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فکــرمیکنیداصولگرایانبــانامزدهایامتحانپسدادهخــوددوبارهواردمیدانمیشــوندیاباچهره
جدیدیبهعرصهرقابتخواهندآمد؟
بین خودشــان هم اختالف اســت ،چنانکه برخی احزاب قدیمی نامزد اختصاصی معرفی کردهاند که
مورد استقبال هم قرار نگرفته است .به نظر من دود سفیدی از اردوگاه اصولگرایان بلند نخواهد شد.
برخــیهمچنانازآقایقالیبــافبهعنواننامزدجدیاصولگرایــانناممیبرند.بهنظرشــمااوبعداز
ماجراهایامالکنجومیوحادثهپالسکومیتواندشانسیدرانتخاباتداشتهباشد؟
یراحریفقدریبراییکحقوقداننمیدانم.طبیعتملت
منهیچوقتیکسرهنگویکفردنظام 
ایــرانخیلیهمراهنیســتکهبخواهــداداره
کشــوررابهفردیباروحیهنظامیگریبدهد.
چنانکــهنامزدهــاینظامــیدرگذشــتههم
تجربیاتخوبیدراینزمینهنداشتهاند.
فکرمیکنیدطیفهــایمیانهرواصولگرا
درانتخاباتپیــشروبازهمازآقایروحانی
حمایتکنند؟
احتمالمیدهمایناتفاقبیفتدوپیشــنهاد
میدهمبههمینفکرباشندومصالحکشور
رادرنظربگیرند.مســائلومشــکالتکشــور
ایجابمیکندحتــیآنانهمبرایتشــکیل
یکدولتقویدرآیندهکمککنند.

اصالحطلباندرمدتباقیماندهرویچهمسائلیبایدتمرکز
بیشتریداشتهباشند؟
دولــت بهعنــوان مجــری انتخابــات بایــد حساســیت الزم را داشــته
باشــد .بیشــترین تأکیــد و حساســیت در وزارت کشــور ،اســتانداریها،
فرمانداریهــا و بدنــه آنهاســت .معتقــدم انتخابات باید شــفافتر و
سالم برگزار شــود و اجازه دهند نمایندگان احزاب مختلف در نظارت
بر انتخابات حضور داشــته باشــند و همه موارد پیــش آمده هم اعالم
عمومــی شــود ،ترجیــح بــر
برگزاری انتخابات به شــکل
حضور مردم در
الکترونیکباشدوشبکههای
مراسم تشییع
مجــازی محدود نشــوند .اگر
هاشمی
جناب آقای
ایــن اتفــاق بیفتــد و رقابــت
پشتوانه
میتواند
سالموبرابرباشد،آرایآقای
حتی
بسا
چه
جدی و
روحانــی از دوره قبــل بیشــتر
مؤثرتر از زمان حضور
خواهــد بــود .آقــای روحانی
هم به نظرم باید ارتباط خود
آقای هاشمی برای
بــا نخبــگان و تــوده مــردم را
تفکر مبتنی بر اعتدال
بیشتر و بیشــتر کند ،مرتب با
و اصالحطلبی باشد.
مــردم صحبت کنــد .من اگر
مشروط بر آنکه
جای ایشــان بــودم ،هر هفته
آقای
کسانی که تفکر
بــا مردم صحبــت میکردم.
هاشمی را دارند،
اگــر صداوســیما محدودیت
ایجاد میکند آقــای روحانی
حسن استفاده را
ارتبــاط بــا مــردم را از طریــق
داشته باشند و سعی
شــبکههای اجتماعی و دیگر
کنند همان مشی را
رسانههادنبالکند.
ادامه دهند و حافظه
مطالبــهای که فکــر میکنید
تاریخی مردم را در
مهــم بــوده و بایــد در دولت
تقویت
این زمینهها
دوم آقــای روحانــی دنبــال
کنند
شود،چیست؟
بــه نظــرم دولــت بایــد
اهتمــام بیشــتری نســبت
به آموزش عالی به لحاظ اســتقالل دانشــگاهها داشــته باشد و فضای
امــنو آزادوپرنشــاطیرابــرایآموزش،پژوهــشوتبادلنظرعلمی
و اجتماعــی و مبادلــه تجربیــات فراهم کنــد .اختیــارات وزارت علوم
در گزینش اســتادان ،دانشــجویان ،برنامهریزی آموزشــی ،پژوهشی و
انتخاب مدیریتهای دانشــگاهی را بــه دولت بازگردانــد .در کنار این
از ســرمایههای نمادین کشــور محافظت کند .فعاالن سیاسی ،مدنی
و فرهنگــی را در کنــار خــود و نظــام بدانــد و بــرای پایان یافتــن حصر و
ممنوعالتصویــری تالش جدی تر کند .انتظــار دیگر از دولت حمایت
از جامعه مدنی اعم از مطبوعات ،فعاالن فضای مجازی ،احزاب ،ان
جی اوها و...اســت .در این صورت آینده کشــور و ســامت انتخابات در
آیندهتضمینبیشتریمییابد.
درجناحاصولگرابهگفتهکارشناسانسیاسی،تالشوتمرکزبر
کاهشآرایروحانییابردنانتخاباتبهدوردوماست.برخی
هممیگویندآنهاچونشانســیدرریاستجمهوریندارند،
بیشتر روی انتخابات شوراها تمرکز میکنند .آیا شما استراتژی

واحدوخاصیدراینجناحسیاسیمیبینید؟
متأســفانه نشــانه بــارزی از تجدید نظر و تحول در مشــی گذشــته آنها
نمیبینم.
چرامتأسفانه؟
متأســفانه را بــه خاطــر کشــور میگویم .مــا رابطــه عدالــت و آزادی را
تنگاتنــگ و حلقههــای متصــل بــه هــم میبینیم .اگــر آزادی نباشــد
عدالــت هــم محقــق نمیشــود .اصولگرایــان اگرچــه شــعار عدالت
میدهنــد ،امــا از ملزومــات آن غافل میشــوند .به همیــن خاطر من
نشــانههایی از تحول در آنها نمیبینم .نشانههای این تحول آن است
کــه اصولگرایان اصیل و عقالی قوم در کنار دفاع درســت از عدالت ،از
حق داشــتن فرصت برابر برای همه جریانهای سیاسی در انتخابات
دفاع کنند .عدالت که فقط به حوزه اقتصاد محدود نمیشــود .تأمین
عدالــت فکــری،سیاســی ،فرهنگی،قومیتی،جنســی،نســلیو...هم
ضروری است و اهمیت دارد.
منظورتانازاصولگرایاناصیلچهطیفهاییهستند؟
روی ســخن من بیشتر با چهرههای محوری و خوشنام اصولگرایان است
کــه به آنان احتــرام میگذارم .امیــدوارم این تغییر و تحــول اتفاق بیفتد.
شایسته اســت که آنها هم بر اســاس مالکهای خودشان ،شایستهترین
فــرد را نامــزد انتخابات کنند ،کســی که بتواند پاســخگوی نیازهای کشــور
باشد.
ازســرخطاخبــاراصولگرایــانبهنظرمیرســدآنهــاعمدتاًبا
رویکــردســلبیوانتقــادازدولــتواردگودشــدهاند.آیاشــما
برنامههاییکه بتواند جایگزین سیاســتهای دولت یازدهم
باشدرادرمواضعاصولگرایانمشاهدهکردهاید؟
مــن چنین برنامههایی را ندیدهام که مثالً برای حل مشــکالت بیکاری،
رکود اقتصادی ،تورم و افزایش رشــد اقتصادی و حل وفصل مشــکالت
منطقهای و جهانی کشــور ،سیاست تعریف شدهای داشته باشند .البته
یــک ضعفی هم در کشــور ما وجود دارد که به هــر دو جناح بر میگردد و
آن ،این اســت که برنامهریزیها خیلی پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی
ندارد.
ایــنجریانزیرســایهعلیالریجانیشــناختهمیشــودکهدر
انتخابات مجلس حتی نــام وی در فهرســت اصولگرایان قم
قرارنگرفت.بهنظرشــمااینطیفراهخــودراازاصولگرایان
جدامیکنند؟
من این اتفاق را بیشــتر ناشی از هوش سیاســی و تدبیر آقای الریجانی
میدانــم .از آنجا که شــعارها و برنامههای اصولگرایان نــه به روز بود و
نه منطقی به نظر میرســید ،فکــر میکنم آقای الریجانــی و هواداران
ایشان با آگاهی از جریان یاد شده فاصله گرفتهاند و میگیرند.
گفتهمیشودطیفآقایالریجانیخودرادنبالکنندهگفتمان
اعتــدال معرفــی میکنند و خــود را بــرای انتخابات ریاســت
جمهوری 1400آمــادهمیکنند.بهنظرشــماچنینظرفیتیدر
آنهاوجوددارد؟
اینکه برای انتخابات برنامهای داشــته باشــند ،حقشــان اســت و کسی
نمیتواند مانع آنها شــود اما اینکه بگوییم به لحاظ گفتمانی از جنس
آقای روحانی هســتند ،پاســخ من منفی اســت .البته مســلم است که
جنس آنها افراطی نیست و از اعتدال بیشتری برخوردار هستند اما نه
به اندازه روحانی و اطرافیانش.
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بهنظرمیرســدرقبایشــمادرجریاناصولگرااهتمامخودرا
معطوف به ناکارآمد نشــان دادن دولت یازدهم قرار دادهاند.
بخصــوصکهعملکــرددولــترادربرجامخالصــهمیکنند
ونتیجــهمیگیرندکــهآنهمموفقنبودهاســت.آیاحمایت
اصالحطلبان از روحانی محدود به حوزه سیاست و معطوف
بهانتخاباتپیشرواســتیاازعملکــردکلیدولتحمایت
میکنید؟
دفاع مجموعــه اصالحطلبان از آقای روحانی تنها به دالیل سیاســی
مربوط نیســت .در بخشهایی ممکن هســت انتقادهایی هم داشــته
باشــیم ،امــا مجموعه عملکــرد دولت ایشــان را به طور نســبی موفق
میدانیم .مثل معروفی هســت که جلوی ضرر را از هر جا بگیریم،
نفع اســت .آقای روحانی جلوی تهدید را گرفت و بحران را از کشور
دور کــرد .بــه جــای آنکه شــورای امنیــت ســازمان ملل مــدام ما را
محکومکند،بهجایآنکههمهدنیاعلیهکشوربسیجشوند،باتدبیر
آقــای روحانی اجمــاع قدرتهای جهانــی علیه کشــورمان از هم
پاشیده شد .وقتی آقای ترامپ میگوید من برجام را پاره میکنم،
اروپــا حســاب خــود را از امریکا جــدا میکنــد ،اینها همه دســتاورد
بزرگی اســت که در دوره آقای روحانی حاصل شــده است .در بیان
ضعفهــا نیــز انتقادمن این اســتکه فاصلهمیانبدنــه دولتبا
رئیس دولت باید کمتر شود و انسجام بیشتری وجود داشته باشد.
مســأله دیگر این اســت که هر فرد در هر جایگاهــی حتی اگر پیامبر
باشــد ،بینیاز از مشــورت نیســت ،در قرآن به پیامبر هم توصیه به
مشورت شده است .بنابراین دولت هم نیازمند اتاق فکرهای قوی
متشکلازکارشناسانارشد،نخبگانعلمی،دانشگاهی،فرهنگی،
اقتصادی و ...برای تبادل نظر در مسائل مختلف است.
شــما گفتمــان آقــای روحانــی را بــا اصالحطلبــان نزدیــک
میبینید؟
نزدیــک اســت .نه ایشــان ادعــا دارند کــه اصالحطلب هســتند و نه ما
ایشان را اصالحطلب میدانیم.حزب آقای روحانی اعتدال و توسعه
است .ما هم اعتدال و هم توسعه را توأمان از مؤلفههای اصالحطلبی
میدانیم.بنابرایننوعنگاهنزدیکاست.
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶باز هم ضرورت شکلگیری
ائتالفاصالحطلبانواعتدالگرایانوجوددارد؟
امیدوارم و همینطور فکر میکنم .ســازوکاری که اصالحطلبان برای
انتخابات تدارک دیدند ،شــورای سیاستگذاری است ،به نظر میرسد
اختالفاتی هســت .برخی معتقدند احزاب باید محور باشــند و برخی
نیز چهرههای شاخص را محوریت میدانند .در این میان عدهای هم
پیشــنهاد میکننــد ترکیبی از این دو مجموعه باشــد .بنــده نیز معتقد
به رویکرد تلفیقی هســتم .شورای هماهنگی اصالحطلبان مجموعه
احزاب سیاسی اصالحطلب هستند که هویت دارند و باید هویتشان
حفظ شــود .من در ســال  ۷۵مسئول و ســخنگوی این گروهها بودم که
آن دوره متشــکل از حــدود  ۱۳گروه بود و شــورای هماهنگی گروههای
خط امام نام داشــت .باید از شورای سیاستگذاری اصالحطلبان دفاع
کنیم .این از روی تعصب نیســت بلکه برای انســجام بیشــتر در جبهه
اصالحاتاست.
بــهنظــرمیرســداصالحطلبــانپــسازیــکدورهمتالطــم
تجربیــاتزیــادیکســبکردنــدکــهدرانتخابــات۹۲و۹۴بــا
پیــروزی،نتایجآنبروزکرد.برخالفتشــتتواختالفنظرها
دراردوگاهاصولگرایــان،درطیــفاصالحطلبانیکپختگی
در کنشگری سیاسی به چشــم میخورد .این رویکرد را حاصل
چهمیدانید؟
در مســائل اجتماعی و سیاسی اگر یک فرآیند را مورد بررسی و ارزیابی
قراردهید،فرآیندطیشدهازسال۸۴بهاینسودرجبههاصالحطلبان
رو به رشــد بــوده اســت.اصالحطلبان از آن تفرق که بــه روی کار آمدن
دولــت نهــم و دهم کمک کرد ،پنــد گرفتند و حاصــل آن در انتخابات
ســال ۹۲،۸۸و ۹۴عیانشــدومعتقدم اینروندتداومخواهدداشت.
ایــن اتفاق را در جبهه اصولگرایان شــاهد نیســتیم و آنها با چندپارگی
مواجــه بوده و هســتند .من پیامد ضایعه درگذشــت آقای هاشــمی را
هم درجهتتقویت فرآیندهمبســتگیبیشــتراصالحطلبان ارزیابی
میکنم .حمایت ایشــان از دولت و حضور مردم در تشییع پیکر ایشان
پشتوانهای هست که در انتخابات سال ۹۶هم تکرار میشود.
نــگاه اصالحطلبــی مدرنتــر و مبتنی بــر خردگرایی ،رویکــرد جهانی
و فرآیند دموکراســی اســت و مدافع وضع موجود نیســت .برای طیف
مقابل،حفظوضعموجودمهماستکهممکنهستخودرانیازمند
تجربــه جهانی نبیند و آن را با ســوء ظن دنبال کند .همیــن نگاه و رفتار
سیاســی و اجتماعــی میتوانــد باعث شکســت یــک جریــان فکری و
سیاسی شــود .وقتی کســی از زمانه خود عقب بماند به لحاظ اجرایی،
فکری و برنامهای از فضای رو به پیشرفتجهانی فاصله میگیرد.
اگرچه به گفته بســیاری از تحلیلگــران پیروزی آقــای روحانی
در انتخابــات بعــدی حتمــی بــه نظــر میرســد ،امــا عرصــه
سیاســی عرصه غافلگیری هم هســت .بــه نظر شــما دولت و
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