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   ايرانی امير حسن چھلتنۀ زوددويچه با نويسندۀ روزنامۀمصاحب

   حميد بھشتی:ازرگردان ب
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  به زودی قيام در ھم خواھد ريخت: ايران

  
 امير حسن چھلتن

از نظر " امير حسن چھلتن ۀکه مدت ھا انتظارش می رفت آغاز می گردد؟ به گفت" بھار ايرانی"آيا با اين اعتراضات 

  ". ی انجامد متوسط اين قيام به ھيچ چيز به جز خونريزی نمۀردگان و طبقکتحصيل 

دست آمده است به ھيچ وجه روشن تر از ه قريب به دو ھفته است که اعتراضات در ايران ادامه دارند و تصويری که ب

ديگر حضور  در خيابان ھا قيام کنندگان، جانبداران رژيم و اکنون پاسداران وحشت انگيز نيز عليه يک. ابتدای آن نيست

ست؟ و آيا قيام می تواند رژيم ماليان را به لرزش افکند؟ نويسنده و مھندس ايرانی امير ا" بھار ايرانی"آيا اين . می يابند

نی او تأمل آميز، اما نااميدانه ولفيتحليل ھای ت. حسن چھلتن لرزش ھای سياسی کشور خويش را سالھاست تفسير می کند

  .نيست

  

  اوضاع در تھران چکونه است؟: زود دويچه

از شھرستان قيام آغاز گشت، در خراسان واقع در شمال شرقی ايران و سپس به نقاط . رام تا حدی آ:امير حسن چھلتن

  .ديگر گسترش يافت تا که پايتخت را نيز در بر گرفت

  

  شھرستانھا برای چه صدايشان بلند شد؟

که رئيس  حاکمه تحريک شد و بر اساس آنچه ما می دانيم مربوط بدان بود ۀاعتراضات در مشھد توسط وابستگان طبق

اين روشن .  کشور را تشريح نمودۀمبر در گزارشی به مجلس برای اولين بار بودجدر ماه دسجمھور، حسن روحانی، 

که حمايت از اقشار بی  در حالی. نمايند ساخت که برخی از بنيادھای دينی مبالغ ھنگفتی از بودجه را دريافت می
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تشريح اين نکات از .  از روحانيون محافظه کار نيز ھمچنينمردم خشمگين بودند اما برخی. بضاعت کاھش می يابد

  .جانب حسن روحانی باعث خشم آنان گشت

  
  از اشک آور گیتيآنجا مأموران امن.  در برگفتزيعتراضات در شھرستانھا آغاز گشت، اما تھران را نا

   از د پ آري تصو١٣٩۶ ]جدی[ماهي دانشج در محوطه دانشگاه، نھم دکي. کار بردنده  تظاھرکنندگان بهي عل

  

که  آيا آنان از اين. روحانيون محافظه کار گويا به لحاظ مالی فاسدند، آنان از طريق بنيادھا ثروت اندوزی می کنند

  خسارت بسيار بينند بيمناکند؟

معترضان . ل خارج گشتواما آنگاه از کنتر.  آغاز گشت که شھری به شدت مذھبی و مقدس استاعتراض از مشھد

آنان به انتقاد دولت حسن روحانی خود را محدود نساختند، بلکه تمامی نظام جمھوری . ديگری به صفوف آن پيوستند

  .ال بردندؤاسالمی را به زير س

  

 متوسط در جنبش سبز ۀ طبق٢٠٠٩ان؟ اھالی روستاھا؟ يا مانند سال عامالن قيام چه کسانی ھستند؟ گارگران؟ کارمند

  که با انتخاب مجدد احمدی نژاد به رياست جمھوری مخالف بود؟

شما می دانيد که اين ھا اولين .  برخی، وابستگان اقشار بی بضاعت را حامالن قيام می دانند٢٠٠٩در مقايسه با سال 

 که در حال حاضر فعال ترين ھستند در دوسال گذشته بارھا اعتراضات ئیرھادر شھ. اعتراضات پس از آن زمان نيست

  .اجتماعی به بيکاری بوده است

  

که اين قيام موجب سقوط جمھوری اسالمی  آيا احتمال اين. برخی در غرب گمان می کنند رژيم در حال سقوط است

  ست؟ا ،شود

 را به خاطر آوريد يا ٢٠٠٩جنبش سبز سال . گتری داشته ايمما در گذشته نيز قيام ھای بزر. تصور نمی کنم چنين باشد

 ۀالبته در اين ميان مشکالت موجود به خاطر گروه ھای متفاوت طبق.  را١٩٩٩تھران در تابستان ۀ اعتراضات گسترد

ھد اما به گمان من اين قيام به زودی در ھم خوا. حاکمه بزرگتر شده اند  و اين ممکن است موجب تضعيف رژيم گردد

  .ريخت
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   در تھرانیابانياعتراضات خ

؟ دولت سپاه پاسداران را به سه استان می فرستد، شبه نظاميان وفادار نسبت به نظام را که به خوبی مسلح ًواقعا

  ّنمی دھد که دولت اين اعتراضات را بسيار جدی می گيرد؟ عکس نشان هآيا اين ب. ھستند

  . طرفداران خويش را بسيج می کنندۀل کنند و ھموآنھا می کوشند اوضاع را با اراده ای آھنين کنتر. ھمينطور است

  

از اکنون ديگر تظاھرات عظيمی به چشم می خورند که . به نظر می آيد که آنھا بخش قابل مالحظه ای از مردم باشند

  . شان ھورا کشان سياسی نيستندۀاينھا که ھم. رژيم و رھبر دينی، آيت هللا علی خامنه ای حمايت می کنند

به تخمين من . آنھا غالبا کسانی ھستند که از نظام و از بنيادھای دينی متنفع اند. بدون شک نظام طرفداران خود را دارد

  . ميتواند آنھا را به سھولت تجھيز نمايدرسد و دولت  درصد مردم می١۵ تا ١٠ميزان آنھا به 

  

  آيا آنھا ھمانطور که گفته می شود روستائيان بی بضاعت اند؟ 

.  متوسط و حتا باال تعلق دارندۀآنھا نيز در ميانشان ھستند، اما شھرنشينانی را نيز می توان مشاھده نمود که به طبق

ما که تقسيم بندی روشنی در جامعه نداريم، بلکه طبقات . يم برايشان مزيت بار استمخرج مشترک آنھا اين است که رژ

 ئیآنھا شانه به شانه ھم زندگی می کنند، اما در جھان ھاۀ اقتصادی و طبقات فرھنگی، مدرنيست ھا و سنت گرايان، ھم

  .تواند توضيج دھدبه ھر حال اقتصاد وضع را نمی . اين امر موضوع را پيچيده می کند. به موازات ھم

  

  نظر روشنفکران، ھنرمندان و ادبيان چيست؟

به نظر آنھا مشکوک می آيد که  اعتراض از جانب وابستگان رژيم به راه افتاده است . تقريبا ھمگی آنھا سکوت می کنند

يام به ھيچ چيز  متوسط اين قۀدر نظر اھل سواد و طبق. و تا کنون قيام، نه بھاری دارد و نه اھداف مشخص يا سازمانی

  .ديگری به جز خون ريزی نمی انجامد

  

در سوريه . ّجوانان به خاطر آزادی و عزتشان بر می خيزند: شباھت ھای آن با بھار عربی بخوبی مشاھده می شود

  آيا اين مقايسه گمراه کننده ايست؟. نيز اعتراضات از استان ھا آغاز گشت
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 –ايران اولين کشور منطقه بود که دارای مجلس گشت . نيای عرب تفاوت داردايران به کلی با د. به کلی غلط انداز است

، اولين کشوری بود که صنعت نفت خويش را ملی ساخت و به جای نظام سلطنتی نظام جمھوری را ١٩٠۶در سال 

 پيش انقالب  سال۴٠ما . ّکشوری ھستيم مجرب و پخته/ ما ملت. برگزيد و آن نيز نه توسط کودتا بلکه از طريق انقالب

در سال . ما زير امواج وحشتناک فشار رنج برديم. را تجربه کرديم و جنگ ھشت ساله ای را با ھمسايه مان عراق

  .اينھا تجربيات ماست.  ھزاران زندانی سياسی اعدام گشتند١٩٨٨

  

  .برخی از اينھا با رنجی که ھمسايگان عرب شما برده اند تفاوت ندارد

آنھا بدين آگاھی رسيده اند که کشور ما در . اند که تظاھرات ھا به سرعت به خشونت می انجامنداکثر ايرانيان فھميده 

يک از کشورھای ھمسايه در صلح ندگی نمی کنند، نه عراق،  ھيچ. مرکز منطقه ای به شدت انفجاری قرار دارد

آنھا پيش بينی نمی .  می انديشيدنددر جھان عرب مردم در آغاز بھار عربی بسيار ساده. افغانستان، پاکستان و ترکيه

به ھمين جھت نير بھار عربی برايشان ھيچ حاصلی به بار نياورد و شکست . نجامدند که قيامشان به چه می تواند بيکرد

  .خورد

  

  آيا چنين نيست؟. اما بدون يک قيام موفقيت آميز يا اصالحات مؤثر، جمھوری اسالمی ايران در جا می زند

 ۀما يک عالمه مشکالت عظيم داريم، از جمله در زمين. من طرفدار انقالب نيستم، بلکه اصالحات. ستبله، اين درست ا

مردم از . بخش خصوصی اقتصاد در عذاب است. فساد بی کران است. آزادی بيان، آزادی مطبوعات، دموکراسی

 را که به ئیمن انسان ھا. يمی استاعتياد به مخدارات مشکل عظ. بورکراسی شاکی اند، از فقر، بيکاری و بحران مالی

اما ھر که از خرد خويش بھره گيرد به سرعت .  اينھا خسته شده اندۀزيرا آنان از ھم. خيابان ھا می روند درک می کنم

  .اينچنين تظاھرات خيابانی مسائل ما را حل نمی کنند:درک خواھد کرد

  

در ايران شبکه ھای اجتماعی نظير اينستاگرام و تلگرام . دبھار عربی را به انقالب شبکه ھای اجتماعی توجيه کرده ان

   می کنند؟ءچه نقشی را ايفا

 روز و مکان اعتراضات را می توان از طريق شبکه ھای اجتماعی ۀتمامی ھماھنگی ھا در زمين. نقش بسيار مھمی را

  .ترتيب داد

  

ائيل آنھا را تمجيد می کند، عربستان سعودی  تظاھرکنندگان را تحريک می کند، اسرپم تردرئيس جمھور امريکا دونال

  شما نقش کشورھای ديگر را چگونه می بينيد؟. آن را در خدمت درگيری خود با ايران می گيرد

 در ده سال گذشته امريکا عمل اسرائيل در فلسطين يا آنچه ۀنحو.  کار را بر ايرانيان سخت تر می کنندامريکااسرائيل يا 

 دولت ھای اين کشورھا می بايست از دخالت خودداری نموده و سکوت اختيار –بروز داده است در مورد ايران از خود 

دستش می دھند که مدعيست قيام از خارج ه به صورت فعلی آنھا برای توجيھات رژيم ايران مستمسک ب. کنند

  .سازماندھی می شود که البته صحت ندارد

  

  ح است؟ نظام منجمد جمھوری اسالم قابل اصالًآيا اصال
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 ھرگز ٨٠ ۀمن در سال ھای دھ.  کافی باشد، قدرتمندان از تجربيات تاريخی پند می گيرندۀدر صورتی که فشار به انداز

اينگونه بھبودی ھا . ی به صراحت صحبت کنمالمان خارجی، با روزنامه نگاران ۀبه خود اجازه نمی دادم با يک روزنام

اما اين تنھا . بله، اين رونديست که آھستگی آن انسان را رنج می دھد. ده انددست آمه  سال درگيری دائم ب۴٠به دنبال 

  .راه برای حصول شرايط دموکراتيک است

  

    و قيام؟ چه می شود؟

خود نمی پوشد و مشکالت قديمی باقی می ه  عمل بۀکه خواسته ھای مردم به سرعتی که آنھا اميد دارند جام از آنجائی

  . قيام بعدی را تجربه خواھيم کردًو پس از چندی ما مجددا. سکوت خواھد خوردمانند، به اين جنبش مھر 

  

  :منبع
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