
ه ا سر

ا با پخش زنده مناظره ها ر داد در پى مخالفت کمیسیون تبلی

ا درباره پخش  میم کمیسیون تبلی    انتقادها نسبت به ت
ب  شده، موج شد تا جلسه مناظره هاى انتخاباتى به صور 

ی شود و تش ردر این خ دید ن ت

مناظره سیاسى
 درباره مناظره زنده

ود شورا شهر فرامو ن
یک از مســائل که ممکن اســت در انتخابات 
پیش رو با آن مواجه شویم، تحت الشعاع قرارگرفتن 
انتخابات شــوراها شــهر نســبت به انتخابات 
ریاست جمهور است. این دو انتخابات ازچند جهت 
با یکدیگر فرق دارند که این تفاوت ها موجب اهمیت 
خبر یافتن انتخابات ریاست جمهور م شود. در 
انتخابات شوراها با ده ها  هزارنفر نامزدهاى انتخابات 
ور درشوراها شهر و روستا مواجه هستیم.  برا ح
بنابراین اهمیت خبر چندان پیدا نم کنند. فرد 
یا افراد مشهور درسطح کشور نامزد نیستند که 
موضوع آن ابعاد خبر پیدا کند. به عالوه انتخابات 
محل است. برا مثال مردم تبریز برا شوراها 
خود تبلی م کنند و ر م دهند و مردم شیراز 
و تهران و زاهدان نیــز به همین ترتیب و هیچ کدام 
پیگیر مسائل انتخابات شهر یا منطقه دیگر نیستند، 
یه فرق دارد.  ول در انتخابات ریاست جمهور ق
همه کشــور متمرکز بر انتخاب ازمیــان چند نفر 
محدود هستند که تبلیغات آنان نیز سراسر است. 
فرد پیروز واجد اهمیت اجرای درکشور م شود و 
برحســب اینکه دارا چه گرایش باشد، تأثیرات 
مهم و متفاوت را بر سیاست ها کشور و وضعیت 
نیروها درکشور م گذارد. به همین دالیل طبیع 
است که انتخابات ریاست جمهور برجسته شود و 
انتخابات شوراها شهر و روستا به حاشیه خبر 
برود. به ویژه اینکه برا رسانه ها خارج و سایر 
کشورها نیز نتیجه ریاست جمهور اهمیت دارد و 

به آن م پردازند.
با وجود این، نباید فراموش کرد که شوراها زیربنا 
مشارکت شهروند است و بدون داشتن شوراهای 
اصیل و کارآمد که محمل مشارکت مستقیم مردم 
در اداره شهر یا روستاست، امکان داشتن جامعه ا 
مردم ساالر وجود ندارد. انتخابات ریاست جمهور و 
حت مجلس وقت اصیل و سازنده است که مردم 
درحوزه هــا پایین و مرتبط با زندگ خودشــان 
نیز به صورت مستقیم در اداره آن مشارکت داشته 
باشند. کسان که درمدیریت شهر خود به شوراها 
اهمیت نم دهند یا پیش از ایــن اهمیت ندادند، 
در ســطو باالتر یعن انتخابات ریاست جمهور 
نیز درپ جلب مشــارکت عموم نیســتند. عیار 
مشــارکت جوی هرجامعــه را بایــد در انتخابات 
شــوراها و کارای نهادها برآمده از آن ســنجید. 
مشابه نهاد شوراها دربســیار ازکشورها، پیش از 
دموکراس ها جدید نیز وجود داشتند و بعدا به 
یک ازپایه ها دموکراس ها فعل تبدیل شدند، 
ول در ایران مسیر متفاوت را ط کرده ایم. شوراها 
حدود  ســال پس از انقالب شکل گرفت. آن هم 
با ده ها اما و اگر و نارســای در وظای و اختیارات. 
دربرخ موارد هم که قــدرت مقابله و اجرا دارد، به 
دلیل مالحظات جناح ناکارآمد و تحقیر شــده 
است. نمونه روشن آن درجریان رسیدگ به پرونده 
امال نجوم شــهردار تهران دیده م شود که 

شهردار تهران حت حاضر نشد اطالعات این بذل 
و بخشش ها را به نمایندگان مردم تهران درشورا 
شــهر بدهد ولى آن را دراختیار دیگران گذاشــت 
ول به شورا شهر تهران نداد تا این شورا را تحقیر 
کند و در واقع نظام شورای و مشارکت مردم را با 
ای نم توان امیدوار  تحقیر مواجه کند. درچنین ف
بود که شوراها شــهر نظارت الزم را بر مدیریت و 
منابع شهر اعمال کنند. به همین دلیل باید نسبت 
به انتخابات شوراها بویژه درشهرها بزر حسا 

بود. چرا؟
در روستاها و شهرها کوچک نامزدها انتخابات 
ازسو بسیار ازمردم ر دهنده به صورت چهره به 
چهره شناخته م شوند و اسم و رسم آنان را م دانند 
و درمراحل بعد نیز برعملکرد آنان نظارت م کنند 
و درصورت وجود مشــکل به نماینده شورا خود 
مراجعه م کنند، ول درشــهرها بزر و خیل 
بزر چنین شــرایط وجود ندارد. درشهر مثل 
هزار جمعیت بیشتر  تهران یا شهرهای که چند 
ا  دارد، بعید است که مردم شناخت چندان از اع
شورا شــهر خود داشته باشند یا حتى اسم آنان را 
بدانند یا برایشان راحت باشد که به آنان مراجعه کنند. 
ی م دهند و نماینده که انتخاب شد، دیگر  لذا یک ر
کار با مردم یا ر دهنــدگان ندارد. برا حل این 
مشــکل، دو راه حل وجود دارد کــه ترکیب این دو 
راه حل بهترین اســت. نخســتین راه این است که 
نمایندگان شوراها را تک نفره کنند. برا مثال تهران 
نفر ر ندهند،  که  نماینده دارد، مردم به تمام 
بلکه تهران به  حوزه به نسبت مساو تقسیم شود 
و هرحوزه یک نماینده داشته باشد و مردم با شناخت 
از یک نفر و ارتبا مســتقیم با او دست به انتخاب 
ور درشورا نیز، با همان فرد مرتبط  بزنند و پس ازح
میلیون نفر با  نماینده ا  باشند. دراین صورت 
که نم شناسند، روبه رو نیستند، بلکه تعداد کمتر 
ازمردم شــهر هرکدام یک نماینده درشورا شهر 
دارند که مرتبط با منطقه یا حوزه سکونت آنان است. 
و  راه دوم، حزب بودن انتخابات است. نمایندگان ع
شوراها شهر به صفت فرد واجد اهمیت هستند، 
و یا معرف شده ازسو یک حزب  ول اگر آنان ع
باشند، دراین صورت به وجه مهمتر دست م یابند 
که مبتن بر یک خرد جمع و حزب است و احزاب 
ولیت پذیر بیشترى دربرابر رفتار نمایندگان  مس
معرف شــده ازجانب حزب را دارند. هرگونه تخل 
یا کــم کار نماینده مذکور در درجــه اول متوجه 
حزب م شود که او را معرف کرده است، به همین 
دلیل احزاب م کوشــند که نظارت موثرتر را بر 

نمایندگان خود اعمال کنند.
هرچند وضعیت انتخابات شــوراها ایران واجد 
این دو ویژگ نیست، ول م توانیم با نوع انتخابات 
خود تا حــد این نقای را جبــران کنیم و اجازه 
ندهیم که شورا شهرمان به چنین روز که دراین 

دوره بود، بی فتد.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

ه جا

    صفحه

ر به ر
ش محرومیت  ن
  زندگى زنان سوزن دوز بلوچستان که 
در رکود کشاورزى مردان،  مح درآمد 

خانواده ها هستند
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«ساخت ایران»  در کارخانه هاى اروپا
B آلمان کارخانه هایشان را O SC H Z ایتالیا و  E R O W A T T C  و  A N D Y    

به ایران منتق کردند
ى در گفت و گو با  یس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خان ر

ى را خریده و احیا مى کنند سته لوازم خان «شهروند» اروپایى ها برندهاى ورش

   همین صفحه 

اد ا

استانداردسازى صور هاى 
ى را  ه بان مالى، سازوکار شب

شفا کرد

بانک هاى شیشه اى

   صفحه 
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از شد شته رسما آ رقابت هاى دوازدهمین دوره انتخابا ریاست جمهورى روز گ

ى، مسعود زریبافان،  ر ا زاکانى، محمد  لیر اد، حمید بقایى، محمد هاشمى،  حیت محمود احمدى ن   ص
طفى کواکبیان و محمد مهدى زاهدى احراز نشد ا حاجى بابایى، م حمیدر

یب و دو جنا شش ر

از رقابت هاى  نفرپور| تپانچه آ فرشید 
دوازدهمین دوره انتخابا ریاست جمهورى 
ام شلیک شد، جمعه ش با  کاندیدا و  سران
. از میان سه جریان سیاسى  البته یک شو
انتخابا ریاست جمهورى  ور در  ى ح مد

حاال یک طر به طور کام ح شده است.
طفى میرسلیم م

ت پرده به جایى رسید که  اکرا پش  م
اسدا بادامچیان از سوى حزب موتلفه درباره 
وید «با آرامش کام پشت سر  میرسلیم ب
لی  تماد داریم. ما ت نماز مى خوانیم و به او ا
لیم  الهى خود مى دانیم که به آقاى میرس
ن تعبیراتى به احتمال  ى دهیم.» با چنی ر
من  اکره باقى نمى ماند.  زیاد جایى براى م
ه کارانه  مدتا محاف آن که با توجه به موا 
حزب موتلفه و شخ میرسلیم در سال هاى 
ر مى رسد که او در قامت  ته بعید به ن ش گ
یار و آتشین مزا در برابر  یک منتقد تمام 

یس جمهورى ظاهر شود.  ر
یسى ابراهیم  ر

ى با  یس ى ابراهیم ر بت خانوادگ نس
لم الهدى، امام  ید احمد  م س ت االس ح
ار در معرفى  یرگ ته اى تأ جمعه مشهد نیز ن

او به جامعه ایرانى خواهد بود. برخ خود 
ى که به تازگى و پس  یس م ر ت االس ح
تان قدس  دن به تولیت آس وب ش از من
وى مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، پدر  ر
رهاى خا در  طه اظهارن همسر او به واس
هد مد هاست زیر  تریبون نماز جمعه مش

ت.  ن رسانه هاس ره بی
دید او  زمانى مخالفت ش
ر هاى  برگزارى کنس با 
یقى در شهر مشهد  موس
ن چالش وزیر  به بزرگتری
اد تبدی شد  پیشین ارش
ت که  اال مد هاس و ح
ک امام جمعه  نوان ی به 
دولت  منتقد  ه  صری الله

شناخته مى شود
حسن روحانى

یس جمهورى مستقر  ن روحانى، ر حس
ه یک بار در انتخابا  سال  توانست  چنان
رایش یعنى قالیبا و جلیلى  دو رقی اصول
راى  ت دهد، اینبار نیز با دو اصول س را ش
ت جمهورى رودررو خواهد  ى ریاس مد
ته او توانست پرونده  ش شد. در   سال گ

ته اى ایران را مختومه کند و اگر هنوز  هس
ر  تاوردهاى این ماجرا اخت ن بر سر دس
ر همه به این تواف  وجود دارد، حداق دی
یده اند که ایران به دلی فعالیت هاى  رس
ته اى تحریم جدیدى را تحم نخواهد  هس

کرد
یرى اسحا جهان

روحانى در این رقابت ها 
یرى را در  حا جهان اس
داشت  خواهد  خود  کنار 
ش و مردى که  معاون اول
گفته به توصیه بزرگان به 
م  ده تا م رقابت ها آم
روحانى باشد. از این جهت 
ترى  بیش اقبال  روحانى 
یسى  بت به جنا ر نس
داشت.  خواهد  قالیبا  و 
ه  ه آمار و نیز حاف یرى در ارای تبحر جهان
بتى در  د امتیاز م باالى هر دو آنها مى توان
ه  مناظره هاى انتخاباتى محسوب شود. چنان
مى توان حدس زد این دور از رقابت ها برخ 
دور پیشین به حمله و دفا از دستاوردهاى 

ا خواهد یافت.  دولت اخت

هاشمى طبا
یس اسب سازمان  طفى  هاشمى طبا ر  م
تق به  ت بدنى که به گفته خود مس تربی
ده و البته تا آخر  میدان انتخابا وارد ش
ز نمى تواند  ا نیز باقى مى ماند نی رقابت ه
اى انتخاباتى در زمین  حداق در مناظره ه
ر مقاب اما این  حری بازى کند. در ط
ورده و باطنى  ته اى تََر خ اتحاد، پوس

لرزان تر از رقی دارد. 
محمد باقر قالیبا

ر نامزدهاى موجود  قالیبا برخ دی
از کرد.  ش را تند و تیز آ بت نام نط پس از 
ادى دولت تاخت و از  تاوردهاى اقت او به دس
اى انتخاباتى پر و پیمان  ده ه همان ابتدا با و
، شهردار فعلى تهران  وارد رقابت ها شد. قالیبا
ه  ته و پس از حاد ش وصا در چندماه گ خ
و هد انتقادهاى سخت  س آتش سوزى پ
وراى شهر تهران و هم  اص طلبان هم در ش
قیده منتقدانش  انه ها قرار گرفت. به  در رس
دم  عی در این زمینه داشت و  او مدیریتى 
هیز به موق آتش نشانى تهران در گستر  ت

ه نقش داشته است. ابعاد حاد
صفحه 

رایان  ویرى که اصول ت
مى خواهند در انتخابا پیش 
ربا متوالى سه  رو ببینند، 
یسى  نامزد تهاجمى یعنى ر
و قالیبا و میرسلیم  به دو 
نامزد مداف یعنى روحانى و 

یرى خواهد بود جهان

شهرونگ

    صفحه 

مناظره ها 
به صورت ُمرده 
پخش مى شود!

www.shahrvand-newspaper.ir
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گمشده ها

مناظره اول، برداشت اول...
کات!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مجرى: خب دوســتان عزیز ضمن تبریک 

براى عبور از خوان اول و گذشتن از مرحله تأیید 

صالحیت ها باید ورود شما به خوان دوم و مرحله 

مناظره ها را خوشامد بگم. کى خسته است؟ 
یک بچه 9 ساله: من بگم؟ بگم؟ 

مجرى: شما را کى االن راه داد، اینجا؟ شما 

ازمرحله قبل رد نشــدى و بایــد برى بیرون. 

دوستان ایشان را راهنمایى کنید بروند.

بچه: من که بگم بگم مى کنم برات بذارم برم؟ 

مجرى: عزیزان یک آگهــى پخش کنید. 
برمى گردیم.

مجرى: ســالم مجدد. درخدمــت 6 تن از 

دوستان هستیم، براى برگزارى مناظره هاى 

انتخابــات ریاســت جمهورى. از دوســتان 

درخواســت مى کنم از این طرف خودشان به 
ترتیب شروع کنند.

انتخابــات  فرمودیــد  هاشــمى طبا: 

ریاســت جمهورى؟ واقعا؟ من فکر مى کردم 
براى انتخابات شوراها ثبت نام کردم. 

رئیسى: یعنى االن آقاى روحانى هم دراین 
مناظره ها شرکت مى کنن؟ 

مجرى: خب طبیعتا بله.

رئیســى: این مغایــر قانون نیســت که 

رئیس جمهورى را مدام تلویزیون نشون بده؟ 

صداوسیما باید بى طرفى را رعایت کنه.

قالیباف: من پیشنهاد میدم جناب روحانى 

جهت محکم کارى از ریاست جمهورى استعفا 

بدهد، بعد درمناظره شرکت کند که شبهه به 
وجود نیاید. 

روحانى: من که فعال زبانم قاصره و دســت و 

پام بسته. اسحاق جان شما خودت اصرار کردى 
پوششى باشى، بفرما جوابش را بده. 

جهانگیرى: بنده درمورد عملکرد ایشــان 
یک هزار و سیصد و بیست و سه بیت...

مجرى:  اى آقا، نمیشه!

جهانگیرى: خب سیصد و بیست و سه بیت...
مجرى: نمیشه!

جهانگیرى: خب فقط بیست و سه بیت...
میرسلیم: ایشان وقتشان تموم نشد؟ 

مجرى: چرا. شما بفرمایید. 

قالیباف: اسحاق جان مشکالتمون سر جاش. 

االن به من بگو این آقا که به وقت شما اعتراض 
کرد، کیه؟ چهره اش خیلى آشناست.

هاشمى طبا: من بگم؟ بگم؟ 

مجرى: باز احمدى نژاد اومد؟ در را که بسته 
بودیم.

روحانى: نخیر. ایشان احمدى نژاد نبود...
مجرى: کات! 

جهانگیرى: بله بله؟ نفهمیدم. کات؟ 

مجرى: بله. شما نمى توانید درمورد دولت 
سابق حرف بزنید. 

رئیسى: اعتراض دارم. من اگر درمورد دولت 

سابق حرف نزنم، چطور دولت تدبیر و امید را 
نقد کنم؟ 

روحانى: بنده دولت سابق نیستم. دولت فعلى 
و به امید خدا دولت آینده ام!

جهانگیرى: جناب روحانى اجازه بدهید انگار 

بحث فراتر از اینها است. من منظورش از کات را 

نفهمیدم. مگه فیلم بازى مى کنیم که به کالکت 
و کات و... نیاز داره؟

مجــرى: فیلم که نــه. اما چون قرار شــده 

مناظره ها به صــورت زنده از تلویزیون پخش 

نشه، ما تصمیم گرفتیم از مناظره فیلمبردارى 
و پس از تدوین پخشش کنیم. 

روحانــى: یعنــى درایــن کشــور بــه 

رئیس جمهورى حتى درحد صحبت کردن 

دریک برنامه زنده هم اعتماد نمیشــه؟ اصال 
نمى تونم بپذیرم.

مجرى: خب انگار ایشان انصراف دادن.

جهانگیرى: بیخود به دلتون صابون نزنین. 

ایشان انصراف بده نیســتن. درمورد انصراف 

ایشان با من صحبت کنید، چون این موضوع 
پکیجى به من واگذار شده.

رئیسى: جناب قالیباف شما هم یاد بگیر. 

مجرى: جناب  هاشمى طبا ساکت هستید.

هاشــمى طبا: آخه من اولــش 45دقیقه 

درمورد سیب  زمینى صحبت کردم. االن رفتم 

اتاق فرمان دیدم همه اش درتدوین حذف شده 
است.

مجرى: یادم نبود بگم کاندیداهاى محترم 

درمورد سیب زمینى هم نمیشه حرف بزنید.

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صدو هفتادو چهارم

  در این سبک جدید از مناظره ابتدا فیلم هاى گرفته شده از نامزدها خوب کوبیده مى شوند. سپس ِچک مى کنیم که نفِس فیلم ها در مى آید یا نه.

اگر همچنان نََفس مى کشیدند، نوار فیلم را بیرون مى کشیم و جاهاى حساسش را ساطورى مى کنیم. 

در آخر به فیلم مى گوییم آیا حرفى براى زدن دارد؟ اگر صدایش درنیامد آن وقت مطمئن مى شویم که مناظره آماده  پخش است

#الل_شوم_کور_شوم_کر_شوم_لیک_محال_است_که_من_خر_شوم  #شهرونگ

|  جواد غذایى|  از ســعید پرســیدم این بیانیه چیه دیگه دادى بهم؟ سعید جواب داد، 

بخونش. نامه بلندباالیى بود که در پایانش با آرزوى توفیق نوشــته شــده بود، براى شرکت 

در مرحله پایانى انتخابات ریاســت جمهورى صالحیت ندارد. اشــک توى چشم هایم جمع 

شد. ســعید توى بیانیه اش، خودش را رد صالحیت کرده بود و این یعنى من فرد اصلح ترى 

هســتم. محکم بغلش کردم. گفتم ببخش ســعید، فکر کردم تو شقاق کردى؟ گفت: چى؟ 

گفتم شــقاق دیگه، همون که میگن توى تلویزیون یعنى از من جدا شــدى. ســعید گفت 

بابام هم وقتى بازنشسته شــد و از اداره شقاق شــد، عملش کردن، من از آمپول مى ترسم 

هیچ وقت جدا نمیشــم ازت. گفتم: مگــه رئیس جمهورى آمپول مى زنــه؟ گفت پس چرا
بهشون میگن دکتر؟

توى چشــم هاى معاون اول خنگم زل زدم و گفتم دکتر افتخارى هستن یعنى مثل ما که 

قدیم ترها توى بازیامون یکى دکتر مى شد. فهمیدى؟ گفت آره و رفت. بدون اینکه محتواى 

نامه رد صالحیت را بخوانم رفتم که پخشش کنم.

كوچه اول

ديوار نوشت

مناظره ها به صورت ُمرده پخش مى شود!
|  احمدرضا کاظمى|
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تماشاخانه

وزیر ارشاد: 

در همین راستا مجوز آلبوم 
جدید «مازیار فالحى» 
و «مجید خراطها» را لغو 
خواهیم کرد!

|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰
شروع صفحه بندی: 

پايان صفحه بندی:

|  احمدرضا کاظمى

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

وزیر ارشاد: 

در همین راستا مجوز آلبوم 
جدید «مازیار فالحى» 
و «مجید خراطها» را لغو 
خواهیم کرد!

انتقاد وزیر بهداشت از تبلیغ «یأس» در جامعه

یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى: 

ما یأس را تبلیغ نمى کنیم

هدفمان تخریب «امید» است

|  احمدرضا کاظمى|  

نگاه
آیا خ هاشمى و درایت او در انتخابا 
ریاست جمهورى احساس مى شود؟

جاى خالى مرد سیاست

   صفحه 

سید ابراهیم امینى 
خ هاشمى احساس مى شود

بدى  باس 
جاى هاشمى خالى نمى ماند

م  صاد زیبا ک
مسیر هاشمى مشخ است

هروند| هنوز اســامى 6 کاندیداى اصلى انتخابات  ش
ریاست جمهورى اعالم نشــده بود که دعوا سر مناظره هاى 
آنان باال گرفت. ماجرا از آنجا شروع شد که سیدسلمان سامانى 
ســخنگوى وزارت کشــور ازبرگزارى کمیسیون تبلیغات 
انتخابات و تصمیم گیرى این کمیسیون درخصو پخش 
یرزنده مناظره هاى تلویزیونى خبر داد. کمیسیونى که بنابر 
ا شامل دادستان کل  و بوده و این اع قانون متشکل از 5 ع
کشور، وزیرکشور، دبیر هیأت اجرایى مرکزى انتخابات، رئیس 
اى شوراى نظارت بر صداوسیما به انتخاب  شورا یا یکى از اع
شورا و رئیس سازمان صداوسیما مى شوند و این درحالى است 
ا نیز، مى توانند دراین  که نمایندگان تام االختیار هرکدام از اع
جلسه شرکت کنند. به هرتفسیر به مح انتشار این خبر، 
موجى از انتقادات ازســوى چهره هاى سیاسى و رسانه اى 
اصال طلب و اصولگرا به  راه افتاد و همزمان موضوع به بحث 
اصلى شهروندان درشبکه هاى اجتماعى تبدیل شد و جالب 

آن که عموم نظرها درمخالفت با این تصمیم مطر مى شد.
ساعتى از این تصمیم نگذشته بود که حتى کاندیداهاى اصلى 
انتخابات نیز نسبت به تصمیم کمیسیون تبلیغات درخصو 
یرزنده مناظره ها واکنش نشان داده و هم سو با موجى  پخش 
که علیه این تصمیم به راه افتاده بود، نسبت به آن انتقاد کردند. 
اینجانب از مناظره زنده به عنوان  از یک سو رئیسى گفت که 
یکى از راه هاى شناخت درافکارعمومى استقبال مى کنم و این 
را حق مردم بزرگوار و هوشمند کشورمان مى دانم و قالیباف 
نیز در گفت وگویى درحاشیه همایش شهداى مدافع حرم 
کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت هاى منحصربه فرد مناظره هاى 
زنده و نقش آن در افزایش میزان مشارکت مردم، برگزارى آنها 
را ضرورتى براى آگاه سازى عمومى از برنامه ها و دیدگاه هاى 
نامزدها دانســت و تأکید کرد که با درخواست عمومى براى 
برگزارى مناظره هاى آزاد و زنده موافقت و همراهى شود. انتقاد 
جمنا درحالى مطر شــد که رئیس  دو کاندیداى اصلى 
اى کمیسیون 5نفره  سازمان صداوســیما که ازجمله اع
اى این کمیسیون مدعى شد  تبلیغات است، پیش از دیگر اع
یرزنده بوده و این اظهارنظر  که تنها مخال پخش مناظره هاى 

منجر به راه افتادن مو شدید رسانه اى در رسانه هاى اصولگرا 
علیه دولت و اصال طلبان به راه افتاد. هجمه اى با این محوریت 
که روحانى به  دلیل ضع عملکرد چهارساله اش حاضر به انجام 
مناظره زنده با رقبا نیست و این درحالى بود که حامیان دولت 
9 و به ویژه بخشى که روحانى  با استناد به مناظره هاى  سال 
گازانبرى قالیباف را به گوشه رین راند، این طور  با کنایه 
تحلیل مى کردند که روحانى ازمهارت هاى باالیى درچنین 
ور  مناظره هایى برخوردار اســت و دلیلى براى تر از ح

درچنین رقابتى ندارد.
اى کابینه و همچنین  با این همه، ساعتى بعد برخى از اع
تعدادى ازچهره هاى سیاسى حامى روحانى و دولت نیز وارد این 
مناظره مجازى شده و ضمن دفاع از روحانى، خواستار پخش 
زنده مناظره هاى انتخاباتى شدند. حسام الدین آشنا مشاور 
فرهنگى رئیس جمهورى ازجمله این افراد بود که در واکنش 
به هجمه منتقدان دولت مبنى بر این که فشار دولت موجب عدم 
پخش زنده مناظره هاى ریاست جمهورى شده، از درخواست 
رئیس جمهورى براى تجدیدنظر کمیسیون تبلیغات خبر داد 
و گفت: آقاى روحانى تصریح کردند آزادترین شیوه رقابت 
در انتخابات مناظره هاى زنده است. حمید ابوطالبى معاون 
سیاسى رئیس جمهورى هم که به  خاطر فعالیت در توییتر، 
اى  ازنزدیک شاهد مناظره طرفداران و مخالفان دولت درف
مجازى و درباره پخش زنده مناظره ها بود، ازطریق حســاب 
ستاد انتخابات که دولت درآن  کاربرى اش در توییتر نوشت: 
دراقلیت است تصمیم گرفته مناظره ها را زنده پخش نکند 
دوسوال وجود دارد: یک معناى این امر چیست؟ آیا کسانى 
که رئیس جمهورى مى شوند، صالحیت زنده روى آنتن رفتن 
ندارند؟ یا قصد دارند برخى مطالب را سانســورکنند یعنى 
مردم محرم نیســتند؟ دو مشارکت وسیع مردم پشتوانه 
ول عدم مشارکت  نظام است دراین  صورت چه کسى مس
احتمالى خواهد بود؟ از نظر دولت، در هرتصمیم یا اقدامى باید: 
مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده و انتخاب 
. این درحالى بود که ساعتى بعد متن سخنان  آنان آزاد باشد
رئیس جمهورى درجمع نخبگان و جوانان استان فار نیز 

منتشر شد و آنچنان که خبرگزارى هاى مختل گزارش کردند، 
روحانى رسما خود را حامى آزادترین شیوه درمناظرات معرفى 
کرد و گفت: همه باید بدون لکنت زبان سخن بگویند و نقد کنند 

و نکات مدنظر خود را اعالم کنند.
فار ازسخنان روحانى اما مناظره مجازى درباره مناظره هاى 
، محسن رضایى  انتخاباتى همچنان ادامه داشت و براین اسا
المعلى  دبیر مجمع تشخی مصلحت نظام و همچنین 
و این مجمع به عنــوان دوچهره اصولگراى  حدادعادل ع
سیاسى، با موضع گیرى در اینستاگرام و توییتر سعى کردند، 
بر فشار هجمه رسانه اى علیه دولت بیفزایند و این درحالى بود 
اى  المرضا کاتب نماینده اصولگراى معتدل و ازجمله اع که 
هیأت نظارت بر انتخابات که ازمحتواى مباحث مطر شده، 
درجلسه کمیسیون تبلیغات باخبر بود، گفت که برخالف 
اسازى هاى صورت گرفته، دولت و وزارت کشور مخال  ف
پخش زنده مناظره ها نبودند. او همچنین ازتشکیل جلسه 
روزشنبه این کمیسیون براى تصمیم گیرى نهایى دراین رابطه 
خبر داد که تلویحا تأکید کرد که آنچه درباره پخش مناظره هاى 
ضبط شده عنوان شده، قطعى نیست. با این حال، حتى این 
خبر هم منجر به پایان ماجرا نشد. ساعتى پس از این اظهارنظر 
کاتب که ظهرجمعه توسط رسانه ها بازتاب یافت، وزارت کشور 
اسازى سیاسى برخى  با انتشار اطالعیه اى رسما نسبت به ف
رسانه ها درخصو مناظره هاى ریاست جمهورى واکنش 
و کمیسیون بررسى تبلیغات  نشان داد و تأکید کرد که از 5 ع
و آن مربو به وزارت  انتخابات ریاست جمهورى، فقط  ع
کشور و هیأت مرکزى اجرایى انتخابات بوده و دربخش دوم این 
بیانیه چهاربندى خاطرنشان کرد: با توجه به ترکیب فرابخشى 
ور  کمیسیون تبلیغات انتخابات، انتساب تصمیمى که با ح
اى کمیسیون و پس از طر مباحث تفصیلى، مرور  همه اع
ا منعقدشده،  ى گیرى بین اع تجربه هاى گذشته و سپس ر
مصداق بارز جنجال آفرینــى و مقابله با تصمیمات مراجع 
ول در امر انتخابات است. وزارت کشور همچنین مشخصا  مس
ازخبرگزارى تسنیم نیز نام برد و روش و مشى این رسانه را به 

  دلیل جوسازى علیه دولت نکوهش کرد.

ا با پخش زنده مناظره ها ر داد  درپى مخالفت کمیسیون تبلی

مناظره سیاسى درباره مناظره زنده
ب شده ا درباره پخش مناظره هاى انتخاباتى به  صور  میم کمیسیون تبلی انتقادها نسبت به ت

ی شود و تش رى دراین خ دیدن موج شد تا جلسه ت

ایسنا|  معاون امور دهیارى هاى سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى وزارت کشور از 
تدوین سند توسعه روستایى کشور با همکارى مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
و دانشگاهیان خبر داد. سعیدرضا جندقیان درهمایش بررسى راهکارهاى مدیریت توسعه 
در دولت  کارآفرینى روستایى در ایران که در دانشگاه حکیم سبزوارى برگزار شد، افزود: 
تدبیر و امید براى رفع مشکل نظام بودجه و برنامه ریزى کشور دربخش هاى مختل به ویژه 
والن و شرکت درکمیسیون هاى  ور مس اصال قوانین مناطق روستایى، جلسات فراوانى با ح
استعدادهاى موجود در  مختل مجلس شوراى اسالمى و دولت برگزار شد. او ادامه داد: 
روستاها ظرفیت ثروتمندکردن یک استان و منطقه را دارند که با نهادسازى دهیارى ها و تغییر 
رویکرد با استفاده از نگاه دانشگاهى زمینه براى توسعه روستایى فراهم مى  شود. جندقیان 
در دولت یازدهم  هزار میلیارد ریال به دهیارى هاى کشور کمک شد و این افزایش  افزود: 
9 در مجموع  اعتبار به دهیارى هاى کشور درحالى است که از سال  تا ابتداى  سال 

 هزار میلیارد ریال به این بخش اختصا یافته بود.

معاون امور دهیارى هاى سازمان شهردارى ها  

ور تدوین مى شود ه روستایى ک سند توس
سال گذشته تمام  فارس|  مدیرکل دفتر ســالمت وزارت آموزش و پرورش گفت:   
بوفه هاى مدار از لحا بهداشتى بررسى شد و فقط  درصد این بوفه ها مشکل داشت 
الدینى مدیرکل دفتر ســالمت وزارت آموزش و  که آن هم برطرف شــد. حسن ضیا
نظارت  پرورش درباره واگذارى اداره بوفه هاى مدار به سازمان دانش آموزى گفت: 
بر امور بوفه ها با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است و تاکنون در تعامل ناظران 
الدینى با اشاره به بیمارى هاى  و سازمان دانش آموزى، مشکلى پیش نیامده است. ضیا
این  واگیردار، مثل شــپش ســر در میان دانش آموزان در فصولى از سال، توضیح داد: 
لب به رعایت نکردن بهداشت فردى برمى گردد و در همین راستا آموزش هاى  بیمارى ها ا
بهداشت فردى به دانش آموزان و والدین آنها داده شده  است و در صورت مشاهده موارد 
، دانش آموز توسط مربى بهداشت به مراکز بهداشت و درمان معرفى مى شود.  مشکو
6 هزار معلم، اصول اولیه بهداشت فردى آموزش داده  براسا اعالم او،  سال گذشته به 

شد و قرار است  سال آینده تمام معلمان ت حت پوشش این آموزش ها قرار گیرند.

مت وزار آموز و پرور   مدیرک دفتر س

ک بهداشتى داشتند تنها  درصد بوفه هاى مدارس م

شهروند| هنوز اســامى 6 کاندیداى اصلى انتخابات 
ریاســت جمهورى اعــالم نشــده بــود که دعوا ســر 
مناظره هاى آنان باال گرفت. ماجرا از آنجا شــروع شد که
سیدسلمان سامانى ســخنگوى وزارت کشور از برگزارى 
کمیســیون تبلیغات انتخابــات و تصمیم گیرى این 
یرزنــده مناظره هاى  کمیســیون درخصو پخش 
تلویزیونى خبر داد. کمیسیونى که بنابر قانون متشکل از 5 
ا شامل دادستان کل کشور، وزیرکشور،  و بوده و این اع ع
دبیر هیأت اجرایى مرکزى انتخابات، رئیس شورا یا یکى 
اى شــوراى نظارت بر صداوسیما به انتخاب شورا و  از اع

رئیس سازمان صداوسیما مى شوند و این درحالى است که 
ا نیز، مى توانند دراین  نمایندگان تام االختیار هرکدام از اع
جلسه شرکت کنند. به هرتفسیر به مح انتشار این خبر، 
موجى از انتقادات ازســوى چهره هاى سیاسى و رسانه اى 
اصال طلب و اصولگرا به  راه افتاد و همزمان موضوع به بحث 
اصلى شهروندان درشبکه هاى اجتماعى تبدیل شد و جالب 
آن که عموم نظرها درمخالفت با این تصمیم مطر مى شد.

ساعتى از این تصمیم نگذشته بود که حتى کاندیداهاى 
اصلى انتخابات نیز نسبت به تصمیم کمیسیون تبلیغات 

یرزنده مناظره ها واکنش نشان داده... درخصو پخش 


