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هفتخوان یک اجماع

یونسی ،روزشمار ورود روحانی به انتخابات و پیروزی او را مرور کرد
مرتضی گلپور
طبقعرفسپهرسياسيايران،رقابتزودرسانتخاباتي،چندماهپيشازروزرأيگيريآغازميشود.انتخابات 24خرداد 92همازاينقاعدهمستثنينبود
و فعاليت جناحها و آنان که سوداي نامزدي داشتند از نيمه دوم سال 91استارت خورد و زمستان همان سال،حرارت کمپينها به حدي رسيده بود که گرم شدن
تنور انتخابات را يادآوري کند.از سويي ،خيل نامزدهاي ريز و درشت ،به صراحت يا تلويح ًا از عزم خود براي ورود به عرصه رقابت خبر ميدادند و از سوي ديگر،
زمزمه احتمال ورود شخصيت هايي مانند هاشمي در جامعه پيچيده و فضاي انتخاباتي را تحت تأثير خود قرار داده بود .در کوران گمانه زني هايي که عمدت ًا روي
آمدن يا نيامدن خاتمي و هاشمي و ترديد آنان تمرکز داشت ،يک فعال سياسي با قاطعيت پيشبيني کرد که انتخابات بدون حضور اين دو چهره شاخص برگزار
خواهد شد هرچند اين گمانه زني ،گوش شنواي زيادي نيافت اما او تالشش را مضاعف کرد تا توجه فعاالن سياسي تحولخواه را به سمت گزينه سومي جلب کند.
استداللشاينبودکه رؤسایجمهوریپیشینچهرههاييوزينومورداحترامهستندکهشايستگينامزديوحمايتدارندامابهدليلشرايطکشورواحتمال
انسدادفضايسياسي،درواکنشبهنامزديآنان،مصلحتدرشناساييواجماعرويشخصيتديگرياستکهحساسيتکمتريبرانگيزاند.نامزدپيشنهادي
او هم حسن روحاني بود .تحوالت انتخاباتي ،يکي پس از ديگري رخ داد و پس از اعالم نتيجه بررسي صالحيتها مشخص شد که گمانه زني اين فعال سياسي
درباره نامزدهاي غايب در انتخابات درست بوده است .هرچند ،غيبت هاشمي ،نه ناشي از اراده اش بلکه نتيجه رد صالحيت اش بود .در اندک روزهاي باقيمانده
تابرگزاريانتخابات،رايزنيهاشدتگرفتودرتحوالتيسرنوشتساز،راهبرانطيفهاياصليتحولخواهان ،پيرامونحمايتازحسنروحانياجماعکردند
ي است و اهداف روحاني در امور اقوام و
و نامزد منتخب شان با رأي اکثريت مردم ،راهي «پاستور» شد .آن فعال سياسي هم؛ اينک ،دستيار ويژه رئيس جمهور 
اقليتهاي ديني و مذهبي را پيگيري ميکند .علي يونسي چند هفته مانده به آغاز سه سالگي دولت تدبير و اميد ،دعوت ما را براي مرور رخدادهاي آن مقطع
پذيرفتوبااشتياقوذکرجزئيات،فرازونشيبآنايام،مبانيتحليلسال 91خودازشرايطکشور،واکنشهاياوليهفعاالنسياسيبهايدههايشوهفتخوان
رسيدن به اجماع حول محور روحاني را بازخواني کرد .سخنان او به عنوان يکي از فعاالن مؤثر ستاد انتخاباتي روحاني ،روايتي است از پشت پرده رخدادهاي
انتخاب يازدهم در فاصله زماني زمستان 91تا 24خرداد.92
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گرچ�ه پس از پيروزي روحاني بس�ياري
ادعا كردند كه روند تحوالت قابل پيشبيني
بود ،اما واقعيت اين اس�ت كه اين پروسه آن
قدر س�ريع و پيچيده اتفاق افتاد كه امكان
پيشبيني را س�خت ميكرد .اگ�ر موافقيد
براي بررس�ي آنچه در انتخاب�ات روي داد،
به ماههاي قبل از آن و مش�خص ًا زمستان 91
برگرديم .آن زمان به نظر ميرسيد كه شانس
پيروزي روحاني چندان باال نيس�ت .اما شما
از نخس�تين افرادي بوديد كه با اطمينان از
سهشنبه  13مرداد 1394

پيروزي وي س�خن گفتيد .مبناي پيشبيني
شما چه بود؟
قب��ل از اينك��ه وارد بحث ش��وم ،مقدم��هاي دارم كه
به ق��ول دكت��ر ش��ريعتي ،از ذي المقدمه مهمتر اس��ت.
انتخابات ،از مهمترين ش��اخصهاي مردمساالري است.
در ميان كش��ورهاي منطقه ،تنها كش��وري كه معيارهاي
مردمس��االري را به صورت كامل و دقيق رعايت ميكند،
هند اس��ت .هندوس��تان نه فقط بهتر از همه كش��ورهاي
آس��يا ،بلكه در اين مقوله از همه دنيا بهتر اس��ت .در حالي
كه اين كش��ور ،شاهد بيشترين تنوع قومي هست و همين

تنوع و وجود اقوام مختلف در يك كشور ،يكي از توجيهات
استبداد اس��ت .با اين وجود ،در هندوستان ،باوجود اينكه
بيش��ترين تنوع قومي ،ديني و مذهبي ديده ميشود ،اما
قويترين و محكمترين رژيم دموكراسي هم برقرار است و
به تعبيري يك كپي بهتر از اصل محسوب ميشود.
تقريباً همه كشورهاي عربي استبدادي عمل ميكنند.
در اين ميان ،در س��الهاي اخي��ر ،تركيه ،قدمهاي خوبي
برداش��ته اس��ت ،هرچند هنوز هم تا دموكراس��ي فاصله
زيادي دارد و متأسفانه در س��الهاي اخير ،عقبگردهايي
هم داش��ته اس��ت .با وجود همه اينها ،از ميان كشورهاي

