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انتخابات  ،96نبرد<جبهه>ها
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فرنــازحســنعلیزاده/چشــم انتظــاریرقباینــاکام حســنروحانی
بهروزهایپایانیرســیدهاســت.ســهســالونیــمپیشبودکــهردیفیاز
نامزدهــایاصولگرا،قافیهرابهکاندیــدایتحتالحمایهاصالحطلبان
ومیانهروهــاباختنــدوحــالآوردگاه انتخابــاتریاســتجمهــوری،96
مجالمغتنمیاســتتازیاندیــدگانانتخابات،92اعــادهقدرتکردهو
بر دوران ریاســت جمهوری روحانی ،نقطه پایــان بگذارند .باالخص که
شماریازنامزدهایمغلوبباپشتوانهسیاسیورسانهایشان،هیچگاه
رقابتهای ســال 92را پایان یافته تلقی نکرده و در همان میدان ماندند
و ازآنجا،گســتردهترینحملههاوهجمــهراعلیهمنتخبمردمترتیب
دادند.
کمتــر از 3مــاه دیگر ،هــم روحانی و هــم رقبایش به همــان آوردگاه
بازخواهنــدگشــتتــاهر کــدام محصولســه ســالونیمتالششــانرا
برداشــت کند و مشــخص شــود کدام مزرعه پربارتر اســت و کــدام بار به
منزل میرســد .هرچند که هنوز نشــانی از تصمیم نهایــی روحانی برای
تمدید یا توقف حضورش در ایســتگاه پاســتور نیست ،اما سنت گذشته،
کارهــای ناتمام و خواســته بخشــی از مردم که به گرهگشــایی سیاســت و
کیاستروحانیامیدبستهاند،انصرافخودخواستهرئیسجمهوریرا
نامحتملترازگزارههایدیگرنشانمیدهد.
اگرچهدیرگاهیاستدلمشغولیبرخیمحافلسیاسیورسانهای،
حــدسوگمانبرســر«نام»هاییاســتکــهممکناســتقرعهرقابت
بــا روحانی به اســم آنهــا بیفتد ،اما بــا مروری گذرا بر تحوالت ســه ســال
گذشته باالخص ماههای اخیر ،این نکته خودنمایی میکند که مبارزات
انتخاباتی ،96فراتر از جلوهگری «نام»ها و «صاحبنام»ها خواهد بود.
البتهتحلیلگرانوناظران،ابایبسیاردارندازاینکهدربارهانتخاباتسال
آیند ،به قطع و یقین حرفی بزنند .بویژه که آرای غافلگیر کننده جامعه،
هموارهعاقبتاندیشیها،پیشبینیهاوحتینظرسنجیهایرسمیرا
بیاعتبار کرده است .با این همه میتوان با توسل به معلومهای واضح،
اندکیاتمســفرمبهموفضایکدرانتخاباتپیشروراروشــنکردواین
مهم،البدازبازگشــتبهنقطهایاســتکههمهچیزازآنجاشــروعشد؛
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم و شــاید کمی پیشتــر از آن .زمانی
کــهبقایــایاصالحطلبــاندرعرصهقدرترســمی،چنانمحــدودبود
کــهاطــاقواژه«اقلیــت»بهایــنجریــاندرمســئولیتهایحاکمیتی
نیــزباتســاهلوتســامحبســیارروابود؛ازســویدیگر 8ســالتــکرویو
سیاســتهایبیپروایانهمحموداحمدینژاد،کشوررادرشرایطیقرار
دادهبــودکــهحتــیمدافعانســینهچــاکوحامیانسرســخت،رئیس
دولتدرمقابلشقرارگرفتند؛پسلرزههایانتخاباتسال،88خطوط
مرسوم میان دســتهبندیهای سیاســی را به هم زده و مرزهای جدیدی
ترســیم کرده بود و فرهنگ سیاســی کشــور واژهها و تعابیر تازه تأسیسی
چون «فتنه»« ،ســاکت فتنه»« ،کاســب فتنه» و «بیبصیــرت» را در دل
خــود میگنجانــد که محصــول فضای تیــره و تار چهــار ســال منتهی به
انتخاباتریاستجمهوری92بود.
آغازمنازعه
با مــروری بر تنازعهایــی که احمدینژاد در ســطوح ارشــد مدیریت
کشــور ایجــاد کــرده بــود ،همچنیــن سیاســتهایی کــه کشــور را تــا مــرز
بحــرانپیــشمیبــرد،پــربیراهنیســتاگــرگفتهشــودبــااتمــامدوران
ریاســت جمهــوری محمــود احمدینــژاد ،همــه ،حتــی پشــتیبانانش
نفــس راحــت کشــیدند .آن گونــه کــه خــود دولتمــردان ســابق بــه آن

اذعــان داشــته و دارنــد ،اداره کشــور بعــد از احمدینــژاد بســیار دشــوار
بــه نظــر میرســید؛ بویــژه کــه اهالــی سیاســت و فراســت میدانســتند
مدیریت کشــوری تحت شــدیدترین تحریمها با بازاری بــی ثبات ،تورم
 45درصدی،رشــداقتصادیمنفیوشــکافهایسیاســیعمیقتاچه
حد مخاطرهآمیز اســت؛ شــاید بر همین اســاس بود کــه اصالحطلبان،
هللهاشــمیرفســنجانی راکهصاحبتجربهموفقدر ادارهکشــور
آیتا 
بعد از هشــت ســال جنگ بود ،بهترین گزینه کشــورداری میدانســتند.
آیتاهللهمپسازروزهاوساعتهاتردیدوتدبیر،درنهایتدعوتهای
مکــرررااجابتکــردودردقایقمنتهــیبهاتماممهلتثبــتنامها،در
ســتادانتخاباتکشــورحضوریافتواعالمکاندیداتوریکرد.بهمحض
نامنویسیآیتاهللهاشمیرفسنجانی،ستادهایمردمیوخودجوش
برپاشــدندامابهموازاتهمیناشــتیاق،رگههایمبهمیاززمزمههای
ردصالحیتویدرمحافلسیاســیورسانهایریشــهدواند.آخرینروز
اردیبهشــتماهبودکهاعالمشــدشوراینگهبانتنهابهحسنروحانی،
محمدرضاعارف،علیاکبروالیتی،محمدباقرقالیباف،محسنرضایی،
محمد غرضی ،غالمعلی حدادعادل و ســعید جلیلــی برای انتخابات
ریاســت جمهوری جــواز حضــور در رقابتها داده اســت؛ اعالنــی که به
معنایردصالحیتآیتاهللهاشــمیرفسنجانی،آنهم 24روزمانده
بــه انتخابات بود .اگر چه حســن روحانی در خفا و آشــکار گفته بود که اگر
هللهاشمیبهصحنهبیاید،اوازرقابتهاکنارمیکشداماباتصمیم
آیتا 
هلل هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته
شورای نگهبان ،ورق برگشت .آیتا 
شــد و حســن روحانی ماند و محمدرضا عــارف که هر دو ایــن ظرفیت را
داشتندکهتوجههمهیابخشیازپایگاهرأیاصالحطلبانرابهسبدخود
معطوفکنند.درچنینشــرایطیبودکهدومیننقطهعطفانتخابات
 92بعد از «رد صالحیت آیتاهلل» کلید خورد و به خواسته رئیس دولت
اصالحات،عارفازآوردگاهکنارکشید.چهعالوهبرنظرسنجیهاینیمه
رسمی ،این مؤلفه که نهادهای حاکمیتی حسن روحانی را گشادهروتر از
عارفمیپذیرندواحتماالًمدیریتشبادســتاندازهایکمارتفاعتری
مواجهمیشود،کفهترازو رابهنفعروحانیسنگینترکردهبود .متعاقب
هلل هاشــمی رفســنجانی ،رئیــس دولت
ایــن کنارهگیــری بــود که آیــتا 
اصالحات ،سید حسن خمینی ،علی اکبر ناطق نوری ،مجموعه احزاب
وشــخصیتهایسیاسیاصالحطلبانوتشکلهایاعتدالگراازحسن
روحانــی حمایت کردند و نطفــه ائتالف اصالحطلبــان ،اعتدالگرایان و
شماریازاصولگرایانمیانهرو بستهشد.ایندرحالیبودکهسمتدیگر
رقابت ،اصولگرایانی قرار داشــتند که نتوانسته بودند با فرمولهایشان،
بــهالگوومتعاقبآنکاندیدایواحدبرســند یــانامزدهایکمتعدادی
بــهمیدان بفرســتند .در نهایت تشــتت نامزدهای اصولگرا و سرشــکنی
آرای پایــگاه رأی ایــن جریــان ،به ســود ائتالف نانوشــته و لحظــه آخری
اصالحطلبــان ،اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه تمام شــد و نخســتین
مولوداینهمپیمانیســهگانه،پیروزیدرانتخاباتریاستجمهوریو
فتح پاســتور بود .ائتالفی که ســنگ بنای اصلیاش ،عبور اصالحطلبان
از نامــزدی با شناســنامه اصالحطلبــی ،به نفــع گزینهای بود کــه اگر چه
در تشــکل اصولگرایی چــون جامعه روحانیت مبارز ریشــه داشــت ،اما
میتوانستبخشیازمطالباتجریاناصالحطلبراکهخودنیزبایسته
میدانســت ،نمایندگــی کند .نســخهای کــه اصولگرایــان از ماهها پیش
در دســتور کار قرار دادهاند و میکوشــند با تمســک بــه آن وارد صحنهای
شــوندکهدر 24ســالگذشــتهبهآنانرویخوشنشــانندادهاست.چه

اصولگرایان در 8دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته ،نتوانستهاند
نامــزد اصلیو اختصاصیخودراراهیکاخریاســتجمهوریکنند؛هر
چندکهبهتعبیرمحمدرضاباهنر«فلز»احمدینژاداصولگراییبودواو
درهشتسالزمامداریاشحمایتبیشائبهوپشتگرمیهمهجانبه
ایــن جریان را همراه داشــت ،اما او نامــزد این جریان نبــود .حال به نظر
میرســداصولگرایــانپــسازدودههمشــتاقیومهجوری،شــالوکاله
کردهاندتازنجیرهشکســتهایشراباگسستنزنجیرریاستجمهوری
حسنروحانیبشکنندوبرای
نیــل به ایــن مهــم ،ســازوکار
ائتالف حامیان
«جبهــه مردمی» را راهگشــا
دولت حرکتی از
و شــفابخش میداننــد.
درون و «جبهه
ائتالفی که سه تشکل مؤتلفه
اسالمی،جمعیتایثارگران،
مردمی» ،حرکتی از
«جبهه یکتــا» در آن نماینده
بیرون است و معلوم
دارنــد و از پشــتیبانی جبهــه
نیست این بازسازی
پیــروان خــط امــام و رهبری،
نما ،تا چه حد برای
جامعــه روحانیــت مبــارز و
افکار عمومی یا
جمعیــترهپویــانانقــاب
حداقل پایگاه
اسالمینیزبرخورداراست.
ویترینجدید،کالبدقدیمی
اجتماعی
شناخته شدهترین چهره
اصولگرایان قانع
سیاســی این ائتــاف ،مهدی
کننده باشد .آیا
چمــران رئیــس اصولگــرای
مردمی»
«جبهه
شــورایشــهرتهران استکه
پروسه
تواند
می
راه را برای ریاســت جمهوری
پوستاندازی
احمدینژاد باز کرد؛ عالوه بر
حمیدرضاحاجیباباییوزیر
اصولگرایان را کلید
آموزشوپرورشدولتقبل،
بزند یا تشکل جدید،
مرضیــه وحیــد دســتجردی
تنها رختی نو بر همان
وزیــر بهداشــت دولــت دوم
قوارههای گذشته
احمدینــژاد ،در ایــن گــروه
است؟
حضــوردارنــد؛زعامــتایــن
دسته10نفرهرامحمدحسین
رحیمیان رئیس پیشین نهاد
نمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشــگاههابهعهدهداردوچهرههای
جوانتریچونمهدیمحمدیفعالسیاسیاصولگراونادرطالبزاده
مستندساز،تهیهکنندهومجریبرنامههایتلویزیونیراهدایتمیکند.
درکناریحییآلاسحاقعضوشورایمرکزیحزبمؤتلفهاسالمی،رضا
روســتاآزاد عضو جمعیت ایثارگران انقالب اســامی ،محمود خسروی
وفاعضوپیشــینشوراهایاسالمیشهروروستاوعلیرضامرندیرئیس
فرهنگستانعلومپزشکیدراینترکیبحضوردارند.ترکیبیازنامهای
نهچندانآشــناکــهعناصرســازندهاشجــزدر«اصولگرایی»ســنخیت
چندانــی با هــم ندارند و به زعــم اصولگرایــان به همین دلیــل میتواند
انگارههاییچون«قیممآبی»رابشکندو«مردمی»باشدنه«حزبی»؛بر
اساستئوریکارگزاران«جبههمردمی»،قراراستپارلمانی2هزارو500
نفرهمتشکلازمنتخبینومعتمدینمردمدرتهرانوشهرستانهاشکل
بگیردتااصولگرایانیکهســودایریاســتجمهوریدارنــدرابهقضاوت

