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هوشنگ امیراحمدي در گفتوگو با آسمان:
احمدینژاد نامه اوباما را جواب دهد
رضا شجاعیان

چالش در روابط تهران -واشنگتن به موازات حرف و حديث هاي داخلي در اين ارتباط كماكان ادامه دارد .اياالتمتحده
عزم خود را جزم كرده تا ايران را بیش از پیش براي پذيرفتن خواستههاي خود و كشورهاي اروپايي تحت فشار قرار
دهد و در اين سوي میدان نیز سعي بر آن است كه تا قبل از شروع تحريمهاي تازه اقداماتي پیشدستانه در اين
خصوص از سوي ايران صورت گیرد .اما موضوعي كه به ويژه در يكي دو سال اخیر از حاشیه خود را به متن تحمیل
كرده اتهامات سنگیني است كه از سوي اصولگرايان به دولت محمود احمدي نژاد در خصوص تالش پنهاني براي ايجاد
ارتباط با 1دولت آمريكا وارد ميشود .اگر منتقدان در دولت هاي پیشین از اينگونه تحلیل ها به عنوان چاشني انتقادات
خود به دولت وقت استفاده ميكردند ،اين بار و در دولت احمدينژاد برداشتهاي اينچنیني به شكلي جدي تر مطرح
ميشود.
كار به جايي رسیده كه حتي اخباري تايیدنشده از ديدارهاي چهرههاي نزديك به دولت با مهرههاي مرتبط با آمريكا به
رسانههاي اصولگرا راه يافتهاند .در اين حال هوشنگ امیراحمدي رئیس شوراي ارتباط آمريكايیان-ايرانیان معتقد است
كه تیم احمدي نژاد اگرچه از نزديكي با آمريكا بدش نميآيد اما مواضع احمدينژاد راه را بر هرگونه تعامل بسته است.
او در ا ين گفت و گو به جزئیات پیشنهاد ايجاد خط سرخ میان ايران و اياالتمتحده اشاره ميكند و در خصوص
نامهنگاريها و برخي پیامهاي ارسال شده میان دو طرف در سالهاي اخیر اطالعاتي تازه را بازگو ميكند.
جناب اميراحمدي با وجود آنكه اخباري مبني بر ارسال نامه از سوي رئيس جمهوري آمريكا به دولت
ايران در موضوع تنگه هرمز وجود دارد برخي ارسال اين نامه را رد ميكنند و تنها از اينكه اوباما براي
ايران پيغام فرستاده سخن ميگويند .شما از جزئيات ماجرا مطلع هستيد؟
تا آنجا كه من مطلع هستم ،نامهاي ارسال شده (كه من البته آنرا نديدهام) و در آن دو مورد تاكید شده است .يكي
اينكه بستن تنگه هرمز يكي از خطوط قرمز آمريكا است ،و دوم اينكه آمريكا كماكان امیدوار است كه مشكالت خودش
را با ايران از طريق مذاكره حل كند .ضمنا ،در نامه تاكید شده كه فشارهاي بینالمللي روي ايران تا حصول نتیجه
ادامه خواهد داشت .ولي در همین حال هم اظهارامیدواري شده است كه راهحل مسالمتآمیز ديپلماتیك براي حل
مشكل غنيسازي اورانیوم در ايران پیدا شود .به احتمال زياد اين نامه را بايد سفیر آمريكا در سازمان ملل به سفیر
ايران در آن سازمان داده باشد كه به ايران منتقل شود.
محتواي اين نامه را بايد هشدار آميز تلقي كرد يا آنكه بنا بر برخي تحليلهاي داخلي اين اقدام دولت
اياالتمتحده به منزله بهرسميت شناختن توانايي هاي ايران در مقابله با غرب بوده است؟
اين نامه در واقع منعكسكننده سیاست «دوگزينهاي» آمريكاست :از يك سو اين سیاست فشار ميآورد و تهديد
ميكند و از طرف ديگر خواهان مذاكره و راهحل ديپلماتیك است .آمريكا امیدوار است كه از طريق فشارهاي تحريمي
و غیره دولت جمهوري اسالمي را سرمیز مذاكره بیاورد و در آنجا از آن امتیاز بگیرد .اما چون آمريكا گزينه جنگ با ايران
را فعال ندارد ،و فكر هم مي كند كه در اين مقطع لزومي هم به جنگ نیست ،جدا امیدوار است كه يك راهحل
مسالمتآمیز براي مشكل هستهاي ايران پیدا كند .يكي از داليلي كه آمريكا نميخواهد با ايران درگیر يك جنگ
بشود قدرت و نفوذ ايران در منطقه است .آمريكا و منطقه در وضعیتهاي شكنندهاي هستند .در چنین موقعیتي
كسي از يك درگیري نظامي سودي نميبرد .اما اين را هم اضافه كنم ،كه قدرتهاي بزرگ منافع دارند و وقتي منافع
خود را در خطر ببینند ،دست به هرگونه ديوانه بازياي مي زنند مخصوصا كه اين قدرت آمريكاي زخم خورده باشد و
متحدين عرب و اسرائیلي خیلي متزلزل و جنگ طلب هم داشته باشد.
در حال حاضر تحليل جريان اصولگرا بر اين فرض بنا شده كه جريان حاضر در دولت تالشهاي بسياري را
براي ايجاد ارتباط با دولت آمريكا صورت ميدهد .به اعتقاد شما ميتوان چنين برداشتي را از رفتار
دولت محمود احمدينژاد داشت؟ آيا تيم سياست خارجي دولتهاي نهم و دهم بدون جلب نظر
بخش هاي ديگر حاكميت براي ايجاد رابطه با آمريكا تالش كردهاند؟

من با حركتهاي پنهاني دولت آقاي احمدينژاد آشنايي ندارم و درگیر آنها هم نبودهام .اما اين را ميدانم كه دولت
آقاي احمدينژاد بدش نميآيد كه با آمريكا و غرب به يك نوع توافق برسد .براي گروه احمدينژاد نزديكي به آمريكا اگر
در جهت افزايش قدرت ايران باشد قابل پذيرش است درحاليكه مخالفین آنها هرگونه نزديكي به آمريكا را سواي
اينكه نتیجه آن چه باشد نامشروع و مغاير با اصول انقالب اسالمي ميدانند .اين فكر مختص دولت احمدينژاد
نیست .همه دولتهاي پیشین سعي كردهاند بهشكلي با غرب و آمريكا كنار بیايند .درواقع قوهمجريه همیشه
عملگراتر از ديگر قوا در ايران بوده است .دولت آقاي احمدينژاد شايد بیشتر از ديگر دولت ها تابو شكني كرده باشد
ولي مثل بقیه در چهارچوب محدوديتها مانده و در تحلیل نهايي كار مهمي از پیش نبرده است.
محمود احمدينژاد در سال هاي ابتدايي دولت نهم نامههاي بيپاسخي را براي اوباما نوشت .آيا ايشان
ميخواست با نامهنگاري تابوي رابطه ب ا آمريكا را بشكند يا نيت ديگري در پشت نگارش اين نامه بود؟
نامهنويسيهاي آقاي احمدي نژاد را بايد در رابطه با خصوصیات شخصیتي ايشان ارزيابي كرد .به نظر من ،آقاي
احمدينژاد فكر ميكند خیلي چیزها را ميداند و ميتواند انجام دهد .رشد معجزهوار ايشان به مقام رياست
جمهوري در اين وجه شخصیتي ايشان بيتاثیر نبوده است .حركت نامهنگاري آقاي احمدينژاد به آقاي اوباما رئیس
جمهوري آمريكا اين ویژگی او را به خوبي منعكس ميكند .ايشان در نامههاي خود ،كه عمدتا موعظهوار نوشته
شدهاند ،عقل سلیم خودش را به رخ اوباما ميكشد و نصیحت ميكند كه او از راه كج به سوي صراطمستقیم
برگردد .اين در حالي است كه ايشان با حرفهاي آقای احمدینژاد در انظار عمومي علیه آمريكا و اسرائیل همه
راهها را براي يك گفتوگوي سالم بسته شده است .يعني با آن خود محوري كه عرض كردم آقاي احمدينژاد فكر
ميكرد و ميكند كه هم مي تواند خر را داشته باشد و هم خرما را.
اين را هم اضافه كنم كه سواي اين تاكتیك ايشان ،من با نفس نامهنگاري ايشان موافق بودم ولي آرزوي من
همیشه اين بود كه يك نفر به ايشان بگويد آنها را چگونه بنويسد ،كي بنويسد ،و از طريق چه كانالي بفرستد .در
همه اين موارد ايشان مشاوران خوبي نداشتهاند .به نظر من آقاي اوباما شايد ميخواست به آن نامهها ،مخصوصا
به نامه تبريك آقاي احمدي نژاد در رابطه با انتخاب شدن او به رياست جمهوري جواب بدهد اما مشاوران اوباما ايشان
را منع كردند چون آقاي احمدينژاد خیلي در افكار عمومي آمريكا تخريب شده بود .از سوي ديگر به آقاي اوباما گفته
ميشد كه در رابطه با آمريكا احمدينژاد كارهاي نیست و حرف آخر را مقام رهبري ميزنند .با اين وجود من همیشه
به آقاي اوباما براي جواب ندادن به نامههاي آقاي احمدينژاد انتقاد كردهام و مشاورت خودم به وزارت امور خارجه
ايشان اين بوده است كه در چارچوب فرهنگ ايران از ادب به دور است كه نامهاي بيجواب بماند حتي اگر دو کشور
دشمن باشد .خوب متاسفانه حرف من در مقابل آنهمه البي قدرتمند ضد ايراني شنیده نشد.
به نظر شما اگر در آن مقطع اوباما به نامههاي احمدينژاد پاسخ مي داد اوضاع رابطه دو كشور تغيير
ميكرد و در روابط بهبودي حاصل ميشد؟
فرض من اين بود و هنوز هم هست كه آقاي احمدينژاد آن نامهها را با اجازه و يا اطالع مينوشت .اگر اين فرض من
درست باشد ،جواب اوباما بسیار مفید واقع ميشد .البته اين را هم بگويم كه متاسفانه متن نامهها به شكلي بود
كه جواب اوباما نميتوانست خیلي مثبت باشد .با اين وجود آن نامهنگاريها ميتوانستند روزنهاي را براي يك
گفتوگو باز كنند.
گويا اوباما در سال  88نيز نامهاي را براي رهبري ايران نوشتند .از جزئيات آن نامه و اينكه با چه اهدافي
نوشته شد مطلع هستيد؟
آري در جريان بودم و بخشي از جزئیات را هم ميدانم .در واقع آقاي اوباما نامه اول (ايشان در آنوقت دونامه پیاپي
نوشتند) و آن پیام معروف نوروزي را متعاقب مشاورت من و تعداد ديگري از اعضاي شوراي ايرانیان و آمريكائیان
فرستادند .اما متاسفانه آقاي او باما فقط به بخشي از نصايح ما توجه كردند و نخواستند كه باعث عصبیت البيهاي
ضدايراني بشوند .به طور مشخص ،در يك مقاله سیاستگذاري خیلي جامع ( كه با نظر ايران تهیه شده بود و به هر دو
دولت تسلیم شده بود) ،به آقاي اوباما و خانم كلینتون وزير امور خارجهاش پیشنهاد كرده بوديم كه مستقیما با دولت
ايران و با شخص مقام رهبري يك گفتوگو از طريق نامه نگاري را شروع كند .در همین حال تاكید كرده بوديم كه نامه
و پیام بايد كال مثبت و تهي از هرگونه انتقاد و تهديد و يا حتي تشويق باشد.
ما حتي متن آن نامه فرضي را هم در آن مقاله آورده بوديم .ما مخصوصا به ايشان گفته بوديم كه در چارچوب فرهنگ
ايران غرور و احترام ملي مهم هستند و نبايد از اين خط قرمزها عبور كند .ما همچنین پیشنهاد كرده بوديم كه فقط
حرف تحويل ايران ندهد بلكه پیشنهادات عملي براي رفع عدم اعتماد هم بدهد .متاسفانه آقاي اوباما به بخشي از

اين نصايح گوش داد و نتیجه هم اين شد كه رهبري ايران آن ابتكار عمل آقاي اوباما را به معني رياكاري جديد
آمريكاييها تلقي كند و كار حتي خرابتر هم بشود.
مشكل بي اعتمادي ايران به آمريكا ريشهاي است و از موانع اصلي مشكل رابطه محسوب ميشود .يادم هست كه
در آن موقع نمايندگان ايران در جلسات زيادي در ايران و اروپا از من مرتب ميپرسیدند كه «آيا ميشود به آقاي اوباما
اعتماد كنند يا نه؟» و من هم جوابم اين بود كه تا يكسال اول رياست جمهورياش آري و بعد نه .اين را هم بايد
يادآوري كنم كه امید ما اين بود كه جواب نامه اوباما را دولت احمدينژاد بدهد .يعني فكر ما اين بود كه اوباما نامه را
به رهبري ايران بنويسد ولي جواب را از آقاي احمدينژاد دريافت كند .دلیل ما هم اين بود كه فكر ميكرديم مقام
رهبري باالي اين حركت بايستند و دو رئیس جمهور با هم وارد میدان بشوند .ما اين فكر را به ايران هم منتقل كرده
بوديم ولي نميدانم تا كجا رفته بود و دريافتكننده نهايي چه كسي بود.
مدتي پيش موضوع خط سرخ براي پيشگيري از درگيري احتمالي ميان ايران و آمريكا مطرح شد .آن
طرح به كجا رسيد و آيا اين پيشنهاد مقدمه اي بود براي آنكه سطح و مدل مراودات دو كشور تغيير پيدا
كند؟
آن پیشنهاد را من براي اولین بار از فرمانده نیروهاي نظامي آمريكا در خلیج فارس ،يعني ژنرال جیمز ماتیس ،گرفتم و
به ايران منتقل كردم .اصل پیشنهاد اين بود كه دو نیروي نظامي ايران و آمريكا در خلیجفارس قراردادي را براي
جلوگیري از يك درگیري ن ظامي تصادفي بین خود امضاء كنند و يكي از ابزارهاي اين توافق هم يك خط قرمز ارتباطي
بین اين دو نیرو باشد .متاسفانه ايران آن پیشنهاد را رد كرد.
دلیل اول ايران اين بود كه لزومي به چنین خط مكالمه اورژانسي نیست چون ايران هرگز باعث حادثهاي كه به جنگي
منتهي بشود نخواهد شد و دوم اينكه ايران فكر كرد كه آمريكا دارد ريا كاري ميكند و با اين عمل ميخواهد خیال
خودش را از يك درگیري تصادفي با ايران راحت كند تا با فراغبال به فشارهاي تحريمي و بيثباتكننده خود علیه ايران
ادامه دهد .دلیل هرچه بود فرصت بزرگي از دست داده شد چون تاثیر سمبولیك چنان توافقي بسیار عظیم بود .من
فكر ميكنم كه هنوز هم مي شود آن طرح را زنده كرد اگرچه يك دنیا اتفاقات بد از آن روز به اين سو در رابطه افتاده
است.
آيا آنطور كه رسانههاي اصولگرا مينويسند دولت احمدينژاد و بهويژه آقاي مشايي در اين ماههاي
پاياني دولت برنامه ويژه اي را براي تعامل با دولت آمريكا دارند؟
من در جريان فكر و سیاست آنها نیستم .متاسفانه رابطه ايران و آمريكا دارد به جايي ميرسد كه دیگر هیچ شکلی
نخواهد توانست در آن تاثیر مثبتی بگذارد ..آمريكاييها جدا ،و البته به غلط ،فكر ميكنند كه باالخره حریف را به دام
انداخته اند و لزومي به هیچ نوع عقب نشیني ندارند و بايد تا حصول نتیجه قطعي ،يعني توقف غنيسازي ايران ،به
سیاستهاي تحريم ،انزواسازي ،بي ثبات كردن و تهديد به استفاده از زور ادامه دهند .متاسفانه اين سیاست در
پايان راه خودش ميتواند به يك جنگ ناخواسته منتهي بشود مخصوصا كه نیروهاي قدرتمندي هم در آمريكا و منطقه
چنین جنگي را ميخواهند.
البته اين را هم بايد اضافه كنم كه سواي اينكه وضع اين رابطه بسیار خراب شده است ،هنوز هم ابتكار عمل
ميتواند در دست ايران باشد .مثال ،ایران ميتوانند موضوع غنيسازي را مثل مشكل گروگانهاي آمريكايي به
مجلس منتقل كند و يا شخصا صورت مساله را با يك حركت غیر قابل انتظار آمريكاييها عوض كنند و باعث فروپاشي
كل آن اتحادي بشوند كه آمريكاييها علیه ايران شكل دادهاند .در همین حال هم ايران ميتواند و بايد از وساطت
دوستان مورداعتماد خود (و البته آمريكا) حداكثر استفاده را براي پیداكردن يك راه حل مسالمتآمیز و مورد قبول دو
طرف كند.
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