كنارهگيري س�ايرین به نفع ي�ك نامزد چه
ب�ود؟ نظرس�نجي از مردم ي�ا نظرخواهي از
فعاالن سياسي؟
يك مبن��اي ائتالف؛ مصلحت س��نجي ب��ود .آناني كه
ميگفتن��د آق��اي روحاني باش��د ،چن��دان كاري به اين
نداشتند كه چه كسي بخت بيشتري دارد .اين عده معتقد
بودند مصلحت اين اس��ت كه روحاني باش��د .مبناي ديگر
هم نظرس��نجيها بود .يك جريان براين اساس معتقد بود
ك��ه آقاي روحاني رأي بيش��تري دارد و مهمتر آنكه ،آراي
نيروهاي تحول خواه هم نبايد تقسيم شود .اين دو جريان
فعال بودند .من آن روزها در اس��تانها سخت درگير بودم.
هرچند هميشه گوش��ه چشمي هم به ائتالف داشتيم ،اما
در همين دوره كميتهاي تشكيل شد.
سرانجام چه مبنايي انتخاب شد؟
در آن زمان ،هر س��تادي مدعي بود كه بيش��ترين رأي
را دارد .به همين دليل قرار ش��د نظرس��نجي ش��ود .من
هم موافق نظرس��نجي بودم ،زيرا ميدانس��تم نظرسنجي
ترديدها درباره پيش��تازي روحان��ي را از ميان خواهد بود.
ضمن اينكه در سفر به شهرستانها متوجه شدم كه اساساً
اين ائتالف اتف��اق افتاده بود و در خيلي جاها س��تادهاي
آقاي عارف به س��تادهاي آقاي روحاني ملحق شده بودند.
در ش��هرها ميديدم قب��ل از اينكه ما تبلي��غ كنيم ،خود
س��تادها ائتالف كردند و با هم كنار آمدن��د .يعني ائتالف
از پايين ش��كل گرفته ب��ود و همه به اين تحليل رس��يده
بودند كه اگر ما يكي نش��ويم ،داستان  84تكرار ميشود و
ما نبايد دوباره اش��تباه كنيم .بعد از اينكه حضور بزرگان
منتفي ش��د ،ميگفتند «ائتالف ،ائتالف» .اين شعاري بود
كه مدام در شهرها ميش��نيدم .وقتي ميگفتيم ائتالف با
ك��ي؟ ميگفتند ما آقاي عارف را اصالحطلب ميدانيم و با

شعارها و آرمانهاي ما بيش��تر نزديك است ،ولي شرايط
براي آقاي روحاني مناسب است.
در دو روز آخ�ر وضعيت نظرس�نجي چگونه
بود؟
چون ميداني عمل ميكردم ،ترديدي نداشتم كه آقاي
روحاني از ديگران پيش��ي گرفته است و ترديدي نيست
كه ايش��ان پيروز قطعي است .آمارها و نظرسنجيها هم
همي��ن را ميگفت اما در اينكه دور اول ميش��ود يا دور
دوم ،ترديد داش��تم .دو حادثه پيروزي ايش��ان را در دور
اول قطعي كرد؛ يكي رد صالحيت آقاي هاش��مي و دوم
كناركش��يدن آقاي عارف .اگر اينها نبود ،رقيب ايش��ان
در دور دوم آق��اي قاليباف بود كه ب��از هم آقاي روحاني
پيروز ميشد.
البت�ه در دور دوم پيشبين�ي س�خت
ميش�د ،چون ممكن بود آراي اصولگرايان
هم روي قاليباف تجميع شود.
اگر هم��ه آراي اصولگرايان را ه��م جمع ميكرديم ،به
پاي آراي آقاي روحاني نميرس��يد .حتي بر اين باورم كه
در دور دوم رأي آق��اي روحاني به  30ميليون ميرس��يد،
موج عظيمي بلند شده بود.

ائتلاف از ب�اال چگون�ه ش�كل گرفت؟
آيا آق�اي روحان�ي و عارف با هم جلس�اتي
داشتند؟
اين جلس��ات ش��كل نگرف��ت و انصراف آق��اي عارف
ديرهنگام اعالم ش��د و اشارهاي به حمايت از آقاي روحاني
نداشتند.
آقاي عارف توضيح دادهاند كه من زماني
اعلام انص�راف دادم كه زم�ان ممنوعيت
تبليغات آغاز شده بود و نميتوانستم اعالم
كنم به نفع كدام نامزد كنار رفتهام.
به نظرم االن ديگر زمان طرح اين بحثها نيست .بويژه
اينكه م��ا حاال هم به اين ائتالف نياز داريم .اگر عارف كنار
نميرف��ت ،انتخابات ب��ه مرحله دوم ميرف��ت و البته در
مرحله دوم هم آقاي روحاني برنده ميش��د ،اما كنار رفتن
آقاي عارف انتخابات را يك مرحلهاي كرد.
به نظر شما چرا دو نفر اصلي ائتالف هيچ
گاه با هم جلسهاي برگزار نكردند؟
ائتالف خواس��ت م��ردم بود ام��ا ظاهر قضي��ه اين بود
كه اين دو بزرگ��وار در صف مقدم تبليغ��ات بودند و اص ً
ال
فرصتي براي اين جلس��ات نداش��تند .اما باطن قضيه اين
بود كه ش��ايد هركدام نسبت به ديگري احساس بينيازي
ميك��رد و ميگفت اين طرف مقابل اس��ت كه بايد به نفع
من كنارهگيري كند .نكته مهم اينكه در قضيه انتخابات و
ائتالف ،آنچه روي داد ،نش��ان دهنده رسيدن به يك بلوغ
سياس��ي بود و اين بلوغ سياس��ي به نمايش گذاشته شد و
ميديدم كه مردم در دورترين نقاط كشور ،همان حرفي را
ميزنند كه در تهران ميزنند.
در فرهنگ سياس�ي ايران ،ائتالفهايي
از اين جن�س و پايبندي عملي ب�ه الزامات

اما دو روز بعد از اينكه
صالحيت آقاي هاشمي
تأييد نشد ،به درخواست
ايشان ،به منزلشان رفتم و
ديديم كه با لباس راحت
خانه در حياط نشستهاند
و بسيار خونسرد مشغول
مطالعه هستند .انگار هيچ
اتفاقي نيفتاده بود .گفتند:
«شنيدم كه سرد شديد».
گفتم« :چه عرض كنم،ما
يخ زديم» .گفتند« :براي
چي؟ خيلي هم خوب شد».
گفتم« :احساس ميكنم اين
قدر سرد شده كه مردم پاي
صندوقهاي رأي نيايند .من
از اين ناراحتم ».گفت« :نه؛
ممكن است ،برعكس باشد».

آن ن�ادر اس�ت .كنارهگيري ع�ارف ،اقدام
ارزندهاي ب�ود .برخي معتقدند اس�تفاده از
ع�ارف در قوه مجريه ،ميتوانس�ت واكنش
مناسبي به كنارهگيري عارف باشد .چرا اين
اتفاق نيفتاد؟
هم انتظار آقاي عارف و س��تاد ايش��ان براي استفاده از
آن نيروها در دس��تگاههاي اجرايي بجاس��ت و از آن طرف
هم مالحظاتي وجود داش��ته و دارد .اگر خاطرتان باشد در
نخس��تين اجالسي كه بعد از پيروزي آقاي روحاني برگزار
شد ،خواستند از همه س��تادها تشكر كنند .در اين جلسه
جمعيت فرياد ميزدند كه «روحاني ،عارف يادت نرود».
پس چرا اين اتفاق نيفتاد؟
مصلحت اين نبود؛ خود آق��اي روحاني مايل بودند اما
نشد ،موانعي وجود داشت.
ب�ه لح�اظ رس�انهاي وضعي�ت را چطور
ميديديد؟
وضعي��ت نابرابر به نظر ميرس��يد .تعداد س��ايتهاي
اصولگ��را زياد بود و از اين طرف ،رس��انههاي هوادار آقاي
روحاني كم شمار.
انتخابات  92در شرايطي برگزار شد كه حتي روستاها نيز به
سايتها و اينترنت دسترسي داشتند .روزنامههاي مستقل هم
در برابر روزنامههاي رقيب كم ميآوردند و رس��انههاي رسمي
هم با آق��اي روحاني نبودن��د .اما رس��انهها و ارتباطات جديد
سراسر كشور را به هم گره زده بود .گرچه شبكههاي اجتماعي
به اين گس��تردگي امروز نبود،ام��ا راه افتاده بود .در نهايت هم
مناظرات كار را تمام كرد .آقاي روحاني در مناظره جهش كرد.
مناظره از عوامل فوقالعاده مؤثر و تعيينكننده بود.
خاطرهاي از مناظرهها داريد؟
از نظر اخالقي ،آقاي روحاني آدمي نيس��ت كه تهاجم
كند ،اما اگر مورد تهاجم واقع ش��ود ،پاسخ تندي ميدهد.
به نظر من كس��اني ك��ه به آقاي قاليباف مش��ورت دادند،
شناخت درس��تي از آقاي روحاني نداش��تند ،واال؛ چنين
خطاي��ي مرتكب نميش��دند .آنان آقاي قاليب��اف را وادار
كردن��د آن ح��رف را بزند و آقاي روحاني هم ناچار ش��د از
خودش دفاع كند و آن پاس��خ معروف را به قاليباف بدهد
كه اين پاس��خ و ظه��ور مقتدرانه ايش��ان در مناظرههاي
تلويزيوني؛ كار حريف را تمام كرد .آن موقع كه در بحثها
و مشورتهاي مربوط به مناظرهها ،آقاي روحاني ميگفت
هيچ وقت حاضر نيس��تم ابتدا به كسي حمله كنم .اخالق
به من اي��ن اجازه را نميدهد كه كس��ي را متهم يا تحقير
كنم .درحالي كه مش��اوران ميگفتند كه شما بايد حمله
كنيد ،اما پاسخش��ان اين ب��ود كه م��ن نميتوانم خود را
راض��ي كنم .اما ميدانس��تيم كه اگر رقي��ب حمله كند يا
اگر ايشان را عصباني كنند ،پاس��خ ايشان كوبنده خواهد
بود .ما معتقديم حمله آقاي قاليباف در مناظره به ايش��ان
برنامهريزي ش��ده ب��ود ،ولي آنان نميدانس��تند كه آقاي
روحاني اين عكسالعمل را نشان ميدهد.
درب�اره آن جمله مع�روف آقاي روحاني
فكر شده بود؟
بله ،درباره همه اينها بحث شده بود .مث ً
ال اينكه ايشان
گفت من يك حقوقدان هستم ،از قبل صحبت شده بود .اما
ايشان حاضر نشد كه به هيچ وجه حمله كند .آقاي روحاني
ميگفت من بايد حرمت نيروهاي مسلح را حفظ كنم و هم
اينكه به لحاظ اخالقي اين مجوز را ندارم.
برنامهريزي صدا و س�يما براي مناظرهها
را چگونه ديديد؟
برخالف گمانه زنيهاي اولي��ه؛ مناظرهها ،در مجموع
خوب برنامهريزي ش��ده بود .هرچند ،در ساير برنامههاي
انتخاباتي انتقادهايي داش��تيم .در واقع ،ميتوان گفت كه
فقط مناظرهها خوب بود ،اما وقتي از اس��توديو مناظرهها
بيرون ميآمديم ،ميديديم كه اكثر برنامهها به ضرر آقاي
روحاني تهيه و پخش ميشد .مدام اعتراض ميكرديم ،اما
فايدهاي نداشت.
شب انتخابات چطور گذشت؟
هيچ ك��دام مان نخوابيدي��م .با همه روس��تاها و نقاط
دور كشور تماس ميگرفتند و بيش��تر جاها ميگفتند ما
صددرصد به آقاي روحاني رأي داديم ،حتي روس��تاهايي
كه نه مبلغي به آنجا رفته بود ،نه آقاي روحاني را از نزديك
ديده بودند و نه بعداً ميتوانس��ت به آنجا برود .اينجا ،نقش
اقليته��اي قوم��ي ،اقليتهاي مذهبي ،كرده��ا ،بلوچها
و تركمنها و در كل اقوام مرزنش��ين بس��يار پررنگ بوده
اس��ت .بيش از  80درصد آنان به آقاي روحاني رأي دادند.
آنان انتظاراتي از آقاي روحاني داش��تند و منتظر پاس��خ
دولت به مطالباتشان هستند.
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