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تأمالت

وطن امروز شماره 2497

یکشنبه  7مرداد 1397

واکاوی نقش عوامل داخلی در شکلدهی به سیاست خارجی ترامپ

الف در غریبی
با مصرف داخلی
توحید افضلی

*

با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا ش��اهد تغییرات در سیاس��ت
خارجی این کش��ور در حوزه بینالملل و منطقه غرب آسیا بودهایم
که در صورتی که بتوان بر این فرضیه تکیه کرد که سیاست داخلی
تبیینکننده سیاست خارجی است ،باید به این سوال پاسخ داد :چه
عوامل داخلی بر سیاست خارجی ترامپ تاثیر گذاشته و چگونه این
تاثیرات اتفاق میافتد؟ یکی از عوامل داخلی موثر در پیروزی ترامپ
حمایت گسترده سفیدپوستان طبقه کارگر بود که همواره در آمریکا
مغف��ول میمانند و عامل موثر دیگر وضعی��ت اقتصادی موجود در
آمریکا در زمان انتخابات بود .بهرهبرداری از شرایط نامطلوب اقتصادی
و طرح شعار احیای عظمت آمریکا بخش زیادی از بدنه جامعه آمریکا
را مج��ذوب خود کرد و به تبع آن ش��کل انتظ��ارات این طبقات و
وضعیت اقتصادی به سیاست خارجی ترامپ شکل و ماهیتی متفاوت
خواهد داد.
■■مؤلفههای داخلی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ترامپ
با توجه به اهمیت سیاس��ت خارجی ایاالت متحده و تاثیر آن بر
نظام بینالملل ،مولفههای موثر در نقشدهی به سیاس��ت خارجی
ترامپ قابل بررس��ی است .ویژگیهای فردی و خاستگاه رویکردی و
اجتماعی ترامپ ،س��اختار نظام سیاسی و حاکمیت آمریکا و منافع
موج��ود در محیط نظ��ام بینالملل و منطقه راهبردی غرب آس��یا
موجب نقشدهی به سیاست خارجی ترامپ میشود .از سوی دیگر
ی در سیاست خارجی آمریکا تاثیر
دستگاهها و عوامل تصمیمگیر رسم 
ویژهای دارند که نباید آنها را نادیده انگاشت .نهادهای دولتی همچون
دفتر رئیسجمهور ،کاخ س��فید ،شورای امنیت ملی ،وزارت خارجه،
وزارت خزانهداری ،فدرال رزرو و مقامات تاثیرگذار در ش��کلدهی به
سیاس��ت خارجی همچون شخص رئیسجمهور ،وزیر خارجه ،وزیر
دفاع ،مش��اور امنیت ملی و در ادامه همین عوامل کنگره متشکل از
مجلس نمایندگان و سنا از مهمترین بازیگران تصمیمساز هستند اما
شخص رئیسجمهور این توان را دارد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای
موج��ود در قانون با اقداماتی از قبیل واکنش به رویدادهای خارجی،
پیشنهادات طرح قانونگذاری ،مذاکره درباره موافقتنامهها و معاهدات
بینالمللی ،بیانیههای سیاسی ،اجرای سیاستها و اقدامات مستقل و
گاه غیر قابل پیشبینی ،در سیاس��تگذاری خارجی نقش ایفا کند.
حوزههای سیاس��تگذاری خارجی و امنیتی آمریکا و مکانیزمهای
نظارت و تعامل بهگونهای ترس��یم ش��ده است که بازیگران و عوامل
موضوع نقش مطبوعات در بسترسازي كودتا را از  2جنبه و در 2
بخش مورد بررسي قرار دادهام؛ يكي نقش مطبوعات مخالف مصدق
كه مس��تقيماً در بسترسازي كودتای  28مرداد نقش داشتند و دوم
مطبوعات وفادار به مصدق .ولی امروز موضوع اصلي صحبت من راجع
به مطبوعات طرفدار مصدق اس��ت كه زمينههايي براي ايجاد تنفر
شديد نيروهاي مذهبي نسبت به دولت مصدق ايجاد كردند .متأسفانه
اين موضوع كمتر مورد بررس��ي و تحقيق قرار گرفته است .سازمان
س��يا در آستانه كودتا ،طرحی فرهنگي را به نام «بدامن» تهيه كرد
تا بستر كودتا را از لحاظ فرهنگي فراهم كند .اين طرح شامل تهيه
مقاالت ،كاريكاتور ،شايعهس��ازي و پخش اطالعات و اخبار جهتدار
براي تضعيف دولت مصدق اس��ت .در اين طرح پيشبيني شده بود
نمايندگان مجلس ،مطبوعات ،روزنامهن��گاران ،مطبوعات خارجي،
بازار و روحانيت را عليه مصدق به كار گيرند .س��ازمان س��يا مقاالت
و كاريكاتورهاي��ي را عليه مصدق تهيه و از آمريكا ارس��ال كرد تا در
مطبوعات مخالف مصدق در ایران به چاپ برسد .در اجراي اين بخش
از طرح ،تنها توانستند نسبت به مطبوعات و روزنامهنگاران موفقيت به
دست آورند و نسبت به ساير اجزاي پيشبيني شده بویژه روحانيت
ناكام ماندند .مهمترين نقش مطبوعات در س��رنگوني دولت مصدق
در روزه��اي  27و  28مرداد بود .س��فارت آمريكا صبح  25مرداد 2
خبرنگار نيويوركتايمز را به مالقات سرهنگ «فضلاهلل زاهدي» برد.
در این جلسه «اردشير زاهدي» اصل فرمان نخستوزيري پدرش را به
آنها نشان داد و سپس نمونههاي عكسبرداري شده را در اختيار آنان
قرار داد .مأموران س��يا با كمك برادران رشيديان و سرهنگ زاهدي
بيانيهاي تهيه كردند و به امضاي وي رساندند .همچنين يك مصاحبه
مطبوعاتي به نام زاهدي جعل و تكثير كردند .همه اين موارد ،يعني
تصویر حكم نخستوزيري زاهدي ،مصاحبه جعلي و بيانيه زاهدي را
در اختي��ار مطبوعات داخلي گذاش��تند .در روزهاي  27و  28مرداد
حكم نخس��توزيري ،بيانيه و مصاحبه جعلي وي در روزنامهها درج
شد .انتشار اين سه خبر موجب شد مشروعيت مصدق را نزد بسياري
از مردم خدشهدار و مشروعيت زاهدي را تثبيت كنند .عالوه بر اين،
انتشار اين مطالب موجب جرأت يافتن و اميدواري مخالفان مصدق
و نااميد شدن طرفداران وي شد .از اين قسمت ميگذرم و به بخش
دوم ميرسم .بسياري از مطبوعات حمايتگر مصدق با حمله به مذهب
و روحانيت ،نفرت نيروهاي مذهبي را نسبت به مصدق برانگيختند.

عم��ده دیگ��ری در این فرآیند ایفای نقش میکنن��د .با توجه به 3
حوزه سیاس��تگذاری بحرانی ،ساختاری و استراتژیک ،میزان نفوذ
در ش��کل دادن به سیاس��ت خارجی متفاوت است که در این میان
احزاب سیاس��ی ،نهادهای صنفی و مدنی و سیاست خارجی آمریکا
در قالب گروههای ذینفوذ ،گروههای البی سیاست خارجی ،اتاقهای
فکر و اندیشکدههای سیاست خارجی و امنیتی ،رسانههای جمعی،
اقلیتهای قومی و نژادی و حتی اتحادیههای کارگری به عنوان عوامل
موثر داخلی بر سیاستگذاری خارجی تاثیرگذارند .دیگر عنصر داخلی
موثر ،جامعه اطالعاتی و سیاس��تگذاری آمریکاست که دفتر مدیر
اطالعات ملی و  ۱۶آژانس اطالعاتی که سیا نقش مهمیدر آن دارد
در سیاستگذاری خارجی و امنیتی دخیلند .در تبیین عوامل داخلی
تاثیرگذار بر شکلدهی به سیاست خارجی آمریکا و بویژه ترامپ باید
به نقش رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی ایاالت متحده و میزان
تاثیرپذیری ترامپ از البیها و گروههای فشار صهیونیستی اشاره کرد
که نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری ایاالت متحده دارند .یکی
از ای��ن نهادها که در ایاالت متحده فعال اس��ت کمیته امور عمومی
آمریکا و اسرائیل یا همان آیپک است که محوریترین و قدرتمندترین
ابزار صهیونیس��تها در ایاالت متحده محسوب میشود و از قدرت
البی موثر و تعیینکنندهای برخوردار است و امروز نیز تاثیر فراوانی بر
شکلدهی به سیاست خارجی ترامپ دارد .این عناصر داخلی فعالیت
ویژهای در رابطه با ایران نیز دارند و البی ضدایرانی مهمترین بخش
البیگریهای صهیونیستها در آمریکا را تشکیل میدهد و سازمانها
و شرکتهای البیکننده رژیم صهیونیستی در ایاالت متحده بیش
از ه��ر بخش دیگری ،همواره البی ضدایرانی را در دس��تور کار خود
قرار میدهند .امروز ریاض نیز در کنار البی صهیونیستی تمام تالش
خود را به کار بس��ته تا زمینههای گسترش سیاستهای خصمانه و
ی را فراهم آورد.
ضدایرانی دولتمردان آمریکای 
■■ ن�وع عملک�رد عوام�ل داخل�ی و نح�وه ش�کلدهی
سیاست خارجی آمریکا
نظام سیاسی آمریکا بر محور کنترل و موازنه بنا شده که این اصل
در حوزههای مختلف حاکم است و نظام بروکراتیک سازمانی آمریکا
ضمن اینکه بستر و عامل اجرای سیاستها و فرامین رئیسجمهور
آمریکاس��ت ،در عین ح��ال محدودیتهایی را ه��م بر آن تحمیل
میکن��د .اما در حال حاض��ر جمهوریخواهان تا حد زیادی کنگره،

کاخ سفید و دادگاه عالی آمریکا را در اختیار دارند که در تاریخ آمریکا
کمسابقه اس��ت و منجر به یکدستی نهادهای رسمی قدرت شده و
امکان بیشتری به ترامپ برای سیاست خارجی میدهد .ترامپی که
مواضعش بر خالف جریان اصلی جهانی شدن و منطقهگرایی است و
در پی لغو قراردادهای تجارت آزاد آمریکا با اتحادیه اروپایی ،شرق آسیا
ت از اقتصاد را دنبال میکند
و حتی با کانادا و مکزیک بوده و حمای 
آن را ب��ا این توان فعلی در سیاس��ت خارجی اعمال خواهد کرد .در
رابطه با نحوه عملکرد عوامل نامبرده در شکلدهی به سیاست خارجی
باید تاکید کرد ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی آمریکا بر
مبنای مدل تصمیمگیری سیاس��ت خارجی بروکراتیک س��ازمانی
( )Bureaucratic Organizational Modelدر چارچ��وب
نظامغیرمتمرکز فدرال از نوع ریاستی عمل میکند و طوری ترسیم
ش��ده است که در آن عالوه بر تفکیک نسبی قوا و پراکندگی نسبی
قدرت در نهادهای مختلف ،نوعی تقسیم کار و وظایف سازمانی لحاظ
شده است که در کنار رقابتهای درونسازمانی و بروکراتیک داخل
این سیستم عمل میکند .در حالی که قدرت سیاستگذاری میان
 3بخش سنتی حکومت [قوای مقننه ،مجریه و قضائیه] تقسیم شده
اس��ت اما بسته به ماهیت موضوع و نوع مسألهای که باید مورد نظر
سیاس��تگذاران قرار گیرد ،یکی از این سه نهاد و عموماً یکی از دو
نهاد کنگره و ریاس��تجمهوری در فرآیند سیاستگذاری از قدرت
بیشتری برخوردار خواهد بود .در کنار موارد یاد شده باید به موسسات
تحقیقاتی اشاره کرد که حسب اینکه چه گروهی در کاخ سفید حاکم
است و چه گروه یا حزبی اکثریت نسبی کنگره را تشکیل میدهد،
به تهیه گزارش ،تدوین قانون و اتخاذ اصول اساسی سیاستگذاری
در حوزه سیاست خارجی میپردازند .با توجه به فرهنگ تکثرگرایانه
ایاالت متحده و ساخت متمایز و متنوع حکومت با تنوع در نهادهای
دموکراتی��ک ،سیاس��تگذاری کالن در زمینههای مجاز به گونهای
متفاوت انجام میش��ود و مدل فیالدلفیا در قانون اساسی این کشور
با تفکیک قوا و وظایف نهادهای موثر در سیاس��ت خارجی ،تمرکز
قدرت تصمیمگیری در سیاست خارجی را از نظر قانونی غیرممکن
کرده است.
■■محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ
احی��ای عظمت آمریکا دکترین ترامپ بود که دارای چند محور
اساسی در حوزه سیاست خارجی است .یکی از مهمترین این محورها
مخالفت و تعارض سیاس��تهای ترامپ با ابتکاراتی است که باراک
اوباما در سیاست خارجی ایاالتمتحده به وجود آورده بود .تغییر در
سیاست خارجی آمریکا نسبت به کشورهایی همچون ایران و کوبا از
اقدامات اوباما بود که ترامپ این روند را تغییر داد .از دیگر محورهای
چرخ��ش در سیاس��ت خارجی ترامپ ،انتقاد او به سیاس��ت ترویج
دموکراس��ی است که همواره در اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا جا
داشت و در دوران ترامپ سیاستهای آمریکا در عراق ،مصر ،لیبی و
سوریه در تضاد با ثبات آمریکا و منافع این کشور قلمداد شده است.
دیگر محور مهم سیاست خارجی ترامپ مشروط کردن حمایت از
متحدان سنتی آمریکاست؛ در دوران انتخابات نیز وی رویکردی منفی
در قب��ال اتحادهای نظامی آمریکا داش��ت و معتقد بود این اتحادها
برای آمریکا هزینهساز است و در همین راستا با مشروط کردن تداوم
حمایت آمریکا از این کشورها ،خواستار پرداخت هزینههای دفاعی به
آمریکا شده است .اما عناصر و عوامل متعدد داخلی منجر به تغییراتی
در سیاس��ت خارجی ترامپ در منطقه غرب آسیا نیز شدهاست .در
قب��ال این منطقه ،رویکرد آمریکا ت��ا حد زیادی متناقض و پیچیده

اس��ت .از یکسو حزب جمهوریخواه مانند حزب دموکرات متعهد
است راهبرد کالن آمریکا مبنی بر مداخل ه در منطقه را حفظ کند و
از سوی دیگر ،ترامپ با چرخشی عجیب وعده عدم مداخله آمریکا را
در منطقه داده است و از ژاندارم جهان بودن امتناع و درباره تحوالت
س��وریه ،با سیاس��ت مداخلهجویانه مخالفت میکند .مصداق دیگر
سیاست خارجی منطقهای ترامپ به طور ویژه نوع نگاه به عربستان
است که وی اعتقاد دارد عربستان بهعنوان یک کشور همپیمان آمریکا
در منطقه باید بخشی از هزینههای نظامی آمریکا را پرداخت کند اما
در جهت دیگر همراهی و هماهنگی بیسابقهای را با این کشور نشان
داده و چراغ س��بزهایی را برای عربستان روش��ن کرده است .درباره
تحوالت منطقه با سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا مخالفت کرده
است و در سوریه نیز پز دروغین مقابله با داعش را بر سرنگونکردن
بشار اسد ترجیح میدهد.
■■ مهمترین ابعاد سیاس�ت خارجی آمریکا در سطح منطقه
غرب آسیا
سیاس��تهای اعالمی و راهب��ردی دولت ترام��پ بیانگر نوعی
استیالطلبی و برتریجویی آمریکایی در نظام بینالملل است که در
شعارهای وی مبنی بر بازگشت اقتدار از دست رفته آمریکا و تضمین
امنیت این کش��ور نمود مییابد .ترامپ بر مبنای مقتضیات داخلی
ایاالت متحده بارها بر بیاهمیت بودن غرب آسیا در سیاست خارجی
کشورش تاکید کرد اما در محیط راهبردی غرب آسیا واقعیتهایی
وج��ود دارد که زمامداران جدی��د آمریکا نمیتوانند بیتوجه به آنها
ت خارجی خود را طراحی و اهداف و منافع خود را بدون در
سیاس�� 
نظ��ر گرفتن منافع حیاتی دولتها و بازیگران دیگر تنظیم و تأمین
کنن��د .اکنون که ترام��پ با تیمی تندرو و کمتجرب��ه در آمریکا در
مصدر تصمیمگیری و اقدام قرار گرفته اس��ت ،چند محور اساس��ی
را میت��وان با عملکرد نزدیک به  2س��اله وی به عنوان اولویتهای
سیاست خارجی وی در منطقه غرب آسیا تشریح کرد .در گام نخست
و بر مبنای اولویتهای اقتصادی داخلی آمریکا رویکرد ترامپ تاکید
بر بهرهبرداری اقتصادی و تامین منافع آمریکا از محیط بحرانی این
منطقه اس��ت که نمونه آن قراردادهای کالن با کشورهای منطقه و
س��رازیر کردن دالرهای نفتی به آمریکاست .در همین راستا دومین
اولویت سیاس��ت خارجی ترامپ مبارزه علیه تروریس��م ،بدون ورود
نی��روی نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه بوده اس��ت .همکاری با
کشورهای منطقه غرب آسیا را میتوان دیگر محور سیاست خارجی
منطقهای ترامپ دانست و البته این نکته کامال روشن است که ایران
جایی در فهرست کشورهای دوست منطقه غرب آسیا نخواهد داشت
و این موضوع در س��خنان و رویکردهای تند و اقدامات وی از جمله
خروج از برجام کامال مشهود است .از سوی دیگر ،مواضع ترامپ در
حل و فص��ل بحرانهای منطقهای را هم نمیتوان جدی تلقی کرد
به طوری که وی با انتقال س��فارت ایاالت متحده به قدس و مواضع
شدید در حمایت از رژیم صهیونیستی تا حدودی مسیر رسیدن به
صلح در منطقه را ناهموارتر کرده اس��ت .با نگاهی ریشهای میتوان
به این نکته رس��ید که آمریکا همواره در منطقه غرب آسیا سیاست
خارجیای را دنبال کرده اس��ت ک��ه بر مبنای  3عنصر مهم تامین
امنیت و حفظ تمامیت رژیم صهیونیس��تی و دفاع همهجانبه از آن،
تضمین صدور نفت و انرژی منطقه ،حفظ رژیمهای همراه و مقابله
با رژیمهای ناهمراه با ش��یوههای مختلف ،حت��ی از طریق مداخله
تهاجمی بوده اس��ت .اما این صراحت رفتار سیاست خارجی درباره
ترام��پ صدق نمیکند و وی درباره بخشهای مختلف این منطقه،

گفتاری از حجتاالسالم روحاهلل حسینیان در نشست تخصصی بررسی نقش مطبوعات در بسترسازی کودتای  28مرداد

همدستی مطبوعات طرفدار مصدق علیه مصدق!

پس از آشكار شدن اختالفات مصدق و كاشاني ،روزنامههاي طرفدار
مصدق؛ باختر امروز ،توفيق ،حكيمباشي ،نيروي سوم ،شورش ،جبهه
آزادي ،حريق ،پرخاش و خروش؛ حمالت سختي را عليه كاشاني آغاز
كردند .آيتاهلل كاشاني را عامل اجنبي قلمداد كردند و حتي سيادت او
را انكار كردند .با زشتترين كاريكاتورها ،پرچم انگليس را روي عمامه
اين شخصيت روحاني و ضدانگليسي كشيدند .حتي نوشتند «كاشاني
ختنه نش��ده است» .طرفداران دولت به روزنامههاي
موجود اكتفا نكرده و شروع به گرفتن جواز براي درهم
كوبيدن نيروهاي مذهبي كردند .روزنامه شورش به
مديريت «كريم پورشيرازي» رذالت را به سر حد امكان
رساند .اين روزنامه در تاريخ  32/4/6نوشت« :كاشاني
جاس��وس و دزد ديگر از جان مردم محروم ايران چه
ميخواهد» .در  32/4/13هم نوشت« :كاشاني قصد
فرار دارد .نگذاريد كاشاني جاسوس به فلسطين فرار
كند» .آيتاهلل كاشاني شخصاً با مصدق تماس تلفني
برقرار كرد و گفت :جناب آقاي نخستوزير! گذشته
از سوابق دوستي طوالني ،چگونه اجازه ميدهيد در
روزنامه شورش اينچنين مرا مورد اهانت قرار دهند.
مصدق در جواب گفت :آقا! روزنامه مال ملت اس��ت.
كاش��اني جواب داد« :آقا! كريم پورشيرازي در دربند
ي��ك ويالي دولت��ي دارد و ماهانه از بيمه حق��وق يك وزير دريافت
ميكند ،به كمر اسلحه ميبندد ،حال ،او شده ملت و ما ضدملت؟!»
روزنامههاي وابس��ته به حزب توده نيز در حمايت از مصدق ،بارها و
بارها از آيتاهلل كاشاني به عنوان رهبر ارتجاع نام بردند و شديدا ً وي
را م��ورد حمله قرار دادند .حمالت روزنامههاي طرفدار مصدق عليه
كاشاني موجي از نفرت عليه مصدق در حوزههاي علميه ايجاد كرد.
عدهاي از علماي نجف ضمن صدور نامهاي خطاب به آيتاهلل بهبهاني
نوشتند« :اخيرا ً مسموع شده است بعضي از اشخاص مختلف نسبت
به مقام شامخ روحانيت و مخصوصاً حضرت مستطاب آيتاهلل آقاي

حاج سيدابوالقاس��م كاشاني دامت بركاته العالي مطالب توهينآميز
و جسارتآميزي منتش��ر نموده و مسؤوالن امر در صدد رفع و منع
برنيامدهان��د» .علماي نجف اخطار كردند جامعه روحانيت ادامه اين
ام��ر را غير قابل اغماض ميداند .فض�لاي قم هم به رهبري آيتاهلل
«سيدمحمود قمي» پدر آيتاهلل «سيدصادق» كه نقش بسياري در
بسيج تودههاي براي ملي شدن نفت از خود نشان داد ،ضمن بيانيهاي

اعالم كردند ورقپارهه��اي ضددين و ضدوطن به منظور حمايت از
دولت منتشر ميش��ود .در اين بيانيه آمده است« :تلقين روزنامهها
براي تخريب اساس روحانيت و مليت است و به مقام مقدس حضرت
آيتاهلل كاش��اني كه موجب افتخار و مباهات كليه مسلمين جهان
خاصه ملت ايران اس��ت ،اهانت نمودهاند .فضالي قم در اين بيانيه از
مجلس و دولت خواستند از چاپ اين نشريههاي ضددين و ضد وطن
جلوگيري نمايند» .روزنامه «ش��ورش» به مديريت «كريمپور» كه
در افراط به اوج رسيده بود ،بيطرفي «فلسفي» را نسبت به مصدق
برنميتاف��ت 25 .م��رداد  31در مقالهاي به دفاع از مصدق نوش��ت:

«فلسفي واعظنما كسوت روحانيت را وسيله جاسوسي و خدمت به
انگليس قرار داده است ».كريمپور در اين مقاله خواستار محاكمه وي
شد و پيش��اپيش حكم وي را چنين صادر كرد« :كسوت روحانيت
از تن كثيف او منتزع و ريش و س��بيل او نيز تراش��يده و در مألعام
سنگسار و لجنبار شود و اموالش نيز مصادره گردد» .اگر ميخواهيد
تأثير توهين به شخصيتی روحاني چون آقاي فلسفي را بين مراجع و
علما درك كنيد اجازه دهيد به واقعهاي كه پيش از
آن در چهارم خرداد ،مطابق با اول رمضان در مسجد
سلطانيه (امام خميني فعلي) اتفاق افتاد ،اشاره كنم.
طرفداران مصدق در آن روز با فرستادن صلواتهاي
مكرر مانع ادامه س��خنراني آقاي فلسفي شدند .اين
خبر چنان عكسالعمل��ي در حوزهها ايجاد كرد كه
آيتاهلل كاش��فالغطاء از نجف ،آي��تاهلل بروجردي،
آيتاهلل سيدمحمدتقي خوانساري و امام خمینی از
قم ،آيتاهلل كمالوند از خرمآباد و بسياري از روحانيون
تهران با ص��دور اعالميههايي ضمن محكوم كردن
اين واقعه ،نهايت تأس��ف خود را ابراز داش��تند و آن
را توطئهاي عليه اسالم اعالم كردند .امام خميني در
نامه خود ضمن اظهار تأس��ف شديد افزود« :انسان
متحير ميش��ود كه با اين وضعيت چه كند .با اين
ترتيب چه اميدي ميتوان از اصالح كشور داشت و به چه اشخاصي
ميتوان اطمينان كرد ».اين جمالت نش��ان ميدهد امام هم در آن
زمان ميگويند با اين كارها ديگر اطمينان ما از دولت مصدق در حال
سلب شدن است .امام از آقاي فلسفي خواستند سنگر منبر را ترك
نكند ،زيرا مفسدين هميشه ميخواهند امثال جنابعالي را از ميدان
بيرون كنند .اجازه بدهيد خاطرهاي از آيتاهلل شهيد «قدوسي» نقل
كنم« :سالهاي  56-57كه جوان بوديم و پرشور ،از همه گروههايي
كه عليه رژيم مبارزه ميكردند حمايت ميكرديم و اعالميههاي آنها
را در مدرسه حقاني توزيع و نصب ميكرديم .يك روز كه داشتم يكي

سیاستهای متضادی را دنبال کرده است به طوری که سیاستهای
خصمانه و نظامی دولت پیش��ین را در رابطه با یمن دنبال میکند.
پیرامون نقض حقوق بشر در عربستان با اغماض پیش میرود و در
عین حال از تحری م ایران به بهانه حقوق بش��ر حمایت میکند .این
دولت سیاس��ت خارجی خود در بحرانهایی همچون سوریه و عراق
را بر مبنای ع��دم ورود نظامی و آغاز یک جنگ تمام عیار بنا نهاده
اما خواهان ایفای نقش در مبارزه با تروریس��م است و تالش دارد از
به حاشیه رفتن در این منطقه جلوگیری کند .رویکرد دیگری که در
سیاس��ت خارجی ترامپ قابل استنتاج است ،تالش برای تشویق به
اختالف و درگیریهای کنترل ش��ده در منطقه اس��ت تا هم هزینه
تامین امنیت را از ش��رکا دریافت کند و هم سود هنگفتی از طریق
فروش سالح به دست آورد تا خواست عناصر داخلی و منافع اقتصادی
آمریکا نیز تامین شود .نقش و جایگاه عربستان سعودی در سیاست
خارجی دونالد ترامپ نیز در منطقه غرب آس��یا قابل توجه است ،به
گونهای که وی در حالی طی اقدامی بیس��ابقه عربستان سعودی را
مقصد نخستین سفر ریاست جمهوری خود برمیگزیند که پیشتر
در نشستهای انتخاباتی خود ،از این کشور بهعنوان حامی تروریسم
و عامل حوادث  ۱۱س��پتامبر س��ال  ۲۰۰۱نام برده بود .در حقیقت
توجه به منافع مالی و رشد اقتصادی و خواست رفاهی مردم آمریکا
موجب چرخش عجیب ترامپ ش��د و پ��س از پیروزی در انتخابات
و مواض��ع خصمانه وی علیه جهان اس�لام که موجب نگرانی حکام
سعودی شد ،با چرخشی تاکتیکی در سفر به عربستان سود سرشاری
را نصیب ایاالت متحده کرد تا منافع اقتصادی این کشور تامین شود.
ایاالت متحده یکی از مشتریان اصلی نفت عربستان است و در مقابل
عربستان نیز یکی از مشتریان بزرگ تسلیحات آمریکاست .سیاست
منطقهای آمریکا در قبال ایران نیز در چارچوب مقابله با نفوذ و بسط
ایدئولوژی ایران در منطقه تعریف ش��ده اس��ت و برای دستیابی به
اجماع مناسب در تقابل با ایران ،ترامپ با همکاری عربستان و برخی
کش��ورهای عرب حوزه خلیجفارس استراتژی یک اتحاد نظامی به
نام پیمان اس��تراتژیک خاورمیانه را علیه ایران دنبال میکند و این
پیمان نخستین قدم در ایجاد اتحاد موسوم به ناتوی عربی خواهد بود
که همکاریهای امنیتی و نظامی کشورهای حاشیه خلیجفارس به
رهبری اتحاد مثلث عربستان ،آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نوک
پیکان این اتحاد و ناتوی عربی متوجه ایران خواهد بود .در حقیقت
بر مبنای سیاست خارجی ترامپ در منطقه غرب آسیا در کنار حفظ
امنیت رژیم صهیونیستی ،شاهد ایجاد مثلثی ضد ایرانی هستیم که
الب��ی ضد ایرانی در ایاالت متحده آمریکا آن را هدایت میکند .این
اتحاد سهگانه از رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی و امارات متحده
تشکیل شده که هدایت آن در نقشه سیاست خارجی ترامپ ترسیم
شده و تاکنون به اشکال مختلف برای متحد نگاه داشتن هر  3ضلع
این مثلث تالش کرده اس��ت .آمریکاییها به منظور تامین نیازهای
درونی ،اجابت خواس��ت البیهای متعدد ضدایران��ی داخل آمریکا،
پیگیری رشد و منافع اقتصادی ایاالت متحده و اجرای شعار اعتالی
آمریکا از این طریق تالش میکنند که این محور سهگانه را در منطقه
حفظ کرده و آن را در مقابل محور مقاومت قرار دهند و در عین حال
ایاالت متحده آمریکا در راستای تشدید پروژه ایرانهراسی در مسیر
تبلیغات و مفهومسازی جدید در سیاست خارجی منطقهای خود نیز
حرکت خواهد کرد.
* دکترای مطالعات آمریکای شمالی
منبع :تبیین
از اعالميههاي جبهه ملي را قرائت ميكردم ،آقاي قدوسي مرا توبيخ
كرد و گفت اشتباه ميكنيد .شما بدانيد اگر مصدق حكومتش ادامه
پيدا ميكرد ،از رضاشاه نسبت به روحانيت سختگيرتر و ديكتاتورتر
بود .ايش��ان به اعالميهاي كه دولت مصدق صادر كرده و روحانيت را
از دخالت در سياست منع كرده استناد ميكرد و نتيجه ميگرفت در
طول تاريخ شيعه و دولتهاي ايران تنها رضاشاه بود كه در اطالعيهاي
در زمان دولت مخبرالس��لطنه ،اعالم كرد روحانيت حق دخالت در
سياست ندارند .ايش��ان فرمود اطالعيه دوم مربوط به دولت مصدق
بود .ظاهرا ً منظور ايش��ان از اعالميه دولت ،اطالعيه فرماندار نظامي
دولت مصدق بود كه رمضان  1331منتش��ر ش��د .در اين اطالعيه
فرمانداري نظامي رس��ماً اعالم كرد« :آقايان وعاظ محترم در منابر و
سخنرانيهاي مذهبي خود تحت هيچ عنوان صريحاً يا تلويحاً در امور
سياسي مداخله نكنند .متخلف ،هر كس و در هر كجا باشد ،بالفاصله
جلب و تحويل محكمه نظامي خواهد شد» .به همين دليل هم يكي از
روحانيون به نام شيخ «محمد تهراني» رئيس هيات قائميه كه روحاني
متدين ،با فضيلت و انقالبي بود -مرحوم شهید نواب او را مراد خودش
خطاب ميكرد -چون روي منبر از دولت مصدق انتقاد كرد ،به موجب
حكم فرمانداري نظامي در ماه رمضان دستگير شد و تا پايان حكومت
مصدق در زندان ماند .هر چه هم شخصيتهاي روحاني تالش كردند
ايش��ان را از زندان نجات دهند ،نتوانس��تند و مصدق اعتنايي نكرد.
مجموعه اينها موجب شد نسبت به دولت مصدق ذهنيت بسيار منفي
در ذه��ن آنها ايجاد ش��ود .در پايان اجازه دهيد به بخش ديگري از
افراطگريهاي مطبوعات طرفدار مصدق بپردازم .سال  1332هنوز
بخشي از مردم و نخبگان معتقد بودند شاه مظهر وحدت ملي است
و در غيابش كشور تجزيه خواهد شد .اين سخن بحق يا ناحق اعتقاد
بخش عظيمي از مردم بود .دكتر فاطمي بعد از شكست كودتاي روز
 25مرداد نطق تندي عليه نظام شاهنش��اهي ايراد كرد .اين نطق به
عنوان س��رمقاله باختر به چاپ رسيد و بعدازظهر نيز از راديو پخش
شد .طبق اس��ناد محرمانه سيا دكتر «دونالد ويلبر» يكي از اعضاي
سازمان سيا كه نقش فعالي در كودتا داشت ،در گزارش تحليلي خود
راجع به اين سرمقاله آورده كه اين سرمقاله نقش زيادي در برانگيختن
نارضايتي عمومي عليه دولت مصدق داشت .ممكن است نظر آقاي
ويلبر اغراقآميز باشد ولي شعارهاي تظاهرات خودجوش مردم جنوب
تهران به نفع شاه تا حدي اين نظريه را ثابت ميكند.

