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مقدمه
ایــران کــه ایــن روزهــا بــا فشــارهای داخلــی و خارجــی دســت و پنجــه نــرم 
یم کنــد، در 18 ژوئــن 2021 میــادی شــاهد برگــزاری انتخابــات ریاســت 
ــخص  ــز مش ــل نی ــه آن از قب ــه نتیج ــایت ک ــن کارزار انتخاب ــود. در ای ــوری ب جمه
ــد.  ــرون آم ــدوق بی ــ�درو« از صن ــان »تن ــداى جری ــی کاندی ــم رئیس ــود، ابراهی ب
ــات از  ــن انتخاب ــه ای ــت ک ــده اس ــبب ش ــور س ــی کش ــوالت داخلــی و خارج حت
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار شــود و انتظــار یم رود کــه نتیجــه ایــن انتخابــات بــر 
اوضــاع داخلــی و همچنیــن بــر روابــط خارجــی کشــور تأثیــر معنــاداری داشــته 
باشــد. در ایــن نوشــتار بــر آنیــم تــا ضمــن بیــان ســیر رخدادهــای انتخابــات بــه 

ــم. ــی آن برپدازی ــی و خارج ــای داخل ــن پیامده ــا و همچنی ــانه ه ــج و نش نت�ای
نخست: انتخابات و ابعاد بحران در ایران

انتخابــات ایــران در شــرایطی برگــزار شــد کــه کشــور بــا اوضــاع داخلــی ســختی 
ــی  ــن امللل ــزوای بی ــا و ان ــه حتریمه ــت ک ــی اس ــت. گفتن ــان اس ــه گریب ــت ب دس
ــی  ــی از عوامل ــش، همگ ــه های ــرای برنام ــاین در اج ــت روح ــت دول ــز شکس و نی
هســتن�د کــه وضعیــت کنــوین را رقــم زده انــد. و همیــن اوضــاع ســخت کنــوین 
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ســبب شــد کــه رقابــت بیــن دو جنــاح رژیــم شــدت بگیــرد. »جنــاح تنــ�درو«، 
حســن روحــاین رئیــس جمهــور و »اصــاح طلبــان« را بــه شــدت مــورد انتقــاد 
قــرار داد و آنــان را بانیــان وضعیــت موجــود – کــه ناشــی از خــروج امریــکا از 
ــام  ــت برج ــئول شکس ــت وی را مس ــاین و دول ــتن�د و روح ــت- دانس ــام اس برج
فشــارهای  دادن  قــرار  دســتمایه  بــا  همچنیــن  تنــ�درو«  »جنــاح  خواندنــد. 
خارجــی، تــاش کردنــد تــا برنامــه هــا و اهــداف دولــت روحــاین بــه ویــژه قصــد 
وی مبنــی بــر کاهــش ســلطه »ســپاه پاســداران« بــر اقتصــاد کشــور را خنثــی 
کننــ�د. حتــی ســپاه پاســداران بــا بازگشــت دوبــاره حتریمهــا، دســت بــه ابتــکار 
عمــل زده و در مدیریــت حبــران اقتصــادی نقــش پــر رنگــی بــازی کــرد و زمینــه را 
بــرای رهــر؛ علــی خامنــه ای و نهادهــای مــوازی فراهــم کــرد تــا روحــاین و دولــت 
وی را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و نظــر خــود را در تغییــر ســاختار دولــت و همچنیــن 
بنشــانن�د و  بــه کرســی  اقتصــاد مقاومتــی  تعدیــل سیاســتها در چارچــوب 
در قبــاِل فشــارهای خارجــی سیاســت مقابلــه و تنــش در مقابــل تنــش را در 
پیــش گیرنــد کــه از مهمرتیــن نمونــه هــای ایــن سیاســت یم تــوان بــه کاهــش 
پایبنــ�دی بــه تعهــدات برجــایم و افزایــش نســبت غنــی ســازی اورانیــوم بــه 60 
درصــد، و همچنیــن ممانعــت از اجنــام مأموریــت بازرســان آژانــس بیــن املللــی 

انــرژی اتــی نــام بــرد.
امــا انتقــاد »اصــاح طلبــان« بــه » جریــان تنــ�درو« کــه رهــر و نهادهــای 
ــای  ــه ه ــر هزین ــی آن ب ــای منف ــت، پیامده ــود داش ــر رس خ ــز در تی ــوازی را نی م
دولــت در بودجــه کل و در نتیجــه مســئولیت نابســاماین اوضــاع اقتصــادی را در 
یپ داشــت. امــا در نهایــت ایــن کشــمکش بــه تضعیــف رئیــس جمهــور و جریــان 
ــت  ــورد حمای ــاح م ــت جن ــب« و تقوی ــاح طل ــان اص ــی »جری ــدار وی یعن طرف

ــداران« منجــر شــد. ــری و » ســپاه پاس ره
بــا انتقــاد شــدید دولــت روحــاین از رهــری و نهادهــای مــوازی کــه نــی گذارنــد 
ــان دو  ــمکش می ــد، کش ــی کن ــود را عمل ــای خ ــت ه ــا و سیاس ــه ه ــت برنام دول
جنــاح بــه اوج خــود رســید و آخریــن مــوردی کــه از ایــن تنشــها حکایــت داشــت، 
درز مصاحبــه محمــد جــواد ظریــف وزیــر امورخارجــه بــود کــه از نقــش پــر رنــگ 
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میــدان یعنــی »ســپاه پاســدران« و بــه حاشــیه رانــده شــدن وزارت خارجــه در 
فراینــد تصمیــم ســازی سیاســت خارجــی گفتــه بــود. در مقابــل، »محافظــه 
کاران« روحــاین و دولــت وی را بــه بــاد انتقــاد گرفتنــ�د کــه در حــل حبــران هــای 
ــن در  ــد. ای ــام ماندن ــل برج ــر و معط ــه و منتظ ــرب دوخت ــه غ ــم ب ــور، چش کش
حالیســت کــه در ســایه حبــران اقتصــادی ناشــی از حتریمهــا و تأثیــر همــه گیــری 
»کرونــا« و همچنیــن ســوء مدیریــت دولــت، از حلــاظ اقتصــادی و اجتماعــی 

اوضــاع معیشــتی روز بــه روز ســخت و ســخت تــر یم شــود.
ــه  ــان ب ــا همچن ــه حتریمه ــم اینک ــی رغ ــه عل ــت ک ــد گف ــز بای ــی نی ــد خارج در بع
ــین  ــور پیش ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــن دونال ــا رف ــا ب ــت، ام ــود باقیس ــوت خ ق
ایــاالت متحــده و روی کار آمــدن اداره جــو بایــدن فرصــت خــویب بــرای رفــع 
ــران  ــن از ای ــیه و چی ــه روس ــژه آنک ــه وی ــت؛ ب ــده اس ــم ش ــران فراه ــای ای حتریمه
ــتن�د.  ــق هس ــام مواف ــای برج ــا احی ــز ب ــی نی ــورهای اروپای ــرده و کش ــت ک حمای
رونــد دیپلماســی بــار دیگــر جــاین تــازه گرفتــه و دولــت روحــاین نیــز در راســتای 
ــکا  ــا امری ــتقیم ب ــر مس ــوی غی ــه گفتگ ــام ب ــه برج ــت ب ــرای بازگش ــاش ب ت
ــ�ار  ــب اعتب ــه کاران« کس ــا »محافظ ــت ب ــا در رقاب ــت ت ــان داده اس ــل نش تمای
نمــوده و موقعیــت خــود در داخــل را تقویــت نمایــد. در عیــن حــال، »محافظــه 
کاران« بــرای اینکــه نگذارنــد »اصــاح طلبــان« قبــل از انتخابــات بــا پیشــرد 
گفتگوهــای برجــایم، آن را بــه عنــوان یــک دســتاورد بــرای خــود ثبــت کــرده 
و در نتیجــه پایــگاه مــردیم خــود را تقویــت نماینــد، تــاش کردنــد تــا در رونــد 

ــ�د. ــدازی کنن ــنگ ان ــرات س مذاک
انتخابــات ایــران اجنــام شــد در حالیکــه گفتگوهــای ویــن هنــوز یب ثمــر مانــده و 
بــا توجــه بــه توقعــات طرفیــن ایــراین و امریکایــی ، آینــده آن هم روشــن نیســت. 
ایــران یم گویــد کــه ابتــ�دا بایــد امریــکا حتریمهــا را بــردارد و تضمیــن کنــد کــه 
بــار دیگــر ایــران را حتریــم خنواهــد کــرد. آنــگاه ایــران بــه تعهــدات برجــایم خــود 
بــاز خواهــد گشــت. ولــی امریــکا چنیــن خواســتی را نــی پذیــرد. البتــ�ه امریــکا 
از بیــم اینکــه مبــادا نتیجــه انتخابــات ایــران بــر رونــد مذاکــرات تأثیــر بگــذارد، 
تمایــل داشــت کــه قبــل از انتخابــات پرونــده مذاکــرات را یکســره کنــد؛ بــه ویــژه 
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ــد.  ــرج یم ده ــه خ ــش ب ــود نرم ــرات از خ ــأله مذاک ــاین در مس ــت روح ــه دول آنک
امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد.

 همچنیــن ایــن مذاکــرات در شــرایطی اجنــام شــد کــه روابط ایــران با کشــورهای 
همســایه مخصوصــا کشــورهای عضــو همــکاری خلیــج عــریب، پــر تنــش اســت 
و ایــن رفتــار تقابلــی نــه تنهــا بــرای ایــران بســیار هزینــه بــر بــوده بلکــه دخالــت 
ــرای  ــی ب ــاع داخل ــرت اوض ــه بیش ــاماین هرچ ــز نابس ــره ای ج ــه ای ثم ــای منطق ه
ایــران بــه ارمغــان نیــاورده اســت. و اکنــون همــه منتظــر هســتن�د کــه تهــران در 
راســتای تنــش زدایــی و بــاز گردانــدن ثبــ�ات منطقــه ای سیاســت هــای خــود را 
مــورد بازبینــی قــرار دهــد بــه گونــه ای کــه بــه نفــع تمــام کشــورها و ملــت هــای 

منطقــه باشــد.

دوم: مهندسی کردن انتخابات و اولویت دادن به مشارکت 
نسبت به رقابت

رژیــم سیاســی ایــران بنــ�ا بــه ماهیــت دینــی کــه دارد، قــدرت اصلــی را در اختیــار 
رهــر و نهادهــای غیــر انتخــایب کــه بــه نهادهــای مــوازی نیــز شــناخته یم شــوند، 
قــرار داده اســت. شــورای نگهبــان ابــزاری در خدمــت رهــری اســت تــا بوســیله 
آن فرآینــد انتخابــات را بــه حنــوی مدیریــت کنــد کــه ثمــره انتخابــات بــا اهــداف 

و رویکردهــای انقــایب رهــری تضــادی نداشــته باشــد.
در ایــن اواخــر، »جریــان تنــ�درو« عــزم خــود را جــزم نمــود تــا تمــایم مراکــز 
تصمیــم ســازی کشــور را در اختیــار خــود بگیــرد و در ایــن راســتا شــورای 
نگهبــان در انتخابــات مجلــس شــورای اســایم کــه در مــاه فوریــه 2020 
میــادی برگــزار شــد، همــه نیروهــای »اصــاح طلــب« را رد صاحیــت کــرد 
تــا »محافظــه کاران« اکرثیــت کرســی هــای مجلــس را در اختیــار بگیرنــد. و در 
انتخابــات اخیــر ریاســت جمهــوری نیــز بــا رد صاحیــت چهــره هــای شــناخته 
اســحاق  و  شــد.  تکــرار  قبلــی  ســناریوی  همــان  طلبــان«  »اصــاح  شــده 
ــاح  ــان اص ــزد »جری ــد نام ــه یم ش ــه گفت ــی ک ــت داوطلب ــری و هش جهانگی
ــرای  ــن ب ــدند. همچنی ــذف ش ــایت ح ــه کارزار انتخاب ــتن�د، از ورود ب ــب« هس طل
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تضمیــن اینکــه کاندیــدای مــورد نظــر »محافظــه کاران« پیــروز ایــن انتخابــات 
شــود، دو تــن از چهــره هــای شــناخته شــده یعنــی محمــود احمــدی نــژاد رئیــس 
جمهــور پیشــین و علــی الریجــاین رئیــس پشــین مجلــس شــورای اســایم نیــز 

ــدند. ــذف ش ــایت ح از کارزار انتخاب
ــری  ــر ره ــورد نظ ــدای م ــی کاندی ــم رئیس ــرای ابراهی ــه ب ــب، زمین ــن ترتی ــه ای ب
ــا  ــد، مهی ــده نبودن ــناخته ش ــردم ش ــان م ــدان در می ــه چن ــر ک ــب دیگ ــا دو رقی ب
شــد. »جنــاح تنــ�درو« کــه از حمایــت رهــری و »ســپاه پاســداران« برخــوردار 
اســت بــا ایــن مهندســی در صــدد اســت تــا ضمــن حفاظــت از منافــع سیاســی 
و اقتصــادی خــود، ارکان رژیــم را در مقابــل فشــارهای داخلــی و خارجــی تقویــت 
نمایــد و در ایــن شــرایط کــه انقــاب شــور و طرفــداران خــود را از دســت داده 

اســت، جــاین تــازه بــه ایــن انقــاب یب رمــق دمیــده شــود.
ــک  ــورد ی ــتن�د در م ــان نتوانس ــاح طلب ــات اص ــد انتخاب ــدن موع ــک ش ــا نزدی ب
کاندیــدا بــه توافــق برســند. شــاید هــم ایــن عــدم توافــق ناشــی از ســرخوردگی 
شــان بــه دنبــ�ال رد صاحیــت نامزدهــای آنــان توســط شــورای نگهبــان بــود و یا 
وعــده هایــی کــه روحــاین بــه آن عمــل نکــرده، در نتیجــه آنــان ایــن بــار نتوانســتن�د 

بــر ســر یــک نامــزد بــه اجمــاع برســند.
ــدای  ــک کاندی ــود ی ــان« و نب ــاح طلب ــی در »اردوگاه اص ــِل پراکندگ در مقاب
ــَدر کــه اجمــاع آنــان را کســب کنــد، »محافظــه کاران« همــه بــه اتفــاق آراء از 

َ
ق

ابراهیــم رئیســی حمایــت کردنــد. تعــداد 210 نماینــده مجلــس در یــک بیانیــه 
ای از علــی رضــا زاکاین، امیــر حســین قــایض زاده هاشــی، محســن رضایــی و 
ســعید جلیلــی خواســتن�د کــه بــه نفــع ابراهیــم رئیســی کنــاره گیــری کننــ�د. و 
عمــا نیــز علــی رضــا زاکاین و ســعید جلیلــی بــه نفــع ابراهیــم رئیســی از صحنــه 
انتخابــات کنــار رفتنــ�د. در عیــن حــال، گروههــا و محافــل زیــادی در اعــرتاض 
ــات  ــک انتخاب ــه ی ــت ن ــی اس ــک نمایــش سیاس ــه ی ــات ک ــد انتخاب ــن رون ــه ای ب
ســالم و آزاد، بــا اعــان شــعار » رأی نــی دهــم« خواســتار حتریــم ایــن انتخابات 

شــدند.
ــاال در  ــارکت ب ــه مش ــم ب ــه رژی ــود ک ــخص ب ــات مش ــد انتخاب ــاز رون ــل از آغ قب
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انتخابــات بیشــرت از ســامت و رقابتــی بــودن آن اهمیــت یم دهــد. و ایــن ناشــی 
ــت.  ــته اس ــم داش ــرای رژی ــاب ب ــد از انق ــات بع ــه انتخاب ــت ک ــردی اس از کارک
انتخابــات یــک پوشــش اســت کــه بــه حاکمیــت مشــروعیت خبشــیده و منافــع 
آنــان را تأمیــن یم کنــد. بــه همیــن ســبب علــی رغــم اینکــه ایــن انتخابــات 
مهندســی شــده بــود و رقابــت ظاهــری میــان چنــد نفــر جریــان داشــت، در 
نهایــت شــاهد بودیــم تمــام افــرادی کــه چــه توســط شــورای نگهبــان و چــه از 
طــرق دیگــری از ایــن رقابــت حــذف شــدند، همگــی از ملــت خواســتن�د کــه در 
پــای صنــدوق هــای رأی حضــور یابنــ�د. بــه عنــوان مثــال، اســحاق جهانگیــری 
در رشــته توئیــت هایــی کــه در 16 ژوئــن امســال در حســاب کاربــری خــود 
منتشــر کــرد، نوشــت: » بــا وجــود تمــام گایــه هــا، بایــد بــه فکــر آینــده ایــران 
و میهــن و رژیــم بــود و بــرای حمایــت از جمهوریــت بــه پــای صنــدوق هــای رأی 

ــت«. رف
و همینطــور، الریجــاین و ظریــف نیــز مــردم را بــه شــرکت در انتخابــات دعــوت 
کردنــد و روحــاین شــرکت در انتخابــات را دفــاع از جمهوریــت و قانــون اساســی 

و میــراث خمینــی دانســت.
محمــد خاتــی رئیــس جمهــور اســبق ایــران نیــز مــردم را بــه پــای صنــدوق هــای 
رأی خوانــد و مهــدی کــرویب کــه از ســال 2009 میــادی تــا کنــون در حصــر 
خانگــی بــه ســر یم بــرد، بــا شــرکت در انتخابــات بــه عبــد الناصــر همتــی رأی 
ــه در  ــت ک ــود نوش ــت خ ــه در توئی ــود ک ــژاد ب ــدی ن ــا احم ــان تنه ــن می داد. در ای

ــرد. ــد ک ــرکت خنواه ــات ش انتخاب

سوم: نتايج و نشانه ها
ســراجنام در یــک انتخابــایت کــه چنــدان رنــگ و بــوی رقابــت را نداشــت و از قبــل 
توســط رژیــم مهندســی شــده بــود، ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
منتخــب از صنــدوق بیــرون آمــد. او بــا کســب 17.9 مليــون رأی یعنــی 61.95 
ــج  ــن نت�ای ــت. و ای ــی گرف ــود پیش ــای خ ــاداری از رقب ــه ور معن ــد آراء بط درص
ــا حــد زیــادی هــم مــورد انتظــار بــود. جــدول زیــر تعــداد آرای هــر داوطلــب و  ت
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میــزان آرای ســفید و باطلــه را نشــان یم دهــد.
جدول )1(: تعداد آرای نامزدهای ریاست جمهوری و آرای سفید و باطله

تعداد آراء           نسبت به درصد نام کاندیدا ردیف

%61.95 17926345 ابراهيم رئييس 1

%11.79 3412712 محسن رضایي 2

%8.38 2427201 عبد الناصر هميت 3

%3.45 999718 امري حسني قايض 
زاده هاشيم 4

%12.88 3726870 آرای باطله و 
سفید 5

https://bit.ly/3qfLc1O :منبع

از مجمــوع  بــود. یعنــی  انتخابــات 48.8 درصــد  ایــن  میــزان مشــارکت در 
ــا 28.8  ــی، تنه ــرایط رأی ده ــد ش ــراین واج ــزار و 307 ای ــون و 310 ه 59 میلی
مليــون نفــر شــرکت کــرده بودنــد کــه در تاریــخ انتخابــات ریاســت جمهــوری از 
زمــان انقــاب 1979 میــادی بــه بعــد، پاییــن تریــن نــرخ مشــارکت را بــه خــود 
اختصــاص یم دهــد. و پیــش از آن، انتخابــات 1993 میــادی بــا نســبت 50.6 
درصــد مشــارکت، رکــورد دار پاییــن تریــن میــزان مشــارکت بــود. و اگــر ایــن 
انتخابــات را بــا انتخابــات قبلــی یعنــی ســال 2017 میــادی کــه حســن روحــاین 
برنــده آن بــود مقایســه کنیــم یم بینیــم کــه نســبت مشــارکت در آن 73 درصــد 

بــود یعنــی اینکــه در ایــن دوره 25 درصــد مشــارکت کاهــش یافتــه اســت.
در واقــع همزمــان شــدن انتخابــات شــوراهای شــهر بــا انتخابــات ریاســت 
جمهــوری نــرخ مشــارکت را خبصــوص در مناطــق روســتایی و مناطقــی کــه 
ــارکت  ــرخ مش ــه ن ــا اینک ــرد. ب ــاال ب ــد، ب ــی دارن ــی متنوع ــژادی و مذهب ــب ن ترکی
بــا ایــن ترفنــد تــا حــد زیــادی افزایــش یافــت. امــا بــا ایــن همــه، اگــر فــرض بــر 

https://bit.ly/3qfLc1O
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ایــن بگیریــم کــه رژیــم بــه ایــن انتخابــات بــه عنــوان ســنجش میــزان پایــگاه 
ــا  ــم ت ــه رژی ــان داد ک ــم نش ــارکت ک ــن مش ــد، ای ــته باش ــود نگریس ــردیم خ م
حــد زیــادی مشــروعیت مــردیم خــود را از دســت داده اســت کــه احتمــاال هــم 
ناامیــدی مــردم از بهبــود اوضــاع اقتصــادی و سیاســی ایــن یب تفــاویت را رقــم زده 

ــت. اس
ایــن دور یب  از آن داشــت کــه تعــداد آرای ســفید در  شــمارش آراء حکایــت 
ســابقه بــوده اســت زیــرا رأی دهنــدگان بــه جــای اینکــه نــام یکــی از نامزدهــا را 

ــد. ــه بودن ــدوق انداخت ــه صن ــفید ب ــای رأی را س ــه ه ــند، برگ بنویس
 بــر اســاس گــزارش وزارت کشــور، مجمــوع آرای ســفید و آرای باطلــه بیــش از 
3.7 مليــون رأی بــود کــه حــدود 13 درصــد مجمــوع آراء را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــی ک ــن رضای ــه از آرای محس ــفید و باطل ــوع آرای س ــی مجم ــت. یعن داده اس
بعــد از ابراهیــم رئیســی در مرتبــ�ه دوم قــرار دارد، بیشــرت بــود. و ایــن امــر مایــه 
طــز مــردم شــده اســت کــه آرای ســفید و باطلــه بعــد از ابراهیــم رئیســی دوم 

شــده اســت.
ــات  ــه در انتخاب ــدگان ک ــی از رأی دهن ــه برخ ــت ک ــن معناس ــأله بدی ــن مس ای
ــوری  ــت جمه ــق ریاس ــزد را الی ــار نام ــن چه ــک از ای ــچ ی ــا هی ــد ام ــرکت کردن ش
ندانســته و در نتیجــه برگــه ســفید را بــه صنــدوق انداختــه انــد. و برخــی هــم بــر 
ایــن عقیــده هســتن�د کــه رأی دهنــدگاین کــه از ســوی برخــی ارگانهــا وادار بــه 
رأی دادن یم شــوند، بــرای فــرار از تعقیــب و یــا اینکــه بــه رأی نــدادن و مخالفت 
بــا رژیــم متهــم نشــوند، رأی ســفید بــه صنــدوق ریختــه انــد تــا بــه هیــچ نامــزدی 
ــد  ــاب نکردن ــزدی را انتخ ــچ نام ــه هی ــم اینک ــی رغ ــه عل ــند. اینک ــداده باش رأی ن
امــا در انتخابــات شــرکت کردنــد بــه خاطــر ایــن اســت کــه مبــادا از کار در 
ــه  ــه ب ــری ک ــل دیگ ــد. عام ــروم گردن ــد، مح ــه دارن ــازایت ک ــا امتی ــات ی مؤسس
ــا انتخابــات  آرای باطلــه و ســفید اجنامیــد ایــن بــود کــه در ایــن دور، همزمــان ب
ریاســت جمهــوری انتخابــات شــورای شــهر نیــز برگــزار شــد. برخــی منابــع 
بــا انگیــزه بهبــود اوضــاع  گــزارش دادنــد کــه بســیاری از رأی دهنــدگان 
ــئولین  ــا مس ــد ام ــه بودن ــهر رفت ــورای ش ــات ش ــرای انتخاب ــایت ب ــهری و خدم ش
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ــات  ــرای انتخاب ــه ب ــد ک ــا وادار کردن ــب و ی ــان را ترغی ــری آن ــای رأی گی ــوزه ه ح
ــرتاض  ــذا بســیاری از رأی دهنــدگان در اع ریاســت جمهــوری نیــز رأی دهنــد ل

ــ�د. ــدوق انداختن ــه صن ــفید را ب ــای س ــه ه ــئولین، برگ ــت مس ــن حرک ــه ای ب
اگــر ایــن 13 درصــد آرای باطلــه و ســفید را از مجمــوع 48.8 درصد مشــارکت 
کــم کنیــم، مشــارکت واقعــی کــه 35 درصــد یم شــود نشــان یم دهــد کــه 
مــردم تــا چــه میــزان از گزینــه هــای رژیــم و یــا حتــی از خــود رژیــم روی گــردان 
هســتن�د. و تاشــهای گســرتده رژیــم کــه بــرای ترغیــب مــردم بــه مشــارکت از 

تمــایم امکانــات و شــیوه هــای تبلیغــایت اســتفاده کــرد نیــز راه بــه جایــی نــرد.
ــک  ــه ی ــش از آنک ــران بی ــات در ای ــه انتخاب ــت ک ــن واقعی ــت ای ــر داش ــا در نظ ب
ــت و  ــم اس ــد رژی ــرای تأیی ــدویم ب ــه رفران ــه مزل ــرت ب ــد، بیش ــی باش کارزار رقابت
پارلمــان هــم در تعییــن سیاســت هــای رژیــم چنــدان کارآیــی نــدارد، این نســبت 
پاییــن مشــارکت نشــان داد کــه رژیــم دیگــر پشــتوانه مــردیم چنــداین نــدارد. 
ــت،  ــوده اس ــابقه ب ــون یب س ــا کن ــاب ت ــان انق ــه از زم ــن ک ــارکت پایی ــن مش ای
ریشــه در حــوادث ســالهای پیشــین و اعرتاضــات مــردیم دارد کــه آخریــن آنهــا 
اعــرتاض بــه گــراین بزیــن در نوامــر 2019 میــادی صــورت گرفــت و بعــد از 
آن هــم در ژانویــه 2020 میــادی مــردم در اعــرتاض بــه ســرنگوین هواپیمــای 

اوکرایینــی دســت بــه اعــرتاض زدنــد.

چهارم: پیامدهای انتخاب رئیسی
یب تردیــد یکــی از کارکردهــای اساســی هــر انتخابــایت ایــن اســت کــه به تنشــهای 
ــا  ــا ب ــد. ام ــته باش ــر داش ــد نظ ــردم را م ــای م ــته ه ــان داده و خواس ــه پای جامع
ــه  ــم ب ــرد آن ه ــود و کارک ــی یم ش ــات مهندس ــران انتخاب ــه در ای ــه اینک ــه ب توج
تأییــد حاکمیــت خاصــه یم شــود، مشــروعیت رژیــم همچنــان جــای ســؤال 
باقــی یم مانــد؛ بویــژه هنــگایم کــه رئیــس جمهــور منتخــب نماینــده دســتگاه 

ســرکوب باشــد کــه ســابقه طــوالین در قلــع و قمــع ملــت داشــته باشــد.
گذشــته و کارنامــه رئیســی در زمینــه حقــوق بشــر نشــان یم دهــد کــه در زمینه 
ــات او  ــه اتهام ــی رود. از جمل ــرد ن ــن م ــه ای ــدی ب ــچ امی ــی هی ــات داخل اصاح
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حکــم  میــادی   1988 ســال  در  کــه  اســت  مــرگ«  »هیــأت  در  عضویــت 
اعــدام هــزاران تــن از زندانیــان سیاســی را صــادر کــرد. او از جملــه کســاین بــود 
کــه بعــد از انتخابــات جنجــال برانگیــز ســال 2009 میــادی، بــا قلــع و قمــع 
اعرتاضــات مــردیم بعــد از انتخابــات موافقــت کردنــد. مدیــران ســتاد انتخابایت 
او محدودیــت دسرتســی بــه اینرتنــت را طــرح کرده بودند. رئیســی کســی اســت 
کــه رژیــم امیــد دارد وی بتوانــد مــوج تغییــر و غــرب گرایــی خبصــوص در میــان 
ــدی  ــر تهدی ــای تغیی ــوج ه ــن م ــم ای ــر رژی ــه از نظ ــرا ک ــد چ ــار نمای ــان را مه جوان

بــرای اصــول و پایــه هــای انقــاب بــه شــمار یم رود.
در حــوزه اقتصــادی، انتظــار نــی رود کــه رئیســی بتوانــد اصاحــات اقتصــادی 
معنــاداری را ایجــاد کنــد زیــرا کــه دیــدگاه او همــان دیــدگاه قــدرت هایــی چون 
ــود  ــره خ ــاد را در چن ــه اقتص ــت ک ــوازی اس ــای م ــداران« و نهاده ــپاه پاس »س
ــه عنــوان سرپرســت  ــد. او ســالها پیــش از جانــب علــی خامنــه ای ب گرفتــه ان
»آســتان قــدس« تعییــن شــد و از ســال 2016 میــادی بــه مــدت ســه ســال 
در آن منصــب بــود. آســتان قــدس یــک نهــاد خیریــه ای اســت کــه دارایــی 
هایــش بــه میلیاردهــا دالر یم رســد. بــه بــاور ابراهیــم رئیســی، اوضــاع داخلــی 
ــت.  ــی اس ــت داخل ــوء مدیری ــی از س ــه ناش ــدارد بلک ــا ن ــه حتریمه ــی ب ــچ ربط هی
ــری در  ــایه ره ــه س ــد و بلک ــد مان ــری خواه ــرو ره ــی پی ــاد رئیس ــال زی ــه احتم ب
ــد از  ــینی او بع ــال جانش ــه احتم ــژه اینک ــه وی ــود؛ ب ــد ب ــوری خواه ــت جمه ریاس
خامنــه ای نیــز مطــرح اســت و اخیــرا بــه رتبــ�ه »آیــت هللا« هــم رســیده اســت 
ــا آن روبــرو شــد، بــرای وی همــوار  تــا بــرای رهــر شــدن مانعــی کــه خامنــه ای ب
شــده باشــد. گفتنــی اســت زمــاین کــه خامنــه ای رهــر شــد، هنــوز بــه درجــه 
مرجعیــت نرســیده بــود. رئیســی تــاش خواهــد کــرد بــا ســر لوحــه قــرار دادن 
ــت  ــت مملک ــه ای وضعی ــی و خامن ــی خمین ــاب یعن ــر انق ــی دو ره ــط مش خ
را بــه گونــه ای مدیریــت کنــد کــه صبغــه اســامیت بــر جمهوریــت غلبــه 
کنــد تــا شــرایط رهــری را بــرای خــود نیــز مهیــا کنــد. همچنیــن رئیســی تــاش 
ــداران«  ــپاه پاس ــون و »س ــ�د روحانی ــ�درو مانن ــای تن ــا گروهه ــا ب خواهــد کــرد ت
کــه در انتخــاب جانشــین خامنــه ای ســهم عمــده ای دارنــد، رابطــه بســیار 
ــه  ــادایت ک ــت انتق ــر باب ــال ره ــی، خی ــاب رئیس ــا انتخ ــد. ب ــرار نمای ــی برق نزدیک
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رؤســای جمهــور پیشــین ) چــه » محافظــه کاران« و چــه » اصــاح طلبــان« 
( از دســتگاه رهــری داشــتن�د، راحــت شــد. در گذشــته برخــی از رؤســای 
جمهــور بــا رهــری اختافــات شــدید پیــدا کردنــد و صــدای اعــرتاض شــان بلنــد 
شــد کــه نهــاد رهــری در کارهــای آنــان دخالــت یم کنــد و برخــی دیگــر ماننــ�د 
حســن روحــاین کــه دورانــش بــه ســر رســیده اســت، گایــه شــان ایــن بــود کــه 

ــد. ــای الزم را ندارن ــت ه صاحی
در زمینــه سیاســت خارجــی، رئیســی بــه اصولــی کــه رژیــم بــه عنــوان ماهیــت 
سیاســت خارجــی خــود تعریــف کــرده اســت، چنــگ خواهــد زد. و ایــن احتمــال 
ــت  ــل سیاس ــول اصی ــایب و اص ــل انق ــه اص ــک ب ــا تمس ــه ب ــود دارد ک ــم وج ه
خارجــی، در قبــال گفتگوهــای هســته ای و رابطــه بــا ایــاالت متحــده موضــع 
ــه  ــود ک ــبب ش ــأله س ــن مس ــاال ای ــرد. و احتم ــش گی ــری در پی ــختگیرانه ت س
ایــاالت متحــده و طرفهــای اروپایــی تــاش خواهنــد کــرد تــا قبــل از اینکــه دوران 
روحــاین بــه ســر برســد، در مذاکــرات برجــایم بــه نتیجــه برســند کــه مســلما ایــن 
اقــدام یــک ریســک حســاب نشــده اســت کــه بــه رئیســی و » جریــان تنــ�درو« 
جــرأت یم دهــد بــدون اینکــه در ایــن مســأله امتیــازات قابــل توجهــی بدهنــد، 

همچنــان بــه سیاســت هــای خصمانــه خــود اصــرار ورزنــد.
ــد  ــم یم کن ــی تقدی ــم رئیس ــه ابراهی ــاده ای را ب ــه آم ــک توافقنام ــناریو، ی ــن س ای
کــه نــه تنهــا در مقابــل عواقــب آن مســئولیتی نــدارد بلکــه بــرای بهبــود وجهــه » 
ــا  ــر گفتگوه ــا اگ ــود. ام ــد یم ش ــره من ــرات آن به ــه کار« از ثم ــان محافظ جری
ــورد  ــرب در م ــا غ ــی ب ــای فعل ــد گفتگوه ــر بای ــی ناگزی ــد، رئیس ــق افت ــه تعوی ب
بازگشــت بــه برجــام را ادامــه دهــد. امــا او تــا زمــاین کــه حکومــت روحــاین بــه ســر 
نرســیده اســت، در مــورد برجــام کامــا جانــب احتیــاط را مراعــات خواهــد کــرد 
و در نهایــت خواســت و نظــر رهــری و »ســپاه پاســدران« را اجــرا خواهــد کــرد. 
بن�ابرایــن، دولــت وی در مــورد اینکــه در قضیــه برجــام ابتــ�دا بایــد امریــکا حتریمهــا 
ــت  ــد ضمان ــکا بای ــن امری ــرد، و همچنی ــورت گی ــی ص ــتی آزمای ــردارد و راس را ب
دهــد کــه بــار دیگــر از برجــام بیــرون خنواهــد رفــت، ســخت گیــری بیشــرتی بــه 

خــرج خواهــد داد و ایــن مســأله یم توانــد مذاکــرات را بــه درازا بکشــاند.
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رئیســی بــرای حفــظ مشــروعیت طبقــه حاکــم بایــد حبــران اقتصــادی را چــاره 
ســازی کنــد. بن�ابرایــن، او ممکــن اســت در مســأله بازگشــت بــه برجــام کــی 
از خــود نرمــش بــه خــرج دهــد بــه ویــژه اینکــه ایــن مســأله یم توانــد محبوبیــت 
وی را افزایــش داده و خبشــی از مشــروعیت از دســت رفتــه رژیــم را بازگردانــد؛ 
خصوصــا اگــر حتریــم هــا برداشــته شــود و میلیاردهــا دالر از امــوال بلوکــه 
شــده ایــران و همچنیــن درآمدهــای صــادرات نفتــی و پرتوشــیی و مــواد فلــزی 
و کاالهــای مختلــف ایــراین بــه بودجــه کشــور ســرازیر شــود. امــا بیــم آن وجــود 
ــای او  ــری ه ــع گی ــز موض ــام نی ــه برج ــت ب ــورت بازگش ــی در ص ــه حت دارد ک
مانــع از آن شــود کــه ســرمایه گــزاران خارجــی بــه ایــران روی آورنــد. چــرا کــه 
در مــورد سیاســت هــای خارجــی او کــه در برنامــه هــای انتخابــایت اش نیــز اعــام 

نشــده بــود، همچنــان تردیــد وجــود دارد.
در ســایه دولــت رئیســی، حتــی اگــر برجــام احیــاء شــود بــاز هــم ایــاالت متحــده 
ــا خطــوط قرمــز مواجــه خواهــد  بــرای کســب دســتاوردهای مهــم اقتصــادی ب
شــد. چــرا کــه در دولــت او، ایــران بیشــرت بــه روســیه و چیــن تمایــل نشــان داده و 
رغبــت کمــرتی بــه گشــایش بــا غــرب و ایــاالت متحــده از خــود نشــان خواهــد 
داد. و ایــن ناشــی از رویکــرد عقیــدیت رهــری و »ســپاه پاســداران « اســت کــه 
ریشــه در اصــول انقــاب دارد و بــه قــدرت رســیدن رئیســی نیــز بــا هــدف ادامــه 
همیــن خــط و نیــز بــر اســاس سیاســت نــگاه بــه شــرق صــورت گرفتــه اســت.
پیشــرفت  بــه  ای  منطقــه  هــای  قــدرت  قبــال  در  ایــران  موضــع  هرگونــه 
مذاکــرات هســته ای و بــا فشــارهای بیــن املللــی و منطقــه ای کــه بــرای کنــرتل 
رفتــار ایــران اعمــال یم شــود، رابطــه تنگاتنگــی دارد. جــدای از ایــن مطلــب، 
رئیســی بــه خــط »ســپاه پاســداران« و »تن�دروهــا« نزدیــک تــر اســت و بــرای 
اینکــه ایــران جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای مطــرح حفــظ 
ــ�ال  ــی دنب ــرد مذهب ــاس رویک ــر اس ــود را ب ــه ای خ ــای منطق ــت ه ــد، سیاس کن
ــران  ــِل ای ــز در مقاب ــه نی ــای منطق ــدرت ه ــورت ق ــن ص ــه در ای ــرد ک ــد ک خواه

ــت. ــد گرف ــش خواهن ــری در پی ــع ت ــای قاط ــت ه سیاس
تــوپ در زمیــن »تن�دروهــا« اســت کــه قــدرت شــان  اکنــون  بــه هرحــال، 
ــه  ــه ب ــادایت ک ــد. انتق ــار دارن ــز در اختی ــه را نی ــه گان ــوای س ــه و ق ــزوین گرفت ف
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ــه او  ــا اینک ــود و ی ــاین از او یم ش ــادی روح ــای اقتص ــه ه ــت برنام ــر شکس خاط
تمــام امیــد کشــور را بــه برجــام نافرجــام گــره زده اســت، همــه اینهــا بــه نفــع 
»تن�دروهــا« تمــام شــد. حــال بایــد دیــد کــه آیــا »تن�دروهــا« خواهنــد توانســت 
سیاســتی در پیــش گیرنــد کــه جلــوی کاهــش مشــروعیت رژیــم را بگیــرد. و 
آیــا خواهنــد توانســت رهیافتــی بــرای مقابلــه بــا فشــارهای خارجــی ارائــه دهنــد 
و در سیاســت هــای منطقــه ای و رابطــه بــا ایــاالت متحــده جتدیــد نظــر کننــ�د 
تــا باشــد کــه یکــی از چندیــن مانــع و تهدیــدی یب ســابقه ای کــه سیاســت هــای 
ــدیت  ــول عقی ــان اص ــه هم ــه ب ــا اینک ــد. و ی ــرده را بزداین ــم ک ــه رژی ــور متوج کش

ــد زد؟ ــگ خواهن ــه چن ــت فقی ــه از والی برگرفت
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