هاش��مي رفت باال؛ باز هم تشکيالت سياسي و بخصوص اسم و
رس��م دارهاي اصولگرايان از او حمايت نکردند .ما در «جامعه
اس�لامي مهندس��ين» و «جبهه پيروان خط امام و رهبري»
بياني��ه داديم که هر دو نامزد را اصولگرا ميدانيم و از هيچ کدام
طرفداري نميکنيم .در نهايت ،آقاي احمدينژاد انتخاب شد
و م��ا هم رفتيم کمک کرديم .اختالف ما با آقاي احمدينژاد از
نخستين بودجه تقديمي دولت احمدينژاد به مجلس شروع
ش��د .آقاي احمدينژاد ميخواس��ت بودجه عمراني کشور را
نسبت به سال قبل از آن ناگهاني و يک دفعه  70درصد افزايش
دهد .ما ميگفتيم اين به لحاظ کارشناسي درست نيست .من
ميگفتم به لحاظ کارشناس��ي اص ً
ال بودجه عمراني يک کشور
ظرف يکس��ال نميتواند  70درصد افزايش يابد .آقاي پرويز
داوودي معاون اول ايش��ان ميگفت ما پ��ول داريم چرا نبايد
ب��راي مردم کار کنيم .ما ميگفتيم ش��ما وقت��ي بودجه را 70
درصد اضافه ميکنيد،،کار عمراني که فقط پول نيست ،مصالح،
تجهي��زات و ظرفيت ميخواهد و اگر ش��ما اي��ن کار را کرديد
کارخانههاي سيمان را که نميتوانيد به همين ميزان افزايش
دهيد و لذا نتيجه ميش��ود گراني مصالح و نيروي انساني .اين
منجر به «بيماري » ميشد .نظر ما  25درصد افزايش مناسب
بود و س��رانجام با  35درصد افزايش تصويب کرديم .اختالفات
کارشناسي ما از اينجا شروع شد .تا اينکه رسيد به برنامه توسعه
پنجم .اجازه دهيد يک خاطره از رئيس دولت اصالحات بگويم
تا تفاوت رويکردهاي دو دولت را يادآوري کنم .زماني که آقاي
خاتمي رئيس جمهور شد من در مجلس پنجم بودم و از شانس
بد ايش��ان من ش��دم رئيس کميس��يون تلفيق بودجه .اليحه
بودجهاي را که تقديم مجلس کردند بررسي کرديم و تصويب
شد و رفت .روزي که قانون را به دولت ابالغ کرديم من درمنزل
اخبار گوش ميکردم .سخنگوي دولت هم آقاي مهاجراني بود
که خدا عاقبتش را ختم به خير کند .سخنگوي دولت در صفحه
تلويزيون ظاهر شد و از مجلس تشکر کرد که بودجه را تصويب
کرده است .مضمون سخنانش اين بود که قانون بودجه بهتر و
کاملتر از اليحهاي اس��ت که ما به مجلس داديم و جالب اينکه
با اس��م از من تشکر کرد .من شوکه ش��دم و زنگ زدم به آقاي
مهاجراني و گفتم اين چه کاري بود که ش��ما کردي؟ گفت در
دولت تصويب ش��ده بود که من از باهنر اس��م ببرم و بگويم که
ايش��ان کمک کرده است .اختالفات سياسي ما با آقاي خاتمي
که بر احدي پوش��يده نيس��ت اما ميخواهم بگويم بحثهاي
کارشناس��ي ،لزوماً سياسي نيس��ت .اما ما در نخستين بودجه
دولت آقاي احمدينژاد دچار اختالف شديم و اين اختالف آن
چنان جلو رفت که در بررس��ي اليحه برنامه پنجم توس��عه که
باز من رئيس کميس��يون برنامه بودم آقاي احمدينژاد آنقدر
از دس��ت ما کالفه ش��د که نامه داد و ميخواست اليحه را پس
بگيرد .اما با مخالفت رهبر معظم انقالب ،روبه رو ش��د و ماجرا
منتفي شد.
ت��ا زماني که اختالف��ات ماهيت اقتصادي و کارشناس��ي
داشت ،قابل تحمل بود .اما ش��کافها کم کم به حوزه مسائل
مديريتي و ش��تابزدگيها در تصويب قوانين و بعد اختالفات
سياس��ي و فرهنگي رس��يد .در انتها هم که خانه نشيني آقاي
احمدين��ژاد پيش آمد که اين رفتار ايش��ان قابل تس��امح و
کنارآمدن نبود.
با اين حال من هم قب��ول دارم که مردم آقاي احمدينژاد
را اصولگ��را ميدانن��د و هر چه به قلک ايش��ان ريخته ش��ده،
بخش��ي ب��ه قلک ما هم واريز ش��ده اس��ت .يک مق��دارش را
ن��زد اف��کار عمومي اع�لام برائ��ت کرديم و يک مق��دارش را
همنتوانستيم.
 اين ديد ش�ما خيل�ي واقع بينانه اس�ت اما
گروهي از اصولگراي�ان از بيخ و بن منکر ارتباط
با احمدينژاد ميشوند؟
اين متفاوت است .اصولگرايي ،جريان است و حزب نيست.
واقعاً از همان روزهاي اول کس��اني در جريان اصولگرايي بودند
که ب��ا آقاي احمدينژاد مخالف بودند ،در نقطه مقابل کس��اني
هم هس��تند که همين االن هم آقاي احمدينژاد را قبول دارند.
اما هيچ کدام از اين افراط و تفريطها ،قابل تس��ري به کل جريان
اصولگرايينيست.
طيف��ي در جري��ان اصولگرايي ،طي انتخابات رياس��ت
جمهوري  ،84با ش��عارهاي انقالبي شکل گرفت .ما االن هم
از آن ش��عارها دفاع ميکنيم .اسم تش��کل اينها يک زماني
«رايحه خوش خدمت» بود .بعدها اتفاقاتي براي احمدينژاد
افتاد و بعضي از اين بچه هايي که کام ً
ال با احمدينژاد چفت
بودن��د و ما را عقب گذاش��ته بودند ،به اين نتيجه رس��يدند
که ديگر کلي��ت آقاي احمدينژاد قابل دفاع نيس��ت .ما از
ابت��دا اختالفاتي با اينها داش��تيم .آنها دنب��ال جرياني  -به
زع��م خود  -ن��اب و خالص اصولگرايي بودن��د .ما حرف مان
از روز اول اي��ن ب��ود که اگ��ر بخواهيد خيلي خالصس��ازي
ِده و ُع ّده» ش��ما کم ميش��ود .اينکه کار
کني��د ،آنوقت «ع ّ
تشکيالتي نيس��ت .ما حتي بايد وضعيتي داشته باشيم که
از جذب اصالح طلبان معتدل هم ترس نداش��ته باش��يم نه

قبول دارم که مردم آقاي
احمدينژاد را اصولگرا
ميدانند و هر چه به قلک
ايشان ريخته شده ،بخشي
به قلک ما هم واريز شده
است .يک مقدارش را نزد
افکار عمومي اعالم برائت
کرديم و يک مقدارش را
هم نتوانستيم

اينکه اصولگرايان معتدل را هم ط��رد کنيم .اين دو ديدگاه
متفاوت بود.
 در صحن�ه سياس�ت اي�ران ش�يخوخيت و
وزن برخي ش�خصيتها تعيين کننده اس�ت .تا
جايي که گاهي برخي ش�خصيتهاي ذينفوذ و
مقبول جناحها ميتوانند «فصل الخطاب» درون
جناحي باش�ند .تحوالت چند ساله اخير نشان
ميده�د جناح اصولگرا از مزي�ت بهره مندي از
شخصيتهايي مانند ناطق نوري محروم شدهاند
و ش�خصيتهايي مانند آي�تاهلل مهدوي کني و
حبيب اهلل عس�گراوالدي هم که ميتوانس�تند
تأثيري نس�بي در مديري�ت اختالفهاي درون
جناحي داشته باشند به رحمت حق پيوستهاند
و جايگزينهاي هموزن آنان مشاهده نميشوند.
اين کاستي مهم را قابل ترميم ميدانيد؟
م��ا در کل نظام و انقالب و جريانه��ا ريزش و رويش داريم.
بايد ت�لاش کني��م رويشها س��بقت بگيرد .چه��ره هايي که
ش��خصيتهاي کاريزماتيک دارند اگر «تک» باشند ،نبودشان
آس��يب ميزند اما بهترين حاالت براي ما اين اس��ت که اگر يک
چه��ره کاريزماتيک ميرود ،يک «کوم��ه» کاريزماتيک ايجاد
ش��ود .اين آرزو و تالش ما اس��ت .يعني به جاي يک شخصيت
کاريزماتيک يک ش��وراي کاريزماتيک داش��ته باشيم .اين در
نهايت ميتواند در قالب «حزب» متبلور شود.
 اگ�ر انتخابات رياس�ت جمه�وري را مالک
ق�رار دهيم ،با وجود وزنهاي ک�ه اصولگرايان در
عرصه سياست داش�تهاند هيچ کدام از رؤساي
جمه�ور بع�د از اتمام جن�گ اصولگ�را نبودند.
يعني اصولگراي�ان در جلب آراي عمومي موفق
نبودهاند...
اي��ن تحليلها را باي��د در زمان خود داش��ت .مث� ً
لا زماني
ک��ه آقاي هاش��مي رئيس جمهوري ش��د ،اص�لاح طلب نبود.
شعار«تشکلهاي همس��و» که نام پيشين «جبهه پيروان خط
ام��ام و رهبري» امروزي اس��ت ،اين بود «:پي��روي از خط امام،
اطاعت از رهبري،حمايت از هاشمي».
 ب�ه فرض هاش�مي را هم که اس�تثنا کنيم و
از اي�ن نکت�ه نيز عب�ور کنيم که ايش�ان رقيب
جدي انتخاباتي نداشت ،باز هم بايد پذيرفت که
خاتمي ،احمدينژاد و روحاني؛ هيچ کدام نامزد
اختصاصي اصولگرايان نبودند.
اگر فرايندي بخواهيد بحث کنيد نبايد بگوييد آن مهم بود،
آن يکي مهم نبود .آقاي هاش��مي در دوره اول رقيب نداشت،
در دوره دوم رقيب��ي پي��دا کرد به نام توکلي .چه کس��اني به
آقاي توکلي رأي دادند؟ بيش��تر کساني بودند که از مجموعه
اجرائيات و دستگاههاي نظام فاصله داشتند .بعد ميرسيم به
انتخابات 76؛ در آن زمان همه شخصيتهاي اصولگرا وحدت
داشتند و گفتند آقاي ناطق .آقاي ناطق جملهاي گفت که هر
چند دلي بود ،اما بيموقع بيان شد .ايشان تقريباً به مخاطبان
خود الق��ا کرد که راه آقاي هاش��مي را دنب��ال ميکند و او را
بزرگت��ر خود ميداند و مردم به دنباله رو آقاي هاش��مي رأي
ندادند .البته آقاي هاش��مي هم آن موقع اشتباه استراتژيک
کرد .او فکر کرد اگر ناطق انتخاب شود ،خودش براي خودش

کسي است و اصطالحاً زير بليت هاشمي نميآيد .تصور کرد
اگر خاتمي انتخاب ش��ود ،ميآيد زير بليت او .البته اگر آقاي
هاشمي به صراحت هم از آقاي ناطق حمايت ميکرد ،باز هم
در نتيجه انتخابات فرقي نميکرد اما هاش��مي اش��تباه کرد.
بنابر اين ،اينها يک فرايند بود ،کس��اني که دنبال تغيير بودند
در دوره دوم آقاي هاش��مي  7ميليون رأي داش��تند ،در سال
 ،76تعداد اينها به  20ميليون رس��يد .در دوره احمدينژاد و
روحاني هم همينطور شد.
 س�ؤال همين اس�ت .چه اتفاقي ميافتد که
مردم وقتي دنبال تغيير هستند ،اصولگرايان را
انتخابنميکنند؟
طبيعي است که اصولگراها مشکالتي دارند .مث ً
ال در همان
زمان حماسه دوم خرداد من گفتم که ما اصولگراها يکسري
از ادبيات مان را بايد عوض ميکرديم .بخشي از ما در شوراي
شهر دوم خودمان را اصالح کرديم و موفق هم شديم .اص ً
ال از
بحث رياس��ت جمهوري خارج شويم .در مجلس حوزه هايي
داريم که در  9دوره نماينده ش��ان تغيي��ر کرده ،يعني مردم
حاضر نش��دند حتي براي يکبار ،نماينده شان را تأييد و ابقا
کنند.
 س�ؤال مش�خص م�ن اي�ن اس�ت ک�ه چرا
س�اليان درازي اس�ت اصولگراي�ان نميتوانند
ب�ا نام�زدي اختصاص�ي وارد مي�دان انتخابات
رياست جمهوري ش�وند و با اتکا به رأي اکثريت
مردم،نامزدشان را روانه «پاستور» کنند؟
خوب ش��ايد تخصص ما در انتخابات مجلس اس��ت .شبي
که آراي انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال  92را ميشمردند
وقتي آراي آقاي روحاني به حدود  48درصد رس��يد ،شايد باور
نکنيدآرزو کرديم که خدا کند آقاي روحاني کار را تمام کند .اگر
آقاي روحاني در دور اول برنده نميشد ممکن بود برخي مجدداً
به دروغ القاکنند که  2درصد تقلّب ش��ده اس��ت .درصورتيکه
مخالفان آقاي روحاني تس��ليم  2دهم درصد هم ش��دند چون
اصولگراهستند.
 اي�ن برآورد آماري ش�ما ،متناقض با تحليل
خودتان است .چون اگر انتخابات به مرحله دوم
ميرسيد ،ش�ما نامزد واحد داشتيد و در غياب
مش�کل تعدد نامزدها بايد اميدوار ميبوديد که
آراي تک نامزد اصولگرا در مرحله دوم افزايش
يابد.
اين را خ��ارج از بحثهاي جناحي ميگويم .اگر عکس��ش
هم بود چنين اتفاق��ي ميافتاد .فرض کنيد آقاي قاليباف  49و
 8دهم درص��د رأي ميآورد .آن وقت همه کس��اني که به آقاي
قاليب��اف رأي دادهاند تصور ميکردند  2دهم درصد از آراي آنها
را خوردهاند.
 قب�ول داريد که ضعف پاي�گاه اجتماعي در
جناح اصولگرا يک واقعيت است؟
ما اگر دو حزب داشتيم يکي اصولگرا و ديگري اصالح طلب؛
به نظر ش��ما ب��از مردم س��ه دوره به نامزد اص�لاح طلبان رأي
ميدادند؟ جواب روشن است :نه .مردم وقتي  10سال يک چهره
را ببينند طبيعي اس��ت که ميروند يک گ��روه ديگر را انتخاب
ميکنند .اصوالً آنهايي که در رقابتهاي سياسي از سياستهاي
کلي و ماندگار بيش��تر دفاع ميکنند ،کم ميآورند .هر کس در
سيس��تم اجرايي از کليت وضع موجود دفاع کند ،آس��يب پذير
ميشود.
رفته بودم دانشگاه تبريز براي تريبون آزاد .تقريباً سه چهارم
س��الن پر ش��ده بود .يک دانشجويي بلند ش��د ،کلي داد و بيداد
کرد که ش��ما گن��د زديد به مملکت .بعد گفت يک س��ؤال دارم
اگر االن جاي ش��ما آقاي خاتمي اينجا ب��ود ،چه خبري در اين
سالن ميش��د؟ گفتم از در و ديوار دانشجويان ميريختند توي
س��الن .بعد گفتم من هم يک س��ؤال دارم اگر آقاي احمدينژاد
ميآمد چه ميشد .گفت مردم زياد ميآمدند .بعد گفتم يه سؤال
ديگري هم دارم اگر « عمو پورنگ » بيايد چه ميش��ود؟ س��الن
منفجر شد و کف و سوت.
 اش�اره کردي�د ک�ه در تأيي�د صالحي�ت
احمدين�ژاد ب�راي تصدي پس�ت ش�هرداري
پايتخ�ت نق�ش داش�تيد .اگ�ر احمدين�ژاد
نميتوانس�ت به شهرداري برس�د شايد رئيس
جمهوری ه�م نميش�د و چنين صورتحس�اب
س�نگيني به منافع ملي و ملت تحميل نميکرد.
آيا هرگز ،خود را شماتت کرده ايد کهاي کاش آن
حمايت را از احمدينژاد نميکرديد.
نه .م��ن جوابگوي خودم و خداي خودم هس��تم؛ مس��ئول
عملکرد آينده ديگران نيس��تم .من از خيلي کارهايي که کردم
در درگاه خداوند ش��رمنده ام؛ اما از اين کار شرمنده نيستم .اين
سؤال مثل اين است که يکي از من پرسيد اگر شهيد باهنر زنده
بود ،اصالح طلب بود يا اصولگرا؟ من نميدانم چي بود .من نقش
داشته ام ،اما مسئول اتفاقات بعدي نيستم .خدا اين سؤاالت را از
آدم نميپرسد ،ولي شما خبرنگارها ميپرسيد.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
 هاشمي بخصوص پس
از حوادث سال  88مواضعي
داشت که موجب شد تا
فاصلهاي انتقادي ميان
مجموعه اصولگرايان با
ايشان پديد آيد .اما روحاني
آنطور که شما ميگوييد
سخنراني هايي عليه
اصالحطلبان داشته است،
بنابر اين ،با منطق شما – که
نقدهايي بر آن وارد است
 نميتوان قرار ندادننام هاشمي در فهرست
اصولگرايان را با ناديده
گرفتن نامزدي روحاني،
يکسان دانست .بنابر
اين سؤال همچنان باقي
است که چرا روحاني جزو
کانديداهاي اصولگرايان
نبود ؟ شايد يکي از پاسخها
اين باشد که اصولگرايان
فکر نميکردند روحاني رأي
داشته باشد؟
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