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تجلیل مش��اورعالی مقام معظم رهبری در امور جهان
اسالمازمقالهپژوهشیمدیرمسئولماهنامهدیپلماسی

مقاله تحقیقی دکتر علیرضا امینی مخقق ،پژوهش��گر حوزه سیاس��ی
ومدیر مسئول ماهنامه و پایگاه خبری صدای دیپلماسی( )idva.irدر
اولین کنفرانس بین المللی حقوق بش��ر آمریکایی از س��وی حضرت
آیت اهلل تسخیری ،مشاورعالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم،
مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماس��ی( ،)idva.irیکی از بخشهای
اولی��ن کنفرانس بین المللی حقوق بش��ر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم
رهبری که در تهران برگزار شد ،تجلیل از پژوهشگران برتر این همایش بود.
بر اس��اس این گزارش دکتر علیرضا امینی دکت��ری روابط بین الملل
دانشگاه خوارزمی عضو هیأت علمی دانشگاه ،مریم سعیدی شاهسواری،
کارش��ناس ارشد حقوق بین الملل ،هدیه غالمرضایی آزاد  ،دانشجوی
دکت��ری تخصصی ،گروه حقوق کیفری و جرم شناس��ی ،واحد امارات
متحده عربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحده عربی و محمد
قربان زاده  ،اس��تادیار بخش حقوق دانش��گاه پیام نور ش��یراز ،حمید
محمدیان طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان ،روزنامه نگار ،خبرنگار،
شاعر و زبان آموز آلمانی ،علی اصغر قربانی (پژوهشگر و مدرس حوزه
علمیه) از دیگر تجلیل شوندگان این کنفرانس بودند.
این گزارش حاکی است همچنین دکتر سعید حقانی پژوهشگر ارشد
حوزه حقوق بشر و مطالعات تروریسم ،مسعود ندافان کارشناس ارشد
معارف اسالمی و علوم سیاسی دانش��گاه امام صادق (ع) تهران ،دکتر

فاطمه انصاری (دکتری فقه و حقوق اسالمی /مدرس دانشگاه) و دکتر
رض��ا نیکخواه (اس��تادیار گروه فقه و حقوق دانش��گاه ارومیه ،دکتری
حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه) تجلیل شدند.
از دیگر تجلیل ش��دگان این کنفرانس می توان از ابوالفضل حضرتی،
طلبه پایه ش��ش ح��وزه علمی��ه امام ص��ادق (علیه الس�لام) بیجار،
حس��ین پیامی اصل ،طلبه پایه چهار حوزه علمی��ه امام صادق (علیه
الس�لام) بیجار ،صادق ولیخواه ،حوزه علمیه المهدی رامسر ،مازندران،
محمدصادق ذوقی دانش��جوی کارش��ناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه
امام صادق (ع) .پژوهش��گر فقه و حقوق و مهدی قاضیان دانش��جوی
کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) .پژوهشگر فقه و
تربیت اسالمی نام برد.
دکتر س��ید بشیر حس��ینی اس��تادیار و مدیر گروه علوم نوین رسانه
دانش��کده ارتباطات دانشگاه صداوس��یما .پژوهشگر حقوق فرهنگ و
ارتباطات ،محمد پورنوروز کارشناس��ی ارشد اسکات ویتکوویچ استاد
دانش��گاه هاروارد آمریکا و مش��اور تزهای پی اچ دی دانشگاه هاروارد،
دکتر محمد جواد بحرینی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
(ص) ،مریم کهنس��ال پژوهش��گر و مدرس دانش��گاه ,فارغ التحصیل
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و سید مصطفی کازرونی  ،دانشجوی
دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
از دیگر پژوهشگران برتر این کنفرانس بودند.
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دکترینرسانهدرفریبافکارعمومی
وتغییرماهیتحقوقبشرآمریکایی
دکتر علیرضا امینی
وقتی صحبت از حقوق بشر به میان
می آید قطعا ً به عنوان یک مؤلفه
اصلی ابزاری را به گرد خود خواهد
داشت که بر اساس آن معیارهای
تشخیص جامعه مخاطب را می تواند
دگرگون کند .یکی از این ساز و
کارهای قوی را می توان رسانه
دانست .اصوال ً رسانه با توجه به
زیرساخت های خود میتواند افکار
عمومی جامعه نسبت به برداشت
واقعی از یک اتفاق را تغییر داده
و بر اساس مفهومی جدید موج
افکار را به سمتی دیگر سوق دهد.
اساسا ً رسانه به دلیل ویژگی ذاتی
خود به مفهوم چند ساحتی بودن
و همچنین قابلیت ابزاری گسترده
می تواند در تغییر و تحریف واژگان
تاثیر بسزا داشته باشد؛ تا جایی که
بنیان اصلی یک پیام را برای جامعه
مخاطب با شیوه کدگذاری تغییر
داده و افکار عمومی را تحت تاثیر
خود و براساس اهداف کالن طراحی
شده خود هدایت کند .این اتفاق با
افزایش امکانات رسانه ای و تولید
نظریه های جدید ارتباطات توانسته
است فرصت جدی را برای تغییر
واقعیت یا فریب افکار عمومی ایجاد
نماید .در این مقاله قصد است با
رویکرد توصیفی تحلیلی بر مبنای
مدل شناسی و بر اساس نظریه
های موجود میزان تاثیر رسانه در
فریب افکار عمومی و درک درست
از واقعیت مبنای حقوق بشر بررسی
گردد تا واژه حقوق بشر غربی شکل
واقعی خود را به نمایش گذارد.
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مقدمه:
ظهور رس��انه ها و گستردش آنها ،فضای اطالع رسانی را با تغییرات گسترده ای روبرو و
ش��رایط جدیدی را برای تاثیر گذاری بر جامعه مخاطب ایجاد نمود .این اتفاق به دلیل
وجود امکانات وسیع رسانه در عمل عاملی گردید به جهت تغییر و تنویر افکار عمومی،
بدان معنی که جامعه مخاطب رسانه ها یا در اصل همان افکار عمومی را توسط اهداف و
چشم اندازهای تامین شده به سمت و سوی خواسته خود کشیده و ساختارهای جدیدی
را در باور پذیری برای جامعه مخاطب ایجاد کرده و این مهم با وجود تئوریهای ارتباطات
و ب��ه کارگیری های مدل های طراحی ش��ده به جهت تاثیرگذاری حداکثری به جامعه
مخاطب با عث گردید حجم گسترده ای از باورهای مخاطب تحت تاثیر تولیدات رسانه
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قرار گیرد .به بیان دیگر رس��انه توانست با تغییر شکلی واقعیت یک
خبر یا یک حادثه و پردازش آن بر اساس اهداف از قبل تعیین شده
خ��ود نه تنها ذائقه مخاطب را تغیی��ر بدهد بلکه باور مخاطب را نیز
مورد تهاجم قرار داده و آنچه خود برآن اذعان دارد را باورپذیرتر کند.
البته این اتفاق ش��اید در حوزه افراد مختلف با میزان یکسانی نباشد
اما اساساً فریب افکار یکی از کاربست های رسانه است لذا به نظر می
رسد با رویکردی تحلیلی و تبیینی بتوان این فضا را بیشتربه نمایش
گذاشت تا شاهد عینی باشد بر تاثیر رسانه بر افکار عمومی و یا فریب
افکار عمومی به جهت تغییر ماهیت ملی حقوق بشر به تعریف حقوق
بش��ر آمریکایی .این اتفاق به دلیل وجود مرکزیت رسانه های قدرت
مند و مطرح دنیا در غرب توانست در دهه های گذشته افکار عمومی
را براس��اس آنچه در اتاق های فکر غرب طراحی می گردی ،متأثر از
خود کند و خواسته های خود را به اذهان دیکته نماید.
تعاریف:
رسانه  :لغت رسانه در واژگان فارسی سابقه طوالنی ندارد اما آنچه به
صورت کلی مطرح می ش��ود به معنای رساندن (پیام و دیدگاه های
فرد یا گروهی) به فرد یا گروه های فردی دیگر است .رسانه ها ابزاری
فناورانه برای انش��ای یک پیامند که شامل چاپی و الکترونیکی می
شوند ( .پاتر)8:1385 ،
رس��انه مدلی خاص از انتقال پیام اس��ت که شامل نظامی از مرزها و
نمادهاست( .هارجی و دیگران ) 22 : 1384 ،
حقوق بشر :در کل تعریف واحدی از حقوق بشر شکل نگرفته است
اما ابتدایی ترین حقوق یک انس��ان را می توان تعریف حقوق بش��ر
دانس��ت .همانطور که موحد در کتاب در ه��وای حق و عدالت خود
معتقد اس��ت« :حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و
او بتواند به زبان قلم با دیگران س��خن بگوید .حقوق بشر یعنی آنکه
نتوان کسی را بدون حضور یک هیات منصفه متشکل از افراد مستقل
به مج��ازات محکوم کرد ،یعنی آنکه محکومیت کیفری بر حس��ب
مقررات قانونی صورت گیرد یعنی اینکه انسان بتواند با آرامش خاطر
به هر دین که خود بر میگزیند متدین گردد( ».موحد)1381 ،
به همین دلیل اگر به صورت کلی تعریفی برای حقوق بش��ر در نظر
گرفته ش��ود می توان عن��وان نمود که حقوق بش��ر مجموعه ای از
ارزشها  ،مفاهیم  ،اسناد و سازکارهایی است که موضوعشان حمایت
از مقام  ،منزلت و کرامت انسانی است ( ذاکریان) 1383 ،
افکار عمومی :اصطالح افکار عمومی ریشه در قرن هجدهم دارد که
نسبت به پادش��اهان به عنوان بیان افکار نخبگان فرانسه بود مطرح
گردید که پس از انقالب فرانس��ه به عنوان نظر کلیه مردم و نه تنها
نخبگان نسبت به دولت بسط پیدا نمود ( .نقیب زاده ) 1388 ،
همچنان در باب افکارعمومی اش��تراک نظری وجود ندارد اما در کل
می توان ب��ه نظرها ،نگرش ها و باور های فردی بخش قابل توجهی
از اعض��ای جامعه گفته ش��ود .افکار عمومی باوری اس��ت که مورد
قبول عامه مردم اس��ت که در انته��ا منجر به یک قضاوت عمومی و

باورپذیری در مورد یک اتفاق صورت میگیرد.
فریب  :فریب به معنی جلوه دادن غیر واقع و ایجاد نصویری دروغبن
نس��بت به موضوعی خاص ،به تعریف دیگر ب��ه ایجاد اعتقاد غلط یا
حقیقت نیمه کامل یا تالش برای ایجاد اعتماد به چیزی که حقیقت
نیست گفته می شود (.ویکی پدیا ،دانش نامه آزاد) ،همچنین در لغت
نامه دهخدا لغت فریب به عنوان «عشوه و مکرو غافل شدن یا غافل
کردن به خُ دعه» ذکر شده است( .دهخدا و دیگران)1386،
رس�انه اجتماعی  :با گذشت زمان و با تغییر گسترده فن آوری و در
عصر مدرنیته رسانه جمعی دارای ابزار و امکانات متفاوت گردیده که
میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد:.
رس��انه های چاپی (روزنامه ،کتاب ،مجله) و رسانه های الکترونیکی
(رادی��و ،س��ی دی ها ،تلویزیون ،فیل��م و اینترنت ) ک��ه البته امروز
گس��ترش فضای رسانه در حوزه بر خط (اینترنت) اساساً رسانه را به
یک رسانه جمعی تبدیل نموده است.
رس��انه جامعی :به رس��انه ای گفته میش��ود که فرستنده یک پیام
بتواند به وسیله آن پیام خود را به حجم وسیعی از مخاطبان برساند
در این رس��انه با افزایش فن آوری اطالعات ش��کل دیگری از رسانه
به وجود آمد که به آن رس��انه اجتماعی گفته میش��ود و عمده ترین
ویژگی آن نیز ارتباط دو س��ویه داشتن آن است .این رسانه با توجه
به شرایط خاص و با آنکه ارتباط دو سویه دارد ،همچنان یک سمت
یعنی فرسنتده پیام دارای قدرت و تسلط بیشتری است و همچنین
س��مت دیگر به دلیل احس��اس ارتباط دو طرفه ح��ق تعامل و باور
پذیری بیش��تری پیدا میکند .این اتفاق حاصل گردید تا با تش��کیل
ش��بکه اجتماعی حس باورپذیری گسترده تری را در جامعه گیرنده
پیام ایجاد کند و دایره انتقال پیام گس��تردگی بیش��تری را به دنبال
داشته باشد.
رس�انه و جریان س�ازی :حاصل تولید رسانه اجتماعی و به طبع آن
ش��بکه های اجتماعی فرصت بیش��تری را برای اهداف اصلی رسانه
ها ایجاد نمود و آن تولید فضایی اس��ت ک��ه بتواند جامعه مخاطب
را در ش��رایط ذهنی و احساس��ی خاصی قرار دهد و عاملی شود به
جه��ت ایجاد فرصتی برای تولید عملی��ات روانی ،واژه ای که یکی از
پرکاربردترین واژگان عرصه سیاست و رسانه است .واژه ای که پس از
جنگ سرد به عنوان پرکاربردترین ادبیات سیاسی قدرت های بزرگ
به کار رفته تا بتوانند به وس��یله آن حجم بیش��تری از ذهن جامعه
جهان��ی را به خود معط��وف کنند و ابزاری ق��رار دهند برای حضور
قدرتمند در داخل کشورها بدون حضور فیزیکی و صرف هزینه های
حضور فیزیکی به جهت تولید ابزار فش��ار توسط عموم جامعه تحت
هدف بر دولت مس��تقر خود تحت عنوان فش��ار افکارعمومی که می
تواند زمینه ساز جدی شود برای عملیات روانی؛ لذا رسانه به عنوان
جریان ساز ابزاری گردید که بتواند نیازهای متولیان خود را ازگذشته
س��نتی یعنی اعالم خبر عمال به مرحل��ه تولید جریان تبدیل کند و
نوع��ی جنگ جدیدی را رقم زند که میزان حجم نفوذ آن بیش��تر و
کمتراز جنگ فیزیکی هزینه خواهد داشت و در اصل سربازان آن نیز
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مردم همان کش��وری هس��تند که تحت تاثیر رسانه نسبت به دولت
مرک��زی خود قی��ام میکنند .همانطور که تئ��ودور هرتزل در کنگره
جهانی صهیونیسم بیان می کند  « :ما هنگامی در تشکیل اسرائیل
موفق خواهیم شد که بر ابزارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی جهان تسلط
داشته باشیم( ».امینی)88:1382 ،
همچنی��ن ویلیام داواتی عملیات روانی را مجموعه اقداماتی می داند
که در کش��وری به منظور اثرگذاری و نف��وذ بر عقاید و رفتار دولتها
و مردم خارجی با ابزارهایی غیر از ابزار نظامی ،سیاس��ی و اقتصادی
انجام می دهد( .سبیالن اردستانی )1383 ،
رس�انه و قدرت تاثیر بر فریب افکار عموم�ی :فریب در واقع عملی
اس��ت که واقعیت را برعکس جلوه داده و یا اقدامی اس��ت که تمام
واقعای��ت را نمای��ش نمی دهد .تکنیک فری��ب در عرصه بین الملل
س��ابقه طوالنی دارد چه در حوزه سیاس��ت و چ��ه در حوزه نظامی
با س��ابقه دیرین روبروس��ت .این مدل با وجود رسانه توانسته است
اقدامات گسترده ای را طراحی کند تا با استفاده از ویژگی های فکری
انسان حجم فزاینده ای را برای تاثیر گذاری ایجاد کند .تکنیک فریب
به طور معمول به ماهیت اصلی جامعه مخاطب (انس��ان) که همان
باورپذیری بر اساس آنچه می بیند تکیه می کند به دلیل آنکه انسانها
به طور معمول آنچه را که می بینند برایشان باور پذیرتر و اگر آنچه
را که می بینند طوری طراحی شده باشد به انگاره های ذهنی یعنی
همان باورش��ان نزدیک تر باشد درصد پذیرش آن افزایش پر سرعت
تری خواهد گرفت.
فریب در رس��انه اقدامی است با به کارگیری نظریه ها و تکنیک های
مختل��ف صاحبان خبرگزاریهای بزرگ دنیا برای القای مفاهیم تولید
شده خودشان انجام می دهند .این توانمندی رسانه به جهت جریان
س��ازی و ایجاد عملی��ات روانی میتواند ابزاری گردد ت��ا با پروپاگاندا
اف��کار و رفتار مخاطب را تحت تاثیر خود ق��رار دهد ره همین دلیل
امروز رس��انه ها یکی از موثرترین وسایل دیپلماسی عمومی گردیدند
که می توان آنرا به عنوان یک جنگ رس��انه ای نام برد که بدون نیاز
ب��ه تخریب فیزیکی در عمل به تخریب جامعه مخاطب دش��من می
پردازد به دلیل آرام بودن جنگ رس��انه و تدریجی بودن تخریب آن
حجم تخریب جامعه مخاطب بسیار گسترده تر از جنگ نظامی است
و مانند ویروس بیماریی است که بدن انسان وقتی به آن مبتال گردید
تا زمان تخریب کامل جس��م عالئمی از خودش��ان نمی دهد و زمانی
انسان به آگاهی می رسد که دیگر حجم تخریب آنقدر زیاد است که
کنت��رل آن و یا درمان آن در واقع غیر ممکن می ش��ود این اتفاق از
تئوریهای گسترده ارتباطات استفاده می کند تا فضای مطلوب خود را
تولید کند به ذکر چند مورد از مهم ترین روشهای آن اشاره می شود.
انگاره سازی یا تکنیک تصویر سازی
انگاره سازی یا به آن تکنیک تصویر سازی نیز گفته می شود .تکنیک
انگاره س��ازی در اصل م��ی تواند با ایجاد یک فض��ا و تصویر موجه
و مطل��وب از خ��ود تصویری غی��ر موجه و منفی را از دش��من خود
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ایجاد کند .به عنوان مثال در یک جنگ نظامی متجاوز گر میتواند با
تکنیک انگاره س��ازی و با استفاده از ابزار رسانه فضایی را تولید کند
که باور عمومی به این اندیش��ه برس��د که مدافع عامل اصلی تهاجم
اس��ت .به زبان س��اده جای حق و باطل را جابج��ا کند در اصل این
تئوری میتواند انگاره هایی را تولید کند که اهداف کارگزاران ارتباط
را تامین کند .این نظریه به دلیل وجود س��ازمانهای رسانه ای موفق
بزرگ در غرب توانس��ته اس��ت تغییر ماهیتی جدی را برای جامعه
جهانی بر اساس اهداف سلطه طلبی غرب ایجاد کرده و اقدامات آنها
را موجه جلوه دهد اساسا غرب در سطح ارتباط جهانی از این ابزار و
نظریه استفاده گسترده ای نموده.
برجسته سازی :در این نظریه رسانه براساس اهداف راهبردی خود
در انتقال پیام نوعی اولویت خاص قرار داده و فضای مورد عالقه خود
را از یک حجم واقعیت به نمایش می گذارد .مک کامب و ش��او باور
دارند رس��انه ها نمی توانند تعیین کنند که مردم چطور بیاندیشند،
اما قادرند به مردم بگویند درباره چه فکر کنند ( .عنایتی شبکالیی،
)1388
این نظریه توس��ط همین دو نفر در س��ال  1972مطرح گردید .پایه
و اس��اس پژوهش ها در باب نظریه برجسته سازی بر حول دو محور
شکل می گیرد.
 .1رسانه ها واقعیت را نمایش نمی دهند .بلکه واقعیت را دستکاری
و به شکلی نو نمایش می دهند.
 .2توجه و تمرکز رس��انه ها بر موضوعاتی خاص و یا بخش��ی از یک
مس��ئله باعث می گردد تا آن موضوع نزد مخاطب مهم جلوه کند و
اورا وادار به پیگیری موضوع کند برجس��ته س��ازی یا بزرگنمایی به
دنب��ال خود می تواند عکس العمل های ش��دیدی از جانب مخاطب
در بر گیرد.
همچنین نظریه های گس��ترده دیگری نی��ز وجود دارد که صاحبان
رس��انه با استفاده از ظرفیت های زیرساختی ذاتی و اکتسابی رسانه
توانس��ته اند فضای واقعی ارائه اخبار را تبدیل به فضای خاص خود
به جهت رسیدن به اهداف عالیه گرده و یا صاحبان خود یا صاحبان
خ��ود را تغییر دهند .همچون موضوع��ات و نظریه های دیگر که در
شکل پایین تحت عنوان کلونی حجمه رسانه بیان می گردد.
حقوق بشر مدل آمریکایی
پس از پایان جنگ س��رد و فروپاشی شوروی تفکر سوسیالیستی به
عنوان یکی از دو قطب تفکرهای اقتصادی دنیا رو به افول گردید و در
مقابل تفکر لیبرالی با محوریت آمریکا رونقی بیش��تر به خود گرفت.
یکی از شاخصه های لیبرالیسم تعریف شده آمریکا موضوع توجه به
حقوق بشر است که امروز در ادبیات سیاسی آمریکا جا گرفته و البته
این ادعا ریشه تاریخی دارد .اعالمیه مبانی حقوق بشر در سال 1948
میالدی اعالم گردید و آمریکا مدعی شد که این اعالمیه را به تصویب
رسانده و نگاه های جهان را به سمت خود به عنوان یک مدعی حقوق
بش��ر بین المللی جلب نمود که در اصل این اقدام فرصتی را فراهم
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري

افزایش تاثیرگذاری

ﻓﺮﻳﺐ

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻃﺮح ﺳﻮال و
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ

ﺳﺎزي

اﻗﻨﺎع

ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺗﻌﻮﻳﻖ

ﻣﺨﺎﻃﺐ

مخاطب

اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت

اﺣﺴﺎس
اﻳﺠﺎد ﺣﺲ

دوﻗﻄﺒﻲ
ﺳﺎزي

ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ

ﮔﻨﺎه

ﺑﺮﭼﺴﺐ

اﻧﺤﺮاف

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻔﻜﺮ
ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎزي

ﺧﺒﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﺪرﻳﺠﻲ

زدن

ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻲ ﺧﺒﺮي

راﻫﺒﺮد رﺳﺎﻧﻪ

راهبرد رسانه

ﺑﺰرگ

دﻟﺴﻮزي

ﻧﻤﺎﻳﻲ

ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻣﺨﺎﻃﺐ

ابزار جریان سازی (عملیات روانی)
اﺑﺰار ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزي )ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ(

شکل  -1کلونی حجمه رسانه

می کرد که بتواند حضور خود و دخالت خود را در کش��ورهای دیگر را به عنوان تعهد امضا ننموده است .درخور توجه است که به جهت
جهان مش��روعیت ببخش��د .این اقدام آمریکا به نوعی نیز به دنبال رسمیت پس از امضاء تعهدنامه ها توسط نمایندگان دولت ها حتما
ﺷﻜﻞ  -1ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺣﺠﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ
مش��روعیت بخش��ی چه در حوزه مداخله در سطح بین الملل و چه باید مجالس قانونگذاری هر کش��وری این تعهدنامه را به رس��میت
در حوزه مشروعیت بخشیدن به تمدن غربی بود .این اقدام در ریشه بشناس��د که پس از این همه سال مجلس آمریکا این تعهدنامه ها را
منافات جدی با ادعای غرب دارد .همانطور که در گزارش کمیساریا تأیید ننموده است لذا نشان می دهد ادعای امریکا مبنی بر توجه به
س��ه تعه��د از نهادهای اصلی حقوق بشر واقعی نیست و امری نمایشی است .به جهت بهره برداری
آمریکا فقط
کمیته عالی
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
بش��رﻣﺪل
حقوقﺑﺸﺮ
ﺣﻘﻮق
حقوق بش��ر را امضا و همراهی نموده که ش��امل میثاق بین المللی سیاسی و نظامی دولتمردان آمریکایی شاید اگر فقط به گوشه ای از
ﺗﻔﻜﺮﻫﺎيخواهد
ﻗﻄﺐ قابل درک
توجه شود
ﻋﻨﻮانس��اله
ﺑﻪ در صد
آمریکا
ﺗﻔﻜﺮ آمار اقدامات
تبعیض
رفع انواع
کنوانس��یون
فرهنگی
اجتماعی و
اﻗﺘﺼﺎدي
اخیر دو
ﻳﻜﻲ از
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ
ﺷﻮروي
ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ
ﺳﺮد و
ﺟﻨﮓ
اقتصادی ،ﭘﺎﻳﺎن
حقوق ﭘﺲ از
علیه زنان و کنوانس��یون کودک می باشد و مابقی دوازده نهاد اصلی بود اهمیت و توجه و پذیرش حقوق بشر آمریکایی را.

دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ روﻧﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻪ

اخیراﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز در ادﺑﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﺎ
ﺣﻘﻮقسالﺑﺸﺮ
ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻪ در صد
آمریکا
اقدامات
جدول -1
ﮔﺮدﻳﺪ و
 1774-1661و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ رﻳﺸﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارد .اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎل  1948ﻣﻴﻼدي اﻋﻼم
ﮔﺮﻓﺘﻪ
از س��ال  1661تا  1774حدود یک میلیون برده زنده از آفریقا وارد ایالت متحده ی آمریکا می کردند و بیش از  9میلیون برده در

باختند.
آمریکا جان
رسیدن به
راه
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪﻋﻲ
اﻋﻼﻣﻴﻪ
ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ

جنگ های آمریکا با اولین حمله به سرخپوس��تان درمجموع آمریکایی ها حدود  100میلیون س��رخ پوس��ت را به قتل رساندند
1662
ﺣﻀﻮراینﺧﻮد و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﺻﻞ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
واقعه نسل کشی است کشتار یهودیان توسط هیتلر (حدود  4-6میلیون نفر)

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
امپراتوریﻧﻴﺰ
همچنین ﻧﻮﻋﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
آمریکایاﻗﺪام
ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﻳﻦ
دﻳﮕﺮبا ﺟﻬﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
چهاررا در
دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد
دﻧﺒﺎلاسپانیا و
هایﺑﻪفرانسه،
ش��مالی و
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖمستعمرات
مش��ارکت انگلیس و
امپریالیس��تی
جنگ بزرگ
1673-1689
هلند صورت گرفت.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻪ در ﺣﻮزه

1800

قیام بردگان به رهبری گابریل پروس��ر در ویرجینیا .حدود  1000نفر از جمله خود گابریل را به دارآویختند درصورتی که بردگان

بودند.ﻏﺮب دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺴﺎرﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ادﻋﺎي
قتل ﺑﺎ
ﺟﺪي
نرسانیده
ﻣﻨﺎﻓﺎت هم به
رﻳﺸﻪیک نفر را
اﻗﺪام در حتی

1805-1815

آمریکا اولین جنگ خود در آفریقا در سواحل مدیترانه را آغاز کرد.

1810

فرماندار لوئیزیانا به فرمان رئیس جمهور آمریکا به فلوریدای غربی که متعلق به اس��پانیا بود ،یوورش برد .اس��پانیایی ها بدون هیچ
درگیری عقب نشینی کردند و این منطقه به آمریکا واگذار شد.

1811

قیام بردگان نیروهای آمریکایی تقریبا تمام شرکت کنندگان در قیام را در دم کشتند و یا اینکه بعدها دارشان زدند.
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1814-1812

جنگ با انگلیس ،حمله به کانادا.

1835

حمله به پرو

1843

حمله ی آمریکا به چین

1846

تجاوز و حمله به گرانادای جدید (کلمبیا)

1849

گلوله باران کردن هندوچینا

1852

حمله ی آمریکا به آرژانتین

1852

معاهده های آنسئی معاهده های ناعادالنه و نابرابرآمریکا و دیگر قدرت ها با ژاپن

1853-1856

حمله ی آمریکا و چین به انگلیس.

1853

حمله به آرژانتین و نیکاراگوئه ،درحالی که این کشور ها درگیر شورش های داخلی بودند.

1854

به خاک و خون کشیدن شهر سان جوان دل نورت (گریتونا) نیکاراگوئه توسط آمریکای ها

1855

حمله ی آمریکایی ها به فیجی و اروگوئه

1856

حمله به پاناما.

1857

دو حمله به نیکاراگوئه.

1859

حمله به آنگوال

1860

حمله به پاناما.

1868

حمله به اروگوئه و کلمبیا

1874

لشکرکشی به چین و هاوایی

1876

حمله به مکزیک

1878

حمله به جزایر ساموآ

و همچنین لیس��ت کشتار عمومی توسط مدعی حقوق بشر و مدعی
حقوق انس��ان ها در طول جنگ های اس��تعماری که مختصرا ً به آن
اشاره می گردد.
 10.000.000 .1نفر طی 60سال در آفریقا
 2.500.000 .2مشارکت در جنگ جهانی دوم
 220.000 .3نفر در هیروشیما و  100.000نفر در نسل بعد از آن ها
 5.200.000 .4نفر در جنگ ویتنام و  100.000نفر غیر ویتنامی
 1.000.000 .5و بیش از این عدد کشته در عراق
تمام این اعداد نشان می دهد که مبحث حقوق بشر و توجه به حق
اولیه انس��ان ها نه تنها در آمریکا رعایت نمی گردد بلکه در اس��اس
تفکر غربی لیبرالیسم خاصیتی به جز منافع شخصی را در نظر نمی
گیرد.
نتیجه گیری:
با توجه به شواهد موجود اقدامات انجام شده توسط مدعی حقوق بشر
در دنیا (ایاالت متحده آمریکا) که به واضح نشان می دهد که نه تنها
شرایط حداقلی را در حفظ حقوق اولیه انسانی در خود کشورش و نه
در سطوح بین الملل رعایت ننموده اما چگونه جلوه ای حق به جانب
و تصویری پر رنگ و لعاب برای خود ایجاد می کند می تواند با نگاه
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به موضوعات مطرح ش��ده پی برد که به دلیل وجود س��از و کارهای
رس��انه ای گسترده و بزرگ در سطح دنیا و با استفاده از نظریه های
رسانه ای اقدام به عملیات روانی در دستور کار رسانه های آمریکایی
قرار گرفته تا با برجسته سازی غیرواقعی بحث حقوق بشر و حمایت
و دفاع از حقوق انسان ها در سطح بین الملل آمریکا به عنوان ناجی و
مدعی اول این حق قرار گیرد .لذا این اقدام نشان میدهد که تناقضی
جدی ما بین آنچه انجام می شود و آنچه گفته می شود صورت گرفته
است که به طور واضح نشان از فریب افکار عمومی توسط رسانه های
غربی است.
این مه��م تناقض مابین عم��ل و اعالم ابزاری گردی��ده که تفکرات
لیبرالیسمی غرب به خصوص نظام آمریکایی بتواند اقدامات غیرقانونی
و غیر انس��انی خود را در سایه حقوق بش��ر عملی انسانی جلوه داده
و فضای جهانی را همچون س��ازمان ملل را به جهت عدم مخالفت با
اقدامات خود همراه س��ازد تا بتواند بر اس��اس منافع جمعی خود و
اولی تر تفکر غالب صهیونیسم حاکم بر آمریکا اقدامات استعمارگونه
خود را ترویج داده و حضور نظامی و اش��غال در کش��ورهای دیگر را
مشروعیت بین المللی بخشیده که این اقدام رسانه ای را می توان به
عنوان فریب بزرگ رسانه بر اساس عملیات روانی بر جامعه مخاطب
دانست.

