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 در ایران خبری سایت خبرنگار با گو و گفت در شاخص ایرانی چهره احمدی، امير هوشنگ با مصاحبه پایانی و سوم بخش: ایران خبری سایت

 :آید می زیر در آمریکا

 ایران البی بگوید که کس هر  /اند داده موضع تغيير شدن بی آبرو ترس از عبادی شيرین امثال ":ایران" با گفتگو در اميراحمدی هوشنگ :دوم بخش

 .است کالش است،

 

 کنيد؟ می ارزیابی چگونه را منطقه شرایط حمله، صورت در

 باشد شده حمله نآ به نجاآ از که کشوری هر به ایران .هم همينطور ترکها . نميکنند حمایت نآ از و ميترسند جنگ از بدرستی ها عرب ! آشفته خيلی

 چریکی و نامنظم جنگهای برای خود را ایران حال، همين در . داد خواهد قرار موشکی حمله مورد را اسرائيل حتما ایران .خواهد کرد موشکی حمله

عادی  حالت از ارتباطاتی و تجاری های کانال مدت ميان و مدت کوتاه در . است کرده شان آماده ای منطقه حدان مت و اسرائيل امریکا، منفع عليه

 منطقه سالها تا . برسد بشکه هر دالر ۵٠٠ تا است ممکن قيمت نفت . ميشود اساسی های دردسر دچار هرمز تنگه از نفت مسير و شد خواهند خارج

. بود نخواهد کار در ای برنده و خواهند شد بازنده همه . شد خواهد متضرر بشدت بيثباتی این از مریکاآ شد خواهد قومیو  دولتی دعواهای گرفتار

 .دید ایران خواهد که است واضح را صدمه بيشترین ميان این در

 

 شد؟ خواهد چگونه و افغانستان عراق چون کشورهایی شرایط تان نظر به یران، ا به آمریکا حمله صورت در

 خواهد و کند ایجاد زیادی دردسر ميتواند ایران عراق مخصوصا در . کند برابر چندین را کشورها این در مریکاآ مسایل کرد خواهد سعی حتما ایران

 در . بود خواهد ایران شدیدا بضرر هتالب این که برگردد قدرت به بتواند شاید حتی و شد خواهد بهتر حتما در افغانستان طالبان موقعيت . کرد هم

 .داشت خواهد برد مدت کوتاه در حداقل ایران این صورت در و کرد خواهند تثبيت بيشتر را خود قدرت شيعيان قاعر

 

 می آیا کرد؟ منطقه اول قدرت به تبدیل را ایران و کرد حذف را از منطقه ایران دشمنان بزرگترین آمریکا و عراق به حمله با آمریکا دارید قبول آیا

 باخت؟ ایران به را اخير ی دهس قمار بزرگترین خود، حرکت این با پذیرید آمریکا

 ضرر به قوی ایران یک اینکه دوم و است شده قوی ایران حتما اینکه اول . هستند اشتباه دو هر که ميکند فرض دو تز این . ندارم قبول را تز این من

 انقالب اگر مثال . مستقيم غير یا یا مستقيم ميکند ایجاد ثباتی بی که است ضعيف ایران یک یعنی . است درست این عکس. است منطقه ثبات و مریکاآ

اگر  و نميکرد حمله کویت به عراق نميداد رخ عراق و ایران جنگ اگر . نميکرد حمله به ایران حسين صدام بود نکرده ضعيف را ایران ٣١۵٨

 که هم وقتی حتی نکرده حمله کشوری هيچ به گذشته ایران سال ٢۵٠ در باضافه . نبود عراق لجن در امروز مریکاآ نميکرد حمله کویت به صدام

 ذوب ها ینایرا ما .تا بردیم باختيم بيشتر هایمان جنگ تاریخ در ما . نيستيم و نبوده خوبی جنگجویان ها ایرانی که ما است این حقيقتش . بوده قوی

 .ایم کرده خودمان حل در را خود فاتحان معموال ما . هستيم خوبی های کننده

 

 یا دارد مشکل اسالمی جمهوری نام به حکومتی وجود با آمریکا اسرائيل؟ اصالا  ای و ای هسته مسئله بشر، حقوق چيست؟ ایران با آمریکا مشکل

 نه؟

 تهدید یک اسرائيل منجمله مریکاآ دوستان برای و انداختهخطر  به منطقه در را ان منافع مریکاآ دید از که است رژیمی مشکل ایران با مریکاآ مشکل

 بی . است مریکاآ ضد منافع و ناهنجار رفتارهای دارای مریکاآ دید از که رژیمی دارد، رژیمی مشکل یک ایران مریکا باآ نهائی، تحليل در . است

 نشد اگر هم باز . کند سرنگون را رژیم نشد اگر . بسازد متحد و دوست یک نآاز  و کند عوض را رژیم رفتارهای کرده سعی مریکاآ که نيست دليل

 رژیم از را رفتار تغيير که داشت خواهد گی مریکا امادهآ هم حال عين در اما است مریکاآ سياست خریآ این حاضر حال در . دهد را کاهش قدرتش

 .بپذیرد

 

 چيست؟ ایران در آمریکا خواست مورد حکومت شما، نظر به

 دارد را ایران در حکومتی آرزوی مریکاآ وجه بهترین در. نزند ای صدمه نآ به و نکشد چالش به منطقه در را مریکاآ منافع که حکومتی حداقل، در

 . نيست مهم باشد یا نداشته باشد داشته رابطه اسرائيل با ایران اینکه از مریکاآ برای . باشد اعتمادی بلاق دوست باشد و داشته وسيع همکاری نآ با که

و  دمکراسی نگران زیاد مریکاآ که نميکنم فکر من . نکند حمایت اسرائيل رادیکال از دشمنان و نباشد اسرائيل برای تهدیدی ایران که است این مهم

 یک با البته . بيایئد کنار ميکند دولتی گزاری مذهب سياست چهارچوب در که رانییا با نميتواند ضمنا مریکاآ اما . باشند ایران در بشر حقوق

 ترجيح حتما را دولت عرفی یک هک امری نهائی تحليل در . ميزند بهم نآ با کار پایان در اما کند زندگی مدتی بتواند برای است ممکن مذهبی حکومت

 .هستند سلطنت ضد و خواه جمهوری اصوال مریکائيهاآ .را شاهی سيستم ميپسندد تا بيشتر ایران برای را جمهوریت مریکاآ من بنظر اما . ميدهد

 

 داشتيد؟ شرکت شاه رژیم عليه مبارزات در آمریکا در شما آیا

 از توسعه و ریزی برنامه رشته در دکتری اخذ بعد از و انقالب از بعد و امدم مریکاآ به تحصيل ادامه ایرب انقالب از قبل سال چهار تقریبا من

 جنگ های سازی خرابی باز به کمک و جنگی مناطق از بازدید برای بار سه ٣١۵٧ تا ٣١۵۵ سالهای من در . برگشتم ایران به کرنل معتبر دانشگاه

 .ادامه داشت جنگ هنوز زمان نآ در . رفتم زده جنگ و جنگی مناطق به

 

 چرا؟ که دهيد توضيح پاسخ، بودن مثبت در صورت دانيد؟ مي آن هاي آرمان و اسالمي انقالب طرفداران از را خود شما آیا

 در بود قرار آرمانها این . عدالت و استقالل آزادی،: از بودند عبات ها رمانآ این . هستم و بوده انقالب آرمانهای طرفدار و مسلمان یک من

 .ایم بوده هم بی توفيق مواردی ودر نيست تکميل هنوز ها زمينه این در دستاوردهایمان البته که پيدا کنند تحقق اسالمی جمهوری چهارچوب

 



 ایران به جانبه همه حمله همچنين و آمریکایی ناو توسط ایرانی به هواپيمای ها آمریکایی حمله خاطر به دهيد نمی حق ایرانی مقامات به شما آیا

 باشند؟ اعتماد بی آمریکا به نسبت مقدس، دفاع سال ٨در

 مشکالت مریکاآ برای هم ایران . داشت هم را حق باید جانب اما . باشند مضنون مریکاآ به نسبت دارند حق ایرانيان و کرده بد خيلی ایران به مریکاآ

 یک که نکنيم فراموش . اند هم داشته متقابل خدمات ملت دو . است نبوده منفی اش همه مریکاآ و ایران روابط باضافه. است کرده درست عدیده

مریکا آ . شد کشته و جنگيد ایران دشمنان با مشروطيت انقالب سخت روزهای در تبریزدر  خان باقر و خان ستار کنار در بسکرویل بنام مریکائیآ

 از گروگانگيری برای هم هنوز ما اام . است داده سرنگون شده هواپيمای های خانواده به غرامت و کرده خواهی عذر مرداد ٢٨ کودتای برای

 یک ما ایران باضافه، همچون . ایم کرده تکيه مشکالتمان روی هميشه ما اما دارند زیاد مشترک منافع مریکاآو  ایران . ایم نکرده دلجوئی مریکائيانآ

 .بيائيم کنار حداقل خوب با آمریکای بتوانيم باید . داریم بد مریکایآ و خوب مریکایآ . نداریم مریکاآ

 

 سياست با بازی آمریکایی، سياه ليست این آیا خواند؟ می" طرفدار تروریست و متخاصم"کشورهای صف در را ایران آمریکا چرا شما نظر به

 نيست؟

 نکرده مریکاآ هيعل ای تروریستی عمل هيچ ایران که این است واقعيت اند کرده خطاب اهریمن و شيطان بهم کشور دو . نميکنند پخش حلوا دعوا در

 .اند کرده مریکا منتقلآ به انها که است اسرائيل با مشکل یعنی . هللا حزب و حماس از ایران حمایت ميگردد به بر تروریسم بحث . است

 

 را؟ دولت و نژاد احمدی یا دانند می ایران هسته ای ی پرونده اصلی سخنگوی را ایران اسالمی انقالب رهبر ها، آمریکایی

 دنبال مریکاآ که است بدیهی حالت این در . نيست ميدان مستقيما در هم رهبری بيت و ندارند دسترسی ایشان به مریکائيهاآ اما را انقالب رهبر حتما

 .دارد دسترسش قرار در که برود کسی

 

 .بفرمایيد ایران، خبري سایت براي خوانندگان آمریکا، با رابطه از خوش خبر یک که خواهيم می شما از پایان در

 انجام و ميگيرند شکل دارند جانبه دو مهم های حاضر مالقات حال در. ميکند حرکت درستی روال در مریکاآ و ایران رابطه که دارم اعتقاد من

 .ميشود باز دور چندان نه یندهآ در ایران در آمریکا منافع دفتر حافظ قوی خيلی باحتمال . ميشوند

 باشد. اینطور که انشاهللا


