آقاي ناطق نوري از سال  76تکليف خود را روشن کرد و گفت دوران ما تمام
شده و بايد نيروهاي ديگري وارد شوند .منظور از «تمام شدن دوران ما» نه
کنار رفتن از صحنه سياسي ،بلکه اين بود که بايد به روش ديگري ،متناسب با
شرايط وارد فعاليتهاي سياسي شويم.
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 اگر ايده شما اتفاق ميافتاد و نام چهرهها
از اول به عن�وان نامزد مطرح نميش�د ،فکر
ميکنيد وضعيت چگونه ميشد؟
س��ناريويي که طرح ميکردم براي��ن مبنا بود که بايد
برخورد فعالي با انتخابات داشته باشيم ،بايد چشم اندازي
را طراحي کرده و آدم هايي که ميتوانند اين چش��م انداز
را محقق کنند مش��خص کنيم و قاعدت��اً تمام چهرههاي
سياسي ،پشت سر او تمرکز کنند .مفهوم اين رويکرد ،اين
نبود که رجال بزرگ سياس��ي بايد در خانه مينشستند،
بلک��ه بايد پش��ت اين اف��راد متمرکز ميش��دند .حرکت
سياس��ي که اين اهرم ايجاد ميکرد ،بس��يار قوي تر از آن
چيزي ميشد که رخ داد .آنچه اتفاق افتاد ،اين بود که همه
به دنبال ش��خصيتهاي برجس��ته رفتند و آخر کار ،همه
تخم مرغهاي خود را در س��بد آقاي هاش��مي گذاشتند.
آقاي هاش��مي رد صالحيت شد .روز  31ارديبهشت را در
نظر بگيريد .دوباره در  31ارديبهش��ت شاهد بازگشت به
«نقطه صفر» بوديم همراهبا پايين ترين روحيه مشارکت
در صحن��ه سياس��ي و تردي��د مطلق ب��راي موفقيت .در
اين ش��رايط ،اگر پس از  31ارديبهش��ت تعداد معدودي
از شخصيتهاي سياس��ي بر اين ترديد غلبه نميکردند،
معلوم نيس��ت چه اتفاقي ميافتاد 31 .ارديبهش��ت آقاي
هاشمي س��تادهاي خود را منحل اعالم کرد و تقريباً همه
به خانههاي خود رفتند .اين روش درستي براي حضور در
فعاليت سياسي نيست.
 هاش�مي ،در روز رد صالحي�ت با اعضاي
س�تاد خود ديداري پاياني داشتند .شما قب ً
ال
اش�ارهاي گذرا به صحبتهاي ايشان داشته
ايد و گفتيد س�خنان او تاريخ�ي بود و گاليه
هايي داشتند .صحبتهاي هاشمي خاطرتان
هست؟
يکي از ويژگيهاي بارز آقاي هاشمي اين است که ايشان
همواره اميدوار هس��تند .اين ويژگي فوق العاده ارزشمندي
براي يک شخصيت سياسي است.
 ام�ا پيشتر گفتهايد ک�ه تقريب ًا نوميدانه
صحبت کرده بودند.
ب��زرگ ترين ويژگي آقاي هاش��مي همين اس��ت که در
س��خت ترين شرايط کش��ور اميد خود را از دست نميدهد.
ش��ايد تنها باري که آقاي هاش��مي را نااميد ديدم ،در همان
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جلسه بود که البته ،نااميدي آقاي هاشمي ميتوانست اثرات
گستردهاي بر روحيه فعاالن سياس��ي بگذارد .چون ايشان
هم��واره نماد اميد بودند و هميش��ه نقش��ي اميدآفرين ايفا
کرده بودند .خاطرم هست که بعد آن جلسه دوستان گفتند
روز بسيار سخت و تلخي بود.
 نکت�هاي از صحبتهاي هاش�مي را به ياد
ميآوريد؟
جمالت ايش��ان دقيق��اً خاطرم نيس��ت .ام��ا مفهوم
صحبتهاي ايشان اين بود که از عناوين ،بشدت استفاده
ابزاري ميش��ود ،حتي اين قدر استفاده ابزاري ميشود
که ش��خصيتي مانند ايش��ان هم ردصالحيت ميش��ود.
آقاي هاش��مي نه ب��ه عنوان يک ش��خص ،بلکه به عنوان
نماد ي��ک نيروي فع��ال در انقالب که از قب��ل از انقالب
همراه امام رضواناهلل عليه بوده و همراه جريانات انقالب
و جنگ بوده ،وقتي چنين فردي رد صالحيت ميش��ود،
نش��ان از اتفاقي است در حوزه سياست در ايران .مجموع
فرمايشات آقاي هاش��مي اين بود .اما همان وقت ،يعني
بعد از جلس��ه ،تصورم اين بود که ام��روز تازه روز آغاز کار
يک فعال سياسي است .ميگفتم امروز روز آغاز کار است
و فعال سياسي هيچ وقت نبايد زانوي غم بغل بگيرد و در
گوشهاي بنشيند.
 اي�ده اجم�اع پيرامون ي�ک نامزد تحول
خواه چگونه شکل گرفت؟
ي��ک حس عمومي بود .بحث همه اين بود که با ش��رايط
جديد صحنه سياس��ي کش��ور چه کنيم؟ – ببينيد زماني
است که ديگر فرصتي براي ثبت نام يا بررسي مجدد نيست
– اقلي��ت با کس��اني بود که تأکيد داش��تند بايد کاري کرد.
ليکن بهتدريج ولي با ش��تاب زي��اد در راهکاريابي در فاصله
زماني کوتاهي ،حس همه اين ش��د که باي��د بر ترديد غلبه
کنيم و س��پس اين اي��ده جا باز کرد و تقويت ش��دکه باقي
ماندن دو نامزد به مصلحت نيست و بايد با يک نامزد وارد 24
خرداد ش��ويم .البته غلبه بر ترديد گام سخت تر و سرنوشت
سازتري بود.
 درس�ت ميگويي�د ،پس از تأييد نش�دن
صالحيت هاش�مي ،احتمال غالب ،گسترش
انفع�ال ب�ود اي�ن نگران�ي وجود داش�ت که
فعاالن سياس�ي و مردم حامي تحول خواهي
به اين نتيجه برس�ند که وقتي هاشمي تأييد

صالحيت نميشود ،پس هر تالش ديگري هم
بيهوده است.
شک و ترديد بزرگي حاکم بود .بنابراين دو بحث داشتيم،
يک��ي اينکه چگونه بايد بر تردي��د غلبه کرد و دوم اينکهبعد
از ترديدزدايي ،چگونه به اجماع برس��يم؟ اجماع ،خواست و
حس عمومي بود اما يافتن فرايند مناس��ب براي رسيدن به
اجماع؛ کار س��ختي بود چون هميش��ه از مزيتهاي اجماع
س��خن گفته ميش��ود ،اما معموالً فرايند رسيدن به اجماع
شکست ميخورد.
 در هم�ه جلس�اتي که آن دوره تش�کيل
ميشد ،اش�تراک نظر وجود داش�ت که بايد
ب�ه اجماع برس�يم .ام�ا هنگام بح�ث درباره
فرايند اجماع ،اختلاف نظر بهوجود ميآمد.
پيش�نهاد عمده آن بود که ه�ر نامزدي چند
نماينده معرف�ي کند و اين نمايندگان ،درباره
تعيين نامزد نهايي توافق کنند .مش�خص بود
با اين شيوه نميشد به اجماع رسيد؟
مي گفتيم معلوم اس��ت که اين فرايند ،س��ترون اس��ت،
چون وقتي من نماينده يک نامزد هستم ،نه تنها هيچ گاه به
کنارهگيري نام��زد مورد حمايت خودم رأي نميدهم ،بلکه
ميگويم نامزد من بهترين اس��ت .کسي نميگويد که نامزد
رقيب بهتر اس��ت .اينکه ميش��ود همان داستان ابوموسي
اشعري .ميگفتيم اين روش براي رسيدن به اجماع ،نتيجه
بخ��ش نخواهد ب��ود .ايدهاي که پيش��نهاد کردي��م و براي
نخس��تين بار در ايران اجرايي هم ش��د ،اين ب��ود که براي
گزينش نامزد نهايي به سمت جامعه برويم و براساس ذائقه
و گراي��ش مردم تصميمگيري کني��م .در واقع به نحوي ،به
سمت مدل هايي برويم که اکنون در کشورهاي ديگر انجام
ميشود که برمبناي آن ،در داخل احزاب نظرسنجي برگزار
ميش��ود تا مشخص شود چه کس��ي توانسته ،رأي اکثريت
جامعه حزبي را به دس��ت بياورد .در واقع ،به جاي برگزاري
جلسه ريش س��فيدها و معرفي نامزد نهايي توسط آنان که
پيش��اپيش مشخص بود ناکام خواهد ماند -کما اينکه دهها
جلس��ه برگزار کردند و يک جلس��ه هم به نتيجه نرس��يد –
گزينه بازگشت به جامعه و سنجش وزن و پايگاه اجتماعي
نامزدها مبناي عمل قرار گرفت .سؤالي که آن هنگام در برابر
پيش��نهاد من مطرح ميشد ،اين بود که چگونه ميخواهيد
اين کار را انجام دهد و س��ازوکار آن چيست؟ پاسخ ما تأکيد
بر اجراي نظرس��نجي بود .مجدداً س��ؤال بزرگ تري مطرح
ميشد :چي بپرس��يم ،چگونه بپرسيم؟ آيا براي کساني که
االن در سيستم اداري نيستند ،امکان انجام يک نظرسنجي
مستقل وجود دارد؟
 درب�اره اين ايده ب�ا بزرگاني چون ناطق و
هاشمي هم رايزني شد؟
ب��ه آقاي ع��ارف گفتم اگر ش��ما موافق هس��تيد ،ما اين
س��ازوکار را پيش ببري��م و هرکس که در نظرس��نجي رأي
باالتري آورد،بماند و ديگري کنار بکشد .پس از موافقت اوليه
نامزدها با نظرسنجي ،بالفاصله – فکر کنم صبح چهارشنبه
بود -موضوع را با آقاي زنگنه در ميان گذاشتم .ايشان گفتند
ايده خوبي اس��ت و ميتواند ما را از اين بنبست خارج کند.
خود آقاي زنگنه در جلسات ريش سفيدها شرکت ميکرد و
بخوبي از عقيم بودن خروجي آن جلسات آگاه بود .قرار شد
همان روز با آقاي خاتمي صحبت کنيم .من با ايشان صحبت
کردم که گفتن��د از نظر تئوري ،اين طرح خوب اس��ت ،اما
چگونه ميتوانيم آن را عملياتي کنيم؟ ايش��ان درباره عملي
بودن اين ايده ،ترديدهايي داشتند.
 تردي�د ايش�ان بابت امکان عملي ش�دن
نظرسنجي بود يا دغدغه طفره رفتن نامزدها
از پذيرش نتايج نظرسنجي را داشتند؟
از جهت اجرا ترديد داش��تند و اينکه اساس��اً بتوانيم اين
کار را انج��ام بدهيم .چون نظرس��نجي عموماً بايد از طريق
سيستم اداري انجام ش��ود .اما در آن زمان درباره بيطرفي
نظام اداري ترديد کلي وجود داشت .درباره انجام نظرخواهي
بي��رون از نظ��ام اداري و نحوه انجام آن ه��م بحثها و اما و
اگرهاي زيادي مطرح بود .به ايش��ان گفتيم ش��ما تيمي را
تعيين کنيد که بر اين کار نظارت کند تا مطمئن ش��ويد که
نظرسنجي درست انجام ميشود .ايشان هم پذيرفت که اين
تيم را تعيين کنند.
 تيم چند نفره بود؟
اي��ن تيم  5نف��ره بود و وظيفه آنان بيش��تر اين بود که
اطمينان پيدا کنند فرايند نظرس��نجي درس��ت و س��الم
انجام ميش��ود ،پرسشنامهها درس��ت طراحي شود ،نوع
سؤالي که از جامعه ميشود ،درست طراحي شود تا بشود
با درصد باالي��ي ،به يافتههاي آن اطمين��ان و تکيه کرد.
چهارش��نبه ساعت يک نيمه ش��ب بود که تصميمگيري

