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روی موج کوتاه

آنچه به عنوان «مناظره» برگزار شد؛

فتوای رهبری درباره حکم
«رأی سفید» در انتخابات

ناموزون درفرم ،تهی ازمحتوا

محبوبه ولی

مناظرههایانتخاباتیمثلبسیاری
از پدیدههای دیگر وارداتی است .اولین
مناظره تلویزیونی -انتخاباتی را مربوط
به مناظره سال 1960ریچارد نیکسون
از حزب جمهوریخواه و جان اف کندی
نامزدحزبدموکراتآمریکامیدانند.
رفته رفته ســنت مناظره به دیگر
کشــورها هم کشــیده شــد و نقشی
تعیینکننده در رقابتهای انتخاباتی
ایفا کرد .در ایــرانِ پــس از انقالب ،از
همان ابتدا با نشستن بهشتی و مصباح
یزدی رو در روی کیانوری و احســان
طبری ،مناظره شکل گرفت .برگزاری
مناظرههای انتخاباتی به صورت جدی
امابازمیگرددبهانتخاباتسال 88وآن
همه حواشی که با قلم پررنگ در تاریخ
ثبت شــد .بعد از مناظرههای پر سر و
صدایسال،88مجریانوسیاستگذاران
برگزاریانتخاباتدرایران،مناظرههارا
ادامه دادند تا همین شنبهشب گذشته
که اولین مناظره ســیزدهمین دوره از
انتخابات ریاست جمهوری به صورت
زنده از تلویزیون پخش شد؛ مناظرهای
کهبیشازصاحبانهفتکرسیآن،فرم
و محتوای خودش مورد نقد قرار گرفت
بهطوریکهمحلطعنوطنزوتمسخر

بود و برخی هم گفتند که اساسا آنچه به
نام«مناظره»ازرسانهملیبهملتقالب
شد،اصالمناظرهنبود.
اولین نقدها به فــرم مناظره بود و
اینکه تعریف مناظره یک رودررویی
دو نفره اســت؛ تقریبا چیزی شــبیه
همــان مناظرههــای ســال  88که
کاندیداها دو بــه دو در برابر یکدیگر
مینشســتند و یکدیگر را به چالش
میکشیدند تا از دل آن چالشها سره
و ناسره قابل تشــخیص شوند .تجربه
مناظرههای سال  88گرچه به تعریف
مناظره نزدیکتر بود اما هزینهبر هم
بود و قطعا آن هزینه خوشــایند نظام
نبود و نخواهد بود.
از همین روســت که در انتخابات
بعدی ،طراحی مناظرهها محتاطتر و
محتاطتر شدند .در دورههای بعد ،همه
کاندیداها پشــت میزهای مناظره در
معرض سواالت از پیش تعیین شده و
درشرایطیقرارمیگرفتندکهکمترین
امکان ایجاد تنش وجود داشته باشد؛ با
این حال انتخابات دو دوره قبلی یعنی
سالهای  92و  96خالی از تنش نبود و
کلیدواژههایی مانند گازانبری شاهدی
برهمینتنشهاییهستندکهعلیرغم
تدابیر اندیشیده شده از دست در رفتند
وبروزکردند.

هراسازیکمناظرهچالشی
در این دوره از انتخابــات اما به نظر
میرســد مجریان برگزاری مناظرهها
محتاطتر هم شــدهاند .در بسیاری از
کشــورها متولی برگزاری مناظرهها
دانشگاهها یا شبکههای معروف خبری
هستند و ســعی میکنند مناظره به
گونه طراحی و اجرا شــود که متهم به
جهتگیریحزبییاحمایتازجریانو
نامزدخاصینشوند.
در ایران مناظرهها از صدا و سیما به
عنوان بزرگترین و اصلیترین رســانه
تصویری کشــور پخش میشــود .در
مناظــره شنبهشــب گویهــا و آن
ی منفعل
شیشــههای بلورین و مجر 
نشانیازهماناحتیاطبودوالبتهتالش
بر متهم نشــدن به جانبداری .اما این
تالشبهمذاقهیچیکازطرفینخوش
نیامده است .خبرگزاری مهر به عنوان
رســانهای اصولگرا در واکنش به نحوه
برگزاری مناظره نوشت« :بیطرفی»
خنثیبودننیست!
رســانههای اصالحطلب هم اشاره
کردند به اینکــه کار مرتضی حیدری،
مجری مناظره را یک ربــات یا برنامه
رایانهایهممیتوانستانجامدهد.
خبرگزاری ایســنا در یادداشتی به
سواالت متفاوت از کاندیداها در هر دور

عالوه بر فرم ناموزون و
نازیبا،محتوایمناظرهنیز
مورد نقد بسیار قرار گرفت.
بزرگترینواصلیترین
انتقادبه این محتوا،مربوط
به سواالت کلی از نامزدها
بود که آنها را به ورطه
کلیگوییوشعارزدگی
میانداخت

از قرعهکشــی پرداخت و نوشت« :اگر
قرار باشد که یک مناظره واقعی انجام
شودبایدازهرهفتکاندیدا«یکسوال
مشخص» پرسیده شود و با پاسخهای
کاندیداها ،مخاطب بتواند نوع رویکرد
و برنامهشان را با یکدیگر مقایسه کند.
وقتی ســواالت متفاوتی از کاندیداها
پرسیدهمیشودطبیعتاامکانمقایسه
بین کاندیداها هم وجود نخواهد داشت
و یکی از دالیل ســردرگمی بسیاری
از مخاطبان و انتقاداتشــان در فضای
مجازیهمینموضوعبود».
نمایشیتازهازبیاخالقی
سیاستمداران
اما عالوه بر این فرم ناموزون و نازیبا،
محتوایاینمناظرهنیزموردنقدبسیار

قرارگرفت.بزرگترینواصلیترینانتقاد
به این محتوا ،مربوط به سواالت کلی از
نامزدهابودکهآنهارابهورطهکلیگویی
وشعارزدگیمیانداخت.
انتقاد بــزرگ دیگر جــای خالی
«تحریم» و «کرونا» در میان ســواالت
بود؛ در حالی که موضوع برنامه اقتصاد
بود و هر دوی اینها تاثیر انکارناپذیر در
اقتصاددارند.
گذشــته از اینها ،رفتــار و ادبیات
نامزدها نیز بر بیمایــه بودن محتوای
این مناظره افــزود .در واقع آن مناظره
نمایشی بود از بیاخالقی سیاسی میان
سیاستمداران .سیدعباس صالحی در
واکنشبههمینبیاخالقیهادرصفحه
توئیترش نوشــت« :مناظره نه میدان
مبارزهگالدیاتورهاستونهجاینقاشی
مار و تزویر عوام! وقتی که هر چهار سال
یکبار قاب ســیما را برای گفتوگو و
مناظرهمیگشاییم،نابلدیوهولزدگی
وبداخالقیدورازانتظارنیست!»
بیســواد خطاب کــردن دیگری،
تهدید به محاکمه کردن و خط و نشان
کشــیدن برای یکدیگر شــاهدی بود
بر عطش نامزدهایی که تشــنه تسویه
حساببودند .امابههر حال مناظرههابا
هرشکلوشمایلوباهرفرمومحتوایی،
تاثیر خــود را بــر فضــای انتخابات
میگذارند.
ناتواندربرابرآرایخاکستریو
چرخشبهنفعهمتی
اینتغییربیشازهرچیزناظربرجلب
آرای خاکستری است .اساسا مناظرهها
برای خــارج کردن آرای خاکســتری
از انفعال برگزار میشــوند تــا آن بدنه
خاکستری را تحریک کرده و به میدان
بیاورند.اماآیامناظرهشنبهشبتوفیقی
دراینامرحاصلکرد؟
نظرســنجیها تغییر چندانی در
این مورد نشــان نمیدهنــد که البته
قابل پیشبینی بــود چراکه خروجی
آن مناظره برای افــکار عمومی تقریبا
«هیچ» بود .نظرسنجی سایت انتخاب
در این مورد نشــان میداد کــه بعد از
مناظرهکماکانحدود 35درصدونیمی
از شرکتکنندگان در نظرسنجی این
سایتگفتهاندکهرأینخواهندداد.این
عدد تفاوتچندانی بانظرسنجی ایسپا
پیشازبرگزاریانتخاباتندارد.

اساسا مناظرهها برای خارج
کردن آرای خاکستری از
انفعال برگزار میشوند تا آن
بدنهخاکستریراتحریک
کرده و به میدان بیاورند.
اماآیامناظرهشنبهشب
توفیقی در این امر حاصل
کرد؟نظرسنجیهاتغییر
چندانی در این مورد نشان
نمیدهند
تغییر محسوس اما شــاید مربوط
شود به آرای عبدالناصر همتی .همتی
در این مناظــره با توپ پــر رو در روی
پنــج کاندیدای اصولگرا قــرار گرفت.
نظرســنجیها تعداد آرای او را بعد از
ابراهیم رئیســی نشــان میدهند .در
نظرســنجی «انتخــاب»  33درصد
گفتهاند کــه به ابراهیم رئیســی رأی
میدهند و پس از او نزدیک  19درصد
همتیراانتخابکردهاند.
ســایت عصر ایــران هــم نتیجه
نظرســنجی خود با حدود ۴۹هزار نفر
مشارکتکننده را اینگونه اعالم کرده
کهنفراولابراهیمرئیسیباکسبحدود
 ۶۲درصدآراونفردومعبدالناصرهمتی
با کسب  ۲۲درصد آرا بوده است .با این
حساب میتوان گفت که دست کم بعد
از مناظره اول رقابت اصلی میان این دو
نامزد است؛ با این حال باید منتظر بود و
مناظرههای بعدی را هم دید .نکته مهم
امادراینبینایناستکهافزایشاقبال
به عبدالناصر همتی بیشتر هیجانی به
نظر میرســد چراکه او نیز مانند دیگر
نامزدهابرنامهخاصیدرمناظرهمذکور
ارائه نکرد که بتوان با اســتناد به آن به
سوی او متمایل شــد؛ از این رو به نظر
میرســد افزایش آرای او صرفا نتیجه
تقابلی باشد که او به نمایش گذاشت .به
هرحالشایدکسانیکههنوزکاندیدای
خود را انتخاب نکردهاند ،در جریان این
مناظرههاتصمیمخودرابرایرأیبهیک
کاندیدایخاصبگیرنداماازسویدیگر
اگرمناظرههابههمینشکلپیشروند
بعیداستبتوانندنظرکسانیکهقصدی
برای مشــارکت ندارند را تغییر دهند
چراکهنشانیاز«امید»درآننبود.

خبر
شرط ذوالنوری برای بازگشت آمریکا به برجام؛

اورانیوم مازاد خود را به روسیه نمیفرستیم

نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی گفت :برای آنکه آمریکا به برجام برگشته و ما از چاله به
چاهنیفتیم،بایدشرطهاییبگذاریموتضمینهاییقراردهیم.
بهگزارشایرنا،حجتاالسالممجتبیذوالنوریشنبهشب
در مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) در مسجد امام
خمینی(ره) پردیســان قم گفت :واهلل من هیچ فرد و مسئول
اصولگراییرانمیشناسمکهمخالفاجرایبرجامورفعتحریمها

باشدامابایدشرطهاوتضمینهاییراقراردهیم.
وی با بیان اینکه اگــر آمریکا بدون قید و شــرط به برجام
برگردد ،مکانیسم ماشــه را فعال میکند ،گفت :در این زمینه
تضمینهایقابلدریافتیوجودداردواگردرسالهایگذشته
فرصتسوزی نشده بود ،میتوانستیم غربیها را زودتر به پای
میز مذاکره بکشانیم .ذوالنوری با اشاره به قانون اقدام راهبردی
و جرمانگاری برای عدم اجرای درســت آن ،تصریح کرد :یکی

عزیزی:

تهران شهردار نظامی یا ورشکسته سیاسی نمیخواهد
دبیرکل جهادگران ایران اســامی ،گفت :شورای شهر
پادگان و حیات خلوت سیاسیون نیست ،بلکه شورای شهر
جاینخبگان،متخصصینوکارشناساناست.وهابعزیزی
کهمجموعهسیاسیاوباآمادهسازییکلیست ۲۱نفرهخود
برایورودبهانتخاباتشورایاسالمیشهرتهرانآمادهکرده
اســت ،درگفتوگو با ایلنا با تاکید بر انتخابات یک شهردار
غیرنظامی و غیرسیاسی برای تهران ،گفت :جهادگران در
صورتکسبرایاکثریتدرانتخابات ۱۴۰۰اجازهنخواهند
داد که مدیریت شهر تهران به دســت افراد غیرمتخصص،
کمســواد و فاقد تجربه مدیریت شــهری بیافتد .وی در
ادامه با اشاره به تجربههای گذشته که در این جریان
سیاسی رخ داده اســت ،تصریح کرد :شهرداری
کالنشهر تهران در ادوار گذشته مورد تاخت و تاز
ورشکستههایسیاسیوبازنشستههاینظامی
قرار گرفته بود که امروز آثار آن را در
چهره تک تک پرسنل شهرداری
که در برخورد مســتقیم با این

افراد قرار داشتند ،میتوان دید .وی گفت :حضور چهرهای
نظامی و سیاســی در جایگاه مدیریت ارشد شهرداری و به
دنبالآنواردکردنبیحسابوکتابمدیرانمهاجروفصلی
خارج از شهرداری ،دستاوردی جزء خرابی برای شهر و یاس
و نا امیدی برای پرســنل و مدیران میانی شهرداری نداشته
است.دبیرکلجهادگراندرادامهاظهارداشت:دریکمقطع
زمانی پرسنل شــهرداری به هر مدیری که از ستاد میآمد،
ناخودآگاه و طبق عادت سردار خطابش میکردند .جایگاه
سرداری خیلی واالست و ســرداران خیلی عزیز هستند به
شرطی که سر پست و خدمت تعریف شده خودشان باشند.
فضابهقدریمحیاومشابهفضاینظامیشدهبودکه
پرسنلشهرداریهرلحظهانتظارداشتندکهآنها
را در محوطه شهرداری به خط کنند و نظام جمع
بدهند .جلسات اداری نیز به سبک نظامی اداره
میشد .یک نفر دیکته میکرد و بقیه
نت بر میداشــتند و کسی جرات
سوالوتوضیحنداشت.

از شرطها برای بازگشــت به برجام باید عدم ارســال اورانیوم
غنیسازی شده کشورمان به روسیه باشد که میتواند زیر نظر
آژانسدرداخلایرانپلمپشدهوباقیبماند.ویدرادامهافزود:
یکیدیگرازشرطهابرایبازگشتبهبرجامبایدعدمجمعآوری
سانتریفیوژهاباشدوآنهامیتوانندزیرنظرآژانسخالیشدهوبه
آنها گاز تزریق نشود و هر دو هفته نیز مورد بررسی و بازدید قرار
بگیرند تادر صورتنقضعهدهای مجدد،بتوانیمبالفاصله آنها
راراهاندازیکنیم.
ذوالنوری با بیان اینکه اگر قرار است ما با رعایت همه بندها
و شــرایط به برجام برگردیم ،آمریکا نیز باید خسارت و ضرر به
قول خودشان  ۱۰۰۰میلیارد دالری به کشــورمان را جبران

واکنش قوه مجریه به اتهامات در مناظره:

فرصتی برای پاسخگویی دولت به
اتهامات فراهم شود

نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر
صدا و ســیما در نامهای به رئیس سازمان صدا
و سیما خواســتار اختصاص فرصتی مناسب
و در اســرع وقت برای نماینــدگان دولت به
منظور پاســخگویی به اتهامات ناروا و بی پایه
در نخســتین مناظره انتخاباتــی نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری شدند.
اولیانوف خبر داد؛

گزارش آژانس درباره ایران در
دستورکار نشست شورایحکام

میخائیــل اولیانوف ،نماینده روســیه در
ســازمانهای بینالمللی در ویــن در صفحه
توئیترش درباره جلســه آتی شــورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت« :جلسه
شورای حکام  ۷ژوئن با دستور کاری گسترده
آغاز میشود .در میان موضوعات دیگر ،به دو
گزارش مدیرکل آژانس میپردازد که چندان
برای ایران خوشایند نیست ،اما انتظار میرود
اتفاق خاصی نیافتد ».وی افزود« :همه درک
میکنند که ایجاد مانع در مذاکرات وین جایز
نیست».
ادعای رئیس پارلمان عربی:

ایران خیرخواه
کشورهای عربی نیست

رئیس پارلمــان عربی به بیــان ادعاهایی
علیه ایــران پرداخــت .عــادل عبدالرحمن
العسومی مدعی شد :ایران خیرخواه و دوست
کشورهای عربی نیســت و میخواهد که در
منطقه نیروهایی داشته باشد چراکه ایران در
تالش برای بیثباتسازی =کشورهای عربی
است .وی افزود« :ایران دوســتی ندارد» و از
متحدانش برای آسیب رساندن به کشورهای
عربی استفاده میکند .ما مخالف اقدامات ایران
در یمن ،عراق ،سوریه ،لبنان هستیم.
محمد مهاجری:

آقای رئیسی! مدیون جوانی
هستی به نام آذری جهرمی!

کنند،گفت:امروزبایدنسبتبهاینمسائلبسیارحساس،آگاه
وهوشیارباشیم.

نتانیاهو:

نفتالی بنت تسلیم خواستههای آمریکا درباره ایران میشود
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در یک سخنرانی در
میان اعضای حزب لیکود درباره تاثیر رأی آوردن رقبایش
بر رویارویی با آمریکا در زمینه مســائل ایران هشــدار داد.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه صهیونیستی اورشلیم
پست ،بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی
روز یکشنبه هشــدار داد که اگر او پس از انتخابات نخست
وزیریبانفتالیبنت،رئیسائتالفیمیناجایگزینشود،این
رژیم تسلیم خواستههای آمریکا برای بازگشت به توافقی با
ایران[توافقهستهای]خواهدشدکهآیندهاسرائیلرابهخطر
خواهد انداخت .نتانیاهو بدون اشــاره به نام جو بایدن،
رئیس جمهور آمریکا به حزب لیکود گفت که رژیم
صهیونیستی برای قبول کردن بازگشت واشنگتن
به توافق هستهای با ایران ،تحت فشار چشمگیری
بوده است و درباره قدرت گرفتن رقبایش از جمله
یائیر الپید رئیس حزب آیندهای هست[ی ِش
عتید] و مِعراو میکائیــل رئیس حزب
کارگردرزمینهتصمیمگیریپیرامون

خبرگزاریها ،متن فتــوای رهبر انقالب
دربــاره حکم رأی ســفید و بینــام دادن در
انتخابات را منتشر کرد .در این متن از حضرت
آیتاهلل خامنهای پرســیده شده« :حکم رأی
دادن ســفید و بینام چیست؟ در صورت عدم
شناخت و تحقیق ،یا تحقیق کافی و عدم وصول
به نتیجه و تحیر در انتخاب اصلح چطور؟» در
پاسخ حضرت آیتاهلل خامنهای فتوا دادهاند:
«در هر صورت اگر رأی ســفید دادن موجب
تضعیف نظام اسالمی باشد ،حرام است».

ایرانهشدارداد.اودراینراستابیانکرد:ایندولتیاستکه
نخواهدتوانستدرمقابلفشارآمریکابرایبازگشتبهتوافق
هستهایباایرانکهموجببهوجودآمدنبمبهاییخواهد
شد که ما را تهدید خواهد کرد ،ایستادگی کند .نخست وزیر
رژیم صهیونیستی ادامه داد :وقتی این توافق در میان باشد،
کابینهامنیتیباوجودالپید،میکائیلوهوروویتزهیچاقدام
جسورانهای را در داخل قلمرو دشمن در ایران تایید نخواهد
کرد.براساساینگزارش،اظهاراتنتانیاهودرپیاینمطرح
می شود که مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در زمینه
احیای توافق هسته ای از ماه گذشته در وین با حضور
آمریکا در محــل مذاکرات در جریــان بوده و دو
کارگروهجداگانهمشغولبررسیلغوتحریمهای
آمریکا و اقدامــات الزم برای ایران در راســتای
بازگشتبهتعهداتهستهایاشهستندتاازاین
طریق بازگشــت دوجانبه تهران-واشنگتن
به پایبندی کامل به توافق هســتهای
انجامشود.

محمد مهاجری به ادعای ابراهیم رئیســی
دربــاره داشــتن دو میلیون فالوئــر واکنش
نشــان داد .این فعال رســانهای اصولگرا در
توئیتی نوشت« :آقای رئیســی در مناظره با
افتخار از دو میلیون فالوئــر در فضای مجازی
خبر داد .همان فضــای مجازی که برای فیلتر
نکردنش ،وزیر ارتباطات با شکایت دادستان
کل کشــور احضار شــد .کاش آقای رئیسی
یادش نــرود کــه پیــروزیاش در انتخابات
 ۱۴۰۰را مدیــون مقاومــت جوانی اســت
به نام آذری جهرمی!»
رئیسی:

خانوادهام اشک ریختند
کهکاندیدا نشوم

ابراهیــم رئیســی ،کاندیــدای انتخابات
ریاســت جمهــوری  1400در گردهمایــی
فضالی حوزههــای علمیه در مدرســه عالی
شــهید مطهری تهران که به همــت قرارگاه
حوزوی سید رئیســی برگزار شده بود ،گفت:
مقطع حســاس کنونــی اقتضــا میکند به
عنوان ســرباز نظــام و والیت و خــادم ملت
وارد عرصه شــوم و با حــرف و متلک و تهمت
و افترا مطلقاً جا نمیزنم.
وی با بیان اینکه با رهنمودهای رهبری در
قوه قضاییه اقداماتی انجام شــد که برخی باور
به اجرای آن نداشتند ،افزود :میشود به مردم
امید داد که جریانی آمده که مشکالت را رفع
کند .رئیسی گفت :خانواده ام اشک ریختند که
وارد عرصه انتخابات وارد نشو ولی به آنان گفتم
تکلیف من چیز دیگری است.

