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کالبدشکافی راهبردهای امریکا در برخورد با انقالب اسالمی

سيروس حاجی زاده1
چکيده

از زمان پيروزی انقالب اسالمی، ايران مهم ترين چالش در سياست خارجی امريكا شده 
است كه روز به روز مواجهه و مهار آن برای امريكا دش��وارتر می شود. در واقع چگونگی 
تقابل و يا تعامل در سه دهه گذشته يكی از اصلی ترين آموزه های رؤسای جمهور امريكا 
بوده است. در اين پژوهش به دنبال بررسی راهبردهای امريكا در قبال انقالب اسالمی 
هستيم. در واقع مقاله حاضر تحليل روندی است پيرامون راهبردهای مدون امريكا در 
برخورد با انقالب اسالمی به عنوان الگويی كه به يك چالش عمده در سياست خارجی 

آن تبديل شده است. 

مقدمه
پس از جنگ  جهانی دوم موازنه بين المللی ق��درت تغيير كرد و اياالت  متحده و اتحاد  
شوروی سابق به عنوان دو ابرقدرت جهانی سر برآوردند. نبود يك دشمن مشترك و نيز 

1. دانشجوی دكتری روابط بين الملل دانشگاه امام حسين)ع(
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اختالفات ايدئولوژيك و استراتژيك عميق ميان دو ابرقدرت منتهی به دوره ای به نام دوره 
جنگ سرد شد؛ دوره ای كه ويژگی بارز آن نظام دوقطبی1 و رقابت های هسته ای بود. در 
اين شرايط، تهديد هسته ای به مسئله مهمی در تدوين استراتژی امنيتی امريكا تبديل 
شد. در اين زمان امريكا دو دكترين مهم مطرح و اجرا كرد كه هر دو ريشه در خصومت 
ميان اياالت  متحده و اتحاد    شوروی  داش��تند: يكی بازدارندگی هسته ای،2 برای ايجاد 
ترس تالفی جويانه و ديگری مهار3 به منظور جلوگيری از گسترش نفوذ كمونيست بود.4 
با فروپاشی اتحاد  جماهير  شوروی و پايان جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب، امريكا 
به عنوان تنها ابرقدرت بالمنازع جهان، از موضع يگانه هژمون برتر،5 نظم نوين  جهانی6 را 
خارج از قوانين پذيرفته شده نهاد های بين المللی، طراحی نمود كه به قول نوام چامسكی7 
امريكا پيشبرد طرح نظم نوين  جهانی را با توس��ل به زور و دكترين جنگ پيش دستانه 

بنيان گذاشت.8 
راهبرد امنيت ملی امريكا، پس از 11 س��پتامبر 9،2001 نيز بر اين اصل اس��توار شد 

1. Bipolarsystem
2. Nuclear deterrence
3. containment

4. كبری شوندی مطلق، »جنگ س��رد و زمينه های اتخاذ دكترين ترومن«، پايگاه پژوهشی باقرالعلوم؛ و رك: 
 هاريت وارد، قدرت های جهانی در قرن بيستم، ترجمه  جالل رضای راد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360، 

ص309. 
5. هژمونی: موقعيتی است كه يك قدرت برتر از توانايی های خود در جهت حفظ و تثبيت نظم موجود جهان بهره 
می گيرد كه اين نقش از س��وی قدرت های بزرگ مورد پذيرش قرار گرفته و فراتر از سلطه يا تفوق مادی و نظامی 

يك دولت است. 
Puchala,D.J, 2005, "World hegemony&The United Nation" International Studies Review, 

p573.
6. افول قدرت شوروي و به دنبال آن فروپاش��ي رژيم هاي كمونيستي اروپاي شرقي در دهه 1980، و نيز تجاوز 
عراق به كويت و سپس حضور قدرتمندانه و موفقيت آميز امريكا در منطقه، اين فرصت را در اختيار امريكا قرار داد 

تا با طرح »نظم نوين جهاني« درصدد برآيد تا رهبري بالمنازع خود در سطح جهان را تثبيت نمايد. 
7 .Noam Chomsky
8. https://www.sourcewatch.org/.../Defense_Policy_Guidance_ (1992-1994).

9. روز 11 سپتامبر سال 2001 م )20 شهريورماه 80( س��اعت 9 صبح به وقت محلی )17/30 به وقت تهران(  
يك هواپيمای مسافربری از فرودگاه نيويورك برخاست و مستقيم به طبقه 75 يكی از برج های 110 طبقه مركز 
تجارت جهانی برخورد كرد. شاهدان اين حادثه هنوز به خود نيامده بودند كه 13 دقيقه بعد هواپيمای ديگری به 
برج دوم برخورد كرد و با انفجار مهيب، اين دو برج در فاصله  كوتاهی فرو ريخت و سمبل قدرت و عظمت اقتصادی 
امريكا را با خاك يكسان كرد. در حالی كه مردم سرگرم تماشای اين حادثه و وقايع مربوط به آن بودند، 35 دقيقه 
بعد هواپيمای سوم به پنتاگون برخورد كرد. )حسن باقری و ديگران، توطئه يازده سپتامبر، تهران، نذير، 1380، 
ص41، 46، 69 و74؛ جورج گرك، 11 سپتامبر از زبان نوام چامسكی، تهران، سروش، 1381، ص4 و 31؛ و حسن 

عباسی، جنگ جهانی چهارم و رفتارشناسی امريكا پس از 11سپتامبر، تهران، پارسيان، 1382، ص32 و 40(. 
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كه اين كش��ور عالوه بر تهديدهای متقارن1 با تهديدهای نامتقارنی2 رو به روس��ت. در 
سال های بعد از حادثه 11 سپتامبر، اياالت متحده درصدد تشكيل يك نظام سياسی- 
امنيتی و اقتصادی جديد، بر مبنای منزوی كردن بازيگرانی نظير ايران و س��وريه بود.3 
به  طور كلی اس��تراتژی امنيت  ملی امريكا كه چهار سال يك بار منتشر می شود، حاوی 
برآورد تهديدات، فرصت ها و چالش ه��ای فراروی امريكا و مجموع��ه ای از راهبردها و 
دستورالعمل های استراتژيك است. اين استراتژی ها پس از جنگ سرد و به ويژه در اسناد 
سال های 2002 و 2006 از ويژگی های خاصی برخوردار است. زيرا آنچه بعد از حوادث 
11سپتامبر در امريكا عموميت يافت اين بود كه بگويند همه چيز تغيير كرده است و اين 
بدان معنی است كه امريكا بايد در مقابل تهديدات نوين )تهديدات نامتقارن، تروريسم( 
واكنش متناسب را انجام دهد و در همين راستا دولت بوش درصدد بسيج افكار داخلی 
مردم امريكا برای حمايت از دو جنگ )افغانس��تان و عراق( بع��د از حمالت به برج های 

دوقلو و  پنتاگون برآمد.4 

سير تحول استراتژی های امنيتی امریکا عليه ایران از پيروزی انقالب تاکنون
بسط  محور جمهوری  رویکرد  عليه  رئاليسم5(  )دکترین  امریکا  رهيافت   .1

اسالمی ایران 
ترديدي نيست كه پذيرفتن جمهوری اسالمی ايران به عنوان حكومتي ديني در ميان 
حكومت هاي غير ديني )س��كوالر( حاكم در كشورهای جهان دش��وار است؛ بنابراين 
جمهوری اس��المی ايران چه در س��طح منطقه و چه در س��طح بين الملل با يك سري 
چالش های امنيتي روبه رو بوده و اس��ت؛ زيرا فلسفه شكل گيري آن، واكنشي نسبت به 
نفوذ بيگانگان در كشور، قبل از پيروزي انقالب اسالمي است.6 در سال هاي آغازين نظام 
جمهوری اسالمی ايران، گفتمان بسط محور بر جهت گيری های جمهوری اسالمی ايران 
غالب بود كه در آن، حفظ جمهوری اسالمی ايران در گرو بسط آن تلقی شده و امنيت، 

1. Symmetricthreats
2. Asymmetric threats

3. اطالعات، 1390.
4. عباس كاردان، كتاب امريكا 10 )ويژه بررسی اسناد استراتژی امنيت ملی امريكا پس از جنگ سرد(، تهران، 

مؤسسه ابرار معاصر، كتاب منطقه ای، ارديبهشت 1390. 
5. واقع گرايی 

6. غالمرضا خادمي، اس��تراتژی امنيت ملی در جمهوری اسالمی ايران، »جهانی ش��دن امنيت ملی جمهوری 
اسالمی ايران؛ الگوی تعاون تهاتری، الگوی مناسب برای امنيت سازی«، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1384، 

ص206-207. 
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مفهومی محافظه كارانه1 تلقی مي شد. در اين دوره 
نمی توان از امني��ت ملی بحث ك��رد؛ بلكه اولويت 
اصلی، امنيت جهان اسالم است. در اين دوره بحث 
صدور انقالب و نفي سلطه ابرقدرت ها يكي از اصول 
اساسي انقالبيون بود كه از درون و بيرون با مخالفت 
شديد ليبرال های حاكم، اعراب، امريكا، شوروي و 

انگليس روبه رو شد.2 
بنابراي��ن ب��ا پي��روزی انق��الب اس��المی ايران 
جنجال های مختلفي در روابط ايران و امريكا شكل 
گرفت.3 نوع رفتار متقابل ايران و امريكا به گونه ای 
مبين رنجش عميق سياس��ی آنان از هم بود. تا به 
امروز چنين روندی از حوادث بر مؤلفه های امنيت 
ملی جمهوری اس��المی ايران تأثيرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.4 نكته حائز 
اهميت اين است كه امريكا جزء اولين كشورهايی بود كه انقالب را به رسميت شناخت 
ولي روابط دو كشور تحت تأثير انديش��ه هاي انقالب قرار گرفت و در كش و قوس های 
فراوان س��رانجام ديپلمات هاي امريكا در دو مرحله يكي در تاري��خ 24 بهمن  1357 و 
ديگري در 13 آبان 1358 توس��ط دانش��جويان خط امام به گروگان گرفته ش��دند تا 
اينكه امريكا در 8 فروردي��ن 1358رابطه خود را با ايران به ط��ور كامل قطع كرد، اين 
عمل پيامدهايي را به دنبال داشت؛ از جمله توقيف دارايی هاي ايران در امريكا، تحريم 
بازرگاني ايران و طرح دعاوي بس��يار از طرف امريكا عليه ايران در محاكم بين المللي5 
تا آنجا كه رونالد ريگان بعدها چند راهبرد ذيل را در قبال سياس��ت هاي ايران در پيش 

گرفت: 

1 .Conservative
2. بهادر زارعي و ديگران، »قاعده نفی سبيل در انديشه اس��المی و سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران«، 

مطالعات انقالب اسالمی، س11، ش36. 
3. پس از انقالب اسالمی ايران در سياست های منطقه ای خود، تكيه بر نيروی نظامی را كنار گذاشت و بسياری 
از قراردادهای خريد جنگ افزار را لغو و به جای آن بر ايدئولوژی اسالمی تأكيد كرد. همچنين جمهوری اسالمی 
وابستگی به غرب را كنار گذاشت و به سياست نه شرقی، نه غربی روی آورد و با هر گونه دخالت خارجی در منطقه 

مخالفت ورزيد. 
4. ابراهيم متقی، »تأثير تحريم های اقتصادی امريكا بر امنيت ملی جمهوری اس��المی ايران، علوم سياس��ی، 

1379، ش9، ص44. 
5. ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1361، ص180. 

با فروپاشی اتحاد  جماهير  
شوروی و پایان جنگ سرد بين 
دو بلوک شرق و غرب، امریکا 
به عنوان تنها ابرقدرت بالمنازع 
جهان، از موضع یگانه هژمون 
برتر، نظم نوین  جهانی را خارج 
از قوانين پذیرفته شده نهاد های 
بين المللی، طراحی نمود که 
به قول نوام چامسکی امریکا 
پيشبرد طرح نظم نوین  جهانی را 
با توسل به زور و دکترین جنگ 

پيش دستانه بنيان گذاشت
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1. مسلح كردن مخالفان ايران و ايجاد دل مشغولي هاي داخلي: براي 
مثال سازمان مجاهدين خلق )منافقين( اوج اين جريان بودند كه ترور 
مسئوالن انقالب از جمله شهيد آيت اهلل بهشتی و شهيدان رجايی و باهنر 
را در كارنامه خيانت بار خود ثبت كردند؛1 در اين زمان گفتمان مسلط 
در مقطع مورد بح��ث »انقالب و ضد انقالب« ب��ود. كودتاها، توطئه ها، 

تحريم ها و... نيز در اين مقطع قابل بررسی است.2
2. ايجاد اغتش��اش در نقاط سني نش��ين ايران )طرح عربستان براي 

اجالس طايف 14مرداد 59( 
3. درگير ك��ردن ايران در بحران ه��اي منطقه اي و ق��رار دادن آن در 
محاصره دش��منان در هر زمينه، به تدريج دس��ت امريكايی ها به خون 
جوانان ما و غي��ر نظاميان ايران آلوده ش��د و در س��ال 1983 ميالدي 
سياس��ت ضد ايراني فعال در كاخ س��فيد تصويب ش��د، به موجب اين 
سياست، عراق از ليست حاميان تروريس��م حذف شد و ميلياردها دالر 
اعتبار تسليحاتي در خدمت آن كشور قرار گرفت، بعد از جنگ تحميلي 

نيز ايران با راهبرد مهار دو گانه مواجه شد.3 
با پايان جنگ، ارتحال بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران، تهاجم عراق به كويت، تغيير 
در اقتصاد سياسي بين الملل، از جمله عوامل سرنوشت سازی بودند كه زمينه الزم براي 
بازنگري در افكار ايده آليستي امنيت و گذار به سمت واقع گرايی امنيتي را فراهم نمود و 
به تصميم سازان ما آموخت كه در عرصه نظام بين الملل دولت هاي ملي مهم ترين بازيگر 
روابط بين الملل شناخته مي شوند.4 البته در اين راستا امريكا متناسب با تغيير گفتمان 
در ايران از يك طرف و فقدان دست آورد در برنامه هاي خود عليه جمهوري اسالمي از 
طرف ديگر اعتراف به پايدار بودن جمهوري اسالمي داشت تا آنجا كه نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي در مجمع ساليانه يهوديان امريكا، با اشاره به توطئه عليه ايران، گفت: 

1. اين چالش موجب شكل گيری گفتمانی در ايران شد كه به سبب آن صف بندی انقالبيون و ضد انقالبيون يا به 
عبارت ديگر جريان حزب اهلل و جريان ضد انقالب در آرايش نيروهای سياسی ايران خودنمايی كرد. افزايش فاصله 

ميان مسئوالن و مردم به داليل امنيتی تنها يكی از پيامدهای اين چالش بود.
2. در اين زمينه به طور كلي مي توان به چند نمونه از تهديدات امنيت ملي در بعد داخلي اشاره كرد: 1. تحريكات 
تجزيه طلبانه و استقالل طلبانه؛ 2. تنش ها و درگيري هاي ناش��ي از اختالفات مذهبي و نژادي؛ 3. ابهام در تبيين 

الگوي نوين جامعه توسعه يافته ديني و... 
3. هنری آلفرد كيسينجر، ديپلماس��ی، ترجمه عليرضا امينی و فاطمه سلطانی يكتا، تهران، اطالعات، 1379، 

ص186-189. 
4. اكبر بهمنی و ديگران، مطالعات انقالب اسالمی، س9، ش30، ص177. 
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من از بافت و ماهيت ايران در شگفتم، بيست ميليون دالري كه در اينجا 
)امريكا( براي سرنگوني جمهوري اسالمي ايران تصويب شده است، تنها 
يكي از صد طرح و برنامه اي است كه ما و امريكا به كار بسته ايم، تعجب 
من از همين است. ما هم اكنون ايران را بايكوت خبري كرده و به تنگ 
آورده ايم و با اطالق عنوان تروريست به آن، همه افكار جهانيان را با ايران 
به مخاصمه آورده ايم، اما اين نظام به گونه اي شگفت انگيز آسيب پذيري 

خود را ترميم مي كند.1 
با وجود اين جرج تنت،2 رئيس س��ازمان جاسوسي سيا نيز در بهمن 1378 در كنگره 
گفت: »بايد اوضاع را بي ثبات نگ��ه داريم«؛ و باز در همين زمينه ژن��رال آنتوني زيني، 
فرمانده پيش��ين نيروهاي دريايی امريكا از وقوع ناآرامي هاي سياس��ي- اجتماعي در 
سال 1379 خبر داد. امريكا بارها پس از جنگ سرد جمهوري اسالمي را به عنوان يك 
تهديد عمده نسبت به منافع خود اعالم كرده است تا آنجا كه اصل نظام را هدف تهاجم 

تبليغاتي قرار دادند. 
بنابراين مسائلي مانند »بن بس��ت اصالحات«، »رفراندوم قانون اساسي« و »نافرماني 
مدني« در تحليل ها و اخبار مطرح ش��د. نظرسنجي هاي س��اختگي تنظيم گرديد كه 
نتيجه آن نشان داد اكثر پاس��خگويان پيرو سياست هاي اپوزيسيون جمهوري اسالمي 
ايران هستند.3 آنها همين سياست را در سال 87 به كار بردند، اما پس از مواضع منسجم 
جناح هاي داخلي ايران در قبال سياست هاي تفرقه آميز امريكا اين ترفند نيز مانند ديگر 
ترفندهايشان ناكام ماند. همچنين در اين دوران مسئله فعاليت های صلح آميز هسته ای 
ايران از نظر امريكا از موانع فراروی تحقق اهداف امريكا در خليج فارس به ويژه مسئله 
تأمين امنيت محسوب می شود.4 امريكا در روند دش��منی خود با قدرت يابی جمهوری 
اس��المی در منطقه، ضمن جلوگيري از بهبود روابط ايران با كشورهاي عربي كه براي 
توسعه اقتصادي ايران و تأمين منافع ملی حياتي است، با گسترش جو بی اعتمادي بين 

1. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، 1389. 
2. George tenet

3. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص97.
4. محمد خانی، »استراتژی امريكا در خليج فارس با تأكيد بر جمهوری اسالمی ايران«، اداره آموزش و پرورش 

معاونت سياسی، كد پژوهش 10394، 1387، ص87. 
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اين كشورها زمينه را براي تداوم حضور نظامي خود در منطقه مطلوب نگه  می دارد.1

2. رهيافت ميليتاریستی امریکا در قبال رویکرد حفظ محور امنيتی جمهوری 
اسالمی ایران

پس از فروپاش��ي ش��وروي اس��تراتژي امريكا مبتني بر ايجاد توازن قوا در منطقه و 
جلوگيري از ظهور قدرت س��لطه طلب در منطقه، زمينه ساز مس��ابقه تسليحاتي شد و 
از دهه 90 تاكنون كش��ورهاي منطقه ده ها ميليون دالر براي ساخت تجهيزات مدرن 
نظامي جهت بازدارندگي و تهديد همس��ايگان خود هزينه كرده اند.2 تشكيل نيروهاي 
واكنش سريع، عقد پيمان هاي نظامي با كشورهاي منطقه، )ميليتاريزه شدن منطقه(3 
كمك نظامي و فروش اسلحه )مسابقه تسليحاتي(4 از ديگر موضوعات استراتژيك است 
كه ايران در منطقه با آن مواجه است. در اثر تبليغات امريكا، اين احساس ناامني از ناحيه 
ايران همواره در منطقه رو به افزايش اس��ت. اين احس��اس تهديد، شعله ور شدن آتش 
مسابقه تس��ليحاتي5 را در پي دارد. مخرب ترين عامل در جهت دست يافتن به توسعه 

سياسي و اقتصادي، شركت در »بازي تسليحاتي«6 است.7 
در اين راس��تا، امريكا توس��عه پايگاه ديه گوگارس��يا، ايجاد پاي��گاه در عمان، مصر، 
كشورهاي خليج فارس را در دس��تور كار خود قرار داده و اقدامات عملي مستقيم را نيز 
انجام داده  اس��ت: طرح كودتا در روز پيروزي انقالب، عمليات طبس و تش��كيل نيروي 

1. مهم ترين اهداف يادشده عبارت اند از: ارايه چهره مخوف و خطرناك از اسالم و جمهوري اسالمي در نزد افكار 
عمومي جهان به خصوص غرب، ناكارآمدي دين در اداره جامعه و چالش مشروعيت نظام جمهوري اسالمي، ارايه 
تصوير آرماني از ارزش هاي امريكايي و ليبرال دموكراسي امريكايي، ترسيم ايران به عنوان محور شرارت در منطقه 

 )www.basirat.ir و جهان، تلقين به شكل گيري اجماع جهاني عليه ايران )منبع
2. هوشنگ اميراحمدي، »نظم نوين جهانی، جنگ خليج فارس و تالش امريكا برای رهبری جهان«، اطالعات 

سياسی- اقتصادی، س1، ش223 و 224. 
3. Militarization to the region
4. Arms race

5. در خليج فارس،گذشته از اينكه فرانسه مجدداً به صورت يكی از صادركنندگان اصلی جنگ افزار به كشورهای 
عربی منطقه درآمده، قراردادهای دفاعی چندی با كش��ورهای منطقه امضا كرده اس��ت؛ از جمله با كويت )اوت 
1992(، با قطر )1994( و با ام��ارات عربی  متحده )ژانويه 1995(. پيروز مجته��دزاده، »از خليج فارس تا دريای 
خزر؛ از ايده های ژئوپوليتيك تا واقعيت های ايران«، اطالعات سياس��ی- اقتصادی، مهر و آبان 1375، ش109 و 

110، ص4-13. 
6. Game weapons

7. مهدی ذوالفقاري، »پيامدهای حضور امريكا در منطقه«، رسالت، 1384/12/26، ص12. قابل دسترسی در 
سايت:

http://political.ir/post-659.aspx
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دلتا، كودتاي نوژه كه قبل از مرحله عمل كشف و 
خنثي شد، تحريم تسليحاتي، تهاجم به كشتي ها 
و نفت كش ها، ش��ركت در جن��گ نفت كش ها، 
حمايت از نفت كش ها در لواي طرح پرچم، حمله 
به كش��تي ايران اجر، حمله به قايق های ايراني 
در خليج فارس و در نهاي��ت حمله به هواپيماي 
مس��افربري ايران1 و مهم تر از همه اينها حمايت 
مستقيم از عراق براي حمله به ايران بود. بنابراين 
مهم ترين چالش امنيتی جمهوری اسالمی جنگ 
8 ساله بود كه عراق به سركردگی صدام حسين با 
حمايت اياالت متحده جنگی ظالمانه را به ايران 

تحميل كرد.2 
در اين زمان گفتمان بسط  محور جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر اساس 
آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلی برخوردار شد. نظريه هايی مانند ام القرا در اين 
دوره شكل می گيرند. اين نظريه، حفظ جمهوری اسالمی ايران را به خاطر حفظ مصالح 
جهان اسالم ضروری می داند. اين گفتمان تا پايان جنگ، همچنان بر ذهنيت نخبگان 
سياسی جمهوری اسالمی ايران غالب بوده و مبنای تصميم گيری نظام است. بر اساس 
اين گفتمان، بس��ط نظام در گرو حفظ نظام اس��ت. از آنجا كه اين گفتمان رنگ و بوي 
ايدئولوژيك داشت در رويارويی با طرح هاي امريكا براي مقابله با نظام كارايي چنداني 

نداشت. 
نكته تأمل برانگيز اين اس��ت كه روزنامه نيويورك تايمز پنج ماه قبل از تهاجم عراق به 

ايران درباره طرح هاي مقابله امريكا عليه ايران نوشت:
دولت امريكا پس از شكس��ت عمليات طبس، امكان اجراي سه طرح 
نظامي بسيار مهم را بررسي مي كند. طرح هاي مزبور عبارت اند از پياده 
كردن نيروي نظامي در شهرها و محل هايی كه گروگان های امريكايی 

1. مجتبی تهامي و ديگران، سياست امريكا در قبال ايران طی دوره جنگ تحميلی، تهران، مركز اسناد و تاريخ 
ديپلماسی،1380، ص116-203. 

2. در نهايت تجاوز عراق به ايران 16 استان، 87 شهر و 2676 روستا را در كام آتش خود فرو برد و موجب ويرانی 
بيش از 340/328 واحد مسكونی و بازرگانی شهری و 76390 واحد مسكونی روستايی و اشغال نظامی 10 شهر 
ايران و ويرانی همه تأسيسات شهری و روستايی و زيرساخت ها در اين سرزمين ها شد. تا جايی كه خسارت جنگ را 
بالغ بر يك هزار ميليارد دالر برآورد كردند. علی دارابی، كارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، تهران، 1382، ص154. 

با پایان جنگ تحميلي، ارتحال 
بنيان گذار جمهوري اسالمي ایران، 
تهاجم عراق به کویت، تغيير در 
اقتصاد سياسي بين الملل، از جمله 
عوامل سرنوشت سازی بودند که 
زمينه الزم براي بازنگري در افکار 
ایده آليستي امنيت و گذار به سمت 
واقع گرایی امنيتي را فراهم نمود و 
به تصميم سازان ما آموخت که در 
عرصه نظام بين الملل دولت هاي 
روابط  بازیگر  مهم ترین  ملي 

بين الملل شناخته مي شوند
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آنجا هستند، مين گذاري در ميادين صدور نفت، يا بمباران پااليشگاهای 
ايران و... همچنين واشنگتن اميدوار است كه تحريم اقتصادي و سياسي 

ايران، در سايه تيرگي ايران و عراق بتواند تأثير بيشتري بگذارد.1 
متعاقب اين سياست زبيگنيو برژينس��كي2 در نيمه اول تير 1359 با صدام حسين در 
اردن ديدار كرد و پس از آن چندين مالقات محرمانه با سران عراق به عمل آورد و هدف 
اصلي را سرنگوني رژيم ايران عنوان كرد. اس��تراتژی جرج بوش3 و حادثه 11سپتامبر 
)تغيير رژيم(4 با به قدرت رسيدن نومحافظه كاران5 در امريكا و نيز حزب جمهوری خواه به 
ويژه در مورد خاورميانه دگرگونی قابل توجهی پيدا كرد. افزون بر اين در آغاز قرن بيست 
و يكم، به لحاظ امنيتی، ايران  به نوعی در محاصره به س��ر می برد.6 نيروهای امريكايی  
)ناتو( از چهار طرف و به طور مستقيم هم مرز و هم جوار با ايران هستند و اگر ايران با غرب 
و اياالت متحده در حال تنش دائم به سر ببرد، به  لحاظ امنيتی در مخاطره خواهد بود.7 
در دوره كنوني نيز موضوع حمله به ايران به دو صورت توس��ط انديش��مندان غربي و 

امريكايي مطرح شده است كه شامل: 
الف. حمله نظامي تمام عيار به ايران و اش�غال خاك ايران؛ كه براساس تجربه عراق 

حمله تمام عيار دشمنان به نظام جمهوري اسالمي ميسر نيست. 
ب. حمله به تأسيس�ات هس�ته اي ايران؛ يك��ي از داليل اتهامات ب��وش عليه ايران 
بهانه سازي براي محروم كردن ايران از فناوري هسته اي، حتي در زمينه مسالمت آميز 

1. محمد ستوده، تحوالت نظام بين الملل و سياست خارجی جمهوری اس��المی ايران، قم، باقرالعلوم، 1386، 
ص182. 

2 .Zbigniew brzeniski
3. از سوي ديگر امريكا به بهانه انتقام عمليات تروريستي 11سپتامبر، با لشكركشي به افغانستان و مناطق اطراف 
آن، به احداث پايگاه هاي نظامي و استراق سمع در كنار مرزهاي ايران مي پردازد. در واقع، اين گفته بوش كه »هر 

كس با ما نيست پس عليه ماست«، بيش از آنكه داراي بار سياسي باشد، واجد بار نظامي است. 
4 .Regime change
5. Neocene

6. با اين حال حضور نظامي امريكا در منطقه در چند سطح قابل بررسي است؛ حضور ارتش امريكا در افغانستان 
)10 هزار نفر( عراق )135 هزار نفر( و پاكس��تان )20 هزار نفر(، گس��ترش پايگاه هاي نظامي شامل 7 پايگاه در 
عراق، چند پايگاه در افغانستان، پايگاه هاي نظامي در عربس��تان، بحرين، عمان، امارات، و نيز پايگاه هاي نظامي 
در آذربايجان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، گرجس��تان و... قراردادها و پيمان هاي دفاعي دو جانبه، خريد 

تسليحات امريكا توسط كشورهاي منطقه- حضور گسترده سازمان سيا و عوامل آن در منطقه. 
7. حسين س��ليمی، »رفتارهای آتی امريكا در منطقه«، ايران، ش4/2732، اسفند1382، ص22؛ به طور كلي 
مي توان به چند عامل تهديد خارجي اشاره كرد: 1. تقويت جنبه نظامي و پيمان هاي منطقه اي، بدون حضور ايران 
2. تحريم هاي اقتصادي از سوي سازمان های بين الملل 3. حمايت از نيروهاي خواهان جدايي داخلي 4. تالش براي 
تغيير ارزش هاي حاكم بر جامعه و جايگزين كردن ارزش هاي غير بومي مخالفت با وحدت ملي و ثبات سياس��ي، 

اجتماعي. 
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آن است؛ در واقع امريكا در تالش است تا مانع بر هم 
خوردن توازن هس��ته اي در منطقه ش��ود. در مورد 
صلح آميز بودن فعاليت هاي هس��ته اي ايران آقاي 
هانس بليكس،1 رئيس پيشين مؤسسه بين المللي 
انرژي هسته اي، در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران 
مانند عراق، مؤسسه را فريب داده است؟ در مقاله اي 

به نام »علني بودن فوق العاده ايران« مي نويسد: 
اجازه بدهيد بگويم كه ايران در مقايس��ه با عراق 
پيش از جنگ خليج فارس، جامعه بس��يار بازتري 
است، بازرسان سازمان نيروگاه هاي هسته اي ايران 

را بدون هيچ مشكلي و به طور منظم بازديد كردند و...2 
در زمينه محاصره اقتصادی- اس��تراتژيك و چالش های گسترده سياسی و تبليغاتی 
عليه جمهوری اسالمی ايران، تحريم اقتصادی، از طرف شمال با ايجاد بحران در )دريای 
خزر، قفقاز و آس��يای مركزی(، مانع عبور لوله های نفتی و گازی منطقه از ايران شد كه 

اين امر خسارت های متعددی بر منافع ملی ايران وارد كرده است.3 

3. رفتار نرم افزارانه امریکا عليه جمهوری اسالمی ایران
اصوالً مفهوم جنگ نرم4- كه آموزه هاي نوين نظامي- امنيتي معاصر است را مي توان 
متشكل از س��ه مؤلفه منابع، قدرت و تهديد ارزيابي كرد- به اين معني است كه در آن 
تالش مي ش��ود حفظ منافع و مهار تهديد نه تنها از طريق قدرت سخت افزاري بلكه با 
بهره گيري از توانمندي نرم افزاري تأمين شود. در اين راستا آموزه ليبراليستي به عنوان 

1 .Hans blix
2. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص87. 

3. گسترش نفوذ ناتو به ويژه امريكا )و تركيه و اسراييل( در منطقه، گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، 
اين كشورها را زير چتر حمايتی كشورهای غربی به ويژه امريكا قرار می دهد و بر موقعيت نسبی مساعد ايران در 
اين منطقه تأثير منفی بر جای می نهد؛ به عالوه اين امر، به اجبار بر ديدگاه و روابط خارجی كشورهای منطقه در 
رابطه با ايران تأثير می نهد و زمينه سردی روابط و احتماالً مواجهه با يكديگر در شمال را گسترش می دهد. بعد از 
واقعه 11سپتامبر و با اجرای عمليات ضد تروريستی در افغانستان، حضور امريكا در منطقه آسيای مركزی و خزر 
تقويت شد. اين واقعيت تا حدودی روابط ميان كشورهای ساحلی خزر را كه دارای روابط متفاوتی با امريكا هستند 
را پيچيده نموده و در نهايت باعث پيچيدگی معادالت سياسي و امنيتی ش��ده است. )دينارا كالی يوا، كارشناس 
ارشد مؤسسه مطالعات استراتژيك  قزاقستان است. مقاله مورد استفاده از روسی به فارسی توسط پروين معظمی 
گودرزی برگردان شده است. فصلنامه مطالعات آسيای ميانه و قفقاز، س13، دوره4، س1383، ص250-251(.
4 .Soft war

امریکا در روند دشمنی خود با 
قدرت یابی جمهوری اسالمی در 
منطقه، ضمن جلوگيري از بهبود 
روابط ایران با کشورهاي عربي 
که براي توسعه اقتصادي ایران 
و تأمين منافع ملی حياتي است، 
با گسترش جو بی اعتمادي بين 
این کشورها زمينه را براي تداوم 
حضور نظامي خود در منطقه 

مطلوب نگه  می دارد
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جنبه مهم قدرت نرم اف��زاري از جايگاه خاص��ي در جنگ نرم امري��كا عليه جمهوری 
اسالمی ايران برخوردار است.1 در اين ميان جمهوري اسالمي به مثابه اصلي ترين قدرت 
منطقه اي مخالف هژموني غرب و امريكا، در محور برنامه هاي براندازي خاموش و جنگ 
نرم قرار گرفته اس��ت. در واقع مي توان تهديد براندازي  نرم را در قالب يك طيف تصور 
كرد. در يك طرف طيف هيچ زمينه اي براي براندازي وجود ندارد و در طرف ديگر تمام 

زمينه ها براي اقدام اجتماعي عليه دولت فراهم است. 
تقريباً هيچ جامعه اي وجود ندارد كه در ابتداي طيف باشد، بسياري از جوامع در ميانه 
طيف قرار داشته و هر چه به انتها نزديك تر مي شوند؛ ميزان تهديد نيز افزايش مي يابد. 
امريكا تهديد  نرم براي براندازي نرم را به سبك انقالب هاي مخملي در ايران در دستور 
كار قرار داده است. دولت بوش در رديف بودجه خود، 85 ميليون دالر را براي تغيير رژيم 
جمهوري اسالمي به تصويب كنگره رساند تا جايي كه رايس وزير سابق امريكا در زمان 

تصويب اين بودجه در كنگره مي گويد: 
ما توانستيم با يك براندازي نرم از لهس��تان و با جنبش همبستگي تا 
پشت مرزهاي روسيه، انقالب هاي رنگين را س��امان دهيم و رژيم هاي 
حاكم را س��اقط و رژيم هاي دموكراتيك مورد نظر امري��كا را به قدرت 
برسانيم تنها راه براي تغيير نظام در ايران، استفاده از همين تجربه است.2 
حال سؤال اين اس��ت كه امريكا چگونه اعتصابات و تظاهرات ايران را كنترل مي كرد؟ 

سناريوی كودتاي نرم و مخملي چگونه از سوي آنان سازماندهي مي شد؟ 
3.1. تغيير راهبرد سياسي امريكا در قبال ايران )فروپاشي از درون(3

نگاهي به آشوب هاي خرداد و تير 1388 از تالش سازمان يافته اي پرده برمي داشت كه 
در ذيل سناريوی ناكامي كودتاي مخملي در ايران قابل تعريف است. بي ترديد، بررسي 
اليه هاي اين پروژه كه در مقطعي نيز به صورت مكمل هم عمل كردند بيانگر تالش��ي 
اس��ت كه نقطه عزيمت آن ايجاد »گفتمان اعتراضي« بوده اس��ت. با اين حال در سند 

1. حجت اهلل مرادي، قدرت و جنگ نرم از نظريه تا عمل، تهران، س��اقی، 1389، ص362-361. در اين راستا، 
مؤسس��اتي همچون كميته خطر ج��اري )Committee on the Present Danger(، بني��اد اعانه ملي براي 
دموكراسي )National Endowment for Democracy(، مؤسسه هوور )the Hover Institute(، بنياد دفاع 
از دموكراسي ها )Foundation for Defense of Democracies( در امريكا تأسيس و راه اندازي شد. فعاليت 

اين مؤسسات بر اجراي پروژه هاي براندازي خاموش در كشورهاي مخالف و معارض امريكا متمركز است. 
2. ابوذر عرشيان، فتنه عميق، تحليلی بر حوادث قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوری، تهران، اعتدال، 1389، 

ص143. 
3. سيد يحيی علوی، انقالب اسالمی، س13، ش45. 
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اس��تراتژي امنيت ملي بوش در س��ال 2002 به دليل نياز امريكا به همراهي يا حداقل 
بي طرفي كشورمان در تحوالت آتي )لشكركشي به افغانستان و عراق( خصومت چنداني 
را مشاهده نمي كنيم. ولي در سند دوم 2006، يعني زماني كه دو كشور مذكور اشغال 
ش��ده بودند و ديگر خود را بي نياز از كمك ايران مي ديدند، به صراحت از كشورمان به 
عنوان بزرگ ترين چالش پيش روي امريكا ياد كردند: »ما با هيچ چالش��ی از سوي يك 
كش��ور كه بزرگ تر از چالش ايران باشد، مواجه نيس��تيم.«1 در بخش دوم از استراتژي 
امنيت ملي امريكا هنگام بحث از محيط استراتژيك امريكا، جمهوري اسالمي ايران را 
به عنوان اولين حريف جامعه اطالعاتي امريكا معرفي مي كند. در اين زمينه نگروپونته 
در برآورد ساالنه تهديدات عليه امنيت ملي امريكا در برابر كميته نظامي سنا، در سال 
2006 و برآورد س��اليانه تهديدات در برابر كميته سنا در سال 2007، ايران را به همراه 
كره ش��مالي به عنوان دولت هايي كه بيش��ترين نگراني را براي امريكا ايجاد مي كنند 

توصيف كرده  است.2 
در اين راس��تا نبايد از به كارگيری ش��بكه هاي اجتماعي و الكترونيك توسط اياالت 

متحده جهت مقابله با جمهوری اسالمی غافل بود. 
3.2. استفاده ابزاری امريكا از شبكه های اجتماعی برای مقابله با جمهوری اسالمی 

ايران
از نظر استراتژيست های امريكايی در عصر اطالعات، احتمال دارد كشورهايی جذاب تر 
باشند و قدرت نرم بيشتری به دست بياورند كه با استفاده از كانال های متعدد ارتباطاتی، 
به چهارچوب بندی موضوعات بپردازن��د و نظرات و فرهنگ غال��ب آنها به هنجارهای 
رايج جهانی- كه حاال بر ليبراليس��م، پلوراليس��م و خودگرايی3 تأكيد دارند- نزديك تر 
باش��د كه در اين رابطه امريكا نسبت به ديگر كش��ورها اين برتری را داراست. همسو با 
اين مسئله امريكا اس��تراتژی دلتا را برای مقابله با جمهوری اس��المی ايران مورد اجرا 
گذاشته است؛ يعنی استفاده از مش��كالت اقتصادی، تنوع وكثرت قومی ايران، ايجاد و 
دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشكل های دانشجويی و نهادهای غير دولتی و صنفی، 
تالش در نزديكی به مردم تحت پوشش حمايت از حقوق بش��ر و دموكراسی در ايران، 
ايجاد ش��بكه های متعدد راديو- تلويزيونی فارس��ی زبان و حمايت از اپوزيسيون )سفر 

1. National, 2006, Security Strategy of the United States of America, p20.
2. Negropnte John, 2007,annual Threat Assesment of Director of National, washington, 

p5. 
3. autonomy
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فعاالن جوان خارجی از كش��ورهای متحد با امريكا به ايران تحت عناوين جهانگرد كه 
NGO در صورت نياز، به جنبش های مدنی و نافرمانی ها بپيوندند(، تس��هيل فعاليت

های امريكايی در ايران، دعوت فعاالن جوان ايرانی به خارج برای شركت در سمينارهای 
كوچك )اين افراد بايد از س��وی مقامات امريكايی انتخاب ش��وند نه نهادهای ايرانی(، 
استفاده از سفارتخانه های كشورهای ديگر جهت تضعيف ستون های حمايتی حكومت 
ايران است.1 برای مثال به منظور سنجش رابطه تهديدات نرم رسانه های غرب با ميزان 
گرايش اقوام به گروه های سياسی معارض و مخالف و پيروی از مدل های غربی از آزمون 

آماری پيرسون استفاده می شود. نتايج كار او بدين قرار است: 
ضريب همبستگی تهديدات نرم رسانه های غرب با ترجيحات سياسی مخالف و گرايش به الگوی غربی

لرهاعرب هابلوچ هاآذریكردهارابطه ها

تهديدات نرم با گرايش 
7./.8./.26/.25/.40/.سياسی مخالف

تهديدات نرم با پيروی 
*18/.*29/.10/.*26/.10/.از الگوی غربی

- رابطه معنادار در سطح 5. / .    * رابطه معنا دار در سطح 1 ./ .

ضرايب مندرج در جدول نشان می دهد كه: 
- تهدي��دات نرم رس��انه ها موج��ب افزاي��ش گرايش های سياس��ی 
مخالف  جويانه كردها، بلوچ ها و آذری ها ش��ده اس��ت، ليكن تأثيری بر 

گرايش سياسی آنها نداشته است. 
- تهديدات نرم رسانه های غرب موجب گرايش های سياسی آذری ها و 
عرب ها به الگوی غربی شده است ليكن تأثير معناداری بر الگوی كردها، 

بلوچ ها، لرها نداشته است.2 
نتايج فوق نشان دهنده توفيق نسبی امريكا و غرب در بهره گيری از شبكه های اجتماعی 

1. www.aei.org/publications
2. محمدحسين الياسی، قدرت و جنگ نرم از نظريه تا عمل، تهران، ساقی، 1389، ص490. 
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و ابزار قدرت نرم بر روی جامعه ايرانی است. 
3.2.1. شبكه های اجتماعی چيست؟

شبكه های اجتماعی، جماعت های مجازی در فضای س��ايبر هستند؛ اين شبكه ها از 
طريق گروه های ايميلی، وبالگ ها، چت روم ها و سايت های دوست يابی نظير اوركات و 
myspace. و facebook.com قزاق و شبكه های اجتماعی بر پايه اينترنت از قبيل
com محيطی را برای تعامل و تبادل آرا به وجود می آورند.1 )طرح زير ش��كل ش��بكه 

اجتماعی را نشان می دهد.(2

در ذيل به سه نمونه از آنها اشاره خواهيم كرد:
فيس بوك3

نكته مهم درباره فيس بوك در مس��ائل انتخابات دهم اين اس��ت كه فيس بوك براي 
اولين بار نسخه فارسي خود را به صورت آزمايشي در زمان انتخابات دهم رياست جمهوري 
فعال كرد و در حوادث بعد از انتخابات اعالم كرد به خاطر اهميت موضوعاتي كه در ايران 
رخ مي دهد و براي اينكه كاربران ايراني بتوانند اقدامات و اخبار خودشان را بدون وقفه 
منتشر كنند، اوقات تعمير و رفع مشكل خود را به گونه اي تنظيم مي كند كه با ساعات 

فعاليت در ايران تداخل پيدا نكند. 

1. http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/ venturelli_11_july_2006.
html.

2 .http://communicationage.blogfa.com/post-28.asp
3. فيس بوك )Face book( يا فضاي مجازي موجود در اينترنت كه نام يك شبكه اجتماعي كه حدود 6 سال 
پيش به صورت جدي كارش را آغاز كرد، امروزه به شبكه اي نام آشنا و تأثيرگذار در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و... تبديل شده است. اين شبكه  اجتماعي توسط »مارك زاكربرگ« كه يك يهودی است در فوريه 2004 

راه اندازي شد. 
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توييتر1 
توييتر، سايت جمالت 140 حرفي است كه كاربران از طريق موبايل، اخبار و مشاهدات، 
مكنونات ذهنيشان را براي دوستان به اش��تراك مي گذارند. سايت توييتر در حكم يك 
سامانه اينترنتي براي تبادل پيام كوتاه در كمترين زمان است و جذابيت آن، در سيستم 
راحت و س��اده آن اس��ت. به طوري كه در ايام ملتهب انتخابات و ناآرامي هاي ايران، در 

حدود 2500 پيام در دقيقه درباره اوضاع ايران در اين سايت توليد و تبادل مي شد.
يوتيوب2 

در حال حاضر به عنوان پرطرفدارترين سايت آنالين براي اشتراك گذاري برنامه هاي 
ويدئويي اس��ت. اين س��ايت هم اكنون بيش از 100ميليون كليپ رايگان را در اختيار 
كاربران خود قرار داده است. كرستين ساينس مانيتور درباره نقش )YouTube( و نيز 

فيس بوك در انتخابات دهم مي نويسد:
مير حس��ين موس��وي بيش از يكصد هزار تن از حامي��ان خود را در 
فيس بوك گرد  هم آورده است و بيش از 221 هزار پيام در ساعت به اين 

وب سايت فرستاده مي شود.3 
بر همين اس��اس مي ت��وان از ش��بكه BBC، ش��بكه امريكاي��ي CNN، يورونيوز، 
نيويورك تايمز و نيوزويك به عنوان ديگر اب��زار جنگ نرم ياد كرد. به طور كلي مي توان 
گفت تالش براي كاهش مش��اركت مردم در هر نوع انتخاباتي، ايجاد ترديد نس��بت به 
آينده با القای بحران در حوزه اقتصادي، سياس��ي، امنيتي، تزريق و القای بي حسي به 
كالبد نظام و ذهن توده هاي مردم، تالش براي پش��تيباني نكردن مردم از سياست هاي 

1. توييتر در مارس 2006 به دست جك دورسی ايجاد شد و در ژوئيه 2006 آغاز به كار كرد. اين ميكروبالگينگ 
در سال 2012 دارای 500 ميليون كاربر بوده است كه 340 ميليون توييت در روز می فرستند و بيش از 1.6 ميليارد 
جست وجو در آن انجام می شود. توييتر با شعار »چه كار می كنيد؟« )به انگليسی: ?What are you doing( پا 
به ميدان وب ۲٫۰ گذاشت اما در نوامبر سال 2009 ميالدی اين شعار به »چه چيزی در حال رخ دادن است؟« )به 
انگليسی: ?What's happening( تغيير كرد. يكی از ويژگی های توييتر محدود بودن به تايپ تنها 140 كاراكتر 
است. اين دو شناسه به قدری نو بود كه به سرعت در بين كاربران اينترنت به محبوبيت رسيد. شاخه مركزی توييتر 
در سان فرانسيسكو، ايالت كاليفرنيا است و دفترهايی نيز در ش��هرهای بوستون، نيويورك و سن آنتونيو دارد. هم 

اكنون توييتر بيش از 600 كارمند دارد و در 16 زبان در دسترس است. 
2 يوتيوب )به انگليسی: YouTube( دومين وبگاه جس��ت وجو پس از گوگل و پيش از فيس بوك و بزرگ ترين 
شاخه گوگل است. يوتيوب معروف ترين وبگاه بارگذاری و تماشای ويدئو است كه توسط سه كارمند سابق پی پل 
در فوريه سال 2005 ايجاد شد. چاد هرلی، استيو چن، و جاويد كريم پس از موفقيت های وبگاه فليكر، تصميم به 

ايجاد يوتيوب گرفتند. اين شركت در سان برونو، كاليفرنيا است.
3. پرويز اميني، جامعه شناسی 22خرداد؛ دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در آينه واقعيت، آفتاب توسعه، 

1389، ص254-258.
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نظام در موضوع فناوري صلح آميز هس��ته اي و ايجاد انفعال در اف��كار  عمومي با پخش 
شايعات، ناظر بر تالش امريكايی ها براي گسس��ت افكار عمومی از نظام اسالمي است. 
بنابراين می توان نتيجه گرفت كه رفتار سياسی، اقتصادی و نظامی گرايانه امريكا همراه 
با تهديدات نرم افزارانه چند سال اخير و مهم تر از همه حضور نظامی در همسايگی ايران 
و تفاوت ارزشی و فرهنگی عميق بين دو كشور و در نهايت سير تقابل و تعارض دو كشور 
طی اين 30 سال، دال بر عمق اختالفات بوده و هست و اين مسئله گامی در جهت اثبات 
فرضيه پژوهش حاضر می باشد. خالصه اي از مباحث مذكور را مي توان در جدول ذيل 

مشاهده كرد.

بخش سومبخش دومبخش اول

عامل يا موضوع 
تهديد

آسيب پذيري هاي 
فرصت هاي عامل انگيزه عامل تهديدتوانايي عامل تهديدحوزه تهديد

تهديد

حضور نظامي 
گسترده امريكا 
در مناطق و 
كشور هاي 

همسايه

قرار داشتن بخش 
اعظم زير ساخت 
انرژي كشور در 
مناطق مرزي

موشك هاي 
بالستيك قوي و 
دقيق رزم ناوهاي 

اتمي پايگاه 
نظامي در منطقه

توقف برنامه 
هسته اي ايران 

تهديد نفوذ ايران 
در منطقه

بهانه تروريسم

تحريم همه جانبه 
امريكا عليه 

جمهوری اسالمی 
ايران

وابستگي به 
واردات* ضعف 

در توليد و قطعات 
و تجهيزات 
استراتژيك

عضويت دائم در 
شوراي امنيت 

*عضويت مؤثر در 
D.8 گروه

توقف برنامه 
هسته اي ايران* 
ناكارآمد كردن 
نظام جمهوری 
اسالمی ايران

بهانه تروريسم

حمايت گسترده 
امريكا از هر گونه 
صداي مخالف در 

ايران

نارضايتي هاي 
سياسي*وجود 

اپوزيسيون 
خارج نشين

رسانه هاي 
گسترده جهان* 
منابع مالي قوي

تغيير ساختار در 
جمهوری اسالمی 

ايران

تكنولوژي نوين 
ارتباطي

4. رفتار اقتصادی امریکا عليه جمهوری اسالمی ایران 
امروزه از گزينه تحريم به عنوان مكانيسم و ابزاری برای تعقيب اهداف سياست خارجی 
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كشورها استفاده می گردد. اساساً تحريم از سوی كشورهايی اعمال می گردد كه در ساختار 
نظام بين الملل دارای ثبات هژمونيك باشند. قراين و نشانگان موجود بر رفتار ديپلماتيك 
كش��ورهای دارای ثبات هژمون، حكايت از اين مس��ئله دارد كه اعم��ال تحريم از ميان 
گزينه های تنبيهی می تواند بيشترين اثربخش��ی را در تعقيب سياست خارجی كشورها 
داشته باشد. چنين نشانگانی را می توان در رفتار سياست خارجی كشورهای دارای هژمون، 
مانند امريكا عليه جمهوری اسالمی ايران مشاهده كرد. مسئله آن است كه اين گزينه در 
ميان مكانيسم های ديگر تنبيهی دارای ابعاد گوناگونی است. از اين گزينه امريكا از سال 

1391 به بعد و به خصوص در زمان دولت دهم بيشترين استفاده را كرد. 
4.1. سوابق تاريخی تحريم اقتصادی امريكا عليه ايران

4.1.1. دوران كارتر: در خالل دوره های متفاوت رياست جمهوری امريكا، تحريم های 
عليه ايران هم دس��ت خوش تغييراتی شده  اس��ت. در دوره رياس��ت جمهوری كارتر، 
ايران چهار بار تحريم شد: اين تحريم ها ش��امل ممنوعيت واردات نفت، مسدود شدن 
دارايی های ايران، ممنوعيت صادرات به ايران و ممنوعيت واردات از ايران بود. اين چهار 
مورد تحريم بعد از تسخير النه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزيره اعمال می شد. پس از 
توافق الجزيره سه مورد از اين تحريم ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارايی ها ادامه يافت. 
در اين رابطه كارتر در چهاردهم نوامبر سال 1979 بر اساس دستور اجرايي 12170، 
تمام دارايي هاي ايران در امريكا را مس��دود كرد كه تقريباً بالغ ب��ر دوازده ميليارد دالر 
مي شد. همچنين امريكا خواستار حمايت ژاپن در مجازات های ايران شد كه بزرگ ترين 

واردكننده كاالهاي ايراني محسوب مي شد.

برآورد دولت امريكابرآورد دولت ايراننوع دارايي هاي بلوكه شده ايران در امريكارديف

2/5  ميليارد دالر2/5  ميليارد دالردارايي هاي ايران نزد بانك ودروفدرال11

سپرده و اوراق بهادار نزد شعبه اروپايي 22
4/8  ميليارد دالر4/8  ميليارد دالربانك امريكا

سپرده و اوراق بهادار نزد شعبه بانك هاي 33
2  ميليارد دالر2/2  ميليارد دالرامريكا

ساير دارايی ها )اعم از مالي و غير مالي در 44
2 -1 ميليارد دالر4 -1 ميليارد دالرامريكا و خارج از كشور(

11/3 -3/01 ميليارد دالر31  ميليارد دالرجمع55

جدول شماره 1. ميزان دارايي بلوكه شده ايران در امريكا )منبع مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي(
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4.1.2. دوران ري��گان: در زمان رياس��ت جمهوری 
ريگان ايران مجدداً چند بار تحريم ش��د. تحريم اول 
در سال 1983 اعمال شد كه بر اساس آن كمك های 
س��ازمان های بين الملل��ی به اي��ران محدود ش��د و 
نمايندگان امريكا مأموريت يافتند كه در سازمان های 
بين المللی ت��الش كنند تا برای كمك ب��ه ايران رأی 
منفی در نظر گرفته ش��ود كه تا ح��دودی موفق بود. 
در سال 1986 ممنوعيت صدور تس��ليحات به ايران 
تصويب ش��د و در ادامه نيز ممنوعيت واردات از ايران 
در سال 1987صورت گرفت؛ به عبارتی از زمان توافق 
الجزيره تا آن تاريخ نفت ايران به امريكا صادر می شد. 

4.1.3. دوران بوش پدر: در زمان بوش پدر تحريم كاالهای دو منظوره اعمال شد. 
4.1.4. دوران كلينتون: در ادامه اين تحريم ها در زمان رياست جمهوری بيل كلينتون 
مجدداً تحريم های گسترده عليه ايران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعيت كمك 
به توسعه منابع نفتی و سرمايه گذاری در ميادين نفت تصويب شد. در ماه مه همان سال 
دو نوع رابطه تجاری و مالی با ايران قطع ش��د. يك سال بعد يعنی در سال 1996 قانون 
معروف به ايلسا1 توسط كميته مالی سنای امريكا عليه ايران تصويب شد كه مربوط به 

تحريم ايران و ليبی بود.
ايلسا شركت های نفتی را از معامله با ايران منع می كرد. بر اساس همين قانون امريكا 
برای تمام شركت های خارجی كه با ايران معامله می كردند تحريم هايی قائل شد. با توجه 
به چنين تحريم هايی بايد دوران كلينتون را دوره ش��اخصی در استفاده از تحريم های 
اقتصادی دانست. در اين دولت 161 بار از تحريم اقتصادی عليه 35 كشور جهان استفاده 
شد. جمعيت اين 35 كش��ور، 2/3 ميليارد نفر بود. اين كش��ورها 790 ميليارد دالر از 
صادرات جهان را خريداری می كردند. در تاريخ جهان تحريم با چنين ابعادی بی سابقه 

بود. 
در واقع در اين دوره مهم ترين تهديدي كه امنيت اقتصادي ايران را در معرض خطر قرار 
مي داد، دور ماندن از تعامالت اقتصاد جهاني به واسطه برخي عوامل داخلي و واكنش هاي 

1 .ILsa

آموزه ليبراليستي به عنوان 
جنبه مهم قدرت نرم افزاري از 
جایگاه خاصي در جنگ نرم 
امریکا عليه جمهوری اسالمی 
ایران برخوردار است. در این 
ميان جمهوري اسالمي به مثابه 
اصلي ترین قدرت منطقه اي 
و  غرب  هژموني  مخالف 
امریکا، در محور برنامه هاي 
براندازي خاموش و جنگ نرم 

قرار گرفته است
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خارجي بود. در اين زمينه تحريم امريكا عليه اي��ران در دوره كلينتون )قانون داماتو(1 
وارد مرحله جديدي ش��د. اين قانون به منظور جلوگيري از گسترش نفوذ شركت هاي 
غير امريكايي در حوزه نفت و گاز ايران بود؛ در واقع اين قانون هم در جهت فشار بر ايران 
و هم در جهت رقابت با شركت هاي دولت هاي رقيب بود. بر اساس مصوبه پنجم اوت كه 
رئيس جمهور امريكا آن را امضا كرد، شركت هاي غير امريكايي كه در بخش نفت و گاز 
ايران بيش از چهل ميليون دالر سرمايه گذاري مي كردند مورد تحريم و مجازات اقتصادي 

امريكا قرار مي گرفتند.2 
اين مس��ئله دائماً امنيت ملی ما را به مخاطره مي انداخت ت��ا جايي كه كلينتون علت 
اجرای تحريم ها را بدين شرح اعالم كرد: »فعاليت تروريستی ايران كه برای صلح و امنيت 
تمام ملت ها تهديدكننده می باشد؛ اس��تراتژی حمايت ايران از تروريسم بين الملل، از 
جمله حمايت از فعاليت هايی كه صلح خاورميان��ه را به مخاطره می اندازد؛ تالش ايران 
برای دست يابی به سالح كشتار جمعی« اين گونه رفتارها در جهت تغيير رفتار ايران براي 
تطبيق با نظام بين الملل دربردارنده پيامد هاي منفي امنيتي بود و بدون در نظر گرفتن 
جنبه سياسي موضوع، از لحاظ اقتصادي، تحريم بين المللي يك شاخص منفي قلمداد 
مي شود؛ بنابراين اگر ايران از لحاظ اقتصادی شاخصه هاي مطلوبي نداشته باشد اين امر 

در بلندمدت داراي آثار امنيتي زيادي در سطح داخلي و خارجي خواهد بود.3 
علت اعمال اين حجم تحريم از سوی امريكا اين بود كه آنها تحمل رفتار غير سازگار با 
خود را از دست داده بودند. زيرا امريكا احساس می كرد كه جهان به طور كامل از حالت 
چند قطبی درآمده و به يك جهان تك قطبی تبديل شده و كس��ی را يارای مقابله با او 
نيست. در اين ميان تحمل امريكا و سياست مداران آن كشور به تدريج از ميان می رود و 

زمينه تازه ای برای ظهور نومحافظه كاران امريكايی به وجود می آورد.
به منظور فهميدن تأثير تحريم هاي تجاري بر ايران، ضروري است كه كاالها و ميزان 
حجم تجارت بين دو كشور را مورد بررس��ي قرار دهيم. نمودار زير روند تاريخي حجم 

تجارت بين امريكا و ايران از سال 1978 را نشان مي دهد. 

1. اين قانون را بنجامين گيلمن رئيس كميسيون روابط بين الملل مجلس نمايندگان امريكا در نوزدهم مارس 
1996در ابتدا به صورت طرح مطرح كرد و سپس به صورت اليحه داماتو به مجلس فرستاده شد. )سياست خارجي، 

س11، ش1، ص124.(
2. محمد ستوده، همان، ص216. 

3. غالمرضا خادمي، همان، ص206. 
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4.1.5. دوران بوش پسر: در زمان بوش پس��ر هم دو تحريم عليه ايران صورت گرفت. 
اول تمديد قانون ايلسا و دوم تحريمی كه هفته اول مهرماه همان سال تصويب شد كه بر 
اساس آن ايران و كشورهای طرف معامله با ايران زير فشار قرار می گيرند. كنگره و سنای 
امريكا با تصويب اين قانون هم تحريم های اقتصادی عليه ايران را تش��ديد كردند و هم 

شركت های خارجی معامله كننده با ايران را از تنبيه و مجازات مصون نداشت. 
بنابراين در زمان بوش پسر نيز تالش براي هدر دادن فرصت هاي بين المللي ايران، به 
ويژه در زمينه اقتصادي، تجاري و صنعتي و توطئه عليه صنعت و درآمد هاي نفتي ايران 
از جمله اقداماتي بود كه به هدف ايجاد ناكارآمدي در اداره كشور دنبال گرديد. محافل 

سياسي- رسانه اي غرب اقدامات مزبور را اين گونه تقسيم بندي كردند: 
1. تالش براي تضعيف فرصت ها و موقعيت ژئوپليتيك ايران در انتقال 

نفت و گاز، به ويژه در آسياي ميانه. 
2. ايجاد نوسان در قيمت نفت و فعاليت هاي اقتصادي- تجاري ايران 

در اين زمينه.
3. ايجاد محدودي��ت در روابط ايران با س��ازمان هاي تجارت  جهاني، 
همچون ممانعت از پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ايجاد مانع در 

گرفتن تسهيالت از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول. 
4. جيمز بيل يكي از سياس��ت مداران مطرح امريكا، اين سياس��ت را 
راهبرد پيگير امريكا ناميد و گفت كه فش��ار بر ايران ب��راي نيل به اين 
هدف است كه اين كشور از لحاظ سياسي و بين المللي منزوي و از نظر 

اقتصادي به زانو درآيد.1 

1. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص105. 
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4.1.6. دوران اوباما: مشخصاً از سال 2006 به 
بعد زمينه برای تغيير در سياست خارجی امريكا 
نسبت به ايران فراهم شد. دموكرات ها در شورای 
رواب��ط خارج��ی و همچنين در كنگ��ره امريكا 
تالش های زيادی برای دگرگونی در سياس��ت 
خارجی امريكا نسبت به ايران به انجام رساندند. 
به عبارت ديگر آنها بر اين اعتقاد بودند كه رفتار 
تهاجمی ايران مخاطرات زيادی را برای امنيت 
و منافع ملی امريكا ايجاد خواه��د كرد. در اين 
دوران مقاالت متعددی درباره چگونگی برخورد 
با ايران منتش��ر ش��د. گزارش راب��رت گيتس و 
برژينسكی با عنوان »زمان مناسب برای رهيافتی 
جديد در برابر ايران« را می توان زمينه ای برای 
تغيير در رهيافت سياست خارجی امريكا نسبت 

به ايران دانست.1 
انعكاس اين رويكرد را می توان در الگوهای رفتاری سياست خارجی در دوران اوباما نيز 
مشاهده كرد. در اين راستا باراك اوباما نيز يكی از حوزه های سياست تغيير خود را متوجه 
جمهوری اسالمی ايران نمود. الگوهای رفتاری سياست خارجی دوران اوباما، متضمن 
اتخاذ رويكرد جديدی در رفتار با ايران بود. در اين دوره مؤلفه هايی چون مطلوبيت گزينه 
پاداش و مشوق های اقتصادی، مطلوبيت گزينه ديپلماس��ی وگفت وگو، گزينه ترغيب 
ايران، گزينه ترغيب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزينه ترغيب درباره تضمين های 
امنيتی و گزينه ترغيب درباره محرك های سياسی در جهت همكاری با ايران در دستور 
كار قرار گرفت. اما واقعيت های موجود نشان داد كه اين گونه تغييرات، تأثير چندانی در 
سياست عملی و رفتار ايران بر جای نگذاشت. بنابراين در چرخشی بنيادين مكانيسم ها و 
سياست های تنبيهی در مواجهه با ايران در اولويت قرار گرفت. اين مكانيسم ها با الگوهای 

جديد در جهت تنبيه ايران تمهيد يافت. 
در اين راستا، الگوی متقاعدسازی ايران با شاخصه هايی چون: عدم امتناع از همكاری و 

1. احمد سلطانی نژاد و ديگران، »امريكا و برنامه هسته ای ايران؛ استراتژی بر چينش و ابزارهای آن«، مطالعات 
راهبردی، س16، ش1، بهار 1392. 

رهبر معظم انقالب: امروز روز 
حساسی است، روزگار، روزگار 
فوق العاده حساسی است. یک 
دستگاه پی گير و یک جبهه  فراگير 
عليه انقالب اسالمی مشغول کارند؛ 
پول به بازار می آورند، سالح به 
بازار می آورند، توطئه می آورند، به 
قول خودشان اتاق های فکر دارند 
و دائم دارند کار می کنند؛ علت 
هم این است که احساس خطر 
می کنند. حق با آنها است، واقعًا 
باید احساس خطر کنند؛ چون فکر 
اسالمی از محدوده  نظام جمهوری 

اسالمی خارج شده
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اغوای ايران؛ الگوی نظامی با شاخص هايی چون: اشغال نظامی ايران، حمله هوايی عليه 
تأسيسات هسته ای و حمله هوايی نيابتی؛ الگوی براندازی و تغيير رژيم با شاخصه هايی 
چون: انقالب مخملی، الهام بخش��ی ش��ورش های اجتماعی، كودت��ای نظامی؛ الگوی 
بازدارندگی با ش��اخصه هايی چون: به كارگيری گزينه مهار و س��د نفوذ و نهايتاً الگوی 

تحريم به كار گرفته شد.1 
استراتژی باراك اوباما در خصوص جمهوری اسالمی ايران بر خالف استراتژی امنيت 
ملی س��ال 2002 جورج بوش برای انجام جنگ پيش دس��تانه، اقدامات پيش گيرانه و 
رويكرد چندجانبه گرايی و مشخصاً ديپلماسی عمومی و اتحادسازی بود. لذا دولت اوباما 
سياست نرم و آرام تری در استفاده از قدرت نظامی دارد )ليبرالی(. داليل چندی باعث 
شد تا شاهد نوعی چرخش در ادبيات سياس��ی امريكا در قبال جمهوری اسالمی ايران 
باشيم. عواملی مانند نا اميدی امريكا به تغيير قهری و امكان تهييج جنبش های اجتماعی، 
شكست سياست تغيير قهری در عراق و بحران امنيتی پس از سقوط رژيم بعث در اين 
كشور و نيز علل ريشه دارتر تاريخی، موجب شد تا گفتمان تهديدات سخت  افزاری تا حد 
زيادی افول كند و به جای آن انديشه جنگ نرم )ليبراليسم+ سازه انگاری( مطرح شود. 

هر چند نبايد نرم  افزاری عمل كردن را پايان سخت  ا فزاری عمل كردن دانست. 
برای مثال مايكل  هايدن- رئيس سابق سيا- چند ماه قبل از رسيدن به توافق هسته ای 
و روند اجرای برجام، در گفت وگويی با س��ی.ان.ان تأكيد كرده ب��ود كه حمله به ايران 
اجتناب ناپذير است زيرا ديپلماسی در پرونده هسته ای اين كشور با شكست مواجه شده 

است.  هايدن در اين خصوص گفته بود: 
ما از تعامل س��خن می گوييم و ايرانی ها به برنامه هسته ای خود ادامه 
می دهن��د، ما رأی ب��ه تحريم می دهيم و ب��از ايرانی ها ب��ر همان طبل 
می كوبند، ما تالش می كنيم ايران را از دستيابی به تسليحات هسته ای 

بازداريم اما باز هم ايرانی ها ادامه می دهند. 
به طور كلی با مبنا قرار دادن سه سخنرانی عمده اوباما كه به ترتيب شامل: سخنرانی 
شروع رياست جمهوری، پيام های نوروزی و س��خنرانی قاهره در سال 2009 می شود، 
می توان به اين نتيجه رسيد كه وی چرخشی گفتمانی نسبت به دولت بوش ابراز داشته 
است؛ هر چند اين گفتمان جديد به دليل وجود ساختارهای پيچيده و شبكه های البی 
يهوديان قدرتمند در امريكا نمی توانست چرخشی ناگهانی نسبت به گذشته تلقی شود 

1. ابراهيم متقی، همان، ص86. 
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وليكن اقدام نس��بی مثبتی بود كه می توانس��ت در صورت گرفتن سيگنال های مثبت 
طرفين- هر چند اندك- تالشی برای شروع مذاكرات با حاصل جمع مثبت تلقی شود. 

اين تغيير رويه دال بر اين بود كه اياالت متح��ده درصدد بهره گيری از ابزارهای نوين 
در مقابله با ايران اس��ت و در همين راستاس��ت كه مباحثی چون تهديدات نرم  افزارانه، 
براندازی نرم و فروپاش��ی از درون با بهره گيری از ابزارهايی چون ديپلماس��ی عمومی، 
ديپلماسی پنهان، بهره گيری از رسانه ها و ش��بكه های اجتماعی برای مقابله با ايران را 
در دس��تور كار خود قرار داده اند. اين موضوع در كالم رهبر فرزانه انقالب اسالمی تحت 
عنوان پروژه نفوذ تحليل می شود كه الزم است در همه سطوح از مردم گرفته تا مسئوالن 

و نخبگان به سهم و اندازه خود در رصد و پايش آن مراقبت جدی به عمل آورند. 

نفوذ و انتخابات
رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع ائمه جمعه و جماعات به تشريح ابعاد پروژه نفوذ 

امريكا پرداخته و فرمودند: 
كسانی كه در مس��ائل گوناگون دسترس��ی به اطالعات دارند، خوب 
می دانند كه چه دامی برای كشور گسترده اند يا می خواهند بگسترانند، 
برای نفوذ كردن در حصن و حصار اراده و فك��ر و تصميم ملت ايران، با 
انحاء مختلف تدابير و سياس��ت ها و توطئه ها؛ اين االن در جريان است؛ 
مردم در باب انتخاب��ات بايد خيلی متوجه اين باش��ند. اگر فرض كنيم 
عنصر نفوذی به شكلی وارد مجلس شورای اسالمی بشود يا وارد مجلس 
خبرگان بش��ود يا در اركان ديگر نظام نفوذ بكند، مثل موريانه از داخل 
می َجود و پايه ها را سست می كند و فرو می ريزد؛ قضيه اين جوری است. 

مسئله ی نفوذ خيلی مهم است. 
معظم له سپس چگونگی نفوذ و راهكارهای عملی امريكا را مورد اشاره قرار داده و تأكيد 

فرمودند: 
برادران عزيز! امروز روز حساس��ی اس��ت، روزگار، روزگار فوق العاده 
حساسی اس��ت. يك دس��تگاه پی گير و يك جبهه  فراگير عليه انقالب 
اسالمی مش��غول كارند؛ پول به بازار می آورند، سالح به بازار می آورند، 
توطئه می آورند، به قول خودش��ان اتاق های فكر دارند و دائم دارند كار 
می كنند؛ علت هم اين اس��ت كه احس��اس خطر می كنند. حق با آنها 
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است، واقعاً بايد احساس خطر كنند؛ چون فكر اسالمی از محدوده  نظام 
جمهوری اسالمی خارج شده. خودش خارج شده؛ من بارها مثال زده ام 
و گفته ام مثل هوای خوش، مثل باد لطيف، مثل بوی گل؛ بوی گل را كه 
نمی شود در باغ محصور كرد، بوی گل می آيد و اطراف باغ پخش می شود. 
تفكر انقالبی، تفكر اسالمی ناب، تفكر اسالمی كه دارای حاكميت است 
و نه اسالمی كه صرفاً حرف زدن است و همين طور به ظاهر و به  صورت 
تقدس مآبانه يك احترام ظاهری ای برايش قائل اند و هيچ هم به آن عمل 
نمی كنند، اسالمی كه منشأ اثر است در س��اخت جامعه و نظام جامعه. 
اين يك فكری اس��ت كه امروز در دنيای اسالم منتشر شده است و يك 
جاهايی انسان های قوی و كارآزموده ای را پرورش داده و تربيت كرده، 
لذا احس��اس خطر می كنند. فك��ر هم می كنند كه كان��ون اين حركت 
عظيم و همه گير اسالمی، جمهوری اسالمی است؛ بايد اينجا را بمباران 
فكری و بمباران سياسی بكنند و دارند می كنند؛ انواع و اقسام كارها را 
می كنند: پول خرج می كنند، توطئه می كنن��د، می روند و می آيند در 
سطوح مختلف كه با جمهوری اسالمی، با ايران اسالمی چه  كار كنيم. 
همه  كارهايی را هم كه برايشان ممكن اس��ت انجام می دهند- ما خبر 
داريم؛ يعنی اين چيزی كه بنده عرض می كنم تحليل نيس��ت، اطالع 
اس��ت- از تحريكات داخلی، از تحريكات اش��رار، از پول خرج كردن، از 
دام های اخالقی پهن كردن؛ انواع و اقسام كارها را دارند انجام می دهند 
برای اينكه بتوانند اين نفوذ را انجام بدهند؛ بايستی به اين توجه داشت 

و اين بسيار مهم است.
با توجه به بيانات صريح مقام معظم رهبری می توان هدف امريكا از نفوذ را غلبه بر روند 
رو به جلو و حرك��ت انقالبی ملت ايران با راهبرد كاهش روحي��ه انقالبی و تغيير موازنه 
نيروهای انقالب به نفع غير انقالبی ها يا ضد انقالبيون توصيف كرد. چراكه آنها معتقدند 
برای غلبه بر يك انقالب پويا و گس��ترش دامنه انقالبی گری الزم است اكثريت انقالبی 
جای خود را به اقليت انقالبی بدهند.1 راهبردی كه اجرای آن از بستر دموكراتيك ميسر 

و كم هزينه می نماياند؛ لذا غرب اين مقصود خود را از دو طريق دنبال می كند: 
1. کاس�تن از حضور نيروهای انقالبی در عرصه های مديريتی با نفوذ سياس�ی؛ در 

1 .Khamenei.ir
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پروژه نفوذ سياس��ی، هدف، تقويت جريان های كمتر انقالبی يا غير انقالبی هستند كه 
اوباما آنها را ميانه رو خوانده و به گمان خودش »توافق هس��ته ای موجب تقويت جناح 
ميانه روی داخل ايران گشته و ايران را در مسير اجتماعی مطلوب امريكا قرار می دهد.«1 

وی همچنين می گويد: 
با امضای توافق، دست نيروهای معتدل تر در ايران را قوی تر كرديم و 
اگر كابينه روحانی اين طور وانمود كند كه اتفاق خوبی برای مردم رقم 

زده اند، دست آنها در مقابل تندروها قوی تر می شود.2
يك سناتور امريكايی همين مفهوم را با تندرو خواندن انقالبيون بيان كرده و می گويد: 
اين تواف��ق به مرحله اساس��ی برای تأمي��ن منافع امنيتی ما اس��ت. 
اميدواريم بعد از 15 س��ال محدوديت ايران ديگر توسط تندروها اداره 

نشود.3
2. نفوذ فرهنگی معطوف به توده مردم به عنوان پشتوانه نظام؛ هدف در نفوذ فرهنگی 
اختالل در باورهای انقالبی مردم و توده ها و تغيير در نگاه مردم نسبت به انقالبيون است 
تا ريشه مشكالت خود را در حركت انقالبی كشور جست وجو كنند و دست برداشتن از 

اين روحيه را پايان دشمنی دنيا با خود تحليل كنند.
چنانچه اوباما در بيان اهدافش از لغو تحريم ها می گويد: 

برداشته شدن تحريم ها باعث تقويت جامعه مدنی در ايران و در نتيجه 
باعث تقويت جبهه نيروهای ميانه رو خواهد ش��د ك��ه آنها هم طرفدار 
مذاكره هستند. اين سرمايه سياسی باعث خواهد شد دولت ايران بتواند 
در س��طوح سياس��ی و اقتصادی اصالحاتی را به وجود آورد تا از طبقه 

متوسط تحصيل كرده حمايت شود.4
اما مقام معظم رهبری با عنايت به معرفت نسبت به بصيرت مردم ايران می فرمايند: 

ملت ايران بايس��تی علی رغم دش��منان، حركت خود را- چه در اين 
انتخابات و چه در هر مسئله  مهم ديگر اجتماعی- درست ضد خواست 

دشمن انجام بدهد و به دهان دشمن بكوبد.5 

1. انديشكده ويلسون، 4مرداد1394. 
2. باراك اوباما رئيس جمهور امريكا، مصاحبه با وب  سايت رسانه ای مايك. 

3. آل فرانكن، سناتور ايالت مينسويا.
4. بنياد كارنگی، 17 فروردين 1394. 

5. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاريخ 1394/10/19 در جمع مردم قم. 


