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  حسن بهگر 

  

  ! د بحران  می  آفرين؟ !هنرمندمبتکر و رئيس جمهور 

ض  نقآنچه بدست فراموشی سپرده می شودساختگی فعاليت امورهسته ای   هياهویدر 

  !آزادی و دموکراسی در ايران است

  
  (ها احمدی نژادمهره هايی مانند  اسالمی که  سلطنت و خالفت درهم آميخته است یدر حکومت

 فقط  در نهايت بی شخصيتی  تصويری از دارای اختيار و ابتکاری نيستند ) هاداهمچون هوي

      .را به نمايش می گذارند» خدايگان و بندگان «

در آخرين روزهای  (  سرسپرده  واليت با ياری محمد خاتمی احمدی نژاد نوچه و مليجک رهبری

 غوغا و ر رسانه های همگانی جهان   دفعاليت هسته ایاز سرگفتن  با عنوان )رياست جمهوری اش 

عنوان قهرمان  حل بحران به ميدان ه  نژاد بیبحران آفريده اند تا موجودی عقب افتاده مانند احمد

 که بزودی آن را آشکار خواهد کرد ابتکاری داردطرحی ، چنانکه خود نيز گفته که بيايد وحل معما کند

  . حيران خواهد فرمودو سد البته  جهان و جهانيان را از نبوغ خود 

  

   چيست ؟ هدف از بحران سازی
  . يست دريافته اند که تسلط بر مردم فقط با زور امکان پذير ن به ويژه پس از دوم خرداد نيک ماليان

حکومت ها حقانيت خود را يابايد  به شيوه ای خردمندانه از مردم و قانون و پارلمان  بگيرند يا بايد 

 سال فجايع  وفساد حکومت 27پس از . رهبر تکيه کنند ) کاريزمای(بر تقدس رژيم و فرهمندی

 تقرير نام  نمايندگان خواب نما شدن آيات عظام و. اسالمی از هيچ تکيه گاه قابل قبولی برخودارنيست

 با ی راآن نخ نما شده است که بتوان کس توسط امام دوازدهم بيش از  وبرگزيدگی احمدی نژادمجلس

  برقراری اين رابطه در سياست ماليان بايد با مردم  ايجاد رابطه کرد ؛مين سبب   به ه. فريفت آن

که اميدوارند با پول باد عدالت اجتماعی است  عاررياکارانهجلب رضايت مردم با ش داخل بر پايه ی

 و دفاع از منافع ملی استقالل  به اصطالح نحوی بدست آوردند  و در خارج بر پايه به آورده نفت

ج  تارا،چپاول اموال مردم مانند   عدالت اجتماعی را از نوع ابتدايی  که حکومت اسالمی ديدگاه . است

آنهم عمدتا درميان هواداران خود می  غنيمت  آن به عنوان تقسيمذخايز ملی ومهم تر از همه نفت و 

 ببارنخواهد که ثمری جز خرابی و ويرانی نيز با نگاهی دشمن ساز می نگرد  و استقالل راشناسد 

وگان گيری سفارت  قرارداد الجزاير درمورد گرمانندفجايعی  اين نوع نگرش در گذشته  سابقه ( .آورد
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ببار آورده ...  و  -مت آن هم تا کنون گرفته نشده است که غرا- عراقهشت ساله با  جنگ  آمريکا و

  )است

  

  !ول است در پناه اين بحران به سازش با آمريکا و اروپا مشغولی فقيه 
ور هسته ای به بازرسی ، ايران متعهد است محصوالت خود را در امبا همه هياهوی برپا  شده                  

  به  ساختن بمب اتمید منتهی نباي فعاليت دوباره تاسيسات اصفهان بگذارد وماموران شورای امنيت

 و  اند شورای امنيت  خودداری کردهه  پرونده ب شدن فرستاده از تصميم اروپا  و آمريکا نيز ، و شود

اعالم کرد  طی گزارشی به سنای آمريکا ) سيا( سازمان اطالعات آمريکا  چندی پيشبياد بياوريم که 

بدين ترتيب هر دو طرف می دانند . ياز دارد سال وقت ن به دهکه ماليان برای دستيابی به بمب اتمی 

برای رژيم ايران مطرح است همان حفظ موجوديت مساله جدی نيست وتنها موردی که بصورت جدی 

    . از جانب آمريکا  استيم  تائيد رژخود  و

و البته حوادث جهانی و آرايش قدرت ها و تضاد منافع  چين و روسيه  و حتا اروپا با آمريکا 

حسين موسويان از  چنانچه  به گفته.مستاصل ماندن آمريکا درعراق به سود ماليان عمل کرده است 

حکومت اسالمی خريد آنها توانستند  ی با مهلت يکساله ای که اروپا برااعضای تيم هسته ای 

  .اصفهان را راه اندازی کنندتجهيزات 

  برخی از اسالمی  توانسته استحکومت  در مساله  مجهز شدن به سالح اتمی شگفت انگيز اينکه اما 

   . متحد کند همراه و روشنفکران را با خود

   شدن حکومت اسالمی به سالح بمب اتمی حکايت تيغ در دست زنگی مست نيست؟ آيا مجهز

ا دشمن  که تا ديروز دوچرخه، راديو ، تلويزيون و هزاران پديده ی مفيد و  مدرن ربنگريد ماليانی

    ؟ شده اند و بمب اتمیباره عاشق  سالح کشتار جمعی چگونه به يکنددين می دانست

  

 فرياد ملت ايران برای آزادی و دموکراسی شنيده نمی ه ایدر غوغای فعاليت های هست

   ! شود
ه باشد بمب اتمی که نمی تواند مصرف داخلی داشت ساختن بمب اتمی چه سودی برای حکومت دارد؟

   تکنولوژی اسرائيل   اگر مقصود اسراييل باشد که وازدد را  به  خطر می انچون جان خود حاکمان

اگر هدف از آن  . و ماليان نمی توانند اين خطر را بجان بخرند باال دارد ست  و  د استبسيارمجهزتر

اين بحران هدف از پس تنها  .  پذيرفته که کمک برساند  آنرا ه برای انرژی باشد که اروپا استفاد

ی است که به ملت  ستمدرسايه قرار دادن  ظلم و   وفراموش ساختن  دموکراسی و آزادی سازی 
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   دانشجويان ، روزنامه نگاران و  اعتراض در هياهوی اين مانور پر نيرنگ است که .ايران می شود

 و   و ديگر زندانيان سياسی که در اعتصاب غذا به سر می برند هاو منوچهر محمدیها اکبر گنجی 

  مردم  بی رحمانه فجيع و کشتاريا .  گم می شوند که به زندان افتاده اندحتا وکيالن زندانيان سياسی

  . ناديده گرفته می شود در روز روشن در کردستان

 نژاد  از قاتالن و آدمکشان اطالعات و امنيت یدر پناه اين بحران سازی است که کابينه امنيتی احمد

بی آبروست؛  با عقالنيت ه  از رهبرش تا احمدی نژاد و کابينه اش  حکومتی ک.رژيم تشکيل می شود

   .ست چرا را طالب ابيگانه است و اطاعتی بدون چون و

  : قبيل   اراجيفی ازيدن دست خامنه ای احمدنژاد با ليسدر سايه اين غوغا آفرينی است که

پافشاری بر » « .زندگی اسالمی بهترين نوع زندگی برای بشريت است» « .حقوق بشر مهوع است«

  .بر زبان جاری می سازد ». امنيت را تامين می کند)اسالمی  ( ؟!!اصول 

 که ه را برآن داشت ها تئوريسين های حکومت اسالمی همچون زيبا کالمکه  ه  شور شدنان چ آش  

بهتر است احمدی نژاد دو گونه صحبت کند يکی برای داخل و ديگری برای  «د که نصريحا تذکر بده

دارد به مصداق کالم الملوک ، کم شاهکار ن هم » اصالح طلب «واقعا که اين حضرت (  .»رج خا

  ) می خواهيد از زيبا کالم بشنويد اگر کالم زيبا !لکالمک املو

، زيرا وی گام به گام به  به خاتمی مديون استد رياست جمهوری خود را بيش از همه  نژایاحمد 

کنون فرقی بين خاتمی و  يک هيات موتلفه ای  ديده  ادر اين اواخرواليت فقيه نزديک شد تا آنجا که 

 برای اينکه درعمل واليت  عجيب نيست  از حکومت اسالمی دم می زند احمدی نژاد اينکه .دنمی ش

 چنانکه. مضحکه ای بيش نيست» انتخابات«فقيه همه کاره است و بر مسند خالفت تکيه کرده است و 

به  خيلی که تند برود احمدی نژاد  .  با دوره ی خاتمی درعمل نکرده استهيچ چيز هم  تفاوت چندانی

  . ی نمی تواند بکندمتوسل خواهد شد واگر نه کار ديگرحجاب و چادر زنان 

 برای اصالحات وحدت ملت  ما اراده و تجلی  که همانا  را خاتمی بزرگترين دستاورد ما پس از انقالب

 و به ويژه برای خاتمی دست » اصالح طلبان«  اين فرصت برای. بباد داد بود از طريق مسالمت آميز

   .ه جناحی در داخل رژيم گردندديل بداده بود که واقعا تب
  

  بحران به کجا می انجامد؟
امنيتی  خواستار در صورتی که اين رژيم موفق شود با اين بحران به سازشی با آمريکا دست يابد

 و  کم شدن فشار خارجی. نخواهد داشت در داخل است که ثمری جز انفجاری ناگهانیگورستانی 

 ايران نيست و مانع از آن نخواهد ی محترم شمردن حقوق ملتامعن به نيز سازش با آمريکا و اروپا 

اخله خارجی کامال  يک ايران را مورد حمله قرار ندهد و يا مدراييل نقاط استراتژ اسشد که  برای مثال 
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 حکومتی که بر مردم تکيه ندارد خواه ناخواه بايد به خارجی امتياز بدهد تا امنيت داخل را .منتفی گردد

  .تامين کند

 تنها کشوری است در منطقه که مورد تهديد مستقيم جمهوری اسالمی است و نمی تواند  نيز اسراييل

 آمريکا نيز درحالی که با متحدان خود مصر و عربستان سعودی برای .به اين مساله بی تفاوت بماند

عه باشد که تا شي تغيير در خاورميانه اختالف دارد نمی تواند شاهد پايداری تنها حکومت بنيادگرای 

 اسراييل با تخليه .حال مسبب بسياری مصايب در لبنان و فلسطين و ساير نقاط خاورميانه  بوده است 

، هيچ بعيد نيست اگر  در غزه  يک قدم به نقشه  راه آمريکا نزديک تر شده شهرک های ساخته شده

د و بحران ازفلسطين به ايران آمريکا نتواند حکومت اسالمی را تغيير بدهد کمر به تجزيه ايران ببند

  . انتقال يابد و ما شاهد ساليان دراز جنگ شيعه و سنی  و برادر کشی در ايران باشيم

رايی اسالمی کند ولی در سداری خود و ته ريش تظاهر به چپ گ با هيات پا نژاد ناچار است ی احمد

  ولی  نه را می بينند 60های  بازگشت سال  نژاد و حاميانش خوابیگرچه احمد ،عمل از راست براند

 اسالمی  احمد نژاد با جامعه – حکومت امنيتی .  خارج نمی توان چون گذشته راند در  داخل و نهدر 

 در راه اصالحات  آبروی خويش را بود واگر خاتمی پرده دار ولی فقيه .ايران بسيار در تضاد است

  هم  نياز به چراغ است که ئيس جمهور نابينايی ور واليت فقيه  افتابه دار نژادیاحمد،  باختادعايی

 و کشوری را نيز با خود به نابودی واهد با تندروی خاص خود به دره سقوط کند می خدارد ون

 با استخاره مشغول   حال حاضر در او.توانند سخنان او را رتوش کنند نمی هم   زيبا کالم ها ،بکشاند

و از ياد نبريم که همين چند روز !!) ن حسين که يادت بخيرکجايی شاه سلطا!!( تعيين وزير نفت است

 کسی است که بمب ونارنجک به  عیق وامندمندان ريش جنبانده است که هنر او در مالقات با هنرپيش 

 شاهد   در آينده ای نه چندان دوراميدواريمما که بخيل نيستيم ، ؟  ! کندنفجر بندد و آن را مب خود 

  . رئيس جمهور باشيم جناب يعی از خود   بد»هنرنمايی«چنين 
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