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هوشنگ اميراحمدی :حکومت ايران تحت فشار است  

 
اظهار تمايل رهبران جمهوری اسالمی به ادامه مذکرات هسته ای با اتحاديه اروپا اين ارزيابی را در محافل ديپلماتيک 

بوجود آورده که فشار تحريم ها باالخره ايران را وادار به تغيير در روش هايش کرده است .آيا اين ارزيابی دقيقی است و 
آيا ايران با عبور از بن بست اتمی قادر به "عادی سازی "مناسباتش با غرب و پيش از همه با امريکا خواهد شد؟ 

اظهار تمايل رهبران جمهوری اسالمی به ادامه مذکرات هسته ای با اتحاديه اروپا اين ارزيابی را در محافل ديپلماتيک 
بوجود آورده که فشار تحريم ها باالخره ايران را وادار به تغيير در روش هايش کرده است .آيا اين ارزيابی دقيقی است و آيا 

ايران با عبور از بن بست اتمی قادر به "عادی سازی "مناسباتش با غرب و پيش از همه با امريکا خواهد شد؟ 
  

گفتگويی با دکتر هوشنگ اميراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز ايالت نيوجرسی آمريکا 
  
  

دويچه وله :تحليلگران معتقدند که تصويب قطعنامه ی سوم شرايط بسيار دشواری را برای دولت آقای احمدی نژاد، 
علی رغم همه ی درآمدهای کالن نفتی که دارد، ايجاد می کند .آيا به اين علت است که ايران به ادامه ی مذاکرات با اتحاديه 

 اروپا تمايل نشان داده؟
  

 احتماال نه، ولی در مجموع دولت تحت فشار است و اين فشار نه فقط اقتصادی، که فشار روانی ست، هوشنگ اميراحمدی:
يک فشار سياسی ست .يعنی در داخل کشور يک نگرانی شديد وجود دارد، برای اينکه اگر قرار بود اين قطعنامه،  آخری 

باشد و همين جا متوقف بشود، شايد بازهم فشاری را دولت احساس نمی کرد .ولی اين که اين قطعنامه آخری نيست و آينده اش 
کامال نامشخص است، از آن ديدگاه است که دولت آمادگی بيشتری دارد نشان می دهد تا جريان غنی سازی را با اروپا به 

جايی برساند، اگر بتواند .
  

دويچه وله :درصورتی که اين مذاکره ادامه پيدا بکند، ايران چه شرطی را می خواهد بپذيرد، يا از چه چيزی می خواهد 
 دست بردارد؟

  
 ايران هميشه حرفش اين بوده که شما اين پيش شرط را نگذاريد و من غنی سازی را حاضرم بياورم هوشنگ اميراحمدی:

سر ميز مذاکره و بعنوان يکی از مواد مذاکره  روی آن کار کنيم .اگر ايران بتواند اروپا را قانع کند که پيش شرط را 
بردارد، دستاورد بزرگی برايشان خواهد بود .احتمال اينکه اروپا اين پيش شرط را بپذيرد، در آينده ی نزديک هست .

  



دويچه وله :آمريکا چه طور؟ آيا ايران می تواند با اروپا وارد مناسباتی بشود، بدون اينکه آمريکا در اين وسط نقشی 
 داشته باشد؟

  
 دقيقا می خواستم همين را بگويم .مشکل ايران اروپا نبوده و نيست، مشکلش آمريکاست .متاسفانه هوشنگ اميراحمدی:

هنوزهم دولت جمهوری اسالمی نمی خواهد بپذيرد که بايد با آمريکا وارد مذاکره بشود .يعنی مشکالت که دوطرفه است .
آمريکا هم متاسفانه تا االن نپذيرفته که با ايران وارد مذاکره بر سر غنی سازی بشود .

  
دويچه وله :آقای دکتر اميراحمدی، شما اخيرا که درايران بوديد، در مصاحبه ای گفتيد که ايران آمادگی گفت وگو با آمريکا 
 را دارد .براساس چه داده هايی اين تحليل را داريد که دولت فعلی ايران تمايل يا پتانسيل ايجاد مذاکرات با آمريکا را دارد؟

  
 من اين را در طی مدت بيست و چند روزی که در تهران بودم، از دولت يا از مردم و از منابع هوشنگ اميرا حمدی:

مختلف اين را شنيدم، درک کردم و فهميدم .يکسری شواهد مشخص هم وجود دارد .يعنی مثال آقای خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی برای اولين بار در دوماه گذشته گفت در يزد که ديگر رابطه با آمريکا، نه مذاکره، رابطه با آمريکا مشکلی نيست، 
مشکل زمانش است .بنابراين يک تغيير اساسی در تفکر جمهوری اسالمی بعنوان يک نظام بوجود آمده است در رابطه با 

آمريکا و آن اين است که اصل داشتن رابطه با آمريکا قبول است .فکر می کنم بايد منتظر آن شرايط بود .االن هم جمهوری 
اسالمی دارد روی آن شرايط کار می کند .دولت آقای احمدی نژاد به نظر من خيلی عالقمند است با آمريکا مسايلش را حل 
بکند .متاسفانه در اين مقطع مشخص آمريکا به نظر نمی رسد تمايل زيادی داشته باشد با ايران در يک چارچوب وسيعی 

وارد ميدان بشود .
  

دويچه وله :آيا اظهار آمادگی که خانم رايس برای واردشدن به مذاکرات با ايران کرده، البته در صورتی که ايران 
 غنی سازی را بپذيرد، واقعا از اين تمايل برمی خيزد؟

  
 بله از اين تمايل برمی خيزد .آمريکا با ايران در دو مسير دارد می رود .يک مسير چندجانبه است که هوشنگ اميراحمدی:

در شورای امنيت است و در آن مسير آمريکا اصرار زيادی دارد که هرچه بيشتر ايران را در تنگنا قرار بدهد، روی ايران 
فشار بياورد .در واقع آمريکا در مسير چندجانبه امريکا دارد مشکل ايران را نه فقط با خودش، که با رقبای خودش عمده 
می کند .اما در مسير دوجانبه، آمريکا آماده بود يکسری گشايش هايی را با ايران داشته باشد .مثال مذاکراتی در عراق بکند 

که همين حرفهايی ست که خانم رايس می زند، يا آن گزارش سازمانهای جاسوسی آمريکا و ...و  ...تمام اين در واقع 
حرکتهايی که به يک شکلی مثبت است در رابطه ی ايران و آمريکا در چارچوب دوجانبه دارد اتفاق می افتد .يعنی آمريکا 

يک استراتژی دولبه دارد در رابطه با جمهوری اسالمی ايران پيش می برد، در مسير چندجانبه برايش مشکل ايجاد می کند، 
در مسير دوجانبه دارد با آن يواش يواش وارد يک ميدان جديد گفت وگو می شود .و خانم رايس دقيقا حرفش در چارچوب 
دوجانبه است، يعنی ايشان حاضر نخواهد بود در مسير چندجانبه هيچ امتيازی به ايران بدهد و يا گشايشی برايش بوجود 

بياورد .ولی در دوجانبه اين کار را خواهد کرد .به همين دليل هم خانم رايس می گويد، اگر پيش شرط متوقف کردن 
غنی سازی را بپذيرد، که بحث چند جانبه است، آنوقت در دوجانبه من می توانم با او کارهايی را انجام بدهم .

  
دويچه وله :سوال آخرم از شما اين است که، فکر می کنيد انتخابات ايران چه تاثيری بر سياست داخلی و تعامل جامعه 
 جهانی با ايران خواهد داشت، با در نظر گرفتن اين که اين انتخابات مورد انتقاد شديد قرار گرفته است که آزاد نيست؟

  
 من اعتقاد دارم که آينده ی ايران را نه اين انتخابات و نه انتخابات بعدی تعيين می کند .برای ايران بايد هوشنگ اميراحمدی:

يک آينده ی درازمدتی را تصور کرد .در اين انتخابات به نظر من جناح اصولگرا بازهم برمجلس حاکم خواهند بود و چيزی 



درصد، نمی دانم کمتر يا زيادتر، در همين حدود نيروهای غيراصولگرا را در خود خواهد داشت مجلس .اما در ٣٠حدود 
مجموع مجلسی متفاوت از مجلس امروز نخواهد بود، اگرچه ممکن است رهبری مجلس تا حدودی عوض بشود .ايران 

جامعه ای  است که دارد می رود جلو .من در اين بيست و چند روزی که در تهران بودم، واقعا يک جامعه ی بسيار فعال ديدم .
جامعه ای ديدم که جوانهايش به سرعت دارند رشد می کنند، آگاه و تحصيل کرده اند، خواسته هايشان بسيار باالست، 

انتظاراتشان بسيار وسيع است و دنبال به دست آوردن اين خواست ها و انتظارات هستند .يعنی در واقع جامعه ای که 
می خواهد به جايی برود که در اين مقطع مشخص قدرتش را ندارد .و اين بسيار مشکل ايجاد خواهد کرد .يعنی از يکطرف 

يک زيربنای اجتماعی، اقتصادی است که دارد به سرعت پيش می رود، پوياست، دارد رشد می کند هم فيزيکی و هم 
اقتصادی و هم اجتماعی .ولی از آنطرف هم يک روبنای سياسی است که به اندازه ی اين زيربنا پويايی ندارد متاسفانه و اين 

باعث می شود که بين اين دو شکاف عميقی در آينده بوجود بيايد .
  

 دويچه وله :يعنی به نظر شما اين شکاف هنوز در ايران ايجاد نشده است؟
  

 جمهوری اسالمی يک سيستمی بوده است که تا االن يکسری انعطاف پذيری هايی داشته است .يعنی هوشنگ اميراحمدی:
حکومت هرازچندگاهی سفت و سخت شده است برايش .يعنی يک دفعه جناح راست آمد، جناح معتدل آمده، جناح 

اصالح طلب آمده و دوباره برگشته و يکی ديگر آمده است .بنابراين درست است که نيروهای زيربنايی رشدشان خيلی 
سريع تر بوده و اين شکاف هرچه بيشتر شده، اما اين شکاف آنقدر عميق نبوده است، بخاطر همين رفت و برگشت های 

روبنايی .اما اين زيربنا دارد بسرعت رشد می کند و دارد به جايی می رسد که ديگر آن بازيهای گذشته ی روبنا برايش کافی 
نيست و نياز به فضای خيلی وسيع تر از آن دارد که اين روبنا در گذشته برايش بوجود می آورد .به همين دليل هم اين 

روبنای سياسی اگر نخواهد يا نتواند جواب بدهد به اين خواست بسيار بسيار وسيع زيربنا، دچار مشکل می شود .اين خواست 
هم گاها واقعا خواست، چطور بگويم، يعنی خارج از انتظار است .يعنی يک انقالب افزايش انتظار من در ايران می بينم .اين 

انتظارات در يک دوره  ی سی ساله مدام انباشت شده است .اين انباشت می تواند به يک جايی برساند جامعه ی سياسی را که 
بايد يک فکر اساسی برای حرکت بعدی خودش بکند  .

 مصاحبه گر :مریم انصاری 
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