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نـژاد در دور دوم        خرداد و قرار گرفتن آقای هاشمی و احمـدی         27وضعیت بوجود آمده در     

بدون اشاره به تحلیـل رونـد       . بینی نتایج انتخابات دوچندان کرده است       ها را برای پیش     حساسیت
رسد که هفته آینده پیروزی آقای هاشمی چندان محتمـل نیـست               خرداد، به نظر می    27منجر به   
در شرایط خاص این هدف محقق خواهد شد، که در ادامه به جوانـب مختلـف مـساله                  و صرفاً   
  .شود اشاره می

چند ماه قبـل در     ـ آقای هاشمی به دالیل خاص خودشان دارای رای نسبتاً ثابتی هستند، من              1
های آینده و تـا روز انتخابـات          ام که آرای آقای هاشمی در طول ماه         تحلیل خودم نیز نوشته   یک  
تـرین افـراد نـزد مـردم اسـت و             شده  زیرا آقای هاشمی جزو شناخته    . چندانی نخواهد کرد  تغییر  

گیـری    آحاد جامعه کمابیش نگرش مشخصی نسبت به وی دارند که این نگرش عمدتاً با جهـت               
رود که در طول زمان کوتـاه تغییـری کنـد، و همـانطور کـه       مثبت یا منفی است و انتظاری نمی  

هـای مختلـف و معتبـر کمـابیش           ها برحسب نظرسـنجی      وی در طول ماه    نتایج نشان داد، جایگاه   
ایـن  . های مذکور فعـالً کـاری نـدارم         دالیل تفاوت به   درصد بود که البته      20-25حول و حوش    

  .تواند تغییری در آن حاصل کند مشخصه بعد از این نیز وجود دارد، و آقای هاشمی نمی
 شرط است، اول ایـن کـه مـردم نـسبت بـه              ـ افزایش آرای آقای هاشمی مستلزم تحقق دو       2

و شـرط دوم ایـن      . نژاد نفرت پیدا کنند و او را خطری جدی برای جامعه بشمار آورنـد               احمدی
که طبعاً مطابق رای مرحله اول      که حاضر شوند برای خنثی کردن چنین خطری به آقای هاشمی            

  .رای دهندمقبول آنان نیست 
 اما نه در ابعاد وسیعی که موجب افزایش چشمگیر          د،وش میبدون تردید این دو شرط محقق       

زیرا نگرش اول فقط در میان نخبگان فرهنگی و         . در آرای آقای هاشمی شود    و منجر به پیروزی     
نژاد ندارنـد و بـا توجـه بـه فقـدان              احمدیآقای  سیاسی رایج است و مردم درکی مشابه آنان از          

ردم در فرصـت کوتـاه موجـود عمـالً          پیشینه شناخته شـده از وی، رواج چنـین درکـی نـزد مـ              
  .غیرممکن است
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شود، زیرا برخالف اهل سیاست و خـردورزان کـه حاضـرند              اما شرط دوم نیز فراگیر نمی     
دودوتا چهارتا نادیده بگیرند، از مـردم عـادی بـسیار    منطق عالیق و احساسات خود را در برابر    

ندارند، و از بغض دیگری بـه او  دوست او را  به کسی را داشت که      نسخت است انتظار رای داد    
انـد، در حقیقـت او را نفـی           زیرا کسانی که به آقای هاشـمی در دور اول رای نـداده            . رای بدهند 

، چون نـسبت بـه او موضـع         )در حالی که این مساله برای نامزدهای دیگر چنین نیست          (اند  کرده
تری نسبت به فرد رقیب       منفیاند، و برای رای دادن به وی در مرحله دوم باید موضع               منفی داشته 

وی پیدا کنند و همچنین حاضر شوند به کسی رای بدهند که دارای موضـع منفـی نـسبت بـه او                 
  .هستند، و این در نزد مردم عادی امری بعید است

 و  های مختلف مـردم کمـابیش بـه قـوت خـود باقیـست               ـ مشکالت آقای هاشمی با گروه     3
و اعـراب و    ها    آذریآقای هاشمی نزد کردها،     .  است امکان حل آنها با هدف کسب آرایشان کم       

ـ  حتی اصفهانی ـ در حالی که آنان از این حیث نـسبت بـه    به دالیل مختلف ها دارای مساله است 
 آرای آنـان را از آن خـود         دتوان  نمیآقای هاشمی   نژاد چندان حساسیتی ندارند، در نتیجه         احمدی

  . نتایج مرحله اول معرف این مساله است.کند
بنـدی    توان بصورت تحلیلی بدین صورت تقـسیم        آرای مرحله دوم را می    وضعیت احتمالی   ـ  4
  :کرد

بـه  دهند، ولی     ـ تعدادی از افراد تحریم کننده وارد میدان شده و به آقای هاشمی رای می                الف
د که کلیت نظام را قبـول ندارنـد،         نها شو   آنها شامل تعداد قابل توجهی از تحریمی      رسد    نظر نمی 

منافع خاصـی از آنـان در صـورت حـضور           کنند که     کنندگان تصور نمی    بسیاری از تحریم  عالوه  ب
  .اند های فکری است که خیلی حساس شده نژاد تهدید شود، فقط اهل فرهنگ و فعالیت احمدی
صورت خواهـد بـود کـه بخـشی از آنـان کنـار                ـ آرای آقای کروبی به احتمال زیاد بدین         ب

ـ  االً کمتر است به آقای هاشمی منتقل میکشند، بخشی که احتم می فراموش نکنیم که آقـای   شود 
  نژاد است ـ و بخش بیشتر آن برای احمدی کروبی موضع ضد هاشمی داشته است

  .برعکس آرای آقای کروبی عمل خواهند کرداحتماالً دهندگان به آقای قالیباف  ـ رای ج
  .به حساب آقای هاشمی واریز خواهد شدعموماً دـ آرای آقای معین احتماالً 

ریـزد و بخـشی نیـز ریـزش           نـژاد مـی     ـ آرای آقای الریجانی عمدتاً به حساب آقای احمدی          ه
  .خواهد داشت و بخشی نیز به حساب آقای هاشمی
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وـ آرای آقای مهرعلیزاده نیز به دلیل قومی بودن عمده آرا، به احتمال زیاد مانند  آرای آقای                  
  .نژاد خواهد رسید واهد شد و سهم بیشتری به آقای احمدیکروبی توزیع خ

زـ آرای مرحله اول آقای هاشمی احتماالً به دلیل عدم شرکت اندکی ریزش خواهد داشـت،                
تـر    نژاد با چنین مشکلی مواجه نخواهد بود، ضمن آن کـه تـشکیالتی              در حالی که آرای احمدی    

  .هم خواهند شد
نژاد رخ    احمدیآقای  زیاد اتفاقاتی که در مرحله اول به نفع         و در کنار این موارد، به احتمال        

 ت نخواهد بود و سکو    تری تکرار خواهد شد و کسی را نیز یارای مقابله با آن             داد در ابعاد وسیع   
  .استساز تکرار  زمینهنسبی آقای هاشمی در این زمینه در دور اول 

. اله مناظره تلویزیونی است   ـ مشکل دیگری که گریبان آقای هاشمی را خواهد گرفت، مس          5
نپـذیرد یـک شکـست قـاطع اسـت، و اگـر بپـذیرد بـه دالیـل مختلـف از پـس                        را  اگر مناظره   

نژاد نیازی    آید، زیرا طرفین دو بازی مختلفی را ارایه خواهند کرد، که احمدی             نژاد برنمی   احمدی
توانـد     وی مـی   به ادامه بازی مناظره به شکل مطلوب آقای هاشمی نخواهد داشت، در حالی کـه              

بطور مکرر آقای هاشمی را نقد کرده و در موضع دفاعی قرار دهد، بویژه آن که به موضـوعات                   
  .های پوپولیستی دارد اشاره کند که جذابیت... حساسی چون فساد اداری و فاصله طبقاتی و

البته پرداختن به مساله آمریکـا و احتمـال حملـه آمریکـا بـه ایـران در صـورت پیـروزی                      
نژاد از جمله مسایل مهمی اسـت کـه ممکـن اسـت مـردم را بـه نفـع هاشـمی بـه پـای                            احمدی
توانـد در مقابلـه بـا         های رای بکشاند، اما مشکل اینجاست که آقای هاشمی شخصاً نمـی             صندوق
های دیپلماتیـک در اظهـار نظـرات، وی را در             نژاد وارد این مساله شود، زیرا محدودیت        احمدی

  .بسته خواهد کرد ت محدود و دستنژاد به شد برابر احمدی
ای در شرایط حاضر احتماالً به معرفی آقای هاشمی بـه عنـوان فـردی                 ضمناً هرگونه مناظره  

شد، منجـر     تر از آنچه که در اذهان مردم است و به عنوان نقطه قوتی در او محسوب می                  ضعیف
  .خواهد شد

ا اطرافیانش بتوانند خطر    یود  ـ آقای هاشمی تنها در صورتی پیروز میدان خواهد بود که خ           6
المللـی و     نژاد را برای کـشور از حیـث آثـار سوءاقتـصادی و سیاسـی بـین                  واقعی حضور احمدی  

فرهنگی نمایش دهند و آن را به جریانی فراگیر تبدیل کنند، که چنین کاری در شرایط حاضـر                  
تـصادی، چـالش در     نماید، با این حال مشکالت اق        زمانی تقریباً سخت و ناممکن می      یتو محدود 
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ای و نیـز تقویـت احتمـال حملـه محـدود       بست جدی مذاکرات هسته روابط ایران و غرب و بن     
بست شدن کشور در تعامل با جهان خارج در کنار بـسته شـدن فـضای                  نظامی آمریکا و وارد بن    

سیاسی داخلی و احتماالً خروج سرمایه و نیروی انسانی و موارد دیگر جملگـی تبعـات حـضور                  
توانند بر بخشی از مشکالت ناشی از این          نژاد است که فقط به لطف قیمت فعلی نفت می           یاحمد

نژاد بیشتر خواهد شد، زیرا نزد  ای با حضور احمدی      فشار در مساله هسته    .حضور مرهم بگذارند  
شود و این تصویر حق ایـران را در           گر می   تر جلوه   افکار عمومی غرب حکومت ایران غیر مسئول      

  .کند ای زایل می ه انرژی هستهدستیابی ب
 علیـه آقـای     جریـان مـذکور   گیـری     و شـکل  با توجه به احتمال نه چنـدان قـوی در ایجـاد             

انصراف آقای هاشمی به نفـع آقـای کروبـی احتمـال تغییـر جریـان را فـراهم                   فقط  ،  نژاد  احمدی
ز آرای هـا، بخـش مهمـی ا    کند، زیرا در این صورت آرای آقای هاشمی، معین و آرای قومیـت         می

مهرعلیزاده و قالیباف به نفع کروبـی جمـع خواهـد شـد، و آرای فعلـی وی نیـز نـشان داد کـه                         
دارد، ضـمن ایـن کـه وی    را  یهـای اولیـه آقـای کروبـی پتانـسیل جـذب را       بینـی  برخالف پیش 
هزار تومـانی خـود     50 و با تکیه بر طرح       نژاد را خنثی کند     تواند شعارهای احمدی    تاحدودی می 

تواند در مواجهـه بـا        را جمع کند، ضمن این که با صراحت لهجه خود نیز می           ر وی   طرفدااقشار  
  .نژاد موثرتر عمل کند احمدی
  

 


