
 

 

 

 

 

از تغيير نظام تا تغيير در قبال جمهوري اسالمي ايران:  اياالت متحدهراهبرد 
 (ايروايت اپوزيسيون فارسي زبان رسانه)رفتار 

 *رضا سليماني

 دهچكي

 جمهوري اسالميدر قبال  رب و دستگاه ديپلماسي و تبليغاتي غربغ رفتار

، دست كم   نظام سياسيدهد كه اياالت متحده در برخورد با اين نشان مي

اند: راهبرد اول تمال  بمراي جلموگيري ا     پنج راهبرد را پشت سر گذاشته

ايران اسمت  راهبمرد دوم،    وقوع انقالب در سالهاي منتهي به پيرو ي آن در

هماي  ارتباط گيري موثر با جريانات انقالبي موسوم به جريان معتدل در ماه

گرايي با رگان( است  راهبرد سوم،  تمال   )جريان ملي اوليه بعد ا  پيرو ي

براي تغيير قهري نظام انقالبي ا  طريق جنگ سخت است، راهبرد چهمارم،  

است  راهبرد پمنم ، تمركمب بمر تغييمر      تال  براي تغيير نرم نظام اسالمي

است  راهبرد اخيمر،  مماني    سياسيتغيير نظام  به جاي انقالبي ايران رفتار

يابد كه چهار راهبرد قبلي در كوتاه مدت، مممال ممليماتي   ظهور و برو  مي

يابند  با اين وصف، پرسش اصلي مقاله آن است كه هدف نهمايي  شدن نمي

ري اسالمي ايران، پيگيري مملمي و مموثر كمدام    آمريكا در برخورد با جمهو

چمارچوب  مقالمه، در   تغيير نظام يا تغيير رفتار؟ فرضيه اصلي راهبرد است:

آن است كه حتمي در   ،اي الكالو و موف در تحليل گفتمانرويكرد منظومه

ها مفروض كه در رويكرد خوشبينانه تغيير رفتار را راهبرد آمريكايي صورتي

ير رفتمار بمه تغييراتمي در نقكمه كمانوني گفتممان انقمالب        بگيري ، اين تغي

اسالمي و شالوده شكني تدريمي آن به رغ  حفظ سبك و سميا  ظماهري   

                                                                        

. استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                                          *
r.soleimani1980@gmail.com 

 4/9/95: يرشپذ يختار 25/6/95: يافتدر تاريخ

 «های انقالب اسالمیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

 20شماره ، 1396بهار ، ششمسال 
  121ـ  154صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 6, Spring 2017, No 20 

mailto:r.soleimani1980@gmail.com
mailto:r.soleimani1980@gmail.com


122         20،   96بهار ، 6فصلنامه ملمي م پژوهشي انقالب اسالمي، س 

آن به منوان نظمام سياسمي جمهموري اسمالمي ايمران خواهمد انماميمد و        

مملمي شمدن     بمه بنابراين تغيير واقعمي رفتمار جمهموري اسمالمي الجمرم      

   انماميد نيب خواهدتغيير نظام سناريوي 

 واژگان کليدي

 انقالب اسالمي، گفتمان، تغيير نظام، تغيير رفتار، راهبرد اياالت متحده 

 مقدمه

به پيـرزي  رسـيک  ـه سرشـت ز ماآيـت  ن در       1357انقالب اسالمي ايران در شرايطي در بهمن 

سياسـت خـاروي   گرفت. اسـا  ز وـوآره    تقابل ماآو  با ساختار دز قطبي نظام بين المللي قرار مي

سامان يافـت ز اي ايـن رز   « نه شرقي؛ نه غربي؛ ومهور  اسالمي»ومهور  اسالمي بر مبنا  شعار 

درصکد زاساي  ز ساختارشکني اي قواعک باي  حا م بر ساختار بين الملل ز منطقه خازرميانه بر مک. در 

ژانـکارمي  »زرميانـه ز  پي زقوع انقالب اسالمي  اخ سفيک نـه تنهـا متحـک اسـتراتخيد خـود را در خا     

به زسيله محمکرضـا شـاه را اي دسـت داده بـود بلکـه بـا  مـاوي اي ايـک ولوژ  ز شـعارآا           « منطقه

ضکاستکبار  ز ضک مريکايي در سطح حا ميت ز مردم مواوه شک. انقالب اسـالمي بـرا  رزيـ  ز    

بـر مبـاريه بـا    استقالل،  ياد  زومهور  اسـالمي، عـالزه   »پوي  خود ز بر اسا  مباني  ن شامل 

زارد فـاي   1358مظاآر استبکاد  داخلي  به زيخه پس اي تسخير النه واسوسي  مريکا در  بـان مـاه    

استکبارستيز  نيز شک. در مقابل اياالت متحکه، نيز اضمحالل انقالب اسالمي را بـا تببيـت موقعيـت    

بان گفتماني ومهور  اسالمي ز انگاشت. اي اين مقطع به بعک، به ي خود در وهان ز خازرميانه برابر مي

-يککيگر تعريف ز مشـخ  مـي  « پادآا  گفتماني»آا  سياسي خود را در طرد ز نفي   مريکا گزاره

ا  بـر فاـا     ز خشـونت زاژه   دگرساي  ا  اي مخالفت، دشمني، نفي،  رز آمواره آاله نماينک ز اي اين  

 زاشنگتن حا م بوده است. - مناسبات تهران

آـا    به مبابه يکي اي ازلين تالش 1359ستا  غاي ونگ عراق عليه ايران در شهريور در آمين را

وک   مريکا برا  تغيير قهر  نظام اسالمي پس اي شکست عمليات طبس ز  ودتا  نافروـام نـوژه   

پذيرفت. اگر چـه ايـن تـالش آشـت سـاله       بود  ه با سوار  گرفتن اي اسب ترزا  صکام صورت مي

نتيجه مانک ز اين مسـلله تـا حـک ييـاد  تـز       ب اسالمي ز در زاقع برانکاي  قهر  بيبرا  مهار انقال

حـال تـوالي يمـاني دز گفتمـان تـن         برانکاي  سخت افزارانه نظام اسالمي را به حاشيه برد، درعين

يدايي سياسي در سياست خارويِ  قايان آاشمي رفسنجاني ز محمـک خـاتمي     يدايي اقتصاد  ز تن 
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آا  گفتمان تغيير قهر  نظام اسالمي را به سکوت زاداشت ز غـرب ز  مريکـا را      گزارهبي  اي پي

 به ديالوگ با ومهور  اسالمي ترغيب نمود.

در دزران رياست ومهـور  آاشـمي   « ساينکه گرايي مصلحت محور»در حقيقت ظهور گفتمان  

ر  خـاتمي در عرصـه   در دزران رياست ومهـو « گرا  سياست محور فرآنگ »رفسنجاني ز گفتمان 

سياست خارويِ ومهور  اسالمي حاميان ايکه تغيير قهر  نظام اسالمي )بايآا( را در  مريکا به انـززا  

 شانک ز مووبات تقويت وايگاه سياسي حاميان ايکه تغيير رفتار ايران اي طريق ديـالوگ ) بوترآـا( را   

هور  اسالمي در دزره  قا  خاتمي اي فراآم  زرد. تمايل دزلت  لينتون برا  گفتگو  مستقيم با وم

آا  مببت در تقويت گفتمان مذا ره ز تغيير رفتـار در مقابـل گفتمـان تغييـر      ترين سيگنالومله مهم

 ( 133: 1388نظام ومهور  اسالمي ايران بود. )سليماني، 

 بايست به مبابه نقطه عطفي در نظـر گرفـت  ـه بـه نـوعي      را مي 2001زاقعه يايدآم سپتامبر 

« بايآـا »يـابي طيـف وکيـک  اي     ا   مريکـا ز قـکرت   وابجايي گفتمان در سياست خاروي خازرميانه

 ـاران آيلـت    محافظـه   انجاميک. براسا  تز وکيک   ـه اي سـو  نـو   «  اران نومحافظه »موسوم به 

صـلح  »حا مه بوش پسر طرح ز بسط پيکا  رده است، راه ميانه بـرا  حر ـت خازرميانـه بـه سـو       

آا  خازرميانـه ز  مـد بـه     ملت« رآانيکن»آا  ديکتاتور ز خود امه برا   تغيير رژيم« اتيددمو ر

  محافظـه  نـو « احسـا  مسـلوليت  »حر ت  نها در مسير  ياد  ز حقوق بشر است. اين طري تفکر بـا  

 مريکا در سطح وهان آمخواني ز سايگار  دارد. ليکن در عين حـال  « رآبر  اخالقي» اران برا  

برا  تغيير  رام ز تکريجي ووامع خازرميانـه بـه   « طرح خازرميانه بزرگ»ناقض  شکار با بن مايه در ت

توان بـه سـبد ز سـياق تحليلـي برخـي      گيرد. به آمين علت مي سو  استانکاردآا  وهاني قرار مي

ــز   ــررژيم»نويســنکگان، آمزيســتي پارادز ســيکال دز ت ــد»ز « تغيي ــر دمو راتي ــر « تغيي را در تفک

( بـر  10: 1381تعبير  رد. )سريع القلـم،   1«زيلسونيسم در چکمه» اران به   محافظه ا  نو ميانهخازر

مبني بر  ياد ، حقوق بشـر، برابـر  ز ....   « زيلسون»آا   اسا  اين پارادز س نما، قرار است  رمان

 راتيد مطرح در )تغييرات دمو« تغيير اي پا ين»به خازرميانه صادر شود ليکن اين پرزسه نه اي طريق 

)تغيير رژيـم ماننـک  ن ـه در مـورد افغانسـتان ز      « تغيير اي باال»طرح خازرميانه بزرگ( بلکه اي طريق 

عراق اتفاق افتاد( به سرانجام برسک. اي طرفي، ازلويت دمو راسي بر امنيت در خازرميانـه آمـواره بـه    

- ار  مکن اسالمگرايان )تر يه(، گرزه شود بلکه در بسيار  اي موارد مووب رز  نفع  مريکا تمام نمي

آا  مقازمت فلسطيني )حما  در فلسطين( ز شيعيان )عراق( شکه است ز آمين امر بار ديگر سـايه   

                                                                        

1. Wilsonism in Boot 
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امنيت را بر دمو راسي گسترانيکه است. ز  مريکا را اي اعمال ضوابط زاقعي دمو راسـي در خازرميانـه   

آـا  مختلـف ز در نظـر گـرفتن دمو راسـي        ت گـرزه )انتخابات  ياد ز برابر، امکان فعاليت ز مشـار 

آا  بزرگ به زيخه  مريکا آمواره  ا بريتي( بايداشته است. در حقيقت خازرميانه مطابق با منافع قکرت

 (93: 1391ميان دز ازلويت امنيت )ثبات( ز دمو راسي در نوسان بوده است. )سليماني، 

ار  مکن دزلـت نهـم ز بايگشـت  ن بـه برخـي      در چنين فاايي است  ه به عنوان نمونه رز   

آا ز مسلمانان مستاعف در مقابل استکبار  شعارآا  اصيل انقالب اسالمي ماننک حمايت قاطع اي ملت

 ـاران ز حاميـان تغييـر     محافظـه   سو ز خيمه سنگين نـو   وهاني يا تا يک بر لززم محو اسرا يل اي يد

تغييـر نظـام   »و  ديگر بـار ديگـر بـه بايگشـت گفتمـان      گير   مريکا اي س بر دستگاه تصميم 1رژيم

بي  اي گذشته دامن يده است. اين مسلله به زيخه با در نظر گرفتن  ن ه در محافل سياسي « اسالمي

رزي افززن ومهور  اسالمي ايران ناميـکه  « ا  تهکيک آسته»ز « تهکيک موشکي»ا   مريکا  رسانه    - 

تر خواآک بود. به اين ترتيب پرس  اصلي مقالـه  ن اسـت  ـه  يـا       شود بسيار مشهودتر ز ملمو مي

پس اي گذشت نزديد به چهار دآه اي پيرزي  انقالب اسالمي،  اخ سفيک آم نـان سـناريو  تغييـر    

رزد تا زاقعيت ز قکرتي به نام ومهور   پرزرانک يا  مريکا به سمتي پي  مي نظام اسالمي را در سر مي

پذيرد؟ به منظور پاسخ به اين پرس ، مقاله پي  رز رقابت دز سناريو  تغيير نظـام  اسالمي ايران را ب

ا  غـرب )بـا تا يـک بـر     ز تغيير رفتار نظام سياسي ومهور  اسالمي را در متن ز بطن گفتمان رسانه

 آـا  فکـر  آا  فارسي يبان بيگانه( ز نيز برخي اظهار نظرآا  مقامات / استراتخيستها ز اتاقرسانه
2 

مريکا را در ميزان تعهک اياالت متحکه به سناريو  تغيير رفتار يا تغييـر نظـام را مـورد بررسـي قـرار       

 خواآک داد.

 چارچوب نظري

در نظريه تحليل گفتماني ال الز ز موف اي اآميت شاياني برخوردار اسـت.   3رزيکرد منظومه گفتماني

 4آا  انعقاديافته ا  اي نشانه فتمان را مجموعهشناسي سوسور، گ اين رزيکرد با استفاده اي رزيکرد يبان 

آـا ز    نک. گفتمان اي اين منظر، يد منظومه معنايي است  ـه زاژه  ز پيونکيافته به يککيگر اطالق مي

ا  معنـادار )نظـم معنـايي     آا   ن در يد رابطه سلسله مراتبي ز در پيونک با يککيگر، مجموعـه  نشانه

( نکته مهم در رزيکرد منظومـه گفتمـاني  ن اسـت  ـه     Howarth, 2000:4 فريننک. ) خاص( را مي
                                                                        

1. Regime change 
2 . Think Thanks 
3. discursive system 
4. articulated 
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حيات ز ممات يد گفتمان ز نظم ز نسق معنايي ز محتـوايي  ن مـکيون ز مرآـون مهمتـرين وـزز      

زام گرفتـه   1اين مفهـوم را اي ژا  ال ـان  ارنستو ال الز  است.« نقطه  انوني»ساينکه  ن موسوم به 

ا  ز  انوني متصل  را به منظور توصيف نقطه گره 2«نقطه  ويکن»است. ال ان تعبير  تحت عنوان 

يا نشـانه مر ـز  اي منظـر     3 ننکه قطعات يد گفتمان به  ار برده است. به اين ترتيب، نقطه  انوني

آا در يد منظومه گفتماني، بر گـرد   ن تجميـع يافتـه ز       ليک  است  ه ساير نشانها ال الز نشانه

 نـک   ا  در قلب يد گفتمان عمل مـي  به عبارت ديگر، نشانه مر ز  به مبابه آستهيابنک.  سامان مي

آا  مزبور معنـا  خـود را    ا   ه نشانه  نک به گونه آا را حول خود وذب مي  ه واذبه  ن ساير نشانه

توان را مييابنک. به عنوان نمونه، نشانه عکالت طلبي ز ظلم ستيز  در سايه پيونک با نقطه  انوني در مي

ترين نشانه يا نقطه معنابخ  به گفتمان انقالب اسالمي ايران در بعک داخلي ز خاروي مفرزض اصلي

شود. مي 5گيرد يا به يبان گفتماني وايابيقرار مي 4تر، مفهوم دقيقه يا زقتهگرفت. در يد مرتبه پايين

شـود  ـه لززمـا در     اص معنـا مـي  ا  خ بر اسا  نظر ال الز ز موف، آر دال در يد گفتمان به گونه

ا  آـر دال   گردد. بنابراين، در سايه چنين معنابخشـي  گونه معنا نمي آا  رقيب  ن  گفتمان يا گفتمان

يابـک ز اي   به يد تببيت معنايي  ه البته موقت است ز در رقابت با معنا در گفتمان غير است دست مي

تر، يد  يف  ن به  ار بسته شکه است. به عبارت سادهدر توص« زقته»يا « دقيقه»اين رزست  ه زاژه 

يد گفتمان است  ه معنا   ن به طور موقت تببيت شـکه زلـي آمـوار در     6دقيقه يا زقته،  ن عنصر

آـا  رقيـب ز دشـمن     معرض شنازرشکن قرار داشته ز امکان وذب ز معنابخشي  ن اي سو  گفتمان

 زوود دارد.

ا  فوق  ن است  ه آکف غايي رز در چارچوب رزيکرد منظومه با اين توضيح، ادعا  مقاله پي 

آا در تغيير رفتار نظام ومهور  اسالمي  ن است  ه نقطه  ـانوني يـا دال مر ـز     راآبرد  مريکايي

نظام ومهور  اسالمي را به تکريج ز اي طريق دقايق يا عناصر  ن مورد آکف قرار دآـک. بـه عبـارت    

شـود، آـر چنـک در تحليـل ازل     تغيير الگوآا  رفتـار  مطـرح مـي   ديگر، طرح مباحبي  ه در سطح 

آا  ونبي ز غيراصلي( گفتمـان ومهـور    )نشان تغييراتي تا تيکي ز تغيير در سطح عناصر ز دقايق

رزد، اما عمال ز در بلنکمکت اين تغييرات، تهـي شـکن دال مر ـز  را اي  ـار رد     شمار مياسالمي به

آا  رفتار  متوقـع اي ومهـور  اسـالمي  ـه بـه      خواآک شک. در زاقع نشانهمعناسايانه خود به دنبال 
                                                                        

1. Jacque Lacan 
2 . point de caption 
3. nodal point 
4 . moment 
5. located 
6. element 
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شـود، نهايتـا بـه اسـتحاله     آا  دال بر تغيير رفتار  ن اي سو  غرب ز  مريکا تحليل مـي عنوان نشانه

عملي ومهور  اسالمي ز به تعبير  باقي مانکن صورت آمزمان با تغيير سيرت  ن خواآک انجاميـک.  

غيير رفتار ومهور  اسالمي ايران در قبال مسلله محـور مقازمـت، مسـلله حقـوق     به طور مصکاقي، ت

بشر، مسلله فلسطين ز .... نهايتا دال مر ز  گفتمان انقالب اسالمي شامل عـکالت محـور  ز ظلـم    

 «شـالوده شـکني  »ستيز   ز اسالم محـور  را بـه حاشـيه خواآـک بـرد ز بـه ادبيـات دريـکايي بـه          

(Derrida,1982:5 - 10) .اي گفتمان مزبور منجر خواآک شک 

 جمهوري اسالمي نظام سياسي تغيير - ايگفتمان رسانه

حاميان سناريو  تغيير نظام اسالمي در ساختار تصميم گير  سياست خـاروي  مريکـا بـه دز وبهـه     

شـونک. در حقيقـت    اصلي حاميان تغيير قهر  ز حاميان تغيير دمو راتيد نظام اسـالمي تقسـيم مـي   

 ارآـا  اورايـي    بل در راه« تغيير ماآيت نظام اسالمي»ميان اين دز گرزه نه در اصل ز لززم تفازت 

شود. به رغم زوود اين تفازت، برخـي   مؤثر  است  ه برا  رسيکن به اين آکف ترسيم ز تصوير مي

 محورآا  مشتر  ميان دز طيف زوود دارد  ه برخي اي  نها به قرار ذيل است:

بـه ماآيـت   « مشـرزعيت بخشـيکن  »ز تعامـل بـا ومهـور  اسـالمي بـه منزلـه       . آرگونه مذا ره 1

 ضک مريکايي ز ضک اسرا يلي  ن خواآک بود  ه بايک اي  ن پرآيز  رد؛

. شکست تجربه ديالوگ بـا ايـران در دزره اصـالحات )دزران رياسـت ومهـور   قـا  خـاتمي( ز        2

وصا با استمرار سـمت ز سـو    )خص بايگشت ومهور  اسالمي به گفتمان صکزر انقالب اسالمي

ز « وکال»ضک مريکايي  ن پس اي شکست تز اصالحات در ايران( نشان داد  ه  مريکا تنها اي راه 

 بايک مشکالت خود را با ومهور  اسالمي حل ز فصل نمايک؛« آمکار »نه 

دزلـت   حسـاب ملـت ايـران اي    قهر  به سناريو  تغيير نظـام،  . در آر دز سناريو نگاه قهر  يا غير3

 ومهور  اسالمي وکاست ز تغيير نظام اسالمي در نهايت به نفع ملت ايران خواآک بود؛

ومهور  اسالمي با تووه به ماآيت تغيير ناپذير ز استاتيکي نظام ومهور  « تغيير رفتار». گفتمان 4

 اسالمي، گفتماني اي آم گسيخته است ز راه به وايي نخواآک برد.

بنک  درزني حاميان سـناريو  تغييـر نظـام     تا به طور مختصر به طيفدر ادامه تالش خواآک شک 

 اسالمي در  مريکا اشاره شود:

 . تغيير قهري نظام اسالمي )تغيير از راه حمله نظامي(1

  تقويت ز تحکـيم « زيلسونيسم در چکمه»سياست « ا  چکمه»بايست بعک  براسا  اين طري تفکر مي
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ا  اسـت  ـه    افزارانـه   حل غيردمو راتيد، خشـن ز سـخت   راه« يحمله نظام»شود. در اين چارچوب 

ا  اليم ز گريزناپذير برا  رسيکن به شرايط دمو راسي در ساختار ومهور  اسالمي اسـت. در    مقکمه

طـرح خازرميانـه   »حل  نها در قبـال تهـران در تعـارض بـا      پذيرنک  ه راه حقيقت حاميان اين ايکه مي

شـکل   2003ز  2002آـا    گزارش توسعه انساني عرب سايمان ملل در سال) ه براسا  « بزرگ

-را به طـور قـاطعي رد مـي   « تغيير اي پايين»گيرد، ليکن صرف تا يک ز تووه به  گرفته است( قرار مي

را در دسـتور  ـار قـرار    « تغيير اي بـاال »تر يعني   ننک ز در عوض به تعبير خود راه  ار مؤثرتر ز  وتاه 

 اران ز  در  محافظه ک. اين مسلله دقيقاً نشان دآنکه آمان پارادز سي است  ه بوش ز تيم نودآن مي

 دادنک. ا  اي خود نشان مي رفتار خازرميانه

، ايـکه ز طـرح  مريکـايي    2001سپتامبر  11 اران  اخ سفيک اي يد سو پس اي زاقعه  نومحافظه

آا  اطالعاتي، ارتبـاطي، چـرخ   ياد     ن يير ساختانک  ه براسا   خازرميانه بزرگ را مطرح نموده

 نک ز اي سـو  ديگـر بـه ونـگ بـا  شـورآا         اطالعات ز دمو راسي در اين منطقه تقويت پيکا مي

رزد. طبعًا عملي شـکن طـرح خازرميانـه بـزرگ  ـه حـا ي اي قصـک         مي 1«محور شرارت»موسوم به 

مو راسي به منطقـه خازرميانـه اسـت مسـتلزم بـه      آا  ليبرال ـ د   اران برا  تسر  اريش نومحافظه

قهر  است  ه اين مسلله با حمله  مريکا به افغانستان ز عـراق پـس اي     ارگير  ابزارآا  نرم ز غير

يايدآم سپتامبر ناسايگار است. اين تعارض عاملي است  ـه برخـي نويسـنکگان ز تلـور  پـردايان را      

ا  بـوش   بـرا  توصـيف سياسـت خازرميانـه    « در چکمـه زيلسونيسـم  »زاداشته تا اي زاژه ز اصطالح 

استفاده نماينک )سريع القلم، پيشين(. براسا  اين رزيکرد بـوش، اريشـها   مريکـايي ) ـه در قالـب      

بايسـت بـا بـه  ـارگير       آا  زيلسون ر يس ومهور زقت  مريکا تجلي پيکا  رده اسـت( مـي   انکيشه

تـرين   )اي ومله خازرميانه به عنوان يکي اي استراتخيد ابزارآا  سخت )نظامي( به ساير مناطق وهان

راه « زيلسونيسـم در چکمـه  »مناطق فعلي وهان( انتقـال پيـکا  نـک. درحقيقـت براسـا  سـناريو        

گـذرد ز   دمو راسي ز  ياد  در خازرميانه ز اي ومله در ايران اي خشونت، ونـگ ز حملـه نظـامي مـي    

ز حتـي در برخـي    2«مهار خشن»انبه بوده ز مقوالتي ماننک چيز  فراتر اي معاآکات ز نهادآا  چنکو

دآـک   ( اين طري تفکر خطرنا  نشان مـي 10: 1381گيرد. )سريع القلم،  موارد اعمال يزر را در بر مي

توانک به پاد ز ضک  خـود تبـکيل شـود ز اثـر ز      تا چه حک مي« برقرار  دمو راسي به آر قيمت» ه تز 

حقوق بشر باقي نگذارد. در چارچوب آمين رزيکـرد اسـت  ـه تغييـر رفتـار       ا  اي دمو راسي ز نشانه

 شود. ا  ايران اي طريق تغيير نظام اسالمي )پا   ردن صورت مسلله( دنبال ز پيگير  مي آسته
                                                                        

1. Axis of Evil 
2. Strict Containment 
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 اران راديکالي آستنک  ه  محافظه بخشي اي طيف حاميان استراتخ  تغيير قهر  نظام اسالمي، نو

ايکه مشابهي را در قبال  2001م در افغانستان ز عراق پس اي زاقعه يايدآم سپتامبر متاثر اي تغيير رژي

پرزراننک. براسا  ايکه تلور  پردايان تغيير قهر  نظـام اسـالمي  ـه افـراد  ماننـک       ايران در سر مي

 ننک مـذا ره   ري ارد پرل، پاتريد  الزسون، مايکل رزبين ز رز ل گرشت اي  ن به شکت حمايت مي

شمار رزد ز مابين ايران ز  مريکا به توانک راه  ار مؤثر  برا  حل ز فصل مسا ل في  ديپلماسي نمي ز

بايست اي طريق حمله نظامي ز تغيير نظام اسالمي اين مشکالت را ميان ايران ز غرب حل ز  تنها مي

زيارت دفـاع  مريکـا در    ار  مريکا، دسـتيار   محافظه آا  سرشنا  نو فصل نمود. ري ارد پرل اي چهره

دزره رياست ومهور  ريگان ز ر يس آيلت مشازرين زيير دفاع  مريکا در دزره دزنالک رامسفلک است 

- شود، ز  در يکي اي مصاحبه  ه اي از به عنوان يکي اي معماران ز مشوقان اصلي ونگ عراق ياد مي

مت دينـي ايـران  شـکارا بيـان  ـرده      آاي  با راديو فردا نيت خود را مبني بر لززم تغيير قهر  حکو

 ـه  « خواآـک  مـي »خود را اصـالح  نـک ز نـه    « توانک مي»به نظر من حکومت فعلي ايران نه »است: 

توان ضامن دمو راسي ز احيا  حقـوق فـرد     اصالح شود؛ تنها تغيير رژيم اي طريق حمله نظامي مي

ن ز رز ل گرشـت اي  ارشناسـان موسسـه    ( مايکل رزبي1386 / 2 / 29راديو فردا،« )در ايران باشک.

مذا ره با ومهور  اسالمي را به منزلـه  » ار  آستنک  ه  محافظه آا  نو اينترپرايز نيز اي ومله چهره

   ننک. ) قلمکاد مي« مشرزعيت بخشيکن به ماآيت ضک  مريکايي ز ضک اسرا يلي ومهور  اسالمي»

 (Robin,2006:5 زآشي موسسه زاشنگتن ز اي مسـلوالن موسسـه   پاتريد  الزسون نيز معازن پخ

پخزآشي زينپ معتقک است  ه شکست تجربه گفتگو با ايـران در دزره اصـالحات ز رز   ـار  مـکن     

بايـک بـا ومهـور     « وکال»بلکه اي راه « آمکار »دزلت ضکغربي پس اي  ن نشان داد  ه نه اي راه 

 (Clawson, 2006:2)اسالمي برخورد  رد. 

 از درون  . تغيير نظام2

گرا  خشونت محور با محوريت حملـه نظـامي بـه     آمزمان با ظهور ز تقويت گفتمان ز وريان تقابل

گرا ـ يعني برانکاي  نظام ومهور  اسالمي ـ با وريان خشونت  « آکف»ايران، وريان ديگر   ه در 

ارا ـه داده اسـت.   موافق است، در عرصه سياسي  مريکا برزي  رده ليکن ايکه ديگر  را برا  اين  ار 

 ميـز خصوصـاً عمليـات      نظريه پردايان اين وريان در دروه ازل معتقک آستنک آرگونه اقکام خشـونت 

نظامي، نفرت در ميان ايرانيان اي  مريکا ز دزلت  ن را بـرا  سـاليان دراي ريشـه دار خواآـک نمـود ز      

الت ييـاد  رزبـرز خواآـک    امکان رز   ار  مکن يد دزلت آوادار  مريکا را در اين  شـور بـا مشـک   

 ساخت.
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، معـازن مطالعـات دفـاعي ز سياسـت خـاروي موسسـه  يتـو زاشـنگتن در         « ارپنتر  گلن  تت» 

در ايـن موسسـه،   « ا  ايـران  بررسي راه  ارآا  برخورد با برنامه آسته»سخنراني خود تحت عنوان 

ايت مردم ايـران اي حکومـت   ساي افزاي  حم تغيير ومهور  اسالمي اي طريق مکاخله خاروي را يمينه

 ( 1386 / 11 / 15)راديو  مريکا، آا  خاروي ارييابي  رده است. داخلي در مقابل دخالت

ا  بـه عنـوان عـاملي وکيـک در تشـکيک       به عالزه پيگير  تز تغيير قهر  نظام اسالمي به گونـه 

طريـق حملـه نظـامي را بـا     شود  ه منطق درزني تغيير نظـام اي   ثباتي ز نا رامي در نظر گرفته مي بي

در ايـن خصـوص   « نيويور  تايمز»ا  در  سايد. توما  فريکمن در مقاله ترديک ز تشکيد مواوه مي

ثبات ديگر به مجموع اقکام نظامي عليه ايران منجر به اضافه شکن يد حکومت بي» نوشته است  ه:

 (1386 / 3 / 9 راديو فردا،) «ثبات در خازرميانه خواآک شک. آا  بي حکومت

قهر ، ايران به علت برخوردار  اي سـوابق دمو راسـي ز    به اعتقاد حاميان سناريو  برانکاي  غير

دزلتـي اي   آا  مردمي ز غيـر  آا  مووود برا  حر ت زوود نهادآا  مردم ساالر ز آم نين پتانسيل

ز برخوردار است.با اين خشونت  مي آا  غير استعکاد ز ظرفيت بااليي برا  تغيير نظام سياسي به رزش

خشونت  ميـز نظـام اسـالمي، دز     زوود به رغم انسجام ز اتحاد ظاآر  در چارچوب رزيکرد تغيير غير

 ديکگاه يا رآيافت متفازت در اين يمينه شکل گرفته است: 

خشونت  ميز ز ونـگ   ضمن قا ل بودن به رزش غير« ديپلماسي سياه»رآيافت ازل تحت عنوان 

گرايـي اي   با دزلت ومهور  اسالمي را نيز مـکنظر قـرار داده ز بـا طـرح تقابـل      « يرزابط رسم»نرم، 

- نک. در حالي گرايي، برانکاي  را براسا  فشار اي باال ز آمراه ساي  اي پايين دنبال مي  طريق تعامل

، آرگونه رابطه رسمي ميان دزلت  مريکا ز دزلت ومهـور   «فرزپاشي» ه رآيافت دزم تحت عنوان 

آا ز افراد مختلف را مبنا   ـار   آا، گرزه مي را مردزد اعالم  رده ز صرفاً رابطه با وامعه، سايماناسال

 خود قرار داده است.

 الف( رهيافت ديپلماسي سياه

حاميان اين رآيافت خواآان استفاده اي تجربيات  مريکا در برخي اي  شورآا  آکف در طول سـاليان  

تغييـرات  »خشونت  ميز بـا آـکف نهـايي ايجـاد      استفاده اي راآبردآا  غيرانک  ه اي ومله  نها  گذشته

ا  غرب نيـز مـورد تا يـک     آا  رسانه است. اين رآيافت  ه توسط مقامات غربي ز تحليل «ساختار 

آـا ز   گيرد بر اين مبنا استوار شکه است  ه در داخل ومهور  اسالمي به علـت زوـود يمينـه    قرار مي

آـا  مناسـب بـرا      آا  دمو راتيد در نظام فعلي، فرصـت   راسي ز زوود گزارهبسترآا  رشک دمو

پيشبرد راآبرد ز اآکاف سرنگوني حکومـت فـراآم خواآـک  مک.بـه طـور خالصـه براسـا  رآيافـت         
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با ملت « ارتباط تعاملي»با دزلت ومهور  اسالمي ز « ارتباط انتقاد »ديپلماسي سياه به طور مواي  

( بـه عنـوان نمونـه در ايـن     38 - 40: 1385گيـرد. )عبـکاخ خـاني،     قرار مـي  ايران مورد پيگير 

ز   برخورد با ايران:مقابله، مهـار »توان به اظهارنظر مهران براتي در سمينار  تحت عنوان  چارچوب مي

دآـک. بـر اسـا  ايـن تفسـير       اشاره  رد  ه تفسير موسعي اي معنا  تغيير رژيم ارا ه مي« يا مذا ره؟

-تغيير رژيم لززماً به معنا  سرنگوني ومهور  اسالمي نيست بلکه به اين معناست  ه بحران موسع

آا  صـاحب قـکرت درزن حکـومتي در راسـتا       اوتماعي ز در نتيجه درگير  گرزه -آا  سياسي  

« نيرزآا  خشونت طلب»به وا  « تر سياستمکاران معتکل»گيرد ز مآالً  باال مي« قکرت در  وابجايي»

- نشيننک. با برزي اين وابجايي قکرت امکان تعامل انتقاد  با حا ميت ومهور  اسالمي فراآم ميمي

 ( 1386 / 1 / 3 براتي، راديو  مريکا،شود. )

 -حاميان اين استراتخ  مکعي آستنک اين نوع وابجايي قکرت در ايران دارا  الگوآـا  رفتـار    

ومهور  اسالمي ايران است. به ادعا   نها پـذيرش  تاريخي مشابه در تاريخ معاصر سياست خاروي 

نشـيني اي   به مبابه نوعي وابجـايي قـکرت در ايـران، عقـب      1367خردادماه  23 در 598قطعنامه 

نوعي راديکاليسم صکزر انقالبي ز نهايتاً امکان پذير شکن تعامل انتقاد  با ومهور  اسالمي در نظر 

  صلح ز امنيت دانشـگاه وـرت تـازن،  ـه اي سـخنرانان      گرفته شکه است. پال پوالر، پخزآشگر بخ

اگـر  »زريد:  سمينار فوق بوده، بر اين نوع تعامل انتقاد  بـا حا ميـت ومهـور  اسـالمي تا يـک مـي      

تغيير  در ايران رخ بکآک لززما انقالبي يا ضک انقالبي نخواآک بود بلکه ممکن است بيشتر در وهـت  

)عبـکاخ  « بايساي  ز يا تکامل نظام باشـک ز نـه برانـکاي  نظـام.    برقرار  تعامل قکرت در نظام ز يا 

 (53: 1385خاني، 

به طور خالصه براسا  رآيافت ديپلماسي سياه، فراينک ديپلماسي با حا ميـت ز مـردم بـه طـور     

رزيکرد را قلـب معنـا ز مفهـوم اصـيل ديپلماسـي        توان اين پذيرد. در حقيقت مي آمزمان صورت مي

گير  با مـردم.   داننک ز نه ارتباط  مي« سطح رآبران  باي  در» رد. چرا  ه ديپلماسي را سنتي قلمکاد 

در حقيقت در رزيکرد سنتي به ديپلماسي، مردم اساساً اي صالحيت ارتباط ديپلماتيد برخوردار نيستنک 

- ار ميشما   ردن ديپلماسي نوعي تحريف  شکار در عرف ديپلماتيد به ز دزر يدن حا ميت ز توده

 رزد.

 ار نيز نفـوذ  ـرده اسـت.     محافظه تفکر ز رزيکرد ديپلماسي سياه ميان انکيشمنکان ز متفکرين نو

-در مقالـه « بهشت ز قکرت» ار ز نويسنکه  تاب معرزف  محافظه رابرت  يگان تلوريسين بروسته نو

بـه   2006يـه  ژانو 29 ه در زاشنگتن پسـت در  « احمق! موضوع خود رژيم است»ا  تحت عنوان  
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 مريکا تنها دز راه را در قبال ايران در پي  رز دارد: ازل اين  ـه بـا   »چاپ رسيک تصريح  رده است: 

يد حمله تمام عيار نظامي، سرنگوني نظام ز دزلت ومهور  اسالمي ايران ز اشـغال  ن را در پـي    

بـا مـردم( را بـرا  تغييـر      ا  )شامل تنبيه نخبگان ز تعامل مببـت  بگيرد ز يا اينکه تالش آمه وانبه

تا يک  يگـان  «  ارآا ز ابزارآا  غير نظامي دنبال نمايک. سياسي ومهور  اسالمي ايران اي طريق راه

 ار  مريکا اي طريق برقرار  تما  مستقيم با ومعيت وـوان ز   بر راه حل دزم است. بر اسا  اين راه

 پاشي اي درزن را عملياتي نمايک:غرب گرا  ايران باتوسل به چهارراه  ار ذيل، ايکه فرز

 تبليغ ز ترزيج ضرزرت تغيير سياسي نظام اي طريق راديو ز اينترنت؛ -

آـا  مـکافع حقـوق بشـر ز      آا   ارگر ، گرزه المللي اي اتحاديه  آا  بين سايمان دادن به حمايت -

 تشکالت مکني ز مذآبي مخالف نظام ومهور  اسالمي؛

 اقتصاد  عليه ايران؛آا   برقرار  تحريم -

 آـا   مريکـا آسـتنک.    تقويت مالي پنهاني نيرزآا  مخالف درزن نظام  ه خواآان استفاده اي  مد-

(Kagan, 2006:7) 

آمزيسـتي توممـان   » يگان نيز آماننک  ن ه درباره عبا  ميالني ذيالً  مـکه اسـت معتقـک بـه      

ت  مريکا در قبال اتحاد وماآير شـورز  در  است ز آماننک  نها سياس« ديپلماسي ز تغيير دزلت ايران

مبني بر مذا ره برا  خلع سالح ز  اآ  تسليحات راآبـرد  اي يـد سـو ز     1980ز  1970دآه 

حمايت اي مخالفان  مونيسم ز مکافعان دمو راتيد  ردن اتحاديه شورز  ز افـزاي  سـطح تمـا     

يالنـي ز مـد فـال )اي سرپرسـتان     نمايک. عبـا  م  مردم شورز  با غرب اي سو  ديگر را توصيه مي

ژانويـه   28پرزژه دمو راسي در ايران در دانشگاه اسـتنفورد زابسـته بـه انسـتيتو  آـوزِر( در تـاريخ       

 ه در زاشـنگتن پسـت منتشـر گرديـک بـار ديگـر بـر        « مهار تهران»ا  تحت عنوان  با مقاله 2006

 وشتنک: خود تا يک  ردنک ز ن 2005استراتخ  معرفي شکه در گزارش سال 

تنبيه ضعيف ايران توسط شوراي امنيت سا مان ملل قكعي است ولي اين اممر  »

اي  به تنهايي كافي نبوده و نيست چرا كه مردم و نخبگان ايران ا  برناممه هسمته  

كنند  اما در پشت صمحنه رقابمت جمدي و گسمل ببرگمي       اين كشور حمايت مي

آمريكما بايمد ميمان ممردم و      ميان نخبگان قدرت در ايمران وجمود دارد  اروپما و   

هاي  نخبگان قدرت شكاف و گسل ايماد نموده و  مينه حمايت داخلي ا  فعاليت

 (McFaul & Milani, 2006: 21« )اي ايران را دگرگون نمايند  هسته

آا ز پيشنهادات افراد  ماننک عبا  ميالنـي، مايکـل مـد فـال ز رابـرت       رسک توصيه به نظر مي
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ز « فشـار اي بـاال  »گنجک ز اي طريق دز سياسـت مجـزا      چوب ديپلماسي سياه مي يگان  ه در چار

به دنبال تفکيد حا ميت ز مردم است، اي وايگاه ز موقعيت خوب ز مؤثر  « آمراه ساي  اي پايين»

در ميان سياست گذاران  اخ سفيک برخوردار است. سخنراني ساالنه وـرت بـوش در  نگـره  مريکـا ز     

مستقيم شهرزنکان ايراني ز آم نين بيانيه زيارت خاروه  مريکا درخصوص حمايت  خطاب قرار دادن

شاآک خوبي بر پيگير  اين راآبـرد   2006ژانويه  31اي حقوق  ارگران ز راننکگان شر ت زاحک در 

در پاسخ  CBSدر مصاحبه با شبکه تلويزيوني  2006ژانويه  27اي سو  دزلت  مريکاست. بوش در 

ا  ايـران   خبرنگار اين شبکه در خصوص تسليحات آسته 1شکه ز معنادار باب شيفربه پرس  آکايت 

نمايک  ه   مريکا با دز مخاطب در داخل ايران گفتگو مي»ضمن محکوم نمودن اين برنامه تا يک  رد: 

 (.2006ژانويه  27)سي . بي . ا ، « يکي دزلت ز ديگر  ملت ايران است.

 رهيافت فروپاشي ب(

ومهور  اسالمي، استفاده اي   آا  اصلي  مريکا در عملي  ردن راآبرد تغيير نرم نظام افتيکي اي رآي

   آا  مختلف اوتماعي، فرآنگي، ونسيتي، اقتصاد  با آکف برانکاي  نظام اسـالمي  آا ز صنف آويت

صـرفاً  سياه به وا  ارتباط انتقاد  با حا ميت   است. در رآيافت فرزپاشي برخالف رآيافت ديپلماسي

شـود. ادبيـات    مـي   الذ ر پرداخته  آا  مختلف فوق خزنکه، سيستماتيد ز آکفمنک با آويت  به تعاملي

ا  درباره  ارايي ارتباط با مردم ز  نارگذار  حا ميت ومهـور  اسـالمي بـه عنـوان طـرف       گسترده

که اسـت.  ريسـتين   )دزر يدن ومهور  اسالمي ز برقرار  ديالوگ با مردم( توليک ش گفتگو با  مريکا

   آا  خود در اين يمينه نوشت: ساينس مانيتور در يکي اي شماره

پذيري نظام ايران امري داخلي است و نه خارجي  مشمروميت        نهايتاً آسيب »

 / 25 )راديو فردا،  «اين نظام در داخل ه  اكنون سخت در معرض تهديد است 

1 / 1385)   

ترين حربه ز  ارامـکترين  رنتي مهين،  نيز در آمين خصوص بزرگ شتگر، دبير ماآنامه اينت علي 

ابزار عليه ومهور  اسالمي را آمان دفاع اي گزاره حقوق بشر ز دمو راسي ز  ياد  در ايران معرفـي  

« مايکل لـکين »( در چارچوب آمين ادبيات سياسي است  ه 1385 / 3 / 1راديو اسرا يل،  نک. )مي

 رسـي  ياد    آا  اصلي نلو ان، صـاحب    ي  مريکا ز اي ومله تلوريسينعاو اسبق شورا  امنيت مل

خواآي در موسسه راستگرا  اينترپرايز ز متخصـ  ما يازليسـم ز اي طرفـکاران سرسـخت ز بسـيار      

آـا بايـک آمـه      وک  ونگ با ترزريسم ز تغيير نظام در ايران معتقک است با ابتکارات ز بحران  فرينـي 
                                                                        

1. Bob Schieffer 
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ا يير ز رز شود. ز  اعتقاد راسخ دارد  ه ا نون يمانه ووانان پرانرژ  است  ه با چيز در بيرزن  مريک

ابتکارات انقالبي خود به دمو راسي دست پيکا  ننک اين طـري تفکـر بـه دنبـال انقـالب مخملـين در       

آا  مر زگريـزِ آـويتي در  شـورآا   بيرالملـه        شورآا  مختلف دنيا ز آم نين توسل به ونب 

ا   امالً اي  ارايي تا تيد دزر يدن حا ميـت دينـي ايـران سـخن      آم نين در مصاحبهاست. لکين 

 گفت ز مکعي شکه است:  

درصد مردم ايران مخالف رژي  حاك  هستند و در مموارد   70داني  بيش ا   مي»

-اي ، پيرو  شمده  اي  كه هرگاه ا  مردم حمايت كرده ديگر شاهد اين مكلب بوده

درصمد ممردم، حكوممت شموروي سمابق را       10تا  5توانستي  با حمايت اي   اگر  

درصد مردم ايمن كمار را دربماره     80يا  70سرنگون كني  چرا نتواني  با حمايت 

هاي مختلمف در ايمران موفمق بمه      تواني  با حمايت ا  گروه ايران انمام دهي   مي

 (1384 / 10 / 28تلويبيون فاكس نيو ، ) « انمام اين كار شوي  

دانشجويي، سـنکيکاآا   ـارگر ، ونـب  ينـان،       آا  اوتماعي ماننک ونب  براين مبنا ونب  

بـار  »شـود ز   آا  قومي ز آرگونه حر ت فرآنگي ومعي ديگر اي پوسته صنفي خود خارت مـي  آويت

گيرد. منشه امير، مجر  ز  ارشنا  ثابت راديواسـرا يل در آمـين    به خود مي« سياسي ضک حکومتي

 مينه تصريح  رده است:  ي

پذير است  يرا اين واقعيت كه دايره وسيعي   ن تغيير رژي  بدون جنگ نيب امكا»

هاي قومي گرفته تما دانشممويان، كمارگران و  نمان،      ا  ناراضيان داخلي ا  اقليت

درصمد ا    60 اساتيددانشگاه، نظاميان و حتي نمايندگان مملمس يعنمي حمدود   

 «باشند صرفاً نيما  بمه حمايمت غمرب ا  آنهما دارد      ميمردم خواهان تغيير رژي  

 (1386  / 3 / 1 راديو اسرائيل،)

را « رژيم چيـنج »ترين راه عملي شکن پرزژه  ترين ز مشرزع آزينه  ترين،  م رضا پهلو  نيز مووه

)نافرمـاني  گذار  بر مردم  ياديخواه ايـران    در مورد ايران تغيير دمو راتيد اي درزن با تکيه ز سرمايه

  نک: دانک. ز  در اين يمينه تصريح مي مکني يا انقالب مخملين( مي

اي در رو نامه فيگمارو ا  آن بمه منموان     اين همان راه حلي است كه من در مقاله

ام كه راهي در ميانه حمله نظامي )بمراي تغييمر نظمام( و     تعبير كرده "راه سوم"

يمرد  ايمن نافرمماني ممدني بايمد ا  طريمق       گ مذاكره )براي تغيير رفتار( قرار ممي 
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حمايت ا  مبار ه فراگير ملي، يك امتصاب سراسري كارگري و امتراض مممومي  

  ا  جانب اصناف مختلف جامعه يعنمي  نمان، دانشممويان، نويسمندگان، رو ناممه     

 / 3 / 16راديمو فمردا،   ) ها صورت پذيرد  نگاران، دانشگاهيان، كشاور ان و اقليت

1386  ) 

 اخ سفيک مشرزعيت ز حيبيت سياسي ومهـور  اسـالمي را    اين ترتيب در رآيافت فرزپاشي،به 

گذارد. براسا  شگرد فرزپاشي نـه تنهـا     را به  نار مي« ديپلماسي رسمي»پذيرد ز اساساً آرگونه  نمي

آـا    بلکـه ونـب    شـود  مـي )حا ميـت( وـکا    )وامعه( اي رم  اين آـرم  حساب قاعکه آرم سياسي

شونک. مهکز  با عنـوانِ   تغيير نظام مطرح مي« باييگران اصلي»طالح مکني ز مردمي به عنوان اص به

 ا  با راديو اسرا يل بر نق  محور  مردم تا يک زرييکه است:    ارشنا  مسا ل ايران، در مصاحبه

با يگر اصلي تغيير رژي  در ايمران خمود ممردم هسمتند و نمه ماممل و نيمروي        »

تا  ماني كه همه ملت ايران و تمام نيروهاي فعال كشورمان خارجي  در حقيقت 

تواني  به كممك كشمور ديگمري      وجه نمي  در اين مبار ه مشاركت نكنند به هيچ

باشي   بنابراين ايرانيمان خمود در همر كمماي جهمان كمه هسمتند         امتقاد داشته 

 / 3 / 14راديمو اسمرائيل،   ) «مخصوصا در ايران بايد احسماس مسملوليت كننمد    

1386) 

شود ز بيشترين  ديپلماسي سياه حذف مي« فشار اي باال »به طور  لي در رآيافت فرزپاشي، وزء 

آـا   شود. با برداشتي  ياد اي انکيشـه  گذاشته مي« آمراه ساي  اي پايين»گذار   مريکا رز    سرمايه

تـوان   ديگـر نمـي  ميشل فو و درخصوص ما رزفيزيد ز ميکرزفيزيد در دنيا  وهاني شـکه امـرزي   

آا  غيردزلتـي صـرف محـکزد  ـرد. در شـرايط       دزلت يا گرزه -رزابط بين الملل را به رزابط دزلت 

مسـتقيماً زارد مـذا ره بـا افـراد،       رسمي، -توانک بکزن چانه يني با سران دزلتي   نوني يد دزلت مي

پوييسيوني شود. به عبارت ديگر آا  اآا  غيردزلتي ز علي الخصوص افراد ز گرزهآا ز سايمان گرزه 

آا اي درزن ز نشانکن  نها پا  ميز مذا ره ز به تعبيـر  آا  وهاني دزر يدن حکومت شگرد نوين قکرت

اصطالح قکرتمنـک   تر در موضع عقب نشيني اي  ن ه است  ه مغاير با اآکاف ز منافع باييگران به دقيق

 شود. قلمکاد مي

ه تعامل ز ارتباط انتقاد  با مقامـات رسـمي ومهـور  اسـالمي     در حقيقت در اين رزيکرد آرگون

شود  ه بايـک اي  ن  پرآيـز نمـود ز در     ايران به مبابه عاملي اعتباربخ  به ماآيت اين نظام تلقي مي

عوض بر ضرزرت گفتگو با مردم ايران تا يک  رد. به عنوان نمونه ويمز ززلسي، ر يس اسبق سايمان 
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آـا  بعـک     گام»ميته رزابط خاروي مجلس نماينکگان  مريکا تحت عنوان سيا در يکي اي ولسات  

 خاطر نشان  رد: « در بحران ايران

هرگونه ديالوگ با دولت ايران به ماهيت جمهوري اسالمي مشمروميت خواهمد   »

بخشيد به جاي گفتگو با دولت جمهوري اسالمي بايمد بما ممردم، دانشممويان و     

ايران ا  طريق اينترنت و تكنولوژي مدرن گفتگو فعاالن سياسي و رهبران مدني 

 (  1385 / 10 / 26راديو فردا، ) «كرد 

آـا   افزارانه ارزپايي رآيافت فرزپاشي  مريکا درخصوص تغيير نظام اسالمي به د ترين امنيتي نرم 

فکـر   آـا اي لحـا     آا آماننـک برخـي  مريکـايي    آاست. در حقيقت ارزپايي تر اي ساير رآيافت نزديد

عمکتاً اي ورياني  ه موافق خلق دز ليسم ز ثنويتي ميان مردم )به مبابه حامالن ز عامالن دمو راسي 

- خواآي( اسـت، حمايـت مـي     سک  در مقابل وريان دمو راسي  ز  ياد  غربي( ز حا ميت )به مبابه

قرن وکيـک   ا  برا  پرزژه»يکي اي اعاا  آيأت مکيره مؤسسه  مريکايي  «بورز  وکسون» ننک. 

در يمينـه  آـا   سـال  ـه  « حـال گـذار   آـا  در   راسـي ودم»مؤسس ز ر يس پرزژه  ز نيز 1« مريکايي

 رد، در آمين يمينه تصريح نمـوده   در  شورآا  بلو  شرق سابق فعاليت مي« دمو راسي پيشبرد»

 است:  

حل مؤثر در قبال ايران در پيش گرفتن رويكمرد مشمترم ميمان آمريكما و      راه »

هاي دموكراتيك و غربي در ايمران اسمت  در حقيقمت    اروپا مبني بر ارتقاء ار  

بايست پيگيمري شمود لميكن نمه بما توسمل بمه مواضم           تغيير رژي  در ايران مي

 (1386 / 2 / 23 راديو فردا،« )ژئوپوليتيك بلكه با وسايل حقوقي بشري 

رسخت ونگ عراق است ز آرچنـک  وويف ليبرمن، سناتور ارشک  مريکايي آرچنک  ه اي حاميان س

( در زا ـن  بـه   1386)بيسـتم خـرداد   2007در دآم ژز ن   CBSدر يد برنامه تلويزيوني شبکه 

آا  ترزريستي عراقي در خا  ايـران خوانـک، ايـران را تهکيـک بـه        ن ه  مويش ز تجهيز برخي گرزه

مي اي طريق غير نظامي )نـرم(  نمود، ليکن اساساً خوشبيني يياد  به تغيير نظام اسال« حمله نظامي»

ما بايک اي آر حر تي  ه بتوانک به تغيير رژيم در »ز به زيخه با استفاده اي تجربه فرزپاشي شورز  دارد: 

طلـب   ايران  مد  نک، حمايت  نيم. منظور من حمايت اي نيرزآا  اپوييسيون ز نيرزآـا  اصـالح   

عمل  رديم بايک مردم ايران را آم  مد  نيم  طور  ه در مورد اتحاد وماآير شورز  است. ما آمان

                                                                        

1. Project for new American Century 
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 (1386 / 1 / 25 راديو فردا،« )تا سرنوشت خود را عليه تنکرزآا به دست گيرنک.

نکته قابل تووه در اظهارات ليبرمن عالزه بر شـبيه سـاي  از ميـان تجربـه ز الگـو  فرزپاشـي       

ا  اسـت  ـه ز  ميـان     شورز  ز فرزپاشي نظام ومهور  اسالمي ايـران، نـوعي يکسـان انگـار     

به زوود  زرده است. براسا  اين مـن  نادرسـت    « نيرزآا  اصالح طلب»ز « نيرزآا  اپوييسيون»

نيز ماننک اپوييسيون تغيير ز اصالح نظام اسالمي را نـه در چـارچوب قـانون    « اصالح طلبان»تحليلي 

 ننک. ايـن      ن وستجو مياساسي ومهور  اسالمي بلکه خارت اي  ن ز به مکد فرز ريختن  امل بنا

آا  قـانون اساسـي ز در نتيجـه پتانسـيل      در حالي است  ه نيرزآا  اصالح طلب آمواره به ظرفيت

 پذير ، تغييرپذير  اعتقاد دارنک.  ومهور  اسالمي برا  اصالح

به طور خالصه، رآيافت فرزپاشي  مريکا در تعارض با عرف ديپلماتيـد ز بـه رسـميت شـناخته     

 -گيرد. در اين رآيافت طرف  مريکا به عنوان يد دزلـت   آا قرار مي ت ز موووديت دزلتشکن ماآي

آـا، سـنکيکاآا ز موسسـات غيـر      آا، اصناف، ونب  ملت نه دزلت ومهور  اسالمي بلکه افراد، گرزه

 يـا « توانمنکسـاي  »اصطالح   بايست در يد پرزسه به ازآا آستنک  ه مي . وي . انتفاعي در قالب ان

تـرين   در تقابل با موووديت سياسـي نظـام حـا م قـرار بگيرنـک. در مجمـوع مهـم       « ظرفيت ساي »

آـا    مورد تووه رزيکرد فرزپاشي با تووه بـه مطالـب، اظهارنظرآـا، رفتارآـا ز پشـتيباني       موضوعات

 (66 - 71: 1385 )عبکاخ خاني، بنک  است  مقامات  مريکايي در چهار مقوله قابل طبقه

 «کمک به دموکراسي» دهي طرحسامان 

آا  مستقل ز راديکال ز ترزيج مخالفت با حکومت  دآي شامل ترزيج ليبراليسم، فردگرايي اين سامان

آا ز عقايـک متناسـب بـه زسـيله      آا، رآيافت مخالفت با ومهور  اسالمي ايران اي طريق انتشار نظريه

مکير ل اسبق زيارت خاروـه  مريکـا در   « رانبر  لوين  »آا  مرتبط است.  نشريات،  تب ز رسانه

 امور حقوق بشر، دمو راسي ز امور  ارگر  در آمين خصوص به صراحت بيان داشته است: 

هاي من به منوان مديركل و ارت خارجه آمريكا بر تغييمر رفتمار    كانون فعاليت»

هاي  يتماند و اين تغيير رفتار ا  طر  مختلفي مانند حما رژي  ايران متمركب مي

هاي راديو و تلويبيوني در ايران، مبادله  هاي مختلف، پخش برنامه كنگره ا  برنامه

دولتمي كمه كنگمره آمريكما      هاي غيمر  استاد و دانشمو و برنامه حمايت ا  سا مان

-بودجه آن را در اختيار و ارت امور خارجه آمريكا قرار داده است، پيگيري ممي 

 (1385 / 12 / 15 راديو آمريكا،) «شود  

رسک منظور  قا   ران اي تغيير رفتار نظام در اينجا تغيير ز قلب ماآيت خود نظام  البته به نظر مي
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-محافظـه  ومهور  اسالمي اي درزن باشک. به ديگر سخن اين طري تفکر در چارچوب سنت سياسي نو

آم نين در راسـتا  تکميـل   گيرد.  اران مبني بر تغيير نظام اسالمي با مباني ز رزيکرد نرم وا  مي 

نويسـنکه سرشـنا    « تومـا  فريـکمن  »اظهارات مکير ل زيارت خاروه  مريکا در امور حقوق بشـر  

آزار زيزا  50 نک  ه  اش در نيويور  تايمز به مقامات  مريکا توصيه مي  مريکايي در بخشي اي مقاله

 / 11 / 11 راديـو فـردا،  ) قـرار دآنـک.  آا   مريکـا   در اختيار ووانان ايراني برا  تحصيل در دانشگاه

1385)  

 خشونت آميز  هاي غير طراحي و اجراي روش

آـا  سياسـي    خشونت  ميز در مقابله با نظـام  آا  غير طراحان رآيافت فرزپاشي مبنا ز اصل را رزش

امکانـات  انک.  نها برا  نهادينـه  ـردن ز افـزاي  مهـارت مرتبطـان خـود اي        مخالف  مريکا قرار داده

آـا ز    ه وززات،  تاب« موسسه  لبرت انيشتين»ساي   انک. به عنوان مبال فعال متعکد  استفاده  رده

خشونت  ميز در خود وا  داده اسـت ز بـرا     آا  غير مقاالت  مويشي متعکد  را در خصوص رزش

آا  مختلـف در   تابسهولت استفاده خواننکگان ايراني به يبان فارسي ترومه شکه است ز يا نوشتن  

آا ز انتقال  ن ه تجربيات ديگـر  شـورآا ز در نهايـت ايجـاد دفـاتر  مويشـي در        چارچوب اين رزش

  شورآا  آمجوار در اين چارچوب قابل بررسي آستنک.

آا  اعتراضي،  مويش چگونگي شـکل دادن بـه    ترغيب به اعتراض، اعتصاب، بزرگنمايي حر ت

آا  مطرح اي سو  صاحبان ايـن    موارد  اي اين دست اي ومله رزش تظاآرات خياباني، شب پايي ز

 ميز ضکحکومتي( است. مهرداد درزي  پور  ه آمواره به عنوان اسـتاد    آا  غيرخشونت )طرح پرزژه

تنهـا راه حـل     نک صراحتاً ضمن رد آرگونه تغييرقهـر ،   وامعه شناسي با راديوآا  بيگانه گفتگو مي

را تالش برا  شکل بخشـيکن بـه يـد انقـالب نـارنجي در ايـران توسـط        « نظامتغيير »مؤثر برا  

( 1385 / 1 / 27راديـو  مريکـا،   ) دانـک.  مـي « وو   مسالمت  خواه   دمو راسي» اصطالح نيرزآا  به

المللي   شود اي طريق اعمال فشار بين نق  اين پرزژه را  ه گفته ميآا  بيگانه عملي شکن بيرسانه

-  ميزتـرين ز بـي   يابـک، مسـالمت   طور آمزمـان سـايمان مـي    حمايت اي ناراضيان داخلي به فزاينکه ز 

 نماينک. دردسرترين صورت گذار به دمو راسي در ايران قلمکاد مي

 اجتماعي  -هاي فرهنگي اندازي جنبش راه 

ي اسـت. در  آايي با صبغه اوتماعي ز فرآنگـ  نقطه ثقل تمر ز رزيکرد فرزپاشي در ونگ نرم فعاليت

 ارآايي  ه منجر به رزيارزيي مستقيم ميان نظـام سياسـي ز آـواداران  ن اي     اين پرزژه با يير ي راه

گـردد. ايـن رآيافـت    شـود، مسـکزد مـي    آا  تابع اين رزيکرد اي سـو  ديگـر مـي    يد سو ز وريان
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آا  فرار مناسـب   ز يا راه« نظام سياسي حساسيت يياد  نسبت به  نها نکارد»مسيرآا  وکيک   ه 

گـذارد  ـه ضـمن زوـود  سـيب       نمايک ز نقطه عزيمت خود را موضوعاتي مـي  قانوني دارد انتخاب مي

آا  مناسبي برا   ن زوود دارد. به عنوان مبال تمر ز بر مقولـه ووانـان،   آا  داخلي، ظرفيتپذير 

وسيقي ز موارد  اي ايـن دسـت   آا، معاالت اوتماعي، تلاتر، سينما، م پذير، ينان، قوميت  اقشار  سيب

 باشک.   اي ومله محورآا  مورد تووه  نان مي

شـود   آا  اوتماعي ز فرآنگي اي  نجايي بيشتر مشخ  مي اآميت رز   زردن  مريکا به ونب 

 شـود.  بشـر  مـي    آا  امنيتي ز حقوق اسالمي صرف ونب   ه آمواره بيشترين حساسيت ومهور 

آا  فرآنگي ز اوتمـاعي   آا  اصلي رز   زردن زاشنگتن به ونب  انگيزهاين حساسيت باال يکي اي 

ا  غرب ز راديوآـا  بيگانـه اي از بـه     است. نامه اخير عمادالکين باقي  ه آم ا نون در محافل رسانه

آا  وهاني حقوق  شود به سايمان عنوان ر يس انجمن دفاع ايحقوق ينکانيان سياسي در ايران ياد مي

 آمين يمينه حا ي اي زوود چنين حساسيتي است:بشر  در 

كنند كه درصدد تغيير رژي  هستند و ا   ها ا  يك طرف رسماً امالم مي آمريكايي

هاي داخلمي   طرف ديگر بدون اين كه شفاف ممل كنند مبالغي به برخي سا مان

شود كه كل جامعه مدني ايران و فعاالن حقو  بشر و  و اين موجب مي دهند مي

دموكراسي در معرض سوء ظن قرار بگيرند و حكومت ه  به اين دليل احسماس  

شود و حتمي خودشمان بمه     كند ا  هر سو دارد تهديد مي كند و فكر مي خكر مي

اي   بان آوردند كه خكر توطله انقالب مخملين وجود دارد طبيعتا اين يك بهانه

رصمه حقمو  بشمر و    شمود بمراي اتيمت و آ ار نيروهماي مسمتقل فعمال در م       مي

 (1386 / 2 / 30راديو كلن، ) دموكراسي 

 ايجاد انسجام در اپوزيسيون داخل و خارج از کشور 

آا  بروسته مکنظر حاميان ايکه ز رآيافت فرزپاشي ومهور  اسالمي بـه  ـارگير     يکي اي تا تيد

تا تيد برانکايانه غـرب  آا  اپوييسيون داخل ز خارت اي ايران است. براسا  اين  مؤثر ز  ار مک گرزه

آا  مختلـف   آا  مرامي ز ايک ولوژيد ميان گرزه  وشک تا اي اختالفات ز شکافزيخه  مريکا مي ز به 

اپوييسيوني داخل ز خارت اي  شور فراتر رزد ز نوعي مانيفست تلوريد ز عملي پي  رز  اپوييسيون 

ال اتحاديه )اپوييسيون( ومهوريخواآان طراحي ز تکزين نمايک. به عنوان نمونه حسن ماسالي عاو فع

زريد. بـه عقيـکه ز ، ايجـاد يـد      ا  بر ضرزرت تشکيل اين اتحاد استراتخيد تا يک مـي  در مصاحبه

بـا آـکف تغييـر    « اپوييسيون فراگير، فراايک ولوژيد ز آماآنگي ميان اپوييسيون داخلـي ز خـاروي  »
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( بـه طـور مشـابهي عبـا      1386/  1/  19بنياد  رژيم يد اصل ضرزر  است. )راديو  مريکـا،  

ميالني، استاد علوم سياسي دانشگاه استنفورد ز لر  دايمونک اي ديگر سرپرستان پرزژه دمو راسـي در  

را يـد ضـرزرت   « اپوييسـيون متحـک  »ايران در دانشگاه استنفورد زابسته به انستيتو  آـوزِر، زوـود   

آـا  مختلـف    متشـکل اي گـرزه  « توانـک  مـي »سـيون  داننک ز معتقک آستنک اين اپويي اوتناب ناپذير مي

اداره زقـت  ييس (  نگونه  ه نيکوال  للونوف، ر1385سياسي وکيک ز قکيم باشک. )سايت گذار، مهر 

- نک يکي اي سه عنصر اصلي اليم برا  بـرزي انقـالب   تصريح مي ،در مکزيد  ا . گ . ب اطالعاتي

است  ه نبود  ن يد نقصـان  « متشکل ز آکفمنکزوود اپوييسيون »آا  رنگي در  شورآا  آکف  

آا  نارنجي  شورآا  ارزپا  شرقي در مـورد ومهـور     ز  مبود اساسي در راه تکرار تجربه انقالب

 ( 1385/  3/  31ز  30اسالمي ايران است. )گنجي، راديو فرانسه، 

رسـک  ن   مـي  نکته قابل تووهي  ه بيان  ن در پايان توضيح رآيافت فرزپاشي ضرزر  بـه نظـر  

است  ه نوعي گراي  ز وريان غالب برا  عاد  ولـوه دادن ايـن رآيافـت ضـکامنيتي در محافـل      

گردد تا پيگير  ايکه فرزپاشـي   ا  غرب زوود دارد. براسا  اين وريان ساي  تبليغي تالش مي رسانه

بـه امـر  بـکيهي،     آا اي دايره ز خطوط قرمز نظام سياسي ايران خارت شود ز به مکد فااساي  رسانه

قانوني، مرسوم ز معرزف مبکل شود ز در مقابل، گـاردگير  ومهـور  اسـالمي ز قـانون اساسـي در      

مقابل تغيير نظام اسالمي به مبابه رفتار  ضک دمو راتيد ز ضک  ياد  ترسيم ز تصوير شود. عبـا   

  ا  در اين خصوص مکعي شک: ميالني در مصاحبه

حمق تغييمر   »مي برخالف قانون اساسي آمريكا در قانون اساسي جمهوري اسال»

رود چمرا كمه در سماختار     شممار نممي  جبء اليتممباي حقمو  اساسمي بمه    « ژي ر

 «جمهوري اسالمي مفهوم واليت فقيه اين حمق را ا  ممردم سملب كمرده اسمت      

 (1386/  3/  10)راديو فردا، 

 سناريوي تغيير رفتار جمهوري اسالمي

را بـه دز  « پرزژه تغيير نظام اسالمي»ر دستگاه تصميم ساي   مريکا در مقابل طيف ذ  نفوذ   ه د

شيوه سخت افزار  )حمله نظامي( ز نرم افزار  )رآيافت ديپلماسي سياه ز رآيافت فرزپاشي( دنبـال  

گـذار  بـر تغييـر ماآيـت ز سرشـت        ننک، طيف ديگر  زوود دارنک  ه معتقکنک به وا  سرمايه  مي

گذار  نمود. اين تغيير رفتار اي نظر حاميان ايـن    ن سرمايه  تغيير رفتاررز   ومهور  اسالمي بايک بر

شود، مکاخله  مريکا با آـکف   شناخته مي« رزيکرد تعامل گرايي»رزيکرد  ه در برخي تعابير به عنوان 

توانک دزلت ايران را  امالً تقويت  نک. براسا  اين رزيکـرد، دزلـت ومهـور  اسـالمي      برانکاي  مي
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ايران آمه ابزارآا  قکرت در  شور را در اختيار دارد ز مخالفـان ومهـور  اسـالمي متحـک نبـوده ز      

آمبستگي مؤثر  ميان  نها زوود نکارد  ه بتوانک ماآيت ز موووديت نظام حا م را به چال  بطلبنک. 

نخواآک بـود چـرا   گرايانه برا   مريکا سخت  حاميان رزيکرد تغيير رفتار معتقکنک  اتخاذ رزيکرد تعامل 

با زوـود    80آا  مشابه رزبه رز بوده است. دزنالک ريگان در دآه   ه اين  شور قبالً نيز با زضعيت

آا ايک ولوژ  ز رفتـار شـورز  را تحمـل     ناميک، سال مي« شيطان بزرگ» ه اتحاد وماآير شورز  را 

ک به نتايج سودمنک ز عملـي بـرا     رد، رزابط ديپلماتيد خود را با مسکو قطع ننمود ز طي اين فر ين

 آر دز طرف دست يافت.

دادنک ز معتقک بودنـک   اين رزيکرد را ارزپا يان ز تعکاد  اي اعاا  زقت دزلت بوش بشر ترويح مي

توانک در برگيرنکه اين موضوع باشک  ه اگر ايرانيان خواآـان    ه اين آمکار  نبايک يکطرفه باشک ز مي

آستنک، بايک رفتارشان را تغيير دآنک. به اعتقـاد ايـن افـراد، تغييـر در مسـير      سود بردن اي رزابط وکيک 

نقاط »ز نه « منافع مشتر »آا  ايران يماني حاصل خواآک شک  ه رزابط دز وانبه بر مبنا   سياست

( اين رزيکرد، ظاآرا برخالف رآيافت ديپلماسي سـياه،  Kemp, 2004:18) استوار شکه باشک.« تااد

نمايک بلکه بـر   ي را به عنوان ابزار  در خکمت آکف برانکاي  ومهور  اسالمي تلقي نميرزابط سياس

آـا    آا ز رسيکن به يد رزابط متعادل ز قابل پذيرش دز طرف تا يـک دارد. حـويه   معادله حل چال 

 ا   ه حاميان ايکه تعامل گرايي به دنبال تغييـر رفتـار ومهـور  اسـالمي در  نهـا آسـتنک       چهارگانه

.  3. حمايـت اي ترزريسـم   2 آا   شـتارومعي  ا  ايران ز به طور لي سالح مسلله آسته .1عبارتنکاي:

معـازن اسـبق   « توما  پيکرين». زضع حقوق بشر. به عنوان مبال 4اخالل در رزنک صلح خازرميانه 

کگان ر يس  اسبق دمو رات  ميته رزابط خاروي مجلس نماينـ « تام لنتو »زيارت خاروه  مريکا ز 

 مريکا در نشست بررسي مسايل ايران در يکي اي ولسات رزابط خـاروي مجلـس نماينـکگان  مريکـا     

بـا ايـران در   « گفتگوآا  چنک وانبـه »ضمن تا يک بر « آا  بعک  در بحران ايران گام»تحت عنوان 

ا   استراتخ  خاتمـه بخشـيکن بـه برنامـه آسـته     » نک  ه  موضوعات چهارگانه مزبور خاطر نشان مي

 (1375/  10/  22)راديو بي بي سي،  نادرست است.« ايران اي طريق تغيير رژيم

دزلتي رزابط خاروي، مر ز نيکسـون، بنيـاد  ـارنگي     مرا ز  نظير موسسه برز ينگز، شورا  غير

تکيـه،    مـپ، ر    المللـي ززدرز زيلسـون ز محققـاني چـون وفـر         برا  صلح وهاني ز مر ز بين

-کي، ري ارد آاز  ز آنر   سينجر نماينکگان رزيکرد تعامل گرا ز تغيير رفتـار بـه  ييبگينيو برژينس

رزنک.به عنوان نمونه  ريم سجاد پور، عاو بنياد  ارنگي برا  صلح وهاني در نشستي تحت  شمار مي

« تعامـل پـذير  »تا يـک بـر     در ادعايي نادر ضـمن « برخورد با ايران: مقابله، مهار ز يا مذا ره؟»عنوان 
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رآبر ايران بقاء نظام اسالمي را با تغيير رفتار معاملـه  »بودن ومهور  اسالمي ايران تصريح نمود  ه 

( به يبان ز ادبيـات انقـالب اسـالمي، براسـا  ايـن      1385/  12/  30)راديو  مريکا، « خواآک  رد.

دقيق ايـن   ، رآبران ومهور  اسالمي با در «حفظ نظام اي ازوب زاوبات است»ديکگاه، اي  نجا  ه 

حفـظ  »خـود در موضـوعات چهارگانـه مـذ ور     « تغييـر رفتـار  »مصلحت  اعظم حاضـرنک تـا در ايا    

 ز بقاء  ن را به دست  زرنک.« موووديت نظام اسالمي

گيـرد   گـرا محـور مـورد ارييـابي قـرار مـي       نمونه ز شاآک ديگر   ه در چارچوب رزيکـرد تعامـل  

 22ورا  رزابط خاروي  مريکا در نشست ايـن شـورا در   اي  ارشناسان ارشک ش« ر  تکيه»سخنراني 

است. ز   ـه نويسـنکه  تـاب    « تن  يدايي اي مناسبات ايران ز  مريکا»تحت عنوان  2007فوريه 

، سـردبير نشـريه بروسـته    «ايران مخفي: پارادز س ز قـکرت در درزن ومهـور  اسـالمي   »معرزف 

ييل ز  اليفرنيا نيز آست در اين سخنراني تصريح آا  دفاع ملي،  ز استاد دانشگاه« نشنال اينترست»

 نمود:

اي ايران و پايداري رژيم  تهمران    آمريكا بايد با اتمان به قدرت رو به رشد منكقه

ميليون  75ثمر خود درخصوص تغيير رژي  ايران ا  جمله حمايت  ا  سياست بي

هما برناممه    ايرانمي هاي تلويبيوني كمه بمراي    هاي ايراني و شبكه دالري ا  تبعيدي

گرايي آمريكايي درخصوص ايران اشتباه  كنند، دست بردارد  اين آرمان پخش مي

، جنمبش مخمالف منسمممي    1980است  ايران برخالف اروپاي شرقي در دهمه  

ندارد كه تمايل داشته باشد ا  كمك مالي آمريكا برخوردار باشد  تمربه گذشمته  

ران را تغيير داد و به سوي بهتر شدن همدايت  توان رفتار اي دهد كه مي نشان مي

هاي مناسب، تهران را تشويق كمرد تمرور    مشو  1990كرد  براي مثال در دهه 

هاي خاص در خلميج فمارس    مخالفانش را در اروپا و حمايتش را ا  برخي فعاليت

 (Takeyh, 2007:24 متوقف كند  )

سياسي ز مقامات اسبق ز فعلي  مريکـا   آا  فعال شورا  رزابط خاروي  مريکا ز برخي شخصيت

انک. شورا  رزابط خاروي  ه ادعـا   در  ن نيز به نحو  رزيکرد تغيير رفتار ايران را مورد تووه قرار داده

رز  حـزب ومهوريخـواه    دزلتي است ز البته با سياستمکاران ميانـه  ا  غيرحزبي ز غير  نک موسسه مي

ايـران، يمـاني   »ارشي را درخصوص ومهور  اسالمي با عنـوان  ، گز2004ژز يه  19ارتباط دارد در 

صـفحه ز بـا سرپرسـتي ييبگينيـو      91منتشر نمود. گزارش زيخه اين شورا در « برا  يد رآيافت نو

برژينسکي )مشازر اسبق امنيت ملي( ز رابرت گيتس )ر يس سابق سايمان سيا ز زييـر دفـاع  نـوني    
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ا ز مسلول سياستگذار  زيارت امور خاروـه  مريکـا در دزره    مريکا( ز  ري ارد آا  )ر يس اين شور

ازل ورت دبليو بوش( تهيه شکه است.  ارشناسان ز اعاا  بروسته شورا  رزابط خاروي  مريکا بـه  

عنوان نماينکگان تفکر ز رزيکرد تعامل گرا )رآيافت تغيير رفتار( در اين گزارش بر اين نکتـه تصـريح   

آا  عمومي، امکان زقوع انقالبي ديگر  آا  سياسي عميق ز نارضايتي گونيانک  ه با زوود دگر نموده

 در ايران زوود نکارد. 

گرا در حال حاضر نيرزآـايي  ـه متعهـک بـه حفـظ نظـام         به طور خالصه اي منظر رزيکرد تعامل

 ينـک.   شـمار مـي   نوني ايران آستنک،  نترل  املي بر  شور دارنک ز تنها نماينکه رسمي اين  شور بـه 

اعمـال فشـارآا  ديپلماتيـد ز    « تغيير رفتار ايـران »رابرت گيتس با بيان اين  ه مؤثرترين راه برا  

تغييـر  »بـه وـا    « تغيير رفتـار »(، در حقيقت گزينه 1386 / 1 / 29 راديو امريکا،) اقتصاد  است

 را تلويحاً پذيرفته است.« رژيم

ريکـا بـرا  سـرنگوني ومهـور  اسـالمي امکـان       بنابراين اي اين منظر نه تنها تالش مستقيم  م

آـا    موفقيت نکارد بلکه تغيير دزلت اي طريق مکاخله خاروي نيز  مکي به حل مشکالتي  ه سياست

مانکگار  »نمايک به آمين علت است  ه اي نظر حاميان ايکه تغيير رفتار،  انک نمي ايران مسبب  ن بوده

آـا  ايـران اي سـو  ديگـر      ا  مووود درخصوص سياسـت آ اي يد سو ز نگراني« ومهور  اسالمي

« حکومـت  نـوني  »بـا  « انتظار برا  سـرنگوني »گذارد وز اين  ه به وا   ا  برا   مريکا نمي چاره

 (11: 1383)مالون،  تعامل نمايک.

 ماهيت اختالف در برخورد با جمهوري اسالمي ايران

گيـر   مريکـا دربـاره      متااد در دستگاه تصميم آا  متفازت ز آا ز رآيافت رزايت ز خوان  رزيکرد

-ساي  ميان نهادآا ز شخصـيت   با ايران در نگاه ازل برمال  ننکه فراينک دشوار اوماع« نوع برخورد»

آـا    آا  مهم ز تاثيرگذار  مريکا در اتخاذ رزشي متناسب ز  ار مک در اين خصوص اسـت. در پـرده   

ايـن تماشـاخانه بـه    « تماشـاگرِ »يت ومهور  اسـالمي  ازل سناريو  مطرح شکه در خصوص مووود

-تـرين ز عميـق   رسک  ه بقاء يا اضمحالل اين نظام سياسي به بغرنج سرعت به اين تحليل بسيط مي

آا   ا   ه  زاآا ز پخزا  ا   مريکا مبکل شکه است به گونه ترين گسل در سياست خاروي خازرميانه 

رسک  ه گيج  ننـکه ز گمـراه  ننـکه اسـت ز      تن به گوش ميضک ز نقياي در اين خصوص اي زاشنگ

 نـک.   در دل مقامات ومهور  اسالمي ينکه مي« تحير شيطان بزرگ»اميکآا  يياد  را درخصوص 

بـه  « برخورد  مريکـا بـا ايـران   »رزد داستان نمايشنامه با اين زوود زقتي پرده  خر اين سناريو باال مي

شود. براسا  اين نمايشنامه وکيک با زوود اختالفات تـا تيکي ز   گر ميا  ديگر رز  س ن نمايان گونه
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، نـوعي  «تغييـر رفتـار  »يـا  « تغييرنظـام »يزدگذر ميان مقامات زاشنگتن پيگير  يکي اي دز سناريو  

ز قاطع در برخورد با ومهور  اسالمي ايران زوود دارد. در ادامه تالش خواآک شک تا « اوماع پنهان»

گيـر   مريکـا بـه رزايـت ز سـنتز         نظرآا  مزبور در دستگاه تصميم  خي اختالفضمن زا از  بر

 وکيک اي  مال ز اآکاف زاقعي زاشنگتن در قبال ماآيت نظام اسالمي دست يابيم:

 روايت اول: واقعي بودن تضاد در اجماع سازي عليه ايران 

قـاطع ز منسـجم عليـه     رزايت خوشبينانه  ن است  ه مقامـات زاشـنگتن در فراينـک تصـميم سـاي      

ومهور  اسالمي )مبني بر پذيرش ماآيت ومهور  اسالمي يا تغيير  ن( در نوعي سردرگمي ز ابهام 

رسـک  ـه    نمايک به نظر نمي آا  خود تصريح مي انک.  نگونه  ه راديو فردا در يکي اي برنامهگرفتار شکه

  مريکا سياست قاطع ز رزشني را در قبال ايران اتخاذ  نک:

گيري در قبال نوع برخمورد بما ايمران      در واشنگتن دو گروه با ه  بر سر تصمي 

فايمده دانسمتن    ها( كه بما بمي   كاران )دست راستي  محافظه اختالف نظر دارند: نو

شيوه مذاكره با تهران، خواهان تغيير رژي  ايران هستند )كه خود دو مكانيس  و 

نرم مشتمل بر ديپلماسي سياه و فروپاشي( سا  و كار دارد: تغيير قهري يا تغيير 

و برخي ديگر ا  محققان، تحليلگران و مقامات معتقدند كه بايد به جماي تغييمر   

هماي اقتصمادي و منمبوي كمردن      رژي ، بر تغيير رفتار ا  طريمق امممال تحمري    

 (1386 / 3 / 26راديو فردا،  ) جمهوري اسالمي متمركب شد 

ا  در تأييک وک  ز زاقعي بودن اختالف نظر ميان  لنکن، در مصاحبه صفا حا ر ، رزينامه نگار در

مقامات زاشنگتن در اتخاذ رزشي آماآنگ ز منسجم در برخورد با ايران اختالف در نحـوه تعامـل بـا    

گونـه  ـه در    دانک ز معتقک است آمـان  ا  وک  ز غيرقابل انکار ميومهور  اسالمي ايران را مقوله

المللـي ز  مريکـا    گير  ومهور  اسالمي درباره نحوه تعامل با وامعه بـين   صميم ترين سطوح ت عالي

نظر زوود دارد )خشونت ز برخورد يا  شتي ز آمکار (، در  مريکا نيز آمين فاـا بـه شـکل     اختالف 

 ـاران در يـد طـرف ز برخـي مقامـات        محافظه تر  زوود دارد. در  مريکا دز گرزه شامل نو سنگين

آا  ارشک در طرف ديگر زوود دارنک. گرزه ازل بيشتر بـر تغييـر رژيـم در     ه، سيا ز نظاميزيارت خارو

 / 11 /  12 راديـو  مريکـا،  زرينک. )  ه گرزه دزم بر تغيير سياسي اصرار ميايران تا يک دارنک در حالي

1385) 

ايران مطـرح  نظرآا  سياسي  مريکا در برخورد با  در چنين فاايي  ه گزاره وک  بودن اختالف 

انک. در آمين راسـتا رزينامـه نيويـور      شود، برخي مطبوعات غربي ز  مريکايي نيز زارد عمل شکه مي
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بحث درباره چگونگي برخـورد  »ا  نوشت:  تايمز  نيز به نقل اي برخي مقامات ارشک  مريکايي در مقاله

گو ز حمله نظامي دامـن يده اسـت.   نظر ميان دز گرزه آوادار گفت با ايران در دزلت  مريکا به اختالف 

 ـاران    محافظـه  در اين راستا اختالف نظر اصلي ميان برخي مقامات ميانـه رز  زيارت خاروـه ز نـو   

 ه افراد  ماننک  انکزليزا رايس در يمانه  نوني بـي  اي آـر يمـان ديگـر  بـر ايـکه       است. در حالي

 اراني ماننک ديـد چنـي، ري ـارد پـرل، وـان        محافظه  نک، نو ديپلماسي ز مذا ره با ايران تا يک مي

( 1386 / 3 / 26راديـو فـردا،   « ) شاننک. بولتون اين طري تفکر رايس ز آمفکران  را به چال  مي

آـا  زيارت خاروـه  مريکـا در     سياسـت « معمـوال »به طور مشابهي مايکل لکين، معتقـک اسـت  ـه    

آا  ورت زا ر بـوش   يران با اظهارات ز سياستخصوص پيگير  سناريو  تغيير نظام يا تغيير رفتار ا

 (1386 / 4 / 2 اديو فردا،ردر تناقض است. )

رسک داليل چنک  مووب شکه است تا شـاآک نـوعي چـرخ  ظـاآر  در      در مجموع به نظر مي

ادبيات سياسي مقامات  مريکا در قبال نظام ومهور  اسالمي ز ماآيـت ز موووديـت  ن باشـيم. بـه     

عواملي ماننک نااميک  زاشنگتن به تغييـر قهـر  ز نـرم نظـام اسـالمي ز امکـان تهيـيج        ديگر سخن 

آا  اوتماعي شکست سياست تغيير قهر  رژيم در عراق ز بحران امنيتي پس اي سقوط رژيم  ونب 

 ارشـنا   ( ز نيـز  نگونـه  ـه فـکمن،     1386/  1/  3بعث در اين  شـور )خلجـي، راديـو  مريکـا،     

تـر ديگـر     تـر ز بنيـاد    تر، تاريخي ا  گويک علل ريشه، ميا  رزابط خاروي  مريکاخازرميانه در شور

  راديـو  فـکمن، ) 1332مـرداد   28ماننک تجربه رزي  ز نمو رزحيـه  مريکاسـتيز  پـس اي  ودتـا      

ساي زقوع انقالب اسالمي ايـران  (  ه البته پس اي نزديد به سه دآه يمينه1386 / 1 / 22  مريکا،

وب شکه است تا گفتمان تغيير نظام اسالمي تا حـک ييـاد  افـول پيـکا  نـک ز در عـوض بـر        شک، مو

گفتمان تغيير رفتار تمر ز ز تووه بيشتر  شود. اين گفتمان وکيک خصوصـاً پـس اي انتشـار گـزارش     

شود. براسـا  ايـن چـرخ  گفتمـاني نقطـه       آميلتون با وکيت بيشتر  دنبال مي - ميسيون بيکر 

ن سياست تغيير رفتار ايران به خصوص در زيارت خاروه  مريکـا ز در سـطح مشـازران    نظرات طراحا

توان اي طريق فشارآا   گيرنک  ه معتقکنک ميارشک  انکزليزا رايس بي  اي گذشته مورد تووه قرار مي

- آا  شکيکتر اقتصاد ، رفتار ومهور  اسالمي را به زيخه در مسلله آسته بين المللي ز زضع تحريم

(.  انکزليزا رايس زيير خاروه  مريکا ز شان 86/  2/  25ا  تغيير داد. )سبحاني، راديو بي بي سي، 

مد  ورمد مکير ل رزابط عمومي زيارت خاروه  مريکا  ـه اي ز  بـه عنـوان سـخنگو  دسـتگاه      

ايـس،  گيرنـک. ر  شود در آمين ساحت ز چارچوب گفتمان تغيير رفتار وا  مي ديپلماسي  مريکا ياد مي

شـما اي  »زيير خاروه اسبق اياالت متحکه، در پاسخ به پرس  خبرنگار فا س نيوي  ـه پرسـيکه بـود:    
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تصريح  « خواآيک  نها رفتارشان عوض شود؟ خواآيک يا مي خواآيک:  يا شما تغيير رژيم مي ايران چه مي

به سالح اتمي تبـکيل شـود   توانک  اش  ه مي آا  اتمي اگر ايران حاضر شود دست اي واه طلبي» رد: 

 / 12 / 6 راديـو فـردا،  « )دست بردارد، ما حاضريم در مورد تجارت ز حتي سياسـت صـحبت  نـيم.   

1385) 

ا  به مبابـه تغييـر سياسـت  ـاخ سـفيک در قبـال        آا  رسانه اين اظهارات رايس بعکآا در تحليل

زيـخه  ـه طـرح      ي شک. بـه ومهور  اسالمي ز پذيرش ماآيت ز آويتي به نام ومهور  اسالمي تلق

بـه  در  ن يمانه ز يمينه تاريخي ساي  در عراق   زاشنگتن برا  امنيت -آا  تهران احتمال آمکار 

شان مد  ورمد نيز  ه در حمايت اي ايکه ديپلماسي مکنظر رايس بـاي  اين مباحث دامن يد. ومالت

برخالف ديکگاه طيف راديکـال بايآـا در   شود حا ي اي اريش ز اآميت سناريو  تغيير رفتار  تفسير مي

    مريکاست:

حمل   اي است كه به مهده خود مردم ايران است و آمريكا راه تغيير رژي  مسلله»

خمواهي  تغييمر رفتمار     گذارد اما آنچه ما مي خاصي را پيش روي مردم ايران نمي

ها و موضمومات مختلمف اسمت چمه در ممورد حمايمت ا         اين حكومت در رشته

راديو آمريكا، ) «هاي ديگر وريس ، چه در مورد وض  حقو  بشر و چه در حو هتر

6 / 3 / 1386) 

 )تصنعي( بودن اختالف راهبردي در برخورد با ايران روايت دوم: تاکتيكي

آـا  درزن حـا ميتي در    رزايت دزم به  لي با رزايت ازل متفازت است. براسا  اين رزايت اخـتالف 

ا   ـامالً فـانتز ،    اريو  تغيير نظام يا تغيير رفتـار ومهـور  اسـالمي، مقولـه     مريکا در انتخاب سن

نظـر اي اخـتالف ديـکگاه      ظاآر ، يزدگذر، غيروک  ز فريبکارانه است. رزايت دزم معتقک است صرف

اعالمي ميان طيف متنوعي اي مقامات  اخ سفيک اي بايآا  راديکال گرفته تا  بوترآا  منفعل در نوع 

 نها در قبـال تهـران زوـود     با نظام ومهور  اسالمي، نوعي اوماع نظر پنهان ز بنيادين ميانبرخورد 

ا  در نظر گرفتـه  دارد. براسا  رزايت دزم ومهور  اسالمي اي منظر مقامات  اخ سفيک چونان سوژه

در شود  ه تنها ابزارآا  برخورد با  ن متفازت اسـت.. اي ايـن منظـر بـا زوـود برخـي اختالفـات         مي

، آکف غايي ايران، نهايتاً تغيير نظام اسالمآا  اياالت متحکه در برخورد با ومهور  اسالمي تا تيد

ز « ماآيـت »آا   مريکا در قبال ايران است.  نقطه  ـانوني در گفتمـان يـا رزايـت دزم     استراتخيست

دآک. به سخن ديگـر   ناپذير ومهور  است  ه اميک به تغيير رفتار تهران را بر باد مي  تحول« سرشت»

رسک تقابل حاميان سناريو  تغيير نظام اسالمي ز طرفکاران ايکه تغيير رفتار بي  اي  ن  ه  به نظر مي
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ساي   مريکا باشک حا ي اي نـوعي    آا  سياسي بنيادين ز عميق در دستگاه تصميم منطبق بر زاقعيت

-ز براسا   ن معادالت ز شاخصه اختالفات تا تيکي ز رزشي است  ه نبايک دل به  ن خوش داشت

آا  سياست خاروي ومهور  اسالمي ايـران را تعيـين ز تفسـير نمـود. بـه ايـن        گير   آا  تصميم 

ترتيب براسا  رزايت دزم اظهارات برخي مقامات به اصطالح ميانه رزتر  مريکايي در زيارت خاروـه  

زيارت دفاع درخصوص احتمال تغيير رفتار  تر درآا  راديکال مريکا در نقطه مقابل اظهارات ز ديکگاه

آا  اقتصاد  ز سياسي  امالً حيبيت ز اعتبار خود را اي دست  مقامات تهران در صورت اعمال تحريم

 رزنک.   داده ز به حاشيه مي

سو با تووه به ماآيت ز طبيعت  شود دل بستن به تغيير رفتار ايران اي يد  در اين رزايت گفته مي

ثابت ز تحول ناپذير ومهور  اسالمي نافروام خواآک بود ز اي سو  ديگر مقايسه سناريو  استاتيد، 

ومهور  اسالمي بي  اي  ن  ه ما به ايايي عيني ز بيرزني داشته باشک « تغيير نظام»ز « تغير رفتار»

اسـت  ـه يـد معنـا ز مفهـوم زاحـک )تغييـر ومهـور          « دعوا  لفظي»ز « تفازت زاژگاني»نوعي 

 توان در دز مورد ذيل خالصه نمود: نک. استکالل رزايت دزم را مي ( را پيگير  مياسالمي

 اصالح ناپذيري جمهوري اسالمي ايرانالف( 

ميز ايران در زيارت خاروه  مريکا پس اي رز   ار  مکن خاتمي حول تز تغيير نظام ومهور  اسالمي 

  اسالمي اي درزن در دروـه ازل بـا اميـک بـه     ا  پيکا  رد. ايکه فرزپاشي ومهور اي درزن تمر ز زيخه

- تحقق اصالحات غربي در دستگاه حکومتي ايران بي  اي پي  در آيلت حا مه  مريکا تقويـت مـي  

طلبي حکومتي، مردم ز حا ميت در ايران را   شک.  مريکا اميکزار بود  ه بتوانک اي رآگذر تقويت اصالح

به تکريج با درپي  گرفتن ديپلماسي سـياه راه را بـرا    به طور آمزمان مورد خطاب خود قرار دآک ز 

تحقق حا ميت دزگانه ز در نهايت فرزپاشي ومهور  اسالمي آموار نمايک. بر اسا  اين طري تفکـر،  

مکل فرزپاشي شورز  تحت تاثير پرزستريکا ز گالسنوست ) ه گورباچف بـا در پـي  گـرفتن  ن در    

( 290 - 289: 1388شورز  فراآم  ـرد( )نقيـب ياده،    سطح حکومتي عمالً راه را برا  فرزپاشي

 شک. در خصوص ومهور  اسالمي ايران نيز بايساي  ز شبيه ساي  مي

آا  بيگانه نتيجه  در ايران  ه به عقيکه رسانه 76با اين زوود افول تب ز تاب ونب  دزم خرداد 

شکسـت  »آـا اي  ن تحـت عنـوان      ا  بـود  ـه غربـي    شک، مسلله رآبر  نا ارامک اصالحات تلقي مي

 ردنک. اظهارات عليرضا نور  ياده، رزينامه نگـار در لنـکن در گفتگـو بـا      ياد مي« اصالحات حکومتي

  مريکا در اين خصوص مکعي شک:  راديو
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است كه نيش آن نه ا  ره كين بلكه ناشمي  « مقربي»جمهوري اسالمي همانند »

آقماي   كست تمربه اصالحات دورانش»ا  طبيعت اين نظام است  به مبارت ديگر 

نشان داد كه اين رژي  قابل تحول و تغيير نيست مگمر آن كمه اسماس    « خاتمي

 / 3 / 6راديمو آمريكما   « )خط و ربمط انديشمه جمهموري اسمالمي مموض شمود       

1386) 

آـا  اصـلي شکسـت     اي اين منظر رآبر  غيروسور ز ناموفق اصالحات در ايران يکـي اي علـت  

 نِ پس اي رياست ومهور   قا  خاتمي ارييابي شکه است:اصالحات در ايرا

هشت سال پيش در جامعمه ايمران مايمك حركتمي را شمروع كمردي  در داخمل        

هاي جمدي ر  داد و در نهايمت    هاي ديگري ه  حركت ها البته در حو ه دانشگاه

منمر به خلق يك فضايي شد در جامعمه سياسمي بمه نمام دوم خمرداد كمه اگمر        

تر ا  آن اتفاقاتي است كه در اوكمراين  يه بكني  مسلماً بسيار مميقبخواهي  تشب

افتاد در گرجستان افتاد در يوگسالوي افتاد ولي دليل اين كمه ايمن حركمت بمه     

مكالبات جامعه نتوانست پاسخگو باشد اشتباه يا صحيح مممل نكمردن رهبمران    

ري، راديمو  مكم ) اين حركت بود كه ممال به منوان ترمب اين حركت ممل كردند 

 ( 1384 / 1 / 27آمريكا 

در ايران به ايـکه فرزپاشـي اي درزن بـه    « حا ميت دزگانه»در چنين شرايطي تووه غرب اي ايکه 

آا   سـيا  مر ـز  )گروسـتان، از ـراين ز       آا  مخملي در برخي ومهور   سبد ز سياق  انقالب

مقطع تالش  ـرده اسـت تـا بـه وـا       (  مريکا در اين 6: 1384قرقيزستان( معطوف شک.) واليي، 

،  ن را به بکنه وامعـه بکشـانک. ايـن ديـکگاه معتقـک اسـت       «اصالحات در ساختار حکومتي»پيگير  

آـا     فراتـر اي محـکزديت  »اصالحات در چارچوب قانون اساسي فعلي شکست خـورده ز بايـک  ن را    

آا  بيگانه متفقاً اي  به بعک رسانه 76پيگير   رد. به اين ترتيب اصالحاتي  ه اي دزم خرداد « قانوني

ا  منفـي ز پراشـکال    ننک اي ازاسط دزره دزم رياست ومهور   قا  خاتمي به پکيـکه  ن حمايت مي

آا  بيگانه مکعي آستنک  ـه  رزح پـرزژه    يابک. بر اسا  اين تغيير نگرش غرب ز رسانهتغيير فاي مي

شکه ز امکان بايگشت  ن نيز منتفـي شـکه اسـت.    اصالحات اي  البک آشت ساله دزلت خاتمي خارت 

شود اين است  ه در چارچوب قانون اساسي فعلي ومهـور    فرضيه اصلي  ه در اين راستا مطرح مي

 اسالمي ز استقرار نظام زاليي، تغيير رفتار تهران ز اصالحات  در ايران غيرممکن است:

نظمام   ارج ا  ايمن در يك چنين چارچوب و ساختاري )نظام واليي( اگر كسي خم 
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اي را كه بايد پيش روي خود  قرار بدهد تغيير  لهبخواهد وارد بشود اولين مسل

قانون اساسي است و لغو واليت فقيه و تمامي ارگانهاي وابسته بمه آن اسمت آيما    

همايي كمه ايمن     تواند بمرود در دسمتگاه حكمومتي و ا  ارگمان     چنين شخصي مي

شده براي اين كمه آنهما را سمرنگون كنمد در     حكومت را تشكيل بدهد و او بلند 

ترديمد اولمين سمد  هم      واق  فائق بيايد و بتواند به رياست جمهوري برسد بي

همين شوراي نگهبان خواهد بود كه او را قبول نخواهد كرد  )محسن نژاد، راديو 

 ( 1384 / 2 / 21فردا، 

زما در توسل به خشونت عليه نظام حل خرزت اي بن بست سياسي را نه لز اين رآيافت راديکال راه

. در ايـن   نـک  بلکه عموماً در برگزار  رفرانکزم برا  گذار به شرايط زاقعي دمو راتيـد ارييـابي مـي   

   نک:تصريح مي دانشگاه ازآايوزقت ، استاد راستا، علي ا بر مهک 

آميمب بمه كمار    تواند به صمورت مسمالمت  رفراندوم قامدتاً يك الگويي است كه مي

هاي غير انقالب به كار بمرده شمده    برده شود براي تغيير رژي  اغلب ه  در رو 

است  البته در جمهوري اسالمي اگر توجه داشتيد در ابتداي انقالب رفرانمدومي  

اي اسمت كمه در حماالت    ايماد شد براي نفي رژي  گذشته بمه همر حمال شميوه    

اي  يست براي يك جامعهشود ا  آن استفاده كرد بنابراين ايده بدي نمختلف مي

كه به خصوص ا  حكومت خود ناراضي و دنبال الگويي ديگر براي پيماده كمردن   

تواند با شرايط جمهوري اسمالمي هم  ممؤثر باشمد       اقتدار ملي است و قامدتاً مي

 (1384 / 1 / 21مهدي، راديو فردا )

ا  اسـت  ـه در مقابـل      بر اسا  اين گزاره ادعايي ماآيت ز طبيعت ومهور  اسالمي به گونه

تـوان بـه زوـود سـناريو       دآک. اي اين رز نمـي خواآي ز تغيير رفتار مقازمت نشان مي آرگونه تحول 

ديگر به غير اي سناريو  تغيير نظام اسالمي در سيستم تصميم گير  سياست خاروي  مريکا انکيشيک. 

گفتگو با راديوآا  بيگانه حـا ي  تحليل ز تفسير بن مايه اظهارات مجريان ز برخي  ارشناسان طرف 

گير   ـاخ سـفيک در قبـال ومهـور  اسـالمي       اي زوود چنين خط فکر  در حاقِ زاقع نظام تصميم 

 دارد:   ا  با راديو  مريکا  امال پرده اي اين طري تلقي بر مي است. بيخن  يان در مصاحبه

غييمر  اي اسمت كمه جمايي بمراي ت     تفكر و فلسفه جمهموري اسمالمي بمه گونمه    »

گذارد  اصالح و تغيير جمهوري اسمالمي در حكم  ا     جمهوري اسالمي باقي نمي

ميممان رفممتن آن اسممت و در نتيمممه هرگونممه اصممالح طلبممي واقعممي در سمماختار 



     149        در قبال جمهوري اسالمي ايران اياالت متحدهراهبرد 

 (1386 / 3 / 16راديو آمريكا، ) «جمهوري اسالمي امكان ناپذير خواهد بود 

« دتانـت »هي مکعي است  ه شرايط دزره نگار نيز با طري تلقي مشاب  مانو  خکابخشيان، رزينامه

 ـه در انکيشـه افـراد  ماننـک آنـر       « دتانت اسالمي»)تن  يدايي در يمانه ونگ سرد( ز د ترين 

شود در مورد ومهور  اسالمي مـورد پيگيـر  قـرار     آا ديکه مي آا ز خاتميست  سينجر،  لينتونيست

راديکال شکسـت تجربـه اصـالحات دزران  قـا      گيرد به  لي متفازت است. براسا  اين نگرش  مي

توان ومهور  اسالمي را با پرزژه دتانت اسـالمي اصـالح  ـرد ز مقـوالتي      خاتمي نشان داد  ه نمي

پنگ ز ديپلماسي يلزله را به آمين منظـور   ماننک ديپلماسي  شتي، ديپلماسي فوتبال، ديپلماسي پينگ

 (1385 / 10/ 30 راديو  مريکا،) پي   شيک.

توان به ديکگاه ويمز ززلسي، ر يس پيشـين   ي ميان مقامات  مريکايي معتقک به اين طري تفکر ميا

سايمان سيا، اشاره  رد  ه در يکي اي ولسات  ميته رزابط خاروي مجلس نماينـکگان  مريکـا تحـت    

ان مکعي شک آرگونه تالش برا  تغيير رفتـار ز موضـع ايـر   « آا  بعک  در بحران ايران گام»عنوان 

ناپـذير اسـت. بـه ادعـا  ززلسـي ومهـور          نتيجه بوده ز ماآيت نظام ومهور  اسالمي اصالح بي

بايست تنها با تغيير نظام اي طريق به  اسالمي ووآره ز ذاتي ضک  مريکايي ز ضک اسرا يلي دارد  ه مي

ين ووآره فا ق دآنک، بر ا درصک اي ومعيت ايران را تشکيل مي 40آا  قومي  ن  ه   ارگير  اقليت

 (1385 / 10 / 22 سي،  بي  راديو بي)  مک.

اتحاديه دمو راسـي بـرا    »گونه  ه سعيک گنجي، اي مسلوالن تشکل موسوم به  به اين ترتيب  ن

گويک اي  نجا  ه  مريکا پي برده  ه ومهـور  اسـالمي اصـالح ناپـذير نيسـت ز امکـان        ، مي«ايران

( بـه  1385 / 10 / 20 )راديو  مريکـا،  تغيير نظام در ايران است. ديالوگ با  ن زوود نکارد به دنبال

پرزژه اصالح ناپذير  نظام اسالمي، چيز  وز پيگير  تغيير اوتناب ناپـذير  « خط پايان»اين ترتيب 

آا  غربي  بايست در تحليل ز تفسير  مريکا ز رسانه رسک مي ا   ه به نظر مي نظام نخواآک بود؛ نکته

 تر درباره  ن انکيشيک. تر ز عميق ماآيت ز آويت ومهور  اسالمي قکر  ظريف ز بيگانه اي

 هايي متفاوت براي داللت به يک مدلولتغيير رفتار و تغيير نظام؛ دالب( 

 يا تغيير رفتار ومهور  اسالمي تاثير  بر قلب ماآيت ز طبيعت اين نظام نخواآک داشت؟ بـه ديگـر   

آـا  چهارگانـه    آا  غـرب ز  مريکـا در حـويه    اسالمي مطابق با خواستهسخن تغيير رفتار ومهور  

ا ( يد تغيير تا تيکي ز رزشـي در   )حقوق بشر، مسلله ترزريسم، رزنک صلح خازرميانه ز مسلله آسته

 رزد يا نوعي تغيير بنيان برافکن برا  مرام ز ايک ولوژ  ومهور  اسالمي؟   شمار ميمن  تهران به
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آـا      اساسي را بايک در ساخت ز بافـت گفتمـاني ومهـور  اسـالمي در حـويه     پاسخ اين پرس

موضوعي چهارگانه گفته شکه وستجو  رد. اي حيث حقوق بشر ، ومهور  اسالمي قواعک ز مقررات 

سـن  »وزايي ز مکني خود را مطابق با قوانين اسالم تنظيم  رده است  ه در برخـي مـوارد اي وملـه    

ز برخي حقوق ديگر با قوانين مکنظر غرب ز  مريکا  امالً متفازت  ،«القحق ط»، «مسلوليت  يفر 

دانـک   است. به ديگر سخن چيز   ه  مريکا  ن را ضک حقوق بشر  ز مغـاير بـا مـوايين انسـاني مـي     

  نک. ومهور  اسالمي  ن را  امالً عادالنه ز مطابق با شريعت ارييابي مي

کا ز رژيم صهيونيستي مبني بـر اخـالل ايـران در رزنـک     اي طرفي، ريشه بسيار  اي ادعاآا   مري

صلح خازرميانه را بايک در تفازت عميق ديکگاآي ز ايک ولوژيد ميـان تهـران ز زاشـنگتن در نـ  ز     

حمايت اي مسـلمانان ز مستاـعفين   »اصل صريح منکرت در قانون اساسي ومهور  اسالمي مبني بر 

براسـا  ايـن شـکاف اريشـي      1( وسـتجو  ـرد.  وهان )قانون اساسي ومهور  اسالمي: اصل سـوم 

حکومت ديني ايران حمايت اي ملت فلسطين را اي مصاديق حمايت اي مسلمانان ز مستاعفين وهـان  

- نمايک در مقابل  اخ سـفيک اي برچسـب   تعبير مي« رسالت اخالقي ز ديني»دانک ز اي  ن  به عنوان  مي

 نک. در حويه موضـوعي ز   استفاده مي« خازرميانه اخالل ومهور  اسالمي در رزنک صلح»آايي ماننک 

آا  مباري فلسطيني اعـم اي حـزب    آا ز ونب   ه ومهور  اسالمي گرزهمسلله ترزريسم نيز درحالي

 نهـا را نـه تنهـا     دانک،  مريکـا  مي« مقازمت»آا   آا ز ونب  اخ وهاد اسالمي، حما  ز فتح را گرزه

 نـک.    آـا يـاد مـي   - لکه اي  نها به عنوان وريانات ترزريسـتي ز ترزريسـت  دانک ب نمي« مباريان  ياد »

 (269: 1385)سليماني، 

شود  ـاخ   ا  ايران نيز مشاآکه مي زاشنگتن در مسلله آسته -اين شکاف رزيکرد  ميان تهران 

پيونـک   وشـک نـوعي    زريد ز مي ا  ايران تا يک مي سفيک آمواره بر عنصر نيت ز آکف درمسلله آسته

معنايي ميان ماآيت تجکيکنظر طلبانه ومهور  اسالمي ز تالش تهران بـرا  دسـتيابي بـه فنـازر      

ا  ايران را بـا تووـه    آا  آسته ا  برقرار  نک تا اي اين رآگذر  مال ز اآکاف صلح  ميز فعاليت آسته

مواوـه سـايد. در   ترديک ز تشـکيد   خوانک اي اسا  با  به  ن ه سرشت خطرنا  ومهور  اسالمي مي

را اقکامي سياسي ز تا تيکي قلمکاد ز ارييـابي  « نيت»مقابل ومهور  اسالمي تا يک  مريکا بر عنصر 

ومهور  اسـالمي در مقـوالت   « تغييررفتار»رسک به  ارگير  مفهوم  بکين سان به نظر مي نمايک. مي

نشسته اسـت. بـه   « غيير نظامت»باشک  ه در حقيقت به وا  « باي  با  لمات»چهارگانه مزبور نوعي 

رسک نوعي چرخ  گفتماني در ادبيات سياسـي  مريکـا   ديگر سخن آرچنک در تحليل ازليه به نظر مي

                                                                        

 اي اصل سوم. 16اسالمي ايران، بنک . ر. : قانون اساسي ومهور  1
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)اي گفتمان تغييرنظام به تغييررفتار(  امال مشهود است ليکن اين اختالف ز چرخ  گفتمـاني بيشـتر   

لـب ز اسـتحاله ماآيـت نظـام     تکاعي  ننکه اختالفي تا تيکي است  ه در آکف خود فروـامي وـز ق  

« تغيير باطن ز سـيرت بـا حفـظ صـورت ز ظـاآر     »ومهور  اسالمي ز به تعبير مقام معظم رآبر ، 

  نک. ( وستجو نمي 1394/  7/  20)بيانات، 

اين مسلله در اظهارات ز ادعاآا  برخي مقامات رسمي زاشنگتن ز  ارشناسان راديوآا  بيگانـه  

ست. پرزيز دستمال ي در باي تفسير ز خوان  اظهـارات رايـس مبنـي بـر     نيز قابل رديابي ز پيگير  ا

   نک: تغيير رفتار ومهور  اسالمي در مصاحبه با فا س نيوي خاطر نشان مي

مر ي ميان تغيير رفتار و تغيير رژي  وجود ندارد؛ تغييمر رفتمار نظمام اسمالمي     »

اري ا  اخمالل  يعني اين كه رمايت حقو  بشر، قك  حمايت ا  تروريس ، خمودد 

اي  اگمر نظمام جمهموري     نشيني ا  برناممه هسمته    در روند صلح خاورميانه، مقب

 4)راديو آمريكا،  «اسالمي اين كارها را بكند ديگر جمهوري اسالمي نخواهد بود 

/ 2 / 1386) 

 گيري   نتيجه

 اه تصـميم رسک به موايات نوسان سياست خاروي ومهور  اسـالمي ز دسـتگ   به طور  لي به نظر مي

گير   ن ميان گفتمان صکزر انقالب )گفتمان بسط محور  يـا گفتمـان ام القـر ( ز گفتمـان بقـاء       

)گفتمان حفظ محور(، نوعي نوسان نيز در سياست خاروي  مريکا ميان گفتمان تغيير نظام اسـالمي ز  

آـا    اسـتراتخ  شود. اين نوسـان ز يـا پـارادز س در     گفتمان تغيير رفتار ومهور  اسالمي ديکه مي

سفيک ز طيف تنکزر  ومهوريخواه    الن  مريکا در قبال ومهور  اسالمي عمکتاً ميان پنتاگون،  اخ

رز  دمو رات  نگـره در طـرف ديگـر قابـل       نگره در يد طرف ز سيا، زيارت خاروه ز طيف ميانه

ـ  رديابي ز پيگير  است. آرچنک اين وبهه -آـا ز تقسـيم   ا زاقعيـت بنک   امالً علمي ز دقيقاً مطابق ب

آا  فکر  ز حزبي  مريکا در اين يمينه نيست ليکن تا حک  به در  ز فهـم اختالفـات درزن    بنک  

  نک. سياست خاروي  مريکا در قبال نظام ومهور  اسالمي  مد مي

رسک به رغم تنوع ز تکبـر   ـه در تلـوريزه  ـردن راآبردآـا   ـالن        با اين زصف به نظر مي

ا  رزي  ز پوي   رسانه -در قبال ومهور  اسالمي در عرصه   ادميد ز محافل سياسي زاشنگتن 

پيکا  رده است، راآبرد اصلي  اخ سفيک در قبال تهران در تحليل نهايي آمان تغيير نظـام ومهـور    

شـود تکليـف    اسالمي باشک. اي ميان راآبردآا  متعکد ز متنـوعي  ـه در ايـن خصـوص مطـرح مـي      

سياه ز رآيافت فرزپاشي( پيشاپي  مشـخ     يير قهر  ز تغيير نرم )رآيافت ديپلماسيسناريوآا  تغ
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ز زاژگاني آسـتنک  ـه بـه     1دز دال تهي« تغيير نظام»ز « تغيير رفتار»رسک  است. اي طرفي به نظر مي

ز معنا  مشـخ  ز مشـتر  يعنـي تغييـر ز قلـب ماآيـت ومهـور          2طور مشتر  به يد مکلول

 دآنک.اع مياسالمي ايران ارو

را « برانـکاي  »به اين ترتيب به رغم  ن  ه افراد  ماننک عيسي سحرخيز طرح سناريويي به نـام  

اي سو  ومهور  اسالمي عليه شهرزنکان ز فعاالن ايرانـي معرفـي   « آا  ناچسبي برچسپ»به مبابه 

ن فعال حقـوق بشـر   (ز به رغم  ن  ه رامين احمک ، با عنوا1386 / 3 / 7راديو اسرا يل،  نک. ) مي

تـوآم توطلـه داخلـي ز    »راديـو فـردا  ن را برگرفتـه اي    « مجلـه دمو راسـي  »در  نيتکت، در برنامه 

(،مسلله تغيير نظـام اسـالمي   1386 / 2 / 23راديو فردا، نمايک ) مسلوالن نظام ارييابي مي« خاروي

مشـتر   ن را مـورد   تد سناريويي است  ه  اخ سفيک، زيارت خاروه، پنتـاگون ز  نگـره بـه طـور     

  نک:  گونه  ه حسين باقرياده، تحليلگر سياسي در لنکن، اذعان مي  دآنک. آمانپيگير  وک  قرار مي

كنار گذاشته شده است « رسماً»هرچند سياست آمريكا براي تغيير رژي  ايران »

ليكن اين تغيير رويكرد اوال مصلحتي است يعني به دليل مشكالت فعلي آمريكا 

رميانه اتفا  افتاده است و ثانياً موقتي اسمت و تما  مماني اداممه دارد كمه      در خاو

 (1386 / 3 / 1راديو كلن، « )اميدي به تغيير رفتار ايران وجود داشته باشد 

رزنـک   شـمار مـي  گرا به  شود در برخي افراد   ه نماينکگان رزيکرد تعامل در آمين راستا گفته مي

شود  ه به نوبه خـود حـا ي اي سـردرگمي  نهـا در        نيز مشاآکه ميبرخي تناقاات گفتار  ز رفتار

اتخاذ رزيکرد  قاطع در قبال تهران است. بـه عنـوان نمونـه ري ـارد آـاز  بـه زضـوح اي ارتبـاط         

   زرد:  فراحکومتي با مردم ايران سخن به ميان مي

ا  ممردم  تغيير رژي  ايران نه تنها هدف بسياري در آمريكا كه خواسته بسياري »

  اي آ اد و با  هستند  درمين حال بايد واق  ايران است و ايرانيان خواستار جامعه

بين باشي  چون چنين تغييراتي به  مان نيا  دارد  تغييراتي كه ا  داخمل ايمران   

 / 25، راديو آمريكما )     « صورت بگيرد منعكس كننده خواسته مردم خواهد بود

1 / 1385) 

رسک حتي آمان مقاماتي  ه داعيه تغيير رفتار ز ايکه ديپلماسي را در  به نظر ميدر يد گام ولوتر 

آـا    آا را صـرفا در سـطوح سياسـت    پرزراننک اين داعيه قبال ومهور  اسالمي اين رزيآا در سر مي

                                                                        

1. Empty Signifier 
2. Signified 
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رفتـار اي  نماينک ز قلباً اعتقاد عميقي به تغيير نظام اسالمي اي باال )تغيير  اعالمي ز نه اعمالي مطرح مي

نماينکه زقت دمو رات مجلس نماينکگان  مريکا  ه خود  ،دارنک. موريس آين ي طريق حمله نظامي(

درباره تا يک برخي مقامـات زقـت زيارت    بوده است،خواآان مذا ره مستقيم  اخ سفيک با دزلت ايران 

مي بر گزينـه تغييـر   خاروه  بر تلور  تغيير رفتار به وا  پيگير  سناريو  تغيير نظام ومهور  اسال

نظام اسالمي به عنوان يکي اي اصول ثابت مـورد عالقـه سياسـت خـاروي ايـاالت متحـکه در قبـال        

 (1386 / 2 / 29 سي،  بي  راديو بي)  نک.ومهور  اسالمي ايران تا يک ز تصريح مي
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