احمدينژاد با آقای هاشمي شکل گرفت ،که حاصل آن پیروزی آقاي
احمدينژادبود.
ريش�ه گفتاره�ا و رفتاره�اي ضد حزب�ي و ضد
تشکيالتي احمدينژاد چه بود؟
فردي (احمدي ن��ژاد) که جزو جريان اصولگراي��ي بود ،در درون
سازمان اصولگرايي رش��د کرده و رسماً جزو شوراي مرکزي دو حزب
اصولگرا يعني جمعيت ايثارگران و جامعه اس�لامي مهندسين بود ،و
حتي در زمان شهردارش��دن هم مورد حمايت اصولگرايان بود ،وقتی
فهمید نامزد نهايي اين تش��کيالت نخواهد ب��ود ،در اولين گام تأکید
کرد من تحزب را قبول ندارم .پس از آنکه احمدينژاد مس��ير خود را
جدا کرد ،اصولگرايي ميتوانس��ت دو واکنش داشته باشد.اول اينکه
ب��ا احمدينژاد صف بندي کند و بگويد باوج��ود اصولگرايي ،به دليل
رعايت نکردن برنامهها و کار تشکيالتي ،ما به لحاظ تشکيالتي از شما
حمايت نخواهيم کرد ،اما تا زماني که ش��عارهاي اصولگرايي بدهيد،
مخالفتي هم نخواهيم کرد .يعني اصولگرايي بايد «حمايت مشروط»
از احمدين��ژاد را م��ی پذیرفت .من هم��ان زمان بح��ث دوم یعنی
«حمايت منتقدانه» را مطرح کردم .اما جريان اصولگرايي ،سکوت را
ترجیح داد و احمدينژاد با قدرت بيش فعالي که داشت ،امواج بزرگي
ب��ه وجود آورد که جريان اصولگرايي ،تنها با دهان باز به او و این امواج
مينگريست .ايشان توانست بخشي از اصولگرايي را به خود جلب کند
و جريان اصولگرايي بدون اينکه نقشي در دولت او -تعيين خط مشي
يا حتي در چينش نيروها -داشته باشد ،به دليل همان سکوت در قبال
عملکرد دولت او ،از منظر جامعه ،همگام احمدینژاد تلقی شد و هزينه
پ��رداز تمام اقدامات احمدینژاد و دولتش ش��د .از اينجا بود که عم ً
ال
س��ازوکار پيش��ين در جريان اصولگرايي از بين رفت و حتي ما شاهد
درگيريها و اختالف نظرهايي میان آقایان ناطق و احمدينژاد شدیم
که در اين اختالفات هم ،جريان اصولگرا يا س��کوت کرد و يا از نيروي
اصل��ي و رهبران خود حمايت نکرد .نتيجه ای��ن انفعال ،انتقاد درون
جریان��ی از «ضعف هدايتگري» بود .اما هي��چ ارزيابي و نقدی درباره
«اشکاالت ساختاري» مطرح نشد .زیرا ديدگاه محافظه کارانه ای در
درون جري��ان ما فعال بود که تأکید داش��ت ،بحث نکنيد و انتقادها را
مطرح کنيد ،زیرا اصالح طلبان سوءاس��تفاده ميکنند؛ «به سر مناره
اش��تر رود و فغان برآرد /که نهان شدستم اينجا ،نکنيدم آشکارا» .در
واقع ،ضعفي که آشکار و روشن بود و همگان ميديدند ،مورد تحليل
قرار نگرفت .در عمل هم ديديم ،جامعه روحانيت و جامعه مدرس��ين
که محورهاي اين جريان و مشروعيت بخش و تئوريسينهاي فقهي
آن بودند ،از محوريت خارج ش��دند .در جريان رقابتهاي س��ال 92
به دليل آن رفتار جريان اصولگرا ،که حس��ابش را با پيمان ش��کنان يا
نظمگریزان ،صاف نکرد ،همان خطا و اشکاالت ادامه پيدا کرد .در اين
س��ال ما شاهد بوديم ،با توجه به اينکه احمدينژاد ديگر نميتوانست
نامزد ش��ود ،جريانات نوپديدي که ايجاد شدند ،براي خود نامزدهاي
جديدي معرفي کردند و جريان اصولگرا در رس��يدن به وحدت روي
نامزدی واحد دچار بحران شد.
اصالح طلبان از س�الهاي  84تا  92چه تحوالتي
را پشت سر گذاشتند؟
بع��د از س��ال  ،84اصالح طلبان دچار همان ش��وکي ش��دند که
اصولگرايي در س��ال  76آن را تجربه کرد همان گونه که ما با چهرهاي
رو به رو شديم که قب ً
ال قطعيتي براي پيروزي اش نبود اما ناگهان پيروز
شد ،اصالح طلبان نيز گمان نميبردند کسي مانند احمدي نژاد ،از راه
دور بيايد و بزند و ببرد .البته اصالحات در دوران اصالحات ،بحرانهاي
زيادي را تجربه کرد و به خاطر اش��کال در تحليل و اشتباه در محاسبه
قدرت نظام در برخورد با انحرافات و حرکتهاي اپوزيسيوني ،با تمام
وجود بدنه فعال خود را که بدنه دانش��جويي بود ،به س��د محکم نظام
کوبيد و حامیانش را منفعل کرد .دو جريان مهم « جبهه مشارکت» و
«س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمي» نيز با وجود تجربه خود ،سعي
کردند از اين فرصت با تحليل غلط بهره ببرند ،اما آنها نیز گرفتار شدند.
س��ال  84و دوران احم��دي نژاد ،اينها عم ً
ال مسيرش��ان تا حد زيادي
تغيير کرد .يعني اگ��ر در دوران خاتمي ،تا حد زيادي سياس��ت زده
ش��دند – با وج��ود اينکه جريان چپ قديم با ن��گاه اقتصادي خودش
شناختهميشد،اماازلحاظنگاههاينوليبراليزيرمجموعهکارگزاران
قرار گرفتند -جدا از مسأله نگاه اقتصادي ،به مرور مواضع اپوزيسيوني
عليه نظ��ام گرفتند .اوج اين قضيه ،س��ال  88متبلور ش��د .آنان کل
دارايي خود را در سبد ميرحس��ين موسوي گذاشتند و کل اين سبد
را ب��ا محتوايش ،به ديوار کوبيدند .در عمل ،ديگر فعالیت احساس��ي
ميکردند و عقالنيتي پشت قضيه نبود .حتي ظرفيت ذخيره شده ای
به نام ميرحسين موسوي را به طور کامل از بين بردند .در اين شرايط،
سال  ،92سالي اس��ت که اصالحطلبان سرمايهاي در درست ندارند و
بدنهاجتماعيآناننيزدچارشوکشده،شبکههايتشکيالتيرسمي
آنان ،متالشي شد يا ضربههاي جدي خوردند و االن هم اميدي ندارند
که اتفاق جدي اي براي آنان رخ بدهد .در انتخابات یازدهم نیز انتظار
نداشتند که مجوز ورود آنان به عرصه رقابت و انجام کار تشکيالتي به
آنان داده ش��ود .تنها کسي که خودش را مطرح کرد و نامزد شد ،آقاي
عارف بود .از نوع ش��عارها و گرايشهاي آقاي عارف اين طور استنباط
ميشد که رأيي بيشتر از آرای آقاي روحاني برايش قابل تصور نيست.
در نتيجه ،به داليلي که برشمردم ،آقاي روحاني براي اصالح طلبان به
يک فرصت تبديل شد.
اش�اره کردي�د ک�ه اصلاح طلبان در س�ال 92
س�رمايهاي نداش�تند،ام�ا برخی معتقدن�د موضع

به چند دليل قاليباف
نميتوانست پيروز شود،
ايشان از فضاي سياسي،
تحليل درستي ندارند.
شهرداري ،پرسنل آن و
کساني که به خاطر موقعيت،
گرد او جمع شدهاند را
مترادف حزب سياسي تلقي
کرد .اما اينها نميتوانند نقش
يک حزب را بازی کنند .دوم
اينکه قاليباف ،چه در دور
اول و چه در دور دوم ،خود
را به عنوان نيروي جمعيت
ايثارگران مطرح کرد و اين
ضعف بزرگي بود

گیریه�ا و جهتدهیهای ش�خصيت هاي�ي مانند
خاتم�ي و يا هاش�مي ،بر فرآين�د و نتیجه انتخابات
تأثیرگ�ذار بود و اجم�اع آنان ،م�وج عظيمي به نفع
روحانیراهانداخت...
منظور من سرمايه تشکيالتي بود .اصالح طلبان دو چهره داشتند
که اين دو چهره توانستند ،سرمايهها را انتقال بدهند .اما آقاي خاتمي
که مظهر اصالحات بود ،مجبور ش��د س��رمايه خود را به سرمايه آقاي
هاش��مي انتقال بدهد .يعن��ي در نظر جامعه ،آقاي روحاني بيش��تر
گرایش به آقاي هاش��مي داش��ت ت��ا آقاي خاتم��ي و اصالح طلبان.
س��ال  92کارگزاران تالش کردند محوريت اصالح��ات را از آن خود
کنند .البته يک محوريت اصلي تش��کيالتي ،يک چهره رقيق شده و
تاحدودي نزديک به اصولگرايي ،به نام حزب «اعتدال و توس��عه» هم
بود .اما اصالحطلبان تقريباً اميد نداشتند .اميد آنان اين بود که به دليل
رفتارهاي دو س��ال آخر احمدينژاد و تحت تأثیر برخي واقعيتهاي
سياس��ت خارجي ،به داليل اقتصادي و س��ایر مس��ائل ،نظام گزينه
جديدي را برگزيند .به نظر من ،واقعيت اين بود که نظام به اين تحليل
رسيد که زمان آن فرارسيده که گره اصلي خود را که دست و پاگير حل
بقیه مسائل هم شده ،يعني مس��أله هستهاي را باز کند .البته اين هم
جديد نبود .حل معضل تحريمها و مس��أله هسته اي ،از مدتها پيش
ذهن نظام را مشغول کرده بود .اما مهم تر از اينکه اين گره باز شود ،اين
مس��أله بود که چه کس��ي گره را باز کند .روشن بود که نظام براي حل
اين مسأله اميدي به اصالح طلبان نداشت .نه اينکه آنان مايل نبودند،
نکته این بود کهنظام به اصالح طلبان اعتماد نداش��ت .اصالح طلبان،
در عمل نشان داده بودند قبل از اينکه وارد بازي شوند ،خود را خواهند
باخت .چون وقتي به عنوان يک مشتاق وارد مذاکره ميشويد ،دست
خود را رو کرده ايد .اصالح طلبان بويژه در س��ال  88نش��ان دادند که
مقابل نظام بازي ميکنند ،نه کنار نظام .اما احمدينژاد نقشي که بايد
را بازي کرد .چون ما بايد در مقابل رفتارهاي «بوش» ،چهره غيرقابل
پيشبيني از خود نشان ميداديم .اگر امريکاييها دست ما را در همه
جا ميخواندند ،مانند عراق به ما حمله ميکردند و ندانس��تن واکنش
ايران و بزرگ��ي و ميزان آن ،که جزو خصوصيات چهره و ش��خصيت
احمدينژاد بود ،به عاملی بازدارنده تبدیل شد .اما به داليلي که روشن
و بی نياز از توضیح اس��ت ،احمدينژاد نميتوانست عامل اصلي حل
مش��کل هستهاي باش��د .در دوره اصالحات ،غربيها اصالح طلبان را
قبولداشتندولیماقبولنداشتيمکهاصالحطلبانازجانبماصحبت
کنند،برعکس ،در دوره احمدينژاد ما ميخواستيم که احمدينژاد از
جانب ما صحبت کند ،اما غربيها او را قبول نداشتند .بنابراین ،چهره
ای الزم ب��ود ک��ه نزد هر دو طرف ،وجهه قابل قبولي داش��ته و در اين
حوزه از تخصص الزم هم برخوردار باش��د .وقتي روحاني وارد صحنه
انتخابات ش��د ،چند مزیت داشت ،يکي اينکه در اصولگرايي و جامعه
روحانيت ريشه داشت ،اما شاخه هايش در اصالحات هم پخش شده
بود .هم اصالح طلبان او را دش��من تلقي نميکردند ،هم هاشمي او را
قبول داشت و هم اصولگرايان با او موضع منفي نداشتند .در عين حال،
در حوزه هستهاي که نظام ميخواست گره را باز کند ،متخصص بود و
نمايندگی نظام در بسياري از مذاکرات هستهاي پیشین را ثبت کرده
بود .مسأله ديگر که بعدها به عنوان مزیت خود را نشان داد ،اين بود که

او رأي قاطعي نداشت 51 .درصد رأي قاطعي نبود .همه ميدانند اگر
حمايت رهبري از روحاني برای ادامه رقابت نبود؛ امکان داشت با برخي
اقدامات ،روحانی از گردونه انتخابات کنار گذاشته شود.
منظ�ور ش�ما همان بحثي اس�ت که ي�ک هفته
مانده به موعد برگزاری انتخابات مطرح و ش�ایع شد
که ش�وراي نگهبان ميخواهد صالحيت روحانی را
بررسي و احيان ًا رد کند؟
بل��ه .در عين حال ،اينکه رأي آقاي روحاني قاطع نبود ،حاوي يک
پيام جدي بود ،مبني بر اينکه ،چون روحاني ظرفيت قاطعي به عنوان
يک طرف مذاکره ندارد ،اما نماينده قدرت اصلي نظام است و غربيها
بايد اين پيام را ميگرفتند و گرفتند .غربيها خيلي تالش ميکردند
ک��ه در مذاکرات ،تعريف خ��اص خود را از نظام اس�لامي بقبوالنند،
ميخواستند سقف قدرت در ايران را در حد رئيس جمهوري ببندند.
در تحليل ش�ما از انتخابات ،مس�أله هستهاي و
تصميم نظام براي حل آن ،بس�يار برجس�ته است و
معنای ضمنی آن این اس�ت که م�ردم ،نقش جدی و
تعیینکنندهنداشتهاند...
نامزدها چينش شدند .سه نفر از نامزدها ،آقايان روحاني ،جليلي
و واليتي به صورت خاص در حوزه هس��ته اي ،موضع ميگرفتند و در
لحظاتي ش��اهد گردش آقاي واليتي به س��مت آقاي روحاني بوديم.
پس مسأله هستهاي مهم بود و هم مردم اين پيام را درک کرده بودند
و هم خارج از کشور .نظام که به روحاني رأي نداد ،اما مردم هم با همان
ذهنيتي که در نظام بود ،تطابق پيدا کردند.
اگر مس�أله هس�تهای مح�ور مطالب�ات نظام و
مردم ب�ود ،چرا روحاني انتخاب ش�د و نه جليلي که
مذاکرهکننده هسته ای ایران با غرب هم بود؟
طيف نوپديد اصولگرايان يعني«جبهه پايداري» ،میخواس��تند
الق��ا کنند جليلي ،نماينده نظام و عص��اره رویکرد حاکمیت در حوزه
هستهاي اس��ت ،ولی اين ادعا جا نيفتاد .ش��اهد بوديم تضادي ميان
روحاني و جليلي ش��کل گرفت ،اما با کناره گیری عارف محور رقابت
تغييرکرد،فقطروحانيدرميدانماند.البتهآقايعارفبهنفعروحاني
میدان را خالی نکرد او چارهاي جز کنار رفتن نداشت.
طیف�ی از اصولگراي�ان در ماهه�اي منته�ي به
انتخابات با تبلیغ مواضع انتقادي نسبت به عملکرد
 8سالهدولتاحمدينژادکوشیدند،بهنوعیاز دولت
سابق اعالم برائت کنند ،فكر ميكنيد اين مرزبندي
ديرهنگام و دقيقه  90را مردم پذيرفتند؟
معلوم اس��ت که مردم نميپذيرند .اصولگرايان بايد از ابتدا موضع
خود را مش��خص ميکردند که نکردند .جليلي با نگرش��ي که از خود
نش��ان داد ،اين تضاد را برجسته کرد .يعني جليلي ،روحاني را رئيس
جمه��وري کرد و اين رأي لغزاني که مابه التفاوت ش��د ،حاصل تضاد
روحاني و جليلي بود.
ام�ا برخ�ي اي�ن رأي را حاصل ج�دال روحاني و
قاليباف بویژه در آن مناظره معروف ميدانند؟
قبول ندارم .اتفاق ديگري روي داد .اگر فرض کنيم جريان اصولگرا
روي شخصي مانند آقاي قاليباف کار ميکرد ،يا با آقاي واليتي ،واليتي
با روحاني تضاد نداش��ت ،حتي آقاي قاليباف هم نداش��ت .مشکل از
آنجا به وجود آمد که آقاي قاليباف ،در آخرين لحظات احس��اس کرد
جليلي دارد احمدينژاد دوم ميشود و در اين شرايط ،سعي کرد ژست
جليلي وار بگيرد .اين تضاد از اينجا به وجود آمد يعني قاليباف از قالب
طبيعي خود به عنوان نامزد حد وسط و بوروکرات ميانه رو خارج شد و
آمد تا ميدان را از جليلي بگيرد.
گرچ�ه در دوره اي ،البت�ه نه ب�راي همه ،جليلي،
رقیب اصلي نيروهاي تحول خواه محس�وب ميشد،
اما با توجه به سرمايه گذاريها و کارهاي تشکيالتي
گس�تردهاي ک�ه انجام ش�ده بود،به نظر میرس�ید
قاليباف همچنان رقیب جدي تحول خواهان است.
به چند دليل قاليباف نميتوانس��ت پيروز ش��ود ،ضمن احترامي
که براي قاليباف قائل هس��تم ،اما معتقدم ايش��ان از فضاي سياسي،
تحليل درستي ندارند .ش��هرداري ،پرسنل آن و کساني که به خاطر
موقعيت ،گرد او جمع شدهاند را مترادف حزب سياسي تلقي کرد .اما
اينها نميتوانند نقش يک حزب را بازی کنند .دوم اينکه قاليباف ،چه
در دور اول و چه در دور دوم ،خود را به عنوان نيروي جمعيت ايثارگران
مط��رح کرد و اين ضعف بزرگي بود چون اي��ن جمعيت في حد ذاته،
نشان داد که پاي کسي نميايستد .کما اینکه سال  84احمدينژاد را
مطرح کرد و بعد به سمت قاليباف چرخيد ،ضمن اينکه در اين دوران،
تيم جديدي به وجود آم��ده بود که براي اين تيم ،جمعيت ايثارگران
مانند مؤتلفه ب��ود و تندتر از ايثارگران خود را مط��رح ميکردند ،لذا
تحليل نادرس��ت از فضاي سياس��ي و چرخش��ي که قاليباف با هدف
سخت نمايي کرد ،باعث ايجاد تضاد شده و خطر جليلي را براي اصالح
طلبان برجسته کرد.بنابراین ،جمعي از رأی دهندگان برای مشارکت
در انتخابات تقویت ش��د که نقش این عده در پیشتازی روحانی مهم
بود .اعتقاد راسخ دارم که اگر جليلي مقابل روحاني نبود ،پیروزی او در
همان دور اول انتخابات به سادگی امکان پذیر نبود.
اساس� ًا ام�کان داش�ت اصولگرايان ب�ه ائتالف
برسند؟
به دليلي که گفتم خير بعد از سال  76نظام تصميمگيري جريان
اصولگراي��ي دچار اختالالت جدي ش��د و حتي در اين اواخر ،ش��اهد
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
اگر مسأله هستهای
محور مطالبات نظام و
مردم بود ،چرا روحاني
انتخاب شد و نه جليلي
که مذاکره کننده
هستهای ایران با غرب
هم بود؟
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