مصرانهخواستهبودندواردمیدان96نشوند.
کنارهگیریدیگرخواسته
اگرچــهمحســنرضایــییکــیازبازندههــایانتخاباتهای
پیشیندرروندرقابتهایداخلی«جمنا»ازدورخارجشد،امابه
نظرنمیرسیدقانعکردنقالیبافبهکنارهگیریکارخیلیراحتی
باشــد.اوکهاینبارباسیمایجدیددرکسوتناجی«96درصد»
مردمایرانبرایرهاییمالومنالمردماز«4درصدزالوصفت»
اعالنحضورکردهبود،درخاللمناظرههایتلویزیونی،اسحاق
جهانگیریراباایناستداللکهدرمیانهراهکنارخواهدکشیدوتنها
بــرایکمکبهروحانیآمــده،هدفحملهقــراردادهبودوحال
«کاندیدای یدکی» برای تقویت
چگونه میتوانست خود همان
ِ
ابراهیمرئیسیباشــد؟آنهمدرحالیکهسایت«کارانه»اشرا
راهانداختهبودوازروزشــمارهاییمیگفتکهسراسرایرانبرای
پیگیــریوعدههایشنصبخواهدکرد؟هــواداراناوهمبعداز
آغاز مناظرههای تلویزیونی این خواســته را مطرح میکردند که
رئیسیبهنفعقالیبافکناربرود.
قالیبافوجامزهر
امــاقالیبــافکنــارکشــید؛آنهــم 48ســاعتپیــشازپایان
مهلتقانونیتبلیغات.بهگفتهمحمدمهاجریفعالسیاسی
اصولگرازمانیکهاودریکمیتینگانتخاباتیدررشــتدرحال
سخنرانیبود،کاغذیدریافتمیکندکهطیآنازشهرداروقت
تهرانخواستهمیشود«خودخواسته»بهنفعرئیسیکناربرود.
«جمنا»ییها قویاًاین روایــت را رد کرده و معتقدند رایزنیهای
آنهــاقالیبــافرامجــابکردمیــدانرابرایرئیســیخالــیکند.
بــهاعتقادناظــران،اینتصمیماگرچــهبراینزدیکانشــهردار
وقتتهرانحکم«جامزهر»راداشــت،اماقالیبافراازسومین
شکستانتخاباتیاشایمنمیکرد.چهپیشازاعالمانصراف
قالیباف«،جمنا»ییهاستادرئیسیرادریدحمایتخودگرفته
بودندودرهفتهمنتهیبهرأیگیری،اکثریتتشکلهایاصولگرا
ازجملــهجامعتینوجبههپیروانخطامامورهبریکهقراربود
پیشازمعرفیرسمینامزدنهایی«جمنا»ازنامزدیجانبداری
نکنند،خلفوعدهکردهوباصدوراطالعیههایرسمیازعموم
مــردمایراندعوتکردندبهابراهیمرئیســیرأیبدهند.دراین
میان نظرســنجیها نیز از کاهش چشــمگیر ســبد آرای شهردار
اصولگرایتهرانحکایتداشت.بهگفتهتحلیلگران،درپیاین
تحوالتقالیبافهمانندسرلشکربیلشــکر،چارهرادربوسیدن
چهارگوشهمیدانیدیدکههیچگاهبهکاماونبود.
بازگشتبهمشهد
5روزبعد،سیدابراهیمرئیسیهمسرنوشتیمشابهقالیباف
یافــتواوهمناچــاربهخداحافظیبارؤیایریاســتجمهوری
شــد .اگرچــه «جمنا»ییهــا و حامیــان غیر تشــکیالتی رئیســی
معتقدندکســبقریب 16میلیــونرأی،درنوعخــودپیروزیبه
شــمار میآید ،اما نکته قابل توجه اینجاست که نخستین هدف
رقیــب روحانــی ،رأی  18میلیونــی وی
و تکیــه گاه اصولگرایــان ِ
در ســال 92بود .به اعتقاد صحنــه گردانان انتخابــات در اردوگاه
اصولگرایان«،نارضایتیعمومی»ســببشــدهبودازســبدرأی
حســن روحانی در 4ســال ریاســت جمهوری کاسته شــود و تنها
هنررقبامیبایســت اینباشــدکــه از ایــن«نارضایتــی» ادعایی
بهرهبــرداریکننــد.اماروندانتخابات،بهگونــهایپیشرفتکه
روحانینهتنها 6میلیونرأیبیشترازدوراولکسبکرد،بلکهبه
گفته او اگر کندی رأیگیری و عدم تمدید ساعت انتخابات نبود،
اوحداقل 4میلیونبیشــترازاینرأیمیگرفت.هرچندشماری
ازرقبایروحانیبراینباورندرئیسجمهوریمردمراازرئیسی
ورویکارآمدنمجدداصولگرایانترساندوبهتعبیریازتولیت
آســتانقدسرضوی«دیو»وازخود«دلبر»ساخت،اماناظران
معتقدندآنچهمردمرابهحمایتازروحانیترغیبکرد،حمله
ناجوانمردانهبهرئیسجمهوری،دولتودستاوردهایشبودکه
عالوه بر نامزدهای انتخابات ،از سوی برخی نهادها و زنجیرهای
از شبکههای اطالعرســانی دنبال میشد .از ســوی دیگر ناظران
معتقدندادبیاترقبایروحانیازجملهمحمدباقرقالیبافدر
تحریکافکارعمومیبهنفعرئیسجمهوریمؤثربود.عدهای
نیزبراینباورندســیدابراهیمرئیســی،انتخابعاقالنهایبرای
چنینرقابتســنگینینبــود.چهاوســالهادرقامتدادســتان
مشغولفعالیتبودوانتخابات،میدانپرریسکیبراینظامیان
وقاضیاناســت.ازســویدیگــرجایخالیمدیریــتاجراییدر
کارنامــهدادســتانویــژهدادگاهروحانیتبیشــترازآنکــهبهنفع
رئیســیباشد،بهضرراوبودوسببشدویدرمناظرههاازجواب
دادنبهسؤالهاییدراینحوزهدربماندواینسؤالرابرایافکار
عمومــیایجادکنداودرحالیکهکوچکتریــنعلمواطالعیاز
اینمقوالتندارد،چگونهمیخواهددرســطحکالندربارهآنها
تصمیمدرســتبگیرد؟اینپرســشهادرنهایتبهاینســؤال
میرسدکهآیا«جمنا»درستانتخابکردهبود؟

نهاد انتخاباتی اصالحطلبان در مسیر چابک سازی

شورای سیاستگذاری اصالح طلبان تجربه قابل قبولی داشت

حامد قدیانی
روزنامهنگار

درســت همان ایامی که اردوگاه انتخاباتــی اصولگرایان،
درکــشوقوسانتخابنامزدیبودکهیارایرقابتبارئیس
جمهور مستقر را داشته باشد ،نهاد انتخاباتی اصالحطلبان
باتأنیوآرامش،بهواژههاییمیاندیشیدکهقراربوددرمتن
بیانیهحمایتیاینجریانازحسنروحانیبنشیند.
اصالحطلبــانکــهســال 92نامــز ِدنزدیکتــربــهجریان
متبوعشــانرابــرایکنارهگیــریبــهنفــعکاندیدایــیمجاب
کــردهبودنــدکهبــهاصولگرایــانقرابتبیشــتریداشــت،با
خاطری آســودهتر،جانبداریهای چهار سالهشان را تکمیل
و 22اســفندماهباصــدوراطالعیهایاعــامکردندهمچنان
حســنروحانیوسیاســتهایشرابهترینگزینهبرای اداره
کشــورمیدانندو«گامسوم»شــان،حمایتازتداومریاست
جمهوری فردی است که اگرچه پیشینهاش به جریان رقیب
بازمیگردد،امارفتاروگفتارشبیشازهرفرددیگرمیتواند
درشرایطفعلیمنویاتاصالحطلبانهراعملیکند.
بــهاینترتیــببودکــهتصمیمســازیوتصمیمگیریدر
انتخــابنامــزدتحتحمایــتاصالحطلبــان،زمــانوتوان
زیادیازاینجریانسیاســینگرفتوشــایداگــررایزنیبرای
معرفــی نامزدی دیگــر نبود،نهــاد انتخاباتــی اصالحطلبان
میتوانســت پرونده انتخابات ریاســت جمهــوری را با طیب
خاطــرببنددورویانتخاباتشــورایاســامیشــهروروســتا
متمرکــزشــود.امــالشکرکشــینامزدهــایاصولگرابــرایبه
چالشکشــیدنحســنروحانــیدرایــامتبلیغــات،حامیان
رئیس جمهور را به این فراســت انداخت که او را در مناظرهها
تنهــا نگذارند .ســاعات پایانی مهلــت قانونی نامنویســی در
انتخاباتریاستجمهوریسال96بودکهاسحاقجهانگیری
واردســتادانتخاباتکشــورشــد.اوبهتوصیهوالبتهتاحدودی
فشــاراصالحطلبانمجابشــدهبوددرانتخاباتنامنویسی
کند.حسینمرعشیعضوشورایسیاستگذاریاصالحطلبان
بعــداًتعریفکرداســحاقجهانگیریقویــاًازپذیرشچنین
گزینهایســربازمیزنداماتنهایکیدوســاعتزمانداشتهتا
محمدجوادظریفرابهکاندیداتوریمجابیااصالحطلبان
دل ایــن جریــان ،منصرف
را از تصمیــم معرفــی نامــزدی از ِ
کند.چهصبحواپســینروزثبتنام،هیأتیسهنفرهازشورای
سیاستگذاری اصالحطلبان نزد حسن روحانی رفته و ضمن
تأکیــدبراینکهاوگزینــهاولوآخراصالحطلباندرانتخابات
اســت،حضوریکنامزددیگردرمیدانراضروریدانســتند.
اگرچهشــورایعالیسیاســتگذاریازاینپیچســربهسالمت
بــرد،امــانحوهتدویــنفهرســتاصالحطلبــاندرانتخابات
شورای اسالمیشهروروستا ایننهادراچنانسیبل انتقادات
کردکهباگذشــت 9ماههنوزپسلرزههــایآنفروکشنکرده
وکاربــهجاییرســیدهاســتکهبــهرغمتوفیــقصددرصدی
ایــن نهــاد در انتخاباتهای اخیــر ،شــورای هماهنگی جبهه

اصالحــاتدرفکــرراهانــدازی«پارلمــان اصالحات»اســت.
چه وعــده بررســی و رفع نقاط ضعــف و محل انتقاد شــورای
عالــیسیاســتگذاریبعــدازماههاهنوزعملینشــدهاســت.
شــورایعالــیسیاســتگذاریاصالحطلبان،نهــادانتخاباتی
ایــنجریانسیاســیاســتکــهســال 94درآســتانهانتخابات
دهمینمجلسشــورایاسالمیتشــکیلشد.هستهابتدایی
این نهــاد را «شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات»« ،کمیته
راهبــردی شــورای مشــورتی» ،احــزاب تــازه تأسیســی چــون
«اتحاد ملــت ایران»«،ندای ایرانیان» و «مجمــع ایثارگران»
درکنــارچهرههــایحقیقیازجملــهرئیسومشــاورانبنیاد
«امیــد ایرانیــان» و اعضــای «بنیــاد باران» تشــکیل مــیداد.
اگرچهنتیجهبررسیصالحیتداوطلبانانتخاباتمجلس،
دســتایننهادرادرتدوینفهرســتبســتهبود،اماحمایت
رئیــس دولــت اصالحــات و حضــور پایــگاه اجتماعــی ایــن
جریانپایصندوقهایرأیســببشــداکثریــتنامزدهای
معرفــیشــده«ائتــافامیــد»راهیپارلمــانشــوند.دراین
اثنافتحهر 30کرســیحوزهانتخابیهتهران،ســببشــدبرای
نخســتینبارمجمــعنمایندگانتهرانازیکلیســتباشــد.
همینتوفیقباعثشــداصالحطلبانبهکسبهر 21کرسی
پارلمــانشــهریامیــدوارشــوند؛بویژهکــهانتخاباتشــورای
اســامیشهروروستاباانتخاباتریاستجمهوریتوأمشده
واحتمــالمیرفتتهرانیهاییکهبهروحانیرأیمیدهند،
بهفهرستاصالحطلبانبرایشورااقبالکنند.اینامیدواری
زمانیمضاعفشدکهاصولگرایانازماههاپیشهمههمت
خــودرامصروفانتخاباتریاســتجمهوریســاختهبودند
ودرهفتههــایمنتهیبــهانتخابات،کمترخبــریازفعالیت
اصولگرایــان در میــدان پارلمان شــهری حکایت داشــت .به
منتقدانشــورایعالیسیاستگذاری،دلگرمیرئیس
اعتقاد
ِ
واعضــایایننهادبهمیدانازپیشواگذارشــده،ســببشــد
تدوینکنندگان فهرســتانتخاباتیبهجاییبرســندکهحتی
مالحظــاترئیسدولتاصالحــاترالحاظنکننــد .کمتراز
 10روزماندهبهانتخاباتبودکهشــورایعالیسیاستگذاریاز
لیســتنامزدهایخودپردهبرداشت؛فهرستیکهبهمحض
انتشار،تعجبوالبتهخشمطیفیازاصالحطلبانرابهدنبال
داشــت.بهاعتقادمنتقدان،بررســیصالحیتنامزدشوراها
ازســویمجلــسشــورای اســامی ،گســترهای از انتخابهارا
پیش پای شــورای سیاســتگذاری گذاشــته بــود اما نهــاد عالی
حطلبان،نامافرادیرادرفهرســتگذاشــتهبودکهشــاید
اصال 
براینیمیازاعضایشــورایسیاســتگذاریهمشــناختهشده
نبود.بازهزمانیاندک،اگرچهدلسوزاناصالحاترابرآنداشت
تابهبدنهاجتماعیتوصیهکنندبهرغمواردبودنانتقادهابرای
جلوگیــری از پراکندگــی آرا بــه همیــن فهرســت رأی بدهند اما
بعضیگفتندبهفهرستیکهخودشانمینویسند،رأیخواهند
داردوعدهایتأکیدکردندچندنامپیشنهادیاینشوراراحذفو
نامنامزدهایموردعالقهخودراجایگزینمیکنند.
حمایــترئیسدولتاصالحــاتازاینفهرســتباهمه
حواشــی و اما و اگرهایش ،باز هــم اردوگاه رأی اصالحطلبان را
قانعکردولوبانارضایتیبههر 21نامزدفهرســتشورایعالی
سیاستگذاریرأیدادهوپیگیریانتقادهارابهفردایانتخابات
موکــولکنند.اگرچــهحاالقریب 9مــاهازآنوعدهگذشــته،اما
هیچنشــانهایدالبرتغییردرنهــادعالیاصالحطلباندیده
نمیشود.نهادیکهریاستآنازسال 94بهعهدهمحمدرضا
عــارف اســت .نامــز ِد اصالحطلــب انتخابــات ســال 92که به
صالحدیدجمعــیاصالحطلبانودرخواســترهبرمعنوی
ایــنجریــان،ازمیــدانرقابتهــاکنارکشــیدتادســتجریان
متبوعــش در حمایت از حســن روحانی باز باشــد .عارف حاال
عالوه بر ریاســت شــورایسیاســتگذاری ،ریاست فراکسیون
«امیــد»مجلسومجمعنماینــدگانتهرانرابهعهــدهدارد.
اوهمچنیــنبهصــورتمنظمجلســاتیرامیــان 30نماینده
تهرانو 21عضوشــورایشــهربرگــزارمیکندتاتصمیمگیری
و تصمیمســازی در تهــران ،از کریــدوری واحــد بگــذرد .با این
همــهشــماریازاحزابواعضــای«جبهههماهنگیشــورای
اصالحــات»براینباورنددیگردورانایننهادبهسررســیدهو
میبایدتشــکلیعمومیترباحمایت«احــزاب»ونه«افراد»
هدایتمجموعهاصالحطلبرابهعهدهبگیرد.

سیاسی
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