
 

 

 یاسالم یجمهور سازییترامپ و شورو دولت

 یو چگونگ ییچرا یران؛ا
 4۱/7۱/4۳۱0 تاریخ پذیرش: 41/70/4۳۱0 تاریخ دریافت:

 فرزاد پورسعید

 مهدی شاپوری

  چکیده
 سازییشورو ،علیه ایران «فشار حداکثری»استراتژی از هدف دولت ترامپ رسد نظر می به

ر است. ب یاتحاد شورو یهعل یگاناز تجارب دولت ر یریگبا بهره یرانا یاسالم یجمهور

و  هایدفاع از دموکراس یادپروژه، بن ینا یبانپشت یمقاله، شاخه فکر این هاییافتهاساس 

 یتیجره یادمتحده مانند بن یاالتکار او محافظه یفکر دست راست یهااتاقاز  یگرد یبرخ

مان و ساز یکاوزارت خارجه آمر یزپروژه ن ینا ییهستند. شاخه اجرا ینترپرایزا یکنو امر

 و ، رئیس گروه اقدام ایرانهوک یانبرا ، وزیر امور خارجه آمریکا،پمپئو یبا کنشگر یاس

 یپروژه، برانداز یناست. مطابق ا ترامپدولت  یمل یتامن مشاور، جان بولتون ین،همچن

 ،یو هدف اصل یستن یکاف یرانحاکم بر ا یاسیس یمرژ ییرتغ یا «یاسالم یجمهور»

البته اتخاذ این استراتژی لزوماً به منزله موفقیت است.  «یرانا یاسالم یجمهور» یفروپاش

 این پروژه وجود دارد. تحققو شرایط امتناع جدی در برابر  آن نیست

سازی، دولت ترامپ، جمهوری اسالمی ایران، فشار حداکثری، شوروی :کلیدیواژگان 

  فروپاشی.
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 مقدمه
ائل مسکه در نقش اتاق فکر در  یادهامؤسسات و بن یکار آمدن دونالد ترامپ، برخ یپس از رو

 یافتنزمان با قدرتهم دهند،یمش  ورت م یدکرده و به کاخ س    پردازییدها یخارج یاس  تس  

در  ییرو تغ هیددر جهت یفعال ش   ده و س   ع ید،در کاخ س     هایگانیکاران و نورنومحافظه

 نیاز ا یکیدارند.  یو کره ش  مال یرانا ین،چ یه،در قبال روس   یژهوبه یکاآمر یخارج یاس  تس  

پرتالش و  یااس ت که مقر آن واش نگتن بوده و سابقه   4هایدفاع از دموکراس   یاداتاق فکرها، بن

 یاعضا از یکه برخ یادبن یناز آن داشته است. ا یکادر مخال ت با برجام و خروج آمر اریرگذتأث

 یاز جمله معماران اص  ل کنند،یم یتدر آن فعال یزخارج از کش  ور ن یرانیا یس  یوناپوز یکالراد

کشورمان است. مندرجات  یهکننده علبه اص طال  فلج  هاییمو بازگش ت تحر  یجنگ اقتص اد 

 یراندر خص  وا ا یادبن ینا یاعض  ا هاییلتحل یو محتوا هابنیاد دفاع از دموکراس  ی یتس  ا

 یاقتصاد –یاسیآن در جنگ س یاز سو شدهیمترس ییو نها یکه هدف حداکثر دهندینش ان م 

ه از تجرب یریگبا بهره یرانا یاسالم یجمهور یفروپاش   یران،ا یاس الم  یجمهور یهعل یو روان

 است.   یاتحاد شورو یفروپاش

ولت د یجاددولت و ا کردنشکننده ها،یگانیها و نورنئوکان ینا ییمطلوب نها یگر،د یانبه ب

 یعتطب به واسطه یرانا ینیسرزم یسبب فروپاش تواندیم یاست که حت یرانخورده در اشکست

از برجام توس   ط ترامپ  یکابا اعالم خروج آمر هرچند طر  و برنامه ینآن ش   ود. ا یچندقوم

 یکو اش  تباهات اس  تراتژ هاتناقض یدهنده برخ، اما در بطن خود نش  انش  ده ییوارد فاز اجرا

  .ممتنع کند یاپروژه را ناممکن  ینتحقق ا تواندیمتحده در قبال کشورمان است که م یاالتا

که هدف دولت ترامپ از اس  تراتژی  بر این اس  اس، فره  یه این مقاله عبارت از این اس  ت

سازی نظام و بر جمهوری اس المی ایران در وهعیت کنونی، شوروی « فش ار حداکثری »اعالمی 

گیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد در واقع، فروپاش   ی جمهوری اس   المی ایران با بهره

شاخه فکری  ،قالههای مدوره جنگ سرد است. بر اساس یافته اواخرشوروی و فروپاشی آن در 

و  های فکر دس  ت راستیها و برخی از دیگر اتاقپش تیبان این پروژه، بنیاد دفاع از دموکراس ی  
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های کار ایاالت متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند که عمدتاً از بازماندهمحافظه

ژه نیز وزارت خارجه روند. ش  اخه اجرایی این پروهای بوش پدر یا پس  ر به ش  مار می دولت

آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو و برایان هوک و همچنین، جان بولتون در شورای امنیت 

یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران « جمهوری اسالمی»ملی اس ت. مطابق این پروژه، براندازی  

 ر رژیم واست. ت اوت تغیی« جمهوری اس المی ایران »کافی نیس ت و هدف اص لی، فروپاش ی    

براندازی نظام س یاس ی با فروپاشی کشور آن است که در فروپاشی ممکن است سیستم سیاسی   

ویژه ابعاد اقتص  ادی، اجتماعی و حتی ح ظ ش  ود، اما کش  ور در همه ابعاد به  به طور ظاهری

ا نمایی فراملی را تای که دیگر امکان بازیگری و قدرتبه گونه ؛شودس رزمینی ورش کس ته می   

ها یا کش  ورها بوده و از  بخش و الگوی دیگر گروهتواند الهامدهد و نمیا از دس  ت میهمدت

 پیمانان خود پشتیبانی کند. هم

این در حالی اس ت که تغییر نظام س یاس ی لزوماً به محدودشدن قدرت و بازیگری فراملی    

بعاد و قالب انجامد و این امکان وجود دارد که قدرت و بازیگری مذکور در اکش  ور هدف نمی

 جدید بازتولید شود.  

 به ایاشاره خود بطن در آید،می میان اسالمی به جمهوری س ازی ش وروی  از س خن  وقتی

در طر  این عنوان  نخست ابهام حال، عین در. است 4۱۱4 س ال  در ش وروی  اتحاد فروپاش ی 

 ثابهم به شوروی فروپاشی است؟ فروپاش ی  از س ط   کدام فروپاش ی،  از مقص ود  که این اس ت 

 با مپراطوریا مثابه به شوروی فروپاشی مارکسیسم؟ ایدئولوژی پایان یا فروپاشی ملت؟ -دولت

ک مثابه ی به شوروی فروپاشی یا و اروپا؟ و آس یا  جمله از جهان مختلف مناطق در متعدد اقمار

 یفروپاش از ها و کشورها؟ مقصوددیگر نظامس یاس ی و الگوی ایدئولوژیک برای    مدل از نظام

 شوروی فروپاشی را آن توانمی مجموع در که هاستفروپاشی این همه از ایمجموعه شوروی،

 جمهوری سازیشوروی از که زمانی سیاق، همین بر (.4۳۱۱دانست )واعظی،  ابرقدرت مثابه به

 اشیفروپ یعنی ؛هاستفروپاشی از ترکیب همین مقص ود،  ش ود، می گ ته س خن  ایران اس المی 

 فروپاش  ی ملت، -دولت مثابه به ایران فروپاش  ی س  یاس  ی، نظام مثابه به اس  المی جمهوری

 سالمیا جمهوری پشتیبان یا سازنظام ایدئولوژی پایان مثابه مدل و الگو و به اس المی  جمهوری

 .نامید «مکتب مثابه به اسالم» را آن توانمی که
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 س  خن «س  ازیش  وروی» عبارت از وقتی که گ ت پاس  خ ابهام این به باید دوم، مرتبه در

 و ودهب پروژه ص رفاً  ش وروی  فروپاش  ی آیا اما کنیم،می اش اره  پروژه نوعی به قاعدتاً یم،گویمی

 پروژه این اگر دیگر، بیان به اند؟نداشته آن در نقشی شوروی کمونیس تی  نظام در درونی عوامل

 ش  وروی فروپاش  ی به منطقی ایگونه به آن تداوم که نداش  ت وجود زادرون ایپروس  ه نبود،

 پروس  ه همثاب به آن نافی پروژه، مثابه به ش  وروی فروپاش  ی گ ت باید پاس  خ در ش  ود؟ منتهی

 هایسترب غیاب در تردید بدون و شود گرفته نظر در آن مکمل مثابه به تواندمی ات اقاً و نیس ت 

ه افزود. رس  یدنمی نتیجه به و یافتنمی بروز مجال هم خارجی توطئه و طر  داخلی، مناس  ب

به همین دلیل انتخاب ش   ده و تالش دارد تا فهمی « س   ازیش   وروی»در عنوان « س   ازی»

 ای که پروژه/ پروسه و داخل/ خارج در تعاملکانس تراکتیویستی از این پدیده ارائه کند، به گونه 

. (8۱-44: 4۳۱7، هرمان)نک.  با هم تصویر شده و برساختگی این فرآیند مورد تأکید قرار گیرد

 این در. کندمی تأیید را فروپاش   ی این بودنپروژه که دارد وجود ش   واهدی حال، عین در

 عوامل از دس  ته آن حتی و اس  ت «رقیب ابرقدرت نقش» پروژه، این محوری عامل چهارچوب،

   .شودیم فهم آمریکا با رقابت در بیشتر اند،کرده تسهیل اتحاد شوروی را فروپاشی که داخلی

سازی در ارتباط با جمهوری اسالمی ابتدا به تاریخچه طر  پروژه شوروی در مقاله حاه ر، 

شود. سپس، اهالع و ابعاد این پروژه در دولت ترامپ تبیین شده و نشان داده ایران پرداخته می

کردن این توطئه در قبال جمهوری اسالمی ایران جدی بوده و شود که دولت وی در عملیاتیمی

 زینشگ چرایی به بخش بعدی مقاله، کردن آن فرارسیده است.ای اجراییمعتقد است که زمان بر

 بیان به. ایران اختصاا دارد اسالمی جمهوری خصوا س ازی در ش وروی  توطئه یا طر  این

 اتحاد میان هاییهمانندی چه دش  من فکر اتاق که ش  ودداده می پاس  خ پرس  ش این به دیگر،

 جمهوری قبال در را آن فروپاشی مدل کاربست هک بیندمی ایران اس المی  جمهوری و ش وروی 

 و روندیابی در بخش بعد به پرس  ش، این به پاس  خ ه  من داند؟می پذیرامکان ایران اس  المی

 یانب به. ش ود پرداخته می ایران اس المی  جمهوری ش رایط  با آن تطبیق و پروژه این روندپژوهی

ر ببخش پایانی مقاله نیز  .کندمی بررس  ی و مراحل امکان را پروژه تحقق این چگونگی دیگر،

کردن و به ک اره ای جمهوری اس   المی ایران برای عقیم  عل ل امتن اع این پروژه در ایران و راه  

 .متمرکز استکشاندن آن شکست
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 ای قدیمی سازی؛ پروژهشورویالف. 
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 

هایی میان رئیس جمهور هایی در این باره ص  ورت گرفت و مقایس  ه ایران انتخاب ش  د، بح 

میخ ائیل گورباچف، آخرین رهبر ش   وروی که در زمان وی اتحاد ش   وروی  ج دی د ایران و   

ها گونه بح . در پی این (The Economist, 1999; Shakibi, 2010)فروپاش ید، انجام شد  

 در در بیانات خود ،ای، رهبر معظم انقالب اسالمیاهلل خامنهها بود که حض رت آیت و مقایس ه 

 آمریکایی جانبههمه طر  یک»فرمودند:  4۳0۱تیرماه  4۱در  نظام کارگزاران و مس  ئوالن دیدار

 این. شد سنجیده جهت همه از آن جوانب و شد طراحی اسالمی جمهوری نظام فروپاشی برای

 نظربه . افتاد ات اق ش  وروی اتحاد فروپاش  ی در آنچه از اس  ت ایش  دهبازس  ازی طر  طر ،

 هر به- غربى یا مریکایىآ طر  ... اینکنند اجرا ایران در را طر  همان خواهندمی خودش  ان

 به اًعمدت که بود اىرس  انه طر  یک اوّل درجه در. نبود نظامى طر  یک -گوییممى که تعبیرى

 حدود هک بیندمى کند، محاسبه کسى اگر. ش د  اجرا غیره و فیلم روزنامه، پالکارد، تابلو، وس یله 

 اىسانهر عامل از بعد... بود فرهنگى ابزارهاى و هارسانه تأثیر به مربوط آن درصدِ شصت پنجاه،

 دیدار رد )بیانات «نبود هیچ نظامى عامل. بود اقتصادى و سیاسى عامل دوم، درجه در تبلیغى، و

 .(4۱/71/4۳0۱نظام،  کارگزاران و مسئوالن

ن زمانی که آقای روحانی به ریاس  ت جمهوری اس  المی ایران انتخاب ش  د نیز بار دیگر ای 

، اولین زندانی سیاسی که گورباچف در اثر 4موه وع مطر  ش د. برای نمونه، ناتان ش ارنسکی   

رئیس  ۱748تا آگوست  ۱77۱فشارهای ریگان او را آزاد کرد و سیاستمدار یهودی که از ژوئن 

آیا »با عنوان « اس  تریت ژورنالوال»ای در در مقاله ۱74۳بود، در نوامبر  ۱اجرایی آژانس یهودی

به مقایس  ه وه  عیت ایران با ش  وروی دوران گورباچف   « روحانی گورباچف جدید اس  ت؟

ید وگدهد و میپرداخت. او در این مقاله تجربه نحوه برخورد غرب با گورباچف را توهی  می

های س  یاس  ی و  ش  وروی زمان گورباچف دچار بحران مانندکه جمهوری اس  المی ایران نیز 
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اقتصادی واقعی است و از درون و بیرون تحت فشار است. در چنین شرایطی، وی معتقد است 

ها را افزیش داد؛ باید آن ب ه جای اینکه فش   ارها بر جمهوری اس   المی ایران کاهش پیدا کند، 

ها بر گیریروی را نخورد و س  ختگونه که رونالد ریگان فریب تغییر لحن رهبران ش  وهمان

ک ی مسکو را افزایش داد تا اینکه چهار سال بعد، امپراتوری شیطانی شوروی بدون حتی شلیک

فروپاش ید. در واقع، ش ارنسکی بر این باور است که تغییر لحن رهبران شوروی ناشی از    گلوله

یست از سوی حزب کمون ها و رفتار آن نبود، بلکه اقدامی تاکتیکیتغییری اس اس ی در سیاست  

برای ح ظ ق درت در داخ ل و ت داوم موقعیت ابرقدرتی در خارج بود. او ریگان را س   تایش    

کند که برخالف رهبران و س یاس تمداران اروپایی که تحت تأثیر تغییر لحن رهبران شوروی   می

علیه  دیهای اقتص  ازدایی از طریق لغو تحریمقرار گرفته و خواهان اعتمادس  ازی متقابل و تنش

هر  بودند، اعطای «ابتکار دفاع استراتژیک»های دفاع موشکی مانند شوروی و قطع فوری برنامه

 موکول کرد. « آزماییاصالحات قابل راستی»گونه امتیاز به شوروی را به انجام 

 اعمال با گورباچف، مورد در غرب که گونههمان که کندمی اس  تدالل ادامه در ش  ارنس  کی

 فشار با لکهب ها،تحریم کاهش با نه بایستمی کرد، کمک شوروی فروپاشی به او رب بیشتر فشار

 وی، گمان به واقع، در. باش  د دیگری گورباچف تا کند کمک روحانی به نیز ایران بر بیش  تر

 اما خواس  ت؛نمی هم گورباچف ش  اید کمااینکه کند، بازی را نقش این خواهدنمی روحانی

 رمالج روحانی که کند فراهم را ش  رایطی بیش  تر، فش  ار با تواندمی آمریکا آن رأس در و غرب

 نقطه همان سر بر دوباره ما حاال: »نویسدش ارنس کی در این مقاله می   .نماید ای ا را نقش همان

اقتص اد ایران در حال ورشکستگی است، صدها یا هزاران مخالف ایرانی در زندان   ایم:ایس تاده 

کدام از اهداف زنند که هیچرژیمی اس  تبدادی دس  ت و پا می هس  تند و مردم عادی تحت یو 

های تروریستی و نیات جنایتکارانه خود را رها نکرده است. آیا جهان آزاد به تهاجمی، دس یس ه  

م دت ب ا آخرین دیکت اتور متکی ب ه هیاهوی     رهبری واش   ینگتن، ب ا تمرکز بر توافقی کوت اه  

 تواندمی روحانی آیا دهد؟...کنونی را از دست می ، فرصت واقعی ایجادشده در لحظه4ایرسانه

 ما که تدافمی صورتی در تنها ات اق این باشد، چنانچه اما است؛ بعید باش د؟  دیگری گورباچف

 منطق و اص  ولمان به وفاداری با کنیم؛ کمک هم او به کردیم کمک گورباچف به که طورهمان 

                                                                                                   
1. Media-hyped dictator 
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 ردمشم برای رژیم این که شیطانی بس اط  و رژیم خود، تا کنیم کمک او به مص ممان  و باثبات

 Sharansky, 17) «بکشد راحتی ن س اطرفش ان  دنیای دهیم اجازه و براندازد را اس ت  چیده

Nov 2013) . 

 عنوان با ایمقاله فیگارو، فرانسه، س نتی  راس ت  روزنامه ۱74۳در س ال س پتامبر    ،همچنین

 هب روزنامه ویژه فرس  تاده ماندویل، خانم لور قلم به «واش  نگتن و تهران میان یخبندان پایان»

 رهمذاک به متحده ایاالت و اسالمی جمهوری تمایل مقاله این موهوع. رساند چاپ به ،واشنگتن

 هب مقاله این در ماندویل. بود مابینفی مس  ائل و مش  کالت حل هدف با دوجانبه گ تگوی و

نوان به ع نیویورک به خود نخس تین س   ر  از پیش روحانی، حس  ن که کندمی اش  اره یادداش تی 

 دآورمی مثال را روحانی جمالت برخی و کرد منتشر پستواش نگتن  روزنامه رئیس جمهور در

 است اده فرصت از» که خواندفرامی را جهان رهبران صراحت به ایران جمهور رئیس هاآن در که

 هعجل کرد، کارهایی ش  ودمی هس  تم من وقتی تا» گویدمی س  یاس  ی رهبران به واقع، در. «کنند

 دوران یادآور روحانی موقعیت و دوره این که ش  ودمی مدعی مقاله ادامه در نویس  نده. «کنید

ه نوشته ب. است سوسیالیستی شوروی اتحاد در گذش ته  قرن هش تاد  دهه در گورباچف میخائیل

 ماا بود، مانده بدبینی و امید میان هم ریگان رونالد دولت آمد، کار روی گورباچف وقتی: »وی

 رلینب دیوار سقوط به نهایت در که بود واقعی شوروی سیاست در گش ایش  که ش د  معلوم بعد

 که خواندمی فرا نکته این در تأمل به را غرب نویس  نده واقع، در(. 4۳۱۱ ماندویل،) «انجامید

 .باشد ایران گورباچف روحانی، حسن شاید

 

 در دولت ترامپ سازی جمهوری اسالمیشوروی ب. ایده
جانبه با جمهوری اس  المی بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ با ش  عار و رویکرد مقابله همه

ایران، بیش از هر زمان دیگری بح  است اده از تجربه دولت ریگان در برخورد با شوروی برای 

و فروپاشی آن مطر  شده است. در  ایجاد ش رایطی مش ابه در رابطه با جمهوری اسالمی ایران  

فائول و عباس میالنی از اس   اتید و محققان دانش   گاه این راس   تا، برای اولین بار، مایکل مک

و در حالی که ترامپ هنوز در کاخ س  ید مستقر نشده بود، در   ۱742اس ت ورد در اواخر س ال   

صلنامه در ف« تعامل[ رئالیستیخوانی در تهران: اس تراتژی درگیرسازی   ریگان»ای با عنوان مقاله
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واشینگتن به دولت ترامپ توصیه کردند رویکردی ریگانی نسبت به جمهوری اسالمی ایران در 

، راه سومی وجود دارد: راه ریگان. 4بین استمرار سیاست اوباما و بازگشت به تقابل»پیش بگیرد: 

ی در آمیز وس  یاس  ت موفقیتآمیز ریگان در رابطه با ایران نیس  ت، بلکه منظور ما روش فاجعه

های قبل از روی کار آمدن گورباچف است. جورج شولتز، وزیر مورد اتحاد ش وروی در س ال  

ش ان  در رابطه با ش وروی[ را درگیرسازی  تعامل[   ، رهیافت4۱8۱خارجه دولت ریگان بعد از 

ان به دولت ریگ دهند که تا قبل از اینکه جورج شولتزها توهی  میآن«. خوانده است ۱رئالیستی

ردند کزدایی با شوروی را رد میاش هر گونه تعامل و تنشملحق شود، ریگان و تیم امنیت ملی

با هدف فش  ار برای تغییر « امپراتوری ش  یطانی»س  ازی جای آن، خواس  تار تقابل و منزویو به 

عنوان  ار بهش  ف»رژیم بودند. بعد از پیوس  تن ش  ولتز به دولت ریگان، این اس  تراتژی تغییر کرد: 

قیم در طور مستبعدی حیاتی از این اس تراتژی باقی ماند، اما با تعهد به درگیرکردن ش وروی به   

ها به اس، آنبر این اس«. گ تگو بر سر طی ی از موهوعات فراتر از کنترل تسلیحات، تکمیل شد

ران بر س  ر ا ایدر رابطه ب« درگیرس  ازی رئالیس  تی»اند رهیافتی ش  بیه دولت ترامپ توص  یه کرده

 (.  McFaul & Milani, 2016ای از مسائل اتخاذ کند )طیف گسترده

سازی ایران در دوران ترامپ را بنیاد دفاع در عین حال، نقش اص لی در ترویج ایده شوروی 

و یکی دیگر از محققان این  1ویژه مدیر اجرایی آن یعنی مارک دوبوویتز و به ۳هااز دموکراس  ی

ها مؤس  س  ه تندرو و . بنیاد دفاع از دموکراس  یاندای ا کرده 5ل مارک گرچتمؤس  س  ه یعنی رئو

های مخالف و آشکارا سیاست تغییر رژیم 2تشکیل شده ۱774کاری است که در سال نومحافظه

های این کش ور توص یه کرده اس ت. تا کنون بیشتر تمرکز این    ایاالت متحده آمریکا را به دولت

ای آن یران بوده و برای حل مسئله ایران از جمله موهوع هستهمؤس س ه بر جمهوری اسالمی ا  

                                                                                                   
1. Confrontation 

2. Realistic engagement 

3. Foundation for Defense of Democracies 

4. Mark Dubowitz 

5. Reuel Marc Gerecht  

سپتامبر تبدیل به  44که حامی رژیم صهیونیستی بود و روابط نزدیکی با این رژیم داشت، بعد از  EMETای به نام مؤسسه. 2

اکنون نیز رئیس بنیاد دفاع از رئیس آن مؤس   س   ه هم (Clifford May)ش   د. کلی ورد می « هابنیاد دفاع از دموکراس   ی»

 هاست.دموکراسی



 08   ...یرانا یاسالم یجمهور سازییدونالد ترامپ و شورو

 ,Gerecht & Dubowitz, January 17)نیز همواره طرفدار راهبرد تغییر رژیم در ایران بوده 

 و در اجرای این راهبرد، است اده از تجربه شوروی را مد نظر داشته است.  (2012

و زمانی که  ۱745برای نمونه، مایکل لدین، از محققان مش هور این مؤسسه، در ژانویه سال  

ای بودند، در های بزرگ در حال رایزنی و مذاکره برای رس  یدن به توافق هس  ته ایران و قدرت

آمیز ی که در ش  وروی دوران کنم همان تغییر رژیم غیرخش  ونتمن فکر می»مطلبی نوش  ت: 

ممکن اس   ت...  -و جاهای دیگر–ریگ ان ات  اق افتاد[ امروز در ایران   گورب اچف ب ه هم ت    

طور قابل توجهی بهتر از امپراتوری شوروی دوران های موفقیت تغییر رژیم در ایران به ش انس 

ش ان با  دان مخال تهس تند. درص د ش هروندان ایرانی که آماده نش ان     4۱87گورباچف در دهه 

س تند، بس یار بیش تر از ش هروندان ش وروی  ناراه ی از وهع       ای و دیگران هاهلل[ خامنه آیت

تر  از ش  وروی[ طور قابل توجهی ه عیف موجود در دوران گورباچف[ اس ت و رژیم ایران به  

ای و ارتشی بزرگ اس ت. ش وروی ابرقدرت بود، اما ایران نیس ت. اتحاد ش وروی سال  هسته    

وینتال،  بنیامین. همچنین، (Ledeen, 2015)« ها را نداردداشت، اما جمهوری اسالمی ایران این

هنوز امید به تغییر »در یادداشتی با عنوان  ۱745از اعض ای بنیاد دفاع از دموکراس ی در سپتامبر   

 ۱742دولت جدید در آمریکا در سال »نوشت: « اورش لیم پست »در « رژیم در ایران وجود دارد

ر رژیم در ش وروی سابق برگیرد و بر ایران  ای از ش یوه رونالد ریگان برای تغیی تواند نس خه می

 .   (Weinthal, September 22, 2015)« تحمیل کند

ها بر اس  ت اده از  با این حال، بعد از روی کار آمدن ترامپ، تأکید بنیاد دفاع از دموکراس  ی

ای هده و در سالتر شتجربه ریگان در برابر شوروی برای مقابله با ایران بسیار بیشتر و برجسته

از سوی محققان این  4گذاریهای سیاستتعداد زیادی یادداشت به شکل توصیه ۱748و  ۱740

ها بر امکان است اده از تجارب رویکرد ریگانی در مقابله با مؤس س ه منش ر ش ده که در همه آن    

شوروی در مواجهه با ایران تأکید شده است. پنج روز بعد از اینکه ترامپ در کاخ س ید سوگند 

با « مزتای نیویورک»ها، در یادداش   تی در کرد، کلی ورد می، رئیس بنیاد دفاع از دموکراس  ی یاد 

ترامپ را به اس  ت اده از تجربه و الگوی رونالد ریگان در برخورد « دفاع از جهان متمدن»عنوان 

                                                                                                   
1. Policy paper 
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نامید، فراخواند. وی ایران را نیز  4«اس  الم رادیکال»با کمونیس  م ش  وروی در برخورد با آنچه  

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: 

زدایی به جایی ها برای تنشناکافی است و تالش ۱«سد ن وذ»ریگان به این نتیجه رسید که »

نداش  تن متهم کرد... خود، جیمی کارتر را به مرددبودن، مماش  ات و هدفرس  د. او س  لف نمی

 ریگان[ در مخال ت با بس   یاری از افراد دانش   گاهی و مقامات وزارت خارجه، ش   وروی را  

دیپلماتیک، س  یاس  ی، نظامی، ایدئولوژیکی و نه –امپراتوری ش  یطانی خواند و به اعمال فش  ار 

ای که بیش  تر ناظران بر رژیمی که بر اس  اس برآورد س  ازمان س  یا به اندازه -ص  رفاً اقتص  ادی

، سه سال بعد از اینکه ریگان 4۱۱4دسامبر  ۱5پنداش تند، قوی و باثبات نبود، روی آورد. در  می

قرن بیس تم بر فراز مس  کو نص  ب شده   از قدرت کنار رفت، پرچم چکش و داس که از ابتدای

 گونه به نظر برس د که ش کست  بود، پائین کش یده ش د. با نگاهی به گذش ته، ممکن اس ت این    

توان گ ت این کار نتیجه اقدام ریگان در احیای قدرت و کمونیزم حتمی بود، ام ا با اطمینان می 

 . (May, January 25, 2017)« هدف ملی بود

در  ۱740ها در ماه مارس یتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراس  یپس از آن، مارک دوبوو

آقای »نوش  ت:  ه  من تاختن به توافق برجام« ایرانای توهم توافق هس  ته»یادداش  تی با عنوان 

ای که رونالد ریگان با ش  وروی رفتار کرد، با تهدید ایران برخورد کند. در ترامپ باید به ش  یوه

ای برای جانبهش  ورای امنیت ملی خود دس  تور داد برنامه تهاجم همه ریگان به 4۱87اوایل دهه 

ای دارد که از تض  عیف ش  وروی طراحی کنند. ش  ورای امنیت ملی ترامپ نیاز به چنین برنامه  

های مختلف اقتص ادی، مالی، سیاسی، دیپلماتیک، سایبری و  ابزارهای آش کار و پنهان در زمینه 

تهدید ایران اس   ت اده کند...  همچنین[ دولت ترامپ نیاز  ۳قدرت نظامی برای تخریب و کاهش

ها علیه رژیم را به دلیل حمایت ایران از تروریس   م، توس   عه دارد ب ا همکاری کنگره، تحریم 

ساز باتثهای بیهای حقوق بشری، جنایات جنگی و فعالیتهای بالستیک، سوءاست ادهموش ک 

طور خاا سپاه پاسداران انقالب اسالمی ها به مدر خاورمیانه تشدید کند. الزم است این تحری

                                                                                                   
1. Radical Islam 

2. Containment 

3. Subvert and roll back 
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« ه ای اس   تراتژیکی از اقتص   اد ایران را در دس   ت دارد، ه دف قرار ده  د   ک ه کنترل بخش 

(Dubowitz, March 23, 2017 .) 

ها، به همراه ری تکیه، ، رئول مارک گرچت، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی۱740در آوریل 

اجماعی »عنوان کردند: « واشینگتن پست»، در یادداشتی در 4محقق ارشد شورای روابط خارجی

ها و جمهوری اس  المی ایران ش  کل گرفته اس  ت. به دموکرات   ۱زدندر واش  ینگتن برای پس

خوردن به خاطر ترس از برهم وش  ود از جنگ س  رد یاد بگیرند  خواهان توص  یه میجمهوری

زش نکنند. ما باید ایران و قدرت رو به های کنترل تسلیحات، در مورد نبرد روی زمین ساتوافق

. ما باید پاش نه آشیل این  ۳اش را مهار کرده و به عقب برانیمافزایش متکی به میلیش یاهای حامی 

رژیم یعنی انزجار مردم از حکومت را هدف بگیریم. حقوق بش ر باید اولویت س  یاست آمریکا  

اس  ت؛ موجودیتی  4۱07ش  وروی دهه  درباره ایران باش  د... امروز رژیم اس  المی  ایران[ ش  بیه

های[ خسته و ناتوان از اصال  خود، در حالی که غرق در فساد است و در اثر  پیگیری سیاست

ای امپریالیس تی پرهزینه، دچار خمیدگی ش ده است. اگر واشینگتن در برخورد با ایران به شیوه  

ها، این حکومت دینی ه جبههکه با ش وروی برخورد کرد، جدی باشد، باید با فشار بر آن در هم 

کردند اتحاد شوروی بسیار از فکر می 4۱87را تض عیف کند... بس یاری در واش ینگتن در سال    

 «تقدیر اس   توارتری دارند روحانیونتوانیم باور کنیم که دان  تاریخ[ به دور اس   ت. نمیزباله

(Gerecht and Takeyh, April 7, 2017) . 

از مارک « به ش   یوه ریگان با ایران مقابله کنید»یادداش   تی با عنوان  ۱740در اوایل ژوئیه 

تر از همیش  ه به بح  تر و جامعمنتش  ر ش  د که ش   اف « اس  تریت ژورنالوال»دوبوویتز در 

س  ازی ایران پرداخته اس  ت. در این یادداش  ت آمده اس  ت که برای مقابله با جمهوری ش  وروی

ای است )در صورتی که استراتژی جدیدی اتخاذ تهاس المی که در مس یر دستیابی به سال  هس  

 4۱87در اوایل دهه »رونالد ریگان علیه اتحاد شوروی را برگیرد:  1نش ود( ترامپ باید نقشه راه 

ی طلبراندن توسعهپیش ینیان خود به طر  جدیدی مبنی بر عقب  5ریگان از اس تراتژی س د ن وذ  

                                                                                                   
1. Council on Foreign Relations 

2. Push back  

3. Contain and roll back 

4. Playbook 

5. Containment strategy 
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، پذیرش این مسئله بود که اتحاد شوروی تغییر جهت داد. س نگ بنای این استراتژی  4ش وروی 

رژیمی متجاوز و انقالبی و در عین حال، از نظر داخلی ش   کننده بود که باید ش   کس   ت داده 

در سال  05دوبوویتز س پس به س یاست ریگان که در قالب دستور امنیت ملی شماره   «. ش د می

ی ابزارهای آشکار و پنهان و است اده از تمام ۱جانبهص ادر ش د و مبتنی بر اس تراتژی همه    4۱8۳

این طر  شامل ایجاد توانمندی دفاعی گسترده، جنگ اقتصادی، »آمریکا بود، اشاره کرده است: 

حمایت از نیروهای نیابتی هد شوروی و مخال ان و تهاجم وسیع علیه مشروعیت ایدئولوژیکی 

 05ملی شماره  او معتقد اس ت ترامپ باید نس خه جدیدی از دستور امنیت  «. ش د این رژیم می

این دولت باید عاقالنه عمل کند و به »برگیرد و به س   وی تهاجم علیه رژیم ایران حرکت کند: 

ا بر اوبام نگرانهمدتکوتاهای آن بپردازد. تمرکز هس   ته همه ابعاد تهدید ایران و نه فقط برنامه

 «.  خلع سال ، سیاست آمریکا  درباره ایران[ را فلج کرده است

های به قول خودش عمیق ها ه  من برش  مردن نق یی بنیاد دفاع از دموکراس  یمدیر اجرا

قدرت  مندیطور نظام دستور امنیت ملی جدید باید به»کند: ، به دولت ترامپ توصیه می۳برجام

ستی و های تروریایران را در کش ور به کش ور در خاورمیانه از بین ببرد... واش ینگتن باید شبکه   

م ایران را نابود کند... همه اقدامات واشینگتن برای فشار علیه ایران، وابسته عملیاتی ن وذی رژی

های س  خت باید افس  ران رژیم، س  پاه به تض  عیف ش  دید امور مالی رژیم ایران اس  ت. تحریم

پاس داران انقالب اس المی ایران که نیرویی مس لط در اقتص اد ایران است را هدف قرار دهد...     

د درص   دد تض   عیف حاکمان ایران از طریق تقویت نیروهای حامی کارزار فش   ار آمریکا بای

قیام کردند و نزدیک بود رژیم را براندازند، باشد. مشروعیت رژیم  ۱77۱دموکراسی که در سال 

های حقوق بش  ری آن، هدف قرار داده ش  ود. باید با تأکید بر فس  اد گس  ترده و س  وءاس  ت اده 

اثباتی همراه با اتحاد عمومی در پشت سر برنامه برخالف این درک متعارف که ایران حکومت ب

                                                                                                   
1. Rolling back Soviet expansionism 

2 Comprehensive strategy 

 ایس  ازی در مقیاس ص  نعتی خواهد داش  ت؛ فاص  له زمانی آن با گریز هس  ته اینکه ایران بعد از یک دهه آینده، برنامه غنی. ۳

ابد؛ بیشتر بر یهای متعارف پیشرفته دست میشود؛ به سال های بالستیک برد بلند میشود؛ صاحب موشکنزدیک به ص  ر می 

شود. های غرب ایمن میای در مقابل تحریمطور فزایندهش ود و به  قدرتمندتر می کند؛ از نظر اقتص ادی، تس لط پیدا می  منطقه

 سناریوی ظهور ایرانی مرگبار است.دوبوویتز معتقد است نتیجه این تحوالت، 
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اص   الح ات ت دریجی روح انی دارد، واقعیت این اس   ت که ش   کاف میان مردم و حاکمان     

او این احتمال که تا زمان . (Dubowitz, July 5, 2017)« شان در حال گسترش استاس المی 

داند د را هعیف میای، حکومتی معتدل در این ظهور خواهد کرهای هستهانقض ای محدودیت 

ای تههای با کالهک هسو بر این اس اس معتقد است واشینگتن باید راه دستیابی ایران به موشک 

کند، باید ای را اجرا میش  کل س   ت و س  ختی توافق هس  ته  را مس  دود کند؛ در حالی که به

له فق از جمهای بنیادی این تواپیش  نهاداتی برای اص  ال  آن ارائه نماید. این باید ش  امل نق  

های کند و موشکای را همواره میهای هستهکه راه ایران در دستیابی به سال  4بندهای غروب

ؤثر را آزمایی مهای نظامی ایران که امکان راستیها و دس تیابی ناکافی به مکان قادر به پرتاب آن

 کند، شود.  سلب می

و یران را مجبور به انتخاب میان دبه این ترتیب، دوبوویتز معتقد اس   ت دولت آمریکا باید ا

امان آمریکا قرار دهد. در پایان این یادداش ت آمده است:  گزینه توافق جدید و کارزار فش ار بی 

ش  ش س  ال بعد از اینکه رونالد ریگان اس  تراتژی فش  ار خود را اتخاذ کرد، بلوک ش  وروی    »

کاری که ریگان با  فروپ اش   ید. واش   ینگتن باید فش   ار بر مالها را تش   دید کند، مثل همان  

ر ای مرگباها کرد. در غیر این صورت، کمتر از یک دهه دیگر شاهد ظهور ایران هستهکمونیست

 . (Dubowitz, July 5, 2017)« خواهیم بود

های چالش»با عنوان  ۱740دوبوویتز همچنین در نشستی در بنیاد هریتیج در اواخر آگوست 

صاا های برخورد با آن اخته به بررسی مسئله ایران و شیوهک« ای و نیابتی ایرانای، منطقههسته

 ایدب ترامپ دونالد کرد، ها ی شوروی[کمونیست با ریگان آنچه»داشت، به صراحت اعالم کرد: 

کنم ما باید از تمرکز زیاد بر برنامه جامع من فکر می»او گ ت: «. دهد انجام ایران[ با مالها ی

فاصله بگیریم و به سوی پیگیری سیاستی در  -اوباما آن را انجام دادتوافقی که  –اقدام مش ترک 

درباره ایران که بر اساس آن،  05۳ -؛  چیزی ش بیه[ دس تور امنیت ملی  ۱مورد ایران حرکت کنیم

ای و ن وذ منطقه 1راندنکردن و عقبدول ت ترامپ از همه ابزارهای قدرت آمریکا برای خنثی 

                                                                                                   
1. Sunset provisions  

 آمریکا علیه ایران شده است. (policy paralysis)گذاری شدن سیاستدوبوویتز در این نشست گ ت که برجام باع  فلج. ۱

۳. NSDD-75 درباره شوروی. 4۱8۳: دستور امنیت ملی دولت ریگان در سال 
4. Neutralize and roll back 
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ن از برخی نقاط مشابهی که ریگان  به شوروی[ وارد کرد، است اده جهانی ایران و هربه واردکرد

دوبوویتز در این نشست بار دیگر به ادعاهای خود در مورد تبعات برخوردنکردن با ایران «. کند

ای در مقیاس ص  نعتی که س  ال، رژیم ایران برنامه هس  ته  47طی حدود »هش  دار داد و گ ت: 

ی اس ت، خواهد داش ت که مبتنی بر س انتری یوژهای پیشرفته    تپیقانونی و مبتنی بر تعهدات ان

پیما و اقتصادی شکوفا برای تأمین مالی این های بالس تیک قاره اس ت و همچنین، ایران موش ک  

 The« )کندای و جهانی ایران را تثبیت میه ا خواه د داش   ت و این، هژمونی منطق ه   پروژه

Heritage Foundation, August 30, 2017 .) 

چگونه باید جمهوری اسالمی »در یادداشت دیگری با عنوان  ۱740چت و تکیه در اکتبر گر

شبیه »اکنون ، ادعا کردند که حکومت دینی ایران هم«اس تریت ژورنال وال»در « را ش کس ت داد  

ها با اشاره به تحوالت سیاسی ایران بعد از آن«. اتحاد ش وروی در روزهای پایانی حیاتش است 

جمهوری اس  المی ایران اثبات کرده اس  ت توانایی اص  ال  خود را »اند که ه گرفتهانقالب، نتیج

های کارآمدی و دینی مشروعیت جمهوری اسالمی در این یادداش ت عنوان شده که پایه «. ندارد

از طریق امپریالیس   م و »ایران تض   عیف ش   ده و این باع  ش   ده حکومت ایران تالش کند  

بر این «. انجام داد 4۱07؛ مانند همان کاری که شوروی در دهه ، خود را احیا کند4پروریحامی

ترین امپریالیست مدرن پارس، پرچم ایران عنوان موفق امروز به هبری ایرانر»اساس، ادعا شده: 

ها بردار است و کمکرا از خلیج فارس تا مدیترانه به اهتزاز درآورده است، اما امپریالیسم هزینه

 «. آورداش فشار میکند، بر خزانهایران به میلیشیاهای شیعی میهایی که و یارانه

ند: اگرچت و تکیه با اش   اره به تجربه کارتر و ریگان در برخورد با ش   وروی، عنوان کرده

آمیز با ش  وروی بودند، اما جیمی کارتر و اکثریت حزب دموکرات خواس  تار زندگی مس  المت»

ادی، تقویت مخال ان و محدودکردن مرزهای امپریالیستی انداختن جنگ اقتصرونالد ریگان با راه

ش  وروی، به فروپاش  ی حزب کمونیس  ت کمک کرد. ترامپ باید از الگوی ریگان و نه کارتر   

های مخالف در ایران برقرار و از نظر مالی به پیروی کند. آمریکا باید ارتباط بیش تری با سازمان 

د طور مس تقیم با مردم ایران سخن بگوی  ریگان، به ها کمک کند. ترامپ باید با برگرفتن مدلآن

رای مقابله ای بکنندههای فلجشان انتقاد کند. واشینگتن باید بار دیگر تحریمو از رژیم نامش روع 

                                                                                                   
1. Patronage 
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ش ان اهمیت اساسی دارد، تحمیل نماید. فرمولی که منجر  با ش بکه حامی مالها، که برای قدرت 

ا ای و سپاه پاسداران رتواند آقای خامنهشد، حتماً می به فروپاش ی امپراتوری قدرتمند ش وروی  

 .    (Gerecht and Takeyh, October 12, 2017)« به زیر بکشد

در یادداش   تی  ۱748ها، در ژانویه ریچارد گلدبرگ، از اعض   ای بنیاد دفاع از دموکراس   ی

زدیک مش  ترک با دنیس راس، دس  تیار ویژه باراک اوباما و عض  و مؤس  س  ه س  یاس  ت خاور ن  

به  «پولیتیکو»در س  ایت « در مورد ایران، ترامپ باید مانند ریگان باش  د»، با عنوان 4واش  ینگتن

دونالد ترامپ توصیه کردند الگوی ریگان را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران در پیش بگیرد؛ 

آمیز بر س  ر توافق بزرگ کنترل تس  لیحات با اتحاد ش  وروی، کس  ی که ه  من مذاکره موفقیت

نامید؛ درصدد ایجاد بازدارندگی استراتژیک آمریکا می« امپراتوری شیطانی»ش کارا ش وروی را   آ

کرد و بر ش وروی در زمینه حقوق بشر فشار اقتصادی  بود؛ س یاس ت تغییر رژیم را پیگیری می  

را ب  ه گل  دبرگ ج  ان بولتون اخیراً (. Goldberg and Ross, January 9, 2018آورد )می

 رای امنیت ملی آمریکا منصوبدر شو یراناتوسط  یکش تار جمع  یحاتمقابله با تس ل  ریاس ت 

 ت.قرار گرفته اس نیز سازی ایرانطرفدار شورویمحافل و اشخاا  گرم ؛ که مورد استقبالکرده

توافق با ایران از نظر اس   تراتژیکی و »در یادداش   تی با عنوان  ۱748مارک گرچت در ماه می 

های توافق ها و زیان، ه  من انتقادات ش  دید از نق «آتالنتیک»در مجله « اس  تاخالقی احمقانه 

ها و منافع آن برای جمهوری اسالمی ایران، بر این باور است که با ای برای آمریکا و فرصتهسته

این حال هنوز تدبیر یک رهیافت معتبر پس  ابرجامی نس  بت به رژیم مذهبی ایران کار دش  واری   

ل عنوان مد ما باید از رویکرد آمریکا در برابر ش  وروی به»س، نوش  ته اس  ت: نیس  ت. بر این اس  ا

اکنون شود[. جمهوری اسالمی هم می ۱راندن و چالندناس ت اده کنیم:  که ش امل[ سد ن وذ، عقب  

است: دولتی پلیسی؛ ناتوان در اصال  خود، در حالی که غرق در  4۱0۱ش بیه اتحاد شوروی سال  

در بیرون از مرزها برای ح اظت از خود  طلبیفساد و ناکارآمدی اقتصادی است و  درگیر[ توسعه

تری است. اجازه دهید ریکا طرف بسیار قویها[ و آمو اعتقاداتش... زمان با ماس ت  و نه با ایرانی 

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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انید، دگونه که میهایی اس ت که باع  فروپاشی اتحاد شوروی شد. همان برند، به بزرگی همانمی

ها طرفدار ، مالیم ش   ده بودند. آنخواه ان در اواخر جنگ س   رد ه ا و جمهوری اکثر دموکرات

آن مبارزه را  4آمیز بودند، اما بازهایی مانند ریگان و هنری جکس  ونزدایی و زندگی مس  المتتنش

 .  (Gerecht, May 4, 2018)« ۳هاو کارتری ۱بردند و نه هنری کسینجر

 نیز خواستارهای دیگری ها در یادداشتعالوه بر این موارد، اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی

اس ت اده از تجربه و الگوی ریگان در برخورد با ش وروی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران   

 ,Adesnik, May 25, 2018; Hannah, June 3, 2018; Gerecht and Takeyh)اند شده

August 3, 2018) در یادداشت گرچت و تکیه آشکارا توصیه به تغییر رژیم در ایران حتی با .

برای ترامپ و دولتش باید این مسئله روشن باشد که تغییر »ت اده از قدرت نظامی شده است: اس

هاس   ت، مگر اینکه آماده پذیرش ایران مس   ل  به روی آنگرایانه باز پیش رژیم تنها راه عمل

طور جدی در راستای اند، آشکارا باید به ای باش ند و اگر برای اقدام نظامی آماده س ال  هس ته  

 «.های داخلی در ایران کار کنندزایش شورشاف

ویژه مدیر  ، به«هابنیاد دفاع از دموکراسی»های اعضای مؤسسه در مجموع، افکار و اندیش ه 

ای در اجرایی آن یعنی مارک دوبوویتز در رابطه با جمهوری اس المی ایران نقش بسیار برجسته 

ت. از یکی از مقامات س  ابق آمریکا که پیکربندی س  یاس  ت ترامپ در رابطه با ایران داش  ته اس  

دام اگر بخواهید بدانید اق»کند، نقل شده است: س یاس ت ترامپ در رابطه با ایران را پیگیری می  

بندی بس یار خوبی است که آیا  آن اقدام[ در آخرین  بعدی ترامپ درباره ایران چیس ت، ش رط  

 ,Giglio, September 25« )ده استها آمیادداشت مارک دوبوویتز یا بنیاد دفاع از دموکراسی

(. س   رهنگ الرنس ویلکرس   ون، رئیس کارکنان وزارت خارجه آمریکا در دوران کالین 2018

پاول، در یادداشتی همن اعتراف به اشتباه خود در کمک به آغاز جنگ عراق، عنوان کرده است 

های ویژه تر طر دف»ها در حال حاه   ر بیش از هر زمانی ش  بیه  که بنیاد دفاع از دموکراس  ی 

                                                                                                   
1. Henry M. Jackson 

برخی معتقدند رویکرد اوباما و جان کری در رابطه با ایران شبیه رویکرد نیکسون و کسینجر به چین کمونیست است. گرچت . ۱

 کسینجر بود که جنگ سرد را برد.ای درست هم باشد، این ریگان و نه معتقد است حتی اگر چنین مقایسه

 جیمی کارتر و اطرافیانش.. ۳



 76   ...یرانا یاسالم یجمهور سازییدونالد ترامپ و شورو

کرد، ش  ده اس  ت اندازی جنگ با عراق فراهم میکه اطالعات غلط در حمایت از راه 4«پنتاگون

(Wilkerson, Feb. 5, 2018)قدرت آتش »کننده اص   لی ها تهیه. بنیاد دفاع از دموکراس   ی

نها با تگیری این توافق بوده و اعض  ای آن نه بر علیه برجام، هم قبل و هم بعد از ش  کل« فکری

، بلکه با حضور گسترده در جلسات استماع کنگره، نقشی پیشرو ۱های مختلفنگارش یادداشت

. بر این اس  اس، باور بر این اس  ت که (Judis, Aug. 18 2015)در حمله به برجام ای ا کردند 

ها نقش بسیار اساسی در خروج دولت ترامپ از برجام ای ا کرده است بنیاد دفاع از دموکراس ی 

(Armbruster, May 10, 2018  .) 

ها و اقداماتی که ترامپ چه در دوران انتخابات ریاست جمهوری بس یاری از شعارها، استدالل 

و چه پس از اس  تقرار در کاخ س   ید در مورد ایران مطر  کرده و در پیش گرفته اس  ت، ابتدا از   

ها و م اهیمی که از واژهاند. حتی بس  یاری ها طر  ش  دهس  وی محققان بنیاد دفاع از دمکراس  ی 

ای ترامپ و برخی دیگر از مقامات دولت او در رابطه با جمهوری اس  المی ایران و توافق هس  ته 

هاس  ت. گ ته ش  ده که مارک  برند، س  اخته و پرداخته بنیاد دفاع از دموکراس  ی کار می برجام به

ران، رئیس گروه اقدام ایهای مربوط به ایران که توسط استیون هوک، دوبوویتز در نوش تن گزارش 

هیل  ای برجام در کپیتولش ود، نقش دارد و به بسیاری از مخال ان سرسخت توافق هسته فراهم می

کتاب  که است سال دو از بیش دوبوویتز (. مارک (Harris, 2018دهد)کنگره آمریکا( مشاوره می

کند و را ترویج می «بخشید سرعت را شوروی اتحاد س قوط  که ریگان دولت اس تراتژی : پیروزی»

   .ویژه مقامات ارشد دولت ترامپ فراهم کرده استآن برای دیگران به  از هایینسخه

ه از کتاب مذکور را ب ایدوبوویتز گ ته که در زمان ریاس ت پمپئو در س ازمان سیا، نسخه  

داده  او داده که وی نیز آن را با عالقه خوانده و به همکاران دیگرش در سیا و وزارت خارجه

. س   تا ایالعادهفوق کتاب: »گ ته« پیروزی»درباره کتاب  دوبوویتز اس   ت تا مطالعه کنند.

تاب این ک .«است است اده قابل ایران رژیم علیه های آنایده از بسیاری. دارد فراوانی جزئیات

                                                                                                   
1. Pentagon’s Office of Special Plans  

ما شرایط الزم را اوبا ای، در یادداشتی نوشتند که توافقگیری توافق هستهبرای نمونه، دوبوویتز و گرچت یک ه ته قبل از شکل. ۱

اعالم کردند که  ها در این یادداشتکند. آنفراهم می ۱740برای اقدام نظامی بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ژانویه 

شود، چون هدیت با آمریکا برای هویت رژیم ایران، بنیادی است و اگر توافقی حاصل شود، ای حل نمیئله ایران با توافق هستهمس

 .(Reuel Marc Gerecht And Mark Dubowitz, July 8, 2015) شودتر میتر و سریعتقابل ایران و آمریکا محتمل
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 ترامپ، یشینپ استراتژیست بنن، استیو محبوب نویسنده شوایتزر، توسط پیتر 4۱۱1 س ال  در

 دیرم کیسی، ویلیام و ریگان هایتالش این کتاب در ش وایتزر . نوش ته و منتش ر ش ده اس ت    

 ظامی،ن مستقیم تقابل جز به آمریکا قدرت ابزار تمام از دهد کهمی شر  را سازمان سیا، وقت

گونه که ریگان در س  خنرانی خود ، آن«دان تاریخزباله»به افتادن در  ش  وروی محکومیت برای

 اش  اره مورد اس  تراتژی. کرده اس  ت اس  ت اده ،در پارلمان بریتانیا عنوان کرد 4۱8۱در س  ال 

 رابرب آمریکا آن را در اکنونهم که بود شوروی برابر در ریگان اقتصادی جنگ شامل شوایتزر

 عاداب به این کتاب فص  ل چند. اس  ت گرفته کاربه  ش  دید هایاعمال تحریم ش  کل به ایران

 و پول رس  اندن تا اروپا در اعتراه  ی هایجنبش از حمایت از ها،تالش این پنهانی عمدتاً

که بر  گ ته ترامپدولت آمریکایی  مقام یک. پردازدمی افغانستان، در مجاهدین به تسلیحات

است  اشتهد تأثیراتی ایران برابر ترامپ در سیاست بر کتاب مذکور که کس ی پوش یده نیس ت   

(Giglio, September 25, 2018).  

تنهایی ایده  به« هابنیاد دفاع از دموکراس   ی»ب ا این ح ال، این ب ه معن ای آن نیس   ت که     

کند، بلکه در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان و س ازی ایران را ترویج و توصیه می ش وروی 

اند امکان اس   ت اده از الگو و تجارب برخورد ریگان با محققان دیگر در آمریکا نیز تالش کرده

توس ط دولت ترامپ در رابطه با جمهوری اسالمی ایران را بررسی و در این مورد به  ش وروی  

 Rohrabacher, January 25, 2018; WSJهایی ارائه کنند )دولت دونالد ترامپ توص   یه

The Editorial Board, Jan. 2, 2018; New Yorker Post, May 16, 2018; Ferrara, 

26 October 2018.) 

ارد، یادداشت م صل فردریک کگان، عضو مؤسسه امریکن اینترپرایز و استاد یکی از این مو

توانیم استراتژی آیا می»با عنوان  ۱748پوینت، در اوت س ابق تاریخ نظامی آکادمی نظامی وست 

ا است. کگان در این یادداشت، ابتد« کامنتری»در مجله « در برابر ایران در پیش بگیریم 4پیروزی

های ش   خص   ی )مربوط به رهبران(، س   اختاری،  ع پرداخته که ت اوتب ه طر  این موه   و 

ایدئولوژیکی و نهادی زیاد و عمیقی میان اتحاد ش وروی و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد  

                                                                                                   
کاران آمریکا از رویکرد ریگان در ویژه نومحافظه خواهان و بهاست. جمهوری منظور وی استراتژی ریگان در برابر شوروی. 4

 کنند.مقابل شوروی با عنوان استراتژی پیروزی یاد می
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وروی تر از شکه نباید نادیده گرفته ش وند. با این حال، وی معتقد است ایران از هر نظر هعیف 

 پذیرتر است. بنابراین، استراتژی پیروزی بدون اینکه منجراس ت و نس بت به انزوا، بسیار آسیب  

کند. این های امنیتی آمریکا را برآورده میبه فروپاش ی س ریع رژیم ایران ش ود، بیشتر نیازمندی   

کردن ایران از منابع خارجی و اجبار آن به تمرکز بر اقدامی عملی اس  ت. در این راس  تا، منزوی

تواند خاورمیانه را دگرگون کند. کگان در خواهند بود که می کنترل مردم، دس  تاوردهای بزرگی

اش جدا کنندگان خارجی. ایران را از حامیان و تأمین4کند: این مورد به دولت آمریکا توصیه می

ر لبنان، ویژه د. از دستیابی و است اده ایران به منابعی آن سوی مرزها جلوگیری کنید )به ۱کنید؛ 

خصوا سوریه و هایی بر سپاه پاسداران در نقاط مهم )به اعمال شکست. ۳عراق و س وریه(؛  

اعتبارکردن روایت داخلی س  ازمان که حمایت از برتری آن در س  یاس  ت امنیت عراق( برای بی

های ایران برای دس   تیابی به مواد الزم تولید زرادخانه . اختالل در تالش1ملی را در پی دارد؛ 

. تش  ویق و تقویت اختالفات درون 5های نظامی متعارف خود؛ مندیای و توس  عه توانهس  ته

. است اده از هایعه 2ای؛ طلبی منطقههای تهاجمی توس عه رژیم درباره مطلوبیت تداوم س یاس ت  

دار قدرت از زمان وفات  امام[ جانش  ینی آینده رهبری که ش  بیه مرگ اس  تالین و انتقال معنی  

 (.Kagan, 2018خمینی خواهد بود )

داند و معتقد است یک طر  بلندمدت س وریه را افغانس تان و عراق را لهستانا ایران می   کگان

از س  وی آمریکا باید بر ایجاد اجماع میان متحدان آمریکا درباره نیاز به اجرای اس  تراتژی پیروزی  

ژیک تداشتن ایران بازدارد؛ در زنجیره عرهه مواد استرانگه متمرکز باش د؛ روسیه و چین را از زنده 

اش اختالل ایجاد کند؛ ایران را مجبور ای و نظامیهای هستهمورد نیاز ایران برای ارتقای توانمندی

به نبرد دش وار در عراق و سوریه برای ح ظ موقعیت خود کند، در حالی که همزمان به هر طریق  

ا سالمی ایران رای از نظر وی، جمهوری اممکنی بر اقتص اد ایران فشار وارد آورد. چنین استراتژی 

ای را قطع و وارونه کن د به درون مرزهایش برگردد؛ حرکتش در جهت هژمونی منطقه مجبور می

کند و ممکن است در طول و مردم را تش دید می  نظامها میان رهبران ایران و بین کند؛ ش کاف می

 (. ,2018Kagan، به تغییر ماهیت رژیم منجر شود )4زمان، به روشی که خاا ایران است

                                                                                                   
های قابل توجهی دارد و بنابراین، لزوماً به همان سرنوشت شوروی دچار نخواهد کگان معتقد است ایران با شوروی ت اوت. 4

 توان در برابر آن پیروز شد.می کند ارائه کرده است(ت )که خود وی در این یادداشت ادعا میشد؛ ولی با استراتژی درس
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گیری سیاست ها اهمیت داده شده و در شکلرس د در دولت ترامپ به این بح  نظر میبه 

ها اس   ت اده ش   ده اس   ت. دوبوویتز در جایی گ ته:  خارجی این دولت در رابطه با ایران از آن

س   ازی و در ص   ورت ممکن، ثباتهرچن د دول ت ترامپ در منظر عمومی، تالش برای بی  »

توان به معتقدند می کنم بولتون و دیگران صادقانهکند، فکر مین را انکار میفروپاش ی رژیم ایرا 

 ,Giglio« )کار برد، رژیم ایران را فروپاشاندای که ریگان در برابر اتحاد شوروی به همان شیوه

September 25, 2018 دوبوویتز همچنین عنوان کرده که مایک پمپئو، رئیس س  ابق س  یا و .)

ای که س  ازی ایران اس  ت. پمپئو در مقالهونی آمریکا، طرفدار رویکرد ش  ورویوزیر خارجه کن

شر کرده، منت« تقابل با ایران: استراتژی دولت ترامپ»تحت عنوان « فارن پالیسی»اخیراً در مجله 

هایی در باب مقایسه جمهوری اسالمی ایران و اتحاد شوروی کرده است. او در این مقاله اش اره 

ری امپراتو»عنوان  رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگان زمانی که از شوروی به»ه همن بیان اینک

، همین رویکرد را در رابطه با «آگاه بود 4کرد، نس   بت به قدرت افش   اگرییاد می« ش   یطانی

های حکومت ایران را افشا ما سوءاست اده»نویسد: جمهوری اسالمی ایران نیز م ید دانسته و می

اس ت اده از ترکیبی از وه و  اخالقی و شدت دیپلماتیک   »نویس د:  همچنین میپمپئو «. کنیممی

و بعداً، فروپاش  ی خود کمونیس  م  4۱82گیری گ تگوهای ریکجاوک در س  ال ش  رایط ش  کل

 (. Pompeo, 2018« )شوروی را فراهم کرد

ش  ود، یکی از اجزای راهبرد دولت آنچه افش  ای فس  اد مقامات حکومتی ایران خوانده می 

دولت ترامپ علیه « فشار حداکثری»مپ درباره جمهوری اس المی ایران اس ت و اس تراتژی    ترا

سازی تری دارد. این استراتژی همان چیزی است که طرفداران شورویایران ابعاد بسیار گسترده

اند؛ یعنی فش  ار بر ایران با همه ابزارهای قدرت آمریکا. این س  یاس  ت ایران آن را توص  یه کرده

ها به دولت ، معاون تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی۱ای اس ت که جاناتان ش نزر  هش بیه توص ی  

ها را بکوبید و در صورت امکان، حتی رژیم با هر چیزی آن»ترامپ در مورد ایران کرده اس ت:  

 (. Giglio, September 25, 2018« )را دچار فروپاشی کنید

                                                                                                   
1. Power of exposure 

2. Jonathan Schanzer 
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ها و تی مانند بنیاد دفاع از دموکراسیدر مجموع، فرض گروهی از کارش ناسان متن ذ مؤسسا 

مقاماتی از دولت ترامپ بر این اس ت که اقدامات ریگان باع  فروپاش  ی ش  وروی شد. فرض  

ها ها این است که جمهوری اسالمی ایران نیز شرایطی مشابه شوروی دارد. بنابراین، آندیگر آن

ا ش   وروی عمل کنند، جمهوری کنن د اگر در برخورد ب ا ایران م انند برخورد ریگان ب   فکر می

ل رسد دلینظر می اس المی س رنوشتی مانند شوروی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که به  

های اقتصادی بود. ویژه دشواریها و مشکالت داخلی آن به اص لی فروپاش ی ش وروی، هعف   

به همپای غرب اقتصادی رهبران شوروی، این کشور را نه تنها س یاسی و  های ها و اندیش ه ایده

ف اقتصاد شوروی شدند. گورباچ سیاسی و وهعیت انحطاطنرس اندند، بلکه باع  ایس تایی و   

قص د داشت این روند را تغییر دهد، ولی اوالً، نتوانست به خوبی شرایط را مدیریت کند، چون  

و با او مانند  ویژه مقامات حزب کمونیس  ت با او همراهی نکردندبخش مهمی از حکومت و به 

؛ ثانیاً، زمان برای اصالحات دیر شده بود و فشارهای حداکثری برخورد کردند« غیرخودی»یک 

 مانده را نداد.دولت ریگان نیز اجازه است اده از فرصت باقی

 

 سازی؛ شرایط امکانچرایی شورویج. 
 علیه عراق تحمیلی جنگ پایان از پس که ش  وروی اتحاد فروپاش  ی و س  رد جنگ از پس

 فروپاش  ی از س رمس  ت  س  و یک از غربی هایاس تراتژیس  ت  داد، رخ ایران اس المی  جمهوری

 مس  یر در اس  المی جمهوری کهیافته بودند در درس  تی به ،دیگر س  وی از و بودند ش  وروی

 و مهار برای حداقل باید که اس  ت ایفرامنطقه آن، پی در و ایمنطقه قدرتی به ش  دنتبدیل

 مد هآنچ شرایط، آن در که بود بدیهی. شود اقدام و فکر آن اهمحالل و فروپاشی برای حداکثر

که امروز پس از همچنان ؛بود شوروی اتحاد اه محالل  و فروپاش ی  تجربه گرفت،می قرار نظر

ها در کاخ س  ید، باز هم همان تجربه برای مقابله با جمهوری اسالمی  روی کار آمدن نوریگانی

« جمهوری اس  المی ایران»ت اعالمی و اعمالی برای فروپاش  ی ایران انتخاب ش  ده و به س  یاس  

احان طر زعم به تجربه، این بودن دسترس در ویژگی بر عالوه حال، عین در تبدیل ش ده است. 

 زنی ایران اسالمی جمهوری و شوروی اتحاد میان مشابه هایویژگی برخی و حامیان این پروژه،

 دبرای مثال، مجی. کندمی پذیرپذیر و توجیهامکان را تجربه این تکرار که دارد و داش  ته وجود
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با عنوان  ایمقاله در در آمریکا، کارنومحافظه های فکراتاقگران نزدیک به محم دی از تحلی ل  

، پس از پایان 4۳۱2دیماه  ۱8در تاریخ  که« ش  وروی پای جای اس  المی جمهوری پاگذاش  تن»

 س  ی فارس  یبیبی« گویندمی ناظران» ص   حه برایهای خیابانی در ایران، ها و آش  وباعتراض

 را آن ناگزیر نتیجه و پرداخت کنونی ایران با ش  وروی آخر هایس  ال هایش  باهت به نوش  ت،

 ها عبارتند از:به عقیده وی، این شباهت .دانست حکومت درونی فروپاشی

 جمعیت هک( نادرست هایسیاست از ناشی) عمومی فالکت و ناکارآمدی و فس اد  فقر،( 4 

 نگاه ناراهی و دشوار شرایط در همیش ه  اقتص ادی  لحاظ از را( ایحاش یه  مناطق در باالخ )

 دارد(.داشت )میمی

 که ودب گرفته قدرت تازه نس  لی و بودند ش  ده پیر "نظام" به باورمند س  یاس  ی رهبران( ۱

 اتکا و یژهو امتیازات و فساد حباب در تازه نسل نداشت )ندارد(. "نظام" انقالبی مبانی با نسبتی

 ایدئولوژی. گرایانهآرمان دنیای در کند( نه)می کردمی زندگی ارعاب و سرکوب ماشین بر

 رخوردارب باالیی اقتصادی رشد از همه )عربی( که غربی کشورهای با تس لیحاتی  رقابت( ۳

کالن یا خریدهای  س  رد جنگ هایهزینه عمومی ناره  ایی ایجاد بدون توانس  تندمی و بودند

 .کنند تحمل نظامی را

 آمدنپایین کنار در افغانستان در جمله از خارجی مداخالت س نگین  هایهزینه پرداخت( 1

 که( دالر ۱7 از کمتر ایبشکه با ن ت قیمت) هش تاد  دهه در گاز و ن ت از ش وروی  درآمدهای

 این زا آمدنبیرون برای تالشی گورباچف اصالحات»به نوشته محمدی: . شکست را دولت کمر

 مروزا وهعیت. کرد تسریع را فروپاش ی  روند نهایت در که غرب به نزدیکی نه و بود مخص مه 

 رچوبچا در تواندمی است و فروپاشی هشتاد دهه اوایل در شوروی اتحاد به شبیه بسیار ایران

 دولت ناکارکردشدن ،(س وریه ) جانبههمه داخلی جنگ ،(یوگس الوی  و ش وروی  اتحاد) تجزیه

 بر تکاا. کند پیدا تعین( کنگو و گواتماال) مافیایی باندهای گرفتنقدرت و( س  ومالی) مرکزی

 ایدئولوژی اجرای برای تالش دولت، درآمد کس   ب اص   لی منابع عنوان به گاز و ن  ت 

 شتال و امپراطوری احیای دغدغه ایدئولوژی، این بر هاس  یاس  ت کردنمبتنی و خواهانهتمامیت

 به بیهش بسیار را ایران وهعیت کشور بودنقومی چند و غرب با دش منی  جهانی، تمدیری برای

 (.۱8/47/4۳۱2)محمدی، « کندمی شوروی اتحاد
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کار های فکر نومحافظهدر عین حال، با مرور مقاالتی که در این حوزه از سوی اعضای اتاق

 :کرد خالصه مورد در چند مورد توانمی را هاویژگی ایننوشته شده، 

 پروژه، این طراحان زعم به. است حکومت و س یاس ت   بودنایدئولوژیک ،نخستت  ویژگی

سیاسی جمهوری اسالمی و اتحاد شوروی  نظام دو هر در حکومت و سیاست بودنایدئولوژیک

 جانبه و دربه هنگام وردآمدن فشارهای همه را الزم پذیریانعطاف هاآن شودمی موجب س ابق، 

 نداشته لالملبین نظام متغیر شرایط و بیرونی و ساز محیطیهای آش وب ورودیو  تغییرات برابر

 در غییریت هر گونه زیرا باشد، شده دیر بسیار که بزنند تغییر به دست زمانی حداقل یا و باش ند 

 بازتوجیه نیازمند هاآن گیریتص  میم نظام هایخروجی یا و هاحکومت این س  یاس  ی  رفتار

 یا و ناپذیرامکان یا مهم این و اس  ت ایدئولوژیک گ تارهای در بازنگری نوعی یا ایدئولوژیک

 .و همراه با منازعات بسیار و احتماالً پرتنش است مدتطوالنی روندی نیازمند

 ش  وروی، اتحاد نزد البته که اس  ت ایمنطقه متحدین و اقمار از برخورداری ،دوم ویژگی

 این از و است مطر  ایمنطقه سط  در ایران، اسالمی جمهوری برای و داشت جهانی مقیاس ی 

. دکنمی توجیه ایمنطقه قدرت برابر در ابرقدرت عنوان به را هاآن قدرت س  ط  ت اوت منظر

از جمله  مالی و اقتصادی هایدشواری و مشکالت که است این سازیش وروی  پروژه م روض

 این و شودمی هاقدرت این س وی  از اقمار این رهاکردن ها و کاهش بهای ن ت، موجبتحریم

 مارش به فروپاشی روند از بخش ی  که هاس ت آن قدرت فراملی س ط   رفتن میان از منزله به امر

ن امپراتوری ش وروی بخشی به ای »نویس د:  می دیپلماستی کیس ینجر در کتابی با عنوان   .رودمی

به  پذیریناخاطر شکست خورد که تاریخ خود آن این کشور را وسوسه کرد که به طرز انعطاف

س  مت دخالت بیش از حد در امور جهان پیش رود. اتحاد ش  وروی به رغم تمامی مش  کالت  

یق و ترور دوام بیاورد. در متولد ش د. سپس توانست در برابر جنگ داخلی، انزوا و حاکمان ناال 

ها فائق آید ... اش  تباه مرگبار این ، این کش  ور ... موفق ش  د بر حمله نازی14-4۱۳1های س  ال

ها را در طول راه از امپریالیس  م مغرور در این بود که رهبران ش  وروی قدرت تش  خی  اندازه

ند اقتصادی دست باال گرفتای که توانایی نظام شوروی را از لحاظ نظامی و دست دادند، به گونه

های عمده جهان از پایگاهی ه  عیف به چالش طلبیده و فراموش کردند که تمامی دیگر قدرت

 (.570: 4۳80)کیسینجر، « شدند
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 رفتیم شمار به کثیرالمله امپراتوری شوروی. است جامعه بودنچندقومی نیز سوم ویژگی

 را ودخ پیوستگی سرخ ارتش هایسرنیزه و کمونیسم ایدئولوژی واسطه به آن جمهوری 45 که

 -لتدو تش  کیل و اس  تقالل خواس  ت بر همگی نیز هاآن تض  عیف با و کردندمی ح ظ مرکز با

 یمذهب و زبانی هایت اوت لحاظ ایران نیز به اسالمی جمهوری در. فش ردند  پای مس تقل  ملت

 امکان این ایران، در اقوام این مرزنشینی همچنین، و کشور رسمی زبان و رسمی مذهب با اقوام

 و قومی هایناآرامی به نیل جهت در دش  من برداریبهره معرض در هاگروه این که دارد وجود

 .گیرند قرار ملت -دولت فروپاشی

در پی مواجهه با  حکومتیدرون هایچنددس  تگی و هاامکان بروز اختالف ،چهارم ویژگی

 طراحان زعم به. های داخلی استها و اعتراضناآرامیجانبه بیرونی و به تبع آن، فشارهای همه

 نظام یا حاکمه هیئت دارای ش  وروی، اتحاد همچون نیز ایران اس  المی جمهوری پروژه، این

ساز، در مقاطع سرنوشت ها،گروه و هاالیه این که ایگونه به است، چندپارچه و چندالیه سیاسی

 هک هس  تند بنیادین هایگزاره یا و اص  ول از ایدس  ته س  ر بر حداقلی اجماع فاقد حتی بعض  اً

 شودیم سبب ویژگی این. ببخشد معنا سیاسی نظام به و کرده ممکن را هاآن زیستیهم تواندمی

 هاگروه و هاالیه این درون از هایلتسین و هاگورباچف که باشد داش ته  وجود امکان این همواره

 کارزار وارد هاآن سازیناکام و سازیسرنگون هدف با نیز هاگروه و هاالیه دیگر و برآورند سر

 ضمینت و تکمیل برای را فرصت ترینمهم که است همانی کارزار این. شوند ایشان با س یاس ی  

   .کندمی فراهم سازی،شوروی پروژه موفقیت

ها، مواردی است که به عنوان پیامدهای اجرای سیاست گالسنوست در اتحاد این ویژگی

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  

های ش دید اقتصادی، کاهش بهای ن ت از  س المی به بار بیاورد. تحریم برای نظام جمهوری ا

راگیر، ای فطریق بازیگری عربستان در بازار، انزوای دیپلماتیک در سط  جهانی، جنگ رسانه

راندن کش  ور هدف از حوزه های قومی، عقبس  ازی داخلی به ویژه از طریق ناآرامیثباتبی

ها و ها در عرص  ه داخلی که به ش  کل ناره  ایتییامدهای آنای و پای و فرامنطقهن وذ منطقه

یابد، اجزای مش  ترک اس  تراتژی فش  ار  های عمومی بروز و ظهور میها و اعتص  اباعتراض
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جانبه را در هر دو مورد اتحاد ش  وروی و جمهوری اس  المی ایران تش  کیل حداکثری یا همه

 دهد.می

رد و گیه میان ترامپ و ریگان صورت میهایی اس ت ک نیز البته همانندس ازی  ویژگی پنجم

سازی جمهوری اسالمی شود که زمان مناسب برای اجرای پروژه شورویدر نتیجه اس تدالل می 

رسد هرچند ترامپ تمایل داشته خود را فردی نظر میایران فرارس یده اس ت. در عین حال، به   

را از  4«کنیمرا قدرتمند میدوباره آمریکا »ش  بیه ریگان معرفی کند و حتی ش  عار معروف خود 

گرفته، اما بیش  تر به  ۱«اجازه دهید آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم»ش  عار مش  هور ریگان، یعنی  

داشتن برای و هم در آمادگی ۳«مرد دیوانه»ریچارد نیکس ون شبیه است؛ هم در است اده از اهرم  

هرگز نباید فراموش کرد که »کن ارآم دن ب ا دش   من ایدئولوژیک. دوبوویتز در جایی گ ته که:    

، بلکه پمپئو تمایل دارد نقشی مانند ریگان در رابطه با جمهوری اسالمی «ترامپ، ریگان نیس ت 

رسد این سخن درستی است. ترامپ بارها اعالم کرده که به ایدئولوژی نظر می ایران ای ا کند. به

، یز ثابت کرده که برخالف ریگانبرایش مهم هستند. او در عمل ن« نتایج»دهد، بلکه اهمیتی نمی

د این خواههای آمریکایی ندارد و صریحاً نیز اعالم کرده که نمیپایبندی ایدئولوژیکی به ارزش

داند و حاه  ر اس  ت بر ها را به دیگران تحمیل کند. ترامپ خود را فردی اهل معامله میارزش

حتی به ص  راحت به جمهوری س  ر مس  ائل مختلف مذاکره کند و در این راس  تا نیز چندین بار 

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 

جای  ش بگیرد؛ بهمانند رفتار نیکس  ون در برابر چین، نس  بت به جمهوری اس  المی ایران در پی

  کردن الگوی شوروی در رابطه با ایران باشد.اینکه درصدد پیاده

کنند، نس  بت به این ظرفیت س  ازی ایران را تئوریزه و ترویج میکس  انی که ایده ش  وروی

بعد از اعالم خروج نیروهای آمریکایی از دوبوویتز و گرچت ترام پ واهمه دارند. برای نمونه،  

ر رئیس جمهو «ترامپ یک پیروزی به ایران داد»با عنوان  یادداشتیدر پ، س وریه از سوی ترام 

و  آمریک ا را متهم ب ه نابودی دس   تاوردهای دولت خود علیه جمهوری اس   المی ایران کردند  

                                                                                                   
1. Make America Great Again 

2. Let's Make America Great Again 

3. Mad Men 
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ی از و پیامی حاکشدت تضعیف ترامپ از سوریه، سیاستش در مورد ایران را به خروج»نوشتند: 

یادداشت خود با اشاره به  آنها در پایان. «ص ادر کرده اس ت  ثباتی و ترس ماللت، درماندگی، بی

اند: دهعنوان کر« یافته باشدکش ی ایران و آمریکا ممکن اس ت پایان   مس ابقه بزرگ طناب »اینکه 

ها، از چپ و راس  ت، ممکن اس  ت معتقد بس  یاری از آمریکاییآمیز اس  ت که عجیب و کنایه»

 «تواند خوب باش  دنیز می برای آمریکااحتماالً خوب اس ت،   رهبری ایرانکه آنچه برای باش ند  

(Gerecht & Dubowitz, 24 December 2018). 

 

 امکان مراحل سازی؛شوروی چگونگید. 
 ای مرحله ه ت شامل توانمی هاآن توالی و رویدادها لحاظ به را شوروی اتحاد فروپاش ی  روند

 بروز غرب، س  وی از طرازیهم دام گس  تراندن از بودند عبارت مراحل این. دانس  ت مقطع

 برنامه ها و فش  ارهای بیرونی و ناکارآمدی و فس  اد داخلی،اقتص  ادی در پی تحریم مش  کالت

 روس  یه، جمهوری جوییرهایی المللی،بین و ایمنطقه اقمار رهاس  ازی گورباچف، اص  الحات

های خیابانی آغاز تحرکات و جنبش نهایت، در و گورباچف علیه حزب رادیکال جنا  کودتای

 .شوروی در پی شکست کودتا و جنا  رادیکال اتحاد هد کودتا در روسیه و فروپاشی

 اتحاد کشاندن برای غرب برنامه از عبارت نامیدیم، طرازیهم دام را آن که نخس ت  مرحله

 هاینههزی و تعهدات راههم به پرهزینه رقابت این. بود پرهزینه تس  لیحاتی رقابت به ش  وروی

 ینا برای را فزاینده اقتص  ادی ناتوانی و ه  عف بروز موجبات ش  وروی، اقمار باالی اقتص  ادی

 جبورم را شوروی کمونیست حزب سیاسی کمیته که بود وهعیت همین و کرد فراهم ابرقدرت

 یاصالح هایبرنامه و گورباچف میخائیل ریاست به طلباص ال   جنا  رس یدن  قدرت به کرد

 . کند تحمل و تأیید پروسترویکا و گالسنوست عناوین با را او

 رس  یدن قدرت به از پیش تا ش  وروی کمونیس  ت حزب رئیس  ه هیئت ص  در پفآندره

  تهگ آمریکا در شوروی وقت س یر گرینوس کی،  به خطاب مرگش از پیش ماه یک گورباچف،

 در جنگ اب اما بخشیم، بهبود را شرایط باید. دارد قرار بدی بسیار وه عیت  در ما اقتص اد : »بود

 ارجخ افغانستان از ما نگذارند تا کنندمی کاری هر هاآمریکایی. است بسته ما دس ت  افغانس تان 

 .داریم باز اروپا قاره در بردمیان هایموشک اس تقرار  از را( آمریکا) هاآن نبودیم قادر ما ش ویم، 
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 ،«هکریم جزیرهشبه» جنگ از پس و نوزدهم قرن همانند درس ت . باختیم را نبرد آن ما متأس  انه 

 اشیم،ب قوی ما اگر.« کن جمع را قوایت شو، متمرکز روسیه: »باشیم داش ته  را ش عار  این باید ما

 اراقتد و توانایی اص  لی مس  ئله. پاش  یممی هم از همه باش  یم، ه  عیف اگر بود خواهیم محترم

: 4۳81 سر،شوایت) «است وابس ته  اقتص ادی  پیش رفت  به باالیی میزان تا توانایی این اما ماس ت، 

   داشت: عمده دلیل گورباچف سه اصالحات بنابراین، (.۳07

 مردم مقاومت باتالق در را ش  وروی اتحاد ارتش که بود افغانس  تان جنگ نخس  ت، دلیل

 هایهزینه چندس  اله، فرس ایش  ی  جنگ ص  ورت به و کرد و نیروهای جهادی درگیر افغانس تان 

 باور به جنگ، این. گذارد کرملین حاکمان دس  ت روی بس  یاری س  یاس  ی و نظامی اقتص  ادی،

 بر ذاریتأثیرگ با و شد نیرومند و بزرگ اتحادیه این جانبههمه فروپاشی ش روع  نقطه بس یاری، 

 درهم معکوس ش  مارش تقویم مبدأ به ش  وروی، س  یاس  ی جغرافیای س  پهر هایحوزه تمامی

مله شد که آمریکا پس از حالبته تا چندی پیش تص ور می . گش ت تبدیل  کش ور  این ش کس تن  

ان ها به افغانستگرا و اعزام آنشوروی به افغانستان مبادرت به حمایت و تجهیز مجاهدین اسالم

گیری سازمان القاعده شدند، اما اکنون مشخ  شده که این روند معکوس کرده که مبنای شکل

ز چالمرها پهن کرد تا وارد باتالق افغانس  تان ش  وند.  روسبوده و این دامی بود که س  یا برای 

استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه کالی رنیا/ برکلی و رئیس دپارتمان مطالعات ، جانس ون 

در  ،4۱2۱-20های مش  اور س  ازمان س  یا در س  ال و چین و ژاپن، یکی از رزمندگان جنگ کره

 درباره کمک آمریکا به فرایندی که به تأسیس «فروپاشی امپراتوری، آخرین امید آمریکا»کتاب 

کنون این طور پذیرفته ش  ده که اش  غال عمدی  تا» طالبان و القاعده منتهی ش  د، نوش  ته اس  ت:

آمریکا را تحریک کرد. رابرت گیتس  4۱0۱وی در ش  ب کریس  مس افغانس تان به دس  ت ش ور  

کند که روشن می ،منتش  ر ش  د 4۱۱2که در س ال   4یس پیش ین س یا در کتاب خاطرات خود  رئ

های خود به مجاهدین افغانی را ش  ش ماه پیش از اش  غال های اطالعاتی آمریکا کمکس  رویس

س ال بعد زبیگنیو برژینسکی مشاور   افغانس تان توس ط ش وروی، نه پس از آن، آغاز کردند. دو   

، در مص  احبه با خبرنگار نوول ابزرواتور فرانس  ه  وقت امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور

های کمک ختاری ،برابر با روایت رس  می برژینس  کی گ تید کرد. یأاظهارات رابرت گیتس را ت

                                                                                                   
1. From the Shadows 

http://www.amazon.com/Dismantling-Empire-Americas-American-Project/dp/B0058M5PAA
http://www.amazon.com/Dismantling-Empire-Americas-American-Project/dp/B0058M5PAA
http://www.kersplebedeb.com/mystuff/s11/brzezinski.html
http://www.kersplebedeb.com/mystuff/s11/brzezinski.html
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و پس از آن که ارتش ش وروی افغانستان را اشغال کرد آغاز   4۱87س یا به مجاهدین در س ال   

 4۱0۱کنون پنهان مانده، با آن گزاره مت اوت اس   ت. س   وم جوالی  که تا یولی حقیقت ،ش   د

های مخ یانه به مخال ین رژیم طرفدار شوروی در کابل را پرزیدنت کارتر نخستین فرمان کمک

کرد. در همان روز من یادداشتی برای پرزیدنت فرستادم و در آن توهی  دادم که به عقیده امضا 

من این کار به دخالت نظامی شوروی منجر خواهد شد. خبرنگار از برژینیسکی پرسید که آیا او 

س ی؟ آن عملیات أاند متأس ف اس ت؟ برژینس کی پاس خ داد: چه ت    به هر ش کلی از آنچه کرده 

خواهی من ها را به تله افغانس   تان انداخت و حاال تو میده عالی بود که روسمحرم انه یک ای 

از مرزهای افغانس  تان گذش  تند، من به  س  ف باش  م؟ در روزی که نیروهای ش  وروی رس  ماًأمت

ها را داریم. خبرنگار نوول پرزی دنت کارتر نوش   تم که اینک ما فرص   ت دادن ویتنام به روس 

ها هم سف نیستید که از بنیادگرایان مسلمان حمایت کردید که آنأتابزرواتور پرسید: حاال شما م

چه چیزی در تاریخ جهان  گ ت های آینده دادند؟ برژینس  کیس  ال  و مش  اوره به تروریس  ت

 شده یا آزادی اروپایتر است؟ طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟ چند تا مسلمان تحریکمهم

 (.Johnson, 2010: 12-13) «مرکزی و پایان جنگ سرد؟

 برای نآ ابعاد گسترش و تسلیحاتی مسابقه به ش وروی  کش اندن  در غرب برنامه دوم، دلیل

 واقع، در. بود توس  عه ابعاد س  ایر از ماندنغافل و بعدیتک توس  عه به کش  ور این دادنس  وق

 این اقتصادی واقعی توان در اما شد،می محسوب ابرقدرتی الزامات از تسلیحاتی رقابت هرچند

 امینظ مخارج که هستند فرض این بر هاتخمین اغلب. نداش ت  اقتص ادی  منطق و نبود کش ور 

 س  ال هر 4۱02 از قبل تا و بوده کش  ور این داخلی ناخال  تولید درص  د 40 الی 47 ش وروی 

 یافته کاهش درصد دو به ،4۱8۱ سال تا بعد هایسال در و داشته درصد 2 تا 1 بین رشدی نرخ

 مس  ابقه ص  رف کش  ور این درآمد از توجهی قابل بخش دهدمی نش  ان ارقام و آمار این. بود

 از حتی گرانتحلیل از برخی دلیل، همین به (.441: 4۳۱7ش  د )پرند، می غرب با تس  لیحاتی

 ورویش اقتصادی ناتوانی به علم با آمریکا. گویندمی سخن حوزه این در آمریکا هوشیارانه بازی

 جنگ به وفمعر فضایی استراتژیک ابتکار دفاع طر  اجرای اعالم با تسلیحاتی، مسابقه ادامه به

جر، شد )کیسین ابرقدرت این سقوط نهایت در و شوروی اجباری نشینیعقب موجب س تارگان، 

جنگ ریگان: داستان چهل سال »ش وایتس ر در کتاب مشهور خود  با عنوان    (.5۳5-5۳8: 4۳80
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ن گران و مأموریتحلیل»نویسد: در این خص وا می  «مونیس م ه و پیروزی نهایی وی بر کمبارز

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. 

همه این موه  وع را حتی در جلسات حس اس یت کار تا بدانجا بود که رهبران مس کو بدون وا   

اه هایی همرها که تهیه آن با پیچیدگیکردند. طبق یکی از همین سری گزارشعمومی مطر  می

بود، مس کو به این باور رس یده بود که فاص له این کش ور با آمریکا هر روز بیشتر خواهد شد.     

ا ناچار ها خود رودند. آنرو برهبران ش وروی نسبت به قبل با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه 

دیدند تا برای رس یدن به ش رایط توازن و برتری، عرصه اقتصاد را به ن ع دستیابی به شرایط   می

در  رسید، اما کاهشتر کنند. کاهش بودجه اقتص ادی کامالً هروری به نظر می برتر نظامی تنگ

ن زدش  ته باش  د: بر همتوانس  ت دو نتیجه ناخوش  ایند دامیزان کاالهای مص  رفی و خدماتی می

(. ۱17: 4۳81)ش  وایتس  ر، « وری کار و افزایش ناره  ایی کارگرانمعادالت مربوط به تغییر بهره

 و افس  ردگی با حزب س  ران جلس  ه در بار یک وه  عیت به قدری پیچیده ش  د که گورباچف

 هم با را هاکَراه و هات نگ مجبوریم: »گ ت کمونیس  ت حزب س  ردمداران به خطاب نگرانی

 به ما» :گ ت مرکزی کمیته به خطاب وی. «اس  ت س  خت بس  یار بس  یار عمل این. کنیم ترکیب

 دخواهمی نیز غرب. هستیم مشغول نظامی اردوگاه به کشور تبدیل و مردم از چیز همه دزدیدن

 ادامه ما نظامی س  ازیتهی به هاآن. بکش  اند تس  لیحاتی هایرقابت س  ناریوی دومین به را ما

 هایظرافت با کوش  ندمی و کنندمی معرفی س  االریارتش هوادار عنوان به را ما بعد دهندمی

 (.178: 4۳81 شوایتسر،) «بیندازند دام به را ما خاصی

 جذب و خود ایدئولوژی القای برای س  ابق ش  وروی زمامداران که بود آن نیز س  وم دلیل

 کشور ینا اقتصادی توان در که بودند پذیرفته تعهداتی خارجی س یاس ت   در بیش تر،  پیمانانهم

. ردندکمی پوشیچشم اقتصادی منطق از ایدئولوژیک و س یاس ی   الزامات دلیل به هاروس. نبود

 شورهاک میان کار تقسیم در شد،می مبادله غیرواقعی قیمت به بلوک این کش ورهای  میان کاالها

 در. داشت قرار توجه مورد غرب با رقابت جنبه بیشتر و شدمی گرفته نادیده نسبی مزیت اص ل 

 به ار ن ت بشکه هر ش وروی  رهبران کرد، پیدا افزایش ش دیداً  ن ت قیمت که 4۱07 دهه اوایل

 به 4۱05 سال در هاقیمت این. فروختندمی شرقی اروپایی کش ورهای  به دالر س ه  از کمتر مبلغ
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 بر عالوه. داش  ت زیادی فاص  له اوپک دالری 5/47 قیمت با هنوز اما کرد، پیدا افزایش دالر 0

 یمتق گرفتن نظر در بدون شرق بلوک اعضای به را خود صادراتی کاالهای قیمت شوروی این،

 اواخر در شوروی دلیل همین به. کردمی تعیین سالهپنج قراردادهای چهارچوب در ها،آن جهانی

 نیازمند غرب از کشاورزی محص والت  بلکه ص نایع  تنها نه خود؛ مایحتاج واردات به خود عمر

 (. 44۳: 4۳۱7 پرند،)بود  شده

 اروپای در 4۱8۱ هایانقالب فهم برای توجهی خور در آکادمیک هایتالش که شیرو دنیل

 ش  یرو،) «گذش  ت؟ چه ش  رقی اروپای در 4۱8۱ در» عنوان با ایمقاله در اس  ت، کرده ش  رقی

 در ش  وروی دخالت عدم درمورد وی. اس  ت کرده اش  اره نکته همین به ،(541-54۳: 4۳02

 تحول س  یر به نس  بت گورباچف میخائیل برداش  ت به خود اقمار در 4۱8۱ هایانقالب جریان

 این اقتص  ادی ه  عف واس  طه به آن از ش  وروی جماهیر اتحاد ماندگیعقب و جهانی توس  عه

 و ان ورماتیک و الکترونیک عصر وارد جهان ،4۱07 دهة از وی نظر به. کندمی اش اره  ابرقدرت

 مینه،ز این در ش  وروی و رفتمی ش  مار به ص  نعتی عص  ر پنجمین که بود ش  ده بیوتکنولوژی

 رد نیز نظامی عرصه در را کشور این توانستمی ماندگیعقب این. آمدمی حساب به ماندهعقب

 .نماید شکست و نشینیعقب به وادار غرب اردوگاه برابر

 ارآمدک آمریکا، مستقیم حمله از جلوگیری برای شوروی، ایهسته بازدارنده نیروی واقع، در

 پیوترکام تکنولوژی زمینه در غرب و شوروی روزافزون فاصله که بود آنجا خطر اما بود، م ید و

 داربرخور متعارف افزارهایجنگ در ناپذیرجبران برتری از را ژاپن مآالً و ناتو الکترونیک، و

 ،«انستارگ جنگ»پروژه  در مورد هاشوروی شدید نگرانی علت یقین، به نزدیک احتمال به. کند

 هایبرتری موجد نبود بعید ش  د،می هاپژوهش گونهاین ص  رف که دالری میلیاردها. بود همین

 متعارف نبردهای در هاآن از بتوان که ش  ود الکترونیکی محدود هایجنگ در جدیدی و مهم

 احتمال که بودند کرده تص  دیق پیش هامدت از بزرگ هایدولت. کرد اس  ت اده زرهی و هوایی

 هایقدرت متزاید برتری نتیجه در که بود این خطر بنابراین،. اس  ت منت ی ایهس  ته جنگ

 به ش  وروی، متحدان و غرب میان محلی درگیری هر الکترونیک، هایجنگ در داریس  رمایه

 در زمینی نبرد در اسرائیل گرچه. بیانجامد 4۱8۱ در اسرائیل و سوریه هوایی نبرد ص حنه  تکرار

 بنیم بود هشداری هوایی، نبرد در آن کامل و باورنکردنی پیروزی اما بود، خورده شکست لبنان
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 را فگورباچ وهعیت، این. شود تکرار آینده در است ممکن هاییبرتری چنین هم باز اینکه بر

 آن و داده تقلیل حداقل به را اقمار کشورهای در شوروی نظامی حضور هزینه تا س اخت  آن بر

 رد آنقدر بایستمی شوروی اقتص اد  واقع، در. کند گذاریس رمایه  ش کاف  این پرکردن برای را

 این در و دبیای بیرون سربلند صنعتی عص ر  پنجمین آزمون بوته از که برود پیش اص الحات  راه

 کند قداما داریسرمایه پیشرفته کشورهای با هاتماس سایر و بازرگانی ستد و داد افزایش به راه

 . ب رستد خارج به نیرو توانستنمی دیگر صورت،این  در و

 شوروی نیروهای تمام تقریباً و زد آزمایش به دست گورباچف ،4۱8۱ ژانویه در اساس این بر

 رژیم ریعس   مرگ به اقدام این داش  تند انتظار پاکس  تان ارتش و آمریکا. برد بیرون افغانس  تان از را

 تواندمی ش  وروی که کردمی ثابت افغانس  تان مورد. نش  د چنین ولی بیانجامد افغان کمونیس  تی

 خودش  ان به را قمر هر هایکمونیس  ت مش  کالت و بکش  د کنار کند، ایجاد ایفاجعه آنکهبی

 مخالف هایگروه و شرقی اروپای هایحکومت به روشن و صری  پیامی در گورباچف،. واگذارد

 به و کند ح ظ را موجود کمونیست هایدیکتاتوری که نیس ت  آن پی در ش وروی  که نمود اعالم

 گورباچف ،4۱8۱ اوت در. آورد روی سیاسی اصالحات و آزاد اقتصاد به دهدمی ترجی  آن جای

 اتحادیه س  وی از که حکومتی به کرد ترغیب را کمونیس  ت حزب رهبران و مداخله لهس  تان در

 تص  میم پی در نیز لهس  تان دولت چارچوب، این در. بپیوندند ش  ود،می رهبری همبس  تگی

 در البته،. داد نت همبس  تگی اتحادیه با گ تگو تجدید و آزادنیمه انتخاباتی برگزاری به گورباچف،

 مسند بر کمونیس ت  حزب تا بود برقرارش ده  اینامنص  انه  ترتیبات آش کارا  نیز آزادنیمه انتخابات

 با خودشان هاش وروی  چون. فروریخت حزب و کردند س رپیچی  دهندگانرأی ولی بماند قدرت

 نند،ک خودداری لهستان به هجوم از شده قیمت هر به خواس تند می و بودند کردهموافقت انتخابات

 اوت در لهستان در را هاغیرکمونیست رس یدن  قدرت به روس یه  همینکه. کردند رها را کش ور  آن

. تفراگرف را شرقی اروپای س راس ر   رژیم تغییر موج کرد، تش ویق  را آن حتی و ش د  پذیرا 4۱8۱

 در انیروم و نوامبر در بلغارس  تان و چکس  لواکی اکتبر، در ش  رقی آلمان س  پتامبر، در مجارس  تان

 (.440-448: 4۳0۳ هانتینگتون،)پیوستند  موج این به دسامبر

 هایخواهانه در جمهوریرهاجویی اقمار اروپایی ش  وروی، س  بب بروز تمایالت اس  تقالل

 شوروی در سوسیالیسم احیای برای تالش گورباچف هدف خود ش وروی شد. در واقع، گرچه 
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 سؤال زیر را گورباچف خود حتی و کمونیس ت  حزب قدرت برنامه اص الحات وی،  ولی بود،

 او ودخ اینکه بدون سیاسی، باز فضای ایجاد برای گورباچف تالش و س انس ور   برداش تن . برد

 رویشو هایجمهوری در روسی هد گاه و قومی ناسیونالیستی هایجنبش ن وذ سبب بخواهد،

 در به ویژه شدند؛ مسکو سوی از بیشتری عمل آزادی خواهان هاجمهوری این از بسیاری. ش د 

 خاک به را هاآن اس  تالین ،4۱17 در که لتونی و لیتوانی اس  تونی، یعنی بالتیک هایجمهوری

 جمله از شوروی هایجمهوری در ناس یونالیس تی   هایجنبش همچنین. بود زده پیوند ش وروی 

 به گورباچف (.۱1۱: 4۳0۱افتادند )کانور،  تکاپو به آذربایجان و ارمنستان اوکراین، گرجس تان، 

 .کرد ودناب را شوروی اتحاد سرانجام که بود شده نیرویی آزادشدن سبب انگیز،شگ ت ایگونه

 از جدیدی معاهده پیش  نهاد هاجمهوری در طلبیجدایی بیش  تر رش  د به گورباچف پاس  خ

 هایجمهوری. ش  دمی ایجاد ش  وروی اتحاد در داوطلبانه فدراس  یون یک آن طبق که بود اتحاد

 از داًشدی داشتند، نیاز رشد برای شوروی اتحاد بازارهای و اقتصادی قدرت به که میانه آس یای 

 یجمهور وقت جمهور رئیس مثل تررادیکال طلباناص  ال  اما کردند، پش  تیبانی جدید معاهده

 و است یازن بازار اقتصاد به ناگهانی جهش یک که بودند معتقد یلتس ین،  یعنی بوریس روس یه، 

 این مقابل نقطه .کنند تجزیه را ش   وروری اتحاد خود اهداف به نیل برای بودند حاه   ر

 این .داشتند قدرت ارتش و کمونیست حزب در شدیداً هنوز که بودند تندروهایی طلباناصال 

 با. بودند مخالف بینجامد ش  وروی تجزیه به داش  ت امکان که روندی هر گونه با تندروها

 کادر در تندرو نیروهای .دست به کودتا زدند تندروها جدید معاهده امضای امکان شدننزدیک

 از را گورباچف کردند تالش و دادند س  ازمان را اوت کودتای 4۱۱4 در ش  وروری رهبری

  (.44۱: 4۳۱7کند )شکیبی،  امضا را جدید اتحاد معاهده ندهند اجازه و کنند عزل قدرت

 یک در خانگی حبس در( اوت ۱4 تا اوت 4۱ از) را روز س  ه گورباچف موقع همین در

 به بازگش  ت محض به وی. برگش  ت قدرت به و ش  د آزاد آن از پس و گذراند کریمه در ویال

 و کنندنمی عمل او هایفرمان به روس  یه نه و اتحادیه قدرت نهادهای نه که ش  د متوجه قدرت

 دسامبر ۱5 در و گرفت کناره خود پُست از گورباچف .دارد قدرت که است یلتسین عوض، در

ردید گ آن جایگزین روسیه پرچم و شد آورده پایین کرملین فراز از شوروی اتحاد پرچم ،4۱۱4

 (.4۳87)نک. رمینک، 
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 تدریج به ها،مرزبندی این با اص  الحات پیش  برد و رهاس  ازی س  یاس  ت دیگر، س  وی از

 معتقد که کارانیمحافظه: داد قرار حزبی متمایز گروه دو برابر در داخل، در را گورباچف

 و روس  تروبه ظرفیت بحران با و ندارد را تغییرات این اجرای آمادگی ش  وروی نظام بودند

 نماینده(.  44۱: 4۳۱7 ش  کیبی،)بودند  ترگس  ترده اص  الحات به معتقد که هاییرادیکال

 با وی. ش د  اخراج حزب س یاس  ی  دفتر از 4۱80 اکتبر در یلتیس  ین بوریس یعنی ها،رادیکال

 وردآ دست به را مسکو اهالی حمایت و توجه حزبی، نخبگان مزایای و فساد از صری  انتقاد

 که بود ش  وروی هایجمهوری دیگر از روس  یه رهاش  دن لزوم به معتقد حال، عین در و

 مارش به آن ابرقدرتی تداوم س ر  بر مانعی و داش تند  همراه به آن برای را بس یاری  هایهزینه

 آن ممه ایدئولوگ که کردمی بیان روس  ی ناس  یونالیس  م لوای در را اعتقاد این وی. رفتندمی

 یلتسین دمیمر رفتار سبک همچنین،. بود شوروی در سوسیالیسم بنام مخال ین از سولژنتسین

 بر بود، رس  می هایلیموزین جای به عمومی نقلیه وس  ایل از اس  ت اده آن نمایش  ی نماد که

 خلق نمایندگان مجلس در کرس  ی تص  دی برای 4۱8۱ انتخابات در وی. افزود او محبوبیت

 زبی،ح دستگاه شدید مخال ت وجود با مسکو، حوزه در یلتس ین  قاطع پیروزی. کرد ش رکت 

. داد قرار سیاسی توجه کانون در تر،افراطی اصالحات حامی و مخالف رهبری عنوان به را او

 استقالل وی برنامه مهمترین. شد انتخاب روسیه جمهور ریاست مقام به 4۱۱4 ژوئن در وی

 پلیس و ارتش دولت، حزب، کارمحافظه مقامات از ائتالفی تحوالت، این برابر در. بود روسیه

پس از . زدند کودتا به دست ،4۱۱4 اوت48 در بودند، بیمناک ش وروی  نظام فروپاش ی  از که

وقوع کودتا و دس  تگیری و تبعید گورباچف، جنبش ه  د کودتا در روس  یه متولد ش  د و به  

 ه ای پایتخت روی آورد. مقاومت مق اوم ت خی اب انی و م دنی از طریق تس   خیر خی اب ان       

 ودتایک. بازگرداند قدرت به را اچفگورب پایتخت، طلباناص  ال  و یلتس  ین آمیزموفقیت

 رویارویی. برد میان از پیش از بیش را ش  وروی نظام مش  روعیت و اعتبار خورده،ش  کس  ت

 فروپاشی به نهایت در ش وروی،  «مرکز» و روس یه  جمهوری و گورباچف و یلتس ین  فزاینده

 ،4۱۱4 دسامبر ۱5 در گورباچف. شد تقسیم جمهوری 45 به شوروی اتحاد. انجامید شوروی

 نآخری برای کرملین، باالی سرخ پرچم و داد استع ا شوروی اتحاد جمهوری ریاست مقام از

 (.4۱4-44۱: 4۳8۳ الپیدوس،)آمد  پائین بار
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 سازی جمهوری اسالمی  شرایط امتناع شورویه. 

 ره از پیش بایستمی ایران، اسالمی جمهوری سازیشوروی پروژه امتناع شرایط خص وا  در

 س  یاس   ی،  س  اختارهای  لحاظ به ویژه به ش  وروی،  اتحاد با نظام این هایت اوت به چیز

 رهبر معظم انقالب اسالمی در ایخامنه اهلل آیت حض رت . کرد اش اره  اجتماعی و ایدئولوژیکی

 آقاى که اس  ت این اوّلش  ان اش  تباه: کردند اش  تباه مورد چند در اینها: »اندفرموده راس  تا همین

 سومشان هاشتبا. نیست کمونیسم اسالم، که است این دومشان اشتباه. نیس ت  گورباچف خاتمى،

 هارمشانچ اشتباه. نیست پرولتاریا دیکتاتورى نظام اسالمى، جمهورى مردمىا نظام که است این

 تباهاش. نیست شده سنجاق هم به هاىسرزمین از متشکّل شوروىا یکپارچه، ایرانا که اس ت  این

 یاناتب) «نیست ش وخى  ایران، در معنوى و دینى رهبرى بدیلبى نقش که اس ت  این پنجمش ان 

 (.4۱/71/4۳0۱ نظام، کارگزاران و مسئوالن دیدار در

ضور ح بایستمی را ت اوت و تمایز ترینمهم سیاسی، س اختار  لحاظ بر همین اس اس و به 

 ش  ودمی موجب چیز هر از بیش که دانس  ت اس  المی جمهوری رأس در فقیه والیت نهاد

 رب حال، عین در و شود متمایز و ت کیک آن حکومتی قوای از ایران اسالمی جمهوری حاکمیت

 اتحاد س یاس ی   س  اختار که ایخص یص ه   و ویژگی یعنی کند، نظارت هاآن هماهنگی و قوا این

رهای فشا هنگامه در که دارد را آن قابلیت نهاد این. بود آن فاقد هایشپیچیدگی همه با شوروی،

 هایکش  مکش و هااختالف جمله از آن، عوارض بروز از مانع های داخلی،بحران خارجی و

 ها وجریان کامیابی و گیریش  کل های س  یاس  ی،حکومتی و گروه نخبگان حاد میان س  یاس  ی

 وریجمه ایمنطقه متحدین و اس  تراتژیک عمق یا عقبه تض  عیف و تحدید برانداز، هایجنبش

 که اس  ت آن امر این دلیل. ش  ود قومی طلبجدایی هایجنبش و مطالبات برآمدن و اس  المی

 ت،مدمیان و کوتاه در سیاسی تحول و تغییر گونه هر اسالمی، جمهوری اس اس ی   قانون مطابق

 یتوال یعنی حاکمیت، سط  باالترین شامل و ماندمی متوقف حکومتی نهادهای و قوا سط  در

  .شودنمی فقیه مطلقه

گذاردن این ویژگی ساختاری و قانونی، بهترین فرصت سیاسی جمهوری اسالمی برای ناکام

گیری های س یاسی، مهار رادیکالیسم، جلوگیری از شکل توطئه فروپاش ی از طریق مهار اختالف 

ی و های نظامی و امنیتیا به بیان بهتر، ناموزونی میان بخش« کش   ورداری کاریکاتوریزه»پدیده 
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 -ای اداره کش   ور اعم از اقتص   ادی و اجتماعی، ایجاد انس   جام و وحدت قومیهدیگر بخش

 است. گذاری اقتصادیای با کمترین سرمایهمذهبی و ح ظ و پاسداشت عقبه استراتژیک منطقه

 و قوت از ناش  ی بایس  تمی را ت اوت ترینمهم نیز ایدئولوژیکی س  اختارهای چارچوب در

 و شبخنظام ایده عنوان به «مکتب مثابه به اس  الم» یعنی می،اس  ال جمهوری ایدئولوژی مندیتوان

 اتحاد ولوژیایدئ مقام در کمونیسم پیوستگی تاریخ به و فرسودگی برابر در نظام این بخشس امان 

واقع،  در .کرد مشخ  گ تمانی هژمونی مؤل ه با توانمی را تمایز و ت اوت این. دانست ش وروی 

  تمانگ را آن توانمی که ایگونه به گردد؛بازمی اس  المی جمهوری گ تمان مندیتوان به این تمایز

 هژمونیک منزلت. دانس  ت ایرانی جامعه ایدئولوژیک و س  یاس  ی هایرقابت عرص  ه در هژمون

 نآ از که اس  ت گ تمانی فرادس  تی معلول چیز، هر از بیش آن، معنایی نظام و اس  المی جمهوری

 ینا در گ تمان،. گزیندبرمی آن دقایق و عناص  ر میان از را خود هایپیام و معناها و کندمی تغذیه

 پیام نا،مع رساننده که است وس یع  و مرتبط هایگزاره از خاا گروه یا بیانی نظام معنای به بح ،

به  رمنحص نوع و زندگی از ایویژه س بک  ت کر، از خاص ی  ش یوه  انتقال و القا برای ایاندیش ه  و

 و عناصر وبرس یا نشینیته معلول گ تمانی، هر هژمونی معنا، این به. باشد رفتار و گ تار از فردی

 در اتمناسب این که میزانی به یعنی است، زندگی روزمره مناس بات  و اجتماعی روابط در آن دقایق

 راموشیف به آن سیاسی منشاء نیز میزان همان به نماید، رسوب و شود روالمند غیرس یاسی  زندگی

 ندگیز به دقایق، و عناص  ر آن پذیرفتن با فرد، که آیدمی وجود به تص  ور این و ش  ودمی س  پرده

 یسیاس چیزی هر که نیس ت  این س یاس ت   ارجحیت: »بلومنبرگ بیان به. دهدمی ادامه خود عادی

 رقابت عموهو خود باشد، غیر سیاسی باید آنچه تعیین که اس ت  واقعیت این گویای بلکه اس ت؛ 

 .(۱2: 4۳8۳تاجیک، ) «است سیاسی

 ظامن نشینیته و رسوب محصول کنون، تا اسالمی، جمهوری گ تمان هژمونی اساس، این بر

 ودهب ایرانیان غیر سیاسی زندگی در است، گراییاس الم  نوعی از مهلم که آن، کرداری و معنایی

 در را خود تا داده را فرص  ت این روحانیون، ویژه به و حاکمان به تاریخی، هایبزنگاه در و

 در حتی روحانیت، هژمونی تلقی، این مطابق. کنند بازتولید نیز رسمی قدرت و س یاسی  محیط

 گذشته رژیم سرنگونی و داشته وجود نداشت، در اختیار را حکومت قش ر  این که پهلوی دوره

 در اسالمی جمهوری خواهیجمهور مخال ین از حکمت است. بیژن بوده دلیل همین به درس ت 
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 هایس  ازمان ایران، انقالب تجربه در»کند: می تص  ویر چنین ویژگی را این کش  ور، از خارج

 یا این در را آن توانستند داشتند، جنبش در را فکری هژمونی و داشتند پیوند مردم با که سیاسی

ص  حبت  رژیم قهرآمیز س  رنگونی از مرتب بهمن، انقالب از پیش ما هدایت کنند. جهت آن

 از بخشی بود؟ کسانی خواهد چه دست هژمونی و سازماندهی کنیم توجه اینکه بدون کردیممی

« بود. اس  المی نهادهای و دس  ت روحانیت دقیقاً رهبری و هژمونی منتها ش  د قهرآمیز انقالب

 خص  وا این در نیز گروه همین اعض  ای از باباعلی (. مهرداد۱5: 4۳8۱دیگران،  و )حکمت

 من که روحانیت همین ولی نبود س  لطنتی نظام جزو روحانیت گذش  ته رژیم در»گوید: می

 بود. جامعه در پایه قدرت تریناصلی از بخشی سلطه، غیررسمی نهادهای گذارممی را اس مش 

  (.۱1: 4۳8۱ دیگران، و حکمت)« تبدیل شد رسمی نهاد به بهمن انقالب از بعد بخش این

کننده مختل آن، گ تمانی چارچوب در و اس المی  جمهوری در س یاس ی   کردار دیگر، بیان به

آن  هژمونی و ش  ده عجین عادی مردم اجتماعی ذهنیت س  اختار با و نیس  ت عادی زندگی

 اس  المی جمهوری نظام از خواهندمی که ایرانیانی دیگر، بیان بهاس  ت.  ویژگی همین محص  ول

 عبور دخو ناهشیار و هشیار همیر از مجبورند و گیرندمی قرار سرحدی موقعیتی در کنند، عبور

 این .ستا ناممکن امر این گ ته،پیش کرداری و معنایی نظام نشینیته و رسوب دلیل به که کنند

 را ایران رد اسالمی انقالب وقوع چگونگی و چرایی آن، به استناد با فوکو میشل که بود اینکته

 حض  ور و مبارزات در رس  اندند، پیروزی به را انقالب که مردمی وی، گمان به. داد توه  ی 

 و روابط باشند مجبور آنکه بدون دادند؛می ادامه را گذشته اجتماعی زندگی همان خود، سیاسی

 منبر پای به انقالب جریان در فقط آنها مثال، برای. دهند ش  کل جدیدی س  یاس  ی  نهادهای

 در .(4۳00فوکو، ) است بوده ش یعیان  اجتماعی و قدیمی س نت  این بلکه رفتند،نمی روحانیون

 نیز نونک تا همچنانکه نداشت؛ را استراتژیک مزیت این شاه رژیم غیرمذهبی اپوزیس یون  مقابل،

 و عادی زندگی در که گذاردمی نمایش به اس  المی جمهوری برابر در را س  یاس  ی مبارزه نوعی

 این هب استناد با. نیس ت  مواجه ایرانی جامعه اقبال با رو،این  از و کندمی ایجاد اختالل اجتماعی

 هوریجم نظام امنیت اص  لی هس  ته گ ت توانمی فوکویی، برداش  ت از اس  تعانت با و تحلیل

 نیتام هویتی بعد تعریف، به بنا ای،جامعه یا اجتماعی امنیت. اس  ت اجتماعی امنیت اس  المی،

 زندگی ش یوه  اس تمرار  و تداوم در جامعه توانایی چون معیارهایی با و کندمی مش خ   را ملی
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 تعریف هویت و رس   وم و آداب مذهب، و زبان فرهنگ، ح ظ با خود مرس   وم و معمول

  .( (Roe, 2005: 46شودمی

 ش  یوه پایه بر چیز، هر از بیش ایران، اس  المی جمهوری در اجتماعی امنیت اس  اس، این بر

 ای سبک. است شده استوار ایرانی جامعه س وی  از اس المی  جمهوری تبلیغ و نظر مورد زندگی

 داریم که شغلی از. ما زندگی عملی و واقعی شیوه از است عبارت تعریف، به بنا زندگی، ش یوه 

 همسرگزینی شیوه تا ایمساخته آماده آن برای را خود و کرده انتخاب را شغل این که اینحوه و

 از آن، فض  ایی چیدمان و ظاهر و ش  کل و کنیممی زندگی آن در که جایی خانواده، تش  کیل و

 هایهویت و هاتعلق از و مانش  ناختیزیبایی و هنری س  الیق تا گرفته ما غذایی س  الیق

 یرتغی و هاهویت این بیان و بروز نحوه تا داریم تعلق آنها به که ایناخودآگاهانه و خودآگاهانه

شود می اطالق زندگی س بک  آن به که س ازند می را ایمجموعه همگی آنها، تداخل و تحول و

 .(۱0: 4۳81فکوهی، )

 از خود هویت س  اختن در گرکنش آزادی و خالقیت بر مبتنی  زندگی س  بک معنا، این به

 در خود مص  رفی هایانتخاب از بس  یاری نیز ایرانی جامعه. اس  ت مص  رفی هایانتخاب طریق

 س  یس یا  نظام تبلیغی هایگزینه و معیارها اس  اس بر را، هویتش و زندگی ش  یوه به دهیش کل 

 و اس  المی  جمهوری گ تمان هژمونیک منزلت امر، این نتیجه که کندمی تنظیم آن بر حاکم

 است عاملی مهمترین جایگاه، این. اس ت  آن رقیب و غیرمذهبی هایگ تمان ایحاش یه  جایگاه

 تماعیاج هایجنبش در عملی و مادی فضای به گ تمانی فضای از گذار و بخشیتجسم مانع که

 .شودمی ایران در غیرمذهبی

 ،واقع در. دارد نیز س یاسی  ابعاد اس المی،  جمهوری گ تمان هژمونیک منزلت این، بر عالوه

 میانه رد آن بینابینی موقعیت منزلت، این از اسالمی جمهوری گ تمان برخورداری دالیل از یکی

 با      هرچند است توانسته کنون تا اسالمی جمهوری و است اسالمیت و جمهوریت انگاره دو

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

 حال عین در و اندبهرهبی ویژگی این از رقیب، هایگ تمان که است حالی در این. دهد ارائه را

. اندردهک بنا جمهوریت و اسالمیت تضاد پایه بر را خود گ تمان کلیدی عناصر هاآن از بس یاری 

 در اسالمی جمهوری سرنگونی پذیریامکان متحده، ایاالت که اس ت  قدری مهم به مس ئله  این
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 ملی امنیت اس  تراتژی تدوین کمیس  یون داند.می آن به منوط را ویکمقرن بیس  ت نخس  ت ربع

 منتشر «۱4قرن در آمریکا ملی امنیت استراتژی»عنوان  با و 4۱۱۱در س پتامبر   س ندی را  آمریکا،

 ممکن همچنین،» :بود شده بینیپیش ، چنین«آینده دنیای»عنوان  با آن نخست بخش در که کرد

 کند. سقوط ایران مذهبی حکومت آینده، سال پنج و بیست در که زیاد( احتمال به اس ت )حتی 

 هم طوالنی مدت به تواندنمی اما اس  ت؛ اس  المی ایران، جمهوری حکومت حاه  ر حال در

حکومت  به و بردارد دس  ت بودنجمهوری از یا باید ایران بماند. باقی هم اس  المی و جمهوری

 آغاز اینکهم برای آینده، نبرد بگذارد. کنار را بودناس المی  یا و یابد تنزل وس طایی  قرون واقعاً

 (.407: 4۳87آمریکا،  ملی امنیت )کمیسیون «نیست روشن کسی برای نتیجه اما شده

 ات که اس  ت نظامی اس  المی جمهوری نیز، ایدئولوژیک هایگزینه تنوع لحاظ به همچنین،

 نظام این ،دیگر بیان به. بگذارد نمایش به را تمام خود در و خودبسنده تصویری توانسته، کنون

 میانه، چپ تا گرفته چپ از س یاسی  و ایدئولوژیک هایگزینه رنگارنگ طیف س ر  دو توانس ته 

. دهد پوشش مدارش ریعت  و اس المی  باورهای با هماهنگ قرائتی در را راس ت  و میانه راس ت 

 و آلترناتیو لهمنز به را خود تواندمی که یافتهسازمان گروهی مثابه به اپوزیسیون جایگاه بنابراین،

 مخالف متش  تت و پراکنده هایگروه برای هنوز نماید، معرفی و مطر  س  یاس  ی  نظام بدیل

 مخال ین که است دلیل همین به. نیست متصور کش ور  از خارج در ویژه به اس المی،  جمهوری

 با را ودخ س یاسی  فعالیت و گ تمانی جغرافیای تا برآنند غیرمذهبی، ویژه به و کش ور  از خارج

 یروهایین که است مسلم من نظر از» :نگهدار فرخ بیان به. بزنند پیوند مذهبی و داخلی مخال ین

 کلیت این با مقابله و اس  المی جمهوری درون نیروهای کل پایه بر را خود آتی س  یاس  ت که

 تأثیر حتت تواندمی ایران در س یاست  فض ای  کنندمی تص ور  که نیروهایی یعنی کنند؛می تنظیم

 ینیروهای گیرد، قرار آن مخال ان با اسالمی جمهوری دهندهتشکیل هایطیف مجموعه مناسبات

 نوع هر گرانیگاه. شد خواهد تردرک غیرقابل مردم برای ش ان س یاس ت   روز روز به که هس تند 

 -رژیم محور روی هنوز آن، ش   کل ترینکلی در ایران، برای دموکراس   ی راه در ایمبارزه

 مدافعان آن س  وی یک که اس  ت محوری روی ثقل مرکز این. اس  ت نگرفته قرار اپوزیس  یون

. به (11۱: 4۳0۱حجاریان، ) «اندگرفته قرار آن درونی منتقدان دیگر س  وی در و مطلقه والیت

 توان از این فرصت است اده کرد.رسد این وهعیت هنوز هم پایدار است و مینظر می
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 زا توانمی را آن که دارد نیز ایمنطقه بعد یک ایدئولوژیک، ن وذ یا هژمونیک منزلت این

 واقع، در. دانست ایران اس المی  جمهوری س ازی ش وروی  پروژه ایمنطقه امتناع ش رایط  جمله

 اریانگنادیده س ید، کاخ در جدید حاکمه هیئت و پروژه این طراحان راهبردی اشتباه ترینمهم

 ورمانکش طبیعی ن وذ از مقصود. است ایران اسالمی جمهوری ایمنطقه ن وذ طبیعی هایس ویه 

 رامذهبیف ایران، ن وذ بلکه نیست، منطقه شیعیان میان در ن وذ لزوماً منطقه، دول و ملل میان در

 قهمنط در غیرشیعی هایگروه حتی موارد، از بسیاری در و اس ت  فرهنگی و تمدنی –تاریخی و

 این و کند گریمیانجی و مداخله مش  کالتش  ان رفع برای که خواهندمی اس  المی جمهوری از

 ایهمنطق ن وذ ماهیت بنابراین،. است نبوده نیز اسالمی جمهوری دوره به محدود حتی خواست،

  اوتمت صهیونیستی رژیم و سعودی عربس تان  چون هاییرژیم ن وذ با ایران اس المی  جمهوری

 ن وذ ایدب که کردمی گوشزد سعودی عربستان به بارها اوباما باراک که بود دلیل همین به و است

 برخالف که معناس  ت این به ن وذ این بودنطبیعی. بش  ناس  د  رس  میت به را ایران ایمنطقه

 دوره در شرق اردوگاه در خود اقمار میان در شوروی اتحاد ن وذ با هانئوکان هایهمانندس ازی 

 و مادی هایهزینه با که دارد را قابلیت این منطقه، در ایران اسالمی جمهوری ن وذ س رد،  جنگ

 به تواندمی باشد، آش یل  پاش نه  نوعی آنکه از بیش نتیجه، در و ش ود  ح ظ متناس بی  اقتص ادی 

 ایهمنطق هایهزینه اسالمی جمهوری اگر حتی که ایگونه به؛ شود تبدیل راهبردی مزیت نوعی

 .بود خواهد برخوردار مؤثری و باال ایمنطقه ن وذ از هم باز دهد، کاهش را خود

 ش  وروی اتحاد با مقایس  ه در که ایمؤل ه ترینمهم داخلی نیز اجتماعی س  اختار س  ط  در

 یا هویتی دیرینگی ش  ود،می ایران اس  المی جمهوری در س  ازیش  وروی پروژه امتناع موجب

 بربرا در و تاریخ طول در آن تداوم و ح ظ س  بب که اس  ت ایرانی هویت و ملت بودنتاریخی

 مختلف ملیت 45 شامل ش وروی،  اتحاد مقابل، در. اس ت  ش ده  گوناگون هایتکانه و هابحران

 رخس ارتش س رکوب  و کمونیس م  ایدئولوژی واس طه  به تنها هاآن پیوس تگی  تداوم که ش د می

 هایحرکت و هاجنبش ش  دند، نحیف و ه  عیف عامل دو این که هنگامی و بود ش  ده ممکن

 -دولت مثابه به شوروی و آوردند بر سر شوروی س راس ر   در خواهانهجدایی و طلبانهاس تقالل 

 دنبال به اروپا در مطلقه هایدولت همچون ش  وروی در واقع، س  ردمداران .فروپاش  ید ملت،

 ثانیاً و گرفت قرار مارکس یستی  ایدئولوژی بر س ازی ملت این مبنای اوالً اما بودند، س ازی ملت
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 هاینش  انه اولین بروز با دلیل، همین به. ش  د گرفته نادیده دولت -ملت س  ازنده وجوه س  ایر

 هاجمهوری از بسیاری مردم، میان در گس ترده  هایناره ایتی  وجود با و مرکزی دولت ه عف 

 .کردند مطر  را ایدئولوژیک مالحظات از فار  خود ملی هویت اعاده و استقالل تقاهای

 آنکه زا قبل دیگر، بیان به. آیدمی ش  مار به دیرینه کش  وری قومی لحاظ به ایران در مقابل،

 یا هاایدئولوژی برآمدن موجب و گیرد ش   کل مدرن دوره ناس   یونالیس   م در ایدئولوژی

 واحد س  یاس  ی حکومت ذیل در و یکدیگر کنار در ایرانی اقوام ش  ود، قومی هایخودآگاهی

 که لبنان یا و اردن س  وریه، عراق، چون کش  ورهایی مانند واقع، ایران در. کردندمی زندگی

 راهبردی اش  تباه بنابران، .و نیس  ت نبوده دارند، ش  دهس  اخته هایدولت یا مص  نوعی مرزهای

 –دولت با ایران ملت چون مللی پود و تار و بافت ت اوت که اس  ت این پروژه این طراحان

 کنندنمی درک را سابق شوروی اتحاد چون مللی حتی و خاورمیانه در پس اوست الیایی  هایملت

 مصر، و ایران همچون مللی که است حالی در این. دارند هاآن قبال در انگاریکسان رویکردی و

 در ختلفم اقوام روابط که معنا این به آیند،می شمار به پیش اوس ت الیایی   و دیرینه ملل جمله از

 سرزمینی فروپاشی همانندسازی بنابراین،. اس ت  ش دگی ذوب و جوش ی هم روابط نوع از هاآن

 ههمچنانک است، راهبردی فاحش خطای و نابخردانه اساس از شوروی، اتحاد فروپاشی با ایران

. دخیزبرمی ساده غایت به هایذهن از نیز ایران تجزیه امکان با عراق تجزیه امکان همانندسازی

 که اس   ت تنیده درهم قدری به ایران در اجتماعی مختلف هایگروه روابط دیگر، بیان به

  .گسست هم از نظامی حتی و اقتصادی -سیاسی جنگ طریق از را روابط این تواننمی

 به است معتقد وی. داندمی مربوط ساسانیان عهد به را ایران در ملت س ابقه  هابزباوم اریک

 و دائمی بالنسبه س یاس ی   موجودیت دارای که مص ر  و ایران ویتنام، کره، چین، کش ورهای  جز

 رعم شناختند،می «تاریخی ملل» عنوان به را هاآن ش دند می واقع اروپا در اگر و اندبوده قدیمی

 (.4۳5: 4۳8۳ احمدی،) رودنمی فراتر دهه چند از استقاللشان، زمان در دیگر ملل از بسیاری

 و قومیت پیرامون تاریخی مب اح   ت اریخ؛  در مل ت » کت اب  در نیز اس   می ت  آنتونی

 یهودی و یونانی ایرانی، ملیت سه فقط ن آ مطابق که میلر دیوید ایده طر  همن ،«ناسیونالیسم

 نگفره استمرار که دهدمی نشان ایرانیان ملی هویت توهی  در اند،داشته وجود قدیم دوران در
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 حکومت در گسست رغم به تداوم، این و داشته وجود س اس انی   دوره در بارزی نحو به ایرانی

 (.Smith, 2000: 44خورد )می چشم به هم اسالمی دوره در ایرانیان، ملی

 اس   تراتژی اعم الی ترام پ در رابطه با جمهوری اس   المی ایران  ت کر و عالوه بر این موارد، 

ه با ک ریگان فردی ایدئولوژیک بودرویکرد ریگان در برابر ش  وروی دارد.  های جدی بات اوت

وژی گونه ایدئول، اما ترامپ هیچ پایبندی به هیچدش  منی ایدئولوژیک داش  ت ت کر کمونیس  م 

 اندیش   د و بر اس   اسمی« نتایج»به  نش   ان داده که نیزو در عمل ن دارد و بارها تأکید کرده  

طه استراتژی ترامپ در رابمسئله دیگر این است که  .کندگیری میتصمیمدس تاوردهای ملموس  

اس ت و هیچ نشانی از تالش جدی برای تعامل با  « فش ار » مبتنی برکامالً با جمهوری اس المی  

تعبیری، س یاست کنونی آمریکا در مورد ایران پر از چماق است و هیچ هویجی   به ایران ندارد.

تع ام ل همزمان با اعمال   »این برخالف رویکرد  (.Cordesman, January 7, 2019)ن دارد  

 .است ریگان در برابر شوروی« فشار

 

 گیرینتیجه
س ازی جمهوری اسالمی ایران در  ش رایط امکان و امتناع پروژه ش وروی   بررس ی  به مقاله، این

و چرایی  علل عالوه بر دیگر، بیان به. دوره ج دید طر  آن در دولت دونالد ترامپ پرداخت 

 از امر این. داشت کار دستور نیز در را آن فرایندی تحلیل گذاری دش من در این پروژه، س رمایه 

 نیازمند کاوی،علت بر عالوه ای،پدیده هر امتناع و امکان ش  رایط در کاوش که روس  ت آن

 رخیب دلیل به است ممکن گرچه که داد نش ان  ش رایط،  این بازنمایی. هس ت  نیز فرایندپژوهی

و  های داخلیپذیریگیری برخی مراحل این فرایند در پرتو آسیبشکل امکان مس اعد،  ش رایط 

در ابعاد  ساختاری لحاظ به اسالمی، جمهوری نظام اما باش د؛  داش ته  وجود فش ارهای خارجی 

در ص  ورت  که هاس  تمندیتوان برخی واجد مختلف س  یاس  ی، ایدئولوژیکی و اجتماعی، 

ن شود و آمی تکمیل مراحل این فرایند از تواند مانعها میموقع از آنهوشمندانه و بهگیری بهره

ن با و تطبیق آ ش   وروی فروپاش   ی فرایندپژوهی و به بیان دیگر، روندیابی کند.را ممتنع می

 اسالمی جمهوری در پروژه این اجرای دهدمی رفتارها و س اختارهای جمهوری اس المی نشان  

 .  روستروبه بسیاری هاییدشوار با ایران
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 و دفاعی هایمندیتوان که اس  ت داده نش  ان ایران اس  المی جمهوری بر این اس  اس، اوالً

 از فراتر هن و کندمی گیریپی است ایمنطقه قدرتی که خود استراتژیک کد با متناسب را نظامی

 و اجتماعی زندگی هایعرص   ه دیگر با نامتعادل ایگونهبه و خود ژئواس   تراتژیک ظرفیت

 اعمال به اندشده مجبور اسالمی جمهوری دشمنان که است دلیل همین به. ایران اقتصادی مردم

 توانندب تا بیاورند روی ایران علیه المللبین روابط تاریخ در س  ابقهبی اقتص  ادی هایتحریم

 .کنند خود ایمنطقه متحدین رهاسازی به مجبور را اسالمی جمهوری

 رینبدت در اس  ت داده نش  ان نیز ایران علیه هاتحریم تدریجی و فزاینده رش  د تجربه ثانیاً

 رد هاآن پشتیبانی از و نکرده رها را خود ایمنطقه متحدین ایران اسالمی جمهوری نیز ش رایط 

 به ایمنطقه رقبای و دشمنان که است دلیل همین به. است نداشته بر دست س طو   از یک هیچ

 اهلل حزب یعنی منطقه در اسالمی جمهوری اس تراتژیک  عمق علیه جنگ وارد مس تقیم  ایگونه

 . اندشده سوریه و لبنان

 اس  المی جمهوری دش  منان و بزرگ هایقدرت  ایران، ملت دیرینگی ویژگی دلیل به ثالثاً،

 اقتدار در ه  عف بروز احس  اس ص  ورت در کش  ور قومی مناطق جوییرهایی بر توانندنمی

 تزریق و قومی هایبحران ایجاد با مجبورند نتیجه در و کنند حس   اب اس   المی جمهوری

 .آیند نائل خود هدف این به اقوام به کاذب هایآگاهی

 شوروی مشابه شرایط ایجاد بر عمدتاً دشمن طر  دهدمی نشان هاتالش و هادش واری  این

 الگو این مطابق دیگر، بیان به. مشخ  افراد بر گذاریسرمایه لزوماً نه است یافته تمرکز س ابق 
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 دام وعین عمدتاً بایستمی را ایران در سیاستمداران گاه به گاه نامیدن گورباچف بنابراین،. کنند
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 .است اسالمی جمهوری حاکمه هیئت میان در
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