بد کار کند ميگوييم بد است؛ ضمناً مايل هستيم دولت به ما هو
دولت موفق باشد.
 چرا ذره بين مؤتلفه فس�ادهايي به آن کالني
را نديد؟
من دو مثال ميزنم .قبل از محکوميت مهدي هاش��مي به ما
فش��ار آوردند که يک اظهار نظر در مورد فساد سياسي ،اخالقي و
اقتصادي وی که همه از آن صحبت ميکردند ،داش��ته باشيم .اما
شما در اين باره يک کلمه هم از مؤتلفه سراغ نداريد؛ چون قبل از
صدور حکم محکمه قضايي نميشود حرف زد .بعد از محکوميت
ايش��ان نيز لجن پراکني نکرده ايم .از قوه قضايي تشکر کرديم که
شما صرفنظر از شخصيت افراد به کار قضاييتان رسيده ايد .اما در
مورد آقاي احمدينژاد ،اگر ارتباطي با ايش��ان داريد برويد و نظر
او را درباره مؤتلفه بپرسيد .يک بار آقاي احمدينژاد در دوره اول
ما را به يک جلسه خصوصي دعوت کرد .به او گفتم آقاي احمدي
نژاد ،ش��ما بهبنده و آقاي عس��گر اوالدي چه پس��تي ميخواهيد
بدهي��د که ما ب��ه دنبال آن باش��يم؟ اما م��ا آن دوران جاهطلبی
را گذران��ده اي��م .دوم اينکه فرض کنيم که ش��ماهم ميخواهيد
به ما پس��تي بدهيد .آن پست هايي که ش��ما ميخواهيد حاال به
ما بدهيد ،ما قب ً
ال داش��ته ايم .م��ا در دوره اول نامههاي خصوصي
زيادي به آقاي احمدينژاد نوش��تيم .چون از همان اواسط دوره
اول احس��اس کرديم در مواردی که به بيراهه ميرود .در يک نامه
ب��ه آقاي احمدينژاد گفتم :نتيجه اين روش��ي ک��ه براي عزل و
نصبها در پيش گرفته ايد ،اين خواهد ش��د که بتدريج آدمهاي
کارآمد از اطراف ش��ما دور ميشوند و افراد متملق به شما نزديک
ميشوند .احمدينژاد فوق العاده از اين حرفها بدش ميآمد.
 م�ردم نميدانند که ش�ما نامه نوش�ته ايد و
در آن نام�ه محرمانه چه گفته اي�د .ميبينند مث ً
ال
در برابر فساد کالن اقتصادي موضعگيري نکرده
اي�د .اين تلقي وجود دارد که احمدينژاد با وجود
اينکه گفت من اصولگرا نيستم ،ولي متعلق به اين
جريان است.
البته برخي از دوستان اصالح طلب هم در اين جريان مقصر هستند؛
با اين وجود که خود احمدينژاد ميگويد من اصولگرا نيستم ،دوستان
اصالح طلب ميگويند او محصول اصولگرايان است.
فکر ميکنم آقاي بادامچيان گفته بودند که ما
به او رأي داديم تا «نامزد فتنه» رأي نياورد.
ما آق��اي احمدينژاد دوره دوم را با آقاي موس��وي مقايس��ه
کردي��م .يعني هم وج��ود آقاي احمدين��ژاد را و هم وجود آقاي
موس��وي را مطلوب نمیدانس��تیم .در واقع انتخاب بین بد و بدتر
کردیم.
 چنين ذهنيتي وجود داشت اما رأي هم داده شد.
طبيعي است که يک بخشي از کارنامه احمدينژاد را
به حس�اب اصولگرايان بنويسند .براي اينکه از بحث
دور نش�ويم برگرديم به موضوع؛ آقاي هاشمي آمد و
يک موجي ايجاد ش�د .برداشت ش�ما درآن موقع چه
بود و فکر ميکرديد چه کسي پيروز ميشود؟
اگر آقا هاشمي باقي ميماند ،قطعاً رأي ميآوردند.
 خ�ب ايش�ان رد صالحي�ت ش�دند .ارزيابي
ش�ما چه بود؟ گفتيد در غياب هاشمي چه اتفاقي
ميافتد و آن موج چه سرنوشتي پيدا ميکند؟
ما احتمال اثرگذاري ،هم آمدن و هم رد صالحيت شدن آقاي
هاشمي را منتفي نميدانستيم .يکي از تحليلهاي من اين است
همين موجي که آمدن آقاي هاش��مي ايجاد کرد به يک شکلي به
نفع روحاني شد.
 موضع شما درباره رد صالحيت چه بود؟
ما هيچ اظهار نظري نکرديم و گفتيم ما نظر شوراي نگهبان را
فصل الخطاب ميدانيم.
 بع�د از آقاي هاش�مي نظرتان درب�اره ما بقي
نامزدها چه بوده است؟
ما روي نامزدي آقاي واليتي توافق کرده بوديم .نظر تشکيالت
حزب مؤتلفه پيروزي آقاي واليتي بود.
 در بي�ن نامزده�ا رقيب اصلي ايش�ان را چه
کسي ميدانستيد؟
ما رقيب اصلي ايش��ان را آقاي قاليباف ميدانستيم .اما آقاي
روحاني را تا زماني که صالحيت آقاي هاشمي رد شد ،رقيب آقاي
واليتي نميدانس��تيم .اصوالً آقاي روحاني در جلس��ات ما مطرح
نبودند .قاليباف مطرح بود؛ واليت��ي و جليلي مطرح بودند .واقعاً
رأي آقاي روحاني تا قبل از موج آمدن آقاي هاشمي پايين بود.
 در جاي�ي گفتي�د حماي�ت اصلاح طلب�ان
تأثيرگذار بود.
بي تأثير نبود .من درصد تأثيرگذاري حمايت اصالح طلبان را
بهاندازه درصد آرایی که آقاي عارف تا روز آخر داش��تند ،ميدانم.
اصالح طلبان روي آقاي عارف به توافق رسيده بودند.
 ب�ه خاطر داريدنتيجه نظر س�نجيهاي هفته
ما قب�ل انتخاب�ات چگونه ب�ود؟ نف�رات اول چه
کساني بودند؟
ما خودمان اص ً
ال نظرسنجي نکرديم .اما اطالعات ما حاکی از
تفوق آقاي قاليباف بود.

 در جبهه پيروان از چه زماني اين بحث شروع
ش�د که فضا به نف�ع آقاي روحان�ي در حال تغيير
است؟
در جبهه پيروان مثل خود ما نظر سنجي انجام نشد .اما بيشتر
نظرس��نجيها نشان ميداد که بعد از آمدن و رفتن آقاي هاشمي
رأي آقاي روحاني بشدت افزايش پيدا کرده است.
 پيشبيني ميکرديد که اين تغيير رأي بتواند
نتيجه انتخابات را عوض کند؟
بيش��تر پيشبيني ما اين بود که انتخابات به دور دوم کشيده
ميشود .حاال اينکه دومين نفر چه کسي است نميدانستيم.
 در نهايت آقاي روحاني رئيس جمهور ش�دند.
بعد از گذش�ت دو س�ال اگر بخواهيد نقاط قوت و
ضعف دولت را بگويد؟
اقدامي که دولت براي تحول در حوزه س�لامت و درمان انجام

وقتي آن مناظره تمام
شد من از خود آیتاهلل
مهدوي کني شنيدم که
«به احمدينژاد گفتم که
مناظره يکسري آداب
دارد و اين حرفها چه بود
که زديد؟!» احمدينژاد
هم ميپرسد که شما با آن
حرفها مخالف هستيد؟
آیتاهلل مهدوي جواب
ميدهد که بله من با آن
حرفها مخالف هستم.
مخالفت نه به اين معنا که
صحت و سقم آن مسائل
به چه صورت است ،بلکه
مناظره جايي نيست که
چنين مطالبي در آن
مطرح شود

داد ،جداً چشمگير و به نفع مردم است .اينکه آقاي روحاني و تيم
او س��عي ميکنند تنشهاي سياسي کم شود نيز سياست خوبي
است؛اما گاهي اطرافيان خود ايشان تنش ايجاد ميکنند وبرخي
اوقات حاشيهس��ازي از طرف دولتيان بيش��تر است .اينکه دولت
بر مس��ائل اقتصادي تمرکز کرده اس��ت ،سياست درستي است.
درس��ت اس��ت که فرهنگ ،رديف اول موضوعات انقالب اس��ت،
اما اگر به اقتصاد رس��يدگي درس��تي نش��ود ،فرهنگ هم آسيب
ميبيند .دولت موفق به مهار نس��بي تورم ش��ده است .منتها اگر
هم همزمان مس��أله رکود را حل کند ،نتيجه بخش ميشود .کار
دولت را در تثبيت نس��بي قيمت ارز و سکه همچنين تالش براي
لغ��و تحريمهاي اقتصادي را نيز مثب��ت ارزيابي ميکنيم .ارتباط
دولت با مراجع تقليد در مجموع به نس��بت خوب بوده اس��ت در
عين حال کار نادرس��ت آقاي جهانگيري در زمینه ديدار با آقاي
صانعي را همان زمان تقبيح کرديم .ديدار آقاي روحاني از خانواده
جانب��ازان و ش��هدا را کار مثبتي ميدانيم و معتقد هس��تيم اين
کار بايد دائمي باشد .مسافرتهاي استاني روحاني را در مجموع

مثبت تلقي ميکنيم ،اما در برخي از مسافرتها تشريفات بيشتر
از حد لزوم بوده اس��ت .دولت هم در س��ال 92و هم در س��ال 93
بودجه را بموقع ارائه کرد که قابل تقدير اس��ت .دولت بايد توصيه
مقام معظم رهبري در رابطه با مس��کن مهر را انجام دهد؛ باالخره
مردم پول دادهاند و حاال گرفتار تبعاتش ش��دهاند .ممکن اس��ت
اين تبعات حاصل کمتدبيري دولت قبل باش��د ،اما باالخره مردم
پول دادهاند .آقاي روحاني در جلس��ات اولي که به سر کار آمدند
صحبتهايي درباره عفاف و حجاب داش��تند ،ولي ما روند دولت
را در مورد حجاب و عفاف بس��یار ضعی��ف ميبينيم .تالش براي
کاهش سود بانکي را از کارهاي مثبت ميدانيم .شنيده ايم که در
يک جلسه خصوصي در اين خصوص که چرا مردم را کف خيابان
آوردهايد ،به اص�لاح طلبان تذکر داده بودند که آن کار درس��ت
نبوده اس��ت .موضع دولت در مورد فلس��طين هم مثبت است .در
دولت فصل الخطاب اقتصادي نداريم؛اگر س��ردمداران اقتصادي

دولت را س��رتيپ بدانيم ،يک سرلش��کر نياز دارد که آنها را نظم
دهد .نظرم در مورد سياس��تهاي فرهنگي دولت ،همان نظرات
قبلي است .ما يک موضوع تظاهر به بيحجابي داريم که متأسفانه
در اي��ن دولت افزايش يافته اس��ت و دولت بايد ب��راي آن کاري
بکند .گاهي آقاي روحاني واقعاً عصباني ميش��وند که بايد درجه
عصبانيت ش��ان را کاهش دهند .توقع ما اين است در مورد مسأله
حجاب ،همان قانون مصوب اجرا ش��ود .مجموع اقدامات دولت را
در مذاکرات هس��تهاي مثبت ميداني��م و تيم مذاکره کننده را تا
ب��ه حال مکرر حمايت کردهايم .ما از آق��ای روحانی انتظار داریم
سیاستهای دولت ،بخصوص در امور فرهنگی و اقتصاد مقاومتی
را ب��ا نظرات مقام معظم رهبری کام� ً
لا منطبق کنند .در مجموع
انتصابات ،کفه اصالحطلبان خیلی سنگینتر از اصولگرایان بوده
است؛ الاقل از ورود فتنهگران ممانعت به عمل آورند.
 نظرتان راجع به دلواپس�ان چيس�ت؟ شيوه
انتقادشان را ميپسنديد؟
اينکه بگوييم انتقاد را آنطور که ما ميپسنديم انجام بدهيد،
غير منطقي اس��ت .اما اينکه همه انتقادات وارد است يا نه ،برخي
از آنها وارد نيست.
 کدامها وارد نيس�تند؟ مث ً
ال توهين ميکنند و
انگ خيانت ميزنند و. . .
ما حق توهين حتي به دش��منمان را هم نداريم ما از ابتدا تيم
مذاکره کننده را حمايت کرده و يک کلمه توهينآميز نگفتهايم.
يکي از اشتباهات اين دولت و دولت قبلي تخطئه مکرر دولت قبل
از خودش��ان است .البته احمدينژاد کل دولتها مد نظرش بود و
روحاني صرفاً دولت قبل از خود را و ما هر دو را اشتباه میدانیم.
 روحان�ي در نظ�ر دارد ميراث به ج�ا مانده را
به جامعه يادآوري کند؛ نظر ش�ما در مورد نگراني
اصولگرايان مبني بر اينکه کارنامه احمدينژاد به
نام آنها ثبت شود ،چيست؟
اوالً آنه��ا که مثل م��ا انتق��اد کردهاند ،چ��ه محرمانه و چه
آشکار ،نشان دادهاند که خودشان را هم سرنوشت احمدينژاد
نميدانند .ممکن است باز هم ما را متهم کنند .بقيه اصولگرايان
هم بايد بتوانند تفاوتهاي نظر و عمل شان در دوره احمدينژاد
را براي مردم توضيح دهند .ايشان با شعار اصولگرايي به ميدان
آمد .درست است که نامزد شوراي هماهنگي اصولگرایان نبود،
ولي مقابل اصالح طلبي بود .منتها بعداًدر مقابل جريان اصولگرا
احساس غنا کرد و تصور کرد همه کارها را خودشان انجام داده
اس��ت .منظور من از شعار اصولگرايي صرفاً تشکلهاي اصولگرا
نيس��ت ،احمدینژاد با ش��عاری انقالب وارد میدان شد و رأی
م��ردم را جذب کرد ولی عدم پایبندی خود را به برخی از اصول
نشان داد.
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