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مناظره سوم تكليف 
همه چيز را روشن كرد

ديروز آخرين مناظ��ره ميان نامزدهاي 
رياست جمهوي برگزار شد؛ مناظره اي 
كه بدون ترديد تكليف بسياري از مسائل را روشن كرد و 
براي ملت ايران بسيار آگاه بخش بود و نكات مهم زيادي 
در آن به صورت ش��فاف بيان شد. در اين ميان اما چند 
نكته بسيار قابل تامل بود. در وهله نخست كانديداهاي 
اصولگرا يعني آقايان رييسي، قاليباف و ميرسليم نشان 
دادند حاضر نيس��تند پاس��خگوي كارنامه خود باشند 
و مس��ووليت حمايت ش��ان از دولت هاي نهم و دهم را 
بپذيرند. حقيقت امر اين اس��ت كه هر س��ه اين افراد و 
جريان اصولگ��را مهم ترين حاميان دول��ت نهم و دهم 
بودند و در طول آن هش��ت سال چشم بر سياست هاي 
غلط و برنامه هاي نابخردانه دولت احمدي نژاد بستند و 
در مقابل هزينه هاي سنگيني همچون تحريم ها سكوت 
كردند و امروز حاضر نيس��تند پاسخگوي حمايت ها و 
سكوت شان در قبال دولت قبل باشند. به بيان ديگر اين 
عدم مس��ووليت پذيري و عدم پاسخگويي يك عالمت 
س��وال بزرگ و جدي مقابل نام اين اف��راد مي گذارد. از 
سوي ديگر شعارها، وعده ها و سياست هاي شان همان 
شعارها و برنامه هاي دولت سابق است. آقاي روحاني در 
اين انتخابات يك جمله مهم داش��تند، اينكه »با شعار 
كشور اداره نمي شود«. در اين مناظره ارزش اين جمله 
به خوبي روشن شد؛ زماني كه آقاي رييسي از سه برابر 
ش��دن يارانه ها دفاع كرد اما نتواست پاسخ دهد منابع 
اين پولي كه قرار است به مردم داده شود از كجا خواهد 
ب��ود. زماني كه آقاي قاليباف از ايجاد 5 ميليون ش��غل 
كه نيازمند رشد 26 درصدي است دفاع كرد اما نگفت 
برنامه اش و منابعش براي رسيدن به رشد 26 درصدي و 
پرداخت كارانه به مردم چه خواهد بود. نكته بعدي بحث 
اخالق در مناظرات بود. متاسفانه آقاي قاليباف در اين 
زمينه چندان قابل دفاع عمل نكردند و بحث زمين هايي 
را پيش كشيدند كه به صورت قانوني در دهه 60 و 70 با 
قيمت روز به مديران و كارمندان دولت فروخته مي شد 
و بسياري از كس��اني كه در آن سال ها در دستگاه هاي 
دولتي مش��غول بودند از اين تسهيالت استفاده كردند. 
پيش كش��يدن چنين مباحث��ي در واقع با هدف تحت 
پوشش قرار دادن نقاط تاريكي است كه در پرونده خود 
افراد وجود دارد كه آقاي روحاني هم در پايان مناظره به 
خوبي اين موضوع را درباره آقاي قاليباف روشن كردند. 
نكته قابل تامل ديگر در اين مناظره اين است كه سوابق، 
برنامه ها و همچنين كارنامه افراد براي مردم روشن تر از 
گذشته شد و مشخص شد كدام نامزد و كدام جريان يك 
برنامه واقعي و عقالني براي اداره كشور دارد.مردم هنوز 
تجربه سال هاي گذشته را فراموش نكرده اند و به خوبي 
آگاه هستند كه در سال هاي گذشته چگونه با تندروي 
و افراطي گري، كش��ور به مرز برخورد نظامي برده شد و 
امروز همان كساني كه از سياست هاي دولت قبل دفاع 
مي كردند مدعي اداره كش��ور شده اند. كساني كه افراد 
كابينه دولت قبل را در ستادهاي ش��ان جاي داده اند و 
افرادي كه وعده ها و ش��عارهاي دولت قبل را مي دهند. 
به بيان ديگر مناظره ديروز مش��خص كرد كدام جريان 
و چه كسي به دنبال توسعه كشور است. مردم در دولت 
قبل تنش و بحران را ديده اند و نتايج آن را نيز چشيده اند 
و در مناظره ديروز به خوبي مش��خص شد چه كساني 
دنباله رو همان سياست هاي اشتباه هستند و چه كساني 
مي توانند در عين تعامل با جهان از اقتدار كشور و توسعه 
آن نيز دفاع كنند، همان طور كه كارنامه آقاي روحاني در 
مذاكرات هسته اي و برجام نشان مي دهد با تعامل و در 

عين حال حفظ اقتدار و عزت مي توان 
مش��كالت را حل ك��رد و تحريم ها را 

شكست. به باور من روحاني در پايان صحبت هاي شان 
به خوبي به اين موضوع اشاره كردند كه...
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جلوگيري از وعده هاي فسادزا
آنچه در مباحث اقتصادي در مناظره سوم مطرح شد به 
وضوح نشان داد هيچ يك از نامزدها از اطالعات بايسته 
و كافي در زمينه اقتصاد و به ويژه اقتصاد ايران برخوردار نيس��تند تا 
اين جاي مساله چندان شگفت انگيز نيست چرا كه سوابق تحصيلي 
هيچ يك از آنها چنين چيزي را نشان نمي دهد.  اما مساله حياتي كه در 
اينجا مشاهده شده اين بوده است كه اوال مشخص شد كه كانديداهاي 
محترم از پش��تيباني مش��ورتي قابل اعتنا و صاح��ب صالحيت هم 
برخوردار نيستند، يا حداقل چنين كساني را كه در اختيار دارند، قادر 
نبودند از مشاوره هاي آنها به شكل بايسته اي بهره ببرند. دوم اينكه در 
ماجراي صحبت هاي دو ت��ا كانديدا كه وعده هاي رانتي داده بودند؛ و 
من در صحبت هاي قبلي خود با مردم شريف ايران و نهادهاي نظارتي 
گوشزد كرده بودم، به اعتبار اين واقعيت اينها بايد از منابع عمومي اين 
وعده هاي رانتي را تامين مالي كنند. كامال تجربه تاريخي 10 س��اله 
گذشته نش��ان داده بود كه توليد رانت در دولت قبل به ميزان حدود 
يك س��وم تا يك پنجم وعده هايي كه امروز دوباره از س��وي دو نامزد 

رانت محور مطرح شد، صرفا با هدف خريد محبوبيت از جيب بيت المال 
مطرح مي شود. اين مصداق بارز سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي براي 
بهره برداري هاي شخصي محسوب مي شود و اين تعريف كالسيك از 
فس��اد در همه متون معتبر داخلي و جهاني است؛ و با كمال تاسف با 
همه هشدارهايي كه اينجانب طي دو سال گذشته در اين زمينه داده 
بودم و تذكراتي كه به نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس دادم كه فكري 
براي اين آس��يب پر فساد و فاجعه آميز بكنند. اما متاسفانه به واسطه 
برخوردهاي س��هل انگارانه اي كه با اين مس��له شد در اين جلسه اين 
كانديداهاي رانت محور مجددا همان وعده هاي بحران زا وفس��ادزا را 
تكرار كردند. مس��اله بس��يار حياتي ديگري كه به گمان من نيازمند 
برخورد فعال رسانه ها هست اين است كه كانديداهاي رانت محور علنا 

از پاسخ به اين سوال مشخص كه منابع اين رانت هاي 
جهش يافته از كجا قرار اس��ت تامين ش��ود؟ طفره 

رفته اند. به نظر من اين يك برخورد غير صادقانه و به غايت غير شفاف 
و تاسف بار است و نشان مي داد كه ...

نگاه اقتصادي
فرشاد مومني

 اقتصاددان

سخني با آقاي روحاني
هفته گذشته و پس از سفر آقاي روحاني 
به گلس��تان و س��پس س��فر به اروميه 
و همدان تحرك انتخاباتي بيش��تر ش��د ولي اظهارات 
آق��اي روحاني در اروميه و س��پس همدان اين ذهنيت 
را در برخي ايجاد كرد كه احتماال قصد پاس��خگويي به 
تندخويي هاي طرف مقابل وج��ود دارد در حالي كه به 
نظر مي رسد اين اظهارات بيش از آنكه معطوف به يك 
راهبرد فعاالنه باش��د، ناش��ي از يك واكنش نسبت به 
تندخويي هاي رقب��ا براي عصباني كردن آقاي روحاني 
بوده است. همان كار كه در گذشته نيز در مواردي شاهد 
بوده ايم كه نيروهاي اصالح طلب در تله نيروهاي تندرو 
طرف مقابل افتادند، و در زمين آنان بازي كردند. چنين 
واكنشي نه به نفع كشور است و نه به نفع انتخابات. چرا؟

بس��ياري از آگاهان سياس��ي و اقتصادي معتقدند كه 
پيروزي يك��ي از دو رقيب آق��اي روحاني كش��ور را با 
بحران عميقي مواج��ه مي كند. بحراني ك��ه امروز در 
ونزوئال مي بينيم جزيي از ظرفيت بحراني براي ما است. 
خوشبختانه نظرسنجي هاي كنوني نشان مي دهد كه اگر 
انتخابات همين امروز برگزار شود، نتيجه در دور اول و به 
نفع آقاي روحاني خواهد بود. ولي مي دانيم كه در ايران 
هيچ نتيجه اي لزوما تضمين ش��ده نيست و مردم مثل 
يك موجود زنده در برابر حوادث واكنش نشان مي دهند. 
بنابراين وظيفه همه عالقه مندان به سرنوش��ت كشور 
است تا به گونه اي رفتار و عمل كنند كه هيچ شانسي را 

براي موفقيت طرف مقابل باقي نگذارند. 
راي آوري هر جناحي ناشي از دو دسته از عملكردهاست. 
يك بخش به دليل ارايه برنامه هاي ايجابي و خوب و قابل 
قبول اس��ت. هماني كه در س��ال 1392 رخ داد و آقاي 
روحاني توانس��ت با ارايه تصويري از شعار تدبير و اميد؛ 
نظ��ر و رأي مردم را جلب كند. ول��ي يك بخش از آراي 
هر فرد يا جناحي نيز به عملكرد نادرس��ت طرف مقابل 
برمي گ��ردد. بنابراين افزايش احتمالي ش��انس رقباي 
آقاي روحاني از رفتار و گفتار و برنامه هاي ستاد وي نيز 
متاثر خواهد بود. به نظر مي رسد چنين ادبياتي كمكي 
به آراي آقاي روحاني نخواهد كرد واگر شانس رقبا بيشتر 
ش��ود و خداي نكرده هرچند ب��ا احتمال ضعيف پيروز 

انتخابات شوند، همه نيروهاي اين طرف از جمله آقاي 
روحاني و ستاد ايشان نيز بايد در اين مساله از خودشان 
مسووليت پذيري نش��ان دهند. همچنان كه همه ما در 
مورد روي كار آمدن احمدي نژاد نيز بايد مسووليت خود 
را بپذيريم و از آن بدتر در باز ش��دن دست دولت او براي 
شكل دادن به فضاي سال هاي 1388 تا 1392 نيز بايد 

مسووليت پذيري داشت. 
چرا فضاي تند و دوقطبي به نفع كشور و به نفع انتخابات 
و به نفع راي آقاي روحاني نيس��ت؟ ترديدي نيست كه 
رفتار و گفتار رقبا گام اوليه در تند كردن فضا بود. به ويژه 
بيان دروغ و كس��ب رأي به هر قيمت و تخريب ظالمانه 
طرف ديگر و انجام اقدامات ايذايي در گلستان و فرودگاه 
اروميه از س��وي آنان عامل اصلي شكل گيري اين فضا 
بود، ولي براي سياس��تمداران پذيرفتني نيست كه به 
صورت واكنشي وارد بازي در زمين طرف مقابل شوند. 
چنين فضايي، انتخابات را از شكل رقابت به ستيز تبديل 
مي كند و برنده و بازنده احساس مي كنند كه وارد بازي 
مرگ و زندگي مي شوند و اين براي انتخابات به عنوان يك 
شيوه مدني دستيابي به قدرت زيانبار است. هدف مهم 
انتخابات در كنار پيروز ش��دن بايد حفظ نهاد انتخابات 
به عنوان بهترين شيوه انتقال قدرت باشد. ضمن اينكه 
چنين اتفاقي موجب شكاف در كشور مي شود و بيشترين 
س��ود آن را دشمنان اين كش��ور خواهند برد. از اين رو 
حتي اگر آغازگر اين جريان نامزدهاي رقيب باشند كه 
هستند، آقاي روحاني نبايد وارد بازي آنان شود. ولي نكته 
مهم تر اين است كه چنين فضايي به نفع آقاي روحاني و 
راي آوري او نيست. اين مهم ترين علتي است كه رقباي 
آقاي روحاني سعي مي كنند فضا تند شود و آقاي روحاني 

را به واكنش مشابه وادار كنند. 
 چرا چنين ادعايي مي ش��ود؟ نقطه قوت كارنامه آقاي 
روحاني براي ارايه به مردم چيست و نقطه ضعف طرف 
مقابل او چيست؟ آيا اين نحوه برخورد همسو با آن نقطه 

قوت است؟ آيا اين نحوه برخورد نقطه 
ضعف رقبايش را برجس��ته مي كند؟ 

پاسخ هر دو منفي است. به عبارت ديگر اين نحوه بيان از 
يك سو نقطه قوت كارنامه روحاني را به حاشيه مي برد و...
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تير خالص
 رييس جمهور  در مناظره آخرپيروز شدتا همزمان با رشد آراي  خود  با ملت عهد ببندد

| دوباره با شما عهد مي بندم كه جز راست نگويم  
| دوباره با شما عهد مي بندم كه به وعده هاي خود پايبند خواهم ماند

| دوباره با شما عهد مي بندم كه تمام تحريم هاي غيرهسته اي را هم بردارم 

 سوگند روحاني
 در پيشگاه ملت

1 و 6 و 13 و 2616

بسته  ويژه »  اعتماد«  در تحليل  # مناظره- سوم
باگفتارهايي از:
  عباس عبدي
  فرشاد مومني

  محمد جواد حق شناس
  علي شكوهي

همراه با گزارش فضاي مجازي
#مناظره_ سوم، ترند اول جهان

ناطق نوري داليل خود براي 
پشتيباني از دولت را برشمرد

 تاكيد مجدد عبداهلل نوري 
برحمايت از تمديد دولت يازدهم 

چرا به روحاني راي 
مي دهم؟

 به كسي راي دهيدكه 
با مردم صادق است

 ميرلوحي: رقبا مي خواهند
فروغ انتخابات خاموش باشد

مش�يت الهي ب�ر اي�ن تعل�ق گرف�ته ك�ه به�ار فرحناك زندگي 
را خ�زان�ي ماتم زده ب�ه انتظار بنش�يند و اين، بارزترين تفس�ير 
فلس�ف�ه آف�رينش درف�راخ�ناي بي كران ه�ستي و ي�گانه راز 
ج�اودانگي اوس�ت. درگذشت عموي گراميتان )پدر همسرتان( 
را به شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده براي آن عزيز 
از دس�ت رفته از درگاه خداوند متعال مغفرت و براي ش�ما و ساير 

بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواهانيم.

برادر ارجمند
 جناب حجت االسالم والمسلمين صدري

الياس حضرتي، دكتر محبوب حضرتي، محمد عنايت شعار، حجت طهماسبي، 
 بهنام عزت نژاد، ساسان فرقدين،  حسن صفري، عزيز صبوري، امامي، زمان شعار
 دكتر مهرداد باقري و حجج اسالم هاشمي هشترودي، بايرامي، موذن طاهري، 
 عليپور، قيطراني، شعباني، خانپور،خليلي، محمدپور، صادق پور، سلطاني
 جاللپور، يوسفي 


