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 !سازى یعنى جنگ ادامه غنى: هوشنگ اميراحمدى
هاى داخل و خارج از ایران نسبت به  هاى سياسى و گروه بسياری چهره. و تعليق غنى سازى امروز به پایان رسيد ۷۱۷۱مهلت ایران براى واكنش مثبت به قطعنامه 

خوانده كه منافع ملى ایران ” وابناص”سازمان مجاهدین انقالب اسالمى موضعگيرى مسئوالن را سياستى. اند ادامه سياست پافشارى برغنى سازى ابراز نگرانى كرده

رئيس ميراحمدی اهوشنگ  گفتگویى با دكتر. اند كه خطر جنگ جدى است اى هشدار داده گروهى از دانشگاهيان برون مرزى نيز در بيانيه. اندازد را به خطر می

  .بخش مطالعات خاورميانه و رئيس شوراى امریكایيان و ایرانيان در این زمينه

 گفتگو مریم انصارى

 

 دكتر هوشنگ اميراحمدی

 

قعيت خطرناکی قرار گرفته و اید که ایران در مو آقای دکتر اميراحمدی شما و گروهی از دانشگاهيان ایرانی در برون مرز هشدار داده

گوید قصد حمله به ایران را ندارد و جورج بوش هم این  درحاليکه آمریکا می. ی نظامی به ایران هست تمام شواهد حاکی از یک حمله

 .مورد دانسته ها را جنجال بی بينی پيش

خواهد با ایران جنگ  گوید نمی واقعيت این است که آقای بوش ضمن اینکه می. گوید، قسم حضرت عباس را باور كنم یا دم خروس را عرض کنم که می :هوشنگ امير احمدی

من اعتقاد دارم که نباید گوش به . م کردهاش را هم کشيده و کارهایش را ه فرستد و نقشه فرستد، آدم می فرستد، هواپيمابر می کشتی می. فرستد بکند، مرتب نيروی نظامی توی منطقه می

تا اینکه به وقتی که رسيده به یکی دو ماه مانده به حمله یواش . زدند ماه قبل از حمله همين حرف را می۶بکنند، از یکسال،   حرفهای آقای جورج بوش داد و قبل از اینکه به عراق هم حمله

ای حل نشود، حمله به ایران  اگر مشکل ایران و آمریکا، مخصوصا در قضيه هسته. ی نظامی عليه ایران در آمریکا در دست اجراست امهمن اعتقاد دارم که برن. یواش برنامه را رو کردند

 .ست تقریبا حتمی

 

این مشکل چگونه باید حل بشود؟ آقای الریجانی هم آمریکا را از هرگونه اقدام نظامی برحذر داشته و تاکيد کرده که مسئله از طریق 

ی  ای بر ادامه  خامنه،هلا نژاد گرفته تا آیت از آقای احمدی وگو هست در شرایطی که ولی شانسی هنوز برای گفت. وگو باید حل بشود فتگ

شده هم امروز  کنند و مهلت تعيين کنند، یعنی رهبران ایران که در حال حاضر دارند سياست را هم تعيين می ای تاکيد می ی هسته برنامه

 .يدهبه پایان رس

اما من اعتقاد دارم که متاسفانه بار سنگين این به . ست، دیپلماتيک است، مذاکره است حل واقعا نظامی نيست، سياسی گوید که راه آقای الریجانی راست می :هوشنگ امير احمدی

 ۷۱۷۱ی  رابطه را نخواهند پذیرفت و آنها خواهان اجرای قطعنامه آمریکا و اروپا هيچ سازشی در این. اصطالح مذاکره در این مقطع مشخص روی دوش ایران است و نه آمریکا

از آنطرف اگر خدای نکرده جنگی بين ایران و آمریکا در . بينند در این رابطه سازشی بکنند سازمان ملل هستند که متاسفانه چون دنيا را پشت سر خودشان به شکلی دارند، الزم نمی

. ی چندانی از این درگيری ندارند بنابراین دولتهای اروپایی و آمریکایی اینها واهمه. اتفاق خواهد افتاد، نه در اروپا و واشنگتن و نيویورک منطقه درگير بشود، این جنگ در ایران

گوید باید مذاکره کرد، باید شروع  انی بدرستی میای قرار است انجام بشود و آقای الریج کنم که اگر مذاکره به همين دليل من فکر می. مردمشان مستقيما متاثر نخواهند بود از این جریان

آن درخواست این است . از طرف ایران باشد ۷۱۷۱از طرف ایران، یعنی پذیرش درخواست  ۷۱۷۱ی  ی شروع باید قبول قطعنامه کنم نقطه این جریان را ایران راه بيندازد و من فکر می

ای را در جهت  سازی را برای یک مدت مشخصی متوقف بکند و در آن فاصله بنشيند سر مذاکره و این جریان هسته نیکه ایران بطور موقت بدون صرفنظر از حق قانونی خود، غ

سازی  سازی غنی سازی کرد، بعد روی این عادی اعتقاد دارم که اول باید عادی. سازی به اصطالح این اعتمادی که وجود ندارد بين دو کشور یا کشورهای مختلف با ایران پيش ببرد عادی

تواند این کار را انجام بدهد و بسرعت  این کار مهمی نيست و اتفاق خيلی مهمی نيست و ایران می. سازی باید با توقف موقت بدون از دست دادن حق ملت ایران انجام بشود این غنی. کرد

سازی خواهد داد، ولی در این مقطع  ی غنی من اعتقاد دارم دنيا به ایران بعد از یک اعتمادسازی اجازه. سازی پای این ميز بنشيند و بسرعت به نتيجه برسد و بعد دوباره شروع کند به غنی

 .متوانيم برسي سازی ما می سازی را متوقف بکنيم با عادی درحاليکه اگر غنی. شود سازی در ایران اگر ادامه پيدا کند به جنگ منتهی می مشخص با این وضعيتی که االن وجود دارد غنی

 

اید به دانشگاهيان و نخبگان و همينطور هم مردم که در برابر سياستهای  توصيه کرده در بيانيه ست؟ تان با چه کسی سخنشما روی 

ی مملکت را  هاست و حفظ منافع ملی و رسيدگی به مشکالت عدیده در ایران نيرویی که مخالف این تنش! خب. حکومت سکوت نکنند

 تواند بر روند مسایل تاثير بگذارد؟ دهد، اما این نيرو چطور می را تشكيل می داند طيف وسيعی مهمتر می

ای که ما دادیم، هدفش این است که بهرحال به ملت ایران این هشدار را بدهد که یک خطری در  این اعالميه. گوید از ما گفتن و از دیگران نشنيدن ببينيد می :هوشنگ امير احمدی

گوید من  دهد که وقتی به یک کشوری می تاریخ آمریکا نشان نمی. زند ست و آمریکایی اصوال بلوف نمی گویيم که این خطر جدی رهبران باالی حکومت میپيش است و در عين حال به 

من اعتقاد دارم طرف . ول کشور بگویيم که گفتيمخواهيم به ملت ایران، به رهبران طراز ا اش این است که ما این را می واقعيت. زنمت اگر این کار را نکنی، بلوف بکند و بعد نزند می

نژاد هم که مورد خطاب این نامه قرار  ای هست و آقای احمدی تواند این جریان را از جهت جنگ به صلح ببرد، شخص آقای خامنه ایران، شخصی که مسئول اصلی این جریان هست و می

به همين دليل هم من فکر . ای روی اصلی این سکه است با این تفاوت که روی آقای خامنه. ی در واقع دو روی یک سکه هستندیعن. ای را کند آقای خامنه گرفته به یک شکلی نمایندگی می

از طریق همين : بياورند دانند فشار اعتقاد دارم مردم ایران باید روی رهبران طراز اول کشور از هر طریقی که خودشان می. دهد کنم این نامه و این اعالميه کار خوبی دارد انجام می می

کردن با نمایندگان مجلس خودشان، صحبت کردن با استاندارهای خودشان، صحبت کردن و حمایت کردن از سازمانهایی که در  کردنها، اعتراضها، صحبت ها، صحبت نوشتن اعالميه
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در اروپا و آمریکا این حرکتهای ضدجنگ و طرفداری از صلح دارد . حرکتها باید انجام بشوداش موثر است و بهرحال این  اینها همه. کنند توی ایران جهت صلح و آرامش دارند کار می

اند، ما هم باید فشار را روی  شان را روی دولتهای خودشان گذاشته گيرد و ما اعتقاد داریم در حاليکه در کشورهای اروپا و آمریکا ملت فشار اصلی ای می یواش یواش شکل خيلی جدی

. اش روی دولت ایران است اصلی  اش، تکيه به همين دليل هم این نامه تکيه زیادی روی اروپا و آمریکا ندارد، بلکه فشار اصلی. بگذاریم و آن دولت خب دولت ایران است دولت خودمان

نيم که فشار را در ایران باید روی دولت ایران گذاشت، در آمریکا باید ک زنيم و فکر می کنم با مردم ایران داریم حرف می دانيم که فکر می برای اینکه ما خودمان را یک عده ایرانی می

تواند کاری بکند و من اعتقاد دارم اگر  بهرحال جامعه باید احساس بکند که می. من فکر کنم موثر است. روی دولت آمریکا گذاشت، در اروپا باید روی دولت اروپا گذاشت و از این حرفها

 .ه این احساس درست استبيند ک برود به ميدان می


