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های تازه وجوی راه در جست-سياست 
.وگوی آارگزاران با هوشنگ اميراحمدی به چاپ رسيد آه پــيرامون سـفرش بــه ایـران و حواشــی آن بــود             روز گذشته بخش اول گفت :فرشاد قربانپور

از نظر اميراحمدی ایران در موقعيـتی قـرار. وگو به بررسی مسائل دیپلماتيك و فراز و فرود روابط بين ایران و آمریكا پرداخت                  وی اما در این بخش از گفت       
. وجو آند گرفته است آه باید مسيرهای جدید و درهای جدیدی را جست

لی اسـت                              اآنـون یكـی از مهمتریـن. تحليلگران امور دیپلماتيك معتقدند آه سياست خـارجی در واقـع ادامـه رونـدهای سياسـت داخ
لی در عرصـه سياسـت خــارجی ایـران در. شود مسائل ایران در قبال آمریكا شناخته می        به نظر شما ادامه آدام روند سياسـت داخ

 گذارد؟ قبال آمریكا تاثير می
گـذرد رو معنای این سخن آن نيست آه واقعا آنچـه آـه در داخـل مـی            از این . یابد در تحليل نهایی ادامه سياست داخلی در سياست خارجی نمود می       

سا در زميـن دیگـری و در خــارج اسـت آـه مـا هيـچ                      . سياسـت خــارجی دو سـر دارد    . شود مستقيما به سياست خارجی منتهی می     سر آن اسا  یـك 
به یــك شـكلی روی از این  . تسلطی روی آن نداریم     یك حكومـت در داخـل  رو من این تحليل را فقط از این جنبه قبـول دارم آــه در تحليـل نهـایی رفتـار 

شود و آن ای غيردموآراتيك از آشور ارائه می         شود در خارج چهره   به عنوان مثال وقتی انتخابات در ایران محدود می          . گذارد رفتارهای خارجی آن اثر می    
شـود این سوءاستفاده منجر بــه وارد آوردن فشــار مـی          . آند نيروی خارجی آه با ایران مسئله دارد از این مورد پيش آمده استفاده یا سوءاستفاده می               

 .یابد ها ادامه می رسيم آه سال طور به دور و تسلسلی می این پاسخ، پاسخ دیگری و همين. آه پاسخی به دنبال دارد
 رسد وضعيت امروز ما گرفتاری در همان دور تسلسل باشد؟ به نظر می

ضعفان. دولت جمهوری اسالمی از همان ابتدای انقالب همواره به دنبال سياست حمایت از مستضعفان جهان بود                          به دنبــال مست ید  از ایـن جهـت با
ها تحقق یابـد بــا مـا این مسئله سبب شد آه یك قدرت دیگر هم از آن طرف آه تمایلی ندارد آمك به فلسطينی               . ها را یافتند  رفتند آه فلسطينی  می
شوند و این جری شدن انگيزه بيشتری برای ادامه روند دور رو شدن و برخوردها هرچه بيشتر شود دو طرف بيشتر جری می             این روبه . شود رو می  روبه

تا انـرژی جـایگزین نفـت پيـدا اینكه یك آشور تصميم می    . سازی اورانيوم هم افتاده است      این اتفاق در مورد غنی     . دهد تسلسل به دو طرف می    گـيرد 
ست خـارجی ارتبـاط پيـدا مـی                شود، اما وقتی جایگزین آن انرژی هسته         آند در قالب سياست داخلی تعریف می       آنـد چـرا آـه ای باشد آنوقت به سيا

آند جلوی ایران را بگيرد اما در عـوض ایـران در این مقطع به عنوان مثال آمریكا سعی می           . شود اتهام ساخت سالح اتمی به عنوان یك ابزار مطرح می        
به هـایی مـی   توان گفت ما در داخـل حرآـت      بنابراین می. رسيم طور باز هم به همان دور تسلسل می       دارد و همين   هم یك گام به جلو برمی    آنيـم آـه 

العمـل دوبــاره نشـان العمـل، عكـس    دهد و ما در مقابــل آن عكـس       العمل نشان می  آند و سپس آن نيرو عكس      شكلی با یك نيروی خارجی برخورد می     
 .دهيم می

 آنيد دولت نهم بتواند این دور تسلسل را قطع آند؟ این دور تسلسل چگونه باید قطع شود؟ فكر می
هـا ابـدی نبـوده و آـدام از ایـن دور تسلسـل      هيـچ . این دور تسلسل باید قطع شود، اما به شرطی آه طرفين هم تمایل به قطع آن داشته باشيم                  . بله
وگـو و حـل شـدن اساسا به نظر من هيچ مشكلی بين ایران و آمریكا وجـود نـدارد آـه قابــل گفـت                . آدام هم غيرقابل حل از طریق مذاآره نيستند         هيچ

 .نباشد
 آردند؟ وگوها اجتناب می سال گذشته همواره از این گفت ٢٨با این حساب چرا هم آمریكا و هم ایران در طول 

.انـد  ای از آن ســود بـرده      به بيان دیگر نبود این رابطه به زیان همه نبود بلكه یـك عـده                . رسانيد ای سود می   به این جهت آه فقدان این رابطه به یك عده           
كه در نيروهایی آه در نبـود رابطـه ســود مــی   . است... این سودها سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و  برنـد تنهـا در ایـران و آمریكـا نيسـتند، بل

چـرا؟ چـون اگـر ایـن. تمایلی به حل شدن این مشـكل ندارنــد     ... ها، اروپا، روسيه، چين و   عنوان مثال اسرائيل، اعراب، ترك     به. منطقه گسترده هستند
نيروهای مخالف این. آنند رو در این مسير آارشكنی می     از این  . رابطه اصالح شود بسياری از امتيازاتی آه اآنون این نيروها دارند از دست خواهند داد         

 .ها یا درك نادرست است شان اعتقادی، منافعی یا بر اثر برخی تحریك رابطه مخالفت
 ها و امتناع دو آشور نسبت به حل مسئله بيشتر جنبه ایدئولوژیك دارد؟ برخی معتقدند این مخالفت

به عنوان مثال مقام معظم. امروز هنوز بخش آوچكی ایدئولوژیك باقی مانده است، اما بخش وسيع آن دیگر ایدئولوژیك نيست                  . این صورت بوداوایل به 
 .اما باید زمان این آار فراهم شود. خواهيم با آمریكا دشمن باشيم رهبری چند هفته قبل گفت ما تا ابد نمی

آیـا شـرایط. ای برای مذاآره داشته باشند        رسد وجود دشمنی ميان ایران و آمریكا مانع از آن شده است آه طرفين برنامه                     نظر می   به
 آنونی چنين وضعی را ایجاد آرده است؟

ست         یعنی چه دموآرات باشد و چه جمهوری     . من اعتقاد ندارم آه مشكل ایران و آمریكا حزبی است         مشـكل ایـران و. خـواه مشــكل همچنــان بـاقی ا
من همواره اعتقاد داشتم و دارم آه در آمریكا در قبال ایران دو نيرو وجود دارد آـه ایـن دو نـيرو در هــر دو. آمریكا را باید در چارچوب دیگری بررسی آرد         

این به معنـای آن نيسـت. گروهی مدافع منافع ملی اسرائيل و گروه دیگر مدافع منافع ملی آمریكا هستند                 .خواه حضور دارند   حزب دموآرات و جمهوری   
گـروه اول هـم از طریـق منـافع آمریكـا وارد. خواهنـد   آمریكـا مـی      آه گروه دوم به دنبال منافع اسـرائيل نيسـتند بلكـه منـافع اســرائيل را در ذیـل منـافع                        

این گروه مدافع برقــراری روابـط. طرفداران منافع آمریكا برعكس دیگران مشكل چندانی در قبال ایران ندارند          . شود، اما منافع اسرائيل را مدنظر دارد       می
ین    . شویم اما مشكل در اینجاست آه برخوردهای ما با این دو گروه همسان است و تفاوتی بين این دو قائل نمی                    . نزدیك هستند  رو نيروهـایی آـه از ا

از سـوی دیگـر بـا عملكردهـایی آـه داشـتيم نيروهـای. غلتـانيم  ممكن بود با ما رابطه بهتری داشته باشند را به جرگه نيروهای مخالف خودمـان مـی                  
خـواه را مطـرح آـرده و برنامـه خـود را در جهـت به گمان من الاقل از این به بعد نباید در ایران بحث دموآرات و جمهـوری             . مخالف خودمان را قوی آردیم   

 .مان در آمریكا با پيشرفت خوبی مواجه خواهد شد های اگر بتوانيم چنين آاری را انجام دهيم سياست. تقویت نيروهای موافق ایران به آار گيریم
هـای هـا و برنامـه     به نظر شـما سياسـت     . وگو با آمریكا در عراق انجام شده است          نژاد سه دور گفت      به هر حال در زمان دولت احمدی        

 تواند آمكی در راستای رفع مشكالت صورت دهد؟ این دولت در این زمينه می
ای عنـوان شـده اگـر هـم مسـئله    . انـد  نژاد تاآنون هيچ مشكل الینحلی را در قبال آمریكا مطرح نكـرده               دانم دولت نهم و آقای احمدی    تا آنجا آه من می    

 .نژاد تاآنون به جورج بوش و مردم آمریكا توهين نكرده است احمدی. است در قبال اسرائيل بود
 جمهوری قبلی است؟ نژاد با روسای شما معتقدید این نقطه تفاوت احمدی

البتـه وی در قبـال اسـرائيل هـم بایـد بــا. هـا درگـير نكــرد    نژاد انجام داد این بود آه خودش را با آمریكـایی           تصادفا آار بسيار خوبی آه آقای احمدی       . بله
سبت بـه چرا آه این مسئله به    . آرد ظرافت بيشتری برخورد می   ویژه مواردی آه پيرامون هولوآاست مطرح شد حتی طيفی از نيروهای آمریكایی را ن

ستای هـایی آـه در مـورد اقـدامات احمـدی          دانـم بحـث    اما من نمــی . تالش برای برقراری رابطه دوستانه با ایران در معذوریت قرار داده است             نـژاد در را
رسد او همواره اقداماتی در راستای نزدیكـی آنند از آجا آمده است چون به نظر می         تر آردن فضای سياسی حاآم بين ایران و آمریكا مطرح می            خراب

شنهاد پــرواز نژاد به جورج بوش پيشنهاد مناظره داده و سه دور گفت            احمدی. دو آشور انجام داده است      وگو برقرار نامه هم نوشته است، همچنين پي
 .مستقيم بين تهران و نيویورك را داده است

 دانيد؟ تر می نژاد را به نسبت اقدامات جورج بوش برای تلطيف روابط بين دو آشور مثبت شما اقدامات احمدی
شده بــود      هایی بود آه در مورد هولوآاست و اسرائيل از سوی احمدی         جورج بوش در قبال ایران دچار مشكلی شد آه نتيجه بحث          جـورج. نـژاد مطــرح 

وضعيت بـه شـكلی شـده. نژاد در آمریكا قرار گرفته بود        های مثبتی در این مسير بردارد چرا آه تحت فشار بازتاب اظهارات احمدی               بوش نتوانست قدم   
 .شد بود آه حتی جورج بوش تمایل داشت درهای جدیدی را بگشاید، تحت فشارها دیگر قادر به این آار نمی

خت                مسئله ایران با آمریكا و سه دور مذاآراتی آه برگزار شد بحث            بـه نظــر شـما ایـن مسـئله. های بسـيار زیـادی را در داخـل برانگي
 ترین مسئله سياست خارجی ایران باشد؟ تواند بزرگ می

نژاد به نسبت هر دولـت آنم دولت احمدی    من گمان می  . نژاد این است آه این در را به سمت آاخ سفيد بگشاید            ترین چالش احمدی    به نظر من بزرگ    
هـای خوبـی هسـتيد، گفـت شــما آدم   ها می  مثال آقای خاتمی به آمریكایی    . گرا شده و همچنين شجاعت زیادی نشان داده است             دیگری بسيار عمل  

آنـد و هـا نمـی    نژاد چندان تعریفی از آمریكـایی        اما آقای احمدی  . زنيم اما با شما حرف نمی    ... فرهنگ خوبی دارید، انقالب ما شبيه انقالب شماست و        
 .آنيم اما با شما صحبت می... های جالبی نيستيد، خيلی هم ایران را اذیت آردید و گوید شما چندان هم آدم می

 نژاد چگونه است؟ به دولت احمدی... نگاه افراد تاثيرگذار در سياست آمریكا از جمله هنری آيسينجر، برژینسكی و
به رفـع موانـع روابـط ایـران و آمریكـا مـی                                              قد  .باشـند  افراد تاثيرگذار در واقع در قالب همان نيروهای طرفدار منافع ملی آمریكـا هســتند آـه طبيعتـا معت

 .آنند اغلب آنها از بهبود روابط حمایت می. شوند آه پيش از این هم توضيح دادم های باالی سياسی آمریكا در واقع به دو دسته تقسيم می نخبه
 وگوی ایران و آمریكا در عراق داشتند؟ ها و محافل سياسی آمریكا چه برخورد و تحليلی از سه دور گفت آمریكایی
 .شوند افتد ناراحت می مند هستند و هر زمانی آه عقب می  وگوها عالقه ها به این گفت آمریكایی

 وگوها هم تشریح نشده است؟ اما هرگز نتایج این گفت
اما وقتی نمایندگان ایــران. اند وگو آل مراحل و مفاد مورد بحث را منتشر آرده و در معرض ارزیابی عموم قرار داده             ها پس از پایان هر دور گفت     آمریكایی

قرار هـا تنهـا حــرف آمریكـایی       بنـابراین در تحليـل   . آنند آه گویی هيچ اتفاقی نيفتاده است   گردند رفتاری می از مذاآرات برمی هـا شـنيده شــده و مبنــا 
هـای ها پس از مذاآرات گاهی اعالم آردند آه مذاآرات موثر بود و گاهی نيز اعالم آردند ایران در حين مذاآرات همچنــان بـه گـروه                                آمریكایی. گيرد می

گردنـد و هــم روند آه طبيعتا نيز راضی برمـی       می) افكار عمومی (آند هم تنها نزد قاضی        آنند؛ اما چون ایران هيچ حرفی بيان می        تروریستی آمك می 
فع. برند اینكه در این شرایط براساس منافع ملی، استراتژی خود را به پيش می            مشكل دیگر مذاآرات این است آه ایران نباید بــا آمریكـا بـه خـاطر منا

 .وگو را باید براساس منافع ملی ایران انجام دهد وگو آند بلكه این گفت ملی عراق گفت
  وگویی آه برگزار شد صرفا در مورد عراق بود؟ آنيد سه دور گفت شما هم گمان می

 .اگر مسئله دیگری هم مطرح شد یقينا خيلی مهم نبود
 از نظر شما سطح مذاآرات خوب بود؟

رو ما با برنامه عمل از این . اول اینكه برنامه این مذاآرات همواره توسط آمریكا تعيين شده است       . اما به نظر من این مذاآرات دو مشكل داشت    . بد نبود
بر در حالی آه موضع ما در قبال این مذاآرات باید به شكلی می       . آمریكا در مذاآرات مواجه بودیم     شد آه به عنوان مثال وقتی آمریكــا درخواسـت آـرد 

وگوها در مورد امنيت عراق و درخواسـت آمریكـا آردیم قبول ولی نيمی از زمان گفت     سر مسئله امنيت عراق با ایران مذاآره آند ما هم باید اعالم می           
وگو پيرامون مسئله امنيت آل منطقه را به عنوان برنامه عمل توانستيم گفت  ما هم می  . آنيم باشد  و نيم دیگر هم در مورد مسائلی آه ما مطرح می          

 .خودمان ارائه دهيم
ن ل ق كا دآ آ



نه اما باید تاآيد آنم آه ایران و آمریكا باید به گفت            . عراق دخالت دارد   طرح آنـد و  وگوها ادامه دهند ولی ایران باید مسائل خودش را هـم بـا آمریكـا م
 .اینكه فقط مسائل عراق مطرح باشد

قام        وگوهای ایران و آمریكا بود ممكن است مشاوره          گيری برای برگزاری دور چهارم گفت          زمان سفر شما در دوران تصميم       هـای ایرانـی ای آه شما به م
یران ایـن بـود آــه اسـتدالل                 تعویق گفت  وگوها داشته باشد؟ چون برخی معتقدند علت           دادید تاثيری بر دور چهارم گفت       سوی ا هـا و وگوهـا از 

 های شما مورد بررسی قرار گيرد؟ مشاوره
یكـی از ایــن مسـائل هــم تــرور. وگوها به دليل مسائلی بود آـه پيـش آمـد           تعویق گفت  . های من نداشت    به نظر من تعویق مذاآرات ربطی به مشاوره        

 .توان به سخنان معاون البرادعی اشاره آرد و مسائل دیگری آه ایران را ترغيب آرد مذاآرات را تعویق آند از دالیل دیگر هم می. عماد مغنيه بود
خود بسياری معتقدند وضعيتی آه بر منطقه حاآم است ایران و آمریكا را به شكلی روبه                روی هم قرار داده آه الجرم بایـد مشـكالت 

 شما هم چنين برداشتی دارید؟. را در همين مقطع زمانی به نوعی حل آنند
اآنون دیگـر ایـن مسـئله دوجانبـه. تواند برای مدت زمان طوالنی ادامه یابد           ای و شورای امنيت دیگر نمی      مشكل ایران و آمریكا به دليل مسئله هسته       

شورای امنيت در نهایـت. تواند برای دوران طوالنی در شورای امنيت ادامه داشته باشد            این بحث نمی  . نيست بلكه در شورای امنيت چندجانبه است        
تواند از امروز به بعد برای مدت طوالنـی در وضـعيت نــه جنـگ و نـه بنابراین مسئله ایران و آمریكا نمی    . رسد آه همه چيز باید خاتمه یابد       به جایی می  

ای جز اینكه با هم صلح آنند یا به جنگ بپردازند نخواهند رسند آه هيچ چاره    اگر این مسير ادامه یابد دو آشور به جایی می       . صلح تداوم داشته باشد      
 .به اعتقاد من ایران و آمریكا باید به صلح برسند چرا آه شرایط این آار هم مهياست. داشت

طه بـا مقــام                          طرح اسـت آیــا شــما در ایــن راب وگوهـایی داشـتيد؟ ربـط گفــت    هـای ذی   اآنون بحث صدور قطعنامه دیگری عليه ایران در شورای امنيـت م
 ]است مصاحبه قبل از صدور قطعنامه شورای امنيت انجام شده[

بـه اعتقــاد مـن قطعنامـه. واقعيت این است آه در شورای امنيت روندی شكل گرفته آه بسيار خطرناك اســت         . آنچه آه من گفتم چيز جدیدی نيست    
ایران باید منطق این جریان و خطرناك بودن آن درك آند و بداند آه منطق آن فقط تحـریم نيسـت و دیگـر... صادر خواهد شد تا اینكه      ... سوم، چهارم و  

سازی سياسی است نه فنی از این جهت این مشكل با آژانس نيست بلكه با آمریكا است و فقط در اینكه ا یران باید بداند مشكل ایران در مورد غنی        
آمریكـا را همـوار از این رو من تاآيد آردم آه ایران باید راهی جهت رسـيدن بـه تفـاهم بــا               . ایران باید به این درك برسد   . شود وگو با آمریكا حل می  گفت
 .آند

 سازی چيست؟ به نظر شما مشكل غرب با غنی
سازی براساس یـك فــرض غلـط مشكل اساسی غرب با غنی      . ما همواره در بستر تاریخی خودمان برای دستيابی به تكنولوژی مدرن مشكل داشتيم                 

سی                    سال. مبنی بر اینكه یك ایران قوی، ایران خطرناك است          . در مورد ایران بنا شده است        هـا ها قبل وقتی هنـوز هنـد مسـتعمره انگليـس بـود، انگلي
وقتی قرار شد. در ادامه هم ما در دریافت تكنولوژی مدرن مشكل داشتيم       . ایران را ضعيف نگه داشتند تا مبادا چشم طمع به سوی هند داشته باشد            

در. دانستند ای برای افزایش قدرت ایران می       آهن را وسيله   آنها راه . ها مخالفت آردند   آهن احداث آند انگليسی      رضاشاه از شمال تا جنوب ایران خط راه      
پس از آن در زمان احداث آارخانه ذوب آهن نيز غرب حاضر نشـد. ها نقش داشتند تا دولت دموآراتيك ملی را ساقط آنند          هم انگليسی   ١٣٣٢آودتای  

به روس       . آرد آهن ایران را صنعتی می      چون ایران ذوب  . تكنولوژی الزم را در اختيار ایران بگذارد        نـيز بـه هميـن ۵٧در انقـالب   . هـا پنـاه بـرد      در عوض شاه 
شود، در مــورد غــنی                         ضعيت بـه هميـن صـورت اسـت و همـه                 صورت غرب با این فرض با ما برخورد آرده است آه ایران نباید قوی  چـيز از سـازی هـم و

ایران در هر زمـانی آـه قـوی. اما تاریخ ثابت آرده است آه یك ایران ضعيف خطرناك است             . خواهند ایران قوی شود     نمی. گيرد جا سرچشمه می  همين
تواند جلوی بسـياری از حـوادث مخــرب به نظر من ایران قوی می    . این مسئله را باید دانشگاهيان ما به بحث و بررسی بگذارند         . بود اصال خطرناك نشد    

بعـد از. المللی پس از انقــالب تغيـير آـرد بحـث آننـد            دانشگاهيان ما باید در مورد این و نيز در مورد اینكه چرا جایگاه ایران در نظام بين                   . منطقه را بگيرد  
. در این مورد باید بحث و بررسی صورت گيرد. ها در جایگاه ایران پيش از انقالب قرار گرفتند انقالب عرب

.فيلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند. لطفا فرم زیر را پر کنيد

 

 

 

  

نام و نظر

 نام 

 ایميل 

وب 

 نظر 

حات ض ت



 
 . شود سایت منتشر می نظر شما پس از تایيد دبير وب• 
 . ایميل شما نزد ما باقی می ماند و منتشر نمی شود• 
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