
 

  
 

 حامل پيام بودم ٨٧سال :هوشنگ اميراحمدی
 

 ٩٢١٣ دی١٧

 
 

 اين شنيدن با خودش او .است امريکا و ايران بين رابطه دالل اميراحمدی، هوشنگ که شد شايع ايران در زمانی :فرشاد قربانپور
 زندگی امريکا در که است سال ٣٠ از بيش او .است بهتر داللی نوع هر از بودن ديپلماتيک رابطه دالل گفت می .خنديد می ها حرف

 روابط يخ کردن آب برای را امريکاييان و ايرانيان شورای .بود نيوجرسی در دانشکده سريي نيز مدتی برای و دانشگاه استاد .کند می
 حدود از پس بار نخستين برای شد موفق ١٣٨٧ سال در اما .داشت متعددی های فعاليت زمينه اين در و کرد تاسيس امريکا و ايران

 اين به موفق کرده برقرار نژاد احمدی دولت های مقام با که باطیارت ساسا بر او که بود معلوم اول همان از .بيايد ايران به سال ١٠
 اکنون .نکرد هم تکذيب را آن وقت هيچ و است پيامی حامل که نکرد تاييد وقت هيچ او .کند بدل و رد را هايی پيام است قرار و شده سفر

 ايران در او اقامت زمان در وگو گفت اين .آمد نايرا به احمدی امير هوشنگ نيز، امسال مهرماه در .گذرد می ها روز آن از سال ۵
 کند می اشاره امريکا و ايران بين مسائل از يکسری به وگو گفت اين در او .است شده انجام ژنو مذاکرات از قبل وگو گفت اين .شد انجام

 در آنچه .شود چاپ اينجا در شد رارق او توافق با اما باشد تاريخ برای بود قرار وگو گفت اين .اند نشده مطرح جايی در تاکنون که
 .است وگو گفت همين از بخشی است شده درج صفحه اين کناری ستون
*** 

 در که داشتيم هم با وگويی گفت ها روز آن در .آمديد ايران به ها سال از پس بار نخستين برای شما که بود ١٣٨٧ سال زمستان
 چيز که شد مشخص بعدها اما .کرديد تکذيب شما هستيد؟ پيامی حامل آيا که بود اين شما از اولم پرسش .شد چاپ کارگزاران روزنامه
 بوش جورج به نژاد احمدی نامه از پس را ايران به شما سفر که ای سياسی اهميت دهيد توضيح دارد امکان اگر .است بوده ديگری

 بود؟ چه زد رقم
نژاد اطمينان بکند  و آن پيام اين بود که اگر امريکا بتواند به آقای احمدی نبود» رسمی«آورده بودم ولی » پيامی«بله، درآن سفر اول من 

. نژاد هر چند که در امريکا بدون پاسخ ماند اما بدون تاثير نبود واقعيت اين است که نامه آقای احمدی. آيا پاسخ در اينجا مثبت خواهد بود
امريکا و جلسات ديگری هم در خارج از وزارت امورخارجه برگزار  های زيادی در رابطه با اين نامه در وزارت امور خارجه جلسه

گاهی . هايی داشتند کسانی در اين جلسات حضور داشتند که در وزارت امور خارجه در رابطه با مسائل ايران و امريکا مسووليت. شد
البته آنها دنبال پاسخ به اين . اين نامه چيستها اول از همه بحث اين بود که مفهوم  در اين جلسه. ها من هم حضور داشتم در اين جلسه

ها را  ها با ايران سر و کار داشته و کنش و واکنش افراد درگير کسانی بودند که سال. نژاد کيست هم بودند سوال که خود احمدی
مهور ايران در شرايطی باشد که ج برای آنها جالب بود که يک رييس. شناختند يی نو بود که آن را نمی نژاد پديده اما احمدی. شناختند می

گذراند و آقای جان مک کين  های آخر دولت خود را می در آن روزها دولت بوش و حزب جمهوريخواه ماه. يی بنويسد بتواند چنين نامه
سرو صدا با آمد که يک حرکت ديپلماتيک پر از اين رو بدش نمی. جمهوريخواه هم درگير يک مبارزه انتخاباتی سخت با آقای اوباما بود

 .ايران پيش بيايد
 

 يا خوشايند معنای به جالب ».بنويسد يی نامه چنين بتواند که باشد شرايطی در ايران جمهور رييس يک که بود جالب آنها برای« گفتيد
 عجيب؟



دشمنی ايشان با  تا آن وقت فرض امريکا اين بود که رهبر، کنترل کامل روی رابطه دارد و. غافلگير شده بودند. به معنای عجيب
نژاد با  البته بعدا به اين نتيجه رسيدند که نامه آقای احمدی. اش چنين کاری بکند امريکا هرگز اجازه نخواهد داد که رييس قوه مجريه

 .اجازه يا حداقل در مشورت با ايشان نوشته شده بود
 

 داشتند؟ واکنشی چه ها امريکايی
خواستند بدانند پشت سر اين حرکت تا چه حدی از خواست، اراده، قدرت و فکر به  می. ستخواستند بدانند پشت اين جريان چه ه می

آنها مخصوصا . ها بدانند ها در آن زمان بيشتر دوست داشتند چيزهايی در اين زمينه امريکايی. معنای تصميم قرار گرفته است
 .نژاد است ص آقای احمدیخواستند بدانند که اين نامه با نظر رهبر نوشته شده يا ابتکار شخ می
 

 شفاهی؟ يا بود مکتوب کرديد منتقل ايران های مقام به پيام عنوان به که چيزی شما
کانال رسمی بين . دهند های مکتوب را به يک فرد غيررسمی نمی پيام. ببينيد من يک موقعيت غيررسمی در اين زمينه داشتم. شفاهی بود

 .ايران و امريکا دولت سويس است
 

 …که بود سبز چراغ نوعی و نيت حسن پيام حاوی احتماال آورديد شما که پيامی
من خودم را هميشه . اصال دليلی هم نداشتم که اين کار را بکنم. نيت نيست، منتقل کنم ام پيامی را که در آن حسن وقت نخواسته من هيچ

 .ام اين رابطه فرض کرده» سفير حسن نيت«
 

 بود؟ کسی چه طرف از پيام اين
ها را افرادی در سطح مديران کل به ميانجيگرها يا  بيشتر هم پيام. آيند ها از طرف چه کسی می شود که اين پيام وقت متوجه نمی کسی هيچ

اينها مديرانی هستند که در دفتر امور ايران در . گويد اين پيام را به فالنی برسان وقت وزير امورخارجه نمی هيچ. کنند پيامبرها منتقل می
خواهند به اين ترتيب از  های رسمی سطح باال می افتد؟ برای اينکه مقام حاال چرا اين اتفاق می. کنند ارت امورخارجه امريکا کار میوز

يعنی اينکه اگر يک مقام باال پيامی از سوی يک مقام » .قابل حاشا کردن«گويند  اين تاکتيک را اصطالحا می. خودشان محافظت کنند
يی نگيرد و پيام لو برود آن وقت هميشه خواهد گفت که پيام از سوی من نبوده و آن فرد سطح پايين به جای  نتيجه پايين بفرستد ولی
همچنين ممکن است شما پيامی از يک مسوول سطح باال بگيريد اما در آن طرف نتوانيد پيام را به فردی در . شود ايشان مواخذه می

ها  بنابراين بيشتر اين نوع پيام. دهنده و هم پيام برنده ايجاد خواهد کرد شکل هم برای پيامهمان سطح منتقل کنيد که اين خود کلی م
 .شوند غيررسمی و شفاهی هستند و از طريق سطوح پايين منتقل می

 
 برسانيد؟ کسی چه به را پيام شما که کردند می انتخاب آنها آيا
يی گرفته نشد آن وقت کسی اين وسط  اگر در پايان هيچ نتيجه. شوند بدل می ها به صورت غير رسمی رد و ببينيد اول اينکه پيام. نه

دادند که از افراد  ها ترجيح می تا اين اواخر امريکايی. کند از اين رو سيستم به طور کل با افراد غيررسمی شفاف عمل نمی. نباخته است
های رسمی جمهوری اسالمی  درواقع در اکثر موارد مقام. کنند غيررسمی برای ارتباط و تماس با افراد رسمی جمهوری اسالمی استفاده

 .اند در ارتباط بوده) جمله مقامات سابق من(های غيررسمی امريکا  ايران با مقام
 
 است؟ نکرده ايجاد مشکلی امريکا و ايران بين مسائل در اين و

های آنها  های ما با غيردولتی اين بود که دولتی يکی از مشکالت ما. اتفاقا يکی از مشکالت اساسی همين است. حتما کرده است
اين . آيد وقت سطح دولتی ما تا سطح غيردولتی آنها پايين می های آن طرف بنشينند، آن های ما با غيردولتی يعنی وقتی دولتی. نشستند می

اد تنها نسبت به افراد بسيار نادری در هميشه منفی است اما متاسفانه در ايران چون اعتمادی به افراد غيردولتی وجود ندارد يا اعتم
های غيررسمی آنها پشت ميز  های رسمی خودمان را با مقام شود که در بيشتر موارد، ما مقام حوزه غيردولتی وجود دارد، نتيجه اين می

اين در رابطه ايران و . کنند وگو می های سابق آنها گفت ها يا با ديپلمات های در حال کار ما با غيرديپلمات يعنی معموال ديپلمات. ايم نشانده
 .امريکا بسيار معمول است

 
 است؟ نادرست و

توانند بگويند بنده با  آنها نمی. زنند های ما که مسووليت دارند و نماينده دولت هستند از طرف دولت حرف می ديپلمات. بله، تا حد زيادی
طرف نشسته است و ديپلمات سابق   اما آن کسی که آن. زنم م حرف میوجود اينکه سفير يا معاون وزير ايران هستم ولی از طرف خود

 .تواند هر چه دلش خواست بگويد و بعد هم بگويد من هيچ مسووليتی ندارم و واقعيت هم همين است که مسووليتی ندارد است می
 

 است؟ افتاده اتفاق بار چند تاکنون موضوع اين
اين وضعيت امروز . ارد مشخص مذاکره، مثال روی عراق و افغانستان و از اين دست مسائلتا اين اواخر تقريبا هميشه، به جز در مو

افراد . های آن طرف ارتباط پيدا کنند که تاثير اندکی دارند های ما با غيردولتی شود که دولتی اين سبب می. هم کم و بيش وجود دارد
ايران هم بايد مثل امريکا از افراد مورد اعتماد غيردولتی يا . باهی استدولتی را با غيردولتی در يک سطح قرار دادن به کلی کار اشت

وگوها  به طور مشخص، برای اين نوع گفت. استفاده کنند) ها در آن شرکت ندارند وقتی دولتی(دولتی سابق در جلسات خود با امريکا 



ها با  غيردولتی(، تراک دو )ها دولتی با دولتی( تراک يک. شود گفته می) يا مسير(سه مدل وجود داردکه اصطالحا به آنها تراک 
فعاليت من اين وسط . ايران معموال از تراک يک و نيم استفاده کرده است). ها ها با غيردولتی دولتی(و تراک يک و نيم ) ها غيردولتی

 .هميشه يک حالت استثنايی داشته است
 

 کرديد؟ صحبت کسی چه با ايران در مشخصا ١٣٨٧ سال در ايران به اول سفر آن در
 .هنوز زود است. توانم بگويم اسم فرد مشخصی را نمی

 
 ؟ …و امورخارجه وزارت دولت، از مثال .بود آمده کجا از کرد صحبت شما با که فردی که بگوييد توانيد می

جمهوری يا شورای عالی  خارجه بودند يا نهاد رياست کردم هميشه يا وابسته به وزارت امور کسانی که من در ايران با آنها صحبت می
 .کردند البته در همه حال افرادی از وزارت اطالعات هم آنان را همراهی می. امنيت ملی

 
 اوباما به که نامه آن روی حتی .بشکند را امريکا و ايران روابط طلسم بتواند نژاد احمدی که بوديد اميدوار خيلی زمان آن در شما

 کردن عادی امکان نژاد احمدی که شديد متوجه زمانی چه شما .نشد نژاد احمدی  آقای نفع به زمان اما .داشتيد تاکيد خيلی هم نوشت
 ندارد؟ را روابط اين

مثال به . هايی که او کرد را انجام دهند کدام نتوانسته بودند اقدام هيچ. نژاد بيش از همه روسای جمهور ايران سدشکنی کرد احمدی
. نژاد زياد انجام داد از اين دست اقدامات را احمدی. جمهوری امريکا نامه بنويسند يا به او برای انتخاب شدن تبريک بگويند سريي

ها را به روی خودش  هايی زد که راه حرف. نژاد خودش برای پيشرفت در اين زمينه برای خودش مشکل ايجاد کرد متاسفانه احمدی
 .بست

 
 هلوکاست؟ جريان همان

نژاد بعدها سعی کرد حرفش را اصالح  احمدی. جريان هلوکاست و اين بحث که اسراييل را بايد از روی نقشه جهان محو کنيم و غيره
زد بلکه  هايی درباره اسراييل می نژاد نخستين مقام باالی جمهوری اسالمی نبود که چنين حرف ببينيد احمدی. کند اما ديگر دير شده بود

از اين رو اين جريان بيش از آنچه که . ها دنبال پيدا کردن يک بهانه بودند ها را مطرح کرد که اسراييلی مانی اين بحثنژاد در ز احمدی
بعد از اين بود که من به اين . يی ايران قدرت پيدا کردند ها در جريان مساله هسته بعد از اين بود که اسراييلی. اهميت داشت بزرگ شد
نژاد فقط  البته مشکل آقای احمدی. تواند کار مثبتی در رابطه ايران و امريکا بکند نژاد دير شده و ديگر نمی مدینتيجه رسيدم که برای اح

ای بود و اعتقاد داشت که بايد ابتدا قدرت ايران را به سطح باال رساند و بعد با قدرت با  ايشان آدم راديکال يا انقالبی. اسراييل نبود
 .درصدی روی آورد و به صنايع نظامی توجه خاص کرد ٢٠سازی  ين دليل هم به غنیبه هم. امريکا مذاکره کرد

 
 .امريکا و ايران رابطه »داللی« به کردند متهم را شما که بود زمان همين در .داديد می ادامه خودتان های فعاليت به همچنان شما اما

 هست؟ يادتان
سفير «من خودم را . از دالل تحريم و جنگ و تهديد و غيره بودن است گفتم دالل رابطه و صلح بودن بهتر خب من هم می. بله

هميشه برای . شود آن را رها کرد ديپلماسی دستاورد تاريخ بشريت است و نمی. من يک فعال صلح بوده و هستم. دانم می» نيت حسن
اين را هم . يی هستم برای من افتخار است هاگر من دالل چنين زمين. ديپلماسی بايد اهميت قائل شد چون گزينه ديگر جنگ و دعواست

بينند؟ واقعيت  های جديد را نمی »دالل«ها خاموش هستند و  چرا حاال همان» دالل«گفتند  ها به من می اضافه کنم که اگر يک روز بعضی
نگ سياسی ايران اين انتقاد مهم من به فره. اينجا خوب است توضيح ديگری هم بدهم. اين است که مشکل در فرهنگ سياسی ما است

برای مثال شما به . يکی از موانع ما در دستيابی به دموکراسی هم همين است. است که ما معطوف به نتيجه هستيم نه معطوف به فرآيند
نگاه . دچيز تغيير کر چيز طی بيست روز تا يک ماه اتفاق افتاد و در هفته آخر بود که همه همه. جمهوری نگاه کنيد همين انتخابات رياست

 .شود گويد که اين روند مشکل دارد چرا که هيچ فرآيندی در اين رويدادها ديده نمی تحليلگرانه می
حاال وضعيت طوری شده که همه . من وقتی در زمينه ايران و امريکا فعاليت خودم را آغاز کردم کسی نبود از من حمايت کند

انسان بزرگی حرف مهمی زده است که . سال طول کشيد و شايد هم بيشتر ٢۵آيند اين فر. خواهند در اين زمينه از هم سبقت بگيرند می
کنند، بلکه مشکالت بزرگ را  های بزرگ لزوما حل نمی مشکالت بزرگ را آدم«: هميشه سرمشق من بوده است و آن اين است که

ود و فراموش نشود و دقيقا به همين من هميشه سعی کردم اين مشکل را بزرگ نگه دارم تا ديده ش. »دارند تا حل شوند بزرگ نگه می
ها خواهان برقراری اين رابطه شدند و فقط  خيلی. در طول اين مدت نظر بسياری عوض شد. دليل هم به آرامی در حال حل شدن است

، از من درصد از ايرانيان، روشنفکر و غيرروشنفکرش ۵وقتی فعاليتم را در اين زمينه شروع کردم حتی . درصد اقليتی مخالف هستند
سازی رابطه حمايت  درصد اگر نه بيشتر، از مردم ايران و دولتمردان ما از حرکت عادی ٨٠امروز بيش از . کردند حمايت نمی

 .کنند می
 

 هستند؟ رابطه اين مخالف کسانی چه شما نظر به .ايد بوده نزديک رابطه اين در گيری تصميم مرکز به شما
. ام اما به مرور به نتايج عميقی رسيده. امريکا فعاليتم را آغاز کردم درک عميقی از مساله نداشتم من وقتی که در زمينه رابطه ايران و

يی است که  در ظاهر، رابطه ايران و امريکا مانند جعبه. است» انقالب اسالمی«حاال به نظر من مساله اصلی بين ايران و امريکا 
کدام اينها مساله مهم  اما هيچ… ، صلح اعراب و اسراييل، تروريسم، حقوق بشر، وسازی غنی: چيز در داخل آن وجود دارد از جمله همه



برای نمونه . ها هستند اما علت اصلی نيستند اينها همه از جمله نگرانی. های اين رابطه دشمنانه هستند اينها همه زاييده. و اصلی نيستند
گردد  بلکه عدم اعتماد برمی. باز هم عدم اعتماد علت اصلی نيست. د استشود در رابطه ايران و امريکا مشکل اصلی عدم اعتما گفته می

 علت اصلی چيست؟. به علت اصلی
از . های بزرگ جهان شد اين انقالبی بود که از جمله انقالب. در ايران انقالب شد ١٣۵٧در سال . علت اصلی، انقالب اسالمی است

تر انقالب ايران، حوزه  از همه مهم. ل در انقالب ايران، مبارزه با امريکا بودشعار استقال. روز اول هم شعار ضد امريکايی سر داد
در قانون اساسی ما هم آمده است که يکی از . هايی نيز برداشت تر از ايران تعريف کرد و در اين راستا قدم انقالبيگری خود را وسيع

خورند که اين  روسای جمهور ما سوگند می. است… فين ووظايف جمهوری اسالمی مبارزه با استکبار جهانی و حمايت از مستضع
امريکا . انقالب ما امريکا را دوست نداشت و ندارد. بنابراين مشکل اصلی بين ايران و امريکا انقالب است. قانون اساسی را اجرا کنند

با چين تا . انقالب روسيه کنار نيامدبا . امريکا يک کشور ضد انقالب است. هم که هيچ انقالبی را دوست ندارد چه رسد به اين يکی
اياالت متحده مادامی که رفتار، کردار و پندار جمهوری . طور درباره کره شمالی و کوبا هم همين. زمانی که انقالبی بود رابطه نداشت
 .آيد اسالمی انقالبی است با او کنار نمی

 
 ما بود گفته رشدی سلمان قتل فتوای با رابطه در ٧۶سال جمهوری رياست انتخابات در نوری ناطق آقای زمانی چيست؟يک حل راه
 يک هم اين .فرستيم نمی کماندو اروپا به رشدی سلمان قتل برای که کنيم می اعالم اما کنيم لغو يا گرفته ناديده را فتوا اين توانيم نمی
 .بود حل راه نوع
 .فاق افتاداين ات) ره(پس از رحلت امام. شود کرد يک همچين کارهايی می. بله
 

 .حلی وجود داشته باشد گوييد هم بايد راه برای آنچه شما می
انقالب «: تواند اين باشد که تعريف جديد می. مضمون جديد به اقتضای شرايط نو. بايد به تعريف جديدی با توجه به زمان و مکان برسيم

 .«مستقل از آن زندگی کنيم و وابسته نباشيماسالمی اين نيست که ما با اياالت متحده تعامل نداشته باشد بلکه بايد 
ها توانستند  ها و روس چينی. سازی پيش برويم شود و بايد در مسير کاهش تنش واقعی و در تحليل نهايی عادی فکر من اين است که می

 .تواند شروع خوبی باشد ی ايران میي همين توافق روی برنامه هسته. ما هم بايد بتوانيم البته با فرمول مناسب شرايط ما. اين کار را بکنند
 

 طرف از اما .کنيم می بررسی ما کنند درخواست آنها اگر کرد اعالم نژاد احمدی ايران، در امريکا  منافع حافظ دفتر گشايش درباره
 نگرفت؟ صورت واکنشی هيچ امريکا

. شد در جزيره کيش تاسيس شود بود که میصحبت سر يک کنسولگری . اکنون در سفارت سويس دفتر حافظ منافع دارد امريکا هم
بعد از اينکه اين طرح اجرا نشد من از دولت امريکا اجازه . های من بود و روی آن کار زيادی کرده بودم تصادفا اين هم يکی از پروژه

ز احداث دفتر ما در جمهور جورج بوش هم ا حتی شخص رييس. گرفتم که در ايران شعبه شورای امريکاييان و ايرانيان را تاسيس کنم
متاسفانه در رابطه . اين پروژه هم متاسفانه به دليلی پيش نرفت. تهران استقبال کرد و از حمايت خود رسما در مطبوعات دنيا حرف زد

ايران و امريکا، هر زمان ايران آماده يک حرکت مثبت بوده است، امريکا مخالفت کرده و بر عکس هر وقت امريکا آماده حرکت 
. دهند مثل اينکه هر دو طرف وضعيت نه جنگ و نه صلح بين خود را به جنگ و صلح ترجيح می. ی بوده ايران مخالفت کرده استمثبت

 …مشکل ديگری هم اين وسط بود
 

 بود؟ چه آن
حفظ شرايط خواهد با  مثال، ايران می. خواهند تنش زدايی کنند که اين شدنی نيست اينکه هميشه هر دو طرف با شرايط خودشان می

های خودتان را تغيير دهيد تا با  گويد شما بايد اول گفتمان و سياست امريکا می. خواهد اما امريکا نمی. موجود با امريکا تنش زدايی کند
 .زدايی کنم شما تنش

 
 است؟ شده اعالم رسمی طور به اين

امريکا هنوز انقالب اسالمی را به صورت دقيق به . ديی وجود ندار های غيرمستقيم چون به طور رسمی که رابطه آری اما از کانال
مثال، آنها . های آن در طول سه دهه گذشته در راستای از بين بردن انقالب و جمهوری آن بوده است تمام اقدام. رسميت نشناخته است

 …اند به جمهوری اسالمی تضمين امنيتی بدهند و وقت حاضر نشده هيچ
 

 چطور؟ جديد انداز چشم در
. رابطه ايران و امريکا هم در اين چند دهه گذشته پر از خاطرات منفی بوده است. مانند ها باقی می روند اما خاطره آيند و می ها می تدول

شود روی  وقتی تدبير مطرح می. البته اين را هم ناگفته نگذاريم که بحث تدبير و اعتدال ممکن است تاثير بگذارد روی اين رابطه
 .گذارد یها تاثير م خيلی

 
 نيست؟ حلی راه گويند؟ می دروغ ها اسراييلی و ها امريکايی که کنيم اثبات دنيا به توانيم نمی آيا قانون، همين و شرايط همين حفظ با



ر حل اين است که افرادی را که از نظ يک راه. حل وجود دارد اما راه. توانستيم که تا االن کرده بوديم حل نيست چون اگر می نه اين راه
حل دوم هم ايجاد يک فضای دمکراتيک در داخل  راه. نيت است اين يک نوع ايجاد حسن. اند وارد جريان کنيم ساز نبوده امريکا مساله

 .کشور است
 

 شدند؟ نزديک هم به کشور دو زمان آن در چقدر .دهد انجام را ها کار اين کرد سعی شايد نژاد احمدی
. تر کرد ميدان کرد و خودش هم راديکال بود و در تحليل نهايی کار را نه تنها بهتر نکرد که خرابنژاد افراد راديکال را وارد  احمدی

نژاد ثبات  های آقای احمدی چون سياست. شدند شدند و در همان حال دور می در زمان ايشان ايران و امريکا همواره به هم نزديک می
نژاد يکسری کارها انجام داد که به راستی  اما احمدی. کردند ها را می رين توهيننوشتند و گاهی هم بدت ايشان گاهی نامه می. نداشتند

او گرفتار نوعی گفتمان . گفتمان منسجم و هدايت شده هم نداشت. اما مشکل او اين بود که نتوانست سنجيده عمل کند. شکنانه بود سنت
باره به گفتمان اصلی خودش کشيده شده و چهار تا حرف گفت و تاثير مثبت داشت بعد دو خاص خودش بود و هر بار که چيزی می

 .او مدام در ميان اين دو گفتمان در نوسان بود. کرد چيز را بدتر از قبل می گفت که همه نامناسب هم می
ه عنوان کرد که امريکا ب نژاد فکر می احمدی. زا شده بود عدم آشنايی با ديپلماسی و تضاد در سياست خارجی برای دولت ايشان مشکل

در همين حال هم ايشان بين امريکا و اسراييل يک تفاوت عمده قائل بود و . دهد نه مصلحت به زور جواب می» امنيت ملی«يک کشور 
های ايشان در رد هولوکاست و نابودی اسراييل هم در  صحبت. اش دشمنی بيشتر با اسراييل است کرد که معامله با امريکا الزمه فکر می

نژاد به  جمهوری خود، احمدی در دوره دوم رياست. کند ايشان خيلی دير متوجه شد که اين سياست کار نمی. طراحی شده بودهمين رابطه 
نژاد اشتباه  اگر احمدی. چيز را از بين برد همه ١٣٨٨های انتخابات  طور جدی سعی کرد که مواضع دوره اولش را تصحيح کند اما پيامد

خواست  ايشان می. توانست بخش مهمی از رابطه با امريکا را حل کند سط روشنفکر را داشت، حتما مینرفته بود و حمايت طبقه متو
 .دانست چگونه بايد اينکار را انجام بدهد رابطه را عادی کند، شهامت آن را هم داشت ولی نمی

مثال، ايشان به . داد الف خود شهامت نشان میايشان بيش از اس. های مهمی کرد نژاد تابوشکنی با اين وجود، در رابطه با امريکا احمدی
وگو به چالش کشيد، پيشنهاد داد  های متعدد نوشت، به ايشان انتخاب مجددش را تبريک گفت، اوباما را با موضوع گفت آقای اوباما نامه

خارج از کشور در تهران برگزار های عظيم با ايرانيان  که پرواز مستقيم بين ايران و امريکا برقرار شود، برای نخستين بار کنفرانس
نمونه اول دريافت مجوز از امريکا . يی عايد نشد من هم در زمان ايشان چند حرکت خوب کردم ولی نتيجه. ها نمونه ديگر کرد و ده

مرا حتی به  نژاد موافق بود و وزارت امور خارجه دولت آقای احمدی. برای باز کردن دفتر شورای امريکاييان و ايرانيان در ايران بود
مورد دوم، مجوز برای فروش يدکی . وزارت کشور برای ثبت شورا فرستاد اما موضوع در وزارت کشور به شکلی منتفی شد

ها در خارج از ايران تعمير شوند را  هواپيماهای ايران بود که باز هم متاسفانه جلو نرفت چون ايران شرط امريکا که اين هواپيما
ها امضا کند تا  خواست با ارتش ايران در آن آب که ارتش امريکا در خليج فارس می» توافق حادثه در دريا«رح و باالخره، ط. نپذيرفت

 .در اين باره هم ايران توافق نکرد. جلوی برخورد تصادفی بين آنها گرفته شود
 

 است؟ طور اين .اشتند خارجه امور وزارت به ربطی و داد می انجام خودش نژاد احمدی را اقدامات تمام اينکه مثل
يعنی وزارت امور خارجه در . نژاد ما ديپلماسی به معنای متعارف نداشتيم به نظر من در زمان احمدی. طور است تا حدودی اين

حضور ايشان . آقای علی الريجانی هم که زود از شورای عالی امنيت ملی کنار گذاشته شد. شد ها چندان دخالت داده نمی گيری تصميم
 .ست کمک کندتوان می
 

 حضور بدون حدی تا مساله اين چون .شود توافق امريکا در بود قرار و بود شده نزديک اصلی توافق به زمان آن در الريجانی آقای
 است؟ درست اين .زد هم به را چيز همه و شد متوجه ايشان بود رفته پيش نژاد احمدی

 .خورد هم می شد باز به هم زده نمی نژاد به توسط آقای احمدیاين تا حدی درست است اما به نظر من آن توافق حتی اگر 
 

 چرا؟
 .بود نکرده تغييری و بود خودش جای سر همچنان ايران انقالبی عمل و گفتمان چون

 وقت اين مساله را بيان کرديدکه مشکل اصلی چيست؟ شما هيچ
 .شود میها و نوشته هايم مطرح  آری اما نه به اين شفافيتی که امروز در گفته

 
 با رابطه در نژاد احمدی آقای با شما رابط آيا .مشايی آقای جمله از .داريد ارتباط انحرافی جريان با که شديد متهم مدتی برای شما
 بود؟ مشايی آقای داشتيد که هايی پيغام

اما در اين زمان رابطه . فعال هستم سال است که در اين زمينه ٢٧من بيش از . مشايی نخستينش نبود. نيازی نبود که او رابط باشد. نه
ام و  من هميشه و در همه حال فردی مستقل بوده. تر توضيح بدهم بگذاريد کمی مفصل. من و مشايی را بيش از آنچه که بود عمده کردند

، ايران و منافع من اصوال مخالف جناح بازی هستم و برای من ملت ايران. هستم، و روابط من هم با کارگزاران نظام شفاف بوده است
های  های ايران همکاری های بعد از انقالب با تمام دولت در طی سال. ملی آن هميشه مد نظر بوده و خواهد بود نه جناح يا دولت خاصی

ها نيزهمواره مورد لطف سران طراز اول  ام و در طی اين سال غيررسمی و شفاف در جهت تقويت و پيشبرد منافع ايران و نظام داشته
 .ام های اداری نظام بوده ساير ردهو 
 



 باشد؟ داشته امريکا با محرمانه مذاکرات است قرار و آمده امريکا به مشايی که شد شايعه هم بار دو يکی
 هدفش ايجاد زمينه. کرد با نفوذ هستند کرد اگر شده با کسانی ديدار کند که فکر می آمد و سعی می او به امريکا می. مذاکره با امريکا نه

اشاره من به مذاکرات محرمانه ايران و . نژاد باالخره رخ داد تصادفا اين در اواخر حکومت آقای احمدی. برای مذاکرات محرمانه بود
نژاد دير شده بود و آقای  با اين وجود، برای آقای احمدی. ها قبل از انتخاب آقای روحانی در جريان بود امريکا در عمان است که ماه

ها در اين زمان ديگر فقط به  امريکايی. شد اين رابطه از جای ديگری کنترل می. ن وقت در حد رابطه با امريکا نبودمشايی هم در آ
 .کردند نژاد نگاه می دهان کسی ديگر غير از احمدی

 
 رسيدند؟ نتيجه اين به زمانی چه از

 .ها پيش سال
 

 رسيدند؟ نتيجه اين به خاتمی زمان از کنم می فکر
 .اما در دوره خاتمی ديگر اوجش بود. ها به اين نتيجه رسيدند لطی روند سا

 
 چيست؟ مشايی آقای درباره شما نظر

من آقای مشايی را يکبار در ايران و چند بار در . شود شد و می انصافی می درباره رابطه من با آقای مشايی مخصوصا زياد اغراق و بی
ايشان آدم معقول، معتدل، متعهد، و مردمداری است و هميشه سعی دارد کمک کند و از نظر من . امريکا ديدم و با هم حرف هم زديم

کرد که مسائل ايرانيان  ايشان هميشه سعی می. شد گاهی هم شباهت در نظرات من و آقای مشايی باعث شبهه می. مشکل را حل کند
کنم  من فکر می. و در توسعه کشورشان نقش بازی کنندخارج از کشور در چارچوب قانون حل و فصل شود تا بتوانند به ايران برگردند 

 .شد بايست از آن حمايت می هايش، به نفع کشور بود و می اين سياست، با وجود کاستی
 
 نشد؟ پيشنهادی چنين وقت هيچ شما به .شد واگذار امريکا دولت در هايی مسووليت ايرانيان از بسياری به اخير های سال طول در

يک بار در ايالت نيوجرسی طرفداران . من استاد دانشگاه هستم و از کارم هم بسيار راضی هستم. خواستم ودم هم نمیالبته خ. نه نشد
تصادفا نيروی عظيمی هم از من . حزب جمهوريخواه از من خواستند که در انتخابات سناتوری از نيوجرسی شرکت کنم که قبول نکردم

درست است که من به داليل غيرداوطلبانه از ايران . کنند ايرانی هستم ها فکر می که خيلی حقيقتش من بيش از آنچه. کردند حمايت می
 .بيرون آمدم اما ايران هرگز از من بيرون نيامد

 
 دليل همين به که بود شايع .شدند جمع او اقامت محل هتل اطراف ايرانيان از بسياری آمد نيويورک نژادبه احمدی وقتی ١٣٨٨ مهر در
 است؟ درست .بود آمده شما منزل به که شد شايع ايران در .رفت کسی شخصی منزل به و کرد ترک را هتل او
شايد اگر . کيلومتر از آنجا دور شوند ٢۵توانستند  آنها فقط می. ل فاصله داردکيلومتر با سازمان مل ۴٠خانه من . به خانه من نيامد. نه

به نظر من اين . دانم خانه چه کسی رفت با اين حال نمی. کردم آمد و من هم با خوشحالی استقبال می ها بود می خانه من در همان نزديکی
 .يک شايعه است و صحت ندارد

 
 دولت .هستيم فصل همان در بيش کما ٩٢ تابستان اواخر در االن و بود ٨٧ پاييز در شما فرس .گذرد می شما اول سفر از سال پنج
 پيامی حامل قبل سال پنج که گفتيد امروز اما .نه گفتيد هستيد؟ پيامی حامل آيا پرسيدم شما از پيش سال پنج .است آمده کار روی جديد
 هستيد؟ پيامی حامل امروز .پرسم می شما از حاال .بودم

اميدوارم آقای روحانی . لحظه بسيار حساسی است. ام من در فرصت خوبی به ايران آمده. به روال همان قاعده، پنج سال صبر کنيد
 .ديگر وقت برای اشتباه نمانده است. اشتباه اسالف خودش را تکرار نکند


