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قاليباف و تخريب رقبا
ش��هردار ته��ران در جري��ان مناظ��ره 
تلويزيوني كانديداهاي رياست جمهوري 
به م��واردي اش��اره كردند كه ج��ا دارد در م��ورد آنها 
توضيحاتي ارايه ش��ود. يكي از م��واردي كه قاليباف به 
آن اش��اره كرد، اي��ن بود كه تالش مي ك��رد بحث بلند 
مرتبه سازي را كوچك جلوه داده يا آن را به هر بهانه اي 
به دولت نس��بت دهد. درحالي كه بررس��ي تاريخچه 
برج سازي در دوره وي، چيزي خالف اين مساله را نشان 
مي دهد. با تصويب طرح تفصيلي در سال 86، قرار شد 
ظرف 3 ماه شهرداري تهران، ضوابط بلند مرتبه سازي را 
به شوراي عالي شهرسازي ارايه كند اما اين اتفاق رخ نداد 
و تا قبل از اينكه بنده مسووليت دبيرخانه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كشور را عهده دارشوم، همچنان 
مجوزساخت برج ها در تهران از سوي كميسيون ماده 5 و 
بدون رعايت چارچوب و ضابطه خاصي صادر مي شد. بعد 
از آن هم ما بارها در اين زمينه به شهرداري هشدار داديم 
ولي دريغ از توجه و عنايت. تا اينكه بعد از فشارهاي ما و 
مكاتباتي كه با كميسيون ماده 5 داشتيم، باالخره مجبور 
ش��ديم جلوي صدور هر گونه مجوز بلندمرتبه سازي را 
بگيريم. در اين زمان ش��هرداري پرونده 50 برج را براي 
بررسي اينكه آيا اين درخواست كنندگان مي توانند مجوز 
بگيرند يا خير ؟به ش��وراي عالي شهرسازي فرستاد كه 
اتفاقا با خيلي از آنها مخالفت شد. وقتي شهرداري متوجه 
جديت ما براي تدوين اليحه بلند مرتبه س��ازي شد، در 
نهايت مجبور ش��د اليحه اي را تنظيم و به كميسيون 
ماده 5 بفرس��تد و اتفاقا بنده كه نماينده ش��وراي عالي 
در كميس��يون بودم ش��خصا آن را به دبيرخانه شوراي 
عالي آوردم. اما كميته فني و اعضاي دبيرخانه ش��وراي 
عالي اعالم كردند كه بدون در دس��ت داشتن اطالعات 
و آم��ار برج ها نمي توانند اليحه ارايه ش��ده را بررس��ي 
كنند. با تمام اين تفاصيل شهرداري باز هم از ارايه آمار 
و اطالعات برج هاي تهران خ��ودداري كرد تا اينكه در 
نهايت با دخالت و دستور سازمان بازرسي مجبور شد اين 
اطالعات را در اختيار ما قرار دهد. آماري كه نشان مي داد 
حجم پروانه هايي كه براي ساخت برج در تهران از سال 
86 تا امروز صادر شده با كل بلند مرتبه سازي در بعد از 
انقالب تا سال 86 برابري مي كند و اتفاقا مجوز ساخت 
اين برج ها براي همان 4 درصد مورد نظر دكتر قاليباف 
صادر شده اند! حاال شهردار تهران تالش مي كند تا از هر 
وسيله اي براي موجه جلوه دادن اقدامات خود و تخريب 
رقبا استفاده كند ولي تجربه ثابت كرده اين روش راه به 
جايي نخواهد برد. چه بسا اگر وي در اين مناظره در كنار 
نقد دولت اش��اره اي هم به نقاط مثب��ت دولت روحاني 
مي كرد بسيار موفق تر بود. همان طور كه شهردار تهران 
هم مسلما اقدامات خوبي را در كارنامه اش داشته است. 

    دفتر آيت اهلل مكارم شيرازي در يادداشتي تحت 
عنوان اصول و مباني مناظره در اسالم از منظر معظم 
له نوشت: شايسته است جريانات سياسي به ويژه 
در انتخابات پيش رو، بحث هاي خود را با يكديگر 
با محبت، دوس�تي، تواضع، مهربان�ي و به صورت 

جست وجوي حق برگزار كنند. ايرنا
     كدخدايي، سخنگوي ش�وراي نگهبان از اعالم 
اس�امي داوطلبان تاييد  صالحيت  شده انتخابات 
ميان دوره اي مجل�س به وزارت كش�ور خبر داد. 

تسنيم
     عليرض�ا رحيم�ي، ريي�س هي�ات عال�ي 
نظ�ارت ب�ر انتخابات ش�وراها: هنوز به بررس�ي 

ردصالحيت شدگان شورا ورود نكرده ايم. ايسنا
     از سوي شريعتمداري صورت گرفت: محكوميت 
توهين به شؤونات اسالمي از ناحيه فرد منتسب به 

ستاد روحاني. ايلنا

وكيل مدافع نرگس محمدي گفت: درخواس��ت اعاده 
دادرس��ي ما از سوي ش��عبه 33 ديوان عالي كشور رد 
شد. به گزارش ايسنا، محمود بهزادي گفت: در پي تاييد 
حكم دادگاه بدوي موكلم در ش��عبه 36 دادگاه تجديد 
نظر اس��تان تهران، درخواستي مبني بر اعاده دادرسي 
به قوه قضاييه ارايه كرديم اما درخواست اعاده دادرسي 
ما از سوي شعبه 33 ديوان عالي كشور رد شد. بهزادي 
26 مهر سال گذشته گفته بود كه قطعا نسبت به تاييد 
حكم 16 سال حبس موكلم توسط دادگاه تجديدنظر 
اعتراض مي كني��م و اميدواريم حك��م در ديوان عالي 
كش��ور نقض ش��ود. وي افزود: موكلم در پرونده قبلي 
خود با اتهامات اجتماع و تباني عليه امنيت ملي و تبليغ 
عليه نظام مجموعا به 6 س��ال حبس محكوم شد كه با 
اعمال ماده 134 قانون جديد مجازات اسالمي حكم 5 
سال حبس وي قابليت اجرا داشت. همچنين موكلم در 
پرونده ديگري به اتهام تشكيل و اداره گروه غيرقانوني 
لگام )لغو گام به گام اعدام( از سوي دادگاه انقالب به 10 
سال حبس و در رابطه با اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت 
ملي به 5 سال و در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام به يك 
سال حبس محكوم شد؛ البته دو اتهام اجتماع و تباني 
عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مجددا در اين پرونده 
لحاظ شد كه نبايد اين كار انجام مي شد. وي بيان كرد: با 
توجه به اعمال ماده 134 قانون جديد مجازات اسالمي، 
حكم قابل اجراي موكلم 10 سال حبس خواهد بود. بر 
اساس ماده 134 قانون جديد مجازات اسالمي، هر گاه 
جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباش��د راي دادگاه بر 
اساس بيشترين حكم يكي از سه اتهام خواهد بود كه در 
اين پرونده بيش��ترين حكم 10 سال حبس براي اتهام 

تشكيل و اداره گروه غيرقانوني است. 

دادگاه

رد درخواست اعاده دادرسي 
نرگس محمدي

سرخط خبرها نگاه 3

در ميدان انتخابات بيش از 
هر چيز توجه ها معطوف به 
برنامه هايي است كه نامزدها ارايه مي دهند. 
در ميان برنامه هاي تبليغاتي مناظره هاي 
تلويزيوني بيش از هر چي��ز اين فرصت را 
پديد مي آورد تا نامزده��ا در مقابل انتقاد 
رقبايش��ان برنامه هايش��ان را تبيي��ن و از 
آن دفاع كنن��د. در مناظره ديروز مي توان 
با قاطعيت گفت كه مح��ور جهانگيري و 
روحاني در اراي��ه برنامه هاي آينده نه تنها 
بهتر بود بلكه تنها كساني بودند كه حرف 
قابل توجهي در زمينه برنامه داش��تند. اما 
اگ��ر بخواهيم جانب انص��اف را نگه داريم 
بايد به اين موضوع اش��اره كنيم كه آقايان 
هاش��مي طبا و ميرس��ليم و حت��ي آقاي 
رييس��ي از جهت ارايه برنامه بهتر از آقاي 
قاليباف بودند. در خالل مناظره به خوبي 

روشن شد كه آقاي قاليباف تنها برنامه اش 
حمله به دولت اس��ت. اين در حالي است 
كه س��اير كانديداها تالش ك��رده بودند تا 
به ج��اي اينكه فقط حمله ب��ه دولت را در 
دستور كار قرار دهند، راهكار و برنامه هاي 
دولت مد نظرشان را ارايه كنند. ما در خالل 
مناظره شاهد بوديم كه حتي نامزدهايي كه 
ميانه اي با دولت ندارند به اين مساله اشاره 
كردند و در م��وردش تذكر دادند. آنچه كه 
پس از پايان مناظره اول روش��ن ش��د اين 
بود كه اس��تراتژي آقاي قاليب��اف اين بود 
كه فضاي مناظ��رات را به فضاي مناظرات 
س��ال 88 تبديل كند. در اي��ن ميان اما به 
اين مساله توجه نكرده است كه تاكتيك و 
استراتژي كه در پيش گرفته است كهنه و 
يك بار پيش از اين توس��ط سايرين به كار 
گرفته شده و نتيجه مطلوبي براي كشور و 
جامعه به همراه نداشته است. به بيان ديگر 
چني��ن تاكتيك هايي براي م��ردم كهنه 
ش��ده اس��ت و مخالفان آقاي قاليباف هم 

خوشبختانه در دام اين تاكتيك نيفتادند و 
اجازه ندادند تا فضا به آن سمت سوق پيدا 
كند. به نظر مي رس��د آقاي قاليباف تصور 
مي كند با پر رنگ كردن بحث فقير و غني 
مي تواند توجه راي دهندگان را به س��مت 
خود جلب كند اما نبايد اين نكته را دور از 
ذهن نگاه داشت كه در درجه اول و با توجه 
به اتفاقات سال هاي گذشته و تجربياتي كه 
جامعه ايران پشت سر گذشته است چنين 
اس��تراتژي ديگر در جامعه اي��ران جواب 
نخواه��د داد و حت��ي اگر ف��رض را بر اين 
بگيريم كه جامعه تحت تاثير چنين فضايي 
قرار بگي��رد و در مي��دان انتخابات درگير 
مساله فقير و غني شود قطعا نمي تواند آقاي 
قاليباف را به عنوان نماينده قشر محروم و 
به قول خودش 96 درصدي بداند و اينگونه 
ژست ها با كارنامه و مديريت چندين ساله 
آق��اي قاليباف چندان تناس��بي ندارد. به 
بيان روشن تر قاليباف نمي تواند خود را به 
عنوان نماينده قشر محروم جامعه معرفي 

كند. به باور من آقاي قاليباف بازنده مسلم 
مناظره ديروز ب��ود و اين بازندگي از تغيير 
زود به زود تاكتيك هاي او در هر انتخابات 
نشات مي گيرد. امروز بحث فقير و غني را 
تاكتيك خود قرار داده است و در سال هاي 
گذش��ته گاه بر ارزش مداري مانور مي داد 
و گاه ب��ر تكنوكرات ب��ودن و حتي خلبان 
بودنش و همين تغييرات بي ش��ك سبب 
شكست هاي او در انتخابات گذشته هم بود 
و اين بار هم شكست او در نخستين مناظره 
انتخاباتي را رقم زد. آقاي قاليباف به جاي 
تبيين برنامه هايش فق��ط به دولت حمله 
كرد، گوي��ي تنها برنام��ه اش در انتخابات 
حمله به دولت است. در مقابل ساير نامزدها 
تالش كردند تا كم و بيش از وقت خود براي 
ارايه برنامه هايش��ان استفاده كنند و آقاي 
قاليباف در اي��ن زمينه از س��اير رقبايش 
عقب افتاد. اما دوگانه جهانگيري و روحاني 
نسبت به س��اير كانديداها بهتر توانستند 

برنامه هاي شان را ارايه دهند.

دوگانه جهانگيري و روحاني با برنامه ترين نامزدها 
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گروه سياسي| سخنگوي 
دس��تگاه قضا، از جلسه اي 
مي گويد كه سرآغاز پرداخت هاي نجومي 
است؛ جلس��ه اي در صندوق توسعه ملي 
كه با پيشنهاد محمود احمدي نژاد مبني 
بر اعط��اي كليه اختيارات هي��ات امناي 
اين صندوق،  موافقت مي ش��ود تا مس��ير 
حقوق هاي نجومي را هموار كند. ماجراي 
حقوق هاي نجومي اگرچ��ه با خبر ديوان 
محاس��بات كش��ور مبني بر بازگرداندن 
دريافتي ه��اي مازاد مدي��ران تا حدودي 
فروكش كرده اس��ت اما همچنان يكي از 
موضوعات مورد پرسش از دستگاه قضايي 
است. هرچند كه از مدت ها قبل بارها گفته 
مي شده كه اين حقوق ها بر مبناي مقرراتي 
بوده كه در دولت گذش��ته تصويب و براي 
اجرا ابالغ ش��د اما، اين بار با زباني شفاف  از 
س��وي معاون اول قوه قضاييه مطرح شد. 
محس��ني اژه اي كه در جمع دانشجويان 
دانشگاه علوم پزش��كي مشهد سخنراني 
مي ك��رد، با اش��اره به ريش��ه حقوق هاي 
نجومي گف��ت: در دوره آقاي احمدي نژاد 
در صندوق توس��عه ملي ايش��ان يك روز 
راي گيري كرد تا كل اختيارات هيات امنا 
را به مديرعامل بده��د؛ در حالي كه بنده 
و ي��ك نفر از نماين��دگان مجلس مخالف 
اين كار بوديم، اما س��اير افراد تحت تاثير 
احمدي ن��ژاد به اين مصوب��ه راي دادند و 
آن را تصوي��ب كردند كه ب��ه مديرعامل و 
هيات مديره اختياراتي داد كه براساس آن 

اختيارات حقوق ها در آن به وجود آمد، اين 
كار را ك��ه آقاي احمدي نژاد كردند خالف 
قانون و از پايه غلط بود. به گزارش ايس��نا، 
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه بخشي 
از حقوق هاي نجومي مربوط به سال هاي 
اخير نيست و از سال هاي دور شروع شده 
است، اظهار كرد: اما متاسفانه پرداخت ها 
در س��ال هاي اخي��ر و در اي��ن دولت اوج 
گرفت. محس��ني اژه اي ب��ا تاكيد بر اينكه 
مس��اله حقوق هاي نجومي مساله مهمي 
اس��ت كه بايد به ابعاد مختل��ف آن توجه 
ش��ود، تصريح كرد: ابتدا بايد ديد حقوق 
نجومي را ب��ا چه معياري مي س��نجند و 
چه ميزان حق��وق را نجومي به حس��اب 
مي آورند. آي��ا همه افرادي ك��ه كارهاي 

فن��ي و غيرفني با بازدهي و كيفيت 
كم و باال انج��ام مي دهند بايد 

حقوق هاي يكسان بگيرند؟ 
بايد پرداخت را به ارزش كار 
بدهيم و ما نمي گوييم همه 
پرداخت ها يكسان باشد. وي 

با بي��ان اينكه اين فاصله نبايد 
موجب اش��رافي گري 

شود، خاطرنشان 
كرد: متوس��ط 
حقوق مديران 
ز  ا بعض��ي 
وزارتخانه ها 
و سازمان ها 
ط��ول  در 

سال به 200 ميليون تومان هم مي رسيد، 
اگر كسي 200 ميليون تومان حقوق بگيرد 
چ��ه اتفاقي در زندگ��ي اش مي افتد؟ اين 
باعث ايجاد شكاف طبقاتي مي شود. معاون 
اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در هنگام 
طرح اين مساله ابتدا ما به آن ورود نكرديم 
و قرار شد دولت خود با اين مساله برخورد 
و آن را حل كند، اما تاكنون هيچ موردي از 
تخلف به قوه قضاييه ارجاع نشده است اما 
در عين حال دولت اقداماتي نظير بركناري 
و اس��تعفاي 13 نفر از متخلفان و تعيين 
س��قف حقوق مديران در ش��وراي حقوق 
و دستمزد انجام دادند كه كارهاي خوبي 
اس��ت، اما از نظر بنده اين اقدامات كافي 
نبوده و با ابهاماتي همراه بود. وي همچنين 
با اشاره به ورود ديوان محاسبات به بحث 
حقوق هاي نجومي بيان كرد: ديوان 
محاسبات هم به اين مساله ورود 
كرد اما تاكن��ون از ناحيه ديوان 
محاس��بات ه��م م��واردي را به 
دادس��راي خودشان اعالم كردند 
ام��ا به  عن��وان اينكه جرم��ي اتفاق 
افت��اده چيزي به دس��تگاه 
قضاي��ي اعالم نش��ده 
است. سخنگوي قوه 
قضاييه با اذعان به 
اينكه قوه قضاييه 
نيز در اين مورد 
كوتاهي هاي��ي 
ده،  دا نج��ام  ا

تصريح ك��رد: مقداري از مش��كالت هم 
به بازرسي كل كش��ور وارد است و ما اين 

موضوع را انكار نمي كنيم. 
اينگونه نيست كه صالحيت افراد تا ابد 

تاييد شده بماند
س��خنگوي قوه قضاييه با اشاره به موضوع 
احراز صالحيت ه��ا با بيان اينك��ه در اين 
موضوع بس��ياري به اش��تباه مي��ان احراز 
صالحيت و عدم اح��راز صالحيت تفاوتي 
قائل نيستند، تصريح كرد: طبق قانون بايد 
صالحيت افراد احراز ش��ود و الزم نيس��ت 
حتما عدم آن ثابت شود و حتي اگر شوراي 
نگهبان فكر كند كه فرد 80 درصد صالحيت 
دارد و 20 درصد صالحي��ت ندارد ممكن 
است صالحيت او را تاييد نكند. وي با بيان 
اينكه در احراز صالحيت ها اصل برائت معنا 
ندارد، ادامه داد: گاه��ي وقت ها اطالعاتي 
به ش��وراي نگهبان مي رس��د ك��ه به عدم 
صالحيت افراد پي مي برد و شك مي كند كه 
اين ممكن است باعث شود احراز صالحيت 
افراد صورت نگيرد. محس��ني اژه اي با بيان 
اينكه اينگونه نيست كه اگر صالحيت فردي 
تاييد ش��د اين صالحيت تا ابد تاييد شده 
بماند، خاطرنشان كرد: براي نمونه شيطان 
هم چند صد سال از فرشتگان مقرب الهي 
بود، اما ب��ا يك عدم اطاعت نه تنها از تقرب 
افتاد بلكه در مس��ير ديگ��ري قرار گرفت، 
انسان هم گاهي در مسير حق است و گاهي 

از اين مسير خارج مي شود. 

ريشه حقوق هاي نجومي در دولت احمدي نژاد بود
محسني اژه اي: 

چهره روز

سعيد ليالز
تحليلگر مسائل اقتصادي

پيروز حناچي 
 دست باالي اصالح طلبان دبيرشوراي عالي شهرسازي و معماري 

در اولين مناظره انتخاباتي
 رييسي چندان با ابهت

 ظاهر نشد

ديروز نخس��تين مناظره 
انتخابات��ي برگ��زار ش��د. 
معم��وال پس از ه��ر مناظ��ره بينندگان 
بازن��ده آن  و  برن��ده  دنب��ال  ب��ه  آن 
 هس��تند و اي��ن مناظره هم ب��ري از اين

مساله نبود. 
به باور م��ن بازنده اين مناظ��ره در وهله 
اول س��ازمان صدا و سيما بود زيرا اجراي 
مناظره اصال مطل��وب و خوب نبود و اگر 
تهاجم هاي دو طرفه جهانگيري و قاليباف 
نب��ود اين برنام��ه چن��دان ارزش ديدن 
نداشت و بيشتر شبيه مسابقات فوتبالي 
بود با نتيجه بدون گل به پايان مي رسد و 
در نهايت تماشاگران هم دق دلي شان را بر 
سر شيشه هاي اتوبوس خالي مي كنند. به 
بيان بهتر اگر قرار بود مناظره تنها بر محور 
همان سوال ها و جواب هاي امتحاني صدا 
و س��يما پيش رود واقع��ا ارزش ديدن را 
نداش��ت و هيچ چيز ويژه اي دس��ت گير 

بيننده نمي شد. 
در وهل��ه دوم اگ��ر بخواهي��م عملك��رد 
نامزده��ا در مناظ��ره را در نظ��ر بگيريم 
مي توان گفت از بين شش شركت كننده 
در اين مناظره آقاي رييسي بازنده جدي 
اين مناظ��ره بود. اما درب��اره چرايي اين 
شكس��ت بايد به نحوه ورود آقاي رييسي 
به ميدان انتخابات ني��ز توجه كرد. آقاي 
رييس��ي در روزه��اي ابتدايي با ژس��تي 
پر ابه��ت وارد مي��دان انتخابات ش��د و 
اصولگرايان تالش زيادي را به كار بستند 
تا او را يك نامزد بسيار جدي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري 96 معرف��ي كنند اما 
اين ويترين در نخس��تين مناظره به طور 
كامل شكست. اگر بخواهيم صادقانه نگاه 
كنيم، اگر آقاي رييسي با همين فرمان در 
ميدان انتخابات پيش برود، نه تنها آراي 
خاكس��تري بلكه راي جوانان اصولگرا را 
هم به ط��ور كامل ج��ذب نخواهد كرد و 
پياده نظام اصولگراه��ا نمي تواند به آقاي 

رييسي مناظره اول دل ببندد.

 با اي��ن حس��اب اصولگراي��ان مي مانند 
و قاليباف ك��ه او هم ب��راي اصولگرايان 
انتخاب بسيار دش��واري است و بي شك 
نيم��ي از اصولگراي��ان نمي توانن��د به او 
اعتماد كنند. نكته بعدي درمورد آقايان 
ميرسليم و هاشمي طبا است. به باور من 
نمي توان اين دو را اصوال بازنده تلقي كرد 
زي��را از ابتدا چنين توقع��ي كه بخواهند 
ش��خصيت برجس��ته مناظره باش��ند را 
ايج��اد نكردند. حتي آقاي هاش��مي طبا 
قوي تر از آنچه كه تص��ور مي رفت ظاهر 
ش��د و چ��ون اص��راري براي نشس��تن 
روي صندل��ي رياس��ت جمهوري ندارد، 
راحت ت��ر حرف هايش را بيان كرد و يكي 
از اصلي ترين جمالت اين مناظره را نيز او 
بر زبان آورد كه گفت: نمي توان مشكالت 
را ليست كرد و بعد گفت دولت بايد همه 
آنها را حل كند و حل مشكالت تمام قواي 

نظام را مي طلبد.
 ام��ا چالش اصل��ي در اي��ن مناظره بين 
قاليب��اف و جهانگي��ري ب��ود و ب��ه نظر 
مي رس��د در يك يارگيري قبلي قرار بود 
جهانگي��ري، قاليباف را بگيرد و روحاني، 
رييسي را اما از آنجا كه رييسي به عنوان 
يك بازيكن قوي ظاهر نشد آقاي روحاني 
هم آن طور كه بايد درخشش نداشت. به 
هر حال دو مناظ��ره ديگر هم باقي مانده 
است و بايد منتظر ماند و ديد در ادامه چه 
اتفاق هايي رخ خواهد داد اما در مجموع 
برآوردي كه مي توان از مناظره نخس��ت 
داش��ت اين بود كه تي��م اعتدالگرايان و 
اصالح طلبان يك غلبه نس��بي داش��ت. 
آق��اي قاليب��اف كام��ال ب��ا ش��يوه هاي 
احمدي نژاد ظاهر شد و دنبال راي همان 
پايگاهي است كه به احمدي نژاد راي داد. 
در اين ميان اما يك مش��كل وجود دارد، 
اينكه چنين ژست هايي به شيوه مديريت 
و كارنام��ه آق��اي قاليب��اف نمي خورد و 
س��ازگاري ندارد. قاليباف هرگز مديرت 
محروميت گرا نداش��ته اس��ت كه امروز 
چني��ن ادعايي مي كند و به ب��اور من در 
جريان مبارزات انتخاباتي به قول معروف 

مچش باز مي شود.
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انتخابات رياست جمهوري 
اي��ن دوره مثلث��ي اس��ت 
كه يك ضلع آن روحان��ي، ضلع ديگر آن 
قاليباف و در ضلع ديگر آن رييس��ي قرار 
دارد. در مي��ان آنهايي ك��ه از اين مثلث 
بيرون مانده اند، اسحاق جهانگيري است 
كه از همان ابتدا اعالم كرده كه براي تبيين 
اقدامات دولت و مديريت اصالح طلبي در 
كش��ور و نماينده غايب جريان اصالحات 
در اي��ن مناظره ه��ا ش��ركت مي كن��د و 
معتقدم در يك زمانبندي مش��خصي هم 
از كانديداتوري كناره گيري خواهد كرد. 
آقايان ميرسليم و هاشمي طبا هم به نظرم 
بازيگران تعيين كننده اي در اين مناظره ها 
نيستند و اساسا با وجود متانت ميرسليم 
و بحث هاي تخصصي هاشمي طبا، هدف 
افكار عمومي توجه به نظرات آنها نيست. 
آن هم ب��ه اين دليل كه انتخابات تا حدي 
قطب هاي مشخص شده اي از قبل دارد و 
افكار عمومي هم به دنبال تعيين تكليف 
خود ب��ا همان قطب ها اس��ت. اما در بين 
آنچه كه نخستين مناظره ها از سوي اين 
س��ه ضلع مثلث ديديم، آقاي رييسي در 
حد و اندازه يك رقي��ب جدي براي آقاي 
روحاني ظاهر نش��د. ش��ايد در مناظرات 
ديگر كه با مباحث اقتصادي و سياس��ي 
است ش��اهد يك آقاي رييس��ي متفاوت 
باش��يم. اين آقاي رييس��ي قادر به جذب 
مخاطب و گذر از حس��ن روحاني نيست 
و ق��درت اين را ندارد ك��ه بتواند از طريق 
مناظره ها افكار عموم��ي مخصوصا آراي 
خاكس��تري را به نفع خود ج��ذب كند. 
آقاي قاليباف ه��م به دنبال اس��تراتژي 
تهاجمي اس��ت براي اينك��ه مي داند در 
ي��ك فضاي مناظ��ره ع��ادي و منطقي و 
آكادميك چيزي براي عرض��ه ندارد و با 
روش تهاجم��ي به اين معن��ا كه بهترين 
دفاع حمله اس��ت دنبال عصباني كردن 
روحاني و ايج��اد ترس و ابه��ام در ذهن 
مخاطب است. اما ضلع بعدي اين انتخابات 

يعني حسن روحاني هم چهره اي جذاب از 
خود نش��ان نداد و شايد خوب بود كه تيم 
رسانه اي و انتخاباتي وقت بيشتري براي او 
مي گذاشت و او را بيشتر براي اين مناظره 
آماده مي كرد. هرچن��د اين امكان وجود 
دارد ك��ه او در مناظ��رات بعدي ظرفيت 

بيشتري از خود نشان دهد. 
با اين ح��ال مي توان به يقي��ن گفت كه 
اس��حاق جهانگيري س��تاره اين مناظره 
ب��ود حتي او از ح��د و اندازه هايي كه ما از 
جهانگيري هميش��گي انتظار داشته ايم 
هم فراتر رفته اس��ت. شايد افكار عمومي 
اينگون��ه برداش��ت كند كه اگر اس��حاق 
جهانگيري در اين مناظره قرار نداش��ت 
حس��ن روحان��ي نمي توانس��ت خيل��ي 
بدرخشد. اما به هرحال پيروز اين مرحله 
از مناظ��رات تيم حس��ن روحاني اس��ت 
هرچند كه در آن اسحاق جهانگيري نقش 
درخش��ان و طاليي داشته باشد. بنابراين 
بس��يار بعيد مي دان��م كه با روش��ي كه 
قاليباف در پيش گرفته بتواند خيلي تغيير 
جدي در آرايش نظرسنجي ها و مخاطب 
خ��ود ايجاد كن��د. چون قاليب��اف از يك 
گذشته اي برخوردار است كه بسيار محل 
پرسش اس��ت و هروقت كه جهانگيري و 
روحاني اراده كنند، مي توانند انگشت روي 
نقاط ضعف او بگذارند. در واقع اگر قاليباف 
مي توان��د با تهاجم به حس��ن روحاني به 
برخي از اشكاالت اش��اره كند چون خود 

ضربه پذيري باالتري دارد، و در پاتك هايي 
كه به او وارد مي شود آسيب پذيري اش هم 
بيشتر مي شود. لذا فكر مي كنم آنچه كه 
در اين انتخابات شكل گرفت اين است كه 
حسن روحاني نبايد كار خيلي سختي در 
جذب و ترغيب افكار عمومي براي اعتماد 
دوباره به او داش��ته باش��د. ب��دون ترديد 
جريان اصالح طلبي را پيروز اين مناظره 
دانس��ت. ش��ما اگر به جمع بندي نظرات 
جهانگيري به عنوان ستاره اين مناظره و 
روحاني به عنوان رييس جمهور مستقر و 
هاشمي طبا نگاه كنيد معدل نظراتي كه 
اين گروه بيان مي كنن��د در برابر مواضع 
تقريبا خنثاي رييسي و كلي گويي هايي 
كه چيزي از آن درنمي آيد، باالتر اس��ت. 
هرچند بايد اين را اذعان كرد كه رييسي 
بس��يار ب��ا اخ��الق و س��نگين و وزين به 
بيان نظرات خود پرداخت��ه و از اين بابت 
جاي تش��كر دارد. ميرسليم هم كه نوعي 
محافظ��ه كاري كالس��يك را نمايندگي 
مي كند به همراه قاليباف در يك جبهه قرار 
مي گيرند هرچند تفاوت هاي آشكاري بين 
رويكرد آنه��ا وجود دارد، اما بايد گفت كه 
اصالح طلبان در اين مناظره دست باالتري 
داشتند. شايد بتوان با اطمينان گفت كه 
در مناظره هاي��ي با محوري��ت حوزه هاي 
بين المللي و سياسي و فرهنگي كار براي 
قاليباف و رييسي و ميرسليم بسيار سخت 

خواهد بود. 

فياض زاهد 
فعال سياسي اصالح طلب


