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 هاى ایران و امریكا سقوط هواپيما و مسؤوليت دولت/ هوشنگ اميراحمدى 
اپيماهاى جدید را سقوط هواپيماى باربرى نظامى ایران بار دیگر موضوع قدیمى بودن هواپيماهاى ایران و ناممكن بودن خرید وسایل یدكى آنها یا خرید حتى هو

. امن براى سرنشينانش برخوردار باشد كند كه چرا ایران نباید بتواند از داشتن هواپيماهاى جدید و در پى آن این پرسش اذهان را به خود مشغول مى. مطرح كرده است

كه وسایل یدكى به ایران  تامریكاسكند یا  مسؤول كيست و چه چيز باید در این ميان تغيير كند؟ مسؤول دولت ایران است كه هنوز از هواپيماهاى قدیم استفاده مى

 .داریم با دكتر هوشنگ اميراحمدى، اقتصاددان و ریيس انجمن دوستى ایران و امریكا  ای فروشد؟ در این زمينه مصاحبه نمى

 کيواندخت قهاری: مصاحبه گر

 
 .شان اسقاط هستند تمام هواپيماهای ایران ایر و هواپيماهایی که در اختيار بخش نظامی کشور است، همه

 

شود که آمریکا به ایران وسایل یدکی  آقای دکتر هوشنگ اميراحمدی، از محافل سياسی دولتی در ایران این گفته شنيده می: دویچه وله

پاسخ شما . شود که ایران نتواند نقص فنی هواپيماهایش را رفع کند و امنيت جان مسافران خودش را تامين کند دهد و این باعث می نمی

 ست؟به این اتهام چي

بنابراین، من . خواهد با آمریکا صحبت کند واقعيت اینست که دولت جمهوری اسالمی هنوز هم نمی. مقصر هم دولت آمریکاست و هم دولت جمهوری اسالمی :هوشنگ اميراحمدی

وابی ست که باید مقامات دولت ایران خودشان بدهند که چطور هم خدا را ج! دانم، شما وقتی با کسی دعوا دارید، با کسی صلحی ندارید، چرا انتظار دارید به شما وسایل یدکی بفروشد نمی

ولی از آنطرف هم البته آمریکا مقصر است، به این معنا که هواپيماهایی را به . خواهند آمریکا به آنها یدکی بفروشد خواهند با آمریکا دشمنی کنند، هم می هم می. خواهند، هم خرما را می

ها حرفشان اینست که این هواپيماها برای مصارف و جاهایی  اما آمریکایی. هایی دارد که دنبال جریان را نگه دارد ته است و حاال هم به لحاظ اخالقی مسئوليتایران سالها قبل فروخ

، هواپيماهای باربری هستند ۰۳۱نوع هواپيما، هواپيما سی  این. شوند که ما حاضر نيستيم با ایران که دشمن ماست سر آنها همکاری کنيم، مخصوصا در رابطه با مسایل نظامی استفاده می

متاسفانه این . کنم هردو مقصرند، هم دولت ایران و هم دولت آمریکا و تا وقتی این رابطه وجود ندارد، این مسئله وجود خواهد داشت بهرحال، من فکر می. و اکثرا مصارف نظامی دارند

اند، تمام هواپيماهای ایران ایر و  اند و اکثرشان هم اینجوری است و آخرین بار هم نخواهد بود و اصوال تمام هواپيماهای ایرانی که آمریکاییسانحه اولين بار نيست که اتفاق افتاده 

لت جمهوری اسالمی هنوز هم به پرواز یعنی این هواپيماها باید از دور خارج بشوند و اگر اینها را دو. شان اسقاط هستند هواپيماهایی که در اختيار بخش نظامی کشور است، همه

ای ندارد، جز اینکه سوار این  چون از یکطرف ملت چاره. اش کرد باید این جریان را مهم. آورد، مسئول است و در واقع یکنوع خودکشی ملی هست و باید جلو اینکار را گرفت درمی

 .دهد وليت بپذیرد یا نشان نمیخواهد مسئ هواپيماها بشود و از آنطرف هم دولتی که در این قبال نمی

 

اندازی وجود دارد که ایران بتواند هواپيماهای جدیدی را خریداری بکند، جمهوری اسالمی چکار  آقای اميراحمدی، چه چشم: دویچه وله

 باید بکند؟

هواپيما بخرد، بلکه جلو   آمریکا یا مک دونالد داگالس یا جاهای دیگر،گذارد ایران از خود آمریکا، مثال شرکت بوئينگ  ببينيد، متاسفانه آمریکا نه فقط نمی :هوشنگ اميراحمدی

. ها صاحب بخش وسيعی از آن جریان هستند برای اینکه بخش وسيعی از تکنولوژی داخل ایرباس آمریکایی ست یا آمریکایی. ایران را در خرید هواپيمای ایرباس اروپا هم گرفته است

در حال حاضر . ین رابطه هست و قبول مذاکره با آمریکاست، قبول نشستن سر ميز با آمریکا و مسایل را بطور استراتژیک با آمریکا مطرح کردن استاینست که تنها راه ، عادی کردن ا

وسيه یکمقدار خریده است، ولی متاسفانه گویا این مثال از ر. تواند بخرد البته یکسری هواپيماها از جاهای دیگر هم می. بينم، برای اینکه ایران عمال جایی ندارد برود راه دیگری من نمی

شما . یعنی آمریکا در بازار هواپيماسازی در دنيا یک کنترل خاصی دارد. ای نيست واقعا چاره. شوند ی آمریکایی دچار سانحه می هواپيماهای جدید روسيه حتا بيشتر از هواپيماهای کهنه

رسد که دارد تبدیل به  بينم، ولی مشکل دارد به یکجایی می من تنها راهش را حل مشکل ایران و آمریکا می. تواند آنجا جلویتان را بگيرد می هرجا که بروید هواپيما بخرید، به شکلی آمریکا

 .ای نيست، تراژدی همين جاست البته اما مشکل ایران و آمریکا مشکل ساده. شود ی ملی می یک فاجعه

 

 ای دارید؟ شما در این رابطه خبر تازه. شود که ارتباطاتی برقرار شده است و گفته میشود  اخيرا تحرکاتی دیده می: دویچه وله

االن . ولی هيچوقت این ارتباط تداوم نداشته و یک دستور جلسه هم نداشته است  ایران االن، البته هميشه ارتباط داشته،. بله، ولی ارتباطات خيلی مهمی نيست :هوشنگ اميراحمدی

زند، یک جریانی که  یعنی آمده با آمریکا در عراق سر عراق چانه می. گویم، دولت ایران باز همان اشتباهی را کرد که قبال در مورد افغانستان و موارد دیگر کرده است هم، متاسفانه می

ور دیگری که مستقل است، خودش دولت دارد، سر اینکه جلو یعنی به جای اینکه بنشيند با آمریکا سر مسایل خودش مستقيما چانه بزند، رفته سر یک کش. اصال به او مربوط نيست

زدند، ولی  اینها آمدند و عمال غيرمستقيم پشت در با آمریکا حرف می. ای ی انرژی هسته مثال همين مسئله. یک تفکر بسيار غلط. زند ها گرفته بشود یا نشود با آمریکا چانه می تروریست

خواهند مسئله را مستقيما با آمریکا  یعنی چون می. اش کردند اینها این مسئله را آمدند و مشکل. ای با اروپا نداشتيم ی هسته ما مسئله. لط استخوب این غ. غيرمستقيم و از طریق اروپا

برنامه و  هست، ولی اینها جسته گریخته، بیخواهم بگویم که یک تماسهایی هست، گفتگوهایی  بنابراین، می. زنند سرجریانهای اساسی ایران مطرح نکنند، مدام از این در به آن در می

یعنی، حتا، مشکل عراق را هم ميان ایران و . ی ایران و آمریکا، در تحليل نهایی، فرعی هستند متاسفانه باید بگویم خارج از مشکل ایران و آمریکا سر مسایلی که به نظر من در رابطه

 .نکرده است و همانجا سر جایش خواهد بود مشکل اصلی با آمریکا هيچ فرقی  آمریکا شما حل بکنيد،

 .آقای دکتر هوشنگ اميراحمدی، ازاینکه دعوت ما را به مسابقه پذیرفتيد از شما بسيار سپاسگزارم: دویچه وله
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