متفاوتي رقم ميخورد .ت��ا اينکه جامعتين تمام ظرفيت خودش را
روي سه نفر يا  8نفر تقسيم کند.
 ب�ه نظر ت�ان تناقض دي�ده نميش�ود؟ اینکه
جامعتین ميخواهد يک نامزد واحد داش�ته باشد
اما از سه نامزد شروع می کند.

اگر ابتدا به یک نفر ابراز تمایل میکردیم حتماً بهتر بود.
 ش�اید از يک نظر راهکار قابل دفاعی باشد؛
س�ه نفر اسميتر و شناخته ش�دهتر در فهرست
باش�ند تا از میان آنان به گزینه برتر برس�یم؛ اما
این ش�یوه میتواند ،ناخواس�ته ،مش�وق تکثر
نامزدها باشد.

نکند اشکال در اين است که تصور ميکنيد جامعتين اقبال کرد
که سه نفر کانديدا شوند .اين طور نبود .اين سه نفر به ميدان آمدند
و در واقع هر گونه تدبيري را غير از آنکه بيش��تر به اين سه نفر توجه
شود از بين بردند و خنثي کردند.
 ام�ا برای جامعتين همچن�ان اين امکان وجود
داش�ت که از همان ابتدا ،روي يکي از اين سه نفر يا
حتي نامزد ديگری متمرکز شود.
همه چيز ممکن اس��ت .اما بايد ديد ک��ه چه چيزي ميتواند در
ميدان واقعيت قابليت اجرا ،عمل و تحقق پيدا کند
 يعني جامعتین با بس�نده کردن به ائتالف س�ه
نفره ،نوعي مصلحت سنجي کردند ؟
طبيعي اس��ت .وقتي کس��ان ديگري به مي��دان نيامدهاند يا
اينکه هنوز بهترين گزينهها در همين ائتالف س��ه نفره شناخته
ميش��وند مجموعه را مجبور ميکرد تا تالش کنند از ميان اين
س��ه نامزد ،به فرد واحد برس��ند .يا پنج نفر نام��زد که به ميدان
آمده بودند خودش��ان گفتند که ما به فرد واحد ميرسيم .البته
ائتالف پنج نفره با توجه به خروجی بررسی صالحیت در شوراي
نگهبان ،از تعدادشان کاسته شد .به هر حال ،نهايتاً؛ تمرکز روي
اين س��ه نامزد ش��د که قول داده بودند قبل از شروع انتخابات به
«نامزد واحد» برس��ند اما به قول خودشان وفادار نماندند .آنچه
بزرگان اصولگرا را ناراحت و نگران کرد همين بود که آنها به عهد
خودشان پایبند نماندند.
 اخي�راً نام�ه مرحوم آيتاهلل مه�دوي کني در
واپسین روزهای انتخابات و خطاب به آقاي واليتي
منتشر شد که حاوی گالیه ایشان بابت کنارهگیری
نکردن آقای والیتی و نق�ض عهد بود .این نامه هم
در ح�ال و هوای ناراحتی بزرگان اصولگرا از پایبند
نبودن نامزدها به قول کناره گیری نوشته شد؟
آن روزهاي آخر آيتاهلل مهدوي کني جلسهاي برگزار کردند
ب��ا حضور تعدادي از اعض��ای جامعه روحانيت مب��ارز که کميته
سياس��ي را تشکيل داده بودند .خواستند که مجدداً اين سه نامزد
جمع ش��وند و تعيين تکليف کنند .اما آقاي دکتر واليتي تشريف
نياوردن��د و ظاهراً به تماس تلفني دفتر آق��اي مهدوي کني هم
پاس��خ نداده بودند  .نهايتاً آن دو نامزد بزرگوار ديگر آمدند و اعالم
کردن��د که ما حاضريم هر چه ش��ما داوري کني��د همان را عمل
کنيم .اين باز هم به نحوي مشاهده ميشد که هر سه نفر بر موضع
خودشان مبني بر اينکه ما وقت داريم و زمان داريم که در روزهاي
تبليغ��ات ببينيم کدام م��ان زمينه رأيآوري بيش��تري داريم يا
درباره نظرس��نجيهاي انجام شده ،مناقشه میکردند و نتایج آن
را قبول نداش��تند .سرانجام هم هر س��ه نامزد بر موضع خودشان
باقي ماندند و امکان رس��یدن به نام��زد واحد و تصميمگيري را از
جامعتين سلب کردند.
 چرا روند رس�یدن به نامزد واحد طوالنی شد؟
مگر زمان مش�خصي ب�راي تعیین تکلی�ف نهایی
مشخص نشده بود؟
چ��را؛ ابتدا س��خن از اين بود که هنگام ثبت ن��ام تعيين تکليف
کنن��د که البته همه ش��ان رفتن��د و ثبت نام کردند .بع��د گفتند تا
روزهاي ش��روع تبليغات دو نامزد کنار میرود و یکی میماند ولی
باز هر س��ه ،سر موضع خودشان ايس��تادند و نهايتاً گفتند که ما در
روزهاي آخر تفاهم و توافق می کنیم تا یک نامزد در صحنه بماند و
دیگران به نفع او انصراف دهند ،اما معلوم بود چنين اتفاقی نخواهد
افت��اد .در واقع ،چون فرآیند رس��یدن به نامزد واحد ،نهایی نش��د،
جامعتین هم نتوانست از هيچ يک از سه نامزدی که تا روز برگزاری
انتخابات باقی ماندند ،حمایت کند.
 البت�ه ش�ما در مصاحب�هاي گفت�ه بودي�د که
رون�د اجماع براي نامزد واحد طي ش�د و در نهايت
جامعتي�ن به دو نفر رس�يدند و مش�خص ًا از آقايان
قاليباف و واليتي نام برده بوديد.
گمان ميکنم که دقت الزم را در اين باره نکردهايد.
 اين عين جمله ش�ما است که منتشر هم شده و
االن نیز قابل بازخوانی است.
اين عين جمله من نيست .جمله من اين بوده است که جامعتين
مش��ترکاً به هيچ کدام نرس��يدند .آرای جداگانه دو جامعه  ،یعنی
حدنصاب دو س��وم آرا (اکثریت) هم به هيچ يک از اين آقايان تعلق
پيدا نکرد.
 ام�ا ش�ما در مصاحبهای ،عین� ًا گفته بوديد که
«پروس�ه وح�دت در جامعتي�ن طي ش�د و اين دو

تش�کل در نهايت به دو کانديدا رس�يدند؛ قاليباف
و واليتي».
منظورم اين نبوده است که اين دو نفر را تعيين کردهاند .بلکه در
نهايت روي دو نفر تأکيد شد .آقاي حداد در نهايت کنار کشيدند .اما
در نهايت بين اين دو نفر آقايان به تصميم نرسيدند .اکثريت جامعه
مدرس��ين متمايل به آقاي واليتي بودند اما رأي به نصاب دو س��وم
نرس��يد که آنها بتوانند رس��ماً موضعگيري واحد کنند .در جامعه
روحانيت هم به نصاب دو س��وم آرا نرسيد اما تمايل بيشتر به سمت
آقاي قاليباف بود .ام��ا بناي ما بر اين بود که دو جامعه به کانديداي
واحد برس��ند ولی حتي در هرکدام از دو مجموعه جامعه مدرسين
و جامعه روحانيت هم به کانديداي واحد نرس��يدند .تا چه رس��د به
اينکه کميته مشترک بخواهد وارد شود و نامزد واحدي را به عنوان
گزینه مشترک هر دو تشکل معرفی کند.
 جامعتين نتايج نظرسنجيها را رصد ميکردند؟
متولي انجام نظر سنجی کدام تشکل يا چه کساني
بودند؟
بله رصد ميکرديم ،البته اجراي نظر سنجيها با ما نبود.
 براي نظر س�نجی ،نامزدها ،کميتهاي تش�کيل
داده بودن�د يا کار را به مرکز نظرس�نجي س�فارش
داده بودند؟
نظرسنجيها با سازمانهاي نظرسنجي مستقلي بود که وجود
داشت و نظرس��نجيها در جاهاي مختلفي انجام ميشد .ما برآيند
اين نظرس��نجي را موضوع تصميمگيري خودم��ان قرار ميداديم.
نظرس��نجيها جامع بود و از شهر و روس��تا تهيه ميشد .تقريباً هم
همه نظرسنجيها يک چيز را نشان ميدادند .نوسان زيادي نداشت
و نسبت رأي کانديداها تفاوت چنداني نداشت.
 در نظرس�نجیها ،وضعي�ت واليتي بهتر بود يا
قاليباف؟
آق��اي قاليباف وضعيت بهتري داش��ت .اين ،البته ،غير از س��ه
چهار روز آخر اس��ت .در روزه��اي پایانی ،تغيير اساس��ي در نتایج
نظرسنجيها رخ داد و آقاي روحاني باال آمد.
 ب�ا توجه به برد تبليغات�ي جامعتين اگر اين دو
تشکل از فرد خاصي حمايت رسمي ميکردند اين
حمايت تا چه حد بر آراي آن فرد تأثير ميگذاشت؟
اي�ن تأثيرگ�ذاري به چه ب�ازه زماني نياز داش�ت؟
منظورم اين اس�ت که تعيين نامزد واحد يک هفته
مانده به روز انتخابات چه تفاوتي با همين اقدام در
فاصله سه يا چهار ماه پيش از انتخابات داشت؟
اگر جامعتين ،خودش��ان ،در رايزنيها به فرد واحد ميرسيدند
نه اينکه که کس��ي با ميدان آمدنش صحنه را تحت تأثير قرار دهد و
چنانچه جامعتین فرصت کافی برای اعالم حمایت از نامزد مطلوب
خود را داشت...
 تعبيري درباره ائتالف نامزدها داش�تيد با این
مضمون که «آمدند و گفتند دنبال ما بياييد»؟
بل��ه ،گفتند که م��ا راه افتاديم ش��ما هم به دنبال م��ا بياييد.
اما اگر جامعتين و گروههاي همس��و به فرد واحد ميرس��يدند و
اين اتفاق حداقل س��ه ماه تا انتخابات فاصله داش��ت ،قطعاً نتايج
متفاوتي حاصل میشد و ما ميتوانستيم با امکاناتي که از احزاب،
گروهها ،ش��خصيتها و جمعيتها در اختيار داش��تيم فرد مورد
نظر مجموعه را خوب معرفي کني��م و جايگاهش را به کمک هم

پيشبيني ميشد رأي روحاني در حد
رأي محسن رضايي باشد.
اصولگراي��ان در س��ال  88از روي
ناچاري به احمدينژاد رأي دادند.
جامعه مدرس��ين ب��ه آق��اي واليتي
و جامع��ه روحاني��ت مبارز ب��ه آقاي
قاليباف متمايل بود.
اگ��ر روحان��ي در چارچ��وب تدابير
جامعتين وارد انتخابات ميشد ،مورد
حمايت قرار ميگرفت.
بخش وسيعي از آراي آقاي روحاني
متعلق به اصولگرايان است.
اصولگرايــ��ان در انتخابــ��ات 92
سردرگم بودند.

باال ببريم به ط��وري که اميدوار باش��يم رأي  50درصد به عالوه
يک را خواه��د آورد .وقتي که يک حالت تزل��زل و تذبذب وجود
دارد و ب��ه جاي يک نفر ،س��ه نفر يا بيش��تر به مي��دان آمدهاند و
تصميمي هنوز گرفته نش��ده و نش��انه مش��خصي از اينکه فردي
واحد مطرح اس��ت پديد نيامده ما فرصتها را از دس��ت دادهايم.
فرض کنيد يک هفته قبل از روز انتخابات به نتيجه ميرس��يديم
حتماً نتايج متفاوت بود و نتيجه کمتري را ميتوانس��تيم بگيريم
و تأثيرگذاري کمتري داش��تيم .و موفقي��ت خودمان را با ضريب
پايينتري پيشبيني ميکرديم .کما اينکه اگر مث ً
ال  24س��اعت
قبل از انتخابات به نتيجه ميرس��يديم خيلي پيشبيني براي به
نتيجه رس��يدن فرد مورد نظر ما ضعيفتر ميش��د تا چه رسد به
اينکه اصوالً در نهايت به اجماعي نرسيديم و دو نفر باقي بمانند و
ما بخواهيم از دو نفر حمايت کنيم.
 ديد انتقادي که شما نسبت به روند شکلگيري
آن ائتالف س�ه نف�ره مطرح ميکني�د ،آن زمان در
درون جامعتين هم مطرح بود يا بعدها بیان شد؟
بله ،جامعتين درصدد آن بودند که از ميان کساني که صالحيت
دارن��د و زمين��ه رأيآوري دارند يک نفر را با مش��ورت با گروههاي
همسو انتخاب کنند و آن يک نفر را به ميدان بفرستند.
 مکانيزم اين کار چه بود؟
مکانيزم کار تعاملی بود که بين دو جامعه برقرار اس��ت و همين
طور کميته مشترک جامعتين که براي انتخابات تشکيل ميشود.
در اين کميته نظرات دو جامعه جمع بندي ميش��ود و البته نظرات
احزاب و گروههاي همس��و هم گرفته ميش��ود و اين امکان وجود
داش��ت که در کميته مش��ترک به فرد واحد برس��يم به شرط آنکه
کس��ي نميآم��د بگويد «من هس��تم» اگر اين اتف��اق نميافتاد ما
ميتوانستيم به فرد واحد دست پيدا کنيم.
 با وجود انتقادهایی که به عملکرد ائتالف س�ه
نفره وجود داشت ،چرا جامعتین ترجيح دادند صبر
کنند و گزينههاي ديگر را بررسی نکنند؟
ما ناگزي��ر بوديم که حالت صبر و انتظار را داش��ته باش��يم و با
توگ��و س��عي کنيم آنها را ب��ه جمع بندي و اع�لام نامزد واحد
گف 
ترغيب کنيم .اما اين اتفاق نيفتاد.
 به نظر ميرس�د به دليل پیش�تازی قاليباف در
نظرس�نجي مورد نظر جامعتی�ن؛ مرحوم آيتاهلل
مهدوي کني در نامه خود از واليتي خواس�تهاند که
به نفع آقاي قاليباف انص�راف دهد .واليتي بعدها،
توضيحی داد که چرا به نامه ایشان پاسخ ندادند؟
نه .ديگر ،کسي پيگير مسأله نشد .چون وقتي انتخابات به گونه
ديگري رقم خورد و رياس��ت جمهوري به فرد ديگري واگذار ش��د
اينکه بخواهيم کنکاش کنيم و بگوييم که چرا اين کار ش��د يا نشد
فايدهاي نداشت.
 يعن�ي در جمعه�ا و دیداره�ای دوس�تانه هم
حرفي از داليل اين اتفاق نشد؟
بن��ا نبود که بعد از انتخابات کنکاش کنيم و علل و عوامل چنين
اتفاقي را بهدست بياوريم.
 ام�ا اي�ن تجرب�هاي اس�ت ک�ه ممکن اس�ت
در انتخاباته�اي ديگ�ر تک�رار ش�ود و ني�از ب�ه
آسيبشناسي دارد.
اين آسيب شناسي ميتواند بدون بازخواست از افراد و به وسيله
تحليل اتفاقات بهدست بيايد.
 نام روحاني هم به عنوان گزینه قابل بررسی در
جامعتين مطرح شد؟
نه .پيش تر هم گفته ام که اس��مي از ايش��ان مطرح نبود .البته
برخي از دوستان ما در جامعه روحانيت ايشان را مطرح کرده بودند.
ش��خص آقاي روحاني خود از بنيانگ��ذاران جامعه روحانيت مبارز
تهران هس��تند .اما پيشبيني نميشد که ايش��ان موقعيت خوبي
در انتخابات پيدا کند .به نظر ميرس��يد آرای شان در حد رأي آرای
نامزده��ای ائتالف پنج نفره و يا آقاي رضايي باش��د .آقای روحانی،
چند روز مانده به روزهاي پاياني انتخابات موقعيت خوبي پيدا کرد
اما در ماه های پیش از فرا رس��یدن روز برگ��زاری انتخابات ،چنین
اتفاق��ی پیش بینی نمی ش��د و در نتيجه جمع بندیها و ش��رایط
بهگونه ای نبود که جامعتين درباره بررسی اعالم حمایت رسمی از
ايشان تصميمگيري کند.
 اين جمع بنديها ،متکی به تحليل ذهني بود يا
بر اساس یافته های نظرسنجيها شکل گرفت؟
نظرس��نجيها هم تحليلها را تأیید می کردند .نظرس��نجيها
نشان از آن نداشتند که آقاي روحاني چنين موقعيت ممتازي پيدا
کنن��د .اما مناظره هايي که انجام ش��د و تاحدودي کنار کش��يدن
آق��اي عارف؛ موقعيت آق��اي روحاني را تغيي��ر داد .اصالح طلبان،
وقت��ي ديدند نميتوانند با کانديداي اصالح طلب موفق ش��وند ،با
تمام توان ،از آقاي روحاني حمايت کردند .حمايت آقاي هاش��مي
رفس��نجاني از آقای روحان��ي و خصوصاً آنچه در م��ورد عدم تأييد
صالحيت ايش��ان اتفاق افتاد ،موجب اقبال مردم به آقاي هاشمي و
به تبع آن اقبال آنها به آقاي روحاني شد.
 بعضي تحليلگران معتقدند که بخش�ي از آراي
آقاي روحاني متعلق به اصولگرايان است.
قطعاً همينطور است.
سهشنبه  13مرداد 1394

 عدهاي معتقدند که
يکي از داليل رأي نياوردن
نامزدهاي اصولگرا در سال
 92کارنامه احمدينژاد به
عنوان يک اصولگرا بود،
زیرا اکثریت رأی دهندگان،
از نتیجه کار احمدینژاد
راضی نبودند و چون
اصولگرایان را حامی دولت
سابق می دانستند ،آرای
خود را به سبد نامزدهای
اصولگرا نریختند ؟

ویژه
انتخاب
یازدهم
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