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   با آمريكا انتخاب شد؟چرا حسن آاظمى قمى براى مذاآره
  

  براى اولينحسن آاظمى قمى، سفير جمهورى اسالمى ايران در عراق
  ايرانانتخاب او به عنوان نماينده. مذاآره رسمى ايران با آمريكا تعيين شد

 در تحول پراهميت در روابط دو آشور با چه هدفى صورت گرفته، و
ى رهبران حكومت ايران در قبال اين مذاآره چه  خصمانهگيرى موضع  
  داشته باشد؟ گفتگوى مريم انصارى با دآتراى مىتواند به دنبال نتيجه

 . شوراى ايرانيان و آمريكاييانهوشنگ اميراحمدى، استاد دانشگاه و رئيس

   

شود، آقاى حسن  با آمريكا مي سال آه وارد اولين دور مذاآره رسمى٢٧آقاى دآتر اميراحمدى چرا ايران بعد از :  ولهدويچه  
  دليل آه مذاآرات ظاهرا قرار است محدود به عراق شود و ايشان سفيرآاظمى قمى را براى اينكار انتخاب ميكند، فقط به اين

  است؟ايران درعراق

البته این هم یك دليل هست براى اینكه مذاآره آننده طرف آمریكا هم سفير.  داردمن فكر ميكنم دليل بيشترى: هوشنگ اميراحمدى  
نكته مهمتر اینكه آقاى آاظمى قمى .بنابراین ایران خواسته بگوید آه من هم دقيقا در همان سطح شما هستم.  درعراق استآمریكا  

 عراق به  قدس بود آه مدتى در هرات بود، بعد در لبنان بود، و بعد آمد درایشان از نيروهاى. یك سابقه امنيتى، نظامى دارد
ایشان ارتباطات بسيار تنگاتنگى با نيروهاى. شارژدافر بود و بعد شد سفير  عنوان  
  امنيتى هم در داخل آشور و هم نيروهایي آه در خارج از آشور با ایران آارنظامى
به. از جمله حزب اهللا، از جمله نيروهایى مثل صدر درعراق و دیگران.  داردميكنند  

  هم ایران خواسته یك نفرى را آنجا بگذارد آه از نظر امنيتى، نظامى همهمين دليل
  اطالعات دارد، و هم اینكه اصوال از یك دید امنيتى، نظامى به جریاندرگير بوده، هم

 . ميكند، نه از دید دیپلماسىمذاآرات نگاه

اند، از طرف ديگر با شرط و  مذاآره رفتهرهبران ايران از يك طرف پاى: دويچه وله  

ها  مذاآرات براى اتمام حجت با آمريكا است، خوب اين اتمام حجت آه خيلى پيش از ايناند آه اين شروط متفاوت پيشاپيش گفته  
 شده، پس هدف از اين گفتگو چيست؟

  این مذاآره اگر بههاى جمهورى اسالمى اهميت این مذاآره و اینكه نتيجه من صادقانه فكر ميكنم آه مقام :هوشنگ اميراحمدى
آنها این جریان را خيلى ساده برگزار. اند  هنوز درك نكردهآورد را هایى براى ایران بوجود مى شكست آشيده شود، چه گرفتارى  

  آه در عراق اسالمى قبول آرده بياید سرميز مذاآره با آمریكا در رابطه با عراق، عمال اعتراف آردهآه جمهورى همين. آنند مى
  است براى گرفتار شدن هرچه بيشتر ایران در ایناین اعتراف خود قدم اول. نقش مهمى دارد، وگرنه چرا اصال باید مذاآره آند

  عراقها این گرفتارى در اى براى آمریكا نداشته باشد، آمریكایى بنشيند و این مذاآره نتيجه جریان عراق، حاال اگر سرميز مذاآره
جمهورى.  در سازمان ملل سر غنى سازى ساختنداى براى ایران ميسازند آه آنند و در عراق هم یك تله را حتما به ایران منتقل مى

یا اگرهم آرده دارد به دليل مشكالت.  در رابطه با عراق با آمریكا درك نكردهاسالمى هنوز هم اهميت این حرآت خودش را  
هاى  شكلى دستخوش بازىاى را به یك هاى درون حكومت این بازى بزرگ جهانى منطقه  خودش و به دليل چند دستگىداخلى  

  .درونى قدرت ميكند و این بسيار خطرناك است

  با مقتدى صدر رابطه دارد، آيا پيدا شدن ناگهانىاز بازيهاى قدرت صحبت آرديد و اينكه آقاى حسن آاظمى قمى: دويچه وله
  دارد؟صدر در آوفه ارتباطى با اين مذاآرات

ورود. به این دليل آه آقاى آاظمى قمى با صدر ارتباطات تنگاتنگى دارد .من مطمئنم آه این طور است :هوشنگ اميراحمدى  
  براى صدر بود آه واردیكى اینكه این بهترین فرصت. این آار احتماال دو هدف دارد.  مقطع به عراق معنى داردصدر در این

زنند، احتماال در این ها حاال آه دارند با ایران حرف مى  آمریكایىعراق شود، یعنى مطمئن ترین وقت برایش بود، براى اینكه  
خواهد به  این موقع مىاز آن طرف من فكر ميكنم آه جمهورى اسالمى با ورود صدر در. آنند اى نمى  ایران حملهمواقع به دوست  

  پشتيبانى نظامى رادیكال خطرناآى هم وجود دارد آه اگر شماها بگوید آه در جریان مذاآره پشت سرش یك شكلى به آمریكایى
  جمهورى اسالمىمن اميدوارم آه.  ایرانى ها آناربيایيد، آنوقت گرفتار افرداى مثل صدر خواهيد بودآمریكایى ها نخواهيد با ما

آقاى آاظمى قمى باید یك دیپلمات.  دیپلماتيك استفقط روى مسایل امنيتى نظامى و در چهارچوب آن فكر نكند، این یك مذاآره  
  اوالمللى و سازمان ملل آشنایى داشته باشد، در آنارش بنشيند و مستقيما به  قوانين بينبرجسته و مطلع از مسایل جهانى آه با

  .مشورت بدهد
 

  احمدیدکتر هوشنگ امير


