
گفتگوی صدای امریکا (کورش صحتی) با کورش زعیم

سخنرانی حسن روحانی در  سازمان مللموضوع: در پیرامون 

  برداشت شما از سفر آاقای روحانی، سخنرانی او و ملاقاتهای جاری با امریکاپرسش:
چیست؟

 سخنرانی آاقای روحانی آن جور که مردم انتظار داشتند روشن و صریح نبود، ولیکورش زعیم: 
 سیاستمدارانه راه مذاکره و معامله را باز گذاشت. تهدید همزمان دو سردار سپاه به امکان نابود کردن

 ناوهای امریکا در خلیج فارس، که به یک شوخی بیشتر شبیه بود، در وااقع هشدار به روحانی بود که آنها
 می توانند کوزه ماست را بشکنند. این حرکت به امریکا و جهان هم ثابت کرد که در ایران هنوز یک صدای
 واحد در سیاست خارجی وجود ندارد. بنابراین، لحن محتاطانه روحانی اقابل درک بود، و اینکه او باید برای

 رسیدن به مقصد، ترازو را در تعادل نگه دارد. من هنگام سخنرانی آاقای روحانی، از چهره و حرکات او
 متوجه شدم که کمی ناراحت است، انگار در متن سخنرانی او دست برده اند و چیزهایی را حذف یا تعدیل

کرده اند. 

 از سوی دیگر، آاقای اوباما هم با احتیاط بیشتری سخن گفت، انگار در حالیکه می خواهد به این سیاست
 جدید دولت ایران فرصت بدهد، اعتماد زیادی که ثبات و تداوم آن ندارد. اوباما هم همانند روحانی زیر فشار
 تندروان امریکا و اسراییل برای رویارویی سخت افزاری و گزینه نظامی علیه جمهوری اسلمی است. آاقای
 اوباما تا کنون خیلی خوب و با مهارت در برابر کاربرد نیروی نظامی در ایران و سوریه که تندروان جنگ

طلب کنگره و لبی اسراییل خواهان آن هستند مقاومت کرده است. 

 شرکت نکردن روحانی در ضیافت ناهار دبیرکل سازمان ملل به بهانه وجود شراب روی میز، نشانه عدم
 اعتماد به نفس او در برابر توطئه های تندروان داخلی بود. او تنها رییس دولتی گرد آن میز نبود که شراب
 نمی نوشد؛ بنابراین، می توانست به احترام میزبان سر میز بنشیند و بجای شراب آب بنوشد. خودداری از
 ملاقات با اوباما نیز نشانه کوتاه آمدن او در برابر مخالفان تندور داخلی بود. یک رییس جمهور مقتدر که

 خود را نماینده رای مردم می داند، و می داند که مردم از او چه انتظاری دارند، باید از همان آغاز استقلل
 شخصیت و عزم خود را نشان دهد. اگر روحانی این ضعف ها را نشان نمی داد، در بازگشت می توانست

 پاسخ دندان شکنی به آنان که سنگ اندازی می کنند بدهد و آنان را به حالت دفاعی بکشاند. بر خلف خاتمی
این کار برای روحانی زیرک بسیار آسان می بود.

 ولی بیشتر اینگونه مذاکرات به دور از دوربین و خبرنگار و پشت درهای بسته انجام می گیرد. از واکنش
 های سیاستمدارانی که با وزیر خارجه مذاکره کرده اند، من اینگونه برداشت می کنم که پیشرفت هایی

 بدست آمده است. از سوی دیگر، برداشتن شماری از تحریم های جزیی پیش از هر گونه توافق، نشانه عزم
دولت امریکا برای پایان دادن به بحران، و نیز درک محضوریت های روحانی است.  

 در مورد اهمیت حیاتی عادی سازی روابط با امریکا، باید توجه داشت که در طی سه دهه گذشته، جمهوری
 اسلمی بخاطر رفتار ستیزگرانه خود، و امریکا به علت رفتار متنااقض خود، بویژه در دوران ریاست

  بار تحریم شده که نیمی از آنها در چهار سال گذشته اعمال شده است. از۳۶جمهوری جرج بوش، ایران 
  تای آن را امریکا اعمال کرده است. چهار تحریم توسط شورای امنیت که باز امریکا باعث۲۸ تحریم  ۳۶

 آن شده و چهار تحریم هم توسط اتحادیه اروپا وضع شده است. بنابراین، تلش برای اعتمادسازی و رفع
٪ آنها را امریکا تحمیل کرده، بدون رابطه سیاسی با امریکا امکانپذیر نیست. ۹۰تحریم ها که 


