
یادداشت

3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

یکشنبه  10 اردیبهشت   شماره 132

  75درصد مردم تهران کاندیداتوری کارشناســان و متخصصان شهری را برای شورای شهر 
تهران بر کاندیداتوری سیاســت مداران ترجیح می دهند. طبق جدیدترین نظرسنجی ایسپا، 75 
درصد مردم تهران ترجیح می دهند که کارشناســان و متخصصان شــهری برای شورای شهر 

کاندیدا شوند.

نیویورک تایمز: 

اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری روز جمعه با عنوان موضوع 
اجتماعی و فرهنگی برگزار شد، اما شرکت کنندگان بیشتر عالقه مند بودند تا محور 
پرســش های خود را روی مسایل اقتصادی بکشــانند. هرچند برخی از آنان پیشتر 
مدعی شــده بودند که مردم برای " اقتصاد " انقالب نکرده اند، اما این بار تالش 
داشــتند خود را خبره در امر اقتصاد و بخصوص در عرصه معیشــت و اشتغال زایی 
معرفی کنند. انتظار بود مســایل فرهنگی و هنر، ســینما و موسیقی و .... در اولین 
مناظره به بحث گذاشــته شود تا مشخص شود در این عرصه نامزدها چه در بساط 

دارند. اما متاسفانه چنین نشد. 
مناظره ها همیشــه در ایران مخاطبان خاص خــود را دارد و مردم عالقه مندند تا 
این گفت و گو را که فقط هر چهار ســال یکبار برگزار می شــود دنبال کنند، شاید 
نــه برای اینکه در این میان کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند، بلکه بیشــتر 
مشتاقند روابط درون قدرت و اختالفات آنها را از نزدیک رصد کنند. مساله ای که در 
مناظره های سال 1392 در میان اصولگریان آنقدر آشکار بود که برای افکارعمومی 
کامال مشخص شد، آنچه از بیرون یکدست دیده می شود، در درون کامال رودرروی 
هم هســتند وشکاف میان دیدگاه هایشان گاه از رقیب هم بیشتر است. البته اولین 
مناظره در این دور از انتخابات هنوز به نقاط حساس نرسیده است و در نخستین گام 
عرصه ای بود برای آشــنایی مردم با چهره هایی که طی چهاردهه از شکل گیری 

جمهوری اسالمی کمتر در معرض افکارعمومی قرار گرفته بودند.
 از لحظه ای که مناظره ها آغاز شد تاکنون بعلت عملکرد و نمود برخی از کاندیداها 
آنقدر اظهار نظر و پیام و مقاله در مورد این مناظرات عنوان شده که شاید با گذشت 
چند روز از این مناظره بهتر باشــد به مسایلی پرداخته شود که کمتر به آن پرداخته 
شده اســت. اسحاق جهانگیری و حســن روحانی به حق شایسته داشتن مقاماتی 
هستند که در حال حاضر در حال اجرای آن هستند. مدیرانی که فقط با برنامه حرف 
می زدند و برای کم و کاست های موجود آنقدر ادله مردم پسند دارند که پرخاشگری 
برخی از کاندیداها که حتی نمی توانســتند با الفبای برنامه ریزی و مدیریت سخن 

بگویند نخواهد توانست کوچکترین تاثیری بر سبد آرای آنان بگذارد.
 به جز رفتار عصبی و شعاری یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، آنچه در این 
مناظره بسیار مشهود بود متانت، ادب، طمانینه و انصاف بود. هاشمی طبا، میرسلیم 
و  رئیسی هر چند دیدگاه هایی موافق با حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نداشتند 
اما از جاده عدل و انصاف هم خارج نشــدند و برخورد تخریبی و تهاجمی نداشتند، 
در حالی که یکی از کاندیداها آنقدر از عرصه ادب به دور شد که  رئیس جمهوری و 
معاونش را به صفاتی متهم کرد که قلم هم از نوشتن آن شرم دارد. کسانی که این 
مناظره را از نزدیک دنبال می کردند، شــاهد بودند حتی کسانی که به ظاهر به یک 
اردوگاه فکری تعلق دارند، با حرکات چهره و عکس العمل های خود نشان می دادند 
که چنین رفتاری از ســوی کســی که مدعی مدیریت کالن کشــور را دارد، اصال 
پسندیده نیست. مخصوصا برای جامعه ای که هشت سال سابقه مدیریت شعاری و 

بی اخالق را در پیشینه خود دارد.
 نه برنامه نه اظهار نظر علمی

در مجموع نامزدهایی که خود را در معرض داوری افکار عمومی گذاشــته اند، در 
اولین مناظره در ارائه برنامه خوش ندرخشــیدند و اظهارنظرهای آنان نه مبتنی بر 
تحلیل های علمی بود و نه رگه هایی از شناخت جهانی و مردم شناسی داشت. برخی 
از کاندیداها در مورد مسایل مبتال به جامعه مانند محیط زیست و جوانان آنقدر کلی 
گویی کردند که مخاطب حتی نتوانست دریابد که گرانیگاه این اظهار نظرها چیست 
و در کدام بســتر فکری شکل گرفته است. کاندیداها به مصداق " یومن ببعضهم و 
یکفر ببعضهم" گاهی از کشورهای دیگر و الگوهای بین المللی سخن می گفتند ولی 
به طور مشخص توضیح نمی دادند که بسترهای الزم آن آیا در حال حاضر در جامعه 
موجود است؟ برخی آنقدر مسئولیت ها و حیطه اختیارات دولت را گسترش دادند که 
حتی باال بودن ســن ازدواج را هم به عملکرد دولت فعلی ربط دادند و از دولتمردان 
خواستند مانند کشــورهای دیگر برای جوانان مسکن بسازد! اما کسی توضیح نداد 
کدام دولت در جهان امروز مسئول ساخت مسکن برای جوانان است تا آنان بتوانند 

همسر اختیار کنند؟
 هاشمی طبا که با متانت و آرامی سخن می گفت، در میان گفته هایش نکاتی را 
عنوان کرد که نشــان از نگاه مدرن وی به جامعه و دولت دارد. برخالف برخی که 
هنوز در یک قرن پیش به سر می برند، او خواستار کاهش مسئولیت های دولت شد، 
چرا که می داند در یک جامعه مدرن، یک دولت دمکراتیک صرفا بســتر الزم برای 
فعالیت مردم را فراهم می کند و نه دولت مسئول است برای کسی خانه بسازد و نه 
به مردم وام ازدواج دهد. دولت در نظام های دمکراتیک نقش نظارتی بر دستگاه ها 
را دارد که اجازه ندهد کسی از چارچوب تعریف شده خارج شود.شایسته است که نگاه 
هاشمی طبا در تببین نقش دولت در ایجاد " امنیت " مورد توجه ویژه قرار گرفت. 

 کاخ نشینی و کوخ نشینی
 تضاد فقر و غنا یکی دیگر از محورهای این مناظره بود که بیش از آنکه صداقتی 
در بیان آن باشد، نشان از استفاده ابزاری و شعارگونه از آن داشت. " زندگی اشرافی" 
و " آن نود و شــش درصد"، همان گفتمان شکست خورده هشت سال پیش است 
که سابقه داران انقالب و نظام را خانه نشین کرد و افرادی بدون سابقه و تجربه را 
به مسندی نشاند که دستاورد آن افزایش بیکاری، رشد تورم و از بین رفتن جایگاه 
ایران در منطقه و جهان بود. اینک آقای  رئیســی که همراهان و مشــاورانش همه 
مردان دولت نهم و دهم هستند، نگرانی اش را از کاخ نشینی و کوخ نشینی مطرح 
می کند و توضیح نمی دهد که طی چهار دهه از انقالب اســالمی که به تعبیر امام 
خمینی انقالب کوخ نشــینان بر کاخ نشینان بوده است، چگونه باز " کاخ نشینی" 
رونق گرفته است و مسئول ثروت های بادآورده در کشور بیشتر به عهده چه کسانی 
اســت؟ چه مســئوالنی پول نفت را به هدر دادند و برای دولت های بعدی زمین 

سوخته به ارمغان گذاشتند؟
بازی با رقم و عدد برای یارانه ها آنقدر بی اساس بود که حتی کسانی که با الفبای 
اقتصاد هم آشــنایی ندارند می دانند که نه شدنی است و نه تاثیری در فقرزدایی در 
کشــور دارد بلکه عاملی است برای بیکارتر شدن کشــاورزان و خارج شدن آنان از 

عرصه تولید و باال رفتن نرخ تورم و گرانی.  
 شفاف سازی در کجا؟

موضوع نظام اداری، از جمله مواردی بود که شاید کمتر مورد توجه افکارعمومی و 
منتقدان قرار گرفت. وقتی کاندیداها به حق از تضییع حقوق مردم در پیچ و خم های 
دستگاه های اداری گالیه کردند و خواستار اصالح نظام اداری و ایجاد شفافیت برای 
سالمت این نظام شدند. اما در این میان کسی نپرسید که آیا مناقصه ها و مزایده ها 
همه فقط زیر نظر دولت انجام می شــود؟ آیا افرادی با اســتفاده از " رانت " فاصله 
فقیر و غنی در جامعه را بیشتر نکرده اند. آیا این دولتمردان و نهادهای تحت پوشش 
دولت اســت که پشــت پرده تصمیم گیری می کنند و شفافیت ندارند یا برخی ها با 
اســتفاده از تانکرها و نفتکش ها در اســکله های کشور بدون هیچ حساب و کتابی 
حتی قادر به فروش نفت هستند. این نهادها زیر نظر چه کسانی اداره می شوند و آیا 
آقای  رئیســی که سابقه بازرسی و نظارت را در پرونده خود دارد و انصافا هم در آن 
زمان بسیاری از سوءاستفاده ها را برمال کردند، تاکنون نسبت به این نهادها تعرضی 
داشــته اند و آیا مشــخص است که چه افرادی با اســتفاده از رانت های اطالعاتی 
توانسته اند، زمینه اختالس ها و سوءاستفاده های کالن مالی را ایجاد کنند؟ بی شک 
اگر مناقصه ها شــفاف شود نه تنهاســالمت نظام اداری که نظام اقتصادی کشور 

تضمین خواهد شد.
ادامه در همین صفحه ... 

تغییر گفتمان سیاسی در اولین 
مناظره انتخاباتی

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما 
باید راه مان را ادامه بدهیم راه ما راه آزادی است. نمی گذاریم 

بار دیگر فضای امنیتی در دانشگاه های ما حکم فرما شود.
به گزارش ایلنا ، حسن روحانی در جمع مردم کرمان گفت: 
بر مردم، آقایان و بانوان عزیز کرمان و مردم شهرستان های 
این استان به ویژه کرمان و سیرجان سالم می کنم که سفر 
بــه دیار آنها جزء برنامه های من بــود ولی به زمان دیگری 

موکول شد.
او ادامه داد: در روزهای بسیار مهم و مقدسی قرار داریم و 

برای رسیدن به آرمان مان باید همه توان مان را بکار ببریم.
 رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اعیاد شعبانیه و تبریک 
آن به مردم کرمان اظهار داشــت: واقعــا در این ایام جای 
مرحوم آیت اهلل هاشمی خالی است. ای کاش می شد از فیض 
آن سیاستمدار پخته و صابر و آن مجاهد نستوه که در انقالب 
در کنــار امام و در دفاع مقدس به عنوان بازوی امام راحل و 
برای حراســت از انقالب به عنوان یار دیرین در کنار رهبر 
انقالب بود، بیشــتر استفاده کنیم. ما مسیر عدالت، اعتدال و 
اصالحات را رها نخواهیم کرد. ما در مسیری که در سال 92 
باهم آن را عهد کردیم و تا امروز درآن مسیر حرکت کردیم, 

امروز هم باید راه را ادامه بدهیم.
او بــا بیان اینکــه از روز اول تصمیم گرفتیم با صداقت و 
راســتگویی و شفافیت باهم مســیر اعتالی کشور را ادامه 
دهیم، خاطرنشــان کرد: اگر روزی در این کشور دروغ جای 
خود را پیدا کند پیشــرفت از این کشــور رخت می بندد. ما 
ســال ها حرف های دروغ را شنیدیم و دیدیم کشور در مسیر 
پرتگاه قرار گرفت. امروز ملت ما آماده شــنیدن دروغ جدید 
در کشــور نیستند. امروز ملت ما پس از این همه مقاومت و 
ایستادگی نشان داده است شعار دادن و وعده بی پایه دادن و 
آمار و ارقام برای آینده ســاختن  نمی تواند گوش شنوایی در 

میان مردم بزرگوار و فهیم مردم ایران داشته باشد.
این نامزد انتخابات ادامه داد: ما باید راه مان را ادامه بدهیم 
راه ما راه آزادی است. نمی گذاریم بار دیگر فضای امنیتی در 

دانشگاه های ما حکم فرما شود.
روحانی با بیان اینکه اگر حمایت شــما نبود در این مدت 
توفیقی را به دست نمی آوردیم، ابراز داشت: در طول سه سال 
و نیم گذشته بارها و بارها در جلسات تصمیم گیری خصوصی 
و عمومی رو در روی ما قرار گرفتند تا مردم از شبکه مجازی 
اســتفاده نکنند. هر روز به ما فشار آوردند تا همه شبکه های 

اجتماعی را فیلتر کنند. اکنون که موقع انتخابات شده است 
همان افراد پیشتاز در استفاده از شبکه های اجتماعی هستند. 
اگر این شــبکه ها چیز بدی است، این مساله برای شما هم 
باید بد باشد. اگر این شبکه ابزار خوبی برای شماست چرا ابراز 

خوبی برای مردم ما نباشد.
او اضافه کرد: ما راه مان را باهم شروع کردیم و با هم ادامه 

می دهیم و باهم این راه را به مقصد نهایی خواهیم رساند.
 رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه عرض سالم من به همه 
مردم قهرمان کرمان است، عنوان کرد: سالم من بر بم است 
که آن همه رنج و درد کشــید. همه شهرستان های مختلف 
اســتان کرمان به عنوان مردم عزیز و یاران دالور انقالب و 

نظام جمهوری اسالمی هستند.
روحانی با بیان اینکه امروز روز سرنوشــت ماست، یادآور 
شد: ما امروز در مسیر مهمی در حال حرکت هستیم. عده ای 
می خواهند از وســط راه برگردیم. ما بــه آنها می گوییم ما 
برنمی گردیــم. عده ای می خواهند ما متوقف شــویم ولی ما 

متوقف نمی شویم.
او در واکنش به شعار »روحانی قهرمان امید نسل جوان« 
بیان کرد: امید روحانی نیز شــما مردم و جوانان هستید. چرا 
بایــد از راه مان بازگردیم چرا نباید ادامــه بدهیم. راه ما آباد 
کردن شــرق کشــور اســت. راه ما این بوده است تا استان 
کرمان مســیر اتصال شــرق و غرب جهان باشند. مسیر ما 
این بوده اســت که از شرق کشور راه آهن و راه ها را تا اروپا 
متصل کنیم. راه مان این بوده است که آب دریای عمان را به 
صورت شیرین شده به کرمان وارد کنیم. ما تصمیم گرفتیم 

سرمایه گذاری در این استان افزایش دهیم. در این سه سال 
و نیم هزار تفاهم نامه با بخش های مختلف امضا شده و 1۶ 

هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
روحانی گفت:  ما راه مان را برای اجرای حقوق شهروندی 
انتخاب کردیم ما حقوق شــهروندی را رها نمی کنیم برخی 
فکر می کنند حقوق شهروندی فقط بر روی کاغذ نوشته شده 
و اجرا نمی شود در حالی که این حقوق در ماه های اخیر اجرا 
شده است. من به کسانی که می گویند نباید به مردم آزادی 
داد، آنهایی که می گویند نباید به زنان اجازه داد و... می گویم 
اگر این مردم بار مســئولیت دولت دوازدهم را بر دوش من 
بگذارند، بدانند حقوق شــهروندی مو به مو اجرا خواهد شد. 
اجازه نمی دهیم حقوق خصوصی مردم نقض و ضعیف شود و 

بی قانونی در کشور ادامه یابد.
 بــا حول و قوه الهی با همراهی مجلس که خوشــبختانه 
هماهنگی بیشــتری ایجاد شــده اســت، راه اجرای حقوق 

شهروندی را ادامه می دهیم.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری تاکید 
کــرد: ما از عزیزان و رزمندگان لشــگر ۴1 ثاراهلل، ســردار 
سلیمانی، آیت اهلل هاشمی و برادرم اسحاق جهانگیری تشکر 
می کنیم ما از همه کســانی که خادم مردم در دولت یازدهم 

بوده اند، تشکر می کنیم. 
آنهایــی که امروز هــم راه پیروزی ملت ایــران را دنبال 
می کنند. من به شــما عزیزان قول می دهم و  من شعارها و 
خواسته های شما می شنوم و درک می کنم و همه تالشم را 

برای آن به کار می برم.

اولین مناظره؛  آزمون اخالق و " احساس عدالت"روحانی در جمع مردم کرمان:

راه ما راه آزادی است، نمی گذاریم بار دیگر 
فضای امنیتی بر دانشگاه ها حاکم شود

تأکید مردم تهران بر 
کاندیداتوری متخصصان 

شهری در شورای شهر

 حميرا حسينی یگانه- روزنامه نگار

رمضانزاده، سخن گوی دولت اصالحات:

قالیباف را باید رئیس جمهورساز خواند

شکایت هایی در خصوص مناظره اول دریافت کرده ایم

سید مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالح طلب:

رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: 

معاون سیاسی وزارت کشــور در دولت اصالحات، 
اســحاق جهانگیری را مرد اول مناظره نخســت 

دانست.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی تاجزاده درخصوص 
نخســتین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاســت 
جمهوری گفت:  آقای قالیباف را باید رئیس جمهورساز 
خواند. وی در سال 92، با خطای بزرگ خویش راه 
را برای پیروزی آقای روحانی هموار ساخت. او ادامه 
داد: قالیباف این بار نیز با خطای به مراتب مهلک تر 

و بزرگ تــر خود، مجــددا راه برای پیــروزی آقای 
روحانی و اصالح طلبان در انتخاباتی آتی ریاســت 
جمهوری گشــود. این فعال سیاسی اصالح طلب در 
رابطه با عملکرد حسن روحانی و اسحاق جهانگیری 
در مناظره اظهار داشت: من مالحظات آقای روحانی 
را درک می کنــم و بیش از این انتظاری از ایشــان 
ندارم اما باید اعتراف کنم که آقای جهانگیری مرد 
اول این مناظره بود. تاجزاده یادآور شد: مشخص شد 
که چرا اصرار داشتند مناظره ها زنده پخش نشود.  

رئیسی کاندیدای نهایی جمنا است و قالیباف نیز کناره گیری نخواهد کرد
ســخن گوی دولت اصالحات در نشستی خبری با تحلیل 
ســازوکار جمنا و شــرایط دو کاندیدای ایــن جبهه گفت: 
پیش بینی من این اســت که  رئیسی کاندیدای نهایی جمنا 

است و قالیباف نیز از ادامه مسیر کناره گیری نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، عبداهلل رمضانزاده ســخن گوی دولت 
اصالحات در نشستی خبری که با موضوع »بررسی عملکرد 
دولت یازدهم در زمینه برخورد با فســاد و مقایسه عملکرد 
دولت های مختلف« در ستاد انتخاباتی حسن روحانی برگزار 
شد به بیان دالیل ایجاد فساد در جوامع و دولت های مختلف 
و راه های مقابله با آنها پرداخت.وی در ابتدا خاطرنشان کرد: 
من هیچ نقشی در ستاد انتخاباتی آقای روحانی ندارم و امروز 
بــه عنوان یک اصالح طلب از عملکــرد آقای روحانی دفاع 

می کنم.
ســخن گوی دولت اصالحات با مقایسه درآمدهای نفتی 
کشور در دولت های مختلف پس از انقالب اسالمی، گفت: 
بــا مقایســه ورود درآمدهای نفت به اقتصاد ایران در ســه 
دولــت پیش از آقای احمدی نژاد مشــاهده می کنیم که در 
2۴ ســال قبل از احمدی نژاد ۴۸۰ میلیارد دالر درآمد وارد 
بودجه عمومی کشــور شد اما در هشت سال دولت احمدی 
نــژاد این رقم به ۶3۸ میلیارد دالر افزایش یافت. رمضانزاده 
خاطرنشان کرد: در بررسی درآمدهای دولت پیش از انقالب 
اسالمی نیز مشاهده می شــود که بیشترین میزان فساد در 
سال های 52 تا 57 رخ داده که دلیل آن نیز این بوده که در 

این دوران بیشــترین میزان فروش نفت انجام گرفته است.
این فعال سیاســی اصالح طلب همچنین تفاوت نرخ ســود 
بانکی با تورم و دونرخی بودن ارز همچنین عوارض گمرکی 
و تخلفات گمرکی را از جمله عوامــل ایجاد رانت خواری و 
فســاد در اقتصاد برشمرد و گفت: در سال های پایانی دولت 
آقــای احمدی نژاد با عامل چهارمی به عنوان تحریم و دور 
زدن نظام های بانکی مواجه بودیم که این عامل زمینه فساد 
را برای عده ای فراهم کرد.رمضانزاده با اشــاره به برخی از 
افــرادی که اقدام به اخذ وام از دولــت قبل کرده اند، گفت: 
بابک زنجانی از جمله این افراد اســت. همچنین آقایی که 
در جریان اتفاقات سال ۸۸ با اسلحه ای در دست روی موتور 
نشســت و روی پل خودنمایی کرد نیز از جمله افرادی است 
که معوقات بانکی دارد.وی با انتقاد از سیاست دونرخی بودن 
ارز در دولت قبل افزود: امروز پرونده های بســیاری در این 
زمینه در قوه قضاییه وجود دارد. کسانی که ارز با نرخ دولتی 
دریافت کرده اند از بازپرداخت آن خودداری می کنند.این فعال 
سیاســی اصالح طلب در ادامه صحبت های خود به اقدامات 
دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فســاد اشاره و خاطرنشان 
کرد: در دولت آقای روحانی برای نخستین بار نرخ سود وام 
بانکــی باالتر از نرخ تورم قرار گرفت و این اقدام راه ســوء 
اســتفاده از سیستم بانکی را سلب کرد. روحانی همچنین در 
تمامی موارد به جز خریــد دارو و برخی مصارف عمومی از 
جمله خرید اتوبوس بــرای حمل و نقل عمومی که آن هم 

شــهرداری ها مجری آن بودند، نرخ ارز را تک رقمی تعیین 
کرد. ســخن گوی دولت اصالحات در بخش های دیگری از 
نشســت خبری خود با تأکید بر اینکه مدعی هستیم دولت 
آقای خاتمی ســالم ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است، 
خاطرنشان کرد: دلیل ادعای ما گردش آزاد اطالعات وجود 
مطبوعات و فعالیت آنها است چرا که هر کجا که مطبوعات 
حضور داشــته باشــند و آزادانه نقد کنند جلوی فساد گرفته 
می شود.  رمضانزاده نسبت به آن چه »پرداخت های نامتعارف 
در متــرو « خواند انتقاد کــرد و و با بیان این که »هیچ کس 
درباره خریدهای شــهرداری و مزایده ها و مناقصه های آن 
اطالعــی ندارد« گفت: هر کســی از مصاحبه با مطبوعات 

خودداری کند ریگی در کفش خود دارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب در ادامه نشســت خبری 
خود در پاســخ به پرسشــی درباره اقدامات دولت در زمینه 
حقوق های نجومــی و عدم اطالع رســانی در این موضوع 
و اتهامات مربوط به نزدیــکان  رئیس جمهور با بیان این که 
»گاهی اوقات افرادی مانند خبرنگاران برخی رسانه ها خود را 
به نشنیدن می زنند« تصریح کرد: درباره پرونده حقوق های 
نجومی هم دادگستری و هم دیوان محاسبات بررسی کردند 
و در نهایت اعالم شد که کل اضافه دریافتی که غیرقانونی 
نیز نبوده به منابع دولتی بازگشــته و چنانچه پولی برگردانده 
نشــده با فرد مربوطه برخورد شده و آقای اژه ای نیز اخیراً در 

مشهد ریشه این موضوع را بیان کرده است.

رمضانزاده هم چنین بــا بیان این که »موضوع حقوق های 
نجومی را باید با امالک نجومی مقایســه کرد« به گزارش 
دادســتانی در زمینه امالک نجومی اشــاره کــرد و گفت:  
شــهرداری و برخی رســانه ها هنوز اعالم نکرده اند که چه 
برخوردهایــی با متخلفین انجام شــده اســت. رمضانزاده 
در پاســخ به پرســش دیگری درباره اینکه آیا ممکن است 
چنانچه محبوبیت آقای روحانی در مناظره ها نسبت به آقای 
جهانگیری کاهش یابد جهانگیــری در عرصه رقابت باقی 
بماند، گفت: با شناختی که از آقای جهانگیری داریم ایشان 
حرف شان تغییر نمی کند و یک روز نمی گویند که نمی آیم و 

روز بعد بیایند.
 امسال نیز با فشار آقای خاتمی و احتمااًل برای روز مبادا در 
انتخابات ثبت نام کردند و وقتی که می گویند در کنار روحانی 

می مانند حرفشان حجت است.
وی همچنین در تحلیل سازوکار جمنا و چگونگی انتخاب 
کاندیدای نهایی توســط این جبهه با بیان اینکه تصور من 
این اســت که آقای  رئیســی کاندیدای اصلی جمنا خواهند 
بود، اظهار کرد: آقای قالیباف چون به این نتیجه رسیده که 
کاندیدای اصلی جبهه مردمی نیروهای انقالب نیست به هر 
دری می زند که همه دســتاوردهای کشور را تخریب کنند. 
تحلیل من این اســت که قالیباف به صورت مستقل عمل 
می کند و در میان اصولگرایان شــاخص فردی نیست که از 

او حمایت کنند.

تکریم حقوق شهروندی فقط در دولت؟
مســاله دیگری که در این مناظره مطرح شد، الکترونیک کردن دولت بود. با 
همه انتقادهایی که به آن وارد اســت، اما شروع خوبی است برای اینکه مردم از 
شر صف های طوالنی و رفتار غیرحرفه ای کارمندان دولت رها شوند و حداقل 
" کرامت انســانی " در پس مانتیور کامپیوتر محفوظ بماند. اما سوال اینجاست 
که آیا حقوق مردم تنها در ادارات دولتی تضییع می شــود و زیرمیزی گرفتن ها 
فقط به مراکز تحت امر دولت محدود می شــود. آقای رییسی که سالها در قوه 
قضاییه مســئولیت های باالیی داشته اند، آیا توضیحی دارند که به عنوان شاهد 
مثال بیاورند که در صورت ریاســت جمهوری بتوانند آن الگو را برای " تکریم 
حقوق شهروندی" ارائه دهند. رفتاری که با مردم در قوه قضاییه، جایگاه احقاق 
حق، می شود به آنجا رسیده که حجت االسالم ناطق نوری در یک نطق عمومی 
ناچار به بیان آن شــدند و بی پرده از سفارش های خارج از قوه قضاییه و رشوه 
قضات سخن گفتند. آیا این مقام عالی قوه قضاییه برای حفظ کرامت شهروندان 
در قوه قضاییه اقدامی انجام داده اند؟ آیا برنامه ای برای تسریع در امورمراجعان، 
رســیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده های آنان و ... انجام شده است؟ سخن 
در این مورد زیاد اســت اما شــاید این گفته اسحاق جهانگیری که به صراحت 

بیان کرد:  
»اگــر بخواهیم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم باید رانتها را از بین ببریم و با 

فساد مبارزه کنیم.
محدود کردن عدالت فقط به اقتصاد ظلم اســت. عدالت آموزشــی و سیاسی 
یعنی هر فردی نه صرفا به دلیل وابســتگی به تفکر و جریان سیاســی در یک 
جا قرار گیرد. عدالت قضایی یعنی تمام دســتگاه ها و مردم که مراجعه می کنند 
به دســتگاه های قضایی احساس عدالت کنند. متاسفانه احساس عدم عدالت در 

کشور باال رفته است.
باید اقداماتی انجام بدهیم که همه جامعه احســاس کند مسئوالن شــان در 

سطوح مختلف برمبنای عدالت تصمیم می گیرند.
لب کالم است که باید این " احساس عدم عدالت " در کشور را از بین برد تا 

مردم به مسئوالن اجرایی و قضایی و انتظامی خود اعتماد کنند.«
در مجموع بازتاب اولین مناظره، شــاهد دیگری برای اثبات این مدعا بود که 
گفتمان و رفتار سیاســی در کشور تغییر کرده است. مردم دیگر به دنبال شعارها 
و ادعاهای بزرگ نیســتند، جامعه خواستار برنامه منظم، علمی و حساب شده و 
رفتارهای سنجیده و منطبق بر اخالق اســت. مناظره روز جمعه بازنده داشت. 
ای کاش قانونی بود که بازنده هــای افکار عمومی که حداقل اصول اخالق و 
رفتــار اجتماعی را رعایت نمی کنند،  فرصــت دوباره ای پیدا نمی کردند برای 
اظهارنظرهای بیشتر.  ای کاش به بهانه انتخابات هم که شده فعاالن سیاسی به 
دنبال احیای نظام حزبی در کشور باشند تا " سره " از " ناسره" باز شناخته شود 

و بازنده های همیشگی مصدع اوقات مردم نشوند.

ادامه یادداشت تغییر گفتمان سیاسی در اولین ....

احسان قاضی زاده، رئیس کمیسیون 
تبلیغات انتخابــات، درخصوص اینکه 
"آیا شــکایتی در مورد مناظره اول از 
سوی کاندیداها به کمیسیون تبلیغات 
ارســال شــده یا خیر"، اظهــار کرد: 
شکایاتی از شب مناظره به ما رسیده و 
اگر شکایات دیگری هم باشد، دریافت 

می کنیم.
وی بــا بیان اینکه "ســعی مان بر 
این اســت تــا درباره شــکایات ارائه  
شــده از مناظره روز جمعــه به جمع 
بندی برســیم" افزود: اگر در بررسی 
شــکایت ها  به این نکته رســیدیم که 
پاســخ دادن به موضوعی }توســط 
کاندیداهای ریاســت جمهوری{ طبق 
قانــون باید بــه صــورت ضبطی از 
صداوســیما پخش شود بعد از بررسی 
در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهــوری، زمان و اینکــه چه فردی 
می تواند پاســخ دهد را اعالم خواهیم 

کرد.

کاندیداهــای  از  یکــی  مشــاور   
ریاســت جمهوری گفته بــود مجری 
مناظــره وقت برنامه را به درســتی و 
عادالنه تقسیم نکرده بود؛ قاضی زاده 
در این خصوص نیز گفت: این موضوع 
را هم در جلسه مان بررسی می کنیم . 
چون مبنای ما ایجاد عدالت و برابری 
است و اگر هر میزان عدم توازن وجود 
داشته باشــد، نحوه جبران  آن را که 
می تواند در قالب های مختلف باشــد، 

اعالم می کنیم.
قاضی زاده در پاســخ به این سوال 
که "ســواالت مناظره دور اول توسط 
چه کسانی طرح شده بود؟" نیز اظهار 
کرد: سواالت در کمیته ای در سازمان 
صداوسیما طراحی و جمع بندی شده 
بــود و موضوعات عمومی در اختیار ۶ 
کاندیدای ریاست جمهوری قرار گرفته 

بود.
وی بــا بیان اینکــه "در دو مناظره 
بعدی سرفصل ها را به صورت کلی به 

نامزدهــای انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری اعالم خواهیم کرد" 
افزود: سواالت مربوط به بقیه برنامه ها 
 اعــم از "گفتگــوی ویــژه خبری"، 
"برنامــه شــبکه خبــر"،  "گفتگو با 
کارشناســان" و برنامه های انتخاباتی 
متنوع دیگری که از صداوسیما پخش 
می شــود، در اختیار نامزدهای ریاست 
جمهــوری قرار می گیــرد اما در هیچ 
جای دنیا این مرسوم نیست که سوال 
مناظــره در اختیار نامــزد  به  صورت 

کامل قرار بگیرد.
قاضی زاده یادآور شــد: ســواالت 
مناظره شــامل موضوعات اجتماعی و 
عمومی اســت  و آن شمولیت کلی را 

هم  در برمی گیرد.
رئیس کمیســیون تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری مســتقر در صدا و 
ســیما دربــاره اینکه مناظــره اول را 
این  گفت:  می کنیــد،  ارزیابی  چگونه 
مناظره آغــازی بود بــرای انتخابات 

دوازدهــم و امیدواریــم بــا توجه به 
حجم بــاالی مخاطبی که داشــته و 
بازخوردهــای اجتماعــی و فراگیری 
زیادش، در تنویر افکار عمومی کمک 

رسانی کرده باشد.
ســخنگوی کمیسیون تبلیغات ستاد 
انتخابات کشــور از مناظــره نماینده 
نامزدها با هــم خبر داد و گفت: برای 
اولین بار ۶ نماینده نامزد متناظر با خود 

نامزد با هم مناظره خواهند داشت.
وی ادامه داد: پیشتر نماینده نامزدها 
به عنوان مثال به صورت "دو به دو" با 
هم مناظره می کردند اما در این دوره، 
مناظــره نماینده نامزدهــا به صورت 
متناظر با خود نامزدها برگزار می شود.

انتخابات  تبلیغات  کمیســیون  رئیس 
اینکه  بیــان  بــا  ریاســت جمهوری 
"مناظره نماینده نامزدها در استودیوی 
اصلــی مناظره برگزار نخواهد شــد" 
گفت: قالب متفــاوت مناظره نماینده 

نامزدها را متعاقبا اعالم خواهیم کرد.


