
 جهان / دویچه وله فارسی

ه ژ ی و ه  ح ف   619.09.200ختاری          ص

 تهدیدهاى آمریكا را نباید سرسرى گرفت: هوشنگ اميراحمدى
تواند گشایشى در این گره  اى و این تصور رهبران جمهورى اسالمى كه گذر زمان می كارشناسان مسایل ایران معتقدند عدم برخورد صریح ایران در مناقشه هسته

 س بخش مطالعات خاورميانهگفتگویى با هوشنگ امير احمدى استاد دانشگاه نيوجرسى و رئي. كور ایجاد كند ممكن است عواقب سختى براى این كشور داشته باشد

 
 دكتر هوشنگ اميراحمدی

 مریم انصاری: گفتگو

 

نژاد، ریيس جمهور ایران، اجازه ورود به آمریکا را پيدا نکردند و فضا هم به  ن محمود احمدیآقای اميراحمدی، گروه کثيری از همراها

ای که در  ای ایران وجود دارد و مقاله های هسته ی فعاليت با توجه به شرایطی که االن در زمينه. آید در نيویورک پرتنش باشد نظر می

 بينيد؟ ران آمده، شما آینده روابط دو کشور را چگونه میدر مورد احتمال حمله نظامی به ای« تایمز»روزنامه 

ای  ای نزدیک، اگر چاره سازی اورانيوم در ایران حل نشده با تنش خواهد بود و متاسفانه باید بگویم ممکن است حتا در آینده این رابطه تا وقتی که مسئله غنی :هوشنگ اميراحمدی

واقعيت . هایی برای حمله به ایران است، این را نباید با سرسری و به آرامی از کنارش گذشت گویند آمریکا درصدد ایجاد زمينه و اینکه می. های دیگری هم بکشد پيدا نشود، به گرفتاری

رسد که جریان را آنقدر که باید  میمتاسفانه طرف ایران به نظر ن. دانم من این را جدی می. این است که در این کشور نيروهایی هستند که هدفشان جز جنگ با ایران چيز دیگری نيست

کند و در نتيجه هم برای خودش  کند، نگاه می ای برخورد نمی ای نيست و به حل مشکل ریشه هایی که اصوال ریشه گذرانی و با برنامه کند با وقت جدی گرفته باشد و هنوز هم دارد سعی می

 .تواند دردسر درست بکند و هم برای کشور می

 

درست زمانيکه . آید که این سياستها روی خط مستقيمی پيش برود، نه از سوی ایران و نه از سوی آمریکا به نظر نمیولی در عين حال 

بينيد آقای  علت این تناقضات را چی می. آید ميان می همزمان از تدارک نظامی هم سخن به  شود، صحبت از امکان تخفيف تنش می

 اميراحمدی؟

ای نيست که  یک گزینه. بينند ی اول یا گزینه مورد قبول نمی ها، جنگ و دعوا با ایران را واقعا بعنوان گزینه کنم مخصوصا آمریکایی فکر می  هر دو طرف، :هوشنگ اميراحمدی

ولی از آنطرف هم . کنند نند و برایش حرکت میک ها معموال جا باز می های دیگری هم باشند و برای آن گزینه ست که دنبال گزینه بنابراین طبيعی. بخواهد اینها را خوشحال و راحت بکند

در مورد . شود تشویق هميشه با هم قاطی می  زور و گزینه  شود فقط در چارچوب صلح صحبت کرد، باید با زور هم حرف زد، این است که گزینه شوند که نمی هر دو طرف متوجه می

ای ایران حل نشود امکان  دانند که آمریکا تا وقتی که مشکل هسته ندارند، گزینه آنها حتما گزینه صلح است، اما ضمنا می ها هم گزینه جنگ با آمریكا را ایران هم به همين دليل، ایرانی

شکلی پيش ببرد و این  کند هميشه مذاکره را به یک و بنابراین ایران هم ضمن اینکه گزینه جنگ با آمریکا ندارد سعی می. حمله نظامی به ایران را در دستور کار خودش قرار داده است

و . ای ندارد جز اینکه خودش را برای یک چنين آینده ناصوابی مثل جنگ هم آماده کند شود که چاره کشی کند و در عين حال هم گاها متوجه می جریان را برایش وقت بگيرد و وقت

 .بنابراین آن تنش جنگ و صلح طرف ایران هم هست

 

های مالی و فشارهای  شود قبل از اینکه تالش بشود ایران را با تحریم ی حمله نظامی مطرح می لهکنيد که چرا ناگهان مسئ شما فکر می

 خواهند؟ المللی به آن مسيری بيندازند که می سياسی و بين

و چندسال است که روی  ۰۲اوال خود آمریکا االن . هدد ها ندارند و اعتقاد ندارند که تحریم کار مهمی انجام می ها اصوال هيچ اعتقادی به این تحریم آمریکایی :هوشنگ اميراحمدی

ای است که از طریق آن کشورهای اروپایی، روسيه، چين و اینها را بطرفش  کند، بيشتر بعنوان وسيله کرده تا االن یا می بنابراین اگر آمریکا هم به تحریم نگاه می. ایران تحریم دارد

ولی در عين حال هم دولت بوش وقت زیادی ندارد و فقط یکسال و نيم . کند ریکا یک جریان سمبليک است و برایش بعنوان سمبل عمل میبنابراین جریان تحریم برای آم. خودش بياورد

کنند قبل از اینکه بوش  می شود، دارد سعی ی ایران خوب حل نمی کنند اگر بوش برود دیگر مسئله به همين دليل هم نيروهایی که فکر می. شود دیگر وقت دارد و بعدش هم کارش تمام می

خواهند تا وقتی آقای بوش سر کار  آنهایی که می. بنابراین درون دولت بوش یک تنشی هست روی زمان، و اینکه با چه سرعتی اینکار انجام بشود. برود این جریان را به یکجایی برسانند

ی ایران زمان بوش حل  کنند که الزم نيست مسئله گری کنند یا فکر می خواهند نظامی ن کسانی که برعکس نمیآ. آورند برای حرکتهای نظامی ی ایران را حل کنند، فشار می است مسئله

د و من این است که تنش هم در رابطه با زمان وجود دار. تر نگاه بکنند و حاضرند وقت زیادتری به ایران بدهند برای حل این مشکل کنند به جریان یکمقدار گسترده بشود، اینها سعی می

شان بيشتر است و این نيرو بسيار نيروی  شانس توفيق  خواهند زمان برخورد با ایران را کوتاه کنند، کنم که متاسفانه در تحليل نهایی آنهایی که دنبال فشردگی این زمان هستند و می فکر می

 .ست حال نيروی بسيار خشنی خطرناک و بسيار قوی و در عين
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