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» کنددولت ايران از اوباما استقبال«: احمدی هوشنگ امير

. استتر شده  وداغ ها داغ ی ايران تازگی  آمريکا از حزب دموکرات دربارههای اخير کانديداهای رياست جمهوری گيری موضع

 پيش ازو حاال درست. ی اتمی ايران به اسراييل، آمريکا ايران را محو خواهد کرد  حملههای گذشته ادعا کرده بود که در صورت هيالری کلينتون در هفته
. کند ی خودش پافشاری می های گذشته   حرفانتخابات مقدماتی کارولينای شمالی و اينديانا کلينتون باز روی

 کرد، گفت که آمريکا هم سريعًا واکنش نشان ی ايران قرار بگيرد، آمريکا چه خواهد   اين پرسش که اگر اسراييل مورد حملهباراک اوباما هم در پاسخ به
.شود  محسوب میچون اسراييل يکی از بزرگترين متحدان آمريکا. مثابه حمله به خاک آمريکاست  بهچون حمله به اسراييل. خواهد داد

 کلينتون های اخير با وجود اين باراک اوباما از گفته.  ايران و محو کردن کشورمان نگفتای نسبت به اوباما برخالف کلينتون، چيزی از واکنش هسته
باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات بارها . های گذشته قابل مقايسه دانست  سالی ايران به شدت انتقاد کرد و آن را با ادبيات جورج بوش در طول درباره

.وگوی بدون پيش شرط با تهران تاکيد کرده است  لزوم گفتبر

. کرديموگو های اخير دو نامزد حزب دموکرات گفت گيری  موضعی  اميراحمدی کارشناس سياسی و استاد دانشگاه راتگرز آمريکا دربارهبا دکتر هوشنگ

 کلينتوناند، و مواضع خانم های اخير به کرات در باره ايران سخن گفته  دموکرات در ماهآقای دکتر اميراحمدی؛ نامزدهای حزب
تحليل شما از .  موضوع مهمی برای اين دو نامزد استو آقای اوباما در يک هفته اخير نشان می دهد که ايران به هر صورت

 قبال ايران چيست؟های اخير نامزدها در گفته

 مواضع خانم کلينتون را در اين جريان خيلی.  بينم  ايران بيشتر اصولی میکنم موضع آقای اوباما را در مورد من فکر می
های تندرو اين کشور مخصوصًا   بگيرد که جناحکند مواضعی را يعنی خانم کلينتون، دارد سعی می. کنم طلبانه نگاه می فرصت

. پايين جامعه که معموًال راست هستند، به او رای بدهندهای طبقات طرفداران اسراييل و نگاه

 سياست خارجی آمريکا بايد کند در  اوباما برخورد با ايران در واقع بخشی از تغييری است که ايشان فکر میدر حالی که برای
.  بشود و اصوًال برخورد آمريکا با دنيا عوض بشودی آمريکا عوض وجود بيايد که به دنبال آن چهره به

.  فقط اصولی، که درست هم هستاوباما تصادفًا به نظر من برخوردش با ايران نه. تر هست تر و راهبردی  اصولیبنابراين خيلی
. کند که به نظر من بايد به آن گفت يک برخورد اصولی و درست  میکشد و در واقع دارد کاری و تصادفًا خط نشانی نمی

  اميراحمدیهوشنگ

 اصولیخواهد سازش کند، بلکه يک برخورد مدبرانه و خواهد کرنش بکند و نه اين که می  میکه تند نيست، نه اين که يعنی نه اين
. آن زندگی کند و به آن جواب بدهدهايی با تواند در چارچوب کنم دولت ايران می برخوردی که من فکر می. دارد

 اصولی  رييس جمهور شد، دولت ايران حتمًا اين کار را بکند و سعی بکند اين برخوردروزی آقای اوباما من اميدوارم اگر يک
.اوباما را با يک برخورد اصولی پاسخ بگويد

 کردند، تاثيرات مثبت و منفی ها راجع به انتخابات آمريکا آمدند و اظهارنظری  داده است که هر وقت ايرانیتجربه نشان
های ايرانی بهتر است چه واکنشی نشان بدهند که بهترين  کنيد که مقام  میدر حال حاضر فکر. اند  خودشان را هم برجای گذاشته

 برای ملت ايران اخذ بشود؟نتيجه

 ايشان سر  يک کشور نگاه بکند که يک رييس جمهور دارد به نام آقای جورج بوش و تا وقتیعنوان ايران بايد االن به آمريکا به
 با ايشان و سياست ايشان باشد و در رابطه با انتخابات بايد خواهد بزند يا نزند، در ارتباط کار است، بايد هر نوع حرفی را که می
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.  اظهارنظر بکند و نه در چارچوب يک کانديدای مشخصفقط در چارچوب کلی

 ايران با يک کانديد طرف ترين بحث همين است که  چه جوری بايد اين کار را تنظيم بکند، به نظر من مهمدر رابطه با اين که
 است، با يک ملت طرف است و بايد در چارچوب آن فکر، نيست، با يک جناح در آمريکا طرف نيست، با يک کشور طرف

. بکنداظهارنظر

اش است يا توسط مشاورينش به  گيری شخصی  آيا اين موضعتوانيم ارزيابی کنيم؟ گيری اخير خانم کلينتون را چگونه می موضع
! ايران کم نخواهد بودهرصورت می توان گفت که مصرف انتخاباتی داشته، ولی اثراث بلند مدتش روی  بهايشان تحميل شده؟

  خانم کلينتون در مورد نابودکردن ايران زده، محکوم است و من به شخصه از اينخواهم بگويم که اين حرفی که ببينيد، اوًال می
کند و تمام نيروهای   اين را محکوم کرد و میکنم و شورای آمريکاييان و ايرانيان هم کنم و اين را محکوم می فرصت استفاده می

. بکنندطلبانه بايد محکوم هر دليل اصولی يا فرصت  برخورد خانم کلينتون را بهطلب بايد اين دموکرات، نيروهای صلح

يکی اين که اصوًال اين را بايد بپذيريم که .  چارچوب زده استحال که خانم کلينتون اين حرف را در دو اما اعتقاد دارم در عين
 چه بخواهيم چه نخواهيم، زير اين يعنی اسراييل. ها، چتر اتمی آمريکا تا مرز کشور اسراييل گسترش دارد  آمريکايیچتر امنيتی

. کلينتون چيز جديدی نگفته استدر اين رابطه خانم. چتر اتمی قرار دارد

 .معنا بود اما به نظر من گفتن اين به اين شکلی که االن وجود دارد، بی. گفت  میواقعيتی را گفته است که هر رييس جمهوری
 که اصًال بحث حمله به اسراييل وجود نداشته و بحث دوم اين. برای اين که اوًال ايران بمبی ندارد که با آن به اسراييل حمله بکند

 عقيدتی  حمله و جنگ و بمب زدن به اسراييل هيچوقت نبوده، بلکه يک بحث نظری و يک برخوردنژاد در رابطه با آقای احمدی
. بزندبنابراين هيچ لزومی نداشت که ايشان اين حرف را. بوده است

بازد و بعد هم االن  افتد و می  او دارد از اوباما عقب میکنم که آن بخشی از مشاورين خانم کلينتون که نگرانند که من فکر می
جوری حرف   بدهند، دارد ايناند اکثرًا ايالتهای راستی هستند، ممکن است به اين تفکرهای راست جواب  ماندههايی که ايالت
.زند می

دهد يا نه؟  کلينتون در حال حاضر جواب هم میبرخوردهای اين چنينی خانم

 خانم هيالری کلينتون رای دادند، جواب پنسلوانيا هم ديديم که متاسفانه اين برخورد از طرف بخشی از نيروهايی که بهخب ما در
 از که» بشينگ-يران«برای اين که ديگر در آمريکا .  نهايی اين برخورد عملکرد نداردچه گفتم، در تحليل اما آن. مثبت داشت

. آمريکا خريدار نداردی زشتی از آن درست بکنيم، ديگر در  يک هيواليی درست بکنيم و قيافه ايران
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 آقای کوثر،
. چنين آدمی مصاحبه کنيدشما چرا خودتان را کوچک ميکنيد که با.  دستش رو شده که آدم رزيم اسالمی استآقای امير احمدی تکليفش روشن است و ديگر

 چه  آستين اصالح طلبان مي آردند و حتا اگر او از نزديك ايران مي گذشت خدا مي دانداگر هوشنگ خان در زمان خاتمي به ايران مي آمد چوب در
 با افتخار به رخ اصالح طلبان مي آشد ؛ البته اين موضوع به اظهارات قشقرقي راه مي انداختند ولي هوشنگ خان سوء استفاده دولت احمدي را از خودش

  ارتباطي ندارد با اين حال مي توان آن اخير ايشان
. واوباما هم قرار داد را مالك داوريش در باره آلينتون

 . جلوه بدهند هاش هم نتونستند رابطه با آمريکای جهانخوار را برای ملت ايران عادی و ضروریخودتان بهتر از هر کسی می دانيد که از اين آفا گنده تر
 وقت  ايران را جلوی پای آمريکايی هاِی معلوم الحال قربانی کنند که به ياری خدا هيچتالش رذيالنه ای است که عده ای می خواهند شرافت ملت مسلمان

 .اين آرزو محقق نمی شود
 شعارهای خود مخفی کند و  هيچ کانديدای ديگری نمی تواند چهره ی منحوس سلطه طلبی آمريکايی هارا پشتدر اين ميان هم نه اوباما و نه کلينتون و نه

 .آن خوی استعماری را جور ديگری جلوه دهد
قدمندايرانيان ثابت خود های آرمان راه در جان پای .تا



  .ی کریتيو کامنز متعلق به رادیو زمانه است  محتوای آن بر اساس پروانهسایت و تمام حقوق مربوط به این وب
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. فروکنيداين را توی گوشتان


