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گفت و گويي آه مي خوانيد روز شنبه با مهدي خانبابا تهراني، شخصيت فعال سياسي : »ايران استار«     اشاره 
اين گفت و گو را فريدون توفيقي و حسين مهري در يك برنامه . ، انجام گرفتآه همواره تحليل هايش قوت دارد

ما از اين گفت و گوي يك ساعته چند سوال محوري . مستقيم به سمت ايران و با شرآت هموطنان داخل انجام دادند
از احتمال » بيمناك«قابل توجه اين آه تهراني . را انتخاب آرده ايم و در همين رابطه پاسخ هاي خانبابا تهراني را
 .دخالت خارجي در نتيجه بحران و جنگ داخلي در ايران است

 
در شرايط بغرنج است آه خردمندان سياسي مورد .      حسين مهري ـ شرايط بسيار بغرنج به نظر مي رسد

تيره آرده هم اآنون آه بحران در پي بحران، رويداد در پي رويداد صحنه سياسي ايران را . سوال قرار مي گيرند
است، بسياري دردرون مرز و برون مرز نگرانند و افق هاي ايران را تيره و تار مي بينند؛ بخصوص آه محمد 

 . خاتمي هم سياست دعوت به سكوت را پيشه آرده، مرتبا اين شيوه را تكرار مي آند
. رفت جناح تماميت خواه است     بسياري بر اين عقيده اند آه واپس نشيني هاي جناح اصالح طلب، به معناي پيش

 نظر شما چيست؟
     تهراني ـ من بارها در باره پروژه آودتاي عاشورا صحبت آرده ام و گفته ام آه محافظه آاران مي آوشند عمال 

اين پروژه آه از قتل هاي زنجيره اي سال گذشته . برنامه اصالحات دولت محمد خاتمي را تعليق به محال آنند
ن محور طراحي شده بود آه بتواند وضع باب ميل جناح محافظه آار را پيش آورد؛ با ايجاد بلوا شروع شد، بر اي

 !و قتل چندتن اهل قلم
     به گمان من طراحان آودتا موفق شده اند موافقت خامنه اي را هم جلب آرده، در چند روز گذشته به قول 

ار باشد؛ به اين دليل آه در جامعه، بازگشت به عقب اساسا اما اين شرايط نمي تواند پايد. خودشان توفان بپا آنند
آگاهي و بيداري ايرانيان آه اين روزها به روشني در آشور ديده مي شود، سرمايه  اصلي جنبش . امكان ندارد

حتما هم به عنوان آخرين آارت . مدني است آه مانند سد سكندر دربرابر هجوم تاريك انديشان ايستادگي مي آند
مساله اساسي و سرنوشت ساز  اين است آه آيا خاتمي و . كار سرنوشت ساز جامعه به ميدان خواهد آمددر پي

نيروهاي طرفدار جامعه مدني خواهند توانست اين نيروي شگرف را براي تعيين تكليف نهايي به ميدان بكشانند 
 ! يا نه

هاشمي رفسنجاني . ن رژيم در جريان است     طبق اطالع من تا اين لحظه آشمكشي در پشت پرده، بين پايورا
و ] دوران نخست وزيري مهدي بازرگان [1358در خطبه نماز جمعه گذشته، وضعيت ايران را به وضعيت سال  

. تشبيه آرده است آه البته برداشت نادرستي از اوضاع آنوني ايران است] دوران عزل بني صدر [1360سال 
رفسنجاني هم نمي تواند همان . ابل قياس با آن دو دوره طي شده نيستبه اين دليل آه دوران آنوني اصال ق

 .سناريوهايي را آه براي برآناري بازرگان و بني صدر استفاده آرده بود، دوباره به آار بگيرد
شرايط جهاني شكل . در دوران نخست وزيري مهدي بازرگان مساله گروگانگيري پيش آمد:      به عنوان مثال

گروگان گيري يكي از فاآتورهاي مهمي بود آه نيروهاي راديكاِل ضد .  دنيا هنوز دو قطبي بود.ديگري داشت
روح اهللا . در دوره رياست جمهوري بني صدر هم جنگ شروع شده بود. استعمار را به دور خودش جمع مي آرد

ان اصالح طلب به ميدان جرياني آه اين روزها به عنو. خميني هم اصال قابل مقايسه با سيدعلي خامنه اي نيست
فراموش نكنيم آه . خميني رهبر بالمنازع بسياري از نيروها بود. آمده است، در آن زمان اساسا وجود نداشت

بسياري از اصالح طلبان    امروز ـ آه بعضي شان هم در زندانند ـ  آن روزها در خط امام بودند و با ليبراليسم و 
 . آزاديخواهي مبارزه مي آردند

چنين مقايسه اي حتا مي تواند به يك .   به همين دليل مقايسه هاي هاشمي رفسنجاني، يك قياس مع الفارق است   
نتيجه اين ماجراجويي هم مي تواند باال گرفتن بحران و مواجه ساختن آشور با خطري . ماجراجويي آشيده شود
 .غيرقابل پيش بيني باشد

 براه انداختن جنگ داخلي مي توانند دوباره اختناق را برقرار آرده، به      آساني هم هستند آه فكر مي آنند با
 . حكومتشان تداوم بخشند؛ اما اشتباه مي آنند



وضعيت ژئوپلتيكي ايران اساسا  اجازه چنين بازي هايي را .      ايران در يك موقعيت حساس جهاني قرار دارد
مت سوق داده، پاي نيروهاي خارجي را به ايران باز آنند، آساني آه مي آوشند جامعه را به اين س. نخواهد داد

 . استقالل آشور را با خطر روبرو خواهند آرد
اما او بايد بداند آه . خيال آرد داستان تمام شده است.      جمعه گذشته هاشمي رفسنجاني خيلي زود خنديد

جلس ششم آه اساسي ترين نهاد از غيرممكن است با مثال آودتا و يا ممنوع آردن مطبوعات، مانع گشايش م
محافظه آاران مي خواهند از گشايش مجلس ششم ـ با ترآيب فعلي . دست رفته استراتژيك محافظه آاران است، شد

سوم آرا گشايش يابد، بدون /اين ها به خوبي مي دانند آه اگر مجلس ششم با دو. آن ـ به هر قيمتي جلوگيري آنند
واقعيت اين است آه جامعه به سمت . ب شده جناح راست را لغو خواهد آردشك تمام لوايح ارتجاعي تصوي

: مي گفت] هفتمين دوره[مهدوي آني از همان روزهاي اول انتخابات رياست جمهوري . عرفي شدن پيش مي رود
دند؛ اين ها مي خواهند همان باليي را بر سر روحانيت بياورند آه مكالها در انقالب مشروطه بر سر روحانيت آور

 .منتها اين بار در لباس خودمان
گرد و خاآي هم بپا آرده، وضعيتي شبه آودتايي ايجاد .      دعواي اصلي بر سر چگونگي اداره آشور است

. اما اين ترفندها هيچ آمكي به ايشان نخواهد آرد. خيال مي آنند با اين ترفندها مي توانند به جايي برسند. آرده اند
اما با جامعه اي آه آمادگي همراهي با آودتاچيان و سرآوب گران را ندارد، چه . آوب آردندگيرم آه جنبش را سر

. ؟ تنها امكان موجود اين است آه اصالح طلبان با نقشه تهاجم بيگانه پرستان مرتجع مخالفت آنند!خواهند آرد
با . ن ايستادگي مهم استاي. خاتمي در چند روز گذشته منظما و مرتبا روي ادامه اصالحات تاآيد آرده است

واقعيت اين است آه تهاجم مرتجعين، موقتي . تداوم اين شيوه سرانجام محافظه آاران شكست خواهند خورد
رهبر . رئيس قوه قضائيه هم مدعي شده است آه او از فرمان ممنوع آردن مطبوعات بي اطالع بوده است. است

 . مستقيما اين دستور را صادر آرده است
 آه چرا خاتمي مرتبا از دانشجويان مي خواهد آرامششان را حفظ آنند، احتماال به دليل آشمكشي است      اين

آنچه آه خاتمي در ماجراي هفته گذشته پذيرفته است ـ يعني سكوت در . آه همچنان در پشت پرده جريان دارد
. ابات ميان دوره اي مجلس باشدبرابر توقيف مطبوعات ـ مي تواند مابه ازاي قول افتتاح مجلس و امكان انتخ

بلكه بايد پس از گشايش . تعادل قوا هم نشان مي دهد آه نمي شود مطبوعات را تا ابد در توقيف نگه داشت
با تواني آه افتتاح مجلس مي تواند به جنبش مدني بيفزايد، . مجلس، به وضع مطبوعات در دادگاه رسيدگي آرد

در خارج از آشور هم وظيفه ما اين است آه به عنوان عرصه فعاليت . اين جنبش بارديگر سر برخواهد داشت
اين ها مي خواهند با حذف عامل مطبوعات آه نقش احزاب . سياسي خودمان، خواهان گشايش مجلس ششم باشيم

 مطبوعات در اين دوران، نقش رابط بين توده ها و. را در اين نظام بازي مي آند، به دور دوم انتخابات راه يابند
تمام آوشش مرتجعين هم اين است آه مردم را از اين واسطه محروم . نيروهاي اصالح طلب را بازي مي آند

آنند؛ تا شايد مانع بسيج مردم در پاي صندوق هاي راي شده، و با برخي دستكاري ها در نتيجه انتخابات، تعداد 
سوم /تا اين تاريخ دو.  تصاحب آنند آرسي باقي مانده را براي دور دوم انتخابات66قابل مالحظه اي از 

 . آرسي هاي مجلس دور ششم در اختيار اصالح طلبان قرار گرفته است
نتيجه .      عليرغم حرف احمد جنتي آه اگر مرتجعين به هدفشان نرسند، انتخابات را تجديد خواهند آرد

نجاني هم چنان در ته جدول و نفر رفس. انتخابات شهر تهران، نقش تعيين آننده اي در سياست آينده آشور دارد
اين ها طي چند هفته گذشته طرح آودتاي . به باور من ايشان اصال به مجلس راه نخواهد يافت. سي ام است

خزنده اي را آه از عاشوراي سال قبل در سر داشتند ـ و بر اثر هوشياري مطبوعات و مبارزان جامعه مدني 
ن قرار داده اند؛ البته بايد گفت آه با تمام ترفندها به اهدافشان در خنثا شده بود ـ دوباره در دستور آارشا

 . انتخابات دست نيافتند
     در پي شكست طالبانيست هاي جمهوري اسالمي در دور ششم، طرح انتقام از مطبوعات در دستور آار 

 هاي مصنوعي مي خواهند اين ها با بهانه جويي هاي مستمر و بحران سازي. تاريك خانه اشباح قرار گرفته است
.  مورد مطبوعات، آودتاي خزنده شان را جامه عمل بپوشانند18/17آراي مردم را باطل آرده، با يورش به 
 . استراتژي شان هم انحالل مجلس است

ايشان به راهي مي رود  آه نقطه پاياني بر سرنوشت .      هاشمي رفسنجاني هم فعال گروگان  جناح راست است
اگر مرتجعين در اين نبرد آودتايي موفق نشوند، هاشمي رفسنجاني به جاي اين آه باز . دش بگذاردسياسي خو

رفسنجاني در  آخرين مانورش به عنوان دست موتلفه . آننده گرهي باشد، خود به گره آوري بدل خواهد شد
 .اسالمي، رسالت و آل مرتجعين عمل آرده است



عات مستقل آه به راستي رويدادها را به اطالع مردم مي رساندند،      مهري ـ با توجه به تعطيلي مطبو
جوانان هم آه مانند . اصالح طلبان فعال با مانع بزرگي روبرو هستند و نمي توانند خبرها را به مردم منتقل آنند

شما، به نظر . از سويي اين جوانان، دچار نوعي بغض سياسي هم هستند. پيران و مصلحت انديشان نمي انديشند
بدون توجه به دسته بندي هاي سياسي و جناحي، نقش دانشجويان در ادامه سياست اصالح طلبان چه مي تواند 

 ! باشد؟
جنبش دانشجويي اين بار از .      تهراني ـ در تيرماه ديديم آه جنبش دانشجويي نقش محوري را به عهده دارد

فكر هم نمي آنم آه .  متوجه اوضاع آشور هستنددانشجويان. يك تجربه غني و متانتي خاص برخوردار است
به همين دليل امروز خاتمي باز هم از دانشجويان خواست آه آرامششان . خودجوش و بدون مطالعه آاري بكنند

اگر مذاآرات و چانه ! در واقع دانشجويان منتظرند نتيجه سياست چانه زدن از باال را مشاهده آنند. را حفظ آنند
هنوز فرآيند . ه نرسد، نيروهاي طرفدار جامعه مدني اجبارا  به ميدان نهايي آشيده خواهند شدزني ها به نتيج

اگر اين روند نتيجه نداد، جوانان آشور، خط آخر را . چانه زدن از باال و فشار از پائين به پايان نرسيده است
 .خواهند دويد و چوب را به خط مرزي امداد آزادي خواهند رساند

ـ خبردار شديم آه در پي احضار شخصيت هاي شرآت آننده در آنفرانس برلين به دادگاه، مهرانگيز      مهري 
 . آار را به عنوان اعزام به بيمارستان، به زندان برده اند

بدين ترتيب مهرانگيز آار، شهال الهيجي و جميله آديور به دادگاه .      تهراني ـ من هم اين خبر را شنيده ام
خانم آار و الهيجي ـ تا اين لحظه آه ما با هم گفت وگو مي آنيم ـ هنوز به اعضاي خانواده هاشان . نداحضار شده ا

 . به اين ترتيب شايعه دستگيري ايشان مي تواند درست باشد. آه در بيرون محوطه دادگاه ايستاده اند، نپيوسته اند
وطئه بود آه اين  چنين از آن بهره برداري شد،      مهري ـ به نظر شما داستان آنفرانس برلين به راستي يك ت

 يا اين آه واقعه اي بود آه دست راستي ها از آن استفاده ابزاري آردند؟
حتا هاشمي رفسنجاني، مقايسه بسيار .      تهراني ـ به نظر من اين ها آنفرانس برلين را بهانه قرار دادند

حتا گفت آه اين آنفرانس توطئه مشرك امريكا و آلمان، . ارزانقيمتي هم بين اين آنفرانس با واقعه طبس آرد
 .  براي سرنگون آردن اسالم بود

     من نمي دانم چگونه مي شود از طريق يك آنفرانس هفده نفره، دو سه روزه اسالِم حكومتي اين ها را 
ديگر خريداري هاشمي رفسنجاني هنوز نمي داند آه اين حرف ها . اين حرف ها بيهوده است! سرنگون آرد؟

ايران امروز، ايراِن اوايل انقالب نيست آه ايشان بتواند در نماز جمعه چيزي بگويد و عده اي هم چشم و . ندارد
مردم ما به تغيير % 80. محافظه آاران در ايران ديگر جايگاه و پايه اي ندارند. گوش بسته دنبالشان راه بيفتند
دير و زود دارد، ولي « سال پيش در ايران آغاز شده 4/3 آه از فرآيندي. شيوه اداره آشور راي داده اند

 » .سوخت و سوز ندارد
خانم جواني آه در تمام مدت مي رقصيد، يك ضبط صوت در :      دوستان من آه در اين آنفرانس بودند، گفتند

اين . قصيدهدر واقع به عنوان نوعي اعتراض مي ر. آاري هم به گفت و گوهاي سياسي نداشته. دستش داشت
اينجا : او در پاسخ به اين سوال آه. آمده بود» برمن« روز قبل از آنفرانس برلين، از تهران به شهر 6خانم 

. بچه ها گفتند مي رويم، شادي آنيم، من هم آمدم. من نمي دانم. من فقط رقص دوست دارم: چه مي آنيد؟ گفته است
! ه اي در حال پي گيري هستند آه پشت اين قضيه چه بوده است؟حاال عد. اين خانم يك تلفن همراه هم داشته است

دليلي وجود ندارد آه جمهوري اسالمي، اين نشست را . نخير، جريان آنفرانس برلين يك آنفرانس عادي بوده
خانم آديور، آقاي علوي تبار و آقايان و خانم هاي ديگري هم آه آنجا . تجمعي براي براندازي نظام تلقي آند

 .  اين وضعيت را به چشم ديده اندبودند،
اين ها همه . را در خارج از مرزها آشف آنند» دشمن«     اين ها دنبال بهانه مي گشتند آه مثل هميشه باز هم 

آنفرانس برلين يك آنفرانس معمولي بوده آه عده اي از داخل و خارج از آشور آن . توهم و طبلي توخالي است
 . را برگزار آرده اند

مهري ـ با توجه به رويدادهاي آنوني جاري در آشور؛ مثل آزاد شدن برخي از متهمان قتل هاي زنجيره اي،      
 به نظر شما سرنوشت اين پرونده چه خواهد شد؟

.      تهراني ـ هياهو و شرايط شبه آودتايي اي آه اين ها به وجود آورده اند، دعوايي بر سر لحاف مالست
موضوع اصلي بر سر پرونده قتل هاي زنجيره اي است آه حاال و با زيرآي مردم، به يك واقعيت امر اين است آه 

داستان آوي دانشگاه هم موضوع جديدي است آه به پرونده اين ترورها اضافه . پرونده ملي تبديل شده است
 ثروت، تا بي نهايت در واقع مرتجعين اين فضا را ايجاد آرده اند تا اعمال جنايتكارانه مافياي قدرت و. شده است

به دست [قرار بوده حتا پرونده هاي ديگري هم  طرح شود؛ مثل قضيه از بين بردن احمد خميني . افشاء نشود



جالب اين آه عاملين ترور سعيد حجاريان را هم ـ با همان . يا برآناري حسين علي منتظري] مافياي قدرت
.  نفر را هم گرفته اند5/4. شده است ـ به آراچي فرستادندهواپيمايي آه گفتند در بين راه آرمان و آراچي گم 

سعيد عسكر همان آسي است آه در اولين فرصت به قتل سعيد حجاريان اعتراف . سعيد عسكر را هم گرفته اند
از . اين ها به قدري در تهيه اين سناريوي ساختگي عجله داشتند آه توجه نكردند حجاريان هنوز زنده است. آرد

به عنوان مثال برآناري منتظري . ه هاي هميشگي اعترافات تلويزيوني هم براي اين ها درست آردندهمان صحن
 . نقشه اي بود آه همه با هم در آن شرآت داشتند

 سال پيش تا بحال هول انگيزترين و ناامن ترين جاها بوده، حاال با رفتار طالبانيست ها 30     زندان اوين آه از 
بيهوده نيست آه گنجي ها، آديور ها، براي حفظ جانشان قبول . اه مخالفين تبديل شده استبه امن ترين پناهگ

آن ها نگرانند آه بيرون از زندان به سرنوشت سعيد حجاريان، فروهر، مختاري و ديگر . مي آنند در زندان باشند
 .منتفي نيستهرچند در زندان هم خطر مسموم شدنشان . قربانيان عاليجنابان خاآستري دچار شوند


