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 » انتخاب«در بخش پایانی گفت و گو با 
 

کيهان، ضارب اصلی منافع / من چه جاسوسی هستم که وزارت اطالعات با من کاری ندارد؟: هوشنگ امير احمدی
 گفتمان بی سابقه ای در ايران ايجاد کردم / مک کين شهيد زنده است/ ملی

 

  ١٣,  ٢۵: ساعت     ١٣٨٧ مرداد ماه ١٣
 : خبرگزاري انتخاب 

دو بخش از گفت و گو با هوشنگ امير احمدی ریيس شورای ایران و آمریکایی، منتشـر شــده                      
، نسبـت بـه مخالفــت هـا بــا وی           »انتخــاب «امير احمدی در بخش پایانی گفت و گــو بــا          . است

بــا مخالفــانم اعـالم آتــش بـس       « واکنش نشان داده و ضمن واگذاری آنان به خدا می گوید که          
 »می کنم

 
دوست دارم خودم ریيس: در بخش دیگری از این گفت و گو در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم، می گوید                  وی

هر طور که نگاه می کنم تمام خصوصيات یـک ریيـس جمهــور را دارم، اســتاد دانشگــاه کــه هستــم،. جمهور شوم 
تکنوکرات هستم، امریکایی ها را می شناسم، سياست خارجی را می شناسم ، مــن هـر شــرط ریيــس جمهـور

اگر جوابی می داد خودم را اصالح می کردم تــا بــرای. شورای نگهبان حتی جواب نامه ام را هم نداد           .شدن را دارم  
حداقل به من بگویند مشکـل مــن چيســت. این گناه بزرگی هست در حق من         . دوره ی های آتی مشکلی نباشد        
 !نه این که بگویند برو دنبال کارت

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

 
 با وی در پی می آید» انتخاب«بخش سوم گفت و گوی 

 
شما را دالل روابط ایران و آمریکا یا جاسوس آمریکا می خواند،  برخی روزنامه ها،    : مصطفی فقيهی  

  وقتی استفاده مکرر این لفظ را می بينيد، چه حسی دارید؟

 
آتش بس اعالم کنم، من فکر می کنم» کيهان«من تصور می کنم که زمان آن رسيده که با         : هوشنگ اميراحمدی 

کيهان بنشيد با خودش فکر کند، کيهان و کيهــان نشينـان ادعــای مسلمـانی مـی کننــد، مــی گوینـد بــه خـدا  که
اعتقاد دارند، هم به ائمه، هم به روز جزاء، اما به اینان می گویم که اگر اعتقاد دارنــد بـاالخره روزی محشـری هــم
هست ، اگر هم اعتقادی ندارند خب نيازی به فکر کردن شان نيست، من اینهـا را بــه خـدا واگــذار مــی کنــم، یـک

ميليون سال دیگر باشد، خواهد رسيد و افتاب هميشه پشت ابر نمـی ٦٠روزی جزائی که ممکن است دو ماه یا
می خواند، درواقع دارد توهين می کند به دولت،» جاسوس«ماند، من قاضی را دولت می دانم، وقتی کيهان مرا                

توهين می کند به احمدی نژاد ، توهين می کند به روحانيون طرفــدار مــن، مــن بـا همـه ســفرای قــدیمی و جدیــد
ایران و مقامات ایرانی در نيویورک دیدار کرده ام، این توهينی به همه آنان است که به ادعای کيهـان، انــان بـا یـک

می تــوانم در ایـران بـوده و رفـت و آمـد داشــته  "جاسوس"به عنوان یک      جاسوس دیدار کرده اند، اخر چگونه من      
باشم، اما کسی با من کاری نداشته باشد؟ چگونه من جاسوس هستم، اما وزارت اطالعات با مـن کــاری نـدارد؟
خيلی از مقامات ایرانی من را دوست دارند و به من احترام می گذارند، مردم عاقل هستند، آقای احمدی نژاد یک

بــازی هـای رسـانه ای را بــاور نکننـد، مـن هـم  حرف خوبی در مورد من زد و گفت ارزشگراها و حــزب اللهـی هــا،                 
 .همين را می گویم، بهرحال خيلی از این کيهانی ها مدتی در جنگ بودند

هــر طــور کــه نگـاه مـی کنـم تمـام خصوصـيات یـک: هوشنگ امير احمدی می گویــد: خبرگزاري انتخاب     
ریيــس جمهــور را دارم، اســتاد دانشگــاه کــه هستــم، تکنوکــرات هستــم، امریکــایی هــا را مــی شناســم،

شورای نگهبـان حـتی جــواب.سياست خارجی را می شناسم ، من هر شرط ریيس جمهور شدن را دارم                 
اگر جوابی مـی داد خـودم را اصـالح مـی کـردم تـا بــرای دوره ی هـای آتــی مشکلـی. نامه ام را هم نداد      

حداقل به من بگویند مشکل من چيست نه این که بگویند بـرو. این گناه بزرگی هست در حق من         . نباشد
 !دنبال کارت



 
 یعنی می گویيد کيهان نماینده بخشی از این افراد است؟: مصطفی فقيهی

 
نه من چنين حرفی نزدم، کيهان نماینده هيچ بخشـی از ایــن افـراد نيسـت، کيهـان نيرویـی: هوشنگ اميراحمدی 

 .هست باهوش که عده ای باعث تحریکش می شوند

 
 تبدیل شده به ضارب اصلی منافع ملی؟» کيهان«فکر نمی کنيد : مصطفی فقيهی

 
بله، من اعتقاد دارم کيهان با این حرکات خود دارد به امنيت ملی ضربه می زند چرا که اصًال: هوشنگ اميراحمدی 

و بار معنایيش را تنزل داده و پایين آورده و هــر کسـی را هــم چنيـن ناميــده، ایــن خيلــی» جاسوس«معنای کلمه   
خطرناک است، یعنی جاسوس کسی است که با ریيس جمهور و مقــام معظـم رهــبری و مقامـات ارشـد و عاليـه

 .با همه این وجود، پيشنهاد من به کيهان، آتش بس است است!!! جمهوری اسالمی ایران دیدار کرده باشد

 
 توصيه ای ندارید؟: مصطفی فقيهی

 
خطابم به کيهان است که هر کس به نوعی این کشور را دوســت دارد، بگذاریــد مــا هــم راه: هوشنگ اميراحمدی 

یکــی کــارش ایــن اســت کــه کيهــان راه بينــدازد، یکــی هــم راهــش برقــراری مجــدد رابطــه ایــران وخــود را بــرویم،     
مــا بــه انـدازه کــافی درایــن. آمریکاست، هر کس وظيفه ی خود را دارد، بگذارید هر کس وظيفه خود را انجام دهــد                         

کشور دشمن داریم، ما نباید با خودمان دشمنی کنيم، من دوست ندارم کيهان ضــعيف شـود، بلکـه مــی خواهــم
اینها در مقابل دشمنان واقعی بایستند، بهر حال در کيهان آدم های خيلـی زحمــت کشــی هـم هستنــد، بـه ایـن

مخصوصًا در شرایط فعلــی نبایـد همدیگــر! کشور به نوعی خدمت کردند، من حاضر نيستم این نيرو را تضعيف کنم                     
 . را تضعيف کنيم، اینگونه همه شکست می خوریم

 
آقــای امــير احمــدی، بهــتر اســت بحــث را تغيــير دهيــم و ســراغ انتخابــات ریاســت: مصطفــی فقيهــی 

به نظر شما، پيروزی اوباما چه تاثيری بر ســاختار سياســت خـارجی آمریکـا و.  جمهوری آمریکا برویم     
 نوع برخورد با ایران دارد؟

 
حتمًا نوع نگرش به ایران متفاوت می شود، حتی اگرمک کين هم بياید، فکر ميکنم در جهت: هوشنگ اميراحمدی 

 .مثبت و آرامش حرکت می کند

 
مک کين که هموازه از جنگ عليه عراق و افغانستان و حضـور نيروهـای آمریکایــی: مصطفی فقيهی 

 .در این کشورها حمایت کرده و در واقع همواره طالب جنگ بوده است

 
خير، به نظرم این گونه نيست، یادت باشد مک کين کسی هست که در جنگ بوده و طعـم: هوشنگ اميراحمدی 

سخت جنگ را چشيده، و به قول خودمان شهيد زنده هست، مثل بوش نيست که از ســربازی فــرار کـرده باشــد،
 .بلکه به جنگ رفته و می فهمد جنگ چيست

 
 در مورد اوباما چگونه فکر می کنيد؟: مصطفی فقيهی

 
اوباما اصًال فکر دیگری دارد، او شخصيتی هست به شدت روشنفکر که خواستار تغيير کامل: هوشنگ اميراحمدی 

 ..نگرش آمریکا نسبت به جهان است



 
او گفته اسرائيل.  اما اظهارات اخير اوباما نسخه ای شبيه به اظهارات بوش است                   : مصطفی فقيهی  

به نظرتان چنين اظهاراتی از سوی شخصيتی مثـل اوبامــا کــه همــواره.  می تواند به ایران حمله کند          
سعی کرده از جنگ و خونریزی بگریزد، نوعـی اســتراتژی، بلــوف یـا تاکنيــک انتخابــاتی بــرای دور زدن

  البی مقتدر اسرائيلی در آمریکا نيست؟) ایپک(

 
به نظرم ، اوباما هر چه به انتخابات نزدیک تر مــی شـود، شــباهت بيشــتری بــه یـک ریيـس: هوشنگ اميراحمدی 

جمهور پيدا می کند، این طبيعی است که او هر چه به انتخابات نزدیک تر شود چهره ریيس جمهور به خـود بگــيرد
 ! که باالخره مردم باید به او رای دهند

 
 اصوًال مشکل ایران در برقراری رابطه با آمریکا چيست؟: مصطفی فقيهی

 
مــا بایــد! به نظرم، مشکل ایران بوش،اوباما یا مک کين نيست، مشکل ایران خـودش اســت                      : هوشنگ اميراحمدی  

تصميم بگيریم که باید چيکار کنيم، یکی از مشکالت اساسی کشــور ایـن اســت کــه اصـال نمـی دانيـم بایــد بــرای
 .حماس و حزب اهللا چه گونه برنامه ریزی کرد، و در واقع ما باید در کجای این دنيا قرار بگيریم

 
یعنی آمریکا به عنوان حکومتی که همواره تالش هایش معطوف به ضــربه زدن بــه: مصطفی فقيهی  

  ایران بوده هيچ تقصيری ندارد؟

 
مــن. بله، آمریکا هم مشکل دارد، مشکلی شبيه ایران که نمی داند چه می خواهــد بکنــد                       : هوشنگ اميراحمدی  

وقتی هر دو مقابل یکدیگر نشستند و صـحبت. می گویم طرفين باید فکر کنند و بروند مشکالت شان را حل کنند                        
 .کردند، قطعًا مشکالت حل خواهد شد

 
فکر مـی کنيــد چقــدر نزدیـک شـدیم بــه ایــن خواسـته کــه دو طـرف مقابـل یکدیگــر: مصطفی فقيهی  

 نشسته و انتظارات خود را بيان کنند؟

 
یکی از خوبی های مشکالت ایران و آمریکا این است که هيچ یک از موارد درگيری دو طرف،: هوشنگ اميراحمدی  

متاسـفانه مــا بایــد تصميـم بگـيریم کــه از. غير قابل حل و غير قابل مذاکره نيست و همه ی آنان قابـل حــل اسـت                      
نزدیکی و ایجاد رابطه با آمریکا چه می خواهيم ، ما فقط می دانيم چه نمــی خــواهيم، امـا نمــی دانيـم چـه مـی

 .خواهيم
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 .لطفًا دقيق تر و صریح تر توضيح دهيد: مصطفی فقيهی

 
این که آمریکـا بایـد! از دولت مردان بپرسيد از امریکا چه می خواهيد ، نمی دانند چه بگویند               : هوشنگ اميراحمدی   

تــا کشــور ١٩٩! فقط تو نيسـتی کــه     " تورو سنه نه   "زبانش را عوض کند، سياستش را عوض کند، به قول تورک ها               
!چه کند؟ ... است، اخالقش را عوض کند که چه شود؟ اگر اخالقش را عوض کند با کشور های دیگر مثل ترکيه و                      

پدر نيز می گوید، پس خواهر! مثل این می ماند که یک بچه ای بياید برای پدرش شرط بگذارد تا بچه خوبی بشود                
 !!!و برادرت چی؟

 
پس شما به عنوان کسی که البی رابطه با آمریکا هستيد، آمریکا را پدر جهان می: مصطفی فقيهی  



 دانيد؟ نه؟
 

 .من مثال زدم، و نقشی پدر گونه برای آمریکا قائل نيستم! نه نه نه: هوشنگ اميراحمدی

 
اما شما گفتيد که آمریکا دليلی ندارد اخالقـش را عــوض کنــد و مثــال پــدر و بچــه را: مصطفی فقيهی  

زدید، وقتی می گویيد دليلی ندارد آمریکا اخالقش را عوض کند و بقيه بایــد تـابع باشـند، یعــنی بــرای
  .این نوعی تناقض است. اما االن دوباره می گویيد که من مثال زدم. آمریکا نقش پدری قائليد

 
این آمریکاست کـه چنيـن. ببينيد، من مثال زدم و هرگز نقش پدری برای آمریکا قائل نيستم                : هوشنگ اميراحمدی 

مــن ،. برای ایران نيز همينگونه است، ایران نيز یک سـمت پـدری در خاورميانـه دارد                        . نقشی برای خود قائل است       
صد در صد برای آمریکا چنين سمتی قائل نيستم، این آمریکاست که قائل به پدری دنياست، چه خوشت بياد چــه

ما هم پدر خوانده منطقه ایم و هر کاری بخواهيم مـی کنيـم، چـون. بدت بياد، پدر خوانده و ابر قدرت این دنياست               
 . قدرت منطقه هستيم و به کشورهای دیگر منطقه مثل ترکيه و پاکستان و غيره هم اهميتی نمی دهيم

 
با همه این تفاسير، فکر می کنيد حضور شـما در تهـران، بتوانـد بــه رابطـه ایــران و: مصطفی فقيهی  
 آمریکا کمک کند؟

 
بله فکر می کنم بتواند، اتفاق خوبی که افتاد این اســت کـه در ایــن دو سـفری کــه مــن بــه: هوشنگ اميراحمدی  

مسئلــه ای کـه در ســی ســال. تهران آمدم، توانستم یک گفتمان تازه در ایران در مورد رابطه با آمریکا ایجـاد کنــم                     
گذشته بی سابقه بوده و هيچ وقت انقدر در مورد این مسائل بحث نشده بود و فکر می کنم، این مسئله کم کــم

 .وارد ميدان معمولی خودش شده است

 
 فکر می کنيد دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران باز شود؟: مصطفی فقيهی

 
امریکا ها جدی هستند و باید دیوانه باشند کــه جــدی نباشـد، بــرای اینکـه مــا در انجــا دفتـر: هوشنگ اميراحمدی   

حافظ منافع داریم، ولی انان ندارند و هميشه یک نابرابری بوده و انان هميشه سر این قضيه شکایت می کردنـد ،
البته ایران اخيرا سعه صدر نشان داده است، ایران باید بيشتر از فرصت هایش استفاده کنــد، البتــه آمریکــایی هـا

این دو کشور هميشه در فاز. هر موقع ایران اماده است امریکا نيست، امریکا آماده هست ایران نيست                       . همنيطور
 .متفاوتی هستند

 
مشکل اصلی ایران با امریکا چيســت؟ حقـوق بشــر یـا مسئــل هستـه ای یـا نفــت: مصطفی فقيهی  

 ایرانی؟

 
و آمریکا نيست، یکی از مــوارد مربـوط بـه  مسئله حقوق بشر اصًال مسئله اصلی بين ایران           : هوشنگ اميراحمدی 

بسته پيشنهادی ایران به اروپا این است که ایران حاضر است در مورد دموکراسی و حقوق بشر بيشتر بــا غــرب و
آمریکا گفت و گو کند، ایران خودش می داند مسئله ی حقوق بشر، مسئله ی اصلی گفت و گو با آمریکا نيسـت،
اما آمریکا هم می داند که حقوق بشر در ایران به مراتب بهتر و بيشتر از کشورهای حاشيه خليـج فــارس ، سـایر

 .کشورهای عربی و منطقه رعایت می شود

 
 آمریکا وجود چه نوع رژیمی در ایران را می پسندد؟ رژیمی که تابعش باشد؟: مصطفی فقيهی

 
نه، من اصال اعتقاد ندارم آمریکا به بدنال آوردن شــاه بـه ایـران یــا روی کــار امـدن مجاهدیــن: هوشنگ اميراحمدی  

باشد، آمریکا دارای سرویس های اطالعاتی قوی است و این چيزها را می داند، مگر اینکـه دیوانــه باشــد و چنيـن



 .بياندیشد

 
برزینسکی اخيرًا اعالم کرده که امریکـا دنبـال رژیمــی شــبيه رژیـم شـاه اسـت کـه: مصطفی فقيهی  

 .کامًال تابع آمریکا باشد
 

موافق این حرف نيستم، برژینسکی دموکرات است، او کسی بود که در گذشــته پـدر ایــران: هوشنگ اميراحمدی  
مگر یادت نيست ؟ همين آدم پشت قضيه طبس بود، اصال به خـاطر هميــن قضيــه. را در آورده و حاال شده مدعی         

ی طبس بود که سایروس من استعفا کرد، او عامل اصلی قضيه طبس بود، همه ی حرف های او بــازی، تجـارت و
امریکا می داند که نمی تواند رژیمی شبيه شاه را به ایران بازگرداند، حتی اگر ارزویــش هــم باشــد.بيزینس است  

دنبال حکومتی هستند کـه منــافع شــان.گاو و خر هم نيستند    ) امریکا(چنين چيزی محقق نمی شود هر چند آنان   
 !!به خطر نيافتد، و غير مستقيم یا مستقيم به منافع ملی آمریکایی ها در منطقه ضربه نزند

 
.ایران منافع من در منطقه را به خطر مــی انـدازد        «اصًال درگيری ایران و امریکا هم همين است که امریکا می گوید              

 !!تمام زورش را می زند که ایران مانع او نباشد، فکر هم نمی کنم خواست آمریکا، در خواست زیادی باشد
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اینجا منطقه ی خاورميانه است و کشوری به نام آمریکا در این منطقه نيست، امـا: مصطفی فقيهی 

آمریکــا چــه منـافعی مــی توانــد در منطقــه ی آبـا و اجـدادی مـا.  ایران از قدرت های این منطقه است    
  داشته باشد؟

 
طبيعتًا چنين نيست، اما بهرحال آمریکا خود را ابــر قــدرت مــی دانــد و مــی خواهـد همــه جــا: هوشنگ اميراحمدی  

 .دخالت کند
 

به موضوع دیگــيری بـپردازیم، بـه یــاد دارم شــما در انتخابـات دوره ی نهـم ریاســت: مصطفی فقيهی  
 جمهوری کاندیدا شدید و البته رد صالحيت شدید ، آیا باز هم کاندیدای این انتخابات می شوید؟

 
بنـده قبــال. من این حق را برای خودم محفوظ می دانم که باز هم در انتخابــات شــرکت کنــم                : هوشنگ اميراحمدی   

چــون هـر! یک نامه ای در مورد رد صالحيتم به شورای نگهبان نوشتم چرا که واقعًا از ردصالحيتم غافل گـير شــدم                                
طور که نگاه می کنم تمام خصوصيات یک ریيس جمهور را دارم، اســتاد دانشگـاه کــه هستـم، تکنوکـرات هستـم،

شورای.امریکایی ها را می شناسم، سياست خارجی را می شناسم ، من هر شرط ریيس جمهور شدن را دارم                            
اگـر جوابـی مــی داد خـودم را اصــالح مـی کــردم تــا بــرای دوره هــای آتــی. نگهبان حتی جواب نامه ام را هم نــداد       

حداقل به من بگویند مشکل من چيسـت نـه ایـن کــه بگوینــد. این گناه بزرگی هست در حق من. مشکلی نباشد 
 !برو دنبال کارت

 
 در دوره ی قبلی انتخابات، چه کسی را شایسته تر می دیدید برای ایران؟: مصطفی فقيهی

 
من در این کشور زندگی نمی کنم و مثل دستی دور بر آتش دارم، اما به نظرم هيـچ یــک از: هوشنگ اميراحمدی   

اینها نمی توانند مشکالت ایران را حل کند، چرا که به نظرم ابتدا باید این جناح بازی ها کنـار بــرود، ایـن نــوع جنـاح
.بازی ناسالم ترین بازی های سياسی است، این بازی ها به انقالب و اسالم و ایران صدمات جدی وارد مــی کنــد                              
جریان های اصالح طلب و اصولگرا با ده ها شاخه متفاوت، باید این بازی ها را کنار بگذارند، باید اتحـاد ملــی ایجــاد

نفر هم وزن امدند باال، یعنی چه؟ مردم دارند داد می زنند کــه مــا انتخابـات ائتالفـی ٥در انتخابات گذشته      . بشود
می خواهيم، قانون انتخابات البته در ایران هم مشکل دارد، در حــالی کــه در ترکيــه اینگونــه نيسـت امــا در امریکـا

مثــال در. ما باید قانون انتخاباتی بگذاریم که مناسب جامعــه باشــد               . هست، ولی ما که هنوز به آمریکا نرسيده ایم                
بلکه بهترین راه حل این بــود کــه نـيروی هــای موتلـف. انتخابات گذشته بهترین راه حل این نبود که بروریم دور دوم                 



 .مردم ایران، دیگر این جناح بازی ها را نمی پسندند. یک اتحادی با هم بکنند و یک انتخابی بکنند

 

 
 :بخش های قبلی گفت و گو

 
ایران موجودیت/ حسودها مانع رابطه با آمریکا هستند        !/ به موفاز گفتم خياالتی شدی     : امير احمدی 

 کشور ما اقتصاددانان خوبی ندارد!/ اسرائيل را پذیرفته

 
به آمریکایی ها می گویم واقعيــت/ با مقامات اقتصادی دولت احمدی نژاد دیدار داشتم          : امير احمدی 

 می شنوید، فاصله ای زیاد دارد» صدای آمریکا«با آنچه در 

 
بــا جاســوس» کيهــان«/ احمدی نژاد هــم تنــش ایجــاد مــی کنــد هـم صــلح مـی خواهــد               : امير احمدی  

 خواندن من، به احمدی نژاد توهين کرده است 
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