خاورميان��ه و مس��لمان ،جمهوري اس�لامي از همه بهتر
عمل كرده اس��ت .به عبارت دقيقتر بهرهگيري و استفاده
جمهوري اس�لامي از اهرم دموكراسي و جابهجايي قدرت
با اس��تفاده از انتخابات ،جلوتر از ساير كشورهاست .نظام
جمهوري اس�لامي توانسته اس��ت از اين ويژگي و فرصت
بخوبي استفاده كند؛ استفاده از اين فرصت هم ،نه فقط به
عنوان اجراي قانون و وظيفه كه خود امري پسنديده است
بلکه ،از آن باالتر با اس��تفاده از انتخابات توانس��تهايم در
دورههاي مختلف بسياري از تهديدها را دفع كنيم.
چه تهديدهايي مورد نظرتان است؟
در كشور ما ،هر از چند گاهي بسياري از فشارها متراكم
ميش��ود .در دوره هايي ،انتظارها بشدت باال ميرود و اگر
فش��ارهاي مضاعف و انتظارات مختلف ،مديريت نش��ود،
ميتواند كشور را به مخاطره بيندازد .اما جمهوري اسالمي
بخوبي توانس��ته از اين وس��يله يا اهرم انتخابات ،هم براي
اجراي قانون و هم براي دفع همه تهديدها و مخاطراتي كه
داشته است ،استفاده كند .در اين دورههايي كه فشارها يا
انتظارات انباشته ميشود ،كساني را ميبينيم كه به دليل
بیتوجهی به عمق مس��ائل سياسي و اس��تراتژيك ،دچار
يأس ميشوند؛ بسياري از جريانات سياسي ،عقب نشيني
كرده و ميگوين��د انتخابات ،يا برگزار نميش��ود ،صوري
برگزار ميش��ود ،يا نتيجه از پيش مش��خص است .يعني
آن يأس ،به اين تحليلها منتهي ميشود .دليل اصلي هم
عجز از درك جريانات اصلي و ارائه ندادن پاس��خ مناس��ب
به مش��كالتي است كه در جامعه ميبينند .بر اين اساس از
ظرفيتهاي شناخته شده جمهوري اسالمي غفلت كرده
و احس��اس ميكنند كه كار تمام شده و انتخابات فايدهاي
ندارد .غافل هستند از اينكه ،جمهوري اسالمي حتماً از اين
ش��يوه استفاده ميكند و چنانچه ما از اين فرصت استفاده
كنيم ،هم جمهوري اس�لامي بهرهمند ميش��ود و هم ما.
يعني انتخابات ،زمينه و فرص��ت يك بهرهبرداري متقابل
حاكميت ،مردم و جريانات سياسي را در پي خوهد داشت،
اما فهم اين فرصت ،نيازمند يك درك سياس��ي است .اين
فه��م سياس��ي در حاكميت وجود دارد و ب��ه همين دليل
ميبينيم كه حاكميت ،هيچ وقت آن فشارها و انتظارات را
بيپاس��خ نميگذارد و براي آنها راه حل دارد؛ راه حل هم،
انتخابات است .ببينيد! هر  8سال ،جامعه ما در يك شرايط
بحراني قرار ميگيرد و عده زيادي از سياسيون يا بدبينند
يا نميخواهند عمق مس��ائل سياس��ي را بفهمند يا اص ً
ال
نميتوانند؛ مأيوس ميش��وند و به كناري ميروند و حتي
برخي ،براي هميش��ه سياست را رها ميكنند و ميگويند:
«هشت سال پيش خراب شده و دوباره هشت سال بعد هم
همين طور است».
يك��ي از انتخابات مهمي كه در كش��ور ما برگزار ش��د،
انتخابات مربوط به نخستين دوره رياست جمهوري آقاي
هاشمي بعد از ارتحال امام(ره) و پايان جنگ بود .آن زمان
مس��أله اين بود كه چطور ميش��ود به انتظارات گسترده
م��ردم ،بويژه بعد از پايان جنگ پاس��خ گف��ت .همچنين
براي نخس��تين بار بود كه بعد از رحلت امام(ره) انتخابات
براي تعيين رئيس جمهوري برگزار ميشد .آقاي هاشمي
توانس��ت با گفتمان سازندگي به آن انتظارات پاسخ بدهد.
اما گفتمان آقاي هاش��مي ،تبعات و آثار منفي هم داشت.
نارضايتيهايي جمع ش��د و تندروهايي ك��ه در تمام اين
دوران هس��تند ،س��عي ميكردند فضا را به سمت اختناق
و بنبس��ت سياسي بكش��انند .البته توانس��تند عدهاي را
مأيوس كنن��د .انتخاب آقاي خاتمي ه��م در اوج ناباوري
داخلي و خارجي صورت گرفت و نش��ان داد كه جمهوري
اسالمي ظرفيت ناشناخته گس��تردهاي دارد كه ميتواند
بحرانها را در زمان خود مديريت كرده و شاهد جابهجايي
قدرت باشد؛ به انتظارات پاسخ بدهد و همه كساني را كه به
حاش��يه رفتند ،بار ديگر به متن برگرداند .در دوره رياست
جمهوري آقاي خاتمي با شعار توسعه سياسي به انتظارات
پاسخ داده شد.
انتخ�اب احمدين�ژاد پاس�خ ب�ه چ�ه
انتظاراتي بود؟
انتخاب آقاي احمدينژاد پاس��خ ب��ه مطالبات عميق
تاريخي بود .شعارهايي كه از سوي ايشان مطرح شد ،براي
يك بار هم كه ش��ده ،بايد عملي ش��ده و ب��ه منصه ظهور
ميرس��يد .يعني بايد در زم��ان و دورهاي ،به مطالباتي كه
با ش��عارهاي ظاه��راً مذهبي گره خورده بود ،پاس��خ داده
ميشد .اگر به اين مطالبات پاسخ داده نميشد ،طوفاني بر
پا و همه چيز را نابود ميكرد .براين اساس ،به نظر من ،آنچه
آقاي احمدينژاد ميگفت ،تنها زب��ان آقاي احمدينژاد

از س��وي علماي قم و نجف به هاشمي
توصيه ش��ده ب��ود در انتخابات حضور
پيدا كند.
انتخاب��ات ب��ه دور دوم ميكش��يد  
روحاني  30ميليون رأي ميآورد
انتخاب��ات تنها با جليل��ي و قاليباف به
«حماسه سياسي» تبديل نميشد.
ائتالف انتخابات رياس��ت جمهوري از
پايين شكل گرفت.
رد صالحي��ت هاش��مي و كنارهگيري
عارف ،پيروزي روحاني در دور اول را
قطعي كرد.
كنار رفتن ع��ارف ،انتخاب��ات را يك
مرحلهاي كرد.
بي��ش از  80درصد اقليتهاي قومي و
مذهبي به روحاني رأي دادند.

نب��ود؛ بلكه زبان بس��ياري از افراد منتس��ب به مذهبيها
بود و بايد نش��ان داده ميش��د كه چقدر آن شعارها عملي
است .شعارهاي احمدينژاد خارج از ظرفيت كشور و نظام
جمهوري اسالمي بود.
برگرديم به بح�ث انتخابات؛ حتي زماني
كه رئيس دولت اصالحات و آيتاهلل هاشمي
رفس�نجاني توس�ط عدهاي به عنوان نامزد
مطرح ميش�دند ،شما از نخس�تين فعاالن
سياسي بوديد كه بر ضرورت نامزدي روحاني
تأكي�د ميكرديد ،چطور ب�ه اين جمعبندي
رسيديد؟
براي پاس��خ به اين سؤال بايد اين نكته را در نظر داشته
باشيم كه  8سال مديريت آقاي احمدينژاد ،به يك انسداد
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و بينالمللي منجر شده بود.
همه چيز به انس��داد كشيده ش��د و اين تنها شامل انسداد
سياسي نميشد؛ در اين دوران ما شاهد انسداد اجتماعي،
اقتص��ادي و سياس��ت بينالمللي را هم بوديم و كش��ور از
هر جهت قفل ش��د .ب��راي بازكردن اين قفل و گش��ايش
اي��ن وضعي��ت ،بايد يك بار ديگر كش��ور را ب��ه عقالنيت،
هوشمندي و تدبير دعوت ميكرديم .جامعه ما به سختي،
تلخي روشهاي تند و استراتژيهاي آرماني غيرقابل اجرا
در همه عرصهها را چش��يد و بايد بار ديگر به «خردورزي»
دعوت ميش��د .اين جهتگيري بعداً ب��ه تعابير اعتدال و
تدبير تبديل شد.
تقريباً از دو سال قبل از انتخابات ،من با ايشان صحبت
داشتم .فهم من اين بود كه ش��رايط كشور افراد خاصي را
ميپذيرد؛ يعني كساني ميتوانند بخت پيروزي در رقابت
انتخابات را داشته باش��ند كه مردم را مجاب كند به اينكه
ميخواهد با يك استراتژي عقالني ،كشور را اداره كند ،نه
با ش��عار؛ ميخواهد در داخل و خارج ،آش��تي برقرار كند؛
ميخواه��د اخالق و اقتصاد را نجات ده��د و همه را به كار
بگيرد .ب��ه عبارت ديگر ،دقيقاً نقط��ه مقابل و عكس همه
آن چيزهاي��ي ك��ه احمدينژاد انج��ام داده و زيانهايش
آشكار ش��ده بود .نياز كش��ور اين بود كه مرد يا مرداني پا

ب��ه عرصه بگذارند كه قطار خارج ش��ده از ري��ل را به ريل
بازگردانند .در گذش��ته كشور چه به شكل محافظه كاري
چه به ش��كل اصالحطلبي ،به هر ص��ورت در ريل حركت
ميك��رد؛ اما آقاي احمدينژاد برخالف اس��تراتژي آن دو
جريان شناخته ش��ده عمل كرد .در گذشته ،گرچه آن دو
جريان ش��ناخته شده با هم اختالف سليقه داشتند ،اما در
نهايت ،هم حرف هم را ميفهميدند و هم ميدانس��تند كه
مسير آينده بايد به چه صورت باشد.
چگونه از اين مقدمات نتيجه گرفتيد كه
روحاني گزينه مناسبتري است؟
فه��م من و عده زيادي اين بود كه باتوجه به ش��رايطي
كه كش��ور در آن قرار گرفته اس��ت ،اگ��ر مرداني كه با اين
ويژگي ش��ناخته ميش��وند بيايند ،مردم حتماً استقبال
ميكنن��د .من براي اين وضعيت ،دو نفر را بيش��تر س��راغ
نداشتم :آقاي ناطق نوري و آقاي حسن روحاني .از نظر من
آقاي ناطق نوري اولويت اول بود .فراوان ،خودم و دوستانم
با ايشان صحبت كرديم .ايشان متقاعد نشد .ايشان همين
مش��كالتي ك��ه امروز ميبيني��م را پيشبين��ي ميكرد و
ميگف��ت اين موانع هس��ت و نميگذارند م��ن كار كنم و
نميآي��م .بنابراين انتخاب به آقاي روحاني منحصر ش��د.
رس��يدن به اينكه راهحل اين وضعيت ،در ايش��ان انحصار
دارد ،نكت��هاي ب��ود كه باي��د نخب��گان روي آن به اجماع
ميرس��يدند .يعني فردي مانند آقاي هاشمي رفسنجاني
قب��ول ميكرد؛ آقاي خاتم��ي ميپذيرف��ت و ديگران در
سطوح پايين .خود آقاي ناطق و آقاي سيدحسن خميني
ني��ز همينطور .اين اجم��اع هم به وج��ود ميآمد 8 .ماه
قبل از اين بحثها ،من و برخي دوس��تان ،با آقاي هاشمي
صحبت كرديم .آقاي هاشمي هم قبول داشت كه نامزدي
اص ً
ال منحصر در ايشان است.
نقش هاش�مي در شكلگيري اين اجماع
چقدر بود؟
م��ا از آقاي هاش��مي ق��ول گرفتيم كه ايش��ان با تمام
ظرفيت از اجماع حمايت كنند .اين زمان تقريباً  8ماه قبل
از انتخابات بود.
اما خود هاشمي هم ثبتنام كرد...
بله ،اينها تحوالت بعدي است .همان موقع اين احتمال
بود كه خود آقاي هاش��مي هم بيايد؛ يعني همان جمعي
ك��ه اكنون در دولت هس��تند و آن موقع عمدت��اً در مركز
تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تش��خيص مصلحت نظام
بودند ،همان موقع هم احتمال ميداديم كه ممكن اس��ت
آقاي هاشمي بيايد.
بحثي مطرح ب�ود مبني بر اينكه روحاني
به تأكيد هاش�مي در انتخابات ثبتنام كرد.
اين را تأييد ميكنيد؟ يا اينكه خود روحاني
به اين جمعبندي رسيد؟
آقاي هاش��مي به آقاي روحاني گفته بودند كه شما در
انتخابات ثبتن��ام كنيد ،حتي موقعي كه آقاي هاش��مي
ثبتنام كرد ،آقاي روحاني خواس��ت كنار برود كه ايشان
مانع ش��د و گفت كه ش��ما باش��يد و كنار نكش��يد .آقاي
هاشمي نه يك بار ،بلكه چند بار ،هم به خود روحاني و هم
به ما تأكيد كردند كه ايشان بايد نامزد انتخابات بماند.
مي�ل خود روحان�ي در آس�تانه ثبتنام
نامزدها چه بود؟
ميل و ارادهش��ان بر ثبتنام بود و احتمال هم ميدانند
كه آقاي هاش��مي بيايد؛ هر چند ،آقاي هاش��مي مكرر به
دوس��تان گفته بود كه من نميآي��م ،از جمله به خود من
گفته بود.
طب�ق روايت ش�ما ،روحان�ي تصميم به
ثبتنام داش�ت و هاش�مي هم كه در جريان
قرار گرفت ،او را تشويق به ثبتنام كرد.
آقاي هاش��مي از چند ماه قبل به ايش��ان تأكيد كردند
كه ش��ما بايد بياييد و ثبتنام كني��د .آقاي روحاني قبل از
ثبتنام ،به منزل آقاي هاش��مي رفتند و مجدداً از ايش��ان
اين تأكيد را ش��نيدند و بعد ثبتنام كردند .در واقع ،آقاي
روحاني ترديدي نداش��ت كه نظر آقاي هاشمي به ايشان
اس��ت و حتي اطرافيان آقاي روحاني يقين پيدا كردند كه
آقاي هاشمي از نامزدي ايشان حمايت خواهند كرد.
من با چند نفر از دوستان 7 ،يا  8ماه قبل انتخابات ،دو بار
خدمت آقاي هاشمي رفتيم و با ايشان بحث نامزدي آقاي
روحاني را مط��رح كرديم .در اين جلس��ات آقاي واعظي،
آقاي صالحي اميري ،معاونان فعلي آقاي رئيس جمهوري،
آق��اي بانك و ع��دهاي ديگر كه اكنون در دولت هس��تند،
حضور داشتند؛ سرانجام آقاي روحاني تصميم گرفتند كه
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ویژه
انتخاب
یازدهم
در فرهنگ سياسي
ايران ،ائتالفهايي از اين
جنس و پايبندي عملي
به الزامات آن نادر است.
كنارهگيري عارف ،اقدام
ارزندهاي بود .برخي
معتقدند استفاده از عارف
در قوه مجريه ،ميتوانست
واكنش مناسبي به
كنارهگيري عارف باشد.
چرا اين اتفاق نيفتاد؟
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