
 مهدى خانبابا تهرانى  گفتگو با در و سياست تحريم اتحاد جمهوريخواهاننژاد  محمود احمدىانتخاب
 

. نژاد رأى اعتماد داد ى محمود احمدى ترين اعضاى آابينه روز گذشته مجلس شوراى اسالمى ايران تقريبا به مهم
امنيتى ابزارى است براى پيشبرد  -  ظامىى ن  اپوزيسون داخل و خارج از آشور بر اين اعتقاد است آه اين آابينه

ى داخلى و خارجى است و هدفش نيز برچيدن تمامى اصالحاتى است آه رئيس جمهورى  هاى معينى در عرصه سياست
در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت با مهدى خانبابا تهرانى، آارشناس . پيشين محمد خاتمى بدان دست يافته بود

 .مسائل ايران
 
 داود خدابخش: تگوگف
 

 اعضای اين کابينه از سوی نژاد مشخص شده و اکثريت ی آقای احمدی  تهرانی، ترکيب کابينهآقای خانبابا: دويچه وله
ی داخلی و  اين کابينه چه سياستی را در عرصهکنيد  اال با توجه به اين ترکيب فکر میح. اند مجلس رأی اعتماد گرفته

 خارجی در پيش خواهد گرفت؟
 

 چند سطر خالصه نژاد را در ی آقای محمود احمدی دهيد من نخست سيمای واقعی کابينه اجازه ب:تهرانی مهدی خانبابا
ای  نژاد، کابينه ی احمدی کابينه. اين کابينه برخواهد خاستهايی از  شود پی برد که چگونه سياست بکنم و از اين می

اند دارای   که در کابينه ايشان برگزيده شدهاکثر افرادی هم.  استای واليت فقيه گوش بفرمان بيت رهبری آقای خامنه
پنج ست، با عضويت  ی نظامی ـ امنيتی از اينرو يک کابينه. اند ـ نظامی و ضديت با اصالحات واقعیی امنيتی  پيشينه

از جنگ بر ضد اين کابينه برآمده .  وزير عضو سابق سپاه پاسدارانپنجی نظامی ـ امنيتی و  وزير دارای پيشينه
ست که برخی   تا بحال بحدی محفلی  به نظر من،اين کابينه،. اصالحات دولت آقای خاتمی و توسعه آزادی در کشورند 

 را هم در خودش قبول نکرده» هيات موتلفه اسالمی«مثل سياسی و آزادی  ى های راست ديگر ضد توسعه از جناح
سابق کيهان و از دی که از اعضای تاثيرگذار شورای سردبيری در اين کابينه افرادی مثل آقای صفارهرن. است

ست، به وزارت  اليت فقيه و وابسته به بيت رهبرینظام و» گوبلز« معروف به  همکاران صديق حسين شريعتمداری،
مطبوعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزيده شده تا با بستن فضای فرهنگی به برقراری شرايط سرکوب و سانسور 

 . اين روشن است که سياست آينده ی نظام چيست. هنر اقدام بکندی فرهنگ و   در عرصه تئاتر و سينماکتاب،
 

 وزير معروف اطالعات و امنيت است که متهم به  ست که معاون سابق فالحيان،امحمدی عضو ديگر کابينه آقای پور
ی امنيتی کردن فضای کشور را در  يفهورمحمدی در مقام جديد خودش وظپ. است» ای های زنجيره قتل«مشارکت در 

رش خاليست که دراينجا شايد بتوان گفت که فقط جای آقای فالحيان در آموزش و پرو. وزارت کشور بعهده گرفته است
ری، نامزد وزارت آموزش و پروش، رد صالحيت شده است، شايد زعمای قم به اين فکر عشچون ديروز هم آقای ا

 . ازی کنندبيفتند که ايشان را هم جاس
 
ست که نامبرده هم اای  عات و امنيت کشور آقای محسنی اژهی آقای احمدی نژاد در پست وزارت اطال د ديگر کابينهفر

ست و از مخالفين اصالحات دولتی آقای خاتمی، » ای قتل های زنجيره«دوران فالحيان و های  از گردانندگان سرکوب
های آقای خاتمی در اصالح اين   تالش دوران قبل ازارت اطالعات را بههای وز که اکنون ماموريت بازگرداندن چرخ

يروهای قشری يکی از زدند که وقتی آقای خاتمی برود ن اين واقعيت را بسياری حدس می. ستوزارتخانه بعهده گرفته ا
 با شهامت آقای  »ای های زنجيره قتل«ت است که بعد از ای که خواهند کرد اشغال مجدد وزارت اطالعا کارهای اساسی

ای که بررسی بکند، آناليز بکند يا اصوال  ام گرفت و تبديل شد به وزارتخانه اصالحاتی در آن انج خاتمی، به نظر من،
خطرناکترين يکی از اين بنظر من . مسايل را بصورت پژوهشی دنبال بکند، نه بصورت آدمکشی و قتل و غارت

  .اند کردهه االن اينها دوباره اشغالش ست ک ابزاری
 

 عضو سابق سپاه پاسداران است و از اعضای ارشد   آقای منوچهر متکی، هم،نژاد  ی آقای احمدی وزير خارجه کابينه
و سفير سابق جمهوری اسالمی در ترکيه، که در هر دو پست سابق خودش هم از سازماندهندگان » قرارگاه رمضان«

اش از  ی اصلی  وظيفه به اين مقام، به باور من،اکنون با انتصاب . تو ترکيه بوده اسعمليات تروريستی در خاک عراق 
های خارجی دولت محمد خاتمی و بازگرداندن ساختارهای الزم سياسی دراين وزارتخانه برای  بين بردن آثار سياست

به . ی ستکه در واقع يک سياست ضدمل» سياست انقالبی«اصطالح خودشان  آفرين يا به پيشبرد سياست خارجی بحران
نژاد  ی آقای احمدی ساير اعضای کابينه. ی روبرو بکندهاي نظر من اين وضعيت کنونی ممکن است کشورما را با بحران

و همگی جزو ابواب جمعی بيت حضرت رهبر و مافيای قدرت نظامی ـ امنيتی . هم وصف و وضع بهتری ندارند
 .اند مالی

 



ژاد با چه موانع اجتماعی روبرو خواهد شد، با اين توصيفاتی که شما ن کنيد دولت آقای احمدی  فکر می:دويچه وله
 کرديد؟

 
جنبش مدنی ايران، آغاز به های مدنی، يعنی   موانع اجتماعی زمانی آغاز خواهد شد که حرکت:تهرانی مهدی خانبابا

 بکشد و بخاطر مصالح ها خودش را بيرون ير بار فشارهای گذشته و سرخوردگیهای مجدد بکند و بتواند از ز فعاليت
بهرجهت، آنچه به نظر من . بکندملی ايران يک سياست ملی  و آزاديخواهانه را در مقابل دولت عرضه و مطرح 

تی و مالی زير امنينظامی، ی مافياهای  نژاد دولت کودتای خزنده ی احمدی زبان ساده به شما بگوييم، کابينهرسد، به  می
مدت دو دوره با آقای خاتمی  دولت خاتمی بود که اينها  و عليهه اصالحات واقعیی رهبری علي فرمان واليت مطلقه

يدان آمده، اما در بم» اصالح«و » عدالت«نژاد با شعار  ين نظر هستم که هرچند دولت احمدیمن بر ا. مخالفت کردند
لت  و تمايل اين دوفقيه استموريتش حفظ قدرت سرکوبگر حکومت اسالمی زير علم واليت مطلقه حقيقت هدف و مأ

اينها در حقيقت . دهد، مثل سيمای ضدآمريکايی و ضد غربی ست از آنچه در ظاهر نشان می در واقع چيز ديگری
ست به قصد حفظ قدرت، به بهای سرکوب داخلی و مستقر کردن  شان بسوی يک سياست سازش با خارجیتمايل

 . حکومت اسالمی
 

م و جايگزينی آن با نژاد کم رنگ ساختن اصل جمهوريت نظا ای ـ احمدی امنههای خ به باورم من باز، يکی از سياست
 که اگر امروز به های سياسی ـ فرهنگی تاکنونی نيروهای ضد اصالحات ی برداشت مجموعه. ست حکومت اسالمی

زيان مصالح  های ظاهر شده است را ببينيم، سياستی ب ی بيت رهبری و آقای خامنه نژاد در زير سايه شکل دولت احمدی
من از اينرو بر اين باورم  که در چشم انداز ميهن ما اين سياست . ی ايرانی ی رشد جامعه  است و بازدارندهملی ايران

هايی به حيات خودش با تنفس های کوتاه ادامه بدهد،  ممکن است در يکسال اول بتواند با سرکوب. شانس پيروزی ندارد
قعی و استقرار جمهوريت و اش در حقيقت اصالحات وا های تاريخی اما از آنجايی که جامعه ما يکی از ضرورت

ود در شکل و وضع سياسی موج. ی عمومی و يک مقاومت ملی روبرو خواهد شد ست، اين دولت با مقابله دمکراسی
 چشمگير جامعه مدنی، يعنی فعاليتتواند پايدار بماند و من فکر می کنم ناگزير است با  نمیشمايل امروزی اش 

های مدنی ـ اجتماعی،    اعتراضی دمکراتيک و پيدايش جنبشهای گيری حرکت مستقل از حکومت و شکلهای تشکل
من . شروطيت بدينسویا از می ماست و ضرورت تاريخی م اين حکم جامعه. ر به دمکراسی شودی گذا وارد مرحله

سياسی ورزی   و بلوغ انديشکنم اين امر بدون شک تا ميزان معينی هم به رشد فرهنگ سياسی در جامعه  فکر می
  .  بستگی دارددر داخل ايراننيروهای اپوزيسيون 

 
مانند دولت  با توجه به شرايط کنونی اگر شما امکان انتخاب ميان يک دولت اصالح طلب دينی، بگوييم ه:دويچه وله
 کنيد؟  کدام گزينه را انتخاب میداشته باشيد، دراين صورت و دولت آقای احمدی نژاد ،آقای خاتمی

 
ی  خاتمی را ما برگزينيم برای ادامهکند که همان دولت آقای   به نظر من عقل سليم حکم می:تهرانی مهدی خانبابا

 ملی ابسوی يک اصالحات در واقع» دينی«شما اصالحات و بردن استراتژی اصالحات از سوی اصالحات بقول 
 .  خيلی روشن استاين. ييرات اساسی در جامعه ايرانبرای تغ

 
ال را بدين  پس چرا جمهوريخواهان خارج از کشور از آقای دکتر معين حمايت نکردند؟ اين سو بنابراين:دويچه وله

يخواهان هستيد و در عين حال در انتخابات معتقد اران اتحاد جمهورجهت از شما می پرسم، زيرا که شما از بنيانگز
اگر از مبانی فکری جمهوريخواهان حرکت بکنيم، بايد بگوييم که اين تشکل معتقد به . به تحريم يا عدم شرکت بوديد

حاال در انتخابات رياست جمهوری امسال می شود گفت که آقای دکتر معين . دو اصل دمکراسی و سکوالريسم است
در پيش گرفتند ولی جمهوريخواهان راه تحريم را .  مومن و هم سکوالر، ولی يک سکوالر مسلماِنندبودهم دمکرات 
 آيا اين کمی عجيب نبود؟. ی ندادندو به ايشان رأ

 
 ببينيد، برای چگونگی و يا چگونه اتخاذکردن چنين موضعی از طرف جمهوريخواهان من فکر :تهرانی  مهدی خانبابا

ط اين فق. های اتخاذ چنين موضعی زمينه است از پيشتر يا يک بررسی  ازمند يک بحث طوالنیم اينمورد نيمی کن
جامعه ايران در اواخر دوران حکومت آقای خاتمی يا دولت آقای خاتمی در يک حالت . ی جمهوريخواهان نبود مسئله

توانستند اتخاذ تصميم  ودند و نمی نظر من چندپاره شده بخود اصالح طلبان داخلی و حکومتی به. التهاب افتاده بود
من . اندازی نداشتند يکی دوماه قبل از انتخاب باز چشماز طرف ديگر نيروهای ملی ـ مذهبی و نيروهای ملی تا . بکنند

شمی رفسنجانی در کنم، چنانکه سال قبل از انتخابات حتا در گفتگوی بازگشت آقای ها موضع خودم را علنا اعالم می
 يک نامزد ی ما در آن مرحله نيازمند يک کانديدا يا باور من براين بود که جامعه. ردمها اعالم ک هبسياری از رسان

چنين کانديدايی يا چنين نامزدی در آن . داشت رت حاکمه يا اصوال نظام فاصله میهای قد مستقلی بود که از شاخه
دی برای اصوال پيشبرد يک کارزار انتخاباتی،  يک چنين کانديلی رغم اينکه اپوزيسيون تالش کردمرحله پيدا نشد، ع

طلبان داخلی،  ی خود اصالح اغتشاش در جبهه.  کسانی را پيدا بکندبرای برقراری يک انتخابات آزاد بسود جمهوريت



 و غيره، اينها از يکطرف، ى مهر عليزادهچندگانگی نامزدی بسياری از اين افراد مثل آقايان کروبی، معين يا مثل آقا
حاصل جمع وضعيت : کنم یمن اينجوری خالصه م. رف ديگر اپوزيسيون خارج از قدرت آنها هم يگانگی نداشتنداز ط

ی آشفته  مت و اپوزيسيون داخل حکومت نتيجهسياسی اپوزيسيون و پوزيسيون هردو و بويژه اپوزيسيون بيرون حکو
 . دنژاد بو  دولت آقای احمدیناش برآمد اش و عدم يگانگی فکری

  
 يعنی آنگونه آزاد که ، سوال آخر اينست که اگر درانتخابات بعدی در صورتيکه حتا انتخابات آزادی نباشد:يچه ولهدو

 يا جمهوريخواهان خارج از کشور می خواستند يا تحريم گران داخل کشور، اگر چنين انتخابات ،شما می خواستيد
، آيا بازهم راه تحريم را بايد در پيش ن حضور داشته باشددر ميداطلب  ولى يک کانديدای اصالحآزادی هم حتا نباشد، 

 گرفت؟
 

ی تحريم  من خودم شخصا مسئله. غيرفعال استی تحريم يک سياست   اصوال به نظر من مسئله:تهرانی مهدی خانبابا
خاتمی کردند و ای ای که نيروهای عقبگرا با دولت آق من گفتم با مقابله. يشنهاد نکردمآيد پ را که از حالل و حرام می

ر ست که مردم امتناع دارند از مشارکت د يطیطلبان دولتی شرايط اين دو وضع انتخابات يکی شرا درماندگی اصالح
ی نيروهای اپوزيسيون تبديل اين امتناع ملی به  وظيفه. متناع ملی بوجود آمده استی ا يعنی يک زمينه. چنين انتخاباتی

تقرار و برقراری يک انتخابات آزاد است که آن انتخابات آزاد هم يک خواست يک جنبش ملی آزاديخواهانه برای اس
چيز عجيبی . آزادی احزاب، آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و بيان. طبيعی بود که منطبق با حقوق بشر است

 . نبود
 

 .  ولی ديديم که اين امتناع آنچنان وسيع هم نبود:دويچه وله
 

بخشی . ود نيامد بوج،فکری که بين پوزيسيون و اپوزيسيون بود ه، اين امتناع در اثر همان آشفته ن:یتهران مهدی خانبابا
طلب درون پوزيسيون که حزب مشارکت باشد و بسياری از نيروهای ملی ـ مذهبی، در پايان  از نيروهای اصالح

کنيم که اين   زمانی در انتخابات شرکت میند ماگفت چون آنها می. ودشان را رها کردندکارزار انتخاباتی موضع قبلی خ
گفت اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان باشد من  آقای يزدی می. نباشديکم، نظارت استصوابی . ها باشد شرط پيش

ی   متأسفانه آقای معين عفو ملوکانه  نگهبان هم آنها را حذف کرد،رغم اينکه شرکت کردند و شورایعلي. کنم شرکت نمی
طلبان دولتی بود و  حی بزرگی به اصال اين از لحاظ روان ـ اجتماعی ضربهای را قبول کرد و به نظر من  هآقای خامن

و بکنند هايی که توانستند در انتخابات  آنها با دستکاری. به بسيج ملی نيانجاميدحرکت انتخابات از اين جهت بود که 
  هره بردن از امکاناتی که داشتند با قوای نيروی سپاه،اصوال در يک حالت مانيپوالسيون يا عوامفريبی عمومی و ب

 . غير قابل قبول ملی برای ايران و جهان بوجود بياورندانستند يک انتخاباتتوبه نظر من  ،بسيج و منابر و مساجد
 

 . آقای خانباباتهرانی، خيلی متشکرم از وقتی که در اختيار ما گذاشتيد:دويچه وله
 

 .ن هم از شما بسيار سپاسگزارم م:مهدى خانبابا تهرانى
 


