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سخن روز

به جبهه نجات رای
بدهید

سیدحسین مرعشی ،عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی:

ساختار فاسد در ذهنیتها

آقای قالیباف با آمار و ارقام گمراه کننده
نمیتوان رئیسجمهور شد!

امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

حضور کاندیداهای ریاســت جمهوری در تلویزیون و طرح مسائل مهم کشور از زبان
ایشان ،امکان تحلیل و پژوهش در مورد آن مشکالت را فراهم میکند .ابراهیم رئیسی
یکی از این کاندیداها اســت که با حضور دربرنامه تلویزیونی بســیاری از مسائل اصلی
کشور را بیان نمود .فارغ از اینکه نظر ایشان در مورد این مسائل درست و یا غلط بوده،
بســتر ایجاد شده برای طرح و پیگیری موضوعات را باید غنیمت شمرد .ابراهیم رئیسی
در بخشــی از سخنان خود به فساد رایج در عرصهی دیوانی کشور اشاره کرده و معتقد
است که باید برای رفع آن ،ساختار حاکم را دگرگون نمود .نگارنده تا به اینجا با ایشان
موافق است .فساد ریشهداری که تمامی ارکان کشور را فرا گرفته و موجب شده که منافع
ملی و حقوق مردم تضییع گردد پا در ســاختاری دارد که بدون تغییر آن امکان حل این
معضل وجود ندارد .اما چالش اصلی بین نگارنده و آقای رئیسی در شناسایی این ساختار
است .در این یادداشت قصد بر این است که ساختار فساد برانگیز فوق را شناسایی کنیم و
مدعی شویم که تفکر حاکم بر رویهی آقای رئیسی و یارانش خود عامل این فساد است.
بد نیست طرح موضوع با ادعاها و پاسخهای منتقدین کاندیداهای ریاست جمهوری
آغاز شــود .با گذشــت چند روز از آغاز فعالیت تبلیغاتی کاندیداها متوجه می شویم که
عمدهی مباحث طرح شــده حول مســائل اقتصادی است .بدیهی بود با رکود غیر قابل
تحمل اقتصادی  ،کاندیداها برای جلب نظر و افزایش طرفداران خود موضوع اقتصادی
را مد نظر قرار دهند .در این میان دو نفر بیش از دیگران در تالشــند که اذهان و توجه
مردم را در موضوعات اقتصادی به خود جلب نمایند .ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف
ســعی دارند تا نشــان دهند که با روی کار آمدن آنها تمام مشکالت اقتصادی مردم بر
طرف شــده و رویای زندگی همراه با رفاه و عدالت محقق می شود .ایشان با ارائه آمار
و ارقام رویایی ،موجب تعجب و حیرت تمام منتقدین و کارشناســان بنام کشورشده اند.
مهم ترین سوال کارشناسان عبارت است ازاینکه ،این آقایان بودجه و درآمد الزم برای
تامین این ادعاها را از کجا می آورند؟ دکتر زیبا کالم به صورت صریح و ساده یک سوال
مشخص مطرح کرده است :که آقای رئیسی این برنامه های شما نیاز به فالن قدر پول
دارد .از آنجایی که درآمد کشور درصد ناچیزی از مبلغ مد نظر را تامین می کند ،مابقی
این پول را از کجا خواهید آورد؟
بزرگترین اشتباه این است که فکر کنیم رئیسی یا قالیباف وعده سر خرمن می دهند.
یعنی قرار نیســت به وعدههای خود عمل کنند .قطعا این آقایان عزم جدی دارند تا به
وعده های خود جامه عمل بپوشانند .از قضا درآمد محدود کشور در کنار اصرار این آقایان
برای اجرای وعده های گســترد ه  ،بستر الزم برای رویش و رشد بزرگترین فساد تاریخ
کشور را رقم خواهد زد .مسئله چندان دشوار نیست:
وعده های کاندیداها و پس از آن احراز مقام ریاســت جمهوری مقدمهی الزم برای
تعریف طرحها و پروژههای گســترده است .با تعریف طرحها امکان تخصیص اعتبار به
روی آنها گشــوده می شود .مشاوران و نقشه کشان به سرعت پروژه ها را به مرحلهی
اجرایی می رسانند با برگزاری مناقصات ،پیمانکار مجری شناخته شده و اجرای طرحها
آغاز می شود .تا به این جای کار مشکل خاصی نیست و همه چیز روی روال پیش می
رود اما از این مرحله به بعد شــاهد اتفاقی هستیم که نشان از فساد ریشه دار و قدیمی
دارد .همانطور که گفته شــد درآمد کشــور اعتبار الزم برای کلیه طرحهای آغاز شده را
تامین نمی کند .از ســوی دیگر پیمانکاران طلبکار برای دریافت مبالغ صورت وضعیت
های خود مقابل اداره جات صف کشــیدهاند .بدیهی اســت که مبلغ موجود در صندوق
کفــاف مطالبات تمام ایــن مجریان را نمی دهد بنابراین باید مبلــغ محدود را به افراد
محدودی اختصاص داد و این یعنی فســاد  .اگر قرار است ما بین تعدادی پیمانکار تنها
چند نفر شناســایی و مطالبات آنها پرداخته شود بدون شک اشخاصی انتخاب می شوند
که نســبت به کارفرما نه تنها ارتباط نزدیک تر بلکه ارادت خاصی به مدیران و تصمیم
گیران دارند .هر کسی که ارادت و سر سپردگی بیشتری از خود نشان دهد لیاقت دریافت
پول بیشــتری خواهد داشت .بنابراین پروژه های گسترده در کنار درآمد ناچیز وقتی در
کنار اراده پیمانکاران برای جلب نظــر کارفرمایان قرار می گیرد ،موجب ظهور نمایش
آشــنایی می شود که در آن هرکس سعی دارد ارادت بیشتر خود را به اثبات برساند .در
چنین شرایطی شاهد تشریفات عجیب و غریب شرفیابی و دست بوسی هستیم که هر
کس بنا به وســع خود تحفه درویشی برای مدیر مربوطه ( بخوانید ارباب) فراهم کرده
اســت .هرچقدر بتوان نظر جناب ارباب را جلب کرد امکان موفقیت در دریافت مطالبات
بیشتر میشود .تمام این تشریفات و نمایشها موجب افزایش هزینه میشود .بدیهی است
پیمانکاران هزینه هــای مازاد را ازجیب مبارک پرداخت نکرده و باید برای بودجه های
اختصــاص یافته پروژه های مذکور مجددا فکری کرد .یعنی بجای آنکه فالن پروژه با
ریال تمام شود با ریال هزینه اجرا می شود .بدیهی است که خیلی بیشتر از خواهد بود.
به همین راحتی فســاد تمامی ارکان و زوایای دستگاه دیوانی کشور را فرا می گیرد .در
همین چند روز اخیر در فضای مجازی دو ســوال ساده از آقای قالیباف پرسیده شده که
تا اکنون هیچ جوابی از ســوی ایشان ارائه نشده است -1 :چرا هزینه تمام شده اجرای
پل صدر چندین برابر برآورد اولیه است؟  -2مطالبات پیمانکارانی که هر روز در خیابان
بهشت تجمع می کنند چه میزان است؟
هر دو ســوال از سوی اعضای شورای شــهر به صورت تلویحی پاسخ داده شده که
نشان می دهد برای یک پروژه چند برابر برآورد اولیه هزینه شده در حالیکه پیمانکاران
بیشماری از دریافت اولیه صورت وضعیتهای خود باز مانده اند .این تفاوت همان فسادی
است که ریشه در ساختار ذهنی و سازمانی ما دارد .یعنی آنچه که موجب شده تا چنین
اختالفی در پرداختها صورت گیرد همان ســاختار ذهنی است که مبتنی بر ارادت و سر
سپردگی شخصی است .بدیهی است اولین نتیجه اجتماعی چنین نحو از پرداخت ،فاصله
طبقاتی و اختالف شدید درآمدی است .یکی با ارتباطات شخصی توانسته که چند برابر
حق خود دریافت نموده و تعداد کثیری دستشــان از حقوق اولیه و هزینه های از جیب
رفته خود کوتاه است.
دولت نهم و دهم نماد بارز این وضعیت اســت .افرادی مانند بابک زنجانی و چند نفر
وابســته توانستند با از سفره گســتردهی احمدی نژاد به درآمدهای نجومی دست یابند
اما از ســوی دیگر بسیاری افراد با ورشکســتگی و دربه دری مواجه شدند .حال با این
دولت هر کاندیدایی که
وضعیت باید به سخنان کاندیداها باز گردیم .پر واضح است در ِ
نظام سرســپردگی و ارادت شخصی هویدا تر باشد ،امکان گسترش فساد مذکور بیشتر
خواهد بود.
ابراهیم رئیسی در سخنان تبلیغاتی خود بارها سعی داشت تا ارادت خود را به اشخاص
مختلف نشــان دهد .وی یکی از مولفه های خود را ارادت به اشخاصی همچون شهید
بهشــتی و ســردار سلیمانی نشــان می دهد .آیا قابل پیش بینی نیست اعتقاد به نظام
سرســپردگی و ارادت شخصی زمینه مناسب تری برای رشــد و رویش فساد گسترده
خواهد بود؟ آیا تسری نظامی از سر سپردگی و ارادت شخصی به کلیه شئونات ارتباطی
در امور اجرایی دور از ذهن اســت؟ از اینکه ابراهیم رئیســی نیت پاک و درستی برای
رفع فســاد دارد جای شکی نیست اما باید به ایشــان یادآوری کرد که ساختار فساد بر
انگیز همان رویکردی اســت که برخی از سیاستمداران برای کسب مناصب و پستهای
حکومتی برگزیده اند  .رویکردی که با آیین شرفیابی و دست بوسی و عرض ارادت قابل
شناخت است.
خبر

شعار انتخاباتی اسحاق جهانگیری:

همه براي ايران

اســحاق جهانگیری در یادداشــتی کوتاه با تاکید بر عزم خود در انتخابات
ریاست جمهوری شعارش را «همه برای ایران» اعالم کرد.
در یادداشــت اینســتاگرامی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمده
است :آمده ام براي تداوم راه تدبير و اميد و پيشبرد تحول و اصالحات بيشتر با
«دولت اميد و آينده» و با شعار «همه براي ايران».
از قرار معلوم جهانگیری با طرح این شــعار بــه دنبال حضور همه جانبه مردم در
روز  29اردیبهشت می باشد .

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی گفت :امروز یک جبهه نجات در کشــور داریم .که درجنگ به داد دولت رسید .همین جبهه نجات ،سازندگی را بعد از جنگ
سرلوحه قرار داد .جبهه نجاتی که اصالحات را درکشور آغاز کرد وامروز بر قامت اعتدال و تدبیر به میدان آمده است .امید است که با رای مردم این جبهه نجات
همچنان برای کشور آینده ساز باشد.
به گزارش ایسنا غالمحسین کرباسچی اظهار کرد :امیدواریم در کشور به جایی برسیم که هیچ وقت کسی نخواهد کاری را با حصر و زندان و تفنگ پیش ببرد.

سید حسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت :آقای
قالیباف با آمار و ارقام گمراهکننده نمیتوان رییس جمهور
شد!
محمدباقر قالیباف ،کاندیدای دوازدهمین دوره ریاســت
جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود در تلویزیون مدعی شد:
با هر یک میلیون تن افزایش تولیدات پتروشیمی ،دویست
هزار شــغل مســتقیم و چهارصد هزار شغل غیر مستقیم

ایجاد می شود.
این در حالیســت که بررســیهای کارشناســی نشان
میدهد که بــه ازای هر یک میلیون تن افزایش تولیدات
پتروشــیمی تنها برای پانصد نفر شغل مستقیم و برای دو
هزار نفر شــغل غیر مستقیم ایجاد می شود.با این تفاسیر
ضریب گمراهکننده آقای قالیباف در مورد شــغل مستقیم
 ٤٠٠برابر و برای شغل غیر مستقیم  ٢٠٠برابر است.

محمد هاشمی رفسنجانی:

احمدینژاد الگوی کاندیداهای اصولگرا
محمدهاشــمی رئیس دفتــر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با انتخاب در
پیشبینی استراتژی کاندیداهای اصولگرا برای
حضور در مناظرات انتخاباتی اظهار کرد :آنچه
که تابحال مشخص شده اصولگرایان بیشتر از
موضع تخریب ،بزرگنمایی و سیاهنمایی دولت
تبلیغات میکنند کمااینکه این شــیوهای است
که اخیرا رســانههای اصولگــرا نیز در پیش
گرفتهاند.
هاشمی در پاسخ به اینکه این احتمال وجود
دارد کــه کاندیداهای اصولگــرا در مناظرات
انتخاباتی از ادبیات و روش احمدینژاد استفاده
کنند ،تصریح کــرد :البته هماکنون بکارگیری
نوعی از ادبیــات آقای احمدینــژاد در روند
رقابتهــای انتخاباتــی برخــی کاندیداهای
اصولگــرا مشــاهده میشــود کمااینکــه در

برنامههای تبلیغاتی آنها به نوعی اشــتراکاتی
بین نحــوه قولها ،وعدههــا و تخریبها به
شــیوه وی وجود دارد که مدتی قبل از زمان
برگزاری مناظرات شــروع شده است اما اینکه
کاندیداهای اصولگرا طی مناظرات چه اقدامات
مشابهی انجام دهند نمیتوان پیشداوری کرد.
وی در مورد اینکه کدام یک از کاندیداهای
اصولگرا میتواند رقیب جدی روحانی باشــد
تاکید کــرد :تاکنون در پی نظرســنجیهای
صورتگرفتــه آقای روحانــی در صدر جدول
کاندیداهای انتخاباتی قرار دارد و ممکن است
سایر رقبا پنج درصد یا پنجاه درصد رای داشته
باشند ولی تا این لحظه طبق نظرسنجیها نام
آقای روحانی در کسب آرای بیشتر جامعه جلوتر
از اسامی سایر کاندیداها قرار داشته است.
هاشــمی درباره رونــدی کــه روحانی در

مناظرات باید بکار بگیرد تا پیروز میدان رقابت
انتخاباتی باشــد با بیان اینکه مردم توقع دارند
رئیس جمهور پارهای از مسائل کشور که قابل
ذکر بوده را برای آنها بازگو کند ،خاطرنشــان
کرد :هماکنون آقای روحانی در سمت ریاست
جمهــوری فعالیــت دارد و این جایــگاه نیز
دارای ویژگیهایی اســت کــه باید فردی که
بر این کرسی نشســته واجد این شرایط باشد
اعماز وقار ،اقتــدار ،واقعگرایی ،پرهیز از تکبر،
خودخواهی و اجتناب از دادن وعدههای دروغ
ضمناینکه این توقع هم وجــود دارد که اگر
مشــکالتی یا موانعی وجود داشــته که درپی
ســنگاندازیهایی ایجاد شــده ،در حد حفظ
آرامــش در جامعه و پرهیز از بروز تنش ،دلیل
بروز پارهای از مسائل و موانع موجود را به مردم
بگوید و فلســفه اینکه صداوسیما بیش از دو

سال است اقدامات تخریبی علیه دولت میکند
را به همراه ریشه های آن بیان کند.

وکیل مدافع نرگس محمدی:

درخواست اعاده دادرسی ما از سوی شعبه  33دیوان عالی کشور رد شد

محمود بهزادی گفــت :در پی تأیید حکم
دادگاه بــدوی موکلــم در شــعبه  ۳۶دادگاه
تجدید نظر استان تهران ،درخواستی مبنی بر
اعاده دادرســی به قوه قضاییه ارائه کردیم اما

درخواست اعاده دادرسی ما از سوی شعبه 33
دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش انتخاب ،بهــزادی وکیلمدافع
نرگس محمدی  26مهر ســال گذشته گفته
بود که قطعا نســبت به تایید حکم  16سال
حبــس موکلــم توســط دادگاه تجدیدنظر
اعتراض می کنیم و امیدواریم حکم در دیوان
عالی کشور نقض شود.
وی افزود :موکلــم در پرونده قبلی خود با
اتهامات اجتماع و تبانــی علیه امنیت ملی و
تبلیــغ علیه نظام مجموعا به  6ســال حبس

( 5ســال بعالوه یک سال) محکوم شد که با
اعمال ماده  ۱۳۴قانون جدید مجازات اسالمی
حکم  5ســال حبس وی قابلیت اجرا داشت.
همچنین موکلــم در پرونده دیگری به اتهام
تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام (لغو گام
به گام اعدام) از ســوی دادگاه انقالب به 10
سال حبس و در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی
علیه امنیت ملی به  5سال و در خصوص اتهام
تبلیغ علیه نظام به یک ســال حبس محکوم
شد؛ البته دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت
ملــی و تبلیغ علیه نظام مجددا در این پرونده

لحاظ شد که نباید این کار انجام میشد.
وکیل مدافــع نرگس محمدی بیان کرد :با
توجه به اعمال ماده  ۱۳۴قانون جدید مجازات
اســامی ،حکم قابل اجرای موکلم  ۱۰سال
حبس خواهد بود .بر اســاس ماده  ۱۳۴قانون
جدید مجازات اسالمی ،هر گاه جرایم ارتکابی
بیش از ســه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس
بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که
در این پرونده بیشترین حکم  ۱۰سال حبس
برای اتهام تشــکیل و اداره گروه غیرقانونی
است.

ابهام در سرنوشت سرباز مفقود شده حادثه میرجاوه

مجروح حادثه :تروریستها سرباز را با خود بردند
ابهام در سرنوشت یکی از سربازان حاضر در
حادثه تروریستی میرجاوه با اظهارات یکی از
مجروحان حادثه پیچیده تر شد.
به نقل از میزان ،ابهام در سرنوشــت یکی
از سربازان حاضر در حادثه تروریستی میرجاوه
با اظهــارات یکی از مجروحان حادثه پیچیده
تر شد.
چهارشنبه شــب نیروهای مرزبانی هنگ
میرجاوه استان سیســتان و بلوچستان حین
تعویض پســت در میل  ۱۰۰مــرزی ،در تله

تروریســت های تکفیری قرار گرفته و قبل
از اینکه بتوانند اقدامی انجام دهند ،توســط
این تروریســت ها  ۹نفر از نیروها و سربازان
مرزبانی به شهادت رسیدند.
ساعتی بعد آمار شهدای این حادثه  ۱۰نفر و
تعداد مجروحان دو نفر اعالم شد .اما دادستان
زاهدان و مســئوالن مرزبانی آمار شهدا را ۹
نفر اعالم کردند .فردای روز حادثه مسئوالن
مرزبانی کشــور مدعی شدند یکی از سربازان
حاضــر در محل حادثه مفقود شــده و هیچ

اطالعی از او در دست نیست.
با مشــخص شدن مفقود شدن یک سرباز،
نیروهای هنگ مرزی میرجاوه که احتمال می
دادند ،این سرباز در نقطه ای دیگر به شهادت
رسیده باشد به جستجوی گسترده محل حادثه
و اطراف آن پرداختند اما هیچ ردی از ســرباز
براتی که مفقود شده بود ،به دست نیامد.
در حالیکه معمای گم شــدن این ســرباز
همچنان ادامه داشت ،صبح امروز داود باشتنی
ســربازی که در این حادثه مجروح شده بود،

مدعی شــد :وقتی تروریست ها به سمت ما
حمله کردند،تنها توانستم در قسمت جنگلی
و پشــت درختان مخفی شــوم .بعد از اینکه
تروریســت ها نیروها را به شهادت رساندند،
بــه آنها تیــر خالصی زدنــد .در دقایق آخر
دیدم که آنها یکی از ســرباران که زنده بود
را با خود بردند.حال اگر اظهارات این ســرباز
درست باشــد ،باید دید مسئوالن کشور برای
رهایی ســرباز مفقودی از دست تروریست ها
چه اقداماتی را انجام می دهند.

علی ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه:

در دولت یازدهم مزد بر تورم پیشی گرفت

وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت:
مــن خودم به عنوان وزیــر کاری که کارگر
بودن را تجربه کــردم ،زندگی تلخ و فقر را
درک میکنم و اینکه یک بازنشسته چگونه
میخواهد با حقوقش زندگی کند .ما در این
مدت توانســتیم نوعی برنامهریزی کنیم که
حداقل مزد را بر تورم پیشــی دهیم .هرچند
این کار کافی نیست و باید روی قدرت خرید
تالش بیشتری کنیم.
علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه
راه نجات کشــور ،راه تولیدگرا شدن و راهی
اســت که در اقتصاد مقاومتی نهفته ،افزود:
در این ســالها با فراز و نشیب سعی کردیم
همین مســیر را دنبال کنیم .عالمت درست
جامعهای است که فرهنگ کار در آن شکل
گرفته باشد و همه برای جامعهای که در آن
کار میکنند تولید کنند و ارزش افزوده داشته
باشــند .راه نجات جامعه این است که کارگر
در آن با شرافت زندگی کند و به کارگر بودن
افتخار کند .ما سپاسگزاریم که در فرمایشات
رهبری اینها را میبینیم.
ربیعی خاطر نشان کرد :امروز دیگر کسی با
داشتن نگرانی از درمان ،از درد درمان به فقر
ســقوط نمیکند .این سیاستی بود که دنبال
کردیــم و در حال انجام کاری هســتیم که
هر ایرانی که حتی دفترچه بازنشستگی هم
ندارد ،یک دفترچه بازنشستگی ارزان قیمت
بگیرد .همچنین نیروی کار غیررسمی ما زیاد
است که باید رسمی شوند و آنها را به سمت
امنیت زندگی آینده حرکت دهیم.

وی با اشــاره به ایجاد شغل در سالهای
اخیر بیان کرد :تالشهایی که در سالهای
اخیــر صورت گرفت منجر شــد نزدیک دو
میلیون شــغل در چهار سال ایجاد کنیم ،اما
به دالیل متعدد از جمله اینکه پنجره جمعیتی
در این دوره باز شد ،نیروها با تغییر وارد بازار
کار میشــوند و نیروهایی که وارد بازار کار
میشــوند خصلتهای خاصــی دارند و به
دالیل متعدد دیگر نیازمند این هســتیم که
شغل بیشتری ایجاد کنیم .روزگاری با ۶۰۰
هزار شــغل به بازار کار پاسخ داده میشد اما
امــروز باید یک میلیون و  ۲۰۰هزار شــغل
ایجاد شــود که بیــش از  ۷۰۰هزار نفر آنها
فارغالتحصیل دانشگاهی هستند.
ربیعــی ادامــه داد :تعداد زیــادی کارگر
غیررســمی بودند کــه بیمه نداشــتند .ما

برنامهریزی کردیم  ۱۰میلیون حاشیهنشین
و فقیر شهری که فاقد دفترچه بیمه سالمت
بودند را به لطف خدا و در ســایه مقام معظم
رهبــری و تالشهای دولت به پیش ببریم.
برنامههایی که پایهریــزی کردیم ،افرایش
قدرت خرید و دســتمزد ،تثبیت شــغل بوده
است.
وی با بیان اینکه نیاز جامعه ایرانی امروز
نیاز به برانگیختن درونی است ،گفت :امروز
نه به عنــوان وزیر کار بلکه به عنوان فردی
که سالهای ســال چه در جبهههای جنگ
و چه در فعالیتهای اجتماعی بودم ،خدمت
ملت ایران عرض میکنم مقام معظم رهبری
چند سال اســت پیرامون موضوعی صحبت
میکند که ما شــاید متن واقعی این تاکید را
در نیابیم .ایران فرصــت زیادی برای اینکه

بتواند در مسابقه جهانی پرقدرت و باعظمت
شود ،ندارد.
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه
گفت :در یک فرصــت محدود تاریخی باید
آنچنــانخود را قدرتمند کنیــم که نه تنها
مقام اول منطقه شــویم بلکه از نظر قدرت،
ســرمایه اجتماعی ،قدرت کار و زندگی بهتر
مردم خود را به مقدار بســیار زیادی در این
فرآیندهایی که امــروز اتفاق میافتد و اتفاقا
سیاســتهای جهانی برای ما در جهتهای
معکوس عمل میکنــد ،حرکت دهیم .این
حرکت اتفــاق نمیافتد مگر در جامعه تولید
محور ،جامعهای است که پول پول نمیآورد،
کســی با ســفتهبازی نمیتواند پولدار شود،
تولید و کارگر در آن شرافت دارد و این همان
روح اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر گفتمان اشــتغال به عنوان
گفتمان حاکم کشــور ،اظهار کرد :کارگران
در چنین گفتمانی عزت مییابند و احساس
غرور میکنند.
بچه کارگــر بودن در چینیــن گفتمانی
جایگاه خــودش را در جامعه ایجاد میکند.
در بحث اقتصاد مقاومتــی ،عدالتمحوری،
مردمی بودن و درونزایی تالشهایی انجام
شــد .هیچ دورهای مانند دورههای اخیر بین
کارگر و تولیدکننده کمتنش نبوده اســت .ما
محیطهای کمتنشی را تجربه کردیم.
حوادث ناشــی از کار در این دوره کاهش
یافت و ما به ســمت امنیت شغلی با مفاهمه
حرکت میکنیم.

سياسي
یادداشت روز

روایات مناظرات  ،برگ برنده کاندیداها
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

در این یادداشت تاثیر مناظرههای انتخاباتی بر نتیجه انتخابات
و شــیوه این تاثیرگذاری ،از خالل چند متغیر مداخلهگر و یک
متغیر واسطهای مورد بررسی قرار میگیرد.مناظرههای انتخاباتی
به عنوان یکی از شــیوههای تبلیغات انتخابات ،در همه جوامع
مورد توجه و اقبال مردم هســتند .و در همــه جای دنیا نیز به
نسبتهای متفاوت بر انتخاب رای دهندگان و نتیجه انتخابات
تاثیرگذار هستند .نسبت این تاثیرگذاری از جامعهای به جامعهای
دیگــر و از دورهای به دورهای دیگر متفاوت اســت .متغیرهای
مداخلهگر در میزان این تاثیرگــذاری را میتوان در عوامل زیر
جســتجو کرد :وجود یا عدم وجــود نهادهای مدنی و
سیاسی مانند احزاب سیاسی؛ ویژگیهای فرهنگی
آن جامعه؛ نوع ساخت قدرت در جامعه؛ ویژگیهای
روانی مردم و؛ عادی بودن یا خاص بودن شــرایط
عمومی جامعه در زمان انتخابات.
جامعهای که دارای نهادهای مدنی ریشهداری است ،رفتارهای
انتخاباتی آن به صورت نهادمند اســت ،افراد بر حسب تعلقات
حزبی و صنفی خود رای میدهند ،و از مدتها پیش از انتخابات
نامزدهای انتخاباتی مشــخص هستند و حتی شهروندان نیز از
قبل تصمیم خود را برای انتخاب کاندیدای مورد نظر گرفتهاند.
در چنین جامعهای ،شهروندانی هم که تعلقات حزبی مشخصی
ندارند بر حســب عملکردهای پیشین احزاب راحتتر میتوانند
گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند .طبیعیســت که در چنین
جامعهای افراد کمتر تحــت تاثیر تبلیغات انتخاباتی و باالخص
مناظرات انتخاباتی قرار بگیرند .امــا در جامعهای که نهادهای
مدنی هنوز پا نگرفت ه و رفتارهای انتخاباتی نهادمند نیست ،افراد
آن جامعه گاها تا لحظهای که میخواهند رای بدهند نمیتوانند
تصمیم قطعــی خود را بگیرند .این امر به این دلیل اســت که
هــم رای دهندههــا دارای تعلقات حزبی نیســتند و هم اینکه
کاندیداهــا تعلقات حزبی و جناحی مشــخصی ندارند که بتوان
بر اساس عملکردهای پیشــین احزاب متبوعشان در مورد آنها
داوری کرد .به همین خاطر گفتههای کاندیداها در حین مناظرات
میتوانند تاثیر زیادی بر گزینش رای دهندگان و نتیجه انتخابات
داشــته باشــند .هر چند که گفتههای کاندیداهــا در مناظرات
یا میتینگهای انتخاباتی به دلیل مشــخص نبودن وابســتگی
حزبی و جناحیشــان کامال مغایر با عملکردشان بعد از انتخاب
شــدن باشــد.متغیر دیگری که میتواند در میزان تاثیرگذاری
مناظرهها مداخلهگر باشد ،ویژگیهای فرهنگی آن جامعه است.
جامعهای که فرهنگ آن بر اســاس گفتگو و دیالوگ اســت و
مسایل اجتماعی بر اساس گفتگو و همفکری حل میشوند و نه
منازعه و کشــمکش ،مناظرات انتخاباتی نمیتوانند تاثیر زیادی
در تغییر نگرش افراد به کاندیداهای مورد نظر داشــته باشند .و
به صورت برعکس ،در جامعهای که مسایل آن بر اساس مجادله
و برد و باخت طرفین قابل حل باشــد ،مناظرات انتخاباتی مهم
جلوه خواهند کرد.عامل دیگر در میــزان تاثیرگذاری مناظرات
انتخاباتی ،نوع ســاخت قدرت در جامعه است .اگر ساخت قدرت
در یک جامعه به صورت یکجانبه باشد یعنی قدرت فقط از باال
و از ســوی دولت به ســمت جامعه جریان داشته باشد و شکل
اقتدارگرایانه به خود بگیرد ،مطمئنا مناظرات انتخاباتی که نقش
مهمی را در به زیر سوال بردن جریان غالب قدرت از سوی برخی
کاندیداها دارند ،در نتیجه انتخابات تاثیر بیشتری خواهند داشت،
تا در کشــوری که نوع ســاخت قدرت در آن بصورت دو جانبه
است .در ساخت قدرت دو جانبه ،قدرت هم از باال یعنی از طرف
دولت به ســمت جامعه جریان دارد و هم از پایین یعنی از طرف
جامعه به سمت دولت .در این جوامع ساخت قدرت دموکراتیکتر
اســت ،بطور دائم مطالبات جامعه از دولت اخذ میشود و لذا از
تاثیر رویدادهای برههای مانند انتخابات کاســته میشود و نباید
چندان امیدوار بود که برخی شیوههای تبلیغاتی مانند مناظره بین
کاندیداها مورد توجه رای دهندگان باشد و به صورت ملموسی از
تاثیر مناظرات انتخاباتی برنتیجه انتخابات کاسته میشود.عامل
چهارمی کــه میزان تاثیرگذاری مناظرههای انتخاباتی بر نتیجه
انتخابات را کاهش یــا افزایش میدهد ،ویژگیهای روانی مردم
آن جامعه اســت .معموال در همه حوزهها ،تبلیغات با استفاده از
فنون روانشــناختی به منظور تاثیرگــذاری بر مخاطبان ،در پی
هدفی خاص به به کار گرفته میشــود .مناظرههای انتخاباتی
نیز به عنوان یکی از شــیوههای تبلیغــات انتخاباتی ،از این امر
مستثنی نیستند .در مناظرهها سعی میشود با به کارگیری برخی
جمالت احساسی و هیجانی تاثیری آنی بر مخاطب گذاشته شده
و از آن بهرهبرداری شود .طبعا در جامعهای که عقالنیت مبنای
رفتار باشد ،از تاثیر این گونه روشها کاسته میشود اما جامعهای
که احساســی و هیجانی باشد بیشــتر تحت تاثیر تبلیغات قرار
خواهد گرفت و ممکن اســت تنها با یک جمله از طرف یکی از
کاندیداها ،نظر مردم به طور کامل در مورد آن شــخص عوض
شــود.متغیر پنجم به خاص بودن یا عادی بودن شرایط جامعه
در زمــان انتخابات و مناظرهها مربــوط میگردد .اگر جامعه در
زمان برگزاری انتخابات در یک شرایط خاص مانند تصمیمگیری
مربوط به مسایل حیاتی کشور باشد ،یا در شرایط بحرانی مانند
نابســامانیهای داخلــی و درگیر جنگ با یک کشــور خارجی
باشد ،رای دهندگان توجه بیشــتری به حرفهای کاندیداها و
مناظرات خواهند داشت اما زمانی که جامعه در شرایط عادی به
سرمیبرد ،توجه مردم به گفتههای کاندیداها کمتر است و از تاثیر
مناظرات بر نتیجه انتخابات کاسته میشود .عالوه بر متغیرهای
مداخلهگری کــه بر میزان تاثیرگــذاری مناظرههای انتخاباتی
اثرگذار هســتند ،یک متغیر واسطهای وجود دارد که مناظرات از
خالل آن بر نظر مردم تاثیر میگذارند و آن ،روایتهایی هستند
که از مناظرات در شبکههای روابط اجتماعی( اعم از شبکههای
مجازی یا روابط رو در رو در جامعه ) ساخته میشوند و دست به
دست میشوند .اتفاقات و گفتههایی که در جریان مناظرات رخ
میدهند ،بایــد به صورت روایت درآیند تا برای مردم قابل فهم
باشــند .طبعا نوع روایتهایی که در خصوص مناظرات ساخته
میشــوند و در شبکههای اجتماعی جریان مییابند تاثیرگذاری
زیادی خواهند داشــت .آن معناهایی که به گفتههای کاندیداها
در روایتهای مردم داده میشــود بسیار مهم است وگرنه خود
مناظرات به خودی خود نمیتوانند دارای معنا و تاثیرگذار باشند.
بــه رویدادها و حرفهای کاندیداها در حین مناظرهها ،معناهای
زیادی میتوان بســت و تفاســیر زیادی از آنها میتوان به عمل
آورد و هر گروهی که بتواند دســت باال را در روایت ســازی به
نفع خود داشــته باشــد ،طبعا نتیجه انتخابات را هم به نفع خود
رقم خواهد زد.

