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احتمال حمله نظامی بوش عليه ايران

 ايران و آمريکا احمدی را همه با رابطه دکتر هوشنگ امير
او که رييس انجمن دوستی ايران و . شناسند می

 پيش بعد از ده سال و به دعوت محمود آمريکاست، چندی
 امير احمدی و با هوشنگ. نژاد به ايران بازگشت احمدی

. کردمچشم انداز او برای سال پيش رو گفت و گو

ای به ايران   تازهاحمدی، با توجه به اينکه سفر آقای امير
تر به  ای نزديک داشتيد و نگاهی هم البد از صحنه

  انتخابات را در ايران چطور ديديد؟انتخابات؛
نه .  هنوز خيلی جدی نيستمتاسفانه در ايران انتخابات،

. برای مردم، نه برای احزاب و نيروهای سياسی مختلف
کنم که انتخابات آزاد را بايد يک پروژه ملی   فکر میمن
 ايران، انتخابات يک پروژه ملی ولی متاسفانه در. کرد
 اينطورهنوز يک پروژه حزبی و گروهی و جناحی. نيست

.چيزها است

 !؟ يا دولتی
، يا  جناح دولت. کند در واقع فرق نمی .بله، يا دولتی است
.جناح غير دولت

 انتخابات را شما در فضای غير سياسی ايران، نتيجه اين
 بينيد؟  میچقدر جدی

 خيلی گيرد، ببينيد، اوًال اين مجلسی که االن دارد شکل می
شود گفت که اين  حتی می. متفاوت از مجلس قبلی نيست

يعنی نيروهای .  مجلس قبلی استمجلس قدرتمندتر از
مثًال آقای .تری در اين مجلس هستند تا در مجلس قبلی قوی

هايی که در اين  خب، وزنه. الريجانی در اين مجلس هستند
. اين حسن را دارد. تر هستند  سنگين  هستند،مجلس

شود   کشور چون اينطور ديده میاما متاسفانه در خارج از
ها؛   آمريکايیها و که انتخابات آزاد نبوده است، غربی

احتماًال از اين جريان استفاده خواهند کرد که فشار بيشتری
 روی کشور و دولت بياورند و اين مجموعًا برای به

.  ايران، خوب نيستخواهی دموکراسی و جريان آزادی
يکی از مشکالت اساسی جامعه ايران هم همين است که از

چون فشار خيلی .  فشار روی آن خيلی زياد استبيرون،
 با فشار زندگی کنند، يا توانند زياد است؛ نيروهايی که می

 امنيتی زير فشار بمانند يا با فشار برخورد کنند، نيروهای
نيروهايی که . گيرند و نظامی، بيشتر قدرت می

تر هستند، اصوًال  طلب  رفورمتر هستند، دموکراتيک
 و توانند در يک فضای امنيتی و نظامی جان بگيرند نمی

.قدرت بگيرند و رشد بکنند

 به نتايج تشکيل تر راجع آقای امير احمدی، اگر مشخص
اين مجلس بر رابطه بين ايران و آمريکا، بخواهيد نظر 

 گوييد؟  میبدهيد، چه
 توانم بگويم که اين مجلس، مجلس ببينيد، من اين را می

تری است و بنابراين در اين مجلس، طرفداران  وزن سنگين
 احتماًال آنقدر قدرت نخواهند داشت که در نژاد آقای احمدی

 اين مجلس، مجلس اما در عين حال. مجلس قبلی داشتند
. کارهاست محافظه

 آقای الريجانی، به نژاد و يا حاال يا از نوع آقای احمدی
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نکته دوم، ممکن . کار است هرحال يک مجلس محافظه
 مثل آقای الريجانی که در مجلس هستند، است افرادی

 بوجود بتوانند يک نرمشی در سياست خارجی ايران
اما من اصوًال اعتقاد نداشتم و ندارم که آقای . بياورند
 مخصوصًا در رابطه با آمريکا، باعث تنش نژاد احمدی

 هيچ تنشی با نژاد کنم آقای احمدی احساس می. شده است
و . مشکل او هميشه با اسراييل بوده است. آمريکا نداشته
رسد، متاسغانه تمام نيروهای  به اسراييل میوقتی موضوع

نژاد يکجور فکر   احمدیايران، از آقای الريجانی تا آقای
 اگر اين مجلس بتواند نحوه برخورد خود را با. کنند می

تواند احساس بکند که فشار  اسراييل عوض بکند، آدم می
ولی اگر همان مسيری را .  بودکمتری روی ايران خواهد

 ايجاد نژاد رفته، در وضع تغييری برود که آقای احمدی
.نخواهد شد

 موافق هستيد دانم شما با اين فکر آقای امير احمدی، نمی
گويد، بيشتر  آنچه که ايران دررابطه با اسراييل می. يا نه
 است و در حمايت از مردم فلسطين، هيچ جنبه شعار

 در مورد عملی ندارد و از آن بيشتر، هرچه هست
کشورهای عربی هم هست که آنها دوستان آمريکا هم 

 آنها اسراييل را به رسميت هستند و هيچکدام از
 که دانند آيا کارشناسان سياسی آمريکايی نمی. نشناختند

 مساله در حد شعار و حرف است؟
 است که دو طرف مشکل ايران با اسراييل، يک مشکلی

بينيم، اما ما طرف  ما متاسفانه طرف ايران را می. دارند
کند، اصًال فراموش   را که دارد با ايران چکار میاسراييل

ها خيلی با ايران   اسراييلیواقعيت اين است که. کنيم می
 گفتند؛ها خيلی روشن هميشه اسراييلی. ميانه خوبی نداشتند

که ايران خيلی بزرگ است و به شکل مستقيم و
های  کمک.  ايران هستندمستقيم، خواهان تجزيه غير

مستقيمی به نيروهای مخالف حکومت کردند، طرفدار 
 هستند، طرفدار جنگ از طرف آمريکا عليه براندازی

.ايران هستند
 

  انجمن دوستی ايران و آمريکاهوشنگ اميراحمدی، رييس

های   مقابل اين نوع سياستدولت ايران هم خب، در
 يک روزی با يکی از. اسراييل فقط توانسته حرف بزند

شود  گفتم آقا، شما نمی کردم و  سران حکومت صحبت می
 کمتر بزنيد و سر اين يک مقدار در اين زمينه حرف

جريان، اينقدر تند حرف نزنيد؟ برگشت و گفت حرف هم
کنند و ما  ی کارها را که آنها می همه. شود  که نمینزنيم

 حرف هم نزنيم ديگر هيچ زنيم و اگر فقط حرفش را می
 هيچ باالنسی بوجود نخواهد. چيز نخواهد آمد اين وسط

. آمد

واقعيت آن است که ايران در. بنابراين، حرف درست است
 اسراييل هيچ پروژه عملی برای از بين بردن يا رابطه با

مستقيم  اما غير.  استجنگ با حکومت اسراييل نداشته
مساله ايران و اسراييل، هميشه يک مساله اساسی بوده 

آنها . اهللا و حماس مخصوصًا از طريق حزب .است
. داند  و ايران نمیدانند اهللا و حماس را تروريست می حزب

کنم به درستی ـ که  کند ـ و من هم فکر می ايران فکر می
اهللا دارند از کشور و ملت خودشان دفاع   و حزبحماس
.کنند می

دهيد، حل رابطه ايران و   اين تصويری که شما میپس با
 شود؟  میآمريکا، چطور ممکن

 اگر ايران خط دعوای خودش با آمريکا را به رسميت
ريزی کند و  ، و بعد بيايد و در چارچوب آن برنامه بشناسد

ولی راه اصلی . تواند  خاتمه بدهد، میبخواهد آن دعوا را
 را با يک چوب ی آمريکا اين است که اول بپذيرد که همه

در آمريکا دو تا نيرو االن وجود دارند که در . نبايد براند
يک نيرو که من .  با ايران، درمقابل هم هستندرابطه
 آمريکا، و به نيروی گويم نيروهای طرفدار منافع ملی می

معنای اين . گويم طرفدار منافع ملی اسراييل ديگر می
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 اين نيست که طرفداران منافع ملی آمريکا، منافع حرف
ها، منافع آمريکا را   اسراييلیخواهند يا اسراييل را نمی

. خواهند، بلکه بحث اولويت است نمی

تواند بين اين دو تا نيرو در سياست خارجی خود   میايران
 در اين مقطع طرفدار منافع تفاوت بگذارد و با نيرويی که

 بزند تمام زور خود را. ملی آمريکا است، به سازش برسد
و مسيرهايی پيدا کند که به اين نيرو نزديک بشود؛ و 

نه با آن .  آن يکی نيرو نداشته باشددرمقابل هيچ کاری با
 بيايد يک سياستی ايران. دعوا بکند و نه با آن حرف بزند

 را پيش بگيرد که بگويد ما با نيروهای طرفدار منافع ملی
. ای با آنها نداريم هيچ مساله. آمريکا، کار می کنيم

 اين سياست را هسته اصلی همينطور و به همين سادگی،
 من اعتقاد دارم که. اساسی سياست خارجی خود قرار دهد

اش را در اين چارچوب، با  شود مسايل ايران موفق می
توانند در اين رابطه نيروهايی را   میآمريکا حل بکند؛ و

. ايزوله کنندخواهند اين مساله حل بشود را، که نمی

 درمياناندازی را برای اين نوع تفکر در ايران، شما چشم
اصولگرايان که به هرحال امروز دست باال را دارند در 

 بينيد؟  میحکومت،
احساس من اين است که حکومت ! بينم تصادفًا من می

. ای تا االن با آمريکا نداشته است  نژاد، هيچ مسالهاحمدی
اين البته چون متاسفانه، .  استتمام بحثش اسراييل بوده

 بصورت يک سياست مطرح نبوده، همينطور شعاری
ها را سردرگم  بوده، برايش مشکل ايجاد کرده و آمريکايی

دانند که چرا االن  ها نمی  آمريکايیيعنی! کرده است
 آن را نابودشخواهد نژاد دنبال اسراييل است که می احمدی

کند، هرچند که درحد حرف است و همانطور که خودتان
اما . افتد و نخواهد افتاد  واقعًا اتفاق خاصی نمیهم گفتيد،

 در دست دشمنان ايران که ای شده همين حرف، يک بهانه
 سفيد نژاد ببندند که به کاخ بخواهند راه را بر آقای احمدی

و االن بزرگترين مشکلی که دولت آقای . نزديک نشود
 است که راه او را به سوی کاخ نژاد دارد، همين احمدی

.اند سفيد، سد کرده

 سياستی در اين رابطه، دارد در ايران بينم که يک من می
 هيچوقت اين گيرد و اين سياست جديد است و شکل می

سياست نزديکی به آمريکا و دوری از اسراييل در ايران
طرف . اما متاسفانه اين سياست، شعاری است .نبوده است

 از امريکا، اصًال آمريکايش اصًال وجود ندارد؛ طرفداری
شود، درحاليکه مخالفت با اسراييل خيلی  حرفش زده نمی

. فرياد و همراه با سروصدا استداد و

 انتخابات، آن طرف هم يکاحمدی، در اين بحث آقای امير
 بينی وجود دارد که به نوعی اين خوش. انتخاباتی داريم
 راه حل رابطه ايران و  ها سرکار بيايند، اگر دموکرات

با توجه به نامزدهای حزب  .شود آمريکا، هموارتر می
 پوست و حتی دموکرات، آقای اوباما به عنوان يک رنگين

خانم هيالری به عنوان يک زن در آمريکا، چقدر شانس
  دارند؟به قدرت رسيدن

 شد، به ببينيد، اگر فردا انتخابات در آمريکا برگزار می
برای اينکه . برد  نظر من آقای اوباما از مک کين می

 در اختيار دارند، نيروهايی که اين کشور را
. در يک وضعيت بسيار بدی قرار دارند) کارها محافظه(

 آنها بد است، سياست خارجی آنها بد است، اقتصاد
 بسيار بسيار تصوير ست، تصويری که از آمريکا در دنيا
 خواهند دانند و می ها اين را می بد و منفی است و آمريکايی

.اين تصوير به يک شکلی عوض بشود

 قرار دارد که آمريکا، به يک شکلی، درست در مقطعی
در آن زمان آدمی مثل . بعد از جنگ با ويتنام قرار داشت

زد و از حقوق بشر حرف   آوردند که لبخند میکارتر را
ای  آيد که يک قيافه  نمیها االن بدشان زد و آمريکايی می

 که خود قيافه، يک تغيير است توی دنيا –مثل اوباما را
اما از االن تا انتخابات، ما . بياورند وسط –برای آمريکا 



 

 نظرهای خوانندگان

.  ماه بسيار مهمی است٨-٧ داريم و اين  ماه٨ تا ٧حدود 
 است، در عراق يکی از جاهايی که خيلی اين جريان مهم

کند که اينطور  کين دارد سعی می االن مثًال آقای مک. است
 بدهد که سياست افزايش نيرو در عراق کار کرده؛ و نشان

 است، دارد برای خودش ايشان چون طرفدار آن حرکت
 ٨-٧اگر واقعًا عراق ظرف . کند يک اعتباری کسب می

 آينده به يک ثباتی برسد، يا اقتصاد آمريکا، بتواند يک ماه
تواند به عنوان  وقت مک کين میحرکت برگشتی بکند، آن

 قلدرترکسی که قدرت بيشتری دارد و محافظه کار است و
تر است و اينها؛ در دل مردم آمريکا يک جايی  و نظامی

. بکندپيدا

برای . ی اين اگرهايی که گفتم، واقعًا اگر هستند اما همه
٨-٧ واقعًا به اين سادگی نيست که مساله عراق در اينکه

 آمريکا برگشت مهمی انجام ، اقتصاد ماه آينده حل بشود
 نتايج آندهد؛ و اين خود اين انتخابات را خيلی جالب و نمی

هر حادثه . کند بينی می را به نظر من غير قابل پيش
يکی از .  اتفاق مهمی را ايجاد کندتواند کوچکی می

 آينده دولت های من اين است که در اين چند ماه نگرانی
آقای بوش بخواهد خدای نکرده يک حرکت نظامی بر عليه

. بکندايران

 بينيد؟ شما اين را محتمل می
تصادفًا احتمال آن. بينم  اين احتمال را کم نمیبله، من اصًال

...هست

 چه شکلی آقای امير احمدی؟ ايران که افغانستان آخر به
 يا عراق نيست؟

 ببينيد هيچوقت، در دعوای نظامی بين ايران و   نه،نه،
آمريکا .  افغانستان نبوده است بحث عراق و آمريکا،

 ايران هيچقت به شکلی که به عراق حمله نظامی کرد، به
اين . هيچوقت وارد خاک ايران نخواهد شد. کند حمله نمی

رود و  کنند که آمريکا می  فکر میمخالفين حکومت که
 رضا پهلوی دهد دست آقای گيرد و آن را می تهران را می

آمريکا يک قدم در . و امثالهم؛ اينها خواب و خيال است
اما متاسفانه نيروی بسيار .  نخواهد رفتخاک ايران

های زيادی عليه   خرابیتواند از هوا قدرتمندی دارد که می
 برایتواند فجايع زيادی برای کشور، و اين می. ايران بکند

من . زيربناهای کشور و برای توسعه ملی به بار بياورد
. نگرانی را دارمبيشتر آن قسمت

 ندارد که احمدی، يعنی در آمريکا اين ديد وجود آقای امير
با چنين حرکتی تکليف رابطه ايران و آمريکا برای چند

شود؟ درحالی که گفته   نوعی محتوم مینسل ديگر هم به
 شده بود که از سرنگونی دولت مصدق عذرخواهی

 .اند کرده
خواهند   میها طرفدار منافع ملی آمريکا، نه بله، آمريکايی

جنگ بکنند و از دعوای اينطوری، بسيار وحشت دارند و 
اما آن نيرويی .  مصدق تجربه بدی گرفتنداز کودتای عليه

 اهميت قرار داردکه منافع ملی آمريکا برايش در وهله دوم
 گوييم و در آمريکا قدرت دارد و ما به اينها می

 بخش وسيعی از اينها طرفدار اسراييل  ،»ها کانس نيو«
 حتی از نيروهای راست بسيار هستند؛ بخش وسيع از آنها

 دهند که اين نيروها اصًال اهميتی نمی. مذهبی هستند
 ١٠٠ سال که ١٠ سال و ۵ی ايران و آمريکا، نه  رابطه

آنها اصًال .  عقب بيفتدسال، که صد هزار سال هم
 خواهند چنين کشوری وجود داشته باشد که حاال با نمی

.آمريکا رابطه داشته باشد يا نداشته باشد
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 !!!دالل محبت بين آخوندها و آمريکا
 : يک چيز به قطعيت رسيده استآمريکا حداقل سر

  گذاری نداردنظام آخوندی ايران به چند دليل ارزش سرمايه
 شاه حمايت از اين نظام بدتر از حمايت از( فاقد پايگاه مردمی  -١

 آمريکا روی مردم ايران حساب باز کرده ) است 
  های واپسگرا و خطرناک استاين نظام رو ايدلوژی -٢
 خاورميانه را آمريکا يک ايران مقتدر می خواهد که بتواند -٣

ولی  .کنترل کند آمريکا که تاابد نمی تواند در عراق نيرو نگه دارد
 اين نظام خاورميانه را به آتش کشيده

 انرژي هستي حق مسلم ماست پنير آره

 آمريکا به ما گمان ميکنند که" بدون نام"به راستی که اين دوست 
آمريکا دنبال منافع خودش هست و دلش به . فکر مردم ايران است

مهم بود، " پايگاه مردمی"اگر داشتن .  مردم ايران نميسوزدحال
 فکر مردم عربستان ميبود، بعد مردم اردن و آمريکا اول بايد به

بعد به فکر مردم...  فارس و و و چين، بعد باقی شيخ نشينهای خليج
.ايران

 ايران را مسئول جنگهای جالب اينجاست که اين دوست ما،
 ی آمريکا يعنی ايران مسئول حمله!!! خنده داره. خاورميانه ميداند

به عراقه؟؟؟ يا مسئول اشغال لبنان و فلسطين به دست اسرائيل؟؟؟ 
 مسئول دفاع لبنانيها و فلسطينيها در برابر اشغال؟؟؟يا

mamnon az aghdamate hamrah ba hosne niyate 
shoma dar morede iran va america ama ostade aziz 

america dar kenare hefze manafe melli khod 
hamchon iran be dosti motaghabel fi mabin 

niyazmandast laken alan in dosti dar hale hazer dar 
erse binol melal dar ghalebe naghshe doshmani 

zohor yafte ast lehaza dargiri bine du sarzamin dar 
ghalebe taghire hakemiyat dar iran dar rastai taghire 

naghshha dar khavar miyane mibashad va dalile in 
takhir jai gozini doshmani jadid barai esraeil ast ta 

movazene hefz gardad.

 هايی که ميخواهند روبروی او با تمام قدرت' آمريکا ! خيلی جالبه
ايران  - شمالی کره -عراق  -چين  -روسيه (بايستند مشکل دارد 

بعد .)و به طور کلی تمام کشورهايی که به فکر استقالل هستند... و 
گير ميدهند ... ند و .بعضی ها روی واژه هايی مانند اسالم و آخ

 بهانه آمريکاييها برای نفوذ در ايران است جنگ ويئتنام رااينها همه
عجيب .  کجای دنيا است؟ در جنوب شرقی آسياويئتنام در. ببينيد

نه آمريکا با هدف نفوذ به  !است که آمريکا به آنجا حمله کرده؟
 حمله کرد به ويئتنام...آسيای مرکزی و شرقی و قطع ارتباط چين 

يکی از داليلی که آمريکا به عراق حمله کرد ايجاد امنيت بيشتر 
ولی ان شا اهللا با توکل به خدا خليج فارس ....  اسراييل بود برای

 آمريکاييها خواهد شد و اين استکبار با دست روسيهدريايی از خون
آمريکا يک -٣" جواب دوستمون که گفته در. به خاک سياه مينشيند 

 خاورميانه را کنترل کند آمريکا کهايران مقتدر می خواهد که بتواند
ولی اين نظام خاورميانه  .تاابد نمی تواند در عراق نيرو نگه دارد

 تاريخ ثابت بايد بگويم زمان اين حرف ها گذشته" را به آتش کشيده
 کرد آمريکا يک ايران مقتدر را نمی خواهد که بتواند خاورميانه را

کنترل کند بلکه آمريکا يک ايران نوکر را می خواهد که بتواند 
 کنترل کند اگر اين نظام خاورميانه را به آتش کشيده خاورميانه را

 . کشی ميکند دنيا را جهنم کرده پس آمريکا که اين همه لشکر
. نظر مرا تاييد کنيدسايت اگر برای شما حقيقت مهم است دبير وب
 با تشکر

New Cons haa 
 !!! هانيو کانس
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 .)شود سايت منتشر می  دبير وبنظر شما پس از تاييد(
 .لطفا به زبان فارسی کامنت بگذاريد-

 . استفاده کنيداديتور زمانه نوشتن به زبان فارسی می توانيد از برای
 محسوبکامنتهايی که حاوی اتهام، توهين و يا حمله شخصی باشد هرز-

. می شود و منتشر نخواهد شد
 :نام

 
 ) شود تان نزد ما مانده، منتشر نمی نشانی ايميل( :آدرس ايميل

 

 تغيير زبان 
 : متن نظر
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