پازل انتخاباتی اصالحطلبان
حجاريان:براي«تقليلمرارت»مردمازروحانیحمایتکردیم

«چپ»ها که پس از انتخابات رياست جمهوري سال  76به «اصالح طلبان» تغيير نام يافتند ،همواره از اضالع اصلي انتخابات
در ايران بودهاند اما انتخابات سال  92در شرايطي برگزار شد که آنان از ميدان مانور کافي براي حضور پررنگ در ميدان رقابت،
چندان بهرهاي نداشتند .برخي محدوديتهاي مرتبط با رخدادهاي سال  ،88به حاشيه رانده شدن و غيبت تعدادي از راهبران
اصلي اصالح طلبي و تضعيف ارتباط رس�انهاي و تشکيالتي س�کانداران اين جناح با بدنه اجتماعي آن ،موجب شده بود حتي
خوشبين ترين ناظران هم به نقش آفريني اصالح طلبان در انتخابات  24خرداد اميد زيادي نداش�ته باش�ند اما آنچه در عمل
اتفاق افتاد ،حکايت ديگري داشت؛ اصالح طلبان از روزنهها بهره گرفتند و به يکي از بازيگران اصلي صحنه رقابت مبدل شدند.
بخش�ي از اين حضور تأثيرگذار ،مرهون اس�تراتژي و تاکتيک اصالح طلبان بود که از درون مباحث و تبادل نظر درون گروهي
و برون گروهي چهرههاي ش�اخص اين جريان ،اس�تخراج ش�ده بود .سعيد حجاريان ،چهره هميش�ه پر نفوذ اصالح طلبان در
توگو با ما راوي آن روزهاي سرنوشت ساز شد .از داليل تصميم اصالح طلبان براي مشارکت فعال در انتخابات سخن گفت و
گف 
با تأکيد بر اينکه در دولت پيشين «سودا» بر«عقالنيت» غلبه داشت و آن را از اعتدال و تعادل خارج کرده بود ،به مرور وضعيت
ناگ�وار کش�ور در آن روزگاران پرداخت و تأکيد کرد که اصالح طلبان به انتخابات وارد ش�دند تا براي «تقليل مرارت » ميهن و
مردم با ديگر فعاالن تحول خواه ،وحدت کنند و در نهايت هم به گزينه حمايت از بيقيد و شرط و بدون سهم خواهي از نامزدي و
دولت روحاني رسيدند .حجاريان ،البته هنوز نگران است و هشدار ميدهد تا زماني که زمينه پذيرش باقي است ،خطر بازگشت
سودازدگان هم جدي است .پاسخهاي او به شيوه هميشگي ،کوتاه اما حاوي نکاتي تأمل برانگيز است.
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 راهبردهاي اصالحطلبان در انتخابات يازدهم
رياست جمهوري چه بود؟
 انتخاب��ات  24خرداد ب��راي اصالح طلب��ان از دو بعد اهميت
داشت؛ بعد نخست بازگش��ت به «عقالنيت» بود .بنده پيشتر هم
گفت��هام دولت قبل «س��ودايي» بود؛ دولت ،نماينده عقل اس��ت؛
اما در دولت پيش��ين «س��ودا» بر «عقالنيت»غلبه داش��ت و آن را
از اعت��دال و تعادل خارج کرده بود .ب��راي نمونه رئيس دولت قبل
يکبار اعالم کرد دانش��مندي داريم که به صح��را نگاه ميکند و با
همان نگاه تش��خيص ميدهد زير زمين کجا معدن مس اس��ت و
کجا معدن آهن.
اين روايت موثق است؟
بله فيلمش هم هس��ت .من پس از جستوجوي فراوان متوجه
ش��دم اين فرد ،شخصي اس��ت که رئيس دولت ،ايش��ان را به وزير
بهداش��ت و درمان کابينهاش معرفي ميکند تا وزير امکانات مورد
نياز را در اختيار ايش��ان قرار دهد .اين آقاي حکيم هم از وزير براي
راهاندازي يک مرکز تشخيص درخواست وام ميکند.
مرک��زي که قرار ب��ود در آن با ن��گاه و ورانداز ک��ردن بيماران
آنها را «سيتياس��کن» و «ام.آر.آي» کن��د .اين حکيم مدعي بود
ک��ه ميتواند با نگاه کردن از مغز س��ر تا نوک پا مثل اس��کن کردن
س��لولها و غدد سرطاني را تش��خيص دهد و حتي تشخيص دهد
آيا تومور بدخيم هم دارد يا نه! همان موقع وزير بهداش��ت واکنش
نش��ان ميدهد و ميگويد اينها همه خرافهاس��ت و همين ماجرا،
يکي از دالي��ل برکناري آن وزير ميش��ود .نمونه ديگر تأس��يس
دانش��کدهاي به نام «علوم و فنون نوين» در کنار دانش��کده بسيار
با س��ابقه فني دانش��گاه تهران بود .دانش��کده فني دانشگاه تهران
محل انباشت  80س��ال تجربهاست .اما سال  1388به موازات اين
دانش��کده ،دانشکده جديد «علوم و فنون نوين» تأسيس ميکنند
تا در آن رش��تههايي با عناوين پر طمطراق نظير «مکاترونيک» و
«ميکرونانوتکنولوژي» تدريس شود .هم استادانش رفقاي رئيس
دولت بودند و هم دانش��جويانش .دانش��کدهاي ب��ود که دورهمي
سهشنبه  13مرداد 1394

تأس��يس کرده بودند براي خودشان و رفقايش��ان که گويا اخيراً از
س��ايت دانشگاه تهران حذف شد .اين حذف بعد از آني بود که کلي
هزينه صرف ساخت ابنيه و البراتوار و فضاي آموزشي آن شده بود.
اين آقايان درک اين را نداش��تهاند که علم خصلتي انباشتي دارد،
نميشود فردي با رفقاي خودش تصميم بگيرد يک شبه دانشکده
تأسيس کند .از سوي ديگر معلوم نيست استادان آن دانشکده کذا
کجا درس خواندهاند و داراي چه مدرکي هستند؟ ابهامها راجع به
آن به حدي بوده اس��ت که نهايتاً مسئوالن را مجاب به حذف آن از
سايت دانشگاهي با قدمت  80ساله کند.
از اين قبيل مثالها فراوان ميتوان زد ،مانند اينكه يكبار رئيس
دولت اعالم كرد ،دختر نوجوان كم سن و سالي در مطبخ خانهشان
با ديگ و ديگبر انرژي هس��تهاي توليد كرده است و اينك پس از
چند سال معلوم نيس��ت كه آن نوجوان دانشمند كجاست؟ آخر و
عاقب��ت او به كجا انجاميد؟ نمونه ديگر ،يكبار رئيس دولت تصميم
گرف��ت آب درياي خزر را با دس��تگاههاي آب ش��يرينكن تصفيه
كرده و از فراز رشتهكوه البرز با پمپهاي قوي آن را به دشت پايين
دست سمنان و گرمسار برس��اند .تا از اين طريق كوير را آباد كرده
و در آنج��ا صيفيجات بكارد .من پيگير بودم كه طرح توجيهي اين
پروژه عظيم كجاس��ت؟ بعدها معلوم شد ،يك جزوه هفده ،هجده
صفحهاي ،كل منبع اين پروژه قرار بوده اس��ت .حتي يادم هس��ت
تلويزيون نشان داد كه رئيس دولت ،كنار درياي مازندران با هشت
دس��تگاه دكوري ،عك��س ميگرفت و انديش��مندان نيز براي وي
توضيح ميدادند كه تا چه اندازه اين پروژه مقرون به صرفه اس��ت.
حاال بگذريم اگر بخواهم همه سودازدگيها را در عرض هشت سال
توضي��ح دهم مثنوي ،هفتاد من كاغذ ميش��ود ،چه آنجا كه گفت
ما قرار اس��ت ب��راي جهان ،مديريت كنيم و ب��راي اداره آن طرح و
برنام��ه داريم و چه آنجا كه گفت امريكاييها قصد دارند امام زمان
را ترور كنند و چه آنجاكه از پشت شيشه دودي اتومبيل تشريفاتي
در اجالس س��ازمان ملل ميتواند يك طفل اس��پانيايي زبان را در
حال عب��ور لبخواني كند كه مدام ميگفت��ه ،محمود ،محمود! و

چه قصه مش��هور هاله نور .كاغذ پاره خواندن قطعنامههاي شوراي
امنيت س��ازمان ملل و چه وعدهاي كه به هر ايراني داد كه هزار متر
زمين مش��جر به آنه��ا ميدهد و قس علي ه��ذا .ميخواهم بگويم
دولت معجزه هزاره س��وم «هم حيف كرد» و «هم ميل» .نميدانم
حيفاش بيشتر بود يا ميلاش .اين به عهده كارشناسان اقتصادي
است كه ميزان حيف و ميل را معلوم كنند.
اينكه از اصالحطلبان پرسيده شود آيا آنها هم در شرايط امروز
– پ��س از  -92وظايفي دارن��د؟ ميگويم بل��ه .انتخابات يك عقد
قرارداد است و اين قرارداد نقطه عزيمت خوبي است .اصالحطلبان
ميتوانن��د ب��راي بحرانهاي مختل��ف ايده بدهند .كارشناس��ان
اصالحطلب ميتوانند با ياري رس��اندن در ح��ل بحرانها ،تقليل
م��رارت كنند و از تبعات س��ودازدگي بكاهند .عالوه ب��ر اين ،بايد
افشاگري كنند و بگويند سودازدگي چه بر سر جامعه آورده است.
اصالحطلبان بايد از تجارب خودش��ان اس��تفاده كنن��د و به تداوم
دولت آقاي روحاني كمك كنند ،بايد بكوش��ند روحاني دوام آورد
و بمان��د .ما در حال حاضر آلترناتيوي ب��راي آقاي روحاني نداريم.
البته دولت هم بايد اش��كاالت و كاستيهاي خودش را اصالح كند
و اگر الزم است حتي كابينه را هم ترميم كند .من سال گذشته هم
همين را گفتم .ممكن اس��ت احمدينژاد برنگردد كه برنميگردد
ام��ا همجنس و مش��ابه او ممكن اس��ت روي كار بيايد و اين يعني
بازگش��ت به دوره «سودازدگي» و البته دور ريختن همه تالشها،
زحمتها و هزينهها است.
سودازدگي و پوپوليسم همپوشاني دارند؟
حتماً دارند اغلب پوپوليس��تها ،س��ودازده هم هستند؛ هوگو
چاوز هم سودايي بود.
براي سودازدايي چه بايد كرد؟
اين موضوع تا حدي ريش��ههاي فرهنگي دارد .ببينيد در ايران
چند نفر ادع��ا ميكنند امام زمان هس��تند؟ به ص��رف همين ادعا
چق��در آدم جذب اين افراد ميش��وند؟ اگر مجوز «التاري» بگيريد
خواهي��د ديد چقدر كارتان رونق ميگيرد؛ گلدكوئيس��تها چقدر
رواج پيدا كردند؟ «گنجياب» چقدر خريدار دارد؟ همه اينها ناش��ي
از سوداست.
پ�س معتقدي�د خطر بازگش�ت س�ودازدگان
هميشه وجود دارد؟
بله ،مادامي كه زمينه پذيرشاش وجود دارد امكان بازگشتاش
هم هست.
وظيف�ه نخب�گان براي جلوگيري از بازگش�ت
سودافروشان چيست؟
بايد با خرافه مبارزه كرد؛ نردبان براي اين است كه افراد پله پله
ب��اال بروند؛ مانند ارتش كه افراد كم كم درجههاي باالتر ميگيرند.
اما گاهي اين اتفاق نميافتد؛ چاپلوسها ترقی میکنند؛ جمش��يد
بسماهللها و بابك زنجانيها بازار را در دست ميگيرند .اين موضوع
مختص به يك زمينه نيست و در همه حوزهها ديده ميشود؛ براي
نمونه طرف با نمره  10بورس��يه گرفته و استاد ميشود .وقتي اين
اعمال را مردم ميبينند باورش��ان ميشود كه ميتوان ميانبر زد و
معم��والً 99درصد ميانبرها راه به ناكجاآباد ميبرد ،بجز خس��ران
براي حرث و نسل ثمري ندارد.
براي مثال مطابق محاس��به بانك مرك��زي در دولت قبل فقط
 124ميلي��ارد دالر هزينهه��اي «فاقد س��ند» وج��ود دارد .با اين
پولها ،همه كار ميتوان كرد .همين اآلن دار و دس��ته دولت سابق
به افراد ميگويند براي مجلس نامزد ش��وند ت��ا خرج تبليغاتتان
را بدهند.
پولهاي�ي كه اش�اره كرديد مرب�وط به زماني
اس�ت كه دولت احمدينژاد مستقر شد و به منابع
دسترس�ي پيدا كرد ،اما س�ؤال اين اس�ت كه اين
دولت چگونه به مرحله استقرار رسيد؟
توزيع پول از سوي احمدينژاد از زمان شهرداري شروع شد .در
زمان استاندارياش در اردبيل هم شائبههايي وجود داشت.
ش�ما و بقيه اصالحطلبه�ا در آن زمان متوجه
ظهور و گسترش اين خطر بوديد؟
سال  84مقالهاي با عنوان «خطر پوپوليسم» نوشتم و هشدار
دادم ممكن اس��ت كس��ي بيايد و ادعاهاي پوپوليس��تي مطرح
کنند .آن موقع ادعا كرده بودند كه پول نفت را س��ر سفره مردم
ميآوريم و  40هزار تومان هم يارانه ميدهيم .در مقاله «حاشيه
عليه متن» نيز به اين خطر اش��اره ك��ردم؛ خطري كه هنوز هم
وجود دارد؛ در خيلي از ش��هرها ،مركز شهر به اصالحطلبان رأي
ميدهند اما در حاش��يه ،آرا نصيب اصولگرايان ميشود .يكي از
هدفهاي ما در انتخابات س��ال  ،92حذف دولت س��ودايي بود.
آقاي روحاني هم ديدگاه مش��ابهي داشت .ايشان در دورهاي از
مجلس ،عضو فراكس��يوني بود که به «فراکسيون عقال» معروف
ب��ود .روحاني در آن دوره دنبال چه ب��ود؟ غريزهاش حس كرده
بود ،س��ودا در كشور زياد اس��ت .بنده چند سال با آقاي روحاني
گعده داش��تم و براس��اس ش��ناختي كه از ايش��ان دارم ،سخن
ميگويم.
منظورتان در مركز تحقيقات است؟
نه ،در شوراي عالي امنيت ملي.
دقيق ًا چه سالي بود؟
زماني كه آقاي هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري رسيد.

