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بنشــیندوباآرایخودازمیاننامزدهایاینجریــانغربالگریکردهودر اصولگرایــی بــر «مردمی» بــودن ،تأکیــد بر سیاســت تصمیمگیری کاغــذ آمــده و قرار اســت «ورا» و «فــرا»ی این جریــان را جذب کند،
«از پاییــن بــه باال» ،پشــت صحنه نگه داشــتن احزاب و تشــکلهای امــا آن گونــه کــه از شــواهد ســاز و کار برمیآیــد ،حفظ تــوان و پایگاه
نهایتبهیکنامزدبرسد.
فارغ از اینکه آیا پروســه تشــکیل پارلمان ،تعییــن مالکها ،معرفی سیاســی و چیــدن ویترینی از چهرههــای نه چندان به نــام ،از جمله رأی موجود ،نخســتین هدف ائتالف جدید اســت .چــه اصولگرایان
و گزینــش نامزدها و در نهایت انتخاب کاندیدایی واحــد -که حداقل در تدابیری اســت که به زعم اصولگرایان میتواند کلیشــههای درست بشــدت بر این باور هستند کسانی که دل در گرو اصولگرایان دارند و
خود آن تشــکل تنها گزینه باشــد -در ســه ماه باقی مانده شدنی است یا و نادرســتی که از روند تصمیمگیری و تصمیمسازیهای انتخاباتی این شــیوه را برای کشور داری میپســندند ،در انتخابات گذشته پای
نه ،سؤال اساسیتر این است که چرا اصولگرایان به زعم خود روشهای این اردوگاه ســاخته شــده را بکشــند؛ اگر چه گفته میشود این طرح صندوق نیامدند و حال باید دل این آرای خاکستری جدید به دست
سنتی را کنار گذاشتهاند و میکوشند در آزمون و خطا به الگویی متناسب بــرای افزایــش دامنــه نیروهــا و جامعــه رأی اصولگرایــان بــه روی بیاید تا نتیجه انتخابات اخیر ،دوباره تکرار نشــود.
راندآخر
بــا مختصــات ایــن اردوگاه دســت بیابند .ســؤالی که
هرچنــد هنــوز معلــوم نیســت ایــن ائتــاف بــه
پاســخش را میتــوان در انتخابــات مجلــس دهــم
کاندیدایواحدمیرســدیانــهوآیادیگراصولگرایان
شورایاسالمیجست.
دو غایب اصلی انتخابات 96
به تصمیم این تشــکل پایبند خواهند بود یا خیر ،اما
زمســتان ســال گذشــته بود که نشســتهای سه
بــهنظرمیرســدانتخاباتســالآیندهحتــیاگرچه
جانبــه و مســتمر حــزب پایــداری ،مؤتفله اســامی
«حاضــران» انتخابات ریاســت جمهوری ،معلوم نیســتند اما تا اینجــای کار «غیبت»
بیش از دو وجه یا کاندیدا باشد ،اما تنازع اصلیمیان
و جمعیــت رهپویــان در قالــب «شــورای ائتــاف
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و محمود احمدینژاد مســجل اســت؛ با اندکی تساهل،
دوائتالفــیخواهدبودکهدرســهســالونیمگذشــته
اصولگرایــان»حلــولکــردوچتربهظاهــر«فراگیر»
میتوان رقابتهای ریاســت جمهوری از ســال 84به بعد را تحتالشــعاع رقابتهای
بــهمــوازاتهمرشــدکردند،امــابهنتایجمشــابهی
ایــن ائتــاف ،نامزدهــای ایــن ســه جریان بــه عالوه
علنیوغیرعلنیاحمدینژادوآیتاهللهاشمیرفسنجانیوجبههحامیانشانارزیابی
دســت نیافتنــد .چه ائتــاف حامیــان دولــت اعم از
گزینههــای جامعــه روحانیت مبــارز را زیر پوشــش
کــرد؛ حال یــک طرف به حکــم تقدیر در خــاک خفته اســت و دیگری چند مــاه پیش با
اصالحطلب،اعتدالیونواصولگرایانمیانهرو،بیش
خــود گرفــت؛ اســتدالل تنظیــم کنندگان فهرســت
توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی ،از ورود به عرصه رقابتها امتناع کرد.
ازآنکهدررونددگردیســیخودوابســته«اســم»هاو
 30نفــره در گلچیــن کــردن نامزدهــا «رأیآوری»
واپســین روز از هفته نخســت مهرماه بود که احمدینژاد با ارسال نامهای خطاب
«رســم»ها باشــد ،حاصل هدف و حرکت مشــترک
بــود و بر همین پایه فهرســت این گروه به فهرســت
به رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کرد :در (راستای) عمل به منویات رهبر بزرگوار
سیاستورزانومردمیبودکهخواستههایمشترک
«ژنرال»هــا موســوم شــد .در مقابــل این فهرســت،
انقــاب ،برنامهای بــرای حضور در عرصــه رقابتهای انتخاباتی ســال آینده ندارد.
یا مشابهی داشتند و حتی اگر داوطلبانه کنار هم قرار
همان ائتالف ســهگانه اصالحطلبان ،اعتدالگرایان
او اواخــر بهمــن اطالعیــه دیگــری داد و تصریح کرد کــه «از هیچ فرد یــا جناح ،حزب
نمیگرفتنــد،بــازهمدریکمســیرقرارداشــتند.اما
واصولگرایــانمیانهروایســتادهبودکــهدرچارچوب
و گروهــی حمایــت نکــرده و نخواهد کــرد» .آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی نیز  19دی
انعطــافیاکوتاهآمــدنازبرخیمواضــع،کهنمونه
«شورایسیاستگذاریاصالحطلبان»وتحتپرچم
ماه امســال ،بر اثر ایست قلبی درگذشــت و به این ترتیب نخستین انتخابات ریاست
اشدرجریــانحضورچهرههایاصولگراینزدیک
«ائتالف امید» معدود کاندیداهای تأیید صالحیت
جمهوری تاریخ جمهوری اســامی ایران در غیاب وی ،اردیبهشت سال آینده برگزار
بهعلی الریجانی در فهرســت«امید»بود،نشان داد
شــده خود را کنار هم گذاشتند و به زحمت فهرستی
میشــود .آن هم در شرایطی که حســن روحانی ،نامزد تحت الحمایه او در انتخابات
هماصالحطلبان،هماصولگرایانوهماعتدالیون،
 30نفره از کســانی بســتند که نام اکثرشان برای خود
سال  92که در چهارسال گذشته از پشتیبانیهای علنی و غیر علنی آیتاهلل برخوردار
در شــرایط فعلی قرابــت و پیوند میان خــود و پایگاه
تشکلهایاصالحطلببیگانهبود.درعمل،میدان
بود ،رقابت نه چندان سهل و آسانی پیش رو دارد .اما سؤال اینجاست غیبت فیزیکی
اجتماعیشانرابههراصلدیگریمقدممیدارند.
رقابــتپارلمانــیبــهزورآزمایــیاردوگاهمنتقدانو
ت  11ســال گذشــته ،چه تأثیری بر رقابتهــای دوره دوازدهم
دو چهــره ثابت انتخابا 
ایــندرحالــیاســتکــهائتــافتــازهاصولگرایــان،
مخالفــان دولــت بــا حامیان حســن روحانی بر ســر
ریاســت جمهــوری دارد .البته تا همینجا و بــه خودی خود ،کنارهگیــری احمدینژاد
چنین روندی را نشــان نمیدهد؛ اگــر چه میخواهد
مواضعوسیاستهایدولتبدلشدکهالبتهنتیجه
و درگذشــت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،دو نقطه عطف انتخابات آینده به شمار
چنینوانمودکند.بهعبارتسادهتر،ائتالفسهگانه
رقابت نابرابر این دو گروه ،شــوکه کننده بود؛ چه رأی
میآیــد که نخســتین تأثیــرش ،نزدیکتر کردن جریان فکری و سیاســی متبوعشــان
حامیــاندولتازدرونو«جبههمردمی»،حرکتیاز
دهنــدگانتهرانیســبدآرایهر 30نامزدفهرســت
بــود .چه اصولگرایان اذعان دارند در صورت حضــور محمود احمدینژاد در فضای
بیروناســتومعلومنیستاینبازسازینما،تاچه
ائتــاف «امید» یا همــان حامیان دولــت را چنان پر
انتخابــات ،ایــن جریان حداقل به دو بخش تقســیم میشــد؛ گروهی بواســطه علقه
حــدبرایافــکارعمومییاحداقلپایــگاهاجتماعی
وپیمــانکردنــدکهحتییککرســیپایتختهمبه
قلبــی و جناحــی یا اتــکا به ســبد رأی احمدینژاد بــه وی میپیوســتند و گروهی دیگر
اصولگرایان قانع کننده باشــد .آیــا «جبهه مردمی»
اردوگاه منتقد و مخالفان دولت نرسید و «ژنرال»ها
که از هشــت ســال زمامداری او دل پری داشــتند ،یــا به کمک رقیــب وی میآمدند یا
میتواندپروســهپوســتاندازیاصولگرایــانراکلید
پشــتدربســتهپارلمانماندند.ایندرحالیبودکه
نامــزدی دیگــر معرفی میکردند .بــه همین دلیــل انصراف احمدینــژاد قبل از هر
بزندیاتشکلجدید،تنهارختینوبرهمانقوارههای
بر اســاس محاســبات زعمای اصولگــرا« ،وحدت»
کس ،اصولگرایانی را منتفع کرد که میخواهند در میدان  96با نامزدی واحد که مورد
قدیمــی هســتند؟ آیــا اصولگرایانــی که تا ایــن جای
حلقه مفقوده انتخابات ریاســت جمهوری سال 92
وثوق اکثریت جامعه اصولگرایی اســت ،وارد آوردگاه شــود .فقدان آیتاهلل هاشمی
کارازچهرههــای اســمی خــود گذشــتهاند ،تــا آخــر
بود و ائتالف حداکثری میبایســت نتیجه را تا حدی
رفســنجانی نیز اضالع ائتالف نانوشته  92را به هم نزدیکتر کرده است؛ بیم و دلهره
میتواننــد ایــن روزه را نگــه دارنــد یــا در دقیقــه 90
تضمیــن میکــرد« .وحدتــی» کــه در ادوار مختلف
بخشهایی از این پیمان ســه گانه در روزگار بدون هاشــمی ،احزاب و تشــکلهای زیر
ناگزیر از التجا به صاحب نامها میشــود؟ ســه ماه
انتخابات،ســیمرغگمشدهاصولگرایانبودوبعداز
مجموعــه ائتالف را به این راهکار رســانده که پیوندهای گذشــته را محکمتر کنند و به
دیگــر ،زمانــی که هــم روحانــی و هم رقبای قســم
خروج از بهت و ســکوت ناشــی از ناکامی بزرگشان
قول عطار «سیمرغ» باشند در غیبت «سیمرغ».
خوردهاش به آوردگاه انتخابات بازمیگردند تا هر
در پایتخــت ،از ســوی کارگــزاران ائتــاف «پیروزی»
با این همه بعید به نظر میرســد ،در فقدان بازیگر و بازیگردان 3انتخابات ریاســت
کس محصول ســه ســال و نیم تالشش را برداشت
اصلــی قلمداد شــد .اما حــاال و بــه فاصله چنــد ماه
جمهوریگذشته،بدنهایکهتحتلواوهمسویآیتاهللهاشمیرفسنجانیومحمود
کند ،هم این ســؤالها پاســخ خــود را مییابد و هم
از ایــن ســخنان ،اصولگرایــان دنبال حلقــهای دیگر
احمدینژاد بودند و در این  12ســال همپای لیدرهای خود و گاهی پیشتر و بیش تر ،در
مشخص میشود کدام مزرعه پربارتر است و کدام
میگردند؛ارتباطبامردموبهعبارتدقیقترارتباط
الیههایپایینتررقابتمیکردند،بیخیالمیدان 96شوند.
بار به منزل میرسد.
با رأیدهندگان .اصرار لیدرهای «جبهه» تازه بنیان
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