
  سخنان هدايت شده احمدی نژاد

  دست های
  بوش و احمدی نژاد

  !را می شويند يکديگر
  

 بتواند رعد و ،احمدی نژاد در جمع دانش آموزان بسيجی ، سخنان اخير و جنجال برانگيزشايد
 از اهميت حضور اين  و پيش و هوشياری و قبول اين حقيقت تلخ که بيشیبرقی باشد برای بيدار

 ، اجرای آن و برایستی مهم است که براساس و يا نظامی در کابينه وی، آن سيا امنيتیيا آن فرد
حتی با تقلب (  درک از رئيس جمهوری شدن بوش در دور اول.احمدی نژاد را پيش انداخته اند

" 21رايشتاک قرن " سپتامبر که ما آن را در اطالعيه خود ،11و حادثه ) در شمارش آراء ميامی
برای چه سياستی بوش را رئيس جمهور کردند و برای : يعنی. همين استارزيابی کرديم نيز 

  ! سپتامبر را سازمان دادند11کدام سياستی 
تا به ريشه های آن سياستی راه نيابيم که احمدی نژاد را برای اجرای آن در ايران رئيس جمهور 

ل بوش بايد رئيس کردند و يا آن سياستی را نشناسيم که بموجب آن در امريکا بوش و يا امثا
  .جمهور می شدند، درک و گمانه زنی پيرامون حوادث آينده ايران و منطقه ناممکن است

  .قصد ما نه مقايسه ناممکن احمدی نژاد با بوش، بلکه نوع نگاه به رويدادهای ايران و جهان است
و سخنان اخير احمدی نژاد برخاسته از يک سياست است، برکرسی رياست جمهوری نشاندن ا

شايد او ساده لوح، کم تعقل و بيشتر عصبی و ماجراجو باشد . نيز بخشی از همين سياست است
تا صاحب خط و ربط، اما آنها که سکان وی را در پشت صحنه دراختيار دارند، درست مانند آنها 
که سکان بوش را در پشت صحنه دراختيار دارند و او را می گردانند، می دانند احمدی نژاد را 

او اتفاقا، . به کجا می خواهند ببرند و سنگرهائی که بايد فتح کنند کدام است چه دليل آورده اند، به
هميشه در طول تاريخ، افراد و شخصيت هائی با همين ظرفيت ! آورده اندخصلت ها  دليل را به

نی را که دانش و بينش هيتلر و يا موسيلي. توانسته اند مجريان خوبی برای فاجعه آفرينی ها باشند
ايران نيز وضع  در.  با دورانديشی دوگل در فرانسه، مثالطعنه به بوش می زد، مقايسه کنيد

نگاه کنيد به بينش و تعقل سياسی امثال اميرکبير و قائم مقام که پس زده . همين بوده و همين هست
  .فاجعه شوند آقاسی سکاندار شدند تا امثال حاج ميرزا

ر احمدی نژاد را، تنها حرف های هوائی يک آدم عصبی و ماجراجو بدين ترتيب، ما سخنان اخي
نمی دانيم، بلکه ادامه يک سياست و يک خط می دانيم که می خواهد در ايران حکومتی نظامی 

آنها که احمدی نژاد را راه می برند، بسيار دقيق تر از اپوزيسيون مهاجر و حتی . را حاکم کند
 مملکت وارد مرحله ای شده است که در پايان آن، حرف آخر سياسيون داخل کشور می دانند که

از قماش احمدی ( آنها براين نقشه اند که نظامی های وابسته به خود .را نظامی ها خواهند زد
تمام اهميت درک سخنرانی اخير و يا سخنرانی سازمان ملل احمدی . حرف آخر را بزنند) نژاد

  .اهد زد و خواهد کرد در همين نکته نهفته استآينده خو نژاد و سخنان و اعمالی که در
به يک هيجان برای غلبه اين گروه از نظامی ها بر تشکيالت گسترده سپاه پاسداران و بسيج 

يعنی همان انديشه ای که تاحدود زيادی .  نياز است- حتی حمله نظامی محدود به ايران-بزرگ
شدی را نيز با هدف خنثی سازی آن عقب انگيزه ادامه جنگ با عراق بود و فتوای قتل سلمان ر

 توانستند با امضای واقعی يا تقلبی آيت اهللا خمينی بگيرند و دوره چند - به زعم خود-نشينی جنگی



 را - در قالب سپاه بدر و قدس و محمدـساله تشنج خارجی و تقويت گروه های نظامی تروريستی 
  .سازمان بدهند

 يک روز برنامه های ايستگاه  استسالمی که کافی در جمهوری ایسياست نظامی گری کنون
های مختلف سيمای جمهوری اسالمی بدقت بررسی شود تا ابعاد آن بدست آيد، ادامه همين 

  .سياست است
  :اين سياست معتقد است

 57قوای نظامی حرف آخر را در جمهوری اسالمی خواهد زد و سرنوشت نهائی انقالب  -1
  .در جمهوری اسالمی" که بر که"آخرين مرحله نبرد يعنی . را روشن خواهد کرد

قدرت نظامی وقتی می تواند مجری يک سياست مطلقه باشد، که دارای انسجام فرماندهی  -2
اين امر هنوز در سپاه . و انسجام تفکر و انديشه و يا فاقد هر نوع انديشه و تفکر باشد
 در شهرها واستان ها و پاسداران برقرار نيست و شاهديم که هنوز فرماندهان مختلف
 .ارگان های مختلف، برای خود سخنرانی و اعالم نظر می کنند

امکان ) از جمله جنگی( ، تنها در صورت فضای عملياتییانسجام در يک نيروی نظام -3
نوع اما و اگر در  اين انسجام از معبر تصفيه های گسترده و سرکوب هر. پذير است

دوران سردار سپهی خود و  درکاری که رضاشاه . داخل نيروهای نظامی بدست می آيد
 مرداد با شدت آن را اجرا کرد و حتی 28 پس از کودتای کرد، پسر اوپس از تاجگذاری 

 .به امثال سپهبد زاهدی که تخت و تاج را به شاه فراری برگردانده بود رحم نکرد
ن کمال مطلوبی  اين هما.بيرون خواهد آمد" کالم"از دل اين انسجام يک فرمانده و يک  -4

است که اگر گوينده آن از ابتدا تابع امريکا باشد قابل حمايت کامل است و اگر هنوز 
 .نباشد، بدليل ضعف حمايت داخلی و ترس از کودتا پشت کودتا، تابع خواهد شد

 و نجات جنبش اصالحات 57بدين ترتيب، جنبش نجات ايران، نجات کشتی غرق شده انقالب 
اريو و بپا خاستن نه برای مقابله با احمدی نژاد، بلکه برای خنثی سازی در گرو درک اين سن

توطئه ای که ما يقين داريم دست های پرقدرت عوامل مستقيم و غير مستقيم . اين توطئه است
 عليرغم مانورهای به ظاهر مخالفت آميزی - از جمله امريکا و انگلستانـقدرت های خارجی 

 در آن  واکميت کنونی ايران اتخاذ می کنند در آن حضورکه با مواضع و تاکتيک های ح
آنها بخوبی می دانند از دل اين دولت، يک نوکر نظامی بيرون خواهد آمد، اما به . نقش دارد
آن شرط تعيين کننده آنست که اين دولت نيمه نظامی بتواند به دولتی تمام نظامی . يک شرط

آنها می دانند . هرچه زودتر و دقيق تر عملی کندتبديل شده و تصفيه های خونين در سپاه را 
آنها می بينند که چند صد مداح توانسته . ايران بسيار تضعيف شده است که نقش روحانيت در

  . اند، حتی بازار خرافات را از چنگ روحانيون در آورند
 بر که تمام بيم و نگرانی آنها و اميد و اميدواری جنبش اکنون در گرو آنست که در نبرد که

بطن نيروهای نظامی ايران به سود کدام جريان تمام خواهد شد و اين تصفيه مطابق ميل و در 
اين که . نقشه امريکا و انگلستان اجرا خواهد شد و يا در نيمه راه مسير آن عوض خواهد شد

دولت کنونی چه شعارهائی می دهد، اهميت ندارد؛ اينکه نتيجه آن چگونه به سود امريکا و 
بيرون خواهد " يک کالم"گلستان تمام خواهد شد و تمرکز فرماندهی و انسجام نظامی در ان

بساط امثال مصباح يزدی که اکنون در خدمت اين سياست است، اگر الزم باشد . آمد مهم است
يک هفته ای جمع می شود، همانگونه که بساط واليت فقيه می تواند يک هفته ای و در ميان 

ايرانی " پرويز مشرف"مهم آنست که برنده آخر اين سياست . م جمع شودهلهله و شادی مرد
  .باشد



آنها بخوبی می دانند و نقشه آن را نيز در سر دارند که در صورت باال گرفتن تنش های 
نظامی و ناتوانی غلبه اين گروه بر همه گروه های ديگر کار به جنگ داخلی خواهد کشيد و 

حمله نظامی به ايران نيز بخش . کردن ايران هم آماده شده اندبه همين دليل برای موزائيکی 
تسريع کننده اين روند است، همچنان که سخنان و موضع گيری های احمدی نژاد و ماجرای 

  .توليد سالح اتمی در ايران نيز در ادامه اين روند است
 جمهور شدن حال اگر يکبار ديگر مقدمه اين يادداشت و مقايسه دالئل و انگيزه های رئيس

بوش و شخصيت او را با شرايط  جانشين ساختن احمدی نژاد بجای محمد خاتمی و شخصيت 
و کاراکتر وی را مرور کنيم به همان نتايجی نمی رسيم که در ادامه آن مقدمه نوشتيم؟ اين دو 

 دست يکديگر را نمی شويند؟


