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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
  حميد بھشتی: برگردان از

 ٢٠١٣ سپتمبر ٣٠

  !بی تعارف

  
 ايزابل شايانی

ن در مجمع عمومی سازمان تفسيری از ايزابل شايانی در شبکۀ اول تلويزيون المان در بارۀ گفتار رئيس جمھور ايرا

  .ملل

در خيابان من شما را : تعارف بدين معنی است که. ھر که با ايرانيان سرو کار داشته باشد، بايد بر تعارف مسلط باشد 

مقصودم اين . من، ھمه چيزم، اما مقصودم اين نيستۀ اتومبيل من مال شماست، خان: مالقات و دعوت کرده می گويم

شما بايد دعوت مرا رد . حالتان چطور است؟ و چون شما اين را می دانيد، دوستانه رد می کنيداست که بگويم سالم، 

  .اين است تعارف. کنيد

مريکائيان عرضه می کند تعارف نيست؟ سخنانی که او گفته است امن از خود می پرسم آيا آنچه پرزيدنت روحانی به 

آيا با آمدن رئيس . م سخنان شيرين او را به کناری بگذاريمپس ما کوشش می کني! بسيار بوده، اما مقصودش کم است

  ! ی که رھبر روحانی، خامنه ای، اجازه دھدی در حال تغيير است؟ البته تا جائجمھور جديد چيز

راز امريکا و ھمت ۀ سال يک وزير خارج٣٠ اين واقعيت است که امروز برای اولين بار از زمان انقالب، پس از اوالً 

 اجرايئه بوده، اجازه دارد قرار و ۀاين تعارف نبوده، واقعيت دارد و آن وزير ھم عضو قو. اھم ديدار دارندايرانی اش ب

تورم، بيکاری :  اين نيز واقعيت دارد که اقتصاد ايران خوبيده استثانياً . و اين تا کنون بی سابقه بوده است. مدار بگذارد

 و سوم اين. دست آورده اين را روحانی بايد در غرب ب. اقدامات تنبيھی بايد پايان يابند: و ھمه يک چيز را می خواھند

ول اين کار او نبود، اما از آن جلوگيری ھم البته مسؤ.  تن١۶ زندانيان سياسی آزاد شدند، دستکم  گذشته واقعاً ۀکه ھفت

: که نتيجه اين.  ھای مذھبی را زندانی می کنند مدنی نمی تواند نفس بکشد و اقليتۀکه تا امروز جامع ديگر اين. نکرد
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آنجا تغييری در حال وقوع است و غرب بايد خواسته ھای واقع بينانه ای را مطرح سازد، آنھم بدون تعارف و اگر ايران 

در بر   نيز  اين خواسته ھا بايد حقوق بشر را.  عمل بپوشاند، بايد اقدامات تنبيھی گام به گام حذف گردندۀبه آنھا جام

ی نيز مانند ما زند زندگی نمی کنند، بلکه آدم ھائی که به تغليظ اورانيوم می پراايران فقط مردان ريشوئزيرا در . گيرند

  .و آنگاه دولت ايران بايد پاسخگو باشد، آن ھم بدون تعارف. وجود دارند
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