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 * تفسيری به قلم رودلف خيِملی

  حميد بھشتی: ازبرگردان
 ٢٠١٣ جون ٢۵

  

  ايرانۀحسن روحانی رئيس جمھور تاز

  اميد به اصالحات در تھران
 

 ۀرئيس جمھور آيند: ز بند، بھبودی موقعيت زنان، جاری نمودن مقررات حقوق شھروندیرھا نمودن رسانه ھا ا

او مخالف نظام نيست، با . ايران حسن روحانی به عنوان تنھا نامزد اين پست قول تحول به اصالحات را داده است

  .شندشرايط مساعد باۀ البته اگر ھم. اينحال اکنون آغاز بخش تازه ای امکان پذير گشته است

  

نارضايتی از وضع اسفبار .  ايران حسن روحانی پيروزی خويش را مديون عدم رضايت ملت استۀرئيس جمھور آيند

 خويش قول ۀوی تنھا نامزدی بود که با تکيه بر خود و گذشت.  اقتصاد، از فقدان آزادی سياسی و انزوای بين المللی

  .تحولی را برای اصالحات داد

انتخابات موفق گشت برای محافظه کاران درسی است؛ نامزدھای آنھا به طرز خجالت آوری به  رکه او در اولين دو اين

شعار مردم در خيابان ھای تھران بود و با بوق زدن ھای ممتد شعف و »  بای- احمدی، بای«. شدت شکست خوردند

  .شرايط مساعد باشند ۀحال برگ جديدی می تواند آغاز گردد، البته اگر ھم. سرور خويش را نشان می دادند

. صورت نيروی توانمندی در خواھد آمده جنبش اصالحات ايران از حالت گرفتگی خود بيدار شده است و دوباره ب

بسياری از . کس از تقلب شکايت ندارد  انگير مجدد محمود احمدی نژاد، ھيچسؤال بر سال پيش، در انتخاب ۴خالف 

. ان را از دست داده بودند، مجددا جرأت يافته و به پای صندوق ھای رأی رفتندانتخاب کنندگاِن مغبوِن آنزمان که اميدش

  .جوانان و زنان از روحانی پيروی می کنند

  

  نياز به اصالح طلبی ميانه رو برای نجات نظام 

حمايت از روحانی توسط رئيس جمھور اصالح طلب محمد خاتمی و ھاشمی رفسنجانی مھم ترين عامل پيروزی وی  -١

اما معلوم نيست که آيا رھبر انقالب آيت هللا علی خامنه ای از پياده کردن اصالحاتی که رئيس جمھور . انتخابات بوددر 

  . پشتيبانی نمايد،تازه قول داده است

که رئيس جمھور اصالحگر سابق، محمد خاتمی و ھاشمی  اين.  انتخابات دشمنان بسياری نداردۀدر حال حاضر برند

آيت هللا علی خامنه ای که . گرای با تجربه ايست از او حمايت کردند به موفقيت او بسيار ياری رساندرفسنجانی که عمل
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ملت حمايت ۀ رھبر روحانی کشور است به نحو بارزی به او تبريک گفت و از ھمگان خواست که از رئيس جمھور ھم

  .ا داردخامنه ای حق تعيين کنندگی در کليه امور ر: اين امر مھمی است. نمايند

 يک بازی محاسبه شده بوده است که سرانجام نيز اين نظريه که گزينش نامزدھا از ھنگام پويش تا رسيدن به نتيجه کامالً 

دستکم اينست که خامنه ای در آغاز کار چوب .  درستی کشيده شد، به زودی ھواداران خويش را خواھد يافتهآن بۀ قرع

 خويش نه در اين راستا استفاده نمود که به جانبداری از افراد ۀ عوامل تعيين کننداو از. الی چرخ مرد جديد نخواھد نھاد

  .عمل آورده محافظه کاِر تحت حمايتش پردازد و نه در اين راستا که از روحانی ممانعت ب

ه يک  به اين نظر رسيده باشد که از سقوط کشور با شعار تنھا نمی توان پيشگيری نمود و بشايد آيت هللا حقيقتاً 

روحانی دارای اين قابليت است که رئيس . اصالحگر ميانه رو نياز است، تا ھم نظام و ھم شخص او را نجات دھد

  .ی گرددئجمھور توانا

به مناسبت انتخاب روحانی از جانب پايتخت ھای کشورھای غربی تبريک گفته : یئ اميد تازه در دعوای ھسته ۀماي -٢

  .ای موافقت با راه حل ھای عملی اعالم نموده استشد، زيرا او آمادگی خويش را بر

بلکه يکی از مردان دستگاه است که در باالترين مناصب بدان خدمت نموده است، حتّا . البته او مخالف نظام نمی باشد

مبادی گوی با فرھنگ و  و اما اروپائيان در او طرف گفت. مدت زيادی به نمايندگی خامنه ای در شورای امنيت ملی بود

  .ی نزديک بود به پايان رسدئگذشته دعوای آزارکننده ھسته ۀ آدابی را يافتند که توسط وی در دھ

کس بھتر از او نمی دانست که رسيدن به راه حل فقط در صورتی ممکن بود که پيشتر از آن ُکرُکرِی جنگ ميان  ھيچ

ر سر کار آمد، نقش روحانی در سياست خارجی که احمدی نژاِد اعصاب خورد کن ب ھنگامی. مريکا و ايران بخوابدا

  .روش او با سر از ميان ديوار گذشتن نيست. ايران به پايان رسيد

و اين منطقی بود که رئيس جمھور بعدی در انتخابات قول داد به تنش ھای موجود با غرب خاتمه خواھد داد، تا پيش از 

تحريم ھای مزبور موجب .  بار سنگينی می باشند، بکاھدھر چيز از تحريم ھای عليه ايران که برای اقتصاد کشور

عمل پوشاندن بدين نويد در ميان ۀ جام. سقوط ارز ايران بوده و از ھر راه حل برای مسائل اجتماعی جلوگيری می نمود

است مريکا که مطلوب ھمگان اترميم روابط سست شده با . مردم بسيار طرفدار داشت، اما انجام آن کار ساده ای نيست

  .نه کار رفسنجانی بود و نه کار خاتمی

  

  روحانی از حق تغليظ اورانيوم نخواھد گذشت

برای بسياری از مردم ايران رئيس جمھور جديد آخرين اميد برای : مشارکت باالی غيرقابل پيش بينی در انتخابات -٣

 موقعيت زنان بھبودی بخشد، زيرا او قصد دارد مقرراتی برای حفظ حقوق شھروندی جاری نمايد، به. تحول است

  . رسانه ھا را از بندھای موجود برھاند و بر استبداد نيروھای امنيتی مھار زند

عالوه بر آن روحانی در مقام رياست جمھور قصد دارد مقرراتی برای حفظ حقوق شھروندان جاری نمايد، به موقعيت 

 او ۀبه گفت. رھاند و استبداد نيروھای امنيتی را مھار نمايدزنان بھبودی بخشيده، رسانه ھا را از قيدو بندھای تحميلی ب

، ميرحسين ٢٠٠٩او با دو نامزد بد اقبال رياست جمھوری سال : البته . ديگر نبايد زندانيان سياسی وجود داشته باشند

تواند آزمونی که آيا به حصر خانگی آنھا پايان داده شود، می  اين. موسوی و مھدی کروبی اظھار ھمدردی ننموده است

  . فشار و آزادی باشدزی ائبرای رھا

با بين المللی . فکنيم، موقعيت برای اصالحات در وضعيت مناسبی نيست به اطراف ايران در خاورميانه بياگر نظری

شدن جنگ داخلی سوريه که ايران در کنار رئيس جمھورش بشار االسد فعاالنه ايستاده است، نمی توان اين انتظار را 

  .ھمين امر در مورد مذاکرات اتمی نيز صدق می کند.  که ايرانيان مواضع مھمی را ترک نمايندداشت
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 ۀالبته در بار. را داراست% ٢٠روحانی بر اين موضع تأکيد دارد که کشور او حق مستند به تغليظ اورانيوم تا ميزان 

غرب به روحانی . ذاکرات را از دست دھداما غرب نبايد فرصت تجديد م. گو نمود و چگونگی آن می توان با وی گفت

اينکار اشتباه غير . که دست خويش را برای دوستی دراز کند، نبايد ھمانگونه که با خاتمی معامله شد بی اعتنايی نمايد

  .قابل ترميمی خواھد بود

      

  .رودلف خيملی کارشناس امور ايران و گزارشگر قديمی روزنامه زوددويچه می باشد -* 

 

  ٢٠١٣ جون ١٧ از روزنامه زود دويچه برگرفته

http://www.sueddeutsche.de/politik/neuer-praesident-in-iran-hoffnung-in-teheran-1.1697918 
 
 

  :يادداشت

ت ا ا در نظرداش ه ب ه ای ک د نام شای تعھ ات ١٠ف ل از انتخاب انی« رور قب سن روح وانی » ح ه ای«عن ت هللا خامن » آي

د١٠ حدود اينک بعد از سپری شدنفرستاده بود  و  ه کاندي ا  روز از انتخابات از پرده بيرون افتاده، کامالً روشن است ک

ه عمل می باشدانتخابات به وسيلۀ باند رھبری ھمان مھندسی » حسن روحانی«و انتخاب  ، که قبالً در باره اش صحبت ب

  .آمده بود

ردم  در نتيجه گفته می توانيم اينبار ھم کالھی به کشادی خاک ايران از طرف آخوند ھا بر سر مردم آن گذاشته شده، و م

  . داشته باشند خويش اجتماعی و اقتصادی-نمی توانند کمترين اميدی به بھبود اوضاع سياسی

 AA-AAادارۀ پورتال

  


