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باهنر ،دبیرکل<جبهه پیروان> :تابلو انتخاباتی اصولگرایان نباید ضد برجام باشد

سیا

فرنازحســنعلیزاده /یکیازاتهاماتش«تصویببرجامدر20دقیقه»است؛تاواپسینروزهایمجلسنهمشورایاسالمی،
هممسلکانشویرامتهمکردندکههمراهعلیالریجانیبرایپشــتیبانیازدولت،مصوبهپارلماندرباره«برجام»رادرچشم
بــههمزدنیتصویبکــردوبهعنوانیکیازاعضایتأثیرگذارهیأترئیســهمجلس،اجازهنــدادنمایندگانطرحهایتکمیلی
مصوبه«برجام»رابهصحنبیاورند.باهنرهمطرحاینادعاها،همادعایبیاثربودن«برجام»را«ظالمانه»میداندومعتقد
استگستردهشدندامنهاینبحثدرمجلسشورایاسالمی،تنهاازکیفیتکارمیکاستوچهبسابهسودطرفدیگرمذاکره
تماممیشــد.اوهمچنینمعتقداســتطرحهاییکهبانامتکمیل«برجام»پیشــنهادمیشــد،هدفیغیرازمتوقفکردناین
مصوبهدرپارلماننداشت.باهنرمعتقداست«برجام»ناگزیربودوبراینباوراستنبایدتابلویاصولگرایاندرانتخاباتسال
آینده«،ضدبرجام»باشد.مشروحگفتوگوی«ایران»با دبیرکل«جبههپیروان»رادرزیرمیخوانید...
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سالآیندهانتخاباتریاستجمهوریوشوراهایاسالمیشهر
وروستابرگزارمیشود،فضایکلیراچگونهمیبینید؟
مایکســریتجربیاتداریمکهممکناستتکرارنشود؛اینتجربیات
را کــه کنار هم بنشــانیم ،پارادوکس بــه وجود میآورد .یکــی از تجربهها
ایناســتکهمعموالًرؤســایجمهوریدرایران،دودورهایهستند.نه
تنهــادرایران،بلکهدردیگرکشــورهایدموکراتیــکنیزهمهمینطور
اســت.من شــنیدم در کل تاریــخ دموکراتیک دنیــا تنهــا  17-18رئیس
جمهــوریبودهاندکهبرایباردومانتخابنشــدهاند.درایرانتابهحاال
سابقه نداشته که دوران ریاست جمهوری ،یک دورهای باشد .دو رئیس
جمهوریاولیعنیبنیصدروشهیدرجایی،دولتشانبهاتمامنرسید.
نکتهدومیکهوجودداردایناستکهماتاقبلازانتخابآقایروحانی،
رئیسجمهوری 50/2درصدینداشــتیم.بایــدریزشهاورویشهای
رأی آقــای روحانی را بررســی کــرد ،چون روحانــی دم مــرزی رأی آورده
اســت و اگر ریزش آرایش بیش از رویشها باشد ،مشکل ایجاد میکند.
ازطرفیهمهامیدواریدولتوطرفدارانشایناستکهحسمیکنند
روحانیرقیبجدیندارد.نکتهدیگرکهدریککشوردموکراتیکنقطه
ضعفاســت،ایناستکهانتخاباتعموماًهیجانیاستواینباعث
شده که سه رئیس جمهوری اخیرمان -فارغ از قضاوت درباره عملکرد
وشایستگیشــان-یــکمــاهآخــررئیسجمهــوریشــدند.بعضیها
هم مثــل احمدینــژاد 10روز آخر رئیــس جمهوری شــد .احمدینژاد
فقط خودش تصور میکرد به پاســتور میرود؛ احدی از فعاالن سیاسی
کشــوربرداشــتشــانایننبودکهاورأیمیآوردونخســتینبارهمبود
که انتخاباتبه دور دومرفت .اگرمجموعه اینمســائلرا دورهمجمع
کنیــم،تحلیلکردنیکمقدارســختمیشــود.امامیتــوانگفتاگر
آقایروحانیبهمرحلهدومبیفتد،باهرکسبهمرحلهدومبرود،قطعاً

باختهاست.بایدمرحلهاولکارراتمامکند.
اشــارهکردیدبرگبرندهروحانیایناستکهرقیبتوانمندی
نــدارد؛چرااصولگراهــادروضعیتیقرارگرفتنــدکهنمیتوانند
رقیبقدریبرایاوبیابندیابهمیدانبیاورند؟
یکی از مشــکالت کشــورما که بارها هم گفته شــده این اســت که دو ســه
حــزب قــدر و چارچوب منــد نداریــم؛ من در غیبــت احــزاب قدرتمند،
نگران آینده مردم ســاالری دینی هســتم .همین باعث شده جناحها با
همدیگــر رقابت کنند نه احــزاب .جناحها هم زمان انتخابــات70-80
درصدانرژیشــانصرفوحدتخودشــانمیشــوند.یــکنکتهدیگر
که براســاس نظرســنجی و پایش اســت ،حدود 20درصد جامعه ما24
ســاعت قبــل از انتخابات تصمیــم نگرفتهاند به چه کســی رأی بدهند.
خیلیآدمهارادرکشورداریمکهازعملکرددولتآقایروحانیناراضی
هســتند اما خیلی هم به اصولگرایان عالقــه ندارند؛ منتظر میمانند تا
ببینند چه کســی از اصولگرایان معرفی میشــود؛ ممکن اســت کســی
دربیایــدوبگوینداینبهترازروحانیاســت؛ممکناســتکســیباشــد
کــهبگوینــدروحانیهرقدرخرابکردهباشــدبــهاورأیمیدهیمچون
رقیبشبرایماقابلهضمنیست.
درسهانتخاباتگذشتهکهشمااشارهکردید،چهرههایشاخص
اصولگــراواردرقابتشــدند.درایــندورههیچفردشــاخصی
اعالمآمادگینکردهاســت.تفاوتایندورهانتخابــاتباادوار
قبلیچیســتکــهایــنگونــهپیشبینــیمیشــودچهرههای
شاخصاصولگرابهمیداننخواهدآمد؟
در ذهــن هر کــس یکــی از پارامترهایــی که گفتــم پررنگتر اســت؛ مثالً
کســیمعتقداستریاستجمهوریدرکشــورما 8سالهاستواگرهم
داعیه رئیس جمهوری دارد برای انتخابات ســال 1400میگذارد؛ چون

میگویند ریســک انتخابات ســال 96باالســت .دلیل دیگر این است که
حس میکننــد اصولگرایان به وحدت نمیرســند .خودشــان اصولگرا
هســتند؛عالقهمندند یــک اصولگــرا رأی بیــاورد؛ داعیه هــم دارند ،اما
احساس شان این اســت اصولگرایان نمیتوانند به جمع بندی برسند
وبــهاصطــاحخرابمیشــوند.ازطرفدیگــرپدیدههایــیمثلآقای
احمدینژاد هستند؛ چه کســی تصور میکرد آقای هاشمی را پشت سر
بگــذارد.خــدادرجاتآقایهاشــمیرامتعالیکند؛محبوبیتایشــان
درزندگــیپرفــرازونشیبشــانتغییرکــرداماباتجلیلیکهروزتشــییع
پیکرشــانشــد،حســابیعاقبتبهخیرشدوخاطرهخوشــیماند.این
گذشــتهها را نباید فراموش بکنیم .پدیدههای سیاســی ما نایابند و یک
دفعــه آدم گمنامی میآیــد و رأی مــیآورد؛ چون فضــای انتخابات ما
هیجانیاست.
پیشبینیمیکنیداصولگرایشاخصواردمیدانشود؟
تالشمیکنیمبشود.
بهنظرمیرســداصولگرایانبــرایاینکهفضادوقطبینشــود،
خودشــانخیلیتمایلندارندچهرهشــاخصیبیاید.ازطرفی
برخــیمعتقدنداگرچهرهشــاخصیبیایــد،مردمرأیســلبی
دادهوحتماًبهرقیبشیعنیآقایروحانیرأیمیدهند.امااگر
دوقطبینشــود،درصدمشــارکتپایینمیآیدورأیروحانی
متعاقبآنپایینمیآید.
اینراقبولندارم؛عالقهامحضورحداکثریاست.
حضورحداکثرییکنامزدقویمیخواهد...
حضور حداکثری ربطی به نوع انتخابات ندارد؛ ســرمایه اجتماعی ما را
بــاال میبرد؛ حتماًباید حضور حداکثری باشــد و حتماًهم میخواهیم
کاندیــدای خودمان رأی بیاورد .دو قطبی ای که حضرت آقا در مشــاوره
بهآقایاحمدینژادبهآناشــارهکردنــد،متفاوتبود؛منظورحضرت
آقا احتماالًدو قطبی خشنی بود مثل فتنه .88رقابت باید جدی باشد؛
معقولباشد؛تخریبنباشدبداخالقیوزیرآبزنینباشد.
یکــیازنکاتقابلتأملایناســتکهاصولگرایاندرســهدوره
اخیرنتوانستندگزینهخودراراهیپاستورکردهوپیروزانتخابات
ریاســتجمهوریشــوند.احمدینژادهمنامــزداصولگرایان
نبود؛خودشهماعالمکرد؛هرچندبعدهاموردحمایتطیفی
ازاصولگرایانبود.فکرمیکنیدچــرااصولگرایاندرانتخابات
ریاستجمهوریپیروزینداشتند؟
یــکمقــداربایدادبیاتمــاناصالحشــود؛تعامالتماناصالحشــود؛
باید یــک مقدار حرف نو بزنیم .یکی از مشــکالت جدی ما که بعضی
وقتهــامــاراهمبهخاطــرآننصیحتمیکنندایناســتکهشــما
متولی نظام نیســتید؛ ممکن اســت ما به بعضی نهادهای حکومتی
نقد هم داشــته باشــیم اما خــود را مســئول میدانیم دفــاع کنیم .در
همین انتخابــات اخیر 12هــزار نفر برای انتخابــات مجلس ثبتنام
کردند .شــورای نگهبــان هم صالحیت حــدود 6000نفــر را تأیید کرد
وصالحیــتحــدود 6000نفــرراردکردیــااحرازنکرد.بنــدهبهعنوان
فعال سیاســی میتوانم یک تعدادی را بشمارم که صالحیتشان بی
خودتأییدشدویکعدهایرا بشمارمکهبیخودردصالحیتشدند
و حق شــان ضایع شــد .این انتقادها یــک جایی خریــدار دارد یا اینکه
گاهی آن قدر در برخی حوزههای انتخابیه تقلب و تخلف میشود که
انتخابات باطل میشود.خب در چنین وضعیتی اینکه بگوییم هیچ
تقلبی در کشــور نمیشود ،بی خود است .البته کسی هم بگوید تقلب
درحــدجابهجایی 10-15میلیوناســت،دعواوفتنهمیشــود.درکل
اصولگرایانمعموالًبخشیازآرایشانرابهخاطرحمایتازنهادهای
حکومتیازدستمیدهند.
طیفــیمعتقدنداصولگرایاننمیبرندچونحاضرنیســتندیا
مالحظاتیدارندکهباطیفتندرو،مرزبندینمیکنند.بعضی
اصولگرایــانمســائلیرامطرحمیکننــدکهموردپســندمردم
نیستوبهحسابکلاصولگرایاننوشتهمیشود...
هم هســت و هم نیســت؛ فرض کنید طیف اصولگرا یک ســتون آدم به
طولصدمتراســت.منکهوســطایســتادهاموبهاصطالحمیخواهم
ایــنســطوحصدنفرهرامدیریتکنــماگربه 10نفــرجلوییبگویمکاله
بیاور ،ســر میآورنــد 10.متــر آخر هم اصولگرا هســتند اما در گوشــمان
میگوینــد مــا اصولگراییــم ،اما بــه کســی نگویید؛چــون میخواهیم با
اصالحطلبانزندگیکنیم.مابایدهرصدمترراداشتهباشیم؛برخیها
میگوینــد 20متر اول و آخر را که لیبرال و رادیکال هســتند کنار بگذارید.
خــود اصالحطلبــان هم طیف تنــدرو دارند امــا کنار نمیگذارندشــان؛
دلشانرابهدستمیآورند؛توصیهمیکنندآرامترباشند...
ســرعتدرحرکتبــااختــافدرمبانیفــرقمیکند؛بحث
«برجام»کهجنابعالیاشارهکردیددراصولگرایانهمموافقو
هممخالفجدیدارد...
تابلومانبایدضدبرجامباشد؛ولیبعضیوقتهاضدبرجاممیشود.
«برجام»درحــالاجراســتودیدگاههایمتفاوتــیدرداخل
کشــورمطرحاســت؛عــدهایمعتقدنــدتوافقهســتهایهیچ
دستاوردینداشتهاستوبعضیهاهمباتعبیریحتیبحث
خیانــتمذاکرهکنندگانرامطرحمیکننــد.جنابعالیدرایام

