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فعاالن سیاسی در گفتوگو با «ایران» پاسخ دادند

کلیدزدن انتخابات ریاست جمهوری؛ زودرس یا بهنگام؟

مرتضی گلپور

مجلس دهــم به عنوان محصــول انتخابات هفتم
اسفند و دهم اردیبهشــت ماه ،به تازگی کار خود
را آغاز کرده اســت .نه تنها هنوز کیمسیونهای
آن سر و سامان نگرفته است ،بلکه منتخبان ملت
مجالی نیافتهاند تا وعدههای انتخاباتی خود را اجرا
کنند .اما در همین شــرایط ،روزی نیست که خبر و
گمانهای درباره انتخابات ریاســت جمهوری آینده
منتشر نشــود ،آن هم زمانی که بیش از یک سال
به این انتخابات باقی مانده است .گفتوگوها و گاه
خبرسازیهای غیرشفاف درباره ریاست جمهوری
دوازدهم و نامزدهای احتمالی آن ،در شرایطی است
که به تصریح همگان ،اقتصاد مسأله اول کشور است
و همه توانها باید صرف رفع مشــکالت اشتغال و
معیشت مردم شود .اما تا یک انتخابات تمام نشده،
بحث انتخابات دیگر به میان کشیده شد تا بار دیگر،
زمینه برای فرصتسوزی فراهم شود ،فرصتهایی
که با بحثهای سیاسی ،امکان از دست رفتن آنها

ëëضرورت سیاسی و اجتماعی
یک عضو شــورای مرکــزی حزب
کارگزاران سازندگی معتقد است بحث
درباره انتخابات ریاســت جمهوری ،نه
تنها زودهنگام نیست ،بلکه شکلگیری
این بحث ،نشان دهنده ضرورت سیاسی
و اجتماعی این مســأله اســت .سعید
لیالز در گفتوگو با «ایران» با اشــاره
به اینکه نمیتــوان از بروز این بحث در
محافل مردمی و میان نخبگان جلوگیری
کرد ،افزود :وقتی بحث انتخابات ریاست
جمهوری مطرح میشود ،معنیاش این
اســت که انتخابات آتی ،یکی از نقاط
تعیین کننده تاریخ معاصر ایران است.
وی در تشریح این ایده خود اضافه کرد:
انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم
در تــداوم توافق هســتهای و انتخابات
مجلس دهم تعریف میشــود و اساساً
اهمیت انتخابات مجلس دهم در ریاست
جمهوری دوازدهم بــود و نه در دولت
یازدهم.

افزایــش مییابد .پیشتر عباس عبــدی ،فعال و
تحلیلگر سیاسی اصالحطلب به «ایران» گفته بود که
براساس نتایج انتخابات مجلس ،تندروها تمرکز خود
را روی انتخابات ریاســت جمهوری آینده خواهند
گذاشــت ،امری که اظهار نظرهای اخیر درســتی
این تحلیل را نشــان میدهد .اما در همین شرایط،
هستند کسانی چون غالمعلی حدادعادل ،اصولگرای
بازمانده از مجلس دهم کــه بحثهای زودهنگام
درباره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را «نشانه
زنده بودن ملت ایران» توصیف میکند .وی پیشتر
به «ایســنا» گفت که «هر کاری یک سری مقدمات
دارد .برای انتخابات ریاســت جمهوری یک سال
زمان زیادی نیست و طبیعت ًا نمیشود که یک هفته
قبل از آن ،انتخابات را شروع کرد ».درباره چرایی
آغاز گمانهزنی درباره انتخابات ریاست جمهوری و
زودهنگام بودن یا نبودن آن ،نظر فعاالن سیاســی
اصولگرا و اصالحطلب را جویا شدهایم.

این فعال سیاســی با رد این ایده
کــه بحثهــای انتخاباتــی ،بهانهای
برای هجمه علیــه دولت خواهد بود،
خاطرنشان کرد :تجربه انتخابات اخیر
نشان میدهد که هرچقدر راستگرایان
و محافظهکاران بیشتر به دولت حمله
کردنــد ،اقبال عمومی و مشــروعیت
دولت نیــز افزایش پیدا میکند و این
واقعیتی اســت که در انتخابات هفتم
اســفند و دهم اردیبهشت به روشنی
دیده شد.
لیالز با بیان اینکه «آنچه شــما را
میترساند ،ما را به هیجان میآورد»،
اضافه کرد :در جبهــه مخالف دولت
هیچ مشروعیت جدی وجود ندارد که
بتواند دولت را زیر ضربه ببرد .چنانکه
دیدیم دولت با شدیدترین هجمههای
تبلیغاتی و سیاسی و عملیاتی در دو
سال و نیم اخیر روبهرو بود ،اما نتیجه
آن ،چک سفید امضایی بود که مردم
در انتخابات اخیر به روحانی دادند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بعد از
انتخابات ،فشــارها به دولت از طریق
لغو کنســرتها و تصویب شــتابزده
قوانین ادامه یافت ،گفت :همچون این
انتخابات ،نتایج این فشــارها را نیز در
انتخایات آینده خواهیم دید.
لیالز در ادامه با اشاره به اینکه هیچ
نامــزد جدی در برابــر روحانی وجود
ندارد و ما نگران نیستیم ،خاطرنشان
کرد :این به این معنی نیست که دولت
کارها را به زمین بگذارد یا دچار غرور
کاذب سیاســی شود ،بلکه باید چرخه
خدمترســانی را تشــدید کرده و با
وجود کارشــکنیهایی که در دو ماه
اخیر تشدید شده ،احیای اقتصادی را
در دستور کار قرار بدهد.
ëëانتخابات و برجام؛ دالیل طرح
زودهنگام
یک فعال سیاســی اصولگــرا نیز
همچون لیالز ،نتایج انتخابات مجلس
و نیز برجــام را از دالیل طرح موضوع

انتخابات ریاست جمهوری میداند،
با این تفــاوت که برخــاف لیالز،
انتخاباتــی کردن فضای کشــور را
زودهنــگام میداند .ناصر ایمانی با
اشاره به اینکه انتخاباتی شدن پیش
از موعــد فضای کشــور ،امر تازهای
نیســت ،به «ایران» گفت :البته در
این دوره مقداری این بحثها زودتر
و جدیتر مطرح شده ،به این دلیل
که برخــی با نگاه به ترکیب مجلس
دهم ،وسوسه میشوند که زودتر به
انتخابات بعدی فکــر کنند ،برخی
دیگر نیز با توجه به تأثیر نتایج برجام
بر اقتصاد کشور ،تحریک میشوند و
با طرح زودهنگام این مســأله ،ایده
یک دورهای شدن ریاست جمهوری
اخیر را دنبال میکنند.
این اصولگــرا ،فارغ از این دالیل،
چنین بحثهایی را زمینهساز آسیب
وارد شــدن به مسائل اجرایی کشور
دانست و افزود :ممکن است مدیران
میانــی یا عالیرتبه کشــور مقداری
در تصمیمهــا یا انجــام طرحهایی
که قدری زمانبر اســت ،با احتیاط
بیشتری عمل کنند.
ایمانی دربــاره اینکــه برخی با
هدف دوقطبی کردن فضای کشــور
و فرصتیابی برای هجمه به دولت،
انتخابات آینده را از حاال کلید زدهاند،
گفت :طبیعی است که منتقد دولت
به خود حق میدهد همه چیز را نقد
کند ،کما اینکه دولت نیز در مواردی
حمالت تندی علیه منتقدان داشت،
لذا به نظر من ،مشکل ما فراتر از این
دوره و حتــی دوره قبــل و به نوعی
ساختاری است.
وی ،تقویــت احــزاب را یکــی از
راههای حل چنین مســائلی دانست
و افزود :بــا تقویت احزاب ،بحثهای
انتخاباتــی ابتــدا در درون احــزاب
مطرح و در ماهها یا مراحل نهایی به
جامعه منتقل میشــود ،ضمن اینکه

سعید لیالز

با سیســتمی کردن روندهای اجرایی
در کشــور ،تغییرات سیاســی و فردی
در ســاختارهای اداری ،آسیبی متوجه
کلیت ساختار اداری کشور نخواهد کرد.
ëëمضر به حال جامعه
دبیرکل حزب اســامی ایران زمین
نیز با بیان اینکه این مســأله به صورت
اپیدمــی درآمــده و جامعــه ،فعاالن

ناصر ایمانی

ابوالقاسمرئوفیان

سیاسی ،احزاب و گروهها فکر میکنند
که اگر بحث انتخابات را بهنگام مطرح
کننــد ،فرصــت را از دســت دادهاند،
خاطرنشــان کرد :در حالی که نه تنها
این گونه نیســت ،بلکه طرح زودهنگام
انتخابات مضر به حال جامعه اســت و
حتی تاحدی مسئوالن و دستاندرکاران
را از پرداختن به وظایفشان تا حدی باز

بازی بیسرانجام
مرتضی مبلغ

فعال سیاسی اصالحطلب

در شــرایطی که همه نگاهها متوجــه مجلس دهم
اســت ،بحث درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده ،آن
هم در فاصله یک ســاله تا این رویداد ،زودرس و انحرافی
یادداشت اســت .جریاناتی که از ابتدا فعالیت خود را بر مخالفت با
دولت تعریف کردهاند ،اکنون نیز به جای آنکه در راستای
اراده ملــت قرار گرفته و به حل مشــکالت کمک کنند،
سیاستهای نادرست خود را ادامه داده و با دولت مقبول
مردم مخالفت میکنند .این جریانات راهبرد اصلی خود
را بر این قرار دادهاند تا برای نخستین بار در ایران ،دولت
آقای روحانی یکدورهای شود .هرچند آنان در این زمینه
از هیچ تالشی فروگذار نکردند ،اما موفق نخواهند شد .اما
بــا وجود ناکامی در تحقق این هدف ،دود این حرکات به

محسن کوهکن

میدارد.
ابوالقاسم رئوفیان افزود :مسئوالن
اجرایی ناخواســته درگیر این مســأله
میشــوند و میتواند ســبب شود که
آنان از مسائل اصلی و تالش برای حل
مشکالت غافل شوند .از این رو ،همگان
باید اجازه بدهند مسئوالن همت خود را
معطوف به مسائل اصلی کنند و بدانند

چشم مردم میرود ،چرا که سبب میشود توان کشور به
جای حل مشــکالت اساسی ،صرف امور حاشیهای شود.
نوع مواجهــه این جریان در قبال برجــام به عنوان یک
تصمیم ملی ،نشــان دهنده رویکرد آنان در قبال دولت
است ،رویکردی که در انتخابات اخیر با «نه» قاطع مردم
روبهرو شــد ،اما برخی منسوبان به این جریان ،همچنان
منافع جناحی را بر منافع ملــی ترجیح میدهند ،بویژه
اینکه اکنونزمان چیدن میوههای برجام در جهت رونق
اقتصاد کشــور فرا رسیده اســت و سیاسی شدن فضای
کشور ،این امر را با اما و اگرهایی روبهرو میکند .از این رو
دستاندرکاران و فعاالن سیاسی کشور باید هشیاری خود
را حفظ کنند و وارد این بازیها و چالشهای بی سرانجام
نشوند .زیرا هر پدیده مهم سیاســی ،اگر زودهنگام و به
صورت افراطی مطرح شــود ،میتواند زمینهساز انحراف
جامعه از مسائل اصلی شود .هرچند معتقدم که محصول
اصلی از طرح این مسائل انحرافی ،همچون بحرانسازیها
و چالشسازیهای غیرواقعی ،گرفتن فرصتها از دولت و
ملت برای حل و فصل مشکالت اساسی است.

کــه زمان برای بحث دربــاره انتخابات
هیچ گاه دیر نمیشود.
وی با اشاره به اینکه حاشیهنشینان
سیاست ،همواره از چنین فرصتهایی
برای طــرح افــکار و ایدههــای خود
بهــره میبرند و به نقــد وضع موجود
میپردازنــد ،گفت :در چنین وضعیتی،
قاعدتاً ســراغ نقاط ضعــف دولت رفته
و روی کمبودهــا و مشــکالت تمرکز
میکنند که این نه تنها میتواند منجر
به تخریب دولت ،بلکــه تضعیف نظام
شود.
ëëصرف انرژی کشــور در موارد
غیرضرور
یــک عضو جبهه پیــروان خط امام
و رهبــری نیز با تکیه بــر تجارب ادوار
گذشــته ،بر ایــن باور اســت که ورود
زودهنگام به بحثهای انتخاباتی ،عم ً
ال
بخشــی از انرژی و وقتی را که باید در
مسیرهای دیگر صرف شود معطوف به
خود میکند .محسن کوهکن با بیان
اینکه رؤســای جمهــوری باید فرصت
کافی برای حل مشکالت داشته باشند،
خاطرنشان کرد :وقتی فضای رسانهای
به این سو میرود ،دولت هم ناخواسته
به آن ســو کشیده میشود و این سبب
میشود که بخشی از توان دولت صرف
این موارد شود.
وی بــا اشــاره به غیرحزبــی بودن
فعالیتهــای سیاســی و انتخاباتی در
ایران ،اضافه کرد :وجود احزاب توانمند
ســبب خواهد شد که این بحثها ابتدا
در این تشکلهای سیاسی حالجی شود
و نتیجه آن هم در موعد مقرر به جامعه
منتقل شود.این اصولگرا ،ورود زودهنگام
به بحثهای انتخاباتــی را نه از جانب
اصولگرایان که از ســوی اصالحطلبان
دانســت و افزود :معموالً کسانی که در
ایــام نزدیک به انتخابــات بعدی خود
را موفــق میبینند ،ســعی میکنند با
طرح چنین مباحثــی ،پیروزی خود را
کامل کنند.

