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  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ اکتوبر ٠٧

 وفان در ايرانطپيشبينی 
 ضد امپرياليستی بنيانگذار جمھوری اسالمی  خيلی از خطشيخ حسن روحانیابتکار عمل رئيس جمھور جديد ايران  

علی نظر می رسد که رھبر عالی کشور، آيت هللا ه به ھمين علت، اينگونه ب. ايران، امام خمينی فاصله گرفته است

 که در انتخابات رياست جمھوری از روحانی پشتيبانی کرده بود، امروز بر آن است که توافقات سّری با خامنه ای

 .را آماده می سازد» طرح ب « واشنگتن موافق نيست و .  و اياالت متحده را بی اعتبار سازداتحاديۀ اروپا

 )ايران( تھران /شبکۀ ولتر

  

از ديدگاه علی شريعتی، متفکر انقالب ايران، ھر مسلمانی بايد انقالبی باشد و ھر انقالبی اصيل از ھر دين و مذھبی که 

جمھوری انقالبی « می تواند به عنوان » انقالب اسالمی ايران «در نتيجه، نام . باشد بايد به عنوان مسلمان تلقی شود

 .، يعنی ھمان مفھومی که نمايندۀ روحانيان بخش مدافع اياالت متحده، شيخ حسن روحانی عليه آن می کوشد»ايران 

   

 طرح شيخ حسن روحانی

 در  اليستی، با قطع نظر از مذھب اعضای آن،از آغاز دوران انقالب خمينی، ايران از تمام جنبش ھای ضد امپري

 .خاورميانه پشتيبانی کرده است
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در آن دوران نامزد انتخاباتی .  قوياً مورد اعتراض قرار گرفت٢٠٠٩در سال » انقالب سبز«ولی اين سياست از سوی 

، به عھدۀ ايرانی ھا  اعالم کرده بود که با احترام به جنبش مقاومت حماس و حزب هللامير حسين موسوی» مدرنيست « 

 به حسن روحانی، وقتی شيخ ٢٠١٣سال . نيست که مخارج تجھيزات نظامی و يا بازسازی فلسطين و لبنان را بپردازند

عنوان رئيس جمھور انتخاب شد در تبانی با طرفداران چنين تمايالتی، کليدی را به نشانۀ کليد خزانۀ ايران نشان داد که 

 مردم قرار خواھد گرفت، و برای تأمين مالی جنبش ھای مقاومتی که اطمينانی در کارشان گوئی از اين پس در خدمت

ولی مردم ايران برای اين موضوع اھميت خاصی قائل نبودند و . نيست و شيعه مذھب نيز نمی باشند ھزينه نخواھد شد

  .آن را به عنوان ترفندی سياسی از سوی سياستمداران تلقی می کردند

 طی انتخابات چشم انداز اميدوارکننده ای را برای کشورش ترسيم کرده بود و رأی دھندگان باور انیحسن روحشيخ 

قدرت » تحريم ھا « کرده بودند که او با اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا به توافق خواھد رسيد و با پايان بخشيدن به 

ر بازارھای بين المللی بازيافته و در نتيجه پول امروز، ايران امکان فروش نفت را د. خريدشان بھبود خواھد يافت

  .پول ملی ايران نيز از اين پس تثبيت يافته است. خارجی در اختيار دارد

گوھائی  و  پشت درھای بسته با واشنگتن و بروکسل گفتحسن روحانیشيخ : حاال به نتيجه گيری نھائی رسيده ايم 

البته اين توافقات خيلی فراتر از آن چيزھائی است که پنج ). ١( کند زودی به شکل رسمی بايد اعالمه داشته است که ب

نتيجه اين است که با وجود ورود اخير ايران به سازمان ھمکاری .  مطرح می کردمير حسين موسویسال پيش 

  .شانگھای، می خواھند ايران را به جبھۀ غرب بازگردانند

صادرات گاز موجب آزاد شدن ايران از وابستگی به . ادر خواھد کردبر اساس اين توافق، ايران گاز خود را به اروپا ص

عالوه بر اين، صادرات گاز به اتحاديۀ اروپا برای . روسيه خواھد شد و جنگ سرد جديدی را راه اندازی خواھد کرد

  ).٢( برای توسعۀ خود به اين ذخيرۀ سوختی نيازمند است   که چين محدوديت ايجاد خواھد کرد

 Hans عمومی سازمان ملل متحد با ھمقطار اتريشی خود ھانس فيشر تجمع در حاشيۀ حسن روحانی، شيح مبرسپت ٢٤

Fisher ھر دو مرد سياسی دربارۀ ھزينۀ . اتريش مديريت لولۀ انتقال گاز نوباکو را تضمين خواھد کرد.  داشتمذاکره

ر تمام شود، يعنی راه اندازی ال ميليارد د٨،٥ی معادل  کردند که ھزينۀ آن بايد چيزمذاکرهانتقال منابع گاز و نفت ايران 

  .ساخت و سازی که البته نبايد فراموش کرد که اين روند به بزھکاری ھای بسياری دامن خواھد زد

 ، ايران ٢٠٠٥می که از دوران انتخاب محمود احمدی نژاد در سال وتوافقات بايد به اختالفات موجود در مورد بمب ات

  ).٣(متھم می باشد، پايان دھد » ظرف چند ھفتۀ آينده «  يا ساختن آن به داشتن آن و

  

  اختالف بين طرفداران اياالت متحده و ضد امپرياليست ھا

خالف نظريات رايج در تبليغات آتالنتيست، انقالب اسالمی تنھا توسط روحانيت شيعه انجام نگرفت، بلکه عليه شاه و 

تلقی می کردند، تا اين که جنبش مردمی » خارج از دين« را حتی آيت هللا خمينی روحانيت. روحانيت بود که تحقق يافت

: مناسبات بين انقالبی ھا و روحانيت دوباره با آغاز جنگ تحميلی توسط عراق آشفته شد .  گرويدامام خمينیسرانجام به 

ان طبقۀ روحانی از رفتن به جبھۀ  دريافتند که فرزند— از جمله محمود احمدی نژاد —در آن دوران پاسداران انقالب 

  .جنگ معاف می شوند

آيت هللا روح هللا انقالب . طی قرن ھا، طبقۀ روحانيت شيعه با اعمال قدرت بر ايران سوء استفاده ھای بسيار کرده است

ن ايران پيش از او شيعيا. بخش ملّی گره خورده بودبود که با مبارزۀ رھائي نيز در عين حال اصالح مذھب شيعه خمينی

  . بسيار می گريستند، ولی با او بر آن شدند که عليه بی عدالتی مبارزه کنندامام علیدر مرگ 
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چه : در مورد آداب و رسوم، اگر ھمه از اصول واحدی پيروی می کنند، اين کار را به شيوۀ يکسانی انجام نمی دھند 

 برادران الريجانیکه به ويژه » نيروھای انقالبی « ا  نمايندگی آن را به عھده دارد و يشيخ حسن روحانیروحانيتی که 

 از پيشگامان آن محمود احمدی نژادآن را نمايندگی می کنند با سازش موافق ھستند، در حالی که ضد امپرياليست ھا که 

ليس حافظ سنت اختالف وبا پاحمدی نژاد بر اين اساس، رئيس جمھور . زنند می باشد از ارزش ھای نمونه حرف می

برای زنان و ريش برای مردان موضع » اجباری بودن چادر«نظر پيدا کرد، زيرا طی رياست جمھوری اش رسماً عليه 

 با چنين قوانينی شدت يافت و موجب شد تعدادی از اعضای دولت او را بازداشت احمدی نژادبرخورد گروه . گيری کرد

  .در زندان حبس نگھدارند) ه کار برده شدهکلمه ای که عيناً ب(» جادوگری«کنند و چندين ماه به جرم 

 است، نسبت به رئيس جمھور قدرت خمينی که يکی از شاگردان و مريدان آيت هللا علی خامنه ایرھبر عالی، آيت هللا 

طی سالھای اخير، .  و می تواند مداخله کند با اين وجود مداخالت او محدود است خاص و برتری را در اختيار دارد

 مجبور الريجانی را محدود ساخته و او را به حفظ اتحاد با براداران احمدی نژادمقام سعی داشت حرکات تند رھبر عالی 

اسفنديار رحيم  با او انجاميد، به ويژه در مورد انتخاب معاون خود احمدی نژادنتيجۀ اين روند به برخورد . سازد

احمدی  و الريجانیبه طور مشخص، اتحاد بين . يدا کرد، که سرانجام به مقام رئيس دفتر رئيس جمھور تقليل پمشائی

  ).٤(در فضای آشوب و اتھام زنی رسمی به بزھکاری درھم شکستنژاد 

  

ولی از . رھبر عالی با دفاع از انتخاب شيخ حسن روحانی اميدوار بود که توقفی در برخورد با واشنگتن تحقق پذيرد

ديد از خط قرمز عبور کرده و آرمان انقالبی را مورد تھديد قرار داده اين پس او بر اين باور است که رئيس جمھور ج

  .است

   

 واکنش به طرح شيخ حسن روحانی

 در حال سقوط آزاد حسن روحانیاز شيخ  مس جمھور جديد، ميزان طرفداری مردبيش از يک سال پس از گزينش رئي

نياورده است، و برخی ديگر او را به طرفداری از يک طبقۀ خاص است، برخی او را متھم می دانند که تحولی به وجود 

 در انتخابات آينده خود را به عنوان محمود احمدی نژادروشن است که اگر . با حذف منافع اکثرت مردم متھم می کنند

رای فراھم با اين وجود ترديدھائی ب. نامزد رياست جمھوری معرفی کند، در ھمان دور اّول دوباره انتخاب خواھد شد

 از شرکت در انتخابات اسفنديار رحيم مشائی، نامزدی ٢٠١٣زيرا سال . آمدن چنين فرصتی برای او وجود دارد
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در نتيجه تمام پيشبينی ھا و تدارک الزم را . ممنوع شد، در حالی که آمار پيروزی او را در دور دّوم پيشبينی کرده بود

 . شوند٢٠١٧ درانتخابات سال ژاداحمدی نبه عمل خواھند آورد که مانع شرکت 

او در حال بسيج اردوگاه . در ھر صورت، بايد دانست که رئيس جمھور پيشين ھيچ زمانی مثل امروز فعال نبوده است

 را می احمدی نژادجنبش . خود می باشد، و قاطعانه بر آن است که از افتادن ايران در دامن آتالنتيست ھا پيشگيری کند

نشان پيروزی احتمالی او بدانيم، رھبر عالی انقالب نيز به طرفدارانش اجازه داده است که گردھمآئی توانيم به عنوان 

  ).٥(بين المللی ضد امپرياليستی تشکيل دھند، در حالی که سال گذشته از اين گردھمآئی جلوگيری کرده بود

بين المللی ضد امپرياليستی معرفی کرده و  نمايندگی خود را از ھم اکنون برای اين گردھمآئی آيت هللا علی خامنه ای

  .می بايستی طرح روحانی را وتو کند

به اين . ، اين طرح معادل از بين بردن دست آوردھای انقالب و بازگشت به دوران شاه است خمينیاز ديدگاه طرفداران

 روحانیدر سطح داخلی، طرح . معنا که ايران بايد از نفوذ سياسی خود چشم پوشی کند و به تجارت بين المللی بپردازد

عالوه بر اين ملت ھای خاورميانه که در . به معنای ثروت اندوزی برای رھبران ولی نه الزاماً برای اکثريت مردم

روياروئی عليه واشنگتن، لندن و تل آويو پيروزی ھائی به دست آورده اند، در لبنان، غزه، سوريه و يمن، دوباره به 

  . خواھند شدتدريج يتيم و بی دفاع

  

  »طرح ب « اياالت متحده و

طرح «واشنگتن به تدارک  در صورت شکت طرح روحانی، —جز فوت زود رس رھبر عالی ه  ب—به شکل احتمالی 

در آن . ٢٠٠٩بی ثبات سازی گستردۀ کشور، خيلی وسيعتر و قوی تر از سال : ادامه خواھد داد ) » plan B «(» ب 

اياالت متحده يف انتخاباتی را مطرح کنند که می بايستی به پيروزی طرفداران دوران موضوع اين بود که تحر

  . است٢٠١١دی انقالب مصنوعی سوريه در سال ياين بار موضوع بر سر تجديد چاپ تراژ). ٦(نجامدبي

زبان در ی به زبان فارسی ايجاد کرده است، گرچه اين ئ شبکۀ تلويزيون ماھواره ٧٠از پنج سال پيش، واشنگتن بيش از 

ھر يک ھم پيمانان اياالت متحده دعوت شده .  ميليون آن در ايران ھستند٨٠ ميليون شنونده دارد که ١٠٠تمام دنيا تنھا 

اگر تمام اين رسانه ھا گزارش .  جنوبی، تا برای ايرانيان برنامه پخش کنندوريایاند، از کشورھای اتحاديۀ اروپا تا ک

يانی که غالباً از شبکه ھای ملّی رويگردان بوده و اين نوع برنامه ھا را پيشگام تلقی د، از ديدگاه ايرانندروغ پخش کن

  .می کنند، مطمئناً حقيقت جلوه خواھد کرد

برای پيشگيری از پخش . ول سانسور انترنت ھستندؤه درستی نمی داند که چه کسانی مسکس ب عالوه بر اين، ھيچ

با اين . وده و ھمراه با آن بسياری سايت ھای ديگر غير قابل دسترسی شده اندپورنوگرافی، ويدئو ھا غير قابل دسترسی ب

تنھا و يکتا . وجود ھر يک کاربران ايرانی به فيلتر شکن مجھز می باشد که می تواند سانسور را با شکست مواجه سازد

  .ز آن بھره برداری می کنديعنی وضعيتی که اياالت متحده به خوبی ا. نتيجۀ اين سانسور بی اعتبار سازی دولت است

، واشنگتن می تواند پيغام ھای حسن روحانیبنابراين، می توانيم نتيجه بگيريم که در صورت شکست طرح شيخ 

تحريف شده و دروغينی را از طريق شبکه ھايش پخش کند که در اذھان عمومی به عنوان واقعيت تلقی شود وبه آن 

جای واقعيت به ه در رسانه ھا، اين امکان وجود دارد که رويدادھای تخيلی را ب کمپيوتری جديدبا فن آوری . باور کنند

 روز با تضعيف روحيۀ عمومی ٤ استفاده کردند و ظرف انمايش عمومی بگذارند، ھمان گونه که از اين ترفندھا در ليبي

  ...ارجی نداشتموجب سرنگونی رژيم حاکم شدند ويا در سوريه با پخش صحنۀ تظاھراتی که در واقع وجود خ

  .وفانی تازه در ايران خواھد بودط نشانی از آغاز حسن روحانیبی گمان، شکست طرح شيخ 
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