ﭘﺮوﻓﺴﻮر ھﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪی» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﯾﺮان ﺑﻮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺠﺎی ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
ھﺴﺘﮫ ای دﺳﺘﮫ ﺳﯿﻨﮫ زﻧﯽ راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﺪا ﺑﮫ اﯾﺮان ظﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان را ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ وآﻧﮭﺎ را وطﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ« .
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﮭﻨﺪ ﺷﻤﺲ اﺳﺤﺎﻗﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394
ﺗﮭﺮان
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﻮھﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای وﯾﻦ ھﻨﻮز ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در ﮐﻨﮕﺮه
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و طﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل رای آوردن آن ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ طﺮح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﯾﺎ رد ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮآﯾﻨﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﮐﻨﮕﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺣﺰﺑﯽ در ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﻤﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ طﺮح و ﺣﻮاﺷﯽ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ طﯽ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﭘﺮوﻓﺴﻮر ھﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و در زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه در ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟
اول اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﮭﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻌﺎدل ھﻢ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﮐﻨﮕﺮه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ اﺳﺖ .ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ  100ﻋﻀﻮ دارد ،از  50اﯾﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ 2
ﺳﻨﺎﺗﻮر در ﺳﻨﺎ دارد ﮐﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﺎﻟﺘﯽ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺳﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 54ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه و  46ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﮑﺮات در ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  435ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارد ﮐﮫ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه  247و
دﻣﮑﺮات  188اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ) ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﺳﻨﺎ و ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ﺑﺎ ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رای ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
آری .ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎطﻖ در اﯾﺎﻻت و ﻣﺮدم .ھﺮ دو ﺑﺎ
رای ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
از ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای طﺮﺣﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای ﻗﺮار اﺳﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﮫ رای ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪن اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد رای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ طﺮح ﺑﮫ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد .ﻧﺼﻒ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ  1ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ طﺮح ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﮫ در ﺳﻨﺎ و ﭼﮫ
در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن.
اﮔﺮ اﯾﻦ طﺮح در ﺳﻨﺎ رای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رای ﻧﯿﺎورد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ طﺮح
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
رای ﺳﻨﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺎﻻت ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺼﻮﯾﺐ آن
ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻢ اﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ طﺮح را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
وﺗﻮ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ان ﮐﻤﺘﺮ از دوﺳﻮم اﻋﻀﺎی رای دھﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ طﺮح در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﮐﻨﮕﺮه دﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن اﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق
ﻧﺎدری رخ ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ان ﻓﻠﺒﺎﺳﺘﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و آن
وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﻣﺜﻼ از  46ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﮑﺮات  41ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ طﺮح اﺻﻼ در ﺳﻨﺎ ﺑﺮای رای ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺮح
ﻧﺸﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﺎ اﯾﻦ روزھﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﺎﻧﺲ ان ﮐﻢ وﻟﯽ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ طﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد
ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮای اﻣﻀﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ طﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ھﻢ اﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .در
ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ طﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد اﻧﺮا وﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﺸﺎن
وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه طﺮح ﮐﻤﺘﺮ از دوﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ طﺮح وﺗﻮ ﺑﺸﻮد ﺑﺎز
ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺪ دوﺳﻮم رای ﻻزم را ﺑﺮای طﺮح ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ اﻧﻮﻗﺖ وﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و
طﺮح رد ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رای ﻣﯽ آورد؟
اوﻻ ،ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن در ﮐﻨﮕﺮه در اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﻔﻖ اﻟﺮای ھﺴﺘﻨﺪ،
دﻣﮑﺮات ھﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﮐﻨﮕﺮه ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و درﮔﯿﺮی ﺣﺰﺑﯽ– ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ھﺴﺖ .ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎزی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ روی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﺎ رد ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای و ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ وﺗﻮ ﮐﺮدن
رای اﻧﮭﺎ ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن ادﻋﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
اوﺑﺎﻣﺎ و ﺣﺰﺑﺶ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮕﺮد اﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻮی
ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﮭﺎ در ﻣﺠﻤﻮع دل ﺧﻮﺷﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺎ وﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن در دوره اﺟﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪا ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .وﺿﻊ
ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻌﺪ از اوﺑﺎﻣﺎ از ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ طﺮح ﭼﻘﺪر طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﯾﻦ طﺮح را وﺗﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ ﺑﻌﺪ از وﺗﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ طﯽ ﭼﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ طﺮح را ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ رای ﺑﮕﺬارد؟
آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﻓﺮدای روزی ﮐﮫ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ اﯾﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﮭﻠﺖ  10روزه دارد.
وﻗﺘﯽ طﺮح ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ ﻣﮭﻠﺖ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد .ﻗﺮار اﺳﺖ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  2231ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺗﻮاﻓﻖ وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﮫ را در  20ﺟﻮﻻی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﭘﺲ در  20اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﻨﮕﺮه و ﯾﺎ آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﻋﻮا را ورای  20اوﮐﺘﺒﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪ از وﺗﻮ ،رای دو ﺳﻮم در ﮐﻨﮕﺮه ) ﭼﮫ ﺳﻨﺎ وﭼﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺗﻮی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن وﺗﻮی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دو ﺳﻮم آراء ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺗﻮ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ
اﯾﺮان از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ  10درﺻﺪ وﺗﻮھﺎی روﺳﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﮕﺮه ھﻤﺮاه ﺑﻮد در واﻗﻊ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺗﻮی اوﺑﺎﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ از طﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ
اوﺑﺎﻣﺎ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﺮو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮز ﺑﺮای
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ دﻣﮑﺮات ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﻣﺴﺌﻠﮫ دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وﺗﻮ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺎری ﮐﮫ ﻣﻦ از ان ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻢ 37 ،درﺻﺪ از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ 31 ،درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ و ﺑﻘﯿﮫ اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ دھﯽ درﺳﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ.

 37درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ!
 37درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻗﻢ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آن ﺑﻘﯿﮫ ﺑﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮوﻧﺪ آﻧﻮﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای دﻣﮑﺮات ھﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی رای ﮔﯿﺮی ﺧﻮد و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﺴﺘﮫ ای ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ طﺮح در ﮐﻨﮕﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وﺗﻮ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ دوﺳﻮم آراء ﺑﯽ اﺛﺮ ﺷﻮد ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
اﯾﺮان ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ھﯿﭻ ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺑﺮﺟﺎم ھﺮ ﺟﺎ ﭘﺎی
ﺗﻌﮭﺪات دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﮐﻨﮕﺮه
اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪات و ﻣﻔﺎد آن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ طﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻓﻖ را ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ را ھﻢ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ورای اﺧﺘﯿﺎرات اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺮود .از طﺮف دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ طﺮﻓﮭﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺜﻞ اروﭘﺎ ،روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ دارد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﮫ اﺟﺮای ان ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪھﮕﯿﮭﺎ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﻮدن ﺑﺮﺟﺎم ،اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﮭﺎ اﻧﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ھﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﯿﺮﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ .اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪ
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای را ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو و ﺑﻌﺪ ھﺎ از ان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ و دارﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﮫ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟
اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی دﻣﮑﺮات ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﻣﺜﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻨﺪز و ﭼﺎک ﺷﻮﻣﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎھﻮ ،در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای آن
ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﻮده اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺨﺎف ﻧﻈﺎم
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺮان روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ درﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻧﮭﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد در ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﺎب
ﮐﻮرﮐﺮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﮭﯿﮫ طﺮح ھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﻏﯿﺮه ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .درواﻗﻊ
ﺣﺮف ﻧﺘﺎﻧﯿﺎھﻮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﮭﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺎز اﺳﺖ.
اوﺑﺎﻣﺎ در ﺣﻠﯿﮑﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ "ﺑﻤﺐ" را از اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ رﻓﺖ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮم ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد؟
ﻗﺪرت ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺑﺮﺗﺮی طﻠﺐ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ان طﺒﻘﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اش
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ و ﺑﺲ .آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان اﺑﺮو و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ وﯾﺘﻨﺎم را ﺑﮫ ان روز
ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﯾﻤﻦ و ﺣﺎﻻ ﺳﻮرﯾﮫ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻓﺮق دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ آﺧﺮی ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻌﮭﺪات دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ھﺎ از آن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را دارد ﮐﮫ آن
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ روی ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ دوﻟﺖ
ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و آن را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮوز دارد اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وﺗﻮی اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ اﺑﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺘﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮد ،ﺷﺎﻧﺲ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﯿﺰ آن ﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮭﺮ ﺣﺎل درون ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻧﻤﯿﺸﻮد
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎدی ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ ﺑﮭﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻠﮫ دﻗﯿﻘﺎ.دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﮭﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﯾﻨﺪه ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﷲ در
ﻟﺒﻨﺎن و دﺷﻤﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﻣﺜﻼ ،ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﺮده
ﺑﻮد را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺑﺮﺟﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﺎدﻣﺎن
ﻧﺮود ﮐﮫ ﮐﻨﮕﺮه در دﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن اﺳﺖ و ﻻﯾﺤﮫ ھﺎی زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ طﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﺴﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ان ھﻢ اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ آژاﻧﺲ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺗﺨﻄﯽ در اﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ،اروﭘﺎﺋﯿﮭﺎ ﭼﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ھﯿﭽﯽ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﮫ
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و ھﺮ دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻨﺪ طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و روز از ﻧﻮ ،روزی از ﻧﻮ.
اروﭘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺮو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد اروﭘﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺑّﮫ در ﺑﯿﺎورد واز ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻌﯽ وارد ﺷﻮد
ﮐﮫ دﺳﺘﺶ رو ﻧﺸﻮد .ﺳﮫ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪه اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل
در ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ﺑﯽ ام دﺑﻠﯿﻮ و ﭘﻮرﺷﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ِ
را در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒﻨﺪد .اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و رھﺒﺮ
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎ ﯾﮏ دھﮫ آﯾﻨﺪه ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻦ ھﻢ در ﺣﺪود  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد و ﺑﺎ اﯾﺮان  30 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد .ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎوﺿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ھﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﻤﺖ روﺳﯿﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻧﺒﺎل روی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ آن
ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮭﻤﯽ ﻧﺪارد.
ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ دارد ﭼﺮا و ﻋﻠﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻈﺮاﺗﻢ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻄﺮاﺗﻢ
را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯿﮑﻨﻢ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ زاوﯾﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
اول ،ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑﺎره رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ژﺋﻮﭘﺎﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ داﺷﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه
رو آوردﯾﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت را درﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﮫ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ان
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮی طﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﮐﻢ ﻗﺪرت ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺑﺮد ﺑﺮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

دوم ،روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ از ان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ ﻋﺠﻮﻻﻧﮫ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وارد ﻣﯿﺪان
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﻼق اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ آه و ﻧﺎﻟﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﮐﻤﯽ ھﻢ ﻣﺎ
را از ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﮫ ای از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮم ،ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ دارای ﺳﮫ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺪ ،روح و ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻢ و
دارم ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ در ﺟﮭﺖ "ﺧﻠﻊ ﺳﻼح" و ﻧﻤﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺷﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ و
ﺳﺎﯾﮫ ی ﺟﻨﮓ و ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻘﻢ .ﺑﺎ روح ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﮫ و دارم ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ  27ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ام را در راﺑﻄﮫ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ روی ھﻤﯿﻦ
اﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ام .ﺑﺎ ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏ ﮐﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارم ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺴﻢ  169ﺻﻔﺤﮫ ای در ﺟﮭﺖ
ﮐﺴﺐ آن ﻗﺼﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺸﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺣﻞ دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﻤﺎﻧﯿﺒﻦ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد .روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﮫ ﻋﺎدی ﺷﺪن راﺑﻄﮫ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﮭﯽ
ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎ از ان ﺻﺪﻣﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ.
ﭼﮭﺎرم ،راھﺒﺮد ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ھﺮ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﻢ در ﺑﺎره دﺳﺘﺂوردھﺎ
اﻏﺮاق ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺸﻦ ﺑﯿﻤﻮرد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﺑﺠﺎی ﺟﺸﻦ دﺳﺘﮫ ھﺎی ﻋﺰاداری را
ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ظﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺎ رﻓﺘﮫ و ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﮭﺎی ﺟﻨﮓ طﻠﺐ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺟﻠﻮی ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺟﻨﮓ طﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮫ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﺮان .وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ
ﭼﺮا اﯾﺮاﻧﯿﮭﺎ در ﺗﮭﺮان ﺟﺸﻦ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ؟ ﺟﺪا ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﻧﮭﺎ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ! ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﮫ اﮔﺮ ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻓﻖ در ﮐﻨﮕﺮه رای ﺑﯿﺎورد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺟﺸﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﻏﻠﻄﯽ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽ دھﻢ و ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻓﺮوش آن ﺑﮫ داﺧﻞ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ھﺪف ﭘﯿﺮوزی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻨﺪه اﺳﺖ اﻧﻮﻗﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻢ دارد.
و اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ طﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ان اﯾﻨﮑﮫ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ .و وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﮫ
اﯾﺸﺎن دارد در واﻗﻊ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎزی دارد و اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻨﮭﺎ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻠﺢ اﻣﯿﺰ از ان اﺳﺖ.
در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮف آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ،ﭼﻮن اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎزی دارد ،ﺟﻨﮓ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎذﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﮫ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎزی دارد ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﮭﺎی ﺟﻨﮓ ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای اﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎدان و دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻧﯿﺎک ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﮫ ظﺎھﺮ طﺮﻓﺪار اﯾﺮان در اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ اﮔﮭﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ ای در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ "ﻣﺎ
ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻤﺐ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ" .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎک ﯾﺎ ان ﮔﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ )ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز
ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺮوز طﺮﻓﺪار ﺗﻮاﻓﻖ( ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﺪام ﺑﻤﺐ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺟﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﻮد ﺑﻤﺐ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﺪ آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ را دارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺰودی از ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺮود و ﺟﺎی اﻧﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮓ طﻠﺐ ﺑﮕﯿﺮد.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﺎﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ روی رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺎز ﺷﺪن درھﺎی اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ھﻤﮫ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻮد آور ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ
در اﯾﺮان ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮا ﻧﮕﺮان ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ای اﯾﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن درﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮭﭽﻮﺟﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺼﺎدﻓﺎ
ﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دوران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر
ﺑﺮﻋﮑ ٍ

داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ و دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻢ از اھﻢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﻧﯿﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﻨﯽ و ﯾﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﮭﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﻮز در ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﺑﻮد و
اﻧﻘﻼب ھﺮﮔﺰ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و درھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ھﻢ اﻧﺘﻈﺎرات طﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﮭﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد را در ﮐﺎﻧﺎل درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮐﺸﻮر ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﺒﻂ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻻن ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﮭﺒﻮدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ارﺗﻘﺎء دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﮫ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی؟
ﺳﻔﺎرت در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺒﮫ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎرھﺎی ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ و درون ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار
دارد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﮐﮫ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان در آﻧﺠﺎﺳﺖ،
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ در ﻣﻀﯿﻘﮫ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮭﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪھﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ھﻢ از  3ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ اﻻن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اراﻣﯽ ﺑﺴﻮی وظﺎﯾﻒ
ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ارﺗﻘﺎع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻓﺮم ﺷﺒﮫ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ
ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﮫ ای دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ظﺮﯾﻒ را ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ .اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻗﺪ
ﻣﻦ و ھﻤﺴﺮم ھﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﺎﺷﺎ! ﭼﮫ ﻋﻘﺪ اﺑﺪی ھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺳﻼم ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻗﺪ ﻣﻌﻤﻢ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮد طﺮﻓﯿﻦ ھﻢ اﮔﺮ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺒﮫ ﻋﻘﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ظﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻠﯽ و
ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎزی دادﻧﺪ از ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺤﺜﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺪ .آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ را ھﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺤﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺮادراﯾﺸﺎن ھﻢ
ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ اﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻢ .اﻗﺎﯾﺎن ﺗﺨﺖ رواﻧﭽﯽ ،ﻋﺮاﻗﭽﯽ و دﯾﮕﺮان را ھﻢ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻋﺪه
ای ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺟﺪا اﻣﯿﺪوارم ﯾﮏ روزی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ھﺮ ازﭼﻨﺪﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺳﻮال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ اھﺪاف دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؟
ﺗﻔﺮﯾﺢ ،دﯾﺪار ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی!

