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ت ریاست جمهوری تا سال  88نشان
تجربه پیشین انتخابا 
میدهــد رقابتهایی که بعد از اتمام  4ســال نخســت یک
رئیسجمهوریبرگزارمیشود،چندانرقابتینیست.سال
آینده دوره ریاست جمهوری آقای حســن روحانی به اتمام
میرسداماایشانمیتواننددرانتخاباتآتینامزدشوند.اگر
چه دوره قانونی ریاســت جمهوری در کشورما  4ساله است
اما در  23سال گذشته رؤســای جمهوری ،دو دوره چهارساله
پیدرپیمسئولیتنهاداجراییکشوررابهعهدهداشتهاند.
برخی معتقدند انتخابات ســال آینده ریاست جمهوری ،با
ت گذشــته در پایان چهار ســال اول رئیس جمهوری
انتخابا 
مســتقرمتفاوتخواهدبود.برداشتشــماازانتخاباتآتی
چیست؟
محمدجــوادحقشــناس:همان طــور که اشــاره کردیــد فضای
انتخاباتــی دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری مســتقر ،با دور اول
تفاوتهاییدارد.بااینتوضیحکهحتیانتخاباتدورنخستیکهبه
ریاست جمهوری آیتاهلل خامنهای و آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
انجامیــد ،غیــر رقابتی و قابــل پیشبینی بــود .انتخاباتی کــه بعد از
اتمام چهار ســال نخســت دولت آقای هاشــمی برگزار شد ،رقابتی
امــا قابــل پیشبینی بــود .درآن مقطع آقای احمــد توکلی بهعنوان
نامزدی وارد میدان شــد که به عملکرد آقای هاشمی در زمینههای
اقتصــادی و فرهنگی نقد جدی داشــت و برای نخســتین بــار بعد از
انتخاباتی که به پیروزی بنی صدر انجامید ،ما یک انتخابات رقابتی
داشــتیم .امــا باز هم نتیجه قابــل پیشبینی بــود .انتخاباتی که بعد
از اتمــام چهــار ســال اول رئیــس دولــت اصالحــات برگزار شــد هم
غیــر رقابتی و هم قابل پیشبینــی بود .با اینکه در ایــن دوره  9نامزد
وارد عرصه شــدند تا بتوانند رأی قابل توجهی به دســت بیاورند ،اما
فضای کشور به گونهای نبود که چنین اتفاقی بیفتد .اما درانتخابات
ریاســت جمهــوری ســال  88کــه بعــد از اتمــام دوره اول ریاســت
جمهــوری محمــود احمدینــژاد برگزار شــد ،مــا شــاهد انتخاباتی
رقابتــی و غیــر قابــل پیشبینی بودیــم .رقابت ،حداکثــری و فضای
جامعه دو قطبی شــد و تا روزهای آخر هم مشــخص نبود در نهایت

مردم به چه ســمتی گرایش خواهند داشــت.از چهــار نامزدی که در
انتخابات بودند ،ســه نامــزد هم عمالً نتیجه انتخابــات را نپذیرفته
و معترض نتیجــه انتخابات بودند .به اعتقاد بنــده انتخاباتی که در
ســال 96داریم ،رقابتی و غیر قابل پیشبینی اســت و شــاهد ترکیب
انتخابــات ( 88دور دوم احمــدی نــژاد) و ( 80دور دوم اصالحات)
خواهیمبود.پیشبینیبندهایناستبراساستوصیهرهبرمعظم
انقالباسالمیبهآقایاحمدینژادمبنیبرپیشگیریاز«دوقطبی
شــدن» جامعه ،نامزدهایــی که مقابل رئیس جمهوری مســتقر به
میــدان خواهند آمد ،تعداد قابل توجهی خواهند بود .به نظر من به
دلیل سیاســت اعالمی رهبر معظم انقالب و نبودن چهره شاخص
و توانمند برای رقابت با آقای روحانی توســط جریان مقابل ایشــان
–اعم از اصولگرا و رادیکال -انتخابات ســال آینده دو قطبی نخواهد
شــد .بــه نظر هم نمیرســد جریــان اصالحطلــب بخواهنــد رقیبی
معرفیکنند.
میفرماییدرقابتیمیشودامادوقطبینمیشود؟
حقشــناس:بله؛ رقابتی اســت اما دو قطبی نیســت؛ همچنین
غیرقابلپیشبینیاست.
چراغیرقابلپیشبینیاست؟
حقشــناس:همان طور که گفتم سه انتخابات دور دوم آیتاهلل
خامنهای ،هاشــمی و رئیس دولت اصالحــات قابل پیشبینی بود.
تچونرقابتهانزدیکبود،نتیجهقابلپیشبینی
امابقیهانتخابا 
نبود .براین اســاس رقیب مقابــل روحانی  4راهبــرد و یک مفروض
دارند .جریان مقابل تمام تالشش را به کار خواهد گرفت تا از حضور
مجددآقایروحانیدرپاستورجلوگیریکند.راهاولبرایرسیدنبه
این نتیجه ،مکانیسم «نهی» است که آقای احمدینژاد را از فرآیند
انتخابــات خــارج کــرد و جریان مقابــل روحانی روی این مکانیســم
حساب باز کرده اســت.گزینه دوم مکانیسم «خود انصرافی» است
تا با فشارهایی که  -چه علنی و چه پنهان  -به شخص آقای روحانی،
دولت و حلقه اولش وارد میشــود ،ایشــان را به نقطهای برسانند که
خودشان کنار بروند .گزینه سوم امید بستن به شورای نگهبان است.
در گذشــته این فیلتر مانع حضور برخی نامزدها شــده است؛ مانند

ردصالحیتآیتاهللهاشمیرفسنجانی،اسفندیاررحیممشاییو
سیدحسنخمینی .اخیراًآقای کدخداییسخنگویشوراینگهبان
توگویجداگانهاعالمکردهاستتأییدصالحیترئیس
درچندگف 
جمهوری  4ســاله اســت و آقای ابراهیمیان عضو شــورای نگهبان و
توگویی این گزاره را محتمل دانست.
ســخنگوی پیشــین نیز در گف 
چهارمیــن راه اصولگرایــان ایــن اســت در رقابتــی رویارو و فشــرده،
روحانی را در فضای رقابتی حذف کنند .بنده نام تئوری اصولگرایان
در انتخابات را «شــکار شغال» گذاشــتم .بنده قصد جسارت ندارم
و مثــال میزنــم؛ نــه آنهــا (اصولگرایان)بــه شــغال شــبیهاند و نــه
ایشان(روحانی) به گوزن؛فقط از باب تمثیل و روشن شدن موضوع
عرض میکنــم وقتی شــغالها به دســته گوزنها حملــه میکنند،
گوزن مــورد نظر را از گله جدا میکننــد؛ دورش را محاصره کرده و به
نقاط آســیب پذیر او از جمله پهلوهایش ضربه میزنند .بر اســاس
این تئوری ،طرف مقابل آقــای روحانی چهار طیف نامزد به میدان
خواهدفرستادکهازمزیتهایقومی،جنسیتی(معرفینامزدزن)،
سیاســی و موضوعی(حوزه اقتصاد ،فرهنگ و )...برخوردار باشند و
بتوانندآراراجذبوجلبکنند.اینوضعیت،انتخاباترابهمرحله
دوم میکشــاند و درمرحله دوم اســت که تاکتیک تغییر پیدا کرده و
انتخابات هم رقابتی و هم دو قطبی خواهد شــد .در آن شرایط همه
جریانهــای قبلی مقابل روحانی ،پشــت کاندیدایی کــه به دور دوم
راه یافته خواهند ایســتاد.درمجموع این گزارهها نتیجه انتخابات را
غیر قابل پیشبینی کرده اســت؛ اما آنچه روشــن است این است که
جریانمقابلتمامتالششراخواهدکردتاانتخاباتبهمرحلهدوم
برود.
آقای ایمانی ،به اعتقاد شما انتخابات سال آینده چه تفاوتی
بارقابتهایگذشتهخواهدداشت؟
ناصــرایمانــی:ابتــدا تبصــرهای داشــته باشــم بــه قســمت اول
صحبتجنابحقشناسمبنیبر«قابلپیشبینینبودن»نتیجه
انتخاباتسال88؛درستاستانتخاباتسال 88رقابتیبود،ولی
در عین حال قابل پیشبینی هم بود .احتمال عقالیی زیادی نشــان
میداد آقای احمدینژاد رأی میآورد .بخشــی از مشکالتی که بعد
از انتخابات 88هم به وجود آمد ،ناشی از همین تفکر و تصور بود.
نظرسنجیخاصیشدهبود؟
ایمانــی:هــم نظر ســنجیها و هــم فضای کل کشــور ایــن را به ما
نشــان میداد.توجه داشــته باشــید انتخابــات ریاســت جمهوری با
انتخابات مجلس شــورای اسالمی و شــوراها تفاوت دارد و غفلت از
ایــن موضوع ،اغلب سیاســتمداران را فریب میدهــد .درانتخابات
 88عمــوم قضاوتهــای ما راجــع به تهران بــود و از ایــن نقطه هم
فریب ذهنی خوردیم .در تهران مهندس موســوی رأی باالیی آورد،
اما درکل کشــور فاصله رأی زیادی با احمدینژاد داشــت .البته باید
بگویم نتیجه انتخابات درایران در مجموع قابل پیشبینی نیســت
کــه اخیراًبــه امریکا هم ســرایت کــرد .انتخابــات  ،96قطعــاًرقابت
ســنگینی خواهــد بود؛ شــاید نخســتین انتخاباتی بشــود کــه رئیس
جمهــوری مســتقر را بــرای رأی آوردن بــه زحمــت بینــدازد و از این
جهت بــا انتخابات میــان دورهای تفاوت عمدهای خواهد داشــت.
پیشبینــی من این اســت اگر روحانــی بتواند رأی بیاورد ،به ســختی
خواهــد بود .چــه در دور اول ،نتیجــه انتخابات معلوم شــود و چه به
دور دوم بکشــد؛ حتــی ممکن اســت ایشــان رأی نیاورنــد .برخالف
نکاتــی کــه آقــای حق شــناس فرمودنــد ،من دلیــل این موضــوع را
سیاســی نمیدانم؛ عمده مشــکل درعملکرد آقای روحانی اســت
و قضــاوت رأی دهنــدگان ،معطوف به عملکرد ایشــان خواهد بود.
درگام بعدی باید توجه داشــت رأی دهندگان ایشان را با رقیب شان
مقایســه خواهند کــرد .مردم وقتی پای صنــدوق رأی میروند ،چند
گزینه دارنــد و خیرالموجودین را انتخاب میکنند؛ ممکن اســت به
کسیرأیبدهندکهخیلیهمازاورضایتنداشتهباشندامادرمقام
مقایســه میبینند همــان رئیس جمهوری کــه ایراداتی بــه وی وارد
میدانند ،از رقبایش بهتر است .در انتخابات پایان دوره هشت ساله
یکرئیسجمهوری،مالکتصمیمگیریمردمعمدتاًمقایسهای
اســت؛ اما در دور دوم عالوه بر مقایســه ،عملکرد چهار ساله رئیس
جمهــوری مســتقر هم به میان میآیــد .به نظر من میــزان رضایت
عمومی از مجموع رفتار چهار دولت گذشــته در پایان دوره نخست،
بویــژه در عرصههای اقتصادی رضایتبخش بوده اســت؛ اما به نظر
میرســد در این دوره ،به نســبتهای دوره گذشته به تردید خواهند
افتــاد .بحثهایــی ماننــد رد صالحیــت و ماننــدآن ،تحلیلهــای
سیاســی اســت که اگر بدبینانه نگاه کنیم ،به این نتیجه میرسیم که
جنگ روانی است.
حقشناس:امادرگذشتهاتفاقافتادهاست.
ایمانی:درموردرئیسجمهوریمستقرایناتفاقنیفتادهاست؛
آقایی میخواستند عضو مجلس خبرگان رهبری بشوند و به دلیلی
صالحیــت شــان تأیید نشــد؛ این را نمیتــوان بــه صالحیت رئیس

