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ســراجنام نتیجــه تصمیــم شــورای نگهبــان مبنــی بــر قلــع و قمــع کاندیداهــای 
ریاســت جمهــوری بــه حنــو غیــر مرتقبــه ای منتشــر شــد. بــا توجــه به شــخصیت 
هایــی کــه رد صالحیــت شــدند، و جریــان هایــی کــه کانديداهایشــان از رقابــت 
ــاره  ــی درب ــچ توضی ــان هی ــورای نگهب ــه ش ــدند و اینک ــذف ش ــات ح در انتخاب
علــل رد صالحیــت هــا ارائــه نکــرد، ایــن عملکــرد شــورای نگهبــان کامــال غیــر 

مرتقبــه جلــوه کــرد.
ــورای  ــات ش ــته، تصمیم ــوری گذش ــت جمه ــایت ریاس ــام 12 دوره انتخاب در تم
نگهبــان بــا مخالفــت گســرده داخلــی روبــرو یم شــد کــه تن�دتریــن ایــن 
رد  یپ  در  کــه  بــود  روحــاین  حســن  جمهــور  رئیــس  اعــراض  هــا،  اعــراض 
صالحیــت گســرده نامزدهــای انتخابــات مجلــس در ســال 2020 میــالدی، 
لــب بــه اعــراض گشــود و گفــت:» ایــن انتخابــات نیســت بلکــه رونــد 
انتصــاب نماینــدگان مجلــس اســت«. رهــر ایــران علــی خامنــه ای در مقابــل 
ایــن اظهــارات بــه تنــ�دی واکنــش نشــان داد و گفــت:» وقتــی شــما بــه دروغ 
یم گوییــد کــه ایــن انتخابــات مهندســی شــده و یــا اینکــه انتخابــات نیســت 
نب�ایــد  انتخابــات دلســرد یم شــوند.  بــه  مــردم نســبت  انتصابــات اســت، 
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ــرار داده و  ــتمایه ق ــما را دس ــای ش ــت ه ــمن صحب ــه دش ــد ک ــرف بزنی ــوری ح ج
ــل  ــه داخ ــا ب ــان تنه ــورای نگهب ــرد ش ــاد از عملک ــ�د«. انتق ــرد کنن ــردم را دلس م
ایــران محــدود نمانــد و بــه ســطح بیــن امللــلی هــم رســید کــه در زمــان ریاســت 
ــالدی  ــه 2020 می ــید. وی در فوری ــود رس ــه اوج خ ــپ ب ــد ترام ــوری دونال جمه
ــیب  ــاین آس ــات پارلم ــد انتخاب ــه فراین ــان ب ــورای نگهب ــای ش ــه اعض ــرای اینک ب

ــد. ــده ش ــا ش ــم آنه ــان حتری ــد، خواه زده بودن
بــا ایــن همــه، دأب شــورای نگهبــان ایــن بــوده اســت کــه همیشــه بــرای 
ــدم  ــا ع ــالب و ی ــول انق ــه اص ــزام ب ــدم ال ــون ع ــی همچ ــود دالیل ــات خ تصمیم
ســازگاری ســن کاندیــدا بــا وظایــف پســت ریاســت جمهــوری و یــا یب احــرایم 
نامــزد بــه اصــول و ارزشــهای انقــالب ارائــه یم کــرده اســت کــه پیــش از ایــن 
ــس  ــژاد و رئی ــدی ن ــود احم ــران محم ــابق ای ــور س ــس جمه ــت رئی در رد صالحی
ــت جمهــوری بــه ایــن  جمهــور اســبق هاشــی رفســنجاین در انتخابــات ریاس
ــود در رد  ــم خ ــرای تصمی ــان ب ــورای نگهب ــار ش ــن ب ــا ای ــد. ام ــتن�اد ش ــل اس دالی
ــت  ــخ ریاس ــن در تاری ــرد و ای ــه نک ــی اقام ــه دلیل ــا، هیچگون ــت نامزده صالحی

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــران یب س ــوری ای جمه

نخست: دالیل این تصمیم و بازتاب های آن
ــرده  ــام ک ــت ن ــات ثب ــرای انتخاب ــه ب ــزدی ک ــان 590 نام ــان از می ــورای نگهب ش

ــ�د از: ــه عبارتن ــرد ک ــراز ک ــا را اح ــن آنه ــت ت ــت هف ــا صالحی ــد، تنه بودن
1_ رئیس قوه قضائیه؛ ابراهیم رئیسی.

2_ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس؛ علی رضا زاکاین.
3_ نایب رئیس مجلس شورای اسالیم؛ امیر حسین قایض زاده هاشی.

4_ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محسن رضایی.
5_ دبیر سابق شورای امنیت ملی؛ سعید جلیلی

ــت  ــورای مدیری ــو ش ــه ای« و عض ــهای »زورخان ــیون ورزش ــس فدراس 6_ رئی
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ــی زاده. ــر عل ــن مه ــش؛ محس ــادی کی ــه آزاد اقتص منطق
7_ رئیس کل بانک مرکزی؛ ناصر همتی.

شــورای نگهبــان همچنیــن بــه حنــو کامال غیــر منتظــره ای تعــدادی از نامزدهای 
مطــرح را از شــرکت در کارزار رقابــت انتخابــات ریاســت جمهــوری حــذف کــرد 

کــه عبارتنــ�د از:
1_ رئیس پیشین مجلس شورای اسالیم؛ علی الریجاین.

اســحاق  روحــاین؛  حســن  دولــت  در  جمهــوری  ریاســت  اول  معــاون   _2
ی نگیــر جها

3_ رئیس جمهور پیشین؛ محمود احمدی نژاد.
4_ نائب رئیس پیشین پارلمان؛ مسعود پزشکیان.

5_ فرمانــده پیشــین قــرارگاه »خاتــم االنبیــاء« در ســپاه پاســداران؛ ســرتیپ 
ســعید محمــد.

برخــالف محمــود احمــدی نــژاد؛ رئیــس جمهــور پیشــین، تقریبــا همــه افــراد رد 
ــا صــدور بیانیــه هایــی در مقابــل تصمیــم شــورای نگهبــان  صالحیــت شــده ب
ــا در  ــ�د. ام ــرکت کنن ــات ش ــه در انتخاب ــتن�د ک ــت خواس ــدند و از مل ــلیم ش تس
ــه  ــاین ب ــن روح ــت حس ــوری دول ــت جمه ــاون اول ریاس ــات مع ــن، ادبی ــن بی ای
گونــه ای بــود کــه خطــوط قرمــز را نادیــده گرفتــه بــود. وی در بیانیــه اش 
شــورای نگهبــان را مســئول آثــار سیاســی و اجتماعــی ناشــی از رد صالحیــت 
ــه  ــم آن دارد ک ــه بی ــود ک ــه اش آورده ب ــن در بیانی ــود. او همچنی ــته ب ــود دانس خ
عــدم احــراز صالحیــت بســیاری از شایســتگان تهدیــد جــدی بــرای مشــارکت 
همــگاین و رقابــت عادالنــه میــان گرایــش هــا و جریــان هــای سیاســی بــه 
ــام  ــزرگان نظ ــا ب ــه ب ــت ک ــم گف ــی ه ــد. رئیس ــان« باش ــالح گرای ــژه »اص وی
ــام داده  ــی اجن ــزین های ــود( رای ــالق یم ش ــر اط ــه ره ــوال ب ــه معم ــالیح ک ) اصط

ــوند. ــت ش ــد صالحی ــا تأیی ــی نامزده ــا برخ ــت ت اس
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محمــود احمــدی نــژاد کــه قبــال تهدیــد کــرده بــود کــه اگــر صالحیــت وی تأییــد 
نشــود در انتخابــات شــرکت خنواهــد کــرد و از هیــچ نامــزد دیگــری نیــز حمایــت 
خنواهــد کــرد، روز چهارشــنب�ه 26 مــاه یم 2021 میــالدی، ضمــن اعــراض بــه 
ــن و  ــت م ــت رد صالحی ــید:» عل ــان پرس ــورای نگهب ــود از ش ــت خ رد صالحی
ــرای دو  ــن ب ــت؟ م ــوده اس ــه ب ــن چ ــت م ــراز صالحی ــدم اح ــما ع ــول ش ــه ق ــا ب ی
دوره بــا اکرثیــت آرای مــردم، مســئولیت اداره کشــور را بــر عهــده گرفتــه ام. آیــا 
در اجنــام وظیفــه کوتاهــی کــردم و یــا اینکــه در مدیریــت کشــور ضعیــف عمــل 
کــردم؟«. وی همچنیــن گفــت کــه رد صالحیــت او توهیــن بــه ملــت و خــالف 
قانــون اساســی اســت و وعــده داد کــه در مقابــل ایــن مســأله ســاکت خنواهــد 

نشســت.
ــر و  ــات بیش ــم انتخاب ــأله حتری ــرده، مس ــای گس ــت ه ــن رد صالحی ــا ای ــا ب ام
بیشــر مطــرح یم شــود. بویــژه آنکــه افــکار عمــویم بــر ایــن بــاور اســت کــه آچنــه 
مــا پیــش رو داریــم نــه انتخابــات بلکــه رفرانــدوم اســت. یکــی از رد صالحیــت 
شــدگان و همچنیــن رئیــس پیشــین قــوه قضائیــه صــادق الریجــاین بــرادر علــی 
الریجــاین ضمــن اعــراض بــه ایــن کار شــورای نگهبــان، مســئولینی را کــه 
ــانن�د  ــان یم رس ــورای نگهب ــه ش ــایت را ب ــای اطالع ــتگاه ه ــای دس ــزارش ه گ
مــورد انتقــاد قــرار داده و تلمیحــا گفتــه اســت کــه در درون شــورای نگهبــان 
بــا هــدف ختریــب بــرادر وی و برخــی دیگــر، گزارشــهای مــورد نظــر دســتکاری 
شــده اســت. او گفتــه اســت کــه ایــن بــار کار شــورای نگهبــان غیــر قابــل دفــاع 

اســت.

دوم: تصمیم شورای نگهبان و نادیده گرفتن شرایطی که 
خامنه ای برای رئیس جمهور آینده عنوان کرده بود.

ــاره  ــا درب ــا و باره ــه ای باره ــی خامن ــران عل ــر ای ــته ره ــای گذش ــی ماهه در ط
مشــخصات رئیــس جمهــور آینــده ایــران ســخن گفتــه بــود. آخریــن مــورد، مــاه 
مــارس گذشــته بــود کــه رهــر بــه صراحــت گفــت کــه رئیــس جمهــور آینــده 
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بایــد انقــالیب و جــوان باشــد، بــا فســاد مبــارزه کنــد، ایــران را از حبــران هــای 
ــد. ــت کن ــی حمای ــد داخل ــد و از تولی ــات ده ــادی جن اقتص

ــرای  ــه ب ــه خامن ــی ک ــن ویژگیهای ــه ای ــد ک ــت یم ش ــن برداش ــان چنی در آن زم
رئیــس جمهــور برشــمرده اســت، احتمــاال منظــورش فرمانــده پیشــین قــرارگاه 
»خاتــم االنبیــاء« ســرهنگ ســعید محمــد باشــد. امــا ایــن خصوصیــات تــا حــد 

زیــادی بــر رئیــس قــوه قضائیــه ابراهیــم رئیســی نیــز صــدق یم کنــد.
ســراجنام لیســت نهایــی شــورای نگهبــان بــا خواســت خامنــه ای و جریــان 
محافظــه کار کــه از ماههــا قبــل بــرای کســب کرســی ریاســت جمهــوری در 
انتخابــات هجــدم ژوئــن آینــده برنامــه ریــزی یم کردنــد، همســو از آب درآمــد. 
دو مــورد از خصوصیــایت کــه خامنــه ای بــرای رئیــس جمهــوری برشــمرده بــود، 
یعنــی انقــالیب بــودن و مبــارزه بــا فســاد بــر رئیــس قــوه قضائیــه ابراهیــم رئیســی 
صــدق یم کنــد. او علــی رغــم اینکــه بــرای اداره کشــور بــرای چهــار ســال آینــده 
از حمایــت مــردیم چنــداین برخــوردار نیســت امــا مــورد اعتمــاد و همــان انقــالیب 
ــالدی  ــارس 2019 می ــه در م ــد از اینک ــت و بع ــه ای اس ــر خامن ــورد نظ ــودن م ب
ریاســت قــوه قضائیــه را بــر عهــده گرفت، بــا حمایــت و تأیید خامنــه ای تالش 
هــای گســرده ای را بــری مبــارزه بــا فســاد پــر دامنــه در ایــران آغــاز کرده اســت. 
ــه  ــرط آنک ــه ش ــرده ب ــت ک ــتقبال و حمای ــت او اس ــن حرک ــم از ای ــه ای ه و خامن
ــه او و  در ایــن کار حــد و مــرزی را کــه رهــری تعییــن یم کنــد رعایــت کــرده و ب
پســرش مجتبــی کاری نداشــته باشــد. گفتنــی اســت پیــش از او، صــادق آملــی 
ــس  ــای مجل ــه از اعض ــام ک ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم ــاین رئی الریج

خــرگان رهــری نیــز هســت، ریاســت قــوه قضائیــه را برعهــده داشــت.
ــت  ــک خصوصی ــل ی ــد اق ــا ح ــن کاندیداه ــه س ــه ب ــا توج ــان، ب ــن می ــا در ای ام
ــراغ  ــده س ــت ش ــد صالحی ــای تأیی ــوان در نامزده ــی ت ــودن را ن ــوان ب ــی ج یعن
داشــت. بــا نگاهــی بــه ســن نامزدهــای هفتگانــه ای کــه از فیلــر شــورای 
نگهبــان گذشــته انــد، در یم یابیــم کــه ســن آنهــا تقریبــا میــان 50 ســال و 65 
ــر  ــالیم؛ امی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئی ــال نائ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــال اس س
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ــداران  ــپاه پاس ــین س ــده پیش ــن دارد و فرمان ــال س ــایض زاده 50 س ــین ق حس
و دبیــرکل مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام؛ محســن رضایــی 67 ســاله 
اســت. علــی رغــم اینکــه در لیســت ایــن دوره شــورای نگهبــان در مقایســه بــا 
دوره هــای قبلــی عناصــر جــوان تــری دیــده یم شــود، امــا نامزدهایــی که شــانس 
بیشــری دارنــد و بــه خامنــه ای و رهــران سیاســی در اردوگاه محافظــه کاران 
ــوان  ــه عن ــتن�د. ب ــر نیس ــوان ت ــی ج ــور قبل ــای جمه ــتن�د، از رؤس ــر هس ــک ت نزدی
ــت و  ــال اس ــش از 60 س ــه بی ــوه قضائی ــس ق ــی رئی ــم رئیس ــن ابراهی ــال س مث
دبیــرکل پیشــین شــورای عالــی امنیــت ملــی ســعید جلیلــی 56 ســاله اســت. 
در حالیکــه محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور پیشــین در زمــان تصــدی 
ــه در  ــی ک ــد خات ــا محم ــت و ی ــن داش ــال س ــر از 50 س ــوری کم ــت جمه ریاس
ــود.  ــاله ب ــه زد، 54 س ــوری تکی ــت جمه ــی ریاس ــر کرس ــالدی ب ــال 1997 می س
ــه ای  ــرای خامن ــی ب ــار اصل ــه معی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه یم ت ــن مقایس از ای
کارآیــی، وفــاداری ومطیــع بــودن اســت و وی در ســهیم كردن نیــروی جــوان در 
ــکالت و  ــه مش ــالیب ک ــان انق ــازه در ج ــدن روح ت ــور و دمی ــی کش ــد سیاس فرآین

ــد. ــی ده ــی ن ــدان بهای ــی نگذاشــته، چن ــی باق ــش رمق ــا برای ــران ه حب

سوم: ابعاد رد صالحیت کاندیدای »سپاه پاسداران«
شــاید انتظــار یم رفــت کــه نامزدهــای »ســپاه پاســداران« بــه خاطــر نزدیــک 
بــودن فرماندهــان آن بــه رهــر ایــران، حضــور پــر رنگ تــری در انتخابات ریاســت 
جمهــوری 1400 هجــری شمســی داشــته باشــند. امــا لیســت نهایــی، بــاب میل 
نامزدهــای »ســپاه پاســداران« یعنــی سرلشــکر حســین دهقــان؛ مشــاور رهــر 
در امــور نظــایم و ســرهنگ ســعید محمــد؛ مشــاور فرمانــده ســپاه پاســداران 
ــان  ــین دهق ــود. حس ــاء« نب ــم االنبی ــرارگاه »خات ــین ق ــده پیش ــران و فرمان ای
ــت و  ــده داش ــر عه ــهید را ب ــاد ش ــت بنی ــژاد ریاس ــدی ن ــود احم ــت محم در دول
در فاصلــه ســالهای 2013 تــا 2017 میــالدی وزیــر دفــاع کشــور بــود. ســعید 
محمــد فرماندهــی قــرارگاه »خاتــم االنبیــاء« کــه زیــر مجموعــه »ســپاه 
پاســداران« اســت را در کارنامــه خــود دارد و در لیســت حتریــم شــوندگان 
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قــرار دارد. وی قبــل از ایــن منصــب، سرپرســتی مجموعــه »ایرانیــان اطلــس« 
کــه زیــر مجموعــه بنیــاد تعــاوین ســپاه اســت را عهــده دار بــود. و در مــاه مــارس 

ــرای انتخابــات از منصــب خــود اســتعفا داد. گذشــته جهــت آمادگــی ب
شــاید بتــوان گفــت کــه رد صالحیــت نامزدهــای ســپاه پاســداران کــه دالیــل 
ــت کــه  آن هــم اعــالم نشــده، در راســتای ایجــاد تــوازین صــورت گرفتــه اس
رهــر و دســتگاههای اطالعــایت بــه دنبــ�ال آن هســتن�د و یم خواهنــد از طریــق 
شــورای نگهبــان ایــن تــوازن را ایجــاد کننــ�د. و آن اینکــه راه انقــالب ادامــه یابــد 
و ســپاه پاســداران همچنــان نگهبــان ایــن انقــالب باشــد؛ بــدون اینکــه احتمــال 

ســیطره نظامیــان بــر تصمیــم رهــر مطــرح گــردد.
ــای  ــت از ورود نامزده ــاال مل ــه احتم ــأله را ک ــن مس ــاید ای ــر، ش ــویی دیگ از س
نهــاد نظــایم بــه کارزار انتخابــات ریاســت جمهــوری اســتقبال نکننــ�د را هــم در 
ــور را  ــایم اداره کش ــرد نظ ــک ف ــه ی ــی اینک ــاور برخ ــه ب ــرا ب ــد. زی ــته ان ــر داش نظ
ــا حکومــت هــای  ــد تبعــات منفــی داشــته باشــد. و ب ــر عهــده گیــرد، یم توان ب
نظــایم )مثــال در ترکیــه و پاکســتان( مقایســه یم کننــ�د کــه ملــت هــای ایــن دو 
کشــور بــرای رهایــی از ســلطه نظامیــان مبــارزه کردنــد. از ســویی دیگــر، ملــت 
ایــران هنــوز خباطــر دارنــد کــه نظامیــان در چندیــن مناســبت اعــراض مــردیم 
را قلــع قمــع کردنــد. عــالوه بــر آن، درز مصاحبــه اخیــر ظریــف دربــاره ســیطره » 
ســپاه پاســداران« بــر مراکــز تصمیــم ســاز ایــران نیــز یم توانــد از دیگــر دالیــل 

عــدم تأییــد صالحیــت نامزدهــای ســپاه باشــد.
همراهــی  عــدم  و  نظــایم  دســتگاه  در  اختالفــات  بــروز  بیــم  هــم  شــاید 
ــدادی  ــرا تع ــت؛ زی ــوده اس ــان ب ــایم در می ــای نظ ــا نامزده ــایم ب ــان نظ فرمانده
از فرماندهــان بــا نامــزدی برخــی از شــخصیت هــای نظــایم مخالفــت کردنــد. 
ــان  ــار نظامی ــر رفت ــب ب ــله مرات ــه سلس ــایم ک ــتم نظ ــه در سیس ــژه اینک ــه وی ب
غلبــه دارد، رتبــ�ه ســرتیپ ســعید محمــد نســبت بــه دیگــر فرماندهــان ســپاه 
پاییــن تــر بــود و ایــن امــر یم توانســت بــرای آینــده تبعــایت در یپ داشــته باشــد. 
شــاید بــه همیــن دلیــل نامزدهــای نهــاد نظــایم رد صالحیــت شــده انــد و تنهــا 
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بــه تأییــد صالحیــت دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام محســن رضایــی 
اکتفــا شــده اســت و از آجنــا کــه او در گذشــته یــک فــرد نظــایم بــوده اســت، به 
حنــوی نماینــده نهــاد نظــایم بــه شــمار یم رود. بــه عــالوه، اینکــه یــک نظــایم 
ــه  ــد ب ــد، یم توان ــه بزن ــوری تکی ــت جمه ــی ریاس ــر کرس ــداران« ب ــپاه پاس »س

ــد. ــن بزن ــش دام ــداران« و ارت ــپاه پاس ــان »س ــود می ــات موج اختالف
»ســپاه  نامزدهــای  شــدن  محــروم  دربــاره  توضیحــات  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
پاســداران« از رقابــت در کارزار انتخابــات ریاســت جمهــوری، یم تــوان چنیــن 
ــود در  ــگ خ ــور پررن ــه حض ــرای ادام ــداران« ب ــپاه پاس ــه »س ــت ک ــه گرف نتیج
منطقــه کــه از نظــر رژیــم ایــران یم توانــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل بازدارنده در 
مقابــل تهدیــدات خارجــی عمــل کنــد، بــه دســتآوردهایی کــه تــا کنــون در داخــل 
کســب کــرده از قبیــل برخــورداری از حمایــت رهــری وســهی کــه از اعتبــ�ارات 
مالــی کشــور بــه آن اختصــاص داده شــده اســت چنــگ بزنــد و از آنها پاســداری 

کنــد.

چهارم: ریسک »اصالح طلبان« به تحریم انتخابات
انتظــار یم رفــت کــه »اصــالح طلبــان« در ایــن انتخابــات ریاســت جمهــوری 
یــک نامــزد قــوی داشــته باشــند. امــا رد صالحیــت شــدن اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول ریاســت جمهــوری دولــت حســن روحــاین و مســعود پزشــکیان 
نائــب رئیــس پیشــین پارلمــان و کاندیــد نشــدن محمــد رضــا عــارف؛ »اصــالح 
طلبــی« کــه ســر لیســت فراکســیون امیــد در مجلــس اســت، بــه روشــنی 
نشــان یم دهــد کــه رهــر ایــران علــی خامنــه ای دیگــر تمایلــی بــه ادامــه تــوازن 
دوگانــه سیاســی توســط دو جریــان محافظــه کاران و »اصــالح طلبــان« 
نــدارد. و او پیوســته تــالش یم کنــد تــا نظــام فــارغ از احــزاب سیاســی باشــد. 
احتمــاال وی افزایــش تنــش در ســطح منطقــه و بیــن امللــلی را پیــش بینــی یم 
ــی و  ــه داخل ــردن جبه ــت ک ــک دس ــه ی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ــد و در نتیج کن
قبضــه کــردن تمــام منافــذ قــدرت توســط »جریــان محافظــه کار«، ایــران را در 
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مقابلــه بــا فشــارهای خارجــی قدرتمندتــر خواهــد ســاخت. امــا ایــن ســناریو بــه 
نارضایتــی هــای مــردیم دامــن خواهــد زد و احتمــال بــروز تظاهــرات مــردیم را 
بیشــر خواهــد کــرد کــه ایــن امــر در نهایــت یم توانــد نتیجــه ای عکــس داشــته 
باشــد. اســحاق جهانگیــری معــاون اول ریاســت جمهــوری دولــت حســن 
روحــاین انگیــزه و دلیــل »اصــالح طلبــان« بــرای شــرکت در انتخابــات بــود. و 
یــا دســت کــم، وجــود رئیــس پیشــین مجلــس شــورای اســالیم علــی الریجــاین 
یم توانســت حــد اقــل خواســت آنهــا را در مشــارکت سیاســی تأمیــن کنــد. زیرا 
ــت  ــات ریاس ــه در انتخاب ــت کــه همیش ــه رو اس ــرای« میان ــاین »اصولگ الریج
مجلــس بــا عناصــر »اصــالح طلــب« ائتــ�الف یم کــرد و »اصــالح طلبــان« بــه 
واســطه او یم توانســتن�د چنــد کرســی در کمیســیون هــای ختصــی مجلــس 
ــر  ــاین دیگ ــی الریج ــری و عل ــت جهانگی ــا رد صالحی ــا ب ــ�د. ام ــود کنن را از آِن خ
مشــارکت »اصــالح طلبــان« در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســودی خنواهــد 
ــق  ــات طب ــه انتخاب ــد ک ــان ده ــن نش ــع چنی ــالف واق ــر خ ــه ب ــز اینک ــت ج داش

موازیــن دموکراســی اجنــام شــده اســت.
ــد  ــالم کن ــما اع ــت رس ــته اس ــان« خنواس ــالح طلب ــه »اص ــه، جبه ــن هم ــا ای ب
کــه انتخابــات را حتریــم خواهــد کــرد بلکــه از محســن مهــر علیــزاده رئیــس 
فدراســیون ورزِش »زورخانــه ای« و عضــو شــورای مدیریت منطقــه اقتصادی 
آزاد کیــش بــه عنــوان نامــزد خــاص اصــالح طلبــان حمایــت کــرده اســت. امــا 
ایــن گزینــه آن قــدر نفــوذ و شــهرت نــدارد کــه بتوانــد »اصــالح طلبــان« را بــه 
ــن  ــزاده ای ــر علی ــینه مه ــه پیش ــم اینک ــی رغ ــاورد. عل ــای رأی بی ــدوق ه ــای صن پ
ــن  ــه ای ــد، ب ــش رو باش ــات پی ــیاه انتخاب ــب س ــه اس ــد ک ــا یم کن ــکان را مهی ام
معنــا کــه او یــک »اصــالح طلبــی« اســت کــه مــورد تأییــد رهــر اســت و ایــن 
نقطــه قــوت بزرگــی بــرای او بــه حســاب یم آیــد. و بــا نگاهــی بــه کارنامــه او 
یم بینیــم کــه اویکــی از بنیانگــذاران »کمیتــه هــای انقــالب« و عضــو یــگان 
ــدان  ــی از فرزن ــه او یک ــا ک ــت. و از آجن ــه اس ــهر مراغ ــداران« در ش ــپاه پاس »س
اقلیــت آذری زبــان اســت، در چندیــن اســتان از جملــه آذربایجــان شــرقی و 
دیگــر اســتانهای آذری زبــان از طرفــداران زیــادی برخــوردار اســت. او همچنیــن 



12 حذف کاندیداهای ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان.. ابعاد و پیامدها

در دو اســتان اصفهــان و خراســان نیــز طرفــداران زیــادی دارد چــرا کــه او یــک 
ــأله  ــک مس ــر ی ــه خاط ــا ب ــد ام ــاب ش ــان انتخ ــتاندار اصفه ــوان اس ــه عن ــار ب ب
اداری از ادای ایــن وظیفــه بــاز مانــد و در دوران ریاســت جمهــوری محمــد خاتی 
اســتاندار خراســان بــود. او همچنیــن ریاســت برخــی از مؤسســات اقتصــادی 
ــت  ــز مدیری ــایپا و نی ــازی س ــودرو س ــرکت خ ــش و ش ــه آزاد کی ــون منطق همچ
تأسیســات هســته ای و پــروژه هــای ایســتگاههای تولیــد آب شــیرین از خلیــج 
عــریب و انتقــال آن بــه جنــوب شــرق ایــران را در کارنامــه خــود دارد. وی همچنیــن 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2009 میــالدی ثبــت نــام کــرد ولــی 
شــورای نگهبــان بــه او اجــازه شــرکت در رقابــت هــای انتخابــایت را نــداد امــا بعد 
ــه نظــر  ــا ایــن همــه، بعیــد ب ــا دخالــت رهــری صالحیــت او احــراز شــد. امــا ب ب
یم رســد کــه محســن مهــر علیــزاده بتوانــد طرفــداران »اصــالح طلــب« را بــه 
پــای صنــدوق هــای رأی بکشــاند. از ســویی دیگــر، هشــتگ »# در انتخابــات 
شــرکت خنواهــم کــرد« از ســوی مــردم »اصــالح طلــب« بــه صــورت گســرده 
در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر یم شــود کــه خــود نشــان از حتریــم انتخابــات 
دارد و ایــن نشــان یم دهــد کــه محســن مهــر علیــزاده نتوانســته اســت آنــان را 

بــه شــرکت در انتخابــات قانــع ســازد.
بــه هرحــال، لیســتی کــه شــورای نگهبــان منتشــر کــرد، همچــون شــوکی بــرای 
جریــان »اصــالح طلــب« و نیــز برخــی از گروههــای » اصولگــرا« بــود. برخــی 
از فعالیــن سیاســی و کاربــران شــبکه هــای اجتماعــی در روزهــای اخیــر بــر ایــن 
بــاور بــوده انــد کــه ابراهیــم رئیســی؛ رئیــس قــوه قضائیــه از هــم اکنــون پیــروز 

ایــن انتخابــات اســت.

پنجم: گمانه زنی ها درباره حجم مشارکت مردمی
پیــش از اعــالم لیســت نهایــی شــورای نگهبــان، همــه گمانــه زین هــا و برآوردها 
ــار  ــالیم ب ــورای اس ــس ش ــات مجل ــه انتخاب ــاال جترب ــه احتم ــود ک ــی از آن ب حاک
دیگــر تکــرا خواهــد شــد. در ایــن انتخابــات کــه در فوریــه ســال 2020 میالدی 
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اجــرا شــد و »محافظــه کاران« اکرثیــت کرســی هــای مجلــس را در اختیــار 
گرفتنــ�د. و از زمــان پیــروزی انقــالب در ســال 1997 میــالدی، انتخابــات اخیــر 
ــاص داد.  ــود اختص ــه خ ــردیم را ب ــارکت م ــبت مش ــن نس ــن تری ــان پایی پارلم
انتشــار لیســت نهایــی شــورای نگهبــان وضعیــت ســردرگی و پارادوکســی 
ــد از  ــه ای بع ــرد. خامن ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ــت را ب ــار آن اس ــران دچ ــم ای ــه رژی ک
تأکیدهــای مکــرری کــه بــر مشــارکت حــد اکــرثی در انتخابــات داشــت، اکنــون 
خــودش تمــام راههایــی را کــه یم توانســت بــرای تشــویق رأی دهنــدگان ایــراین 
بگشــاید و آنــان را بــه حضــور در پــای صنــدوق هــای رأی ترغیــب کنــد، بســته 

اســت.
ــروعیت  ــرای مش ــات ب ــردم در انتخاب ــرده م ــارکت گس ــه مش ــم اینک ــی رغ عل
نظــام از اهمیــت خــایص برخــوردار اســت. امــا بــه نظــر یم رســد کــه خامنــه ای 
یم دانــد کــه مشــروعیت رژیــم وی بــه شــدت کاهــش یافتــه و احتمــال دارد کــه 
ــن  ــد. ای ــس باش ــر مجل ــات اخی ــر از انتخاب ــی کم ــردیم حت ــارکت م ــزان مش می
امــر ســبب شــده اســت کــه او اولویــت هــای خــود را تغییــر دهــد و اولویــت وی 
اکنــون ایجــاد صــف تــازه از رهــران و تضمیــن کــردن کرســی ریاســت جمهــوری 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــی رئی ــم رئیس ــی ابراهی ــرش یعن ــورد نظ ــدای م ــرای کاندی ب
اســت کــه انتظــار یم رود در تمــام رویکردهــا و سیاســت هایــش در طــول چهــار 
ســال آینــده از خامنــه ای فرمانــرداری کنــد. و هیــچ بعیــد نیســت کــه خامنــه 
ای در نظــر داشــته باشــد کــه او را از حلــاظ فکــری و سیاســی پــرورش دهــد بــه 
حنــوی کــه همــان رویکــرد فکــری و ایدئولــوژی خامنــه ای را داشــته باشــد و بــرای 

جانشــینی خامنــه ای آمــاده گــردد.
ــی  ــدار ویدئوی ــر در دی ــایت، ره ــای انتخاب ــا فض ــویی ب ــرای همس ــه، ب ــن هم ــا ای ب
اخیــرش بــا نماینــدگان مجلــس صحبــت هــای مهــی را در مــورد شــورای 
نگهبــان و نگــراین از مشــارکت پاییــن مــردم در انتخابــات بیــان کــرد. او از کار 
قانونمنــد شــورای نگهبــان دفــاع کــرد و گفــت کــه وجــود فــردی بــا مدیریــت و 
اراده قــوی و کارآیــی بــاال بــرای حــل مشــکالت اصلــی کشــور یم توانــد مــردم را 

بــه شــرکت در انتخابــات ترغیــب کنــد.
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ششم: تأثیر تصمیم شورای نگهبان بر روند مذاکرات وین
ــند  ــن برس ــن یقی ــه ای ــ�د ب ــره یم کنن ــران مذاک ــا ای ــن ب ــورهایی در وی ــه کش اینک
کــه رئیــس جمهــور آینــده ایــران از »جریــان محافظــه کار تنــ�درو« اســت و بــه 
احتمــال زیــاد ایــن فــرد ابراهیــم رئیســی رئیــس قــوه قضائیه باشــد، یعنــی همان 
فــردی کــه بــه خاطــر دســت داشــن در اعــدام هــای 1988 میــالدی، در ســال 
2011 میــالدی از ســوی امریــکا و اروپــا حتریــم شــد، ایــن امــر کشــورهای مذاکره 
کننــ�ده را بــر ســر یــک دو راهــی قــرار یم دهــد: یــا اینکــه در مذاکــرات عجلــه بــه 
خــرج دهنــد و قبــل از اینکــه رئیــس جمهــور جدیــد قــدرت را در اختیــار بگیــرد، 
کار را یکســره کــرده بــا ایــران بــه توافــق نهایــی برســند؛ حتــی اگــر موفق نشــوند 
بــرای جلوگیــری از هســته ای شــدن ایــران ضمانــت هــای الزم را بگیرنــد. و یــا 
ــت  ــه شکس ــرات ب ــه کاران« مذاک ــدن »محافظ ــورت روی کار آم ــه در ص اینک
ــگ  ــران چن ــم ای ــای رژی ــه” ه ــه “ن ــه کاران ب ــه محافظ ــرا ک ــد؛ چ ــد اجنامی خواه
زده انــد. یعنــی “نــه” بــه برجــام تــازه، “نــه” بــه عقــب نشــینی از برنامــه هــای 
موشــکی، “نــه” بــه مذاکــره دربــاره شــبه نظامیــان »ســپاه قــدس«. کــه نتیجــه 

ایــن همــه “نــه” هــا، شکســت کامــل مذاکــرات اســت.
ــر  ــم اخی ــورد تصمی ــری در م ــار نظ ــچ اظه ــون هی ــا کن ــکا ت ــده امری ــاالت متح ای
شــورای نگهبــان نکــرده اســت و پیــام ایــن ســکوت ایــاالت متحــده ایــن اســت 
ــه  ــن ادام ــرات وی ــا مذاک ــت ت ــران اس ــا ای ــی ب ــش زدای ــدد تن ــکا در ص ــه امری ک
ــات  ــه انتخاب ــپ کاری ب ــالف اداره ترام ــر خ ــکا ب ــد امری ــه اداره جدی ــد و اینک یاب
ــاال  ــرود، احتم ــش ب ــوال پی ــن من ــر همی ــع ب ــر وض ــت. و اگ ــد داش ــران خنواه ای
کشــورهای مذاکــره کننــ�ده بــرای رســیدن بــه یــک توافــق بــا دولــت فعلــی ایــران 
عجلــه خواهنــد کــرد کــه در ایــن صــورت موفــق خنواهنــد شــد از ایــران امتیازات 

زیــادی بگیرنــد.
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هفتم: گمانه زنی ها درباره روندهای سیاسی ایران در 
طول چهار سال آینده

رئیســی  ابراهیــم  پیــروزی  هــدف  بــا  انتخابــات  شــدن  مهندســی  ســایه  در 
»محافظــه کار تنــ�درو« بــرای تصــدی پســت ریاســت جمهــوری و بــا توجــه بــه 
اتفــاق نظــر تعــدادی از جریانهــای سیاســی در مــورد نامــزدی وی، و بــا توجــه بــه 
اینکــه وی گزینــه مناســبی بــرای جانشــینی علــی خامنــه ای بــرای مقــام رهــری 
ــده،  ــای آین ــد، دورنم ــه ده ــی ادام ــر فعل ــر ره ــق نظ ــالب را طب ــا راه انق ــت ت اس
ــار  ــد. و انتظ ــی ده ــان ن ــران نش ــالب ای ــط انق ــی را در خ ــل توجه ــرات قاب تغیی
یم رود کــه تنــش موجــود میــان رژیــم ایــران و ملــت ایــن کشــور و میــان دولــت 

ایــران بــا جهــان خــارج همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
روی کار بــودن یــک دولــت تنــ�درو بــه معنــای ادامــه سیاســت هــای تن�دروانــه 
ــه  ــز ب ــت و نی ــال اس ــت س ــدت هش ــه م ــم ب ــاید ه ــال و ش ــار س ــدت چه ــه م ب
معنــای ادامــه تنــش در روابــط ایــران و امریــکا و تأخیــر در بازگشــت بــه برجــام 
ــا در  ــش ه ــه تن ــراق و ادام ــوریه و ع ــن، س ــرج در یم ــرج و م ــه ه ــن ادام و همچنی
خلیــج عــریب و ادامــه وضعیــت نظــایم گــری و مســابقه تســلیحایت در منطقــه 

اســت.
و شــاید هــم ایجــاد گشــایش در روابــط عربســتان ســعودی و ایــران را بــا 
مشــکل مواجــه کنــد. برخــی از صاحــب نظــران امیــدوار بودنــد کــه بــا روی کار 
ــوری  ــت جمه ــه در دورن ریاس ــور ک ــب، همانط ــالح طل ــت اص ــک دول ــدن ی آم
محمــد خاتــی و دوران هاشــی رفســنجاین اتفــاق افتــاد، ایــران بتوانــد روابــط با 
همســایگان خــود را بهبــود ببخشــد. و گایم را کــه بــا میاجنیگــری عــراق بــرای 
ترمیــم در روابــط ایــران و عربســتان برداشــته شــده تکمیــل نمایــد کــه ایــن امــر 

یم توانــد تأثیــر مثبتــی بــر آرامــش و ثبــ�ات منطقــه داشــته باشــد.
البتــ�ه ایــن ضرورتــا بدیــن معنــا نیســت کــه رئیــس جمهــوری احتمالــی ایــران 
ــروز خواهــد داد. بلکــه در اینکــه دولــت آینــده ایــران چــه  رفتــار مشــخی را ب
ــه  ــه ب ــش دارد ک ــل در آن نق ــن عام ــت، چندی ــد گرف ــش خواه ــاری را درپی رفت
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مهمریــن آنهــا اشــاره یم کنیــم: یــک عامــل سیاســت هایــی اســت کــه دولــت 
ــدی  ــزان کارآم ــرد و می ــش یم گی ــران در پی ــای ای ــالح رفتاره ــرای اص ــکا ب امری
بــا نیازهــا و  ایــران کــه متن�اســب  بــر رژیــم  بــرای فشــار  ایــن سیاســت هــا 
توانمندیهــای خــود تصمیمــات مفیــدی اختــاذ یم کنــد. از دیگــر عوامــل تأثیــر 
گــذار، رهیافــت هایــی اســت کــه رژیــم ایــران در صــورت ادامــه حتریــم هــا و بــه 
ویــژه حتریــم نفتــی کــه ایــران را در حبــران خفــه کننــ�ده ای قــرار داده اســت، اختــاذ 
ــور  ــس جمه ــدی رئی ــه توانمن ــت ک ــران کار زاری اس ــن حب ــت ای ــد. مدیری یم کن

ــد. ــک یم زن ــور را مح ــت کش ــده در مدیری آین

نتیجه گیری
تصمیــم شــورای نگهبــان در رد صالحیــت تعــدادی از نامزدهــای مطــریح کــه 
از »جریــان اصــالح طلــب« و » جریــان اصولگــرای« معتــدل و نیــز جریانهــای 
ــرای  ــه را ب ــران زمین ــم ای ــه رژی ــان داد ک ــد نش ــی یم کردن ــند نمایندگ ــوام پس ع
»جریــان محافظــه کار تنــ�درو« مهیــا یم کنــد تــا تمــام ارکان قــدرت در ایــران را 
در اختیــار بگیــرد. همچنیــن نشــان داد کــه ایــن بــار حجــم مشــارکت مــردیم در 
انتخابــات بــرای نظــام چنــدان اهمیتــی نــدارد بلکــه آچنــه بــرای خامنــه ای مهــم 
اســت ایــن اســت کــه یــک رئیــس جمهــور مطیــع رهــر روی کار آیــد و بــدون بــه 
راه انداخــن جنجالهــای تبلیغــایت، رویکردهــای تعییــن شــده از ســوی رهــری را 
اجــرا کنــد. و بــه احتمــال زیــاد فضــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ایران بســیار 
ســرد و یب روح خواهــد بــود چــرا کــه مشــکالت گســرده اقتصــادی و پیامدهای 
»کرونــا« چنــدان انگیــزه ای بــرای مــردم باقــی نگذاشــته اســت. از طرفــی هم 
هنــوز حــوادث ناگــوار قلــع و قمــع تظاهــرات ژانویــه 2018 میــالدی و نوامــر 
2019 میــالدی در ذهــن مــردم بــه صــورت پــر رنــگ حضــور دارد و نبــود عدالــت 
ــات  ــه انتخاب ــبت ب ــردم را نس ــه م ــت ک ــی اس ــه دالیل ــات از جمل ــد انتخاب در رون

دلســرد کــرده اســت.
ایــن رویکردهــا از جانــب نظــام و شــخص رهــری بــه خــویب نشــان یم دهــد 
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کــه رژیــم ایــران در تمــام عرصــه هــا دوران بســیار ســختی را جتربــه یم کنــد. و 
ــرادی  ــالب، اف ــد انق ــر جدی ــاب ره ــرای انتخ ــی ب ــدف آمادگ ــا ه ــالش دارد ب ت
را کــه گرایــش هــای تن�دروانــه دارنــد، در رأس مراکــز قــدرت قــرار دهــد. 
ــی از  ــع از آن شــد کــه یک ــداران مان ــان فرماندهــان ســپاه پاس رقابــت شــدید می
فرماندهــان ســپاه بــر کرســی ریاســت جمهــوری تکیــه بزنــد و در نتیجــه احتمــال 
اینکــه در ایــن مرحلــه حســاس یکــی از رجــال دیــن بــر کرســی ریاســت جمهــوری 

ــد، قــوت یافتــه اســت. تکیــه بزن
ــری  ــده، ره ــه آین ــردیم در مرحل ــات م ــن اعراض ــال باالگرف ــم احتم ــی رغ عل
تصمیــم گرفتــه اســت یک دســت کــردن حکومــت و مســلط ســاخن »جریان 
تنــ�درو« بــر ارکان قــدرت در کشــور را بــر میــزان مشــارکت عمــویم در انتخابات 
ــری یم  ــن رویکــرد ره ــه ای ــن اینک ــح دهــد؛ ضم ــت مــردم ترجی ــب رضای و کس

توانــد پیشــرفت مذاکــرات جــاری در ویــن را نیــز بــه مخاطــره انــدازد. 
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