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مناظره هاي انتخاباتي چطور 
و چگونه موثر هستند؟

مردمي ك��ه روز 29 ارديبهش��ت پاي 
صندوق راي مي آيند؛ دو دسته هستند. 
دس��ته اول افرادي هس��تند كه پيش از شروع فضاي 
انتخاباتي و معرفي شدن كانديداها و... تصميم خود را 
گرفته اند، مي دانند كه مي خواهند راي بدهند و حتي 
مي دانند كه مي خواهند به چه كس��ي راي بدهند و از 
كدام جبهه حمايت كنند. دسته دوم اما راي دهندگاني 
هس��تند كه به آنها »جمعيت خاكستري« مي گويند. 
جمعي��ت 50 تا 60 درصدي كه تصمي��م به راي دادن 
دارند، اما هنوز تكليف خود را مشخص نكرده اند به كدام 
كانديدا راي دهند يا اساسا راي بدهند يا نه. كانديداي 
موفق در مرحله تبليغات انتخاباتي، كانديدايي اس��ت 
كه نظ��ر اين جمعيت خاكس��تري را به س��مت خود 
جل��ب كند و بتواند از موقعيت تبليغ��ات به نفع خود و 
جلب نظر اين جمعيت اس��تفاده كند. چون دسته اول 
شركت كنندگان در انتخابات، تكليف خود را مي دانند 
و اين دوره تبليغاتي تاثيري در راي آنها ندارد. اما دسته 
دوم، همچنان مشغول سبك و سنگين كردن هستند 
و همچنان براي كانديداها، فرصت تبليغات باقي مانده. 
مناظره ه��اي انتخاباتي با توجه به ني��از اين فرصت از 
سمت جامعه هدف، فرصت بسيار مناسبي براي جلب 
نظر مردمي است كه همچنان تصميمي براي انتخاب 
خود نگرفته اند. خوشبختانه مناظره هاي انتخاباتي زنده 
پخش مي شود و 50 درصد مشكالت تبليغات انتخابات 
و عدم پخش زنده مناظره ها حل ش��ده اس��ت. اما دو 
اتفاق مناظره ها را براي مردم جذاب مي كند. اتفاق اول 
مناظره هاي دو به دو كانديدها است؛ مانند مناظره هايي 
كه در سال 88 برگزار ش��د و كانديداها دو به دو مقابل 
يكديگر مي نشستند و با يكديگر رقابت مي كردند. اما در 
فضاي انتخاباتي سال 96، برگزاري چنين مناظره هايي 
انجام ش��دني نيست و جذاب هم نيس��ت. چون اگر به 
فهرست كانديداها نگاهي بيندازيم، دو دسته كانديدا 
داريم و فضاي دو قطبي وجود دارد كه مناظره هاي دو 
به دو را از جذابي��ت دور مي كند. به طور مثال اگر آقاي 
روحان��ي و جهانگيري مقابل هم ق��رار بگيرند يا آقاي 
قاليباف و رييسي يا آقاي هاشمي طبا و جهانگيري و... 
بحث ها آن جذابيت اصلي ك��ه از رقابت، چالش و دعوا 
مي��ان كانديداها به وجود مي آيد را از دس��ت مي دهد. 
آقاي رييس��ي و قاليب��اف رقابت آنچنان��ي با يكديگر 
ندارند و همين طور باق��ي چهره هايي كه مثال زدم. به 
همين دليل اينكه مناظره ها گروهي برگزار مي ش��ود 
و كانديداها هم��ه حاضر هس��تند، جذابيت و چالش 
مناظره هاي اين انتخابات را باال مي برد. و اما مساله دومي 
كه براي جذابيت مناظره ها بسيار مهم است، شفافيت و 
پاسخگويي كانديداها در مناظره است. مناظره ها فرصت 
خوبي اس��ت براي جابه جايي خط قرمزها و صحبت از 
مسائلي كه در شرايط عادي و در رسانه ها امكان مطرح 
شدن ندارند. كانديداها بايد از اين فرصت استفاده كنند 
تا آنچه ناگفته باقي مانده را صريح و ش��فاف در اختيار 
مردم ق��رار دهند و اج��ازه دهند كه مردم با دانس��تن 
واقعيت و درك شرايط تصميم صحيح و درستي به نفع 
مصالح جامعه و كش��ور بگيرند. به هرحال نمي توانيم 
بگوييم كه عملكرد هردوجناح حاضر در انتخابات كامال 
صحيح و درست بوده و نقصان هايي وجود نداشته است. 
هردوجناح اشتباهاتي در عملكرد خود دارند و هيچكدام 
مبري نيس��تند. به همين دليل مناظره ها زماني است 
براي رو در رويي با واقعيت ها و پاس��خگويي. در چنين 
فضايي، چهره اي موفق است كه بداند مردم به دنبال چه 
چيزي هستند و مي خواهند كدام واقعيت ها را بدانند. 
در روزگاري كه فضاي مجازي، واقعي شده است، مردم 
سوال هاي خود را در اين فضا پرسيده اند و از اين لحاظ 
كانديداها مي توانند بدانند كه س��وال و خواست مردم 

چيست و خود را آماده پاسخگويي كنند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

  فرداساعت 16 ، نخستين صف آرايي رقبا 
در آوردگاه تلويزيوني خواهد بود 

  » اعتماد«  دوئل نخست كانديداها را
 بررسي مي كند
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فردا عصر عقربه هاي س��اعت كه به هفت نزديك شود 
ميليون ها ايراني يك ارزيابي اوليه از داش��ته هاي شش 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم خواهند 
داشت. سه ساعت مناظره شش كانديدا در جمعه هشتم 
ارديبهش��ت تكليف اوليه را از آراي مردم روشن خواهد 
كرد تا مشخص شود برگ برنده انتخابات 96 در دستان 
چه فرد يا افرادي اس��ت؟ آيا فردي وجود دارد كه بتواند 

چش��م ها و گوش ها را همچون س��ال 92 به خود خيره 
كند؟ مناظرات انتخاباتي رياست جمهوري اين بار بيشتر 
از هر چيز ديگري تبديل به حاشيه انتخاباتي شده بود. 
اصولگرايان كه بزرگ ترين ضربه چهار س��ال پيش را از 
همين محل خورده بودند اين بار تمام تالش شان را كردند 

 كه روحاني را شكست خورده مناظره ها 
جا بزنند. تالش هايي كه هيچ كدام به 

نتيجه نرسيد. حاال نخستين جمعه كه عصرش با مناظره 
است از راه برسد همه چيز معلوم مي شود. 

مهشيد ستوده

براي 4 روز حكومت 
دروغ نگوييد

انتقاد آيت اهلل مكارم شيرازي 
از وعده هاي انتخاباتي
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انتخابات نبايد راديكال شود
گفت و گو با محسن صفايي فراهاني

وعده يارانه ها، توهين به مردم است 
70درصد مردم نه اصالح طلبند نه اصولگرا

روحاني با نمره 14 شاگرد اول است

 آخر خط 
زباله هاي تهران 

گزارش »اعتماد« از قديمي ترين 
مركز  دفن زباله پايتخت

دو برابرتعطيل شده ها 
كارخانه به چرخه توليد 

بازگشته است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت: 

 مشاركت سياسي زنان 
گريزناپذير است

 الهه كواليي و فريده غيرت 
در گفت وگو با »اعتماد«:

درياچه اروميه هفت 
سال ديگر زنده مي شود

معاون وزير نيرو در امور آب: 

با حذف احمدي نژاد 
آسوده  شديم

 حميدرضا ترقي
 در گفت وگو با »اعتماد«:

تالش هاي ضدايراني 
عربستان از مسكو تا  رياض 

شوراي همكاري خليج فارس با دستور 
كار ايران تشكيل جلسه مي دهد
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جهانگيري در نخستين برنامه تبليغاتي خود در صداوسيما:
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دعوت به همكاري
يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر

جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 

با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است.
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 آنچه كانديداها 
 حواله به نسيه مي دهند

 ما اجرا كرده ايم

گفت و گو با مجيد انصاري

صحنه آرايي به نفع روحاني 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري دوازدهم 
در راه اس��ت. تع��دادي از چهره هاي دو 
جناح كه در اين دوره ثبت ن��ام كردند، انگيزه موفقيت 
در انتخابات را نداش��تند چرا كه اميدي نداش��تند. اين 
چهره ها بيشتر به اميد تضعيف و تخريب آراي روحاني 
وارد صحنه انتخابات شدند. از ميان تمامي كانديداهاي 
رياست جمهوري اكنون 6 نفر به تاييد شوراي نگهبان 
رس��يده اند. آق��اي روحان��ي كانديداي اصل��ي جناح 
اصالح طل��ب و اعتدالگرا اس��ت و آق��اي جهانگيري، 
معاون اول دول��ت يازدهم به هيچ عن��وان براي رقابت 
ب��ا روحاني به ميدان انتخابات نيامده اس��ت. تنها براي 
تقويت آقاي روحان��ي و براي روز مب��ادا ثبت نام كرده 
اس��ت. لذا كانديداتوري آقاي جهانگي��ري هيچ گونه 
خطري براي آقاي روحاني به شمار نمي آيد بلكه وجود 
ايشان موجب تقويت و تاييد روحاني و به سبب اطمينان 
اس��ت. آقاي مهندس هاش��مي طبا چهره اي است كه 

سبقه اصالح طلبي دارد و در دوره هاي مختلف با آقايان 
هاشمي و خاتمي كار كرده است. ليكن به لحاظ اينكه 
آقاي هاشمي طبا در سال هاي اخير در صحنه سياست 
حضور كمرنگي داشته و آشنايي نسبت به او در جامعه 
اندك است، راي چندان بااليي نخواهد داشت. همچنين 
در مناظرات هم بعيد اس��ت توان اين را داشته باشد كه 
از طريق مناظره آراي افكار عمومي را جلب كند. ايشان 
شخصيت بلندي است و ممكن است فكر بلندي داشته 
باشد اما در مقابل آقاي روحاني و رقبا توفيق چنداني را 
به دست نخواهد آورد. در حال حاضر مهم ترين كانديداي 
اصالح طلب، آقاي روحاني است. جريان اصولگرا با 3 نامزد 
انتخاباتي يعني آقايان رييس��ي ، قاليباف و ميرسليم با 

آقاي روحاني رقاب��ت مي كنند. آقاي 
ميرسليم با وجود س��ابقه طوالني اي 

كه در بخش هاي مختلف و سطح وزارت دارد، چهره اي 
معروف و آشنا با افكار عمومي نيست. 
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قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي

توصيه به روحاني براي ايام تبليغات انتخابات
 ح��دود 20 روز ت��ا دوازدهمي��ن دوره انتخاب��ات 
رياست جمهوري باقي مانده است و آقاي روحاني گزينه 
مورد حمايت اصالح طلبان در انتخابات آتي است. جريان مخالف دولت از 
ابتداي روي كار آمدن دولت تخريب هايي را عليه دولت مطرح كردند و به 
طور طبيعي اين انتقادات در مناظرات انتخاباتي و ايام تبليغات نامزدها به 
اوج خود خواهد رسيد. از اين رو نحوه برخورد آقاي روحاني در مناظرات 

اهميت ويژه اي پيدا مي كند. 
آقاي روحاني بايد تغييراتي اساسي در نحوه تبليغات انتخاباتي، مناظره ها 
و سخنراني هايش داش��ته باشد. او در وضعيتي اس��ت كه هيچ يك از 
نامزدهاي انتخاباتي با آن مواجه نيس��تند و آن اينكه چهار سال رييس 
قوه مجريه بوده است. مخالفان او سعي خواهند كرد كه از اين ابزار عليه 
او استفاده كنند و نش��ان دهند كه دولت هيچ دستاوردي براي كشور 
نداش��ته است. رقباي روحاني به بيكاري و ركود اشاره مي كنند و سعي 
مي كنند كه از پنجره اقتصاد وارد شوند و عليه او موضع بگيرند. بنابراين 
خيلي مهم است كه آقاي روحاني چه دفاعي از خود مي كند. اگر او صرفا 
مسائل را انكار كند و بگويد كه بيكاري مقدارش كمتر از چيزي است كه 

رقبا مي گويند، به ضررش خواهد بود و اين بازي كردن در زمين مخالفين 
اس��ت. آقاي روحاني بايد بگويد كه قبول دارم كه مشكالتي در اقتصاد 
وجود دارد اما اساسا چند درصد از اقتصاد كشور زيرنظر قوه مجريه است 
و چند درصد زيرنظر نهادها، بنيادها و سازمان هايي است كه هيچ ربطي 
به دولت ندارند؟ آستان قدس رضوي چه ارتباطي به دولت دارد؟ حتي 
خيلي از اينها يك ريال ماليات ه��م به دولت نمي دهند. بنابراين آقاي 
روحاني بايد ساختار اقتصادي كش��ور را براي مردم تشريح كند و رقبا 
را به حالت تدافعي بين��دازد. نكته ديگري كه آقاي روحاني بايد مطرح 
كند، اقتصاد بيمار كشور است. او بايد بگويد اقتصاد كشور يك اقتصاد 
بيمار، فاسد و ناكارآمد دولتي اس��ت. هيچ اقتصاد دولتي اي طي 200 
سال گذشته نتوانسته موفق شود. اقتصاد جمهوري اسالمي ايران نيز تا 
وقتي دولتي باش��د، موفق نخواهد بود. لذا آقاي روحاني بايد به اين نوع 

مسائل بپردازد. همچنين بايد از رقبا بپرسد كه شما كه 
مي گوييد 7 ميليون بيكار در كشور وجود دارد، بدانيد 

كه اقتصاددان ها تخمين مي زنند براي ايجاد شغل براي هر نفر بين يكصد 
تا سيصد ميليون نياز به سرمايه گذاري وجود دارد. 
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محمدرضا باهنر تاكيد كرد

دفاع از عملكرد اقتصادي دولت
آيت اهلل سعيدي تاكيد كرد
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