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حسن روحانی با کسب  57درصد آرا پیروز
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری شد.
میتوان برای پیروزی خفیف حسن روحانی
 که رکورد پایینتر رای دولت مس��تقر در دورهبعد را هم از آن خود کرده است -دالیل فراوانی
آورد ،میت��وان از پولپاش��یهای اخیر گفت و
3براب��ر کردن ماه آخری یاران��ه فقرا ،میتوان از
سامانه خلقالس��اعه کارورزی گفت ،میتوان از
رادیکال ش��دن یکشبه حسن روحانی گفت و
البته موارد دیگری از این دس��ت ،حتی میتوان
از برخی اش��تباهات تاکتیکی رقبا هم گفت اما
به نظر میرس��د  2نکته مهمتر از چگونگی رأی
آوردن روحانی هم وجود دارد.
نکت��ه اول اینک��ه ،آخرینب��اری که جبهه
انق�لاب از موضع منتقد وض��ع موجود با دولت
مس��تقر در انتخابات��ی رقاب��ت ک��رد به س��ال
 80بازمیگ��ردد ک��ه رئیسجمه��ور وق��ت
نزدیک  22میلیون رای آورد و نماینده تغییر وضع
موجود بیش از  4میلیون و حاال بعد از گذش��ت
 16سال رئیس دولت مستقر همان حدود رای
آورده است و نماینده تغییر و گزینه جبهه انقالب
نزدیک به  16میلیون؛  16میلیون رای منسجم و
متراکم که صاحبان آن رویکردی انتقادی نسبت
به وضع موجود دارند و گفتمان آنها مبتنی بر 2
مولفه توجه به محرومان و مبارزه با فساد یعنی 2
پاشنه آشیل اصلی این دولت است و تجمیع آنها
میتواند به عنوان آلترناتیوی جدی در دوره دوم
ریاستجمهوری در جهتگیریهای دولت موثر
باشد و تبدیل به دولت سایه دولت دوازدهم شود.
نکته دوم هم به رفتار دولت در مسیر انتخابات
بازمیگردد ،غیر از پیگیری رادیکالیس��م سیاسی
از س��وی روحانی که پس از مناظ��ره اول و عدم
توفیق دول��ت در آن مناظره آغاز ش��د که طبعا
میتواند چالش��ی جدی برای ادامه کار دولت در
مناس��بات حاکمیتی پدید آورد ،پیامدهای روش
«قولدرمانی» حس��ن روحانی در مسیر تبلیغات
هم نکته دیگری است که کار را برای او و دولتش
سختتر میکند .دولت یازدهم که قاعدتا باید با
کارنامه  4سالهاش به انتخابات میآمد از اواسط کار
تبلیغ��ات روش دیگری را برگزید و پا به پای رقبا
قول و وعده داد ،حتی برخی وعدههای رقبا را هم
که پیشتر عقلستیز و نشدنی میدانست شدنی
و مر قانون و اساسا از برنامههای دولت خواند؛...
ادامه در صفحه 5

نگاهامروز انتخابات تمام ش��د! مردم حسن
روحانی را مجددا راهی پاس��تور
کردن��د و بزودی پس از برگزاری مراس��م تنفیذ و
تحلی��ف ،او دور جدید برنامه خ��ود را آغاز خواهد
کرد .برای اکثریت مردمی که رای به تمدید روحانی
دادند آنچه در اولویت است تغییر وضعیت رکود و
بیکاری و بیسر و سامانی اقتصادی است و واقعیت
این است که چشم بر هم بگذاریم این  4سال نو نیز
سپری خواهد شد .این چند روز درگیر انتخابات و
خبرهای این حوزه بودیم و شاید بعضی سرخطهای
خبری مرتبط با کش��ورمان از قلم افتاده باشد .بد
نیست مروری بر جاافتادههای مهم داشته باشیم.
توازن منطقهای

ترامپ بدون اینکه منتظر نتیجه انتخابات ایران
باش��د در س��فری منطقهای راهی عربس��تان شد
و یک معامل��ه  110میلیارد دالری خرید س�لاح
با ش��یوخ بحرانزده س��عودی امضا کرد .تعهدی
نظامی ک��ه میتواند بر توازن تس��لیحاتی منطقه
موثر باش��د و اقتصاد مش��کلدار س��عودی را که
 25درص��د م��ردم آن ب��ا فقر دس��ت و پنجه نرم
میکنند ،بحرانیتر کند.
برخی کارشناسان در توصیف این قرارداد مزاح
کردند و گفتند :اگر جنگی در منطقه رخ دهد یک
تهس��یگار نیمهروشن میتواند سعودی را همچون
یک انبار س�لاح نامطمئن به آتش بکشد! به قولی
کار دشمنان س��عودی با خالی شدن خزانه آنها از
دالره��ای نفتی و انباش��ته ش��دن حجم عظیمی
از تس��لیحات که احتماال ارتش تنپرور عربستان
کاربرد و اس��تفاده بسیاری از آنها را نمیداند ،ساده
شد .سیاسیون یمن در تایید همین تحلیل چنین
نوش��تند که انبار ک��ردن این حجم از س�لاح در
کشوری که آتش اختالف میان شاهزادگانش آشکار
است و در جنگ با یمن بیتوفیق بوده ،قدم نخست
برای فراهم ش��دن وعده ترام��پ در ایام انتخابات
است .دورهای که دونالد ترامپ در تحقیر آلسعود
گفته بود« :سعودی گاو شیرده آمریکاست .هر زمان
که اراده کنیم دالر و طال از آن میدوشیم و آنگاه که

م تا یارانه؛ دبههای جدید
از تحری 
زهرا طباخی

دیگر به کار نیاید ذبحش خواهیم کرد».
تهدید جای تبریک!

با این حال اع��راب برخالف گمانههای فانتزی
ارائه شده توسط تحلیلگران حامی حسن روحانی،
شریک ش��ماره یک آمریکا و اس��رائیل هستند و
تغییری در موازنه قدرت در منطقه در پس��ابرجام
ایجاد نشده است .داشتههای ما حاصل توانستههای
م��ا و اتکای نظ��ام به قدرت مردم اس��ت .دقیقا به
همین دلیل است که انتخاب روحانی در ایران هیچ
تغییری در سیاست منطقهای آمریکا ایجاد نکرد .نه
تبریکی رد و بدل ش��د ،نه سطح تهدیدات کاهش
یافت و نه خطر جنگی موهوم کم یا زیاد شد! رابرت
فیس��ک در ایندیپندنت نوشت :در ایران انتخاباتی
آزاد برگزار ش��د که ریاض را به وحشت انداخت اما
ترامپ در کنار  50دیکتاتور عرب که هرگز جرأت
برگزاری چنین انتخاباتی را ندارند ،ایستاد.
رکس تیلرس��ون ،وزیر خارج��ه آمریکا نیز در
نخس��تین نطق خود پس از موفقی��ت روحانی ،او
را پیرامون برنامه موشکی کشورمان تهدید کرد و
کنگره آمریکا نیز با افتخار همانطور که قول داده بود
با پایان انتخابات ایران مجددا طرح بررس��ی اعمال
تحریمهای جدید را در دستور کار قرار داد.
تریتا پارسی ،رئیس اندیشکده امنیتی نایاک که
اتفاقا در دوره انعقاد برجام بسیار به تیم مذاکرهکننده
کش��ورمان نزدیک بود ،پس از رای دادن به حسن
روحانی در واشنگتندیسی نوشت :سنای آمریکا
میخواهد هفته آینده درباره تحریمهای جدید علیه
ایران وارد عمل شود .این چه پاسخ وحشتناکی به
مردم ایران پس از رای دادن آنها به «دیپلماس��ی»
است!
بازدارندگی ظریف

انتظ��ار این بود که در چنین موقعیت خطیری
که همهچیز برای وضع تحریمهای جدید علیه ایران

آماده اس��ت ،وزارت امور خارجه دس��تی بجنباند و
اقدامی بازدارنده در دستور کار قرار دهد ،چرا که ایران
نه از توافق برجام عقبنشینی کرده و نه تعهدی را
بر زمین گذاشته است .حتی به قول حسن روحانی
در نطق پساانتخاباتی به «تعامل با جهان به دور از
خشونت و افراطیگری» هم رای داده است! حدس
بزنید محمدجواد ظریف برای کنترل این موقعیت
خطرناک چه کرد؟ وزارت خارجه حس��ن روحانی
در اقدامی بامزه فهرس��تی درهم منتش��ر کرد که
ذیل آن مدیر اجرایی  2شرکت 2 ،بنیاد و  5شرکت
آمریکایی -اسرائیلی از جانب ایران «تحریم» شدهاند!
افراد و شرکتها و بنیادهایی که هرگز «ارتباطی» با
ایران نداشتهاند ،طرف معامله با دولت یا شرکتهای
ایران��ی نبودهان��د و دسترس��یای هم ب��ه اموال و
داراییهای آنها نداریم! این نشانهای آشکار از ادامه
سیاس��ت خارجی تخیلی و بیاثر  4س��ال اخیر در
دوره جدید است .تحریم میشویم ،اموالمان بلوکه
میشود ،داراییهایمان مسدود میشود اما کماکان
بیشتر نفت مفت میفروشیم و تعهدات سنگینتری
به جان میخریم! سوال این است که آیا با ادامه این
روند حسن روحانی میتواند به وعده انتخاباتیاش
مبنی بر لغو تحریمهای غیرهس��تهای عمل کند؟
عاقلی میگفت ش��ما هم��ان تحریمهایی که مثال
«لغو» کردی به ما نشان بده ،وعده نو پیشکش!
کمپین «نه به یارانه»!

در حوزه سیاس��تورزی اقتصادی نیز اتفاقات
جالب��ی در همی��ن  2روز رخ داد .به عنوان نمونه
تیم رسانهای منتسب به دولت حسن روحانی چند
ساعت پس از اعالم نتایج در شبکه اجتماعی توئیتر
که کمتر از یک درصد مردم در آن عضو هس��تند،
کمپینی تبلیغاتی به راه انداختند که مدعی بود رای
مردم به روحانی «نه به افزایش یارانه» بوده اس��ت.
این در حالی اس��ت که روحانی و جهانگیری وعده

در شبکههای اجتماعی

افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه را برنامه خود
دانس��ته بودند که از سوی سایر نامزدها اعالم شده
است.
حتی دولت در آخرین روزهای عمر دوره نخست
خود در  27فروردین ،در ستاد هدفمندی یارانهها
از افزایش  2ت��ا  3برابری یارانه فقرا خبر داده بود؛
افزایش��ی که مصوب مجلس ب��ود و در زمان طرح
مجل��س ،دولت با آن مخالفت اما ش��ب انتخابات
اجرای��ش ک��رد! همچنی��ن مصوب ک��رد حقوق
بازنشستگان را هم تصاعدی افزایش دهد .روحانی
شب انتخابات از این هم جلوتر رفت و درصدد بود
تا یارانه خانوارهایی را که  2سال قبل قطع شده بود
مجدد واریز کند! حال س��وال این است که برنامه
توزی��ع مجدد یارانه به طبق��ات میانی جامعه یک
توزیع پول شب انتخاباتی موقت بوده یا باز هم ادامه
مییابد؟ اگر نخستین گزینه صحیح است که باید
توضیح دهند چرا تخلف انتخاباتی مرتکب شدهاند
و اگر بناست ادامه یابد پس کمپین تبلیغاتی علیه
«یارانه» چرا در دستور کار قرار گرفته است؟ مهمتر
اینک��ه تکلیف افزایش  3براب��ری یارانه دهکهای
پایین مطابق مصوبه ش��ب انتخاباتی چه میشود؟
آیا حقوق بازنشستگان و معلمان زیاد میشود؟ آیا
برای عبور از رکود باز هم مثل سال  93بستهای در
کار است؟ برنامه هر چه باشد بزودی خواهیم فهمید
کما اینکه چند ماه دیگر موعد نخستین وعده 100
روزه حس��ن روحانی س��ر خواهد رسید و مردم در
سبک و سنگین کردن وضعیت اقتصادی خود در 4
سال آتی سنگ محکی خواهند یافت.
صمیمانه ب��رای دولت حس��ن روحانی آرزوی
توفی��ق داریم و صادقان��ه توصیه میکنیم فرصت
خدمت به ایرانیان را بیش از  4س��ال گذشته قدر
بداند ،چراکه هیچ پروپاگاندایی نمیتواند ناکارآمدی
را برای مدت طوالنی از چشمها پنهان کند .مردم
برای قضاوت مثبت عملکرد دولت به چیزی بیش
از عملیات روانی و بازیهای امنیتی و سیاسی نیاز
دارند .به پرکاری ،تالش و مدیریت جهادی مدیران
انقالبی! علی برکتاهلل!
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مصيبت وارده را به جنابعالي تسليت عرض نموده؛ براي آن
مرحومه غفران و آمرزش و براي شما و خانواده محترم صبر و اجر
از درگاه حضرت احديت مسألت داريم
وطنامروز

ت برخالف پدیدههای دیگر سیاسی با
انتخابا 
اعالم نتایج تمام نمیشود ،نهتنها تحلیل دادههای
ش سیاسی گروهها،
آماری انتخابات و بررسی کن 
افراد و مردم در هر انتخاباتی اهمیت فوقالعادهای
دارد ،بلکه معموال در روزهای نخس��تین پس از
انتخابات ،طرف پیروز با تمام قوا میخواهد تمام
تفسیرهای ممکن از انتخابات را به نفع خودش
بازسازی کند ،البته ش��رایط زمانی روزهای اول
ارائ��ه تحلیله��ای قدرتمندانه از ف��رد برنده را
راحت میکند اما فارغ از فضای هیجانی موجود،
انتخابات اردیبهشت  96با وجود اینکه بار دیگر
بر «تمدید روحانی» در صندلی ریاست اجرایی
کش��ور حکم داد ،چه معانی مهمی در بر دارد؟
حسن روحانی کاندیدای پیروز آخرین انتخابات
ریاستجمهوری قرن چهاردهم شمسی شد اما
آیا واقعا روحانی برتری معناداری پیدا کرده است
ک��ه بتواند در اولین نطق پ��س از پیروزی برای
کس��انی که به او رای ندادهاند «خط و نش��ان»
ی جمهوری که
بکشد؟! آیا روحانی در میان رؤسا 
دور دوم را ش��روع میکنند کار راحتتری دارد
یا سختتر؟!
آمار و ارقام ،نش��انههای تاریخی و بررس��ی
وضعیت فعلی دولت نش��ان میده��د روحانی
«ضعیفترین» رئیسجمه��ور دور دومی تاریخ
ایران است .این گزاره را با گذری اجمالی بررسی
میکنیم.
اول اینک��ه رای جن��اب روحان��ی در می��ان
رؤسای جمهور دور دومی نسبت به رقیب اصلی
کمترین فاصل��ه را دارد؛ هر چند از نظر فاصله با
نفر دوم ش��باهت زیادی میان جن��اب روحانی با
هاشمیرفسنجانی وجود دارد اما باز هم روحانی
با توج��ه به اعداد زی��ر رای ضعیف��ی دارد :دور
دوم مرحوم هاشمیرفس��نجانی ،وی موفق ش��د
63درص��د رای م��ردم را جلب کن��د ،خاتمی در
س��ال 76/9 ،80درصد و احمدینژاد در سال،88
 63درصد نظر رایدهندگان را کس��ب کردند ،به
این ترتیب حسن روحانی با  57درصد با اختالف
معناداری ضعیفتر از همتایان سابق خودش است.
دوم اینک��ه رای رقی��ب روحان��ی در تاریخ
بیس��ابقه اس��ت .در تمام  4س��ال اول جناب
روحانی ،طرف��داران دولت یازدهم به فاصله 12
میلیونی س��ال  92اشاره میکردند و با یادآوری
اینکه رقیب اصلی روحانی در سال ( 92محمدباقر
قالیباف) تنها  6میلیون رای آورده ،آن را دلیل بر
قدرت رئیسجمهور میدانستند اما اکنون اتفاقی
نادر در تاریخ به وقوع پیوس��ت ،س��ال72رقیب
رئیسجمهور مستقر تنها 4میلیون رای داشت،
س��ال  80رقیب رئیسجمهور مس��تقر مجددا
4میلیون رای آورد و سال  88هم 13میلیون!
حاال حسن روحانی در حالی برای دومینبار
س��کان اجرایی کش��ور را برای  4سال در دست
خواهد گرفت که ب��ا یک جمع « 16میلیونی»
منتقد غیرقابل انکار مواجه است .این عدد بزرگ
بس��یار قابل تامل اس��ت ،چون ه��م رای خود
روحانی تنها آرای  57درصد رایدهندگان است
و  41درصد نظر کل واجدان شرایط را دارد و هم
با رقیب بسیار بزرگی روبهرو است.
ش��اید برخی حامیان دولت به اشتباه بگویند
این جمع  16میلیونی اگر منس��جم و با رهبری
واحد یک نفر کنش سیاسی نداشته باشد فایدهای
ن��دارد اما رفتار تحریکآمی��ز رئیسجمهور مثل
«خشونتطلب» خواندن رقبا (شبیه برید به جهنم
و یک عده بیشناسنامه و )...منتقدان را به جمع
بزرگتری تبدیل نکند حتما کوچکتر نمیکند!
سومین نکته ،توجه به تجربه سال  80است،
شاید مقایس��ه با یکی از قویترین پیروزیهای
دور دوم یک رئیسجمهور بتواند وضعیت امروز
روحانی را ش��رح دهد ،چه آنکه آن دولت سال
 80که توانس��ت بیش از  5برابر نف��ر دوم رای
جلب کند  4سال بعد از کاندیدایی حمایت کرد
(مصطفی معین) که تنها توانست به اندازه همان
رقیب س��ال  80رای بگیرد! حاال حساب دولت
آقای روحانی را کنید که رقیب بزرگی دارد.
چهارمین مس��اله ش��رایط رایآوری و سبد
رای رئیسجمه��ور پی��روز اس��ت؛ اوال تم��ام
نظرس��نجیهای معتبر قبل از انتخابات ضمن
اینکه تقریبا همین نتیجه را پیشبینی میکردند
رای منفی رئیسجمهور را هم باال اعالم میکردند
(فقط بخشی از این رای منفی در رای باالی آقای
رئیسی موجود اس��ت) و هم اینکه خود افرادی
که به آقای روحانی رای دادند کمتر توانایی دفاع
ایجابی از کاندیدای خودشان را داشتند.
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