س��خن گفتهاند .خاستگاه آقاي روحاني ،اصولگرايي است اما در
اتفاقي ،آراي متراکمي از اصالح طلبان به نفع ايش��ان واريز شد
و م��ا هم چ��ون موظف به پذيرش قوانين کش��ور و قراردادهاي
سياسي هستيم ،همان روز اول نتيجه انتخابات را پذيرفيتم.
 اگر خاس�تگاه روحاني را اصولگرايان فرض
کنيم چرا اصولگرايان ايشان را حتي در فهرست
نامزدهاي بالقوه خودشان هم قرار ندادند تا وزن
روحان�ي در قياس با س�اير نامزده�اي اصولگرا
مورد سنجش و بررسي قرار گيرد؟
ب��ه خود من هم عدهاي انتقاد ميکنند که چرا ش��ما يک
وقتي طرفدار احمدينژاد بودي و زماني مخالف او؟ برخيها
تعبير ميکنند که باهنر زيگزاگي رفته اس��ت .باالتر از آقاي
روحاني حتي براي آقاي هاش��مي هم اگر بخواهيد خاستگاه
تعريف کنيد ،ايش��ان هم اصولگراس��ت .م��ن از ابتدا با آقاي
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هاش��مي بودم .اگر بحق يا ناحق ،آقاي هاش��مي «خراطي»
شده ،بيشترين ضربهها را اصالح طلبان تندرو به ايشان وارد
کردهاند .بنابراي��ن؛ اص ً
ال غرق کننده آقاي هاش��مي اصالح
طلبان بودند .بنابر اين ش��ما ممکن است سؤال کنيد که چرا
آقاي هاشمي جزو کانديداهاي مورد بررسي اصولگرايان نبود
و قس عليهذا.
 ن�ه چني�ن س�ؤالي نميکني�م .هاش�مي
بخص�وص پس از ح�وادث س�ال  88مواضعي
داش�ت که موجب شد فاصلهاي انتقادي ميان
مجموعه اصولگرايان با ايش�ان پديد آيد .اما
روحاني آنطور که ش�ما ميگوييد سخنراني
هايي عليه اصالح طلبان داش�ته اس�ت ،بنابر
اي�ن ،با منطق ش�ما – که نقدهايي ب�ر آن وارد
اس�ت  -نميتوان قرار ندادن نام هاش�مي در
فهرس�ت اصولگراي�ان را ب�ا نادي�ده گرفتن
نامزدي روحاني ،يکس�ان دانس�ت .بنابر اين
س�ؤال همچنان باقي اس�ت که چ�را روحاني
ج�زو کانديداه�اي اصولگرايان نبود ؟ ش�ايد
يکي از پاسخها اين باشد که اصولگرايان فکر
نميکردند روحاني رأي داشته باشد؟
من؛ نه در زمس��تان بلکه در فروردين  92از يکي از مشاهير
که خيلي مواضع تندي داش��ت و اس��مش را نميگويم درباره
نامزدها س��ؤال ميکردم و او در مورد آق��اي روحاني گفت که
خيالت راحت ،آق��اي روحاني در اين مملکت « رئيس جمهور
بشو» نيست.
 چرا اصالح طلبان با اين پيش�ينهاي که شما
از روحان�ي روايت ميکنيد ،از ايش�ان حمايت
کردند؟
جواب اين سؤال را با يک خاطره ميدهم .ما در مجلس سوم
يا چهارم نمايندهاي داشتيم از حوزه نائين به نام آقاي « راجي»
ک��ه االن فکر ميکنم در ديوان عالي کش��ور باش��د ،خودش به
شوخي ميگفت طرفداران ما در حوزه انتخابيه شعار ميدهند:
« از روي ناعالجي؛ رأي ميدهيم به راجي».
 دو تحلي�ل وج�ود دارد يک�ي اينک�ه تعدد
نامزده�ا از عوام�ل ناکامي اصولگرايان ش�د و
تحليل دوم اينک�ه کثرت نامزدها ي اصولگرا در
بدن�ه اجتماعي اين جناح تأثير منفي گذاش�ت
و موج�ب انتق�اد و گاليه آنان ش�د ک�ه اين چه
تش�کيالتي اس�ت که نميتواند به ي�ک ائتالف
درون جناحي س�رو س�امان دهد .جداي اين دو
سهشنبه  13مرداد 1394

زاويه آي�ا تکثر نامزدها پيامده�اي ديگري هم
داشت؟
اين پيامدهايي که ش��ما گفتيد درس��ت است .البته شايد
هم اين تعدد به يک عامل ديگري هم بر ميگردد .در طول دو
سه دوره اخير مجلس ،مشاهير اصالح طلبان شايد به صورت
ج��دي در صحنه نبودند .حاال يا اميد و روحيهاي براي حضور
نداش��تند يا موانعي بر سر راه حضورش��ان بود .در غيبت آنان،
رقابت اصولگرايان ،درون اردوگاهي ش��د و گاهي رقابتهاي
تندي با هم داش��تند و اين رقابتها اثر وضعي ميگذارد روي
افکار عمومي .که تأثير اين رقابتها در ذهن نامزدها و حاميان
آنان باقي ميماند و راه رس��يدن وحدت انتخاباتي را دش��وار
ميکن��د .در واقع ،طيفها يا ش��خصيت هاي��ي که تا همين
ديروز رقيب سرسخت همديگر بودند ،حاال ميخواهند بروند
و درباره وحدت با يکديگر صحبت کنند و اين ،مقداري سخت

شبي که آراي انتخابات
رياست جمهوري سال
 92را ميشمردند وقتي
آراي آقاي روحاني به
حدود  48درصد رسيد،
شايد باور نکنيدآرزو
کرديم که خدا کند آقاي
روحاني کار را تمام کند.
اگر آقاي روحاني در دور
اول برنده نميشد ممکن
بود برخي مجددًا به دروغ
القاکنند که  2درصد تق ّلب
شده است .درصورتيکه
مخالفان آقاي روحاني
تسليم  2دهم درصد هم
شدند چون اصولگرا هستند

اس��ت .االن هم که دنبال وحدت اصولگرايي هستيم ،يکي از
موانع وحدت ،ذهنيت هايي اس��ت که از رقابتهاي دور قبل
با يکديگر داش��تيم .البته بايد تالش مان را بکنيم که وحدت
ايجاد شود و مقهور چنين موانعي نشويم.
 بح�ث ديگ�ر ارتب�اط محم�ود احمدينژاد
ب�ا اصولگرايان اس�ت .اين تحليل وج�ود دارد
که ترک�ش نارضايتي مردم از عملک�رد و دولت
احمدينژاد به پیکره اصولگرايي هم وارد ش�د.
شما اين را قبول داريد؟
بل��ه .اين تحليل را قب��ول دارم .اما ما ب��ه داليل مختلفي از
احمدين��ژاد فاصله گرفتيم .ممکن اس��ت م��ردم خيلي حس
نکرده باش��ند اما م��ا فاصله گرفتيم .براي نخس��تين بار بود که
در نظام جمهوري اس�لامي از يک رئيس جمهوري در مجلس،
« س��ؤال» مطرح ش��د -البته نخس��تين بار بعد از بنيصدر که
داستانش متفاوت اس��ت - .با آقاي خاتمي هم اختالف زيادي
داشتيم اما کار هيچ گاه به اينجاها نکشيد .با اين حال به نظر من
آقاي احمدينژاد يک درصدي از محبوبيت و آقاي روحاني هم

يک درصدي از محبوبيت را دارد .اينکه آن درصد اوليه ش��روع
کند به رش��د کردن و دومي به سمت افت کردن برود ،اين را بايد
مراقبت کرد.
 بر اس�اس برداش�ت ميداني خودم ميگويم
که آن دولت چي�ز زيادي براي دف�اع نزد افکار
عمومي و افزاي�ش يا حتي حفظ محبوبيت باقي
نگذاش�ته؛ بجز بح�ث يارانه نقدي ک�ه عدهاي
معتقدند جذابيت هايي براي طبقات فرودس�ت
داش�ت و البته برخي هم ميگويند فشار تورم و
افش�اي فس�ادهاي کالن ،رضايت فرودستان از
يارانه را هم متزلزل کرده است.
حاال ش��ما ميتوانيد نظر خودتان را داش��ته باشيد .اما
من ميخواهم درباره پايگاه رأي ،يک جمله آقاي روحاني
که در مجلس گفته ش��د را نقد کنم .ايشان جملهاي با اين
مضمون گفت که ش��ما ميگوييد موافق و مخالف .برويد
ببينيد فاصله رأي رئيسجمهوري منتخب ش��ما با نامزد
دوم چقدر بود.
اين جمالت اگر در حاالت عصبانيت و در مقابل رقيب گفته
شود اش��کال ندارد اما اگر چنين برداشتي در ذهن ايشان باشد
خيلي اشتباه است .من آنجا گفتم که اين  6 -5نفر نامزد اصولگرا،
هر ک��دام نماينده يک تفکر جداگانه نبودند .اينطوري نبود که
يک تفکر 50/02درصد آرا را آورده و تفکردوم 17درصد و سوم
 10درص��د و ...بلکه اگر به اصالح طلب و اصولگرا تقس��يم کنيم
رقابت  50/02ميشود و .49
 شايد نشود خيلي بين نامزدها مرزبندي کرد
ول�ي دو ديدگاه اصلي ميان آنان وجود داش�ت.
گروه�ي از نامزدها حام�ي حف�ظ و ادامه وضع
موجود تلقي ميش�دند و گروه ديگ�ري هوادار
دگرگوني و تغيير وضع موجود .تحليل هست که
در نگاه�ي کالن ميگويد ،مردم از وضعيت دوره
گذش�ته خسته شده بودند و به کسي رأي دادند
که وعده تغيير جدي ميداد...
من اين تحليل را کامال قبول دارم ولي اگر بخواهيم بقيه آرا را
بگذاريم به حساب اينکه آنهايي که به روحاني رأي ندادند تغيير
را نميخواهند ،اين هم غلط است.
 درباره نس�بت احمدينژاد ب�ا اصولگرايان
بحثهاي متع�ددي وجود دارد .ش�ما از معدود
افرادي هستيد که اين ارتباط را منکر نميشويد،
حت�ي جايي گفت�ه ايد م�ا جن�س اصولگرايي
احمدينژاد را نتوانستيم بفهميم.
م��ن اين جمله را گفتم ،اما طنز ب��ود .گفتم که « باالخره ما
نفهميديم جنس اصولگرايي آقاي احمدينژاد چه نوعي است».
اما فرايند جدايي ما از آقاي احمدينژاد ،فکر کنم فرايندي کام ً
ال
قابل تبيين ،روشن و طبيعي بوده است.
 پس پيوس�تگي بوده ولي در ادامه به مرحله
جدايي رسيده است؟
بل��ه ،آق��اي احمدينژاد  20س��ال عضو« جامعه اس�لامي
مهندسين» بود ما که اين را انکار نميکنيم.
 و آن داس�تان «کري» خواندن ش�ما با وزير
اطالعات دولت اصالحات بر سر تأييد صالحيت
احمدينژاد براي ش�هردار پايتخت ش�دن هم،
معطوف به همين سابقه و شناخت بود؟
من اي��ن ماجرا را قب� ً
لا تعريف ک��رده ام .قرار ب��ود آقاي
احمدينژاد ش��هردار ش��ود .وزير اطالعات دولت اصالحات
گفتند آقاي احمدينژاد مش��کل دارند .جن��اب آقاي ناطق
نوري بهبنده مأموريت دادند بروم با وزير صحبت کنم و ببينم
مشکل ايش��ان چيس��ت .من رفتم و آقاي يونسي مسائلي را
بيان کردن��د .من گفتم وزارت اطالعاتي که فالني از فيلترش
رد شود (منظور شهردار قبلي) و احمدينژاد « گير» کند اين
مشکل از وزارت اطالعات است و گفتم کدام يک از استانداران
مرزي آقاي هاشمي هستند که از اين گونه مسائلي که درباره
آقاي احمدينژاد ميگويد ،نداشته باشند .بحثهاي مربوط
به خريد و فروشهاي مرزي و مشخصاً « سواپ» نفت بود .در
انتها در قالب هم شوخي و هم جدي به آقاي يونسي گفتم شما
به آقاي خاتمي سالم برسان و بگو اين آقاي احمدي نژادي که
االن دنبال شهردار ش��دنش هستيم ،اين دست گرمي است،
رئيس جمهوري آينده؛ همين آقاي احمدينژاد اس��ت .البته
حضرت عباسي همان موقع هم منظورم اين نبود که دو سال
ديگه رئيس جمهور شود.
 در پيشبيني ش�ما درباره رياست جمهوري
احمدي نژاد ،طنز غلبه داشت يا جديت؟
بيش��تر يک جدل سياس��ي بود .ش��ايد در ذهن��م بود که
احمدينژاد رئيس جمهور ميش��ود اما نه دو س��ال بعد .آقاي
احمدينژاد در دور اول انتخابات  84که نامزد بود مورد حمايت
هي��چ کدام از گروهه��اي اصولگرا قرار نگرف��ت .او  6ماه قبل از
ائتالف اصولگرايان ،خود را کنار کشيد .در مرحله دوم که با آقاي

