نميتوان��د در مورد انقالب اس�لامي بيطرف باش��د .حاال گاهي
برخ��ي از اعضاي ش��وراي نگهبان ،در مواردي در تش��خيص فرا
انقالبي بودن يا نبودن اشتباهي مرتکب شوند .در عين حال شمار
افرادي که منتس��ب به اصولگرايان بودند اما رد صالحيت شدند
هم کم نيست.
فصل الخط��اب بودن ارگان وابس��ته به حکومت در مس��ائل
مختلف ،ضرورت دارد .در امريکا در موارد فراواني رئيس جمهوري
ميتواند مس��تقيم ،رأی کنگره را وتو کن��د .او يک نفره اين کار را
ميکند؛ در صورتي که کنگره به صورت جمعي رأي داده اس��ت.
سابقه مديريت اينجانب از اول انقالب اين باور را براي بنده ايجاد
کرده است که بعضي مواقع ضرر دير تصميم گرفتن ،از بد تصميم
گرفتن بيش��تر است .در انتخاباتي که آراي بوش با رقيبش بسيار
نزدي��ك به هم بود ،ارگان قضايي  -ديوان عالي اياالت متحده  -را
ب��ه عنوان فصل الخط��اب ،مالک قرار دادن��د .رقيب آقاي جورج
بوش به ج��اي اينکه مردم را به خيابان بري��زد و بگويد «رأي من
کو؟» پيام تبريک فرس��تاد .در اينجا نامزدهاي انتخاباتي با تمام
وج��ود بر قانونگرايي تأکيد ميکنند ولي برخي از همين مدعيان
قانونگرايي ،خالف قانون عمل ميکنند .من قصد وارد ش��دن به
جريان��ات انتخابات  88ن��دارم ،اما رأي به ذيح��ق بودن جورج
بوش ،توس��ط يک معصوم صادر شده بود؟ نه؛ توسط فرد و نهادي
بود که قانون اساسي آن کشور تعيين کرده بود .احتمال اينکه آن
آقاي دادستان هم اشتباه کرده باشد ،منتفي نيست.
 يکي ديگر از پيامدهاي ضعف احزاب در ايران
اين اس�ت که ائتالف خيلي سخت شکل ميگيرد.
ش�ما در اردوگاه اصولگرايان قرار داريد و سواي
افت نسبي در سالهاي اخير ،جزو گروه هايي بوده
ايد که هميش�ه در ميان اصولگراي�ان ،محوريت
داشته ايد .اگر همين چند انتخابات اخير رياست
جمه�وري را مد نظر قرار بدهيم ،واضح اس�ت آن
ائتالفي ک�ه مدنظرتان بود در صفوف اصولگرايان
ش�کل نگرف�ت .در ي�ک جمعبن�دي ،موان�ع
شکلگيري ائتالف اصولگرايان در چند انتخابات
گذشته را در چه عواملي ميدانيد؟
در اردوگاه اصولگراي��ان بابت اصولي مثل واليت فقيه و قانون
اساس��ي ،اختالفي نیس��ت ،اما پيرامون برخی از مس��ائل قطعاً،
اختالف سليقه ميان اصولگرايان کم نيست .دليل اصلي به نتيجه
نرس��يدن ائتالف در موقعي که دنب��ال آن بوديم ،همين اختالف
سليقههاست.
 اگ�ر اين عامل را ريش�ه به ائتالف نرس�يدن
اصولگرايان بدانيم ،اين نکته مطرح ميش�ود که
مث ً
ال ،دهه قبل اختالف سليقه کمتر بود و ائتالفها
راحت تر شکل ميگرفت .حاال چه تحولي رخ داده
که اختالفها اينقدر پررنگ ش�ده و مانع ائتالف
ميشود؟
هم در اردوگاه اصالح طلب��ان و هم در اردوگاه اصولگرايي هر
وقت به يک پيروزي عمده دست پيدا کرديم ،دچار غرور ،اجتهاد
و مديريت جزيرهاي ش��دهایم .پس از برگ��زاري همين انتخابات
اخير رياس��ت جمهوري ،اصولگرايان ،رقيب را کام ً
ال حذف شده
تلقي کردند .برخي از دوس��تان انتخابات مجلس هشتم و رياست
جمهوري يازدهم را مقايس��ه کرده و اين گون��ه عنوان کردند که
رقيبي جدي نداريم؛ بنابراين هيچ لزومي ندارد ائتالف کنيم .اين
را خودم ش��نيده ام که گفتند«:صحنه ،صحن��ه رقابت انتخاباتي
خ��ود اصولگرايان اس��ت و بنابراين هيچ ضرورت��ي برای ائتالف
وجود ندارد » .همين اش��تباه را اصالح طلبان در سال  84مرتکب
ش��دند .اکنون نيز ش��يپور بيدار باش هم در اردوگاه اصولگرايان
و ه��م در صفوف اصالح طلبان نواخته ميش��ود و م��ن با اطالع
ميگويم که االن شرايط ذهني بسياري از تشکلهاي اصولگرا ،در
قياس با سال پيش به نفع ضرورت ائتالف تغيير کرده است.
 مؤتلف�ه پيش از انتخابات در چه حد ،موضوع
ائتالف را پيگيري کرد؟
نيمه دوم س��ال  ،91درون مؤتلفه به اين تحليل رس��يديم که
فضاي انتخابات رياس��ت جمهوري يازده��م با انتخابات مجلس
هش��تم متفاوت اس��ت .بع��د از بحثه��اي مختل��ف در حزب،
جمعبندي اين شد که فعاليت انتخاباتي را بايد با دو فرض شروع
کرد .نخس��ت اينکه نامزدهاي اصولگرا وارد ميدان ميشوند و ما
با مش��کل تعدد نامزدها روبهرو شده و در نتيجه با پراکندگي رأي
مواجه ميشويم .دوم اينکه رقباي ما سعي ميکنند با نامزدهاي
متعدد وارد نشوند .اين دو فرض ،بر پايه پيشبيني بدبينانه ترين
وضعيت احتمالي بيان شد.
 بعد هم گفتيد که پيرو جامعتين هستيم و. . .
اين تحليل را به عنوان حزب مؤتلفه اس�لامي در جلس��ه رسمي
ش��وراي مرکزي جبه��ه پيروان خط ام��ام و رهبري مط��رح کرديم.
در جبه��ه اين تحلي��ل را پذيرفتند و تصميم گرفته ش��د در مالقات
با ش��خصيت هايي همچون آيتاهلل مهدوي کن��ي و آيتاهلل يزدي و
ديگران ،با ارائه اين تحليل به دنبال چاره کار باشيم ،البته اين تحليل
را به هرجا که ارائه کرديم ،يک ش��رط هم همراهش قرار داديم که ما
به عنوان حزب مؤتلفه نامزد داريم .اما اين ش��رط را هم ميپذيريم که
اگر اصولگرايان جمع ش��دند و عقل جمعيشان روي فردي متمرکز

بعد از انتخابات  88به
همراه آقاي بادامچيان،
با آيتاهلل يزدي مالقاتي
داشتيم .به آقاي يزدي
گفتم ما دو راه داريم.
يکي اينکه مثل بعضي از
افراد ،آقاي هاشمي را
طرد کرده و به توهينها
ادامه دهيم و تالش کنيم
يک منتظري دوم از وجود
آقاي هاشمي در بياوريم.
دوم اينکه ارتباطمان را با
همين آقاي هاشمي -که
معلوم نيست به ما محبت
چنداني داشته باشد-
قطع نکنيم .آیتاهلل
يزدي جواب دادند که
مگر ترديد داريد که
دومي درست است؟
آیتاهلل يزدي گفتند:
«من هم نبايد ارتباطم را با
آقاي هاشمي قطع کنم»

شد که نامزد مؤتلفه نبود ،ما نخستين تشکيالتي هستيم که بر اساس
خرد جمعي اصولگرايان ،از نامزد حزبي مان صرف نظر ميکنيم.
 نامزد شما چه کسي بود؟
آقاي آل اسحاق.
 منظور بادامچيان وقتي گفت که اگر ما گزينه
معرفي کنيم ،بس�ياري از مدعي�ان نامزدي کنار
ميکشند ،آل اسحاق بود؟
اي��ن س��ؤال را بهت��ر اس��ت خ��ود ايش��ان پاس��خ دهن��د.
آقاي آل اس��حاق ،همان موقع س��فرهاي اس��تاني شان را شروع
کردند .در برخي سفرها خود من هم حضور داشتم.
 به گفته ش�ما بنا بود نامزدتان وقتي از رقابت
انص�راف دهد ک�ه اصولگراي�ان به نام�زد واحد
برس�ند .انتخابات  24خرداد ،ب�دون نامزد واحد
اصولگرايان برگزار شد اما از حضور نامزد مؤتلفه
در مي�دان رقابت هم خبري نبود .چه اتفاقي براي
نامزد حزبي شما افتاد؟
هم��ه اصولگرايان تحليل ما را قبول نداش��تند .جبهه پيروان
در بحثهاي اوليه اش ،با پذي��رش همين که ما بايد تالش کنيم
که جري��ان اصولگرايي با نامزد واحد بياي��د ،تصميم گرفت چند
نامزد فعاليتشان را شروع کنند .بر اين اساس آل اسحاق ،متکي
و باهن��ر ،مجوز آغاز فعاليت انتخاباتي خ��ود را از جبهه گرفتند.
اين س��ه نامزد هم به مس��افرتهاي اس��تاني رفتن��د و به عنوان
يکي از نامزدهاي جبهه س��خنرانيهايي کردند .در ادامه ،آقايان
پورمحمدي و ابوترابي هم به اين جمع س��ه نفره اضافه شدند .در
جبهه تصويب شده بود؛ در مقطعي رأيآورترين نامزد را انتخاب
و به عنوان نامزد نهايي معرفي کنيم .مالک تشخيص نامزد واحد
هم نظر جبهه تعيين شد.
 جبهه براي رس�يدن به «نظر» ،مکانيزمي هم
پيشبيني کرده بود ؟ مث ً
ال نظرسنجي يا. . .
بله؛ اما بنا بر نظر سنجي داخلي گذاشته شد .در مقطعي براي
جلوگيري از تعدد نامزد ،تصميم گرفتيم از اول تا آخرماجرا را در
جلسهاي رسمي با آيتاهلل مهدوي کني در ميان بگذاريم. . .
 چرا ؟ مگر راهکار نظرسنجي براي رسيدن به
نامزد واحد به مشکل خورده بود؟
به هر حال؛ خطري احس��اس کرديم .برخي مواقع نامزدهايي

ک��ه احس��اس موفقي��ت دارن��د ،از نتاي��ج نظرس��نجي تمکين
نميکنند.
 پ�س نتاي�ج نظرس�نجي مورد قب�ول بعضي
نامزدها واقع نشد. . .
بل��ه .گاهي پيش ميآيد خود طرف قبول کرده بود کنار برود،
ولي طرفدارانش کنارهگيري او را نميپذيرفتند.
 ب�راي ارجاع تصميم نهايي به مرحوم مهدوي
کني؛ از پنج نامزد هم استمزاج کرديد؟
نه؛ اس��تمزاج نکرديم .عقل جمعي جبهه پيشبيني کرد قبل
از اينکه مش��کلي درست ش��ود ،نزد مرحوم آیتاهلل مهدوي کني
برويم .با تمهيد مرحوم عسگراوالدي ،سراغ آيتاهلل مهدوي کني
رفتيم .با ايش��ان صحبت کردي��م و گفتيم که چنين مکانيزمي را
پيشبيني کرده ايم .اص ً
ال شما حاضر به انتخاب يک نامزد از ميان
پنج نامزد فعلي هس��تيد؟ آيتاهلل مهدوي گفتند اگر همه شما با
هم به اين توافق رسيديد ،من حاضرم .بنابراين جلسهاي با حضور
پنج نامزد نس��بتاً فعال جبهه برگزار شد .آقاي عسگراوالدي هم
خواس��تند که اگر آيتاهلل مهدوي اجازه دهد در آن جلسه حاضر
باشند ،آیتاهلل مهدوي هم استقبال کردند و جلسه با حضورشش
نفر در دفتر آیتاهلل مهدوي کني برگزار شد .اصل موضوع مطرح
شد .آیتاهلل مهدوي کني اول جلسه سؤال مدبرانهاي مطرح کرده
و به نامزدها گفته بودند که «هر پنج نفرتان گفته ايد ميخواهيد
رئيس جمهوري شويد ،نفر دوم به نظر شما کيست؟ اسم خودتان
را ننويسيد و اسم دومي را که شايسته نامزدي ميدانيد ،محرمانه
بنويسيد» .
 رأيگيري مخفي بود؟
بله؛ ولي بس��يار مدبران��ه .به هر حال ،نامزدها موظف ش��دند
که نام نامزد ديگري غير از خودش��ان را بنويسند .آقاي متکي در
اين جلس��ه گفتهاند من اين س��از و کار را قبول ندارم .بنابراين از
دور خارج ش��دند .چهار نامزد هم اسامي نامزدي غير از خودشان
را نوش��تند .ما از اينکه چه کسي چه اس��مي را نوشته است ،خبر
نداريم.
 نتيجه چه ش�د؟در آن جلس�ه ب�ه کانديداي
واحد رسيدند؟
آي��تاهلل مهدوي کني اعالم کردند که آقاي ابوترابي به عنوان
نامزد واحد مطرح ميشود.
 در واقع به نامزد واحد رسيديد؟
بله ،البته منهاي آقاي متکي .از همان جلس��ه به فاصله کمتر
از دو س��اعت ،آقايان باهنر ،پورمحمدي و آل سحاق اعالم کردند
که نامزد رياست جمهوري نيستند و اسم هم نمينويسند .ماندند
آقايان متکي و ابوترابي.
 بعد از آن چه اتفاقي براي ابوترابي افتاد که در
ميان کانديداهاي نهايي نبودند؟
آقاي ابوترابي در مقطعي و به داليلي که بهتر اس��ت خودشان
توضيح بدهند ،بعد از اس��م نويس��ي از نامزدي رياست جمهوري
منصرف شدند.
 به عنوان يک فعال سياسي کهنه کار اين روند
را درست ميدانيد که بر اساس ساز و کاري که نام
برديد ،يک نفر انتخاب ش�ود و بقيه به اين اعتبار
که قرار اس�ت نامزد واحد داشته باشند ،انصراف
بدهند؛ بعد همان يک نفر انصراف بدهد؟
البته اين يک ضعف تشکيالتي بود.
به نظر ميرسد اين موضوع فراتر از يک ضعف
تشکيالتي اس�ت .به نظر ميرسد اعتماد به نفس
و احتمال رأيآوري پايين نسبت به ديگر نامزدها
باعث چنين تصميمي شده است و چه بسا با جبهه
پيروان براي انصراف رايزني شده باشد.
آق��اي ابوتراب��ي در اع�لام انص��راف هيچ مش��ورتي با جبهه
نداشتند.
 در اي�ن حال�ت ني�ز ي�ک بيانضباط�ي
تش�کيالتي بدت�ري رخ داده اس�ت .آي�ا جبهه
تالش�ي براي انص�راف ن�دادن ابوتراب�ي انجام
داد؟
ايشان براي انصراف با جبهه مشورتي انجام ندادند و ما صرفاً از
رسانهها اين موضوع را شنيديم.
 به نظر شما تشکيالتي به بزرگي جبهه پيروان
و ي�ک حزب قديم�ي مثل مؤتلفه ،ب�ازي نخورده
اس�ت؟ با اين س�از و کار دش�وار و ان�رژي زيادي
که صرف مش�خص کردن يک نف�ر کردهايد ،جاي
س�ؤال دارد که چ�را آن يک نفر ب�دون اطالع از
نامزدي انصراف دهد.
بايد گفت که فکر تش��کيالتي در کشور ما هنوز ضعيف است؛
وگرن��ه اين ايراد وارد اس��ت ک��ه وقتي يک تش��کيالت به جايي
ميرس��د و فرد انتخابي مورد نظر مش��خص ميشود ،شرط اين
است که تا آخر پاي آن بايستد.
 بع�د از انص�راف آق�اي ابوترابي چ�ه اتفاقي
افتاد؟
بع��د از آن در ح��زب مؤتلفه و جبهه پيروان ،بحث ش��د که با
اتفاقی که افتاده ميخواهيم نامزد داشته باشيم يا نه؟
سهشنبه  13مرداد 1394

 اگر همين چند
انتخابات اخير رياست
جمهوري را مد نظر قرار
بدهيم ،واضح است آن
ائتالفي که مدنظرتان بود
در صفوف اصولگرايان
شکل نگرفت .در يک
جمعبندي ،موانع
شکلگيري ائتالف
اصولگرايان در چند
انتخابات گذشته را در چه
عواملي ميدانيد؟
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