
احمدي نژاد؛ چالش جناح 
راست در سال 96

از گذشته مرسوم بوده است كه گروه ها 
و احزابي كه در يك خانواده قرار دارند، 
تحركاتي در باب انتخابات از يك سال پيش از آن آغاز 
كرده و گزينه هاي مورد نظر خودشان را انتخاب كنند. 
جريان اصولگرايي نيز از اين قاعده مس��تثني نيست 
و در خانواده اصولگرايان اين مهم پيگيري مي شود تا 
بتوان فرد مناسبي را براي انتخابات رياست جمهوري 

سال 96 معرفي كرد. 
خالف واقع اس��ت اگر تصور كنيم رياست جمهوري 
براي همه افراد بايد دو دوره اي باشد. اگر مردم اقبال 
نش��ان ندهند و در عين حال نامزد و گفتمان جديد 
نكات مهمي را مطرح كند، هيچ بعيد نيست كه دولت 

روحاني يك دوره اي باشد. 
آنچه مسلم است اين اس��ت كه در سه سال گذشته 
نكته مثبتي كه دول��ت يازدهم از خود نش��ان داده 
باش��د و م��ردم را قانع كرده باش��د كه ب��ه او مجددا 
راي دهند، وجود ندارد و در اين مس��اله جاي ترديد 
وجود دارد. ل��ذا خانواده اصولگرايان در مقطع خاص 
خود به جمع بندي رس��يده و ف��رد مورد نظر خود را 
براي كانديدات��وري معرفي خواهند ك��رد. با توجه 
ب��ه عملكردي كه دولت در اين س��ه س��ال داش��ته 
اس��ت، جاي ترديد اس��ت و احتمال يك دوره بودن 

رياست جمهوري روحاني وجود دارد. 
در عين ح��ال اصولگرايان نيز ش��اخصه هايي براي 
انتخاب ف��رد م��ورد نظر خ��ود خواهند داش��ت تا 
ف��ردي واجد اقبال عمومي مردم معرفي ش��ود. بايد 
منتظر بمانيم ك��ه در مدت باقي مان��ده تا انتخابات 
دوره دوازدهم چه فعل و انفعاالت سياس��ي به وجود 
مي آيد و همه اين موارد را بايد مدنظر قرار داد. اينكه 
پي��ش داوري كنيم و فرد خاصي را داراي ش��اخصه 

بدانيم درست نيست. 
شايد و فرضا ممكن است كه در جمع بندي كه طيف 
اصولگرايان داش��ته باش��ند به اين نتيجه برسند كه 
دولت در سياستگذاري هايش تغييراتي را ايجاد كند 
و اين تغييرات منجر شود كه اصولگرايان اجماعي بر 
آقاي روحاني داشته باشند. ولي با توجه به شرايطي 
كه امروز شاهد آن هستيم و در طول سه سال گذشته 
اصولگرايان از عملكرد دول��ت به خصوص در بخش 

اقتصادي و فرهنگي رضايت ندارند. 
كس��ي نمي تواند كتمان كند كه اردوگاه اصولگرايي 
گستره وسيعي دارد. هيچ بعيد نيست كه گروه هاي 
اصولگ��را بخواهند كانديداي خ��اص خود را معرفي 
كنند. ول��ي آن مجموع��ه اي ك��ه مي خواهد بحث 
كانديداتوري را مدنظر قرار دهد بايد گفتمان جديد 
و برنامه جديدي ك��ه عملياتي باش��د و بتوان آن را 
محقق كرد، به جامعه معرف��ي كند. اصولگرايان اگر 
بنا است فردي را معرفي كنند بايد شخصي باشد كه 
توانمندي اجرايي كردن شعارهايش را داشته باشد. 
ما نمي گوييم حتما صددرصد ش��عارها محقق شود. 
الاقل در رياست جمهوري دوره اول بتواند سي تا چهل 

درصد آنها را محقق كند. 
پتانس��يل رقاب��ت ب��ا روحان��ي در بين اف��رادي در 
خانواده اصولگرايي وجود دارد اما فردي بايد توسط 
اصولگرايان انتخاب شود كه شاخصه انقالبي بودن را 
داشته باش��د. نكته مهم تر اينكه او بايد فردي مدير 
باش��د و از هم اكنون تيم آماده اي براي اداره كش��ور 

داشته باشد. 
اينگونه نباش��د كه فردي در ناباوري رييس جمهور 
ش��ود و ناتوان در چيدن تيمي اجراي��ي براي دولت 
باشد. متاس��فانه بعد از پايان جنگ رييس جمهور ها 
همه بر حسب اتفاق انتخاب شدند و همين باعث شد 
هيچگاه تيمي منسجم را در كنار خود نداشته باشند 
و همين عامل يكي از بازدارندگي اهداف دولت ها بوده 
است. اگر در اين انتخابات دولتي را احزاب و گروه ها 
تعريف كنند و برنامه ها و كابينه آن را معرفي كنند، 
مي تواند بس��يار موثر باشد. واقعيت امر اين است كه 
مردم ايران در راي دادن غير قابل پيش بيني هستند. 
چرا كه ما حزب فراگيري را ب��ه طور جدي نداريم و 
سرنوش��ت راي ها هميشه غافلگيركننده بوده است. 
در مورد مص��داق فردي كه براي رقاب��ت با روحاني 
انتخاب مي ش��ود بايد كارهاي ويژه اي انجام ش��ود. 
در اردوگاه اصولگراي��ي گروهي هس��تند كه مطلقا 
آق��اي احمدي نژاد را قبول ندارن��د و گروه ديگري او 

را قبول دارند.
 اي��ن دودس��تگي در اردوگاه اصولگرايي نس��بت به 
او وجود دارد. اين مس��اله خود يك��ي از چالش هاي 
مهم اردوگاه اصولگرايي در انتخابات 96 خواهد بود. 
هرچند كه زمينه اجتماع��ي براي احمدي نژاد براي 
ديگر نامزدهاي اصولگرايي بيشتر فراهم است. بايد 
ديد كه شرايط انتخابات در سال جاري چگونه پيش 
مي رود. جداي از احمدي نژاد افراد ديگري در اردوگاه 
اصولگرايي هس��تند كه توانمندي الزم براي رياست 

قوه اجرايي را دارند.

اميررضا واعظ آشتياني
فعال سياسي اصولگرا

  محسن ميردامادي: دو جبهه فراگير اصالح طلب 
و اصولگرا تشكيل شود. مهرنامه

  محمدنبي حبيبي: هر كس به امريكا اعتماد كند 
سيلي مي خورد. باشگاه خبرنگاران جوان
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انتخاب�ات در برخ�ي حوزه ها اب�راز نگراني كرد. 

بوي باران  
  آيت اهلل حسيني بوشهري: احزاب كشور بايد در 
مسائل اقتصادي كارگروه هاي قوي تشكيل دهند 
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دانشجويي به رسميت شناخته نمي شود. اعتماد
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بهشتي حمله مي شد و توهين مي كردند.  سيد رضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز، گفت: آيا در حال حاضر مشكل كشور اين است كه وارد اين تقابل ها بشويم؟ مشكل امروز جامعه ما، بيكاري، گراني، اعتياد، 
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مع��اون سياس��ي دبيركل 
مل��ت  د  تح��ا ا ح��زب 
اصالح طلب گفت: مجلس 
دهم مي تواند بهترين تعامل 
را با دولت داش��ته باش��د و 
ثابت كند كه بهترين كمك 
كار دولت براي حل مشكالت اس��ت. در مجلس دهم 
تعارض نداريم و اين مجلس دنبال تنش آفريني نيست، 
زيرا تعداد نمايندگان تندرو نسبت به كل نمايندگان و 
نس��بت به دوره هاي قبلي كاهش يافته اس��ت.  اشرف 
بروجردي در ادامه اف��زود:  اصالح طلبان و اصولگرايان 
مجلس با رويكرد تعاملي به دنبال ايجاد ش��رايط بهتر 
براي جامعه و اس��تفاده از ظرفيت علمي، تخصصي و 
تجربه و همچنين همراهي با دولت هس��تند. مجلس 
دهم با وج��ود گرايش هاي سياس��ي مختل��ف آماده 
كمك براي حل مشكالت جامعه به خصوص مشكالت 
اقتصادي است.  اين فعال سياسي همچنين با اشاره به 
اينكه مجلس دهم رويكرد مثبتي به دولت دارد، اظهار 
كرد: نه تنها مجلس دهم دنبال ايجاد تنش نيست، بلكه 
به دنبال رويكرد ائتالف��ي در درون خود براي همراهي 
با دولت است البته در ميان اصالح طلبان و اصولگرايان 
در نگاه به مسائل سياسي، اجتماعي، بين المللي تفاوت 
وجود دارد، اما چون اكثريت مجلس رويكرد همراهي با 
دولت را دنبال مي كنند، صداي اقليت تندرو محو خواهد 

شد و آنها ديگر نمي توانند هياهو كنند. ايسنا

وزير آموزش و پرورش دولت 
اصالح��ات گف��ت: مفهوم 
ي��ك مجل��س اصالح طلب 
با مجلس��ي از اصالح طلبان 
متفاوت است. ما معتقديم 
اگر خواس��ته اصالح طلبان 
در مجلس تحقق پيدا كند مفيدتر از آن است كه همه 
نمايندگان اصالح طلب باشند.  مرتضي حاجي، با اشاره 
به تركيب مجلس دهم با بيان اينكه رفته رفته عملكرد 
مجلس آرايش خود را تعيين مي كند، اظهار داش��ت: 
خوشبختانه تعامل ميان اصالح طلبان، حاميان دولت 
و اصولگراي��ان معتدل قابل قبول اس��ت. ضمن اينكه 
نبايد فراموش كني��م آقايان الريجان��ي و عارف در دو 
طيف مقابل يكديگر نبودند كه پيروزي يكي، شكست 
ديگري را تعريف كند.  وزير آم��وزش و پرورش دولت 
خاتمي در مورد ادامه همكاري اصالح طلبان و حاميان 
دولت گفت: عقل حكم مي كند براي جلوگيري از نفوذ 
تندروها همكاري ها ادامه داشته باشد، البته دامنه اين 
همكاري ها براي انتخابات مجلس و رياست جمهوري 
فرق مي كن��د. در انتخاب��ات مجل��س كانديداها زياد 
هس��تند و امكان تفاهم وج��ود دارد ام��ا در انتخابات 
رياس��ت جمهوري در نهايت يك نفر انتخاب مي شود. 
تعامل در انتخابات شوراها بيشتر است، هر چيز مي تواند 

تاثيرگذار باشد. ايلنا

عضو حزب اعتمادملي گفت : 
وضعيت فعلي اصالح طلبان 
در مجلس قابل قبول است 
گرچه مي توانستند عملكرد 
مناسب تري داشته باشند.  
محمدج��واد حق ش��ناس 
پيرام��ون تحق��ق اه��داف اصالح طلب��ان در مجلس 
دهم، اظهار داش��ت : با توجه به اه��داف اصالح طلبان، 
در زم��ان انتخاب��ات و ني��ز در رون��د ش��كل گيري 
 مجلس دهم، به نظر مي رسد روند قابل قبولي داشته اند.  

باشگاه خبرنگاران جوان

خبر كوتاه 

رويكرد ائتالفي مجلس 
براي همراهي با دولت

اتحاد در برابر تندروها

وضعيت اصالح طلبان در 
مجلس دهم قابل قبول است

نگاه روزسرخط خبرها
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وضعيتسياسي
اصولگرايان
چگونهاست؟

ه  ردوگا ا و  گفتم�ان 
راست نش�ينان سياسي 
ايران، گيج و گنگ است. 
س�اكنين طبقه به طبقه 
اصولگرايي  س�اختمان 
راه خودشان را مي روند 
و كاري به همسايه ديوار 
به ديوار خود ندارند. هر 
كس�ي، نقش و نقشه اي 
را در چهار ديواري خود 

دنبال مي كند.

گزارش روز 

انتخابات رياست جمهوري دوازدهم 96 از راه نرسيده 
زمزمه هايي از كنش ها و برنامه ريزي هاي جناح راست 
به گوش مي رسد. از اعالم ادامه فعاليت شوراي ائتالف 
اصولگرايان توس��ط آيت اهلل موحدي كرماني كه راس 
ائتالف اصولگرايان در انتخابات مجلس بود تا تحركات 
زيرپوس��تي احمدي نژاد يا طيف نزديك به او. در اين 
راستا ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا معتقد است كه 
احمدي نژاد همواره آمادگي بازگشت به عرصه قدرت را 
دارد و او بيش از اينكه مصيبتي براي اصالح طلبان باشد 
براي اصولگرايان مشكل زا خواهد بود. اين فعال سياسي 
اصولگرا البته نسبت به انتخابات 96 خوش بين است و 
معتقد است كه همكاري دو جناح در سال 94 مي تواند 

فضاي انتخابات 96 را از تنش دور كند. 
جدي تري�ن گزينه ه�اي اصولگراي�ان براي 

انتخابات سال 96 چه كساني هستند؟
هنوز هيچ چيزي معلوم نيس��ت. اساسا معلوم نيست 
اصولگراي��ان بخواهند به طور جدي ش��ركت كنند يا 
خير. همه چيز بس��تگي ب��ه ش��رايط دارد و نمي توان 

پيش بيني كرد. 
ش�خصيت هايي كه ظرفيت ط�رح دارند چه 

كساني هستند؟
آقاي قاليب��اف، ضرغامي و گزينه هاي ديگري 

هستند. 
اخي�را ش�اهد تح�ركات احمدي نژاد 
بوده اي�م. ب�ه نظر ش�ما ايش�ان براي 

انتخابات وارد مي شود؟
در جناح اصالح طلب هم گزينه مطرح 
مي شود. برخي مي گويند 
حتما روحاني اس��ت. 
برخي هم معتقدند 

يك دوره اي باش��د كافي است. اين سخنان مبنا ندارد. 
آقاي احمدي نژاد همواره آمادگي بازگش��ت دارد. چه 
براي س��ال 96 و چه س��ال 1400. اما اينكه آيا موفق 
مي شود يا خير؟ تاييد صالحيت هم مي شود يا نه؟ اينها 
سواالت هميشگي است. آنچه روشن است اين است كه 

ايشان هميشه آماده كانديداتوري است. 
طي هفته هاي گذشته حرف و حديث هايي هم 
در مورد كانديداتوري آقاي قاس�م سليماني 

مطرح شده ارزيابي شما چيست؟
نه اين حرف ها بيش��تر يك شايعه است. تصور مي كنم 

بيشتر براي تضعيف جايگاه رفيع ايشان است. 
به نظر شما اصولگرايان بايد با چهره هاي جديد 

وارد شوند يا چهره هاي امتحان پس داده؟
همه اينها به اين بستگي دارد كه شرايط انتخابات چگونه 
باشد. اگر به اين نتيجه برسند كه به لحاظ عقالني امكان 
موفقيت شان قابل توجه است سراغ كانديداهاي راي آور 
مي روند. اما اگر به اين جمع بندي برس��ند كه احتمال 
موفقيت شان كم اس��ت به اين دليل كه انتخابات سال 
96 اصطالحا ميان دوره اي است و تجربه به ما مي گويد 
امكان راي آوري روحاني از هركسي بيشتر است. چهار 
رييس جمهور قبلي همه دو دوره اي بوده اند. بنابراين اگر 
ببينند شرايط مهيا نيست اصولگرايان با كانديداهاي 
غيراصلي وارد مي شوند. ما در كار مطبوعاتي و رسانه اي 
بهتر اس��ت كمك كنيم به دولت و نيروهاي اجرايي و 
بحث انتخابات رياست جمهوري آينده را از االن مطرح 
نكنيم. من اين كار را به صالح كشور نمي دانم. هر كس 
كه موضوع را مطرح كند به نفع منافع ملي كشور نيست. 
يك س�ال پيش از انتخابات چهره هايي مثل 
آيت اهلل موح�دي كرمان�ي و ح�زب موتلفه 
درخصوص انتخابات رياست جمهوري اظهار 
نظر كرده اند.  طبيعي است رسانه ها نيز به اين 

موضوع بپردازند.

جريان هاي سياس��ي بخواهند پش��ت درهاي بسته 
جلسات بگذارند و بررس��ي كنند حتي براي 5 سال 
بعد هم باشد اشكالي ندارد اما اينكه در سطح عمومي 
و تبليغاتي بخواهيم در اين موارد صحبت كنيم باعث 
تضعيف موقعيت كشور مي شود و به نفع كشور نيست.  
فكر مي كنيد اصولگرايان تندرو براي انتخابات 
رياس�ت جمهوري چه نوع كنش�ي داش�ته 

باشند؟  
اين بستگي به رفتار اصالح طلبان تندرو دارد. اين دو از 
هم تاثيرپذير هستند. اگر اصالح طلبان تندرو كه االن 
به دليل مالحظاتي كمتر در صحنه مطبوعات هستند 
و در جلس��ات خصوصي حضور مي يابند نس��خه براي 
كش��ور نپيچند اصولگرايان تندرو اص��ال مجالي براي 
حضور نخواهند داش��ت. تندروي تن��دروي مي آورد. 
اگر آنها نباش��ند اينها هم نخواهند بود و كشور دست 
كس��اني مي افتد كه از تن��دروي جلوگيري مي كنند. 
امروز از افرادي كه در مجلس نهم مواضع تند داش��تند 
هيچ خبري نيست. در انتخابات 94 در قالب يك ليست 
بودند حرك��ت جداگانه نداش��تند و االن هم در داخل 
يك فراكس��يون كلي كار مي كنند. اگر اصالح طلبان 
هم مواضع تندي نداشته باشند اصولگرايان تندرو هم 

وجود نخواهند داشت. 
ش�ما كل حيات جريان تن�دروي اصولگرا را 
به سياست ورزي بخش�ي از اصالح طلبان كه 
به آنها تن�درو مي گوييد، پيون�د مي زنيد. به 
عنوان مث�ال اگ�ر احمدي ن�ژاد در انتخابات 
حض�ور يابد باز ه�م تندروهاي جريان ش�ما 
منتظر اصالح طلب�ان مي مانند تا ببينند آنها 

چه مي كنند؟
آقاي احمدي نژاد بيش از آنكه معضل اصالح طلبان باشد 
مشكل جناح اصولگرا است. مواضع و مخالفت هايي كه 
با تيم احمدي نژاد و عملكرد دولت ايش��ان بود توسط 

اصولگرايان مي شد از اصالح طلبان بيشتر بود. اصولگراها 
بيشتر با احمدي نژاد مخالفت داشتند تا اصالح طلبان. 
آن موقع كه اصولگراها مخالفت مي كردند اصالح طلبان 

در سكوت بودند. 
البت�ه اصالح طلب�ان اص�ال مج�ال س�خن 
نمي يافتند اما در همان فضاي محدود سياسي 
و رسانه اي كه داشتند، اتفاقا انتقاد مي كردند. 
حتي پيش از س�ال 88 و زماني كه دوس�تان 
اصولگرا همه در حماي�ت از احمدي نژاد صف 
بسته بودند اين اصالح طلبان بودند كه مشي 
و نوع مديريت وي را به چالش مي كشيدند. در 

مجلس هم نبودند. 
الزم نيس��ت حتما در مجلس مي بودند. نيروهاي شان 

بيرون بودند، مي توانستند بيانيه دهند و حرف بزنند. 
البته نيروهاي شان چندان بيرون هم نبودند. 

به نسبت مقايس��ه كنيد. بس��ياري از شخصيت هاي 
اصالح طلب س��اكت بودند. ول��ي اصولگراها مخالفت 

مي كردند. 
به ه�ر حال نمي ت�وان اي�ن را ان�كار كرد كه 
احمدي نژاد زاييده جريان اصولگراست. امكان 

رجوع دوباره به او وجود دارد؟ 
اين ام��كان وج��ود ن��دارد. اصولگرايان به س��مت او 

بازنمي گردند. 
دليلش چيست؟

اصولگراها فكر مي كنند احمدي نژاد آسيب جدي به 
مديريت كش��ور وارد كرد. تصور نمي كنم تحت هيچ 
شرايطي اصولگرايان حاضر به حمايت از او شوند. اينكه 

او خودش بيايد و كار كند به اصولگراها ربطي ندارد. 
مخالفت مش�ترك اصولگراها و احمدي نژاد 

با دولت روحاني باعث اتحاد آنها نمي شود؟
قرار نيست از چاله در چاه بيفتيم. پرونده احمدي نژاد نزد 

اكثريت قاطع اصولگرايان بسته شده است. 

احمدي نژاد بيش از آنكه معضل اصالح طلبان باشد معضل اصولگرايان است
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رقيبانرييسجمهور»بيرقيب«
چه گزينه هايي ممكن است وارد كارزار رياست جمهوري و رويارويي با حسن روحاني شوند؟

 مدي��ران جن��اح راس��ت ي��ك س��ال 
مان��ده به خ��رداد 96 و بزن��گاه انتخابات 
رياس��ت جمهوري پاش��نه كفش ه��ا را 
ب��اال كش��يده اند و از همين ح��اال خيال 
پايان بخشي به سيادت اعتدال در سياست 
ايران را در سر مي پرورانند. هروله و هلهله 
آنان را مي ش��ود در كوچه پس كوچه هاي 
سياس��ت ش��نيد، جايي ك��ه همزمان با 
ارسال موج احتمال ردصالحيت روحاني 
و ضرورت ي��ك دوره اي كردن دولت او در 
رسانه هاي رس��مي و غيررسمي شان، بر 
ضريب فعل و انفعال سياس��ي چهره هاي 
انتخاباتي شان افزوده مي شود. در همين 
حال و احوال اس��ت كه مخالفان سياسي 
روحان��ي ورقباي انتخابات��ي او در خرداد 
92 ب��ه بهانه ها و انح��اي رنگارنگ، »بازار 
نقد روحاني« و »باالبردن سطح مطالبات 
اقتص��ادي – اجتماعي« از دول��ت را باال 
برده اند. هدف اصلي تش��ديد فش��ارهاي 
سياسي و پرسش��گري هاي اقتصادي به 
دولت بي ترديد چيزي نيس��ت جز تالش 
براي اثر گ��ذاري بر افكار عمومي و كاهش 
محبوبي��ت اجتماع��ي روحان��ي و برهم 
زدن تمرك��ز رييس دول��ت و ژنرال هاي 
كابينه. كارگردان��ان و بازيگران جناح ضد 
روحان��ي به ويژه با آنالي��ز نتايج انتخابات 
مجلس دهم و روي��ت مقبوليت گفتمان 
اعتدال- اصالحات و محبوبيت اجتماعي 
رو به فزون عقال خوب مي دانند كه اگر هر 
چه س��ريعتر راه چاره اي براي توقف قطار 
اعتدال نيابند و دولت روحاني را زمين گير 
نكنند، حال و روزي به مراتب ناخوش تر را 
بايد تجربه كنند. از همين رو نمي خواهند 
ريه جامعه ايراني بيش از اين به اتمس��فر 
اعت��دال و اصالحات عادت كن��د. اما نيت 
و اراده مخالفان براي پاي��ان دادن به عمر 
كارگزاري روحاني در دولت كافي اس��ت 
يا آنكه براي سيادت در سياست به بيش از 
پروژه هاي جنگ رواني و تخريب سياسي 
نياز اس��ت؟ آي��ا مخالفان روحان��ي براي 
دستيابي به اين هدف، يگانه مي انديشند و 
بر اساس نسخه اي واحد ماموريت هاي شان 
را انجام مي دهند؟ آيا براي رقابت با روحاني 

توانايي تدوين و طراحي گفتماني اثر بخش 
و جذاب را دارند؟ چگونه مي توانند موقعيت 
و وضعيت جناحي خود را از شّر تب كشنده 
بالكانيزاس��يون ره��ا كرده و به س��احل 
امن اتحاد و انس��جام برس��ند؟ كداميك 
از چهره هاي ش��ان قابلي��ت راي گيري از 
مردم و رقابت ب��ا روحاني در انتخابات 96 

را دارد و... ؟ 
1( احتضار راست

گفتمان و اردوگاه راست نشينان سياسي 
ايران، گيج و گنگ است. ساكنين طبقه به 
طبقه ساختمان اصولگرايي راه خودشان را 
مي روند و كاري به همسايه ديوار به ديوار 
خود ندارند. هر كسي، نقش و نقشه اي را در 
چهار ديواري خود دنبال مي كند كه براي 
ديگ��ري محلي از اعراب ن��دارد و خالصه 
آنچ��ه در اردوگاه جناح راس��ت به گوش 
نرسد فرياد است. از اين وضعيت سياسي 
مي شود موقعيت گفتماني اصولگرايان را 
بازخواني و آسيب شناس��ي كرد. گفتمان 
اصولگرايان اين روزها متفرق ش��ده و هر 
گروه سياس��ي اي از اين جناح، اليه اي از 
آن را تن پوش خود ك��رده، اليه هايي كه 
حاال هيچ نس��بت و سنخيتي با هم ندارند 
و هر از چند گاهي هم منج��ر به تصادم و 
تجادل ه��اي درون جناح��ي مي ش��وند. 
خالص��ه آنكه بازيگ��ران و گفتمان جناح 
راست، احوال خوشي ندارند. طبيبي هم 
پيدا نشده تا راست كيشان سياسي ايران 
را از اين رنج برهاند و نس��خه شفابخش��ي 
به آنان ارائه دهد تا مجدد بتوانند با انگيزه 
و قدرت به رقابت سياس��ي اميدوار شوند. 
حيات سياسي اصولگرايان انتخاباتي است. 
مهم ترين شاخصه و برنامه انتخاباتي اين 
جناح هم تنها در »نف��ي رقيب« خالصه 
مي ش��ود نه »اثبات خود.« همين اس��ت 
كه از سال 92 برند و ماسك اصولگرايي در 
بين و ميان اكثريت جامعه ايراني با بحران 
ريزش هوادار و حامي مواجه ش��ده است. 
ادعاي اين مدعي مهر شكس��تي است كه 
در كارنامه »يك به يك«ش��ان در خرداد 
92 و »دسته جمعي« در اسفند 94  ثبت 
شده است. زاويه بين اضالع و اقطاب جناح 
راست آنقدر حاده شده كه برخي از نامداران 
آنها همچون طيف علي الريجاني، عطاي 

اصولگرايي را به لقايش بخشيدند و از قطار 
جناح راست بدون سر و صدا پياده شدند تا 
مبادا دامنه بحران هاي فعلي اين جناح به 
آنان س��رايت كند و آينده سياسي شان را 
به تاراج باد بس��پارد. موضوعي كه به نظر 
مي رسد ادامه يابد و چهره هاي ديگري از 
جنس الريجاني در آينده اي نه چندان دور 
به عنوان ريزش هاي جديد اصولگرايي نام 
بگيرند. در اين ميان اما هستند بازيگراني 
ك��ه هنوز اميد دارند تا ب��ا بهره گيري نمد 
پروژه ه��اي تخريب دول��ت، كالهي براي 
خود ببافند و كام شان شايد به شهد قدرت، 

شيرين شود. 
راي اصولگرايان وكانديداهاي محتمل

جن��اح راس��ت س��خت ترين روزه��اي 
حيات سياسي خود را س��پري مي كند و 
شيخ الش��يوخي هم نيست تا جوابي براي 
»چ��ه كنم هاي« اي��ن جن��اح و راه حل و 
راهب��ردي براي س��ر خ��ط آوردن همه 
مردان مدعي اصولگرا داش��ته باش��د. در 
اي��ن بحبوحه اما تعدادي از سرشناس��ان 
اين جناح، نشس��ت و برخاست هاي شان 
براي انتخاب��ات را آغاز كرده اند. آغازي كه 
بالفاصله اين پرس��ش را به دنبال مي آورد 
كه با همه انشقاق و افتراق حاكم بر اردوگاه 
اصولگرايان، »كادر رهبري جناح راست« 
چگونه مي تواند رقيبي ب��راي روحاني در 
انتخابات 96 انتخاب كند ؟  آيا ژنرال هاي  
جناح راس��ت تن به تصمي��م واحد كادر 
رهبري ش��ان خواهند داد ي��ا آنكه تدبير 
خودشان را بر تدبير كادر رهبري ترجيح 
خواهن��د داد و در هر دو ص��ورت آيا تكرار 
رياست جمهوري روحاني با خللي مواجه 
مي شود؟ و اينكه ضريب احتمال موفقيت 
مخالفان روحاني براي يك دوره اي كردن 
دول��ت او چقدر اس��ت؟ هرچن��د عرصه 
سياست در ايران، ميدان اما و اگر هاست اما 
با توجه به مستندات موجود و ميزان راي 
كسب شده از سوي كانديداهاي اصولگرا 
در انتخاب��ات گذش��ته و انتخاب��ات اخير 
مجلس مي ش��ود فرضياتي را در بررسي 
ميزان موفقيت يا ناكامي مخالفان روحاني 
در نظر گرفت. بر اين اس��اس آراي كسب 
شده از سوي محسن رضايي )انتخابات 88 
و92(، محمدباقر قاليباف )84، 92(، سعيد 

جليلي )92(، غالمعلي حداد عادل )92( و 
علي اكبر واليتي )92( مورد بازخواني قرار 

گرفته است. 
قاليباف؛ شايد

خيلي ها گم��ان مي كردند باق��ر قاليباف 
همچون محم��ود احمدي نژاد مي تواند از 
شهرداري تهران به رياست جمهوري برسد 
اما هماي اوج سعادت هرگز بر شانه هاي اين 
سياستمداراهل مشهد ننشست تا سردار 
خلبان اصولگرايان در سپهر سياسي ايران 
نتوان��د تيك آف كند. هرچن��د اين روزها 
برخي از نزديكان او با پاسخ دادن به حسام 
الدين آشنا نشان دادند كه همچنان منتظر 
آن هس��تند تا كادر رهب��ري اصولگريان، 
شهردار تهران را به عنوان كانديداي نهايي 
خود ب��راي انتخابات رياس��ت جمهوري 
معرفي كند اما مي��زان راي قاليباف در دو 
انتخابات 84 و 92 نشان مي دهد كه راي 
آورترين كانديداي اصولگرايان در بهترين 
حالت ممكن )خرداد92( نتوانست سهمي 
بي��ش از 16/5 % آراي راي دهن��دگان را 
كس��ب كند. قاليباف هر چن��د در خرداد 
92 نسبت به س��ال 84 يعني طي هشت 
سال توانست دو ميليون راي بر سبدآراي 
خود بيفزايد اما كسب 16/55درصد آراي 
شركت كنندگان در انتخابات و فاصله 34 
درص��دي او با آراي روحاني به نظر مي آيد 
به اين راحتي ها قابل برداشته شدن نيست. 

رضايي و فراموش كردن 
رياست جمهوري

فرمانده سابق س��پاه و دبير فعلي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام سه بار در انتخابات 
كانديدا شده، دوبار در رياست جمهوري و 
يك بار در انتخابات مجلس ششم. محسن 
رضايي در انتخابات 88، 678 هزار و 240 
راي معادل 1/73 درصد راي دهندگان را 
كسب كرد. رضايي همچنين در انتخابات 
92 هرچند جهش��ي و چش��مگير داشت 
و توانس��ت 3 ميليون 884 ه��زار و 412 
راي )10/58درص��د ش��ركت كنندگان 
در انتخابات( را در س��بد راي خود ببيند 
اما ش��ايد فاصله چشمگير او با راي حسن 
روحاني و ادراكي دقيق از ميزان محبوبيت 
اين روزه��اي روحاني باعث ش��د تا دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام چندي 
پيش اعالم كند كه: »ديگر تصميمي براي 
ثبت ن��ام در انتخابات رياس��ت جمهوري 

96 ندارم.«
غالمعلي حداد عادل؛ خداحافظي با 

انتخابات
غالمعي حداد ع��ادل هرچند از انتخابات 
رياس��ت جمهوري 92 ب��ه نف��ع قاليباف 
كناره گيري كرد اما با توجه به ميزان راي 
او به عنوان سرليست انتخاباتي اصولگرايان 
تهران در انتخابات مجلس دهم )1 ميليون 
و 57 هزار( و تفاوتي معنادار با ميزان راي 
حسن روحاني در انتخابات مجلس خبرگان 
و راي محمد رضا عارف، مي شود فهميد كه 
حداد عادل هم شانسي براي رقابت با حسن 

روحاني در انتخابات مجلس دهم ندارد. 
 واليتي؛ حمايت از روحاني

انتخاب��ات  در  واليت��ي  اكب��ر  عل��ي 
رياس��ت جمهوري 92 هرچن��د ب��ه نفع 
روحان��ي كناره گي��ري نكرد و با كس��ب 
دو ميلي��ون و 268 ه��زار و 753راي 
توانست سهمي معادل 6/18درصد آراي 
ش��ركت كنندگان را به دس��ت آورد اما از 
هم��ان مناظره هاي انتخاباتي مش��خص 
بود كه بيش از آنكه به دنبال پيروزي خود 
در انتخابات باشد به دنبال پيروزي حسن 

روحاني است. واليتي كه در انتخابات 92 به 
عنوان نماينده اصولگرايان سنتي متشكل 
از جبه��ه پيروان، ح��زب موتلفه و بخش 
اعظم جامعتين در انتخابات بود بالفاصله 
پس از اع��الم نتايج انتخابات به حس��ن 
روحاني تبريك گفت و جانشين او در مركز 
تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ش��د تا مش��خص شود كه 
واليت��ي به عن��وان يك چه��ره تمام عيار 
اصولگراي��ي همچ��ون عل��ي الريجاني و 
محس��ن رضايي عالق��ه اي ب��ه رقابت با 
حس��ن روحاني در انتخاب��ات 96 ندارد. 
بي ترديد واليتي در انتخابات س��ال آينده 
از روحان��ي حمايت خواهد كرد؛ حمايتي 
كه مي تواند س��بد راي روحان��ي را پر تر از 

انتخابات 92 كند. 
جليلي و احمدي نژاد؛ راي چهار 

ميليوني
سعيد جليلي را بايد اشبه الناس به محمود 
احمدي نژاد دانس��ت. سياس��تمداري كه 
هم ش��عارهايش همجنس شعارهاي 84 
محمود احمدي نژاد ب��ود و هم هواداران و 
حاميان ش��ان يكي بودند. س��عيد جليلي 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 92 ب��ا 
كس��ب 4/168/946 راي )11/35درصد 
ش��ركت كنندگان در انتخابات( فاصله اي 
39 درصدي با راي حسن روحاني را تجربه 
كرد. با توجه به نتايج انتخابات دهمين دوره 
مجلس شوراي اس��المي، به نظر نمي آيد 
ميزان محبوبيت اجتماعي سعيد جليلي 
كه مي شود اين ميزان راي را راي حاميان 
گفتمان حاكم بر منظومه فكري و رفتاري 
احمدي نژاد دانست، نس��بت به سه سال 
گذشته تغييري كرده باشد. بر همين اساس 
كانديداي جريان احمدي نژاد و جليلي در 
بهترين حالت ممكن قابليت جذب بيش 
از چهار ميلي��ون راي را ندارد. البته در اين 
ميان برخي تحليلگران معتقدند كه سبد 
راي احمدي ن��ژاد بي��ش از آراي س��عيد 
جليلي اس��ت اما با توجه به شناخت افكار 
عمومي جامعه از ارثيه ه��اي باقيمانده از 
دولت هاي نهم و دهم به نظر مي رسد كه از 
ميان محمود احمدي نژاد و سعيد جليلي 
يكي پا به ميدان رقابت رياس��ت جمهوري 
96 بگ��ذارد. آمدني كه براي باقي ماندن تا 
روز راي گيري نخواهد بود. چه آنكه شايد 
محم��ود احمدي نژاد مي آي��د تا با جنس 
حرف هاي��ش در انتخاب��ات 88، حس��ن 
روحاني را در ماج��راي مباحثي همچون 
مس��كن مهر، يارانه و اش��تغال به چالش 
بكشد و تا پيش از موعد برگزاري انتخابات، 
كناره گيري كند كه اگر در انتخابات بماند، 
بي ترديد رقيب گفتمان اعتدال و رويكرد 
حاكم بر روح جامعه ايراني نخواهد شد. از 
ديگر س��و ثبت نام احمدي ن��ژاد همانقدر 
كه مي تواند بس��ياري از ن��و اصولگرايان را 
اميدوار به آينده كند، دردسر و سردردهاي 
بي شماري را براي ساكنين جناح راست به 
دنبال خواهد داشت و منجر به شكاف هاي 
جديدتري در اردوگاه اصولگرايان خواهد 
ش��د.  با اين تفاس��ير كادر رهبري جناح 
راست با چه چهره اي مي تواند رقيب حسن 
روحاني اي ش��ود ك��ه ج��داي از حمايت 
اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل همچون 
علي اكبر واليتي وعلي الريجاني، ش��اهد 
حمايت هاي پر رمز و راز اقطاب سياس��ي 
محب��وب اين روزه��اي اي��ران همچون؛ 
اكبر هاشمي رفس��نجاني، علي اكبر ناطق 
نوري، سيد حسن خميني و رييس دولت 

اصالحات است؟ 

مجتبي حسيني


