
نگاه

مناظره 8
وعده 2/5 برابر كردن درآمد ايرانيان در عمل جزو محاالت است 

توكلي در كانال تلگرامي خود نوشت: با وعده 2/۵ برابر كردن درآمد ايرانيان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر مي شود 2/۵ برابر كردن توليد ناخالص داخلي است. يعني اگر توليد ناخالص داخلي در پايان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض 
شود، تا پايان سال ۱۳۹۹ به 2۵۰ مي رسد. براي تحقق اين وعده بايد ساالنه رشد متوسط 2۶ درصدي اتفاق بيفتد تا در پايان سال اول بشود ۱2۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم 2۰۰ و باالخره در پايان سال چهارم و سال آخر دولت 

برسيم به 2۵2. نرخ رشد ساالنه 2۶ درصدي در عمل جزو محاالت است. 
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روز گذش�ته از س�اعت ۱۵ صحنه ورود يك به يك 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از صداوسيما 
پخش ش�د. همزمان با چيده ش�دن مقدمات آغاز 
نخستين مناظره تلويزيوني ۶ نامزد، مترادف شد با 
دست به كار شدن كاربران شبكه هاي اجتماعي به 
خصوص در توييتر، اظهارنظرها از نوع ورود و تعداد 
ماشين هاي همراه هر كانديدا شروع شد و همزمان 
با آغاز مناظره به تحليل و اشاره كردن به موضوعات 
اجتماعي مطرح شده توسط هر كانديدا رسيد. حجم 
انبوه توييت ها سبب شد تا كمتر از نيم ساعت از آغاز 
صحبت هاي نامزدهاي رياست جمهوري، هشتگ # 
مناظره بعدازظهر ديروز تبديل به ترند جهاني شود. 
همزمان با پخش زنده مناظره ها رسانه هاي گوناگون 
هم ش�روع به اس�تفاده از فضاي توييت�ر كردند تا 
بحث هايي كه از سوي مجري برنامه مطرح و توسط 
كانديداها به آنها پاسخ داده مي شد پوشش دهند. 
همزمان كاربران گوناگون جمله هاي كليدي را همراه 
با تحليل هاي جدي و طنز خود منتش�ر مي كردند. 
يكي از نخس�تين مباحث مطرح ش�ده ك�ه هم به 
صورت گسترده از سوي حس�اب كاربري رسانه ها 
بازتاب داده شد و هم بازخورد فراواني ميان كاربران 
داشت مربوط مي شد به بحث فرارهاي مالياتي كه 
از سوي ابراهيم رييسي مطرح شد. با مطرح شدن 
اين بح�ث عمده توجه كاربران متوجه مش�كالتي 

شد كه در س�ال هاي اخير در مورد معافيت آستان 
قدس رضوي وجود داش�ته اس�ت و اين موضوع به 
ميان آمد كه ساير نامزدهاي شركت كننده بايد در 
خصوص پرداخت ماليات، توليت آس�تان قدس را 

مورد سوال قرار دهند. 
» چه�ار درص�د در جامع�ه همه چيز دارن�د و ۹۶ 
درصد هيچ چي�ز ندارند.« اين جمله كه محمدباقر 
قاليباف، ديگر نامزد شركت كننده در مناظره بارها 
تكرار كرد موجب ش�د تا كارب�ران روي اين جمله 
مان�ور بدهند و بحث واگذاري ه�اي زمين و امالك 
توسط شهرداري تهران را پيش بكشند و بپرسند 
قاليباف در كن�ار كدام يك از اي�ن درصدهايي كه 
خودش اعالم كرده ايس�تاده است. اما از يك سوم 
ابتدايي مناظره به بعد بدون ش�ك، گوي و ميدان 
شبكه هاي اجتماعي در اختيار اسحاق جهانگيري 
بود؛ نامزد انتخابات دوازدهم رياست جمهوري كه 
نحوه حضورش در اين برنامه و به چالش كش�يدن 
شهردار تهران سبب شد تا خيلي زود حواس همه 
را متوجه خ�ودش كند: »من مي گم روحاني به نفع 
جهانگيري بكش�ه كنار« هواداران حسن روحاني 
آنقدر از نوع دفاع غيرمستقيم او از روحاني و تاختن 
به قاليباف به هيجان آمده بودند كه به طنز موضوع 
كناره گيري روحاني به نفع او را مطرح مي كردند. از 
سوي ديگر در يك سري از اظهارنظرهاي جدي تر 
اين مس�اله به ميان آمد كه اس�حاق جهانگيري با 
شركت در اين مناظره ها مي تواند تبديل به گزينه 
مناسبي براي رياست جمهوري در سال ۱4۰۰ باشد. 
»كساني كه به سفارت عربستان حمله كردند االن 
در س�تاد كدام كاندي�دا فعاليت مي كنن�د؟« اين 
اش�اره جهانگيري به ماج�راي حمله به س�فارت 
عربستان بازخورد گسترده اي داشت، عكس هاي 
چهره اصلي حمله به سفارت در كنار قاليباف بارها 

دست به دس�ت شدند. صحبت از محيط زيست كه 
به ميان آمد ديگر تنها كاربران عادي نبودند بلكه 
معصومه ابتكار، رييس س�ازمان محيط زيست هم 
دست به كار شد و در توييتر به قاليباف پاسخ داد. 
او با انتشار نمودار هواي شيراز در واكنش به شهردار 
ته�ران كه دولت را متهم كرده ب�ود به اينكه هواي 
تنفس را از مردم گرفته، نوش�ت: »آقاي قاليباف! 
در سال ۹۵ شهروندان شيرازي ۱۶ درصد بيشتر از 
سال ۹2 نفس راحت كشيدند. شيراز پارسال هيچ 

روز سالمي نداشت.«
»به نظر شما كدام كانديدا پيروز مناظره بود؟« برخي 
فعاالن رس�انه اي حاضر در توييتر با پايان مناظره، 
نظرس�نجي هاي آنالين را در حساب كاربري خود 
منتش�ر كردند تا برآوردي كل�ي از نظر مخاطبان 
نسبت به نخستين مناظره انجام شده داشته باشند. 
در اغلب اين نظرسنجي ها اسحاق جهانگيري راي 
بيشتري نسبت به رقباي خود كسب كرد. در ميان 
بحث و جدل هاي مناظره ميان قاليباف، جهانگيري 
و روحاني كاربران به نقش نس�بتا خنثي رييس�ي 
اشاره داشتند، كانديدايي كه از نظر آنها قرار است 
جدي ترين رقيب روحاني باشد. نحوه حرف زدن و 
سوال پرسيدن ميرس�ليم و در حاشيه بودن كلي 
هاش�مي طبا هم از ديد برخي كارب�ران دور نماند. 
پايان مناظره با جدل لفظ�ي كوتاه ميان قاليباف و 
روحاني سبب ش�د كه قاليباف بگويد: »پديده اي 
داريم ك�ه درمقابل دوربي�ن دروغ مي گويد.« اين 
جمله قاليباف كه نقل قول مش�هوري ب�ود كه در 
مناظ�رات انتخاباتي س�ال 88 خط�اب به محمود 
احمدي نژاد بيان ش�ده بود س�بب خش�م و انتقاد 
گسترده عليه قاليباف شد؛ كاربران منتقد، شهردار 
تهران را متهم كردند كه براي مقابله با رقيب خود، 

به نقل قول هاي ديگران دست اندازي مي كند. 

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي: روز اسحاق

در خص�وص مناظره نامزدان رياس�ت جمهوري 
مواردي چند گفتني است:  

۱- حسب آنچه اعالم شده بود مقرر بود موضوع 
مباحث مطروحه مس�ائل فرهنگ�ي و اجتماعي 
باش�د. پرسش هايي كه پيش�اپيش تنظيم شده 
ب�ود باي�د ب�ه ش�ركت كنندگان به نح�وي گرا 
مي داد ك�ه در اي�ن دو محدوده بح�ث كنند. اما 
چني�ن نب�ود، به طور مش�خص مي ت�وان گفت: 
الف. مساله حاشيه نش�يني هرچند ممكن است 
ب�ه نوع�ي تبع�ات اجتماعي داش�ته باش�د، اما 
جنبه هاي ديگر – به وي�ژه اقتصادي – با غلظت 
بيش�تر دارد. ب. موض�وع عدال�ت اجتماع�ي 
ايضا، عمدتا ام�ري اقتصادي اس�ت هر چند كه 
صف�ت اجتماعي را يدك مي كش�د. پ. مس�اله 
مس�كن و مس�اله ازدواج و موضوع عدم رعايت 
ح�ال ارباب رجوع و ل�زوم كاهش بروكراس�ي و 
باالخره مش�كالت محي�ط زيس�ت تقريبا فاقد 
اي�ن دو جنبه اس�ت. ت. مطلب اش�تغال بانوان 
در قس�مت اول كامال موضوعي اقتصادي اس�ت 
و جنب�ه فرهنگ�ي و اجتماعي آن ب�ه نحوي كه 
در قسمت دوم س�وال آمده بود، كمرنگ تر. ث. 
فهم و نقش دولت در مس�اله ترافيك فاقد جنبه 
فرهنگي و اجتماعي بلك�ه امري فني و تكنيكي 
اس�ت و اين دو جنبه به شهروندان برمي گردد نه 
دولت. ج. مساله نخبگان و وضعيت آنان البته در 
آنجا كه مربوط ب�ه بازگرداندن اين گونه نخبگان 
از خارج از كشور مي شود، مي تواند بار فرهنگي 
و اجتماعي داش�ته باش�د، لكن آنجا كه موضوع 

اس�تفاده از آنان در دانش�گاه ها و صنايع مطرح 
اس�ت جنبه اقتصادي كامال غلبه دارد. چ. بحث 
گسترش فرهنگ پهلواني شايد تنها موردي بود 
كه كامال بر دو عنوان مطرح شده انطباق داشت، 
اما پاس�خ دهنده محترم ظاهرا ب�ه تفاوت مقوله 
پهلواني و قهرماني عنايت نفرمودند و آنچه گفتند 
عمدتا و شايد كامال درباره جنبه هاي اقتصادي و 
ارزآوري ورزش بود. ح. باالخره موضوع افزايش 
جمعيت و خط�رات پيري آن ايض�ا عمدتا تحت 
تاثير عوامل اقتصادي و معاش�ي اس�ت، اگر هم 
جنبه فرهنگي و اجتماعي داش�ته باشد، بسيار 

جزيي و ضعيف است. 
البت�ه ممكن اس�ت گفته ش�ود هر ام�ري ناچار 
جنبه فرهنگ�ي و اجتماعي ه�م دارد، همچنان 
كه ه�ر موضوعي الج�رم ب�ه نوعي ب�ه اقتصاد 
و سياس�ت مربوط مي ش�ود. پاس�خ اي�ن ايراد 
در اين اس�ت كه وقت�ي مناظ�ره نامزدها مطرح 
اس�ت و هيات�ي پيش�اپيش س�واالت را تعيين 
مي كنند بايد محدوده را چن�ان تعيين كنند كه 
 پاسخ دهندگان مكلف به جواب به صورت صريح 

و روشن باشند. 
2- با اي�ن مقدمه نمي توان خ�روج كانديداها را 
از محدوده پرس�ش ها به آنان نسبت داد و خرده 
گرفت، زيرا اين مطلب ازتبع سواالت داشته شد. 
۳- درخص�وص آنچه گفته ش�د مي ت�وان گفت 
برخي مس�ائل آرماني و بايده�ا و نبايدها مطرح 
شد كه البته استفاده كرديم، اما بسياري از تزهاي 
مطرح شده آنتي تز خود را دارد يا مي تواند داشته 
باش�د. آمارها و اطالع�ات ارايه ش�ده نيز چنان 
نبود كه بيننده و شنونده به صحت آنها اطمينان 
داشته باشد به ويژه با توجه به سابقه دياگرام ها و 
منحني هايي كه در سال هاي پيش ارايه شده بود. 

4- مق�داري افش�اگري ش�د چه در م�ورد آنها 
ادله اي ارايه نش�د )و با توجه به محدوديت وقت 
و ن�وع برنامه نبايد هم بش�ود(. ش�ايد هريك از 
افش�اگران ادله خود را به نحو ديگري ارايه كنند 
كه اميدواريم بكنند. اما آنچ�ه بالفاصله متبادر 
به ذهن مي ش�ود اين اس�ت كه گفته شده شرط 
توس�عه و ترقي يك كش�ور وج�ود مطبوعات و 
رسانه هاي آزاد است كه بدون مالحظه اطالعات 
را منتق�ل كنند. م�ا در اين مورد قان�ون آزادي 
گردش اطالعات را نيز داريم. ظرف چهار س�الي 
كه هر دولتي برسر كار است از يك سو مطبوعات و 
رسانه هاي آزاد مي توانند به نقد اعمالش بپردازند 
و ذهن مردم را روشن كنند. از ديگر سو مطبوعات 
و رسانه هاي آزاد مي توانند و بايد اطالعات راجع 
به كليه امور مملكت را بدون پرده پوش�ي و البته 
با رعايت اينكه مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه 
اكاذيب نباش�د، منتش�ر كنند. اگر چنين ش�ود 
مردم تكلي�ف خود را با افراد و اش�خاصي كه در 
اركان مختلف مملكت به كار مش�غولند خواهند 
دانست و اگر در پايان چهارس�اله دولت موجود 
كس يا كساني مدعي شدند با استفاده از اطالعات 

داده شده مي توانند تصميم بگيرند. 
۵- به هر حال گمان م�ي رود وضعيت كانديداها 
از نظ�ر نح�وه بيان و ق�درت اس�تدالل و ميزان 
صحت و س�قم ادعاها به طور اجمالي براي مردم 
روشن اس�ت و البته مدافعات و توضيخات آنان 
در خصوص آنچه مطرح ش�ده به روشنگري اخذ 
تصمي�م كمك خواهد كرد. ام�ا اميدواريم در دو 
مناظره بعدي ي�ا عنوان و عناوي�ن خاصي براي 
س�واالت تعيين نشود يا اگر شد پرسش ها دقيقا 
در محدوده عناوين قرار گيرد و امكان كلي گويي 

و حاشيه روي را از گويندگان سلب كند. 

مناظره بيشتر اقتصادي بود تا فرهنگي و اجتماعي

بهمن كشاورز
 حقوقدان

در مناظره ديروز به نظر مي آمد كه سو گيري مناظره 
بيش�تر به طرف دعواي دولت و شهرداري رفت. از 
طرفي مناظره بين آقاي قاليباف و آقاي جهانگيري 
قطبي شد و بيش�تر اليه هاي اختالف نظر و برنامه 
آشكار ش�د. به احتمال زياد اين تصوير اوليه روي 
جهت گيري انتخابات هم تاثير خواهد داش�ت. اين 
دو جبهگي تا روز برگزاري انتخابات روي انتخابات 
سنگيني مي كند. در نخس�تين مناظره انتخاباتي 
كانديداها، آقاي قاليباف سعي كرد خود را به عنوان 
كانديداي مط�رح اصولگراها ب�راي مقابله با دولت 
روحاني مطرح كند و خ�ود را به عنوان طرف اصلي 
دعوا معرفي كند و گويي قصد القاي اين را داشت كه 
اصولگرايان مي توانند روي او حساب كنند. همين 
مساله هم آقاي رييس�ي را به حاشيه برد. از سويي 
قصد داشت پاس�خ موضوعي را كه در مناظره سال 
۹2 مطرح ش�د و بحث معروفي كه درگرفت و آقاي 
روحان�ي گفت: »من س�رهنگ نيس�تم حقوقدان 
هستم« بدهد. به همين خاطر فضاي مناظره به سمت 
دعواهاي جدي رفت. مثل بحثي كه آقاي جهانگيري 

مطرح كرد و گفت: »كساني كه به سفارت عربستان 
حمله كردند، در ستاد چه كسي فعاليت مي كنند.«  
نكته ديگر در مورد دوقطبي سازي آقاي قاليباف در 
مورد جامعه و تقسيم جامعه به 4 درصد و ۹۶ درصد. 
يك نوع قطبي س�ازي تصنعي بود. به اين دليل كه 
نمي تواني�م بگوييم دولت روحان�ي دولت 4 درصد 
است. نمي توانيم بگوييم دولتي كه در سال ۹2 با راي 
اكثريتي از مردم انتخاب ش�د نماينده چهار درصد 
از مردم است. و مهم تر اينكه باور كنيم كه اين چهار 
درص�د ارتباطي با اصولگراها ندارن�د و اصولگراها 
همه جزو ۹۶ درصد قرار مي گيرند. حداقل كساني 
كه روحاني را باور دارند مي دانند 4 درصد نيستند. 
اقش�ار محروم هم مي دانند كه ۹۶ درصد نيستند. 
اگر بخواهيم از نظر طبقاتي هم شكاف ايجاد كنيم 
اين طور نيس�ت كه ۹۶ درصد را جزو طبقه محروم 
محسوب كنيم و 4 درصد را طبقه مرفه، با اين نگاه 
طبقه متوسط جامعه ناديده گرفته شده اند. به نظر 
مي رس�يد بيش�تر هدف از اين قطبي س�ازي اين 
اس�ت كه جناح اصولگ�را بتواند خ�ود را از رانت ها 
تبرئه كنند. شايد اگر مي گفتند دولت ۳۰ درصدي 
پذيرفتن آن س�هل تر بود تا اينك�ه بگويند دولت 
چهار درص�دي و اين طور رقي�ب را كوچك كنند، 
اين موضوع مي تواند پيامدهاي منفي داشته باشد. 

آقاي جهانگيري هم س�عي كرد خود را سخنگوي 
جبه�ه اصالح طلبان معرف�ي كند، حت�ي فراتر از 
آقاي روحاني به موضوعات ن�گاه كرد و از عملكرد 
اصالح طلبان در س�ال هاي گذش�ته دف�اع كرد. و 
اين موضوع اصالح طلبان را براي حمايت از او فعال 
مي كند و پيوند ب�ا جناح اعتدال. به نظر مي رس�د 
برنامه اين اس�ت كه آقاي جهانگيري اصالح طلبان 
را فعال مي كند و آق�اي روحاني اعتدال گرايان را و 
در نهايت هم اين دو جناح به ائتالف خواهند رسيد. 
اما طرح موضوع كانديدا ش�دن آق�اي جهانگيري 
به نوعي مته به خش�خاش گذاش�تن بود. هدف از 
كانديد شدن آقاي جهانگيري رقابت با آقاي روحاني 
نيست بلكه نوعي كنش سياسي است، كه در عالم 
رقابت هاي انتخاباتي مرسوم است. اما اينكه آقاي 
قاليباف گفتند كه اين موضوع نش�ان دهنده عدم 
صداق�ت شماس�ت، موضوعيتي ن�دارد، اگر آقاي 
قاليباف به نفع آقاي رييس�ي كنار برود يا بالعكس 

آيا اين به معناي عدم صداقت است؟
اما نكته مهمي كه در اين مناظره وجود داشت نگاه 
جامعه ش�ناختي بود كه آقاي جهانگيري و روحاني 
س�عي كردند از خود ارايه دهند. و نش�ان دادند كه 
موضوع�ات را با ن�گاه جامعه ش�ناختي مي بينند. 
تاكيدي كه بر سرمايه اجتماعي، مشاركت عمومي 

و اعتم�اد بين م�ردم و دول�ت داش�تند و مفاهيم 
جامعه شناس�ي را ك�ه ب�ه كار مي بردند نش�ان از 
همين نگاه داش�ت. بط�ور مثال در م�ورد ازدواج، 
آق�اي روحاني فقط به اش�تغال اش�اره نكرد، بلكه 
گفت اش�تغال و اميد به آينده، و اين به معناي اميد 
اجتماعي داش�تن است كه در شرايطي تحقق پيدا 
مي كند كه دولت و مردم به هم اعتماد داشته باشند 

و جامعه دچار آرامش و وفاق باشد. 
آقاي جهانگيري اش�اره به ن�گاه امنيتي و قضايي 
داشت، كه باز هم اش�اره به آقاي قاليباف به عنوان 
يك فرد نظامي و آقاي رييس�ي به عنوان يك فرد 
قضايي داشت. در اين بخش از مناظره بيشتر شاهد 
يك بسيج مفاهيم جامعه شناختي بر عليه مفاهيم 
امنيتي و قضايي بودي�م. و تصويري از يك دولت با 
نگرش جامعه شناختي تر براي حل مسائل اجتماعي 
در مقاب�ل دولتي كه بيش�تر از ابزاره�اي امنيتي و 
قضايي اس�تفاده مي كند. اين تالش را مي ش�د در 
صحبت هاي آقاي جهانگيري و آقاي روحاني ديد. 

به طور كلي به نظر مي رس�يد رقبا همان دولت نهم 
و دهم هستند، اما در پوش�ش جداگانه و متمايزي 
آمده اند، اما در واقع همان ايده ها و روش و مشي را 
مي خواهند ادامه دهند. حتي در جايي آقاي قاليباف 
به دفاع از دولت احمدي نژاد پرداخت و گفت: »آنها 

طرفدار عدالت بودند و به شهرس�تان ها مي رفتند، 
اما ش�ما از اتاق تان بيرون نمي آييد«هر چند بعد از 
آن اعالم كرد كه: »من در آن دوره با اقدامات دولت 
مخالف بودم و شما در حاشيه بوديد« كه اين هم بيان 
دقيقي نيست. چرا كه در آن دوره مخالفت هاي آقاي 
قاليباف با رييس جمهور قبلي خيلي شفاف نبود در 
حالي كه آقايان هاش�مي و روحاني مواضع روشني 
نسبت به دولت داشتند. در بخشي از برنامه هم آقاي 
قاليباف خواسته و ناخواسته سعي كرد تصويري از 
مهندس موس�وي را بازسازي كند و جمله: »شما به 
دوربي�ن نگاه مي كني�د و دروغ مي گوييد« را عليه 
دولت روحاني به كار برد. در حالي كه خود متهم به 
گفتن دروغ شد. اما در جايي كه برگه اي را باال برد و به 
عنوان سند رو به دوربين نشان داد يادآور تصويري 

بود كه از آقاي احمدي نژاد باقي مانده بود. 
آقاي ميرسليم و هاش�مي طبا بيشتر راهبرد طرح 
سوال داشتند تا بيان راهكار. در مواقعي كه به آنها 
فرصتي داده مي شد تا در مورد برنامه هاي ديگران 
اظهارنظر كنند، به طرح سوال مي پرداختند. اما از 
س�ويي بين آقايان روحاني، جهانگيري و هاشمي 
طبا، خواس�ته يا ناخواس�ته تقس�يم كار شفافي 
ص�ورت گرفته ب�ود. بنابراي�ن نوع�ي هارموني و 
انس�جام در صحبت هايش�ان وجود داشت. اينكه 

آقاي جهانگيري از برنامه هاي دولت دفاع كند و در 
عين حال در يك اتحاد با آقاي روحاني به تهاجمات 
عليه دولت پاس�خ ده�د. و آقاي هاش�مي طبا هم 
مي خواست اين نكته را گوشزد كند همه انتظارات 
را نمي شود از دولت داش�ت و پاسخي بود به آقاي 
قاليباف و رييسي كه مدام سعي داشتند انتظارات 
جدي�دي را در رابط�ه با دولت مط�رح كنند. آقاي 
هاشمي طبا تاكيد داشت كه اين انتظارات به بزرگ 
ش�دن دولت مي انجام�د و به تصدي گري بيش�تر 
دولت كم�ك مي كند. آقاي روحان�ي هم در جايي 
اش�اره كرد كه اين موضوع به اتكا بيشتر دولت به 
نفت مي انجامد. اين تقس�يم كار كه ش�ايد ناخود 
آگاه ش�كل گرفته بود باعث ايجاد نوعي هارموني 
بين اظهارات اين س�ه كانديدا ش�د. اما در س�وي 
ديگر مناظره آقايان ميرسليم و قاليباف و رييسي 
هر كدام به صورت مجزا عمل مي كردند. در اين سه 
نفر يك نوع هم شكلي و تعلق به يك جبهه كلي تر 
ديده نمي ش�د. نوعي س�ه گانگي كه ديروز در اين 
جبهه نش�ان داده ش�د، احتمال دارد در مناظرات 
بعدي عميق تر شود و موجب ايجاد شكاف بيشتري 
بين اصولگراها شود. اما همگرايي كه به كانديداي 
جريان اعتدال دارند، موجب افزايش همگرايي بين 

حاميان اين جريان شود. 

نگاه جامعه شناختي جهانگيري و روحاني در مناظره

محمدامين قانعي راد
 جامعه شناس

مناظ�ره اول نامزده�اي رياس�ت جمهوري انجام 
ش�د. در اين مناظره همان گونه كه انتظار مي رفت 
نامزده�اي اصلي و فرعي انتخابات خود را نش�ان 
دادند و نظرات مطروحه و واكنش هاي ايجاد شده و 
جواب هاي عرضه شده نشان داد كه چه كساني در 
اين انتخابات با هم رقابت خواهند كرد. بنده در اين 

باره چند نكته را متذكر مي شوم. 
اول- در انتخابات سال 88 مناظره ماهيت ديگري 
داشت، چون نامزدهاي رياست جمهوري به صورت 
دو به دو با هم مناظره مي كردند و اين امكان فراهم 
مي شد كه نامزدها به برنامه ها، سوابق، عملكردها 
و مواضع رقيب رودرروي خود بپردازند و همين امر 
فرصتي ايجاد مي كرد كه نقدها، صراحت بيشتري 
پيدا كند و حتي گاهي از اعتدال خارج ش�ود و كار 
به مطرح كردن مس�ائل ش�خصي و خصوصي هم 
بكشد. در مناظره امسال ما شاهد مناظره گروهي 

هس�تيم كه هر كسي هم مجال مش�خصي دارد و 
بنابراين خيلي اين امكان و فرصت ايجاد نمي شود 
كه نامزدهاي انتخاب�ات عليه يكديگر حرف بزنند 
زيرا مجبورند به س�واالت مشترك جواب بدهند. 
در اين وضعيت مناظره از كنترل مجري كمتر خارج 
مي شود و هدايت مناظره هم آسان تر است. به نظر 
مي رسد اين شيوه تدبير خوبي است كه صدا و سيما 
اتخاذ كرده است چون پيامدهاي منفي مناظره هاي 

سال 88 را ندارد. 
دوم- انتخاب موضوع »اجتماع�ي« براي مناظره 
اول هم يك اقدام بجا و مدبرانه بود. در واقع در دو 
حوزه ديگر يعني »سياس�ي« و »اقتصادي« بحث 
مناقش�ه برانگيز زياد و احتمال ب�روز چالش ميان 
نامزدهاي انتخاباتي بسيار بيشتر است در حالي كه 
در موضوعات اجتماع�ي، مي تواند گونه اي قرابت 
ميان نامزدها ايجاد ش�ود و طبعا براي مناظره اول 
بس�يار بجاس�ت كه نامزدها كمتر به طرح مسائل 
اختالفي بپردازند و كمتر به يكديگر جواب بدهند 
و انتخاب موضوعات اجتماعي كمكي به اين هدف 

بوده است. 

سوم- از قبل از برگزاري مناظرات معلوم بود كه دو 
نامزد مستقل از دو جناح يعني آقايان هاشمي طبا 
و ميرس�ليم در اين مناظره انتخاباتي در متن قرار 
نخواهند گرفت و همينجور هم ش�د. در واقع اين 
دو بزرگوار سخنان خوبي را مطرح كردند و مواضع 
معقولي داش�تند ام�ا يك طرف مناظ�ره نبودند و 
انتظار هم نداش�تيم كه كانديداهاي اصلي آنان را 
مخاطب قرار دهند چون آنان از پشتوانه هاي راي 
بااليي برخوردار نيس�تند و ب�ه همين دليل رقيب 

اصلي تلقي نشدند. 
چه�ارم- به نظر مي رس�د ك�ه وح�دت نيروهاي 
اصالح طلب و همس�ويي آنان بي�ش از نامزدهاي 
اصولگرا بوده است يعني كامال روشن بود كه دكتر 
روحاني و مهندس جهانگيري كامال با هم هماهنگ 
هس�تند زي�را از بطن ي�ك دولت برخاس�ته اند و 
عملكرد دولت كنوني به ه�ر دو نفر باز مي گردد و 
مورد نقدهاي يكس�ان و مش�ابهي قرار گرفتند و 
دفاع آنان هم از كليت دولت و عملكرد خودش�ان 
همسو بوده است. درست اس�ت كه جهانگيري به 
صراحت اعالم كرد كه نماينده اصالح طلبان است 

و از منظر آنان سخن مي گويد ولي از منظر اجرايي، 
اقدام�ات دول�ت دكت�ر روحاني م�ورد حمايت او 
هم بوده اس�ت و به همي�ن دليل هر چ�ه روحاني 
و جهانگي�ري گفتند در يك راس�تا قرار داش�ت. 
در جريان اصولگراي�ي هم قرار ب�ود همين اتفاق 
بيفتد يعن�ي قرار بود ك�ه جمنا ح�دود ۵ نامزد را 
برگزيند و آنان را وارد عرصه رقابت كند و با ايجاد 
هماهنگي و تقس�يم كار از آنان بخواهد كه دولت 
روحان�ي را در مناظ�رات و برنامه ه�اي خود مورد 
نقد قرار دهند اما اوال جز دو نامزد مورد نظرش�ان 
تاييد صالحيت نش�دند و ثانيا آنان هم بنا دارند با 
يكديگر رقابت كنند و هيچ كدام به نفع ديگري هم 
كنار نخواهند كش�يد. بنابراين در عمل رييسي و 
قاليباف نتوانستند با هم هماهنگ باشند و تقسيم 
كار كنند و هدف مشخصي را پي بگيرند و البته عليه 

يكديگر هم سخني نگفتند. 
پنج�م- قاليباف را بايد نامزدي دانس�ت كه در اين 
مناظره به شكل انتحاري وارد شده است. او مي داند 
كه اين انتخابات آخرين باري است كه او مي تواند در 
آن ش�ركت كند و احتمال پيروزي هم براي خودش 

قايل اس�ت. بعد از اي�ن مرحله اگ�ر رييس جمهور 
نش�ود ديگر بايد خود را از صحن�ه رقابت انتخابات 
رياس�ت جمهوري كنار بكش�د چون بس�يار بعيد 
است كه كسي س�ه بار در انتخابات شكست بخورد 
اما باز هم انتظار راي آوردن داش�ته باش�د و نامزد 
رياست جمهوري شود. به همين دليل او تالش زيادي 
مي كند كه خود را طرف اصلي رقابت با رييس جمهور 
مس�تقر معرفي كند. در واقع او مجبور است دو كار 
را ب�ا هم انجام ده�د. هم با جبهه متح�د روحاني و 
جهانگيري رقابت كند و در نتيجه به عملكرد دولت 
حمالت بي محابا مي كند و هم با اين كار اميدوار است 
كه در جبهه اصولگراي�ان هم به نامزد اصلي تبديل 

بشود و رييسي را از دور خارج كند. 
ششم- رييسي هنوز نمي داند كه اين روش رقابت 
كردن نيست و خود را فراتر از جريان هاي سياسي 
نش�ان دادن و مدعي دغدغه مند مشكالت مردم 
بودن به تنهايي راي نمي آورد. او بعد از اين مناظره 
در درون جري�ان اصولگرايان ه�م در موضع برتر 
قرار نگرفته است و بعيد است كه دوستان افراطي 
و تندروي ايشان در طيف اصولگرايان از اين شيوه 

حرف زدن او راضي باشند. 
هفتم- قاليب�اف را بايد بازنده اصل�ي اين مناظره 
قلمداد ك�رد. تقريبا به همه انتقادهاي او از س�وي 
روحاني و جهانگيري جواب داده شد و حتي خودش 
هم در جايگاه متهم نشس�ت. مدعي شد روحاني 
وعده ايجاد 4 ميليون شغل داد ولي روحاني توضيح 
داد كه آن سخن را مشروط به رونق صنعت توريسم 
ك�رده ب�ود. مدعي كمك باب�ك زنجاني به س�تاد 
روحاني ش�د و پاسخ ش�نيد كه دروغ است و قول 
يك مفس�د محكوم به اعدام شرعا حجت نيست. 
مدعي شد كه روحاني به بابك زنجاني جايزه داد و 
روحاني جواب داد كه بله ولي او را فعاالن اقتصادي 
به عنوان كارآفري�ن آورده بودند و روحاني اصال او 
را نمي ش�ناخت. در مقابل جهانگي�ري به قاليباف 
حمله كرد كه ش�ما با بابك زنجاني رابطه داشتي و 
به او در ايران زمين مجوز س�اخت بلندترين برج را 
داده اي. فهرستي از اتهامات عليه قاليباف در اين 
مناظره مطرح شد كه هر كدام از آنها براي تخريب 
وجهه او كافي است. در روزهاي آينده اين فهرست 

و واكنش هاي ايجاد شده را مي توان شاهد بود. 

قاليباف بازنده اصلي مناظره اول

علي شكوهي
روزنامه نگار

مناظ�ره انتخابات�ي دي�روز عص�ر مي�ان ش�ش 
كانديداي رياس�ت جمهوري برگزار ش�د. بعد از 
اين مناظ�ره »اعتماد« در تماس ه�اي تلفني نظر 
مردم را در نقاط مختلف تهران درباره اين مناظره 

پرسيده است. 

حسين ۳2 ساله ساكن تهرانپارس، شغل: راننده 
آژانس

ب�ه نظر من در مناظره، آقاي روحاني نس�بت به 
بقيه ب�ا منطق بيش�تري صحبت مي ك�رد. من 
راننده آژانس هستم و مي بينم كه مردم نسبت 
به گراني و وضعيت كشور چقدر ناراحت هستند. 
اما باز هم در دولت آق�اي روحاني گراني و تورم 
كمتر ش�د. در مورد س�والي كه درباره شادي و 
نشاط پرسيده ش�د هم به نظرم برنامه هايي كه 
آقاي قاليباف مطرح كرد خوب بود. اما هميشه 
قب�ل از انتخاب�ات هم�ه كانديداه�ا حرف هاي 
خ�وب مي زنند ام�ا هيچ كس�ي بع�د از اينكه 
رييس جمهور شد به حرف هايش عمل نمي كند. 
من به آقاي روحاني راي مي دهم چون عملكرد 
او در دولتش را مثبت مي بينم و فكر مي كنم اگر 

ايشان رييس جمهور شود مردم از رفاه بيشتري 
برخوردار مي شوند. 

مسعود ۳۳ س�اله س�اكن خيابان طالقاني: شغل 
كارمند يكي شركت بازرگاني

به نظ�ر من به ج�اي اينكه مناظره ها از س�واالت 
اجتماعي ش�روع شود بايد از س�واالت اقتصادي 
شروع مي شد چون اين روزها دغدغه اصلي مردم 
بيشتر اقتصادي است. البته به نظر من سوالي كه 
درباره باال رفتن شادي و نش�اط در جامعه مطرح 
ش�د خيلي خوب بود. چون اين مس�اله نس�بت 
مس�تقيم با جيب م�ردم دارد. اما به نظ�ر من در 
دولت روحاني هيچ قدم ش�فاف و روشني درباره 
اين مساله برداشته نشده است. البته من براي راي 

دادن انتخابم آقاي روحاني است. 

تقي 2۶ ساله ساكن نازي آباد، شغل: بيكار
به نظر من مناظره اي ك�ه در اين دوره از انتخابات 
برگزار شد نس�بت به 4 سال قبل كيفيت باالتري 
داشت و مديريت بيشتري روي آن انجام شده بود. 
اما موضوعي كه در خان�واده ما از آن بحث زيادي 

شد اين بود كه چرا هيچ كدام از كانديداها به همان 
سوالي كه از آنها پرسيده مي شد مستقيم جواب 
نمي دادند و از چيز ديگري حرف مي زدند. خيلي 
از آنها هم به انتقادهايي كه درباره ش�ان مي ش�د 
جواب شفاف نمي دادند مثال آقاي قاليباف به جاي 
اينكه درباره آلودگي هوا پاس�خگو باش�د درباره 
احداث مترو صحبت مي كند. درست است كه اين 
دو مس�اله به هم ربط دارد اما اين جواب مناسبي 
براي اين سوال نيست. به نظر من اين مناظره نبود 
و آخرش بيش�تر شبيه به مشاجره بود. به نظر من 
 آقاي ميرس�ليم و آقاي هاش�مي طبا نتوانستند 
آن طور كه بايد به س�واالت پاس�خ بدهند. البته 
من هنوز نمي دان�م به چه كس�ي مي خواهم راي 
بدهم، بايد تا دور آخر مناظره ها را ببينم و انتخابم 

را انجام بدهم. 

مينا ۳۹ س�اله؛ س�اكن جنت آباد؛ ش�غل كارمند 
مخابرات

به نظ�ر در مناظ�ره آق�اي قاليباف بهت�ر از بقيه 
توانس�ت پاس�خگو باش�د و از عملكردش دفاع 
كند. در حالي كه به نظر من آقاي روحاني با توجه 

ب�ه وعده هايي كه درباره رف�ع تحريم ها داده بود 
موفق ت�ر بود. اما هن�وز به نظر من براي رس�يدن 
به رضايت م�ردم راه زيادي باقي مانده و اگر آقاي 
روحاني در دولت بعدي رييس جمهور ش�ود بايد 

رفاه بيشتري از مردم ببينيم. 
البته انتظاري ك�ه از آقاي روحاني مي رفت خيلي 
بيشتر بود. يعني بايد با تمركز بيشتري به سوال ها 
جواب مي داد و در بعضي مواقع عصباني نمي شد. 
البته آقاي جهانگيري در مقابل توانست اين خأل 

را پر كند. 

مهران؛ ۳2 ساله؛ ساكن جنت آباد شغل: خبرنگار
به نظر م�ن مناظره خيلي خوبي ب�ود. از اين بابت 
كه حداق�ل رقبا توانس�تند همديگ�ر را ارزيابي 
كنند. اما آقاي قاليباف نس�بت به بقيه توانس�ت 
بهتر از خودش دفاع كند. البته بعضي سوال هايي 
كه از طرف مجري مطرح مي ش�د هم جالب نبود. 
مثال اينكه اين س�وال درب�اره ورزش پهلواني در 
يك مناظ�ره تلويزيوني درس�ت نيس�ت. به هر 
حال س�وال هايي كه مطرح مي ش�ود بايد درباره 
موضوعات كالن مملكتي باش�د ن�ه اينكه درباره 

چنين موضوعات كوچكي بحث شود. 

مليحه؛ ۵4 س�اله؛ س�اكن س�يدخندان؛ ش�غل؛ 
خانه دار

از چند روز قبل در خانه ما صحبت از اين مناظره 
بود و حاال هم كه تمام ش�ده بچه ها و پدرش�ان با 
ه�م در حال بحث هس�تند. البته ب�ه نظرمن اين 
صحبت ها و وع�ده وعيدهايي كه كانديداها قبل 
از انتخاب�ات به مردم مي دهند هميش�ه هس�ت 
و اما وقت�ي رييس جمهور ش�دند و در راس قرار 
گرفتن�د ديگر به قول هاي ش�ان عمل نمي كنند. 
البته در دول�ت روحاني گراني و تورم نس�بت به 
دوره احمدي نژاد خيلي كمتر شد اما مردم آنقدر 
دچار مش�كالت اقتصادي ش�ده بودن�د كه اين 
پيشرفت كم نتوانس�ت آنها را به ثبات اقتصادي 

قبل برگرداند. 
من و همس�رم قرار اس�ت به روحاني راي بدهيم 
اما پس�رم مي خواهد به رييس�ي راي بدهد. حاال 
هم در ستاد آقاي رييس�ي فعال است. اما به نظر 
من كس�ي آقاي رييسي را نمي شناسد پس نبايد 

به او راي داد. 

محم�د؛ ۶۰ س�اله؛ س�اكن خيابان امام حس�ين؛ 
شغل: كارگر

به نظر من اينكه بعضي ها در مناظره ها بخواهند از 
محبوبيت آدم هايي كه حاال هيچ سمتي در كشور 
ندارند استفاده كنند اين درست نيست. مردم اين 
را مي دانند و آگاه هستند. به نظر من آقاي قاليباف 
هيچ كاركرد مثبتي در شهرداري نداشته اما اينكه 
در مناظره ها اين طور ب�ه دولت حمله كند را همه 
مي فهمند. من مي خواهم به آقاي جهانگيري راي 
دهم. اما اگر او به نفع روحاني كنار برود به روحاني 
راي مي ده�م. ب�ه نظر م�ن آق�اي جهانگيري در 
مواقعي كه آقاي روحاني نتوانس�ت از كارنامه اش 

در دولت دفاع كند اين كار را انجام داد. 

مهديه؛ ۳2 ساله؛ تهران؛ شغل: معلم
به نظر م�ن اين مناظ�ره هيچ برنده اي نداش�ت. 
يعني من نتوانستم قانع شوم كه به چه كسي بايد 
راي بده�م. اما به نظر من قاليباف نس�بت به بقيه 
حاضرجواب ت�ر بود اما جهانگي�ري منطقي تر و با 
ادل�ه محكم تري در مقابل او پاس�خگو بود. من به 

جهانگيري راي مي دهم. 

نظرات مردم درباره نخستين مناظره كانديداهاي رياست جمهوري

آنچه كه ديروز در قالب برنامه مناظرات انتخاباتي 
روي آنتن رس�انه مل�ي رفت، معن�اي واقعي يك 
مناظره را از خود نشان نداد. دليل اين نتيجه گيري 
هم اين اس�ت كه هريك از كانديداه�ا حرف خود 

را مي زدن�د و مجالي براي ايج�اد مناظره نبود. چه 
خوب بود كه كميته تبليغات انتخابات شكل مناظره 
اينچنيني را تغيير مي داد و آن را در قالب مناظره به 
دو به دو تبديل مي كرد تا مواضع هريك از كانديداها 
روش�ن ش�ود. هرچند با اين انتقادات معتقدم كه 
برگ�زاري مناظرات ب�ه صورت دس�ته جمعي كار 
قضاوت را سخت مي كند اما نمي توانم از تنها وجهه 
مش�خص اين مناظره بگ�ذرم. محمدباقر قاليباف 

به دليل س�وابق نظامي كه داشته  است استراتژي 
سرزمين س�وخته را اجرا مي كند. او چون مي داند 
كه در انتخابات پيروز نمي ش�ود، تصميم گرفته كه 
به دليل كينه اي كه از روحاني از مناظرات قبلي به 
دل گرفته است همه دستاوردهاي كشور را منفي 
جلوه دهد و سرزمين سوخته را به جا بگذارد. او چون 
يقين دارد كه انتخاب نمي شود، مي خواهد هيچ فرد 

ديگري هم دستاوردي نداشته باشد. 

جمع بن�دي من از اي�ن مناظره اين اس�ت كه هيچ 
فرد پيروزي نداش�ته است. هر كسي حرف خود را 
زد و توجهي به ح�رف ديگران نكرد. اما با اين حال 
نكات مهمي در س�خنان آق�اي جهانگيري بود كه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. نخست؛ طرح موضوع 
حمله كنندگان به س�فارت عربس�تان و تاثير آن 
در برهم زدن بازار اش�تغال و توريس�م كشور بود. 
موضوعي كه س�بب ش�د 7۰۰ هزار زاير به مشهد 

نياين�د و از اين طريق به هتل ه�ا و در واقع صنعت 
گردشگري لطمه وارد شود. نكته دوم طرح موضوع 
اش�تغالزايي پتروشيمي ها و پاس�خ به آمار غلطي 
بودكه آقاي قاليباف در نخس�تين برنامه تبليغاتي 
خود در صدا و سيما مطرح كرد و آمار خارق العاده اي 
را اعالم كرد. نكته سوم در اين مناظره كار پسنديده 
اس�حاق جهانگيري بود كه به درستي و با صداقت 
خود را نماينده جريان اصالح طلب معرفي كرد. من 

شهادت مي دهم كه آقاي جهانگيري در سال ۹2 هم 
قصد كانديداتوري در انتخابات را داشت. بنابراين با 
صداقت همه حرف هاي خود را مطرح كرد. حال دو 
مناظره ديگر باقي مانده است پس توصيه مي شود 
كه آقايان روحاني و جهانگيري متانت خود را حفظ 
كنند و اج�ازه دهند كه قاليباف ب�ه همين ترتيب 
عصبانيت خود را تخليه ك�رده و كارش را با همين 

مناظرات به پايان برساند. 

كار پسنديده جهانگيري

عبداهلل رمضان زاده
سخنگوي دولت اصالحات


