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به »ریاضت کشی« نیز مایل بود

حمید رشادیان - تورج گیوری

وهشگر پژ

 در مدتی که نزد س��یدکاظم رش��تی ش��اگردی 
می ک��رد، با مس��ائل عرفانی و تفس��یر و تأویل آیات و 
احادیث و مس��ائل فقهی به روش ش��یخیه آشنا شد و 
از آرای ش��یخ احمد احس��ائی آگاهی یافت به عالوه به 
هنگام اقامت در کربال از درس مالصادق خراسانی که او 
نیز مذهب شیخی داشت، بهره گرفت و چندی نیز نزد 
وی بعضی از کتب ادبی متداول آن ایام را خواند که در 
سال 1257 به شیراز برگشت و به وقت فرصت، مطالعه 
کت��ب دینی را فرام��وش نمی کرد و ب��ه گفته خودش 
)و لقد طالعت س��نابرق جعفرالعلوی و شاهدت بواطن 
آیات ه��ا( همانا کتاب س��نابرق، اثر س��یدجعفر علوی 
)مشهور به کشفی( را خواندم و باطن آیاتش را مشاهده 
کردم علی محمد گذش��ته از دلبستگی به اندیشه های 
ش��یخی و باطنی، به »ریاضت کشی« نیز مایل بود و به 
هنگام اقامت در بوشهر در هوای گرم تابستان از سپیده 
دم ت��ا طلوع آفتاب و از ظهر ت��ا عصر بر بام خانه رو به 
خورشید اورادی می خواند پس از درگذشت سید کاظم 
رش��تی، مریدان و شاگردان س��ید، به دنبال جانشینی 
برای وی بودند که به قول ایشان مصداق »شیعه کامل« 
یا )رکن رابع( ش��یخیه باش��د و در این باره میان چند 
تن از ش��اگردان س��ید کاظم رقابت افتاد و علی محمد 
نیر در این رقابت ش��رکت کرد، بلکه پای از جانش��ینی 
سید رشتی فراتر نهاد و خود را »باب« امام زمان)ع( یا 

»ذکر« او، یعنی واسطه میان امام و مردم، شمرد 
ادعای علی محمد چون شگفت آورتر از دعاوی سایر 
رقیب��ان بود،  واکن��ش بزرگتری یافت و نظ��ر گروهی از 
شیخیان را به سوی خود جلب کرد و هجده تن از شاگردان 
س��ید کاظم که همگی ش��یخی مذهب بودند )و بعدها 
سیدعلی محمد آنها را حروف "حی" نامید( پیرامونش را 
گرفتند. علی محمد در آغاز امر، بخش هایی از قرآن کریم 
را با روش��ی که از مکتب شیخیه آموخته بود،  تأویل کرد 
و در آنجا به تصریح نوش��ت که امام دوازدهم شیعیان او 
را مأمور داش��ته تا جهانیان را ارش��اد کند و خویشتن را 
»ذکر« نامید، چنان که در آغاز تفسیرش بر سوره یوسف 
اینگونه می نویسد: اهلل قد قدر ان یخرج ذلک الکتاب فی 
تفسیر احسن القصص من عند محمد بن الحسن بن علی 
بن محمد بن علی بن موس��ی بن جعفر بن محمد بن علی 
بن حسین بن علی بن ابی طالب علی عبده لیکون حجه اهلل 
من عند الذکر علی العالمین بلیغاً. )همانا خدا مقدر کرده 
که این کتاب از نزد محمد پس��ر حس��ن پسر علی پسر 
محمد پسر علی پسر موسی پسر جعفر پسر محمد پسر 
علی پسر حسین پسر علی پسر ابی طالب بر بنده اش برون 
آورد تا از سوی ذکر )سیدعلی محمد( حجت بالغه خدا بر 
جهانیان باشد. پس از مسافرتش با محمد علی بارفروش 
)یکی از مریدان خود( به سوی مکه و بازگشت به بوشهر، 
دستور داد تا در یکی از مساجد بوشهر عبارت »اشهد ان 
علیا قبل نبیل باب بقی��ه اهلل« را در اذان داخل کنند که 
تصریح دارد علی نبیل که به حساب جمل با علی محمد 

برابر می شود، باب امام دوازدهم شیعیان است.
همین که مدتی از دعوت وی سپری شد و گروهی 
به او گرویدند،  ادع��ای خود را تغییر داد و از مهدویت 
سخن به میان آورد و گفت منم آن کسی که هزار سال 
می باش��د که منتظر آن می باش��ید و سپس به ادعای 
نبوت و رسالت برخاست و به گمان خود، احکام اسالم 
را با آوردن کتاب بیان نس��خ کرد و در آغاز آن نوشت: 
در ه��ر زمان خداوند جل و عز، کتاب و حجتی از برای 
خلق مقدر فرموده و می فرماید در سنه هزار و دویست 
و هفتاد از بعثت رس��ول اهلل، کتاب را بیان، و حجت را 
ذات حروف س��بع )علی محمد که دارای حروف س��بع 
است( قرار داد بدین ترتیب، علی محمد هر چند زمانی، 
دعاوی خ��ود را به مقام��ات باالتری تغیی��ر می داد و 
سخنان پیشین را برای یارانش تأویل می کرد و آنان را 
درپی خود می کش��ید. پس از بازگشت سیدعلی محمد 
به بوشهر )در زمانی که هنوز از ادعای بابیت امام زمان 
فراتر نرفته بود( به دستور والی فارس در رمضان 1261 
دس��تگیر و به شیراز فرستاده شد. در شیراز او را تنبیه 
کردن��د، آن گاه نزد امام جمعه آن ش��هر، اظهار توبه و 
ندامت کرد و به قول یکی از موافقان خود بر فراز منبر 
در حضور مردم گفت لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل 
ام��ام غائب بداند. لعنت خدا بر کس��ی که مرا باب امام 
بداند پس از آن وقایع، نامبرده شش ماه در خانه پدری 
خ��ود تحت نظر بوده و از آنجا به اصفهان و س��پس به 

قلعه ماکو تبعید شد.
در دورانی که در قلعه ماکو زندانی بود، با مریدانش 
مالقات و مکاتبه داشت و از اینکه می شنید آنان در کار 
تبلیغ دعاوی او می کوشند به شوق می افتاد و سخنانی 
را با عن��وان کلمات الهی به مریدان عرضه می داش��ت، 
چنان که کتاب بیان را در همان قلعه نوش��ت. حکومت 
محمدش��اه قاجار، برای آن که پیون��د او را با مریدانش 
قط��ع کند در صف��ر 1264 وی را از قلعه ماکو به قلعه 
چهری��ق، در نزدیک��ی ارومی��ه،  منتقل ک��رد. در اواخر 
س��لطنت محمدش��اه، به دس��تور حاجی میرزا آغاسی 
وزیر محمدش��اه س��یدعلی محمد را از قلعه چهریق به 
تبری��ز بردند و مجلس��ی را با حض��ور ناصرالدین میرزا 
)ک��ه در آن وقت ولیعهد بود( و چند تن از علما ترتیب 
دادند و س��یدعلی محمد را در آن مجلس حاضر کردند. 
علی محمد در آنجا آشکارا از مقام مهدویت خود سخن 
گف��ت و »بابیت امام زمان« را که پیش از آن به تصریح 
ادعاکرده بود به »بابیت علم خداوند« تاویل کرد و چون 
از او درباره برخی مس��ائل دینی پرسیدند، از پاسخ فرو 
ماند و همین که از وی س��وال ش��د از معجزه و کرامت 
چه داری؟ گفت: اعجاز من در این است که برای عصای 
خ��ود آیه نازل می کنم و به خواندن این فقره آغاز نمود: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم سبحان اهلل القدوس السبوح الذی 
خلق السموات واالرض کما خلق هذه العصا آیة  من آیاته، 
و اع��راب کلمات را به نحو قاع��ده نحو غلط خواند، زیرا 
تاء را در »الس��موات« مفتوح قرائت کرد و چون گفتند: 

مکسور بخوان! ضاد را در االرض مکسور خواند! 
امیر اصالن خان که در مجلس حضور داشت گفت: 
اگر این قبیل فقرات از جمله آیات ش��مرده شود، من 
ه��م می توانم تلفیق کنم و گفت: الحمدهلل الذی خلق 

العصا کما خلق الصباح و المسا.

در جریان باشید یک��ی دیگ��ر از م��واردی که 26 ب��ه عن��وان درحـــاشيه از آن  می ت��وان 
تجربه های برجام یا عبرت های این س��ند یاد کرد، 
بدعهدی آمریکایی ها نس��بت به ایران بوده است، 
آمریکایی ه��ا چه پیش از توافق، چه حین توافق و 
چه بع��د از توافق نس��بت ب��ه ای��ران بدعهدی و 
فریبکاری داش��تند. در این مت��ن ابتدا به عملکرد 
آمریکایی ها نس��بت به متحدانش��ان اشاره خواهد 
ش��د و س��پس به تجربه بدعهدی آمریکایی ها در 
مواجهه ب��ا ایران توجه می ش��ود. س��ال ها بعد از 
افشای اسناد آمریکا در النه جاسوسی، آمریکایی ها 
دس��ت از جاسوسی از کش��ورهای دیگر برنداشته 
اند. با افش��ای ابعاد گس��ترده ش��نود و جاسوسی 
توس��ط مأموران آمریکایی در کش��ورهای مختلف 
جه��ان، ب��ار دیگر ثابت ش��د که س��فارتخانه های 
آمریکا، عماًل النه جاسوس��ی و خرابکاری هستند. 
افشاگری های ادوارد اس��نودن نشان داد که حتی 
مقامات عالیرتبه کش��ورهای اروپایی نیز از ش��نود 
مکالمات و ارتباطات توس��ط جاسوسان آمریکایی 
مص��ون نبوده اند و همین مس��أله رابطه سیاس��ی 
آمری��کا را با متحدان مهم اروپای��ی خود از جمله 

آلمان و فرانسه به تیرگی کشاند.
 

دو نمونه از خیانت آمریکا به متحدانش
بدون تردید اولین تأثیر افش��ای این جاسوسی 
ها، ایج��اد و تقویت بی اعتمادی می��ان متحدان و 
دوس��تان آمریکا با این کشور اس��ت. رهبر معظم 
انقالب اس��المی در دیدار چند س��ال پیش خود با 
دانش آموزان و دانش��جویان به این واقعیت اش��اره 
فرمودند: »این رویکرد اس��تکباری که آمریکایی ها 
دارند و از ده ها س��ال پیش تا امروز هم ادامه دارد، 
موجب شده است که در ملّتهای دنیا یک احساس 
بی اعتم��ادی و بی��زاری نس��بت به دول��ت آمریکا 
به وجود بیاید؛ این مخصوص کش��ور ما نیست؛ هر 
ملّتی به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد؛ حّتی آن 
کس��انی که دوست آمریکا بودند.« البته باید توجه 
داش��ت که بی اعتمادی ب��ه آمریکا تنها ناش��ی از 
افشاگری های اخیر نیست، بلکه نوع رفتار و تعامل 
آمری��کا با متحدان خود در مقاطع مختلف تاریخی 
و در جریان تحوالت گوناگون به گونه ای اس��ت که 
این بی اعتمادی را به س��ایر متحدان این کشور القا 
می کن��د. در این رابطه می توان ب��ه رفتار آمریکا با 
دیکتاتوره��ای مص��ر، تون��س و لیبی اش��اره کرد. 
حکامی که تا دیروز وظیفه حفاظت از منافع آمریکا 
را در منطق��ه برعه��ده داش��تند و از حمایت های 
گس��ترده کاخ س��فید نیز برخوردار بودن��د، با آغاز 
موج بیداری اس��المی در شمال آفریقا، به یکباره با 
سیاست جدید آمریکا مبنی بر حمایت از قیام های 
مردمی روبه رو ش��دند و راهی جز زندانی شدن به 
دست انقالبیون، پناهنده شدن به عربستان و کشته 

شدن در صحراهای لیبی را نیافتند. 
تحلی��ل دالی��ل اصلی ش��کل گیری این دیوار 
بلند بی اعتمادی میان آمریکا و متحدانش نیازمند 
فرصت دیگری اس��ت و از حوصله این یادداش��ت 
خارج اس��ت، اما بررس��ی برخ��ی از مصادیق این 
بی اعتم��ادی می تواند در ش��ناخت و تحلیل رفتار 
سیاس��ت خارجی آمریکا راهگشا باش��د. در ادامه 
وضعیت روابط سیاس��ی میان دو کش��ور آلمان و 

برزیل با آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

آلمان و شنودهای آمریکا
کش��ور آلمان که یکی از شکس��ت خوردگان 
اصلی دو جنگ جهان��ی اول و دوم بود، در فضای 
پ��س از جن��گ دوم جهانی تالش ک��رد تا چهره 
بین الملل��ی خود را ترمیم کن��د و در کنار فاتحان 
جنگ، جای��ی برای خود پیدا کند. س��ازمان ملل 
متحد به عن��وان مهم ترین دس��تاورد بین المللی 
برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، بعد از جنگ 
دوم جهانی با توافق فاتحان جنگ تش��کیل شد و 
این کشورها برترین موقعیت را که همان عضویت 
دائم ش��ورای امنیت باش��د، برای خود برگزیدند. 
آلمان اما در این میان س��همی نداشت و خود را با 

تبعات ناگوار و خسارات جنگ روبه رو می دید.
ژرمن ها تصمی��م گرفتند ت��ا در دوره پس از 
جن��گ دوم جهانی، با نزدیک ش��دن ب��ه آمریکا، 
وضعی��ت بین الملل��ی خ��ود را بهب��ود بخش��ند. 
پیش��رفت های بزرگ علمی و صنعتی نیز آلمان را 
به یکی از قدرت های نوظه��ور جهان تبدیل کرد، 
به گونه ای که این کش��ور درخواست عضویت دائم 
شورای امنیت را طی سال های گذشته مطرح کرده 
است. درخواستی که تا کنون از سوی اعضای دائم 

شورا مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
تالش آلمان برای نزدیکی به آمریکا اما س��بب 
نش��د تا اعتماد متقابل در روابط دو کش��ور شکل 
بگیرد. مقامات سیاسی ارشد آلمانی شاید هیچ گاه 
تصور هم نمی کردند که مکالمات و ارتباطات شان 
توسط جاسوسان آمریکایی شنود می شود. هنگامی 
که افش��اگری های ادوراد اسنودن مشخص کرد که 
حتی تلفن ش��خصی خانم آنگال مرکل شنود شده 
است، دیوار اعتماد میان آلمان و آمریکا فروریخت.

روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" در گزارشی در 
همین زمینه نوشته بود: عرصه سیاسی آلمان لحن 
خود را در برابر جاسوس��ی های آمریکا تشدید کرده 
اس��ت. با توجه به مس��ائل فراوانی که هنوز آمریکا 
درباره جاسوس��ی های خود روش��ن نکرده و به آنها 
پاس��خ نداده اس��ت، دیگر آلمان ب��ه ارائه اطالعات 

احتمالی در این باره از طرف آمریکا اعتماد ندارد.
همچنین آنگال م��رکل صدراعظم آلمان ضمن 
انتقاد از رفتار آمریکا در جاسوسی از فرانسه و آلمان، 
خواستار امضای یک توافقنامه میان برلین - پاریس با 
واشنگتن درباره عدم جاسوسی از یکدیگر شد و تأکید 
کرد جاسوس��ی از دو متحد بسیار نزدیک واشنگتن 
سریعاً باید متوقف شود. وی بعد از گفت وگو با رهبران 
اروپای��ی، تأکید کرد که ما خواس��تار اقدام عملی از 
س��وی باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا و نه 

فقط عذرخواهی خشک و خالی هستیم.
شبکه خبری بی بی س��ی نیز نوشته بود آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمان، در پایان نخس��تین روز 
از اجالس اتحادیه اروپا تأکید کرد که بی اعتمادی 
ایجاد ش��ده بر سر این موضوع، همکاری اطالعاتی 

با آمریکا را مشکل کرده است.

برزیل و جاسوسی آمریکایی ها
برزیل نیز از آن دسته قدرت های نوظهوری است 
که همچون آلمان، خواستار عضویت دائم در شورای 
امنیت است. پیشرفت های گس��ترده این کشور در 
عرصه های مختلف، سبب شده تا این کشور منطقه 
آمریکای جنوبی، خود را همتراز قدرت های جهانی 
ببیند و به دنبال ایفای نقش در تحوالت مهم جهانی 
باشد. اسناد اسنودن نشان داد که مقامات برزیلی نیز 
از موج گسترده شنود توسط جاسوسان سیا در امان 
نمانده اند. روزنامه "او گلوب"  براس��اس اسناد فاش 
شده توسط اسنودن، گزارش داد که آمریکا ارتباطات 
تلفنی و اینترنتی برزیل را کنترل کرده اس��ت. این 
روزنام��ه همچنین یک مدرک از آژانس امنیت ملی 
آمریکا را مبنی بر اینکه سفارت برزیل در واشنگتن و 
سفیر برزیل در نیویورک هدف جاسوسی این آژانس 

بوده اند، منتشر کرد.
انتش��ار این اخبار اعتراض گس��ترده مقامات 
سیاس��ی وقت برزیل را درپی داش��ت. خبرگزاری 
فرانسه در همین زمینه گزارش داد مقامات برزیل 
از گزارش��ات رس��انه ها مبنی بر کنترل گس��ترده 
ارتباطات تلفنی و اینترنتی که اطالعات آن توسط 
ادوارد اسنودن،  خشمگین شده اند. آنتونیو پاتریوتا، 
وزی��ر امور خارجه وقت برزی��ل پس از گفت وگو با 
جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در برزیل 
به خبرن��گاران گفت: افش��ای جاسوس��ی جهانی 
گس��ترده آمریکا بر ارتباطات اینترنتی یک چالش 

جدید در رابطه دوجانبه ما به وجود آورد.
بی اعتمادی میان آمریکا و برزیل س��بب شد تا 
دیلما روس��ف، رئیس جمهور وقت برزیل س��فر خود 
به آمریکا را لغو کند ت��ا بدین صورت، اعتراض خود 
را به گوش مقامات کاخ س��فید برس��اند. همچنین 
دیپلمات ه��ای برزیلی ب��ا هم��کاری دیپلمات های 
آلمان و 19کش��ور دیگر به دنبال تدوین پیش نویس 
قطعنامه ای در مجمع عمومی بودند که بر حق رعایت 

حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیک تأکید کند.
 

برجام و مواجهه ایران با خیانت ها و 
بدعهدی های آمریکا

همانط��ور ک��ه ذکر ش��د آمریکایی ه��ا حتی 
نس��بت به دوس��تان خود نیز از منطقه وفارداری 
تبعیت نکردند، چه رس��د به دشمنانش��ان. ایران 
یک��ی از مواردی اس��ت که آمریکایی ه��ا با اعمال 
مکانیس��م های پیچی��ده در صدد بودن��د تا چنین 
وانمود کنند که با ایجاد یک توافق با این کش��ور، 
امکان زیست مشترک و ایجاد منافع مشترک بین 

دو کشور با آن وجود دارد.
نگاه��ی ب��ه توافق هس��ته ای ای��ران و آمریکا 
و روندی که این توافق س��یر کرده اس��ت، نش��ان 
دهنده می��زان فریب��کاری و بدعهدی های آمریکا 
نسبت به ایران بوده است. آمریکایی ها با باز کردن 
پرونده های جدید شبیه به پرونده موشکی ایران به 
دنبال ایجاد فضای جدیدی برای ایجاد فشار علیه 
ایران هستند تا به واسطه آن ایران را از خواسته ها 
و مطالبات خود درخصوص رس��یدن به سطحی از 
قابلیت عملی کردن دفاع مش��روع ن��اکام گذارند. 
همچنی��ن آمریکایی ها که خود نق��ش مخربی را 
در منطقه غرب آس��یا بازی می کنند، حاال با ایجاد 
فضاسازی های جدید به دنبال این هستند تا ایران 
از تعلقات منطقه ای و هویتی خود در منطقه غرب 
آس��یا صرف نظر کند، برای رسیدن به این موضوع 

نیز از هیچ تالشی فروگزار نبوده اند.
پیشتر رهبر انقالب درخصوص آمریکایی ها بیان 
داشتند که آن ها قابل اعتماد نبوده و دروغگو هستند 
»اّوالً طرف دروغگو است، فریبگر است، بدعهد است، 
خنجرازپشت بزن اس��ت، در همان حالی که دارد با 
یک دست دست میدهد، به قول خودشان یک مشت 
س��نگ در دست دیگرش است که بزند به سر طرف 

مقابل. طرف، این جور آدمی است.«
برای توضیح این موضوع کافی اس��ت به سراغ 
مذاکرات هس��ته ای ایران در قال��ب 1+5 برویم. چه 
چیزی از طرف آمریکایی در این مذاکرات مش��هود 
اس��ت. چه قبل از مذاکرات، چه حی��ن مذاکرات و 
چ��ه بعد از مذاکرات. آمریکایی ه��ا قبل از مذاکرات 
به طرق مختلف اش��اره می کردن��د که خواهان حل 
شدن مسئله هسته ای ایران هستند و اظهار داشتند 
که حق غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسند. 
برای اش��اره به مس��ئله دروغ گویی آمریکایی ها به 
یک مطالعه موردی دقیق پیش از مذاکرات اش��اره 
خواهیم کرد و آن نیز نامه رئیس جمهور این کش��ور 
پیش از مذکرات اس��ت. رئیس جمه��ور آمریکا طی 
نامه ای که در رس��انه ها عنوان شد به مقامات ایران 
نوشته است پیش از مذاکرات اظهار داشته بود که به 
دنبال کمک به حل مشکالت اقتصادی ایران است. 
به گفته روزنامه فرامنطقه ای »الحیات« چاپ لندن 
این نامه توسط س��لطان قابوس برای مقامات ایران 
ارسال ش��ده بود. الحیات در این باره نوشت: نامه ای 
از س��وی پادش��اه عمان و از طرف اوباما برای رهبر 
جمهوری اس��المی ارسال شده اس��ت که در آن بر 
چهار محور تاکید شده اس��ت. نخست ادای احترام 
واش��نگتن به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
ای��ران، دوم ابراز آمادگی ب��رای کاهش تحریم های 
اقتصادی اعمال شده علیه ایران، سوم تاکید شدید بر 
اهمیت تعامل مثبت ایران در گفت و گوهای هسته ای 
با کش��ورهای 1+5 و در   نهایت آمادگی آمریکا برای 

برقراری مذاکرات مستقیم با ایران است.

آمریکایی ه��ا ب��ه هیچ یک از ای��ن کلماتی که 
اظهار داش��تند پایبند نبودند. آمریکایی ها در حالی 
مدعی بودند که به انتخابات ریاست جمهوری ایران 
احترام گذاشته اند، که درست دو سال بعد در جریان 
انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
ضمن مداخله در امور جمهوری اسالمی، تمام تالش 
خود را کردند تا بر انتخابات تاثیر بگذارند. این جمله 
بخشی از صحبت های دیوید ایگناتیوس درخصوص 
انتخابات مجلس خبرگان ایران است »در »مقامات 
آمریکایی انتظار دارند که اگر تندروها با خارج کردن 
و کن��ار زدن نامزدها در نتیج��ه فریبکاری نکنند، 
نتیج��ه انتخابات "مزیت و برت��ری جزئی" اردوگاه 
میان��ه روی اطراف رئیس جمهور حس��ن روحانی و 
"ادامه تحرک و حرکت" او در جهت بازگش��ایی به 
سمت غرب باش��د.« او در ادامه با اشاره به نامزدی 
»حسن خمینی« ادعا کرد »یک فشارسنج و میزان 
سنج سیاسی که از نزدیک توسط مقامات آمریکایی 
دنبال می شود، نامزدی حسن خمینی نوه محبوب 
آیت اللهی اس��ت که انقالب ایران را تجسم بخشید. 
او به طور مستقل برای مجلس خبرگان نامزد شده 
اس��ت اما به او به عنوان حامی پرنفوذ سیاست های 
عملگرایانه روحانی نگاه می ش��ود. )حسن( خمینی 
ب��رای ایرانی هایی ک��ه نمایانگر و نماین��ده میراث 
انق��الب و همچنین تالش ب��رای منطبق کردن آن 
با قرن 21 هستند، ش��خصیتی کاریزماتیک است. 
در صفحه فیس بوک ش��خصی او بیش از 100 هزار 
"الیک")likes( برای عکس��ی از او به عنوان پسری 
در کنار آیت اهلل روح اهلل خمینی پدربزرگش نشسته، 

وجود دارد.«
آمریکایی ها بسیار تالش کردند که در انتخابات 
ایران تاثیر بگذارند، بنابراین آنها به هیچ وجه دنبال 
احترام به انتخابات ملت ایران نبودند از این دس��ت 
بیان��ات که آمریکایی ها درخص��وص انتخابات ایران 
مطرح کرده اند بس��یار زیاد اس��ت. موضوع مداخله 
غرب برای تاثیر بر انتخابات تا حدی پیش رفت که 
موسسه بین المللی »گروه بحران« در گزارشی ضمن 
انتقاد از آن، اشاره کرد »در غرب میل به حمایت از 
میانه روها در مقابل اصولگرایان از زمان برجام افزایش 
زیادی داشته اما با توجه به این واقعیت که بیگانگان 
هیچ گاه موفق به اعمال نفوذ سیاس��ی در این کشور 
نبوده اند، اگر اختالفی هم بین طیف های سیاسی در 
ایران باشد، بهتر است که غرب به آن تکیه نکند و از 
جانبداری در امور داخلی ایران اجتناب کند چراکه 
صحبت از ای��ن موضوع منجر به ظ��ن اصولگرایان 
مبنی بر این می ش��ود که هدف غایی غرب از برجام 
تغییر ماهیت حکومت ایران بوده است. همچنین به 
دالیل مشابه فشار سیاسی شدید بر ایران در زمینه 
حقوق بشر ممکن است به حساسیت اصولگرایان و 
)عمل گراها( مبنی بر این باشد که برجام گام نخست 

مهار ایران بوده است.«
 

تحریم ها مصداق تام عملکرد آمریکا 
این ش��اید بزرگترین دروغی بود ک��ه اوباما و 
آمریکایی ه��ا ب��رای تهییج برخ��ی از گروه ها برای 
مذاک��ره با آمری��کا مطرح کردند تا به واس��طه آن 
حساس��یت مذاکرات را باال برده و بتوانند به توافق 
مورد نظر خود برس��ند. آمریکایی ه��ا نه تنها هیچ 
آمادگی برای کاهش یا تخفیف تحریم ها نداش��تند 
بلکه همانط��ور که وزیر امور خارج��ه آن ها اظهار 
داشت تحریم ها را افزایش نیز داده اند. »جان کری« 
وزیر خارجه وقت آمریکا در نشس��تی در دانش��گاه 
»شیکاگو« اظهار داشت »تحریم تسلیحاتی پابرجا 
مان��د و آن را کنار نگذاش��تیم. در واقع، ما بر س��ر 
اینک��ه این تحریم چه مدت ادامه پیدا کند، مبارزه 
کردیم. به این دلیل که براساس ترتیبات قبلی، این 
)تحریم( از بین می رفت. ما با مذاکره توانستیم آن 
را برای هش��ت س��ال دیگر پابرجا نگه داریم. ما در 
عین ح��ال تحریم های ایاالت متحده علیه حمایت 
ایران از تروریس��م را هم نگه داش��تیم. بنابراین، ما 
هیچ یک از چیزهایی را که در این ارتباط در اختیار 
داشتیم، کنار نگذاش��تیم. در واقع، از زمان توافق، 
به این دلیل که آن ها موش��ک ش��لیک کردند، ما 
تحریم های��ی هم اضافه کردی��م. بنابراین، ما حتی 
ذره ای به س��مت کاهش اهمیت��ی که برای امنیت 

منطقه قائل هستیم، حرکت نکرده ایم.«
بنابراین گفته های مقامات ارشد آمریکا پیش از 
مذاکرات کامال خالف واقع و دروغ محض بوده است. 
یک مورد دیگری که ب��رای دروغ بوددن این گزاره 
می ت��وان بیان کرد قانون تمدید وضعیت اضطراری 

بود که دولت اوباما آن را دائما تمدید می کرد..
 

 تاکید شدید بر اهمیت تعامل مثبت ایران
در گفت و گوهای هسته ای با کشورهای 5+1

شاید عده ای تصور کنند که آمریکایی ها واقعا 
ب��ر »اهمیت تعامل مثبت ای��ران در گفت وگوهای 
هس��ته ای با کشورهای 1+5« اهتمام داشته است. 
اما نگاهی به وضعیت مذاکرات نش��ان می دهد که 
آمریکایی ها ج��ز فریبکاری اقدام خاصی را در این 
خصوص انجام نداده ان��د. آنها تمام تالش خود را 
کردند ت��ا حین مذاکرات ای��ران را متهم به کوتاه 

نیام��دن از مواض��ع خ��ود کرده و بی��ان کنند که 
مش��کل مذاکره با ای��ران در پایتخت این کش��ور 
اس��ت. موضوعی که اتفاقا برعکس بود و هر یک از 
کش��ورهای اروپایی با توجه به تقسیم وظایفی که 
آمریکایی ها برای آن ها ک��رده بودند نقش خاصی 
را در مذاکرات بازی میکردند و س��بب می ش��دند 

مذاکرات برای مدتی به تعلیق بیفتد.
 آمریکایی ه��ا ب��ا ب��ازی کردن نق��ش پلیس 
خوب ت��الش می کردند چنین وانمود کنند که در 
مذاکرات به دنبال به نتیجه رس��اندن هستند و با 
جلو انداختن فرانس��ه و انگلیس و س��خنان خالف 
جری��ان این دو کش��ور هر از گاه��ی نقش پلیس 
خوب را بازی می کردند. آمریکایی ها به هیچ وجه به 
دنبال تعامل مثبت با ایران در مذاکرات هس��ته ای 
نبودند و این نیز یکی از دروغ های چهارگانه اوباما 

پیش از مذاکرات درخصوص ایران بوده است.
 

برقراری روابط مستقیم با تهران
اوبام��ا با بیان ک��ردن این موض��وع که آماده 
برقراری روابط با ایران است تالش می کرد اینگونه 
اظه��ار کند که مش��کل برق��راری رواب��ط تهران 
واش��نگتن در پایتخت ایران است و نه در آمریکا. 
موضوع��ی ک��ه برخی از ب��زک کنن��دگان داخلی 
آمریکا را تحریک می کرد تا با بسیج افکار هم نوع 
عنوان معترض وضعیت موجود را یدک کش��یده و 
پرچم دار رابط��ه با آمریکا در عرصه داخلی معرفی 
ش��وند. اما واقعا آمریکا ب��ه دنبال برقراری رابطه با 
ایران است؟ آمریکا اگر هم به دنبال برقراری رابطه 
با ایران باشد یا در چارچوب تغییر رژیم است یا در 
چارچوب تغییر رفتار. همانطور که اظهارات مقامات 
آمریکایی موید این موضوع بود است. رهبر انقالب 
پیش��تر فرموده بودند که آمریکایی ها در وفای به 

عهد، دروغگو، فریبکار و بدعهد هستند.
آمریکایی ه��ا همچنی��ن در حی��ن مذاک��رات 
مس��یرهای خارج از مس��یر حس��ن نیت را نیز طی 
کردن��د. یکی از موضوعاتی که آمریکایی ها بس��یار 
روی آن تمرکز کردند تالش برای تشنج در مذاکرات 
برای بهره برداری از آن بوده اس��ت، این تش��نج به 
این دلیل بود تا بتوانند مس��ئله هس��ته ای ایران را 
در س��طح بین المللی به باالترین سطح حساسیت 
برده و آس��یب های نائل نشدن به یک توافق را باال 
ببرن��د. هم از این رو ضمن بر ش��مردن گزینه های 
مختلف روی میزش��ان ایران را تهدید به مسیرهای 
دیگر غی��ر از مذاکره نیز می کردن��د و با فریبکاری 
فض��ای اجتماعی خ��ود را نیز به مس��ئله توافق و 
مذاکرات حساس می کردند. برای مثال باراک اوباما 
رئیس جمه��ور وقت آمری��کا در این خصوص اظهار 
داش��ت »آنچه من گفته ام این اس��ت که اگر توافق 
را رد کنیم بای��د درباره گزینه های پیش رو واقع گرا 
باشیم. نباید به دنبال پاسخ های ساده باشیم و اینکه 
به لوبیای س��حرآمیز دست پیدا کنیم و ناگهان این 
مشکل را حل کنیم یا اینکه یک میانبر وجود دارد 
که می توانیم به سادگی مشکل را حل کنیم و به کار 
خود بپردازیم و چینی ها و روس ها و ژاپنی و هندی 

نیز با ادامه تحریم ها موافق باشند.«
یا در جایی دیگر و در پاس��خ به پرس��ش های 
دو ت��ن از رهبران اصلی جامع��ه یهودیان در امریکا 
از توافق هس��ته ای با ایران دفاع ک��رد. وی در این 
گفت وگو که روز 6 شهریور 1394 )28 اوت 2015( 
انجام شد اوباما گفت »ما باید فعالیت های ایران در 
برهم زدن ثبات با استفاده از دست نشانده های خود 
در بخش های مختلف منطق��ه متوقف کنیم اما ما 
برای این کار نیاز داریم هماهنگی بهتری با شرکای 
خود داشته باشیم و اطالعات خود را بهبود بخشیم 
و به ساخت چیزهایی مانند گنبد آهنین که از مردم 

در برابر موشک ها محافظت می کند، ادامه دهیم.«
وی ادامه می دهد »من با ش��ما صادق خواهم 
ب��ود. من فکر می کنم این کار کامال س��ریع انجام 
خواه��د گرفت، چ��ون ما هر دو منافع مش��ترکی 
نه فقط در جلوگیری از دس��تیابی ایران به س��الح 
هسته ای داریم، بلکه منافع مشترک هر دو ما این 
را نی��ز ایجاب می کند که اطمینان یابیم آنها برای 
حزب اهلل س��الح ارس��ال نمی کنند و ای��ران ثبات 

همسایگان خود را به هم نمی زند.«
 

پیوند موضوع هسته ای با مسائل دیگر
آمریکایی ه��ا بس��یار تالش کردند تا حس��ن 
مذاکرات مس��ائل منطقه ای را نیز تحت پوش��ش 
مذاکرات قرار دهند، و همانطور که خودشان اظهار 
می داشتند »در راستای ایجاد ثبات در خاورمیانه« 
ایران را در محیط استراتژیک خود تعریف کنند و 
در گام بع��د ایران را مه��ار کنند. در این خصوص 
نیکالس برنز اظهار کرد: »امیدوارم توافق هسته ای 
وین اجرایی ش��ود. اما در هر صورت، باراک اوباما 
رئیس جمه��ور آمری��کا و جانش��ین او و ی��ا حتی 
جانش��ین رئیس جمه��ور بعد از اوبام��ا باید تالش 

کنند قدرت ایران را در منطقه مهار کنند.«
در این خص��وص نیکالس برنز ک��ه در فاصله 
س��ال های 2005 ت��ا 2008 در دول��ت جرج بوش 
رئیس جمهور سابق آمریکا، معاون وزیر امورخارجه 

آمریکا بود و هدایت مذاکرات هس��ته ای با ایران را 
برعهده داشت و در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد 
اس��ت در نشستی در دانشگاه س��اوثرن مین اظهار 
داشت »توافق هسته ای، توافقی کوچک درمقایسه 
با همه مسائل مطرح با ایران است. توافق هسته ای 
باید بخش��ی از سیاس��ت کلی تر و هوشمندانه، به 
منظور مهارکردن ایران باشد. اگر اینطور باشد، این 
توافق می تواند در مس��یر تامی��ن اهداف مطرح در 
زمینه منافع ملی آمریکا باش��د. ما ب��ا ایران از 35 
س��ال پیش مسئله داشته ایم. ایران در سال 1979، 
درباره دیپلمات های ما ب��ه گروگان گیری مبادرت 
کرد. ام��ا اوباما درمجموع به این نتیجه رس��ید که 
فقط درباره مسئله هسته ای مذاکره کند که به نظر 
من، تصمیمی درست بود. الزم بود چارچوبی برای 
مذاک��رات بوجود بیاید و این چارچ��وب ابتدا برای 
پرداختن به یک مس��ئله خاص باش��د و نمی تواند 

همه مسائل را با هم در بر بگیرد.«
در ای��ن بی��ن و در حین مذاک��رات، خصوص 
غربی ها نیز به کمک آمریکایی ها رفتند برای مثال 
آنگال مرکل که در نشس��تی خبری در برلین، گفته 
ب��ود »به گمان من ایران نف��وذ قابل مالحظه ای در 
آنچه در سوریه اتفاق می افتد، دارد و همه از حضور 
سازنده ایران در مذاکرات سوریه استقبال می کنند.

مرکل در ادامه موضوع را فراتر برده و درخصوص 
لحن ایران در قبال اسرائیل نیز انتقاداتی را مطرح 
ک��رد. با اس��تقبال از حضور ای��ران در ائتالف ضد 
داعش و مبارزه با این گروه تروریس��تی مدعی شد 
مواضع ایران در قبال اسراییل مورد پذیرش نیست. 
وی در این نشس��ت ادامه داد »لحن ایران در قبال 
اسراییل قابل پذیرش نیست.« وی همچنین تاکید 
کرد اینکه ایران، تغیی��ری در مواضع و لحن خود 
در قبال اس��راییل نداده و این رژیم را به رسمیت 

نمی شناسد، ناامیدکننده است. 
 

تالش آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران
پروژه فریبکارانه دیگر آمریکا پیوند نظم مورد 
نظر خود در س��طح منطقه در حی��ن مذاکرات با 
برخ��ی از به اصطالح میانه روه��ای داخلی بود به 
گون��ه ای که با اعالم به وج��ود آمدن فصل جدید 
رواب��ط به دنبال ای��ن بودند تا فض��ا را به گونه ای 
نش��ان دهنده که می توان بر س��ر تمام موضوعات 

منطقه ای نیز با آمریکایی ها وصلت کرد.
برای مثال باراک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا 
در پاسخ به پرسش های دو تن از رهبران اصلی جامعه 
یهودی��ان در امریکا از توافق هس��ته ای با ایران دفاع 
کرد. وی در این گفت وگو که روز 6 ش��هریور 1394 
)28 اوت 2015( انجام شده تاکید کرد اشاره کرد که 
»همچنین با تالش در جهت پیوند با به اصطالح میانه 
روهای مد نظر خود در ایران اظهار داشت »هم اکنون 
آیا من می توانم امید داشته باشم که با دسترسی پیدا 
ک��ردن ایران به تعامالت بیش��تر بازرگانی، تعامل با 
جهان و مبادله دانشجو و شاید تغییر نسل رهبری در 
این کشور، ماهیت این رژیم نیز تغییر کند؟ کاماًل. اما 

روی آن حساب نمی کنم«.
در این خص��وص آمریکایی ها تالش می کردند 
نوعی پیوند نیز ب��ا به اصطالح غربی ها میانه رو های 
داخل ایران نیز ایجاد کنند. این موضوع تا حدی پر 
رنگ ش��د که برخی از به وجود آمدن فصل نوینی 
ب��رای همکاری منطق��ه ای ایران - آمریکا س��خن 
گفتن��د و در حد اغراق آمیز دیگری مس��ئله »نظم 
آمریکایی - ایرانی« منطق��ه خاورمیانه مورد توجه 
آن ه��ا قرار گرفت. موضوعی که س��بب ش��د حتی 
برخی از س��ایت ها و روزنا مه های دگراندیش نیز به 
آن واکنش نش��ان دهند. برای مثال روزنامه ش��رق 
در یادداش��تی بیان داش��ت »اما آنچ��ه که اهمیت 
دارد، توانای��ی »نه«گفتن ایران به خط مش��ی های 
سیاس��ی ای اس��ت که سیاس��ت گذاران آمریکایی 
به دنبال ترس��یم آن هس��تند. این دکترین نه تنها 
می گوید کس��ی نباید به آمری��کا »نه« بگوید، بلکه 
باید شرایطی وجود داشته باشد تا تجهیزات نظامی 
به فروش برسد و سلطه بر منابع استراتژیک جهان 
نی��ز ادامه یابد. تحت این ش��رایط آنچنان که باید و 
شاید، در آمریکای نومحافظه کار وابسته به مجتمع 
نظامی- صنعتی، صنایع نفتی و سرمایه مالی، نگاه به 
ایران با توافق هسته ای وین تغییری نخواهد کرد.«

رهیافت و اهداف استراتژیک آمریکا در عرصه 
جهان��ی بابی باز کرده اس��ت به عنوان اس��تراتژی 
»بازدارندگی« و »مهار« برای بازیگران دگراندیش. 
یعن��ی اکنون ب��ا پایان یافتن مذاکرات هس��ته ای، 
دیدگاه غالب این نیس��ت که واش��نگتن با سازش 
و تنش زدای��ی واقعی با تهران، به فکر اس��تفاده از 
ایران برای صلح خاورمیانه اس��ت یا درصدد است 
ب��رای تحقق سیاس��ت »چرخش اوباما به س��مت 
آس��یا - پاس��یفیک« یا »تکمیل محاصره روسیه 
از جن��وب« هرچه در توان دارد ب��رای نزدیکی به 
ای��ران به کار گی��رد؛ اگر هم این موض��وع راهبرد 
بلندم��دت آمریکا باش��د، اس��تراتژی و سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی ایران با چنین اهدافی 
س��ازگار نمی شود. در س��طحی کالن، بحث بر سر 
فاز جدی��دی از الگوی »مهار نف��وذ منطقه ای« و 
»بازدارندگ��ی اس��تراتژیک« ای��ران در خاورمیانه 
مطرح اس��ت و ن��ه همکاری. چراک��ه آمریکایی ها 
می دانند ای��ران نیز همچون خودش��ان در برخی 
اهداف و سیاست ها، حداقل در خاورمیانه به لحاظ 
فکری، خاس��تگاه و اه��داف، جابه جایی راهبردی 
ندارد. بنابراین، در ایده آل ترین ش��رایط، دو کشور 
می توانن��د در خاورمیانه، نواحی خارج از کنترل را 
مهار کنند و با تجربه همکاری اقتصادی و فرهنگی 
محدود، در بُعد سیاس��ی و امنیتی نیز با راه اندازی 
خط ارتباطی »هات الین« روابط خود را به صورت 
»صلح مس��لحانه« حفظ کنند و ادامه دهند. پس 
در کوتاه مدت، انتظار نظم نوین آمریکایی - ایرانی 

در خاورمیانه ساده انگارانه به  نظر می رسد.
عبرت های برجام بس��یار زیاد اس��ت، یکی از 
عبرت هایی که این مذاکرات و سند منتهی از آن 
به دست می دهد منطق مذاکره آمریکایی، و منطق 
وفای به عهد آن ها اس��ت، آمریکایی ها تمام تالش 
خود را کردند تا آن چه به دس��ت ایران می رس��د، 
نه تنها نکته و مقوله دندان گیری نباش��دف بلکه از 
سوی دیگر تالش می کردند تا آن را تبدیل به ابزار 

فشار علیه ملت ایران کنند.  برهان

آمریکا حتی دوستان خود را نيز فریب می دهد، چه رسد به دشمنانش

عاقبت خوشبینی به کدخدا

ان
ره
ب

بررسی تاریخ مراوده و 
تعامالت آمریکا و کشورهای 

دیگر نشان دهنده این 
موضوع است که آمریکایی ها 

متناسب با منافع ملی 
ماکیاولیستی رفتار کرده 
و به عهدهای خود پایبند 
نبوده اند، برجام یکی از 

بزنگاه های مهم رابطه ایران 
و آمریکا بوده استف که 

آمریکایی ها تمام تالش خود 
را کردند که از این سند برای 

ایران عائدی حاصل نشود


