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مقدمه
حقـــوق بشـــر در واقـــع مجموعه حقـــوق و آزادی هایی اســـت که برای انســـان به ما هو انســـان درنظر 
گرفتـــه می شـــود. یعنی انســـان هـــا فارغ از رنگ و نژاد و جنســـیت و ســـایر تمایـــزات از آن جهت که 
انســـان هســـتند از حقوقی برخوردارنـــد. این اصطـــالح امروزه در ادبیـــات جهانی پســـوندهایی را با 
توجـــه به نوع برداشـــت از این حقوق به خود گرفته اســـت. چرا که همه مکاتب و گروهها برداشـــت 
یکســـانی از مجموعـــه این حقوق و آزادی هـــا ندارند و آنچه در اعالمیه جهانی حقوق بشـــر آمده نیز 
مـــورد توافـــق کامل همه جهانیان نمی باشـــد. به عنوان نمونه وقتی از حقوق بشـــر اســـالمی ســـخن 
که از دیدگاه اســـالم برای بشـــر لحاظ شـــده و نشـــان دهنده  گفته می شـــود یعنی مجموعه حقوقی 
نـــوع نـــگاه و جهـــان بینـــی و تعریـــف اســـالم از حقوق انســـان ها مـــی باشـــد. حال وقتـــی اصطالح 
»حقـــوق بشـــر آمریکایی« بیان می شـــود منظـــور نوع نگاه و برداشـــت و اقدام دولـــت ایاالت متحده 
آمریکا و هم مســـلکان آن در موضوع حقوق بشـــر و حقوق انســـان هاست. مســـلمًا پسوند آمریکایی 
بیانگـــر نوع خاصی از تعریف حقوق بشـــر اســـت که مد نظر دولتمردان آمریکاســـت و بر اســـاس آن 
عمـــل مـــی کنند. مجمـــوع اقدامات آمریکا در تاریخ کوتاه خود نشـــان می دهد که این کشـــور نه به 
مبانـــی و نـــه مصادیق حقوق بشـــر اعتقاد راســـخی ندارد و اصواًل از نام حقوق بشـــر صرفـــًا به عنوان 
ابزاری برای فشـــار به دیگر کشـــورها اســـتفاده نموده اســـت. تاریخ این کشـــور و اقدامات آن نشـــان 
مـــی دهـــد کـــه آمریکا فقط به حقـــوق و منافع اقلیـــت صاحبان قـــدرت و زر و زور خود توجـــه دارد و 
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هیـــچ حقی بـــرای غیر این افـــراد اعم از شـــهروندان آمریکایی یا افراد ســـایر ملل قائل نیســـت. 
از همیـــن رو  الزم اســـت مجموعـــه اقدامـــات ضـــد حقـــوق بشـــری آمریکا را بـــا ابزارهـــای علمی و 
هنـــری و فرهنگـــی هـــر چه بیشـــتر بیـــان نمود و ســـعی کرد مـــوج روشـــنگری جهانی نســـبت به آن 
اتفـــاق بیفتـــد و اصطـــالح حقوق بشـــر آمریکایی به مفهـــوم واقعی مورد شـــناخت و ســـرزنش بین 
گیـــرد. از طرفـــی نهادهای عمومی و ســـازمان های مـــردم نهاد و حتـــی حکومتی نیز  المللـــی قـــرار 
بایـــد با پیگیـــری حقوق و مطالبـــات ملت و دولت جمهوری اســـالمی ایران و همه مردم آســـیب 
دیـــده از اقدامـــات ضد حقوق بشـــری آمریکا در ســـطح بین المللی، فشـــار اقـــکار عمومی را برای 
توقـــف ایـــن اقدامـــات افـــزون تر نماینـــد و به احقاق حقـــوق ملی و انســـانی کمک کننـــد. جالب 
کارنامـــه ســـیاه در حقوق بشـــر چـــه در داخل ایـــن کشـــور و چه در  کـــه آمریـــکا بـــا ایـــن  آنجاســـت 
خـــارج از خـــود که حداقل 60 مـــورد جنگ و تجاوز و مداخالت نظامی در دیگر کشـــورهای جهان 
یتنام و اســـتفاده از بمب اتمـــی در ژاپن و... را انجام  داشـــته و مـــواردی همچون افتضاح جنگ و
کشـــور ما را  داده اســـت با ایجاد جنگ تبلیغاتی علیه جمهوری اســـالمی ایران و ایران هراســـی، 
که اســـالم خود باالترین  متهـــم به نقض حقوق بشـــر می نمایـــد. این امر در حالی اتفـــاق می افتد 
و برتریـــن تعالیـــم را در خصوص حقوق بشـــر ارائه نموده اســـت و جمهوری اســـالمی ایران همواره 
منـــادی آزادگی و مبارزه با اســـتکبار و نقض حقوق انســـان های مســـتضعف جهان بوده اســـت.
بـــه تعبیـــر منظر مقام معظم رهبـــری )حفظـــه اهلل(: دفاع امثال آمریکا از حقوق بشـــر، بـــرای ملت ها و مظلومان 
دنیا، هم خنده آور و هم گریه آور است. از طرفی خنده آور و مضحک است. چون خود از نقض کنندگان 
درجه ی اول حقوق بشـــر اســـت، درحالی که ســـنگ حقوق بشر را به ســـینه می زنند از طرف دیگر گریه آور 
هـــم اســـت؛ برای بشـــریت مصیبتی از این باالتر نیســـت کـــه مفاهیم و ارزش هـــای انســـانی، این طور در 
دســـت و پای ایـــن سیاســـت بازان خبیث بیفتد. ایران اســـالمی را بـــه نقض حقوق بشـــر متهم می کنند؛ 

کید دارد.1 درحالی که اســـالم، بزرگ ترین ضامن حقوق بشـــر اســـت. اســـالم بر حقوق انســـان ها تأ
کـــه در فراخـــوان علمـــی  کتـــاب حاضـــر شـــامل مجموعـــه مقـــاالت علمـــی و پژوهشـــی اســـت 
»افشـــای حقـــوق بشـــر آمریکایـــی«2 به تـــالش و همت نویســـندگان و پژوهشـــگران ارجمند کشـــور 
بـــه رشـــته تحریـــر درآمده انـــد. امید که ایـــن تالش مجدانـــه و جهادگونه مـــورد توجـــه اهالی علم و 
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