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. محمود احمدي نژاد با حمالت لفظي خود بر ضد اسراييل موفق شده است خود را وارد صحنه كارزار كند
شارون به دستگاه . رد پيدا ك"رودولت شر"جورج دبليو بوش باالخره دليلي بر صحت سياست خود عليه 

تعداد . امنيتي اسراييل فرمان داد تا خود را براي حمله به تاسيسات اتمي ايران تا پايان ماه مارس آماده كند
ها از دولت فدرال آلمان درخواست كردند كه عالوه بر اعالم همبستگي با اسراييل،  نه چندان كمي از رسانه

 حتا اين ها عضيب. ه رابطه ديپلماتيك خود را با ايران قطع كنددست به اقدامي عملي زند، به عنوان نمون
كنند كه دولت فدرال حمله نظامي اسراييل به مراكز اتمي ايران را  درخواست گستاخانه را ترويج مي

نژاد با پوپوليسم  در تمام اين مواضع اما اين پرسش بدون پاسخ مانده است كه احمدي. تصويب كند
طلب است يا يك بنيادگراي  آيا او يك بيمار رواني آشوب. ا به دنبال چيستضداسراييلي خود واقع

 يها  تنها قصد انحراف افكار از ناتواني-اي كه بسياري به آن معترفند   به گونه–يا او و افسارگسيخته، 
 تكرار - هربار تندتر از بار قبل-را حمالت خود نژاد  احمديسياست داخلي دارد؟ ولي به چه منظور 

 انقالبچرا رهبر كند،  كارانه برخورد مي در انتقادش به وي محافظهكند، چرا رقيب جدي او رفسنجاني  يم
، چرا رهبران دنياي عرب و اسالم از رييس جمهور ايران فاصله كند را تاييد مي حتا به طور غيرمستقيم او

  گيرند؟ نمي
او ترجيحا به مناطقي .  همچنان محبوب استنژاد در بين اقشار محروم اجتماعي واقعيت اين است كه احمدي

  گذاري ا قول سرمايهج و در آن كند كه تاكنون كامال فراموش شده بودند، يكي پس از ديگري سفر مي
او همزمان هواداران خود در سپاه . دهد اي براي ساختن جاده، مدرسه، بيمارستان و سد مي دست و دلبازانه

كننده براي قدرت سياسي هستند و تمام سردمداران اسالمي از وجود  يين تععامل كه – را بسيجپاسداران و 
 و در سراسر از ديد تعداد كثيري از مردم در ايراننژاد  احمدي. كند  بسيج و آماده مي-برند ها بهره مي آن

 متمايز از گذشتگان آشكارا همان چيزي را برشود كه  كشورهاي عربي و اسالمي به عنوان فردي قلمداد مي
سياست اشغالگرانه كه آنان خود قرباني  دليل اينبه . كنند راند كه بسياري درباره اسراييل فكر مي زبان مي
مان بيايد   چه ما خوش–اعراب و مسلمين باشند،  ها مي هستند و شاهد رنج و تحقير مداوم فلسطينياسراييل 

  . شوند ر ميهولوكاوست عليه يهوديان را منكمثالي و جنايت  بي –و چه نيايد 
با تاييد طلبد،  مي چالشبه نفع اسراييل به اش   سياست يك جانبهفردي غرب را به لحاظاين واقعيت كه 

اي دال بر اين  شود، چرا كه فلسطين كماكان اشغال شده است، و هيچ نشانه  ميمواجهدر جهان اسالم وسيعي 
نژاد   احمديمنوالبه اين . ود ندارد، وجدست خواهد يافتدولت مستقل خود در آينده به كه فلسطين 
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يك  به به سياستمداري محبوب در دنياي عرب و در بين افراطيون حتاتوانست از موقعيت يك فرد ناشناس 
  .  شودتبديل قهرمان

نژاد به طور ناگهاني از آسمان به زمين نازل نشده، قبل از هر چيز او گواهي بر اين  آشكار است كه احمدي
. اند  در ايران شكست خورده–طلبان   از جمله اصالح–اسالميهاي جمهوري  نخبهواقعيت است كه 

 سال گذشته تنها به روند دموكراتيزه كردن سيستم سياسي توجه داشتند و از تقسيم 8طلبان در  اصالح
موضوعي كه به همان اندازه حايز اهميت است،  و فقرزدايي در اجتماع، يعنيعمومي رفاه ثروت و عادالنه 

بدون انتخابات برنده شد، در  "سفره مردمآوردن درآمدهاي نفتي به "نژاد با شعار  احمدي. غافل ماندند
او هم اكنون . ها و نهادهاي سياسي و تبليغاتي جمهوري اسالمي از او پشتيباني كرده باشند كه شخصيت اين

به مدد پايگاه امكان دارد  و استبا هواداران خود ان در دستگاه دولتي در حال جايگزيني كامل مدير
  . نظامي مستقر كند -خودكامه رژيمي و بسيجيان قدرت خود در سپاه پاسداران 

 مشكل هاياالت متحده و جامعه اروپا باعتنايي سرسختانه  بينژاد پاسخي است به  به همين منوال احمدي
پيام آشكار او در . از قدرت اتمي اسراييلاي و مضافا دفاع ضمني  رگيري هستهارتباط با دامنيتي ايران در 

پنداريد كه اسراييل  ها اين را درست مي ها و اروپايي وقتي شما آمريكايي: شود اين كالم خالصه مي
 در كلهاي اتمي داشته باشد ولي اين امر براي ما مجاز نباشد، آن وقت ما حق موجوديت اسراييل را  سالح

هاي  راهقصد آن دارد كه طور كه پيداست  آنقدرت در پيروي از غريزه نژاد  احمدي. بريم زير سوال مي
پايان دهد و خود را براي جنگ با آمريكا و اسراييل ايران را اي  ديپلماسي براي پيشبرد قانوني برنامه هسته

سازي   كرده است و مشغول زمينهشروعخود را جنگ پيشگيرانه هاي ضداسراييلي  او با جنجال. آماده كند
در تمام منطقه بر ضد اسراييل و مسلح شيعه و يا طرفداران جمهوري اسالمي هاي  گروهرواني حمالت 

  . باشد  اياالت متحده در عراق، افغانستان، عربستان سعودي و ساير مناطق مينيروهاي
عال جنگي براي هژموني، نفت و نژاد اكنون به بخش ف احمدي. اين چشم انداز بسي نگران كننده است

 در افغانستان آغاز شده، در عراق ادامه يافته و اياالت متحدهتوسط تبديل شده است كه هاي اتمي  سالح
 و چه در نزاع اتمي  در خاورميانه فلسطيندرگيرياروپا چه در . بايست در ايران به پايان برسد مياكنون 

. گرانه اسراييل تبديل شده است ت متحده و سياست اشغالجويانه اياال كش سياست سلطه ايران به يدك
اي  برنامه بودن سياست خارجي خويش در حال حاضر به عنوان يك واحد منطقه جامعه اروپا به دليل بي

به جاي قبول اين . المللي خارج شده است كند و عمال از كارزار و دايره قدرت در سطح بين مستقل عمل نمي
نژاد در حال منحرف كردن افكار عمومي از  هاي نمايشي به احمدي پايي با تعرضواقعيت كشورهاي ارو

ها به اين روش خاتمه دهند و به نقش حساس  بهتر است آن. هاي سياسي خود در خاورميانه هستند شكست
در اين شرايط تنها اتحادي از عقل و درايت، تشكلي . خود به عنوان يك واحد مستقل منطقه آگاه گردند

دوست و دورانديش در كشورهاي آمريكا، اروپا، اسراييل، ايران و ساير كشورهاي منطقه   صلحهاي جناحاز 
هاي جنگ در  شعلهمانع افروختن  تواند مينژاد را كه  افروزانه بوش، شارون و احمدي قادر است منطق جنگ
تدارك . واهد زدشود، جنگي كه نهايتا به موجوديت اسراييل هم صدمه جدي خخاورميانه و نزديك 

 به صورت واره هم،به عنوان گام نخستمشترك اي براي امنيت و همكاري  فعاالنه يك كنفرانس منطقه
   .  يك وظيفه مهم سياسي در دستور كار باقي است


