بــه ایــن تعداد نمیتــوان وقت دفــاع داد؛ یا تأیید میشــوند یا نمیشــوند؛
دســت شــان هم به جایی نمیرسد .البته جای شــکایت و پیگیری دارند اما
به نتیجه خاصی نمیرسد.
ëëرقابتهــای آتــی را با همیــن ثبتنامهــا و تأیید صالحیتهــا چگونه
میبینیــد؟ آیــا باز شــاهد آن شــکل ســنتی رقابــت بیــن اصالحطلبان و
اصولگرایان خواهیم بود؟
اگــر زمین بازی را در ســطح کشــور پهن کنیــم ،هر مقدار حــوزه انتخابیه
بزرگتــر و تعــداد نمایندگان آن حوزه بیشــتر باشــد ،جریانهای سیاســی
بیشــتر مؤثرنــد .اآلن از  290کرســی حدود  160تا  165کرســی بــه حوزههای
تکنماینــده اختصاص دارنــد .در این حوزههای انتخابیــه تکنمایندهای
عمومــاًرقابتهــا بیــن اشــخاص حقیقــی اســت نــه جریانهای سیاســی.
مــردم هم تالش میکننــد به کســی رأی بدهند که دقیقاً هــم خودش ،هم
خانوادهاش و هم سابقهاش را بشناسند.
اشــخاص حقیقی در لیست حوزههای انتخابیه بزرگ مثل تهران ،اصالً
مؤثر نیســتند؛ تأثیرگذاریشــان بسیار کم است و بیشــتر امضاها و لیستها
تأثیرگذار اســت .مردم هر  30نامزد را نمیشناســند؛ یکتعدادی مثل  4یا
 5نفــر را میشناســند و به همین دلیل به لیســت اعتماد میکننــد و به بقیه
هم رأی میدهند.
بعــد از تهران ،تبریز اســت که  6نماینــده دارد 4-5.حوزه هم  5نماینده
دارنــد؛ ماننــد اصفهان .بعد به شــیراز با  4نماینده میرســیم .شــاید باالی
 200نماینده اشخاص حقیقی هســتند .من نمیگویم جریانهای سیاسی
بیتأثیر هســتند ،اما تأثیرشان بســیار کم است .گاهی برخی نامزدها به من
مراجعــه میکنند و خواســتار حمایت میشــوند .من جــواب میدهم :اگر
شما در حوزه انتخابیهات  20درصد رأی داشته باشید با تبلیغات و حمایت
ما  20درصد را  25درصد میکنیم؛ اما هیچ جریان سیاســیای نمیتواند 5
درصــد را  25درصد کند .اگر زمینه رأی کســی  5درصد باشــد ،نمیتواند به
حمایت یک جریان سیاســی دل ببندد؛ چون بهجایی نمیرسد .اما اگر 25
درصد رأی داشته باشد میشــود با تبلیغات ،سخنران فرستادن و میتینگ
کمی درصد را تغییر داد.
ëëپیشبینیتــان درباره انتخابات تهران چیســت؟ باز هم یک لیســت به
طور کامل رأی میآورد؟
بعیــد میدانم آن روند تکرار شــود؛ بــه نظر من ترکیبی از  2لیســت رأی
مــیآورد؛ البته ممکن اســت تا انتخابــات اتفاق جدیدی بیفتــد؛ اما به نظر
من تقسیم میشود.
ëëمساوی؟
نمیدانــم .انتخابــات در کشــور ما بر اســاس اکثریت نســبی اســت و هر
کس  51درصد رأی بیاورد ،انتخاب میشــود اما انتخابات در برخی کشورها
تناســبی اســت؛ یعنی مثالً اگر در تهران یک لیست  60درصد و لیست دیگر
 40درصد رأی آورد ،آن وقت لیســتی که  60درصــد رأی آورده  18نماینده و
لیست بعدی  12نماینده در مجلس خواهد داشت.
اشــکال دیگری هــم که اآلن وجــود دارد این اســت که وقتی یک لیســت
بهصــورت کامل رأی میآورد  49درصد رأیدهندگان در تهران بینماینده
میشــوند و نماینــدهای ندارنــد و آنکــه  51درصــد رأی آورده اســت30 ،
نماینــده دارد؛ ایــن یکی از اشــکاالت اســت و بایــد انتخابــات در حوزههای
انتخابیه بزرگ را به ترتیبی تناســبی کرد .این واقعیت است .برخی کشورها
میگوینــد اگر یک حزبی کمتر از  5درصد رأی آورد ،حذف میشــود .اما اگر
 40درصد رأی آورد و حذف شود ،یعنی موکالنش عمالً حذف شدهاند.
ëëدر نامنویسیها چند چهره خبرساز شد؛ یکی آقای الریجانی که ثبتنام
نکرد .عــدهای ثبتنــام نکردن الریجانــی را اینگونــه تحلیل کردنــد که او
هرچند اصولگرا ست اما نماد اعتدال در مجلس بود و وقتی ایشان عرصه
را بر خود تنگ میبیند ،یعنی مجلس آینده در اختیار تندروها خواهد بود.
این تحلیل تا چه حد با واقعیت منطبق است؟
شــاید بهتر باشــد خود دکتــر الریجانی در اینبــاره توضیــح بدهند؛ من
خــودم چندین بار با ایشــان صحبت کــردم .زمزمه ثبتنام نکردن ایشــان
از  3-4مــاه پیــش در محافــل خصوصی عنوان شــده بود .به نظــر من چند
عامــل در این تصمیم دخیل بود؛ اما نمیتوانــم وزن هر کدام از این دالیل

را بررسی کنم.
یک دلیل این بود که ایشــان در ریاســت مجلس بعد از انقالب اســامی
رکورد زد؛ آقای الریجانی طوالنیترین دوره ریاســت در مجلس را داشــت.
مرحوم آقای هاشــمی  2و نیم دوره ریاســت داشتند؛آقای کروبی یک و نیم
دوره بودنــد؛ آقای ناطــق دو دوره و آقای حداد یــک دوره رئیس بودند؛ اما
آقای الریجانی  3دوره .ایشان میگفتند :کافی است.
کســانی کــه در مجلس نبودنــد ،شــاید درک نکننــد اما تکــرار حضور در
مجلس خســتهکننده است و آدمهای پر حوصلهای که مثل من  7-8دوره
مانده باشــند ،کم اســت .من چند نفــر از نمایندگان را میشناســم که 2-3
دوره در مجلس بودند و اآلن هم زمینه رأی خوبی داشتند ،اما به این نتیجه
رســیدند که ثبتنــام نکننــد مثل آقای امیــری کــه  5دوره از زرنــد نماینده
شــدند یا آقای فوالدگر که از چهرههای قوی مجلس بود .من حتی روزهای
آخر اصرار کردم به جای اصفهان از تهران ثبتنام کنید؛ اما قانع نشد.
نکتــه دوم ایــن بــود کــه آقــای الریجانــی در ســه دوره قبلــی از قــم رأی
آورده بودنــد و اآلن هــم تغییــر حــوزه انتخابیه برایشــان مصلحــت نبود و
نمیخواســتند بــه تهــران بیاینــد و از نظــر اخالقی هم خــوب نبــود .در قم
جریانهــای اصولگرایــی چنــد گــروه شــدند و یک گــروه قبــل از ثبتنامها
بــا هم ائتالف کردند و لیســت دادند یکســری جریانهــای اصولگرای قم
معترض بودند؛ چون اینها خودسرانه تصمیم گرفته بودند.
ëëشما با تصمیم الریجانی موافق بودید؟
مــن چند دفعــه با ایشــان صحبت
کرده و ســعی کــردم ایشــان را ترغیب
کنم مجــدداً ثبتنام کنند؛ اما ایشــان
قانع نشد و ثبتنام نکرد.
در دوره گذشته صالحیت
ëëشما از استدال هایشان قانع شدید؟
 6هزار نفر تأیید نشد ،در میان
روزهای آخر ایشان به کاندیداتوری
مــن اصرار داشــتند و میگفتند :به چه
این  6هزار نفری که تأیید نشدند
دلیــل ثبتنــام نمیکنیــد؟ مــن هــم
من خودم  50نفر را میشناسم
گفتم :به همان دلیل که شــما ثبتنام
که ناحق شد؛ حق داشتند
نمیکنید.
ëëچهره خبرســاز دوم آقــای قالیباف
و صالحیتشان باید تأیید
بــود کــه دو دفعــه در انتخابــات
میشد اما شورای نگهبان احراز
ریاســتجمهوری نــاکام بودنــد؛
نکرد و بالعکس
بهعنــوان فــرد حقیقــی ایــن حــق را
داشــتند؛ امــا بــه لحــاظ سیاســی این
کاندیداتوری درست است؟
مــا انتخابات  1400را پیشرو داریم
و ممکــن اســت ایشــان بخواهــد در
انتخابات ریاست جمهوری مجدداً نامزد شود.
ایشان همیشه سقف پروازشان را ریاستجمهوری تعریف کردند...
ریاســت مجلس با ریاســت جمهوری تضادی ندارد؛ اگر کســی بخواهد
نامزد شــود بایــد از  6ماه قبل اســتعفا بدهد برای ریاســت جمهوری چنین
منعی نداریم.
ëëفارغ از 1400چه؟
این یک شمشــیر دولبه اســت .اگر ایشــان به مجلس برود و رئیس شود،
ســکوی پرتابــی خواهد بود تــا در  1400نامزد شــود و رأی بیــاورد؛ ولی اگر در
تهــران رأی نیــاورد یــا رأی بیــاورد و در مجلس رئیس نشــود ،شــرایط برای
ایشــان خوب نیســت .بایــد صبر کــرد و نتیجــه انتخابــات و آرایش مجلس
یازدهم را دید اما به نظر من ایشــان میتواند به عنوان یک گزینه قوی برای
ریاست مجلس مطرح شود.
ëëاستقبال از انتخابات را چگونه میبینید؟
اآلن در نظرســنجیها و پیمایشهــای میدانیکه انجام میشــود تهران
باالی  40درصد شــرکتکننده دارد .آن 60درصد هم نگفتهاند :ما شــرکت
نمیکنیــم؛ میگوینــد :تصمیــم نگرفتهایــم .تهــران بزرگتریــن حــوزه
انتخابیه اســت و من امیدوارم آمار شــرکتکنندگان از مــرز  50درصد عبور
کنــد .با توجه به این وضعیت ،این عدد و رکورد خوبی اســت .رأیدهندگان
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