
 

 :در گفت و گوی اختصاصی با عصر ایران

 از احمدی نژاد خوشم می آيد؛ می خواهم کمکش کنم: هوشنگ اميراحمدی

پدرم به من . هميشه به آنها می گفتم شما با این رعيت ها بد می کنيد. من هميشه با پدر و پدربزرگم دعوا داشتم
 !می گفت مفت خوری می کنی و دنبال عدالت هستی

قــرار مالقـات بــا هوشـنگ امــير احمــدی ،موســس انجمــن ارتبــاط آمریکایيـان و -عصرایران؛ اميرهــادی انـواری      
ایرانيان، در البی هتل استقالل ،محل اقامتش در تهران، گذاشته و نتيجه نيز گفت و گوی مفصلی مـی شـود

 .که در دو قسمت منتشر خواهد شد
 

در قسمت اول با اميراحمدی به مسایلی از زادگاه او و خانواده پدری اش، چگونگی ارتباطش با فدائيان جنگل
سياهکل و دليل خروجش از ایران و رفتن به آمریکــا صــحبت مــی شـود و در بخشــی از قســمت و بخـش دوم
گفت و گو ، او به اظهار نظر در مورد گروه هــای سياسـی کشــور مـی پــردازد و ادعــا مــی کنــد پيـش از سـيد
محمدخاتمی ریيس جمهور اصالح طلب کشورمان بحث جامعه مدنی را مطرح کرده است و همچنيـن از عــدم

 .شجاعت خاتمی در تصميم گيری هایش انتقاد می کند
 

او می گوید در زمان اولين دوره انتخاباتی که خاتمی در آن شرکت کرده از نــامزد رقيـب او یعــنی نـاطق نـوری
 .حمایت کرده و هنوز هم بر صحت تصميم خود ایمان دارد

 
او که مدت زیادی از ایران دور بوده، می گوید می خواسته در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل شرکت کنـد،

نامــه ای هــم نوشــته) ریيس شورای نگهبان قانون اساسی      (اما رد صالحيت شده و به همين خاطر به جنتی               
به هـر تقـدیر گفــت و گـوی عصـر ایـران بـا او کـه. است و البته قصد دارد بازهم در این زمينه بخت آزمایی کند               

 . بيش از دو ساعت به طول انجاميد حاوی نکاتی است که خواندنش می تواند جالب باشد
 کی و کجا متولد شدید؟ 

 
١٣٢۶من متولد چهـارم فــروردین ســال           

شــيخ«در دهکــده ای بــه نــام   . هســتم 
»شـاندرمن   «در بخشی به نام     » نشين

ــالن ــالش از اســتان گي از شهرســتان ت
هســتم کــه حاشــيه ای اســت از بنــدر
انزلی تا آستارا که فکر می کنم بعــد از
ــایی را دارد        ــرز دریـ ــترین مـ ــل بيشـ .آمـ
منطقــه بســيار زیبــایی اســت کــه در
همينجا هـم بگــویم کـه فکــر مـی کنــم
دولت جمهوری اسالمی کمترین کمــک
را به تـالش کـرده، یعــنی اصـال کمکـی

 .نکرده است
در مــورد خــانواده خودتــان بگویيــد،

 چه کاره بودند؟
 

پدر بزرگ من خــان بـود، تمــام امـالک و
مــردی بــود کـه چنــدین زن داشــت و مـن بيسـت و یکـی دوتـا عمــو و عمــه. زمين های آن منطقه برای او بود          

مدرســه ای. همگی را پدر بزرگ من ساخته بـود     ... مدرسه آنجا، حمام آنجا، امامزاده و مسجد آنجا و           . داشتم
شد                        .که من در آن تا کالس شش ابتدایی درس خواندم در روی زمين پدر بزرگم و با پول پدر بـزرگم اداره مـی 

 .خانواده ام در اروپا، آمریکا و ایران پخش هستند و االن هم شنيدم در آنجا نسل دیگری آمدند
 

 چند خواهر و برادر دارید؟ 
 

 .بيشتر بودیم هفت خواهر و برادر بودیم که بقيه فوت کردند. االن دو برادر و سه برادر دارم
 

 آنها چه کار می کنند؟
 

شده) چـوب و کاغــذ ایــران     (یکی از خواهران و یکی از برادرانم در چوکا            کــار مـی کننــد کــه بـرادرم بازنشســته 

٠۵:۵۵ - ١٣٨٧ مرداد ٠۵: تاريخ۴٨٢٢٩: آدخبر



 .یکی دیگر از خواهرانم خانه دار است و همسرش در ارتش است و بعد هم وارد سپاه شد. است
 

 یعنی در خانواده شما،کسی جز شما فعاليت های سياسی انجام نمی دهد؟ 
 

االن البتــه کمــی اوضــاع فــرق کــرده، همــه شــان. خــانواده اميراحمــدی خيلــی کــم نگــاه سياســی داشــت       
 .اما اینها یک خانواده فئودالی بودند. دانشگاهی شدند و نگاه سياسی هم دارند

 
 تا کی در شيخ نشين بودید؟

 
، بــه شهرســتان ٩من تا کالس شش ابتدایی در همان دهکده پدربزرگم درس خواندم، بعد از کالس شش تا                  

ستانمان بــود                       بـه رشـت آمــدم، در ١٠کــالس  . دیگری به نــام ماســال رفتـم کـه حــدود شــش کيلومـتری شهر
 .و دیپلمم را آنجا گرفتم و شاگرد اول استان شدم ١٢دانشگاه رضاشاه کبير، از ده تا 

 
 چه رشته ای می خواندید؟

 
 .من طبيعی بودم. آن زمان طبيعی بود و ریاضی بود و ادبيات

 
 در دانشگاه چه رشته ای خواندید؟ 

 
من موقع انتخاب دانشــگاه همـه جــا پزشـکی هــم. خيلی دوست داشتم که پزشک شوم، تصادفا هم نشدم       

 . در دانشگاه تبریز هم پزشکی قبول شدم هم کشاورزی. زده بودم
 

من پزشکی را انتخاب کردم، وارد دانشگاه که شدم هيچ وقت فراموش نمــی کنـم همــان دو هفتــه اول مـا را
دیگــر هيـچ کــاری نمــی. دیگر همه چيز دیر شـده بــود      . بردند سالن تشریح، همانجا حالم بهم خورد و در رفتم              

 .شد کرد، تنها چاره ای که داشتم انتخاب رشته کشاورزی بود
 

اما پدرم خيلی عالقه داشت، فکر می کرد مهندس می شوم و باغ هــایش را درســت. عالقه ای هم نداشتم   
 !اما یکبار هم که نهال برایش زدم ، خشک شد. می کنم

 
 بعد از دانشگاه چه کردید؟ 

 
من چون جزو بيســت نفـر. در کرج شش ماه در اموزش بودیم           ) دوره سربازی آن زمان     (بعد به سپاه ترویج رفتم       

من الهيجان را انتخاب کردم و بــه عنـوان. اول آن دوره بودم اجازه داشتم که محل خدمتم را خودم انتخاب کنم      
 افسر ترویج آنجا رفتم 

 .و سرپرست سپاه ترویج مناطق الهيجان و سياهکل شدم
 

وقتی که سياهکل بودم درست سالی بود که فـدائيان در جنگـل سـياهکل داشــتند عليــه شـاه فعاليـت مـی
آن موقع یادم هست که تيمسار اویسی بـه الهيجـان آمـد و بـه مـا. من سرپرست سياهکل هم بودم        . کردند

در حالــی. ما را می زننـد    ) فدائيان(برای اینکه فکر می کرد بچه ها       . دستور داد که با لباس در شهر تردد نکنيم        
مــا یــک گــروه انقالبـی بــودیم و بــه بچـه هـای ســياهکل از درون بدنــه. که ما خودمان با آنهـا کـار مــی کـردیم             

 .ژاندارمری کمک می کردیم
 

 یعنی با آنها همراهی می کردید، فعاليت تان به شکل سازمانی بود؟
 

مــن. نه هيچوقت فعاليت سازمانی به آن شکل با آنها نداشتم، به عنوان کسی بودم کـه عالقمنـدی داشـتم                             
١٨کسی که از سن     "سالگی تمایالت شدید چپی داشتم، من هميشه می گویم               ٢۵-٢۴سالگی تا    ١٧بين  

و چند سالگی چپ و انقالبی نباشد اصال قلب ندارد، بعــد از آن اگــر همـانطور بمانــد اصـال ٢٠سالگی تا سن     
 .ما در آن سن و سال ها آرمانگرا و انقالبی هستيم و معموال با رگ گردنشان فکر می کنيم. "مغز ندارد

 
 !اینکه منطقی به نظر نمی رسد، شما در یک خانواده کامال فئودال و زمين دار بدنيا آمدید

 
ها بـد مـی. دعوا داشتم  ) پدر و پدربزرگم  (من هميشه با آنها     هميشه به آنها می گفتـم شـما بــا ایــن رعيـت 

 !پدرم به من می گفت مفت خوری می کنی و دنبال عدالت هستی. کنيد
 

االن هـم هنــوز هـم بچـه. ولی این را هم صادقانه بگویم، خانواده ام به آن مفهوم فئودالی، خيلــی بـد نبودنـد                         
من هميشه اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم که رعيت ها استثمار می. های رعيت هایمان عاشق ما هستند            

 .شوند
 

 خب چه شد که خط فکریتان عوض شد؟ 
 

من هميشه اعتقاد عجيـبی بـه عدالــت            
بـــرای مـــن هنـــوز هـــم بزرگتریـــن      . دارم

عدالت برای من.است" عدالت"مفهوم  



یــک مفهــوم بســيار وســيع دارد، عدالــت     
فقط عدالت اقتصادی نيست، عدالت اجتماعی، سياسی، فرهنگی و حتی جغرافيایی هــم در تعریــف عدالــت

 . از نظر من می گنجد
 

بعدها وقتی که انقالب اسالمی. در آن زمان من فکر می کردم که سوسياليسم واقعًا سيستم عدالت است                     
بنــابراین هميشـه. شد و از انقالب حمایت کردم بازهم به این دليل بود که عدالت اسالم مــرا جلـب مـی کــرد                           

البتــه مــن مســلمانم و بــه. برای من نه سوسياليسم نه اسالم به عنوان یک ایدئولوژی سياسی مطرح نبوده             
جذبه شان برای من) این دو (مسلمان بودنم هم هميشه افتخار کردم، ولی به عنوان یک ایدئولوژی سياسی                      

کسـی کـه بـه عدالـت. مــی دانــم " سوســيال دموکـرات ملــی    "االن هم خودم را یک آدم         . به خاطر عدالت بود     
 .عميقا اعتقاد دارد و ملی است

 
 فعاليت های دیگرتان چه بود؟ ) دوران دانشگاه وسربازی( در آن زمان

 
 .با یک عده ای از بچه ها روزنامه باران را در می آوردیم

 
 شما کارهای ادبی هم انجام دادید؟

 
من تقریبا بـا تمــام پيشکســوتان ادبـی آن روزگـار. بله؛ من قصه نویس بودم و با مجله فردوسی کار می کردم         

بـا. شاملو، محمود دولت آبادی، آتشی، سپانلو، دســتغيب و خصوصــا غالمحسـين ســاعدی        . آشنایی داشتم
یک آقایی به نام بهرام داوری که در هنر و ادبيات کيهان آن زمان بود، به اتفاق ایشان مجله ای بـه نـام پسـت
ایران در آوردیم، آن موقع اجازه نمی دادند اسم های معنی داری برای مجالت انتخــاب کنيـم، اسـمش پسـت

 . ایران بود ولی مجله خوبی بود
 

همراه با صمد بهرنگی بودیم، آنهــا مجلـه خيلــی خوبـی در مـی. دوران دانشگاهی ام، دوره خيلی خوبی بود        
 .که من طراحشان بودم و نقاشی های پشت جلدشان را من می کشيدم" دانشجو"آوردند به نام 

 
 از کارهای آن زمان تان کدام ها را به خاطر دارید؟

 
کار دیگری بود با نام با خيل فرزانگان ســرخ،. داستانی بود به نام کابوس، که برای بچه های سياهکل نوشتم             

قصه دیگری بود با نام بازارچه که قصه این دستفروش هــای بــازار رشـت بـود، قصـه. که باز برای سياهکل بود    
یک قصه ای نوشتم به نام پارگاه، داسـتان یـک زن و مــرد کوهسـتانی اســت کـه بـره. یک گوجه فروشی بود    

شان را گرگ می زند، در حالی که خانمش حامله است و درست موقعی کــه گـرگ بــره را مـی بــرد ،زن دارد
زایمان می کند و این مرد بين دوراهی مانده که گوسفند و بره را نجات بدهد یا زن و فرزندش را و جالب است

این قصه خيلی بی نظير است، من هر وقـت. که زنش به او می گوید باید دنبال بره بروی، چون روزی ماست               
می خوانم تحت تاثير قرار می گيرم ، چون اگر یک مرد تالشی آن موقع در این وضعيت قــرار مــی گرفـت واقعــا

 .دنبال گوشفندش می رفت
 

آنچه گفتيد نشانه نزدیکی فکری شما با جریان های چپ آن زمان کشور است، یعنی نزدیکــی بـا
 این چه دوره ای از زندگی شما بود؟... فدائيان جنگل سياهکل و

 
وقتی که دیگر از سربازی برگشتم، چهار سال در بيــن اقـوام. سالگی است   ٢۴سالگی تا حدود     ١٨این سن    

 .بعد هم سه سال در یاسوج و بویراحمد بود. بودم... لر زندگی کردم، در خرم آباد و بروجرد و دورود و
 

 در لرستان چه کار می کردید، چه شد و کی به آمریکا رفتيد؟
 

به آمریکـا بــروم معـاون. من در کارخانه قند یاسوج بودم          تا وقـتی کـه  سال های خيلی خوبی بود مــن تقریبــا 
یـادم هســت کـه یــک نفـر بـه اسـم ســرهنگ سـاالری ، ریيــس سـاواک. کارخانه بودم و ریيس چغنـدر کـاری          

شد کهکيلویه و بویر احمد بود، اینها یک روز به کارخانه آمدنـد و گفتنــد تمـام کســانی کــه در کارخانـه مـدیر ار
 .هستند باید بروند و رستاخيزی بشوند

گفتنــد پـس بایـد. من هم جزو بچه های سياهکل بودم، یعنی از نظر فکری در آن جریان بـودم و عضـو نشــدم                         
اول به اروپا رفتــم، ســه مـاهی اروپـا بــودم، برگشـتم و. استعفا بدهی، من هم گفتم خب، استعفا می دهم            

یعــنی در آن زمــان بایــد بيـن رســتاخيزی شـدن و از. زندگی ام را فروختم و دیگر به طور دائمی به آمریکا رفتم             
 .ایران خارج شدن یکی را انتخاب می کردیم، که من رفتن را انتخاب کردم

 
 دقيقا چه سالی از ایران خارج شدید؟

 
در. در آمریکا شــروع بــه انگليسـی یـاد گـرفتن کـردم            . بود، من از اینجا مستقيم به داالس رفتم           ۵۴اوایل سال   

دانشگاه مـرا مجــانی پــذیرفت و یـک فــوق ليسـانس در مـدیرت صـنعتی. ماه اول شاگرد اول شدم      ۶-۵همان 
در. بعد رفتم به دانشگاه کرنل، که جزو هشت دانشگاه برتر دنيـا اسـت           . تمام کردم ) ميالدی(٧۶سال  . گرفتم

بود            ) در دوره دکتری  (وقتی وارد دانشگاه شدم    . آنجا وارد دوره دکتری شدم       سـال. انقالب تقریبا شـروع شـده 
 .دوم دانشگاه بودم که انقالب پيروز شد

 
اولين بار بعد از تثبيت انقالب، کی به ایران برگشتيد؟



 
.با دعوت آقای مهندس مهدی چمران، که االن ریيس شورای شهر است               . به ایران برگشتم   ) ميالدی(٨۶سال  

بعــد از آن بــا دعــوت کنفرانـس. سه بار در سه کنفرانس بازسازی، در سه سال پشت سرهم بــه ایـران آمــدم          
 .بعد هم به دعوت وزارت امور خارجه چندباری به ایران آمدم. های دفاع مقدس چندبار آمدم

 
 از بين جریان های سياسی فعلی کشور، شما به کداميک بيشتر نزدیک هستد؟

 
من هرگز با هيچ جناحی نه در گذشــته و نــه در حــال فعاليـت کـرده. این را اول بگویم که اصال جناحی نيستم       

من ویژگی های فکری ام جوری است که بـا جـزء بــه جـزء خيلــی از جنـاح هـای سياســی کشــور نزدیــک. ام
 .هستم

 
مثال من قبل از آقای خاتمی بحث جامعه مدنی را در کشور باز کردم، ولی در عين حال یادم است که در دوره

حالی کــه بحـث جامعــه مـدنی را مــن بـه کشــور. اول انتخابات آقای خاتمی، من طرفدار آقای ناطق بــودم             در 
 . آوردم

 
از آقــای خاتمـی. از احمدی نژاد خوشم می آید چون آدم خيلی شجاعی است، از کروبی هم به همين معنـا                

به خــرج هم خيلی خوشم می آید آدم خيلی وارسته و دموکراتی است، اما شجاعت الزم را خيلی وقت هــا 
 . نداد
 

آدمها مثل پکيــج مــی ماننــد، خيلـی چزهـا در. من اعتقاد دارم که هر کدام از این افراد یک سری چيزها دارند               
متاسفانه در کشور ما همه چيز را سـياه و سـفيد مـی کننــد، امـا واقعيـت ایــن اســت کـه آدمهــا. آنها هست 

وقتی که آقای احمدی نژاد به طرف روستاها و منــاطق رفــت، مــن خيلــی ایــن را دوســت. خاکستری هستند  
 . به خودش هم گفتم که من خيلی دوست دارم به تو کمک کنم. دارم

 
 ...ادامه دارد


