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چاپ مطلببستن پنجره

پنجشنبھ 16 آبان 1392

متن کامل مصاحبھ مجلھ آسمان با ھوشنگ امیراحمدی

جمھوری اسالمی نظام دقیقه ٩٠ است. ما نحوه حل مشکل گروگانھای

آمريکائی و جنگ عراق علیه ايران را ديده ايم. اگر جمھوری اسالمی وقتی خانم

البرايت از ملت ايران برای اشتباھات گذشته ايران عذرخواھی کرد از فرصت

استفاده می کرد لزومی به اين "عقب نشینی ھا" نبود. با اين وجود دير عمل

کردن از ھرگز عمل نکردن بھتر است

آسمان: تغییر لحنی اساسی در ادبیات رھبران ايران و آمريکا به وجود آمده

است. اما سوالی که مطرح است اينست که اوباما از اين تغییر لحن دنبال

چیست؟ آقای میرشايمر می گويند دولت آمريکا دنبال معامله کردن با ايران

است. به نظر شما ھدف آمريکا از اين بھبود رابطه و ادبیات چیست؟

امیراحمدی: تغییر لحن ھنور اساسی عوض نشده است و تغییر ھم بیشتر با ابتکار ايران

بوده است بجز در دو مورد مھم. يکی اينکه اوباما در نطق سازمان ملل خود رسما حقوق

ھسته ای ايران برای مصارف صلح امیز را برسمیت شناخت؛ اما بايد توجه داشت که ايشان

از حق "غنی سازی" اورانیوم سخنی بر زبان نیاورد. و دوم اينکه ايشان برای اولین بار پذيرفت

که بايد به حرف آيت هللا خامنه ای که گفته پروژه ھسته ای ايران ھرگز بسوی نظامی گری

نمیرود اعتماد کرد. در ھمین حال طرف امريکا دارد به ابتکار ايران جواب مثبت و محتاط ھم

میدھد. سوای اين موارد، اوباما ھیچ حرفی نزده و حرکتی نکرده که با گفته و سیاست و

عمل امريکا در گذشته مغايرت اصولی داشته باشد. اوباما ھنوز ھم در چھارچوب فشار و

گفتگو (ديپلماسی زور) فکر میکند و حرف میزند و ھنوز ھم میگويد ھمه گزينه ھا علیه ايران

روی میز است. ھنوز صحبت از "آزمايش" ايران و آقای روحانی است و سنجیدن "قصد". آقای

روحانی بايد بخواھد که امريکا فورا اين زبان تھديد را کنار بگذارد. 

در ھمین حال امريکا فعال دارد ديپلماسی مردمی خود را چون گذشته ادامه میدھد. امريکا

ھمیشه گفته به دنبال مذاکره است و ھمیشه گفته که حاضر است در چھارچوب احترام

متقابل مذاکره کند. امريکا ھمیشه بدنبال مذاکره باز بوده است و ھمیشه گفته که برای

فرھنگ و تاريخ ايران احترام قائل است. برگرداندن جام تاريخی ايران و رفع تحريم از دارو، غذا،

اينترنت و ورزش و غیره در چھارچوب ھمین ديپلماسی مردمی ھستند. امريکا ھمیشه گفته

است که بدنبال تغییر رژيم نیست اگرچه سیاستھای تحريم و انزوای آن با اين حرف سنخیتی

ندارد. در واقع انچه اوباما امروز میگويد چیزی است که در پیام نوروزی ١٣٨٨ خود خطاب به

مردم و دولت ايران ھم گفت. امريکا با ايران يک مشکل اساسی سیاسی دارد و آن

"رفتارھای انقالبی" ايران است. برای ھمین ھم تحريم گذاشته است. تھديد کرده است.

ايران را منزوی کرده است. امريکا در ھیچ يک از اين سیاست ھا تغییری انجام نداده است.

امريکا دارد حرف ايران را با حرف ديپلماسی مردمی و با مواضع گنگ ولی به ظاھر جديد

جواب میدھد. آقای روحانی بايد بخواھد که امريکا در حرف و عمل شفافیت داشته باشد و

ثابت قدم بماند.

ھدف اصلی اوباما آزمايش کردن آقای روحانی است. اگر آقای روحانی از بوته آزمايش خوب

در آمد فبح المراد. اگر ھم رد شد که ھمه چیز سرجايش ھست. اين يک برخورد سالم

نیست. آقای روحانی بايد بخواھد که امريکا از کلمه "آزمايش" در گفتارھايش استفاده نکند.

اين برخورد محترمانه نیست. اوباما میخواھد بداند در عمل معنی "اعتدال" چیست. امیدواری

اوباما اين است که معنی ان درعمل دور شدن از انقالب باشد. انقالب برای امريکا يعنی يک

سری رفتارھائی که با ارزش ھا و منافع ان و يا دوستان آن جور در نمیايد. در ھمین حال،

امريکا اھل معامله ھم ھست. اگر در طرف ايران جديتی ببیند حتما پاسخ مناسب میدھد.

اما امريکا به معامله برابر اعتقاد ندارد. ھمیشه میخواھد برنده باشد. آقای روحانی بايد به

آقای اوباما حالی کند که بین انقالب و اعتدال اختالفی نیست و اينکه اگر بازی برد برد نباشد

کار پیش نمیرود. ما در ايران فکر میکنیم که امريکا "نمیفھمد". اين درست نیست. آقای

روحانی بايد با اين فرض با امريکا جلو برود که آمريکا میفھمد منافع اش در چیست. 

و بالخره، اوباما بدنبال يک نفع شخصی ھم ھست و اين شانس آقای روحانی را تا حدودی

برای پیش روی در جھت عادی سازی زياد میکند. او دور دوم و آخر رياست جمھوری خود را

طی میکند و میخواھد در وقتی که مانده تاريخ بسازد. اوباما میداند که حل مشکل ايران و

امريکا تاريخ ساز خواھد بود. اما اوباما برای ساختن اين تاريخ مشکالت زيادی خواھد داشت.

اوال، ايشان اين روزھا بسیار ضعیف ھستند و کنگره امريکا در موضوعات زيادی منجمله رابطه

با ايران دست باال را دارد. ثانیا، محافظه کاران و اسرائیل که از بدخواھان قدرتمند اوباما

ھستند نخواھند گذاشت که ايشان موفق شود چه در آن صورت ھم اوباما تاريخ ساخته و

ھم حزبش در انتخابات بعدی رياست جمھوری برنده میشود. و بالخره، البی ھای پرقدرت

عربی، اسرائیلی و نظامی ھستند که نمیخواھند رابطه بین ايران و امريکا درست بشود. انھا

ھم سعی خواھند کرد اوباما را به شکست بکشانند. ضمن درک اين فرصت برای اوباما و

javascript:window.close()
javascript:window.print()


11/7/13 gooya news :: politics: متن کامل مصاحبھ مجلھ آسمان با ھوشنگ امیراحمدی

news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170109print.php 2/8

ھم سعی خواھند کرد اوباما را به شکست بکشانند. ضمن درک اين فرصت برای اوباما و

مشکالت روبروی او، آقای روحانی بايد جدا به اوباما کمک کند اگر میخواھد که اوباما به

ايشان کمک کند. پیدا کردن راھکارھای اين کمک ھم نبايد مشکل باشد.

آسمان: چه چیز باعث و عامل اصلی اين بھبود فضای میان ايران و آمريکا شده

است؟ ديپلماسی لبخند يا بسان آنچه که کسینجر انجام داد ديپلماسی پشت

پرده؟

امیراحمدی: عامل اصلی بھبود فضا تغییر لحن جمھوری اسالمی و تصحیح مواضع قبلی

است که متعاقب انتخابات و خواست ملت برای يک سیاست خارجی جديد شکل گرفته

است. آقای روحانی دارد به اين خواست عمومی پاسخ درست میدھد. مثال ھای اين

سیاست جديد عبارتند از: کاھش حمايت از سوريه، تجديد نظر در باره ھولوکاست، پائین

کشیدن فیتله فلسطین، و مدارا کردن با امريکا -- حاال ديگر حرف بیرون راند امريکا از منطقه

نیست. حال ديگر حفظ بشار اسد بھر قیمتی نیست. ھولوکاست امروز يک واقعیت است که

بايد محکوم بشود. مسئله فلسطین ھم ديگر مشکل اصلی منطقه نیست. امريکا، اسرائیل و

ايران ھر سه امروز قبول دارند که حل مشکل ھسته ای ايران الويت باالتری دارد تا حل

مشکل فلسطین. 

متاسفانه جمھوری اسالمی نظام دقیقه ٩٠ است. ما نحوه حل مشکل گروگانھای امريکائی

و جنگ عراق علیه ايران را ديده ايم. اگر جمھوری اسالمی وقتی خانم البرايت از ملت ايران

برای اشتباھات گذشته ايران عذر خواھی کرد از فرصت استفاده میکرد لزومی به اين "عقب

نشینی ھا" نبود. با اين وجود دير عمل کردن از ھرگز عمل نکردن بھتر است. من فکر میکنم

که اين تغییرات با منافع ملی ايران جور در میايد و بھمین دلیل ھم مورد حمايت من ھستند

وفکر میکنم مورد حمايت اکثريت ملت ايران ھم ھست. اما بايد در ادامه مسیر دقت کرد که

خدای نکرده لغزشی ايجاد نشود. از ھمه مھمتر، بنظر من آقای روحانی بايد اين تغییرات را

برای مردم ايران با دقت توضیح داده و توجیح کند. متاسفانه سیاست مخفی کاری حاکم بر

مذاکرات ھسته ای در تحلیل نھائی به تیم مذاکره کننده ايران صدمه میزند. در اين رابطه،

وارد کردن نیروھائی که آقای روحانی به آنھا "افراطی" میگويد به اين صحنه جديد بسیار مھم

است. آنھا ھم بايد توجیه شوند که اين حرکت شفاف و در راستای منافع کشور و انقالب

است تا ھمرا گردند. معنی اعتدال نبايد حذف ھیچ نیروئی باشد بلکه بايد معنی ھمبستگی

ملی را داشته باشد و اين ھمبستگی بايد در چھاچوب منافع ملی ايران شکل بگیرد.

آسمان: آقای روحانی خواھان اين شده که صدايی يکپارچه از واشنگتن به گوش

برسد. آيا اين عملی است؟ اوباما خواھد توانست کنگره، آيپک ، تی پارتی و

جريان ھای راديکال درون اين کشور را راضی کند تا به تعاملی دو طرفه با ايران

دست يابد؟

امیراحمدی: متاسفانه ايران کمی دير جنبیده است. تحريمھا قانونی و سفت و سخت

شده اند، مخالفین ايران قدرتمند تر شده اند. اوباما امروز در وضعیت ضعیفی قرار دارد. کنگره

امريکا چند وقت پیش حتی بودجه آقای اوباما را تصويب نکرد و باعث توقف کار دولتش شد.

حتی اصالحات قانون شده ايشان ھم در خطر تغییر و تخريب قرار گرفته اند (مثال قانون بیمه

و بھداشت ھمگانی او). کنگره امريکا بیشتر به اسرائیل نگاه میکند تا به اوباما. اگر دشمنان

ايران بخواھند اليحه ضد ايرانی به کنگره ببرند با رای باال تصويب خواھد شد و اوباما در

موقعیت وتو نخواھد بود (رای باالی دوسوم قابل وتو نیست). در مخافت با اوباما،

جمھوريخواھان، اسرائیل، عربستان و البی کشورھای دشمن ايران در واشینگتن ھماھنگ

عمل خواھند کرد. 

پانزده سال پیش وقتی من آقای سايروس ونس (وزير امور خارجه مستفی کارتر) و متعاقبا

خانم آلبرايت (وزير امور خارجه وقت امريکا)، آقای جوبايدن (معاون فعلی اوباما)، آقای جان

کری (وزير امور خارجه فعلی امريکا) و آقای چاک ھیگل (وزير دفاع فعلی امريکا) را به شورای

امريکائیان و ايرانیان آوردم و آنھا خواستار حل مشکل در چھارچوب احترام متقابل و منافع

متقابل شدند خیلی از اين مشکالت بحد امروز نبود. ما حتی اسحاق رابین (نخست وزير وقت

اسرائیل) را ھم متقاعد کرده بوديم که از يک رابطه خوب بین ايران و امريکا حمايت کند. آن

مرد معقول بعدا توسط دست راستی ھای اسرائیلی ترور شد. ايران ممکن است بگويد که در

اين پانزده سال تکنولوژی ھسته ای را رشد داده و از ان میتواند برای چانه زنی و بعنوان يک

"اھرم" استفاده بکند. اعتقاد دارم امريکائی ھا اگر رابطه را منطقی میديدند اين ھمه مشکل

سر راه پروژه ھسته ای ايران بوجود نمیآوردند و ايران ھم مجبور نمیشد استراژی اھرمی را

پیش ببرد. امروز متاسفانه امريکا دقیقا روی برنامه ھای ھسته ای تمرکز کرده و میخواھد اين

اھرم را از ايران بگیرد و بنظر میرسد که دارد موفق ھم میشود. ايران متاسفانه قادر نخواھد

بود که از اين اھرم استفاده کند و مجبور خواھد شد امتیازات نامناسب بدھد. 

برای رفتن به جلو، اعتقاد من اين است که ايران حتما يک حرکت موازی ھم با دولت اسرائیل

و ھم با البی کلیمی ھا در امريکا بکند. اين دو يکی نیستند اگرچه در ھدف مشترک ھستند.

بنظر من قانع کردن اسرائیل حتی از قانع کردن البی آن در امريکا آسان تر خواھد بود. البی

اسرائیل ھمیشه ضديت بیشتری با نظام اسالمی داشته است تا دولت اسرائیل. اين حرکت

موازی را دولت ايران نمیتواند در اين مقطع ھدايت کند. بايد از طريق سازمان ھای غیر دولتی

و افراد وابسته به دولت ھا اين کار انجام شود. نزديکی بیشتر به اين دو "دشمن" میتواند

موفقیت حرکت آقای روحانی را در رابطه با امريکا تضمین کند. واقعیت اين است که اسرائیلی

ھا و البی آن نخواھند گذاشت رابطه ايران و امريکا بجای خوبی برسد مگر اينکه برای نگرانیھا
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ھا و البی آن نخواھند گذاشت رابطه ايران و امريکا بجای خوبی برسد مگر اينکه برای نگرانیھا

و منافع خودشان در آن حرکت يک چیز مثبت ببینند. اگر چه ناتانیاھو (نخست وزير دست

راستی وقت اسرائیل) بشدت علیه حرکت عادی سازی روحانی-اوباما ايستاده است، اما

موقعیت ايشان درون نیروھای عظیمی از ملت و دولت اسرائیل و کلیمی ھا متزلزل است.

سخنرانی ضد ايرانی ايشان در سازمان ملل و مالقاتش با اوباما علیرغم ظاھر حرف ھايش

از ضعف ايشان حکايت دارد.

در ھمین حال، دنیای سرمايه داری کلیمی قدرت خارق العاده ای دارد و ايران برايش يک

فرصت بزرک سرمايه گذاری و سودجوئی عظیم است. انھا اگر نگرانی ھای خود را رفع شده

دريابند حتما برای ورود به بازارھای ايران بر روی دولتھای اسرائیل و امريکا فشار میگذارند –

البته بشرط اينکه احساس بکنند میتوانند در ايران فعالیت ھای اقتصادی-تجاری بکنند. در اين

میان نبايد قدرت مردم اسرائیل و رھبران و نیروھای مذھبی کلیمی را ھم ناديده گرفت. آنھا

ھم در ايجاد دوستی بین اسالم و يھوديت منافع دارند. ايران بايد بتواند اين نیروھا را قانع کند

که حل مشکل ايران و امريکا، مثال حل مشکل غنی سازی اورانیوم، در جھت منافع انھا ھم

ھست. اگرچه تغییر لفظ در باره ھولوکاست و غیره مھم است اما کافی نیست. ايران بايد

اسرائیلی ھا و کلیمی ھا را قانع کند که حفظ غنی سازی اورانیوم در سرزمینش ھرگز امنیت

و موجوديت اسرائیل را تھديد نخواھد کرد. خالصه اينکه ايران بايد با موجوديت اسرائیل بازی

سیاسی نکند. اين کار حتما خطرناک است.

آسمان: به نظر شما Butterfly Effect در روابط ايران و آمريکا رخ خواھد داد و

اتفاقات کوچک می تواند منجر به اقدامات بزرگ و عملی در روابط دو کشور

گردد؟

امیراحمدی: آری میتواند ولی بشرطی که تغییر در گفتمان انقالبی منجر به تغییر در رفتار

انقالبی ايران ھم بشود. فعال در سطح حرف تغییراتی را شاھديم ولی بايد ديد در عمل ھم

اين امر ممکن خواھد بود يا نه؟ برای ھمین ھم امريکا و اوباما مذاکره روی ھسته ای را

بعنوان يک آزمايش میبینند. مشکل امريکا با چین و شوروی سابق وقتی حل شد که اين

دوانقالب تغییر مسیر دادند و رفتارھای انقالبی را کنار گذاشتند. گفتمان "اعتدال" آقای

روحانی بدرستی نمیخواھد خود را در مقابل انقالب قرار دھد اگرچه به اشتباه دارد "اعتدال"

را در مقابل "افراط" میگذارد. امريکا امیدوار است که اين دوگانگی اعتدال وافراط به گفتمان

اعتدال و انقالب برسد که در آنصورت از ديد آنھا حل مشکالت آسان تر خواھد بود. باعتقاد

من نه تنھا اعتدال نبايد در مقابل انقالب قرار کیرد بلکه بايد افراط و اعتدال را ھم در مقابل

ھم نگذاشت. متاسفانه آقای روحانی در اين رابطه دارد اشتباه میکند و با افراط برخورد

حذفی دارد. انچه ايران امروز بیش از ھر چیزی نیاز دارد آشتی و ھمبستگی ملی است.

تقسیم کردن ملت به "افراطی" و "غیر افراطی"، "خودی" و "غیر خودی" و به جناحھای

متخاصم مغاير اين ھمبستگی ملی است. در اين رابطه رفع حصر از آقايان کروبی و موسوی

ھم بايد در صدر الويت ھای رھبری و دولت روحانی قرار بگیرد. امروز ھیچ چیز از ھمبستگی

ملی برای منافع ملی کشور ضروری تر نیست.

آسمان: آقای کری در اظھاراتی جديد اعالم کردند يکی از اقداماتی که می تواند

حسن نیت ايران را نشان دھد و روند تعلیق تحريم ھا را تسريع نمايد، باز شدن

فردو به روی بازرسان بین المللی است، اين صحبت از دو بعد قابل بررسی

است. يکی اينکه تا امروز طرف غربی تاکید داشت که فردو بايد تعطیل شود و

اين سخن آقای کری نوعی کوتاه آمدن از اظھارات پیشین آمريکاست. از سوی

ديگر در حالی که دوربین ھا در فردو نصب ھستند، ديگر چه نیازی به حضور

بازرسان است و حضور آنھا چه کمکی به روند مذاکرات خواھد کرد. اين مسئله

باعث می شود نگرانی ھا برای اينکه داستان فردو و حضور بازرسان بیشتر به

بھانه ای می ماند را تقويت نمايد.

امیراحمدی: فردو ھم اکنون تحت نظر آزانس ھست. اين امکان دارد که کری يک اشتباه

لپی کرده باشد. اما اين ھم درست است که ھدف امريکا گرفتن يک امتیاز راھبردی است

چون فردو برای ايران يک ارزش نمادی ھم دارد. ھدف ديگر امريکا میتواند کسب اطالعات غیر

کنترل شده باشد. با وجود اينکه فردو زير نظر آژانس قرار دارد بدلیل ساختار بسیار پیچیده

امنیتی ان اطالعات کمی در باره آن وجود دارد. در اينجاست که ايران دارد غنی سازی با

غلظت باال میکند و اين ھمان تشکیالتی است که اسرائیل و غرب را بوحشت انداخته است.

امريکا میخواھد آژانس بدون ھیچ نظارتی از سوی ايران فردو را بازرسی کند و امیدوار است

که بعد بھانه الزم را گیر بیاورد و خواستار بسته شدن ان بشود. بستن فردو جزء اھداف

اصلی امريکا است و اين خواست از سوی اسرائیل به ان تحمیل شده است. ايران بايد

ازھمان ابتدای مذاکرات موضع روشن وتعويض نشدنی خود را در باره فردو به گروه ۵+١ اعالن

کند.

آسمان: تاثیر روابط ايران و آمريکا بر مسئله ھسته ای را چگونه می بینید؟

بالعکس، تاثیر مسئله ھسته ای را بر آينده و چشم انداز آتی روابط چگونه

متصور ھستید؟

امیراحمدی: مشکل رابطه ايران و امريکا داليل عديده دارد که مشکل ھسته ای تازه ترين

انھاست. مشکل با امريکا قبل از انقالب و با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شروع شد و با حمايت

ھای امريکا از ديکتاتوری شاه ادامه يافت. انقالب اسالمی در واقع عکس العملی بود به

دشمنی با امريکا و ديکتاتوری شاه. بعد از انقالب و گروگان گیری اين مشکل پیچیده تر و
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دشمنی با امريکا و ديکتاتوری شاه. بعد از انقالب و گروگان گیری اين مشکل پیچیده تر و

دشمنی عمیق تر شد. حمايت امريکا از صدام حسین در جنگ، تخريب کشتی ھا، دکل ھای

نفتی و ھواپیمای شخصی ايران در خلیج فارس و بعدا تحريم ھا و در گیری ھای ديگر منجمله

دعوا سر حزب هللا لبنان و فلسطین واسرائیل وبالخره ھسته ای بخشی از اين داليل

ھستند. اين تاريخ عمیقا منفی سايه سنگینی روی مشکل ھسته ای انداخته است و

نمیگذارد اعتماد الزم برای حل ان ايجاد شود. 

در مقابل، مشکل ھسته ای، که البته مشکل ايران با امريکا نیست بلکه مشکل امريکا با

ايران است، در اين فضای غرض آلود بی اعتمادی، رابطه را ھر چه بیشتر پیچیده کرده است.

مثال، تحريم ھای کشنده در اين چند سال اخیر، منجمله قطعنامه ھای غیر منصفانه شورای

امنیت سازمان ملل، تماما به مشکل ھسته ای مربوط میشوند و ترور ناجوانمردانه

دانشمندان ھسته ای ايران ھم بدلیل ھمین مشکل ھسته ای بوده است. باضافه، از طريق

عمده کردن مشکل ھسته ای، امريکا توانسته ھم در سازمان ملل و ھم در دنیای وسیع

ورای شورای امنیت اين سازمان اجماع ضد ايرانی بوجود بیاورد. در ھمین حال، مشکل

ھسته ای اسرائیل و دشمنان عرب ايران را ھم بیش از پیش فعال کرده و بر دامنه نزاع بین

ايران و امريکا افزوده است. ھمه اين تحوالت اثرات بسیار مخربی روی رابطه ايران و امريکا

داشته اند و عادی شدن رابطه حتی بعد از حل مشکل ھسته ای اسان نخواھد بود.

آسمان: چشم انداز اين روابط را با عنايت به تحوالت رخ داده و ديدار آقای ظريف

با کری و ھمچنین تماس تلفنی آقای اوباما و دکتر روحانی چگونه تفسیر می

کنید.؟

امیراحمدی: يکی از مشکالت رابطه ايران و امريکا عدم ارتباط و گفتگوی سازنده بوده است.

در گذشته دو کشور با ھم در وضعیت ھای مختلف حرف زده و ھمکاری کرده اند (مثال

نشست آقای کمال خرازی وزير امور خارجه وقت ايران با اقای کالین پاول وزير امور خارجه

وقت امريکا بر سر مشکل افغانستان و ھمکاری دو کشور در سرنگونی طالبان و روی کار

آوردن دولت کرزای). اما در گذشته اين ديدار ھا و ھمکاری ھا روی مسائلی بود که خارج از

مشکالت رابطه ايران و امريکا قرار داشتند. ولی اين بار بنظر میرسد که آمادگی بیشتری از

طرف ايران برای تنش زدائی بر سر مسائل درون رابطه بوجود آمده است. 

مشخصا، ايران پذيرفته است که روی غنی سازی با امريکا وارد يک معامله بشود. تصادفا،

امروز امريکا، اسرائیل و ايران دارند يک حرف میزنند – ھمان حرفی را که ناتانیاھو در اين چند

سال گذشته زده است و آن اين است که: حل مشکل ھسته ای ايران از حل مشگل

فلسطین مھم تر است. اين خود امتیاز بزرگی از سوی ايران به امريکا و اسرائیل است. بايد

اضافه کنم که اوباما ھم يک تغییر استراتژيک در سیاست خاورمیانه ای امريکا داده است. بر

اساس اين سیاست جديد حل مشکل دعوای اسرائیل و فلسطین در مرحله دوم اھمیت قرار

دارد. الويت اول حل مشکل ھسته ای ايران است. اين تغییر مھم و استراتژيک در سیاست

امريکا بنظر میرسد از قبل با ايران و اسرائیل ھماھنگ شده باشد. اين تحول بسیار مھمی

است چون برای اولین بار سه کشور درگیر در اين مسائل ھر سه يک حرف را میزنند و ان ھم

حرف اسرائیل است. 

واقعیت اين است که در رابطه ايران و امريکا، ايران ھمیشه خواھان وضعیتی بوده است که

من آنرا در نوشته ھايم "وضعیت نه جنگ و نه صلح" نامیده ام. ھروقت وضعیت رابطه از اين

تعادل بسوی جنگ رفته جمھوری اسالمی کوتاه امده و سعی کرده تنش زدائی بکند و ھر

وقت ھم که اين رابطه بسوی صلح رفته جمھوری اسالمی بر روی آن ترمز زده است. وضعیت

نه جنگ و نه صلح با امريکا در واقع سیاست انقالب شده بود. اساس ان ھم اين فکر بود که

امريکا گرگ و شیطان بزرگ و جمھوری اسالمی بره و حکومت خدا است. البته اسرائیل و

ديگر دشمنان رابطه ھم بیکار ننشسته اند. اسرائیل ھمیشه بدنبال جنگ با ايران بوده و

امريکائی ھا از جنگ ترسیده اند. پس کشمش امريکا و اسرائیل ھم باعث حفظ وضعیت نه

جنگ و نه صلح شده است.

آيا رھبری جمھوری اسالمی ھنوز ھم بدنبال وضعیت نه جنگ و نه صلح است و يا به حل

مشکل در جھت صلح (عادی سازی) بطور استراتژيک تن داده است. عده ای در غرب

میگويند که تحريمھا و فشار ھای داخلی و خارجی متعدد وضعیت نه جنگ و نه صلح را

ناپايدار کرده است و رھبری ايران را متقاعد کرده است که بايد وضعیت عادی کردن را برای

حفظ نظام بپذيرد چه در غیر اينصورت، مشکل میتواند به جنگ منتھی شود. در ھمین حال

ھم مقام رھبری میخواھدد به خواست ملی ابراز شده در انتخابات اخیر جواب مثبت بدھد.

گر چنین باشد انوقت میشود امیدوار بود که مشکالت حل شوند. اما اين مشکالت طرف

ھای ديگری ھم دارد. نیروھای محافظه کار کشور به اين سادگی نخواھند گذاشت که آقای

روحانی موفق شود حتی اگر ايشان حمايت رھبری انقالب ھم داشته باشد. بعالوه،

اسرائیل ھنوز ھم جنگ طلب ھست و حداقل میخواھد تاسیسات اتمی ايران را نابود کند.

اين آرزوی انھا است. خوشبختانه اسرائیل قادر به اين کار نیست مگر امريکا را ھم درگیر کند.

ولی امريکا ھم به اين سادگی در گیر يک جنگ با ايران نمیشود مگر متعاقب يک حادثه عظیم

ضد امريکائی. واقعیت اين است که مردم و کنگره امريکا اين روز ھا ضد جنگ ھستند.

در مقابل، آقای اوباما از حمله احتمالی اسرائیل به ايران ھراس دارد و میخواھد يک راه حل

میانه پیدا کند. مشکل آقای اوباما اين است که امروزه بسیار ضعیف است. در مقابل اوباما

يک کنگره ضد ايران و ضد اوباما و طرفدار اسرائیل قرار دارد. در مقابل اوباما يک حزب محافظه

کار ضد ايران و طرفدار اسرائیل ھم وجود دارد. و بالخره نیروھای ضد ايران و ضد اسسرائیل

در دنیای عرب و غرب کم نیستند. اگرچه اوباما ديگر نیازی به رای ندارد و در دوره اخر رياست
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در دنیای عرب و غرب کم نیستند. اگرچه اوباما ديگر نیازی به رای ندارد و در دوره اخر رياست

جمھوری اش میخواھد تاريخ بسازد (و میخواھد اين تاريخ را با حل مشکل ايران بسازد) اما

حزب دمکرات بايد بعد از اوباما ھم برای گرفتن قدرت برنامه ريزی کند. واقعیت اين است که

اگر اوباما بتواند با ايران به نتايج خوبی برسد ھم برای خودش تاريخ میسازد و ھم حزب

خودش را بعد از خود در قدرت نگھمیدارد – رئیس جمھور بعدی ھم دمکرات خواھد بود. 

اما آيا حزب جمھوری خواه و دشمنان اوباما میگذارند که اين توفیقات حاصل شوند؟ بديھی

است که انھا با تمام توان خود کار شکنی کرده و نمیگذارند اوباما در رابطه با ايران موفق

بشود. تخريب اوباما به تخريب حزب ان منتھی میشود و جمھوری خواھان و طرفداران

اسرائیل انتخابات بعدی را خواھند برد. خطر مھم تر اين نیروھای ضد ايران اين است که

دست به ماجراجوئی ھای خطرناک بزنند. دشمنان ايران و اوباما میتوانند حادثه خطرناکی در

منطقه و يا جای ديگری علیه منافع امريکا بوجود بیاورند و انرا به ايران نسبت دھند. متعاقب

چنین حادثه ای اوباما ممکن است مجبور شود که عکس العمل شديد حتی نظامی نشان

بدھد. ايران بايد اين روزھا تمام کوشش و نیروی خود را برای حفظ و امنیت دارائی ھای امريکا

در ھمه دنیا مخصوصا در منطقه بکار بگیرد. 

بی دلیل نیست که خانم ھیالری کلینتون و شوھرش بیل کلینتون اين روزھا بسیار نگران

حرکت ھای آقای اوباما و دشمنانش ھستند. ھیالری تصمیم دارد کانديد رياست جمھوری

شود و امیدوار است که با حمايت يک اوبامای قوی و محبوب برنده انتخابات بعدی امريکا

بشود. محافظه کاران از ھیالری متنفرند! شکست اوباما باعث شکست حتمی ھیالری

میشود. پس، حل مشکل ايران و امريکا به اين سادگی نخواھد بود که امروزه در تھران از ان

حرف میزنند. اين رابطه متاسفانه درگیر مسائل روز مره و استراتژيک عديده در درون و برون

ھر دو کشور است. با اين وصف کوشش در جھت رسیدن به يک راه حل منصفانه و بردبرد

ارزش استراژيک دارد حتی مشکالت و خطرات سر راه عديده ھستند. تغییر در رابطه ايران و

امريکا کل منطقه را تحت تاثیرات اساسی و بنیادی قرار خواھد داد و خطرات احتمالی

"کلنگی شدن" ايران را ھم مرتفع میکند. 

در اينجا عالقمندم يک مشکل مھم را ھم ياد آوری کنم و آن ديدگاه غرب در باره يک ايران

قدرتمند است. مشخصا، غربیھا، يک ايران قوی را يک ايران خطرناک میدانند. اين فکر از

انگلیسی ھا در اواسط قرن نوزده زاده شد. بعدھا اين ايده به امريکا منتقل گرديد و حاال ھم

اين فکر به شورای امنیت سازمان ملل سرايت کرده است. مشکل غنی سازی ايران با غرب

امروز شبیھه مشکل راه آھن سازی و ذوب آھن سازی ايران با غرب در گذشته است.

ايرانیھا ھم با شعارھا و ھیجانات خود متاسفانه به اين مشکل دامن زده اند. ايران بايد در

اين باره با غرب وارد يک گفتگوی اساسی و تاريخی بشود. بايد به غرب با مرور دقیق تاريخ

ايران نشان داد که تصادفا اين ايران ضعیف است که خطرناک میشود نه ايران قوی. حمله

صدام حسین به ايران ضعف بعد از انقالب در نھايت باعث تخريب منطقه شده و امريکا را ھم

گرفتار مسائل عديده کرده است.

آسمان: بسیاری از جريان ھای تندروی ايران از اين اقدام آقای روحانی

خشمگین شده اند، آيا چنین روندی از سوی طیف راديکال آمريکايی و اسرائیلی

ھم مشاھده می شود؟ چه ارتباط مفھومی میان نیروھای راديکال دو طرف

برقرار است؟ چه عواملی باعث می شود تا مواضع آنھا تا حد زيادی ھم-آھنگ و

مشابه يکديگر باشد؟ 

امیراحمدی: میگويند بی نھايت در دوسر به يک جا ختم میشود! تند روھا در امريکا،

اسرائیل، دنیای عرب، ايران و در جاھای ديگر از تحوالت جديد خشمگین ھستند. تصادفا در

سه دھه گذشته که من برای عادی سازی رابطه فعالیت کرده ام ھمیشه مورد غضب ھم

نیروھای تندرو درون نظام بوده ام و ھم مورد غضب دشمنان نظام در خارج و داخل کشور. اين

ھمخوانی نه تصادفی است و نه بی دلیل. واقعیت اين است که ھر دو گروه داليل خاص

خودشان را داشته اند و نمیشود گفت که انھا در ھدف مشترک ھستند. انھا حتی در

وسیله ھم اشتراک ندارند. مخالفین نظام اسالمی ايران به امريکا ابزاری نگاه میکنند و

میخواھند با چکش امريکا سر جمھوری اسالمی را بشکنند. برعکس، دشمنان امريکا و

اسرائیل به جمھوری اسالمی ابزاری نگاه میکنند و میخواھند با چکش انقالب و اسالم سر

امريکا و اسرائیل را بشکنند. انشا هللا که ھیچ يک از اين دو نیروی نتواند به امیال خود برسد! 

مثال، مخالفین نظام ھمیشه استدالل کرده اند که عادی سازی رابطه به بقای نظام کمک

میکند و باعث سرکوب بیشتر نیروھای دمکرات و سکیوالر میشود. راست ھای غربی و

اسرائیلی ھم ھمیشه خواھان تغییر رژيم بوده اند و عادی سازی رابطه را مغاير ھدف خود

میدانند. انھا نظام اسالمی را انقالبی و رفتارھای انرا تھاجمی و تھديد کننده میدانند و

میخواھند که امريکا بعنوان يک نیروی بازدارنده علیه ايران انقالبی ھمیشه در صحنه مبارزه با

جمھوری اسالمی بماند. انھا میدانند که بدون امريکا نمیتوانند امیال خود را به جمھوری

اسالمی تحمیل کنند. البی ھای تولید کننده و فروشنده اسلحه ھم با عادی سای رابطه

مخالفند و آرزوی يک درگیری نظامی را میکنند. دشمنان ايران آرزوی کلنگی کردن کشور را

دارند، يعنی ھمان کاری را که علیه عراق، لیبی و سوريه کرده اند. 

از انسو، طرفداران نظام ادعا داشته اند که رابطه عادی با امريکا مغاير اصول و اھداف انقالب

است و باعث سرنگونی نظام میشود ويا حداقل باعث پراکندگی نیروھای ھمسو با نظام و

انقالب شده و "عمق" استراتژيک" ايران را نابود میکند. آنھا از امام خمینی ھم نقل قول

میکنند که امريکا شیطان بزرک است و گرگ است و نمیشود با ان زندگی مشترک داشت.

اين نیروی انقالبی صادقانه میخواھد به اصول انقالب وفادار بماند. اشتباه انھا اين است که

دشمنی با امريکا ھم میتواند خطرات اساسی برای نظام بوجد آورد ھمان طور که آورده
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دشمنی با امريکا ھم میتواند خطرات اساسی برای نظام بوجد آورد ھمان طور که آورده

است. اين وسط نیروھائی ھم ھستند که منافع سیاسی و اقتصادی خاص خودشان دارند و

از دشمنی بین دو کشور سودھای سیاسی و اقتصادی سرشار میبرند. واقعیت اين است

که دشمنی ديرينه ايران و امريکا نھادھای دشمن ساز بوجود اورده است و انھا ھم دشمنی

را درون اين رابطه نھادينه کرده اند. حذف اين نھادھا ھم به اين اسانی نخواھد بود. انھا

مستقل از حکومت ھاعمل میکنند. 

اگرچه خنثی ساختن کل اين نیروھا ممکن نیست، اما میشود با ايجاد اجماع وسیعتر میان

ايرانیان تا حدی از فشار اين مخالفین کاست. يک راه تاثیر گذار ايجاد ھمبستگی و آشتی

ملی است. اين امر عملی نیست مگر اينکه ھمه نیروھای وطن پرست از ھر فرقه و ايده ای

دور ھم جمع شوند. رفع حصر از آقايان کروبی و موسوی حتما کمک شايان توجھی به اين

امر میکند. آقای روحانی با شعار اعتدال، امید و تدبیر وارد میدان شده است. اينھا ايده ھای

خوبی ھستند اما معنی انھا از خود لغات مھم تر است. متاسفانه تعريفی که از اعتدال داده

شده ناقص و مغاير نیاز ملی برای آشتی و ھمبستگی است. اعتدال بايد بمعنی حذف

نیروھای "افراطی" و يا نیروھای "غیر خودی" نباشد. بايد اين نیروھا را ھم جمع کرد و به

بازی گرفت. متاسفانه تا اين لحظه، "دولت تدبیر و امید" در اين باره بی تدبیری کرده است و

دارد امید بوجود آمده درون مردم را به ياس تبديل میکند. 

عکس العمل نیروھای مخالف حرکت جديد در رابطه با امريکا را نبايد فقط به حساب افراطی

گری گذاشت. بايد آنھا ھم توجیه و قانع بشوند که حرکت بسوی صلح در شرايط جديد

منطقه در راستای منافع انقالب و منافع ملی کشور است. سوای اين "افراطی ھا"،

متاسفانه کماکان اکثريت عظیمی از ايرانیان وطن پرست، متخصص، دانشمند، حرفه ای و فن

ساالر "غیر خودی" نامیده میشوند و در جمھوری اسالمی به بازی گرفته نمیشوند. تا اين

مشکل حل نشود بديھی است که ھمبستگی ملی ناقص میماند و دولت آقای روحانی

موظف است که در ايجاد ھمبستگی ملی در چھاچوب منافع ملی کشور اقدامات عاجل

انجام دھد. در غیر اينصورت، اختالفات درون ملت حتما دولت را مجور به عقب نشینی از

حرکت صحیحی که در پیش گرفته است میکند.

آسمان: تفاوت ھا و شباھت ھای روحانی و خاتمی در چه بود؟ چرا روحانی

توانست اين تماس را برقرار کند اما خاتمی نتوانست؟ آيا شرايط داخلی ايران

اين اجازه را به خاتمی نداد؟

امیراحمدی: اين سئوال وسیعی است و من در اينجا به اختصار توضیحاتی میدھم. انتخاب

آقای خاتمی يک سورپريز برای خودش و نظام بود. رھبری مخصوصا آمادگی برای رياست

جمھور شدن ايشان را نداشت. جامعه ھم عمدتا واکنشی عمل کرده بود. اطرافیان آقای

خاتمی ھم رايکال و بدنبال "توسعه سیاسی" زودرس بودند. آنھا "دمکراسی" را عمده کرده

بودند. بحث جامعه مدنی، که تصادفا من شروع کننده آن در ايران بودم، را بخوبی درک نکرده

بودند. انھا يک درک سیاسی-حزبی از جوامع مدنی داشتند. آقای خاتمی ھم متاسفانه در

تله انھا افتاد و روی جامعه مدنی سیاسی تکیه کرد و در اين روند، توسعه اقتصادی را در

حاشیه نگھداشت (حد اقل در حرف). 

جنبش دوم خرداد ھمچنین بر اساس طبقات متوسط مذھبی نوع خاصی (روشنفکران

مذھبی) شکل گرفته بود. اين جنبش نیروھای سکیوالر را کماکان بعنوان نیروھای غیر خودی

در حاشیه نگه داشت. در ھمین حال اين جنبش درون نیروھای زحمت کش و کم درآمد

جامعه نفوذ مھمی نداشت. اين جنبش رای باالی آقای خاتمی را به اشتباه بحساب رای

برای خود میگذاشت. شخصیت آرام آقای خاتمی ھم مشکل ديگری بود که نمیگذاشت

ريسک يا خطر حتی حساب شده بردارد. رابطه ايران و امريکا ھم اين اورژانسی که امروز

برای نظام دارد انوقت نداشت. تحريم ھا و تھديد ھا ھنوز قابل مديريت بودند. نظام ضمن

اينکه به جنبش دوم خرداد مشکوک بود نیازی به کمک آن برای تداوم خود نمیديد. 

در مقابل، انتخاب آقای روحانی برای رھبری و نظام غیر مترقبه نبود. حتی عده ای فکر میکنند

که اين انتخاب "مھندسی" شد تا بحرانھا ئی که در داخل و خارج علیه نظام شکل گرفته

بودند به سرعت مديريت شود. مقام رھبری انتخابات اخیر را "يک پیچ خطرناک" میدانست که

نظام میبايست از آن بھر قیمتی بگذرد – که البته گذشت و "حماسه سیاسی" پیش بینی

شده ھم اتفاق افتاد. در ھمین حال، آقای روحانی حزب و يا نیروی اجتماعی مشخصی که

برای نظام تھديدی باشند پشت سر خود نداشت و ھنوز ھم ندارد. در روند انتخابات ھم

نشان داد که حرفی برای گفتن دارد و ملت تشنه تغییر را قانع کرد که به ايشان رای بدھند.

ايشان ضمن اينکه قولھائی برای توسعه سیاسی میداد روی مشکالت فوری يعنی اقتصادی

تکیه کرده است و راه حل انھا را ھم در تصحیح سیاست خارجی کشور میداند. شعار

اعتدال، امید و تدبیر ايشان ھم بموقع بود اگرچه من فکر میکنم در عمل آن شعار دارد به

بیراھه میرود و در اينده نزديک باعث درد سر برای ايشان میشود. در ھمین حال فکر میکنم،

آقاتی روحانی بعنوان يک نیروی راست نیمه مدرن و نیمه سنتی توانسته است نظر يک نیروی

عظیم از ايرانیان و خارجیان را به حرکت خود جلب کند و پشتیبانی مھمی برای خود فراھم

سازد. 

اما انچه از ھمه اين عوامل مھم تر است، اعتمادی است که نظام و رھبری به آقای روحانی

دارد. ايشان تقريبا نیمی از زندگی سیاسی خود را در حوزه امنیت ملی گذرانده است و در

عمل نشان داده است که به نظام وفادار است اگرچه به بخشی از فکرھا و عملکردھای آن

انتقاد دارد. ايشان يکی از مورد اعتماد ترين روحانیون به مقام رھبری بوده است و بعنوان

نماينده ايشان در مقام ھای حساس انجام وظیفه کرده داست. عامل مھم ديگر اين است

که آقای روحانی بجای اينکه روی تغییر در داخل تکیه کند بر روی تغییر در خارج (ساست
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که آقای روحانی بجای اينکه روی تغییر در داخل تکیه کند بر روی تغییر در خارج (ساست

خاترجی) تکیسه کرده است و بدرستی رابطه با امريکا را ھدف قرار داده است. اين يک

مسیر مطمئن تری برای نظام است. اصالحات درونی ھمیشه مشکل زا تر از اصالحات در

سیاست خارجی ھستند. باعتقاد من آقای روحانی حمايت مشروط مقام رھبری را دارد و

اگر امريکا بخواھد و بتواند مشکالتش را با ايران حل کند ايشان در موقعیتی خواھد بود که

اين پروژه را جلو ببرد.

آسمان: در شرايطی که آقای احمدی نژاد بسیار به برقراری اين رابطه عالقه

مند بود او ھم نتوانست در اين عرصه گامی بردارد و ھیچگاه حمايت داخلی از او

در اين راستا ھم به وجود نیامد. چرايی اين اتفاق را چگونه تفسیر می کنید؟ و

آيا در زمانی که شما روابط نزديکی با ايشان داشتید ماموريت خاصی برای

برقراری اين رابطه با دولت آمريکا به شما محول گرديد؟

امیراحمدی: پروژه آقای احمدی نژاد با پروژه اقای روحانی متفاوت بود. آقای احمدی نژاد يک

آدم انقالبی و مردمی بود که میخواست برای ايران قدرت بسازد و با امريکا ھم با قدرت

معامله کند. ايشان فکر میکرد که امريکا بعنوان يک کشور "امنیت ملی" به زور جواب میدھد

نه مصلحت. در ھمین حال ھم ايشان بین امريکا و اسرائیل يک تفاوت عمده قائل بود. کار

کردن با امريکا را جايز میدانست ولی با اسرائیل ابدا. آقای احمدينژاد ھمچنین فکر میکرد که

برای نزديکی با امريکا بايد از اسرائیل بیشتر دور شود. بعبارت ديگر، ايشان فکر میکرد که

معامله با امريکا الزمه اش دشمنی بیشتر با اسرائیل است. صحبت ھای ايشان در رد

ھولوکاست و نابودی اسرائیل ھم در ھمین رابطه طراحی شده بود. ايشان خیلی دير متوجه

شد که اين سیاست کار نمیکند. 

در دوره دوم رياست جمھوری خود، احمدی نژاد جدا سعی کرد که مواضع دوره اولش را

تصحیح کند اما پیامد ھای انتخابات ١٣٨٨ ھمه چیز را از بین برد. حاال ديگر نه تنھا اسرائیلی

ھا داشتند ايشان را غیر موجه جلوه میدادند بلکه جنبش سبز ھم ايشان را به يک ديو مبدل

کرده بود. جنبش اصالح طلبی و روشنفکران سیاسی و غیر سیاسی دل خوشی از ايشان

حتی قبل از انتخابات ١٣٨٨ ھم نداشتند. اقای روحانی نماينده طبقات متوسط و باالی

جامعه است درحالیکه آقای احمدی نژاد نماينده طبقات پائئن بود. اين طبقات ھرگز نتوانسته

اند از نمايندگان خود حمايت کنند در حالیکه طبقه متوسط در اين امر مھارت خاص دارد. اين

طبقه زبان و حرف و قلم دارد در حالیکه طبقات پائین فاقد اين ابزار ھا ھستند. 

در ھمین حال، آقای احمدی نژاد با ايران گرائی مذھبی خود نیروھای روحانی سنتی را ھم

از خود میراند و باعث نگرانی انھا میشد. ايشان متاسفانه به مشاوره و نصیحت گوش نمیداد

و اعتقادی ھم به آن نداشت. آقای احمدی نژاد با فرھنگ عامیانه ای که در درون آن رشد

کرده بود نمیتوانست عقالنیت مدرن را ھضم کند .در واقع، در دور دوم رياست جمھوری خود،

احمدی نژاد جدا تنھا مانده بود در حالیکه میلیون ھا ايرانی کارگر و فقیر ھنوز چشم امید به

ايشان داشتند. اين طبقه زحمتکش امروز کال بی پناه است. با وجود اين مشکاالت، در رابطه

با امريکا احمدی نژاد تابو شکنی ھای مھمی کرد. ايشان بیش از اسالف خود شھامت

نشان میداد. مثال، ايشان به آقای اوباما نامه ھای متعدد نوشت، به ايشان انتخاب مجددش

را تبريک گفت، اوباما را چالش به گفتگو کرد، پیشنھاد داد که پرواز مستقیم بین ايران و امريکا

برقرار شود، برای اولین بار کنفرانس ھای عظیم با ايرانیان خارج از کشور در تھران برگزار کرد و

ده ھا نمونه ديگر. اگر احمدی نژاد روی اسرائیل اشتباه نرفته بود و حمايت طبقه متوسط

روشنفکر را داشت، حتما میتوانست بخش مھمی از رابطه با امريکا را حل کند.ايشان

میخواست رابطه را عادی کند، شھامت آنرا ھم داشت ولی نمیدانست چگونه بايد اينکار را

انجام بدھد. 

در باره رابطه من با آقای احمدی نژاد و آقای مشائی اغراق زياد شده است. من اين آقايان را

بارھا ديدم، صحبت کردم و مستقیم و يا غیر مستقیم مشاوره دادم. اما بطور رسمی و

نھادی با آنھا ھمکاری نداشته ام. البته در موارد زيادی حرکت ھای ابتکاری مھم کردم که

مورد تايید انھا بود ولی بداليلی، بطور واضح و رسمی از آن حرکت ھا يا حمايت قاطع نشد و

يا اگر ھم شد در جای ديگری جلوی انھا گرفته شد. بچند نمونه اشاره کنم. نمونه اول

دريافت مجوز از امريکا برای باز کردن دفتر شورای امريکائیان و ايرانیان در ايران بود. دولت آقای

احمدی نژاد موافق بود و وزارت امور خارجه مرا حتی به وزارت کشور برای ثبت شورا فرستاد

اما موضوع بشکلی در آنجا منتفی شد. مورد دوم، مجوز برای فروش يدکی ھواپیماھای ايران

بود که باز ھم متاسفانه جلو نرفت چون ايران شرط امريکا که اين ھواپیما ھا در خارج از ايران

تعمیر شوند را نپذيرفت. و باالخره، طرح "توافق حادثه در دريا" که ارتش امريکا در خلیج فارس

میخواست با ارتش ايران در آن آبھا امضاء کند تا جلوی برخورد تصادفی بین انھا گرفته شود.

در اين باره ھم ايران توافق نکرد چون میگفت اوال از طرف ايران حادثه ای رخ نخواھد داد و

باضافه اينکه فکر میکرد که امريکا با اين توافق میخواھد خیالش را از برخورد نظامی با ايران

راحت کند تا بتواند از طريق تحريم ھا و سیاست انزوا سازی نظام را سرنگون نمايد. شکست

اين حرکت ھا عمق بی اعتمادی بین دو طرف را نشان میدھد. 

اصوال رابطه من با دولت آقای احمدی نژاد شبیه ھمان رابطه ای بود که من با دولتھای

پیشین داشتم. من با ھمه دولت ھای ايران کار کرده ام. در دولت آقای خامنه ای سه سال

متوالی برای بررسی خرابیھای جنگ تحمیلی به جبھه ھای جنگ رفتم در حالیکه جنگ ادامه

داشت و در کنفرانس ھای "دفاع مقدس" ھم شرکت کردم. من حتی ايشان را در کاخ مرمر

مالقات کردم و اين ديدار تاثر مھمی بر من در ارتباط با فعالیت ھای بعدی من روی رابطه ايران

و امريکا داشت. با دولت ھای اقايان ھاشمی و خاتمی حتی ھمکاريھای بیشتری داشتم تا



11/7/13 gooya news :: politics: متن کامل مصاحبھ مجلھ آسمان با ھوشنگ امیراحمدی

news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170109print.php 8/8

و امريکا داشت. با دولت ھای اقايان ھاشمی و خاتمی حتی ھمکاريھای بیشتری داشتم تا

دولت آقای احمدی نژاد. در زمان آقای ھاشمی بود که شورای امريکائیان و ايرانیان راه اندازی

شد و کنفرانس ھای متعدد روی رابطه ايران و امريکا گذاشته شد. در زمان دولت آقای

خاتمی بود که من وزير امور خارجه وقت امريکا را وادار کردم که از ملت ايران برای اشتباھات

گذشته خود عذر خواھی بکند. آقايان جو بايدن، جان کری و چاک ھیگل ھم در ھمین دوره

بود که در شورا صحبت کردند. مھم تر حتی، در زمان آقای خاتمی بود که من آقای کروبی که

رئیس وقت مجلس ايران بود را در نیويورک در کنار تعدادی از سناتورھا و نمايندگان مجلس

امريکا قرار دادم. باز ھم در ھمین دوره بود که من يک گروگان گیر ايرانی، عباس عبدی، و يک

گروگان امريکائی، باری روزن، را در پاريس در کنار ھم نشاندم. با دولت آقای روحانی ھم

بھمین منوال کار خواھم کرد. يعنی در حاشیه و با حفظ استقالل فکری و ابتکار عملی ام.

من اصوال مخالف جناح بازی ھستم و برای من ملت ايران، ايران و منافع ملی آن ھمیشه مد

نظر بوده و خواھد بود نه جناح و يا دولت خاصی.
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