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 " امنيتی -نظامی"انتخابات 

 

برخی .  دارد باره هستند که چه کسی در انتخابات رياست جمهوری خردادماه آينده شانس پيروزی  در اينطلبان مشغول رايزنی اصالح
 !نژاد کس، بجز محمود احمدی هيچ: کنند که مقامات سپاه اعالم می

ی ايران يک   جامعهنژاد اين است که گويد علت حمايت رهبر و نظاميان از محمود احمدی گر سياسی می  تحليلاحمدی، هوشنگ امير
 ! استامنيتی ای نظامی ـ ـ امنيتی، در منطقه ی نظامی جامعه

  
  اميراحمدیمصاحبه با دکتر هوشنگ

  
 هوشنگ اميراحمدی ی ايران درصورت پيروزی او، با دکتر آينده نژاد در انتخابات بعدی و   محمود احمدیی شانس دويچه وله درباره

نژاد در رابطه با   های محمود احمدی  طرفداران برخی سياستاميراحمدی از معدود. گر سياسی در نيويورک گفتگو کرده است تحليل
 .آمريکا است

آزاد نبودن   ی جمهوری اسالمی و اصل  ساله٣٠نژاد باعث شده است که همه عملکرد   دعوا برسراحمدیگويد هوشنگ اميراحمدی می
 .انتخابات در ايران را فراموش کنند

  
  

 شانس او را چگونه هايی که تاکنون از رييس جمهور فعلی برای انتخابات خردادماه آينده شده است،  حمايتبا توجه به: وله دويچه
شود، چه از طرف اصولگرايان و چه از  نژاد می  به آقای احمدیها و انتقادهايی که ی مخالفت کنيد، آنهم با وجود همه ارزيابی می
 طلبان؟ طرف اصالح

  
 را فراموش يکی اين که اصوال اصل قضيه. شود دو مشکل دارم  اين انتخاباتی که االن دارد مطرح میمن با: هوشنگ اميراحمدی

اش در اين  ها هميشه همه طلب  هم عملگراها و هم اصالحمتاسفانه هم اصولگراها،. ايم و اصل قضيه نيز همان انتخابات آزاد است کرده
 بياييم و اصال بحث نژاد بشود، پس ما به اين دام که آقا حاال چون نبايد آقای احمدی.  رييس جمهور بشوداند که چه کسی بايد دام افتاده

ی اول  اين نکته.  وسط که بتواند رييس جمهور بشود يا مثال تاييد بشودانتخابات آزاد نباشد، بياييم کسی را انتخاب کنيم، کسی را بياوريم
 .است

  
 چه؟ يعنی يعنی.  بايد براساس نيازهای کشور به طرف فرد فکر بکنيم، نه براساس فرد به طرف نيازهابه نظر من ما: ی دوم نکته

 . کشور را از اين بحران نجات بدهدخواهد، آدمی که ی ايران در اين مقطع چه آدمی را االن می  ببينيم جامعه
  

 يک جای ثابتی برسد و گشايشی ی ايران و آمريکا به شود يا نه، من اعتقاد دارم که اگر رابطه نژاد برنده می  احمدیاما اين که آيا آقای
ولی اگر اين رابطه خرابتر بشود يا منتهی به دعوا بشود، حتما . شود  انتخاب مینژاد دوباره در آن ايجاد بشود، مطمئنم آقای احمدی

تر   جمهور بشود، بهتر است هرچه سريعنژاد اگر بخواهد رييس کنم آقای احمدی يعنی اين که من بيشتر فکر می. شوند  برنده نمیايشان
 .اين نصحيت من به ايشان است.  رييس جمهور بشود، همين وضعيت را نگه دارداگر نخواهد. اين رابطه را به يک جايی برساند

  
 که البته بعيد به نظر نژاد به اين نصحيت شما گوش داد و رابطه را با آمريکا درست کرد، چيزی  و آقای احمدیحاال آمديم: وله دويچه
نژاد اگر  آقای احمدی.  فرض کنيم که رابطه با آمريکا هم درست شداما. رسد، چون رابطه با آمريکا فقط رو به خرابی رفته است می

 در ايران، کنيد که وضع اقتصاد، وضع سياست داخلی و وضع حقوق بشر  ديگر هم سر کار بيايد، فکر میی ی چهارساله يک دوره
 همه اينها چه سرنوشتی پيدا خواهد کرد؟

  
ست که   مشکلیاين. وجود نياورده است نژاد که به کنم مشکل اساسی را که ايران دارد، آقای احمدی  میمن فکر: هوشنگ اميراحمدی
. ی ديگری ندارد چاره.  يارهای جديدی را وارد ميدان بکندنژاد بايد کنم در دور بعد آقای احمدی و من فکر می. سی سال وجود دارد

برای اين که .  بودمن اين را قبول دارم که وضعيت چهارسال بعد با چهارسال اول متفاوت خواهد. کشد  نمیبرای اين که کشور ديگر
 .وضع اقتصادی مردم بسيار ناخوشايند شده، خيلی شکننده شده است

  
 گيرند؟  می تمام اينها ايشان مورد حمايت رهبر و همين طور هم مقامات سپاه قراررغم چرا علی: وله دويچه

  
ـ نظامی    امنيتیبرای اين که در اطراف ايران يک محيط شديدا. ست امنيتی  ی نظامی  ايران يک جامعهی جامعه: هوشنگ اميراحمدی



 .  حمله استايران االن مدتهاست منتظر يک جنگ است، منتظر يک. قرار دارد
  

 نژاد احتياج دارد؟  دليل هم به آقای احمدیبه همين: وله دويچه
  

 . به سپاه احتياج دارد، به امنيت احتياج دارد و به نيروی نظامی احتياج داردببينيد،: هوشنگ اميراحمدی
  

 نژاد توانسته تقويت يا تضعيف کند ؟  اين امنيت را تا چه اندازه آقای احمدیبه نظر شما: وله دويچه
  

 اين که اين وضعيت علت. نژاد رابطه با آمريکاست  ی آشيل آقای احمدی من گفتم که پاشنه.  همين را گفتممن دقيقا: هوشنگ اميراحمدی
در واقع ايران دارد يک دعوای اساسی با اين دنيا . خرابتر هم شده وجود دارد برای اين است که با آمريکا مساله حل نشده که هيچ،

 .ايش  هستهی کند سر مسئله می
  

آيا . ست نظامی   امنيتی ـای شود اين است که منطقه، منطقه نژاد حمايت می  کرديد که دليل اين که از آقای احمدیشما اشاره: وله دويچه
آزاد که شما در  ـ امنيتی نياز است؟ آيا اين با يک انتخابات  ی نظامی   چهرهمنظورتان اين است که به همين خاطر در ايران به يک

 لزوم آن اشاره کرديد در تناقض نيست؟  ابتدا به
  

 را در چارچوب نژاد تنها نيرويی نيست که بتواند کشور من اعتقاد دارم که آقای احمدی.  تناقض نيستندنه، در: هوشنگ اميراحمدی
 . چرا اينجوری است، من گفتم به اين دليلمن کی اين حرف را گفتم؟ شما فرموديد که. ـ نظامی حفظ کند  امنيتی

  
ـ نظامی    مسايل امنيتیشوند و  جامعه انتخابات آزادی به وجود آيد، نيروهای خيلی خوبی وارد اين ميدان میاما اعتقاد دارم که اگر در

نژاد تنها  من اعتقاد دارم که آقای احمدی. ای که در آن است، بيرون بياورند  ورطهتوانند کشور را از اين فهمند و می ايران را هم می
 .تواند بکند  نيست که اين کار را میکسی

  
 اين رابطه تا چه نژاد و حاميانشان در  نظر شما چه کسانی مانع از انتخابات آزاد هستند؟ نقش آقای احمدیولی االن به: وله دويچه

 اندازه موثر است؟
  

 جامعه که طرفدار نژاد و نيروهای طرفدارش نيروهای ديگری هم بودند در کنم که قبل از آقای احمدی  میمن فکر: هوشنگ اميراحمدی
موقع اصال  نژاد آن خب آقای احمدی. شود  انتخابات آزاد برگزار نمیانتخابات آزاد نبودند و االن سی سال است که در جمهوری اسالمی

برای . نژاد بشکنيم  احمدیها را بر سر اين نيرو و آقای ی کاسه و کوزه  اعتقاد دارم، اشتباه است اين که ما همهمن. ای نبود کاره
ای بيفتيم که گويا درست مشکل جمهوری اسالمی فقط همين آقای   تلهيعنی ما نبايد در. نيروهای دموکراتيک کشور اشتباه است

 هستند که سی سال است نيروهايی آنجا. تر از اين است واقعيت اين است که اين مشکل وسيع.  طرفدارش هستندنژاد و نيروهای احمدی
. نژاد از رؤسای آقای احمدی. گويم نژاد را دارم می  آقای احمدیغير از. سر کارند در جامعه و در مواضع بسيار قوی در قدرت بودند

 آنجاست و دارد رد شورای نگهبان سی سال است.  آنجا هستند و سی سال است با انتخابات آزاد مخالفت شدهاين نيروها سی سال است
 .کند صالحيت می
 و نيروهايش، و نژاد ها را ببرند روی احمدی ی توجه  ی نيروهای دموکراتيک جامعه که همه  است برای همهکنم اين يک تله من فکر می

 . دارد و چگونه تا االن عمل کرده است را فراموش کنيمکل مسايل جامعه را، جمهوری اسالمی را و اين که اين جمهوری چه مسايلی
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