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Abstract
The purpose of the present study is to analyze opposing policies of Iran and the US,
particularly in the four decades after the Islamic Revolution of Iran. The research method is
descriptive and analytical, and the data were gathered with a library method. The results
indicated that a military confrontation with the Islamic Republic of Iran is extremely
strenuous and costly, and the United States know it for sure that the abandonment of
sovereignty in Iran is impossible even with a nuclear attack by them, unless it is
accompanied by people and physical presence on Iran's soil. Iranians have unique identities,
as they become united in difficulty, and no alternative can be envisaged for this unique
historical sovereignty coalesced with Islamism, Iranianism together with their ethnic and
racial identity in Iran. The only way is to accept the absolute sovereignty of the Islamic
Republic of Iran on the basis of absolute Guardianship of Islamic Jurist; that is, both
parties, particularly the United States, should live up to international rules and treaties,
which in turn leads to a constructive and mutual interaction between both parties in the long
run. Inclusive confrontation with Iran, ranging from nuclear attack to Nitro Zeus, no matter
how strong they are, are not sufficient for an encounter with Iran. And, since there is no
alternative to this model of sovereignty given the complex and multilayered identity of
Iranian culture, it is evident that compliance with the new global order and embracing Iran
is the only solution for putting an end to this challenge from the last half century.
Keywords: America, Atomic war, Donald trump, Imam khomeini, Iran, JCPOA, National
security, Nitro Zeus, Political relations.
national security on the basis of a multilayered and sustainable 3D matrix (a case study of Iran).
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،واکاوی سیاستهای متقابل ایران و آمریکا به ویژه در چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالالم ایالران مال باشالد.
روش پژوهش توصیف  -تحلیل بوده و دادهها با روش کتابخانهای گردآوری شده است .نتایج نشان داد ،رویاروی نظالام بالا مههالوری
اسالم ایران کار بسیار دشوار و پرهزینهای است و ایاالت متحده نیک م داند اسقاط حاکهیت در ایران حت با حهله اته از سوی آنهالا
غیرمهکن خواهد بود ،مگر ههراه مردم و حضور فیزیک در خاک ایران .ایرانیان هویت منحصربهفردی دارند که در سخت بالا یکالدیگر
متحد م شوند و هیچ مایگزین نه توان برای این حاکهیت منحصربهفرد تاریخ آمیخته با اسالمخواه  ،ایران گری و تالوأم بالا هویالت
قوم و نژادی در ایران به ومود آورد .تنها راهکار پذیرش حاکهیت قطع مههوری اسالم ایران بر مبنای والیت مطلقه فقیه است و به
نوع باید طرفین به ویژه ایاالت متحده آمریکا از نظم نوین مهان که تبعیت از قوانین و معاهدههای بینالهلل است ،تهکین کند و این
کار سبب برقراری تعامل مشترک و سازنده بین طرفین در بلندمدت خواهد شد .تقابل هههمانبه با ایران از هستهای گرفته تا نیتروزئالو
هرقدر که متقن باشد ،باز هم برای تقابل با ایران کاف نیست و چون با هویت پیچیده و چند بعدی در فرهنال مالردم ایالران مالایگزین
برای مدل حکومت شکل گرفته در ایران ومود ندارد ،بدیه است تبعیت از نظم مدید مهان و پذیرفتن ایران تنها راهکار خاتههدادن باله
این چالش در نیمقرن گذشته است.
واژگان کلیدی :آمریکا ،امام خهین (ره) ،ایران ،امنیت مل  ،برمام ،روابط سیاس  ،دونالد ترامپ ،من

اته  ،نیتروزئو .

مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه دکتری با عنوان امنیت ملی براساس ماتریس سه بعدی چند الیه و پایدار (همراه مطالعه
موردی ایران) است.
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مقدمه
پس از وقوع انقالب اسالمی ایران در سال  7531هجری خورشیدی ،همگان بر این باور بودند که
انسانی ترین انقالب تاریخ بشریت در ایران و به دست ایرانیان رقم خورده است و پس از آن،
شاهد شکلگیری اولین حکومت شیعه در مهمترین نقطه از جهان ،یعنی قلب خاورمیانه بودیم
(موسوی خمینی ،7511 ،ص .)462در این میان ،مسئله اصلی چگونگی مواجهه آمریکا با حاکمیت
جدید ایران و برقراری ارتباط دوسویه براساس خواست طرفین بود .هدفی که هر دو کشور نزدیک
به نیمقرن دنبال میکنند و آن هم تنظیم روابط سازنده بین یکدیگر است .مقاله حاضر با هدف
بررس ی راهکارهای موجود رسیدن به تعامل مشترک پس از چهار دهه به رشته تحریر درآمده است
و با تکیه بر روش های توصیفی در روابط تاریخی بین ایران و آمریکا به دنبال ارزیابی کارآمد برای
برقراری این روابط و در نهایت ،رسیدن به راهکاری ممکن و عملی است.
از این رو ،شکلگیری ج مهوری اسالمی ایران برمبنای والیت مطلقه فقیه در ایران باعث شد
یک مدل جدید حکومتی و بسیار چالشبرانگیز برای دیگر کشورهای متحد ایران تا قبل از پیروزی
انقالب اسالمی به وجود آید ،بدیهی است بررسی روابط این حاکمیت منحصربهفرد با دیگر
کشورها ،به ویژه آمریکا ،ضرورت و اهمیت ویژهای دارد .این مدل نوین حاکمیتی چالشی جدی
در زمینههای مختلف ،به ویژه سیاست خارجه را نهتنها برای جمهوری اسالمی ایران که برای
بسیاری دیگر از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به وجود آورد؛ زیرا ایران کشوری بسیار
قدرتمند با موقعیتی حساس و استراتژیک بوده و هست که هیچ کشوری بهراحتی نمیتوانست از
مواضع و اقدامات آن چشمپوشی کند (موسوی خمینی ،7536 ،ص .)16هرچند پیش از این برخی
صاحبنظران به تسلیم کامل ،و برخی دیگر به تقابل کامل باور داشتند ،اما بررسی پیشینه رفتارهای
ناشی از این دو دیدگاه نشان از ناکارآمدی آنها دارد.
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مباني نظری
انقالب ایران و یکتا مدل حکومتي شیعه در جهان

امام خمینی (ره) برای نخستین بار در دنیا مدل جدید حکومتی را به وجود آورد که مبتنی بر چند
اصل مهم و اساسی بود اصولی که از برخی از آنها میتوان با صراحت به عنوان اصول نانوشته
نظام جمهوری اسالمی ایران نام برد؛ زیرا برای اولینبار در تاریخ معاصر یک حکومت براساس فقه
شیعه در ایران شکل میگرفت ،حکومتی که با آزمون  -خطای بسیار در دهه اول موفق به دوام و
قوام سیستم حاکمیتی شد که همه جوانب و مشکالت ناشی از سیستم سیاسی که به حکومت
شاهنشاهی و یا حکومتهای دیگری را که پیش از این در ایران وارد بود ،برطرف کرد (موسوی
خمینی ،7536 ،ص.)62
حکومتی که بر مبنای والیت مطلقه فقیه و ایدوئولوگهای برخاسته از دین اسالم و به ویژه
مذهب تشییع شکل گرفته است و مردم پیروی از والیت فقیه را یک اصل اساسی و واجب در
کشور و بالطبع مذهب و دین خود یعنی اسالم میدانند (موسوی خمینی ،7536 ،ص .)81هرچند
اصل تفکیک قوا و احترام به حقوق فردی به صورت دموکراسی مستقیم و بدون واسطه از یکسو،
و دموکراسی غیرمستقیم و باواسطه از سوی دیگر به دقت رعایت شده است ،اما باصراحت
میتوان گفت این مدل حکومتی آمیخته با دین اسالم هیچ جایگزین قابل قبولی برای مردم ایران با
توجه به هویت پیچیده فعلی نخواهد داشت (غرایاق زندی ،7514 ،ص.)48
برجام اجبار یا ضرورت

در نهایت ،پس از گذشت نزدیک به چهار دهه و آزمون و خطای شیوههای مختلف برای
مهارکردن جمهوری اسالمی ایران و به ویژه سیاستهای اسالمگرایانه این حاکمیت در منطقه
خاورمیانه ،آمریکا و دیگر متحدان اروپاییش به این باور میرسند که یکی از بهترین مؤثرترین
راههای مهار ایران گذاشتن تحریمهای به گفته خودشان فلجکننده علیه این کشور است ،هرچند
پس از آزمون و خطای اقدامات فراوان علیه ایران نظیر انقالب مخملی ،حمله نظامی و تحریم راه
به جایی نمیبرند ،به این نتیجه میرسند که باید بر سر میز مذاکره با ایرانیان بنشینند (کریمی مله،
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 ،7584ص ،)32اتفاقی که شاید عجیب و منحصربهفرد بود؛ اما در نهایت ،پس از گذشت تقریباً 71
سال ،به ثمر مینشیند و طرفین در برابر خواستههای یکدیگر به تعاملی مشترک به نام برنامه جامع
اقدام مشترک یا همان برجام میرسند.
برجام ضرورتی انکارناپذیر بود ،زیرا تحریمهای بسیار تخصصی علیه ایران از یکسو ،و
بحرانهای اقتصادی جهانی از سوی دیگر ،تابآوری اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا را چه
برای واردات نفت ،گاز و میعانات گازی از ایران و چه صادرات به ایران بسیار تحت تأثیر قرار
داده بود .از سویی دیگر ،غربی ها با همکاری شرکای صیهونیست خود هر کاری برای توقف
ایرانیان کرده بودند از ترور دانشمندان هستهای آنها گرفته ،تا سازماندهی انقالب مخملی7؛ در
حالی که ایرانیان از همه این مشکالت و مصائب سربلند بیرون آمده بودند .از این رو ،شاید تنها
گزینه برای رئیس جمهور وقت آمریکا مذاکره و رسیدن به راهکاری سیاسی و منطقی در به
رسمیت شناختن حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران بود (روحانی ،7584 ،ص.)361
خروج آمریکا از برجام چانهزني یا بسترسازی

خروج از برجام چه دستاوردی برای کشورهای غربی در برابر جمهوری اسالمی ایران خواهد
داشت؟ نباید فراموش کرد که دونالد ترامپ پیش از آنکه یک سیاستمدار باشد ،یک تاجر موفق
بوده و هست .خروج وی از برجام را میتوان در چند بعد بررسی کرد؛ اول آنکه به دنبال فشار بر
ایران است ،تا بتواند با امتیازگیری در زمینههای مختلف نظیر فناوری موشکی و نفوذ منطقهای
ایران درآمد بیشتری برای خود داشته باشد و به اهدافی که از طریق گروههای معارض در سوریه
نرسید از طریق خروج موقتی و تعلیقنکردن تحریمهای ایران برسد (روشندل ،7582 ،ص.)721
دوم اینکه تالش کند تا اروپا به ایران فشار بیاورد تا بر سر دو مسئله یادشده پای میز مذاکره
بنشیند و در ازای آن ایاالت متحده آمریکا به برجام که همان تعلیق مجدد تحریمهای هستهای به
ویژه نفت است ،بازگردد و گزینه سوم تهدید اروپا برای خروج از برجام و زدن آخرین میخ بر
1. Velvet revolution

 131

سپهر سیاست ،سال  ،6شماره  ،91بهار 9911

تابوت برجام باشد؛ هرچند تا این لحظه اروپا با ایاالت متحده همراهی و همکاری نکرده است اما
دور از ذهن نیست که در نهایت شاهد این اتفاق باشیم و در نهایت ،که قویترین گزینه به شمار
میرود ،بازگرداندن همه تحریمهای تعلیقشده از سوی آمریکا توأم با مهار جمهوری اسالمی ایران
به واسطه حفظ برجام بین ایران و اروپا هرچند به صورت کامالً ظاهری باشد!
رویارویي پس از نزدیک به نیمقرن

مدتی است که دونالد ترامپ به طور مستقیم با مردم ایران صحبت میکند .هرچند اقبال چندانی
دریافت نمیکند ،اما واضح است که به دنبال جداسازی مردم از حاکمیت و همسوکردن اقشار
مختلف جامعه ایرانی با خود است و این تحرکات در کنار تیم قدرتمند ضدایرانی در کاخ سفید،
خبر از یک تقابل و جنگ شوم منطقهای ،حتی فرامنطقهای میدهد .زیرا بیتردید ایرانیان در قبال
حمله به کشورشان در هر سطح و اندازهای که باشد ،سکوت نخواهند کرد و بیشک نبرد با مردمی
که چهار دهه عطش و انتظار این رویارویی را میکشند کار آسان و عاقالنهای نخواهد بود ،آن هم
شیعیانی که بر این باورند که چه کشته بشوند و چه بکشند در هر دو حالت پیروز میدان نبرد
هستند ،پس نمیتوان انتظار داشت با یک حمله برقآسا زیرساختهای ایران را هدف قرار داد و
در خاک ایاالت متحده در امان بود یا بهراحتی بتوان حاکمیت را دچار اضمحالل درونی کرد تا
جایی که بتوان برای همیشه حکومت جمهوری اسالمی را از بین برد (میرسندسی،7587 ،
ص .)752در حالی که جمهوری اسالمی ایران سرنوشت متحدان سالهای نه چندان دور ایاالت
متحده آمریکا نظیر لیبی و عراق را بهخوبی دیده است و این تجربهای ارزشمند برای آنها
محسوب میشود؛ چون بر این باورند که لیبی یک متحده جدی برای اروپا و غرب به شمار
میرود و زمانی که همین متحد اقدام به ساخت سایت هستهای میکند ،نه تنها باید همه امکانات،
تجهیزات و نتایج تحقیقات خویش را به یکباره به شرکای غربی تحویل دهد ،بلکه در
اقدامیعجیب معمر قذافی که دیگر برگ برندهای ندارد شاهد حمله همهجانبه ناتو به خاک کشور
خود میشود و بهنوعی اسقاط حکومت لیبی در چهارمین دهه خود به شیوه بسیار فجیعی برای او
رقم میخورد (روشندل و ازغندی ،7582 ،ص.)743
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شاید یکی از راههای مقابله با جمهوری اسالمی ایران از سوی ایاالت متحده آمریکا اجراییکردن و
پیادهسازی عملیات نیتروزئوس 7باشد .هرچند از نیتروزئوس فقط میتوان به عنوان مکملی عملیاتی
و یا کمکی به نسبت ناچیز اطالعاتی به جنگ علیه ایران یاد کرد ،اما همین عملیات و پروژه میلیارد
دالری بی دلیل علیه ایران سازماندهی و طراحی نشده است؛ زیرا اجرای نیتروزئوس میتواند همه
زیرساختهای نظامی و انرژی ایران را به نوعی هدف قرار دهد و همین باعث ناکارآمدی یا
ازکارافتادن سیستمهای داخلی در سطوح مختلف امنیتی در ایران میشود (آل داوود،7583 ،
ص.)71
اما بهراستی نیتروزئوس چیست؟ پس از برنامهریزی موفق در ویروسنگاری متخصصان برنامه
نویسی در آمریکا برای حمله به تأسیسات هستهای ایران ،ایاالت متحده به فکر انجامدادن کارها و
عملیات های بزرگتری در کشور ایران شد ،زیرادر حمله قبلی با ویروسی ناشناخته به نام
استاکسنت 4موفق شد به سانتریفوژهای سایت هستهای نطنز در ایران حمله کند و سبب ناکارآمدی
این سایت شود؛ هرچند از عامل انسانی استفاده نکردند و با آلودهکردن شبکههای اینترنتی و بالطبع
رایانه های صنعتی در نهایت ،پس از گذشت چند سال موفق به نفوذ به تأسیسات ایذوله 5شده
هستهای ایران شدند.
اما این پایان ماجرا نبود .زیرا این ویروس پیش از نفوذ موفق به تأسیسات اتمی ایران توسط
آزمایشگاههای مختلف و تخصصی در سراسر دنیا به ویژه کاسپراسکای 2در روسیه شناسایی شده
بود .از این رو ،فقط سکوت در برابر ویروس استاکسنت به چند دلیل عمده و جدی بر میگشت؛
یکی آنکه متخصصان رایانه با توجه به گستردگی و پیچیدگی این ویروس دریافته بودند که یک
دولت ثروتمند و توسعهیافته پشت این طراحی ساختاری قوی قرار دارد و با هزینهای حداقل
1. Nitroseus
2. Stuxnet
3. Isoulat
4. Kaspersky
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معادل با  311میلیون دالر و حداکثر یک میلیارد دالر برنامهریزی شده است .از این رو ،نمیتوان
ساده با این ویروس پیچیده و قدرتمند مواجه شد (محمودآبادی.)7586 ،
از سوی دیگر ،ویروسها و بدافزارها در دنیا با سه هدف مشخص تولید و رمزنگاری میشوند؛
اول گروهی یا فردی هکر برای سرقتهای مالی و اطالعاتی اقدام به ویروسسازی یا تولید
بدافزارها برای سیستمهای مالی می کند و دوم به منظور ایجاد تهدیدات اطالعاتی و امنیتی از سوی
گروههای آزادیخواه حتی تروریستی ،اطالعات و سیستمها یا سایتهای بهخصوصی هک
می شوند و در نهایت ،که تاکنون اتفاق نیفتاده بود ،و این اولین نمونه از حمله همهجانبه سایبری
یک کشور به کشور دیگر بود که در صورت اثبات حق اقدام نظامیبرای کشور مورد حمله محفوظ
بود تولید و انتشار استارکسنت در فضای اینترنت به ویژه آلودهسازی سیستمهای صنعتی جهان بود
هرچند ایاالت متحده و رژیم غاصب صیهونیستی مسئولیت این حمله را نمیپذیرند ،اما این حمله
را میتوان یک آزمون و خطای اولیه اما جدی علیه ایران و تأسیسات هستهای ایران دانست.
دیگر اینکه این ویروس همه رایانههای دنیا را تقریبا آلوده کرده بود ،اما اثری بر آنها نداشت و
به دنبال یک هدف خاص بود و هنوز به آن هدف خاص دسترسی پیدا نکرده بود و اگر هم
دسترسی داشتند ،اقدام مؤثر از آن سر نزده بود .در اینجا بود که با دخالت رژیم غاصب
صیهونیستی در این عملیات و حمله به صورت آشکارا این ویروس فعال میشود و با حمله به
تأسیسات هستهای ایران به نوعی شناسایی و پس از مدتی از سوی ایرانیان این حمله مهار میشود.
این بخشی از حمله سایبری ایاالت متحده آمریکا به تأسیسات زیربنایی مهم ایران است که اگر
دخالت صیهونیستها نبود ،شاید به این زودی و به این سرعت شناسایی نمیشد .در حالی که در
پروژه نیتروزئوس هیچ کشوری جز ایاالت متحده آمریکا همکاری ندارد ،پروژهای گستردهای که
می تواند مقدمه حمله آمریکا به ایران باشد ،شاید بتوان نیتروزئوس را پیش حمله یا حمله تمامعیار
سایبری به ایران دانست .زیرا این بدافزار امکان آلود سازی همه تجهیزات جنگ الکترونیکی در
ایران را داراست و به نوعی با این حمله سایبری ،زیرساختهای مخابراتی و انرژی ایران در
مرحله اول از کار خواهد افتاد و در مراحل بعدی سیستمهای دفاع موشکی و پدافندهای
نظامیایران را هم زمینگیر خواهد کرد و در نهایت ،با از کار انداختن سیستمهای مالی و مخابراتی
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در عمل ،جمهوری اسالمی ایران به یک سیبل دستوپابسته برای ایاالت متحده آمریکا تبدیل
میشود (میرسندسی ،7587 ،ص.)713
یکی از نکات جالب در تحریمهای ایران که مورد توجه جمهوری اسالمی ایران هم بوده ،اما
اجتناب ناپذیر است ،تحریمنشدن اینترنت در ایران و تحریم نکردن ایران در این زمینه از سوی
ایاالت متحده است؛ زیرا مسائل بسیار مهم و حساستر در ایران با تحریمهای سنگین و سخت
ایاالت متحده آمریکا مواجه شده است و هیچ منطقی آزادبودن فضای وب برای ایران را نمیتواند
توجیه کند ،مگر یک درگاه برای ضربهزدن و حمله به جمهوری اسالمی ایران باشد!
سهگانه ترامپ ،بولتون و هنسون

زمانی که مک مستر مشاور ترامپ بود ،طرحهایی برای خروج از برجام به کاخ سفید میرسید حاال
با آمدن جان بولتون ،7طرحهای تغییر نظام در ایران به ترامپ پیشنهاد میشود .جان بولتون در
ژوئیه سال پیش در اجتماع سازمان منافقین (یکی از گروههای مسلح فارسیزبان که مخالف با
حاکمیت ایران است و تازه از لیست گروههای تروریستی خارج شده است) حضور یافت و در
سخنرانی خود گفت «قبل از  4178ما همین جشن را در تهران میگیریم» او در یکی دو سال اخیر
تالش زیادی کرد تا ترامپ را به خروج از برجام راضی کند ،حتی طرح کاملی برای این اقدام
غیرقانونی ارائه کرد حاال که گام اول نقشه او عملی شده ،در حال بررسی طرحهای پیشنهادی برای
تغییر نظام در ایران است (بولتون ،7581 ،ص.)77
بولتون در همان سخنرانی در اجتماع منافقین ،دلیل خود را این گونه بیان کرد« :من پیش از این
اتفاقات و بیش از  71سال است که میگویم که سیاست رسمی ایاالت متحده باید سرنگونی رژیم
مالها در تهران باشد رفتار و اهداف این رژیم تغییر نخواهد کرد و بنابراین تنها راه این است که
خود رژیم را تغییر دهیم» (بولتون ،7581 ،ص .)75او در رفتار و اهداف ایران بیش از هر چیز بر
مسائل منطقهای و حضور ایران در سوریه و لبنان تأکید کرد ،برای بولتون تنها یک پرسش وجود
1. John Bolton
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دارد :چگونه این تغییر نظام رقم بخورد؟ از زمان جنگ عراق در افکار عمومیآمریکا (که البته خود
بولتون هنوز باور دارد اقدام درستی بوده) دول ت این کشور از مداخله مستقیم در کشورهای جهان
به ویژه خاورمیانه بخاطر مسائل داخلی خود بیم دارد از این رو روش دوقلوی دیگری را در
سوریه و اوکراین پیش گرفت و احتماالً در ایران نیز پیش خواهد گرفت :تضعیف حکومت و
تقویت مردم البته در صورتی که همه مردم با آمریکا همراهی نکنند ،آمریکا دست روی دست
نگذاشته است ،و گروههای مختلف را به شکل هستههای معارض و البته به نام جامعه مدنی و
مخالفان قانونی تقویت میکند پس از آن که حکومت مجبور به برخورد با این هستهها شد ،این
گروههای ظاهرن مردمی مسلح شده و کشور را با سناریوی کشتهسازی و مظلومنمایی رسانهای به
آشوب میکشند در نهایت ،اگر نیاز شد ،تسلیحات قاچاق و پهپادهای آمریکایی به کمک میآیند.
چندی پیش واشنگتن فری بیکن 7فاش کرد به طرحی سه صفحهای دست یافته است که
اندیشکده تندروی گروه مطالعات امنیتی 4به شورای عالی امنیت ملی آمریکا ارائه کرده است این
سه برگ ،طرح این اندیشکده تندرو با مدیریت جیم هنسون برای تغییر نظام در ایران است
اندیشکده یادشده طی سالهای اخیر مدعی شده بود ایران با همراهی کره شمالی در حال طراحی
کالهکهای حرارتی -هستهای 5است و پایبندی به برجام ،یک فریب است پس از نمایش نتانیاهو
با اسنادی که مدعی سرقت آنها از ایران شده بود گویی به آرزوی دیرینه خود رسیدند و نتیجه
گرفتند زمان تغییر نظام ایران فرارسیده است از محتوای یادداشتهای هنسون میتوان به محورهای
طرح محرمانهای که از طریق بولتون به ترامپ داده است ،پی برد (خسروی ،7581 ،صص.)78-71
روز هفتم می سال جاری ،یادداشت جدیدی از جیم هنسون در پایگاه این اندیشکده با عنوان
«پایان بازی برای توافق ایران و مالها» منتشر شد که طبیعتن محورهای اصلی طرحی که اندیشکده
به بولتون داده است را شامل میشود در این یادداشت پس از استقبال از سیاست ترامپ برای
خروج از برجام در صورت عدم تعهد ایران به محدودیتهای جدی در حوزههای دیگر ،نوشته
1. Washington Free Beacon
2. SSG
3. Thermonuclear
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است« :آنچه اکنون باید به عنوان مشکل اصلی بشناسیم ،حکومت اسالمی خطرناک مالها است که
بیش از  21سال است بر مردم ایران تحمیل شده است برای مردم ایران بس است و آنها اکنون در
میانه یک اعتراض چند ماهه دیگر قرار دارند رئیسجمهور اوباما در انقالب سبز سال 4118
میالدی مالها را به مردم ایران ترجیح داد ما اکنون باید به عکس عمل کنیم و ایرانیانی را که با
افتخار ،ندای آزادی سر دادهاند ،پشتیبانی کنیم این به معنای مداخله ایاالت متحده یا حتی شاید
هیچ اقدام نظامینباشد ا ما باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم که ایران و جهان وضع بهتری
خواهند داشت اگر خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند هیچ کس نباید برای پایان یک رژیم فاسد
و شیطانی ناراحت شود زیرا این رژیم ،اصلیترین حامیتروریسم در جهان ،بزرگترین مشکل در
انعقاد صلح در خاورمیانه و مانع اصلی در مسیر شکوفایی ثروتها و پتانسیلهای ایران است
توافق هستهای تنها یک عارضه و نشانه است اصل بیماری ،مالها هستند» (هنسون،7581 ،
ص.)733
جیم هنسون 7در  77می در یادداشت دیگری با عنوان «آمریکا باید از نیروهایی که خواهان
تشکیل حکومت جدید در ایران هستند پشتیبانی کند» که فاکسنیوز منتشر کرد ،در واکنش به
حمله موشکی سوریه به اسرائیل نوشت« :توافق هستهای مرده است حاال چه میشود؟» او که تا به
حال بر این باور بود توافق هستهای بسیار ناقص است برای تحریک دولت ترامپ نوشت« :حاال که
ترامپ از توافقی که برای متوقفکردن ایران در مسیر تبدیل به یک قدرت هستهای خارج شده
است ،ایران اکنون میتواند به مسابقهاش برای رسیدن به بمب اتمیادامه دهد» وی مدعی شد
« حمله ناموفق موشکی ایران از خاک سوریه علیه نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات جوالن نشان
میدهد ایران همچنان مصمم است ،اسرائیل را از نقشه محو کند و در سراسر خاورمیانه دردسر
ایجاد کند» (.)Henson, 2018, p.111
هنسون برای توضیح پیشنهادش مینویسد« :ما برای بیان همبستگی خود با مردم ایران ،یک
1. Jimmy Henson
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الگو داریم یکی از بزرگترین پیروزیهای بدون خشونت در راه آزادی در دوره جدید ،سقوط
اتحاد شوروی است مردم باید برای آنچه رئیسجمهور رونالد ریگان ،7نخستوزیر بریتانیا
مارگارت تاچر 4و پاپ ژان پل 5دوم و لخ والسا 2رهبر جنبش همبستگی لهستان انجام دادند ،افتخار
کنند والسا مبارزه با رژیم بی رحم شوروی را هدایت کرد و اولین روزنه را در پرده آهنین که
صدها میلیون انسان را در بردگی نگه داشته بود ،ایجاد کرد اتحادیه کارگری با او اعالم همبستگی
کرد و تقاضای اصالحات اقتصادی باال گرفت ایران به جنبش مشابهی بر مبنای تقاضای بهبود
کیفیت زندگی مردمش و پایاندادن به سرکوب از سوی رژیم نیاز دارد»

(.)Henson, 2018, p.112

والسا که او از آن نام برده است ،با فروپاشی شوروی از سال  7881میالدی رئیسجمهور
لهستان شد .هنسون توضیح میدهد «جهان آزاد» (یعنی دولتهای غربی) چگونه باید با تحریم
ایران و کوتاهشدن دستش از درآمدها ،حکومت را برای هزینهکردن درآمد اندک باقیمانده در یک
دوراهی قرار دهد :کمک به گروههای تروریستی (همان محور مقاومت) یا هزینهکردن برای مردم،
او میگوید حکومت ایران را در صورت انتخاب گزینه اول باید با حمایت از اعتراضات داخلی و
«تأمین آن گونه از پشتیبانی که نیاز دارند» تحت فشار قرار دهیم ( .)Henson, 2018, p.126بنابراین،
آنچه درباره اهداف بولتون برای برداشتن گام دوم و حساسیت آن برای موفقیت در شوراندن مردم
ایران علیه حکومت گفته شد ،مورد توجه طرح هنسون قرار گرفته است و این مسأله احتمال
پذیرش طرح هنسون را از سوی تیم تندروی ترامپ ،افزایش میدهد.
جیم هنسون خود سالها در مأموریتهای خارجی ،عملیاتهای ضد چریکی و ضدتروریسم
مشارکت داشته و عضو نیروهای ویژه ارتش آمریکا بوده است .همچنین ،وی را به عنوان

کارشناس در فاکسنیوز و سی ان ان روی آنتن میبرند و کتابی نیز با نام پرچم سیاه را پایین
بکشید :طرحی برای شکستدادن دولت اسالمی نوشته که مربوط به داعش است فری بیکن فاش
1. Ronald Reagan
2. Margaret Thatcher
3. Jean Paul
4. Lech Walesa
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کرده است که برخی منابع به اندیشکده مطالعات امنیتی گفتهاند فضای اجتماعی ایران بیش از
مخالفت یا موافقت آمریکا با برجام ،به مسائل داخلی مانند فیلتر تلگرام از سوی حکومت ایران
واکنش نشان میدهند و این یعنی زمان آن رسیده است که «یک کمپین مؤثر برای تجزیه رژیم به
اعضای سازندهاش ،طراحی کنیم» یک منبع نزدیک به کاخ سفید به فری بیکن گفته است «بولتون
سالها روی نقشه  C ،Bو  Dبرای تغییر رژیم ایران کار کرده است و ترامپ با علم به این مسأله او
را به کار گمارد» (هنسون ،7581 ،صص.)768-761
طبیعی است می توان طرح هنسون را در چند مرحله مشخص جای داد در مرحله اول فشار
اقتصادی به حاکمیت و اقالم حیاتی و مهم در جمهوری اسالمی ایران تا جایی که سبب به وجود
آمدن نارضایتی عمومیدر بستر جامعه ایران بشود و این نارضایتیها باید به صورت گسترده و
خیابانی سازماندهی شوند به گونهای که اغلب به اغتشاشات و آشوبهایی ختم شوند که خسارات
مالی و جانی به کشور وارد کنند .در مرحله بعد با استفاده از عوامل وطنی نظیر منافقین حمالت
مسلحانه کور به مردم انجام میشود و بهسرعت با کمک رسانهها عملیات روانی با محوریت
کشتهسازی آن هم از سوی حاکمیت مطرح میشود تا احساس عمومیجریحهدار شود.
در مراحل بعدی ،افراد و گروههای که استعداد مسلحشدن و نبرد شهری و مسلحانه را دارند ،از
سوی گروههایی که تجربه عملیاتهای مسلحانه را دارند نظیر منافقین که از گروههای مسلح،
ایرانی ،فارسی زبان و مخالف جدی حاکمیت جمهوری اسالمی است مسلح میشوند و اقدام به
درگیری با نیروهای حاکمیتی میکنند و یک مدل ناامنی مسلحانه توأم با آشوبهای خیابانی را به
وجود میآورند و این افراد را به عنوان جامعه مدنی معرفی و با اسلحههای قاچاق تجهیز میکنند،
همزمان به صورت مجزا به نهادهای حاکمیتی انتقادهای بسیار شدید و پراکنده میشود .هرچند این
انتقادها بیپایه و اساس باشد ،اما اذهان عمومیآمادگی قبول این شایعات را دارد و هنگامیکه همه
نهادهای حاکمیتی یا اغلب نهادهای مهم مورد حمله قرار میگیرند .در نهایت ،نوبت به اصل
حاکمیت جمهوری اسالمی میرسد که متهم به ناتوانی و ناکارآمدی میشد در این هنگام موج
مسموم افکار عمومیبه ستیزه جویان مسلح ملحق میشوند و زمینه هر گونه تقابلی با ایران فراهم
میشود (روشندل ،7582 ،ص.)31
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نتیجهگیری
حمله به زیرساختهای ایران در یک عملیات برقآسا و کوتاه است ،حملهای که چه با همکاری و
همراهی مکمل هایی چون نیتروزئوس صورت بگیرد ،یا خیر ،به نوعی محکوم به شکست است و
به اصطالح ایرانیها تنها زخمیکردن مار سمیاست که در نهایت منافع آمریکا را در سراسر دنیا
مورد حمله قرار میدهد به گونهای ک ه دیگر نظامیان ،حتی اتباع ایاالت متحده در هیچ جای دنیا
احساس امنیت نخواهند کرد و این حمله به زیر ساختهای هسته ای و موشکی ایران حرکتی
کامالً غیرعقالنی و دور از ذهن است تا جایی که تیم ضد ایرانی دونالد ترامپ در کاخ سفید هم با
این گزینه مخالف است ،زیرا میداند این حرکت حتی نمیتواند سبب توقف مقطعی فعالیتهای
هستهای در ایران شود.
در نهایت ،حرکت به سمت ازبینبردن حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران ،حرکتی بسیار
خطرناک و پرهزینه که پیش از این هیچیک از رئیس جمهورهای آمریکا جرأت و اراده چنین
کاری را نداشتند هرچند دونالد ترامپ را میتوان رئیسجمهور شگفتیها خواند اما رویارویی
نظامی با جمهوری اسالمی ایران کار بسیار دشوار و پرهزینهای است و ایاالت متحده نیک میداند
که اسقاط حاکمیت در ایران حتی با حمله اتمی از سوی آنها غیرممکن خواهد بود مگر همراهی
مردم و حضور فیزیکی در خاک ایران! از این رو ،مدتی است که شاهد زمینه سازیهایی با کمک
مشاوران کاخ سفید به منظور جذب مردمی و حداکثری با کمک طرحهای مختلف از جمله طرح
هنسون در ایران هستند ،اما نباید فراموش کنیم که ایرانیان هویت منحصر به فردی دارند که در
سختی با یکدیگر متحد میشوند وهیچ جایگزینی نمیتوان برای این حاکمیت منحصر به فرد
تاریخی آمیخته با اسالم خواهی ،ایرانیگری و توأم با هویت قومیو نژادی در ایران به وجود آورد
و تنها راهکار پذیرش حاکمیت قطعی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای والیت مطلقه فقیه است و
به نوعی باید طرفین به ویژه ایاالت متحده آمریکا از نظم نوین جهانی که تبعیت از قوانین و
معاهدههای بین المللی است تمکین کند و این کار سبب برقراری تعامل مشترک و سازنده بین
طرفین در بلندمدت خواهد شد.
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