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طبیعــی بــود کــه بــا انجــام مناظــره اول ،رشــد آرای برخــی نامزدهــا و ریــزش برخی دیگر شــدت یابــد .پــس از انجام
مناظــره روز جمعــه چنــد نظرســنجی بــا جامعــه آمــاری معتنابــه انجــام شــده کــه فصــل مشــترک همــه آنهــا ریــزش
رأی رئیــس جمهــور مســتقر اســت .روحانــی گرچــه در اکثــر نظرســنجی هــا همچنــان پیش اســت اما  2اتفــاق مهم
موجبنگرانی . ..ادامه در صفحه ۴
در صفحه  3این شماره میخوانیم ...

درباب اشتغال  5میلیونی
چرا تنش در فضای انتخاباتی به نفع روحانی است؟
بازی عوض شده!

تحلیلیکوتاه براولین مناظره انتخاباتی و بایدهای مناظره بعد

اولین«نه»محکمبهدولتِ
« نداریم»  «،نمیشود»  «،نمیتوانیم»
اولیــن مناظــره  6نامــزد انتخابــات بــه خوبــی توانســت چالــش هــای دولــت یازدهــم را بــرای دفــاع از کارنامــه نداشــته خــود نشــان دهــد .چــرا کــه حتــی حضــور جهانگیــری و تســلطش بــه برخــی
آمارهــا هــم نتوانســت مخاطــب را نســبت بــه عمکــرد دولــت در حــوزه اجتماعــی (بــه عنــوان موضــوع مناظــره) اقنــاع کنــد .در ســاعات پــس از مناظــره ،دربــاره اینکــه برنــده مناظــره اول چــه کســی بود،
صفحه ۴
اظهارنظــر زیــاد شــد ،امــا همــه (حتــی کانــال هــای تلگرامــی حامــی دولــت در داخــل و جریــان ضدانقــاب در خــارج) اجمــاع داشــتند کــه بازنــده ایــن مناظــره یــک طــرف بیشــتر نبــود...
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سیالب و مزرعه ای که باید نجات داد

دو قطبی صادق ،دوقطبی کاذب

مزرعــه حاصــل خیــزی را در نظــر بگیریــد کــه هنوز احــداث آن
بــه طــور کامــل بــه پایــان نرســیده کــه یــا در اثــر کــم توجهــی بــه
خطــر بارندگــی یــا در اثــر ســیالب ناگهانــی ،در معــرض ســیل
قــرار مــی گیــرد .درحالــی کــه اهالــی درخانــه اســتراحت مــی
کننــد ،آب وارد مــی شــود و بخشــی از مزرعــه را تخریــب مــی
کنــد و کــم کــم وارد محــل زندگــی اهالــی هــم مــی شــود و بیــم
آن مــی رود کــه ســیالب زیربنــای آن خانــه کــه روزگاری بــا
ادامــه در صفحــه 2
تالش و همت همه. ..

ایــن روزهــا کــه در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری
قــرار داریــم ،شــاهد شــکل گیــری دوقطبــی هــای گفتمانــی
مختلفــی از ســوی نامزدهــای حاضــر در رقابــت هــای
انتخاباتــی هســتیم .مــواردی همچــون جنگ وصلــح ،اعتدال
و افــراط ،تعامــل جهانــی و انــزوای درونــی ،آزادی اجتماعــی
و فضــای امنیتی-قضایــی و غیــره .امــا براســتی آیــا ایــن
دوقطبــی هــای گفتمانــی در حــال شــکل گیــری کــه احتمــاال
ادامــه در صفحــه 2
با برگزاری مناظرات . ..

دست و پای حامیان دولت در دفاع از

باتالق اقتصادی
دفــاع از عملکــرد اقتصــادی دولــت یازدهــم کار آســانی
نیســت؛ نــه تنهــا آســان نیســت بلکــه بــرای منتقــد منصــف
ناشــدنی اســت .یــک کارشــناس منصــف کــه در کنــار برخــی
دســتاوردها ،انبــوه بــی عملــی ها ،ولخرجــی ها ،بــی برنامگی
هــا و اختالفــات درونــی دولــت تدبیــر را دیــده ،نمــی توانــد
نمــره قبولــی بــه ایــن عملکــرد بدهــد .کارشناســان دیدنــد
کــه دولــت در حــوزه تعریــف پــروژه هــای عملیاتــی اقتصــاد
ادامــه در صفحــه 2
مقاومتی  4سال. ..
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سیالب و مزرعه ای
که باید نجات داد

مزرعــه حاصــل خیــزی را در نظــر بگیریــد کــه هنــوز احــداث آن بــه طــور
کامــل بــه پایــان نرســیده کــه یــا در اثــر کــم توجهــی بــه خطــر بارندگــی
یــا در اثــر ســیالب ناگهانــی ،در معــرض ســیل قــرار مــی گیــرد .درحالــی
کــه اهالــی درخانــه اســتراحت مــی کننــد ،آب وارد مــی شــود و بخشــی
از مزرعــه را تخریــب مــی کنــد و کــم کــم وارد محــل زندگــی اهالــی هــم
مــی شــود و بیــم آن مــی رود کــه ســیالب زیربنــای آن خانــه کــه روزگاری
بــا تــاش و همــت همــه اعضــای خانــواده ایجــاد شــده و در حــال تکمیــل
بــود ازبیــن بــرود .ایــن خانــواده و مزرعــه حاصــل خیــز آن هــا در معــرض
خطــر جــدی و یــک بحــران واقعــی قــرار گرفتــه انــد و بایــد بــرای بیــرون
رفتــن از ایــن وضعیــت کاری بکننــد .از طرفــی هنــوز احــداث مزرعــه آن
هــا بــه پایــان نرســیده و ایــده هایی کــه ایــن خانــواده از ابتدا بــرای مزرعه
شــان داشــتند ناتمــام مانــده اســت و از ســوی دیگــر آب وارد خانــه شــده
و بیــم ورود بــه اتــاق هــا و  ...مــی رود؛ در ایــن شــرایط اولویــت کــدام
اســت؟ آیــا بایــد بــدون توجــه بــه آبــی کــه وارد خانــه شــده بــه دنبــال
ادامــه طراحــی و ســاخت و ســازهای مزرعــه براســاس ایــده هــا و طــرح
هــای قبلــی کــه از قضــا اهدافی بســیار عالــی و قابل دســتیابی و متحول
ا بــدون آن کــه کاری خــاف آن ایــده هــا و
کننــده اســت ،برونــد؟ یــا فعـ ً
اهــداف انجــام دهنــد تــاش کننــد تــا مقابــل ورود ســیالب بایســتند و بــا
بحــران مبــارزه کــرده و پــس از مهــار ایــن بحــران بــه ادامــه ســاخت و ســاز
مزرعــه شــان باشــند؟
طبعــا پاســخ منطقــی تــر و واقــع بینانــه تــر ایــن اســت کــه بــدون دور
شــدن از ایــده هــای اولیــه ،بحــران را کنــار بزننــد .درایــن مرحلــه بایــد بــا
از خودگذشــتگی بــرای مقابلــه بــا بحــران ابتــدا عمــق بحــران را درک
کــرد ،ســپس کار مقابلــه بــا بحــران ســیالب کــه کل مزرعــه و اهالــی را
تهدیــد مــی کنــد را بــه فــرد یا تیمــی که مــی توانــد ایــن کار را انجــام دهد
و ســابقه مقابلــه بــا چنیــن بحــران هایــی دارد ،ســپرد و ســوم اینکــه همــه
کســانی کــه دلســوز آن خانــه ،اهالــی آن و مزرعــه زیبــا هســتند هــم بدور
از احساســات و احیان ـ ًا اختــاف دیــدگاه هــای کوچــک و حتــی بــزرگ
بــه آن فــرد یــا آن تیــم کمــک کننــد تــا بتواننــد بــه ســرعت بــا غلبــه بــر

ســیالب و بحــران ،ســاخت و ســاز بــرای رســیدن بــه ایــده هــای نــاب و
اهــداف جــذاب و عملــی اولیــه را آغــاز کننــد .امــروز عرصــه اقتصــادی
کشــور نیــز مشــابه همــان همــان مزرعــه حاصلخیــز اســت کــه با ســیالب
ناکارآمــدی ،بــی تدبیــری ،بــی برنامگــی و بــی عملی مواجه شــده اســت
و بیــم آن مــی رود کــه ایــن بحــران بــه ســایر عرصــه هــا و تــک تــک خانــه
هــا بیــش از پیــش کشــیده شــود .در ایــن شــرایط همــه کســانی کــه
دلشــان بــرای مــردم ،انقــاب و کشــور مــی ســوزد و همــه طیــف هــای
جریــان انقالبــی بایــد بــا کنــار زدن اختــاف نظرهــا فقــط به حــل بحران
بیــکاری و معیشــتی مــردم بیندیشــند و کار مقابلــه بــا ایــن بحــران را بــه
تیــم و فــردی بســپارند کــه ســابقه کارآمــد آن هــا ،قــوت قلبی اســت برای
مقابلــه بــا بحــران .درایــن مســیر اولیــن شــرط و پیــش نیــاز اصلــی ایــن
اســت کــه همــه به کســانی کــه مــی خواهنــد مقابل ایــن بحران بایســتند
کمــک کننــد و بــدور از احساســات بــا همــه تــوان وارد عرصــه حمایــت و
پشــتیبانی از آن هــا شــوند ،فــارغ از ایــن کــه مثــا از بیــن  2نفــر ،عالقــه
شــخصی بــه کدامیــک بیشــتر اســت و کدامیــک بــه شــاخص هــای
مدنظــر هرکــس نزدیــک تــر .تخریــب یــا نقدهــای بــی جــا از هرکــدام
از کســانی کــه بنادارنــد ایــن بــار ســنگین را بــه دوش بگیرند،ولــو بــا
ایــده آل هــای مــا کمــی فاصلــه داشــته باشــند ،تضعیــف جبهــه خــودی
و تضعیــف کســانی اســت کــه بــرای مقابلــه بــا بحــران وارد ایــن عرصــه
شــده انــد .در ایــن مســیر البتــه بایــد بــدور از احساســات بــا در پیــش
گرفتــن مســیر تبیینــی و اقنــاع کننــده بــه ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی
و حرکــت جریانــی بــرای مقابلــه بــا بحــران هــای ایجــاد شــده ،پشــتیبان
همــه کســانی بودنــد کــه دلســوز انقــاب و کشــور هســتند .طبعـ ًا وقتــی
بــا ســیالب و ســایه بیــکاری و مشــکالت متعــدد معیشــتی مقابلــه شــد و
مــردم بــا دور شــدن از خطــر ســیالب بیــکای و معیشــتی در مســیر رشــد
و توســعه قــرار گرفتنــد مــی تــوان بــرای رســیدن بــه آرمــان هــا و اهــداف
کالن از قبــل تعییــن شــده نظــام یعنــی «تشــکیل دولــت اســامی»،
«تشــکیل کشــور اســامی» و «تشــکیل تمــدن اســامی» بــا ســرعت
بیشــتر حرکــت کــرد ،ان شــاء اهلل.
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دست و پای حامیان دولت در دفاع از باتالق اقتصادی

ایــن روزهــا کــه در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار داریــم ،شــاهد شــکل گیــری
دوقطبــی هــای گفتمانــی مختلفــی از ســوی نامزدهــای حاضــر در رقابــت هــای انتخاباتــی
هســتیم.
مــواردی همچــون جنــگ وصلــح ،اعتــدال و افــراط ،تعامــل جهانــی و انــزوای درونــی ،آزادی
اجتماعــی و فضــای امنیتی-قضایــی و غیــره .امــا براســتی آیــا ایــن دوقطبــی هــای گفتمانــی
در حــال شــکل گیــری کــه احتمــاال بــا برگــزاری مناظــرات زنــده تلویزیونــی ،تقویت و بــا تالش
بیشــتری تبلیــغ خواهــد شــد ،واقعــی و در ســطح جامعــه دارای ریشــه و عقبــه اســت؟ یــا اینکــه
مطــرح کننــدگان ایــن دوگانــه هــای گفتمانــی کــه عمدتــا رییــس دولــت یازدهــم و اعضــای
کمپیــن انتخاباتــی او هســتند ،بــا هــدف تصویــر ســازی منفــی و ایجــاد نگرانــی عمومــی از
موفقیــت احتمالــی رقبــا ،دســت بــه طــرح چنیــن موضوعاتــی مــی زننــد؟
ایــن در حالــی اســت کــه مــی تــوان از دســته دیگــری از دوقطبــی هــای گفتمانــی همچــون
اقتصــاد درون زا و اقتصــاد وابســته ،مدیریــت جهــادی و میدانــی و مدیریــت ســلطانی و
بخشــنامه ای ،دولــت حــرف و شــعار و دولــت عمــل و اقــدام ،کابینــه خدمتگــزار و پاســخگو و
کابینــه پیــر و تندخــو نــام بــرد .شــاخص واقعــی بــودن ایــن دســته از دوقطبــی هــا این اســت که
مبتنــی بــر وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی کشــور اســت.
در شــرایطی کــه بــه اســتناد آمــار و نظرســنجی هــا و حتــی اذعــان مســئوالن دولتــی مســئله
اول مــردم و کشــور بیــکاری و رکــود اقتصــادی و تعطیلــی تولیــد در کشــور اســت ،طبیعتــا در
فضــای رقابــت هــای انتخاباتــی بایــد ســراغ موضوعــات اقتصــادی و راهکارهــای بــرون رفــت
از ایــن مشــکل برویــم و ببینیــم نامزدهــا در ایــن خصــوص چــه ایــده هــا و برنامــه هایــی دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه رییــس دولــت یازدهــم و نامــزد دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت
جمهــوری بــا آگاهــی کامــل از اشــکاالت بنیادیــن دولــت و ناتوانــی در حــل مســائل اساســی
کشــور در صــدد تغییــر صــورت مســئله از مشــکالت واقعــی مــردم و دو قطبــی هــای صــادق بــه
ســمت تهدیدهــای فرضــی خــود و دوقطبــی هــای کاذب اســت.
ظاهــرا نمایــش تصویــری منفــی از رقبــا بــرای مــردم بــا ایجــاد چنیــن زمینــه هایــی ،بــرای
دولتــی کــه جــز شــعار و ســپس انــکار و فراموشــی کاری بلــد نیســت تبدیــل بــه رویــه شــده
اســت امــا بــه نظــر مــی رســد بــا گذشــت چهــار ســال از بکارگیــری ایــن ابزارهــا ،ایــن بــار طــرح
مســائلی چــون حملــه گازانبــری و ترســیم ســایه تهدیــدات نظامــی و تــاش بــرای امنیتــی و
قضایــی جلــوه دادن چهــره رقبــا بــرای پیــش بــرد اهــداف انتخاباتــی راهگشــا نباشــد.

دفــاع از عملکــرد اقتصــادی دولــت یازدهــم کار آســانی نیســت؛ نــه تنهــا آســان نیســت
بلکــه بــرای منتقــد منصــف ناشــدنی اســت .یــک کارشــناس منصــف کــه در کنــار برخــی
دســتاوردها ،انبــوه بــی عملــی هــا ،ولخرجــی هــا ،بــی برنامگی هــا و اختالفــات درونــی دولت
تدبیــر را دیــده ،نمــی توانــد نمــره قبولــی بــه ایــن عملکــرد بدهــد.
کارشناســان دیدنــد کــه دولــت در حــوزه تعریــف پــروژه هــای عملیاتــی اقتصــاد مقاومتــی 4
ســال بــه دور خــود چرخیــد و اکنــون نیــز برنامــه مشــخصی نــدارد؛ ســال  93گفتنــد 687
برنامــه داریــم .ایــن برنامــه هــا بــدون اجــرا بــه بایگانــی رفــت .ســال  95دوبــاره  121برنامــه
طراحــی شــد و بــا ســروصدا رســانه ای شــد .کارشناســان برجســته کشــور بعــدا گفتنــد کــه
دولــت تــا نیمــه  95از آنهــا دربــاره درســتی برنامــه هــا و اولویــت بنــدی درســت نظرخواهــی
مــی کــرده اســت!  95تمــام مــی شــود و خبــری از اجــرای  121پــروژه و گــزارش کار نیســت.
ســال  96دوبــاره برنامــه قبلــی فرامــوش مــی شــود و دولــت ایــن بــار یــک بســته  232بنــدی
ارائــه مــی کنــد کــه هیــچ تناســبی بــا قبلــی نــدارد.
دولــت همیــن ســردرگمی را در  6بســته اشــتغال و  4برنامــه خــروج از رکــود خــود هم داشــت؛
اصــا عملکــرد در اجــرای بســته هــا بــه کنــار؛ یــک دولــت  4ســاله و  6طــرح اشــتغالی؟ اضافــه
کنیــد ولخرجــی دولــت در هزینــه هــای جــاری و رشــد افسارگســیخته ایــن هزینــه هــا (حتــی
بیــش از دوبرابــر نــرخ تــورم) در روزهایــی کــه قیمــت نفــت نصــف شــده و بودجــه عمرانــی
کمتــر از  40درصــد تحقــق مــی یابــد! موضوعاتــی کــه بارهــا صــدای بســیاری از طرفــداران
سیاســی دولــت را هــم درآورد .مگــر مــی شــود از عملکــرد اقتصــادی دولتــی دفــاع کــرد کــه
وزیــر صنعــت و رئیــس کل بانــک مرکــزی همــان دولــت بــر ســر مقصــر شکســت برنامــه خــروج
از رکــود بــا هــم بگومگــو کردنــد؟ در ایــن میــان امــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات باعــث شــده
برخــی چشــم بــر ایــن بــی عملــی هــا و کرختــی هــا و ولخرجــی هــا و اختالفــات ببندنــد و
ا از رشــد تولیــد خــودرو یــا
آســمان و ریســمان ببافنــد و بــه دولــت نمــره قبولــی بدهنــد .مث ـ ً
صــادرات متانــول -کــه نوعــی خــام فروشــی اســت -بگوینــد .البتــه همانگونــه کــه گفتــه شــد
دولــت دســتاوردهای مثبتــی چــون کاهــش نــرخ تورم داشــته ،امــا بــا ارزیابی  4ســال فرصتی
کــه صــرف شــده بســیار ناچیــز اســت؛ بــه همیــن خاطــر اســت کــه اخیــرا برخــی فعــال شــده و
کارنامــه نامتجانســی بــرای دولــت درســت کــرده انــد کــه در آن از رشــد صــادرات مــس هســت
تــا حتــی پــروژه شکســت خــورده کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکــی! تالشــی کــه البتــه مذبوحانــه
اســت تــا از باتــاق کارنامــه اقتصــادی دفــاع کنــد.

یادداشت
طــی روزهــای اخیــر در مباحــث انتخاباتــی بحــث ایجــاد شــغل،
میــزان آن و راهکارهــای آن مطــرح بــوده اســت .در ایــن میــان
برخــی نامزدهــا از وعــده اشــتغال یــک تــا یــک و نیــم میلیونــی در
ســال ســخن گفتــه انــد .بــا حــال تشــکیک هایــی دربــاره ایــن میــزان
ایجــاد شــغل مطــرح شــده ،آمارهایــی هــم از هزینــه ایجــاد هــر شــغل
مطــرح شــده ،امــا نکتــه مهــم دربــاره هزینــه ایجــاد هــر شــغل ایــن
اســت کــه اشــتغال زایــی در بخــش هــای مختلــف زمینــه هــای
بســیار متغیــر و متفاوتــی دارد.
در برخــی صنایــع مــادر و بــزرگ ،بعضــا حتــی هزینــه میلیــاردی
بــه ازای ایجــاد هــر شــغل وجــود دارد امــا در صنایــع میانــی هزینــه
حــدود  100میلیونــی و در صنایــع کوچــک بــا هزینــه کمتــر از
 20میلیــون و  10میلیــون مــی تــوان شــغل ایجــاد کــرد .در ایــن
میــان بایــد دقــت داشــت کــه هزینــه ایجــاد شــغل در صنعــت بــه
معنــای ایجــاد تأسیســات صنعتــی از ســوله تــا خــط تولیــد و خریــد
تجهیــزات اســت کــه هــر چــه صنعــت مذکــور کوچکتــر باشــد
تأسیســات مذکــور کوچکتــر اســت.
بــه عنــوان مثــال در صنعتــی نظیــر کفــش و پوشــاک بــا یــک واحــد
کوچــک خانگــی و نــه ســوله بــزرگ مــی تــوان شــغل ایجــاد کــرد ،امــا
در صنعــت نفــت نیــاز بــه حفــاری در میادیــن نفتــی و گازی اســت

کــه گاهــی مجبوریــم ایــن حفــاری را در بســتر دریــا انجــام دهیــم
کــه هزینــه بســیار زیــادی در پــی دارد .بــا ایــن حــال هزینــه ایجــاد
شــغل در بخــش هایــی نظیــر کشــاورزی بــه نســبت صنعــت کمتــر و
در بخــش خدمــات از ســایر بخــش هــا نیــز کمتــر اســت .بــه عنــوان
مثــال بــا هزینــه چنــد میلیــون تومانــی بــه ازای هــر نفــر مــی تــوان
یــک کســب و کار اینترنتــی ایجــاد کــرد.
بــا ایــن حــال نکتــه امیدبخــش بــرای اشــتغال زایــی در بخــش
صنعــت ،کشــاورزی و خدمــات ایــن اســت کــه بســیاری از واحدهــا
بــه ویــژه در بخــش صنعــت بــا ظرفیتــی کمتــر از ظرفیــت واقعــی
فعالیــت مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال یــک واحــد قطعــه ســازی کــه
تأسیســات و خــط تولیــد نصــب شــده معــادل  200نفــر دارد ،در
عمــل بــه دلیــل کمبــود ســرمایه در گــردش و بدهــی بانکــی و دیگــر
مشــکالت بــا  100نفــر نیــروی کار بــه فعالیــت ادامــه مــی دهــد.
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه بخــش صنعــت بــا ظرفیــت حــدود 50
درصــدی بــه فعالیــت ادامــه مــی دهــد و بــا فــرض اضافــه شــدن 30
درصــدی بــه ظرفیــت فعــال ایــن بخــش ،مــی تــوان بیــش از یــک
میلیــون شــغل در بخــش صنعــت ایجــاد کــرد .بــه ایــن ترتیــب مــی
تــوان بــا هزینــه پاییــن و بــا گشــایش هــای بانکــی و مالیاتــی در ایــن
بخــش اشــتغال قابــل توجهــی ایجــاد کــرد.

یادداشت

درباب اشتغال 5
میلیونی

مهدی حسن زاده

یادداشت
مصطفی غنی زاده

چرا تنش د ر فضای انتخاباتی به نفع روحانی است؟
دکتــر روحانــی در نخســتین ســخنرانی
انتخاباتــی خــود در قزویــن گفتــه اســت
«مــن در راســتای عمــل بــه وعــده هایــم از
هیــچ احــدی نخواهــم ترســید».
طبیعتــ ًا افزایــش ادبیاتــی بــا ایــن لحــن
از ســوی روحانــی ،واکنــش احتمالــی
جبهــه انقالبــی را برخواهــد انگیخــت .ایــن
واکنــش چــه بایــد باشــد؟
بــه نظــر مــی رســد نبایــد بــه ایــن ســخنان
واکنــش نشــان دهــد و حتــی اساس ـ ًا نبایــد
اقــدام بــه انتشــار آن نمــود .اوال ً چنیــن
پیــام هایــی موجــب تنــش آلــود شــدن فضــا
مــی شــود کــه آســیب آن بــرای کشــور باقــی
خواهــد مانــد.

ثانیــ ًا چنیــن اظهاراتــی طبیعتــ ًا در رأی
منفــی جریــان انقــاب بــه روحانــی تأثیــری
نداشــته و آن را بــه رأی مثبــت تبدیــل
نمــی کنــد .از طــرف دیگــر در میــزان رای
موافقیــن سرســخت روحانــی نیــز تأثیــر
چندانــی نخواهــد داشــت (گرچــه هــر  2را
در هیجــان و انــرژی خــود مســتعدتر مــی
کنــد ولــی در تعــداد رای اثــری نــدارد) امــا
مــی توانــد بــا تنــش آلــود کــردن فضــا رأی
خاکســتری زیــادی را بــر اثــر هیجــان و
احســاس بــه ســبد روحانــی بریــزد.
همچنیــن باتوجــه بــه اســتقرار حســن
روحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور ،دیگــر
نامزدهــای انتخابــات مــی تواننــد از وی بــه

بازی عوض شده
مصطفی غفاری

علــت مشــکالت اقتصــادی مطالبــه داشــته
باشــند .امــا اگــر فضــای کشــور ملتهــب شــود
و مســئله سیاســت مســئله اول کشــور شــود،
امــر اقتصــادی بــه حاشــیه مــی رود و مطالبــه
گــری اقتصــادی ناممکــن مــی شــود.
لــذا هــر چــه تنــش بیشــتر شــود رأی
خاکســتری بیشــتری بــرای روحانــی جمــع
خواهــد شــد و هــم مطالبــه گــری اقتصــادی
ناممکــن .جبهــه انقالبــی بایــد فضــا را آرام
کنــد و مســئله اقتصــادی را بــه عنــوان مهــم
تریــن موضــوع مطــرح کنــد و دربــاره تیکــه
هــای سیاســی طــرف مقابــل کامــا بــی
توجــه نشــان دهــد ،در کنــار ایــن بــه آرامــش
دعــوت کــردن کســی مثــل روحانــی کــه

بســیار ســریع عصبانــی مــی شــود مــی توانــد
بخشــی از آرای وی را نیــز کاهــش دهــد و یــا
بــا گفتــن یــک جملــه طالیــی (ماننــد ســال
 92و جملــه مربــوط بــه حملــه گازانبــری)
وی را نــاک اوت کنــد .تنــش بــرای کشــور
ســم مهلکــی اســت کــه مــی توانــد پــس از
انتخابــات نیــز ادامــه یابــد ،ماننــد آنچــه در
 88رخ داد .در واقــع باتوجــه بــه هیجــان
موجــود در انتخابــات و تجمیــع انــرژی هــای
خفتــه درونــی مــی تــوان از ایــن تــوان جمــع
شــده علیــه آرامــش و ثبــات کشــور اســتفاده
نمــود .لــذا افزایــش تنــش در فضــای کشــور
ایجــاد یــک احتمــال قــوی علیــه امنیــت
عمومــی کشــور اســت.

ســعید حجاریــان در انتخابــات مجلــس در اســفند  94بــا
رونمایــی از دوقطبــی انتخاباتــی اردوگاه اصالحــات و اعتــدال
گفتــه بــود مجلــس دهــم تنهــا  2فراکســیون خواهــد داشــت:
برجامیــان و نابرجامیــان! بــا آنکــه تنهــا  40روز از آغــاز اجــرای
برجــام میگذشــت و هنــوز چشــمان امیــدوار بــه انفتــاح
اقتصــادی بســیار بودنــد ،آن ترفنــد بهســختی توانســت حــدود
نیمــی از کرسـیهای مجلــس را ازآن هوادارانــش کنــد .حــاال در
آســتانه انتخابــات ریاس ـتجمهوری در اردیبهشــت  96بهطــور
چشــمگیری از خوشــبینی بــه ثمــرات عینــی و فــوری برجــام
بــرای گشــایش در کار مــردم کاســته شــده اســت.
فراتــر از آن ،هــم در توانایــی دولــت بــرای بهرهگیــری از فرصــت
برجــام موجــود در تولیــد و اشــتغال تردیدهــای جــدی پدیــد
آمــده و هــم در شایســتگی آن بــرای صیانــت از برجــام در برابــر
عهدشــکنی طــرف مقابــل .در حالــی کــه هیــچ یــک از رقبــای
رئیسجمهــور اصــل برجــام را بــه چالــش نکشــیدهاند ،او
مجبــور اســت بــه ایــن زمینــه ذهنــی پررنــگ در افــکار عمومــی
واکنــش نشــان دهــد و بــه آن دامــن بزنــد .اگــر رقبــای انتخاباتــی
روحانــی تــا انتهــا نخواهنــد بــه برجــام بپردازنــد ،او زمینــه
انتخــاب مجــدد را از دســت میدهــد.
بــازی عــوض شــده و تأکیــد روی کارآمــدی در اقتصاد و معیشــت،
پیــروزی را از دســترس دوقطبیســازها دورتــر میکنــد.

از نظرسنجی ها چه خبر؟

طبیعــی بــود کــه بــا انجــام مناظــره اول ،رشــد آرای
برخــی نامزدهــا و ریــزش برخــی دیگــر شــدت
یابــد .پــساز انجــام مناظــره روز جمعــه چنــد
نظرســنجی بــا جامعــه آمــاری معتنابــه انجــام شــده
کــه فصــل مشــترک همــه انهــا ریــزش رأی رئیــس
جمهــور مســتقر اســت .روحانــی گرچــه در اکثــر
نظرســنجیها همچنــان پیــش اســت امــا  2اتفــاق
مهــم موجــب نگرانــی جریــان حامــی دولــت شــده
اســت؛ اول اینکــه فاصلــه او بــا نفــر دوم یعنــی
قالیبافکــم و کمتــر شــده اســت .فاصلــه نفــر اول و
دوم در برخــی نظرســنجیها بیــش از  10درصــد و
در برخــی نظرســنجیها تــا کمتــر از یــک درصــد هــم
رســیده اســت.
اتفــاق دومــی کــه رخ داده افزایــش جمــع
آرای رئیســی و قالیبــاف اســت کــه در بیشــتر
نظرســنجیها از رأی روحانــی فاصلــه گرفتــه و پیش
افتــاده اســت .همچنیــن رشــد آرای جهانگیــری و
قالیبــاف پــساز مناظــره اول جالــب توجــه بــوده،
امــا همچنــان جهانگیــری در بیــن  4نامــزد اصلــی
انتخابــات ،بــا فاصلــه زیــادی در جایــگاه چهــارم
اســت .امــا آنچــه از اخریــن نظرســنجیها برمــی آیــد
همچنــان رأی منفــی رئیــس جمهــور اســت .بــه ایــن
معنــا کســانی کــه گفتهانــد قطعــا بــه روحانــی رأی
نمیدهنــد همچنــان دامنــه وســیعی از مخاطبــان
را تشــکیل میدهنــد کــه همیــن موجــب نگرانــی
جریــان حامــی دولــت و اصــالح طلــب شــده اســت.
از ســویی دیگــر بــازار نظرســنجیهای تلگرامــی
هــم همچنــان داغ اســت .در یــک نمونــه کــه توســط
یــک کانــال تلگرامــی بــا رویکــرد اصولگــرا و بــا
جامعــه آمــاری حــدود  10هــزار نفــری انجــام شــده
شــده ،حــدود  46درصــد مخاطبــان قالیبــاف را
پیــروز مناظــره اول میداننــد .در یــک نظرســنجی
تلگرامــی دیگــر  39درصدشــرکتکنندگان یعنــی
حــدود  13000نفــر تأکیــد کردهانــد کــه قطعــا بــه
رئیــس جمهــور کنونــی رأی نمیدهنــد .همچنیــن
در نظرســنجی مﺆسســه افکارســنجی ایــران پــل
کانــادا کــه چنــد هفتــه پیــش انجــام شــد 2 ،نامــزد
جریــان انقــالب بیــش از ســایرین ظرفیــت رأی آوری
داشــتند.
شاخﺺ

]نامزدهــای انتخابــات[ قــول بدهنــد ﻛــه بــه
مســﺌلهی اقتصــاد  -ﻛــه امــروز میــدان چالــش
تﺤمیلــی بــر ملــت ایــران از ســوی بیگانــگان
اســت – بــه خوبــی خواهنــد پرداخــت؛ قــول
بدهنــد حاشیهســازی نمیﻛننــد؛ قــول
بدهنــد دســت ﻛســان و اطرافیــان خــود را بــاز
نخواهنــد گذاشــت؛ قــول بدهنــد ﻛــه بــه منافﻊ
بیگانــگان ،بــه بهانههــای گوناگــون ،بیــش از
منافــﻊ ملــت ایــران اهمیــت نخواهنــد داد.
بعﻀــی بــا ایــن تﺤلیــل غلــﻂ ﻛــه بــه دشــمنان
امتیــاز بدهیــم تــا عصبانیــت آنهــا را نســبت بــه
ال منافــﻊ آنهــا را بــر
خودمــان ﻛــم ﻛنیــم ،عمــ ً
منافــﻊ ملــت ترجیــﺢ میدهنــد؛ ایــن اشــتباه
اســت.
)بیانات در مراسم سالروز رحلت امام خمینی  ١4خرداد (92

تحلیل
امید ادیﺐ

تحلیلی کوتاه بر اولین مناظره انتخاباتی و بایدهای مناظره بعد

اولین »نه« محکم به دولت
»نداریم«» ،نمی شود«» ،نمی توانیم«

اولیــن مناظــره  6نامــزد انتخابــات بــه خوبــی توانســت
چالــش هــای دولــت یازدهــم را بــرای دفــاع از کارنامــه
نداشــته خــود نشــان دهــد .چــرا کــه حتــی حضــور
جهانگیــری و تســلطش بــه برخــی آمارهــا هــم نتوانســت
مخاطــب را نســبت بــه عمکــرد دولــت در حــوزه اجتماعی
(بــه عنــوان موضــوع مناظــره) اقنــاع کنــد .در ســاعات
پــس از مناظــره ،دربــاره اینکــه برنــده مناظــره اول چــه
کســی بــود ،اظهارنظــر زیــاد شــد ،امــا همــه (حتــی
کانــال هــای تلگرامــی حامــی دولــت در داخــل و جریــان
ضدانقــالب در خــارج) اجمــاع داشــتند کــه بازنــده ایــن
مناظــره یــک طــرف بیشــتر نبــود؛ دولــت «نداریــم و
نمــی شــود» و مخصوصــ ًا شــخص رئیــس جمهــور کــه
در طــول مناظــره در گوشــه رینــگ بــه انفعــال و دفــاع
هــای پراکنــده و ضدتبلیغــی روی آورده بــود .تحلیــل هــا
دربــاره مناظــره جمعــه زیــاد اســت ،امــا چنــد نکتــه بایــد
مــورد توجــه نامزدهــای جبهــه انقــالب قــرار گیرد تــا روند
موفقیــت کنونــی دنبــال شــود.

تﻌریﻒ بلوك مقابل دولت
ِ
جریــان انقالبــی چــه در ادبیـ ِ
ـارات مالیــم تــر رئیســی بــه خوبــی توانســت ،خــود را بــه
ـات صریــح قالیبــاف و چــه در اظهـ
عنــوان آلترناتیــو دولــت فعلــی و قطــب مقابــل انتخابــات معرفــی کنــد .اگــر بخشــی از مــردم تــا پیــش از مناظــره اول بــر
اســاس یــک ســنت غلــط ،رئیــس جمهــور را  2دوره ای تصــور مــی کردنــد ،اکنــون بــه شــدت در حــال تجدیدنظــر در ایــن
بــاور هســتند .همینجــا بایــد بــه تأکیــد هــر  2نامــزد جبهــه انقــالب بــه «مــردم» اشــاره کــرد .تکیــه برخاســته از صداقــت و
نــه تصنعــی هــر  2نفــر بــر مفاهیمــی چــون  96درصــدی هــا ،فقــرا ،مســتضعفین ،حاشــیه نشــین هــا و  ....نشــان دهنــده
اهمیــت بــه ولــی نعمتــان حقیقــی انقــالب اســت.
باید سراغ موارد ایجابی رفت
شــکی نیســت کــه تجربــه مــردم بــر اثــر انتخابــات هــای متعــدد بــاال رفتــه اســت .بنــا بــه همیــن تجربــه ،بخشــی از مــردم
(البتــه نــه اکثریــت) بــه واکاوی برنامــه هــای نامزدهــا خواهنــد پرداخــت و تنهــا بــه وعــده هــا و شــعارها اکتفــا نخواهنــد
کــرد .از ایــن رو ،هــر  2نامــزد جریــان مﺆمــن بایــد منابــع خــود بــرای طــرح هــای اقتصــادی را بــه صــورت کلــی مشــخص
کننــد ،برنامــه هــای دقیــق خــود را بــرای اصــالح ســاختارهای فســادزا اعــالم کننــد ،راهبردهــای خــود در سیاســت
خارجــی را تنظیــم کننــد و بــرای ســایر شــﺆون اجرایــی کشــور ،حــرف هایــی عینی و ملمــوس برای گفتن داشــتن باشــند.
صراحت و متانت در کنار هم
هــم صراحــت الزم اســت و هــم در عیــن حــال متانــت .در مناظــره هفتــه گذشــته بــه نوعــی هــر  2وجــود داشــت .بــا ایــن
حــال در مناظــره هــای پیــش رو بایــد تــالش کــرد در عیــن حــال کــه نقدهــای بــی شــمار موجــود بــه دولــت مطــرح مــی
شــود ،از جــاده متانــت خــارج نشــد .چــه ایــن کــه در ایــن صــورت تنهــا زمینــی بــرای حریــف فراهــم مــی شــود تــا بــا حاشــیه
ســازی از پاســخگویی فــرار کنــد.
نقشه راهی برای ادامه مسیر
 2روز بعــد از مناظــره روز جمعــه ،رهبــر انقــالب در دیــدار کارگــران ،چنــد توصیــه بــه نامزدهــای انتخابــات داشــتند کــه بــا
مــرور ایــن توصیــه هــا حقانیــت جریــان انقالبــی در مفاهیمــی کــه تاکنــون ســر دســت گرفتــه ،روشــن می شــود .ایشــان در
توصیــه هــای خــود ،خدایــی کــردن نیــت و تــالش بــرای خدمــت بــه مــردم بویــژه طبقــات ضعیــف ،اعــالم صریــح حمایــت
از قشــرهای ضعیــف ،عهــد بــا خــدا بــرای رعایــت اولویــت هــا ،کار انقالبــی و جهــادی و در نهایــت رعایــت نظــم در کنــار
آن را از مهمتریــن توصیــه هــای خــود برشــمردند .ضــروری اســت کــه  2نامــزد منتســب بــه جبهــه مردمــی بایــد خــود را در
ادامــه متعهــد بــه ایــن راهبردهــا بداننــد.
!وحدت و ما ادرﺋﮏ ما الوحدت
در کنــار توجــه بــه همــه آنچــه گفتــه شــد ،بایــد دقــت کــرد کــه وحــدت نیروهــای انقالبــی تــا پاییــن تریــن رده هــای ممکــن،
از ضــروری تریــن ضروریــات ایــن دوره از انتخابــات اســت .ایــن وحــدت در صورتــی کــه ســازوکار جبهــه مردمــی تصمیــم
گرفــت هــر  2نامــزد تــا پایــان در رقابــت بماننــد ،بســیار مهمتــر مــی شــود .کوچکتریــن اظهارنظــری علیــه نامــزد دیگ ـ ِر
جریــان انقــالب ،موجــب فراهــم شــدن بســتری بــرای رشــد منویــات دولت مســتقر می شــود .حــرف اول و آخر طرفــداران
هــر  2نامــزد بایــد تغییــر وضــع موجــود در مدیریــت کشــور باشــد .حــرف اصلــی ،رفتــن دولتــی اســت کــه کارنامــه اش
سرشــار از «نمــی شــود ،نداریــم و نمــی توانیــم» اســت .ایــن دولــت ،اولیــن «نــه» را در مناظــره نخســت انتخابــات و پــس
لــرزه هــای بعــدی آن شــنید .ادامــه ایــن مســیر عــالوه بــر هوشــیاری نامزدهــای انقــالب ،نیازمنــد هوشــمندی بدنــه
انقالبــی نیــز هســت ،توجــه بــه اینکــه ضعــف مفــرط حریــف ،بســتر اصلــی وحــدت در ایــن دوره از انتخابــات اســت و نــه
لزومـ ًا یکــی بــودن همــه ســالیق و همــه راه حــل هــا.

