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 چکیده

آور  شد و گسترش حیررت آوری اطالعات و ارتباطات و ر امروزه پیشرفت تکنولوژی فن

برو  و نشرریات    وسایل ارتباط جمعری از قبیرل مراهوارهی اینترنرتی ایمیرلی فری       

ها تا حدود زیرادی دچرار    الکترونیکی معادالت گذشته را در برقراری روابط بین دولت

ای  به گونره . تغییر و تحول اساسی نموده و جای خود را به معادالت جدیدی داده است

افزارانه بره ورورت مسرتقیو توجره      های نظامی و سخت گیری اهرمکه به جای به کار

کشورها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییررات بره ورورت آرام و برا اسرتفاده از      

ها در جا انرداختن سیاسرت    های نو جلب شده است که در این راستا نقش رسانه روش

مردان آمریکرا مرمن   در این میان دولت. دروغین چند کشور زورگو حائز اهمیت است

طراحی جنگ نرم با هدف قرار دادن فکر و اندیشه مردم و نخبگان کشرورهای هردف   

کنندی لذا آمریکرا   نقش قابل توجهی در سست نمودن اعتقادات و باورهای آنان ایفا می

خواهیی خصوواً بعد از یازده سپتامبر جنگ نررم   با تعریفی جدید از تروریسو و آزادی

جهان اسالم به ویژه جمهروری اسرالمی ایرران بره راه انداختره و از      ای علیه  گسترده

راهبردهای مختلفی جهت براندازی این نظام استفاده نموده که در این تحقیق مرا بره   
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 مقدمه

ش، در حالی ظهور کرد کهه هههان فرفتهار     4311/ م 4313انقالب اسالمی در سال 

لیبرالیسههس سهرونرمنه کههه اصههالت را بههه اومانیسههس و  . دو قطه  رربههی و شههرقی بههود 

ی کهه  کند و سوسیالیسس الحهاد  محوری بر چرخه هدایی دین از سیاست ترویج می انسان

محوری که همان تقابل دین و حرومت را در  کمونیسس را تشویق و ترری  نموده و دولت

نشهانده   کند، با پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی رژیس دسهت  فرایند اهتماع نهادینه می

ای از  آمریرا در ایران و از دسهت رفهتن منهافا نامشهروع آنهها، اسهتربار تیهه فسهترده        

را تراحی نمود که در دهه اول انقالب با به کارفیری عوامل سخت و ها  ها و بحران توتئه

اما از دهه دوم انقالب اسالمی تهاهس فرهنگی شروع فردید، . نظامی با ناکامی مواهه شد

در همین ارتباط رهبر معظس انقالب بها درایهت مهردم را بهر مقاومهت و مسهئولین را بهه        

اشهاعه فرهنهغ رلهف، فرهنهغ فسهاد و      دشهمن از راه  »: هشیاری دعوت کرد و فرمودند

کهاری کهه دشهمن از لحهاه فرهنگهی      . های ما را از ما بگیهرد  کند هوان فحشا، سعی می

رهارت  »یهک  « شهبیخون فرهنگهی  »بلره باید ففت یهک   «تهاهس فرهنگی»کند یک  می

که به تهدید نرم تبهدیل شهد و در نهایهت بها     . است «عام فرهنگی قتل »و یک « فرهنگی

 .«فرهنگی از سوی ررب بر علیه انقالب اسالمی ایران، هنغ نرم آراز شد تشریل ناتوی

برژینسری، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سهفید، از تراحهان و ههدایتگران فروپاشهی     

ههای   کنهد کهه ویژفهی    تأکیهد مهی  « شرست بزرگ»شوروی سابق در کتاب معروف خود 

تا با استفاده بهینه از ایهن   ی ههانی ارتباتات به آمریرا و ررب کمک کرد هریان دهرده

وی کهه یههودی اههل    . ها را به مأموریت فروپاشهی شهوروی سهابق بفرسهتد     بستر، رسانه

ما نهه روی  »: نویسد ها در فرآیند فروپاشی شوروی می لهستان است، در بیان نقه رسانه
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قدرت سیاسی و نه روی قدرت نظامی و اقتصادی تریه کردیس، ما تنها از تریهق فرهنهغ   

ههایی کهه بهه صهورت      ها توانستیس به این ههدف برسهیس، رسهانه    ستفاده مؤثر از رسانهو ا

 .اند هدفمند و متمرکز برای نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شده

امروزه ههان ررب و خاصه آمریرا قدرت هدیدی به عنوان قدرت نهرم را پیشهانی دو   

اده است که برهارفیری ایهن   خود قرار د« قدرت سخت و قدرت اقتصادی»قدرت پیشین 

 .نماید قدرت با کمترین هزینه، اهداف استراتژیک و مهمی را تعقی  می

هنغ نرم در مقابل هنغ سخت در حقیقت شامل هرفونهه اقهدام روانهی و تبلی هات     

ای،  هنغ روانهی، هنهغ رایانهه   . فیردای است که هامعه یا فروه هدف را نشانه می رسانه

ای، شهبره   های رادیویی و تلویزیونی، هنغ رسانهاندازی شبره ، راهاینترنتی، براندازی نرم

هنهغ نهرم در پهی از پهای درآوردن     . سازی، نافرمانی مدنی از اشرال هنغ نرم هسهتند 

های فرری و فرهنگی آن را سست کند  اندیشه و تفرر هامعه یا فروه هدف است تا حلقه

ثبهاتی را   هتمهاعی حهاکس، تزلهزل و بهی    ا -و با بمباران خبری و تبلی اتی در نظام سیاسی

 .تزریق کند

. تراحهی شهد   4309ههای پایهانی دههه     هنغ نرم توسف کمیته خطر هاری در سال

با مشارکت اساتید برهسته علهوم   4319کمیته خطر هاری در اوج هنغ سرد و در دهه 

ای  بهه ها بها ترر  آمریرایی. دار سازمان سیا و پنتافون تأسیس شد سیاسی و مدیران سابقه

سهاماندهی و  »و « نبهرد رسهانه ای  »، «دکتهرین مههار  »که از به کهارفیری سهه راهبهرد    

در فروپاشی شوروی سابق داشتند، بهه ایهن نتیرهه رسهیدند کهه      « پشتیبانی از نافرمانی

ایران به لحاه برخورداری از وسعت سرزمین، کمیت همعیهت، کیفیهت نیهروی انسهانی،     

نظیهر   ر و موقعیت ه رافیایی ممتهاز بهه قهدرتی کهس    امرانات نظامی، منابا تبیعی سرشا

شود با یورش نظامی و هنغ سخت آن را سرنگون کهرد، بلرهه    تبدیل شده که دیگر نمی

. باشهد  تنها راه سرنگونی نظام همهوری اسالمی به کارفیری راهبردهای هنهغ نهرم مهی   

و تقویهت   کنهد و بایهد از تریهق انهزوا     ففتگو فقف حرومت ایران را تقویت و محرهس مهی  

 .مخالفان داخل و خارج حرومت در ههت ت ییر این رژیس تالش کرد
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فهردد، فاهای مرهازی و     تهرین ابزارههای روز اسهتفاده مهی     در هنغ نرم از پیشهرفته 

ایهن فاها امرهان    . آینهد  سایبری محیف اصلی هنغ نرم در شرایف کنونی به حساب مهی 

نزم برای سهوار شهدن بهه امهواج      های فونافون و خلق بسترهای اروافری با ایراد هاذبه

 .سازد احساسات را به خوبی فراهس می

به همین خاتر سؤال اصلی در این مقاله آن است که ماهیهت هنهغ نهرم چیسهت      

راهبردهای هنغ نرم آمریرا علیه همهوری اسالمی ایهران تهاکنون چهه تهأثیری داشهته      

یرا از تریهق هنهغ نهرم    رسد آمر به نظر می. است  هدف مقاله پاسخ به این سؤال است

ای و پشهتیبانی و سهاماندهی    دکتهرین مههار، نبهرد رسهانه    )کدام از اهداف راهبردی  هیچ

 .علیه همهوری اسالمی ایران تاکنون موفق نبوده است( نافرمانی مدنی

 مفهوم جنگ نرم. الف

تعهاریه  . مفهوم هنغ نرم در مقابل هنغ سخت مورد استفاده واقها شهده اسهت   ( 4

هها و   مورد پذیرش همگان نیست و تها حهدی تلقهی و برداشهت افهراد، هریهان      ارائه شده 

میشل فوکو اندیشهمند فرانسهوی معتقهد    . های فونافون از هنغ نرم متفاوت است دولت

در ایهن  . شهود ها سرمایه فذاری مهی نه پول است نه زور روی ذهنیت( هنغ نرم ) است 

و از الهزام بهه همرهاری در راسهتای     هها  قدرت از هذابیت برای ایراد اشتراک بهین ارزش 

 ( 4303فرضی هونسو، ). شودها بهره برده میرسیدن به همه خواست

هان کالینز، تئوریسین دانشگاه ملی هنغ، هنغ نرم را عبهارت از اسهتفاده تراحهی    

شده از تبلی ات و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ در مختصات فرری دشمن با توسهل  

: 4319کهالینز،  )دانهد   شود، مهی  موه  پیشرفت مقاصد ملی مرری می هایی که به شیوه

401). 

به تعبیر هوزف نهای قهدرت نهرم نهاظر بهر      . قدرت نرم ناظر بر افرار عمومی است( 1

هها و سهالیق آنهها را بهه نفها نتهایج        اذهان عمومی بازیگران بوده، به تریقی که اولویهت 

یق نوع آن از هنس اقناع و ناظر بر هاذبهه  از این تر. دهد مطلوب بازیگر رقی  ت ییر می
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فهردد   است؛ به این معنا که در قال  نیروی هاذبه منرر به مشارکت توأم با رضهایت مهی  

 .(44: 4333رفیا و قربی، )

ههای تبلی هی،    ریهزی شهده بهرای اسهتفاده از ابزارهها و روش      فروهی تالش برنامه( 3

هها و مهردم    هها، فهروه   نههادن بهر حرومهت   شناختی ؛ برای تأثیر  ای، سیاسی و روان رسانه

ها و رفتارههای آنهان را از هنهغ نهرم      ها، ارزش کشورهای خارهی به منظور ت ییر نگرش

 .(Fazio, 2007: 19)دانند  می

ها و هنرارهای  آمیز که ارزش هنغ نرم عبارت است از هر فونه اقدام ریرخشونت( 1

منرر به ت ییهر در الگوههای رفتهاری     دهد و سرانرام هامعه هدف را مورد هروم قرار می

شود که با الگوههای رفتهاری مهورد نظهر نظهام حهاکس        موهود و خلق الگوهای هدید می

 .(1: 4303نائینی، )تعارض دارد 

هنغ نرم مرموعه تدابیر فرهنگی، سیاسی و اهتماعی کشورهای عامل است کهه  ( 1

هها   ها، فروه ها، دولت ز حرومتهای مخاتبان اعس ا ها و ارزش ها، انگیزش بر نظرات نگرش

فذارد و در بلندمدت موهه  ت ییهر مهنه و کهنه      و مردم کشورهای خارهی تأثیر می

 . (410: 4331سوار و ناتقی،  زاده قربانی)فردد  فردی و اهتماعی آنان می

هنغ نرم از سنخ هنغ فرهنگی است، ابزار و ادوات هنغ در این نهوع هنهغ از   ( 1

اند و نه ابزار و وسایل نظامی، در هنغ  ای و منشی ، فرری، اندیشهسنخ ابزارهای فرهنگی

تصرف قله  و م زهها ههدف اصهلی     . اند های یک ملت نرم به دنبال تسخیر باورها و ارزش

 . هنغ نرم است

-کندی در دانشگاه. اف .داری هان هوزف نای، عاو هیأت امنای دانشرده حرومت( 1

او . را وضها کهرد  « قهدرت نهرم  »اولین بهار عبهارت   برای  1991تا  4331هاروارد از سال 

 : شود معتقد است که قدرت نرم یک کشور اساساّ بر سه منبا استوار می

 . فرهنغ آن کشور؛ در مواضعی که برای دیگر بازیگران هذاب است( 4

 . های سیاسی آن کشور؛ وقتی که در داخل و خارج ملموس و زنده باشد ارزش( 1

آن کشور؛ وقتی که مشروع هلوه کنند و مشروعیت اخالقی  های خارهی سیاست( 3 
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 .نیز داشته باشند

. کنهد  ها و اعمالی است که برای یک هامعهه معناسهازی مهی    فرهنغ، مرموعه ارزش

های ههانی را دربر فیهرد   وقتی فرهنغ یک کشور ارزش. های بسیاری دارد فرهنغ هلوه

برند، ایهن   ه دیگران نیز از آنها بهره میها و منافعی را پیه برد ک های آن ارزش و سیاست

بهرد؛ چهرا  بهه خهاتر روابهف       بازیگر احتمال دست یافتن به نتایج مطلوب خود را بان می

ههای   هها و فرهنهغ   ارزش. ای که فرهنغ آن بازیگر ایرهاد کهرده اسهت    هذابیت و وظیفه

ایهانت  . ننهد توانند قهدرت نهرم ایرهاد ک    نظر، به احتمال بسیار کمتری می محدود و کوته

 . برد فستر بهره می متحده از فرهنگی ههان

مدعی شد که قدرت نهرم آمریرها حتهی     1994هوزف هاف، سردبیر آلمانی، در سال 

فرهنغ ایانت متحده، نازل یا متعهالی،  »: های اقتصادی و نظامی آن است بیشتر از داشته

ا از امپراتهوری روم  شهود کهه آخهرین بهار تنهه      با شدت و حدّتی رو به خارج متساعد می

چنین شدتی را شاهد بهودیس، امها بها پیگیهدفی نهوین، نوسهان فرهنگهی روم و روسهیه         

با این حال، قدرت نهرم آمریرها   . شوروی، دقیقاً در مرزهای توان نظامی ایشان متوقه شد

 .کند بر امپراتوری حاکس است که در آن خورشید هرفز رروب نمی

، (مانند اههرای دموکراسهی  )رفتار داخلی خود های سیاسی که یک حرومت در  ارزش

فسهترش صهلو و   )و در سیاست خارهی ( همراری با دیگران)المللی  های بین در سازمان

. دههد  های دیگران را تحت تأثیر قرار مهی  فیرد، به شدت اولویت در پیه می( حقوق بشر

 . یا دفا کنندتوانند با نفوذ و فسترش دادن الگوی خود، دیگران را هذب  ها می حرومت

. تواند قهدرت نهرم یهک کشهور را تقویهت یها تاهعیه کنهد         های حرومت می سیاست

تفهاوت بهه نظهر دیگهران یها بهر        های داخلی یا خارهی که ریاکارانه، متربرانه، بی سیاست

تواننهد قهدرت نهرم را     باشهند، مهی  نظرانه نسبت به منافا می اساس رویرردی بسیار کوته

تصورات در مورد هذابیت ایانت متحده پس از حمله به عراق، سیر نزولی . تاعیه کنند

توسف مؤسسه پیو آشرار شهد، بهه مبابهه     1993های بهار سال  چنانگه که در نظرسنری

دهندفانی که رویررد آنها در بیشتر مهوارد نهامطلوب    با این حال پاسخ. مبالی آشرار است
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های آن و نه ایانت متحده به تبود ففتند که ایشان بیشتر نسبت به دولت بوش و سیاس

های آمریرا متمهایز   ایشان مردم و فرهنغ آمریرا را از سیاست. اند تور کلی موضا فرفته

دهندفان در بیشتر کشورها همگنان ایانت متحهده را بهه خهاتر پیشهرفت      پاسخ. کردند

رها ستایند امها بیشهتر مهردم در بیشهتر کشهو      ترنولوژیک، موسیقی، فیلس و تلویزیون می

 .(44/91/33مشرق نیوز، )مخاله افزایه نفوذ آمریرا در کشور خود هستند 

 های قدرت نرم ویژگی. ب

دوم، دارای تهأثیرات  . قدرت نرم اول این که، دارای بعد ساختاری و ریرمستقیس است

های مشهخ  و معهین و    پراکنده و ایراد نفوذ عام و فرافیر است تا اینره رفتارها و کنه

. فهذاری بهرای آینهده اسهت     سهازی و سهرمایه   سوم، قابل ذخیهره . به بار آوردمشهودی را 

پهنرس، تاثیرفهذاری قهدرت    . فردد چهارم، معمونً نتایج و آثار آن در بلندمدت نمودار می

کننهدفان   کنندفان و دریافهت  نرم به میزان بسیار زیادی بستگی به قابلیت و تمایل اعمال

کننده قدرت نرم نیهز حهائز    مقبولیت وا اعتبار اعمالهمگنین میزان مشروعیت، . آن دارد

ششس، موفقیت قهدرت نهرم در عصهر ارتباتهات و انقهالب اتالعهات       . اهمیت بسیار است

هفهتس،  . بستگی شدیدی به میزان و چگونگی استفاده از اتالعات، ارتباتات و دانه دارد

اههداف و منهافا    دهی به محیف کنه و رفتار و ههت تأمین قدرت نرم رالباً ههت شرل

هشتس، با توهه به کبرت و فراوانی اتالعات، پردازش، ویهرایه و  . رود محیطی به کار می

ای در به کارفیری و موفقیهت  کننده بانی اتالعات نقه تعیین فزینه آن از تریق دروازه

نهس، میزان فرافیری ارزشی و هنراری و سهیس و شریک بهودن دیگهران   . قدرت نرم دارد

دههد   ها و هنرارها، اشهتیاق آنهان بهرای همرهاری و همدسهتی را افهزایه مهی        در ارزش

 ( 19: 4301دهقانی فیروزآبادی، )

 اهداف جنگ نرم. ج

افر هنغ نرم را یک نوع رویارویی، مقابله و کشمره بین دو ترف تصهور کنهیس، در   

لیهه  هر فاه هنغ نرم تهاهمی را ع. این هنغ هر یک از ترفین به دنبال اهدافی هستند
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 :باشد ای آراز نماید، در هامعه هدف به دنبال دستیابی به چهار هدف عمده می مرموعه

ترین ههدف هنهغ نهرم ایرهاد ت ییهر و دفرفهونی در        ایراد ت ییر در اعتقادات ؛ مهس

 . باشد باورها و اعتقادات هامعه هدف هنغ نرم می

با هنغ نهرم بتواننهد در   ها ؛ چنانگه دشمنان یک ملت  ایراد ت ییر در افرار و اندیشه

باورها و اعتقادات یک ملتی رسوخ کند، با ایراد شک و تردیهد آن باورهها و اعتقهادات را    

 . نماید مخدوش و متزلزل می

ایراد ت ییر در رفتار؛ رفتارهای یک هامعه مبتنهی بهر اعتقهادات و چگهونگی فرهر و      

ای،  ر نهوع بهاور و اندیشهه   بدیهی است که با ت ییر ه. فیرداندیشه در آن هامعه شرل می

 .فردد های قبلی می های رفتاری هدید بر اساس باورها و افرار هدید هایگزین مدل مدل

ایراد ت ییر در ساختار سیاسی ؛ هدف نهایی در هنغ نهرم علیهه یهک ملهت، ایرهاد      

ت ییر و دفرفونی در ساختار سیاسی آن هامعهه و ههایگزین کهردن سهاختارهای هدیهد      

اه یک نظام سیاسی مشروعیت و مقبولیت خود را در بین ملته از دسهت  هر ف. باشد می

های نزم برای ت ییر آن ساختار و نظام سیاسی و هایگزین شهدن   بدهد، به راحتی زمینه

 (13: 4300رنربران، )فردد  یک نظام و ساختار هدید فراهس می

 جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران

دهد که در آمریرا در مقابله با همههوری اسهالمی    نشان میشواهد و تحونت موهود 

نتهایج  . ایران بر هنغ نرم با پشتیبانی هنغ اقتصادی و چاشنی هنغ سخت تمرکز دارد

تلخ تهاهس نظامی به اف انستان و عراق از یهک سهو و شهرایف متفهاوت ایهران در امرهان       

اشهته تها تمهامی امرانهات     تحقق پیروزی در نبرد سخت از سوی دیگر، آمریرا را بر آن د

ها و سطوح مختلهه در   این هنغ در نیه. خود را برای پیروزی در هنغ نرم آماده سازد

 :توان به شرح ذیل اعالم نمودهایی از آن را می حال انرام است که هبهه

تلبهان،   های مختله و معارض ایران اعس از سلطنت اتحاد و ائتالف بین اپوزیسیون (4

 . های معاند مذهبی تلبان قومی و فروه ترزیه خواهان، همهوری
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ههای هدیهد و    دهی و راهبردی اپوزیسیون هدید با حاهور و نقهه هنهبه    شرل (1

هههای کههارفری، زنههان و فمنیسههتی،  عناصهر رهبههری داخلههی و ناشههناخته ماننههد هنههبه 

های این اپوزیسیون، فقدان سوابق سوء سیاسی و امنیتی اسهت و   از ویژفی... دانشرویی و

دهنهد و بهه    اقدامات خود را عموماً در چهارچوب قهوانین و مقهررات کشهوری انرهام مهی      

تعبیری قوانین و اصول ارزشی و اخالقی همهوری اسالمی ایران را در چارچوب قهانون و  

 . کنند های حاکس بر کشور نقض می ارزش

بگهان  دهی و به کارفیری آلترناتیو همهوری اسالمی ایران از عناصهر و نخ  سازمان (3

 .خودی داخل کشور خودی یا شبه

معهاون  . حاور فسترده در برخی از کشورهای همسایه برای ههدایت هنهغ نهرم    (1

امارات پنرهره  »: فوید در مورد کشور امارات می« نیرالس برنز»وزیر خارهه آمریرا آقای 

ره کهه لتهونی پنره    ههس چنهان  . آمریرا به سوی ایران است تا بتوانیس ایران را آزاد سهازیس 

در حال حاضهر کشهور امهارات بهه عنهوان      (. 1/3/01)پیروزی و آزادی ما در شوروی بود 

: 430رنربهران،  )« پایگاه اصلی راهبری هنغ نرم آمریرا علیه ایران تبهدیل شهده اسهت   

. از ترح هدید فرهنگی علیه ایران خبهر داد  41/1/01وزارت خارهه آمریرا در . (11-13

های خود در کشورهای خلیج فارس و سایر  ریق سفارتخانهدر این ترح دولت آمریرا از ت

های ایهران همرهاری و تعامهل     های ریردولتی و رسانه کشورهای همسایه ایران با سازمان

 . خواهد داشت

های مسافرتی بین ایهران و   آژانس: سخنگوی وزارت خارهه آمریرا در این رابطه ففت

یون دنر برای بازدیهد و تقویهت اسهتادان و    آمریرا را افزایه خواهیس داد و مبلغ پنج میل

ولهه آلمهان    همگنین روزنامه دویگه. های دیگر از آمریرا خواهیس پرداخت معلمان و حرفه

ههای سهعید رضهوی فقیهه، حسهین باسهتانی،        فزارش داد پنج ایرانی به نهام ( 1/44/01)

« در ایهران  سیاست و اقدام»محسن سازفار، اکبر عطری و علی افشاری در فروهی به نام 

ای وزارت خارهه و وزارت دفاع  عاویت دارند که توسف تعدادی از کارشناسان خاورمیانه

هدف فهروه  . فعالیت دارند« الیزلبت»این اپوزیسیون ایرانی زیر نظر . شود آمریرا اداره می



 1433 د وره دوم، شماره سوم، تابستان                فصلنامه/ 411

ای و  براندازی همهوری اسالمی ایران است و سیاست آن در ههت فسترش فاای رسانه

رنربهران،  ). های اپوزیسیون داخل کشور برای ت ییر نظهام خواههد بهود    فروه پشتیبانی از

430 :10-11) 

 رویکردهای جنگ نرم آمریکا و دیپلماسی سیاه

محور با محوریت حملهه نظهامی بهه     فرایی، خشونت فیری هریان تقابل همزمان با اوج

بها  « ی ایهران براندازی نظام همههوری اسهالم  »ایران، یک هریان دیگر که در هدف یعنی 

فرا موافق است، در عرصه سیاسی ایانت متحده آمریرا شرل فرفته و راه  هریان خشونت

پردازان این هریهان در درههه    نظریه. کاری دیگری را برای تقابل با ایران، ارایه داده است

آمیز خصوصاً عملیهات نظهامی، نفهرت در میهان      اول معتقد هستند هرفونه اقدام خشونت

دار خواهد نمود و امران روی کار  ز آمریرا و دولت آن را برای سالیانی دراز ریشهایرانیان ا

. آمدن یک دولت هوادار آمریرا را در این کشور با مشرالت زیادی روبرو خواههد سهاخت  

ثباتی و ناامنی را بر خاورمیانهه مسهتولی    ضمن آن که چنین اقدامی برای چندین دهه بی

به اعتقاد این افراد ایهران بهه    (11: 4301ابوالحسن شیرازی، الدینی و  معین). خواهد کرد

علههت برخههورداری از سههوابق دموکراسههی و وهههود نهادهههای دموکراتیههک و همگنههین   

های مردمی و ریردولتی از استعداد بانیی بهرای ت ییهر    های موهود برای حرکت پتانسیل

 . آمیز برخوردار است های ریرخشونت نظام سیاسی به روش

ین رویررد، چنانگه عملیات هنغ نرم در براندازی همهوری اسالمی ایران بهه  تبق ا

فرا را با خهود بهه همهراه نخواههد      های رویررد تقابل موفقیت برسد، تبعات ناشی از روش

بر این اساس در چارچوب رویررد هنغ نرم دو دیدفاه یا رهیافهت شهرل فرفتهه    . داشت

ضههمن قائههل بههودن بههه روش « سههیاهدیپلماسههی »رهیافههت اول، تحههت عنههوان : اسههت

آمیز و هنغ نرم، روابف رسمی با همهوری اسالمی ایران را نیز مهدنظر قهرار    ریرخشونت

فرایهی، برانهدازی را بهر اسهاس فشهار از بهان و        فرایی از تریق تعامل داده و با ترح تقابل

در حهالی کهه رهیافهت دوم، کهه تحهت عنهوان       . کنهد  سهازی از پهایین دنبهال مهی     همراه
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هرفونه رابطه رسمی میان دولت آمریرا و دولت همهوری اسهالمی ایهران را   « فروپاشی»

ها و افراد مختله را مبنای کار  ها، فروه مردود اعالم کرده و صرفاً رابطه با هامعه، سازمان

 . (11: 4301الدینی و ابوالحسن شیرازی،  معین)خود قرار داده است 

 رهیافت دیپلماسی سیاه: الف

افهزاری و تههاهس نظهامی     رهیافت مواههه با همهوری اسالمی به روش سخت در این

 . ناکارآمد و در درازمدت نامطلوب برای منافا و امنیت ملی آمریرا ارزیابی شده است

خواهان اسهتفاده از ترربیهات آمریرها در برخهی از کشهورهای       ترفداران این رهیافت

آمیز بها   تفاده از راهبردهای ریرخشونتکه از همله آنها اس هدف در تول سالیان فذشته

اساس و کار پایه این رهیافت سهرنگونی همههوری   . هدف نهایی ت ییرات ساختاری است

باشهد   اسالمی از تریق ایراد روابف سیاسی و رسمی و استفاده از نخبگان اپوزیسیون می

(Walter. Russell, 2002: 336). 

 رهیافت فروپاشی: ب

وعات مورد توهه رویرهرد فروپاشهی بها توههه بهه مطاله ،       ترین موض در مرموع مهس

نشین و داخهل   های خارج آنان از برخی افراد و فروه های اظهارنظرها، رفتارها و و پشتیبانی

 :بندی نمود توان به شرح زیر تبقه ایران را می

این ترح در سه سهطو تهرح   : «یاوری به دمرراسی»ساماندهی ترح تحت عنوان ( 4

  :است  فردیده

ههای   ها یها اشهخاو و فهروه    های مالی از هریانیا سطو تاکتیری؛ حمایت: سطو اول

هوادار آمریرا و یا مخاله نظام سیاسی به وسیله کشورهای ثالث یعنهی کشهورهایی کهه    

ای کهه ننهغ ارتبهاط     بهه فونهه  . فیرد حساسیت کمتری روی آنان وهود دارد، صورت می

 . ره آنان برترف کندمستقیس با آمریرا یا انگلیس را از چه

نهام  « یاوری به دموکراسهی »حمایت از پروژه فروپاشی؛ که به تور رسمی : سطو دوم
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هها و   بر این اسهاس حرومهت  . باشد های مستقل می فرفته است، فشار سیاسی به حرومت

های وابسته  کشورهای هدف از همله همهوری اسالمی ایران چنانگه هلوی فعالیت فروه

های تحت حمایت نهادها و مراکز وابسته به سیا مانند خانهه   صوصاً فروهو مزدور بیگانه خ

های رربی مورد خطاب قرار خواهند فرفهت و   آزادی را سد نماید، بالفاصله از سوی دولت

ههایی فشهار وارد    بر این اساس با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی به چنهین دولهت  

 .خواهد آمد

بند و  ترویج لیبرالیسس، بی« یاوری به دموکراسی»ا ترح پروژه فروپاشی ی: سطو سوم

های مسهتقل و مخهاله تحهت عنهوان      باری، فردفرایی مزمن و ترویج مخالفت با حرومت

 .فیرد المللی قرار می ترویج دموکراسی به عنوان یک هنرار بین

تراحان رهیافت فروپاشی مبنا و اصهل را  : های ریرخشونت تراحی و اهرای روش (1

ههر  . انهد  های سیاسی دشمن آمریرا قرار داده آمیز در مقابله با نظام های ریرخشونت روش

آمیهز   های ریرخشونت اند که تمامی مراحل و فرایند مقابله با روش چند هیچ فاه نپذیرفته

آمیهز حهداقل در مرحلهه     ههای ریرخشهونت   رسهد از نظهر آنهان روش    باشد اما به نظر می

های مستقل روش مسهلف و   رحله کاشت بذر مقابله با دولتسازی، فااسازی و یا م زمینه

 . اصلی است

تمام تمرکز رویررد فروپاشی در هنهغ  : اهتماعی -های فرهنگی اندازی هنبه راه (3

ایهن پهروژه تهالش دارد بها     . های با صب ه اهتماعی و فرهنگی است نرم آمریرا بر فعالیت

ان نظهام سیاسهی و ههواداران آنهان از     هایی که منرر به رویارویی مستقیس میه  زیرکی راه

 .شود را مسدود کند های تابا این رویررد از سوی دیگر می یرسو و هریان

 گرایانه آمریکا بر علیه جمهوری اسالمی ایران تعامل -رویکرد تقابل

این رویررد معتقد است که مداخلهه ایهانت متحهده آمریرها بها      : فرایی رویررد تعامل

بر اساس این . ند دولت همهوری اسالمی ایران را کامالً تقویت کندتوا هدف براندازی، می

رویررد دولت ایران همه ابزارهای قدرت در کشهور را در اختیهار دارد و مخهالفین دولهت     
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ای بهرای بهه چهاله     یافتهه  ههای سهازمان   متحد نبوده و همبستگی بینشان نیست و فروه

انت متحده خواهان روابهف بها تههران    بنابراین افر ای. تلبیدن سیستس حاضر وهود ندارد

حامیان ایهن رویرهرد معتقهد هسهتند     . است، باید با دولت حاکس در ایران به توافق برسد

چنین عملرردی بهرای آمریرها سهخت نخواههد بهود چهرا کهه ایهن کشهور قهبالً نیهز بها             

( دیپلماسهی سهیاه  )این رویرهرد بهرخالف رهیافهت    . های مشابه روبرو بوده است وضعیت

ف سیاسی را به عنوان ابزاری در خدمت هدف براندازی همهوری اسالمی ایران تلقی رواب

ها و رسیدن به یک روابف تعادل و قابهل پهذیرش و    نماید، بلره بر معادله حل چاله نمی

 .ترف تأکید دارد

هایی را نیز در پی داشهته اسهت    فرایی موفقیت سیاست همراری از دید رویررد تعامل

رویرهرد  . یرهی از آنهاسهت   1993الحهاقی از سهوی ایهران در سهال      که اماای پروترهل 

تواند به یک دولت معتدل تبدیل شهود و   فرا معتقد است که ایران در درازمدت می تعامل

 .(19: 4303مرکز نیرسون، ). به همراری در منطقه بپردازد

ن آمریرها  کهارا  رویررد تقابل در برابر ایران اصونً توسهف نومحافظهه  : رویررد تقابل( 1

ای برای این فروه دستاویزی بیه نیسهت چهرا کهه آنهها در      مسأله هسته. شود دنبال می

فهرا بهیه از ههر چیهز      رویررد تقابهل . اصل با کلیت همهوری اسالمی ایران مشرل دارند

 . باشد کاران وفادار به اسرائیل می تحت تأثیر نبی اسرائیل در ایانت متحده و نومحافظه

ای را  برای ت ییر دولت همهوری اسالمی ایران یک رهیافت سهه مرحلهه  فرایان  تقابل

 :کند پیشنهاد می

مههردم ایههران بایههد تحریههک شههوند و در ایههن راه بایههد از ابزارهههای دپلماتیههک و : اول

 .اقتصادی برای فشار به ایران به دلیل نقض حقوق بشر استفاده شود

ترری  شوند تا موضها محرمهی را در    المللی انرژی اتمی باید اروپا و آژانس بین: دوم

 .برابر ایران اتخاذ نمایند

تهدید نفوذ ایران از تریق هلوفیری از صادرات و واردات سالح و هلهوفیری از  : سوم

تبهق ایهن دیهدفاه،    . صهورت فیهرد  ( از دیهد آمریرها  )هها   انتقال منابا مالی به تروریست
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کند به همین خهاتر از نظهر    میهمراری با حرومت فعلی ایران تنها به تببیت آن کمک 

 (41-40: 4301رودله، ). انگیز است استراتژیک و اخالقی مالمت

به سبری نهو   01حال با توهه به فرضیه این مقاله ایانت متحده آمریرا در مهر سال 

کار بهوش پیشهنهاد شهد     توسف کمیته صلو هاری در قال  پروژه دلتا به دولت نومحافظه

وان نرم خود را در مواههه با انقالب اسالمی ایران بهر سهه محهور    این پروژه که قدرت و ت

 :اصلی قرار داده است که به اختصار به این موارد اشاره خواهیس کرد

 (مهار دوگانه)سیاست مهار ایران ( 2

مسئول امهور خارههه در   ( مارتین ایندایک) 4333این سیاست را اولین بار در ماه مه 

مشهاور  « آنتونی لیهک »در ترحی نیز که . تون مطرح کردشورای امنیت ملی دولت کلین

امنیت ملی کلینتون، در مورد مهار ایران تهیه کرده بود با اشاره به اسهتفاده از فشهارهای   

سازی برای روی کهار آمهدن یهک حرومهت هانشهین       اقتصادی، مهمترین هدف را زمینه

در برخی از شهرهای ایران بهه   هایی که در آن زمان وی با اشاره ه ناآرامی. اعالم کرده بود

هها بهه دنبهال آن     ای تالیی اسهت کهه سهال    اکنون لحظه»وهود آمده بود، ففته بود که 

هها را بهه وههود     باید با فشار اقتصادی زمینه تشدید و فسترش این نوع شورش. «ایس بوده

( مههار )با توهه به مطال  ففته شده، به خوبی پیداست که هدف نههایی سیاسهت   . آوریس

در ایهن راسهتا کهه    . ایران، تاعیه و سپس سرنگونی نظام همهوری اسالمی ایران اسهت 

 :دولت آمریرا در پیه فرفته، بدین قرار است

 هلوفیری از دسترسی ایران به ترنولوژی پیشرفته( 4

 ممانعت از دسترسی ایران به تسلیحات مدرن و تقویت بنیه نظامی( 1

 خارهی به ایرانممانعت از اعطای وام و اعتبارات ( 3

 های اقتصادی اعمال تحریس( 1

 ای آمیز ایران از انرژی هسته هلوفیری از استفاده صلو( 1

 . (431: 4304رانفری، )هنغ روانی و تبلی اتی ( 1
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ای را در  تحلیل سیاسی ویژه 4311دی  11ای به تاریخ  در مقاله« واشنگتن»روزنامه 

ایهن تحلیهل سیاسهی را    . ران منتشر سهاخت زمینه ضرورت مقابله با حرومت دینی در ای

اسهتاد علهوم سیاسهی دانشهگاه آمهریرن و سهردبیر نشهریه مطالعهات         « آموس پرلموتر»

هدف واقعی دولت آمریرا »: فویدوی در بخشی از مقاله خود می. استراتژیک نوشته است

بایست مهار ساختن سیاسی و اقتصهادی و مهافوق همهه اینهها سهاختن روانهی ایهران         می

این نویسنده آمریرایی که وحشت دولت آمریرا از بیهداری اسهالمی در نوشهته او    . «شدبا

دقیقاً تصهور  »: نویسد داند و می زند، هنغ روانی را تنها راه مقابله با این موج می موج می

کنید که هالل شیعی از تهران تا کازابالنرا از پاکستان تها ریهاض و قهاهره سهایه افرنهده      

ایران باید یک اقدام پیگیده و بر اساس قاعده اصل مهار سهاختن کهه   مهار ساختن . است

 (191: همان). های روانی برای نظامی دارد، استوار باشد هنبه

 ای و پشتیبانی نبرد رسانه( 3

ای، تبلی هی و مهالی خهود،     ایانت متحده آمریرا بهه پشهتوانه تهوان فرهنگهی، رسهانه     

ای هنری و ظریه و در قال  رسانه و  به فونه های خودساخته و ریرواقعی خود را واقعیت

مداران رربهی و آمریرهایی علیهه     بمباران تبلی اتی و ضدارزشی سیاست. کند ارائه میهنر 

ها و باورهای اعتقادی و در نهایت باورهای فلسهفی، سیاسهی و اهتمهاعی، فرصهت      ارزش

در « هنغ نرم»این شرل نوین از مقابله . فیرد نظر را از مخات  می تأمل، پانیه و دقت

رهبر انقالب مبنی بر تهاهس فرهنگی شبیخون و نهاتوی   های فذشته و با هشدارهای سال

این تبلی ات فرنگهی و ایهن تههاهس فرهنگهی     »: بنا به نظر ایشان. فرهنگی اعالم شده بود

که مها در ایهن چنهد سهال بهر روی آن تأکیهد        -آنگه که هدید بود. چیز هدیدی نیست

در دنیها تههاهس   . اردروش نویی بود که در داخل کشور شروع شد و هنوز ادامه د -کردیس

تهر   ههایی  فیرتر و همهه  تر و همه فرهنگی علیه انقالب از تهاهس سیاسی و اقتصادی سریا

 .(404: 4331شاکری خوئی، )« بود

هدف اصلی دشمنان انقهالب اسهالمی از نفهوذ در بدنهه فرهنگهی و آموزشهی نظهام،        
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می کهه یهک نهاهت    هنگا»: فوینداستاد مطهری در این زمینه می. باشد تحمیل اراده می

الشهعاع قهرار    ههای دیگهر را تحهت   کنهد و مرته   فیرد و هاذبه پیدا میاهتماعی اوج می

های دیگهر بهرای رخنهه کهردن در آن مرته  و پوسهانیدن آن از        دهد، پیروان مرت  می

کننهد و   های بیگانه را که با روح آن مرت  م ایرت دارد، وارد آن مرت  می درون، اندیشه

نفهوذ و نشهر   . کننهد  اثهر مهی   اندازد و یا کساین ترتی  از اثر و خاصیت میآن مرت  را به 

، نفهوذ و اسهتحاله  ). «کنهد  های بیگانه، خطری است که کیان اسالم را تهدیهد مهی   اندیشه

4310 :39-13). 

ایهران  »کمیته خطر هاری آمریرا در سومین فزارش دوران فعالیهت خهود بها عنهوان     

های موهود در هامعه ایهران   ها و فرصت دیدها، آسی به تور تخصصی ته« رویررد هدید

ای بها همههوری اسهالمی ایهران را ارائهه       های مقابله کند و راهبرد و سیاست را تبیین می

این فزارش . فردد نماید و در نهایت خواستار تقویت هریان ایرانی همسو با آمریرا می می

با تهاهس علیه رهبری آرهاز   منتشر شده است« مارک پالمر»ای که با اماای  شه صفحه

لهه   نوبت شخصیت حقیقهی و حقهوقی معظهس   « سی و سه»شود و در متن فزارش در  می

نظیهر اسهت،    این تهاهس که در نوع و سطو خود بهی . فیرد مورد هروم و تخری  قرار می

سهازی تههاهس فرهنگهی و نهرم      نشانگر هایگاه رهبری و ونیت فقیه در مقابلهه بها ناکهام   

به نظر اعاای کمیته خطر هاری، تنها راه سرنگونی . ب اسالمی ایران استدشمنان انقال

دکتهرین  »ههای   نظام همهوری اسالمی ایران پیگیری هنغ نرم بها اسهتفاده از تاکتیهک   

چهارچوب ایهن   . باشهد  دهی هنبه براندازی نرم ممرن مهی  ای و سامان نبرد رسانه« مهار

ای، ایهدئولوژیک و اقتصهادی    ی، هسهته های نظام فزارش به نحوی است که برآنیس چاله

 ( 13-39: 4300رنربران، ). یابد بین دو کشور در عرصه هنغ نرم ظهور و بروز می

 سازماندهی نافرمانی مدنیی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران( 4

تهوان همههوری    می« نافرمانی»یک تیه در کاخ سفید معتقدند از تریق مهیاسازی 

به بعد در میهان مقامهات آمریرهایی قهوت      04این پروژه از . ون کرداسالمی ایران را واژف
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قطعنامه کمیته روابف خارهی سنای آمریرا  13/4/04در تاریخ . بیشتری پیدا کرده است

بهه همهین دلیهل    . مبنی بر حمایت از هنبه اهتماعی در ایران بیانگر ایهن نرتهه اسهت   

علیهه  « نافرنهانی مهدنی  »انهدازی   دیپلماسی عمومی به عنوان سیاست کاخ سفید برای راه

های بهوش و مواضها وی در قبهال تحهونت ایهران      بیانیه. نظام سیاسی ایران به راه افتاد

 . دقیقاً در راستای چنین سیاستی انتخاب شد

تهرین   خهواه کهه از او بهه عنهوان یرهی از فعهال       سیاستمدار همههوری « مارک پالمر»

ههای سیاسهی و اقتصهادی در سهطو      دیای رربی در پیشهبرد دموکراسهی و آزا  شخصیت

پیرامهون   1/0/01بهه تهاریخ    111روز شهماره   کنند، در ففتگو با نشریه نیسههان یاد می

آن چیزی که در ایران نزم است، هنبشهی  »: براندازی نظام همهوری اسالمی ایران ففت

گ است مردمی از این دست که همزمان در تهران، شیراز، اصفهان و دیگر شههرهای بهزر  

هاسهت کهه ادامهه دارد و فرچهه      سال« نافرمانی مدنی»در این هنبه .... ایران آراز شود

ای نیسههت ولهی نهایتهاً بهتههرین،    سهازماندهی یهک انقهالب بههدور از خشهونت کهار سهاده      

ترین استراتژی اسهت و در بسهیاری از    ترین و مشروع ترین، دموکرات ترین، اخالقی پردوام

تنها چیهزی  . تردید از عهده این مهس برخواهند آمد یرانیان بیا. موارد تنها استراتژی است

 .باشد که نزم است، فراهس کردن اتحاد ایرانیان می

در ایهن  « نافرمانی مدنی»هایی که دولت آمریرا به  پالمر سرمشق یوفسالوی و کمک

: 4301کمالی رهبر، ). شمارد کشور کرده بود را برای همهوری اسالمی ایران نیز نزم می

نیهز معتقهد اسهت آمریرها در     « بروکینگهز »کارشناس مؤسسهه  « دانیل بایمن». (31-33

چهون ت ییهر    ههایی ههس   وی فزینه  بنا به ففته. های محدودی در اختیار دارد مقابل فزینه

تواند به تاهعیه  ای و اعمال فشارهای دیگر علیه ایران می نظام، بمباران تأسیسات هسته

در مقابل بایمن از اسهتراتژی چنهد هانبهه اعمهال     . نه بینرامدموقعیت آمریرا در خاورمیا

به اعتقهاد  . برد فشارهای مدنی به عنوان ابزارهای بالقوه آمریرا برای مقابل با ایران نام می

هایی در ایهران باشهد کهه بهه ظهاهر از افهزایه        وی هدف این استراتژی باید تقویت فروه

 . کنندانزوای کشور ابراز نگرانی می



 1433 د وره دوم، شماره سوم، تابستان                فصلنامه/ 431

فرایهی بها    هی از کارشناسان آمریرایی نیز شبره سازی را در قال  رویررد تعامهل فرو

بهر اسهاس ایهن رویرهرد مخالفهان همههوری       . دهنهد  هدف ت ییر رفتار ایران پیشنهاد می

اسههالمی ایههران بایههد متحههد شههوند و همبسههتگی مههؤثری میههان آنههها بههه وهههود آیههد   

(L.Hixson, 1989: 56). 

های فعال سیاسی و مقامهات اسهبق و    ا و برخی شخصیتشورای روابف خارهی آمریر

 . اند فعلی آمریرا در آن نیز به نحوی رویررد ت ییر رفتار ایران را مورد توهه قرار داده

مایرل رابین در مقابل درخواست شورای ایرانیان مقیس آمریرا مبنی بر درخواسهت از  

: در ایران مطهرح نمهود  « مدنیهامعه »کنگره آمریرا برای قطا بودهه مربوط به فعالیت 

ترین اقهدام   مهس. قطا بودهه مربوط به هنغ نرم علیه رژیس ایران اقدامی نادرست است»

این است که ما به روشی نرم رژیس ایران را ت ییر دهیس که مهمتهرین محهور آن افهزایه    

 نرته مهس این است که بودهه این. «بودهه برای فسترش فدرالیسس قومی در ایران است

 31میلیهون دنر در سهال ههاری رسهیده اسهت کهه        11میلیون دنر به  1/4اقدامات از 

دار  های رادیو صدای آمریرا و رادیو اروپها آزاد بها ههدف خدشهه     میلیون دنر آن به برنامه

میلیهون   1عالوه بر این دپارتمان دولت آمریرها  . نمودن چهره ایران اختصاو یافته است

عالوه بر این مایرهل  . ها به فارسی اختصاو داده است این برنامهدنر بودهه برای ترهمه 

های مخملی باید در مورد ایران هس اههرا شهود، بهه ایهن      فوید که پروژه انقالب رابین می

 .صورت که با ت ییرات فرهنگی در ایران این کشور وتوی فرهنگی شود

 های ایران و تهدیدات قدرت نرم آمریکا  ظرفیت

ههای   در ایهران یرهی از زلزلهه    4313انقالب اسالمی ایهران در سهال    :انقالب اسالمی

این حادثه بزرگ قرن، از یک سو معادنت سیاسی . سیاسی و اهتماعی درقرن بیست بود

استربار را در ادامه سیاست سلطه تقسیس استعماری ههان به ههس زد؛ و از سهوی دیگهر    

ههای بهزرگ برخهوردار بهود،      ت قهدرت های وابسته را که از حمای یری از استوارترین رژیس

کن نمود و در کشوری چون ایران، با اهمیتی کهه از نظهر اسهتراتژیری و اقتصهادی      ریشه
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. مردمهی و عظهیس بهه وههود آورد     -های بزرگ هههان دارد، تحهولی سیاسهی    برای قدرت

های مسلمان  های عمیق که در میان ملتمهمتر از این دو، روند انقالب اسالمی با آفاهی

دار و  ههان به ویژه در کشورهای اسالمی به وهود آورد، زمینهه تحهونت سیاسهی ریشهه    

ههای سیاسهی چشهمگیری را فهراهس آورد      ها و سهازماندهی  ها و حرکت  ها و فرایه بینه

های امنیتی دفهاعی و  ای و ههانی در شرل بندیایفای نقه منطقه .(3: 4311زنرانی، )

ی اسهالمی حاصهل شهده کهه همههوری اسهالمی،       استراتژیک در شرایطی برای همههور 

. ای بهین المللهی خهود ارتقهاء داده اسهت     های نزم را برای کنترل تحونت منطقهقابلیت

آمریرا در راستای کاهه و تحت الشعاع قراردادن قدرت نرم همهوری اسالمی از تریهق  

 : هایی چون خاور میانه هدید به دنبال اقدامات ذیل بوده استترح

 . ای از تریق فشارهای بین المللیودسازی ایران در حوزه منطقهمحد -4

های سیاسی و کشورهای معهارض بها اههداف و منهافا همههوری      حمایت از فروه -1

 . اسالمی ایران

هههای قطعنامههه سههازی از تریههق حههداکبر مشههارکت بههین المللههی علیههه فعالیههت -3

 . ی، سیاسی وفرهنگیهای اقتصاداستراتژیک ایران در حوزه ارتقاء توانمندی

 41:4301حرازی،)مخالفت با هرنوع قدرت سازی توسف همهوری اسالمی ایران  -1

). 

در حال حاضر تاثیرفذاری همهوری اسالمی بر سطوح مختله نظهام بهین الملهل بهه     

در این راستا عامل اصلی که باعهث فردیهد تها    . نحوی است که همگان به آن اذعان دارند

به خاورمیانه هدید ت ییر ههت دهنهد، توههه بهه ایهن     «میانه بزرگ خاور»آمریرائیان از 

ای به ویژه در عراق نشان داد که همههوری اسهالمی   نرته است که تحونت هدید منطقه

ای از تریهق سهرمایه   عالوه بر دستیابی به سطوح بانیی از تاثیرفذاری برتحونت منطقهه 

ایهران، سهوریه و    «مبلث استراتژیک»ای، یک های فذشته خود در تحونت منطقهفذاری

-لبنان تشریل داده که عمال به عنوان مانا اصلی اهرای ترح خاورمیانه بزرگ عمل مهی 

 . کند
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در واقا آمریرائیان اعتقاد دارند که روی موضوعی باید سرمایه فذاری کرد کهه بهرای   

در  افهر بتهوان همههوری اسهالمی را بهه تریقهی      . همهوری اسالمی دارای اهمیت باشهد 

توان این کشهور را از پیگیهری برخهی    مش ول کرد می( پرونده هسته ای)مسائل خودش 

ای آمریرهها بههاز داشههت  هههای خاورمیانههه ای مخههاله بهها تههرح هههای منطقههه سیاسههت

 . (41: 4301حرازی،)

در مقالهه خهود در مهورد    « الین سیولینو»ایران ستاره در حال ظهور عنوانی است که 

در ( 4301آبهان   1)اکتبهر   10کند در روزنامه نیویورک تایمر در یایران اینگونه عنوان م

وی در نقد کتاب رابرت بائر که ایران آنقدر قدرتمند شده اسهت کهه   : فوید مورد ایران می

با پایان دوره ریاست همهوری هرج بهوش اکنهون روشهن    ». توان آن را نادیده فرفت نمی

به عنوان کشهوری کهه بایهد تاهعیه،     شده است که سیاست دولت بوش در مقابل ایران 

اکنون بیشتر ایهن موضهوع   . تنبیه و احتمانً حرومت آن ت ییر یابد، شرست خورده است

مطرح است که ایران بایستی به عنوان یک کشور قدرتمند شناسهایی شهده و بهه همهین     

المللهی همههوری اسهالمی     ای و بهین  افزایه قدرت و نفوذ منطقهه . نحو با آن رفتار شود

باشهد   ران در یک فرایند تدریری صورت فرفته است که حاصهل عوامهل مختلفهی مهی    ای

به نظر نگارنده با توهه به آن چه اشاره شد این عوامل عبارتنهد  . (011: 4301حسینی، )

 .هویت اسالمی و انقالبی( 3اتحاد و یرپارچگی مردم ( 1نقه رهبری ( 4: از

 نقش رهبری ( 1

او عینیت یافته باشد و یا فروههی ایهن نقهه را    رهبری سیاسی، چه در یک فرد خ

بها نگهاهی بهه    . شود دار باشند، از عوامل بسیار مهس شرست یا پیروزی محسوب می عهده

هنهغ رابطهه نزدیرهی بها     . توان این مسأله را به روشنی دریافهت  تاریخ نظامی ههان می

تقدنهد کهه   سیاست و در نتیره با رهبری سیاسی دارد، به توری که برخهی محققهان مع  

وهود یهک رهبهری سیاسهی، خردمنهد،     . هنغ، ادامه سیاست است، البته با ابزاری دیگر

توانهد خهب بسهیاری از کمبودهها را هبهران نمایهد        دوست مهی  شراع، دوراندیه و مردم
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آخرین رهبر شوروی « میخائیل فورباچه»در همین ارتباط . (11: 4331روشن،  رحیمی)

 :کند ینقه رهبری را این تور بیان م

اله خمینی از نظر من به همه اعصار در طول تاریخ برودی   پیام آیت»

و زمانی که این پیام را دریافرت کرردمی ایرن گونره دریرافتو کره       

شخصی که این پیرام را نوشرتهی فرردی متفکرر و دلسروز بررای       

من از این پیام که با دقت به آن گوش دادم . سرنوشت جهان است

نباط کردم او کسی است که برای جهران  و آن را مطالعه کردمی است

نگران است و مایل است من این انقالب اسالمی را بیشتر بشناسو 

ما زمانی کره  : آیت اله خمینی: گورباچف تصریح کرد. و در  کنو

این پیام را در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست مطرح کردیوی 

سریار  برای اعضای حزب که نیمری از جهران را در اختیرار داردی ب   

غیرمنتظره بود و نسبت به پیام با دیده احترام نگریستند و گفتند 

های انسرانی در جهران    مند به حفظ ارزش که رهبران ایران عالقه

من متأسفو که در آن مقطع نتوانستو به ایران سفر کنو و . هستند

به هر حال من امروز از ایشان برا  . از نزدیک با ایشان مالقات نمایو

الره خمینری فراترر از     کنو و معتقدم که آیت یاد می احترام عظیو

 .«گنجیداندیشند و در بعد مکان نمی زمان می

اندیشهید کهه سرنوشهت شهوروی بهه       فورباچه در پاسخ به این سؤال که آیا شما می

امروز کهه  .... اینرا کشیده شود و با پرسترویرا وفالسنوست این فونه برخورد شود، ففت

: بندد که او ففته بهود  اله خمینی در ذهنس نقه می ستس، پیام آیتمن شاهد این اوضاع ه

بیهنس، مهن از همهان زمهان تصهمیس       های تاریخ مهی من مارکسیسس را به زودی در موزه»

فرفتس حرکتی را آراز کنس، لذا اصالحات انرام دادم؛ آزادی سخن و بیان کهردیس، تعهداد   

ی در پاسخ بهه ایهن سهؤال کهه افهر      آخرین رهبر شورو. مساهد و کلیساها افزایه یافت

مهن سهعی   : کردیهد، ففهت  فرفتید چه می امروز شما با این ترربه در هرم قدرت قرار می

کردم که با درایت بیشتر عمل کنس و مانا به وهود آمدن وضعیت فعلهی شهوم و افهر     می
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فهرفتیس، امهروز قطعهاً شهاهد چنهین       آن روز ما پیشگویی آیت اله خمینی را ههدی مهی  

راسهخون،  )دادیس کهه وضهعیت کشهور بهدین شهرل درآیهد        ی نبودیس و اهازه نمیوضعیت

14/93/33). 

بهدیل   در مرموع یری از مهمترین عوامل پیروزی و تداوم انقالب اسهالمی نقهه بهی   

هایی که در مقاتا مختلهه انقهالب    همگنین در بحران. رهبری بود، هست و خواهد بود

باشهد،   سازی آنها به وضهوح آشهرار مهی    خنبیهای رهبری در  پیه آمده، نقه و هدایت

باشهد   عاملی که خب آن در کشورهای ههان اسالم به ویژه در منطقه خاورمیانه محرز می

امروزه کشورهای ههان اسالم به پیروی و الگوفیری از انقالب اسالمی بهه پها خواسهته و    

ههای   قوط نظهام خواهی و برپایی حرومت اسالمی را سر داده که منرر بهه سه   شعار اسالم

اما در این کشورها نبود رهبری کاریزماتیک که . فردد دیرتاتوری یری پس از دیگری می

. بتواند آنها را زیر یک پرچس هما کند و محور اتحاد قهرار فیهرد کهامالً محسهوس اسهت     

ههای   بنابراین نقه رهبری در هماهنگی قهوای کشهور و اتحهاد مهردم در مقابهل توتئهه      

ههای سهابق سهیا در     ادوارد شرلی یرهی از مقهام  . ر حائز اهمیت استدشمنان اسالم بسیا

تهوان   افر نظام ونیت فقیه در ایران از هس بپاشد، آن وقت می»: نمایدمیزفردی اعالم می

. (39/1/4311روزنامهه کیههان،   )« پذیرفت که همهوری اسالمی ت ییر ماهیت داده است

کرد کهه بها    منافا ررب و آمریرا تلقی می را تهدیدی علیه« خمینیزم»امانوئل والرشتاین 

فرایانه و هس منافا اقتصادی و سیاسی رهرب   رویررد آرام و ایدئولوژیک، هس ففتمان ررب

. تلبهد  را خصوصاً در منطقه ژئوکالگر و ژئواکانومیک خاورمیانه به مبهارزه و چهاله مهی   

 ( 411: 4331شاکری خوئی، )

 اتحاد و یکپارچگی مردم( 2

سی اسالم و انقالب اسالمی ایران مردم یری از سهه رکهن اساسهی نظهام     در نظام سیا

رکن مهمی که مرمل و متمس تحقیق دو رکن دیگر یعنهی اسهالمیت و رهبهری    . هستند

 . است
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ترربه تاریخی حمایت کرده است که بدون حاور مردم در صحنه سیاست و پذیرش 

شود  و حرومت دینی محقق نمیآفاهانه اسالم، حاکمیت دینی و نظام ونیی، ونیت خدا 

کند، همگنان کهه شخصهیت عظهیس هههان      و قانون الهی اسالم ضمانت اهرایی پیدا نمی

پهس  ( ع)بشریت، انسان کامل و ترسس اراده الهی و تبلور قانون اسالم یعنی حارت علی 

بدون حمایت و پشتوانه مردمهی امرهان تشهریل اسهالمی را     ( و)از رحلت پیامبر اعظس 

تنها پس از حاور پرشور مردم و تبعیت با او بود که موفق به تشهریل حرومهت   نیافت و 

تا هایی کهه حاهرت امهام خمینهی     . اسالمی شد و به اهرای احرام الهی رسماً اقدام کرد

شما باید توهه به ایهن معنها برنیهد    »: فرمایند مردان می خطاب به مسئولین و دولت( ره)

اند، اینها  اند، رئیس همهور کرده اند، وزیر کرده وکیل کرده، (مردم)اند  که ما را اینها آورده

نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیس و خهدمت کنهیس    نعمت ما هستند و ما باید ولی ولی

ههای   حاهور مهردم مهؤمن و انقهالب ایهران در صهحنه      . (11: 41صحیفه نور، ج )به آنها 

ایهن  . تهاز انقهالب اسهالمی اسهت    های مم مختله دفاع از اسالم و انقالب، یری از خصلت

تشرل و یرپارچگی همه اقشار ملت در پیروی از اسالم و ونیت، عالوه بر اینرهه یرهی از   

ههای اسهتربار    باشد، همواره عامل ناکامی توتئهه  نقاط قوت و قابل اتراء نظام اسالمی می

 .ههانی نیز شده است

سهاً ساختارفراسهت، در مهورد    پرداز معاصر انقهالب و اسا  ترین نظریه پل که مهس اسراچ

انقالب اسالمی ایران، به ایدئولوژی و نقه اسالم توهه کرده و بها تردیهدنظر در نظریهه    

های اهتماعی مطرح کهرده   انقالب خود، عوامل ایدئولوژیک و فرهنگی را در ایراد حرکت

بسیار وی با این تردیدنظر، پذیرفت که انقالب اسالمی ایران، آفاهانه و به صورتی . است

نظیر از تریق یک نهات مردمی ساخته شده است و تشیا، هس از لحهاه سهازمانی و    بی

فهر،   شهفیعی )هس به لحاه فرهنگی در ایراد آفاهانه انقالب اسالمی نقهه داشهته اسهت    

4310 :11) 

اقهدامات خهود و   « علل ناکهامی »بنابراین دشمنان انقالب اسالمی در ترزیه و تحلیل 

اند که با هنغ نرم ههس بهر علیهه همههوری      به سه موضوع رسیده موانا تحقق اهدافشان
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نظهام  -1ههای اسهالمی    حاکمیهت فرهنهغ و ارزش  -4: اسالمی ایران ناکام خواهنهد بهود  

پشهتوانه  -3. که در رأس آن ونیهت فقیهه قهرار دارد   ( نظام ونیی)سیاسی مبتنی بر دین 

 .مردمی انقالب اسالمی

، آنان در راهبردهای خود تردیهدنظر کهرده و بهه    لذا با این بررسی و ترزیه و تحلیل

بایست این نقاط قوت و عوامل سدکننده را از بین ببرند و در  اند که می این نتیره رسیده

 (41: 4310: نفوذ و استحاله). نتیره راهبرد نفوذ و استحاله را انتخاب نمودند

 اسالمی بودن انقالب( 3

ههای   های انقهالب مهردم، ریشهه در ارزش    نمنظور از اسالمی بودن این است که آرما

مشهی مبهارزه و    از مرت  بود و خف  ی اسالمی داشت، محتوا و شعارهای انقالب برخاسته

های سیاسی را زیهر  ی اقشار ملت و بانتر از آن، تمام هریان اصول آن را این وحدت همه

ههای وارداتهی    را که اندیشهه   ترف حتی آنهایی پوشه داشت و سر راه خود، مخالفان بی

اسالم، تنها عامل یرپارچگی مردم بود و افهر شهعار و شهعور    . فام کرد داشتند، با خود هس

نیز در کتهاب خهود   « اسپوزیتو». خورد تردید وحدت آنان لطمه می دیگری حاکس بود، بی

اسهالمی موفهق را بهه     -ایران نخسهتین انقهالب سیاسهی   : به این مطل  اشاره کرده است

بهر مبنهای ایولهوژی و    « اهلل اکبهر »و با شعار « اسالم»انقالب که به نام  .ههان عرضه کرد

نمادفرایی شیعه و رهبری روحانیت استوار بود و مسهلمانان سراسهر هههان از ثمهره آن،     

همانا اوج فرفتن مفهوم هویت اسالم و بازفشت ررور و اقتدار مسهلمانان در هههانی کهه    

عالوه بر این، امام خمینهی ترربهه ایهران را    . هاست، محفوه شدند تحت سیطره ابرقدرت

برنامه و متحد . دانستراهنمایی برای ت ییر سیاسی و ایدئولوژیری امت ههانی اسالم می

بها پیهروزی در   . کردن تمام مسلمانان در نبردی سیاسی و فرهنگی علیه شرق و ررب بود

خهارج از آن تبلیهغ    این نبرد، ایران آماده بود تا اصول خود را در کشور خهویه و هههان  

 .(13: 4301اسپوزیتو، )کند 

فیهری، تببیهت و فسهترش     در کنار قدرت فرهنگی، از دیگر عواملی که باعهث شهرل  
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انقالب فردید، نظام سیاسهی مبتنهی بهر دیهن کهه در رأس آن ونیهت فقیهه قهرار دارد،         

و ناپذیری، از هان فذشتگی، صالبت  شک صداقت، صراحت، شراعت، سازش بی. باشد می

قاتعیت، عشق به اسالم، مقام عرفهانی، وارسهتگی، شخصهیت وانی علمهی و فقهاهتی و      

به وی نقهه برتهر از یهک رهبهر انقهالب را      « (ره)امام خمینی »دار زندفی  سادفی معنی

ههای  لذا دشمنان انقالب اسالمی به این نتیرهه رسهیدند کهه بها وههود ویژفهی      . بخشید

الب و اسهالمی بهودن انقهالب از موانها اصهلی      مردمی بهودن انقه   -انقالب، قدرت رهبری

 .(41: 4310: نفوذ و استحاله)باشد  رسیدن آنها به اهدافشان می

 گیری نتیجه

ههس چنانرهه ملهت مسهلمان ایهران را از      ( ره)انقالب اسالمی به رهبری امام خمینهی  

شاهی رهایی بخشید و عزت و سربلندی را به آنان و همه  سلطه حرومت استبدادی ستس

فر به ویژه آمریرا را نهه تنهها    های سلطهسلمانان ههان بازفرداند، منافا نامشروع قدرتم

هها و   لهذا دشهمنی  . المللی با تهدید هدّی مواهه نموده است در منطقه بلره در سطو بین

ها بر علیه همهوری اسالمی ایران تراحهی شهد کهه در دههه اول      ها و بحران انواع توتئه

ههای متعهدد در    افزارانه و نظامی استوار بود و پس از ناکامی سخت انقالب بیشتر بر هنبه

دهد که بها بهه کهارفیری     دهه دوم و سوم استراتژی خود را بر اساس قدرت نرم ادامه می

سهاماندهی و پشهتیبانی از نافرمهانی    »و « ای نبهرد رسهانه  »، «دکترین مههار »سه راهبرد 

. خهوردار اسهت، بهه اهدافشهان برسهند     از تریق قدرت نرم که از اهمیت خاصی بر« مدنی

ههای تراحهی    های صورت فرفته در خصوو راهبردها و شیوه بنابراین با توهه به بررسی

توان اینگونه مورد ارزیهابی   شده از سوی دشمنان انقالب اسالمی ایران به ویژه آمریرا می

سهت و بهه   قرار داد که الگوی در حال مدیریت که توسف دولتمردان آمریرا دیرته شهده ا 

عنوان یک دستورالعمل در سیاست خهارهی ایهن کشهور شهرل فرفتهه بخشهی از پهازل        

هها   باشهد کهه از سهال    های آمریرا برای ت ییر ساختار همهوری اسالمی ایران می سیاست

های مادی و معنهوی و فعهال شهدن     پیه شروع به فعالیت نموده و با استفاده از حمایت
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 .کنند لیه نظام همهوری اسالمی ایران عمل میاپوزیسیون در قال  هنغ نرم بر ع

بنابراین دشمنان انقالب اسالمی در رأس آنها آمریرا در ترزیه و تحلیهل خهود حتهی    

علیه نظام همهوری اسالمی علهل ناکهامی خهود و موانها دسترسهی بهه       « قدرت نرم»در 

ی انقهالب  های اسالم حاکمیت فرهنغ و ارزش( 4: کنند اهدافشان به موارد ذیل اشاره می

( 3. کهه در رأس ونیهت فقیهه قهرار دارد    ( نظهام امامهت  )نظام سیاسی مبتنی بر دین ( 1

هها و باورههای عمهومی نظهام و      حمایت مردم از انقالب اسالمی همگنین اعتقاد به ارزش

ها  در نتیره توتئه. هامعه، نقه مهمی در حفظ و توسعه مقبولیت و مشروعیت آن دارد

آن ت ییر و براندازی نظام بود با فذر زمان یری پس از دیگری بها  هایی که هدف  و بحران

بهدیل ونیهت فقیهه، وحهدت و      ناکامی و شرست مواهه شد که در این رابطهه نقهه بهی   

 .باشد یرپارچگی و مرت  استربارستیز اسالم قابل تحسین می
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