
 

 بخش دوم گفت و گوی عصر ایران و هوشنگ اميراحمدی 

 به دنبال عادی سازی روابط ايران و آمريکا هستيم

گاهی هم به ما حرف هایی می زنند که به طور غير مستقيم به کسانی بگویيم ولی نه خودمان را پيام آور می 
 !دانيم، نه به قول کيهان دالل هستيم

بخش نخست گفت وگوی خبرنگار عصرایران با هوشنگ امير احمدی روز شـنبه بـر روی خروجــی ســایت قــرار
 :گرفت اینک بخش دوم و پایانی این مصاحبه را می خوانيد

 
شما فقط در زمان صلح به ایران آمدید، یـا در                   

 زمان جنگ هم به ایران سفر کردید؟
 

من آن موقـع در مــورد مســایل بازســازی کـار               
مــی کــردم، چــون ایــران در جنــگ بــود مــن در     
دوره دکتری ام و بعدا در دوره استادیاری یــک            
عد از               سری مقاالتی نوشته بودم که در دنيا ب
چه کــار مــی کننـد و چگونـه بازسـازی                  جنگ 
انجام می دهنـد؟ فکـر مـی کنــم کــه کســی            
بنده را معرفــی کـرده بــود کـه یــک ایرانــی در              
خارج از کشور روی ایــن مســایل در حــال کـار               

در آن زمان خيلی کـم بودنــد کسـانی              . است
مخصوصا خــارج . که روی این مسایل کار کنند      

از ایران که خيلی نادر بودند و من تقریبا تنهــا                
کسی بودم که روی ایــن مســایل تحقيقاتــی         

 . انجام داده بودم
 

آقای مهدی چمران لطف کردند و مرا دعوت کردند، و بعد هم دفتر حافظت ما در آمریکا امکاناتی را فراهم کــرد
 .به ایران آمدم و در چندین کنفرانس شرکت کردم. و راهی ایران شدم

 
حـرف ۶٧و   ۶۶،۶۵یادتان باشد که آن موقع هنوز جنگ بود من دارم از سال های               . بعد به مناطق جنگی رفتيم    

بـه خرمشـهر،) ریيـس فعلــی شــورای شـهر تهـران         (من به ایران می آمدم و به اتفـاق آقــای چمــران               . می زنم  
من یادم است که برای اولين بار. می رفتيم  ... آبادان، هویزه، سوسنگرد، حميدیه، اندیمشک، دزفول، اهواز و              

به. که خرمشهر را دیدم تقریبا سکته کردم، چون شهر را می شناختم، واقعا خرم شهر بود                 بعد هم که رفتم 
 . شهر ، تقریبا هيچ نمانده بود، فقط چندتا خانه گلی مانده بود

 
اینها را هيچ جا چاپ نکرده بودم، االن هم مگر اینکه سوالی بشود و بگویم، چون نمـی خـواهم ایــن تصــور بــه

این بخش از زندگی مــن بــرایم خيلـی. وجود بياید که از فعاليت های زمان جنگم می خواهم بهره برداری کنم               
خوشبختانه هيچ صدمه ای هم ندیدم، نجنگيدم، یعنی کســی از. ارزش دارد، به هر حال جزو افتخاراتم است         

سخنرانی می کردم و کمک کردم به نظریـه. من نخواست بجنگم همان کاری را انجام دادم که وظيفه داشتم          
 .های بازسازی

 
در گفت و گویی که قبال داشتيد به تماس با آیت اهللا خامنه ای رهبر انقالب و رد و بـدل شـدن مکالمــه هایـی

 کجا ایشان را دیده بودید و صحبت کردید؟ . اشاره کردید
 

خـوب. در همين جلساتی که به ایران آمده بودیم خدمت ایشان رسيدم که آن زمان البته ریيس جمهور بودنـد                         
یادم است که به من گفتند که به آمریکایی ها بگویيد هر چقدر خراب کنيد مـا بيشـتر و بهـتر و مــدرن تـر مـی

 .سازیم، بعد هم به من گفتند که ایران و ایرانی را فراموش نکن
 

 از سایر رجال سياسی آن دوران با چه کسانی مالقات داشتيد؟ 
 

بعــد هـم ســال. به دیدن آقای مهندس موسوی رفتم، چندین دفعه خدمت آقای هاشمی رفسنجانی رسيدم                     
که ایران داشت قطعنامه را بررسی می کرد از من دعوتی شد که بيایـم ۶٧سوم این کنفرانس ها بود، سال       

موسسه مطالعات سياسی و استراتژیک وزارت امور خارجه در نياوران، یک” ITIF”و برای وزارت امور خارجه در    
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گفتم موضوع سخنرانی چه باشد؟ گفتند که شما یک مقاله ای نوشتيد کــه در دوران. سخنرانی انجام بدهم  
 . جدید زور کاربردی ندارد؛ ما می خواهيم شما همين مقاله را در ایران عرضه کنيد

 
نده ای نــدارد، ایــن نتيجـه این مقاله بحثش این بود که زور کاربرد مفيدی ندارد بنابراین جنگ ایــران و عــراق بر

نفر از واقعًا سران نظـام حضــور ٢٠٠به هر حال دعوتم کردند و آمدم و سخنرانی کردم که بيش از                    . عملی بود  
ساعت بيشتر اجازه ندادند در ایران بمانم، حتـی ۴٨داشتند، امرای ارتش و رجال سياسی، بعد هم فکر کنم     

 .نتوانستم اقوامم را ببينم
 

 نتيجه این کنفرانس ها چه بود، آیا تاثيری هم داشت؟ 
 

.بعد از کنفرانس به آمریکا برگشتم و دیدم آقای هاشـمی رفنســجانی مـی خواســته ایــن جنــگ را تمــام کنــد                    
را در) عــدم کــاربرد زور در دنيــای جدیــد      (دنبال یک سری نظریات بوده و بعد هم دیدم کـه ایشــان هميــن حــرف                 

به هر حال این. بعد هم جنگ تمام شد   ...مطبوعات زد که دنيا عوض شده و با زور هيچ کاری نمی شود کرد و           
 .از افتخارات من است که توانستم از نظر فکری کمکی کرده باشم

 .کردم، دو ماه بعد و در ماه جوالی قطعنامه پذیرفته شد" می"من این سخنرانی را در ماه 
 

 بعد از آن هم در این رابطه کار کردید؟
 

به ایـران آمــدم و در کنفــرانس هــای دفـاع مقــدس شــرکت.. و ۶٩و   ۶٨بعد از آن هم چندین بار در سال های            
که آقای خاتمی ریيس جمهور شود به ایران رفت و آمد می کردم، و تحوالت جامعه را از ٧۶من تا سال   . کردم

در همان زمان بود که یک مقاله ای نوشتم که در ایران جامعه مدنی در حال شکل گــيری. نزدیک شاهد بودم   
 .است

 
 از مقاله ای که نوشتيد بگویيد، در چه زمانی و موضوع آن به طور دقيق چه بود، کجا منتشر شد؟ 

 
...زنها سر و صدایشان در آمده، دانشجویان مطالباتی دارنـد و          . من دیدم که جامعه ایرانی در حال تحول است          

.مبنی بر ایـن کــه جامعـه مـدنی در ایـران در حـال شــکل گــيری اســت                    " ایران فردا "مقاله ای نوشتم در مجله       
 . عنوان مقاله هم همين بود

جامعـه. در همان مقاله گفتم که بزرگترین خطری که این جامعه را تهدید می کنـد سياســی شـدن آن اســت                       
جامعـه غـير دولـتی اسـت، جامعـه مدنــی. مدنی سياسی نيست، دولت در جامعه مدنی نقض غرض است            

مثال اگر دولت به جامعه زنـان، دانشــجوها و کـارگران اجحافــی. وظایفش محافظت از جامعه غير دولتی است         
 . این نقض غرض است. نه اینکه اینها در دولت باشند. کند، آن جامعه مقابل دولت با سندیکاها بایستد

 
من همان زمان مصاحبه ای هم با روزنامه ایران کردم، آن موقع روزنامه ایران با آقای رفسـنجانی بـود و خيلـی

روزنامه همشهری که آمد برای من واقعًا یک. می کرد ) هاشمی رفسنجانی  (عالقمند بودم به کارهایی که او        
چون تا آن موقـع بـه جــز کيهــان و اطالعـات کــه از قبـل آمــده بودنــد، همــه روزنامــه هـا اســم. نقطه عطف بود    

برای اولين بار یک روزنامه ای درآمد به نام همشــهری،. اسالمی داشتند، یعنی یک پسوند اسالمی داشتند         
یک پيامـی. فقط همشهری ... نه همشهری اسالمی، همشهری متعهد، همشهری متدین و           این بــرای مـن 

ایــن... این خيلی عجيب بود، ایران اســالمی نــه، ایــران         . بعد از آن هم که روزنامه ای زدند به نام ایران         . داشت
 .رفتم داخل روزنامه و دیدم که جریان وسيع تر از این حرف هاست. یک نقطه عطف بود برای من

 
 چرا با دولت خاتمی زیاد موافق نبودید؟

 
وقتی که دیدم دولت خاتمی دارد از راه می رسد، دیدم کــه ای داد بيــداد، ایــن جامعــه قبـل از اینکــه برســد و

 .شکل بگيرد و قدرتی داشته باشد دارد از بين می رود و سياسی می شود
را در یک سری حلقه هایی) ایران(یادم است که در مقاالت جامعه مدنی تزی داشتم که قدرت در این کشور                   

یک سری حلقه واسطی بود که حلقه نخبه ساز بود، حلقه دوم حلقه نخبگان بودند و حلقه بعدی. دیده بودم 
که در حاشيه بودند و واسطه جامعه مــدنی و دولـت» نخبگان سياسی  «حلقه نخبگان درجه دوم بودند و بعد              

 .بودند
 

مــی دیــدم و بعـد مــی) نخبگان سياسی  (اما این جریانی که داشت آقای خاتمی را می آورد من در آن حلقه                    
گفتم که اگر آقای خاتمی برنده نشود، اینها در جامعه مدنی می افتند و جامعه مدنی بهتری شکل می گيرد

کــه عينـا. و اگر اینها برنده شوند اینها به بدنه دولت وارد مـی شــوند و جامعـه مـدنی را سياســی مــی کننــد                              
 .همان اتفاق هم افتاد

 
جریانی که دوم خرداد را پایــه ریــزی کردنــد، پيـش از پـيروزی دوم خـرداد در... آقای خاتمی، حجاریان، عبدی و      

 کداميک از حلقه های تز شما قرار داشتند؟ 
 

حتی شخص آقای خاتمی تا حدودی، که البته شاید خـاتمی در... آقایان حجاریان، عباس عبدی، علوی تبار و         
اینها را این طرف هل می. اما باقی در حاشيه بودند و به آنها می گفتم نخبگان رانده شده                . حلقه سوم بودند   

ند                          مــن اینهــا را. دادی می رفتند به جامعه مدنی می رفتند و اگر آن طرف هل می دادیـد بـه دولـت مــی افتاد
برایشان سالم نمی دیدم که بروند داخل دولت چون اوال نيمچه دموکرات بودند و اصال نمی دانستند دموکرات

چه و تـازه داشــتند رشــد مـی کردنـد و هنــوز از دولــت نبریــده بودنــد                          روشـنفکر سياســی بودنــد،. بودن یعنی 



 .آدم های روشنفکری بودند که بعدا سياسی شدند. سياستمدار روشنفکر نبودند
 

من فکر می کردم اینها نمـی تواننـد جامعــه سياســی بســازند و اگــر بســازند جامعـه مـدنی مــی سـازند کــه
 .سياسی است، یعنی عمال این دو را قاطی می کنند

 
از کل صحبت های شما می شود اینطور نتيجه گيری کرد که شما آقای خــاتمی را بــه عنـوان یــک شخصــيت

 !سياستمدار قدرتمند به رسميت نمی شناسيد
 

نه اینکه بگویم طرفدار آقــای خـاتمی نيسـتم، منتهـا در سياســت بایـد عملگــرا بــود، روشــنفکری را بایــد کنـار
شما نباید با رگ گردنتان فکر کنيد، باید با مغزتان فکر کنيد و ببينيد کـه. گذاشت، سياست هنر امکانات است      

در. بایـد بــا زمــان و امکــان پيــش رفــت      . سياست سياه و سفيد ندارد ،خاکستری است        . چه کار می شود کرد   
من هميشه در سياست می گویم ســه چيــز. محل، محل، محل  : بحث امالک می گویند سه چيز مهم است        

 .زمان، زمان، زمان: مهم است
 . سياستمداری که زمان را اشتباه بگيرد همه چيز را می بازد

 
ای کاش در آن مقطع زمانی آقای خاتمی ریيس جمهور نمی شد، یعـنی جامعــه مــدنی شـکل مـی گرفـت و

سال بعــد کاندیــدای ریاســت جمهــوری مـی شـد، صـادقانه مـن. بعد او ریيس جمهور می شد       اگر مثال چهار 
 . زندگی ام را هم می گذاشتم، اما دیدم که این اتفاق نيافتاد

 
دوستان ما در نهضت آزادی جمع شدند و از من سوال کردند که آقــای ٧۶یکبار در زمان مبارزه انتخاباتی سال       

دکتر با توجه به نوشته ها و نظرات شما، خيلی طبيعی است که شما با جامعه مدنی باشيد، اما می بينيـم
 که از آقای ناطق طرفداری می کنيد، قصه چيست؟ 

 
خيلی عمده بود، مـن فکــر مـی کــردم آقــای) ایران(من توجيهاتم را گفتم و همان موقع هم رابطه آمریکا با ما                 

یادم است که گفتند خب حاال. ناطق خيلی بهتر بتواند روابط را تعميق کند و بعد به آقای خاتمی تحویل بدهد                     
 چه کار کنيم؟

 
گفتم من اگر جای شما باشم در خيابان می گویم طرفدار آقای خاتمی هستم ولی ســر نمــاز دعـا مـی کنـم

 !که آقای خاتمی رئيس جمهور نشود
 

 در مورد روشنفکر سياسی و سياستمدار روشنفکر توضيح بيشتری بدهيد ؟ 
 

تقریبا همه جنبش هـای سياسـی کشـور مــا جنبــش هــای روشــنفکری ١٣٣٢متاسفانه بعد از کودتای سال        
 .بودند که سياسی شدند، یعنی جنبش سياسی نبودند که روشنفکر شوند

 
.علتش هم دیکتاتوری شاه بود که نگذاشت سياستمداری شکل بگيرد، هر چه بـود روشــنفکر سياسـی بـود                      
یعنی اینها دور هم جمع می شدند، نمی توانستند حزب شــکل بدهنـد و عملکـرد سياسـی داشــته باشــند،
بنابرین ناچار به سمت روشنفکری می رفتند و در حاشيه قرار می گرفتند تا بعد سياسی شوند و زیر زمينــی

 .کار کنند به جای اینکه در حزب بروند به مسجد می رفتند
 

از گفت و گوها و نوشته های شما که در سایت های اینترنتی منتشر شده اند، چنين بـر مـی آیـد کــه شــما
 سکوالر هستيد، این نظرات با سکوالر بودن شما در تناقض نيست؟ 

 
من معتقدم که اســالمی هـا. من اصوال با این بحث که سکوالریزم را در مقابل دین می گذارند مخالف هستم                

 .هم حق دارند در سياست تا جایی که می خواهند شرکت کنند
 

 !نوعی تناقض در گفتار شما وجود دارد
 

ندارم                   جمهــوری اســالمی. ببينيد بحث دین با بحث سکوالریسم کامال فرق دارد، مــن هيــچ مشـکلی بـا دیــن 
ای کاش کارهایی که دین در حکومت گفتــه اسـت را. حکومتی است که دین را در حکومت دخيل کرده است              

مشــکل ایـن اسـت کـه اگــر چـيزی بخواهـد مشـکل ایجــاد کند،ســرانجام. می دانيد مشکل این نيست         . بکند
 . مشکل ایجاد خواهد کرد

 
خيلــی از کشـورها هســتند. احساس نمی کنــم   ) دین در سياست   (ولی من در مجموع مشکلی را از این نظر            

یعنی به صرف اینکه دین در حکومت. که دین در حکومت آنها وجود ندارد، ولی کشورهای خيلی بدی هستند                  
سيستم شاه سيستم سکوالری بود، بد هم عمل مــی. اصل قضيه عملکرد است     . نباشد اصل قضيه نيست      

امــا مــن مـی خواســتم ریيــس جمهــور. با اینکه سکوالر بود مورد نظر من نبود           . کرد با او هم مبارزه می کردیم           
 .همين نظام شوم و کاندیدا هم شدم

 
وارد بحث شورای خودتان در آمریکا بشویم، نقش شــما دقيقـا در انجمــن رابطــه آمریکــا و ایـران چيسـت، ایـن

 انجمن چه کاری انجام می دهد؟ 
 

یده ام در بعضــی از مطبوعـات اول بگویم که نام این انجمن را بسياری از افراد به اشتباه مــی گوینـدو حــتی د



American Iranian Council: اسـم دقيـق ایـن اســت     . می نویسند» انجمن دوستی ایران و آمریکا «نامش را 
یعنی شورای دولت آمریکا و دولت ایران نيست و حتی شورای کشـور. شورای آمریکایيان و ایرانيان   یعنی  

 . آمریکا و کشور ایران هم نيست، این نکته خيلی خيلی مهمی است که به آن توجه کنيم
 

ما اعتقـاد داریــم کــه رابطــه بيـن ایــران و آمریکــا بایــد عــادی. هدف آن ایجاد دوستی بين ایران و آمریکا نيست              
 !شود، نه اینکه لزومًا دوستانه شود، حاال اگر دوستانه هم بشود خيلی بهتر، اگر نشد هم نشد

 
مثال شوروی سابق و آمریکا دشـمن بودنــد، ولـی بزرگتریـن. ولی این رابطه غير عادی است، باید عادی شود          

 .بزرگترین سفارت شوروی هم در واشنگتن بود. سفارت آمریکا در مسکو قرار داشت
 

برای اینکه جنگ که تا ابد نمــی توانــد ادامـه پيـدا. ایران و آمریکا حتی در جنگ هم باید سفارت داشته باشند                  
 . کند، باید در حال جنگ هم با هم مرتبط باشند

 
توجه ندارند کــه الزم نيســت ایـن. ویتنامی ها و آمریکایی ها در حال جنگ در مذاکره بودند، خيلی مهم است                 

دو کشــور، تمــدن سـاز هسـتند، یکــی در قــدیم یـک تمـدن. رابطه دوستانه باشد با آمریکا، باید عـادی باشــد          
این دید. ساخته و یکی در دوره جدید؛ بنابراین نمی شود که دو کشور تمدن ساز با هم رابطه نداشته باشند                             

اصال ما کشورمان مسلمان است، اسالم! دوست، دشمن، مشکوک    : غلط است که ما سه نوع کشور داریم        
 .دین صلح و آرامش است

 
 این شورا چگونه تشکيل شد؟ 

 
قبل از اینکه شورا به این اسم به وجود بياید، وقتی که آقـای خــرازی در آمریکـا سـفير ایـران در ســازمان ملــل
شدند من پيش ایشان رفتم و گفتم که مــن سـال هاســت کـه اینجــا چنـد کنفـرانس هــم گذاشـته ام و مـی

حتی یک کتابی هم نوشته بـودم و روی ایـن موضـوع مطالعـه کـرده. خواهم روی رابطه ایران و آمریکا کار کنم     
 .بودم

 
 دقيقا کی؟ 

 
من به ایران رفت و آمد می کردم و متوجه شدم که جریان ایران و آمریکا خيلی عمــده. شمسی بود   ۶٨سال  

در ایران شورای ضد آمریکــایی خيلــی زیــاد. آمریکا کم کم داشت تحریم ها را خيلی زیاد می کرد         . شده است 
اگر-من یادم است که به کنفرانس های بازسازی که می رفتم در سالن عالمه مجلسی دانشگاه تهران                    . بود

وقتی که می خواســتی وارد ســالن بشــوی بایـد از روی پـرچم آمریکـا قـدم مـی زدی و رد مـی -اشتباه نکنم
 . نوشته بودند" مرگ بر آمریکا "روی سردر ها بزرگ . شدی

 
من رفتم و به آقای خرازی گفتم که من احساس می کنم این رابطه مثل کسی است کـه دارد ســرطان مـی

گفتم خدا نکند این بيماری را بگيرد، این پخش می شود، جلوی این بيماری. دقيقا همين جمله را گفتم      . گيرد
 . را بگيرید

 
.آقای صادق خـرازی هــم آنجـا بــود          ) که با او صحبت ها انجام شده است            (در آن زمان به جز آقای کمال خرازی          

 .هر دو استقبال کردن و من یک سری کنفرانس گذاشتم در رابطه ایران و آمریکا
 

 از کی ماجرای شورای آمریکایيان و ایرانيان شروع شد؟ 
 

سازمان. نفر دیگر در آن عضو بودند          ٣-٢بعد از این کنفرانس ها، سازمانی درست کردم که خودم و               بـا عنـوان 
 .سال با همان اسم در رابطه با ایران و آمریکا کنفرانس می گذاشتيم ۶-۵. کنفرانس های ایران و آمریکا

 
روابط ایران و آمریکــا در دولــت«یادم است که قبل از اینکه آقای کلينتون قسم بخورد، یک کنفرانسی با عنوان                

شـش سـال بــا همــان اســم. بعد هـم بالفاصــله کنفــرانس هــای بعـدی را گذاشــتيم           . گذاشتيم» جدید آمریکا  
 .شورا را تاسيس کردیم ٩٧در سال . ميالدی ٩٧کنفرانس ها را ادامه دادیم، تا سال 

 
 چه کسانی جز شما از پایه گذاران این شورا بودند، اعضای اوليه را چه کسانی تشکيل می دادند؟

 
نفر از کسانی که در این مدت در ایــن خصــوص عالقـه داشــتند و در کنفـرانس هــا ۴٠در همين سال ما حدود       

ند شرکت می کردند و بيشتر از سفرای سابق آمریکا در منطقه بودندو بخشی از سناتور هــای آمریکــایی بود
 .نفر ایرانی حضور داشتند ۴-٣در این جمع . را دورهم جمع کردیم

 
وزیر امور خارجه آقای کارتر هم در این جمع بود که سـر مـاجرای طبــس بـه دولــت کارتــر"سایروس ونس "مثال 

 . اعتراض و بعد استعفا داده بود
رهــبران بخــش. بقيه معاونان اسبق وزارت خارجه آمریکا بودند           . ایشان اولين ریيس هيات مدیره شورای ما بود             

نفر بودند که معتقد بودند این ۴٠حدود  . صنعتی آمریکا بودند و تعدادی از دانشگاهيان و روزنامه نگاران                   -تجاری
 .رابطه باید عادی بشود و مخالف درگيری و تحریم بودند

 
 فعاليت های شورا چيست، شما دقيقا در این شورا چه کار می کنيد؟



 
کنفرانس می گذاریم، ماهنامـه، دوهفتـه نامــه و گاهنامـه. فعاليت های این شورا خيلی خيلی شفاف است           

کمـک مـی کنيـم مقامـات دولـتی اگــر. جلسات خصوصی می گذاریم   . کتاب منتشر می کنيم  . چاپ می کنيم
 . تمایل دارند همدیگر را ببينند

 
ولی نه خودمان را پيـام آور. گاهی هم به ما حرف هایی می زنند که به طور غير مستقيم به کسانی بگویيم                   

 !دالل هستيم" کيهان"نه به قول . می دانيم
 

 بودجه تان را از کجا تامين می کنيد؟
 

اول کمپــانی هــای آمریکــایی، دوم از بنيــاد هــای: مــا معمــوال بودجــه مــان را از چهــار کانــال تــامين مــی کنيــم          
 .آمریکایی، سوم از ایرانيان و آمریکایی هایی که آنجا هستند و چهارم از محل فروش نشریاتمان

 
پول مـی دهنــد را هــم ثبـت مـی تمام پول هایی که سازمان می گيرد ثبت می شود، حتی اسم افرادی که 

 .کنيم و شما می توانيد در سایت ما خيلی شفاف تمام وضعيت مالی ما را ببينيد
 

یادی نــداریم، یعـنی پــول. ما بر اساس اساسنامه ای که داریم نمی توانيم از دولت ها پول بگيریم              ما بودجه ز
رقبای ما پول زیادی دارند، با همين بودجه البی می کنند اما ما بــه. آنجا همه چيز با پول است       . کالنی نداریم 

 .خاطر عدم برخورداری مالی نمی توانيم کار زیادی در برابر البی های آنها انجام بدهيم
 

 چه کسانی رقيب شما هستند، از کدام البی صحبت می کنيد؟
 

ميلون دالر بودجه ســاالنه اینهاسـت ولــی ۵۵. آیپک، البی اسرایيل در آنجاست که رقيب ما به شمار می رود
به قول آمریکایی ها در مقابل بودجه آنها می شــود گفـت. هزار دالر بوده است    ۶٠٠بودجه ما در بهترین سال   
 .در حد بادام زمينی است
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