حبيبي« :جبهه پیروان» نامزد واحد داشت ،انصرافش را از رسانهها شنیدیم
فرناز حسنعلیزاده
در کش�وری که س�ال های عمر احزاب سیاسی  ،به ندرت از تعداد انگشتان دو دست تجاوز می کند  ،حضور حزبی با بیش از نیم قرن سابقه  ،نکته ای نیست
که بتوان بی تفاوت از کنار آن گذش�ت« .حزب موتلفه اسلامی» در بررسی صف بندی های سیاس�ی ایران جایگاه وبژه ای دارد و همواره از محورهای اردوگاه
اصولگرایان بوده است  ،اما چند سالی است که تالش های این حزب و دیگر تشکل های اصولگرا برای ایجاد اجماع درون جناحی به جایی نمی رسد .محمد نبی
حبیب�ی دبی�رکل موتلفه  ،علت این امر را « غرور  ،اجتهاد و مدیریت جزیره ای» ا صولگرا یان می داند  .خوانش جذاب او از هدف گذاری رس�یدن به اجماع در
انتخابات 24خرداد، 92موانعوفرجامبینتیجهرایزنیهاومذاکراتفشرده،گویایآناستکهتحلیلدبیرکلسابقهدارترینتشکلاصولگرايان،چنداندور
ازواقعیتنیست.حبیبیمعتقداستکهتجربهناکامانتخابات 92باعثشدهتااصولگرایان،بیشازپیشبهضرورتاجماعدرانتخاباتآیندهمجلسپیببرند.
دبیرکل موتلفه در ساختمان قدیمی دفتر حزب به گفت و گو با «ایران» نشست .با حضور ذهنی جالب توجه پاسخگوی سؤاالت بود ،در انتخاب واژه ها و جمالت
وسواس به خرج داد ؛ با شنیدن صدای اذان برای اقامه اول وقت نماز رفت و پس از بازگشت رشته کالم را از همان جا که بریده بود  ،در دست گرفت .دیدگاهها و
ناگفته های او از انتخابات سال 92را با هم می خوانیم.
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حزب ش�ما ،يکي از قديم�ي ترين حزبهاي
فعال در کشور به شمار ميآيد و سابقهاي بيش از
 50ساله دارد؛به عنوان راهبر حزبي ديرپا ،موانع
فعاليت حزبي در ايران را چه ميدانيد؟
متأس��فانه عملکرد سوء برخي از احزاب مش��هور ،چه قبل و
چه بعد از انقالب ،باعث بهوجود آمدن بدبيني نس��بت به احزاب،
همچنين مانع نهادينه شدن «تحزب» شده است .بعد از انقالب،
در دوره اصالحات هم که ش��عار توسعه سياسي داده شد ،جز در
کميتها و يارانه احزاب کار قابل توجهي اتفاق نيفتاد.
اي�ن گ�زاره تا ح�دودي درس�ت اس�ت ،اما
بخش�ي از نهادينه نش�دن احزاب به نگاه طيفي
از تصميمگيران بر ميگ�ردد .هدف اوليه فعاليت
حزبي ،رسيدن به قدرت است ،اما برخي معتقدند
که فضاي رقابت بين احزاب خيلي متوازن نيست
و مث ً
ال استانداردها در بررسي صالحيتها يکسان
نيست و عواملي اين چنيني ،تأثير منفي بر انگيزه
فعاليت احزاب گذاشته است.
ع��دهاي مدعي هس��تند که ش��وراي نگهب��ان جناحي عمل
ميکند؛ بر اين اساس اين سؤال مطرح ميشود که آيا اين نهاد ،در
سهشنبه  13مرداد 1394

موضوع تحزب تأثير دارد يا خير؟ مروري سريع برترکيب مجلس
اول تا نهم ش��وراي اسالمي نش��ان ميدهد در دورههاي مختلف
هم اصولگراي��ان و هم نيروهاي اصالح طل��ب اکثريت مجلس را
در اختيار داشته و از فيلتر همين ش��وراي نگهبان گذر کردهاند.
بنابراين ،اين ادعا که ش��وراي نگهبان برخورد جناحي ميکند و
اين برخورد باعث ميشود که تحزب در کشور از نشاط برخوردار
نباشد را قابل قبول نميدانم.
 ول�ي منتقدان به ش�بهاتي اش�اره ميکنند.
مث ً
ال ،نامزدي در يک دوره رد صالحيت ميش�ود و
دوره بعد ،تأييد صالحيت.
من بهواس��طه حضور ي��ا عضويت درهيأت نظ��ارت در تهران
معتقدم اعضاي ش��وراي نگهبان ،دينش��ان را ب��ه دنياي چپ و
راست نميفروشند .البته در برخي از موارد ،رد يا تأييد صالحيت
ناش��ي از ناقص ب��ودن اطالعات در يک مقطع و تکميل ش��دنش
در مقطع ديگري اس��ت .يادم هس��ت در يک استاني در انتخابات
مجلس ،دو نفر از شاخصان آن استان ،صالحيت شان رد شده بود
و در انتخابات بعدي تأييد شدند.
 اين موضوع در مورد کساني که کمتر شناخته
شده هستند ،ميتواند درس�ت باشد ولي درباره

اف�رادي که س�ابقه وزارت ي�ا نمايندگي مجلس
دارن�د ،بحث نق�ص اطالعات چن�دان قابل دفاع
نيست .خاطرم هست س�ال  89آقاي جنتي دبير
ً
اصلا احتياجي به
ش�وراي نگهبان گفتند ک�ه«
حض�ور اصالحطلبان در عرصه سياس�ي کش�ور
نيس�ت؛ آنه�ا خوابهايي ميبينند ک�ه بيتعبير
اس�ت » ،خود ش�ما از جمله کس�اني بوديد که از
اين موضع انتقاد کردي�د و گفتيد که همه اصالح
طلبها را نبايد معاند تلقي کنيم. . .
پيش تر هم گفتم به دلي��ل ترکيبهاي مختلف مجلس ،اين
اظهار نظرها راجع به ش��وراي نگهبان را غي��ر منصفانه ميدانم و
معتقدم برخي از بيانصافيها ناشي از کم اطالعي هم نيست.
 يعن�ي کل انتق�ادات راج�ع به اين ش�ورا را
بيانصافي ميدانيد؟
خير ،ما در ش��وراي نگهبان با  12نفر معصوم روبهرو نيستيم.
اگر کس��ي براي ش��وراي نگهبان مقام عصمت قائل شود ،اشتباه
کرده اس��ت .اما برخ��ي از اظهارنظرکنن��دگان وقتي ميگويند
ش��وراي نگهبان «فراجناح��ي» عمل کند ،توق��ع پنهانی دارند
که ش��وراي نگهبان «فرا انقالب��ي» عمل کند .ش��وراي نگهبان
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