عکس :علی محمدی/ایران

اصالحطلبانواعتدالیها؛همگراییباحفظهویتمستقل
مصطفی معین :روحیه ایرانیان نامزد نظامی برنمیتابد

مرجانطباطبایی« /دودســفیدیازاردوگاهاصولگرایاننمیبینم».اینشــاهبیتســخنان«مصطفیمعین»،اصالحطلب
سرشــناسدربارهانتخاباتریاســتجمهوریسال96استکهمعتقداستآرایحســنروحانیازانتخاباتسال92بیشترشده
اســت.بااینچهرهعلمیودانشــگاهیکهدرانتخاباتســال84باحمایتبخشــیازاصالحطلبانواردکارزارانتخاباتریاست
جمهوری شد ،در محل کارش -مرکز طبی کودکان -به گفتوگو نشستیم .دکتر معین از حسن روحانی بهعنوان یک فرصت برای
کشوریادکردهودرتوضیحآنبهموفقیتهایسیاستخارجیوبرجاماشارهمیکند.اومعتقداست:آقایروحانیجلویتهدید
راگرفتوبحرانراازکشــوردورکرد،بهجایآنکهشــورایامنیتســازمانمللمداممارامحکومکند،بهجایآنکههمهدنیاعلیه
کشوربسیجشوند.اینگفتگوراباهممیخوانیم:

سیا

سی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

14

آقایهاشــمیبویژهدریکدههاخیردرآســتانهانتخاباتهم
خودشانکنشگرمستقیمبودهوهمازنظرتأثیرگذاریدرنتایج
انتخاباتهــایمختلفنقشمهمیداشــتند،نبودایشــاندر
بعد ملی و ســطح افکار عمومی بر نتایج انتخابات چه تأثیری
خواهدداشت؟
مــن با توجــه به ارتباطی کــه از دیرباز با جناب آقای هاشــمی داشــتم،
شــهادت میدهــم کاندیداتــوری ایشــان در انتخاباتهــای مختلــف
از جملــه ریاســت جمهــوری ســال  ،۸۴مجلــس ششــم و همچنیــن
انتخابات سال  ۹۲به خاطر احســاس وظیفه بوده است .ردصالحیت
آقــای هاشــمی در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ۹۲کــه بدترین
برخورد حیثیتی با شــخصیتی همچون ایشان بود ،باعث مظلومیتی
شــد که مردم را حساس کرد و باعث افزایش آگاهی جامعه شد .اینکه
آیا میشــود نبود حضور ایشــان را جبران کرد ،پاسخ بنده منفی است.
حدیثــی در این زمینه وجود دارد که اگر بــزرگ و عالمی آگاه فوت کند،
خأل وی را به آســانی نمیتوان جبران کرد .این شخصیتها را به دلیل
مقبولیت عام ،ســرمایه نمادین جامعه مینامند که میتوانند باعث
تحول،نقطهعطفدرحرکتجامعهوپویاییجدیدشوند.ازهنرهای
ما در این کشور همیشه سرمایه سوزی بوده است .از امیرکبیر ،مصدق،
بازرگان ،نامزدهای محصور انتخابات  88مهندس موسوی تا رئیس
دولتاصالحاتورهبریهمهسرمایههستند،خواهباخطسیاسیما
هماهنگ باشند یا نه .سایر کشورها این رویه را ندارند و حتی مخالفان
خــود را از تاریــخ و کتابهــای درســی حــذف نمیکنند .ســرمایهها در
مواقــع خطیــر میتوانند به داد ملت برســند و برای نســلهای بعدی
الهامبخشباشــند .اگرسرمایههاینمادینراقدربدانیم خألحضور
آقای هاشمی را سریعتر میتوان جبران کرد.
بهنظرشمااینفقدانبرایطیفاصالحطلبواعتدالگرادر
انتخاباتپیشروآســیبزاستیااینکهآنهامیتوانندازاین
سرمای هاجتماعیکهشمااشارهکردیدبهرهببرند؟
بــه نظر من اگر طیف اصالحطلبــان و اصولگرایان اصیل -و نه بدلی-
کــه از اعتدال برخوردار هســتند ،با حفــظ هویتهای خــود همگرایی
بیشــتری با هم داشته باشند و رقابت ســالم داشته باشند ،خأل حضور

آقــای هاشــمی را تــا حــدودی میتوانند جبــران کنند .آقای هاشــمی
پلی میان طیف اصیل اعم از معتدل ،اصالحطلب و اصولگرا بود.
آقایهاشــمیهمیشــهیکســوژهآمادهبرایحملــهتندروها
بودهاســت.اینوضعیتاکنونازبینرفته،آیاممکناست
طیف دیگری را برای حمله و اثبات خــود انتخاب کنند یا اینکه
اینبهانهازآنهاگرفتهشــدهوباعثمیشودطیفاصولگرای
معتدل از زیــر فشــارهای تندروها بیــرون بیاید و قــدرت مانور
بیشتریداشتهومیداندارشوند؟
پیشبینی در این زمینه ســخت است.براساس احتماالت یک حالت
این اســت که رگههایی از طیف تندرو با عبور از مرحله موجود بار دیگر
حمــات تــازهای راعلیــه آقای هاشــمی آغــاز کننــد و نبش قبــر کنند.
احتمال دیگر این اســتکه شــخصیت دیگریرابــرایحمله انتخاب
کنند ،چون این یک اشــتغال مفید برای این طیف است .اگر بخواهیم
خوشــبینانه و بدون توجه به برخی عناصر سیاســی از نــوع «بدلی ها»
بــه ارزیابــی و پیشبینــی از شــرایط آینــده بپردازیــم ،باید گفــت آنها
کــه اصالــت دارندبایــدزودترخودوکشورشــانرا دریابنــدوهمگرایی
بیشــتری بــا اصالحطلبــان و اعتدالیــون داشــته باشــند کــه معتقدم
بهتریــن عرصه برای تحقق این امر مجلس شــورای اســامی اســت.
فراکســیونهای مختلــف میتواننــد در موضوعاتی همچون توســعه
علمی کشــور ،معیشــت مردم و اقتصاد با هم همگرایی داشته باشند
و از هم حمایت کنند و رقابت خود را هم در ســایر مســائل ادامه دهند.
ایــن الگو در احزاب نیز قابلیت اجرا دارد و با تقویت مبادالت حزبی در
مسائلمختلفمیتوانندجامعهراازتفرقنجاتدهند.
شماسیاستورزیاصولگرایانپسازهاشمیرادرانتخابات
پیشروچطورمیبینید؟
اصولگرایاندراینحادثهمیدانزیادیرابهدستنیاوردندونخواهند
آورد ،چــون حضــور مــردم در مراســم تشــییع جنــاب آقای هاشــمی
پشــتوانه جدی و چه بســا حتــی مؤثرتــر از زمان حضور آقای هاشــمی
بــرای تفکر مبتنــی بر اعتــدال و اصالحطلبی باشــد .مشــروط بر آنکه
کسانی که تفکر آقای هاشــمی را دارند ،حسن استفاده را داشته باشند
و ســعی کنند همان مشــی را ادامه دهند و حافظه تاریخــی مردم را در

ایــن زمینهها تقویــت کنند .چون فرصــت زیادی تا انتخابات ریاســت
جمهوری و شوراها باقی نمانده است ،ضایعه درگذشت غیرمنتظره
آقایهاشمیرفسنجانیبیشترازاینکهبرایاصالحطلبانیکتهدید
باشــد میتــوان آن را تبدیل به یک فرصت کرد .نبود ایشــان بیشــتر از
آنکه برای اصولگرایان یک فرصت باشد ،میتواند یک تهدید ارزیابی
شود.
اصالحطلبــانبــاآغــازبحثهــایمقدماتــیانتخابــات،از
آقایروحانیاعالمحمایتکردند.بهنظرشــمااینحمایت
ایجابیاستیابهتعبیربرخیدیگرازسرناگزیریاست؟
هردو.واقعیتایناستکهشوراینگهبانوساختارکنونیانتخابات،
اجــازه رقابــت چهرههــای اصیــل و شــناخته شــده اصالحطلــب را
نمیدهد.از ســویی نــوع دیدگاههای آقای روحانــی در زمان تبلیغات
انتخابــات و پــس از آن بــه طور نســبی موفق بــوده و مــورد قبول طیف
اصالحطلبان اســت.ما آقای روحانی را هم در حوزه سیاســت داخلی
و هــم سیاســت خارجــی و برجــام موفــق و بــرای کشــور یــک فرصت
میدانیم.
بحثهایی در رسانهها مطرح اســت که در کنار آقای روحانی
آلترناتیوهاییباشد،شمابااینایدهموافقهستید؟
معتقــدم نباید این مســائل در ســطح ملی در بــوق و کرنا شــود .در هر
صورت برای هر شــرایطی باید آمادگی وجود داشــته باشد .از نظر من
احتمال ردصالحیت آقای روحانی به صفر نزدیک اســت .هیچ عقل
سلیمی به خود اجازه نمیدهد رئیس جمهوری مستقر را در دور بعد
رد کند و جامعه را با بحران مواجه کند.
طــرح این موضــوع دامن زدن به جنگ روانی اســت .حتی اگر از طرف
ســخنگوی شــورای نگهبان مطرح شــده باشــد .البته به نظر میرســد
آقای کدخدایی هم مســائلی را در چارچوب اختیارات شورای نگهبان
و نظارت استصوابی مطرح کردند و منظورشان مصداق خاصی نبود.
بــا توجه بــه واقعیتهــای اجتماعی ،تحــوالت منطقــهای و جهانی و
همچنیــن عملکرد شــخص آقــای روحانــی ،احتمال ایــن موضوع را
صفر میبینم .شــورای نگهبان پیش از تأیید و رد صالحیت باید رجل
سیاســی بودن کاندیداها را بررســی کنــد .این گونه نیســت که فرد طی
چند روز رجل سیاســی بودن خود را آن هم در ایام مســئولیت ریاست
جمهــوری از دســت بدهد .اگر هم موضوع کارایــی و مدیریت در میان
باشــد کــه در حیطه اختیارات شــورای نگهبــان نیســت و مجلس باید
بــه آن ورود کنــد .همین که در دوره ریاســت جمهوری آقــای روحانی،
مجلس مســأله طرح عدم کفایت رئیس جمهــوری را مطرح نکرده،
بدان معناســت که مجموعــه نظام و مجلس عملکرد ایشــان را قابل
دفــاع میداند .پس نبایــد در این زمینه بحث و درگیری وجود داشــته
باشد.

