
 

  تلويزيونی گزارش يک 
  از فاجعه ای که احمدی نژاد
  برای ايران رقم می زند

  
 جنجال برانگيز و جديد احمدی نژاد در عربستان، يکبار ديگر در راس تمام اخبار سخنان

صرفنظر از اين که حرف های جديد او چه بار تازه ای بر دوش ملت . جهان قرار گرفت
تمل است که اين سخنان، در نوع خود، دعوت به ايران خواهد گذاشت، اين فرض نيز مح

حمله نظامی به ايران برای رفتن به سوی فضای جنگی در داخل کشور و تصفيه های خونين 
اين زمينه می توان به همزمانی توطئه فتوای قتل سلمان رشدی و جنجال  در. سياسی است

ی زنجيره ای با فتواهای های متعاقب آن بازگشت و قتل عام زندانيان سياسی و سپس قتل ها
اين سخنان و دست های پشت پرده هدايت کننده احمدی نژاد همان دست های پشت . مذهبی

 را از مسير واقعی خود منحرف کرده و در ترور، قتل، خرافات 57پرده ايست که انقالب 
دينی و جامعه را بصورتی فاشيستی به يک حلقه خودی در برابر انواع غيرخودی ها خالصه 

آنها زمام امور را با رخنه و نفوذ در ارکان جمهوری اسالمی، از دو سال آخر حيات . کردند
آنها امروز، در مرحله پايانی تسلط خويش بر جمهوری . آيت اهللا خمينی عمال بدست گرفتند

اسالمی نيازمند يک رايشتاک اند و سخنان تحريک آميز خارجی و شعارهای عوامفريبانه 
دست های قوی تری برای تحويل گرفتن . د در جستجوی اين رايشتاک اندداخلی احمدی نژا

  .سکان فاشيسم از احمدی نژاد هنوز رو نشده اند
، جز بستر سازی برای راه انداختن حمام خون و رفتن به سوی فشردن دست چه نياز سياسی

 و همچنين  احمدی نژاد و سردارانی که در کابينه او رديف شده اندجورج بوش در کاخ سفيد،
 مرکز تغذيه کننده ايدئولوژيک کابينه احمدی نژاد، يعنی موسسه پژوهش های مصباح يزدی

؟ دو دست، از ايران و امريکا يکديگر را به اين سمت هدايت می کند) نام جديد انجمن حجتيه(
را می شويند؛ و اين اتفاقی نيست که شخصيت و مانورهای احمدی نژاد، در نوع خود تقليدی 

  . خرافی از سرچشمه گل آلوده تری که نامش کاخ سفيد است-ت آلوده به ارتجاع مذهبیاس
همانگونه که پيش بينی می شد و در دو شماره گذشته راه توده نيز نوشتيم، شبکه های بزرگ 
تصويری جهان، پريشان گوئی های احمدی نژاد در باره قرار گرفتنش در هاله نور در 

. ی گزارش هائی قرار دادند که عموما عليه منافع ملی ايران استسازمان ملل متحد را مبنا
آنها اين سخنان را با اظهارات وی در باره امام زمان و ضميمه کردن فيلم های خبری که از 
چاه های دوقلوی جمکران داشته اند به اين سخنان؛ مجموعه تصويری ـ تحليلی را برای نشان 

اين بهره گيری از .  ترور جهانی روی ماهواره ها بردنددادن ايران بعنوان کانون خرافات و
شاخص . مستندات، اکنون با اظهارات جديد احمدی نژاد در عربستان سعودی کامل شده است

ترين چهره های سلطنت طلب و مورد حمايت کاخ سفيد، به يکباره به سخنگويان اپوزيسيون 
وئی جهان با آنها پيرامون اوضاع ايران تبديل شده و شبکه های بزرگ تلويزيونی و رادي

به همين ترتيب، راست ترين استراتژيست های کاخ . امروز ايران گفتگو را آغاز کرده اند
سفيد ميدان را مناسب تشخيص داده و وارد ميدان شده و مستند به همين خرافات و اظهارات 

  . احمدی نژاد يا مصاحبه می کنند و يا سخنرانی
 -دولت نظامیبرنامه ای در باره احمدی نژاد و بالفاصله  ،ستانانگلتلويزيون  4کانال

 چهره جديد ايران را به دنيا ، تا بقول مجری برنامه،در ايران پخش کردتروريستی او 
  .بشناساند

برای تبديل آن شناسنامه  جمکران  های دو قلوی بهتر از چاهمکانیبرای اين شناساندن 
رفته   سر چاهتا گزارشگر اين کانال تلويزيونی يکراست به  خرافاتی ايران نيافتند-تروريستی



 

جايی که حتی بسياری از ايرانيان . معرفی کند بارگاه امام مهدیو  در کمال  ناباوری آنجا را 
  .شيعه نيز از وجود آن  بی خبرند

، عبادت گاه امام دوازدهم: کند می جمکران را چنين معرفی 4گزارشگر تلويزيون کانال 
هاست که اعتقاد دارند روزی از يند؛ امام مهدی تنها اميد آن آ مسلمان به زيارت میکه جايی
اده دل روی اين چاه صندوق هايی تعبيه شده تا مردم س.  همين چاه بيرون خواهد آمددرون

، مردی ش به ترياک معتاد استرزنی که پس. امام پست کنندرای آرزوهايشان را نوشته و ب
 همه آمده اند تا .تن شغلی را دارد و يا دختری که آرزوی ازدواج داردکه بيکار و آرزوی ياف

  . آرزوهايی که همه زاده فقرند. آرزوهای خود را پست کنند
 دهد که شلوغ تر است و مردها با گريه صندوق ها را می  قسمت مردان را نشان می4کانال 

  . کنند بوسند و نامه ها را به امام پست می
 و اعتقاد دارند که مهدی بزودی يندآردم روزهای سه شنبه به اينجا می مگويد  گزارشگر می

 احمدی نژاد ، چرا کهرسد که مهدی سياسی شده باشد ظر میاما حاال بن. خواهد گشتاز ب
گويد از اولين کارهايی که احمدی نژاد  گزارشگر می. داند خود را مريد و جانسپار مهدی می

بسياری از شيعيان اعتقاد دارند . بارگاه اختصاص داداين  ميليون دالر به 17کرد اين بود که 
 دی هم نگرانند که دولت جديد بخواهکه مهدی روزی برخواهد گشت اما در همين حال بسيار

  .کشور را بزور به آن روز هدايت کند
  

 يکی از هواخواهان احمدی نژاد که حاضر نشده در چشمان خانم گزارشگر در مصاحبه با
او تنها . رفهايش را از زبان مردم زده استگويد که احمدی نژاد ح گزارشگر نگاه کند می

. کنيم که او يکی از ماست ما احساس می. مثل ما لباس می پوشديس جمهوری است که ئر
 کند و هميشه برای آمدن امام مهدی دعا می احمدی نژاد هميشه با نام خدای مهربان آغاز می

و شعارهای ) لباس و کاپشن(و به اين ترتيب دليل و انگيزه اصلی عوامفريبی ظاهری . کند
عوامفريبانه فقير ستايانه احمدی نژاد، بجای ارائه يک برنامه واقعی عدالتخواهانه برمال می 

البی آلمان و فريب توده های همان شگردی که هيتلر برای رهائی از چنگ جنبش انق. شود
و " نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد"احمدی نژاد می گويد . فقير مردم آلمان بکار برد

  ".هر کارگر آلمانی بايد يک فولکس واگن داشته باشد: "هيتلر می گفت
 مالقات احمدی نژاد با جوادی )DVD (از دی وی دیی که می بينيد در قسمت بعد گزارش

  قسمت هايی از شود و سپس  که مخفيانه در تهران دست بدست می گفته می شودسخنآملی 
گذارد و سخنان احمدی نژاد در باره هاله نور در سازمان ملل و اينکه ی آن را به نمايش م

 که از باال همه را نگه  دقيقه سخنرانی او پلک نزده اند و دستی28سران کشورها در مدت 
 همه تلويزيون انگلستان  4گزارشگر کانال  .کند را ترجمه میکرده بود ميخکوب داشته و 

می  و بدون ذره ای ريشخند گزارش حرفه ایيک کار ژوناليستی و تبليغاتی  را در کمال اينها
  !ند تا مردم جهان خطر را بشناسندک

اين چنين در سطح دنيا به گويد که اصالح طلبان از اينکه ايران  در قسمت بعد گزارشگر می
از محمد رضا خاتمی پخش سخنان کوتاهی را اشته شده وحشت زده شده اند و سپس ذايش گنم
هيم اسالم چنين متعصب و گويد ما هشت سال سعی کرديم به دنيا نشان د کند که می می

  .گردانددارد کشور را سه دهه به عقب بر حکومت فعلی قصد ، اماخشک نيست
 ، بسيجيان را به نمايش میوز تاسيس بسيجر کشيدن مراسم سالراين گزارش با به تصوي

 و هم ايران را کانون ترور جهانی همه را به تمسخر بکشدهم گذارد تا با زيرکی حرفه ای 
، خود آنها را هم در فيلم به خنده می اندازدحتی ا تجهيزات هوايی بسيجی ها برژه . نشان دهد

 را پايگاه ی ها بسيجاينگزارشگر .  به سرنوشتی که در انتظار ايران استیاما اين زهرخند
های فعلی  ر اعتقاد دارد که همه رژه ها و جنجالگگزارش. کند مهم احمدی نژاد معرفی می



 

 و ايران را در برخورداری به حساب آورندبرای اين است که ايران را در معادالت جهانی 
  .ی اتمی محروم نشدنی معرفی نمايندرژاز ان

گويد ما خواهان   که می کند ابطحی سخنان او را پخش میاتی باگزارشگر سپس در مالق
. ی اين مسئله کنيم را هم قربان اتمی خودانرژی اتمی هستيم اما نه بدان معنی که قدرت فعلی

  میمتعاقب آناحتمالی م  ايران به شورای امنيت و تحري احتمال ارجاع پروندههاو با اشاره ب
 م برخوردار شويم اما اين بدان معنی نيست که میی اتمی هژرگويد که ما ممکن است از ان

  .توانيم قدرت خود را افزايش دهيم
امام زمان  در باره هبه مطالعرود که   مجموعه ای مذهبی می يکگزارشگر در پايان به

 و هستند با مردم در تماس -از جمله اينترنت -شبکه وسيعی آنها از طريق . مشغول است
 اين ی مردم ازها سئوال گويد اکثر گزارشگر می.  می کنندخرافات را به جامعه تزريق

  . حضرت مهدی بزودی ظهورخواهد کرد ما از کجا بدانيم:ست کهآنمجموعه 
 کانون  راسپس نتيجه نهائی خود را از همه اين مقدمه چينی ها می گيرد و ايرانگزارشگر 

او می . اسامه بن الدنجانشينی برای . خطر جنگ و ترور در منطقه و جهان معرفی می کند
  :گويد

شيعيان عقيده دارند مهدی در پی جنگ و خونريزی و هرج و مرج می آيد تا دنيايی بسازد «
   ».که از همه بدی ها پاک و آراسته باشد

و سپس زمينه های دخالت در ايران برای حمايت از مردمی که از اين جنگ و ترور و 
  :خرافات وحشت زده شده اند اضافه می کند

از جنگ ترسند که احمدی نژاد   از اين می،ورندآزبان ر که ب آنها بی خيلی از ايرانی«
  ». می داندبرای ايجاد شرايط ظهور مهدیآن را خواست خدا هراسی ندارد، زيرا 

  
ست که گزارشگر  درمانده ايمردمخرافات زدگان و صحنه پايانی اين گزارش دعا و مناجات 

آنها .  است نه قرنها پيش ديروز مردهئیکنند که گو  گريه میبرای کسیآنها اعتقاد دارد 
  .يس جمهور و حضرت مهدی اند تا برای آنها معجزه کندئمنتظر ر

 


