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جايگاه حقوق بشر در روابط ميان اياالت متحده و كشورهاي در 
  1990حال توسعه پس از سال 

  
 1اردشير سنائي

  مي واحد تهران مركزياستاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسال
 امين قاسمي

 الملل دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات دانشجوي دكتراي روابط بين

  )26/3/92تاريخ تصويب  -18/9/91(تاريخ دريافت 

  چكيده 
هاي گوناگون ميان دو بلوك شرق و غـرب بـر    در دوران جنگ سرد رقابت در زمينه
ن بود و دو طرف از تمامي ابزارهاي در دسـترس  اساس دو ايدئولوژي متفاوت در جريا

كـرد   ويژه ايـاالت متحـده بـه آن تكيـه مـي      نمودند. يكي از اين ابزارها كه به استفاده مي
كـرد و از   حقوق بشر بود. اياالت متحده نقض حقوق بشر در بلوك مقابل را محكوم مي

د و پيـروزي  گذشت. پايان جنـگ سـر   اين موضوع در ميان متحدين خود به سادگي مي
المللي اين انتظار را به وجود آورده بـود كـه    ليبرال دموكراسي در كنار شرايط جديد بين

معيارهاي دوگانه در حقوق بشر توسط اياالت متحده به كناري گذاشـته شـود. بـا ايـن     

                                                      
 ardeshir_sanaie@yahoo.com                                                                  نويسنده مسئول.  1
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مشاهده شد يادآور فضاي جنگ سـرد بـود.    1990وجود آنچه كه در عمل پس از سال 
به نقض حقوق بشر توسـط كشـورهاي متحـد خـود كـه منـافع       اياالت متحده همچنان 

كنند توجه چنداني ندارد و در مقابل به نقـض حقـوق    استراتژيك آن كشور را تامين مي
كشند تاكيد فراوان  المللي مطلوب آمريكا را به چالش مي بشر در كشورهايي كه نظم بين

خود را ليبراليستي و منطبق بر  گرايانه كند رفتارهاي واقع كند. اياالت متحده تالش مي مي
هاي بشري جلوه دهد اما همچنان منافع ملي آمريكا راهنماي آن كشـور در رفتـار    آرمان

باشد و در مواقع الزم از حقوق بشر به عنوان يك ابزار در سياسـت   سياست خارجي مي
باشـد   نمايد. سوالي كه اين مقاله به دنبال پاسخگويي بـه آن مـي   برداري مي خارجي بهره

كه تاثير حقوق بشر بر روابط ميان ايـاالت متحـده و كشـورهاي در     عبارت است از اين
  ميالدي به بعد چگونه بوده است؟ 1990حال توسعه از سال 

  
: حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، اياالت متحده، كشورهاي در حال واژگان كليدي
  توسعه، منافع ملي. 
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  مقدمه 
توتاليتر كمونيستي در برابر سيستم دموكراتيك غربي به  در دوران جنگ سرد سيستم

مبارزه برخاست اما به واسطه اين چالش جهاني، اخالق از هر دو سوي مناقشـه ناديـده   
اي از  گرفته شد و حقوق بشر به عنوان ابزاري در سياست خـارجي بـه شـكل گسـترده    

تحده در پي آن بود سوي هر دو بلوك شرق و غرب مورد استفاده قرار گرفت. اياالت م
كه به هر شكل ممكن با نفوذ كمونيسم در سراسر جهان مقابله نمايد و به اين منظور بـا  

نمودنـد اتحـاد    هاي سركوبگري كه بـه شـكل بـارزي حقـوق بشـر را نقـض مـي        رژيم
استراتژيك برقرار نمود. آمريكا به نقض حقوق بشر در كشورهاي بلوك شرق اعتـراض  

كـرد و   نوان ابزاري براي فشار بر اتحاد جماهير شوروي استفاده مينمود و از آن به ع مي
  كرد.  هاي اقتدارگراي متحد خود حمايت مي در عين حال از رژيم

هـاي ايـدئولوژيك مـوجي از تغييـرات      با پايان جنگ سرد و از بين رفتن ضـرورت 
ستور كار الملل را در بر گرفت و پيروزي ليبرال دموكراسي صحنه را براي د سياست بين
المللي كه در آن حقوق بشر نقش اصلي را بـازي كنـد آمـاده نمـود. بـر ايـن        جديد بين

اساس، اميدواري به وجود آمد كه گفتمان حقوق بشـر بـه شـكلي گسـترده در جامعـه      
رفـت كـه    المللي و در سياست خارجي كشورها مورد توجه قرار گيرد و انتظـار مـي   بين

از حقوق بشر در دستور كار اياالت متحده به عنوان حمايت همه جانبه و بدون گزينش 
، قـرار گيـرد امـا در عمـل ايـن موضـوع       1990قدرت برتر نظام تك قطبي پس از سال 

توجهي  تفاوتي در برابر نقض حقوق بشر فلسطينيان توسط اسرائيل، بي مشاهده نشد. بي
و در مقابل به وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودي و ديگر كشورهاي متحد آمريكا 

اعتراض به نقض حقوق بشر در كشوري نظير ايران بار ديگـر يـادآور برخـورد دوگانـه     
سپتامبر بار  11ويژه با رخداد  اياالت متحده با حقوق بشر در زمان جنگ سرد گرديد. به

تواند باعـث   ديگر جهان مشاهده كرد كه اتحاد با آمريكا در زمينه مبارزه با تروريسم مي
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االت متحده از توجه به وضعيت حقوق بشر در ميان متحدين خود شود. در روگرداني اي
همچنين استفاده فزاينده از مداخله بشردوستانه توسط ايـاالت   1990دوران پس از سال 

هاي سياست خارجي آن كشور تبديل شد امـا ايـن پديـده نيـز      متحده به يكي از ويژگي
و در برخي مـوارد سياسـت سـكوت در    همواره به يك شكل مورد استفاده قرار نگرفته 

ايم. با اين وجود برخي  هاي گسترده انساني در برخي كشورها را شاهد بوده مقابل بحران
هاي آمريكا هر چند همگام با منافع آن كشور بوده است اما به پيشرفت وضعيت  دخالت

  حقوق بشر در بخشي از نقاط دنيا كمك نموده است. 
حقوق بشر در روابط ميان اياالت متحده با كشورهاي در  در مقاله حاضر جايگاه    

و چگـونگي تـاثير حقـوق بشـر بـر سياسـت        1990حال توسعه در دوران پس از سال 
گيرد. مالك اين مقالـه   خارجي اياالت متحده در قبال اين كشورها مورد بررسي قرار مي

آمريكـاي التـين،    عبارت است از مناطقي از آفريقا، آسـيا،  از كشورهاي در حال توسعه
رسـد كـه در    كشند، به نظر مي كارائيب و خاورميانه كه ميراثي استعماري را به دوش مي

اند و كمتـر   يافته فقيرترند؛ از نظر اقتصادي پيشرفت كمتري كرده مقايسه با جهان توسعه
باشد عبارت است  سوالي كه مقاله در پي پاسخ به آن مي )3، 1387مدرن هستند. (برنل، 

تاثير حقوق بشر بر روابط ميان اياالت متحده و كشورهاي در حـال توسـعه از   كه  ايناز 
  ميالدي به بعد چگونه بوده است؟  1990سال 

  الملل  هاي روابط بين جايگاه حقوق بشر در نظريه

انـد. در ايـن    هاي مختلف نگريسته الملل به حقوق بشر به شيوه هاي روابط بين نظريه
  گيرد.  كتب به حقوق بشر مورد بررسي قرار ميخصوص شيوه نگرش سه م

  گرايي)  رئاليسم (واقع

كنند كه مالحظات منافع ملـي، سياسـت خـارجي را جهـت      گرايان استدالل مي واقع
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گرايان، منافع ملـي بايـد بـر اسـاس قـدرت و امنيـت        دهد نه اخالق. از ديدگاه واقع مي
تـوان در مـورد    اخالقـي را نمـي  ) بر اين اساس اصول 658، 1378تعريف شود. (دانلي، 

گرايي هستي اصول اخالقي را بـر حسـب قـدرت و     اقدامات سياسي به كار بست. واقع
داند. از اين منظر حقوق بشر بخشي از هژمـوني قـدرت    منافع ملي يا قدرت هژمون مي

  است. 
سازد تا حدود زيادي بستگي به اين دارد كه  آنچه بازيگر به عنوان منافع مشخص مي

كند. هويت بازيگر است كه دامنه منـافع او   چه كسي است و خود را چگونه نگاه مياو 
پـذير اسـت بـراي او حيـات      كند و آنچه را مناسب و چيـزي را كـه امكـان    را تعيين مي

كننـد كـه بـازيگران چگونـه و بـر پايـه چـه         دهد. هنجارهاي حقوق بشر معـين مـي   مي
الملل منـافع   گرفته شوند. در سطح نظام بينمعيارهايي بايد قضاوت گردند و به ارزيابي 

گردنـد   كنند و هنجارهاي حقـوق بشـر مطـرح مـي     ها را معين مي گيري هستند كه جهت
) در واقـع دولـت   77-80، 1388گر منافع هستند. (دهشـيار،   كننده و افزون چون تقويت

اس دهـد و بـر اسـ    شود كه محاسبه سود و زيان انجام مـي  يك بازيگر عقالني تصور مي
بـرداري را مشـخص    منافع و انتخاب عقاليي، سياستي با كمترين هزينه و بيشترين بهـره 

هاي اخالقي اغلب در تعارض با منافع  نمايد و بر اين اساس ضرورت كرده و استفاده مي
  شوند قرار دارد.  ملي كه بر اساس قدرت تعريف مي

ت كنشگر اصلي اسـت و  المللي دول گراها در مجموع معتقدند كه در صحنه بين واقع
هاست و اغلب براي تنظيم روابط بر مبناي قدرت مورد استفاده  اين زور در اختيار دولت

هاي انساني مانند حقوق بشر الگوي كنش و مبنايي بـراي   گيرد. پس ساير ارزش قرار مي
) بسـياري از  27، 1380شود. (شـريفي طرازكـوهي،    ارزيابي آن (زور و قدرت) تلقي مي

دهند در روابط بين كشورها توجهي به متغير حقوق بشـر   قدرتمند ترجيح مي كشورهاي
نگردد و مطلوبيت استفاده گزينشي از هنجارهاي حقـوق بشـر در سياسـت خـارجي را     

  كنند.   انكار نمي
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 حقـوق  مسـائل  در هـا  دولت طرف از ارزشي و احساسي برخورد گرايان واقع بيشتر
نمايند توجه به مالحظات حقوق بشر ممكـن اسـت    ميدانند. آنان ادعا  مي مردود بشر را

  ) Smith, 1997, 3حقيقتا باعث از دست رفتن ساير منافع شود. (

  ليبراليسم 

 و حدودي آزادند خود تا شهروندان با رفتار در ها ليبراليستي، دولت بر مبناي ديدگاه
 شـود، ديگـر   ها انانس حريم به تجاوزي اگر و بگذارند فراتر خاصي مرز از پا توانند نمي

 در را خـود  هـا نبايـد   دولـت  ديگـر   سخن به .كنند دخالت توانند مي المللي بين بازيگران
 و فراگيرتـر  ديـدي  بايست و مي محدود سازند »ملي منافع«خودپسندانه  و تنگ محدوده
بنگرنـد. (سـيمبر،    نيـز  »انسـاني  منافع«به  اساس اين بر و داشته جهان به نسبت تر جامع
1382 ،5-34  (  

هاي سياسي يا دموكرات عمـدتا بـه دنبـال رعايـت حقـوق شـهروندان و        ليبراليست
الملل بايد به طـرف رونـدهاي    المللي و روابط بين ها هستند و معتقدند جامعه بين دولت

خـواهي   سـازي يـا دموكراسـي    طلبانه حركت كرده و دموكراسـي  دموكراتيك يا مشاركت
هـا حركـت بـه سـمت حقـوق بشـر        بـه اعتقـاد آن  ) 57، 1389نهادينه شود. (سلطاني، 

المللي و الگوهاي دموكراتيك در رفتار بازيگران مانع از بروز پديـده جنـگ خواهـد     بين
شد. نظريه صلح دموكراتيك در همين راستا مطرح شده است. در واقع ليبراليسم سياسي 

شـر را بـه   داند و رعايـت حقـوق ب   المللي را درون جوامع ملي مي ريشه اصلي صلح بين
هـا   گيـرد. در ايـن حالـت هنگـامي كـه دولـت       شرطي براي صلح در نظر مي عنوان پيش

شـود و كـل جامعـه     المللـي مطـرح مـي    كنند مسئله اقدام بين تعهدات خود را نقض مي
المللي بايد جاي دولتي را بگيرند كه نتوانسـته بـه تعهـدات خـود عمـل كنـد و بـا         بين

  بشر را تضمين نمايند.  برخورد با دولت خاطي رعايت حقوق
هاي حقوق بشري تنها ميان يك دسته كشـورهاي همگـن    براساس اين تئوري، رويه
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هاي ليبرال در رابطه با يكديگر  هاي ليبرال كاربرد دارد. درواقع گرچه دولت شامل دولت
هـا در رابطـه خـود بـا      برند، ولي مانند هر نوع ديگر از دولت در صلح و صفا به سر مي

جـو هسـتند و در اغلـب مـوارد      دولت پرخاشگر و ستيزه ي اقتدارگرا و افراد بيها رژيم
دهند كه به خشونت و سـتيزش روي آورنـد. (قـوام،     براي كسب منافع بيشتر ترجيح مي

1388 ،1-350  (  

  انگاري  سازه

انگاري تاكيد بر آن است كه سياست خـارجي   جديد مانند سازه نظريات از برخي در
هاي سخت و خشـن   وطني تبيين شده و از حوزه در چارچوب جهان بايست كشورها مي

هاي نرم، هنجارگونه و ارزشي كه در آن حقـوق بشـر و مداخلـه بشردوسـتانه      به حوزه
 شـود كـه هنجارهـاي    بر ايـن اسـاس گفتـه مـي     داراي جايگاهي واال است تغيير نمايد.

 كـه   ديپلماتيـك  اعمال از بسياري و گرفته شكل بشر حقوق زمينه در فراواني المللي بين
گرفتـه اسـت و    پـا  هـا  ملـت  ميـان  در  عـرف  صورت به است بشر حقوق كننده حمايت
   .كنند انكار را خارجي سياست در بشر حقوق جايگاه توانند نمي ديگر ها دولت

گرايي ضـمن تاكيـد بـر حاكميـت ملـي دولـت را همچنـان         انگاري مانند واقع سازه
داند و كمتر به كنشگران غير دولتـي بـه    المللي مي زعات بينترين واحد در تبيين منا مهم

المللي  ها در روابط بين ها توجه دارد. اما زماني كه بر نقش هنجارها و ارزش مانند ليبرال
رسند كه بدون توجه بـه فرهنـگ جهـاني اسـتانداردكننده      كنند به اين نتيجه مي تاكيد مي

تنوع اشكال سياسي را توضيح داد و هنجارها توان ثبات باالي نظام دولتي و كاهش  نمي
  را بر منافع مقدم مي شمارند.  

ها به نگاه به حقوق بشر به عنـوان   انگاري معتقد است تشويق دولت در مجموع سازه
يك ساخت اجتماعي و يا يك فرهنگ جهاني تنها از طريـق ايجـاد آشـتي ميـان منـافع      

ع نظر فلسفي و ارزشي در خصوص دولت و حقوق بشر ممكن است. تا زماني كه اجما
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محتواي حقوق بشر به وجود نيايد اين امكان وجود ندارد كه از فرهنگ جهاني حقـوق  
  ) 97، 1388بشر صحبت كرد. (دهشيار، 

  نقش حقوق بشر در سياست خارجي اياالت متحده آمريكا 

هاي هميشـگي   داستان حقوق بشر در سياست خارجي اياالت متحده يكي از چالش
) Mertus, 2007, 1است كه احتيـاج بـه تفسـير و بازتفسـيرهاي متعـدد دارد. (      بوده

رغم وجود برخي تناقضـات رفتـاري در حـوزه سياسـت خـارجي و       اياالت متحده علي
همچنين برخي مشكالت داخلي در حوزه حقوق بشر همواره تالش كرده است كه خود 

بشـري در دنيـا جلـوه دهـد.      هاي اخالقي، انساني و حقوق را به عنوان پرچمدار ارزش
 طراحـي  بـه  كيسينجر بدون توجه به مساله حقوق بشـر  نيكسون و كه براي مثال هنگامي

 غير سياستمداران  عنوان به عمومي آن كشور افكار پرداختند، در آمريكا خارجي  سياست
 زيـادي  حـد  تـا  نيكسـون  شـد  باعـث  خـود  نوبـه   بـه  امـر  اين كه شدند مطرح اخالقي
 كنگـره  حملـه  مورد نيكسون و كيسينجر كه زماني بدهد. از دست از را داخلي  هاي حمايت
 يكي را بشر حقوق  كه كوشيدند سخت آمريكا جمهوري روساي ديگر گرفتند، قرار آمريكا

   )35، 1382(سيمبر،  .دهند قرار خود خارجي  سياست مسائل ترين محوري از
المللي  فتار اخالقي در عرصه بينهاي بزرگ براي ر بايد اذعان نمود كه تمايل قدرت

هاي بسيار روبرو است و مسـتلزم عملكـردي بسـيار متهورانـه اسـت. از آن       با دشواري
هـاي حقـوق    جهت كه ممكن است با عمل كردن به اصول اخالقي و پايبندي به ارزش

هاي بزرگ در ارتباط با كشورهاي ناقض حقوق بشر بـه   بشري، منافع فراواني كه قدرت
) بـر ايـن اسـاس توجـه بـه      464-75، 1389دانلـد،   آورند از دست رود. (مك دست مي

هنجارهاي حقوق بشر، حمايت از آن و تاثيرگذاري حقوق بشر بر تنظيم روابط با سـاير  
گيرد. اهدافي كه بر اسـاس ادراك بـازيگران از    كشورها از اهداف متفاوتي سرچشمه مي

در اعمـال اسـتانداردهاي چندگانـه از     تـوان  واقعيت شكل گرفته است و آثار آن را مـي 
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  سوي اياالت متحده در حمايت از حقوق بشر در مورد تعدادي از كشورها ديد. 
كه مبنـاي اصـلي عملكـرد سياسـت      براي مثال در دوران پس از جنگ سرد در حالي

خارجي آمريكا پيشـبرد دموكراسـي قـرار گرفتـه بـود امـا ايـن اسـتراتژي بـه صـورت           
هـاي كلينتـون و بـوش معطـوف بـه       كه دولـت  ر گرفته شد و در حاليآميز به كا تبعيض

گسترش دموكراسي در سراسر جهان بودند امـا بـه وضـعيت چـين، مصـر و عربسـتان       
 سوريه و كوبا، ايران در بشر حقوق وضع شد. همچنين آمريكا سعودي كمتر پرداخته مي

(اجتهادي،  .انگارد مي اديدهن را  فلسطين قبال در اسرائيل اقدامات  ولي كند مي محكوم را
1378 ،12-108  (  

  خطوط سياست خارجي آمريكا در مساله حقوق بشر 

 تعيــين حــق آمريكــا از جمهــور رئــيس ويلســون وودرو بيســتم، ســده دوم دهــه در
 هـا  آن ميـان  در بشـر  حقـوق  و دموكراسـي  برقراري نيز و استعمار تحت ملل سرنوشت
 وارد صـورت فعـال   بـه  متحـده  ايـاالت  كه ودب دوم جهاني جنگ از پس .كرد پشتيباني
 خـارجي  سياسـت  افـزار  نرم چون هم ويلسون هاي آرمان و از شد جهاني سياست عرصه

 و زده اسـتعمار  جوامـع  بـه  كمونيسـم  نفـوذ  از جلـوگيري  منظور به گرفت و خود بهره
 اي فزاينـده  نفـوذ  بشر، حقوق و دموكراسي از پشتيباني با خود اردوگاه به ها آن كشاندن

 و بـود  آميـز  توفيـق  شوروي جماهير اتحاد با آمريكا مبارزه .آورد دست به جوامع آن در
 خـارجي  سياسـت  در بشـر  حقوق افزار نرم كه شد آشكار شوروي فروپاشي با سرانجام
پـس از آن   .دارد كارآيي شوروي خارجي سياست در كمونيسم افزار نرم از بيشتر آمريكا

 هسـتيم  كشـورها  ديگر داخلي امور در آمريكا پياپي التشاهد مداخ 1990 دهه آغاز از
 گيري بهره بشر حقوق و دموكراسي برقراري چون دستاويزهايي از ها آن توجيه براي كه

  )16، 1384(قنبرلو،  .است شده
 است؛ در قابل شناخت آمريكا خارجي سياست در اصلي سير خط بر اين اساس دو
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 و اصـلي  اولويـت  و اسـت  چيـز  هـر  بـر  مقدم آمريكا كه شود مي تاكيد نخست ديدگاه
 آمريكـا   به تقدم ديدگاه اين در. است كشور آن ملي منافع تامين ها زمينه همه در ابتدايي
 ها از زمينه همه در جهاني جامعه خويش، در جامعه تكامل از پس بتواند تا شود مي داده

 سياست دوم آن شكل گرشن گرايانه). در گيرد (ديدگاه واقع قرار الگو بشر حقوق  جمله
 توانـد  مـي   فكري و تئوريك لحاظ از كه گيرد مي قرار تاكيد و توجه مورد بيشتر خارجي

 به توان گرايانه مي از اين منظر و از ديدگاه واقع .شود تعبير كارانه محافظه گرايي جهان به
 ملـي  نـافع م برد پيش  نام به كه كرد اشاره بشر حقوق نقض موارد ديگر و گواتماال قضيه
 ديـدگاه  .شـد  پذيرفتـه  عمـده  صـورت  بـه  غربـي   دموكراتيـك  اصـول  حفـظ  و آمريكا
 حقوق براي آمريكا كه شود مي باعث الملل بين  نظام آشفته ساختار به نسبت گرايانه واقع
كارانـه   گرايي محافظه نشود. اما از ديدگاه جهان قائل چنداني اهميت فردي سطح در بشر

 ايـن  پايـه  بـر  .گيـرد  قـرار  آمريكـا  خارجي سياست  هدف بايد بشر حقوق از پاسداري
 نيز آمريكا  امنيت درازمدت بشر، در حقوق مسئله به پرداختن با كه شود مي گفته ديدگاه
 .كـرد  ايجـاد  موازنـه  و تعـادل  امنيـت  و بشـر  حقـوق  ميان بايد شد؛ البته خواهد تأمين

 نهايـت  در ولي غيره، و پرده شتپ ديپلماسي مانند باشد متفاوت است  ممكن ها تاكتيك
 اسـتفاده  آمريكا خارجي سياست اهداف تحقق  براي ابزاري عنوان به بشر حقوق از بايد
 حقـوق  بـه  مربوط هاي ديدگاه  گوناگوني و تنوع به توجه با كه است حالي در اين .كرد
  هكـ  شـود  مـي  گفتـه  بشـر  حقـوق  مطلوبيت و تعريف درباره  ابهامات به استناد با و بشر

 در را بشـر  حقـوق  سياسـت  عملـي  و بينانه واقع گونه به تواند نمي آمريكا متحده اياالت
 و قـدرت  ابـر  يك مقام در متحده ) اما اياالت18-9(پيشين،  .كند  گيري پي جهان سطح
 در چـه  اسـت،  بشـرگرايانه  حقـوق  سياسـي  سـاختار  داراي كه كشوري حال، همان در

 چشـمگيري  نقـش  آن نيـز  تحميـل  چه و مذاكره با بشر حقوق جهاني رژيم گيري شكل
 برتري و شوروي جماهير اتحاد فروپاشي از ) پس38، 1383(هنكين،  .است كرده بازي
 تحميلـي  ويژگي رفته رفته بشر حقوق رژيم آمريكا، خارجي سياست در گرايي جانبه يك
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 شفـاح  نقـض  كـوزوو  سومالي و هاي بحران درجريان نمونه براي .است گرفته خود به
 .انجاميـد  آمريكـا  هـا  آن پيشـاپيش  در و بزرگ هاي قدرت نظامي مداخله به بشر حقوق
 اروپـايي  هاي قدرت و آمريكا خارجي سياست اصلي افزارهاي نرم از بشر حقوق آرمان
   .است شده تعريف افزار نرم اين چارچوب در بيشتر نيز ها قدرت اين منافع و است
 سياسـت  بـه  دادن شـكل  زمينه در المللي بين  گرانبازي از ديگر بسياري مانند مريكاآ

 نظـام  واقعيـات  و داخل در عمومي افكار عامل دو به بشر حقوق زمينه در خود  خارجي
 ايـن  بـين  موازنـه  و تعادل ايجاد در را خود موفقيت رمز و دارد تاكيد موجود المللي بين
 داد تـن  جهاني انكارناپذير و ملموس  واقعيات به بايد كه است معتقد آمريكا .يابد مي دو
 و هـا  ارزش از گاهي  است الزم منظور اين دانست؛ به ملي منافع تامين را اصلي هدف و

) بر ايـن اسـاس   34، 1382(سيمبر،  .يافت دست »منافع«  آن به تا پوشيد چشم هنجارها
هـا و   اياالت متحده، مسائل انساني و دفاع از حقوق بشر را تبديل بـه بخشـي از سـالح   

المللي كرده و در راستاي اعمال مقاصد سياسي و وارد كـردن فشـار از    وامل فشار بينع
نمايد. در اين راستا گروهي از كشورهاي در حـال توسـعه كـه مـتهم بـه       آن استفاده مي

كوشـند تـا از تضـعيف بيشـتر      نقض حقوق بشر هستند با واگذاري امتياز به آمريكا مـي 
المللـي مـورد نكـوهش قـرار      ه و در مجامع بـين موقعيت خود در داخل جلوگيري  كرد
گذاري خارجي و دسترسي به بازارهاي جهـاني   نگيرند. در عين حال براي جلب سرمايه

  شوند.  مجبور به امتياز دادن در خصوص حقوق بشر مي
گرايانه، حقوق بشر نه به عنوان يك عامل مخـالف منـافع    بنابراين در اين رفتار واقع

گيرد. در اين  يكي از ابزارهاي سياست خارجي مورد استفاده قرار مي ملي بلكه به عنوان
كـه بسـياري از    شود. در حالي راستا است كه به صورت گزينشي به اين موضوع نگاه مي

كشورهاي در حال توسعه حتي به صـورت گزينشـي هـم بـه ايـن موضـوع در حيطـه        
بـراي ايـن هنجارهـا    هاي داخلي خـود   پردازند چرا كه در سياست سياست خارجي نمي

  ) 130-1، 1388احترام قائل نيستند. (دهشيار، 
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دهد كه ترديدي در زمينـه   گونه نشان مي المللي اين اگرچه رفتار آمريكا در سطح بين
هـاي   حمايت از حقوق بشر راه نداده است و تقويـت روابـط دوجانبـه، اعطـاي كمـك     

 ق بشر كرده است اما اياالتهاي نظامي را منوط به رعايت حقو خارجي، وام و همكاري
در حـال   كشـورهاي  اسـت؛ بـه   جهان در افزار جنگ فروشنده ترين بزرگ آمريكا متحده
 به كشورها اين و كند مي تشويق  تسليحاتي رقابت به را ها آن و فروشد مي اسلحه توسعه
 جنگـي  هـاي  هزينـه   بـه  را آن كننـد  ملي رشد و توسعه صرف را خود درآمد آنكه جاي

 در بتواننـد  تـا  شود مي  فروخته ديكتاتورها به اسلحه ظاهر به گرچه. دهند مي اختصاص
 آنـان  نظـامي،  هاي آموزش و افزارها جنگ همين كنند، اما  ايستادگي خارجي تجاوز برابر
  سازد.  مي نيرومند داخلي سركوب براي را

همچنين گاه مشاهده شده است كه حتي اقـداماتي كـه بـا ادعـاي كاسـتن از نقـض       
گيـرد خـود    حقوق بشر در كشورهاي در حال توسعه توسط اياالت متحـده انجـام مـي   

 آمريكـا  گردد. براي مثال قـوانين  تبديل به عاملي براي نقض بيشتر حقوق بشر تبديل مي
را  بشـر  حقـوق  از حمايـت   براي بازرگاني و رساني كمك چون هايي اهرم از كه استفاده

 بشـر  حقوق نوعي  به كه كشورهايي به نظامي و ادياقتص هاي كمك  كند، ارائه مي تجويز
در ايـن   .سـازد  مـي   ممنوع كنند مي نقض را المللي بين سطح در شده شناخته رسميت به

 بـر  حـد  از بيش فشار بشر حقوق با برخورد در كشور يك رفتار تغيير براي شرايط اگر
 اقـدامات  انجـام  بـه  رهبـرانش  و گـردد  منـزوي  كشـور  آن اسـت  آيد، ممكـن  وارد  آن

 تنها نه فشارها و شود اين از بدتر حتي وضع است شوند؛ ممكن تحريك تر سركوبگرانه
 آن در ديرپـا   سياسـي  توسـعه  بـراي  ضروري نهادهاي نابودي به  رژيم، بلكه تضعيف به

كه اركان يك رژيم سياسي را  ها معموال بيش از آن بينجامد. همچنين انجام تحريم كشور
خود تحت فشار گذارد شهروندان را از لحاظ اقتصادي، سياسي و ... براي اصالح رفتار 
دهد. در مثالي روشـن، تحـريم ارسـال قطعـات يـدكي هواپيمـا بـه         تحت فشار قرار مي

آورد و همچنـين   اي از اين كشورها سوانح هواپيمـايي متعـددي را بـه وجـود مـي      دسته
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ها، شهروندان را  شار بر دولتتحريم ارسال دارو و لوازم پزشكي مورد نياز كه به جاي ف
  گذارد.  در مضيقه مي

   1990يافته پيش از سال  جايگاه حقوق بشر در روابط اياالت متحده با كشورهاي توسعه

پس از جنگ جهاني دوم و آغاز روند استعمارزدايي و به استقالل رسيدن كشورهاي 
وضوع حقوق بشر به ها در سازمان ملل متحد، م مختلف در آسيا و آفريقا و عضويت آن

شكاف اصلي بين بلوك شرق و غرب تبديل گرديد. در طول جنگ سرد، ادعاي حقـوق  
بشر به شدت سياسي و وابسته به منافع قدرت بـود و توسـط دو بلـوك مـورد اسـتفاده      

) بنـابراين واقعيـت اسـتفاده از    Chandler, 2009, 118-9گرفـت. (  ابزاري قرار مـي 
جهت تحقق اهداف سياسي در نظام دوقطبي قبل از پايان  اي حقوق بشر به عنوان وسيله

  جنگ سرد عينيت يافت. 
در دوران جنگ سرد، اياالت متحده بر اساس دكترين ترومن كه با تكيه بـر شـرايط   

المللي صادر شده بود مصمم بود به هـر طريـق    جديد آن كشور و همچنين وضعيت بين
  سر جهان سد كند. ممكن راه را بر گسترش نفوذ كمونيسم در سرتا

هاي جنگ سرد اياالت متحده در اغلـب اوقـات بـه تضـعيف      بر اين اساس سياست
حقوق بشر در مقابل ارزش دادن به منافع ملي آن كشور منجر شد. جين كركپاتريك اين 

هـاي اقتـدارگرا در    جمع بندي را مطرح ساخته است كه تمايل آمريكا به تقويـت رژيـم  
هاي اقتـدارگرا بـر سـر كـار آيـد و       ا انواع مختلفي از رژيمبرابر كمونيسم موجب شد ت

هاي سركوبگر از اين وضعيت بهره برند. فرديناند ماركوس در فيليپـين،   شماري از رژيم
پاپا دوك دوالير در هائيتي، پارك چونگ هـي در كـره جنـوبي، محمدرضـا پهلـوي در      

كو در زئير  سه و موبوتو سهايران، آگوستو پينوشه در شيلي، محمد سوهارتو در اندونزي 
  ) 38، 1389دانلد،  هاي سركوبگر قرار داد. (مك را مي توان در طبقه بندي اين رژيم
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در  1973پس از اقدامات آمريكـا در ويتنـام و سـرنگوني سـالوادور آلنـده در سـال       
المللي آمريكـا قـرار گرفـت و بـه      شيلي، نگراني از وضع حقوق بشر در دستور كار بين

مي تبديل شد كه توسط آن چهره اياالت متحده در جهان بهبـود يابـد. در عـين    مكانيس
هاي آمريكا بود. در همين راستا بود كـه   العملي به منتقدان سياست حال اين اقدام عكس

هاي انتخاباتي خـود قـرار    جيمي كارتر تصميم گرفت كه حقوق بشر را در مركز فعاليت
  ) Chandler, 2009, 118-9)؛(Foot, 2010, 446-58دهد. (

  اياالت متحده و آمريكاي التين 

پيشينه روابط اياالت متحده آمريكا با آمريكاي التين نشانگر اين واقعيت اسـت كـه   
در دوران جنگ سرد و قبل از آن آمريكا تسلط و نفوذ كامل در آمريكاي التين داشـته و  

(جفره، رداري كرده است. ب بر منابع سياسي و اقتصادي منطقه نظارت و به نفع خود بهره
 يبـرا  سـم يكمون يهـا  جاذبـه  هيسـا  در و اردوگـاه  دو بـه  جهـان  ميتقسـ  با) 92، 1388
 كرديرو بر هم يتيامن و كياستراتژ ابعاد ن،يالت يكايآمر در دست يته پرشمار يها گروه
 كـا، يآمر سلطه مخالف جنبش هر پس آن از .شد افزوده نيالت يكايآمر به نسبت كايآمر
 يبـرا  يا تـازه  بهانـه  شـد؛  يمـ  سـركوب  يسـنگدل  بـا  و داده نسبت يجهان سمينكمو به

ـ  نيالت يكايآمر تا بود آمده دست به ينظام يها يكتاتوريد نگهداشت ـ  از شيب  در شيپ
-ياقتصـاد  اسـت يس .شـود  گرفتـار  كـا يآمر يتـ يامن و ياطالعـات  يهـا  شبكه يآهن پنجه

 يهـا  شـركت  و ينظـام  بخـش  دولـت،  كـه  شـد  يطراحـ  يا گونه به كايآمر كياستراتژ
 از كه چنان كردند؛ يم تيهدا گريكدي يهمكار با را آن ياقتصاد بخش كايآمر ياقتصاد

 و TTI  شـركت  يهمكـار  بـا  1973 در آلنـده  روداسـالو  يگـرا  چـپ  دولت انداختن پا
  ) 123، 1385زاده،  (نقيب .رفتيپذ صورت پنتاگون

گويند كه منجر بـه   در گواتماال مي 1954گران از مداخله سازمان سيا در سال  تحليل
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شد كه در يـك انتخابـات    1»ژاكوب آربنز«گراي آن كشور  سرنگوني رئيس جمهور چپ
آزاد به پيروزي رسيده بود. سرنگوني آربنـز در اوايـل جنـگ سـرد، هـم دولـت و هـم        

اي از نقض حقوق بشر در آن كشور  مخالفان را راديكاليزه كرد كه منجر به موج گسترده
جا گذاشت و اين در شرايطي بود كه  هزار كشته به هاي سياسي دويست د. خشونتگردي

اياالت متحده به تجهيز، آموزش و كمك به تامين نيازهاي نيروهاي امنيتـي در گواتمـاال   
  ) Rabe, 2010, 235)؛(Foot, 2010, 450-1پرداخته بود. (

كمونيسـم در صـدد    دولت كندي با نگرانـي از خطـر   ،به دنبال پيروزي انقالب كوبا
شوند را خنثي نمايـد.   هاي انقالبي مي برآمد عوامل و شرايطي كه مسبب پيدايش جنبش

هاي مالي الزم سـعي شـد    به همين دليل از طريق طرح اتحاد براي ترقي و اهداي كمك
هـاي   كه وضع اقتصادي و اجتماعي اين كشورها بهبود يابد و از گرايش مردم به جنـبش 

ود. روي ديگر سكه سياست خارجي اياالت متحـده را دكتـرين امنيـت    انقالبي كاسته ش
شد. اجراي اين دكترين باعث گرديـد كـه    هاي چريكي شامل مي ملي و مقابله با جنبش

اي افـزايش يابـد. ايـن دكتـرين      حضور نظامي آمريكا در منطقه به ميزان قابـل مالحظـه  
هاي  ين سبب در اين دوران رژيمهاي ديكتاتور بود؛ به هم مستلزم روي كار آوردن رژيم

نظامي و غير نظامي ديكتاتور زمام امور تعداد زيادي از كشـورهاي منطقـه را در دسـت    
بنابراين ايـاالت متحـده بـه كمـك جهـت اسـتقرار       ) 472الف،  1366گرفتند. (عليزاده، 

، 1964هاي سركوبگر در سراسر آمريكاي التين پرداخت از جمله برزيـل در سـال    رژيم
و السالوادور در  1976، آرژانتين در 1973، شيلي و اروگوئه در سال 1965ينيكن در دوم

هـا در گويـان، اكـوادور و     ثبـات كـردن دولـت    . آمريكا همچنين در بي1970اواخر دهه 
نيكاراگوئه دخالت داشت. افسران پليس و ارتش در برخي از اين كشورها كه به عنـوان  

در مـدارس نظـامي آمريكـا آمـوزش ديـده بودنـد.        اند ناقضين حقوق بشر شناخته شده
مدارس نظامي اياالت متحده با نيروهاي امنيتـي آمريكـاي التـين بـراي دفـاع در برابـر       

                                                      
1 Jocobo Arbenz  
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ها تا پايان جنگ سرد نيز مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.      كرد و اين شيوه كمونيسم كار مي
 ,Rabe, 2010)؛(Foot, 2010, 450-1(زندان، ضرب و شـتم، شـكنجه، اعـدام) (   

235 (  
كه آلنده به رياست جمهوري شيلي برگزيده شد، بـا كوبـا و    هنگامي 1970در سال  

 دوستي برقرار كرد. هديگر كشورهاي سوسياليست و همچنين كشورهاي غيرمتعهد، رابط
 يجمهور آمريكـا نشسـت   هنوز چند ماه از زمامداري آلنده نگذشته بود كه نيكسون رئيس

) با تحركات آمريكا، زمينه www.asnoor.ir( تشكيل داد. ان خوداضطراري با مشاور
شكل گرفت. با آغاز  1973براي كودتاي ژنرال پينوشه عليه دولت قانوني آلنده در سال 

دوران پينوشه در شيلي، موجي وسيع از نقض حقوق بشر در آن كشور فراگيـر شـد. در   
ي آمريكاي التـين يعنـي   نقض حقوق بشر در شيلي و نيز ديگر ديكتاتوري نظامكه  حالي

آرژانتين در دوره رياست جمهوري نيكسـون و فـورد بـه اوج رسـيده بـود امـا هنـري        
كيسينجر اولويت دادن به نقض حقوق بشر در آن كشورها را مخالف منافع ملي آمريكـا  

  دانست و آن را رد كرد.  مي
جيحـي  دولت نيكسون با در پيش گرفتن استراتژي خاصي كه به استراتژي متحـد تر 

هاي ديكتاتور در منطقه حمايت كامل به عمل آورد و روابط بسيار  معروف بود، از رژيم
هـاي   ها برقرار كرد. دولت كارتر نيز سياستي مبني بر حفظ و حمايت رژيم نزديكي با آن

دوست در منطقه را در پيش گرفت. با اين وجود دولت كارتر براي حفظ ثبات سياسـي  
هاي سياسـي دموكراتيـك كـه     اي ديكتاتوري بركنار شده، سيستمه داخلي الزم بود رژيم

بتواند حقوق بشر را تضمين نمايد در اين كشورها جايگزين شود. با اين حال سياسـت  
حقوق بشر كارتر و اجراي اصالحات مدت زيـادي طـول نكشـيد و احتمـال از كنتـرل      

المللـي   بـين  خارج شدن اوضاع در اين كشورها و افزايش تشنجات در صحنه سياسـت 
ها درباره حقوق بشر و ايجـاد اصـالحات در آمريكـاي التـين بـه       باعث شد كه نگراني

  ) 473-4الف،  1366فراموشي سپرده شود. (عليزاده، 
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 ،التـين  يكـا يآمر بـه  نسـبت  كـارتر  دولت يخارج استيس از انتقاد دولت ريگان با
 روشـن،  يخـارج  اسـت يس ديـ با كـا يآمر يملـ  منـافع  حفـظ  و  دفاع يبرا كه كرد ديكات

رفته شود. بر اين اساس بازگشت كارتر از گ شيپ در منطقه به نسبت يقاطع و هماهنگ
ي كشـورها  بـه  نسبت هيرو رييتغاجراي سياست حقوق بشر كافي تشخيص داده نشد و 

 و كـارتر  دولـت  يخارج استيس كه يموانع  بردن نيب از يبرا »كايآمر دوست و متحد«
در نظـر گرفتـه شـد.     بـود  كـرده  جاديا روابط در يو »شرب حقوق«سياست  خصوص هب

دولت ريگان در برخـي   1982) بر همين مبنا با آن كه در سال 707ب،  1366(عليزاده، 
داد و در همــان حــال  كشــورها ماننــد الســالوادور شــعار دموكراســي و آزادي ســر مــي

ور به برگـزاري  دادند اما تصميم دولت آن كش هاي مرگ در السالوادور جوالن مي جوخه
انتخابات سبب شد دولت ريگان به كارنامه آن كشور در زمينه حقوق بشر نمـره قبـولي   

  )  86، 1387پژوه،  بدهد. (گلشن
و روي كار آمـدن يـك    1983به دنبال ترور بيشاپ سوسياليست در گرانادا در اكتبر 

با مشـاركت  العمل نشان داد و  تر، دولت ريگان بالفاصله عكس گراي افراطي دولت چپ
نظامي برخي كشورهاي منطقه كارائيب، گرانادا را اشغال كرد و رژيم حاكم بر آن كشور 

اتبـاع   و ييكـا يآمر اتباع جان حفظ يبرا را اقدام نيا متحده االتيا را سرنگون ساخت.
ها كه در اثر وضعيت انقالبي كشور در معرض مخاطره قرار گرفته بودنـد و   ديگر دولت

اگرچه اين عمليات منجر بـه   .كرد قلمداد  يضرور كشور آن در يوكراسدم يبرقرار نيز
اي  تبعه آمريكا گرديد ولي مجمع عمـومي ضـمن تصـويب قطعنامـه     1100نجات جان 
گرانه آمريكا را محكوم و خواسـتار خـروج سـريع نيروهـاي آن كشـور از       اقدام مداخله

 بـر  يمبنـ  كايآمر هيتوج ي نيزردادگست يالملل نيب وانيد گرانادا شد. شايان ذكر است كه
بـا انتخابـات سـال     .رفتينپـذ  را يدموكراسـ   يبرقـرار  و متحده االتيا اتباع جان حفظ
رژيم جديد گرانادا كه مورد رضايت و حمايت آمريكا قرار داشت روي كار آمد.  1984

  ) 477-8الف،  1366؛(عليزاده، )110 ،1378(اجتهادي، 
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هاي دسـت   اوت دنياي متمدن اين است كه دولترسد كه در مجموع قض به نظر مي 
راستي ضد كمونيسم دوست اياالت متحده، در طول جنگ سرد مرتكـب جنايـت عليـه    

  بشريت شده اند. 
  اياالت متحده و ايران 

هـا   ايران از جمله كشورهايي بود كه در طول جنگ سرد به محل رقابت ميان قدرت
ت و احترام به حقوق بشـر همـواره قربـاني    تبديل شده بود. بر اين اساس توجه به رعاي

تـرين   ويژه اياالت متحده آمريكا گرديـد. از جملـه مهـم    منافع كشورهاي توسعه يافته به
اقدامات سياست خارجي آمريكا در قبال ايران كه بـه نقـض فـاحش حاكميـت ملـي و      

د، انجاميـ  1979هاي منتهي به انقـالب اسـالمي در سـال     حقوق بشر مردم ايران در سال
حمايت و پشتيباني آن كشور از اقـدامات و در نهايـت كودتـا عليـه دولـت ملـي دكتـر        

زاهدي با رهبري يك كودتاي آمريكـايي   1953وزير ايران بود. در سال  مصدق، نخست
درصـد   40دولت مصدق را سرنگون ساخت و كنسرسيوم نفتي را ايجاد كرد كه آمريكا 

اقات موجي گسترده از اختناق فضاي كشور را در نفت آن را در اختيار گرفت. با اين اتف
هاي پس از كودتا در بر گرفت و حمايت كامل اياالت متحده از شـاه، او را بسـيار    سال

نمود. بنابراين با تخلف از قانون اساسي مشروطه ايران، فضـا بـراي اقـدامات     دلگرم مي
ده بـود. از جملـه   ضد حقوق بشر توسط رژيم پهلوي به پشتيباني اياالت متحده بـاز شـ  

هاي پس از كودتا در ايران انجام شد تاسـيس سـازمان اطالعـات و     اقداماتي كه در سال
گيـري آن داشـت.    امنيت كشور (ساواك) بود كه اياالت متحده نقش پررنگـي در شـكل  

نقش گسترده اين سازمان در انسداد فضاي سياسي و مدني ايران كـه بـا نقـض فـاحش     
  هاي پس از كودتا انكارپذير نيست.  سالحقوق بشر همراه بود در 

حكومت ايران از جمله رژيم هاي اقتدارگرايي بود كه در طول جنگ سرد به سـبب  
گرفـت و   بيم اياالت متحده از نفوذ كمونيسم مورد حمايت كامـل آن كشـور قـرار مـي    

چنـان كـه ذكـر شـد      شـد، گـاه آن   عالوه بر آن كه به نقض حقوق بشر در آن توجه نمي
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نمود. فـروش اسـلحه    آمريكا در قبال ايران به اين فضا كمك شايان توجهي مي سياست
هاي اقتدارگراي جهان سوم، عالوه بـر آن كـه بـه     مانند بسياري ديگر از رژيم به ايران به
اي  هاي آمريكا در منطقه خليج فارس در پوشش تبديل ايران به ژانـدارم منطقـه   سياست

آورد. تمامي اين مسائل  ز براي آن كشور به ارمغان مينمود درآمد هنگفتي را ني كمك مي
گر منافع آمريكا و ضرورت عدم توجه به نقض حقوق بشر در ايـران   توانست توجيه مي

باشد. اين سياست خارجي در مورد ايران در زمان روساي جمهـوري مختلـف آمريكـا    
ه در پـس اقـدامات   ادامه پيدا كرد اما با توجه به فضاي منفي داخلي و جهاني ايجاد شد

 آثـار  زدودن و كـا يآمر از مثبت يا چهره جاديا يبرا كارتر آمريكا در دوران جنگ سرد،
 كـا يآمر بـه  وابسته يكشورها در ثبات جاديا و تيتقو و جهان در كشور نيا مداخالت

كارتر با اعالم اين سياست در پي آن بـود كـه    گذاشت؛ دانيم به پا »بشر حقوق« دهيا با
دولت متبوع خود با ديكتاتورهاي ناقض حقوق بشـر در كشـورهاي در حـال    در روابط 

  توسعه تجديد نظر نمايد.  
هـاي آمريكـايي بـه     حكومت جديد آمريكا قصـد داشـت در مـورد فـروش سـالح     

شدند تجديد نظر كند و همچنين از حمايـت   كشورهايي كه با رژيم ديكتاتوري اداره مي
د. كارتر كه سياست دفاع از حقوق بشر را يكـي  سران اين گونه كشورها خودداري نماي

از اصول سياست خارجي دولت خود اعالم كرده بود از هر نوع برخورد نظامي احتـراز  
ساعت پس از اداي مراسـم سـوگند رياسـت     24داشت و براي اثبات حسن نيت خود، 

د جمهوري، بدون آن كه با رهبران كنگره و كارشناسان نظامي مشـورت كنـد، دسـتور دا   
برنامه خارج كردن سالح هاي اتمي ارتش آمريكا را از كره جنوبي تهيه كنند. همچنـين  
چند تن از مشاوران نزديك كارتر معتقد بودند كه دولت جديد اياالت متحده براي رفع 
نگراني مردم آمريكا بايد سياسـت خـارجي خـود را تغييـر دهـد و از پشـتيباني سـران        

ها در يونـان، نظاميـان در برزيـل،     رتغال، حكومت سرهنگهايي مانند ساالزار در پ رژيم
  ) 552-3الف،  1384آرژانتين و كره جنوبي و نيز رژيم ايران دست بردارد. (نجاتي، 
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رغم حكومت استبدادي شاه، ايران به صورت يـك مسـئله    از آغاز حكومت كارتر به
ران در امنيت خليج شد. كاخ سفيد اعتقاد داشت كه با توجه به اهميت نقش اي تلقي نمي

فارس و رعايت سياست حقوق بشر از سوي شاه، ارسـال اسـلحه بـه ايـران در سـطح      
محدود و مشخصي ادامه يابد، ولي نگراني فزاينده نمايندگان كنگـره ايـاالت متحـده در    
مورد حقوق بشر، اجازه صدور تسليحات نظامي را بـه كشـورهاي جهـان سـوم دچـار      

جديد آمريكا معتقد بودند كه اقدام شـاه در زمينـه بهبـود     اشكال كرده بود. سران دولت
وضع حقوق بشر در ايران مشـكلي در حفـظ و تحكـيم روابـط بـين دو كشـور ايجـاد        

 .سـاخت  كرد و امكان مذاكره درباره تامين نيازهـاي تسـليحاتي شـاه را فـراهم مـي      نمي
تن قيمـت نفـت   هايي كه توسط ايران در اوپك به منظور پايين نگه داشـ  همچنين تالش

عبارت ديگر دولت كارتر قصـد   انجام شد نيز رضايت اياالت متحده را در پي داشت. به
بـرداري كنـد و منـافع     نداشت از سياست حقوق بشر به عنوان سالح ايدئولوژيكي بهره

امنيتي اياالت متحده را در خاورميانه و منطقه خلـيج فـارس در معـرض مخـاطره قـرار      
هاي ديكتاتوري  ) در واقع كارتر كه از منتقدان جدي نظام41-2ب، 1384(نجاتي،  دهد.

، بـه تعريـف و   2»ديپلماسـي سـكوت  «و  1»ديپلماسي خصوصي«و استبدادي بود بر پايه 
  ) 16، 1384ستايش از شاه ايران پرداخت و او را در آغوش گرفت. (ذاكريان، 

  1990ته پس از سال ياف جايگاه حقوق بشر در روابط اياالت متحده با كشورهاي توسعه

ايـاالت   مقامات يسو از سرد جنگ انيپا از پس بشر حقوق ميرژ كردن يجهان كرف
 شـهروندان  حقوق سود به ها تيحاكم كردن تنگ كه بود آن از پس .شد يريگيپ متحده

 حقـوق  يجهان ميرژ بشردوستانه، مداخله شدن ريپذ هيتوج با و كرد دايپ يشتريب روانيپ
 يشـورا  بـر  حـاكم  يهـا  قدرت ديجد هورد در .افتي يرومندترين يياجرا پشتوانه بشر

                                                      
1 Private Diplomacy 
2 Quiet Diplomacy 
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 ديـ تهد مفهـوم  از گسـترده  يبرداشت و شورا نيا تيصالح از موسع ريتفس هيبرپا تيامن
ـ  تيـ امن و صلح برضد يديتهد را بشر حقوق فاحش نقض صلح، به نسبت  يالمللـ  نيب
 و يتيهـائ  رواندا، ،يسومال عراق، جنوب و شمال ،يوگسالوي چون ينقاط در و شمرده
، 1384(قنبرلـو،   .زدنـد  دست ينظام مداخله به هنبشردوستا مداخله عنوان تحت كوزوو

در عين حال يكي از عوامل تعيين كننده و اصلي نظم امنيتـي پـس از پايـان جنـگ     ) 19
سرد، مربوط به نقش اياالت متحده و تمايل اين كشور به مداخله در رونـد كلـي حفـظ    

اين برداشت را پديد آورد كه اين نقـش بـه    1990رخدادهاي دهه  نظم در جهان است.
شدت متغير است؛ زيرا دخالت آمريكا در مورد نقض فـاحش حقـوق بشـر در كـوزوو     

كشـي روانـدا قـرار     رغبتي اين كشور به مداخله مـثال در نسـل   درست در نقطه مقابل بي
  گرفت. 

بـا حمايـت بسـياري از    سپتامبر، ايـاالت متحـده    11از سوي ديگر پس از حمالت 
كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرد كه ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشـته و  

المللـي را در معـرض خطـر قـرار داد. در سراسـر جهـان،        چارچوب حقوق بشـر بـين  
سپتامبر براي حمله به مخالفـان و   11هاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از  دولت

) در واقع ايـاالت متحـده   138، 1385استفاده نمودند. (هافمن، پايمال كردن حقوق بشر 
كـرد هـر    پيوستند استقبال مـي  هايي كه به جنگ آن كشور عليه تروريسم مي از حكومت
  هايي به شدت سركوبگر و ناقض حقوق بشر باشند.  ها رژيم چند كه آن

  اياالت متحده و آمريكاي التين 

هـاي ديكتـاتوري در    ر حمايـت از رژيـم  هاي آمريكا در دوره جنگ سـرد د  سياست
آمريكاي التين، سبب شد تا اعتماد عمومي به اياالت متحـده در ايـن منطقـه بـه سـطح      

 و تنددانسـ  ي مـي عـ يطب يامر را فيضع يها ملت يريپذ سلطه ها ييكايآمرپاييني برسد. 
 .دننك نيتضم را كايآمر قاره يكشورها ياقتصاد و ياسيس كامل يوابستگند بود توانسته
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 يهـا  ميـ رژ رشـته  كيـ  كـا، يآمر طرهيسـ  بـا  همـراه گونه كه پيش از اين بيان شـد   همان
 وضع نياكه  گرفتند دست به را قدرت نيالت يكايآمر يكشورها در ينظام يكتاتوريد
هاي گذشـته بـه سـبب خطـر      از سوي ديگر اگر در دهه .افتي ادامه 1980 دهه انهيم تا

ايانه، اشكال حكومتي ديكتاتوري براي حفظ منافع گر وقوع انقالبات ماركسيستي و چپ
آمريكا در آمريكاي التين مفيد و حياتي بود ولي در دوران پاياني و نيـز پـس از جنـگ    

گيري  كرد كه منطقه از ثبات، دموكراسي و سمت سرد، منافع استراتژيك آمريكا اقتضا مي
ايـاالت متحـده كوشـيد بـا     بنـابراين   )102-4، 1388بازار آزاد برخوردار باشد. (جفره، 

 تمسك به شعار دموكراسي  به احياي سلطه خود در منطقه آمريكاي التـين نائـل شـود.   
در مناطق مختلـف جهـان از جملـه آمريكـاي      كايآمر متحده االتيا ي جديدها استيس

 يبـرا  تـالش  به كايآمر خود يسو از و ييگرا جانبه كي به كايآمر يرقبا يسو از التين،
  . شود يم ريتعب بشر حقوق از يبانيپشت و يدموكراس گسترش زار،با يآزادساز

كسب استقالل ديپلماسي، اقتصادي و نظامي هر يك از كشورهاي منطقه و به دنبـال  
زدايي منطقه است، به يكي از عوامـل   آن همگرايي اين كشورها كه هدف غايي آن سلطه

تبـديل شـده و    1990سـال   بروز تمايالت هژمونيك آمريكا در منطقه در دوران پس از
گرانه اين كشـور از دموكراسـي را زيـر سـوال بـرده اسـت.        هاي حمايت ادعاي گرايش

هاي مخالف و ناراضي و تالش در جهـت كودتـا در ونـزوئال و     حمايت آمريكا از گروه
هاي نظامي و اقتصادي هنگفتـي   اند. هزينه هاي مشهود بوده بوليوي و هندوراس از نمونه

هاي حامي آن منجر شده و يـا   كند غالبا يا به تقويت ارتش ر منطقه خرج ميكه آمريكا د
هاي منطقـه نبـوده و    ها الزاما به دولت انجامد. اين كمك داران مي تر شدن سرمايه به غني

هاي مخالف و ناراضي در بوليوي و ونزوئال را نيـز شـامل    حمايت مالي آمريكا از گروه
شـود ادعـاي    بر اين اساس بار ديگر مشاهده مـي  )63-4، 1388محمدي،  گردد. (شاه مي

آمريكا در حمايت از حقوق بشـر و حـق حاكميـت شـهروندان در آمريكـاي التـين بـا        
  واقعيت انطباق ندارد.  
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  اياالت متحده و ايران 

، اياالت متحده براي مهار ايران كه به عنوان يك دولـت  1990در دوران پس از سال 
 اسـتفاده از  انـداخت بـه   شد كه منافع آن كشور را به خطر مي ياغي در منطقه شناخته مي

ادامـه   يكي از عواملاساس  اين برروي آورد. ايران  در مقابلعرب منطقه ي ها حكومت
كه به نقض گسترده حقوق بشـر در كشـورهاي    هاي اقتدارگرا در خاورميانه سلطه رژيم

ظر دارند مقابله بـا ايـران بـوده    زنند اما منافع اياالت متحده را در ن متبوع خود دست مي
دهنده تفاوت سياست در قبال ايران در مقايسه با ساير  است. اين مساله تا حدودي نشان

كشورهاي منطقه است. در حالي كه در مورد ايران دائما بر مسـاله نقـض حقـوق بشـر     
شود اما نقض حقوق بشر در كشورهاي متحد آمريكـا در منطقـه كـه از سـطح      تاكيد مي

تري نسبت به ايران برخوردارند تا حد زيـادي ناديـده    انداردهاي حقوق بشري پاييناست
 ياسـالم  يجمهور در كه است نموده بيان بارها كايمرآ دولتشود. براي مثال  گرفته مي

 نـاقض  يكشـورها  سـت يل در را دولـت  ايـن  نـام  ساله هر و گردد يمنقض  بشر حقوق
ي به سعود عربستان كشوري نظير در ست كهو اين در حالي ا دينما يم درج بشر حقوق

 وجـود  يكيدمـوكرات  انتخابـات  ،عنوان بزرگترين متحد آمريكا و رقيب ايران در منطقـه 
  د. ستنني برخوردار ي نيزرانندگ حق از زنان حتي و داردن

، اياالت متحده ايـران را بـه عنـوان محـور شـرارت      2001سپتامبر  11پس از واقعه 
ي بيش از گذشته ايران را به عنوان يـك كشـور حـامي تروريسـم     معرفي كرد و با تاكيد

هاي تجارت جهاني اكثرا  معرفي نمود. اين اتفاق در صورتي رخ داد كه مهاجمين به برج
در كشورهاي عربي متحد اياالت متحده رشد يافته بودند و همچنين ايران از بزرگتـرين  

اي ايـران از جملـه    ل فعاليـت هسـته  ها حو مخالفين طالبان در افغانستان بود. آغاز بحث
پيمانان به عنوان عامل فشـار بـر ايـران     ديگر مواردي بود كه توسط اياالت متحده و هم

هاي متعـدد حقـوق    مطرح گرديد. از آن پس همواره متغير حقوق بشر و صدور قطعنامه
بشري عليه ايران نيز به عنوان تالشي جهت وارد كردن فشـار بـراي تغييـر در سياسـت     
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  اي جمهوري اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است. هسته
نقـض  همواره جمهـوري اسـالمي را مـتهم بـه      1979اياالت متحده پس از انقالب 

دارنـد كـه بـر طبـق قواعـد و اصـول        هـا اظهـار مـي    مريكـايي . آاست كرده حقوق بشر
نقـض  الملل، ايران از جملـه كشـورهايي اسـت كـه بـه       شده از سوي جامعه بين پذيرفته

هـايي   هـا از واژه  مريكـايي آبـه بعـد،    1990از سال ورزد.  آشكار حقوق بشر مبادرت مي
و بـه   اند چون حقوق بشر و دموكراسي براي حداكثرسازي مداخالت خود استفاده كرده

 نكـردن  سازي كشـورها بـه رعايـت    متهم سپتامبر مشاهده شده است كه 11ويژه پس از 
رونـد   شده است. اياالت متحدهت سياسي و نظامي ساز مداخال حقوق بشر زمينه قواعد
توانـد   تنهـايي نمـي   بيانگر آن است كه موضوع حقوق بشر بـه  1990پس از گرفته  شكل

مريكا درصدد باشد اقدامات تهـاجمي فراگيرتـري   آعامل منازعه محسوب شود، اما اگر 
متحده به كار در جهت منافع ملي اياالت گاه حقوق بشر نيز  انجام دهد آن كشوريعليه 

از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي كـاهش مشـروعيت سياسـي و         شـود  گرفته و تالش مي
بر اين مبنـا ايـاالت متحـده تصـور      .برداري شود ايران بهره كشور هدف نظير ساختاري

توان  شود كه طي اين روند مي مي اقتدار سياسي ايران كند اين روند منجر به فرسايش مي
در جهــت افــزايش منــافع ملــي ايــاالت متحــده شــد.        وارد حــوزه امتيــازگيري 

)www.ensany.ir (  
 يبه مساله حقوق بشر در ايران، نگاهي كامال ابـزار  اياالت متحدهنگاه  بر اين اساس

نيـز مطالبـات حقـوق بشـري در ازاي تـامين       ر آينـده و بسيار محتمل است كـه د  است
آغـاز ديپلماسـي حقـوق بشـري     كـه از   چنان گذاشته شود.، كنار اياالت متحدهمطالبات 

آمريكا در ايران دوگانه بوده است. براندازي حكومت مردمي مصدق، حمايت از شـاه و  
پشتيباني غيرمستقيم از عراق در جنگ تحميلي با حقوق بشر سازگاري ندارد. (ذاكريان، 

توان چنين انگاشت كه تا زمان اعمال اقتدار در حوزه حاكميـت   بنابراين مي) 21، 1384
لي توسط جمهوري اسالمي ايران و مخالفت با شيوه رفتاري آمريكا، فشارها در حوزه م
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حقوق بشر نيز ادامه خواهد داشت چنان كه عكس آن را در زمان رژيم پيش از انقـالب  
شاهد بوديم كه به دليل همراهي ايران با غرب در دوره جنگ سرد، نقض فاحش  1979

  شد.  ته ميحقوق بشر در اغلب اوقات ناديده گرف

  اياالت متحده و ازبكستان 

هاي سابق اتحاد شوروي، بيـاني بـود از فشـار     هاي رنگي در جمهوري وقوع انقالب
تقاضاهاي داخلي كه با مقاومت نخبگان اقتدارگراي دوران كمونيسم مواجه گشـته بـود.   

 خواهي در اين كشورها با نفوذ جدي منابع و عوامـل خـارجي همـراه    فرآيند دموكراسي
خـواهي را ابـزاري مناسـب بـراي      سپتامبر، دموكراسـي  11بود. آمريكا در دنياي پس از 

مقابله با مخالفان خود در جهـان يافتـه و فقـدان دموكراسـي و نقـض حقـوق بشـر در        
گردد كه بر خالف اهداف آمريكا رفتارها و عملكردهـاي خـود را    كشورهايي مطرح مي

  ) 65، 1384كنند. (كواليي،  تنظيم مي
سپتامبر و سرنگون شدن طالبـان، در چـارچوب برنامـه جهـاني آمريكـا       11وادث ح

براي مبارزه با تروريسم به تخريب فرآيند عمومي دموكراتيزه شدن در آسياي مركزي و 
قفقاز منجر شد چرا كه با برجسته شدن مقوله امنيت، بار ديگر رهبران اقتدارگرا فرصت 

هـا   و جمعي به دست آوردند. آثار اين محدوديتهاي فردي  مناسبي براي تحديد آزادي
جهاني بوده ولي مناطق كم توسعه جهان آسيب بيشتري از آن متحمـل شـدند. حضـور    

گيـري بـه تمركزگرايـي     آمريكا در منطقه و گسترش مبارزه با تروريسم، به طـور چشـم  
را در اقتدارگرايانه در آسياي مركزي و ديگر جمهوري ها قوت بخشيد. نخبگان اقتـدارگ 

 -همه اين كشورها فرصت مناسبي بـه دسـت آوردنـد تـا عرصـه آزادي هـاي سياسـي       
هاي تامين امنيت محدودتر سازند. براي مثال تظاهرات  اجتماعي را با تمركز بر ضرورت

امنيتي ازبكستان  -اعتراضي شهر انديجان در ازبكستان با سركوب شديد نيروهاي نظامي
  ) 64در پي داشت. (پيشين،  همراه شد كه اعتراضات جهاني را
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 كنـار  در هاي شـوروي سـابق،   ميان جمهوري بشر حقوق تيرعا زمينه در ازبكستان
 نيمـادل « ،2000سـال   بهـار  در كـه  يهنگـام  .داشـت  قرارهاي انتهايي  هرد در تركمنستان

 زا تيـ حما نمـود  اعـالم  ازبكسـتان  از داريـ د در كـا يآمر خارجـه  امـور  ريوز »تيآلبرا
 مـردم  شـتر يب يـي گرا افراط و يثبات يب مقابل در يحصار عنوان به بشر قحقو هنجارهاي

ـ  »فا ميكـر  اسـالم « طـرف  از قاطعانـه  امر نيا گردد يتلق ديبا منطقه  يجمهـور   سيرئ
د. شـ  رد »رسـند  يمـ  خـود  آمـال  به مخالفان بيترت نيا به« كه استدالل اين با ازبكستان
  ) 111، 1385(رومر، 

 11 حمالت از پس اياالت متحده در مورد ازبكستان، مدتبلند يها ينگران و مسائل
 يآزادساز و طالبان هيعل مبارزه جهت متحده االتيا  يها طرح .شد گذاشته كنار سپتامبر

 شيهمكـار  كـه  نمـود  ليتبـد  كايآمر ريناگز و واجب دوست به را ازبكستان افغانستان،
 و ينظـام  التيتسـه  ارائه بر يمبن زمان آن در ازبكستان  دولت ميتصم .داشت ضرورت
 اثبـات  بـه  را كشور نيا تياهم ،ازبكستان ييهوا  يفضا از كايآمر ينظام پرسنل استفاده
 دو درجـه  كشـور  كيـ  از كـا يآمر يخارج  استيس برنامه در ازبكستان گاهيجا و رساند
 بـه  كـه  ازبـك  رهبـران  .افتي ارتقا مانيپ هم و ياصل يشركا از يكي به مشكالت يدارا
بر اين باور بودند كـه   نده بودبرد يپ منطقه در كايآمر  ينظام اقدامات در كستانازب نقش
 كـرده  كمـك  كشور نيا به يبحران  يا لحظه در واشنگتن منافع نيمات يبرا ها ازبك چون
 واصـالحات   بر كايآمر يپافشار .است ازبكستان مرهون اكنون اياالت متحده لذا بودند

 و منجـر شـد   جانبـه  دو روابـط  در تـنش  بروز به  والتتح مقابل در ازبكستان مقاومت
 يناخشـنود  جوشـان   گيـ د كيـ  عنوان بهرا  ازبكستان از كايآمر ديجد تصور همچنين

 عـدم  و ي، نقض حقـوق بشـر  ريناپذ مصالحه واسطه هب كه ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس
اي انـديجان و  هـ  در پي ناآرامي .پديد آورد گردد يم تر مشتعل ازبكستان رهبران  انعطاف

سركوب صورت گرفته توسط نيروهاي دولتي، اياالت متحده و ديگر كشورها در جامعه 
المللي در ارتباط با اين وقايع شدند كه دولت ازبكسـتان   المللي خواستار بازرسي بين بين
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تحت عنوان نقض حاكميت ملي آن را رد كرد. بر اثر اين رخدادها بود كه روابط اياالت 
  بكستان تيره گشت.  متحده و از

پس از فشارهاي وارده بر ازبكستان اين كشور اعالم كـرد كـه بـار ديگـر مايـل بـه       
پس از سـفر هـيالري كلينتـون بـه      2010تقويت روابط با اياالت متحده است. در سال 

ازبكستان، او اظهار داشت كه روابط متقابل دو كشور جنبه حيـاتي بـراي منـافع ايـاالت     
ت كه در مورد مسائل حقوق بشر نيـز بـا مقامـات ازبكسـتان بحـث      متحده دارد. او گف

نموده است. با اين وجود در پي اين سـفر، يـك گـروه كوچـك حـامي دموكراسـي در       
رسد بهبود روابط با اياالت متحـده در ايـن    پايتخت ازبكستان متالشي شد كه به نظر مي

  ) Nichol, 2011, 12-4تاثير نبوده است. ( امر بي
 ارتبـاط تـوان گفـت كـه     هاي روابط ازبكستان با اياالت متحده مـي  چالشبا بررسي 

 كمـك  نمـودن  معلق  يبرا كايآمر يدهايتهد و ها حوزه گريد در يهمكار با بشر حقوق
 تـا حـدودي   را كـا يآمر منـافع برخي از  ،با انجام اصالحات ازبكستان مخالفت لحاظ به

از گذشت چند سال و احساس نياز رسد پس  دچار مشكل نمود. با اين وجود به نظر مي
ازبكستان، انجام برخي اصالحات در راستاي افزايش احترام به حقـوق بشـر در دسـتور    
كار اين كشور قرار گرفت و در كنار منافعي كـه ازبكسـتان در اختيـار آمريكـا قـرار داد      

و  منجر به بهبود روابط ازبكستان با اياالت متحده گشت و انتقاد از وضعيت حقوق بشر
صـورت محسوسـي كـاهش يافتـه      هاي اخير بـه  فشار بر آن كشور در اين زمينه در سال

  است. 

  اياالت متحده و كشورهاي عربي  

سپتامبر كارگروه ويژه بررسي اين موضوع در آمريكا، برخي علل  11پس از حوادث 
ـ  پرورش تروريسم را وجود دولت ه هاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك در منطقه خاورميان

ايـاالت متحـده پـس از رويـارويي بـا       و نبود حقوق بشر معرفي كـرد. بـر ايـن اسـاس    
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المللي به اين نتيجه رسيد كـه برتـري آمريكـا جـز بـا آميخـتن دو مولفـه         تروريسم بين
بنـابراين  كارگيري زور در منطقه خاورميانه امكان پذير نيسـت.   گسترش دموكراسي و به

از حقوق بشـر در دسـتور كـار نخسـت ايـاالت      گستري و پشتيباني  موضوع دموكراسي
در همـين زمينـه كشـورهاي اقتـدارگرا ولـي دوسـت آمريكـا در        متحده قـرار گرفـت.   

با يك رهيافت مهربانانه به تغيير آرام، اصـالحات  خاورميانه بر پايه ديپلماسي خصوصي 
غير و دموكراسي در كشورهاي خود تشويق شدند. در مقابل با كشورهاي اقتدارگرا ولي 

دوست آمريكا از منظـر قـدرت برخـورد شـد تـا هـر چـه زودتـر ماهيـت و محتـواي           
دموكراسي و حقوق بشر را در كشور خود پياده كنند. در حالي كـه دوسـتان آمريكـا در    

شدند اما اياالت متحده، يكي از  خاورميانه تنها به ارائه ويتريني از حقوق بشر تشويق مي
به عراق را موضوع مبارزه بـا اسـتبداد و پشـتيباني از    هاي اصلي خود در حمله  استدالل

  ) 13-21، 1384حقوق بشر قرار داد. (ذاكريان، 
 هاي اياالت متحده خاورميانه در دانشگاه پژوهشگران و اساتيد ها كه سال با وجود آن

 از لحاظ دموكراسي دچـار كمبـود اسـت و    خاورميانه كه كردند مي مطرح را بحث اين

 كسـري  و اسـتراتژيك  منـافع  ميان تعادل باشد اما داشته توجه بحث اين به بايد آمريكا

 خـود  منـافع  مسـير  در آمريكا و كرده ميل استراتژيك منافع سود به هميشه دموكراتيك

 كسـري  منطقـه  ايـن  دانسـت در  مي كه حال عين در اياالت متحده است. كرده حركت

ـ  مسـئله  ايـن  كـرد  نمـي  تصور اما دارد، وجود دموكراتيك دهـد.   رخ انفجـاري  طـور  هب
تـوان گفـت    مي وقايع خاورميانهبا نگاه به مواضع آمريكا در قبال  )6، 1390(سجادپور، 

در پـيش  ي در كشورهاي مختلف دوگانه در قبال خيزش مردم ياياالت متحده برخورد
 ، امـا در ليبـي  واكنش چنداني نشان ندادبحرين  رخدادهايطوري كه در برابر  هب ت.گرف

ناتو به شكلي گسترده وارد ميدان شده و اسباب سقوط معمر قـذافي را فـراهم    نيروهاي
دولتي به آمريكـا   عليه معترضين ضد ليبيدولت  ي خشونتها كه گزارش زمانينمودند. 

ها بايـد متوقـف شـوند. معمـر قـذافي بايـد از قـدرت         خشونت«اوباما اعالم كرد  رسيد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 215     ...جايگاه حقوق بشر در روابط ميان اياالت متحده

هاي جنگـي بـه ليبـي     ي بشردوستانه و كشتيها كمك ياالت متحدها». داستعفا كند و برو
فرستاد و خيلي زود خواستار ايجاد منطقه پرواز ممنـوع در ليبـي شـد. شـوراي امنيـت      

ـ ت. سازمان ملل نيز هدايت اين طـرح را برعهـده گرفـ    هـاي   عـالوه، آمريكـا تحـريم    هب
ريكـا  اقتصادي شديدي را عليه دولت ليبي تحميل كرد و ليبي را از سامانه بانكـداري آم 

  . خارج كرد
سطح خشونت در ليبي كه در آن رهبري وجـود دارد   به گفته مقامات اياالت متحده،

اي نظامي را عليه ملت خود به راه انداخته اسـت؛ بـاالتر از كشـورهاي ديگـر      كه حمله
رسـد كـه    ) با اين وجود به نظر مـي www.fardanews.comت. (اس بوده خاورميانه

هاي مردمي  تواند رفتار متناقض غرب در برابر خيزش هايي نميداليلي از اين دست به تن
ترين متغير تاثيرگذار در تفاوت رفتارها منافع ملـي اسـت.    را توجيه نمايد و كماكان مهم

آمريكا داراي يـك پايگـاه نظـامي در    دهد.  چنان كه مورد بحرين اين مساله را نشان مي
 هزار نيروي مستقر در بحرين دارد. ششهمچنين ) و ناوگان پنجم آمريكا( بحرين است
تنهـا بـه    جمهوري آمريكـا  در واكنش به سركوبگري دولت بحرين، رئيس بر اين اساس

ابراز نگراني عميق و ضرورت خويشتنداري حداكثري توسط دولت بحرين بسنده نمود 
 بحـرين  و دولت اياالت متحده فروش سالح به اين كشور را متوقف كـرد. از آنجـا كـه   

د و شـو  پيمانان قدرتمند آمريكا در خليج فارس محسـوب مـي   يكي از هم ليبي برخالف
خواهد مطمـئن باشـد كـه ايـن      فارس دارد مي هاي نظامي زيادي در خليج دارايي آمريكا
رو يك سال پس از آغاز اعتراضات  د. از اينمانن ها در جاي خود محفوظ باقي مي دارايي

هاي سنگين به اين كشور را آغاز كـرد و   الحها در بحرين بار ديگر فروش س و سركوب
المللي حقوق بشر، دولت ايـاالت متحـده بيـان كـرد كـه       در جواب اعتراض فعاالن بين

ها از آن جهت كه در سركوب معترضين كاربرد ندارد با استانداردهاي  فروش اين سالح
هاي  قيمت ارزشبه  ملي آمريكا منافعالمللي تعارضي ندارد. بنابراين گاه  حقوق بشر بين

  د. شو حقوق بشر و دموكراسي، تمام مي
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البته پيش از رخدادهاي بيداري اسالمي نيز گـاه در روابـط آمريكـا و ايـن گونـه از      
هاي اقتدارگرا موضوعاتي در بحث حقوق بشر خواه مستقيم و خواه غيـر مسـتقيم    رژيم

بشر نشـده بـود.    مطرح شده است و صرفا وجود منافع مانع از انتقادات به وضع حقوق
 2006براي مثال در گزارش وضعيت حقوق بشر وزارت امور خارجه آمريكـا در سـال   

درباره بحرين، ناتواني شهروندان بحريني در تغيير دولـت، ممنوعيـت فعاليـت احـزاب     
هاي مدني، فساد سيستم قضـايي و ... بيـان شـده بـود.      سياسي، محدوديت شديد آزادي
در مورد ليبي نيز به نقض حقوق بشر و عدم امكان تغيير  گزارش وزارت خارجه آمريكا

دولت توسط شهروندان، شكنجه زندانيان و بازداشت شدگان، بازداشـت هـاي سياسـي    
طوالني مدت، تجاوز دولت به حقوق خصوصي افراد، محدوديت شـديد آزادي بيـان و   

  )  399-400، 1388پژوه،  ... اشاره نموده بود. (گلشن

  مداخله بشردوستانه  اياالت متحده و

هاي دوران پس از جنگ سرد اسـت. يكـي از    مداخالت بشردوستانه يكي از ويژگي
داليل عدم ورود اياالت متحده و ساير قدرت ها به منازعات جهان سوم در طول جنگ 

هاي دست نشانده بود كه به سركوب مخالفان پرداختـه و نظـم مـورد     سرد وجود دولت
نشانده خود را به لحـاظ   هاي دست هاي بزرگ، دولت ردند. قدرتك نظر آنان را تامين مي

رحمـي اصـول حقـوق بشـر را زيـر پـا        كردند و آنان نيز با بـي  نظامي و مالي تجهيز مي
  )  380-1، 1383گذاشتند. (بيليس،  مي

 منـافع  نقـش  بـر  انهيگرا واقع ينييتب هيارا با الملل، روابط بين پردازان هينظر از گروهي
 مبنـا،  نيـ ا بـر  .انـد  كـرده  ديـ كات بشردوسـتانه  مداخالت در  كننده مداخله ايه تدول يمل

 آن كه كنند يم بشردوستانه اهداف شبرديپ يبراي نظام مداخله به مبادرت يزمان ها دولت
 ييجـا  ديـ با كايآمر كه كند يم هيتوص ورگنتام .كند نيمات زين را ها آن يمل منافع ،مداخله
 را آن تيـ موفق شانس قدرتش كه ييجا تا و كند يم ملزم ار آن منافعش كه كند مداخله
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 يهـا  ميـ رژ با مقابله يبرا كا،يآمر جانب از مداخله به اقدام منظر نيا از. دهد يم شيافزا
 .شـود  يم مطرح كشور نيا يخارج استيس ياجرا در يابزار  عنوان به و ييكايآمر ضد
 يبـرا  را يرنظـام يغ  پرسـنل  و نسـربازا  جـان  دينبا ها دولتگرايي معتقد است كه  واقع

 بشردوستانه مداخله به مبادرت تنها نه ها دولتبنابراين  .اندازند خطر به انيخارج نجات
 جـان ( خـود خـرج   هب را يكار نيچن حق اساسا  بلكه كنند ينم -به معناي واقعي كلمه-

  ) 71-8،  1388(جوانشيري،  .ندارند )ياقتصاد  يها نهيهز و سربازان
گوينـد هـدف تعـدادي از     همين تبيين است كـه برخـي پژوهشـگران مـي    بر اساس 

مداخالت بشردوستانه، در اصل بشردوستانه نبوده است بلكـه فقـط نتـايج بشردوسـتانه     
گويند مداخله بشردوستانه اگرچه از آغـاز بـا هـدف و     آنان مياند.  مثبتي را به بار آورده

بـر  ها ادامه يافـت.   اي منافع ملي دولتغايتي بشردوستانه انجام شد؛ ولي در عمل بر مبن
ويـژه   يافتـه (بـه   همين مبنا بسياري از كشورهاي در حال توسعه انگيزه كشورهاي توسعه

  دهند.  اياالت متحده) در دفاع از مداخله بشردوستانه را مورد ترديد قرار مي
 1990از ديدگاهي ديگر، مداخالت بشردوستانه اياالت متحده در دوره پس از سـال  

به عنوان تالشي براي معنا دادن به سياست خارجي آمريكا توصيف شده است. بـر ايـن   
مبنا با فروپاشي شوروي، سياست خـارجي آمريكـا كـه عمـدتا در راسـتاي دشـمني بـا        
شوروي و جلوگيري از نفوذ كمونيسم شكل گرفته بود به نوعي دچار بحران معنا شـد.  

وستانه به نوعي به حـل بحـران معنـاي سياسـت     رو الزم بود تا با مداخالت بشرد از اين
) گروهـي نيـز انجـام مـداخالت     313، 1384خارجي آمريكـا كمـك شـود. (نـوروزي،     

هـاي   بشردوستانه توسط اياالت متحده را وابسته به فشار افكار عمـومي و تـاثير رسـانه   
 تـاثير سـي  «دانند. اين وضعيت به  ها بر يك بحران حقوق بشري مي گروهي و تمركز آن

دخالت آمريكا در شمال عراق و سومالي به آن نسبت داده  معروف شده است و 1»ان ان
  شود.  مي

                                                      
1 CNN Effect 
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 برداشـت آن اسـت كـه    شود توجه كوزوو بحران در ناتو مداخله بشردوستانه به اگر
 نـاتو  تصـميم  در را يا كننـده  نيـي تع و مهم نقشو اياالت متحده  منافع كشورهاي غربي

اثـر شـدن    . بر اين اساس اياالت متحده نگران بـي است شتهدا يوگسالوي به هحمل يبرا
) به عنوان يك پيروزي ديپلماتيك 1995توافقنامه ديتون (منجر به ايجاد صلح بوسني در 

 كـا يآمر دولـت  يبرا حمالت نيا كه يمثبت اثرات از يكهمچنين يپيشين آن كشور بود. 
 بالكـان  منطقه در ينامعلوم ياه مدت يبرا هيروس دولت نفوذ كه بود نيا داشت دنبال هب
جمهـور وقـت    رئـيس » نتـون يكلبيل « در اين راستا اشاره به سخنان كليدي .رفت نيب از

گشا باشد. او  تواند راه ي سازمان ملل متحد ميعموم مجمع 54 اجالس در اياالت متحده
 و كرد ميخواه اقدام مطمئنا اندازد، خطر به را اياالت متحده منافع مواردي كه«گفته بود 

 است كايآمر نيا يعني »بود مينخواه تفاوت يب ندازدين خطر به را ما منافع كه يموارد در
 بشـود  ينظام مقابله آن با كه دارد را ارزش نيا يانسان فاجعه كدام دهد مي صيتشخ كه
  )  147-150، 1379؛(ممتاز، )1061-2، 1388(ويلر،  .ندارد را ارزش نيا اي

  سومالي 

 تيـ اهم يسومال قا ،يآفر منطقه شاخ يكياستراتژ ارزش به سبب ردس جنگ دوره در
 دو يهـا  رقابـت   افتنيـ  انيـ پا بـا . داشـت  متحده االتيا يبرا خاص ياسيس و يراهبرد

 يفشـارها و عـالوه بـر آن    منـاطق  گونه نيا يراهبرد تياهم رفتن دست از ابرقدرت و
 و ياقتصـاد  يهـا  كمـك  در سومالي، بشر حقوق وضعيت مورد در متحده االتيا كنگره
 يتلقـ   يالزامـ  و يضرور كايآمر ياساس منافع يبرا گريد يسومال ميرژ كا بهيآمر  ينظام
 يسـومال   حكومت كايآمر دولت .يافت كاهش ها به شدت و در نتيجه اين كمك شد ينم
 بـا  و داد قـرار  انتقـاد  مورد كيدموكرات حكومت نداشتن و بشر حقوق نقض سبب به را

 حكومـت  از تيـ حما  دوران كـه  كرد اعالم ،يسومال از ييكايآمر هروندانش فراخواندن
 نـزاع  و جنـگ  آغـاز  در قـاطع  ينقشـ  امـر  نيهمكه  است دهيرس سر بهمستقر سومالي 
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بـا  ) 34، 1389دانلـد،   )؛(مك79، 1388. (جوانشيري،  داشت يسومال در يقوم و يداخل
لف آغاز گرديد. گرسنگي جان ها و قبايل مخت درگيري بين گروه 1991سقوط دولت در 

عالوه حدود يـك ميليـون نفـر نيـز بـه كشـورهاي        كرد و به پنج ميليون نفر را تهديد مي
  همسايه فرار كردند. 

هــاي  داخلــه بشردوســتانه در ســومالي نمايــانگر مــوردي اســت كــه ارائــه كمــكم
طـي  كـه خشكسـالي و قح   بشردوستانه در نهايت منجر به يك اقدام نظامي شد. در حالي

هـاي اساسـي آن ناشـي از عملكـرد      نقشي اساسي در بحران سومالي داشت، اما ويژگـي 
تدابير اتخاذ شده از سوي شوراي امنيـت در مسـاله   ) 305، 1384انساني بود. (نوروزي، 

سومالي به سبب ابعاد بشردوستانه قضيه به حدي بود كه تمامي اعضاي شـوراي امنيـت   
 متحـده  االتيـ اي نظيـر  گـر  مداخلـه  قدرتادند. البته به انجام اين عمليات راي موافق د

 ملـل  سازمان از و انديشيد ي ميسومال در مداخله هب خود ياسيس اهداف برد شيپ جهت
   .نمود يبردار بهره  كننده مشروع لهيوس عنوان هب

 بـه   فـراوان  ينظـام  يرويـ ن اعـزام  بـه  كايآمر ميتصمبرخي پژوهشگران معتقدند كه 
 از پـس  طيشـرا  در آزاد جهـان  رهبر قالب در كشور نيا گاهيجا تيتثب هدف باي سومال
 در كـا يآمر يويسـنار  تكـرار  يسـومال  تجربـه  . بر اين اساسگرفت صورت سرد جنگ

 يهـا  قطعنامـه  و متحـد  ملل منشور قالب در يول متفاوت  يپوشش با فارس جيخلجنگ 
ه بـه دنبـال نمـايش    و اياالت متحده در سومالي در ادامه جنگ گذشت بود  تيامن يشورا

 هـدف « واقـع  دردادن قدرت تحرك نظامي در دوران پس از جنگ سـرد بـوده اسـت.    
 از تيـ حما و هـا  آرمـان  حفـظ   نيعـ  در منـافع  بيـ تعق حـال  همه و جا همه در كايآمر

 سـازمان  پوشش تحت اقتضا صورت در و كايآمر از خارج در بشر حقوق و يدموكراس
  ) 32، 1374)؛(اسالمي، 62، 1375(آقايي،  .»باشد يم متحد ملل
 در يريـ درگ ياسـ يس تيـ اهم كـه  بـود  آن بـر  كـا يآمر كوشش گروهي معتقدند كه 
 سـازمان   نقـش  كـه  بـود  متحده االتيا يفشارها لحاظ به و دهد جلوه زيناچ را يسومال
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 مداخلـه  مورد در  واشنگتن ديترد .ديگرد محدود دوستانه انسان يها كمك ارسال به ملل
 سرچشـمه  تيـ واقع  نيـ ا از بلكـه  بـوده  ينظـام  اتيـ عمل نيسنگ نهيهز از يناش تنها نه
 دسـت  از را خـود  كياسـتراتژ   تيـ اهم يسومال سرد، جنگ انيپا لحاظ به كه گرفت يم

 كـه  دارنـد  ينظـام  حضـور  يسـومال  در زين كشور سي از شيب ن،يا بر فزونا .است داده
  ) 38، 1389دانلد،  (مك .ستين كمتر كايآمر  ياعزام يروهاين از ها آن يروهاين مجموع
 از يا نمونـه  را يسـومال  در كـا يآمر مداخله بينانه با نگاه خوش سندگانينو از يبعض
 يبـرا  توجـه  قابـل  ياقتصـاد  و يراهبرد تياهم كه دانند يم كشوري در  ينظام مداخله
 كـه  نشـد  انجام يا وهيش به يسومال در مداخلهآنان معتقدند   .ه استنداشت كننده مداخله
 يبـرا  ييهـا  برنامـه  و طرح واقعا اين كشور اگرو  دهد شيافزا را كايآمر يراهبرد  منافع

 اسـتقبال  يسـومال  ليـ قبا سـالح  خلـع  طرح از ديبا داشت يسومال در بلندمدت حضور
 و نداشـت  يسـومال  از يبخشـ  چيهـ   كنتـرل  به يا عالقه نيهمچن اياالت متحده .كرد يم

 خـارج  يسـومال  از زيـ ن بود متحد ملل سازمان استخو مورد يحت كه يموعد از زودتر
 يناشـ  يفشارها شيافزا شد منجر يسومال در كايآمر مداخله به آنچهبر اين اساس  .شد
 يهـا  سازمان خواست زين و كايآمر كنگره و دولت درون در مداخله طرفداران  دگاهيد از
 بـه  را كـا يآمر كـه  بـود  يمعمـو  افكار بر ان ان يس ريثات با همراه ،يالملل نيب  يرحكومتيغ

 ) 79-86، 1388(جوانشيري،  .ساخت رهنمون  يسومال در مداخله

به هر صورت كه به دخالت آمريكا در سومالي نگـاه شـود خـواه از ديـد نقـض          
 ينينشـ  عقـب محـور،   حقوق بشر و ضرورت اقدام بشردوستانه و خـواه از ديـد منفعـت   

 ييكـا يآمر سـرباز  18 شـدن  كشـته  عاقـب مت يسـومال  از ييكـا يآمر يروهاين زودهنگام
 كشـور   كيـ  ياساس منافع كه يزمان كه داد نشان شويموگاد در 1993 اكتبر يها يريدرگ
 فشـار  توانـد  يمـ  سـرعت  به )يماد اي يانسان تلفات( ها نهيهز رفتن باال نباشد، خطر در
  . سازد منصرف مداخله ادامه از را آن و ساخته وارد دولت به تحمل رقابليغ

 1994ر پي انتقادهاي داخلـي بـه فرسـتادن ارتـش آمريكـا بـه سـومالي، در سـال         د
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دستورالعملي به تصويب رسيد كه بر اساس آن اياالت متحده تنهـا زمـاني در عمليـات    
كند كه در جهت منافع ملي آمريكا باشد. ايـن نگـرش    آميز سازمان ملل شركت مي صلح

دم تمايل واشنگتن بـه پـذيرش خطـر    معروف شد. بر اين اساس، ع» خط موگاديشو«به 
سربازان آمريكايي باعث شد تا در ابتدا دولت كلينتون مخـالف بـه كـارگيري نيروهـاي     
حافظ صلح آمريكا در رواندا باشد. بعدها بيل كلينتون در جريان ديدار از روانـدا رسـما   

ــان نقــض حقــوق بشــر گســترده و كشــتار جمعــي    ، 1994از انفعــال آمريكــا در جري
عذرخواهي كلينتون در جريـان ديـدار از   ) 47-50، 1389دانلد،  هي نمود. (مكعذرخوا

رواندا بيانگر آن است كه سياست خارجي اياالت متحده همواره بر يك روال نيسـت و  
رغم تمايل جدي براي مقابله با نقض حقـوق بشـر درون كشـورهاي در حـال      گاه علي

تصميماتي بر خالف ميل خود اتخاذ  شوند كه هاي داخلي مجبور مي توسعه بر اثر چالش
  نمايند.  

  گيري  نتيجه

يكي از ابزارهاي جدي آمريكا در دوران جنگ سرد در تالش جهـت افـول رقيـب،    
استفاده از حقوق بشر بود و در مجموعه طراحي شده اياالت متحده براي جنـگ سـرد؛   

آن كشـور بـازي   دو مولفه ليبرال دموكراسي و حقوق بشر بيشترين اثرات را در پيروزي 
كردند. در اين جنگ كه يكي از ابعاد آن تقابل ايدئولوژيك بود استفاده از حقوق بشر به 

يافته  عنوان يك ايدئولوژي، به سكه رايج اياالت متحده آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه
گرفتند تبديل شده بـود. بلـوك غـرب از يـك طـرف       كه در زير چتر آن كشور قرار مي

رق از معيارهاي جهاني معطوف به حقوق بشر را زياد دانسته و وضعيت فاصله بلوك ش
هـاي خودكامـه و    حاكم بر آن ممالك را مورد انتقاد قرار داده، اما در عين حال از رژيـم 

اقتدارگرا، صرفا به سبب قرار گرفتن در جبهه ضد كمونيسم حمايت به عمل آورده كـه  
ب با دلگرمي ناشي از پشتيباني اياالت شد كشورهاي متحد بلوك غر اين خود باعث مي
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متحده و ساير كشورهاي غربي نه تنها به حقوق شهروندان توجه جدي نكرده بلكه گاه 
ترين حقوق بشري آنان را نقض نمايند؛ براي مثال تروريسم دولتـي معـروف بـه     بديهي

ميـان  در آرژانتين به كشته شدن عده زيادي از مخالفين سياسي رژيم نظا 1»جنگ كثيف«
سويه از وضعيت حقوق بشـر در برخـي    در آن كشور انجاميد. به تعبير ديگر نگراني يك

  كشورها ناشي از داليل سياسي و استراتژيك بوده است. 
رسيد كه در سياست خارجي اياالت متحـده تغييراتـي    با پايان جنگ سرد به نظر مي

هـاي يگانـه در سياسـت    گري و با معيار ايجاد شود و توجه به حقوق بشر بدون گزينش
هاي انساني و  خارجي آن كشور مورد توجه قرار گيرد اما ديري نپاييد كه افزايش بحران

ها نشان داد كه اميدهاي اوليـه بـه حبـاب     رفتارهاي دوگانه آن كشور در قبال اين بحران
  حقـوق  بر بار ديگر تاكيد آمريكا 1990كه در دوران پس از سال  تبديل شده است. چنان

 نقـض مورد استفاده قـرار گرفـت و     دشمنان مقابل در يا حربه عنوان هبي و مدني اسيس
گرفته شـد.   دهيناد هستند متحد آمريكا با ياسيس نظر از كه ييكشورها در حقوق  نيهم

بر اين اساس حقوق بشر، همچنـان بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي الزم در برخـورد بـا        
گيـرد و در   كشند مورد اسـتفاده قـرار مـي    چالش مي المللي را به كشورهايي كه نظم بين

رغم نقض حقوق بشـر بـه سـبب منـافع      اي از كشورهاي متحد آمريكا علي مقابل، دسته
گيرند. در مورد برخـي   استراتژيك، مورد نقد جدي درباره وضعيت حقوق بشر قرار نمي

ري در روابـط بـا   كشورها كه داراي اهميت استراتژيك بااليي نيستند و يا منافع ملي كمت
گردد.  هايي در خصوص حقوق بشر انجام مي گيري آن كشورها موجود است گاه سخت

بـار   ،قـرار گرفـت   توجه مورد به بعد 1990ي سال الملل نيب نو نظام در در حقيقت آنچه
گرايانه و اهميت دادن به منافع ملي را توسط اياالت متحده به ذهـن   ديگر برداشت واقع

طـور كامـل در    هاي حقـوق بشـري، ديگـر بـه     بر اين مبنا هر چند نگرانيكند.  متبادر مي

                                                      
1 English: Dirty War 
Spanish: Guerra Sucia 
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هـا فقـط تـا حـدي      شود اما اين نگراني سياست خارجي اياالت متحده ناديده گرفته نمي
الملل را تحت تاثير قرار داده و معموال تابع مالحظات قـدرت و منـافع ملـي     روابط بين

اما اين كشـور تـالش    شود ينم ادهيپ جا همه و شهيهم  يبراليل نگرش امروزهبوده است. 
گيرد،  آن دولت سرچشمه مي خاص منافع از خود را كه انهيگرا واقع  يرفتارهاكند كه  مي

گرايانه و در راستاي دفاع از حقوق بشر جلوه دهد. بر اين مبنا آمريكا هنگامي بـه   آرمان
 داشـته  يهمـاهنگ  آن كشور خاص منافع با كند كه حقوق بشر و هنجارهاي آن تكيه مي

. دخالـت در مـواردي نظيـر سـومالي و     نباشـد  ها آن منافع با تعارض در دستكم اي باشد
خـواني دارد. در سـوي    كوزوو با وجود آن كه دير انجام گرفت با معيارهـاي فـوق هـم   

مقابل روابط مطلوب اياالت متحده با كشورهاي ناقض حقوق بشر عربي، اسـرائيل و ...  
گرايانه آن دولت را بدون پوشش حقوق بشـر نشـان دهـد. در واقـع      قعتواند رفتار وا مي

 يواحـدها  نزد ياساس تياهم يدارا به عنوان يك ارزش ليبراليستي بشر حقوق هرچند
 خـاص  يملـ  منـافع  به توجه با بازيگران اما است، يالملل نيب نظام دهنده ليتشك  ياسيس

اصول حقوق بشر  از يجد تيحما به دست به انتخاب زده و تنها در برخي موارد خود
نيـز، بـار ديگـر جهـان شـاهد       1990بر اين اساس در دوران پـس از سـال    .اند پرداخته

اي بوده است كه از سوي اياالت متحده در برابـر كشـورهاي در حـال     معيارهاي دوگانه
  توسعه مورد استناد قرار گرفته است. 

آمريكا در خارج از مرزهاي  كنند هدف برخي پژوهشگران به ويژه در غرب بيان مي
توان منكر شـد كـه برخـي     هاي ليبرالي و حقوق بشر است. نمي آن كشور، ترويج ارزش

، خواه به صورت مستقيم و خواه غير 1990اقدامات اياالت متحده در دوره پس از سال 
توانـد   مستقيم به اين امر كمك نموده است؛ براي مثال بركناري رژيم بعث در عراق مـي 

تـوان ادعـا    مدت به بهتر شدن وضع حقوق بشر در آن كشور بينجامد. اما مـي  والنيدر ط
اند اياالت متحده به تـرويج   تري وجود داشته هاي مهم كرد در مواردي كه منافع و هدف

سپتامبر بار ديگر به مانند دوران پيش از  11حقوق بشر نكوشيده است. چنان كه پس از 
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توسعه صرفا به سبب قرار گرفتن در جبهـه ايـاالت    ، برخي از كشورهاي در حال1990
اي  متحده و متحدانش در جنگ با تروريسم، توسط اين كشورها پشتيباني شده و زمينـه 

هـاي   هاي استبدادي منجر به نقض حقوق بشر خود در رژيـم  فراهم شد تا آنان سياست
ناسـباتي را برقـرار   هـا م  طور كلي اين دولت با انواع رژيم ديكتاتوري را توسعه دهند. به

كرده و اتحادهايي را به وجود آورده و در برخي از كشورها اصـل تعيـين سرنوشـت را    
ها در مقابل تـالش مخـالفين    ناديده گرفته است. همچنين به حمايت از برخي حكومت

براي جابجايي قدرت دست زده است. در واقع بايد گفت حقوق بشـر بـه عنـوان يـك     
رجي آمريكا پس از پايان جنگ سرد همچنان مورد استناد قرار ابزار موثر در سياست خا

گيرد و توجه به هنجارهاي حقوق بشر در روابط ميان اياالت متحده و كشورهاي در  مي
  حال توسعه متاثر از منافع ملي اياالت متحده بوده است. 
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