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فـــرارو

آنها که بابک زنجانى را آوردند

آخرین جمالتى که مردم از مناظره سوم به یادشان مانده 
اســت جمله معروف روحانى در مورد «لوله» و قالیباف 
بوده اســت. در انتخابات ســال 92 هم روحانى از کلمه 

معروف«گازنبر» براى حمله به قالیباف استفاده کرده بود.
 رفتار سیاسى محمد باقر قالیباف در ایام انتخابات نشان 
مى داد که شهردار تهران استراتژى حمله را در دستور کار 
خود قرار داده است. او از روزى که حضورش در انتخابات 

قطعى شد، شمشیر را براى روحانى از رو کشید.
قالیباف تمام تالش خود را بر این گذاشته بود که اجازه ندهد 
حسن روحانى بازهم به کرسى ریاست جمهورى تکیه بزند. 

مناظره سوم تاییدى بر این رفتار قالیباف بود.
فرمانده سابق نیروى انتظامى مى دانست که مناظره سوم 
مى تواند برگ برنده او در انتخابات ریاست جمهورى باشد. 
بر همین اساس تصمیم گرفت توپخانه خود علیه دولت را 
پر آتش تر کند. به خاطر همین از همان لحظات آغازین 
مناظره ســوم که حول محور مســائل اقتصادى بود، به 

روحانى و البته اسحاق جهانگیرى حمله کرد.
قالیباف در همان دور اول خطاب بــه جهانگیرى گفت: 
«وقتى برخى اعضاى دولت و مدیــران اقتصادى حین 
اینکه یک کارگر حقوقش 800 هزار تومان است، پایه گذار 
حقوق هاى نجومى مى شوند مثل خود جنابعالى که در دوره 
وزارت پاداش هاى چند میلیاردى براى خودتان و همکاران 

تصویب مى کنید، چگونه مى توان پیشگیرى کرد؟»
این سخنان باعث شد تا روحانى و جهانگیرى هم استراتژى 
خود را در مناظره سوم عملیاتى کنند. آنها منتظر بودند بازى 
مناظره را قالیباف یا رئیسى آغاز کنند. اتفاقى که شهردار 

تهران آن را رقم زد.

بعــد از حمالت ســنگین 
قالیباف به دولت این حســن روحانى و 

جهانگیرى بودند که از خجالت قالیباف درآمدند. قالیباف 
که خود زمانــى از فرماندهان جنگ بــود فراموش کرده 
بود که هر تکى در یک جنــگ تمام عیار قطعا پاتکى هم 

خواهد داشت.
پاتک هاى روحانى و جهانگیرى به خوبى توانست قالیباف 
را درگوشه رینگ قرار دهد. به ویژه اینکه قالیباف در راند 
دوم مناظره اول ســخن مى گفت و بعــد از آن روحانى و 

جهانگیرى نظرات خود را بیان مى کردند.
همین معنا باعث شــده بود آنها به خوبى از خود دفاع و به 
قالیباف حمله کنند. جمالت طالیــى روحانى خطاب به 

قالیباف به خوبى نشانگر این مسئله بود.
روحانى در آخرین لحظات مناظــره و در زمان باقى مانده 
خطاب به شــهردار تهران گفت:« اگر پرونده ســال 84 
آقاى قالیباف که دســت من بود و نگذاشتم منتشر شود و 

گفتم نباید دم انتخابات منتشر شود، 
اگر آن مردانگى را نمى کردم امروز 
اینجا نبودید. آقاى قالیباف! شما که 
همیشــه طرحت لوله کردن بود و 
همیشه مى گفتید من این دانشجویان 
را ظرف دو ســاعت لوله مى کنم. اگر 
جلوى شــما را نمى گرفتم کــه امروز 

دانشگاه ها پر از لوله بود. شما نمى خواهد 
راجع به اموال و امالك مردم صحبت کنید. شــما بهتر 
است درباره زمین هاى طرقبه هم توضیحاتى مى دادید. 
ما که اموالمان را اعالم کردیم و شما هم باید طبق قانون 
به قوه قضائیه اعالم مى کردید. این کار را نکردید و امروز 
اینجا ریاکارى مى کنید.»تمام حمالت قالیباف با پاســخ 
روحانى و جهانگیرى روبرو بود. حمالت روحانى به شهردار 

تهران اما بدون پاسخ 
باقى ماند. آخرین جمالتى که 
مردم از مناظره سوم به یادشان مانده است جمله 
معروف روحانى در مورد «لوله» و قالیباف بوده است. در 
انتخابات سال 92 هم روحانى از کلمه معروف«گازنبر» 

براى حمله به قالیباف استفاده کرده بود.
به جرات مى توان گفت قالیباف بازنده بزرگ 
این مناظره بود. مناظره اى که شــاید باعث 
شــود قالیباف براى بار سوم طعم شکست 

را بچشد.

 عباس آخوندى وزیر راه و شهرســازى اظهار کرد: مى دانم کار ســختى براى 
تصمیم گیرى و انتخاب کاندیداى موردنظر در پیش داریم. اما من به آگاهى و شعور 
ملت ایران، اعتماد دارم. از این رو این انتخابات را صحنه نبرد آگاهى و گمراهى 
نام گذارى مى کنم. وى افزود: عده اى آشکارا و با صراحت عالقمند هستند که 
مردم را گمراه کنند و علیرغم کارنامه نامناسب دولت قبل، مى خواهند بر طبل 

باطل بکوبند. اما شما ملت مى توانید پرچم مبارزه با فشار را در دست بگیرید.
عضو کابینه دولت یازدهم خطاب به یک کاندیداى ریاست جمهورى تصریح کرد: 

شما در جریانات دولت قبل، همراه آنها بودید. زیرا تمام مدیران دولت دهم در ستاد انتخاباتى 
شما، حضور دارند؛ همان هایى که نفت کشور را سوار کشتى کرده و به صورت آزاد در دریا 
مى فروختند. شما چطور مى توانید ادعا کنید که نفت صیانتى بفروشید. مگر بابک زنجانى و 

امثال وى از کجا ارتزاق مى کردند؟
آخوندى در ادامه بیان داشت: چگونه مى توانید از مبارزه با فساد صحبت کنید در حالیکه 
متحدان شما در دولت قبل، زمینى که در شهرك غرب را که فقط مجوز ساخت 3 طبقه 
داشت را با مجوزى که در دولت قبل صادر شد، 35 طبقه ساختند. بااین وضعیت، آن وقت، 

شما دم از مبارزه با فساد مى زنید. آیا مى توان اینطور به شعور مردم ایران توهین کرد؟
وزیر راه و شهرسازى تصریح کرد: کسى که تمام دوره احمدى نژاد، وى را همراهى 
مى کرده مى خواهد طرفدار مستصفعان باشد، آیا مى خواهد با طرفدارى از مستضفعان 

پول آن قشر مظلوم را به امثال امیر منصور آریاها واگذار کند؟
وى افزود: 3 میلیارد دالر منابع دولتى در دولت قبل به اجنبى ها داده شد، آیا فکر کردید با 

قیافه حق به جانب، مردم صحبت هاى شما را باور مى کنند؟
وى با بیان اینکه، این نوع انتخابات را باید در تاریخ به یاد داشت، گفت: برخى پوستین وارونه مى پوشند و 

فکر مى کنند مى توانند از ناآگاهى مردم سوء استفاده کنند.

بعد از آخرین مناظره تلویزیونى نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى، برخى 
رسانه ها نظر مخاطبان خود درباره عملکرد نامزدها را پرسیده اند که نتایج آن نشان از 
عملکرد موفق حسن روحانى در این مناظره ها دارد.

مناظره سوم کاندیداهاى  ریاست جمهورى دوازدهم هم برگزار شد و در 
این باره نکات زیرقابل توجه است.

■ اول. نگارنده روزهایى چندبه 24خرداد1392نوشــتم یک گام تا 
پیروزى حسن روحانى. در آن روزها تصور پیروزى چشم انداز روشنى 
نداشت و اما این مهم اتفاق افتاد. اما این بار و پس از مناظره سوم قاطعانه 
از پیروزى حسن روحانى سخن مى گویم و معتقدم با این موج انتخاباتى 
که درحال شکل گیرى اســت موفقیت روحانى قطعى  و راى باال قابل 

پیش بینى است.
■ دوم. براساس آخرین نظرسنجى موسسه ایسپا که بیش ازاین هم در 
ادوار گذشته نظرسنجى هاى قابل اعتنایى انجام داده است آمار مشارکت 
به باالى 60 درصد رسیده و پیش بینى مشارکت 70 درصد نزدیک 40 
میلیون دور از انتظار نیست. با این مشارکت باال پیروزى حسن روحانى در 
دور اول قطعى و او بافاصله قابل توجهى از نفر دوم پیشى خواهد گرفت.
■ سوم. ارتقاى شعور سیاســى جامعه ایرانى طى دودهه گذشته و 
عبرت آموزى از عدم مشارکت و تبعات منفى آن و همچنین گسترش 
پدیده هایى چون فضاى مجازى و در رأس آن تلگرام ســبب بیدارى 
هرچه بیشتر جامعه ایرانى گردیده اســت که نقش تاثیرگذار آن را در 

اسفند 1394در انتخابات مجلس شاهد بودیم.
■ چهار. مناظرات 3گانه نشــان داد پویایى جامعــه ایرانى روزبروز 
درحال گسترش اســت و آینده ایران در پرتو گفتگو آینده امیدبخشى 
است. صندوق هاى راى تضمین امنیت ملى و فرایندى براى چرخش 

نخبگان است. قدرآن رابدانیم.
*تحلیلگر مسائل سیاسى و عضو حزب اعتدال و توسعه

گل «دقیقه آخر» حسن روحانى به قالیباف
جمله طالیى شیخ دیپلمات، آقاى شهردار را کیش و مات کرد

نظرسنجى 4 رسانه  
بعد از مناظره سوم 

غالمعلى دهقان* 

یک گام تا پیروزى تدبیر و امید
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2انتخابات سال 92 هم روحانى از کلمه معروف«گازنبر» 
براى حمله به قالیباف استفاده کرده بود.

به جرات مى توان گفت قالیباف بازنده بزرگ
این مناظره بود. مناظره اى که شــاید باعث 
شــود قالیباف براى بار سوم طعم شکست 

را بچشد.

مى دانم کار ســختى براى 
یم. اما من به آگاهى و شعور 
هنبرد آگاهى و گمراهى 
تعالقمند هستند که 
بل، مى خواهند بر طبل 

ر را در دست بگیرید.
ت جمهورى تصریح کرد: 

 مدیران دولت دهم در ستاد انتخاباتى 
 کشتى کرده و به صورت آزاد در دریا 
یانتى بفروشید. مگر بابک زنجانى و 

زهبا فساد صحبت کنید در حالیکه 
3را که فقط مجوز ساخت 3 طبقه 
ساختند. بااین وضعیت، آن وقت، 

شعور مردم ایران توهین کرد؟
 احمدى نژاد، وى را همراهى
هد با طرفدارى از مستضفعان 

کند؟
جنبى ها داده شد، آیا فکر کردید با 

نند؟
د داشت، گفت: برخى پوستین وارونه مى پوشند و 

ند.

امروز مدعى مبارزه با فسادند محمدجواد حق شــناس عضو 
شــوراى مرکزى حزب اعتماد 
ملى با اشــاره به مناظــره روز 
جمعه مى گوید: با توجه به اینکه 
نامزدهاى اصولگرا سعى داشتند 
روحانی را عصبانــی کنند و وارد 
حریم و مسائل خصوصى او شوند، 
اما روحانی تسلط بسیار خوبى بر 
مباحث داشت و سعى کرد آرامش 

خود را حفظ کند.
حق شناس با بیان اینکه روحانى 
در ایــن مناظره منفعــل نبود، 
خاطرنشــان کرد: او به خوبى و 
با بیانى کامال شــفاف و صریح 
پاسخ انتقادات و تخریب ها را داد؛ 
روحانى نشان داد با حسن روحانى 
ســال 92 تفاوتى نکرده و همان 
روال سال 92 را دنبال کرده است.

حق شناس در پایان با بیان اینکه 
آراى روحانــى در روزهاى اخیر 
افزایش پیدا کرده است، تصریح 
کرد: این مناظره قطعــا در روند 
آراى ایشــان تأثیر مثبت خواهد 

داشت.

نامزدهاى اصولگرا 
دنبال عصبانى کردن 

روحانى بودند 
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ساعاتى پس از پایان آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهورى ایران، رسانه هاى غربى و عربى به آن واکنش نشان دادند.
الجزیره با انتخاب تیتر «روحانى وعده داد که در صورت انتخاب مجدد همه تحریم هاى آمریکا علیه ایران را بردارد»، به آخرین 
مناظره انتخاباتى ایران واکنش نشان داد و نوشت: رئیس جمهور کنونى ایران و 5 نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهورى در آخرین 
مناظره تلویزیونى در آستانه انتخابات هفته آینده شرکت کردند. در این مناظره روحانى به رقباى تندرو خود حمله کرد و وعده داد 

که تحریم هاى باقى مانده پس از توافق هسته اى سال 2015 را نیز از میان خواهد برداشت.
در طى این مناظره آتشین، روحانى که به دنبال انتخاب مجدد براى یک دوره چهارساله دیگر در این انتخابات است، گفت: توافق 

تاریخى با قدرت هاى جهانى بسیارى از تحریم ها را پایان داد و فضاى سرمایه گذارى را در ایران به وجود آورد.
آسوشیتدپرس هم در واکنش به این مناظره نوشت:  حسن روحانى رئیس جمهور ایران روز جمعه در آخرین مناظره انتخاباتى 
به طور کامل از برجام دفــاع کرد و این در حالى بــود که نامزدهاى مخالــف وى در این مناظره به دنبــال آلوده کردن و 

زیر سوال بردن دستاوردهاى وى بودند.
آسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به بخش هایى از این مناظره نوشــت: انتظار مى رود روحانى میانه رو نامزد پیشرو در 
انتخابات 19 مى باشد اما برجام موجب آن شد که رئیســى و قالیباف رقباى روحانى به آن حمله کنند و این دستاورد 
را زیر سوال ببرند. انتخابات ریاســت جمهورى ایران رفراندومى بزرگ براى رویکرد روحانى در قبال جهان پس از 

توافق به شمار مى رود.
فاکس نیوز رسانه آمریکایى نیز درباره آخرین مناظره انتخاباتى ایران نوشت:روحانى در آخرین مناظره انتخاباتى 
به تندروها حمله کرد. فاکس نیوز نوشــت: روحانى که به دنبــال پیروزى براى دومین بار در انتخابات اســت از 

سیاست هاى اقتصادى خود از جمله  روج کشور از انزواى بین المللى دفاع کرد.
روحانى در این باره گفت: اگر ما اقتصاد بهترى مى خواهیم، نباید اجازه دهیم عده اى با حمایت هاى امنیتى و سیاسى 

وارد اقتصاد شوند.
روزنامه نیویورك تایمز هم نوشت: رئیس جمهور کنونى ایران، روحانى میانه رو با کارنامه طوالنى مدت در سلسله 
مراتب سیاست در ایران، بیشتر براى توافق هسته اى سال 2015 با قدرت هاى جهانى شناخته مى شود. مذاکراتى که 
برداشته شدن تحریم هاى اقتصادى در مقابل محدود شدن فعالیت هسته اى ایران به انزواى جهانى ایران پایان داد.

روحانى پیروزى خود را در انتخابات ریاست جمهورى سال 2013 بر رقباى اصولگرایش را پیروزى عقل و 
خرد، میانه رویى، پیشرفت، آگاهى و تعهد بر افراط و رفتارهاى بد دانست. اصولگرایان اما 
روحانى را به دلیل آنچه نرمى وى در قبال آمریکا و تحمل فرهنگى غربى مى خوانند متهم 
مى کنند، آنها همچنین به شدت از روحانى به دلیل آنچه پیش بینى هاى اشتباه درباره 
مزایاى اقتصادى برجام در ایران مى دانند انتقاد کردند. چرا که بیکارى همچنان نرخ 
باالیى در ایران دارد و اقتصاد یکى از بخش هاى اصلى کمپین تبلیغاتى رقباى روحانى 

را تشکیل مى دهد. با این وجود روحانى همچنان نامزد پیشرو است.

و امید در آخرین مناظره انتخاباتى
بازتاب خارجى نقش رئیس دولت تدبیر 

روحانى پیشرو انتخابات است

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى با بیان 
این که کارنامه دولت تدبیر در چهارســال گذشته روشن 
است، گفت: برخى باید بگویند در سى و هشت سال گذشته 
چه کار کرده اند. حسن روحانى اظهار داشت: امروز هم اگر 
زنان ما به صحنه بیایند و پاى صندوق حضور پیدا کنند ما 

پیروز خواهیم شد.
روحانى ادامــه داد: مردم ما امروز واقعیــت را لمس کرده 
و حس مى کنند و تحــت تاثیر شــعارهاى فریبنده قرار 

نمى گیرند.
وى با بیان اینکه من از همه مردم ایران مى خواهم کارنامه ها 
را یکبار دیگر مرور کنند، تاکید کرد:برخى باید بگویند در 

سى و هشت سال گذشــته چه کار کرده اند کارنامه ما در 
چهارسال گذشته روشن است . روحانى تصریح کرد: مردم 
راه خود را انتخاب کرده  و در مسیرى انتخابى قرار گرفته 

و برنمى گردند. 
وى ادامه داد: شعار ما روشن اســت؛ ما آزادى اجتماعى و 
سیاســى، آزادى بیان و تفکر، آزادى براى ساعت فراغت 

مى خواهیم.
روحانى با بیان اینکه ما فضاى امنیتى نمى خواهیم، گفت 
: ما خواهان امنیت جامعه با اتحاد هســتیم. ما جامعه چند 
درصدى نمى خواهیم، ما ایران صددرصدى هستیم و قانون 
را براى همه دستگاه ها مى خواهیم. ما نهادهاى استثنا شده 

از مالیات نمى خواهیم.
وى افزود: ما آزادى رقابت در کســب و کار مى خواهیم . 
برخى که دنبال اقتصاد آمدند و صاحــب معدن بودند به 

معدنچى ها سر نزدند.
روحانى تصریــح کرد: ما در پى آرامش هســتیم، آرامش 
مردان و زنان، مــا آرامش در خیابان را در ســایه اخالق 
مى خواهیم؛ گشــت براى مــا آرامش ایجــاد نمى کند 
.وحدت و اتحــاد ملت ایــران و همزیســتى ، آرامش را 

مى سازد.
وى با اشاره به کسانى که دم از اشــتغال مى زنند، گفت : 
افرادى که دم از اشــتغال مى زنند باید بگویند که اشتغال 
زنان را هم قبول دارند و اگــر قبول دارند چرا در زمان خود 
براى زنان اشتغال درست نکرده اند. آنهایى که دم از اشتغال 
مى زنند باید بگویند اشتغال اهل سنت و اقوام ایرانى را هم 

قبول دارند.
این نامزد انتخابات گفت: همه مردم ایران به صورت یک 
به اضافه 11 در انتخابات شــرکت کنند. ما 12 نفره پاى 
صندوق هاى راى خواهیم رفت. هر مرد و زنى 11 نفر دیگر 

را پاى صندوق هاى آرا دعوت کند. 
وى افزود: من تردید ندارم ما پیروز مســیر پیشرفت ایران 
خواهیم بود. ما اجازه نمى دهیم آنهایى که در پى حصر ایران 

هستند، بر ملت ایران پیروز شوند.
روحانى در پایان خاطر نشــان کرد: ما نمى گذاریم دوباره 
تحریم و فضاى امنیتى را به ایران بازگردانید. دوباره ایران، 

دوباره اسالم، دوباره اعتدال، دوباره امید.

آخرین مناظــره تلویزیونى بین نامزدهــاى انتخاباتى 
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهورى آنقــدر کاربران 
شــبکه هاى اجتماعى را هیجان زده کــرد که مناظره 
ســوم به ترند اول شــبکه توئیتر تبدیل شد و جمالت 
نامزدها در این مناظره به ســرعت ذوق کاربران توئیتر 
و تلگرام و اینســتاگرام را برانگیخت. سومین مناظره 
نامزدهاى ریاســت جمهورى که عصــر روزجمعه 22 

اردیبهشت با موضوع اقتصادى برگزار شد، براى کاربران 
شبکه هاى اجتماعى سرشــار از سوژه بود؛ به طورى که 
تنها 5 دقیقه فرصت پایانى جمع بندى حســن روحانى 
و اســتفاده از عنوان «لوله»، در چنــد دقیقه طنزهایى 
متعددى را ســاخت. در اینجا تنها گزیده اى از محتواى 
گسترده تولید شــده با موضوع مناظره سوم را گلچین 

کرده ایم:

■ کاش بیــن دو نیمه، گل ها و صحنه هاى حســاس 
مناظره پخش مى شد.

■ روحانى  بدون شک شجاع ترین و ضدپوپولیست ترین 
سیاستمدار ایران است، وقتى در سخت ترین انتخابات 
به وضوح مى گه من پول به مردم نمى دم. زنده باد واقعا

■  هر کلمه اى که جهانگیرى صحبت مى کنه ســند 
موثقش رو ستاد روحانى پست مى کنه تو کانال رسمى 

تلگرامش.
■ لوله کردن تکیه کالم درخشــان روحانى خطاب به 

قالیباف و برگ برنده پیروزى وى در انتخابات 96.
■ روحانى به قالیباف و رئیسى یاد داد لوله کردن سیاسى 

دقیقا یعنى چى؛ در کمتر از 5 دقیقه
■ این سیلى که روحانى امروز زد، صدایش تا سال ها در 

سیاست ایران شنیده خواهد شد
■ آقاى روحانى در آخرین لحظات موشک پرانى کرد

■ روحانى: مردم شریف ایران
رئیسى و قالیباف: مردم بدبخت!

قضاوت با شما!
■ من بــه روحانــى راى مــى دم و به هاشــمى طبا

 ایمیلى شــامل جمله  «ولى بدانید که شــما در دل ما 
خواهید ماند»

صفحه اول روزنامه هاى ایران، یک روز
 بعد از مناظره سوم

ساعاتى پس از پایان آخرین مناظره انتخابات ریاستج
الجزیره با انتخاب تیتر «روحانى وعده داد که در صورت
مناظره انتخاباتى ایران واکنش نشان داد و نوشت: رئیس
مناظره تلویزیونى در آستانه انتخابات هفته آینده شرکت
که تحریم هاى باقى مانده پس از توافق هسته اى سال
در طى این مناظره آتشین، روحانى که به دنبال انتخاب
قدرت هاى جهانى بسیارى از تحریم ها را پا تاریخى با
آسوشیتدپرسهم در واکنشبه این مناظره نوشت:
به طور کامل از برجام دفــاع کرد و این در حالى بـ

زیر سوال بردن دستاوردهاى وى بودند.
آسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به بخش هایى
9انتخابات 19 مى باشد اما برجام موجب آنش
را زیر سوال ببرند. انتخابات ریاســت جمه

توافق به شمار مى رود.
فاکس نیوز رسانه آمریکایى نیز درباره آخ

به تندروها حمله کرد. فاکس نیوز نوشــت
از جمله  روج سیاست هاى اقتصادى خود
روحانى در این باره گفت: اگر ما اقتصاد بهت

وارد اقتصاد شوند.
روزنامه نیویورك تایمز هم نوشت: رئیس
مراتب سیاست در ایران، بیشتر براى توافق
برداشته شدن تحریم هاى اقتصادى در مقا
روحانى پیروزى خود را در انتخابا
خرد، میانه رویى
روحانى را به دلی
مى کنند، آنها
مزایاى اقتصا
باالیى در ایر

تشکیل مى را

بازتاب خارجى نقش ر

روحا

رئیس جمهور 
کنونى ایران، روحانى 

میانه رو با کارنامه 
طوالنى مدت در سلسله 

مراتب سیاست در 
ایران، بیشتر براى 

توافق هسته اى سال 
2015 با قدرت هاى 

جهانى شناخته 
مى شود. مذاکراتى که 

برداشته شدن 
تحریم هاى اقتصادى 

در مقابل محدود شدن 
فعالیت هسته اى ایران 
به انزواى جهانى ایران 

پایان داد

کارنامه دولت تدبیر در چهارسال گذشته روشن است

مناظره سوم در شبکه هاى اجتماعى چگونه دنبال شد؟
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