ریشههای انتخابات پرشور
تابش :تأکید رهبری بر مخفی بودن رأیشان
راه برخی سوءاستفادهها را بست

بعد از مجلس ششم كه دوره افول اصالحطلبان شروع شد تا مجلس نهم كه تعداد نمايندگان اصالحطلب
به تعداد انگشتان دو دست هم نميرس�د ،محمدرضا تابش حضوري مستمر در بهارستان داشته است .بر
همي�ن اس�اس او ميتواند منبع قابل توجهي باش�د از تح�والت و اتفاقاتي كه در اين س�الها در اردوگاه
اصالحطلبان رخ داده است .با اين عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس نهم درباره حال و هواي مجلس در
توگو كردهايم كه در ادامه ميخوانيد.
آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوري يازدهم گف 
آق�اي تاب�ش خاطرتان هس�ت كه در آس�تانه
انتخابات رياس�ت جمهوري س�ال  92چه شرايط
سياس�ي در كش�ور حاكم ب�ود و چ�ه مؤلفههايي
ميتوانست در انتخابات تأثيرگذار باشد؟
ب��راي ورود به بحث انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال  92بايد
ش��رايط كش��ور در آن مقطع را مورد توجه قرار داد .بعد از انتخابات
رياست جمهوري س��ال  ، 88شرايط خاص شده بود .يكسري اعمال
محدوديتها براي جناح چپ يا اصالحطلبان وجود داشت .همزمان
وضعي��ت مخاطره آمي��زي در اثر س��وءمديريتها و بيتدبيريهاي
گذش��ته براي كشور درس��ت ش��ده بود .با وجود اينها انتخابات 92
يك اميدواري را براي مردم و گروههاي سياس��ي بهوجود آورده بود.
بنابراي��ن با وجود آنكه فضاي انتخاب��ات در ماههاي اوليه يك فضاي
دلمردگي و ي��أس بود ،اما حوادث بع��دي و وضعيت خاص حاكم بر
فضاي سياس��ي ،بتدريج يك رونق و نش��اطي را سبب شد .برخي هم
دنبال آن بودند كه جناحهاي مختلف و از جمله اصالحطلبان هم در
انتخابات نامزد داشته باش��ند اما شانس رأيآوري و پيروزي نداشته
باشند و در نهايت قوه مجريه در دست اصولگرايان باقي بماند.
تالشه�ا اردوگاه اصولگراي�ان در آن روزها به
گونهاي ب�ود كه آنها با اعتماد ب�ه نفس خيلي زياد
پيروزي خود را مسلم ميدانستند.
بل��ه اغلب آنه��ا اعتماد به نفس ت��وأم با غرور داش��تند .از چند
ماه مانده به انتخابات كار را به نفع خود تمام ش��ده ميدانس��تند.
ابزاره��اي موفقيت را نيز به باور خود فراه��م كرده بودند مقدمات
ائتالف را چيده بودند و بيشتر شخصيتهاي ملي و انقالبي خود را
نيز به ميدان آورده بودند تا نتيجه را به نفع خود رقم زنند.
برخي كارشناسان سياسي هم همين اعتماد به نفس
يا به گفته شما غرور كاذب را مانع از ائتالف اصولگرايان
دانستند .چون آنها در هر صورت يك نامزد اصولگرا را
در مقام رياست جمهوري ميديدند.
بله اين مس��أله وجود داش��ت اما من ميخواهم به عواملي كه
باعث پيروزي اصالحطلبان و آقاي روحاني ش��د اشاره كنم .به نظر
من مهمترين مؤلفه در اين راس��تا مواضع راهبردي و تعيينكننده
رهبر معظم انقالب بود .ايشان در سخنان مهم خود اطمينان دادند
ك��ه خالفي در انتخابات انج��ام نخواهد ش��د و رأي مردم را «حق
الناس» خوان��د .اين حرف خيلي مهمي بود .حق الناس دانس��تن
رأي مردم ،شرعاً و قانوناً همه را مكلف ميكرد كه تالششان را به كار
ببندند تا تخلف و تقلبي در انتخابات صورت نگيرد.
يك موض�ع انتخابات�ي مهم ديگر ايش�ان در
آس�تانه انتخاب�ات اين بود ك�ه از هم�ه دعوت به
حض�ور در انتخابات كرد .ايش�ان تأكيد كردند كه
اگر كس�ي از مردم نسبت به مسئوالن نظام ايراد و
اشكالي وارد ميداند و آنها را قبول ندارد ،به خاطر
كش�ور در انتخابات حاضر شود .اين دعوت از همه
ايرانيان بود صرف نظر از ساليق سياسي.
سخن مهم ديگر ايشان كه راه را به برخي سوءاستفادهها بست

تأكيد بر اين بود كه كس��ي از رأي ايش��ان آگاه نيس��ت .اين سخن
برخي نشانهها و عالئمي را كه ش��روع شده بود تا برخي نامزدها را
كاندي��داي مورد حمايت رهبري يا نظام معرفي كنند ،خنثي كرد.
بنابر اين س��خنان راهبردي رهبري در پي افكندن مقدمات ش��ور
انتخابات و حضور گس��ترده مردم بسيار مؤثر بود .مواضع رهبري،
بخصوص گروههاي اصالحطلب را به تحرك واداشت .با دورنمايي
كه رهبري از انتخابات ترس��يم كردن��د ،اصالحطلبان هم تصميم
گرفتند حضوري جدي داشته باشند.
يعن�ي مواض�ع رهب�ري در اتخ�اذ تصمي�م
اصالحطلبان مؤثر بود؟
بل��ه .آنطرف غرور اغلب اصولگراي��ان و اين طرف درايت جبهه
اصالحطلب را ش��اهد بودي��م .اصالحطلبان بر اس��اس رايزنيها و
مش��ورتهاي مختلف تصميم گرفتند ك��ه از مطالبات حداكثري
دس��ت بردارند يعني نگفتند كه حتماً بايد  100را داش��ته باشيم
بلك��ه اگربه  70هم برس��يم؛ مطلوب اس��ت .عقالني��ت ،منطق و
مصلحت س��نجيهایی باعث شد اصالحطلبان به تصميم شايسته
برس��ند و با توجه به ش��عارها و برنامههاي آقاي دكت��ر روحاني و
بخصوص اش��رافي كه نسبت به مسائل كالن كش��ور داشت و نزد
رهب��ري انقالب هم چه��ره معتبري بود ،از ايش��ان حمايت كنند.
گرچه ،ش��خصيت عالمي همچون دكتر عارف هم در صحنه بودند
اما به اين نتيجه رسيدند كه در اين شرايط صالح جناحي و ملي در
حمايت از آقاي روحاني است.
مطل��ب ديگري كه بايد گذرا به آن اش��اره كنم ،اين اس��ت كه
عقالي چپ و راس��ت و خصوصاً روحانيون ه��ر دو جناح وضعيت
كش��ور را مخاطرهآميز ميدانستند و احساس ميكردند كه كشور
در مع��رض آف��ت دوري از مدار جمهوريت اس��ت ،ل��ذا آنها هم به
حداقلها اكتفا كردند و گفتند در اين ش��رايط ضرورت دارد همه با
هم تشريك مساعي كنيم تا فردي كه ميتواند كشور را از بنبست
نجات ده��د ،هم اس�لاميت و جمهوريت نظ��ام را حفظ كند ،هم
اس��تقالل رأي داشته و مورد اعتماد رهبري باشد ،انتخاب شود ولو
اينكه در جناح خود آنها نباش��د .اين تواف��ق البته هيچ جايي ثبت
و ضبط نش��د و بيانيهاي به اين منظور مكتوب نش��د اما اينكه يك
طرف رئيس دولت اصالحات ،آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني ،آقاي
ناطق ن��وري ،علما و زعماي قم و روحانيون دلبس��ته به انقالب به
اين نتيجه رس��يدند كه تشريك مساعي داش��ته باشند تا كشور از
وضعيت موجود خارج شود؛ گوياي اين توافق نانوشته است.
يعني عقالي قوم در هر دو جناح از منافع حزبي
و گروه�ي به س�ود منافع ملي گذش�ت كردند و به
حداقلها اكتفا كردند؟
بله و اين تبلور همان آرمانها و ارزشهايي بود كه امام و ش��هدا
ب��راي آن فداكاري كرده بودند .در هر ص��ورت جمهوريت نظام در
معرض تهديد بود؛ هم در داخ��ل و هم از طرف بدخواهان نظام در
بيرون مرزها .مخالفان نظام بدش��ان نميآمد كه جوي در كش��ور
حاكم ش��ود كه مش��اركت عمومي در انتخابات كم ش��ود و مردم
نس��بت به تأثيرگذاري رأي و تحقق اراده خود در سرنوشت كشور

مأيوس ش��وند .اما اينها با مصلحت بينيهاي بزرگان و عقالي قوم
محقق نش��د .در اينجا از نقش عقالني و منطقي آقاي دكتر واليتي
هم نبايد غافل شد .ايشان با توجه به شخصيت مستقلي كه داشت،
حاضر نش��د زير بار ائتالف��ي برود كه باب طبع و پس��ندش نبود و
خيلي آن را روي اصول و منطق استوار نميدانست.
البته ك��ه مؤلفه مهم و تأثيرگذارتر هم برنامهها و ش��عارهاي
آقاي روحان��ي بود كه با اقبال عمومي مواجه ش��د .من همينجا
ميخواهم به ناکامان انتخابات كه س��عي دارند با هر وس��يلهاي
مان��ع تحقق ش��عارهاي رئيس جمهوري ش��وند ،بگويم كه عدم
تحقق برنامههاي آقاي روحاني خيانت در حق اسالم و جمهوري
اسالمي است.
ما از اين مخالفان و منتقدان ميخواهيم همان رفتاري را كه در
طول  8سال ما اصالحطلبان با دولت وقت داشتيم ،آنها هم با دولت
فعلي داشته باشند .ما در هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي قيمت
بنزين از دول��ت وقت حمايت كردي��م در عرصههايي كه اقدامات
دولت ارتباط و پيوند با مسائل ملي داشت و احساس ميكرديم نظر
رهبري هم همان است ،از دولت حمايت ميكرديم.
حال و هواي مجلس نهم در آس�تانه انتخابات
رياس�ت جمهوري يازدهم چگونه ب�ود؟ آيا همين
وضعيت خوش بيني و غرور اصولگرايانه در مجلس
اصولگراي نهم هم حاكم بود؟
بله .نامزدهاي اصولگرا در مجلس س��مپاتهاي قوي و زيادي
داش��تند .آقاي حداد عادل كه خودشان نماينده مجلس بودند ،به
همراه آقاي قاليباف و واليتي كه ائتالف تشكيل داده بودند .بيشتر
نماين��دگان از ائتالف بين اين س��ه نفر حماي��ت ميكردند و البته
تمايل و مكنونات قلبيش��ان هم اين بود كه قاليباف گزينه نهايي
باشد .آنها انتظار داشتند واليتي و حداد به نفع شهردار تهران كنار
بروند .يك ع��ده از پايداريها كه در مجلس بودن��د و ارتباطاتي با
دولت وقت داش��تند هم تالشش��ان اين بود كه آقاي جليلي موفق
ش��ود .آقاي محس��ن رضايي نيز عدهاي معدود حامي داشتند كه
بيشتر قوميتي و استاني بود.
وضعيت آقاي هاشمي در مجلس چگونه بود؟
وقتي آيتاهلل هاش��مي رفس��نجاني كانديدا ش��دند من متن
بيانيهاي را در حمايت از ايش��ان نوش��تم و براي گرفتن امضا پيش
اكثر نمايندگاني كه احس��اس ميكردم دوس��ت دارند ايش��ان در
مصدر كار قرار گيرد بردم ،اما از جمع  290نماينده مجلس تنها 45
نفر اين مت��ن را امضا كردند .اكثريت اين جمع  45نفره هم توصيه
داشتند كه متن ياد شده منتشر نشود و  4-5نفر هم تأكيد داشتند
كه اگر قرار بر انتشار بيانيه شد اسمي از آنها برده نشود.
اينه�ا ميگفتن�د قب�ل از اعالم نتاي�ج تأييد
صالحيتها توسط شوراي نگهبان بيانيه حمايتي
از هاشمي منتشر نشود؟
بله اين قبل از اع�لام نتايج تأييد صالحيتها بود .بعد كه آقاي
هاش��مي هم نيامدند (رد ش��دند) و ائتالفها نيز تا روزهاي آخر به
نتيجه نرسيده بود و احتمال پيروزي آقاي عارف و روحاني هم دور
از تص��ور بود ،تعدادي از آن جمع  45نفره هم در س��تادهاي آقاي
قاليب��اف فعال بودند .اينها علني ي��ا در خفا براي آقاي قاليباف كار
ميكردند .بدين ترتيب آن  45نفر حامي آقاي هاشمي به 20 -30
نفر تقليل پيدا كردند كه از آقاي روحاني حمايت كردند.
حماي�ت اي�ن جم�ع  20-30نف�ره از روحاني
چطور بود؟ يعني به صورت آش�كارا در س�تادهاي
روحاني فعالي�ت ميكردند يا فق�ط حامي بودند و
ميخواستند رأي بدهند؟
ن��ه به اين صورت كه در س��تادها فعال باش��ند نبود ،دلش��ان
ميخواست آقاي روحاني رأي بياورد و البته اعالم هم كرده بودند.
حاال شايد بعضي ديگر از نمايندگاني كه به ستادهاي ساير نامزدها
ميرفتند هم دلشان ميخواست روحاني رأي بياورد ولي متأسفانه
خيلي از مردم و مس��ئوالن و دس��ت اندركاران ما چش��م به قدرت
دارن��د كه اين نقطه ضعف اس��ت .يعني براي تكليف و مس��ئوليت
خودش��ان حاضر نيس��تند خيلي حقايق را بيان كنند يا هزينهاي
را پرداخت كنند .مردم اينطوري هس��تند طبع��اً نمايندگان هم
همينطوري هستند.
با اين ح�ال به نظر ميرس�د در دقايق آخر كه
روحان�ي اصطالح ًا گل كرد و نتيجه نظرس�نجيها
هم به نفع وي ش�د ،حاميان روحاني در مجلس هم
بيش�تر ش�د .مث ً
ال من با يكي دو نف�ر از نمايندگان
مجلس كه صحبت كردم ميگفتند در روزهاي آخر
حدود  50 -60نفر به روحاني رأي دادند؟
م��ن نميتوانم بگويم ك��ه چند نفر به روحان��ي رأي دادند .اما
نخستين بيانيهاي كه با تشريك مساعي دوستان به عنوان تبريك
ب��ه آقاي دكتر روحاني نوش��تم  -ب��راي متن آن نظ��ر آقاي حداد
عادل و روحاهلل حس��ينيان را هم خواس��تم -متجاوز از  200امضا
داشت .اين نشان ميدهد يك عده از اصولگراياني كه طرفدار آقاي
روحاني هم نبودند وقتي ايش��ان انتخاب شد خواستار موفقيت او
به عنوان رئيس جمهوري بودند .مش��خصاً اين بيانيه تبريك را هر
دو جريان اصولگراي موجود در مجلس و اصالحطلبان و مستقلها
امضا كردند.
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