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 چکیده 

الملتتا استتت   حقتتوق و روابتتن بتتی    موضوع حقوق بشر از جمله دستتتاوردهای بنیتتاد   
جمهوری اسالمی ا ران به عنتتوان بتتاز بری بتتا هنوارهتتا و ا تتفاولونی متبتتاو  نستتبت بتته  
هنوارهای شکا دهنتتفه بتته حقتتوق بشتتر، همتتواره در متتترت ایهامتتا  م تلبتتی از ستتوی  
کنشبران و نهادهای حقوق بشری بوده است  یا جا ی که ا   موضتتوع از ماهیتتت حقتتو ی  

در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شفه استتت  حتتان ا تت  مقالتته در پتتی  ن   و خارج شفه 
است که با بررسی پرونفه حقوق بشری جمهوری اسالمی ا ران و ستت ب بررستتی وضتتتیت  

شفن ا   موضوع را در چتتارچوم مکتتتن ک نهتتا   کنونی روی کار  مفن یرامپ، امنیتی 
ه ب ردازد  بر ا   استتاپ پرستتش مقالتته  ن بررسی کرده و در نها ت به ارااه راهکار در ا   زمی 

ا   است که رونف منا شه حقوق بشری ا ران و غرم به چه شکلی در حان پیشروی استتت   
دهف، با یوجه به یما ز و یبتتاو  در هنوارهتتای شتتکا دهنتتفه بتته  های موجود نشان می  افته 

همواره بتته    ر سازی حقوق بش حقوق بشر میان غرم و جمهوری اسالمی ا ران، فر  نف امنیتی 
المللتتی در دستتتور کتتار  عنوان اهرمی برای فشار بر ا ران و سیاست انزوای  ن در محین بی  

  رار خواهف گرفت    
 

 شفن  حقوق بشر، ا ران،  مر کا، ایحاد ه اروپا، امنیتی  واژگان کلیدی: 

 
       دانشووی دکتری علوم سیاسی دانشباه رازی، کرمانشاه، ا ران )نو سنفه مسئون(1

                                   masoudnadery@yahoo.com 
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 مقدمه 
رد که  اگذاری  انون و حقوق بشر وجود ددر دوران متاصر چنف مت  مهم در راستای پا ه

از:   )  -1عبارینف  انبلستان  در  حقوق  درخواست  ا اال     -2(؛  1689اعالمیه  استقالن  اعالمیه 

(  پب از جنگ  1789اعالمیه حقوق شهرونف در کشور فرانسه )  -3( و  1776متحفه  مر کا )

جهانی دوم، انف شه جهانی حما ت از حقوق بشر به نقطه اوج خود رسیف و با یصو ن منشور  

بستر مناسبی برای مسئله حقوق بشر فراهم  1945ر سان  دملا متحف   شف  از  نوا که منشور،  ، 

ها ی در زمینه حما ت از حقوق بنیاد   و اساسی بشر وجود   ك سنف کاما بشری نبود؛ خالء 

المللی حقوق  داشت، ا   مسئله سازمان ملا را بر  ن داشت که به فکر یصو ن  ك سنف بی  

های عضو،  در غ دولتو بۀ سازمان ملا و حما ت بیهای بیی یالشپبشر باشف، سرانوام در  

شمسی در سی ماده و در مومع عمومی سازمان   1948دسامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

رسیف یصو ن  به  متحف  انسان     ملا  م صوص  حقوق  از  دسته  شاما  ن  بشر  حقوق  وا ع  در 

،  ومیت و غیره برای حبظ شأن و کرامت  داست که فارغ از خصوصیایی مثا رنگ پوست، نژا

انسان و حما ت از او مورد احترام بوده و انسان به صرف انسان بودن واجف  ن است  اما با ف 

 یوجه داشت که حقوق بشر در اسالم نیز دارای بار متنا ی خاص خود است:  

 یا هافلسبه و  اد ان   ك از  هیچ  است، اسالم  اجتماعی  نظام  بنای   سنگ مهمتر    مساوا   اصا 

 نیز  نیستنف  مسلمان  که  افرادی  به نسبت  برابری اسالم  انف  اصا ننهاده  ارج ها انسان  برابری  به  حف  ا   

 اسالمی  جامته   ك  در  مسلمانان  امتیازا   و  حقوق  یمامی  یواننف از می ها گروه  ا    و  دارد  یسری 

 به راستی  زمان   ن  در  د نی  ها اس ی  باشنف  ا    خود   وانی   یابع  ش صیه احوان  و در  کننف  استباده 

 مبانی  یبیی   در  اسالمی  فلسبه  دانش  (  وظیبه 39-40:  1393است )صف قی،   بوده  انبیز  شببت 

یتر بی  استباده  با  ا نکه  بشر  حقوق  فلسبی   علت  و   فر ننفه  ینها  عنوان  به  متتان  خفاونف  که  از 

 با  را  بشر  حقوق  درباره  اسالمی  ه  نظر  فلسبی  کرده، مبانی  ارااه  حقیقت انسان  مترفی  در  بشر  فاعلی 

برسانف  بر اساپ ا   نظر ه، انسان  خرد  اها  اطالع  کاما« به  انسان  مقام  به  »گرا ش  عنوان نظر ه 

به وجود می  به یفر ج  مادی  متنوی )روح( است  عنصر  )بفن( و  مادی  بتف  با دارای دو  و    ف 

ست که خصا ص ش صیتی انسان ا   شود و روح مورد انسان، حقیقِت پا فار  دمیمر  نابود می 

(  در گبتمان حقوق بشر اسالمی، کرامت انسانی 53:  1391در  ن وجود دارد )طالبی و طالبی،  
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های شناور دان بریر و مرکزی و در کانون یوجه است و کلیه حقوق امتیازا  بشری به عنوان دان

می در افت  و  درک  مبهوم  همی   ِگرد  دهقان،  بر  و  )صالحی  همی  171  : 1394شونف  حان    )

ا ران را در وضتیت جف فی  رار خواهف  به حقوق بشر، کشور  یباسیر و نوع نباه  اختالف در 

ب شف شناخت صحیح از منا شه حقوق بشری ا ران داد  اما  نچه که به ا   پژوهش ضرور  می 

ا ی ر چ یحلیا رونف  ن در زمان ر است جمهوری یرامپ است یا در نها ت، به  وو غرم و یوز ه 

برد و بتوان راهکارهای عملیایی اهمیت روزافزون  ن و نحوه یأثیرگذاری  ن بر امنیت مّلی پی 

سازی ا   منا شه را مطرح نمود  در جهت رسیفن به پاسخ مناسن و اثبا   ا در جهت غیرامنیتی

موجود در ا   مکتن   1"امنیتی شفن "رد فرضیه، محققی  از چارچوم نظری ک نها  و مبهوم  

ای، مقاال  جو ی از منابع کتاب انه جو نف  همچنی  پژوهشبران یالش دارنف که با بهرهره میه ب 

داده و  اون  داده دسته  در گرد وری  را  منسومی  متق ، روش  همی  های  در  نما نف   پیبیری  ها 

راستا ستی بر  ن است یا در چنف گبتار به نتا ج الزم دست  ابیم: ابتفا چارچوم نظری، س ب 

امنیتیب یار  باز بران  سیاست،  و  بشر  افق اط حقوق  جامته،  نقش  پرونفه،  ا    در  کار مف  و  ساز 

 سازی منا شه و در نها ت س   پا انی سازی، غیرامنیتی امنیتی 
 

 چارچوب نظری

در ا   پژوهش، پژوهشبران در جهت نما ش وجه امنیتی حقوق بشر، مکتن ک نها  و  

چون مك  انف  مکتن ک نها ، با انف شمنفانی هم ز فهگرسازی ا   مکتن را بو ژگی امنیتی

با کتام  خود را مترفی می  4و باری بوزان  3، اولی و ور 2سواینی  ا   میان بوزان  سازد که در 

باشف  مکتن ک نها   یر میها و هراپ از سا ر   شناخته شفهمتروف خود  تنی مردم، دولت 

ها ی است که در  استوار گشته، جزء اولی  رهیافت  یکه کاماًل بر مطالتا  امنیت با یوجه به ا  

پا ه میراستای  امنیتی  مطالتا   برای  مستقا  جا باهی  )ابراهیمی،  گذاری  (  440:  1386باشف 

 را  امنیتی بار بود شکا گرفت، درصفد 1985 سان  در که  ک نها  مکتن بوزان، گبته مطابق

مربوط به انرنی، منابع، محین ز ست،    ا؛ مسا (Bigo, 2002: 63)بردارد   عادی مسااا از دوش

طور سنتی    جمتیت و استباده از فضا و در ا اکنون همتراز مسااا مربوط به امنیت نظامی که به
 

1. Securitization 
2. Bill Mc Sweeney 
3. Ole Waver 
4. Barry Buzan 
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 (  Bjorn, 2000: 17دادنف )به دستور کار د  لماییك شکا می

 :از نفعباری  کلی طور به ک نها  مکتن اساسی محورهای

 بی  ذهنی؛  میوهمب  به عنوان امنیت شفن مطرح -1

 امنیت؛  مرجع به عنوان دولت -2

 موضوعا ؛  ساخت   غیرامنیتی و امنیتی -3

 (  136: 1383)عبفاهلل خانی،  امنیت ثقا مرکز به عنوان ملی امنیت -4
 

 سازیامنیتی 
و ژگی  با ی  از  بیشتر  ک نها   امنیتی  مکتن  از  که  می  نچه  چشم  به  و ژگی  ها  خورد، 

و وامنیتی است   »امنیتی   رسازی  مقاله  نظر ه  در  از  الهام  با  کردن«  غیرامنیتی  و  کردن 

امنیت را  ك حرکت کالمی زبان بیان مطلن  می  1شناختی،  نوع  خوانف؛  تنی حرکت زبان و 

می یتر ف  را  امنیت  گو نفه،  فتاحی،  یوسن  و  )هرسیج  مبانی115:  1389کنف   نظری (  

 و ور الی  دارد  و ور الی  نظرا  و   را در ر شه ک نها ، مکتن  راات  بر مبتنی کردنامنیتی

 بار اولی   برای را کردنامنیتی دانمارک، بحث ک نها  دانشباه سیاسی علوم دانشکفه استاد

 عمومی مسااا برشمردن و ور بحث  غاز کرد  نقطه مطرح 1989 سان در خود س نرانی در

 را   ن سر  ك  که فنگیرمی  رار  طیف  ك بر روی  وی زعمبه که است جامته در موجود

  رار طیف میانه در نیز سیاسی امور دهنف می امنیتی یشکیا امور را د بر سر و غیرسیاسی امور

 مکانی و زمانی شرا ن به بسته و ور از نظر طیف روی ا    در موضوع هر دادن جای گیرنف می

 س    تلف م جوامع در موضوع  ك اهمیت و بودن جا باه ثابت و  طتی از یواننمی  و است

و  رشی، گبت فیروز بادی  به15:  1391 )دهقانی  امنیتی عبار   (   فر  نفی  د بر  به  ساخت  

می پارهگبته  گرفت   به  رار  منور  که  میشود  امنیت  چارچوم  در  موضوعا   از  گردد؛  ای 

حوزهدرحالی یمام  در  ساخت   امنیتی  است   نفاشته  حوزه  رار  ا    در  و که  باًل  نظامی  های 

بروز دارد  اظغیرن امکان  از زبان و جامته  (Friis, 2000: 3)می    حرکت کالمی موفق؛ یرکیبی 

باشف، مکتبی که بوزان و همکارانش یحت یأثیر  ن است که مورد یوجه مکتن یبسیری نیز می 

ازحف مسااا و  ساخت  بیش منزله سیاسی  ساخت  به  امنیتی  (Williams, 2003: 514) رار گرفتنف  
 

1. Speech Act 



 75 چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب 
 

    

پیامفهای سیاسی  ن بر زی  پی برای داشت   برجستبی کافی  با  بیناذهنی  ك یهف ف وجودی  یاد 

منزله باالیر    شود و بهمالحظه است  در گبتمان امنیتی،  ك مسئله بزر  جلوه داده می ابا  

بر  ن، دولت ادعا میاولو ت عرضه می با اطالق وانه امنیت  با  ن  شود و  کنف برای برخورد 

که  (  برای  ن 116:  1389گیری ابزارهای فرامتمولی دارد )هرسیج و فتاحی،  را کنیاز و حق به

 میز باشف، رها ی الزم است   ستی  در همی  خصوص در   ك ا فام گبتاری امنیتی موفقیت

کنف  وی در بُتف داخلی،   میز بودن  ك ا فام گبتاری را یشر ح میدو مقوله، شرا ن موفقیت

اساپ  وزبان بر  و  اساپ عاشناسی  بر  با ف  موفق  گبتاری  ا فام  است  ك  متتقف  گبتاری  ف 

شفه ا واد و س ب اجرا شود  در بُتف بیرونی، متنی و اجتماعی،  فر  نفهای متتارف و پذ رفته  

دو شرط ضروری   منظور  ا    برای  است   ا فام ضروری  انوام  برای  مناسن  جا باهی  وجود 

امی سرما ه  از  گو نفه  است  الزم  اون  که  ت ج باشف؛  متنا  ا    به  باشف  برخوردار  مناسبی  ماعی 

که  باشف و شرط دوم  ن -اگرچه نه لزوماً ا تفار رسمی -ساز با ف در موضع ا تفارباز بر امنیتی 

ا    بهاحتمان  موضوعی  اگر  بهکه  عمومی  ظهور  ن  طور  امکان  شود،  یهف ف  لمفاد  عنوان 

)عبفالهبه باشف  باال  امنیتی  یهف ف  ا    148:  1383،  ینخاعنوان  ك  برای  همکاران  و  بوزان    )

ای شاما؛ موضوعا  غیرسیاسی، موضوعا  سیاسی و موضوعا   درجهمنظور  ك طیف سه

نما نف  در ا   چارچوم برای  نکه موضوعی امنیتی شود، دو شرط وجود  امنیتی را یرسیم می

 های موجود   رو ه وشکست   وانی    -2ساز و گبتمان امنیتی -1انف از: دارد که عبار 

شود  باز بران می  2و باز بران کار مف  1ساز ساز شاما؛ باز بران امنیتیهای امنیتی گبتمان

لحاظ  امنیتی از  چیزی  که  مسئله  ا    اظهار  با  را  موضوعا   که  هستنف  گروهی  فرد  ا  ساز، 

می امنیتی  است،  یهف ف  مترت  در  یأوجودی  دارای  صرفاً  کار مف  باز بران  بر  ی ثسازنف   ر 

ساخت   ساز ینها مرجع امنیتیباشنف، از سوی د بر باز بر امنیتییصمیما  در حوزه امنیت می

ساز   ابف  متموالً باز بر امنیتیجا متنا میباشف و مبهوم عما گبتاری نیز همی   ك موضوع می

ن  ك  وچباشنف و باز بر کار مف همها، احزام و مواردی از ا    بیا میشاما رهبران، دولت

امنیتی است )عبفالهمؤسسه مطالتایی ا فه  (  کنشبران149-15:  1383خانی،  پرداز در مسااا 

امنیتی   از که ماننف کنشبرانی باشنف،می امنیت حوزه در یصمیما  بر  یأثیر دارای صرفاً کار مف

 
1. Securitizing Actors 
2. Functional Actors  



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35ماره ش ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 76
 

کنشبرانمی سود  ن از زدا یامنیت   ا ساخت   ا    مستقیم به برنف    اهسیاست  وارد طور 

 دارنف  ماننف خود هایسیاست  در پیشبرد ستی نبوذ، و هاالبی فشار، طر ق از بیشتر و شونفنمی

 جهت در ا تصادی دولتی باز بران یالش ا ران  ا ایهسته فتالیت کردنامنیتی در  هود البی

 صور  شفهامنیتی   کشور باز بران سوی از ها ی که فتالیت   ا موضوع ا    از زدا یامنیت

امنیتی   مرجع ساز ینهاامنیتی  کنشبر د بر (  از سوی616:  1390گیرد )محسنی و صالحی،  یم

امنیتی که باشفمی موضوع  ك ساخت   وا ع  ب  در  و  د  لماسی  شکست  نتیوه  بست  سازی، 

امنیتی  است   موجه میسیاسی  را  نظامی  ابزارهای  بکارگیری  و  سازد   سازی کاربرد  وه  هر ه 

اس  انقالم  از  شاهف شکاال بتف  انقالم  می  از  صادره  ا فاولونی  بی   متنا ی  یضادهای  گیری 

اسالمی با ا فاولونی و ساختارهای متنا ی کشورهای غربی هستیم  با یوجه به یضاد متنا ی دو  

امنیتی پروسه  ا ران سازی کلیف میساختار،  در  بان  بشری  پرونفه حقوق  امنیتی  و وجه  خورد 

می امن رخ  وا ع  در  طرف  یت ینما ف   از  دانست  پاس ی  با ف  را  ا ران  در  بشر  حقوق  سازی 

مابی  ا فاولونی ا رانی و اسالمی با لیبرالیسم  کشورهای غربی به یباو  ساختاری و متنا ی فی

 در غرم  

 

امنیتی  امنیتی  رار  همان  ساز:بازیگر  حوزه  در  موضوعی  برای  نکه  شف  ذکر  که  طور 

همچنی  باز بران    -2ساز و  باز بران امنیتی  -1ران هستیم   ب  گیرد، ما نیازمنف دو دسته از باز

امنیتی باز بران  به  ذ ا  در  که  شفه کار مف  پرداخته  ا ران  بشر  حقوق  پرونفه  در  دخیا  ساز 

 است 

 

 ایاالت متحده آمریکا 

ا اال  متحفه بر خالف سیاستی که در  بان سا ر کشورها در پیش گرفته است از بسیاری   

ب یمهیفا   است   هاز  جسته  سود  ا ران  علیه  همزمان  زمینه   طور  در  پیش  از  بیش  اما  نچه 

بو ژه پب از روی کار  مفن  ا ران  شکاریر شفه است، ا   است که  فشارهای  مر کا علیه 

احمفی سیاستمحمود  گستره  حوزه نژاد،  در  متحفه  ا اال   ا رانی  ضف  موضوعی  های  های 

ر نیز از ا    اعفه مستثنی نیست  یمرکز فشارهای  شبم تلف افزا ش  افته است  حوزه حقوق  



 77 چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب 
 

    

باراک اوباما، از ابتفای    مر کا در چنف ساله اخیر بر وضتیت حقوق بشر در ا ران بوده است 

از   یغییر در سیاست خارجی، طیبی  نیز در کنار یکرار شتار  به کار خود در کاخ سبیف   غاز 

انوام داده است که در راستای یمر بهره  زکا فاما  را  و  نرم  بر سیاست  از  ا   کشور  گیری 

ها نشانبر اهمیت  گیری ابا ارز ابی است  ای اذ برخی رو کردها و موضع  ابزار حقوق بشری

 های دولت اوباما نسبت به جمهوری اسالمی ا ران استنباه حقوق بشری در موموعه سیاست 

رجه  مر کا درباره وضتیت خار  در  کی از گزارشا  وزار  امو(   34:  1389)  ا ی و برایی،  

یار خ   در  ا ران  در  بشر  حقیقت،    2016 ور ا    14حقوق  از  دور  به  و  جانبفارانه  نباهی  با 

ها ی نظیر کره شمالی، کوبا، یاجیکستان و چی ؛  جمهوری اسالمی ا ران را در کنار حکومت

اسی اسی  هاکنف که به طور گسترده حقوق بشر و  زادی ك حکومت استبفادی یوصیف می

کنف  حکومت ا ران همچنی  به یوسا به شکنوه و برخورد خش  با زنفانیان  مردم را نقض می

پیش از ا   نیز گزارشا  متتفدی در مورد وضتیت حقوق    سیاسی و م البان متهم شفه است 

بشر در ا ران از سوی وزار  امور خارجه ا اال  متحفه  مر کا منتشر گرد فه که در ذ ا به 

 شود  ه می خت دا ن پر

 بشر، حقوق در زمینه ا ران کردن منزوی برای خود یالش از ب شی به عنوان اوباما دولت

 در ا ران دولت هایو سیاست  اَعمان ،13553 فرمان اجرا ی صفور با میالدی  2010 س تامبر 29

را بتف و 1388سان   جمهوری ر است  انت ابا  خواستار کرد محکوم از  ن   بر راری و 

 داد یا  مر کا داریخزانه و خارجه به وزار  را ا   اختیار و شف ا ران علیه بیشتر ایهیحر م

مسئون ادعای به که را افرادی ا ران علیه بشر حقوق نقض  نان  یحر مبوده  مردم   کننف انف، 

(www.state.gov )  یحر م » انونا    موجن  به   و پاس بو ی ا ران،  جامع های یحر م ها 

 میالدی« ای اذ شفنف و به موجن  ن، هشت نبر از مقاما   2010 سان یارگذسرما ه کاهش 

 در مستقر  مر کا های دولتدارا ی انسفاد  رواد ف  مر کا، های ممنوعیتیحر م ا ران مشمون

 2011 نوا   9 و فور ه 23 در را  هایحر م و ممنوعیت یوار  شفنف  دولت  مر کا ا     مر کا

با   چنی   هم  مر کا  ن افزود  وزار  خارجه به را های د بریادنه و  افراد و یکمیا میالدی

 و نهادهای مقاما  به یحر م منطقه، در کشورهای و یحوال  ا ران  دادن  نشان مریبن هفف

 در سرکوم سور ه دولت کمك به برای پشتیبانی و یوهیزایی امکانا  ادعای یأمی   با ا ران
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نمود    ن در اعتراضا  ا فام  کنبره  ( www.state.gov)کشور   برای متتفدی لوا ح نیز در 

مقاما   بشری حقوق  هاییحر م  افزا ش  حما ت و ا رانی نهادهای و علیه   از  ادعای 

 حقوق اریقای میالدی، » انون  2011مه    4شفه است  برای مثان در   ارااه ا ران در دموکراسی

به یصو ن در و دموکراسی بشر در   ا ران«  و  ا  ماده    2010جوالی    1رسیف  میالدی، چنف   

گذاری« اضافه شفه  مریبن با حقوق بشر در  انون جامع یحر م ا ران، پاس بو ی و منع سرما ه

استرایژی    ( Katzman, 2011: 67)است   اصلی  ارکان  از  عنوان  کی  به  بشر  حقوق  وا ع  در 

دوره همه  در  همواره  ملی  مر کا  کشوامنیت  ا    خارجی  سیاست  کار  دستور  در    رار ر  ها 

بلکه   ملی  مر کا  امنیت  علیه  یهف ف  منزله  به  فقن  نه  را  یهف ف  ن  زمانی  بازه  در هر  و  داشته 

کننف حقوق بشر را  کننف  در ا   راستا همواره ستی میالملا مترفی مییهف فی علیه امنیت بی  

ها  با موضوعایی از  بیا یسلیحا  کشتار جمتی، یرور سم و اختالفا   ومی در داخا کشور 

نف زده و رشف ا   یهف فا  را یسهیا کننفه نقض حقوق بشر مترفی کننف )  ا ی و برایی،  پیو

گزارش،  23:  1389 در جف فیر    همچنی   جمته  (   روز  متحفه  ا اال   خارجه   31)وزار  

دولت، دولت(97  فرورد    را  و کره شمالی  ا ران  یوصیف کرد که  های چی ، روسیه،  ها ی 

»بهد رخو   حقوق بشر شهرونفان پا مان میا  ا   خاطر دولتطور روزمره«  به  ها ی »از  کننف و 

جان سالیوان، سرپرست وزار  خارجه ا اال  متحفه، روز  ف   نظر اخال ی  ابا نکوهش« هستن

ارااه کرد و در    2017در خصوص وضتیت جهانی حقوق بشر در سان    ته گزارش خود راجم

به  مقفمه نوشته،  گزارش  ا    بر  که  کردهچه  ا   ای  اشاره  کشور  ا    ت   اس  ار  در  سالیوان 

در  را که    افرادیحقوق    ؛های چی ، روسیه، ا ران و کره شمالیاست که »دولت  مقفمه نوشته

ثبایی  کننف و در نتیوه عاما بیطور روزانه نقض میکننف بهمرزهای  نها زنفگی میمحفوده   

 ف   ن شمار میبه

 

 اتحادیه اروپا
ب ش مهمی از روح حاکم بر روابن میان ایحاد ه اروپا با سا ر کشورها  ر،  اخی چنف دهه   در

می یشکیا  بشری  حقوق  مباحتث  و  مسااا  ماستر  ت  را  پیمان  انتقاد  با  اروپا،  ایحاد ه  دهف  

( شرط احترام به حقوق بشر را در روابن خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر  1992)
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دهف  ا   امر  سااا حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان میه مت بضروری، وارد نموده و نسب 

(   37:  1393در خصوص روابن ایحاد ه اروپا با ا ران نیز صادق بوده است )الونفی و کیانی،  

هسته  ماننف موضوعایی در خصوص ا ران و اروپا ایحاد ه نظرهای اختالف ا ران، ایبرنامه 

 گسترش و  بسن موانع جمله از بشر حقوق و هیانخاورم در یحوال  غرم رو کرد یرور سم،

 ا ران با یواری هایهمکاری اروپا ایحاد ه است، ذکر به است  الزم بوده  طرف بی  دو روابن

 مسااا  مورد در  ا ران  بان در اروپا ی  رفتار کشورهای  باًل .است زده پیونف سیاسی به مسااا را

 ناد فه را  مر کا ا تصادی هاییحر م  یوپاار و کشورهای بود متباو   مر کا با ا تصادی

امامی ا ران گاز و نبت صنا ع در گذاریسرما ه به شروع و گرفتنفمی  رفتار اکنون کردنف  

امضای  اروپا ایحاد ه مثان عنوان به  .است کرده یغییر نیز ا تصادی مسااا  در اروپا ایحاد ه

مساالی  به نسبت ا ران رفتار یغییر و بودهب هب موکون را ا ران با یوار  و نامه همکاریموافقت

 نموده خاورمیانه صلح  بیا از ایمنطقه  مسااا و برخی یرور سم سالح، بشر، خلع ماننف حقوق

 .است

انتشار گزارش ساالنه خود در یار خ   با  از وخامت    2015نوا     24همچنی  ایحاد ه اروپا 

بشر در ا ران در سان    ضتیت حقوقد وکر  بشر در ا ران ابراز نبرانی و اعالموضتیت حقوق  

ها در ا ران خاطرنشان شفه در ا   گزارش با اشاره استمرار اعفام  .پیشرفتی نفاشته است  2014

خواسته ا ران  رن م  از  م تلف  موارد  در  اروپا  ایحاد ه  کشورهای  اعفاماست  که  را  انف  ها 

کنف حق  .متو ف  نقض  مورد  در  اروپا  ایحاد ه  ساالنه  فقفان  بشوق  گزارش  کرده:  یأکیف  ر 

المللی  ای بشر از جمله حقوق زنان که نقض التزاما  بی  پا ه های بنیاد   و نقض حقوق زادی

اس ادامه  افته  همچنان  در سان  ت   است،  از    2014ا   گزارش خاطرنشان کرد  اروپا  ایحاد ه 

ف ف مأمور ت  یم ن وبشر در ا را طتنامه مومع عمومی سازمان ملا در محکومیت نقض حقوق 

حقوق   امور  در  ملا  سازمان  و ژه  گزارشبر  شهیف،  کراحمف  حما ت  کشور  ا    در  د   بشر، 

دلیا  برد که بهها ی نام میعنوان  کی از حکومتگزارش ساالنه ایحاد ه اروپا از رن م ا ران به

داردنقض  شکار  زادی  وجود  خاصی  نبرانی  به  ن  نسبت  مذهبی    های 

(www.iranpressnews.com  ) 

جمهوری   به  نسبت اروپا ایحاد ه عنوان »استرایژی یحت  ایاروپا  طتنامه پارلمان همچنی  
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 ایحاد ه نهادهای به نها ی از یصو ن پب  و  صادر 2014  ور ا  31یار خ   اسالمی ا ران« در

ا    طتنامه حون ابالغ اروپا ی هایو دولت هاپارلمان اروپا،  ئلهمس محورها ی شاما نمود  

ایحاد ه ا ران مناسبا  انفازچشم ای،هسته حوزه ای منطقه مسااا اروپا، با   بشر حقوق و 

درمی که  در  ایحاد ه  .است گرد فه ینظیم بنف 23 باشف  های  نقض موارد  طتنامه ا    اروپا 

بشری ممنوعیت ا ران در حقوق  بیان نظیر  عقیفه،  زادی  اطالعا ، ممنوعیت و    زادی 

 زنان، موازا  حقوق  نقض  مفنی،  های زادی جنبش ممنوعیت  عا ،تمااج    زادی  ممنوعیت 

 اظهار جنسی هایگرا ش  جنسیتی و هاییبتیض کیبری، و  وانی   ناعادالنه اعفام، محاکما 

 بشر، زنفانیان سیاسی، حقوق مفافتان همه خواهفا رانی می و از مقاما  کرده شف ف نبرانی

در   2009 سان جمهوری انت ابا  ر است رشفگانتبی دس  و کارگری و صنبی ایحاد ه فتاالن

   و   2013 سان  بو ژه بهاایان( در(ها  ز اد اعفام شمار با رابطه در همچنی   و نما ف  زاد  را ا ران

می  2014 انت ابا  متتقف اروپا ایحاد ه  ن، بر افزون  .دهفهشفار   ر است 2013 است 

دموکرا ا ران جمهوری استانفاردهای  با  به نبرد فه برگزار  نان نظر مف ،كیی مطابق   و 

 ایحاد ه در 1994 مارپ 26 یار خ  در سالم و  زاد انت ابا  متیار مورد در های مصوماعالمیه

 در اروپا پارلمان   .نما فمی اشاره باشف،می  ن اعضای از  کی نیز ا ران که دولت الموالب بی  

یأکیف می ا      رار اولو ت در را بشر حقوق مسئله انا ر با روابطش  در کلیه نما ف طتنامه، 

 اسالمی جمهوری با بشر حقوق خواهف گبتبو دربارهمی اروپا از ایحاد ه همچنی   و داد خواهف

 از  طتنامه، استقبان ا    مثبت  غاز نما ف  از نکا  و امنیتی  ضا ی مسااا با اریباط در را ا ران

استقبان یونفحقوق شهر منشور ینظیم  برای روحانی دکتر طرح  ا ران دولت از  مادگی و 

 شود کهمی البته متذکر  .یوان برشمردمی را غرم با یرو سازنفه روابن شباف بر راری برای

حیا ، یرو ج   حق  یبتیض و عفم بو ژه ا ران المللیبی   یتهفا  با کاماًل با ف شهرونفی حقوق

متتقف باشف منطبق انبی   زادی یضمی   و مذاهن کاما  زادی یضمی   شکنوه، ممنوعیت  و 

ا    است اکنون  است   شفه محفود ملی امنیت با مریبن جراام مبهم یتر ف با حقوق هم 

(Europarl, 2014   همچنی اروپا  (   ایحاد ه  بیانیه(  97فرورد      23)شورای  کرد  در  اعالم  ای 

  شورا  ا   ف کن های مریبن با حقوق بشر در ا ران را به مف   ك سان د بر یمف ف می یحر م

یحر م ا    یمف ف  ا    دلیا  کرد   عنوان  ا ران«  در  بشر  حقوق  جفی  »نقض  به  پاسخ  را  ها 
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مییحر م یوهیزایی  ارسان  شاما  میها  که  اعتراتشود  سرکوم  در  را  مورد  یوان  نان  ها 

نظار  کر م ابرایی  اریباطا   بر  دلیا    هبتها  ا   یحر مد   استباده  رار داد  ا  به  پیش  سان 

ها  ای نیز ادامه پیفا کرد  ا   یحر مق بشر در ا ران یصو ن شف و پب از یوافق هستهحقونقض 

 مقام ا رانی و  ك ش صیت حقو ی است   82های شاما منع سبر و مسفود ساخت  دارا ی

 

  اروپا کمیسیون

لیسبون، اساپ بر ا نکه به یوجه با خارجی ارشف نما نفه متاهفه   اروپا ایحاد ه سیاست 

 اسناد صادره موموعه مقاله ا    در باشف، لذامی اروپا کمیسیون ایحاد ه ر است متاون  انهمزم

 اروپا کمیسیون اسناد  اروپا در ذ ا ایحاد ه خارجی سیاست عالی نما نفه سوی از بشری حقوق

  اعالمیه، مورد 22 مقاله،  ا    در شفه انوام هایپژوهش  به یوجه  است  با گرفته  رار مورد یوجه

حقوق دمور 45   2008  سان از ا ران اسالمی جمهوری  علیه دفتر ا    سوی از بشری بیانیه 

 نظیر مواردی گزارشا ، و اعالمیه  بیانیه، موضوعا  مهمتر     .است گرد فه منتشر یاکنون

انت ابا  بتف حوادث جمهوری، 2009 از  سنبسار، موازا  ر است    وانی   اصالح اعفام، 

و  زادی کودک، وقحق   زنان،  حقوق  ضا ی، و کیبری  و اطالعا   زادی عقیفه، بیان 

جامتها لیت  زادی بانیان موا ع اکثر اروپا ایحاد ه  .گیردبرمی در را صوفی و بها ی ها   از 

است ا ران اسالمی جمهوری علیه  طتنامه صفور گزارش اگر  .بوده   اعالمیه، بیانیه، ها،چه 

 اما و الزم االجرا نیست بوده اجرا ی ضمانت  ففا پارلمان ا    سوی از شفه های منتشر طتنامه

نما نفگاند فگاه بیانبر -ا ران می اسالمی جمهوری به  نسبت ایحاد ه عضو کشورهای های 

در موموع،    .گذاشت خواهف بوای المللیبی   عرصه ا ران در بر خود را  یاثیر طرفی از و باشف

 همکاری خصوص در و ناپا فار شکننفه نی،سیری نوسا با همراه همواره رفتاری اروپا ایحاد ه

اسالمی با ا تصادی سیاسی، متغیر نظر در با ا ران جمهوری  است   داشته بشر حقوق گرفت  

 ( 45-46: 1393)الونفی و کیانی، 

 

امنیتی  بازیگر کارآمد: باز بران  ما شاهف گونهدر کنار  یحت  ساز  باز بران،  از  د بر  ای 

هستیم کار مف  باز بران  بعنوان  موضوعا      از  َِبا  کار مف  باز بران  که  داشت  یوجه  ا ف 
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نمی خاصی  ضرر  سود  ا  شاما  را  مطروحه  کار مف  باز بر  همراهی  نقش  بلکه  نها  شونف، 

 خواهنف داشت  
 

یوان  می  هستند: فعال بشر حقوق مدافع عنوان به که ها و نهادهایی تشکل افراد،

به عنوان ن ست نهادها اشاره نمود  که در سانی   به کانون مفافتان حقوق بشر،  ا     نمونه از 

هم انفازیراه 1381 و  ر استشف  شیر    کانون اکنون  برعهفه را  محمف   و دارد عبادی 

 مؤسب  ن اعضای جمله محمفعلی دادخواه و عبفالبتاح سلطانی از زاده، محمف شر ف،سیف

 به اسالمی جمهوری مودنن ممته  رو فادهای ا ران و داام رصف منظور به گروه هستنف  دومی  

 ی   یوسن چنف 1384اسبنف  10 در اشاروپا ی پیمانانو هم  مر کا حما ت با نقض حقوق بشر

 سومی  نهادی است؛ شفه های غیر انونی »یحکیم وحف « یأسیب افراطی طیف دانشوو ان از

 می ران ا  در بشر حقوق فتاالن موموعه شف، انفازیراه   ن متحف   و  مر کا با حما ت که

 حقوق اعالمیه جهانی منفرج در از مباد دفاع  موضوع با 1384 سان اسبنفماه از ا   گروه باشف 

بشری؛ کانون چهارمی    .شکا گرفت ا ران در بشر ا رانی کانون حقوق    ك عنوان به زنان 

 رو ط  به زنان حقوق از دفاع به و کلی طور به بشر از حقوق دفاع به که باشفمی ا نترنتی نشر ه

 (  75: 1391پردازد )ستوده و ابیا، می خاص

مورخ   متحف  ملا  دبیرکا سازمان  ا      2016مارچ    3گزارش ساالنه  مقفمه  در  انتشار  افت  

های  ومی و مذهبی و نقض  زادی بیان، به  گزارش پب از برشمردن نقض حقوق زنان و ا لیت 

ح  وضتیت  به  رسیفگی  مورد  در  ا ران  اسالمی  در   قوق همکاری جمهوری  کشور  ا    در  بشر 

چارچوم »بررسی ادواری جهانی« اشاره شفه و از م البت ا ران با ورود گزارشبر و ژه به ا    

می  انتقاد  محا،  در  گزارش  ینظیم  برای   عمومی مومع  و بشر حقوق کمیسیونشود   کشور 

متحف، ملا  حقوق  خصوص در المللیبی   مراجع مهمتر    سازمان   نقض   در بشر یش یص 

 است که  ن از حاکی داده رخ دوم جنگ جهانی از بتف هایدر دهه  نچه  .هستنف هاورشک

یأثیر   یحت شف  به  نها خصوص در گیریگزارشا  و رأی یهیه کارهای و ساز و مناسبا 

سیاست بزر ،های  فر  گیریجهت نیز و المللیبی    واعف   غربی های فر  بو ژه های 

 انت ام بشر بررسی وضتیت حقوق  ا نظار  برای نما نفگانی د بر متموالً سوی از  .باشفمی

 دهیخن همچنی   .باشنف بشر حقوق اعالمیه از  ن و یبسیر غرم مشی پا بنف الزاماً شونف کهمی
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 حقوق گزارشا  یهیه ضم   در و به کشورها ناظر نما نفگان اعزام از  با وسیتی فضاسازی و

 و هایوسن رسانه نتا ج، از اعالم بتف نیز و المللیبی   ای نهاده در هاگیریرأی و هنبام بشری

 گیرد  می صور  غربی رسمی کشورهای مقاما 

 

 جامعه جهانی
 اعالمیه»  المللی بی   جامته بشر حقوق انویا که  انفرسیفه باور ا    به کشورها  همۀ امروزه

 ومی سازمانمع عموم سوی از میالدی  1948دسامبر   10  یار خ در که است  « حقوق بشر جهانی

است یصو ن به متحف ملا موردهانفاز به اعالمیه ا     .رسیفه   همه که است یوجه ای 

بشرمنطقه  هایاعالمیه و المللیبی   هایکنوانسیون  و س ب  داده  رار ز ربنا را  ن ای حقوق 

بهمی ارااه را خود یازة هنوارهای حقوق در عباریی  کننف   ی صصی   از  الملابی   ادبیا  

 ,Vilian Duran)کننفمی  اد المللیبی   جامته اساسی  انون عنوان به بشر حقوق جهانی میهال اع

 بشر حقوق کمیسیون سوم و  کم نشست بی  بشر حقوق  اعالمیه  و یصو ن نبارش   ( 5 :1998

 کشور 14 از  کی گرفت  ا ران صور  1948 نوا   18 یا1947نانو ه   27 از متحف ملا سازمان

اعالمیه   گیریهنبام رأی داشت و نقش   ن یصحیح در نبارش و که بود ونی یس کم ا    عضو

       (Boyle, 1998: 8).    مثبت داد  رأی ا   اعالمیه به متحف سازمان ملا عمومی مومع در

رای ممتنع و   8رای مثبت،    48دولت عضو سازمان ملا متحف، اعالمیه حقوق بشر با    56از  

های عربستان ستودی، روسیه سبیف،  دولت  .های عضو رسیفولترای منبی به یصو ن د بفون

و اوکرا    ایحاد جماهیر شوروی،  ا     لهستان، چکسلواکی،  فر قای جنوبی،  به   وگسالوی 

اعالمیه   م الف  اصوال  که  دادنف  اطمینان  کشور  هشت  ا    دادنف   ممتنع  رای  اعالمیه 

و    (Verdot, 1998: 94).نیستنف کا  دبیر  عنان،  سکوفی  اهمیت  ت  در  متحف  ملا  ازمان 

می حقوق  ا    اجتماعی،  ف:  گو  جهانشمولی  و  سیاسی  فرهنبی،  ا تصادی،  مفنی،  ا   حقوق 

همسان برای  گروهاساسا  افراد،  میان  روابن  ملتسازی  و  و   ها؛ ها  مستقا  مشترک،  جهانی، 

)انهمبسته برای(   Annan, 1997: 1ف  داخلی  بتف  در  کشورها  که  اهمیتی  از  بشر حق  فرایر  وق 

منطقه بتف  در  بی   االنف  و  حقوقای  جهانی  اعالمیه  نیز  خود   المللی  از  یوجهی  اثر  ابا  بشر 

است گذاشته  سازمان  .برجای  همه  بر  اعالمیه  بی  یاثیر  جهانشمولی  ن  های  دال ا  از  المللی 
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 جهانشمولی  ن  ابا یوجه است    ای، در یأ یفاست  یاثیر اعالمیه بر یرییبا  منطقه

میالدی جاکاریا نیز جهانی بودن    1992نها ی اجالپ جنبش عفم یتهف در س تامبر   سنفدر  

است شفه  یأ یف  بشر  می    (Morphet, 1993: 368)حقوق  موموع،  که  در  داشت  اظهار  یوان 

بی   ا بان  و  یوجه  بشرامروزه  حقوق  است   افزا ش  افته  بشر،  حقوق  به  نسبت  سان   المللی  از 

ای  های منطقهها و د بر کنوانسیوننی شفن داشت و با اجرا شفن میثاقجهارو به   یالدیم1948

بی   امرو  ا    سابق   المللی،  دبیرکا  غالی،  پطروپ  که  طور  همان  عالوه،  به  گرفت   شتام 

اظهار داشت و    در کنبرانب  متحف،  ملا  بی    :سازمان  نسبی زبان  به طور  بشر  المللی حقوق 

برخ ا نکه  ولو  است  شفه  شکا  ک ك  نیستنفی  سازگار  با  ن      (Sudre, 1995: 171)شورها 

و   گذاشت  صحه  را  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  اساسی  اصون  یهران،  بشر  حقوق  کنبرانب 

طالن دستیابی به  ن هستیم، ینظیم کرد  ا   اعالمیه خواستار محو   دستورکاری را که ما امروز

یوز ه و  شف  زنان  علیه  یبتیض  اشکان  و  زادی  امیم ناپذ ریکلیه  بشر  را  حقوق  اساسی  های 

 (  5: 1376یأ یف کرد )عنان، 

 « بنف  ب ش1در  است «  و    مفه  عما  برنامه  و  اعالمیه  ا      : کم  جهانشمولی  »سرشت 

ناپذ ر استحقوق و  زادی انکار  » « های اساسی  بنف  « همی  ب ش یصر ح شفه است:  5و در 

یقسیم» و  جهانشمون  بشر  حقوق  انواع  اریباط   راناپذیمامی  و  متقابا  وابستبی  هم  با  و  نف 

بی   جامته  دارنف   بر  المللیینباینگ  منصبانه  و  عادالنه  فراگیر،  نحوی  به  را  بشر  حقوق  با ف 

 ااا شود  ضمناً، در نظر داشت    ای برابر در نظر ببیرد و برای کلیه حقوق اهمیتی  کسان پا ه

هاست  دولت ی، فرهنبی و مذهبی، برعهفهر   های: یاای و ینوع زمینههای ملی، منطقهپیشینه

که صرف نظر از نظام سیاسی، ا تصادی و فرهنبی، به یقو ت و حما ت از یمام حقوق بشر و  

ب ردازنفهمه  زادی سیاسی  و  ،    »های  عما  برنامه  و  که  7-6:  1993)اعالمیه  از  نوا ی    )

ه موضوع حقوق بشر ا ران  مین جامته جهانی است، رو کرد ا   نهاد در ز   سازمان ملا چکیفه

  سازمان  عمومی  مومع  سوم  ( کمیته97 بان  25 ابا یأما خواهف بود  در جف فیر   گزارش )

 کرده   انتقاد  "ا ران  در  بشر  حقوق  وضع  شفن  یروخیم"  از  ای طتنامه  یصو ن  با  متحف  ملا

  و ژه   شبرگزار  و  متحف  ملا  سازمان  دبیرکا  هایگزارش  به  اشاره  با   طتنامه  ا     در   است

  نباران  روزنامه  متترضان،  سرکوم  گذشته  سان   ك  در  ا ران  حکومت  است   مفه  بشر  حقوق
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  رای   با   عمومی  مومع  سوم   کمیته    طتنامه    است  داده   افزا ش  را   اجتماعی  های شبکه  کاربران  و

 مومع  عمومی   نشست  به   است   رار    طتنامه  ا     است  رسیفه  یصو ن   به   کشور   85  مثبت 

   شود ارااه  مبردسا ماه در عمومی

 

 بشر و بربریت نوین یزه شدن رادیکال حقوق ترامپ

به حان در جر ان کار سیاسی  یرامپ را  ك سوداگر و  ك مرکانتلیست می یا  داننف که 

ای در ا   زمینه نفاشته است  نباهی به شتار اصلی یرامپ  تنی »ن ست  مر کا«  نبوده و پیشینه

انزواطلبی    پامیرگو ای ا   حقیقت است که د فگاه   ا    انزواطلبی است   برگرفته از نوعی 

های ضفمهاجریی او  سیاست سازد  های ضفمهاجریی او  شکار میخود را به خوبی در سیاست

گرا ی افراطی یرامپ است که درهای  مر کا را به روی سا ر ملا بسته است که  حاکی از ملی

بشری اصون حقوق  با  ینا ض  شکار  در  امر خود  دم میابیم  ا    از  ن  که  مر کا  زنف  شف 

یرامپ مش ص می  بررسی ش صیت  با  بر  ن  در  عالوه  بشر  مساالی همچون حقوق  شود که 

وا ع ش صیت   در  ابزاری خواهف شف   استباده  از  نها  صرفا  و  دارد  اهمیت  رار  دوم  جا باه 

نظامی سوی  به  روی  بیشتر  یرامپ  یریاجرمآم  شتارهای  دارد   ا تصاد  و  زمینه    ر دپ  امگری 

برجسته نقش  متحفه  مر کا  ا اال   ا تصادی  بازی  بازسازی  وی  انت ابایی  پیروزی  در  را  ای 

سازی  فر  س ت نیز امر مهم د بری است، ز را  کرد  عالوه بر  ن، اعتقاد یرامپ به بیشینه

  درصفی بودجه دفاعی ا اال  متحفه  مر کا را مطرح ساخته است   10یرامپ پیشنهاد افزا ش  

ا تصادی در    -میلیون دالر خواهف بود  ا   نوع نباه که بر محور  نظامی   54می متادن   ره  ک

ا   مسااا  به  یرامپ  نباه  شفن  متطوف  از  حاکی  است،  حرکت  فراموشی  حان  به  و  چنینی 

 ها، زنان و بیبانبان است   س ردن حقوق ا لیت 

متادن بی بربر را  امروزه  ادبیا   یا وحشیدر  بفرهنبی  گیرنف، جالن  نکه  می  رکاه  گری 

اظهارا  یرامپ در مورد نوع شکنوه و مسأله »غرق مصنوعی« که گبته بود: »به نظرم ا   نوع  

دونالف  »بربر ت  عنوان  با  او  رو کرد  از  که  شفه  باعث  نیست«  هم س تبیرانه  چنفان  شکنوه 

انت از  پیش  حتی  که  داشت  ادامه  جا ی  یا  رو کردی  چنی   ببرنف   نام  امپ،  ریم   ایرامپ« 

میدانش  یصور  جمهوری،   موزان  مر کا ی  ر است  به  یرامپ  انت ام  صور   در  کردنف 



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35ماره ش ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 86
 

 پوستان به  فر قا برگردانفه خواهنف شف   سیاه

  سیاست  گیری جهت  فهم  که در   است   د بری   اصا   جهان  در   دموکراسی  یرو ج  با  م البت 

  جمهوری  تر اس   زمان  از  دموکراسی  یرو ج  سیاست  کنف می  کمك  ما  به  یرامپ  خارجی

با ا   سیاست هماننف    داشته   رار   مر کا  خارجی  سیاست  محور  ر بان است  برخورد یرامپ 

با ملت او  ینف  نکتهبرخورد  یغییر رن م است     ن  به  با ف  زمینه  ا     ای که درسازی و سیاست 

  ال  ا ا  سنتی   خارجی  سیاست   از   اصا  ا    با  یرامپ  م البت  مبنای   که   است  ا    داشت   یوجه

  وجود   با   هاسیاست  ا    یفاوم  اگر  گردد می  باز   ن   دستاورد  بفون  و   باال  های هز نه  به   تحفهم

  سبن  به  شودمی  دنبان  همچنان   مر کا  پیشی    جمهور  روسای  سوی  از   ن  باالی  هایهز نه

  چنی    یرامپ  مورد  در  رسفمی  نظر  به  اما  بود،   نان  نزد  خارجی  سیاست  در  امنیتی  نباه  اولو ت

) نیس »پیمان151:  1395فام،  دانزت  به  او  پا بنفی  به عفم  های  (  موضوع د بر درباره یرامپ 

بفون منبتت« است  خروج از پیمان »یرانب پاسیبیك« و یهف ف به خروج از پیمان مربوط به 

ها ی است که نشان از عزم راسخ یرامپ در  یغییرا  ا لیمی که در پار ب به امضا رسیف نمونه 

ی به یتهفا  بفون سود مستقیم برای ا اال  متحفه  مر کا دارد ز را یرامپ فا بن جهت عفم پ

فردی است که به شف  اها محاسبه سود و ز ان است  در همی  زمینه ا نکه  مر کای دوران 

ای از  یرامپ به متاهفا  حقوق بشری وفادار بمانف، سنار و ی است که یا حف ز ادی در هاله

گر خواهف  و ابهام  رار  م فوش  فت  را  بشر  حقوق  زمینه  در  خواهف چهره  مر کا  از  با  یر 

کردن در ورای مرزهای  مر کا دولت دونالف یرامپ با شتار کاهش هز نه از جمله خرجکرد   

بر سر کار  مف  خن و  بر کمكای که میمشیرای  ورد  بشردوستانه سازمانیوانف  های های 

یا  با از  کننف که ا   کمك وری میدن  االمللی هم یاثیر ببذارد  کنشبرابی   های  مر کا 

 ت  گرفته اسها  رار نمیا  ، چنفان یحت یاثیر یغییر دولت

جمته   خارجه  مر کا  میالدی    2017سان  مارپ    سومروز  امور  و  کمی وزار     چها 

   کشور جهان را منتشر کرد  200در یقر با    ،گزارش ساالنه خود در مورد وضتیت حقوق بشر

به    48گزارش که    ا    در نسبت  ا ران اختصاص  افته  به کشور  به  صبحه  ن  نسبت  یهف فها 

بیان و حاکمیت  انون ا ران   زادی  گیری  ك  در چنی  وضتیتی شاهف شکا  .انتقاد کرد  در 

اعتقاد   بفون  بشر  از حقوق  ابزاری  استباده  اصا مهم در سیاست خارجی یرامپ هستیم و  ن 
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حاصا شفن  رامش نسبی پسابرجام و فروپاشی جو امنیتی حاکم    ا ع بوا تی به  ن است  در وا

هسته مساله  از  بر مفه  که  ا ران  امنیتیبر  »پرونه  یرامپ  دولت  ا نك  بود،  افراطی« ای  سازی 

شاهف   ما  ا    بر  عالوه  است   زده  کلیف  گزارش  ا    با  را  ا ران  در  بشر  حقوق  موضوع 

یرامپ دولت  از  کنبره  نما نفگان  و   یبرا  درخواست  بشر  حقوق  نقض  بابت  ا ران  یحر م 

بها  هستیم ا لیت  عمفه   ی  سیاسی  حزم  دو  هر  از  متحفه  ا اال   کنبره  نما نفه  شش 

ارااه  طتنامه با  دموکرا ،  و  ضم   جمهور  واه  نما نفگان،  مولب  و  سنا  به  مشابه  ها ی 

ت یرامپ  نرز فمحکوم کردن نقض حقوق بشر در ا ران بو ژه حقوق ا لیت بها ی، از دولت پ

یحر م کنفخواستنف  وضع  ا ران  علیه  بیشتری  ماه  .های  مواضع  اد ور  ا    های  غاز    یمام 

یرامپ   کار مفن  روی  از  پیش  در  ا   وضتیت  است   ا ران  ایمی  پرونفه  امنیتی شفن  شروع 

بر روی موج بی نوسان یرامپ  پر  به ش صیت  با عطف  و  پیش می غاز گشته  ا    ثبایی  رود  

میزارشگبا    پرونه ساده  غاز  سازمانهای  و  نهادها  یأکیف  با  و  شکا  گردد  م تلف  های 

 را در  الن سه فاز ذ ا نشان داد:یوان  ن گیرد که می حادیری به خود می

فاز نهادهای م تلف  امنیتی   اون  * در  ما شاهف گزارش  ا ران،  بشری  پرونفه حقوق  سازی 

 ا ناع جهانیان با  مار و ار ام گوناگون هستیم؛   جهتدر  المللی به عنوان باز بران کار مفبی  

پنفاری« از ا ران و »عفم پا بنفی  ساز، رو کرد »یهف ف* در فاز دوم یوسن باز بران امنیتی

بی   به پیش میبه هنوارهای  رود، جمالیی همچون عفم رعا ت حقوق  المللی« در  الن زبان 

ماعی که  اد ور جمال  نتانیاهو در  بان برنامه اجت   هایها  ا نبود  زادی بیان و  ا  زادیا لیت

 ایمی است: »عبور ا ران از خن  رمز«!

* در فاز سوم؛ جامته جهانی ا ران را به عنوان  ك نا ض حقوق بشر خواهف شناخت که  

 چنی  پذ رشی به متنای انزوای موفد یهران و حما بار امنیتی بر  ن است 

صحبت اجمالی  بررسی  اموزارهای  با  رکب     رأپ  ن  در  و  یرامپ  دولت  خارجه  ور 

می  برد   ییلرسون  پی  بشر  حقوق  موضوع  در  یرامپ  دوگانه  برخورد  به  ییلرسون  یوان  رکب 

مان اجرا کنیم،  خارجی  که شتار »اون  مر کا« را در  الن سیاستاز د ف م ، برای ا   »گبت:  

ببذ اولو ت  در  را  ا تصادی  و شکوفا ی  ملی  امنیت  اگار م تنی  امنیت  ر یالش   برای  ها مان 

یوانیم به اهفافمان های ما را فرا ببیرد، احتماال نمیکه کسی ارزشملی را مشروط کنیم به ا   
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ااتالفبرای امنیت ملی برسیم  ما یوازن را از دست داده برا مان  ا م  و ا   روابن و  ها خیلی 

برگردانیممهم به یوازن  با ف  نها را  و  به یمام جهان م ابره  مالیی  ج«  چنانف  پیغام را  ی  ك 

گز نشی   صور   به  بشر  حقوق  سالح  از  منافع،  به  رسیفن  برای  یرامپ  ا نکه  کرد:  خواهف 

استباده خواهف کرد  در شرا طی که یهران را با ا   ابزار یحت فشار  رار خواهف داد، در رابطه  

بشر چشم ارزش حقوق  از  ر ات  میبا  بسیاپوشی  حتی  اکنف   یحری  مناسن  ز  رابطه  لیلبران 

غربی  بی  -محور  سبن  به  را  یوسن  عربی  بشر  حقوق  مکرر  نقض  به  نسبت  یرامپ  یباویی 

جا ی هم که   ن»  شود که ا ور مید فبان حقوق بشر  داننف  در ا   زمینه  مقاما  ستودی می

عنوان    ا بهشر رگیرنف، نها تا حقوق بها ی مثا حقوق بشر در کنار منافع  مر کا  رار میارزش

 ف«  ده ك ابزار برای سیاست خارجی  مر کا نشان می

حقوق  مع خصوصا  گوناگون،  مسااا  به  یرامپ  نباه  نوع  که  داشت  یوجه  با ف  الوصف 

مترفی گردد   ا لیت بشر  نا ض حقوق  عنوان  ك  به  ا   کشور  به  ن شفه که خود  منور  ها 

بشرد فه رایب   ،بان حقوق  یرامپ  برای حقوق  ن  م منت جمهوری    دونالف  یهف فی  را  ر کا 

را   او  کم ی   و  دانست  زنفه"بشر  یحمایصو ر  عفم  سیاست  از  کر  "ای  بان د فهد   یوصیف 

بیانیه در  خود  گزارش  انتشار  با  همزمان  بشر  به  حقوق  یرامپ  دونالف  انت ام  کرد:  اعالم  ای 

ك کرد و  یحر را    «ینبر و عفم یحما»جمهوری  مر کا پب از  ك کم ینی که    عنوان رایب

کننف،  موجن افزا ش نبوذ  ن دسته از احزام سیاسی در اروپا شف که حقوق جهانی را رد می

(  در همی  راستا  http://www.isna.ir)  سیستم حقوق بشری پساجنگ را به خطر انفاخته است

  یوجهی یرامپ به حقوق بشر را در رو کرد وی به موضوع حقوقیوان نمود د بری از بی می

از روی کار  عربستان د ف   در    بشر الیوم در گزارشی نوشت که محافا ستودی  روزنامه رای 

اوضاع   به  کاری  وی  ز را  هستنف  خرسنف  جمهوری  مر کا  ر است  به  یرامپ  دونالف   مفن 

و به منظور راننفگی کردن    دداخلی عربستان و وضتیت ناگوار حقوق بشر در ا   کشور نفار 

ر  به  عربستان  در  فزنان  نحوه    (  www.tasnimnews.com)   وردنمیشار  ات  راستا  همی   در 

 یوان در دو سنار وی م تلف پیبیری نمود:  یاثیر یرامپ بر وضتیت حقوق بشر را می

به با مسااا م تلف  صوریی است که وی خود را در  ابتفا  نکه نحوه برخوردهای یرامپ 

وا ع در  است   داده  بشری  رار  حقوق  متهم  موضوعا   جهه  موا  جا باه  ك  با  یرامپ 
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ای است که نشان از عفم یوجه به پا بنفی به اصون حقوق بشری دارد و همی  امر او را  گونهبه

بومی بیبانه به شکلی  و همچنی   نژادپرست  مترفی میگرا،  به  هراپ  بنابرا   یوجه وی  نما ف، 

 د موضوع حقوق بشر در ا ران نیز چنفان از اهمیت برخوردار ن واهف بو

پیشبرد منافع دولت خود از  ر رود به ا   مولبه نظر افکنف که یرامپ برای  با ف   کرد دوم 

برجام و حا مساله هیچ کوششی فرو یوافق  پیش  مفن  با  ن واهف کرد  در همی  راستا  گذار 

فراهم  هسته بشری  حقوق  ایهاما   طر ق  از  یهران  بر  فشار  برای  دستاو ز  بهتر    ا نك  ای، 

بشر همواره گز نه  برا   بنا  خواهف گرد ف، استباده دولت جف ف ابزار حقوق  برای  محتما  ای 

  مر کا خواهف بود  

 

 رو افق امنیتی پیش
بی   عبو  غیردولتی  سازمان  اریباط  ماهیت  و  در  شکا  ا ران  با  بررسی    4الملا  دوره  ابا 

 است:  

 : سیاست عفم پاس بو ی دولت ا ران؛1370های اولیه انقالم یا سان -1

 : فروکش کردن جو منبی دوره  با؛ 1372یا  1370 هایسان -2

و  1376یا    1372های  سان -3 میکونوپ  و  رشفی  سلمان  موضوعا   پیش  مفن   :

 الملا از ا ران؛متتا ن  ن انتقاد عبو بی  

های عبو  به بتف با ر است جمهوری   ای خایمی جو مثبتی در گزارش   1376دوره   -4

 شود   نژاد ا   رونف متکوپ مین   ای احمفیر  مفی کا  ف، اما با روالملا به وجود میبی  

د فه یاکنون  سازمان  انقالم  ابتفای  از  خود  فتالیت  راستای  در  نیز  بشر  حقوق  بان 

عمفیا  گزارش که  است  کرده  منتشر  و  یهیه  ا ران  در  بشر  حقوق  وضتیت  مورد  در  را  ها ی 

)گلش  گیریجهت دارنف  منبی  شف فا  ا   ا ی مر ک(   170-176:  1388پژوه،  های  بر  ها 

به حقوق  انف ضرور باشنف که یوانستهاعتقادنف که از جمله اولی  کشورها ی می های مربوط 

یصمیم  ادبیا   دهنف   گسترش  خود  سیاسی  ادبیا   در  را  بهبشر  ای  گونه  سازان  مر کا ی 

مولبه چارچوم  در  ا ران  و  امر کا  یتارت  اساپ  ن  بر  که  است  شفه  اهاسازمانفهی  ز   ی 

امور  جمل وزار   کادر  رهبران  مر کا ی،  بی   در  مبهوم  ابف   بشر  حقوق  و  دموکراسی  ه 
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انف  از د فگاه  خارجه حساسیت بیشتری را نسبت به حقوق بشر و دموکراسی به نما ش گذاشته

به ) ا  دموکراسی  افراد،  صحیحا    یرور سم  عبار   پا ان  به  منور  دموکراسی(  لیبران  یر 

بنامی برابرا شود   از جمله دموکراسی را در دستور     یرور سم،  نان موضوعایی  با  مبارزه  ی 

(  در همی  راستا پارادوکب حقوق بشری  مر کا 128:  1389کار خود  رار دادنف )محمفی،  

-گیرانه و ا فاما  یحر م و یهف ف  ن علیه ا ران به خوبی ظاهر میدر اریباط با رفتار س ت

پذ رد، مورد فشار المللی پب از جنگ سرد را نمیای و بی  قهم منط ر نظشود  ا ران چون ساختا 

ها و فشارهای م تلف سیاسی و ا تصادی بو ژه در  گیرد  اعمان یحر مشف ف  مر کا  رار می

هسته انرنی  سیاست  کوانبهزمینه  یحقق  راستای  در  گسترش  ای  شتار  ابزاری  و  گرا انه 

دم پیشبرد  و  بشر  حقوق  و  یووکرادموکراسی  نه  سی  و  سیاسی  کارکرد  دارای  سن  مر کا 

 (   131: 1389حقو ی در منطقه خاورمیانه است )سیمبر، 

نیز ایحاد ۀ و ا ران مناسبا  همچنی  در و  باشفمی  ابا یوجه مسااا از بشر حقوق اروپا 

 بشری، هفف حقوق مباحث است  در  یوجه  ابا زمینه ا    در بحث شروع  در اروپا کوشش 

بوده حاکمیت به ب شیفن اریقا برای ا ران دولت بر  فشار اعمان وپا،ار ۀایحاد   است    انون 

 کرده وادار بشر زمینه حقوق در ملا سازمان رونفهای با همکاری به را  یهران اروپا بنابرا   

 اروپا ایحاد ه خارجی سیاست بنای سنگ بشر   »حقوق(Tzogopoulos, 2004: 49-50)است  

 زمینه در اروپا ایحاد ه کلی های سیاست خصوص در است که متنی  جمله ن ستی   است« ا   

ایحاد ه ا نترنتی سا ت در بشر حقوق همچنی   مفه ا     کنوانسیون  ك ماده طبق است  

 ا    در شفه  شناخته رسمیتبه های زادی و حقوق با ف های عضودولت بشر، حقوق اروپا ی

: 1388نما نف )سادا  اخوی و حسینی،   یضمی  خود یحت صالحیت افراد یمام  بان در را  سنف

شمون  جهان  ارزش  ك بشری کرامت که کننفمی  نقا هاوارد رودی و دانلی جك (  از233

  ن است  به ا واد برای لیبران رن م  ك نیازمنف و دارد غرم در ر شه بشر حقوق اما است،

 کمان متنی به بلکه بیشتر نیست شریب کرامت با انفازههم و برابر همسان، بشر حقوق  نها نظر

ا    بشری کرامت از حما ت از حقوق با  بشری میان کرامت  یبکیك  تنی است    ا    بشر  

بشری دارای کشورها از شماری شا ف منظر نفارنف    بشر حقوق در سهمی اما باشنف کرامت 

 دست وا تی امتکر به  نباه ب ذ رنف  را  ن د بران و اگر است باخترنشینان  افتۀ بشر حقوق
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 حقوق جهانی اعالمیه بشر، حقوق به که ا رادی (  مهمتر   115-116:  1389انف )ذاکر ان،   افته

اسناد و بشر از   بیش  بشر حقوق که است ا    باشفمی وارد خصوص ا    در المللیبی   سا ر 

یحوال  در که است غربی فرهنگ زا یفه باشف، عامی فلسبی مبانی بر مبتنی  نکه  مسیر 

 یفو    رو،ا    است  از شفه یبف ا  ن فرهنگ از جزای به و خورده صیقا رم،غ نبیفره

سو ه بشر حقوق اعالمیه خاص با مطابق و   ك  کننفگان فرهنگ  بنابرا     ن وضع   است  

 سازمان  عمومی (  مومع31:  1393است )صف قی،   نظر نبرفته در را  د بران رسوم و  دام

 ا ران علیه بشر حقوق زمینه در  ورای غیرالزامطتنامه(  1392ر   ذ  27)  2013دسامبر    18 ملا،

 در که جالبی شف  نکته یصو ن ممتنع رأی  61منبی و   رأی  6مثبت،   رأی  86با   که کرد صادر

چشمبیری یا ا ران بشری حقوق ضف های طتنامه    رای ایکای نما ف،می یوجه جلن حف 

 که کشورها ی است؛ )مینیایوری(  ایرهذ ایکشوره  ا کشورهای  فر قا ی برخی به صادره

اصبهانی،   ا رانیان از بسیاری برای نیز نام  نها حتی بتضاً نژاد  ) نبری  -49:  1393نا شناست 

 و  ن،خفاونف متتان سوی  ك است؛ دوسو ه حکومت مشروعیت د نی دموکراسی (  در47

 مشروعیتبفان   بریره  هایصالحیت  دارای حاکم انت ام با که هستنف مردم  د بر، سوی

اماممی کاما را  ن مشروعیت د یق یتبیر به و ب شفمی  با را الهی خمینی، مشروعیت کنف  

 همه بودن دارا ضم    ورد که وجود  به  اینظر ه   ن از و  می ت هم  در ساالری مردم صبغه

مثبت و هاکارو ژه مردمی، هاینظام هایمؤلبه و عناصر  در نیز را الهی مشروعیت امتیازا  

 حقوق فرهنبی،  واعف گرا ینسبیت نظر ه پا ه (  بر247: 1378است ) اسمی،  داده جای دخو

درحالی یبسیر  ابا هاملت  فرهنبی  یما زا  پا ه بر  بشر پا ه که است    یصو ن بر 

  واعف  ن،  4ماده    2بر بنف   یأکیف با و کشور  164سوی   از سیاسی و مفنی حقوق هاینامهپیمان

 به شفنجهانی بستر  در بشر  بنیاد   حقوق  واعف شمون هستنف  همی  جهان بشر قحقو  بنیاد   

 اگر  پژوهشبران، برخی باور به ای کهگونهشمولی هستنف؛ بهجهان و گسترش حان در شف 

 و بشر حقوق  شمولی  جهان  طرففاران میان بحث بشر اصلی حقوق مناظرا   گذشته دهه دو در

 حقوق بر  ن بازیام و شفن جهانی حوزة در مناظره و حثب وزهامر فرهنبی بود، گرا اننسبی

(   نچه که حااز اهمیت خواهف بود وجود چنف  122:  1389است )ذاکر ان،   متمرکز شفه بشر

 موضوع است:
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انف  المللی به خود گرفتهابتفا  نکه رونفها ی از  بیا حقوق بشر، امروزه به شف  وجهه بی  

الملا، ا   رونفها با جف ت و  ز  بیا سازمان ملا  ا عبو بی ا ی اهانو با یوجه به وجود سازم

د ت بیشتری پیبیری خواهف شف  ثانیاً حقوق بشر در جهان امروز شکلی سیاسی به خود گرفته؛  

مفاخال    عنوان  یحت  و  نظامی  صور   به  حتی  کشورها  در  مفاخله  امکان  که  متنا  بف   

ثالثاً   است   شفه  فراهم  نکشوربشردوستانه  طرح  های  امکان  حقو ی  لحاظ  به  رونف  ا    ا ض 

منشور سازمان ملا( را برای خود    7بنف    2ادعای مبتنی بر عفم دخالت در امور داخلی )ماده  

یواننف  ااا باشنف  ا   بفان متناست که نیروهای سازمان ملا مواز به ورود به کشورهای  نمی

 شکا دو ا ران با  رابطه باشنف  دررا میا دانا ض حقوق بشر و در نتیوه حق عملیا  نظامی ر

 :هستیم شاهف را بشری  حقوق وضتیت از متباو 

 مفعی  ن متحفه ا اال   نان رأپ در  و غربی کشورهای  ك طرف از  اول: وضعیت 

را ا    بارها و بوده بشر حقوق نا ض م تلف سطوح در ا ران که  هستنف  طرق از  مسأله 

  در وضتیت  ا ران حالت ا    انف  در کرده نبرانی ابراز  ن زا و  شفه  اد ور ا ران به گوناگون

در صور  در و گیردمی  رار   »متهم« سیاسی ناسازگاری   ارجاع امکان  غرم، با وضتیت 

 که  نچه شبیه و بود ن واهف ذه   از دور شورای امنیت حتی و مربوطه مراجع به ا ران پرونفه 

 .داشت خواهف را یکرار  ابلیت بشر حقوق ألهمس در بارا     ن بود م، شاهف ایهسته پرونفه در

یهران فشار  ن متتا ن و ایهسته پرونفه  اثر بر که چه   یمام در  دوم: وضعیت  و بر 

 نباهی با خورد چشم می به بشر حقوق نقض از نوعی بود م شاهف هایحر م اعمان همچنی  

 نوعی  ربانی ا ران کشور که دشویمروش    ا ران علیه امنیت شورای های طتنامه به گذرا

از در و شفه امنیتی  -سیاسی فضاسازی  گشته محروم خود ابتفا ی حقوق  از بسیاری نتیوه 

 ا رانی،  هایکشتی  از شف ف هایبازرسی  ها،دارا ی  شفن چون مسفود هم م تلبی است  موانع

فروش ممانتت »وضت  در را ا ران  که ... و  موزشی و فنی  های کمك  ا از     رارشاکی«  یت 

 و فناوری یوسته، حق حق همچون خود اولیه حقوق از ا ران کشور وضتیت ا    در  .دهفمی

سازی  شفه است  در رونف امنیتی منع  زادانه یردد بر حق  ا و ا تصادی پیشرفت حق  موزش،

 خورد:پرونفه حقوق بشری ا ران چنف نکته مهم در گذر زمان به چشم می

یحاد ه اروپا و کمیسیون اروپا، به کرا  از نبرانی خود در   کا، ا مر  ا اال  متحفه  -الف
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یوان در گزارش وزار   انف  شاهف مثان  نرا میمورد وضتیت حقوق بشر در ا ران س   گبته

ماه   فرورد    در  اساپ    1395امور خارجه  مر کا  بر  را  انت ام حس  روحانی  پیفا کرد که 

 !کرد  ك انت ابا  غیردموکراییك محکوم  

گزارش ر  -م مصاحبه ونف  و  به  ها  جهانی  جامته  پذ رش  برای  بود  خواهف  دستاو زی  ها، 

عفم یبتیت ا ران از حقوق بشر  در وا ع باور اکثر تی کشورهای سازمان ملا و ایحاد ه اروپا  

 را علیه کشور ا ران در پی خواهف داشت   "یبکر جمتی منبی "و  ك  "باور جهانی " ك 

مذگزارش  -پ نقش  متنبهکور  های  به  "زبان "ای  کشورها  پذ رش  پذ رش  و  متنای 

سازی از طر ق بازی با کلما  در  گردد که ا   امر به عنوان ر شه امنیتیمحسوم می  "جامته"

 حان انوام است؛ 

یرکین موفق زبان و جامته است که گام   -  امنیتی همی   بشر  های  پرونفه حقوق  سازی 

ی به  ك وضتیت امنیتی و باور عمومی جامته به  ن  ای زبانادع  ا ران را برخواهف داشت   تنی

   است وضتیت و در نها ت یتر ف جف ف از مسأله مطرح شفه

ساز برخوردار است و  یری در بی  سا ر باز بران امنیتیا اال  متحفه از نقش برجسته  -ث

می  دوش  به  بیشتر  را  رونف  ا    میمسئولیت  مثان  عنوان  به  کمكکشف   به  مه یوان    الی ای 

« به  خارجه  مر کا  امور  ا رانوزار   بشر  حقوق  اسناد  مستنفسازی  که  مرکز  کرد  اشاره   »

سان   در  ا ران  اطالعا   در    1388وزار   فتان  خارجی  موسسه  شصت  از  را  کی  نهاد  ا   

بی   و وجهه  متحفه  ا اال   که هژمونی  یوجه داشت  با ف  البته  نمود   مترفی  المللی  اغتشاشا  

 ا   رونف اثرگذار خواهف بود  در شف  ا   کشور به  

 

 سازی مناقشهغیرامنیتی 
برون مطرح برای  پیشنهاد  چنف  شفن  ن  غیرامنیتی  و  موجود  امنیتی  وضتیت  از  رفت 

 شود: می

متما ز و دوگانه همواره اصلینظام - متنا ی  امنیتیهای  عاما  از  یر    بتف  ا ران  سازی 

های متما ز و متباو   وجود دارد که نباه سیا پتانهای م تلف بوده است  ا   انقالم در حوزه

سازی همواره  ها کمرنگ شود  با یوجه به ا نکه مبنای غیرامنیتیزنیدر  الن مذاکرا  و چانه
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چانه در  الن  عمومی  به حوزه  امنیتی  حوزه  از  موضوعا   بوده  برگردانفن  مذاکرا   و  زنی 

های دو طرف )عمفیاً  ذاشت  دغفغهث گه بحاست، لذا  کی از پیشنهادا  مقاله، دربرگیرنفه ب

است   اعفیاً   بشری  حقوق  حوزه  در  ف   اها  و  کارشناسان  یوسن  ا ران(  اسالمی  جمهوری 

های موثریری در اختیار خواهف داشت؛ کما ا نکه در مذاکرا   طرف ا رانی در ا   زمینه اهرم

 د ف گر جستهای هم ا   مقوله مورد یوجه  رار گرفت و اثر فر نی  ن برهسته

های  سازی کنشبری موثر جمهوری اسالمی ا ران در حوزهگردد برجستهپیشنهاد می -

های ملی در ا   حوزه از  شود پتانسیامتتفد حقوق بشری در دستور کار  رار گیرد  یوصیه می

یر بون بی  طر ق  مطرح  و  اثرگذار  نشستهای  همچون  بشری  المللی  حقوق  نهادهای  های 

گبرجسته امنیتی  با  ردد،سازی  فر  نف  در  ا نکه  به  بهانهیوجه  عمفیاً  ا ران  های  گیریسازی 

سازی مش ص ا فاما  حقوق بشری کشور در همه  سیاسی عاما اساسی بوده است، برجسته

های اخیر مورد یوجه جفی  ها، حقوق زنان، حقوق کودکان )که در سانابتاد همچون زنفان

  رار گیرد   ار  ور کبا ست در دست  رار داشته است( می

جمهوری - خارجی  مر کا،  سیاست  در  کنونی  مقطع  در  ا نکه  به  یوجه  خواهان  با 

بی   و  خارجی  سیاست  جهت  سکان  مناسبی  فرصت  دارنف،  عهفه  بر  را  متحفه  ا اال   المللی 

د بری  غیرامنیتی زمان  هر  از  بیشتر  است   شفه  ا واد  ا ران  در  بشر  حقوق  موضوع  سازی 

منبتتژه  بو   خواهان وجمهوری و  بازاری، یواری  نباهی  بشر  دونالف یرامپ  به حقوق  محور 

کاستی است  ضروری  مقطع  دارنف   در  متحفه  ا اال   بشری  حقوق  منشور  در  موجود  های 

حوزه در  امر  مسئولی   یوجه  مورد  نهادهای  کنونی  در  کشور  نما نفگان  و  م تلف  های 

    گیردهای متتفد  رار المللی حقوق بشری و اجالپبی  

غیرامنیتیشود مز تپیشنهاد می - یوجه  سنوی در فر  نفهای  بشر مورد  سازی حقوق 

گیری کشور  رار گیرد  رو کرد عقال ی در سیاست خارجی و  سازی و یصمیمسیستم یصمیم

دهف یتامال  جمهوری اسالمی  های ا تصادی کشور نشان میها و منافع سیاستسنوش هز نه

از حساسیت باال ی برخوردار است  اگرچه سیاسی شفن حقوق    وزه   ح با ایحاد ه اروپا در ا

های متتفد از جانن ایحاد ه اروپا ی کمتر از ا اال  متحفه نیست اما نکته  گیریبشر و س ت

شود یا  ا نواست که استرایژی ا تصادی کشور عمفیاً با محور ت ایحاد ه اروپا ی یتر ف می



 95 چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب 
 

    

ه اروپا ی یوسته مناسبا  با ا ران را منوط به حا و  اد ایح  یاکنون  2003 مر کا  بتف از سان  

چالش  سرما هفصا  است  ضروری  لذا  است،  کرده  بشر  حقوق  جمله  از  مابی   فی  و های  ها 

سازی حقوق بشر در اریباط با ایحاد ه اروپا به عنوان اولو ت  پتانسیا کشور در حوزه غیرامنیتی

می نظر  به  گردد،  شکایتر ف  احتمان  و  مذ  گیریرسف  ا ران  مابی   نتیوه  به  مقرون  اکرا  

ا اال    که  چرا  باشف  متحفه  ا اال   و  ا ران  میان  مذاکرا   از  بیشتر  بسیار  اروپا ی  ایحاد ه 

 محوریری به موضوع حقوق بشر ای اذ نموده است  متحفه نباه منبتت

 

 گیری نتیجه 
چبونب فر  نف  بررسی  گرفت  بررسی  رار  مورد  پژوهش  ا    در  ام نچه  سازی  ینیتی 

و   سیاست  و  حقوق  مقوله  دو  ینباینگ  اریباط  به  یوجه  با  بود   ا ران  در  بشر  وضتیت حقوق 

چارچوم در  حقو ی  موضوعا   شفن  بی  سیاسی  عرصه  در  غیررسمی  نظر  های  به  المللی، 

ا فاولونیمی نظام رسف  متما ز  هنوارهای  و  ایهامها  موجبا   م تلف  سیاسی  و های  زنی 

میمو  چنی  سازی  امنیتی فراهم  را  از  ضوعایی  برگرفته  است  موضوعی  بشر  حقوق  نما ف  

ارزش و  بی  ا فاولونی  کنشبران  منظر    ؛المللیهای  از  سیان  مبنا ی  مقوله  ا    اساپ  ا    بر 

نظری و متنا ی خواهف داشت و ا   مقوله در مورد باز برانی از جمله جمهوری اسالمی ا ران  

های متباویی به دنبان خواهف داشت  پرونفه یامفها و یحلیا، پباو های مت ها و د فگاهبا نباه

های حقوق بشری ا ران، در وا ع حاصا  ك یبسیر ناهمبون از  ك مسأله است  در وا ع بنیان

گذارده سر  پشت  را  متباویی  روزهای  ا ران  و  غرم  در  بشر  نظر ا   حقوق  دن  از  انف   کی 

با ف یوجه داشت که بار متنا ی حما شفه بر ا    ان  م  حانف شمنفان و د بری برگرفته از اسال 

همی    نها ت  در  که  داشت  خواهف  پی  در  را  خاصی  رفتاری  شاکله  بشر،  حقوق  از  نوع  دو 

مورد   را  ا ران  اسالمی  داد که جمهوری  به غرم خواهف  را  اجازه  ا    غیرهمبون،  رفتارهای 

مضاعبی را بر ا ران خواهف   هایفشاربازخواست  رار دهف  حما وانه »متهم« بر کشور ا ران،  

شفه  رار خواهف داد   داشت و همی  فشارهاست که پرونفه ا ران را در زمره رونفهای امنیتی

ای با ا ران که بیشتر متنا و چارچوبی  در ا   میان کشور  مر کا با یوجه به اختالفا  چنف دهه

امنیتی ساخت    از سا ر   در صفد  بیشتر  ا ران    عا موضوهو تی هم داشته،  بشری در  حقوق 
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سازی  باشف  حان با روی کار مفن دونالف یرامپ،  مر کا با جف ت بیشتری به دنبان امنیتی می

پرونفه حقوق بشر جمهوری اسالمی ا ران خواهف بود  اما در زمان یرامپ  ك شیبت رفتاری  

فتارها ی    رچنی  در سیاست خارجی  مر کا ا واد شفه است، هرچنف که پیش از ا   هم شاهف

اون »؛  چنی  جا باهی دارد  حقوق بشر در سیاست خارجی یرامپا م اما در زمان یرامپ  بوده

در کنار ا اال  متحفه، سا ر باز بران همچون ایحاد ه اروپا در جهت    « ها مر کا، بتف ارزش

ف  رسر میدارنف  به نظمتهم ساخت  ا ران به نقض  وانی  و هنوارهای حقوق بشری گام بر می

زمانیکه  یا  و  گیرد  غرم  رار  دستورکار  در  راهبردی  سنف  در  الن  ك  همچنان  مقوله  ا   

به چارچوما فاولونی م تلف  استمرار خواهف  های  بب شنف  مبهوم  و  متنا  بشری  های حقوق 

کار   دستور  عنوان  به  ا ران  اسالمی  سوی جمهوری  از  است  مقابا ضروری  در  داشت   نچه 

اوالً یالش گردد همواره یهف فا  و فشارهای   راوجه  راهبردی مورد ی ا   است که  ر گیرد 

با   به عنوان جزای از کلیت مشکال  و مسااا سیاسی شفه غرم  غرم در حوزه حقوق بشر 

یوانف در  ای میهای اثبا  ا   موضوع در  الن یقابا نرم رسانها ران یبیی  و یحلیا گردد  ادله

مورد   مش ص  راهبرد  نظام ر  یوجه الن  ك  همواره  ثانیاً،  گیرد   متنا ی  ار  متباو   های 

بنیاد   عملکردی در حوزه حقوق   ا ران و غرم منتکب کننفه یضادهای  جمهوری اسالمی 

رسانه در  الن  مساله  ا    و  است  بوده  شاخصبشر  سا ر  و  یوضیح  ای  نرم  ابا  های  فر  

نباه کلیشهاست؛  و  بحثهای سطحی  ا    ا   حوزه  به  در چارچوبی  همچرا    ای  ون گذشته 

می با ی  سنتی  و  میسیاسی  ا ران  اسالمی  جمهوری  ثالثاً،  راهبردی  گذارد   نباهی  با  یوانف 

به  های مستمر خود در زمینهها و یالشموفقیت از  نچه غرم  های م تلف حقوق بشری غیر 

به  ن می ابزاری سیاسی  نباهعنوان  بط   در  برجسته سازد   را  انسنبرد  اانی  های  در  و  خال ی 

خورد که به نوعی مغبون مانفه های برجسته حقوق بشری به چشم میجامته ا ران همواره نباه

 سازی نشفه است، ضروری است در ا   حوزه یوجه و ژه صور  گیرد   و برجسته
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(، »حقوق بشر و سیاست خارجی:  1391سوادپور، سیفمحمفکاظم و محمفی، فاطمه، )  -

  63ره شما و کم، ، سان بیستفصلنامه راهبردچارچوم مبهومی و عملیایی«، 

-  ( رضا،  یحر م 1389سیمبر،  و  خارجی  مر کا  »سیاست  جمهوری  (،  علیه  جف ف  های 

   2، سان ششم، شماره دانش سیاسی فصلنامهاسالمی ا ران«، 

-  ( موتبی،  دهقان،  و  سیفجواد  »صور 1394صالحی،   در بشر حقوق گبتمانی بنفی(، 

  1، دوره هبتم، شماره شیراز اهانشبد قو یح  مطالتا ا ران«،  اسالمی جمهوری اساسی  انون

 ماه  ، شماره  ذرانف شکفه برهان(، »ا رادهای حقوق بشر غربی«، 1393صف قی، احمف، ) -
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-  ( علی،  طالبی،  و  حسی   محمف  »بررسی1391طالبی،  ساز  موجه  هاینظر ه  یطبیقی  (، 

  32، سان نهم، شماره حقوق اسالمی  فصلنامهاسالم«،  و غرم در بشر حقوق

مقفمه هاینظر ه ،(1383) علی، خانی، هبفالع  - امنیت ر زیطرح بر ایامنیت:   دکتر   

 متاصر   ابرار المللیبی  یحقیقا  و مطالتا  مؤسسه یهران: انتشارا   ، چاپ اون،ملی

-  ( کوفی،  سالبرد  1376عنان،  پنواهمی   مناسبت  به  ملا  سازمان  دبیرکا  »س نرانی   ،)

 یهران«، یهران: نما نفگی سازمان ملا متحف در یهران   اهانشبشر در داعالمیه جهانی حقوق ب

، سان  علوم سیاسی  فصلنامه(، »منشا مشروعیت حکومت اسالمی«،  1378 اسمی، مهفی، )  -

 سوم، شماره پنوم  

) نبری  - حمیفرضا،  اصبهانی،  شف«،  1393نژاد  بشر  حقوق  نا ض  چبونه  »ا ران   ،)

 ه ما، شماره  ذرانف شکفه برهان

بان حقوق بشر و وضتیت حقوق  الملا، د فه(، »عبو بی  1388وه، محمودرضا، )پژ  گلش  -

، سان  روابن خارجیبشر در جمهوری اسالمی ا ران:  ك ارز ابی از یتاما دوجانبه«، فصلنامه  

  4اون، شماره 

-  ( علیرضا،  صالحی،  سواد،  فتالیت  1390محسنی،  کردن  امنیتی  از  »اهفاف  مر کا   ،)

ا راهسته )بای  ک نها («،  ن  مکتن  به  نباهی  خارجی  فصلنامها  بیستسیاست  سان  وپنوم،  ، 

  3شماره 

-  ( منوچهر،  بی (،  1389محمفی،  نظام  اسالمی    نفه  و سیاست خارجی جمهوری  الملا 
 ، چاپ سوم، یهران: وزار  امور خارجه  ا ران

-  ( حسی ،  بی  (،  1374مهرپور،  اسناد  در  بشر  موحقوق  و  جمهورالمللی  اسضع  المی  ی 
 ، چاپ اون، یهران: مؤسسه اطالعا   ا ران

اعالمیه و  (، کنبرانب جهانی حقوق بشر:  1376نما نفگی سازمان ملا متحف در یهران، )  -
 چاپ و انتشارا  وزار  امورخارجه   ، چاپ اون، یهران: مؤسسه 1993 برنامه عما و   

-  ( داوود،  کیانی،  و  زهرا  ح 1393الونفی،  »سیاست  بشری(،  در  بان  ایح  قوق  اروپا  اد ه 

)از   ستودی  عربستان  و  ا ران  اسالمی  بی    پژوهشنامهکنون(«،  یا  2008جمهوری  الملا  روابن 
  28، شماره 7، دوره)علوم سیاسی و روابن بی  الملا(
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انبیز«،  مثابه مبهومی وابسته و منازعه(، »امنیت به1389هرسیج، حسی  و فتاحی، احمف، )  -

  21، شماره المللیبی سیاسی و  هایرهیافت

  فصلنامها ران«،  اسالمی جمهوری و یرامپ خارجی  (، »سیاست1395فام، محمود، ) زدان -

  4، سان نوزدهم، شماره مطالتا  راهبردی
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