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 » انتخاب«در بخش نخست گفت و گو با 
 

صدای «به آمريکايی ها می گويم واقعيت با آنچه در / با مقامات اقتصادی دولت احمدی نژاد ديدار داشتم: امير احمدی
 می شنويد، فاصله ای زياد دارد » آمريکا

 

  ١٣,  ۴١: ساعت     ١٣٨٧ مرداد ماه ٧
 : خبرگزاري انتخاب 

ساعت مانده بــه خـروج هوشــنگ امـير احمـدی از تهـران و البتــه سـه سـاعت پـس از                                 ٦تنها  
. ، در بامداد روز شنبه در البی هتل اســتقالل بــا وی دیــدار کــردم           »انتخاب«باره ی    ٥فيلترینگ 

پروفسور هوشنگ امير احمدی استاد دانشگاه راتگرز که ساليانی است تالش های گسترده                           
ای برای آغاز روابط ایران و آمریکا کرده، هموازه خواسته خود را به دولـت هـای ایــران و آمریکـا                   

هيــچ گــاه بحـث رابطـه بـا آمریکــا«امير احمدی معتقد اســت کـه       . را در این بين ایفا کند     " البی"نزدیک کند و نقش      
را» جــدی شــدن بحـث رابطــه بـا آمریکــا       «وی،  » انقدر جدی نبوده چرا االن رابطه با آمریکا، مسئله ای ملــی شـده

امـير احمــدی حــتی حـق خــود را بــرای حضـور در دور. حاصل و دستاورد تالش های چندین ساله ی خود می داند              
من تمام خصوصيات یک ریيـس جمهــور را دارم، هــم«: دهم انتخابات ریاست جمهوری محفوظ دانسته و می گوید               

 .»استاد دانشگاه هستم و هم در روابط بين الملل کار کرده و هم مدیریت می دانم

 
امير احمدی به دليل دوری بيش از سه دهه خود در از ایران، درک صحيحی از جناح بندی هـای سياســی و روابـط

چندان تحليل  حاکم بر آن ندارد و برعکس جریانات و جناح بندی های سياسی آمریکا که تسلط خاصی بدان دارد،                             
از روابط احزاب و جناح های سياسـی نـدارد و بيشـتر درروابـط بيــن الملـل و البـی گــری دو کشـور ایـران و دقيقی

او با چهره های نزدیک به دولت بوش و همچنين دولت کلينتــون، رابطـه ای چنـدین ســاله دارد و. آمریکا، تبحر دارد  
 » سعی می کند همواره از این طریق، روابط دو کشور را بهتر کند«

 
بایــد«امير احمدی برای ایجاد روابط حسنه با آمریکا یک راه دارد که هموازه آن را به مقامات ایرانی توصيه می کند                   

 یک پارچ آب یخ روی صورت آمریکا ریخت
 

در پی مــی» انتخاب«بامداد روز شنبه با       ٢٫٣٠بخش نخست آخرین گفت و گوی هوشنگ امير احمدی در ساعت                     
 :آید

 
قرار دادید، به عنوان اوليـن سـئوال،» انتخاب«با عرض سالم، ممنون از این که وقت تان را در اختيار                

قصدم طرح یک سئوال کليشه ای و ابتدایی است که یک بيوگرافی مختصر و مفيد برای ابتدای گفت
و گو ارایه دهيد، هر چند طی روزهای اخيری که جنابعالی در تهران هستيــد، زندگينامــه و بيوگرافــی

 .شما، بارها در رسانه های مختلف منعکس شده است

 
خواهش می کنم، بنده هم از شما تشکر می کنم، اینجانب استاد دانشگاه راتگرز آمریکــا هستــم و: امير احمدی 

آمریکایيان هستم، شورایی که در جهــت یـک درک بهــتر بيــن دو ملــت ایــران و آمریکــا و دو -ریيس شورای ایرانيان     
سال پيش در امریکا تاسيس شد ، کماکان مانند سال های گذشته کنفرانس و سخنرانی هــای متعـدد ١٥دولت

 .برگزار می کنيم

 

مدی از تهـران و ٦تنها  : مصطفی فقيهی ● : خبرگزاري انتخاب       ساعت مانده به خروج هوشنگ امــير اح
، در بامداد روز شنبه در البی هتـل اسـتقالل بــا وی»انتخاب«باره ی     ٥البته سه ساعت پس از فيلترینگ            

پروفسور هوشنگ امير احمدی استاد دانشگاه راتگرز که ساليانی است تالش های گســترده. دیدار کردم   
ای برای آغاز روابط ایران و آمریکا کرده، هموازه خواسته خود را به دولت های ایران و آمریکـا نزدیـک کنـد و

 . را در این بين ایفا کند" البی"نقش 



 .آیا وابسته به جای خاصی در آمریکا هستيد؟ منظورم یک نهاد یا ارگان دولتی است: فقيهی
 .خير، کامًال غير وابسته هستيم و از دولت هم پولی نمی گيریم: امير احمدی

 
 باالخره بودجه این انجمن از کجا تامين می شود؟: فقيهی

از برخی کمپانی های آمریکایی، فروش مبطوعه و همچنين از برخی افراد خــير و خـير خــواه، بودجـه: امير احمدی 
 .ما تامين می شود

 
 یعنی هيچ گونه وابستگی به دولت آمریکا ندارید؟ : فقيهی

 
خير، ما هميشه از دولت ها دوری ميکردیم ، چرا که براســاس اساســنامه ایـن شـورا، نمـی توانيــم: امير احمدی  

 .وابستگی داشته باشيم

 
 هيات مدیره چه کسانی هستند؟: فقيهی

مــا دفــتری. من ریيس این شورا هستم و ریس جانسون یکی از سناتورها، ریيس هيات مدیره است                      : امير احمدی 
 .هم در شهر پرینسو داریم که البته مستقل از داشنگاه است

 
 چه سالی ایران را ترک کردید؟: فقيهی

پس از انقالب به دعوت آقــای مهــدی ٨٨تا   ١٩٨٦سال قبل از انقالب، ایران را ترک کردم اما در سال                 : امير احمدی   
چمران که االن ریيس شورای شهر است، در کنفرانس ها و همچنين مناطق جنگی حاضــر شــدم کــه از افتخـارات

در مورد اقتصاد بعد از انقالب کتابی به زبان انگليسی ١٩٩٠سال . من در مورد ایران کلی کتاب نوشتم . من است
نوشته ام که برخی... منتشر کردم ، کتاب های دیگری در مورد انقالب، جامعه مدنی، جزایر تنب بزرگ و کوچک و                          

 از آنان به زبان فارسی ترجمه شده است

 
 

 به دعوت چه کسی برای نخستين بار در دولت فعلی، به ایران آمدید؟: فقيهی
در واقــع بــه همــراه خــانواده و  واقعيتش را بخواهيد من االن خودم آمدم نه به دعوت کسی یا دولت،                  : امير احمدی 

 .برای تعطيالت آمده ام

 
شما می گویيد با سه دولت گذشته ایران در مــورد بحــث رابطــه بـا آمریکــا رابطـه ای نزدیـک: فقيهی

داشتيد و نقش یک البی بين دو دولت ایرانــی و آمریکــایی بودیــد، کــداميک از ایــن دولـت هــا انعطـاف
 بيشتری نشان دادند؟

دولت آقای هاشمی خاتمی و احميد نژاد هر سه بـه طــرق مختلــف ســعی کردنــد رابطــه بــا ایــران و: امير احمدی  
سـاله، ایـران نيـاز بــه ٨آمریکا به جایی برسد، در دولت آقای هاشمی، دنيای شکل دیگری بود و با توجه به جنگ             

فکـر) هاشــمی(بازسازی داشت، بنابراین ایشان سعی می کرد که بازگشایی اقتصادی با آمریکــا داشــته باشــد،              
 . می کرد که اینطوری می توان رابطه با آمریکا را سامان داد که راه به جایی نبرد

 
پس از آن، آقای خاتمی آمد که در مباحث فرهنگی و گفتمان تمدن ها، با دولت آمریکایی رابطه برقرار کنـد، دوران
ایشان، کم تشنج تر بود ایشان امــا بـه دليــل فرصــت هــای متعــددی کـه بـرای ایجــاد ایــن رابطـه داشــت و قدمـی
برنداشت، دورانش، دوران فرصت سوزی نام می گيرد، چرا که در هر دو سو فرصت های زیــادی خلــق شــد کــه از
سوی طرف دیگر از بين رفت، مثًال من خانم آلبرایت رو قانع کردم که از ایران به خاطر قضایــای ملــی شـدن نفـت و
حمایت از حکومت شاه، عذر خواهی کند، صادرات مواد غدایی را آزاد کرد، متاسفانه اقدام خاصی از سوی دولـت

آقــای خـاتمی نـه ایــن کــه.آقای خاتمی انجام نشد که البته حتمًا معذوریت ها و محدودیت هایی هم بــوده اسـت                   
 .نخواست اما نشد، دولت ایشان از سویی دولت آرامش و از سوی دیگر، فرصت سوز بود

 



اما دوره ی احمدی نژاد دوره ی تنش است، ایشان سعی می کنند از فرصت ها استفاده کنند، ایشان هم تنــش
ایجاد می کند هم صلح می خواهد که این یک تناقض بزرگ ایجاد می کند، البته ایشان عالقمنــد بـه حــل مشکـل
است و بيش از بقيه سعی کرده یک سری کارهایی برای حل رابطه با آمریکا انجام دهد، ولــی خــب دوران خيلــی
 .سختی است، مشکل ایران با اسرائيل حادتر شده و متاسفانه فرصت های خوبی بوده که از دست رفته است

 

 

 www.TikNews.info: »انتخاب«آدرس جدید و بدون فيلتر سایت 

 

 
 
 

یک سئوال تکراری که این روزها بارها از شما پرسيده شـده امــا هيــچ وقــت پاســخ صــریحی: فقيهی
 با چه مقاماتی در ایران گفت و گو کرده اید؟ ندادید،

 این بحثی نيست که بخواهم بکنم چون بحث مهمی نيست و نتيجه مهم است: امير احمدی

 
 خب اگر جلسه ای داشتيد چرا اعالم نمی کنيد؟

 .شاید برای برخی مشکل ساز شود: امير احمدی

 
اینگونه بسياری تصور می کنند که اصًال دیداری نداشتيد، صراحتًا بگویيد با چه کسانی دیــدار: فقيهی
 داشتيد؟

 .نمی توانم اسم ببرم: امير احمدی

 
وقتی اسم نمی برید، این تعبير ایجاد می شود که اصًال دیداری نبوده یا غير مستقيم اشــاره: فقيهی

می کنيد که باعث می شود احساس شود شما با خيلی ها دیدار داشتيد، خب اگــر معــذوریت داریــد
 ....بگویيد با چه نوع مقامی در دولت دیدار داشتيد؟ مثًال مقامات وزارت خارجه، اقتصادی 

بله، بيشتر با مقامات اقتصادی دولــت دیــدار کـرده و حـرف زدم، یـک ســری دعــوت هـا هــم از ســوی: امير احمدی 
گروههای سياسی صورت گرفت، گروههایی که باالخره به نوعــی سـعی در رفــع تنــش هـای ایـران و آمریکـا مـی

 .کنند، در مجموعه پيشرفت خوبی حاصل شده است

 
 این پيشرفت ها چه بود؟: فقيهی

دولت ایران که خوشبختانه حامل سيگنالهای خاصی برای مذاکره با آمریکاســت، بایــد دیــد در آمریکــا: امير احمدی  
 .چگونه برخورد خواهد شد

 
اشاره کرده اید که دفعه قبل که از ایـران بــه امریکـا بازگشتيـد گزارشــی در کنگــره و سـنای: فقيهی

 امریکا ارائه دادید، ایا این بار حامل پيام یا حامل گزارشی هستيد؟
گزارشی که قرائت نخواهم کرد، اما نقطه نظرات مــرتبط و ایجــاد شـفافيت سياســت هـای دو طرفـه، را بيــان مـی

 .ندارند و بالعکس  کنم، آمریکایی ها درک درستی از سياست های ایران

 
 .محور این نقطه نظرات چيست؟ لطفًا صراحتًا بگویيد: فقيهی

خيلی متفــاوت از) ایران(واقعيت های این کشور       مهمترین نظری که انتقال خواهم داد این است که        : امير احمدی 
آنچه در صدای آمریکا می شنوید ، است ، اینگونه نيست که همه چيز این کشور سياه باشد یا سـفيد، کشـوری

با واقعيت افسانه هـایی کــه در مـورد  آمریکایی ها باید بدانند     . هست خاکستری با خوبی ها و بدی های خودش             
 .ایران گفته ميشود، خيلی متفاوت است



 
 این پيام را برای چه شخصيت، گروهی می برید؟: فقيهی

 در سنا و کنگره، سناتور ها، وزارت امورخارجه با برخی چهره این نقطه نظرات را درميان می گذارم

 
من متوجه نشدم با چه شخصيتی دیـدار کردیـد، اینهــا کـه گفتيـد خيلــی کلـی اسـت، لطفــًا دقيقتــر: 

 اشاره کنيد
ببينيد، من با نفر دوم وزارت خارجه آمریکا مثل آقای نيکالسن برنز که البته االن تغيــير کـرده: هوشنگ امير احمدی  

 .و ویليلم بنس جانشينش شده و دیگر شخصيت های بلند مرتبه دولت بوش دیدار خواهم داشت

 
 ...ادامه دارد
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