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متحده بود، هوشنگ  يكي از ايرانیاني كه همواره خط تماسي بین تهران و كارگزاران سیاست در اياالت
هاي خراب شده بین واشنگتن ـ تهران را  كوشد پل سال است مي 52استاد دانشگاهي كه . امیراحمدي است

. نژاد باشد كند حتي اگر اين قدرت محمود احمدي اما از قدرت استقبال مي. نه قدرت دارد، نه پول. ترمیم كند
ريكايیان ـ ايرانیان امیر احمدي به تقلید آيپك كه البي اسرائیل در واشنگتن است كوشیده با تاسیس شوراي آم

وگوي  وي در گفت. اما ارمغان تاسیس اين البي براي او صفت دالل رابطه بود. البي بین تهران و واشنگتن باشد
فارس خبر  اینترنتی خود با آسمان از ارائه توافقنامه نظامي از سوي فرمانده نیروهاي آمريكايي در خلیج

 .ده شده استدهد كه با مخالفت تهران به بايگاني سپر مي

خصوص آمريكا رخ  خواستم مجموعه اخباري كه از يكماه گذشته بین ايران و غرب به به عنوان سوال اول مي

بندي شما از اين حوادث چیست؟ از تالش آمريكا براي ايجاد يك خط ارتباطي فوري  جمع. بندي كنیم داده را جمع
حال باورنكردني  عین از اتهام سخت، سنگین و در. و غربها براي از سرگیري مذاكرات بین ايران  تا تكاپوي روس

متحده پیش از موعد منتشر  ترور سفیر عربستان تا گزارش اخیر مديركل آژانس كه به صراحت با فشار اياالت

 .شد

آمريكا همزمان نژاد به  سفر آقاي احمدي: اول چند اتفاق خوب در رابطه ايران و آمريكا پیش آمد. اند خبرها زياد و ضدونقیض بوده
فرمانده مركز فرماندهي آمريكا در خاورمیانه كه در قطر مستقر است، . شد با آزاد شدن دو آمريكايي كه در ايران زنداني بودند

هاي ايران و آمريكا  پیشنهاد داد كه بین ايران و آمريكا يك خط ارتباطي اورژانس ايجاد شود تا احتمال برخورد تصادفي بین ناوگان

در همین دوره بود كه وزير امور خارجه روسیه هم طرح معروف به . نژاد نظر مثبت ابراز كرد آقاي احمدي. فارس كم شود جدر خلی
 .هايي رسید برد و با آمريكا و ايران هم در اين رابطه به توافق پیشنهاد الوروف را به جلو مي

المللي انرژي اتمي  ها و سواالت آژانس بین تدريج به نگراني هكرد كه طي آن ايران ب حل تدريجي را پیشنهاد مي اين طرح يك راه

ايران به اين طرح پاسخ مثبت داد و حتي . كاستند ها مي تدريج از مقدار و شدت تحريم داد و آمريكا و يارانش هم به پاسخ مي

موافق بود ولي روي جزئیات  آمريكا هم با چارچوب كلي طرح. را هم بپذيرد 103حاضر شد كه معاهده الحاقي و كد معروف به 
ضمنا ايران داشت با آمريكا روي . حلي پیدا شده باشد رسید سرانجام راه نظر مي به. ها كرد زني با روس آن شروع به چانه

اش كنفرانس اخیر در تركیه بود و قرار است در بن پايتخت آلمان هم با هم  كرد كه نتیجه مساله افغانستان هم مذاكرتي مي
 (.طرح بن دوم)شته باشند نشستي دا

هاي گوناگون ايران و  ها و توطئه آنها كماكان و به بهانه. در همین حال دشمنان بهبودي در رابطه هم بیكار ننشسته بودند
در ادامه . ترين اليحه تحريمي آمريكا علیه ايران را تصويب كرد اول كنگره آمريكا جامع. داشتند آمريكا را از هم دور نگه مي

هاي اخیر تصويب كرده كه خواستار تحريم روي بانك مركزي  ي با رابطه، كنگره طرفدار اسرائیل آمريكا طرحي را در هفتهدشمن
را ( يعني ديدار و مذاكره بین مقامات رسمي ايران و آمريكا)اين طرح همچنین هر نوع ديپلماسي . و نفت و گاز ايران است

اري دشمنان بهبود رابطه را بايد توطئه تالش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن ك ترين خراب اما بزرگ. كند غیرقانوني مي

 .دانست( سپاه قدس)توسط جمهوري اسالمي 

عنوان سندي كه  و باالخره در ادامه اين دشمني، مخالفان بهبود در رابطه، گزارش آژانس را حتي قبل از اينكه منتشر شود به
اگر چه گزارش منتشر شده چنین برداشتي ندارد اما . سازد به دنیا معرفي كردند دهد ايران دارد بمب مي نشان مي

در همین حال و با . سازد دهد كه ايران دارد بمب مي ها و طرفدارانشان كماكان اصرار دارند كه سند نشان مي اسرائیلي

ان به جنگ كردند و دنیا نیز به شكلي ها، مقامات رسمي اسرائیل شروع به تهديد اير استفاده از همه اين تحريكات و توطئه
همچون گذشته، هر وقت اتفاق يا اتفاقات . ما االن در اين مرحله هستیم. قانع شد كه انگار حمله آنها به ايران نزديك است

ي سو مثبتي در رابطه ايران و آمريكا افتاده است، بالفاصله دشمنان بهبودي در رابطه علیه آنها تجهیز شده و مسیر را به
 .اند دشمني بیشتر پیش برده



نسبت دادن اين همه اتفاق بد بین ايران و غرب به دشمنان گمنام بهبود رابطه، صحت تحلیل شما را به شدت 

 اينطور نیست؟. برد زير سوال مي

اينها هم در . هم با اسم، هم با ايدئولوژي و هم با كشور مبداء. شناسیم ما همه آنها را مي. اين دشمنان گمنام نیستند! نه
در بین آنها مقامات رسمي وجود دارند، . آمريكا هستند، هم در ايران، هم در اسرائیل، هم در دنیاي عرب و هم حتي در اروپا

اگر در اينجا . هاي جاسوسي وجود دارند و غیره هاي تروريستي وجود دارند، مخالفین حكومتي وجود دارند، سازمان گروه

. هاي من اتهاماتي بیش نیستند م برد به اين معني نیست كه اين دشمنان وجود ندارند و يا حرفشود مشخصا از آنها اس نمي
ايم كه  مگر در سي و چند سال گذشته ما اين دشمنان بهبودي رابطه را كم ديده. گويند اثبات پالوده در خوردن آن است مي

 حاال شما بايد به دنبال شناسنامه آنها باشید؟

اگر بپذيريم كه اين مخالفان وجود دارند آيا میزان نفوذ آنها به اين اندازه است كه به تعبیر  بسیار خب، به فرض

درجه تغییر بدهند تا آنجا كه مناقشات به نقطه 081شما چرخه مثبت تحوالت بین ايران و غرب را 
 برگشت برسد؟ غیرقابل

وها، مخصوصا اسرائیل و عربستان كه از دشمنان اصلي و يكي اينكه اين نیر. كنم فقط به دو دلیل اشاره مي. متاسفانه آري

جمهور آمريكا هم  خود رئیس. شود كنگره آمريكا توسط اسرائیل اداره مي. موثر هستند تا بخواهي نفوذ مالي و سیاسي دارند

هاي مثبت  حركتهايي كه ايران  دوم، در حوزه. دشمني ايران و اسرائیل عامل اصلي مشكل ايران و آمريكاست. اسیر آنهاست
مثال افغانستان مشكل ايران و آمريكا نیست، زندانیان آمريكايي در ايران . كند ربط مشخصي با مشكالت اصلي رابطه ندارند مي

سازي اورانیوم، حمايت از مخالفین اسرائیل در منطقه،  مشكل اصلي غني. از مشكالت اصلي ايران و آمريكا نبودند و غیره
تا . ايران با اسرائیل و نزديكي روزافزون ايران به رقباي جهاني آمريكا يعني چین و روسیه است دشمني رسمي و مستقیم

سر اين مسايل اساسي يك حركت مثبت شكل نگیرد هر حركت مثبت ديگري به آساني قابل تخريب خواهد بود همانطور كه 

 .اند تا به امروز هم بوده

. يران با اتهام باورنكردني ترور سفیر عربستان در تهران شروع شدسناريوي آغاز دور جديد فشار آمريكا علیه ا
هاي ديگر اين سناريو را بررسي كنیم، اين سوال به طور جدي مطرح است كه اين طرح چرا  قبل از اينكه بخش

 شود؟ به فاصله چند روز قبل از انتشار گزارش احمد شهید و گزارش يوكي آمانو منتشر مي

شدت نگران كرده بود كه نكند ايران و  ها را به طرح الوروف اسرائیلي. ين طرح را موساد اسرائیل پیاده كردمن اعتقاد دارم كه ا

اسرائیل با هر نوع و . سازي ادامه دهد بر آن ايران بتواند به غني سازي اورانیوم برسند كه مبني آمريكا به توافقي روي غني
ها پیش مشكل تروريسم در رابطه ايران و آمريكا در حال فراموشي  از مدتدر همین حال هم . سازي مخالف است اندازه غني

ها طرح ترور سفیر عربستان را پیاده كردند كه موضوع تروريسم به  اسرائیلي. سازي قرار گرفته بود بود و تحت شعاع غني

ها با  ر همین حال اسرائیليد. سازي را بگیرد رابطه برگردد و عمده شود و جلوي حركت مثبت احتمالي در سازش روي غني
 .خواستند عربستان را هم كه بعد از بحران بحرين از ايران خیلي دلخور شده بود با خود بیشتر همراه كنند اين طرح مي

نه اينكه آنها نگران حقوق بشر در ايران باشند بلكه به اين دلیل كه اين امر . مساله حقوق بشر هم يك جريان تكمیلي است

ها در جهت فشار بیشتر روي نظام طرح  در مجموع اين حركت. كند را به تصور اسرائیل و آمريكا همراه آنها ميمردم ايران 

ها  اسرائیلي. هاي بیشتر و روابط عمومي با مردم ايران تحريم: سیاست آقاي اوباما هم روي دوپا ايستاده است. شوند مي
خواهند  آنها مي. شود ا مشكل آنها با سرنگوني نیز حل نميخوشحال خواهند شد اگر جمهوري اسالمي سرنگون شود ام

البته . جاي تكیه بر سرنگوني بر جنگ با ايران تكیه كند به همین دلیل هم اصرار دارند كه اوباما به. قدرت ايران را نابود كنند
اين رابطه سرطان دارد و اگر معالجه دانیم كه  اما اين را مي. داند تا كجا، كسي نمي. ها مقاومت كرده و خواهند كرد آمريكايي

 .كشد نشود مي

كنید، اين خبر با منبع موثق است  شما به اين قطعیت اتهام طرح ترور سفیر عربستان را به اسرائیل مرتبط مي

 گويید؟ تان از اين رويداد را مي يا تحلیل

دانم و  جرأت بگويم كه بعضي از جزئیات را ميتوانم به  سال در اين رابطه مي 52البته من اطالعات سري ندارم اما بعد از 

آنها فقط ساكت . اند ها هم اين اتهام را كه از سوي ديگران نیز مطرح شده، رد نكرده البته اسرائیلي. فهمم ها را مي حركت
اين  خواهي بداني چه كسي اين كار را كرده است ازخودت سوال كن چه كسي بیشترين سود را از ضمنا اگر مي. اند مانده

. جواب در هر دو مورد اسرائیل است. اي را دارد برد و چه كسي هم در عین حال امكانات سر هم كردن چنین توطئه واقعه مي
شرمي مسوولیت ترور دانشمندان ايراني و حمله ويروسي به كامپیوترهاي  ها اين روزها با بي ضمنا يادت باشد كه اسرائیلي

جالب این است که حتی دولت اسرائیل با شگفتی تمام در مورد .كنند به آنها افتخار هم ميپذيرند و  استراتژيك ايران را مي

 .کند گرچه ایران آن را رد کرده است انفجار اخیر در مرکز جهاد خودکفایی سپاه اعالم مسوولیت می



اسرائیل اراده كرده  شود كه بنابراين صورت مساله اينگونه مي. اما از اين طرف ايران قويا اتهام ترور را رد كرد

نشیند تا اسرائیل هركاري بخواهد  غرب هیچ اما ايران كه بیكار نمي. است كه بازي جديد ايران وغرب را بهم بزند
 اين را قبول داريد؟. بكند

عربستان ها ايران نیست بلكه آمريكا و  آري ايران اتهام ترور را به درستي رد كرده است اما شنونده اسرائیل براي اين توطئه

در روابط . اسرائیل نفع خودش را برد حاال ايران هر چه بخواهد حاشا كند. بودند كه متاسفانه هر دو هم اين دروغ را پذيرفتند

 .شود در دعوا حلوا پخش نمي. اند المللي حقیقت ارزش كمتري از اطالعات مغرضانه دارد، مخصوصا در روابطي كه دشمنانه بین

تر كردن حلقه محاصره علیه  ها اگر با هدف حمله نظامي نباشد قطعا به منظور تنگ سناريونويسي آمريكايي
 كردند؟ ها براي دفع خطر چه بايد مي اگر فرض توطئه علیه بهبود رابطه دو طرف را بپذيريم ايراني. ايران است

اينكه چه كسي . د و هر دو مقصراندان آمريكا و ايران دشمن شده. برد جايي نمي اين ايده كه فقط يك طرف مسوول است راه به
من شخصا آمريكا را بیشتر مقصر . شود ها اينگونه تنظیم نمي كمتر و بیشتر مقصر است مهم نیست چون روابط بین كشور

در سومین قدم بیمار بايد بپذيرد كه معالجه . دنبال منافع اسرائیل و عربستان است دانم مخصوصا آن آمريكايي را كه به مي
يعني بايد اراده الزم در باالترين . ي حرف پزشك را بپذيرد، حاضر به جراحي بشود و دواهاي تجويز شده را بخوردشود يعن

در چهارمین قدم، هر دو طرف بايد بپذيرند كه صدمه و هزينه بیماري از درد و هزينه درمان . وجود آيد سطح براي حل مشكل به

اند و به غرور ملی  متاسفانه هر دو طرف از اين كار ابا داشته. ضرر بكنندبیشتر است و بخواهند يك حساب منطقي سود و 
 .باید در جهت منافع ملی باشد

هم براي نظام خوب است و هم براي ايران و مردم شريف و . كند كه اين رابطه بهبود يابد منافع ملي ايران حكم مي

حتي طالبان هم از روي لیست تروريست دارد برداشته . ستعنوان تروريست مطرح نی دوست آن حماس ديگر در آمريكا به صلح

و باالخره، جمهوري اسالمي بايد يك تفكر . كنند مانند و آنها را هم دارند به ايران وصل مي هللا و القاعده مي تنها حزب. شود مي
دنیا و منطقه دارند عوض . داي خود، و رابطه خود با شرق و غرب پیش ببر استراتژيك جديد را درباره قدرت خود، نقش منطقه

 .هاي جنگ سرد با اين دنیا كار كرد شود با همان فرمول شوند و نمي مي

خواندم كه در آن رسما سیاست ايران در قبال آمريكا، سیاست تقابل  من داشتم مدركي را از وزارت امور خارجه ايران مي

رف مقابل كه امپريالیست هم هست و گرگ هم هست خب اگر سیاست ايران اين است چه انتظاري از ط. تعريف شده است
. سوي سیاست تعامل برود ولي در چارچوب عزت و حاكمیت ملي نظر من ايران بايد از سیاست تقابل به به. شود داشت مي

 .اند جز خواست نابودي اسرائیل يادمان باشد كه همه مسائلي كه در رابطه ايران و آمريكا وجود دارند قابل مذاكره

براي غلبه بر اين . ها براي ترمیم رابطه در شرايط غیربحراني است اما االن شرايط بحراني است توصیه اين

 كردند؟ بحران در كوتاه مدت چه بايد مي

اند و يك روز هرچه را كه  فكر آنها اين است كه جمهوري اسالمي را در تله انداخته. ها ديگر در مود سازش نیستند آمريكايي
آنها تغییر . شوند صبرتر مي ها بي ها حاضرند كمي صبر داشته باشند، اسرائیلي در حالي كه آمريكايي. گیرند ن ميبخواهند از آ

ها بدون كمك آمريكا  خوشبختانه اسرائیلي. خواهد ولي آماده جنگ نیست آمريكا هم تغییر رژيم مي. خواهند رژيم و جنگ مي

ايران بايد چند كار . هنوز فرصت براي برگرداندن اين وضعیت خطرناك وجود دارد پس. قادر به يك جنگ با دوام با ايران نیستند
 .اول درباره سیاست داخلی باید آشتی ملی برقرار شود. مهم در كوتاه مدت انجام دهد

. گسترش دهددر قدم دوم، ايران بايد همكاري با آژانس را . كند آشتي ملي ايرانیان بزرگترين ضربه را به دشمنان ايران وارد مي

سوي  ای خود را در حرف و عمل به سوم، ايران بايد سیاست منطقه. تصويب و اجراي معاهده الحاقي يك قدم بزرگ خواهد بود

بايد اين دو كشور قانع . طور وسیع از میانجیگري چین و روسیه استفاده كند و باالخره، ايران بايد به. مالزي كردن آن پیش ببرد
 .حل مساله را دارد چون فقط در اين صورت است كه كمك خواهند كردشوند كه ايران هدف 

ها مراسم حج با  زني اند اما دقیقا پس از اين اتهام شما گفتید كه تنها عربستان و آمريكا اين اتهام را جدي گرفته
اند  گرفتهسفیر عربستان هم هنوز در تهران است اگر واقعا اين اتهام را جدي . حضور حجاج ايراني برگزار شد

 چرا همه چیز بین دوكشور عادي و تخاصم بیشتر تبلیغاتي است؟

. موضوع حج يك مساله ديني و اسالمي است و عربستان هرگز نخواهد توانست آن را وارد مشكالت سیاسي خود بكند

ا ساختگي ها آن ر خواهد براي يك حادثه كه خیلي واقعیت اين است كه عربستان پذيرفت ولي در همین حال هم نمي
خواست  از طرف ديگر، عربستان مي. كنند كشورها در حال جنگ نیز رابطه را حفظ مي. اش را با ايران قطع كند پندارند رابطه مي

ايران و عربستان االن در بحرين و سوريه جدا با هم مشكل دارند اما اينطور . در منطقه از حادثه استفاده استراتژيك ببرد كه برد



كند ايران  رابطه اين دو كشور خراب است و كشوري كه كمي رعايت مي. قطع رابطه كنند و يا وارد جنگ شوندنیست كه بايد 

. كند در حالي كه عربستان سوار اسب اعتراض و افتراء است نشیني مي اين ايران است كه دارد عقب. است و نه عربستان
 .ل كرده استعمال هم يك كشور مستقل كه يك روز مال ايران بوده را اشغا

گیري مقامات ايراني اين را نشان داده از آنطرف اگر طراحي اين  موضع. آید داند كه ايران كوتاه نمی آمريكا مي

حمله نظامي هم اگر نگويیم . سناريو را براي ايجاد هراس به منظور تغییر رفتار بوده ظاهرا اين هم نگرفته

 ه دنبال چه بود؟مدت آمريكا ب در كوتاه. غیرممكن اما بعید است

. دنبال نابود كردن انقالب است امروز هم آمريكا به. خواست آن را نابود كند آمريكا از روز اول از انقالب اسالمي متنفر بود و مي
آيا اين امكان وجود داشت . متاسفانه عملكردهاي جمهوري اسالمي هم كمكي نكرده است كه آنها دست از اين كارها بردارند

اما . شد عمل آورد؟ من اعتقاد دارم كه مي را دوست جمهوري اسالمي كرد و يا حداقل از دشمني زياد جلوگیري بهكه آمريكا 

كه امروز آمريكا فقط يك هدف دارد و آن تغییر نظام اسالمي در  چیز در جهت خالف اين مسیر پیش رفت تا جايي متاسفانه همه
داند كه جمهوري اسالمي  ده هنوز هم روزنه امیدي هست چراكه آمريكا مياما همانطور كه گفتم اگر چه دير ش. ايران است

شايد بايد جواب اين . شوند رسند دور هم جمع مي شود و ايرانیان وقتي به دشمن خارجي مي به اين سادگي سرنگون نمي
تواند به تغییر رفتار رضايت  يخواهد جمهوري اسالمي را سرنگون كند اما چون نم سوال را اينطور به پايان ببرم كه آمريكا مي

 .آمريكا جداً درمانده است. داند بايد چه كار كند خواهد داد اما جداً نمي

 آيا براي حل مساله يا ارسال پیغامي به آمريكا از البي شوراي آمريكايیان ايرانیان درخواستي صورت گرفته؟

ها  پیامي را به ايران منتقل كردم كه در آن آمريكايي همین چند وقت پیش من. ها در تماس است شورا دائما با آمريكايي

فارس گرفته  اي بین نیروهاي آمريكا و ايران در خلیج خواهان امضاء يك توافقنامه بودند كه بر اساس آن جلوي برخورد حادثه

پیام نیست بلكه ايجاد اما وظیفه اصلي شورا بردن و آوردن . ها با شوروي سابق داشتند نظیر اين قرارداد را آمريكايي. شود
هاي  كنند نه سازمان ها تنظیم مي رابطه را دولت. درك بهتر بین دو كشور است و ما كماكان روي اين هدف تكیه داريم

 .غیردولتي مثل شورا

طور مشخص از طرف كدام نهاد آمريكايي وبه چه نهادي  به. اگر ممكن است درباره اين پیام بیشتر توضیح دهید

 پیام را داديد؟ در ايران اين

جمهور  البته آن فرماندهي بدون اجازه رئیس. فارس به من داده شد پیام از سوي فرماندهي نیروهاي آمريكا در خلیج
 .حال آن پیشنهاد از طرف ايران رد شد  هر  به. توانست اين كار را بكند نمي

 اين با آن درخواست خط تماس اضطراري فرق دارد يا همان درخواست است؟

نظام ایران البته این پیشنهاد را غیرضروري دانست چون معتقد است ايران . تماس براي اجراي آن پیشنهاد مطرح شده بودخط 

 .اي نخواهد شد هرگز باعث حادثه
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