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 نسخه ويراستار شده

  "ميراث ايران گويا"مصاحبه پروفسور هوشنگ اميراحمدی با برنامه 
  2006هشتم فوريه 
  "ميراث ايران گويا" سردبير –دکتر شاهرخ احکامی : مصاحبه کننده

  

يدوارم این خوش آمدید و ام" ميراث ایران گویا"، به چهل و چهارمين برنامه "ميراث ایران گویا"بينندگان گرامی : احکامی

" ميراث ایران گویا"می دانيد که برنامه . هفته، یک هفته بسيار جالب و آموزنده ای برای شما عزیزان در سرتاسر دنيا باشد

 بعدازظهر به وقت نيویورک از راه تلویزیون رنگارنگ به خانه های شما می آید و 1 ظهر تا 12هر هفته چهارشنبه ساعت 

  می توانيد com.mirassiran.www ندارید که بتوانيد تلویزیون رنگارنگ را ببينيد از راه )Dish(اگر شما عزیزان دیش 

امروز اگر بيست دقيقه ای برنامه به تأخير افتاد به خاطر ترافيک بود و مهمان عزیزمان گرفتار ترافيک . برنامه ما را ببينيد

  .بودند ولی اميدوارم که با صبر و حوصله بتوانيد برنامه ما را تا آخر بيينيدسنگين نيویورک 

  

با اینکه . وقایع و اتفاقاتی که امروز ایران عزیز ما را در هر آن به خطر انداخته ما را وادار کرد این مصاحبه را انجام بدهيم

سعی می کند وارد مسائل سياسی نشود، اما این " هميراث ایران ماهان"و " ميراث ایران"نظير مجله " ميراث ایران گویا"

روزها در حقيقت انکار کردن مسائل سياسی و آن را به فراموشی سپردن اگر خيانت نباشد به امور و مسائل وطن عزیزمان 

  . و ایرانيان شریفی که در ایران فعًال تحت فشار هستند، فکر می کنم کار دیگری نباشد

  

 شخصيتی نظير دکتر هوشنگ اميراحمدی استاد دانشگاه و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه، فکر کردم از نظر کلی هيچ

برنامه مطالعات ایران معاصر، دانشگاه راتگرز و رئيس و موسس  شورای آمریکائيان و ایرانيان مناسب تر برای این 

هن من و شاید ذهن بسياری از شما شخصيت سياسی ای که فکر می کنم بتواند به سواالتی که اقًال در ذ. مصاحبه نيست

  .عزیزان بوده و هست، جوابگو باشد

  

دکتر هوشنگ اميراحمدی از خيلی جاها در چندین سال گذشته مخالفان و دوستان فراوانی داشته به خاطر صراحتی که دارد 

اد انتخاب شد خودشان را از ایشان در انتخابات گذشته هم که آقای احمدی نژ. و به خاطر خط مشی ای که ایشان انتخاب کرده

جناب دکتر . آمریکا کاندید ریاست جمهوری کردند که خودشان وقتی سوال بکنيم توضيح می دهند که چی شد و به کجا کشيد

  .خوش آمدید" ميراث ایران گویا"هوشنگ اميراحمدی به برنامه 
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جنابعالی که برای فرهنگ و ميراث ایران کار می من به افرادی مثل . از فرصتی که به من دادید، خيلی متشکرم: اميراحمدی

. اميدوارم این برنامه بسيار آموزنده شما که مدتهاست در جریان است ادامه داشته باشد. کنيد افتخار می کنم و تشکر می کنم

  .لسه مفيدی باشدبا عرض سالم برای بينندگان گراميتان اميدوارم که این جلسه، ج. خيلی ممنون از اینکه بنده را دعوت کردید

  

دکتر اميراحمدی مسائلی، که پيش آمده و جریاناتی که هست از نظر من یک احساس خطری ایجاد کرده و هر آن :  احکامی

فکر می کنم که اگر خدای ناکرده شعله  جنگ به خاورميانه و ایران کشيده شود عاقبت چه می شود؟  شما نظرتان در این 

  باره چيست؟

  

من پانزده سال پيش وارد جریان رابطه ایران و آمریکا شدم، شروع .  من نظرم با نظر شما موافق استبله،: اميراحمدی

تمام حرفم هميشه در این پانزده سال گذشته این بود که تا . کردم به سازمان درست کردن، کنفرانس گذاشتن، و حرف زدن

 ایران در غياب این رابطه نه جامعه دموکراتيکی خواهد .رابطه ایران و آمریکا عادی نشود، خطر متوجه ایران خواهد بود

  .شد، نه توسعه پيدا خواهد کرد، و نه ما در جامعه جهانی یک جایگاه خوبی خواهيم داشت

  

متأسفانه در تمام این پانزده سال گذشته به جای اینکه دوستان ایرانی و دشمنان ایرانی، فرق نمی کند، به اصل قضيه توجه 

اصل قضيه را که مشکل رابطه ایران و آمریکا بود، که به . ان بيشتر بر این بوده که من کی هستم و کی نيستمکنند، تکيه ش

توضيح می دهم چرا، به فراموشی سپردند و در تمام این مدت " نظر من مشکل عظيمی است و مشکل جهانی است، و بعدا

یت هایی که به نظر من اولویت نبودند، اگرچه مهم بودند ولی توجه و اولویت  را از مسئله ایران و آمریکا بردند به اولو

  .اولویت  نبودند، مسائلی که عمًال باید بعد از مسئله حل مشکل ایران و آمریکا مطرح می شدند

  

را من خيلی متأسفم این . متأسفانه االن هم دیر افتاده است. ما ایرانيان، مخصوصًا بخش روشنفکر، دو ریالی مان دیر می افتد

می گویم برای اینکه احساس من این است که ما وارد یک مرحله ای شده ایم که برگشت از آن اگر غير ممکن نباشد بسيار 

و آن خطری را که شما می گوئيد من آنرا می بينم و این خطر بسيار جدی است و خطری است که می . مشکل خواهد بود

  .ر بخواهيم، جلوی آنرا بگيریمتواند به سرعت اتفاق بيافتد و نتوانيم، حتی اگ

  

همان . هویت ملی ما در خطر است. موقعيت ملی ما در خطر است. بهر حال مسئله بسيار خطرناکی جلوی پای ماست

من اميدوارم تا . ميراثی را که شما از آن اینهمه حمایت کرده اید، این همه از آن نگهداری کرده اید، متأسفانه در خطر است

تا جائيکه وقت هست، ایرانيان برگردند و مسئله ایران و آمریکا را اولویت بکنند و دشمنی خودشان با هنوز وقت هست، 
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دولتها می آیند و می روند، . برگردنند به اصل قضيه و آن حفظ این کشور است. جمهوری اسالمی را دشمنی با ایران نکنند

  .د از آن نگهداری شودکشور ما، هویت ما،  تاریخ ما، ميراث ما باید بماند و بای

  

عده ای که شما را متهم می کردند و در حقيقت مخالفت با شما بلند شدند به این علت که وضعيت ایران و کوبا را با : احکامی

هم مقایسه می کردند و جریان فيدل کاسترو و جریان حکومت اسالمی، و همين جور کوبائيهایی که از سالی که فيدل کاسترو 

وبا گرفته در آمریکا تالش فراوانی کرده اند که جلو روابط کوبا و آمریکا را بگيرند، در حقيقت محاصره قدرت را در ک

  .اقتصادی کوبا را نگه دارند

  

این خواسته ایرانيان درباره دولت ایران بوده است و فکر می کنند که شما می خواهيد رابطه را برقرار کنيد و با این کار 

یک عده هم حتی فکر کردند و یا می کنند که شما عامل جمهوری اسالمی . ی را به عقب می اندازیدبرانداختن رژیم اسالم

  .از اینکه رک با شما صحبت می کنم اميدوارم شما را نرنجانم. این را چه جوابی می دهيد. هستيد

  

انی که صحبت از کوبا می کنند، اوًال آن دوست. به نظر من حرف نا پخته ای است. حرف جدیدی نيست. نه اصًال: اميراحمدی

کاسترو که سر کارش . بعد از پنجاه سال که این آقایان کوبایی ها عليه کاسترو مبارزه کرده اند باید بگویند به کجا رسيده اند

  !هست و کوبا هم همان جا هست که بود و اینها هم در ميامی هی غر می زنند و پير می شوند

  

فشار اقتصادی گذاشته . آمریکا پنجاه سال است که دارد این دو کشور را تحریم می کند. کره شمالی نمونه دیگر آن است

در تمام این پنجاه سال . فشار سياسی گذاشته رویشان، و حتی در مواردی هم با آنها جنگهای مقطعی کرده است. رویشان

ر خودشان سعی کرده اند که آن وضعيت را نگه مخالفين دولتهای کوبا و کره شمالی هم به توافق با آمریکا و مخالفت با کشو

  .دارند تا به خيال خودشان از طریق آمریکا حکومت هایشان را سرنگون کنند

  

 سال دیگر مثل 27، 26جمهوری اسالمی به همين دليل . واقعيت این است که هم کوبا آنجاست و هم کره شمالی آنجاست

ن مخالف سعی می کنند جمهوری اسالمی را سرنگون کنند و نگذارند آمریکا ایرانيا. کوبا و کره شمالی همان جا خواهد بود

تشویق می کنند که آمریکا به حکومت حمله . با ایران رابطه برقرار کند و تشویق می کنند آمریکا تحریم روی ایران بگذارد

و از آقای خاتمی می رویم به آقای ولی می بينيم که باز هر روز وضع ما در ایران بدتر می شود . کند و به کشور حمله کند

           .تفکر بسيار ناپخته ای است. واقعيت این است که این تفکر کار نمی کند. احمدی نژاد
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من در مقاالت بسيار زیادی توضيح داده ام که چرا راه حل اصلی حقوق بشر و دموکراسی و توسعه در ایران از مسير حل 

گر مسئله ایران و آمریکا حل نشود از همين جا باز هم به شما قول می دهم، همانطور که ا. مشکل ایران و آمریکا می گذرد

  .در پانزده سال گذشته تکرار کرده ام، نه در ایران دموکراسی خواهد بود و نه حقوق بشر

  

واند به متأسفانه االن وضعيت نبود این رابطه دارد به وضعيت احتمال وقوع یک جنگ تبدیل می شود، جنگی که می ت

اما هدف من این نيست که بگویم اگر رابطه ایران و آمریکا حل شود، مسائل . نابودی کشور، به فروپاشی کشور، منتهی شود

ما می دانيم . اینجوری نيست. یا تمام مسائل ایران در گروی حل رابطه ایران و آمریکاست. دیگر ایران هم حل می شود

بنابراین، صحبتی که من می خواهم .  رابطه دارد ولی این کشورها دموکرات نشده اندآمریکا با عربستان سعودی یا با مصر

  . بکنم این است که رابطه با آمریکا شرط الزم است اما شرط کافی نيست

  

برای اینکه شروط کافی به وجود بياید، در ایران ما  نياز داریم بحث رابطه دین و دولت و رفرماسيون اسالم را خيلی با 

ما باید اقتصاد نفتی خودمان را دگرگون کنيم و از آن اقتصاد برویم به اقتصاد سالم صنعتی با وضعيت .  پيش ببریمجدیت

ما باید بتوانيم یک فرهنگ سياسی درستی که قبول کند انتخابات آزاد باشد و قبول کند که ائتالف . مدرنی که مطرح شده است

  .شور است، و ضد انتقام سياسی باشد، به وجود بياوریمسياسی بر مبنای نيروهای اجتماعی به نفع ک

  

اما مسئله اینجاست که تا رابطه ایران و آمریکا . می خواهم بگویم که سوای رابطه با آمریکا، کارهای دیگری هم باید کرد

رد اسالم آقای خاتمی هشت سال سعی ک. حل نشده، تا این شرط الزم ایجاد نشده، شروط کافی غيرممکن است پيش بروند

فشارهای آمریکا بر کشورهائی که با آن ضدیت می کنند و . رفرم شده ای را مطرح کند ولی ته خطش آقای احمدی نژاد آمد

دیکتاتورها هم از ضدیت با آمریکا، عليه نيروهای . نظامی در آنها بوجود می آورد-رابطه ندارند یک محيط امنيتی

  .دموکراتيک استفاده می برند

  

بنده هيچ وقت . انی که مخالف جمهوری اسالم هستند و می خواهند جمهوری اسالمی را از بين ببرند، بروند ببرندحاال دوست

بحث من این است که من به عنوان یک آکادميک . اصًال بحث من این نيست. نگفتم که این حکومت را از بين ببرید یا نبرید

 این راه را به طور نظری تئوریزه کنم و در عمل هم بگویم و من سعی کرده ام. چه راهی برای پيشرفت ایران دارم

در این مقطعی . منعکس هستند com.amirahmadi.wwwاین نظریات در پایگاه اینترتی من بنام . مثالهایش را هم بياورم

  .که هستيم، ایران چهار راه بيشتر ندارد
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آقایان احمدی نژاد و نيروهای نظير . یعنی رابطه با آمریکا ندارد. ن در همين وضعيتی که هست می ماندراه اول، ایرا

من فکر . ایران می شود کوبائی دیگر، کره شمالی ای دیگر.  سال دیگر نيز حاکم خواهند بود27 سال گذشته 27او مثل 

نمی خواهند، برای اینکه اگر بخواهند مبارزه شان معنی می کنم که هيچ کدام از ایرانيانی که مخالف من هستند، اینرا 

  .راه اولش این است. ندارد

 

یعنی چه؟ یعنی اینکه ما آمریکا را بگيریم برویم . یعنی بکنيم مثل عراق. راه دوم، این است که ما ایران را عراقيزه کنيم

ایران کشوری نيست که .  غيرممکن استاین. آمریکا حکومت را برای ما عوض کند و بدهد دست ما. ایران را بزنيم

یعنی تمام اینهایی که دارند از ابزار آمریکا استفاده می کنند که ایران را . آمریکا برود درونش و مثًال تهران را بگيرد

  .بزند، متوجه نيستند که آمریکا هرگز نمی تواند پا تو تهران بگذارد

 

  برای چه؟: احکامی

  

ن که وارد ایران شود، باید هزار کيلومتر از کوه و دشت و جنگل و دریا برود تا برسد به برای اینکه از هر نقطه ایرا

آمریکا از کویت که وارد بغداد شد، جلوی خود دشت عراق را داشت، که شما در تلویزیون دیدید که جوانان . تهران

ظرف دو یا سه روز .  اتوبان بودندآمریکایی روی تانک نشسته بودند و در این دشت می راندند، درست مثل اینکه توی

شما حاال بگوئيد با چه نيرویی آمریکا می خواهد برود تهران را بگيرد و از کدام مسير؟ از طرف دیگر، . بغداد بودند

 .ایرانيان ملی و وطن پرست هستند و جلوی آمریکا می ایستند و آمریکا این را می داند

  

اگر آمریکا . حتی در فکر آمریکا هم نيست که برود تهران را بگيرد. داردآمریکا هيچ نقشه ای برای گرفتن تهران ن

بخواهد ایران را عراقيزه کند، دو تا کار خواهد کرد، اول ظرف دو یا سه ماه ایران را با استفاده از نيروی هوائی اش 

های اطالع رسانی اش را سایتهای صنعتی اش را می زند، محلهای استراتژیکش را می زند، راهها و سيستم . می کوبد

بعد می رود خوزستان را منطقه ممنوعه پرواز اعالم می کند و آنرا می گيرد و کنترل خودش را روی . می زند و غيره

  .نفت ایران مستحکم می کند

  

.  استمسئله حل. بعد برود بنشيند سر نفت. تمام نقشه آمریکا، باید گفت نقشه اسرائيل، این است که خوزستان را جدا کند

یک عده آدم گدا و . می زنيم توی سر و کله هم. 90 و 80بقيه کشور را می دهد دست ما و ما می شویم لبنان دهه 

ممکن است در تهران، همين حکومتی ها برنده . کی در تهران برنده می شود، خدا می داند. گرسنه، یک کشور آشفته

  .برنده ای باز هم در مجموع بازنده خواهد بودهر . ممکن است یک عده نيروی دیگر برنده شوند. شوند
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آشفته می شود، .  سال تکه پاره می ماند30ولی چيزی که مطمئن هستم این است که در طی این جریان، ایران حداقل 

یعنی مسير عراقی کردن این نيست که آمریکا . این واقعيت است. جنگ داخلی می شود، هيچ نتيجه ای گرفته نمی شود

  .تهران را بگيرد و به دست آقایان مجاهدین یا سلطنت طلب ها بدهددو ماهه 

  

باعث شویم حکومت سرنگون . را ه سوم این است که ما از آمریکا استفاده کنيم و باعث شویم در ایران انقالب شود -1

 .شود

 

  مثل اوکراین؟ : احکامی

  

  .نه مثل اوکراین نمی شود: اميراحمدی

  

  چرا؟: احکامی

  

اشتباه بزرگی که دوستان مخالف رابطه با . ای اینکه آمریکا با اوکراین رابطه عادی دیپلماتيک داشتبر: اميراحمدی

آمریکا می کنند این است که توجه ندارند که در اوکراین، در اروپای شرقی، در کره جنوبی، در تایوان و در دیگر 

 بدون استثنا آمریکا حضور فيزیکی داشت، کشورهایی که از دیکتاتوری به دموکراسی رفتند، در همه این کشورها

انقالب های مخملی همه در حضور فيزیکی آمریکا . آمریکا رابطه عادی داشت، رابطه دیپلماتيک داشت، سفارت داشت

  .در آن کشورها بوجود آمدند

  

رقی قابل مقایسه اصًال با اوکراین قابل مقایسه نيست و با اروپای ش. ایران مثل کره شمالی است. ایران مثل کوباست

 هزار مایل به مخالفين جمهوری اسالمی 13آمریکا اگر می تواند از فاصله . آمریکا در ایران حضور ندارد. نيست

اگر در ایران انقالبی بشود، .  سال است که می خواهد کمک بکند، اما نمی تواند27! کمک کند، خوش آمد، برود بکند

باز هم یک انقالبی می شود مثل .  آمریکا هيچ نقشی در آن نخواهد داشتآن هيچ ربطی به آمریکا نخواهد داشت و

  .انقالب
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حاال من می خواهم یک نفر در این . در ایران اگر انقالب اتفاق بيافتد، هر نيروئی که زورش بيشتر است برنده می شود

مخالف زورش را دارد که اگر کدام نيروی . کشور، در اروپا یا ایران به من بگوید که کی زورش بيشتر خواهد بود

  . همه سر و صدای بيخودی می کنند. انقالبی در تهران بشود برود تهران را بگيرد؟ هيچ کس، هيچ نيروئی وجود ندارد

  

  مجاهدین چه؟:  احکامی

  

.  ميليونی صحبت می کنم70من از یک کشور .  هزار نفر آدم است10 تا 5مجاهدین، جمع شان ! نه خير: اميراحمدی

از حکومتی صحبت می کنم که می تواند یک ميليون .  از حکومتی صحبت می کنم که شش صد هزار بسيجی داردمن

  .ما واقعيت ها را باید ببينيم. نفر کفن پوش توی خيابانهای تهران بياورد

  

اما کار مهم . آنها می توانند از اینجا فحش دهند، داد و فریاد کنند. اکثر مخالفين حکومت فوکول کراواتی ها هستند

هر کس اهلش است . هر کس اهلش است برود تهران! واقعيت این است که آنها اهلش نيستند. دیگری نمی توانند بکنند

  !برود ایران و مبارزه کند

  

اگر . از لوس آنجلس، جمهوری اسالمی را سرنگون کردن آسان است، اميراحمدی را هم فحش دادن خيلی آسان تر است

آنهائی که در . آنهائی که در تهران هستند می گيرند.  انقالب بشود باز هم مذهبی ها مملکت را می گيرنددر ایران، فردا

بنابراین، انقالب هم یک مسير دیگر است که برای مخالفين فعلی  حکومت نتيجه ای که مناسب . ایران هستند، می گيرند

  . باشد نخواهد داشت

  

ایران را بکنيم اروپای شرقی، ایران را .  گویم بيائيم ایران را بکنيم اوکراینمن می. و مسير آخر که مسير بنده است

بکنيم کره جنوبی، ایران را بکنيم تایوان، ایران را بکنيم آفریقای جنوبی، ایران را بکنيم برزیل، ایران را بکنيم شيلی یا 

 است دنيا از دیکتاتوری به دموکراسی می  سال30.  سال است دنيا با دیکتاتورها مبارزه می کند30. بکنيم آرژانتين

یعنی ما ایرانيها نباید هيچ درسی از دنيا بگيریم؟ یعنی ما ایرانيها هيچ ربطی به دنيا نداریم و یک تافته جدا بافته . رود

. هستيم؟ همين بگویم که راهی را که من ترجيح می دهم راه کره جنوبی است و نه راه مثًال اروپای شرقی برای ایران

  .دالیلش هم زیاد است

 

متأسفانه، آقای احکامی، ایرانی جماعت از روشنفکر و پزشک . بنابراین من می خواهم بگویم ایرانی جماعت باید فکر کند

ما خيلی حرف می زنيم و خيلی اقدام یا عمل می . اش گرفته تا استاد دانشگاه اش که بنده هستم، تا کارگرش، اهل فکر نيست
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متأسفانه نيروی بسيار کوچکی درون ما هست که گاهی فکر می . کر نمی کنيم و خوب گوش هم نمی دهيمما خوب ف. کنيم

اهل اقداميم ولی اقدامی که پشت سرش تئوری نيست، نظریه نيست، فکر . ما اهل حرفيم. کند که آن راهم تخطئه می کنيم

 قول می دهم اگر مسير من عملی نشود، کشور به من به شما. درست حسابی نيست و نتيجه اش هم همين است که می بينيد

برای رابطه " مسير اميراحمدی"تنها مسيری که درست است، با توجه به همه شرایط موجود، . سوی فاجعه خواهد رفت

 .عادی با آمریکا است

  

 عکس نظرم را ثابت و. ، بياید بنشيند، نظری و تجربی با من حرف بزند"موافق بنده"یا " مخالف بنده"هر کس که بخواهد، 

بنده آدم رکی هستم و از هيچکس . متأسفانه دشمنان من، آنهایی که عليه من حرف می زنند، پشت سرمن حرف می زنند. بکند

  . چيزی که عيان است چه حاجت به بيان است. باکی هم ندارم

  

هوری اسالمی دارد که نمی گذارد خودتان االن توصيف کردید که گروه متشکلی جم. حاال یک سؤال از شما دارم: احکامی

شخصی مثل شما، که بيشتر عمرش را در آمریکا گذرانده و یک آدم دانشگاهی است، برود جای آنها را بگيرد یا رئيس 

  شما چه پایه ای در ایران دارید که بر اساس آن خود را کاندید کردید؟ . جمهور حکومت آنها بشود

  

آنقدر عاقل . یعنی می دانستم شانس آن را آن زمان نداشتم. ود که رئيس جمهور بشوممن در واقع هدفم این نب: اميراحمدی

تصادفًا انتخابات اخير . می خواستم کار تاریخی ای کرده باشم. بودم بدانم که با گذاشتن اسمم در آنجا رئيس جمهور نمی شوم

من دو ماه قبل از انتخابات یک . یخی استصحت نظرم را نشان داد، یعنی نشان داد که آن انتخابات یک نقطه عطف تار

روی سایت من . سخنرانی در لوس آنجلس کردم در حضور جمعی که بعدًا هم چاپ شد و نوارش هم هست

com.amirahmadi.wwwخابات، انتخابات در آن سخنرانی من به ایرانيها گفتم که این انت.   هر دو قابل دسترسی هستند

  .خطرناکی است، نتایج آن می تواند برای کشور سرنوشت ساز باشد

  

یک نقطه عطفی در . من آن انتخابات را خطرناک ارزیابی کردم و گفتم نتيجه بسيار خطرناکی برای کشور خواهد داشت

گفتم باید ما به طور جمعی وارد . دتاریخ ایران خواهد بود و من اصرار کردم که هيچ نيرویی نباید انتخابات را تحریم کن

حتی اگر ببازیم، باید . انتخابات بشویم و با قدرت و صداقت هم باید وارد انتخابات بشویم و به هر کس که بخواهيم رأی دهيم

ر از طریق این انتخابات حرفمان را بزنيم، برای اینکه هر کسی در انتخابات ساکت بنشيند و آن را تحریم کند به نظر من د

  .من امروز فکر می کنم که نتيجه انتخابات صحت حرف من را تأیيد کرد. آینده شرمنده خواهد بود
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 درصد رای 14 درصد ملت ایران در این انتخابات شرکت نکردند، در حالی که آقای احمدی نژاد در دور اول با 40بيش از 

 درصد رای مردم رای دهنده ایران رئيس 37دی نژاد با در دور دوم هم آقای احم. مردم رای دهنده ایران رفت به دور دوم

 درصد در 20 درصد حتی 40اگر از آن .  درصد مردم ایران در این انتخابات رای ندادند40جمهور شد، در حالی که 

کسی که آقای احمدی نژاد را . انتخابات شرکت می کرد، غيرممکن بود آقای احمدی نژاد رئيس جمهور شود، امکان نداشت

  !نتخاب کرد، تحریمی ها بودند، بسيجی و سپاه نبودند که االن متهم شان می کنيم به تقلب در انتخاباتا

  

یادم  است زمان انقالب من از معدود . فرهنگ سياسی مان یا سفيد است یا سياه. ما ایرانيها یا همه را می خواهيم یا هيچ را

گفتند این امير احمدی توده ای ! گفتند نه.  سر شاپور بختيار ایستادروشنفکران خارج از کشور بودم که اصرار داشتم باید

 سال 8من برای این حرف ! گفتم خوب بفرمائيد بروید جلو! است، ساواکی است، می خواهد انقالب را به لجن بکشاند

می دهد، فقط دارم عرض می کنم، ایرانی جماعت فکر نمی کند و گوش هم ن! بی هویت شدم. پاسپورتم را از دست دادم

  !حرف می زند و اقدام می کند، مشکلش هم همين است

  

مشکل تو در فکر ! حرف من با جماعت ایرانی این است که مشکل تو اميراحمدی نيست، حتی اگر ایشان جنایتکار هم باشد

آنجلس برو فکر کن ببين خودت کی هستی و برای مملکت خودت چه کار کردی؟ از لوس ! کردن است و در گوش ندادن

. همه می توانند این کار را بکنند. فحش دادن، از واشنگتن فحش دادن، از نيویورک فحش دادن مشکل تو را حل نمی کند

  !ساده ترین و با امنيت ترین کار این است که بنده اینجا بنشينم به جمهوری اسالمی فحش بدهم و بعد بلند شوم بروم پی کارم

  

ولی . تمام اینهایی که عليه من حرف می زنند راحت به ایران می روند و می آیند. ان نرفته ام سال است که به ایر9بنده االن 

چرا شهامت ندارند؟ برای اینکه این آدم ها . شهامت ندارند بگویند که ما به ایران می رویم، اما اميراحمدی نمی تواند برود

مبوليک پيدا کرده اند بنام اميراحمدی که آنرا بجای بی فکری اینها یک آدم س. نمی خواهند واقعيت زندگی خودشان را بفهمند

خوب نتيجه اش چی شده است؟ نتيجه اش مملکت آشوب زده ای است که بزودی روی . ها و ندانم کاری های خودشان بکوبند

. درست کنيمبيائيد رابطه ایران و آمریکا را .  سال پيش گفت که این وضع خطرناک است15اميراحمدی . دستش خواهد بود

دموکراسی در ایران و حقوق بشر در ایران، بهترین مسيرش از . این رابطه ربطی به موجودیت حکومت در ایران ندارد

  !گفتند نه خير اميراحمدی می خواهد جمهوری اسالمی را زنده نگهدارد. طریق حل این رابطه است

  

تصادفًا شاه بهترین دوست آمریکا و بهترین رابطه ! نگون شدانگار شاه دشمن آمریکا بود و رابطه با آمریکا نداشت که سر

جمهوری اسالمی چرا با آمریکا رابطه برقرار نمی کند؟ برای . را با آمریکا داشت و جلوی چشم آمریکا هم سرنگون شد

  . يستبرای اینکه جناحهای تندرو  می دانند که حضور آمریکا در ایران به نفع آنها ن! اینکه از ما عاقلتر است
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دشمن اصلی رابطه خود . آنها حرف فقط می زنند. دشمنان رابطه با آمریکا رادیو و تلویزیون های لوس آنجلس نيستند

ما هم . بيش از بيست و پنج سال است که جمهوری اسالمی سياست مذاکره با آمریکا را رد می کند. جمهوری اسالمی است

  !که نباید مذاکره شودمتأسفانه حرف آنها را زده ایم و می گویيم 

  

 و چند سال گذشته عينًا حرف و نظر جمهوری اسالمی را تأیيد و تکرار کرده اند و 20تمام نيروهای مخالف حکومت در این 

اگر خوب فکر نکنيم . حاال رسيده ایم به جایی که دیگر کار از خنده گذشته. جمهوری اسالمی هم به آنها خندیده و می خندد

. توضيح داده ام" احتمال درگيری ایران و آمریکا و خودفریبی ما"من این مشکل را در مقاله ای بنام . بازیمهمه چيز را می 

  .مخصوصًا برای ما ایرانيان آمریکایی تبار. نوشته ام که چرا ما خودفریبی می کنيم و این خودفریبی چه زیانهایی دارد

  

  یعنی چه خودفریبی؟: احکامی

  

این . است" دعوای زرگری"مثًال یک عده از ما فکر می کند که این دعوا . ریبی انواع و اقسام دارداین خود ف: اميراحمدی

  . یک دعوای زرگری بين ایران و آمریکا است

  

  حاال هست یا نه؟: احکامی

  

د که این دعوا من نمی دانم که آمریکا باید چه جوری به ایران و ایرانی و به دنيا ثابت کن. نه، البته که نيست: اميراحمدی

ایرانی جماعت نمی تواند فکر کند، . جدی است و دعوای زرگری نيست، که این رابطه دارد به آتش و خون کشيده می شود

ریشه این فکر . بنابراین این بحث را زرگری می بيند. به همين دليل هم نمی تواند مسائل ایران و آمریکا را هضم کند

از بس امپریاليست ها، و از بس دولتها سر ما در گذشته کاله گذاشته اند که ما به . داردزرگری توی تئوری توطئه ما قرار 

  .هيچ چيز باور نداریم

  

در مشکل ایران و آمریکا، چهار مسئله هست . واقعيت این است که مشکل رابطه ایران و آمریکا مشکل جهان امروز است

مشکل صلح فلسطين و اسرائيل؛ و : تروریسم؛ سه: ی هسته ای؛ دوگسترش سالحها: یک. که هر چهار تا مسائل جهان هستند

متأسفانه این . این مسائل فقط مسائل بين ایران و آمریکا نيستند، مسائل جهان امروز اند. حقوق بشر و دموکراسی: چهار

ی از عمده ترین مسائل جهان امروز در رابطه ایران و آمریکا متبلور شده و بهمين دليل هم مشکل ایران و آمریکا یک

  .مشکالت دنياست و حل آن ها به همان اندازه مشکل خواهد بود
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خيلی ها می گویند آقای . من افتخار می کنم که پانزده سال، این مشکل بزرگ را به عنوان مشکل بزرگ گوشزد کرده ام

م آدم بزرگی هستم، اما می نمی خواهم بگوی.  سال زحمت کشيده ای نتوانسته ای مشکل رابطه را حل کنی15اميراحمدی 

من خيلی افتخار . گویند رهبرهای بزرگ اگر نتوانند مسائل بزرگ را حل بکنند حداقل آنها را هميشه بزرگ نگه می دارند

  . می کنم که این مسئله رابطه را توانسته ام بزرگ نگه دارم و اهميت آنرا مدام گوشزد کرده ام

  

ما چرا با گروههایی مثل مجاهدین و سلطنت طلبان، گروههایی که هميشه در حالت حاال برای حل این مشکالت، ش: احکامی

یک ائتالفی . مخالفت هستند و خيلی از مجاهدین جان از دست دادند و زندگيشان را از دست دادند، چرا با آنها کنار نمی آئيد

  .داشته باشيد شاید بتوانيد کار بيشتری بکنيد

  

من هميشه، در نوشته هایم هم می بينيد، اعتقاد داشته ام که ایران را هيچ نيرویی . مشان نيستممن مخالف هيچکدا: اميراحمدی

من این را . و بحث ائتالف من بر اساس نيروهای اجتماعی، دقيقًا همين بحث است. و هيچ گروهی نمی تواند به تنهایی بسازد

 نگهبان به عنوان اعتراض به عدم تأیيد صالحيت من و در نامه ای که به شورای. در سخنرانی ام در لوس آنجلس گفتم

بحث من هميشه این بوده که . به فارسی هم هست و دوستان می توانند بخوانند. نوشتم گفتم و آن نامه در سایت من هم هست

 شاهی اما هيچ وقت یک مجاهد و یا یک. تمام نيروهای کشور باید جمع شوند و در یک ائتالف ملی این مملکت را بسازند

  .نيامده بمن بگوید که من با تو می خواهم روی رابطه با آمریکا کار کنم

  

  آنها شما را قبول ندارند یا شما آنها را؟: احکامی

  

البته من دشمن کسی نيستم، . بنده هم ایرانيها را قبول دارم، مخصوصًا دشمنان خودم را. آنها بنده را قبول ندارند: اميراحمدی

آقای رضا پهلوی، چند سال . متأسفم، این مشکل خودشان است. ولی آنها می گویند من دشمن شان هستم. آنها دشمن من اند

من . گوش نداد. من بهترین نصيحت ها را به او دادم. رفتم با او نشستم. پيش از من خواست بروم واشنگتن، با او صبحت کنم

من اعتقاد . باید چه کار کند که در آینده ایران نقشی داشته باشدبه او گفتم . حاال نمی خواهم وارد جزئيات این جریان بشوم

ولی خوب آنهایی که به او نزدیک تر بودند . دارم که ایشان هم ایرانی است مثل همه ما که می تواند نقش مهمی را بازی کند

و در آخر هم هيچ . خودشان رامتأسفانه برنده شدند و هم او را خراب کردند و هم . و گوشش را بيشتر داشتند، برنده شدند

  .من اعتقاد دارم و اعتقاد داشتم که ما ایرانی ها، اگر بتوانيم با هم کار کنيم، خيلی بهتر است. چيز گيرشان نيامد
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یکی از مشکالت اساسی ما این است که خيلی سکوالر . من اعتقاد دارم که همه نيروهای اجتماعی ایران باید با هم کار کنند

. این بحث که حکومت باید سکوالر شود، یک بحث مهم و درستی است.  به نظر من این بحث غلطی است.  کنيمسکوالر می

در ایران نيروهای مذهبی زیادی داریم که . ولی اینکه ما یک عده مذهبی هستيم و یک عده غير مذهبی بحث اشتباهی است

  .ها کار کردباید با آن. از یک حکومت غير مذهبی در ایران حمایت می کنند

  

همه اینهایی که عليه من حرف می زنند، من به شما قول می دهم، دو صفحه از هزار ها صفحه نوشته های من را نخوانده 

من این را مدت ها پيش گفتم و مرتب . من نوشته ام و گفته ام که ایران در چهارچوب یک حکومت مذهبی آینده ندارد. اند

. بنده گفته ام که حکومت مذهبی حکومتی نيست که بتواند ایران را جلو ببرد. ایم هم هستدر همه نوشته ه. تکرار کرده ام

  . من این حرف را هميشه زده ام

  

بدتر از همه ما فکر نمی کنيم، فکر . حرف می زنيم و اقدام می کنيم. متأسفانه ما ایرانيها نه می خوانيم و نه گوش می دهيم

باز هم تکرار می کنم، ایرانی ها فکر . کل اساسی مان هم این است که فکر نمی کنيمعميق و استراتژیک نمی کنيم، و مش

  . نمی کنند

  

  .شما دارید به ایرانی ها خيلی توهين می کنيد: احکامی

  

نه بنده توهين نمی کنم، بلکه صادقانه دارم به ایرانی ها می گویم مشکل شان چيست؟ بنده خودم هم یکی ازهمين : اميراحمدی

اصًال توهين که نمی کنم هيچی، بنده یکی از افتخاراتم این بوده که یکی از ملی ترین ایرانی هایی هستم که . نی ها هستمایرا

در این پانزده سال اگر . بنده پانزده سال از زندگيم را توی این کشور برای ایران گذاشتم. ایرانی های خارج از کشور دارند

تو "دوستان بنده، به من می گویند. قول می دهم االن توی این کشور، سناتور هم شده بودممثل خيلی ها عمل می کردم به شما 

  .بنده می توانستم بشوم". برو عضو کنگره بشو، می توانی." برو دنبال آمریکا و سناتور بشو. چرا دنبال ایران هستی

  

بنده تنها ایرانی بودم که از . ستفاده نکردمبنده ازش سوء ا. یک وقتی توی این کشور وزیر امور خارجه وقت دوست من بود

بنده افتخار می کنم . ایرانی هایی که در موقعيت من هستند و حتی کمتر، از آمریکا پول می گيرند. آمریکایی ها پول نگرفتم

می . هيچ وقت این کار را نکردم. اگر روزی پرونده ها بيرون بياید، می بينند که اميراحمدی سالمتر از همه شان است

در یک مسيری بودم که می توانستم بگيرم، اما نگرفتم . از دولت آمریکا می توانستم ميليونها دالر پول بگيرم. توانستم بگيرم

  . و ملی ماندم
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زندگی راحتی دارم و احتياجی به پول . خوشبختانه به اندازه کافی هم خودم پول در می آورم و هم خانمم پول در می آورد

دلم برای این کشور و برای این مردم، مخصوصًا برای روشنفکرش، می . بنده آدم بسيار ملی ای هستم. نداشتمآمریکایی ها 

یک دليل اصليش . به نظر من روشنفکر ایرانی فکر نمی کند و علت اینکه فکر نمی کند دالیلش خيلی زیاد است. سوزد

هویت قبل از اسالم مان هم دینی .  ربطی به اسالم نداردهویت دینی ماست که این هویت دینی. تصادفًا فرهنگ دینی ماست

واقعيت این است . است، به ساسانيان و قبل از آن برمی گردد در زمان ساسانيان زرتشتيان موبد، مثالً، خيلی قدرتمند بودند

  .که ما یک هویت دینی داریم

  

ما هم چنين مرتب در چهارراه هجوم قبایل بودیم، از قبيل مغول و . سياسی و دینی بوده که نگذاشته ما فکر کنيماستبداد 

اما هر وقت هم توانستيم فکر کنيم . ملتی هستيم که متأسفانه هيچ وقت فرصت این را که فکر کنيم نداشته ایم. سلجوق و غيره

مولوی را داریم، فردوسی را . سعدی را داریم. حافظ را داریم. را داریمما بهترین شعرا . تو شعر و شاعری فکر کردیم

متأسفانه این بزرگان ادب جلوی رشد فرهنگ ایران را گرفتند برای اینکه هنوز هم که هنوزه اگر بخواهيم افتخار . داریم

ذشته کی را داریم که به او در  سال گ100 سال گذشته، 50 سال گذشته، 20حاال در ! بکنيم حافظ و فردوسی افتخار می کنيم

  !سطح جهانی بخواهيم افتخار کنيم؟ هيچ کس

  

ملت خيلی با فرهنگی هستيم مخصوصًا از نظر . ما ایرانی ها ملت خيلی باهوشی هستيم. واقعيت این است که نداریم

که ما کشور با فرهنگی این فکر نکردن معنایش این نيست . ما تاریخ خيلی قوی ای داریم، اما فکر نمی کنيم. اجتماعی

ما همه این ها را داریم و اینها جزو افتخارات ما است، نه فقط برای ایرانی ها بلکه ما . نيستيم، تاریخ نداریم، ميراث نداریم

  .از نظر فرهنگی و تاریخی جزوء افتخارات دنيا هستيم

  

ن اولين کشوری که امپراتوری ساخت، به عنوان به عنوا. حتی آمریکایی ها هم به این فرهنگ و این تاریخ افتخار می کنند

اما معنایش این نيست که چشممان را به یک واقعيت . اولين کشوری که واقعًا تمدن سازی کرد، ایران در دنيا منزلتی دارد

ل می حرف می زنيم، عم. ببندیم و آن این که ما ایرانی ها فکر نمی کنيم، یعنی خوب فکر نمی کنيم، فکر اساسی نمی کنيم

متأسفانه گوش هم خوب نمی دهيم، پس فراگيری ما هم . کنيم، ولی برای این عمل مان مبنای دقيق و عميق فکری نداریم

  .خيلی خوب نيست

  

این کارهایی که .  پروفسور دکتر هوشنگ اميراحمدی، سوال من از شما راجع به عواقب کار آقای احمدی نژاد است:احکامی

یی که ایشان مطرح می کنند، آیا از روی برنامه است؟ و یا واقعًا از روی بی سياستی و بی درایتی ایشان می کنند و گفته ها

  است؟ نظرتان چيست؟



 

 
AIC UPDATE – July 2006 | Vol. 3 | No. 46 

 

14 
American Iranian Council | 20 Nassau Street, Suite 111, Princeton, NJ 08542 | USA 

Phone: (609) 252-9099 | Fax: (609) 252-9698 | Email: aic@american-iranian.org | Website: www.american-iranian.org 

  

  چاپ شد و االن ir.baztab.wwwمن یک مقاله مفصلی در مورد آقای احمدی نژاد نوشتم که در سایت بازتاب : اميراحمدی

قبل از آن هم خالصه ای از آن در بازتاب آمد . بيش از سی هزار هيت گرفته است. رفته توی بخش آرشيو بازتاب هستهم 

  .  هزار تا هيت گرفته است40که آن هم نزدیک به 

  

  .در ميراث ایران فصلی آنرا چاپ خواهيم کرد: احکامی

  

 سوابق آقای احمدی نژاد و به فکرهای آقای احمدی نژاد و در آن مقاله در مورد احمدی نژاد، بنده می روم به: اميراحمدی

واقعيت . نيروهایی که پشت سرش هستند، سعی می کنم توضيح بدهم که حرفهایش چقدر واقعی هستند و چقدر شعاری هستند

اد که این انقالب وعده هائی را به ملت د. این است که آقای احمدی نژاد محصول یک انقالبی است که شکست خورده است

  .آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، توسعه، استقالل و از این حرف ها. برآورد نکرد

  

وارد کميته شده است، بعدش . آقای احمدی نژاد در عين حال کسی است که زندگی اش را در راه این انقالب گذاشته است

ر شده، استاندار شده، شهردار شده، و االن رفته تو سپاه، تو سازمانهای امنيتی حکومت، بسيجی شده است، بعد رفته فرماندا

این آدم با تمام وجودش در این انقالب و جمهوری حل است و به این انقالب و به این حکومت و به . هم رئيس جمهور شده

  .این اسالم اعتقاد دارد

  

 فکر می کند که این انقالب یعنی. ولی در عين حال این آدمی است که تصادفًا مثل همه ما مأیوس است از نتيجه این انقالب

. اما با این تفاوت که فکر ما با فکر او خيلی فرق می کند.  بدهد آن چيزی را که به ملت داد، آن چيزی نبود که می خواست

او فکر می کند که این انقالب برای عدالت . ما یأسمان بيشتر در این است که حکومت، دموکراسی و حقوق بشر نداد

ه بود، برای فقير فقرا ساخته شده بود، برای دعوا با دنيا ساخته شده بود، برای اسالم، برای جهانی کردن اجتماعی ساخته شد

  .اسالم ساخته شده بود، برای حکومت اسالمی ساخته شده بود و غيره

  

 آقای خاتمی،  سال گذشته حکومت کرده اند، یعنی آقای رفسنجانی و16بنابراین، احمدی نژاد، با آن نيروهایی که در این 

اعتقاد دارد که آنها این انقالب را دزدیدند و این انقالب را بردند به مسيری که قرار نبود در آن مسير  برود و آن . مسئله دارد

حرف هایی که آقای احمدی نژاد می زند، تمامش به نظر من . مسيری نبود که آقای خمينی می خواست، از این حرف ها

برگرداند به فکر صدور انقالب اسالمی، برگرداند به اینکه . داندن این مسير به اول انقالبطراحی شده در جهت برگر
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یعنی برای مستضعفين کار باید کرد . حکومت اسالمی درست بشود، برگرداند به اینکه عدالت اجتماعی برای فقرا ایجاد شود

  .این فکرهایش است. ل کشور و چه در خارج کشورو مستکبران را از ميدان خارج کرد و با آنها مبارزه کرد، چه در داخ

  

بعد از . بعد هم  نيروی دیگری پشت سر آقای احمدی نژاد هست که مثل او فکر می کند و آن نيرویی بود که با انقالب آمد

قالب به باز هم این نيرو مثل آقای احمدی نژاد، فکر می کند که ان. انقالب دوباره رشد کرد مخصوصًا بخش جوان تر هایشان

این نيرو . این نيروها هم از او حمایت می کنند. بيراهه رفته، دزدیده شده و باید برگردد به همان چيزهایی که عرض کردم

هم توی مردم عادی بازار و هم توی دهات و اینها . هم توی سپاه هست، هم توی بسيج هست و هم توی نيروی های امنيتی

  . مدی نژاد را سپاه پاسداران آورد اشتباه استولی  اینکه می گویند آقای اح. هست

  

اما بخش وسيعی از سپاه مخصوصًا بدنه سپاه همکاری . یک بخشی از سپاه با آقای احمدی نژاد همکاری و همدلی دارد

سپاه بنابراین، این نيست که آقای احمدی نژاد را . و رهبری سپاه به نظرمن، جز بخشی از آنها، با احمدی نژاد نيست. ندارد

این احمدی نژاد را یک نيرویی آورد که تصادفًا بيشتر بسيجی هستند، مذهبی هم هستند، از آقای مصباح یزدی گرفته، . آورد

. اما باز هم این اشتباه است که آقای احمدی نژاد و نيروهایش را مشخصًا با حجتيه شناسایی کنيم. تا حجتيه ای ها و غيره

  .نيروهایی در آن هستند که االن مخالف احمدی نژاد هستند. تری استبرای اینکه حجتيه نيروی وسيع 

  

بنابراین، به قول آقای دکتر . اما نيروهای زیادی هستند که درون حجتيه با او کار می کنند، مثل مصباح یزدی و امثال او

ی که قبل از انقالب هم سروش که من قبولش دارم، استاد آقای احمدی نژاد، پروفسور فرید هست، فيلسوف معروف ایران

بعد از انقالب شدیدًا ضد صهيونيسم شد، ضد اسرائيل شد، ضد یهود شد، بعد رفت ضد دموکراسی شد، ضد ! شاهی بود

آقای فرید . یک نيروی عظيمی از بسيجی ها و نيروهای رادیکال اول انقالب را به دور خودش جمع کرد. حقوق بشر شد

  .مصباحاستاد اصلی این نيروست نه آقای 

  

  ایشان زنده هستند؟:  احکامی

  

من فکر می  کنم کسی که بخواهد آقای احمدی نژاد را بشناسد اول باید آقای فرید را . نه خير، فوت کرده اند: اميراحمدی

هم البته دوستان دیگری . آقای احمدی نژاد در آمریکا بود، بنده رفتم دیدمش. این نيرو، نيروی بسيار خطرناکی است. بشناسد

مشکل من با این مردم این است که می روند آقای احمدی . ولی من می گویم! بودند ولی آنها به شما نمی گویند که آنجا بودند

نژاد را می بينند و با او صحبت می کنند، از او تشکر می کنند به خاطر کارهایی که می کند، به او تبریک می گویند، به او 

  .  به شما می رسند، فحش می دهندخير مقدم می گویند، ولی وقتی
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تنها کسی که تو جلسه از آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و تنها کسی که در آن جلسه به آقای احمدی نژاد هشدار داد، به او گفت 

شما نباید با آن بازی . گفتم دولت فعلی آمریکا دولت خطرناکی است. آقا این کاری را که می کنی خطرناک است، من بودم

ولی حاال، بنده اميراحمدی، با این رژیم کار می . هيچ کس دیگری پشت سرمن نيامد. تنها کسی که هشدار داد من بودم. نيدک

حاال این صحبت ! کنم ولی آن آقایان که آنجا بودند و قربان صدقه می رفتند یا حداقل نمی رفتند و ساکت بودند، کار نمی کنند

من در آن جلسه نيویورک ایشان را دیدم و تصادفًا بعد از اینکه ایشان را دیدم و . اریمرا بکنار بگذریم چون بحث دیگری د

  .درک بهتری از ایشان پيدا کردم آن مقاله را درباره ایشان نوشتم

  

  به نظر شما چه جور آدمی است؟ : احکامی

  

  . آدم ملی است. به نظر من یک آدمی است بسيار مردمی: اميراحمدی

  

   قالبی نيست کارهایش؟واقعًا: احکامی

  

 درصد اش به شما صد 50آقای احمدی نژاد هم .  درصد شان قالبی اند50حداقل . اکثر سياستمدارها قالبی اند: اميراحمدی

 درصد 50اما . احمدی نژاد هم یک آدم قالبی است.  درصد دیگر است50ولی بحث ما سر . در صد قول می دهم قالبی است

صد اش چه است؟ آنهم این است که آهنگرزاده ای بوده که واقعًا پله ها را باال آمده است توی  در50اش درست است و آن 

جمهوری اسالمی، یعنی رفته کميته ای، بسيجی، سپاهی و امنيتی شده، فرماندار، شهردار، استاندار، بعد هم رئيس جمهور 

اما این آدم در عين . ن آدم نمی تواند همه چيزش قالبی باشدای. یعنی اعتقاد به این جریان دارد. شده، یعنی این مسير را رفته 

  .حال نيروهای قالبی عظيمی پشت سرش دارد

  

  واقعًا دارد؟: احکامی

  

دعوای . خيلی از این نيروهایی که پشت سر آقای احمدی نژاد هستند، فقط دنبال پول هستند. بله، صد در صد: اميراحمدی

بزرگترین دعوایی که بعد از انتخابات احمدی نژاد سر !  چه بود؟ سر وزارت نفت بوداصلی شان در موقع تشکيل کابينه سر

باز هم دعوا سر پول بود و تصادفًا تنها جایی . وزرا در گرفت، سر چه وزیری بود؟ وزیر نفت، برای اینکه وزیر پول است

  .را که آقای احمدی نژاد نتوانست حرفش را جلو ببرد، آنجا بود
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  ًا نتوانست؟واقع: احکامی

  

تصادفی نيست که وزارت نفت تنها وزارتخانه ای است که . نه خير، نتوانست وزیر خودش را انتخاب کند: اميراحمدی

. می خواهم بگویم که دعوا سر پول هم هست. غير از چند نفر، همه سر جایشان هستند. کمترین تغيير در آن ایجاد شده است

 درصد قالبی دیدن و همه این 100اما آقای احمدی نژاد را . ست، حرفی درش نيست درصد قالبی آنجا ه50بنابراین آن 

  .جریان ها را شو دیدن، اشتباه است

  

ضمنًا آدمی است که می خواهد محبوب . آقای احمدی نژاد، یک آدمی است که حرف هایش را می زند و به آن اعتقاد دارد

آقای احمدی نژاد . ار افتاده ای است، تصادفًا اصًال این جوری نيستظاهر قضيه این است که آدم بسي. باشد، معروف شود

تمام حرف هایی که در مورد اسرائيل و هولوکاست زد، بيشتر در . بسيار آدم جاه طلبی است و جاه طلبی اش بی نهایت است

  .چهارچوب جاه طلبی اش بود تا در چهارچوب ایدئولوژی اش

  

   و جاه طلبی کرد؟یعنی از روی عقالنيت نکرد: احکامی

  

ببينيد، جاه طلب است، و در عين حال آدمی است که از این دیدگاه عقالنی .  درصد دیگرش است50باز هم آن : اميراحمدی

 سال خدمت کرده 25یعنی کسی که برای شان . آقای احمدی نژاد آدمی است که کسی در باالهای حکومت قبولش ندارد. است

 شان شده، کميته چی شان شده، امنيتی شان شده، سپاهی شان شده، شهردارشان شده، یعنی بسيجی. را قبول ندارند

  ولی حاال که رئيس جمهور شده، همه می گویند این کيست؟. فرماندارشان شده، استاندارشان شده

  

وارد شود در حقيقت چون درون حکومت، بين نخبگان طراز اول هم مقبوليت نداشت، آقای احمدی نژاد مجبور شده از دری 

آقای احمدی . او با شعار گفتگوی تمدنها خودش را در ایران تثبيت کرد. آقای خاتمی هم همين کار را کرد. که کمتر دیده شود

آقای احمدی نژاد، همانطوریکه عرض کردم، . نژاد هم با شعار ضد گفتگوی تمدنها می خواهد خودش را در ایران تثبيت کند

آنچه که مهم است، دور اول انتخابات است نه دور ). در دور اول(يليون ایرانی رأی دهنده است  م6واقعًا برگزیده کمتر از 

)  ميليون رأی47از ميان ( ميليون رای 7/5در دور اول انتخاباتی که برای ریاست جمهوری داشتيم، آقای احمدی نژاد . دوم

باید . شان، به عنوان رئيس جمهور مشروعيت نداردبا همچون رأیی ای.  درصد رأی مردم واجد رای ایران14آورد، یعنی 

  .مشروعيت پيدا کند
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آقای احمدی نژاد به درستی و زرنگی و هوشياری اولين کاری که کرد، چمدانهایش را بست و با وزرایش هر هفته به یک 

 به من گفته اند، یک هر جا هم می رود،. در آنجاها روستائی ها را جمع می کند، برایشان سخنرانی می کند. استان رفت

یکی از باالترین بودجه های استانی دوران بعد از انقالب را احتماًال، امسال . چمدان پول با خودش دارد که پخش می کند

  .آقای احمدی نژاد خواهد داشت

  

  برای چه پول از نفت می گيرد و به باد می دهد؟: احکامی

  

دهد بستگی دارد که چه جوری به آن نگاه کنی؟ آقای احمدی نژاد می گوید حاال به باد می دهد یا به مردم می : اميراحمدی

ما ها که در آمریکا اقتصاد سرمان می شود و می دانيم چه جوری باید اقتصاد ساخت، می گویيم به . می خواهد به مردم بدهد

گذاری کنيد و سرمایه گذاری سرریز شما باید پول را سرمایه . برای اینکه با پخش پول شما اقتصاد نمی سازید. باد می دهد

باید . باید صنایع ساخته شود. باید کار ایجاد شود. و باید با سر ریز سرمایه گذاری مملکت را آباد کرد نه با پخش پول. کند

ضمنًا یک سری کارهای خوبی هم کرده و از کارهای خوبی که کرده به نظر من . زیربناها ساخته شوند و ازاین حرف ها

  .خاصی است که به نيروهای مستضعف داردتوجه 

  

مستضعفان را گذاشت . اما اولين کاری که کرد، این شعار را گذاشت کنار. جمهوری اسالمی با شعار عدالت اجتماعی آمد

 درصد ملت مان 60. و این حق نيست، این انصاف نيست. کنار و مستضعفان در جمهوری اسالمی مستضعف تر شدند

این ملت باید بهش . ملت ایران فقط من و شما نيستيم، ملت ایران بخش وسيع اش فقير است. قير هستندکشاورز و زارع و ف

  .رسيد ولی راه درستش را باید پيدا کرد و بهش رسيد

  

". نگاهی نو به جنبش اصالحات در ایران"نوشتم به نام " آفتاب نو" سال پيش در مجله 6این حرف را من در یک مقاله ای 

بروند و . 13آفتاب شماره . این مقاله هستش. نجا این بود که عدالت اجتماعی برنده بعدی حکومت در ایران استبحث من آ

 سال پيش، پيش بينی کردم که آقای احمدی نژاد می آید، نه که آقای احمدی نژاد، آدمی مثل آقای احمدی نژاد، 6بنده . بخوانند

مردم به سرعت دارند از دموکراسی و حقوق بشر می روند . رد فقيرتر می شودبرای اینکه اعتقاد داشتم که جامعه ایران دا

. به سوی معاش، به سوی غذا، کفش و مدرسه و بهداشت و ورزش، چيزهایی که زندگی اوليه است، خانه و شغل و این ها

گوید، در شکم آدم گرسنه ایمان، حضرت علی می . می دانيد شما در جامعه فقير نمی توانيد دموکراسی و حقوق بشر بسازید

  .حاال فرق نمی کند ایمان به دموکراسی باشد یا به حقوق بشر یا به اسالم. ثابت باقی نمی ماند
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من اعتقاد دارم هرکس که مملکت را بگيرد باید . می خواهم بگویم آقای احمدی نژاد اینجا را درست گفته و عمل کرده است

اما آنجا که آقای احمدی نژاد اشتباه . این ها را باید فعال کرد، باید بهروه ور کرد.  درصد ایرانی برسد60-50به این نيروی 

می کند و آنجاست که در مورد هولوکاست حرف می زند، در مورد اسرائيل حرف می زند، و می خواهد اسرائيل نابود 

  . شود

  

بحثی است ميان عرب .  بين اروپا و کليمی هااین یک بحثی است. ربطی به هولوکاست نداریم. ما ربطی به اسرائيل نداریم

انرژی مان را آنجا . ما باید مسائل خودمان را با دنيا حل کنيم، وقت خودمان را آنجا نگيریم. ها و فلسطينی ها و اسرائيلی ها

  .مصرف نکنيم

  

ی که استراتژیک هستند،  ميليارد دالر به ایران صدمه زده، صدمات500 سال گذشته بيش از 27دشمنی ایران و آمریکا در 

وقتی که لوله های گاز و نفت را از آسيای مرکزی یا از فققاز . راهبردی هستند، یعنی صدماتی که هرگز قابل جبران نيستند

می برند از طریق ترکيه و نمی آورند از آسان ترین، ارزانترین و کوتاه ترین راه که ایران باشد، دیگر وقتی رابطه هم 

ما یک سری ضررهای استراتژیک کرده ایم که نمی .  آیند لوله ها را بکنند و بياورند طرف ایران بگذارنددرست باشد، نمی

  . شود جبران کرد

  

یعنی اصًال درباره این صدمات فکر نمی کنند و اگر هم می کنند خيلی . متأسفانه ایرانی ها این جوری فکر نمی کنند

یران ضرر بزند و چقدر ما باید ضرر بکنيم که به فکر چاره بيافتيم؟ همه چسبيده براستی چقدر این رابطه باید به ا. گذراست

چه ربطی به آمریکا دارد که جمهوری اسالمی بد . ایم به اینکه جمهوری اسالمی حکومت بدی است و باید سرنگون شود

  است؟ حاال که حکومت بد است باید بگذاریم دیگران به ایران صدمه بزنند؟

  

 سال حکومت جمهوری اسالمی حکومت مصيبت و عقب 27جه ای که می گيرم از حرفهایتان این است که نتي: احکامی

افتادگی و حکومت بازندگی برای ایرانی ها بوده و نتيجه ای نداشته و حاال هم با کارهای آقای احمدی نژاد و خطر این که 

  پای آتش جنگ به آن مملکت شعله ور بشود نتيجه اش چه می شود؟

  

این جوری نبوده که . عملکرد مخالفين جمهوری اسالمی هم همان قدر فاجعه آور بوده است  سال27اوًال در این : ميراحمدیا

مخالفين جمهوری اسالمی آدمهایی بودند که خيلی فکر خوب کردند، راه حل خوب دادند، مبارزات درست و حسابی کردند، 

  . ما هم همانقدر فاجعه ایجاد کردیم که جمهوری اسالمی کردخير، . همه را جمع کردند و جامعه سازی کردند
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یعنی هر دوی ما . در عين حال هم جمهوری اسالمی نکات مثبتی داشته، همانطور که ما هم دست آوردهای خوبی داشته ایم

 سال گذشته 27 یا 26من اعتقاد ندارم که هر کاری جمهوری اسالمی در این . در واقع هم عملکرد مثبت داشتيم هم منفی

ما .  سال گذشته اتفاق افتاده که جبران آنها غيرممکن است27، 26کرده فاجعه بوده، اما واقعًا فجایعی توی ایران در این 

بنابراین، . ایرانيهای خارج کشور مخالفين حکومت، یا غير مخالفين حکومت، فرق نمی کند، ما هم واقعًا خوب کار نکردیم

  .ه نه تنها چيزی کم نکردیم، اضافه هم کردیماز ابعاد آن مشکل و فاجع

  

خوب االن راه چاره چيست؟ االن، احمدی نژاد فکر نمی کند که با این شعار هایی که می دهد خطر برای کشور : احکامی

رای ایجاد می کند؟ فکر نمی کنيد آن کسانی که دورش هستند و دورش را گرفته اند باید جلوی این افراط گریها را بگيرند؟ ب

با این زندگی دیجيتالی که هست وقتی یک سرفه ای می کنی همه دنيا می . مردم در تهران شعار دادن دیگر آنجا نمی ماند

  فکر نمی کند که اقال آن کسانی که دورش را گرفته اند باید جلوی این افراط گری ها و حرف های زیادی را بگيرند؟. شنوند

  

. ما ایرانيها اول می مانيم فاجعه اتفاق می افتد، بعد می خواهيم جلویش را بگيریم. ستبله، جواب من هم این ا: اميراحمدی

 سال پيش هم همين بود که بيایيد جلوی این 15 همين بود و 2005من تمام حرفم در آن سخنرانی لوس آنجلس در ماه آوریل 

ما تا وقتی که آقای احکامی زنده است و سر حال . يمما اصوًال مرده پرست. فاجعه را االن بگيریم نه اینکه وقتی اتفاق افتاد

است فحش می دهيم، دعوا می کنيم، انتقاد می کنيم، خدا نکند سرت درد بگيرد می آئيم برایت دست گل می آوریم، همه مردم 

  !!را جمع می کنيم، گریه می کنيم که عجب مرد درستی بود، آخ ما قدرش را ندانستيم

  

من دارم می گویم که اون موقع که باید جلوی این جریان را می گرفتند، اینها آمدند .  جوری هستيمواقعيت این است که این

آن موقع که من می گفتم و دوستان دیگری هم بودند و گفتند باید برویم توی انتخابات، این انتخابات . انتخابات را تحریم کردند

بين آقای معين و آقای . ين احمدی نژاد و آقای رفسنجانی و آقای معينچه فرقی می کند ب."نه خير:"اینها گفتند. خطرناک است

  !!احمدی نژاد فرق نمی گذاشتند

  

  . منظور مردم این است که هر کسی جمهوری اسالمی را قبول داشته باشد همه از سر و ته یک کرباسند: احکامی

  

  آخر چه جوری می شود یک همچون چيزی باشد؟: اميراحمدی

  

  .ز شما می پرسم، وارد نيستممن ا: احکامی
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آقای احمدی نژاد سر همان کرباسی است که آقای معين هست؟ همان هایی که این حرف ها را . مگر می شود همچون چيزی

قبل از انتخابات می زدند االن توی مطبوعات آمریکا می نویسند و به وزارت امور خارجه آمریکا نصيحت می دهند که ما  

بعد برویم یواش یواش با آقای رفسنجانی حتی آقای خامنه . ی احمدی نژاد بياوریم و او را هدف قرار بدهيمبيائيم فشار را رو

دارند می گویند ما باید آقای . شما مقاله آقای عباس ميالنی و همکارش را در واشنگتن پست دو هفته قبل بخوانيد. ای کار کنيم

این آدمها انتخابات را تحریم کردند و می گفتند همه . سنجانی و اینها کار کنيماحمدی نژاد را هدف قرار دهيم در حاليکه با رف

  !سر و ته یک کرباسند

  

اینها همان آدمهایی هستند که معين را قبول نداشتند و همان کسانی اند که وقتی من گفتم باید ! نمی خواستم اسم ببرم ولی بردم

 خاتمی کنار بياید، می گفتند که نه این اميراحمدی رابط رفسنجانی است یا این آمریکا زمان رفسنجانی با ایشان و یا بعدًا

در مقاله ای در لوس آنجلس تایمز همين آقایان بدون اسم بردن از شورای آمریکائيان و ایرانيان آن را ! اصالح طلب است

  .می گویند باید با رفسنجانی کار کرداینها همان هایی هستند که االن دارند . بعنوان پشتيبان آقای رفسنجانی سرزنش کردند

  

ما ایرانيها متأسفانه این جوری . ایرانی فکر نمی کند، نصيحت می کند. می خواهم بگویم ایرانی فکر نمی کند، حرف می زند

. اصًال سياست را علم نمی دانيم. ما هرگز سياست را جدی نگرفته ایم و همه ما متخصص علوم سياسی هستيم. هستيم

بی دليل نيست که ما روشنفکر . ه سياست برایمان در حوزه روشنفکری قرار دارد و نه در حوزه سياست گذاریمتأسفان

  . سياسی تا بخواهی داریم اما سياست مدار روشنفکر بسيار کم داریم

  

بيائيد در . ند فکر کندمن فکر می کنم اولين کاری که ایرانی باید بکند باید بنشي. می خواهم بگویم ایرانی باید بنشيند فکر کند

بياندیشيم که ما واقعًا . هر کدام از ما ها، شما، بنده، دوستان دیگر که آنجا هستند و من را می شناسند. خلوت خانه مان بنشينيم

 سال گذشته چکار کردیم؟ چه جوری عمل کردیم؟ چه فکری کردیم؟ چه نظریه ای داشتيم؟ آن افرادی که 26، 25در این 

ان بودند، کی ها درست گفتند؟ کی ها غلط گفتند؟ یک ارزیابی از نيروهای روشنفکر ما، از نيروهای سياسی توی این جری

و بعد ببينيم باید بدنبال چه . آقای فالنی را ارزیابی کنيم. اميراحمدی را ارزیابی کنيم. ما، از آدمهایی که می شناسيم بدهيم

 سال گذشته نظریه پردازی 26-25رد، ارزیابی از آنهائی است که در این بهترین کاری که باید ک. کسی و چه فکری برویم

  . کرده اند و عملکرد دارند

  

این اولين  . ببينيم که کی چه گفت و نتيجه حرف هایشان چه بود. به نظر من باید از حرف هایی که زده شد، ارزیابی بکنيم

ایرانی ها باید جمع شوند و . مع شوند روی رابطه با آمریکادوم، به نظر من باید ایرانی ها ج. کاری است که باید کرد
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بخواهند از دولت آمریکا و از دولت ایران، همين آقای احمدی نژاد، فرق نمی کند، که از مسير جنگ بيایند بيرون و بروند 

  .من اعتقاد دارم که آن ارزیابی همين توصيه را خواهد داشت. تو مسير صلح، بروند تو مسير آشتی

  

برای من و شما فاجعه است، برای خانواده ما در ایران فاجعه است، برای دوستان ما . نگ بين ایران و آمریکا فاجعه استج

برای جمهوری . برای شاهی ها هم فاجعه است. برای مجاهدین فاجعه است. فاجعه است، برای دشمنان ما فاجعه است

جنگ ایران و آمریکا، جنگ ایران و عراق .  یک فاجعه استبرای کشور. برای همه فاجعه است. اسالمی فاجعه است

  . جنگ ایران و افغانستان نخواهد بود برای اینکه ایران نه افغانستان است نه عراق. نخواهد بود

  

بنابراین، ما باید اولين کاری که بکنيم جمع شویم و این خودفریبی را که جنگ نمی شود و اگر هم بشود بسرعت حکومت 

این در تحليل نهایی ضد . ی شود یا مسئله مهمی نيست، همه چيز درست می شود، این خودفریبی را کنار بگذاریمسرنگون م

من اعتقاد دارم این حرکت، حرکتی که هنوز هم رابطه با آمریکا را مشروط به احترام به حقوق بشر در ایران می . ملی است

من نمی گویم که دموکراسی خوب نيست، . د، این حرکت ملی نيستکند، رابطه با آمریکا را مشروط به دموکراسی می کن

  .حقوق بشر خوب نيست، اما حل مشکل ایران و آمریکا را در گرو اینها قرار دادن ضد ملی است

  

بنده االن هشت سال . یکی از کسانی که حقوق بشرش، حقوق دموکراتيک اش، ضایع شده، خود بنده هستم که اینجا نشسته ام

کسانی که به حکومت . حقوق بشر خود من ضایع شده است. توانم ایران بروم، خانواده ام را نمی توانم ببينماست نمی 

خيلی ها به ایران می روند و می آیند و با . اسالمی فحش می دهند، حقوق بشرشان کمتر از مال من ضایع شده است

واقعيت این است که ما با شعار، . را می زنند" ی با رژیمهمکار"جمهوری اسالمی کار می کنند به من و امثال من هم اتهام 

  .با احساس، با عواطف و با کلک نمی توانيم مشکل را حل کنيم

  

وقتی یک مریض می آید جلویتان گریه می کند می گوید سرم درد می کند آقای دکتر، دارم می . شما یک پزشک هستيد

شما می روید ببيند، ریشه درد چيست، مشکل را . بگذارید گریه کند! نهميرم، شما بر اساس گریه اش معالجه اش می کنيد؟ 

بعد می روید مشکل . پيدا می کنيد، او را به آزمایشگاه می فرستيد، انواع و اقسام آزمایش ها می کنيد، مشکل را پيدا می کنيد

هيچ وقت صرف اینکه . اش می کنيدجراحی ندارد با دوا معالجه . گاهی جراحی دارد، جراحی اش می کنيد. را حل می کنيد

  . طرف آمده است گریه می کند نمی روید نسخه اش به او بدهيد که گریه اش قطع شود

  

ماها باید مثل پزشک با این جامعه برخورد  بکنيم، مثل جراح باید با این . فرق نمی کند جامعه هم مثل همين مریض است

باید ببينيم چه دارد؟ سل دارد یا . حاال سرطان دارد، نمی دانم. یضی استجامعه ایران یک جامعه مر. جامعه برخورد کنيم
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ریشه اش را باید پيدا کنيم و دوای خاص اش را پيدا کنيم، . باید پيدا کنيم ریشه این مرض چه است. اینکه مرض دیگری دارد

  .و جراح خاص اش را بياوریم

  

درست . خاطر کاریکاتورهای بی جایی که از حضرت محمد کشيده انداالن سر و صدای زیادی شده در تمام دنيا به : احکامی

. موقعی که مسائل اتمی در ایران پيش آمده و تحریم ایران و اینکه ایران را بکشانند به سازمان ملل، این سر و صدا راه افتاد

ًا کار بی جایی بوده است ولی آیا آیا واقعًا توطئه ای در کار است؟ و یک ایراد دیگری که من دارم این است که اگر چه واقع

ما باید مانند یک بچه لجباز در ایران سمينار هولوکاست بگذاریم؟ مسابقه کاریکاتور هولوکاست را بگذاریم؟ اگر یک کار 

  زشت جهانی است، چرا ما بيائيم و خودمان هم این کار را انجام بدهيم؟

  

یک . آزادی بيان هست و یک بحث بقول خودمان توطئه سياسیاوًال این جا دو تا بحث هست، و یک بحث : اميراحمدی

وقتی یک کاریکاتوریست . چيزی که ما مسلمانها باید بدانيم مخصوصًا در ایران این است که دانمارک یک کشور آزاد است

ولت می آید توی روزنامه عکسی از حضرت محمد می کشد و به آن شکل در می آورد، این را نباید لزومًا به حساب د

واقعيت این است که یک کاریکاتوریست به نظر من ضد اسالم و ضد حضرت محمد آمده .  گذاشت یا به حساب ملت گذاشت

  .است کار خبطی را انجام داده و برای اینکار باید نقدش گردد

  

آزادی   می گردد بهباز هم بر. ایرانی ها هم حق دارند و مسلمانها هم حق دارند بگویند هولوکاست وجود داشته یا نداشته

از نظر جریان سياسی من هر دو را محکوم می . اما جریان سياسی قضيه هم مطرح است. آزادی فکر را نباید کشت. فکر

چرا؟ برای اینکه این کارهای بسيار . من هم جریان ضد حضرت محمد را محکوم می کنم، هم جریان هولوکاست را. کنم

  . لتهای دیگر توهين کنندملتها حق ندارند به م. خطرناکی است

  

این است که من اگر دولت دانمارک بودم بالفاصله اعالميه می . جریان حضرت محمد به نظر من اشتباهی است که پيش آمد

که این آدم، . دادم، هم به اسم خودم هم به اسم ملت خودم که این جریان، جریان شخصی است و ما این را محکوم می کنيم

این کار را اروپائيها هم باید می کردند و دولت ایران و به نظر من دولتهای .  دولت دانمارک نداردهيچ ربطی به ملت و

اینکه مسلمانان در کشورهای مختلف عکس العمل نشان . ولی متأسفانه اینجوری نشد. مسلمان دیگر هم باید آنرا می پذیرفتند

  .  همه مسلمانان است منجمله من و شماپيغمبر. حضرت محمد پيغمبرشان است. دادند خيلی طبيعی است

  

نگاه کنيد، . می دانيد حضرت محمد را این کاریکاتوریست با یک بمب بر روی سرش نشان داده. ببينيد این کار غلط است

دوم، اگر قرار باشد یک . چه ربطی بمب به حضرت محمد دارد؟ این یکی. اوًال زمان حضرت محمد بمبی وجود نداشته است
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باید . ینی را با بمب نشان بدهيم خوب باید موسی را هم با بمب نشان بدهيم برای اینکه اسرائيليها هم بمب دارندپيغمبر د

برای اینکه هم آمریکا دارد . یا ما باید عيسی را با ده ها هزار بمب بکشيم و نشان بدهيم.  تا بمب نشان بدهيم200موسی را با 

چرا؟ چرا فقط بمب . درست شد؟ ولی اینکار را نمی کنند. اینها دارند.  هم روسيه داردهم انگلستان دارد و هم فرانسه دارد و

برمی گردد به حضرت محمد؟ تصادفًا تنها کشوری که در کشورهای اسالمی بمب دارد، پاکستان است که دوست همين غير 

  !مسلمانان است

  

 بوده که شاید به فکر این آقا آمده که این ناشی از  سپتامبر و این مسائل11. افکار تروریستی مسلمانها است: احکامی

  .چيزهای دینی است

  

دنيای اسالم یک دنيای یک ميليارد و سيصد . اصًال هيچ ربطی به بمب ندارد. باز هم ربطی به بمب ندارد: اميراحمدی

در بين این . ت با آن برخورد کردباید با حساسي. باید قابل احترام باشد. مذهب دارد. این ملت فرهنگ دارد. ميليون نفری است

مگر در دنيای غرب آدمهای بد واقعًا . یک ميليارد و سيصد ميليون حاال ده هزار نفر یا صد هزار نفر هم، آدم های بدی اند

وجود ندارد؟ مگر تروریسم در ایرلند بر عليه انگلستان نبوده؟ مگر اوکالهما را یک مسيحی بمب نزد؟ جمهوری اسالمی که 

  .  خوشبختانه هيچ کدام از تروریستها تا به امروز ایرانی نبودنده اند!نزد

  

ما یک ميليارد و سيصد ميليون . می خواهم بگویم که ما نباید از یک وضعيت کوچک این را بکشيم به یک وضعيت بزرگ

 اکثریت قریب به اتفاق مسلمانها .ما افتخار می کنيم که کشور مسلمانی هستيم. ما افتخار می کنيم به اسالم مان. مسلمان هستيم

نباید کار تعدادی را . اینها دموکراتيک هستند و تروریست را محکوم می کنند و می کنيم. مثل بنده و شما صلح دوست هستند

 بنویسيم به حساب همه ما مسلمانان، و ما ایرانيان باید سر این جریان بایستيم و با اروپایی ها و آمریکایی ها این صحبت را

  .بکنيم

  

هنوز سؤالهای فراوانی . اميدوارم از سؤاالت من نرنجيده باشيد. آقای دکتر هوشنگ اميراحمدی. خيلی سپاسگزارم: احکامی

  .من از شما دارم که انشاءاهللا در برنامه های بعدی خواهم پرسيد

  

  !من خيلی متشکرم از شما و منتظر سؤاالت دیگرتان می مانم: اميراحمدی

  

 


