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 به احمدی نژاد گفتم غرب فرض اشتباهی دارد
 

گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با دکتر هوشنگ اميراحمدی ریيس           
شورای ایرانيان آمریکا 

 ریيس شورای ایرانيان آمریکا و از حاميان روابط ایران و آمریکا در گفت و گوهوشنگ اميراحمدیدکتر 

یران ١٣٨۶ از جزئيات جلسه شهریور ماه        دیپلماسی ایرانی با  با محمود احمدی نژاد رئيس جمهــور ا

کــه بــه نيویــورک ســفر کــرده بــود ســخن گفتــه و از پيشــنهاداتی کــه بــا وی درميــان گذاشــته، گفتــه

آقای امير احمدی به تازگی به ایران سفر کرده و آن طور که خود می گوید ایــن سـفر بــه دعـوت.است

برنامــه ريـزی و"آقـای اميراحمـدی دکـترای خـود را در رشـته              . محمود احمدی نژاد صورت گرفتـه اسـت          

از دانشگاه ُکرنل در ایالت نيویورک دریافت کرده است و هم اکنون در دانشــگاه" توسعه ی بين المللی   

مـديريت مرکــز مطالعـات  راتگرز، دانشـگاه ايـالتی نيوجرسـی، بــه تـدريس و تحقيـق مشــغول اســت و              

 .خاورميانه اين دانشگاه را نيز به عهده دارد

  

شما در سفر آقای احمدی نژاد بـه نيویـورک جلســه ای بـا وی داشـتيد در ایـن جلسـه چـه

 گذشت؟

بيشتر حرف های ما پيرامون رابطه ایران و آمریکا بود در جلسه ای که با هم داشتيم من این موضوع را

١۵٠به آقای ریيس جمهور گفتم که غرب در مورد ایران یک فرض اشتباهی دارد که ایـن فــرض غلـط را                       

سال پيش انگليسی ها برای نگه داشتن مستعمره خود هند جا انداختند و آن اینکه یک ایران قدرتمند

بـر اسـاس هميـن فرضــی کــه ایـران قـوی ایـران خطرنــاک اسـت غـرب بویـژه. یک ایران خطرناک است  

 .سال است که با ایران رفتار می کنند ١۵٠انگليسی ها بيش از 

  

مطالعه تاریخ یکی از دو قرن گذشته گویای این واقعيت است که هر زمان که ایــران در مسـير قدرتمنـد

جاد مزاحمـت کـرده انـد در راه انقــالب مشــروطه ها بـه یــک شـکلی ای شدن قرار گرفته اسـت غربـی 

هن در ایـران جلوگـيری. کارشکنی هایی کرده اند    مصداق آن هم مثال این است که از راه انـدازی راه آ

 .کردند سرانجام آلمان ها راه آهن ایران را تاسيس کردند

  

غربی ها حتی ذوب آهن به ایران ندادند تا اینکـه مجبـور. دولت مردمی دکتر مصدق را سرنگون کردند         

بعــد از انقـالب هـم جنــگ را راه انداختنـد و االن هـم کـه داسـتان.  شدیم از روس ها ذوب آهن بگيریم     

سـال گذشـته بــا ایــن فرضـی کـه ایـران قــوی١۵٠غنی سازی را پيش کشيده اند در واقع غربی ها از         

 .ایران خطرناک است با ما برخورد کرده اند و سعی کرده ایران را هميشه ضعيف نگه دارند

  

در جلسه ای که با آقای دکتراحمدی نژاد داشتم این موضوع را به اطالع ایشان رساندم که ایـن فـرض

سفانه ایـن فـرض غلـط را در غالــب پرونـده ند و متا غلط انگليسی ها را آمریکایيهــا هـم دنبــال مــی کن

 .هسته ای ایران به شورای امنيت سازمان ملل متحد برده اند

  

غربــی هــا. به عبارتی ماجرای پرونده غــنی سـازی ایــران را در چـارچوب هميــن فـرض غلـط بایـد دیـد                       

ضعيف منـافع آنهــا را در منطقـه و جهــان معتقدند باید ایران را ضعيف نگـه داشـت آنهـا معتقدنــد ایــران 

 .فراهم می کند
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من به آقای احمدی نژاد پيشنهاد دادم که وزارت امورخارجه و دستگاههای مرتبط روی این موضوع کـار

چرا این فرض غرب غلط است و یک ایــران قدرتمنـد نـه کنند و نشان بدهند که به طور تجربی در عمل        

هتر در منطقــه تنها خطرناک نيست بلکه برعکس موجب ثبات منطقه می شود و منــافع غربـی هـا را ب

 .تأمين می کند

  

شته اسـت و آرام تــر بــوده٢۵٠ در تاریخ   سال گذشته هر زمان ایران قدرتمند بــود منطقـه هــم ثبـات دا

انقالب اسالمی به پيروزی رسيد و در حــالی کـه ١٣۵٧بطور مثال زمانی که در ایران و در سال            . است

نيروهای انقالبی هنوز بطور کامل قدرت را در اختيار نگرفته بودند صدام حسـين جـرات کـرد و بــه ایـران

حمله کرد حمله عراق به ایران و هشت سال جنگ موجب شد که صدام جرات بيشتری پيدا کند و بـه

ضر                     هــم بــا بحـران عـراق روبـروکویت حمله کنـد بـدنبال آن آمریکـا بـه عـراق حملــه کـرد و در حاتـل حا

یعنی اگر ایران ضعيف نشده بود ما نه جنگ ایران و عراق را داشتيم و نه جنـگ عـراق عليــه.  هستيم

 .کویت و جنگ آمریکا عليه عراق

  

يل در واقع مشکل اساسی در منطقه زمــانی شـروع شــد کـه ایــران در ســال هــای اول انقـالب بــه دل

سـال گذشـته تاریـخ ٢۵٠نکته اساسی این اسـت کـه در            . شرایط انقالبی حاکم بر کشور ضعيف شد         

 . نشان نداده است که ایران به کشوری حمله کرده باشد

  

عد از آن بــه هيـچ کشـوری آخرین بار که ما به کشوری حمله کردیم جنگ نادرشاه بـا هنـدی هــا بـود ب

 .ما هميشه در دفاع بودیم متجاوز نبودیم. حمله نکردیم اما زمانی که ضعيف شدیم به ما حمله شد

متاسفانه ما در دوره هایی که در ضعف بودیم هم در درون خود و هــم در بــيرون از خـود شـاهد بحـران

 .هایی بوده ایم بنابراین ایران قدرتمند یک ایران خطرناک نيست

  

 پاسخ آقای احمدی نژاد به این ایده چه بود؟ 

حرف مهـم. آقای دکتر احمدی نژاد فرمودند این ایده خوبـی اســت و مـن ایـن حــرف را قبــول دارم                     ایـن 

است من به ایشان توضيح دادم که ما نباید این حرف ها را به این جلسه ختم کنيم بلکه وزارت خارجه

و سازمان های فکری کشور روی این موضوع کار کنند در همين زمينه باید کتاب هــای مختلــف نوشـته

شود فيلم تهيه کنيم و این موضوع را به جهانيان ثابت کنيم که یک ایران قدرتمند ضامن ثبات منطقـه و

 .جهان است

  

سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا را چگونه ارزیابی می کنيـد آیـا تصــور نمــی

 کردند؟ کنيد آمریکایی ها به بهانه دموکراسی به ریيس جمهور توهين

هور سخنرانی دکتراحمدی نژاد خوب بود اما برخـورد بــا وی بســيار بـد بـود برخـوردی کــه بـا ریيـس جم

نبایـد بـا وی چنيـن. کشورمان شد برخوردی بسيار زننده، بی ادبانـه، غيرآکادميـک و ناجوانمردانـه بــود                

 .برخوردی می کردند

به نظر من این برخورد با ریيس جمهور ایران نشان از یک تنش ميان ایران و اسرایيل و آمریکـا اسـت و 

از آن مهم تر نشان از یک جریان در آمریکا و در منطقه دارد که می خواهد ایران را عصبی کند و بعـد بـا

 .همان بهانه ای که ما به دستش می دهيم اقدام خصمانه عليه ایران انجام بدهد

  

به نظر شما آقای ریيس جمهور توانست از پس این برنامه های توهين آمـيز آمریکـایی هـا

 برآید؟

به نظر من آقای احمدی نژاد با سياست صبر و حوصله خوب از پس موضوع برآمد و جلســه ســخنرانی

اما جریان خيلی بد شد در واقع دسته های که از پيش خودشـان. در دانشگاه کلمبيا را خوب اداره کرد    

را آماده کرده بودند جریان را بردند به سمت و سوی که آقای محمود احمدی نژاد کيست؟ نـه اینکـه او

 .در دانشگاه کلمبيا چه گفت و چی می خواهد بگوید

  

بالفاصله پــس از حضــور آقــای. این رسانه ها تنها یک هدف داشتند و آن تخریب چهره احمدی نژاد بود                

احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا مطبوعات آمریکا شروع به نوشتن این کردند که احمدی نــژاد کيســت و

 .چکار می کند حتی برخی مطبوعات متاسفانه وی را با هيتلر مقایسه کردند

  

در حالی انتظار من این بود که رسانه ها به این موضوع مهم می پرداختنـد کــه نظــر احمـدی نــژاد چــه

هست ایران چه می خواهد بگوید سياست کلی تهران درباره مسایل جهـانی و بحـران هــا چيسـت و

ست چه سياستی را پيش گرفته است اما موضوع بطور کلی رفت به این سمت که احمدی نژاد کی 

 .این مشکل ایجاد کرد.  و چکار می کند

  

ایران و آژانـس اخـيرًا بـه. از این مسایل بگذریم پرونده هسته ایران در چه مرحله ای است                 

 .توافق هایی رسيدند

در واقع آمریکا به ایران فرصت می دهد که غنی سازی را متوقف کند ویا اینکـه ســطح غـنی ســازی را



 ١۶:٢۴  ١٣٨۶ اسفند ٢۵ شنبه

متأسفانه آمریکا پرونده هسته ای ایران را به. چنان کاهش دهد که به یک چيز بی موردی تبدیل شود               

شورای امنيت سازمان ملل متحد برده است و در شورای امنيت این رای را صادر کرده است کـه ایـران

هـدف آمریکـا در شـورای.ابتدا باید غنی سازی را متوقف کند و با این کار اجمـاع جهــانی گرفتـه اســت            

 . امنيت تحریم نيست هدف ایجاد یک اجماع بين المللی عليه ایران است

.به نظر من شورای امنيت چيز مهمی برای آمریکا ندارد و زیاد هم روی شـورای امنيــت کـار نمـی کنــد                  

اسرایيلی هـا هـم پشـت.االن آمریکا دنبال بهره برداری از جوی است که عليه ایران ایجاد کرده است                   

سر این موضوع هستند آن ها می کوشند یک سال باقی مانده زمان ریاست جمهوری بوش یک ضربه

 .آنها دوست ندارند این فرصت را از دست بدهند بنابراین ایران باید هوشيار باشد.به ایران بزنند

  

 اما اگر چنين اتفاقی رخ دهد منطقه به آشوب کشيده می شود؟

تمــام زور اسـرایيلی بـه. هميــن را مـی خواهنـد      این موضوع به نفع اسرایيل خواهد بود اســرایيلی هـا             

 .دقيقًا برنامه اسرایيل همين است. آشوب کشيدن منطقه است

  

اما خاورميانه فقط اسرایيل نيست شليک حتی یک گلوله توپ قيمت رو به افزایش نفت را

 دالر می برد؟١٠٠به بشکه ای باالی 

قيمت نفت در آمریکا یک چهارم قيمت نفت در اروپا، چين و ژاپن و غيره است هر چه قيمـت نفـت بــاال

 .برود به سود آمریکا است

  

 اما به سود اروپا،چين و ژاپن نيست؟

اروپا که نمی خواهد ایران را بزند بلکه اسرایيل و آمریکا دنبال آشوب هستند فراموش نکنيم آمریکایـی

نافع دارنـد              . ها دوست اروپایی ها نيستند      ها دوسـت ندارنـد م منـافع آمریکــا در ایجـاد آشـوب. کشــور 

 .است

  

اروپایی ها کاری نمی توانند انجام دهند حداکثر این است که غر می زنند در جنگ آمریکا عليه عــراق 

از سوی دیگر االن فرانسوی ها و انگليسی ها بيشتر از آمریکایيها مشتاق فشـار آمریکــا. هم غر زدند  

 .به ایران هستند

  

 .اما ایران اخيرًا با آژانس به توافق هایی رسيده است

من هم معتقدم تنها راه حل بحران کنونی این است که آژانس و ایران به قدری همکــاری نزدیکــی. بله

من فکر مـی کنــم مسـئله غــنی سـازی را بایـد. را برقرار کنند که آمریکایيها نتوانند بهانه ای پيدا کنند               

 .بشکلی در همان آژانس حل کرد

مقاالت مرتبط 

 مانور مجالس ايران و امريکا بروى نقاط تيره و روشن روابط دو کشور  |  ١٣٨٧ خرداد ۴ شنبه

 حضوری متعارف در سازمان ملل متحد  |  ١٣٨٧ مهر ٢ سه شنبه

همين االن با ایران مذاکره : پنج وزیر امور خارجه سابق امریکا  |  ١٣٨٧ شهريور ٢۶ سه شنبه
 کنيم

 گشایش در روابط دیپلماتيک ایران و امریکا  |  ١٣٨٧ مهر ١۴ يکشنبه

سفر احمدی نژاد به   .  شرق و غرب  .  ايران و امريکا  .  هوشنگ امير احمدي:  کليد واژه هاي مرتبط
  .  نيویورک

نظرات کاربران

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی

پست الکترونيکی

نظر

ارسال نظر

 دریای خزر |  خليج فارس |  اقتصاد و انرژی |  اسناد و تاریخ |  آسيا و آفریقا |  آمریکا |  اروپا |  خاور ميانه  |  صفحه اصلی

 ENGLISH |آر اس اس |عضویت در خبرنامه |تماس با ما |درباره ما 
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