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 افراطی های مخالف احمدی نژاد و مذاکره با آمريکا، فقط توهين می کنند : اميراحمدی

 

 
  ٠٨,  ۴٢: ساعت     ١٣٨٧ تير ماه ٣١

 : خبرگزاري انتخاب 

 ٣٠چند روز پيش محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگـاران سـخنی بـر زبــان آورد کــه ظــرف                         
از : " گفـت   او. سال گذشــته از زبــان هيــچ مســئولی بــا ایـن قاطعيــت شــنيده نشـده بــود                 

پس از این سخنان خبر شــرکت          ." گشایش کنسولگری آمریکا در ایران استقبال می کنيم             
 با ایران نيز به نحوی حکایت از تحوالتی جدید مــی١+۵سومين مقام دیپلماتيک آمریکا در مذاکرات کشورهای             

مردی که ظرف دو دهه گذشته تالش داشته که رابطه ایران و آمریکا را از حالت بن بست خارج کنـد هــم. کرد
IPS News جــوالی بـا   ١۶کــه در روز   مصـاحبه ای    هوشـنگ اميراحمـدی در     . اکنون در ایران بـه سـر مـی بــرد      

Agency انجام داد، جریاناتی را که در حال شکل گيریست تشریح کرد. 

 
 

ریاســت American Iranian Council شورای ایرانــی آمریکـائی  اميراحمدی که رئيس فکرانباره ایست بنــام 
-١٩٨٩(وی از دوران زمامداری اکبر هاشمی       . بخش مطالعات خاورميانه ای دانشگاه راتجرز را نيز بر عهده دارد             

بطور فعال و پيگيرانه ای در صدد بوده که رابطه دو کشور را بـه) ٢٠٠۵ -١٩٩٧(و سپس محمد خاتمی        ) ١٩٩٧
دکتر هوشنگ اميراحمدی که مورد غضب تنـدروان مـذهبی در ایــران اســت ظـاهرا توانسـته. حال عادی درآورد  

رابطه بسيار حسنه ای با محمود احمدی نژاد برقـرار کنــد تـا جائيکـه وی صــراحتا در مصــاحبه ای از او حمایــت
 .گزیده ای از مصاحبه هوشنگ اميراحمدی را در ذیل بخوانيد. بعمل آورد

 
 

IPS :چرا باید مقامات ایرانی با بازگشائی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران موافقت کنند؟ 

 
اینروزها دیگر در ایران این سخن که ما با آمریکا مذاکره نمی کنيــم و یــا آمریکـا دشــمن ماسـت، مــد روز.: ا.ا.ه

از زمانی که موضوع بازگشــائی دفــتر حــافظ منافـع. چنين موضعی در داخل کشور وجود خارجی ندارد           . نيست
آنها احســاس. آمریکا در تهران مطرح شد، من متوجه شدم که هيجان بی سابقه ای در ميان مردم ایجاد شد                            

آنهــا خوشـحالند وقــتی اخبـار مثبـتی را در مــورد بهبــود روابـط ایــران و. می کنند که چيزی در حال وقوع اســت    
 .آمریکا می شنوند

 
 

IPS :آیا در ميان محافظه کاران عالقه ای به انجام مذاکرات گسترده و حل مسائل موجود بين دو کشــور وجـود
 دارد؟

 
.کسان دیگری هستند که از او بسيار افراطی ترند           . احمدی نژاد رادیکال ترین محافظه کار ایرانی نيست             .: ا.ا.ه

این گروهها ممکنست که عالقه ای به برقراری این مــذاکرات نداشــته باشــند ولــی در حــال حاضـر قـدرت را در
نمــی. تنها کاری که از دستشان برمی آید اینست که شکوه کنند، تهمــت بزننـد و تــوهين کننــد                  . دست ندارند 

در واقع تنها گروهی که قادر است ایده مذاکرات را پيش بــبرد هــم اکنــون در. توانند جلوی این حرکت را بگيرند        
 .راس قدرت است



 
 

IPS :شما در زمان رفسنجانی و خاتمی شدیدا تالش کردید که روابط بين ایران و آمریکا را بهبــود ببخشـيد، بــا
توجه به اینکه کابينه احمدی نژاد با دو رئيس جمهور پيشين ایران دشمنی ویژه ای دارد چگونه اســت کـه بــاز

 هم حاضر شده اند که شما را بپذیرند و از شما درخواست مشورت کنند؟

 
 سالگی گذاشته و ظرف سه دهه گذشته تجربيات٣٠جمهوری اسالمی پا به     . زمانه عوض شده است    .: ا.ا.ه

.از مدیریت پراگماتيک رفسنجانی تا جنبش اصالح طلــبی، انـواع تحــوالت را تجربــه کــرده                 . زیادی اندوخته است     
پس از عبور از این مراحل اینک رژیم به این نتيجه رسـيده کـه بایـد بـرای اداره کشـور بــه روشــهای پراگماتيــک

.آنها فهميده اند که دیگر نمی توان کشور را با شعار و جدل و مقابله با بقيه جهان و آمریکا اداره کرد. بازگشت

 
 

IPS : شخصا از مسافرت شما آگاه است؟) احمدی نژاد(آیا پرزیدنت 

 
در) احمـدی نـژاد     (وقتی که دیروز از وی در مورد اینکه من در تهران چه می کنـم سـئوال شـد، او                               . قطعا.: ا.ا.ه

 . جواب گفت که، حضور من را در تهران حمایت می کند

 
 

IPS :با توجه به مذاکراتی که شما داشته اید، فکر می کنيد که قدم بعدی برای ایرانيان محافظه کار چيست؟

 
یکی مذاکراتی است که قرار است بــا حضــور آمریکـا بيــن. دو جریان بطور موازی در حال شکل گيریست             .: ا.ا.ه

ما اميدواریم کـه ایــن مـذاکرات بــه نتيجــه برســد و سرنوشـت جریـان غنــی.  و ایران آغاز شود     ١+۵کشورهای  
در تحولی دیگر موضوع گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران از سـوی دو طــرف پــی. سازی را روشن کند      

 توافقی در این زمينه حاصل شود، بطور قطع مذاکرات هســتهاگر این جریان به نتيجه برسد و        . گيری می شود 
اگر من بجای آمریکائيها بودم هم اکنون یک پيشنهاد رسمی و واقع گرایانـه ای. ای نيز به نتيجه خواهد رسيد        

 . را بهبود بخشد١+۵این حرکت می تواند فضای مذاکرات با . به مقامات ایرانی ارائه می کردم

 
 

IPS :با توجه به تماس هائی که شما با احمدی نژاد داشته اید و اطالعاتی که طی مسافرت های اخـير خـود
 در مورد او پيدا کرده اید، ریشه مسائل را در کجا می بينيد؟

 
.آقای احمدی نژاد هيچ گونه اطالعاتی در زمينه اقتصاد ندارد و طرز فکر بسيار ضعيفی در این مـورد دارد                  .: ا.ا.ه

نهایـت اینکـه اقتصـاد. کسانی که با او کار می کنند قادر نيستند که او را به انجام تصميمات درست قانع کنند                          
پاشنه آشيل آقای احمدی نژاد است و او در این زمينه خوب عمل نکرده است ولی در ارتباط با رابطه با آمریکا

 . و ایرانيان خارج عملکرد خوبی داشته است

 
 

IPS :او چه نوع سياست مداریست؟ 

 
او مســائل را. عليرغم آنچه که در مورد او گفته می شود، آقای احمـدی نــژاد مــرد بســيار باهوشيسـت                        .: ا.ا.ه

بسرعت درک می کند اما دانش او در مورد مسائل جهانی محدود است و در سطح ملــی نــيز عملکـرد قبلـی



در ســطح. با آنکه ایران را خوب می شناسد ولی مسائل استراتژیک ایران را درک نکرده اسـت                         . نداشته است 
برای اداره یک شهر یا دهکده شاید بتـوان از افـرادی کــه در حـد. کالن مشاورینی دارد که خيلی قوی نيستند         

ایــن زمينــه. کوچه و بازار باهوش هستند استفاده کرد ولی این افراد پاســخگوی مسـائل اســتراتژیک نيســتند                       
ایست که یک رهبر نياز به دانش و علم و آگاهی بــه مســائل اســتراتژیک دارد امــا او مشــاورین خوبــی در ایـن

 .زمينه ندارد

 
 

هوشنگ اميراحمدی در جائی می گوید، این واقعيت ندارد که آنها نمی خواهند با جورج بــوش مـذاکره کننـد و
اگر همين فردا پيشنهادی از دولت بوش برسد آنها آن را مورد مطالعــه قــرار خواهنـد. منتظر برک اوباما هستند    

 . داد

 
 

آیا خوش بينی دکتر امير احمدی ریشه در واقعيت دارد؟ آیا حکومت آمریکا فکر می کند که ایــران بـه نقطـه ای
رسيده که با واقع بينی بـدنبال حــل مسـائل بــا آمریکـا و غـرب اســت؟ آیــا ممکــن اسـت آقـای احمــدی نـژاد و

یاد می کند قادرند بـا برخـوردی پراگماتيــک از ایـن Street Smartsمشاورینی که امير احمدی از آنان به عنوان 
 گردنه تاریخ عبور کنند؟

  متن مصاحبه از روی متن انگيسی برداشته شده

 
 

  

 
 شهير شهيد ثالث


