
اگر من جای مقامات در ایران بودم می گفتم بجای جشن گرفتن در مورد توافق «ھوشنگ امیر احمدی: پروفسور 
 نتیم مذاکره کننده ھستھ ای ایران را تحسیچون جدا بھ ایران ظلم کردند.  ھستھ ای دستھ سینھ زنی راه بیندازند

»آنھا را وطن پرست می دانم. وکنم  می  
 

شمس اسحاقیمصاحبھ کننده سھند   
1394تابستان   
تھران  

 
کھ این توافق در کنگره ھنوز خشک نشده است چرا وین تا این لحظھ می توان گفت کھ جوھر توافق ھستھ ای 

کھ احتمال رای آوردن آن با در  مطرح شده کنگره  برای مخالفت با آن در یامریکا در حال بررسی است و طرح
تا کمتر از یک ماه دیگر این طرح ممکن است  ره بعید بھ نظر نمی رسد.نظر گرفتن اکثریت جمھوریخواه در کنگ

شمایی کلی از کنگره امریکا، ترکیب  تصویب و یا رد شود کھ تاثیر زیادی برآینده توافق ھستھ ای خواھد گذاشت. 
است آن موضوعاتی مورد تصویب این طرح و حواشی گمانھ زنی ھا در  حزبی در سنا و مجلس نمایندگان امریکا،

با ایشان در میان گذاشتم و در زیر قابل بھ ایران حمدی اھوشنگ امیر پروفسورنی  امسال کھ طی سفر تابستا
خواندن است.  

 
 

آمریکا چند نفر است؟ کنگرهتعداد نمایندگان حزب دمکرات و جمھوریخواه در   
 

دل ھم فرض می شود کھ اشتباه است. کنگره اول اینکھ بعضی وقتھا در رسانھ ھا مجلس نمایندگان و کنگره معا
 2ھر ایالت  .ایالت اصلی آمریکا 50از  عضو دارد، 100سنای آمریکا  آمریکا شامل مجلس نمایندگان و سنا است.

بھ این معنی کھ فرقی نمی کند . انتخاب میشوندجمعیت ھر ایالت   رد کھ بدون در نظر گرفتنسناتور در سنا دا
در حال حاضر  میلیون نفر ھر ایالت دو نماینده در سنا خواھد داشت. 35نفر جمعیت داشتھ باشد یا  میلیون 5ایالتی 
کھ نماینده دارد  435نمایندگان مجلس . ھستندسناتور دمکرات در سنای آمریکا  46سناتور جمھوریخواه و  54

و   247 نمایندگان جمھوریخواه تعداد .خواھد بود برای ایاالت متفاوتایالت تعدادشان  متناسب با جمعیت ھر
.است 188 دمکرات  

با حزب جمھوریخواه است. )در حال حاضر اکثریت در کنگره ( یعنی ھم سنا و ھم مجلس نمایندگانپس   
 

د؟تقیم با رای مردم انتخاب می شونسنا و مجلس نمایندگان ھر دو مس نمایندگانآیا   
 

با . ھر دو در ایاالت و مردمنماینده مناطق  س نمایندگانھستند و مجلو مردم سناتورھا در واقع نماینده ایالت آری. 
می شوند. ھر ایالتی بھ مناطق انتخاباتی تقسیم می شود و متناسب با جمعیت ایالت تعدادی نماینده رای مردم انتخاب 

.از ھر ایالت انتخاب می شود  
 

برای  .است در کنگره بھ رای گذاشتھ شودطرحی در مخالفت با توافق ھستھ ای قرار بعد از توافق ھستھ ای 
تصویب شدن این طرح بھ چھ تعداد رای نیاز است؟  

 
برای تصویب طرح کافی است چھ در سنا و چھ  1نصف بھ اضافھ  .تصویب یک طرح بھ رای اکثریت نیاز دارد

در مجلس نمایندگان.  
 

این طرح یا برعکس گان رای نیاورد اگر این طرح در سنا رای مورد نیاز را کسب کند اما در مجلس نمایند
تصویب می شود؟  

 
ھستند  و وزن بیشتری در تصویب آن ھم ت رای سنا اھمیت بیشتری دارد بخاطر اینکھ سناتورھا نماینده ایاال

پس از تصویب  اما رئیس جمھور می تواند این طرح را این امر در قانون اساسی ھم امده است. . خواھند داشت
  .باشند رای دھندهاگر رای دھندگان بھ ان کمتر از دوسوم اعضای  وتو کند



 
در کنگره چقدر است؟طرح شانس تصویب این   

 
چون کنگره دست جمھوریخواھان است اعتقاد من این است کھ الیحھ بطور قطع تصویب می شود مگر یک اتفاق 

و آن  باشد کھ در امریکا بھ ان فلباستر میگویند. یک اتفاق میتواند چیزی نادری رخ بدھد کھ ما از آن بی خبر باشیم
برای رای گیری مطرح  سنانفر بخواھند کھ طرح اصال در  41سناتور دمکرات  46فاق میافتد کھ مثال از توقتی ا
بشود  باگر طرح تصویدنبال این وضعیت است. شانس ان کم ولی صفر نیست. بھ تصادفا این روزھا اوباما نشود. 

برای امضا داده میشود. فقط وقتی طرح قانون میشود کھ رییس جمھور ھم انرا امضا کند. در بھ رئیس جمھور 
آقای اوباما گفتھ است کھ اگر طرح تصویب بشود انرا وتو خواھد کرد. البتھ ایشان  توافق ھستھ ای مورد خاص

گر طرح وتو بشود باز اطرح کمتر از دوسوم باشند. کننده وقتی میتوانند وتو کنند کھ رای دھندگان تصویب 
جمع کند انوقت وتو میماند و طرح  ھم کنگره نتواند دوسوم رای الزم را برای ربرمیگردد بھ کنگره و اگر این با

  طرح رد میشود. 
 

چرا فکر می کنید این طرح بھ احتمال زیاد رای می آورد؟  
 

در حالیکھ جمھوریخواھان متحد و متفق الرای ھستند، اوال، جمھوری خواھان در کنگره در اکثریت ھستند. ثانیا، 
در کنگره فقط بر سر توافق  توافقاختالف نظر در مورد بھ این خاطر کھ دمکرات ھا ھمھ با ھم نیستند. ثالثا، 

.  جمھوریخواھان میخواھند کھ از این بازی در ھم ھستسیاسی  –حزبی  بلکھ یک اختالف نظر و درگیری  نیست
 مثال، با رد توافق ھستھ ای و مجبور کردن اوباما بھ وتو کردنانتخابات پیش روی ریاست جمھوری سود ببرند. 

، جمھوریخواھان ادعا خواھند کرد کھ این توافق ھستھ ای بین ایران و امریکا نیست بلکھ بین ایران و رای انھا
است. یعنی حزب دمکرات. با این شگرد انھا خواھند توانست مردم امریکا را در انتخابات بسوی  اوباما و حزبش

متاسفانھ باید بگویم کھ اگر توافق  خود بکشند چون انھا در مجموع دل خوشی از حکومت اسالمی در ایرن ندارند. 
. وضع یتوانند جدا مشکل ایجاد کنندبا وتو پیش برود برای ایران خوب نخواھد بود چون در دوره اجرا مخالفین م

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 
مدتی کنگره باید طرح را مجددا بھ رای بگذارد؟برگرداند؟ بعد از وتو حداکثر طی چھ   

 
 روزه دارد.  10لی یک مھلت آقای اوباما فردای روزی کھ این طرح بھ ایشان داده شود می تواند آن را وتو کند و

قرار است . صراحت نداردکمی وجود دارد اما قانون در این باره وقتی طرح بھ کنگره برگردد باز ھم یک مھلت 
شورای امنیت سازمان ملل تا حداکثر سھ ماه توافق وارد مرحلھ اجرا شود.  2231 از تاریخ تصویب قطعنامھ 
وع شود. با این رکتبر باید اجرای توافقنامھ شا 20جوالی تصویب کرد پس در  20ر شورای امنیت قطع نامھ را د

اوکتبر ببرند.  20دعوا را ورای برنامھ، کنگره و یا آقای اوباما بھرحال نمیتوانند این   
 

رئیس  یاحتمال اینکھ بعد از وتو، رای دو سوم در کنگره ( چھ سنا  وچھ مجلس نمایندگان) بھ مخالفت با وتو
جمھور جمع شود چقدر است؟  

 
ق برگرداندن وتوی اوباما با مخالفت دو سوم آراء بسیار سخت است بنابراین وتو اوباما بی اثر نخواھد شد و تواف

درصد وتوھای روسای جمھوری امریکا  10در گذشتھ تنھا  .خواھد ماندباقی ایران از سوی آمریکا بھ قوت خود 
فق بین ااگر این توافق با پشتیبانی کنگره ھمراه بود در واقع تو اما مسئلھ قابل توجھ این است کھ اند.  بی اثر بوده

وتوی اوباما این توافق از طرف امریکا حفظ شود بھ توافق بین دولت آمریکا و دولت ایران تلقی می شد اما اگر با 
بھ عنوان گرز برای جمھوریخواھان از توافق باما و دولت ایران تلقی خواھد شد و در انتخابات پیشرو آمریکا او

است کھ این ھم مسئلھ دیگر توافق را بی اعتبار جلوه خواھند داد. و خواھند کرد استفاده کوبیدن بر سر دمکرات ھا 
بر یک توافق با وتو مشکالت اجرائی خواھد داشت.  مردم امریکا با این توافق مخالف ھستند بخش بزرگی ازچون 

درصد  31، درصد از مردم آمریکا مخالف این توافق ھستند 37من از ان مطلع ھستم،  آخرین اماری کھاساس 
درست را ندارند. موافق و بقیھ اظھار داشتھ اند کھ اطالع کافی برای نظر دھی   



 
کمتر از نیمی از جمعیت است!لی درصد خی 37  

 
با توافق اگر بھ سمت مخالفت  نظر بھ چھ سمتی میروند.  رقم کمی نیست. باید دید آن بقیھ بی درصد مخالف 37
آنوقت در انتخابات برای دمکرات ھا مشکل ساز خواھد بود و نمی توانند از اعتبار این توافق برای پیروزی  بروند

زیادی بھ حوزه ھای رای گیری خود و نظر مردم اھمیت کاندیداھا  در انتخابات آمریکا . ت استفاده کنندادر انتخاب
توجھ نخواھند داشت. مخالفت بھ کجا می رسد ز مسئلھ ھستھ ای بعد ا می دھند و چندان بھ این موضوع کھ   

 
دید منفی بھ وضعیت طرح در کنگره نگاه کنیم یعنی فرض بگیریم وتو اوباما با دوسوم آراء بی اثر شود بھ  اگر با
حاظ حقوقی ایران چھ کار می تواند بکند؟ل  

 
پای   ندارد چرا کھ در برجام ھر جا یکاایران ھیچ کاری نمی تواند بکند. این توافق ھیچ بار حقوقی برای دولت آمر

تعھدات دولت آمریکا مطرح شده است قید شده است کھ برابر با قانون آمریکا ومطابق با روابط بین دولت و کنگره 
. یعنی اگر کنگره با این طرح مخالفت کند دولت آمریکا ھیچ کاری نمی بوداجرا خواھد قابل این تعھدات و مفاد آن 

سازمان ور خواھد بود کھ توافق را یکطرفھ لغو کند. البتھ این را ھم اضافھ کنم کھ شورای امنیت مجب تواند بکند و
طرفھای نامھ ا میرود. از طرف دیگر، این توافققطعنامھ ای را تصویب کرده است کھ ورای اختیارات امریکملل 

 و مصر بھ اجرای ان بشوند. بنظر، روسیھ و چین دارد کھ ممکن است بدنبال امریکا نروند دیگری ھم مثل اروپا
انرا تصویب و اجرا خواھند کرد. واقعیت این است جانبھ بودن برجام، امریکائیھا من با توجھ بھ پیچیدھگیھا و چند

کھ مخالفین این توافق ھم میدانند کھ معاملھ خوبی گیرشان آمده است و بھتر از این نمیشد. انھا با بازی پلیس بد 
بعد ھا از ان سوء استفاده بکنند. در انتخابات پیش رو و را بجا بگذارند کھ  میخواھند سابقھ ای  

 
 
 
 

شما ارتباطاتی با سناتورھای آمریکا داشتھ اید و دارید مخالفان توافق چھ راه حل دیگری ارائھ می دھند؟  
 

با نفوذی مثل باب منندز و چاک شومر و یا حتی  دمکرات سناتورھایجملھ من ،توافق مخالف ھستنداکثر کسانیکھ با 
و سیاست منطقھ ای آن  با نظام جمھوری اسالمی در واقع فقط مخالف توافقنامھ نیستند. انھا  ،اھونیشخصی مثل نتا
نظام سوای اینکھ چھ بر سر توافق بیاید کماکان مخاف  . آنھاو سالھا است کھ بدنبال براندازی بوده اند مشکل دارند

حتما سعی خواھند کرد بھ اتفاق دوستان با ایران روی مسائل منطقھ درگیری ایجاد خواھند کرد. انھا ھند بود و خوا
باب مثال، لیھ ایران تصویب کنند. بھ بھانھ ھای دیگری عخود در حزب جمھوریخواه تحریم ھای سخت جدیدی را 

ی تحریمی ھم اکنون بدنبال تھیھ طرح ھاکورکر، رئیس کمیتھ روابط خارجی سنا چندی پیش گفت کھ مخالفین 
 درواقعکرد. غیره علیھ ایران اعمال خواھند حقوق بشر ونقض و  بھانھ حمایت از تروریسمھ جدیدی ھستند کھ ب
 . مسئلھ ساز استیعنی اسرائیلیھا،  ،ایران در منطقھ رفتارھایی دارد کھ برای مابوده است کھ  حرف نتانیاھو این

این تز موافق است اما اعتقاد دارد کھ اول باید "بمب" را از ایران گرفت و بعد رفت سر مسائل  در حلیکھ بااوباما 
دیگر.   

 
تاثیر منفی کھ در صورت مخالفت کنگره با این قرار بر پرستیژ آمریکا در افکار عموم خواھد داشت چقدر خواھد 

بود؟  
 

ه اش دکھ نماین منافع ان طبقات مسلط بھ جامعھ فا بھ منافع خود، یعنیرعماری و برتری طلب، صتقدرت ھای اس
رو و پرستیژ نیستند. اگر این بود کھ انھا ویتنام را بھ ان روز کر میکنند. ھمین و بس. آنھا چندان نگران اب، فھستند

اروپا  البتھ امریکا وو حاال سوریھ چنان نمیکردند کھ کرده اند.  ، یمنافغانستان، عراق، لیبی انشاندند و ب سیاه نمی
در این است دمکراسی  و ید و حاکمین باید انھا را رعایت کنند کھ میکنند. فرق دیکتاتورنافکار عمومی قوی دار

کھ این آخری عاقل است.   
 



دولت بعدی آمریکا آیا می تواند از تعھدات دولت قبلی در مورد توافق شانھ خالی کنند و مثال اجرای توافقنامھ را 
گر جمھوریخواه ھا بھ قدرت برسند.متوقف کنند؟ بویژه ا  

 
اگر قانون بشود نمی توانند بھ این راحتی ھا از آن شانھ خالی کنند اما دولت بعدی ھمیشھ این انتخاب را دارد کھ آن 

کند. در آمریکا ھیچ چیز روی سنگ نوشتھ نشده است و می تواند عوض شود. مثال دولت  یا ناقص اجرا را متوقف
این امر  منافات دارد و آن را اجرا نکند. امریکا با منافع ملیتوافق نامھ د بر اساس دالیل دیگری بعدی میتواند بگوی

تصویب بشود. بنظر من اگر توافق ابران با امریکا در مخصوصا شانس بروز دارد اگر توافق با وتوی اوباما 
کم خواھد بود. بھر حال درون یک رابطھ غیر عادی نمیشود آن برجام متوفق بشود، شانس اجرای موفقیت امیز 

عادی شود. انتظار داشت کھ یک مشکل   
 

مثال بھانھ دیگری پیدا می کنند؟  
 

در  نقش حزب هللا، بشار اسد در سوریھ حقوق بشر، اینده مانند بھانھ دیگری پیدا می کندیا کنگره بلھ دقیقا.دولت 
کھ اوباما لغو کرده ھمان تحریمھایی  میتواند کنگرهمثال، . بر سر مسئلھ فلسطین و دشمنی ایران با اسرائیل لبنان
یادمان  . نمایدتا ایران را مجبور بھ عقب نشینی از برجام  کندق بشر علیھ ایران مجددا تصویب بھ بھانھ حقورا بود 

 طبق برجام  متاسفانھ . دکند تصویب می توانھای زیادی را مھوریخواھان است و الیحھ نرود کھ کنگره در دست ج
نکنند و ان ھم البتھ اگر آژانس تصدیق  تحریم امریکائیھا فقط تعھد کرده اند کھ در رابطھ با مسئلھ ھستھ ای دیگر

  در اجرا نداشتھ است.  تخطیکند کھ ایران 
 

با توافق، اروپائیھا چھ خواھند کرد و یا میتوانند بکنند؟ در صورت مخالفت کنگره   
 

کھ کنگره با توافق مخالف است و مطابق با قوانین آمریکا تحریمھای ثانویھ بھ  خواھد گفتدولت آمریکا  ھیچی.
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.  
توافق بر اساس حسن نیت نوشتھ شده  کرده است ھمیشھ پیرو آمریکا بوده است.اروپا بعد از جنگ جھانی دوم ثابت 

د شود واز یک موضعی وارد اروپا ھم می تواند دبّھ در بیاوراست و اگر قرار باشد براساس حسن نیت عمل نشود 
تند و دنبال فرانسھ کشورھای امپریالیستی ھسو  آلمان انگلستان،. سھ کشور عمده اروپا یعنی رو نشود شکھ دست

آلمان نمی تواند تصور کند کھ آمریکا دِر مرسدس بنز و بی ام دبلیو و پورشھ برای نمونھ،  .منافع خودشان ھستند
لمان و آمریکا مستقل از ھم نداریم و رھبر اقتصاد جھان یکپارچھ است چیزی بھ نام اقتصاد آدر امریکا ببندد. را 

ساالنھ تجارت  دالر میلیارد 400حتی چین ھم در حدود  آمریکا خواھد بود.ھمچنان ھم این اقتصاد تا یک دھھ آینده 
20با آمریکا دارد و با ایران   میلیارد دالر معاوضھ نمی کند. 30میلیارد دالر را با  400ھیچ کشوری  .میلیارد 30-

چون با آن  نباشد روی آمریکا ایران بھ سمت روسیھ متمایل شده است چون روسیھ می تواند دنبال ھم بخاطر ھمین
مبادالت اقتصادی مھمی ندارد.   

 
عده ای می گویند شما مخالف توافق ھستھ ای ھستید اگر صحت دارد چرا و علتش چیست؟  

 
متاسفانھ فرصت نیست کھ نطراتم نظراتم را با دقت نخوانده اند. من مخالف نیستم و آنھایی کھ می گویند من مخالفم 

  .زاویھ بررسی کرد چنداز نظر من این توافق را باید از مختصر بسنده میکنم.  را تشریح کنم پس بھ یک توضیح
 

آن بھ مذاکره براساس  داریم و داشتیم و کھ ما در باره روابط بین الملل و ژئوپالیتیک منطقھاست فرضیاتی  ،اول
در ان منجملھ این فرض کھ دنیای جدیدی شکل گرفتھ است کھ  من این فرضیات را درست نمیدانستمرو آوردیم. 
تر نیستند و یک معاملھ  برتری طلب دیگر قادر بھ اعمال نظرات خود بھ کشور ھای کم قدرتقدرتمند و کشورھای 

برد امکان پذیر است.  برد  
 



وارد میدان و بدون برنامھ  من فکر میکنم کھ عجوالنھ .شی کھ برای رسیدن بھ توافق از ان استفاده کردیمرو ،دوم
ه و نالھ راه انداختیم. کمی ھم ما آدر باره تاثیر تحریمھا و بی توجھ بھ اخالق امپریالیستی طرف مقابل  مذاکره شدیم

ای از سایر مسائل را بھ ما تحمیل کردند. و جدا سازی مشکل ھستھ را از جنگ ترساندند  
 

است. من با قصد امریکا مخالفت داشتم و  سھ بعد قصد، روح و جسمدارای نامھ است کھ بنظر من خود توافق ،سوم
تضعیف ایران تنظیم شده کردن صنعت غنی سازی کشور و  ھنمادینسالح" و  لعفکر میکنم در جھت "خ چوندارم 
با قصد ایران کھ خالص شدن از شر تحریمھا و  ھیچ ایرانی وطن پرستی نمیتواند با این قصد موافق باشد. . است

با روح توافق نامھ و مذاکرات موافقت کامل داشتھ و دارم چون معتقد بھ   موافقم. سایھ ی جنگ و کاھش تنش بود
سال از زندگی ام را در رابطھ ایران و امریکا روی ھمین  27دیپلماسی و گفتگو در روابط بین الملل ھستم. من 

صفحھ ای در جھت  169چون این جسم مشکل دارم  برخورد دیپلماتیک گذاشتھ ام. با جسم این توافق یک کمایده 
اما من فکر میکنم با آن میشود زندگی کرد اگر این قرارداد بھ حل دیگر کسب آن قصد امریکائی تنظیم شده است. 

مریکا منتھی شود. روشن تر بگویم: اگر این توافق بھ عادی شدن رابطھ دو کشور منتھی امسائل فیمانیبن ایران و 
. خواھیم دیدمردم ایران است. در غیر اینصورت ما از ان صدمھ شود بھ نفع   

 
در ایران یک کم در باره دستآوردھا است.  راھبرد فروش این توافق بھ افکار عمومی در ھر دو کشور ،چھارم

اگر من بودم بجای جشن دستھ ھای عزاداری را  .شفافیت کم استجشن بیمورد میگیرند و اغراق میشود و 
ای جنگ طلب نگویند ما ھنمائی تاکتیکی کھ امریکائ مظلومما رفتھ و ھم بھ دلیل  رھم بھ دلیل ظلمی کھ ب ،میانداختم

چندی پیش از من خواست  سناتور دست راستی جنگ طلب آمریکایییک  برنده شده ایم و جلوی توافق را بگیرند.
فاصلھ پرسید پس امریکا، ایشان بال قتی گفتمبھ ایشان بگویم این توافق بھ نفع امریکا است یا ایران. و ااحترکھ ص
می خواھم بگویم پس گفتم شما انھا را جدی نگیرید! جدا جوابی نداشتم تھران جشن راه انداختھ اند؟ ایرانیھا در چرا 

کھ اگر ھدف ما این است کھ توافق در کنگره رای بیاورد باید مظلوم نمایی کنیم و این جشن و تبلیغات غلط است 
تصمیم  رھبر معظم انقالب م. موضع جمھوریخواھان را تقویت می کن و پیام غلطی بھ کنگره می دھم چرا کھ 

اما اگر ھدف پیروزی در  ما دیگر نیازی بھ فروش آن بھ داخل نداریم. . بنابراینگرفتھ است این توافق پیش برود 
.داردھم انوقت جشن گرفتن مجلس اینده است انتخابات   

 
مریکائی است. آقای اوباما برای اینکھ توافق را بھ مخالفین بفروشد یک گفتمان من با طرف ا و اما مشکل عمده

و وقتی خوب فکر کنی میبینی کھ  .بسیار خطرناکی را علیھ ایران راه انداختھ است و ان اینکھ یا این توافق یا جنگ
صلح امیز از ان است.  رینھا را جلوگیایشان دارد در واقع میگوید کھ ایران قصد بمب سازی دارد و این توافق ت

جنگ اجتناب ناذیر میشود. این  ،چون ایران قصد بمب سازی دارد ،حرف آقای اوباما ردر غیاب این توافق، براب
اما جنگ گریز ممکن است موثر باشد  برای فروش توافق بھ امریکائیھایگفتمان کھ ایران قصد بمب سازی دارد 

مثال برخورد را میکنند. رناک است. متاسفانھ دوستان نادان و دشمنان دانا ھم ھمین برای اینده ایران بسیار خط
ما نوشت کھ "در امریکا در یک اگھی یک صفحھ ای در نیویورک تایمز ایران یک گروه بھ ظاھر طرفدار  نیاک

کھ تا دیروز (دیگر سوال اینجاست کھ نیاک یا ان گروھای ". ما بمب را متوقف کردیم، جنگ را متوقف کردیم
 این گفتمانچرا  د کدام بمب را متوقف کرده اند؟نکھ این شعار را میدھ) برانداز بودند و امروز طرفدار توافق

چرا کسی نمی  ؟را جا می اندازند کھ اگر توافق نشود بمب ساختھ می شود و بعد ھم جنگ خواھد شدخطرناک 
یادمان نرود کھ اوباما بزودی از کاخ دشمنی را دارد می کند؟ گوید آقای اوباما در قالب دوستی با ایران بزرگترین 

ضد ایرانی جنگ طلب بگیرد. سفید میرود و جای انرا ممکن است یک   
 

زندگی مردم ایران است. من فقط امیدوارم کھ روابط ما با کشورھای منطقھ و  ، تاثر این توافق رویو باالخره پنجم
ما ھمھ طبقات اجتماع سود آور باشد. متاسفانھ کشور و  ایران بھ خارج برای پیامدھای این توافق و باز شدن درھای

رابطھ با  گفتھ میشود کھمثال . مرا نگران میکندامرھستیم کھ با این  غیر واقع بینانھدر ایران شاھد برخوردھای 
ئھ ھای بسیار بینیم حتی قبل از اجرای توافق توط . این درحالی است کھ میخواھد شدکشورھای منطقھ بھتر 

خطرناکی در منطقھ علیھ ما شکل میگیرد و دشمنان منطقھ ای ایران ھم اکنون درصدد افزایش تنش با ما ھستند. 
دفا ال را بھچوجھ نباید نادیده گرفت. تصیائھائی نظیر ترکیھ، عربستان و اسراحتمل تخریب بیشتر رابطھ با کشور

تنظیم یک سیاست خارجی مبتنی بر عدم دخالت در امور برعکٍس شاید برای اولین بار در دوران بعد از انقالب، 



ایران شیعھ نباید در مقابل  مات شده است.و دوری جستن از نیروھای غیر دولتی مزاحم از اھم الزاداخلی کشورھا 
یھودی قرار گیرد.قدرتمند سنی و یا  بزرگتر  دنیای  

 
اتوماتیک از طبقات باال، متوسط و پائین بطور  ود کھرانیان نیز شنیده میشرابطھ با تاثیر برجام بر زندگی ای در
کھ شاه باید ھنوز در سعد آباد بود و  استگر چنین پسا تحریم سود خواھند برد. ا رت خارجیارمایھ خارجی و تجس

بھ خارج فاصلھ فقر و ثروت را بیشتر  بی برنامھ  واقعیت این است کھ گشایش ھرگز شکل نمیگرفت. انقالب 
تنھا در چھارچوب . خواھد یافتافزایش غیر واقع بینانھ ای بطوربقات متوسط طانتظارات ھم درھمین حال و  میکند

جامع اقتصادییک برنامھ  اجتماعی- انرژی جدیدی کھ ممکن است از توافق ھستھ ای است کھ میشود  سیاسی-
و این امر قبل از ھرچیز بھ یک دولت منظبط توسعھ ھمھ جانبھ کشور ھدایت کرد  ال درستحاصل شود را در کان

  قانونمند نیازمند است. و 
 
 

فکر می کنید روابط ایران و آمریکا شاھد بھبودی چشمگیری  .تابوی مذاکره با آمریکا االن شکستھ شده است
خواھد بود مثل ارتقاء دفاتر حفاظت منافع بھ کنسولگری؟  

 
شبھدفاتر  سفارت در آینده نزدیک بسیار بعید است. دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا در کنسولی بعید نیست. -

قرار نیست و در یک ساختمان مستقل ھم درون سفارت پاکستان  و انجام میدھد ھمسفارت پاکستان کارھای کنسولی 
 ،در آنجاستدر ایران دفتر حفاظت منافع آمریکا  کھ ،چندی پیش سفارت سوئیس با تعداد قابل توجھی پرسنل.دارد 

کھ مکانی مستقل مشابھ دفتر حفاظت منافع ایران در  پیشنھاد دادبھ دولت ایران جا  برایمضیقھ بودن در بھ دلیل 
نفر افزایش یابد. نمی  3از ھم تعداد کارکنان آن  ود در تھران اختصاص بدھ آمریکادفتر حفاظت منافع آمریکا بھ 

و دفاتر حافظ منافع میتوانند بھ ارامی بسوی وظایف االن این اتفاق افتاده است یا خیر؟ اما این اتفاق شدنی است دانم 
، یعنی بھ ھمان فرم شبھکنسولی ارتقاع پیدا کنند کنسولی-  

 
نظرتان در مورد  تیم مذاکره کننده ھستھ ای ایران چیست؟  

ایشان عاقد  .من ھستند. آقای دکتر ظریف را سالھاست می شناسم برخی از اعضا تیم مذاکره کننده ھستھ ای دوستان
در اسالم نیازی نیست عاقد معمم یا روحانی باشد حتی  عقد ابدی ھم کردند.چھ و ماشا!  و ھمسرم ھم بوده اند من 

رد ملی و یک ف آقای دکتر ظریفمن اعتقاد دارم   خود طرفین ھم اگر بلد باشند می توانند خطبھ عقد را بخوانند.
ھمیشھ بحثشان این بود کھ غنی سازی باید . ایشان ازی دادند از ناچاری بوده استاگر امتیو میھن پرست ھستند 

و امیدوارم خداوند بھ انھا کمک کند این مسئلھ بھ  کھ این کار را کرد این تیم را تحسین می کنم .  منحفظ شود
شان ھم ایفریدون برادر حسین با آقای . جستھ ای می دانمآقای روحانی را ھم انسان بر .دبرس سرانجام خوبی

. متاسفانھ عده روانچی، عراقچی و دیگران را ھم انسانھای وطن پرستی می دانم اقایان تخت سالھاست اشنا ھستم.
من جدا امیدوارم یک روزی این بحث  .ما در پرتگاه سقوط کنیمکھ تیم نگذاشت ای ما را تا لب پرتگاه بردند و این 

کشیده شویم؟ لب پرتگاه بھ تا ھر ازچندگاھی ما باید چرا بشود کھ   
 

؟یا اھداف دیگری داشتھ استصرفا تفریحی بوده است  اخیرتان بھ ایران سفر :سوال پایانی  
 

تفریح، دیدار، فراگیری!  
 
 


