
 

    و دولت احمدی نژادحجتيه
  اتومبيل زدوبند با امریکا

   واشنگتن-در اتوبان جمکران
  

در يک توطئه دقيق و سازماندهی شده، جمکران را بر امام رضا و حضرت معصومه برتری 
 و آرمان های آن را 57بخشيدند و آرامگان آيت اهللا خمينی را بکلی در سايه بردند تا انقالب 

 جانشين امام خمينی کردند و می )امام زمان(امام ديگری را. می پاک کنندبکلی از اذهان عمو
اين وظيفه ايست که فعال برعهده دولت احمدی . روند که با اين امام به پابوس امريکا بروند

در بطن ترويج . به هيچ وجه نبايد تسليم جنجال ها و ادعاها و ظاهرسازی ها شد. نژاد است
شن احمدی نژاد و شعار مبارزه با اختالس و دزدی اين توطئه خرافات و کفش پاره و کاپ

خوابيده است و برای پيش برد آن هيچ چاره ای جز بستن تمام روزنه های خبری و اطالعاتی 
حجتيه که تا مغز استخوان . مردم و جلوگيری از هوشياری و آگاهی آن ها از توطئه ها نيست

ظر ما، درارتباط مستقيم با عوامل انگليسی اين نيروهای نظامی و حکومتی نفوذ کرده، از ن
 البته، آنها اين انديشه و طرح کودکانه را هم در ذهن دارند که .طرح را به اجرا گذاشته است

اگر اسرائيل را جلو بياندازند، با توجه به کينه تاريخی و آنتی پاتی که کشورهای عربی 
ج همدردی و البد عمليات انتحاری در خاورميانه نسبت به اسرائيل دارند، يکباره يک مو

حمايت از جمهوری اسالمی در منطقه راه خواهد افتاد و امريکا و اسرائيل از ترس اين 
در واقع بجای آنکه روی همبستگی و وحدت ملی . مسئله هم ممکن است به ايران حمله نکنند

 که حمله صدام به خود مردم ايران حساب کنند، رفته اند روی عرب ها حساب باز کرده اند،
ايران نشان داد روی اين همدردی فرضی و تئوری جديد احمدی نژاد و رهبر و حجتيه چقدر 

.  اين که آنها موفق خواهند شد يا خير، به خيلی عوامل بستگی دارد.می توان حساب باز کرد
مام از جمله بحران عمومی داخل کشور و در زمينه خارجی اطالع و آگاهی دقيق امريکا از ت

به همين دليل امريکا بسيار . زيروبم های حکومتی درايران و ضعف عميق پايگاه اجتماعی آن
خطر از . بيش از آنچه حجتيه تصور کرده و احمدی نژاد در پی تحقق آنست می خواهد

اين که حجتيه به قيمت کدام خيانت ملی و تاريخی اين پابوس را تا قبول . همينجا بر می خيزد
سط امريکا پيش خواهد رفت و چقدر خون خواهد ريخت و به چه ميزان منافع و بندگی اش تو

  .فرصت های ملی ايران را نابود خواهد کرد
  

در روزهای اخير، بارها و از طريق پيام گير، از ما خواسته بودند تا متن کتبی مصاحبه 
ويج خرافات سردبير راه توده درباره دالئل اسرائيل ستيزی احمدی نژاد و شتاب گيری تر

اين خواست بويژه از داخل کشور مکرر در مکرر از ما خواسته شده . درايران را منتشر کنيم
ما از طريق پيام گير به اطالع برخی از طرفداران انتشار کتبی اين مصاحبه بودند . بود

رسانديم که اين کار با توجه به وقتی که می گيرد ممکن نيست، مگر خودتان همت کنيد و متن 
خوشبختانه اين توصيه و . را پياده کنيد و برای ما بفرستيد تا پس از ويراش الزم منتشر کنيم

پيشنهاد ما را برخی عالقمندان راه توده پذيرفتند و دو متن پياده شده آن مصاحبه را برای ما 
ن با استفاده از هر دو متن و تطبيق آنها با هم و با اصل مصاحبه، مت. از دو کشور فرستادند

  :زير را تنظيم کرده ايم که می خوانيد
  

رتباط با اسرائيل می کند، کم کم وارد مرحله ای شده که  نژاد در ایاحمدجنجال هائی که 
فکر کرد که او برای  شد ینكه تا حاال مي ایعني. فكر آردبه آن  یجدحاال ديگر بايد بصورت 

آنترلش نرسيده اند ا يو هائی زده يک حرف نجا و آنجا مثال آنترل نشده يا دو بار، ،يك بار



 

ج يش بسيدر هما   در سازمان ملل،يیك حرف هاي خودش یبرامی شد فکر کرد که او  .کنند
 که  گفته،یهائزيك چي .اغماض آرد و گفت آه تازه آار استزده و می شود  یدانش آموز
 یاسيط سخ كیگر ین دی ا، شودی تكرارم اين موضع گيری مرتبیاما حاال وقت. مهم نيست

 محمدی و اژه ای در آابينه پورامثال ا نبودن ي به بودن و  مستقيمی همهيچ ارتباط و است
 نژاد را ی بنام احمدی آه فرد ديکته می شود ونهيرون آابي از ب کهك خط استياين  .ندارد

آه الزم هم  ی لحظه ا وبردمی فعال او اين خط را پيش .  که آنها را بگويدفرستاده اند جلو
و  یليبهر دل -اگر الزم باشدست ون ماجراي این صحبت ها و تابلوينده اي چون تنها گو،باشد

سخنگوی اين ماجرا بعد هم تبليغ می کنند که او . د کننحذف می توانند او را -بهانه ای
 یمبه اين ترتيب .  بود و کنار گذاشته شد و ماجرا تمام شدباصطالح تئوريسين اين ماجرا

  . را باز آردیگريست دايتوان باب س
 یا در جمهوري شود، آین حرف ها تكرار ميل ايچه دله  بنيمدر نتيجه امروز بايد فكر آ

رند ين بابا را بكي گوش ااين موضع گيریيستند آه بعد از پنج بار تكرار  نی مثال آسانیاسالم
م ي توانیمنه ها را نين هزينه دارد، اين صحبت ها هزي ا؛ن صحبت ها نكنيند از ايو بگو
ن عرصه تمرآز يدر ادرحاليکه می دانيم  .اتفاق نمی افتد چنين چيزی ؟ می بينيم کهميبپرداز

  .آنند آنترل  او را بتوانند، بخواهند اگر هست آهی اسالمی در جمهوریبه اندازه آاف
آنها ) CNN( با خانم امان پور ی خاتمی آقایون مصاحبه تلويزيکه درارتباط باد يديشما د
بحث پس .  چنين قدرتی وجود دارد، پس. روز آنرا دگرگون آنند4 تا 3در مدت  نستندتوا
ن شكل يبا ارا  آه ی آدم آم عقل و استاين سياستپيش رفتن ست آه آن قدرت فعال موافق ناي

نوع ن ي از اوش پاره فريش آنچنانی، آ آاپشن،با  خودش درست آرده، ی آه برایليو شما
روغن .  انداخته اند جلوآندجمع فريب بدهد و  مردم را یاند توده ها توی مظاهر سازی ها که

داغ اين ظاهرسازی و اسرائيل ستيزی هم همان ترويج خرافات، ديدن هاله نور در سازمان 
اين ماجراست  پشت  هدف2 به نظر من ، حاال.ملل و جلو انداختن امام زمان است که شاهديم

  . فكر آرد به آنی بطور جدفکر می کنم بايدآه 
ه در گدشته ي است آه انجمن حجتی هائاستي معموال س هااستين نوع سين است آه اي ایكي

وجود  مرداد 28سالهای بعد از  آه در ی مبارزاتی از تمام آن جنبه هایعني .داشته است
نه با ساواک مبارزه داشت، نه با امريکا، نه با شاه . تي بها ئد بهي فقط چسب، اين انجمنداشت

 متهم از دور و بری های شاه و کابينه هويدا و کابينه های قبل از هويدا خوب آسانی .دربارو 
 اما مقابله کل رژيم مطرح بود نه با يک بودند،هم ت يبهائگرايش و يا عضويت در فرقه به 

کرده بودند هدف اصلی  را ی انحراف و هدفبلين سياآنها  .فرقه مذهبی در درون دستگاه
يعنی درست . ه مردم را از آن هدف بزرگتر و اصلی تر منحرف می کردندو توجمبارزه 

شما . ه استيوه انجمن حجتين شیا. همان چيزی که ساواک و دربار شاهنشاهی می خواستند
يعنی همان کانون . اگر دقت کنيد، درست همين شيوه عمل را اخوان المسلمين هم دارد

ه هايش هم بر می گردد به تشکل های مرکزی که انگلستان در مصر برپا کرد و ريش
  .انگليسی در دولت عثمانی

در   نژاد در سازمان ملل،ی آه احمدی در هر پنج صحبت،دي شما دقت آنکهوقتی  امروز هم 
 به سفر به عربستانه اش، در گزارش ، در عربستان در مصاحبیج دانش آموزيش بسيهما

 اگر .ديني بی نم صحبت ها اینكا را دریامرشما ، ه آه در زاهدان آردیا صحبتي و کابينه اش
 درحاليکه اسرائيل بدون امريکا يک  است،ل مطرحيتمام مدت فقط اسرائد يدقت آرده باش

قا به نظر من يدق. روز هم نمی تواند در خاورميانه به موجوديت و نقش کنونی اش ادامه بدهد
 با  یعني . از همينجا بر می خيزداكيكا و باب شدن مذاآره با امرينه رفع آدورت ها با امريزم

م، مسئله ما ي نداری مسئله ا با شما آه ماميگويندكا يدارند به امراين شعار و هدف انحرافی 
 ما  کند و حملهاسرائيل می خواهد به ما. استمسئله جهان اسالم هم اين  ؛ل استيمسئله اسرائ

از اين طريق دارند  در واقع .هستيم -مي اگر هم باش-یدنبال سالح اتمبهم از ترس او است آه 



 

 اين همان حيله ای است که از .دکنن فراهم می راكا ي با امریاسيك مذاآرات سي ینه هايزم
ابتدای انقالب و با پيش کشيدن شوروی آن موقع، بزرگ نمائی در باره خطر مارکسيسم و 

مريکا چون اهل کتاب حتی می گفتند که ا. توده ايها و خطر الحاد و ملحدين بدنبالش بودند
ما با آن می توانيم کنار بيآئيم اما با شوروی و دنيای الحاد ) اشاره به انجيل و مسيحيت( است
درهمان هفته های اول روی کار آمدن احمدی نژاد و جنجالی که بر سر حضور يا عدم . نه

ی که حضور او در جمع نگهبان های سفارت امريکا و بحث های بروبچه های انجمن اسالم
می خواستند سفارت را بگيرند هم از زبان حجاريان بارها تکرار شد که در آن بحث ها، 
. همين آقای احمدی نژاد می گفت بجای سفارت امريکا، بايد برويم سفارت شوروی را بگيريم

يعنی دقيقا همان فکر و حقه هميشگی انجمن حجتيه برای بيرون کشيدن اهداف اصلی از زير 
در عرصه سياسی اتحاد شوروی و . ن کردن هدف های انحرافی بجای آنهاضربه و جانشي

مارکسيسم، درعرصه اجتماعی پوشش اسالمی و حجاب و درعرصه اقتصادی هم مبارزه با 
اختالس و دزدی بجای مبارزه با نظام سرمايه داری، که اگر اينگونه بود همين آقای احمدی 

اچاق را که زير نظر سپاه پاسداران است می نژاد بجای دزد بگيری می رفت اسکله های ق
شما می . گرفت، تجارت خارجی را کنترل می کرد و طرح توليد ملی را به مجلس می برد

بينيد که هيچکدام از اينها مطرح نيست، چون او برای چنين برنامه هائی بر سر کار نيآمده و 
ت، بلکه جزئی از اين نه تنها اهل اين حرف ها نيس. خودش هم اهل اين حرف ها نيست

را وزير " محصولی"شما ديديد که فقط در يک قلم می خواست سردار ميلياردر . ماجراست
نفت کند و از همين حاال فاش شده که در درون شهرداری که او رياستش را داشته چقدر 
حيف و ميل شده و فعال برخی از اعضای کابينه اش هم با انواع اتهامات اختالس و رشوه 

اين جريان طرفدار فضای بسته و اختناق و سانسور هم هست برای جلوگيری . رو هستندروب
  .از همين افشاگری ها و هوشيار شدن مردم

 در هفته شما می بينيد که. اخبار و رويدادها را مرور کنيم. حاال بر گرديم به داخل کشور
 ،يیج دانشجويج، بسي مثل بس،هستندجمع نها ي آه دور ایني پائیرو هايتمام اذهان نگذشته  یها

 تظاهرات شعارهایدر  ی حتی شهرها ون هايه نشي حاشبتدريج درميان... طالب بسيجی و
 و اسرائيل امريكا ديگر مطرح نيستواش يواش ي  و پس از پايان نمازجمعه ها،نماز جمعه ها

نامه . می ريزداز آن طرف نفت روی آتش ل هم ي اسرائ می بينيد که اتفاقا.را انداخته اند جلو
درباره حمله نظامی . به کشورها می نويسد که خواهان اخراج ايران از سازمان ملل می شود

درحاليکه همه می دانند که اسرائيل بدون حمايت و حضور مستقيم . به ايران پيشنهاد می دهد
ل مث. امريکا هيچ غلطی در خاورميانه نمی تواند بکند، چه رسد به حمله نظامی به ايران

جنگ شش روزه و يا جنگ در صحرای سينا که ارتش مصر می رفت تا برتری خودش بر 
ارتش اسرائيل را نشان بدهد که ناگهان ناوگان های امريکا به سود اسرائيل و با هشدار به 

  .شوروی وارد عمل شدند
ها  موضع گيری  پشته سياست آالن تر و بزرگ تری رام آين فكر بكنيد به ايجه ما بايدر نت

 کجا تااين حقه بازی جديد ن آه ي حاال ا.و جنجال آفرينی های احمدی نژاد دارند پيش می برند
 و  ادامه اش هست يا خير؟ضرورتمی تواند به نتيجه برسد يا نه و ت ي نهاُبرد دارد و در

هست و يا نيست، اين بستگی به خيلی از تحوالت و رويدادهای ر دش چق ایائرنه اجيزم
او  اين موضع گيری های د آه پنج بار شود فكر آریگر نمي امروز د.رجی داردداخلی و خا

در بخش هائی  ی خاتمی و حتی هاشم فرماندهان سپاه، توسط خود رهبر،یآه بعد هم به نوع
!  بخش از يک سياست تدوين شده در راس حاکميت با اهداف مشخص سياسی نيست،تائيد شده

 و  روی امريكا مردم ساله27توجه متمرآز شده آردن منحرف بنظر ما در متن اين سياست 
آنها از اين طريق می خواهند به امريکا پيام . هموار کردن جاده مذاکرات مستقيم با امريکاست

بفرستند و بگويند که داريم زمينه پذيرش داخلی را فراهم می کنيم و اسرائيل را جانشين شما 
اين البته، آنها  .می کنيم تا بتوانيم بر سر خصومت با اسرائيل با شما مذاکره را شروع کنيم



 

انديشه و طرح کودکانه را هم در ذهن دارند که اگر اسرائيل را جلو بياندازند، با توجه به کينه 
تاريخی و آنتی پاتی که کشورهای عربی خاورميانه نسبت به اسرائيل دارند، يکباره يک موج 
 همدردی و البد عمليات انتحاری در حمايت از جمهوری اسالمی در منطقه راه خواهد افتاد و

در واقع بجای آنکه . امريکا و اسرائيل از ترس اين مسئله هم ممکن است به ايران حمله نکنند
روی همبستگی و وحدت ملی خود مردم ايران حساب کنند، رفته اند روی عرب ها حساب 

 و تئوری جديد باز کرده اند، که حمله صدام به ايران نشان داد روی اين همدردی فرضی
  .و حجتيه چقدر می توان حساب باز کرداحمدی نژاد و رهبر 

  .د  فكر آردين باي ایرو را دارم و حداقل می گويم استنباط ن يمن ا
ق تل ينها از طرين اشاره را آردم آه اي همیريك تفسي اتفاقا من در ی الهیآقا :انيخدابخش

ر سئوال يز  هم ها رايیات اروپايات و معنوي اخالق حتیند وياي خواهند به واشنگتن بیو مياو
  . اندبرده
  .قايدق: یاله

  . ندارندیكا آاريبه امر: انيخدابخش
 دولت یاست هاي جستن از سی تبریبه نوعنيز ره آردن روابط با اروپا ياتفاقا ت قا،يدق: یاله
ن و باز آردن  عمال گشوديعنی.  و رفتن به سوی امريکاست به اروپایكي در نزدی خاتمیآقا

  .دروازه های امريكا
  . هم فعال استیجانيشبكه الر: انيخشبخدا
يعنی رقابت . را هم نبايد فراموش کرد شان ی اختالفات درونالبته.  فعال استهمار يبس: یاله

ها و مسابقه هرکه زودتر دستش را به ديوار امريکا زدن؛ که ممکن است گاهی با تخريب 
فريب بخوريم و مثال تالش يک گروه توسط گروه ديگر هم همراه شود و ما يکباره نبايد 

متعجب شويم که بر سر فالن بزنگاه چرا الريجانی و يا فالن سردار سپاه و يا احمدی نژاد و 
اين ضد امريکائی شدن های نوبتی می تواند بخشی . يا رهبر و يا هاشمی ضد امريکائی شدند

يت از رقابت و کارشکنی در کار يکديگر باشد تا زمانی که سهم شير و روباه درحاکم
  .مشخص و تثبيت شود

ضمنا مثل بهره گيری از شعار مرگ بر امريکا و يا مرگ بر انگليس در مقاطع مشخص 
برای بهره گيری سياسی، موضع گيری های احمدی نژاد درباره اسرائيل هم گاه مقطعی و 

مثال در اوج ماجرای سقوط . برای انحراف افکار عمومی از تمرکز روی يک حادثه است
  .حامل خبرنگاران، او يکبار ديگر فيل نابودی اسرائيل را هوا کردهواپيمای 

  .کرديددو خط و دو فكر اشاره به شما :انيبخشخدا
 سازی برای عقب بردن امريکا و پيش کشيدن اسرائيل برای نهي زمهمينيكی .  بله:یاله

  . فراهم ساختن زدوبند با امريکاست که گفتم
يم گسترش خرافات است که برای نخستين بار و به شکل ين پديده ای که ما شاهد آن هستدوم

نه فقط احمدی نژاد و . حيرت آوری دولت يک کشور راسا خود مروج آن شده است
  ...روحانيون حجتيه، بلکه اعضای کابينه، نمايندگان مجلس و 

شخص دولت و  .خرافاتيعنی . اين بال دوم  آن کالغ سياهی است که به پرواز در آورده اند
 .ند در جامعه شده این وضع خرافاتيد آننده ايت آننده و تائي مروج و تقوینژاد به نوع یمداح

برای آن در نظر می  رسما  مبلغ عظيمی. آنندیب ميتصوبرای آن جه دن حد آه بويدر ا
  ؟د آه برای چه اين آار را می آننددا آريد پي با.گيرند

  :مسئله را اينگونه ببينم
اخير در انتخابات اگر غير از اين بود بايد . در رفته استحانيت رواز دست امروزفرمان 

و  ت مبارزيروحان ه قم ،يحوزه علم ون قم ،ي روحانیه هايانيبرياست جمهوری و بموجب 
 مردم به کسان مورد توجه  آه وجهه اش را گذاشت پشت جبهه مشارآت،ی خاتمی آقایحت

 ی نداشت و حتیريتاثحرف روحانيت نتخابات در اکه د يدي شما د.اين روحانيت رای می دادند



 

را با شعار تقسيم پول نفت ر آخوند يك غيدر عرض يک هفته دند و يز فهميحا خودشان نيتلو
 اش را  در جامعه از دست داده یاسيت نفوذ سي روحان،جهيدر نت .بين مردم انداختند جلو

ميان مردم نيست و اتفاقا اما سقوط اعتبار روحانيت به معنای سقوط نفوذ مذهب در . است
راست ترين . يعنی خرافات مذهبی. عقب مانده ترين بخش های اين نفوذ گسترش يافته است

د با ن سعی می آنبخش حکومت و روحانيون راستگرا اين را فهميده اند و به همين دليل
شند  مذهب را بكیعني. مذهبی بخشی از آن اعتبار سقوط کرده را جبران کنند خرافات گسترش

 .دنننيروهای مذهبی را دو باره بسيج آ یق خرافات و اوهام مذهبياز طر به سمت خرافات و
با همين هدف از يک چاه تبديل شده به دو چاه، از يک نمازخانه و مسجد محقر چاه جمكران 

 قم، تبديل شده به يک بارگاه و کعبه جديد و حتی اعتبارش از امام رضا و -وسط راه تهران
در حقيقت همان راستگرا ترين روحانيون و يا دقيق . ومه هم بيشتر شده استحضرت معص

 سرمايه ای را که از ابتدای انقالب روی جمکران بعنوان جانشين همه امام حجتيهتر بگويم 
شما مقايسه . زاده ها و امام هشتم و حضرت معصومه گذاشته بود، حاال بهره اش را می گيرد

جمکران را با کسانی که می روند سر مقبره آيت اهللا خمينی تا کنيد شمار زيارت کنندگان 
بدانيد آنها چقدر دقيق امام ديگری را جانشين خمينی کردند و يک رهبر جديد برای انقالب 

  .  است و خودشان سکان آن را دراختيار دارند درست کرده اند47جديدی که ضد انقالب 
 سال 27ت يروحانه خيلی ُرک تر خواهند گفت که آنها صريحا يا با اشاره می گويند و درآيند

اما روحانيون ديگری هستند که درحاکميت نبوده اند . بسيار خوب. حاکم را مردم نمی خواهند
اين آقای بزرگ تر که آقای خمينی هم پيش آن  .هست آه می آيدهم  ی بزرگ تریك آقايو 

 زمان  امام شده باشد، اما57 انقالب  است نه آن که باامامفردی به حساب نخواهد آمد و واقعا 
آن ژه يباند وهم کشيده اند که يک آنرا اتوبان جاده  آند، بزودی قرار است ظهور ، کهاست

شما خواهيد ديد که بزودی خلوت ترين مقبره و زيارتگاه . جمكرانمی رود تا باالی سر چاه 
ن امام زمان خواهند کرد که ديگر توده مردم، مقره آيت اهللا خمينی خواهد بود و آنقدر امام زما

اميدوارند که يکبار   دراين مرحله و با اين خرافات،آنها .کسی جرات نکند بگويد امام خمينی
اما اين بار نه زير پرچم . کرده و به ميدان حمايت از آنها بيآوردج يمردم را ته ،مذهبديگر 

سرنخ آن از پشت دردست همين که  یمذهبو خرافات ر پرچم اوهام ي زمستقيم روحانيت، بلکه
اين بار، اين روحانيت خودش را جلو نمی اندازد، بلکه از طريق خرافات و . روحانيون است

اوهام رهبری جامعه را بدست می گيرد و امثال احمدی نژادها را بعنون کارگزاران خود می 
ند بسيار سئوال ساده سئوال ما، از کسانی که با اين تحليل ما موافق نيست. خواهد جلو بياندازد

 اين خرافات مذهبی هم مثل کنترل موضع گيری های احمدی نژاد آنترلمی پرسيم که . ايست
چرا نمی کنند؟ بنظر ما برای اينکه آن روحانيت . خيلی ساده و آسان است برای حاکميت

 مبتکر ترويج خرافات و طرفدار موضع گيری های سياسی احمدی نژاد که به آن اشاره کردم،
حاال ديگر تا مغز استخوان حاکميت هم نفوذ کرده و سکان را عمال در پشت صحنه دراختيار 

  .ت شده باشدیهداتروریج خرافات هم باید بنابراين، . دارند
.  تعارفات استاما اينها.  باشد مذهبیيد اوهامانبمثال آه و اين  شود ی زده مائی هیحرف

 پيش برده می ریزازك يستماتي شده و سیزماندهطور سا بخرافات با همان اهدافی که گفتم
   .شود

 شناخته شده و يا بخش عمده آن روحانيت تي آن روحانی که پشت اين ماجراستتيروحان
 – ینيهمان ارتجاع د اينها ستند،ي نیني روشنفكران د. سال گذشته نيست27 شناخته شده

و اين کار دست آنهاست  ی عمدتا سازمانده. اندهي حجتو روحانيون دست پرورده -یمذهب
  .، آن نکته دومی است که خدمت شما گفتمني ا.ماجرا نيز دراختيار خودشان استرهبری اين 

  ؟آيا برخوردی پيش نمی آيد؟ خطرش:دا بخشيانخ
؟  اينها چه امتيازی خواهند داد؟امريكا چه خواهد آرد؟ يد ببينيم چه خواهد شدما با :یاله

ن ي چه در عرصه ب-ينكه چون اين يك بازی سياسی است  ایعني ؟دنمانبخواهند می چگونه 



 

 یاسي سیك بازي ندارد و ی خواه و نا خواه چفت و بست محكم-ی و چه در عرصه داخلیالملل
بحران عمومی در داخل .  برای معامله با امريکا، فريب مردم در داخلك استيك تاآتيو 

ارجی هم بيشتر از آنست که با اين زور خ. کشور عميق تر از آنست که فکرش را کرده اند
  .امتيازها راضی شود

 نخواهد داشت، فقط برای يک  یرد ُبما فکر می کنيم اين بازی ها و در واقع ماجراجوئی ها
  .دوره ديگر هم فرصت ها و ثروت ملی برباد می رود و ممکن است تلفاتی هم به همراه آورد

  وضعجاد نشده بلكهي ایچ تحوليها نه تنها در اين ماه ه ینه اقتصاديد در زميني بیشما م
  بود، حاال تجارت هم با رکود جدی روبرو شده دهيخوابکه د ي تول هم شده وار بد تريار بسيبس

برای آنها آنچه  .نداردکشور  ی بهبود وضع اقتصادی برایبرنامه ااين دولت هيچ  یعني .است
هم به  خطر  و برای دفع اينمريكاست خطر ا دفعابتدادراين مرحله اهميت درجه اول دارد 
ل به جلو آه در يدن اسرائيكا با آشيمذاآره با امريعنی . همان تاکتيکی متوسل شده اند که گفتم

 در ؟در عراق چه خواهد شدبايد ديد . ر خواهد شد برای رسيدن به امريكاواقع پل عبو
لی نسبت به اوضاع ايران دارد ؟ بنظر ما، امريکا آگاهی کامخواهند داد یازيافغانستان چه امت

ميداند که خيلی بيش از آنچه . و می داند که تازه دروازه های ايران به رويش باز شده است
دولت احمدی نژاد و شورای امنيت ملی الريجانی و بيت رهبری پيش کش کرده اند می تواند 

نند بيش از اينها بايد بگيرد و اگر ندهند و ميدان را برای کارگزاران مستقيم امريکا خالی نک
امريکا می داند که پايگاه داخلی حکومت هرگز باندازه امروز ضعيف نبوده . تاوان بدهند

اينها بچه بازی . به اين صحنه سازی های مانور بسيج و مانور جنگی کاری ندارند. است
ز هنو. شما نگاه کنيد به همين ماجرای سقوط هواپيمای خبرنگاران در شهرک توحيد. است

خطر انفجار هواپيما در روی زمين وجود داشته که همين بسيجی ها و عده ای که می گويند 
اوباش بوده اند ريخته اند داخل ساختمانی که هواپيما با آن برخورد کرده و دست به غارت 

می گويند اوباش و سارقان، اما در آن فضای امنيتی که بالفاصله برقرار شده . مردم زده اند
  اش کارت عبور داشته اند جز بسيج؟کدام اوب

اين . حاال شما تصور کنيد يک بمباران وسيع درتهران و غارت و چپاول پس از آن را
  اوضاع با اوضاع زمان حمله عراق به ايران يکسان است؟

بنظر ما هم حاکميت اين را می داند و به همين دليل عليرغم داد و فريادی که می کند در پی 
 با امريکاست و هم امريکا می داند که اين نوع مانورها و رجز خوانی های زدوبند و معامله

امکانات نظامی را يک روزه . رهبر و فرماندهان بسيج و سپاه پشيزی ارزش و پشتوانه ندارد
نابود می کنند و حمايت مردمی از حاکميت و جنگ هم همين است که در غارت شهرک 

  .توحيد ديديم
اين چند دستگی را نه برای . شان رادر داخل خود چند دستگی به اين وضع اضافه کنيد

روزهای پس از حمله نظامی به ايران، بلکه در همين مسابقه ای که االن برای درو کردن 
. به صف آرائی ها برای مجلس خبرگان نگاهی بياندازيد. بذر خرافاتی که پاشيده شده ببينيد

زی بجای امريکا ستيزی جلو افتاده اند تا اين پاشندگان بذر خرافات مذهبی و اسرائيل ستي
مجلس را هم ببرند و آنها که تازه از خواب بيدار شده اند، در درجه اول همانهائی هستند که 
از ترس اصالحات ميدان را برای همين دارو دسته خالی کردند و حاال خودشان در پی چاره 

  !ای برای حفظ خويش اند
 


