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   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١٣ اگست ١٠
  

 در گذشته حاصل دزدی را تقسم می کردند
  

  

جای احمدی نژاِد قدر قدرت را می او . حسن روحانی پرزيدنت جمھوری اسالمی ايران است) گست ا٣(از اين شنبه 

او نويسنده ايست که . اما آيا اين چيزی را عوض می کند؟ به اين و چند پرسش ديگر بھمن نيرومند پاسخ می گويد. گيرد

 سه سال کوشيد در ايران به فعاليت ١٩٧٩وی از .  در تھران به دنيا آمده و از زمان شاه در برلين زندگی می کند١٩٣۶

ۀ  منزل او در محلۀما در آشپزخان. رد سپس مجددا ترک وطن نمود و از آن پس ديگر به ايران نرفتسياسی بپردا

  .قرار دارد» لِتِر اينترناسيونال «ۀ نشريۀمقابل يکديگر نشسته و بر روی ميز آخرين شمار) برلين(اشتِگليتز 

  

 ۀآيا اين ماي.  و اکنون ديگر مطرح نيست امکان جنگ ميان ايران و اسرائيل سخن بودۀچند ماه پيش ھنوز ھم در بار

  اميد است؟

در اين فاصله در ايران انتخابات صورت گرفته و اوضاع . بدون اميد نمی توان زيست. ما ھميشه به اميد نياز داريم

ی و نيز به کلی ميانه ئ ھسته ۀمن فکر می کنم رئيس جمھور جديد، حسن روحانی، در مورد برنام. آرامتر گشته است

ی ايران ادامه ئ ھسته ۀوجود نخواھد آمد و برنامه البته تغييری اساسی ب. تر از شخص پيشين، احمدی نژاد عمل کندرو

 درصد ٢٠عنوان مثال به تغليظ اورانيوم ديگر تا ه يعنی ب. خواھد يافت،  اما آنھا به برخی سازش ھا تن خواھند داد

  .ورد احتماالً مراعات خواسته ھای غرب را خواھند نموددر اين م.  درصد۵/٣نخواھند پرداخت، بلکه فقط تا 
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  و در سياست خارجی؟

حمايت از رژيم اسد در سوريه و ھمکاری با سازمان ھای . در اين مورد ھيچ تغيير اساسی صورت نخواھد گرفت

جّو تھاجمی ميان ی ئخاطر تعادل در سياست ھسته ه با اين حال اميدوارم که ب. راديکال فلسطينی ھم تداوم خواھد يافت

ھنگامی . غرب نبايد ھمان اشتباھی را تکرار کند که در مورد خاتمی مرتکب گشت .ايران و غرب رفته رفته کاھش يابد

ود و فکر کرد اگر به مريکا رفتار او را حمل بر ضعف نما. که او رو به غرب نمود، غرب به سوی وی حرکت ننمود

خاتمی که . تغيير مزبور صورت گرفت اما درست به نحو ديگری. ھد گشتفزايد موجب تغيير رژيم خوافشار خود بي

  . يکی از رو راست ترين سران رژيم بود به کنار نھاده شد و جای او را فرد سنگ سری مانند احمدی نژاد گرفت

  

  خاتمی چگونه رو به غرب نمود؟

کل الحاقی به قرارداد ممنوعيت وتوده بود پراو حاضر ش. خاتمی در تمام مدت مذاکرات، تغليظ اورانيوم را متوقف نمود

ل اتمی ھموراه و ھمه جا می توانست سرزده به بازرسی ويعنی با اين کار سازمان کنتر. تسليحات اتمی را امضاء نمايد

 .کدام اينھا فايده ای نداشت ھيچ. مريکا در جنگ افغانستان وجنگ عراق ھمکاری نمايداخاتمی حاضر بود با . اقدام نمايد

مريکا ايران را به شرارت توصيف نمود و ايران جزء محور شرارت قرار ا. خرج داده مريکا بيش از پيش يکدنگی با

. من اميدوارم که اکنون ديگر غرب اين اشتباه را تکرار ننمايد. اين امر در ايران موجب تقويت افراطيون گشت. گرفت

د، غرب بايد بيش از ھر چيز گام به گام از اقدامات تحريمی سوی غرب برداره که ايران مجددا چند گام ب در صورتی

  .بکاھد

  

  آيا در غرب تصور نمی کنند که رژيم ايران در دراز مدت فرو خواھد ريخت؟

 که ميليونھا تن به ٢٠٠٩از جمله به ھنگام انتخابات . ی ھم بود که چنين به نظر می رسيدئزمان ھا. اين اميد را دارند

بسياری ! حتّا چند تن شعار مرگ بر جمھوری اسالمی را نيز سردادند. ر تظاھرات شرکت نمودندخيابانھا رفته و د

خاطر وضعيت اقتصادی بيشتر ه امروزه نارضايتی و طرفداری از تغيير نظام ب. خواھان برقراری رژيم ديگری بودند

 دست رھبر انقالب سيد علی خامنه ای تمام ارگان ھای قدرت در.  قدرت تکيه داردۀاما رژيم محکم بر اريک. گشته است

رھبر انقالب رئيس .  شورای نگھبان را که قادر است ھر قانونی را وتو کند، تعيين نمی نمايدیاو نيمی از اعضا. است

ول ؤاو مس.  و سپاه پاسداران از او تبعيت می کنندءفرمانده کل قوا.  قضائيه و رئيس صدا و سيما را تعيين می کندۀقو

  .ری کشور در مورد جنگ و صلح استتصميم گي

  

  .رژيم گويا از اتخاذ چنين تصميمی شرم ھم ندارد

من اين تصور . خوبی قابل مشاھده بود که رھبری با چه خشونتی حاضر است عليه مردم اقدام نمايده  ب٢٠٠٩در سال 

 اخير حرکت ھوشيارانه ای عکس، انتخاباته ب. را که به زودی انقالبی در ايران در شرف وقوع است واھی می دانم

انتظاراتی که از رئيس جمھور جديد می . اعتدال و تغييرات قابل لمس استۀ ملت تشن. بود برای آرام نمودن اذھان مردم

  .ن رژيم که نيست ھيچ از اصالح طلبان واقعی نيز به حساب نمی آيدااما حسن روحانی از مخالف. رود بسيار باالست

  

  .او از افراد نظام است

او . ی بودئت مذاکرات ھسته أاو رئيس ھي. او منبعث از ارتش بوده و سالھا رياست شورای امنيت ملی را بر عھده داشت

ول در شورای امنيت ؤعضو شورای خبرگان و شورای تشخيص مصلحت نظام است و اکنون از سوی رھبر انقالب مس
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کتاب او . او آدمی بسيار ھوشيار نيز می باشد: اما. ام استوی از روحانيون و با تمام و کمال در درون نظ. ملی می باشد

ی ايران مشغول نمايد، می بايد آن را ئ ھسته ۀھر که خود را با برنام. ی ايران يک اثر مرجع استئ ھسته ۀ برنامۀدر بار

  . خوانده باشد

  

 ويکيپديا جمعبندی آن به زبان انگليسی در عناوين کتاب ۀاما در دانشنام. کتاب مزبور فقط به زبان فارسی وجود دارد

  . ھستNational Security and Nuclear Diplomacyھا تحت عنوان 

 ۀوی در برنام. به ھر دوی اين جھات بايد توجه داشت. حسن روحانی پاره ای از نظام بوده و مرد خردمندی است

اين ديپلماسی است و او می گويد . قت ھا حق با ديگران استگاھی و: تلويزيونی در زمان مبارزات انتخاباتی گفت

  .اين لحن ديگری از سخن گفتن است، سوای آنچه ما از احمدی نژاد سراغ داريم. ديپلماسی يعنی توافق

  

  پس اميد ھم می رود؟

واقعا چنين است، آيا بايد ديد آيا او ھمان چيزی را می گويد که منظورش ھست؟ و اگر . اما بايد نقادانه نيز رفتار نمود

 سياست کشور نبوده و به ھيچ وجه سياست خارجی و ۀمی تواند آن را پياده ھم بکند؟ رئيس جمھور ايران تعيين کنند

باره از انسانی زشت سيرت  او يکاين کاِر رھبر انقالب است و من نمی توانم تصور کنم که . امنيتی را تعيين نمی کند

  .به انسانی ملکوتی تبديل شود

   

  .بر نقش نظاميان تأکيد نموده ايد) Wagenbachانتشارات (شما در کتاب خود تحت عنوان جنگ ايران و اسرائيل 

پاسداران اکنون مھم ترين نيروی . سپاه پاسداران انقالب:  سيات ايران نھادۀبا احمدی نژاد قدرت جديدی پا به عرص

سد، : تصادی ايران توسط سپاه پاسداران انجام می شوندعالوه تمامی پروژه ھای کالن اقه ب. نظامی کشور است

.  آن بسته می شوندۀ قرارداد ھا ھمواره با سپاه پاسدارن يا يکی از شرکت ھای تابع- متروۀفرودگاه، جاده سازی، شبک

. اردسپاه پاسداران مرزھا را کنترل نموده و از اين راه مھم ترين و پرسود ترين بازارھای سياه را در دست خود د

  .رژيم شاه در مقايسه با آن سازمان جيب برھا بود. سراسر اين حکومِت منسوب به خدا فاسد است

  

  آيا اين چيز تازه ايست؟

اين ھمه قدرت . نه، اما تا پيش از زمان احمدی نژاد قدرت، بيشتر پخش بود؛ ميان روحانيت، سياست، اقتصاد و ارتش

در گذشته حاصل . داران امروزه دارد ھيچ سازمانی تا کنون نداشته استنظامی، سياسی و اقتصادی را که سپاه پاس

  .اکنون شايد بتوان آن را به ديکتاتوری نظامی روحانی تلقی کرد. البته نه با مردم بلکه ميان دزدان. دزدی تقسيم می شد

  

  و آنگاه اين ھا تماشا خواھند کرد که روحانی چگونه نقش آدم نمونه را بازی کند؟

 اين ھمه رعايت و قادر بودند به هآنھا اجباری نداشتند ب .گونه دخالتی نکرد به ھنگام انتخابات سپاه پاسداران ھيچبله، 

ی از پيش تعيين شده وجود ئبه ھمين جھت فرض من بر اين است که در اين کار سناريو. گونه ای ديگر حضور يابند

  .داشته است

  

   به خدا ادامه يابد؟پس تا ده سال ديگر ھم بايد حکومت منسوب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ريم ھا موجب تضعيف حفشار و ت. اما من فکر نمی کنم تغيير رژيم ايران از بيرون ميسر باشد. اميدوارم که چنين نباشد

تحول فقط از درون آن ممکن است و با اطمينان می توان گفت که دموکراسی در جمھوری اسالمی محلی . رژيم نشدند

 بدون سکته صورت م به سوی دموکراسی به روندی طوالنی نيازمند است که طبيعتاً اما تغيير رژي. از اعراب ندارد

  .ته ای طوالنیش مدنی ايران است که ھم قوی است و ھم دارای گذۀاميد من به جامع. نخواھد گرفت

  

  چه کار بايد کرد؟

ه مدتی مطبوعات آزاد ب کوچک باز شد و برای ۀچند روزن: به ياد داشته باشيم که در زمان خاتمی چه صورت گرفت

کشور . ال رفتؤناگھان اصالح طلبانی در درون اسالم سربر آوردند و خداشناسی بنياد گرايان به زير س. وجود آمد

اگر اکنون چند پيچ شل شوند و غرب اينبار عکس العمل مثبت از خود بروز دھد، آنگاه وارد . آغاز نمود به نفس کشيدن

  . از افراطيون سلب خواھد کردروندی خواھيم شد که زمينه را

  

  آيا در اين ميان بھار عربی نقشی بازی می کند؟

در ايران . اما آنھا اين احساس را دارند که خودشان اين ھا را پشت سر نھاده اند. ايرانيان بدان با توجه نگاه می کنند

  .تحوالت ايران کامالً چيز ديگريست.  قدرت سوارندۀماليان چندين دھه بر اريک

  

  آيا شکنجه شدگان و مورد تجاوز قرار گرفتگان، بستگان خانباختگان خواھان انتقام نيستند؟

آنھا که مورد تجاوز واقع و شکنجه شده اند نيز نبايد سکوت . بستگان آنھا نبايد سکوت کنند. ده ھا ھزار تن کشته شدند

که اعدام  البته پس از آن. رات به دادگاه کشانده شوندآنھا بايد مجرمان را متھم نمايند و موجب گردند که مطابق مقر. کنند

انتقام گيری نبايد مطرح باشد و اين فقط در صورتی ممکن است که انسانھا در روند تحوالت به مفھوم . ممنوع شده باشد

  . ردمدنی ايران در حال حاضر برای دموکراسی آمادگی داۀ جامع: من بر اين باورم که. حق و آزادی پی برده باشند

  

  ی شما اميد خود را از دست نمی دھيد؟ئگو

 کوشيده اند مردم را اسالمگرا نمايند که به کلی ناموفق ١٩٧٩حکومتگران منسوب به خدا از . اين نظام قابل حفظ نيست

شيزوفرنی کنونی فقط . گردانند  جوانان ايران به حکومت منسوب به خدا عالقه ای نداشته، از آن رویۀکلي. بوده است

 درصد مردم ٩٠آن زمان .  چنين نبودکه در زمان خمينی اصالً  در حالی. با پشتيبانی دستگاه حاکمه است که دوام دارد

  .اين است که در حال حاضر تمام ملت در حالت انتظار به سر می برند. تابع وی بودند

  

  تا چه مدت؟ 

  .از خواھد شدفتد، آنگاه اعتراضات مردم آغ ماه ديگر و اگر ھيچ اتفاقی ني۶ تا

  

  در زمستان؟

  ٢٠١۴خيلی خوب، تا بھار سال 

 

  مصاحبه اَرنو ويدمن با بھمن نيرومند

   برلينر سايتونگۀ روزنام- ٢٠١٣ گست ا٣


