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بازخوانی نظرسنجی
برای اجماع

آخوندی :روحانی و عارف موافق نظرسنجی بودند
دکتر عباس آخوندي ،اکنون سکاندار وزارتخانهاي اقتصادي است ،اما در عين حال ،سياستمداري حرفهاي
نیز هست ،سياستمداري که در بزنگاه ها ،از ايفاي مسئوليت و نقش ،ابايي نداشته است .با وزير راه شهرسازي
توگو کرديم ،شرايطي
دولت تدبير و اميد ،درباره شرايط سياسي پيش از انتخابات رياست جمهوري خرداد گف 
که در لحظاتي ،اميدزاده ميش�د و در لحظاتي ديگر ،اميد از ميان ميرفت .اما درس�ت از خالل اين بيم و اميد
توگو به آن اشاره ميکند ،او از کساني بوده که در
بود که  24خرداد س�اخته شد .آنگونه که آخوندي در اين گف 
سختترين شرايط ،حتي رد صالحيت ناگهاني آيتاهلل هاشمي نيز بر ادامه کنش سياسي و خلق اميدهاي تازه،
تأکيد ميکرده اس�ت .از اين مهمتر ،او بويژه در شکلگيري اجماع ميان نامزدهاي تحولخواه و تعيين و اجراي
توگو با آخوندي ،به محورهاي ديگري رسيد ،محورهايي
س�ازوکارهاي مرتبط با آن ،نقش مؤثري داش�ت .گف 
چون فقدان برنامه کالن توس�عه ايران که وي ،بحث درباره آن را مقدم بر هر کنش سياسي ديگري ميداند .اين
توگو ،پيش روي شما قرار دارد.
گف 
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 از نيم�ه س�ال  91آغ�از کني�م ،زماني که
بح�ث انتخابات به تدريج داغ میش�د اما به
نظر ميرسيد فعاالن تحول خواه هنوز تمايل
چندان�ي ب�راي حض�ور ج�دي در انتخابات
ندارند .بخشي از علت اين مسأله به نامتوازن
بودن فضاي رقابتي بازمي گشت که منتقدان
بسياري داشت .از جمله معترضان شما بوديد
که مهر  91اعالم کرديد فضا مس�اعد نيست و
عدهاي براي حضور رقبا در انتخابات ش�رط و
شروط ميگذارند و نيروهاي منتقد براي ورود
به انتخابات احساس امنيت نميکنند .چنين
برداشت هايي که آن زمان فراگير هم بود ،در
چه تحوالتي ريش�ه داش�ت؟ و براي مقابله با
اين فضا ،چه راهکارهايي ارائه ميشد؟
آن زمان ،تحليل من  -که بعدها روندها نشان داد درست
ه��م بود  -اين بود که ش��کاف اجتماعي ايران به بيش��ترين
سهشنبه  13مرداد 1394

حد خود رس��يده است ،به طوري که ش��ايد هيچ گاه تا اين
اندازه شکاف اجتماعي را تجربه نکرده بوديم ،شکافي که به
خانوادهها هم رس��وخ کرده و اغلب آنها را دو پاره کرده بود.
بريدگي و انشقاق در جامعه در حد اعالي خود بود .دليل هم
اين بود که عدهاي خود را حق مطلق ميدانستند و رقيب را
باطل مطلق .اما مهم تر از اين ش��کاف ،دغدغه فعاالن خارج
از چارچ��وب ق��درت بود که با تحليل وضعي��ت موجود ،در
حال بررس��ي موانع بروز و ظهور اجتماع��ي خود بودند .آن
هنگام ،ب��اور من اين بود که اگر چارچوب قانون اساس��ي را
براي فعاليت پذيرفته ايم ،نبايد در هيچ ش��رايطي از کاربرد
ابزارهايي که قانون ،حق ما دانسته ،خودداري کنيم و تأکيد
داش��تم که تحت هيچ ش��رايطي نبايد از ت�لاش براي رفع
موانع موجود و اصالح امور نااميد ش��ويم .ب��ا اين نگرش ،از
همان ابتدا ،منتقد کس��اني بودم که ميگفتند در انتخابات
ش��رکت نکنيم .اس��تدالل من اين بود که حتي در س��خت
ترين ش��رايط هم حتماً بايد در انتخابات شرکت کنيم .زيرا

پيامد مشارکت نداشتن انتخاباتي را گام نهادن ناخواسته در
مس��ير رويارويي پيشبيني ميکردم که با اصل اصالحات
ملي و اجتماعي مغايرت داشت و تبعات ناخوشايندي در پي
ميآورد .بنابراين ،بحث تحريم را همواره مردود ميدانستم
و ميگفتم بايد از هر روزن در دس��ترس حداکثر استفاده را
کرد ،حتي اگر ش��رايط بسيار دشوار باش��د که واقعاً ،بسيار
بسيار هم دشوار بود.
 اش�اره ش�ما به اينک�ه نيروه�اي منتقد
احس�اس امني�ت نميکردن�د ،ناظ�ر ب�ه
محدوديتهاي شبه قانوني بود ؟
ش��رايط در ايران اين گونه است که عدهاي خود را متولي
کل نظام ميدانند .عدهاي با وجود حضور رهبري و نهادهاي
قانوني کش��ور ،ميکوش��ند القا کنند از طرف نظام صحبت
ميکنن��د .اين عده؛ هنوز هم فعال هس��تند و فضاي امنيت
اجتماعي را براي حضور ديگران تنگ ميکنند.
 ش�ما فعال چندي�ن انتخابات ب�وده ايد.
در نگاه�ي مقايس�هاي ،ش�رايط رقابتهاي
انتخابات�ي رياس�ت جمه�وري  92نس�بت
به انتخابات برگزار ش�ده پس از س�ال  76را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟ وضعيت س�خت تر
بود يا سهل تر؟
انتخابات  92يک نکته بس��يار مثبت داش��ت و یک نکته
تاريک .نکته روش��ن اي��ن بود که تقريباً همه رجال کش��ور
و کس��اني که نگران آينده ايران بودند ،متفق القول ش��دند
که ادامه وضع موجود و ش��کاف اجتماع��ي ،ميتواند براي
آينده ايران بس��يار پرهزينه باشد و امنيت ملي را به مخاطره
افکند .اين مخاطره هم بيش از آنکه از طرف دشمن خارجي
باش��د ،ناش��ي از عملکرد عوامل داخلي بود که به پيدايش و
تعميق ش��کاف اجتماعي منجر شده بود .اين اجماع ،تقريباً
ميان اکثريت رجال ملي ايران شکل گرفت .اين همان نکته
روشن بود که ميتوانست اجماعي را ايجاد کند .نکته تاريک
آنجا بود که به دليل همان ش��کاف اجتماعي و برخوردهاي
تند سالهاي پيش��ين با طيفي از فعاالن سياسي ،نااميدي
و بيعملي گس��تردهاي در ميان اين گروه از فعاالن سياسي
و مردم ايجاد ش��ده ب��ود و انگيزه فعاليت را از آنان س��لب و
تمايل به مشارکت انتخاباتي افول کرده بود.همان زمان هم
هشدار دادم که بسياري از ما ،در لفافه سخنان روشنفکري،
بيتحرکي خود را توجيه ميکنيم ،با اس��تناد به شرايط بد و
تکرار مداوم کاس��تيها ،در واقع ،ميخواهيم بيعملي خود
را توجي��ه کنيم .آن زمان تحليل م��ن اين بود که اگر رجال،
بتوانند بر ترديدهاي خود غلبه کنند ،موفق ميش��وند و اگر
نتوانند ،ب��ا مخاطره امنيت ملي ج��دي اي مواجه خواهيم
بود .از اوايل س��ال  ،91به سهم خودم ،تالش کردم در مسير
ترديدزداي��ي از ذهني��ت اف��کار عمومي و سياس��تمداران
تالش کنم.
 طبيع�ي اس�ت که در ه�ر انتخاباتي ،رقبا
بکوش�ند از تمام ابزارهاي در دس�ترس براي
فش�ار بر رقيب و هم�وار ک�ردن راه پيروزي
خودشان استفاده کنند .اما وقتي حداقلهاي
اخالق را ه�م ناديده بگيرند ،ش�رايط حادتر
ميش�ود .پس اينکه ميگوييد فضاي ورود به
صحنه رقابت مس�اعد نبود ،منطقي است،اما
به نظر ميرس�د هواخواهان تغيير هم برنامه
چنداني نداشتند .بنابراين ،بايد نگاه انتقادي
به درون هم داش�ت.امثال ش�ما ديدگاههاي
ش�خصي اي داش�تند که از ابتدا هم مشخص
بود،اما همانگونه که اش�اره کرديد بسياري
ديگر ،حتي در ماهه�اي نزديک به انتخابات،
درباره «آري يا خير؟»مش�ارکت در انتخابات
دچ�ار تردي�د بودن�د ،چه رس�د به داش�تن
استراتژي انتخاباتي يا نامزدگزيني هدفمند.
اي�ن ضعف حاميان «تغيير» ،هم در رأس و هم
در بدن�ه ديده ميش�د .از منظ�ر نقدي درون
گروه�ي؛ اي�ن ضعف از چ�ه عواملي ناش�ي
ميشد؟
در نگاه��ي درون گروه��ي بايد يادآور ش��د ک��ه يکي از
مش��کالت نيروهاي سياسي اين اس��ت که برداشت آنان از
ش��رايط داخلي و بينالمللي ايران ،مبهم است .همين حاال
نيز ش��اهد ترويج برداشتهاي گنگ هس��تيم.اغلب؛ تصور
روشني از وضعيت اجتماعي داخل کشور نداريم و نميدانيم
چگونه ميخواهيم خودمان را در سطح جهان موقعيتيابي
کنيم .زماني که دولت نهم مديريت را به دست گرفت ،تصور
ميک��رد داراي يک اقتدار بينالمللي اس��ت ،زمزمه ش��عار
بازگش��ت به دوره امپراتوري هخامنش��ي هم سر ميدادند.
در عرصه جهاني هم ش��عارهايي کام� ً
لا بيمحتوا و خارج از

