
 برگ برنده  روحاني 
برجام است

ابراهيم اصغرزاده در گفت وگو با تاريخ شفاهي:
محمد هاشمي: 

آيت اهلل هاشمي در همه حال 
به حضور مردم معتقد بود 

كمتر از يك ماه از درگذش��ت آيت اهلل 
هاشمي مي گذرد. مردي كه به عقيده 
بسياري از فعاالن سياسي از دو جناح وزنه تعادلي نظام 
جمهوري اسالمي بود و در بسياري از تحوالت سياسي 
و خارجي نقش��ي مهم ايفا مي كرد. چه اينكه فعاالن 
سياسي اصالح طلب در دهه هاي اخير سياست ورزي 
خود را مديون او مي دانند. محمد هاشمي، عضو اسبق 
كارگزاران بيان مي كند كه هاش��مي هميشه مردم را 
دعوت به حضور در صحنه انتخابات مي كرد و در همه 
حال به حضور مردم معتقد بود. بخشي از گفت وگوي 

محمد هاشمي با ايلنا در ذيل آمده است: 
   آيت اهلل هاشمي در فرهنگ سياسي ما مشهور به اين 
هستند كه وزنه تعادل بودند به اين معني كه با افراط 
و تفريط مقابله مي كردند و به اصطالح در جهتي گام 
برمي داش��تند كه ش��يوه اعتدال بود و مردم را دعوت 
مي كردند كه در اين طريق مش��ق كنند و اين شيوه را 
پيش بگيرند و تجربه نش��ان مي دهد كه اين طرز فكر 

بسيار موفق بوده است. 
   آي��ت اهلل هاش��مي داراي خط فكري اعت��دال بود، 
انتخابات نمونه بارز از اين طرز فكر است. ايشان معتقد 
بودند كس��ي بايد كانديداي انتخابات شود كه اصلح و 
صالح است تا مردم تشويق به حضور حداكثري شوند. 
   آقاي هاشمي در انتخابات هايي كه انجام شد چه در 
دولت و چه در مجلس هميشه به نوعي حضور داشتند 
و كمك مي كردند تا افراد صالح نامزد و انتخاب شوند 
و خودش��ان نيز با تريبون هايي كه در اختيار داشتند 
به گونه اي مردم را تش��ويق مي كردند كه به اين افراد 
راي بدهند. او معتقد بود اين حق مردم است كه كسي 

را انتخاب كنند كه دلسوزشان باشد. 
   مباحثي كه در سال هاي اخير مطرح مي كردند اين 
بود؛ راي مردم حق الناس اس��ت و جايگاه ويژه اي دارد 
و همان طور ك��ه رهبري هم تاكيد كردن��د بايد از آن 

حفاظت و پاسداري شود. 
   آيت اهلل هاشمي به مردم معتقد بودند و هميشه بيان 
مي كردند كه مردم بايد وارد صحنه ش��وند و بسياري 
از اين پيروزي ها به واس��طه حضور مردم بود كه شكل 
گرفت. آيت اهلل هاش��مي در همه حال به حضور مردم 

معتقد بودند. 
   ايش��ان نقش بي بديلي در انق��الب و دوران نهضت 
مبارزه داش��تند. وقت��ي امام در س��ال 40 مبارزات را 
شروع كردند، ايشان به عنوان يكي از شاگردان و ياران 
كنار معمار كبير انقالب قرار گرفتن��د. به ياد دارم در 
آن زمان بحث آگاه  كردن مردم يكي از اهداف نهضت 

اسالمي بود. 
   سال هايي كه خفقان در كشور وجود داشت آيت اهلل 
هاشمي مسائلي را مطرح مي كرد كه كمتر كسي جرأت 
بيان آنها را داش��ت، او هميش��ه از اينكه نابساماني در 
كشور وجود دارد ناراضي بود و 
مطرح مي كرد كه چرا ما بايد 
كش��وري مونتاژكار باشيم؟ 
چرا در ايران صنعت و دانشگاه 
مناسبي وجود ندارد؟ 
چرا ما از علم روز دنيا 
بي بهره هس��تيم؟ 
ايشان دغدغه هاي 
اينچنيني داشتند.

مهدي چمران: همه جناح ها در انتخابات بايد با هم 
متحد ش�وند و اين همان وحدت ملي اس�ت گرچه 
اختالف س�ليقه وجود دارد اما نبايد اين اختالف ها 

شدت بگيرد و به انقالب ضربه بزند. مهر
 اس�ماعيل كوثري، نماينده سابق مجلس: انقالب 
اسالمي در يك مرحله دست دزدان خارجي را قطع 
كرد اما بايد دس�ت دزدان داخلي را نيز قطع كنيم. 

باشگاه خبرنگاران جوان
 فاطمه راكع�ي، دبيركل جمعيت زنان مس�لمان 
نوانديش: براي حضور 50 درصدي زنان در ليس�ت 
انتخابات ش�وراي ش�هر تهران رايزن�ي كرده ايم. 

ديده بان ايران
 حجت االسالم س�يد حس�ن ابوترابي فرد، عضو 
شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز: استقامت در 
راه رسيدن به آرمان ها، رمز اصلي موفقيت انقالب 

اسالمي است. ايرنا 

حزب اراده ملت در چارچوب وحدت اصالح طلبان 
احمد حكيمي پور كه به تازگي با اخذ اكثريت آراي شوراي مركزي حزب اراده ملت ايران )حاما( مجددا به عنوان دبيركل اين تشكل سياسي اصالح طلب انتخاب شد، با اشاره به رويكرد حزب اراده ملت در انتخابات 96 اظهار 
كرد: حزب اراده ملت در مورد انتخابات رياست جمهوري داراي موضعي شفاف و روشن است. مصالح و منافع ملي ما مي طلبد كه دوره رياست جمهوري آقاي روحاني تداوم پيدا كند. در مورد انتخابات شوراها نيز سازوكار 

وحدت در جريان اصالحات مدنظر ما است. جريان اصالحات نبايد بيشتر از يك ليست ارايه دهد. انشاءاهلل وحدت اصالح طلبان در حد اعلي محقق خواهد شد.  آنا

عضو شوراي مركزي حزب 
اتحاد ملت در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه اخت��الف نظر 
در جبه��ه اصالحات مبني 
بر محوريت ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري يا ش��وراي 
هماهنگي جبهه اصالح��ات در نهايت ب��ه كجا ختم 
خواهد ش��د، گفت: برخي از احزاب شوراي هماهنگي 
نس��بت به قالب مجموعه ديدگاه هاي متفاوتي دارند. 
رايزني هايي در قالب ديدار با دبيران كل و اعضاي ارشد 
احزاب و مجموعه هاي مخالف ادامه دارد اما بنده نظر بر 
اين دارم كه اگر به هر دليلي اين اتفاق نيفتد و در زمان 
انتخابات دو ليس��ت ارايه ش��ود قالب جبهه اصالحات 
و بدنه اجتماعي مردم از ليس��تي كه متعلق به شوراي 
عالي سياس��تگذاري اس��ت حمايت كرده و به آن راي 
خواهند داد. چراكه اين ليست را آقاي خاتمي، روحاني 
و عارف تاييد مي كنند. ولي اهلل ش��جاع پوريان افزود: ما 
در انتخابات رياست جمهوري كانديداي واحد داريم و 
به همين دليل زمينه بروز اختالف نظر در اين مورد در 
جبهه اصالحات وجود ندارد فقط در ليست هاي شوراي 
شهر به خصوص تهران مشكالتي سر راه است، كه اول 
تالش مي كنيم اين اختالفات رفع و رجوع ش��ود مردم 
ليست شوراي عالي را به رسميت مي شناسند. شوراي 
عالي نسبت به شوراي هماهنگي ارجحيت دارد. پايگاه 

خبري گفتمان

اين حق هر كشوري اس��ت كه براي مقابله با نيروهاي 
مورد حمايت كش��ورهاي خارج��ي، از دولت هايي كه 
پاسخ مثبت مي دهند دعوت به حمايت و حضور كند. اين 
مفهوم از اتحاديه عرب دروغي است كه اگر بزرگ تر از 
دروغ ترامپ نباشد، حداقل به همان اندازه است. اتحاديه 
عرب جمع كشورهاي متضادي اس��ت كه در بهترين 
حالت فقط زبان مش��تركي دارند. اگر زبان مش��ترك 
براي يكي شدن كش��ورها كافي بود، امروز كشورهاي 
فرانسوي زبان يا انگليسي زبان بايد يك اتحاديه مشابه 
مي داش��تند. اين دنياي وارونه از هر چيز ديگري براي 

بشريت خطرناك تر است. 

خبر كوتاه

ارجحيت شوراي عالي 
سياستگذاري در انتخابات96

 دنياي وارونه!

گفت وگوي روز چهره روز سرخط خبرها
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اميد؛ راز موفقيت 
اصالح طلبان

اگر مردم نااميد بش�وند 
راي  از صندوق ه�اي  و 
كن�ار بكش�ند و تبدي�ل 
ب�ه تماش�اچي بش�وند 
همه ض�رر مي كنيم! اول 
از هم�ه آق�اي روحاني و 
اصالح طلب�ان و دوم كل 
مملكت! و ب�ه نظر من آن 
وق�ت برآم�دن نيروهاي 
ناش�ناس ي�ا چتربازاني 
كه م�ا نمي داني�م از كجا 
پيداي ش�ان شده، فراهم 
مي ش�ود.انتخابات 96 را 
قبل از اينكه من به ش�ما 
جواب بدهم ك�ه آيا يك 
ش�خص، مثل روحاني، يا 
حمايت خاتمي مي تواند 
نجات بدهد ي�ا ندهدآن 
زمينه اي اس�ت ك�ه بايد 

براي مردم ايجاد شود.

اصغ�رزاده،  براهي�م  ا
اصالح طلب�ي اس�ت كه 
براي رس�يدن به جايگاه امروزش فراز 
و فروده�اي فراوان�ي را تجربه كرده و 
از راديكال ترين حركات دانش�جويي 
پيش از انق�الب تا بازي به هم زدن هاي 
پس از انقالب خاطرات فراواني دارد. او 
اين بار روبه روي حسين دهباشي، مورخ 
و روزنامه نگار نشست تا در گفت وگويي 
4 ساعته زندگي سياس�ي اش را مرور 
كن�د. در اي�ن گفت وگ�و ك�ه محتواي 
تصويري آن  ام�روز در فضاي اينترنت 
منتش�ر مي ش�ود او با مصاحبه كننده 
وارد چالش هاي متعددي مي ش�ود كه 
مرورش خال�ي از لطف نيس�ت. با اين 
حال ب�ه دليل حج�م ب�االي گفت وگو 
بخش پاياني اين مصاحبه كه به وضعيت 
فعلي سياست در ايران و انتخابات آتي 
مي پردازد توس�ط »روزنام�ه اعتماد« 
انتخاب شده اس�ت. اصغرزاده در اين 
بخش از گفت وگو اعالم مي كند روحاني 
مي تواند همان كسي باش�د كه دوباره 

اميد مردم را زنده مي كند. 

چند ماه مانده به انتخابات. از چند 
ماه قبل، دوس�تان ش�ما در جمع 
دوس�تان اصالح طل�ب حماي�ت 
نامش�روط و قطع�ي از انتخ�اب 
آق�اي روحان�ي در انتخابات آتي 
انجام دادند. اين نامشروط بودن 

باش��د كه بتواند منابع را تجميع كند، اما 
اطرافيان خودمان، كس��اني ك��ه دور و بر 
خودمان هستند و مديران دولتي هستند 
اينها متوجه نيستند كه مردمي كه محتاج 
45 تومان هستند و مي روند پاي آن سند 
را امضا مي كنند يا دارن��د به دولت دروغ 
مي گويند كه اين بس��يار خطرناك است! 
يا واقعا فقير هستند كه اين فاجعه است! 
دولتمردان م��ا نمي فهمند كه اين دولتي 
كه بايد رياضت بكشد بايد مواظب جيب 
مردم باشد نبايد حقوق آن چناني بگيرد؟ و 
بايد دايما ابتكار عمل در اين زمينه داشته 
باشد؟ آن وقت دولت فكر مي كند يك عده 
نخبه هستند و خون شان از همه رنگين تر 
اس��ت ببينيد اتفاقي كه دارد مي افتد اين 
اس��ت كه پايگاه و بدن��ه اجتماعي دولت 
دارد دچ��ار ريزش مي ش��ود و اين ريزش 
در انتخابات 9۶ ش��ايد خودش را نش��ان 
بدهد. من نمي خواهم اي��ن اتفاق بيفتد 
من دلم مي خواهد آق��اي روحاني بتواند 
در اين ماه هاي آينده با اقتدار يك كانديد 
قابل قبولي هم ب��راي اصالح طلبان و هم 
ب��راي اعتداليون باش��د. ول��ي مهم ترين 
دش��من آق��اي روحاني خودش اس��ت! 
اگر حواس��ش باش��د مي تواند اين دولت 
آن دولت��ي باش��د ك��ه هم خ��ودش هم 
اصالح طلبان را به زير بكشد و براي مدت 
طوالني پ��روژه دموكراتيزه كردن جامعه 
را به عقب بيندازد م��ن نمي گويم دولت 
آق��اي روحاني دنبال پ��روژه دموكراتيزه 
كردن است. من حرف حجاريان را قبول 
دارم. دولت روحاني دولت نرماليزاسيون 
است! وضعيت اينقدر فجيع شد در دولت 
آق��اي احمدي نژاد كه خ��ود اصولگرايان 
منتقد او بودند اصال حاضر نبودند كه آن 
آخ��ر از او دفاع كنند. دولت آقاي روحاني 
هم آمد ب��ه خاطر اينكه نرماليزاس��يون 
صورت بگيرد، عادي سازي بشود شرايط 
عادي بش��ود. اگر ش��رايط عادي بش��ود 
اصالح طلبان بهتر حرف شان را مي توانند 
به جامعه برسانند. در ش��رايط بلبشو در 
ش��رايط آنرم��ال در ش��رايطي كه دولت 
احمدي نژاد بود همه چي��ز به هم ريخته 
بود، ما هم ضرر مي كرديم، نهادهاي مدني 
هم ضرر مي كردند. آقاي روحاني ش��عار 
بسيار مهمي كه در انتخابات داد شعار اين 
بود كه من مي خواهم ش��رايط عادي را به 
محيط هاي فرهنگي و علمي برگردانم از 
جمله اينكه محيط هاي امنيتي را كاهش 
بدهم، خب اين اتفاق بايد مي افتاد نيفتاده 
اس��ت. آقاي روحاني بايد نس��بت به اين 

موضوع احساس مسووليت بكند. 
 مي گويد مي خواستم نگذاشتند!

اي��ن ك��ه ح��رف درس��تي نيس��ت كه 
نگذاشتند. چطور راجع به خيلي چيزهاي 
ديگر كه خيلي ه��ا در جامعه نقد كردند 
ايش��ان توانس��ت جلو ببرد! م��ن قبول 
ندارم. درس��ت اس��ت كه آقاي روحاني 
با مش��ورت رهبري برج��ام را جلو برده 
اس��ت ولي آقاي روحاني س��پر انداخته 

اس��ت. مي تواند بگويد من رييس جمهور 
مملكت هستم، رييس جمهورم! نه فقط 
رييس جمه��وري! نه فقط ريي��س اداره 
جمهوري! رييس جمه��ور، رييس خلق 
هس��تم مردم به م��ن راي دادند من هم 
بر اس��اس نياز مملكت، براي عبور از انزوا 
و تحريم تن ب��ه برجام دادم و پاي آن هم 
ايستادم! پايش بايستد افتخاراتش است. 
نبايد گردن رهبري بين��دازد! بگويد من 
هستم برجام را جلو رفتم، از اين هم دفاع 
مي كن��م! من اين را از تحري��م، از اجماع 
جهان��ي نج��ات دادم و ديگر ه��م اجازه 
نمي دهم كشور به سمت اجماع برود! به 
نظر من، مردم بيش��تر از اين خوش شان 
مي آيد كه آقاي روحاني وا بدهد و اين را 
مهم ترين دس��تاورد خودش را دودستي 
تقديم ديگران بكند ي��ا بگويد كه نه من 
نبودم كه اين كار را كردم! به نظر من، دفاع 
از برجام مربوط به اين مي شود كه بتواند 
دولت يك چهره قابل قبولي از برجام در 
جامعه بدهد. متاسفانه شرايطي كه اتفاق 
افتاده اين است كه ابر و باد و مه و خورشيد 
و لباس شخصي و كاله مخملي و نيروهاي 
خودسر و همه نيروهايي كه اتاق هاي فكر 
مخفي هستند دست به دست هم دادند 
تا نش��ان بدهند كه دولت آقاي روحاني 
دولت فشلي اس��ت! و در بر همان پاشنه 
مي چرخد و م��ردم را نااميد كنند. اينكه 
اين دولت چقدر موفق بشود برنامه هايش 
را پيش ببرد من به آن كاري ندارم ولي راز 
موفقيت ما به عنوان جريان اصالح طلب 
در انتخابات 9۶ فارغ از اينكه چه كس��ي 
كانديدا باشد، فارغ از اينكه آقاي روحاني 
بماند يا نماند، ف��ارغ از اينكه به دور دوم 
بيفتد يا نيفتد اين است كه مردم اميدوار 
باشند به صداقت اصالح طلبان و به اينكه 

واقعا اميد داش��ته باشند كه در دوره هاي 
بعد يك اتفاق��ات خوب و ميموني بيفتد. 
اگر مردم نااميد بش��وند و از صندوق هاي 
راي كنار بكش��ند و تبديل به تماشاچي 
بش��وند همه ضرر مي كني��م! اول از همه 
آقاي روحان��ي و اصالح طلبان و دوم كل 
مملك��ت! و به نظر م��ن آن وقت برآمدن 
نيروهاي ناش��ناس ي��ا چتربازاني كه ما 
نمي دانيم آنها از كجا پيداي ش��ان شده، 
فراهم مي ش��ود. بنابراين انتخابات 9۶ را 
قبل از اينكه من به شما جواب بدهم كه آيا 
يك شخص، مثل آقاي روحاني، يا حمايت 
يك شخصيتي مثل آقاي خاتمي مي تواند 
نجات بده��د يا نده��د، به نظ��ر من آن 
زمينه اي اس��ت كه بايد براي مردم ايجاد 
شود. يادتان باشد در انتخابات اسفند 94 
كه مردم تهران جهاني انديشيدند و بومي 
و ملي عم��ل كردند يعني ن��گاه نكردند 
ليست چه كساني هستند، مطالبات شان 
چيس��ت، باور كردند كه بايد ليست اميد 
يا يك ليس��ت عمومي صددرصدش راي 
بياورد تا جلوي پيشرفت تندروها گرفته 
بشود. به نظر من اين نگاه هنوز چندماه از 
آن نگذشته و اين نگاه، نگاهي بود كه در 
جامعه شكل گرفته است. اين نگاه در سال 
9۶ هم مي تواند شكل بگيرد ولي االن به 
نظر من ش��رايط بغرنجي م��ا داريم. ما با 
طرد نيروها، خسته شدن، كنار كشيدن 
و بري��دن به خصوص بخش��ي از طبقات 
ك��ه اينه��ا راي بااليي دارن��د مواجهيم. 
آقاي دهباش��ي ش��ما در كيش بوديد و 
مي دانيد كه مناطق آزاد جايي اس��ت كه 
نيروي كار قرباني مي شود وقتي ما داريم 
اقتصادمان را به سمت اقتصاد منطقه آزاد 
مي بريم يعني ك��ه نمي خواهيم اقتصاد 
مول��د داخلي را برايش بها قايل بش��ويم! 
به كارگر اج��ازه نمي دهيم چانه زني كند 
و از حق خودش دفاع كند حداقل حقوق 
خودش را تعيين كند! ما اجازه نمي دهيم 
حزب وجود داش��ته باشد، روزنامه وجود 
داش��ته باش��د، دانش��جو داراي انجمن 
باشد، دانش��جويي كه 4 سال مي خواهد 
در دانش��گاه باش��د. چرا كارگراني كه در 
طول عمرش��ان در كنار همديگر در يك 
صنع��ت زندگي مي كنند اينج��ا قادر به 
صنفي برخورد كردن و تبديل صنف شان 
به اتحاديه و سنديكا نش��وند تا از حقوق 
خودش��ان دفاع كنند؟ اين ب��راي همه 
گروه هاي ديگر اجتماعي مطرح اس��ت. 
دموكراسي خواهي جامعه اين است كه به 
اين بدنه اجتماعي تنوع بدهيد شخصيت 
بدهي��د، خرده فرهنگ ه��ا را بپذيريد و 
اين خرده فرهنگ ها حق مداخله داشته 
باشند. تصديع سازي، يكسان سازي و همه 
را در يك خم رنگرزي كردن و درآوردن و 
همه را يك شكل كردن، هنر نيست! من 
نمي خواهم تحقير كنم ي��ا توهين كنم، 
اصال اين ن��وع نگاه كه فك��ر كنند ما اگر 
70 ميليون نفر با يك طرز تفكر داش��ته 
باشيم بهترين مملكت عالم هستيم اين 
اصال صحيح نيست. خيلي از ممالكي كه 
اين طوري نگاه كردند فروپاشيده شدند، 
تمدن ها فرو پاشيده شدند. تنوع در ذات 
جامعه ايراني است. اين تنوع طلبي، تكثر، 
صنف يابي، سازمان يابي، اتحاديه داشتن، 
اينكه م��ردم بتوانند با حكومت چانه زني 
كنند اينها جزو واقعا اهداف اصالح طلبانه 
است و متاس��فانه در دولت آقاي روحاني 
مورد بي مهري قرار گرفته اس��ت. با اين 
ح��ال من هنوز ه��م پيش بين��ي خيلي 
صريحي راجع به ش��خص آقاي روحاني 
در مورد انتخابات 9۶ ن��دارم! قطعا آقاي 
روحاني مي تواند در 9۶ تبديل به كس��ي 
بشود كه دوباره اميد را به جامعه برگرداند 
ولي اين مش��روط به اين است كه داراي 
يك برنامه باشد، داراي يك كمپين قابل 
قبولي باش��د وگرنه تكيه كردن نمايشي 
به اصالح طلب��ان و اصالح طلبان هم فكر 
كنند يك سازمان راي نهادينه دارند من 
همين جا به ش��ما مي گوي��م: ختم كالم! 
اصالح طلب��ان و اصولگرايان روي هم در 
جامعه، بيش از 10 درصد هوادار ندارند. 
90 درصد جامعه مردمي هستند كه قايل 
به اصالح طلبي و اصولگرايي نيستند ولي 
مترصد اين هس��تند كه گزينه بهتري را 
انتخاب كنند يا حس��اب كت��اب كنند و 
منافع خودش��ان را در نظر بگيرند و اين 
امر بس��يار مهمي اس��ت. 5 درصد سهم 
اصالح طلبان و 5 درصد سهم اصولگرايان 
اس��ت. فكر نكنيد كه اينها به راحتي اگر 
آمدند گفتند فالني... حس��اب آن كسي 
كه آمدند صورتش را ش��طرنجي كردند 
يا افرادي مثل هاشمي رفسنجاني را جدا 
كنيد از مساله اصولگرايان و اصالح طلبان. 
سازمان راي ما، س��ازمان ضعيفي است! 
چه در اردوگاه ما، چ��ه در اردوگاه جناح 
مقابل! و اين بخش��ي اش ب��ه خاطر اين 
است كه همه اش درگير دعوا و درگيري 
و حفظ منافع خودمان و حفظ دوس��تان 
خودمان شديم! اين خويشاوندساالري، 
مريدپروري، نوچه پروري، آش��ناپروري، 
اينكه چون دوس��ت من است هر غلطي 
خواس��ت بكند بكند! ولي اويي كه طرف 
مقابل من اس��ت حتي اگر بهترين كار را 
هم بكند پف ابليس است! اين تفكر ديو و 
دلبري، عينك سياه و سفيدي را بايد كنار 
بگذاريم! برگرديم به جامعه مدني و اجازه 
بدهيم سياست پروبال بگيرد. سياست در 
جامعه حضور داشته باشد؛ سياست زدايي 
ك��ردن از جامعه همان��ا و از بين رفتن و 

فروپاشي انقالب همان. 

و قطعي بودن، پيشاپيش، آن هم 
ماه ها قبل از انتخابات آيا موقعيت 
اصالح طلب�ان و موقعي�ت آقاي 
روحاني را در ن�زد افكار عمومي 

ارتقا داده است؟ 
نه، نه. قطعا كاهش داده است. يك نيروي 
سياسي وقتي دس��تش را باال مي برد و از 
قبل، يك ش��رايط پراگماتيستي مي دهد 
و مي گويد آن چي��زي كه من مي خواهم 
همان هدفي اس��ت كه من مي خواس��تم 
ب��دون اينكه مطالبات خ��ودش را مطرح 
كند، دچار اش��تباه مي ش��ود. قطعا بايد 
مطالبات خودش��ان را مطرح مي كردند. 
شرايط خودش��ان را مي گفتند. يعني چه 
كه به آق��اي روحاني مثال ب��ا كامال چك 

سفيد بدهيم. 
 اين ماجرايي ك�ه تكرار مي كنند 
ما بيچاره اي�م، م�ا بيچاره ايم! ما 
ناچاريم، ما ناچاريم! اين درس�ت 

نيست؟
ببيني��د ي��ك نكت��ه اي وج��ود دارد و 
آن اين اس��ت ك��ه چ��را اصالح طلبان و 
نيروهايي كه اسم شان ائتالفي به ائتالف 
رس��يدند؟ يعني چ��را اصالح طلبان ثقل 
تصميم گيري هاي ش��ان را آوردن��د ب��ه 
سمت راست؟ به جاي اينكه به يك سمت 
مترقي تر و ب��ه س��مت تحول خواهانه تر 
ببرند. اينكه گرايش پيدا كردند به سمت 
راست، قطعا ناش��ي از ترسي بود كه همه 
اينها از بازگش��ت احمدي ن��ژاد يا جريان 
تندرو داشتند. آن جريان آخرالزماني كه 
معتقد بود مثال دنيا را مي خواهد... به نظر 

اينها خب... 
جريان آخرالزماني كه در سال 94 

حضور نداشت. 
تا لحظات آخر اتفاقي كه داشت به وجود 
مي آمد اگر مش��ايي آمده بود يا اگر اجازه 
داده مي ش��د كه يك نفر كه منتس��ب به 
آقاي احمدي نژاد باش��د بيايد بعيد نبود! 
آقاي جليلي اشكاالت ديگري داشت كه 

رايش شد چهار ميليون!
اما به هرحال آخرالزماني نبود؟

ن��ه، نه آخرالزماني يك ن��وع تفكر، يا يك 
تفكر سيس��تماتيكي بود كه فقط از آقاي 
احمدي نژاد برمي آي��د. حتي نگاه او اصال 
به امام زمان، صندلي گذاش��تن در هيات 
دولت نشان مي دهد كه اعتقاداتي دارد كه 

با روحانيت هم متفاوت است. 
آق�اي  ك�ه  بودن�د  نگذاش�ته 

اصغرزاده؛ اين شايعه بود!
نه اين اعتقاد وجود داشت يعني اعتقادي 
كه در دولت آقاي احمدي نژاد بود اين بود 
كه آقاي احمدي نژاد معتقد بود كه از امام 
زمان فرمان مستقيم مي گيرد! اعتماد به 
نفس و خودشيفتگي كه در اين قبيل افراد 
ش��كل مي گيرد و معتقدند كه مي توانند 

دنيا را تغيير بدهند به يك قومي... 
به هرح�ال تنه�ا اي�ن گزينه كه 

مطرح نبود در سال 94.
ولي اين تفكر وجود داشت. آقاي روحاني 
هم روي موجي سوار شد كه مي خواست 
با اي��ن تفك��ر مقابله كن��د. اين م��وج را 
اصالح طلب��ان پذيرفتند يعني پذيرفتند 
براي پيش��روي و جلوگيري از پيش��روي 
راديكال ه��اي راس��ت، تن ب��ه ائتالف با 
ميانه رو و اصولگراه��اي معتدل بدهند و 
حتي كانديداشان هم از دل آنها دربيايد. 
اما بعد از اين سه س��ال و بعد از اين چهار 
سال، امكان دارد اين اتفاق رخ داده باشد 
و آن اتف��اق اين اس��ت ك��ه ديگر صورت 
مس��اله پاك شده اس��ت و اساسا برآمدن 
احمدي ن��ژاد موضوعيت ن��دارد. يا تفكر 
احمدي نژاديزم��ي! يا تفكر پوپوليس��تي 
ك��ه مي خواه��د زي��ر هم��ه قراردادها و 
مقررات ها بزند! برنامه را كنار بگذارد و از 
اين حرف ها! ب��ا توجه به اينكه اين حذف 
يا اين ايمن س��ازي صورت گرفته اس��ت 
اآلن دول��ت آقاي روحان��ي را چه چيزي 
تهديد مي كند؟ به نظر م��ن، برگ برنده 
دول��ت آقاي روحان��ي برجام ب��ود. تمام 
تخم مرغ هاي خودش را در برجام چيد و 

ما با وجود اينكه گفتيم برجام يا سياست 
خارجي ادامه سياست داخلي است و بايد 
پيوند بخورد با برجام داخلي و اصالحاتي 
در داخل، خب اين صورت نگرفت و حتي 
همين بحث مربوط به حقوق شهروندي و 
اينها خب باالخ��ره در موقعي دارد اتفاق 
مي افتد كه اين بي اثر اس��ت يا مثال مردم 
مي گويند خب اين قانون اساس��ي است! 
ببينيد اتفاقاتي كه بايد در داخل مي افتاد 

بايد زودتر رخ مي داد. 
 اينها كامال كاربرد انتخاباتي دارد!

اين كه ديگر بدتر اس��ت! يعني اگر آقاي 
روحاني در اي��ن ماه هاي آخر دس��ت به 
اقدامات��ي بزند كه اين جنب��ه پروپاگاندا 
داشته باشد اثر معكوس دارد و به نظر من 
آقاي روحاني نسبت به يكسري شعارهاي 
دولت احمدي نژاد دچار خطا شد. درست 
است ايرادي به مس��كن مهر وجود دارد، 
ايرادي به بعضي از روش هاي احمدي نژاد 
وج��ود دارد ولي ش��ما يادتان باش��د كه 

بخشي از اين روش ها و بخشي از اين... 
م�ردم خان�ه دار نمي ش�دند اگر 

مسكن مهر نبود!
درود بر ش��ما. اس��م خيلي از روس��تاها 
و ش��هرها در رادي��و و تلويزيون ش��نيده 
نمي ش��د اگر س��فرهاي اس��تاني نبود! 
خطاهاي زيادي احمدي نژاد داشت ولي 
اين نبايد خود روش كاهش شكاف دولت 

– ملت را نزد ما بي رنگ بكند. 
 ضمن اينكه ش�ايد يك نكته هم 
در رابطه با دوس�تان اصالح طلب 
شما هم باش�د كه از بعد از ائتالف 
ب�ا آق�اي هاش�مي در انتخابات 
دور اول آق�اي احمدي ن�ژاد ب�ه 
تدريج ش�عارهاي عدالتخواهانه 
و توجه به محرومين و ش�عارهاي 
اقتص�ادي را ب�ه كل�ي ب�ه خاطر 
دوس�تان هم ائتالفي خودش�ان 
كنار گذاش�تند و اين را وانهادند 
در يك دوره آق�اي احمدي نژاد، 

در يك دوره اي ديگران!
و اين اش��تباه ادام��ه دارد! يعن��ي پايگاه 
اجتماع��ي اصالح طلب��ان انتق��ال پيدا 
كرده اس��ت به طبقه ممتاز جامعه، طبقه 
متوس��ط رو به باال. يعني بخش هايي كه 
داراي س��رمايه حداقلي هس��تند، كسبه 
مثال عالي تر يا فرض بفرماييد پزش��كان. 
تكنوكرات ه��ا و صاحبان ِحرف، صاحبان 
صنع��ت، س��هامداران و اينها همه بخش 
اندك��ي از جامعه هس��تند. بخش بزرگي 
از جامعه ديده نمي ش��وند و متاسفانه در 
اين سه سال هم ديده نش��دند! آن خانم 
روس��تايي كه محصوالت كشاورزي اش 
را م��ي آورد و ي��ك مامور ش��هرداري در 
صورتش س��يلي مي زند ي��ا آن كارگري 
كه در كردستان كتك مي خورد، اينها كه 
اتفاق مي افتد اصالح طلبان غايب هستند 
در اينكه بتوانن��د اينها را هاي اليت كنند 
بزرگش كنند و به آن توجه كنند! ببينيد 
مس��ائلي كه اصالح طلبان م��ورد توجه 
قرار نمي دهند مس��ائلي است كه مبتالبه 
جامعه است و متاس��فانه دولت هم به آن 
توجه نمي كند. يكي اش حقوق هاي مثال 
نجومي بود كه مطرح ش��د. درست است 
جناح اصولگرا از اين حداكثر اس��تفاده را 

كرد براي زدن آن ها... 
 قرائ�ت دول�ت اين اس�ت كه ما 
حقوق هاي نجومي داريم آنها هم 
امالك نجومي دارند، اين به آن در!

بدترين قرائت اس��ت. يعن��ي دولت بايد 
تحليل كند. دولتي كه در خرداد 92 راي 
مي آورد و راي خوبي ه��م مي آورد مردم 
به او اعتماد مي كنند. ارديبهش��ت 93 از 
مردم خاضعان��ه مي خواه��د تقاضا كند 
كه ش��ما را به خدا اين 45 ه��زار تومان را 
نگيريد! يارانه را نگيريد تا من با انباش��تي 
كه از اين يارانه به دست مي آورم كارخانه 
درس��ت كنم! آن وقت چط��ور يك وزير 
مملكت اين را نمي فهمد كه نبايد حقوق 
ميليوني بگيرد؟ ما به مردم مي گوييم كه 
ش��ما يارانه نگيريد كه دولت دستش باز 

   آقاي روحاني هم روي موجي س�وار 
ش�د كه مي خواس�ت براي پيشروي و 
جلوگي�ري از پيش�روي راديكال هاي 
راس�ت، ت�ن ب�ه ائتالف ب�ا ميان�ه رو و 

اصولگراهاي معتدل بدهد. 
   پايگاه اجتماعي اصالح طلبان انتقال 
پيدا كرده است به طبقه ممتاز جامعه، 

طبقه متوسط رو به باال.
   راز موفقي�ت ماف�ارغ از اينكه آقاي 
روحاني بمان�د يا نماند، ف�ارغ از اينكه 
ب�ه دور دوم بيفت�د يا نيفتد اين اس�ت 
كه م�ردم اميدوار باش�ند ب�ه صداقت 
اصالح طلبان و به اينكه واقعا اميد داشته 
باشند كه در دوره هاي بعد يك اتفاقات 

خوب و ميموني بيفتد. 

ادامه از صفحه اول


