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  سايت گزارشگران: فرستنده

  ١٧ سپتمبر ١٧
 

  "يوسف زرکار" سايت گزارشگران با مصاحبۀ
 "حسن روحانی" ۀ انتخابات رياست جمھوری و کابينۀبار در

   

لوله "  کرد به ويژه اشاره اش به أ بارقبايش در دور دوم ايفئیروحسن روحانی زمان انتخابات و نقشی که در رويا

که کار رقيبش درطی سی و ھشت سال  دانشجويان در حمله به قالی باف و يا حمالتش به رئيسی و بيان اين" کردن 

 که امام رضا را جناحی ومصادره نکنيد، با حسن روحانی بعد از  داشتتأکيدممنوعيت و اعدام بوده است و اينکه 

ی توده ھای أوی اين حرفھا را برای گرم کردن تنور انتخابات، جلب نظرو ر. انتخابات تفاوت بسيار داشته و دارد 

  شھری و استفاده از ظرفيت شعارھای اصالح طلبان و بخشی از خواسته ھای مردم به ميان کشيد 

*****  

   

  قای زر کار آبا سالم به شما : رشگرن گزا

   اخير رياست جمھوری بدھيد،چه پاسخ خواھيد داد؟ ۀ اگر بخواھيد تحليلی از انتخابات دورًمختصرا

  : يوسف زر کار

  درودبرشماآقای بھروز سورن 

شود، براساس  می کنم که انتخاباتی که درجمھوری اسالمی برگزارتأکيدکلی و اساسی ۀ قبل از ھرچيز بايد روی اين نکت

دانيم ، از قانون اساسی اسالمی  راھمه می داليل آن. معيارھا و ضوابط اصولی، نه آزاد است و نه دمکراتيک واز منظر

وقتی که سازو . يد اين واقعيت استؤ برگزاری آن، مۀگرفته تانقش و عملکرد شورای نگھبان، نظارت استصوابی و نحو

آزادی تجمع و تشکل اعم از صنفی و ياسياسی وجود ندارد ، وقتی آزادی احزاب و آزادی بيان ، : کاردمکراتيک نظير

 محرومند و به ئیقانون مداری در کار نيست ووقتی که توده ھای مردم از ھرگونه آزادی ھای سياسی ، اجتماعی و قضا

ت غير خودی نه تنھا محروم خودی و غير خودی تقسيم شده اند ، اقليت خودی از مزايای فراوان برخوردارند ولی اکثري

شوند و غيره و غيره، پس صحبت از  از شرايط عادی و اوليه زندگی اند، بلکه به طور مستمر محدود و سرکوب می

  . امااطالق انتصابات به آن نيز درست به نظر نمی رسد .انتخابات آزاد و دمکراتيک بی معناست
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 خودی ھا ساز و کاری ناقص ، محدود ، سر و دم بريده در ۀوددر رژيم جمھوری اسالمی، در موقعيت موجود و درمحد

اين معجون ساخته شده از . را مردم ساالری دينی می نامند  درون حاکميت و فقط برای آنھا جريان دارد که خودشان آن

ومتی را نوعی شبه دمکراسی حک مدرنيته و سنت که انعکاسی از جمھوريت و اسالميت نظام است، که شايد بتوان آن

 آن منافع و خواسته ھای خودرا در ۀناميد ، با قوانين و عملکردش ساز وکاری است که جناح ھای حکومتی در محدود

  . برند  چھارچوب حفظ کليت نظام به پيش می

نيست و آن نيز ) ٩٢سال (جدا از انتخابات دور اولش) ٩٦سال ( اخير رياست جمھوری حسن روحانی ۀانتخابات دور

 بزرگی را برای ۀ تنش ھا و لرز٨٨انتخابات سال . باشد  می٨٨ثير پذيرفته از نتايج حاصله از انتخابات سال أوابسته و ت

 چه در وجه بخشی از توده ھای شھری و روشنفکران و چه در ،ثيرات آنأنظام به وجود آورد که ھنوز پس لرزه ھا و ت

نوز ادامه دارد، ھمچنان آن خواسته ھای برآورده نشده وجه جناح ھا ، دسته ھا و گرايشات گوناگون درون حاکميت ھ

  . شود و کماکان جناح ھا و دسته ھا در تالش جذب و دفع يکديگرند  ی میأمحرک بخشی از توده ھا به صندوق ھای ر

ول يا ھمان اص( در درون نظام ، ائتالفی متشکل از ميانه روھای اصالح طلبان و اقتدارگرايان ٨٨پس از انتخابات سال 

 وۀ اصالحی است که ق–اين ائتالفی اعتدالی . که با حذف راديکالھای ھر دو طرف ھمراه بود ، شکل گرفت ) گرايان

  .  در دست دارد و حسن روحانی نماد و مجری آن است آنمجريه را در چارچوب سياست ھای نظام و واليت فقيه 

 در شکل تقلب بزرگ ، تصميم گرفته شد که مھندسی  ناشی از مھندسی انتخابات٨٨ بزرگ سال ۀپس از آن زمين لرز

 از واليتی ، جليلی ، قالی باف ، و غرضی ٩٢نگاھی به ترکيب و تعداد کانديداھای سال . انتخابات به گونه ای دگر باشد 

ی ھر کدام گويای دگرگون شدن آن مھندسی مبنی بر عدم أ و عارف و ديگران ، و ميزان رئیگرفته تا روحانی ، رضا

 ، خيلی آشکار و واضح ٩٦ھمچنين نگاھی به ترکيب شش نفره و از ھر جناح سه نفر در سال . اجرای تقلب بزرگ بود 

 اصالحی وجناح مسلط با -بيانگر نفوذ ، پتانسيل و تعادل قوای جناح ھای اصلی درون حاکميت يعنی گرايشھای اعتدالی

ات ، انتقادات و حمالت جناحھای مذکور به يکديگر جريان يافت غيدر طی برگزاری انتخابات ، تبل. گرايش طالبانی است

،  اصالحی در مقابل نيروھا–عتدالی  رئيسی در پرتو نيروھا ، امکانات و تبليغات گرايش ا– روحانی ۀو سرانجام دوگان

ق، از ترس توده ھای مردم به ح. امکانات و تبليغات گرايش مسلط اقتدارگرای طالبانی به نحوی آشکارا شکل گرفت 

 دينی و به منظور استفاده ازشرايط ممکن، در صف ھای طوالنی و درساعات متمادی چه ۀ بيشتر و شديدتر سلطۀغلب

در داخل و چه در خارج از کشور، پيروزی حسن روحانی را ممکن ساختند که نقش شخصی روحانی در حمالتش به 

استفاده از امکانات و آويزه ھای دينی ءطلبان در مقابل سورقيب و استفاده اش از ظرفيت و پتانسيل شعارھای اصالح 

را   نظام خواند و روحانی آنتأئيدگرچه ولی فقيه ، شرکت وسيع مردم را .  داشت ئیثير بسزاأرقيب در اين پيروزی ت

يدند و راه و کار ه اين تعابير و تفاسير خندب مردم با نظام ناميد، اما توده ھای مردم ۀآشتی دوباره و تجديد پيمان دوبار

  . خودراپی گرفتند 

   

دانيم که انتخاباتی که مھر انتھائی و تأئيد صوری يا کتبی از واليت فقيه را نياز داشته باشد،آزاد  می:گزارشگران

نظر شما آيا روند تحليف رياست جمھوری اين دوره حسن روحانی وجه تمايزی با ساير انتخابات تا کنونی ه ب .نيست

  دارد؟ 

  :  زرکازيوسف

. شود   نمیتعيينال قبلی توضيح داده شد ، آزاد بودن ويا نبودن انتخابات با تنفيذ و تحليف ؤھمانطور که در ابتدای س

.  در مردم ساالری دينی وجود ندارد اصول دمکراتيک و قوانين مربوطه است کهۀمعيار ھمانا اجرای مستقيم و بالواسط
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 برگزاری ۀ عملکرد شورای نگھبان در گزينش و حذف فله ای کانديداھا و نحوقانون اساسی جمھوری اسالمی ، نقش و

  . انتخابات ، خود به خوبی عدم آزاد بودن انتخابات در اين نظام را به نمايش می گذارد

تنفيذ يا ھمان نافذ . استه ازدوگانگی نظام جمھوری اسالمی يعنی اسالميت و جمھوريت است تنفيذ و تحليف در واقع برخ

استه يت انتخابات است و تحليف نيز برخ نقش واليت فقيه در کلتأئيد اسالم ، سيطره و تحکيم دينی و ۀ سلطۀبودن ، جلو

تنفيذ و تحليف .  مجلس شورای اسالمی خودی ھا و نمايندگان دست چين شده نظام است ۀ نظام، جلوئیاز جمھوريت ادعا

شود تا اين  بر انتخابات مبتنی بر مردم ساالری دينی زده می " ئیر انتھامھ" شما با آنھا ۀمراسمی نمايشی اند که به گفت

  .  کامل شوند ئیانتخابات کذا

 اين ۀ حسن روحانی با انتخابات تاکنونی در جمھوری اسالمی در حوصلۀبررسی وجه تمايز تنفيذ و تحليف اين دور

 ٩٦ و اکنون ٩٢ و ٨٨اسم تنفيذ و تحليف سال  نمی گنجد ولی با نگاھی به ھمان موارد اشاره شده يعنی مرمصاحبه

  : شودکه اشاره می گردد  تمايزاتی آشکار می

 ، کشتارو کھريزک ، خون و باروت و ٨٨مراسم تنتفيذ دوردوم احمدی نژاد در فضای حاصله از سرکوب جنبش سال 

ی مورد نظررھبری به پايان است ھاي و تکرار ستأئيدو " خواص بی بصيرت"درفضای الدرم بلدرم رھبر و حمالتش به 

  . و مراسم تحليفش خيلی رسمی و کوتاه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد  رسيد

تنفيذ دور اول روحانی در فضای آرامش بعد از طوفان و باحضور ھاشمی رفسنجانی ، ھمراه با سخنرانی محتاطانه و 

  . نی خاتمه يافتمتناسب ولی فقيه و اعالم سياست ھای دولت آينده از جانب روحا

ی دادن به وزرای پيشنھادی دولت أدر مراسم تحليف دور اول روحانی ھنوز مجلس دھم تداوم داشت و نقش آن در ر

" پدرخوانده  "ۀمثابه حضورھاشمی فسنجانی ب.  کرد وچندين وزير را چندين بارعوض کردندئیانی خودنماحاول رو

تعداد کمی مھمان خارجی و نمايندگان . ار روحانی چشمگير بود اصالحی در کن-  اعتدالیۀجريان تازه شکل گرفت

 سابق انگليس، ۀوزير خارج) معروف به تھران جک (کشورھا حضور داشتند و يادمان است که قرار بود جک استرا و 

رغ از او  پايدرای گفتند که اگر بيايد با گوجه فرنگی و تخم مۀبه مراسم تحليف دعوت شود که نمايندگان وابسته به جبھ

گرچه او گفت حاضر است تا آن گوجه ھا و تخم مرغھا را نوش جان کند ولی دعوت به وقت . استقبال خواھيم کرد 

  . ديگری موکول شد 

ثيراتش ، بازگشت اقتصاد وابسته از لبه پرتگاه و رفع أمراسم تنفيذ دور دوم حسن روحانی درفضای پس از برجام و ت

ھارسال سياست ھای اقتصادی و پايه ريزی ھای مورد نظر، تا حدودی بعد از رفع و  جنگ، بعد از پيش برد چۀساي

سخنرانی طوالنی و مفصل روحانی با .  درآمدءرجوع ويرانی ھای احمدی نژاد و با فقدان ھاشمی رفسنجانی به اجرا

ال و تعامل گسترده با محتوای تدوام سياستھای اقتصادی دور اول مبنی براولويت دادن به معيشت مردم، ايجاد اشتغ

درمقابل، ولی فقيه نيز در .  رھبری نظام ، بعد از خامنه ای ايراد شدۀھمسايگان و جھان، و با چشم داشتی به جايگاه آيند

خطاب کرد، رھنمود سه گانه ای را عنوان نمود که دوتای آن يعنی " دانشمند محترم " که وی را  ش ضمن آن اسخنرانی

در مذاکرات : که  بود که روحانی خواسته وعنوان کرده بود و سومی اينئیامل با جھان ھمان ھااولويت اقتصادی و تع

 تأکيد سلطه طلب اند و کمربه نابودی نظام بسته اند که البته تکرار وامريکاجھانی يادتان باشد که غربی ھا و به ويژه 

  . ھميشگی سياست رھبری است، خاتمه يافت 

وی با بھره . ، روز مشروطيت برگزار کردند]اسد[ روحانی را مصادف با چھارده مردادمراسم تحليف دور دوم حسن

سم تحليف در امر. انقالب مشروطيت به تبليغ مردم ساالری دينی پرداختۀ برداری ازاين روز و اھداف برآورد نشد

گرچه ھاشمی . اختيار دارند  اصالحی در - مجلسی انجام پذيرفت که خالف دور اول ، اکثريت آن را نمايندگان اعتدالی
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در اين مراسم که . را به حضور طلبيد" روحش"رفسنجانی حضور نداشت ولی با يادکردن روحانی ازوی در واقع 

سای مجالس قانونگذاری ونمايندگان کشورھا حضور داشتند، ؤسای جمھور، رؤاعم از ر: انبوھی از مھمانان خارجی

  :جای دمکراسی واقعی به مدعوين گفته ردم ساالری دينی ب به نام مئی کاالۀحسن روحانی با ارائ

 کرد که اين مورد در مراسم تنفيذ مورد تأکيدو " دولتش خواھان گسترش روابط با ھمسايگان و تعامل با جھان است "

ول سياست ؤمس(و اين به ويژه در حضور فدريکا موگرينی .  رھبر قرار گرفته است به محکم کاری پرداختتأئيد

که سلفی گرفتن ھای نمايندگان با خانم موگرينی مضحکه  را داشت و جالب اين معنای خاص خود)  اروپاۀخارجی اتحادي

  . ای شد به ياد ماندنی 

و تحليف اين سه دوره در شکل تفاوتی نداشتند اما در محتوا ، در سياست ھای ارائه شده و جنبه  گرچه مراسم ھای تنفيذ

  . ه شد تفاوت و تمايز چشمگيری داشتند  که اشارئیھا

   

   تأئيد شده از جانب مجلس روحانی را چگونه ارزيابی می کنيد؟ ً معرفی شده و غالباۀکابين: گزارشگران

  : يوسف زرکار

 اصالحی تعلق دارد و -  معرفی شده از جانب حسن روحانی ، کابينه ای ائتالفی است که به جناح اکثريت اعتدالیۀکابين

به طور مشخص تر، اين کابينه ترکيبی است ازتکنوکرات ھای . ل ازوزرای تکنوکرات و بوروکرات است متشک

کارگزاران سازندگی ، اصولگرايان يا ھمان اقتدارگرايان معتدل ، اصالح طلبان بريده از جنبش سبز و امنيتی ھای 

 حسن روحانی از ۀ ، خالف دوراول کابينءزرای مجلس برای وأ کابينه و رتأئيدھمانطور که ديده شد در . سياستمدار 

 کم ۀنيز نتيج) حبيب هللا بيطرف اصالح طلب(نصاب وزير نيرو  ی آوردند و عدم کسب حدأ نفر آنان ر١٦ وزير ١٧

  ):رئيس مجلس( علی الريجانی ۀبود وگرنه بنا بر گفت) اصالح طلبان(کاری و ناتوانی البی گری فراکسيون اميد 

  " . بادولت ھمراھی کندخواھد  مجلس می "

کدام واقعيت ندارند  اين گفته ھا ھيچ. حسن روحانی در مراسم تحليف مدعی است که کابينه اش فراجناحی ومعتدل است

  : زيرا

، مصرف " اسالمی را دارد ۀجامع"ادعای معتدل بودن کابينه ، در مقابل جناح مسلط با گرايش طالبانی که قصد ايجاد 

و ) وزير نفت( با نقش برتر افرادی نظير زنگنه یوگرنه کابيه ا. د خارجی نيز مصرف تبليغی دارد داخلی داشته ودر بع

 ی ايفایدارند و در آن وزرای امينتی نقش برجسته ا" برند جھانی " که به ادعای حسن روحانی ) وزير خارجه( ظريف

و . برد نمی تواند معتدل باشد  را پيش میمی کنند و سياست ليبراليسم اقتصادی منتسب به ھاشمی رفسنجانی وظيفه 

ه  ترکيب جناحی آن در ائتالفی بۀ نشاندھندء پوچ است زيرا که ترکيب وزرائیھمچنين فراجناحی بودن آن نيز ادعا

صورت شرکت سھامی است و جدای ازاين که در بعد سياسی تقابل جناح ھا آشکارا عيان است وعملکرد دارد، در بعد 

 بوروکرات و غير ۀطور کلی اين جناحھای اصلی اقتصادی وابسته  درسيستم سرمايه داری وابسته بًاقتصادی و اساسا

بوروکراتند که در تالشند ومی کوشند با انواع و اقسام رقابت ھا ، بده و بستان ھا و ترفند ھا، موقعيت ھای اقتصادی و 

  . منافع جناحی خودرا تحکيم بخشند 

دوم حسن روحانی کابينه ای ائتالفی با ماھيت راست ميانه است که با برتری تکنوکرات ھا  دور ۀکابين: که  خالصه اين

  . و امنيتی ھا در پيشبرد خط ليبراليسم اقتصادی می کوشد 

   

  آيا اين کابينه گامی در جھت برآورده کردن وعده ھای انتخاباتی حسن روحانی است؟ : گزارشگران 
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لوله "  کرد به ويژه اشاره اش به أ بارقبايش در دور دوم ايفئیروتخابات و نقشی که در روياحسن روحانی زمان ان

که کار رقيبش درطی سی و ھشت سال  دانشجويان در حمله به قالی باف و يا حمالتش به رئيسی و بيان اين" کردن 

ره نکنيد، با حسن روحانی بعد از  داشت که امام رضا را جناحی ومصادتأکيدکه  ممنوعيت و اعدام بوده است و اين

ی توده ھای أوی اين حرفھا را برای گرم کردن تنور انتخابات، جلب نظرو ر. انتخابات تفاوت بسيار داشته و دارد 

شھری و استفاده از ظرفيت شعارھای اصالح طلبان و بخشی از خواسته ھای مردم به ميان کشيد و روشن بود که نه 

  . ختار نظام ظرفيت و پتانسيل اجرای آن را ندارند خود و نه جناحش و نه سا

جمھوری ان دوگانگی موجود درساختار نظام طور کلی تبلوری از ھمه اين ايفای نقش دوگانه در قبل و بعد انتخابات ب

رشد مدرنيته در مقابل سنت ، رشد غير مذھبی شدن در مقابل مذھب : اتش نظيرتغييراسالمی است که وضعيت جامعه و 

را بيشتر و وسيعتر تقويت کرده است که  ثير گذارده و آنأرشد موقعيت اجتماعی جوانان و زنان بر اين دوگانگی تو 

 ئی که درتبليغات انتخاباتی طرح شده اند و وعده ھائیپس شعارھا. انعکاس اينھا در شعارھای انتخاباتی تبلور يافته است

بدين . ل گشته و از وزن و برندگی آن بايد کاسته شود که چنين نيز شدکه داده شده اند، در پس از انتخابات بايد تعدي

اين " و يا "  مردم ھستم ۀمن رئيس جمھور ھم:" دارد که  خاطر است که حسن روحانی در مراسم تحليف اعالم می

راتی است اين گفته ھا به روشنی از يکطرف عالئم و اشا". خواھد معتدل باشد ، نه تسليم شود نه بجنگد  دولت می

برعقب نشينی از شعارھای انتخاباتی و از طرف ديگر به جناح رقيت گوشزد می کند که منافع آنان را نيز رعايت 

ندازد و نمی خواھد ھم با آنان قيب سپر بيخواھد در مقابل جناح ر وی گفته نمی خواھد تسليم شود يعنی نمی. خواھد کرد 

خط :" که   بر اينتأکيدوی با. و او در تالش چنين امريست ی سازد و يا دور بزندبجنگد ، پس بايد آنھا را مھار کند ، خنث

در واقع ادغام "  رھبری ھم قرار گرفته است تأئيدمشی دولت تعامل گسترده با جھان است که در مراسم تنفيذ مورد 

 ادغامی رادر پوشش –ليبرالی تداوم خط مشی : که اقتصاد ليبرالی در بازھای جھانی رادربرنامه دارد و اين يعنی اين

 فعاليت و سياست کابينه اش را در بعد اقتصادی ۀبه پيش خواھد برد، که وجه عمد" امنيت ، آرامش و پيشرفت " شعار 

 اول به بازسازی سازمان ھا و ارگان ھای حذف شده پرداخت و يا ويرانه ھای ۀدھد و ھمانطوو که در دور تشکيل می

رفع کرد ، در اين دوره نيز بر گسترش زمينه ھای فعاليت ھای اقتصادی تالش بيشتری خواھد احمدی نژادی را تا حدی 

) ارتفای نقش و جايگاه زنان ، حقوق خلقھا و اقليت ھای مذھبی(در بعد اجتماعی آشکارا از شعارھای انتخاباتی . کرد 

و در بعد .  کرده است ءين امور اکتفان تر در ائي پاۀولين درجؤعقب نشينی کرده و به دستور گزينش مديران و مس

زادی ھای مدنی و صنفی را به بی توجھی و حرف درمانی واگذار خواھد کرد و اگر در مواردی ناگزير شود، آسياسی، 

موکول کرده " حقوق شھروندی"ن موارد را به اجرای آ ۀبه نحوی موردی و قطره چکانی عمل خواھد کرد زيرا که ھم

   .سر خرمن استۀ است که آن نيز وعد

  

  به نظر شما سياست دولت روحانی پيرامون رفع حصر چه خواھد بود؟ : گزارشگران

  : يوسف زرکار

وقوع پيوسته ه  ب٨٨ يکسال بعداز جنبش سال ًدانيم که حصربه اصطالح رھبران جنبش موسوم به سبز تقريبا اين را می

 ی و کروبی و خانم رھنورد در جريان جنبش مذکور، علیدانيم که مواضع و رفتار آقايان موسو اين را نيزمی. است 

منظور حفظ کليت ه  ب-رغم عقب نشينی آنان و فاصله گرفتن بارزشان از جنبش راديکاليزه شده و توده ھای معترض 

س آن رھبری ، نابخشودنی و در خور عقوبت بود، که موجب حصر آنان أو در ر  ازطرف جناح مسلط اقتدارگرا- نظام 
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اما بايد در نظرداشت که اختالفات و درگيريھای موسوی وخامنه ای به زمان رھبری خمينی که اين يک نخست . گرديد 

 اختالفات به موضع گيری ھا و رفتار ۀو در مورد کروبی نيز ريش. گردد وزير و آن ديگری رئيس جمھور بود، بازمی

از يک طرف، وقايع . امنه ای، مربوط است در اصطکاک با خ- در زمان رياستش بر مجلس ششم-کجدار و مريزش

 حساب گذشته نيز فراھم نمود و از طرف ۀ که علت و موجب حصر گرديد، اين فرصت را برای تسوي٨٨جنبش سال 

جناح اعتدالی   قضائيه و خامنه ای باۀله ايست که بايد در چارچوب کشاکش و توازن قوای جناح مسلط وقوأديگر اين مس

عالوه تداوم ه ب.  جناحی منظور گردد ۀ حساب و سلطۀپس در رفع اين حصر بايد تسوي. گردد اصالحی حل و فصل –

خواست رفع حصر از جانب بخشی از توده ھای شھری وترسی که از تن دادن به اين خواست ازطرف جناح مسلط 

  . له را پيچيده تر کرده است أشود، نيز مزيد برعلت شده و مس احساس می

 درموقعيت فعلی کشاکش و توازن قوای نيروھا و دسته جات درون حاکميت جمھوری اسالمی و در شرايط کنونی و

 حاکميت را به ھرذلتی خواستار ۀضعف مفرط اطالح طلبان و به ويژه آن بخش بريده از جنبش سبز آن که ماندن در بدن

اری بين شورای عالی امنيت ملی  حصر، کماکان به مرور زمان ، احتياط ھای الزم و پاس کألۀاست، حل و فصل و مس

 اصلی اکثريت توده ھای مردمی ألۀ رفع حصر، مسألۀويژه اگر توجه کنيم که مسه ب.  قضائيه ھمراه خواھد بود ۀو قو

 سرکوب و ديکتاتوری را ۀنيست که غرق در فقر و بی عدالتی اند و ھمه روزه نابرخورداری از آزادی ھا و سيطر

 شھری خواستار آنند ، در چنين شرايط و اوضاعی دولت حسن روحانی کماکان ۀخشی از تود خود دارند، بلکه بۀبرگرد

سياست کجدار و مريز و به نعل و ميخ زدن را تداوم خواھد داد و مترصد فرصتی خواھد بود که از آن به نفع خود و 

ی مبتنی براولويت اقتصادی ، و با خطمش)  اصالحی–اعتدالی (جناحش سود جويد وگرنه دولتی با گرايش راست ميانه 

جمله رفع حصر   عمل گرايانه ، به گشايش سياسی و منۀويژه شخص حسن روحانی اصول گرای معتدل با روحيه وب

  . اعتقاد و تمايل چندانی ندارد 

  : تواند درچشم انداز باشد  طور کلی دو حالت و يا سناريوی احتمالی برای رفع حصر میه ب

ن و با توجه به نقشی که اط آرامش تاکنونی و تداوم آن، و با توجه به مريضی و کھولت محصورکه در شراي  اين-يکم 

 کردند ، أ ايف٨٨ سال ]جدی[ دی٩موسوی و کروبی در عقب نشينی از مواضع خود وھمراھی با تظاھرات دولتی در 

 به خودی خود رفع شده و بايک لهأرفع حصر می تواند به به گذشت زمان واگذار شود تا با مرگ احتمالی آنھا ، مس

  . فاتحه خوانی ھمراه شود 

 در شرايط بحرانی و ويژه ، حال چه به علت فشار بخشی از توده ھا، ياجناحی از رژيم و يا فشارخارجی ، می –دوم 

 يد که رفع حصر دردستور قرارگيرد و جناح مسلط و رھبری ناگزير به حل آن شوند ، در چنينآتواند اوضاعی پديد 

ن محکوميتی را دريافت خواھند کردو سپس با توجه به مدت ا با برگذاری يک دادگاه نمايشی، محصورًحالتی، احتماال

ی دادن به انتخابات دور دوم أن مبنی بر درخواست صندوق و راحصر تحمل شده ، کھولت ويا رفتار کنونی محصور

را محمد  عالئمی از اين سناريو. شوده خواھند شد تراشند ، بخ رياست جمھوری روحانی و يا داليل ديگری که می

ايجاد " وحدت ملی "  حصر ألۀاين آقايان نمی خواھند انتقام بگيرند و با حل مس: خاتمی در گفته ھايش برروز داده است 

  ) نقل به معنا ( ¬. خواھد شد 

 کشمکش و ۀط به برآيند و نتيج جناح ھای حکومتی است و رفع آن نيز منوألۀ مسً حصر عمدتاألۀمس: خالصه کنيم 

  .  بين آنھاست ءتوازن قوا

   

  آيا نکته ای برای افزودن داريد ؟ : گزارشگران 
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  .  و قدردانی از تالشتان مصاحبهبا تشکر از اين 

   

  . باسپاس از شما: گزارشگران 

   

  ) ٩٦ ]سنبله[شھريور (٢٠١٧مبر سپت

   

 


