نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 96
نامزد

تعداد آرا

حسن روحانی

23میلیون و  549هزار 616

سید ابراهیم
رئیسی

15میلیون و  786هزار 449

سیدمصطفی
آقامیرسلیم
سیدمصطفی
هاشمی طبا

 478هزار و 215
 215هزار و 450

جهانگیری آمده بود تا صدای اصالحات باشد

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 92

قالیباف با یک توصیه نامه به نفع رئیسی کنار رفت

عکس :سجاد صفری ایران
مؤتلفه به رغم معرفی میرسلیم در دقیقه 90پشت او را خالی کرد

اشک و امید کارگر اردبیلی در میتینگ انتخابات روحانی

داشــتهباشــد،آمدهبــودتاانتقــاممناظرههایســال 92را
بگیــرد؛مناظرههایــیکهطــیآنقالیبــافبا«حملــهبد»به
روحانی ،پل پیروزی او را ســاخته و چهار سال کنایههایی چون
«سردارگازانبری»رابهدوشکشیدهبود.اواگرچهبهباورخود
ونزدیکانــشدرمناظرههادســتباالراداشــت،امااطرافش
با شــایعات انبوهی که همگی تــه مایه مالی و رانتی داشــتند،
احاطه شــده و هزینه حمایت و جانبــداری از او را برای اردوگاه
اصولگرایــانســنگینمیکردوپشــتپــردهائتالفنانوشــته
اصولگرایانبهایندلخوشبودندکهازتنورناخرسندی4ساله
قالیبافازریشــخندها،نانابراهیمرئیســیرا بیــرونبیاورند
و در نهایت شــهردار وقت را بــا وعدهای چون معــاون اولی به
کنارهگیــریمجابکنند.هــرچندکهانصــرافاوبدونچنین
وعــدهایتحقــقیافت.اگرچههمــهچیزمطابقدلخواســته
کارگــزارانائتــافاصولگرایــانپیشرفــت،اماتمــامتدابیر
مصداقسرکنگبینیبودکهصفرافزودودرنهایتاینگروهبا
رأی24میلیونیبهحسنروحانیغافلگیرشدند.
اصولگرایانکجااشــتباهکردهبودند؟کــدامبیراههرارفته
بودنــد؟چراایــنپازلبههــمریخــت؟وهزارچــرایدیگردر
چنــدماهگذشــتهذهنوزبــاناینجریــانسیاســیرابهخود
مشــغول کرده اســت .البته اصولگرایان تاکنــون کمتر حاضر
شدهاندمســئولیتاشــتباهاتخودرادراینمیدانبپذیرند؛

بقایی و احمدی نژاد رد صالحیت شدند اما بقایی روز رأی گیری به احمدینژاد رأی داد

عمــدهایــنجریانمعتقدنــدآنچهدرمیانــهراهاوضــاعرابه
ضــررآنهاســاخت«،دیــوودلبر»ســاختنحســنروحانیدر
خاللمناظرههایتلویزیونیبــود.بهاعتقاداینگروه،رئیس
جمهوریدرمناظرههاچهرهایغیرواقعیووهمناکازسید
ابراهیمرئیســیوتبعاترویکارآمدنویودولتشترســیم
کردوبهعبارتســادهترمردمازترسرئیسی،بهروحانیرأی
دادنــد.اینطیــفهمچنینبرایــنباورندزمانزیــادیبرای
معرفــینامزدنهاییخودبهجامعهنداشــتندودرعینحال
مدعی هســتند روحانی از امکانــات دولتی در راســتای منافع
انتخاباتــی بهــره برد.تقســیمبندی آرای مــردم بــه «حرام»
و«حــال»روشــنترینگــواهبــراینشــاندادنتفکــرقاطبه
اصولگرایانازشکستشانبود.
اصالحطلبــان حامــی حســن روحانــی امــا معتقدنــد
بزرگترین اشــتباه اســتراتژیک اصولگرایــان ،ورود بــه کارزار
رقابــتبــارئیسجمهوریمســتقربــود.بــهباورایــنطیف،
رقبــای رئیــس جمهــوری همچنیــن درک درســتی از آنچــه
دربطــنجامعــهمیگذشــت؛چهدربــارهخــودوچــهدرباره
روحانــی؛نداشــتندولذاهمدرتــوانجذبآراءازســوینامزد
تحت حمایــت اصولگرایــان و هم کاهش محبوبیت حســن
روحانی اغــراق کردند .به گفتــه ناظران« ،بازی بد» رئیســی و
قالیبــافوپشتیبانانشــانبهجــایآنکهازســبدرأیروحانی

نامزد

تعداد آرا

حسن روحانی

 18میلیون و  613هزار و 329

محمدباقرقالیباف

 6میلیون و  77هزار و 292

سعیدجلیلی

 4میلیون و  168هزار

محسن رضایی

3میلیون و  884هزار و 412

علیاکبر والیتی

 2میلیون و  268هزار

سیدمحمدغرضی

 446هزار و 15

بکاهد،جمعیتبیشــتریرابهجانبــداریازاوســوقدادوبه
ایــنترتیــبروحانی 5میلیونرأیبیشــترازســال 92گرفت.
ناظــران همچنین معتقدنــد ،اگرچه اصولگرایان کوشــیدند
احمدینژاد،دولت،یارانوسیاســتهایشراازحافظهافکار
عمومیپاککنند،اماتمسکرئیسیوقالیبافبهوعدههای
پولیومعیشتیکهبهپســوند«احمدینژادی»متصفبود،
همچنین بــه کارگیــری روش آشــنای رئیس دولت ســابق در
مناظرهها ،پیوند محکم و جدی اصولگرایان و احمدینژاد را
درتماممناظرههاوبرنامههایتبلیغیبهرخمردممیکشید.
حضــوروزیرانومدیرانارشــدمحموداحمدینــژاددررأس
ســتادهایابراهیمرئیسیوهمراهیچهرههایپرحاشیهای
چونسعیدمرتضویهممزیدبرعلتشدتامردمدوبارهبه
یادبیاورندحامیانمحموداحمدینژادکهحاالبههیچعنوان
مسئولیتکارهایاورانمیپذیرندهمیناصولگرایانیهستند
کهدرستادهایانتخاباتیرقبایروحانیصحنهگردانیکردهو
ازمردممیخواهنداینباربهرئیســیرأیدهند.چنینبودکه
حتیدوپینگ«تتلو»و«نباتامامرضا(ع)»همکارگرنشد.
با مروری دقیقتر بر آنچه گذشــت ،ایــن نکته خودنمایی
میکنــد که تکههــای پــازل انتخابات ریاســت جمهــوری ،دو
روداشــت؛بــهاینمعناکهدرســتاســتمــردمازوضعیت
اقتصادیناخرســندوناراضــیبودند،امــاوضعیتفعلیرا
بیــشازآنکهمحصولسیاســتهایحســنروحانیبدانند،
میــراث دولت هشــت ســالهای میدانســتند در دولت تحت
حمایتاصولگرایانباتصمیماتغیرکارشناسی،هیجانیو
فیالبداههاقتصادبیمارایرانرابهمرزاحتضاربرد.همچنین
اکثریت مردم راهکارهای ارائه شــده از ســوی رقبــای روحانی
ازجملــه«کارانــه»وافزایــشچندبرابــری«یارانه»راشــدنی
یــا کارســاز نمیدانســتند و بــه همیــن دلیل بــه بازگشــت آن
برنامههاوشــیوهها«نه»گفتند .ازســویدیگراگرچهروحانی
درانتخابــاتســال 18،92میلیــونرأیآوردکــه 50/7کلآراء
میشد؛ اما هم فاصلهاش با نفر دوم 12میلیون رأی بود و هم
نمیتوانفضایحاکمبرانتخاباتریاستجمهوریآنسال
رانادیدهگرفت.فضاییکهسببشدهبودشماریازپایگاهرأی
اصالحطلبانواعتدالگرایان،هنوزبهصندوقرأیبیاعتماد
بودهوانتخاباتراتحریمکنند.نکتهسومهماینبودکهاگرچه
آرای اصولگرایــان در انتخابــات 96تجمیع شــد ،امــا با جمع
آراینامزدهــایاینجریاندرانتخابات 92تفاوتینداشــت.
بــهعبارتســادهترپایگاهرأیاصولگرایاندر 4ســالگذشــته
درخوشــبینانهترینوضعیتمتوقفشــدهاســت.بههمین
دلیــلاصولگرایانیــابایدپایگاهرأیخودراگســترشدهندیا
بایدبهپیروزیدرانتخاباتهاییامیدوارباشــندکهپایگاهرأی
رقیب،بهمیداننیاید.گزارهایکهدرانتخاباتمجلسدهم،
انتخاباتاخیرشــوراهایاســامیشــهروروســتاوتاحدودی
انتخاباتمجلسپنجمخبرگانرهبریخودنماییکرد.
مروریگذرابرآنچهدرواقعیتانتخاباتســال 96رخداد
نشانمیدهد،تکههایپازلرقابتهایامسالهمانبود؛اما
گویااصولگرایانآنانراوارونهچیدهبودند.
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