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انتخابــات یکــی از مکانیســم های دموکراســی اســت کــه 
دارای کارکردهایــی چــون چرخــش نخبــگان، مشــارکت مردم 
در عرصــه عمومــی و ارزیابــی نهادهــای حاکمیتــی اســت. در 
ایــران انتخابــات ریاســت جمهــوری بســیار مهــم اســت چــرا 
کــه بــه لحــاظ بودجــه، برنامــه، اجــرای سیاســت ها، ریاســت 
شــوراهای عالــی، مکانیســم هــای سیاســت دفاعــی و خارجــی 
قــوه مجریــه امکانــات عملیاتــی فراوانــی دارد. بــه علــت همین 
ــه سیاســت های  ــوه مجری ــس ق ــر رئی ــان تغیی ــت در زم اهمی
ــار  ــادی دچ ــی و اقتص ــتی، فرهنگ ــی، بهداش ــی، خارج امنیت
تحــول در دکتریــن می گردنــد. دوازدهمیــن انتخابــات ریاســت 
جمهــوری در شــرایطی رقــم خــورد کــه میــدان سیاســی ایران 
ــرا از  ــاح اصولگ ــد. جن ــی گردی ــابقه قطب ــی س ــکلی ب ــه ش ب
اقتصــاد دولتــی، یارانــه هــا، مســکن مهــر، عدالــت، سیاســت 
ــای  ــه ه ــه عرص ــن در هم ــت دی ــی و دخال ــی مقاومت خارج
عمومــی و جنــاح اصــاح طلــب از اقتصــاد آزاد، بــازار، جهانــی 
ــی علمــی  ــی و تخصــص گرای شــدن، سیاســت خارجــی تعامل
ــن قطــب بنــدی  ــد. ای ــاع کردن در عرصــه هــای عمومــی دف
بــه ائتــاف هــای فراگیــر ختــم گردیــد و در نهایــت روایــت 
اعتــدال و اصاحــات برنــده انتخابــات گردیــد و حســن 
روحانــی بــار دیگــر بــه ریاســت قــوه مجریــه انتخــاب گردیــد. 
ــه هــای  ــی از همزیســتی مســالمت آمیز، برنام فضاهــای زیبای
راهبــردی، ســرمایه اجتماعــی شــهروندان و فرهنــگ رواداری 
متعهدانــه در چنــد هفتــه شــکل گرفــت کــه در نــوع خــود بــا 
توجــه بــه قــدرت گیــری حــوزه عمومــی در منطقــه بی نظیــر 
ــداز رای  ــم ان ــه چش ــت ک ــه آن اس ــن مقال ــش ای ــود. پرس ب
آوردن روحانــی چیســت و بــه زبانــی چــه سیاســت هایــی بــر 

ایــران حاکــم خواهــد گردیــد؟ 
ــکوه  ــات را باش ــن انتخاب ــه ای ــران: آنچ ــی ای ــع مل 1- مناف
ــه درک و  ــود. نامزدهــا و شــهروندان ب ــران ب ــام ای ســاخت ن
شــعور باالیــی دســت یافتنــد کــه در شــعارها، نمادهــا، پرچم و 
همــه مناســک مبارزاتــی خویــش جــز ایــران بــر زبــان شــان 
ــداری  ــد و طرف ــه گفتن ــر چ ــان ه ــر دو جری ــود. ه ــاری نب ج
کردنــد در جهــت منافــع ملــی ایــران بــود. هــر دو شــناخت 
ــام  ــظ نظ ــی، حف ــات سیاس ــی، ثب ــت ارض ــی از تمامی کامل
سیاســی و امنیــت ملــی کشــور داشــتند. در مکانیســم ها 
ــه  ــتند ک ــاوت داش ــر تف ــا یکدیگ ــرا ب ــای اج ــوژی ه و تکنول
ــار منافــع  کامــا قابــل درک اســت. بنابرایــن بــرای اولیــن ب
ملــی ایــران مــورد اجمــاع قــرار گرفــت و بازنمایــی از اصــول 
ــران  ــام ای ــربلندی ن ــت س ــا در جه ــه ه ــداف و برنام و اه
بــود. برنامــه اقــای روحانــی رای آورد و انتظــار مــی رود کــه 
ــان کــه رای  ــان باشــد چــه آن او رئیــس جمهــور همــه ایرانی
بــه او ندادنــد و چــه آنــان کــه اصــا در انتخابــات شــرکت 
ــاره ایــران و ایــران بــرای همــه ایرانیــان  نکردنــد. شــعار دوب
بایــد در عمــل اجــرا گــردد. همــه ایرانیــان فــارغ از فرقــه و 
ــن مــورد از بدیهــات  ــر نگریســته شــوند کــه ای مذهــب براب
ــار ســال  ــه در چه ــی اســت ک ــور عموم ــذاری ام سیاســت گ

ــود. ــم ب ــاهد آن خواه ــده ش آین
ــد از  ــان دادن ــران نش ــهروندان ای ــدال: ش ــت اعت 2- روای
ــد  ــده ان ــه خســته ش ــی پای ــعارهای ب ــای فلســفی و ش دعواه
ــه  ــورد. هم ــد خ ــکال را نخواهن ــای رادی ــت ه ــب روای و فری
نامزدهــا ســعی کردنــد برنامــه هــای اجرایــی و شــاخص های 
ــی از  ــات یک ــن انتخاب ــد و ای ــه دهن ــردم ارائ ــه م ــی ب کم
ــران  ــای ای ــات ه ــن انتخاب ــی تری ــن و عقان ــاش گراتری مع
ــت  ــچ کلی ــتند و هی ــه می خواس ــر برنام ــه از یکدیگ ــود. هم ب
ــع،  ــداد، مناب ــه اع ــر اینک ــد مگ ــرح نش ــعارگونه ای مط ش
ــت.  ــرار گرف ــش ق ــورد پرس ــای آن م ــا و هزینه ه درآمده
روایــت اعتــدال توانســت کارآمــدی خویــش را بــرای مــردم 
ــد.  ــب کن ــهروندان را کس ــاد ش ــد و رای اعتم ــی کن بازنمای
ــاق،  ــت، اخ ــی آزادی، عدال ــعارهای کل ــار ش ــن ب ــرای اولی ب
فضیلــت و... کــه دال هایــی تهــی هســتند کنــار نهــاده شــد و به 
صــورت تخصصــی در مــورد سیاســت داخلــه، خارجــه، امنیــت 
و محیــط زیســت بحــث و گفتگــو انجــام گرفــت. شــهروندان 
ــد  ــول ندارن ــی را قب ــه نمای ــغ و وارون ــد تبلی ــت کردن ــز ثاب نی
و شــاخص های کارآمــدی و اثربخشــی را درک می کننــد. 
ــان زیســت سیاســی  ــر جه ــم شــدن ب ــال حاک ــدال در ح اعت
ایرانیــان اســت و شــهروندان ایــران راهــی متفــاوت بــا فضــای 

ــد. ــرده ان ــه انتخــاب ک ــکال منطق رادی
ــا  ــب دوره ه ــی: در اغل ــی و بوروکراس ــادل دموکراس 3-تع

ح اهلل اسالمی رو
استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
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ݡکرار  روحانݡݡی ـݨݨݦَ ݩݩݑ ݧ ݧ ٮݧ
23,549,616



روحانی:جای آیت اهلل هاشمی در این صبح پیروزی خالی است

ــار  ــن گفت ــا مــردم ســخن گفــت. وی در بخشــی از ای ــه طــور مســتقیم ب ــی خــود ب ــی در نخســتین نطــق تلویزیون حســن روحان
گفــت: »شــما دیــروز بــه همــه آن هــا کــه مــا را بــه بازگشــت بــه گذشــته و توقــف بــه شــرایط فعلــی می خواندنــد، نــه گفتیــد. 
ــا  ــه ای، شــهری ی ــای قبیل ــه نزاع ه ــه ورط ــما را ب ــد ش ــچ کــس نمی توان ــه هی ــه هســتید ک ــی یک پارچ ــد ملت ــما نشــان دادی ش
ــن  ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی کــه جــای ایشــان در ای ــدال و ســازندگی، آی ــم از مــرد اعت ــاد کن روســتایی بکشــاند. جــا دارد ی
صبــح پیــروزی خالــی اســت. هم چنیــن از بــرادرم ســید محمــد خاتمــی، یــادگار امــام راحــل ســید حســن خمینــي، علــي اکبــر 

ــم.« ــری تشــکر می کن ــرادرم اســحاق جهانگی ــوري و از ب ــق ن ناط
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َتکرار روحانی
کــه مجــری سیاســت خارجــی اســت امــا در بعــد سیاســت ادامه از صفحه 1

ــی  ــورای عال ــاد ش ــوص دو نه ــه خص ــی ب ــذاری اجرای گ
ــی  ــت جهت ده ــه قابلی ــور خارج ــی و وزارت ام ــت مل امنی
بــه دکتریــن هــای متفــاوت اســت. در علــم سیاســت اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه هــر کشــور نیــاز بــه دو رویــه روبــاه و 
شــیر صفتــی دارد تــا بتوانــد از منافــع ملــی کشــور در محیط 
ــران در  ــد. ای ــل حفاظــت کن ــن المل ــه و بی آنارشــیک منطق
وضعیتــی قــرار گرفتــه اســت کــه گســل های امنیتــی 
ــه  ــل ب ــن المل ــای بی ــدی ه ــب بن ــک قط ــا تحری ــه ب منطق
حرکــت درآمــده انــد. در ایــن محیــط بایــد همــه متغیرهای 
تهدیــدزا شناســایی بــا دســت کاری مهره هــا در جهــت حفظ 
کشــور و افزایــش قــدرت ملــی سیاســت گــذاری صــورت 
ــا و دیپلماســی  ــدون داشــتن سیاســت خارجــی پوی گیــرد. ب

چندجانبــه امــکان دفــاع از ایــران در وضعیــت فعلــی امــکان 
ــکال و دیپلماســی  ــی کــه دولــت رادی ــر نیســت. در حال پذی
ــره  ــال مذاک ــت و در ح ــده اس ــپ روی کارآم ــه ترام بیگان
ــزرگ  ــای ب ــاج ه ــن ب ــت گرفت ــتان جه ــه عربس ــفر ب و س
ــا  ــه کام ــت خارج ــمندی سیاس ــت هوش ــران اس ــه ای علی
ضــروری اســت. نیــاز بــه برنامــه ریــزی سیاســت خارجــی 
جهــت بهبــود روابــط بــا همســایگان و ایجــاد موازنــه هــای 
منطقــه ای و بیــن المللــی هســتیم تــا آســیب هــای محتمــل 
را تبدیــل بــه فرصــت هــای شــکوفایی ایــران ســازیم. دولــت 
جدیــد بــا توجــه بــه اســتقالی کــه بــه وزارت خارجــه داده 
ــر از  ــار دیگ ــه ب ــران ک ــم دیپلماســی ای ــی تی اســت و توانای
مشــروعیت مردمــی برخــوردار گردیــد بــه احتمــال زیــاد در 

ــود.  اجــرای ایــن سیاســت پیــروز خواهــد ب

ــد  ــور خواه ــه کش ــاه ب ــت و رف ــت امنی ــه آن بازگش نتیج
ــت و  ــکل گرف ــی ش ــکار عموم ــات اف ــن انتخاب ــود. در ای ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــعی کردن ــرو س ــام نی ــا تم ــهروندان ب ش
تکنولــوژی اطاعــات شــالوده شــکنی بازنمایــی هــای کان 
روایــت هــای ایدئولوژیــک را انجــام دهنــد. در واقــع 
ــر ســطوح قــدرت کان  ــز و روزمــره ب ســطوح قــدرت ری
ــتحکام  ــه اس ــد ب ــده بای ــت آین ــرد. دول ــه ک ــادی غلب نه
ــرمایه  ــی، س ــه مدن ــون، جامع ــل قان ــی مث ــاخص های ش
اجتماعــی، حقــوق شــهروندی، اســتخدام متخصــص هــا برای 
نهادهــای حاکمیتــی اهتمــام بخشــد. هــر گونــه تعلــل یعنــی 
قــدرت گیــری عصبیــت هــای قبیلــه ای روایــت اعتــدال را 

ــاخت. ــد س ــارج خواه ــی خ ــه مدن از عرص
4-سیاســت خارجــی واقــع گــرا: قــوه مجریــه در عیــن حال 

میــان ثبــات، توســعه، امنیــت، ســرعت سیاســت گــذاری، 
آزادی، حقــوق شــهروندان،  و  بوروکراتیــک  کارآمــدی 
نخبــگان  چرخــش  و  فســاد  بــا  مبــارزه  پاســخگویی، 
ــه ســمت  ــان ب ــر زم دموکراســی تضــاد وجــود داشــت. ه
ــر  ــم و ه ــعه واماندی ــی توس ــم از اثربخش ــی رفتی دموکراس
ــی  ــم از پاســخگویی و ارزیاب ــان بروکراســی را ارج نهادی زم
ــر  ــدال ه ــت اعت ــر در روای ــات اخی ــود. انتخاب ــری نب خب
ــت.  ــراه داش ــه هم ــتم را ب ــش سیس ــادل بخ ــه متع دو وج
ــک  ــم فضــای دموکراتی ــب و توه هیجــان، احساســات، فری
ــفاف و  ــک ش ــای بوروکراتی ــان نهاده ــه گرای ــط نخب توس
ــذاری  ــت گ ــد سیاس ــل ش ــه حاص ــد و آنچ ــی گردی خنث
منطقــی و روشــن شــدن بازخوردهــای سیســتمی بــود کــه 

می تاخــت. توزیــع غــذا، کارت هدیــه، کــت و شــلوار، 
بســته های تنقــات، نبــات و پارچــه ســبز حضــرت... از جمله 
شــگردهای دیگــری بــود کــه نامزد رقیــب برای جــذب آراء 
از آن مــدد جســت. شــیوه ای کــه هیــچ گاه مــورد قبولمــان 
نبــود چــون بــه کرامــت انســانی ورای شــعار ایمــان داشــتیم، 
ــان  ــر هموطنم ــا فق ــم ب ــازه ندادی ــود اج ــه خ ــچ گاه ب هی
ــوء  ــی اش س ــادات مذهب ــاور و اعتق ــم، از ب ــادگاری بگیری ی
اســتفاده کنیــم. چونــان کــه از ســند 2030 کــه بــرگ زریــن 
ــا صــرف  ــود ب ــت وقــت ب و نقطــه عطفــی در کارنامــه دول
ــن  ــی، چهــره ای ننگی ــه هــای هنگفــت و اعــزام راویان هزین
و بــه دور از عقانیــت ســاختند. در ســطح شــهر در البــای 
تعــداد بیشــمار ســتادهای مجهــز رقیــب، ســتادهای انــدک 

ــه ای وارد  ــتانمان خدش ــتادی دوس ــت س ــارکت و فعالی مش
نکــرد. بــا دســت خالــی و امیــدی کــه بــه تحقــق اش بــاور 
داشــتند بــه میــان مــردم رفتنــد و بــه درد دلشــان گــوش 
ــد و تمــام تاششــان  ــو کردن ــان گفــت و گ ــا آن ــد و ب دادن
ــات  ــه انتخاب ــانی ک ــذب آراء خاکســتری و کس ــرای ج را ب
را تحریــم کــرده بودنــد بــه کار بســتند و دیــن خــود را ادا 
ــش  ــا بی ــت، ب ــن، 27 اردیبهش ــهد نازنی ــا مش ــد. و ام کردن
ــرادی  ــد. اف ــی ش ــن روحان ــان حس ــر میزب ــزار نف از صده
ــود  ــه اجــاره شــده ب ــه وســیله نقلی ــرای آمدنشــان ن ــه ب ک
و نــه قــول غــذای حضرتــی داده شــده بــود. در حالــی کــه 
بیلبوردهــای اصلــی و بــزرگ ســطح شــهر، تلفــن هــای گویــا، 
پیامــک هــای تبلیغاتــی و... همــه در خدمــت تبلیغــات دیدار 
مردمــی ابراهیــم رییســی بــود، بــا تکیــه بــر فضــای مجــازی 
و تبلیغــات چهــره بــه چهــره و بنرهــای کوچــک و محــدود 

ســطح شــهر، مشــهد حماســه ســاز شــد. 
در انتهــا بایــد گفــت، حســن روحانــی در طــول دوران 
ــردم  ــرای دسترســی آزاد م ــدرت ب ــا ق ــود، ب ــاله خ چهارس
بــه اطاعــات و حفــظ فضــای مجــازی مبــارزه کــرد، اگرچــه 
ــن  ــری از همی ــه کارگی ــا ب ــود را ب ــاش خ ــام ت ــب تم رقی
ــی  ــت، ول ــه کار گرف ــه وی ب ــه زدن ب ــرای ضرب ــا ب فض
نتیجــه حاکــی از آن اســت کــه پیامــد تفکــری کــه ســال ها 
ــات  ــار و اطاع ــی اخب ــار گزینش ــذف و انتش ــور و ح سانس
را ســرلوحه کارخــود قــرار داده بــود، بــه مراتــب زیانبارتــر 
ــه  ــه، نکت ــد اندیش ــد و نق ــرای تولی ــای آزاد ب ــت. فض اس
قابــل تاملــی اســت کــه در تجربــه انتخابــات اخیــر، درصــد 
ــه همــراه داشــت. از فضــای  ــاالی مشــارکت سیاســی را ب ب
ــط  ــی در محی ــن فضای ــاد چنی ــم، ایج ــه بگذری ــازی ک مج
علمــی دانشــگاه بســیار تاثیرگــذار بــود، اتفاقــی که متاســفانه 
محــدود بــه دوره ی انتخابــات اســت و بعــد از آن به دســت 
فراموشــی ســپرده مــی شــود. فراهــم آوردن فضــای گفتمــان 
و فرصــت ظهــور و بــروز اندیشــه هــای گوناگــون فــارغ از 
مقطــع زمانــی خــاص، ثمــره ای جــز عقانیــت و اعتــدال بــه 

همــراه نخواهــد داشــت.

مهدیه یاوری
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هشــت اردیبهشــت مــاه 96، آغــاز رســمی تبلیغــات 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، شــروع مقطع 
حیاتــی و سرنوشــت ســاز، بــا ایــن که بــا تمــام قــوا و امکانات 
وارد صحنــه شــدیم ولــی ده بــه هیــچ، نســبت بــه پتانســیل 
تبلیغاتــی رقیــب عقــب بودیــم، صــدا و ســیما، تریبــون نمــاز 
جمعــه، امکانــات مــادی و معنوی آســتان قــدس رضــوی و... . 
ــا پــس نکشــید و ناامیــد نشــد،  ــن وجــود هیچکــس پ ــا ای ب
ــن  ــد و ای ــردم بودن ــان م ــی م ــتادهای تبلیغات ــتوانه ی س پش
اندیشــه کــه دســتاورد هــای دولــت روحانــی خــود بــه تنهایی 
در تصمیــم گیــری نهایــی تاثیرگــذار خواهــد بود ولــی غافل از 
شــگرد قدیمی رقیــب... تخریب، تهمــت، تهدیــد و... مناظرات 
انتخاباتــی تلویزیــون بــدل بــه افشــاگری های بی پایــه و 
اساســی شــد کــه عجیــب بــذر بی اعتمــادی و ناامیــدی را در 
دل هموطنانمــان کاشــت، اتهامــات مالــی، حقوق هــای نجومی، 
دارایــی هــای بــی حــد و حصــر و... بــه اعضــا کابینــه دولــت 
ــر  ــر وزی ــده دخت ــد نش ــده تایی ــردن پرون ــرح ک ــت، مط وق
ــد و در  ــرات نش ــای مناظ ــه فض ــدود ب ــد مح ــن رون و... . ای
فضــای مجــازی بــه اوج خــود رســید، نشــر اخبــار مبنــی بــر 
رســوایی های اخاقــی وزرای رییــس جمهورکــه هیــچ گاه بــه 
ــوارد  ــی و م ــه روحان ــات نرســید، تهمــت دزدی علمــی ب اثب
ــمی  ــروع رس ــل از ش ــی قب ــا لحظات ــی ت ــه حت ــماری ک بیش
ــات ادامــه داشــت، )فــرار حســین فریــدون و...(. رقبــا  انتخاب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ای ب ــر حرب ــدت از ه ــن م ــام ای در تم
ــودآگاه  ــه ناخ ــن ک ــل از ای ــود جســتند غاف ــود س ــدف خ ه
ــرد ســی  ــرار داده و عملک ــر نظــام ق ــا در براب ــردم را عم م
و هشــت ســاله جمهــوری اســامی را بــه تــاراج می برنــد. و 
غــم انگیزتریــن ماحصــل آن پیشــی گرفتــن نامزدهــای حزب 
رقیــب در بــه مســلخ بــردن اخــاق بــود. مشــهد مانــده بــود 
و جنــگ روانــی و رقیبــی کــه بــا تمــام قــوا در کارزار تبلیغاتی 

ــی  ــات چندان ــورد، امکان ــم می خ ــه چش ــی ب ــن روحان حس
نداشــت و بــه غیــر از ایــن، چیــزی کــه آن را از ســتادهای 
ــداد بیشــماری  ــرد تع ــز می ک ــور رییســی متمای ســوت و ک
ــه  ــود ک ــی ب ــوص جوانان ــی الخص ــان، عل ــردان و زن از م
ــود  ــدای خ ــات کاندی ــد. از اقدام ــاش می کردن ــه ت بی وقف
ــب  ــی اش، از مطالباتشــان، تخری ــای آت ــه ه ــد، از برنام گفتن
نکردنــد، تهمــت نزدنــد چــرا کــه عنصــر کلیــدی کــه ســال 
ــدوق رای  ــای صن ــه پ ــز ب ــس از 88 غم انگی ــا را پ 92 آنه
ــار از دروغ... .  ــود و انزج ــاق ب ــای اخ ــود، احی ــانده ب کش
کــه البتــه طرفــداران رقیــب در ایــن حیطــه هــم حجــت را 
تمــام کردنــد، حملــه هــای شــبانه، فحاشــی، ضــرب و شــتم 
و ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت کــه هیچکــدام ذره ی در 

حال همه ما خوب است، باور کن...
انتخابات 96؛ اخالق و صداقت را تکرار کردیم

»نه« مشهد به تندروها
بــه خــود ایشــان مربــوط مــی شــود.

ــه مــا صاحیــت محاکمــه و  ــه اینجــا محکمــه اســت و ن ن
برچســب زدن بــه افــراد بــدون محاکمــه  داریــم. امــا آنچه 
ــب  ــر موضــع عجی ــن تغیی ــا را ســبب شــده، ای شــگفتی م
ــات  ــه انتخاب ــده ب ــا دو روز مان ــم تنه ــی آنه ــاب رییس جن
اســت کــه بــا عباراتــی نظیــر » خودزنــی«، »تیــر غیــب« و 

ــه خــودی« هــم وصــف شــدنی نیســت. »گل ب
ــا اختــاف، ســبک ترین  ــوان ب ــا اینکــه ایــن خبــر را می ت ب
ــی ادوار  ــرای جــذب رای در تمام ــد ب ــک کاندی حرکــت ی
ــس از  ــر، پ ــن خب ــنیدن ای ــا ش ــا ب ــت، ام ــات دانس انتخاب
شــگفتی اولیــه، اندوهــی بــر جانمــان نشســت و تنهــا تاســف 

بــود و لبخنــدی تلــخ.
هــای  اســطوره  کــه  کشــوری  در  اینکــه  از  تاســف 
ــت و  ــا محدودی ــردم ب ــا م ــاط ب ــرای ارتب ــیقی اش ب موس
ــرای  ــی ب ــت کاندیدای ــتند و آنوق ــرو هس ــکنی روب کارش

جلــب رای بــا چنیــن افــرادی دیــدار می کنــد.
ــر  ــان دیگ ــر زم ــر ه ــو را اگ ــا تتل ــان ب ــدار ایش ــر دی خب
ــای  ــا در روزه ــم، ام ــاور کنی ــود ب ــال ب ــنیدیم مح می ش
ــود. ــاور ب ــل ب ــر کامــا قاب ــن خب ــات ای ــه انتخاب منتهــی ب

ــر نمــی رود، چــرا کــه  ــن خب ــه نقــد و تفســیر ای دلمــان ب
ــز مبرهــن و روشــن اســت. همــه چی

ایــن ســوال مطــرح اســت کــه حتــی یــک مشــاور دلســوز 

فرمــان هــای ســلیقه ای حــکام شهرشــان، فرصــت حضــور 
ــر آن  ــمرده و ب ــم ش ــهد را مغتن ــور در مش ــس جمه ریی
ــه شــخص رییــس  ــا صــدای اعتــراض خــود را ب شــدند ت

ــاندد. ــران برس ــردم ای ــی م ــور و تمام جمه
ــران  ــه ای ــاره ب ــهد دوب ــاعاتی مش ــرای س ــنبه، ب چهارش

بازگشــت.
چهارشــنبه، ســاالر عقیلــی آواز در گلــو مانــده ی مردمــان 
مشــهد را فریــاد زد. در شــهری کــه ســالهای ســال اســت 
کــه از اجراهــای موســیقی بــه بهانــه هــای واهــی محــروم 
ــدروی و  ــه تن ــی ب ــه« بزرگ ــهد »ن ــنبه، مش ــت. چهارش اس

تندروهــا گفــت.
ــو کنســرت  ــن ســخنان را کــه: »ت ــم ای ــاد داری ــه ی همــه ب
می خــوای از مشــهد بــرو. بــرو جــای دیگــه زندگــی کــن...« 
شــاید بهتریــن و دلنشــین تریــن پاســخی کــه می شــد بــه 
ایــن اظهــارات داد، همیــن شــعار »مــا از مشــهد نمی ریــم/ 
ــگ  ــدا و هماهن ــه یکص ــود ک ــم« ب ــس می گیری ــهُد پ مش

ــد.  ــاد می ش فری
ــنبه  ــت چهارش ــارات، جمعی ــن اظه ــان ای ــم صاحب امیدواری
را دیــده و پیاممــان را شــنیده باشــند باشــد کــه دیگــر مــا 
را اقلیــت الئیــک هــوس بــاز نخواننــد و باشــد کــه نتایــج 
ــه« بلنــد  ــا دقــت رصــد و تحلیــل کننــد »ن ــات را ب انتخاب
مــردم ایــران بــه افراطــی گــری را ببیننــد و متوجــه شــوند 

کــدام دســته در اقلیــت هســتند.
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ــم حــال محمدرضــا شــجریان  ــا کنی ــد دع ــروز بای ــا ام »م
خــوب شــود زیــرا دولــت یازدهــم دســتش خالــی اســت و 

آویــزان یــک هنرمنــد ســرطانی شــده اســت.«
قلبمــان آزرده شــد بــا دیــدن خبــری مبنــی بــر جســارت  
ــه اســتاد شــجریان  ــان ابراهیــم رییســی  ب طالبــی، از حامی
ــش؛  ــدای مردمان ــوده و ص ــاق ب ــوه اخ ــواره اس ــه هم ک

ــد. ــه خــس و خاشاکشــان خواندن ــی ک ــی زمان حت
ــگان« )!؟( ــش »نخب ــخنان در همای ــن س ــه ای ــب اینک عجی

ــه شــده اســت. ــی ســیدابراهیم رییســی گفت حام
ــر نشــان دادن  ــی ب ــه اصــا لزوم ــم ک ــر بودی ــن فک در ای
واکنــش بــه ایــن گســتاخی هســت  یــا اینکــه آن را بگذاریم  
بــه حســاب خشــمگین شــدن طــرف مقابــل از محبوبیــت 

ایــن چهــره کــه بــه حــق روز افــزون هــم هســت.
در صــدد پاســخ بودیــم کــه تیــر غیــب از راه رســید و بــر 

پیکــر جبهــه مقابــل نشســت. 
خبــر کوتــاه بــود امــا هولنــاک و میخکــوب کننــده: 

»آیــت اهلل رییســی بــا تتلــو دیــدار کــرد.«
ــو«  ــه »تتل ــهور ب ــو مش ــاب مقصودل ــخص جن ــه ش ــن ک ای
چگونــه شــخصیتی اســت، اساســا موضــوع بحــث نیســت و 

ــناختی از  ــه ش ــوده ک ــان  نب ــان ایش ــم در اطرافی و آگاه ه
جنــاب مقصودلــو داشــته باشــد و ایشــان را از ایــن دیــدار 

نهــی کنــد؟ 
یــا بــه قــول ظریفــی کــه می گفــت جنــاب رییســی 
ــن  ــدا کــردن چهــره ای موجــه در روی زمی ــدر در پی آنق
ــای  ــره ه ــت چه ــه حمای ــار دل ب ــه ناچ ــوده ک ــاکام ب ن

ــته. ــی بس زیرزمین
البتــه بخــش عمــده ای از تتلیتــی هــای گرانقــدر را 
ــن رای  ــه س ــوز ب ــه هن ــد ک ــکیل می دهن ــی تش نوجوانان
ــی  ــت و فرزانگ ــان از درای ــد نش ــن می توان ــیدند و ای نرس
ــرای  ــن کار ب ــا ای ــه ب ــد ک ــان باش ــه ایش ــر جبه ــاق فک ات
انتخابــات بعــدی برنامــه ریــزی دراز مدتــی انجــام دادنــد.

اگــر هــدف حمایــت از هنــر بــود، تتلــو نــه تنهــا در لیســت 
بلنــد بــاالی هنرمنــدان و اســطوره هــا و نمادهــای موســیقی 
ــی  ــدگان معمول ــن خوانن ــه در بی ــدارد بلک ــی ن ــران، جای ای

هــم از شــان و جایگاهــی برخــوردار نیســت.
چیــزی کــه بیــش از همــه بعــد از شــنیدن ایــن خبــر بــه 
ــار در  ــای واپســین مخت ــوگ ه ــادر شــد، دیال خاطــرم متب

ــود و بــس. قســمت آخــر ســریال مختارنامــه ب
ــداد  ــر، روی ــن خب ــا ای ــان ب ــنبه و همزم ــا عصــر چهارش ام

ــوع پیوســت. ــه وق ــز ب ــم دیگــری نی مه
ــا و  ــی ه ــی قانون ــا و ب ــراط ه ــردم مشــهد، خســته از اف م
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ــای  ــه پ ــای کشــور خــود ب ــات ه ــن انتخاب ــی تری ــی در یکــی از جنجال ــا ایران ــون ه ــن نوشــت: میلی ــی گاردی ــه بریتانیای روزنام
صنــدوق هــای رای رفتنــد تــا مســیر آینــده ی کشــور خــود را انتخــاب کننــد. بنابــر اعــام مقامــات رســمی ایــران، اعــام نتایــج 

نهایــی بخاطــر حضــور گســترده مــردم کمــی بــا تاخیــر انجــام مــی شــود.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: بســیاری از رای دهنــدگان جــوان از صبــح زود در محــل رای گیــری حاضــر شــدند و طــی مصاحبه های 

انجــام شــده، اعــام کردنــد کــه مــا نمــی خواهیــم بــه عقــب برگردیم!
بــه نوشــته جمــاران، آنچــه بــرای رای دهنــدگان در انتخــاب روحانــی اهمیــت دارد ایــن اســت کــه آنهــا از اقتصــاد ناکارآمــد 

کــه در آن بیــکاری زیــاد باشــد، خســته شــده انــد.
ــد  ــکاری و رش ــردن بی ــرف ک ــود در برط ــادی خ ــای اقتص ــول ه ــتر روی ق ــود، بیش ــات ش ــده انتخاب ــی برن ــر روحان ــا اگ قطع

ــرد ــد ک ــز خواه ــی تمرک ــای خارج ــرمایه ه ــذب س ــن ج ــادی و همچنی اقتص

وقایع اتفاقیه / شماره سی و پنجم / نیمه اول خرداد 96 3 نگاه ویژه

ــات  ــعی در اثب ــط س ــر مرتب ــان دادن تصاوی ــا نش ــپس ب و س
ــت آوردهای  ــا را دارد. از دس ــن نقده ــه ای ــود ب ــخ های خ پاس
دولــت در چهــار ســال اخیــر و توجــه متمرکــز آن بــر 
ــر  ــود. دکت ــه می ش ــی گفت ــای زیربنای ــت و کاره محیط زیس
روحانــی در مســتند خــود مــردم را دعــوت بــه صبــر می کنــد 
ــردم،  ــا کمــک خــود م ــه ب ــی دهــد ک ــد م ــا امی ــه آن ه و ب
ــن  ــت در ای ــد. ســابقه دول ــی کن مشــکات عمــده را حــل م
چهــار ســال کامــا گویــای ایــن اســت کــه عمــل بــه وعده هــا 
ــن  ــتند همچنی ــن مس ــد. در ای ــی باش ــت م ــارات دول از افتخ
می بینیــم کــه توجــه بــه بانــوان کــه از وعــده هــای چهارســال 
پیــش دولــت بــود چگونــه بــه عمــل نشســته اســت و در ایــن 
چهــار ســال حضــور بانــوان را در حیطــه هــای مختلــف ماننــد 
سیاســت، ورزش، علــم و... بیــش از همیشــه بــوده و هســت. 
در پایــان ایــن مســتند دکتــر روحانــی تمــام کشــور را دعوت 
بــه انتقــاد مــی کنــد امــا نــه تنهــا بــه دولــت، بلکــه از مــردم 
ــوه هــای نظــام هــم مــی بایســت  ــه ســایر ق مــی خواهــد ب

انتقــاد کننــد.
ــتند  ــم، مس ــاهد آن بودی ــال ش ــه امس ــری ک ــتند دیگ مس
تبلیغاتــی دکتــر قالیبــاف بــود کــه بــا مســولیت و سرپرســتی 
ســید محمــود رضوی ســاخته شــد. رضــوی کــه تهیه کنندگی 
ــرای  ــی« و »ماج ــاره ال ــون »درب ــی چ ــای مطرح ــم ه فیل
ــم  ــن ه ــیمرغ بلوری ــه کاری دارد و س ــروز« را در کارنام نیم
از افتخاراتــش اســت امســال هــم ماننــد دوره قبــل بــه یــاری 
هــم شــهری خــود آمــد و در قالــب سرپرســت در ســاخت 

کــه در کارنامــه کاری اش مســتندهای زیــادی در ژانــر دفــاع 
ــای  ــی آق ــه چشــم مــی خــورد، در مســتند تبلیغات مقــدس ب
رئیســی تمــام هنــر خــود را بــه کار گرفــت تــا تصویــری تاثیــر 
گــذار بــه مخاطــب ارائــه کنــد. در ایــن مســتند کــه میکــس 
جالــب توجــه ای هــم دارد از فقــر ســخن بــه میــان مــی آیــد 
ــادی از  ــائل اقتص ــتغال و مس ــه اش ــم ک ــی بینی ــام و م و اس
اولویــت پاییــن تــری برخــوردار اســت. بــا ایــن مفهوم مســتند 
پیــش مــی رود کــه اگــر مســائل دینــی درســت شــود دیگــر 
اقتصــاد هــم شــکوفا خواهــد شــد و خبــری از تحریــم و ســایر 
مســائل نخواهــد بــود. در ایــن مســتند گفــت و گوی زیــادی با 
مــردم صــورت مــی گیــرد، مردمــی کــه بــه دولــت بی اعتمــاد 
هســتند و بــرای تغییــر بــه آقــای رئیســی )یــا کســی شــبیه 
ایشــان( رای خواهنــد داد. و البتــه کــه ســلفی بــا فقــرا هــم جزو 
ــتند  ــی در مس ــای رئیس ــد! آق ــتند می باش ــن مس ــک ای الینف
ــود در  ــابقه خ ــد و از س ــی گوی ــادی م ــع اقتص ــود از وض خ
قضــاوت اســتفاده می کنــد و ســعی در ارائــه راهــکار دارد، بــا 
ایــن مضمــون کــه بایــد بــا فســاد مقابلــه کــرد و دولــت فعلــی 

ایــن کار را نکــرده اســت.
بــه طــور کلــی مســتندهای تبلیغاتــی امســال از کیفیــت باالیی 
در شــکل روایــت برخــوردار بودنــد و بیشــتر محتــوا بــود کــه 
فــرق واقعــی بیــن کاندیداهــا را مشــخص مــی کــرد. مــردم 
بــا هوشــیاری خــود نشــان دادنــد کــه گــول عــوام فریبــی را 
ــده اســت کــه عــزت  نخواهنــد خــورد و در انتهــا کســی برن

خــود و مردمــش را حفــظ کنــد. 
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قبــل از هــر انتخاباتــی، تبلیغــات یکــی از مهــم تریــن ابزارهــا 
بــرای بیــان افــکار و ایــده هــای نامزدهــای انتخاباتــی می باشــد. 
ارزش ایــن تبلیغــات بــه حــدی اســت کــه می توانــد 
سرنوشــت یــک ملــت را تغییــر دهــد. پوســترهای انتخاباتــی، 
گفــت وگوهــای صوتــی و بصــری، مناظــره هــا و... همگــی جزو 
راه هایــی بــرای تبلیــغ و تاثیــر گــذاری بــر مــردم اســت. امــا 
در ایــن میــان ابــزار دیگــری هــم هســت کــه اگــر بــا ســاختار 
ــه  ــتر از آن چ ــد بیش ــی توان ــود م ــتفاده ش ــت از آن اس درس
تصــور مــی شــود تاثیــر گــذار باشــد. مســتند هــای تبلیغاتــی 
در دوره هــای گذشــته  نشــان داده اســت کــه جذابیــت زیادی 
ــر  ــرای تاثی ــان دارد، چــرا کــه هــر مســتندی ب ــرای مخاطب ب
گــذاری بایــد بــوی هنر بدهــد و بــا فرمی درســت و کار شــده، 

محتــوای خــود را بــرای بیننــده ابــراز کنــد.
ــه در  ــل توج ــه قاب ــال. نکت ــی امس ــای تبلیغات ــتند ه ــا مس ام
مســتند های امســال، کــم لطفــی کارگردان هــا و فیلمســازهای 
مطــرح داخلــی بــرای همــکاری بــا کاندیداهــا بــود، کــه بعضــا 
ســر و صداهــای زیــادی هــم ایجــاد کــرد. بــه عنــوان مثــال 
ــی  حســین دهباشــی کــه چهــار ســال پیــش مســتند تبلیغات
دکتــر روحانــی را ســاخته بــود، امســال علــی رغــم پیشــنهادی 
کــه از طــرف ســتاد دکتــر روحانــی بــرای ســاخت مســتندی 
ــولیت  ــت و آن را مس ــد، آن را نپذیرف ــه او داده ش ــر ب دیگ

بزرگــی دانســت کــه از عهــده او خــارج اســت.
و اینگونــه شــد کــه طبــق گفتــه ســتاد دکتــر روحانی، امســال 
مســتند تبلیغاتــی وی را گروهــی از فعاالن ســتاد وی ســاختند 
ــد  ــر چن ــد. ه ــی بمان ــناخته باق ــردان آن ناش ــام کارگ ــا ن ت
ــردان  ــان، کارگ ــین مهدوی ــد حس ــتاگرامی محم ــت اینس پس
ــم  ــق »ماجــرای نیمــروز« نشــان داد او پشــت فیل ــم موف فیل

ــی اســت. مســتند روحان
ــن مســتند  ــی شــک بهتری ــی کــه ب ــر روحان در مســتند دکت
تبلیغاتــی در بیــن ســایر کاندیــدا هــا بــود، مــی بینیــم کــه در 
ابتــدا بــا یــک تدویــن کار شــده، ســخنان دانشــجو هــا در 16 
ــن  ــه حجــم بیشــتر ای ــی شــود ک آذر پارســال نشــان داده م
ســخنان از ســوی مخالفــان دکتــر روحانــی بــود. همیــن نکتــه 
نشــان دهنــده نقــد پذیــری و نترســی دولــت تدبیــر و امیــد در 
رویارویــی بــا مخالفــان خــود می باشــد. در طــول ایــن مســتند 
بــه شــکل های مختلــف می بینیــم کــه دولــت جــواب مخالفــان 
خــود را می دهــد و می گــذارد تــا نقدهــای وارده مطــرح شــود 

ایــن مســتند همــکاری کــرد داد تــا بازهــم نامــی از کارگردان 
بــه میــان نیایــد.

در ایــن مســتند کــه از جلــوه هــای بصــری ســطح باالیــی هــم 
بهــره مــی بــرد، مــی بینیــم کــه طبــق روال مناظره هــا دکتــر 
ــر از  ــی شــود و کمت ــب وارد م ــان از در تخری ــاف همچن قالیب

راهــکار ســخن مــی گویــد.
قشــر محــروم جامعــه کــه بیشــتر از هرچیــزی دســت مایــه 
سیاســت بــازی هــا قــرار مــی گیرنــد و درگاهــی مــی شــوند 
بــرای ســوء اســتفاده سیاســت مــداران تــا نشــان دهنــد کــه به 

وضــع محرومــان رســیدگی خواهنــد کــرد.
ایــن مســتند در ادامــه بهتــر مــی شــود و  تحلیلــی از جانــب 
دکتــر قالیبــاف از وضــع اقتصــادی جامعــه ارائــه مــی دهــد و 
ســعی مــی کنــد راه کاری جــز آن چــه کــه در دولــت دکتــر 
ــا راه چــاره را  ــده مــی شــد را نشــان دهــد و تنه ــی دی روحان
تغییــر دولــت کنونــی بیــان مــی کنــد. ســابقه دکتــر قالیبــاف 
بــه عنــوان شــهردار تهــران هــم از نــکات اصلــی ایــن مســتند 

قلمــداد مــی شــود.
ــرا،  ــدای اصــول گ ــر کاندی ــه مســتند دیگ ــی رســیم ب ــا م ام

ــم رئیســی. ابراهی
مســتندی که توســط محمدعلی فارســی ســاخته شــده. فارســی 
ــد  ــی در تولی ــهید آوین ــا ش ــردان ب ــتیار کارگ ــوان دس ــه عن ب
مجموعــه تلویزیونــی »ســراب« در ســال 67 همــکاری داشــته 
و پــس از شــهادت آوینــی بــه عنــوان مســئول معاونــت تولیــد 
ــه کارش ادامــه داده اســت. فارســی  ــح ب ــت فت موسســه روای

پایان نسبی بحران مشارکت در جمهوری اسالمی
و در آینــده هــم بــه احتمــال زیــاد، کارســاز نخواهــد بــود. 
ــا نظــام، رای  ــه واســطه مخالفــت ب ــرادی کــه ب ســقف اف
نمــی دهنــد، شــاید از پنــج شــش میلیــون شــهروند عزیــز 
و محتــرم بیشــتر نباشــد کــه اکثــرا در شــهرهای بــزرگ 
زندگــی مــی کننــد. بــی تردیــد همــه مخالفــان نظــام هــم 
ــه  ــانی ک ــیاری از کس ــا بس ــه بس ــتند، چ ــا نیس ــه اینه هم
در انتخابــات شــرکت مــی کننــد، نظــام را قبــول نداشــته 
ــدوق رای را  ــه صن ــد ک ــی دهن ــح م ــا ترجی ــند، ام باش
ــان  ــوق ش ــا حق ــی ه ــه تحریم ــا هم ــد، قطع ــم نکنن تحری
ــش  ــود. افزای ــمرده ش ــرم ش ــد محت ــت و بای ــرم اس محت
حیــرت انگیــز میــزان مشــارکت در پایتخــت و شــهرهای 
ــت. در  ــم اس ــان تحری ــت گفتم ــانگر شکس ــزرگ، نش ب
ــن 10  ــی بی ــک جمع ــوال ی ــا، معم ــورهای دنی ــب کش اغل
تــا 20 درصــد، بــه دالیــل غیــر سیاســی )اعــم از تنبلــی، 
بی انگیــزه بــودن، عــدم عاقــه بــه امــور سیاســی، اشــتغال 
ــات  ــمی و...( در انتخاب ــرایط جس ــاغل، ش ــی مش در برخ
ــه  ــارکت ب ــا مش ــای دنی ــچ ج ــد. هی ــی کنن ــرکت نم ش
100 درصــد نمــی رســد. عالــی تریــن نــرخ مشــارکت در 
دنیــا، نــرخ مشــارکت بیــن 75 تــا 80 درصــد اســت و در 
مــوارد اســتثنایی تــا 85 درصــد هــم مــی توانــد افزایــش 
ــن 65  ــزان مشــارکت بی ــر می ــر کشــوری اگ ــد. در ه یاب
تــا 70 درصــد باشــد، یعنــی گفتمــان تحریــم در آن جایــی 
نــدارد. یــک نکتــه را هــم فرامــوش نکنیــم کــه انتخابــات 
در ایــران یــک رونــد یــک روزه اســت، کــه هــم بــه دلیــل 
ــری  ــذ رای در روز رای گی ــام و اخ ــت ن ــد ثب ــدی رون کن
ــم  ــود و ه ــارکت ش ــرخ مش ــش ن ــب کاه ــد موج می توان
ــای  ــام در روزه ــت ن ــزام ثب ــود ال ــدم وج ــل ع ــه دلی ب
ــد افزایــش مشــارکت را در  ــات، مــی توان پیــش از انتخاب
پــی داشــته باشــد. در کشــورهایی دارای نظــام انتخاباتــی 
ــل، در  ــای قب ــا و هفته ه ــدگان، از روزه ــجم، رای دهن منس

تراکــت حــاوی لیســت آبادگــران در محــل نمــاز جمعــه و 
ــد و  ــد رای دادن ــا رفتن ــع شــد و آنه ــر توزی ــای دیگ جاه

آن لیســت انتخــاب شــد.
ــه  ــود، ب ــدان آزاد نب ــه چن ــال 1388 ک ــات س ــا انتخاب ام
ــژاد و  ــدی ن ــوی و احم ــر موس ــود دو کاراکت ــل وج دلی
ــاال  ــد ب ــا 85 درص ــارکت ت ــی، مش ــای جنجال ــره ه مناظ
ــر  ــم، اگ ــوری دوازده ــت جمه ــات ریاس ــت. در انتخاب رف
قالیبــاف و جهانگیــری هــم در رقابــت باقــی مــی ماندنــد، 
ــت.  ــی رف ــاال م ــم ب ــد ه ــا 80 درص ــارکت ت ــرخ مش ن
ــدند،  ــی ش ــد م ــم تایی ــی ه ــژاد و بقای ــدی ن ــر احم و اگ
ــا  ــی برپ ــران، قیامت ــت 1396 در ای در روز 29 اردیبهش
ــم 90 درصــد و تعــداد  ــا رق ــرخ مشــارکت ت می شــد و ن
ــا تبعــات  ــت. ام ــی یاف ــش م ــم افزای ــون ه آرای 50 میلی
آن بــرای سیســتم جمهــوری اســامی ســنگین مــی شــد و 
بــه نظــرم بحرانــی شــدیدتر از بحــران 1388 رخ مــی داد.

ــه  ــت ک ــم اس ــاله مه ــن مس ــانگر ای ــوالت نش ــن تح ای
ــه  ــت ک ــرده اس ــدا ک ــر را پی ــن هن ــامی ای ــوری اس جمه
ــی  ــی عقان ــار سیاس ــه رفت ــم ب ــدازان را ه ــان و بران مخالف
و واقــع گــرا بکشــاند، و ایــن یکــی از نشــانه هــای پختگــی 
حکومــت اســت و اگــر گســلهای موجــود در جامعــه ایــران 
ــازد و  ــگ بب ــه رن ــن جامع ــای ای ــوند و بحرانه ــال نش فع
ــن  ــی ای ــی ایران ــرد، دموکراس ــه آرام بگی ــه خاورمیان منطق
اســتعداد را دارد کــه در اســتاندارد دموکراســی هــای 
تکامــل یافتــه غربــی ظاهــر شــود و حتــی مخالفیــن اصــل 
ــرای  ــاش ب ــا و آزادی ت ــده ه ــغ ای ــم آزادی تبلی نظــام ه
ــل  ــد. مث ــت آورن ــم بدس ــروع را ه ــدرت مش ــب ق کس
کشــور پادشــاهی انگلســتان کــه طرفــداران جمهــوری هــم 
در آن آزادی تبلیــغ و تــاش بــرای کســب قــدرت دارنــد.  
بقــول آلکســی دوتوکویــل، متفکــر بــزرگ فرانســوی آزادی، 
اپوزیســیون را بــه ســمت حــرکات عقانــی و دوری از 

ــاند. ــی کش ــی م ــم و اتوپیاگرای رادیکالیس
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ــر  ــم در عص ــوری دوره دوازده ــت جمه ــات ریاس انتخاب
جمهــوری اســامی برگــزار شــد و طبــق معمــول 36 
ســال اخیــر، رئیــس جمهــور مســتقر دوبــاره انتخــاب شــد. 
پیــروزی حســن روحانــی پیامهــای زیــادی بــرای جامعــه و 
حکومــت در ایــران دارد کــه در ایــن خاصــه نمی گنجــد. 
ــر  ــن یادداشــت یــک مســاله مهم ت امــا مــی خواهــم در ای
را بیــان کنــم. برنــده انتخابــات در ایــن دوره قبــل از 
ــان و  ــول گرای ــان و اص ــاح طلب ــی، اص ــی و رئیس روحان
ــروز  ــه پی ــت ک ــامی اس ــوری اس ــان، جمه ــدال گری اعت
ــوری اســامی در آســتانه 40  ــات اســت. جمه ــن انتخاب ای
ــا از  ــود را تقریب ــای خ ــن بحرانه ــی از مهمتری ــالگی، یک س

ــت. ــارکت اس ــران مش ــت و آن بح ــده اس ــر گذران س
تقســیم بنــدی قشــرهای مختلــف اجتماعــی در دهــه چهارم 
عمــر جمهــوری اســامی طــوری شــده اســت کــه در هــر 
دوره از جمعیــت دو طیــف مشــارکتی و تحریمــی کاهــش و 
بــر جمعیــت خاکســتری هــا اضافــه شــده اســت. مهمتریــن 
ویژگــی خاکســتری هــا ایــن اســت کــه جناح بنــدی هــای 
ــا  ــرای آنه ــم ب ــیون و امثاله ــیون و اپوزیس ــی، پوزیس سیاس
اهمیــت چندانــی نــدارد. بــا افزایــش ایــن قشــر، جمهــوری 
ــا 60  ــارکت 50 ت ــزان مش ــی، می ــر حالت ــامی در ه اس
درصــدی را بطــور تضمیــن شــده دارد و بــا انــدک تبلیــغ و 
آب و تــاب مــی توانــد تــا 70 درصــد هــم افزایــش دهــد.

مهمتریــن ارمغــان ایــن تحــول اجتماعــی بــرای جمهــوری 
ــف  ــت. ک ــم اس ــان تحری ــن گفتم ــگ باخت ــامی، رن اس
مشــارکت در انتخابــات هــای ایــران بیــن 50 تــا 60 
درصــد اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد پذیرفــت کــه  کــه 
گفتمــان تحریــم انتخابــات در ایــران اصــا کارســاز نبــوده 

ــراز  ــد و اح ــی کنن ــام م ــت ن ــری ثب ــای رای گی ــوزه ه ح
ــت مــی  ــری را دریاف ــت مــی شــوند و کارت رای گی هوی
ــا  ــد. ام ــط رای می دهن ــری فق ــد. و در روز رای گی نماین
در ایــران در همــان یــک روز، همــه مراحــل اعــم از ثبــت 

ــوند. ــام می ش ــذ رای، انج ــت و  اخ ــراز هوی ــام و اح ن
ــتر  ــران بیش ــات در ای ــه انتخاب ــر اینک ــم دیگ ــه مه نکت
ــان محــور.  ــا گفتم ــاق محــور اســت ت کاراکترمحــور و اتف
حتــی آزادی انتخابــات هــم تضمینــی بــرای افزایــش نــرخ 
ــن  ــال 1381، و در دومی ــا در س ــت. مث ــارکت نیس مش
انتخابــات در  از آزادتریــن  انتخابــات شــوراها، یکــی 
تاریــخ جمهــوری اســامی برگــزار شــد، و چــون نظــارت 
بــر انتخابــات شــوراها بــر عهــده شــورای نگهبــان 
نیســت و بــر عهــده مجلــس اســت و مجلــس ششــم کــه 
اکثریــت آن را اصــاح طلبــان عمدتــا پیشــرو در اختیــار 
ــیون  ــای پوزیس ــای گروهه ــر نامزده ــا اکث ــتند، تقریب داش
ــد، تاییــد  ــران زندگــی مــی کردن و اپوزیســیون کــه در ای
صاحیــت شــدند و بــرای ایــن انتخابــات لیســت دادنــد. 
تــا جایــی که یــک گروهــی لیســت داد و محســن ســازگارا 
)کــه در آن روزهــا در زنــدان بــود( را بــه عنــوان شــهردار 
منتخــب خــود بــرای شــهر تهــران معرفــی کــرد! امــا در 
ــران  ــود. در ته ــن ب ــیار پایی ــارکت بس ــات، مش آن انتخاب
10 میلیــون نفــری کــه فاجعــه بــود! مهــدی چمــران کــه 
ــات شــد جمعــا 190 هــزار  نفــر اول تهــران در آن انتخاب
رای آورد! و نفــر آخــر 85 هــزار رای! لیســت آبادگــران 
ــرد و  ــب ک ــهر را کس ــورای ش ــت ش ــال اکثری در آن س
ــی ماجــرا...  ــژاد را شــهردار تهــران کــرد و باق احمــدی ن
ــرخ مشــارکت در  ــات، ن ــا ظهــر روز همــان انتخاب ــازه ت ت
ــه  ــت ک ــادم هس ــود. ی ــر ب ــیار پایین ت ــیار بس ــران بس ته
در حــوزه هــای رای گیــری پشــه هــم پــر نمــی زد! بعــد 
از نمــاز جمعــه تهــران بــود کــه نزدیــک بــه 100 هــزار 

فرم و محتوا؛ هنر و سیاست
نگاهی به مستندهای تبلیغاتی سه کاندیدای ریاست جمهوری
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عکس نگاری انتخابات

حسین محمددوست
فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی

هســتم.«  آنــان  التهــاب  و  مــردم  درد  زمــان  رییس جمهــور  »مــن 
ــت  ــوب نیس ــد خ ــی گفتن ــه م ــش ک ــر نزدیکان ــا نظ ــت ب ــی در مخالف روحان
در میــان معــدن کاران داغدیــده حاضــر شــوی جملــه بــاال را گفــت. 

»کنســرت 70 هــزار نفــره ســاالر عقیلی در ورزشــگاه تختی مشــهد.« ســاالر 
عقیلــی همــراه روحانــی بــه مشــهد آمــد و ترانــه حماســی »وطنم ای شــکوه 
پابرجــا« را اجــرا کــرد. شــهری کــه از اجــرای زنــده موســیقی محــروم اســت.

ــد.«  ــت نکرده ان ــوری حمای ــت جمه ــای ریاس ــک از کاندیداه ــچ ی »از هی
ــار  ــس از انتش ــلیمانی پ ــردار س ــتاگرام س ــه اینس ــه در صفح ــه ای ک جمل
گســترده تصویــر ســردار در کنــار یکــی از کاندیداهــا منتشــر شــد.

ــژاد  ــدی نـ ــاون احمـ ــی معـ ــد بقایـ ــوان رای حمیـ ــه«؛ عن »رای باطل
بــود کــه نــام رئیــس خــود را بــر روی برگــه رای نوشــت و برگــه 
رای خـــود را نیـــز هـــم چـــون جریـــان سیاســـی خــود ســوزاند.

4 درصــد و 96 درصــد؛ بــازی کــه قالیبــاف آن را آغاز کــرد. در انتهــا ظاهرا به 
نفــع رئیســی و باطنــا به نفع خــودش کنار رفت. ســاعاتی قبل از کنــاره گیری 
رجانیــوز نوشــته بــود مبادا کنــار روی کــه آرایت برای رئیســی نخواهــد رفت.

مصطفــی  ســید  ایرانیــم.«  فرزنــدان  خندانیــم،  گل هــای  »مــا 
طوفــان  در  بــود.  اخیــر  انتخابــات  اخــاق  مــرد  طبــا،  هاشــمی 
ــت. ــی گف ــدت م ــی آرام از وح ــن صدای ــا ت ــر ب ــه یکدیگ ــا علی نامزده

تلگــرام  و  اینســتاگرام  اخیــر  انتخابــات  پدیــده  اینســتاگرام؛  الیــو 
تریــن  قــوی  هایــی  برهــه  در  حتــی  کــه  ابزارهایــی  بودنــد. 
شــدند.    نیــز  فیلترینــگ  مخالــف  دولــت  علیــه  تخریبــی  روش 

رای  صنــدوق  کــن،  افتتاحیــه  مراســم  ســخنران  فرهــادی  اصغــر 
را هــزاران کیلومتــر دورتــر از ایــران جســت و همــراه بــا فاطمــه 
ــدوق انداخــت.  ــی درون صن ــام حســن روحان ــه ن ــود را ب ــا رای خ معتمدآری

»مــن بــه عنوان نماینــده اصاح طلبی اینجــا آمــده ام.« جهانگیری با لهجه شــیرین 
ســیرجانی ایــن جمله را گفــت و وارد کارزار انتخابات شــد. تا انتها در کنار روحانی بــود، در 
آخرین روز تبلیغات به رشت رفت، دوباره از رسالت اصاح طلبانه اش گفت و انصراف داد.

»ایــران خــود را متعهــد به بخــش هایــی از چارچوب اقــدام آمــوزش 2030 که به 
هــر شــکلی در تعارض بــا باورهای دینی می باشــد، نمی دانــد.« بلواکنندگان علیه 
روحانــی گویــا تعمدا ماحظه دولتمــردان برای ســند2030 را نادیــده گرفته بودند. 

»ابتــذال تتلــو فاجعــه آفرید.« پیام فضلــی نــژاد، روزنامه نگار اصولگــرا پس از 
شکســت ابراهیــم رئیســی در انتخابات اینگونه توئیت کرد. مشــخص نیســت 
کــدام مشــاور ایشــان برنامــه ایــن دیــدار جنجالــی را طــرح ریــزی کــرده بود. 

 90 شـــاعر  ه.الف.ســایه،  بـــه  متخلـــص  ابتهـــاج  هوشـــنگ 
ســـاله پـــرآوازه ایرانـــی نیـــز بـــه پـــای صنـــدوق رای آمـــد 
انداخـــت. صنـــدوق  بـــه  روحانـــی  بـــرای  را  رای اش  و 


