
  "و اعتراض شعار انتخاباتی اصالح طلبان: "امید 

را ھفته گذشته  94پز نتایج حاصل از سومین نظرسنجی خود در مورد ارزیابی عملکرد آقای روحانی در ماه خرداد آی
نسبت به بھمن ماه گذشته چندان تفاوتی در خرداد ماه ھا، توسط ایرانیمنتشر کرد. ارزیابی عملکرد آقای روحانی 

ھا از حال ناراضیدر عین . استدرصدی  10یک کاھش بیانگر ، 93اما نسبت به آبان ماه سال  نمی دھد؛ شانن
جمھور ھم در حال افزایش ھستند. ھمانطور که در نمودار پایین مشخص است اگرچه بین آبان تا بھمن عملکرد رئیس

 2ھا از ایشان تنھا پیدا کرد اما ناراضی درصد کاھش 9، درصد افرادی که از عملکرد آقای روحانی راضی بودند 93
درصد افزایش داشت. به عبارت بھتر درصدی زیادی از کسانی که پیش از این از آقای روحانی راضی بودند عملکرد 

تا  93به مرحله نارضایتی نرسیدند. اما در مقایسه بین بھمن ) 93تا بھمن (ایشان را متوسط ارزیابی کردند و ھنوز 
دند کاسته شد، بخش ارزیابی می کرعملکرد رئیس جمھور را رضایته درصد از کسانی ک 1با اینکه تنھا ، 94خرداد 

  درصد افزایش پیدا کزد.  4ھا از ایشان تا تعداد ناراضی

  

، دھندگان ایرانیل پس از انتخاب آقای روحانی، رایسا 2یک فرضیه متصور برای چنین امری این است که تقریبا 
شد وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور ، میسال پیش 2دھند. و اگر تا را از ایشان شکل میقضاوت خود 

به خصوص برای دو سال  –درستی یا نادرستی آن  فارغ از –چنین ادعایی اثبات را به عملکرد دولت گذشته ربط داد، 
انتخابات مجلس شورا و  ،نتھای امسالتر است. به خصوص اینکه ما در اار ریاست جمھوری ایشان سختمانده باقی

  روی خواھیم داشت.خبرگان را پیش

در خصوص رضایت نظرسنجی ھایی ھای حاصل از ارزیابی عملکرد آقای روحانی، با ارزیابی نظرسنجی ،در این مقاله
بر گروه ھای ویژه طلبان باید نژاد می گویم که اصالحمقایسه آقایان روحانی و احمدیھمچنین نژاد و از آقای احمدی

ال این نکته را ھم مورد توجه قرار دھند که به آینده" تمرکز کنند و در عین ح دھنگان ایرانی با شعار "امیدای از رای
صرفا در سطح شعارھا و به عنوان تکنیک –"اعتراضی"  طلبانه ای باید در ذات خود واجد یک کنشحھر کمپین اصال

را احمدی نژاد در ھر دو دوره انتخابات ریاست جمھوری نھم و دھم، و تاحدی ضی باشد. این کنش اعترا -تبلیغاتی
جمھوری یازدھم مورد استفاده قرار دادند. اما در انتخابات مجلس که آرا بر اساس روحانی در انتخابات ریاست

ھای ویژه رای بر گروه باید -امید و اعتراض  –کاندیداھای بیشمار پراکنده است، ھرگونه برنامه تبلیغاتی اینگونه 
متمرکز شود. اصالح طلبان باید این گروه ھای ویژه رای را بشناسند و بدانند در میان کدام یک بیشتر باید بر امید به 

  نند.   ک عنوان تاکتیک انتخاباتی برجستهد و برای کدام یک، اعتراض به عملکردھای گذشته را ھم به نآینده متمرکز شو

سیاست  -1شاخص اصلی ارزیابی عملکرد روحانی توسط مردم  2را ھم متذکر شوم که از نظر من، بگذارید این نکته 
مشکالت اقتصادی کشور ھستند. بقیه موارد از جمله جھت گیری ھای سیاسی،  -2خارجی و بحث تحریم ھا و 

ھستند که اگرچه  فضای باز یا بسته فرھنگی، جنبش سبز و ... ھمه و ھمه، متغیرھای فرعی و کمتر تاثیرگذار



واقعیت سیاسی امروز ایران نیستند. به منطبق بر ممکن است منطق بر معیارھای و آرمان ھای ما باشند، اما لزوما 
ھمین دلیل آنھا را باید در سطح خودشان تحلیل کرد. به خصوص عدم درک درست این امر و قرار گرفتن در چمبره 

خطاھای جبران ناپذیری را  دمی توان ،قعی آنچه که در جامعه می گذردوضعیت وا در موردخاموش ناشی از ناآکاھی 
 موجب شود. 

شوم که رضایت از عملکرد آقای روحانی یک معیار مشخص برای به عنوان فرض مھم دیگر، این نکته را یادآور می
قه تاریخی انتخابات گرایان در انتخابات مجلس است. این فرض بر اساس سابطلبان یا اعتدالامکان پیروزی اصالح

ریاست جمھوری و مجلس در گذشته قابل اثبات است و "انگیزه سال دوم" نامیده می شود که در انتھای این مقاله 
  در مورد آن ھم توضیح خواھم داد. 

  زنان اما؛ زنان روستایی: بر اساس جنسیت رضایت از عملکرد روحانی

میزان رضایت زنان از عملکرد آقای روحانی بیشتر از مردان و نارضایتی آنھا از عملکرد رئیس جمھور کمتر از مردان 
و  )ناراضی –پز در دو شیوه ارزیابی عملکرد (راضی است. این گزاره تقریبا در سه نظرسنجی انجام شده توسط آی

ھمن ماه البته رضایت مردان بیشتر از زنان است، اما صادق است (در ب ھمچنین تعیین نمره عملکرد رئیس جمھور
 نشاننارضایتی زنان کمتر از مردان است). در نمودار زیر نمره رئیس جمھور در میان زنان و مردان در ماه ھای مختلف 

  شده است.

 

  

با مردان  رضایت از عملکرد رئیس جمھور در میان زنان روستایی است که در مقایسهنکته مھم اما این است که 
شود. شمگیر و البته معنی دار است و در میان زنان شھری تفاوتی معنی داری بین زنان و مردان مشاھده نمیچ
برای انتخابات آینده باید برنامه ھای مشخصی در جھت دیدگاه ھای طلبانه ین معنی که اگرچه ھر کمپین اصالحبد

ھا و تبلیغات که در رسانه "ھای زنان"خواستهز روی آن بخش از ، اما این بدان معنی نیست که تمرکزنان داشته باشد
، اما یا نباشد آور است. ممکن است باشدت زنان" نامیده می شود لزوما رای"مطالباتحت عنوان برجسته شده و 

 . به عبارت بھتر خواسته ھای اصلی زنان و مردان شھری با یکدیگر چندانتفاوتی با خواسته ھای مردانه ندارد
برای پیروزی در به ھمین دلیل . اقتصاد، حل مسئله ھسته ای و ... است اشتغال،تفاوتی ندارند و اولویت اصلی بر 

  شان ندارند. طلبانه نیازی بر ایجاد جدایی میان زنان و مردان در پیگیری مطالباتھای اصالحسطح شھرھا، کمپین

آقای اول به حامیان نسبت به مردان ان ساکن روستاھا را اما وقتی این مطالبات به مناطق غیرشھری می رسد، زن
، اما ھر کمپین ھای اقتصادی اولویت داردبدیھی است در میان این بخش از زنان ھم خواسته روحانی تبدیل می کند.

ی، برای این بخش از حامیان آفای روحانتواند بر تمرکژ بر آنھا آرای بیشتری را برای خود بدست آورد. تبلیغی می
ھرگونه شعار انتخاباتی باید مبتنی بر "امید به آینده" باشد. این گروه وفادارترین ھا به روحانی ھستند و جز در یک 

دلیلی ندارد که کمپین اصالح طلبان  –وجود کاندیدای احمدی نژادی با شانس رای باال در حوزه رای –مورد خاص 



تمرکز شود یا بر خواسته ھا و مطالبات آنچه که به عنوان ی مبتنی بر نقد گذشته مچندان بر شعارھای اعتراض
    "جنبش زنان" نامیده می شود تاکید بیش از حد کند.

 بر اساس سن رضایت از عملکرد روحانی

ی که این گروه به آقای ادھند. نمرهجمھور را تشکیل میبیشترین طرفداران رئیس سال، 60گروه سنی باالتر از 
. ضمن اینکه میزان جمھور استو باالتر از متوسط کلی نمره رئیسھای سنی بیشتر از سایر گروهدھند روحانی می

جمھور در کل جامعه رد رئیسدرصد باالتر از رضایت از عملک 22درصد،  70جمھور در میان این گروه با رضایت از رئیس
  درصد است.  48است که برابر با 

ھایی که متناسب به آینده" به ھمراه وعده برنامه شعارھای مبتنی بر "امیدبرای این گروه سنی ھم تاکید صرف بر 
تواند مھمترین تاکتیک تبلیغاتی سن و سال آنھاست (از جمله خدمات تامین اجتماعی) و تالش برای اجرای آنھا، می

دی و سیاسی برای آینده ھر شعار تبلیغاتی برای این گروه باید امیدبخش و واجد ایجاد اطمینان و امنیت اقتصاباشد. 
  .باشد

  

  سال 44تا  30گروه رای شکننده: افراد بین 

ھای سنی کمتر است. نارضایتی از سال از سایر گروه 44تا  30جمھور در میان گروه سنی رضایت از عملکرد رئیس
جنسیت را ھم  ز سایر گروه ھای سنی ھم بیشتر است. ضمن اینکه اگر متغیرجمھور در میان این گروه سنی ارئیس

سال، تنھا زیرگروھی ھستند که در میان آنان خالص رضایت یا نارضایتی از عملکرد  44تا  30دخیل کنیم مردان بین 
درصد از عملکرد رئیس جمھور راضی  37ھا) منفی است. در میان این گروه  ھا و ناراضیرئیس جمھور (تفاوت راضی

   درصد ناراضی ھستند. 38و 



  

 44تا  30در میان مردان بین  .)13.2( دھدکمترین نمره را ھم به عملکرد آقای روحانی میسال  44ا ت 30گروه سنی 
  است. 12.6سال نمره آقای روحانی، به مراتب کمتر و برابر با 

اھمیت این گروه سنی، تنھا در آمار و ارقام ناامیدکننده آنھا نسبت به عملکرد رئیس جمھور نیست. بلکه به دلیل 
درصد واجدان رای را این گروه سنی تشکیل  33جمعیتی باالی آنھا در کل جامعه رای دھندگان است. حدود نسبت 
ھا بخش ھایی از حامیان پیشین آقای روحانی نیستند. اینتبلیغاتی پوشی دھند و به ھمین دلیل قابل چشممی

زودتر از سایر حامیان آقای روحانی، ناامیدی خودشان را نسبت به  –به ھر دلیل درست یا نادرست  –ھستند که 
) و پیش از اولین دور تمدید مذاکرات 93اند. در نظرسنجی آذر ماه گذشته (آذز جمھور بیان کردهعملکرد رئیس

ه این گروه سنی ھمانند سایر گرو –که نقطه افتراق بخشی از حامیان آقای روحانی با ایشان است  –ای ھسته
جمھور و ھای سنی، حمایت باالیی را از آقای روحانی بیان کرده بودند. اما پس از آن، ھم در میزان رضایت از رئیس

، نارضایتی ھای سنیدانستند، نسبت به سایر گروهرای عملکرد آقای روحانی مناسب میای که بھم در نمره
    کنند.بیشتری را نسبت به آقای روحانی بیان می

  



، امیدشان را به وعده 93به تنھایی کفایت نمی کند. اینھا پس از آذر ماه  ین گروه سنی تاکید بر "امید به آینده"برای ا
اند. شاید به دلیل اینکه در میانه تثبیت وضعیت خانوادگی، بیشتر از سایر ھای اقتصادی آقای روحانی از دست داده

ساله ھا،  29تا  18. نه مانند پذیر شده اندو آسیپ ر دارندثباتی مسئولیت پذیر قراگروه ھای سنی در معرض بی
 شان تقریبا ثباتقدر جوان ھستند که ھنوز تشکیل خانواده نداده باشند و نه در میان کسانی که وضعیت خانوادگیآن

شترین تاثیر جای دارند. به ھمین دلیل بی –سال  59تا  45ھا و تاحدی گروه سنی بین ساله 60باالتر از  –یافته است 
گذاری درست یا فارغ از ارزش –ثباتی وضعیت جامعه این گروه متحمل می شوند و زودتر از دیگران ھم را از بی
  . می شوندنامید  -نادرست

ھای اعتراضی از گیری این بخش از مخاطبان باید واجد پیامغاتی با ھدفبه تمام این دالیل است که ھر کمپین تبلی
اگر توافق ھسته ای بین ایران و غرب امضا  ،ھای غلبه بر آنھا باشد. این گروهثباتی ھا و راهآمدن بیدالیل به وجود 

د که این توافق در نھایت در سبد نجمھور آشتی کنند و البته باید مطمئن شوشود، احتمال دارد که دوباره با رئیس
  ای نزدیک قابل مشاھده است. آنھا در آیندهاقتصادی کاالی 

  ول گرایاناص

ر دگرایانه) (تاکید می کنم صرفا پلتفورم اصولگرایانه گرایی که بتوانند با پلتفورم اصولتعداد کاندیدھای اصول
ھای انتخاباتی به پیروزی دست یابند از تعداد انگشتان دست ھم فراتر نمی رود. اصول گرایان اما به لطف نظارت حوزه

ھا را دارند و در برخی دیگر از شانس پیروزی در برخی حوزه طلبرقبای اصالح استصوابی شورای نگھبان و قلع و قمع
توانند به لطف آشنایی محلی و سابقه کاندیداتوری پیروز شوند. با اینحال تعداد ھای تک یک دو نماینده میحوزه

اورد (با این فرض که در ھایی به قدری نیست که برای آنان در انتخابات مجلس آینده اکثریت را بدست بیچنین حوزه
  با حداقل امکان رقابت وجود داشته باشد). گراطلب یا اعتدالھبان، رقبای اصالحنظارت استثصوابی شورای نگ

نژاد را با حمایت بخشی از جریان جبھه پایداری گرایان اما رقیبی جدی به نام جریان احمدیطلبان و اعتدالاصالح
داری را ایجاد کند و مخاطبان نژاد رابطه معنیجریانی که اگر بتواند بین خود و احمدی د.روی خود ببیننبهتوانند رومی

کنم نژادی ھستند، رقبایی جدی خواھند بود. دالیل آن را در ادامه بیان میخود را راضی نماید که وارث سنت احمدی
روحانی مھمترین دوقطبی قابل سنجش  –نژاد ھای این تحلیل من دوقطبی احمدیدھم در فرضو باز ھم توضیح می

  در فضای فعلی سیاسی در ایران است.  

  ھایاحمدی نژاد

کنان مناطق روستایی به صورت نژاد در میان افرادی که تحصیالت دانشگاھی ندارند و ھمچنین در بین سااحمدی
که ھم روحانی و ھم  1396دار محبوب است و طرفدار دارد. در عین حال در پیش بینی انتخابات فرضی سال معنی
رای بیشتری به محمود  الحتماااین دو گروه (با توجه به شرایطی مشابه شرایط کنونی) نژاد کاندیدا ھستند احمدی
سال از  44تا  30سال و میانساالن  29تا  18نژاد خواھند داد. میانگین نمره احمدی نژاد در میان جوانان احمدی

و در بین افراد تحصیل کرده  بیشتر است. روحانی اما رای بیشتری در مناطق شھریمیانگین نمره حسن روحانی 
ژاد سال به رئیس جمھور فعلی بیشتر از احمدی ن 59سال و باالتر از  59تا  45دارد و افراد مسن تر (گروه سنی 

انجام و در اسفند ماه  1393که در اواخر بھمن ماه سال  بودپز ھای نتایج نظرسنجی آیاعتماد می کنند. اینھا یافته
  . بود، حامل اخبار خوبی برای تیم دولت روحانی و مجموعه اصالح طلبان نآناعداد و ارقام یافته ھایی که  منتشر شد.

  13.7نمره آقای احمدی نژاد: 



  

نژاد در دوران ریاست جمھوری زیابی مردم از عملکرد آقای احمدی، نمره عددی ار1393ماه بھمن پز در نظرسنجی آی
از نمره آقای روحانی در  0.1(و از نمره آقای روحانی در بھمن ماه  0.2. این نمره تنھا مورد سنجش قرار داداش را 

سال آقای  44تا  30سال و  29تا  18نژاد در میان دو گروه سنی است؛ ضمن اینکه نمره آقای احمدی کمترخرداد ماه) 
یط رای دادن را درصد واجدان شرا 70ه این نکته ھم توجه کنیم که این دو گروه سنی روی ھم، بروحانی باالترست. 
  شوند.در ایران شامل می

ساکن مناطق روستایی، تفاوت نمره رئیس جمھور فعلی و رئیس در میان افراد فاقد مدرک دانشگاھی و در بین افراد 
که نژاد است. افراد فاقد مدرک دانشگاھی که نفع آقای احمدی ز لحاظ آماری) بهجمھور سابق، به طرز معنی داری (ا

ی را شامل می شوند به آقای از افراد دارای مدرک دانشگاھی واجدان شرایط رای دادن بیشتر 1به  2.5به نسبت 
نژاد نمره بیشتری نسبت به آقای روحانی می دھند. ھمینطور است افراد ساکن مناطق روستایی که احمدی

نمره بیشتر از ارزیابی آنھا از عملکرد آقای  2نژاد در دوران ریاست جمھوری آنھا از عملکرد آقای احمدیزیابی ار
میلیون و واجدان  14.5(واجدان رای روستایی ھم اکنون  روحانی در یک سال و نیم ریاست جمھوری ایشان است

  .میلیون نفر است) 39رای شھری 

حسب جنس، سن، تحصیالت و محل احمدی نژاد در زیر گروه ھای مختلف (بردر جدول زیر نمره آقایان روحانی و 
  با یکدیگر مقایسه شده اند 393سکونت) در ماه بھمن سال 

  



  آقای روحانی و احمدی نژاد 20و  10، زیر 0نمرات درصد مقایسه 

مد یا نما (بیشترین فراوانی) است. اما نمره  15نمره میانه (وسط) آقای احمدی نژاد ھمانند نمره میانه آقای روحانی 
درصد از  20است. حدود  10دد است. در حالی که این رقم برای آقای روحانی در بھمن ماه ع 20آقای احمدی نژاد 

دھندگان به آقای روحانی نمره درصد پاسخ 15در حالی که  می دھند. 20دھندگان به آقای احمدی نژاد نمره پاسخ
  می دھند.  20

درصد). ھمچنین  4.5درصد به  9آقای روحانی است ( 0برابر نمره  2نژاد بیشتر از آقای احمدی 0نمره از سوی دیگر 
درصد و برای آقای  19برای آقای احمدی نژاد دھند می 10ای کمتر از رادی که به ھر یک از این دو نمرهدرصد اف
  درصد است. 13روحانی 

تر از آقای روحانی نژاد قطبیدھندگان به آقای احمدیر پاسخنظدھد که در سطح توصیفی، این نتایج نشان می
نژاد بیشتر از دو سوی طیف طرفدار و مخالف آقای روحانی ی طیف طرفدار و مخالف آقای احمدیاست. یعنی دو سو

میزان تاثیرپذیری را دارند. یعنی دھند که کمترین ھم دو سوی طیف را کسانی تشکیل میھستند. از لحاظ سیاسی 
  نظر آنھا نسبت به کاندیدای مورد طرفدارشان به ندرت و به سختی تغییر می کند. 

 یمی تواند خبری خوب و ھم خبری بد باشد. اگر افراد میاننژاد برای آقای احمدیبرای آقای روحانی ھم ھم این 
فتن وی بیشتر می شود، اما و مورد حمایت قرار گر یک نامزد انتخاباتی راضی باشند امکان رای آوری آن نامزدطیف از 

این اتفاقی است که در تبلیغات سیاسی  اگر از او ناراضی باشند راحت تر به سمت مخالف وی متمایل خواھند شد.
  به آن "رای تصمیم نگرفته ھا" گفته می شود و مھمترین بلوک رای برای ھر کمپین انتخاباتی است.

  

  رقابت روحانی و احمدی نژاد – 1396نتخابات فرضی ریاست جمھوری ا

نامزد پیشنھادی آنھا پز در گزارش نتایج نظرسنجی خود طی یک پرسش "باز" از پاسخ دھندگان پرسیده است که آی
چه کسی است. در میان افرادی که نام آنھا بیشتر از دیگران توسط  1396برای انتخابات ریاست جمھوری سال 

نژاد، خاتمی، روحانی، قالیباف و محسن رضایی یب آقایان روحانی، احمدیت به ترتپرسش شوندگان ارائه شده اس
 2درصد رای در رتبه ھای بعدی ھستند. سایر افراد زیر  2و  4قرار دارند. سعید جلیلی و محمدجواد ظریف به ترتیب با 

  درصد رای بدست آورده اتد.



  

در میان گزینه ھای باال، آقایان ھاشمی و خاتمی دو نفری ھستند که احتمال کاندیداتوری شان در رقابت ھای 
طلبان رئیس جمھور مستقر این دلیل که فردی نزدیک به اصالحاز دیگران کمتر است. ھم به  1396ریاست جمھوری 
برای خودشان ھم احتماال تمایل چندانی ، به دالیل مختلف (که محل بحث این مقاله نیست)است و ھم اینکه 

می توان با تقریب باالیی این فرض را قبول کرد که طرفداران خاتمی و در نگاه اول کاندیداتوری ندارند. به ھمین دلیل 
ھاشمی در صورت عدم کاندیداتوری این دو (که محتمل ھم ھست) به آقای روحانی رای خواھند داد. و این به 

به صورت درصدی نیست و باید در آینده  100آقای روحانی کمک می کند. البته احتمال این فرض افزایش رای مطلق 
نژاد وص مقایسه رای به روحانی و احمدیبه خصوص آنکه در سئوال دیگری که در خص مورد سنجش قرار گیرد.ویژه 

  درصد احمدی نژاد را انتخاب کرده اند. 24درصد روحانی و  28پرسیده شده است 

چنین فرضی برای گزینه ھای اصول گرا ھم ممکن است برقرار باشد اما با احتمال باال نسبت آن کمتر سوی دیگر  از
نژاد به رقابت با احمدی 88ن رضایی در انتخابات رقیب احمدی نژاد بود و محس 84خواھد بود. قالیباف در انتخابات 

ھم کمتر از سایر کاندیداھا متاثر از شرایط  92سال  برخواست، ضمن اینکه اساسا رای محسن رضایی در انتخابات
که سبد رای او با  ن اینگونه فرض کرد تنھا گزینه ایبود. شاید بتواو گروھی (انتساب به اصول گرایان) جناحی 

  احتمال خیلی باال برای آقای احمدی نژاد خواھد بود، سبد رای سعید جلیلی است.

  رقابت دو نفره احمدی نژاد و روحانی

روحانی و آی پز در نظرسنجی خود در عین حال از پاسخ دھندگان پرسیده است که اگر نامزدھای انتخابات، 
درصد ھم از  24درصد نام روحانی را بیان کرده اند و  28نژاد باشند گزینه انتخابی چه کسی خواھد بود. احمدی

ن می گویند ھنوز زود است در مورد انتخابات سال درصد افراد تصمیم نگرفته ھستند چو 25احمدی نژاد نام برده اند. 
کنم"، "به ھیچ یک رای ھا مانند "در انتخابات شرکت نمی درصد ھم از سایر گزینه 23تصمیم گیری کنند و  1396
  دھم" و ... نام برده اند. نمی



  

روحانی است. یعنی باز ھم نژاد و ار روند تحلیل مقایسه نمره احمدینکته مھم در بررسی این رقابت دو نفره، تکر
افراد فاقد تحصیالت دانشگاھی و افرادی که ساکن روستاھا ھستند به آقای احمدی نژاد رای می دھند (و این 

تفاوت رای به لحاظ آماری ھم معنی دار است) و برعکس افراد تحصیل کرده و ساکنان مناطق شھری آقای روحانی 
  را انتخاب می کنند. 

  



  

ی روند سنی در میان گروه ھای مختلف سنی ھم مانند قبل برقرار است اما ھمانطور که آی پز اشاره به صورت تقریب
نژاد می دھند ھر یک از آقایان روحانی و احمدی کرده تفاوت ترجیح یک نامزد بر دیگری ھمانند نمره ای که به عملکرد

یشتر به آقای روحانی متمایل ھستند، در حالیکه تر بیست. تنھا می توان گفت افراد مسنبه لحاظ آماری معنی دار ن
نکته مھم اما اینجاست که تعداد افراد زیر واجد  سال) چنین امری مشاھده نمی شود. 45برای افراد جوان تر (زیر 

برابر واجدان حق  2.2میلیون است. این رقم  37دھند برابر با سال که کمتر به روحانی رای می 45شرایط رای دادن و 
میلیون نفر را تشکیل می دھند و احتمال رای دادن آنھا به آقای روحانی  17سال است که حدود  45باالی  رای

  بیشتر است.

  

  "انگیزه سال دوم"و  ، اصالح طلبانانتخابات مجلس

نتایج نظرسنجی آی پز، ھمانطور که به صورت خالصه توضیح دادم واجد خبرھای خوبی برای آقای روحانی و اصالح 
طلبان در انتخابات مجلس آینده نخواھد بود. در ایران یک انگاره وجود دارد که حزب یا جناح رئیس جمھور، در اولین 

ھوری می تواند پیروز انتخابات مجلس شود. اتفاقی که از سال و نیم پس از ریاست جم 2دوره مسئولیت وی و تقریبا 
آن می توان به عنوان "انگیزه سال دوم" برد. این ادعا را بسیاری درون نظام ھم مطرح کرده اند و به انتخابات مجلس 

ششم پس از پیروزی خاتمی و انتخابات مجلس چھارم پس از ریاست جمھوری ھاشمی رفسنجانی اشاره می 
  کنند. 

ھم نشانه  84در انتخابات روزی جناح رئیس جمھور در انتخابات مجلس ھشتم و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد پی
دیگری بر این ادعاست که البته این آخری می تواند درست یا نادرست باشد، به خصوص آنکه به یاد آوریم لیست 



شکست در تھران م در انتخابات شوراھای سوم انتخابات مجلس ھشتاز طرفداران محمود احمدی نژاد، یک سال قبل 
 خورد. من اینجا بر آن نیستم که به تحلیل انتخابات گذشته از جمله شوراھای سوم و انتخابات مجلس ھشتم بپردازم

(چون شکست لیست احمدی نژاد در انتخابات شوراھای سوم بیشتر متاثر از دوگانگی موجوددر لیست قالیباف و 
، حرف من اما این است که اگر اصالح طلبان گمان می طرفداران احمدی نژاد را سردرگم کرد) احمدی نژاد بود که

ستی نیست. توضیح می دھم چرا و کنند احتمال پیروزی شان در انتخابات مجلس آینده زیاد است، این گمان در
  گویم که اصالح طلبان چه باید بکنند. می

  تدالیا اع شعار انتخاباتی اصالح طلبان: امید

نشان می دھد که  93و ھمچنین نظرسنجی بھمن ماه  94 خردادو  93پز، در آبان مقایسه بین دو نظرسنجی آی
و  93بھمن ماه درصد در  49به  93درصد در آبان  58درصد کاھش داشته است (از  10محبوبیت رئیس جمھور تقریبا 

). یک دلیل این اتفاق می تواند این باشد که نظرسنجی آبان ماه، درست در اوج مذاکرات 94درصد در خرداد ماه  48
درصد گفته  65(در آن زمان  بودھسته ای ایران و غرب و زمانی که انتظار رسیدن به توافق وجود داشت صورت گرفته 
نوروز و احساس بیشتر  بودند که از رسیدن به توافق حمایت می کنند). نظرسنجی بھمن ماه در آستانه عید

در . رسیدبه نظر نمیکه انتظار رسیدن به توافق مانند قبل  بودو زمانی ھم  انجام شدمردم مشکالت اقتصادی 
نظرسنجی خرداد ماه ھم کماکان وضعیت ھسته ای مبھم ھست (ھرچند ھنوز اکثریت از رسیدن به توافق حمایت 

به ھمین دلیل واضح است که اگر دولت روحانی نتواند کرده است.  می کنند) و مشکالت اقتصادی ھم مردم را نگران
و پیروزی طرفدارانش با پلتفورم اعتدال  1396به توافق ھسته ای دست پیدا کند، ریاست جمھوری دوباره او در سال 

  تقریبا غیرممکن است.  طلبی) (و حتی اصالح

ت پیدا کند، تازه داستان دوباره آغاز خواھد شد. آیا زمان در سنارویی غیر از این اگر ایران با غرب به توافق ھم دس
ی در کشور به آن اندازه رسیده که توافق، به بھبود ده یا نبوده؟ و آیا شرایط ورشکستگرسیدن به توافق دیر بو

وضعیت اقتصادی منجر شود؟ این نکته بدیھی است که رسیدن به توافق لزوما به حل مشکل اقتصادی در کوتاه مدت 
می توان یک نقش تبلیغاتی داشته باشد: امید به آینده. به این معنی که انتظار مردم را از آنچه مک نمی کند اما ک

  راستا با برنامه ھای تبلیغاتی رئیس جمھور و طرفدارانش می کند.که در آینده به وقوع خواھد پیوست ھم

الح انتخاباتی اص –این "امید به آینده" در صورت رسیدن به توافق می تواند مھمترین برنامه تبلیغاتی به ھمین دلیل 
طلبان و دولت روحانی در انتخابات مجلس دھم باشد. و البته مطابق ارزیابی تحلیلی ھمین اعداد و ارقام، نشانه 

  ھایی در امکان پذیری آن ھم به جشم می خورد.

ھمانطور که عملکرد آقای احمدی نژاد در نظرسنجی آی پز، واجد نشانه ھای معنی داری است. ارزیابی عددی نمره 
ه کیکی از مھمترین آنھا که اتفاقا با تم "امید" می تواند به نفع اصالح طلبان باشد این است پیش از این توضیح دادم 

برابر کسانی است که به روحانی  2رصد و د 9) می دھند تقریبا 0نژاد نمره صفر (تعداد کسانی که به آقای احمدی
درصد و یک و نیم برابر  19می دھند  10نژاد نمره زیر به ھمین ترتیب کسانی که به احمدینمره صفر می دھند. 

 20می دھند  20می دھند. از آن سو کسانی که به احمدی نژاد نمره  10کسانی است که به روحانی نمره زیر 
تر از ه جامعه نسبت به احمدی نژاد قطبیاز روحانی است. محتمل ترین نتیجه این است کدرصد است و بازھم باالتر 
(و ما از آنھا به نام رای نژاد را قبول دارد و یا ندارد. به این دلیل کسانی که در میانه قرار دارند روحانی است. یا احمدی

سرمایه گذاری انتخاباتی کرد قابل دسترسی و می توان و باید روی آنھا دھندگان تصمیم نگرفته یاد می کنیم) 
  ھستند. حال راه دسترسی به این گروه چگونه است؟

  رای دھندگان تصمیم نگرفته و امید به آینده

این را می توان با تحلیل یکی دیگر از نتایج این نظرسنجی بدست آورد. آنجا که آی پز در ارائه نتایج خود با ارائه یک 
پیشنھاد خود را مطرح  1396خود می خواھد در مورد کاندیداھای انتخابات ریاست جمھوری  "پرسش باز" از مخاطبان

کنند. بعد از روحانی و احمدی نژاد که گزینه ھای اول و دوم ھستند، خاتمی و ھاشمی قرار دارند و بعد از آنھا به 
ریاست جمھوری شان از بقیه کمتر  ترتیب قالیباف، رضایی و جلیلی. در میان این چند نفر، تنھا کسانی که انتظار
گرا ھم محبوبیت بیشتری دارند و صولاست ھمین آقایان خاتمی و ھاشمی ھستند و این دو از سایر کاندیداھای ا

اما توجه داشته باشید که در رقابت دونفره احمدی نژاد و روحانی، این رای آقایان  به روحانی نزدیک ترند.ھم 
در اولی سئوال ای روحانی منجر نشده است. یک دلیل آن می تواند این باشد که ھاشمی و خاتمی به افزایش ر

(روحانی یا دارند اصلی وجود "باز" است و پاسخ گویان نظرات مختلف خود را بیان می کنند اما در دومی دو گزینه 
م" را انتخاب کنند. دلیل می تواند گزینه ھای دیگر مانند "ھنوز زود است تصمیم بگیرپاسخ دھنده اما احمدی نژاد)، 

طلبان و دولت برای تمرکز بر آن گروه رایی که در میانه اصالحاین امر ھرچه باشد یک نکته واضح است و آن اینکه 



قرار دارند بیشتر از آنکه باید متکی به شعار اعتدال روحانی باشند، باید و روحانی موافقان و مخالفان احمدی نژاد 
طرفداران اعتدال (شعار انتخاباتی روحانی) نمره  ده" از سوی خاتمی و ھاشمی تاکید کنند.روی شعار "امید به آین

باالیی به او می دھند و رای آنھا ھم روحانی است. مخالفان ھم به ھیچ وجه او را انتخاب نخواھند کرد. می ماند 
شعار "امید به آینده"، تنھا دلیل این گروه میانه که برای رای دادن باید دلیل داشته باشد. ھاشمی و خاتمی با 

و نادیده گرفتن نقش آنان یک خطای استراتژیک است. آنھا  د باشدنمی توانروی برای پیروزی در انتخابات پیشممکن 
  .گرایان تنھا عنوان "امید به آینده" ھستندطلبان و اعتدالترین حامالن شعار تبلیغاتی اصالحبزرگ

را با شعار اعتدال برد، چون برای مھمترین مشکل کشور که وضعیت نابسامان  92جمھوری روحانی انتخابات ریاست 
ھا و حل مشکل اقتصاد. برای ادامه کار و حتی در صورت داشت. مذاکره با غرب، رفع تحریم اقتصادی است، راه حل

تغییرات در شاخص ھای  رسیدن به توافق ھسته ای، مھمترین اشتباھی که تیم روحانی می تواند انجام دھد توھم
دھند وز مردان تبلیغاتی دولت انجام میگرایی ست. یعنی آنچه که امرنفع دولت و با ادعای شعار اعتدالاقتصادی به 

واقعیت این است که برای جامعه ای که تا این حد در اما و از کاھش تورم و افزایش رشد اقتصادی می گویند. 
یین و باال رفتن چند درصدی تورم و رشد اقتصادی اگر در سبد کاالی او فشارھای اقتصادی غوطه ور شده، پا

محسوس نباشد، اعتباری برای دولت به وجود نخواھد آورد و تاکید بر اینکه ما تورم را کاھش دادیم نه تنھا به افزایش 
واند و باید به رای دولت کمک نمی کند بلکه باعث عصبانیت بیشتر رای دھندگان ھم خواھد شد. دولت اما می ت

یعنی به عبارت بھتر مردم این "امید" را بدھد که بعد از رسیدن به توافق، چشم انداز آینده کشور مثبت خواھد بود. 
این تنھا حالتی است که در عین وجود مشکالت اقتصادی، می تواند "کشور در مسیر درستی حرکت می کند". 
ری مثبت و محتمل در آینده نردیک به جای تاکید بر واقعیتی که در جیب مردم را در کنار دولت نگاه دارد. یعنی انتظا

د و این پیام نمردم و سبد کاالی آنھا دیده نمی شود. برای این کار آقای روحانی به افرادی احتیاج دارد که محبوب باش
 او را برسانند. پیام رسانان روحانی ھم خاتمی و ھاشمی خواھند بود.  

ھای رای وجود داشته باشند، شعار نژاد در برخی حوزهول گرایانی با پلتفورم تبلیغاتی احمدیدر عین حال اگر اص
گرا باید ضمن تاکید بر "آمید به آینده" واجد شعارھای اعتراضی از حیت وضعیت موجود طلب یا اعتدالکاندیدای اصالح

ند داشت که بتوانند طرفداران احمدی نژاد را و تالش برای حل آنھا ھم باشد. در اینکه آیا کاندیداھایی وجود خواھ
راضی کنند که وارثان اصلی پلتفورم او ھستند شک و شبھه فراوان است. اما اگر در ادامه کار و با نزدیک شدن به 

طلبان باید برای آنھا برنامه تبلیغاتی "امید و اعتراض" را به صورت زمان انتخابات چنین کاندیداھای پیدا شوند، اصالح
  توام داشته باشند. 


