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محمدرض�ا باهنر این روزها بیش�تر از گذش�ته در مهندس�ی تعامالت و مناس�بات درون�ی مجموعه
اصولگرایان فعال اس�ت .او حاال بر صندلی مرحوم عسگراوالدی در جبهه پیروان خط امام و رهبری تکیه
زده که برای س�الها ،از چهرههای برجسته این جناح سیاس�ی بود و در کنار مرحوم آیتاهلل مهدوی کنی
دبیرکل فقید جامعه روحانیت مبارز ،نقش تأثیرگذاری در رتق و فتق امور سیاس�ی اصولگرایان داش�ت.
البته تالشهای ریشس�فیدان این جناح سیاس�ی در انتخابات ریاس�ت جمهوری  92برای اجماع به ثمر
ننشست و در شرایطی که اصالحطلبان تنها نامزد خود محمدرضا عارف را وادار به کنارهگیری به نفع حسن
روحانی کردند ،اصولگرایان با س�عید جلیلی ،محمدباقر قالیباف و علی اکبر والیتی رقابت را تا انتها ادامه
دادن�د .مهندس باهنر ،نایب رئی�س مجلس در تحلیلی به چرایی ناکامی اصولگرای�ان نگاه واقعبینانهای
دارد و نقدهایی به این مجموعه سیاسی وارد میداند .با این حال او نقد اساسیتری هم دارد و معتقد است
ساختار سیاسی -انتخاباتی در کشور ما از آنجا که حزبی نیست ،ضابطههای مشخص و مقرر هم برای اجماع
و ائتالفها وجود ندارد .دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین پیوستگی با محمود احمدینژاد را نیز در ناکامی
انتخاباتی اصولگرایان بیتأثیر نمیداند .او البته توضیح میدهد که تالشهایی برای برائت از احمدینژاد
صورت گرفته اما خروجی این تالشها را ناکافی میداند .باهنر همچنین اشاره کرد که سایه انتخابات 88
بر سر انتخابات  92هم وجود داشته و هرگونه خطا و اشتباهی چه بسا منجر به بروز برخی شائبهها میشد.
چنانکه خود او در شب انتخابات وقتی آرای آقای روحانی به مرز  48درصد رسیده ،دعا میکرده که کار در
مرحله اول تمام شود و به مرحله دوم کشیده نشود .نماینده تهران در مجلس با وجود مشغلههای فراوانی
که این روزها دارد ،با صبر و حوصله پاسخگوی سؤاالت متعدد ما بود .مشروح گفتوگوي «ایران» با باهنر
در دفتر جامعه اسالمی مهندسین در ادامه میآید.
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عکسها :نعیم احمدی /ایران

اصولگرایان
و مسأله احمدینژاد

 الگوي س�نتي رقابت انتخاباتي در جمهوري
اسالمي همواره بر مبناي هماوردي اصولگرايان و
توگويي
اصالح طلبان بوده است .اما شما در گف 
تأکيد کرده بوديد که نامزدهاي انتخابات رياست
جمهوري يازدهم نماين�ده تفکر خاصي نبودند
البته آق�اي جليلي و ع�ارف را مس�تثني کرده
بوديد .اگر مايل باش�يد از همين جا شروع کنيم
که شما صف بنديهاي پايان سال  91و شروع 92
را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
قبل از پاسخ به اين سؤال بايد از توضيحي ضروري آغاز کنم.
در نظام مردمساالري ديني ما که همه مسئوالن نظام مستقيم
يا با يک واس��طه توسط مردم انتخاب ميشوند ،ناچاريم مسأله
«تح��زب» را جدي بگيريم .به تعبير ديگ��ر اين يک عيب براي
نظام ماس��ت که بعد از  35س��ال ،در هر س��ه انتخابات رياست
جمه��وري اخير يعني  84 ،76و  92س��ه ماه قب��ل از انتخابات؛
هيچ کس نميدانس��ت که چه کسي رئيس جمهوري ميشود.
اين عدم قطعيت را شايد عدهاي به عنوان نقطه قوت نظام تعبير
کنند ولي من آن را شايسته نظام نميدانم .يک نظام مردمساالر
و با برنامه بايد بتواند مث ً
ال يک سال مانده به انتخابات پيشبيني
کند يا حدس بزند که چه کس��ي رئيس جمهوري ميشود .اين
البته به معناي آن نيس��ت که فردي را از صن��دوق در آورند .اما
باالخ��ره با نظر س��نجيها و تبادل نظرها و رف��ت و آمدها؛ بايد
امکان اين پيشبيني وجود داشته باشد که مث ً
ال از بين اين دو يا
سه نامزد اصلي ،ش��انس پيروزي کدام يک در انتخابات رياست
جمهوري باالست.
در زم��ان انتخاب آقاي احمدينژاد غير از ش��خص خودش
که از يک س��ال مانده به انتخابات ميگفت من رئيس جمهوري
ميشوم ،هيچ کدام از فعاالن سياسي تا  2ماه مانده به انتخابات
تصور نميکردند که احمدي نژاد؛ رئيس جمهوري شود.
ب��ا عذرخواهي از محضر دکت��ر روحاني  -که  16س��ال در
مجلس با ايشان همکار بودم -برنامه ايشان هم قبل از انتخابات
معلوم نبود .من اسم نميبرم ولي  2ماه قبل از انتخابات از برخي
نزديکان ايشان هم که ميپرسيديم ،ميگفتند آقاي روحاني در
اين مملکت به رياس��ت جمهوري نميرسد .حرف من اين است
که ما ناچاريم چند حزب شناسنامه دار ،قدرتمند و با برنامه که
در چارچوب نظام فعاليت کنند؛ داش��ته باش��يم تا از پيامدهاي
آف��ت زاي بيبرنامگي و آزمون و خطاه��اي نامزدهاي پيروز در
امان بمانيم.
 علت اينکه چرا احزاب قدرتمند نميتوانند
ش�کل بگيرند ،قاعدت ًا بخشي به نظام حاکميتي
ب�ر ميگردد و بخش�ي هم به فعاالن سياس�ي و
مردم .قريب به اتفاق ش�خصيتهاي سياس�ي
درباره ضرورت تقويت احزاب و نهادينه ش�دن
تح�زب اش�تراک نظر دارن�د ول�ي در عمل چه
اتفاقي ميافتد که نهال تحزب ،فرصت رشد پيدا
نميکن�د و در حد رؤياه�اي ايرانيان باقي مانده
است؟
ي��ک وقت هس��ت آدم يک نه��ال را م��يکارد از همان اول
سامان ميدهد و مراقبت ميکند و به اصطالح پايههايي برايش
ميگذارد و مديريت ميکند .ضرب المثل مش��هوري ميگويد
که چوبت��ر را هر طور بخواهي ميتواني��د بپيچاني ولي چوب
خشک را نه.
 خودتان بدرستي اش�اره کرديد  35سال از
انقلاب ميگ�ذرد و اين زمان اندک�ي براي رفع
کاستيها و تقويت احزاب نيست...
تقريباً اکثريت کس��اني که در کش��ور به قدرت رس��يدهاند
بالفاصله حزب را نفي کرده و گفتهاند حزبي نيس��تيم .از پلکان
جناح باال رفتهاند ولي وقتي به باال رسيدهاند ميگويند جناحي
و حزبي نيستيم .نمونه بارز اين موضوع آقاي هاشمي رفسنجاني
است که عموماً دلش ميخواس��ت فراحزبي و جناحي حرکت
کند .آقاي خاتمي هم روش��ن بود که در يک چارچوب سياسي
و جناحي انتخاب ش��د .يادم هس��ت زمان��ي تندروهاي اصالح
طلب به پروپاي آقاي خاتمي ميپيچيدند مث ً
ال در مجلس ششم
ميخواستند برخي وزيران را اس��تيضاح کنند ،من تعبيري به
اين مضمون از آقاي خاتمي ش��نيدم که دفتر تحکيم وحدت و
مجمع روحانيون مبارز و بقيه اح��زاب حامي من  2 -3ميليون
رأي که بيش��تر در اين مملکت نداشتهاند ،اص ً
ال رأي هايشان را
بردارن��د و بروند و بگذارند ما با  17ميليون رأي خودمان زندگي
کني��م .يعني آقاي خاتمي هم از تحک��م حزبي يا مطالبه حزبي
عاصي شده بود .آقاي احمدينژاد هم وقتي انتخاب شدند گفتند
من مورد حمايت هيچ تش��کيالتي نبودم؛ ن��ه فقط حزب بلکه
حمايت جريان اصولگرا را هم از خود نفي ميکرد .البته درس��ت
هم ميگفت در انتخابات  84نامزد ما شخص ديگري بود.
در کنار اين بحث ،موضوع ديگر ،تفکر مذهبي است که ميان
بعضي از علما وجود دارد .شايد اين حرف را کمتر شنيده باشيد
اما بد نيست که مطرح کنم .در حزب جمهوري اسالمي که من
هم عضو شوراي مرکزي بودم ،حضرت آيتاهلل موسوي اردبيلي

