حقشناس:
به اعتقاد بنده
انتخاباتی که در سال
 96داریم ،رقابتی و غیر
قابل پیشبینی است و
شاهد ترکیب انتخابات
( 88دور دوم احمدی
نژاد) و ( 80دور دوم
اصالحات) خواهیم
بود .پیشبینی بنده
این است نامزدهایی
که مقابل رئیس
جمهوری مستقر به
میدان خواهند آمد،
تعداد قابل توجهی
خواهند بود
ومازنــدران هــم بود .روحانــی در 3اســتان چهار محــال وبختیاری،
خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد رأی اول را نیاورد که آنجاها هم بر
اساسمسائلقومیتیبهآقایمحسنرضاییرأیدادند.ایننشان
میدهدجامعهمابهخاطرگسترهرسانههاودسترسیعموممردم
بــه عناصر آگاهی بخش متحول شــده اســت.االن در کشــور حداقل
 40میلیــون تلفن همــراه هوشــمند و  93میلیون خــط تلفن همراه
داریم .اینها در تمام کشــور توزیع شــده اســت .امروز در روستاهای
دورافتاده ،هم تلفن همراه اســت و هم ماهواره .به همان نسبتی که
در تهــران« ،بی بیســی» و «من و تو» میبیننــد ،آنجا هم میبینند.
شــبکههای دسترســی به آخرین خبرها و اطالعات به گونهای است
که حتی کسی که در تهران در خیابان جمهوری نشسته و اگر از پنجره
نگاه میکرد پالســکو را میدید ،خبر آتش گرفتن این ساختمان را از
«بیبیسی»میشنود.بههرحالنسبتهااصالًاینگونهنیستکه
آقای ایمانی فرمودند .بیشــترین نســبت جمعیتی که در انتخابات
اخیر به روحانی رأی داد سیســتان و بلوچستان بود( 73/30درصد)
نه تهران .شاهرودیها با سمنانیها دعوای صد ساله دارند و از قبل
از انقالب هم مشــکل داشــتند .آقای روحانی ســمنانی اســت اما در
ســمنان  51درصد رأی آورد در شاهرود  55درصد .عنصر سیاست،
عنصر حاکم در انتخابات است و نمیشود آن را کمرنگ بکنیم.
البتــه من هم قبول دارم در انتخابات پایان دولت اول هاشــمی،
رئیــس دولت اصالحــات ،احمدینــژاد و روحانی  4ســال عملکرد
اضافــه میشــود .من معتقــدم آقــای روحانی اصــاً رقیب نــدارد؛
مهمتریــن و بزرگتریــن رقیبش خودش اســت .اگر آقــای روحانی
در دوره آینــده با مشــکل رأی روبه رو شــود از هیچ کــس جز خودش
و مجموعه دوســتانش لطمه نخورده اســت .متأسفانه دولت آقای
روحانــی یکــی از ناتوانترین دولتهای بعــد از انقــاب ،در دفاع از
خــودش اســت؛ نمیتواند از خــود دفاع کند .دســتاورد کم نداشــته
اســت امــا نمیدانم چــرا زبانــش در دفاعــش از خود ،الکن اســت.
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جمهوری مســتقر تعمیم داد .شاهد عقالنی هم که شورای نگهبان
ایــن کار را انجام دهد ،نداریم .احتمــال وقوع این موارد خیلی بعید
اســت .اگر هم قــرار بود نهی اتفــاق بیفتد ،نهی احمدینــژاد اتفاق
گ ترین رقیب روحانــی احمدینــژاد بود و با
نمیافتــاد؛ چون بــزر 
نهی آقای احمدینژاد ،راه برای آقای روحانی باز شد.به اعتقاد من
عامــل تعیینکننده در انتخابــات آتی عملکرد خــود آقای روحانی
اســت .احتمالهایــی نظیــر نهــی ،رد صالحیــت و انصراف بســیار
ضعیف اســت .به نظــرم عملکرد آقــای روحانی در مجمــوع برای
مــردم آنقدر اقنا ع کننده نیســت که برای بــار دوم بــه او رأی بدهند.
مــن اصالً راجع به تهران صحبت نمیکنم .چون به لحاظ سیاســی
بیــن شــهرهای بــزرگ و شهرســتانهای کوچــک ما فاصلــه زیادی
وجود دارد؛ عین همین داســتان در ســال 88خودش را نشــان داد و
باعث آن اتفاقات شــد .ما االن درباره تمام کشور صحبت میکنیم.
به اعتقاد من انتخابات سال آینده رقابتی و قابل پیشبینی نخواهد
بــود ،مگر اینکه رقبایــی کنار روحانی قــرار بگیرند که مــردم با وجود
رضایتنداشتنازعملکردروحانی،بازهمایشانراترجیحبدهند.
آقــایدهقانشــماعمــدهتفــاوتانتخاباتســالآینــدهرا
تگذشتهدرچهمیبینید؟
باانتخابا 
غالمعلــی دهقان :مــن هــم معتقــدم انتخابــات آتــی ،رقابتی
خواهــد بــود .اما بــه صحبتهــای آقــای ایمانی هــم نقــد دارم .در
ســال  60فاصلــه رأی ایجابی و ســلبی حضرت آیــتاهلل خامنهای،
 17میلیون بود و در ســال  64این
فاصله  14میلیون شــد .درســال
 68فاصلــه رأی ایجابی و ســلبی
آقــای هاشــمی  17میلیــون بود
امــا ایــن فاصلــه درســال  72در
رقابتی کمرنگ با احمد توکلی،
 10میلیــون میشــود .فاصلــه
رأی ایجابــی و ســلبی رئیــس
دولــت اصالحــات در ســال ،76
 12میلیــون بــود وایــن فاصله در
سال  80حفظ شــد.زیرا هم رأی
ایجابــی و هــم رأی سلبیشــان
اندکــی افزایش داشــت .فاصله
رأیایجابیوسلبیاحمدینژاد
در مرحلــه دوم انتخابات ســال
 7 ،84میلیــون رأی بــود .در
انتخابــات ســال  - 88فــارغ از
حرف و حدیثهــا  -این فاصله
 10میلیون شــد .درانتخابات 92
آقای روحانــی کمی باالتــر از 18
میلیــون رأی آورد و رأی ســلبی
ایشــان حــدود 17میلیــون بــود .فاصلــه رأی ایجابــی و ســلبی آقای
روحانی نســبت به رؤسای سابق بسیار کم بود و رقبای آقای روحانی
از همین حیث «شکنندگی» آرای وی را مکرراًمطرح کرده و روی آن
مانــور میدهند .برخالف آقای ایمانی من این گونه نتیجه میگیرم
در انتخابات سال 96عملکرد آقای روحانی این شکنندگی را خواهد
شکســت .با آقای ایمانی موافقم که تهران مالک نیســت؛ اما در کل
کشــور اخبار و آمارهای میدانی ما نشــان میدهد روحانی نسبت به
گذشــته وضعیــت بهتــری دارد و آرایش از حالت شــکنندگی خارج
شــده اســت .درگذشــت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی نیز سرمایه
اجتماعی میشــود بــه نفع آقــای روحانی .در شــرایط موجــود تنها
کسیکهنشاندادهمیتواندراههاشمیرابرود،آقایروحانیاست.
حضور مردم در تشییع پیکر مرحوم هاشمی و حمایت دائم رئیس
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام از روحانی ،وضعیت آقای
روحانی را بهتر از خرداد 1392نشان میدهد .بر خالف آقای ایمانی
منمعتقدمروستاییهایمافرقبیندولتقبلیودولتروحانی
را میفهمنــد .دولت قبل گندم را کیلویی  450تومان از روســتایی ما
میخریــد و دولت االن  1300تومان میخرد؛ فراموش نکنیم ســال
 90تــا  92وضعیت اقتصادی ،فلجکننده بــودو قیمتها لحظهای و
ســاعتی افزایش پیدا میکرد .دالر  1000و خــردهای به  3هزار تومان
رسید و باعث شد همه نقدینگیشان را به دالر و سکه تبدیل کنند .در
بهار 90یک نوع پنیر1200تومان بود؛ در بهار 91به 2400تومان رسید
و در بهار  3800 ،92تومان شد .در یک قالب پنیر ،تورم 200درصدی
داشــتیم .در ســه ســال گذشــته این پنیر بیش از  4500نشــده است.
جامعــه ما اینها را میفهمد .شــیب افزایش قیمتهــا را میبیند.
در دولت قبل پراید از  7میلیون به  20میلیون رسید .من میتوانم با
آقای ایمانی خیلی مخالف باشم که عملکرد آقای روحانی را نقطه
ضعف ایشــان میداند؛ ثبات اقتصادی مــا در دولت آقای روحانی،
فراتر از تهران است .بر این اساس پایگاه رأی آقای روحانی نسبت به

خردادسالگذشتهبواسطهعملکردایشانوضعیتبهتریدارد.
هرسهبزرگواراشارهکردیدانتخاباتسالآیندهقطعاًرقابتی
خواهدبود.انتخاباترقابتیالبدازداشتنحداقلدونامزد
قدر اســت .کمتر از ســه ماه دیگــر انتخابات برگزار میشــود
اما طیف مقابــل آقای روحانی کاندیدای شــاخصی معرفی
نکردهاند.اصالحطلباناعــامکردهاندازروحانیحمایت
خواهند کرد ،اما برخی طیفها بر اســاس استداللی که اقای
حقشــناسبهآناشارهکردندمعتقدهستندبایدکاندیدای
پوششــی معرفی شــود تا روحانــی در مناظرهها تنها نباشــد
و بعد هم به نفع ایشــان کنار بکشــند .ســؤال اینجاست چرا
حداقــل اردوگاه انتخاباتی رقیب آقای روحانــی ،تا به حال
نامزدیمعرفینکردهاســت؟گمانهایکهمطرحشــدهاین
اســتکهاصولگرایانیاکاندیداییندارندکــهیارایرقابت
باروحانیوپیروزیبرویراداشــتهباشــدیااصولگرایانیکه
چنینظرفیتیدارند،بهخاطرریســکباالحاضربهورودبه
عرصهنیستند.
حقشــناس:در رابطه بــا بخشــی از صحبت های آقــای ایمانی
نکتــهای عرض کنم و بعد به این ســؤال جواب بدهــم .آقای ایمانی
تأکید کردند رأی تهران و رأی کل کشــور یکی نیست ،در انتخابات 92
آقای روحانی از 31اســتان در 28استان رأی اول را آورد .یعنی همان
نســبتی که در تهران بود ،در ایالم ،سیســتان و بلوچستان ،خراسان،

ایــن یکی از بدبختیهای این دولت اســت .من همچنان بر نظر اول
خود هســتم که انتخابات سال 88قابل پیشبینی نبود.البته برخی
دوستانپیشبینیهاییکردهبودند؛کمااینکهکیهانپیشبینیکرد
احمدینژاد 24میلیون رأی میآورد .اما آیا نخبگان هم همین نگاه
را داشــتند؟ یکی از بخش هایی کــه رأی دهندگان را هدایت میکند،
قیاساست.االنمتأسفانهفضاکامالًغبارآلوداستوحتیروحانی
اعــام کاندیداتــوری نکــرده اســت .فقــط در اصولگرایــان و اصالح
طلبــان ابهام نداریــم .تنها آقای میرســلیم اعالم حضــور کردهاند.
حزب «اعتدال و توســعه» هم اعالم کرد که نامــزد ما آقای روحانی
اســت ،اما آقای روحانی هنوز اعالم نکرده است قصد کاندیداتوری
دارد .باید هر چه زودتر این مسأله روشن شود تا فضا شفاف تر شود.
آقایایمانــیاصولگرایانیــاکاندیداییکهیــارایرقابتبا
روحانیوپیروزیبرویراداشتهباشد،ندارندیااصولگرایانی
کهچنینظرفیتیدارندحاضربهورودبهعرصهنیستند؟
ایمانــی:احتیــاج نیســت جلــوی آقــای روحانــی نامــزد قــدری
باشــد؛آقای روحانــی بــه رقیــب قدرتمنــد احتیاج نــدارد؛ زیــرا چه
خوشمان بیاید چه خوشــمان نیاید ممکن است با رقبای معمولی
هم صحنه را واگذار کند .در ســال  ،76تا یــک هفته قبل از انتخابات،
رئیس دولت اصالحات اصالً رقیب جدی و قدری برای آقای ناطق
نــوری نبود.در ســال 84نیز آقای احمدینــژاد اصالً چهره مطرحی
نبــود؛ امــا کار بــه آنجا رســید کــه در دور دوم با هاشــمی رفســنجانی
رقابــت کــرد و شــد رئیــس
جمهور.
دهقان :آنچه در
تفــاوت اینجاســت دو
انتخابات  92اتفاق
چهرهای که گفتید در پایان
افتاد ،یعنی اتحاد
دوره هشــت ســاله و اتمام
و
طلبان
نانوشته اصالح
یک دولت مطرح شــدند؛
اعتدالیون در مجلس
آنجــا رئیــس جمهــوری
شورای اسالمی  7اسفند
مســتقر نامــزد نبودنــد؛
صحبت درباره انتخاباتی
 94ضلع سومی پیدا کرد و
اســت که پایان دوره چهار
بخشی از اصولگرایان که
ســاله اول دولتها برگزار
ما اصطالحا آنها را
میشود.
یا
معتدل
اصولگرایان
ایمانــی :در انتخابــات
اعتدالی مینامیم به آن
مــا چنیــن اتفاقهایــی
اضافه شد .به نظر
میافتد؛ یــک جو عمومی
میرسد این ائتالف سه
ایجاد میشود که از جهتی
هــم قابــل ایــراد اســت و
گانه بیش از گذشته به
خیلــی خوشــایند نیســت
هم نزدیک خواهند شد،
کــه یک دفعه کســی بیاید.
چون موفق بودند
همچنــان کــه در مســأله
احمدینــژاد خوشــایند
نبــود .پــس در ســال 96دنبــال رقیــب قدر نگردیــد .عملکــرد آقای
روحانــی را هــم اضافــه کنیــد .من هــم قبــول دارم رقیــب روحانی،
عملکرد خــودش اســت .اصولگرایان درایــن رقابت بــرای پیروزی
یک چهره سرشناس نمیخواهند ،ممکن است یک استاد دانشگاه
بیاید؛ خوب صحبت کند؛ خیلی هم ســابقه سیاســی نداشته باشد و
یکشگفتیبیافریند.
اصولگرایانهمین«استاددانشگاهیکهخوبصحبتکند
وخیلیهمسیاسینباشــدورأیجذبکند»راهنوزمعرفی
نکردهاند.
ایمانی:متأســفانه فضای سیاســی کشور سبب شــده هم اصالح
طلبــان و هم اصولگرایــان با احتیاط وارد این میدان شــوند؛ جامعه
ما آمادگی دارد شــخصیتهایش را بســرعت از صحنه به در برده و
به عبارتی لهشــان کند .فکر میکنم همه با نوعی احتیاط و محافظه
کاری فکــر میکنند اگر نامزد انتخاباتی را در اســفند معرفی کنند در
فاصله ســه ماه مانده تا انتخابات 3 ،هزار مســأله دربارهاش مطرح
شود .به خاطر همین گذاشتهاند در روزهای آخر نامزد معرفی کنند
تاآسیبپذیریاشکمترشود؛چنانکه«جبههمردمی»اعالمکرده
دراردیبهشتماهنامزدمعرفیمیکند.
حقشناس:شماعضواین«جبهه»هستید؟
ایمانــی:عضو نیســتم امــا کمک میکنم .دو ســه هفتــه مانده به
انتخابات نامزدمان را معرفی میکنیم .دراصالحطلبان هم همین
موضوعصادقاست.آقایروحانیاالنبایداعالمکند.نکتهدیگری
کهآقایحقشناسمطرحکردند،نیزدرستاست؛آقایروحانیدر
بعد رسانهای ضعیف عمل کرد و چوبش را هم خواهد خورد .عالوه
براینمنمعتقدمعملکرددولتهمدررأیمردمتأثیرگذارخواهد
بــود .عملکــرد دولت ناظر به چند موضوع اســت و مــن معتقدم در
صحنهزندگیعادیمردم،اتفاقویژهایدرایندولتنیفتادهاست
تامردمرامجابکندبهروحانیفرصتدوبارهبدهند.صحنهزندگی
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