 بهدليل پیشتازی
قاليباف در نظرسنجي
مورد نظر جامعتین؛
مرحوم آيتاهلل مهدوي
کني در نامه خود از واليتي
خواستهاند که به نفع
قاليباف انصراف دهد.
واليتي بعدها ،توضيحی
داد که چرا بهنامه ایشان
پاسخ ندادند؟
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 چ�را این بخش از اصولگرای�ان ،رأي خود را به
نامزدهای اصولگراي حاضر در صحنه رقابت ندادند
و آرای خود را به نفع روحانی واریز کردند؟
آقاي روحاني سابقه روش��ني در انقالب داشتند ،از بنيانگذاران
جامعه روحانيت مبارز بودند و بعد از پيروزي انقالب ،ايشان چندين
دوره نايب رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي بودند .عالوه بر اين به
مدت  20س��ال با حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري دبير
ش��وراي عال��ي امنيت ملي بودند .ايش��ان از آغاز تش��کيل مجلس
خب��رگان از اعضاي اين مجل��س بودهاند .آقاي روحان��ي تا قبل از
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال  88به طور مرتب در جلس��ات
جامعه روحاني��ت مبارز حضور داش��تند .کس��ي نميتواند بگويد
که ايش��ان اصالح طلب است .موضع ايش��ان براي همه روشن بود
که از اردوگاه اصولگرايان هس��تند .اگر ايش��ان در چارچوب تدابير
جامعتين وارد انتخابات ميشد و مورد حمايت قرار ميگرفت قطعاً
موضوع متفاوت بود .از طرف ديگر بالتکلیفي و تعدد و تکثر نامزدها،
گروه��ی از رأی دهندگان اصولگرا را به اين نتيجه رس��اند که حاال
که خود اصولگرايان به نامزد واحد نميرسند؛ به آقاي روحاني رأي
بدهند زیرا او را هم اصولگرا می دانستند.
 اش�اره کردی�د ک�ه روحانی از بنيانگ�ذاران و
عضو جامعه روحانيت مبارز اس�ت؛ چرا این تشکل
از نامزدی روحانی ،اعالم حمایت رسمی نکرد؟
بخش��ي از جامع��ه روحاني��ت مب��ارز از ايش��ان حمايت کرد
و س��تاد اصولگرايان حام��ي روحاني را راهان��دازی و فعال کردند و
روحان��يای همانند آقاي س��يد رضا اکرمي ک��ه از اعضای اصلي
جامعه روحانيت مبارز اس��ت ،رياس��ت اين ستاد را بر عهده داشت.
به نظرم حجتاالس�لام دعايي هم در جمع حاميان ايش��ان بودند.
وقتي چنين مجموعهاي از ي��ک نفر حمايت کنند بالطبع طيفي از
اصولگرايان هم در ادامه حمايت خواهند کرد و اين طيف ،طيف کم
اهميتي نبوده اس��ت .بنابر اين ،بخش وسيعي از آراي آقاي روحاني
متعلق به اصولگرايان است.
 س�ال 92؛ نخس�تينباري نب�ود ک�ه جامع�ه
روحانيت مبارز از يکي از اعضاي خود در انتخابات
رياس�ت جمه�وري رس�م ًا حمايت نميکرد .ش�ما
در س�ال  84هم از آيتاهلل هاش�مي براي رياس�ت
جمهوري حمايت نکرديد و اين سؤال پيش ميآيد
که جامع�ه روحانيت مبارز چرا از اعضای ش�اخص
تشکل خودشان حمايت نکردهاند؟
ما در دور اول انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال  84از ايش��ان
حمايت کرديم .اما در دور دوم به دليل برخي مسائلي که در کمپين
انتخاباتي ايش��ان پيش آمد ،برآيند آراي اعضاي جامعه بر حمايت
ايشان قرار نگرفت .اما از رقيب او هم حمايت نکرديم.
 ع�دهاي معتقدن�د ک�ه يک�ي از دالي�ل رأي
نياوردن نامزده�اي اصولگرا در س�ال  92کارنامه
احمدين�ژاد ب�ه عن�وان ي�ک اصولگرا ب�ود ،زیرا
اکثری�ت رأیدهندگان ،از نتیج�ه کار احمدینژاد
راض�ی نبودند و چون اصولگرای�ان را حامی دولت
س�ابق میدانستند ،آرای خود را به سبد نامزدهای
اصولگرا نریختند ؟
اين تحليل درس��ت نیس��ت .زيرا بويژه در دو س��ال آخر دولت
آق��اي احمدين��ژاد و پ��س از  11روز خانه نش��يني احمدینژاد،
مجموع��ه جريان اصولگرا نه تنها حامي او نبودند ،بلکه کام ً
ال مقابل
او قرار داش��تند .پس نميتوان اين تصور را برجس��ته کرد که تلقي
جامعه اين بوده که اصولگرايان حامي احمدينژاد هستند و جامعه
نميخواهد کس��ي شبيه او بر س��ر کار بيايد .در سالهاي  84و 88
هم احمدينژاد نامزد اصولگرايان نبود ولي اصولگرايان در سال 88
از روي ناچ��اري به احمدينژاد رأي دادند .خدا رحمت کند آيتاهلل
مهدوي کني را که ميفرمودند که عاقل تنها کس��ي نيست که بين
دو خير ،بهترين را انتخاب کند بلکه عاقل کس��ي اس��ت که بين دو
شر هم «اقل الشرين» را انتخاب ميکند .اين خيلي واضح است که
ما آقاي احمدينژاد را نامزد مطلوب خودمان نميدانستيم .بيانيه
جامعه روحانيت مبارز در س��ال  88نشان ميدهد که ما به صورت
مشروط به وي رأي داديم.
 االن؛ بح�ث م�ا درباره مجموع�ه حاضران در
اردوگاه اصولگرايان اس�ت و نه فقط موضع جامعه
روحانيت مبارز...
ام��ا موقعي��ت جامع��ه روحانيت مب��ارز در مي��ان اصولگرايان
موقعيتي تعيين کننده اس��ت .زي��را آقایان اصولگ��را ،موضع اين
جامعه را قبول دارند.
 صحبت ش�ما شاید در س�طح فعاالن سياسي
درس�ت باش�د .اما نکته ،س�ر نگرش�ي اس�ت که
م�ردم ع�ادي به موض�وع دارن�د .گروه زی�ادی از
م�ردم از انتقادات درون جلس�ه ای اصولگرایان از
احمدینژاد با خبر نمی شدند و برداشت غالب آنان
ای�ن بود که کليت اصولگراي�ان حامي احمدينژاد
هس�تند .وقتی مردم م�ی دیدند ک�ه اصولگرايان
علی�ه تخلفات دول�ت احمدين�ژاد ،واکنش جدی
نش�ان نمی دهند و مث ً
ال مجلس اصولگرا یا بخشی
از اصولگرای�ان از احمدينژاد حماي�ت می کنند؛
سهشنبه  13مرداد 1394

اکثريت جامعه مدرسين
متمايل به آقاي واليتي
بودند اما رأي به نصاب
دو سوم نرسيد که آنها
بتوانند رسم ًا موضعگيري
کنند .در جامعه روحانيت
هم به نصاب دو سوم آرا
نرسيد اما تمايل بيشتر به
سمت آقاي قاليباف بود.
اما بناي ما بر اين بود که
دو جامعه به کانديداي
واحد برسند ولی
حتي در هرکدام از دو
مجموعه جامعه مدرسين
و جامعه روحانيت هم به
کانديداي واحد نرسيدند

قانع می شدند که کارنامه احمدینژاد را نیز به پای
حامیان اصولگرای او هم بنویسند...
اقليتي از اصولگرايان به حمايت خود از احمدینژاد ادامه دادند؛
اما اغلب اصولگرايان تعبيرش��ان این بود ک��ه «تحملش ميکنيم
تا دوره اش تمام ش��ود» .به هر حال ،فرق اس��ت بين اينکه جريان
اصولگرا کسي را معرفي و از او حمايت کند با اينکه از فردي به دليل
ناچ��اري حمايت کند .اين دو حالت ،خيلي ب��ا هم تفاوت دارند .در
شرايط انتخاب از س��رناچاري ،نميتوان بار رفتار آن فرد را بر شانه
اصولگرايان گذاش��ت .زيرا او رئيس جمهوري مطلوب اصولگرايان
نبوده است بلکه آنها بين دو گزينه گفتند که اين بهتر است.
 صحبت ش�ما منطقي اس�ت .ام�ا عملکردهاي
بع�دي هم مهم اس�ت .دول�ت احمدين�ژاد دولت
پر اش�تباهي ب�ود .اما اغل�ب اصولگرايان مجلس،
به هر دليل�ی به وظايف قانوني ش�ان برای برخورد
با اي�ن تخلفات عمل نکردند .ش�ايد طیفی از آنان
هم اس�تدالل شان اين بود که «تحملش ميکنيم تا
دوره اش تمام شود».
من مخالف اين هس��تم که بگوييم مجلس از او حمايت ميکرد.
مجل��س به وظايف قانوني اش کامل عمل ک��رد .تحقيق و تفحصها
و اس��تيضاحها را انجام داد .يادمان نرفته اس��ت که در آن دوره براي
نخستينبار رئيس جمهوري براي پاسخگويي به  10سؤال به مجلس
فراخوانده ش��د و اين طبق آيين نامه داخلي مجلس يعني دست کم
يک س��وم نمايندگان مجلس پاي س��ؤال از رئيس جمهوري را امضا
ک��رده بودند .تنها ي��ک گام باقي مانده بود که مجلس به اس��تيضاح
برس��د .اما فراتر از اين مجلس با وضع قانون رفتار احمدينژاد را مهار
ميک��رد .اين طور بود که او دادش در آم��د که من هر کار ميخواهم
بکن��م جلوي م��را ميگيريد .بنده هم به ايش��ان گفت��م که مجلس
ريل گذار اس��ت و دول��ت لوکوموتيوران اگر تندتر از س��رعتي که ما
تعيي��ن کرده ايم حرکت کني ،جل��وي کارت را ميگيريم .چنانکه او
ميخواس��ت به جاي  45هزار تومان  250هزار تومان يارانه بپردازد و
ما با تصويب س��ه قانون جلوي اين کار را گرفتيم .بنابر اين نميشود
موضعگيري اصولگرايان را حاميانه تلقي کرد.
 در اي�ن باره موضعگيري ش�ما و چند نفر ديگر
صريح و آش�کار ب�ود .ام�ا مجموع�ه اصولگرايان
مجلس اين رویکرد را نداشتند...
ما به يک معنا ،زبان مجموعه بوديم .البتهاندکي در نقطه مقابل
بودن��د .ولي اکثريت با ديدگاههاي من ب��راي جلوگيري از تخلفات
دول��ت احمدين��ژاد همراهي داش��تند و قبول ندارم ک��ه بگوييم
اصولگراي��ان در مقابل احمدينژاد کوت��اه آمدند .خود من تخلفات
احمدين��ژاد از قانون هدفمندي يارانهه��ا را در  12بند به مجلس
بردم و مجلس تصويب کرد.
 انتخاب�ات  92ه�م مث�ل هر انتخاب�ات ديگري
ب�رای تم�ام طرفی�ن درگی�ر در آن ،آم�وزه هايي
داش�ت .درسهاي اين انتخابات ب�راي جامعتين و
اصولگرايان چه بود؟
يکي از درسها اين بود که همواره تفرقه به زيان ما است .تالش
ما بايد بر اين باش��د که در موقعيتهاي سياس��ي اگر نميتوانيم به

وحدت برس��يم نوعي ائتالف را دنبال کنيم .معناي ائتالف هم اين
است که همه مجموعه از مواضع خصوصي خودشان به نوعي تنزل
کنند و بر مشترکات و اصول توافق کنند .اگر بتوانيم روي مصاديق
تفاه��م کنيم با توجه به آنچ��ه از فضاي عموم��ي جامعه ميبينيم
احتمال موفقيت ما بيشتر است.
 نتيج�ه غافلگير کننده انتخابات چه تأثيري بر
جهت گيريهاي اصولگرایان داشت؟
اصولگرايان بر اصل ضرورت بقاي نظام جمهوري اسالمي خيلي
حس��اساند و جايي که احس��اس کنند اين خ��ط قرمز در مخاطره
اس��ت حتماً واکنش نش��ان می دهند .ما روي مسأله واليت فقيه و
محوريت ولي فقيه و همچنين وضعيت معيش��ت مردم ،اش��تغال و
عدالت حساسيت ويژه داريم.
 نتايج انتخابات رياس�ت جمه�وري يازدهم ،بر
خالف نظر سنجي های گوناگون جناحی رقم خورد.
این نکته نشان داد که عمده فعاالن سياسي کشور
در ش�ناخت و فه�م ذائق�ه اکثریت جامع�ه مردم
مش�کل دارند و بايد در ش�یوه ادراک خود از ذائقه
مردم بازنگري کنند...
اين حرف کام ً
ال درستي است .همانطور که در انتخابات سال 76
انتخاب آقاي خاتمي کام ً
ال غيرقابل پيشبيني بود ،در انتخابات 92
هم پيروزي آقاي روحاني غافلگیر کننده بود .درس��ي که این پیش
بینی ناپذیریها به ما ميدهد ،اين اس��ت که انتخابات در کشور ما
سالم است .پس ،آنان که به نحوي القا ميکنند؛ «بنويسيد خاتمي؛
بخوانيد ناطق نوري» و ي��ا در انتخابات « 88کميته صيانت از آرا»
تش��کيل دادند ،دلسوز کشور نيستند و القاي خالف واقع ميکنند.
اينکه ما در دل مردم تزلزل ايجاد کنيم  ،نه به مصلحت کشور است و
نه به مصلحت گروههاي سياسي .حتي اينکه برخي شخصيتهاي
سياسي کش��ور تأکيد ميکنند که بايد تالش کنيم انتخابات سالم
برگزار ش��ود و معناي مخالف از آن ،برداشت ميشود که انتخابات
قبلی س��الم نبوده است ،اينها خالف مصالح ملي است .اين دوستان
بايد توجه کنند که تجربه و نتايج انتخاباتهاي برگزار شده ،گویای
آن اس��ت که صيانت از آرا بهط��ور کام ً
ال طبيعي انجام ميش��ود و
انتخاباتي که برگزار می ش��ود ،انتخاباتي همراه با سالمت و رعايت
حق الناس است  .رهبر معظم انقالب هم فرمودند ،سخنان ما نبايد
طوري باش��د که چه مردم و چه بيگانگان تصور کنند ما نس��بت به
سالمت انتخابات مان شک و ترديد داريم.
 ب�ه ه�ر حال؛ انتخاب س�ال  92برگزار ش�د و بر
خالف پيشبين�ي جامعتین ،روحاني به عنوان عضو
جامعه روحانيت مبارز به رياس�ت جمهوري رسيد...
ايشان هنوز به جلسات جامعه روحانیت می آیند ؟
آقای روحانی عضو جامعه روحانيت مبارز هستند اما در جلسات
آن شرکت نميکنند.جلس��ات ما دقيقاً مصادف با جلسات شوراي
عال��ي انقالب فرهنگي اس��ت و طبيعتاً آقاي روحان��ي به اين دليل
نميتوانند ،در جلسات جامعه روحانيت مبارز شرکت کنند.
 پيش از رياس�ت جمهوري به جلس�ات جامعه
روحانیت مبارز می آمدند؟
از س��ال  88به بعد در جلسات ش��رکت نميکردند .مانند آقاي
ناط��ق نوري و آيتاهلل امامي کاش��اني .البته دليل ش��رکت نکردن
ايش��ان با آقاي ناطق متفاوت است .ايشان هم از جريانات مربوط به
مناظرههاي انتخاباتي س��ال  88دلخور بودن��د ،البته نه مانند آقاي
ناط��ق و براي همي��ن برخالف آقاي ناطق هيچ��گاه نگفتند که در
جلسات شرکت نخواهند کرد.
 تعامل جامعتين با آقاي روحاني و دولت ايشان
چگونه است؟
باالخره ايش��ان عض��و جامعه روحانيت مبارز اس��ت و ما تعامل
مثبتي با ايشان داريم.
 در حال حاضر ن�گاه جامعه روحانيت به جريان
حامي روحاني چگونه اس�ت؟ آيا احتم�ال دارد از
نامزدهاي حامي دولت ايشان حمايت کنيد؟
ما يک جريان حامي روحاني قبل از انتخابات داش��ته ايم و يک
جريان حامي پس از انتخاب��ات .جامعه روحانيت االن ،جزو جريان
حامي آقاي روحاني اس��ت .جامعه روحانيت بالفاصله پس از اعالم
نتايج انتخابات به ايش��ان تبريک گفت و هيأتي را هم براي تبريک
حضوري نزد ايشان فرستاد .حتي آيتاهلل مهدوي کني براي تبريک
انتخاب آقاي روحاني به رياس��ت جمه��وري بيانيه داد و اعالم کرد
که ايش��ان جزو جامعه روحانيت مبارز است .من هم در مصاحبهها
مکرر گفته ام که ما از ايشان حمايت ميکنيم و ترديدي در حمايت
از ايش��ان نداش��ته ايم.اما از آنجا که اين مجلس است که به فرموده
امام(ره) در رأس امور است ،معنا ندارد که محور را دولت قرار بدهيم
و بگوييم مجلس آينده بايد مجلس حامي دولت باشد.
 منظور مجلس «وکیل الدوله» نیست ،بلکه قوه
مقننه همسو با قوه مجریه است...
م��ا از يک مجل��س معقول و معت��دل حمايت ميکنيم .ش��عار
اعت��دال بايد م��ورد توجه قرار بگي��رد زيرا ما با هرگون��ه تندروي و
اف��راط مخالفيم ،همانگونه که با تفري��ط مخالفيم .موضع مجلس
بايد موضع معتدل و در عين حال همکاري با دولت باش��د و بنا را بر
تعامل مثبت و بنيادي با دولت بگذارد و بنايش بر کارشکني دربرابر
دولت نباشد.

