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حسین مرعشی عضو هیأت رئیسه شورای عالی اصالحطلبان:

کاندیداتوریجهانگیریدرکنار
روحانی ،جزء آخرین توصیههای
آیتاهلل هاشمیبود

مروارید استاندار ایالم در گفتوگوی اختصاصی با مستقل از جنگ روانی دلواپسان علیه دولت یازدهم پرده برمیدارد:

محبوبیت روحانی در مناطق محروم کمتر از تهران نیست

صفحه 2

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید:

نامزدی جهانگیری تصمیم
شورای عالی اصالحطلبان بود

حضورجهانگیری
و محمد هاشمیدر
مناظرهها به نفع
روحانی است

امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

باالخره ثبت نام کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به پایان رسید.
فارغ از حجم عمده ثبت نام کنندگان ،ترکیب کاندیداهای دو جناح احتمال درگیری و
مواجهه نه چندان دوستانه نامزدها در مقابل یکدیگر را نشان میدهد.
آرایش نیروهای جناح اصولگرا دولت یازدهم را مجبور به افزایش بازیگران در مناظرات
انتخاباتی نمود .این وضعیت نشان میدهد که نیروهای اصولگرا برای تصاحب دولت،
برنامه مدون و جامعی ندارند .این ادعا را نامزدهای این جناح بارها تایید کردهاند.
ابراهیم رئیسی تا یک هفته پیش هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات نداشت و
محمدباقر قالیباف نیز چند دقیقه مانده به بسته شدن دربهای وزارت کشور برای ثبت
نام حاضر شده است.
این به معنای آن است که هیچکدام فرصت تدوین و تنظیم برنامهای را نداشت ه و تنها امید
به تخریب دولت بستهاند .قالیباف با سخنرانی خود در وزارت کشور نشان داد که حتی برای
یک جمله از آمادگی قبلی برخوردار نیست و سعی میکند صرفا از اعداد و ارقام باالتری
نسبت به گزارشهای اعالمیدولت روحانی استفاده کند.
این اعداد به حدی غیر واقعی و تخیلی بوده که موضوع طنز شبکههای اجتماعی را فراهم
کرده است.
شرایطی که گروههای سیاسی برای تصاحب آرا و پیروزی در انتخابات تنها به تخریب
جناح مقابل چشم دوختهاند ،به هیچ عنوان منطبق بر خواستههای اجتماعی نیست .این
رویه موجب گردید که حسن روحانی و اعضای دولتش در دو روز گذشته همواره به حفظ
اخالق و رعایت شئون یکدیگر اشاره کنند.
آنها میدانند که طرف مقابل حاضر است برای شکست دادن یاران دولت یازدهم از هر
شیوهای سود جوید .در این شرایط متضرر اصلی مردم یا همان صاحبان کشور و نظام
هستند.
آنچه که در این میان نقشی ندارد منافع مردم است .اگرچه در گفتار کنشگران انتخاباتی
نشانی از منافع مردم دیده میشود اما کامال مبرهن است که این نشانه فقط جنبهی ابزاری
دارد .منافع مردم در گفتار اصولگرایان صرفا حربه ای است برای یورش به دولت یازدهم.
اصولگرایان که همواره خود را منادیان اخالق تلقی میکردند متاسفانه امروز به وضعیتی
دچار شدهاند که تنها با تخریب و توهین میتوانند در عرصهی سیاسی حضور یابند.
این وضعیت بسیار جای افسوس دارد .پیش از این برای تحلیل آرایش انتخاباتی سعی
میگردید به روشها و رهیافتهای گوناگون جامعه شناختی رجوع شود.
اینکه هر گروه از چه پایگاه اجتماعی برخوردار است و درگیری بر روی کدام شکافهای
اجتماعی متمرکز میگردد .اما امروز گویا تنها رهیافت گردش نخبگان چاره تحلیل
انتخابات پیش رو است.
برای این انتخابات باید از الگویی بهره جست که شیران و روبهان در مقابل یکدیگر قرار
گرفته اند و هریک برای تصدی دولت سعی به شکست دیگری دارند .همانطور که گفته
شد بازنده اصلی این بازی مبتذل و غیر اخالقی مردم هستند .اتفاقا مردم نیز بر این وضعیت
آگاه هستند .فرایند ثبت نام کاندیدای ریاستجمهوری فرصتی برای آنها فراهم کرد که
بتوانند مطالبات خود را بیان کنند .حضور انبوه مردم در وزارت کشور حامل این پیام بود که
هیچ یک از شخصیتهای سیاسی نمیتواند نمایندگی آنها را بر عهده گیرد.
متاسفانه باید اذعان کرد که چنین پدیدهای نشانهای از افزایش فاصله بازیگران سیاسی
با بدنهی اجتماعی است .هر چند افراد حاضر در وزارت کشور نماینده کل کشور نیستند
اما به هر حال این زنگ خطری است که به صدا آمده و برای درمان باید هر چه زودتر
اقدامیکرد .شاید بهترین فرصت برای ترمیم این شکاف همین انتخابات پیش رو باشد.
رعایت اخالق ،صداقت و حفظ منافع مردم تنها گزینهای است که باید در پیش گرفت.
کلیه بازیگران سیاسی باید باور داشته باشند شرایط منطقهی خاورمیانه وخیم تر از حد
تصور است .در چنین شرایطی عقالنیت و حفظ آرامش باید در دستور کار کلیهی جناحهای
سیاسی قرار گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری
ائتالف های موسمی
یا بازی بزرگان
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برای حفظ نظام هم
که شده اخالق را
رعایت کنید
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چرایی انبوه
کاندیداهای انتخابات
در ایران
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برای حفظ نظام هم که شده اخالق را رعایت کنید

همین صفحه

حمیرا حسینی یگانه

جنگ روانی کاهش
محبوبیترئیسجمهور
در مناطق محروم از
تبلیغات هدفدار حامیان
احمدینژاد است

سرمقاله

یادداشتهای امروز

جواد شقاقی

سخن روز

یادداشت روز

انتخابات ریاستجمهوری؛ ائتالف های موسمییا بازی بزرگان

جواد شقاقی  -کارشناس علوم سیاسی

حمیرا حسینی یگانه  -روزنامه نگار

هنوز یک ماه از تکذیب خبر کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نگذشته بود که رئیس آستان قدس
رضوی با شعار « اقتصاد و کار » به عنوان یک نامزد جدی به عرصه رقابتها
وارد شد.
وقتی اسفند ماه سال گذشته برای اولین بار نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی
از نامزدهای ریاست جمهوری در جلسه پر تعداد جمنا مطرح شد ،کسی گمان
نمیکرد که این روحانی آرام که طی سی سال گذشته تالش داشته به دور از
جنجال های مرسوم به کار خود بپردازد ،در کمتر از یک ماه « فرصت گرانقدر
خدمت به محبین آستان مقدس » را رها کند تا بتواند « اقتصادی ایجاد کند
که با تکانه ها مشکلی برای مردم ایجاد نشود».
رئیس آستان قدس که خود را « فراجناحی» خوانده است و میخواهد از
مدیریت فراگیر در کشور استفاده کند ،نگفته است که برای حل مسایل پیش
رو چه برنامه ای دارد و کسی که ماه گذشته حتی قصد ورود به رقابتها را
نداشت ،حاال چه شده است که با چنین شعاری به میدان آمده است؟
ابراهیم رئیسی ،روحانی  57ساله مشهدی است که پس از سالها خدمت در
قوه قضاییه ،بعد از درگذشت آیت اهلل واعظ طبسی سرانجام عازم خراسان شد
تا در قامت تولیت آستان مقدس حکم هفت بندی رهبری را به اجرا بگذارد.
اما توفیق این خدمت را خیلی زود با درخواست جمعی از اصحاب پایداری ها
و نصایح آیت اهلل مصباح یزدی به زمین گذاشت و باز به تهران بازگشت تا
شاید برخی از کارهای نیمه تمام خود را به اتمام برساند.
پیش از این حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس مدعی شده بود که
آیتاهلل مصباح یزدی در دیداری با اعضای جبهه پایداری ،به آنها گفته
است که برای انتخابات به سراغ ابراهیم رئیسی بروند و اگر شرایطی فراهم
شد که به صحنه رقابت انتخاباتی ورود پیدا کرد ،از وی حمایت کنند .خبری
از مالقات یا تماس مصباح یزدی و ابراهیم رئیسی منتشر نشده است .تنها
خبر مربوط به زیارت دی ماه مصباح و مالقات کوتاه او با رئیسی است خیلی
پیش تر از آنکه جمنا بخواهد نامیاز ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات
ریاستجمهوری بیاورد.
شاید روزی که جمنا ،نام رئیسی را در فهرست نامزدهای خود مطرح میکرد،
گمانش نبود که این موضوع با جدیت دنبال شود ،چرا که با گذشت تنها
یک ماه ،ابراهیم رئیسی که حتی نمیخواسته دررقابت ها داخل شود ،حاال
میگوید که « مستقل از جمنا» عمل میکند و این جبهه تازه نام که برخی
از چهرههای کهنه کار و قدیمیتندرو اصولگرا را در خود جمع کرده است ،در
برابر عمل انجام شده ای قرار گرفته که آیا کاندیدای مستقل خود را معرفی
کند یا فعال از همه اعضای لیست بخواهد تا برای ثبت نام به وزارت کشور
بروند تا شاید طی روزهای آینده تکلیف «ساز و کار ائتالف» مشخص تر
شود.
اما ابراهیم رئیسی که اصرار دارد « مستقل و فراجناحی « است با همراهی
نادر طالب زاده و مسعود میرکاظمیاز جبهه پایداری یاران غار سابق احمدی
نژاد به وزارت کشور رفت .او حتی نمیخواهد خود را وابسته به جریان
ریشه دار و باسابقه اصولگرا معرفی کند .جریانی که در همه دوره های
ریاستجمهوری کاندیدای خاص خود را داشته اند .مجتبی ذوالنور ،نزدیک به
جبهه پایداری که چندی پیش حتی از احتمال حمایت از احمدی نژاد برای
انتخابات ریاستجمهوری سخن گفته بود ،حال میگوید« :رئیسی شخصيتی
فراجناحي هست و نامزد جبهه همه نيروهاي انقالب اسالمي هستند و ربطي
به جمنا ندارد ».او هم این روزها از « نیروهای انقالب اسالمی» نام میبرد و

چرایی تعدد کاندیداهای انتخابات در ایران

اشارهای به اصولگرایان ندارد .سعید جلیلی هم که روزی کاندیدای پایداری
ها بود ،ترک صحنه را به ماندن و رقابت با سایر اصولگرایان ترجیح داد.
اما در این میان خبری از جریانات اصولگرای باسابقه نیست .اصولگرایانی
چون علی اکبر ناطق نوری ،علی الریجانی ،علی مطهری ،احمد توکلی،
محمدرضا باهنر .برخی از آنان پیشتر بر « اصلح » بودن حسن روحانی تاکید
و تصریح کرده بودند .حال باید دید با آرایش جدید نامزدهای ریاستجمهوری
باسابقه های اصولگرا به کدام سمت تمایل پیدا میکنند و آیا آنها هم
تابلوی اصولگرایی را به زمین خواهند گذاشت؟
تمسک به اسامیجدید در بحبوحه انتخابات امر تازه ای نیست .گروهها و
جبهههایی که فقط با منظور شرکت در یک انتخابات موسمیدور هم جمع
میشوند و حتی مسئولیت کاندیدای خود را هم تا آخر نمیپذیرند و سالها
بعد با نام دیگری به میدان رقابت وارد میشوند و ژست اصالح و اقدام و
تغییر میگیرند ،بی آنکه پاسخگوی عملکرد سابق خود باشند .اینها همه نشان
از ضعف ساز و کار احزاب در کشور است .از یک سو سیاسیون و فعاالن
انتخاباتی میدانند که برای ورود به عرصه قدرت و تصمیم گیری چاره ای
جز تشکل و سازماندهی نیست و از سوی دیگر ،نمیخواهند زیر بار مسئولیت
و تعهد نظام حزبی بروند .حرکت در چارچوب تشکالت سیاسی تعریف و
چارچوبه های خاص خود را دارد .نمیتوان در عمل و نظر سال به سال تغییر
سیره و روش داد و در همه عصرها و نسل ها هم در حلقه قدرت باقی ماند.
حال باید دید در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که اصولگرایان
چندپاره با تنی چند از نامزدها وارد میدان شده اند ،سرانجام چه کسی تا
مرحله آخر رقابت ها در صحنه باقی میماند .اما پیش از آن چشم ها به
شورای نگهبان است تا سرانجام تبلیغات انتخاباتی را معلوم کند .آیا مردان
احمدی نژاد که تقریبا نیمیاز کابینه وی کاندیدا شده اند ،شانسی دارند تا
بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و در برابر سایر نامزدها به رقابت
انتخاباتی بپردازند و سبد رای خود را به حامیان سابق شان پیشکشی ندهند؟
آیا ریشسفیدان مؤتلفه برای حفظ وحدت از نامزد « اصلح » خود دست
برمیدارند و برای تقویت « کاندیدای برتر» به جمع نامتجانس جمنا
میپیوندند؟ سرهنگ شهردار که پیش از این انصرافش را از انتخابات اعالم
کرده بود ،آیا خواهد توانست در این دوره از انتخابات شکست های قبلی خود
را جبران کند یا او هم باید در آخرین مرحله زمین را به کاندیدای برتر واگذار
کند؟
بهار امسال نه تنها سرنوشت ریاستجمهوری را مشخص میکند بلکه خواهد
توانست صف آراییهای جدید اصولگرایان را نیز بیش از گذشته در برابر
انظار عمومیبه نمایش بگذارد .آیا اعتدال گرایی و انقالبیگری کلید واژههای
جدید آرایش سیاسی کشور است؟ در این میان مردان احمدی نژاد در کدام
سمت جای دارند؟ حامیان سابق او چگونه میخواهند خط خود را از او جدا
کنند؟ کسانی که اطاعت از او را اطاعت از خداوند میدانستند حاال چگونه
میتوانند برای ریاست جمهوری کاندیدای دیگری پرچم دار شوند؟ کسانی
ت « میدانستند و خداوند
ت و معجزا 
ن ب ه کراما 
که انتخاب او را «مشحو 
را بابت این انتخاب شاکر بودند ،حال چگونه میخواهند به پرسش ها و
ابهامات مردم پاسخ دهند .الویت های اقتصادی که تا دیروز مورد هجمه
قرار میگرفت با این بهانه که ما برای نان انقالب نکردیم ،حال چگونه
شعار اصلی کاندیداهاست و پرسش های متعدد دیگری که شاید در این
روزهای باقی مانده به انتخابات بتوان در میان مناظره ها پاسخی برای آنان
یافت.

در این مجال کوتاه قصدم بر این است تا از دید خودم جوابی برای سوال چرایی کثرت
کاندیداها و ثبتنام کنندگان که در اکثر انتخابات سالهای اخیر ایران با آن روبهرو
هستیم ،پیدا کنم.
چرا در اکثر انتخابات سالهای اخیر در ایران همواره شاهد هجوم خیل عظیمیاز
شهروندان عادی جهت کاندیداتوری هستیم؟ و چرا با وجود اینکه بجز تعداد انگشت
شماری از این افراد ،بقیه از عدم صالحیت خود اطالع دارند و میدانند که قطعا از
سوی نهادهای نظارتی رد خواهند شد ،همچنان نسبت به این کار اقدام میکنند؟
پاسخی که به این سوال خواهم داد تقریبا پاسخ به چند مساله اجتماعی دیگری که در
این سالها شاهد آنها بودهایم نیز خواهد بود .مثال :علت این همه ظاهرگرایی و آرایش
ظاهر در بین مردم ایران چیست؟ و یا چرا در مناسبتها و رویدادهای گوناگون ،مردم
ایران همواره هجومیخیره کننده و نمایشگونه از سر هیجان و نه عقالنیت به روی
صحنه میآورند؟ جواب من به این پرسشها بعدی روانشناختی و اندکی فلسفی دارد.
ما همه محتاج نگاه و دیده شدن از سوی دیگری هستیم تا بدینگونه به هستی خود
آگاهی یابیم .اما وقتی خودت هیچ روایتی و هیچ داستانی برای ساختن هویتات
نداری ،آنگاه تشنه نگاه دیگران میشوی .به هر ترفندی دست میزنی ،با مدها و
تیپهای گوناگون ور میروی ،آرایشت را غلیظ و غلیظتر میکنی ،خودت را عریانتر
و عریانتر میکنی تا دیده شوی .به فضای مجازی پناه میبری ،همگام با آحاد ملت
حضورت را در این فضا هم شبانه روزی میکنی ،به صفحه مجازی فالن فوتبالیست
مشهور خارجی هجوم میبری و پستهای بیسر و ته میگذاری بلکه نگاهی بر روی
تو بلغزد و لذت هستی داشتن را بر تو ببخشاید .مهم نیست که روایت دیگران در مورد
تو چقدر زننده و یا توهینآمیز باشد ،مهم این است که بدینوسیله حداقل دیگری
روایتی در مورد تو میسازد و هویتی را بر تو ارزانی میدارد.
اگر بخواهیم به روایت اسالوی ژیژک جامعه شناس و منتقد اسلونیایی نگاهی الکانی
به این مسأله داشته باشیم ،بهتر است بگویم ما همه محتاج نگاه خیرهایم .اما به نظر
من سوژه این نگاه خیره در طول زمانهای متفاوت فرق کرده است .روزگاری انسان
مومن بود و خدایانی برای خود داشت .انسان چشم به فضای تاریک و الیتناهی
میدوخت اما در همان حال میدانست که خدایش نیز بر او نظاره میکند .عالم محضر
خدا بود و تمام اعمال و رفتار انسان تحت مشاهده او .خدا از رگ گردن به انسان
نزدیکتر بود .نگاه خیره از دل تاریکی به انسان مینگریست .ابژه این نگاه خیره نه
فقط ظاهر انسان بلکه بیشتر درون و روح او بود .پس پرورش روح و کمال و رسیدن
به درجات معنوی باال تمام هم و غم انسان بود .اما چرخ روزگار برگشت و انسان از
خدایانش روی برگرداند .انسان محتاج به نگاه خیره ،دست به دامان همنوعان خود شد.
همنوعانی که مثل خود او فقط ظاهر را میدیدند .پس انسان برای ابژه این نگاه خیره
شد ن میبایست ظاهر را میآراست تا دیده شود .نگاه خیره خدایان همه جا حاضر و
ناظر بود و همزمان همه را یکجا مینگریست اما همنوعان دیدگانی دارند که در هر آن
فقط فضای محدودی را میتوانند نظاره کنند و به این علت رقابتی همراه با اضطراب
برای درمعرض نگاه خیره دیگری قرار گرفتن و هستی داشتن آغاز شد .آن هستی
آرام ما در حضور خدایان تبدیل شد به هستی لرزان و توام با اضطراب که بر مژههای
لرزان همنوعانمان قرار میگرفت.
همسو با این چرخش متافیزیکی ،تحول دیگری نیز صورت گرفت که بیشتر اجتماعی
و سیاسی بود و پیامد آن خلل در روایت سازی جهت ساختن هویت جمعیمان بود.
وقتی مواریث و ذخایر فرهنگیمان همگام با ذخایر مادی و معدنیمان به تاراج رفت،
دستهایمان برای ساختن هویتمان خالی و خالیتر شد .برای اینکه بتوانیم یک روز
بیشتر بمانیم تمام ارزشها و ذخایر فرهنگیمان را به استثمار کشیدیم و همه را تبدیل
به تفالهای کردیم .اینک ما ماندهایم با دستانی خالی و تنی عریان در برابر رگبارهای
بیرحم زمانه.

