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مقدمه
مطالع��ات اخیر درب��اره نس��بت رقابت های 
انتخابات و چالش های امنیتی نش��ان می دهد 
ک��ه گونه ه��ای مختلف انتخاب��ات رقابتی و 
غیررقابت��ی در جوام��ع مختل��ف پیامدهای 
امنیتی متمایزی دارد. پزورسکی تأکید دارد 
ک��ه نظام های انتخاباتی یا ن��وع مکانیزم های 
برد- باخت، شیوه ها و الگوی سازوکارهای 
نظارت��ی و اجرای��ی انتخابات و نی��ز الگوی 
فرهنگ سیاس��ی رقابت نخبگان و توده ها از 
عوامل مهم پدی��داری تعارضات و بی ثباتی 
می باش��د.  رقابت��ی  انتخاب��ات  در  سیاس��ی 
مطالع��ات میدان��ی کولییر و پزورس��کی در 
118 کش��ور نش��ان می دهد ک��ه در جوامع 
ناهمگن در بنیان های ایدئولوژیکی دولت و 
انسجام اجتماعی، چنان که جریان های رقیب 
در انتخابات از یک س��و قواع��د، الزامات و 
اس��تانداردهای انتخابات را نادیده بگیرند و 
از س��وی دیگر نتایج رقابت ه��ای انتخاباتی 
را نپذیرند، اجتناب از منازعات بی سرنوشت 
ممکن نیس��ت در حالی که انتخابات امن در 

س��ایه رعایت قواعد دمکراتی��ک و پیدایش ظرفیت ه��ا و زمینه های 
دمکراسی به وجود می آید. در این چارچوب برخی عوامل ساختاری 
و کارگ��زاری مانند عدم التزام مقام��ات و نهادهای اجرایی و نظارتی 
به اص��ول بنیادینی مانند »قانون و رویه های حقوقی غیرقابل تفس��یر«، 
اص��ل »بی طرف��ی و انصاف« و نیز عدم ش��کل گیری اح��زاب پایدار 
زمینه ه��ای مهمی ب��رای ظه��ور چالش ه��ای امنیتی می باش��د، زیرا 
رفتارهای غیرقاعده مند و رقابت غیرنهادمند امکان پیش بینی روندها و 
تحوالت آتی و رفتارهای انتخاباتی مسئوالنه را به شدت کاهش داده 

و نااطمینانی و عدم قطعیت ها را در عرصه سیاست تقویت می کند.
از این رو مفروض نوشته حاضر این است که عالوه بر کارکردهای 
ایجابی و امنیت ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسالمی ایران، 
پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع 
رخدادها، مسائل و چالش های امنیتی و تهدیدات سیاسی و اجتماعی 
بوده اس��ت که متأثر از نوع کنش گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی 
انتخابات؛ 1(کارگزاران اجرایی- نظارتی و دیگر نهادهای حاکمیتی، 
2( سیاس��تمداران و جناح  ه��ای سیاس��ی و 3( م��ردم و گروه ه��ای 
اجتماعی می باش��د. هر چند نقش دیگر عوامل فراملی مانند کشورها، 
س��ازمان های بیگانه و اپوزیس��یون خارج را در ش��کل گیری الگوی 
خاصی از چالش ه��ا و رفتار انتخاباتی نمی توان نادیده گرفت، ولی با 
توجه به تجارب 34 دوره انتخابات در جمهوری اس��المی، مهمترین 
مس��ائل انتخاباتی در ایران تحت تأثیر نوع تعامل و نیز کنش��گری سه 
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فرایندهای انتخاباتی در جمهوری اسامی همواره با سطحی از چالش و ناامنی مواجه بوده است. نوشته حاضر 
برخی زمینه ها و منطق چالش ها در مرحلة قبل از اخذ آرا در سطح مناقشات کامی بین نهادها، مقامات نظام 
و نیز جریان های سیاس�ی و اجتماعی و نیز چگونگی امنیتی شدن موضوعات انتخاباتی و نهایتًا صورت بندی 

آرایش جناح های سیاسی را به اختصار ارزیابی می نماید.
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ضلع یاد شده بوده است و با توجه به این الگوی تعامل، چند وضعیت 
سیاس��ی- امنیتی را می توان ترس��یم نمود؛ 1( انتخابات نسبتاً آرام، 2( 
انتخابات چالش آفرین و 3( بحران انتخاباتی. به نظر می رسد در چهار 
دهۀ گذشته وضعیت های امنیتی در انتخابات، فرایندی چرخه ای داشته 
است. در این نوش��ته روندها و برخی مسائل و چالش های سیاسی دو 
انتخابات دهمین دورة مجلس شورای اسالمی و پنجمین دورة مجلس 

خبرگان رهبری بررسی و ارزیابی می گردد.

1. برخی مختصات و روندهای انتخاباتی
هر چند مراحل اجرایی انتخابات مانند ثبت نام  کاندیداها و مرحلۀ تأیید 
صالحیت ها در هیئت های اجرایی و نظارت از اواخر آذرماه سال جاری 
آغاز شد، ولی فضای سیاسی و اجتماعی کشور از ابتدای سال تحت تأثیر 
فعالیت های انتخاباتی جریان ها و جناح های سیاسی و نیز کاندیداها و البته 
نمایندگان مجلس قرار داش��ته است. طرح استانی شدن انتخابات که در 
چند سال گذشته همواره از دغدغه های نمایندگان مجلس و جریان های 
سیاس��ی بوده، به مدت چند ماه فضای سیاس��ی- انتخاباتی کشور را به 
خود درگیر نمود و رویکرد دو قطبی را در میان تمام رسانه ها، داوطلبان 
متمایل به کاندیداتوری و جریان های سیاسی ایجاد کرد و مزایا و معایب 
این طرح به طور گسترده ای طرح گردید. همچنین الیحۀ شفافیت مالی 
هزینه های انتخابات مجلس از دیگر موضوعاتی بود که در پاییز گذشته، 
توجه رس��انه ها و محاف��ل را به خود جلب کرده بود ک��ه نهایتاً  با عدم 
پذیرش اولویت دو فوریتی آن از طرف اکثریت نمایندگان مجلس در 
آذرماه بررس��ی آن به زمانی دیگر موکول شد. اما فرایندهای سیاسی و 
اجتماعی انتخابات با ثبت نام از داوطلبان دو مجلس در اواخر آذرماه به 
صورت رسمی شروع شد. طبق اعالم ستاد انتخابات کشور برخی آمار 
انتخاباتی بدین صورت اس��ت؛ در انتخابات پی��ش رو 54 میلیون و 915 
هزار و 24 نفر واجد ش��رایط رأی دادن هس��تند که نس��بت به انتخابات 
س��ال 1392 بیش از 4.5 میلیون نفر افزایش یافته است. در این انتخابات 
نزدی��ک به یک میلیون نفر کادر اجرایی، نظارتی و انتظامی- امنیتی در 
120 ه��زار صندوق رأی متصدی برگزاری انتخابات خواهند بود. برای 
انتخابات مجلس 20۷ حوزه انتخاباتی اصلی و 855 حوزه فرعی و برای 
انتخاب��ات خبرگان نیز 31 ح��وزه اصلی و 1031 ح��وزه فرعی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. چنین تعداد حوزه ها و نیروهای دولتی و غیردولتی 
درگیر در برگزاری انتخابات بیانگر وسعت فعالیت ها و اهمیت سیاسی 
و امنیتی موضوع در عرصۀ میدانی در س��طح ملی و محلی می باش��د. بر 

اساس آمار رس��می وزارت کشور 12 هزار و 
123 نفر برای انتخاب��ات دهمین دوره مجلس 
و 801 نف��ر برای پنجمی��ن انتخابات خبرگان 
رهب��ری ثبت نام کردند. از مجموع 12 هزار و 
123 داوطلب شرکت در رقابت های پارلمانی، 
580 نفر پس از ثبت نام و 296 نفر هم در زمان 
بررس��ی صالحیت ها  انصراف داده و 814 نفر 
نیز از س��وی هیأت های اجرایی رد صالحیت 
ش��دند. بر مبنای اس��تعالم از مراجع چهارگانه 
)دادگس��تری، نیروی انتظام��ی، ثبت احوال و 
وزارت اطالعات( صالحیت قریب به 11 هزار 
نفر )93 درصد( از نامزدهای انتخابات دهمین 
دوره مجلس توس��ط هیئت های اجرایی تأیید 
گردید. همچنین از میان 801 داوطلب مجلس 
خب��رگان رهب��ری 163 نفر ب��رای رقابت های 
انتخاباتی تأیید صالحیت ش��دند. جدول زیر 
نس��بت تعداد داوطلبان با درصد تأییدشدگان 
و ارتباط آن با میزان مش��ارکت در دوره های 

نه گانه را نشان می دهد.
در توضیح داده های آم��اری این جدول 
در ده دوره انتخاب��ات مجل��س چن��د نکت��ه 
الزم به ذکر اس��ت؛ نخس��ت اینکه در تعداد 
ثبت نام کنن��دگان یا داوطلب��ان انتخابات دهم 
نس��بت به دورة نهم تفاوت معنی داری وجود 
دارد که حاکی از رشد 225 درصدی می باشد 
و چنان چ��ه توجهی ب��ه آم��ار دوره های قبل 
نشود، برخی نگرانی ها و مواضع شخصیت ها و 
برخی نهادها قابل فهم است. در واقع هر چند 
رشد بی سابقه ای در ثبت نام داوطلبان انتخاباتی 
در این دوره نس��بت به دورة نهم وجود دارد، 
ول��ی این رش��د در ت��داوم 9 دوره پیش یک 
نظم منطقی را نش��ان می ده��د. بدین صورت 
که این رش��د از انتخابات اول ت��ا دورة هفتم 
)1382( ک��ه تعداد داوطلبان به بیش از 8 هزار 
نفر می رس��د، با توجه به رشد جمعیت، رشد 
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شهرنش��ینی و به ویژه رشد چندصد درصدی 
در تحصیالت تکمیل��ی و نظام آموزش عالی 
طبیعی می باشد. امّا نکته این است که این رشد 
پس از مسائل مجلس ششم با توجه به تغییری 
که در فضای سیاس��ی به وجود آمد، متوقف 
شده و پس از بحران انتخاباتی 1388 و نیز نظر 
به فضای سیاس��ی کاماًل متفاوت در انتخابات 
دورة نهم مجلس)1390( نس��بت به دوره های 
قبل به حداقل رسید و تقریباً با تعداد داوطلبان 
انتخاب��ات دوره پنج��م )13۷4( برابر گردید. 
از این رو رش��د فعلی ثبت نام ه��ا در انتخابات 
حاضر در یک روند طبیعی تاریخی و با توجه 
به فضای سیاسی نسبتاً مساعد پس از انتخابات 
1392 ریاست جمهوری قرار گرفته و بازگشت 
به تداوم رشد قبلی در تعداد ثبت نام ها چندان 
نمی باش��د.  غیرمنطق��ی  ی��ا  و  نگران کنن��ده 
حتی چنی��ن امعان نظری از س��وی نخبگان و 
شخصیت های مستقل و نیز جریان های سیاسی 
ب��رای حضور در رقابت های انتخاباتی نش��انۀ 
مثبت��ی برای گذار از فضای سیاس��ی امنیتی و 
عادی شدن مختصات عرصه سیاست می باشد.

نکته دوم این ک��ه نتایج نهایی انتخابات 
ک��ه  می ده��د  نش��ان  پیش��ین  دورة   9 در 
همبس��تگی مس��تقیم و معناداری میان میزان 
با نس��بت تأییدش��دگان  مش��ارکت م��ردم 
داوطلبان انتخابات وجود داش��ته اس��ت. در 
انتخاب��ات دوره ه��ای اول، هفت��م و هش��تم 
ک��ه بیش��ترین رد صالحیت دیده می ش��ود، 
میزان مشارکت نیز نس��بت به میانگین میزان 
مش��ارکت انتخابات مجلس پایین است. در 
صورت��ی که با افزایش تأیید صالحیت ها در 
انتخابات دوره های دوم، پنجم، ششم و نهم، 
میزان مشارکت نس��بت به حداقل مشارکت 
انتخابات در مجلس  5 تا 20 درصد افزایش 
یافته اس��ت و البت��ه میزان مش��ارکت مردم 

تهران و کالن ش��هرها در چنین دوره ه��ای انتخاباتی مجلس افزایش 
25 تا بیش از 60 درصدی را نشان می دهد و این امر نشان دهندة تأثیر 
و نقش کم و کیف روند بررس��ی صالحیت های داوطلبان در افکار 

عمومی و فضای سیاسی کشور می باشد.
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2. مسئلة صالحیت ها و مناقشات در سطح قوا 
یک��ی از موضوعات مه��م انتخاباتی که در چند دهۀ گذش��ته زمینه 
تنش بین شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و وزارت کشور به عنوان 
نهاد مجری و نیز جریان ها و جناح های سیاسی را در پی داشته است، 
مس��ئلۀ کیفیت و چگونگی تأیید صالحیت کاندیداها بوده است. به 
وی��ژه زمانی که مانند انتخابات مجلس س��وم، هفتم و البته انتخابات 
در حال برگ��زاری دهم گرایش های فکری و سیاس��ی این دو نهاد 
متفاوت از هم اس��ت. این موضوع از انتخابات مجلس سوم در سال 
136۷ ک��ه منجر به رد صالحیت گس��ترده طیف موس��وم به مجمع 
روحانی��ون در انتخابات ش��د، مطرح بوده اس��ت. موضوع تنش در 
مرحلۀ اول به اس��تصوابی یا استطالعی بودن نظارت شورای نگهبان 
برمی گشت که در سال 13۷0 شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی 
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را تفس��یر به نظارت اس��تصوابی کرد و بر اس��اس قانون سال 13۷4 
مجل��س، نوع نظارت ش��ورای نگهبان بر تمام انتخاب��ات )به غیر از 
شوراها( استصوابی تعریف شد و بر مبنای آن نظارت بر تمام مراحل 
از جمله تأیید یا رد صالحیت کاندیداها در حیطۀ صالحیت ش��ورا 
قرار گرفت. بر مبنای قانون انتخابات که در دو دهۀ گذشته  چند بار 
مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته، اس��تعالم از مراجع چهارگانه یاد 
شده مبناي رسیدگي به صالحیت کاندیدا هاست. با این حال شوراي 
محترم نگهبان براس��اس قانون اساسي و تفسیر از شأن نظارتی خود، 
بارها اعالم کرده اس��ت؛ صرف پاسخ استعالم هاي مراجع فوق براي 
تأیید یا رد صالحیت افراد کافي نیس��ت، بلکه ش��وراي نگهبان باید 
به وس��یله ناظرین خود صالحیت اف��راد را احراز کند و غیر از تأیید 
صالحیت ها یا رد آن گزینه س��ومي نیز وج��ود دارد که این گزینه 

عدم احراز صالحیت افراد است. 
ب��ر خالف چنی��ن رویّه ای، مقام��ات وزارت کش��ور در مرحلۀ 
ثبت نام از داوطلب��ان انتخابات صریحاً اعالم نمودند که در بررس��ی 
صالحیت ها بر اس��اس نتایج اس��تعالمات چهارگانه، کاندیداها تأیید 
و یا رد می ش��وند و گزینه ای به عن��وان عدم احراز وجود ندارد و بر 
همین مبنا نزدی��ک به 90 درصد داوطلب��ان نمایندگی مجلس تأیید 
ش��دند. اما بر اس��اس نتایج بررس��ی صالحیت ها توس��ط هیأت های 
نظ��ارت، صالحیت نزدی��ک به 30 درصد داوطلب��ان یعنی 3 هزار و 
630 نفر احراز نش��د و صالحیت نزدی��ک به 25 درصد یعنی 3 هزار 
و 30 نفر رد ش��د. با توجه به ای��ن ارقام بین نظر دو نهاد در خصوص 
صالحیت داوطلبان شکاف رویکردی عمیقی دیده می شود و همین 
امر موجب واکنش ارکان دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به رد 
صالحیت ها و عدم احراز صالحیت تع��داد زیادی از داوطلبان یک 
جریان سیاسی گردید، به گونه ای که رئیس جمهور با تعابیر مختلف 

چند بار به این موضوع واکنش نشان داد.
آقای روحانی در نشست خبری2۷ دی  پس از آغاز اجرایی شدن 
برنامه مش��ترک ایران و 5+1در پاسخ به سؤالی درخصوص آمار رد 
صالحیت ها برای انتخابات مجلس دهم گفت: »اطالعات اولیه ای که 
به من دادند، خوش��حال کننده نبود. در مرحله ثبت نام شاهد استقبال 
خوبی بودیم و نتایج بررسی های هیئت های اجرایی نیز امیدوارکننده 
بود، اما اکنون برخی احراز صالحیت نش��دند که امیدواریم شورای 
نگهبان به آن ها رس��یدگی کند و اگر کس��ی احراز صالحیت نشده، 
ش��ورا دخالت کند و من نیز به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم 

در این زمینه استفاده می کنم. شورای نگهبان 
نگذارد دلواپسی در کش��ور به وجود بیاید«. 
همچنی��ن رئیس جمه��ور در اول بهم��ن در 
همای��ش اس��تانداران و فرمانداران سراس��ر 
کشور با انتقاد از روند موجود، به مسئله تأیید 
صالحیت ها اش��اره نمود؛ »مجلس ش��ورای 
اس��المی نامش خانه ملت است نه خانه یک 
جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت 
باش��د و متعلق به همه مردم. اگر قرار اس��ت 
یک جناح در انتخابات حضور داش��ته باشد 
و ی��ک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات 

برگزار می کنیم؟«
آقای روحانی در موضعی دیگر با اشاره 
به مس��ئله صالحیت ها بیان داش��تند: »گاهی 
خ��وب کار می کنی��م اما به گون��ه ای عمل 
می کنیم که در مردم بی خود شائبه ای ایجاد 
انتخابات  نباید شائبه مهندسی شدن  می شود، 
در ذهن هیچ کس��ی پیش بیای��د و در همین 
راستا همه باید تالش و فعالیت کنیم«. موضع 
اخیر آق��ای روحانی این بود که؛ »حق الناس 
تنها به معنای حفظ رأی مردم نیس��ت، بلکه 
بای��د کمک کنی��م تا همه کس��انی که طبق 
قانون صالح هس��تند، بتوانند درعرصه رقابت 

حضور پیدا کنند«. 
همچنین وزیر کش��ور با اشاره به پیگیری 
چند هفته ای بررس��ی صالحیت ها در شورای 
نگهبان و هیئت های نظارت طی گزارش��ی در 
25 بهمن اعالم نمود که »در این مسئله، سران 
سه قوه و مس��ئوالن وارد شدند. حرف ما هم 
این بود که باید ش��رایط حداقلی برای رقابت 
ش��کل بگیرد و حق کس��انی ک��ه صالحیت 
دارن��د، از بین نرود. من جلس��ات متعددی با 
آقای جنتی داش��تم و حتی پنج جلسه به دفتر 
رهب��ری هم رفت��م که توصیه ه��ا و ارجاعات 
متعددی از س��وی دفت��ر رهبری به ش��ورای 
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نگهبان انجام شد و این توصیه ها نقش مؤثری 
در بررسی صالحیت ها داشت. من با مسئوالن 
نظام هم مکاتبه داشتم و لزوم رقابت انتخاباتی 
و تش��ویق م��ردم ب��ه حض��ور در انتخابات را 
یادآور شدم که نتیجه همه این تالش ها تأیید 

صالحیت  1500 نفر دیگر بود«. 

1. 2. رویکردی امنیتی بر مسئلة تعداد 
ثبت نام- صالحیت ها 

شخصیت ها و رس��انه های جریان اصول گرا 
در تحلیل مس��ئله صالحیت ها و در پاس��خ به 
انتقادات دولت و رس��انه ها و رهبران جریان 
اصالحات ب��ه موضوعاتی مانن��د عدم انجام 
وظایف قانونی توس��ط هیئت ه��ای اجرایی، 
ایج��اد هزینه برای ش��ورای نگهبان و س��وء 
اس��تفاده از فرص��ت انتخابات ب��رای نفوذ به 
ارکان نظام تأکید داش��تند. مقامات ش��ورای 
نگهب��ان و جن��اح اصول گرا اس��تدالل های 
خود در مس��ئله صالحیت ها را در چارچوب 
تحلیلی امنیت��ی ارائه  نمودن��د؛ آنها افزایش 
قابل توجه ثبت نام ها نس��بت به دوره قبل را با 
تعابیری مانند ثبت نام فله ای، سونامی ثبت نام، 
تأیید فله ای، نهضت شکایت و پروژة نفوذ و 
فرصت فتنه گری تعبیر کردند. دبیر ش��ورای 
نگهبان چند روز پس از اتمام مرحلۀ ثبت نام، 
با انتق��اد از ثبت ن��ام بی��ش از 800 نفر برای 
انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهبری از جمله 
»اف��راد ک��ت و ش��لواری« و زن��ان، »برخی 
جناح ه��ا« را متهم کرد که افراد خود را برای 
ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
»بسیج« کرده اند و »به دنبال نفوذ افرادشان« به 
این مجلس، »به امید غفلت ش��ورای نگهبان 
هستند«. وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان 
در بررس��ی صالحیت ها »کوتاهی نمی کند«، 
افزود: »بعضی اوقات افرادی وجود دارند که 

از نظر قانونی نمی توانیم آنها را رد صالحیت کنیم، اشخاص نفوذی، 
افراد قابل شناسایی نیس��تند. تا جایی که قانون به ما اجازه دهد، اقدام 

می کنیم«.
دبیر شورای نگهبان در مرحله بررسی صالحیت ها، از هیئت هایی 
اجرایی انتقاد کرد که »خیلی زود بررسی صالحیت نامزدها را از سر 
خودشان باز می کنند و کس��ی که در اطالعات، ناجا و قوه سابقه ای 
ندارد، اعالم می کنند س��ابقه ندارد و باید تأیید ش��ود«. به نظر ایشان 
»ش��ورای نگهبان در اح��راز صالحیت ها باید ش��هادت دهد که فرد 
مورد بررسی به والیت فقیه و قانون اساسی اعتقاد دارد... در صورتی 

که امکان احراز صالحیت نباشد می گوییم عدم احراز«.
رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با انتقاد از ثبت نام 800 کاندیدا 
برای مجل��س خبرگان، از جمله ثبت نام برخ��ی از »زنان بدحجاب«، 
تأکی��د کرد که »اهداف دیگری پش��ت پرده این نام نویسی هاس��ت«. 
همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی س��پاه در خصوص آمار داوطلبان 
انتخاب��ات گف��ت: »هیئت های اجرایی وظایفش��ان را درس��ت انجام 
ندادند؛ شاهد بودیم که هیئت های اجرایی به استعالم های گرفته  شده 
عمل نکردند. بررس��ی صالحیت حق الناس است، یعنی اگر کسی که 
صالحیت ندارد، اگر تأیید ش��ود حق مردم ضایع ش��ده اس��ت«. وی 
نتیجه عدم انجام درس��ت وظیفه هیئت های اجرایی را س��خت ش��دن 
کار ش��ورای نگهبان دانست. به نظر وی »فشار به شورای نگهبان با دو 
هدف دنبال می شود؛ اول اینکه شورای نگهبان دوباره اجازه دهد که 
هر فتنه گر و جاس��وس وارد مجلس شود و هدف دیگر این است که 
برخی می خواهند پس از رد صالحیت ش��دن بگویند شورای نگهبان 
بیش  از اندازه مضیقه ایجاد کرده است؛ اما شورای نگهبان نشان داده 

طبق مُرِّ قانون به وظیفه خود عمل می کند«.
خبرگ��زاری ف��ارس نی��ز در یک چارچ��وب تحلیلی نوش��ت: 
»هیئت های اجرایی در انجام وظایف قانونی خود بیش  از حد تساهل 
و تس��امح به خرج داده اند و برخی افراد که پاسخ استعالم هایشان از 
یکی از 4 منبع نیز منفی بوده را تأیید کردند. اصالح طلبان می خواهند 
هزینه های انتخاباتی تأیید و رد صالحیت ها را به پای ش��ورای نگهبان 
بنویسند و عالوه بر این نوع فضاسازی، بگویند دولت بر قول و وعده 
خود ایس��تاده اس��ت«. بنا به تحلی��ل این خبرگزاری؛ »با انتش��ار خبر 
تعداد افراد تأیید صالحیت شده در سراسر کشور از سوی هیئت های 
اجرایی، نگرانی که برخی صاحب نظران از جمله دبیر شورای نگهبان 
در خص��وص نهضت ثبت نام مطرح کرده بودند، بیش��تر مورد توجه 
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تحلیلی امنیتی بر روندها و چالش های 
انتخابات 7 اسفند

ق��رار گرفت؛ زیرا محرز اس��ت جریانی که منجر به فتنه س��ال 88 و 
آش��وب های این  چنینی در کش��ور شد در تالش اس��ت، از فرصت 
پیش آم��ده به بهترین نحوه اس��تفاده خود را ک��رده و بار عدم احراز 
صالحی��ت تعداد زیادی از جمع 10 هزار نفره تأیید ش��ده از س��وی 

هیئت های اجرایی را به  پای شورای نگهبان بریزد.«
روزنام��ه ج��وان در تحلیل ه��ای مختلف��ی نوش��ت؛ »اصالح طلبان 
می خواهن��د هزینه رد صالحیت ها را برای ش��ورای نگهب��ان باال ببرند. 
فصل مش��ترک ش��خصیت ها و رس��انه های اصالح طلب، حمایت های 
متراک��م و مس��تمر از نامزدهایی اس��ت که  احتم��ال رد صالحیت آنها 
توس��ط شورای نگهبان وجود دارد، تا بدین وس��یله عرصه را به شورای 
نگهبان  تنگ کرده و اعضای این ش��ورا تحت چنین فش��اری به حداقل 
تعداد ممکن رد صالحیت ها ت��ن در دهند. مدعیان اصالح طلبي تالش 
مي کنند با تبلیغات گس��ترده رواني-رسانه اي علیه فعالیت هاي این شورا 
در انتخابات ابتدا »مش��روعیت« این نهاد زیر سؤال برده شود و در کنار 
آن تصمیم گیري ه��اي مختلف اعضاي آن »سیاس��ي - جناحي« عنوان 
شود تا بلکه این ش��ورا در تصمیمات آینده خود به خصوص در حوزه 
رد صالحیت افراد وابسته به جناح هنجارشکن در انتخابات مجلس دهم 
و خبرگان پنجم دچار خطا در محاس��بات و اشتباه در تصمیمات شود.« 
همچنین دیگر رسانه های اصول گرا اعتراض گسترده به رد صالحیت ها 
از سوی هیئت های نظارت را با عنوان »نهضت شکایت جریان اصالحات 

و پروژه جدید آنها برای تخریب شورای نگهبان«، اعالم نمودند. 
نکته مهم مش��ترک در واکنش های رس��انه ها و یا شخصیت های 
جریان اصول گرا در موضوع بررسی صالحیت ها، تحلیل موضوع در 
چارچوبی کاماًل امنیتی بود. بر این مبنا وزیر ارشاد دولت نهم بر مبنای 
چنین غیریت سازی هویتی- امنیتی اعالم کرد: »علت رد صالحیت ها 
و جوس��ازی برخی از اصالح طلبان در این زمینه، کس��انی هستند که 
اصل انقالب را قبول نداشته و یا دستشان به فتنه 88 آلوده است. نظام 
به چنین کس��انی می گوید از آنجا که خاستگاه فتنه جبهه اصالحات 
بود و لزوماً هر اصالح طلبی فتنه گر نیست و یک عده فتنه گر آشکار 
بودند و عده ای دیگر متهم هستند که در کنار آنها بودند اما از آن ها 
فاصله نگرفتند، پس در نگاه نخس��ت باید همه آن ها را متهم دانست. 
زیرا همین کسانی که سکوت کردند در فرصت مناسب ممکن است 
در زمی��ن ضدانقالب ب��ازی کنند. حرف نظام این اس��ت که موضع 
خود را روش��ن کنند و نظام ساده لوح نیس��ت که به هر کسی اجازه 
دهد وارد مراکز حساس تصمیم گیری شود. از اینجاست که دفاع از 

شورای نگهبان واجب است. شورای نگهبان 
دروازه ب��ان اصلی نظام برای گل نخوردن از 
دشمن اس��ت. این جایگاه ش��ناخته شده ای 

برای همه دنیا است.«
خبرگ��زاری تس��نیم نیز در گزارش��ی از 
نشست س��ه هزار نفری دانش��جویان بسیجی 
سراس��ر کش��ور در مصالی ته��ران، به نقل 
از س��خنران این همایش نوش��ت: »انتخابات 
مجلس خبرگان رهب��ری و انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی تفاوت زیادی با انتخابات 
ادوار گذش��ته آن دارد. انتخابات در خبرگان 
رهبری و ادوار گذش��ته آن، هیچگاه رقابتی 
و در جه��ت چال��ش با نظ��ام و تحمیل اراده 
جریان نف��وذ نبوده اما در ای��ن دوره عده ای 
تالش کردند از طریق نهضت ثبت نام و ایجاد 
جریانی در خب��رگان رهبری، جریان نفوذ را 
به داخل مجلس خبرگان کشانده و چالش با 
نظام را در درون خبرگان رهبری ایجاد کنند. 
انتخاب��ات مجلس دهم سیاس��ی نیس��ت، این 
دوره انتخابی بر س��ر موضوع هندسه انقالب 
اس��المی اس��ت و ما شاهد ش��کل گیری دو 

جریان انقالب و ضد انقالب خواهیم بود«.

2. 2. رد صالحیت ه�ا و واکنش ه�ای 
سیاسی- اجتماعی

در می��ان جریان ه��ای سیاس��ی و اجتماعی، 
اصالح طلب��ان و نیز نیروهای اعتدالی نزدیک 
به دولت، بیش��ترین اعت��راض را نصبت به رد 
صالحیت ه��ا داش��تند و به م��دت چند هفته 
فضای رس��انه ای، اجتماعی و محافل سیاسی 
و انتخاباتی کش��ور تحت تأثیر این اعتراضات 
قرار گرفت. ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری 
اصالح طلبان، رد صالحیت گسترده نامزدهای 
اصالح طل��ب را از انتخابات مجلس »غیرقابل 
قبول« خواند و خواهان دخالت رئیس جمهور 
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در این باره ش��د. یکی از اعضای این شورا با 
اش��اره به اینکه »این میزان ردصالحیت را در 
هیچ  ی��ک از دوره های انتخابات نداش��تیم«، 
گف��ت: »ای��ن بزرگ تری��ن رد صالحی��ت 
تاری��خ بود؛ حت��ی این می��زان رد صالحیت 
در مجل��س هفتم هم دیده نش��ده بود«. دفتر 
سیاسی حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه ای از 
رئیس جمهوری خواست، در عرصه سیاست 
داخلی نی��ز از حقوق ش��هروندی نامزدهای 
انتخاباتی و مردم ایران برای به دس��ت آوردن 
فرصت انتخ��اب کاندیداهای مناس��ب برای 
مجالس خبرگان و شورای اسالمی دفاع کند. 
دیگر تش��کل های این جری��ان در نامه ای به 
آقای روحانی با ابراز تاسف از رد صالحیت 
داوطلبان انتخابات مجلس تصریح کردند که 
»این عملکرد اس��اس نظام را که باید به آراء 
مردم و جمهوریت و آزادی متکی باش��د، با 
تهدید مواجه ساخته است. اینگونه مهندسی و 
تحدید آزادی انتخابات که هیئت های نظارت 
ش��ورای نگهبان صرف��اً مجری آن هس��تند، 
عواقب نگران کننده ای در پی خواهد داشت.«

با وجود اعتراضات گس��ترده رسانه ای و 
اجتماعی جبهه اصالحات، این جریان اعالم 
کرد ک��ه از عرص��ۀ انتخاب��ات کناره گیری 
نمی کن��د. در این باره یکی از س��ران حزب 
کارگزاران با اش��اره به اینک��ه »اعتقاد داریم 
اصالح طلبی نیمی از سیاس��ت کشور است«، 
گفت: »ما به این حضور ادامه خواهیم داد و 
به  هیچ  عنوان صحنه را ترک نخواهیم کرد. 
ب��رای همی��ن از رئیس جمه��وری و رهبری 
درخواس��ت داریم کمک کنند به اجحافی 
که به این نیمی از سیاست کشور شده خاتمه 
داده ش��ود«. یک��ی از اعضای ح��زب اتحاد 
ملت نیز، بعد از اولین جلس��ه ش��ورای عالی 
اصالح طلبان پس از اع��الم رد صالحیت ها 

گفت: »گام اول را در انتخابات ریاست جمهوری برداشتیم و در واقع 
مجلس شورای اسالمی گام دوم ما خواهد بود که در راستای تقویت 
منافع ملی و بهبود موقعیت منطقه و دورکردن آس��یب ها این مسیر را 
ادامه خواهی��م داد«. او گفت: »ما مدافع مش��ارکت حداکثری مردم 

هستیم«.

3. 2. پیامدهای چالش بررسی صالحیت ها
اگرچه برخی از شخصیت ها، رسانه ها و تشکل های جریان اصالحات 
و مقامات دولتی واکنش نس��بتاً عقالنی و منطقی در مواجه با مس��ئله 
رد صالحیت ها داش��تند، با این حال ای��ن موضوع تا کنون پیامدهای 
چند وجهی را به وجود آورده که می تواند در مراحل بعدی انتخابات 
نیز دامنه دار ش��ود. نخس��ت این که چالش ها و تنش های موجود بین 
نهادهای حاکمیتی و جریان اصالحات و نیز تنش بین دو جناح سیاسی 
و گفتمان فکری، زمینه الزم را برای ترمیم فضای سیاسی- امنیتی که 
پس از بح��ران انتخاباتی دهمین دورة انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
آس��یب دیده بود، از بین برد و اجازه ن��داد انتخابات به فرصتی برای 
کاهش ش��کاف های دو رویکرد فکری و جناح سیاس��ی نظام تبدیل 
ش��ود و خط بطالنی بر تبعات اجتماعی و روانی بحران 1388 باش��د. 
دوم، ب��ا وجود انگیزه و اراده جری��ان اصالحات، عدم حضور کامل 
شخصیت ها و کاندیداهای آن در رقابت های انتخاباتی تأثیر مشخصی 
بر میزان بس��یج سیاسی- اجتماعی و مشارکت انتخاباتی مردم به ویژه 
در تهران و ش��هرهای بزرگ خواهد داشت که در مجموع می تواند 
بر میزان مش��ارکت کل تأثیر منفی داشته باشد. سوم این که در میان 
تعداد زی��ادی از رد صالحیت ها و یا عدم احراز صالحیت ش��دگان 
عالوه بر داوطلبان جریان های سیاس��ی، کاندیداها و ش��خصیت های 
مستقل زیادی وجود داشتند که به ویژه در شهرستان ها دارای پایگاه 
اجتماعی و فعالیت های انتخاباتی طوالنی و چند س��اله بودند که طبعاً 
عدم حضور آنها در رقابت ه��ای انتخاباتی بر میزان حضور مردم در 
ش��هرهای کوچک تأثیر خواهد داش��ت و نهایتاً این که چالش های 
رخداده در بررس��ی صالحیت ها و پدیداری تن��ش کالمی در میان 
ش��خصیت ها و نهادهای نظام، موجب هجمۀ رس��انه ای گس��ترده از 
طرف اپوزیسیون خارج نش��ین و نیز رسانه های دولت های معاند علیه 
نهادهای حاکمیتی با نام اصل انتخابات آزاد و س��الم شد که این امر 
به لحاظ مش��روعیت بین المللی و چهرة بیرونی نظام نمی تواند چندان 

مطلوب باشد. 
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3. انتخابات و تحول در فضای سیاسی- امنیتی
در غیاب احزاب پایدار در کش��ور، انتخابات  مهم ترین مکانیزم پویایی 
عرصه سیاس��ت، ظهور و افول گفتمان های سیاسی، پدیداری رخدادها 
و چالش ه��ای امنیت��ی، تقویت و بازیابی مش��روعیت سیاس��ی، گردش 
نخبگان و ظهور شخصیت ها، ارتباط پراکتیک توده ها با عرصه سیاست، 
آش��نایی و درگیری ذهنی و عملی گس��تردة بخش مهم��ی از جامعه با 
مس��ائل عینی رفتارها و واقعیت های انتخاباتی، فعال شدن شخصیت ها و 
جریان های سیاسی از طریق برگزاری همایش های انتخاباتی، رشد زمینه 
گفتگوهای انتقادی در محافل دانش��گاهی، بهبود ظرفیت نقد و ارزیابی 
و آسیب شناسی سیاست ها و عملکرد نظام اجرایی و تقنینی و البته تغییر 
آرایش نیروهای سیاس��ی و احتماالً نظام جناح بندی در کشور می باشد. 
این نکات را می توان مهمترین مؤلفه های ظرفیت ساز انتخابات در عرصه 
امنیت داخلی دانس��ت. هر چند فعال شدن نیروهای اجتماعی و سیاسی 
در ایام انتخابات و یا مسائلی مانند تنش بر سر صالحیت ها موجب وقوع 
و حدوث برخی چالش ها و رخدادهای ناامن کننده در کش��ور اس��ت، 
ولی در بلندمدت، انتخابات هم موجب تقویت مشروعیت سیاسی نظام 
در محیط بین المللی و هم زمینه ای برای عدم انجماد عرصه سیاس��ت و 
پیشگیری از انسداد سیاسی بوده و به نوعی انتخابات را می توان سوپاپ 
اطمینان سیاسی در بلندمدت دانس��ت. در میان کارویژه های احصاشده 
انتخاب��ات، دو مؤلف��ه تقویت و یا کاهش ظرفی��ت امنیتی و نیز تغییر در 
آرایش نیروهای سیاس��ی و صورت بندی جناحی شاخص های برجسته 
در کاهش و افزایش امنیت سیاسی هستند. از این رو به اختصار به تأثیر 

انتخابات ۷ اسفند بر این دو مؤلفه پرداخته می شود.

1. 3 انتخابات و ظرفیت سازی امنیتی
بحران انتخاباتی 1388 موجب تغییر رادیکال در فضای سیاس��ی و نظام 
جناح بندی در جمهوری اس��المی ش��د. نظامی که بر مبنای دو گفتمان 
ی��ا دو قرائ��ت خ��اص از الگوی حکوم��ت داری در سیاس��ت داخلی 
و سیاس��ت خارجی در طول س��ه دهه ش��کل گرفته بود و این جناح ها 
از طریق مکانی��زم انتخابات ارکان حاکمی��ت را در اختیار می گرفتند. 
چالش های امنیت��ی دهۀ 1380 پس از انتخاب��ات مجلس هفتم موجب 
تضعیف ساختاری و حذف گفتمانی جناح چپ اسالمی و راست میانه 
یا جریان اصالحات از عرصه رس��می سیاست ش��د. انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم فرصتی بود تا نیروهای اجتماعی و تشکیالتی جریان 
اصالح��ات با راهبرد »مش��ارکت حداکث��ری و کاندی��دای حداقلی« 

ب��ه عرص��ه انتخاب��ات و کنش��گری سیاس��ی 
بازگردن��د. ای��ن انتخاب��ات زمینه بازگش��ت 
تعادل و اعتدال به فضای سیاس��ی و اجتماعی 
کش��ور را فراه��م آورد. وضعیتی که گذار از 
رادیکالیس��م و انفعال و قهر سیاس��ی را عملی 
کرد. در راس��تای تقویت این روند و راهبرد، 
تئوریسین ها و استراتژیست های اصالحات از 
ابتدای سال جاری تمام فعالیت های انتخاباتی 
خ��ود را برای حض��وری پررن��گ در عرصه 
سیاست ساماندهی نمودند. عناصر این راهبرد 
را در چن��د مرحل��ه و چند مؤلف��ه می توان بر 
شمرد؛ نخستین راهبرد این جریان تالش برای 
اعتمادسازی در س��اختار نظام بود. مرعشی از 
ح��زب کارگزاران در تیرم��اه در ارزیابی این 
راهب��رد می گوی��د: این موضوعی اس��ت که 
دلسوزان و عقالی اصالح طلب طرح کرده اند 
چون با آسیب شناس��ی انتخابات های گذش��ته 
می دانند که اگر از راه تعامل با نظام و رهبری 
وارد نشوند، حتماً دریچه شورای نگهبان برای 
آنها تنگ تر می ش��ود و به سادگی از این فیلتر 
نخواهند گذشت. لذا راهبرد عقالنی و مدبرانه 
همین اس��ت که اعتدال داش��ته باشند و برای 
رس��یدن به مجلس در چارچ��وب جمهوری 
اسالمی که نظام نس��بت به آن نگرانی نداشته 
باشد، به سمتی حرکت کنند که نگاه شورای 

نگهبان نسبت به آنها مالیم تر شود«.
 راهبرد دوم ای��ن جریان تمرکز بر روی 
محمدرضا عارف به عنوان شخصیت مقبول 
نظام به  عنوان گزینه ریاس��ت مجلس است. 
جری��ان اصالح طلب از یک س��و ب��ا تمرکز 
بر روی ش��خصیتی معت��دل در صدد تقویت 
انسجام درونی خود است و از سوی دیگر با 
ارسال عالمتی معین برای حاکمیت در صدد 
جبران برخی خطاها و نیز بازگشت به درون 
آن می باشد. راهبرد سوم این جریان حمایت 

تحلیلی امنیتی بر روندها و چالش های 
انتخابات 7 اسفند
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از اس��تراتژی عقالنی »اعتدال« و همسویی با 
گفتمان و جریان دولت است. هر چند جریان 
اصالحات با کناره گیری عارف از انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری 1392 و نی��ز حمای��ت 
تمام عی��ار از آقای روحان��ی مهمترین عامل 
پیروزی و به قدرت رس��یدن جریان اعتدال 
بود، در عین حال بازگشت به درون و تعریف 
هویت خود در چارچوب گفتمان سیاس��ی 
آق��ای روحانی و جریان اعت��دال و گذار به 
فهم واقعیت های سیاسی و ساختاری، تحول 
گفتمانی اس��تراتژیکی در عرصه سیاست و 
در تاریخ جریان های سیاسی در ایران معاصر 
محسوب می شود. در همین چارچوب است 
که تداوم »اس��تراتژی مش��ارکت حداکثری 
و مطالب��ه حداقل��ی« در ط��ول فعالیت ه��ای 
انتخاباتی در دس��تور کار این جریان سیاسی 
قرار می گیرد. اولین بیانیۀ انتخاباتی ش��ورای 
عال��ی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان در 29 
آذر بیانگ��ر گذار به چنین راهبرد و رهیافت 
سیاس��ی می باش��د. در این بیانیه آمده است؛ 
اصالح طلبان  سیاست گذاری  »شورای  عالی 
بر این باور است که؛ دهمین دوره انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی باید انتخاباتی بر 
پای��ه عقالنیت، اخ��الق، آزادی، م��دارا و 
تنش زدای��ی،  راس��تای  در  و  قانون گرای��ی 
بین المللی، گفتگو،  اعتمادس��ازی داخلی و 
مش��ارکت، برابری جنس��یتی، جوان باوری، 
تأمی��ن امنیت همه جانب��ه و تقویت همه ابعاد 
اقتصادی  ایجاد رونق  به ویژه  مردم س��االری 
و تأمی��ن معیش��ت هم��ه مردم باش��د. چنین 
انتخاباتی می تواند با تقویت و تحکیم مبانی 
نظام و جایگاه واالی رهبری آن، به توسعه و 
تعالی جامعه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار 
کمک کند و زمینه س��از تحق��ق همه اصول 

قانون  اساسی و مردم ساالری دینی شود«.

هر چند بازگش��ت این جریان به عرصه رقابت ه��ای انتخاباتی با 
استقبال نهادهای حاکمیتی مواجه نگردید و صالحیت طیف کثیری 
از کادرهای تش��کیالتی و فکری احزاب مختلف وابس��ته به گفتمان 
اصالحات رد ش��ده و یا احراز نش��د، ولی اجتناب از قهر سیاس��ی و 
تصمیم به رقابت انتخاباتی در سراسر حوزه های انتخاباتی در شرایطی 
حداقلی و در کل بازگش��ت این جناح به عرصه سیاست نشان و دلیل 
مطلوبی در گذار از فضای امنیتی ش��دة پس از بحران انتخاباتی 1388 
به س��وی عادی شدن عرصه سیاست است و چنین روندی را می توان 
از ظرفیت ه��ای امنیت س��از انتخاب��ات هفتم اس��فند در کوتاه مدت 
برش��مرد. همچنین حتی حضور حداقل��ی کاندیداهای این جناح در 
رقابت های انتخاباتی می تواند زمینه بسیج اجتماعی و مشارکت بخش 
مهم��ی از حامیان این جریان در عرص��ه انتخابات را فراهم نماید که 
در واقع این امر نقش انتخابات را در تقویت پیوند نظام با بخش��ی از 

جامعه و گسترش پایگاه اجتماعی نظام، نشان می دهد. 

2. 3. انتخابات و تحول در آرایش نیروها و نظم جناحی 
ثب��ات و پای��داری نظام های حزب��ی و الگوی صورت بن��دی جریان ها 
و جناح ها یکی از ش��اخص های ثبات سیاس��ی در هر کش��وری است 
چون اس��تمرار قاعده من��دی در ائتالف ها و کاه��ش تغییرات رادیکال 
در انش��عاب ها و ظهور و س��قوط احزاب تأثیرگذار و پایدار حاکی از 
انتظام در عرصه سیاس��ت و نم��ودی از تداوم مختص��ات امنیتی رژیم 
سیاس��ی به ش��مار می آید. در واقع تحول جدی و مس��تمر در آرایش 
نیروهای سیاس��ی بیانگر بی ثباتی سیاسی به واسطۀ تغییرات و تحوالت 
عمیق و احیاناً س��اختاری در عرصه سیاس��ت و نش��ان دهندة تحول در 
پایگاه اجتماعی دولت و نیز ترکیب بازیگران و فعاالن سیاس��ی بوده و 
پیش بینی پذیری و اعتماد به روندهای میان مدت و بلندمدت را کاهش 
می ده��د. این امر هم برای کنش گران اقتص��ادی و مدنی داخلی و هم 
برای عناصر و عوامل نظام بین الملل نش��انه و عالمت مطلوبی نیست. از 
این حیث بررس��ی وقوع هر گونه تحول در آرایش نیروهای سیاسی از 
ضرورت های بررس��ی مس��ائل امنیتی مرتبط به انتخابات در جمهوری 
اسالمی تلقی می ش��ود به ویژه این که با توجه به فقدان احزاب فراگیر 
در کشور، انتخابات مهمترین بستر پدیداری گفتمان ها و ظهور انشعاب 
و ائتالف ه��ای انتخاباتی بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که وضعیت 
آرایش و موقعیت ائتالف های جریان ها و جناح های سیاسی در انتخابات 
سال جاری را می توان، تداوم مسائل و چالش های انتخابات دو ریاست 
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جمهوری گذش��ته دانست. چنان چه راهبرد متفاوت دو جریان سیاسی 
و کاندیداه��ای آن ها در انتخابات یازدهمین دورة ریاس��ت جمهوری 
1392 ب��ه آرایش سیاس��ی دوگفتمان��ی و البته غیرش��فاف جناح ها در 
عرصه رقابت های انتخاباتی انجامید. به نظر می رسد با توجه به تمایزات 
خ��اص رقابت  در انتخابات ریاس��ت جمه��وری ب��ا انتخابات مجلس 
ش��ورای اسالمی و خبرگان، تداوم راهبرد گذشته جناح ها، وضعیت پر 
ابهام پیشین را تشدید کرده است. به اختصار فرایند رویارویی دو جناح 

و نیز ائتالف و انشعاب های درونی آنها بررسی می شود.

اصول گرایان و ائتالف ناکامل
با توجه به تجربۀ ناموفق اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم، س��ران این جناح در طول سال جاری تالش های مستمری را 
برای ایجاد یک ائتالف فراگیر در میان تمام تش��کل ها و جریان های 
اصول گ��را آغ��از کردن��د. در ش��هریورماه دبیرکل جبه��ه پایداری 
از تش��کیل دبیرخان��ه پای��داری، مؤتلف��ه و ایثارگران ب��رای تدوین 
چارچوب ه��ای مش��ترک اصول گرایی خبر داد و آی��ت اهلل مصباح 
ی��زدی، آیت اهلل موحدی کرمانی و  آی��ت اهلل محمد یزدی، به عنوان 
»فصل الخط��اب« اصول گرایان معرفی ش��دند. وی گ��زارش داد که 
اصول گرایان تا کنون 500 س��اعت جلس��ه مشترک برگزار کرده اند 
و می خواهن��د روش��ی را برای وحدت و هماهنگی ب��ا یکدیگر پیدا 
کنند. وی محور توافق های کنونی ن��زد اصول گرایان را حفظ نظام، 
ارزش  ه��ای انقالب و اطاع��ت از ولی فقیه اعالم نم��ود. پس از این 
فعالیت ه��ا گروه چهار نفره ای با حضور آقایان علی اکبر ناطق نوری، 
مرتض��ی مقتدایی، علی الریجانی و علی اکبر والیتی به منظور »ایجاد 
وحدت در میان اصول گرایان« تش��کیل شد. اما آن گونه که مقتدایی 
به خبرگزاری تس��نیم گفت؛ این گروه »بعد از سه جلسه به کار خود 
پایان داد«. مقتدایی توضیح بیشتری درباره دالیل اعالم پایان کار این 
گروه چهار نفره ارائه نکرد، اما همزمان با اعالم پایان جلس��ات گروه 
چهار، اسداهلل بادامچیان، عضو حزب مؤتلفه ایران اسالمی از تشکیل 
ش��ورای مرکزی ائتالف اصول گرایان خبر داد. س��پس گروه هشت 
نفره ای به عنوان ش��ورای هماهنگی ائتالف اصول گرایان با مدیریت 
حداد عادل شکل گرفت و همین گروه هشت نفره در نامه ای به آیات 
عظام مصباح یزدی، محمد یزدی و موحدی کرمانی از آن ها خواست 
که مس��ئولیت تش��کیل جبهه متحد اصول گرایان را برعهده بگیرند. 
در آذر ماه آیت اهلل موحدی کرمانی اعالم کرد که ش��خصیت هایی 

همچون آقایان محس��ن رضای��ی، قالیباف، 
الریجان��ی، والیتی، حداد ع��ادل، جلیلی و 
اح��زاب و تش��کل های اصول گ��را از جمله 
ایثارگران، ره پویان، مؤتلفه اسالمی، پیروان 
خط ام��ام و رهبری و جبهه پایداری تاکنون 

در ائتالف اصول گرایان حضور دارند.
ام��ا دو موض��وع نزدیک��ی ب��ه دولت و 
حمای��ت یا ع��دم حمای��ت تش��کیالتی از 
گفتم��ان اعت��دال باعث گردی��د دو جریان 
مه��م اصول گرایی نتوانند ب��ه یک وحدت 
درون��ی برس��ند. در اواخر آذرم��اه رهروان 
والی��ت )طی��ف عل��ی الریجان��ی( مش��ی 
مس��تقلی را انتخاب نم��ود و امکان وحدت 
می��ان اصول گرایان را منتفی س��اخت. طبق 
بیانیه  فراکس��یون رهروان والیت اعالم نمود 
که به صورت مس��تقل در انتخابات مجلس 
ش��رکت خواهد کرد و بدین ترتیب ائتالف 
اصول گرایان یک ضلع اصلی و مهم خود را 
از دست داد. الریجانی نیز هنگام ثبت نام در 
ح��وزه انتخابیه قم، اعالم کرد که به صورت 
مستقل در این انتخابات حضور دارد. کاظم 
جاللی دلی��ل جدایی الریجان��ی از ائتالف 
اصول گرای��ان را س��وء اس��تفاده برخ��ی از 
جریان های اصول گرایی از تابلوی روحانیت 

عنوان کرد. 
با توجه به راهبرد وحدت گرایانۀ رقیب، 
تالش های  اصول گرایان  تش��کل های  دیگر 
خود را برای انس��جام بیش��تر ادامه داده و در 
11 دی م��اه در مصالی ته��ران بزرگ ترین 
همایش خود را با هدف رس��یدن به ائتالف 
در انتخابات مجلس تش��کیل دادند. در این 
اصول گرایی  مختل��ف  همایش طیف ه��ای 
حضور داش��تند. نمایندگان قالیباف، محسن 
رضای��ی، جمعیت رهپویان، ح��زب مؤتلفه، 
جبه��ه پای��داری، جبه��ه یکتا، فراکس��یون 
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رهروان والیت، جمعیت ایثارگران، جمعیت 
آبادگ��ران جوان، حزب س��بز، حزب ایران 
زمی��ن و جمعیت حامیان انقالب اس��المی و 
برخی چهره ه��ای نزدیک به احمدی نژاد از 
جمله تشکل ها و شخصیت های حاضر در این 
همایش بودند. تجربۀ تل��خ انتخابات 1392 
از عوام��ل مهم هم گرایی نس��بتاً فراگیر این 
جریان بود. اصول گرایان پس از رایزنی های 
طوالنی توانستند لیست مشترکی را 19 بهمن 
در تهران و برخی ش��هرهای بزرگ با عنوان 
جبه��ه متحد اصول گرایان منتش��ر کنند. این 
جبهه تا کنون )29 بهم��ن( برای 120 حوزه 

انتخابی کاندیدا معرفی کرده است.
انتشار فهرس��ت تهران و برخی شهرهای 
ب��زرگ در درون اصول گرای��ان ب��ا بحث و 
س��ئواالتی مواجه ش��د مبنی بر ای��ن که  چرا 
س��هم تش��کلی مانند جبهه پای��داری در این 
فهرست ها زیاد و سهم جبهه پیروان خط امام 
و رهبری با 1۷ تشکل اصول گرا کم می باشد. 
همین امر باعث ش��د که برخی از کاندیداها 
و تش��کل های معترض به فکر لیست دوم در 
انتخابات باش��ند و رایزنی ها در این خصوص 
ادامه دارد. همچنین جدایی طیف الریجانی و 
حضور برخی از نمایندگان ش��اخص نزدیک 
به وی در لیس��ت رقیب و نیز ارائه فهرس��ت 
مس��تقل دیگر از طرف برخ��ی اصول گرایان 
منتقد مانن��د علی مطهری با عنوان فهرس��ت 
ص��دای ملت نش��ان گر عدم اجم��اع جریان 
اصول گ��را در دس��تیابی ب��ه وح��دت کامل 
می باش��د. ب��ر همین مبن��ا آی��ت اهلل موحدی 
کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز چند 
بار هش��دار داده که حضور پر تعدد احساس 
تکلیف کنن��دگان اصول گ��را در انتخاب��ات 
مجلس ب��ه نفع رقیب و باعث شکس��تن رأی 
جبه��ه اصول گرایی خواهد ش��د. س��ه بند از 

بیانی��ه 6 ماده ای اصول گرایان مبنی بر ضرورت وحدت و همدلی همۀ 
تش��کل ها و جمعیت ها و انجمن ها و نیروه��ای اصولگرا در انتخابات 
نشانگر چنین نگرانی گس��ترده نسبت به وحدت این جریان در عرصه 
رقابت انتخاباتی بوده اس��ت. بر همین مبنا است که سخنگوی شورای 
ائت��الف در 2۷ بهمن از اصول گرایانی که در فهرس��ت قرار نگرفتند، 

درخواست نمود »به خاطر خدا«، انصراف دهند.

اصالح طلبان و تداوم انسجام در گام دوم
چنان که اش��اره شد روند فعالیت های انتخاباتی جریان اصالحات در 
تداوم رویّه و تجربه انتخابات س��ال 1392 شکل گرفت. بر همین مبنا 
چارچ��وب فعالیت ها و مواضع این جناح تا حدودی ش��کل گرفته و 
تعارضات سیاس��ی و راهبردی کمتری بین تش��کل و شخصیت های 
سیاس��ی آن وجود داش��ت. بر همی��ن مبنا محمدرض��ا عارف رئیس 
شورای سیاستگزاری اصالح طلبان در گزارشی اعالم نمود که جبهه 
اصالحات با بهره گیری از الگوی انتخابات 92 با وحدت و همگرایی 
تالش می کنند اوالً سطح مش��ارکت در انتخابات مجلس را افزایش 
دهند و ثانیاً اصالح طلبان با ارائه یک لیس��ت واحد درصدد کس��ب 
اکثریت کرس��ی های مجلس هس��تند. جلس��ات برگزارشده شورای 
عالی سیاس��ت گذاری انتخاباتی اصالح طلبان نش��ان  می دهد که این 
طیف با وحدت الزم به دنبال تکمیل پروژه انتخابات 92 در انتخابات 

مجلس هستند. 
یک��ی از نگرانی های ای��ن جناح تا چند هفته مانده به ۷ اس��فند، 
جدای��ی و فعالیت مس��تقل جری��ان اعتدال��ی و طرف��دار دولت، از 
اصالح طلبان و در مقابل تأکید بر تداوم ائتالف و همسویی دو طیف 
بوده اس��ت. باتوجه به برخی اختالف نظرها بی��ن دو جریان در ارائه 
لیست واحد و عدم حضور حزب اعتدال و توسعه در جلسات شورای 
عالی سیاستگزاری اصالح طلبان، عارف در ضرورت وحدت بین دو 
جریان در آس��تانه ارائه فهرس��ت انتخاباتی برای تهران تأکید نمود؛ 
»اگر در س��ال 92 به  صورت اختیار این ائتالف اتفاق افتاد و نتیجه را 
دیدیم، برای س��ال 94 این همگرایی ضرورت است«. هر چند طیف 
اعتدال��ی حامی دولت در طول چند ماه اعالم کرده بود که در تهران 
و کل کشور لیست مستقلی ارائه خواهد نمود، اما به نظر می رسد دو 
موضوع؛ نخس��ت اجماع نسبتاً فراگیر در میان بدنۀ اصلی تشکل های 
اصول گ��را و دوم مس��ئلۀ رد صالحیت گس��ترده کاندیداهای اصلی 
دو جریان اصالح طلب و اعتدالی در تهران و مراکز اس��تان ها، باعث 

ل
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ش��د که این دو طیف به هم نزدیک ش��ده و الاقل در تهران و برخی 
ش��هرهای بزرگ به اجماع برسند. بر همین مبنا بود که این دو طیف 
فهرس��ت واح��دی را در 28 بهمن با ش��عار »امی��د، آرامش و رونق 
اقتصادی« برای تهران منتش��ر کردند که در این لیس��ت اسامی برخی 
چهره ه��ای معتدل اصول گرا نیز مانند عل��ی مطهری و کاظم جاللی 

وجود دارد. 
با توجه به این توضیحات به طور مش��خص در تهران سه فهرست 
اصلی جری��ان اصول گرا، اصالح طلب- اعتدال��ی و صدای ملت تا 
قبل از آغاز رس��می تبلیغات انتخاباتی انتش��ار یافته و به نظر می رسد 
فهرس��ت دوم اصول گرایان و فهرست کاندیداهای مستقل نیز به این 
فهرست ها اضافه شود. با این حال رقابت اصلی بین دو فهرست اصلی 

دو جناح سیاسی خواهد بود.

نتیجه گیری
چنان که در مقدمه اش��اره ش��د در 34 دوره انتخاب��ات در جمهوری 
اس��المی، س��ه وضعی��ت امنیت��ی »انتخاب��ات نس��بتاً آرام«، »انتخابات 
چالش آفری��ن« و »بح��ران انتخاباتی« وجود داش��ته اس��ت. بررس��ی 
روندهای انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی و پنجمین 
دوره خبرگان نش��ان داد که از منظر امنیتی ای��ن دوره از انتخابات در 
چارچوب الگوی انتخابات چالش آفرین قابل تحلیل و ارزیابی اس��ت. 
مسئلۀ بررسی صالحیت  داوطلبان یکی از چالش های بزرگ این دوره 
از انتخابات بود که موجب تنش قابل تأملی بین نهادها و شخصیت های 
نظام و نیز جریان های سیاس��ی گردید. بی اعتمادی جریان های سیاسی 
به همدیگر و تعبیر و تفسیر امنیتی از تحرکات و فعالیت های انتخاباتی 
جناح رقیب یکی از مس��ائل مهمی است که تا حدودی به لحاظ کنش 
کالمی، وضعیت پر تنش��ی را بر رس��انه ها و جریان ها حاکم نمود که 
ای��ن امر را می ت��وان یکی از پیامدهای بح��ران انتخاباتی دهمین دورة 
ریاس��ت جمهوری دانست. یکی دیگر از چالش های نسبی فرایندهای 
انتخاباتی، تغییر نسبی در نظام صورت بندی جناحی کشور و پدیداری 
ابهام بیشتر در ائتالف های سیاسی و حزبی بود که طبعاً یکی از عوامل 
تضعیف قاعده مندی رفتارهای سیاس��ی در عرصه سیاس��ت و غیرقابل 
پیش بینی شدن نتایج انتخابات و برخی پیامدهای رقابت های انتخاباتی 

است. 
با وج��ود برخی چالش ه��ا، انتخاب��ات ۷ اس��فند دارای وجوه 
مختلفی از ظرفیت های امنیت ساز بوده است. به این معنی که برخی 

چالش های امنیتی و سیاسی که در دوره های 
پیش��ین انتخابات در پیون��د برخی جریان ها 
و بخش��ی از نیروه��ای اجتماع��ی با عرصه 
سیاس��ت و نظام وجود داش��ت، تا حدودی 
تخفی��ف یافت و فضای کام��اًل امنیتی توأم 
با بی اعتم��ادی که در انتخاب��ات دورة نهم 
وجود داش��ت، به س��مت نوع��ی اعتماد و 
بازسازی فضای سیاس��ت حرکت کرد که 
این امر در تداوم مزیت های انتخابات س��ال 
1392 ب��ه لح��اظ مش��روعیت بین المللی و 
بزرگی می تواند محسوب  داخلی دستاورد 

شود.
البته نکت��ۀ مهمی که در ب��رآورد برخی 
تهدیدات زم��ان برگ��زاری انتخابات وجود 
دارد، ای��ن اس��ت که ب��ا توجه ب��ه تجارب 
انتخاب��ات مجل��س س��وم و مجلس شش��م، 
اخت��الف عمیقی ک��ه بین هیئ��ت نظارت و 
اجرایی در خص��وص تأیید صالحیت وجود 
داش��ت، در موق��ع ش��مارش آرا و نتایج به 
تنش بزرگی بین دو نه��اد اجرایی و نظارتی 
منجر ش��د و موجب ابط��ال بخش بزرگی از 
آرا به ویژه در تهران و برخی شهرها گردید. 
لذا یک��ی از نگرانی های مه��م در خصوص 
انتخابات پی��ش رو، احتمال ب��روز تنش بین 
قوا و جریان های سیاس��ی در مورد نتایج آرا 

می باشد. 
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