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  گويد اخير مي  وگوها و مذاکرات دو جانبه هوشنگ امير احمدي از فضاي واشنگتن و امريکا در پي گفت
  
 

 است» آزمايش ايران«اينجا صحبت از 
 

 
 

  مصطفي اعتزالي

  

روحاني به نيويورك، در روزهاي گذشته موضوع بحث و تغيير نسبي فضاي رابطه ايران و امريكا در پي سفر حسن 
طور كلي به اين فضاي  هوشنگ اميراحمدي اگر چه به. هاي داخلي و خارجي بوده است بررسي بسياري از رسانه

تاسيس گروه دوستي «و » البي ايران در كنگره امريكا«بين و اميدوار است ولي طرح مقوالتي چون  جديد خوش
وي در اين مصاحبه، توضيحات سودمندي درباره قواعد . داند را فعال ناممكن و زودرس مي» امريكاپارلماني ايران و 

متن . دهد آويو مي هاي تهران و تل هاي موافق و مخالف سياست گري در اياالت متحده امريكا و برخي سازمان البي
  .وگو پيش روي شماست اين گفت

  

ابتدا بفرماييد در محافل سياسي امريكا، مجموعا چه . مريكا شكسته شدوگوي مقامات ايران و ا باالخره تابوي گفت
  شود؟ هايي نسبت به مكالمه روحاني و اوباما ديده مي واكنش

ها نفر اين حادثه را دنبال كردند و اكثريت قريب به يقين از آن تمجيد  شود كه ميليون براساس يك تجسس در گوگل، معلوم مي
يي هم ناراحت شدند و تكذيب  عده. يي خوشحال شدند و تاييد كردند عده. خوردها خيلي متفاوت بوددر محافل سياسي بر. كردند
چه كسي درخواست : يكي از سواالت مهم حول اين محورها بود. رسيد غافلگير شده بودند موافقان و مخالفان به نظر مي. كردند

آيا آقاي روحاني : سوال ديگر اين بود. ي بود و جواب تهران اوبامامكالمه را داده است؟ اوباما يا روحاني؟ جواب واشنگتن روحان
يك سوال مهم ديگر درباره اهميت . كردند كه اجازه گرفته بود خودسر اين كار را كرده است يا اجازه گرفته است؟ اكثريت فكر مي

رسد در ايران اين امر بسيار جدي  نظر مي به در امريكا، اهميت قضيه را عمدتا نمادين ارزيابي كردند در حالي كه. اين مكالمه بود
به عبارت ديگر، در حالي كه واشنگتن اين اتفاق را زياد بزرگ . تلقي شده است تا جايي كه با مكالمه برخورد جناحي هم شد

ف زياد زده درباره چرايي اين مكالمه هم حر. نكرد و برخورد جناحي با آن نشد، تهران از آن يك اتفاق تاريخي پرسروصدا ساخت
يي كرد و هدف  يي برابر درباره مساله هسته كنند كه آقاي روحاني يك كار هوشمندانه براي تسهيل مذاكره يي فكر مي عده. شد

سازي رابطه است، در حالي كه عده ديگري اصرار دارند كه اين حركت از سوي ايران بيشتر جنبه تبليغي  نهايي ايشان عادي
براي من، كه بيش از . ها به بهاي اندكي طراحي شده است زدايي و رفع تحريم ارد و در جهت تنشداشته است و هدف محدود د

ام و با مسائل بغرنج اين رابطه  سازي رابطه ايران و امريكا كرده ام را صرف درك بهتر و عادي هاي زندگي يك ربع قرن از بهترين سال
جمهور كه به نظر من  ت دارد چه رسد به مكالمه تلفني بين دو رييسآشنايي دارم، هر اتفاق مثبتي، حتي خيلي كوچك، اهمي

پس بايد قدر آن را دانست و از آن براي پيش رفتن به سوي يك مذاكره باعزت براي عادي كردن رابطه . بسيار مهم و ماندني است
  .ايران و امريكا در جهت منافع ملي كشور حداكثر استفاده را برد

  



وگو روساي جمهور و نشست وزراي خارجه ايران و امريكا، چه تحركاتي  كا، در واكنش به گفتالبي اسراييل در امري
  داشته است؟

اسراييل تفاوت قايل شد؛ مخصوصا در زمينه درجه ضديت آنها مردم  اول توضيح بدهم كه بايد بين البي اسراييل، دولت اسراييل و
از  اسراييل دولتدرمجموع، البي اسراييل از دولت اسراييل و . متاسفانه در ايران اين درك كمتر وجود دارد. با جمهوري اسالمي

ه امور عمومي امريكا و كميت«، )AIPAC(سازمان قدرتمند ايپك . ملت اسراييل ضديت بيشتري با نظام جمهوري اسالمي دارد
ايپك اين روزها با تمام توان خود در جهت . ترين دشمني است كه ايران در سه دهه اخير در غرب داشته است ، بزرگ»اسراييل
اين سازمان با اوباما درگير يك دعواي جدي براي وادار كردن او به . دار ساختن حيثيت آقاي روحاني و همكارانش فعال است خدشه

ايپك . ها و در نهايت يك جنگ تمام عيار با جمهوري اسالمي است هادات ايران و قانع كردن او به افزايش شديد تحريمرد پيشن
اين سازمان در گذشته در تحميل يا پيشبرد نظرات خود بسيار موفق بوده و توانسته . شود» كلنگي«اصطالح  خواهد ايران به مي

اگرچه اين . يي را عليه ايران به تصويب برساند هاي كشنده ها و كنگره امريكا تحريم ياست با استفاده از اهرم قدرت مالي كليم
كند، اما  هاي امريكا در خاورميانه، نفوذ كمتري دارد و بسيار محتاط و پوشيده كار مي روزها، ايپك به دليل مسائل داخلي و جنگ

فانه بخش اصلي قدرت ايپك در ضديت با ايران ناشي از دشمني متاس. العاده است هنوز هم در رابطه با ايران داراي قدرت خارق
  .ايران و امريكا و دشمني ايران و اسراييل است

اسراييل  دولت در حالي كه ايپك دشمني منسجم و بادوام شديدي با ايران در اين سه دهه گذشته داشته است، دشمني
روزه، آقاي نتانياهو بيشترين دشمني را با رهبران و نظام ام. وزير نوسان داشته است بستگي به نوع حكومت يا فرد نخست

ايشان از اين حيث شايد . كند و براي منفي كردن افكار عمومي عليه ايران از هيچ كار و حرفي ابا ندارد جمهوري اسالمي مي
ي اين حرف گذاشته كه ايشان در اين دو سه هفته گذشته تمركز خود را رو. وزيري باشد كه اسراييل تاكنون داشته است نخست

سازي، انباشت بيشتر  بردن بيشتر فناوري غني آقاي روحاني قابل اعتماد نيست و اينكه هدف اصلي ايشان خريد وقت براي پيش
سازي  نتانياهو به اوباما گفته است كه ايران تاسيسات غني. اورانيوم غني شده با غلظت باال و باالخره ساختن بمب است

سازي اورانيوم  ديگري هم دارد و خواسته است كه هدف نهايي اوباما از مذاكرات نابود كردن همه تاسيسات غنياورانيوم پنهاني 
به نظر . ها و حفظ گزينه نظامي عليه ايران ضرورت دارد ايران باشد و در راه رسيدن به اين هدف هم به عقيده او تشديد تحريم

منابع اصلي قدرت تخريبي . از جمله حفظ گزينه نظامي، موافقت كرده است هاي نتانياهو، رسد اوباما با بخشي از حرف مي
مسيحيان «كاران نو، نيروهاي شديدا راست تي پارتي،  ايپك، كنگره امريكا، محافظه: نتانياهو عليه نزديكي ايران و امريكا عبارتند از

ان درون احزاب دموكرات و جمهوريخواه امريكا هم البته ايش. نظامي خود اسراييل عليه ايران - و امكانات جاسوسي» صهيونيست
هاي  عالوه، نتانياهو با دولتمردان دست راستي كانادا دوستي عميق دارد و از طرف دولت به. طرفداران ضدايراني مهمي دارد

اي امريكا و غرب ه در همين حال، نيروهاي طرفدار اسراييل و ضد ايران در رسانه. شود انگلستان، فرانسه و آلمان هم حمايت مي
  .هاي اسراييل است بسيار زياد و قدرتمند هستند و كار اصلي آنها شكل دادن به افكار عمومي در جهت خواست

ها، ضمن اينكه  در واقع بايد گفت بخش عظيمي از اسراييلي. ها كمترين دشمني را با ايران دارند در اين ميان، خود اسراييلي
. دهند آميز با ايران را به دشمني و جنگ با آن ترجيح مي ستند، آشتي و همزيستي مسالمتجمهوري اسالمي ه» تهديد«نگران 

داري نتانياهو هم  حتي وزير خزانه. هاي آقاي نتانياهو هستند ها و حركت و نيروهاي مردمي زيادي عليه حرف» صلح آالن«سازمان 
حتي تعدادي از رهبران . و خطرناك براي اسراييل خواندوزير خود را غيرسازنده  چندي پيش عليه او سخن گفت و موضع نخست

هاي اسراييلي هم به نتانياهو  بخشي از روزنامه. اند طلبانه نتانياهو حرف زده هاي جنگ گذشته سازمان موساد هم عليه سياست
در امريكا هم . اند با ايران كرده هاي خصمانه غيرمعقول در رابطه پراكني و اتخاذ روش اند و آنها را متهم به دروغ و ايپك ايراد كرده

) JStreet(ها جي استريت  يكي از اين سازمان. هاي كليمي زيادي هستند كه خواهان دشمني غيرمعقول با ايران نيستند سازمان
راستي  هاي دست كليمي عليه ايپك يا دولت - متاسفانه ايران هرگز نتوانسته است از اين نيروي بسيار مهم اسراييلي . است

تواند كمك شايان توجهي به ايران براي  تفاوت گذاشتن بين ملت اسراييل، دولت و البي اسراييل مي. اسراييل استفاده كند
  .هاي نتانياهو و ايپك بكند سازي سمپاشي خنثي

  

  آيا تعطيلي دولت امريكا ناشي از نارضايتي جمهوريخواهان و البي اسراييل از نزديك شدن تهران و واشنگتن بود؟

ها بيش مشكل داشته  اوباما با كنگره امريكا كه بيشتر اعضاي آن از حزب جمهوريخواه هستند از مدت. طور نيست در واقع نه، اين
شود، بخشي از رقابت  بخشي از مشكل از نژادپرستي ناشي مي. وقت با اوباما خوب نبوده است در واقع، اين كنگره هيچ. است

در رابطه با ايران، بين اوباما و كنگره يا بين دو حزب دموكرات و ) . داخلي و خارجي(ها  استسياسي و بخشي هم از تفاوت در سي
فلسفه سياسي اوباما اين است كه بايد نرم حرف زد ولي يك چماق بزرگ . هاي اساسي وجود نداشته است جمهوريخواه تفاوت

مثال . اند زنند ولي در عمل براي ايران در گذشته بهتر بوده تر حرف مي كاران يك مقدار خشن در مقابل، محافظه. با خود حمل كرد
كه بوش پدر و پسر   اند در حالي ها عليه ايران در زمان رياست بيل كلينتون و باراك اوباما تصويب و اعمال شده بيشترين تحريم

  .هاي زيادي عليه ايران تصويب و اعمال نكردند بيشترين بددهني و تهديد را كردند ولي تحريم

هاي بخش عمومي بسيار باالست، دو حزب دموكرات و  اين روزها كه اقتصاد امريكا در وضعيت ركود نسبي قرار دارد و بدهي
هاي  خواهند برنامه كاران مي در حالي كه محافظه. جمهوريخواه درگير يك دعواي اساسي روي مسير اقتصاد و نقش دولت هستند

گيري دولت را با تعيين يك سقف مشخص، محدود كنند و اقتصاد را به نفع  ين ببرند، قدرت واماجتماعي و مردمي آقاي اوباما را از ب
خواهد دخالت  هاي موجود دارد و مي داران بزرگ تغيير دهند، حزب دموكرات سعي در حفظ سياست بخش خصوصي و سرمايه



كار  ا كه عامل اصلي دعواي اوباما با كنگره محافظهه ترين اين برنامه يكي از مهم. دولت در امور اجتماعي و رفاهي را حفظ كند
خواهند اوباما را زمين بزنند، از هر  بديهي است كه وقتي جمهوريخواهان مي. است، برنامه قانوني شده بهداشت عمومي است

است كه دارد از آنها هم ه گاف اوباما در قبال سوريه و بعد نرمش در قبال ايران از اين نوع فرصت. كنند فرصتي عليه او استفاده مي
  .شود عليه اوباما استفاده مي

  

حمله «به نظر شما، آيا اشاره اوباما به گزينه . وزير خارجه ايران از سخنان اوباما در ديدار با نتانياهو انتقاد كرد
سراييل وگو با حسن روحاني، از سر باور قلبي بود يا صرفا براي آرام كردن ا ، آن هم يك روز پس از گفت»نظامي

  بيان شد؟

پرست هستند و هر  ايشان جدا يك ايراني وطن. شناسم اول بگويم كه من آقاي دكتر ظريف را بيش از دو دهه است از نزديك مي
هاي ايشان را عليه آقاي اوباما شنيدم و  من حرف. آيد وقت عليه ايران يا مردم آن حرفي زده شود خونش به اصطالح به جوش مي

آيد، بازي ديپلماتيك را  ير امور خارجه هنوز هم همان ايراني ملي است كه وقتي پاي حرف عليه ايران به ميان ميديدم كه آقاي وز
كند و اما نظر آقاي اوباما؛ به اعتقاد و اطالع من، آنچه آقاي اوباما اظهار  جوشد، بيان مي گذارد و آنچه را در دلش مي كنار مي

اوباما در نطق . اما فشار اسراييل و البي و طرفداران آن را هم نبايد دست كم گرفت. داشت عين سياست ايشان بوده و هست
آميز را به رسميت شناخت  يي ايران براي مصارف صلح اول اينكه رسما حقوق هسته. سازمان ملل خود در دو مورد حرف جديد زد

و دوم اينكه ايشان براي نخستين بار پذيرفت كه ) ورداورانيوم سخني بر زبان نيا» سازي غني«اما بايد توجه داشت كه وي از حق (
در همين حال طرف . رود، اعتماد كرد گري نمي يي ايران هرگز به سوي نظامي اي كه گفته پروژه هسته هللا خامنه بايد به حرف آيت

ده و حركتي نكرده كه با گفته و سواي اين موارد، اوباما هيچ حرفي نز. دهد امريكايي دارد به ابتكار ايران جواب مثبت و محتاط مي
فكر ) ديپلماسي زور(وگو  اوباما هنوز هم در چارچوب فشار و گفت. سياست و عمل امريكا در گذشته مغايرت اصولي داشته باشد

وقت نگفته كه سياست  انصافا ايشان هيچ. ها عليه ايران روي ميز هستند گويد همه گزينه زند و هنوز هم مي كند و حرف مي مي
ايران و آقاي روحاني است و » آزمايش«فعال صحبت از . قبال ايران تغيير كرده يا در آينده نزديك تغيير خواهد كرد وجود امريكا درم

  !اين دو» مقاصد«سنجيدن 

امريكا هميشه گفته به دنبال مذاكره . دهد در همين حال امريكا فعال دارد ديپلماسي مردمي خود را همچون گذشته ادامه مي
امريكا هميشه به دنبال مذاكره باز بوده است و . ت و هميشه گفته كه حاضر است در چارچوب احترام متقابل مذاكره كنداس

هاي دارو، غذا،  برگرداندن جام تاريخي ايران و رفع تحريم از حوزه. هميشه گفته كه براي فرهنگ و تاريخ ايران احترام قايل است
امريكا هميشه گفته است كه به دنبال تغيير . گيرند رچوب همين ديپلماسي مردمي قرار مياينترنت، ورزش و محيط زيست در چا

گويد چيزي است كه  در واقع آنچه اوباما امروز مي. هاي تحريم و انزواي آن با اين حرف سنخيتي ندارد رژيم نيست اگرچه سياست
انقالب «يكا با ايران يك مشكل اساسي سياسي دارد و آن امر. خود خطاب به مردم و دولت ايران هم گفت 1388در پيام نوروزي 

ها و منافع واشنگتن يا دوستان واشنگتن جور در  انقالب براي امريكا يعني يك سري رفتارهايي كه با ارزش. ايران است» اسالمي
ها  ر هيچ يك از اين سياستامريكا د. براي همين هم تحريم گذاشته است، تهديد كرده و سعي كرده ايران را منزوي كند. آيد نمي

. دهد امريكا دارد حرف ايران را با حرف ديپلماتيك مردمي و با مواضع گنگ ولي به ظاهر جديد جواب مي. تغييري انجام نداده است
 آقاي روحاني بايد بخواهد كه امريكا تغيير موضع بدهد و در حرف و عمل شفافيت داشته باشد و ثابت قدم بماند يعني همان چيزي

  .هاي او بعد از مالقاتش با نتانياهو خواست كه آقاي ظريف از آقاي اوباما حين نقد خود به حرف

سازي زياد  دنبال يك نفع شخصي هم هست و اين شانس آقاي روحاني را براي پيشروي در جهت عادي و باالخره اوباما به
ايشان تا يكسال و نيم (اهد در وقتي كه مانده تاريخ بسازد خو كند و مي جمهوري خود را طي مي او دور دوم و آخر رياست. كند مي

اما اوباما . داند كه حل مشكل ايران و امريكا تاريخ ساز خواهد بود اوباما مي). شود ديگر به اصطالح ليم داك يعني اردك چالق مي
تند و كنگره امريكا در موضوعات براي ساختن اين تاريخ مشكالت زيادي خواهد داشت؛ اوال، ايشان اين روزها بسيار ضعيف هس

كاران و اسراييل كه از بدخواهان قدرتمند اوباما هستند نخواهند  ثانيا، محافظه. زيادي ازجمله رابطه با ايران دست باال را دارد
جمهوري برنده  گذاشت كه ايشان موفق شود چه در آن صورت هم اوباما تاريخ ساخته و هم حزبش در انتخابات بعدي رياست

. خواهند رابطه بين ايران و امريكا درست بشود هاي پرقدرت عربي، اسراييلي و نظامي هستند كه نمي شود و باالخره، البي مي
هاي اوباما در مالقات با نتانياهو حتما ناشي از اين فشارها هم  آنها هم سعي خواهند كرد اوباما را به شكست بكشانند و حرف

  .هست

  

آيا تاسيس . كيل گروه دوستي ايران و امريكا در مجلس شوراي اسالمي اشاره كردحسن روحاني به ضرورت تش
  توانند بكنند؟ هايي به اين نهاد مي دانيد و ايرانيان مقيم امريكا چه كمك پذير مي چنين نهادي را امكان

هاي مشخص  مكاري در زمينهسازي رابطه ايران و امريكا و ايجاد ه من از فكر ايجاد نهادي كه هدف و فعاليتش در جهت عادي
اما ايجاد . يي است و حتما هم در جهت منافع ملي درازمدت ايران است كنم و اعتقاد دارم كار درست و سازنده باشد، حمايت مي

ضمنا اينكه جاي اين نهاد در درون مجلس، دولت يا در . دانم چون شرايط آن فراهم نيست را هنوز زودرس مي» دوستي«يك نهاد 
گونه  معموال اين. خواهد بشود يي مي مدت چه استفاده امعه مدني باشد بستگي به شرايط دارد و اينكه از آن در كوتاهدرون ج

درون مجالس معموال نهادهاي ويژه همكاري بين . درون جوامع مدني بايد شكل بگيرند كه پايدار بمانند» دوستي«نهادهاي 



گويند؛ يعني مجمعي از نمايندگان با يك هدف مشخص براي  آنها كاكوس مي شود كه در كنگره امريكا به كشورها ايجاد مي
با امريكا، يك ) نه فعال دوستي(سازي  فكر من اين است كه درون مجلس براي پيشبرد فكر عادي. بردن يك فكر مشخص پيش

دوستي ايران و امريكا ايجاد هاي  مجمع نمايندگان تشكيل شود و دولت هم اجازه دهد و كمك كند كه درون جوامع مدني انجمن
  ).بدون كنترل دولت(شوند 

پرست و فعال خارج از  سازي درون مجلس با ايرانيان وطن هاي دوستي درون جوامع مدني و آن مجمع نمايندگان عادي اين انجمن
يي انجام  لهگذارند، رفت و آمدهاي مباد كنند، مثال جلسات مشترك مي هاي مشترك مي شوند و فعاليت كشور هماهنگ مي

البته اين را هم بگويم كه كمك گرفتن از ايرانيان خارج از ... كنند و كنند، اطالعات مبادله مي دهند، نشريه و مقاله منتشر مي مي
از طرف ديگر، همه ايرانيان خارج از كشور نيز همصدا . كشور نيازمند شرايطي است كه در حال حاضر در ايران كمتر وجود دارد

مشكل ديگر هم . رون آنها اختالفات اساسي بر سر اينكه بايد با جمهوري اسالمي ايران همكاري كنند يا نه وجود داردنيستند و د
يعني . كند اين است مواضع بخشي از اين ايرانيان خارج از كشور با تغيير در جو جامعه سياسي ايران و رابطه با امريكا تغيير مي

بودند امروز براي آقاي » برانداز«مثال آنها كه تا ديروز . زياد داريم» حزب باد«هاي  و سازمان درون ايرانيان خارج از كشور افراد
اين است كه بايد اين نوع . گردد به همان جاي اول شان برمي كشند و فردا هم اگر جو عوض بشود باز پاندول روحاني هورا مي

  .سازماندهي كردها را با دقت و درايت بيشتر  ها با خارج از كشوري همكاري

  

دانيد؟ موانع اين امر چيست و فوايدش بيشتر  برقراري خط پرواز مستقيم بين ايران و امريكا را قابل تحقق مي
  متوجه ايران است يا امريكا؟

داد ها  نژاد هم اين پيشنهاد را بارها به امريكايي آقاي احمدي. فكر خوبي است اما اجراي آن در وضعيت موجود آسان نخواهد بود
. دهد و دوم مشكل خود هواپيماهاست هاست كه اجازه چنين پروازهايي را نمي اول مشكل تحريم. ولي آنها توجه نكردند

هاي امريكايي هواپيماهايي كه بتوانند بين امريكا و ايران مستقيم پرواز كنند زياد دارند ولي ايران در حال حاضر فاقد اين نوع  شركت
هيچ . شود ن هواپيماهايي وجود داشته باشند قديمي هستند و اجازه پرواز به امريكا به آنها داده نميچني اگر هم. هواپيماهاست

مشكل ديگر اين است كه ايران در . آورد كشور ديگري هم هواپيماهاي خودش را مستقيم بين ايران و امريكا به پرواز در نمي
و تا زماني كه ايران از اين فهرست خارج نشده است، امريكا به  فهرست كشورهاي حامي تروريسم وزارت امور خارجه امريكاست

البته اگر اين موانع برداشته شوند، پرواز مستقيم براي هر دو كشور . ها اجازه پرواز مستقيم به خاك خودش را نخواهد داد ايراني
ها  اينكه گشايش مهمي در مساله تحريمبا اين حال اگر قبل از . ها لغو شده باشند كلي فايده خواهد داشت مخصوصا اگر تحريم

يك فايده هم كم شدن . رخ دهد، اين ايده حتي در سطح يك پرواز در ماه هم اجرا شود از نظر نمادي بسيار اهميت خواهد داشت
واسطه فايده ديگر ارتباط تنگاتنگ بدون . وقت پرواز است و اين باعث كاهش هزينه پرواز و افزايش تجارت و جهانگردي خواهد شد

اين احساس كه مردمان دو كشور . تر خواهد كرد ها را به هم نزديك ها و امريكايي بين دو كشور خواهد بود و اين قلب ايراني
واسطه داشته باشند خود اهميت دارد و باالخره، پرواز مستقيم اگر مورد توافق امريكا  توانند با هم ارتباط هوايي مستقيم و بي مي

تواند راه را براي فروش هواپيماهاي جديد امريكايي و  اند قصد بهتر امريكا را ثابت كند و در همين حال هم ميتو قرار بگيرد، مي
  .فروش قطعات يدكي براي تعمير هواپيماهاي موجود ايران هموار كند

  

يم امريكا در آيا ايرانيان مق. روحاني در مجلس شوراي اسالمي از ضرورت ايجاد البي ايران در امريكا نيز سخن گفت
  اين حد توان سياسي دارند كه يك البي نيرومند در كنگره ايجاد كنند؟

بخواهد ) البي(افتد كه يك فرد يا سازمان  گري وقتي اتفاق مي البي. گري در ايران درك نشده است اول، متاسفانه معني البي
اليحه يا سياست مشخص در جهت خواست كشور يا واحد مستقيما نظر يك عضو كنگره امريكا يا سياستمدار آن را در رابطه با يك 

مثال وقتي يك . اين امر بايد با درخواست مستقيم از آن سياستمدار يا نماينده مجلس باشد. متبوع خود تحت تاثير قرار بدهد
ن را آموزش يا اي. گري انجام نشده است شود البي هاي امريكا صحبت مي گذارد و در آن عليه تحريم سازماني يك كنفرانس مي

اگر . گري براي ايران كه در فهرست حامي تروريسم وزارت امور خارجه امريكا قرار دارد غيرقانوني است دوم، البي. نامند دافعه مي
شخصي يا سازماني بخواهد البي ايران بشود بايد اول با وزارت دادگستري امريكا به عنوان البي ايران ثبت نام كند و برابر قانون 

  .هاي مالي، فكري و سياسي خود را به وزارتخانه ارائه كند يي گزارش فعاليت ور دورهط به

به جاي » گري هوچي«ها بسيار رايج است و آن  گري وجود دارد كه متاسفانه در بين ايراني سوم، يك درك غلط ديگري هم از البي
كنند بلكه  گري نمي هاي موفق نه تنها هوچي وال، البيمعم. گري متفاوت است گري با تعريف باال با هوچي البي. گري است البي

ديپلماتيك امريكا، منافع  -گذاري و سياسي هاي قانون كنند و از طريق اين فكرها و خوراندن آن به دستگاه ايجاد فكر استراتژيك مي
هاي امريكا عليه  متمادي، سياستهاي  ها دالر طي سال مثال البي اسراييل با هزينه ميليون. كنند كشور متبوع خود را تامين مي

ها در چارچوب  اگر چه ظاهر قضيه اين است كه اين سياست. ها جا انداخته است ايران را فرموله كرده و آنها را درون اين دستگاه
كا با تقريبا همه مشكالت امري. منافع امريكا هستند اما در باطن، البي اسراييل هدف حفظ و اشاعه منافع اسراييل را هم دارد

  .اند هاي فكر طرفداران اسراييل ساخته و پرداخته شده سازي و حمايت از تروريسم در اتاق ايران، مثل غني

دهد كه البي وقتي موفق است كه بين امريكا و آن كشور  گري براي كشورهاي مختلف در امريكا نشان مي چهارم، تجربه البي
گر معموال موفق  در وضعيت دشمني بين امريكا و آن كشور، البي. نباشد گر دوستي وجود داشته باشد يا حداقل دشمني البي



البي اسراييل در امريكا موفق است و : مثال بزنم. نيست مگر اينكه در جهت منافع امريكا و مخالف كشور متبوعش البي كند
در اين حالت البي اين . ابطه دوستانه دارندچرا اينها موفقند؟ براي اينكه اسراييل و ارمنستان با امريكا ر. همچنين البي ارمنستان

. هاي امريكا هم بسيار قوي است از طرف ديگر البي كوبايي. كند كشورها حداقل در ظاهر در جهت خالف منافع امريكا كاري نمي
ايران . تهاي امريكا عليه كوباس كند يعني فعاليتش در جهت سياست چرا؟ چون اين البي عليه كوبا و حكومت كاسترو البي مي

. البته از نوع كوباست و شايد هم بدتر چون در كنار دشمني امريكا با حكومت ايران، دشمني با ايدئولوژي اسالمي هم وجود دارد
س البي به نظر من تنها در يك . تواند موفق باشد كه در جهت منافع امريكا و عليه منافع ايران البي كند ايران فقط وقتي مي  پ

ايجاد يك اتاق فكر قدرتمند كه : هاست راي ايران توفيق نسبي خواهد داشت و آن دنبال كردن همان مدل كليميگري ب صورت البي
هاي قانونگذاري  خورد دستگاه هاي امريكا در منطقه خاورميانه و حتي دنيا را در چارچوب منافع ايران فرموله كند و به بتواند سياست

  .و سياسي امريكا بدهد

ه رابطه ايران و امريكا چگونه باشد، ايرانيان خارج از كشور در وضعيتي نيستند كه بتوانند براي ايران البي موثر پنجم، سواي اينك
دليل نيست كه بيش از يك ميليون ايراني در امريكا  بي. نظر و سليقه زياد است اوال درون ايرانيان خارج از كشور اختالف. بكنند

خواهد كه  گري پول هنگفت مي ثالثا، البي. ه حتي پنج هزار عضو فعال داشته باشدهست ولي هيچ سازماني وجود ندارد ك
رابعا، حتي . پول گرفتن از دولت ايران هم غيرقانوني است. ها حاضر به هزينه كردن آن براي جمهوري اسالمي ايران نيستند ايراني

آنها معموال با وضعيت رابطه يا . اند ند ثبات فكري و عملي نداشتهكن ايرانياني كه سازمان دارند و در رابطه ايران و امريكا فعاليت مي
است، آنها » معتدل«هر وقت رابطه در جهت بهتر شدن است و دولت در ايران . دهند سياست در داخل كشور تغيير مسير مي

آيند، پشت سر  ار ميرود يا سياستمداران راست سرك زنند و هر وقت هم رابطه به سوي بدتر شدن مي براي ايران سينه مي
  .شوند گيرند يا حداقل قايم مي امريكا قرار مي

  

  هاي ايرانيان مقيم امريكا بزنيد؟ ممكن است چند مثال از سازمان

گري  خواهم ايجاد سوءتفاهم بشود ولي چون بحث ايرانيان امريكا و ظرفيت البي كنم چون نمي ميلي اين كار را مي با بي! باشد
. امريكايي وجود دارد- اول بگويم كه در امريكا صدها سازمان ايراني. كند هاي مشخص به بحث كمك مي لآنها مطرح است، مثا

ها معموال محلي هستند  به عالوه، اين سازمان. كنند هستند و كار سياسي نمي» فرهنگي«ها  اكثريت قريب به يقين اين سازمان
. كنند و در بين آنها سه سازمان اهميت دارند ه در سطح كشور كار ميفقط چند سازمان هستند ك. اند و حول يك گروه شكل گرفته

و اتحاديه امور عمومي ) NIAC(» نياك«، شوراي ملي امريكاييان ايراني تبار )AIC(  »سي آي  ي ا«شوراي امريكاييان و ايرانيان 
  ) .PAAIA(» پايا«امريكاييان ايراني تبار 

تبار نيست بلكه  آيد، منحصرا سازمان امريكاييان ايراني طور كه از اسمش برمي همان) سي آي اي(» ايرانيان«شوراي امريكاييان و 
اين شورا از روز اول با هدف ايجاد درك بهتر و . سازمان همه امريكاييان و ايرانيان بدون توجه به مليت يا محل سكونت آنهاست

ترين  سال پيش به وجود آمد و از قديمي 22ت ايران و امريكا حدود وگو بين دو ملت و دول فرم براي گفت فراهم كردن يك پالت
س آن بوده سازمان س . اند هايي است كه ايرانيان در امريكا، با همكاري امريكاييان، ايجاد كرده و موس من افتخار دارم كه موس

عليه ايران بوده ) مثال جنگ(كاربرد زور اين شورا هرگز تغيير موضع نداده است و هميشه مخالف هرنوع تحريم و . ام اصلي آن بوده
در واقع موضع اين شورا هميشه اين بوده است كه بايد مسائل . است و هرگز هم از تغيير رژيم در ايران حمايت نكرده است

كامال  شورا هرگز از دولت امريكا پول دريافت نكرده است و سازماني. داشته شود داخلي ايران از مشكل كشور با امريكا جدا نگه
  .مستقل است

سخنراني خانم مادلين آلبرايت، وزير امور : كنم چند نمونه را ذكر مي. هاي بسيار مهم و تاريخي داشته است اين شورا دستاورد
هاي اشتباه امريكا عليه ايران، از جمله كوتا عليه دولت دكتر  خارجه وقت دولت كلينتون كه در آن از ملت ايران براي سياست

يت از صدام حسين در جنگ عراق عليه ايران و حمايت از ديكتاتوري شاه عذرخواهي كرد؛ سخنراني آقاي جو بايدن، مصدق، حما
معاون فعلي آقاي اوباما كه در آن پيشنهاد ديدار با مجلسيان ايران را كرد و سخنراني آقايان جان كري و چاك هيگل، وزراي امور 

س  ديپلماسي و مخالفت با تحريمخارجه و دفاع فعلي امريكا در حمايت از  س مجل ها يا كاربرد زور؛ مالقات آقاي مهدي كروبي، ريي
وگوي يك گروگانگير ايراني سفارت امريكا در تهران با يك  وقت ايران در نيويورك با اعضاي برجسته كنگره امريكا و مالقات و گفت

س گروگان امريكايي كه در سازمان يونسكو در  شورا همچنين افتخار دارد كه توانست موافقت دولت آقاي اوباما . برگزار شدپاری
در همين حال، اين . هاي هواپيما به ايران را جلب كند ولي ايران شرايط امريكا را نپذيرفت و معامله انجام نشد براي فروش يدكي

س برگزار كرده است جلد كتاب و صدها مقاله منتشر كرده و ده 15شورا    .ها كنفران

. تبار بود اش حمايت از امريكاييان ايراني سال پيش به وجود آمد و هدف اوليه10حدود ) نياك(ملي ايرانيان امريكايي تبار شوراي 
هايش جنبه تبليغي  نياك سازمان فعالي است اما متاسفانه بيشتر فعاليت. بعدها اين سازمان وارد رابطه ايران و امريكا هم شد

مثال عليه سپاه و (هاي به اصطالح هدفمند  در اين چند سال اخير نياك از تحريم. تغيير بوده است دارد و مواضع آن دائما در حال
وگو بين ايران و امريكا مخالفت كرده  فعاالنه حمايت كرده است و در مواردي هم با گفت) ها و افراد دولتي ها و ساير سازمان بانك

س . كند است و امروز هم از چنين مذاكراتي حمايت مشروط مي حتي ارشدترين مدير آن پيشنهاد داد كه سازمان ملل و آژان
طور مرتب و روزانه زيرنظر بگيرند تا معلوم شود آنها  هاي آنها را به نام كنند و حركت المللي انرژي اتمي، دانشمندان ايران را ثبت بين

اسي مردمي دولت اوباما كه با هدف براندازي رژيم اين سازمان همچنين از همه اقدامات ديپلم. كنند روند و چه كار مي كجا مي
امريكا كه وابسته به كنگره امريكاست و از ) NED(دي  اي نياك از سازمان ان. اسالمي طراحي شده بودند حمايت كرده است



كردند  افت مياين در حالي است كه نياك عليه ايرانياني كه از دولت امريكا كمك هزينه دري. كند موسسات ديگر پول دريافت مي
  .كرد بددهني مي

اين . تبار شروع به كار كرد سال پيش با هدف حمايت از امريكاييان ايراني حدود پنج) پايا(اتحاديه امور عمومي امريكاييان ايراني تبار 
حال حاضر پايا هم در . كرد سازمان تا يك سال پيش در رابطه ايران و امريكا دخالتي نداشت و معموال در اين باره موضع اتخاذ نمي

پايا سازماني . تبار است كند ولي اين سازمان كماكان تمركزش روي كار براي امريكاييان ايراني در رابطه ايران و امريكا فعاليت مي
اي به  پايا همچنين هيچ وابستگي. يي كرده است تبار كارهاي ارزنده جدي، مستقل و ثابت قدم بوده است و براي امريكاييان ايراني

هاي  در همين حال، پايا معموال از حركت. كند گيري درباره مسائل داخلي ايران خودداري مي دولت امريكا ندارد و معموال از موضع
  .يي باشند هايش اساسي و حرفه كند و سعي كرده است كه خدمات و فعاليت تبليغي سطحي دوري مي

  

  تواند از ايرانيان مقيم امريكا دريافت كند؟ هايي مي دولت روحاني براي ايجاد البي در امريكا، دقيقا چه كمك

اين . نام كند گر رسما در وزارت دادگستري امريكا ثبت طور كه عرض كردم البي كردن براي ايران ممكن نيست مگر اينكه البي همان
ها و فوت و  خود يك حرفه است و مكانيسمگري  به عالوه، البي. امر نياز به نفوذ و تشكيالتي دارد كه ايرانيان امريكا در اختيار ندارند

دهد كه بهترين مدل براي ايجاد يا به كارگيري يك البي  نشان مي» ايراني«هاي موجود  تجربه سازمان. هاي خودش را دارد فن
  .سي مدل اي آي مثل. توانند در كنار امريكاييان فعال باشند ايرانيان هم مي. قدرتمند براي ايران، استفاده از خود امريكاييان است

هايي داشته است براي اين بود كه رهبران طراز اولش هميشه امريكاييان بسيار  اگر شوراي امريكاييان و ايرانيان آنچنان موفقيت
مديره شورا بود  ها رييس هيات اند، مثل سايرس وانس فقيد وزير امور خارجه مستعفي دولت جيمي كارتر كه سال يي بوده برجسته

يي موجود  هاي حرفه سواي اين مدل، دولت ايران بايد از سازمان. مديره فعلي آن است بنت جانستون كه رييس هياتيا سناتور 
خوشبختانه پرداخت به . كند ها را مشكل مي ها پرداخت به البي باز هم تكرار كنم كه تحريم. گري استفاده كند امريكايي براي البي

  !هاي واشنگتن هم دفاتر وكالت و مشاورت دارند تصادفا بيشتر البي. آزاد استوكال براي هدف دفاع از يك دعواي خاص 

  

  برپايي البي ايران در كنگره، چه سودي براي ايرانيان مقيم امريكا دارد؟

معموال درون كنگره مجامعي به نام كاكوس در اطراف يك . اوال، برپايي البي براي هر كشوري درون كنگره امريكا غيرمجاز است
به عالوه، تا وقتي كه رابطه ايران و امريكا عادي نشده است، . گري ندارند آيند ولي اينها هدف البي وع يا كشور به وجود ميموض

اگر روزي رابطه درست بشود و كاكوسي براي ايران يا مسائل امريكاييان . امكان ايجاد يك كاكوس براي ايران هم غير ممكن است
د شود كمك بزرگي به ايرانيان خواهد شد واقعيت اين است كه ايرانيان هم مورد ظلم و ستم و تبعيض تبار درون كنگره ايجا ايراني

  .شود گيرند و گاه حتي حقوق شهروندي آنها ضايع مي براساس مليت، مذهب و غيره قرار مي

  

ها  ه نظر شما، اين گامب. هاي بلندتر دولت در قبال رابطه با امريكا در آينده اشاره كرده است آقاي روحاني به گام
  تواند باشد؟ دقيقا چه مي

حل مشكل . هاي مهمي را كه برداشته است به نتيجه برساند و دستاوردها را تثبيت كند آقاي روحاني بايد اول همين گام
اگر در . ام دهدكند انج هايش باشد و ايشان نبايد هيچ حركتي را كه در اين رابطه مشكلي ايجاد مي سازي بايد در صدر برنامه غني

وقت آقاي  آن) خواهند آن را به هر قيمتي به نتيجه برسانند رسد ايشان مي كه به نظر مي(يي فرجي حاصل شد  مشكل هسته
كنم در موقع الزم، آقاي روحاني بايد يك خط  در همين حال من فكر مي. تواند به نزديكي خود به امريكا شتاب دهد روحاني مي

نويسي و پيام  نامه. وگوي مستقيم با آقاي اوباما هر وقت الزم شد، استقبال كند داشته باشد و از گفتارتباطي با كاخ سفيد 
هاي مهم  تواند باشد و باالخره، اين احتمال وجود دارد كه يكي از آن حركت هاي آقاي روحاني مي فرستادن هم جزيي از حركت

بدون «تواند بين دو دولت هماهنگ شود و ديدار  اين حركت مي. ور ثالث باشدمورد نظر آقاي روحاني ديدار با آقاي اوباما در يك كش
  .قبلي انجام گيرد» برنامه

  

با يكديگر ديدار كنند يا به تدريج بايد  5+1آيا بهتر است وزراي خارجه دو كشور همچنان در چارچوب مذاكرات ايران با 
  به مذاكره دوجانبه روي بياورند؟

. يي ايران است هاي هسته وگو بشود چرا كه تمركز امريكا روي برنامه با ايران وارد گفت 5+1خارج از چارچوب  فعال امريكا قصد ندارد
وگو را باهم خواهند داشت البته به شرطي كه اين  وزراي خارجه ايران و امريكا بيشترين حرف و گفت 5+1با اين وجود، درون 

آيد كه اين مذاكرات در سطح وزرا نخواهد بود و آقاي ظريف هم طبعا نبايد در آن  از شواهد برمي. مذاكرات در آن سطح انجام شود
ها، چين و  اروپايي. كنند پوششي است كه هر دو كشور براي مذاكره با هم از آن دارند استفاده مي 5+1در واقع، . شركت كند

هاي  يي توافق بته بعد از اينكه در مساله هستهال. اند وگوي دوجانبه درون چارچوب چندجانبه تن داده روسيه هم به همين گفت



تصادفا ايران . وگو شود وقت به نظر من امريكا آماده خواهد بود كه روي مسائل ديگر خود با ايران وارد گفت خوبي صورت گيرد، آن
ند را كنار گذاشته و موضع وگو قرار گير طور جامع مورد گفت هم موضع قبلي خود مبني بر اينكه بايد مسائل بين ايران و امريكا به

يي قرار نيست با ايران هيچ مذاكره  امريكا هم فعال برابر قراري كه با اسراييل دارد خارج از حوزه هسته. امريكا را پذيرفته است
  .مهمي انجام بدهد

  

جمهور با توجه به فضاي جديد پديدآمده در رابطه ايران و امريكا، شما چه شانسي براي مذاكره مستقيم روساي 
  دو كشور در چهار سال آينده، قايليد؟

وقت راه  يي كه مطلوب امريكا و اسراييل باشد برسد آن اگر اين مذاكرات به نتيجه. يي است چيز فعال در گرو مذاكرات هسته همه
» مذاكره«اين را هم اضافه كنم كه معموال روساي جمهور با هم . شود وگو بين دو رييس جمهور باز مي براي ديدار و گفت

البته با توجه به وضعيت خاص . سپارند يي خود مي كنندگان حرفه آنها بعد از يكي، دو ديدار اساسي، كار را به مذاكره. كنند نمي
رابطه ايران و امريكا اين امكان وجود دارد كه آقاي روحاني بخواهد سطح مذاكرات را باال ببرد كه در آن صورت شخصا اين مذاكرات را 

در خاتمه، . يي وزير امور خارجه خودش را جانشين دبير شوراي امنيت ملي كرد طور كه در رابطه با هسته واهد داد همانانجام خ
تر حل شود چرا كه گزينه مقبول ديگري كه در چارچوب منافع ملي ايران باشد،  همه دعا كنيم كه مشكل ايران و امريكا هرچه زود

  .وجود ندارد

  

  

  

  

  

  

 

هاي مشخص  سازي رابطه ايران و امريكا و ايجاد همكاري در زمينه نهادي كه هدف و فعاليتش در جهت عاديمن از فكر ايجاد 
اما . يي است و حتما هم در جهت منافع ملي درازمدت ايران است كنم و اعتقاد دارم كار درست و سازنده باشد، حمايت مي

ضمنا اينكه جاي اين نهاد در درون مجلس، . آن فراهم نيستدانم چون شرايط  را هنوز زودرس مي» دوستي«ايجاد يك نهاد 
 .خواهد بشود يي مي مدت چه استفاده دولت يا در درون جامعه مدني باشد بستگي به شرايط دارد و اينكه از آن در كوتاه

يي ايران  هاي هسته روي برنامهوگو بشود چرا كه تمركز امريكا  با ايران وارد گفت 5+1فعال امريكا قصد ندارد خارج از چارچوب 
وگو را باهم خواهند داشت البته به شرطي  وزراي خارجه ايران و امريكا بيشترين حرف و گفت 5+1با اين وجود، درون . است

آيد كه اين مذاكرات در سطح وزرا نخواهد بود و آقاي ظريف هم طبعا  از شواهد برمي. كه اين مذاكرات در آن سطح انجام شود
. كنند پوششي است كه هر دو كشور براي مذاكره با هم از آن دارند استفاده مي 5+1در واقع، . در آن شركت كند نبايد

البته بعد از اينكه در مساله . اند وگوي دوجانبه درون چارچوب چندجانبه تن داده ها، چين و روسيه هم به همين گفت اروپايي
به نظر من امريكا آماده خواهد بود كه روي مسائل ديگر خود با ايران وارد وقت  هاي خوبي صورت گيرد، آن يي توافق هسته

 .وگو شود گفت


