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CBA چاپ خبر   بزرگ يا آوچك آردن نوشتار  

  اظهارات رئيس جمهوری آمریکا خطاب به ملت ایران، از دید هوشنگ اميراحمدی

رئيس جمهوری آمریکا در سخنرانی ساالنه خود در کنگره این کشور ملت ایران را مخاطب قرار داد و گفت آمریکا پشتيبان تالش  
 .ملت ایران برای رسيدن به آزادی است و اميدوار است روزی بهترین دوست ایرانی آزاد و دمکراتيک باشد

 
آمریکائی در  -دکتر هوشنگ امير احمدی، فعال روابط ایران و آمریکا و بنيانگذار شورای ایرانی 

وی . نيوجرسی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید ملت ایران حرف زیاد شنيده اند و عمل می خواهند
بعد از انتقاد از اقدام آمریکا در مجاز ساختن فروش قطعات یدکی هواپيما به ایران و بررسی تقاضای 

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می گوید بعد از رد متقاضيان نامزدی در انتخابات ریاست 
جمهوری توسط شورای نگهبان، فرصتی بود که بوش می توانست کاری برای ملت ایران بکند که 

وی می افزاید در توافق لندن عمال به ایران وقت بيشتری داده شد تا به خواسته های جامعه . نکرد
بين المللی در باره برنامه اتمی خود عمل کند و می افزاید بحران اتمی در واقع مشکل ایران و 

 . آمریکاست که تا حل نشود بحران اتمی نيز حل نخواهد شد
 

رئيس جمهوری آمریکا در سخنرانی ساالنه خود در کنگره این کشور خطاب به مردم ایران گفت ملت آمریکا اميدوار است روزی 
دکتر هوشنگ امير احمدی، کارشناس روابط ایران و آمریکا و استاد دانشگاه . ترین دوست ایرانی آزاد و دمکراتيک باشد نزدیک

 . دهد از خطاب مستقيم رئيس جمهوری آمریکا به مردم ایران راتگرز، در آغاز مصاحبه با رادیوفردا، تحليلی ارائه می
 

الی  ٢۵کنم مردم ایران در این  من فکر می): آمریکائی، پرینستون، نيوجرسی� بنيانگذار شورای ایرانی (هوشنگ اميراحمدی 
خواهند عمل  چيزی که مردم ایران می. جمهوری آخر خود آقای خاتمی اند و مخصوصا از رئيس سال گذشته حرف زیاد شنيده ٢۶

. است و مردم ایران اولين چيزی که به آقای جرج بوش خواهند گفت این است که آقای جرج بوش خيلی متشکر هستيم
ما هم دوست داریم که آزاد بشویم و دوست داریم که به جامعه جهانی بپيوندیم اما حرف را ما . مقاصدتان خيلی خوب است

نکته مهم به نظر من این است که آیا آقای . خواهيم اند و ما عمل می به اندازه کافی به ما این حرفها را زده. پذیریم دیگر نمی
پرسد از خودش این چه  نکته مهم االن برای هر ایرانی این است که می. گوید عمل کند یانه تواند این چيزی که می بوش می
و . من یادم است که زمان انتخابات گذشته، دولت آمریکا واقعا خيلی بد عمل کرد. خواهد عمل کند این جریان را جوری می

 . توانست یک کار خوبی بکند برای ملت ولی نکرد و درست عکس آن را کرد درست همانجائی بود که آقای بوش می
 

 توانست بکند؟  یعنی چکار می): رادیوفردا(فریدون زرنگار 
 

درست روز بعد از اینکه شورای نگهبان تمام کاندیداها را غير از هفت نفر را رد کرد، دولت ... مثال بياید: هوشنگ اميراحمدی
. های هواپيما فروخته بشود آمریکا هم به ایران اجازه داد که برود عضو سازمان تجارت جهانی بشود و هم قبول کرد که یدکی

این حداقل . یعنی درست روز بعد از اینکه شورای نگهبان همه را قلع و قمع کرده بود، دولت آمریکا و اروپا چشمکی به ایران زدند
. خواهم بگویم چيزی که مردم ایران دنبالش هستند حرف نيست، عمل است بنابراین من می. از نظر زمانی بسيار بد بود

 . نشيند رسد که باید به عمل بنشيند، نمی یعنی وقتی که موقعش می. مخصوصا حرفهائی که در آنها تضاد هم وجود دارد
ای  ای ایران هم آقای بوش مطرح کرد امشب، و با توجه به قطعنامه هائی که در رابطه با برنامه هسته با توجه به صحبت.: ز.ف

 توانيم ارزیابی کنيم؟  شود، نمی که در لندن تصویب شد، به نظر شما این یک گام برای عملی کردن خواستی که مطرح می
 

ای باشد، صد در صد این  های هسته در جهت نگرانی اصلی آمریکا که منع ایران از برخورداری از سالح: هوشنگ اميراحمدی
جریان هيچ ربطی به یعنی این جریانی که در لندن اتفاق افتاده، این . جوری است ولی در رابطه با دمکراسی و حقوق بشر، نه

 .ای گردد به مسائل هسته این یک مشکلی است که برمی. حقوق بشر و دمکراسی ندارد
 
بسياری از کارشناسان این قطعنامه لندن را یک جهشی، یا اینکه یک گامی به طرف بردن پرونده ایران به شورای امنيت .: ز.ف

 تفسير شما از اقدام لندن یا این تصویبنامه لندن چی است؟ . اند تفسير کرده
 

واقعيت این است که بين اروپا و آمریکا از یک طرف و روسيه و چين از طرف دیگر بحثی بود که ایران چه : هوشنگ اميراحمدی
. ها اعتقاد داشتند که باید این فرستادن به طور رسمی باشد ها و آمریکائی اروپائی. شود جوری به سازمان ملل فرستاده می

این جریان بردن ایران به . المللی انرژی اتمی رسما پرونده ایران را طی یک گزارشی به سازمان ملل بدهد یعنی آژانس بين
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سازمان ملل به طور رسمی معناش این بود که آن وقت شورای امنيت سازمان ملل حق این را داشت که ایران را مورد تحریم 
اما در آخرین نشست لندن اروپا و آمریکا یک قدم عقب نشستند و عمال مواضع روسيه و . های دیگر قرار دهد اقتصادی و تحریم

چين را قبول کردند به این معنا که این در واقع فرستادن ایران به سازمان ملل رسمی نيست بلکه غير رسمی است از طریق 
دهد و این معناش این است که سازمان ملل در مرحله اول یک گزارش است که آقای البرادعی رئيس آژانس به سازمان ملل می

گيری برای مثال تحریم بر عليه ایران نخواهد داشت و از آن طرف هم سازش دیگری کردند و آن اینکه این گزارش را  حق رای
مارس  ٢۴البرادعی نه بالفاصله بعد از نشست دو فوریه در وین، بلکه در نشست بعدی آژانس، نشست عادی آژانس که در 

 .افتد، آن موقع بدهد اتفاق می
 
اند که باز هم مذاکره بشود یا اینکه  یعنی در واقع هنوز اتحادیه آمریکا و اروپا و کشورهای روسيه و چين راه را بازگذاشته.: ز.ف

 این در واقع یک نوع هشدار نهائی است؟ 
 

مارس فرصت دارد حتی بعد از اینکه به سازمان ملل  ٢۵یعنی ایران از االن تا . یک هشداری به آنها دادند: هوشنگ اميراحمدی
ای ایران در تحليل نهائی مشکل ایران و آمریکا  مشکل هسته. هم برود، فرصت دارد که با این شش کشور به توافق برسد

 .مشکل ایران و آمریکا تا حل نشود، مشکل اصلی ایران حل نخواهد شد. هيچ مشکل دیگری نيست. است
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