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سید علی آقازاده در گفتوگوی اختصاصی با مستقل:

رئیسی دچار اشتباه استراتژیک شد

تناقض در تصمیم گیری قالیباف و رئیسی از نگاه روزنامه مستقل

مردانی که گفتند نمیآیند ولی آمدند!
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سرمقاله

زیانهای پخش غیر زنده مناظرهها

کامبیز نوروزی  -حقوقدان

تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری  ،مبنی بر عدم پخش زنده مناظره های کاندیداها
و پخش ضبط شده این مناظره ها  ،تصمیمی غیرحرفه ای است که می تواند هم با حق گردش آزاد
اطالعات مغایر باشد و هم آرامش جریان انتخابات را در خطر انداخته و مناقشه های زیانبار فراوانی را به
انتخابات تحمیل کند .
اول -این تصمیم کام ً
ال غیر حرفه ای است  .مناظره ها  ،در صورتی جذابیت دارند و موجب افزایش
مشارکت در انتخابات می شود که بی واسطه و مستقیم به دید مردم درآیند  .شور و حرارت مناظره ها با
نمایش رفتار و گفتار واقعی نامزدها  ،درپخش زنده است که معنای واقعی و طبیعی خود را می نمایاند
 .پخش فیلم ضبط شده مناظره ها  ،مثل هر برنامه ضبط شده دیگری  ،مناظره ها را به شکل برنامه ای
مصنوعی و سرد و کم رمق و کارگردانی شده در می آورد و از تأثیر آن در مخاطب به شکل محسوسی
خواهد کاست  .شاید کسانی که این تصمیم را گرفته اند  ،اص ً
ال چنین هدفی داشته باشند .پخش غیر
زنده مناظره ها  ،با توجه به سنت و عرف تبلیغاتی و خصوصیات فضای رسانه ای  ،اقدامی به شدت غیر
حرفهای و غیر کارشناسی است .
دوم-پخش غیر مستقیم مناظره ها مغایر حق ملت برگردش آزاد اطالعات است  .مردم می خواهند در
یک انتخابات سالم و قانونی  ،از میان چندین نامزد  ،یکی را به عنوان رئیس جمهور برگزینند و سرنوشت
خود را به دست او بدهند  .در میان نامزدهایی که همگی دم از توانایی و دانایی و صداقت و صبوری و
فداکاری می زنند  ،گفتگویی مستقیم و محا ّجه و مباحثه آنها بسیار مهم است .در این مناظره های رودرو
و مستقیم  ،که مردم بطور زنده و بی واسطه می بیند  ،چیزهایی از ادعاها و خصوصیات نامزدها برای ملت
برمال می شود که در مواقع عادی نمی توان مشاهده کرد  .مناظره ها حاوی اطالعات ناب و کمیابی از
اعتقادات و واقعیت پنهان شده نامزدها ست که حق ملت است از آنها آگاه باشند تا بتوانند اصلح را تشخیص
دهند و برگزینند.خودداری از پخش زنده این مناظره های مهم  ،به منزله جلوگیری از گردش اطالعات
و نقض حق ملت بر گردش آزاد اطالعات است  .این شیوه  ،همچنین باعث گردش اطالعات غلط نیز
می شود  .زیرا در زمان تدوین برنامه مسلم ًا چیزهایی از آنچه رخ داده است حذف خواهد شد  .چیزهایی
که در این نوع مناظره ها اغلب بسیار مهمند و بیانگر خصوصیاتی کسانی است که خود را شایسته ریاست
جمهوری معرفی کرده اند و همین چیزهای محذوف به شناختن حقیقت وجودی انها کمک می کند و
حذفها چهره ای دیگر از آنها می سازد .به عبارت دیگر مردم نه واقعیت وقایع  ،بلکه چیزی را می بینند
که کارگردان اصلی خواسته است.
سوم -پخش غیرزنده مناظره ها  ،تصمیمی اختالف برانگیز است و می تواند آرامش انتخابات را مختل
کند .وقتی مناظره ها بصورت ضبط شده پخش شوند  ،به این معناست که کارگردان یا نامزدها می توانند
در طول مناظره  ،ضبط را متوقف کنند  .مث ً
ال یک نامزد موقع پاسخگویی خنده اش می گیرد یا عصبانی
می شود یا از پاسخ به رقیب درمی ماند و نمی خواهد در آن وضعیت  ،که به زیان اوست  ،ضبط ادامه
یابد .به سادگی تمام رفتاری خارج از روال مناظره می کند و به این ترتیب مناظره قطع می شود  .در این
قبیل موارد  ،حتم ًا یک یا چند نامزد دیگر  ،به ناحق زیان دیده اند و می شود گمان برد که اعتراض کنند
 .ملت هم زیان می بینند که حیقیت از آنها پنهان شده است  .مسأله دیگر مربوط به زمان تدوین است
 .برنامه غیر زنده و تولیدی تدوین می شود  .در تدوین چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ حتم ًا چیزهایی از گفتارها
یا رفتارهای نامزدها که در حین مناظره داشته اند  ،حذف می شود .یا چیزهایی حذف می شوند که مورد
پسند رؤسای ارشد تدوینگران نیست  .ریتم برنامه به انتخاب و تشخیص تدوین می تواند تغییر کند  .حتی
به سادگی نوع واکنش هایی که نامزدها با حرکات چهره و بدن در طول مناظره داشته اند قابل تغییر است.
مث ً
ال نامزدی موقع سخنان دیگری برافروخته می شود  ،در تدوین چهره اش حذف می شود .چه کسانی
تصمیم نهایی را برای تدوین می گیرند؟ می خواهند چه چیز را پنهان کنند؟ این تصور که همه نامزده ها
با محصول نهایی توافق جمعی داشته باشند  ،تصوری نزدیک به محال است  .این  ،همان نقطه خطرخیز
مناقشه های بی پایان نامزدها و هوادارانشان خواهد بود .پخش غیر زندهء مناظره های تبلیغاتی  ،چیزی
را به نمایش خواهد گذاشت که دیگرانی نامعلوم دوست دارند دیده شود و همین موجب بروز اختالفات
تواند شد .با این شرایط  ،که در مجموع برای آرامش انتخابات و افزایش میزان مشارکت عمومی زیانهای
زیادی ممکن است داشته باشد  ،اگر کمیسیون در فکر رونق انتخابات و انتخاب آگاهانه ملت در فضای
رقابتی سالم و قانونی است الزم است به عرف و مصلحت نظام و حقوق ملت گردن گذارد ومطابق با رویه
بپذیرد مناظره ها بطور زنده از تلویزیون پخش شوند.

رئیسی و قالیباف کاندیداهای اصلی جبهه اصولگرایان در مصاف با حسن روحانی در کارزار انتخاباتی  ۲۹اردیبهشت
این دو اصولگرا در فاصله یک ماه اخیر درباره ورود به عرصه انتخابات گفتارهایی متناقض ابراز داشتند .ابراهیم رئیسی در روزهای آغازین فروردین صریحاً
اعالم کرد « :حتماً در انتخابات شرکت میکنم و رأی میدهم اما کاندیدا نمیشوم .خدمت به زائران امام رضا(ع) را به ریاست جمهوری ترجیح میدهم و کاندیدا
نمیشوم».
علیرغم این اظهار نظر شفاف ولی جناب رئیسی ثبت نام کردو از سوی شورای نگهبان تائید صالحیت شد .او در صورت پیروزی در انتخابات ،ریاستجمهوری
را بر خدمت به زائران امام هشتم ترجیح میدهد .محمدباقر قالیباف که برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنددر هفته دوم فروردین اعالم
داشت« :هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم ولی تمام تالشم را در جهت کمک به پیروزی گزینه مطلوب در انتخابات ریاستجمهوری بکار خواهم
گرفت ».این کاندیدای نام آشنای انتخابات نه تنها در پشت صحنه تالشی برای پیروزی دیگر گزینه اصولگرایان انجام نداد بلکه خودش ثبت نام کرد و اینک
جواز ورود به رقابت نهایی ریاست جمهوری را از شورای نگهبان گرفته است تا شاید بتواند مانند احمدی نژاد از بهشت به پاستور برود.
سیدمصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصالحطلب:

شرکت نکردن در انتخابات رأی به رئیسی است

سیدمصطفی تاج زاده ،فعال سیاسی
اصالحطلب ،در گفت و گو با نشریه
دانشجویی "آینه" (دانشگاه صنعتی
امیرکبیر) گفت:
در شرایط فعلی ،تحریم انتخابات عمال
هیچ یک از خواسته های تحریم کنندگان
را برآورده نخواهد کرد .با دوستانی که حرف
از تحریم می زنند ،باید صحبت کرد که
هدف از رای ندادن رسیدن به چه سیاستی
است؟ اگر شرکت نمی کنید تا جمهوری
اسالمی زمین بخورد؛ در تمام این سال ها
مشخص شده است که این نظام در بدترین
شرایط ،پنجاه درصد مردم را برای شرکت
در انتخابات مجاب می کند .این آمار در
تمام دنیا قابل قبول است پس تحریم با
مشارکت پنجاه درصدی به جایی نخواهد
رسید.اگر در انتخابات شرکت نمی کنید تا
خارجی ها به حکومت فشار بیاورند ،اتفاقا در
تمام این سال ها دیده ایم که هرچه فشار
خارجی بیشتر باشد ،حکومت بهتر و راحت
تر می تواند مردم را بسیج کند .اصال یکی
از اهداف و راهبردهای اقتدارگرایان امنیتی
کردن فضا است؛ چرا که در چنین فضایی
راحت تر می تواند مخالفان خود را سرکوب
کند.اگر منظورشان این است که رای ندهند
تا مسووالن عاقلتر شوند؛ در جواب باید گفت
رای ندادن امتیاز به اقتدارگرایان است و آن
ها را جری تر خواهد کرد .پس از هرجهت
که بنگریم تحریم عمال هیچیک از خواسته
های تحریم کنندگان را براورده نخواهد
کرد.البته با آمدن اقای رئیسی احتمال

تحریم انتخابات خیلی کم شده است؛ چراکه
همگان می دانند شرکت نکردن در انتخابات
به معنی رای دادن به آقای رییسی است.
وقتی خانواده های شهدای  88می گویند
رای میدهیم؛ شرکت زندانیان سیاسی در
انتخابات نسبتا آزاد تعجب ندارد .در این
دوره انتخابات ،نهاد نظارتی و نهاد مجری
از دو جریان متفاوت هستند؛ پس سالمت
نسبی انتخابات تضمین شده است.قایل به
شرکت در انتخابات در هر شرایطی نیستم.
معتقدم در شرایطی باید در انتخابات شرکت
کنیم که رای مان بتواند تاثیر داشته باشد.
معیار ما برای شرکت در انتخابات ،تفاوت
معنادار در نامزدهاست .فرض کنیم ما را
بین گزینههای ضرغامی و جلیلی محدود
کنند .در این شرایط ،قطعا رای نخواهم
داد .در سال  90که تمام گزینه های ما رد
می شدند؛ ورود در انتخابات یک اشتباه بود.

به طور مطلق قایل به تحریم یا شرکت در
انتخابات نیستم و بستگی به شرایط دارد .اما
در این انتخابات نظر به حضور آقای روحانی
و تایید نامزدها در انتخابات شورا ،مشارکت
خواهیم کرد .عوامفریبی یکی از مشکالت
دموکراسی است .اساسا شرایط کنونی با
دوره آقای احمدی نژاد قابل قیاس نیست
به خصوص در دانشگاهها .البته هنوز هم در
برخی دانشگاه ها رویه های دور از قانون
دیده می شوند؛ اما شرایط با فضای سیاه
سال های پیش از روحانی قابل قیاس نیست
و رو به گشایش است ،نه رو به محدودیت
بیشتر .هرچقدر دانشجویان متشکلتر و
شفاف تر در صحنه حضور یابند ،مطالباتشان
بیشتر و بهتر محقق می شود .اگر دانشجو
در پرسشگری و مطالبه گری قدرتمند
حاضر شود ،قطعا دولت روحانی مجبور است
هرچه بهتر و بیشتر به مطالبات دانشجویان

و ملت پاسخ دهد .به باور من ،دوره بعد از
این جهت وضعیت بهتری خواهیم داشت .با
نگاه تک بعدی به مسایل از جمله انتخاب
نامزدهای شورای شهر موافق نیستم .تجربه
و دانش به من آموخته که نگاه جامع
پاسخگو است .باید افرادی را انتخاب کنیم
که حتما تخصص الزم را داشته باشند.
بیتوجهی به این موضوع مشکل ساز است؛
اما صرف تخصص در این زمینه کافی
نیست.
ما متخصص هایی داریم که چون سیاسی
نیستند در برابر دستگاه های امنیتی و دولت
پنهان آسیب پذیرند .شخص بدون سابقه
سیاسی نمی تواند در مقابل زیاده خواهی ها
بایستد .ضمنا تخصص در یک زمینه خاص
با مدیریت از یکسو و توان نظارت از سوی
دیگر یکسان نیست.ما متخصصان زیادی
داریم که اصال مدیران خوبی نیستند؛ اما
پژوهشگران بسیار خوبی هستند .همچنان
که سیاسیونی داریم که بسیار دوراندیشند اما
مدیران اجرایی برجسته ای نیستند.
باید کسانی در شوراها انتخاب شوند که هم
تخصص داشته باشند هم پشتوانه و تجربه
سیاسی و حتی االمکان دستی بر آتش
داشته باشند تا مسایل و مشکالت اجرایی
را درک کنند و توان اعمال نظارت را نه به
صورت شعاری بلکه به صورت عملی و همه
جانبه داشته باشند.ما متخصص سیاسی و
البته متعهد و اهل عمل می خواهیم که به
شوراها راه یابند و به اوضاع شهرها سر و
سامان بدهند.
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حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری خطاب به کاندیداهای ریاستجمهوری:

از فقر برای کسب رأی استفاده ابزاری نکنید

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت :هیچ کس
و هیچ جناح سیاسیای حق ندارد در هیچ مقطعی از فقرا
به عنوان ابزاری برای تأمین منافع سیاسی خود استفاده
کند.
به گزارش ایسنا ،سیدحسن موسوی چلک با بیان این
مطلب اظهار کرد :هرگونه سوء استفاده از فقرا برای منافع
سیاسی هم ظلم به آن فقیر و هم ظلم به حوزه اجتماعی

است و ما نگران این مسئله هستیم .وی با اشاره به
اینکه مهمترین و اساسیترین بخش منشور شهروندی
بر مدارا استوار است ،ادامه داد :ممکن است کسی از نظر
قومیت و ویژگیهای دیگر مثل من و شما نباشد اما ما
نسبت به یکدیگر حقوق متقابل داریم و این موضوع باید
به رسمیت شناخته و در جامعه نهادینه شود .وی افزود:
مدارای اجتماعی را با بخشنامه و زور نمیتوان محقق
کرد ،چراکه ما سالها با اعتیاد به شکل انتظامی و امنیتی
برخورد کردیم و حتی مجازات اعدام هم برای قاچاقچیان
اجرا شد اما با این وجود اکنون شاهد کاهش سن اعتیاد،
ورود زنان به حوزه اعتیاد و رفتن به سمت اعتیاد مواد
شیمیایی خطرناک هستیم ..وی در خصوص دلیل
انتخاب نام «مددکار اجتماعی مدارای اجتماعی» برای
سال  96گفت :ساالنه در ایران 17هزار نفر بر اساس
تصادفات رانندگی فوت میکنند که درصدی زیادی از

این تصادفات به دلیل خطای انسانی صورت میگیرد
و در این میان سبقت و سرعت غیر مجاز بیشترین
خطاهای انسانی را شامل میشود که علت اساسی این
خطاها ،عدم مدارا و ضعیف شدن استانه تحمل است.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران راز موفقیت
اقتصاد مقاومتی را سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود:
تقویت سرمایههای اجتماعی باعث شکل دادن به اقتصاد
مقاومتی میشود و اگر به این بخش بیتوجهی صورت
گیرد ،تحقق اقتصاد مقاومتی با مشکل روبرو است .وی
با بیان اینکه ضعف اجتماعی یکی از تهدیدهای جدی
کشور است ،خاطرنشان کرد :با تفکر انتظامی و امنیتی
نمی توان حوزه اجتماعی را مدیریت کرد و تا زمانی
که ما نسبت به مسایل امنیتی رویکرد انتظامی داشته
باشیم ،مشکل برطرف نمیشود بنابراین باید برای تقویت
امنیت ،قابلیتهای اجتماعی را افزایش داد.

ابوالقاسم عابدین پور
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تعامل با جهانیان
اصل است

حسن فتحی

