
 
 :دآترهوشنگ اميراحمدی

 مذاآره با آمريكا برسر عراق برای ايران خطرناك است
  
  
  

شد، او نژاد به جرج بوش رييس جمهور آمريكا با بى        پس از آنكه نامه محمود احمدى       اعتنايى مواجه 
اين نامه قرار است امروز در امريكا. بار به مردم آمريكا نامه نوشته و آنها را خطاب قرار داده است                     اين

كا، مناسـبات دو نژاد بر افكار عمومـی در   در خصوص تاثيرات احتمالی نامه احمدى. منتشر شود آمري
ستاد دانشـگاه و  آشور و چشم   مدى ا آتر هوشـنگ اميراح انداز آن دويچه وله گفتگويى داشت با د

  .رييس بخش مطالعات خاورميانه در نيويورك
  
 مریم انصاری:  مصاحبه

  
نژاد به مردم آمریکا قرار است امروز انتشار  ی محمود احمدی     آقای اميراحمدی، نامه     : وله  دویچه

ــد   ــدا بکن ــه    ایــن در شــرایطی   . پي ســت، در عــراق، شــدت بحرانــی    ســت کــه اوضــاع خاورميانــه ب
ست  افغانستان، لبنان، فلسطين، و ایران متهم به دخالت جدی در این ناآرامی            ین. ها هدف از ا

حت چنيـن شـرایطی داشـته  نامه چه می   کا ت می آمری تاثيری در افکــار عمو تواند باشـد و چـه 
 باشد؟

  
ی اساسی هست، یکی همين که گفتيد، اینکه  ها چندتا مسئله      االن براى آمریکایی       :هوشنگ اميراحمدی    

گران کـرده،  ایران دارد در عراق و افغانستان برعليه آمریکا خرابکاری می                    سيار ن کا را ب مردم آمری ند و ایــن  ک
نژاد بتواند در این نامه متنی  کنم اگر آقای احمدی        من فکر می   . شوند  هایشان آنجا دارند کشته می        چون بچه  

ها را بر طرف بکند یا حداقل در آنها شکی ایجاد بکند، خب، مثبت خواهد را بنویسد که این نگرانی آمریکایی         
 .بود

  
حل مـدنظر گـروه با توجه به سرسختی رهبران ایران و آمریکا بر مواضع شان، آیا راه         : وله دویچه

 تواند باز کند؟ ای را می مطالعات خاورميانه و پيشنهاد بيکر برای مذاکره با ایران و سوریه روزنه
  

جه داشـته باشـند                             :هوشنگ اميراحمدی    ین وضـعيت تو .بستگی به این دارد که دوطرف چقدر به وخامت ا
ین چه ا وضعيت بين ایران و آمریکا، وضعيت آمریکا در خاورميانه، بخصوص در عراق، بسيار وخيم اسـت و هر

ين. شود   تـر مـی     اش نيز مشـکل      تر بشود، همانقدر مشکالت ایران و آمریکا خطرناکتر و حل                  وضعيت وخيم  اول
برای. اتفاقی که باید بيافتد این است که واقعا بين سوریه و ایران تفاوت قائل شد                         شورها  هرکدام از ایـن ک
و بنابراین، من اميدوارم که. کنند  خودشان یک نفوذ متفاوتی در عراق دارند و هدفهای متفاوتی را دنبال می                  

به نظـر مــن. پيشنهاد آقای بيکر به این واقعيت توجه داشته باشد و سوریه و ایران را در یکجا نگذارد                            اصـوال 
ند                            مذاکره کن جدا  عراق مـذاکره نکننـد، بلکـه  که در. باید آمریکا با سوریه و ایران با هم هم سر  همانگونـه 

فاق یران و آمریکـا ات گذشته هم تجربه ثابت کرده است، اگر این مذاکرات فقط روی حل مشکل عراق بيـن ا
ی ایران و آمریکا چيز مثبتی به ارمغان نخواهد آورد، و نه تنها به ارمغان نخواهد آورد، بلکــه بيفتد، برای رابطه  

های دیگـر مـا دیـده   . زا هم باشد     تواند مشکل   می یا جا ستان  با آمریکـا سـر افغان یران  شته کـه ا یم در گذ ا
هم  همکاری کرده، ولی در تحليل نهایی نه فقط مشکل بين ایران و آمریکا حل نشده            که مشکل چند برابر 

 .شد
با آمریکـا. تر باشد   تواند خيلی حساس    در مورد عراق این قضيه می     عراق  صرف اینکه ایران آماده شده سـر 

می           کاری بکنـد      مذاکره کند، معنایش این است که ایران قبول کرده در عراق نفوذ دارد و  ند  نابراین اگـر. توا ب
ناک برای ایـران خطر سته کمکــی بکنـد و ایـن بسـيار  یران نخوا اتفاقی نيفتد، معنایش این خواهد شد که ا

گوید ما حاضریم در عراق به شما کمک کنيم، به شـرطی  ام، مثال ایران دارد به آمریکا می          من شنيده . است
های ما را آزاد  سازی بپذیرید و چندتا کار دیگر هم انجام بدهيد، منجمله دارایی             که شما حق ما را برای غنی      

ست                    بندی این نوع شرط  . کنيد یا از این حرفها    ناک ا برای ایـران خطر سيار بسـيار  ید. ها سر عراق ب یران با ا
می             بگوید من برای عراق مذاکره نمی       سعی کنم، چون نفوذی در عراق ندارم و یا اینکه مذاکره  نم بـا تـو،  ک

مذاکره  حال نمی    ات کنم، با وجود اینکه قدرت من محدود است آنجا، ولی در عين                     کنم کمک    می خواهم فقط 
طرح بشـود                          روی عراق تاکيد کند، می      جا م ین. خواهم مسایل خود ما هم، یعنی مسایل ایران و آمریکــا، آن ا

شود و وارد مرحلـه                    . ای باشد   تواند روزنه    است که می    ی اجـرا بشـود،  ولی در عين حال همين روزنه اگر بـاز 
 .تواند برای ایران بسيار بسيار خطرناک باشد می

  
آیا آمریکا قادر هست با همکاری کشورهای عرب منطقه نظير مصر، عربستان، اردن: وله دویچه

 و کشورهایی که مخالف نفوذ ایران هستند، راهی پيدا کند که ایران را سر ميز مذاکره بياورد؟
  

يا را. رود آمریکا دارد در واقع با دو پا در خاورميانه جلو می            :هوشنگ اميراحمدی   قه و دن از یکطـرف دارد منط
می                          میعليه ایران سازمان      شکالتی  حل م مذاکره بـرای  ند کــه دهد، از طرف دیگر هم به ایران پيشنهاد  آ

ین. الـه لبنـان    خود آمریکا و نه لزوما ایران، در منطقه دارد؛ منجمله در رابطه با عـراق و حـزب                       ید بـه ا یران با ا
عرب ایزولـه نکنـد                      با. سياست توجه داشته باشد و سعی کند که خودش را اوال از دنيـای  یران  سفانه ا متا

يچ رابطـه       -هـا     شان در این حوزه      بزرگترین -دنيای عرب و مصر       هم ایـن اواخـر  ه ای نـدارد و حسـنی مبـارک 
یق                                  هم بـه هميـن طر شدار داده و اردن و عربسـتان  ین. شدیدا عليه افزایش جنبش شـيعه در منطقـه ه ا

سيار بـرای  شود به مسئله      ی ایران دارد تبدیل می        است که االن مسئله       ی شيعه عليه سنی و این بسيار ب
چون اگر بخواهند به جریان شيعه عليه سنی دامن بزنند، این. ایران خطرناک است و همينطور برای منطقه           

یران و شـيعه          ای بشود که در تحليل نهایی بازنده            تواند باعث یک درگيری وسيع منطقه          می ند  اش ا هـا خواه
که  بود، برای اینکه شيعه        ند  سی را دار مالی، نـه قـدرت نظـامی و نـه آن قـدرت سيا ها هنوز نه آن قـدرت 

می                   یران کمـرش  مت کننـد و ا به سـرعت بشـکند، بخواهند در مقابل یـک هجــوم وسـيع سـنی مقاو ند  توا
  .ها خواهد بود مخصوصا که آمریکا در این دعوا حتما طرف سنی

  
ندان مطلـوب نيسـت                        : وله  دویچه ایـن کشـور. آقای امير احمدی، وضع ایران از لحاظ دیگر هـم چ



ندارد. دچار معضالت اقتصادی عدیده است        آیا هيچ پيشنهادی برای رهبران ایران آن مزایایی را 
 شود بردارند؟ که دست از سرسختی در مقابل پيشنهاداتی که بهشان می

  
قت در رابطـه ایـران و آمریکـا و بـرای حـل مشـکل ایــران و آمریکـا ،  :هوشـنگ اميراحمـدی    متاسـفانه هيچو

ساس بر ا جمهوری اسالمی در مجموع ننشسته منافع ملی ایران و منافع ملت ایران را جلـویش بگـذارد و 
می              . آن حل یا عدم حل مشکل با آمریکا را ارزیابی کند               کنيـم ایــران  تصادفا در این مقطعی که داریم صـحبت 

من هــم             مسایل عدیده اقتصادی دارد و اگر قيمت نفت باال نمی         ظر  اکنـون رفت و اگر این پول نفت نبود، بـه ن
پول برای همين هم هست که سعی می      . نژاد شکسته شده بود   کمر دولت آقای احمدی    که  کند تا جـایی 

 ملی، ولی ای را بعنوان یک مسئله      ی هسته   تواند مانور بدهد، مسئله     و تا جایی که می     دهد نفت اجازه می  
ین  یعنی در واقع احساس دولت آقای احمدی          .  ازش استفاده کند برعليه نيروهای دیگر              ـ جناحی،   ملی نـژاد ا

اش در داخــل کشــور عليــه ای سازشــی نکنــد، قــدرت جنــاح  ی هســته  اســت کــه اگربــا آمریکــا ســر مســئله 
فع به همين دليل هم این بازی، بازیی        . جناحهای دیگر بيشتر خواهد شد      با منا ست سياسی و به نظر من 

ماعی        ای ندارد و با منافع و مصالح ملت هم که مصالح               ملی ایران هيچ رابطه  ست اش بيشتر اقتصادی و اجت
یعنی حتا اگر ایران فردا بمب هم داشته باشد، تنها یک کشور دارای بمب خواهد بود که هيـچ. ربطی ندارد   

مب. ایران باید بخواهد کره جنوبی بشـود        . خواهد کره شمالی بشود       ایران می . ارزشی ندارد   کـره جنوبــی ب
ما هيـچ غلطـی کره شمالی بمب دارد و دارد بمب می       . کند  ولی دنيا را اسير کرده و دارد می          ندارد، سازد، ا

قب                                 قير و ع لت بسـيار ف قير بـا م شور ف یک ک یک روزی هـم ازهــم  هم نکرده و آنجا نشسته مثل  مانـده و 
 .پاشد می

  
  
  


