در اين باره نهايي ش��د و وظيفه ما اين بود که تا شنبه اين
کار را انجام بدهيم و تنها 9روز فرصت داشتيم .روز جمعه
آخرين روز برگزاري مناظرهها بود و قرار ش��د فرداي آن
روز يعني ش��نبه ،نظرسنجي را انجام دهيم ،علت انتخاب
شنبه هم آن بود که مردم همه مناظرهها را ديده باشند تا
با شناخت بيشتر و مطمئن تري از نامزدها در نظرسنجي
پاسخ دهند.
 ب�ا هاش�مي و ناطق نوري ه�م در اين باره
صحبت داشتيد؟
با آقاي هاشمي خير اما با آقاي ناطق صحبت شد و ايشان
گفتند فکر بسيار خوبي است کهانديشه ائتالف را از محدوده
نظر چند ش��خصيت بيرون برده و ب��ه جامعه منتقل کنيم،
ايشان هم خيلي پسنديد.
 نيازي نبود که با هاشمي مشورت شود؟
آن زمان آقاي هاشمي به دليل ردصالحيتشان ،وضعيت
ويژهاي داشتند.
 نظرسنجي چه ويژگي هايي داشت؟
در اين نظرسنجي درباره هر ش��ش نامزد سؤال هايي را
طرح کرديم ت��ا بدانيم هر يک از نامزده��ا در چه موقعيتي
است وچه وزن اجتماعي دارند .مخاطبان نظرسنجي را هم
از گوش��ه گوشه ايران برگزيديم تا با ترکيبي از همه اينها به
فهم درستي از شرايط موجود برسيم.
 گستره نظرسنجي چقدر بود؟
حدود  12اس��تان مرکزي ،م��رزي و ديگر اس��تانها را
پوشش داديم .معتقد بودم اگر اين هم افزايي صورت بگيرد،
مجموعه رأي نيروهاي تحول خواه ،محدود به جمع رأي دو
نامزد نخواهد بود ،بلکه در عددي ضرب خواهد ش��د که اين
عدد ،برآيند اميد و موج مثبت تزريقي خواهد بود .پيشبيني
ميکرديم نش��اط و ارتقاي انگيزه موجب خواهد شد تعداد
آراي م��ردم ،بهمن وار ،رو به فزوني گذارد که خوش��بختانه
همين اتفاق هم افتاد.
 نتايج نظرسنجي چه بود؟
براس��اس يافتههاي نظرس��نجي ،آراي آق��اي روحاني،
حدود يک و نيم برابر آراي آقاي عارف بود.
 چه کسي نتايج را به نامزدها منتقل کرد؟
آقاي روحاني که ديگر نيازي به صحبت کردن نداش��ت.
عمدتاً بحث آقاي عارف بود .من با هر دو نامزد صحبت کردم.
ه��ر دو موافق بودن��د ،بويژه آقاي عارف که کام ً
ال اس��تقبال
کردند.
 شرط گذاشتند يا بيقيد و شرط استقبال
کردند؟
شرط نگذاشتند و بسيار استقبال کردند که اين داستان
پيش برود .ما هم بر اساس چارچوب توافق جلو رفتيم.
 نقل شده که گويا آقاي عارف گفتهاند اگر
آقاي خاتمي بپذيرد ،من هم ميپذيرم.
با آقاي عارف صحبت کردم و ايشان بسيار با مناعت طبع
ب��ا موضوع برخورد کردند .گفتن��د صددرصد اين بحث را از
جهت عملياتي و روش قبول دارم زيرا هدف مان ملي است؛
آخ��ر کار گفتند هرچ��ه آقاي خاتمي امض��ا کند ،من قبول
دارم .به عبارت ديگر ،خودش��ان روش را پس��نديدند ،بقيه
ماجرا را همه ميدانند و نکته ناگفتهاي ندارد.
ايده بس��يار خوبي بود .پيش يا پس از انقالب اين تجربه
را نداش��تيم که در يک نظرس��نجي درون اردوگاهي ،وزن
اجتماع��ي نامزدها مالک عم��ل قرار بگيرد .اي��ن اتفاق ،نه
تنها س��ال  92را تحت تأثير قرار داد ،بلکه اگر نهادينه شود،
ميتواند بر انتخابات آينده هم تأثيرگذار باش��د .بويژه اقدام
عارف که روند را پذيرفت ،اتفاق نادر و مثبتي بود.
 همانگونه که اشاره کرديد عارف با انگيزه
پاداش ،کنارهگي�ري نکرد اما برخي معتقدند
اگر به نحوي از ايشان قدرداني ميشد انگيزه
تک�رار اي�ن رفت�ار در آينده نزد س�اير افراد
بيشتر ميشد .نظر شما چيست؟
سؤالهاي سخت ميپرسيد( .با لبخند) نيروهاي سياسي
کش��ور از آقاي عارف قدرداني کردند و قدرداني اصلي هم به
نيروهاي سياس��ي برمي گردد ،نه به نيروهاي اجرايي .چون
عرصه ،صحنه سياست بود و حوزه دولت و حکومت نبود .در
دايره سياس��ي هم ،بايد نيروهاي سياسي قدرداني کنند که
اين کار را کردند.
 آي�ا احتم�ال تک�رار ائتالفه�اي اي�ن
چنيني در آينده هس�ت؟ موان�ع اصلي را چه
ميدانيد؟
البته ائت�لاف به معناي واقعي کلمه نبود ،بيش��تر اتحاد
ب��ر مبناي «نه» به رقيب بود .هنوز نش��انهاي مبني بر اينکه
از مرحله«ن��ه» ب��ه رقيب ،به مرحله «آري» ب��ه آينده عبور
کرده باشيم ،نميبينم .اش��کال «نه» به رقيب در اين است

اجماع در انتخابات
ریاستجمهوری ،ائتالف
به معناي واقعي کلمه
نبود ،بيشتر اتحاد بر
مبناي «نه» به رقيب
بود .هنوز نشانهاي
مبني بر اينکه از
مرحله«نه» به رقيب،
به مرحله «آري» به
آينده عبور کرده باشيم،
نميبينم .اشکال «نه»
به رقيب در اين است که
بسيار شکننده است و
انتظارات بسيار متضادي
را در جامعه ايجاد
ميکند .زيرا اين «نه»،
برخاسته از پايگاههاي
اجتماعي گوناگون و
مطالبات متنوعي است

که بسيار ش��کننده است و انتظارات بس��يار متضادي را در
جامعه ايجاد ميکند .زيرا اين «نه» ،برخاسته از پايگاههاي
اجتماعي گوناگون و مطالبات متنوعي است.
 از عنوان بگذريم؛ فکر ميکنيد اين ائتالف
يا به تعبير ش�ما «نه» به رقي�ب ،در انتخابات
آتي تکرار پذير است؟
به چند دليل احتمال تکرار بس��يار دش��وار تر ميش��ود.
نخس��ت اينکه دولت متعهدانه ،نباي��د در انتخابات مداخله
کند تا سالمت انتخابات تضمين شود .بنابراين در انتخابات
بعدي دولت ،به هيچ وجه نميتواند کنش��گر فعالي باش��د.
از طرف��ي معتق��د بودم پ��س از  24خرداد  ،92بس��ياري از
نيروهاي سياس��ي نبايد وارد دولت ش��وند ،از جمله خودم
که اگر توصيه بزرگان نبود ،وارد نميش��دم .اين نيروها بايد
بيرون از دول��ت بمانند تا بتوانند کار سياس��ي کنند .چون
اکنون اشکال اين است که تعداد زيادي از نيروهاي سياسي
ب��ه دولت رفتن��د و در اين زمينه؛ نوعي زي��اده روي رخ داد
که نبايد اتفاق ميافتاد .زيرا اگر نيروهاي سياس��ي بخواهند
کار سياس��ي کنند ،دولت متهم به سياس��ي کاري ميشود
و اگر ه��م نخواهند فعاليت سياس��ي کنند ،بخش عمدهاي
از نيروهاي سياس��ي حامي دولت از صحنه رقابت سياس��ي
دور ميمانن��د .نکته مهم��ي که در اين مي��ان وجود دارد و
همين هم شرايط را س��خت تر ميکند ،انتظاراتي است که
در جبهه حاميان دولت ايجاد ش��د.گروهي از اين انتظارات،
کام ً
ال متضاد است ،زيرا انتخابات بر مبناي «نه» به رقيب بود
و مناداي «نه» مطالبات مختلف و گاهي متضادي داش��تند.
به همين دليل ،اکنون ميبينيم که بخشي از حاميان دولت،
انتظارات چپ روانه دارند و گروهي ديگر ،مطالبات محافظه
کاران��ه مط��رح ميکنند .وقت��ي که همه بيرون سيس��تم
هس��تند ،در «نه» گفتن به رقيب بس��يار راحت تر يکپارچه
ميش��وند اما وقتي وارد سيستم ميشوند ،هر طيفي پيگير
مطالبات خاص خود است و جلب رضايت حاميان مطالبات
متنوع دشوار ميشود.
 س�ازوکار تبديل« نه» به رقيب ،به «آري»
به آينده چيست؟
برنامه بس��يار پيچي��دهاي ميخواهد .برخ��ي زود روي
اين نکته تمرکز ميکنند که کش��ور به ح��زب نياز دارد اما
ب��ه نظرم بيش از آنکه کش��ور به حزب نياز داش��ته باش��د،
بهانديش��هاي جوهري نياز دارد ،انديشهاي که براساس آن

بتوانيم چشمانداز آينده کش��ور را ترسيم کنيم .در صورت
ش��کلگيري اين انديش��ه ،ميتوانيم حول آن اجماع ايجاد
کني��م .بخش هاي��ي از آن انديش��ه پاي��هاي را در هر دوره
انتخابات��ي ايجاد کردي��م .چنانکه در ي��ک دوره ،حکومت
قان��ون مطرح ش��د و حرک��ت در چارچ��وب قان��ون مورد
تأکيد قرار گرفت .انديش��ه اصالحي ميدان��دار و گرايش به
فروپاش��ي منزوي ش��دکه اين خود ،تحول مهمي است .اما
اين انديشهها بيش��تر ناظر بر روش است و جوهر توسعه در
آن نيس��ت ،جوهري که براس��اس آن بتوانيم به يک جوان
ايراني بگوييم که آينده کش��ور چه خواهد ش��د و اين جوان
در آن آينده ،چه جايگاهي خواهد داشت .اگر جوهر توسعه
را براي مردم توضيح ندهيم و شفافس��ازي نکنيم ،فقط به
روش متکي خواهيم بود .هرچند نفس پيش��رفت در روش
هم مهم و دس��تاورد بزرگي است که در  35سال گذشته به
دس��ت آمده است ،اما اين امر کفايت نميکند و بايد پيشتر
از اين برويم.
 در گفتوگ�و ي�ي؛ گفت�ه اي�د پي�ش از
انتخاب�ات ،زماني ک�ه نيروهاي تح�ول خواه
درپي نامزد مطل�وب بودند ،اجماع روي آقاي
ناطق نوري بيشتر بود.
همه نيروهاي سياسي اين را اعالم کرده بودند.
 بخش�ي از اي�ن نيروه�ا ،اصلاح طلبان
بودن�د .به نظر ش�ما چه اتفاق�ي افتاد اصالح
طلباني که در س�ال  76پشتسر رقيب ناطق
بودند ،در س�ال  92به اين نتيجه رس�يدند که
بايد به سمت ناطق بروند .اصالح طلبان تغيير
کردن�د ،ناطق تغيي�ر کرد ،يا ه�ردو ،تغيير را
تجربه کردهاند؟
اين همان بحث نگاه به صحنه انتخابات ايران اس��ت .در
اينکه تغيير در هردو طرف صورت گرفت ،ترديدي نيس��ت.
عملک��رد آقاي ناطق در ده��ه  70و  80کام ً
ال وطن خواهانه
و براس��اس منافع ملي و منصفانه بود و نش��ان داد که ايشان
ميتواند در مقاطع بس��يار حساس تاريخي ،منافع ملي را بر
منافع ش��خصي و گروهي غلبه بدهد .ايشان به دفعات نشان
دادند که ش��هامت بي��ان نقطه نظرات خودش��ان را دارند و
خطر پيامدهايش را نيز ميپذيرند .بنابراين اتفاقات بزرگي
رخ داده ب��ود .نيروهاي تحول خواه نيز اي��ن نکات را دنبال
ميکردن��د و ميديدن��د ک��ه ديدگاههاي ايش��ان از موضع
صداقت اس��ت ،نه از موضع تاکتيک .براي آنان اين موضوع
بس��يار مهم بود .اما من ب��ا ورود آقاي ناط��ق مخالف بودم.
معتقد بودم اگر در تالش هس��تيم چش��م ان��دازي از آينده
ارائه دهيم ،بايد رويکرد ديگري داشته باشيم .شايد رويکرد
نيروه��اي تحولخواه همچنان بر اس��تراتژي ن��ه به رقيب
بودند ،نه آري به آينده و فکر ميکردند اس��تراتژي« نه» به
رقيب با آمدن آقاي ناطق به بهترين وجهي صورت ميگيرد.
اما هيچ وقت فکر نميکنم که در عالم سياست ،ما فقط بايد
به ن��ه به رقيب تکيه کني��م .بايد آري به چش��م انداز آينده
داشته باشيم .به همين خاطر هميشه ميگفتم فرد ديگري
بايد نيروهاي تحولخواه را نمايندگي کند و به همين دليل
تصميم شخصي که آقاي ناطق گرفته است ،تصميم درستي
اس��ت .ايشان بايد در صحنه سياسي نقش فعال يک کنشگر
را داش��ته باش��د ،نه به عنوان يک چهره و بازيگر رقيب .نظر
من به همان رويکرد عمل سياس��ي برمي گردد .به عبارتي،
اگر عمل سياسي شما بر مبناي نه به رقيب باشد ،بايد برويد
دنبال آقاي ناطق .اما اگر آري به چشم انداز آينده باشد ،بايد
فرد ديگري را انتخاب ميکرديد.
 با رفتن به سوي روحاني اين اتفاق افتاد؟
انتخ��اب اول نبود .اگر انتخاب اول بود ،ميش��د چند ماه
قب��ل و مطابق آن برنامه ريزي و عمل اع�لام کرد .اما اينکه
سه روز آخر ايشان به عنوان نامزد نهايي شناخته شد ،نشان
ميده��د که باز هم س��ازوکار «نه» به رقيب اعمال ش��د که
برآيندي واکنشي بود.
 ناط�ق ب�راي ورود ب�ه انتخاب�ات با ش�ما
مشورت کرد؟
قبل از اينکه ايشان مش��ورت کنند ،نظر خود را مبني بر
اينکه اين آقايان نبايد وارد شوند ،اعالم کرده بودم .بنابراين،
ديگر نيازي به مش��ورت نبود .چون بس��يار زودتر از اين ،به
گمانم ميانههاي سال  91بود که نظرم را اعالم کرده بودم.
 داليل ايشان براي ورود نکردن چه بود؟
نظر ايش��ان همواره بر ورود نکردن بود و اين نظر را اواخر
 76يا  77اعالم کردند .نگرش ايش��ان هميش��ه اين بود .به
همين دليل ،ايش��ان موضوع ات��اق فکر را مطرح ميکند که
براس��اس آن معتقد هس��تند چهره هايي چون ايشان ،بايد
در اتاق فکر حضور يابند ،صحنه سياس��ي را طراحي کنند و
لزوماً نبايد بازيگر اصلي و رقيب صحنه سياسي باشند.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
 هاشمي ،در روز
رد صالحيت با اعضاي
ستاد خود ديداري
پاياني داشتند .شما
قب ً
ال اشارهاي گذرا به
صحبتهاي ايشان
داشته ايد و گفتيد
سخنان او تاريخي بود
و گاليه هايي داشتند.
صحبتهاي هاشمي
خاطرتان هست؟
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