که خداوند ايشان را حفظ کند بر سر همين موضوع يک اختالف
جدي با مرحوم آيتاهلل بهشتي داشت .آيتاهلل موسوي اردبيلي
ميگفت من مجتهدم ،اهل اس��تنباطم ،مشورتها را ميگيرم
اما بر اس��اس نظر خودم عمل ميکنم چون در مقابل نظر خودم
در پيشگاه خداوند مسئولم .شهيد بهشتي هم ميگفت من هم
مجتهدم و اس��تنباط ميکنم .اما استداللش با آيتاهلل موسوي
اردبيلي يک فرق داشت .شهيد بهشتي ميگفت من در تجربه و
علمم يقين کردم که معدل اين مجموعه  30نفر شوراي مرکزي
حزب جمهوري اسالمي؛ بهتر از من ميفهمند .عقل جمعي اين
 30نفرکامل تر از عقل شخصي من است .من وارد مسائل فقهي
نميش��وم .اين استدالل شهيد بهش��تي هنوز بحثش در کشور
باز نش��ده اس��ت .همين االن عدهاي هستند که ميگويند نظام
حزبي با نظام واليي همخواني ندارد .من از نظر تئوري اينگونه
برداشتها را قبول ندارم.
 ح�زب جمه�وري اواي�ل انقلاب و در زمان
حيات بنيانگذار جمهوري ايجاد شد و مؤسسان
آن هم چهرههاي ش�اخص انقالب�ي بودند .نکته
همين است که چرا بعد از تجربه حزب جمهوري
اسلامي ک�ه توس�ط ش�خصيتهاي محوري
انقالب ،تش�کيل ش�د ،ديدگاه حزبي در کشور
پسروي داشته و به جايي رسيده ايم که عدهاي،
فعاليت حزبي را ناهمخوان با نظام واليي معرفي
ميکنند؟ چه عواملي باعث شده نگاه «ايجابي»
و مثبت به تحزب در اوايل انقالب؛ پس از گذشت
س�ه دهه ،نه تنها تقويت نش�ده بلکه جاي خود
را نزد برخي فعاالن سياس�ي به نگاه «س�لبي» و
منفي بدهد؟
اي��ن حرفي که ميخواهم بزنم ش��ايد کمي تند باش��د ولي
ميگوي��م و توضي��ح بيش��تري ه��م نميدهم .م��ن ميگويم
حزبهايي ماندگار هس��تند که « دولت ساز» باشند نه «دولت
ساخته» .حزب جمهوري اس�لامي اما «حکومت ساخته» بود.
پاسخ ش��ما همين يک کلمه است حزب جمهوري اسالمي هم
حزب نبود.
 حزبي که ميخواهد دولت س�از باش�د ابتدا
بايد بتواند متولد شود ،سپس بايد فضاي فعاليت
داشته باشد ،بعد به مرحله رشد ميرسد و «دولت
ساز»ميشود .در نبود شرايط الزم؛ احزاب دولت
ساز هرگززاده نميشوند و به مرحله دولتسازي
نميرس�ند .برداشت من درس�ت است که شما
معتقديد دولتها خيلي تمايلي ندارند تا احزاب
جدي شکل بگيرند و مانا شوند؟
نه ،دولتها تمايل دارند ولي هر حزبي را که دولت بس��ازد با
رفتن آن ،حزب هم از بين ميرود.
 منظور من احزاب مس�تقل است آيا دولتها
نميخواهند که احزاب مستقل پا بگيرند؟
بل��ه .ما حزب مجوز دار کم نداري��م اما تعداد آنهايي که فعال
هس��تند  10 -15تا بيشتر نيس��ت .در هر جناح سياسي 3 -4
ح��زب وجود دارد که ه��ر کدام از اين احزاب براي خودش��ان «
برند» هس��تند .مث ً
ال در اصولگراها نهادي فراگير به نام «جبهه
پيروان خط امام و رهبري» داريم که  10-15تش��کل صنفي و
سياسيمجوزدارعضوآنهستند«.جامعهاسالميمهندسين»،
«ح��زب مؤتلفه اس�لامي» و ...را نيز داريم .حاال اگر قرار ش��ود
همه اين تش��کلها  ،متراکم و تبديل به يک حزب واحد و جامع
شود ،دوس��تان مؤتلفهاي ميگويند ما يک برند  50ساله داريم
و نميآييم در حزبي ادغام ش��ويم ک��ه نميدانيم آينده اش چه
ميشود .جامعه مهندسين هم ممکن است همين حرف را بزند.
و بقيه هم همينطور.در واقع؛ يکس��ري مش��کالت ،درون خود
احزاب و ش��خصيتهاي حزبي وجود دارد که مانع شکلگيري
احزاب فراگير ميش��وند و تا زماني که فعاالن سياسي ننشينند
و براي رفع اين موانع فکري تدبيري نينديش��ند ،ش��کلگيري
اح��زاب فراگير و تبديل اعضاي جناحه��ا به يک خانواده واحد،
دشوار است.
 نقدهايي به تحليل تک عاملي ش�ما هست؛
اما بهتر است از بحث اصلي دور نشويم.برگرديم
به ص�ف بن�دي سياس�ي در آس�تانه انتخابات
رياست جمهوري ...92
رقابتهاي درون حزبي را در کشورهاي پيشرفته هم داريم.
پس اينطوري نيست که کسي بگويد چرا در جبهه اصولگرايي
 4-5تا نامزد وارد رقابت ميش��وند و خود را براي انتخابات آماده
ميکنند .از يک جهت ديگر حتي اينکه  10-15نفر از نخبگان
خود را در س��طح رياست جمهوري ميدانند و عدهاي هم از آنها
طرفداراي ميکنند اين خودش ،مصداق رشد است.
 ب�ا اين ن�گاه ،ش�ما موافق اجم�اع و ائتالف
هستيد يا نه؟
بل��ه؛ موافقم .اين نامزدها ميتوانند وارد گود رقابت ش��وند و
اصطالحاً خودشان را گرم کنند و جلو بروند اما ما اشکالي داريم
که در کشورهاي با سابقه فعاليتهاي حزبي ،اين اشکال وجود
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ندارد .مث ً
ال در امريکا از دو س��ال قبل از انتخابات  10نفر نامزد از
درون يک حزب ش��روع به رقابت ميکنند .اما حزب ضابطهاي
دارد که بر اس��اس آن ،در پايان ،فقط يک کانديدا باقي ميماند
وبقيه يا کنار ميکش��ند يا حذف ميشوند .کسي هم نميتواند
در اين سازوکار ،به قول ما « دبه» کند و بگويد من چون وضعيتم
در آن استان خوب است يا متعلق به فالن قوميت هستم و ...پس
رقيب هم حزبي خودم ميمانم .در ايران چون چنين ضابطهاي
نداريم ،شاهد تعدد نامزدها هستيم که اغلب تا انتهاي انتخابات
هم در عرص��ه رقابت باقي ميمانند .مصداق اخير اين قضيه هم
 3برادر بزرگوار آقايان واليتي ،قاليباف و حداد عادل هستند که
حتي از بيرون هم کسي به آنها فشار نياورد؛ خودشان نشستند و
گفتند  3نفري شروع به کار ميکنيم اما تعهد ميکنيم که فقط
يک نفرمان بماند و البته به تعهدشان عمل نکردند.
 اي�ن تعهد ميان خودش�ان بود ول�ي گويا از
جامعتين هم خواسته بودند تا محوريت نظارت بر
اجراي اين پيمان را برعهده گيرد.
اين طوري نبود که جامعتين از آنها خواسته باشد نامزد شوند
اما تعهد بدهند که فقط يک نفر بماند .خودشان دورهم نشستند.
امضا نکردند اما رس��ماً اعالم کردند که ما  3نفر نامزد ميشويم
و جلو ميروي��م اما تعهد ميدهيم که ي��ک نفرمان باقي بماند.
بعد جامعتين هم استقبال کردند .يعني جامعتين از اينها تعهد
نگرفت خودشان متعهد شدند.
 مبناي اين تعهد ظاهراً نظرسنجي بود.
وارد جزئيات نميش��وم .ميخواهم بگويم ساختارها اشکال
دارد .من به هر س��ه نفر آقايان احترام ميگذارم .اش��کال به اين
 3نامزد وارد نيس��ت؛ بلکه ايراد از ضعف ساختار است که چنين
رفتارهايي را موجب ميشود.
 ضعف س�اختاري را به نوع�ي همه ميدانند

ول�ي اين توجيه خوبي نيس�ت ک�ه بگويم چون
س�اختار مناس�ب نداريم ،پس روند رسيدن به
ائتالف و اجماع تعطيل ش�ود.باالخره ،اگر اراده
الزم باش�د ،حداقلهايي وجود دارد .مث ً
ال شيوه
رايج؛ معموالً نظرس�نجي است ظاهراً ميان اين
 3نام�زد هم قرار بر تمکين از نتايج نظرس�نجي
بوده است؟
براي انجام کاري يک دليل کافي است اما براي انجام ندادن
آن هزار تا دليل هم ممکن اس��ت کارساز نباشد .يکي ميگويد
من اين نظرسنجي را قبول ندارم يکي ميگويد محتوا يا اجراي
نظرسنجي مشکل داش��ته و ديگري مدعي ميشود اگر جلوتر
برويم من از رقبا س��بقت ميگيرم .گاهي هم ممکن اس��ت اين
س��ه نفر يک رقيب مشترک داشته باشند و او غير مستقيم،آنان
را وادار کن��د که کنارهگيري نکنند .بحث ما االن درباره جزئيات
نيست؛ ساختاري است .ساختاري که معيوب است .حتي ممکن
اس��ت توجيه ش��رعي هم پيدا کند .طرف ميگوي��د من بقيه را
اف��راد اليقي ميدانم ام��ا خودم را اليق تر ميدان��م و عدهاي به
م��ن روي آوردهاند و من حق ندارم آنه��ا را از مزيت وجود خودم
محروم کنم.
 برخي از اصولگرايان معتقدند اين سه نامزد،
خودشان تصميم گرفتند چنين پيماني را شکل
دهند و سپس نتيجه تصميم فردي خودشان را به
اردوگاه اصولگراي�ان عرضه کردند و در واقع ،به
نوعي ،کوش�يدند اصولگرايان را در مقابل عمل
انجام شده قرار دهند .آيا اين روند نبايد معکوس
ميش�د؟ يعن�ي اصولگراي�ان ب�ه گزينههايي
ميرسيدند و نه اينکه سه نامزد بيايند و بگويند
نامزدهاي شما ما هستيم و کار به جايي برسد که
جامعتين بگويند در برابر عمل انجام ش�ده قرار
گرفتيم؟
ما اقرار داريم که اصولگراها يک حزب نيستند .گرايشهاي
مختلفي هس��تند و ضابط��ه قانونمند هم بر اي��ن جريان حاکم
نيست .کما اينکه در جريان اصالح طلبي هم ضابطهاي مسلط
نيست .از س��وي ديگر چون در بدنه هم ضابطه مشخصي وجود
ندارد ،پس بحث ميرسد به تکليف ملي و شرعي.
 ب�ه هر حال به نظر ميرس�د ک�ه موضع بدنه
تش�کيالتي اصولگراي�ان ،در اي�ن انتخاب�ات
منفعالنه بود.
بله ،مشخص است من ترديد ندارم .اما تأکيد دارم که ريشه
مشکل به ساختارها بر ميگردد.
 اين س�اختار براي انتخابات بعدي درس�ت
ميشود؟ يعني در انتخابات آينده ،اصولگرايان
از رفتار انفعالي در قبال تکروي نامزد يا نامزدها
رهايي مييابند؟
تضميني نيست .اين نقطه ضعفي است که وجود دارد .اصالح
طلبان هم وضعيت مشابهي دارند .شما فکر ميکنيد آقاي عارف
ب��ه خودي خود کن��ار رفت؟ من نميخواهم وارد بحث ش��وم و
جزئياتش را بگويم.
 درکار سياسي«،خروجي» مهم است .اينکه
عارف انصراف داد ،اقدامي ارزشمند بود
بله ،خروجي مهم است .من هم نميخواهم نيت خواني کنم
اما ايشان در جايي گفتهاند که به من فشار آمد.
 اگر چنين گفتهاند و فشاري هم بوده بايد در
چارچوب انضباط گروهي ارزيابي شود...
فشار ،ممکن اس��ت همچون يک ضابطه تعريف شده باشد.
يعني ف��رد با ميل کنار نرود ولي ضابط��ه مجبورش ميکند که
انصراف دهد .اما جايي که ضابطه نباشد ،ابزارهاي ديگر استفاده
ميشود که ما نميدانيم چقدر قانوني،حقوقي يا شرعي است يا
چيزهاي ديگر .بهتر است از اين بحث بگذريم.
 در انتخابات 92ما دو الگو داشتيم در دو جناح
کشور براي رس�يدن به نامزد واحد .يکي جواب
داد و ديگري ناکام ماند .فارغ از نتيجه انتخابات،
آيا تش�تت و انفعال درون جناحي اصولگرايان،
ميتواند به عنوان تجرب�هاي پرهزينه ،در رفتار
آينده فعاالن اين جناح تأثيري جدي و چشمگير
داشته باشد؟
در جري��ان اصولگرا ،برخي عوامل داخل��ي و خارجي جمع
ش��دند تا مانع از پيروزي ش��وند .برخي از اين عوامل در اختيار
خ��ود اصولگرايان بود و برخي هم نب��ود .زماني بحث اين بود که
آقاي روحاني نتيجه فعاليتهاي جناح اصالح طلب در کش��ور
بوده است .من اين را قبول دارم .اگر چه ،رأي ايشان ،رأي خالص
اصالحطلبي نب��وده و از اصولگرايان هم حتم��اً عدهاي به آقاي
روحان��ي رأي دادهاند .زماني هم بحث اين بود که آقاي روحاني
اصولگراس��ت يا اصالح طل��ب؟ من به رس��انهها در همان اوايل
گفتم که سابقه سياس��ي جدي آقاي روحاني را مرور کنيد ،اگر
توانس��تيد يک سخنراني از ايشان نشان دهيد که به نفع اصالح
طلبان باشد ،من صد تا سخنراني ميآورم که عليه اصالح طلبان
سهشنبه  13مرداد 1394

 اشاره کرديد که
در تأييد صالحيت
احمدينژاد براي تصدي
پست شهرداري پايتخت
نقش داشتيد .اگر
احمدينژاد نميتوانست
به شهرداري برسد شايد
رئيس جمهور هم نميشد
و چنين صورت حساب
سنگيني به منافع ملي
و ملت تحميل نميکرد.
آيا هرگز ،خود را شماتت
کرده ايد کهاي کاش آن
حمايت را از احمدينژاد
نميکرديد.
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