
5 وـفـفـفگ  ررا ششاهشاچش،ابنشراهشراهچ /  هرامشامش

• 1(•دولـت•دکتـر•روحانـی•ماههـای•پایانـی•خـود•را•	
سـپری•میکنـد•تحلیلتـان•از•کارنامه•ایشـان•در•عرصه•
اقتصادی،سیاسـی•و•روابـط•بیـن•الملـل•چیسـت؟

وش بولـهش نـکش کرانرمـاش ،زش کـسش هـرش تحلیـلش
هـریش بـاش ـرخصاش متکـیش برنـدش جهرـواش ائیـسش نـرش
توسعاهتو،زنهبمکر،سیهافرمشمربمه،نجربشکراوش، تغرلهافعش
بیکرایهبر یدمش دنش،مرشقر رقشباشوسعهشهریشبشدای-
مرزیهحفـظش،ازششپـولشملـیهآز،بیشهریشسیرسیه،نتاـراش
،طاعرته ـفرفشسـرزیهفروششوشقیهـهشنفـهشوش،عـامش
عرنـد،تشملـیشوشنحـومشتوزنعشثـروتشتوسـطشبولههتعیینش
مقد،اشمصرفشبولتیشوشحرمیرنشویهحقوقشباـرشوش،حقرقش
حقوقش،قلیهشهر"بولهش،کثرنهشبر،یشحفظشحقوقش،قلیهش
تاششمیشکشدشوش،ننشنکش ـرخصاشبمکر،سـیشوشحکومهش
مـربمشبـرشمـربمش،سـه(شبـرش،ننش ـرخصاشهرشمنشبیـنشبولهش
هـریشگذ ـتاشوشبولـهش،مـروزشهیچشفرقیشنهیشبیشـمهشمرنکش
بدبختـیشمضرعـفشب،انم.مـنشمرهـیشنیسـهشکـاشبـاشنـکش
جلسـاشعهومیشوشمربمیشبعوتشناـوم.وقتیشباشموابشستمش
آمرنکرشحرفشمیشزنمهعدمش،یشسعیشمیشکششدش،نشگوناشنارنش
بدهشـدشکـاشگونرشطرفد،اشاوسشهرشهسـتم.وقتیشعلیـاشاوسش
–اوسـیاشحـرفشمـیشزنـمش،لقـرشمـیشکششـدشکـاشگونـرشطرفد،اش
آمرنـکرشوشنـرشغـربشهسـتمهآقرنرنشسیرسـهشمـرشبـرش،سـرسش
مشرفـعشملـیشمرش،سـه.،گرشقـر،اشبر ـدش،زشبولـهش،صاحرتش
نقـدشبکشیمهمـراکش،صـولشگر،شبخوانـم.شوش،گرشقر،اشبر ـدش،زش
بولـهشغیرش،صاحرتشنقدشبکشیـمشمراکش،صاحشطلبشمیش
 سـشرنشدهشصدهـرشبـراشگفتـاش،نـمشنـاشباشپیش،صـاحشطلشرنش
حرکـمشوشنـاشباشپـیش،صولگر،نـرنشحرکمشهسـتیم.مشرفعشملیش
مـربمش،نـر،نشبخصـوصشباشگو ـاشهریشکاـواش،نـر،نشنعشیش
مـربمشآذابرنجـرنشهمـربمشخر،سـرنهمربمشبلو سـترنهمربمش
،هو،زهمـربمش،نامهمربمشکربسـترنشمدشنظرشمرشبعشو،نش،نسـرنش
عصـرشهز،امشسـومش،سـه. اششآقـریشاوحرنیشوش اشانرسـهش
جهرواهـریشقشـلش،زشویشآنچشرنشکرانرماش،یشباشسـطحش،نر،نش
)غیـرش،زش ـررشترـر،ن(ش،ا،ئـاشنشهوبمش،ندشکـاشمنشبتو،نمشنقطاش
مثشتیشباشکرانرماش،ناـرنشبشیشم.وضعشمحیطشزنسـهشمعلومش
،سـه.شخاـکیشبانر اش،وامیاشمیشتو،ندشباش شدشسرلشآنشدمش
قرتـلشمیلیـونشهـرش،نسـرنشباـوب.،ظررا،تش ـخصشنهرنشدمش
نجـرتشبانر ـاش،وامیـاشا،شههـر،مشکرامشـدش،سـترند،ایشباش
ب،خـلشهو،پیهـرش ـشیدمهحرضرمشباشهـرشب،بگرهـیش ـرربتش
بدهمهبنشرلشمقد،ایشپولشهسـتشدشکاش،زشآنشپولشسـکاشهریش
نرببوبشبزنشدشوشمیرنشحرمیرنشخوب ـرنشتقسـیمشکششد.خوبش
،النشسـو،لش ـهرش،نـنش،سـهشکـاشهیئـهشوشمسـئولشنجـرتش
بانر ـاش،وامیـاش ـاشکرانرمـاش،یشب،اب؟حد،قـلشهیچشکرانرماش
مثشتـیشند،ابهبـرا،نشوشسـیلشبیرنـدشباشبانـرشکهـیشآبش هـعش
میاوبهباشتربسترنشهمشخاکشمیاوبشوشجرنرنش،صولگر،ئیش
وشنـرش،صـاحشطلشیشکو کترننش،ثریشباش،ننشفرجعاشزنسـهش
محیطـیشبصـواتشمثشـهشند،انده ونشعقانیـهشموجوبش
فقـطشبـر،یشتصرحـبشثـروتشوشقـداتشبکراشمـیش،فتدهآنرمش
بصـواتشا،نتـیش–شا،نـهشخـو،ایشنعشـیشفـروششمـو،بشخرمش
معـربنش،زشجهلـاشنفـهشوشگرزشوشتوزنـعشآنشبیـنشخـوبیشهریش

حرمـیشوش،نـنشنعشـیشحرمیشپـروای.

• 2(•چـرا•آقـای•روحانی•با•سـازو•کارهای•کـه•در•اختیار•	
دارد•بـه•اساسـی•تریـن•وعـده•های•انتخاباتـی•خودش•
یـک•خواسـت• رفـع•حصـر•کـه•در•حقیقـت• یعنـی•
عمومـی•تلقـی•میشـود•نتوانسـت•جامه•عمل•بپوشـاند•؟
بــد،نشجرــهشآقــریشاوحرنــیشوشنــرشقشــلش،زشآنشهرشبــاشوعدمش
هــریش،نتخربرتــیشخــوبشکــاشخو،ســهشعهومــیشتلقیشمیاــوبش
عهــلشنهیکشــدشه ــونشباشصــواتشعهــلشبــاشخو،ســتاشهریش
عهومــیشوشملــیشهآنشخو،ســتاشهــرش،اتقــرشپیــد،شمــیشکشدهوقتیش

ــونشبر ــدش،زش ــدشقرن ــرشپرنشش ــدشمســتقلشوشن ــهشبتو،ن ــکشمل ن
ــهش ــکشمل ــرمشن ــرشنترســدهآنشاوزهاوزشاف ،نتخــربش ــدمشه
،ســه.نرربنشاش ــدنش،مــرشبمکر،ســیشوشحکومــهشمــربمشبــرش
مــربمش،ســهشهباش،نــر،نشبوشجشــرحشحرکــمشباشپــیشبمکر،ســیش
وشقرنــونشنیستشده ــهرشکرندند،هــریشانرســهشجهرــوایشا،ش
بشیشیدهمــربمشســرالایشا،شباشآنرــرشبشیشیده ــاشفرقــیشمــیشکشــدش
کد،میــکش،زش،نــنش ــششنفرش،نتخربشباــوند.،ننش ــششنفرش
کد،میــکشبــاشتحــزبشو،قعــیشمعتقــدش،ســه!کد،میکشحقش
تعییــنشسرنو ــهشملــیشا،شمــرلشمــربمشوشباش،ختیــراشمــربمش
مید،نشدهفــرقشبیــنشائیسشجهرواشنکشکاــواشوشمعــرونش،ولش
باش یســه؟ش،بتد،ئــیشترنــنشخو،ســتاشنــکشملــهشفرهشــگش
وشهشــرشآنشملــهش،ســههزبرنش،ســههوقتیشباش رــراشگو ــاش
ــتاش ــیش،زشخو،س ــیشوش،نتصربرت ــئولینش،نتخربرت مهلکــهشمس
مــربمشوحاــهشمــیشکششدهمعشــیشنــد،ابشکــاشائیــسشجهرــواش
بخو،هــدشبــاشآنشخو،ســتاشهــرشعهــلشبکشدهمســئولینشبدنــنش
جرــهش،نتخــربشمیاــوندشکــاشههرنشــدشبنــو،ایش–شحرنــلش

بیــنشمرکزنــهشوشحو، ــیشمهلکــهشباــوند!

• انتخابـات•ریاسـت•	 بـه•زمـان• نزدیـک•شـدن• بـا• •)3
جمهـوری•شـاهد•حمـات•تنـد•برخـی"•چهـره•هـای•
سیاسی•،•مطبوعات•وابسته،•ارگانهای•نظامی•و•ائمه•
جماعات"•و•صدا•وسـیما•به•دولت•روحانی•هسـتیم.•
بنظـر•شـما•چـرا••آقـای•روحانـی•بـرای•جریـان•اقتـدار•
گـرا•قابل•تحمل•نیسـت•و•با•تخریب•دولـت•و•جریان•
سـازیهای•متعـدد•خواهـان•حذف•ایشـان•هسـتند؟

،نــدمشآلشبــر،یشگروهرــریشگفتــاش ــدمهبرشوضعیــهش
موجــوبش،ســه.آنررشبــد،نشجرــهشحهلــاشا،شبرگزنــدمش،نــدشکاش
پــسشنیرفتشد.جرنــرنش،قتد،اگــر،شنــکش،نــدمشآلشب،ابشکاشهرشکیش
بخو،هــدشحهلــاشبکشدهبولــهشهــمشضعفشهــریشخــوبششا،ش
مــیشپو ــرند.نربترنشهســهشهــرش شــدشمرهــیشآقــریشخرتهــیش
مــیشگفــهشنهــیشگذ،انــدشکراشکشمهههــرنشوقــهشباشههیــنش
نوندآذابرنجــرنشنو ــتمشکــاشآقــرشجــرنشتــوشبیرشباشههینش ــررش
،وامیــاشکراشبکنههــرشکــسشجلــویشتــوشا،شگرفهشمــرشنقاش،شش
ا،شبگیرنمههــرشضربــاش،یشکــاشبمکر،ســیشمــیشخــوابشمــربمش
زنــرنشمــیشبرندهآگرهــیشمربمشوشهو ــیرایشآنررشمــیشتو،ندش،زش
وضعیــهشنــرشجــواش،قتصــربیشاهرئــیشنربشده،نشرمشضربــاش،یش
بــرش،نــنشجرنــرنشا،نهشخــو،اشبوشقطشــیشبزندهزمرنیشکــاشآقریش
خوئیشــیشهــرشبــاشب،بگســتریشآمــدشگفــهشقــومشقضرئیــاشپشجرمش
باصــدش،ســامیش ــدمش،ســه.مشظواشش،ننشبــوبشکاشنصفش
قضرتهقضــرتشعرفــیشوشباسشخو،نــدمشب،ناــکدمشحقــوقش
هســتشدشوشتشرــرشنصــفشقضــرتشاوحرنــیشهســتشدهمنشآنش
موقــعشمقرلــاش،یشباشجرمعــاشســرلمشنو ــتمشکــاشآقــرشجــرنش،نــنش
وضعیــهشفعــاشمطلــوبش،ســههصدشباشصــدش،ســامیشمیش
ــاشبزند.فعــاش ــهرشبفرمرئیــدشآقرنــرنش تو،نــدشبــاش ــهرشضرب
ــدمش ــیشوش ــرعشخو،ن  ــونشپشجــرمشباصــدشقضــرتشاوحرن
،نــدشنو،قــصشقــومشقضرئیــاشهــمش،زش،نشجــرشنر ــیشمیش ــوبشکاش
پشجــرمشباصــدشقضــرتشعرفــیشکراشخــر،بشمــیشکششــدشو،الشمرش
مــیشتو،نســتیمشقــومشقضرئیــاشا،شگلســترنشبکشیمهمــرشهــمش،بعــرش
بکشیــمشکــاشآقرنــرنش ــونشنصــفشقضــرتشاوحرنــیشهســتشدش
وشباسشحقــوقشنخو،نــدمش،نــدشبدنــنشجرــهشنو،قــصشقــومش

ــمشاوحرنیــونشکراشا،ش حــلشنهــیش ــوب.مرشعرفــیشهــرشبگونی
خــر،بشمــیشکششدشوش ــهرشهمشبفرمرئیدهخر،بــیشکراش،زشههینش
قضــرتشعرفیش،ســههحکرنهش،ننشبوشگــرومش،صاحشطلبش
ــرمشباســهشبر ــدحکرنهش ــدوشن وش،صــولشگر،ه،گــرشهــمش،نش
ــیش ــرمشباصــدشعرف ــرمشباصــدش،ســامیشوشپشج ــرنشپشج هه

ب،بگســتریشزمــرنشآقــریشخوئیشــیشهرســه.!

• 4(•بنظـر•شـما•اگـر•آقـای•روحانـی•در•ایـن•انتخابـات•	
بخواهـد•کنار•بـرود•آیا••آقای•جهانگیری•بـرای•جریان•
اصـاح•طلـب•یـا•تحول•خـواه•گزینـه•مناسـبی•دراین•

رقابتهـای•انتخاباتی•خواهـد•بود؟
عـرضشکـربمش شینش،حتهرلیشمطلقـرشنخو،هدشبوبشگزنشاش
مشرسـبشکسـرنیکاشمیشخو،هشـدشباش،نتخربرتش ـرکهشکششدش
ظرهـر،شآقـریشاوحرنـیش،سـه..گزنشاشمشرسـبشتـرش،زشآقـریش
اوحرنـیشنـاشبـر،یش،صـولشگر،هرشوشناشبـر،یش،صاحشطلبشهرش
وشنـاشمیرنـاشاوهـرشوشنـاشتشداوهرشوجـوبشند،ابه،نـدمشآلشههینش
،سـهشهرکـسشمـیشتو،نـدش،سـبشخـوبششا،شبر،نـدشهجشـگش
طلـبشهـرشباشهـرشکجـریشبنیـرشبـرش،نـنش،سـتداللشکـاش،گـرشباش
سـواناشنجشگیمشبرنـدشباشب،خلش،نـر،نشبجشگیمهمیشتو،نشدباش
هـرشکجـریشبنیـرشجشـگش،نجـربشکششد.ههیـنش،سـتداللشباش
هـرشسـرزمیشیشکرابـربشب،ابهمیشتو،نیمشباشلششرن-شفر،نسـا-ش
،ترنش-ش،ستر،لیر-ترکیاش–،فغرنسترن-شهشدوسترنشجشگش
ا،مشبیرند،زنم.،سـتداللشهـمشههیـنش،سـهش،گـرشآنجـرشجشـگش
نکشیـمشفرب،شبرنـدشباشب،خلش،نر،نشجشگشبکشیم.بولهشقرنونیش
همشبگوندشمرش،صاحشطلبشهسـتیمشوشهرشبوشهمشبکراشخوبش

ماـغولشبر ـشد.برترننشگزنشاشبر،یشبوشجرنرنش،ننش،سـهشکاش
قرنـونش،سرسـیش،صاحش ـوبشوآقـریشاوحرنیشبـر،یش،بدشمثلش
باـراش،سدشائیسشجهرواشباـوب!فقطشمربمشبرندشعز،ب،اش،ننش

وضعیهشباـوند.!

• در•	 روحانـی• چالـش• تریـن• جـدی• و• مهمتریـن• •)5
انتخابـات•اخیـر•را•در•چـه•مـی•بینیـد•؟

زمرنـیشنـکشبولـهشبـاش رلـششکاـیدمشمیاـوبشکـاشقرباش
نشر ـدشوضعیـهشهریشبحر،نیشا،شباشنفعشمـربمشحلشنهرندشوش
مدنر،نشسیرسـیشنکشجرمعاشوقتیش،زشکوتولاشهریشسیرسـیش
تاـکیلشباـوندشقرباشبـاشحلشبحـر،نشنهیش ـوند.نکشراشهمش
نو ـتاشبـوبمشبـر،یشتولیـدشنـکشپرکـهشآبشمیـومشمیلیرابهـرش
تومرنشوشبالاشسرمرناشالزمش،سههکراوشنیرویشمدنرنهشالزمش
،سـهشترشنکشسـرندنسشبخـوایش،مربـر،یش،نجربشوشسـرخهش
نـکشقررمـرنش.نـکشلیداشنکشآنرا یسـهشضـدشبولتیهنکش
سـلولشبومتـریشکفرنـهشمیشکشدشوش،ننشمسـئلاشعهـدمشترننش
خطـرباشجو،مـعش،سـتشد،بیشنرشجررنشسـومشوشنرشبـرشبولتیشکاش
ب،ا،یشمدنر،نشکوتولاش،سـهشوشنهیشتو،ندشجزشبرشزواشمسـرئلش
کاوایشا،شحلشوشفصلشنهرند.ترسشمرش،زشههینش،سه.،ننش
مهلکهشمرلشمرسههکلشنیرویشکراشوش،ندنااشخوبمرنشا،شباش
،ننشخرکشکر ـتاش،نمهمنشباشتهرمیشکاـواهریشباشبابشبخواش
بـاشجـزشقـرامشآمرنکرشمسـرفرتشکـربمش،مشوشباهیچشسـرزمیشیش
بیاـترش،زششچشاوزشنتو،نسـتاش،مشبهرنم.،وامیاشتشررشخرکش،میدش
بهشدمش،یش،سهشکاشمنشآنشا،شتجرباشکربمش،مه،مرش رلششهریش
پیـششاوش،گـرشحلشناـوندشبیاـترننشضربـاش،ششا،شبـاش،مثرلش
مـنشمـیشزند.حصـرشمـنش،وامیـاش،سـههبر،یش،نشکـاشبولـهش
موجوبشبرش رلششخطرنرکیشمو،جاشناـوبشبرندشبر،یشآبرب،نیش
وشافـرمش،نـنشسـرزمینشبکو ـیمهبولهشبرنـدش،زشمـربمشخـوبش
بـاشهرشعشـو،نشباشجرهشافرمش،قتصربیهفرهشگیهسـرزمیشیش
بکو دشو،الشههو،امشباشتهرمیشمسئولینشگفتاش،مش رمشباش،وجش
،قتـد،اشسیرسـیهنظرمیشخوبشضرباشبندش ـواویشبرشهـز،ا،نش
بهـبش،تهـیشهـمشنتو،نسـهش،زشفروپر ـیشخـوبشجلـوشگیـریش
نهرند.عکسشهریشسـاشباشسـاشمتریشحرفظشوشپسرششباراش
،سـدشباشتهرمـیش،طـرقشهریشسـواناشهمشنتو،نسـهش،زشتشدنلش
سـواناشآبربشباشسـرزمینشسـوختاشجلوشگیریشکشد.عقانیهش
سیرسـیشباش ررا وبش،حز،بشو،قعیشوشبمکر،سـیشوشحقش
حرکهیـهشمـربمشبـرشسرنو ـهشخـوبشنعشیشتقسـیمشقداتش
بیـنشمـربمشتشررشسـپرشبایش رلـششهریشخطرنرکش،سـه.

• خیـزش•	 و• تحـرکات• اخیرشـاهد• ماههـای• در• •)6
احمـدی•نـژاد•و•برخـی•یـاران•او•در•انتخابات•ریاسـت•
جمهـوری•هسـتیم.با•رد•صاحیت•احمدی•نـژآدی•،•
تاثیر•پذیری•این•جریـان•در•میزان•کاهش•رای•روحانی•
را•در•چـه•حـدی•میبینید.یـا•بعبـارت•دیگـر•آیـا•جریان•
احمـدی•نژاد•مـی•تواند•برای•آقای•روحانی•یک•تهدید•

جـدی•قلمداد•شـود.؟
جرنــرنش،حهــدیشنــژ،بشنــکشجرنرنشپوپولیســتیش،ســهشوش
بــاشلحــرظشنرکراآمــدیشبولــهشبــاشجرنرنشمــیشتو،ندشآنرا ــیش
پوپولیســتیشتشدنــلش ــوبش ــاشصاحیــهشویشترنیــدشنــرشابش
 ــوب.،ننشعشرصــرشمــیشتو،نشــدشتــوبمشهــریشنــرشآگرمشوشفرنــبش
خــوابمشا،شبــاشخیربرنشهرشبکارندهکاــرندنشمــربمشباشخیربرنش
بــدونشوجــوبش،حــز،بشو،قعیه،نتخربرتشو،قعــیشوشباشنتیجاش
باشمقربــلشجو،مــعشطشقرتــیشبــرشفرصلــاشهــریشزنــربشطشقرتــیش
ــرکش،جتهرعــیش،ســهه،صوالش ــلشخطرن ــکشعه ــو،امشن هه
خطــرش،نقــابشهــریشتــوبمش،یشباشههیــنشنقطــاشخو،بیــدمش
،ســه.وقتیشنــکشنیــرویشسیرســیهصشفیشوشنرشب،ناــجوئیش
بــدونشبرنرمــاشماــخصیشبــاشخیربــرنشمــیشآنــدشفرتحــاش
جرمعــاشمدنــیشخو،نــدمشمــیش ــوبشوش،نــنش،مــرشبدترنــنشنترنجش

عیسی•نظری•سردبیر•نویدآذربایجان:•

 گزینه مناسب تر از روحانی وجود ندارد
ایده آل همین است

،جتهرعــیشهسیرســیشا،شنصیــبشبولــهشهــرشوشملــهشهــرشمــیش
کشد.باهــرشصــواتشش ــاشصاحیــهشابشباــوبشوش ــاشترنیدش
ــیشکــاشهــمش ــنشنیروهرن باــوبشههــو،امشباشجرمعــاشمــرش شی
قربانــدش،زشمذهــبش،ســتفربمشکششــدشوشهــمشقربانــدش،زشکواوشش
کــاشهیــچش،اتشرطــیشبــاشمذهبشمــرشنــد،ابشوش،صــوالشوجوبشش
ــهشد،نش ــرختاشب،نا ــرشس ــهشتشر ــدش،س ــکشوشتربن ــلش  مح
ــیش ــتفربمشبشهرنشد.نعش ــیشبر ده،س ــرمشم ــیشاضــرش  ،جتهرع
فرنشکرا،نــاشهــمشبــاشجهکــر،نشبروندههــمشبــرش،مــرمشزمــرنشباش
،اتشــرطشبر ــشدشوشهــمشقشــرشکــواوششا،شزنــراتشنهرنشده،نــنش
نیروهــرشههــو،امشخطرنــرکشبــوبمش،ند.هــمشهــز،ا،نشفــربیشا،ش
،طــر،فشخــوبشب،انــدشکــاشهــز،اشانــرلشند،انــدشوشهــمشفــربیش
ا،شب،انــدشکــاشخــوبششمــیشگونــدشمیلیرابهــرشمیلیرابشانــرلشوش
بالاشوشنــواوشب،ابهعــو،مشفرنشــیشنعشــیشههیــنش.محصولیش،زش

جرمعــاش،ســتشد،بیشمرســه.

• 7(•با•آمدن•آقای•رئیسـی•به•عرصه•انتخابات•ریاسـت•	
جمهـوری•،•آیـا•وی•تـوان•رقابـت•بـا•آقـای•روحانـی•را•

خواهد•داشـت.تحلیل•شـما•چیست•؟
هـرشکـسشمـیشتو،نـدشباشجو،معـیشکـاشب،ا،یش،حـز،بشوش
صشفشهریشو،قعیشنشر ـشدشبرشقداتشمشدترننش،فر،بشاقربهش
وشههـآوایشبکشد.،حهـدیشنـژ،بشنـرشنـکش،سـتربشب،ناـگرمشنـرش
نـکشسـرندونچشفـروششفرقـیشبیـنشعرقـلشوشبنو،ناشنیسـه.
نـکشنفـرشمـیشتو،نـدشنکش ـعراشبدهـدشوشآنش ـعراشبهـرنشباش
بهـرنشنـکشحرکـهش،نفجـرایشبوجوبشبیـروابشوشنـکشفربشباش
فـربشنـرشگـرومشبنگرشغلشاشکشدهباشطولشنزبنکشباش رلشسـرلش
،نـنشمسـئلاشا،شبوضـوحشبنـدمش،نمهزمرنـیشبشـیشصـداشباشصدش
باشصـدشمعـروفش ـدمشبوب.نکسـرلشبعدشمشفـواشوشفـر،ایشوش
جرسـوسشبوب.ههیـنشآقـرشهرلاشنـواشب، ـهش،النشصاحیهش
بـر،یشکرندند،تـوایشویشابش ـدمش،سـههباشجرمعـاشمرشخطرش

ههینشنقطاش،سـهش
عرقلشباشکشراشبجلاشترشامشمیشجسه
بنو،ناشپربرهشاش،زشآبشگذ ه.

آقریشعرقلشبنشرلشپلشمیشگاهشترش،زشبجلاشعشواشکشدشترش
پلشا،شپید،شکشدشبنو،ناشزبشباشآبششوش،زشآبشهمشگذ ه.،ننش
مثرلش،سهشابطیشباشنکشکرندندشند،ابشباشجو،معشتوبمش،یشش
وشبدونشتحزبش اشکسیشمیشتو،ندشا،یشبیروابشبسیراشسربمش
،سه.جهلاش،یشبگوندشکاشخو رنشدشمربمشبر دشوشنرش ررمش
،یشزنشرشب، تاشبر د.باشنکیش،زشکرندند،شهرشگفتمشبر،یش،نتخربش
 دنهشنکشعهلیشنرشکرایشا،شبیرنشکنشکاشقر،اش،سهش،نجرمش
بهیشخیلیشا،حهشگفهشباشمربمشمیشگونمشآقرنرنشهیچشکرایش
،نجرمشنهیشبهمه ونش،نشررشکاشکرایش،نجرمشب،بندشههاشجرشا،ش
خر،بشکربندهمنشکرایش،نجرمشنهیشبهمشترشخر،بکرایشبیاترش

ناوب!برترننش عراشبر،یشا،یشجهعشکربن!!!

• 8(همانگونـه•کـه•از•آمارهـا•بـر•مـی•آیـد•معمـوالآراء•	
دقیقـه•نـودی•ها•که•به•پـای•صندوق•هـای•رای•میروند•
در•نتیجـه•انتخابات•تاثیر•بسـیار•زیـادی•دارد•و•یـا•آراء•
آنهـای•کـه•بنا•به•دالیلی•قصد•شـرکت•در•انتخابـات•را•
ندارنـد•نیـز•قابل•توجه•هسـت••بنظر•شـما•چه•عوملی•
مـی•توانـد•منجـر•بـه•سـر•ریزکـردن•آراء•ایـن•افـراد•در•
صندوق•های•رای•شـود.؟•و•آیا•اساسـا•این•آراء••به•نفع•

کـدام•جریان•سیاسـی•خواهـد•بود؟
فعاشبرنرماشانزیشبر،یش،نتخربرتشآقریشاوحرنیش،سـه.
 اشمربمش ـرکهشبکششدشوش اش ـرکهشنکششدهترش،النشنتیجاش
،ننش،سـهشباشطولش رلشسـرلشگذ تاش،گرشائیسشجهروایش
زنـدمشبهرنـدشباشبواش رراشسـرلاشبومشاسـیدمش،سـهه،نتخربش
هـمش ـدمش،سه.کسـرنیشکـاشبـر،یشسـرمشخو،هـیشپـرشجلـوش
گذ، ـتاش،ندشمعهوالشتو،نشمقربلاشبرشائیسشبولهشا،شند، ـتاش
،نـدش ـونشبولـهشهـرشمعهـوالشا،نتیـرشوشحرمـیشپـرواشبـوبمش
،نـدش ـاشبشـرمشوش ـاشبـاشنشـگشهههـو،امش شینشبـوبمش،سـهشوش
ههو،امشنیزش شینشخو،هدشبوب!شخیرلشهرکسشا،حهشبر ـد.
،لشتاش،زشجرهش،نتخربرتشانرسهشجهروایشو،الشکراشمحیطش
زنسـههبانر اش،وامیاهماـکاتش،صلـیشمـربمشههچشـرنش
پربرجرسه.،سـترنشمرش،سـترنشآخرش،سـهش.،سـترنشسـیش،مشباش
،قتصربهباشفرهشگشوشسرلرریشسرلش،ب،امشب،ا،ئیشتربلویشساش
متـرشباشسـاشمتـرشباشخیربـرنشکر ـرنیشنصـبشمیشکشدشکـاشباش
وصولشمرلیرتش،سـترنش،ولشهسـتیمهجو،نرنشبیکراهکراخرناش
هـرشبسـتاشهبرز،اشا،کـدهشباشوصـولشمرلیرتش،سـترنش،ول!شپید،ش

کشیـدشپرتغرلشفـروششا،....شش

جریان•احمدی•نژاد•یک•جریان•پوپولیستی•است•و•به•لحاظ•ناکارآمدی•دولت•به•جریان•می•تواند•آنارشی•پوپولیستی•تبدیل•شود•چه•صاحیت•وی•تایید•
یا•رد•شـود.این•عناصر•می•توانند•توده•های•نا•آگاه•و•فریب•خورده•را•به•خیابان•ها•بکشاند،کشـاندن•مردم•به•خیابان•بدون•وجود•احزاب•واقعی،انتخابات•
واقعـی•و•در•نتیجـه•در•مقابـل•جوامـع•طبقاتـی•با•فاصله•های•زیاد•طبقاتی•همواره•یک•عمل•خطرناک•اجتماعی•اسـت،اصوال•خطر•انقاب•های•توده•ای•در•
همین•نقطه•خوابیده•اسـت.وقتی•یک•نیروی•سیاسـی،صنفی•و•یا•دانشـجوئی•بدون•برنامه•مشـخصی•به•خیابان•می•آید•فاتحه•جامعه•مدنی•خوانده•می•شـود

اشاره:
دکترعلــی•اکبــر•قنبرپــور•جــراح•و•پزشــک•متخصص•
اســت.•هــر•چنــد•مشــغول•طبابــت•در•بیمارســتان•و•
مطــب•خصوصــی•خــود•اســت•لــذا•بــه•لحــاظ•تحقیقــات•
و•مطالعــات•گســترده•ای•کــه•در•حــوزه•هــای•علمــی•
،سیاســی•،فرهنگــی•و•اجتماعــی•داشــته•اســت•بعنــوان•
یــک•محقــق•و•نویســنده•توانمند•وصاحب•نظــر•درعرصه•
هــای•علــوم•انســانی•در•جوامــع•علمــی•و•دانشــگاهی•نیــز•
مطــرح•اســت.•وی•منتقــد•دولــت•روحانــی•اســت•ولــی•
معتقــد•اســت•در•شــرایط•موجود•تنها•کاندیــدای•مطلوب•
ــدی• ــره•من ــاظ•به ــه•لح ــذا•ب ــت•.فل ــی•اس ــای•روحان ،آق
از•نظــرات•ایشــان•در•خصــوص•انتخابــات••ریاســت•
جمهــوری•اخیــر•به•ســراغ•ایشــان•رفتیــم•.آنچــه•در•پی•می•
آیــد•گفتگــوی•کوتــاه•نویــد•آذربایجــان•با•ایشــان•اســت•که•

از•نظــر•خواننــدگان•مــی•گــذرد.

• 1(•دولـت•دکتـر•روحانـی•ماههـای•پایانـی•خـود•را•	
سـپری•میکنـد•تحلیلتـان•از•کارنامه•ایشـان•در•عرصه•

اقتصادی،سیاسـی•و•روابـط•بیـن•الملـل•چیسـت
بولـهشاوحرنـیشنکیش،زشضعیفشترننشبولتررنیش،سـهش
کـاشبـرش ـرخصشهریشمدنرنتـیشمیشتـو،نشآنر،شمـوابش،ازنربیش
قر،اشب،ب.بولتیشپیرشوشباش،نحصرا"، ـر،فیهشبولتی".مهلوش،زش
 رـرمشهـریشتکـر،ایشکـاش رلششسـرلش،سـهشباشمدنرنترریش

گونرگونشبـوبمش،ند.

• 2(•چـرا•آقـای•روحانی•با•سـازو•کارهای•کـه•در•اختیار•	
دارد•بـه•اساسـی•تریـن•وعـده•های•انتخاباتـی•خودش•

یـک•خواسـت• رفـع•حصـر•کـه•در•حقیقـت• یعنـی•
عمومـی•تلقی•میشـود•نتوانسـت•جامـه•عمل•بپوشـاند؟
بولـهشاوحرنـیشبولتیشبوبشبرشکهترننشاونکربشباشجرنبش
،فـر،بشبـرشب،نـششاوزشوبرـرمشگیـریش،زشنیروهـریشموجوبشحتیش
باشمیـرنش،صـاحشطلشـرنشبولتیشوشعدمشقرطعیـهشباشبفرعش،زش
جرمعـاشمدنیشوش"قولرریش،نتخربرتیشوش،نتظرا،تشهـو،ب،ا،نشوش
بونـژمشباشموابشحصر؛عـدمش،ا،ئاشبوامش،یشکرانرماشخوبشبر،یش

نقدشباشسـطحشجرمعاشمدنیش.

• 3(یعنــی•در•ایــن•وضعیــت•کــه•اقتدارگرایــان•خواهــان•	
حــذف•روحانــی•هســتند•نبایــد•از•روحانــی•حمایــت•

کــرد؟
ششبولـهشاوحرنـیش،گـرشمـوابشبفـرعشبرندشقـر،اشگیربشفقطش
نر ـیش،زشقر،اگیـریشبابنرکشمسـئلاشبینشبدشتـرشوشبدترننشباش
برهاش،یشبسـیراشحسـرسشوشخطرنرکش،سه.وش،زشسویشبنگرش
کربیشـاش،وشناـرنشبهشـدمشبابششعاجشنرپذنرش،نشگوناشحکومتررش
و"بحـر،نشجرنگزنشـیشآنرـرشباشکلیاشسـطوحشمدنرتیشوشحتیش
باشسـطحشنکشکرامشدشمعهولی"،سـه.باشو،قعشبرشمو،زننشوش
 ررا وبرـریشفعلیشههـربوشجشرحشوشبرش،نـنشنیروهریشفعرلش
وشعهـاشموجـوبشکـاشباشبسـترسشب،انـد؛باش،نترـریشمسـیرش
مدنرنتـیشوشسـرزمرنیشخـوبشهسـتشدشوبـرشقـدشوقـو،امشکشونـیش
مدنرنتـیهشبحر،نرـریشمسـتقرشوشاویشهـمش،نشر ـتاش ـدمشباش
کلیـاش،مـواشوشکلیـاشا ـتاشهـریشجرمعـاشبـاشهیـچشوجـاشقربلش

حلشنیستشد

• 4(در•ماههای•اخیرشاهد•تحرکات•و•خیزش•احمدی•	
از• یکـی• تبلیغاتـی• او•درسـتاد• یـاران• برخـی• و• نـژاد•

نامزدهای••ریاست•جمهوری•هستیم.بنظر•شما••تاثیر•
پذیـری•این•جریان•در•میزان•کاهـش•رای•روحانی•را•در•

چه•حـدی•میبینید؟

آقــریشاوحرنــیشبــرشتوجــاشبــاشعهــقشوشوخرمــهشوضعــیش
کــاشتحونــلشگرفتاشبــوبشوشمســتشد،تشموجوبههمشباشســطحش
ــربش ــمشباشاونک ــیشوشه ــاشمدن ــر،یشجرمع ــرنیشب ــاعشاس ،ط
بــاشنیروهــرشموجــوبشباشخــراجش،زشب،نــرمشتشــگشحلقــاشهــریش
بوســترناهشخیلــیشقــویشتــرشمــیش ــدشعهــلشکشــدشوش،زشاوش"ش
،متیــرزشگیــریشمثشه"باشســطحشبســیراشموفقشتــریشبررمشمشدش
 ــدمشوشجرمعــاشمدنــیشا،شباش،میــدشوشمیلشباشماــراکهشخیلیش

برتــریشنــگرمشب،اب.
شششش،مــرشواوبشآقــریش،حهــدیشنــژ،بشمــیشتو،نســهشآخرنــنش
تربوهــریشموجــوبشا،شباــکشدشوشترکرــریشموجــوبشا،شعهیــقش
ــو،مش ــظشق ــرلشباشحف ــنشح ــاشباشعی ــیشک ــد.شتربوهرن ترنهرن
،نشگونــاشحرکهیترــرشوشجو،مــعشوشبونــژمشباشجلوگیــریش،زش
ا ــد"میلشبــاشو،گر،نــی"باششنیروهــریشباونشوشبیــرونش
،زحرکهیــههششنقاــیشتعییــنشکششــدمشباشجلوشگیریش،زشســوقش

ــد ــاش ــر،نط"شبحــر،نشفروپر ــیش"ب،ان ب

• انتخابـات•ریاسـت•	 بـه•زمـان• نزدیـک•شـدن• بـا• •)5
جمهـوری•شـاهد•حمـات•تنـد•برخـی"•چهـره•هـای•
سیاسی•،•مطبوعات•وابسته،•ارگانهای•نظامی•و•ائمه•
جماعات"•و•صدا•وسـیما•به•دولت•روحانی•هسـتیم.•
بنظـر•شـما•چـرا••آقـای•روحانـی•بـرای•جریـان•اقتـدار•
گـرا•قابل•تحمل•نیسـت•و•با•تخریب•دولـت•و•جریان•
سـازیهای•متعـدد•خواهـان•حذف•ایشـان•هسـتند.؟

باشتعـربلشوشتقسـیمشقـداتشفعلـیشوشاسـهرشموجـوبهش
،صـاحشطلشـرنشوشجرمعـاشمدنـیشوشنظـرمش،نتخربرتـیشنقـشش
وشظرفیـهشتعییـنشکششـدمشند،اند: ـوا،یشنگرشرنهمجهـعش
تاـخیصشمصلحـههشقـومشقضرنیـاهشنیروهـریشنظرمـیشوش
،نـو،عشمر،کزوشنرربهریششمتعدبشمرلیه،قتصربیشوش،جتهرعیش
وش،زشجهلـاش،نـو،عشبشیربهـرشوآسـترنررشکـاشوجـاشغرلـبشقداتش
وبونـژمشتو،نشمرلـیشباونشحرکهیتیشا،شبخوبش،ختصرصشمیش
بهشـدشوشهیچکـد،مشنیزشوضعیهشمطلوبیشباشلحـرظشکراکربش
وشقـو،مشند،انـدشوشتقرنشـرشباشنـدشغلشا"، ـر،فیهشبولتـیشقـو،مش
نرفتا"هسـتشدششتـرشبـاش،نشجـریشکراشهیچشفـربشوشنـرشجرنرنش اش
بولتیشوش اشبیرونش،زشحلقاشقداتشوشهیچشنرربشخوبشگرب،نش
وش،زشجهلـاشنظـرمشپز ـکیشبـرش"برنرماشماـخصش،صاحی"هش
و،ابشگوبش،نتخربرتشناـدمش،ند.وش"پوپولیسم"ههچشرنش ررمش
غرلـبش،سـهش:،برـرمشباشاونکـربشوشبرنرمـاشوشترکیـدشبـرشفرب.
باش،نتخربرتشفعلیشهرشبوجشرحشبولتیشباشضعیفشترننش
وضعیـهشمهکـنشخـوبششقـر،اشب،انـدشوشهـربوشجشـرحشتقرنشرش
بطـواشکرملشباشسـلطاشتعیینشکششدمش"، ـر،فیهشبولتـی"شقر،اش
گرفتـاش،نـدشکـاشنـاشتـو،نشوشناشمیـلشباش،صـاحشبشیرنـیشب،اند.ش
تجربـاش ـواویشسـربقشنیـزشناـرنشمیشبهـدشکـاشباش،نشگوناش
کاـواهرشبعـدش،زشنـکشمرحلـاشبزاگترننشوشقـویشترننشمرنعش
بر،یش،صاحرتشناش،پوزنسیونششکاشههرن"، ر،فیهشبولتی"ش
،سـهشکـاشتـرشآخرننشلحظـاشبو،مشحرکهیـهشهمشکلیدشحفظشش
وبسترسـیشبـاشمشربعشتصهیمشگیـریشا،شحفظشمیشکششدشوشهمش
وسـیعرشباشحرل"مرلشخوبسـرزیش،مو،لشوشب،ا،نیشهریشملیشوش
عهومی"هستشدشوشبرشتولدش"نظرمشآقرز،بمش،ی"شکراکربشسرمرندمش
قرنـونشوشسـرزمرنش،ب،ایشاوزشبـروزشتضعیـفش ـدمشوشافتـراش
خـراجش،زشمقـرا،تشوشقو،نیـنش،ب،ایشبـاش ـکلشغرلـبش،ب،ایش

تشدنلشمیش ـوبشوشمشجرشباش ـکلشگیری"میلشعهومیشبر،یش
غراتشوشتخرنبشوشمرلشخوبشسـرزیش،مو،لشعهومیشباشحدش

تـو،نشهـرشفرب"شمـیشگربب.

• نظرتان•در•خصوص•آقای•رئیسی•و•قالیباف•چیست؟	

قرلیشـرفشوشائیسـیشباشجشـرحش،صولگر،هرشهـربوش"بحر،نش
سرز"هسـتشد:همشباشصحشـاش،نتخربـرتشوشهـمشباشصـواتش

بسترسـیشبـاشبوله
برنـدشگفـهش،نـنش،نتخربـرتش،زشسـخهشترنـنشوشحیرتـیش

ترنـنش،نتخربـرتش رـلشسـرلش،خیـرش،سـه.

دکترعلی•اکبر•قنبرپور•در•گفتگو•با•نوید•آذربایجان:

پوپولیست•همچنان•چهره•غالب•است

در•انتخابـات•فعلـی•هـر•دوجنـاح•دولتـی•در•ضعیف•ترین•وضعیت•ممکن•خـود••قرار•دارنـد•و•هردو•
جناح•تقریبا•بطور•کامل•در•سلطه•تعیین•کننده•»اشرافیت•دولتی«•قرار•گرفته•اند•که•نه•توان•و•نه•میل•
به•اصاح•بنیانی•دارند.•تجربه•شـوروی•سـابق•نیز•نشـان•می•دهد•که•در•اینگونه•کشـورها•بعد•از•یک•
مرحله•بزرگترین•و•قوی•ترین•مانع•برای•اصاحات•نه•اپوزیسیون••که•همان•»اشرافیت•دولتی«•است


