 اگر ادوار مختلف
مجلس را کنار بگذاريم
که به صورت چرخشي
بين اصولگرايان و
اصالح طلبان در گردش
بوده است ،يک ويژگي
در انتخابات رياست
جمهوري وجود دارد.
مث ً
ال آقاي هاشمي در
وضعيتي رئيس جمهوري
شدند که دو طرف
قبولشان داشتند .بعد
از آن آقاي خاتمي بودند
که از جناح چپ بودند.
آقاي احمدينژاد هم
گفتند که وابسته به
جناح اصولگرا نيستند
و در فهرست اصولگراها
هم نبود .با توجه به اين
سابقه ميتوان گفت
اصولگرايان در انتخابات
رياست جمهوري
موفقيتي نداشتهاند.
به نظر شما ريشه آن در
چيست؟
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 چه ماهي ايشان انصراف دادند؟
به نظرم اوايل  92يا اواخر  91بود.
 خب بعد چه شد؟
در حزب مؤتلفه و جبهه پيروان تصميم گرفته شد که با وجود
همه اين اتفاقات ،نامزد داشته باشيم.
 چرا دوباره س�راغ همان افرادي که جزو پنج
نفر اول بودند ،نرفتيد؟
وقتي که يکبار در يک تش��کيالتي انصراف رسمي و رسانهاي
اعالم ميش��ود ،آنها ديگر نميتوانس��تند حضور بيابند .در ثاني
مهلت نام نويس��ي در انتخابات گذش��ته بود و آن س��ه نفر اس��م
ننوشته بودند.
 بعد به چه تصميمي رسيديد؟
ابتدا مؤتلفه در جلسه دبيران اس��تاني کشور دو سؤال مطرح
کرد .نخست اينکه نامزد داش��ته باشيم يا نه؟ که همه به اتفاق آرا
نظرش��ان به داشتن نامزد بود .سؤال دوم اين بود که از بين افرادي
که براي انتخابات نام نويسي کردند ،چه کسي نامزد مؤتلفه باشد؟
از  30رأي نمايندگان اس��تاني م��ا 27 ،رأي به آقاي واليتي تعلق
گرفت .سه نفر ديگر هم به آقاي واليتي متمايل بودند ،ولي معتقد
بودند استان آنها نظر ديگري دارد .در قدم بعدي با توجه به ائتالف
 2+1و قرارهاي��ي که آقايان واليتي ،قاليب��اف و حداد عادل با هم
داشتند ،بايد از نظر آقاي واليتي هم مطلع ميشديم .البته متوجه
شده بوديم که آن ائتالف از مدتي پيش سست شده است .تصميم
به اين گرفته شد که رس��ماً با آقاي واليتي صحبت کنيم .بنده به
اتفاق يکي ديگر از آقايان با آقاي واليتي مذاکره کرديم .س��ؤال ما
اي��ن بود که با توجه به ائت�لاف  2+1و بقيه صحبت هايي که انجام
شده است ،ميخواهيد نامزد باش��يد؟ ايشان گفتند که من نامزد
رياست جمهوري هستم و تا آخر هم ميمانم.
 اين تصميم ايش�ان متناق�ض با تعهدي که در
آن ائتلاف داده بودن�د ،نبود؟ چ�ون در آنجا نيز
حضورش�ان منوط ب�ه مراجعه به نظرس�نجي در
روزهاي آخر شده بود.
البته اين نظر با آن نظ��ر اول تطابق ندارد .ولی آقايان واليتي
و قاليباف بايد پاس��خگوي اين سؤال باشند .آقای دکتر حداد ،به
وعده خود عمل کردند.
 ش�ما در اي�ن خصوص از آقاي واليتي س�ؤال
نکرديد؟
کمابيش اطالع داش��تيم پايههاي ائتالف  2+1سس��ت شده
است .س��پس در جلس��ه ش��وراي مرکزي جبهه پيروان شرکت
کرديم و اين موضوع که آقاي واليتي به عنوان نامزد تعيين ش��ده
اس��ت را به آنها اط�لاع داديم ولي در عين ح��ال اعالم کرديم به
تصمي��م جبهه ملتزم خواهيم بود .بحث مفصلي در جبهه پيروان
در گرفت؛ پيش��نهاد برخي از تش��کلهاي ديگر هم آقاي واليتي
بود؛ برخيها سکوت کردند و برخي نيز نامزدي نداشتند.
 به سمت جامعتين رفتيد؟
خير.
 پس تصميم شان چه بود؟
پيش��نهاد مؤتلفه و برخي تش��کلهاي ديگر که آقاي واليتي
نام��زد جبهه باش��ند ،تصويب ش��د .از آن تاريخ ه��م جبهه و هم
مؤتلفه ظرفيتشان را براي نامزدي آقاي واليتي ،صرف کردند.
 در گزينه هايي که داش�تيد ،هيچگاه به آقاي
روحاني فکر کرده بوديد؟
تمام نامزدهايي که شهرت پيدا کرده بودند ،در جلسه مؤتلفه
مطرح شده بودند.
 با اين اوصاف و توجه به جمع بندي شما غرور
باعث شکل نگرفتن ائتالف شد؟
يکي از داليل همين موضوع بود.
 اين موضوع مختص اين دوره نيس�ت و تقريب ًا
از سال  76اين اتفاق افتاده است. . .
بن��ده هم اين موضوع را مختص اي��ن دوره نميدانم .برخي از
ما اينقدر براي نامزدي احس��اس تکليف ميکنيم که اگر پيغمبر
اسالم هم بگويند من اين تکليف شرعي که شما احساس ميکنيد
را از دوش شما برمي دارم ،به جاي اينکه بگوييم چشم؛ ميگوييم
ش��ايد گزارش هايي که به حضرت رس��يده ،مشکل داشته است
وگرنه اگر ما نباشيم ،کائنات به هم ميخورد.
 اگ�ر ادوار مختلف مجلس را کن�ار بگذاريم که به
صورت چرخش�ي بين اصولگرايان و اصالح طلبان در
گردش بوده اس�ت ،يک ويژگي در انتخابات رياس�ت
جمهوري وجود دارد .مث ً
ال آقاي هاش�مي در وضعيتي
رئيس جمهوري شدند که دو طرف قبولشان داشتند.
بع�د از آن آقاي خاتمي بودند ک�ه از جناح چپ بودند.
آق�اي احمدينژاد ه�م گفتند که وابس�ته ب�ه جناح
اصولگرا نيستند و در فهرست اصولگراها هم نبود.
البت��ه در ابت��دا نگفتند و بعد از تصدي مس��ئوليت اين ادعا را
داشتند.
 ب�ا توج�ه ب�ه اي�ن س�ابقه ميت�وان گف�ت
اصولگراي�ان در انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري
موفقيتي نداش�تهاند .به نظر ش�ما ريش�ه آن در
چيست؟
سهشنبه  13مرداد 1394

  برخ��ي رد يا تأيي��د صالحيتها
در ش��وراي نگهبان ناشي از نقص
اطالعات است.
  دليل اصلي به وحدت نرس��يدن
اصولگراي��ان ،اخت�لاف س��ليقه
است.
خب��ر انص��راف نام��زد خ��ود در
انتخابات را از رسانهها شنيديم.
ابوترابي براي انص��راف دادن ،با
جبهه مشورت نكرد.
 عامل موج شدن ثبت نام هاشمي
بد عمل كردن احمدينژاد بود.
  اگ��ر آق��اي هاش��مي در عرصه
انتخاب��ات ميمان��د ،قطع�� ًا رأي
ميآورد.
 پيشبين��ي كرده بوديم انتخابات
به دور دوم ميكشد.

بنده تحليلي در اين زمينه نداشته ام اما آنچه شما ميگوييد،
حرف درس��تي اس��ت .اينکه چطور در دورههاي مختلف رياست
جمهوري ،با اين مش��کل مواجه بودند ،تا به حال آسيب شناسي
نشده و بهتر است که اين موضوع بررسي شود؛به نظر ميرسد در
اين رابطه کوتاهي شده است.
 بعد از نام نويس�ي نامزدها اسم آقاي روحاني
در بين شما به عنوان نامزد مطرح شد يا خير؟
تا آنجا که ذهن��م ياري ميکند ،تقريباً تمام افرادي که مطرح
بودند در آن جلس��ات مطرح شدند و مخصوصاً در شوراي مرکزي
و دبيران ما .يادم هس��ت که ما تش��خیص را به عه��ده افراد عضو
ش��ورای مرکزی و جلس��ه دبیران اس��تانها واگذار کرده و پیش
فرضی را مطرح نکردیم.
 ماههاي نزديک به انتخابات ش�انس چه کسي
را بيشتر ميدانستيد؟
اکثري��ت جبهه پي��روان خط امام و رهب��ري بتدريج راجع به
آقاي هاشمي يک تحول و تغيير نظر پيدا کردند .بنابراين در نظر
خيلي از مؤتلفهايها و افراد جبهه ،هاش��مي سال  72با هاشمي
سال  88متفاوت بود.
 البته ش�ما موافق حمله به آقاي هاشمي حتي
در سال  88نبوديد؟
سياس��ت کلي مؤتلفه در مورد آقاي هاشمي ،اين بود که آقاي
هاشمي بايستي زير خيمه انقالب و پشت سر مقام معظم رهبري
حفظ شود.
 سال  88هم همين سخن را گفته ايد. . .
بل��ه؛ پس از خطبههاي  29خرداد مقام معظم رهبري برخالف
فح��ش و فضيحتي که به آقاي هاش��مي ميدادن��د ،خيلي تالش
کرديم آقاي هاشمي پاسخ بدهد .بعد از انتخابات  88به همراه آقاي
بادامچيان ،با آيتاهلل يزدي مالقاتي داش��تيم .به آقاي يزدي گفتم
ما دو راه داريم .يکي اينکه مثل بعضي از افراد ،آقاي هاشمي را طرد
ک��رده و به توهينها ادامه دهيم و تالش کنيم يک منتظري دوم از
وجود آقاي هاش��مي شکل بگیرد .دوم اينکه ارتباطمان را با همين
آقاي هاشمي -که معلوم نيست به ما محبت چنداني داشته باشد-
قطع نکنيم .آنها تحليل و خبر به ايش��ان ميرسانند ،ما هم اخبار و
تحليل خودمان را به ايشان ميرسانيم .آیتاهلل يزدي جواب دادند
که مگر ترديد داريد که دومي درست است؟ آیتاهلل يزدي گفتند:
«من هم نبايد ارتباطم را با آقاي هاشمي قطع کنم» .
 برگرديم به ايام انتخابات؛ در اوايل س�ال 92
پيشبيني شما از آنچه اتفاق ميافتد چه بود؟
ما حدس نميزديم که آقاي هاش��مي بيايند و خيلي غافلگير

شديم .بعد از اسم نوشتن هم يک موج درست شد .برخي از مردم
در انتخابات دوم خرداد به اين دليل به آقاي ناطق رأي ندادند که
ايشان گفته بودند من راه آقاي هاشمي را ادامه ميدهم؛ ولي ثبت
نام همين آقاي هاشمي ،تبديل به موج شد.
 به نظر ش�ما تفاوت اين هاشمي با آن هاشمي
چيست؟
بنده عامل تعيي��ن کننده را بد عمل ک��ردن احمدينژاد ،به
خصوص در دوره دوم ریاست جمهوریشان میدانم.
 يعن�ي معتقدي�د ،آق�اي هاش�مي ب�ه خاطر
عملکرد احمدينژاد تطهير شد؟
خير ،آقاي هاش��مي اگر سيئهاي مرتکب شده باشد ،سر جاي
خودش اس��ت؛اما تمايل افکار عمومي در زم��ان انتخابات آقاي
ناطق نس��بت به آقاي هاش��مي طوري بود که بر تفوه آقاي ناطق
تأثير منفي داشت ،اما معتقد هستم يکي از داليل موج شدن اسم
نويسي آقاي هاشمي اعتراض به احمدينژاد بود.
 يعني«آري» به هاش�مي «نه» به احمدينژاد
بود؟
تا حدودي اين موضوع را به عنوان تحليل در ذهن دارم.
 يعني معتقديد خود آقاي هاشمي هيچ تغييري
نک�رده بود که اين تغيير باعث ش�ود عدهاي به او
گرايش پيدا کنند؟
خير .آقاي هاشمي چون خيلي قرص و محکم هستند ،خيلي
اهل تغيير پيدا کردن نيستند.
 يعن�ي هاش�مي  76ب�ا هاش�مي  92تفاوت�ي
ندارد؟! ولي تغييرات زيادي در نوع نگاه ايش�ان
ايجاد شده است.
عدهاي س��عي ميکنند که اين طور بشود .ولي آقاي هاشمي
س��ال  92با آقاي هاشمي سال  84به نظر من تفاوت داشته است.
منتها آقاي هاشمي چند حرف کليدي دارد .مثل اينکه ميگويد:
م��ن ميخواهم فراجناح��ي عمل کنم .در ح��ال حاضر ما اعتقاد
نداريم که آقاي هاش��مي فراجناحي عم��ل ميکند .اما آن زماني
که ارتباطات نزديکتري داشتيم بنايمان بر اين بود که اين حرف
آقاي هاش��مي را بپذيريم ،اما در ح��ال حاضرکفه اصالح طلبان
را در ذهن آقاي هاش��مي بس��يار س��نگين تر از کفه اصولگرايان
ميدانيم.
 ش�ما در جايي به اين موضوع اشاره کرديد که
اگر در مناظرات  88نس�بت ب�ه رويکرد تخريبي
آقاي احمدين�ژاد موضعگيري ميکرديم ،کار در
مجلس به اينجا کشيده نميشد. . .
این نظر برخی دیگر از مسئوالن موتلفه بود.
 شماهم يک جملهاي نزديک به همين مضمون
گفته بوديد. . .
در تخريبه��اي اوليه مدتي س��کوت کرديم؛ آن موقعجويي
کنده ش��ده بود که يک طرف��ش آقاي احمدين��ژاد بود و طرف
ديگرش آقاي هاشمي.
 در مناظرهه�اي انتخابات�ي ،آق�اي ناط�ق و
هاش�مي نامزد نبودند ،ول�ي احمدينژاد به افراد
مختل�ف تهم�ت زد .انتق�ادي ک�ه از آن موقع به
اصولگرايان وارد اس�ت اين است که در آن برهه
سکوت کردند و برخوردي انجام نگرفت.
واکن��ش م��ا ب��ه آن جريان ،رس��انهاي نب��ود .م��ا از آنچه در
مناظرات اتفاق افتاد خوشحال نشديم ومنتقد هم بوديم .مرحوم
آیتاهلل مه��دوي کني موضوع را رس��انهاي نکردن��د ،ولي وقتي
آن مناظره تمام ش��د م��ن از خود آیتاهلل مهدوي کني ش��نيدم
که «ب��ه احمدينژاد گفتم که مناظره يکس��ري آداب دارد و اين
حرفها چه بود که زديد؟!» احمدينژاد هم ميپرس��د که ش��ما
با آن حرفها مخالف هس��تيد؟ آیتاهلل مهدوي جواب ميدهند
ک��ه بله من با آن حرفها مخالف هس��تم .مخالفت نه به اين معنا
که صحت و س��قم آن مس��ائل به چه صورت اس��ت ،بلکه مناظره
جايي نيست که چنين مطالبي در آن مطرح شود .البته اين ايراد
ش��ايد به مؤتلفه هم وارد باش��د که جداي از انتقادهاي خصوصي
به صورت رس��انهاي نيز انتقادهاي خودش را مطرح نکرد .رابطه
ما با ش��خصيت هايي مثل احمدينژاد و هاش��مي روشن است و
روشمان اين است که گفتار ،اعمال و رفتار را نگاه ميکنيم .آنچه
با معيارهاي ما قابل تأييد اس��ت را تأييد و آنچه را که نیس��ت ،رد
ميکنيم.
 اختلاف عقيده در اين مورد اي�رادي ندارد،
اما مسائلي وجود دارد که از اختالف عقيده فراتر
اس�ت .مث ً
ال آقاي احمدينژاد ميگويد مجلس در
رأس امور نيس�ت يا از اينها باالتر اين فسادهاي
کالني است که اتفاق افتاده است. . .
در مؤتلفه به اين جمع بندي رسيده ايم که دولت ها ،يک عده
طرفدار بيچون و چرا دارند و يک عده مخالف بيچون و چراي آن
هستند .يک عده هم هس��تند که ميگويند به ما مربوط نیست؛
ما جزو اين سه گروه نيس��تيم .ما مؤتلفهای هستيم؛ شأني داريم
و داراي ذره بين هس��تيم .حاال ممکن اس��ت عدهاي بگويند ذره
بين شما معيوب است که بحثي ديگر است .ما با اين ذره بين نگاه
ميکنيم .اگر رئيس دولت خ��وب کار کند ميگوييم خوب و اگر

