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« ایران» از تحول آرایش سیاسی در اردوگاه جناح موسوم به راست گزارش می دهد

علی رضایی

گروه سیاسی

شکســت زنجیــرهای در ســه انتخابــات کافــی
است تا اصولگرایان از خود بپرسند برای آینده
چــه برنامــهای دارند؟ آیــا میخواهنــد همان
مســیر همیشــگی را برونــد یــا بایــد طرحی نو
درانداخته و با سازوکار جدید برای میدانهای
انتخاباتی آینده آماده شوند.
البتــه هنــوز تــا نخســتین رقابتهــا کــه
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی یازدهم
اســت ،بیــش از یــک ســال و نیم زمــان مانده
اســت؛ امــا بــرای آنکــه زنجیــره شکســتها
گسســته شــود ،قطعاً اگر اصولگرایان از همین
امــروز هم شــروع کــرده باشــند ،کار دشــواری
پیش رو دارند .چه ،درســت است این اردوگاه
سیاســی و فکــری توانســته برای کاســتیهایی
که منجــر به شکســتش در انتخاباتهای چند
دوره پیش انجامیده ،تدبیری بیندیشد ،اما در
خالل هر انتخابات مشکلی تازه سر برمیآورد
کــه در لحظــه آخــر اصولگرایــان را زمینگیــر
میکند.
بــرای نمونــه در همیــن انتخابات ریاســت
جمهــوری دوره دوازدهــم کــه هفتــه آخــر
اردیبهشــت ســال گذشــته برگــزار شــد،
اصولگرایــان تــا حــد زیــادی مطمئــن بودنــد
کــه میتواننــد حســن روحانــی را از میــدان به
در کــرده و او را نخســتین رئیــس جمهــور یک
دورهای ایــران کننــد .تشــکیالت پــر طمطراق
«جبهــه مردمی نیروهای انقالب اســامی» را
راه انداختنــد؛ رونمایــی از نامــزد نهایــی خود
را تــا جای ممکن بــه تعویق انداختنــد؛ به هر
روش و زبانــی بود دیگــر نامزدهای اصولگرا را
مجــاب به کنارهگیری کردند اما با این همه باز
هم نتیجه را واگذار کردند.
بر همین اساس بود که از فردای انتخابات،
آن دســته از اصولگرایانــی که زودتــر از بقیه از
شــوک نتیجه بیــرون آمــده بودند ،دنبــال راه
حلی رفتند تــا اردوگاه متبوعشــان را از باتالق
شکســت بیرون بیاورند .باتالقی که نخســتین
بار سال  92در آن افتادند.
ســال  1392در آســتانه انتخابــات ریاســت
جمهــوری دور دهم بود کــه اصولگرایان همه
چیــز را بــرای پیــروزی در انتخابــات آمــاده
دیدنــد 4 .ســال محدودیتهــای قضایــی و
سیاســی بــرای رقیــب اصلــی اصولگرایــان
باعث شــد دامنــه فعالیــت اصالحطلبــان به
محدودتریــن حــد ممکن برســد؛ امــا محدود
بودن دامنــه فعالیت ،به معنــای محدودیت
دامنــه تأثیرگــذاری نبــود .نکتــهای کــه غفلت
از آن بــرای اصولگرایــان گــران تمام شــد؛ چه
ایــن جریــان فکری و سیاســی از رقیــب خود و
پایــگاه اجتماعی آن غافل شــده و هــر کدام از
نحلههــای داخلــی ایــن جریــان درصــدد بود

گزینــه خــود را راهــی کاخ ریاســت جمهــوری
کنــد .رقابــت درون اردوگاهــی اصولگرایان به
جایــی رســید که برخــاف عهدهــا و پیمانها
بــه جــای یــک نفــر فقــط ســه نفــر از ائتــاف
اصولگرایان راهی میدان شــود؛ به این ترتیب
بــود کــه تــا روز رأیگیــری علــی اکبــر والیتــی،
محمدباقر قالیباف ،ســعید جلیلی و محسن
رضایــی در کارزار ماندنــد .ایــن در حالــی
بــود کــه اصالحطلبــان ،در ائتالفــی نانوشــته
بــا اصولگرایــان میانــه رو و اعتدالگراهــا،
محمدرضــا عــارف را از ادامــه رقابتهــا
منصــرف کــرده و از حســن روحانــی اعــام
حمایت کردند.
بــا اعــام نتیجــه ،اصولگرایــان ماندنــد و
4نامزد شکســت خورده و رقیبــی که با پیروزی
به سمت کاخ ریاست جمهوری میرفت.
فــردای انتخابــات ،اصولگرایــان زیــادی
مغمــوم و مبهوت به گذشــته نــگاه کردند؛ اما
در ایــن میــان عــدهای از همین گــروه درصدد
برآمدند با اتکا به تجربهای که بهای زیادی نیز
بابــت آن پرداخته بودند ،راهکاری بیندیشــند
تــا اگر کاخ ریاســت جمهــوری از دســت رفت،
الاقــل پارلمــان دســت اصولگرایــان بمانــد.
اصولگرایــان دو ســال بــرای ایــن بازنگــری و
بازبینــی فرصت داشــتند؛ آن هم در شــرایطی
کــه امیدوار بودند نتیجه بررســی صالحیتها،
پیشــاپیش کفــه تــرازو را بــه نفــع آنها ســنگین
کنــد .امیــدواری ای کــه خیلــی هم بیــراه نبود.
چــه بعد از اعــام نتیجه بررســی صالحیتها
بــود کــه اصالحطلبــان اعــام کردنــد بــرای پر
کردن لیســت  30نفره خود در تهران هم دچار
مشکل هستند و به رغم ثبت نامهای گسترده،
شــمار اصالحطلبــان تأییــد صالحیــت شــده
آنقــدر نیســت کــه آنهــا بتوانند بــرای پایتخت
فهرست نامزدهایشان را تکمیل کنند.
اینجــا بــود کــه اصالحطلبــان این بــار هم
دامنه ائتالف شان را گستردهتر کردند و اگرچه
نتوانستند نیروهای طراز اول خود را در لیست
بگنجاننــد امــا بنــا را بر ایــن گذاشــتند جلوی
ورود اصولگرایــان غیرمیانــه رو بــه مجلس را
بگیرند و فهرســت هایشــان را با اعتدالگرایان
و اصولگرایــان میانــه رو ببندنــد .نتیجــه ایــن
پلیتیــک بــرای اصولگرایــان غافلگیرکننــده
بــود؛ اصولگرایانــی کــه بــه دلیــل دســت پر و
پیمانشــان در نیروهای تأیید صالحیت شــده
درجــه اول ،چنان موقعیتی فراهــم کرده بود
کــه آنهــا لیســتی از «ژنرال»هــا تدویــن کنند.
چهرههای سرشناس این فهرست آنقدر زیاد
بود که لیســت اصالحطلبان در مقابل آنها به
«پیاده نظام» مشــهور شد .اما حمایت پایگاه
اجتماعــی اصالحطلبــان در کنــار پشــتیبانی
صریــح رئیــس دولــت اصالحــات و تغییــر
الگــوی رأی دادن مــردم پایتخت ،باعث شــد
اصولگرایــان  30بــه هیــچ نتیجــه انتخابــات

عکس:ایرنا

اصالح اصولگراها
ِ

عدهای مشکل اصلی اصولگرایان را نه در ساختار
انتخابات ،بلکه در نحوه مواجهه این اردوگاه فکری و
جوان ایران همچنین نبود بازبینی و
سیاسی با جامعه ِ
بازنگری در روشها و منشهای اصولگرایان میدانند

تهــران را واگــذار کننــد .در ســایر حوزههــای
انتخابیــه هــم اوضــاع خیلــی بــه وفــق مــراد
اصولگرایــان پیــش نرفــت و ســبب شــد آنها
بعــد از ســه دوره ،اکثریــت مجلــس شــورای
اســامی را از دســت بدهند .اگرچــه نمیتوان
انتخابــات مجلس خبــرگان رهبــری را خیلی
با رقابتهای سیاســی هم ســنگ دانســت ،با
این همه رأی نیــاوردن آیتاهلل محمد یزدی
و آیــتاهلل محمد تقــی مصباح یــزدی که هر
دو از چهرههــای محــوری سیاســی در اردوگاه
اصولگرایــان هســتند در انتخابــات خبــرگان،
تلخکامــی نتیجــه انتخابــات مجلس شــورای
اسالمی را برای این اردوگاه بیشتر کرد.
مجمــوع ایــن رخدادهــا کافــی بــود تــا
اصولگرایــان عــزم خــود را جــزم کننــد تــا در
انتخابــات ریاســت جمهــوری به این سلســله
شکســتها پایــان داده و در را روی پاشــنهای
دل همیــن تالشهــا بود
دیگــر بچرخاننــد .از ِ
که «جبهه مردمی نیروهای انقالب» یا همان
«جمنا» بیرون آمد .هسته ابتدایی این جبهه
 10نفــره ،عمدتــاً افــرادی غیرحزبــی بودنــد
امــا به محض اعــام موجودیت با پشــتیبانی
احزاب و تشکلهای این جریان همراه شدند.
به گفتــه کارگزاران «جمنا» ،این تشــکل برای
اصولگرایــان حزبی و غیرحزبی
توان
ِ
تجمیــع ِ
این اردوگاه تشــکیل شــده بود و میخواســت
در عیــن حال کــه از ظرفیت احــزاب اصولگرا
اســتفاده میکنــد ،در انحصــار تشــکلهای
سیاسی نباشــد .دیگر هدفی که «جمنا»ییها
بــرای خــود تعریــف کــرده بودند ،رســیدن به
نامــزدی واحد از مســیر رقابتهــای درونی و
پلکانی بود .همه این ایدهها ،تا زمانی که روی
کاغذ بود ،خوب مینمود اما در اجرا اتفاقاتی
افتاد که اگرچــه روی نتیجه نهایی انتخابات و
کارگروهــی «جمنا» تأثیر نداشــت ،اما بعد از
ِ
انتخابات ،شکافها میان تشکلهای مختلف
این اردوگاه را بیشتر کرد.
یکــی از شــائبهها این بود که ســید ابراهیم
رئیسی از همان ابتدا نامزد نهایی اصولگرایان
بــود و انتخابــات درونــی ایــن جبهــه بیــش از
هــر چیز زینتی و نمایشــی بــود؛ کنارهگیری نه
چنــدان رضایتمندانــه محمــد باقــر قالیباف
از یــک ســو و باقــی مانــدن ســید مصطفــی
میرســلیم نامز ِد حــزب مؤتلفه اســامی -که
البتــه حزبش یک شــب مانــده بــه انتخابات

از نامــزدی دیگر حمایت کرد -از ســوی دیگر
نشــان داد «جمنا»ییهــا خیلــی از روش
اقناعســازی بــرای نیروهای خویش اســتفاده
نکردهانــد و فقــط میخواســتند نامــزدی
واحــد داشــته باشــند.اصولگرایان همچنیــن
عمــده تــوش و تــوان خــود را روی انتخابــات
ریاســت جمهــوری متمرکــز کردنــد و غفلت
خودخواســته شــان از انتخابــات شــوراهای
اســامی ،باعــث شــد کرســیهای پارلمــان
شهری را نیز از دست بدهند.
بــا تمــام اینهــا ،اصولگرایــان بــاز هــم در
انتخابــات شکســت خوردند؛ تعابیــری چون
حــال و حــرام دانســتن آرا یــا متهــم کــردن
حسن روحانی به «دیو و دلبر» ساختن و حتی
در مقطعــی کوتــاه زیــر ســؤال بردن ســامت
انتخابــات حکایت از این داشــت اصولگرایان
چقــدر به ایــن انتخابــات امیــد بســته بودند.
اگرچــه بعــد از اعــام نتیجــه اعــام شــد
اصولگرایــان به دنبال این هســتند که هرگونه
که هســت از ظرفیت  16میلیون رأی استفاده
کنند و چراغ «جمنا» خاموش نمیشــود ،اما
با گذشــت یک سال خیلی نشــانی از تحرکات
اینچنینــی در اردوگاه اصولگرایــان دیــده
نمیشود.
ایــن در حالــی اســت کــه عــدهای مشــکل
اصلی اصولگرایان را نه در ساختار انتخابات،
بلکــه در نحــوه مواجهــه ایــن اردوگاه فکــری
جــوان ایــران همچنین
و سیاســی بــا جامعــه
ِ
عــدم بازبینــی و بازنگــری در روشهــا و
منشهــای اصولگرایــان میدانند .بــه اعتقاد
ایــن طیف ،اگرچــه اصولگرایــان از یک طرف
هنوز که هنوز اســت هزینه حمایت از محمود
احمدینــژاد را میدهنــد و از طــرف دیگــر
بــه قــول محمدرضــا باهنــر هزینــه حمایــت
از نهادهــای حاکمیتــی ،امــا نمیتوان چشــم
خــود را بــر رفتارهــا و گفتارهایــی بســت کــه
در خوشــبینانهترین وضعیــت ،توانســته
پایــگاه اجتماعــی اصولگرایــان را حفــظ کند.
پایگاهی که در  5ســال گذشــته مقابــل پایگاه
اجتماعــی اصالحطلبــان در تعــداد آرا کــم
آورده اســت و اگر تدبیری برای آن اندیشــیده
نشــود ،اصولگرایان میتوانند برای بازگشــت
بــه نهادهــای حاکمیتی تنها به ریــزش یا قهر
پایگاه رأی اصالحطلبــان برای انتخاباتهای
آینده امیدوار باشند.

چالش سرمایه اجتماعی و سرود ملی وحدت!
اصولگرایــان از ســوءمدیریت دولت
فعلــی فرصتی برای احیای ســرمایه
یادداشت
اجتماعــی خود پیــدا کردنــد اما این
احیای ســرمایه اجتماعی بهشــرطی
اســت که مــردم جریــان اصولگــرا را
گزینه جایگزین دولت فعلی بدانند.
متأســفانه در وضعیت فعلی چنین
حسین قربانزاده اقبالی به جریانهای سیاســی کشــور
دبیرکلجمعیت
وجــود نــدارد و مــا نباید خودمــان را
پیشرفت و عدالت
گــول بزنیــم و واقعیتهــای عینــی
جامعه را نادیده بگیریم.
در ایــن وضعیــت کلیــت ســاختار حاکمیــت بهدلیــل
عملکــرد دولتهــا و مســئوالن بــا چالــش ســرمایه
اجتماعــی و اقبــال عامه مردم مواجه شــده اســت لذا
هر جریان سیاســی که میخواهد وارد فضای انتخابات
سال  98شود ،حتماً باید مرکز ثقل عمل خود را بر این
محــور قرار دهد کــه چگونه ســرمایه اجتماعی نظام را
احیــا کند .جریان اصولگرایی هم نــه تنها از این قاعده
مســتثنی نیســت کــه اتفاقاً بهدلیــل عــدم موفقیت در
انتخاباتهای پیشــین ،نســبت به جریان اصالحطلبی
بیشتر باید بهدنبال اصالح این نقیصه خود باشد.
البتــه جریان اصالحات هم باید تکلیف خــود را با دولت
روشــن کنــد و پاســخگوی اتفاقــات حــوزه اقتصــادی و
اجتماعــی باشــد ،امــا به همان نســبت جریــان اصولگرا
نمیتوانــد بیاعتنــا نســبت بــه تحــوالت اقتصــادی و
اجتماعی روزگار بگذراند تا 3-4هفته منتهی به انتخابات
مجلس به اجماع نسبی روی سازوکار ائتالفی برسد.
گرایشهــای سیاســی جریان اصولگــرا ماننــد مؤتلفه،
پایداری ،گروههای همسو با آقای الریجانی ،ایثارگران،
رهپویــان و جمعیــت پیشــرفت و عدالــت و دیگــر
تشــکلهای اصولگرا پیــش از صحبت دربــاره تعریف
ســازوکار سیاســی بــرای تدویــن فهرســت و رســیدن
بــه ائتــاف انتخاباتــی ،بایــد وقتــی کنــار هــم در قالب
کمیتههای اقشــار ،شــورای مرکزی یا جلســات اســتانی
جمــع میشــوند ،دربــاره چالش ســرمایه اجتماعی به
گفتوگــو بنشــینند تا ابتدا نســبت به مطالبات روشــن
مــردم واکنــش صریــح و دقیقــی از خــود نشــان دهند
و بعــد براســاس دریافــت مطالبــات مــردم ســازوکار
انتخاباتی را تعریف کنند.
بنــده معتقدم در اتاق فکــر جریان اصولگــرا نهایتاً در
ماههای منتهی به انتخابات مجلس با مفاهمه سازوکار
ائتالفــی همچــون  8+7 ،6+5و جمنا شــکل میگیرد و
ایــن ســازوکار میتواند اجماع نســبی نیز میان ســایق
اصولگرا پدید آورد اما آنچه اهمیت دارد مظروف این
قالب است .شخصیتهای اصلی که نقش محوری در
مکانیســم های  8+7 ،6+5و جبهــه مردمــی نیروهای
انقــاب دارند ،تغییر نکردند ،در واقع مرکز فرماندهی
اصولگرایــی بــا همیــن شــخصیتها میچرخــد و
تصمیمگیریها اتخاذ و خطمشــیها تعیین میشــود.
البتــه این لزوماً مذموم نیســت اما نشــانهای اســت که
هنــوز تغییــر در این جریان جدی گرفته نشــده اســت.
فــارغ از اســمهایی همچــون جبهــه مردمــی نیروهای

انقالبی اســامی یــا جبهه متحــد اصولگرایان ،مهم
آن است که جریان اصولگرایی درباره اتفاقات مهم
اقتصــادی و اجتماعی چــه واکنشــی دارد ،چه کاری
انجــام میدهــد و چــه گزارشــی میتوانند بــه مردم
ارائــه کننــد .این گــزارش چقــدر میتوانــد مبین آن
مطلب باشــد کــه اصولگرایی میخواهد با ســازوکار
انتخاباتــی خــود فهرســتی را بــرای ایجــاد تحول در
حوزههای اقتصادی و اجتماعی ارائه کند.
جریــان اصالحات زمانی خانه نشســته بود اما از آن
وضعیت خارج و بهصــورت حامی اصلی دو دولت
روحانی وارد صحنه انتخابات شد و امروز با تحوالت
اقتصــادی و اجتماعــی بــه وجــود آمــده ،بــا چالش
روبــه رو اســت .اختالفــات درون دولــت روحانــی و
تفکیــک کارگــزاران از اصالحطلبــان بــه نوعــی ایــن
فضــا را ایجــاد کــرده کــه اصالحطلبــان میداننــد با
حمایت از روحانی نمیتوانند در انتخابات ریاســت
جمهوری  1400شانسی داشته باشند .برای همین با
دعواهای واقعی یا زرگری بین خود و دولت روحانی
فاصلهگــذاری میکنند تا کمتــر ترکشهای تحوالت
آینده آنها را تحتالشعاع قرار دهد.
در واقــع اصالحطلبــان ســال  1400نیــز میخواهند
با نقش اپوزیســیونی وارد صحنه انتخابات ریاســت
جمهوری شوند و رقابت سیاسی را ببرند .اما جریان
اصولگرایــی این طور نیســت .اصولگرایان میدانند
که هیچ گاه نمیتوانند در نقش اپوزیســیون ساختار
نظــام قــرار بگیرند و همیشــه حامی اصلــی نظام و
انقالب هستند .بر همین اساس هر نقدی به ساختار
نظــام همچون شــورای نگهبان و نهادهــای نظامی
وارد شود در کیسه اصولگرایان هم مینشیند.
جریــان اصولگرایــی از ســال  92بــا چالــش ســرمایه
اجتماعی مواجه اســت و این چالش را میتوان درد
مزمــن جریــان اصولگرایی توصیف کــرد .اگر دوباره
در روی همان پاشــنه بچرخد و دست فرمان جریان
اصولگــرا صرفاً منتهی به  3-4هفته آخر شــود تا در
قالب ســازوکاری به فهرســتی برســد ،نباید از نتیجه
انتخابــات انتظــار معجــزه داشــت .اصولگرایــان از
ســوءمدیریت دولــت فعلــی فرصتــی بــرای احیای
ســرمایه اجتماعــی خود پیــدا کردند امــا این احیای
سرمایه اجتماعی به شــرطی است که مردم جریان
اصولگــرا را جایگزیــن دولــت فعلــی بداننــد .مردم
زمانــی بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه حرکتــی برای
ترمیــم شــکاف بیــن شــخصیتهای این جریــان با
بدنــه اجتماعــی انجــام شــود و دغدغههــای اصلی
اقتصــادی مردم در رســانههای منتســب بــه جریان
اصولگرا دیده شــود .نــه آنکه جامعه احســاس کند
این جریان اساســاً بار خود را بســته اســت ،در دنیای
دیگری سیر میکند و درکی از مشکالت مردم ندارد.
اگر چنین باوری در ذهن مردم باشــد ،هر ســازوکار و
اجماعی بیــن جریانات اصولگرا شــکل گیرد و همه
بــا هــم ســرود ملــی وحــدت اصولگرایــی بخوانند و
بگویند ما ید واحده هستیم هیچ گاه نتیجه مطلوب
نخواهند گرفت.

