چینش سیاسی مجلس در انتخابات 92
نمایندگان با بیانیه مشترک یا انفرادی به استقبال نامزدها رفتند
ابراهیم بهشتی
«شمار نمایندگان مجلس به ۳۶۰نفر رسید!» این تیتر سایتی خبری در 22خردادماه سال 92یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
است .تیتر یادشده اشاره به آن دارد که سرجمع تعداد نمایندگانی که از نامزدهای مختلف اعالم حمایت کردند ،از مجموع کل کرسیها یعنی 290بیشتر شد.
درانتخاباتریاستجمهوریمحمدباقرقالیباف،سعیدجلیلی،حسنروحانی،علیاکبروالیتیومحمدغرضیبرنامههاوشعارهایخودرادرمعرضقضاوت
وانتخابمردمگذاشتهبودندتامسیرادارهکشوربرای 4سالآیندهازکانالصندوقهایرأیمشخصشود.هاشمیرفسنجانیرئیسمجمعتشخیصمصلحت
نظامواسفندیاررحیممشاییازنزدیکترینچهرههابهاحمدینژاد،ازبرجستهتریننامزدهاییبودندکهصالحیتآنهاتوسطشوراینگهباناحرازنشدهبود.
غالمعلی حدادعادل هم در آخرین روزها انصراف داد و محمدرضا عارف هم به نفع حسن روحانی از انتخابات کنارهگیری کرد.
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اعالم حمایتهای فلهای و بدون اس��م و امضای نمایندگان مجلس
نهم از نامزدهای ریاس��ت جمه��وری یازدهم خ��ود ،گویای وضعیت
آش��فته و ارزیابی صحیح از وضعیت سیاس��ی کش��ور در اکثریت قوه
مقننه بود .انتخابات نهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی در حالی
در  12اسفند س��ال  1390برگزار شده بود که در غیاب اصالحطلبان،
مجموعهه��ای مختل��ف اصولگرایان با همدیگر رقاب��ت کردند .جبهه
متح��د اصولگرایی با محوریت جامعتین ،جبه��ه پایداری با محوریت
طرف��داران دولت وق��ت و گفتمان احمدینژاد و جبهه ایس��تادگی با
محوریت محسن رضایی بازیگران اصلی رقابت بودند .هرچند تا زمان
برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری دو سال دیگر باقی مانده بود ،اما
همین آرایش سیاس��ی از منظر بس��یاری از کارشناسان و تحلیلگران
قابل تعمیم به انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم نیز بود ،بخصوص
که تصور بازگش��ت اصالحطلبان در فاصله  4س��ال بع��د از انتخابات
 88چندان واقعی به نظر نمیرس��ید .براس��اس همین پیشبینیها و
تحلیلها بود که اصولگرایان با اعتماد به نفس و خیال آس��وده از بابت
اینکه قوه مجریه در هر شکل در اختیار اصولگرایان قرار خواهد گرفت،
عزم رقابت با یکدیگر کردند.
با اعالم نتیج��ه انتخابات مجلس نهم ،معلوم ش��د ک��ه نامزدهای
فهرس��ت جبهه متحد اصولگرایی در برابر جبهه پایداری و طرفداران
دول��ت وقت اکثریت کرس��یهای بهارس��تان را از آن خ��ود کردهاند.
رقابت درون جناحی اصولگرایان اما با پایان انتخابات به اتمام نرس��ید.
این بار رقابت بر س��ر انتخاب رئیس مجلس ب��ود که دوباره طیفهای
مختلف اصولگرا را به سویی سوق میداد .جمعیت ایثارگران به همراه
جبهه پایداری که طرفدار ریاس��ت حدادعادل ب��ر مجلس نهم بودند،
فراکس��یون «اصولگرایان» را با کمتر از  100نماینده تش��کیل دادند
و در مقاب��ل بدنه اصلی فهرس��ت جبهه متحد اصولگرای��ان به همراه
معدود نمایندگان اصالحطلب و همچنین مس��تقلها در فراکس��یون
«اصولگرایان رهروان والیت» جمع ش��دند تا علی الریجانی را یک بار
دیگر به کرسی ریاست بنشانند.
سهشنبه  13مرداد 1394

فراکسیونها به انتخابات ورود نکردند
برگه��ای تقویم هر چ��ه به روزهای منتهی به  24خرداد  92نزدیک میش��د ،تحلیلها ،پیشبینیها و
آرایش سیاس��ی معطوف به انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم نیز دستخوش تغییرات میشد .در آستانه
انتخاب��ات کار ائتالف س��ه نف��ره (قالیباف ،والیتی و حدادعادل) برای رس��یدن به نام��زد واحد گره خورده
ب��ود ،اصالحطلبان عزم خود را جزم کرده بودند که با حمایت از هاش��می رفس��نجانی ،حضور تأثیرگذاری
در انتخابات داش��ته باشند ،حس��ن روحانی در پی رد صالحیت هاشمی رفس��نجانی ،موج اعتدالخواهی را
در کش��ور ب��ه راه انداخته بود .خوشبینیهای ابتدای��ی اصولگرایان مبنی بر اینکه نتیج��ه انتخابات در هر
شرایطی به نفع اصولگرایان رقم خواهد خورد ،در روزهای انتهایی به آنجا رسیده بود که قالیباف را به همراه
حس��ن روحانی در مرحله دوم انتخابات میدیدند و دلخوش بودند که ش��اید در این مرحله وحدت اجباری
اصولگرایان رقم بخورد.
به همان میزان که این پیشبینیها و تحلیلهای از س��ر اعتماد به نفس و خوش��بینی اصولگرایان دچار
خدش��ه ش��ده بود ،مواجهه نمایندگان مجلس اصولگرا با نامزدهای انتخابات هم توأم با ابهام و تردید و عدم
قطعیت بود .بر همین اس��اس بود که دو فراکس��یون اصلی مجلس نهم ترجیح دادند موضع رسمی در قالب
صدور بیانیه و اعالم حمایت از کاندیدایی خاص نداش��ته باشند .چرا که با وجود انصراف حدادعادل و تمایل
نمایندگان نزدیک به جمعیت ایثارگران به نامزدی قالیباف ،نمایندگان عضو یا همس��و با جبهه پایداری از
سعید جلیلی حمایت میکردند .در فراکسیون رهروان هم با وجود آنکه تعداد قابل توجهی از اعضا از قالیباف
حمایت میکردند ،معدود نمایندگان اصالحطلب به همراه برخی مستقلها طرفدار نامزدی روحانی بودند و
تعدادی از اعضای این فراکسیون هم هوادار والیتی بودند .بنابراین حمایت رسمی فراکسیونها از نامزدهای
انتخاباتی عم ً
ال غیرممکن شده بود و در صورت صدور بیانیه چه بسا اختالفات و درگیریهای درون گروهی
اصولگرایان را تشدید میکرد.

ماراتن آمار و بیانیه در بهارستان
در غیاب این حمایتهای تش��کیالتی ،نماین��دگان به صورت انفرادی یا دس��ته جمعی و صدور بیانیه
مشترک به استقبال نامزدها رفتند .اما کیفیت این مواجهه بهارستان با نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم
از حال��ت معمول و عرفی خود خارج و گاهي بدل به مس��ابقه بیانیهها و آمارها ش��د .س��تادهای انتخاباتی
نامزدهای اصولگرا گویی درگیر رقابتی جدی با همدیگر برای جلب حمایت نمایندگان مجلس شده بودند.
این آمارس��ازیها و بیانیههای بدون امضا ،س��وژهای شد برای رسانهها و کارشناس��ان که در انتقاد به این
وضعیت ،به نمایندگان مجلس یادآوری کنند تعداد همکاران آنها بیش��تر از  290نفر نیس��ت اما سرجمع
امضاها و بیانیههای حمایتی رقمی بیشتر از  300نفر را شامل میشود!

