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جواد شقاقی - روزنامه نگار 

به گزارش ایسنا محمدرضا بادامچی در واکنش انتشار اخباری درباره احتمال رد صالحیت شدن تایید صالحیت شدگان در هیأت های نظارت شهرستان و استان توسط هیأت 
مرکزی نظارت گفت: طبق قانون هیچ قدرتی نمی تواند داوطلبینی که در هیأت اجرایی و دو هیأت نظارت شهرستان و استان تایید شده  اند را رد صالحیت کند قانون چنین اجازه ای 
را به هیأت مرکزی نظارت نیز نمی دهد. وی افزود: بر این اساس هیأت مرکزی نظارت فقط می تواند مجددا وارد بررسی پرونده آن دسته از داوطلبانی شود که هیأت نظارت استان 
بر طبق نظر هیأت نظارت شهرستان و هیأت اجرایی، آنها را رد صالحیت کرده است. البته این موضوع نیز منوط به اعتراض این داوطلبان است. بادامچی ادامه داد: اگر داوطلبان 
به رد صالحیت شان اعتراض داشته باشند می توانند این اعتراضات را از امروز به هیأت مرکزی ارائه دهند و هیأت مرکزی نیز تا روز چهارشنبه ) 2 اردیبهشت( فرصت رسیدگی و 

اعالم نظر نهایی دارد. بر این اساس آنهایی که تایید صالحیت شده اند از روز پنجشنبه )21 اردیبهشت( می توانند در مهلت قانونی به تبلیغات انتخاباتی بپردازند.

یکی از مصیبت هایی که در نظام جمهوری اســالمی 
وجــود دارد بی توجهی به اصلی تریــن نیاز جامعه می 
باشــد. بی توجهی به نیروی انسانی کارآمد معضل عدم 
توســعه جامعه ایرانی اســت مناظرات و قضاوت عموم 
مردم بر اساس قواعد جامعه شناسی و روانشناختی است 
که می تواند به ما نشــان دهد که چقدر ازمنابع انسانی 

کارآزموده کشور غافل هستیم.
درخشــش دکتر اســحاق جهانگیری فارغ التحصیل 
انتخابــات  دانشــگاه صنعتــی شــریف در مناظــره 
ریاست جمهوری بیان این واقعیت است که چگونه نظام 
جمهوری اســالمی هشت سال این عنصر توانمند را در 
دولت های نهم و دهم به حاشــیه رانده بود و هشــت 
ســال از توان این مرد بزرگ در خدمت رسانی به مردم 
اســتفاده نشد. نظیر اســحاق مردان بزرگی وجود دارند 
که سالهاســت در اثر بی تدبیری و تنگ نظری و شاید 
خواست دشــمن بیرونی که نمی خواهد ایران آباد، آزاد 
و سربلند باشد نظام جمهوری اسالمی را ناکارآمد جلوه 
دهد به حاشیه رانده شده اند. آنانی که می توانند در قامت 
 رئیس جمهور و  رئیس مجلس و  رئیس قوه قضائیه یا در 
ردای وزارت و وکالت به یاری ایران در سکوی مدیریت 
و بی تدبیری بیایند. ســیدمحمد خاتمــی، محمد علی 
نجفی، عبداهلل نــوری، محقق داماد ،مصطفی تاج زاده ، 
فرجی دانا، محسن آرمین، افتخار جهرمی، جواد اطاعت، 
ابراهیــم امینی، عرب ســرخی، بهزاد نبوی، حســین 
معین جاللی زاده،  مرعشی، محسن هاشــمی،مصطفی 
رمضان زاده، امیــن زاده، ناصری و صدها چهره ملی و 
منطقه ای در ایران مردان بلند اندیشــی هستند که نماد 
پاکدســتی، صداقت و سالمت و توانمندی هستند و هر 
کدامشان مایه آبرو برای جمهوری اسالمی و سرمایه ای 
بزرگ اجتماعی برای کشور محسوب می شوند و با چهل 
ســال خدمت پاکدســتانه و خالصانه مایه امید ایرانیان 
هســتند و این بخش عظیم از نیروها ســرمایه اصلی و 
بهتر از نفت و گاز و پتروشــیمی هســتند. متاسفانه این 
نیروها به حاشیه رانده شده اند و کسانی که در این مدت 
در مصــادر امور بوده اند عامل اختــالس، بی اخالقی، 
کاسب تحریم، دروغ، رشوه ، پارتی بازی و عدم صداقت 
بودنــد. جمعی از افراد فرهیخته و توانمند در پرتو احکام 
بلند مدت در زندان ها به ســر می برند اینان ســرمایه 
اجتماعی نظام مظلوم جمهوری اســالمی هستند امید 
اســت کسانی که در پرتو حذف این نیروهای خردمند و 
کارگشا به مردم ظلم کرده اند به عاقبت کار بیاندیشند و 
زمینه تفاهم و گفتگوی ملی را فراهم آورند. اعتماد مردم 
را جلب نمایند تا نظام مقدس جمهوری اســالمی بتواند 
بر مشکالتی که از دوستان نادان عایدش شده فائق آید. 
در چهار سال گذشته روحانی با معدود مدیران توانمندی 
که از فیلتر مجلس نهم گذشته اند اوضاع کشور را سامان 
داده اســت. امید داریم در ادامه مسیر به کمک خداوند 
متعال و به همت مردم بخشــی از سرمایه اجتماعی را 
بهبود بخشــیده و بر مشکالت ساختار شکنانه اقتصادی 
با دســتان خالی و خزانه خالی تر و براساس خردجمعی 
و بهره گیری از اندیشه متفکران ایرانی به توسعه پایدار 
دســت یابد. امید است کسانی که این ظلم را تاکنون به 
نظــام و مردم کرده اند حداقل در زمان انتخابات اخالق 
را رعایت کنند و با حرف های بی اســاس و بی خردانه 
که نمونــه اش را در مناظره اخیر دیدیم راه عوامفریبانه 
پیش نگیرند، که رسوایی دنیا و با آخرت را در پی خواهد 
داشــت. به قول قران درس و عبرت بگیرند. َفاْعَتبُِروا َیا 

بَْصاِر. ُأولِي اْلَ

قالیباف و رئیسی، جمهوری را 
نابود می کنند  

هیأت مرکزی نظارت 
نمی تواند تایید صالحیت 

شدگان را رد کند

یادداشت روز  

سخن  روز 

گفت وگو از ســید علیرضــا دادگر 
حسینی

فضای سیاســی ایران در روزهای 
آتی شاهد دو انتخابات سرنوشت ساز 
است. یک انتخابات شوراها که تأثیر 
مســتقیم در مدیریت شهری دارد و 
دیگری انتخابات ریاســت جمهوری 
است که سرنوشت سیاسی و اجرائی 
کشور را برای 4 ســال رقم می زند. 
بدیهی اســت که تأمل در انتخابات 
کاندیداها از اهم مســائل اســت در 
این راستا خبرنگار روزنامه مستقل در 
گفتگویی با علی ترکاشوند به بررسی 
این موضــوع پرداخته کــه در ادامه 

می خوانید:
برای  اصالح طلبــان  راه کارهــای 

پیروزی در انتخابات شوراها چیست؟
اصالح طلبان این دوره با حضور چشمگیری 
وارد صحنه انتخابات شوراها شدند و خداراشکر 
اکثریت آن ها هــم تأیید شــدند. دراین  بین 
شــورای سیاســت گذاری با ایجاد سازوکاری 
مناسب سعی بر آن دارد که با حداکثر ظرفیت 
از افــراد خوش نام، دســت پاک، و متخصص 
باســوابق اصالح طلبی در لیست خود استفاده 
کند تا اکثریت کرســی های شورا را به دست 
آورند. با توجه به تنوع و توانایی کافی اکثریت 
باز  کاندیداها، دست شــورای سیاست گذاری 
است. البته این امتیاز کار را سخت کرده چراکه 
تعداد افراد شایسته بسیار بیشتر از افراد موردنیاز 
است. در اینجا می بایستی دوستان با بزرگواری 
به فهرستی که شورای سیاست گذاری معرفی 
خواهد کرد تمکین کنند تا ان شــاهلل انتخابات 
آبرومندانه ای داشــته باشــیم. لــذا این توقع 
می رود که لیســت دیگری از سایر گروه های 
اصالح طلب داده نشــود و همگــی پایبند به 
تصمیم شورای سیاســت گذاری باشند. انصافًا 
بدون دخالــت هیچ نیروی بیرونــی صرفاً به 
اســتناد این پارامترها که برای یک شــورای 
خوب و دســت پاک نیاز است این لیست تهیه  
خواهد شــد. امیدواریم شاهد شورای توانمند و 
سالمی باشــیم که بتواند گره ای از مشکالت 

شهروندان باز کند.
وضعیت شــورای شــهر فعلی در 
کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری 

را چطور ارزیابی می کنید؟
ما شــاهد بودیــم طرحی کــه مجلس در 
خصــوص تحقیــق و تفحص از شــهرداری 
پیشــنهاد کرد  بــا اصرار فراوان شــهرداری 
و عوامل شــهردار متوقف شــد. این موضوع 
می تواند نشــانه ای باشــد برای فرار از آگاهی 
افکار عمومی نســبت به آنچه در شــهرداری 
رخ داده اســت. البته چون تعــداد افراد طرفدار 
آقای قالیباف و منتقدین آن در مجلس تقریبًا 
برابر بودنــد لذا آن ها نمی توانســتند در تغییر 

شهردار مؤثر باشند.
حقیقتاً مــا از عملکرد برخی دوســتان هم 

گله مند هستیم، آمارهای اعالم شده نظیر 60 
هزار میلیارد بدهی شهرداری به پیمانکاران و 
عدم شفافیت در این حساب ها، یا پنهان کردن 
امالکی که به برخی افراد توسط شهردار تهران 
داده شده، نشانه خوبی نیست. من معتقدم اگر 
قرار است نمره ای داده شود شورای شهر نمره 
قبولی نمی گیرد. مجلس نیز در بحث تصویب 
طرح تحقیــق و تفحص نتوانســت عملکرد 
خوبی داشته باشــد و نقش نظارتی خودش را 
ایفا کند. شهرداری در پرده ای از ابهام کارکرده 
اســت. درنتیجه می توان گفت اگر این کارکرد 
قابل دفاع بود شــهردار تهران باید از تحقیق 
و تفحص استقبال می کرد و بیالن کاری خود 
را به مردم عرضه می کرد اما مشاهده می شود 
که آن ها از هرگونه تحقیق و حسابرسی فراری 

هستند.
مناظرات کاندیداها را تا این لحظه 

چطور ارزیابی می کنید؟
باید به حال مردم تأسف خورد علیرغم اینکه 
در طول 4 سال شــبکه های متعدد تلویزیونی 
می تواند برنامه هــا و عملکرد دولت را به نحو 
صحیح پوشش دهد اما صداوسیما تعمداً از این 
بحث فرار می کند، صرفاً به صورت ســمبلیک 
در مناظرات به آن ها فرصت کوتاهی می دهد 
تا از عملکردشان ســخن بگویند. به نظر من 

صداوسیما در حق مردم جفا می کند
و اجازه نمی دهــد دولت از عملکردش دفاع 
کند. در مناظــرات دیدیم تنهــا دو دقیقه به 
کاندیداها وقت داده می شــود که در خصوص 
موضوعی دفاع کنند یا برنامه های خودشــان 
را بیــان کنند این توهین به مردم اســت که 
کاندیداهــا اصاًل فرصتی ندارند که از برنامه ها 

و عملکردشان در مناظرات دفاع کنند.
باید به حال رســانه ملی تأســف خورد که 
از پوشــش برنامه های رئیس جمهور و ســایر 
کاندیداهــا طفــره می رود. بدیهی اســت که 
این مناظرات صرفاً بــرای حفظ ظاهر برگزار 
می شود و بسیار بسیار ناکافی است. هرکدام از 
کاندیداها باید زمان داشته باشند تا برنامه های 
خود را مفصل بیان کنند و کارشناسان آنان را 

نقد کنند.
وقتی به یک کاندیدا گفته می شود که شما 
فقط در حد 2 دقیقه می توانید در خصوص یک 
موضــوع توضیح دهید باید تصور کرد شــاید 

مردم به اندازه برنامه کاله قرمزی یا دورهمی 
حق دارند در خصــوص عملکرد و دیدگاه های 
کاندیدای موردنظرشــان آگاهی یابند. لذا من 
به شدت به عملکرد صداوسیما انتقاد دارم، این 
جفا و توهین به مردم است. اگر گوش شنوایی 
باشــد صدا و ســیما باید اجازه دهد کاندیداها 
مفصل تر با مردم صحبت کنند و کارشناســان 
برنامه هــای آنان را نقد کنند تا مردم بدانند به 

چه کسی رأی می دهند.
وقتی نامزدی عنوان می کند یارانه را 2 برابر 
می کند این حق مردم است که از او بپرسند با 
چه منابع مالی و به چه طریقی این امر ممکن 

می شود.
وعده های آقایان قالیباف و رئیسی تا 

چه اندازه قابل تحقق است؟
این کاندیداهــا یا بی خبرند یا تعمداً برای به 
دســت آوردن آراء عوام النــاس می خواهند  از 
رویه احمدی نژاد پیروی کنند و مسائل پیچیده 
را سهل و آسان توضیح دهند. بدیهی است که 
رشــد اقتصادی به عوامل گسترده ای وابسته 
است هرکدام از این ها مصوبات مجلس شورای 
اسالمی را می طلبد. مگر دولت ها تا چه اندازه 
اختیــار دارند که این کار را بــه تنهایی انجام 
دهند. این  توهین به مردم و عوام فریبی است 
که برخی این گونه شــعار می دهند البته نباید 
از نقش صداوســیما هــم صرف نظر کرد که 
متأسفانه اجازه می دهد افراد چنین وعده هایی 
بدهند بدون آنکه کارشناسان یا مجریان درباره 
چند و چون پروژه ها سوال و جواب کنند یا آن 

را موردبررسی و نقد قرار بدهند.
دولت چون خودش یکی از رقبا محســوب 
می شود فرصت کافی ندارد که حتی برنامه های 
خود را بیان کند و این وعده ها را موردبررســی 
دقیق و نقد قــرار دهد. ایــن وعده ها نه تنها 
نشدنی است بلکه مضحکه افکار عمومی است 
کســی که نه در دولت بوده نــه قانون گذاری 
کرده و نه تجربه عملی در تنظیم قانون بودجه 
داشته یک باره عنوان می کند بودجه کشور را تا 
این مقدار افزایــش می دهم این به اعتقاد من 

صرفاً جهت عوام فریبی انجام می شود.
با توجه بــه حاکمیتی که در ایاالت 
متحده در رأس کار اســت ریاســت 
جمهوری کسانی مثل آقایان قالیباف و 
رئیسی چه تأثیری بر برجام می گذارد؟

برجام از ابتدا مخالفان خیلی جدی داشــت 
از زمانــی که دولــت اعتدال بر ســرکار آمد 
کارشکنی های زیادی انجام شد و حمایت های 
مقام معظم رهبری بود که کار را پیش می برد 
چراکــه اگر امــور در اختیار صداوســیما و یا 
مجلس بود قطعاً راه به جایــی نمی برد. لذا ما 
می بینیم بخشــی در ایران، بخشی در منطقه 
ازجمله اســرائیل و وهابیت و بخشــی هم در 
بین دولتمردان آمریکایی مخالف به سرانجام 
رسیدن برجام بودند. به نظرم هنر دولت آقای 
روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای بود که تا 
اینجا کار را پیش برده اند. البته مخالفین برجام 
چه در خارج و چه در داخل کشــور کســانی 
که جایگاه و تریبون دارند بدشــان نمی آید که 
هم جهت با مخالفین خارجی برجام این توافق 
به هم بخورد، دوستان آقایان قالیباف و رئیسی 
از همین قشر هستند. به نظر کارشناسانی که 
از عرصه بین المللی، کنشگران آن ها و ساختار 
منطقه ای آگاهی داشــته باشند این کاندیداها 
حرف های پخته و ســنجیده ای نمی زنند. مثل 
همــان حرفی که در خصــوص قطعنامه های 
بین المللی زده شــد و آن را ورق پاره خواندند. 
شــاهد بودیم چه بالیی بر سر مردم آمد. من 
معتقدم اگر دولت آقای روحانی مجدداً سرکار 
بیاید برجام به نحو احســن پیش خواهد رفت. 
خداراشکر تحریم های هسته ای برداشته شده و 
ان شاهلل بتوانیم تحریم های غیرهسته ای را هم 
برداریم تا مردم بتوانند نفس راحتی بکشند. اگر 
این اتفاق نیفتد تردید نکنید برجام با مشکالت 
با  عدیده ای روبــه رو خواهد شــد مخصوصاً 
حاکمیــت فعلی آمریکا کــه موافق لغو برجام 
است. درنتیجه بعید نیست اگر آقایان قالیباف 
و رئیســی ســکان هدایت را بر عهده بگیرند 
شکســت برجام چه در داخل کشــور و چه در 

خارج کشور تسهیل شود.
پیش بینی شــما از نتیجه انتخابات 

ریاست جمهوری 96 چیست؟
چون امکانات مســاوی نیست و مردم باید 
رأی دهند عوامل مؤثــری می تواند درنتیجه 
انتخابات دخیل باشد. جناح مقابل به هیچ وجه 
از حضور پرشور مردم استقبال نمی کند و سعی 
دارد با ســیاه نمایی و عنوان اینکه 30 ســال 
جمهوری اسالمی با فساد در ارکان آن همراه 
بوده، نیروهای نظامی و انتظامی، صداوســیما 
را با خود همراه کند. با این دشــواری ها مردم 
هســتند که باید درنهایت رأی دهند. لذا من 
فکر می کنم هرکسی دل درگرو این کشور دارد 
و خواهان آرامش و ســربلندی ایران است از 
ماجراجویی ها و هل من مبارز کردن های برخی 
افراد نگران است باید کمک کند تا آحاد مردم 
به پای صندوق هــای رأی بیاینــد و به آقای 
روحانــی رأی دهند. چراکه خواســت اکثریت 
مردم بر رفتاری مبتنی بــر اعتدال و پرهیز از 
تنش و ماجراجویــی و دوری از امنیتی کردن 
فضای سیاســی کشور اســت. در نهایت اگر 
مردم پای صنــدوق رأی بیایند آقای روحانی 

رئیس جمهور خواهد شد.

 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی 
توضیحات یکی از کاندیداهای دور دوازدهم 
ریاست جمهوری درباره مسکن مهر را غیر 

واقعی عنوان کرد.
عباس  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
آخونــدی در کانال تلگرامی خود در واکنش 
به اظهارات ابراهیم  رئیســی کاندیدای دور 

دوازدهم انتخابات ریاست جمهور نوشت:
آقای رئیســی، من به دلیــل روحانی زاده 
بودن تصمیم داشتم که به احترام لباس شما 
هیچ تعرضی به شــما نداشــته باشم. لیکن 

هــم در برنامه های تبلیغی ســتادتان و هم 
در برنامه گفتگوی ویژه امشــب تان مطالب 

ناصحیحی گفتید که مایه تاسف است.
شما گفتید پیشــرفت پروژه مسکن مهر 
در این دوره ســالی 6% بوده است. به شما 
عرض کنم 55% تکمیل و تحویل واحدهای 
مســکن مهر در این دوره صــورت گرفته 
اســت. کل تعداد واحدهای باقیمانده نیز که 
باید تکمیل شــوند فقط 90000 با پیشرفت 
%74 اســت. بنابراین، نیازی به زحمت شما 

نیست.
اجازه بدهید چند نکته را به شــما متذکر 
شــوم. شــما خوب می دانید کــه بیش از 
117000 واحد مسکونی مهر فاقد متقاضی 
هستند. این به معنی تصرف در وجوه امانی 
مردم و مبالــغ دریافتی بابــت پیش خرید 
مســکن مهر صورت گرفته است. این ظلم 
فاحشی اســت که به پیش خریداران مسکن 
مهر توسط دولت پیشین رفته و شما در آن 
موقع معاون اول قوه قضائیه بودید. بفرمایید 
چه اقدامی در برابر شــرکای سیاسی تان در 
دولت پیشــین جهت احقــاق حقوق مردم 

کردیــد؟ جز آنکه همان افــراد را به عنوان 
انتخاباتی خود دعوت  عناصر اصلی ســتاد 

کردید؟
شــما می دانید که نه تنهــا چندین هزار 
میلیارد تومان مســکن مهر خارج از مناقصه 
واگذار گردید، که 53 هزار واحد آن به یک 
شــرکت خارجی از ترکیه در سالی که مقام 
معظم رهبری به عنوان سال »تولید ملی و 
حمایت از کار و ســرمایه  ایرانی« نام گذاری 

کردند، واگذار شد.
مبلغ این قرارد داد سه هزار میلیارد تومان 
است. با احتساب هر دالر حدود هزار تومان 
در آن ســال، ارزش واگــذاری این قرارداد، 
بدون احتســاب ادعاهای بعــدی پیمانکار 
معادل بیش از ســه میلیارد دالر است. همه 
این موارد در زمان معاونت اولی قوه قضائیه 
شما صورت گرفته اســت. قاعدتا این موارد 
از سوی ســازمان بازرسی کل کشور نیز در 
همان زمان، به شما گزارش شده است. حال 
شــما واقعا چگونه و با چه تصوری از مردم 
این گونه وانمود می کنید که شــما مخالف 

واگذاری کار به خارجی ها هستید.

مگــر احداث واحدهای مســکن مهر چه 
پیچیدگی داشــت که به خارجی ها آن هم 
در همان ســالی که رهبری حمایت از کار و 
سرمایه مالی را در دستور کشور قرار دادند از 
پیمانکاران داخلی دریغ شد؟ واقعا شما مردم 
را تا این حد ناآگاه می دانید که با پوشــیدن 
پوستین وارونه می توانید آنها را گمراه کنید؟ 
نه آقای رئیســی! شــما متحد استراتژیک 
رئیس جهور پیشــین بوده و هستید و هنوز 
عوامل مؤثر دولت وی، ستاد انتخاباتی شما 
را تشکیل می دهند. شــما نمی توانید با این 
پیشــینه و این ترکیب ســتاد انتخاباتی تان 
در قامت یک پرسشــگر حاضر شوید. شما 
باید پاســخگو ی تمام اتــالف منابع مالی 
دولت پیشــین چه در مسکن مهر و چه در 
سایر مفاســد هزارام میلیاردی باشید. شما 
باید پاســخگوی ظلم بــه اعتماد خریداران 
مســکن مهر و گمراه کــردن آنان و هزینه 
کردن پول مردم در بیابانها باشــید. شــما 
نمی توانید خودتان را به عنوان غمخوار آنان 
نشان دهید. ای کاش حداقل حرمت لباس 

روحانیت را نگاه می داشتید.

انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه به اتمام رسید و 
مکرون پیروز انتخابات شد.

پیروزی مکرون در فرانســه یعنــی پیروزی عقالنیت و 
اعتالل بر تند روی و افراطی گری، و این میســر نمی شد 
مگــر با حضور فعالین جامعه مدنی و روشــنفکران جامعه 
فرانسه. این چهره ها نه تنها خود وارد عرصه انتخابات شدند 
و با رای خود یک نــه بزرگ به افراطی گری گفتند بلکه 
آرای خاکستری و خنثی را نیز با خود همراه کردند. این مورد 
میتواند یک نمونه خوب برای جامعه ما باشد. دو انتخابات 
در دو کشــور مختلفت در این یک ماه گذشته برگزار شد 
یکی انتخابــات ترکیه که احزاب کرد و گروه های مخالف 
با تحریم انتخابات زمینه را برای ایجاد فضای دیکتاتوری 
اردوغان فراهم کردند و برای 14سال آینده دست اردوغان 
را برای پایه گذاری سیســتم دیکتاتوری اســالمی حزب 
اعتدال توسعه ترکیه فراهم کردند. کافی بود یک میلیون 
از ســه میلیون نفری که انتخابات را تحریم کرده بودند یا 
کسانی که رای باطله دادند واقع بینانه و با درک صحیح از 
شرایط سیاسی و اجتماعی ترکیه عمل می کردند. در چنین 
صورتی قطعا دســتاورد بیشتری کسب می کردند و نمونه 
دوم کشور فرانســه بود که حزب ملی با تفکرات افراطی 
مارین لوپن سعی کرد با تحریک احساسات ملی و ترویج 
نژاد پرستی و وعده های پوپولیستی همچون ایجاد اشتغال 
یــا محدود کردن مهاجرت وخروج از اتحادیه اروپا عوام را 
جذب کند. واکنش به مواقع و متناسب احزاب، روشنفکران 
و فعالین حقوق بشــر و جامعه مدنی، فرانســه را از فاجعه 
در حال وقوع نجات داد. عزیزان حال انتخاب با شماســت 
میخواهید تحریم کنید و تجربه ترکیه را تکرار کنید یا وارد 
عرصه شده و با ترویج آگاهی و خرد ورزی در جامعه کشور 
را از هراس بازگشــت به دوران احمدی نژاد و رویارویی با 

جهان نجات دهید. 

انتخاب و انتخابات

صدا وسیما فضا را در اختیار عوام فریبان 
قرار می دهد 

مردم را با پوشیدن پوستین وارونه گمراه می کنید
داریوش اسدی - روزنامه نگار 

               واکنش آخوندی به اظهارات  رئیسی:

علی ترکاشوند فعال سیاسی اصالح طلب در گفت و گوی اختصاصی با مستقل:  

ممنوع الخروجی زهرا نعمتی از سوی همسرش

اسحاق جهانگیری و مدیران 
مانند او سرمایه اجتماعی 

کشورند
بهبار سليمانی - نماینده دوره ششم مجلس شورای اسالمی  این یادداشت به دنبال یافتن پاسخی به این سوال است که چرا به رفتارها و حرف های 

دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری، یعنی محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی از سوی 
برخی افراد واکنش های انتقادی تندی صورت می گیرد.

من سعی می کنم پاسخ این پرسش را با چند مفهوم و مراجعه به معنای ریشه ای آنها 
پیدا کنم.این مفاهیم عبارتند از: جمهوری، پوپولیســم، دموکراسی و دماگوژی. معموال 
مفاهیم در گفتمان های مختلف، معانی متفاوتی به خود می گیرند. عالوه بر این، مفاهیم 
سیاســی به طور خاص تر به دلیل کثرت استعمال شان توسط عموم مردم و نیز نداشتن 
تعریفی دقیق، دارای معانی گنگی هستند. به همین دلیل برای سهولت پیش بردن بحث 

در این یادداشت سعی می شود از معنای تاریخی و ریشه ای این مفاهیم استفاده شود.
جمهوری یعنی آن نوع حکومتی که به عموم مردم توجه دارد. در حکومت جمهوری 
نه یک گروه خاص از جامعه بلکه کلیت اجتماع هست که مورد توجه است. سلحشوری 
و دالوری بــرای حفظ این کلیــت از ویژگی های حکومت جمهوری اســت. این نوع 
حکومــت با حکومت های دموکراتیک که در آن هر کــس فقط به فکر منافع گروهی 
و شــخصی خود اســت و افراد جامعه دارای ذهنیت طبقاتی و گروهی و فردی هستند، 
فرق دارد؛ در نوع حکومت جمهوری، اعضای جامعه دارای ذهنیت جمعی هســتند.هر 
چند که در حکومت جمهوری نیز مناصب غیر موروثی است اما نمی توان آن را به مانند 
حکومت های دموکراتیک فعلی در نظر گرفت. در کل حفظ همبستگی و کلیت اجتماعی 
و از خودگذشتگی جهت پایداری این شکل از زندگی اجتماعی، ستایش فضایل اجتماعی، 

اهمیت پرورش و رشد شهروندان، از ویژگی های اصلی حکومت های جمهوری است. 
مفهوم دیگری که در این یادداشت باید مورد بررسی قرار دهیم، واژه پوپولیسم است. 
معنای لغوی پوپولیسم یعنی مردم گرایی. برای درک بهتر مفهوم پوپولیسم، باید ابتدا واژه 
دموکراسی را مورد بررســی قرار داد. دموکراسی را حکومت مردم می دانند. دموکراسی 
در دنیای کنونی انواع متفاوتی داردف از دموکراســی های لیبرال گرفته تا دموکراســی 
سوسیالیســتی، حمایتی و توسعه ای. به لحاظ ریشه تاریخی دموکراسی را باید حکومتی 
توصیف کرد که در آن گروه های پایین دســت جامعه قدرت را در دســت دارند و منافع 
آن نیز مستقیما به خود این گروه ها برمی گردد. در یونان باستان حکومت دموکراسی در 
مقابل حکومت الیگارشــی قرار می گرفت که در آن حکومت در دســت گروهی از افراد 
متنفذ ثروت مند قرار داشــت. همیشه جدال بین این دو نوع حکومت و این دو گروه به 
شــکل گیری حکومت تیرانی می انجامید؛ بــا اوج گرفتن هرج و مرج در جامعه به دلیل 
درگیری این گروه ها، یک فرمانروای ســتمگر حکومت را در دســت می گرفت. از این 
روی بود که ارســطو حکومت پولیتی یا همان حکومت طبقه متوسط را برای جلوگیری 
از افراط و تفریط های این دو نوع حکومت پیشنهاد کرده بود. در این میان پوپولیست ها 
افرادی بودند که گروه های پایین دســت جامعه را علیه ثروت مندان می شورانیدند. آنها 
طبقات فقیر را با گفتن اینکه باید حق مان را از ثروت مندان بازپس بگیریم، علیه طبقات 
باال تهییج میکردند. هر چند که گاها خودشان به گروه فقرا تعلق نداشتند. در نظام های 
سیاسی مدرن نیز از آنجایی که همیشــه در جامعه شکاف ها و نابرابری های اقتصادی 
وجود داشته است، عرصه برای حضور پوپولیست ها فراهم بوده است. پوپولیست ها بر این 
باورند که خواســت مردم عین حق و اخالق است. آنها میان مردم و خودشان ارتباطی 
مستقیم و فارغ از نهادها و احزاب برقرار می کنند و این نوع از نهادها را فاسد می شمارند 
و مــردم را در برابر هر طبقه ممتازی اعم از اقتصادی، فضیلتی و منزلتی قرار می دهند. 
ذهنیت پوپولیســت ها به تئوری توهم توطئه گرایش شدیدی دارد. از این روی همیشه 
درگیری های قومی و مذهبی، زمانی که پوپولیست ها قدرت را در دست داشته اند، ایجاد 
شــده است.  واژه دیگری که در ارتباط نزدیک با مفهوم پوپولیسم است، واژه دماگوژی 

هست. 
دماگوژی یعنی رهبری مردم. اما آن نوع از رهبری مردم که با عوام فریبی همراه است. 
این گونه از رهبران یا افرادی که ادعای رهبری می کنند، به دنبال بهره گیری نادرســت 
از احساســات و تعصبات عامه مردم هستند. دماگوژیست ها سعی می کنند با استفاده از 
تعصبات دینی و قومی مردم جهت رسیدن به قدرت استفاده کنند. هر دو گروه پوپولست 
و دماگوژیست تهدید کننده نوع حکومت جمهوری هستند. اساس این گروه ها در ایجاد 
مصنوعی و یا نمایان کردن شــکاف های قومی، اقتصادی و مذهبی جامعه اســت تا با 
تضادهایی که در جامعه بروز می یابد، بتوانند به قدرت برسند. اما معموال حکومت هایی 

که بدین وسیله ایجاد می شوند همیشه حکومت های توتالیتر و اقتدارگرا بوده اند.
با این مباحثی که مطرح شــد، می توان قالیباف را نمونه یک پوپولیست، و رئیسی را 
مصداق بارز یک دماگوژیســت نامید. قالیباف با طرح موضوعاتی از قبیل تقسیم جامعه 
به چهار درصد مرفه و نود و شش درصد فقیر و ایجاد شکاف و تضاد بین آنها، به نوعی 
دارد خود را رهبر گروه های پایین دســت جامعه نشان می دهد. او با طرح بحث افزایش 
یارانه های پرداختی دولت می خواهد به آنها بقبوالند که حق آنها را از ثروت مندان گرفته 
و به خودشــان بازخواهد گرداند. رئیسی نیز همان کار قالیباف را در پوششی دیگر انجام 
می دهد. او نه بر مسائل اقتصادی، بلکه بر روی احساسات و تعصبات دینی مردم دست 
گذاشــته اســت. او که مدتی مدیریت یک نهاد مذهبی را برعهده داشته، اکنون سعی 
می کند از این پس زمینه برای فریب عوام و اســتفاده ابزاری از تعصبات دینی آنها بهره 

کامل را ببرد. 
اما نکته اصلی اینجاست که این دو نفر با این نوع رفتارها و حرف ها، دارند جمهوریت 
و کلیت جامعه و سیســتم سیاسی کشــور را در معرض تهدید و خطر قرار می دهند. آن 
هم در شــرایطی که جامعه ما دارای تنوعات قومی و مذهبی زیادی اســت و در محیط 
پیرامون مان نیز آتش منازعات قومی و مذهبی برافروخته اســت. پس طبیعی ســت که 
نســبت به رفتارها و حرف های این دو کاندیدا که جمهوریت و کلیت جامعه در معرض 

خطر قرار می دهند، واکنش های تندی صورت بگیرد. 

به گزلرش ایســنا، زهرا نعمتــی پرچمدار 
بازی هــای المپیــک 2016 ریــو و قهرمان 
پارالمپیک 2016 ریو در رشته تیر و کمان از 

سوی همسرش ممنوع الخروج شد.
رهام شهابی پور، همسر زهرا نعمتی افزود: 
بعد از بازی های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا 

به دالیلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه 
با وجود این که چندین بار خواستار بازگشت او 
به منزل بوده ام از زندگی با من امتناع کرده و 
حتی درخواست طالق داده است. پس از این 
اتفــاق او را ممنوع الخروج کرده ام تا نتواند در 
هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند. اگرچه 

نمی دانــم با چه مجوزی توانســت به عنوان 
نماینده ســازمان ملل کشــور را ترک کند و 

عازم سوییس شود.
شهابی پور خاطرنشــان کرد: به هر صورت 
یکسری مسائل و مشکالت خانوادگی پیش 
آمــده که قابل حل اســت و نیاز نیســت تا 

حد طالق به آن دامن زده شــود. متاســفانه 
مســائل پیش آمده به مســائل و مشکالت 
دیگری دامــن زده که اگر نعمتی بخواهد به 
همین روال به مســائل دامــن بزند مطالبی 
 را عنوان می کنم که می تواند تبعاتی داشــته 

باشد.

خبر 
بر اساس یافته های یک نظرسنجی

  انتخابات یک مرحله ای و روحانی پیروز انتخابات 
خواهد بود

شــورای مرکزی جامعه روحانیــت مبارز در انتخابات ریاســت  جمهــوری پیش رو از 
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی حمایت می کند.

حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم گفت: آیت اهلل موحدی کرمانی در تماسی که با 
ایشــان داشتم فرمودند که این متن را اعالم کنم: با توجه به بیانیه جامعه محترم مدرسین 
حوزه علمیه قم در  حمایت از جناب حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عنوان کاندیدای 
ریاست جمهوری دوره دوازدهم، بدینوسیله مصوبه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در 

حمایت از ایشان یعنی حضرت حجت االسالم والمسلمین رئیسی اعالم می شود.
پیش از این، جامعه مدرســین نیز از ابراهیم رئیسی بعنوان کاندیدای اصلح حمایت کرده 
بود. آیت اهلل امینی و آیت اهلل مســعودی خمینی امروز اعالم کردند که از رئیســی حمایت 

نکرده اند.

 آخرین امید قالیباف هم 
بر باد رفت

اولین گزارش از نظرسنجی  های روزانه  ای که گروه »ایپو« )iPPO( مستقر در شهر 
واشــنگتن آمریکا قرار است تا روز انتخابات ریاست جمهوری 1396 انجام دهد، منتشر 

شد. این نظرسنجی نتایج جالب توجهی را نشان می دهد.
به گزارش جماران، مهم ترین یافته  دو روز اول این نظرسنجی این است که بر خالف 

تصور نسبتاً رایج، تا حال حاضر انتخابات یک مرحله ای خواهد بود.
 رای برای انتخاب رئیس جمهور

بر اســاس نتایج این نظرسنجی، حدود 60 درصد از کسانی که می گویند: 1( قطعا یا 
احتماال، در انتخابات شــرکت خواهند کرد: و 2( به یکی از شش نامزد موجود رای می  

دهند؛ حسن روحانی را به عنوان فرد منتخب خود در روزهای اخیر برگزیده اند.


