

شر بمناسبی در خصوص حقوق بشر نداشت، حمایت کند. کتاب دیگری که به موضوع حقوق 

 ی برژینسکی است.نوشته« در جستجوی امنیت ملی»جی آمریکا اشاره دارد در سیاست خار

تأثیر  هاآنی حقوق بشر بر روابط ما با ینهزمدر  هادولتاز دید وی، رفتار و عملکرد 

ای ندارد. برژینسکی معتقد است که روابط آمریکا با دیگر کنندهیینتعگذارد، ولی نقش یم

 ت. و موارد امنیتی اس چندجانبهو  دوجانبهی خاص امنطقهکشورها مبتنی بر منافع 

( 1998ی دیوید فورسیت )نوشته« حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا»در کتاب التین      

شده است. او افکار عمومی آمریکا در به موضوع حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا پرداخته

تب انزواگرایی و مشارکت جویانه ی حقوق بشر در سیاست خارجی را ترکیبی از مکازمینه

های عمده در مورد سیاست خارجی حقوق بشری داند. نویسنده در این کتاب گرایشمی

( 1384عبداهلل قنبرلو )دهد. آمریکا را از جنگ جهانی دوم تا دوران جورج بوش پدر شرح می

رای ایجاد به تالش این کشور ب« نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا»ی با نام امقالهدر 

ی اخالقی مانند دموکراسی و حقوق بشر و به نقش هاارزشی مطلوب از خود با اتکا به چهره

( در 1388پردازد. داوود آقایی و رضا براتی )یمحقوق بشر در استحکام هژمونی آمریکا 

ی به با نگاهمتحده آمریکا  یاالتایاست خارجی حقوق بشری بر ستأملی »ی با عنوان امقاله

متحده یاالتابه موضوع حقوق بشر در سیاست خارجی « است آمریکا در قبال ایرانسی

. در این مقاله مبانی فکری سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا اندپرداختهآمریکا 

ی با عنوان امقاله( در 1388و فاطمه محمدی ) سجادپور محمدکاظمشده است. یبررس

ی سازمان هاقطعنامه؛ مطالعه موردی تحلیل هاولتدالمللی حقوق بشر و حاکمیت ینبابعاد »

و حقوق بشر  هادولت، رابطه  بین حاکمیت («1358-1388ملل در مورد حقوق بشر ایران )

ی حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی را از هاقطعنامهرا در کانون پژوهش خود قرار داده و 

( در 1387گلشن پژوه ) محمود رضا. اندکردهمنظر تأثیر بر حاکمیت دولت، تحلیل محتوایی 

به این موضوع پرداخته « یکا و حقوق بشر؛ ادعا و واقعیتآمرمتحده یاالتا»ی با عنوان امقاله

یکا که همواره خود را در قامت یک مدعی و حامی حقوق بشر در آمرمتحده یاالتااست که 
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بشر به شمار  فاحش حقوق کنندگاننقضکند، در عمل، خود یکی از یمجهان قلمداد 

 رود. یم

فاوت ت. 1وری بود: وجود این منابع ارزشمند، انجام این تحقیق به چند دلیل، ضر رغمبه     

. 3ی زمانی محدوده. تفاوت 2رویکردهای نظری با مطالعات دیگر با تمرکز بر پراگماتیسم 

 ن.بال ایرامتحده آمریکا در قیاالتاتمرکز اصلی بر موضوع حقوق بشر در سیاست خارجی 

 مبانی مفهومی و  نظری .2

به معنی عمل است.  «2پراگما»مشتق از لفظ یونانی  یی(گرا)عمل 1پراگماتیسمی واژه

مکتب  است.« ییگراعمل»یا « اصالت عمل»ی فلسفهپراگماتیسم در اصطالح به معنی 

-کید میاصالت عمل نگرشی فلسفی است که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد، تأ

 است عبارت حقیقت، معیار پراگماتیسم، دیدگاه(. از نگاهی کلی در 41:1383)قنبری،  ورزد

 ییجهنت با چیز هر حقیقت. درواقع عینی واقعیت با انطباق نه و نتیجه فایده، سودمندی، از

 .شودمی اثبات آن نهایی

ی گوناگون هانحلهر پراگماتیسم یا عملگرایی گرچه بر عملی بودن و کاربردپذیری د     

یه با نگاه چندالید دارد، اما یک رویکرد یکپارچه نیست، بلکه تأکوجه اشتراک  عنوانبه

 (Rescher, 1999:1)سیاسی و اجتماعی است.  مسائلی به شناختمعرفتمتفاوت 

است.  ظاهرشدهپراگماتیسم در سه کاربرد متفاوت در فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی 

شود و به نوع آمریکایی آن مشهور یمشناخته  «3پراگماتیسم عام»عنوان  برداشت نخست با

ی این مکتب است. این نحله به یهاولمتحده آمریکا خاستگاه مهم و یاالتااست. اساساً 

یی، گرامصلحتیانه آمریکایی همچون گراعملی هاروشو  هاارزشی گستردههای یژگیو

 ,Ralston)شود. یمیج و بازده عملی و کاربردی اطالق عملی و مفید بودن و پیامدها یا نتا

2010: 73-75)  
یاد، پیچیده و بندانشنام دارد. این نحله از نوع  «4عملگرایی کالسیک» برداشت دوم،     

و اوایل  19در مورد وجود و امور سیاسی و اجتماعی است که در اواخر سده  شناسانهشناخت

سوفانی همچون چارلز سندرز، پیرس، ویلیام جیمز، جان توسط اندیشمندان و فیل 20سده 

                                                           
1 - Pragmatism 
2 - Pragma 
3 Generic Pragmatism 
4 Paleo-Classic Pragmatism 
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ی این نوع عملگرایی یا پراگماتیسم هامؤلفهین ترمهمگذاری شد. یهپادیوئی و دیگران 

از: توجه به تجربه روابط و تعامالت در ظرف زمانی حین انجام کار و روابط و نه در  اندعبارت

یانه و کاربردی گراواقعیری پذانطباقاالنه افراد و آغاز و پایان، تجربه به معنی درگیرشدگی فع

ی مفید از استفاده شرط مهم برای رشد و تعالی،یشپبستر و  عنوانبهبا محیط پیرامونی 

یت تالش برای غلبه بر درنهاابزارها، فنون و رویکردها در محیط برای رفع نیازها و پیشرفت و 

ن/ ذهن، ابزار/ هدف و جامعه/ فرد و توجه همزمان گرایی نظریه/ عمل، عییلتقلیا  هادوگانه

 مکتب بنیانگذار جیمز ویلیام (Ralston, 2010: 75)کننده بودن هر دو. یینتعبه 

 به دادن اصالت» یا و «عملگرایی» را وی پراگماتیسم ی. فلسفهاست پراگماتیسم کالسیک

 در را حقیقت منشأ جیمز یامویل اجمالی، نگاه یک دراند. کرده ترجمه فارسی زبان در «عمل

 که شودیم اطالق چیزی به حقیقت. دانستمی یهقض یا و امر یک «بودن سودمند»

 به. باشد «حقیقت» تواندنمی نیست «سودمند» که چیزی. باشد «عملی» یا و «سودمند»

-132: 1381اشلفر،)نامند. یم ها«عملگرا» امروزه را مسلک این طرفداران منظور همین

ین اندیشمند ترمهم عنوانبهیمز ج( که پس از 1852-1959جان دیویی ) (131

را جایگزین حقیقت نمود و چنین « 1تصدیق پذیری موثق»پراگماتیست مطرح شد، اصطالح 

اند که بتواند در شرایط مختلف یقتصداطمینان قابل  طوربهاذعان کرد که باورها هنگامی 

شناخته « 2نوپراگماتیسم»برداشت سوم با عنوان  (.218: 1385فایده مند باشند )رهنمایی، 

گرای مدرن و عملفیلسوف پست 3ن، ریچارد رورتیآی کنونی ی برجستهشود که نمایندهمی

ای در بحث جان دیویی و ریچارد رورتی پراگماتیسم بیشتر یک بحث فلسفه آمریکایی است.

ی پیاده ها و نحوهقت و دموکراسیخواهد بیان کند ما حقیقت مطلق نداریم. حقیاست که می

ها تابعی از شرایط اجتماعی یک کشور است. ها و پیاده کردن اندیشهکردن دموکراسی

بنیاد، فایده انگاری که این اندیشمندان مطرح  -برخالف پراگماتیسم منفعت و قدرت

کنند فایده انگاری ابزاری و سودانگاری نیست، بلکه از نوع هستی شناسانه می

گرایی و جستجوی مدرنیستی بر مبنای تلقی نسبی از حقیقت و ضدیت با مطلقتپس

پذیری با اجتماع و حقیقت و عقالنیت بر مبنای سودمندی اجتماعی، کاربردپذیری و انطباق

 (226-227: 1399جامعه ملی است. )سردارنیا و محسنی، 

ت مصطلح آمریکایی از در این پژوهش، آنچه مدنظر است، برداشت نخست یعنی برداش     
                                                           
1 Reliable Verifiablity 
2 Neo-Pragmatism 
3 Rihard Rorty 
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پراگماتیسم در شکل قدرت بنیاد، منفعت طالبانه، مصلحت طلبانه، تابعیت حقیقت و 

 ینماینده ترینشاخص های آن از منافع عینی سیاسی و اقتصادی است. ماکیاولی،گفتمان

 را اخالق گرایی یا پراگماتیسم است،به عمل طلبانه، منفعت بنیاد و قدرت بنیادفرصت نگرش

 از و شمردمی خطرناک شهریار برای را آن به پایبندی ولی داند،می افراد زندگی یالزمه

 و دوستمردم و پیماندرست و دلنرم را خود»: نویسدمی و داردمی حذر بر تقوا خطر

 نهادی چنان بایدمی اما است؛ نیک بودن، چنیناین نیز و نشان دادن کرداردرست و داردین

 دیگر را خود خوی بتوان باشد، این ضد[ صفاتی] هایخیم داشتن به نیاز هرگاه هک داشت

 ماکیاولی نزد سیاست و اخالق جدایی ییهنظر ترینیحصر( 131: 1374 ماکیاولی،. )کرد

 توصیه را شهریار یا حاکم بلکه و فشاردیم پای سیاست و اخالق دوگانگی به که است

 را اخالق گرچه او بگذارد، پا زیر را اخالقی محذور ره خویش قدرت تحکیم برای کندیم

)مسعودی و  شماردیم خطرناک آن به را حاکم پایبندی امّا داند،یم فردی زندگی یالزمه

 (.21: 1393ساداتی زاده،

 از: اندعبارتاین پژوهش  مدنظرهای پراگماتیسم یژگیوین ترمهم

 ستمدارانکند. به این معنا که سیایمتوجیه  در پراگماتیسم، هدف وسیله را . ابزارگرایی:1

 کنند. یمای برای دستیابی به اهداف استفاده یوهش، از هر راه و گراعمل

ر دارد. دنجود ودر پراگماتیسم سیاسی، عمالً أمری به نام اخالق  . عدم پایبندی به اخالق:2

ه تا ی و غیرنعهدشکیب، یی، پرهیز از دروغ، پرهیز از فرگوراستاین نگرش، فضائلی همچون 

 د.یدن به اهداف ایجاد نکننرس درآنجا پذیرفتنی هستند که ممانعتی برای انسان 

ست؛ شده، مخالف ایفتعری از پیش اقاعدهپراگماتیسم با هر نوع  یی:گرااصولرد هرگونه  .3

 ، درپایبندی به هر اصل مشخصی، لزوماً ایجاد یک قید است و چون مقید بودن چراکه

از  نظررفصایی، ی مقابل توانایی انعطاف منطبق بر مصالح است، بنابراین هر نوع اصولگرطهنق

 (.109: 1390آبادی و شعیب،یموسشود. )سبزیان یممانع مطرح  عنوانبههای آن، یژگیو

هست، از جایگاه مهمی در پراگماتیسم سیاسی  آنچهتوجه به عناصر واقعی و یی: گراواقع. 4

ی اساسی تفکر، یهپامبدأ و  عنوانبهیی گراآرمانو  هاآرمانتوجهی به یبت. برخوردار اس

توان یمهای پراگماتیستی بوده است. از این حیث حتی یاستسهای یژگیوهمواره یکی از 

پردازان یهنظریدئالیسم محسوب کرد. هانس مورگنتا از اپراگماتیسم را واکنشی در برابر 

حفظ و ارتقای منافع ملی و قدرت بنیاد  برحسبیی را گراواقع یی در این نحله،گراواقع
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کند. کنت والتز از اندیشمندان نوواقع گرا بر این عقیده است که در یمکشورها تعریف 

ین اصل راهنما در ترمهم مثابهبهی آنارشیک جهانی، ارتقای قدرت ملی و منافع ملی جامعه

هابزی « وضع طبیعی». الگوی نظری او همان کندیمسیاست داخلی و خارجی کشورها عمل 

به دنبال حفظ و سلطه بر منابع محدود قدرت و ثروت  هادولتی همهاست که در آن، 

   (Ralston, 2010: 79) هستند. 

طبیق خویش با تیک پراگماتیست کامالً منعطف و قادر به  ازحد:یشبیری پذانعطاف. 5

ن کند. بنابراییمچگونگی عمل و رفتار را تعیین این شرایط،  درواقعشرایط متضاد است. 

اتخاذ  بودنتطبیق با شرایط و تشخیص کارآیی عملی اتخاذ یک رفتار، صالح بودن یا صالح ن

 (.110: 1390آبادی و شعیب،یموسکند. )سبزیان یمآن رفتار را تعیین 

 رو،ینازا کرد، اظلح را عمل پایان سود یا نتیجه باید اصل، براساس این :1منفعت . اصالت6

 ابتدا انسان بلکه رود،ینم پیش منطقی صورت طبق امر، جریان. ندارد وجود ثابتی حقیقت

. نماید تأمین را نتیجه آن تا آوردیم فراهم مقدماتی آن برای و گیردیم نظر در را نتیجه

 یت دارد، اصل منفعت است.اهمپراگماتیسم سیاسی، آنچه  نظر از( 96: 1387)خاتمی، 

ها را متناسب با شرایط یک ، ایدهمطابق این اصل، باید نتیجه یا سود پایان عمل را لحاظ کرد

 کشور پیاده کنیم. 

 رانیا قبال در کایآمر تیسیپراگمات رفتار ییچرا. 3

 وجوستجمی دلیل این چرایی رفتاری را باید در ماهیت روابط این کشور پس از انقالب اسال

 الگوی اساس بر اسالمی انقالب پیروزی از بعد هایدهه طول در یرانا و آمریکا کرد. روابط

 در اصلی عامل و ساززمینه ایدئولوژیک، تعارضات گفت توانمی که بوده واگرایی و تعارضی

 .است بوده رفتاری الگوی این

در  یمانان آمریکا در غرب آسیا بود.پهمایران تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی، یکی از      

ژاندارم منطقه، اهداف  عنوانبهدر سطح باالیی بود و ایران  دو کشوراین مقطع زمانی، روابط 

کرد، اما با وقوع انقالب اسالمی، یممتحده آمریکا و غرب را نیز برآورده یاالتا موردنظر

دست یمانان خود را در منطقه از پهمخورد و آمریکا یکی از  به همباره تمامی معادالت یکبه

 درواقعمتحده آمریکا در پیش گرفت. یاالتاداد. ایران پس از انقالب، سیاست تعارضی را با 

ستیزی از شعارهای ایران بود که یگانهبیزی، ضدیت با نظام سلطه و استکبارستهای یاستس

                                                           
1 - Utilitarianism 
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 لیبـرال نـظام دارپرچم عنوانبه متحده آمریکا در غرب آسیا بود. آمریکایاالتادر تقابل با 

 هـمین بـه و داندمی خود اهداف بـرای جـدی تهدیدی را ایران اسالمی انقالب دمکراسی،

انقالب توسط  صدور سیاست. کند مقابله با ایران مختلف هایبهانه به کرده تالش منظور

 استمرار در رژیم صهیونیستی یزی، نقشاستکبارست نگرش و هژمون با مقابله ایران، گفتمان

 خاورمیانه صلح تروریسم و با ای، مبارزههسته انرژی آمریکا، موضوع و ایران خصومت بین

باعث ایجاد تنش در روابط دو کشور شده است. این  که بـوده ترین موضوعاتیمهمازجمله 

در برابر ایران، رفتار پراگماتیسمی در پیش بگیرد.  متحده آمریکایاالتامسائل باعث شده تا 

بررسی علل رفتاری پراگماتیستی آمریکا در قبال ایران پرداخته اینک بیراه نیست اگر به 

 شود.

 . سیاست صدور انقالب1

 اسالمی قالبان صـدور سـیاست ،خارجی ایران بعد از انقالب سیاست اصول و اهداف ازجمله

 به نآ معرفی و اسالمی انقالب ترویج و تـبیین مـعنای بـه انقالب، صدور. است بوده

وکراسی ی لیبرال دمهاارزشاست و خواهان تغییر وضع موجود، مخالف دیگر  یهاملت

 سترشگ و اشاعه برای یارسازوک انقالب، باشد. صدوریمی بیگانگان سلطهآمریکا و رهایی از 

 بخشآزادی و بخشرهـایی پیـام رسـاندن و اسالمی انقالب هایآرمان و هنجارها ها،ارزش

 شود. پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمنیمنظر آورده  در دیگر مردمان و هاملت به آن

 یادی درتحوالت عظیمی در منطقه و جهان گردید. این رویداد تأثیرات ز منشأ 1357سال 

الب ای انقیکی از دستاورده درواقعی دینی داشت. باورهابیداری مسلمانان جهان و احیای 

ر در آن، جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان، صدور انقالب اسالمی است که د

 حتی وچارچوب اصل دعوت صدور انقالب را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده 

ی، یروزآبادفی یک اصل و هدف در سیاست خارجی آمده است. )دهقان عنوانبهصدور انقالب 

1388 :182) 

ایجاد حس بیداری اسالمی ی مردم و هاتودهصدور انقالب طرحی برای برقراری ارتباط با      

دارند. یبرمیی است که در راستای این بیداری گام هانهضتدر بین مسلمانان و حمایت از 

برای معرفی اصول و  هاملتجمهوری اسالمی ایران در این راستا، در پی ایجاد ارتباط با سایر 

سالمی تالش کرد های خود است و بعد از پیروزی انقالب ایاستسو تبیین اهداف و  هاارزش

تا عالوه بر مسلط ساختن گفتمان انقالب اسالمی در داخل آن را به خارج از مرزهای 
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( با پیروزی انقالب و 60-61: 1391جغرافیایی کشور تسری دهد. )یزدانی و خجسته، 

تشکیل دولت، بحث صدور انقالب به یکی از موضوعات مهم جامعه انقالبی ایران تبدیل شد. 

توانست به مرزهای جغرافیایی ایران محدود ینماسالم،  شمولجهانده از مکتب انقالب برآم

 شود. 

دلیل  توان به معنای ترویج گفتمان انقالب اسالمی دانست که بهیمصدور انقالب را      

ی دیگران است. ی بخشی و رهایی بخشآگاهی متضمن نوعبهی دین اسالم شمولجهانماهیت 

یک اصل در  عنوانبه( صدور انقالب اسالمی 128: 1388رادفر، )دهقانی فیروزآبادی و 

ومان و ی اصیل اسالمی نظیر حمایت از مظلهاآموزهسیاست خارجی با الهام گیری از 

ساندن و ر مستضعفان و نفی سلطه طاغوت و استکبار در پی رهایی مظلومان از بند استکبار

 در بهمن ای تاریخی نیست کهیدهپدمی فقط پیام انقالب ایران به جهانیان است. انقالب اسال

می و دعوت از تما شمولجهاناز آن آغاز یک گفتمان  ترمهماتفاق افتاده باشد بلکه 1357

، ملکی)جهانیان برای آشنا شدن با مبانی انقالب هدف اصلی سیاست خارجی ایران است. 

1385 :68.) 

 ی مطلوب مردم تحت ستمهاارزشامام خمینی )ره( انقالب اسالمی را الگوی      

ی مردم محروم و هاآرمانکه معرف  جهتازآنقالب دانستند و معتقد بودند که این انیم

می ز تمایرش آنان قرار خواهد گرفت. به باور ایشان ما اموردپذمسلمانان مظلوم است، 

به  وکنیم یمکشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقالل کامالً پشتیبانی 

ی تاریخ صحنهرا از  هاابرقدرتآنان صریحاً می گوئیم که حق، گرفتنی است. قیام کنید و 

شمنان و د( امام صدور انقالب را برای دفع خطرات 72: 1386روزگار براندازید. )صدقی، 

نقالب و دانستند و یکی از اهداف صدور انقالب را پویایی ایمجهت صیانت از انقالب ضروری 

و  هاابرقدرتما باید سعی کنیم انقالبمان را صادر کنیم تمام »پنداشتند: یمحفظ آن 

قبت با ما در یک محیط بسته بمانیم عا هستند اگری دیگر درصدد نابودی ما هاقدرت

 ( 202: 1370، 12شکست مواجه خواهیم شد. )صحیفه امام، ج 

یژه وبهدی به غرب و کشورهای غرب آسیا وابستگی جدی سیاسی و اقتصا ازآنجاکه     

 سیاسی هایظامن اسالمی، و دینی هایارزش ییهبر پاآمریکا دارند و سیاست صدور انقالب 

ی امنطقهی نظم و ثبات زنندهلذا امریکا، ایران را برهم  کشدیم چـالش به را غرب سکوالر

ا ر، ایران حقوق بشرقض حامی تروریسم و نا عنوانبهتبلیغ و معرفی کرده و تا با معرفی ایران 

 وادار به تغییر رفتار کند.
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 یزیاستکبارست. گفتمان مقابله با هژمون و نگرش 2

متحده االتیاپس از پیروزی انقالب اسالمی، مبارزه با استکبار و نظام سلطه با سرکردگی 

یرهای گعموضآمریکا به یکی از شعارهای محوری مردم و مسئولین در ایران تبدیل شد. در 

ه نفی ی مهمی همچون قاعدهاعبارتم خمینی )ره( ضدیت با غرب و نظام سلطه با اما

 ی بود کهیری از تجلی باالیی برخوردار بود. این اصلپذسلطهسبیل، نفی سلطه گری و 

ی، ست. )متقایافته تبلوری در قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران خوببه

 ام سلطهه با نظنیز همانند امام خمینی به مقابل سالمی ایرانرهبر کنونی انقالب ا( 6: 1387

 وضوحهبهای گوناگون نیز به فراخور زمان یسخنرانای داشته و در یژهوخصوصاً آمریکا توجه 

 عنوانبه ه آمرَیکایزی کاستکبارست. مقابله با نظام سلطه و انددادهآن را مورد تأکید قرار 

 های رهبری به سیاست خارجی مورد تأکید است. )اسدی وهیدگاددر  شدهشناختهمظهر آن 

 (15: 1392یی پناه، رضا

 یک مقصریری این نوع نظام هژمونگشکلجمهوری اسالمی ایران، نظام سلطه را در      

ر، مین منظداند. از هیمرا در مقاومت در برابر نظام سلطه  حلراهدانسته است بنابراین، تنها 

یی در گراتعاملیری در عین پذسلطهخارجی در نفی سلطه گری و ی مهم سیاست مؤلفه

 د گرفت کهاست. بر این اساس، تعامل با کشورهایی صورت خواه شدهعنوانروابط خارجی 

گیرند یمرار ی غیرمتخاصم قهادولتی زمرهدر دیدگاه مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در 

ر گردند. تقابل و مقاومت نیز در برابیمی بنددستهو در ردیف کشورهای ضد نظام سلطه 

 (.57: 1388)نقیب زاده، دارند.  شود که سعی در سلطه گرییمکشورهایی اتخاذ 

جود عنصری وی ضد نظام هژمونیک، گراتعاملمسائل موجود در سیاست خارجی  ازجمله     

ر متون دبیل س از قاعده نفی برآمدهبه نام مقاومت در برابر نظام سلطه و استکبار است که 

یتی باشد. مقاومت در برابر نظام سلطه و استکبار یک بحث ارزشی، هنجاری و هویمدینی 

ی ینهمزجمهوری اسالمی ایران در  درواقعدر نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایرانی است. 

ارد. دی دغدغه هویتی طورکلبهسیاست خارجی بسیار نگران حفظ هویت خود است و 

 (.199: 1386)اراجینی، 

 که بر «نفی سبیل»پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و حاکم شدن قاعده اسالمی      

یرمسلمان نباید بر مسلمان سلطه یابد، سیاست خارجی ایران به سمت تقابل با غاساس آن 

اساس این قاعده فقهی، جمهوری  بر (46:1391محمدی، ) .هژمون یا نظام سلطه سوق یافت
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در جهان  هاآنیی جوسلطهبرتری و سلطه بر قدرت بیگانه را نفی کرده و با اسالمی ایران 

( گفتمان مقابله با 33:1388زارعی،  پیشگاهی فرد،) نماید.سیاست و مکتب مبارزه می

های رفتاری سیاست خارجی ترین ویژگیستیزی بر آن است که یکی از مهمیگانهبهژمون و 

اخیر مواجهه و مقابله با هژمون یا ضدیت با امپریالیسم  یجمهوری اسالمی ایران در سه دهه

ی هویتی در سیاست خارجی ایران یعنی ایران مستقل یژهویری یک نقش گشکلبه  منجر

کند که است. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شدیداً ضد هژمونیک است و تالش می

 کامل استعمار، استبداد، طوربهو الملل به چالش کشانده های قدرت در نظام بینانحصارگری

یکایی ایران آمرهای ضد غربی و در حقیقت سیاست .خودکامگی و امپریالیسم را از بین ببرد

 (33:1388سریع القلم، )ها درک کرد. توان در فضایی از این اهداف و انگیزهرا می

اقدام به  ه دریافت،الملل را نظام ناعادالنزمانی که جمهوری اسالمی ایران، نظام بین     

 .هانی کردهای مقاومت در برابر هژمون جیدنظر در هنجارها و در راستای آن ایجاد کانونتجد

های هژمون و با یطلبجاهدر راستای تحقق عملی این سیاست یعنی مقاومت و مقابله با 

با  های هدفمند، اتحاد و ائتالفهمکاری»هدف ایجاد کانونی ضد هژمونیک، ایران درصدد 

ف، ین هدبرآمد با ا« یروهای ضد هژمونیک در سطوح فردی، دولت و بازیگران غیرحکومتین

قاره آسیا و ان اسالم ی ضد امپریالیستی در جهان سوم، جهجبهههای خود را در تالش

 (286:1390منصوری مقدم، اسماعیلی، )دهد. گسترش می

مخالفت با  گفتمان هژمونیک و ، ردهای انقالب اسالمی ایرانیاستسهدف اصلی      

المللی در نظام بین طرفانهشدن، ایجاد نظم عادالنه و بییجهانامپریالیسم، نولیبرالیسم و 

دانند و یمها مقامات سیاسی ایران، سازمان ملل متحد را ابزاری در دست ابرقدرت .است

در  ریقو از این ط زندتا نهادهایی چون جنبش عدم تعهد را فعال سا اندتالشی آن، در جابه

روابط موجود جهانی تغییر ایجاد کنند و نظام سلطه را به چالش بکشد. 

(Mohammadnia,2011:286) 

 نشئت ستیزیسلطه و استکبارستیزی اصل از که خارجی سیاست رفتارهای از یکی     

 بامبارزه  و مقابله هژمونیک به رهبری آمریکا و نظام با نمادین و نمایان مقابلة گیرد،می

 ینهدرصدد نهادایران  است. استکبار مظهرعنوان به خواهی این کشورفزون و طلبیسلطه

 امام رهگذر، ین. از اباشدیمالملل بین نظام در آمیزسلطه و ناعادالنه روابط مقابله با کردن

 جهان مستضعف و محروم هایملت یک شماره دشمن آمریکا»: کندمی تصریح( ره)خمینی 

رهبر . «است جهانخواران با مظلوم ملت رابطة آمریکا، امثال با ما رابطة امگفته کراراً... ستا
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 شما»: داردمی اظهار آمریکا جمهوریسرئ به خطاب مبنا، همین بر نیز معظم انقالب اسالمی

 که است علت همین به ؛...جوییدمی را آن خود مرزهای از خارج در و هستید طلبافزون

 بلکه کند،نمی آمریکا گرسلطه و استعمارگر قدرت با آشتی احساس خود دل در انایر ملت

: 1388)دهقانی فیروزآبادی، . «است تجاوز و اندازیدست صدد در کشور این است معتقد

189) 

 . حمایت از فلسطین و رژیم صهیونیستی ستیزی3

ی رژیم یران، عدم شناسایمتحده آمریکا در برابر ایاالتاعلل رفتار پراگماتیسمی  ازجمله

ی کشور رژیم صهیونیستی از متحدان اصل ازآنجاکهصهیونیستی از سوی ایران است. 

أثیر تیکا نیز ل بر روابط ایران و آمری خاورمیانه است، این تقابمنطقهمتحده آمریکا در یاالتا

 -واشنگتن روابط در کنندهیینتع عامل رژیم صهیونیستی، و آمریکا روابط گذارد. عمقیم

 در رژیم صهیونیستی یاندازهبه کشوری هیچ جهان، سیاسی واحدهای میان در. است تهران

 و هایاستس یراهنما رژیم این مصالح و منافع خاورمیانه، یمنطقه در و ندارد نفوذ آمریکا

 رد ایران اسالمی جمهوری یانهگرااصول خارجی سیاست. است متحده آمریکایاالتا استراتژی

 و ایران انمی چالش بر ایجاد عالوه یو،آوتل سیاسی مشروعیت نفی و فلسطین مسئله القب

 نقش ابراینبن. است شده منتهی نیز ایران با آمریکا ضدیت و واگرایی به رژیم صهیونیستی،

 ضدیت طرفیکاز است،طرح قابل یهدو زاو از آمریکا و ایران روابط در رژیم صهیونیستی

 منافع سطینیفل و لبنانی مبارز یهاگروه از حمایت و رژیم این با انایر اسالمی جمهوری

 به خاورمیانه قهمنط در کشور این راهبردی متحدعنوان به را رژیم صهیونیستی در آمریکا

 در یونیستیصه البی و رژیم اشغال گر قدس نفوذ و نقش دیگر سوی از. اندازدیم خطر

ی بررسبلقا ایران اسالمی جمهوری قبال در کاآمری خارجی سیاست هاییمش و خط تعیین

 .باشدیم

 ی ایراناهستهی برنامه. 4

دست نیافتن جمهوری اسالمی به فناوری حساس، یکی از راهبردهای مهار ایران در زمان 

یی هامؤلفهی، در کنار اهستهیز آمصلحجرج بوش پسر و پس از وی بود. دسترسی به فناوری 

و... « ذخایر نفت و گاز»، «قدرت نرم»، «قدرت سخت»، «ژئواکونومیک»، «ژئوپلیتیک»مانند: 

یر است. ناپذتحملکند که این وضعیت برای آمریکا یمایران را به هژمون منطقه تبدیل 

ی جنبهاست که اتهامات آمریکا در این خصوص، بیش از آنکه  پرواضح( 30: 1388)تاجیک، 
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ی دارد. دلیل این أمر هم برخورداری رژیم ی سیاسجنبهواقعی داشته باشد، عمدتاً 

ی و عدم پیوستن آن به کنوانسیون منع گسترش اهستهکالهک  200صهیونیستی از حدود 

ی و یا برخورداری برخی همسایگان ایران، نظیر پاکستان از توانمندی اهستهی هاسالح

متحده آمریکا در قبال یاالتادار یمعنسو و سکوت ی از یکاهستهیری سالح کارگبهعملیاتی 

 ها از دیگر سو است.آن

یران انژاد، آمریکا با ارسال پیام به یاحمددر اواخر دوران ریاست جمهوری محمود      

 صورتهبخواستار مذاکره مستقیم با ایران شد و در دوران حسن روحانی نیز این مسئله 

م وگوی مستقیایران به گفتای جدی دنبال شد. بنابراین، مذاکرات برای حل موضوع هسته

ور پس و کشیف روابط دبازتعرایران و آمریکا منجر گردید و این تحول، خود نقطه عطفی در 

 وتواند منشأ تغییر و تحوالت مهم در سطح معادالت سیاسی یمسال تخاصم است که  36از 

و  یرانا ی و جهانی باشد. مذاکرات ادامه داشت تا اینکه میان جمهوری اسالمیامنطقه

رای رفع ب 1394تیر  23سال مذاکره سرانجام در روز 12پس از  5+1ی عضو گروه هادولت

ها یمتحر، لغو زمانهمای جمهوری اسالمی و یز هستهآمصلحدر مورد برنامه  هاسوءتفاهم

شد  ذیرفتهپ« برنامه جامع اقدام مشترک»علیه ملت ایران تفاهم صورت گرفت و متن نهایی 

ها، یمتحرای، هسته موضوعاتپیوست فنی در مورد  5ر یک متن اصلی و که مشتمل ب

ی اجرایی برنامهیسیون مشترک و یز، تأسیس کمآمصلحای ی انرژی هستهینهزمهمکاری در 

 ای، مقامات رسمی و حکومتی آمریکا همچنان بر( با وجود توافق هسته2: 1393بود. )برزگر، 

ا چنین بمریکا بیانگر این است که روابط تعارضی ایران و آیددارند که این تأکتهدید ایران 

 توافقاتی به پایان نخواهند رسید.

 و محور مقاومت اسالمی هاگروه. دفاع و پشتیبانی ایران از 5

کند و می معرفی انجه در تروریسم اصلی حامیان از یکـی عنوانبـه را ایران آمریکا همواره

 نظامی منافع یهعـل تـروریستی اقـدامات و اهللحـزب و فلسطینی هایگروه آن را حامی

 سـپاه قدس نـیروهای از نگاه آمریکا، (Goldberg, 2003: 4)معرفی کرده است.  آمریکا

 و عراق در آموزش کار لبنان، اهللحزب نـیروهای هماهنگی با اسالمی انـقالب پاسـداران

 در ولپ و آمـوزش سالح، درگذشته همواره و قرار کار دستور در را کشور این از خارج

 بـرای مـردمی جـبهه اسـالمی، جـهاد ازجمله تروریستی هایگروه دیگر و حماس اخـتیار

است. )طالعی حور و  گذاشته فلسطین مـردمی مـشترک فرماندهی و فلسطین آزادی

 (83: 1393دیگران، 
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 از حمایت و وریسمتر موضوع بـا ایران یهعـل روانـی جنگ یاندازراه از آمریکا هدف     

 کردن اثر کم و هانج عمومی افکار دادن قرار الشعاعتحت تروریستی، هایگروه و تروریسم

 از دیگر یکی امر همین که است آن انزوای ،درنهایت و المللیینب سـطح در ایران نفوذ قدرت

غییر وضع موجود و تین رویکرد شود. بنابرایممحسوب  ایران و آمریکا بین اصلی تعارض

کا متحده آمرییاالتا ازجملهی بزرگ هاقدرتماهیت انقالبی نظام حاکم در ایران موجب شد 

یروزی بل از پقکه  در برابر این نظام، سیاست تقابلی را به کار بگیرند و الگوی رفتاری تعاملی

اگرایی ورض و به الگوی تعاانقالب اسالمی در روابط ایران و آمریکا حاکم بود جای خود را 

ست. اداد که با گذشت چند دهه، این الگوی رفتاری همچنان بر روابط دو کشور حاکم 

جه به هایی صورت بگیرد اما با تویلتعدی اخیر تالش شده تا در این الگو هاسالاگرچه در 

ر دو ه اریاز دیدگاه ایدئولوژیک و نظام هنج برگرفتهماهیت تعارض و واگرایی که بیشتر 

ی امکان سادگبهرسد تعدیل این الگو و تبدیل آن به الگوی تعاملی یمکشور است به نظر 

 ندارد نیازمند تغییراتی اساسی است.

  رانیا هیعل بشر حقوق از کایآمر تیسیپراگمات یاستفاده.4

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا در منطقه ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکی خاورمیانه حضوری 

متحده آمریکا بیشتر منافع خود را از طریق رژیم یاالتاپررنگ یافت. در این مقطع زمانی، 

کرد، اما با پیروزی یمژاندارم منطقه بودند، تأمین  عنوانبهپهلوی و عربستان سعودی که 

یز تغییر پیدا کرد. با سقوط رژیم پهلوی، آمریکا چهمهباره یکبهانقالب اسالمی در ایران 

متحده آمریکا یاالتای مهم خاورمیانه از دست داد. اما منطقهیمانان خود را در پهمز یکی ا

به دلیل مالحظات نفت و گاز حفظ بازارهای بزرگ و پرجمعیت مصرفی خاورمیانه با رویکرد 

 از قبل کرد. ترپررنگپراگماتیسمی حضور خود را بار دیگر 

 یعنوان یک ابزار سیاسی علیه کشورهایبشر بهحقوق موضوع تا از  دتالش دار این کشور     

حامیان ظاهری هدف  ها دارد استفاده کند.های متعارض با منافع آنیاستسمثل ایران که 

بلکه این است که با استفاده از ابزار حقوق  ،حمایت و ارتقاء حقوق بشر نیست حقوق بشر،

تا از این  ها همراه و همخوان شودآن هاییاستس باایران  و وارد آوردن فشار حداکثری،بشر 

رعایت  هرچند .ی پراگماتیسمی به اهداف اقتصادی و سیاسی خود دست پیدا نمایندیوهش

انسانی و  ،ارزشی یاحقوق بشر و دغدغه داشتن برای حقوق بشر در جهان، مسئله

بشر، حقوق  موضوعبه  متحده آمریکایاالتکه نگاه ا اینجاستاحترام است، اما مشکل قابل
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 ابزاری است و استانداردهای دوگانه دارد. 

ی ابزاری از استفادهبا  متحده آمریکایاالتا شوروی، فروپاشی اتحاد جماهیر از پس     

. ندک مستحکم المللنیب نظام در را خود های هژمونییهپاتالش کرده  ی حقوق بشر،مسئله

 کندیم معرفی جهان در ربش حقوق داردوست و مدعی را خود همواره که متحده امریکایاالتا

 دهد، ارائه خود یبشر حقوق ضد مواضع از روشن تصویری آنکهیب ساالنه، کههاست مدت و

 جامعه به و تدوین خویش ملی منافع ییهزاو از را کشورها سایر در بشر حقوق نقض موارد

صل سودانگاری قالب ا متحده دریاالتانه کند. این رفتارهای دوگایم ارائه و معرفی جهانی

ی ی ابزاری پراگماتیسماستفادهی است. بررسقابلی پراگماتیسم، هاشاخصیکی از  عنوانبه

ست، اکرده ایدپ توجیه سودگرایی همین دریچة آمریکا از مسئله حقوق بشر در مورد ایران از

 را ی خودهاخشونت وها اند قساوتتوانستهدولتمردان آمریکا  آن، لوای در که یاگونهبه

ارائه  جهانیان به یآزاد طالب و بشر حقوق مدافع مثبت، یاچهره خود، از و بپوشانند یخوببه

ای موارد و بر گونهنیو برخی کشورهای همسو با مستمسک قرار دادن ا متحدهاالتیا. کنند

ای بر ان مللدر شورای حقوق بشر سازم یافشار بر جمهوری اسالمی ایران با صدور قطعنامه

 یه مسئلهبانه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران، نشان دادند که چه اندازه با معیارهای دوگ

غرب در منطقه که  ینشاندههای دستاما دیکتاتورها و حکومت ،کنندیحقوق بشر نگاه م

 ایبرترین اعتراض آمریکا کمترین ارزشی برای شهروندان خود قائل نیستند، مورد کوچک

 متحدهاالتیااری ی استفاده ابزدهندهنشان. این أمر ر قرار نخواهند گرفتنقض حقوق بش

زمان از هم خواهدیآمریکا م( 1: 1392آمریکا از موضوع حقوق بشر علیه ایران است. )کرمی، 

ز در بزار نیین ااراستا با دیگر ابزارهای قدرت ضد ایران استفاده کند، لذا اهرم حقوق بشر هم

  . ایران به کار گرفته خواهد شد علیهدرت هوشمند چارچوب اجرای ق

 یهاتالش ،، جمهوری اسالمی ایران در چارچوب تقویت اصول حقوق بشروجودنیباا     

است. احترام  نمودهفراوانی کرده و همواره آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعالم 

دیگر شهروندان و داشتن نماینده در  هماننددینی در ایران و زندگی  یهاتیبه حقوق اقل

چنین در . از رعایت موضوع حقوق بشر در ایران است یامجلس شورای اسالمی ایران، نمونه

 ،آزادی حمل سالح دلیلو همچنین به  شودیدر آمریکا نقض م پوستاناهیحقوق س شرایطی،

 2001سپتامبر  11 . همچنین پس از رویدادشوندیآمریکا کشته م گناهیشهروندان ب ههرروز

در این کشورها از سوی  شیازپشیرکشی آمریکا به افغانستان و عراق، حقوق بشر بکو لش

نفر  هاونیلیهزاران نفر کشته و م ،جنگ افغانستان و عراق جهیآمریکا نقض شده است. درنت
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یکا و به کارنامه سیاه حقوق بشر آمریکا همچنین شکنجه زندانیان در خاک آمر. اندآواره شده

اضافه کرد. شکنجه  توانیکه این کشور در مناطق مختلف جهان دارد را م ییهادیگر زندان

همه  ،زندانیان در زندان گوانتانامو، نمونه نقض حقوق بشر آمریکایی است که در قبال آن

 در قالب تظاهرات مردم آمریکا جنبشهمچنین  .اندحقوق بشری سکوت کرده یهاسازمان

در نیویورک و در اعتراض به  2012سپتامبر  17 «را اشغال کنید تیاسترلوا»موسوم به 

و گسترش فساد در سطوح باال، فقر و نابرابری اجتماعی در آمریکا  «های بزرگطمع شرکت»

ها ضد اعتراض. های این کشور، آغاز شدهای بزرگ در سیاستنفوذ شرکت نیو همچن

در شهرهای فیالدلفیا،  زیآمایی چادرهای اعتراضبا اردو زدن معترضان و برپ یدارهیسرما

های معترضان را در اردوگاه ،پلیس آمریکاشد. آنجلس و پورتلند به سراسر آمریکا کشیده لس

است؛ این برخورد هم نوعی دیگر آنجلس برچیده و صدها نفر را بازداشت کرده نیویورک، لس

 (2: 1392. )کرمی، از نقض حقوق بشر در آمریکا است

قوق بشر در حقوق بشر دارد، موضوع ح ینهیسیاهی در زم یپرونده کهیآمریکا درحال     

ا ایران ر زعم خود بتواند ملت و دولتایران را بهانه قرارداده تا در چارچوب جنگ نرم، به

المی و و تبلیغاتی ضد نظام جمهوری اس یارسانه گجن .خود کند یهاتسلیم خواسته

ایران  ربرابآمریکا در  یهاکیمختلف از دیگر تاکت یهان در ایران با روشحمایت از مخالفا

متحده آمریکا به اخالق دانست که یاالتابندی توان در عدم پاییمگفته را یشپ درواقع ،است

 ی پراگماتیسم است. هامؤلفهاز 

 به وضعیت همواره خود، بشر حقوق یساالنه یهاگزارش در آمریکا خارجه امور وزارت     

دارای  ایران دولت بشر، حقوق گزارش نمونه، طبق برای. پردازدیم ایران در بشر حقوق

 اعمال ایران مرتکب مقامات و امنیتی نیروهای بوده بشر حقوق از نامطلوبی یسابقه

عنوان به اوباما دولت اند.شده 1388 سال انتخابات به معترضین و افراد علیه یزیآمخشونت

 با م2010سپتامبر 29 بشر حقوق یینهزمدر  ایران کردن منزوی برای خود الشت از بخشی

 جمهوری ریاست انتخابات در ایران دولت هاییاستسو  اعمال ،13553 اجرایی فرمان صدور

 و شد ایران علیه بیشتر هاییمتحر برقراری خواستار و کرد محکوم رابعدازآن  و 1388 سال

 مسئول آنان ادعای به که را افرادی تا داد آمریکا یدارخزانه و جهخار وزارت به را این اختیار

قانون » موجببه هایمتحر این کنند. تحریم ،اندبوده ایران مردم علیه بشر حقوق نقض

 و شدند اتخاذ« 2010گذاری سال یهسرمایی و کاهش گوپاسخهای جامع ایران، یمتحر
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 انسداد آمریکا، روادید ممنوعیت هاییمتحر ولمشم ایرانی مقامات از نفر هشت آنموجب به

 23 در را هایمتحر شدند. این تجارت ممنوعیت و آمریکا در مستقر آمریکا های دولتییدارا

 افزوده گردید. تحریم آن به را نهادهای دیگری و افراد و تکمیل 2011 ژوئن 9 و فوریه

 به کمک برای پشتیبانی و یزاتیتجه امکانات تأمین»ادعای  با ایرانی و نهادهای مقامات

 (2: 1394صورت گرفت. )خسروی، « کشور آن در اعتراضات سرکوب در دولت سوریه

یی است های دموکراتیک نمایکتاکتاین مسائل حقوق بشری، بیشتر بهانه و  کلی، از نگاه     

ق قوارهای حاست. هدف امریکا از فش شدهواقعکه اهداف پنهانی و اصلی پشت این مسئله 

بیت داری و تثیهسرمایابی به اهداف سیاسی، اقتصادی، توسعه نظام دستبشری علیه ایران، 

 هژمونی و گسترش بازارهای مصرفی خود در منطقه است.

 کالم آخر

ها و یتهوسو، مقوالت و شواهد مربوط به سیاسی شدن ینابه  1990ین که از دهه باوجودا

ی، انگارهسازرویکردهای آلترناتیو یا رقیب مانند  مانند آن منجر به طرح و برجسته شدن

است که از  ، اما بسیار زوداندشدهالملل ینبهای روابط یهنظرژئوکالچریسم و مانند آن در 

ه د سخن گفت، چیی منفعت بنیاد و قدرت بنیاگراواقعینی شدید نظریه یا رویکرد نشعقب

در  ودر حد گسترده « درت و منافعسیاست ق»، هنوز درواقعرسد به مرگ این رویکرد. 

 هم را باحاکم و چیره است و این نکته م هادولتسطوح گوناگون فردی، گروهی، ملی و 

یژه در سطح وبهینی در رفتارشناسی سیاسی و اجتماعی در سطوح یادشده بواقعرویکرد 

 شناسیماتیسم در رفتارنباید نادیده گرفت. از همین منظر است که پراگ هاملت -دولت

ت ا به این سمیک آموزه، ما ر عنوانبهسیاسی و اجتماعی از برجستگی برخوردار شده و 

ف قی بشردوستانه، قربانی اهداو اصول اخال هاآرماندهد که بسیاری از یمشناختی سوق 

 شوند.یمتنگ نظرانه قدرت بنیاد پراگماتیستی 

بل با منافع آمریکا قرار گرفت و ایران پس از انقالب اسالمی، سیاست خارجی ایران در تقا     

نظام هژمونی آمریکا را در منطقه به چالش کشید. امریکا برای مقابله با انقالبی گری ایران و 

ی خود در خاورمیانه یا غرب آسیا از رویکرد پراگماتیسمی علیه ایران سلطهحفظ و ارتقای 

ی دموکراسی توسعهئل حقوق بشری، استفاده کرد. آمریکا اهداف و منافع خود را در پس مسا

ی اخیر، دههدهد. در دو یمها پنهان ساخته و به این روش ادامه یتاقلو دفاع از حقوق زنان، 

ی ناصواب و رویهی حقوق بشر، یکمسئلهیانه به جومنفعتاین کشور با نگاهی ابزارگرایانه و 

دموکراسی در ایران را در آمیز در ارتباط با مسائل حقوق بشری و یضتبعناعادالنه 
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ی منطقهیمانان خود در پهمی جدی حقوق بشری هاچالشگرفته و بسیاری از یشپ

خاورمیانه را عامدانه و در چارچوب مالحظات عملگرایانه اقتصادی و سیاسی نادیده گرفته 

ی حقوق بشر مسئلهاز؛ کشاندن  عبارت شدهمطرحین مصادیق ترمهمارتباط یندرااست. 

های یمتحرران به دستور کار سازمان ملل و مجمع عمومی به شکل مکرر، اعمال ای

ی نقض حقوق بشری یا اتهام حمایت ایران از هابهانهی اقتصادی علیه ایران به جانبهیک

ی تروریستی مخالف جمهوری هاگروهتروریسم در منطقه، حمایت ضمنی یا پنهانی از 

ی مهم سیاسی در فهرست تحریمی خود، استمرار هایتشخصاسالمی ایران، قرار دادن 

در هر حادثه  گرمداخلهعمال  عنوانبهی مکرر به ایران زنبرچسبهای ایران، ییداراتوقیف 

 باشد.یمتروریستی 

شکالت من برخی ینانه، باید گفت که هرگز مقصود، نادیده گرفتبواقعاز منظر رویکردی      

ی استفادهی اساسی، مسئلهکشورهای جهان نیست، اما  حقوق بشری در ایران مانند تمامی

دید شوکس گزینشی و پراگماتیستی آمریکا از حقوق بشر علیه ایران و وجود شکاف و پاراد

رانه یض گبین ساحت اعالمی و گفتمانی آمریکا در حقوق بشر و رفتار و سیاست خارجی تبع

 های دوست سیاسی ویمرژکا و و نادیده گرفتن موارد جدی نقض حقوق بشر در خود آمری

افکار  ی این موضوع در ارتباط با ایران است و این پارادوکس نزدیرمنصفانهغپررنگ سازی 

 جدی عمومی جهانی، حائز تأمل جدی است و مشروعیت سیاست خارجی آمریکا را با چالش

 سازد.یممواجه 
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