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آقای مهدی خانباباتهرانی، آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی گفته اند که با بی : دويچه وله
به نظر شما اين چه رفتاری . ميلی می خواهند خود را کانديد رياست جمهوری ايران بکنند

  ست که ايشان از خود نشان می دهند؟ا
  

 من قبل از پرداختن به مسئله ی رفتار آقای رفسنجانی به اجازه بدهيد: مهدی خانباباتهرانی
  بريک نکته ی اساسی اشاره کنم که من فکر می کنم اين نکته نشان از وضعيت حاکم

بدون ترديد وضعيت موجود در . شرايط کنونی ايران در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری دارد
 اين  در.ايسه با هيچيک از دوره ها نيستآستانه ی انتخابات اين دوره ی نهم اصال قابل مق

دوره همه ی نشانه ها حاکی از اين است که بخش وسيعی از شهروندان ايرانی به يک 
سياست امتناع ملی روی آورده اند و يا يک استراتژی قهر و بی تفاوتی را در برابر صندوقهای 

فتار همه ی جناح ها و صف بندی اين وضعيت يقينا در رفتار و کردار و گ. انتخاباتی برگزيده اند
در چنين موقعيتی وضعيت آقای . ها و بويژه شخص آقای رفسنجانی تاثير گذارده است

رفسنجانی به نظر من بيشتر از ديگران قابل مالحظه است، چون ايشان در گذشته ها چندين 
جمهوری  دوره رياست ٢ قبلی هم  هاىدوره مسئوليت درجه ی اول داشته اند و در انتخابات

موخوام و ”به اين جهت است که هاشمی رفسنجانی بقول مشهدی ها سياست . بوده اند
 را انتخاب کرده يا تاکتيک انتظار و اضطراب را تا از اين طريق توجه ی همه را بخود “نموخوام

جلب بکند و عمال اين روش از يکطرف ديگر حاکی از عدم اطمينان آقای رفسنجانی به 
 دوره است و شايد هم با اينکار می خواهد بيشتر جناحهايی را که بخود نزديک پيروزيش در اين

وضعيت آقای . د برای همکاری و ائتالف جلب بکند، در صورتيکه به ميدان بيايدمی بين
رفسنجانی طوری ست که من فکر می کنم رفتاری را که پيش گرفته از روزهای اول اين است 

که آقا در صورت انتخاب من ميآيم، ديک می بيند توجه بدهد  آن نيروهايی که بخودش نز بهکه
چون من فکر می کنم مجموعه ی شرايط نشان می دهد که هيچيک از کانديداها بويژه 
برای دور . شخص آقای رفسنجانی در دور اول انتخاب نخواهد شد و اينکار به دور دوم می رسد

نی يا عدم تمايل يا بزبان ديگر بی ميلی ها دوم، به نظر من اين ميآیم و نمی آيم آقای رفسنجا
نشان می دهد که ايشان می خواهد متوجه کند جناح مثال اصالح طلب را که در صورتيکه ما 

آمديم ميدان و نيروهای اصولگرا يک صف ايستادند جلوی ما، در دوره ی دوم بدانيد که راه حل 
  . چيست

  
  . برای آقای رفسنجانی نمی بينيد را شانسیمشدآقای تهرانی، اينطور که متوجه : دويچه وله

  
 چرا، اگر به نظر من مسئولين کشور با در نظر نگرفتن شرايط حساس :مهدی خانباباتهرانی

 خود نيروهای ملی در ،کشور بروند به پای يک انتخاباتی که از همه سوی مورد اعتراض است
يروز علنا گفته اند که آقا این داخل کشور، نيروهای اصالح طلب و حتا نهاد حقوق بشر تا د

يعنی همه اعتراض دارند و بسياری از نيروهای شرکت کننده . انتصابات است، انتخابات نيست
 ومن می خواهم اين را بگويم که اگر نيروهای حکومتی . حتا خواست يک انتخابات آزاد را دارند

بخواهند به پای انتخابات بروند و آقای رفسنجانی هم مسئول بی توجه به تمام اين اعتراضات 
در چنين صورتی آقای رفسنجانی ميان دو انتخاب ديگر که . به اين انتخابات کشيده بشود، چرا

اصولگرايان يا اصالح طلبان باشند، ايشان هم ميزانی از شانس را دارد و به همين دليل من 
. ابات انتخاب نخواهد شد و به دور دوم می رودمی گويم که آقای رفسنجانی در دور اول انتخ

برای دور دوم احتمال بسيار است که بخشی از اصالح طلبان در اثر همين رفتارهای تاکتيکی 
يی که آقای رفسنجانی می کند متوجه ی اين بشوند که شايد راه حل اين باشد که آنها هم 

به آقای جانی يا هر کس ديگری رای شان را در مقابل نماينده ی اصولگرا مثل آقای الري
در چنين صورتی ممکن است آقای رفسنجانی حتا انتخاب بشود، ولی با . رفسنجانی بدهند

  . رای بسيار پايين که به نظر من خود نشانی از مشروعيت نظام و انتخابات نخواهد بود
  

انتخاب اگر فرض کنيم که آقای رفسنجانی انتخاب بشوند، چشم انداز پس از : دويچه وله
  ايشان را چگونه می بينيد؟



  
 پندارها و توهماتی که بسياری در وجود آقای رفسنجانی دارند، يکی اش :مهدی خانباباتهرانی

هم اين است که فکر می کنند آقای رفسنجانی بسيار آدم نيرومند يا مرد قدرقدرتی ست که 
يکم اينکه آقای .  انجام بدهدبعد از وفات آقای خمينی بوده است و ايشان می تواند چند کار را

رفسنجانی می تواند رابطه ی با آمريکا را برقرار کند و از سوی ديگر، از آنجايی که قدرت دارد و 
 ی بهتری پيدا می کند با قدرت بيشتر می تواند قدرت ههبا برقراری مناسبات با آمريکا وج

و من فکر می کنم اين يک . کندمطلقه ی واليت فقيه را تعديل يا محدود بکند و يا حتا نفی ب
دسته بندی درون نظام نشان می دهد که چنين امکاناتی را آقای . پندار واهی بيش نيست

رفسنجانی ندارد و از طرف ديگر، بسيار بد است که آقای رفسنجانی يا هر کانديد ديگری قبل 
قيده ام بيشتر چون من ع. از اينکه آشتی خارجی را مطرح می کند به آشتی داخلی نيانجامد

بر اين است که اين انتخابات را مردم اگر هم از شرکت در آن امتناع می کنند، خواست 
اساسی شان اين است که باالخره اين آشتی ملی در ايران انجام بگيرد و هر سياستمداری 
هم که می آيد بايد سياستی مبتنی بر همبستگی ملی و وفاق ملی را برای استقرار آزادی 

چنين پيشنهادی از جانب . صوال وضع بهتر آينده ی ايران پيش بينی يا پيشنهاد کندها و ا
فکر می کنم، اگر انتخابات در . هيچيک از کانديدها در يک برنامه ی مدون به چشم نمی خورد

اين بی رونقی، يعنی در اين تاريکی بخواهد پيش برود همان انتصاب خواهد شد ميان بد و بدتر 
آقای رفسنجانی در چنين صورتی .  هم بيايد کار عجيبی نمی کندآن بدگر او به نظر من 

شانس دارد که وضع اختناق ادامه پيدا کند، آقای جنتی از يکسو طناب دار در دست و حکم 
در چنين شرايطی چرا می آيد، ولی به نظر من حاصل . اعدام در جيب جامعه را تهديد کند

  .انی در کرسی رياست جمهوری دوره ی نهمکاری نخواهد داشت حضور آقای رفسنج
  

  .سپاسگزارم از شما آقاى تهرانى آه وقتتان را در اختيار  ما گذاشتيد: دويچه وله


