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2010اکتبر   
 

ُ ایران در رابطھ اش با آمریکا می تواند از م« امیر احمدی: ھوشنگ  ئال ودل ونزـ
» .پیروی کند  

 
مصاحبھ با دکتر ھوشنگ امیراحمدی  

استاد تمام وقت دانشگاه راتگرز در امریکا  
و رئیس شورای امریکائیان و ایرانیان  

 
(برای ان مصاحبھ بھ این لینک مراجعھ  ا خبرگزاری فارس آغاز کنمھ شما بقول از مصاحب با نقلاگر اجازه بدھید   سوال:
بھ ھرحال آمریكایي «  :خبرنگار فارس خطاب بھ شما می گوید .) http://www.hooshang.ir/index_fa.aspکنید 

جمھوري اسالمي ادامھ دھند، ضرر مي كنند. خوب است این پیام را در كھ اگر بخواھند بھ چالش خود با  باید بدانندھا 
. این را ھم باید گوشزد كنم كھ ایران نیازي بھ برقراري رابطھ با آمریكا ندارددیدار با مقامات كاخ سفید بھ آنھا منتقل كنید 

مریكا در گذشتھ بھ ھمھ منابع گاز و نفت كھ حتي اگر انقالب ایران ھم نبود، باز ھم ھژموني اسرائیل در منطقھ تمام میشد. آ
 گفتھفکر می کنید این   »اي جز ارتباط با ایران ندارد. خواھد بھ قدرت سابق خود برگردد، چارهجھان مسلط بود و اگر مي 
چھ پیامی در خود دارد؟  

 
امریکا برای اینکھ بیش از این  ویدمیگدر واقع این پیام  .مھمی در بطن خود دارد این گفتھ خبرنگار فارس پیام بسیار پاسخ :

 ،1970در دھھ  زمان شاهمثال مانند  ،حاضر است مثل گذشتھدر منطقھ متضرر نشود باید با ایران کار کند و اینکھ ایران ھم 
. در واقع پیام می گوید یکھ خوردممن وقتی این صحبت را شنیدم   .داشتھ باشد ارتباطبا آمریکا  کار کند و بجای دشمنی 

من فکر . یران حاضر است باتفاق امریکا سروری منطقھ را بدست گیرد البتھ بشرطی کھ این بار منافع ھر دو تامین شودا
کنم این پیامی است کھ باید مورد توجھ امریکایی ھا قرار گیرد. می  

 
ھای آقای احمدی خطابھ ینفک جزء ال...» باید بدانند کھ اگر « ظاھراً ھمین گویش آمرانھ  اتفاقا با ھمین ترجیع بند سوال: 

فکر نمی کنید واژه ھای آمرانھ  .در گویش خبرنگار فارس ھم تسّری پیدا کرده است کھ آمریکایی شده است بھ طرفنژاد 
در دیپلماسی آثار معکوس می تواند بھمراه داشتھ باشد؟ البتھ نھ فقط برای طرف ایرانی بلکھ برای ھر کشوری کھ چنین 

؟بکار ببنددان دیپلماسی خودش زب درادبیاتی را   
 

ً ھمین طور استح پاسخ:  .ھم در حرف ھم در عمل ،افت کاریاصوال دیپلماسی یعنی ظر .این گویش دیپلماتیک نیست .تما
ما ایرانی ھا یک ریشھ تاریخی نھ این مشکل گویشی درسفاامت تاریخ ایران تاریخ جنگ با قدرتھای بزرگ  .دارد فرھنگی -

 ،ی ھاگیدیم بعد با رومجن دھھ ھاکردیم اول با یونانی ھا  بنان را اایراولی کھ امپراطوری  ھمان روز ازما . بوده است
. این وسط ھم مورد حملھ مغولھا، ترک ھای با امریکاییھااالن ھم و سی ھا یبا انگلھم بعد و  ،روس ھا و ھا عثمانی ،عربھا

ا یھدر اکثر این درگیر و متاسفانھ یمه ادرگیر بودیا قبایل قدرتمند بزرگ  ما ھمیشھ با قدرتھای ا قرار گرفتیم.سلجوقی و افغانھ
ا یک کشور مظلوم مز اکھ است این شکستھا باعث شده  .است تاریخ شکست عمدتا تاریخ جنگھای ما .یمه ابازنده بودھم 

صبی ( ھیستریک ) و عاحساساتی، فرھنگی کھ بخاطر مظلوم واقع شدن  کنیم،لومیت پیدا یک فرھنگ مظ و درست شود
داستان سینھ زنی برای امام حسین بھترین نماد این مظلوم گرائئی . طرف دیگر را ظالم می داندچرا کھ پرخاشگر است 

این فرھنگ مظلومیت درعین حال ما را عدالت طلب کرده است و برای بدست اوردن این عدالت ما مبارزه جو و ماست. 
یت پیروز شدن را ھم نداشتھ ایم بھ مبارزه حرفی وکالمی پناه برده ایم. در ھمین حال ادر لی چون قدرت ووانقالبی شده ایم. 

اقای احمدی نژاد در  کھ از یحبتھایص .ھم برای ادامھ زندگی خود این فرھنگ ھر چھ بیشتر بھ دروغ و شعر پناه برده است
در چھارچوب این فرھنگ معنی پیدا میکند. این ع در واق ازمان ملل می شنویم و یا لحنی کھ خبرنگار فارس بکار می بردس

را ھم اضافھ کنم کھ این فرھنگ و برخوردھای لفظی اش عمدا دفاعی و عکس العملی است و بیشتر از روی ضعف و نھ از 
م. تصادفا اگر ما جنگجویان خوبی نبوده ایم ذوب کننده ھای چیره دستی بوده ایروی قدرت است کھ این چنین تجلی ای دارد. 

ما را از طریق صلح  ،ما دشمن برنده را در صلح بعد از جنگ در خود حل و بازنده کرده ایم. یعنی این تاریخ و فرھنگ
  بیشتر موفق کرده است تا از طریق دشمنی و جنگ.  

http://www.hooshang.ir/index_fa.asp
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ً آمریکا برای حفظ قد کھاز ھمین پاراگراف بھ ذھن متبادر می شود این است  سوال دیگریاما  سوال: رت خود آیا واقعا

را آمریکایی کھ الاقل دوران سخت جنگ سرد  ،محتاج است ایران تا این اندازه بھ کند  آنطوری کھ خبرنگار فارس ادعا می
چالشھای ناشی از ایران با مسائل دوران شوروی کمونیستی نھ بلحاظ کمی و نھ بلحاظ کیفی اصال قابل  ؟از سر گذراند

ر از مثال شوروی سابق شده است کھ مثال عده ای در ایران خود را بسیار قوی تآنقدر تضعیف امریکا  آیا  .ستقیاس نی
عقده انگر تواند بی نھ میایا از منظر روانشناس ؟ضعف امریکا واقع بینانھ استشدت فکر می کنید این تلقی از  تلقی کنند؟

باشد؟ما )  superiority complex(  بینی خود بزرگ   
 

 بیشتر احساسی و عکسو  اردیک ریشھ علمی ند وجود دارد مورد امریکا در ایران رکھ دمن فکر می کنم دیدی پاسخ: 
واقعیت این است کھ وریشھ در ھمان فرھنگ قدرت ستیزی ای دارد کھ در باال حرفش را زدم.   العملی و دشمنانھ است

د یت ندارعقاما این وا .ل استافوحال  در ی گذشتھ بعد از دھھ ھاتھارامریکا یک ابر قدرت است کھ قدرتش مثل تمامی ابر قد
تمام تجزیھ  ، امریکا را بھ یک کشور دست دوم تبدیل کند. دیگر دھھیک  تا مثال  ،اھی کھ این نزول قدرت بھ این زود

ا خواھد یادی دنصاقتو قدرت نظامی بزرگترین  سال دیگر 25 تا 20ریکا حداقل مد کھ اندھ ن مینشا و پیش بینی ھا تحلیلھا
. ایران زیاد استبسیار بزرگ و قدرتمند  یو نظامی با دیگر کشورھاش از لحاظ اقتصادی ااکنون امریکا فاصلھ  ھم د.مان

اجازه بده  قدرت بزرگی نیست. ھنوز ،در مقایسھ با امریکا ،نظامیو اما از لحاظ اقتصادی  گ و مھم استرھم یک کشور بز
تش را وحق مطلب را ادا میکند. میگویند مال یک وقت میمیرد و دوستانش تاب ز مال نصیرالدین داستانی بگویم کھ فکر میکنما

این کھ راه گورستان از کدام طرف است مشاجره در  روی انھاروی دوش بسوی قبرستان میبرند. سر یک دو راھی بین 
دوستان مال اول بھ است. قبرستان از سمت راست  همیگیرد. در ھمین حال مال سرش را از تابوت بیرون میاورد و میگوید را

مال جواب میدھد چرا اما نھ انقدر کھ راه قبرستان را ھم فراموش  ؟از او میپرسند مگر تو نمرده ای دوحشت میافتند و بع
از پس ایران ھم بر بیاید. البتھ کھ  م ضعیف نشده کھ نتواندھکرده باشم. درست است کھ امریکا دارد ضعیف میشود اما انقدر 

ار ھرگز بھ دعوا بین دو کشور نیانجامد. انشاءالھ ک  
 

آمریکا با توجھ بھ مصلحتھای  و آن اینکھ یک تحلیل مطرح است  مورد مخاطرات نظامی بین ایران آمریکا در سوال:
چرا کھ فعال درگیر مسئلھ تروریسم در ست با ایران نینظامی اقتصادی خود در حال حاضر قادر بھ درگیری ونظامی 

قادر بھ امریکا بنابراین  . بارزه با طالبان است و ھنوز از بحران اقتصادی نتوانستھ است کامال خارج شودافغانستان و م
از سوی  .در ایران دارند این استداللیست کھ اکثر تحلیل گرای سیاسی و نظامی .جدید با ایران نیست یبازگشایی جبھھ جنگ

 چالش ری چند سالی زمان نیاز دارد تا بتواند اقتصاد ایران را دچار دیگر تحریمھای اعمالی بھ ایران ھم تا زمان اثر گذا
خطر جنگ  ،بنابراین  .کند و در نھایت باعث شکاف میان مردم و حکومت بشود ھمان چیزی کھ مثال در عراق اتفاق افتاد

ست؟چی ؟ نظر شماک نظامیتا یک پراتی می ماندبیشتر بھ بلوف سیاسی ل تا چندین سال منتفی است و الاق  
 

با این وجود اینکھ امریکا اماده جنگ دیگری، ان ھم با کشوری مثل ایران، نمیباشد خیلی ھم بدور از حقیقت نیست.  پاسخ:
رابطھ  من معتقد ھستم کھ ایران باید خیلی مواظب باشد ودر تلھ این نوع بحث ھا نیافتد. متاسفانھ گاھا دیده میشود کھ ایران در

 .کھ می گویند امریکا ھیچ غلطی نمی تواند بکندبھا می دھد تیاطی می کند و زیادی بھ تحلیل ھایی امریکا خیلی بی اح با
یک قدرت در عین حال اما امریکا  ،درست است کھ امریکا درگیر مسائل عراق و افغانستان و مسائل داخلی خودش است

 امو یا از منافع  دنیاپس دست از  م ضعیف شده ا امپریالیستی است کھ برخوردش با جھان بر این اساس  نیست کھ حاال چون
ی را کھ الزم کار رھ خود منافع دارند و برای منافع .  امریکائی ھا و دوستانش در اروپا و منطقھمدنبال کارب مبرو و  مبشوی
ھوایی االن بیکار این نیروی  اینکھ متر. و مھنیروی ھوایی دنیا را دارد و قدرتمند ترین امریکا بزرگترین .می کنندباشد 

در درواقع ایرانی ھا فراموش می کنند کھ درست است کھ امریکا در افغانستان و عراق  .است و خلبانانش ھم بیکار ھستند
این نود و پنج  در پادگانھا نشستھ است. بیکار  ھیچ درگیری ای ندارد و امریکای ئاست اما نود و پنج درصد  نیروی ھواگیر 

 . ی ھوایی چین و چندین برابر نیروی ھوایی روسیھ و بیش از صد برابر نیروی ھوایی ایران استدرصد ده برابر نیرو
نھا این را بھ تجربھ در عراق فھمیده اند اما ھمین کا برای جنگ مشکل خواھد داشت و اامریدرست است کھ در زمین 

منشاء  ھم بکند ھوائی امریکا نمیتواند بھ ایران حملھکھ دارند انھا کھ این نظر را  امریکا در ھوا ھیچ مشکلی ندارد. بعالوه،
حاکم است. در حالی کھ اکثریت انھا فکر میکنند کھ پشت سر جنگھا منطق و درایت   .جنگ ھا را بخوبی درک نکرده اند

یی کھ مثال جنگھا شتھ اند.جنگھای دنیا مبنای خریت دادر واقع اکثریت  .جنگھا بر مبنای خریت و حادثھ شروع شده اند
ھ نداشت یھیچ کدام مبنای منطق راه انداختھ اند ھامریکایی ا جنگھائی کھ یاو ناپلئون راه انداخت، جنگ اول و دوم جھانی، 

کھ سود و ضرر چیست و یا عاقبت  بیاندازند اند. یعنی انھا کھ این جنگ ھا را راه انداختھ اند ننشستھ اند فکر کنند و جرتکھ 
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و ان ھم با این محافظھ کاران جدید  سفانھ جنگ مبنای منطقی ندارد و مخصوصا در قرن حاضرمتا .بھ کجا ختم میشود
سپتامبر جنگھای امریکا علیھ افغانستان و  11کھ باعث جنگھا شده است. بدون حادثھ حادثھ است . بعد از خریت این امریکا

عراق ھم بھ ایران حملھ نمیکرد اگر زی را عوض نمیکند. عراق اتفاق نمیافتاد حال این حادثھ با برنامھ بوده و یا بدون ان چی
کافی است یک عده دیوانھ جنگ طلب در قدرت قرار برای اینکھ امریکا بھ ایران حملھ کند  در ایران انقالبی اتفاق نمیافتاد. 

پتامبر دیگری ھم بوجود س 11البتھ میتوانند یک  دشمنان ایرانبگیرند و یا قدرتمندان را خر کنند کھ بھ ایران حملھ کنند. 
 ایران در منطقھ باندازه کافی دشمن دارد کھ بخواھندبکنند.  ایرانو بعد بھ بھانھ ان امریکا را درگیر یک جنگ با  بیاورند

ی کمتری داده ام تا بھاو سیاست گزاری نقش منطق  بھ من ھمیشھ در دعوای ایران و امریکابوچود بیاورند. ای حادثھ  نینچ
باید بھ نقش تحریم ھا ھم توجھ داشت.  بھ اعتقاد من تحریمھا در کوتاه مدت و میان مدت اثر تعیین  ثھ و خریت.حادبھ نقش 

درست است کھ تحریم ھا بھ مردم  و تجار و حتی بھ دولت ھم صدمھ می زنند اما  . کننده ای روی ایران نخواھند داشت
حکومت را بھ زانو در بیارود کھ غنی سازی را رھا کند. این  ھدف اصلی تحریم ھا فقط صدمھ زدن نیست بلکھ می خواھد

اتفاق نخواھد افتاد. پس بعد از چندی ھمچون مورد عراق اعالم میشود کھ تحریم ھا ھم شکست خورده اند. در اینجا دوراه 
یبینم. یعنی شکست تحریم میماند، ایران را بحال خود رھا کنند و یا مثل عراق بھ ان حملھ کنند. احتمال دومی را من بیشتر م

این پس انھا کھ میگویند تحریم ھا اثر ندارند اب بھ اسیا دشمن میریزند!  ھا خود میتواند یکی از توجیھ کننده ھای جنگ باشد. 
را ھم اضافھ کنم کھ در ایران نیروئی کھ اصرار دارد حتما امریکا بھ ایران حملھ نمیکند ھمان نیروئی است کھ اصرار 

س بین المللی انرژی اتمی علیھ ایران اقدامی نمیکند، اژانس ایران را بھ شورای امنیت سازمان ملل نمی فرستد،  داشت اژان
میدانیم کھ این پیش بینی ھا تماما  باالخره تحریم ھا اثری نخواھند داشت.شورای امنیت علیھ ایران تحریم وضع نمیکند، و 

غلط از اب در امده اند.  
 

، آمریکای اول کھ بھ نفع منافع ملی آمریکا گام بر می دارد و در برید یماز دو آمریکا اسم  نھایتابھ در مصاحشما  سوال:
 .صدد بھبود مناسبات ایران و آمریکاست و آمریکای دوم کھ از بروز جنگ حتی در کوتاه مدت ھیچ ابا و واھمھ ای ندارد

 سخت افزاریاگر افرادی کھ نگرش لب جنگ و درگیری است برای آن امریکای دوم کھ طامان نمی کنید کھ با این حساب گ
بھ مسائل  بقول شما افزاری نرمافرادی کھ نگرش  تا ندد سودمند ترننمادر ایران بر سر کار ب بھ مسائل دارند بقول شما

؟ بیاینددر ایران بر سر کار و دارند   
 

سخت یک جامعھ بھ  یزارفنرم ایک جامعھ کھ از ت ھ اسفتردولت یا ملت تصمیم نگقعیت این است کھ در ایران او پاسخ:
و  جمھوری اسالمی وقتی سی .باید در متن تاریخی خودش گذاشت این جریان را .استبوده تحمیلی گذاراین  .دنبرو یافزار

ژی دئولویاکھ  شنفکر انقالب کردند وو دانشگاھی و ر یک عده روحانی  .فزاری بودا دو سال پیش متولد شد یک پدیده نرم
ل یااو است  حتی یادم .یک کشور توسعھ یافتھ مستقل بودحقوق بشر و  ،عادل جامعھ  ،اسالم بود و ھدفش ایجاد دمکراسی آن

 ابزار ھای جنگی و دفاعی راماھھای اول تمام  جمھوری اسالمی .کنیم بحثی بود کھ ما دنیا را با منطق مسلمان میانقالب 
چرا کھ  بسیار کاھش داد تولید نفت راو  ،برای جوانھا نصف کرد اسربازی رمدت  ،کھ شاه از امریکا خریده بود پس داد

ئی، سرباز و پول نفت حکومت جدید ی امریکاھاماپیھوا. بجای نفت ندارد اسلحھ، ارتش و پول فکرش این بود کھ نیازی بھ
اندکی بعد   .ل شدکشمری از ھمان ابتدا دچار ازفا نرم بستھما این او نرم افزارھای مشابھ میاندیشید. ایمان  دین وو منطق بھ 

 . نتیجتا حکومت اغاز شد مقاماتو  و ترور رئیس جمھور ھا دعواھای داخلی شکل گرفت و بمب گذاریاز پیروزی انقالب 
عربھا و دیگران آشوب ھای منطقھ ای راه نھا و مترک کردھا ودیگر، از طرف بخشی از نرم افزار سازان از بین رفتند. 

 بھ حسین عراق صدامھم بعد بھ کشتارھای بی امان منجر گردید. نشان داد و این  شدید حکومت ھم عکس العملاختند. اند
را از بین میبرد و نیروھای ش یاھشھرکھ وسط یک جنگ دید جدید بھ ناگاه خودش را در جمھوری  حملھ کرد. ایران 

انقالبی تحریم ھا و تھدید  یک عده جوان بی کلھ ریکائی ھا توسطام انقالبی اش را میکشد. متعاقبا و بدنبال گروگان گیری
حاال دیگر معلوم شده بود کھ تفکر نرم افزاری کار بجائی نخواھد برد و کارکرد ندارد و  ھای امریکا ھم مزید بر علت شد. 

بھ  ددارن یا اکثراو  دنفالش مخھابا اکثرانیا دمخصوصا اینکھ در  اینکھ اگر حکومت جدید سخت افزاری نشود از بین میرود
تا ایران  ندت ھم دادسھمھ اینھا دست بھ د .ی بودریک جریان بیدابا عراق مخصوصا نگ ججریان  آن . صدام کمک می کنند

حرکت بھ سمت سخت افزار یک مسئلھ تحمیلی  ،ینابنابر .تبدیل شودری اسخت افزیک جامعھ بھ فزاری ا نرم یک جامعھ از
نظامی است و این جامعھ کھ سخت افزاری  و نیتیمواقعیت این است کھ جامعھ ایران االن یک جامعھ ا .تصمیمی نبود و بود

و تا این دالیل وجود دارند این جامعھ سخت افزاری خواھد است با یکسری اتفاقات و حوادث شکل گرفتھ  ھھم است در رابط
قدرت  دونھر دو کشور ب یاری ھازو نرم اف امریکا است سخت افزاری جامعھ ما در برابر یفعال جامعھ سخت افزار  .ماند
. از طرف دیگر روی مسئلھ غنی سازی کھ فعال بھ یک معضل در رابطھ ایران و امریکا تبدیل شده است ھیچ نیروئی ھستند

در دو طرف کوتاه نخواھد امد.   
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ی سر حکھ ھر شخصی از ھر جنا ک برای نظام استژیتبنابراین فکر می کنید کھ غنی سازی یک مسئلھ استرا سوال:

و عراق  کھ مثال یکدفھ و تفاوت زیادی دارد با مسئلھ صلح ایران  قدرت باشد از مسئلھ غنی سازی نمی تواند دست بکشد؟
کھ جام زھر را می نوشند؟ اعالم کردند   

 
کنم این جریان فقط  نمی و فکردارد انع نمی کند کھ از غنی سازی دست برقبلھ این تحریمھا ھیچ وقت حکومت را  پاسخ:

. تنھا یک راه کسی در ایران در این مقطع تاریخی اماده نخواھد بود کھ غنی سازی را متوقف کند .حمدی نژاد باشدمختص ا
ای من متصور است و ان اینکھ ایران بپذیرد کھ رابطھ اش را با امریکا عادی کند. در چنین صورتی امریکا احتماال رحل ب

 ھوری اسالمی این است  کھ ھم می خواھد بامج تالکیکی از مش چشمش را بر غنی سازی ایران ببندد.کھ  اماده خواھد بود
بنظر من چون امریکا و ایران با ھم دشمنی میکنند غنی سازی عمده و حاد شده است. در  .امریکا دشمنی کند ھم غنی سازی

غنی سازی چنان اھمیتی پیدا نمیکرد. غیاب این دشمنی، مثال اگر ایران برای امریکا پاکستان بود،   
 

رد امریکا در موبود کھ در منطقھ شبھ قاره ھند ھستھ ای و نظامی برقراری توازن قدرت  فکر نمی کنید بخاطر سوال:
ھم کرد؟ بلکھ تا حدی کمکش  ن نداد واتی نشفھستھ ای شدن پاکستان مخال  

 
کنم  من فکر می . اسرائیل  بکندتوازن قوا بین ایران و د رمو درمی تواند  را ھمین کارامریکا درست است اما  پاسخ:
، حداقل ھا امریکایی بنظر میرسد کھ . اسرائیل را کنترل کند قدرتی پیدا شود کھد کھ درمنطقھ یک ین نمی اابدشھا  اییکامری

امور داخلی ن در ی ادخالت ھااسرائیل در منطقھ و از  یزی ھاابشدت از بلند پرو ان امریکای طرفدار منافع خودش،
ی مات ابود ایران رمی حتی حاضر شاید بط خوبی داشت امریکا ااگر ایران با امریکا رو ،بنابرایننگران ھستند.  کشورشان

کشورھا دراز مدت  کھ  ن باشدو گوش بھ حرف امریکا ھم نمیدھد. یادما اسرئیل کھ بمب اتمی دارد در برابرکند مخصوصا 
اسرائیل با امریکا  دیگرمعلوم نیست بیست سال  . دارند مع دائفمنا ست دائم دارند نھ دشمن دائم بلکھدو نھ انھاد و کنن فکر می
فعال  در امریکا جاسوسی از لحاظبطھ ای ممکن است داشتھ باشد. ھم اکنون بیش از اکثر کشورھای دنیا اسرائیل چھ را
 ن کشور االن ایران نیست چونآاما  ،د کھ اسرئیل را کنترل کندطقھ باشنی در مئخواھد کھ نیرو مریکا اتفاقا دلش میا .است
  .ستفعال دشمن امریکا نایرا

 
گفتھ در مورد احتمال حملھ نظامی بھ ایران چھ در زمان دور یا نزدیک بیشتر توضیح بدھید؟ امریکا ھیچ وقت ن سوال:

حملھ امریکا بھ عراق و افغانستان با حملھ بھ  فکر می کنید چھ تفاوتھایی می تواند بین .است کھ این گزینھ منتفی است
ایران وجود داشتھ باشد؟   

 
ئن باشید کھ امریکا یک نقشھ جنگی مھمین االن مط .گرفتن نیست دهنادیقابل کشور باھم دشمن ھستند امکان جنگ  وقتی دو

ھر شش  .گی در مورد ایران داردکھ وزارت دفاع یک نقشھ جن دئن باشیممط .اگر نداشتھ باشھ احمق است .ایران داردبرای 
 عملی بشود شرایطی الزم دارد اما در وجود این نقشھ شک نکنید. این نقشھ اینکھ  ماه یا یک سال ھم حتما باز بینی میشود.

یک واقعیت را ھم در باره ایران ھم حتما یک نقشھ دفاعی دارد کھ مرتب بازبینی میشود. اگر نداشتھ باشد دیوانھ است. 
اینجا یادآوری کنم. دولت اوباما ھم اکنون تحت فشار زیادی از سوی مخالفین جمھوری خواه و نژاد پرست خود امریکا 
حتی اگر دمکراتھا بتوانند خیلی از کرسی ھای  2010در نوامبر ی مجلسین نمایندگان و سنا اانتخابات میان دوره در است. 

انھا زیاد ون حتما تعداد جمھوریخواھان درچد بود نشکل ساز خواھم مابرای اوباھم مجلسین جدید خود را حفظ کنند باز 
اعث میگردد کھ اوباما نتواند با این امر ببھ احتمال قوی انھا اکثریت مجلس نمایندگان را از دمکرات ھا میگیرند. میشود. 

امریکا بروز خواھد کرد خلی حکومت کند. ضعف اوباما بیشتر در سیاست دااست  ھمان قدرتی کھ در دوسال اول حاکم بوده
ان ھم گنگره ای کھ در این سالھای  کنگره امریکا زیاد نیستصوال ریاست جمھوری امریکا قدرت داخلی اش با وجود چون ا

در سیاست خارجی اما دست رئیس جمھورھا معموال خیلی باز است. اوباما اگر در اخیر قدرت روز افزونی یافتھ است. 
راھی جز درگیرشدن ھر چھ بیشتر در بخش خارجی نخواھد داشت.  ، کھ حتما میرسد،سدسیاست داخلی بھ بن بست بر

برای برنده شدن در انتخابات بعدی اوباما ممکن است امریکا را وارد یک بازی  بنابراین، برای حکومت کردن موثر تر و
یبانی دشمنان اوباما ھم باشد و ان ایران ای میتواند اتفاق بیفتد کھ مورد پشت بزرگ خارجی بکند. تنھا در یک جا چنین بازی

بھ ایران حملھ  و نزدیکی با جمھوریخواھان است. پس امکان این ھست کھ اوباما برای حفظ مقام خود و قدرت دمکرات ھا
و بھ یک بھانھ بزرگ نیاز خواھد داشت کھ درست کردنش نباید خیلی مشکل باشد، اینکار را بکند  بخواھد کند. اما اگر اوباما

گی بھ ایران حملھ  دوباره تاکید کنم کھ امریکا بھ این ساده را بنحوی انجام خواھد داد کھ پیروزی اش را تضمین کند.حملھ 
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العاده ای قائل است و تا جای  نخواھد کرد. ایران عراق و افغانستان نیست. امریکا برای ایران یک اھمیت استراتژیکی فوق
ی را دشمن دراز مدت خود بکند. این است کھ اوباما دارد سعی میکند با افزایش ممکن نخواھد خواست کھ چنین کشور

جمھوری اسالمی را از پا در بیاورد. اما اگر بھ ھر دلیلی  ،تدریجی تحریم ھا، کمک بھ مخالفین حکومت و فشارھای دیگر
بسیار  درگیری زمینی راکھ  استاین ان تنساافغ و بدون شک ھوایی خواھد بود و فرقش با عراقامریکا بھ ایران حملھ کند 

محدود نگھ خواھد داشت. ھدف چنین حملھ ای نھ تغییر رژیم کھ تخریب قدرت استراتژیک و قراردادی ایران خواھد بود. 
مھمی ن یوزیسوتھ باشید کھ در عراق اصال اپشدر نظر دا . گذاشتھ میشودنیروھای داخلی بعھده تغییر رژیم در این صورت 

ھای جنگ  امریکایی  وجود دارد.ون فعال قوی در ایران ییسوزاپ . ھم اکنون یکاما در ایران اینجوری نیست داشتوجود ن
البتھ بھ نظر  کنند. بودناند کھ بقیھ حکومت را نک د مردم جرات پیدا میواعتقاد دارند کھ اگر قدرت نظامی ایران نابود ش طلب

مردم با دستھ د نامریکا وارد عراق بشوسربازان این فکر بود کھ وقتی ھم  در زمان حملھ بھ عراقاست. ه اشتبامن این فکر 
در  اسلحھ رفتند . و با نارنجکھیچ، نرفتند کھ مردم با دستھ گل  .ی واقعیت اینجوری نبودلو انھا خواھند رفت.گل بھ استقبال 

گمان نمی کنم  . منھستند پرستوطن  ھا ایرانی لیوکھ حکومت مخالف دارد رست است د .ھمین خواھد بود ھم حتما ناایر
جمع می شده ھم ضعیف دوستش ندارند و  حتیکھ حکومت  رمردم دو . برعکستکمیل کنندرا ایرانی ھا بیایند کار امریکا 

خواھند کرد ھستند کھ با امریکا ھمکاری  ھم زیادیرانی ھای کھ ا را ھم بگویم البتھ این .کنند ع میادفخود از کشور و شوند 
طور کھ االن ھم میکنند.  ھمان  

 
زیر پرچم  ان راباشد بازتولید می شود اما اینکھ مردم خودشخارجی مورد حملھ  یق ملی ھر کشوری وقتلالبتھ ع سوال:

عراق تفاوت با  جنگ و شرایط و اوضاع احوال یکمی با زمان اوایل انقالب ممکن است درست نباشد.  ھندحکومت قرار بد
؟ر نیستدارد. بنظر شما اینطو  

 
و  ران یبین  ااحتماال ن مقطع آمردم در  شوند علیھ امریکا. مردم زیر پرچم جمھوری اسالمی جمع می نگفتممن  پاسخ:

نھ بھ رژیم اسالمی، مردم علیھ جنگ بھ پا خواھند  د وکن بھ ایران حملھ میچون امریکا . تند گذاشھخوا وتاحکومت تف
اگر این اتفاق بیافتد انوقت دعوا بین مردم و حکومت منتفی میشود.  خواست و از ایران دفاع خواھند کرد. و  

 
در برابر  ، انھابھ تنگنا امده بودند حکومتیظلم دستگاه  از ھا، وقتی کھ ایرانیھا زمان ساسانی دریادمان باشد کھ  سوال:

ھ بھ شرایط کنونی ھمین مسئلھ با توج . ولت مرکزی وقت جمع نشدندد حملھ اعراب مقاومت انچنانی نشان ندادند و کنار
شود؟نمی تکرار   

 
در عربھا و اسالمی ھا را این حرف در مورد عدم مقاومت ایرانیھا در مقابل اعراب را قبول ندارم.  ن این حرفم پاسخ:

، ودندساسانی ھا فاسد شده ب پیام عدالت داشت و اسالم یکاین درست است کھ اورده اند کھ ھجوم بھ ایران را توجیح کنند. 
ییک پروپاگاندای عرب دروغ و از عربھا استقبال کردندما مردم  اما اینکھ قوم وحشی بودند و  عربھا یک اسالمی است.  -
جو در حالیکھ ایرانیان ھرگز جنگجویان خوبی نبوده اند. بعالوه، امپراطوری ساسانیان بھ آخر خط خود رسیده بود و جنگ

و در اکثر یم ا هخوبی نبود ناجویما جنگکھ من اعتقاد دارم مثل ھمھ امپراطوری ھا کھ روزی سقوط میکنند، سقوط کرد. 
کست خورده ایم. مثال با یونانیھا، رومیھا، عربھا، مغوالن، ترکان سلجوقی، جنگھا، کھ بیشترین انھا تحمیلی ھم بوده اند، ش

اتفاقا حتی در چند مورد ھم کھ برد داشتھ ایم شانس یارمان بوده  عثمانیھا، روس ھا، انگلیسی ھا و حاال ھم امریکائیھا. 
 را صدام حسینما حتی  .ست می خوریمبجنگیم احتماال شک قدرتمندیبا ھر کشورھم ھمین االن  است، مثل برد از ھندی ھا!

شکست بدھیم در حالیکھ امریکا در کمتر از دو ماه از بینش برد. این شکست ھا از ما یک کشور مظلوم، ھم نتوانستیم 
افسرده، احساساتی، عدالت طلب، مبارز و فرھنگی ون در چبجای اینکھ جنگ کنیم باید صلح کنیم  ساختھ است.  ما شعری -

در خود ذوب کنیم. با زبان و رفتار راز دیگر زنده ماندن ما ھم این بوده کھ توانستھ ایم برنده را  .یمه اروز بودپی ھمیشھصلح   
 

کھ وزارت خزانھ داری امریکا آنرا ساماندھی کرده است گفتھ می شود کھ این تحریمھا  مھاییدر مورد تحری سوال:
وقی و اجرایی ندارد و بیشتر بھ یک ژست عوامفریبانھ شباھت دارد ھوشمند است اما بھ نظر می رسد این تعبیر مبنای حق

تا یک تضمین عینی کھ مردم عادی متضرر اصلی این تحریمھا نباشند؟  
 

جواب: این حرف شما درست است. تحریم ھوشمندانھ ساختھ و پرداختھ انھائی است کھ ھم میخواھند ایران را فلج کنند و ھم 
بمانند. انھا مردم را نادان حساب میکنند. در این میان یک عده ایرانی ضد رژیم ھستند کھ از میخواھند دوست مردم ایران 

ترس مردم ایران پشت سر این نوع لفاظی ھا قایم میشوند. واقعیت این است کھ ھمھ تحریم ھا بیشترین مشکل را برای مردم 
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عادی بوجود میاورند.   
  

در صد غنی شده  3.5اورانیم در ابتدا قرار بود کھ  .کمی بھ عقب برگردیمزی مورد مسئلھ غنی سا دراجازه بدھید  سوال:
تا در راکتور بھ ایران برگرداننده شود  در صدی 20 بھ روسیھ و سپس بھ فرانسھ ارسال شود و بعد از غنی سازیایران 

قی با ترکیھ و برزیل قبول کرد کھ طی توافبعد از مدتی  اما ایرانان بعنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد. دانشگاھی ایر
ی پیمان ، ترکیھ ای کھ پایگاه مستقیم نیروھادھدبھ جای روسیھ بھ ترکیھ تحویل خود را  در صد غنی شده 3.5اورانیم 

علت چھ بود؟ کرد.استقبال کند اما اصال استقبال ن توافقانتظار می رفت کھ امریکا از این  .) استاتالنتیک شمالی( ناتو  
 

ایران  .کشور است مشکل امریکا با ایران دشمنی میان دو .اول ھمانطور کھ عرض کردم غنی سازی یک بھانھ است پاسخ:
نین چامریکا می خواھد  .بگذارید در دنیا تک می شود یھم رورا  ایرانگاز و وقتی نفت .یک کشور استراتژیک است

. امریکا فکر باشد ندر کنار ا در ان افسار گسیختھ شده اندروسیھ و اروپا  و ر این دنیای چند قطبی کھ چین و ھندد کشوری
نکتھ ایران است تا شاید انرا قانع کند کھ چرخش الزم را بکند.  یخوبی برای افزایش فشار رومسئلھ غنی سازی بھانھ میکند 

 ،ثل برزیلمیشوند، مو در بین انھا قدرت ھای بزرگی دارند زاده دوم این است کھ کشورھای جھان سوم در حال رشد ھستند 
، ترکیھ و ایران. اما اینھا ھنوز ھم از نظر امریکا قدرت ھای دست دومی ھستند کھ نباید بیش از الزم در بازی ھند ،چین

این  برزیل روی خوشی نشان نداد بھ و و ترکیھعلت اینکھ امریکا نسبت بھ طرح ایران  ،بنابراین . ھای جھانی نقش پیدا کنند
کاری توانستند بکنند کھ امریکا و اروپا نتوانستھ ھ یبرزیل و ترک تفھمیم کند کھ مثال ربھ دنیا اینجو ستخوا ینم خاطر بود کھ

دشمنی با ایران ھمان نگرانی استراتژیک ناشی از مشکل اصلی یعنی  .استفرعی اول فکر نسبت بھ بودند. البتھ این فکر 
کھ قرار است بیشترین انرژی دنیا را در دھھ ھای اینده تامین میک ژئو اکونوو ژئو استراتژیک  است در یک منطقھ مھم 

ضرر می دھد  دا سی سال با ایران دشمنی کرده و دارکامری ھک گار فارس در ابتدا مطرح شدخبرناز این حرفی کھ کند. 
 سر میز بشیند. نکھ با ااسالمی را قانع کند  یمھورکند نمی تواند ج را می داند اما ھر کاری می امریکا ھم ایندرست است. 

چند با این وجود  د.د وجود ندارشنباذاکره ل مبامریکا خوشخبنانھ ھیچ مشکلی کھ قاو در رابطھ ایران این در حالی است کھ 
ی کھ گفتھ میشود بین ایران و امریکا وجود اول اینکھ مسائل .دل با امریکا حل نشومشک دنوتا مسئلھ ھست کھ باعث می ش

 ،، حقوق بشرسیاروکدم ریسم،مثل تروند. ھستما امروز منطقھ و جھان  بلکھ مسائل ندامریکا نیستو ایران  ئلمسا فقطدارند 
ن ھم اا مشکالت جھان امروز ھستند و بھ ھمان اندازه حلشھاین ائیل .اسرو  فلسطینصلح  وای ھ ھست ھای الحگسترش س

این مسائل چون  .امریکا تعریف کرده اندو مسائل ایران  عنوان نان ایران مسائل جھان را بھممتاسفانھ دش .است شکلم
بعالوه، متاسفانھ امریکا بھ ایران فقط میشود. ترالت میکنند و پس حل انھا مشکل ن دخآ دیگری ھم دروھای جھانی ھستند نیر

ھ چشم یک کشور ب فقط شما بھ ایران م کھویگ من ھمیشھ بھ امریکایی ھا میبھ عنوان یک کشور مسئلھ ساز نگاه میکند. 
 .قت برخورد با شما بسیار متفاوت خواھد بودوان .نگاه کنید بھ چشم یک کشور مسئلھ حل کن ھمبلکھ مسئلھ ساز نگاه نکنید 

طرف  ھستند رظتنامریکا یک مشکل روشی دارند یعنی ھر دو طرف مو ران یمسئلھ دیگری ھم کھ ھست این است کھ ا
م عاشق ھم کھ ھر تشبیھ کرد ھزن و شومیشود بھ ھمچنین  اامریکا ر و رانای ش کند.ر قدم اول را بردارد یا اول سازگدی

توی رختخواب سر این کھ کدام یک در زیر باشد دعوایشان میشود. در حالیکھ راه چاره باید اسان باشد. جدا از ھستند ھم 
ا وقتی بھ ایران می رسد معموال گوش و بالخره امریک ست.اروشی و یکا گاھی بسیار سبکسرانھ رن و امارشوخی مسئلھ ای

ماسی وماسی کند می اید می گوید من می خواھم شما این کارھا را انجام دھید. در دیپلوشنوا ندارد.  مثال اوباما می خواھد دپیل
 ماسی امریکا در قبالوھر دو طرف باید حرف بزنند و نھ اینکھ یک طرف حرف بزند و طرف دیگر اجرا کند. در واقع دیپل

اول دھان ایران را زیپ می زند بعدش  امریکا مات ھایش را ھم زیپلومات!  یعنیوماسی نامید و دیپلوایران را باید زیپل
ماتیک بزند ان حرفھای غیر وخودش حرف می زند و بھ ایران می گوید عمل کن و چون ایران نمی تواند حرف دیپل

ن ملل زد. من  بھ امریکائی ھا بار ھا گفتھ ام کھ بجای زیپلوماسی با ماتیک را می زند کھ اقای احمدی نژاد در سازماودپیل
یعنی سیاست گذاری برای حل مشکل  ایران وارد دیپلوماسی بشوید و بگذارید ایران ھم در پیشنھاد راه حل سھمی داشتھ باشد.

باید بین دو طرف یک شکل رفت و برگشتی پیدا کند.  
  

اخیر در مورد تحقیق در مورد ھولوکاست بگذریم می رسیم بھ نشست رئیس جمھور  اگر از سود و زیان  پیشنھاد سوال:
واقعھ در باره کھ بلھولوکاست در باره نھ اینبار  اش سخنرانیدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کھ آقای احمدی نژاد 

از فواید طرح  برای ایران ملل آیا مضرات بیان این مسئلھ در مجمع عمومی سازمان .شدندخواستار تحقیق یازده سپتامبر 
؟یا برعکس آن بیشتر است   

 
 یم و مظلومھ اباخت ھھمیشچون در باال بھ ان اشاره کردم. تاریخی است کھ  و نگیھراین ھم بخشی از ھمان مشکل فپاسخ: 
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فحش عربده ای و  حرف ھایزبانی  زبان فارسی بیش از ھر شویم ویا انتقام بگیریم. خواھیم در حرف پیروز واقع شده ایم می
بد و بیراه میگوئید گفتم کھ چرا اینقدر بھ امریکا و   مکرد خارجھ ایران صحبت می رامو انوزیریکی از با  یمن روز .ددار

و حریف اقتصادی، سیاسی و نظامی ان ھم کھ  تحریم کنیم اریکا رمم ایناتو نمی چونکھ ما  جواب دادند و اھانت میکنید. 
ما تنھا اسلحھ ز تنھا اسلحھ خود کھ ھمان حرف پر تمطراق و کوچک کننده است علیھ اش استفاده کنیم. نیستیم پس مجبوریم ا
اصوال ما ایرانی ھا گنده  .وییمما بالخره باید چیزی بگ .ترکیمبندیم می راه ھم بن ماین دھنان ھست و اگر ماای کھ داریم  زبان
شاه لژیون خدمتگزاران بشر را بھ سازمان ملل پیشنھاد کرد، خاتمی  و ھمیشھ نقشھ ھای جھانی داریم. گویی زیاد میکنیم

گفتگوی تمدنھا را و احمدی نژاد ھم مدیریت جھانی را! این در حالی است کھ شاه در داخل برای بشر ایرانی ارزشی قائل 
و نکرد، و احمدی نژاد ھم تمی با امریکا کھ بیشترین بخش تمدن دنیا را در صد و چند سال گذشتھ ساختھ است گفتگانبود، خ

   عاجز مانده است!  خوداز مدیریت کشور
 

د؟چھ جوری ارزیابی می کنی ادیپلماسی امریکا در برابر ایران ر  سوال:  
 

جمھوری اسالمی لحن و  گفتھ بودند کھ بھ ایشانبا ادبیات مالیم جمھور اسالمی را قانع کند چون  اول اقای اوباما امد پاسخ:
و اوباما امد و از ایران و فرھنگ و تاریخش حرف زد و انتظار داشت کھ با حرف  .دشو و نرم می است ش مھمیحرف برا

و تعریف اغراق امیز ھم  احترام امیزاما اوباما بعدا متوجھ شد کھ لحن  مشکل را کمی حل کند. بدون برداشتن یک قدم عملی 
نتیجھ ای ایدالی کردن ایران کھ از او و مبارزه جوئی است.  او نمیدانست کھ فرھنگ ایران فرھنگ مظلومیت. یستکارساز ن

 شیطانی کردن ایران. درعمل این بمعنی تحریم ھای حتی شدید تر بود.سوی ببا یک چرخش غیرمترقبھ رفت نگرفتھ بود 
علیھ شوروی تقریبا شبیھ برنامھ ای کھ  .دراز مدت استتدریجی برنامھ ای کھ امریکا برای ایران دارد یک برنامھ مھار 

  خواھد بود کھ مقدارشان مرتب افزایش خواھد یافت. و دو جانبھ چند جانبھ شامل یکسری تحریمھای این سیاست .سابق داشت
درھمین حال امریکا با تھدید و ترساندن ایران میخواھد حکومت ایران را بسوی نظامیگری سوق دھد تا بیشترین درامد 

است ویا یک شوری ضعیف با اقتصادی ویران  شمالیدف تبدیل ایران بھ یک کمره کشور صرف ابزارھای نظامی بشود. ھ
امریکا و اروپا عمال سیاست تغییر رژیم اقتصادی و بعد سیاسی میکشاند. کشور را بھ سقوط  نظر امریکااین از  و نظامی. 

امریکائی ھای صبورتر  .کنند ت مییورا تق وھای مخالف حکومتبھ سرعت نیرارند دقرار داده اند و دستور کار ھم در را 
ھای  حکومت را در یک اینده نھ چندان دور از بین خواھد برد. اما امریکائی ،اعتقاد دارند کھ تحریم ھا و کمک بھ مخالفین

البتھ گروه اول بمب اتمی" پیدا نکند. "جنگ طلب مایلند ھر چھ سریع تر بھ ایران حملھ نظامی بشود تا ایران فرصت ساختن 
بھ جنگ می اندیشد اما در تحلیل نھائی.  ھم  

 
آیا بھ رغم تمامی این افت و خیزھای  می بینید؟در حال حاضر چگونھ  اروابط ایران و آمریکا ر بھبودی درافق  سوال:

؟مناسبات پیش برود یپیش آمده ھمچنان می توان امید داشت کھ این اوضاع بھ سمت بھبود  
 

بوجود امده  دو رالت زیادی برای ھکشمسال بدون ھم زندگی کرده اند اما  و چند کھ سیامریکا درست است  و نراای پاسخ:
ھیچ منحنی ای ھمیشھ باال نمی   یعنی غیر قابل جبران بوده اند.یک ژاسترات مات زیادی دیده اند کھ گاھا این صدماتو صد

ن باشد. االن ایران مشکلش فقط با امریکا رود. منحنی روابط ایران و امریکا ھم اینجوری نیست کھ ھمیشھ بھ سود ایرا
نیست. با اروپا و سازمان ملل ھم ھست. حتی تا حدی ھم با چین و روسیھ مشکل دارد. مثال در تحریمھا، چین و روسیھ 

یک مروز توانستھ اند ور خوشبختانھ تا بھ ا. دو کشکھ با ھم مصالحھ کنند استکشور بھ نفع ھر دو  طرف امریکا را گرفتند.
بسیار نا پایدار شده و ھر روز با مشکل جدیدی سفانھ این وضعیت متا .ن حفظ کننداضعیت نھ جنگ نھ صلح را بین خودشو

 در چنین حالتی صلح .یرندذصلح  یک گزینھ را بپو بین جنگ بور شوند مجممکن است  انھا در اینده نزدیکروبرو میشود. 
باید طرف تد ھر دو اما برای اینکھ این اتفاق بیفدو طرف کمتر است. خواھد داشت چون ھزینھ اش برای ھر شانس بیشتری 

وقتی گزینھ نھ صلح و نھ ه دارم دن عقیم .راستتنگ خیلی کمجھ نھزیالزم را بدھند کھ حتما ازبپذیرند برای صلح ھزینھ 
ایران اقال ھشتاد در . پیدا میکند شترییانس بشامریکا و ن اصلح بین ایر نگ بطور کامل ازمیان برداشتھ شود انوقت ج
 خستھ شدهتھدید و  از جنگ و تحریم  ایران ملت صلح میخواھند. در امریکا ھم اکثریت طالب صلح ھستند. صد مردم در

 یاسالمقاد دارم این ملت بھ جمھوری تمن اع ھ گذاشتھ وادی گذشت کرده و مایی اسالمی زیرجمھو برایاین ملت   است.
تحریم  ،جنگ کردهبرای حکومت اسالمی  این ملت .بدھکار استخیلی این ملت ھ نظام بھ در حالیک ھیچی بدھکار نیست

ری اسالمی ومھجکنم  من فکر می . است اھریمن ھم خوانده شده و ،شنیده تتروریساتھام  ،سرکوفت خورده ،تحمل کرده
ھ عادی شرافتمندانھ ھدیھ بزرگی بھ یک رابط .صدمھ بخوردکھ این ملت  نگذارداز این تر و بیشباشد  باید سعھ صدر داشتھ

در اینجا میخواھم  .بودخیز زیاد خواھد و افت  اتر می بینم ام شنوررا رابطھ دی وبمن افق بھپس  این ملت خواھد  بود. 
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 جمھوری اسالمی توجھ بدھم بھ رابطھ ونزوئال با امریکا. این مثال مھم است چون ونزوئال این روزھا از بھترین دوستان
واقعیت این است کھ اقای چاوز کھ این ھمھ بھ امریکا فحش میدھد، رابطھ اقتصادی و سیاسی وسیع و عادی ای با است. 

 امریکا دارد. چرا ایران نمیتواند ھمین مدل دوست خود ونزوئال را بکار ببندد؟ 
 

ا کمریاد نگوی در ایران میکھ ت حرفی ھم کھ در ایران ھست این اس مسئلھ بشوم ولی خواھم وارد این البتھ من نمی سوال:
  .داردنرم و مخملی  اندازی برقصد 

 
نھ تنھا امریکا کھ اروپا ھم ھم قبول دارم کھ  براندازی است و منو در دشمنی جنگ  .نمی کننند پخشلوا حدر دعوا  پاسخ:

این سطح دشمنی کافی  دارند اما این دالیل برایدشمنی ھردو طرف دالیلی برای  در ایران است.حکومت تغییر بدنبال 
.سفارت داشتیمولی ما با صدام حسین ھشت سال جنگیدیم  .رابطھ  دارند  ھا در حین جنگحتی کشور ند.نیست  

 
؟کایامرو ی وشور لمثسوال:   

 
 ردھم ا کسفارتخانھ امری رینبزرگت و واشنگتن بود ی دروین سفارتخانھ شوررگتربزکھ  ھ امھ گفتشمن ھمی !بلھ پاسخ:
کھ خراب است  تیسنط این قکا فیامر و نا.رابطھ ایر  نددبو دیگرمھ یکعین حال ھم دو کشور دشمن ایدئولوژ. درمسکو
من امیدوارم کھ جمھوری اسالمی حد اقل مدل دوست خود ونزوئالی چاوز را با  .ستھم ھ انھغیرمتمندعادی وغیربلکھ 

امریکا بکار گیرد.    
 

ژآد تغییر در ساختار سازمان ملل و چگونگی داشتن حق وتو در شورای امنیت یکی از پیشنھادھای اقای احمدی ن سوال:
عمال شدنی ھست؟ اگر ھست چھ ساز و کاری  وعملی قابل پیگیری . فکر می کنید این نظریات بطورسازمان ملل متحد است

می تواند برای ایران داشتھ باشد ؟ ینیاز دارد؟ اگر خیر طرح این مسائل چھ سود  
 

است و شورای امنیت ان ھم دمده شده و پاسخ گوی نیازھای سیاسی پس مانده دوره جنگ سردملل مان پاسخ: ساز امنیتی -
دنیای جدید نیست.  جھان چند قطبی است و کشورھائی کھ در گذشتھ ضعیف و عقب مانده بودند دارند بسرعت قوی و توسعھ 

از طرف دیگر، پیدا کرده اند و بھ درستی سھم خواھی میکنند.  یافتھ میشوند. بعضی از این کشور ھا ھم اکنون جاه و جاللی 
ھای چند ملیتی  جھانی شدن باعث قدرت گیری نیرو ھای جدیدی شده اند کھ در گذشتھ حضور ملموسی نداشتند.  مثل کمپانی

ا تنگ تر کرده و دائمکھ سنگ بنای سازمان ملل ھستند ھا  دولتو سازمانھای غیر دولتی. ورود این نیرو ھا عرصھ را بر 
الزم است و اجتناب ناپذیراما در کوتاه مدت عملی نیست. در داراز مدت این تغییر حتما در مدیریت جھانی پس تغییر میکند. 

و من معتقدم کھ حتما  ل بین انھاااتفاق میافتد ولی این تغییر ساختاری باید در ھمکاری بین ھمھ کشورھا اتفاق بیفتد نھ در جد
. واھد بودھم اینطور خ  

 
 ن مسئلھ بھ اراده مستقیم رھبر ایران وابستھ استیمورد بھبود رابطھ ایران امریکا تقریبا مسّجل شده است کھ ا در سوال:

صرفنظر از اینکھ اصالح طلب یا محافظھ کار یا ھر جناح   .فارس آنرا بیان کرده ایدخبرگزاری خود شما در مصاحبھ با و 
می کنید تمام نفکر پیدا نکند و چراغ سبز نشان ندھد رھبری نظر خوشی نسبت بھ این قضیھ دیگری برسر کار باشد، تا 

؟استاین تالشھا اتالف وقت   
 

این درست است کھ رھبری اختیار تام در این باره دارد اما ایشان بھ تنھائی و در خالء تصمیم نمیگیرند. ھم اکنون  پاسخ:
رابطھ اند و در ھمین حال ھم نیروھای دیگری بھ ایشان در جھت عادی  نیروھائی در اطرافش ھستند کھ سخت مخالف

سازی رابطھ فشار میاورند. تصادفا حرف ھای رھبری ھم حکایت از وجود این فشارھای متناقض دارد. بھ ھمین دلیل است 
این مشکل را حل خواھیم و یک روزی  کھ ایشان یک وقت سخنرانی میکند و میگوید کھ ما تا ابد دشمن امریکا نخواھیم ماند 

کھ در چھارچوب ان یا باید  و بعد در سخنرانی دیگری صحبت از یک تضاد حل نشدنی بین ایران و امریکا میکندکرد 
بدیھی است کھ ایشان بعنوان رھبر سعی دارند تعادل بین این نیروھا را   .جمھوری اسالمی یا استکبار امریکائی از بین برود

مخالفین رابطھ در نظام نظام را از گزند این درگیری ھای داخلی و گرفتاری با امریکا مصون بدارند.  حفظ کند و انقالب و 
و دلیلش ھم این است کھ مبارزه با امریکا، سوای اینکھ یک مشکل  بنظر من تعدادشان کم است اما زورشان زیاد است

عکس این در باره موافقین صادق گره خورده است.  فرھنگی در ایران است، با سرنوشت انقالب اسالمی و نظام تا حدودی
و انقالبی از مشروعیت چوب یک حکومت اسالمی رھاچکھ تعدادشان خیلی زیاد ولی زورشان خیلی کم است چون در  است
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بنظر من ضمن قبول اینکھ رھبری تصمیم گیرنده نھائی است نباید صحنھ را خالی کرد و بدست  . کمتری برخوردارند
   واقعیت این است کھ این مشکل میتواند بھ پایان خطرناکی برسد. بطھ داد.دشمنان را

 
شود در گیری بین جناحھای درون حکومت سریع عود می  در ایران ھر وقت بحث رابطھ با امریکا مطرح   ظاھراً  سوال:

کوبید و االن  ھا را بشدت میجناح محافظھ کار اصالح طلبو می کند، مثال در زمان اصالحات کھ بحث رابطھ با امریکا بود 
جناح محافظھ کار است باز کھ بحث رابطھ با امریکا می شود این شکاف بھ داخل جریان اصولگرا  نھم کھ دولت از درو
آیا  این مسئلھ از  فکر می کنید علت این مسئلھ چیست؟ . کند و مثال کیھان بشدت بھ این مسئلھ انتقاد می سرایت کرده است
؟ یا مسئلھ چیز دیگری است؟شود کھ اشتیاق رابطھ با امریکا در ایران زیاد است اینجا ناشی می  

 
دارد.  متاسفانھ ریشھ جناحی  قدرت طلبیمشکل در  . بیشتر البتھھم قدرت طلبی، ھم حسادت، و شتیاق ھستھم ا پاسخ:

فع جناحی بھ ان نگاه میکنند. در واقع این جناحھای حکومتی بھ منافع ملی در رابطھ با امریکا نگاه نمیکنند بلکھ از دریچھ منا
کس کھ در راس    انجناحھا معتقدند کھ ھر یک بتواند این رابطھ را عادی کند قدرت زیادی بدست میاورد و ماندنی میشود. 

ان  کمکھای زیادی بکند. بنابراین انقوه مجریھ است اگر رابطھ را درست کند قدرت پیدا می کند چون امریکا می تواند بھ 
کسی کھ در قدرت است می خواھد رابطھ را درست کند و ان کسی کھ در قدرت نیست سود این رابطھ را نمی برد و مخالف 
رابطھ میشود.  این برخورد فقط در چھارچوب بازی ھای قدرت طلبی سیاسی است کھ معنی پیدا میکند وگرنھ در چھارچوب 

امریکا یک مشکل جناحی نیست  و د.  این در حالی است کھ مشکل ایرانمنافع ملی ھیچ معنی ای برایش متصور نمیتوان ش
عاصر ایران مون مشکل رابطھ با امریکا ھم اکنون بخشی از مھمترین زاویھ تاریخ چبعالوه، بلکھ یک مشکل ملی است. 

میکند. پس حسادت شده، حل ان کسی را کھ در این مسیر کار کند و رھبری نشان دھد را حتما بھ یک چھره تاریخی تبدیل 
ھم یک نقش مھم در این رقابت بازی میکند. یادمان باشد کھ ما ایرانیھا فرھنگ حسادت داریم و نھ رقابت. در چھارچوب 

وب حسادت شما رقیب را بھ سطح خود تنزل میدھید.  چھارچدر حالیکھ در  درقابت شما خود را بھ سطح رقیب ترقی میدھی  
 

یکا با ایران مشکل ایدئولوژی نظام ایران ھست یا امریکا با ایدئولوژی اسالمی ایران فکر می کنید مشکل امر سوال:
مشکلی ندارد؟  

 
مشکل راھبردی ھم ھست. حداقل از سوی امریکا  شوروی.مشکل امریکا و مثل  کیلوژئوادیا نھمشکل فرھنگی است  پاسخ:

انھ برای فساش مھم است و متیگھداشتن اسالم بران کار است کھ ناب یون رایک جریان در ایرمشکل بیشتر راھبردی است. 
مک موزیک پاپ،  ،فیس بوک صادر میکند مثلبتذل م گفرھن وکند  بھ این معروف است کھ تھاجم فرھنگی میانھا امریکا 

ت در حکومت مذھبی قدر . است ساختھ شدهپراکنی فساد  یقط برافامریکا  و غیره. اینھا اینطور میفھمند کھ انگاردلنادو
و امام جمعھ ھا. حوزه، دست روحانیت است مثل ولی فقیھ، شواری نگھبان، حوزه علمیھ، روحانیت مبارز، مدرسین 

ریکا را ببیند کھ صد و پنجاه سال مد طرف دیگر اننمی توان متاسفانھ اکثریت این نیروھا مخالف فرھنگی امریکا ھستند. اینھا
یک کایی بودن در ایران یرمضد ااین را ھم اضافھ کنم کھ  ا قابل تصور نیست.دنیای جدید بدون امریکاینکھ  وتمدن ساختھ 

یعنی  پیدا میکنند.  زیادی و یا در سیاست قدرت یار جمع می کنندبسثروت مثال خیلی ھا از تحریمھا  . شغل ھم شده است
و گفتم کھ موقعیت جغرافیائی و در مورد دلیل راھبردی در باال توضیح دادم   منافع شخصی ھم در این دشمنی دخیل است.

ثروت ھای زیر زمینی ایران در دنیای در حال تغییر و چند قطبی برای امریکا جاذبھ ھای زیادی دارد. این در حالی است 
برای خود در این جھان انتخاب کرده است. شرق گرائی ایران  را کھ ایران جایگاه دیگری جز در کنار غرب قرار گرفتن

رابطھ ایران و امریکا حھانیھمھ مسائل بعالوه،  کالت شده است. یکی از ھمین مش منطقھ ای ھستند و این امر مشکل را  -
دو چندان میکند. و باالخره اینکھ در این رابطھ فقط ایران و امریکا در مقابل ھم نیستند بلکھ نیروھای سوم متعددی ھم در 

عمل کنند. در طرف امریکا ما مثال اسرائیل و اعراب را داریم در گیر ھستند کھ منافع دارند و نمیگذارند دوکشور مسقل 
حالیکھ در طرف ایران حزب الھ لبنان و حماس نقش بازی میکنند.   

 
فکر می کنید اگر ھمین فردا ایران و  .سوال فرضی  در مورد رابطھ بین ایران امریکا مطرح کنم یکاگر اجازه بدھید 

ھ در خواستی از ایران خواھد داشت؟طرف امریکایی چ امریکا بر سر میز مذاکره بنشینند  
 

خود بھ اندازه کافی نی سازی حق غما در مورد گفتم کھ رک یود در نیوژابھ اقای احمدی ن  .مسئلھ غنی سازی پاسخ:
کرده  پافشاری کرده ایم و غرب ھم تقریبا بھ این نتیجھ رسیده است کھ باید این حق را برسمیت بشناسد و اینکار ھم عمال

نگرانی غرب در مورد این مسئلھ  است. یعنی مشکل روی حق نیست. مشکل اما روی نگرانی ھا کماکان باقی مانده است. 
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دارد و ایران ھم ھمینطور. برای حل مشکل این نگرانیھا باید برطرف شوند. نگرانی ایران مثال امنیت انرژی و ملی است 
یک ش از حد الزم قوی بشود. متاسفانھ غربیھا، امروز حتی سازمان ملل ھم، در حالیکھ امریکا نگران است کھ ایران بی

د کھ اساس برخوردشان با ایران است و ان فرض این است کھ یک ایران قوی یک ایران ندر باره ایران دارفرض غلط 
ک ایران قدرتمند در منطقھ خطرناک است. خوب ایران باید بتواند این فرض غلط را از کلھ انھا بیرون کند و نشان بدھد کھ ی

د و چون مشکل روشی ھم دارند این اعتماد سازی نبرای اعتماد سازی حسن نیت می خواھو ایران امریکا ثبات دھنده است.  
مثل وقتی اوباما می گوید شما ملت  .حتی وقتی مثبت ھم در مورد ھم حرف می زنند بھ ھم شک میکنند .ایجاد نمی شود

د نریبرای رفع این مسائل باید تصمیم بگدو کشور  .چون بی اعتمادی است » .خر خودتی« می گوید بزرگی ھستید  تھران 
 .بطش را عادی کندارومی تواند ھد اایران اگر بخو کھ می خواھند مشکل را حل کنند بعد سر میز بروند. مثل چین و امریکا.

برای مذاکره   دارد.ا مریکا  باخودش تجارت  یھ امریکا ولیعل ریک می کندتحرا ایران . متاسفانھ اقای چاوز الئونزو  مثال
ل ئمسابھ ھای ایران و بعد ھم  یدارای و امنیت خلیج فارسو از نفت مثال از مسائل مشترک شروع کنند ھم بھتر است کھ اول 

ر عالقھ و تصمیم اگاگر حسن نیت باشد این امر ممکن است.  سر غنی سازی. بروند دبرسند و بعحماس وغیره و حزب هللا 
  .باشد حتما مشکل حل شدنی است

 
 سھند شمس اسحاقی
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