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»های حادثه در پيش است ماه«

 نگاه همه جهان را متوجه خود جمهور اين کشور مانند هميشه  انتخاباتی آمريکا برای انتخاب چهل و چهارمين رييسمبارزات
 جهانی دارد، انتخاب مسير سياست خارجی از جانب نامزدها اهميت با توجه به نقشی که اين کشور در سياست. ساخته است

.يابد  انتخابات میای در نتيجه ويژه

حضور فعال و جدی يک زن در . برانگيز در ميان نامزدها بود  بحثتر اين انتخابات شايد حضور دو چهره اما ويژگی مشخص
گران سياسی،   بسياری از تحليلپوست آمريکايی و هر دو از يک حزب، امری که در نظر  انتخاباتی و حضور يک سياهمبارزات

.آمد به حساب می» کين مک«خواهان يعنی اقای   جمهوریها در مقابل امتيازی منفی برای دموکرات

 انتخاباتی به سرعت  داخل و خارج کشور، در اثر رابطه بحرانی ايران و آمريکا، همه جوانب اين مبارزهبرای جامعه ايرانی
به طوری که ايرانيانی که در. انداز بحران قرار گرفت  آمريکا و چشمگيری نامزدها درباره آينده رابطه ايران و تحت تأثير موضع

جويانه آقای  های صلح  به وعده بيرون حکومت، خواهان پرهيز از تشديد بحران ميان دو کشور و حتی حل آن هستند،درون و
. بودنداش اميد بسته های انتخاباتی اوباما در جريان نطق

 دموکرات، چهارشنبه هفته گذشته در کميته امور عمومی اسراييلاما آقای اوباما پس از تثبيت موقعيت خود به عنوان نامزد حزب
اين در حالی .  نظامی تأکيد کردچون خانم کلينتون حتی بر گزينه نطق شديداللحنی عليه ايران ايراد کرد و هم )آيپک(در آمريکا 

. را با آقای اوباما حتی در مقام معاونت داده استهای نزديک ی همکاری است که هيالری کلينتون وعده

 دکتر هوشنگ اميراحمدی گفتگر مسائل سياسی در آمريکا، آقايان دکتر منصور فرهنگ و  استاد دانشگاه تحليلدر اين باره با دو
.و گو کردم

 خانم کلينتون همکنيد که وقتی پای عمل پيش بيايد، االن مالحظه می. هيچ فرقی ندارد«: گويد  میآقای منصور فرهنگ در اين باره
) موضع(يعنی االن ديگر پوزيشن . شوم  معاونت او انتخاب میاعالم کرد اگر الزم بشود و منافع مملکت ايجاب کند، من به او

». استحزب دموکرات، موفقيت

  اميراحمدی، رييس انجمن دوستی ايران و آمريکاهوشنگ

 اوباما در آيپک را نبايد جدی های آقای کنم صحبت من فکر می«:  آقای اميراحمدی در اين زمينه کمی متفاوت استاما نظر
يعنی . کرد  البی است و ايشان هم با يک سازمان البی داشت صحبت میآيپک يک سازمان. يک جلسه تبليغاتی بود. گرفت
تواند در اين  قدرتمندی است و میکه اين نيروی بسيار  واقع به يک شکلی خودش را به اين نيرو بفروشد؛ برای اينخواست در می

».کاری کند انتخابات خراب

 موفقيتی در داخل آمريکا ميسر به نظر من هيچ«: کنند  علت رويکرد تازه آقای اوباما را اين گونه هم تفسير میآقای فرهنگ،
 ساز هايی که رأی يعنی اسراييل به قدری در آمريکا نفوذ دارد و روی کمپانی .که دوستی اسراييل را ثابت کنند نيست؛ مگر اين
 منافع اسراييل را در نظر بگيرد و سياستش رابايست ها مؤثر خواهد بود که قطعًا هر داوطلب انتخاباتی می های آن هستند و کمک

». کنددر جهت تأمين منافع اسراييل هدايت

کنم خوب شد  من فکر می«: بيند  اوباما را اين گونه هم میگيری آقای با تأييد چنين وضعيتی در آمريکا، آقای اميراحمدی موضع
 خيلی خشن اين کشور که های راست ها و جناح يعنی من اعتقاد دارم اگر اطرافيان بوش و آيپکی.  حرف زدکه اوباما اين گونه

 آيد، حتمًا يک اتفاقی را در اين پنج شش ماه آينده،  اوباما با ايران کنار میشان اين باشد که خواهند ايران را بزنند، اگر احساس می



 

.آورند جمهور بشود، پيش می قبل از اينکه اوباما رييس

 سادگی ايران را رها نخواهد کرد، ايد و به اين  اين باشد که اگر اوباما سر کار بيايد، باز هم با ايران کنار نمیشان اما اگر احساس
».شود  ايران کم میآن وقت به نظر من اين فشار برای زدن نظامی

  نماينده پيشين ايران در سازمان ملل متحددکتر منصور فرهنگ،

 تعيين تکليف انتخابات رياست جمهوری و احتماًال ارتباط آقای اميراحمدی قبًال به ما گفته بودند که اين چند ماه آينده را تادر همين
 يا گسترده ممکن است تيم آقای بوش بخواهند در همين دوران، حمله محدود. بينند  خطرناک میها برای ايران پيروزی دموکرات

:گويد  میآقای فرهنگ در اين باره. نظامی را به ايران سامان بدهند

چون ايران عراق نيست و . اندازد  آمريکا را به خطر میپارچه، حمله به ايران، بدون ترديد مصالح من معتقدم که جنگ يک«
 غربی، چنين شود که مصالح کشورهای کند و در خاورميانه شعله آن افروخته می  ايران ايجاد میبدون شک يک جنگ داخلی در

.کند جنگی را ايجاب نمی

 که مثل اين جنگی خواهد بود. اين سياست را دنبال کند و جنگ عراق را به ايران بکشاند آيد که آمريکا خيلی بعيد به نظر می
.کشاند جنگ کره يا ويتنام، آمريکا را به سقوط می

های غربی، خاصه   سياستبه هر حال افکار عمومی ملت ايران را عليه. کند  که جمهوری اسالمی را تثبيت میحمله محدود هم
 برانداختن رژيم باشد که آن هم جنگی نيست که به سود ملت ايران باشد ودر نهايت اگر به قصد از بيخ و بن. کند آمريکا بسيج می

». سود آمريکا و جهان باشدحتی به

 اين بله؛ من اعتقاد دارم در«: دهد دادند، هستند؟ وی چنين پاسخ می  احتمالی که میاما آقای اميراحمدی هنوز بر سر آن نظر و
. ماه حادثه خواهد بودگذاری نخواهد بود؛ بلکه چهار پنج چهار پنج ماه آينده، چهار پنج ماه سياست

 حمله کند؛ بلکه نيروهای طرفدار جنگ در منطقه و خارج منطقه يک آيد به ايران يعنی دولت بوش بر اساس يک سياست نمی
 بهانه بکنند تا بتوانند ايران را های اين کشور طلب اندازند که آن را آقای بوش و جنگ  يک حادثه بزرگ راه میجريان يا حداقل

.بزنند

 دولت بوش به همين که ايران، يک تهديد فوری و واقعی نيست و برای اين. تواند ايران را بزند  نمیوگرنه در چهارچوب سياست
 تواند آن بهانه را پيدا کند يا نه، که آيا می  نيرو دنبال بهانه است و اينبنابراين به نظر من، اين. دليل هم مجبور است بهانه پيدا کند

».بينی نيست قابل پيش

دولت ايران هم به اين «: گويد  جلوگيری از اين وضعيت وجود دارد؟ وی میپرسم آيا راهی هم برای از آقای اميراحمدی می
کند و مواظب است که   جريان نگاه میاحساس من اين است که جمهوری اسالمی االن خيلی دقيق دارد به اين.  توجه داردجريان

.ای اتفاق نيفتد يک حادثه

 بين وزارت اطالعات ايران و آمريکا خواهند بکنند، حسابی زير نظر دارد و من اعتقاد دارم که آفرينی می  هم که حادثهکسانی را
اعتقاد دارم ايران به آمريکا در مورد هر حرکت مشکوکی در ايران يا در منطقه  .االن رد و بدل شدن اطالعات خيلی زياد است

که مطمئن باشد که دشمنان ايران در   برای ايندهد دارد اين اطالعات را به آمريکا می. دهد  عليه آمريکا ببيند، اطالعات میبر
».کنند که بهانه به بوش بدهد  نمیمنطقه ايجاد يک وضعيتی را

دانم که چنين   میمن تقريبا حتم«: گويد  ارتباطی مطمئن هستيد؟ آقای اميراحمدی در پاسخ میپرسم آيا از وجود چنين از ايشان می
». اين، االن برای من خيلی طبيعی استبودن. کنم اگر غير از اين باشد من شک می. ارتباطی وجود دارد

 بيشتر خواه و دموکرات برای رسيدن به رياست جمهوری  شانس کدام يک از احزاب جمهوریو سرانجام در مقابل اين سؤال که
کنم که اگر هر کدام از اين دو  من فکر می«: گويند  میاست، آقای فرهنگ با اشاره به امکان همکاری خانم کلينتون و آقای اوباما

.کين ضعيف بود شد، در مقابل آقای مک  اگر آقای اوباما انتخاب میشدند، خاصه تا انتخاب می

شان به نظر من به طور   شانس موفقيتجمهوری، مقام رييس جمهوری و قائم ها موفق بشوند به عنوان رييس  اگر هر دوی اينحاال
 هستند و  آقای اوباما برانگيخته همراه دارند و هم زنان را که نيمی از جامعه آمريکاها را که چرا که هم جوان. نسبی بيشتر است

بنابراين. آورد زد و آرا را به طرز فاحشی پايين می  میعدم انتخاب خانم کلينتون به کانديدايی حزب دموکرات، به اين حزب لطمه
».ها را تضمين خواهد کرد پذير باشد، بدون ترديد موفقيت اين  اگر امکانتوافق آن دو با همديگر،

ShareThis



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

 نظرهای خوانندگان

  PM ٠١:۴۶در ساعت  Jun 13, 2008بدون نام ،  --

 

  PM ٠١:۴۶در ساعت  Jun 13, 2008بدون نام ،  --

 

 رکورد دار  دنيا را در شکست و آشوب معرفی ميکند تنها يک کشور را به اين مردم خواب آلودهاخبار صدا و سيما که همه. مردم ايران در خواب هستند 
  خدا نياورد روزی را که امريکائيان که در بدر بدنبال سطل آشغالی برای بمبهایاعتياد در جهان بعنوان پيروز و امن معرفی می کنند و آنهم ايران است

هم سطل آشغال پيدا شده و هم يک پيروزی بزرگ بدون هيچ تلفاتی بدست  ٩٠قديمی و از رده خارج خود ميگردند آن را در ايران پيدا کنند آنوقت در دقيقه 
و طبق .....  ميهن ما حمله کرد و صدها مرکز مهم را نابود کرد امريکای جنايتکار امروز به: آقای حياتی در شبکه خبری سيما با بغض ميگويد  ....آمده 

سال  ٢٨٠٠ روز سياه خواهد نشاند چه شد؟ ما که  نخواهد پرسيد پس آن سالحهائی که ميگفتيد در جهان هيچکس ندارد و امريکا را بهمعمول هيچ کس
سال دوم واقعا چه شده ايم چرا مشکل خود را نمی فهميم ؟ ١۴٠٠تاريخ مکتوب داريم در اين 

. دانلود آن بصورت ام پي تري وجود نداردبه عبارتي امكان. فايل صوتي قابل دانلود آردن نيست


