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 » انتخاب«بخش دوم گفت و گو با 
 

ايران موجوديت اسرائيل را / حسودها مانع رابطه با آمريکا هستند!/ به موفاز گفتم خياالتی شدی: امير احمدی
 کشور ما اقتصاددانان خوبی ندارد !/ پذيرفته

 

  ١۴,  ٢۵: ساعت     ١٣٨٧ مرداد ماه ٩
 : خبرگزاري انتخاب 

آمریکایيــان  -بخش نخست گفت و گو با پروفسور هوشنگ امير احمدی ریيــس شـورای ایـران                         
ــاب«دو روز گذشــته در   ــا        . درج شــد» انتخ ــود ب ــوی خ ــت و گ ــدی در بخــش دوم گف ــير حم ام

، در مورد مخالفان رابطه با آمریکا ، فقر اقتصاددانی در ایران و همچنين از دیدار خود                           »انتخاب«
با موفار معاون نخست وزیر اسرائيل سخن می گوید و به مقامات ایرانی پيشنهـاد مــی دهــد                      

 .که همه کشورها را دوست خود خوانده و با هيچ کشوری دشمنی نکند

 
 :بخش دوم این گفت و گو بدون توضيح بيشتری در پی می آید

 
آیا شما که قصد البی گری بين ایران و آمریکا را دارید، حامــل پيـام هستــه ای هــم: مصطفی فقيهی  

 برای مقامات آمریکایی هستيد؟

 
 پيام هسته ای دیگر چه صيغه ای هست؟) با خنده زیاد: (هوشنگ امير احمدی

 
 منظورم پيام های مرتبط با پرونده هسته ای هست؟: فقيهی

 
در مورد مباحث هسته ای، به نظرم هيچ کس پيـامی بــرای رد و بــدل کـردن نــدارد، بنــده نــيز در ایـن: امير احمدی

بنده پيام هایی به قصد شفاف سازی روابط طرفين رد و بدل مـی کنــم،. مورد پيام خاصی برای آمریکایی ها ندارم       
مثًال وقتی امریکا شرط گذاشت برای مذاکرات هسته ای، ایران به درستی نپذیرفت، اما آمریکایی ها این واکنـش

 . ایران را طوری برداشت کردند که ایران انگار در مورد بحث غنی سازی مایل به گفت و گو و مذاکره نيست

 
 آیا طرف غربی را قابل اعتماد می دانيد؟: فقيهی

 
اتفاقاتی می افتد و در واقع در مذاکرات هسته ای، طـرف غربــی، پيـام هــای ١+٥معتقدم در دورن    : امير احمدی   

مثًال االن.ایران را به خوبی منعکس نمی کند و جو سازی می کند و حساسيست ها بر ایران را افزایش می دهند              
دو نظر مختلف بيان ميشود که اصًال چه اتفاقی در ژنو افتاد، طرفی می گوید مثبــت بــود و آن طـرف مـی گویــد نـه

 .خير چيز مهمی به دست نياوردیم، باید دید صحت و سقم این جریان چيست

 
طی مدتی که در ایران هستيد، احساس می کنيد چه کسانی در ایران مــانع ارتبــاط ایــران و: فقيهی

اعتقاد دارم دعوایی کـه بيــن ایــران و اسـرائيل اسـت، دعوایـی: امير احمدی ميگوید  : خبرگزاري انتخاب      
صرفًا لفظی است، و نه به نفع اعراب و نه فسلطينی هاست ، ما اعتقاد داریم موجودیت این کشـور غيـر

و غير قانونی بـوده، امـا بهرحــال بایـد پــذیرفت بخشــی از ایــن منطقـه کـه اسـرائيل یــا فلسطيـن شرعی  
اشغالی می ناميمش، در شورای امنيت عضو است، ما هم عضو شورای امنيـت ســازمان ملــل هستيـم،
خب وقتی عضو شورای امنيت هستيم، پس به صورت غير مستقيم خود بـه خـود وجـود کشــوری بـه نـام

 !اسرائيل را که این شورا به آن مشروعيت داده، پذیرفتيم



  آمریکا هستند؟

 
در ایران یک نيروی کوچکی هست که هنوز موافق این رابطــه نيسـت، امــا دولـت و حـتی مخالفيـن: امير احمدی    

دولت از جمله اصولگرایان، کارگزاران و اصالح طلبان مخــالفتی بــا ایـن مسئلــه ندارنــد، یــک نـيروی کوچکــی کــه در
.گذشته به احمدی نژاد نزدیک بوده اما قدرت سياسی ندارد و صرفًا دارای قدرت فشار است، مخالفــت مــی کننــد                    

 .این نيروها البته از نظر ایدئولوژیک از آمریکا صدمه دیده اند، و دليل مخالفتشان هم، همين صدمات هست

 
اما به نظرم، تصادفًا برای اولين بار مبحث رابطه ایران و آمریکا از یک مشکل عادی به یک مشکل ملی تبدیل شده
و بخش وسيعی از مردم و جناح ها طرفدار این رابطه هستند، اگر هم مخالفتی ميشــود براســاس حســادت هــا و

اما مخالف ها قدرت طرح خود را ندارند، چرا که مردم موافق ایــن. رقابت های داخل سيستم سياسی ایران است            
 .رابطه هستند

 
شور» نيکسـون  «آیا می توان اميدوار بــود یکـی مثــل               : فقيهی در یکـی از طــرفين، ظهــور کنــد و بــه ک

 مخالف دیرینش سفر کند؟
بــا ریيـس جمهــوری ایـران  من هر احتمالی را می دهم، اوباما گفتـه کـه اگـر ریيــس جمهـور بشــود                      : امير احمدی   

مالقات می کنم، حتی مک کين هم ممکن است این کا را بکند، البته نيکسون همين جوری هم بلنــد نشـد بــرود
، اوباما یا مک کين نـيز بایــد طلبيــده»امام طلبش کرد رف حرم امام رضا          «به چين، بلکه به قول خودمان می گویيم              

بشوند، آمریکایی ها هميشه گفتند ما حاضر به مذاکره بــا ایرانيـانی صــاحب قــدرت در مجموعــه سياسـی کشـور
 !هستيم، اما طرف ایرانی هميشه می گوید که مذاکره نمی کنم و دوست نداریم مذاکره کنيم

 
اما به نظرم، اگر قرار باشد مذاکره ای صورت گيرد باید حتمًآ از سوی ایران گامی مثبتی برداشته شــود، آن جریـان

 .نيکسونی که اشاره کردید در صورتی به وقوع خواهد پيوست که طرف ایرانی امادگی بيشتری نشان دهد

 
 فکر می کنيد در حال حاضر ایران آمادگی بيشتری برای برقراری این رابطه داشته باشد؟: فقيهی

 
در حال حاضر، به نظرم ایران تمایل بيشتری دارد، هر چند صحبت هایی که البته احمدی نـژاد طــرح: امير احمدی   

می کند، راه ایران به واشنگتن را می بندد، آمریکایی ها کمتر از گذشته به رابطه با ایران عالقه نشان مـی دهنـد
و تنش این رابطه زیاد شده، اما اعتقاد دارم یک جهش بزرگ الزم است، من اگر جای ایرانی ها بودم یـک پــارچ آب
یخ روی صورت آمریکا می ریختم تا طرف آمریکایی از خواب بيدار شـود، منظــورم از ایــن مثــال، برداشــتن چنـد گــام

 مثبت از سوی تهران است، چون اگر چنين کاری نکنيم ، راه به جایی نمی بریم

 
چندی پيش در یکی از گفت و گوهایتان، از دیدار با موفاز سخن گفتيد، خواستم در این مــورد: فقيهی

بيشتر توضيح دهيد و بگویيد اوًال این دیدار در کجا برگـزار شــد و محتــوای و هـدف اصــلی جلســه چــه
 بود؟

 
حدود دو هفته قبل از این که به ایران بيایم، موفاز را در نيویورک دیدم، هــدف ایشـان از دیــدار بــا مــن: امير احمدی  

این بود که مرا قانع کند که ایران یک تهدید است و از سوی دیگر، می خواست پيامی بدهـد بــه مسئــوالن ایرانـی
 !که ما در زدن کشورتان جدی هستيم

 
 یعنی موفاز از طریق شما پيام تهدید آميز برای ایران ارسال کرده؟: فقيهی

 
خير، موفاز همان حرف هایی را زد که هميشه می زند، گفت، حــرف هــایی کــه او و سـایر مقامــات: امير احمدی   

 اسرائيلی همواره عليه ایران به زبان می آورند



 
 شما به آقای موفاز چه گفتيد؟: فقيهی

 
)ایــران (انهــا  ! " آقا اشتباه می کنی و برای خودت بيخودی خيــاالتی شــدی             "اوًال من به ایشان گفتم        : امير احمدی  

ست کــه یــک فحـش او مــی دهــد ویـک! یک سری حرفهایی می زنند و شما هم همينطـور             داســتان کاشــانی ها
واقعا هم همينطور است، ما با اسـرائيل نــه مــرز مشــترک داریـم، نـه اختــالف! فحش ما، تو این ور جوب و من انور      

یا! نمی دانيم اصال چرا با هم دعوا داریم، به خاطر فلسطينی ها             بومی ، نه اختالف مذهبی و نه اختالف دیگری،       
 !به عبارتی به خاطر لحاف مال نصرالدین

 
البته بعيد می دانم ارتباطی بــا لحــاف مالنصرالــدین داشـته باشـد، امـا شــما فکــر مـی کنيــد: فقيهی

 اسرائيل دشمن ریشه ای با ایران دارد یا اعراب؟
 

ببينيد دشمنی اعراب با ایران ریشه ای و تاریخی و ایـدولوژیک اســت، در مــورد بحــث خليــج فــارس،: امير احمدی  
ضـمن آنکـه رقابـت هــای اقتصــادی شـدیدی بــا اعـراب....اروند، شيعه و سنی و         مباحث مرتبط با جزایر سه گانه،          

 !داریم، اما با اسرائيل هيچ یک از این مشکالت را نداریم

 

 

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

 

 
ایران همواره محو اسرائيل را نزدیـک دانستـه.  یعنی شما معتقد به صلح با اسرائيل هستيد          : فقيهی

آیــا شـما.  و از آنسو، اسرائيل نيز بزرگترین ضربات را به کشور ما زده و دم به دقيقــه تهدیــد مــی کنـد                         
 معتقدید با چنين کشوری باید صلح شود؟

 
من توصيه ام هميشه به ایران این بوده که مقامات ایرانی بگویند ما با هيچ کشوری دشمن نيستم: امير احمدی   

ست، مــا بـا هيــچ کـس دشـمن نيستيـم، بایــد سياســت خـارجی مــان و اگر کسی با من مشکل دارد مشکـل او
براساس منافع ملی باشد، سياست خارجی ایران مدتهاست که کشورهای دنيـا را بــه ســه دسـته تقسيـم مــی

مثل بورکينافاسوو: کند، کشورهایی مثل آمریکا ، انگليس و اینها در ردیف دشمنان هستند، کشورهای دوست ما                           
کشورهایی که دوستی و دشمنی شان با ما معلوم نيست، مثل: و دسته ی سوم     ! امثالهم را دوست می دانيم        

کشورهـایی کــه دشــمن مــا محسـوب مـی شــوند. اروپا و هند و چيـن و اینهـا، خــب ایــن کــه دســته بنــدی نشــد                   
 .کشورهایی هستند که قدرت و ثروت و همه چيز دارند

 
پس شما به عنوان کسی که خود را البيگر ایران و آمریکا می داند، به دولت توصيه می کنــد: فقيهی

 !که با اسرائيل ارتباط برقرار کند؟

 
من به هيچ کس توصيه ای نمی کنم ، مــن اعتقــاد دارم دعوایــی کــه بيــن ایـران و اســرائيل اســت،: امير احمدی    

مــا اعتقـاد...نه به نفع اعراب و فسلطينی هاست ، نه بــه نفــع حــزب اهللا و حمـاس                      دعوایی صرفًا لفظی است،و     
و غير قانونی بــوده، امــا بهرحــال بایــد پــذیرفت بخشـی از ایـن منطقــه کــه  داریم موجودیت این کشور غير شرعی     

شورای امنيـت سـازمان اسرائيل یا فلسطين اشغالی می ناميمش، در شورای امنيت عضو است، مـا هــم عضــو 
ملل هستيم، خب وقتی عضو شورای امنيت هستيم، پس به صورت غير مستقيم خود به خود وجود کشـوری بـه

 !!را که این شورا به آن مشروعيت داده، پذیرفته ایم -که عضو این شورا نيز هست  –نام اسرائيل 

 



ایران با اسرائيل هيچ گونه رابطه ای نداشته و آن را نامشروع می خواند، اما نمی توانــد بــه: فقيهی
خاطر دشمنی بـا اســرائيل، عضــو سـازمان ملــل نباشـد و درواقــع نمــی توانــد بــه خـاطر دشـمنی بــا

عضویت ایران در سازمان ملل صرفًا به.  اسرائيل، قيد همه کشورها را بزند و با بقيه نيز دشمن شود
صرف حضـور.  دليل قوانين جهانی است که عدم حضور در آن، تبعات زیادی در پی دارد          اما نمی توان 

 !ایران و اسرائيل در این سازمان را مشروعيت دادن به اسرائيل از سوی ایران قلمداد کرد

 
درست است ، بحث من چيز دیگری است، ما ایرانی ها به خـاطر مسلمــان بــودن و طرفــدار عدالـت: امير احمدی 

بودن مان، معتقدیم که بهر حال اسرائيل به خاطر توسعه طلــبی هــا، زورگویـی هـا و کشتارهـایی کــه انجــام داده
 من با این موضوع کامًال موافقم. است، نمی تواند مشروعيت داشته باشد

 
خب شما پس فکر نمی کنيد طرح همين مسئله دیدار با موفاز و همچنين توصيه به صــلح بــا: فقيهی

 اسرائيل، می تواند مانعی باشد برای تحقق رابطه ایران و آمریکا حداقل از طریق شما؟

 
 چرا اینطوری فکر می کنيد؟: امير احمدی

 
بهرحال، همين که شما با یک شخصيت معتبر اسرائيلی دیدار داشتيد و البته معتقد به صلح: فقيهی

با اسرائيل هستيد، شاید در رفت و آمدتان به ایران و دیدارتان با مقامات ایــران، مشکــل سـاز شـود؟
 یعنی شما از این قوانين ایران مطلع نيستيد؟

 
اشتباه می کنيد، چرا اینگونه فکر می کنيد؟من حق ندارم به عنوان شهروند ایرانی بـه اســرائيل! نه: امير احمدی 

بروم، اگر بروم قانون ایران اجازه برخورد با من را دارد و حتی اجازه ورود به ایران را نمی دهد، اما می توانم بـا یـک
شهروند اسرائيلی در جایی جز فلسطين اشغالی دیدار کنم، من که با عنوان یک مقام ایرانی با وی دیدار نکــردم،

من استاد دانشگاه و شيعه و مسلمان هستم، او نيــز! او نيز به عنوان یک شخصيت اسرائيلی با من مالقات نکرد          
به عنوان معاون نخست وزیر اسرائيل با من صحبت نکرد، بلکه دو طرف صـرفًا بـه عنـوان یــک شـهروند از دو نطقــه

ضـمن آن کـه! نيامدیم که به عنوان دو شخصيت ایرانی و اسرئيلی با هم دیدار کنيــم                   . جهان با یکدیگر دیدار کردند      
در قانون اساسی ایران مالقات شهروند های دو کشور منــع نشـده اسـت، ســفراو وزرای ایرانــی بــا کليمــی هـا و

بنابراین فکر نمی کنـم. دارند دیدار ميکنند که البته کامًال طبيعی هست ً         یهودی ها که از نزدیک اتصال با اسرائيل       
 .کار غيرقانونی، یا خطای بزرگی کرده باشم

 
 .جنابعالی با آقای احمدی نژاد در نيویورک و تهران دیدار داشتيد: فقيهی

 
 .در نيویورک بله: امير احمدی 

 
 مهمترین شاخصه ای که درون احمدی نژاد دیدید چه بود؟: فقيهی

 
به شدت باهوش و خيلی جاها هم در مورد رابطه با آمریکا خـوب فکــر  احمدی نژاد شخصيتی است     : امير احمدی 

می کند، استراتژی وی برای برقراری این رابطه نيز خوب است، او کسی است که سه سال است راه به دنيا بــاز
دید جهانی از مسائل نداشته، هر چند بهر حال ایشان یواش یواش رشـد پيـدا کــرده و  کرده و تا سه سال پيش،     

اما به نظرم، دولت احمدی نژاد دولت آزمون و خطاست، چـرا خيلــی ســریع افــراد داخـل کاینــه. قوی تر می شوند    
 .تغيير می کنند

 
شــما ایرادهــای اساســی بــه دیــدگاههای اقتصــادی ایشــان گرفتيــد و گفتيــد کــه مشــاوران: فقيهــی

 .اقتصادی خوبی ندارند



 
من یک چيزی بگویم، نه آقای هاشمی و خاتمی و نه احمدی نژاد، هيچ یک مشاور اقتصادی خوبـی: امير احمدی 

 .در واقع کشور ما در فقر اقتصاددانی به سر می برد. نداشتند، اصال کشور ما اقتصاددانان خوبی ندارد 
 

اما هستند کسانی که باالخره اساتيد دانشگاه هستنــد و نظریـات بسيـار مهمـی طــرح مــی: فقيهی
 .کنند

 
امير احمدی، بله، اما اگر باشند خيلی نادر هستند، و اگر وجود داشته باشــند در مملکــت کــاره ای نيستنــد ، ایــن

منظورم ایـن نيسـت کـه اقتصاددانـان ایرانـی چـيزی نمــی داننــد، امــا  اقتصاد، اقتصادی است خالی از فکر و مغز،           
اقتصـاد مـا اقتصــاد. خيلی از آنانی که اقتصاد را بــه خوبـی درک کــرده انـد، سياســی نيستنــد و در دولـت نيستنــد                

بيماری است، این اقتصاد مبانی ساده ی بازار را رعایت نمی کند، مبانی جهــانی را هـم رعایـت نمــی کنـد، مثــًال
 .اصًال تورم ربطی به افزایش نقدینگی ندارد و امثالهم که بحث خود را می طلبد

 
 ....ادامه دارد
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