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عادی یعنی اشتغال ،معیشــت و قدرت خرید اقتصادی .متأسفانه
نــه تنها اتفاق ویژهای نیفتاد ،بلکه وضعیت قشــرهای ضعیف بدتر
هم شــد.زمان دولت قبل از این جهت بهتر بود .از ابتدا دلســوزان به
دولت تذکر دادند ،اما متأســفانه گوش این دولت در مقابل شــنیدن
انتقادها پر بود؛ هیچ گاه گوش نکرد باالخص شخص آقای روحانی.
نکتــه منفــی دیگر برای آقــای روحانی ایــن بود که ســطح توقعات را
خیلی باال برد؛ درحالی که این قدر امکانات نداشت.کشور در سال92
در تحریم بود و باالبردن این ســطح از توقعات ،خطای اســتراتژیک
بود.ازطرفدیگردولتحلبسیاریازمشکالترابهتوافقهستهای
منوط کرد و «برجام» را بسیار بزرگنمایی کرد.درحالی که عقل سلیم
میداند اجرای« برجام» در اختیار ما نیســت .اما دولت سطح توقع
را بــاال برد؛ضعــف مدیریتــی و موانعی کــه نهادهای نظارتــی در کار
دولت به وجود آوردند ،باعث شد که دولت آقای روحانی ،پر تحرک،
پویــا و فعال نباشــد .ما میدانیم نمود عینی آمــار کاهش نرخ تورم و
افزایــش رشــد اقتصــادی در جامعــه زمانبر اســت و عموم مــردم با
آمارهای اعالم شــده کاری نداشته و با صحنه ارتکاب واقعی اقتصاد
مواجهند .فقط تورم مالک نیســت .جامعه پنیر را با قیمت دو ســال
پیش میخــرد ،اما جوانش بیکار اســت و نمیتوانــد کار کند و همان
پنیر را بخرد .وضعیت رکود در صنعت و کشــاورزی ما بسیار شکننده
اســت .در سیاســت خارجــی «برجــام» مثل خورشــید تابــان تابید و
باعث شــد ما خیلی از نقاط ضعف در سیاست خارجی را نبینیم .در
سیاست خارجی ضعفهای بزرگی داریم ،اما برجام و دلمشغولی
به آن نگذاشــت ما آنها را ببینیم .درعرصه سیاســت داخلی نیز این
دولــت حرف قابل دفاعــی برای گفتن ندارد .مــن نمیخواهم همه
دســتاوردهای دولت را نفی کنم ،دولت قطعاًدســتاوردهایی داشته
اســت ،اما این مقدار دســتاورد بــرای اینکــه در  96انتخابــات راحتی
را داشــته باشــد ،کافــی نیســت.بنابراین ایــن نخســتین انتخابــات
بین دورهای اســت که به طور جدی باید نگــران بود رئیس جمهوری
مستقررأینیاورد.اینکهخودآقایروحانیهماعالمنمیکند،نشان
میدهــد دچــار نوعی رخوت در تصمیمگیری و شــجاعت نداشــتن
بــرای ورود بــه بعضــی صحنههــا اســت .اصالحطلبان هــم منتظر
ح طلبــان در انتخابات96
روحانی هســتند؛ به نظر من مشــکل اصال 
بیشــتر از اصولگرایان است؛ زیرا پشتیبانی از روحانی ،سرمایهگذاری
روی فردی است که اگر رأی نیاورد اصالحطلبان همه چیز را از دست
میدهنــد .مرحــوم مهــدوی کنــی در انتخابــات دوم خــرداد گفتند
اصولگرایان میخواســتند همه چیز را به دست بیاورند و همه چیز را
ح طلبان در خطر چنین
از دســت دادند و حال به نظر میرســد اصال 
اتفاقی هســتند .اگر اصالحطلبان بخواهند نامــزد آلترناتیو معرفی
کنند باز هم مشکل پیش میآید .زیرا ممکن است نزدیک انتخابات
ببینند وضعیت رأی آقای روحانی خیلی خوب نیســت ،اما آن موقع
نمیتواننــد روحانــی را مجاب کنند که کنار بکشــد .اگــر هم بخواهند
آلترناتیــوی معرفی کنند که بعداًکنار بکشــد اصــاً چرا معرفیاش
میکنند؛ در ضمنهرآلترناتیویبه اینزودیوراحتیکنارنمیرود؛
بگذریــد از دکتــر عــارف که مناعــت طبــع داشــتند .اصولگرایان هم
همینطورهستندوبههرکسبگوییکناربکشد،فکرمیکندریاست
جمهوریحقمسلمشاست.
آقایدهقاننظرشــمادربــارهانتخاباترقابتــیایکههنوز
کاندیدایشمشخصنیست،چیست؟
دهقان :اتفاقهاو انتخابهایغیرمترقبهمعموالًدرپایان دوره
هشــت ســاله دولتها اتفاق میافتاد .فراموش نکنیــد تا االن تمام
رئیسجمهوریهای ما دو دورهای بودند با اینکه آرای شان در دوره
دوم ریزشهایی داشته است .آقای حق شناس به پدیده ارتباطات
و رشــد روز افزون فضای مجازی و رســانه های موبایلی اشاره کردند.
درکنار اینها ما قشــر فرهیختهای داریم که در خانه هایشــان تبادل
اطالعــات میکننــد و اینها میتوانــد باعث افزایش ســطح دانایی
کل خانوادههــای ایرانــی بشــود .ما یادمــان نرفتــه روزگار نه چندان
دوری را کــه مــردم دچار یأس و نا امیــدی بودند و رؤســای دو قوه در
یکشــنبه ســیاه به هم پرخاش کردند .در دولت قبل شــاهد سونامی
کاهــش ارزش پول ملی بودیم؛ ناامنی جامعه ایران را فرا گرفته بود
و آقای روحانی در چنین فضایی روی کار آمد .دراینکه انتظارات باال
برده شــد ،حرفی نیســت اما این رقبای روحانی نبودند که انتظارات
را باال بردنــد؟ دولت تالش کرد دلســوزانه از نیروهای فهیم انقالب
در کابینهاش اســتفاده کند اما فهم جامعه از دســتاوردهای دولت،
تا چه حد تحتالشــعاع رویکرد صدا و ســیمای ما بود؟ صدا وسیما
بخشقابلتوجهیازجامعهراپوششمیدهدودرسهسالگذشته
بسیارکملطفیکرد.عملکرداحمدینژادباعملکردروحانیزمین
تا آســمان تفاوت داشــت ،اما صدا و ســیما در آن دولت چه رویهای
داشــت و در این دولت چه رویهای را دنبال کرد .اتکای دولت به چند
روزنامه است؛ اما مگر این روزنامه چقدر برد و شمارگان دارد؟ با این
همه نباید از ظرفیت فضای مجازی غفلت کرد .رأی  7اســفند سال

گذشــته را به یاد بیاوریــد .در تهران یک نفر از فهرســت اصولگرایان
رأی نیــاورد .آقای ســلطانی فر در ســال 92برای وزارت مطرح شــد و
در مجلــس قبلــی 87رأی آورد ولی در مجلس دهم بیشــترین رأی
را بین سه وزیر پیشنهادی کسب کرد .رأیی که نشان میدهد جامعه
کســانی را بــه پارلمان فرســتاد کــه به آقــای روحانی نزدیــک بودند.
انتخابات مجلس دهم همین چند ماه پیش برگزار شــد و دیدیم با
وجود تهمتهایی نظیر «فهرســت انگلیســی» مردم به فهرست و
نامزدهایی اقبال نشــان دادند که به روحانــی نزدیک بودند.اگر این
نشــان بهبود وضعیت روحانی نیست ،نشانه چیست؟ تحریمهای
ایــران در اواخــر دولــت احمدینــژاد ،رونــد عراقیزه شــدن ایــران را
طــی میکــرد .صادرات نفتی مــا از 2میلیون و 400بــه یک میلیون و
 200بشــکه رســید و همین طور هم کم میشــد .دکتــر روحانی اخیراً
اشــاره کردند اگر اوضاع به همان منــوال ادامه پیدا میکرد ،به جایی
میرســید که حتــی نمیتوانســتیم حقــوق کارمنــدان را بدهیم .در
تحلیلهای خود دربــاره عملکرد دولت باید بــه این زمینهها توجه
کنیــم .عربســتان و اوپــک قبــول کــرد در صــادرات نفت بــه صحنه
قبــل از تحریمهــا برگردیــم؛ اگــر همیــن دســتاورد در دولــت قبلی
بــود صدا وســیما بــزن و بکــوب راه میانداخت؛ ولی خیلــی راحت
از آن گذشــت .صــدای دولــت ،در پروپاگانــدای صدا وســیما چقدر
بــرد دارد؟ ســخنگوی دولت چقــدر میتواند حرف بزنــد؟ دولت از
این جهت ضعیف اســت ولــی از آن طرف در فضای مجــازی برد با
دولت اســت .بر این اســاس معتقدم پایگاه رأی دولت فرب ه تر شده
اســت وآگاهی مردم افزایش پیدا کرده است .تحلیل آقای ایمانی را
میپذیرمکهچهرههایکمترشناختهشدهرأیمنفیکمتریدارند،
اما همان پیشــینه به ما میگوید
در انتخابــات میــان دورهای
دولتهــا ،نامزدهــای مقابــل
رئیــس جمهوری مســتقر پیروز
نشدهاند .جامعه بعد از پایان 4
سال اول ،فرصت  4ساله بعدی
را به رؤســای جمهوری میدهد
تا کارش را تمام کند.
در انتخابــات اســفند
ســال گذشــته ،عمــده
تمرکز جنــاح اصولگرا،
رویمســائلاقتصــادی
و معیشــتی بود که البته
نتوانســت در جــذب
آرای الزم ،موفق باشــد.
سیاستهاوبرنامههای
آقــایروحانیتــاحدود
زیادی مشــخص است
و هــر ســه بزرگــوار در
بررســیضمنیعملکرددولتبهآناشارهکردید.براساس
موضــعگیریهــاواظهــاراتمطــرحشــدهازســویاردوگاه
رقیــبروحانــی،نشــانههاییازبرنامــهمنســجمومــدون
بــرایرفعکاســتیهایمــوردادعــادرعملکرددولــتدیده
میشــود؟ اصولگرایان به جزئیات سیاستها و برنامههای
دولت روحانی نقد جدی دارند اما ســؤال اینجاست برنامه
اصولگرایانبرایادارهکشورچیست؟
حقشناس:ابتدادرادامهبخشقبلیبگویمآنچهروحانیتحویل
گرفت ،کشــوری در حــال ســقوط و مخروبه بود؛ بخصــوص در عرصه
اقتصاد .نمیشود این را کتمان کرد .فقط کافی است آمار را مرور کنید؛
رشــد اقتصادی منفی  6که در اقتصاد ما فقط در دوران اشــغال کشــور
در جنگ جهانی دوم مشــاهده شــد؛ حجــم درآمدهــای نفتی دولت
احمدینــژاد در  8ســال ،بالغ بــر  800میلیــارد دالر بــود اما وضعیت
اقتصادی کشــور در دو ســال پایانی و زمان تحویــل دولت ،فاجعه بود.
تنها بخش قابل دفاع عملکرد احمدینژاد دو سال نخست بود که آن
هم نتیجه عملکــرد دولت اصالحات بود .در تمــام دولتها در حوزه
اقتصاد ،ســال اول عملکــرد دولت را نباید به پــای آن دولت بگذاریم؛
کما اینکه بدترین ســال عملکرد روحانی هم سال اول است که نتیجه
دولت قبلی بود .دولت آقای روحانی خیلی تالش کردند تا رشد را به 1
درصد برســانند .در حوزه تورم چه تحویل گرفت؟ تورم  35درصدی؛
قبل از دولت احمدینژاد تنها در دولت اول آقای هاشمی بود که بعد
از جنــگ بود چنین تورمــی را داشــتیم .ارز900تومانــی را 3200تومان
تحویل داد .رشــد اشتغال در دولت احمدینژاد ،صفر درصد بود و در
واقع یک مخروبه تحویل روحانی داد.
ایمانی:صحبت ما درباره عملکرد دولت قبل نیست زیانهایی
که دولت قبل به وجود آمد حرف دیگری اســت .آقای حق شناس تا
چــه زمانی میخواهیم در دفاع از دولت روحانی ،همه چیز را گردن

دولت قبلی بیندازیم .افکار عمومــی این را نمیپذیرد .اگر قالیباف
همرئیسجمهوریشدهبودیاآقایجلیلی،تایکسالمیشداین
حرفها را زد؛ چهار ســال نمیشــود؛ آیا 4ســال بعد هم اگر روحانی
بیایــد میخواهــد بگوید تــورم دولت احمدینــژاد آن قدر بــود و ما
اینقدرکردیم.
حقشــناس :آقای ایمانی ساختمان پالســکو با آن عظمت در4
ســاعت ســوخت و پایین ریخت؛ اما خاموش کردن آتش 10ساعت
و آواربــرداری یــک هفته طول کشــید؛ دو ســال هم طول میکشــد تا
مجدداًآنرابسازند.کشوریبهوسعتایرانخرابشد،آواربرداری
و بازســازی چقــدر زمــان میخواهد؟ به هــر روی ما از رقیــب انتظار
نداریــم از دســتاوردهای روحانــی دفــاع یــا از آن تعریف کنــد .خود
دولــت باید از خــودش دفاع کند .جریــان مقابل روحانــی ،هم باید
«دلواپــس» باشــد هم «منتقــد»؛ زیرا حوزه قدرت اســت و شــوخی
ندارد .جریــان رقیب در رقابتها انتقادی وارد شــده و نقاط ضعف
را میگویــد؛  7-8عنصر را وارد میــدان میکند که همه منتقد جدی
خواهنــد بــود.در این میان انســجام دولت در دفــاع از خودش مهم
اســت؛ متأســفانه مجموعه دولت از روحانی فاصله زیادی دارد؛ در
خیلی موارد آقای روحانی تنهاســت؛ اســتانداران با ایشان همراهی
نمیکنند؛ انسجامی را که در دولت سازندگی و اصالحات بود در این
دولــت نمیبینید .فقــط دولت اول احمدینژاد کــه چند نیرو به آن
تحمیل شده بود چنین شمایلی داشــت .احمدینژاد در دوره دوم
نیروهایــش را یکپارچه کرد.متأســفانه خیلی از نیروهــای روحانی با
احتیاط از دولت حمایت کرده و حاضر نیستند برای دولت بجنگند.
شــماری از عافیت طلبــان را در مجموعه دولت میبینیم که حاضر
نیستند برای روحانی هزینه
بدهنــد .از روز اول گفتیــم
ایمانی:
اســتاندارانی را انتخــاب
احتیاج
کرده اید که با فاصله از شــما
نیست جلوی آقای
حرکــت میکننــد؛ خیلــی از
نیروهای کلیــدی ،نیروهای
روحانی نامزد قدری
احمدینــژاد هســتند کــه
باشد؛آقای روحانی
حاضرند برای احمدینژاد
به رقیب قدرتمند
جانبدهند.
احتیاج ندارد؛
ایمانی:آقای حق شناس
خوشمان
زیرا چه
میفرماییــد دولــت قبل آن
بیاید چه خوشمان
میزان درآمد داشت که غلط
است؛ بخش قابل توجهی از
نیاید ممکن است
پولهــای دولت قبــل ،بلوکه
با رقبای معمولی
شــده بــود و در ایــن دولــت
هم صحنه را
وصــول شــد .آن دولت نفت
واگذار کند
فروختوپولشراایندولت
گرفــت؛ چــون مــا تحریــم
بودیم.بایدانصافرارعایت
کنیم .نقد دولت قبل موضوع دیگری اســت؛ اصالً چرا در دولت قبل
ایران تحریم شد؟ البته در آن دوران ما پیشرفتهای عظیم هستهای
داشتیم؛ اما تحریمها به دلیل مواضع تند احمدینژاد بود یا مسائل
هســته ای؟ مســئول تحریمها آن دولت بود؟ میدانید آن دولت هم
تمایل زیادی به مذاکرات داشــت و کارهایی هم کرد؛ اما به آن دولت
اجــازه داده نشــد .بنده معتقدم بحث تحریم ،متعلــق به این دولت
و آن دولت نیســت؛ نــه دولت اصالحات که در روزهــای آخر که مهر و
موم را شــجاعانه شکســت؛ نه دولت احمدینژاد که تحریم شــد و نه
دولــت روحانی که «برجام» را امضا کرد .من به صحنه هســتهای این
گونه نگاه میکنم .البته اگر بخواهیــم عملکرد دولت قبل را قضاوت
کنیم،نقدهایجدیوجوددارد.دربارهموضوعدیگریهمکهمطرح
شــد باید گفت فضــای مجازی همیشــه به نفــع یک جریان نیســت؛
ایــن تفکر اشــتباه اســت که چــون اینترنــت و ماهــواره در اســتانهای
سیســتان بلوچستان هســت ،روحانی رأی میآورد .گاهی این فضای
مجــازی ،کامالً عکــس عمل میکنــد .از صحنههایی ماننــد رحلت و
تشــییع آقای هاشــمی نمیشــود نتیجه گرفت که چون تعداد زیادی
در تشــییع شــرکت کردند ،آرای آقای روحانی بیشــتر میشود .به نظر
من انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده ،ســخت و رقابتی است و
شــاید رقابتیترین انتخابات میان دورهای باشــد کــه نتیجهاش قابل
پیشبینینیست.
سؤالمابیپاســخماند؛برنامهاصولگرایانبرایادارهکشور
چیست؟ظاهراًنهکاندیدامشخصاستنهبرنامه؟
ایمانی:مگر آقای روحانی  4ســال پیش برنامه مدونی داشــت؟
همــه نامزدها وقتی وارد عرصه میشــوند ،حرفهایــی میزنند که
کلیات ابوالبقاســت؛ هیچ کــدام از نامزدهای ما در هیــچ انتخاباتی
برنامــه مدون و کاملــی مثل برنامه ششــم ندارنــد؛ حرفهای کلی
در حد شــعار مطرح میشــود که مثالً در سیاســت خارجی خواستار

