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 مقدمه

با پیروزی انقالب اسالمی در ایران تغییرات قابل توجهی در روابط ایران و ایاالت متحده آمریکا ایجاد شد. چرا که پس از 

انقالب در ایران گفتمان جدیدی بر این کشور حاکم شد که بسیار متفاوت از گفتمان مد نظر آمریکا و کشورهای غربی 

در واقع با تغییر هویت ناشی از انقالب، سیاست داخلی و خارجی ایران نیز متحول گردید. رویکرد معناگرایانه و  .بود

گری و سلطه پذیری، فرهنگی انقالب اسالمی؛ ساختارهای معنایی و مفاهیم بین االذهانی مشترکی همچون نفی سلطه

های آزادی بخش، حمایت و دفاع از ضعفین و جنبشاز مست ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، عدالت خواهی، حمایت

های زندگی بشر برنامه های ستم دیده را تولید وباز تولید کرد و این باور قوی که اسالم برای همه جنبهو ملت مسلمین

 -های سیاسیهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی را متحول ساخت. باز تولید مفاهیم و انگارهسعادت دارد، همه حوزه

ترین عنصر هویتی جمهوری اسالمی را استکبار های متعدد به هویت ایران قوام بخشید و مهممذهبی توسط دستگاه

 ستیزی و مشخصا آمریکا ستیزی قرار داد. 

گیری این گفتمان در ایران با به کارگیری ابزارهای مختلف همچون در مقابل ایاالت متحده آمریکا نیز از زمان شکل

های داخلی معاند با جمهوری اسالمی، حمایت از کشور ثالت در جنگ علیه ایران، سعی در ایجاد انقالب هحمایت از گرو

های سیاسی و  اقتصادی گسترده تالش داشته است تا گفتمان انقالب اسالمی را در حاشیه نگه دارد. با مخملی ؛ تحریم

ایاالت متحده برای مواجهه با گفتمان انقالب اسالمی  به بعد از سوی 2001این حال اقدام جدیدی که به ویژه از سال 

المللی ایران را به ای و بینهراسی است که از طریق آن آمریکا تالش داشته است در عرصه منطقهاتخاذ شده پروژه ایران

یز جلوه عنوان یک تهدید جهانی معرفی کند. با به کارگیری این پروژه آمریکا تالش کرده است که از طریق تهدید آم

دادن ماهیت انقالب اسالمی و همچنین اهداف سیاست خارجی ایران، این کشور را منزوی کند و به راحتی بتواند اهداف 

ای خود را در بیشتر نقاط جهان پیگیری کند. این تالش آمریکا برای ممانعت از شنیده شدن گفتمان و منافع منطقه
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دهند. یعنی مشخص کردن استعماری در کشورهای مستعمره انجام می هایانقالب اسالمی مصداق کاری است که دولت

ها. در ادبیات ضد استعماری از این کار های تابعه و جلوگیری از شکوفایی آنیک حوزه مشخص عمل و تفکر برای گروه

 شود. اغلب به عنوان خشونت معرفتی یاد می

 خشونت معرفتی 

ساخته شده است. اسپیواک این اصطالح را در  (1988چاکراورتی اسپیواک )گایاتری اصطالح خشونت معرفتی توسط  

به کار برده است و آن را به عنوان روشی برای نشان دادن سکوت "تواند سخن بگویدآیا فرودست می"کتاب خود به نام 

اریخ جنون به کار برده و داند. البته ایده معرفت را اولین بار میشل فوکو در کتاب تهای به حاشیه رانده شده میگروه

ای است که گذاری ناشناختهسپس آن را در کتاب نظم اشیاء توسعه داد. مطابق تعریف فوکو معرفت یک ساختار و یا رمز

بود که  "شباهت"کند. به عنوان مثال در دوره رنسانس معرفت حاکم گیری دانش در یک دوره خاص را تعیین میشکل

در عصر کالسیک شده بود. در عصر مدرن نیز انسان به عنوان  "طبقه بندی"و  "نمایندگی"جایگزین ساختارهایی مانند 

هدف دانش معرفی شد. انتقادی که اسپیواک به فوکو دارد این است که وی تولید دانش به وسیله امپریالیسم را فراموش 

ران غربی را برای نمایندگی دیگران کرده است که نوعی خشونت است. وی همچنین عقیده دارد که فوکو توانایی روشنفک

خشونت معرفتی بخشی جدایی ناپذیر از استعمار است زیرا  اسپیواکگیرد. به نظر را یک فرض بی چون و چرادر نطر می

برد، بلکه با اعالم دانش های اروپایی تضعیف و یا از بین میهای دانش بومی را با طرح معرفت شناسینه تنها سیستم

دارد یکی از اثرات ها دارد. برای مثال اسپیواک عنوان میموجود سعی در انکار دیگر دانش "حقیقت"ن تنها غربی به عنوا

رود که مصداقی از های مختلف از بین میاستعمار این است که با وجود آن، توانایی صحبت کردن و شنیده شدن دانش

 خشونت معرفتی است. 

کند که ای از ادعاهای نظری را تولید میشود ساختار یکپارچهستعمار تولید میبه عقیده اسپیواک معرفتی که از طریق ا

دهد. بنابراین خشونت معرفتی در جهت نشان عمدتا بر یک بخش خاصی از دانش تاکید دارد و تنها به آنها امتیاز می

که چگونه قدرت و تمایل دادن این بعد استمعار است. موضوع خشنونت معرفتی مربوط تولید دانش و این موضوع است 

کند و به طرز ناخوشایندی از طریق یک روش مکانیکی سعی در مطیع سازی قربانی به آن تولید دانش را مشروط می

دهد که قدرت شامل و یا ناشی از دانش باشد.  اختالفات تاریخی نیز در این فرایند خود دارد. این وضعیت زمانی رخ می

های بالقوه دیگر نادیده گرفته شوند. خشونت معرفتی اشکال مختلفی ا از این طریق دانششود تایجاد و یا برجسته می

گیری استثمار یا تواند به شکلتواند به خود بگیرد. برای مثال یک ارتباط پنهان یا آشکار با دانش افراد محروم میمی

های دیگر برای اهداف تسخیر دانش"، تغییر شکل دانشی منجر شود که مطابق خواست دانش مسط است. عالوه بر این

های شخصی خود و اعمال فشارهای هژمونیک بر دانش یا پیروان آن می تواند به سکون، تضعیف یا از بین رفتن بنیان

 های دیگر منجر شود.دانش
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های دولتهای اسپیواک این است که وی خشونت معرفتی را بیشتر در مورد اقدامات نکته حائز اهممیت در مورد نوشته

برد. عملکرد امپریالیسم در این گونه جوامع تولید نوعی از گفتمان مسلط از طریق استعماری در جهان سوم به کار می

ها و هنجارهای مسلط و جهانی است. مفهوم خشونت معرفتی اسپیواک در جهان سوم از باورها، ارزش تایید و حمایت

گیری معرفت، بلکه حاکی از اعتقاد وی های پیرامونی شکلدهنده جنبه مبتنی بر روشی نمادین نیست که بیشتر نشان

گر و بهره بردار است. خشونت ای در متن و باطن تاریخ استعمار است که به زعم وی بیشتر سلطهبه وجود چنین پدیده

ه عبارت است از کند کترین و در عین حال قابل پیش بینی ترین اثرات  استعمار را توصیف میمعرفتی یکی از شوم

. گفتمان استعمار از طریق تولید شماتیک "نقض اساسی ترین روشی که شخص یا مردم خود را از آن طریق می شناسند

بندی سازد. طبقهمیگیری و فرایند گسترش خود را حاکم و الگویی دانش و رمز گشایی برای خود، موضوع شکل

ی بر مفروضات معرفت شناختی دوره روشنگری است که از نظر شناختی و هستی شناختی امپریالیست مبتنمعرفت

 تمایل دارد. "دیگری عینی"ماهیت مطلق و بود و بر ایجاد 

ها است های اصلی برای تحمیل جهان بینی دوره روشنگری بر سایر جهان بینیگیری و خلق دیگری یکی از بنیانشکل 

ای که به عنوان یک مقوله معرفت شناختی دیگری استعمار شده های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.که درمورد میراث

های خود شود که از طریق بازنمایی دیگر مرزتواند بیگناه باشد و به وسیله شبکه قدرتی محصور میتولید شده هرگز نمی

منفعل دهد. تاریخ هژمونیک تحمیل شده باعث می شود دیگری در فرهنگ و تاریخ خود به یک زندانی میرا شکل

تبدیل شود. از دید اسپیواک دیگری استعمار شده ، یک موضوع ساخته شده ناشی از قدرت/ گفتمان استعماری غربی  

است که در آن غرب به عنوان سوژه قصد دارد کنترل دیگری را حفظ کند. در واقع گفتمان خود مبدأ و کلی که از 

کند. دیگری که از این کند که کلیشه غرب را بازتولید میا مییابد الگویی را القطریق قدرت امپریالیستی گسترش می

هایی دارد که عمدتا منفی است، خودی که وجود ندارد و به طرز نابسامانی با فرایند شود معموال ویژگیطریق ایجاد می

ی دیگری به عنوان های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و غیره استعمارنابودی معرفتی روبرو است. بنابراین دربسیاری از طرح

دادن به دیگری اروپا شود. به عنوان مثال برای شکلپدیده تحریف شده جهت اثبات حقانیت دولت استعماری معرفی می

شد که منجر به تولید ایدئولوژی، دانش، قانون و غیره میهای معرفتیهای اساسی در جهت از بین بردن مولفهگام

 برداشته شد. 

به دنبال نشان دادن این موضوع است که چگونه دانش یا معرفت شناسی  اسپیواکخشونت معرفتی  در کل با استفاده از

گیرد. به عبارتی دیگر های غیرغربی مور استفاده قرار میغرب برای توجیه خشونت سیاسی و نظامی اعمالی علیه فرهنگ

ی از طریق تلفیق دانش و قدرت و از طریق های استعماراسپیواک به دنبال نشان دادن این موضوع است که چگونه دولت

دهند صداهای دیگر شنیده شوند. دولت های مختلف سعی در حفظ سلطه خود دارند و اجازه نمیشکل دادن به گفتمان

های هایی که در اختیار دارد مانع از ظهورجهان بینیاستعماری با استفاده از قدرت مالی، رسانه، دانشگاه و همه آن چیز
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دارد که دانشمندان غربی همیشه خود و در انتقاد از امپریالسم غرب عنوان می اسپیواکشود. به عنوان مثال یجدید م

کنند. با این حال دانش در مورد دانش خود درباره فرهنگهای شرقی به را ابزارای درجهت توسعه و تحول آنها معرفی می

بیشتر در حوزه مطالعات مربوط  اسپیواکمی شود. کارهای  جهان سوم همیشه با عالقه سیاسی و اقتصادی غرب ساخته

به زنان است و اینکه در اثر حضور استعمار در کشورهای جهان سوم و دانشی که از طریق آنها شکل گرفته این بخش از 

دیگری های توان از آن برای توضیح برخی دیگر از دانش و گفتمانجامعه مورد غفلت قرار گرفته است. با این حال می

توان آن را مصداقی دیگر از خشونت معرفتی در شود و میهای استعماری و امپریالستی استفاده میکه از سوی دولت

 دادن به گفتمان ایران هراسی است.نظر گرفت استفاده کرده. یکی از این اقدامات شکل

 ایران هراسی؛ خشونت معرفتی آمریکا علیه ایران 

گیری نوع جدیدی از ساختار و گفتمان سیاسی در ایران، ایاالت متحده با به در ایران و شکلبا پیروزی انقالب اسالمی 

معرفی کند. در طی این  "دیگری "کارگیری ابزارهای مختلف سعی داشته ایران و گفتمان انقالب اسالمی را به عنوان 

ای به جهانیان معرفی ) ایران( به گونه چهار دهه پس از انقالب اسالمی سعی و تالش بر این بوده است که این دیگری

گذاران، مجریان دستگاه سیاست ،کار این اجرای درای و جهانی است. شود که گویی تهدیدی برای کشورهای منطقه

 همواره آمریکا رسانی اطالع و جمعی ارتباط های شبکه بنیادها، نهاد، مردم های سازمان گروهی، های رسانهدیپلماسی؛

 و درمنطقه ثباتیبی عامل تروریسم، حامی عنوان به را ایران. بسازند مخدوش و منفی چهره یک ایران از ندا نموده تالش

 آزادی مخالف بشر، حقوق ناقض سیاسی لحاظ از و نیافته توسعه اقتصادی، و اجتماعی لحاظ از و طلب توسعه جهان،

گیرد که این اقداما در ذیل یک پروژه گسترده قرار می . همهنمایند معرفی غیردمکراتیک نهایتا و قانون حاکمیت و بیان

 توان به عنوان پروژه و یا در برخی متون، گفتمان ایران هراسی نام برد. از آن می

ایران هراسی برنامه راهبردی ایاالت متحده و همپیمانان آن است تا ایران، تهدیدی بزرگ در منطقه و همچنین تهدیدی 

برای صلح و امنیت جهانی تلقی شود و با ایجاد سیاست هراس و تغییر رفتار بازیگران نظام بین الملل در قبال ایران به 

 نامعقول بیزاری یا ترس معنای به فوبیا یا هراسی اسالمی ایران است. دنبال تضعیف، تخریب و به حاشیه راندن جمهور

 بیماری نوعی معنای به افراد مورد در روانشناسی در گاه رد،دا متفاوت و کلی کاربرد دو" فوبیا"  کلمة.است چیز یک از

 دیهیب .شودمی استفاده هاملیت و اقوام با ضدیت به مربوط اصطالحات کنار در و اجتماعی زمینة در گاه و رودمی کار به

 ییویسنار قا همانیدق معنا، نیا و .دارد سیاسی داللتی دوم مورد ولی است سیاسی داللت فاقد نخست مورد که است

 و رانیا از المللنیب نظام هراس و خوف جادیا با یهراس رانیا پروژه ق یطر از آن ایمتحدان منطقه و کایآمر که است

 . ندینما یم دنبال رانیا یاسالم جمهوری هایتوانمندی اقتدار و به نسبت حساس شدن نیهمچن

 خاص منافع به دنیرس برایتئوری توطئه  برمبنای گرددکهیم اطالق ییهااستیس به یهراس رانیا گرید عبارت به

 شکل در ای ،خاص ییایجغراف منطقه خاص، کشوری برای دییتهد عنوان به رانیا کردن یمعرف با کشور نیا هیعل
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 استها،یس با مخالفت ای مخالف احساسات به اشاره یهراس رانیا. گرددیم مطرح یالملل نیب صلح ای تیامن برای بزرگتر

 انزجار، نفرت، اعتمادی، یب به اشاره یهراس رانیا عالوه براین .دارد رانیا یالمللنیب نقش ای اقتصاد جامعه، فرهنگ،

 ،یزبان ،یقوم نژادی، گروه کی عنوان به انیرانیا به زارییب ای ترس شه،یکل ،یتعصب، نژادپرست ض،یتبع حسادت،

 شده نهینهاد آزار و بیتعق تا فردی نفرت از تواندیم یهراس رانیا گستره دارد. جهان سراسر در شده رفتهیپذ یمذهب

 رانیا یمحورها توانیم یطورکل به. ددار یهمپوشان یرانیا ضد احساسات با یهراس رانیا گاه نیهمچن باشد. ریمتغ

 یبانیپشت. 2 یاهسته یافزارها جنگ به رانیا یدسترس یالقا. 1از  ندعبارت که کرد خالصه محور هفت در را یهراس

 یجمهور دخالت .5 ران؛یا یدفاع یهایفناور بودن یتهاجم یالقا. 4 ران؛یا در بشر حقوق نقض .3 سم؛یترور از رانیا

  ران؛یا در یاسیس نظام بودن یاسالم .6 امورکشورها؛ در رانیا یاسالم

هایی از خشونت معرفتی وجود دارد که درآن ایاالت متحده آمریکا از طریق تحریف و یا در همه این محورهای فوق نشانه

 دستکاری در دانش موجود درآن زمینه سعی داشته است بر یک بخش از خاص از گفتمان انقالبی ایران تاکید کند که

آن هم در جهت تامین منافع خود یعنی معرفی ایران به عنوان دیگری تهدید آفرین بوده است. در ادامه به برخی از این 

 شود. های معرفتی در محورهای هفتگانه فوق اشاره میخشونت

 یاهسته یبه جنگ افزارها رانیا یدسترس یالقا. 1

های وابسته به آن سعی ای ایاالت متحده آمریکا و رسانهتوان هستهاز زمان مطرح شدن تالش ایران برای دست یابی به 

ای بازتاب دهند که نشان دهنده مقاصد غیرصلح کرده اند از طریق به کارگیری ابزارهای مختلف اقدامات ایران را به گونه

ش گزارشی از شبکه تر شد پخهسته ای ایران جدی که بحث برنامه 2002آمیز ایران باشد. به عنوان مثال در سال 

های ای ایران نقش موثری در افزایش هجمههای ماهواره ای از تاسیسات هستهتلویزیونی سی ان ان و نمایش عکس

های مختلف این روند به صورت منظم تکرار شده است.  در تبلیغاتی علیه ایران داشت. از آن زمان تاکنون در طی دوره

سازی های وابسته  این بوده است که از طریق برجستهالت متحده امریکا و همه گروهایا ها بیشترین تالشهمه این سال

ای جلوه دهند که هرگونه اقدام ایران به عنوان ای ایران آن را به گونهو ارائه گزینشی اطالعات در مورد برنامه هسته

تمی بازنمایی شود و از این طرق تالشی در جهت دست یابی به بمب اتم و درنتیجه دست یابی تروریسیم به سالح ا

المللی نهادینه سازی شود. این اقدام مصداق همان کاری ایران به شکل تهدیدی علیه بشریت و صلح بین فعالیت هسته

گیری دانش یاد است در مطالعات پسااستعماری و بحث قدرت و دانش از آن به عنوان تحریف و یا دستکاری در شکل

 کنند. می

شود که آنهم بحث تهدید آمیز المللی برجسته میای ایران فقط یک جنبه از این اقدام در سطح بینهستهمهدر بحث برنا

ای، ایران ضمن پایبندی به همه قوانین و مقرارت بین بودن آن است. این در حالی است که از بدو شروع برنامه هسته

ای خود اعالم کرده و دور طی هسته ر جهت اهداف برنامهالمللی همواره آمادگی خود را برای هرگونه راستی آزمایی د
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المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان ملل وشورای های مختلف از طریق همکاری با نهادهای بیندوره

اند ایران داشتهتر از همه رهبری هموراه تاکید امنیت صداقت خود را ثابت کرده است. عالوه بر این مقامات ایران و مهم

های ایران هیچ گونه هدفی برای استفاده غیرصلح آمیز از این دانش موجود ندارد. با این وجود این بخش از فعالیتهیچ

گاه در تصویر سازی ایران مد نظر قرار نگرفته و مورد غفلت قرار گرفته است، و این موضوع هم تا حد زیادی طبیعی 

گیری دانش این یک روند عادی است و صرفا آن دسته از اطالعات مورد آن در شکل است چرا که در بحث قدرت و نقش

-گیرند که در جهت حفظ گفتمان حاکم مثمر ثمرباشند. به همین دلیل حتی زمانی هم که توافقات بینتوجه قرار می

شود و ریکا به آن متعهد نمیشود بازهم کشوری مانند ایاالت متحده آمای ایران حاصل میالمللی در زمینه برنامه هسته

زند چرا که چنین توافقی نقش چندانی در بازتولید گفتمان تهدیدی که این کشور از ایران ساخته از اجرای آن سرباز می

 ندارد. 

 سم؛یترور از رانیا یبانیپشت. 2

کند، اما ها را تهدید میو ملتها رود که همه دولتترین معظالت جهانی به شمار میتروریسم بنا به ادعای آمریکا از مهم

تنها این ایاالت متحده است که عزم جدی در مبارزه با آن دارد. در این میان کشورهایی مانند ایران نیز تنها به رشد و 

کنند. این ادعا در حالی است که یک نگرش تاریخی به اقدامات ایاالت متحده آمریکا فقط می گسترش تروریسم کمک

دهد که چی دولتی واقعا سعی در مبارزه با پدیده به بعد به خوبی نشان می 2001خاورمیانه و به ویژه از سال در منطقه 

گیری و گسترش آن کمک کرده است. به عنوان مثال اقدامات ایاالت متحده تروریسم داشته و چه کشوری به شکل

ای، حضور نظامی های مستبد منطقهاز رژیم حمایت از جمله 1971آمریکا پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس در سال 

های خاص در منطقه و همچنین استفاده های دیپلماتیک و اقتصادی از دولتدر منطقه، انتقال تسلیحات و حمایت

-ترین عوامل نزخ و گسترش گروههای افراطی از جمله القاعده، طالبان، ارتش اسالمی عدن و غیره از مهمابزاری از گروه

-مالی گروه امینتجهیز نظامی و تای تروریستی و بی ثباتی منطقه خاورمیانه بوده است. به این موارد عواملی همچون ه

های امپریالیستی ایاالت  ستیاس، کنندمیمالی  تامینها را مایت از دیکتاتورهایی که تروریستح، های تروریستی

توجهی به اصالحات سیاسی، یب، های مخفی و شکنجهانزند، متحده برای تصرف منابع نفت وگاز کشورهای منطقه

غیر گری و حضور نظامی  نظامیه، منطق هاییمتالش برای تغییر اجباری رژ، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای منطقه

 . نیز باید اضافه کرد ضروری را

گونه نطریق دستکاری در ای تروریسم و اقدامات تروریستی تعریف مشخصی دارد ولی با این حال ایاالت متحده از  

تعاریف سعی در اتهام زدایی از خود و متحدان خویش دارد. ایاالت متحده آمریکا برای اینکه هژمونی خود در منطقه را 

آورد که حفظ کند از طریق دستکاری و شکل دادن به گفتمان موجود در مورد تروریسم این فرصت را به دست می

بازیگران و اهداف این اقدامات را تغییر دهد. به همین دلیل است که در تعریف ایاالت متحده آمریکا از تروریسم 
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کشورهایی مانند ایران که  مخالف هژمونی جهانی ایاالت متحده آمریکا هستند به عنوان حامیان اقدامات تروریستی 

های تروریستی مشخص و ثابت شده است به ی که ارتباط آنها با گروهاشوند و بسیاری از کشورهای منطقهشناخته می

هایی مانند حماس، جبش آزادی شوند.  و باز به همین دلیل است که گروهعنوان مبارزان علیه تروریسم خطاب می

عالیت بخش فلسطین و حزب اهلل که در جهت آزادی فلسطین و بازگردان حقوق مادی و معنوی مردم فلسطین و لبنان ف

شوند و گروهی به نام داعش، القاعده و یا طالبان در بسیاری از موراد های تروریستی شناخته میکنند به عنوان گروهمی

نشیدند. به خاطر وجود شوند و حتی آمریکا با آنها پای میز مذاکره میهای تروریستی آمریکا خارج میگروهاز لیست

ای نقش غیرقابل انکاری در از گران منطقهیمانی که به زعم بسیاری از تحلیلچنین تحریفاتی است که ترور سردار سل

 شود. های تروریستی داشت به عنوان اقدامی در جهت مبارزه با تروریسم قلمداد میبین رفتن گروه

 رانیا در بشر حقوق نقض. 3

بشر و عدم تمایل کشورهای غربی و به های مختلف در مورد حقوق اندازها و یا گفتمانبحث اصلی در اینجا وجود چشم

ها و یا موضوعات مطروحه در حقوق بشر از منظر حقوق ویژه ایاالت متحده به پذیرش برخی استثنائات در مورد شاخص

کنند و این درحالیست که بشر اسالمی و یا ایرانی است. کشورهای غربی به کرات ایران را متهم به نقض حقوق بشر می

دانند مطابق با اصول اسالمی و یا فرهنگ دی که نهادهای حقوق بشری غرب آن را نقض حقوق بشر میبسیاری از موار

متفاوت ایران با غرب معنی و کارکرد متفاوتی دارد. با توجه به اینکه حقوق بشر در ایران از منظر اخالقی و در عین حال 

موارد متفاوت از برداشت غرب از حقوق بشر است  شود و ریشه در دین دارد در بسیاری ازماهیت دنیوی آن درک می

کنند. میولی با این حال کشورهای غربی قائل به چنین تفاوتی نیستند و از شمولیت جهانی حقوق بشر غربی حمایت 

 هادولت همه برای مشترک معیارهای عنوان بهآنها عقیده دارند که معیارهای حقوق بشر غربی این ظرفیت را دارند که 

گیرند و بنابراین در صورتی که مغایرتی با این معیارها وجود دارد باید برداشته شود ونقض و یا رعایت  قرار استفاده دمور

موارد مربوط به حقوق بشر باید با توجه به معیارهای حقوق بشر غربی مورد قضاوت قرار گیرند. به همین دلیل است که 

م تصویب بسیاری از اسناد حقوق بشری بین المللی و همچنین به اصالح در بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایران علیرغ

 شود. قوانین مربوط به حقوق بشر همواره یکی از ناقضین این حقوق قلمداد می

های متعددی که در خصوص وضعیت حقوق بشر و نقض آن در ایران از اوایل ها و بیانیهها، گزارشبا مروری بر قطعنامه

ابتدا تاکنون در همه این اسناد از  ادعا شده نقض حقوق بشر در ایران یابیم که موارداند درمیل صادر شدهانقالب تا بحا

اند. مهم ترین مواردی که در طی چند سال عمر نظام اوال همواره مشابه و ثانیا همه ساله با اندکی تغییرات تکرار شده

( خشونت 2( نقض دموکراسی 1یران یاد شده است عبارتند از: جمهوری اسالمی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط ا

ها، های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت( تبعیض نسبت به اقلیت3علیه شهروندان 

این درحالیست که اکثر عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی. 
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این اتهامات بر اساس سنجش وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق معیارها و استاندارهای غربی بوده و هیچ گاه به 

های ارزشی که ممکن است بین فرهنگ غربی و اسالمی وجود داشته باشد توجه نشده است. این عدم توجه تا حد تفاوت

حوزه حقوق بشر نیز مانند سایرزمینه غرب و ایاالت متحده آمریکا از یک گفتمان  زیادی عمدی است. بدین معنی که در

کند که در راستای تامین منافع خود باشد. متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر بیشتر از آنکه مسلطی حمایت می

آمریکا در قبال  ماهیت حقوقی داشته باشد سیاسی، است. به همین دلیل است که شاهد رفتارهای دوگانه از سوی

ز یک سو پیوسته در حال ایراد اتهام به نقض حقوق بشر در سراسر جهان است اما در عمل امسائل حقوق بشری هستیم. 

های این کشور موارد نقض یا به دیگر سخن، سیاست د.ور بر حقوق بشر کامالً برتری دارهای این کشمنافع و سیاست

  .شودر هر مورد حقوق بشر به دلخواه آنان تفسیر میکند و درعایت حقوق بشر را تعیین می

 رانیا یدفاع یهایفناور بودن یتهاجم ی. القا4

توان به آن اشاره کرد این است که ایاالت متحده میمصداقی که از خشونت معرفتی آمریکا در مورد ایران در این بخش

های نظامی ایران که در راستای افزایش توان دفاعی است را کند که پیشرفتامریکا از طریق ابزارهای مختلف تالش می

کند که می های ساالنه تهدیدات جهانیگزارشبه عنوان تهدید جلوه دهد به عنوان مثال آمریکا هر ساله اقدام به انتشار 

کنند معرفی تهدید میالمللی را ها امنیت بینهای اصلی که امنیت ایاالت متحده امریکا و به تبع به زعم آندر آن تهدید

سازمان و نهاد مستقل و یا  16شامل ست که ا یکابرآوردهای کالن جامعه اطالعاتی آمرحاصل شوند. این گزارش می

-ای به آن میها توجه ویژهشود. یکی موضوعاتی که در این گزارشمی هادفاتر و واحدهای اطالعاتی وابسته به سازمان

های نظامی ایران که در راستای صیانت از شود پیشرفتها تالش می. در این گزارششود بحث توان دفاعی ایران است

کنند به عنوان تهدید معرفی شوند. به ی دیگر نیز به تامین آن اقدام میامنیت و ثابت داخلی است و بسیاری از کشورها

 برنامهد، بر تهدید موشکی تاکید کرده و می نویس "تسلیحات کشتار جمعی"در سرفصل  2019عنوان مثال گزارش 

 برای تهدیدی کماکان است منطقه در بالیستیک هایموشک زرادخانه بزرگترین شامل که ایران بالیستیک هایموشک

 بندی زمان سیمرغ، جمله از فضایی، پرتابگر یک روی بر ایران فعالیت شود. می محسوب خاورمیانه سراسر در کشورها

نکته  گزارش ضمن تاکید بر قدرت موشکی ایران بر این .کندمی تر کوتاه را ای قاره بین بالیستیک موشک هب رسیدن

-داعش در سوریه با موشکه تاکید دارد که؛ حمالت ایران به گروههای ضدانقالب در کردستان عراق و همچنین حمله ب

قابلیت ایران در استفاده از پهپاد به طور همزمان با های ایران و همچنین های بالستیک، نشاندهنده افزایش دقت موشک

 . موشک های بالیستیک بوده است

های سازمان یافته بین های کشتار جمعی، گروههای مختلف از جمله تروریسم، سالحها معموال در سرفصلاین گزارش

ها اسمی از ایران به عنوان این سرفصلشوند و جالب اینجاست که در همه میالمللی، امنیت انسانی و غیره است تنظیم 
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بار، از ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت ایاالت  70بیش از  2019شود به عنوان مثال در گزارش سال تهدید برده می

. اقدام به تولید دانش در این زمینه و همچنین دستکاری در مورد اطالعات  باعث شده متحده سخن به میان آمده است

یش توان توان دفاعی ایران همواره از سوی کشورهای منطقه به عنوان افزایش توان تهاجمی ایران تلقی شود. است افزا

که البته خود این بازنمایی از توان دفاعی ایران به عنوان تهدید ابزاری برای فروش تسلیحات به کشورهای منطقه بوده 

 مستقیم طور به نفر میلیون 1 از بیش که بخشی ، دارد متحده ایاالت نظامی صنعت در مهمی سهم اسلحه فروشاست. 

بسیاری از   .کنندمی فعالیت زمینه این در به صورت غیر مستقیم نیز دیگر نفر میلیون 3 و دارند، اشتغال در آن

کشورهای منطقه خریداران عمده تسلحیات از آمریکا هستند و عالوه براین بسیاری از منابع انسانی نیروهای نظامی و 

شود که در وابستگی زیادی را به لحاظ نظامی به وجود دفاعی آن ها نیز از طریق آمریکا و کشورهای غربی تامین می

تسلط گفتمانی در مورد تهدید است که ایاالت متحده آمریکا به آن دامن زده و  آورده است. این وابستگی ناشی از همان

خارومیانه از سوی ایاالت  کند. تولید؛ انحراف و یا دستکاری در گفتمان امنیتی موجود در منطقهاز آن حمایت می

ق از تحوالت منطقه بلکه متحده آمریا باعث گردیده است که موضوعات امنیتی و بازیگران آن نه برمبنای شناخت دقی

 ناشی از برون داد نقش آفرینی بازیگران خارجی باشد. 

 اموركشورها در رانیا یاسالمی جمهور دخالت .5

های انسانی و جهانشمول آن همواره این اتهام علیه ایران وجود گیری انقالب اسالمی به توجه به آرماناز زمان شکل

ی های انقالبی خود به دنبال دخالت در امور سایرکشورهاها و هنجارارسال ارزشداشته است که این کشور از طریق 

بعد حجم گسترده ای  2003منطقه بوده و تالش دارد به بازیگر ژئوپلیتیکی اصلی در منطقه تبدیل شود. به ویژه از سال 

بلندمدتی مانند هالل شیعه به دنبال های ای ایجاد شده که ایران از طریق پروژهای رسانهاز مطالعات دانشگاهی و خبر

 ایرانهای ژئئوپلیتیکی شیعه شامل ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه است. هالل شیعه یا مرز

 و سعودی عربستان بحرین، ، عراق مانند خاورمیانه کشورهای در شیعه مناطق از ایمجموعه و اصلی هسته عنوان به

اصطالح هرچند برای اولین بار از سوی ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن مطرح شده اما گسترش و تبدیل  است. این لبنان

ای مانند اسرایئل و منطقه شدن آن به یک گفتمان اصلی حاصل تبلیغات ایاالت متحده آمریکا و همکای کشورهای

ای ایران و القاء این های منطقهد در فعالیتعربستان سعودی بود. هدف از تبلیغ گسترده این گفتمان ایجاد شک و تردی

تفکر است که ایران از طریق همکاری کشورهای هالل شیعه در منطقه خاورمیانه به دنبال گسترش تسلط شیعه بر سنی 

 باشد. های ژئوپلیتکی سایر کشورهای منطقه میاست. همچنین ایران از این طریق به دنبال محدود کردن مرز

ای وجود داشته باشد اما در مقامل عمل گیری چنین فرضیهکه هرچند در عالم نظریه امکان شکل این درحالی است

امکان پذیر بودن آن وجود ندارد. به عنوان مثال بسیاری از کشورهایی که در حوزه هالل شیعی قرار دارند سنی و عرب 
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د لبنان، یا علیرغم ارتباط نزدیک با ایران زبان هستند مانند سوریه، یا تنوع قومی و جمعتی در آن زیاد است مانن

 ملی هویت عامل این که معتقدند خاورمیانه مسائل کارشناسانهای مستقل تری دارند مانند عراق. عالوه بر این سیاست

 مسائل امروزه، .کند می عمل ایمنطقه همبستگی و وحدت برای نیرویی عنوان به که است ایدئولوژی یا دین نه و

 عرب ها، فارس مثال، عنوان به ،چرخدمی هویت ژئوپلیتیکی و سیاسی فرهنگی، هایخواستهحول محور بیشتر خاورمیانه

 این بر .اند شده تثبیت تاریخی های ریشه و سرزمینی نزدیکی مشترک، زبان دلیل به اساساً اینها و ردها،ک ها، ترک ها،

 شیعیان که بود دلیل همین به .هستند شیعه آن از پس فقط و عرب ابتدا هاسوری و هالبنانی عراقی، شیعیان اساس،

 . دانستندمی خود ملی وظیفه را آن و حضور داشتند ایران علیه بعثی رژیم جنگ در فعال طور به عراق

 :وجود آورده است، عبارتند از هالل شیعی برای ایران به گفتمان مهمترین تهدیدهایی که 

 های مذهبی میان تشیع و تسنن؛ افزایش اختالف .1

 های منطقه از سوی حکام سنی منطقه و غرب؛کردن انقالب نحرفم .2

  شدن روابط میان ایران و برخی از کشورهای منطقه؛ تیره .3

 هراسی در منطقه؛  هراسی و شیعه اشاعة فرهنگ ایران .4

 افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه از سوی کشورهای عربی منطقه؛. .5

 ور گستردة آمریکا در منطقه؛نفوذ و حض  .6

 .های وحدت ملی میان شیعیان و سنیها در داخل مرزهای جغرافیایی ایرانتضعیف پایه  .7

 ران؛یا در یاسیس نظام بودنی اسالم .6

مسئله اصلی ایاالت متحده آمریکا در ارتباط با اسالمی بودن نظام سیاسی در ایران بازگشت مجدد دین به عرصه 

گذاری آن بر امور داخلی و خارجی است که این امر مخالف با نظام عقیدتی و مبانی ساختار سیاسی غرب سیاست و تاثیر

یعنی جدایی دین از سیاست است. در نظام فکری غرب به طور کلی دین در نظام سیاسی و اجتماعی جایگاه اساسی 

ای در این زمینه یچگونه تعهد و مسئولیت ویژههای لیبرالستی به لحاظ ماهیت و ساختار دولت هندارد و از این رو نظام

باشد. هر چند در های دیگر میهای دینی همانند بخشنخواهند داشت و نقش سرویس دهی حاکمیت در قبال نهاد

شود با این حال جایگاهی حداقلی در امور سیاسی و های لیبرالی دین به طور کامل از اندیشه انسانی حذف نمینظام

و بخش محدودی از زندگی انسان با دین در ارتباط است . این درحالی است که امام خمینی )ره( با  اجتماعی دارد



  12  

    43ویژه شماره ش رگزا   

 

تشکیل حکومت دینی مبتنی بر والیت فقیه و ارائه الگوی حکومت جمهوری اسالمی عمال ثابت نمود که بین دین و 

 ها مکمل همدیگر هستند. سیاست ارتباط وجود دارد و این

عقیده داشتند که جدای دین از سیاست شعاری استعماری است که در ابتدا بنی امیه و بنی عباس امام خمینی )ره( 

طراحان آن بوده و در این قرون اخیر این تز الحادی از سوی استعمار طرح ریزی و ترویج شد. و استعمار مبلغ این تز 

ه بر اینکه به دالیل عقلی و نقلی موجود در باشد. امام خمینی )ره( برای اثبات وحدت و رابطه دین و سیاست عالومی

کردند و آن هم بدین کردند از برهان ماهیت دین اسالم هم برای اثبات این وحدت استفاده میقران و روایت استناد می

سازد. از دیدگاه ایشان اسالم دین سیاست صورت بود که جامعیت دین اسالم تصور آن را بدون سیاست غیر ممکن می

بعد از انقالب تا امروز، شاید بیشترین های مختلف عنوان داشته اند که م معظم رهبری نیز درطی سخرانیاست.مقا

 "عدم انفکاک دین از سیاست"اى که به اصول فکرىِ سیاسىِ نظام جمهورى اسالمى شده است، حمله به همین حمله

 است.بوده 

کنند. امروز کسانى در اطراف حمله کردند؛ امروز هم حمله مىهمه جاى دنیا به این  ایشان همچنان بیان داشته اند که 

هاى دور از ایران و در همه جاى هاى مختلف و در محیطنویسند، به زباننویسند، مقاله مىاند، کتاب مىدنیا نشسته

عدم "اللَّه! این قضیه کنند؛ براى این که ثابت کنند دین از سیاست جداست. سبحانجهان، گفتار تلویزیونى ارائه مى

کنند! هاى ظالم و ناحق، چقدر نقش عظیمى دارد که رهایش نمى، در شکستن هیمنه قدرت"انفکاک دین از سیاست

اى هم در هشود. البته عدّشود،مطلب نوشته مىحرف گفته مى« عدم انفکاک دین از سیاست»روز به روز علیه قضیه 

کنند. البته بعضى هم ها را تکرار مىمانند همان حرف ،کندتوجّه، چیزهایى را تکرار مىکه بى ،داخل، گاهى مثل طوطى

ابراین در اینجا نیز مسئله اصلی عدم تمایل ایاالت . بناصالً دلشان با بیگانگان است و دین را با کلیّت خودش قبول ندارند

ها متحده امریکا به پذیرش آن تفاوتی است که در گفتمان غرب وجود ندارد. ساختار نظام سیاسی ایران مبتنی بر ارزش

ت و هنجارهای دینی است و به تبع در بسیاری از موارد نقش و کارکرد متفاوتی با نظام سیاسی حاکم بر غرب و ایاال

 متحده دارد.

هراسی باعث گردیده تواند استدالل کرد که اقدامات ایاالت متحده آمریکا در قالب ایرانبه عنوان یک جمع بندی می

ای و جهانی تلقی گردد. به عبارتی دیگر همانگونه که در است که ایران و ماهیت انقالبی آن به عنوان یک تهدید منطقه

گیرد هرگز بیگناه میگیری دیگری مطرح شد، دیگری که از طریق دولت استعماری شکلبحث اسپیواک از فرایند شکل

های مشخصی باید بین آن و دولت استعماری و حتی ها منفی همراه است و بنابراین باید مرزنیست و عمدتا با ویژگی

ز به عنوان دیگری معرفی شده بگیرد. بنابراین در چنین حالتی ایران نیهای موجود باید شکلمیان آن و دیگر هویت

های منفی است. در چنین حالتی  شکل دادن به هویت ایران به عنوان دیگری از است که بیگانه نبوده و دارای ویژگی
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دادن به صلح و ثبات های ایران درجهت شکلطریق ابزارهایی مانند ایران هراسی باعث گردیده است که بسیاری از تالش

ای مورد استقبال قرار نگیرد. به عبارتی دیگر قدرت امپریالیستی ایاالت متحده رهای منطقهای از سوی کشومنطقه

های آن است که بسیاری از ظرفیتآمریکا از طریق تحریف دانش موجود در مورد ایران و انقالب اسالمی باعث گردیده

ارگیرد.تحریف دانش موجود از ایران و توانست در رشد و شکوفایی تمدن اسالمی مثمر ثمر باشد مورد غفلت قرکه می

ای نیز به جای همکاری سازی آن به عنوان تهدید باعث گردید است که حتی بسیاری از کشورهای مسلمان منطقهتصویر

های استعماری از جمله خود ایاالت متحده آمریکا همکاری کنند که این امر با ایران به عنوان یک کشور اسالمی با دولت

مختلفی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی منطقه داشته است. بنابراین این تالش ایاالت متحده پیامدهای 

 توان مصداقی از خشونت معرفتی مد نظراسپیواک در نظر گرفت. آمریکا برای معرفی ایران به عنوان دیگری را می

 منابع 

(، تحلیل سازه انگارانه ایران هراسی در سیاست خارجی 1397) سلیمان زاده سعید، امیدی، علی، یزدانی، عنایت اهلل، 

 . 24، شماره 6های راهبردی سیاست، سال آمریکا در دوران پس از برجام؛ فصلنامه پژوهش

های مقابله با آن، گیری ایران هراسی در افغانستان و راهحاج یوسفی، امیر محمد، اکبری، راضیه؛ عوامل موثر بر شکل

 . 7اسالمی، سال چهارم، شماره  ارتباطات و فرهنگ سازمان فرهنگی، روابط راهبردی مطالعات مرکز

،  60-1358(، مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی، 1397حقیقی، علی محمد، همتی، فتحعلی، ) 

 . 14، شماره 4فصلنامه مطالعات منافع ملی، سال 

-(، ژئوپلتیک شیعه، یا هالل شیعه؛ پژوهش1391نصاری زاده، سلمان، )ضرغامی، برزین، شوشتری، سید محمود جواد،ا

 . 1، شماره 46های جغرافیای انسانی، دوره 

 (، دگرسازی هویتی و برساخته شدن تصورات از اسالم و ایران در غرب؛ ارائه راهبرد 1397نظری، علی اشرف، ) 
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