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  حميد محوی: برگردان و پی نوشت از

 ٢٠١۵ دسمبر ٣٠

  
   تضعيف سوريه خالف منافع جھان اسالم است:روحانی 
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  ٢٠١۵مبر  دس٢٧. اسپوتنيک

رئيس جمھور ايران بر اين باور است که تضعيف سوريه با منافع کشورھای منطقه در تضاد است و تأسف می خورد 

  .می کنند تا برای  زندگی به اروپا بروندفريقای شمالی، سوريه و عراق را ترک اکه بيش از پيش افراد 

بحران کنونی « رئيس جمھور ايران حسن روحانی روز يکشنبه در تھران در بازگشائی گردھمآئی بين المللی پيرامون 

  .اعالن کرد که تضعيف سوريه با منافع کشورھای منطقه و کل جھان مسلمانان در تضاد است» در جھان اسالم

نفع جھان اسالم و کشورھای ھمسايۀ مسلمانان بوده است ؟ آيا تخريب سوريه به تقويت ترکيه، آيا تضعيف سوريه به «

  .اين پرسشی است که آقای روحانی مطرح کرده است» عربستان سعودی، قطر يا امارات متحدۀ عرب انجاميده است ؟

متأسفانه در کشورھای مسلمان در  خشونت ھا، ترور و قتل ھائی که در جھان به وقوع پيوسته ٨٤%و يادآوری کرد که 

  .فريقای شمالی و در غرب آسيا بوده استا

ما بايد عليه ايدئولوژی و گفتارھای مشوق خشونت توسط گروه ھای «: رئيس جمھور ايران در عين حال تأکيد داشت که 

افکار عمومی جھان متحد جھاد طلب مسلح مانند گروه دولت اسالمی يا داعش به پا خيزيم و برای ترميم چھرۀ اسالم در 

  .»شويم

» بين مسلمانان فقير تقسيم می شد«او اضافه کرد که اگر پول خرج شده برای خريد بمب و موشک از اياالت متحده 

  ».کس گرسنه نمی خوابيد امروز ھيچ
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و » اھد رفتما بايد بدانيم که ترور و تروريسم با بمب از بين نخو« : آقای روحانی روی اين نکته پافشاری کرد که 

دست می آورد، علت آن در فقر مادی و ه اضافه کرد که اگر گروه ھائی مانند دولت اسالمی در سرباز گيری توفيق ب

  .فرھنگی است که سزاوار بود که پيش از اينھا از جامعۀ اسالمی حذف می شد

  لينک متن در سايت اسپوتنيک

 

http://fr.sputniknews.com/international/20151227/1020597636/rohani-islam-image-

syrie.html#ixzz3vZzLXhpG 

  

  :پی نوشت حميد محوی 

يک  ،ًام ناپذير دارد، اين است که اوال يک عمامه به سرآن چه پيش از ھمه برای من به عنوان ايرانی جای تأسف التي

بی ھيچ اثری از گرد و ...  ساله ١۴٠٠زيک که گوئی از اعماق بيابان ھای برھوت عربستان و از عمق قاچاقچی متاف

ر تأسف بيشتر اين است که د... غبار تاريخ، آمده و نمايندگی کشور من را در عرصۀ بين المللی به عھده گرفته است

اين و يا آن کشور بر اساس تعلق مذھبی » تضعيف«ًسخنرانی روحانی مشخصا می بينيم که مسائل بين المللی و بحران 

جھان «نظر می رسد و آن ھم ه مورد داوری قرار گرفته و دست کم  در چشم انداز کليت جھان يک بخش قابل تفکيک ب

يعنی اين که ...بندی می رسيم به جھان مسيحيت و جھان يھودیدر ادامۀ اين تقسيم . است» جھان مسلمانان«يا » اسالم

در حالی که من برای . گوئی جھان بين اديان يکتاپرست تقسيم شده و ھر يک صاحب تام االختيار بخشی از جھان ھستند

ليه اين دستگاه ھای خدا پرست دو تا آدرس بيشتر نمی شناسم، تيمارستان و زندان پس از محاکمه به جرم جنايت ع

چون که امکان ندارد دين . زيک، عوام فريبی، دستبرد به اموال مردم و تروريسم، دروغ پردازی، قاچاق متافبشريت

 ھای آدمکش و اسيد پاش و شکنجه گر و آزار و اذيت ھای متنوع به فعاليت ھايشان واحدبدون پادگان کوماندوئی و 

  .خدا تروريست است. ادامه دھد

پس اگر تضعيف سوريه يا :  و از گفتمان او نتيجه بگيريم  بتوانيم به شکل معکوس تعريف کنيمپرسش روحانی را شايد 

در . کشور ديگری و به طريق اولی کشوری نامسلمان به تقويت جھان اسالم می انجاميد نيکو و پسنديده می بود

 به گروه ھای جھاد طلب مسلح، سخنرانی روحانی عالوه بر اين با منحصر ساختن بحران سوريه يا تروريسم در جھان

می بينيم که بازيگران اصلی در مناطق بحرانی نديده گرفته شده، و از ديدگاه  تحليلی حرف ھای حسن روحانی با حرف 

پيامد چنين تحليل ھائی بی گمان کمترين کاری که . )١(ًھای افرادی مثل عطا ھودشتيان کامال ھم آواز از آب در می آيد 

و شرکت ھای چند مليتی ... انجام می دھد ھمين است که کشورھای مشوق تروريسم مانند اياالت متحده و فرانسه و غيره

 »فرھنگی«لۀ تروريسم با اين حساب با پر کردن شکم مسلمانان و کار مسأاز زير ضرب انتقاد بيرون کشيده می شوند و 

چيزی » جھان اسالم«چون که فرھنگ در . ًکه حتما از ديدگاه روحانی منظور ھمان فرھنگ دينی است حل خواھد شد

در غيراين صورت، به زور و با تھديد، مثل آغاز اسالم در ايران، حتی با بريدن سر ...جز خود اسالم نمی تواند باشده ب

زنان و کودکان به نام هللا و با هللا اکبر، برای تداوم اسالم ھر  نفر از نياکان ايرانی در اصطخر و تجاوز به ۴٠٠٠٠

  .گونه مقاومت و انتقاد و مخالفت نابود خواھد شد

رئيس جمھور مسلمان ايرانی با گفتاری که حاکی از مخالفت با خشونت است، در حالی چنين نظرياتی را مطرح می کند 

دست کم يک نفر ) در شھر بھبھان(ی و نظم رحمت الھی در ايران که ھمين چند روز پيش نيروھای انتظامی نظم اسالم

اين نوع .  به ضرب گلوله به قتل رساندند،که برای اعتراض به بی کاری دست به تظاھرات زده بودندرا از افرادی 
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ً اساسا به ھمه چيز بايد بر اساس خدا باشد، و» جھان اسالم«چون که در . ًکارھا حتما به تقويت اسالم خواھد انجاميد

از شاخه به زمين سقوط نمی کند و بايد نتيجه » حق تعالی«باور سه دين يھودی مسيحی اسالم ھيچ برگی بدون مداخلۀ 

مبر پاريس به جنگ  نو١٣ی سخنرانی اش از ًاخيرا يکی از اين خاخام ھای يھودی ط...(بگيريم که انسان ھيچ کاره است

و کلی عالمت و نشانه از ...که ھمه در آن باال تدارک ديده شده... ر زمانیيعجوج و معجوج رسيده بود و سپس جنگ آخ

چون که خدا ھميشه با عالمت و نشانه حرف می زند که تنھا برگزيدگان می ...فعاليت ھای جھان باال عرضه کرده بود

ھر روز . ن از اين استالبته تعداد کشته ھای رايگان در ميھن ايرانی ما خيلی بيشتري....) توانند آن را کشف کنند

در مورد تروريسم، برخی بر اين . کارگران در اثر کاستی ھای اقدامات امنيتی در حال انجام وظيفه و کار می ميرند

اسالم بايد به اين . باور ھستند که جامعۀ طبقاتی، ساخت و ساز طبقاتی، اختالف طبقاتی خشن ترين نوع تروريسم است

  .ھدنظريه ھم پاسخ دندان شکن بد

با اين حساب ما می توانيم اين سخنرانی آقای روحانی را تا حدود زيادی رياکارانه بدانيم و روشن است که اين رياکاری 

يکی از خصوصيات برجستۀ پيغمبر اسالم بوده که بی ھيچ تغيير و تحولی در اصل آن به اين قوم عمامه به سر به 

پيغمبر . جای االغ با مرسدس بنز به مسجد می روند به ارث رسيده استه  حق جھان باال که حاال بهعنوان نمايندگان ب

چون که اشراف عرب به آن (خاطر حفظ انسجام ه اسالم در پاسخ به اعتراضات مردم مکه و مخالفانش می گفت ب

محمد مؤثر واقع شد و البته بايد گفت که اين ترفند ساده و رياکارانۀ ... حتی اگر اعتقاد نداريد، تظاھر کنيد) نيازمند بودند

ًدر جھان و در آخرت و اکيدا برای آخرت با نفی ) اجتماع اشراف عرب(طی چند نسل اسالم رياکار و مصلح اجتماعی 

  .ولی ھميشه با تھديد شمشير. جا افتاد...زندگی و نفی تنھا فرصت زندگی عينی 

روريسم باور داشته باشيم، ايشان برای اعتبار لباس حال برای اين که ما به تمايالت مبارزه جويانۀ آقای روحانی عليه ت

شان را برای نقد دين تغيير دھند، و  آخوندی خودش ھم که شده، يعنی برای اعتبار دستگاه دين اسالم در ايران، قوانين

ر زيرا با وجود چنين قوانينی د. حکم مرگ برای مسلمانان فطری و ملی که از دين خارج می شوند را نيز حذف کنند

ساخت و ساز  دستگاه دين اسالم در ايران، مردم در سطح توده ھای عظيم و ھمه شمول بيشتر به گروگان اسالم شباھت 

و بايد آگاه باشيم که اين گروگان گيری در سطح توده ھای عظيم منحصر به جمھوری اسالمی . دارند تا مسلمان واقعی

  ...ه است سال تروريسم اسالمی در ايران بود١۴٠٠نيست حاصل 

  

  :يادداشت 
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