واقعيت بينالمللي پشت تريبونهاي رسمي ميگفتند که
ن��ه فقط تأمينکننده منافع ملي ما نبود بلکه اعتماد جهاني
ب��ه ايران را هم خدش��ه دار ميکرد .البته بايد يادآور ش��وم
که هرچند ،اينها کاس��تيهاي دولت پيش��ين بود اما نبايد
تصور کنيم که جناح تحول خواه از اين ايراد مبري هستند.
تفاوت در اين اس��ت که تحول خواهان کمتر به اين آس��يب
دچارند ولي بينصيب هم نيس��تند .بايد بپذيريم که بيشتر
ما تحول خواهان هم در بحبوحه انتخابات،تصور روشني از
آينده نداش��تيم وبه همين دليل ،تن��دروي و کندرويهاي
بس��يار درون اردوگاهي را مش��اهده کرديم ک��ه نتيجه آن،
تعوي��ق اجماع تا دقيق��ه  90انتخابات بود که به دش��واري
حاصل ش��د .اين نکته را نيز فراموش نکنيم که بخشي از اين
ضعف تحول خواهان به ضعف تاريخي و ساختاري پيدايش
و گس��ترش فعاليت احزاب بازمي گ��ردد .اگر موانع فعاليت
احزاب ،برطرف يا کمتر ش��ود ،ام��کان همفکري هدفمند و
رسيدن به چش��م اندازي روشن از آينده هم فراهم ميشود
که خود؛ مقدمهاي اس��ت ب��راي برنامه ريزي و برداش��تن
گامهاي غيرشتابزده و دقيق.
 ب�ه نظ�ر ميرس�د ،يک�ي از مش�کالت
مح�وري نيروهاي تحول خ�واه؛ نبود يا ضعف
گفتوگ�وي درون اردوگاهي ب�ود که امکان
تب�ادل ديدگاهها ب�راي همگامي را دش�وار
ميساخت...
بله .ضعف گفتوگو ،نبود اجماع و نداشتن چشم اندازي
از آين��ده داخلي و موقعيت بينالملل��ي ايران ،از متغيرهاي
تأثيرگذار بودن��د .عالوه بر اين؛ رقيب ه��م ورود به صحنه
را پرمخاط��ره و پرهزينه ک��رده بود .س��رجمع اين عوامل،
س��ايه س��نگين ترديد حضور در انتخابات را دامن زده بود.
ام��ا اصليترين مأموريت افرادي که س��ابقه کار سياس��ي
دارن��د ،غلبه بر چني��ن ترديدهاي��ي در بزنگاههاي تاريخي
اس��ت .البته؛ غلب��ه بر ترديد  -بويژه در نح��وه عمل و کنش
سياس��ي -هم نيازمند اصولي اس��ت .از جمل��ه اينکه فعال
سياس��ي بايد به قانون اساس��ي از بن دندان اعتقاد داش��ته
باش��د و هيچ گاه در پايبندي به آن تردي��د نکند .نکته دوم
اينک��ه به نيروه��اي اجتماعي اعتماد و تکي��ه کند و خارج
از تعامل ب��ا بدنه اجتماعي خويش اق��دام نکند .بايد دقت
کرد که راهانداختن حرکت اجتماعي دش��وار نيست ،با چند
ش��عار تند ميتوان عدهاي را جمع کرد و حرکتي را ش��روع
کرد ،اما اگر واقع بيني نباش��د؛ مشخص نيستکه اينگونه
حرکتها به چه س��رانجامي منتهي خواهد شد .نمونههاي
بس��ياري در تاريخ معاصر داريم .پي��ش از انقالب گروههاي
مارکسيس��تي و ت��ودهاي کارهاي��ي را ش��روع کردند که به
جايي نرس��يدند يا گروه مجاهدين خلق که کارهايي را آغاز
کردند ،اما به سرانجام شومي رسيد .پس از انقالب هم شاهد
برخ��ي حرکتهاي تند بوديم که آخري��ن آنها حرکتهاي
پوپوليس��تي دولتهاي نهم و دهم بود که اتفاقاً نخس��تين
قرباني آن تحرکات هم خود دولت نهم و دهم بود .از اين رو،
نوع حرکتي که راه ميافتد هم بس��يار مهم اس��ت و نبايد به
سمت حرکتهاي اجتماعي رفت که ممکن است از کنترل
خارج شوند.
شکستنترديدانتخاباتي،نگرانيمشترک
سران و بدنه اجتماعي تحول خواهان بود .اما
درباره تاکتيک دستيابي به اين هدف ،اختالف
نظرهايي وجود داش�ت .يک نگاه اين بود که
براي شکستن يخ فضا و اعمال شوک مثبت به
جامعه ،بايد چهرههاي ش�اخصي مانند رئيس
دولت اصالحات ،يا هاش�مي و ناطق به ميدان
انتخاب�ات ورود کنن�د تا هم بدن�ه اجتماعي
تحول خواه�ان ،روحيه و انگيزه بگيرند و هم
جناح رقيب ،زير ضرب رواني ،متزلزل ش�ود
وعقب نشيني کند .ديد غالب نيز همين پيش
فرض بود و س�مت و سوي تالشها ،به ترغيب
س�ران جبهه تحول خواهي گرايش داش�ت.
اما ش�ما همان زمان مخالفت خود را با حضور
اين چهرهها اعالم کرديد و اس�تدالل کرديد
که ورود رئيس دولت اصالحات ،يا هاش�مي و
ناطق ب�ه صحنه رقابت ،مانع چرخش نخبگان
ميشود و تأکيد کرديد اين افراد سرمايههاي
اجتماعي هس�تند و مصلحت نيست با حضور
مستقيم در هر انتخاباتي،اعتبار آنان را دچار
فرس�ايش کنيم .معتقد بوديد که بزرگان بايد
کنار گ�ود رقابتها باش�ند و از جوان ترهاي
اليقي که وارد ميدان ميشوند؛ حمايت کنند.
اما استقبالي از چنين ديدگاههايي نشد .حاال
فرض کني�م و از همان ابت�دا؛ تحول خواهان

متأس��فانه اين عالم��ت را ب��ه جامعه
داديم كه در  35س��ال گذشته فقط 4
يا  5نفر در ايران ،اميد تحول اجتماعي
هستند
ناطق نوري س��ال  76تكلي��ف خود را
روشن كرد و گفت دوران ما تمام شد
بزرگترين ويژگي آقاي هاشمي اين
است كه در سختترين شرايط كشور،
اميد خود را از دست نميدهد
در س��ال  92ب��ا ورود ناطق ن��وري به
انتخابات مخالف بودم
بايد بدانيم از ايران س��خن ميگوييم
يا ايرانشهر

با نامزدهاي ديگري رقابت را آغاز ميکردند.
در اين صورت آي�ا فرجام تحوالت انتخاباتي
تغييري ميکرد و اي�ن تغيير به نفع نيروهاي
تحولخواه ميشد يا به ضرر آنان؟
نتيجه کام� ً
لا متفاوت و ب��ه نفع نيروه��اي تحول خواه
ميش��د ،علت مخالفت من با حضور مس��تقيم اين چهرهها
در انتخابات ،همين بود که به آن اش��اره کرديد .معتقد بوده
و هس��تم که اگر به ني��روي اجتماعي و چرخ��ش نخبگان
اعتق��اد داريم ،نميتوانيم خالف اي��ن باور خود عمل کنيم،
نميش��ود که خودمان حرفي بزنيم و خودمان هم عليه آن
عمل کنيم اما متأسفانه ما اين عالمت را به جامعه ميداديم
و داديم که که در طول  35س��ال گذشته ،فقط  4يا  5نفر در
ايران اميد تحول اجتماعي هستند .گرچه همواره براي اين
بزرگان احترام قائل بوده و هس��تم و هنوز هم خود را شاگرد
بس��يار کوچک آنان ميدانم و معتقدم وظيفه همه نيروهاي
سياس��ي و ملت ايران ،تجليل درخور از اين بزرگان اس��ت،
زيرا در ش��رايط بس��يار سخت کش��ور را مديريت و راهبري
کردن��د .بنابراين ،ايدهاي که مطرح ک��ردم ،به هيچ وجه به
معناي کاه��ش ارزش ،موقعي��ت و منزل��ت اجتماعي اين
بزرگان نيس��ت .اما هنگامي که ميخواهيم شاهد يک عمل
اجتماعي باش��يم ،اگر تمام تخم مرغ هايمان را فقط در يک
س��بد بگذاريم ،نوعي يأس و س��رخوردگي بزرگ اجتماعي
در کش��ور ايجاد ميشود که س��ابقه تجربه آن را هم داريم.
من حتي سال  88هم ميگفتم اگر ميگوييم بايد به دنبال
ني��روي اجتماعي برويم،باي��د به ني��روي اجتماعي ايمان
بياوريم و نبايد تنها به شعار اکتفا کنيم .ميگفتم بايد قبول
کنيم ک��ه نيروي اجتماعي ،هر لحظه باي��د نماينده خود را
در صحنه سياس��ت و قدرت داشته باش��د ،نه اينکه تنها به
نمايندگان خاص��ي اکتفا کنيم .اما درب��اره اعتقاد به اينکه
در صورت اعالم زودتر ش��رکت نکردن بزرگان نتيجه کام ً
ال
متفاوت ميش��د ،دو دليل وجود دارد .يکي اينکه ما در سال
 92کام ً
ال منفعل ش��ديم .درحالي که اگر از روز نخس��ت بر
ترديد خود غلبه ميکرديم ،ميتوانستيم طراحي کنيم .اگر
خاطرتان باش��د ،روز جمعه انتخابات بود و تا دوش��نبه قبل
انتخاب��ات ،يعني  4روز قبل آن ،هن��وز نيروهاي تحولخواه
نامزد خود را نميشناختند.

 چنين احساسي در فعاليتهاي سياسي،
عامل انفعال و يأس ميشود...
اين انفعال نکته بسيار مهمي است.از دهه  70تاکنون،
انتخاباتها بويژه انتخابات رياس��ت جمه��وري بر مبناي
«نه» به رقيب بوده اس��ت و نه ب��ر مبناي «آري» به آينده.
به عبارتي ،فاقد چش��م انداز و دورنمايي از آينده هستيم.
تنه��ا ميدانيم که «چه نميخواهيم» ،ام��ا نميدانيم که
«چه ميخواهيم» و مشخصات آنچه ميخواهيم چيست.
اينکه ميگويم نتيجه متفاوت ميشد ،از اين جهت است:
اگر ميدانستيم که چه ميخواهيم ،طبيعتاً قادر ميشديم
براي آن رس��يدن به خواس��تههاي مان ،طراحي و برنامه
ريزي کنيم.
نکاتي که ميگوييد ش��ايد با جوامع ديگري که به ثبات
توسعه سياسي بيشتري رس��يدهاند؛ قابل انطباق باشد .اما
فراموش نکنيم ما درباره ايران صحبت ميکنيم ،کشوري با
مختصات و ويژگيهاي خاص خود.
 ً
مثلا در چارچ�وب بحث م�ان و در نقطه
مقابل نظر شما ،ديدگاهي معتقد است ،گرچه،
نامزدي برخی افراد منتفي شد؛ ناطق نوري به
خاطر نگران�ي هايش نيامد يا آقاي هاش�مي
رد صالحيت ش�د ،ام�ا سرنوش�ت انتخاباتي
هرک�دام از اينها در تحريک م�ردم مؤثر بود
و اگ�ر اين اتفاق�ات نميافتاد ،ش�ايد حضور
انتخاباتي مردم اين قدر پررنگ نميشد...
اص ً
ال اين تحليل را قبول ندارم .اگر به گذش��ته برگرديم،
بسياري چيزها روشن ميش��ود .غرض از مرور گذشته هم،
يادگيري اجتماعي و سياس��ي اس��ت .در ميان رجال ايران،
آق��اي ناطق نوري از س��ال  76تکليف خود را روش��ن کرد و
گفت دوران ما تمام شده و بايد نيروهاي ديگري وارد شوند.
منظ��ور از «تمام ش��دن دوران ما» نه کن��ار رفتن از صحنه
سياس��ي ،بلکه اين بود که بايد به روش ديگري ،متناس��ب
با ش��رايط وارد فعاليتهاي سياس��ي ش��ويم .آق��اي ناطق
نوري تکليف خود را بس��رعت روشن کرد .آقای هاشمی هم
هميشه مردد بوده که بيايد يا نيايد ،هرچند به عنوان يکي از
استوانههاي انقالب ،همواره حضوري پررنگ و مؤثر در اداره
صحنه سياسي داشته اس��ت .اهميت حضور آقاي هاشمي
در صحنه سياس��ي ايران ،غيرقابل انکار اس��ت .بنابراين به
اين برميگرديم که نيروهاي سياس��ي چه تحليلي داشتند.
چون کمابيش تکليف رهبران روش��ن ب��ود و گرايش اوليه
آنان بر حضور غیر مس��تقيم بود ،ح��اال بعضيها مانند آقاي
ناطق بس��يار قاطع و برخ��ي کمتر؛ برگردي��م به نيروهاي
سياس��ي .اگر م��ا از اول بتوانيم تصميمگي��ري و دورنمايي
از آينده ترس��يم کني��م ،ترديدها کنار م��يرود و نيروهاي
اجتماعي و مردم براي شرکت در انتخابات فعال تر ميشوند.
اگر صحن��ه انتخابات را طوري طراحي کنيم که ش��رايط و
صحنه ،منوط به تصميمگيري دو سه نفر باشد ،آنگاه کساني
که ميخواهند در انتخابات ش��رکت کنن��د ،بايد تا آخرين
لحظه منتظر تصميم نهايي چهرههاي مردد بمانند و مانند
انتخابات اخير 4 ،روز منتهي به انتخابات تکليف مش��خص
ميش��ود .درحالي که اگر س��ال  91زودتر بر ترديدها غلبه
ميکردي��م و نامزد نهايي ي��ا حداقل مجموع��ه نامزدهاي
م��ان را تعيين ميکرديم؛ مبناي حرک��ت از محور «نه» به
رقيب و «گذش��ته» به س��وي «آري» به تح��ول خواهان و
«آين��ده» ،تغيير ميکرد .اين رخداد ميتوانس��ت صحنه و
نتيجه انتخابات را به نفع تحول خواهان و منافع ملي؛ بيشتر
دگرگون کند.
 اما  ،91س�الي استثنايي بود .زيرا به خاطر
رخدادهاي سالهاي گذشته ،احتمال کاهش
مشارکت انتخاباتي مطرح بود.
همه داس��تان سياس��ت اين است که در ش��رايط بسيار
س��خت ،چه کس��ي ميتواند صحنه سياسي را راهبري کند
و چه کس��ي ميتواند در آن تغيير ايجاد کند .ميتوانستيم
همچنان منفعل بمانيم ،ولي بايد تصميم مناسب ميگرفتيم
و در نهايت هم تصميم سياسي درستي گرفتيم.
 منظور من هم همين اس�ت ک�ه اتفاقاتي
که درباره اف�راد مطرح افت�اد ،در تصميم به
مشارکت انتخاباتي مردم مؤثر بود ...
«از کرامات ش��يخ ما اين اس��ت ،ش��يره را خورد و گفت
ش��يرين اس��ت» .اينها مربوط به فرايندهاي بعدي اس��ت
ک��ه روي داد .اينک��ه اتفاق��ي رخ بده��د و بع��د بگويي��م
ک��ه اي��ن ط��وري بهتر ش��د ،ب��راي کار سياس��ي ،کارآمد
نيس��ت .ب��راي ي��ک کار سياس��ي باي��د خ��ود را در لحظه
تصميمگيري گذاش��ت .اگ��ر در آن لحظه منفعل باش��يد
و زان��وي غم بغل بگيري��د ،نميتوانيد پيامده��اي بعدي را
توجيه کنيد.
سهشنبه  13مرداد 1394

 شما فعال چندين
انتخابات بوده ايد .در
نگاهي مقايسهاي ،شرايط
رقابتهاي انتخاباتي
رياست جمهوري 92
نسبت به انتخابات برگزار
شده پس از سال  76را
چگونه ارزيابي ميکنيد؟
وضعيت سخت تر بود يا
سهل تر؟
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