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دفاع جانانه جهانگيري 
 ظهور حمايت اصالح طلبي

برگزاري نخستين دور مناظره  نامزدهاي 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري در ايران، 
دس��تاوردي بزرگ براي پيش��برد مردمساالري ديني 
و تالش��ي براي آگاه س��ازي مردم از روندي اس��ت كه 
مي تواند انتخاب آنها را تس��هيل  كن��د. در واقع يكي از 
مهم ترين مس��ائل در كش��ورهاي مختلف جهان براي 
اجرايي كردن اس��تانداردهاي انتخابات آزاد و عادالنه، 
باال بردن آگاهي هاي مردم نسبت به سازوكارهاي اين 
روند به ويژه افزايش شناخت آنها از نامزدهايي است كه 
براي انتخاب ش��دن به آنها عرضه مي شوند و اين هدف 
ج��ز از طريق برگ��زاري مناظرات امكان پذير نيس��ت. 
برگزاري اين مناظره و در واقع عرضه ملي آن، تاثير بسيار 

تعيين كننده اي خواهد داشت. به ويژه 
اينكه مردم در طول سال هاي گذشته 

نتايج عملي اجراي سياست هاي برخي از اين نامزدها را 
لمس و تجربه كرده اند و ...

نگاه روز

جواد دليري
سردبير

برندگان و بازندگان مناظره
برن��ده مناظ��ره اول كدام نام��زد بود و 
آيا چهره پيروز داش��ت؟ اين نخستين 

پرسش پس از مناظره جمعه بود. 
پديده مناظره اول، بدون شك اسحاق جهانگيري بود. 
مع��اون نجيب و اصالح طلب دولت، ديروز يك س��تاره 
واقعي بود كه زلزله اي بر تار و پود رقيبان روحاني انداخت. 
او بدون شك با صراحت و شجاعت و البته صداقت تمام 
س��خن گفت. گفت كه رييس خود را روحاني مي داند و 
پاسخ ش��نيدني رييس جمهور را هم دريافت كرد )اهال 
و س��هال( او با صداقت و شجاعت گفت كه آمده است تا 
صداي اصالحات را به گوش مردم برساند. آمد و با صالبت 
گفت كه آمدنش براي استفاده از فرصت ها جهت بيان 
مطالبات و ديدگاه هاي جرياني با اقتدار اجتماعي است. 
اسحاق جهانگيري ديروز در برابر قاليباف ايستاد تا او خود 
را رقيب روحاني نخواند. قاليباف تمام تالش خود را كرد تا 
نشان دهد او نماد اصلي تغيير در برابر نماد وضع موجود 
يعني روحاني است. اما خيلي زود، تاكتيك او بي اثر شد. 
او زود به روحاني حمله كرد. در مناظره سخناني را عليه 
روحاني بيان كرد و خيلي زود مش��ت خود را باز كرد اما 
جهانگيري به عنوان چهره مكمل روحاني نقشه او را برهم 
زد و پاسخي زودهنگام و منسجم و البته باورنكردني را 
داد. تقريبا تمام اتهام ها و انتقادهاي قاليباف عليه دولت 
پاس��خ داده ش��د و در برخي موارد او بود كه در جايگاه 
متهم ق��رار گرفت. در مناظره دي��روز روحاني نه برد نه 
باخت؛ هر چند بر كس��ي كه در دولت مس��تقر است و 
بايد پاس��خ وضعيت موجود را بده��د، نباختن يك برد 
محسوب مي ش��ود. زوج روحاني- جهانگيري، راهبرد 
قاليباف براي حمله به دول��ت و ايجاد موج نارضايتي از 

دولت را خنثي كرد.
در مناظره ديروز، ائتالف راهبردي- روحاني و جهانگيري 
توانس��ت تصويري از رويكردها و نگاه ش��ان از وضعيت 
امروز كش��ور و آنچه انجام داده اند را در ويترين و مقابل 
افكار عمومي به نمايش بگذارد. اما در مقابل رييس��ي و 
قاليباف به جاي برنامه هاي شان، تنها ديدگاه شان را بيان 
كردند. آنچه از حرف هاي آنها ناخواسته به نمايش درآمد 
جدال آنها در جذب آراي پايگاه پايين جامعه بود. به بيان 
ديگر آن دو آمده بودند تا س��هم بيشتري از پايگاه آراي 
احمدي نژاد را تصاحب كنند و براي اين از هم س��بقت 
گرفتن��د. هر چند تفاوت اي��ن دو در اين موضوع و نگاه 
مشهود بود. مناظره ديروز موفق شد تا حد زيادي افق نگاه 
كالن كانديداهاي انتخابات را براي توده هاي اجتماعي 
به نمايش بگذارد هر چند ج��دال قاليباف با روحاني – 
جهانگيري به رييسي كمك كرد تا در پايان مناظره خود 
را به مثابه يك چهره متفاوت نشان دهد. آنجا كه گفت 
دواي درد مردم برنامه داشتن است نه دعواي اصالح طلب 
و اصولگرايان. هر چند اين جمالت نه فضاي مناظرات 

را در دقايق پاياني عوض كرد و نه فضاي اجتماعي را. 
دي��روز، مناظره برنده نداش��ت. اما پدي��ده اي متفاوت 
داشت، او كس��ي نبود جز اسحاق جهانگيري. او كمك 
كرد تا روحاني نبازد، بازي اي را شروع كرد كه بازنده اش 
قاليباف بود. اسحاق جهانگيري در انتخابات شركت كرد 
تا قاليباف را از صحنه به در كند. حاال نوبت روحاني است 
تا در جدال با رييسي، نشان دهد پيروز ميدان كيست. 
هر چند رقابت قاليباف – روحاني هنوز تمام نشده است. 
همچنان كه رقابت رييسي – قاليباف. قاليباف بسياري 
از برگ هاي خود را رو كرد اما روحاني – جهانگيري هنوز 
گفتني هاي بس��يار و برگ هاي برنده زيادي دارند. بايد 

منتظر ماند. راه زيادي نمانده است. 

نگاه سردبير

»مكمل« روحاني در دوئل با 
قاليباف اردوگاه  رقيب را برهم زد

جهانگيري :  جريان اصالح طلب را از همه حقوقش محروم كرده ايد و 
مي گوييد نبايد بيايد! من به عنوان نماينده جريان اصالح طلب آمده ام كه  

بگويم  بعضي ها چه كردند با يك جريان ريشه دار؟مي خواهم بگويم كه دولت 
يازدهم در چه شرايطي تشكيل شد، چرا عده اي با ژست جديد آمده اند؟

روحاني : چرا از دروغ و راست استفاده كنيم برای لطمه زدن به رقيب؟من 
تذكر دادم چون مي خواستم گناه آقای قاليباف زياد نشود ،در اينجا سه 
نسبت دروغ به من دادند ... خوشحالم كه قاليباف می گويد نبايد هوا را از 
مردم بگيريم، در تهران كی هوا را از مردم گرفته است؟

مهدی دهقان
2 و 3 و 6 و 8 و13

زلزله 
جهانگيري

تيترهاي مناظره

 بسته  ويژه »  اعتماد«
  در تحليل

 # مناظره- اول

3 و 6 و 8

8

8

 » مناظره« 
ترند جهاني شد

 واكنش هاي زنده
 به مناظره زنده 

گزارشي از فضاي مجازي:

@ ابتكار: آقاي قاليباف!  اين 
دولت اقدام كرده. در سال ۹۵ 
شهروندان شيرازی ۱۶ درصد 
بيشتر از سال ۹۲ نفس راحت 

كشيدند 
@ محسن رضايي: مناظرات 

جمعی واقعيت ها را نشان 
نمی دهد. بايد مناظرات دو به دو 

هم دركنار آن باشد

@ ابطحي: پديده مناظره اين 
دوره ، جهانگيری است

@ رسايي: اشتباه قاليباف 
درگير شدن با جهانگيريه 

 قاليباف بايد روحانی رو 
هدف بگيره

@ الياس نادران: به جهانگيری 
گفتم بايد در صحنه بمانی

"@ رمضان زاده : با حمله
  به سفارت عربستان 

حدود ۳۶۰۰۰ نفر بيكار شدند

 مردم مناظره را 
چگونه ديدند؟

رهبر معظم انقالب اسالمي:

هويت ايماني مانع از سلطه و دخالت دشمنان اسالم است
2

2
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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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راهبردي كه نتيجه عكس داد
نخستين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري 
روز گذشته برگزار شد. بنده به صورت برخط 
نظراتم را در مورد جزييات اين مناظره بيان كردم كه منقح 

شده آن تقديم مي شود. 

۱- حاشيه نشيني
تحلي��ل آقاي ميرس��ليم از علت رخ دادن حاشيه نش��يني 
واقع بينانه اس��ت ولي راه حلي را نگفته است اينكه او چكار 

خواهد كرد. 
- آق��اي قاليب��اف ح��رف ديگ��ري مي خواه��د بزن��د، به 

حاشيه نشيني كار چنداني ندارد.
- آقاي رييسي طوري آمار دادند كه چندان معقول نيست. 
در طول 4 س��ال ۵ ميليون و به مي��زان 4۵ درصد افزايش 
حاشيه نشيني قابل تصور نيست. به عالوه دادن سند مالكيت 
تثبيت حاشيه نش��يني و تشويق آن اس��ت و نه حل مساله. 
سياست هاي مقابله با حاشيه نش��يني و بافت هاي فرسوده 
عمدتا كالبدي است يعني نوس��ازي خانه و تعريض معابر. 

رييسي از اين موضع وارد شد كه سياست ناكارايي است. 

۲- نابرابري
- يارانه ها هميشه به طور موقتي و محدود ضريب جيني را 
كم مي كند. بدون افزايش سهم نيروي كار در ارزش افزوده 
نابرابري كم نخواهد ش��د. نظر آقاي رييس��ي براي كاهش 
نابرابري مبتني بر هزينه اس��ت كه هيچگاه معلوم نيس��ت 
درآمدش از كجا و ب��ه صورتي پايدار تامين مي ش��ود. اين 
ادامه سياست احمدي نژاد است و اتالف منابع. علت اصلي 
كاهش ارزش يارانه ها و افزايش ضريب جيني تورم سال هاي 
90 تا 92 بود چون مناب��ع پرداخت يارانه ها از طريق توليد 
پول بود االن هم ايده رييس��ي اجراي همان طرح شكست 

خورده است.
- نكته آقاي هاشمي طبا مهم است ولي ظاهرا ارايه دهندگان 
چنين ايده هايي )رييسي( به محل تامين درآمدهاي مذكور 

هيچ اشاره اي نمي كنند.
- مساله مهم رانت فقط در سخنان روحاني بود ظاهرا كسي 

عالقه اي به بيان و تشريح اين نكته ندارد.

- عدالت قضايي م��ورد نظر آقاي جهانگي��ري ركن اصلي 
عدالت است كه آقاي رييسي به آن بايد توضيح دهند.

- عدالت مفهومي چند بعدي اس��ت و ب��ه همه حوزه هاي 
زندگي مربوط مي شود. نمي ش��ود عدالت اقتصادي وجود 
داشته باشد ولي عدالت آموزشي يا قضايي را ناديده گرفت. 
عدالت هم ب��ه برابري فرصت اش��اره دارد و هم احس��اس 
عدال��ت. اين ابع��اد در ارزيابي ناديده گرفته ش��ده اس��ت. 
عدالت اجتماعي اين معناست و به عدالت اقتصادي محدود 

نمي شود. 
- نظ��رات آق��اي قاليب��اف عجيب ب��ود. بخ��ش مهمي از 
سياست هاي ش��هرداري تهران بر محور توزيع رانت استوار 

است. چرا همان ها را حل نمي كند؟

۳- مسكن
- آقاي هاش��مي طبا در كليت نظر درستي گفتند ولي اين 

پاسخ او كالن تر از مساله خاص مسكن است.
-آقاي رييس��ي به گون��ه اي اظهارنظر مي كنن��د كه گويي 
منابع بي نهايت در اختيار دولت است فقط بايد راهي براي 

خرج آنها پيدا كرد.
- مشكل مهم مسكن قيمت باالي زمين است كه سياست 

فروش تراكم آن را به شدت باال برده.
- س��خنان پاياني آقاي هاش��مي طبا جامع و درست است. 
متاس��فانه ظاهرا برخي از نامزدهاي ديگر هيچ توجهي به 
اين اصول بديهي ندارند. كانديداها بگويند براي چه هدفي 

حاضرند اهداف ديگر را كنار بگذارند. 

4- ازدواج
- اثر فقدان اش��تغال و نااميدي نس��بت به آينده در تاخير 
ازدواج مهم اس��ت ولي اينه��ا بخش مح��دودي از عوامل 
است، بخشي از اين تاخير طبيعي است. بخشي هم به دليل 

مشكالت قانوني است.
- سوال/ پاسخ هاي جهانگيري و روحاني به 

قاليباف را توجيه پذير مي دانيد؟
- اينها پاسخ هايي جدلي در برابر ادعاهاي جدلي است واال 

نه نقد و نه پاسخ هاي داده شده علمي نيستند.

نگاهي به مناظره - 1
عباس عبدي

روزنامه نگار

نمايش رويارويي دو نگاه به مسائل اجتماعي
يك��ي از خصوصيات مناظره اين اس��ت كه تنها 
در ي��ك برنام��ه تلويزيوني خالصه نمي ش��ود و 
با خود كنش سياس��ي به دنب��ال مي آورد. آنچه در نخس��تين 
مناظره انتخابات رياس��ت جمهوري دوازدهم رخ داد را مي توان 
در دو سطح بررس��ي كرد: اول فرآيند انجام مناظره و چگونگي 
حض��ور نامزدها و دوم آث��ار و نتايج سياس��ي و تبليغاتي آن. در 
مورد انجام مناظره و فرآيند و س��ازوكارهايش با توجه به اينكه 
عنوان »مسائل اجتماعي« را بر خود داشت، اين انتظار مي رفت 
كه مساله اجتماعي )با وجود اينكه در سوال هاي مختلف تكرار 
ش��د( به صورت بنيادي تر و منسجم تر مطرح شود و موضوعاتي 
مانند وضعيت اجتماعي، سرمايه اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي، 
قشرهاي مختلف اجتماعي و انتظارات و اقدامات اجتماعي مطرح 
شود. اما به نظرم س��وال هاي مطرح شده سوال هايي بودند خرد 
و روزم��ره، به گونه اي كه نامزده��ا را ترغيب مي كرد كه به جاي 
پرداختن به اين موضوعات فرعي در مورد آنچه در ذهن خودشان 
بود صحبت كنند. يعني اساسي بودن سواالت مطرح شده حول 
مساله اجتماعي مورد كم توجهي قرار گرفته بود. در مورد نحوه 
حضور نامزدها هم بايد گفت، همان گونه كه از شركت كنندگان 
در مناظره انتظار مي رود كه در پرس��ش و پاس��خ ها از خودشان 
حرارت و رقابت نشان دهند و در عين حال ادب و اخالق را رعايت 
كنند، به لحاظ فني هم اين انتظار مي رود كه اين شور و حرارت 
در طول مناظره حفظ شود. در اين مناظره مهيج ترين قسمت، 
بخش اول بود اما بخش دوم به گونه اي طراحي ش��ده بود كه به 
بينندگان اجازه تصميم گيري و مقايسه ميان كانديداها را نمي داد 
چون هم سواالت متفاوت بود و هم پاسخ ها. در قسمت سوم هم 
كه باز مي توانست هيجان از دس��ت رفته را به مناظره بازگرداند 
ش��رايط به گونه اي بود كه يكي از نامزدهاي رقيب كه رويارويي 
بيش��تري با ديگري در طول مناظره داشت اصال صحبت نكرد. 
و اين بخش از مناظره هم به سرنوش��ت بخش دوم دچار شد. در 
كل به نظرم همان بخش اول بود كه توانس��ت مخاطبان را پاي 
تلويزيون نگه دارد و ذهن و نگاه آنها را به سمت خود جلب كند. 
اما س��طح ديگر پيامدها و آثار مناظره است. بايد بگويم كه براي 
كنشگر و انتخاب گر در جريان انتخابات تنها توانايي پاسخ گويي 
نامزدها به سواالت كافي نيست، يعني آنها صرفا به توانايي فني 
و مهارتي نامزدها توجه نمي كنند بلكه در مناظره به رويكردهاي 

سياسي آنها توجه دارند. در اين بخش مي توان گفت كه در نشان 
دادن آرايش سياس��ي نامزدها اين مناظره موف��ق بود. دو نامزد 
نزدي��ك به هم يعني دكتر روحاني و دكت��ر جهانگيري در واقع 
توانستند از اينكه كشور در چه وضعيتي قرار دارد تصويري ارايه 
دهند و بگويند كه دولت در اين مدت چه كرده است و نسبت به 
مسائل اجتماعي بايد چه رويكردي وجود داشته باشد و تاكيد بر 
اينكه مي خواهند آنچه در اين چهار سال انجام شده را به فرجام 
برسانند. در مقابل دو كانديداي ديگر يعني دكتر قاليباف و آقاي 
رييسي هم در پرداختن به مسائل اجتماعي، هرچند با بيان هاي 
مختلف به طرح مس��اله پرداختند اما نشان دادند كه در عمل به 
ادامه سياست هاي دولت نهم و دهم يعني دولت آقاي احمدي نژاد 
معتقد هستند و در ايامي كه در ميان جريان هاي سياسي مرسوم 
ش��ده كه از دولت احمدي نژاد تبري بجويند، اين دو نامزد نشان 
دادند كه در تداوم همان نگاه به مس��ائل اجتماعي اهتمام دارند. 
تفاوت اين دو نگاه در مناظره كامال مشهود بود اما در كنار اينها بايد 
به دغدغه هاي خاص دو نفر ديگر كه كمتر از سايرين در جريان 
رقابت حاضر بودند هم توجه داشت. مانند تصريح و تاكيد آقاي 
هاشمي طبا بر روي كوچك كردن نقش دولت و توجه به عوامل 
ديگري غير از دولت در بررسي مسائل اجتماعي و ديدگاه مقابل 
آن كه توسط آقاي ميرسليم مطرح شد كه نقش دولت را بزرگ تر 
مي ديد. به نظرم اين مناظره موفق شد نقطه مركزي نگاه هر يك 
از نامزدها را نش��ان دهد. نكته ديگر اينكه نبايد از ياد برد كه اين 
دولت كارهاي بزرگي را از جمله در حوزه مسائل اجتماعي به ثمر 
نشانده، آن هم در فضايي كه مورد هجوم بوده است. حاال به دليل 
پاره اي ناتواني ها در اطالع رساني نتوانسته است كه اين دستاوردها 
را به جامعه نشان دهد. از ديد من آقاي روحاني و آقاي جهانگيري 
به گونه اي در اين مناظره شركت كردند كه نشان دهند دولت چه 
كارهاي بزرگي انجام داده است. نكته آخر اينكه دكتر جهانگيري 
كه هميشه به عنوان يك مدير قوي و بي ادعا شناخته مي شد در 
اين مناظره توانايي خودش را به عنوان يك مدير اصالح طلب در 
كنار روحاني نشان داد. به خصوص در جايي كه تاكيد كرد موضوع 
مهم تفاوت دولت ها نسبت به مس��ائل اجتماعي است و مساله 
برخوردهاي گازانبري و قضايي را با مسائل اجتماعي، فرهنگي و 
علمي بيان كرد، برخوردهايي كه با رفتار مبتني بر حرمت مردم 
و شهروندان و توجه به ديده شدن قشر آسيب پذير تفاوت دارند. 

نگاهي به مناظره - 2
هادي خانيكي

استاد دانشگاه
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درگذش�ت پدر گرامي تان را تسليت گفته، 
ب�راي آن مرح�وم غفران و آم�رزش الهي و 
براي ش�ما و خانواده محترم صبر و اجر الهي 

خواستاريم.

جناب آقاي عبدي آذر

 الياس حضرتي- دكتر محبوب حضرتي- ابوالفضل نصرت آبادي
  كريم نائبي-مصطفي ساالريان- احمد قلي پور
  تيمور جاويد- محمد احمدزاده- عليرضا تاراني
  حسين علي – ولي اهلل اصغري- دكتر فيروز كيومرثي
  دكتر پرويز جعفري- زبيده نصيري – اورنيب مسرور
 موسي نوري – علي اكبر عبداللهيان-  يوسف حسين پور

باگفتارهايي از:

افكارسنجي تلفني:

 هادي خانيكي
 حميدرضا جاليي پور
 عبداهلل رمضان زاده

 ابراهيم اصغرزاده
 عبداهلل ناصري
 پيروز حناچي

 سعيد ليالز
 احمدشيرزاد

 محمد قانعي راد
 بهمن كشاورز

 فياض زاهد
 علي شكوهي

 و ...

هشدار چندين باره رييس مجلس به كانديداهاي اصولگرا:

شعارهايي ندهيد كه قابل اجرا نيست

ادامه در صفحه
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