محبيان :اصولگرايان برای جمع آوری رأی بیشتر
معیار انتخاب نامزد خود را تغییر دادند
امير محبيان ،استاد دانشگاه ،فعال سياسي و رسانهاي اصولگراست .در واکاوي فرايندهاي سياسي منتهي به  24خرداد  ،1392انتقادهايي که او نسبت به
اصولگرايانمطرحميکند،بيشترازانتقادهايياستکهمتوجهاصالحطلبانميداند.اوباتوجهبهوقايع 88وازميانرفتنبدنهتشکيالتياصالحطلبان،نقش
چنداني براي آنان قائل نيست .اما در بررسي رويکرد وضعيت اصولگرايان ،محبيان ريشههاي ناکامي آنان در 24خرداد را تا انتخابات 84پي ميگيرد و ميگويد
در صورت مرزبندي روشن اصولگرايان با احمدينژاد بود که اصولگرايان ميتوانستند به اقبال مردم به سمت خود اميدوار باشند .او روحاني را مجراي تنفسي
اصالحطلبانميداندوتأکيدداردکهباپيروزيروحاني،نهاصولگراياناحساسشکستکردندونهاصالحطلبانآنراپيروزيخوددانستند.وضعيتبينابيني
توگو با محبيان درباره وضعيت نيروهاي سياسي
ناشي از انتخاب روحاني ،کليدي است که محبيان آن را گشاينده معضالتي چون مسأله هستهاي ميداند .گف 
کشور در آستانه انتخابات 92را در ادامه ميخوانيد.
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صف بندي نيروهاي سياس�ي در ماههاي منتهي
به انتخابات  92چگونه بود و نيروهاي اصلي فعال در
کارزار انتخابات شامل چه کساني بودند؟
وضعيت سياس��ي و چينش انتخاباتي در س��الهاي  91و  ،92به
سابقه روابط سياسي ،پس از سال  76باز ميگردد .تا سال  76وضعيت
ثابت ش��ده و کالس��يکي در حوزه رقابتهاي سياسي حاکم بود؛ يک
فرد مشخص که همه ميدانستند پيروز است ،نامزد ميشد و رأي هم
ميآورد .در کنار آن ،افرادي هم بودند که بالتش��بيه ،زينت المجلس
محس��وب ميش��دند .اما دوم خرداد اين وضعيت را به هم زد .در اين
انتخابات ،براي نخس��تين بار چه��رهاي روي کار آمد ک��ه پيروزي او
پيشبيني نميش��د .از اين زم��ان ،توازن نيروه��اي مؤثر در صحنه
انتخابات عوض شد و مردم به عنوان عامل بسيار جدي تر ،وارد صحنه
شدند.
پيامده�اي اين دگرگونی ،براي فضاي سياس�ي
کشور مثبت بود يا منفي؟
هم اثرات مثبت داش��ت و هم اث��رات منفي .از جنبه مثبت ،وقتي
مش��خص نیست چه کسي پيروز ميشود ،جذابيت انتخابات افزايش
مييابد .اما نکته منفي آن اس��ت که وقت��ی جامعهاي ،روند طبيعي،
تاريخي و طوالني مردمساالري را نپیموده و حزب و کار تشکيالتي هم
نهادينه نش��ده است ،ورود مردم به رقابتهاي سياسي ،خطر سیطره
پوپوليسم را همراه دارد .در اين وضعیت ،بيش از آنکه برنامهها مطرح
باشد ،شعارها مهم ميشود ،يا بيش از آنکه استداللها مورد توجه قرار
گي��رد ،چالشبرانگيزي و به تعبیری س��ادهتر« ،رو کم کني» ،محور
فعالیت و تصمیمگیری قرار میگیرد .متأس��فانه اين اتفاق در دوران
خاتمي رخ داد .باوجود عالقه ايشان به توسعه سياسي ،اصالح طلبان
خواستنداز موجايجاد شدهبهرهبگيرندواصولگرايانرابهکلاز صحنه
بيرون کنند .چالش��ي که آنان با طرف مقابل ايجاد کردند،باعث شد تا
سهشنبه  13مرداد 1394

عم ً
ال همه چيز سياسي ش��ود .البته تغييرات حاصل از اين انتخابات،
ضربه بس��يار س��نگيني به س��اختار انتخاباتي جري��ان اصولگرا زد.
اصولگرايان که تا آن برهه بر مبناي انتخاب «اصلح» عمل ميکردند،
ناچار ش��دند ،نوعي «تنزل» را بپذيرند و براي لحاظ توانمندی جذب
رأي نامزده��ا ،مفهوم «صال��ح مقبول» را وارد ادبیات سیاس��ی خود
کردند تا شايد «صالح مقبول» دموکراتيک ديده شود .اما این تحول،
از جهاتي ،نوعی انحراف ب��ود ،انحرافي که بعدها نتايج بدي به همراه
آورد .اصولگرايان بر اين باورند که «اصول» نبايد مخدوش شود ،چون
هويت ما برمبناي آن شکل ميگيرد .اما وقتي اين «اصول» تحت فشار
پیروزی های رقیب در سايه «توان جذب رأي» نامزدها قرار ميگيرد
و حت��ی قدرت جذب رأي بر اصول اولويت پيدا ميکند ،آنگاه ،هويت
ي بينيد کس��اني برای نامزدی
اصولگرايي دچار خدش��ه ميشود و م 
مطرح ميشوند که براي جلب رأي ،هر کاري ميکنند.
یعن�ی پس از دوم خرداد ،اصولگرايان بتدريج به
سمت تجديدنظر در اصول خود حرکت کردند؟
اصولگرايان به اين نتيجه رس��یده بودند که مانع ما براي رسيدن
به قدرت ،پايبندي به اصول اس��ت .بنابراین ،تمرکز خود را روی جلب
آرا متمرکز کردند .اين ميشود همان «پوپوليسم»« .پوپوليسم» در
ذات خود ،فاقد« عقل گرايي» است ،تکیه به «احساس» دارد ،برنامه
ندارد ،متکي بر شعار است ،آينده ندارد و به زمان حال اتکا ميکند .این
ویژگیها ،جملگی ،ناهمخوان با بسياري از مبانی اصولگرايي بود ولی
اصولگرایان با حرکت به سمت اولویت دهی به رأی آوری ،ناخواسته،
گرفتار پوپولیس��م ش��دند .در سيس��تم هژمونيک پیش��ین ،مالک
گزینش،شناس��ایی «نامزد اصلح» بود و آنان به هر قیمتی پاي نامزد
منتخب خود ميايس��تادند ،در روند جدید ،اصولگرایان افرادي را که
فکرميکردندصالحهستند،برمیگزیدند وميگفتندشمابرايجلب
آرا رقابت کنيد تا ما بعد از بررسی – و عمدتاً با رجوع به نظرسنجی -با

شاخص قدرت جذب رأی ،نامزد نهايي خود را اعالم کنيم اين نامزدها
هم به سرمايه گذاري و جلب نيرو و هوادار ميپرداختند .اما موقعي كه
اين اصولگرايي ميخواست از ميان نامزدها يکي را برگزيند ،دو اتفاق
ميافتاد :يکي اينک��ه غيربرگزيده ها ،چون هزينه کرده بودند ،حاضر
به کنار رفتن نبودند ،دوم اينکه به شاخص انتخاب ،شبهه ميکردند.
ميگفتند چه کسي ميخواهد نظرسنجی کند و از کجا معلوم نتایج
نظرسنجی دقیق یا واقعی باش��د؟ در واقع اتفاقی که افتاد این بود که
اصولگرايان در انتخاب نامزد؛ از «اصلح» به «صالح» رس��یدند .چرا؟
چون جمع آوری آرای بیشتر برای آنان هدف شده بود.
براي روندی که روایت می کنید ،مصادیق عینی و
مستندات هم دارید؟
در انتخابات سال  ،84اصولگرايي تقريباً به آقاي الريجاني رسيده
بود .ام��ا در ادامه تغييراتي رخ داد .مث ً
ال چرخ��ش هايي در ايثارگران
ب��روز کرد .آنان که ابتدا آقاي احمدين��ژاد را معرفي کرده بودند ،بعد
به س��راغ قاليباف رفتند .در نشس��ت ها ،بحث اين بود که ميزان رأي
آقاي هاش��مي باال و حدود  30درصد است .الريجاني  18درصد رأي
داش��ت .بقيه اصولگرايان رأيهاي خرد ديگري داشتند که کم ترين
آن  4درص��د و متعلق به احمدينژاد ب��ود؛ ميگفتند اگر نامزدهای
ديگر کنار بروند و رأي های آنان با رأي الريجاني هم افزايي پيدا کند،
الريجاني می تواند رقابت و تعدادآراي نزديکي با هاشمي داشته باشد
و حتی احتمال پيروزي هم دارد .در همان جلس��ه ،بحث ش��د که به
آقاي احمدينژاد گفته شود از نامزدی انصراف بدهد .آقاي باهنر گفت
به ايش��ان گفته اما آقاي احمدينژاد پاس��خ داده که اين نظرسنجي
را قب��ول ندارد .آقاي احمدينژاد گفته ب��ود رأي من قطعاً بيش از 30
درصد اس��ت،من رئي��س جمهورم و زير بار اي��ن قضيه هم نميروم.
این چنین بود که ش��کاف در جري��ان اصولگرايي عم ً
ال به وجود آمد و
د ر آخرين روزهای پیش از برگزاری انتخابات ،تصویری از تضاد آقاي
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