
محمدفرهاد كليني در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد 

گزارش��ي تكراري با هم��ان ادعاهاي 
تك��راري. گزارش س��االنه تروريس��م 
وزارت امور خارجه امريكا روز پنجش��نبه منتشر شد؛ 
گزارشي كه در آن، ايران بخش قابل توجهي را به خود 
اختصاص داده و وزارت امور خارجه امريكا در آن، همان 
ادعاهاي پيشين را عليه ايران تكرار كرده است. حمايت 
اي��ران از محور مقاوم��ت و فعاليت هاي منطقه اي هم 
مبناي اين گزارش هستند. البته اين گزارش با واكنش 
ش��ديداللحن وزارت امور خارجه ايران روبه رو ش��ده 
و حسين جابري انصاري گفته اس��ت كه امريكا براي 
اثبات مصداقيت خود در رويارويي با تروريسم به جاي 
ص��دور گزارش هاي خيالي از اين دس��ت بايد با پايان 
دادن به برخورد سياسي و گزينشي با موضوع تروريسم 
به مقابله جدي و همه جانبه با مصاديق واقعي حمايت و 
گسترش تروريسم در منطقه و جهان روي آورد. در اين 
رابطه گفت وگويي با محمد فرهاد كليني، كارشناس 

ارشد مسائل اس��تراتژيك داشته ايم كه مشروح آن در 
ادامه مي آيد. 

 امريكا مدعي شده است كه ايران مهم ترين 
حامي تروريسم در جهان است. تا چه اندازه 
چنين رويكردي در تضاد با رويكرد اين كشور 

در مذاكراتي است كه به برجام منتهي شد؟ 
ادعاي تكراري و غيرحقوقي كه توسط مسووالن وزارت 
امور خارجه امريكا مطرح شده، بيشتر يك نوع تغيير 
مسير است. طي ساليان اخير، ايران در حال درگيري 
و مبارزه با تروريسم در منطقه است و امريكا در سوريه 
و عراق شاهد اين موضوع است. از سوي ديگر، همگان 
حاميان اصلي تروريس��م در منطقه را مي شناس��ند 
و س��وابق آنها را مدنظ��ر دارند. اين گ��زارش هم فاقد 
ارزش حقوقي و هم ارزش اخالقي اس��ت. در گذشته 
اين احتمال داده مي ش��د كه در آزمون ديپلماس��ي، 
امريكايي ها مس��ير تقاب��ل را تغيير بدهن��د اما »اين 
گزارش هيچ كمكي به درك جهاني از مناسبات ميان 
ايران و امريكا نخواهد كرد« و كماكان مس��ير تقويت 

بي اعتمادي ميان طرفين را تش��ديد مي كند و اين در 
حالي است كه اين مسير برخالف نگاه مورد نياز امريكا 
در تغيي��ر مواضعش در رابطه با خاورميانه اس��ت. اين 
دست از گزارش ها بيش از آنكه راهگشا در درك دقيق تر 
از جايگاه جمهوري اس��المي اي��ران در منطقه و نظام 
بين الملل باش��ند عمال در جهت سياهنمايي دستگاه 
ديپلماسي امريكا در محيط جهاني محسوب مي شود. 
 تا چ�ه اندازه فعاليت هاي منطق�ه اي ايران و 
ادعاي حمايت از تروريس�م جايگزيني براي 
امريكايي ها براي پروژه ايران هراسي پس از 

حل پرونده هسته اي است؟ 
از قبل اين مساله پيش بيني مي ش��د ولي در موضوع 
برجام ني��ز همانطور ك��ه جهانيان و حتي دوس��تان 
اروپايي امريكا شاهد هستند، اين كشور پايبندي الزم به 
تعهداتش را نداشته و »راستي آزمايي امريكا« در چالش 
قرار دارد و اين برخالف رسيدن به درك مشترك است. 
به عبارت ديگر، بحث راستي آزمايي در مواضع امريكا 
ك��ه در مذاكرات انتظار مي رفت، ام��روزه منجر به آن 

شده است تا امريكا تغيير سنگر سياسي بدهد. اين نوع 
گزارشات محرك تعامل نيست و به بي اعتمادي موجود 
مي افزايد. آنها هستند كه زمان از دست مي دهند و فهم 

اين براي برخي در امريكا بسيار دشوار است. 
 طرح اين ادع�ا كه اي�ران بزرگ ترين حامي 
تروريسم است، تا چه اندازه مي تواند مبنايي 
براي اعم�ال تحريم هاي جدي�د عليه ايران 

باشد؟ 
اينكه امريكا به هر موضوع و بهانه اي تحريمي را اعمال 
كند، نياز به مس��تندات ديگري ندارد چراكه س��عي 
مي كند رفتار يكجانبه گرايانه خود را در نظام بين المللي 
نشان دهد. همين چند روز پيش بود كه خانم هيالري 
كلينتون در پاس��خ به ترامپ گفت »امريكا يك قدرت 
بي رقيب اس��ت. « قدرت هاي جهاني ه��م بايد درك 
كنند امريكا از بح��ث چندجانبه گرايي در حال خارج 
ش��دن اس��ت و موضوع ايران را كماكان به عنوان يك 
ابزار ن��گاه مي كند. اين خود يك آزم��ون راهبردي در 
چارچوب همكاري ميان قدرت هاي بين المللي است 
و قدرت هاي ب��زرگ اين تغيير ش��يفت را بايد با نگاه 
راهب��ردي تحليل كنن��د. به نظر مي رس��د نهادهاي 
امريكايي در خصوص نحوه تعامل و نوع نگاه به مسائل 
بايد اصالحات ج��دي در خود اعمال كنند چون فقط 
براي رهبران آن هزينه سازي مي كنند. آنها فاقد تحليل 

افقي از آينده هستند. 
 طرح اين مساله تا چه اندازه مي تواند موجب 
هراس بيشتر بانك ها و سرمايه گذاران بزرگ 
اروپايي براي سرمايه گذاري و انجام مراوده با 

ايران شود؟ 
آنچ��ه بيش از ه��ر چيز نه فقط از س��وي اي��ران بلكه 
جهان انتظار دارد، تغيير مواض��ع امريكا در خصوص 
مسائل منطقه اي است. امريكا همزمان با نوع تعاملي 
كه دنبال مي كن��د، تالش مي كند تا با موازنه س��ازي 
موضوعات، نوعي فرافكني ايجاد كرده و »ايران هراسي 
و ايران گري��زي« را دامن بزند. اين موضوع به موفقيت 
نمي رس��د زيرا كش��ورهاي اروپايي و كشورهاي مهم 
دنيا در نظام اقتصادي نيز به دنبال فرصت سازي بهتر 
و بيش��تر براي همكاري با ايران هستند. در هر كدام از 
اين مسيرها، هر كدام از اين كشورها اهداف متفاوتي را 
دنبال مي كنند و به نظر مي رسد كه كشورهاي اروپايي 
از موضع جدي تري پيروي مي كنند. اگر هم بخواهيم 
در همكاري هاي آينده زيرساخت منطقه اي اقتصادي 
ايجاد ش��ود، نياز است تا آن كشورها، درك وسيع تري 
از مناس��بات را دنب��ال كنن��د. البته چين و روس��يه 
عالقه مندي خود را براي همكاري هاي راهبردي با ايران 
نشان داده اند. در ميان كشورهاي اروپايي هم شاهد سه 
نوع رويه متفاوت هستيم. برخي مانند سوييس، ايتاليا، 
اسپانيا، اتريش، برخي كشورهاي اروپاي جوان و آلمان 
خواهان همكاري ه��اي صريح تر و بيش��تري با ايران 

هستند و برخي از كشورها نيز مسير كندتري را نسبت 
به كشورهاي نوع اول در حال طي كردن هستند كه در 
اين راس��تا مي توان تا حدودي فرانسه و سپس هلند و 
حتي انگليس را مثال زد. جريان سوم نيز بيشتر شامل 
كشورهاي شمال اروپا هس��تند كه پس از سفر آقاي 
ظريف از نظم بيشتري پيروي خواهد كرد. آنها خواستار 
همكاري هاي بيشتر و قوي تري در مسائل بانكي، مالي و 
صنعتي با ايران هستند. در مجموع كشورهاي اروپايي 
هم كه در گذشته رايزني هايي با ايران انجام داده اند بايد 
در مذاكرات با امريكا »س��هم خود را براي همكاري با 
ايران بيش از پيش مشخص و تقويت كنند. « قبال گفته 
مي شد امريكا براي آنها سقفي جهت همكاري مشخص 
كرده است و به آنها قول دادند كه فشار جديدي وجود 
ندارد. ليكن وزارت خزانه داري امريكا سعي مي كند تا 
جايگاه قدرت و اعتبار دالر را با موضوع فش��ار به ايران 
افزايش دهد و به نظر مي رسد فشار آنها به ايران، به جاي 
ايران بيشتر براي »كنترل كردن رقبا و يورو« است. در 
اين راستا الزم است تا كش��ورهاي اروپايي هم نسبت 
به اين محدوديت ها واكنش جدي تري از خود نش��ان 
دهند. در خصوص تجارت آتالنتيكي هم ما شاهد اين 
مشكل بوده ايم و آنها با پاسخي روشن اقدام كردند در 
مجموع اعمال فشار بر امريكا موضوع جديدي نيست و 

در چارچوب ضرورت همكاري بيشتر است. 
 طرح حمايت ايران از حزب اهلل و دولت بش�ار 
اسد، تا چه اندازه براي تضعيف نقش و جايگاه 

ايران در سوريه است؟ 
چه دول��ت فعلي و چه دولت بع��دي امريكا بايد درك 
كند كه ايران، متحدان منطقه اي و سياست اصلي خود 
را رها نمي كند. آنها بايد درك كنند كه نوع نگاه ايران 
در جهت ثبات بيشتر و مشاركت راهبردي در منطقه 
اس��ت و مخالف كاهش همكاري و عمق روابط سنتي 
خود با جبهه مقاومت است كه شجاعانه عليه تروريسم 
مبارزه مي كند. تحوالت ژئوپولتيك در منطقه و الزامات 
امنيتي جدي��د در بينش امريكاي��ي نمي تواند با نگاه 
سنتي و كهنه به پيش برود. شعارها و مواضع كليشه اي 
برابر با آينده نيست. براي استراتژيست هاي واقع گرا در 
امريكا هدايت صحيح مواضع يك الزام جدي است و با 
بازيگري برخي در بخش حرفه اي عمال از حقيقت دور 

خواهند شد. 
 طرح حمايت ايران از تروريسم، تا چه اندازه بر 
نوع نگاه كشورهاي اسالمي و منطقه اي نسبت 

به ايران موثر است؟ 
هنگامي كه در مورد كش��ورهاي منطقه و كشورهاي 
اس��المي س��خن مي گوييم بايد ميان دول��ت، ملت و 
نخبگان آن تفكيك قائل ش��ويم. برخ��ي دولت هاي 
مانع افكن منطقه تحت فشار افكارعمومي خود هستند. 
مردم مس��لمان منطقه نيز درك مي كنند رفتارهاي 
اختالف افكن فاقد ارزش هستند. اگر به يك نظرسنجي 

عادالنه رجوع شود، سياست ايران براي تعامل پذيري 
و ثبات افكني هر روز با اقبال بيش��تري مواجه اس��ت. 
دولت هايي كه در ليس��ت س��ياه س��ازمان ملل قرار 
مي گيرند، به اين موضوع واقف هستند و سازمان ملل 
متحد نيز آنقدر به اين مس��اله آگاه است كه نمي تواند 

بيش از حد نسبت به اين گونه مسائل سكوت كند. 
 اوباما در گفت وگو با نشريه آتالنتيك خواستار 
مديريت مسائل منطقه  با مش�اركت ايران و 
عربستان است. تا چه اندازه اين اقدام وزارت 
امور خارجه نسبت به سخنان رييس جمهور 

اين كشور در تعارض است؟ 
به نظرم در رابطه با نوع نگاه اوباما و برخي از نزديكان 
او درباره امكان تغيير در روابط ايران و امريكا مي توان 
تفاوت قائل شد ولي آنچه مهم است، خروجي دولت 
امريكا اس��ت. نوع نگاهي كه امري��كا مطرح مي كند 
و ن��وع اقداماتي كه انجام داده اس��ت و همچنين نوع 
درخواس��ت ها و مكاتباتي كه تاكنون مطرح اس��ت، 
در آنها سعي ش��ده تا تغييراتي در مناسبات و روابط 
ميان تهران و واش��نگتن را ايجاد كن��د اما با توجه به 
مواضع متناقض و رفتارهايي كه از يك نظم منطقي 
برخوردار نيست، باعث از بين رفتن همين تالش هاي 
محدود مي ش��ود. پتانس��يل تغيير در دولت امريكا 
بي��ش از هر چيز بايد معطوف به نوع نگاه و رفتار خود 
باش��د و اين فارغ از انتخابات رياست جمهوري است. 
تا وقتي بدنه نهادهاي تاثيرگذار در اين كشور خود را 
با واقعيت تطبيق ندهند، اين مساله بازتكرار خواهد 
شد. آنها »از يك س��و درخواست كمك مي كنند و از 
س��وي ديگر به ايران تهمت حمايت از تروريس��م را 
مطرح مي سازند.« بخش حرفه اي امريكا احتياط هاي 
راهبردي را به درس��تي درك نمي كند. از هم اكنون 
برخ��ي در حال جهت ده��ي نامطلوب ب��ه دكترين 
جديد و در حال تدوين امريكا هستند. آنها مي دانند 
كه نقش رهبري امريكا در منطقه پايان يافته اس��ت 
اما پيامدها را به درس��تي ارزيابي نمي كنند. ضرورت 
منطق راهبردي به شكل پيوسته و منسجم مشاهده 
نمي شود. ايران برج ثبات است و عقب نشيني اجباري 
امريكا با اين رفتارهاي س��طحي پيامد خوبي ندارد. 
ضرورت بازتعريف منطقه باي��د به صورت متمركز و 
درك شايس��ته از ايران دنبال شود. »اينرسي قدرت 
و امنيت« در منطقه بسيار زياد است. اگر نگاه جدي 
و مس��لط بتوان��د رفتارها را چه در فض��اي عمومي و 
چه در فض��اي اقتصادي تصحيح كن��د، آنگاه توليد 
ظرفيت هاي جديد مي تواند قابل بررسي باشد. امروزه 
الگوي اقتصادي در ژئوپولتيك منطقه موضوعي است 
كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان ژئوپولتيك 
آن را مطرح مي كنند و مي دانيم كه مي دانند اين الگو 
بدون ايران امكانپذير نيس��ت. تاكيد مي كنم ظهور 

درك پايدار منوط به رفتار سازنده است. 

گري سيك: هيچ كس رابطه )امام( خميني با امريكا را باور ندارد 
گري سيك، عضو اسبق شوراي امنيت ملي امريكا، در پاسخ به سوال خبرآنالين در خصوص ادعاهاي مطرح شده از سوي بي بي سي فارسي گفت: اساسا اين كار بي بي سي توفان در فنجان است. هيچ كس در دولت 
امريكا و تا آنجا كه من مي دانم در دولت ايران باور ندارد كه واژه هاي اس�تفاده ش�ده از سوي )امام( خميني در پيام ها يا اظهارات عمومي اش در حمايت از صلح، ثبات، دموكراسي، حقوق بشر و حقوق زنان، دليل و 

سندي مبني براين است كه )امام( خميني خواستار روابطي نزديك و پايدار با اياالت متحده بوده است. 
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محمدابراهيم ترقي نژاد

نگاهي به رويكرد احتمالي 
نامزد دموكرات ها نسبت به 

تهران

سوژه روز

اتفاق��ات انتخابات رياس��ت جمهوري 
2016 اياالت متحده مدت هاس��ت كه 
نگاه هاي بس��ياري را در كش��ور به خود جلب كرده و با 
توجه به روند كنوني اين انتخابات به نظر مي رس��د كه 
ترامپ جمهوريخواه و كلينتون دموكرات دو كانديداي 
جدي هستند كه بيشترين شانس را براي تصاحب كاخ 
سفيد خواهند داشت. باور عام در ايران اين گونه است 
كه كلينتون سياس��ت هاي بهتري از ترامپ در مقابل 
ايران و برج��ام را پي خواهد گرفت. اعتبار بخش��ي به 
اين تفكر در حال حاضر با توج��ه به تغييرات بنيادين 
در كمپي��ن ترامپ نابالغانه خواهد ب��ود و از اين رو اين 
يادداشت مي كوشد تا مواضع و تفكرات كلينتون راجع 
به برجام و تعامل با ايران را روشن تر كند. چندي پيش، 
باراك اوباما به هيروشيما سفر كرد تا نام خود را در تاريخ 
به عنوان نخستين رييس جمهور امريكا كه بعد از حمله 
اتمي به هيروشيما سفر كرده است، ثبت كند. نمود اين 
تاريخ سازي به روايت تصوير در عكسي خالصه مي شود 
كه اوباما، ش��يگئاكي موري، بازمانده 79 ساله اي را در 
آغوش مي گيرد كه در زمان بمباران هس��ته اي تنها 8 
سال داشته اس��ت. هرچند از عذرخواهي خبري نبود، 
اين س��فر اوباما را نمي توان در بهبود تصوير خصمانه، 
جنگ س��تيز و حق جانبه امريكا در سياس��ت خارجي 
بي تاثير دانست. به قطع مطمئن هستم كه اين تصوير 
شانسي براي زنده ماندن در ژانويه سال آينده با حضور 
كلينت��ون در دفتر بيض��وي )oval office( نخواهد 
داشت. طرفداران سياست هاي اوباما، برجام را بهترين 
و مهم تري��ن فرصت براي تعامل غرب با جهان اس��الم 
مي دانند. اين تفكر معتقد اس��ت ايران ك��ه از تمامي 
كشورهاي خاورميانه دموكراتيك تر است، مي تواند با 
تثبيت موقعيت خود در جهان به عنوان يك بازيگر مهم 

و تاثيرگذار به مدلي موفق براي بقيه كشور هاي اسالمي 
تبديل ش��ود. مطلوبيت مدل س��ازي از ايران براي اين 
طرز تفكر در اختالف باوري اس��ت كه اين مدل با مدل 
افراط گرايي اس��المي دارد و جنگ و س��تيز را تنها راه 
براي بقاي خود مي داند. اما كمك به تعامل با ايران براي 
تبديل آن به يك مدل موفق جهاني از گلوگاه برجامي 
مي گذرد كه در حال حاض��ر و در اياالت متحده تحت 
فرمان اوباما با مشكالت فراواني روبه رو است و بسياري 
در همي��ن دولت دموك��رات امريكا در حال كوش��ش 
هس��تند كه برجام فقط در حد يك نام تبليغاتي براي 
حزب باقي بماند. كلينتون يكي از همين افراد اس��ت 
كه در چند قدمي به دست گرفتن سكان امريكا است. 
كمتر شكي وجود دارد كه كلينتون به طور كل برجام را 
نفي يا آن را باطل كند، چراكه همان طور كه اشاره شد 
برجام اعتباري محبوب براي حزب دموكرات است كه 
راي بسيار زيادي از يك طرف و حمايت اروپايي از طرف 
ديگر به آن گره خورده است. اما در عين حال هم كمتر 
شكي وجود دارد كه كلينتون بخواهد از فرصت برجام 
اس��تفاده كند و در واقع وي فعاالنه عليه آن كار خواهد 
كرد. يك دليل قوي براي اثبات اين ادعا كارنامه سياسي 
كلينتون است كه از وي به قول امريكايي ها يك شاهين 
مشكوك ساخته است. نگاه شكاكانه و بدبينانه كلينتون 
باعث ش��ده كه وي در موضع گيري راجع به استفاده از 
گزينه هاي نظامي بسيار جسور و مهاجم باشد. به عنوان 
نمونه وي در س��خنراني خود در موسسه بروكينگز در 
سپتامبر 2015 جمله معروف ريگاِن جمهوريخواه راجع 
به شوروي را كه مي گفت »اعتماد كن اما راستي آزمايي 
كن« در مورد ايران اين گونه تغيير داد كه »اعتماد نكن 
و راستي آزمايي كن«. وي در همين سخنراني گفت كه 
»ايران رييس جمهور جدي��د را آزمايش خواهد كرد تا 

بداند تا كجا مي تواند قانون گريزي كند« و ادامه داد كه با 
حضور وي در كاخ سفيد ايران اين اجازه را نخواهد داشت 
و وي آماده است كه »حتي براي تخلفات كوچك« هم 
تحريم هاي سرس��ختانه اعمال كند و »در اس��تفاده از 
گزينه نظامي شك« نخواهد كرد. از طرف ديگر، براي 
اثبات اين ادعا كافي است به رابطه كلينتون و مخالفان 
سرس��خت برجام يعني عربستان و اس��راييل نگاهي 
بيندازيم. كلينتون كه به قول جمع كثيري از تحليلگران 
سياس��ي معتبر در امريكا در س��خنراني خود در البي 
اسراييل در امريكا يا آيپك بيشتر به يك ليدر استاديومي 
شبيه بود تا يك كانديداي داراي تفكر مستقل، 55 بار 
در يك س��خنراني 4000 كلمه اي مورد تشويق حضار 
قرار گرفت. وي در اين س��خنراني به روي ديگر س��كه 
نتانياهو تبديل ش��د و بدبيني خود در مورد خاور ميانه 
را وارد مرحل��ه جديدي كرد. »امريكا و اس��راييل بايد 
از هميشه به هم نزديك تر باش��ند و از هميشه قوي تر 
باش��ند«؛ جمالتي بود ك��ه كلينتون با ش��وق در اين 
س��خنراني به زبان آورد. كلينتون طوري در اين جلسه 
سخن گفت كه گويي3/1 ميليارد دالري كه شهروندان 
امريكايي س��االنه از بودجه كشورش��ان به صورت بال 
عوض براي فعاليت ه��اي نظامي به اس��راييل تقديم 
مي كنند يا سياست هاي خفه كننده امريكا در شوراي 
امنيت ملل متحد در وتو كردن همه قطعنامه هاي عليه 
اسراييل به هيچ وجه كافي نيست. وي در اين سخنراني 
حمايت بي ش��ائبه و وفاداري خود به البي را به وضوح 
به رخ كش��يد و از آنجا كه آيپ��ك به مخالفت خصمانه 
و غضبناك با برجام معروف بود كلينتون 600 كلمه از 
سخنراني خود را به ايران اختصاص داد و كشورمان را با 
ادبيات نتانياهو به عنوان يك »تهديد بنيادين« خطاب 
كرد. وي همچنين وقتي كه خود را »رهبر تحريم هاي 

از پا درآورنده ايران« دانست و اصرار داشت كه در »اجراي 
تحريم هاي كنوني و اعمال تحريم هاي جديد« خواهد 
كوشيد و از اس��تفاده از حمله نظامي عليه ايران ابايي 
نخواهد داش��ت، مورد تشويق البي قرار گرفت. ممكن 
است بعضي ها اين س��خنراني كلينتون را شرطي الزم 
براي كسب كرسي رياس��ت جمهوري امريكا بدانند و 
بگويند وي همچ��ون بقيه كانديدا هاي قب��ل از او چه 
جمهوريخواه و چه دموكرات چاره اي جز س��ر تعظيم 
فرود آوردن در مقابل البي صهيونيسم ندارد. اما بايد به 
خاطر داشت كه هرچند در الزام به تعظيم شكي نيست 
اما در اينكه يك كانديدا چقدر در تعظيم خم ش��ود به 
قطع تفاوت هاي زيادي وجود دارد. دلبستگي و حمايت 
بي شرط كلينتون از اسراييل به خوبي در مقاله وي كه 
در نوامبر 2015 نوشته، مشهود است. وي در اين مقاله 
زندگي حرفه اي خود را همواره ش��انه به شانه اسراييل 
معرفي مي كند و از عش��ق سر ش��ار خود و همسرش 
ب��ه بيت المقدس س��خن مي گوي��د. او در اي��ن مقاله 
يادآوري مي كند كه اين عش��ق را به اسراييل در زمان 
رياست جمهوري اش ادامه داده و قول مي دهد كه در ماه 
اول دوره رياست جمهوري اش ميزبان نتانياهو در كاخ 
سفيد باشد. او در آخر مي نويسد كه »براي من، جنگيدن 
براي اسراييل فقط يك كار سياسي نيست- بلكه يك 
تعهد شخصي« است. از طرفي ديگر، كلينتون در زمان 
خدمتش به عنوان وزير امور خارجه دوست بسيار خوبي 
براي عربس��تان نيز بود. در آن زمان اخبار حاكي از اين 
بود كه كلينتون فروش تسليحاتي به دولت سعودي را 
براي خود »اولويت اول« قرار داده بود. اكنون ايميل هاي 
جديد افشا شده حاكي از آن است كه مشاوران كلينتون 
م��داوم وي را در جريان معامل��ه 29/4 ميليارد دالري 
جنگنده هاي    f-15SA  كه توسط كمپاني بويينگ 

توليد شده بودند قرار مي دانند. اين معامله در بعدازظهر 
كريسمس سال 2011 نهايي مي شود و جيك ساليوان، 
مسوول دفتر كلينتون در زمان وزارتش و مشاور ارشد 
سياسي كنوني وي ايميلي براي او با عنوان »خبر خوب« 
ارسال مي كند. لحن تبريك آميز در اين سري از ايميل ها 
بسيار مشهود است طوري كه ساليوان در جايي از اين 
معامله به عنوان »يك هديه كريسمس« براي كلينتون 
ياد مي كند. مي توان منشا اين خوشحالي ها را در كمك 
مالي 10 ميليون دالري پادش��اهي عربستان به بنياد 
كلينتون و همچنين كمك هاي مالي البيسِت بويينگ 
به كمپي��ن كلينتون در مراحل اولي��ه انتخابات حزب 
دموكرات، جست وجو كرد. مهم تر از همه اينها، ساختار 
فكري غالب در سياس��ت خارجي واشنگتن به شدت 
مخالف پيوس��تن ايران به جرگ��ه تعامالت بين الملل 
 است. يك گزارش اخير از مركز امنيت امريكايي جديد 
)center for a new American society( ك��ه 
با همكاري هر دو حزب دموكرات و جمهوريخواه تهيه 
شده اس��ت اين س��اختار فكري را اثبات مي كند. اين 
مركز كه بس��ياري آن را نمو س��اختار فكري سياست 
خارجه واشنگتن مي دانند در اين گزارش مي نويسد: 
»تهران بايد بداند واش��نگتن انتظار ن��دارد كه توافق 
هس��ته اي به رابطه متفاوت واش��نگتن و دولت ايران 
بينجامد.« با توجه به اين ش��واهد، بسيار بعيد به نظر 
مي رسد كه رويكرد تعامل با ايران و در پي آن ساختن 
پاس��خي جايگزين براي افراط گرايي و جنگ افروزي 
كه در اواخر دوره اوباما در كاخ س��فيد ش��كل گرفته 
بود با حضور كلينت��ون ادامه پيدا كند. مي توان انتظار 
داش��ت كه رويكرد كلينتون به ايران در ماه هاي آينده 
كم تغيير يا ثابت بماند ولي اين انتظار براي ترامِپ تازه 

وارد منطقي نيست. 

هيالري كلينتون 
از فرصت برجام 
استفاده نخواهد 

كرد
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تغيير مسير
و  تك�راري  ادع�اي 
غيرحقوق�ي كه توس�ط 
مس�ووالن وزارت ام�ور 
خارج�ه امري�كا مطرح 
ش�ده، بيش�تر يك نوع 
تغيير مس�ير است. طي 
س�اليان اخير، ايران در 
حال درگي�ري و مبارزه 
ب�ا تروريس�م در منطقه 
است و امريكا در سوريه 
اي�ن  و ع�راق ش�اهد 

موضوع است.

عبدالعزيز 
اميدوار بوده 

كه روابط 
با ايران به 

دوران گذشته 
و به »سطح 

حمايت هايي 
كه در زمان 

امام خميني 
جريان 

داشته«، 
بازگردد. 

اميدي كه به 
نظر مي رسد 

تا آخرين 
روزهاي 

زندگي وي 
محقق نشد

كمتر شكي 
وجود دارد 

كه كلينتون 
بخواهد از 

فرصت برجام 
استفاده كند 
و در واقع وي 
فعاالنه عليه 

آن كار خواهد 
كرد

نگاه روز

در مرحله اي حساس از تاريخ مبارزات 
اس��تقالل طلبانه صح��راي غربي، روز 
سه شنبه هفته گذشته محمد عبدالعزيز، رهبر جبهه 
آزاديبخش پوليساريو و رييس جمهوري دموكراتيك 
عرب��ي صحرا چش��م از جهان فروبس��ت. عبدالعزيز از 
پايه گذاران پوليساريو بود و نقشي اساسي در مبارزات 
اس��تقالل خواهي مردم بومي صحرا از مغرب داش��ت. 
جبهه پوليس��اريو در چهار دهه گذشته نه تنها در قلب 
مناقشات ديپلماتيك ميان پادشاهي مغرب و فرانسه 
از يكس��و و الجزاير و اتحاديه آفريقا از س��وي ديگر قرار 
داش��ته؛ بلكه يكي از عوامل تاثيرگذار بر روابط ايران با 
منطقه مغرب عربي بوده است. در دهه 60 خورشيدي، 
پش��تيباني ايران از پوليس��اريو و به رسميت شناختن 
آن به عنوان نماينده مردم صحرا، مساله اي تنش زا در 
مناسبات تهران و رباط به شمار مي آمد كه حتي به قطع 
روابط ديپلماتيك دو كش��ور انجاميد. به مرور با بهبود 
مناس��بات تهران و رباط، روابط گرم سال هاي نخست 
انقالب جاي خ��ود را به آن چي��زي داد كه عبدالعزيز 
»سردي« مناسبات با ايران توصيف مي كرد. سه سال 
پيش زماني ك��ه محمد عبدالعزيز را در جلس��ه اي در 
س��ازمان ملل ديدم، طبيعي بود ك��ه صحبت با وي به 
مناسبات پوليس��اريو و ايران كشيده شود و چشم انداز 

روابطي كه وي »به صراحت« نااميد كننده خواند. 
پايه گ��ذاري جبهه پوليس��اريو اساس��ا به مب��ارزات 
استقالل طلبانه مردم بومي صحراي غربي باز مي گردد؛ 
منطقه اي كه در حاش��يه اقيانوس اطلس و در جنوب 

كش��ور مغرب واقع است و بخش غربي صحراي عظيم 
آفريقا را تش��كيل مي دهد. تا سال 1354، اين منطقه 
مستعمره اسپانيا بود. پس از 90 سال، اسپانيا از منطقه 
صحرا به عنوان يكي از آخرين تصرفات بازمانده دوران 
امپراتوري خود عقب نشيني كرد. به دنبال آن، مغرب بر 
اين منطقه و منابع عظيم فسفات آن، ادعاي حاكميت 
كرده و كمي بعد نيروهاي نظامي اين كش��ور صحراي 
غربي را اشغال كردند. هسته هاي اوليه پوليساريو توسط 
عبدالعزي��ز و ياران چپگرايش در همين دوران ش��كل 
گرفت و آنها تا سال 1371 جنگ چريكي همه جانبه اي 
را عليه رباط پيش بردند. پيش از انقالب در ايران، روابط 
بسيار نزديك محمدرضا شاه پهلوي با ملك حسن دوم، 
پدر پادشاه كنوني مغرب، ايران را يكي از حاميان مهم 
اين كشور در منازعه بر س��ر سرنوشت صحراي غربي 
كرده بود. رژيم پهل��وي، همان گونه كه در بخش هاي 
مختلف خاطرات اس��داهلل علم، رييس دربار شاه ديده 
مي شود، بسيار به حفظ جايگاه ملك حسن دوم، پادشاه 
وقت مغرب، اهميت م��ي داد و با كمك مالي و نظامي، 
رباط را در جنگ پوليساريو ياري مي رساند. اما انقالب 
اسالمي در س��ال 1357 ورق را كامال برگرداند. پادشاه 
مغرب به يكي از دش��منان تهران بدل شد و در مقابل، 
الجزاير كه از كشورهاي قدرتمند جبهه راديكال عربي 
بود به همراه پوليساريو به جرگه متحدان ايران انقالبي 
در منطقه ش��مال آفريقا وارد ش��دند. روابط مغرب با 
انقالب ايران به سرعت رو به تيرگي نهاد؛ چراكه ملك 
حس��ن دوم، هر چند از روي اكراه، براي مدتي پذيراي 

شاه مخلوع در كشورش شده بود. از سوي ديگر نزديكي 
انقالبي��ون ايران به الجزاير، حامي اصلي پوليس��اريو و 
حمايت از مبارزات آزدايبخش م��ردم صحراي غربي 
عميقا رباط را خشمگين كرده و سرانجام به قطع روابط 
ديپلماتيك تهران و رباط انجاميد. در آن دوران سياست 
ايران انقالبي پشتيباني از جنبش هاي رهايي بخش بود و 
جبهه پوليساريو كه براي تعيين سرنوشت مردم صحرا 
مي جنگيد، از اين قاعده استثنا نبود. عبدالعزيز كه در 
آن زمان در قامت ي��ك رهبر نظامي، عمليات چريكي 
پوليساريو را عليه مغرب هدايت مي كرد، روابط خوبي 
با ايران داش��ت. وي بعدا مشي مبارزه مسلحانه را كنار 
گذاش��ت تا جنبش اس��تقالل طلبي صحرا را به شكل 
مس��المت آميز و ديپلماتيك ادامه دهد. او كه مصرانه 
به دنبال تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان 
ملل براي به رس��ميت شناختن حق تعيين سرنوشت 
مردم صحراي غربي بود، در سال هاي اخير بارها به مقر 
س��ازمان ملل متحد در نيويورك آمده بود تا با اعضاي 
اين شورا و دبيركل سازمان ملل در اين خصوص ديدار 
و گفت وگ��و كند. خرداد س��ال 1392 در جريان يكي 
از اين س��فرها بود ك��ه فرصت گفت وگوي��ي با وي به 
دست آمد. پرسيدم پس از چندين دهه مبارزه، آينده 
صحرا و پوليساريو را چگونه مي بيند؟ با قاطعيت گفت 
خوشبين است و اميدوار به افزايش حمايت بين المللي 
از درخواس��ت مردم صحراي غربي براي برگزاري همه 
پرسي براي تعيين سرنوشت آينده و حق حاكميت خود. 
از روابط پوليساريو با ايران پرسيدم كه پاسخ داد روابط به 

مانند گذشته نيست و حمايت ايران از پوليساريو متوقف 
شده است. عبدالعزيز به روابط نزديك پوليساريو با ايران 
پس از انقالب اشاره كرد و گفت: پس از انقالب در ايران، 
ما مورد تاييد امام خمين��ي بوديم. جمهوري صحرا از 
س��وي ايران به رسميت شناخته و سفارت ما در تهران 
نيز افتتاح شد. ايران از قضيه صحرا در سطح بين المللي 
و در مجامع جهان��ي حمايت مي كرد و روابط دو جانبه 
ميان ما و ايران بسيار مطلوب بود. وي ادامه داد: اما بعدا 
 اين روند متوقف ش��د. صراحتا بگويم روابط ما با ايران 
رو به سردي گذاش��ت. وقتي تفسير رهبر پوليساريو را 
از اين تغيير جويا ش��دم پاسخش اين بود كه نمي داند 
دلي��ل اين تغيير چيس��ت ولي در آخر گف��ت اميدوار 
بوده كه روابط با ايران به دوران گذش��ته و به »س��طح 
حمايت هايي كه در زمان امام خميني جريان داشته«، 
بازگردد. اميدي كه به نظر مي رس��د تا آخرين روزهاي 
زندگي وي محقق نش��د. عدم واكنش رس��مي تهران 
به مرگ وي، برخالف كش��ورهايي مانن��د نيكاراگوئه 
و اك��وادور كه با صدور بياني��ه اي از وي تجليل كرده يا 
الجزاير و كوبا كه اعالم عزاداري رس��مي كردند، تاييد 
كننده اين نكته اس��ت. تغيير سياس��ت ايران در قبال 
پوليساريو، آن گونه كه محمد عبدالعزيز توصيف كرد، 
در متن تحوالت داخلي و بين المللي اواخر دهه 1360 
خورشيدي قابل فهم است. با پايان دهه شصت، ايران در 
دوران گذار به مرحله اي بود كه جامعه شناسان انقالب، 
بر اساس الگوي انقالب كبير فرانسه، از آن به ترميدور 
و به اصطالح »ميان��ه روي« ياد مي كنن��د؛ مرحله اي 

كه مس��تلزم بهبود روابط ديپلماتيك تهران در عرصه 
منطقه اي و جهاني بود. از ديگر س��و، افول ش��وروي و 
تضعيف حكومت هاي راديكال عرب از سوريه و عراق تا 
الجزاير، بر خط مشي مسلحانه پوليساريو و جهت گيري 
سياس��ي آن تاثير گذاشت. همان روندي كه در مشرق 
عربي، ياسر عرفات، رهبر پيشين سازمان آزاديبخش 
فلسطين را به س��مت مذاكرات كشانده بود، در مغرب 
عربي، عبدالعزيز و ديگر رهبران پوليساريو را به تغيير 
خط مشي مسلحانه سوق داد. در س��ال 1370، وي با 
مغرب اعالم آتش بس كرد و گفت كه سرنوشت صحراي 
غربي از طريق همه پرسي بايد مشخص شود. در واقع، 
اين تنها ايران نبود كه تغيير كرده بود؛ بلكه پوليساريو 
نيز با افول راديكاليسم در جهان عرب به مسيري متفاوت 
كشيده ش��ده بود. محمد عبدالعزيز نقشي كليدي در 
منازعه اي داش��ت كه از دوران اس��تعمار به جا مانده و 
هنوز ابعاد انساني و سياسي آن بر تحوالت مغرب عربي 
سنگيني مي كند. اهميت وي در مساله صحراي غربي 
چنان بود كه بسياري از مفسران جهان عرب او را آخرين 
شخص محوري در مثلثي مي دانند كه يك راس آن ملك 
حسن دوم پادشاه پيشين مغرب و راس ديگر آن هواري 
بومدين، رييس جمهور اسبق الجزاير قرار داشتند. هر 
چند چهار دهه مبارزات وي نتوانست آرزوي استقالل 
صحرا را تحقق بخش��د، اما تاريخ از او به عنوان كس��ي 
يادخواهد كرد كه زندگي اش را وقف آرمان مردم بومي 
صحراي غربي كرد و پوليس��اريو را از فاز نبرد نظامي به 

عرصه مبارزه سياسي و مسالمت آميز وارد ساخت. 

به بهانه درگذشت رهبر متوفي 
پوليساريو

چرا اميد عبدالعزيز 
براي رابطه با ايران 
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