آن زم��ان روحاني در مجلس بود و از هم��ان زمان ،نگران نگاههاي
س��ودايي بود .من ميدانس��تم كه روحاني در اي��ن زمينه دغدغه
دارد .آق��اي روحاني ،اهل بحثهاي اقناعي اس��ت؛ ميش��ود با او
بحث كرد .بعضي اوقات به جريان راس��ت تمايل داشت ،اما اشكال
نداش��ت .باالخره س��ودايي نبود اما در دولت قبل ،سوداگري باب
بود؛ س��وداگري به معناي دنبال سود آني و لحظهاي بودن و آينده
را واگذاش��تن .با همين نگاه ،به جاي اينكه يارانهها را به كارخانهها
بدهند ،يارانهها را به مردم دادند .چرا؟ چون دنبال رأي مردم بودند
كاري به كار اشتغال و رش��د نداشتند؛ به همين خاطر همه آمارها
و شاخصهاي اصلي منفي شد .آن هم در شرايطي كه دولت 700
ميليارد دالر درآمد نفتي داشت .اين پولها كجا رفت؟ هم «حيف»
شد هم «ميل».
دومين نكت�ه حائز اهميت انتخابات س�ال 92
براي اصالحطلبان چه بود؟
«تقليل مرارت» بنده در ماههاي منتهي به انتخابات ،با عقالي
قوم نشست مش��ورتي داش��تم .حرف همه اين بود كه فع ً
ال مسأله
جدي كش��ور« ،مردم» و «تقليل مرارت» آنهاست .بيكاري ،فساد
گسترده ،چاپ بيرويه اس��كناس و ...باعث مرارت مردم شده بود.
نرخ رش��د اقتصادي ،منفي  5درصد بود و نرخ بيكاري حدود – 14
 13درصد بود .البته اين عددي بود كه دولت اعالم كرد و نرخ واقعي
بيشتر از اين حرفها بود .آمارهاي وحشتناك در اين زمينهها ما را
به اين نتيجه رساند كه فارغ از اينكه كدام گروه چه ميگويد ،براي
«تقليل مرارت» مردم وحدت كنيم.
چه زماني به اين جمعبندي رسيديد؟
شش ماه مانده به انتخابات.
درباره مصداق و نامزد هم صحبت شد؟
يك عده از دوس��تان ما دنبال آقاي خاتمي بودند؛ يك عدهاي
هم ميگفتند بگذاريم يك راست معتدل بيايد.
شما موافق آقاي خاتمي نبوديد؟
ن��ه ،چ��ون قطعاً رد ميش��د .نظر من آقاي هاش��مي ب��ود و با
شناختي كه از روحيه ايشان داشتم گفته بودم در دقيقه  90ميآيد
و رأي هم ميآورد.
تحليل�ي به اين جمع بندي رس�يديد يا خبري
داشتيد؟
مرعش��ي ميگفت من كه فاميل آقاي هاش��مي هستم ،چنين
پيشبينياي ندارم ،تو از كجا ميداني هاش��مي ميآيد؟ ميگفتم
من هاشمي را ميشناسم .در نهايت هم نصف پيشبينيام درست
درآمد و نصفاش غلط.
پيشبيني ش�ما درباره رأيآوري هاش�مي هم
نادرس�ت به نظر نميرس�د اما او فرصت حضور در
رقابت نهايي را پيدا نكردند .تأييد نشدن صالحيت
ايشان هم قابل پيشبيني نبود ،بعد از رد صالحيت
هاشمي چه اتفاقي افتاد؟
بله؛ همه غافلگير ش��دند .خاتمي نيام��د و آراي خود را در يك
س��بد ريخت؛ هاشمي رد صالحيت شد و آراي او هم به همان سبد
اضافه ش��د .آن سبد رأي ماند و عارف و روحاني .عمده بحث اصالح
طلب��ان اين بود كه كدام ي��ك ،رأي ميآورند .به همين خاطر بنا را
بر نظرسنجي گذاشتند؛ نظرس��نجي را به گروهي اصولگرا واگذار
كردند كه گرايشي به هيچ يك از دو نامزد نداشتند اما هر دو نامزد،
آنها را قبول داشتند و قابل اعتماد ميدانستند.
از جامع�ه آم�اري آن نظرس�نجيها اطلاع
داريد؟
من در جريان نبودم كه هر كدام چند درصد رأي داشتند.
در رقابتهاي سياسي ايران كمتر پيش ميآيد
فعاالن سياسي تن به نظرس�نجي بدهند و اگر هم
بپذيرند ،كمتر پي�ش ميآيد كه به نتايج و الزامات
نظرس�نجي پايبند باش�ند ولي اصالحطلبها هم
گزين�ه نظرس�نجي را پذيرفتند و هم ب�ه نتيجه و
الزام�ات آن پايبند بودند و در نهاي�ت ،نامزد آنان
كنارهگيري ك�رد .اين اقدامي بود ك�ه ميتواند به
الگوي�ي در تعامل فعاالن سياس�ي تبديل ش�ود.
ش�ما پيش�تر ،از اين رخداد به عنوان بلوغ فكري
اصالحات ي�اد كرديد .ام�ا ع�دهای از تندروهای
جریان رقیب مدعی هستند اين انتخاب اجباري و
نه ارادي اصالحطلبان بود .میگویند اصالحطلبها
نامزد رأيآور نداش�تند و براي اينكه ضعف پايگاه
اجتماعيش�ان مش�خص نش�ود ،با پذيرش نتايج
نظرس�نجي ،از ادامه حضور نامزدش�ان صرفنظر
كردند .چنين ادعایی از نگاه شما رنگی از واقعیت
دارد؟
طب��ق نظرس��نجيهاي ما در س��ال 92انتخابات ب��ه دور دوم
ميكشيد .حال تصور كنيد كه روحاني در ميدان رقابت نميماند و
عارف روز انتخابات نامزد بود .چه كساني به دور دوم ميرفتند؟
ش�ايد روحان�ي دور دومي ميش�د؛ آن طرف
هم اگر ميتوانس�تند در انتخاب كانديدايش�ان
تجميع كنند...
اختالف دروني جريان راست به حدي بود كه نميتوانستند به
نامزد واحد برسند .آقاي حداد انصراف داد ،اما اعالم نكرد به نفع چه

كسي انصراف ميدهد .آقاي مهدويكني به آقاي واليتي نامه داد و
از وي خواست كنارهگيري كند اما ايشان كنارهگيري نكرد.
اختلاف در س�طح نامزدها و فعاالن سياس�ي
اصولگ�را وجود داش�ت اما اگر رقاب�ت به دور دوم
كشيده ميشد وضعيت چگونه بود؟
ب��ه نظر من اگر آقاي ع��ارف در صحنه ميمان��د ،آقايان عارف
و قاليباف ب��ه دور دوم ميرفتند ،البته اين فرض در ش��رايطي رخ
ميداد كه يا نظرس��نجيها نش��ان م��يداد رأيآوري آقاي عارف
بيش��تر اس��ت يا آقاي هاش��مي از آقاي روحاني ميخواس��ت كه
انصراف دهد.
ب�ا توجه به آنچه در ابتداي بح�ث گفتيد به نظر
ميرس�د معتقديد تصميمگي�ري اصالحطلبان در
حماي�ت از روحاني ،ناش�ي از راهب�رد عقالني بود.
به عب�ارت ديگر اولوي�ت اصالحطلب�ان حمايت از
نام�زدي بود كه در صورت پي�روزي با موانع كمتري
براي حل مش�كالت مواجه شود .اين نگرش ،منتقد
يا مخالفي جدي درون اردوگاه اصالحطلب داشت؟
چهرههاي ش��اخص اصالحطلب ،انتقادي نداشتند .حتي يك
عده از بچههاي زندان هم به روحاني رأي دادند.
مس�تند اين جمعبندي كه روحاني قادر است
مش�كالت را حل كن�د ،چه ب�ود؟ ش�عارهايش يا
پيشينهاش؟
براي رفتن به پاستور ،ش��خص بايد ويژگيهاي خاصي داشته
باشد .يكي اين است كه پاستوريزه باشد .عالوه بر اين ،مزيت آقاي
روحاني اين بود كه بش��دت با احمدينژاد زاويه داشت .نكته مهم
براي ما اين بود كه او را ميشناخت.

ب�ه تعبي�ر ي�ك فع�ال سياس�ي ،روحاني،
احمدينژاد را مهندسي معكوس كرد.

يك��ي روحاني ،احمدين��ژاد را خوب ميش��ناخت و يكي هم
هاش��مي .بعد هم ما اصالحطلب��ان ،البته ما حت��ي زودتر از آقاي
هاشمي و روحاني به ماهيت آقاي احمدينژاد پي برده بوديم.
پس برخالف س�خنان بعض�ي از اصولگرايان،
حمايت اصالحطلب�ان از روحاني مش�روط نبود و
بحث سهمخواهي مطرح نشد؟
كام ً
ال درس��ت است .حتي يادم است كه بهزاد نبوي از زندان به
آقاي روحاني نامه داد كه هر چه بشود ،ما از تو دفاع ميکنيم .اص ً
ال
بحث سهمخواهي در ميان نبود .عم ً
ال هم در دولت يازدهم سهمي
به اصالحطلبان داده نشد.
اصالحطلبان در آن برهه با آقاي روحاني ديدار
هم داشتند؟
بله ،ديدار داشتند؛ اما من نرفتم چون نميتوانستم جايي بروم
ول��ي تلفني با آقاي روحاني صحبتي كردم .اين مكالمه موقعي بود
كه هنوز آقاي هاشمي ثبتنام نكرده بود و آقاي روحاني هم نظرش
اين بود كه آقاي هاشمي به ميدان نميآيد.
در صورت باقي ماندن آقاي هاش�مي در عرصه
رقاب�ت انتخابات�ي و رأي آوردن احتمال�ياش،
اصالحطلب�ان ب�ه دو خواس�ته اصلي خ�ود يعني
«عقالنيت» و «تقليل مرارت» دست مييافتند؟
قطعاً با قوت و قدرت بيش��تري ،زيرا ايش��ان جس��ارت و پايگاه
بيشتري دارند.

اصالحطلبان بايد از تجارب خودشان
استفاده كنند و به تداوم دولت آقاي
روحان��ي كمك كنند ،بايد بكوش��ند
روحاني دوام آورد و بماند
حمايت اصالحطلبان از آقاي روحاني
به خاطر كمبود رأي خودشان نبود.
براي رفتن به پاس��تور ،ش��خص بايد
ويژگيهاي خاصي داشته باشد .يكي
اين است كه پاستوريزه باشد
رئي��س دولت قبل يکب��ار اعالم کرد
دانش��مندي داريم که به صحرا نگاه
ميکن��د و با هم��ان نگاه تش��خيص
ميده��د زير زمين کج��ا معدن مس
است و کجا معدن آهن.
دولت معجزه هزاره س��وم «هم حيف
كرد» و «هم ميل».

آيا مش�ابه گرايش به عقالني�ت اصالحطلبان
در اردوگاه اصولگراه�ا هم وجود داش�ت تا طيفي
از آن�ان را مجاب كند رأي خود را به نفع روحاني به
صندوق واريز كنند؟
بله .آقاي ناطق هوادار روحاني بود؛ در جامعه روحانيت مبارز هم
افراد زيادي بودند كه به روحاني رأي دادند .بخش��ي از اصولگرايان
هم ميخواستند خودشان را از احمدينژاد جدا و بازتعريف كنند و
با اين هدف ،گزينه روحاني را انتخاب كردند.
يعني بر اين باور بودند با حمايت از بقيه نامزدها
اين اعالم برائت از احمدينژاد اتفاق نميافتد؟
نه ،فقط با حمايت از روحاني ميشد اين كار را كرد .براي همين
آنها بش��دت با جليلي مخالف بودند .اينك��ه چرا با جليلي مخالفت
ميكردند دلي��لاش اين بود كه ميخواس��تند بگويند ما ش��بيه
ديروزمان نيس��تيم .ميخواس��تند با حمايت از روحاني آن سابقه
ناخوش��ايند هش��ت س��اله همراهي با احمدينژاد را از دامنشان
پاك كنن��د .بعضيها گفتند در دوره دوم نام��زدي احمدينژاد ما
از او حماي��ت نكرديم و ب��ه او رأي نداديم .حتي برخي از آنان امروز
ميگويند كه م��ا در دوره اول او هم به احمدينژاد رأي نداديم و از
او حمايت نكرديم .اگر چنين باش��د ،معلوم نيس��ت احمدينژاد از
كجا رأي آورد.
ريش�ه اي�ن تفكر مش�ترك براي حل مس�ائل
كشور كجا بود؟
موضوع اصلي «مناف��ع ملي» بود؛ موضوعي كه همه بايد به آن
ملتزم باشند ،اما احمدينژاد به آن التزام نداشت و فكر كنم دركي
از اين موضوع هم نداش��ت .زمان جنگ ،همه در يك سنگر بودند.
چپ و راس��ت وجود نداشت؛ مصلحت كش��ور و منافع ملي ايجاب
ميكرد همه كنار هم بايستند .االن هم اگر داعش به سوي مرزهاي
ايران نظر داشته باشد ،همين اتفاق قطعاً خواهد افتاد.
تفكر و شيوه اصالحطلبان در انتخابات رياست
جمه�وري ،در انتخاب�ات مجل�س قابلي�ت تكرار
دارد؟
انتخابات مجلس با رياس��ت جمهوري فرق دارد ،انتخابات ملي
با انتخابات محلي متفاوت است.
االن پيش�نهادهايي ش�ده ت�ا اصالحطلب�ان
فهرست مش�ترك بدهند و در ش�هرهايي كه يك
نماينده ميفرستند يك نامزد معرفي كنند.
حرف ت��ا عمل فرق ميكن��د ،در عمل بايد ببيني��م تا چه حد
دس��ت اصالحطلبان را براي معرفي كانديدا بازخواهند گذاشت و
چه كساني در صحنه انتخابات ميمانند.
ب�ه هرح�ال تالشهاي�ي ب�راي الگوگرفتن از
انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري در جريان اس�ت ،
بس�ياري معتقدن�د خ�وب اس�ت اصالحطلبان و
اعتدالگراها و عقالي راست به فهرستهاي واحد
دس�ت پيدا كنند .با توجه ب�ه واقعيتهاي موجود
ايران ،چنين ايدهاي را اجرايي ميدانيد؟
يك طرحي به مجلس بردند براي اس��تاني كردن انتخابات كه
ش��انس زيادي براي نهايي ش��دن ندارد يا دس��ت كم به انتخابات
امسال نميرسد .ش��ما فرض كنيد كه انتخابات استاني شده باشد
و هر اس��تان يك حوزه انتخابيه حساب ش��ود .چند نفر را ميشود
گرفتار يك حوزه كرد؟ نميشود.
چرا نميشود؟
به علت تفاوتهايي كه در مناطق و شهرس��تانها وجود دارد و
اينكه مردم بايد نس��بت به نمايندهاي كه رأي ميدهند ،شناختي
داش��ته باشند .وقتي انتخابات محلي اس��ت امكان شناخت بيشتر
است ،مگر دنيا تجربه اين كار را ندارد؟
يعن�ي ش�ما نظرتان اين اس�ت ك�ه انتخابات
سراسري شود؟
چرا اي��ن كار را نكنيم؟ دنيا چه ميكند؟ كش��ورهاي اروپايي
چ��ه ميكنند؟ در تركي��ه چهکار ميکنند در ترکيه كل كش��ور را
يك ح��وزه ميبينند .منتها مردم به فرد رأي نميدهند .به نش��ان
حزب رأي ميدهند .آنها به حزب رأي ميدهند و اين حزب اس��ت
كه افرادش را به مجلس ميفرستد .يك حزب  10كرسي به دست
ميآورد و حزب ديگر  20كرس��ي .حزب برنامه ميدهد و مردم به
برنامهها رأي ميدهند .مردم افراد را نميشناسند ،به برنامهها رأي
ميدهند .پارلمان متش��كل از احزاب مختلف اس��ت .حاال راست
باشند يا چپ ،اصالحطلب باشند يا اصولگرا بايد در پارلمان ائتالف
كنند.
در جري�ان انتخابات س�ال  92فضاي س�ردي
حاكم ب�ود ،اما اين فضا در روزها و س�اعات پاياني
منتهي به انتخابات شكس�ته ش�د .دليل آن تغيير
فضا چه بود؟
مناظرهها مؤثر بود .صدا و س��يما هم كارش بد نبود ،اذيت كرد،
اما نه زياد .به اين نتيجه رسيدند كه بگذارند آن شش نفر هم باشند.
نهادهاي ديگر ني��ز چندان دخالت نكردند ،البته تخلف هميش��ه
هس��ت منتهي چندان تعيين كننده نب��ود .يكي اين بود و ديگري
نگراني از پايداريها بود .پايداريها خيلي تالش كردند كه بگويند
م��ا رأي ميآوريم ،القا كنند نظر حاكميت به جليلي اس��ت اما اين
ادعا ،آنقدر كه انتظار داشتند ،تأثير نگذاشت.
سهشنبه  13مرداد 1394

برخي معتقدند انتخاب
روحانی ،انتخاب اجباري و نه
ارادي اصالحطلبان بود .آنان
تأكيدميكننداصالحطلبها
نامزد رأيآور نداشتند و
براي اينكه ضعف پايگاه
اجتماعيشانمشخصنشود،
باپذيرشنتايجنظرسنجي،
از ادامه حضور نامزدشان
صرفنظركردند.چنين
برداشتيواقعبينانهاست؟
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