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انتخابات ریاست جمهوری ایران شاید تنها دوره ای از  دوازدهمین دوره 
ادوار دوازده گانه است که تأثیرپذیری مستقیمی از استقرار هیئت حاکمه 

جدید ایاالت متحده آمریکا دارد.
اکنون دنیا بناچار پدیده ترامپیسم در رأس قوه مجریه آمریکا راپدیرفته 
است. قدرت های بزرگ جهانی نظیر اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه 
تنظیم  ترامپ  تفکرات  عقربه  برمبنای  را  آمریکا  با  بین  فیما  مناسبات 
می کنند. جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور محوری خاورمیانه که در 
چهار دهه گذشته روابط پرتنشی را با بزرگترین قدرت جهان داشته است، 
برای  برای مدت چهارسال نسخه ای  باید  مانند سایر قدرت های جهان 
مهار ترامپ بپیچد، تا براین اساس، دستگاه دیپلماسی ایران در مواجهه 
با رئیس جمهور تندرو و غیرقابل پیش بینی آمریکا سیاست مدبرانه و 
کارآمدی اتخاذ نماید. روز 29 اردیبهشت، مردم ایران باید در مالک های 
رأی  در  را  ترامپ  با  تقابل  درایت  ویژگی  آینده  جمهور  رئیس  گزینش 

خویش لحاظ نمایند.
ایران  به گونه ای پیش می رود که دیپلماسی سنجیده  اوضاع در 2017 

خواهد توانست ایران را از مهلکه درگیری انفعالی با آمریکا نجات دهد.
رفتارهای جنگ افروزانه رئیس جمهور جدید آمریکا چنین می نماید که 
وی برای تثبیت خود و همچنین رهایی از بحران داخلی کشورش، بی میل 

نیست جنگی را در خاورمیانه راه بیندازد.
قطعاً اگر ترامپ چنین فرصتی را پیدا کند، گزینه مطلوبش برای درگیری 

در منطقه خاورمیانه، ایران خواهد بود.
 سیاست ایران ستیزی ترامپ را مردم هوشمند ما در روز29 اردیبهشت 
می توانند با اعتماد مجدد به کاندیدای گفتمان عقالنیت و اعتدال، خنثی 

نمایند.
چهارسال قبل هم که ایرانیان از یک دهه تخاصم با غرب بر سر حل 
مسئله هسته ای به ستوه آمده بودند، دولت اعتدالی را برگزیدند تا توافق 
هسته ای را جایگزین مخاصمه و تحریم های ظالمانه نمایند. البته ملت 
ایران در نیل به این مطلوب با نمایش شکوهمند انتخابات 24خرداد 92 

به توفیق صدرصدی دست یافت. روحانی آمد و برجام را به ثمر رساند.
 اکنون یک بار دیگر مردم ما نیاز مبرم به حضور روحانی در رأس قوه 
مجریه دارند تا بتواند با چاشنی درایت و تدبیر در مقابل رئیس جمهور 
افراطی آمریکا بایستد و نگذارند این میلیاردر جنگ طلب ایران را به معرکه 

جنگ ناخواسته با آمریکا بکشاند.
این هشدار را باید مردم شریف ایران جدی تلقی کنند و بدانند حضور هر 
می تواند  آتی  دوره  جمهوری  ریاست  منصب  در  روحانی  دلواپس  رقیب 

بزرگترین خطر برای منافع ملی باشد.
و ستیزه جویی چون  آدم کم عقل  در تحریک  داخلی  تندروهای  زیرا   
ترامپ، مستعد به نظر می رسند. ضمن اینکه کشور ما دیگر تحمل عنصری 
به  مجدد  رأی  که  می طلبد  ملی  هوشیاری  ندارد.  را  نژاد  احمدی  چون 
روحانی به عنوان یک راهبرد استراتژیک در دستور کار ملت قرار گیرد تا 
روند اعتدالی کشور در عرصه دیپلماسی و مناسبات جهانی دچار سکته 
از  فراتر  مراتب  به  و  است  ساز  سرنوشت  روزی  اردیبهشت   29 نگردد. 
انتخاب رئیس قوه مقننه است، بلکه می توان این انتخابات را به مثابه یک 
رفراندوم ارزیابی کرد تا در پرتو عقالنیت و اعتدال دولت دوازدهم به یک 
زیست مسالمت آمیز همراه با اقتدار دست یابیم و در نهایت جنگ افروزی 
ترامپ را مهار کنیم تا کشور در موقعیت کنونی از این گذرگاه سخت به 

سالمت عبور نماید. 

آخرین باری که پوپولیستها قدرت زیادی در جهان به دست آوردند در دهه 19٣0 بود که اقتصاد 
جهان وارد بحرانی عمیق شده بود. مطالعات انجام شده نشان میدهد که از یازده جنبش بزرگ 
پوپولیستی در کشورهای توسعه یافته ، در ده مورد آن بر بستر ضعف شدید اقتصادی شکل گرفته 
است و به درستی این طور نتیجه گیری شده است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و 

توزیع نامتعادل فرصتها زمینه های جدی پوپولیسم در جهان بوده است. 
در سالهای اخیر هم به واسطه عدم کارایی سیاستهای پولی در کشورهای توسعه یافته و افزایش 
شکاف طبقاتی و توزیع نامتعادل تر فرصت ها و استمرار رکود اقتصادی در ده سال گذشته، راست 
افراطی به عنوان نماینده قدرتمند پوپولیسم در جهان در حال ظهور است ، به طوری  که گستردگی 

این پدیده بعد از سال های 19٣0 تا کنون بی سابقه بوده است .
 به نظر میرسد که روابط بین الملل و سیاستهای اقتصادی در سال های آینده به شدت تحت تاثیر 

شکل گیری این جنبش در جهان خواهد بود.  
بر اساس مطالعات انجام شده روی جنبش های پوپولیستی، سیاست های زیر در بیشتر این جنبش ها 

دیده شده است:  
1- پوپولیسم نظم موجود را زیر سئوال می برد و با اشاره به رکود اقتصادی و نابرابری اجتماعی و 
اقتصادی ، تمامی مشکالت را به تشکیالت موجود نسبت می دهد و معتقد است که این شرایط 

نیاز به یک منجی دارد. 
این منجی نه در اندازه یک سیستم بلکه در یک فرد متبلور می شود که کار اول وی تخریب 

سیستم های موجود است.  
2- راه جلب آراء عمومی توسط پوپولیستها توضیح مشکالت اقتصادی و ارایه راه حلهای مردم 

پسند است .  
٣- حمایت از اقتصاد داخلی از طریق کاهش ارتباطات بین المللی از سیاستهای محوری پوپولیستها 

است.  
4- تکیه بر ملی گرایی ، منطقه گرایی ، نژاد پرستی و متکی بر یک ایدئولوژی خاص از ابزارهای 

قدرتمند پوپولیستها برای ارتباط و انسجام مردمی است .  
5- چون نظم موجود را قبول ندارند ، درگیری با نظم موجود به یک سیاست مهم داخلی تبدیل 
می شود که توام با درگیری های بین المللی در نهایت منتهی به یک میلیتاریسم قوی در درون 

کشور می گردد.  
6- درگیری ، رادیکالیسم ، عدم توجه به ارزشهای دموکراتیک ، تأکید بر اجرا در کوتاه ترین زمان 

از ویژگی های دیگر پوپولیسم است.  
7- تالش برای کنترل وسایل ارتباط جمعی و إیجاد محدودیت برای روزنامه ها و شبکه های 

اجتماعی جهت کانالیزه کردن ایده های مردم اجتناب ناپذیر است.  
از میان احزاب راست  8- بر اساس این مطالعات پوپولیستها عمدتا در کشورهای توسعه یافته 

افراطی و در کشورهای کمتر توسعه یافته از میان احزاب چپ و افراطی شکل گرفته اند.  
با این استدالل که مهاجرین  9- اخیرا مهاجرت به لیست فوق اضافه شده است و پوپولیستها 
مشاغل ملی را غصب کرده اند ، هم با پدیده مهاجرت و هم با پدیده تروریسم که منافع ملی را به 

مخاطره انداخته است سر ناسازگاری  دارند.  
پروراندن  یک رابین هود که مي خواهد همه مشکالت اقتصادی را از طریق بهم زدن وضع موجود 
در سریعترین زمان حل کند ، محور این جنبش است . این افراد منجی،  در دوران کنونی  عمدتا 
از مسیر انتخابات قدرت را در دست میگیرند و با عدم اعتقاد به سیاستهای پولی و مالی ، تأکید بر 
توسعه زیربناهای فیزیکی و هزینه های رشد یابنده دولتی دارند. به همین دلیل است که نتیجه 
فعالیت این ها عمدتا به کسر بودجه  های بزرگ منجر می شود. اقتصاد ایران با توجه به مشکالت 
اقتصادی موجود و گره در هم تنیده سیستم پولی و بانکی و بیکاری گسترده ،  مستعد شکل گیری 
یک جنبش پوپولیستی است و چون هنوز این ایده وجود دارد که اقتصاد را با قدرت حاکمیت و 
دولت فراگیر میتوان در کوتاه ترین زمان و از طریق هزینه کردن سرو سامان داد ، بسترهای آن در 
حوزه سیاستگذاری هم قوی است. با توجه به حساسیت باالی اقتصاد ایران از نظر سیاست گذاری 
و رفع مشکالت موجود که به شدت وابسته به استمرار  نظم موجود است ، یک قدرت پوپولیستی 

می تواند مشکالت پنهان موجود را تبدیل به یک بحران تمام عیار کند.  

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در جمع اعضای حزب تدبیر و توسعه: 
فیض اهلل عرب سرخی در گفت وگوی اختصاصی با مستقل: 

القای بی تفاوتی دولت به معشیت 
روحانی رئیس جمهور هشت ساله است مردم ، دروغ بزرگی است 

زمینه های رشد پوپولیسم در ایران  ترامپ را با »روحانی« مهار کنیم

روانشناسان می گویند انتخاب برخی گزینه ها و حتی عدم انتخاب برخی گزینه 
های دیگر عالمت های خوبی از وضعیت شخصیت یک فرد است. به همین 
قیاس می توان گفت که نقدهایی که یک فرد یا حزب یا جریان سیاسی می کند 
نشان از میزان بلوغ و پختگی است. در چند وقت اخیر پیوسته از سیاستمداران 
اصولگرا بحث وعده 100 روزه رئیس جمهور به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ 
مطرح شده و آنقدر بین خود آن را تکرار کرده اند که برای خودشان هم مسلم 
شده که گواهی بزرگ بر بی کفایتی آقای روحانی برای تداوم حضور در این 
مسئولیت یافته اند. در ارزیابی این موضوع باید به یک مسئله توجه داشت. آیا 
یک موضوع در کانون وعده های یک سیاستمدار بوده و یا جزو مسائل فرعی و 
حاشیه ای است؟ اگر موضوعی وعده اصلی و کانونی سیاستمدار باشد ولی بعدا 
خالف آن وعده عمل کند مچ گیری سیاسی امر درستی است که به صورت 
طبیعی توسط توده مردم انجام خواهد شد و اگر سیاست مداران رقیب آن را 
شروع کنند مردم آن را خود دست خواهند گرفت. ولی اگر مسئله ای بحثی 
حاشیه ای باشد تا وقتی سیاستمدار به وعده های اصلی خود وفادار باشد صرفا 
یک نقطه منفی کوچک قلمداد خواهد شد و هواداران وی آن را نادیده خواهند 
گرفت و یا آن را به خوبی های وی خواهند بخشید.به عنوان مثال امام خمینی 
در سخنرانی معروف بهشت زهرا وعده آب مجانی برق مجانی داد و تا سالها 
عده ای از مخالفان ایشان، این قضیه را به عنوان یک مچ گیری مطرح می 
کردند تا جایی که صداوسیما اقدام به سانسور این بخش از سخنرانی می کند. 
اقدام  امام خمینی طرفداری کردند  از  این است که همه کسانی که  واقعیت 
امام خمینی  بلکه وعده های اصلی  ندادند  انجام  این وعده  به خاطر  را  خود 
ایجاد حکومت اسالمی و رسیدگی  اختناق،  از دیکتاتوری و  آزادی  استقالل، 
بیشتر به بخش مستضعف و فقیر جامعه بود. این وعده ها بود که مردم را به 
دنبال ایشان کشاند نه وعده های رفاهی مثل آب و برق مجانی. مردم به خاطر 
طلب رفاه بیشتر به خیابانها نیامدند بلکه به خاطر مقابله با استبداد سینه خود 
را مقابل گلوله ها سپر کردند. البته اگر بخواهیم سیاستمدار را موجودی تعریف 
کنیم که هیِچ هیچ اشتباهی نداشته باشد و معصوم باشد البته وعده آب و برق 
مجانی- که اساسا وعده ای درست نبود- یک ضعف مهم قلمداد می شود اما 

اگر با خود بگوییم که یک سیاستمدار هم به عنوان یک انسان در جو شدید و 
طوفانی انقالب ممکن است هیجان زده شود و اشتباه کوچکی هم بکند، آنگاه 
آن موضوع را کم اهمیت قلمداد خواهیم کرد و به سادگی از آن گذر خواهیم 
کرد. اگر کسی بخواهد به طور منطقی و مستدل بر امام خمینی نقدی کند 
باید عملکرد وی را با وعده های اصلی داده شده در انقالب مقایسه کند و اگر 
مغایرتی یافت آن را مطرح کند نه اینکه روی آب و برق مجانی تمرکز کند و 

هوچی گری راه بیاندازد.
به همین قیاس باید گفت که وعده اصلی آقای روحانی مذاکره هسته ای برای 
رفع تحریم، رعایت حقوق شهروندی، به کارگیری مدیران با تجربه و استفاده از 
عقالنیت و تدبیر به شکل سازمان یافته بوده است. اگر آقای روحانی در هر کدام 
از این موارد خالف وعده عمل کرده باشد باید با صدای بلند مطرح کرد و اتفاقا 
مچ گیری در این موارد کار درست و پسندیده ای است و زمان مناسب این امر 
نیز مقطع انتخابات است. به نظر من اشاره به اینکه در یک برنامه کوتاه مدت 
و حتی صد روزه تحولی ایجاد خواهم کرد و گزارش عملکرد خواهم داد واقعًا 
نقطه ضعف مهم و ارزشمندی قلمداد نمی شود که یک جریان سیاسی بخواهد 
بار تبلیغاتی خود را روی آن بنا کند. روشن است که بهتر بود آقای روحانی چنین 
سخنی نمی گفت کمااینکه بهتر بود امام خمینی آن جمله را نمی گفت تا همین 
بهانه به دست مخالفان داده نمی شد. در عالم سیاست این قبیل خطاها بیش از 
آنکه یک نقطه ضعف جدی و بزرگ باشند یک اشتباه لپی هستند و نباید آنها را 
جدی گرفت. این قبیل انتقادات بیش از آنکه طرفداران آقای روحانی را از ایشان 
منصرف کند در بهترین حالت مخالفان ایشان که در دور قبل هم به ایشان رای 
ندادند بر استواری در موضع خود ترغیب خواهد کرد. پختگی جریان اصولگرا 
در این است که به جای تمرکز روی این مچ گیری های سیاسی که شبیه خاله 
زنک بازی است نقدهای اساسی مطرح کند و در کنار آن نقدها، رویکرد ایجابی 
برای حل مسائل کشور عرضه کند. جریان اصولگرا باید بداند که با رویکرد 
سلبی و ضربه روحانی نخواهد توانست به کرسی ریاست جمهوری برسد بلکه 
با داشتن برنامه ایجابی و مقایسه این برنامه ایجابی با برنامه آقای روحانی است 
که خواهد توانست رای دهندگان را به جدی گرفتن کاندیدای خود ترغیب کند. 

آیا وعده صد روزه نقطه ضعف روحانی است؟

در روز آغازین ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ده ها نفر با سنین و تحصیالت 
گوناگون از جوان 17 ساله تا پیرمرد باالی 80 سال ، از دیپلم تا درجات باالتر و از مختل 
المشاعرهای مدعی پیامبری و هنرپیشه های دست چندم تا دیگر حرفه ها به هوای 
برتن کردن قبای باالترین مقام اجرایی ،راهی وزارت کشور گردیده و ثبت نام کرده اند 
! البته در همه دوره های گذشته تعداد قلیلی افراد نامتعارف در هنگام ثبت نام وجود 
داشته اند لیکن به نظر می رسد نقطه اوج و حجم انبوه این نوع ثبت نام ها به زمان 
بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر می گردد و همو  است که سنگ بنای 
چنین تصویری سطحی ، مبتذل و سهل الوصول ازجایگاه رییس جمهور را در اذهان 
عمومی ترسیم کرد چرا که هر شهروندی در تحلیل شخصی و با مقایسه ی توانمندی 
های خود با شخصیت ، رفتار و عملکرد احمدی نژاد به خود حق می دهد نشستن در 
آن جایگاه را تجسم نماید ! قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در متن مصوب سال 
1٣58 که عینا در بارنگری سال 1٣68 تکرارشد در اصل 115 شرایطی را برای رییس 

جمهور به شرح زیر مقرر می دارد :
رئیس  جمهور باید از میان  رجال  مذهبی  و سیاسی  که  واجد شرایط زیر باشند انتخاب  

گردد:
 ایرانی  االصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای  حسن  سابقه  و امانت  و تقوی ، مومن  و 

معتقد به  مبانی  جمهوری  اسالمی  ایران  ومذهب  رسمی  کشور.
از میان صفات و ویژگی های فوق که برخی از آن ها کیفی است ، دستکم برای ٣ 
مورد )رجل سیاسی ، رجل مذهبی، مدیر ( می توان شاخص روشن تعیین نمود و به طور 
مثال پیشینه ی مسئولیت های سیاسی خاص در سطح استانداری ، نمایندگی مجلس 
، وزارت ....، درجه ای از تحصیالت و زمان مشخصی از مدیریت در آن سطوح را به 
عنوان مصداق قرار داد .لیکن پس از سپری شدن ٣8 سال از وقوع انقالب ، هنوز قانون 
عادی این شاخصه ها را تبیین نکرده و حتی سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ابالغی مهرماه 95 که در آن بر تعیین شاخص های اصل 115 

تصریح شده  عملی نگردیده است. 
نتیجه ی این بی توجهی و عدم ایفای تکالیف قانونی که بویژه متوجه مجلس شورای 
اسالمی است مضحکه ای است که موجب وهن نظام و تضعیف و تحقیر جایگاه رفیع 
ریاست قوه مجربه و اسباب استهزا و تمسخر نخبگان داخل و رسانه های خارجی را 
فراهم ساخته و ضرورت چاره اندیشی مراجع ذیصالح قانونی در اولین فرصت ممکن را 
می طلبد .ظریفی می گفت : خوب است بازماندگان از ثبت نام انتخابات شورای شهر، 
فرصتی یافتند تا با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری از ادای تکلیف و انجام خدمت 

به مردم محروم، باز نمانند.

مضحکه اولین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

جمنا را به لحاظ ساز و کار 
 قبول ندارم 

زمینه های رشد 
پوپولیسم در ایران  

آیا وعده صد روزه 
نقطه ضعف روحانی 

است؟

 مضحکه اولین روز 
 ثبت نام انتخابات
 ریاست جمهوری

 مشکل دولت ضعف 
 اطالع رسانی و 

 برنامه های تخریبی 
رسانه ملی است 

 اصول گرایان معتدل  
 از روحانی حمایت 

می کنند 

باید در انتظار 
فروپاشی جمنا 

باشیم


