
رقيب روحاني از مشهد آمد 
گزارش »اعتماد« از آرايش سياسي انتخابات 96 مرتضي مبلغ در گفت وگو با »اعتماد«: 

اصولگرايان همچنان در 
چنبره مشكالت گذشته اند

بسياري اصولگرايان اين روزها خواهان 
حضور ابراهي��م رييس��ي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوازده��م هس��تند و او را نس��خه 
نجات بخش جناح راست تلقي مي كنند.مرتضي مبلغ، 
فعال سياس��ي اصالح طلب معتقد اس��ت كه حيثيتي 
كردن پيروزي و شكس��ت رييس��ي به ضرر شخص او 

خواهد بود. 

كانديدات�وري آقاي رييس�ي و انصراف آقاي 
فتاح مشكالت اصولگرايان را حل مي كند؟

س��ازوكار كنون��ي اصولگرايان همچنان از مش��كالت 
گذش��ته رنج مي برد و همچنان در چنبره مش��كالت 
گذش��ته گرفتار است. نخس��تين نكته مهم اين است 
كه متاسفانه نقش برخي از جريانات تندرو را همچنان 
در اين فرآيند ج��دي مي بينيم. همچنان آن جريانات 
حضوري فعال دارند و حتي ميدان داري هم مي كنند. 
به خص��وص در انتخابات اس��فند 94 جريانات تندرو 
نقش پررنگي داشته اند. يكي از داليل اينكه آن ليست 
به حاشيه رفت همين امر بود. مشكل ديگر اصولگرايان 
سازوكار شكل گيري جمنا به عنوان نهاد وحدت بخش 
اصولگرايان است. يك جبهه سياسي اگر بخواهد به طور 
اصولي وارد فرآيند رقابت انتخاباتي شود، بايد سازوكار 
روشن و قابل دفاعي داشته باشد. هيچگاه اعالم نشد كه 
جمنا چگونه شكل گرفته است و مالك انتخاب افراد از 
سراسر كشور چه بوده اس��ت؟ با چه ضوابطي دور هم 
جمع شده اند؟ احزاب چه نقشي در اين سازوكار دارند؟ 
ش��فافيتي در روند ش��كل گيري اين جبهه مش��اهده 
نمي ش��ود.  مهم ترين مش��كل اين جريان اين بود كه 
مبناي كارش را بر تخريب بنا كرد. هيچ برنامه و راه حل 
مشخصي هم در ازاي نقدهاي شان ارايه نكرده اند. برخي 
از اين آقايان در نقد دولت به مشكالتي در كشور اشاره 
مي كنند كه خودشان از مس��ببان آن بوده اند. سوابق 
آنها در آن 8 س��ال به گونه اي ب��وده كه نقش مهمي در 
تخريب ها و آسيب هاي گسترده داشته اند. آنها به جاي 
پاسخگويي مدعي هم شده اند. به هيچ وجه شايسته يك 
جريان اصيل نيست كه با نقد تخريبي كار خود را پيش 
ببرد. اينكه آنها نمي توانند به يك نامزد واحد برس��ند 
نيز نشان از مش��كالت آنان دارد. به هر حال مشكالت 

اصولگرايان به اين سادگي رفع نمي شود. 
 اگر اصولگرايان با تك كانديدا يعني رييسي 
بيايند و او راي نياورد، اين شكست چه تبعاتي 

مي تواند براي اصولگرايان داشته باشد؟
اينكه در جري��ان رقابت يكي از جريان ها شكس��ت 
بخورد امري طبيعي است. مشكل خود اصولگرايان 
هس��تند كه مس��اله را حيثيتي كرده ان��د و طوري 
عم��ل مي كنند ك��ه گويي اگ��ر شكس��ت بخورند 
خيلي بد مي ش��ود. اين هم يكي ديگر از مش��كالت 
اصولگرايان است. اين روزها مي بينيم كه چه فرآيند 
سيستماتيكي در تخريب دولت شكل گرفته است. 
حتي دستاوردهاي س��ازنده و ملي دولت زير سوال 
مي رود. حتي نهادهاي ملي و عمومي كه از بيت المال 
ارتزاق مي كنند، وارد اين فرآيند ش��ده اند و دولت را 
تخريب مي كنن��د. مردم نيز واكنش معكوس به آنها 
نش��ان خواهند داد و مي دانند كه رفتار اصولگرايان 
صادقانه و اصيل نيس��ت. اصولگرايان تمام قد تالش 
كردند تا آقاي رييس��ي به عرصه بيايد و او را تبديل 
به ش��خصيت نجات بخش اين جري��ان كرده اند. به 
دليل همين رفتارش��ان راي نياوردن آقاي رييسي 
براي شان مي تواند مشكل ساز باشد. آقاي رييسي در 
جايگاه توليت آس��تان قدس كار مي كند و اگر پيروز 
نشود به خاطر اين حيثيت سازي اي كه براي او شده 
به همان نسبت به ضررش خواهد بود. باالخره رقابت 
پيروزي و شكس��ت دارد. حضور آقاي رييسي از نظر 
اصالح طلبان بسيار خوب است چرا كه بازار انتخابات 

را گرم مي كند و رقابت را جدي تر مي كند. 
 كانديداها چطور مي توانند از خود چهره قابل 

قبولي براي افكار عمومي بسازند؟
اين مساله به خودشان و طرفدارانشان باز مي گردد. فقط 
يك توصيه مي كنم كه  همه تالش كنند كه در فرآيند 
انتخابات از جايگاه خود و امكانات بيت المال اس��تفاده 
نكنند. رفتارهايي از ايشان سر نزند كه شايبه انتخاباتي 

داشته باشد. اين مساله به صالح هيچكس نيست. 
 سبد راي رييسي به نظر شما كجا است و چطور 

مي توان آن را سنجيد؟
سبد راي آقاي رييسي بخشي از نيروهاي اصولگرا است. 
در حال حاضر بخشي از اصولگرايان معتدل طرفدار آقاي 
روحاني هستند. بخشي از جمنا هم به اين سازوكار جمنا 
انتقاد دارند و همين امر مي تواند باعث شود كه در راي 
به آقاي رييس��ي كم انگيزه شوند. پشتوانه اي كه در هر 
انتخابات اصولگرايان داشته اند، پايگاه راي آقاي رييسي 

نيز هستند. 
 ب�ا ورود آق�اي رييس�ي انتخاب�ات دو قطبي 

مي شود؟
دو قطبي به دو معنا به كار مي رود. به يك معنا كشور وارد 
بحران مي ش��ود و من اين نوع دو قطبي را به هيچ وجه 
پيش بيني نمي كنم. دوقطبي ديگر اين است كه رقابت 
جدي ش��كل بگيرد و نيروهاي فعال به صحنه بيايند و 
موتور انتخابات روشن مي ش��ود. اين نوع دو قطبي به 

احتمال زياد با حضور آقاي رييسي به وجود  مي آيد. 
 حوادث داخلي و بين المللي آيا مي تواند منجر 
به كنار گذاش�ته ش�دن آقاي روحاني توسط 

مردم شود؟
در عالم سياس��ت هر اتفاقي امكان ظهور دارد اما قرائن 
و ش��واهد موجود در جامعه نش��ان مي دهد كه در اين 
مقطع كسي كه مي تواند راه اعتدال و سازندگي را ادامه 
ده��د و آرامش مديريت��ي را تداوم 
بخشد، آقاي روحاني است. به نظر 
من اكثريت قريب ب��ه اتفاق مردم 
چنين نظري دارند. بعيد مي دانم 
جامع��ه راه ديگري جز اين را 

انتخاب كند. 
 پيش بيني ش�ما از نتيجه 

انتخابات چيست؟
پي��ش بيني من اين اس��ت 
كه رياس��ت جمهوري آقاي 
روحاني در 4 سال آينده هم 

ادامه داشته باشد. 

  علي دوراني، رييس ستاد انتخابات جبهه پيشرفت 
و عدالت: كانديداتوري آقاي قاليباف اصال موضوعي 
شخصي نيس�ت، بلكه موضوع انقالب و سرنوشت 

انقالبيون كشور است. تسنيم
  علي ش�كوري راد، دبي�ركل حزب اتح�اد ايران 
اسالمي: به عقب باز نخواهيم گشت. تجربه گذشته 
و رش�د آگاهي ها در جامعه كارك�رد عوامفريبي را 

كاهش داده است. ايسنا
  ديدار نوروزي اعضاي شوراي عالي سياستگذاري 
حزب تدبير و توس�عه ب�ا علي الريجاني، رياس�ت 

مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. ايلنا
  مهدي چمران: آقاي ميرس�ليم ميثاقنامه جمنا 
را امضا نكرد و گف�ت كه من حزب�ي ام و تابع حزبم 

هستم. ايرنا
  حسين كمالي ، دبيركل حزب اسالمي كار: مردم 

به برنامه هاي نامزدهاي انتخاباتي راي دهند.ايرنا

افراد ذي نفع در تصميم گيري نقشي نخواهند داشت
رييس فراكس�يون اميد مجلس شوراي اسالمي گفت: براساس ضوابط اعالم شده ليست انتخابات شوراها بسته مي ش�ود و افراد ذي نفع در تصميم گيري نقشي نخواهند داشت. محمدرضا عارف با اشاره به نامه جمعي از 
نمايندگان اصالح طلب براي انصراف برخي كانديداهاي انتخابات شوراها به منظور رسيدن به اجماع گفت: قطعا افرادي كه ذي نفع هستند در تصميم گيري نقشي نخواهند داشت يعني اگر يكي از اعضاي شوراي عالي يا 

شوراي استان ها كانديدا باشد در جلسه اي كه تصميم گيري مي شود آن فرد حضور نخواهد داشت. اين مساله را در هيات رييسه مورد بحث قرار مي دهيم. ايسنا

س��تاد ح��زب اتح��اد ملت 
ب��راي حماي��ت از روحاني 
و ليس��ت اصالح طلب��ان در 
جنوب تهران افتتاح ش��د.  
در مراس��م راه ان��دازي اين 
ستاد، حميدرضا جاليي پور 
و مه��دي محموديان، از اعضاي ارش��د ح��زب اتحاد 
حضور داش��تند. جاليي پور در اين مراسم به كار دشوار 
اصالح طلبان ب��راي انتخاب��ات پيش رو اش��اره كرد و 
گفت: ارزيابي من شكس��ت آقاي رييسي در انتخابات 
اس��ت ام��ا اصولگراي��ان ناچار بودن��د براي خ��روج از 
سرگرداني و اختالف، از ايشان حمايت كنند. او به برخي 
بي اخالقي هاي اصولگرايان براي تخريب روحاني اشاره 
كرد و گفت: روحاني از تخريب نمي ترسد چون سال ها 
در كنار آقاي هاش��مي رفتار تندروها را ديده است. اما 
اطمينان داش��ته باش��يد هر روز دروغ جديدي مطرح 
مي كنن��د.  عضو ش��وراي مركزي حزب اتح��اد تاكيد 
ك��رد: اصولگرايان اميدوارند اگر شكس��ت بخورند راي 
حجت االسالم رييس��ي را سرمايه اي براي فعاليت هاي 
آينده خود قرار بدهند. احتمال ضعيفي هست كه رييسي 
وسط راه انصراف دهد اما ما بايد منسجم رفتار كنيم تا 
كشور در مدار توسعه قرار بگيرد و رونق اتفاق بيفتد. ايلنا

حداكثر مي تواند يك بار ديگر ش��روع به بمباران مواضع 
مخالفين كند، كه عمال آن را نمي توان پاس��خ متناس��ب 
با اين اقدام امريكا دانس��ت. پس مي توان گفت كه امريكا 
ضربه جدي به حيثيت روسيه در سوريه زده است و آن را 
مي توان يك تحول جدي در سياست هاي امريكا در قبال 
سوريه دانست و هرگونه واكنشي مي تواند، عكس العمل ها 
و اقدامات جديد امريكا را به همراه داشته باشد و سرنوشت 
دولت سوريه را نيز با ابهام بيشتري روبه رو خواهد كرد. با اين 
وجود در خصوص برخورد احتمالي ميان امريكا و روسيه 
در س��وريه نيز مي توان گفت كه تجربه جنگ سرد نشان 
داده است كه دو طرف بسيار مراقب آن هستند كه چنين 
اتفاقي رخ ندهد. از سويي ديگر روسيه در شرايطي نيست 
كه خود را آماده مقابله نظامي با امريكا كند. روس ها هرچند 
از توانمندي نظامي بااليي برخوردار هستند اما در شرايطي 
نيستند كه توانايي برخورد نظامي با امريكا را داشته باشند. 
با توجه به معيارهاي نظامي، اقتصادي و سياس��ي روسيه 
يك قدرت منطقه اي محسوب مي ش��د، اما آقاي پوتين 
سعي داش��ت تا روس��يه را به عنوان يك ابرقدرت جهاني 
نشان دهد، حاال اين اقدام ترامپ موجب شده تا اين مساله 
را با چالشي جدي مواجه كند و بايد ديد كه روسيه حداكثر 
واكنشي كه مي تواند نسبت به اين اقدام نظامي امريكا انجام 
دهد چيست. از طرفي ديگر بايد با دقت بيشتري به اين اقدام 
نظامي امريكا نگاه كرد. بايد اين موضوع مطرح شود كه آيا 
اين تصميم دولت ترامپ تنها يك اقدام در راستاي حمله 
شيميايي به خان شيخون بوده يا اينكه اهداف ديگري را 
نيز از اين حمله دنبال كرده است؟ دولت ترامپ اين حمله 
را همزمان با حضور رييس جمه��ور چين در امريكا انجام 
داد. ترام��پ مي تواند از اين اق��دام در مذاكرات با چين در 
خصوص مس��ائل كره شمالي نيز اس��تفاده كند و به آنها 
نيز هش��دار دهد كه ما آماده چني��ن اقدامي در خصوص 
پيونگ يانگ نيز هس��تيم. زيرا چيني ها در اين خصوص 
بسيار محتاط هستند. همچنين در مذاكرات دوجانبه با 
چيني ها ترامپ بس��يار عالقه مند است با اهرم فشار خود 
ني��ز بتواند تراز منفي تجارت با چين را بهبود ببخش��د. از 
طرفي اين اقدام دولت ترامپ را مي توان در حوزه مس��ائل 
داخلي امريكا ديد. طي هفته ه��اي اخير دولت امريكا در 
خصوص دخالت روسيه در انتخابات و نفوذ اين كشور در 
تيم انتخاباتي دونالد ترامپ به شدت تحت فشار بود و حتي 
به تازگي رييس كميته تحقيقات مجلس نمايندگان امريكا 
در خصوص دخالت روسيه در انتخابات امريكا نيز موقتا از 
سمت خود كنار كشيد و رفتن مايكل فلين مشاور امنيت 
ملي سابق امريكا به كنگره مي توانست دولت دونالد ترامپ را 
با چالش جدي مواجه كند. از همين رو اين موضوع مي تواند 
اتهامات در خصوص رابطه ترامپ با روسيه را كاهش دهد 
و از سويي ديگر مسائل داخلي امريكا را تحت الشعاع قرار 
دهد. در مس��ائل منطقه اي نيز دولت ممكن است اهداف 
اقتصادي داشته باش��د و اينكه بخواهد هشداري به ايران 
بدهد كه مبادا براي كشتي هاي امريكايي در تنگه هرمز و 
خليج فارس مشكل ايجاد كند زيرا ممكن است منجر به 
واكنش عليه اين اقدام از سوي امريكا شود. بنابراين دونالد 
ترامپ اهداف متعددي را در حمله نظامي به خاك سوريه 
دنبال مي كند و در جايي اين اقدام نظامي را انجام داد كه 
كمترين هزينه را براي امريكا در پي داش��ته باشد. با اين 
وجود ادامه دار بودن اين حمالت بستگي به شرايط موجود 
به پس از اين اقدام دارد. در حال حاضر پيش بيني نمي شود 
كه اينچنين حمالت ادامه داشته باشد. اما به هرحال اين 
موضوع نشان داد كه امريكايي ها قصد دارند از اين پس در 
صورت نياز از اين نوع اقدامات همان گونه كه در عراق، يمن، 
ليبي و سومالي انجام مي دهند را عليه دولت بشار اسد نيز 
انجام دهند. بنابراين آن را مي توان هش��داري به روسيه و 
ايران دانست و از سوي ديگر فرصتي را فراهم مي كند كه 
تركيه و شورشيان از اين فرصت استفاده كنند تا فشارها را 

عليه دولت بشار اسد افزايش دهند. 

ادامه از صفحه اول

خبر كوتاه

 اصولگرايان ناچار 
به حمايت از رييسي

آغاز فصل جديد در بحران 
سوريه

گزارش  روزگفت وگوسرخط خبرها
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دردسرهاي 
 رييسي 

در انتخابات 
مش�هور نب�ودن در بين 
افكار عمومي، نداش�تن 
سابقه اجرايي و مديريتي 
كارنام�ه  كالن كش�ور، 
قضاي�ي از منظ�ر اف�كار 
عموم�ي، جامع الحماي�ه 
نب�ودن از س�وي هم�ه 
اصولگ�را،   گروه ه�اي 
ناش�ناخته بودن گفتمان 
سياسي-اجتماعي و... از 
جمله مصايب و مشكالت 
داماد آيت اهلل سيداحمد 
علم اله�دي ام�ام جمعه 
انتخاب�ات  در  مش�هد 
رياست جمهوري  خواهد 

بود. 

   | ن ي�ا حيد و ي�م  مر
روز  پنجش��نبه گذش��ته 
حساس انتخاباتي اصولگرايان بود. آخرين 
خش��ت هاي س��ازه وح��دت اصولگرايان 
گذاشته ش��د و حاال پنج نامزد اين جريان 
سياس��ي خود را براي رقابت درون جناحي 
پاياني آماده مي كنند. ب��ا برگزاري مجمع 
عمومي دوم جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
و راي مجمع عمومي سيد ابراهيم رييسي، 
عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش، محمدباقر 
قاليباف و پرويز فتاح پنج نفري بودند كه از 
ميان 10 نامزد محتمل جمنا انتخاب شدند 
تا قضاوت پاياني بر اس��اس ش��اخص ها به 
عهده 30 عضو شوراي مركزي جمنا سپرده 
شود. اين در حالي است كه پرويز فتاح راي 
پنجم و حميدرضا حاجي بابايي راي ششم 
را از مي��ان 10 كانديداي احتمالي اصولگرا 
اخذ كرده بودند ام��ا به دليل انصراف پرويز 
فتاح از كانديداتوري حاال به نظر مي رس��د 
حميدرضا حاجي بابايي به جمع پنج نامزد 
نهايي جمنا پيوسته باشد. همچنين در اين 
نشست صولت مرتضوي، شهردار مشهد به 
نمايندگي از ابراهيم رييس��ي بيانيه اعالم 
كانديدات��وري وي را قرائت كرد. اتفاقي كه 
ساعتي بعد به چالش كشيده شد و از دفتر 
رييسي اعالم كردند كه او هيچ نماينده اي در 
نشست جمنا نداشته است. محسن رضايي، 
پرويز فتاح، محمدباقر قاليب��اف و ابراهيم 
رييس��ي چهار نامزدي بودند كه در جلسه 
صبح پنجشنبه كه در مجموعه شهر آفتاب 

برگزار مي شد، حضور نداشتند.
خداحافظي فتاح با انتخابات

پروي��ز فت��اح، ريي��س كميته ام��داد امام 
خمين��ي از هم��ان آغازي��ن روزهايي كه 
احتم��ال كانديدات��وري اش مط��رح بود، 
عدم تمايل خود را ب��راي حضور در عرصه 
انتخابات اعالم كرد. هرچند برخي بازيگران 
سياسي اصولگرا طي اظهاراتي اعالم كردند 
كه فتاح همچنان يكي از گزينه هاي جمنا 

براي انتخابات است. در همين حال مهدي 
محمدي خبر داد: »پرويز فتاح تاكيد كرده 
است كه تصميمي براي كانديداتوري ندارد 
اما اگر به عرصه انتخابات وارد شود، مطابق 
با ميثاقنامه جمنا عمل خواهد كرد.« اين در 
حالي است كه عصر همان روز پيامك فتاح 
به دو تن از اعضاي هيات رييس��ه ش��وراي 
مركزي جبهه منتشر ش��د كه در آن رسما 
كانديداتوري خ��ود را رد كرده بود. در متن 
اين پيامك آمده اس��ت: »با همه احترامي 
كه به دوس��تان بزرگوار جمن��ا قايلم، پيرو 
صحبت هاي قبل��ي و تصميم قاطع بر عدم 
ورود به انتخابات، از حضور در همايش فردا 
معذور خواهم بود.« با وجود اعالم انصراف 
فت��اح ن��ام او در كنار 10 كاندي��داي ديگر 
اصولگرا ب��ه راي مجمع عمومي گذاش��ته 
ش��د. راي گيري اي كه رييس��ي راي اول را 

كسب كرد. 
صولت مرتضوي، نماينده رييسي بود؟

در اثناي نشس��ت پنجش��نبه صبح جمنا 
س��يدصولت مرتضوي، ش��هردار مشهد به 
عنوان نماينده ابراهيم رييس��ي علت عدم 
حضور وي را زلزله مش��هد عن��وان كرده و 
بيانيه اي از او را قرائت كرد. صولت مرتضوي 
گفت: »نظر به درخواس��ت متعدد از آقاي 
رييسي، وي با اعالم انصراف از هيات نظارت 
مركزي انتخابات رياست جمهوري، رسما 
پذيرش داوطلبي خود را ابالغ كردند. « اين 
در حالي است كه عصر همان روز خبرگزاري 
فارس به نقل از يك منبع آگاه از دفتر ابراهيم 
رييسي اعالم كرد كه »وي سخنگويي براي 
اعالم نامزدي انتخابات��ي در همايش امروز 
نداشته است و تصميم خود را درباره شركت 
در انتخابات در وقت مقتضي بي واس��طه با 
مردم در ميان خواهد گذاشت.« محمدباقر 
قاليباف نيز ديگر فردي بود كه نامش به راي 
مجمع ملي گذاشته شد در حالي كه پيش از 
نشست مجمع ملي در بيانيه اي اعالم كرد كه 
تصميمي براي كانديداتوري نداشته و ندارد. 

خروج جليلي و ميرسليم از جمنا 
نام مصطفي ميرس��ليم، نام��زد انتخاباتي 
موتلف��ه در همان غربالگ��ري اوليه از ميان 
ليست كانديداهاي اصولگرايان خط خورد، 
در حالي كه موتلفه اي ها تصميم جدي براي 
نقش آفرين��ي در انتخابات داش��تند. كنار 
گذاشتن ميرسليم در همان غربالگري اوليه، 
مهم ترين دردس��ر اصولگرايان در رسيدن 
به وح��دت را كليد زده اس��ت. حميدرضا 
ترقي، عضو ش��وراي مركزي موتلفه اخيرا 
در گفت وگو با »انتخاب« اعالم كرده است 
كه »ميرسليم تا پايان مناظرات در صحنه 
مي ماند و حض��ور ميرس��ليم در انتخابات 
مس��تقل از جمنا اس��ت.« خروج س��عيد 
جليلي از س��ازوكار جمنا اما شايد مهم تر از 
خروج ميرس��ليم بود. مهدي چمران گفته 
اس��ت: »آقاي جليلي حذف نش��دند، بلكه 
خودشان نيامدند. آقاي جليلي گفته است 
مستقل مي آيد و ميثاق نامه جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب را هم امضا نكرد.«  نپذيرفتن 
سازوكار جمنا از س��وي جليلي يعني آنكه 
وي تصميمش براي كانديداتوري به صورت 
مس��تقل قطعي اس��ت. همچني��ن برخي 
حامي��ان اين نام��زد انتخابات��ي در فضاي 
مجازي مدعي ش��ده بودند ك��ه به جليلي 
گفته شده كه در صورت پيروزي بايد كابينه 
دولت با نظارت جمنا چيده شود و او اين امر 

را نپذيرفته است. 
شبهه به راي زاكاني 

نامزدي كه باالتري��ن راي را پس از ابراهيم 
رييسي در انتخابات مجمع ملي جمنا آورد، 
عليرضا زاكاني بود. پزش��ك سياستمداري 
كه مسووليت انتخاب نمايندگان اصولگراي 
اس��تان ها براي حضور در مجمع را برعهده 
داش��ته اس��ت. زاكاني پس از سيدابراهيم 
رييس��ي با كس��ب 1546 راي در رتبه دوم 
فهرست 10 نفره جمنا قرار گرفت تا احتمال 
حضور او در كنار س��يدابراهيم رييسي در 
انتخابات رياست جمهوري افزايش پيدا كند. 

سكوت دبيركل جامعه روحانيت مبارز
جن��اح راس��ت در اي��ن انتخابات رس��ما 
ش��يخوخيت جامعتين را كنار گذاش��ت 
و اين مهم تري��ن تحول اصولگراي��ان بود. 
اگرچه از همان آغاز فعاليت جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب اسالمي به عنوان محوريت 
اجماع اصولگرايان آيت اهلل موحدي كرماني 
حمايت خود را از اين تش��كل اعالم كرد اما 
س��كوت او از مجمع عمومي اول به اين سو 
كامال پررن��گ بود. همچنين از آغاز س��ال 
96 تاكنون هي��چ اظهارنظر انتخاباتي اي از 
دبيركل جامعه روحانيت مبارز شنيده نشد. 
در دومين مجمع عمومي كه روز پنجشنبه 
گذشته برگزار ش��د نيز تنها 15 دقيقه در 
جلسه حضور يافت و حاضر نشد در جلسه 
به ايراد س��خنراني بپردازد. جريان اصولگرا 
اگر چه با هيبتي جديد به ميدان انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم پا گذاشته اما به 
نظر مي رسد كه هنوز مشكالت ريشه دارش 
را حل نكرده اس��ت. اگر چه تالش كرده تا 
از بطن پايگاه اجتماع��ي اش به نامزد مورد 
نظر برسد و به شكس��ت هاي پي در پي اش 
پايان ده��د اما همچنان عاليمي هس��ت 
كه نش��ان مي دهد چالش هاي اصولگرايان 
تمامي ندارد. هنوز يك س��ال از شكس��ت 
تام و تمام اصولگرايان در انتخابات مجلس 
دهم نگذشته كه آنها باز هم با همان ادبيات 

به ميدان آمده ان��د. در صحبت هاي ديروز 
س��خنرانان جمنا به جاي آنك��ه از برنامه و 
راهبرده��اي اصولگرايان ب��راي مديريت 
كشور سخني به ميان بيايد، نقد اصالحات 
و اصالح طلب��ان، نقل محف��ل آن��ان بود تا 
جايي ك��ه حداد عادل  گف��ت: »با پيروزي 
روحاني كس��اني كه هشت س��ال در متن 
نبودند، براي تصاحب سمت ها و موقعيت ها 
هجوم آوردند. گويي گرس��نه اي سفره اي 
ديده و ب��ا عجله همديگر را صدا زدند.« اين 
جمالت نش��ان داد اصولگرايان همچنان با 
استراتژي تخريب رقيب بازي مي كنند. اما 
آيا اصولگرايان با رفتار س��لبي مي توانند در 
انتخابات آتي به ساحل امن آرامش برسند؟
معلوم نيست رييسي گزينه نهايي باشد

عضو ش��وراي مركزي جمنا گفت: ما براي 
به وحدت رس��يدن اصولگرايان و دوري از 
تفرقه تالش مي كنيم.  به گزارش تس��نيم، 
غالمعلي حدادعادل در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا سيد ابراهيم 
رييسي گزينه نهايي اصولگرايان  خواهد بود 
يا نه؟ گفت اين موضوع هنوز معلوم نش��ده 
اس��ت و اين فرآيند همچن��ان ادامه دارد و 
براي به نتيجه رس��يدن باي��د چند روزي 
صبر ك��رد. تالش مي كنيم ت��ا اصولگرايان 
به وحدت برس��ند. زيرا ما وحدت را بهتر از 

تفرقه مي دانيم.

رييسي، كانديداي اصلي اصولگرايان
سوژه روز

ت  ب��ا نتخا ا ل��ه  د معا
رياس��ت جمهوري با اعالم 
كانديدات��وري س��يد ابراهيم رييس��ي، 
توليت آس��تان قدس رضوي تكميل شد. 
يك س��وي اين معادله دو ضلعي حس��ن 
روحاني با حمايت و پشتوانه اصالح طلبان و 
اعتدال گرايان است و سوي ديگرش جناح 
راس��ت و سيد ابراهيم رييس��ي. جداي از 
اين دو ضلع اصلي، بازي انتخابات با وجود 
اعالم انصراف اولي��ه محمدباقر قاليباف و 
پرويز فتاح چند كانديداي ديگر اصولگرا 
هم دارد. س��عيد جليلي، س��يد مصطفي 
ميرسليم، مهرداد بذرپاش، عليرضا زاكاني 
و حميد بقايي افرادي هس��تند كه با »نه« 
به جمنا؛ مكانيزم جديد اصولگرايان پاشنه 
كفش هايش��ان را براي ورود به انتخابات 
باال كش��يده اند. هرچند ثبت نام اين افراد 
در انتخابات محتمل اس��ت اما با توجه به 
موقعيت و وضعيت سياس��ي- اجتماعي 
جناح راست، در فرآيند احراز صالحيت ها 
رخداد هر اتفاقي هم براي اين متقاضيان 
اصولگراي رياست جمهوري هم محتمل 
به نظر مي آيد. بر اس��اس صورت وضعيت 
فعلي و متغيرهاي موثر آشكار و پنهان در 
ميدان سياست ايران نيم نگاهي به اهميت 
مشدد انتخابات 96 براي جناح ها، گروه ها و 

بازيگران سياسي ضرورت دارد. 
هرچند براي رس��يدن به ادراكي دقيق از 
چرايي اين اهميت، كالبدشكافي وضعيت 
و موقعيت جناح ها، آناليز اهداف و مقاصد 
قوه عاقل��ه جريان ها به هم��راه بازخواني 
نقاط ضعف و قدرت اجتماعي-سياس��ي 
آم��ران و عام��الن بازي ب��زرگ و تحليل 

داشته ها و نداشته هاي آنان نياز است: 
يكم/اهميت انتخابات 96 از منظر 

جناحين
الف( اصولگرايان: جناح راس��ت بيش 
از يك دهه نتوانس��ته كانديداي منتخب 

خود را پيروز انتخابات رياست جمهوري 
ببين��د. هرچند محم��ود احمدي نژاد به 
جهت گفتم��ان سياس��ي از دل اردوگاه 
اصولگراي��ان توانس��ت فرمان ماش��ين 
دولت را در اختيار بگيرد اما از همان ابتدا 
نشان داد كه به دنبال ايفاي نقش جريان 
سوم سياس��ي در ايران اس��ت. همراهي 
اصولگرايان با وي بي ترديد چيزي بيش از 
نمايش پيروزي در دو انتخابات 84 و 88 
نبود. در انتخابات 92 و با اعالم برائت هاي 
دقيقه ن��ودي از احمدي ن��ژاد و محدود 
ب��ودن اصالح طلبان بر اي��ن گمان بودند 
كه در رقابت درون جناحي ش��ان يك نفر 
رييس جمهور خواهد ش��د. اما مهندسي 
آي��ت اهلل هاش��مي و ايفاي نقش س��يد 
اصالحات و كناره گيري محمدرضا عارف، 
نقشه هاي راستگرايان را نقش برآب كرد 
و حس��ن روحاني به رياست دولت رسيد. 
ورود روحاني به پاس��تور گ��ره جديدي 
بر كالف در ه��م تني��ده اصولگرايان زد. 
امكانات و اختيارات قدرت از جناح راست 
دورتر شد و مديران اين جناح را با بحران 
هويتي –گفتماني جديدي مواجه ساخت. 
از س��وي ديگر تب بالكانيزاسيون بر پيكر 
اصولگرايي افتاد تا جايي كه انشعاب هاي 
جديدي كه منبعث ش��ده از تضاد اهداف 
و تجادل منافع مي��ان گروه هاي اصولگرا 
ب��ود ش��كل گرف��ت. همزم��ان كاهش 
ضريب محبوبيت اجتماعي در كنار عدم 
بازس��ازي گفتماني گريبان جناح راست 
را گرفت تا برخ��ي از بازيگران اصلي اين 
جناح سياس��ي اعم از محس��ن رضايي، 
مرتض��ي نبوي و اميرمحبيان نس��بت به 
وقوع بحران در جريان اصولگرايي بر صور 
هش��دار بدمند. مقابله ب��ا اقدامات دولت 
و حمله ب��ه دس��تاوردهاي روحاني براي 
فرار از اين وضعيت س��خت همزمان هم 
استراتژي اصولگرايان شد و هم تاكتيك 
آنان. هدف گي��ري برجام، رك��ود، تورم، 
اش��تغال و... از جمله مس��ائلي بود كه به 

عنوان هدف جهت ناراضي سازي عمومي 
از دولت روحاني توسط اصولگرايان نشانه 
گرفته ش��د و بي تردي��د از ام��روز تا ايام 
تبليغات انتخابات تش��ديد خواهد ش��د. 
هرچند هنوز مش��خص نيس��ت در كنار 
سيد ابراهيم رييسي به عنوان كانديداي 
اصلي جناح راس��ت. چه كساني به عنوان 
كانديداي پوششي جهت نقد روحاني در 
مناظرات انتخاباتي ق��رار خواهند گرفت 
اما اظهرمن الشمس است كه اصولگرايان 
از نا موفقيت هاي پ��ي در پي و دور بودن 
از ق��درت و ابزار ق��درت آزرده خاطرند و 
با سيد ابراهيم رييس��ي اهداف بلندي را 
دنب��ال مي كنند كه يك��ي از آنها جبران 
شكست هاي گذش��ته و جداكردن دست 
روحاني از فرمان ماش��ين دولت اس��ت. 
از همين رو انتخابات رياس��ت جمهوري 
براي راست كيشان سياسي ايران فراتر از 
انتخابات و انتخاب يك رييس جمهور بوده 
و به نوعي اعاده حيثيت سياسي آنان است. 
ب( اصالح طلبان: ه��دف اصالح طلبان 
از سياس��ت ورزي و انتخابات افراط زدايي 
و خانه نشين كردن گفتمان پوپوليستي-

راديكاليس��تي از ميدان قدرت و سياست، 
باالبردن ضري��ب عقالني��ت در مديريت 
اجرايي كش��ور، قانونمند ك��ردن امورات 
ج��اري كش��ور، باالب��ردن آگاهي ه��اي 
اجتماع��ي، تامين منافع مل��ي، كمك به 
امنيت ملي با رفع نارضايتي هاي عمومي 
و... است. رفرميس��ت هاي ايران با تحليل 
دقيق از مديريت كشور در سال هاي 84 تا 
92 بر اين اعتقادند كه با توجه به پتانسيل 
نيروي انساني و منابع اصلي مولد ثروت در 
كش��ور، ايران و ايراني در صورت دور بودن 
از فضاي هيجاني و مديريت هاي سليقه اي 
غيرقانوني و با دس��ت فرمان اعتدالگرايي 
مي تواند به سمت اصالحات و توسعه جهش 
كن��د. اصالح طلبان با توج��ه به وضعيت 
سياسي موجودش��ان به دنبال آن هستند 
تا حس��ن روحاني به عنوان رييس جمهور 

مستقر در انتخابات رياست جمهوري آتي 
رييس جمهور باقي بماند. چه آنكه اهداف 
و مطالبات روحان��ي و اصالح طلبان داراي 
اشتراكات فراواني اس��ت. اصالح طلبان با 
تحليل ش��رايط بين المللي و جايگاه ايران 
معتقدن��د تغيير گفتم��ان خارجي ايران 
مي تواند منجر به هزينه هاي دردسرسازي 
در حوزه امنيت ملي و منافع ملي ش��ود. از 
همين منظر به تثبيت موقعيت روحاني در 

دولت اعتقاد دارند. 
ج( احمدي نژادي ها: رييس دولت هاي نهم 
و دهم هرچند با توصيه سلبي رهبري براي 
ورود به انتخابات رياست جمهوري مواجه 
شد اما محمود احمدي نژاد و جريان تحت 
مديري��ت وي گويا دنبال ايفاي نقش خود 
به بهترين وجه ممكن هس��تند. انتخاب 
حميدرض��ا بقايي از س��وي احمدي نژاد و 
موضع گيري هايي ش��به اپوزوسيونيستي 
از س��وي وي مي توان��د نماي��ه اي از اي��ن 
مساله باش��د كه اين جريان س��هم القدر 
خود از آينده سياسي ايران را با به نمايش 
گذاشتن و تهديد مطالبه مي كند. هرچند 
بسياري از تحليلگران سياسي معتقدند كه 
كانديداي جريان احمدي نژاد قابليت عبور 
از فيلتر شوراي نگهبان را ندارد اما با توجه 
به موضع گيري هاي محمود احمدي نژاد و 
اسفنديار رحيم مشايي مي شود احتماالت 
ديگري را هم در نظر گرفت. هر چه هست 
حض��ور جريان احمدي ن��ژاد در انتخابات 
رياس��ت جمهوري تنور انتخابات را گرم تر 

خواهد كرد. 
دوم/ اقطاب انتخابات، فرصت ها و 

تهديدها
1- حس�ن روحان�ي: رييس جمه��ور 
مستقر، كارنامه سياسي-مديريتي معتبر، 
متبحر در مناظره محترمانه، تحت الحمايه 
اصالح طلبان و اعتدال گرايان و طرفداران 
مرح��وم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، در 
اختي��ار داش��تن گزارش ه��اي دقيق از 
وضعيت كش��ور، آشنا به مديريت، مقبول 
دولت ها و قدرت هاي جهاني از جمله اروپا و 
روسيه، موفق در تحقق وعده هاي انتخاباتي 
همچون برج��ام و كنترل تورم و... از جمله 
مزيت هاي نسبي او نسبت به ديگر رقيبان 
انتخاباتي وي اس��ت. البته ركود، اشتغال، 
منفع��ل در پرونده محص��وران، وضعيت 
حقوق بازنشستگان، يارانه ها، مسكن و... از 
نقاط ضعف حسن روحاني به شمار مي آيد 
كه مورد توجه جدي افكار عمومي اس��ت 
و بي تردي��د از س��وي كانديداهاي جريان 
اصولگرا در اين حوزه ها م��ورد نقد جدي 

قرار خواهد گرفت. 
2- س�يد ابراهيم رييس�ي: مش��هور 
نبودن در بي��ن افكار عمومي، نداش��تن 
س��ابقه اجرايي و مديريتي كالن كشور، 
كارنام��ه قضايي از منظر اف��كار عمومي، 
جامع الحماي��ه نب��ودن از س��وي هم��ه 
گروه ه��اي اصولگ��را،  ناش��ناخته بودن 
از  و...  سياس��ي-اجتماعي  گفتم��ان 
جمله مصايب و مش��كالت داماد آيت اهلل 
س��يداحمد علم الهدي امام جمعه مشهد 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري  خواهد 
بود. البته دريافت حكم از رهبري انقالب، 
جوان ب��ودن، نبود ابهام و ايهام در زندگي 
ش��خصي وي، س��ليم النفس ب��ودن و... 
از نقاط ش��اخص س��يدابراهيم رييس��ي 

محسوب مي شود. 

3- ديگر كانديداها: ح��زب موتلفه با 
معرفي س��يد مصطفي ميرس��ليم براي 
نخس��تين بار از دايره وح��دت انتخاباتي 
اصولگراي��ان خ��ارج ش��د ت��ا از فرصت 
مناظره هاي انتخاباتي براي معرفي خود 
به اف��كار عمومي و يارگي��ري اجتماعي 
بهره ببردحزب موتلفه ب��ا اين راهبرد به 
دنبال كس��ب راي اي حتي حداقلي براي 
باالبردن ضريب قدرت خود در مذاكرات 
درون جناحي اصولگرايان خواهد بود. از 
سوي ديگر محتمل است از ميان عليرضا 
زاكاني و مهرداد بذرپ��اش يك نفر مجوز 
حضور در انتخابات را به عنوان كانديداي 
كمكي به س��يدابراهيم رييس��ي جهت 
مناظره با حسن روحاني بگيرد. چه آنكه 
پتانس��يل هاي روحاني به دليل آشنايي 
بيشتر با امور اجرايي باالتر از رييسي است 
و يكي از اين دو نفر به ويژه در حوزه برجام 
مي تواند ياري رسان كانديداي اصلي جناح 
راست باشد. سعيد جليلي پس از حمايت 
آي��ت اهلل مصباح ي��زدي از س��يد ابراهيم 
رييسي در تالش است تا پايگاه اجتماعي 
جريان انقالبي كش��ور را نمايندگي كند. 
كانديداتوري جليلي بيش از آنكه به نفع 
اصولگرايان و سيد ابراهيم رييسي باشد به 
ضرر آنه��ا خواهد بود چرا كه فضاي پيش 
از انتخابات رياست جمهوري 92 را براي 

افكار عمومي زنده خواهد كرد. 
با نيم نگاهي به وضعيت فوق به نظر مي آيد 
انتخابات 96 براي جناحين سياسي كشور 
هم سخت است هم سهل. براي روحاني، 
اصالح طلبان و اعتداليون س��هل اس��ت 
به جهت آنك��ه روحان��ي رييس جمهور 
مستقر اس��ت و منطبق با سنوات گذشته 
روساي جمهور در ايران هرگز تك دوره اي 
نشده اند. اما از سوي ديگر سخت است چرا 
كه كانديداتوري سيدابراهيم رييسي اين 
قاضي نام آش��نا پيامي ج��ز اين ندارد كه 
روحاني براي ماندن در پاستور به ذخيره 
راي بيش��تري از آنچه در حال حاضر در 

سبد راي خود دارد محتاج است. 
ب��ازي ب��زرگ 96 ب��راي اصولگراي��ان و 
س��يدابراهيم رييسي همچنين وضعيتي 
دارد. گرفتن كليد پاستور نياز به نارضايتي 
حداكث��ري اجتماع��ي از رييس جمهور 
مس��تقر دارد كه در ح��ال حاضر روحاني 
گرفتار اين معضل نيست. اما در عين حال 
عوامل مختلفي در جناح راست مي تواند 
شرايط س��خت اصولگرايان را به ساحات 

سهل آنان بدل كند. 
انتخابات 96 بي ترديد از سوي راستگرايان 
سياسي ايران به قضاوت عمومي عملكرد 
روحاني در حوزه ه��اي مختلف از جمله 
برجام و مس��ائل اقتصادي تبديل خواهد 
شد. ش��ايد ماموريت نقد فني و تبليغات 
روان��ي ض��د روحان��ي در مناظره ه��اي 
انتخاباتي ب��ه دو كانديداي كمكي واگذار 
ش��ود تا همزمان اي��ن دو كانديدا بتوانند 
تمركز روحاني را برهم زنند و موج ريزش 
راي او را بس��ازند و همزم��ان ماموري��ت 
ايجاب��ي به نماي��ش گذاش��تن چهره اي 
محترم و مردم دوست را كانديداي اصلي 
ايفا خواهد كرد. جداي از همه اين تفاسير 
و س��ناريوها بايد به انتظار نشست و ديد 
چه كس��ي مي آيد و چه كس��ي نمي آيد 
كه رخداد هر اتفاق و واقعه اي در ساحات 

انتخاباتي ايران محتمل و ممكن است. 

مجتبي حسيني


