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برخی دیگر از اتاقهای فکر دست راستی و محافظهکار ایاالت متحده مانند بنیاد هریتیج
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مقدمه
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ ،برخی مؤسسات و بنیادها که در نقش اتاق فکر در مسائل
س یاس ت خارجی ایدهپردازی کرده و به کاخ س ید مش ورت میدهند ،همزمان با قدرتیافتن
نومحافظهکاران و نوریگانیها در کاخ س

ید ،فعال ش ده و س عی در جهتدهی و تغییر در

س یاس ت خارجی آمریکا بهویژه در قبال روس یه ،چین ،ایران و کره ش مالی دارند .یکی از این
اتاق فکرها ،بنیاد دفاع از دموکراس ی ها 4اس ت که مقر آن واش نگتن بوده و سابقهای پرتالش و
تأثیرگذار در مخال ت با برجام و خروج آمریکا از آن داشته است .این بنیاد که برخی از اعضای
رادیکال اپوزیس یون ایرانی خارج از کش ور نیز در آن فعالیت میکنند ،از جمله معماران اص لی
جنگ اقتص ادی و بازگش ت تحریمهای به اص طال فلجکننده علیه کشورمان است .مندرجات
س ایت بنیاد دفاع از دموکراس یها و محتوای تحلیلهای اعض ای این بنیاد در خص وا ایران
نش ان میدهند که هدف حداکثری و نهایی ترسیم شده از سوی آن در جنگ سیاسی– اقتصادی
و روانی علیه جمهوری اس المی ایران ،فروپاش ی جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از تجربه
فروپاشی اتحاد شوروی است.
به بیان دیگر ،مطلوب نهایی این نئوکانها و نوریگانیها ،شکننده کردن دولت و ایجاد دولت
شکستخورده در ایران است که حتی میتواند سبب فروپاشی سرزمینی ایران به واسطه طبیعت
چندقومی آن ش ود .این طر و برنامه هرچند با اعالم خروج آمریکا از برجام توس ط ترامپ
وارد فاز اجرایی ش ده ،اما در بطن خود نش اندهنده برخی تناقضها و اش تباهات اس تراتژیک
ایاالت متحده در قبال کشورمان است که میتواند تحقق این پروژه را ناممکن یا ممتنع کند.
بر این اس اس ،فره یه این مقاله عبارت از این اس ت که هدف دولت ترامپ از اس تراتژی
اعالمی «فش ار حداکثری» بر جمهوری اس المی ایران در وهعیت کنونی ،شورویسازی نظام و
در واقع ،فروپاش ی جمهوری اس المی ایران با بهرهگیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد
شوروی و فروپاشی آن در اواخر دوره جنگ سرد است .بر اساس یافتههای مقاله ،شاخه فکری
پش تیبان این پروژه ،بنیاد دفاع از دموکراس یها و برخی از دیگر اتاقهای فکر دس ت راستی و
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محافظهکار ایاالت متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند که عمدتاً از بازماندههای
دولتهای بوش پدر یا پس ر به ش مار میروند .ش اخه اجرایی این پروژه نیز وزارت خارجه
آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو و برایان هوک و همچنین ،جان بولتون در شورای امنیت
ملی اس ت .مطابق این پروژه ،براندازی «جمهوری اسالمی» یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران
کافی نیس ت و هدف اص لی ،فروپاش ی «جمهوری اس المی ایران» است .ت اوت تغییر رژیم و
براندازی نظام س یاس ی با فروپاشی کشور آن است که در فروپاشی ممکن است سیستم سیاسی
به طور ظاهری ح ظ ش ود ،اما کش ور در همه ابعاد به ویژه ابعاد اقتص ادی ،اجتماعی و حتی
س رزمینی ورش کس ته میشود؛ به گونهای که دیگر امکان بازیگری و قدرت نمایی فراملی را تا
مدتها از دس ت میدهد و نمیتواند الهامبخش و الگوی دیگر گروهها یا کش ورها بوده و از
همپیمانان خود پشتیبانی کند.
این در حالی اس ت که تغییر نظام س یاس ی لزوماً به محدودشدن قدرت و بازیگری فراملی
کش ور هدف نمیانجامد و این امکان وجود دارد که قدرت و بازیگری مذکور در ابعاد و قالب
جدید بازتولید شود.
وقتی س خن از ش ورویس ازی جمهوری اسالمی به میان میآید ،در بطن خود اشارهای به
فروپاش ی اتحاد ش وروی در س ال  4۱۱4است .در عین حال ،ابهام نخست در طر این عنوان
این اس ت که مقص ود از فروپاش ی ،کدام س ط از فروپاش ی است؟ فروپاشی شوروی به مثابه
دولت -ملت؟ فروپاشی یا پایان ایدئولوژی مارکسیسم؟ فروپاشی شوروی به مثابه امپراطوری با
اقمار متعدد در مناطق مختلف جهان از جمله آس یا و اروپا؟ و یا فروپاشی شوروی به مثابه یک
مدل از نظام س یاس ی و الگوی ایدئولوژیک برای دیگر نظامها و کشورها؟ مقصود از فروپاشی
شوروی ،مجموعهای از همه این فروپاشیهاست که در مجموع میتوان آن را فروپاشی شوروی
به مثابه ابرقدرت دانست (واعظی .)4۳۱۱ ،بر همین سیاق ،زمانی که از شورویسازی جمهوری
اس المی ایران س خن گ ته میش ود ،مقص ود ،همین ترکیب از فروپاشیهاست؛ یعنی فروپاشی
جمهوری اس المی به مثابه نظام س یاس ی ،فروپاش ی ایران به مثابه دولت -ملت ،فروپاش ی
جمهوری اس المی به مثابه مدل و الگو و پایان ایدئولوژی نظامساز یا پشتیبان جمهوری اسالمی
که میتوان آن را «اسالم به مثابه مکتب» نامید.
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در مرتبه دوم ،باید به این ابهام پاس خ گ ت که وقتی از عبارت «ش ورویس ازی» س خن
میگوییم ،قاعدتاً به نوعی پروژه اش اره میکنیم ،اما آیا فروپاش ی ش وروی ص رفاً پروژه بوده و
عوامل درونی در نظام کمونیس تی شوروی نقشی در آن نداشتهاند؟ به بیان دیگر ،اگر این پروژه
نبود ،پروس های درونزا وجود نداش ت که تداوم آن به گونهای منطقی به فروپاش ی ش وروی
منتهی ش ود؟ در پاس خ باید گ ت فروپاش ی ش وروی به مثابه پروژه ،نافی آن به مثابه پروس ه
نیس ت و ات اقاً میتواند به مثابه مکمل آن در نظر گرفته شود و بدون تردید در غیاب بسترهای
مناس ب داخلی ،طر و توطئه خارجی هم مجال بروز نمییافت و به نتیجه نمیرس ید .افزوده
«س ازی» در عنوان «ش ورویس ازی» به همین دلیل انتخاب ش ده و تالش دارد تا فهمی
کانس تراکتیویستی از این پدیده ارائه کند ،به گونهای که پروژه /پروسه و داخل /خارج در تعامل
با هم تصویر شده و برساختگی این فرآیند مورد تأکید قرار گیرد (نک .هرمان.)8۱-44 :4۳۱7 ،
در عین حال ،ش واهدی وجود دارد که پروژهبودن این فروپاش ی را تأیید میکند .در این
چهارچوب ،عامل محوری این پروژه« ،نقش ابرقدرت رقیب» اس ت و حتی آن دس ته از عوامل
داخلی که فروپاشی اتحاد شوروی را تسهیل کردهاند ،بیشتر در رقابت با آمریکا فهم میشود.
در مقاله حاه ر ،ابتدا به تاریخچه طر پروژه شورویسازی در ارتباط با جمهوری اسالمی
ایران پرداخته میشود .سپس ،اهالع و ابعاد این پروژه در دولت ترامپ تبیین شده و نشان داده
میشود که دولت وی در عملیاتیکردن این توطئه در قبال جمهوری اسالمی ایران جدی بوده و
معتقد است که زمان برای اجراییکردن آن فرارسیده است .بخش بعدی مقاله ،به چرایی گزینش
این طر یا توطئه ش ورویس ازی در خصوا جمهوری اسالمی ایران اختصاا دارد .به بیان
دیگر ،به این پرس ش پاس خ داده میش ود که اتاق فکر دش من چه همانندیهایی میان اتحاد
ش وروی و جمهوری اس المی ایران میبیند که کاربست مدل فروپاشی آن را در قبال جمهوری
اس المی ایران امکانپذیر میداند؟ ه من پاس خ به این پرس ش ،در بخش بعد به روندیابی و
روندپژوهی این پروژه و تطبیق آن با ش رایط جمهوری اس المی ایران پرداخته میش ود .به بیان
دیگر ،چگونگی تحقق این پروژه و مراحل امکان را بررس ی میکند .بخش پایانی مقاله نیز بر
عل ل امتن اع این پروژه در ایران و راهک اره ای جمهوری اس المی ایران برای عقیمکردن و به
شکستکشاندن آن متمرکز است.
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الف .شورویسازی؛ پروژهای قدیمی
ایده اس ت اده از تجربه فروپاش ی اتحاد ش وروی برای مقابله با جمهوری اس المی ایران قبل از
روی کار آمدن ترامپ نیز مطر بوده است .زمانی که آقای خاتمی به ریاست جمهوری اسالمی
ایران انتخاب ش د ،بح هایی در این باره ص ورت گرفت و مقایس ه هایی میان رئیس جمهور
ج دی د ایران و میخ ائیل گورباچف ،آخرین رهبر ش وروی که در زمان وی اتحاد ش وروی
فروپاش ید ،انجام شد ( .)The Economist, 1999; Shakibi, 2010در پی این گونه بح ها
و مقایس ه ها بود که حض رت آیت اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،در بیانات خود در
دیدار مس ئوالن و کارگزاران نظام در  4۱تیرماه  4۳0۱فرمودند« :یک طر همهجانبه آمریکایی
برای فروپاشی نظام جمهوری اسالمی طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد .این
طر  ،طر بازس ازیش دهای اس ت از آنچه در فروپاش ی اتحاد ش وروی ات اق افتاد .به نظر
خودش ان میخواهند همان طر را در ایران اجرا کنند ...این طر آمریکایى یا غربى -به هر
تعبیرى که مىگوییم -یک طر نظامى نبود .در درجه اوّل یک طر رس انهاى بود که عمدتاً به
وس یله تابلو ،پالکارد ،روزنامه ،فیلم و غیره اجرا ش د .اگر کسى محاسبه کند ،مىبیند که حدود
پنجاه ،شصت درصدِ آن مربوط به تأثیر رسانهها و ابزارهاى فرهنگى بود ...بعد از عامل رسانهاى
و تبلیغى ،در درجه دوم ،عامل سیاسى و اقتصادى بود .عامل نظامى هیچ نبود» (بیانات در دیدار
مسئوالن و کارگزاران نظام.)4۳0۱/71/4۱ ،
زمانی که آقای روحانی به ریاس ت جمهوری اس المی ایران انتخاب ش د نیز بار دیگر این
موه وع مطر ش د .برای نمونه ،ناتان ش ارنسکی ،4اولین زندانی سیاسی که گورباچف در اثر
فشارهای ریگان او را آزاد کرد و سیاستمدار یهودی که از ژوئن  ۱77۱تا آگوست  ۱748رئیس
اجرایی آژانس یهودی ۱بود ،در نوامبر  ۱74۳در مقاله ای در «وال اس تریت ژورنال» با عنوان «آیا
روحانی گورباچف جدید اس ت؟» به مقایس ه وه عیت ایران با ش وروی دوران گورباچف
پرداخت .او در این مقاله تجربه نحوه برخورد غرب با گورباچف را توهی می دهد و می گوید
که جمهوری اس المی ایران نیز مانند ش وروی زمان گورباچف دچار بحران های س یاس ی و
1. Natan Sharansky
2. Jewish Agency
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اقتصادی واقعی است و از درون و بیرون تحت فشار است .در چنین شرایطی ،وی معتقد است
ب ه جای اینکه فش ارها بر جمهوری اس المی ایران کاهش پیدا کند ،باید آنها را افزیش داد؛
همان گونه که رونالد ریگان فریب تغییر لحن رهبران ش وروی را نخورد و س خت گیری ها بر
مسکو را افزایش داد تا اینکه چهار سال بعد ،امپراتوری شیطانی شوروی بدون حتی شلیک یک
گلوله فروپاش ید .در واقع ،ش ارنسکی بر این باور است که تغییر لحن رهبران شوروی ناشی از
تغییری اس اس ی در سیاست ها و رفتار آن نبود ،بلکه اقدامی تاکتیکی از سوی حزب کمونیست
برای ح ظ ق درت در داخ ل و ت داوم موقعیت ابرقدرتی در خارج بود .او ریگان را س تایش
می کند که برخالف رهبران و س یاس تمداران اروپایی که تحت تأثیر تغییر لحن رهبران شوروی
قرار گرفته و خواهان اعتمادس ازی متقابل و تنشزدایی از طریق لغو تحریمهای اقتص ادی علیه
شوروی و قطع فوری برنامه های دفاع موشکی مانند «ابتکار دفاع استراتژیک» بودند ،اعطای هر
گونه امتیاز به شوروی را به انجام «اصالحات قابل راستیآزمایی» موکول کرد.
ش ارنس کی در ادامه اس تدالل میکند که همانگونه که غرب در مورد گورباچف ،با اعمال
فشار بیشتر بر او به فروپاشی شوروی کمک کرد ،میبایست نه با کاهش تحریمها ،بلکه با فشار
بیش تر بر ایران نیز به روحانی کمک کند تا گورباچف دیگری باش د .در واقع ،به گمان وی،
روحانی نمیخواهد این نقش را بازی کند ،کمااینکه ش اید گورباچف هم نمیخواس ت؛ اما
غرب و در رأس آن آمریکا میتواند با فش ار بیش تر ،ش رایطی را فراهم کند که روحانی الجرم
همان نقش را ای ا نماید .ش ارنس کی در این مقاله مینویسد« :حاال ما دوباره بر سر همان نقطه
ایس تادهایم :اقتص اد ایران در حال ورشکستگی است ،صدها یا هزاران مخالف ایرانی در زندان
هس تند و مردم عادی تحت یو رژیمی اس تبدادی دس ت و پا می زنند که هیچ کدام از اهداف
تهاجمی ،دس یس ههای تروریستی و نیات جنایتکارانه خود را رها نکرده است .آیا جهان آزاد به
رهبری واش ینگتن ،ب ا تمرکز بر توافقی کوت اه م دت ب ا آخرین دیکت اتور متکی ب ه هیاهوی
رسانهای ،4فرصت واقعی ایجادشده در لحظه کنونی را از دست می دهد؟ ...آیا روحانی میتواند
گورباچف دیگری باش د؟ بعید است؛ اما چنانچه باشد ،این ات اق تنها در صورتی میافتد که ما
همان طور که به گورباچف کمک کردیم به او هم کمک کنیم؛ با وفاداری به اص ولمان و منطق
1. Media-hyped dictator
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باثبات و مص ممان به او کمک کنیم تا خود ،رژیم و بس اط شیطانی که این رژیم برای مردمش
چیده اس ت را براندازد و اجازه دهیم دنیای اطرفش ان ن س راحتی بکشد» ( Sharansky, 17

.)Nov 2013
همچنین ،در س ال س پتامبر  ۱74۳روزنامه راس ت س نتی فرانسه ،فیگارو ،مقالهای با عنوان
«پایان یخبندان میان تهران و واش نگتن» به قلم خانم لور ماندویل ،فرس تاده ویژه روزنامه به
واشنگتن ،به چاپ رساند .موهوع این مقاله تمایل جمهوری اسالمی و ایاالت متحده به مذاکره
و گ تگوی دوجانبه با هدف حل مش کالت و مس ائل فیمابین بود .ماندویل در این مقاله به
یادداش تی اش اره میکند که حس ن روحانی ،پیش از نخس تین س ر خود به نیویورک به عنوان
رئیس جمهور در روزنامه واش نگتنپست منتشر کرد و برخی جمالت روحانی را مثال میآورد
که در آنها رئیس جمهور ایران به صراحت رهبران جهان را فرامیخواند که «از فرصت است اده
کنند» .در واقع ،به رهبران س یاس ی میگوید «تا وقتی من هس تم میش ود کارهایی کرد ،عجله
کنید» .نویس نده در ادامه مقاله مدعی میش ود که این دوره و موقعیت روحانی یادآور دوران
میخائیل گورباچف در دهه هش تاد قرن گذش ته در اتحاد شوروی سوسیالیستی است .به نوشته
وی« :وقتی گورباچف روی کار آمد ،دولت رونالد ریگان هم میان امید و بدبینی مانده بود ،اما
بعد معلوم ش د که گش ایش در سیاست شوروی واقعی بود که در نهایت به سقوط دیوار برلین
انجامید» (ماندویل .)4۳۱۱ ،در واقع ،نویس نده غرب را به تأمل در این نکته فرا میخواند که
شاید حسن روحانی ،گورباچف ایران باشد.

ب .ایده شورویسازی جمهوری اسالمی در دولت ترامپ
بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ با ش عار و رویکرد مقابله همه جانبه با جمهوری اس المی
ایران ،بیش از هر زمان دیگری بح

است اده از تجربه دولت ریگان در برخورد با شوروی برای

ایجاد ش رایطی مش ابه در رابطه با جمهوری اسالمی ایران و فروپاشی آن مطر شده است .در
این راس تا ،برای اولین بار ،مایکل مک فائول و عباس میالنی از اس اتید و محققان دانش گاه
اس ت ورد در اواخر س ال  ۱742و در حالی که ترامپ هنوز در کاخ س ید مستقر نشده بود ،در
مقاله ای با عنوان «ریگانخوانی در تهران :اس تراتژی درگیرسازی تعامل] رئالیستی» در فصلنامه
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واشینگتن به دولت ترامپ توصیه کردند رویکردی ریگانی نسبت به جمهوری اسالمی ایران در
پیش بگیرد« :بین استمرار سیاست اوباما و بازگشت به تقابل ،4راه سومی وجود دارد :راه ریگان.
منظور ما روش فاجعهآمیز ریگان در رابطه با ایران نیس ت ،بلکه س یاس ت موفقیت آمیز وی در
مورد اتحاد ش وروی در س ال های قبل از روی کار آمدن گورباچف است .جورج شولتز ،وزیر
خارجه دولت ریگان بعد از  ،4۱8۱رهیافت ش ان در رابطه با ش وروی] را درگیرسازی تعامل]
رئالیستی ۱خوانده است» .آنها توهی میدهند که تا قبل از اینکه جورج شولتز به دولت ریگان
ملحق شود ،ریگان و تیم امنیت ملی اش هر گونه تعامل و تنش زدایی با شوروی را رد می کردند
و به جای آن ،خواس تار تقابل و منزویس ازی «امپراتوری ش یطانی» با هدف فش ار برای تغییر
رژیم بودند .بعد از پیوس تن ش ولتز به دولت ریگان ،این اس تراتژی تغییر کرد« :فش ار به عنوان
بعدی حیاتی از این اس تراتژی باقی ماند ،اما با تعهد به درگیرکردن ش وروی به طور مستقیم در
گ تگو بر سر طی ی از موهوعات فراتر از کنترل تسلیحات ،تکمیل شد» .بر این اساس ،آنها به
دولت ترامپ توص یه کردهاند رهیافتی ش بیه «درگیرس ازی رئالیس تی» در رابطه با ایران بر س ر
طیف گستردهای از مسائل اتخاذ کند (.)McFaul & Milani, 2016
در عین حال ،نقش اص لی در ترویج ایده شورویسازی ایران در دوران ترامپ را بنیاد دفاع
از دموکراس ی ها ۳و به ویژه مدیر اجرایی آن یعنی مارک دوبوویتز 1و یکی دیگر از محققان این
مؤس س ه یعنی رئول مارک گرچت 5ای ا کردهاند .بنیاد دفاع از دموکراس یها مؤس س ه تندرو و
نومحافظه کاری است که در سال  ۱774تشکیل شده 2و آشکارا سیاست تغییر رژیم های مخالف
ایاالت متحده آمریکا را به دولت های این کش ور توص یه کرده اس ت .تا کنون بیشتر تمرکز این
مؤس س ه بر جمهوری اسالمی ایران بوده و برای حل مسئله ایران از جمله موهوع هسته ای آن

1. Confrontation
2. Realistic engagement
3. Foundation for Defense of Democracies
4. Mark Dubowitz
5. Reuel Marc Gerecht
 .2مؤسسه ای به نام  EMETکه حامی رژیم صهیونیستی بود و روابط نزدیکی با این رژیم داشت ،بعد از  44سپتامبر تبدیل به
«بنیاد دفاع از دموکراس ی ها» ش د .کلی ورد می ( )Clifford Mayرئیس آن مؤس س ه هم اکنون نیز رئیس بنیاد دفاع از
دموکراسیهاست.
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نیز همواره طرفدار راهبرد تغییر رژیم در ایران بوده ( Gerecht & Dubowitz, January 17,

 )2012و در اجرای این راهبرد ،است اده از تجربه شوروی را مد نظر داشته است.
برای نمونه ،مایکل لدین ،از محققان مش هور این مؤسسه ،در ژانویه سال  ۱745و زمانی که
ایران و قدرت های بزرگ در حال رایزنی و مذاکره برای رس یدن به توافق هس ته ای بودند ،در
مطلبی نوش ت« :من فکر می کنم همان تغییر رژیم غیرخش ونت آمیز ی که در ش وروی دوران
گورب اچف ب ه هم ت ریگ ان ات اق افتاد] امروز در ایران –و جاهای دیگر -ممکن اس ت...
ش انس های موفقیت تغییر رژیم در ایران به طور قابل توجهی بهتر از امپراتوری شوروی دوران
گورباچف در دهه  4۱87هس تند .درص د ش هروندان ایرانی که آماده نش اندان مخال تش ان با
آیت اهلل] خامنه ای و دیگران هس تند ،بس یار بیش تر از ش هروندان ش وروی ناراه ی از وهع
موجود در دوران گورباچف] اس ت و رژیم ایران به طور قابل توجهی ه عیفتر از ش وروی]
اس ت .ش وروی ابرقدرت بود ،اما ایران نیس ت .اتحاد ش وروی سال هستهای و ارتشی بزرگ
داشت ،اما جمهوری اسالمی ایران اینها را ندارد» ( .)Ledeen, 2015همچنین ،بنیامین وینتال،
از اعض ای بنیاد دفاع از دموکراس ی در سپتامبر  ۱745در یادداشتی با عنوان «هنوز امید به تغییر
رژیم در ایران وجود دارد» در «اورش لیم پست» نوشت« :دولت جدید در آمریکا در سال ۱742
می تواند نس خه ای از ش یوه رونالد ریگان برای تغییر رژیم در ش وروی سابق برگیرد و بر ایران
تحمیل کند» (.)Weinthal, September 22, 2015
با این حال ،بعد از روی کار آمدن ترامپ ،تأکید بنیاد دفاع از دموکراس ی ها بر اس ت اده از
تجربه ریگان در برابر شوروی برای مقابله با ایران بسیار بیشتر و برجسته تر شده و در سال های
 ۱740و  ۱748تعداد زیادی یادداشت به شکل توصیه های سیاستگذاری 4از سوی محققان این
مؤس س ه منش ر ش ده که در همه آنها بر امکان است اده از تجارب رویکرد ریگانی در مقابله با
شوروی در مواجهه با ایران تأکید شده است .پنج روز بعد از اینکه ترامپ در کاخ س ید سوگند
یاد کرد ،کلی ورد می ،رئیس بنیاد دفاع از دموکراس ی ها ،در یادداش تی در «نیویورک تایمز» با
عنوان «دفاع از جهان متمدن» ترامپ را به اس ت اده از تجربه و الگوی رونالد ریگان در برخورد

1. Policy paper
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با کمونیس م ش وروی در برخورد با آنچه «اس الم رادیکال» 4نامید ،فراخواند .وی ایران را نیز
بخش ی از اسالم رادیکال در نظر گرفته و ادعا کرد که جمهوری اسالمی ایران و دولت اسالمی
(داعش) بیش از آنکه مت اوت باشند ،شبیه یکدیگرند .در این یادداشت آمده است:
«ریگان به این نتیجه رسید که «سد ن وذ» ۱ناکافی است و تالش ها برای تنش زدایی به جایی
نمیرس د .او س لف خود ،جیمی کارتر را به مرددبودن ،مماش ات و هدفنداش تن متهم کرد...
ریگان] در مخال ت با بس یاری از افراد دانش گاهی و مقامات وزارت خارجه ،ش وروی را
امپراتوری ش یطانی خواند و به اعمال فش ار –دیپلماتیک ،س یاس ی ،نظامی ،ایدئولوژیکی و نه
ص رفاً اقتص ادی -بر رژیمی که بر اس اس برآورد س ازمان س یا به اندازه ای که بیش تر ناظران
می پنداش تند ،قوی و باثبات نبود ،روی آورد .در  ۱5دسامبر  ،4۱۱4سه سال بعد از اینکه ریگان
از قدرت کنار رفت ،پرچم چکش و داس که از ابتدای قرن بیس تم بر فراز مس کو نص ب شده
بود ،پائین کش یده ش د .با نگاهی به گذش ته ،ممکن اس ت این گونه به نظر برس د که ش کست
کمونیزم حتمی بود ،ام ا با اطمینان می توان گ ت این کار نتیجه اقدام ریگان در احیای قدرت و
هدف ملی بود» (.)May, January 25, 2017
پس از آن ،مارک دوبوویتز ،مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراس یها در ماه مارس  ۱740در
یادداش تی با عنوان «توهم توافق هس تهای ایران» ه من تاختن به توافق برجام نوش ت« :آقای
ترامپ باید به ش یوه ای که رونالد ریگان با ش وروی رفتار کرد ،با تهدید ایران برخورد کند .در
اوایل دهه  4۱87ریگان به ش ورای امنیت ملی خود دس تور داد برنامه تهاجم همهجانبهای برای
تض عیف ش وروی طراحی کنند .ش ورای امنیت ملی ترامپ نیاز به چنین برنامه ای دارد که از
ابزارهای آش کار و پنهان در زمینه های مختلف اقتص ادی ،مالی ،سیاسی ،دیپلماتیک ،سایبری و
قدرت نظامی برای تخریب و کاهش ۳تهدید ایران اس ت اده کند ...همچنین] دولت ترامپ نیاز
دارد ب ا همکاری کنگره ،تحریم ها علیه رژیم را به دلیل حمایت ایران از تروریس م ،توس عه
موش ک های بالستیک ،سوءاست اده های حقوق بشری ،جنایات جنگی و فعالیت های بیثبات ساز
در خاورمیانه تشدید کند .الزم است این تحریم ها به طور خاا سپاه پاسداران انقالب اسالمی
1. Radical Islam
2. Containment
3. Subvert and roll back
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ک ه کنترل بخش ه ای اس تراتژیکی از اقتص اد ایران را در دس ت دارد ،ه دف قرار ده د»
(.)Dubowitz, March 23, 2017
در آوریل  ،۱740رئول مارک گرچت ،محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها ،به همراه ری تکیه،
محقق ارشد شورای روابط خارجی ،4در یادداشتی در «واشینگتن پست» عنوان کردند« :اجماعی
در واش ینگتن برای پس زدن ۱جمهوری اس المی ایران ش کل گرفته اس ت .به دموکرات ها و
جمهوری خواهان توص یه می ش ود از جنگ س رد یاد بگیرند و به خاطر ترس از برهم خوردن
توافق های کنترل تسلیحات ،در مورد نبرد روی زمین سازش نکنند .ما باید ایران و قدرت رو به
افزایش متکی به میلیش یاهای حامیاش را مهار کرده و به عقب برانیم .۳ما باید پاش نه آشیل این
رژیم یعنی انزجار مردم از حکومت را هدف بگیریم .حقوق بش ر باید اولویت س یاست آمریکا
درباره ایران باش د ...امروز رژیم اس المی ایران] ش بیه ش وروی دهه  4۱07اس ت؛ موجودیتی
خسته و ناتوان از اصال خود ،در حالی که غرق در فساد است و در اثر پیگیری سیاست های]
امپریالیس تی پرهزینه ،دچار خمیدگی ش ده است .اگر واشینگتن در برخورد با ایران به شیوه ای
که با ش وروی برخورد کرد ،جدی باشد ،باید با فشار بر آن در همه جبههها ،این حکومت دینی
را تض عیف کند ...بس یاری در واش ینگتن در سال  4۱87فکر می کردند اتحاد شوروی بسیار از
زباله دان تاریخ] به دور اس ت .نمی توانیم باور کنیم که روحانیون تقدیر اس توارتری دارند»
(.)Gerecht and Takeyh, April 7, 2017
در اوایل ژوئیه  ۱740یادداش تی با عنوان «به ش یوه ریگان با ایران مقابله کنید» از مارک
دوبوویتز در «وال اس تریت ژورنال» منتش ر ش د که ش اف تر و جامع تر از همیش ه به بح
ش ورویس ازی ایران پرداخته اس ت .در این یادداش ت آمده اس ت که برای مقابله با جمهوری
اس المی که در مس یر دستیابی به سال هسته ای است (در صورتی که استراتژی جدیدی اتخاذ
نش ود) ترامپ باید نقشه راه 1رونالد ریگان علیه اتحاد شوروی را برگیرد« :در اوایل دهه 4۱87
ریگان از اس تراتژی س د ن وذ 5پیش ینیان خود به طر جدیدی مبنی بر عقبراندن توسعهطلبی
1. Council on Foreign Relations
2. Push back
3. Contain and roll back
4. Playbook
5. Containment strategy
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ش وروی 4تغییر جهت داد .س نگ بنای این استراتژی ،پذیرش این مسئله بود که اتحاد شوروی
رژیمی متجاوز و انقالبی و در عین حال ،از نظر داخلی ش کننده بود که باید ش کس ت داده
می ش د» .دوبوویتز س پس به س یاست ریگان که در قالب دستور امنیت ملی شماره  05در سال
 4۱8۳ص ادر ش د و مبتنی بر اس تراتژی همهجانبه ۱و است اده از تمامی ابزارهای آشکار و پنهان
آمریکا بود ،اشاره کرده است« :این طر شامل ایجاد توانمندی دفاعی گسترده ،جنگ اقتصادی،
حمایت از نیروهای نیابتی هد شوروی و مخال ان و تهاجم وسیع علیه مشروعیت ایدئولوژیکی
این رژیم می ش د» .او معتقد اس ت ترامپ باید نس خه جدیدی از دستور امنیت ملی شماره 05
برگیرد و به س وی تهاجم علیه رژیم ایران حرکت کند« :این دولت باید عاقالنه عمل کند و به
همه ابعاد تهدید ایران و نه فقط برنامه هس ته ای آن بپردازد .تمرکز کوتاه مدت نگرانه اوباما بر
خلع سال  ،سیاست آمریکا درباره ایران] را فلج کرده است».
مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراس یها ه من برش مردن نق

های به قول خودش عمیق

برجام ،۳به دولت ترامپ توصیه میکند« :دستور امنیت ملی جدید باید به طور نظاممندی قدرت
ایران را در کش ور به کش ور در خاورمیانه از بین ببرد ...واش ینگتن باید شبکه های تروریستی و
عملیاتی ن وذی رژی م ایران را نابود کند ...همه اقدامات واشینگتن برای فشار علیه ایران ،وابسته
به تض عیف ش دید امور مالی رژیم ایران اس ت .تحریمهای س خت باید افس ران رژیم ،س پاه
پاس داران انقالب اس المی ایران که نیرویی مس لط در اقتص اد ایران است را هدف قرار دهد...
کارزار فش ار آمریکا باید درص دد تض عیف حاکمان ایران از طریق تقویت نیروهای حامی
دموکراسی که در سال  ۱77۱قیام کردند و نزدیک بود رژیم را براندازند ،باشد .مشروعیت رژیم
باید با تأکید بر فس اد گس ترده و س وءاس ت اده های حقوق بش ری آن ،هدف قرار داده ش ود.
برخالف این درک متعارف که ایران حکومت باثباتی همراه با اتحاد عمومی در پشت سر برنامه

1. Rolling back Soviet expansionism
2 Comprehensive strategy
 .۳اینکه ایران بعد از یک دهه آینده ،برنامه غنی س ازی در مقیاس ص نعتی خواهد داش ت؛ فاص له زمانی آن با گریز هس تهای
نزدیک به ص ر می شود؛ صاحب موشک های بالستیک برد بلند می شود؛ به سال های متعارف پیشرفته دست می یابد؛ بیشتر بر
منطقه تس لط پیدا می کند؛ از نظر اقتص ادی ،قدرتمندتر می ش ود و به طور فزاینده ای در مقابل تحریم های غرب ایمن میشود.
دوبوویتز معتقد است نتیجه این تحوالت ،سناریوی ظهور ایرانی مرگبار است.
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اص الح ات ت دریجی روح انی دارد ،واقعیت این اس ت که ش کاف میان مردم و حاکمان
اس المیشان در حال گسترش است» ( .)Dubowitz, July 5, 2017او این احتمال که تا زمان
انقض ای محدودیت های هسته ای ،حکومتی معتدل در این ظهور خواهد کرد را هعیف می داند
و بر این اس اس معتقد است واشینگتن باید راه دستیابی ایران به موشکهای با کالهک هستهای
را مس دود کند؛ در حالی که به ش کل س ت و س ختی توافق هس ته ای را اجرا می کند ،باید
پیش نهاداتی برای اص ال آن ارائه نماید .این باید ش امل نق

های بنیادی این توافق از جمله

بندهای غروب 4که راه ایران در دستیابی به سال های هسته ای را همواره می کند و موشک های
قادر به پرتاب آنها و دس تیابی ناکافی به مکان های نظامی ایران که امکان راستی آزمایی مؤثر را
سلب میکند ،شود.
به این ترتیب ،دوبوویتز معتقد اس ت دولت آمریکا باید ایران را مجبور به انتخاب میان دو
گزینه توافق جدید و کارزار فش ار بی امان آمریکا قرار دهد .در پایان این یادداش ت آمده است:
«ش ش س ال بعد از اینکه رونالد ریگان اس تراتژی فش ار خود را اتخاذ کرد ،بلوک ش وروی
فروپ اش ید .واش ینگتن باید فش ار بر مالها را تش دید کند ،مثل همان کاری که ریگان با
کمونیستها کرد .در غیر این صورت ،کمتر از یک دهه دیگر شاهد ظهور ایران هستهای مرگبار
خواهیم بود» (.)Dubowitz, July 5, 2017
دوبوویتز همچنین در نشستی در بنیاد هریتیج در اواخر آگوست  ۱740با عنوان «چالش های
هستهای ،منطقهای و نیابتی ایران» که به بررسی مسئله ایران و شیوههای برخورد با آن اختصاا
داشت ،به صراحت اعالم کرد« :آنچه ریگان با کمونیستها ی شوروی] کرد ،دونالد ترامپ باید
با مالها ی ایران] انجام دهد» .او گ ت« :من فکر می کنم ما باید از تمرکز زیاد بر برنامه جامع
اقدام مش ترک– توافقی که اوباما آن را انجام داد -فاصله بگیریم و به سوی پیگیری سیاستی در
مورد ایران حرکت کنیم۱؛ چیزی ش بیه] دس تور امنیت ملی ۳05 -درباره ایران که بر اساس آن،
دول ت ترامپ از همه ابزارهای قدرت آمریکا برای خنثی کردن و عقب راندن 1ن وذ منطقه ای و

 .۱دوبوویتز در این نشست گ ت که برجام باع

1. Sunset provisions
فلجشدن سیاستگذاری ( )policy paralysisآمریکا علیه ایران شده است.

 :NSDD-75 .۳دستور امنیت ملی دولت ریگان در سال  4۱8۳درباره شوروی.
4. Neutralize and roll back
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جهانی ایران و هربه واردکردن از برخی نقاط مشابهی که ریگان به شوروی] وارد کرد ،است اده
کند» .دوبوویتز در این نشست بار دیگر به ادعاهای خود در مورد تبعات برخوردنکردن با ایران
هش دار داد و گ ت« :طی حدود  47س ال ،رژیم ایران برنامه هس ته ای در مقیاس ص نعتی که
قانونی و مبتنی بر تعهدات ان پی تی اس ت ،خواهد داش ت که مبتنی بر س انتری یوژهای پیشرفته
اس ت و همچنین ،ایران موش کهای بالس تیک قاره پیما و اقتصادی شکوفا برای تأمین مالی این
پروژه ه ا خواه د داش ت و این ،هژمونی منطق ه ای و جهانی ایران را تثبیت می کند» ( The

.)Heritage Foundation, August 30, 2017
گرچت و تکیه در اکتبر  ۱740در یادداشت دیگری با عنوان «چگونه باید جمهوری اسالمی
را ش کس ت داد» در «وال اس تریت ژورنال» ،ادعا کردند که حکومت دینی ایران هم اکنون «شبیه
اتحاد ش وروی در روزهای پایانی حیاتش است» .آنها با اشاره به تحوالت سیاسی ایران بعد از
انقالب ،نتیجه گرفتهاند که «جمهوری اس المی ایران اثبات کرده اس ت توانایی اص ال خود را
ندارد» .در این یادداش ت عنوان شده که پایههای کارآمدی و دینی مشروعیت جمهوری اسالمی
ایران تض عیف ش ده و این باع

ش ده حکومت ایران تالش کند «از طریق امپریالیس م و

حامی پروری ،4خود را احیا کند؛ مانند همان کاری که شوروی در دهه  4۱07انجام داد» .بر این
اساس ،ادعا شده« :رهبری ایران امروز به عنوان موفقترین امپریالیست مدرن پارس ،پرچم ایران
را از خلیج فارس تا مدیترانه به اهتزاز درآورده است ،اما امپریالیسم هزینه بردار است و کمک ها
و یارانههایی که ایران به میلیشیاهای شیعی میکند ،بر خزانهاش فشار میآورد».
گرچت و تکیه با اش اره به تجربه کارتر و ریگان در برخورد با ش وروی ،عنوان کرده اند:
«جیمی کارتر و اکثریت حزب دموکرات خواس تار زندگی مس المت آمیز با ش وروی بودند ،اما
رونالد ریگان با راهانداختن جنگ اقتصادی ،تقویت مخال ان و محدودکردن مرزهای امپریالیستی
ش وروی ،به فروپاش ی حزب کمونیس ت کمک کرد .ترامپ باید از الگوی ریگان و نه کارتر
پیروی کند .آمریکا باید ارتباط بیش تری با سازمان های مخالف در ایران برقرار و از نظر مالی به
آنها کمک کند .ترامپ باید با برگرفتن مدل ریگان ،به طور مس تقیم با مردم ایران سخن بگوید
و از رژیم نامش روع شان انتقاد کند .واشینگتن باید بار دیگر تحریم های فلج کننده ای برای مقابله
1. Patronage

دونالد ترامپ و شورویسازی جمهوری اسالمی ایران...

71

با ش بکه حامی مالها ،که برای قدرتش ان اهمیت اساسی دارد ،تحمیل نماید .فرمولی که منجر
به فروپاش ی امپراتوری قدرتمند ش وروی شد ،حتماً میتواند آقای خامنهای و سپاه پاسداران را
به زیر بکشد» (.)Gerecht and Takeyh, October 12, 2017
ریچارد گلدبرگ ،از اعض ای بنیاد دفاع از دموکراس ی ها ،در ژانویه  ۱748در یادداش تی
مش ترک با دنیس راس ،دس تیار ویژه باراک اوباما و عض و مؤس س ه س یاس ت خاور نزدیک
واش ینگتن ،4با عنوان «در مورد ایران ،ترامپ باید مانند ریگان باش د» در س ایت «پولیتیکو» به
دونالد ترامپ توصیه کردند الگوی ریگان را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران در پیش بگیرد؛
کس ی که ه من مذاکره موفقیتآمیز بر س ر توافق بزرگ کنترل تس لیحات با اتحاد ش وروی،
آش کارا ش وروی را «امپراتوری شیطانی» می نامید؛ درصدد ایجاد بازدارندگی استراتژیک آمریکا
بود؛ س یاس ت تغییر رژیم را پیگیری می کرد و بر ش وروی در زمینه حقوق بشر فشار اقتصادی
می آورد ( .)Goldberg and Ross, January 9, 2018ج ان بولتون اخیراً گل دبرگ را ب ه
ریاس ت مقابله با تس لیحات کش تار جمعی توسط ایران در شورای امنیت ملی آمریکا منصوب
کرده؛ که مورد استقبال گرم محافل و اشخاا طرفدار شورویسازی ایران نیز قرار گرفته است.
مارک گرچت در ماه می  ۱748در یادداش تی با عنوان «توافق با ایران از نظر اس تراتژیکی و
اخالقی احمقانه اس ت» در مجله «آتالنتیک» ،ه من انتقادات ش دید از نق

ها و زیانهای توافق

هسته ای برای آمریکا و فرصت ها و منافع آن برای جمهوری اسالمی ایران ،بر این باور است که با
این حال هنوز تدبیر یک رهیافت معتبر پس ابرجامی نس بت به رژیم مذهبی ایران کار دش واری
نیس ت .بر این اس اس ،نوش ته اس ت« :ما باید از رویکرد آمریکا در برابر ش وروی به عنوان مدل
اس ت اده کنیم :که ش امل] سد ن وذ ،عقبراندن و چالندن ۱میشود] .جمهوری اسالمی هماکنون
ش بیه اتحاد شوروی سال  4۱0۱است :دولتی پلیسی؛ ناتوان در اصال خود ،در حالی که غرق در
فساد و ناکارآمدی اقتصادی است و درگیر] توسعه طلبی در بیرون از مرزها برای ح اظت از خود
و اعتقاداتش ...زمان با ماس ت و نه با ایرانی ها] و آمریکا طرف بسیار قوی تری است .اجازه دهید
س عی کنیم این رژیم را بش کنیم .تناقض اتی که ذهن ،قلب و عضالت این رژیم مذهبی را تحلیل

1. Washington Institute for Near East Policy
2. Contain, roll back, and squeeze
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میبرند ،به بزرگی همان هایی اس ت که باع

فروپاشی اتحاد شوروی شد .همانگونه که می دانید،

اکثر دموکرات ه ا و جمهوری خواه ان در اواخر جنگ س رد ،مالیم ش ده بودند .آنها طرفدار
تنشزدایی و زندگی مس المتآمیز بودند ،اما بازهایی مانند ریگان و هنری جکس ون 4آن مبارزه را
بردند و نه هنری کسینجر ۱و کارتریها.)Gerecht, May 4, 2018( »۳
عالوه بر این موارد ،اعضای بنیاد دفاع از دموکراسیها در یادداشتهای دیگری نیز خواستار
اس ت اده از تجربه و الگوی ریگان در برخورد با ش وروی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران
شدهاند ( Adesnik, May 25, 2018; Hannah, June 3, 2018; Gerecht and Takeyh,

 .)August 3, 2018در یادداشت گرچت و تکیه آشکارا توصیه به تغییر رژیم در ایران حتی با
است اده از قدرت نظامی شده است« :برای ترامپ و دولتش باید این مسئله روشن باشد که تغییر
رژیم تنها راه عمل گرایانه باز پیش روی آن هاس ت ،مگر اینکه آماده پذیرش ایران مس ل به
س ال هس ته ای باش ند و اگر برای اقدام نظامی آماده اند ،آشکارا باید به طور جدی در راستای
افزایش شورشهای داخلی در ایران کار کنند».
در مجموع ،افکار و اندیش ه های اعضای مؤسسه «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» ،به ویژه مدیر
اجرایی آن یعنی مارک دوبوویتز در رابطه با جمهوری اس المی ایران نقش بسیار برجسته ای در
پیکربندی س یاس ت ترامپ در رابطه با ایران داش ته اس ت .از یکی از مقامات س ابق آمریکا که
س یاس ت ترامپ در رابطه با ایران را پیگیری می کند ،نقل شده است« :اگر بخواهید بدانید اقدام
بعدی ترامپ درباره ایران چیس ت ،ش رط بندی بس یار خوبی است که آیا آن اقدام] در آخرین
یادداشت مارک دوبوویتز یا بنیاد دفاع از دموکراسیها آمده است» ( Giglio, September 25,

 .)2018س رهنگ الرنس ویلکرس ون ،رئیس کارکنان وزارت خارجه آمریکا در دوران کالین
پاول ،در یادداشتی همن اعتراف به اشتباه خود در کمک به آغاز جنگ عراق ،عنوان کرده است
که بنیاد دفاع از دموکراس ی ها در حال حاه ر بیش از هر زمانی ش بیه «دفتر طر های ویژه

1. Henry M. Jackson
 .۱برخی معتقدند رویکرد اوباما و جان کری در رابطه با ایران شبیه رویکرد نیکسون و کسینجر به چین کمونیست است .گرچت
معتقد است حتی اگر چنین مقایسهای درست هم باشد ،این ریگان و نه کسینجر بود که جنگ سرد را برد.
 .۳جیمی کارتر و اطرافیانش.
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پنتاگون» 4که اطالعات غلط در حمایت از راه اندازی جنگ با عراق فراهم می کرد ،ش ده اس ت
( .)Wilkerson, Feb. 5, 2018بنیاد دفاع از دموکراس ی ها تهیه کننده اص لی «قدرت آتش
فکری» بر علیه برجام ،هم قبل و هم بعد از ش کلگیری این توافق بوده و اعض ای آن نه تنها با
نگارش یادداشت های مختلف ،۱بلکه با حضور گسترده در جلسات استماع کنگره ،نقشی پیشرو
در حمله به برجام ای ا کردند ( .)Judis, Aug. 18 2015بر این اس اس ،باور بر این اس ت که
بنیاد دفاع از دموکراس ی ها نقش بسیار اساسی در خروج دولت ترامپ از برجام ای ا کرده است
( .)Armbruster, May 10, 2018
بس یاری از شعارها ،استدالل ها و اقداماتی که ترامپ چه در دوران انتخابات ریاست جمهوری
و چه پس از اس تقرار در کاخ س ید در مورد ایران مطر کرده و در پیش گرفته اس ت ،ابتدا از
س وی محققان بنیاد دفاع از دمکراس یها طر ش ده اند .حتی بس یاری از واژه ها و م اهیمی که
ترامپ و برخی دیگر از مقامات دولت او در رابطه با جمهوری اس المی ایران و توافق هس ته ای
برجام به کار می برند ،س اخته و پرداخته بنیاد دفاع از دموکراس ی هاس ت .گ ته ش ده که مارک
دوبوویتز در نوش تن گزارش های مربوط به ایران که توسط استیون هوک ،رئیس گروه اقدام ایران،
فراهم میش ود ،نقش دارد و به بسیاری از مخال ان سرسخت توافق هستهای برجام در کپیتول هیل
(کنگره آمریکا) مشاوره میدهد ) .)Harris, 2018مارک دوبوویتز بیش از دو سال است که کتاب
«پیروزی :اس تراتژی دولت ریگان که س قوط اتحاد شوروی را سرعت بخشید» را ترویج میکند و
نسخههایی از آن برای دیگران به ویژه مقامات ارشد دولت ترامپ فراهم کرده است.
دوبوویتز گ ته که در زمان ریاس ت پمپئو در س ازمان سیا ،نسخهای از کتاب مذکور را به
او داده که وی نیز آن را با عالقه خوانده و به همکاران دیگرش در سیا و وزارت خارجه داده
اس ت تا مطالعه کنند .دوبوویتز درباره کتاب «پیروزی» گ ته« :کتاب فوق العاده ای اس ت.
جزئیات فراوانی دارد .بسیاری از ایده های آن علیه رژیم ایران قابل است اده است» .این کتاب
1. Pentagon’s Office of Special Plans
 .۱برای نمونه ،دوبوویتز و گرچت یک ه ته قبل از شکلگیری توافق هستهای ،در یادداشتی نوشتند که توافق اوباما شرایط الزم را
برای اقدام نظامی بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ژانویه  ۱740فراهم میکند .آنها در این یادداشت اعالم کردند که
مسئله ایران با توافق هستهای حل نمیشود ،چون هدیت با آمریکا برای هویت رژیم ایران ،بنیادی است و اگر توافقی حاصل شود،
تقابل ایران و آمریکا محتملتر و سریعتر میشود ).(Reuel Marc Gerecht And Mark Dubowitz, July 8, 2015
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در س ال  4۱۱1توسط پیتر شوایتزر ،نویسنده محبوب استیو بنن ،استراتژیست پیشین ترامپ،
نوش ته و منتش ر ش ده اس ت .ش وایتزر در این کتاب تالشهای ریگان و ویلیام کیسی ،مدیر
وقت سازمان سیا ،را شر میدهد که از تمام ابزار قدرت آمریکا به جز تقابل مستقیم نظامی،
برای محکومیت ش وروی به افتادن در «زبالهدان تاریخ» ،آن گونه که ریگان در س خنرانی خود
در س ال  4۱8۱در پارلمان بریتانیا عنوان کرد ،اس ت اده کرده اس ت .اس تراتژی مورد اش اره
شوایتزر شامل جنگ اقتصادی ریگان در برابر شوروی بود که هم اکنون آمریکا آن را در برابر
ایران به ش کل اعمال تحریمهای ش دید به کار گرفته اس ت .چند فص ل این کتاب به ابعاد
عمدتاً پنهانی این تالش ها ،از حمایت از جنبش های اعتراه ی در اروپا تا رس اندن پول و
تسلیحات به مجاهدین در افغانستان ،می پردازد .یک مقام آمریکایی دولت ترامپ گ ته که بر
کس ی پوش یده نیس ت که کتاب مذکور بر سیاست ترامپ در برابر ایران تأثیراتی داشته است
( .)Giglio, September 25, 2018
ب ا این ح ال ،این ب ه معن ای آن نیس ت که «بنیاد دفاع از دموکراس ی ها» به تنهایی ایده
ش وروی س ازی ایران را ترویج و توصیه می کند ،بلکه در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان و
محققان دیگر در آمریکا نیز تالش کرده اند امکان اس ت اده از الگو و تجارب برخورد ریگان با
ش وروی توس ط دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسالمی ایران را بررسی و در این مورد به
دولت دونالد ترامپ توص یه هایی ارائه کنند ( Rohrabacher, January 25, 2018; WSJ
The Editorial Board, Jan. 2, 2018; New Yorker Post, May 16, 2018; Ferrara,
.)26 October 2018

یکی از این مو ارد ،یادداشت م صل فردریک کگان ،عضو مؤسسه امریکن اینترپرایز و استاد
س ابق تاریخ نظامی آکادمی نظامی وستپوینت ،در اوت  ۱748با عنوان «آیا میتوانیم استراتژی
پیروزی 4در برابر ایران در پیش بگیریم» در مجله «کامنتری» است .کگان در این یادداشت ،ابتدا
ب ه طر این موه وع پرداخته که ت اوت های ش خص ی (مربوط به رهبران) ،س اختاری،
ایدئولوژیکی و نهادی زیاد و عمیقی میان اتحاد ش وروی و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد

 .4منظور وی استراتژی ریگان در برابر شوروی است .جمهوریخواهان و به ویژه نومحافظهکاران آمریکا از رویکرد ریگان در
مقابل شوروی با عنوان استراتژی پیروزی یاد میکنند.
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که نباید نادیده گرفته ش وند .با این حال ،وی معتقد است ایران از هر نظر هعیف تر از شوروی
اس ت و نس بت به انزوا ،بسیار آسیبپذیرتر است .بنابراین ،استراتژی پیروزی بدون اینکه منجر
به فروپاش ی س ریع رژیم ایران ش ود ،بیشتر نیازمندی های امنیتی آمریکا را برآورده می کند .این
اقدامی عملی اس ت .در این راس تا ،منزوی کردن ایران از منابع خارجی و اجبار آن به تمرکز بر
کنترل مردم ،دس تاوردهای بزرگی خواهند بود که می تواند خاورمیانه را دگرگون کند .کگان در
این مورد به دولت آمریکا توصیه میکند .4 :ایران را از حامیان و تأمینکنندگان خارجیاش جدا
کنید؛  .۱از دستیابی و است اده ایران به منابعی آن سوی مرزها جلوگیری کنید (به ویژه در لبنان،
عراق و س وریه)؛  .۳اعمال شکست هایی بر سپاه پاسداران در نقاط مهم (به خصوا سوریه و
عراق) برای بیاعتبارکردن روایت داخلی س ازمان که حمایت از برتری آن در س یاس ت امنیت
ملی را در پی دارد؛  .1اختالل در تالش های ایران برای دس تیابی به مواد الزم تولید زرادخانه
هس ته ای و توس عه توانمندی های نظامی متعارف خود؛  .5تش ویق و تقویت اختالفات درون
رژیم درباره مطلوبیت تداوم س یاس تهای تهاجمی توس عهطلبی منطقهای؛  .2است اده از هایعه
جانش ینی آینده رهبری که ش بیه مرگ اس تالین و انتقال معنی دار قدرت از زمان وفات امام]
خمینی خواهد بود (.)Kagan, 2018
کگان س وریه را افغانس تان و عراق را لهستانا ایران می داند و معتقد است یک طر بلندمدت
از س وی آمریکا باید بر ایجاد اجماع میان متحدان آمریکا درباره نیاز به اجرای اس تراتژی پیروزی
متمرکز باش د؛ روسیه و چین را از زنده نگهداشتن ایران بازدارد؛ در زنجیره عرهه مواد استراتژیک
مورد نیاز ایران برای ارتقای توانمندی های هسته ای و نظامی اش اختالل ایجاد کند؛ ایران را مجبور
به نبرد دش وار در عراق و سوریه برای ح ظ موقعیت خود کند ،در حالی که همزمان به هر طریق
ممکنی بر اقتص اد ایران فشار وارد آورد .چنین استراتژیای از نظر وی ،جمهوری اسالمی ایران را
مجبور می کن د به درون مرزهایش برگردد؛ حرکتش در جهت هژمونی منطقه ای را قطع و وارونه
میکند؛ ش کاف ها میان رهبران ایران و بین نظام و مردم را تش دید می کند و ممکن است در طول
زمان ،به روشی که خاا ایران است ،4به تغییر ماهیت رژیم منجر شود (.)Kagan, 2018
 .4کگان معتقد است ایران با شوروی ت اوتهای قابل توجهی دارد و بنابراین ،لزوماً به همان سرنوشت شوروی دچار نخواهد
شد؛ ولی با استراتژی درست (که خود وی در این یادداشت ادعا میکند ارائه کرده است) میتوان در برابر آن پیروز شد.
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به نظر می رس د در دولت ترامپ به این بح ها اهمیت داده شده و در شکل گیری سیاست
خارجی این دولت در رابطه با ایران از آنها اس ت اده ش ده اس ت .دوبوویتز در جایی گ ته:
«هرچن د دول ت ترامپ در منظر عمومی ،تالش برای بی ثبات س ازی و در ص ورت ممکن،
فروپاش ی رژیم ایران را انکار میکند ،فکر میکنم بولتون و دیگران صادقانه معتقدند می توان به
همان شیوهای که ریگان در برابر اتحاد شوروی به کار برد ،رژیم ایران را فروپاشاند» ( Giglio,

 .)September 25, 2018دوبوویتز همچنین عنوان کرده که مایک پمپئو ،رئیس س ابق س یا و
وزیر خارجه کنونی آمریکا ،طرفدار رویکرد ش وروی س ازی ایران اس ت .پمپئو در مقاله ای که
اخیراً در مجله «فارن پالیسی» تحت عنوان «تقابل با ایران :استراتژی دولت ترامپ» منتشر کرده،
اش ارههایی در باب مقایسه جمهوری اسالمی ایران و اتحاد شوروی کرده است .او در این مقاله
همن بیان اینکه «رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان زمانی که از شوروی به عنوان «امپراتوری
ش یطانی» یاد می کرد ،نس بت به قدرت افش اگری 4آگاه بود» ،همین رویکرد را در رابطه با
جمهوری اسالمی ایران نیز م ید دانسته و مینویسد« :ما سوءاست اده های حکومت ایران را افشا
میکنیم» .پمپئو همچنین مینویس د« :اس ت اده از ترکیبی از وه و اخالقی و شدت دیپلماتیک
ش رایط ش کلگیری گ تگوهای ریکجاوک در س ال  4۱82و بعداً ،فروپاش ی خود کمونیس م
شوروی را فراهم کرد» (.)Pompeo, 2018
آنچه افش ای فس اد مقامات حکومتی ایران خوانده می ش ود ،یکی از اجزای راهبرد دولت
ترامپ درباره جمهوری اس المی ایران اس ت و اس تراتژی «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه
ایران ابعاد بسیار گسترده تری دارد .این استراتژی همان چیزی است که طرفداران شوروی سازی
ایران آن را توص یه کردهاند؛ یعنی فش ار بر ایران با همه ابزارهای قدرت آمریکا .این س یاس ت
ش بیه توص یهای اس ت که جاناتان ش نزر ،۱معاون تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی ها به دولت
ترامپ در مورد ایران کرده اس ت« :با هر چیزی آنها را بکوبید و در صورت امکان ،حتی رژیم
را دچار فروپاشی کنید» (.)Giglio, September 25, 2018

1. Power of exposure
2. Jonathan Schanzer
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در مجموع ،فرض گروهی از کارش ناسان متن ذ مؤسساتی مانند بنیاد دفاع از دموکراسیها و
مقاماتی از دولت ترامپ بر این اس ت که اقدامات ریگان باع

فروپاش ی ش وروی شد .فرض

دیگر آنها این است که جمهوری اسالمی ایران نیز شرایطی مشابه شوروی دارد .بنابراین ،آنها
فکر می کنن د اگر در برخورد ب ا ایران م انند برخورد ریگان با ش وروی عمل کنند ،جمهوری
اس المی س رنوشتی مانند شوروی پیدا خواهد کرد .این در حالی است که به نظر می رسد دلیل
اص لی فروپاش ی ش وروی ،هعفها و مشکالت داخلی آن به ویژه دشواریهای اقتصادی بود.
ایده ها و اندیش ه های س یاسی و اقتصادی رهبران شوروی ،این کشور را نه تنها به همپای غرب
نرس اندند ،بلکه باع

ایس تایی و انحطاط وهعیت سیاسی و اقتصاد شوروی شدند .گورباچف

قص د داشت این روند را تغییر دهد ،ولی اوالً ،نتوانست به خوبی شرایط را مدیریت کند ،چون
بخش مهمی از حکومت و به ویژه مقامات حزب کمونیس ت با او همراهی نکردند و با او مانند
یک «غیرخودی» برخورد کردند؛ ثانیاً ،زمان برای اصالحات دیر شده بود و فشارهای حداکثری
دولت ریگان نیز اجازه است اده از فرصت باقیمانده را نداد.

ج .چرایی شورویسازی؛ شرایط امکان
پس از جنگ س رد و فروپاش ی اتحاد ش وروی که پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه
جمهوری اس المی ایران رخ داد ،اس تراتژیس تهای غربی از یک س و س رمس ت از فروپاش ی
ش وروی بودند و از س وی دیگر ،به درس تی دریافته بودند که جمهوری اس المی در مس یر
تبدیلش دن به قدرتی منطقهای و در پی آن ،فرامنطقه ای اس ت که باید حداقل برای مهار و
حداکثر برای فروپاشی و اهمحالل آن فکر و اقدام شود .بدیهی بود که در آن شرایط ،آنچه مد
نظر قرار میگرفت ،تجربه فروپاش ی و اه محالل اتحاد شوروی بود؛ همچنانکه امروز پس از
روی کار آمدن نوریگانیها در کاخ س ید ،باز هم همان تجربه برای مقابله با جمهوری اسالمی
ایران انتخاب ش ده و به س یاس ت اعالمی و اعمالی برای فروپاش ی «جمهوری اس المی ایران»
تبدیل ش ده است .در عین حال ،عالوه بر ویژگی در دسترس بودن این تجربه ،به زعم طراحان
و حامیان این پروژه ،برخی ویژگیهای مشابه میان اتحاد شوروی و جمهوری اسالمی ایران نیز
وجود داش ته و دارد که تکرار این تجربه را امکانپذیر و توجیهپذیر میکند .برای مثال ،مجید
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محم دی از تحلی لگران نزدیک به اتاق های فکر نومحافظهکار در آمریکا ،در مقالهای با عنوان
«پاگذاش تن جمهوری اس المی جای پای ش وروی» که در تاریخ  ۱8دیماه  ،4۳۱2پس از پایان
اعتراضها و آش وبهای خیابانی در ایران ،برای ص حه «ناظران میگویند» بیبیس ی فارس ی
نوش ت ،به ش باهتهای س الهای آخر ش وروی با ایران کنونی پرداخت و نتیجه ناگزیر آن را
فروپاشی درونی حکومت دانست .به عقیده وی ،این شباهتها عبارتند از:
 )4فقر ،فس اد و ناکارآمدی و فالکت عمومی (ناشی از سیاستهای نادرست) که جمعیت
(باالخ

در مناطق حاش یهای) را از لحاظ اقتص ادی همیش ه در شرایط دشوار و ناراهی نگاه

میداشت (میدارد).
 )۱رهبران س یاس ی باورمند به "نظام" پیر ش ده بودند و نس لی تازه قدرت گرفته بود که
نسبتی با مبانی انقالبی "نظام" نداشت (ندارد) .نسل تازه در حباب فساد و امتیازات ویژه و اتکا
بر ماشین سرکوب و ارعاب زندگی میکرد (میکند) نه در دنیای آرمانگرایانه ایدئولوژی.
 )۳رقابت تس لیحاتی با کشورهای غربی (عربی) که همه از رشد اقتصادی باالیی برخوردار
بودند و میتوانس تند بدون ایجاد ناره ایی عمومی هزینههای جنگ س رد یا خریدهای کالن
نظامی را تحمل کنند.
 )1پرداخت هزینههای س نگین مداخالت خارجی از جمله در افغانستان در کنار پایینآمدن
درآمدهای ش وروی از ن ت و گاز در دهه هش تاد (قیمت ن ت با بشکهای کمتر از  ۱7دالر) که
کمر دولت را شکست .به نوشته محمدی« :اصالحات گورباچف تالشی برای بیرونآمدن از این
مخص مه بود و نه نزدیکی به غرب که در نهایت روند فروپاش ی را تسریع کرد .وهعیت امروز
ایران بسیار شبیه به اتحاد شوروی در اوایل دهه هشتاد است و فروپاشی میتواند در چارچوب
تجزیه (اتحاد ش وروی و یوگس الوی) ،جنگ داخلی همهجانبه (س وریه) ،ناکارکردشدن دولت
مرکزی (س ومالی) و قدرتگرفتن باندهای مافیایی (گواتماال و کنگو) تعین پیدا کند .اتکا بر
ن ت و گاز به عنوان منابع اص لی کس ب درآمد دولت ،تالش برای اجرای ایدئولوژی
تمامیتخواهانه و مبتنیکردن س یاس تها بر این ایدئولوژی ،دغدغه احیای امپراطوری و تالش
برای مدیریت جهانی ،دش منی با غرب و چند قومیبودن کشور وهعیت ایران را بسیار شبیه به
اتحاد شوروی میکند» (محمدی.)4۳۱2/47/۱8 ،
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در عین حال ،با مرور مقاالتی که در این حوزه از سوی اعضای اتاقهای فکر نومحافظهکار
نوشته شده ،این ویژگیها را میتوان در چند مورد مورد خالصه کرد:
ویژگی نخستت ،ایدئولوژیکبودن س یاس ت و حکومت است .به زعم طراحان این پروژه،
ایدئولوژیکبودن سیاست و حکومت در هر دو نظام سیاسی جمهوری اسالمی و اتحاد شوروی
س ابق ،موجب میشود آنها انعطافپذیری الزم را به هنگام وردآمدن فشارهای همهجانبه و در
برابر تغییرات و ورودیهای آش وبساز محیطی و بیرونی و شرایط متغیر نظام بینالملل نداشته
باش ند و یا حداقل زمانی دست به تغییر بزنند که بسیار دیر شده باشد ،زیرا هر گونه تغییری در
رفتار س یاس ی این حکومتها و یا خروجیهای نظام تص میمگیری آنها نیازمند بازتوجیه
ایدئولوژیک یا نوعی بازنگری در گ تارهای ایدئولوژیک اس ت و این مهم یا امکانناپذیر و یا
نیازمند روندی طوالنیمدت و همراه با منازعات بسیار و احتماالً پرتنش است.
ویژگی دوم ،برخورداری از اقمار و متحدین منطقهای اس ت که البته نزد اتحاد ش وروی،
مقیاس ی جهانی داشت و برای جمهوری اسالمی ایران ،در سط منطقهای مطر است و از این
منظر ت اوت س ط قدرت آنها را به عنوان ابرقدرت در برابر قدرت منطقهای توجیه میکند.
م روض پروژه ش ورویسازی این است که مشکالت و دشواریهای اقتصادی و مالی از جمله
تحریمها و کاهش بهای ن ت ،موجب رهاکردن این اقمار از س وی این قدرتها میشود و این
امر به منزله از میان رفتن س ط فراملی قدرت آنهاس ت که بخش ی از روند فروپاشی به شمار
میرود .کیس ینجر در کتابی با عنوان دیپلماستی مینویس د« :امپراتوری ش وروی بخشی به این
خاطر شکست خورد که تاریخ خود آن این کشور را وسوسه کرد که به طرز انعطافناپذیری به
س مت دخالت بیش از حد در امور جهان پیش رود .اتحاد ش وروی به رغم تمامی مش کالت
متولد ش د .سپس توانست در برابر جنگ داخلی ،انزوا و حاکمان ناالیق و ترور دوام بیاورد .در
س الهای  ،14-4۱۳1این کش ور  ...موفق ش د بر حمله نازیها فائق آید  ...اش تباه مرگبار این
امپریالیس م مغرور در این بود که رهبران ش وروی قدرت تش خی

اندازه ها را در طول راه از

دست دادند ،به گونهای که توانایی نظام شوروی را از لحاظ نظامی و اقتصادی دست باال گرفتند
و فراموش کردند که تمامی دیگر قدرت های عمده جهان از پایگاهی ه عیف به چالش طلبیده
شدند» (کیسینجر.)570 :4۳80 ،
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ویژگی سوم نیز چندقومیبودن جامعه است .شوروی امپراتوری کثیرالمله به شمار میرفت
که  45جمهوری آن به واسطه ایدئولوژی کمونیسم و سرنیزههای ارتش سرخ پیوستگی خود را
با مرکز ح ظ میکردند و با تض عیف آنها نیز همگی بر خواس ت اس تقالل و تش کیل دولت-
ملت مس تقل پای فش ردند .در جمهوری اسالمی ایران نیز به لحاظ ت اوتهای زبانی و مذهبی
اقوام با مذهب رسمی و زبان رسمی کشور و همچنین ،مرزنشینی این اقوام در ایران ،این امکان
وجود دارد که این گروهها در معرض بهرهبرداری دش من در جهت نیل به ناآرامیهای قومی و
فروپاشی دولت -ملت قرار گیرند.
ویژگی چهارم ،امکان بروز اختالفها و چنددس تگیهای درونحکومتی در پی مواجهه با
فشارهای همهجانبه بیرونی و به تبع آن ،ناآرامیها و اعتراضهای داخلی است .به زعم طراحان
این پروژه ،جمهوری اس المی ایران نیز همچون اتحاد ش وروی ،دارای هیئت حاکمه یا نظام
سیاسی چندالیه و چندپارچه است ،به گونهای که این الیهها و گروهها ،در مقاطع سرنوشتساز،
بعض اً حتی فاقد اجماع حداقلی بر س ر دس تهای از اص ول و یا گزارههای بنیادین هس تند که
میتواند همزیستی آنها را ممکن کرده و به نظام سیاسی معنا ببخشد .این ویژگی سبب میشود
همواره این امکان وجود داش ته باشد که گورباچفها و یلتسینها از درون این الیهها و گروهها
سر برآورند و دیگر الیهها و گروهها نیز با هدف سرنگونسازی و ناکامسازی آنها وارد کارزار
س یاس ی با ایشان شوند .این کارزار همانی است که مهمترین فرصت را برای تکمیل و تضمین
موفقیت پروژه شورویسازی ،فراهم میکند.
این ویژگی ها ،مواردی است که به عنوان پیامدهای اجرای سیاست گالسنوست در اتحاد
ش وروی ،بس ترهای فروپاشی این امپراطوری را فراهم کرد و امید دشمنان جمهوری اسالمی
نیز بر آن اس ت که پیگیری استراتژی فشار حداکثری علیه جامعه ایرانی نیز همین پیامدها را
برای نظام جمهوری ا س المی به بار بیاورد .تحریم های ش دید اقتصادی ،کاهش بهای ن ت از
طریق بازیگری عربستان در بازار ،انزوای دیپلماتیک در سط جهانی ،جنگ رسانه ای فراگیر،
بیثبات س ازی داخلی به ویژه از طریق ناآرامی های قومی ،عقب راندن کش ور هدف از حوزه
ن وذ منطقه ای و فرامنطقهای و پیامدهای آن ها در عرص ه داخلی که به ش کل ناره ایتیها و
اعتراض ها و اعتص اب های عمومی بروز و ظهور می یابد ،اجزای مش ترک اس تراتژی فش ار
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حداکثری یا همه جانبه را در هر دو مورد اتحاد ش وروی و جمهوری اس المی ایران تش کیل
میدهد.
ویژگی پنجم نیز البته همانندس ازی هایی اس ت که میان ترامپ و ریگان صورت می گیرد و
در نتیجه اس تدالل می شود که زمان مناسب برای اجرای پروژه شوروی سازی جمهوری اسالمی
ایران فرارس یده اس ت .در عین حال ،به نظر می رسد هرچند ترامپ تمایل داشته خود را فردی
ش بیه ریگان معرفی کند و حتی ش عار معروف خود «دوباره آمریکا را قدرتمند می کنیم» 4را از
ش عار مش هور ریگان ،یعنی «اجازه دهید آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم» ۱گرفته ،اما بیش تر به
ریچارد نیکس ون شبیه است؛ هم در است اده از اهرم «مرد دیوانه» ۳و هم در آمادگی داشتن برای
کن ارآم دن ب ا دش من ایدئولوژیک .دوبوویتز در جایی گ ته که« :هرگز نباید فراموش کرد که
ترامپ ،ریگان نیس ت» ،بلکه پمپئو تمایل دارد نقشی مانند ریگان در رابطه با جمهوری اسالمی
ایران ای ا کند .به نظر میرسد این سخن درستی است .ترامپ بارها اعالم کرده که به ایدئولوژی
اهمیتی نمیدهد ،بلکه «نتایج» برایش مهم هستند .او در عمل نیز ثابت کرده که برخالف ریگان،
پایبندی ایدئولوژیکی به ارزش های آمریکایی ندارد و صریحاً نیز اعالم کرده که نمی خواهد این
ارزشها را به دیگران تحمیل کند .ترامپ خود را فردی اهل معامله می داند و حاه ر اس ت بر
س ر مس ائل مختلف مذاکره کند و در این راس تا نیز چندین بار حتی به ص راحت به جمهوری
اس المی ایران پیش نهاد مذاکره داده است؛ هرچند برخی معتقدند هدف وی ،ایجاد شرایط برای
فشار مضاعف بر ایران است .بنابراین ،ممکن است ترامپ این قابلیت را داشته باشد که رفتاری
مانند رفتار نیکس ون در برابر چین ،نس بت به جمهوری اس المی ایران در پیش بگیرد؛ به جای
اینکه درصدد پیادهکردن الگوی شوروی در رابطه با ایران باشد.
کس انی که ایده ش وروی س ازی ایران را تئوریزه و ترویج می کنند ،نس بت به این ظرفیت
ترام پ واهمه دارند .برای نمونه ،گرچت و دوبوویتز بعد از اعالم خروج نیروهای آمریکایی از
س وریه از سوی ترامپ ،در یادداشتی با عنوان «ترامپ یک پیروزی به ایران داد» رئیس جمهور
آمریک ا را متهم ب ه نابودی دس تاوردهای دولت خود علیه جمهوری اس المی ایران کردند و
1. Make America Great Again
2. Let's Make America Great Again
3. Mad Men
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نوشتند« :خروج ترامپ از سوریه ،سیاستش در مورد ایران را بهشدت تضعیف و پیامی حاکی از
ماللت ،درماندگی ،بی ثباتی و ترس ص ادر کرده اس ت» .آنها در پایان یادداشت خود با اشاره به
اینکه «مس ابقه بزرگ طناب کش ی ایران و آمریکا ممکن اس ت پایان یافته باشد» عنوان کرده اند:
«عجیب و کنایه آمیز اس ت که بس یاری از آمریکایی ها ،از چپ و راس ت ،ممکن اس ت معتقد
باش ند که آنچه برای رهبری ایران خوب اس ت ،احتماالً برای آمریکا نیز میتواند خوب باش د»
(.)Gerecht & Dubowitz, 24 December 2018

د .چگونگی شورویسازی؛ مراحل امکان
روند فروپاش ی اتحاد شوروی را به لحاظ رویدادها و توالی آنها میتوان شامل ه ت مرحله یا
مقطع دانس ت .این مراحل عبارت بودند از گس تراندن دام همطرازی از س وی غرب ،بروز
مش کالت اقتص ادی در پی تحریمها و فش ارهای بیرونی و ناکارآمدی و فس اد داخلی ،برنامه
اص الحات گورباچف ،رهاس ازی اقمار منطقهای و بینالمللی ،رهاییجویی جمهوری روس یه،
کودتای جنا رادیکال حزب علیه گورباچف و در نهایت ،آغاز تحرکات و جنبشهای خیابانی
هد کودتا در روسیه و فروپاشی اتحاد شوروی در پی شکست کودتا و جنا رادیکال.
مرحله نخس ت که آن را دام همطرازی نامیدیم ،عبارت از برنامه غرب برای کشاندن اتحاد
ش وروی به رقابت تس لیحاتی پرهزینه بود .این رقابت پرهزینه به همراه تعهدات و هزینههای
اقتص ادی باالی اقمار ش وروی ،موجبات بروز ه عف و ناتوانی اقتص ادی فزاینده را برای این
ابرقدرت فراهم کرد و همین وهعیت بود که کمیته سیاسی حزب کمونیست شوروی را مجبور
کرد به قدرت رس یدن جنا اص ال طلب به ریاست میخائیل گورباچف و برنامههای اصالحی
او را با عناوین گالسنوست و پروسترویکا تأیید و تحمل کند.
آندرهپف ص در هیئت رئیس ه حزب کمونیس ت ش وروی تا پیش از به قدرت رس یدن
گورباچف ،یک ماه پیش از مرگش خطاب به گرینوس کی ،س یر وقت شوروی در آمریکا گ ته
بود« :اقتص اد ما در وه عیت بسیار بدی قرار دارد .باید شرایط را بهبود بخشیم ،اما با جنگ در
افغانس تان دس ت ما بسته است .آمریکاییها هر کاری میکنند تا نگذارند ما از افغانستان خارج
ش ویم ،ما قادر نبودیم آنها (آمریکا) را از اس تقرار موشکهای میانبرد در قاره اروپا باز داریم.
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متأس انه ما آن نبرد را باختیم .درس ت همانند قرن نوزدهم و پس از جنگ «شبهجزیره کریمه»،
ما باید این ش عار را داش ته باشیم« :روسیه متمرکز شو ،قوایت را جمع کن ».اگر ما قوی باشیم،
محترم خواهیم بود اگر ه عیف باش یم ،همه از هم میپاش یم .مس ئله اص لی توانایی و اقتدار
ماس ت ،اما این توانایی تا میزان باالیی به پیش رفت اقتص ادی وابس ته است» (شوایتسر:4۳81 ،
 .)۳07بنابراین ،اصالحات گورباچف سه دلیل عمده داشت:
دلیل نخس ت ،جنگ افغانس تان بود که ارتش اتحاد ش وروی را در باتالق مقاومت مردم
افغانس تان و نیروهای جهادی درگیر کرد و به ص ورت جنگ فرس ایش ی چندس اله ،هزینههای
اقتص ادی ،نظامی و س یاس ی بس یاری روی دس ت حاکمان کرملین گذارد .این جنگ ،به باور
بس یاری ،نقطه ش روع فروپاشی همهجانبه این اتحادیه بزرگ و نیرومند شد و با تأثیرگذاری بر
تمامی حوزههای س پهر جغرافیای س یاس ی ش وروی ،به مبدأ تقویم ش مارش معکوس درهم
ش کس تن این کش ور تبدیل گش ت .البته تا چندی پیش تص ور میشد که آمریکا پس از حمله
شوروی به افغانستان مبادرت به حمایت و تجهیز مجاهدین اسالمگرا و اعزام آنها به افغانستان
کرده که مبنای شکلگیری سازمان القاعده شدند ،اما اکنون مشخ

شده که این روند معکوس

بوده و این دامی بود که س یا برای روسها پهن کرد تا وارد باتالق افغانس تان ش وند .چالمرز
جانس ون ،استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه کالی رنیا /برکلی و رئیس دپارتمان مطالعات
چین و ژاپن ،یکی از رزمندگان جنگ کره و مش اور س ازمان س یا در س الهای  ،4۱2۱-20در
کتاب «فروپاشی امپراتوری ،آخرین امید آمریکا» درباره کمک آمریکا به فرایندی که به تأسیس
طالبان و القاعده منتهی ش د ،نوش ته اس ت« :تا کنون این طور پذیرفته ش ده که اش غال عمدی
افغانس تان به دس ت ش وروی در ش ب کریس مس  4۱0۱آمریکا را تحریک کرد .رابرت گیتس
رئیس پیش ین س یا در کتاب خاطرات خود 4که در س ال  4۱۱2منتش ر ش د ،روشن میکند که
س رویسهای اطالعاتی آمریکا کمکهای خود به مجاهدین افغانی را ش ش ماه پیش از اش غال
افغانس تان توس ط ش وروی ،نه پس از آن ،آغاز کردند .دو س ال بعد زبیگنیو برژینسکی مشاور
امنیت ملی جیمی کارتر ،رئیس جمهور وقت ،در مص احبه با خبرنگار نوول ابزرواتور فرانس ه
اظهارات رابرت گیتس را تأیید کرد .برژینس کی گ ت برابر با روایت رس می ،تاریخ کمکهای
1. From the Shadows
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س یا به مجاهدین در س ال  4۱87و پس از آن که ارتش ش وروی افغانستان را اشغال کرد آغاز
ش د ،ولی حقیقتی که تا کنون پنهان مانده ،با آن گزاره مت اوت اس ت .س وم جوالی 4۱0۱
پرزیدنت کارتر نخستین فرمان کمک های مخ یانه به مخال ین رژیم طرفدار شوروی در کابل را
امضا کرد .در همان روز من یادداشتی برای پرزیدنت فرستادم و در آن توهی دادم که به عقیده
من این کار به دخالت نظامی شوروی منجر خواهد شد .خبرنگار از برژینیسکی پرسید که آیا او
به هر ش کلی از آنچه کردهاند متأس ف اس ت؟ برژینس کی پاس خ داد :چه تأس ی؟ آن عملیات
محرم انه یک ایده عالی بود که روسها را به تله افغانس تان انداخت و حاال تو میخواهی من
متأس ف باش م؟ در روزی که نیروهای ش وروی رس ماً از مرزهای افغانس تان گذش تند ،من به
پرزی دنت کارتر نوش تم که اینک ما فرص ت دادن ویتنام به روسها را داریم .خبرنگار نوول
ابزرواتور پرسید :حاال شما متأسف نیستید که از بنیادگرایان مسلمان حمایت کردید که آنها هم
س ال و مش اوره به تروریس تهای آینده دادند؟ برژینس کی گ ت چه چیزی در تاریخ جهان
مهمتر است؟ طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟ چند تا مسلمان تحریکشده یا آزادی اروپای
مرکزی و پایان جنگ سرد؟» (.)Johnson, 2010: 12-13
دلیل دوم ،برنامه غرب در کش اندن ش وروی به مسابقه تسلیحاتی و گسترش ابعاد آن برای
س وقدادن این کش ور به توس عه تکبعدی و غافلماندن از س ایر ابعاد توس عه بود .در واقع،
هرچند رقابت تسلیحاتی از الزامات ابرقدرتی محسوب میشد ،اما در توان واقعی اقتصادی این
کش ور نبود و منطق اقتص ادی نداش ت .اغلب تخمینها بر این فرض هستند که مخارج نظامی
ش وروی  47الی  40درص د تولید ناخال

داخلی این کش ور بوده و تا قبل از  4۱02هر س ال

نرخ رشدی بین  1تا  2درصد داشته و در سالهای بعد تا سال  ،4۱8۱به دو درصد کاهش یافته
بود .این آمار و ارقام نش ان میدهد بخش قابل توجهی از درآمد این کش ور ص رف مس ابقه
تس لیحاتی با غرب میش د (پرند .)441 :4۳۱7 ،به همین دلیل ،برخی از تحلیلگران حتی از
بازی هوشیارانه آمریکا در این حوزه سخن میگویند .آمریکا با علم به ناتوانی اقتصادی شوروی
به ادامه مسابقه تسلیحاتی ،با اعالم اجرای طر ابتکار دفاع استراتژیک فضایی معروف به جنگ
س تارگان ،موجب عقبنشینی اجباری شوروی و در نهایت سقوط این ابرقدرت شد (کیسینجر،
 .)5۳8-5۳5 :4۳80ش وایتس ر در کتاب مشهور خود با عنوان «جنگ ریگان :داستان چهل سال
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مبارزه و پیروزی نهایی وی بر کمونیس م» در این خص وا می نویسد« :تحلیلگران و مأمورین
س ازمان س یا ،با است اده از منابع انسانی و افراد خود در بلوک شوروی مشخ

کرده بودند که

مس کو در خص وا طر ابتکار دفاع اس تراتژیک واش نگتن کامالً مض طرب و نگران اس ت.
حس اس یت کار تا بدانجا بود که رهبران مس کو بدون وا همه این موه وع را حتی در جلسات
عمومی مطر می کردند .طبق یکی از همین سری گزارشها که تهیه آن با پیچیدگیهایی همراه
بود ،مس کو به این باور رس یده بود که فاص له این کش ور با آمریکا هر روز بیشتر خواهد شد.
رهبران ش وروی نسبت به قبل با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه رو بودند .آن ها خود را ناچار
میدیدند تا برای رس یدن به ش رایط توازن و برتری ،عرصه اقتصاد را به ن ع دستیابی به شرایط
برتر نظامی تنگتر کنند .کاهش بودجه اقتص ادی کامالً هروری به نظر میرسید ،اما کاهش در
میزان کاالهای مص رفی و خدماتی میتوانس ت دو نتیجه ناخوش ایند داش ته باش د :بر همزدن
معادالت مربوط به تغییر بهرهوری کار و افزایش ناره ایی کارگران» (ش وایتس ر.)۱17 :4۳81 ،
وه عیت به قدری پیچیده ش د که گورباچف یک بار در جلس ه س ران حزب با افس ردگی و
نگرانی خطاب به س ردمداران حزب کمونیس ت گ ت« :مجبوریم ت نگها و کَراهها را با هم
ترکیب کنیم .این عمل بس یار بس یار س خت اس ت» .وی خطاب به کمیته مرکزی گ ت« :ما به
دزدیدن همه چیز از مردم و تبدیل کشور به اردوگاه نظامی مشغول هستیم .غرب نیز میخواهد
ما را به دومین س ناریوی رقابتهای تس لیحاتی بکش اند .آنها به تهیس ازی نظامی ما ادامه
میدهند بعد ما را به عنوان هوادار ارتش س االری معرفی میکنند و میکوش ند با ظرافتهای
خاصی ما را به دام بیندازند» (شوایتسر.)178 :4۳81 ،
دلیل س وم نیز آن بود که زمامداران ش وروی س ابق برای القای ایدئولوژی خود و جذب
همپیمانان بیش تر ،در س یاس ت خارجی تعهداتی پذیرفته بودند که در توان اقتصادی این کشور
نبود .روسها به دلیل الزامات س یاس ی و ایدئولوژیک از منطق اقتصادی چشمپوشی میکردند.
کاالها میان کش ورهای این بلوک به قیمت غیرواقعی مبادله میشد ،در تقسیم کار میان کشورها
اص ل مزیت نسبی نادیده گرفته میشد و بیشتر جنبه رقابت با غرب مورد توجه قرار داشت .در
اوایل دهه  4۱07که قیمت ن ت ش دیداً افزایش پیدا کرد ،رهبران ش وروی هر بشکه ن ت را به
مبلغ کمتر از س ه دالر به کش ورهای اروپایی شرقی میفروختند .این قیمتها در سال  4۱05به
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 0دالر افزایش پیدا کرد ،اما هنوز با قیمت  47/5دالری اوپک فاص له زیادی داش ت .عالوه بر
این ،شوروی قیمت کاالهای صادراتی خود را به اعضای بلوک شرق بدون در نظر گرفتن قیمت
جهانی آنها ،در چهارچوب قراردادهای پنجساله تعیین میکرد .به همین دلیل شوروی در اواخر
عمر خود به واردات مایحتاج خود؛ نه تنها ص نایع بلکه محص والت کشاورزی از غرب نیازمند
شده بود (پرند.)44۳ :4۳۱7 ،
دنیل شیرو که تالشهای آکادمیک در خور توجهی برای فهم انقالبهای  4۱8۱در اروپای
ش رقی کرده اس ت ،در مقالهای با عنوان «در  4۱8۱در اروپای ش رقی چه گذش ت؟» (ش یرو،
 ،)54۳-541 :4۳02به همین نکته اش اره کرده اس ت .وی درمورد عدم دخالت ش وروی در
جریان انقالبهای  4۱8۱در اقمار خود به برداش ت میخائیل گورباچف نس بت به س یر تحول
توس عه جهانی و عقبماندگی اتحاد جماهیر ش وروی از آن به واس طه ه عف اقتص ادی این
ابرقدرت اش اره میکند .به نظر وی از دهة  ،4۱07جهان وارد عصر الکترونیک و ان ورماتیک و
بیوتکنولوژی ش ده بود که پنجمین عص ر ص نعتی به ش مار میرفت و ش وروی در این زمینه،
عقبمانده به حساب میآمد .این عقبماندگی میتوانست این کشور را در عرصه نظامی نیز در
برابر اردوگاه غرب وادار به عقبنشینی و شکست نماید.
در واقع ،نیروی بازدارنده هستهای شوروی ،برای جلوگیری از حمله مستقیم آمریکا ،کارآمد
و م ید بود ،اما خطر آنجا بود که فاصله روزافزون شوروی و غرب در زمینه تکنولوژی کامپیوتر
و الکترونیک ،ناتو و مآالً ژاپن را از برتری جبرانناپذیر در جنگافزارهای متعارف برخوردار
کند .به احتمال نزدیک به یقین ،علت نگرانی شدید شورویها در مورد پروژه «جنگ ستارگان»،
همین بود .میلیاردها دالری که ص رف اینگونه پژوهشها میش د ،بعید نبود موجد برتریهای
مهم و جدیدی در جنگهای محدود الکترونیکی ش ود که بتوان از آن ها در نبردهای متعارف
هوایی و زرهی اس ت اده کرد .دولتهای بزرگ از مدتها پیش تص دیق کرده بودند که احتمال
جنگ هس تهای منت ی اس ت .بنابراین ،خطر این بود که در نتیجه برتری متزاید قدرتهای
س رمایه داری در جنگ های الکترونیک ،هر درگیری محلی میان غرب و متحدان ش وروی ،به
تکرار ص حنه نبرد هوایی سوریه و اسرائیل در  4۱8۱بیانجامد .گرچه اسرائیل در نبرد زمینی در
لبنان شکست خورده بود ،اما پیروزی باورنکردنی و کامل آن در نبرد هوایی ،هشداری بود مبنی
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بر اینکه باز هم چنین برتریهایی ممکن است در آینده تکرار شود .این وهعیت ،گورباچف را
بر آن س اخت تا هزینه حضور نظامی شوروی در کشورهای اقمار را به حداقل تقلیل داده و آن
را برای پرکردن این ش کاف س رمایهگذاری کند .در واقع ،اقتص اد شوروی میبایست آنقدر در
راه اص الحات پیش برود که از بوته آزمون پنجمین عص ر صنعتی سربلند بیرون بیاید و در این
راه به افزایش داد و ستد بازرگانی و سایر تماسها با کشورهای پیشرفته سرمایهداری اقدام کند
و در این صورت ،دیگر نمیتوانست نیرو به خارج ب رستد.
بر این اساس در ژانویه  ،4۱8۱گورباچف دست به آزمایش زد و تقریباً تمام نیروهای شوروی
را از افغانس تان بیرون برد .آمریکا و ارتش پاکس تان انتظار داش تند این اقدام به مرگ س ریع رژیم
کمونیس تی افغان بیانجامد ولی چنین نش د .مورد افغانس تان ثابت میکرد که ش وروی میتواند
بیآنکه فاجعهای ایجاد کند ،کنار بکش د و مش کالت کمونیس تهای هر قمر را به خودش ان
واگذارد .گورباچف ،در پیامی صری و روشن به حکومتهای اروپای شرقی و گروههای مخالف
اعالم نمود که ش وروی در پی آن نیس ت که دیکتاتوریهای کمونیست موجود را ح ظ کند و به
جای آن ترجی میدهد به اقتصاد آزاد و اصالحات سیاسی روی آورد .در اوت  ،4۱8۱گورباچف
در لهس تان مداخله و رهبران حزب کمونیس ت را ترغیب کرد به حکومتی که از س وی اتحادیه
همبس تگی رهبری می ش ود ،بپیوندند .در این چارچوب ،دولت لهس تان نیز در پی تص میم
گورباچف ،به برگزاری انتخاباتی نیمهآزاد و تجدید گ تگو با اتحادیه همبس تگی تن داد .البته ،در
انتخابات نیمهآزاد نیز آش کارا ترتیبات نامنص انهای برقرارش ده بود تا حزب کمونیس ت بر مسند
قدرت بماند ولی رأیدهندگان س رپیچی کردند و حزب فروریخت .چون ش ورویها خودشان با
انتخابات موافقتکرده بودند و میخواس تند به هر قیمت شده از هجوم به لهستان خودداری کنند،
آن کش ور را رها کردند .همینکه روس یه به قدرت رس یدن غیرکمونیستها را در لهستان در اوت
 4۱8۱پذیرا ش د و حتی آن را تش ویق کرد ،موج تغییر رژیم س راس ر اروپای شرقی را فراگرفت.
مجارس تان در س پتامبر ،آلمان ش رقی در اکتبر ،چکس لواکی و بلغارس تان در نوامبر و رومانی در
دسامبر به این موج پیوستند (هانتینگتون.)440-448 :4۳0۳ ،
رهاجویی اقمار اروپایی ش وروی ،س بب بروز تمایالت اس تقاللخواهانه در جمهوریهای
خود ش وروی شد .در واقع ،گرچه هدف گورباچف تالش برای احیای سوسیالیسم در شوروی
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بود ،ولی برنامه اص الحات وی ،قدرت حزب کمونیس ت و حتی خود گورباچف را زیر سؤال
برد .برداش تن س انس ور و تالش گورباچف برای ایجاد فضای باز سیاسی ،بدون اینکه خود او
بخواهد ،سبب ن وذ جنبشهای ناسیونالیستی قومی و گاه هد روسی در جمهوریهای شوروی
ش د .بسیاری از این جمهوریها خواهان آزادی عمل بیشتری از سوی مسکو شدند؛ به ویژه در
جمهوریهای بالتیک یعنی اس تونی ،لیتوانی و لتونی که در  ،4۱17اس تالین آن ها را به خاک
ش وروی پیوند زده بود .همچنین جنبشهای ناس یونالیس تی در جمهوریهای شوروی از جمله
گرجس تان ،اوکراین ،ارمنستان و آذربایجان به تکاپو افتادند (کانور .)۱1۱ :4۳0۱ ،گورباچف به
گونهای شگ تانگیز ،سبب آزادشدن نیرویی شده بود که سرانجام اتحاد شوروی را نابود کرد.
پاس خ گورباچف به رش د بیش تر جداییطلبی در جمهوریها پیش نهاد معاهده جدیدی از
اتحاد بود که طبق آن یک فدراس یون داوطلبانه در اتحاد ش وروی ایجاد میش د .جمهوریهای
آس یای میانه که به قدرت اقتصادی و بازارهای اتحاد شوروی برای رشد نیاز داشتند ،شدیداً از
معاهده جدید پش تیبانی کردند ،اما اص ال طلبان رادیکالتر مثل رئیس جمهور وقت جمهوری
روس یه ،یعنی بوریس یلتس ین ،معتقد بودند که یک جهش ناگهانی به اقتصاد بازار نیاز است و
حاه ر بودند برای نیل به اهداف خود اتحاد ش وروری را تجزیه کنند .نقطه مقابل این
اصال طلبان تندروهایی بودند که هنوز شدیداً در حزب کمونیست و ارتش قدرت داشتند .این
تندروها با هر گونه روندی که امکان داش ت به تجزیه ش وروی بینجامد مخالف بودند .با
نزدیکشدن امکان امضای معاهده جدید تندروها دست به کودتا زدند .نیروهای تندرو در کادر
رهبری ش وروری در  4۱۱4کودتای اوت را س ازمان دادند و تالش کردند گورباچف را از
قدرت عزل کنند و اجازه ندهند معاهده اتحاد جدید را امضا کند (شکیبی.)44۱ :4۳۱7 ،
در همین موقع گورباچف س ه روز را (از  4۱اوت تا  ۱4اوت) در حبس خانگی در یک
ویال در کریمه گذراند و پس از آن آزاد ش د و به قدرت برگش ت .وی به محض بازگش ت به
قدرت متوجه ش د که نه نهادهای قدرت اتحادیه و نه روس یه به فرمانهای او عمل نمیکنند و
در عوض ،یلتسین است که قدرت دارد .گورباچف از پُست خود کناره گرفت و در  ۱5دسامبر
 ،4۱۱4پرچم اتحاد شوروی از فراز کرملین پایین آورده شد و پرچم روسیه جایگزین آن گردید
(نک .رمینک.)4۳87 ،
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از س وی دیگر ،س یاس ت رهاس ازی و پیش برد اص الحات با این مرزبندیها ،به تدریج
گورباچف را در داخل ،در برابر دو گروه متمایز حزبی قرار داد :محافظه کارانی که معتقد
بودند نظام ش وروی آمادگی اجرای این تغییرات را ندارد و با بحران ظرفیت روبهروس ت و
رادیکال هایی که معتقد به اص الحات گس ترده تر بودند (ش کیبی .)44۱ :4۳۱7 ،نماینده
رادیکالها ،یعنی بوریس یلتیس ین در اکتبر  4۱80از دفتر س یاس ی حزب اخراج ش د .وی با
انتقاد صری از فساد و مزایای نخبگان حزبی ،توجه و حمایت اهالی مسکو را به دست آورد
و در عین حال ،معتقد به لزوم رهاش دن روس یه از دیگر جمهوریهای ش وروی بود که
هزینههای بس یاری را برای آن به همراه داش تند و مانعی بر س ر تداوم ابرقدرتی آن به شمار
میرفتند .وی این اعتقاد را در لوای ناس یونالیس م روس ی بیان میکرد که ایدئولوگ مهم آن
سولژنتسین از مخال ین بنام سوسیالیسم در شوروی بود .همچنین ،سبک رفتار مردمی یلتسین
که نماد نمایش ی آن اس ت اده از وس ایل نقلیه عمومی به جای لیموزین های رس می بود ،بر
محبوبیت او افزود .وی در انتخابات  4۱8۱برای تص دی کرس ی در مجلس نمایندگان خلق
ش رکت کرد .پیروزی قاطع یلتس ین در حوزه مسکو ،با وجود مخال ت شدید دستگاه حزبی،
او را به عنوان رهبری مخالف و حامی اصالحات افراطیتر ،در کانون توجه سیاسی قرار داد.
وی در ژوئن  4۱۱4به مقام ریاست جمهور روسیه انتخاب شد .مهمترین برنامه وی استقالل
روسیه بود .در برابر این تحوالت ،ائتالفی از مقامات محافظهکار حزب ،دولت ،ارتش و پلیس
که از فروپاش ی نظام ش وروی بیمناک بودند ،در 48اوت  ،4۱۱4دست به کودتا زدند .پس از
وقوع کودتا و دس تگیری و تبعید گورباچف ،جنبش ه د کودتا در روس یه متولد ش د و به
مق اوم ت خی اب انی و م دنی از طریق تس خیر خی اب ان ه ای پایتخت روی آورد .مقاومت
موفقیت آمیز یلتس ین و اص ال طلبان پایتخت ،گورباچف را به قدرت بازگرداند .کودتای
ش کس ت خورده ،اعتبار و مش روعیت نظام ش وروی را بیش از پیش از میان برد .رویارویی
فزاینده یلتس ین و گورباچف و جمهوری روس یه و «مرکز» ش وروی ،در نهایت به فروپاشی
شوروی انجامید .اتحاد شوروی به  45جمهوری تقسیم شد .گورباچف در  ۱5دسامبر ،4۱۱4
از مقام ریاست جمهوری اتحاد شوروی استع ا داد و پرچم سرخ باالی کرملین ،برای آخرین
بار پائین آمد (الپیدوس.)4۱4-44۱ :4۳8۳ ،
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ه .شرایط امتناع شورویسازی جمهوری اسالمی
در خص وا شرایط امتناع پروژه شورویسازی جمهوری اسالمی ایران ،میبایست پیش از هر
چیز به ت اوتهای این نظام با اتحاد ش وروی ،به ویژه به لحاظ س اختارهای س یاس ی،
ایدئولوژیکی و اجتماعی اش اره کرد .حض رت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
همین راس تا فرمودهاند« :اینها در چند مورد اش تباه کردند :اش تباه اوّلش ان این اس ت که آقاى
خاتمى ،گورباچف نیس ت .اشتباه دومشان این است که اسالم ،کمونیسم نیست .اشتباه سومشان
این است که نظام مردمىا جمهورى اسالمى ،نظام دیکتاتورى پرولتاریا نیست .اشتباه چهارمشان
این اس ت که ایرانا یکپارچه ،شوروىا متشکّل از سرزمینهاى به هم سنجاق شده نیست .اشتباه
پنجمش ان این اس ت که نقش بىبدیل رهبرى دینى و معنوى در ایران ،ش وخى نیست» (بیانات
در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام.)4۳0۱/71/4۱ ،
بر همین اس اس و به لحاظ س اختار سیاسی ،مهمترین تمایز و ت اوت را میبایست حضور
نهاد والیت فقیه در رأس جمهوری اس المی دانس ت که بیش از هر چیز موجب می ش ود
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران از قوای حکومتی آن ت کیک و متمایز شود و در عین حال ،بر
این قوا و هماهنگی آنها نظارت کند ،یعنی ویژگی و خص یص های که س اختار س یاس ی اتحاد
شوروی ،با همه پیچیدگیهایش فاقد آن بود .این نهاد قابلیت آن را دارد که در هنگامه فشارهای
خارجی و بحران های داخلی ،مانع از بروز عوارض آن ،از جمله اختالف ها و کش مکش های
س یاس ی حاد میان نخبگان حکومتی و گروههای س یاس ی ،ش کلگیری و کامیابی جریانها و
جنبشهای برانداز ،تحدید و تض عیف عقبه یا عمق اس تراتژیک و متحدین منطقهای جمهوری
اس المی و برآمدن مطالبات و جنبشهای جداییطلب قومی ش ود .دلیل این امر آن اس ت که
مطابق قانون اس اس ی جمهوری اسالمی ،هر گونه تغییر و تحول سیاسی در کوتاه و میانمدت،
در سط قوا و نهادهای حکومتی متوقف میماند و شامل باالترین سط حاکمیت ،یعنی والیت
مطلقه فقیه نمیشود.
این ویژگی ساختاری و قانونی ،بهترین فرصت سیاسی جمهوری اسالمی برای ناکام گذاردن
توطئه فروپاش ی از طریق مهار اختالفهای س یاسی ،مهار رادیکالیسم ،جلوگیری از شکلگیری
پدیده «کش ورداری کاریکاتوریزه» یا به بیان بهتر ،ناموزونی میان بخش های نظامی و امنیتی و
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دیگر بخش های اداره کش ور اعم از اقتص ادی و اجتماعی ،ایجاد انس جام و وحدت قومی-
مذهبی و ح ظ و پاسداشت عقبه استراتژیک منطقهای با کمترین سرمایهگذاری اقتصادی است.
در چارچوب س اختارهای ایدئولوژیکی نیز مهمترین ت اوت را میبایس ت ناش ی از قوت و
توانمندی ایدئولوژی جمهوری اس المی ،یعنی «اس الم به مثابه مکتب» به عنوان ایده نظامبخش و
س امانبخش این نظام در برابر فرسودگی و به تاریخ پیوستگی کمونیسم در مقام ایدئولوژی اتحاد
ش وروی دانست .این ت اوت و تمایز را میتوان با مؤل ه هژمونی گ تمانی مشخ

کرد .در واقع،

این تمایز به توانمندی گ تمان جمهوری اس المی بازمیگردد؛ به گونهای که میتوان آن را گ تمان
هژمون در عرص ه رقابتهای س یاس ی و ایدئولوژیک جامعه ایرانی دانس ت .منزلت هژمونیک
جمهوری اس المی و نظام معنایی آن ،بیش از هر چیز ،معلول فرادس تی گ تمانی اس ت که از آن
تغذیه میکند و معناها و پیامهای خود را از میان عناص ر و دقایق آن برمیگزیند .گ تمان ،در این
بح  ،به معنای نظام بیانی یا گروه خاا از گزارههای مرتبط و وس یع است که رساننده معنا ،پیام
و اندیش های برای القا و انتقال ش یوه خاص ی از ت کر ،س بک ویژهای از زندگی و نوع منحصر به
فردی از گ تار و رفتار باشد .به این معنا ،هژمونی هر گ تمانی ،معلول تهنشینی یا رسوب عناصر و
دقایق آن در روابط اجتماعی و مناس بات روزمره زندگی است ،یعنی به میزانی که این مناسبات در
زندگی غیرس یاسی روالمند شود و رسوب نماید ،به همان میزان نیز منشاء سیاسی آن به فراموشی
س پرده میش ود و این تص ور به وجود میآید که فرد ،با پذیرفتن آن عناص ر و دقایق ،به زندگی
عادی خود ادامه میدهد .به بیان بلومنبرگ« :ارجحیت س یاس ت این نیس ت که هر چیزی سیاسی
اس ت؛ بلکه گویای این واقعیت اس ت که تعیین آنچه باید غیر سیاسی باشد ،خود موهوع رقابت
سیاسی است» (تاجیک.)۱2 :4۳8۳ ،
بر این اساس ،هژمونی گ تمان جمهوری اسالمی ،تا کنون ،محصول رسوب و تهنشینی نظام
معنایی و کرداری آن ،که مهلم از نوعی اس المگرایی است ،در زندگی غیر سیاسی ایرانیان بوده
و در بزنگاه های تاریخی ،به حاکمان و به ویژه روحانیون ،این فرص ت را داده تا خود را در
محیط س یاسی و قدرت رسمی نیز بازتولید کنند .مطابق این تلقی ،هژمونی روحانیت ،حتی در
دوره پهلوی که این قش ر حکومت را در اختیار نداشت ،وجود داشته و سرنگونی رژیم گذشته
درس ت به همین دلیل بوده است .بیژن حکمت از مخال ین جمهوریخواه جمهوری اسالمی در
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خارج از کش ور ،این ویژگی را چنین تص ویر می کند« :در تجربه انقالب ایران ،س ازمان های
سیاسی که با مردم پیوند داشتند و هژمونی فکری را در جنبش داشتند ،توانستند آن را در این یا
آن جهت هدایت کنند .ما پیش از انقالب بهمن ،مرتب از س رنگونی قهرآمیز رژیم ص حبت
میکردیم بدون اینکه توجه کنیم سازماندهی و هژمونی دست چه کسانی خواهد بود؟ بخشی از
انقالب قهرآمیز ش د منتها هژمونی و رهبری دقیقاً دس ت روحانیت و نهادهای اس المی بود».
(حکمت و دیگران .)۱5 :4۳8۱ ،مهرداد باباعلی از اعض ای همین گروه نیز در این خص وا
میگوید« :در رژیم گذش ته روحانیت جزو نظام س لطنتی نبود ولی همین روحانیت که من
اس مش را میگذارم نهادهای غیررسمی سلطه ،بخشی از اصلیترین پایه قدرت در جامعه بود.
این بخش بعد از انقالب بهمن به نهاد رسمی تبدیل شد» (حکمت و دیگران.)۱1 :4۳8۱ ،
به بیان دیگر ،کردار س یاس ی در جمهوری اس المی و در چارچوب گ تمانی آن ،مختلکننده
زندگی عادی نیس ت و با س اختار ذهنیت اجتماعی مردم عادی عجین ش ده و هژمونی آن
محص ول همین ویژگی اس ت .به بیان دیگر ،ایرانیانی که میخواهند از نظام جمهوری اس المی
عبور کنند ،در موقعیتی سرحدی قرار میگیرند و مجبورند از همیر هشیار و ناهشیار خود عبور
کنند که به دلیل رسوب و تهنشینی نظام معنایی و کرداری پیشگ ته ،این امر ناممکن است .این
نکتهای بود که میشل فوکو با استناد به آن ،چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی در ایران را
توه ی داد .به گمان وی ،مردمی که انقالب را به پیروزی رس اندند ،در مبارزات و حض ور
سیاسی خود ،همان زندگی اجتماعی گذشته را ادامه میدادند؛ بدون آنکه مجبور باشند روابط و
نهادهای س یاس ی جدیدی ش کل دهند .برای مثال ،آنها فقط در جریان انقالب به پای منبر
روحانیون نمیرفتند ،بلکه این س نت قدیمی و اجتماعی ش یعیان بوده است (فوکو .)4۳00 ،در
مقابل ،اپوزیس یون غیرمذهبی رژیم شاه این مزیت استراتژیک را نداشت؛ همچنانکه تا کنون نیز
نوعی مبارزه س یاس ی را در برابر جمهوری اس المی به نمایش میگذارد که در زندگی عادی و
اجتماعی اختالل ایجاد میکند و از این رو ،با اقبال جامعه ایرانی مواجه نیس ت .با استناد به این
تحلیل و با اس تعانت از برداش ت فوکویی ،میتوان گ ت هس ته اص لی امنیت نظام جمهوری
اس المی ،امنیت اجتماعی اس ت .امنیت اجتماعی یا جامعهای ،بنا به تعریف ،بعد هویتی امنیت
ملی را مش خ

میکند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و اس تمرار ش یوه زندگی
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معمول و مرس وم خود با ح ظ فرهنگ ،زبان و مذهب ،آداب و رس وم و هویت تعریف
میشود ).)Roe, 2005: 46
بر این اس اس ،امنیت اجتماعی در جمهوری اس المی ایران ،بیش از هر چیز ،بر پایه ش یوه
زندگی مورد نظر و تبلیغ جمهوری اس المی از س وی جامعه ایرانی استوار شده است .سبک یا
ش یوه زندگی ،بنا به تعریف ،عبارت است از شیوه واقعی و عملی زندگی ما .از شغلی که داریم
و نحوهای که این شغل را انتخاب کرده و خود را برای آن آماده ساختهایم تا شیوه همسرگزینی
و تش کیل خانواده ،جایی که در آن زندگی میکنیم و ش کل و ظاهر و چیدمان فض ایی آن ،از
س الیق غذایی ما گرفته تا س الیق هنری و زیبایی ش ناختیمان و از تعلقها و هویتهای
خودآگاهانه و ناخودآگاهانهای که به آنها تعلق داریم تا نحوه بروز و بیان این هویتها و تغییر
و تحول و تداخل آنها ،همگی مجموعهای را میس ازند که به آن س بک زندگی اطالق میشود
(فکوهی.)۱0 :4۳81 ،
به این معنا ،س بک زندگی مبتنی بر خالقیت و آزادی کنشگر در س اختن هویت خود از
طریق انتخابهای مص رفی اس ت .جامعه ایرانی نیز بس یاری از انتخابهای مص رفی خود در
ش کلدهی به ش یوه زندگی و هویتش را ،بر اس اس معیارها و گزینههای تبلیغی نظام س یاس ی
حاکم بر آن تنظیم میکند که نتیجه این امر ،منزلت هژمونیک گ تمان جمهوری اس المی و
جایگاه حاش یهای گ تمانهای غیرمذهبی و رقیب آن اس ت .این جایگاه ،مهمترین عاملی است
که مانع تجسمبخشی و گذار از فضای گ تمانی به فضای مادی و عملی در جنبشهای اجتماعی
غیرمذهبی در ایران میشود.
عالوه بر این ،منزلت هژمونیک گ تمان جمهوری اس المی ،ابعاد س یاسی نیز دارد .در واقع،
یکی از دالیل برخورداری گ تمان جمهوری اسالمی از این منزلت ،موقعیت بینابینی آن در میانه
دو انگاره جمهوریت و اسالمیت است و جمهوری اسالمی تا کنون توانسته است
فراز و نشیبهای بسیار

هرچند با

در ذهن مخاطبان و اتباعش ،تصویری نسبتاً سازگار از این دو مقوله

را ارائه دهد .این در حالی است که گ تمانهای رقیب ،از این ویژگی بیبهرهاند و در عین حال
بس یاری از آنها عناصر کلیدی گ تمان خود را بر پایه تضاد اسالمیت و جمهوریت بنا کردهاند.
این مس ئله به قدری مهم اس ت که ایاالت متحده ،امکانپذیری سرنگونی جمهوری اسالمی در
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ربع نخس ت قرن بیس تویکم را منوط به آن میداند .کمیس یون تدوین اس تراتژی امنیت ملی
آمریکا ،س ندی را در س پتامبر  4۱۱۱و با عنوان «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن »۱4منتشر
کرد که در بخش نخست آن با عنوان «دنیای آینده» ،چنین پیشبینی شده بود« :همچنین ،ممکن
اس ت (حتی به احتمال زیاد) که در بیست و پنج سال آینده ،حکومت مذهبی ایران سقوط کند.
در حال حاه ر حکومت ایران ،جمهوری اس المی اس ت؛ اما نمی تواند به مدت طوالنی هم
جمهوری و هم اس المی باقی بماند .ایران باید یا از جمهوریبودن دس ت بردارد و به حکومت
واقعاً قرون وس طایی تنزل یابد و یا اس المیبودن را کنار بگذارد .نبرد برای آینده ،هماینک آغاز
شده اما نتیجه برای کسی روشن نیست» (کمیسیون امنیت ملی آمریکا.)407 :4۳87 ،
همچنین ،به لحاظ تنوع گزینههای ایدئولوژیک نیز ،جمهوری اس المی نظامی اس ت که تا
کنون توانسته ،تصویری خودبسنده و در خود تمام را به نمایش بگذارد .به بیان دیگر ،این نظام
توانس ته دو س ر طیف رنگارنگ گزینههای ایدئولوژیک و س یاسی از چپ گرفته تا چپ میانه،
راس ت میانه و راس ت را در قرائتی هماهنگ با باورهای اس المی و ش ریعتمدار پوشش دهد.
بنابراین ،جایگاه اپوزیسیون به مثابه گروهی سازمانیافته که میتواند خود را به منزله آلترناتیو و
بدیل نظام س یاس ی مطر و معرفی نماید ،هنوز برای گروه های پراکنده و متش تت مخالف
جمهوری اس المی ،به ویژه در خارج از کش ور متصور نیست .به همین دلیل است که مخال ین
خارج از کش ور و به ویژه غیرمذهبی ،برآنند تا جغرافیای گ تمانی و فعالیت س یاسی خود را با
مخال ین داخلی و مذهبی پیوند بزنند .به بیان فرخ نگهدار« :از نظر من مسلم است که نیروهایی
که س یاس ت آتی خود را بر پایه کل نیروهای درون جمهوری اس المی و مقابله با این کلیت
تنظیم میکنند؛ یعنی نیروهایی که تص ور میکنند فض ای س یاست در ایران میتواند تحت تأثیر
مناسبات مجموعه طیفهای تشکیلدهنده جمهوری اسالمی با مخال ان آن قرار گیرد ،نیروهایی
هس تند که روز به روز س یاس تش ان برای مردم غیرقابل درکتر خواهد شد .گرانیگاه هر نوع
مبارزهای در راه دموکراس ی برای ایران ،در کلیترین ش کل آن ،هنوز روی محور رژیم-
اپوزیس یون قرار نگرفته اس ت .این مرکز ثقل روی محوری اس ت که یک س وی آن مدافعان
والیت مطلقه و در س وی دیگر منتقدان درونی آن قرار گرفتهاند» (حجاریان .)11۱ :4۳0۱ ،به
نظر میرسد این وهعیت هنوز هم پایدار است و میتوان از این فرصت است اده کرد.
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این منزلت هژمونیک یا ن وذ ایدئولوژیک ،یک بعد منطقه ای نیز دارد که آن را می توان از
جمله ش رایط امتناع منطقهای پروژه ش ورویس ازی جمهوری اس المی ایران دانست .در واقع،
مهمترین اشتباه راهبردی طراحان این پروژه و هیئت حاکمه جدید در کاخ س ید ،نادیدهانگاری
س ویههای طبیعی ن وذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران است .مقصود از ن وذ طبیعی کشورمان
در میان ملل و دول منطقه ،لزوماً ن وذ در میان شیعیان منطقه نیست ،بلکه ن وذ ایران ،فرامذهبی
و تاریخی– تمدنی و فرهنگی اس ت و در بسیاری از موارد ،حتی گروههای غیرشیعی در منطقه
از جمهوری اس المی میخواهند که برای رفع مش کالتش ان مداخله و میانجیگری کند و این
خواست ،حتی محدود به دوره جمهوری اسالمی نیز نبوده است .بنابراین ،ماهیت ن وذ منطقهای
جمهوری اس المی ایران با ن وذ رژیمهایی چون عربس تان سعودی و رژیم صهیونیستی مت اوت
است و به همین دلیل بود که باراک اوباما بارها به عربستان سعودی گوشزد میکرد که باید ن وذ
منطقهای ایران را به رس میت بش ناس د .طبیعی بودن این ن وذ به این معناس ت که برخالف
همانندس ازیهای نئوکانها با ن وذ اتحاد شوروی در میان اقمار خود در اردوگاه شرق در دوره
جنگ س رد ،ن وذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،این قابلیت را دارد که با هزینههای مادی و
اقتص ادی متناس بی ح ظ ش ود و در نتیجه ،بیش از آنکه نوعی پاش نه آش یل باشد ،میتواند به
نوعی مزیت راهبردی تبدیل شود؛ به گونهای که حتی اگر جمهوری اسالمی هزینههای منطقهای
خود را کاهش دهد ،باز هم از ن وذ منطقهای باال و مؤثری برخوردار خواهد بود.
در س ط س اختار اجتماعی داخلی نیز مهمترین مؤل های که در مقایس ه با اتحاد ش وروی
موجب امتناع پروژه ش ورویس ازی در جمهوری اس المی ایران میش ود ،دیرینگی هویتی یا
تاریخیبودن ملت و هویت ایرانی اس ت که س بب ح ظ و تداوم آن در طول تاریخ و در برابر
بحرانها و تکانههای گوناگون ش ده اس ت .در مقابل ،اتحاد ش وروی ،شامل  45ملیت مختلف
میش د که تداوم پیوس تگی آنها تنها به واس طه ایدئولوژی کمونیس م و س رکوب ارتش سرخ
ممکن ش ده بود و هنگامی که این دو عامل ه عیف و نحیف ش دند ،جنبشها و حرکتهای
اس تقاللطلبانه و جداییخواهانه در س راس ر شوروی سر بر آوردند و شوروی به مثابه دولت-
ملت ،فروپاش ید .در واقع ،س ردمداران ش وروی همچون دولت های مطلقه در اروپا به دنبال
ملتس ازی بودند ،اما اوالً مبنای این ملتس ازی بر ایدئولوژی مارکس یستی قرار گرفت و ثانیاً
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س ایر وجوه س ازنده ملت -دولت نادیده گرفته ش د .به همین دلیل ،با بروز اولین نش انههای
ه عف دولت مرکزی و با وجود ناره ایتیهای گس ترده در میان مردم ،بسیاری از جمهوریها
تقاهای استقالل و اعاده هویت ملی خود فار از مالحظات ایدئولوژیک را مطر کردند.
در مقابل ،ایران به لحاظ قومی کش وری دیرینه به ش مار میآید .به بیان دیگر ،قبل از آنکه
ایدئولوژی ناس یونالیس م در دوره مدرن ش کل گیرد و موجب برآمدن ایدئولوژی ها یا
خودآگاهیهای قومی ش ود ،اقوام ایرانی در کنار یکدیگر و در ذیل حکومت س یاس ی واحد
زندگی میکردند .در واقع ،ایران مانند کش ورهایی چون عراق ،س وریه ،اردن و یا لبنان که
مرزهای مص نوعی یا دولتهای س اختهش ده دارند ،نبوده و نیس ت .بنابران ،اش تباه راهبردی
طراحان این پروژه این اس ت که ت اوت بافت و تار و پود مللی چون ملت ایران با دولت–
ملتهای پس اوست الیایی در خاورمیانه و حتی مللی چون اتحاد شوروی سابق را درک نمیکنند
و رویکردی یکسانانگار در قبال آنها دارند .این در حالی است که مللی همچون ایران و مصر،
از جمله ملل دیرینه و پیش اوس ت الیایی به شمار میآیند ،به این معنا که روابط اقوام مختلف در
آنها از نوع روابط همجوش ی و ذوبش دگی اس ت .بنابراین ،همانندسازی فروپاشی سرزمینی
ایران با فروپاشی اتحاد شوروی ،از اساس نابخردانه و خطای فاحش راهبردی است ،همچنانکه
همانندسازی امکان تجزیه عراق با امکان تجزیه ایران نیز از ذهنهای به غایت ساده برمیخیزد.
به بیان دیگر ،روابط گروه های مختلف اجتماعی در ایران به قدری درهم تنیده اس ت که
نمیتوان این روابط را از طریق جنگ سیاسی -اقتصادی و حتی نظامی از هم گسست.
اریک هابزباوم س ابقه ملت در ایران را به عهد ساسانیان مربوط میداند .وی معتقد است به
جز کش ورهای چین ،کره ،ویتنام ،ایران و مص ر که دارای موجودیت س یاس ی بالنسبه دائمی و
قدیمی بودهاند و اگر در اروپا واقع میش دند آنها را به عنوان «ملل تاریخی» میشناختند ،عمر
بسیاری از ملل دیگر در زمان استقاللشان ،از چند دهه فراتر نمیرود (احمدی.)4۳5 :4۳8۳ ،
آنتونی اس می ت نیز در کت اب «مل ت در ت اریخ؛ مب اح

تاریخی پیرامون قومیت و

ناسیونالیسم» ،همن طر ایده دیوید میلر که مطابق آ ن فقط سه ملیت ایرانی ،یونانی و یهودی
در دوران قدیم وجود داشتهاند ،در توهی هویت ملی ایرانیان نشان میدهد که استمرار فرهنگ
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ایرانی به نحو بارزی در دوره س اس انی وجود داشته و این تداوم ،به رغم گسست در حکومت
ملی ایرانیان ،در دوره اسالمی هم به چشم میخورد (.)Smith, 2000: 44
عالوه بر این موارد ،ت کر و اس تراتژی اعم الی ترام پ در رابطه با جمهوری اس المی ایران
ت اوت های جدی با رویکرد ریگان در برابر ش وروی دارد .ریگان فردی ایدئولوژیک بود که با
ت کر کمونیس م دش منی ایدئولوژیک داش ت ،اما ترامپ هیچ پایبندی به هیچ گونه ایدئولوژی
ن دارد و بارها تأکید کرده و در عمل نیز نش ان داده که به «نتایج» می اندیش د و بر اس اس
دس تاوردهای ملموس تصمیمگیری میکند .مسئله دیگر این است که استراتژی ترامپ در رابطه
با جمهوری اس المی کامالً مبتنی بر «فش ار» اس ت و هیچ نشانی از تالش جدی برای تعامل با
ایران ندارد .به تعبیری ،س یاست کنونی آمریکا در مورد ایران پر از چماق است و هیچ هویجی
ن دارد ( .)Cordesman, January 7, 2019این برخالف رویکرد «تع ام ل همزمان با اعمال
فشار» ریگان در برابر شوروی است.

نتیجهگیری
این مقاله ،به بررس ی ش رایط امکان و امتناع پروژه ش وروی س ازی جمهوری اسالمی ایران در
دوره ج دید طر آن در دولت دونالد ترامپ پرداخت .به بیان دیگر ،عالوه بر علل و چرایی
س رمایهگذاری دش من در این پروژه ،تحلیل فرایندی آن را نیز در دستور کار داشت .این امر از
آن روس ت که کاوش در ش رایط امکان و امتناع هر پدیدهای ،عالوه بر علت کاوی ،نیازمند
فرایندپژوهی نیز هس ت .بازنمایی این ش رایط ،نش ان داد که گرچه ممکن است به دلیل برخی
ش رایط مس اعد ،امکان شکلگیری برخی مراحل این فرایند در پرتو آسیبپذیریهای داخلی و
فش ارهای خارجی وجود داش ته باش د؛ اما نظام جمهوری اسالمی ،به لحاظ ساختاری در ابعاد
مختلف س یاس ی ،ایدئولوژیکی و اجتماعی ،واجد برخی توان مندیهاس ت که در ص ورت
بهرهگیری هوشمندانه و به موقع از آن ها می تواند مانع از تکمیل مراحل این فرایند میشود و آن
را ممتنع می کند .به بیان دیگر ،روندیابی و فرایندپژوهی فروپاش ی ش وروی و تطبیق آن با
رفتارها و س اختارهای جمهوری اس المی نشان میدهد اجرای این پروژه در جمهوری اسالمی
ایران با دشواریهای بسیاری روبهروست.
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بر این اس اس ،اوالً جمهوری اس المی ایران نش ان داده اس ت که توانمندیهای دفاعی و
نظامی را متناسب با کد استراتژیک خود که قدرتی منطقهای است پیگیری میکند و نه فراتر از
ظرفیت ژئواس تراتژیک خود و به گونهای نامتعادل با دیگر عرص ههای زندگی اجتماعی و
اقتصادی مردم ایران .به همین دلیل است که دشمنان جمهوری اسالمی مجبور شدهاند به اعمال
تحریمهای اقتص ادی بیس ابقه در تاریخ روابط بینالملل علیه ایران روی بیاورند تا بتوانند
جمهوری اسالمی را مجبور به رهاسازی متحدین منطقهای خود کنند.
ثانیاً تجربه رش د فزاینده و تدریجی تحریمها علیه ایران نیز نش ان داده اس ت در بدترین
ش رایط نیز جمهوری اسالمی ایران متحدین منطقهای خود را رها نکرده و از پشتیبانی آنها در
هیچ یک از س طو دست بر نداشته است .به همین دلیل است که دشمنان و رقبای منطقهای به
گونهای مس تقیم وارد جنگ علیه عمق اس تراتژیک جمهوری اسالمی در منطقه یعنی حزب اهلل
لبنان و سوریه شدهاند.
ثالثاً ،به دلیل ویژگی دیرینگی ملت ایران ،قدرتهای بزرگ و دش منان جمهوری اس المی
نمیتوانند بر رهایی جویی مناطق قومی کش ور در ص ورت احس اس بروز ه عف در اقتدار
جمهوری اس المی حس اب کنند و در نتیجه مجبورند با ایجاد بحرانهای قومی و تزریق
آگاهیهای کاذب به اقوام به این هدف خود نائل آیند.
این دش واریها و تالشها نشان میدهد طر دشمن عمدتاً بر ایجاد شرایط مشابه شوروی
س ابق تمرکز یافته است نه لزوماً سرمایهگذاری بر افراد مشخ

 .به بیان دیگر ،مطابق این الگو

دشمن این امید را دارد که در شرایط مشابه ،تصمیمگیران و سیاستمداران به گونهای مشابه عمل
کنند .بنابراین ،گورباچف نامیدن گاه به گاه سیاستمداران در ایران را میبایست عمدتاً نوعی دام
و بخشی از همین پروژه به حساب آورد که هدف آن ایجاد اختالفها و چنددستگیهای بیشتر
در میان هیئت حاکمه جمهوری اسالمی است.
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کتزنشتاین ،فرهنگ امنیت ملی؛ هنجارها و هویت در سیاست جهانی (جلد دوم) ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کسینجر ،هنری ( )4۳80دیپلماسی ،ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و رها امینی ،تهران :اطالعات ،جلد دوم ،چ سوم.
کمیس یون امنیت ملی آمریکا ( )4۳87استتتراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن  ،61ترجمه جالل دهمش گی ،بابک فرهنگی و
ابوالقاسم راهچمنی ،تهران :مؤسسه ابرار معاصر تهران.

97  پاییز51  شماره،فصلنامه مطالعات راهبردی
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: تهران، ج اول، در دائره المعارف دموکراستتی، ترجمه مزدا موحد،») «اتحاد جماهیر ش وروی4۳8۳(  گال دبلیو،الپیدوس
.441 – 4۱۱
http://fararu.com/fa/news/163206

 ص،وزارت امور خارجه

،») «پایان یخبندان میان تهران و واشنگتن4۳۱۱(  لور،ماندویل
،») «پاگذاشتن جمهوری اسالمی جای پای شوروی4۳۱2/47/۱8(  مجید،محمدی

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42731993

. روزنه: تهران، ترجمه احمد شهسا،) موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم4۳0۳(  ساموئل،هانتینگتون
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