
وضعيت اصولگرايان بغرنج است
چهره كاريزماتيك نداريم

محمد رضا باهنر:

باهن��ر، اصولگ��راي  محم��د رض��ا 
كاركش��ته اي اس��ت كه مي كوشد با 
وج��ود تم��ام اختالف نظر ها چهل تك��ه اصولگرايي 
را زير يك س��قف بنش��اند. او مدتي است كه سوداي 
كارگرداني صحنه اصولگرايان را در س��ر مي پروراند 
و به همين دليل نيز ترجي��ح داد به جاي ثبت نام در 
انتخابات مجلس به فعاليت هاي سياس��ي اش سر و 
ساماني بدهد. چكيده گفت و گوي او با اميد ايرانيان 

به اين شرح است:
   اگر بخواهيم فعاليت هاي جبهه پيروان را به سمت 
حزبي شدن ببريم، بسيار كار مي برد. يعني تشكل ها 
بايد كمرنگ شوند تا اختيارات افزايش پيدا كند. من 
بس��يار عالقه مند هس��تم اما موانعي در مسير وجود 
دارد. حزب موتلفه اسالمي، سابقه 50 ساله دارد و هر 
حزبي هم بخواهد تشكيل شود، موتلفه حاضر نيست 
كه س��ابقه 50 س��اله خود را كمرنگ كند و برند 50 

ساله اش را از دست بدهد. 
  االن كارهاي حزبي و تشكيالتي مي كنم و به برخي 
مس��ووالن اجرايي نظام، ش��خصيت ها و مسووالن 
سياسي مش��ورت مي دهم. حتي در خدمت شخص 
رييس جمه��ور، وزرا و معاونان��ش هس��تيم اما اينها 

هيچ كدام رسمي نيست، يعني اينكه حكمي ندارم. 
  اينكه عده اي مي گويند كه فراكسيون اصولگرايان 
مجلس االن 2 دس��ته شده اس��ت، من مي گويم كه 
اصال شايد 5 تا شود و اين ايراد نيست و اشكالي ندارد. 
مهم اين است كه س��ر بزنگاه ها چه طور با هم جفت 

و جور مي شوند. 
  فراكس��يون اميد را اقليت مي دان��م اما نگاهم مثل 
برخي نيست كه مي گويند آقاي عارف در انتخابات 92 
و 94 شكست خورد. به نظرم آقاي عارف خيلي خوب 
برد. عارف مجلس نهمي را كه فراكسيون اقليتش 25 
تا عضو داش��ت االن به 103 تبديل كرده است و اين 
يك ثروت اجتماعي بزرگي است. برخي فكر مي كنند 
كه اين حرف ه��ا را من براي تخريب مي زنم اما بحثم 
اين است كه آقاي عارف سرمايه اجتماعي خوبي دارد 
و من فكر مي كنم كه در تصميمات مجلس ايش��ان 
خيلي موثر خواهند بود. شما ببينيد االن كساني كه 
در مجلس ما اصالح طلب نيستند 190 نفر هستند. 

  در م��ورد انتخابات رياس��ت جمهوري و حمايت از 
روحاني يا معرفي كانديداي اصولگرا، االن همه جور 
حرفي زده مي شود. اما خيال تان راحت كه تا بهمن يا 
اسفند ماه اين اظهارنظرها ادامه دارد و تا قبل از آن هم 
موضع روشن نخواهد شد. نه در مورد روحاني بلكه در 
مورد احمدي نژاد هم همين طور روشن نخواهد شد. 
مثال اگر روحاني قرار باشد كه تا سال آخر 95 چند كار 
دندانگير، انجام ندهد، در راي مشكل پيدا خواهد كرد. 
  االن هن��وز درب��اره اينك��ه ما از روحان��ي حمايت 
مي كنيم يا نه به جمع بندي نرسيده ايم. ممكن است 

از روحاني بهتر پيدا كنيم و ممكن است، نكنيم. 
 احمدي ن��ژاد را هم داريم رص��د مي كنيم. اگرچه 
خودش هم مي گويد كه من كار انتخاباتي نمي كنم اما 
دارد كار انتخاباتي مي كند و كسي باورش نمي شود. از 
اين جهت ما درباره او هم در شرايط مقايسه اي تصميم 

مي گيريم و هيچ چيز االن مطلق نيست. 
  اصولگرايان چه��ره كاريزماتيكي براي انتخابات ها 
ندارند. كساني قبال آمده اند و امتحان شده اند و قضيه 
بغرنج اس��ت. االن ديگر دوره چهره كاريزماتيك هم 
گذشته است. از زماني كه رقابت سال 76 بين رييس 
دولت اصالحات و آقاي ناطق نوري رخ داد و تخت گاز 
رفتند، ديگر دوران چهره هاي كاريزماتيك تمام شد 

و ديگر حتي راي هم نخواهند آورد. 
    اگر احمدي نژاد را معرف��ي كنيم از او حمايت هم 
مي كنيم. اما ممكن است اتفاق ديگري بيفتد. يعني 
چهره گمنامي بياي��د كه كانديداي ما نباش��د اما از 
چهره اصولگرا باش��د و اتفاقا راي ه��م بياورد، در اين 
شرايط ما به او كمك مي كنيم اما مسووليت كارش را 

نمي پذيريم. چون كانديداي ما نبوده است. 
  درباره ممنوع التصويري آق��اي خاتمي بحث نظر 
شخصي من مطرح نيست. بايد در كشور تقسيم كار 
باشد و اين تقسيم كار را بر اس��اس قانون اساسي به 
رسميت بشناسيم. يكسري تصميمات هم در كشور 
ما اين طور است. اگر قوا يكديگر را قبول نداشته باشند 

كه نمي شود. 
  م��ن با رييس دولت اصالحات ي��ك خاطره خوبي 
دارم؛ اين بود كه در جلسات آخر حضور او در مجمع، 
او صحبتي كرد و من در دفاع از ايشان صحبت كردم 
)شايد هم من پيشنهادي داده باشم و ايشان حمايت 
كرده باشد، دقيق يادم نيست( پيشنهاد ايشان مخالف 
زياد داشت اما با همكاري من و آقاي خاتمي راي آورد 
بعد كه مي خواس��تيم از مجمع بيرون بياييم، آقاي 
خاتم��ي به من گفت كه باهنر م��ا خيلي خوب با هم 
مي توانيم كار كنيم و من گفتم كه بله اما حيف كه ديگر 
آخر دوره است. اگر زودتر متوجه مي شديم، بهتر بود. 
  مواض��ع ما ب��ا مواض��ع آقاي 
هاش��مي منطبق بر هم نيست. 
ممكن است بتوانيم در مباحثي با 
هم بحث و همديگر را قانع كنيم اما 
اينكه فكر كنم از مواضع آقاي 
هاشمي حمايت كنيم به 
توفيق مي رس��م، هنوز به 
اين جمع بندي نرسيده ام. 
  قطار ممنوع التصويري 
به ما هم مي رسد و امكان 
دارد، برس��د. بن��ده اگر 
اپوزيس��يون نظام شدم، 
بايد پي��ه اع��دام هم به 
تنم بمالم. اينكه بگوييم 
فرش قرم��ز پهن كنيد كه 
من مي خواه��م عليه نظام كار 
كنم كه نمي ش��ود. بخش��ي از 
خان��واده انقالب، ض��د انقالب 
هستند. خب چه كار بايد كرد؟ 
تع��ارف نداريم. هيچ كش��وري 
هست كه اجازه دهد، مخالف 
نظام قانوني كشور كار كند؟

  احمد كريمي اصفهاني، دبيركل جامعه اسلامي 
اصناف و بازار: احمدي نژاد آن وقت كه مسلووليت 
داشت به وظيفه خود در قبال دو ميليارد دالرعمل 

نكرد. ايرنا
  حسلين كنعاني، مقدم عضو جبهه ايسلتادگي: 
بيشلترين اسلتفاده از نامه احمدي نژاد به اوباما را 
امريكايي ها در انتخابات رياست جمهوري خواهند 
برد و به هيچ وجه منافع ملي ما در آن لحاظ نشلده 
است و اگرهم جنبه سياست خارجه آن مطرح شده، 
صرفا احمدي نژاد مي خواهد درانتخابات آينده از آن 

استفاده كند. ايسكانيوز
    لطف اهلل و فروزنده، سخنگوي جمعيت ايثارگران: 
قطعا اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري سال 
آينلده از آقاي روحاني حمايلت نمي كنند و گزينه 
مناسبي براي خود خواهند داشت و يقينا با يكديگر 

وحدت خواهند كرد. مهر

مديرعامل بنياد باران: رويكرد  رييس دولت اصالحات حمايت از روحاني است
به نظر سليد جواد امام، رييس بنياد باران درباره عملكرد سه ساله دولت روحاني اشلاره كرد و گفت: اگر هم رييس دولت اصاحات به دولت آقاي روحاني انتقادي هم داشته باشد، ايشان و اصاح طلبان همواره بر 
حمايت از آقاي روحاني تاكيد داشلته و دارند. ممكن اسلت اصاح طلبان انتقاداتي به دولت يازدهم داشته باشلند، اما همه ما مي دانيم كه رييس دولت تدبير و اميد با چه مشكاتي دست و پنجه نرم مي كند. وي 

افزود: هيچ كسي سخنگوي آقاي خاتمي نيست . امام گفت: رويكرد رييس دولت اصاحات و به تبع ايشان اصاح طلبان نسبت به آقاي روحاني همان رويكردي است كه در سال 92 به ايشان داشتند. ايسكانيوز

الياس حضرتي،مديرمسوول 
روزنام��ه اعتم��اد و عض��و 
فراكس��يون اميد مي گويد 
ك��ه اصالح طلب��ان هي��چ 
ج��ز  ب��ه  ي��ي  نديدا كا
انتخابات  روحان��ي ب��راي 
رياس��ت جمهوري س��ال 96 ندارند. الياس حضرتي، 
درباره شرط و شروط هايي كه اخيرا برخي اصالح طلبان 
براي حمايت از روحاني مطرح مي كنند و اينكه آيا اين 
ش��روط ها پروژه عبور از روحاني را رقم نمي زند، گفت: 
اصالح طلب ها هيچ شرطي براي حمايت از آقاي روحاني 
ندارند و قطعا از او در انتخابات سال بعد حمايت مي كنند. 
گاهي افراد نظرات شخصي ش��ان را بيان مي كنند ولي 
اين تصميم مجموعه اصالح طلبي نيس��ت. وي اظهار 
داش��ت: اصالح طلبان همان گونه كه سال 92 صادقانه 
به ميدان آمدند و صادقانه از سال 92 با دولت بودند، در 
حال حاضر نيز صادقانه و با صراحت اعالم مي كنند كه 
با تمام توان از آقاي روحاني به عنوان رييس جمهوري 
ب��راي كانديداتوري در دور دوم حمايت مي كنند و اين 
سياست كلي ما است. اين عضو شوراي مركزي حزب 
اعتماد ملي ادامه داد: البت��ه اصالح طلبان در كنار اين 
سياست كلي، معيارها و اصولي دارند كه بخش زيادي 
از اين معيارها را خود آقاي روحاني نيز دنبال مي كند، 
ما در سياس��ت خارجي و داخلي، مس��ائل فرهنگي و 
اقتصادي اختالف نظر چنداني به لحاظ تئوريك با آقاي 
روحاني نداريم، البته وي در ميدان عمل محدوديت هايي 
دارد كه ما آنها را ني��ز درك مي كنيم. وي با بيان اينكه 
اصالح طلبان كانديداي ديگري براي صحنه انتخابات 
رياست جمهوري 96 ندارند، گفت: اگر كسي يا تشكلي 
بخواهد از فردي حمايت كند تذكراتي دارد كه نام اين 
تذكرات را نمي توان ش��رط و شروط گذاشت.وي با رد 
موضوع پ��روژه عبور از روحاني گف��ت: در حال حاضر 
فقط حمايت از آقاي روحان��ي در جريان اصالح طلب 
مطرح اس��ت و چيزي ب��ه نام عب��ور از روحاني مطرح 

نيست. خبرآناين

مرتض��ي مبل��غ، مع��اون 
سياس��ي وزير كشور دولت 
اصالحات معتقد اس��ت اگر 
اصولگراي��ان در انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري 96 ب��ه 
س��مت روحاني بيايند يك 
اتفاق بزرگ و مثبتي رخ داده است. وي درباره احتمال 
كانديدات��وري احمدي نژاد اينچني��ن اظهارنظر كرد:  
احمدي نژاد وارد رقابت انتخابات��ي اي كه در نهايت به 
شكست سنگين او بينجامد، نمي شود. مبلغ با بيان اينكه 
تنها چهره سياسي اي كه من حدس مي زنم ممكن است 
وارد رقابت هاي انتخاباتي بشود، محمدباقر قاليباف است، 
اظهار داشت: قاليباف اخيرا تحركات انتخاباتي اي داشته 
كه ممكن است نش��انه اي از تمايل او براي ورود به گود 

انتخابات باشد. ساعت 24

محمدجواد حق ش��ناس، عضو ش��وراي مركزي حزب 
اعتماد ملي معتقد است كه جريان رقيب براي روحاني 
سناريوهاي مختلفي را طراحي كرده و اصالح طلبان بايد 
نسبت به اين س��ناريوها آگاهي و برنامه مناسب داشته 
باشند. به گفته اين عضو شوراي مركزي حزب اعتمادملي 
انصراف روحاني از كانديداتوري، فشار به شوراي نگهبان 
براي رد صالحيت روحاني، تضعيف روحاني و روحاني 
منفعل چهار س��ناريوي جريان مخالف روحاني براي 
انتخابات سال 96 اس��ت. حق شناس با همين رويكرد 
گفته است: وقتي اين سناريوها وجود دارد علي القاعده 
جريان اصالح طلب نمي تواند آنها را نبيند و براي شان 
انديشه اي نداشته باش��د.وي خاطرنشان كرد: جريان 
اصالح طلب با توجه به اين سناريو بايد گزينه ديگري غير 

از روحاني نيز داشته باشد و در مورد آن فكر كند. مهر

محمدحسين علي اصغري، عضو شوراي مركزي حزب 
اعتمادملي گفت: دولت تدبير و اميد در اين سه س��ال، 
توانس��ت، به خوبي از برخي مش��كالت ايجاد شده در 
هش��ت س��ال دولت احمدي نژاد، عبور كند؛ لذا نمره 
خوبي مي توان به عملكرد دولت او داد. اين عضو شوراي 
مركزي حزب اعتماد ملي افزود: از آنجايي كه شخصيت 
دكتر روحان��ي اعتدالگرا، اما تفكر و عملكرد ايش��ان، 
اصالح طلبانه است، لذا براي تداوم راه همكاري و ائتالف 
با وي، الزم است به احزاب وشخصيت هاي اصالح طلب 
واعتدالگرا اعتمادكند، درغيراين صورت درس��ال 96 

انتخابات سختي پيش رو خواهيم داشت. اعتماد 

خبر كوتاه

حضرتي: اصاح طلبان 
هيچ شرطي براي حمايت از 

روحاني ندارند

مبلغ: احمدي نژاد نمي آيد 
قاليباف مي آيد

اصاح طلبان به گزينه 
غيرروحاني هم فكر كنند

دولت روحاني از مشكات 
دولت سابق عبور كرد

باشگاه اصولگرايان سرخط خبرها
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آيا انتخابات 96 
دوقطبي خواهد 

بود؟
ملن احتملال دوقطبلي 
شدن جدي را در انتخابات 
سلال 96 نمي دهلم. چرا 
مي كنلم  فكلر  كله 
در حلال  اصولگرايلان 
حاضر يكپارچگي ندارند 
و تندروهلا در يك اقليت 
محلض قلرار گرفته اند. 
نتخابلات  ا در  حتلي 
مجللس دهلم معتدلين 
اصولگرا بلا اصاح طلبان 
ائتلاف كردنلد.  وحدت 
و يكپارچگلي معتدلين 
اصولگرا با تندروهاي اين 
جريان نه ساده است و نه 

به صاح آنها.

باشگاه اصالحات

 اصالح طلبان  پشت دولت
 باقي مي مانند

مريم وحيديان

مرتضي حاجي در گفت وگو با »اعتماد«:

عبور از روحاني براي اصالح طلبان نه ساده است و نه به صالح

اصاح طلبلان اگر بخواهنلد همچون 
سال 92 استراتژي پيروز انتخاباتي را 
به نام خود بنويسلند بايد با رويكردي 
حساب شده واقعيت هاي امروز عرصه 
سياست كشلور را زير ميكروسكوپ 
قرار دهند. از نحلوه مواجهه نيروهاي 
تندرو و رقبا گرفته تا يافتن نقاط قوت 
و ضعف روحانلي از جملله مهم ترين 
كارهايي است كه بايد اين جريان به آن 
بينديشد. پس از آن بايد راهبرد اصلي 
خود بلراي انتخابلات دوره دوازدهم 
رياست جمهوري را بنويسند. از ميان 
نيروهاي اصاح طلبلي چون مرتضي 
حاجلي، از وزراي دوللت اصاحات و 
عضلو شلوراي عالي سياسلتگذاري 
اصاح طلبلان كه تا املروز مهم ترين 
سياسلتگذار جريان چپ محسلوب 
مي شود معتقدند كه روحاني عملكرد 
قابلل قبولي داشلته اسلت. حاجي با 
اسلتناد به اين نكته كه امروز به دست 
روحانلي، دسلت تندرو هلا كله تنها 
مديريت شان كشلور را به عقب رانده 
بود، از روحاني دفاع مي كند. او معتقد 
است كه بايد بپذيريم كشور در دولت 
پيشين به سراشيبي افتاده بود و امروز 
در حوزه هلاي مختللف كشلور روند 
صعودي به خوبي قابل مشاهده است. 
البتله اين فعال سياسلي اصاح طلب 
مي گويلد كله اصاح طلبان بله هيچ 
رييس جمهوري چه اصاح طلب باشد 
و چه همچون روحاني با اصاح طلبان 
ائتلاف كلرده باشلد، چلك سلفيد 
نمي دهنلد. او بيان مي كند كه در حال 
حاضر در هيچ يك از دو جناح سياسي 
كسي نيست كه در اداره سكان اجرايي 
كشور با روحاني برابري كند. او معتقد 
است كه اصاح طلبان نبايد نسبت به 
دولتي كه با حمايت آنها روي كار آمده 
در اذهان عمومي بي مسووليت باشند 
و پشلت دولت را خالي كنند. مشروح 

گفت وگو را در زير مي خوانيد. 

اصاح طلبان بارها اعام كرده اند 
كله پاسلخگو نبلودن جريلان 
اصولگرايلي نسلبت بله رفتلار 
احمدي نژاد يكلي از بحران هاي 
اخاقلي ايلن جنلاح محسلوب 
مي شلود. املروز اصاح طلبلان 
چگونله مي توانند به هملان دام 
گرفتار نشوند؟ جناح چپ چگونه 
بايلد به مردم اثبلات كند كه پاي 
قوت و ضعف هلاي دولت روحاني 

ايستاده است؟
آنچه من مي گويم از جانب اصالح طلبان 
نيس��ت و تنها تحليل خودم را مي گويم. 
م��ن س��خنگوي اصالح طلبان نيس��تم. 
دول��ت آق��اي روحاني ب��ا وج��ود همه 
كم و كاس��تي هايي كه وجود دارد و موانع 
و دس��ت اندازهايي كه در مس��ير اجراي 
برنامه هاي دولت هر روزه شاهد هستيم، 
كارنامه قاب��ل قبولي تا اي��ن لحظه ارايه 
داده اس��ت. در طول س��ه س��ال گذشته 
همه مي دانيم با چه ابزارهايي دس��ت به 
تخري��ب دولت زده اند و دول��ت نيز براي 
رس��يدن به اهداف��ي كه وع��ده اجرايي 
كردن آن را داده بود با چه موانعي مواجه 
شد. امروز مي توانيم بگوييم دولت هم در 
عرصه سياسي و به ويژه سياست خارجي 
و هم در عرص��ه داخلي و حوزه اقتصادي 
عملكرد مطلوبي داشته است. تالشي كه 
دولت براي مهار تورم داشته موفقيت آميز 
بوده اس��ت. برنامه بعدي دولت خروج از 
ركود است. اميد اس��ت كه عبور از ركود 
هم مثل تورم تالش پذير باش��د و در سال 
جاري بتوانيم به مرحله رونق برسيم و از 

ركود عبور كنيم. رشد اقتصادي كشور در 
دولت آقاي احمدي نژاد منفي ش��ده بود 
اما دولت روحاني با مجموعه اقداماتي كه 
انجام داد از اين نرخ منفي به سمت مثبت 
حركت كرده و پيش بيني مي شود رشد 5 
درصد توس��ط دولت تا پايان سال محقق 
ش��ود؛ از اين رو عملكرد دولت قابل دفاع 
اس��ت. اگرچه آثار تورم هاي باالي چهل 
درصد تجربه ش��ده در دولت پيش��ين و 
ركود تورمي سنگيني كه بر كشور حاكم 
بود هنوز پابرجا است و در سال هاي آينده 
هم اثرات زيانبار آن همچنان احس��اس 
مي ش��ود ليكن اينك��ه در دولت روحاني 
مسير نزولي به صعودي تغيير كرده است 
و دولت آقاي روحاني نقطه عطفي بعد از 
دولت احمدي نژاد بوده، قابل قبول است. 
از طرفي طبيعي است كه شرايط و كاركرد 
دولت ايده آل هم نيست. موانع و مشكالت 
زيادي فراروي دولت براي انجام وظايفش 
بوده اس��ت كه كم و بيش همه با آن آشنا 
هس��تيم. اين موان��ع هم خارج��ي بوده 
است و هم داخلي. براي رسيدن به نقطه 
ايده آل دس��تاوردهاي برجام كه با تالش 
جدي دولت و رهب��ري انقالب به نتيجه 
خوبي رس��يد موانع و مشكالت داخلي و 
خارج��ي در برابر دولت وج��ود دارد. اين 
مس��اله را به وضوح مي توان ديد و مردم 
هم آن را مي بينند. تصور من اين اس��ت 
ك��ه در مجموع رفتار دولت در سياس��ت 
خارجي و داخل��ي و اقتصاد ب��ا توجه به 
جميع ش��رايط موجود قابل قبول است؛ 
لذا گمان مي كنم اصالح طلبان همچنان 
بايد پشت دولت باش��ند و از آن حمايت 
كنند. در ش��رايطي كه عده اي با بدترين 
لحن نسبت به دولت و رييس دولت حمله 
مي كنند، بايد پش��ت دولت محكم باشد. 
مردم همچنان از دولت حمايت مي كنند. 
اصالح طلبان نيز بايد به عنوان مهم ترين 
حاميان آن پش��ت دولت را خالي نكنند. 
بنابراين نبايد در ش��رايط فعلي دست از 

حمايت از دولت  برداريم. 
در سلال 96 جريان اصاح طلب 
بايد از آقاي روحاني حمايت كند؟ 
بر چه مبنايي بايد حمايت كند و 
پايگاه راي جريان اصاح طلب را 
متقاعد كند كه پاي صندوق راي 

بيايد و به روحاني راي دهد؟
تا زمان انتخابات هنوز راه نسبتا طوالني 
باقيمانده اس��ت. اتفاق��ات متعددي در 
ماه ه��اي باقي مانده ت��ا انتخابات ممكن 
اس��ت رخ دهد. در كش��ور ما ح��وادث و 
رويدادهايي در دقيقه نود اتفاق مي افتد 
كه بازي را عوض مي كند. ما به اين مساله 
عادت كرده اي��م و تاكنون نيز بس��ياري 
تصميم ه��ا را دقيقه ن��ود گرفته ايم. من 
معتقد هس��تم كه گزينه قابل قبول تري 
از آق��اي روحان��ي ب��ا افتخارات��ي كه در 
برابر كارش��كني ها داش��ته، رفتار نسبتا 
مقبولي كه در عرص��ه داخلي و خارجي 
داش��ته و ادبيات مناسبي كه در مواجهه 
با رقباي داخل��ي و خارجي به كار گرفته، 
در بي��ن اصالح طلبان وجود ن��دارد. در 
ح��ال حاض��ر پيش بيني نمي ش��ود كه 
كسي با همين قابليت ها در عرصه رقابت 
رياست جمهوري با روحاني برابري كند. 
فكر مي كن��م بايد ايس��تاد و براي تحقق 
برنامه هاي آقاي روحاني در دور دوازدهم 
رياست جمهوري از آقاي روحاني حمايت 
كرد. ضمن اينكه اصالح طلبان نمي توانند 
و نبايد به س��ادگي از رييس جمهوري كه 
خود حماي��ت كرده اند عب��ور كنند. اين 
مساله موجب ايجاد تصور بي مسووليتي 
اين جري��ان در اذهان عموم��ي خواهد 
شد. در چنين ش��رايطي مردم از جريان 
اصالح��ات نااميد مي ش��وند. حفظ اميد 
پايگاه راي اصالحات يك��ي از مهم ترين 
رسالت هاي اين جريان سياسي است كه 

همه بايد براي آن تالش كنيم. 
روحاني كه در سال 96 مي خواهد 
از مردم راي بگيرد بايد نسبت به 
آنچه اكنون هست ارتقا پيدا كند 
يا همين عملكلرد مي تواند مردم 
را براي راي به او پاي صندوق راي 

بكشاند؟
من فكر مي كنم آقاي روحاني در وضعيت 
فعلي پاي��گاه خوبي در بين م��ردم دارد. 
پايگاه راي آقاي روحاني قابل قبول است؛ 
و مي توان��د دوباره رييس جمهور ش��ود. 
البته اين نافي انتظاراتي ك��ه از دولت به 
طور طبيعي وجود دارد، نيس��ت. انتظار 
مي رود حرك��ت دولت رو به جلو باش��د. 
دولت نبايد در مسير متوقف شود. همواره 
بايد شعارها و وعده هايي كه به مردم داده 
را پيش چشم داش��ته باشد و براي تحقق 
آنها با وجود تمام ناماليمات و كارشكني ها 
تالش كند. بنابراين تصور من اين است كه 
اگر در شرايط فعلي هم آقاي روحاني يك 
بار ديگر در انتخابات آزموده ش��ود دوباره 

راي مي آورد. 
در شلرايطي كله دوللت آقلاي 
هجمه هلاي  ملورد  روحانلي 
بسليار قرار گرفته است، جريان 
ضداعتدالگلرا و ضداصاح طلب 
به دولت حملله مي كنند، موضع 
اصاح طلبلان در برابر اين هجمه 
به دولت چيسلت؟ دفاع از دولت 
روحاني و حفظ اميد مردم چگونه 

عملياتي مي شلود؟ آيلا حمايت 
بي چون و چرا از دولت و سلكوت 
در برابر اشلتباهات و تصميمات 
غللط احتماللي بله عنلوان يك 
راه حلل عملياتي بلراي دفاع از 

دولت ارزيابي مي شود؟
حمايت از روحاني مطلق نيس��ت. مردم 
چك س��فيد به كس��ي نمي دهند. اينكه 
بگوين��د االن مطلقا و بدون پاس��خگويي 
اختي��ار داري از طرف ما هر تصميمي كه 
خواس��تي بگيري و هر كاري مايل بودي 
انجام دهي، نيس��ت. هرگ��ز مردم حاضر 
نيستند به هيچ مسوولي چنين اختياري 
بدهن��د. مردم صاحب مملكت هس��تند. 
مردم حق دارند نس��بت ب��ه آنچه درباره 
كشور تصميم گرفته شده و اجرا مي شود 
س��وال كنند. دولت نيز بايد پاسخ دهد و 
پيش��نهادات نيروهاي سياسي را بشنود. 
ليكن نقد و پيشنهاد بايد در فضاي تفاهم و 
با علم به محدوديت ها و كمبود هاي دولت 
طرح شود. مطلق گرايي و مطلق نگري در 
اين زمينه پس��نديده نيس��ت. ولو كسي 
كاندي��داي صددرص��د اصالح طلبان نيز 
باشد به اين معنا نيست كه نقد نشود. نقد 
وضعيت موجود ريشه در تار و پود هويت 
اصالح طلب��ي دارد. اصالح طلب��ان ضمن 
دفاع از تماميت ارضي كشور، قانون اساسي 

و قوانين موضوعه و اصول كلي نظام بايد 
هميش��ه نقدهاي خود را نيز اعالم كنند. 
در تمام��ي ادوار مختل��ف انتخابات همه 
حمايت هاي اصالح طلبان چه از روحاني 
و چه از كانديداي اصالح طلب مش��روط 
بوده است. آنچه در برنامه ها اعالم شده و 
مواضعي كه گرفته شده بايد محقق شود. 
مردم براي تحقق برنامه هاي اعالم ش��ده 
توس��ط دولت راي داده اند و نه براي چيز 
ديگر. اگر رييس جمهوري از ش��عارهاي 
خود عدول كند، ول��و قانونا، به راي مردم 
جفا كرده اس��ت. در اين ش��رايط آن راي 
از اعتب��ار مي افتد. وقتي كس��ي وكالتي 
ب��راي انج��ام كاري دارد، اگ��ر عكس آن 
كار را انج��ام ده��د از نظر هم��ه مردود 
اس��ت. رييس جمهور يا هر كس ديگري 
كه با راي مردم انتخاب مي ش��ود آن راي 
مشروط و موكول به انجام كارهايي است 
كه به عنوان برنامه ها اعالم كرده است. نه 
صددرصد اما برآيند عملكرد رييس جمهور 
بايد در جهت تحقق شعارها و برنامه هاي 
متعهد ش��ده به مردم باش��د. معدل كار 
مدنظر است. حمايت اصالح طلبان از آقاي 
روحاني جدي است اما اين به معناي اينكه 
حمايت كننده خود را از انتقاد محروم كند 

در هيچ جايي معنا ندارد. 
دوقطبي كه در سال 92 ايجاد شد 
دوقطبي برجام و سياست خارجي 
بود. آقاي روحاني از اين دوقطبي 
توانست پيروز بيرون بيايد. البته 
اين دو قطبلي متاثر از فضايي كه 
در كشور حاكم بود و رفتار دولت 
احمدي نژاد شلكل گرفت. به نظر 
شلما دو قطبي كه در سال 96 باز 
هم به سلود آقلاي روحاني تمام 

شود چه دوقطبي اي است؟
م��ن احتم��ال دوقطبي ش��دن جدي را 
در انتخابات س��ال 96 نمي دهم. چرا كه 
فكر مي كنم اصولگراي��ان در حال حاضر 
يكپارچگ��ي ندارن��د و تندروه��ا در يك 
اقليت محض ق��رار گرفته ان��د. از طرفي 
ش��اهد هس��تيم ميانه روهاي اصولگرا با 
اصالح طلب��ان اگر نه زبان��ا بلكه در منش 
و رفت��ار همراه��ي داش��ته اند. حتي در 
انتخابات مجلس دهم معتدلين اصولگرا 
با اصالح طلبان ائتالف كردند. همان طور 
كه عب��ور از روحاني ب��راي اصالح طلبان 
نه س��اده اس��ت و نه به ص��الح، وحدت و 
يكپارچگي معتدلين اصولگرا با تندروهاي 
اين جريان نه ساده است و نه به صالح آنها. 
اگر دوقطبي قرار باش��د اتفاق بيفتد بين 
مجموعه نيروهاي معت��دل اصالح طلب 
و اصولگ��راي معتدل با تندروها اس��ت. 
به نظر نمي رس��د تندروها در ش��رايطي 
باش��ند كه بتوانند كانديداي��ي براي دور 
آينده رياست جمهوري معرفي كنند. اگر 
همچنين چيزي باشد و كانديدايي معرفي 
كنن��د، دو قطب انتخابات 96 بر اس��اس 
انتخاب ادبيات و رفتار معتدل و تندروي 
است. اين مساله در حوزه هاي مختلف از 
جمله روابط بين الملل و سياست داخلي 

مي تواند اتفاق بيفتد. 

يعني فكر مي كنيلد اصولگرايان 
معتلدل كانديدايلي نخواهنلد 
داشت يا اگر داشته باشند در برابر 
روحانلي دوقطبلي را نمي توانند 

تشكيل دهند؟
اگر كانديدايي داش��ته باشند شعارهايي 
ش��بيه آقاي روحاني خواهد داش��ت. به 
همي��ن دلي��ل در برابر روحان��ي قطبي 
تش��كيل نخواهن��د داد. ضم��ن اينكه با 
وجود آقاي روحاني بس��يار بعيد مي دانم 
از اصولگرايان معتدل كسي كانديدا شود. 
بيشتر هجمه ها نسبت به دولت در 
حوزه اقتصادي اسلت. با توجه به 
اين مساله چه راهبرد و بازي اي را 
اصولگرايان در انتخابات سال 96 

پياده خواهند كرد؟
اگر از جهت اقتصادي بخواهند دوقطبي 
را ايجاد كنند، دولت گذش��ته ش��اهكار 
كرده و تا امروز تنها بخش كوچكي از آن 
پرده برداري شده است. برخي افراد دولت 
پيش��ين تحت محاكمه ق��رار گرفته اند و 
محكوم ش��ده اند. اينكه ش��اهكار است. 
بنابراين بردن دوقطبي انتخابات 96 روي 
ح��وزه اقتصادي فقط فرار به جلو اس��ت 
براي اينكه آثار زيان بار سياست هاي غلط 
اقتصادي و فس��ادهاي دولت پيش��ين را 
در ذهن م��ردم كمرنگ كنند. آنها تالش 

مي كنند ذهن مردم را به مسائل جديدي 
جلب كنند ك��ه آنچه در گذش��ته اتفاق 
افتاده و مايه شرمساري است، از نظر دور 
كنند. توقع اين اس��ت كساني كه با دولت 
همكاري مي كنند و شخص آقاي روحاني، 
واقعا وفاداري ش��ان را به برنامه هاي خود 
در عمل نش��ان دهند. حواس شان باشد 
كه رفتار اقتصادي ش��ان كامال قانونمند و 
ش��فاف و خالي از هرگونه شايبه اي باشد 
ك��ه بهانه اي به دس��ت تندروها ندهد كه 
بخواهند گذش��ته س��ياه خودشان را رفو 

كنند. 
بنابرايلن معتقديد كله رويكرد 
رقابتي آقاي روحاني در انتخابات 
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بله. 

با توجه بله اميد و اعتملاد مردم 
بله روحاني در سلال 92، عواقب 
روحانلي  از  ملردم  نااميلدي 
چيسلت؟ آيلا ضلرر آن فقط به 

جناح اصاح طلب مي رسد؟
اگ��ر منظورت��ان اين اس��ت ك��ه عواقب 
هجمه به اطرافيان آقاي روحاني متوجه 
اصالح طلبان مي ش��ود كه باي��د بگويم، 
ربطي به اصالح طلبان ندارد. آنها مقامات 
و مسووالني هستند كه با دولت دارند كار 
مي كنند و خوب و بد كارش��ان هم صدمه 
چنداني ب��ه اصالح طلب��ان نمي زند. اگر 
پيامده��اي نااميد كردن مل��ت از دولت 
در نحوه اداره كشور منظورتان است بايد 
گفت كه اگر ذهن دولت و رييس جمهور 
معطوف به دعواهاي سياسي شود و دولت 
مدام مجبور باش��د به مس��ائل درجه دو 
پاس��خ دهد و مس��ائل اصلي دولت فرعي 
ش��ود و دولت نتواند تصميم��ات الزم را 
به موقع بگي��رد، ضررش تنها متوجه يك 
جناح نمي ش��ود. در اين ص��ورت دولت 
در موض��ع ضعف قرار مي گي��رد و اين در 
موضع ضعف قرار گرفتن دولت در عرصه 
داخلي و خارج از كش��ور ن��ه فقط به ضرر 
دولت و اصالح طلبان بلك��ه به ضرر ملت 
نيز هس��ت؛ لذا دولت باي��د از پايگاه قوي 
ملي خ��ود همچنان برخوردار باش��د كه 
من فكر مي كنم تا امروز برخوردار اس��ت. 
برخي دوس��تاني كه دلواپس هس��تند و 
ادبيات ناخوشايندي هم به كار مي گيرند، 
نمي توانند بيانگر نظر جمع زيادي از ملت 
ايران باش��ند. تندروه��ا در بين نيروهاي 
سياس��ي مح��دود هس��تند و اميدواريم 
نگراني آنها هم رفع شود و با اكثريت قاطع 

مردم همراه باشند. 
بله نظر شلما روحاني بله عنوان 
يك سياستمدار كاركشته از چه 
زماني در قبال جنگ رواني جريان 
ضلد اعتلدال- ضلد اصاحات 
موضع گيلري خواهلد كلرد؟ آيا 
روحانلي از ناگفته هايلش بهلره 

مي گيرد؟
اين ط��ور م��وارد را نبايد منتظر ش��د تا 
آق��اي روحاني موض��ع بگي��رد و جواب 
ده��د. بلكه همه دلس��وزان كش��ور بايد 
به اين مس��ائل پاس��خ دهن��د و از ظهور 
مجدد پوپوليست ها و ملتهب شدن 
فضاي سياس��ي كش��ور ب��ا هجمه 
و تخري��ب آنه��ا جلوگي��ري كنند. 
دلس��وزان جامعه و سياستمداران 
بايد اطالعاتي كه دارند را در اختيار 
مردم قرار دهند و مردم را از شرايط 
و وضعيت كش��ور آگاه كنند. دولت 
همچنين وظيف��ه دارد كه مردم را 
از واقعيت هاي جامع��ه باخبر كند. 
كنشگران سياسي و اجتماعي فعال 
در جامعه هم طبيعتا با اس��تفاده از 
اطالعات شفاف و دقيقي كه دارند به 
خوبي مي توانند مردم را آگاه كنند. 
مهم ترين دستاوردهاي دولت را 

چه چيزي مي دانيد؟
مهم ترين دس��تاورد دولت، كوتاه 
كردن دس��ت كس��اني اس��ت كه 
س��ال ها كش��ور را نه تنه��ا رون��ق 
نبخش��يدند، بلكه به عقب راندند 
و مس��ائل و مش��كالت متع��دد 
اجتماعي، اقتص��ادي، فرهنگي و مهم تر 
از همه بين المللي براي كش��ور به وجود 
آوردن��د و ادبيات س��خيفي را در برخي 
مناس��بات ب��ه كار گرفتند. ب��ه نظر من 
مهم ترين دس��تاورد دولت روحاني با در 
نظر گرفتن ش��رايطي كه در هشت سال 
دولت احمدي نژاد در كش��ور حاكم بود، 
كوتاه كردن دست تندروها بود. كشاندن 
كش��ور از مسير رش��د و توس��عه دولت 
اصالحات به سمت سراشيبي، دستاورد 
دولت قبلي بود و دولت روحاني مي كوشد 
اين روند خطرناك را دوباره به مسير اصلي 
برگرداند. بنابراين دستاورد بزرگ دولت 
روحاني حركت رو به رش��د كشور است 
كه بايد قدر آن را دانس��ت. اگر بخواهيم 
جزيي ت��ر هم بپردازي��م، توافق هايي كه 
در عرصه بين المللي پيش آمد، برجام و 
كنترل تورم و بهبود مشكالت بهداشت 
و درمان و... از جمله دستاوردهاي دولت 
است. اگر چه مشكالت كشور كامال حل 
نش��ده اس��ت اما انصافا بايد پذيرفت كه 
دولت قدم هاي بس��يار خوبي برداش��ته 
اس��ت. همچنين بايد در نظر گرفت كه 
امكانات دولت براي تحقق ش��عارهايش 
محدود بوده اس��ت؛ از اين رو به نظر من 
عملكرد دولت قابل دفاع است و بايد اين 

را قدر دانست. 

  روحاني كشور را از سراشيبي سقوط نجات داد
  دولت روحاني دست تندروها را كوتاه كرده است

  جلوگيري از بازگشت پوپوليست ها ماموريت چهره هاي ملي است
  حذف روحاني به ضرر نظام است

  تندروها در اقليت اند
  حمايت از روحاني مطلق نيست

  حمايت اصاح طلبان از روحاني مشروط است
  حمايت اصاح طلبان از روحاني جدي است اما نه بدون نقد
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دوقطبي نمي شود
  پايگاه راي روحاني خوب است

  گزينه قابل قبول تري از روحاني براي حمايت نيست
  مردم چك سفيد به كسي نمي دهند

  نگراني دلواپسان، نگراني اكثريت ملت نيست
  اميدوارم دلواپسي دلواپسان هم تمام شود

  شرايط دولت ايده ال نيست
  وحدت اصولگرايان معتدل با تندروها ساده نيست

به نظر من 
مهم ترين 

دستاورد دولت 
روحاني با 

درنظر گرفتن 
شرايطي كه 

در هشت 
سال دولت 

احمدي نژاد در 
كشور حاكم 

بود، كوتاه 
كردن دست 
تندروها بود. 

كشاندن كشور 
از مسير رشد 

و توسعه دولت 
اصاحات 
به سمت 

سراشيبي 
دستاورد دولت 

قبلي بود و 
دولت روحاني 
مي كوشد اين 
روند خطرناك 

را دوباره به 
مسير اصلي 

برگرداند

صبا طاهريان/ اعتماد


