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زمانی كه باراك اوباما، نخس��تين رئيس جمهور سيه 
چرده آمريكا با ش��عار تغيي��ر )Change( وارد كاخ 
سفيد شد، بس��ياری در جهان منتظر بودند همانطور 
كه رنگ چهره رئيس كاخ س��فيد عوض ش��ده است، 
سياس��ت های او نيز رنگ جدي��دی بگيرد. اين توقع 
البته بيش از همه، در زمينه ديپلماس��ی و سياس��ت 
خارج��ی آمريكا ب��ود. جايی كه بوش پس��ر با حمله 
به افغانس��تان و عراق به بهانه مبارزه با تروريس��م و 
كش��تار ش��مار زيادی از مردم بی دفاع و دخالت در 
جای جای جهان از جمله ايران، كارنامه پر اشتباهی 
بر جای گذاش��ته بود. اين عملكرد آنقدر پر خطا بود 
ك��ه باراك اوبام��ا تنها با طرح ادعای تغيير و ژس��ت 
جدي��د توانس��ت آرای آمريكايی ه��ا را جذب كند و 
در مارات��ن انتخاباتی بر مك كي��ن، نامزد جمهوری 

خواهان پيروز ش��ود.
يك��ی از اولين س��ؤاالتی كه در اذه��ان تحليل گران 
سياس��ی مطرح ش��د اين ب��ود كه رويكرد سياس��ت 
خارج��ی آمريكا در قب��ال جمهوری اس��المی ايران 
چه خواهد بود؟ آيا رويه گذش��ته يعنی تقابل و مانع 
تراش��ی بر س��ر راه ايران ادامه پي��دا خواهد كرد يا 
اتفاق ديگری خواهد افتاد؟ س��خنان اوباما در پاس��خ 
به اين س��ؤاالت به ظاهر متفاوت از گذشته بود. برای 

اولي��ن بار س��خنانی درب��اره تغيير نگاه ب��ه روابط با 
ايران از زبان رئيس جمهور شنيده شد. اينكه آمريكا 
خواهان برطرف ش��دن اختالفات ديرينه است و باب 

جديدی را در اين باره گش��وده اس��ت.
پرون��ده هس��ته ای اي��ران ك��ه ب��ه عقي��ده همگان 
اصلی تري��ن چالش فيمابين غ��رب و ايران طی چند 
س��ال گذش��ته بود، عرصه ديگری بود ك��ه جهانيان 
انتظار تغيير رويكرد آمريكا در رابطه با آن را داشتند. 
اين انتظار اما خيلی زود به پايان رس��يد. ايران شايد 
حق دس��تيابی به انرژی هس��ته ای را داش��ته باشد. 
اعالم اين موضع از س��وی كاخ س��فيد كه از ابتدای 
ب��ه جريان افتادن پرونده هس��ته ای اي��ران، همواره 
با كارش��كنی و مخالفت با اين موضوع برخورد كرده 
ب��ود، بيش از پيش اف��كار عموم��ی را متوجه رئيس 

جمه��ور  جدي��د  آمري��كا   ك��رد.
سير رفتار و اظهارات به ظاهر متفاوت اوباما در قبال 
جمهوری اسالمی با اين جمله كه آمريكا دست خود 
را به س��وی ايران دراز كرده است و ايران بايد مشت 

گ��ره  كرده   خود   را  باز كند، ادام��ه پي��دا ك��رد.
اما اوج اي��ن موضع گيری ها، پيام نوروزی به ملت و 
رهبران ايران بود. اوباما در اين پيام ضمن احترام به 
فرهنگ و تمدن اي��ران و تبريك عيد نوروز، از نقاط 

مشترك برای پيوند س��خن گفت. از اينكه آمريكا به 
ديپلماس��ی متعهد است و خواس��تار برقراری ارتباط 
صادقان��ه و مبتن��ی بر احترام متقابل با ايران اس��ت. 
در اين پيام آينده ای ترس��يم ش��ده ب��ود كه در آن 
اختالفات ديرينه برطرف ش��ده و همه می توانند در 

آن ب��ا صل��ح     و امني��ت زندگ��ی كنن��د.
تحليل ش��رايط جهانی و بين المللی نش��ان می داد 
كه رئيس جمهور تازه به كاخ س��فيد رسيده، ناگزير 
از اتخاذ مواضع جديد اس��ت. تزل��زل موقعيت آمريكا 
در جهان، مخدوش ش��دن چهره اين كش��ور در نزد 
افكار عمومی در نتيج��ه رفتارهای غيرعقالنی رئيس 
جمهور پيش��ين و مواجهه ب��ا بحران های مختلف در 
منطق��ه خاورميانه از جمله افغانس��تان و عراق كه به 
مثابه باتالقی برای ديپلماس��ی آمريكا بود، از يك سو 
و اقتدار جمهوری اس��المی در منطقه و جهان، الهام 
بخشی انقالب اسالمی در كش��ورهای ديگر از جمله 
فلس��طين و لبن��ان ك��ه جن��گ 33 روزه و نبرد 22 
روزه غزه نمود عينی آن اس��ت و پيوندهای مشترك 
ايران با همس��ايگان در زمينه های مختلف فرهنگی، 
سياس��ی و اقتصادی از س��وی ديگر، حامل اين پيام 
مه��م برای گردانندگان سياس��ت خارجی آمريكا بود 
كه الزمه حل مش��كالت و بحران ه��ای كنونی، نگاه 
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جديد به ايران اس��ت. اوباما نيز با دريافت دقيق اين 
پيام، از ابتدا با چهره ای دگرگون ش��ده وارد ش��د و 
تالش كرد تا با انجام رس��الت تاريخی خود، آمريكا را 

از اي��ن گرفت��اری نج��ات ده��د.
در اي��ن ميان عده ای در داخل كش��ور )كه يا غافل 
بودند يا خ��ود را به غفلت زده بودند( س��اده لوحانه 
توپ را به زمين جمهوری اسالمی انداختند و گفتند 
حاال نوبت ايران اس��ت كه به اين دعوت پاس��خ دهد 
و همه اختالف��ات را كنار بگذارد و ب��ا نگاهی جديد 
و متف��اوت ب��ه رابطه ب��ا آمريكا بنگ��رد. اين عده در 
واقع فريب اين س��خنان را خوردند و ش��عار تغيير را 
ج��دی گرفتند، غافل از اينكه اين مواضع و س��خنان 
ب��ه قدری اغ��راق آميز بود ك��ه باور آن ب��ا توجه به 
رفت��ار اياالت متحده در قبال ايران كه سراس��ر ظلم 
و س��تم و حق كش��ی است، بسيار دش��وار می نمود. 
حمايت بی دريغ از ش��اه مخلوع و دادن چراغ س��بز 
در س��ركوب و كش��تار مردم كه ت��ا آخرين لحظات 
در قب��ل از س��رنگونی رژيم پهلوی در س��ال 1357 
ادامه داشت. دشمنی و عداوت مداوم بعد از پيروزی 
انقالب كه جاسوس��ی و خراب��كاری آمريكايی ها كه 
با عنوان ديپلمات در س��فارت اين كش��ور در تهران 
حضور داشتند، گوشه ای از آن است. جنگ تحميلی 
هش��ت ساله رژيم بعث عراق بر عليه ايران، نقطه اوج 
س��تم و تع��دی دولتمردان كاخ س��فيد در حق ملت 
ايران اس��ت. حمايت  و پش��تيبانی ه��ای تمام عيار 
سياس��ی و نظامی آمريكا از صدام، او را قادر ساخت 
كه به خاك اي��ران تجاوز نمايد. حمايتی كه تا امروز 
نيز هر از گاهی اس��ناد آن منتشر می شود. سرنگونی 
هواپيمای مس��افربری جمهوری اسالمی در آب های 
خليج فارس، توس��ط ناو آمريكايی وينس��نس كه در 
آن 290 نفر انس��ان بی گناه به ش��هادت رس��يدند، 
نقط��ه تاريك ديگری در اين تاريخچه اس��ت. بعد از 
جن��گ نيز تا امروز تحريم ه��ای مختلف اقتصادی و 
سياسی از سوی آمريكا بر ايران تحميل شده است و 
آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری 

اسالمی سود جسته اند.
اينها همه و همه يك عالمت سؤال بزرگ را در ذهن 
هر خواننده منصفی شكل می داد كه آيا اوباما راست 
می گوي��د؟ و چگونه می توان همه اين خس��ارات و 
مظال��م را به يكب��اره و با چند س��خنرانی و ادعا كه 

معلوم نيس��ت با عمل همراه باش��د، جبران كرد؟
در همي��ن اي��ام رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی در 
س��خنرانی در جم��ع زائ��ران حرم رض��وی فرمودند 
ك��ه اگر آمريكا دس��تی چدنی را در زير دستكش��ی 

مخملين پنهان كرده باش��د، اين اق��دام هيچ معنا و 
ارزش��ی ندارد. ايشان به درس��تی فرمودند كه شعار 

تغيير بايد در عمل ديده ش��ود.
ژس��ت صلح طلبانه و آش��تی جويانه اوباما، اما ديری 
نپايي��د و انتخابات دهم رياس��ت جمه��وری آزمون 
بسيار خوبی برای راستی آزمايی اين ادعاها بود. قبل 
از ش��روع انتخابات، جهت گيری دولتمردان آمريكا و 
ديگر كش��ورهای غربی، تالش ب��رای ايجاد ترديد در 

انتخابات و زمينه س��ازی به منظ��ور حضور كمرنگ 
م��ردم بود كه اي��ن مقصود را از طريق رس��انه های 
خود پيگيری كردند. اما حضور بی س��ابقه ملت ايران 
و ثب��ت باالتري��ن نصاب دموكراس��ی ) 85درصدی( 
ب��ه يكباره آنها را ش��وكه كرد و به فك��ر چاره جويی 

انداخ��ت  . 
هنگامی ك��ه يك��ی از كانديداهای شكس��ت خورده 
ب��ه نتايج انتخاب��ات اعتراض ك��رد و بعضی تجمعات 
مردمی به نشانه اعتراض شكل گرفت، اين دولتمردان 
فرصت را مغتنم ش��مرده و بر موج ايجاد ش��ده سوار 
ش��دند. حتی به گفته بعض��ی مقامات آمريكايی، آنها 
منتظر چنين روزهاي��ی بودند. در اين ميان تعارفات 
ديپلماتيك هم كنار گذاش��ته شد. صدر اعظم آلمان 
كه بارها وبارها وابس��تگی و تعهد خويش به آمريكا و 
اسرائيل را به اثبات رسانده بود، اعالم كرد كه خود را 
در كنار تظاهركنندگان احس��اس می كند و از دولت 
ايران درخواس��ت كرد كه با اغتش��اش گران برخورد 
نكن��د و آراء را بازش��ماری كن��د. نيكال س��اركوزی، 
رئيس جمهور فرانس��ه و گوردون براون، نخست وزير 
انگلي��س نيز دنباله اين اظه��ارات را تكميل كردند و 
بدون توجه به حضور بی س��ابقه مردم و شكل گيری 
دموكراس��ی 40 ميليون��ی، از نتاي��ج انتخاب��ات ابراز 

نگران��ی كردن��د.
 اي��ن موضع گي��ری  ها در حالی اتخاذ می ش��د كه 
اين س��ه سياس��تمدار جنجالی در س��ال های اخير 
ب��ا عملكرد افراطی خ��ود اتحاديه اروپ��ا را با بحران 
مش��اركت سياس��ی روبرو كرده اند كه نمود بارز آن 
انتخاب��ات پارلمان��ی اخير اروپ��ا ب��ود. انتخاباتی كه 
ركورد كمترين حد مش��اركت مردم اروپا را به همراه 

داشت. 
در اين مي��ان بررس��ی مواضع ب��اراك اوباما، رئيس 
جمه��ور آمريكا كه از آغاز دوران رياس��ت جمهوری 
خود وعده تغيير داده بود، نكات مهمی دربرداش��ت. 
اوباما قبل از انتخابات و در راس��تای همان سياس��ت 
قبل��ی خود اعالم كرد كه تصميم اصلی با مردم ايران 
است و فرد انتخاب ش��ده در هر حال برگزيده مردم 
اي��ران خواهد ب��ود و فارغ از اينكه چه كس��ی پيروز 
ش��ود، امكان تغيير روابط وج��ود دارد. چند روز بعد 
از اعالم رس��می نتايج انتخاب��ات و همزمان با برخی 
ناآرامی ها در ايران، اوباما ژس��ت عدم مداخله را رها 
ك��رد و به يكب��اره در تغيير موضعی ك��ه چندان هم 
بعيد نمی نمود، به صف متحدان غربی اش پيوش��ت. 
او عده ای اغتشاش گر را كه از بدنه اصلی مردم جدا 
بودند و بسياری از آنها حتی در انتخابات شركت هم 

نكرده بودند و ب��ه مثابه كفی بودند بر روی اقيانوس 
خروش��ان ملت ايران، مردم اي��ران خواند و از دولت 
ايران خواس��ت اقدامات خشونت آميز خود را متوقف 
كن��د. او گفت كه از تظاه��رات در ايران حمايت می 
كن��د و بر تك تك افراد ب��ی گناهی كه جان خود را 
از دس��ت داده اند می گريد و معتقد است كه صدای 

مردم بايد ش��نيده ش��ود.
انتخابات و مشاركت سياس��ی مردم و حتی اعتراض 

ب��ه نتايج آن همگی در قالب مس��ائل داخلی اس��ت 
و باي��د در چارچوب ه��ای پذيرفته ش��ده در قانون 
اساس��ی حل و فصل شود و اظهارات باراك اوباما در 
اين باره مص��داق بارز مداخله در امور ايران بود. اين 
اظهارات س��ؤاالت جدی را به وج��ود آورد. آيا اظهار 
نظر رئيس جمهور آمريكا درباره مس��أله مهمی مانند 
انتخابات كه مصداق استقالل طلبی و آزادی خواهی 
مردم ايران اس��ت، توهين به مردم نيست؟ آيا ژست 
قي��م مآبانه اوباما در قبال تحوالت ايران و حمايت از 
آش��وب طلبانی كه يك هفته امنيت زندگی و كسب 
و كار را در جامعه سلب كرده بودند، به معنای تقابل 
با مردم نيست؟ آيا متهم نمودن دولت برآمده از رأی 
مردم به خش��ونت طلبی، اهان��ت به فرهنگ و تمدن 
ايرانيان نيس��ت؟ آيا اوباما طنين رس��ای حضور 40 

ميليونی ملت ايران را نش��نيده اس��ت؟ 
انتخابات 22 خ��رداد به تعبير رهب��ر معظم انقالب، 
ي��ك اعجاز الهی بود. اين اعجاز از جنبه های مختلف 

قابل مش��اهده اس��ت. اعجاز الهی بود زيرا سبب شد 
دس��تكش مخملين از روی دس��ت آهني��ن آمريكای 
اوباما برداشته شود و بر همگان مشخص شود دستی 
كه به س��وی ايران دراز ش��ده بود نه برای همكاری 
و تعام��ل بلك��ه برای فريب و دام افكنی بوده اس��ت. 
اعجاز الهی ب��ود از اين رو كه به گفته رئيس جمهور 
منتخ��ب، آق��ای دكتر احم��دی نژاد ما باي��د هزينه 
بس��ياری می كرديم تا دش��منی اين كشورها با ملت 
ايران روش��ن شود اما اظهارات سران اين كشورها به 

خوبی اين عداوت را به نمايش گذاش��ت. 
مش��اركت پرش��ور مردم در اين انتخابات نش��ان داد 
مش��ت گره ك��رده  ملت ايران، مصمم تر از گذش��ته 
در مقاب��ل آمريكا و متحدانش ق��رار دارد و تا احقاق 
حقوق مس��لم جمهوری اس��المی ايران در عرصه ی 
بين المللی و جبران اش��تباهات گذش��ته غرب از هم 

باز نخواهد ش��د.
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