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  چرا اوباما جلو شکست انقالب سبز ايران را نگرفت

   
 

شت و نشان ھم نداد، بلکه از آن می ترسيد که  ندا٢٠٠٩اوباما نه تنھا عالقه ای به ھمبستگی با مردم ايران در سال  

اوباما از ابتدای رياست جمھوری خود سعی کرد تا … تظاھرات باعث تخريب گسترش روابط مخفی او با ايران شود

حتی اگرچه رئيس . اين امر برای اوباما يک عقده شده بود. روحانيون حاکم کشور را از دشمن به دوست تبديل کند

 دوم رياست خود چندين تحريم شديد عليه اقتصاد ايران تحميل کرد، اما اوباما ۀ اول و شروع دورۀدورجمھور در پايان 

 ۀشانس برای يک نتيج… از آغاز رياست جمھوری خود روشن ساخت که امريکا به دنبال تغيير رژيم در ايران نيست

 در خيابان ھا تظاھرات کردند ھيچ تضمينی  انتخاباتیۀاگرچه برای زمانی که ايرانيان عليه نتيج. بھتر وجود داشت

 سرنگون کند، ولی رئيس جمھور امريکا حتی ٢٠٠٩ اوباما می توانست خامنه ای را در سال ۀوجود ندارد که مداخل

شايد بعد از . تصور کنيد اگر آن قيام موفق شده بود. اما ارزش امتحان را داشت. نگفت که انتخابات به سرقت رفته است

در عوض، اوباما رياست جمھوری خود را صرف سوء . ی، صلح واقعی به ارمغان آوردئبا يک توافق ھسته شد  آن می

تفاھم با ديکتاتور ايران، رھبری کرد که شھروندانش برای تغيير رژيمی تالش کردند که آنھا را تا به امروز سرکوب 

  .می کند، ولی امريکا ھيچ کمکی نکرد
*******  
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  د انقالب سبز ايران شکست بخوردچرا اوباما اجازه دا

يکی از بزرگترين فرض ھای دوران رياست جمھوری بارک اوباما، شورش ايرانيان پس از اعالم محمود احمدی نژاد 

اگر زمانی که رژيم در حال تلو تلو خوردن بود .  است٢٠٠٩ سال جون ١٢ انتخاب رياست جمھوری ۀبه عنوان برند

  کرد چه اتفاقی می افتاد؟ ندگان کمک میرئيس جمھور بيشتر به تظاھر کن

 چشم انداز واقعی را کم اھميت جلوه داد، و ً علناءاوباما در ابتدا. برای ھمه روشن است که واکنش او آھسته بود

ات تغيير ۀ که صدھا ھزار ايرانی برای حمايت از آنھا جان خود را به خطر می اندازند، نشان دھندئیکانديداھا«:گفت

  :و زمانی که باالخره لب به سخن گشود، نتوانست بگويد که انتخابات دزديده شده است» .نداساسی نيست

 انتخابات چه ئیگيرد، صرف نظر از اين که نتيجه نھا تظاھرات آنھا الھام می/ کند و از مشارکت جھان نگاه می«

  )١(» .باشد

 نداشت و نشان ھم نداد، بلکه از آن می ترسيد که ٢٠٠٩اما اوباما نه تنھا عالقه ای به ھمبستگی با مردم ايران در سال 

 وال استريت، در کتاب ۀ خبرنگار روزنامجی سولومون. تظاھرات باعث تخريب گسترش روابط مخفی او با ايران شود

نشان می دھد که اوباما برای جلوگيری از کمک به جنبش سبز ايران تا چه اندازه ) ٢(» جنگ ھای ايران«جديد خود، 

 برای امريکااوباما در پشت پرده پيشنھادات مشاوران خود را که می خواستند ھمان کاری را بکنند که . فته استپيش ر

  . را نپذيرفت، داشتامريکا و اشاره به حمايت  گذار مشابه از ديکتاتوری به دمکراسی انجام داده

.  که با حاميان جنبش سبز دارد قطع کندسولومون گزارش می دھد که اوباما به سيا دستور می دھد تا ارتباطاتی را

اين . آژانس برای حمايت از قيام ھای دمکراتيک در ھر جای جھان طرح ھای احتمالی دارد«: سولومون می نويسد

اما در اين مورد کاخ سفيد دستور داد تا کاری «. » سالح به مخالفان استۀشامل ارتباطات، پول، و در نھايت حتی ارائ

  ».نکنند

خواستند  ايرانيان خارج کشور می. زمان سولومون گزارش داد، دستياران اوباما پيام ھای متفاوتی دريافت کردنددر آن 

 در پايان، اوباما ھيچ.  مرگۀمخالفان ايرانی داخل کشور گفتند که چنين حمايتی يعنی بوس. که اوباما از قيام حمايت کند

  .دامن زدن به قيام متھم ساختھرحال رھبر ايران او را در ه کاری نکرد، ولی ب

برای .  نسبت به ديگر قيام ھای دمکراتيک نشان دھيمامريکاارزش دارد که پاسخ متضاد اوباما را با چگونگی واکنش 

ن صرب در مقاومت غيرخشونت  در مجارستان، برای آموزش فعاالامريکامثال وزارت امور خارجه از طريق سفارت 

ميلوسويچ، نيز، مخالفان .  رھبری کرد٢٠٠٠و بودان ميلوسويچ، برنامه ای را در سال آميز عليه ديکتاتور خود، اسل

اما مردم در پايان، ديکتاتور را مجبور به برکناری از قدرت .  ھستندامريکا دولت ۀکرد که دست نشاند خود را متھم می

  .کردند

، پس از تقلب انتخاباتی با ٢٠٠٣ال که رئيس جمھور گرجستان ادوارد شواردنادزه در س به ھمين صورت، زمانی

طور مسالمت آميز ه رو شد، جورج دبليو بوش، جيمز بيکر را اعزام کرد تا با اصرار او را به اعتراضات مردمی روب

 ٢٠١۴کراين در سال و و ا٢٠١١حتی دولت اوباما برای قيام ھای مردمی در مصر در سال . برکنار کند، که کرد

  . ارائه دادحمايت ديپلماتيک و معنوی

اوباما از ابتدای رياست جمھوری خود سعی کرد تا روحانيون حاکم . ولی در مورد ايران قضيه بسيار متفاوت است

 ۀحتی اگرچه رئيس جمھور در پايان دور. اين امر برای اوباما يک عقده شده بود. کشور را از دشمن به دوست تبديل کند

 دوم رياست خود چندين تحريم شديد عليه اقتصاد ايران تحميل کرد، اما اوباما از آغاز رياست ۀاول و شروع دور

  . رژيم در ايران نيستتغيير به دنبال امريکاجمھوری خود روشن ساخت که 
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خود اما زمانی که اوباما برای اثبات حرف .  از چنين سياستی تاکنون حمايت کرده استامريکااين قابل بحث است که آيا 

او .  جھت مستند کردن نقض حقوق بشر در ايران پايان دادامريکااوباما به برنامه ھای .  قابل توجه است،کار گرفته ب

 برای سرنگونی او تالش امريکابه رھبر ايران آيت هللا خامنه ای نامه ھای خصوصی نوشت و او را مطمئن ساخت که 

  . نوروز بارھا در احترام به رژيم تأکيد کردۀن ساالناوباما در اظھارات خود به مناسبت جش. کند نمی

. رسد که تالش اوباما برای تعامل با مالھا در تصميم گيری او در مسائل ديگر نيز تأثير گذاشته است نظر میه ب

 ٢٠١٣ در سال ئیيمياککه او از خط قرمز خود عليه سوريه در استفاده از سالحھای  سولومون گزارش می دھد، زمانی

ی ئ و ايرانی به او گفته بودند که اگر عليه بشار اسد مداخله کند، مذاکرات ھسته امريکاار کشيد، ھر دو مقامات کن

  .شودئمتوقف مي

کتاب سولومون با گزارش جزئيات آن ديپلماسی که منجر به توافق . ی با ايران رسيدئ ھسته ۀاوباما در نھايت به معامل

 يکی کانال عمومی با – دو گروه مذاکره کننده با ايران داشتند امريکائیھای ديپلمات .  شد، می درخشد٢٠١۵سال 

 و ديگری، مسير دوجانبه ای که از طريق –  متحدو ملل) ١+۵( و روسيه المان اروپا، فرانسه، ۀبريتانيا، چين، اتحادي

 کانال مخفی ۀاکره کننده دربار بدون اين که به شرکای مذامريکائی، مقامات ٢٠١٣در سال . سلطان عمان ايجاد شده بود

 ھر دو مسير، رفت و شد ۀو برای اداريسابق خود با ايران چيزی بگويند، در اتوبوس ھای عمومی بين دو ھتل در ژن

  .کردند می

 از بين بردن امريکا، موضع ٢٠١٣در ابتدای مذاکرات سال .  را از پا درآوردندامريکائیسرانجام، ايرانی ھا نمايندگان 

  و تيم اوجان کری، وزير امور خارجه ٢٠١۵در پايان مذاکرات در سال . ی ايران بودئيرساخت ھسته اکثر ز

 خويشتن داری، ۀ ده سالۀ بتواند اجازه داشته باشد، با صدھا ھزار ماشين، پس از يک دورًا کرد که ايران بعد»موافقت«

  .ی در مقياس صنعتی بسازدئبرنامه ھسته 

 سال ٨ ايران را پس از راکتی ۀداد که توسع  اجازه می متحد به مللئی نھاۀمعامل. ز تخريب شد نيامريکاخط قرمز ديگر 

 ۀحتی اگرچه نمونه ھای جمع آوری شد.  و تحريم تسليحاتی عليه ايران پس از پنج سال به پايان برسد ممنوع کند

 اما ضروری نبود که ايران قبول کند برای ايرانيان در تأسيسات پارچين خود شواھد اورانيوم ساخت انسان را پيدا کرد،

  . سالح ھسته ای تالش کرده استۀتوسع

 ۀدست می دھد که در جزئيات مذاکرات در معامله در يک مورد نقل قول آشکار، سولومون طرز تفکر جان کری را ب

ی به دليل سوء جنگھای زياد« :  گفت٢٠١۶کری به سولومون در يک مصاحبه در سال . ماه ھای پايانی درگير بود

  .»جنگ شکست ديپلماسی است«، »وقوع پيوسته استه ثر بؤتفاھم، برداشتھای غلط، عدم ديپلماسی م

سولومون در فصل پايانی کتاب خود می . اما با اين وجود خاورميانه را جنگ فرا گرفت. ديپلماسی کری موفق شد

 ھای قاره پيما با نوشته ای بر روی راکت، از جمله  سيستمھای پيچيده افزوده استۀسپاه پاسداران به توسع«: نويسد

خامنه ای و ديگر رھبران انقالبی، در اين اثنی، با حمالت لفظی خود عليه «. »کند نوک آنھا که اسرائيل را تھديد می

  ».کند  وجود آنھا را توجيه میامريکارسد که تھديد  نظر میه دھند، ب  ادامه میامريکا

 انتخاباتی در خيابان ھا تظاھرات ۀاگرچه برای زمانی که ايرانيان عليه نتيج. تر وجود داشت بھۀشانس برای يک نتيج

 سرنگون کند، ولی رئيس ٢٠٠٩ اوباما می توانست خامنه ای را در سال ۀکردند ھيچ تضمينی وجود ندارد که مداخل

تصور کنيد اگر آن قيام موفق . داشتاما ارزش امتحان را .  حتی نگفت که انتخابات به سرقت رفته استامريکاجمھور 

در عوض، اوباما رياست . ی، صلح واقعی به ارمغان آوردئشد با يک توافق ھسته  شايد بعد از آن می. شده بود
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 رژيمی تالش کردند که تغييرجمھوری خود را صرف سوء تفاھم با ديکتاتور ايران، رھبری کرد که شھروندانش برای 

  . ھيچ کمکی نکردامريکاب می کند، ولی آنھا را تا به امروز سرکو
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