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پنــجســالپیــشبــودکــهمســیریســختودشــواررادر
فضــایغبــارآلــودسیاســیکشــورشــروعکردیــموامــروز
ــم. ــرمیداری ــیرب ــنمس ــریرادرای ــداهللگامدیگ بحم
ــت« ــم»جمهوری ــمگرفتی ــهتصمی ــودک ــالب ــانس ازهم
ــه ــیب ــاالریدین ــردمس ــهم ــدوازدریچ ــئلهمانباش مس
ــدت ــموح ــرتحکی ــم.دفت ــگاهکنی ــاتن ــوادثواتفاق ح
روزیبــاشــعار»جمهوریــتناتمــام،تکمیــلخــطامــام«در
مســیرنزدیکــیخــطادارهیجامعــهبــهخــطارادهیمــردم
ــئولیت، ــولدرمس ــعار»تح ــاش ــروزب ــتوام گامبرداش
ــود ــتخ ــهحرک ــنمســیرب پاســداریازمشــارکت«درای
ــد ــسازچن ــهپ ــاکرمک ــدراش ــد.خداون ــهمیده ادام
ســال،امــروزمســائلیمثــلمشــارکت،جمهوریــت،
حاکمیــتمردمــی،ســاختارهایمردمســاالرودیگــر
عناصــرمردمــیتبدیــلبــهمســائلاصلــینخبــگانجامعــه
ــاو ــهگروهه ــداینک ــت.بیتردی ــدهاس ــگاهیانش ودانش
ــد ــهسیاســی،خــودرانیازمن ــرایکســبوجه ــاتب جریان
ــا ــرایم ــد،ب ــیمیدانن ــتمردم ــوزهحاکمی ــهح ورودب
بســیارخوشــنودکنندهاســت.ایــنیعنــیتالشهــاو
داده جــواب دانشــجویان دســتهجمعی مجاهدتهــای
ــمو ــانمه ــکگفتم ــهی ــلب ــتتبدی ــروزجمهوری وام

ــت. ــتهاس ــرانگش ــهیای ــذاردرجامع تاثیرگ
ایــننشــریهحاصــلتــالشچندیــنماهــهواحــدسیاســی
ــالمی ــایاس ــدتوانجمنه ــموح ــرتحکی ــهدفت اتحادی
ــدورهدفتــرتحکیــم عضــوآناســت.پــسازنشســتمیان
ــداری ــاتپاس ــهجلس ــام»سلس ــهن ــاتیب ــدت،جلس وح
ــوو ــایعض ــدگانانجمنه ــورنماین ــاحض ــارکت«ب ازمش
همچنیــنکارشناســانواســاتیدحوزهمــردمســاالریدینی
برگــزارشــدوتمــامارگانهــاوعناصــرموثــردرمشــارکت
سیاســیمردمــیدرانتخابــات1400احصــاشــد.ســپسبــا
اســتفادهازدرخــتمســائلدفتــرتحکیــموحــدت،بــههــر
ــوم ــادومفه ــدنه ــتچن ــدودرنهای ــازدادهش ارگانامتی
ــارکت ــرایمش ــتب ــهحاکمی ــیک ــوانغولهای ــهعن ب
ــت.در ــاییگش ــد،شناس ــارابکش ــدآنه ــریبای حداکث
ــریه ــننش ــاای ــناعض ــدیبی ــیمبن ــاتقس ــزب ــرنی آخ
ــر ــارکتدفت ــاتمش ــلهجلس ــیسلس ــوانخروج ــهعن ب
تحکیــموحــدتتهیــهشــدهکــهبــااحتــرامخدمــتشــما

ــردد. ــممیگ ــدگانتقدی خوانن
امیــداســتجمهــوریاســالمیایــرانبــاگســترش
حاکمیــتمردمــیبــاکمــکمــردمازپیــچتاریخــیعبــور
ــب ــتصاح ــهدس ــالمیراب ــتاس ــمحکوم ــردهوپرچ ک

ــپارد. ــیاشبس اصل
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سخن سردبیر:



جمهــوریاســالمیایــراننظــامبرآمــدهازدلمــردم
ــا ــردماســت،تنه ــهنظــرم ــرامب ــتاحت ــهدادهباب وهزین
حکومــتتاریــخکــهقانــوناساســیخــودرابــهرایتــوده
ــب ــِتقری ــعارهایاکثری ــهش ــیب ــتوحت ــردمگذاش م
ــِب»حکومــت ــانانقــالب،درطل ــهاتفــاقمــردمدرجری ب
اکتفــا ازآن»جمهــوریاســالمی« اســالمی«وپــس
ــراندر ــخای ــاتتاری ــارکتترینانتخاب ــاپرمش ــردت نک

»آریبهجمهوریاسالمی«رقمبخورد.
ــارایومشــارکت ــنچنیــننظــامجمهــوریاســالمیب ای
ــتار ــدشخواس ــدوتول ــت،ازب ــوردهاس ــرهخ ــیگ مردم
ــال ــناقب ــمهمی ــشه ــهدادن ــرایادام ــودهوب ــیب مردم
عمومــیموتــورمحرکــشخواهــدبــود.ایــنهمــاننظامــی
اســتکــهدرســال88حاضــرشــدبــهتعبیــررهبــرانقالب
ــهایاز ــالحظ ــشرودام ــدازی«پی ــگاهبران ــهیپرت ــالب »ت
انتخــابوخواســتمــردمکوتــاهنیایــد.ایــنتنهــانظامــی
ــدازی ــونتآمیزبران ــورشهایخش ــامش ــهتم ــتک اس
طلبــش،نــهبــاپاســخخــودشبلکــهبــاپاســخمــردمکوچه

ــهروشــدهاســت. ــانروب وخیاب
ــوری ــامجمه ــهنظ ــتک ــورگف ــنط ــدای ــعبای درواق
ــطدر ــافق ــرحدردنی ــدرتمط ــایق ــالمیازالمانه اس
یکــیســرامداســتوآنهــمبدنــهیایدئولوژیــکاســت.
ــامرا ــانظ ــشباره ــاکنشهای ــکب ــهیایدئولوژی ــنبدن ای
ازخطــربرانــدازینجــاتدادهاســتوبــهکــراتدشــمنان
ــازداشــته ــزب ــرانعزی ــرایای ــدنخــوابشــومب راازدی
ــران ــاکای ــِتخ ــر،محافظ ــهیاخی ــننمون اســت.مهمتری
ــازهیبســیاروســیعشــهید توســطمــردم،درتشــییعجن
حــاجقاســمســلیمانیبــود؛کــهبــاســیلمردمــیهمــراه
ــان ــوبایرانی ــخصیتمحب ــهش ــمک ــمنمتخاص ــد.دش ش
ــور ــهفراخ ــیوب ــرمل ــدتحقی ــود،قص ــردهب ــرورک رات
ــن ــت،لیک ــرانراداش ــدازیای ــمتبران ــهس ــتب آنحرک
تشــییعجنــازهدههــامیلیــوننفــریشــهید،طــوریفضــا
رابــرایدشــمنانســنگینکــردکــهحتــیحملــهینظامــی
ــط ــثغل ــمباع ــیه ــگاهآمریکای ــهپای ــرانب ــمیای رس

ــراننشــد. ــیدشــمنانای اضاف
ــی ــانامنیت ــیاریازکارشناس ــدهیبس ــهعقی ــهب گرچ
ــان ــرایطدرآنزم ــرانوش ــیای ــکارعموم ــی،اف ونظام
ــتردهترینســبت ــبگس ــهمرات ــالتب ــهحم ــدک میطلبی
ــرانصــورتگیــرد؛ ــهعیناالســدتوســطای ــهحملــهیب ب
ــران ــالمیای ــوریاس ــهجمه ــردک ــوشک ــدفرام ــانبای ام
ــکا ــهآمری ــهب ــتک ــراس ــخبش ــتدرتاری ــاحکوم تنه
ــدازی ــردهاســتودچــاربران ــیک ــهیمســتقیِمنظام حمل
ــردن ــراهک ــرنظــامدرهم ــندســتبرت نشــدهاســتوای

عمــومجامعــهبــاسیاســتهایشرانشــانمیدهــد.
ــت ــیدرسیاس ــدرتمردم ــانق ــدایازالم ــیج ازطرف
خارجــی،قــدرتمردمــیدرسیاســتداخلــیهــمبســیار
موثــرومهــمواقــعشــدهاســت.درســالیانپــسازانقــالب
بــهصــورتمیانگیــنســالییــکانتخابــاتدرایــرانبرگزار
شــدهوهمیــنتضمینکننــدهیحرکــتحکومــتبــهســمت
ــای ــعانتخاباته ــت.درواق ــودهاس ــیب ــتعموم خواس
ــه« ــطادارهیجامع ــواره»خ ــرانهم ــخای ــتمردرتاری مس
ــود ــتخ ــنحال ــردم«درنزدیکتری ــطارادهیم ــه»خ راب
ــه ــتک ــددانس ــهبای ــنمقدم ــاای ــت.ب ــتهاس ــهداش نگ
ــا اگــربناســتتغییــریدرشــرایطفعلــیرخدهــدبایــدب
خواســتمــردموبــهوســیلهمــردمصــورتگیــرد؛اساســا
ــهیمشــارکت ــرمقول دلیــلتاکیــدخــاصرهبــرانقــالبب
ــراندر ــالمیای ــوریاس ــرایطجمه ــت.ش ــناس ــمهمی ه
ــدهایدر ــروتعیینکنن ــرایطخطی ــیارش ــال1400بس س
ــیار ــشبس ــات1400نق ــود،انتخاب ــدب ــرانخواه ــدهای آین
ــن ــدننوی ــهســمتتم ــرانب ــچتاریخــیای ــیدرپی مهم
ــا ــرانراب ــد،ای ــددرتولی ــهبای ــیک ــدداشــت.دولت خواه
یــکجهــشمهــمهمــراهکنــدوالمانهــایقــدرت
ــی ــتنظام ــی،صنع ــتفضای ــتهســتهای،صنع ــلصنع مث
ــورا ــیمیونان ــلپتروش ــکمث ــایت ــایه وتکنولوژیه

ــد. گســترشده
دولتــیکــهبایــدقبــلازتوجــهبــهتوســعهیاقتصــادیبــه
ــتفکــر ــراریعدال ــاتجهــتبرق ــعامکان روشهــایتوزی
ــی ــرویجوان ــانی ــهبناســتب ــیک ــتدولت ــدودرنهای کن
شــبوروزکارکنــدتــاامــورحــزباهللرادرجهــانپیــش
بــرد.حــالچنیــندولتــیاگــربــاخواســتعمومــیمــردم
ــااقبــالجمهــورهمــراهنشــود،کاریازپیــشنخواهــد وب
ــه ــودراب ــایخ ــی،ج ــایاساس ــامفعالیته ــتوتم رف
ــکارعمومــیخواهــدداد. ــباف ــرایجل ــازدنب دســتوپ
ــرات ــدتغیی ــرمیخواه ــیاگ ــوانوحزبالله ــتج دول
بنیادیــندرشــرایطفعلــیراراهبــریکنــد،بــدونکمــک
ــیر ــنمس ــادرای ــردمقطع ــتم ــدونخواس ــردموب م
ــدون ــیب ــندولت ــعچنی ــورد.درواق ــدخ ــتخواه شکس
ــس ــینخواهــدداشــت،پ ــی،موفقیــتچندان ــالعموم اقب
یــکلفــظمســتتردرمفهــوموجــودداردکــهبــاتکمیــل،
منجــربــهتولیــدنــام»دولــتجــوانمردمــیحزباللهــی«
خواهــدشــد.چنیــندولتــیهــمبــرایایجــادوشــروعبــه
کار،نیــازبــهپشــتوانهیمردمــیداردوهــمبــرایادامــهی
ــس ــردمخواهــدداشــت.پ ــاریم ــهکمــکوی ــازب کار،نی
تشــکیلدولــتجــوانوحزباللهــیمقــدورنخواهــدبــود

ــیپرشــوروپرمشــارکت. ــاانتخابات مگــرب

برنامهریــزِی ازگوشــهوکنــار،زمزمههــاِی متاســفانه
جناحهــایسیاســیبــرایهمراهــیبــایــکانتخابــاتکــم
ــارکت ــهیمش ــافاجع ــد،گوی ــوشمیرس ــهگ ــارکتب مش
ــردهو ــزهک ــانم ــنآقای ــهده ــس،ب ــاتمجل درانتخاب
قصــددارنــدایــنبــارهــمبــایــکمشــارکتپاییــنروی
قــدرتبیاینــد.ایــندقیقــانقطــهیایســتادنمــادرمقابــل
ــان ــهحامی ــود.روزیک ــدب ــانخواه ــایخودم آرمانه
ــد ــهمیتوانن ــدک ــرکنن ــنفک ــهای ــالمیب ــوریاس جمه
بــدونخواســتمــردم،نظــامراادارهکننــدومشــارکتهای
پاییــنرابــرایادامــهیکارتجویــزکننــد؛درواقــعجمهوری
اســالمیمنهــایمــردمدیگــرجمهــوریاســالمینیســت،
بلکــهتبدیــلبــهعنصــردیگــریخواهــدشــدوایــنیعنــی
ــن ــالب.ای ــایانق ــلآرمانه ــوندرمقاب ــتادنانقالبی ایس
ــات ــدمشــارکتدرانتخاب خــودشیــکعامــلمهــمتهدی
1400خواهــدبــود.ازطرفــیجریــانمقابــلدرتــالشاســت
ــا ــازکنــدت ــهصــورتکامــلازســرب ــتراب ــندول ــاای ت
ــهشــرایط ــاکمتریــنهزینــهازشــرایطموجــودگــذروب ب
مطلــوبخــودبرســد.ایــنخــودحرکتــیدرتضــادبــامردم
ــمرا ــامحاک ــتقیمانظ ــودومس ــدب ــیخواه ــاالریدین س
ــایموجــودرا ــیناکارآمدیه ــرارخواهــدداد.وقت هــدفق
کســیبــهعهــدهنگیــردوهمــهازســربــازکننــد،افــکار
ــالمیرا ــوریاس ــیجمه ــم،یعن ــامحاک ــاگاهنظ ــین عموم
ــابســیاریاز ــهاساس ــالآنک ــددانســت،ح مقصــرخواه
ــی ــتهایاصل ــرایسیاس ــدماج ــلع ــهدلی ــکالتب مش
ــرای ــدب ــدش ــیخواه ــن،عامل ــتوای ــادهاس ــاقافت اتف
ــارکت ــشمش ــه،کاه ــرایطودرادام ــودش ــدیازبهب ناامی

ــات1400. ــیدرانتخاب سیاس

علیبزرگخو-دبیرسیاسیدفترتحکیموحدت

«
درچنیــنشــرایطیتنهــاراهــکاربــراینخبــگان،ایجــاد
بدنــهیاجتماعــیبــرایدولــتجــوانحزباللهــی
اســت؛لیکــنایــنبــدانمعنــانیســتکــهنخبــگانبایــد
ــی ــازیدربرخ ــتگاهناراضیس ــوددس ــاوج ــردمراب م
ــدو ــدوقرایبرون ــایصن ــهپ ــدک ــیکنن ــا،راض نهاده
ــن ــرایچنی ــهب ــراک ــد؛چ ــحرایبدهن ــهاصل ــهگزین ب
رویکــردیابتــدابایــدمنابــعبینهایــتدراختیــار
داشــتوبعــدازآناقــدامبــهتبلیــغکــرد!بنابرایــنایــن

ــود. ــدب ــدخواه ــتناکارآم ــکحرک ی
رویکــرددیگــربررســیعلــلکاهشمشــارکتبــهعنوان
حامیــاننظــامودرمقــامتجویــزراهحــلبــرایافزایــش
مشــارکتخواهــدبــود.مــادرایــننشــریهراهــکاردومرا
درپیــشگرفتیــم،ابتــدانهادهایــیکــهنوععملکردشــان
درمشــارکتانتخاباتــیتاثیــرمیگــذاردشناســایی
شــدندوســپسبــاتوجــهبــهســابقهیتاریخــیآننهــاد
ــای ــیروشه ــهبررس ــدامب ــتهاق ــایگذش وانتخاباته
ــن ــم.درای افزایــشمشــارکتدرســهمآننهــادکردهای
نشــریهچهــارنهــاد»شــوراینگهبــان«،»وزارتکشــور«،
ــورد ــزاب«م ــاداح ــت»نه ــیما«ودرنهای ــداوس »ص
ــه ــتک ــد،بدیهیس ــرارگرفتهان ــاختاریق ــهیس مطالع
ــوارد ــنم ــطهمی ــاتفق ــذاردرانتخاب ــایتاثیرگ نهاده

نیســتند.

پاســـــداران جمهور
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مهندسمهدیغیرتمند-عضواندیشکدهسیاستگذاریامیرکبیر
وفعالحوزهمطالبهگریتخصصیسوتزنی

فــارغازوظیفــهیشــرعی،ســهعنصــراحســاساثربخشــی
سیاســی،کســبمنفعــتوهمچنیــنکســبعــزتاجتماعی
ــذارباشــد. ــتمشــارکتاثرگ ــتوکیفی ــرکمی ــدب میتوان
پــسبــرایافزایــشمیــزانمشــارکتبایــدمــردماحســاس
اثربخشــیسیاســیکننــد،یعنــیاحســاسکننــدرایشــان
قــدرتایجــادتغییــرراداراســت.همچنیــنبایــدرایدهــی
ــی ــفشــودیعن ــتبرایشــانتعری ــاکســبمنفع ــراهب هم
ــد ــنخواه ــانراتامی ــامنافعش ــهآنه ــدرایآگاهان بدانن
کــرد.بــهعنــوانعنصــرســومعــزتاجتماعــیکســانیکه
درانتخابــاتشــرکتمیکننــدوتعییــنسرنوشــتجامعــه
ــدهواز ــظش ــدتحف ــهش ــدب ــتداردبای ــاناهمی برایش
ــردموحاکمیــت ــاارزشــیازطــرفم ــگاهاجتماعــیب جای

برخــوردارشــوند.
درتحقــقمــواردمذکــورتشــکلهــایمردمــیبــهعنــوان
ــه ــدب ــیتوانن ــردمم ــتوم ــنحاکمی ــهیواصــلبی حلق
ــای ــکله ــوند.تش ــلش ــمتبدی ــیارمه ــریبس بازیگ
مردمــیمــیتواننــدواقعیــتهــایزیبــاوزشــتموجــود
درکــفجامعــهرابــهصــورتقابــلفهــمدرپروتــکلهــای
ــکار ــیراه ــردهوحت ــوک ــرایمســئولینبازگ ــیب حاکمیت

ــد. ــودبخــشپیشــنهاددهن ــایبهب ه
ــه ــردک ــاهدهک ــوانمش ــروزمیت ــرانام ــهای ــگاهب ــان ب
عواملــیباعــثاختــاللدرعناصــرمشــارکتزاشــدهانــد.
ــای ــاره ــیرفت ــتازبرخ ــهایاس ــلمجموع ــنعوام ای
حکومتــینادرســتدرکنــارتوطئــههــایدشــمنان
همیشــگیملــت.تشــکلهــایمردمــیبــارســوا
ــزد ــنگوش ــتوهمچنی ــانمل ــادراذه ــهه ــردنتوطئ ک
ــکارپیشــنهادی ــهراه ــاینادرســتوارائ ــاره ــردنرفت ک
ــش ــشمشــارکتنق ــتدرافزای ــهحکوم ــعآنب ــرایرف ب

ــود. ــدب ــنخواهن آفری
ــی ــاآگاه ــدب ــیبای ــایمردم ــکله ــالتش ــورمث ــهط ب
بخشــیبــهوســیلهیرســانههــاذائقــهیانتخاباتیمــردمرا
ازتصمیمــاتهیجانــیبــهتصمیمــاتمنطقــیتغییــردهنــد
ــارکت ــردیازمش ــبدلس ــاموج ــته ــدیدول ــاناکارام ت
نشــود.درطــیســالیانگذشــتهمشــاهدهشــدهاســتکــه
نامــزدهــایانتخاباتــیبــاطــرحبرخــیمســائلبعضــاکذب،
آرایهیجانــیمــردمرابــهســویخــودجــذبکــردهانــد.
ایــندرصورتــیاســتکــههمــانمردمــیکــهبــهکاندیــد
ــرد ــهیآنف ــیازکابین ــهاطالع ــد،ن ــوررایدادهان مذک
داشــتهانــدونــهبرنامــهیاوراجعبــهمســائلیماننــدبیمه،
مســکن،اشــتغالو...رامیدانســتند.تشــکلهــایمردمــی
بــاآگاهــیبخشــیبــهمــردمازطریــقرســانههــاوایجــاد
مطالبــهعمومــیوهمچنیــنگوشــزدبــهقانــونگــذارانباید
ــانهای ــاترس ــتاقدام ــازیومدیری ــاجریانس ــندب بکوش
وســاختاریزنجیــرواروهدفمنــدذائقــهمــردمرابــهذائقــه
واقــعبیــنومنطقــیدرانتخــابنامــزدهــاتغییــردهنــد.
بــهعنــوانمثالــیدیگــرعــدمشــفافیتشــوراینگهبــان
درعلــتردصالحیــتبرخــینامــزدهــا،موجــبجنجــال
ــه ــود.البت ــیمیش ــمنانخارج ــادش ــزدی ــیآننام آفرین
ــائل ــفافیترامس ــدمش ــنع ــتای ــانعل ــوراینگهب ش

ــردهاســت. ــانک ــیبی ــرعیوقانون ش
ــده ــادش ــکالتایج ــرحمش ــاط ــیب ــایمردم ــکله تش
ــئوالن ــامس ــهب ــفافیتدرجلس ــدمش ــنع ــتای ــهعل ب

ــی ــاوآگاه ــانهه ــوالدررس ــرحس ــنط ــه،همچنی مربوط
ــه ــذارب ــونگ ــادقان ــانه ــیب ــردمورایزن ــهم ــیب بخش
عنــوانیــکحلقــهیواســطجریانســازبیــننهــادهــای
مربوطــهبــایکدیگــروهمچنیــنحلقــهیواســطبیــننهــاد
ــدنقــشجریانســازخــود هــایحاکمیتــیومــردممیتوان

ــد. ــاکن ــوردبحــثایف ــرایاصــالحموضــوعم راب
ازایــندســتمثــالهــاچــهدربحــثمشــارکتوچــهدر
مباحــثدیگــرزیــادبــهچشــممیخــوردکــهیــکتشــکل
ــم ــکیالتیمنظ ــحوکارتش ــناریویصحی ــاس ــیب مردم
ــاو ــانهه ــا،رس ــاده ــدننه ــمچی ــاره ــاکن ــدب میتوان
مــردمدرکنــاریکدیگــریــکجبهــهایجــادکــردهوباعــث
رفــعمشــکلشــود.بــهطــورکلــیتشــکلهــایمردمــی
ــکلو ــکمش ــلی ــرایح ــانب ــکجری ــادی ــرایایج ب
بهبــودشــرایطابتــدابایــدنهــادهــایمربــوطبــهموضــوع
ــل ــاتقاب ــاادبی ــدب ــدوبع ــاییکنن ــیشناس ــهخوب راب
فهــمنهــادهــا،مشــکالتمردمــیمربــوطبــهموضــوعرا
بیــانکننــدوبعــدازآنبــااســتفادهازرســانههــادرپــی
ایجــادمطالبــهیعمومــیوپاســخگوســاختننهــادهــای
ــر مذکــوربربیاینــد.البتــهتشــکلهــایمردمــیعــالوهب
اینکــهصــدایمــردمدربرابــرحاکمیتهســتنددرمــواردی
بــرایخنثــیکــردنتوطئــهیدشــمنانملــتودرمــواردی
ــی ــیاهنمای ــالس ــمندرح ــانهایدش ــوریرس ــهامپرات ک
ــتکارو ــئوالندرس ــدایمس ــدص ــتبای ــایدروغاس والق
حاکمیــتدربرابــرمــردمباشــندوبــانفــوذخــودوادبیــات
ــهروشــنگریوآگاهــیبخشــی ــرایمــردمب ــلفهــمب قاب

پرداختــهتــاجامعــهدچــارانحــرافنشــود.
ــال ــیفع ــایمردم ــکله ــدتش ــهش ــهگفت ــورک همانط
ــن ــاتدادهوهمچنی ــرافنج ــهراازانح ــدجامع میتوانن
ــع ــحمرتف ــازیصحی ــاجریانس ــودراب ــکالتموج مش
نماینــد.البتــهبایــدتوجــهداشــتکــهوظیفــهیحاکمیــت
ــاط ــردمســاالرارتب ــایم ــاایجــادســاختاره ــاب اســتت
ــا ــرب ــادلنظ ــورتب ــهمنظ ــیب ــایحاکمیت ــتگاهه دس
تشــکلهــایمردمــیراتســهیلکنــد؛زیــراایــنتشــکل
ــای ــته ــددروضعی ــهمیتوانن ــتندک ــیهس ــایمردم ه
ــند. ــتباش ــردموحاکمی ــنم ــببی ــطمناس ــدهراب پیچی

»

ــردم  ــه م ــی ب ــی بخش ــا آگاه ــی ب ــای مردم ــکل ه تش
از طریــق رســانه هــا و ایجــاد مطالبــه عمومــی و 
ــا  ــند ب ــد بکوش ــذاران بای ــون گ ــه قان ــزد ب ــن گوش همچنی
ــاختاری  ــانه ای و س ــات رس ــت اقدام ــازی و مدیری جریان س
ــع  ــه  واق ــه ذائق ــردم را ب ــه  م ــد ذائق ــروار و هدفمن زنجی
ــد. ــر دهن ــا تغیی ــزد ه ــاب نام ــی در انتخ ــن و منطق  بی

ــدای  ــه ص ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــای مردم ــکل ه ــه تش البت
مــردم در برابــر حاکمیــت هســتند، در مــواردی کــه 
ــی  ــیاه نمای ــال س ــمن در ح ــانه ای دش ــوری رس امپرات
ــتکار  ــئوالن درس ــدای مس ــد ص ــت بای ــای دروغ اس و الق
ــود و  ــوذ خ ــا نف ــند و ب ــردم باش ــر م ــت در براب و حاکمی
ادبیــات قابــل فهــم بــرای مــردم بــه روشــنگری و آگاهــی 

ــود. ــراف نش ــار انح ــه دچ ــا جامع ــه ت ــی پرداخت بخش

«
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جایگاه تشکل های مردمی در افزایش مشارکت

ــاتو ــارکتدرانتخاب مش
رأیدادنازمؤلفــههــایاولیهرفتارسیاســی

ــلو ــهعل ــنســؤالک شــهروندانمحســوبمیشــود.ای
ــاتچیســت،از ــرایمشــارکتدرانتخاب ــایشــهروندانب ــزهه انگی

ــت. ــیاس ــیسیاس ــهشناس ــهدرجامع ــوردمطالع ــاتم ــنموضوع مهمتری
همچنیــنچگونگــیمدیریــتایــنعلــلوانگیــزههــاهمیشــهمــوردتوجــهگــروه

هــایمختلــفسیاســیبــودهاســت.درمباحــثمرتبــطبــاتحلیــلرفتــاررأیدهنــدگان
ــاتبرمــی ــهشــرکتدرانتخاب ــننکتــهمهــماســتکــهاوالًچــهعواملــیمــردمراب ذکــرای

انگیزنــد،ثانیــًادرمباحــثرفتارشناســِیرأیدهنــدگانپرســشاصلــیایــناســتکــهچــهعواملــی
ســببمیشــودرأیدهنــدگانبــهایــنتصمیــمبرســندکــهبــهحــزبیــاشــخصخاصــیرأیدهنــد.

ــهمشــارکتانتخاباتــیمــوردبحــثاســتودروهلــهدوم ــهعبــارتدیگــردروهلــهنخســت،اقــدامب ب
محتــوایمشــارکتمــوردنظــراســت.

درنظــاممــردمســاالریدینــیکــهدرونمایــهیمقبولیــتومشــروعیتخــودرااســالمومــردممیدانــدمعنــا
ــامفهــوممشــارکتدرنظامــاتمبتنــیبــردموکراســِیصــرفمتفــاوتاســت.در ومفهــوممشــارکتمردمــیب
ــاننیــزمحســوبمیشــود.رأیدادن ــرحــقشــهروندان،وظیفــهیآن مــردمســاالریدینــیمشــارکتعــالوهب
ــیو ــورعموم ــودرادرادارهام ــدخ ــکاروعقای ــااف ــهرونداناســتت ــرایش ــیلهب ــنوس ــیتری ــنوعمل مؤثرتری
اجتماعــیاعمــالکننــد.رأیگیــریدرواقــعیــکنــوعســازوکاراجتماعــیبــرایگــردآوریوتشــخیصگزینــههــاو
ارجحیــتهــایاجتماعــیاســت.اساســیتریــنعملکــردرأیدهــیفرصــتدادنبــرایجانشــینیوانتقــالمناصــب

ومســئولیتهــاوجایگــذاریمســئولینبــااندیشــههــایغالــبدرجامعــهاســت.
مشــارکتاگــرچــهازلحــاظکیفــیموجــبپیشــرفتدرادارهیکشــورمیشــودازلحــاظکمــینیــزدردیــدگاه
ــهآننظــاممحســوبمیشــود.هرچــه ــرایمشــروعیتبخشــیب ــکنظــام،سنجشــیب ــانی ــانومخالف موافق
ــا ــد.ت ــتریمییاب ــتبیش ــتاهمی ــوزهسیاس ــردمدرح ــارکتم ــویم،مش ــرمیش ــالنزدیکت ــانح ــهزم ب
جایــیکــهامــروزهدرغالــبکشــورهایدنیــا،ایــنمــردمانــدکــهتعییــنمیکننــدچــهکســییــاکســانی
حکومــتکننــد.میتــوانگفــتکــهمشــارکتباالتــرمــردم،نشــاندهنــدهمشــروعیتبیشــترحکومــت
ونظــامسیاســیوپشــتوانهنظــامدرعرصــهبیــنالمللــیاســتکــهایــنقــدرتچانــهزنــیدولــتهــا

راافزایــشمیدهــد.
بــاتوجــهبــهمــواردبیــانشــدهدرمیابیــمعنصــرمشــارکتبــرایجمهــوریاســالمیایــران
چــهازلحــاظکیفــیوچــهازلحــاظکمــیدارایاهمیــتبســیارزیــادیاســتوبــهتبــع

آنموافقــانومدافعــانجمهــوریاســالمیســعیدرافزایــشحداکثــریمشــارکت
دارنــدومخالفــانومعانــدانآننیــزدرجهــتکاهــشحداکثــریمشــارکت

گامبــرمیدارنــد.
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اصلــیتریــنآســیبواردهبــهحکومــتجــداشــدنفکــری
وعملــیمــردمازحکومــتاســت؛ازنظــراندیشــهیاســالم
نــابمــردمهویــتحکومــتهســتندواساســاحکومــترا
مــردمتشــکیلمــیدهنــد،حــالاگــرایــنچنیــنپیــش
بیایــدکــهبیــنمــردموحاکمیــتگسســتاتفــاقبیفتــد
ــد ــینخواه ــتباق ــتوحاکمی ــزیازحکوم ــاچی اساس
ــدایاز ــودراج ــردمخ ــودم ــیش ــهم ــهچ ــد؛اینک مان
حاکمیــتمیبیننــدوهمــانگسســتگفتــهشــدهاتفــاق
ــایکــیاز میافتــد،دارایریشــههــایمختلفــیاســتام
مهمتریــنعلــلایــنپدیــدهمصــرفگرایــیمطلــقمــردم
درحکومــتدرزمینــههــایمختلــففرهنگــی،اقتصــادی،
ــه ــقب ــیمطل سیاســی،اجتماعــیو...اســت.مصــرفگرای
ــداتاز ــورتولی ــرظه ــردممنتظ ــهم ــتک ــااس ــنمعن ای
ــرازآنازطــرفدســتیخــارجاز ــابدت طــرفحاکمیــتی
حاکمیــتهســتندکــهایــنتولیــداترابــهآنــانرســانند
ــیازآن ــریوعملیات ــایفک ــته ــدونزحم ــردمب وم
ــوزه ــیرادرح ــرفگری ــوند؛مص ــدش ــرهمن ــداتبه تولی
ــا ــرایم ــیموب ــامیشناس ــتفادهازکااله ــادیواس اقتص
ــر ــایدیگ ــیدرحوزهه ــرفگرای ــت،مص ــلدرکاس قاب
ماننــدسیاســتوفرهنــگو...امــانیــازبــهتفکــربیشــترو
ــهدرحوزههــایسیاســت ــمک ــردارد؛فــرضکنی عمیــقت
ــردم ــدوم ــاقبیفت ــکرخــدادسیاســیاتف ــراراســتی ق
ــیرادر ــهتصمیم ــتچ ــهحاکمی ــتندک ــرهس ــطمنتظ فق
مــوردایــنرخــدادخواهــدگرفــتوتوقــعمــردمهــمایــن
باشــدکــهحکومــتبایــدبهتریــنتصمیــمرابگیــردوهیــچ
ــود ــنمیش ــد،ای ــیدهن ــتنم ــهحاکمی ــمب ــیراه کمک

ــیدرحــوزهسیاســت. نوعــیمصــرفگرای
ــی ــیم ــادمصــرفگرای ــلایج ــهعل ــتب ــتپرداخ ازجه
تــوانگفــتکــهدوعامــلوجــوددارد:یــکطــرفحاکمیت،
ــورنکنــدویــکطــرفمــردم، کــهمــردمرادخیــلدرام
کــهبــیدغدغــهباشــندواصــالوظیفــهخــودنداننــدکــه

درامــورمختلــفبــهکشــورخــودکمــککنــد.
همانطــورکــهاشــارهشــدعلــتپدیــدآمــدنمصرفگرایــی
مطلــقدووجــهدارد:یکــیبــهســمتحاکمیــتودیگــری
ــز ــینی ــعمصــرفگرای ــرایرف ــسب ــردم،پ ــهســمتم ب
ــماز ــیه ــرد،یعن ــنب ــتآنراازبی ــردورویعل ــده بای
ــتیاق ــورواش ــردمش ــمدرم ــردوه ــهک ــتمطالب حاکمی
ــای ــهه ــهصحن ــمب ــردمه ــهم ــردک ــادک ــهایج ودغدغ
ــرح ــامط ــهاینج ــوالیک ــد،س ــداکنن ــفورودپی مختل
میشــودایــناســتکــهچــهکســییــاچــهکســانیایــن
وظیفــهرادارنــدکــهمــواردگفتــهشــدهراانجــامدهنــدو
ــوان ــامیت ــد؟دراینج ــودکن ــرراناب ــاریفراگی ــنبیم ای

ــردمو ــنم ــطبی ــایراب ــهه ــدحلق ــهبای ــردک ــرحک مط
ــن ــاای ــرد؛ب ــکلبگی ــردم،ش ــودم ــسخ ــتازجن حاکمی
تفــاوتکــهنــگاهنخبگانــیتــریدارنــدوهــممــردموهــم
حاکمیــتراواداربــهورودبــهصحنــههــایمختلــفکنــد.
یکــیازایــنحلقــههــایمیانــیمهــمدرحــوزهسیاســت
ــااینکــهدرکشــورمــااحــزاب احــزابسیاســیهســتندب
مختلفــیرویکاغــذوجــوددارنــدامــانقــشحــزببــودن
ــع ــلاجــرانمیشــودوبیشــتردرمواق ــورکام ــهط ــاب آنه
ــه ــیکــهاحــزاببایــدب ــاتدیــدهمیشــونددرحال انتخاب
طــورمســتمرحلقــهواصــلمیــانمــردموحاکمیــتباشــند
ــهگــوش ــاخواســتمــردمرادرحــوزههــایسیاســتب ت
ــران ــتای ــوزهسیاس ــزابدرح ــراح ــد.اگ ــتبرس حاکمی
ــای ــهه ــیازحلق ــدیک ــوبنکنن ــودرامطل ــردخ عملک

ــیبیــنمــردموحاکمیــتدرحــوزهسیاســتازبیــن میان
مــیرودوایــنیعنــیمــردمجایــیبــرایخــوددرحــوزه
سیاســتدرحاکمیــتنمــیبیننــدوفقــطمصــرفکننــده
ــت ــایحاکمی ــمازعملکرده ــمک ــوندوک ــیمیش سیاس
ناراضــیشــدهودرنتیجــهکــمکــمگسســتگفتــهشــده
بــهوجــودخواهــدآمــدووقتــیایــنگسســتبــهوجــود
ــزاب ــهاح ــهک ــاتهرچ ــدانتخاب ــهایمانن ــددرعرص آی
ــرکتدر ــهش ــتب ــادرخواس ــدوی ــیکنن ــدهمعرف نماین
ــا ــهج ــیب ــرچندان ــردمتاثی ــورم ــددرام ــاتکنن انتخاب
ــردم ــارکتم ــممش ــاته ــتودرانتخاب ــدگذاش نخواه
ــات ــهانتخاب ــردمدرعرص ــارکتم ــدشد؛مش ــرخواه کمت
ــردمدر ــشم ــمنق ــایمه ــهه ــیازعرص ــوانیک ــهعن ب
زمینــهسیاســیحکومــتبــاایفــاینقــشاحــزاببــهطــور

ــود. ــادش ــیارزی ــدبس ــحمیتوان صحی
»الپالومبــارا«و»واینــر«بــرایاحــزابچهــارشــرطاساســی
ــه ــروطب ــنش ــدای ــیآی ــرم ــهنظ ــهب ــتندک ــلهس قائ
طــورکامــلتوســطاحــزابدرایــرانرعایــتنمــیشــودو
همیــنســببایــنامــراســتکــهاحــزابسیاســیایــران
ــد؛ ــرانندارن ــتای ــیدرسیاس ــذاریمطلوب ــشتاثیرگ نق
ایــنشــروطعبارتنــداز1-حیــاتسیاســیاحــزاببایــداز
حیــاتبنیانگــذاریآنفراتــرباشــد2-احــزاببایــددارای
ســازمانمســتقردرمحــل،همــراهبــازیــرمجموعــههایــی
ــایکدیگــر باشــندکــهدرســطحملــیفعالیــتداشــتهوب
ــران ــند3-ارادهرهب ــتهباش ــلداش ــمومتقاب ــطمنظ رواب
ملــیومحلــیســازمانبــرایکســبقــدرتاســتوارباشــد
ــددرپــیکســبحمایــتعمومــیباشــدواز 4-حــزببای

پشــتیبانیمــردمبرخــوردارباشــد.
ازعلتهــایگفتــهشــدهکــهاجــازهنمــیدهــدیــکحــزب
نقــشحلقــهیواصــلبیــنمــردموحکومــترابــهدرســتی
ــزاب ــه:اح ــردک ــانک ــهبی ــواناینگون ــیت ــدم ــراکن اج
فرمایشــیوازبــاالبــهپاییــنباشــند،احــزابمتکــیبهیک
شــخصباشــندواحــزابواکنشــیپدیــدآینــدیعنــیصرفًا
بــهدلیــلیــکپدیــدهورخدادیــکحــزبتشــکیلشــود.
ــن ــهای ــوانب ــیت ــمم ــزابه ــایاح ــته ــرمزی ازدیگ
اشــارهکــردکــهاحــزابمیتواننــدتفکــرهــایمختلــفرا
تحــتپوشــشقــراردهنــدوهمــهنظــراتازطــرفمــردم
ــش ــنافزای ــدوهمچنی ــتهباش ــانداش ــتجری درحکوم
ــای ــهه ــیازوظیف ــمیک ــردمه ــرم ــیب ــیسیاس آگاه
ــردمو ــرایم ــمب ــهه بســیارســودبخشاحــزاباســتک

ــود. ــدب ــرخواه ــرثم ــدومثم ــتمفی ــرایحکوم ــمب ه

مجتبیمنگلی-کارشناسیمعدندانشگاهامیرکبیر

چگونهاحزاببهمثابهحلقههایمیانیمیتوانندمنجربهافزایشمشارکتشوند؟
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 بایــد حلقــه هــای رابــط بیــن مــردم و 
ــرد؛  ــکل بگی ــردم، ش ــود م ــس خ ــت از جن حاکمی
ــری  ــی ت ــگاه نخبگان ــه ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــت را وادار  ــم حاکمی ــردم و ه ــم م ــد و ه دارن
 بــه ورود بــه صحنــه هــای مختلــف کنــد.  
ــی روی  ــزاب مختلف ــا اح ــور م ــه در کش ــا اینک ب
کاغــذ وجــود دارنــد امــا نقــش حــزب بــودن آنها 
ــتر در  ــود و بیش ــرا نمی ش ــل اج ــور کام ــه ط ب
ــی  ــوند؛ در حال ــده می ش ــات دی ــع انتخاب مواق
ــه  ــتمر حلق ــور مس ــه ط ــد ب ــزاب بای ــه اح ک
ــا  ــند ت ــت باش ــردم و حاکمی ــان م ــل می واص
خواســت مــردم را در حــوزه هــای سیاســت بــه 

ــد. ــت برس ــوش حاکمی گ
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درحالــیکــهروزبــهروزبــهســیزدهمیندورهانتخابــاتریاســتجمهــورینزدیــکمــیشــویم،پیرامونمســئلهیمشــارکت
مــردمدرمحافــلمختلــففکــریوسیاســیبحــثمیشــود.بــهنظــرمیآیــدیکــیازعوامــلمهــموتاثیرگــذاردربحــث
مشــارکتنحــوهیعملکــرداحــزابسیاســیدرکشــورباشــد.بــههمیــندلیــلبــاآقــایدکتــرعلیپــور،اســتادیارگــروه

علــومسیاســیدانشــگاهتبریــز،گفــتوگویــیدربــارهمقولــهیحــزبدرایــرانداشــتیم.

و     مــردم  سیاســی  مشــارکت  در  احــزاب  نقــش   .1   
امــر  در  اثرگــذاری  بــه  آن هــا  ترغیــب  تشــویق    

 سیاست و تحقق جمهوریت را چقدر می دانید؟
ــی ــورضمن ــهط ــرب ــه3عنص ــانب ــوالخودت ــمادرس ش
ــیو ــعهسیاس ــارکت،توس ــاملمش ــهش ــدک ــارهکردی اش
انتخــابآگاهانــهاســت.بــرایپاســخبــهایــنســوالابتــدا
ــای ــهمعن ــزبب ــااصــالح ــام ــهآی ــمک ــهکنی ــدتوج بای
واقعــیدرکشــورداریــمیــانــه؟یعنــیبایــدببینیــمایــن
ــد. ــهکارمیکنن ــدوچگون ــودآمدهان ــهبوج ــزابچگون اح
ضمنــامشــارکتمــردمتنهــاشــرکتدرپــایصنــدوقرای

نیســتوایــنتنهــایــکبعــدآناســت.
ــران  ــا مــا در ای ــه آی ــر اســت اول بپرســیم ک 2. پــس بهت

ــم؟ حــزب داری
بــهمعنــایواقعــیمــادرایــرانحــزبنداریــم.حــزبایــن
ــک ــموی ــعکنی ــیجم ــروهفامیل ــکگ ــای ــهم نیســتک
ــم اساســنامهایبنویســیموشــورایمرکــزیتشــکیلدهی
وگاهــیجلســهایبگذاریــم.حــزببرآینــدیــکپدیــدهی
اجتماعــیوخواســتاجتماعــی،سیاســی،فرهنگــیاســت
ــی، ــوالتسیاس ــهتح ــهب ــاتوج ــانب ــترزم ــهدربس ک
ــدام ــچک ــاهی ــردوم ــکلمیگی ــادیش ــیواقتص اجتماع
ازایــناحزابمــان،دربرآینــدپدیــدههــایاجتماعــیشــکل
ــعهی ــیدرتوس ــرچندان ــنتاثی ــت.بنابرای ــهاس نگرفت
سیاســیوافزایــشآگاهــیمــردمدربــارهحقــوقو
ــدونمیتواننــدوجــهآموزشــیخودشــان وظایفشــانندارن
راایفــاکننــددرحالیکــهاگــرحــزبواقعــیشــکلبگیــرد
ــی ــردموآگاه ــارکتم ــثمش ــیوبح ــعهیسیاس درتوس

ــود. ــرخواهــدب آنهــاموث
3. اگــر بــا فــرض اینکــه ایــن احــزاب در ایــران از حداقل هایی 
برخــوردار باشــند آیــا فضــای سیاســی ایــران تبدیــل به دو 
جریــان اصــاح طلبــی و اصولگرایــی شــده اســت یــا نه؟ و 
ایــن وضعیــت بــه نظــر شــما بــه نفــع کشــور اســت یــا 

بــه ضــرر آن؟
بــهنظــرمــننــه،کامــالبــهایــنوضعیــتتبدیــلنشــده
ــان ــرد.دردلجری ــهمیگی ــمداردازآنفاصل ــهه وجامع
اصولگرایــیواصــالحطلبــیبرخــیاحــزابهســتندکــهدر
ــداری آینــدهراهشــانجــداخواهــدشــدمثــلجبهــهپای
ــژادیهــاکــهمســیرمتفاوتــیپیــداخواهنــد واحمــدین

ــن ــدانشــودای ــایرییســیکاندی ــرآق ــرد.بخصــوصاگ ک
ــانهــم ــرخواهــدشــد.دراصــالحطلب انشــقاقهــازیادت
ــدالو ــمتاعت ــهس ــاب ــیازآنه ــهبخش ــتک ــوراس اینط

ــت. ــدرف ــهرویخواهن میان
ــا تعــدد احــزاب  ــده ب 4. پــس بــه نظــر شــما مــا در آین

ــود؟ ــم ب ــرو خواهی روب
ــرو ــزابروب ــدداح ــاتع ــرب ــهظاه ــمب ــااالنه ــدم ببینی
ــا ــدوب ــدش ــرخواه ــیت ــاوتواقع ــنتف ــتیم.ای هس
شکســتهرکــدامازجریــانهــادرانتخابــاتآینــدهیــک
ــی ــدیهای ــدومرزبن ــدش ــادخواه ــدیایج ــیرجدی مس
ایجــادخواهنــدکــرد.نکتــهیدیگــرهــمایــناســتکــه
مــایــکریزشــیدربــاالیهــرماحــزابخواهیــمداشــت
ــود ــانوج ــندوجری ــهدرای ــیک ــدههای ــنپدرخوان وای
دارنــدیــابایــدخودشــانکنــاربکشــندیــاجوانــانونســل
جدیــدبــهســمتعبــورازاینهــاخواهنــدرفــتومرزبنــدی

ــرد. ــدک ــرخواهن ــاپررنگت ــاآنه ــودراب ــایخ ه
5. موانــع گســترش و شــکل گیــری احــزاب در ایــران را چــه 

ــد؟ می دانی
ببینیــدایــنمســئلهچندیــنبعــددارد؛کــهیــکوجــهآن
ــوی ــهســمتوس ــیماســتک ــتفرهنگ ــهوضعی ــرب ناظ
ــی ــورمفردگرای ــهمنظ ــیدارد.البت ــوریوفردگرای خودمح
افــرادبــه ایندیویژوالیســمنیســت.منظــورمتکیــه
ــران ــردیگ ــهنظ ــانهســتک ــتخودش شایســتگیومنّی
ــند ــهباش ــاندرعرص ــدخودش ــدومیخواهن رابرنمیتابن
ــی ــت.یعن ــتراتژیکهس ــدمصبراس ــرع ــئلهدیگ ومس
ــزی ــهری ــالهبرنام ــدتچندس ــدم ــککاربلن ــرایی ــاب م
ــیم. ــهبرس ــهنتیج ــریعب ــمس ــارداری ــموانتظ نمیکنی
مثــال6مــاهمانــدهبــهانتخابــاتجمــعمیشــویموتصمیــم
میگیریــمکــهدررقابــتپیــروزشــویمدرحالــیکــهبایــد
برنامــهیطوالنــیمــدتداشــتهوصبــراســتراتژیکبــرای

ــم. ــاذکنی ــاناتخ اهدافم
ــرای  ــی ب ــم موانع ــمی ه ــای رس ــمت نهاده ــا از س 6. آی
ــری احــزاب مختلــف فراتــر  فعالیــت و گســترش و شــکل گی

ــود دارد؟ وج
ــگدارد،از ــهدرفرهن ــائلریش ــنمس ــهای ــدهم هرچن
ایــنبعــدهــممــیشــودنــگاهکــرد.چــونمــادرفضــای
ــد ــرانصحبــتمیکنیــموحتــیعــرفمــاهــممیتوان ای

مصاحبهبادکترجوادعلیپور-استادیارگروهعلومسیاسیدانشگاهتبریز
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ســاختارباشــد.بــاتوجــهبــهاینکــهایــناحــزابدرجامعــه
مــابــهثبــترســیده،بــهنظــرمــننظــامسیاســیمشــکلی
ــه ــاالریک ــثپدرس ــنبح ــاای ــداردام ــهن ــنقضی ــاای ب
ــدی ــایاحم ــارآق ــالیکب ــد.مث ــازهنمیده ــوددارداج وج
ــوز ــههن ــوزک ــد،هن ــروزش ــدوپی ــداکردن ــژادراکاندی ن

ــم. ــتباهکردی ــااش ــدم ــیمیگوین ــتبرخ اس
مــانقدهــایجــدیبــهایــنافــرادداریــمامــابایــداجــازه
بدهنــدایــنهــاهــمحضــورداشــتهباشــند،نهایتــافــرد

نمیتوانــدمملکــتراادارهکنــدوکنــارمــیرود.االن
چندیــندورهاســتکــهکاندیداهــا،تکــراریاســت؛
ــی ــدیعن ــمبیای ــیه ــایخاتم ــدآق ــهمیگوین درحدیک
بعــداز16ســالبــازمطــرحشــدنآدمهــایقبلــیدرمیان
ــههمــانموضوعــیکــهصحبــت اســت.ایــنبرمیگــرددب
ــه ــتندونخب ــقنیس ــزابموف ــوندراح ــاچ ــماینه کردی
ــکالت ــنمش ــهای ــدب ــی-اجتماعینمیکنن ــروریسیاس پ

برمیخورنــد.
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ــدمنجــر تحــزبوفعالیــتصحیــحاحــزابمــیتوان
ــردمو ــیم ــشآگاه ــی،افزای ــعهیسیاس ــهتوس ب
ــاتشــودکــههمــهیایــن ــهدرانتخاب شــرکتفعاالن
ــا ــرد.ام ــرارمیگی ــلمشــارکتسیاســیق ــواردذی م
بــاتوجــهبــهخالهــاوکاســتیهایــیکــهدرایــنباره
ــدو ــریاحــزابجدی ــهشــکلگی ــازب وجــودداردنی
واقعــییــاواقعــیشــدناحــزابفعلــیکــهبرآمــده
ازمطالبــاتوخواســتههــایواقعــیمــردمبــودهودر
ارتبــاطوپیونــدبــاآنهــاباشــد،احســاسمــیشــود.
ــای ــاونیازه ــدارادهه ــزاببتوانن ــناح ــهای بطوریک
واقعــیمــردمرانمایندگــیکــردهوتــوانهــمافزایــی
ــردمداشــته ــعخــودم ــهنف ــیراب ــایاجتماع نیروه

باشــند.
هــمجریــاناصــالحطلبــیوهــمجریــاناصولگرایــی،
ــات ــیاوق ــیگاه ــادسیاس ــهاقتص ــهدرنظری خاص
ــنرو ــتند؛ازای ــردمهس ــهم ــععام ــالفمناف برخ
ضــرورتشــکلگیــریجریــانجدیــدیحــس
میشــودکــهبرآمــدهازنــکاتمثبــتهمــهجریانــات
باشــد،چــراکــهطبــقفرمــودهرهبــریمــادرکشــور
هــمبایــداصالحطلــبباشــیموهــماصولگــراو
راهبــریچنیــنجریانــیمردمــیبرعهــدهیدغدغــه
ــالش ــتت ــنجه ــهدرای ــگاناســتک ــدانونخب من
ــوع ــرن ــکتغیی ــتای ــنراس ــد.درای ــتبکنن وحرک
نــگاهبــهمــردمنیــزبایــدصــورتبگیــرد؛بطوریکــه
نگاهــیابــزاریبــهمــردمنداشــتهوآنهــارافقــطدر

زمــانانتخابــاتوشــرکتدرپــایصنــدوقهــاورای
ــر ــدهدرنظ ــالغش ــااب ــهی ــدایدیکت ــهکاندی دادنب
ــارکت ــوزش،مش ــی،آم ــشآگاه ــهافزای ــرد،بلک نگی

ــد. ــزلحــاظکنی ــیرانی ــارتمردم ــالونظ فع
ــزاب، ــتاح ــیرتقوی ــنمس ــاهراههایای ــیازش یک
ــا ــهب ــتک ــیاس ــایسیاس ــدهه ــورازپدرخوان عب
رویــهایناصحیــحوپشــتدرهــایبســتهاقــدامبــه
ــد. ــاتمیکنن ــیکارزارانتخاب ــهآرای ــشوصحن چین
ــد ــیوناکارآم ــیوهیقدیم ــنش ــهای ــیک ــازمان ت
ــت ــولوصحب ــروتح ــکانتغیی ــد،ام ــاباش پابرج
ــای ــرراهه ــت.ازدیگ ــدهاس ــیفای ــو،ب ــین ازطرح
افزایــشمشــارکتوتقویــتاحــزاباجــازهوامــکان
ــال ــدس ــهدرچن ــتک ــیاس ــانهای ــتجری فعالی
ــی ــهیاجتماع ــدوازبدن ــدهان ــناختهش ــتهش گذش
نســبتاقابــلتوجهــیهــمبرخــوردارهســتند.
ــزابو ــوراح ــورتحض ــهدرص ــتک ــحاس پرواض
ــتر ــفبس ــیمختل ــری-سیاس ــایفک ــشه گرای
مشــارکتیبــرایاکثریــتمــردمفراهــمخواهــدشــد
ــا ــیب ــهاجتماع ــنبدن ــهای ــیک ــببارتباط ــهس وب
ــرایترغیــب ــدزمینــهب رهبــرانسیاســیخــوددارن
ــنالزم ــدشــد.بنابرای ــمخواه ــافراه مشــارکتآنه
اســتنهادهــاینظارتــیورســمیدرارتبــاطبــاامــر
ــودهو ــاظنم ــواردرالح ــنم ــاتای مشــارکتوانتخاب
نقــشتاثیرگــذارخــوددرآینــدهیسیاســیکشــوررا

ــد. ــاکنن ــیایف ــومطلوب ــهنح ب
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نخستینشیوهیبرگزاری،کهدرانتخاباتآمریکانیزازآناستفاده
شد»انتخاباتپستی«است؛کهاینشیوهدرسهحالتمتفاوتپیادهسازی

میشود:
1(شهروندانمعذورازرایدادنحضوریمیتوانندباادله،تقاضایمشارکتدر

انتخاباتازطریقپستیبکنند.
2(رایگیریپستیمیتواندازهرشهروندیکهطالبرایدادنغیابیباشد،انجامشود.

3(اساسًاهیچگونهرایگیریحضوریوجودنداردوتمامیفرایندهابهصورتپستیانجاممی
گیرد.

4(درهرسهحالت،سازوکارانتخاباتبدینصورتاستکهشهروندانیکهثبتنامکردهاندو
میخواهندرایدهند،پیشازروزانتخاباتیکبستهپستیرادرآدرسخوددریافتمیکنندوبر
اساسزمانتعیینشدهمهلتدارندرایخودرادربرگهنوشتهوآنراداخلپاکتبهصندوقپستی

بیندازند.
5(دربحثنظارتبررویانتخاباتپستیاینگونهآراءبایدازچندینبعدوبهدقتبررسیشوند؛
اطالعاتثبتنامکهنشاندهدفرددرجایدیگرینیزثبتنامنکردهباشد،اطالعاتمربوطبه
تاریختولدوکدملیکهکمکمیکنددرموردحقیقیبودنفردموردنظراطمینانحاصلشود.
همچنینامضایرأیپستیباامضایموجوددرسیستمثبتنامنیزبایدتطبیقدادهشود.

6(آنچهدرموردانتخاباتپستیمطرحمیشودبدانمعنانیستکهتمامی
رایدهندگانبهشیوهپستیوازخانهرایدهند؛بلکهبهاینمعناستکهامکانات
موردنیازقانونیوفنیفراهمشودتاتعدادافرادبیشتریبتوانندبدوناینکه

الزمباشدبهصورتحضوریدرحوزههایانتخاباتیحاضرشوند،به
اینشیوهرایدهندتابابتشیوعوانتقالکرونانیزنگرانیای

وجودنداشتهباشدوبتوانمیزانمشارکتراافزایش
داد.

1. انتخابات پستی

 .2
 انتخابات

ونیکی )بخش اول(  الکتر
دومینشیوهبرگزاریانتخاباتکهازآننامبردهمیشود»انتخابات
الکترونیکی«است.انتخاباتالکترونیکیازمفهومیجامعبرخوردار
است،بهطوریکهشاملکلیهفرایندهاازشروعتاپایانانتخابات
است؛یکیازمهمتریناینفرایندها،فرایندرأیگیریالکترونیکی

یاE-Voting استکهبهسهشیوهصورتمیگیرد:
رایگیریمستقیمالکترونیکیکهبهصورتفیزیکی
توسطنمایندگاندولتییامقاماتمستقلانتخاباتی
 Directنظارتمیشوندودرآنازدستگاهیبنام
Recording Electronicاستفـادهمیشود.

ایندستگاهدرحوزههای
انتخاباتیقرارگرفتهوبهرایدهندگانامکانی

میدهدکهبتوانندآرایخودرابصورتمستقیموبااستفادهاز
صفحهنمایشتماسیواردنمایندورایآنهارارابرروییکصفحهنمایش

الکترونیکینمایشمیدهدوسپسرایرابهصورتالکترونیکیثبتوهمزمانیک
نسخهچاپینیزتولیدمیکند.

اطالعاتهرصندوقنیزپسازاتماممهلتانتخاباتدرزمانکوتاهیاستخراجمیشود.این
صندوقهایالکترونیکیدرطولساعاترأیگیری،پلمپبودهوپسازاتمامانتخاباتوباتشریفات

قانونیپلمپآنهارفعمیشودوباروشیفنی،اطالعاتحافظهصندوقاستخراجشدهوبرایوزارتکشورو
ناظرینبرانتخاباتارسالمیگردد.اطالعاتهرصندوقرامیتواندرحدودنیمساعتشمارشکرد؛بنابرایندر

اینشیوه،مرحلهشمارشدستیآراءودورهمجمعشدنمجریانشعب،حذفشدهکهباعثمیشودخطرکرونابه
حداقلیترینمیزانخودبرسد.احرازهویتنیزبدینصورتاستکهدراختیاررأیدهندهقرارمیگیردواوباهمان
کارترأیمیدهدوآراءدرحافظهصندوقالکترونیکضبطمیشود.دراینمیاننکتهحائزاهمیتایناستکهدراین

روشرایدهندگانناچارندبهحوزههایانتخاباتیمراجعهنمایند.


رایگیریازطریق Short Message Systemوتلفنهای  Touch-Toneکهایننوعرأیگیریهنوزبهطوررسمیدر
دنیاتجربهنشدهاستوتقریبایکنوعرأیگیریازراهدورمحسوبمیشود.

دراینسیستم،هرکاربرازطریقسرویسپیامکوتاهتلفنهمراهخودوهمچنینازطریقخطتلفنهایمجهزبه
سیستم Tone)سیستمتنیاسیستم DTMF؛یکروشانتقالاطالعاتبرپایهبسامدیبادوفرکانسباالوپایین
بااستانداردیجهانیاست.(ویاتلوزیونهایدیجیتالیمتصلبهخطتلفنمیتوانندرایخودرابهسروررأیگیری

بفرستند.


رایگیریالکترونیکیازراهدورکهدرآنرایگیریتنهاباحضوررایدهندهانجاممیپذیردونظارتبه
صورتفیزیکیدرآنانجامنمیگیرد.دراینشیوهرایدهیازراهدور)ازخانهبااستفادهازکامپیوترهای
شخصی،بااستفادهازکامپیوترهایمستقردرسفارتخانهها،مراکزآموزشیو...(انجاممیشودکهدر

اینروشرایدهندگانملزمبهحضوردرحوزههایانتخاباتینیستند.
درخصوصمعایبرایگیریاینترنتیبایدگفتاینرایگیریدرصورتیقابلقبول

استکهتمامیرایدهندگانبتوانندبهاینترنتوصلشوند.اینروش
هزینههایزیادینیزدرخریدونگهداریسرورهایرایگیری،

استانداردسازیپایگاهدادههاوسیستمهایمسیریابی
تحمیلمیکند.

ت
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ــشمشــخصمیشــود، ــشازپی ــشبی ــوری1400آنچــهاهمیت ــاتریاســتجمه ــهانتخاب ــرچــهبیشــترب ــانزدیکــیه ب
مقولــهمیــزانمشــارکتمردمــیدرانتخابــاتاســت؛چــراکــهپشــتوانهیــکدولــت،آراءمــردماســتوبــههــرمیــزانکــه
ایــنمشــارکتباالتــررودبــهعــزتواقتــدارکشــورنیــزافــزودهخواهــدشــد.حــالضــروریاســتفــارغازهــرجنــاح
بنــدیونتیجــهای،بــهایــنمقولــهپرداختــهشــدهوضمــنبررســیابعــادگوناگــونمســئله،ارائــهراهــکاربــرایافزایــش
ــهدلیــلشــرایطفعلــیکشــوروهراســی میــزانمشــارکتنیــزدراولویــتامــورقــراربگیــرد؛چــراکــهایــنروزهــاب
ــهی ــهمنزل ــاب ــهکرون ــیک ــاجای ــتت ــراس ــاوتت ــدریمتف ــهق ــاعب ــوددارداوض ــردموج ــانم ــادرمی ــهازکرون ک
تهدیــدیبــرایمشــارکتمــردمدرانتخابــاتبــدلشــدهاســت؛بــههمیــندلیــلبررســیدیگــرشــیوههــایبرگــزاری

انتخابات،اعمازالکترونیکیوپستیبرایافزایشمشارکتدراوضاعفعلیاهمیتدوچندانیپیدامیکند.

ت
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زهرامظهری-کارشناسیمهندسیکامپیوتردانشکدهشریعتی
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ازنقطــهنظــرامنیتــی،رایگیــریاینترنتــیبیشــتر
مســتعدحمــالتتهدیــدواجبــارهســتند.رایدهنــدگان
ــینهای ــتماش ــلازرایدادنازامنی ــهقب ــدک ــازدارن نی
خــودمطمئــنشــوندتــاصحــتنتیجــهانتخابــاتراتضمین
گیــری رای سیســتمهای تأییــد و آزمایــش کننــد. 
ــری ــریکس ــتیب ــتوبایس ــکلیاس ــیکارمش اینترنت
مولفــههایــیچــونشــخصســومیــامنبــعامــنازقبیــل
ــرد. ــهک ــهتکی ــنزمین ــردرای ــامرورگ ــلی سیســتمعام
ــالت ــرحم ــتدربراب ــرمقاوم ــیازنظ ــریاینترنت رایگی
ــکان ــهدرم ــیک ــایالکترونیک ــریه ــهرایگی ــبتب نس
اخــذرایصــورتمــیگیــردآســیبپذیرتــراســتبدیــن
دلیــلکــه:درکالینــتهــایرایگیــری،کــرمهایــیشــبیه
ــدرایرا ــیتوانن ــانم ــایتروج ــااســبه ــروسی ــهوی ب
تغییــردهنــدقبــلازاینکــههرگونــهرمزنــگارییــاتاییــد

ــرد. ــاانجــامپذی رویدادهه
ــاحملــه درســطحارتباطــاتدریــکحملــه Spoofing)ی
جعــل،شــرایطیاســتکــهدرآنیــکشــخصیــابرنامــه،
ــا ــاب ــردهوی ــیک ــرمعرف ــیدیگ ــوانیک ــهعن ــودراب خ
جعــلدادههــاموفــقبــه،بــهدســتآوردنمزیتنامشــروع
ــا ــدهراب ــدرایدهن ــدهمیتوان ــکحملهکنن ــود.(ی میش
صفحــاتوببــاظاهــریموجــهجلــوببــردورایاورابدیــن

وســیلهتغییــردهــد.
ــر ــالتدیگ ــطحم ــدتوس ــیتوانن ــنم ــاتهمچنی ارتباط
ــه ــدک ــیافت ــاقم ــیاتف ــل TCP/Syn)زمان ــبکهمث ش
ــیازبســتههایســیلآســایTCP/SYNاســتفاده میزبان
شــودکــهآدرسفرســتندهآنهــاجعلــیاســت.هــرکــداماز
ایــنبســتههاهماننــدیــکدرخواســتاتصــالبــودهوباعث
ــازبمانــد میشــودســروردرگیــراتصــاالتمتعــددنیمــهب
 TCP/SYN ــتههای ــدنبس ــابرگردان ــتادنی ــافرس وب
ACK،منتظــربســتههایپاســخازآدرسفرســتندهبمانــد
ــیاســتهیــچپاســخی ــیچــونآدرسفرســتندهجعل ول

ــداد ــازتع ــهب ــاالتنیم ــناتص ــود.ای ــدهنمیش برگردان
ــدوآنرااز اتصــاالتدردســترسســروررااشــباعمیکنن
پاســخگوییبــهدرخواســتهایمجــازتــاپایــانحملــهبــاز
ــای ــایه ــهاتصاله ــرورب ــعس ــنمناب ــرای ــیدارد.بناب م
نیمــهبــازاختصــاصخواهــدیافــتوامــکانپاســخگویــی

ــود.( ــعمیش ــرورمن ــتهاازس ــهدرخواس ب
ــا ــوانب ــیت ــهرام ــنحمل ــاIPFragmentation)ای ی
ــشاز  ــهبی ــیک ــای ICMP وUDPجعل ــالبســتهه ارس
ــع ــامناب ــودت ــهمقصــدارســالنم MTUشــبکهاســتب
ــد ــتمنتوان ــاسیس ــوندت ــرفش ــرعتمص ــهس ــرورب س
ــود.( ــاجش ــدوازدســترسخ ــازینمای ــارابازس بســتهه

ــود. ــدش ــزتهدی نی
درســرورانتخابــات،حمــالتدرایــنســطحشــبیهحملــه
DOS بــهکالینــتهــایرایگیــریهســتند.مثــالحملــه
ــتهای ــالدرخواس ــاارس ــرب ــهدرآننفوذگ ــیک )حمالت
زیــادبــهیــککامپیوتــریــاســرورمنجــربــهخــارجشــدن
آنازدســترسمیگــردد.(ومشــکلایجــادگلوگاهــی
شــبیهبــهحملــه DOSکــهدرآنپارازیــتدادنوشــلوغ
کــردنباعــثشــودتعــدادزیــادیازتمــاسهــایقانونــی

ــد. ــانرخدهن همزم
ــی، ــریالکترونیک ــایعترینروشرأیگی ــرش ــالحاض درح
ــدهرای ــهآین ــان،ب ــنمی ــتودرای ــتگاهیاس روشایس
گیــریالکترونیکــیایســتگاهیبیشــترازرایگیــری

ــود. ــدوارب ــوانامی ــیت ــیم اینترنت
امیــداســتبــابهــرهگیــریازروشهــاینامبــردهشــدهای
کــهقابلیــتپیــادهســازیدرانتخابــاتپیــشرورادارنــد،
بــهافزایــشمیــزانمشــارکتمردمــیکمــککــردوبــرای
ــامداده. ــاتالزمراانج ــزاقدام ــرنی ــایدیگ ــاته انتخاب
چــراکــهچــهکرونــاباشــدچــهنباشــددیگــرنیازضــروری
اســتکــهازشــیوههــایمــدرنبــرایبرگــزاریانتخابــات

اســتفادهشــود.

 2. انتخابات
ونیکی )بخش دوم(  الکتر

ت
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ــا  ــات و ب ــوده و پــس از اتمــام انتخاب ــری، پلمــپ ب ــدوق هــای الکترونیکــی در طــول ســاعات رأی گی صن
تشــریفات قانونــی پلمــپ آنهــا رفــع می شــود و بــا روشــی فنــی، اطاعــات حافظــه صنــدوق اســتخراج 
شــده و بــرای وزارت کشــور و ناظریــن بــر انتخابــات ارســال می گــردد. اطاعــات هــر صنــدوق را می تــوان 
در حــدود نیــم ســاعت شــمارش کــرد؛ بنابرایــن در ایــن شــیوه، مرحلــه شــمارش دســتی آراء و دور هــم جمع 
ــود  ــزان خ ــن می ــی تری ــه حداقل ــا ب ــر کرون ــود خط ــث می ش ــه باع ــده ک ــذف ش ــعب، ح ــان ش ــدن مجری ش

برســد.

شیوه ای که میزان انتقال احتمالی کرونا در آن اندک 
و قابل پیاده سازی نیز باشد؛ همان برگزاری انتخابات 
به شیوه الکترونیکی است، چرا که نسبت به انتخابات 
مجازی از امنیت باالتری برخوردار است و نیاز به سواد 

چندانی نیز ندارد.

مصاحبهبامحمدرضاپورحاجی-کارشناسامنیتشبکه

ــی  ــاع کرونای ــه اوض ــه ب ــا توج 1. ب
بــه  شــدن  نزدیــک  و  موجــود 
ــای  ــیوه ه ــی از ش ــرداد14۰۰، یک خ
برگــزاری انتخابــات کــه بــه آن 
انتخابــات  شــود  مــی  اشــاره 
مجــازی اســت، بــه نظــر شــما آیــا 
ــازی  ــات مج ــزاری انتخاب ــکان برگ ام

دارد؟ وجــود 
ــت؛ ــرهس ــکانپذی ــیام ــورکل ــهط ب
ــاســختیهــایخــاصخــودرادارد ام
وبــههمیــندلیــلبهتــرهســت)مگــر
ــکی ــنریس ــی(چنی ــرایطبحران درش
ــه ــهنمون ــدک ــود.هرچن ــهنش پذیرفت
ــاتدر ــنانتخاب ــزاریای ــیازبرگ های

ــت. ــودهس ــانموج جه

ــود  ــع موج ــما موان ــر ش ــه نظ 2. ب
بــرای برگــزاری ایــن نــوع انتخابــات 

چــه مــواردی اســت؟
هــرچنــددولــتموظــفاســتکــهیک
ــا ــاب ــدام ــمکن ــهرافراه ــطایزول محی
ــازهــمامــکانبــروزهــر ایــنوجــودب
گونــهمشــکلیوجــوددارد؛بــرایمثــال
ــون ــدلحظــهمیلی ممکــناســتدرچن
هــادرخواســتبــرایرایدادنبــهیــک
ســایتفرســتادهشــدهوســایتدچــار
مشــکلشــدهازدســترسخــارجشــود.
ــاازدیگــرکشــورها ــانقطع ــنمی درای
نیــزحمالتــیوجــودخواهــدداشــتکه
ســامانهثبــتآراءرامجــددابــامشــکل

مواجــهمیکنــد.
ــای ــمه ــهتحری ــهب ــاتوج ــیب درثان
موجــودعلیــهایــرانونبــودزیــر
ــرای ــیب ــبوکاف ــایمناس ــاخته س
ــه ــدب ــازی،بای ــاتمج ــزاریانتخاب برگ
کشــورهایینظیــرروســیهوچیــن

ــرد. ــوعک رج

33. بــا فــرض نبــود ایــن موانــع آیــا . بــا فــرض نبــود ایــن موانــع آیــا 
ــرات  ــات تاثی ــوع از انتخاب ــن ن ــرات ای ــات تاثی ــوع از انتخاب ــن ن ای
ــر روی مشــارکت خواهــد  ــی ای ب ــر روی مشــارکت خواهــد منف ــی ای ب منف

ــت؟ ــت؟داش داش
اگــرقــراربــربرگــزاریانتخابــات
مجــازیباشــدبــهدالیلــینظیــر
نداشــتنســوادکافــیمــردموهمینطور
ــل ــدقاب ــاتالزم،درص ــتنامکان نداش
توجهــیازمــردمامــکانشــرکترا
نخواهنــدداشــت،گــروهدیگــریاز
مــردمهــمبــهدلیــلتــرسازلــورفتــن
اطالعــاتدرایــنشــیوه)چــراکــهنیــاز
بــهواردکــردناطالعــاتشــخصی
ــد ــاتشــرکتنخواهن اســت(،درانتخاب
ــی ــثم ــوعباع ــنموض ــرد.وهمی ک
ــدازه ــهان ــارکتب ــزانمش ــودازمی ش

ــود. ــتهش ــیکاس ــلتوجه قاب

33. پــس بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، . پــس بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، 
راه حلــی کــه ضمــن اینکــه احتمــال راه حلــی کــه ضمــن اینکــه احتمــال 
ــد،  ــم باش ــا در آن ک ــال کرون ــد، انتق ــم باش ــا در آن ک ــال کرون انتق
لطمــه ای نیــز بــه میــزان مشــارکت لطمــه ای نیــز بــه میــزان مشــارکت 

ــت؟ ــد، چیس ــت؟وارد نکن ــد، چیس وارد نکن
ــزان ــهمی ــیوهایک ــرش ــالحاض درح
ــدک ــادرآنان ــیکرون ــالاحتمال انتق
وقابــلپیــادهســازینیــزباشــد؛
ــیوه ــهش ــاتب ــزاریانتخاب ــانبرگ هم
ــبت ــهنس ــراک ــت،چ ــیاس الکترونیک
بــهانتخابــاتمجــازیازامنیــتباالتــری
برخــورداراســتونیــازبــهســواد

ــدارد. ــزن ــینی »چندان «
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ــداف ــا،اه ــهزمینهه ــهب ــاتوج ــیب ــامحقوق ــرنظ ه
تــا اســت اندیشــیده تدابیــری برنامههــایخــود، و
ــد. ــداکن ــوددســتپی ــوبخ ــایمطل ــهآرمانه ــدب بتوان
ــه ــریازتجرب ــابهرهگی ــزب ــراننی ــالمیای ــوریاس جمه
ــوناساســی ــامقان ــهن ــوبب ــودســندیمکت تاریخــیخ
راتدویــننمــودهاســتودرآناهــدافوآرمانهــای
خــودرادرزمینههــایگوناگــونبیــانکــردهاســت.
درایــنســندمکتــوب،نهــادشــوراینگهبــانبــهعنــوان
ــیدر ــامحقوق ــننظ ــالمیِتای ــتواس ــِتجمهوری ضمان
ــهدرآنســعیشــده ــهشــدهاســت.نظامــیک نظــرگرفت
ــانو ــاحاکم ــردمب ــر،م ــایکدیگ ــردمب ــطم ــترواب اس
حاکمــانبــایکدیگــر،بــراســاسمبانــیومنابــعاســالمی
ســاختهوپرداختــهگــردد.تضمیــناجرایــيشــدناهــداف
ــدافرا ــناه ــاای ــبب ــازوکارمتناس ــاختار،س ــنس ای
ــورای ــیش ــبفقهی-حقوق ــهدرترکی ــدک ــابمینمای ایج
ــد. ــایآنمشــخصمیباش ــاباعض ــوهانتص ــانونح نگهب
بررســیسرگذشــتچندیــنســالحیــاتطیبــهایــننهاد،
درزمینههــایگوناگــوننشــانازایــنواقعیــتداردکــهاین
نهــادعلیرغــمفــرازونشــیبدرعملکــرد،توانســتهاســت

قانــون در آن بــرای آنچــه از عظیمــی قســمت بــه
ــد: اساســیدرنظــرگرفتــهشــدهاســتدســتپیــدانمای
ــات ــممصوب ــمعظی ــرحج ــرعیب ــیوش ــارتقانون نظ
ــم ــارمســئولیتمه ــه،درکن ــهشــامل26مصوب ــوهمقنن ق
ــاتو ــشاز40انتخاب ــزاریبی ــاتوبرگ ــرانتخاب ــارتب نظ
ــر، ــایدیگ ــاتنهاده ــرمصوب ــیدیگ ــالبررس ــنح درعی
ــرع، ــاش ــاقب ــاظانطب ــهازلح ــشاز133مصوب ــاملبی ش
ــت ــمزدهاس ــادرق ــننه ــرایای ــانب ــهایدرخش کارنام
ــی ــهبررس ــانک ــوراینگهب ــردش ــیعملک ــامکّم ارق
شــورا، ایــن محتوایــی عملکــرد کنــار در گردیــد،
کــهکشــشنــگارشهــزارانصفحــهمطلــبرادارد،ترکیبی
ازعلــموعمــلرابــرایایــننهــادبــهوجــودآوردهاســت.
مجریــه، قــوه ریاســت جایــگاه اهمیــت بنابــر
قانــوناساســینســبتبــهبیــانشــرایطونحــوه
نیســت. مســکوت جایــگاه ایــن تصــدی احــراز
اصــل111قانــوناساســیومــاده11قانــونانتخاباتریاســت
جمهــوری،شــرایطتصــدیایــنســمترابیــانداشــتهاند.
در را شــرایط ایــن احــراز اساســی، قانــون
اســت: کــرده بیــان نگهبــان شــورای صالحیــت

می تــوان گفــت نقــش شــورای نگهبــان آخریــن 
عامــل موثــر بــر مشــارکت مــردم در انتخابات 

ست . ا
ــا  ــه م ــد ک ــان معتقدن ــیاری از اصاح طلب بس
بــه  را  حداکثــری  گزینه هــای  نمی توانیــم 
ــر  ــن ام ــتیم و همی ــات بفرس ــه انتخاب صحن
باعــث کاهــش مشــارکت می شــود؛ ولــی 
ــت.  ــدل اس ــه و ج ــن مغالط ــت ای ــد گف بای
ــی در  ــای تخصص ــیاری از نهاده ــه بس ــرا ک چ
دنیــا تصمیمــات عمومــی بــرای همــه مــردم 
ــا  ــت الزام ــوان گف ــا می ت ــی آی ــد، ول می گیرن

ــت؟ ــط اس ــن کار غل ای

صالحیــتداوطلبــانریاســتجمهــوریازجهــتدارا
ــل ــدقب ــد،بای ــونمیآی ــنقان ــهدرای ــرایطیک ــودنش ب
ــد9 ــد.)بن ــانبرس ــوراینگهب ــدش ــهتأیی ــاتب ازانتخاب
اصــل113قانــوناساســی(لــذاشــوراینگهبــاندراحــراز
صالحیــتداوطلبــانشــرکتدرانتخابــاتریاســتجمهوری،
ــرادی ــداداف ــهتع ــواننمون ــهعن ــد.ب ــداممینمای رأســًااق
ــوان ــهعن ــوریب ــتجمه ــمریاس ــاتیازده ــهدرانتخاب ک
ــا ــود.ب ــرب ــد،663نف ــامنمودن ــاتثبتن ــزدانتخاب نام
توجــهبــهاینکــهقانــوناساســیمالکهــایکیفــی
ــراردادهاســت؛ ــرايتصــدیســمتریاســتجمهــوریق ب
کــهدرابتــدایثبتنــامقابــلاحــرازنیســتند،لــذا
ــود ــفوج ــرادمختل ــیازاف ــامابتدای ــیدرثبتن محدودیت
ــوریدروزارت ــتجمه ــاتریاس ــامدرانتخاب ــدارد.ثبتن ن
ــاندر ــوراینگهب ــدهش ــردونماین ــورتمیپذی ــورص کش
ــام وزارتکشــورحضــوریافتــهوبــهصحــتجریــانثبتن

ــان ــدازپای ــد.بع ــارتمینمای نظ
ــثتشــخیص ــام،بح ــانثبتن زم
ــا ــردد.ب ــرحمیگ ــتمط صالحی
ــرر ــرایطمق ــهش ــهاینک ــهب توج
ریاســت کاندیداهــای بــرای
ــوریدراصــل111،شــرایطی جمه
ــدآن ــیواج ــههرکس ــتک اس
بســیار درصــد لــذا نیســت،
کننــدگان ثبتنــام از زیــادی
فاقــدایــنشــرایطهســتندو
ــان ــوردآن ــادرم ــنویژگیه ای
احــرازنمیگــردد.بــهعنــوان
بــا آشــنایی جهــت نمونــه
شــرایطافــرادیکــهدرانتخابــات

ریاســتجمهــورییازدهــمثبتنــامکردهانــدقابــل
ذکــراســتکــهازافــرادیکــهدروزارتکشــوراقــدامبــه
ــوق ــرف ــیزی ــدرکتحصیل ــرم ــد223نف ــامنمودن ثبتن
دیپلــمداشــتهاند.بعــدازاتمــامزمــانرأیگیــری،بازکــردن
ــت ــردد.اهمی ــازمیگ ــمارشآراءآغ ــایرأیوش صندوقه
نظــارتناظــرانشــوراینگهبــاندرایــنمرحلــهبــهحــدی
اســتکــهاگــرناظــرانشــوراینگهبــانهنــگامشــمارش
آراءحضــورنداشــتهباشــندونتایــجشــمارشرادرفرمهــای
مخصــوصشــمارشتأییــدننمایــد،نتایــجمعتبــرنخواهــد
بــود.تجمیــعآراءنیــزبــراســاسهمیــنفرمهــادرهیــأت
نظــارتاســتانیومرکــزیانجــاممیگیــرد.هرچنــداعــالم
نتایــجانتخابــاتبــرعهــدهوزارتکشــوراســتولــیوزارت
کشــورقبــلازاعــالمنتایــججهــتتأییــدانتخابــاتتوســط
ــای ــکحوزهه ــهتفکی ــودراب ــارخ ــان،آم ــوراینگهب ش
انتخابــات)درانتخابــاتمجلــس(وبــهتفکیــکشهرســتان
)درریاســتجمهــوری(بــهشــوراینگهبــاناعــالممینماید
ــارهیأتهــای ــرآم ــارمنطبــقب ــنآم ــیکــهای ودرصورت

نظــارتشــوراینگهبــانباشــداعــالممیگــردد.
ــاراشــکل ــیم ــنیادداشــتبحــثاصل حــالآنچــهدرای
ــری ــاندرمشــارکتحداکث ــوراینگهب ــشش ــد،نق میده
ــد. ــهمیباش ــطحجامع ــفدرس ــاتمختل ــردمدرجریان م
اساســًایکــیازمعیارهــایســنجشمیــزانمقبولیــتیــک
ــر ــتوه ــیاس ــارکتمردم ــزانمش ــامی ــتدردنی دول

ــم ــته ــتآندول ــدمقبولی ــدرمشــارکتبیشــترباش چق
بیشــترخواهــدبــود.بنابرایــناولویــتاولهمــهجریانــات
ــات ــردمدرجریان ــریم ــارکتحداکث ــدمش ــابای ونهاده
مختلــف،علــیالخصــوصجریانــاتسیاســیباشــد.
ــور ــیدرکش ــثمهم ــهبح ــاتهمیش ــارکتدرانتخاب مش
بــودهاســت،البتــهشــوراینگهبــانهمیشــهاعــالمکــرده
اســتنســبتیبــاکاهــشوافزایــشمشــارکتنــدارد؛امــا
مســلمًاایــنشــورا،بــهعنــوانیــکمجموعــهبســیارموثــر
مــیتوانــددرمیــزانمشــارکتمــردمتاثیــرگــذارباشــد.
ــه ــتک ــراس ــهذک ــاالزمب ــزدراینج ــهنی ــننکت ــاای ام
ــرای ــانب ــوراینگهب ــاتش ــدواقدام ــیفرآین ــثاصل بح
بهبــودســطحمشــارکتاســت.شــوراینگهبــانمــّرقانــون
رابــاعملکردهــاتطبیــقمیدهــدوکســانیراکــه
ــته ــتداش ــهرقاب ــوردرصحن ــرایحض ــرایطالزمب ش
ــن ــد.بنابرای ــیمیکن ــردممعرف ــهم ــابوب ــندانتخ باش
ــورای ــشش ــتنق ــوانگف میت
ــر ــلموث ــنعام ــانآخری نگهب
بــرمشــارکتمــردمدرانتخابــات
اســت.درایــنمیــانبســیاریاز
اصالحطلبــانازعملکــردشــورای
نگهبــانبــهعنــوانعامــلکاهش
و مشــارکتســخنمیگوینــد
اصولگرایــاننیــزغالبــًامشــکالت
در اول مولفــه را اقتصــادی
ــان ــردمبی ــارکتم ــهمش زمین
بســیاری همچنیــن میدارنــد.
ازاصالحطلبــانمعتقدنــدکــه
گزینههــای نمیتوانیــم مــا
حداکثــریرابــهصحنــهانتخابــات
بفرســتیموهمیــنامــرباعــثکاهــشمشــارکتمیشــود
واصلیتریــنعامــلایــنموضــوعرانقــششــوراینگهبــان
ــات ــانانتخاب ــردم،درجری ــایم ــهج ــریب ــمگی وتصمی
میداننــد.ولــیبایــدگفــتایــنمغالطــهوجــدلاســتکــه

ــد؛ ــابمیکن ــردمانتخ ــایم ــهج ــانب ــوراینگهب ش
چــراکــهبســیاریازنهادهــایتخصصــیدردنیــاتصمیمــات
ــوان ــامیت ــیآی ــد،ول ــرایهمــهمــردممیگیرن عمومــیب

گفــتالزامــاایــنکارغلــطاســت؟
ــا ــاراتی ــوناختی ــیقان ــاوقت ــسطبیعت ــر!پ ــًاخی قطع
وظایفــیرابــراینهــادیتعریــفمیکنــد،اجــرایصحیــح
ایــنقانــونواختیــارات،انتظــاریاســتکــههمــهبایــداز
یــکنهــادقانونــیداشــتهباشــند.ازایــنرواگــرشــورای
ــًا ــد،طبیعت ــامده ــودراانج ــیخ ــهقانون ــانوظیف نگهب

ــد. ــشمییاب ــمافزای ــارکته مش
بنابرایــنســخنخــودرابــااســتنادبــهکالمرهبــر
کبیــرانقــالبامــامخمینــیرحمــهاهللبــهپایــان
فرماینــد: مــی ایشــان کــه آنجــا میرســانیم
ــم ــهمیکن ــموتوصی ــانمیخواه ــرمنگهب ــورایمحت ازش
کــهچــهدرنســلحاضــروچــهدرنســلهایآینــده،کــه
بــاکمــالدقــتوقــدرتوظایــفاســالمیوملــیخــودرا
ایفــاوتحــتتاثیــرهیــچقدرتــیواقــعنشــوندوازقوانیــن
ــچ ــدونهی ــیب ــوناساس ــروقان ــرعمطه ــاش ــفب مخال

مالحظــهایجلوگیــرینماینــد.
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شورایی که باید نگهبان باشد!
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ــارکت  ــردن مش ــاال ب ــیما در ب ــدا و  س ــی ص ــش اصل 1. نق
ــت؟ چیس

صــداوســیمااگــرخــوبکارکنــد،مهمتریــنابــزاراعمــال
حاکمیــتدرجمهــوریاســالمیاســت.درگذشــتهصــداو
سیاســی-اجتماعی حــوزه در پررنگــی نقــش ســیما
ــات ــراقتضائ ــهخاط ــرب ــناث داشــتهاســت؛بخشــیازای
ــایســازمان؛ ــدیه ــاناســتوبخشــیبخاطــرتوانمن زم
دراعصــارمختلــفبعــدازانقــالب،مثــالدردهــهشــصت
ــن ــب،مجاهدی ــیطل ــایجدای ــاگروهــکه ــهب درمواجه
ــگدر ــسازجن ــگوپ ــندرجن ــمچنی ــدر،ه ــیص وبن
ادوارمختلــف،بــاحضــوردولــتهــایمختلــف،بــاگفتمــان
ــب ــهجال ــوده؛نکت ــرب ــیماموث ــداوس ــونص ــایگوناگ ه
اینکــههــرکجــابیشــتربــهلحــاظگفتمانــیتحــتفشــار

بــوده،موفــقتــربــودهاســت.
بهتریــنســریالهــایســیماوجــدیتریــنبرنامــه
ــایسیاســیدردورهدومخــردادســاختهســاختهشــد؛ ه
ــر ــشاث ــیماوکاه ــولصــداوس ــاهداف ــرورش ــهم ــاب ام
ــهاوجمیرســد. ــیب ــهدردورهفعل بخشــیآنهســتیم؛ک
بخشــیازایــنناکارآمــدیبــهخاطــروجــودرقبــایقــوی
اســت؛امــاازآنمهــمتــرضعــفجــدیمدیــرانســازمان
اســت،مدیرانــیکــهچــهبــهلحــاظنظــریوفکــریوچــه
ــهســاختهنشــده ــنمجموع ــرایای ازلحــاظتشــکیالتیب
انــد،مدیرانــیکــهدارنــدبــاخــودرویپورشــهمسافرکشــی

ــد! میکنن
ــت ــیدهنیس ــسپوش ــچک ــرهی ــاتب ــثانتخاب دربح
ــاس ــاتاحس ــنانتخاب ــاالدرای ــارکتب ــهمش ــازب ــهنی ک
ــالمی ــوریاس ــرایجمه ــاتب ــرهانتخاب ــود،باالخ میش
یــکموضــوعحیاتــیاســت.ازطرفــیایــدهاصلــیانقــالب
ــور ــتوحض ــیاس ــاالریدین ــردمس ــقم ــالمی،تحق اس
مــردمدرانتخابــاتمهــمتریــنجلــوهایــنماجراســت.در
طــیســالیانمختلــفمــردمآمــدهانــدوبــارایخودشــان
ــدو ــردادهان ــورراتغیی ــتورزیکش ــیرسیاس ــامس عموم
ــه ــاکشــورهایمنطق ــاب ــزم ــهتمای ــنوج ــمتری ــنمه ای

اســت،
ــهلحــاظ ــمب ــندموکراســیرا،ه ــشروتری ــاپی ــاتقریب م
ــت ــموتثبی ــیاداری ــربآس ــیدرغ ــمکم ــیوه کیف
ــت. ــردماس ــریم ــورحداکث ــدحض ــرانیازمن ــنماج ای
ــئله ــارکت،مس ــئلهمش ــهمس ــد:ک ــالبفرمودن ــرانق رهب
ــنکاررا ــدای ــهبای ــیک ــنجای ــتومهمتری ــدیاس ج
ــعصــداوســیما انجــامدهــدصــداوســیمااســت.درواق
ــشرو، ــاتپی ــارادرانتخاب ــزرگکرون ــدب ــدتهدی میتوان
تبدیــلبــهفرصــتبــزرگکنــد.حــالاینکــهچقــدرایــن
ــانههای ــاًلنش ــردارد،فع ــدمب ــدیق ــورج ــهط ــیرب مس

امیدبخشــیدیــدهنمیشــود.علــتاینکــهمیگویــم
ــای ــاالًکمپینه ــهاحتم ــتک ــناس ــا«ای ــدکرون »تهدی
حضــوریکــهقبــالوجــودداشــتهکمرنــگباشــند،هرچنــد
کــهصریحــًاتصمیمــیدرایــنبــارهاعــالمنشــده؛امــابــا
ایــنحــالایــناحتمــالوجــوددارد.درایــنزمــانرســانه
ــردازد ــوعبپ ــنموض ــهای ــرب ــدمتمرکزت ــیمیتوان مل
ــه ــیک ــانهمل ــایرس ــیازرقب ــهیک ــیک ــیدرزمان یعن
ــی ــودهاســتحــذفشــده،رســانهمل تبلیغــاتشــهریب
ــا ــد.ام ــیکن ــرینقشآفرین ــدیت ــورج ــهط ــدب میتوان
وضعیتــیکــهدیــدهمیشــودتــاایــنلحظــهبــاوضعیتــی

ــهدارد. ــد،فاصل ــیرودباش ــارم ــهانتظ ک

22. بــار محتوایــی برنامــه هــای صــدا و ســیما  چنــد درصــد . بــار محتوایــی برنامــه هــای صــدا و ســیما  چنــد درصــد 
در بــاال رفتــن مشــارکت تاثیــر دارد؟در بــاال رفتــن مشــارکت تاثیــر دارد؟

درحــالحاضــریعنــیدرنیمــهدومفروردیــن1400بنــده
برنامــهایقــویوجذابــیدربــارهانتخابــاتدرســیما
ــرش ــیتاثی ــارمحتوای ــوردب ــمدرم ــهبخواه ــمک نمیبین

ــم. ــتکن ــیصحب ــارکتمردم ــرمش ب
ــئله، ــکمس ــم.ی ــیداری ــئلهاصل ــانهدومس ــادررس م
ــی، ــامسیاس ــمپی ــریه ــتودیگ ــرگرمیاس ــئلهس مس
اجتماعــیوفرهنگــیحاکمیــتاســت.رســانهبایــدبتواننــد
ــدو ــقکن ــمتلفی ــاه ــهداردب ــریک ــاهن ــردوراب ه
ــه60و70، ــادرده ــاند.م ــیبرس ــلقبول ــهقاب ــهنقط ب
ــبکه ــادوش ــونتنه ــتیم.تلویزی ــهاینداش ــرگرمیبرنام س
ــه ــازب ــهنی ــردم،ازجنب ــیمشــکلیازم ــهخیل داشــتک
ســرگرمیحــلنمیکــردوتقریبــامرجعیــتهــمنداشــت.
ــیو ــراتاجتماع ــوجتغیی ــکم ــهی ــادک ــههفت درده
ــی ــوپهای ــوکل ــد،ویدی ــادش ــورایج ــیدرکش فرهنگ
بودنــدکــهفیلــمهــاوشــوهاییرااجــرامیدادنــد،
ــیما ــداوس ــلص ــهعم ــخب ــردمدرپاس ــلم ــنعم ای
درماجــراســرگرمیبــود.ایــنروزهــاآنماجراهــا

مطــرح تلوزیــون در طنــز شــکل بــه بعضــا
مــیشــود،البتــهدوســتانبــهرویخودشــانهــم
نمیآوردنــدکــهمســببایــنوضعیــتخودشــانبــودهانــد!
درواقــعتلویزیــوندربخــشســرگرمیمرجعیــتنداشــت،
امــادرحــوزهپیــامسیاســیکــهدراخبــارسراســریمتجلی
میشــد،کامــالمرجعیــتداشــت؛بــهطــورمثــالاخبــاری
کــهدرســاعتهــایگوناگــوندرطــولروزپخــشمیشــد،
بــرایمــردمموضوعیــتداشــتاخبــارکشــورراازطریــق
ــاع ــاالاوض ــاح ــد.ام ــالمیکردن ــیدنب ــانههایداخل رس
کامــالبــرعکــسشــدهاســت؛درحــالحاضــردرنقطــهای
ــادر ــیام ــورقطع ــهط ــهب ــیمان ــداوس ــهص ــتیمک هس

ــکل ــهش ــرگرمیب ــوزهس ح
ــا ــتدارد؛ام ــبیموضوعی نس
متاســفانهدربخــشخبــر،
واگــذار تقریبــًا مرجعیــت
شــدهاســت.حــالعلــتایــن

ــت؟ ــذاریچیس واگ
اینکــه اول مهــم نکتــه
وحتــی مدیــرانســازمان
فرهنگــی مدیــران باقــی
کشــور سیاســی حتــی و

ــد؛ ــانهدارن ــهرس ــیایب ــاارتجاع ــهوبعض ــگاهعوامان ن
ــی ــطعموم ــانهرارواب ــترس ــنحال ــهتری ــوشبینان درخ
حاکمیــتمیخواهنــد.ایــنتلقــیازرســانه،حداقــل
ــر ــیاگ ــت.حت ــالدیاس ــادمی ــههفت ــهده ــقب متعل
ــد؛ ــتهباش ــردراداش ــنکارب ــدای ــیمابخواه ــداوس ص
بایــدبــایــکپیچیدگــیایــنکارراانجــامدهــد.درحــال
ــا ــواب ــمدرمحت ــرموه ــمدرف ــار،ه ــدلاخب ــرم حاض
خبــردهــهشــصتوهفتــادوهیــچتفاوتــینکــردهاســت.
ــف ــاتمختل ــوندرموضوع ــهگاردتلویزی ــهدومآنک نکت
بســتهاســت؛تلوزیــونجامعیــتسیاســینــدارد.هــربــار
هــمجرقــهایزدهشــدهوکمــیگاردرســانهایبــازشــده

ــه؛ ــاتمحــدودســازیصــورتگرفت ســریععملی
ــار ــبکهچه ــهش ــهزاوی ــابرنام ــوردب ــرشبرخ ــهآخ نمون
بــود،ایــنبرنامــهمصــداقآنضــربالمثــلمشــهوراســت
کــهغلــطکــرددربلــخآهنگــریبــهشوشــترزدنــدگــردن

مســگری.
ــانهایدردورهای ــاظرس ــهلح ــاب ــهم ــوماینک ــهس نکت
ــدارد،حتــیحرفــه هســتیمکــهامــکانسانســوروجــودن
ــوت ــارابایک ــمخبره ــانه ــایجه ــانهه ــنرس ایتری
کننــد، تحریــف را آن میکننــد ســعی و نمیکننــد
ــد ــیراهــمسانســورمیکن ــیمســائلاصل ــارســانهمل ام
وادامــهایــنرونــدباعــثشــدهاســتکــهمخاطــببدانــد
ــی ــایاجتماع ــبکهه ــائلراازش ــیازمس ــدبعض ــهبای ک

دنبــالکنــد.
ــرورشــهیدفخــریزاده، ــرت ــانخب ــالدرزم ــهطــورمث ب
رســانههــایمعــارضتقریبــًاپخــشزنــدهداشــتند،ایــران
ــبکه ــاش ــت،ام ــومیرف ــهالی ــلحادث ــنالازمح اینترنش
خبــرمــاچنــدســاعتیطــولکشــیدتــابفهمــدماجــرااز
ــت ــدمحدودی ــتانمیگوین ــهدوس ــت.البت ــراراس ــهق چ
هایــیداشــتهانــد،خــبایــنهــمهنــرمدیــراســتکــه
بایــدبتوانــدبــهبخــشهــایمختلــفنشــانبدهــدبــاایــن

ــوانرســانهجــدیومهمــیداشــت. ــانمیت ــته محدودی
ــانه. ــرگرس ــیم ــانه،یعن ــکرس ــایی بســتندســتوپ
ــرای ــدب ــاتنمیتوان ــردرانتخاب ــانهدیگ ــنرس ــبای خ
ــای ــهج ــتب ــونمرجعی ــد،چ ــامبده ــماکاریانج ش
ــت ــااس ــنمعن ــهای ــکاتب ــنن ــاای ــه.آی ــریرفت دیگ
کــهتلویزیــوندیگــرنمیتوانــدکاریانجــامدهــد؟
ــانه ــا،رس ــردیه ــجکارک ــنک ــهای ــمهم ــر،علیرغ خی
ــه ــد.ب ــونباش ــیماوتلویزی ــداوس ــدص ــیمیتوان اصل

ــد. ــاقبیفت ــداتف ــهچن ــرطیک ش
اولاینکــهرســانه،رســانهباشــد.ببینیــدتلویزیــونرســانه
ــئوالن ــامس ــدارد؛ام ــرادین ــنای ــتوای ــتاس حاکمی
ــد ــربخواهن ــداگ ــدبدانن بای
ــیما ــداوس ــی،ص ــانهاصل رس
ــاتآنرا ــداقتضائ ــد،بای باش
ــالح ــهاصط ــد.ب ــتکنن رعای
ــر ــدخب ــانهنبای ــری،رس خب
ــا ــریج ــیازخب ــورد،یعن بخ
ــد ــد،دســتســردبیرنبای بمان
ــی ــرون،یعن ــدبی ــربزن ازخب
خبــرنبایــدگلدرشــتباشــد،
پیــامبایــدغیــرمســتقیم
منتقــلشــود،گاردرســانهبایــدبــازباشــد؛درحــالحاضــر
ــن ــونبی ــاوتمهمــانهــایسیاســیتلویزی حدفاصــلتف
جبهــهپایــداریتــاموتلفــهاســالمیهســتند،بــاایــنوضع
آیــامیتــوانادعــاکــردایــنجمــع،نماینــدهتمــامفضــای

ــتند؟ ــورهس ــیکش فکری-سیاس
33. مهــم تریــن علــت انفعــال صــدا و ســیما در انتخابــات  . مهــم تریــن علــت انفعــال صــدا و ســیما در انتخابــات  

گذشــته و فعلــی چیســت؟ گذشــته و فعلــی چیســت؟ 
علــتدوچیــزاســتیکــینابلــدی،دومــیمحافظــهکاری
بیــشازحــد.درحــالحاضــرکــهبنــدهبــاشــماصحبــت
ــون ــدهوتلویزی ــاتمان ــهانتخاب ــمب ــاهونی ــم،دوم میکن
ــدکاریانجــامدهــدکــهبســتراصلــی همچنــانمــیتوان
ــال ــکمث ــیباشــد.حــولی ــی،رســانهمل فضــایانتخابات

ــرد. ــردرکک ــئلهرابهت ــنمس ــوانای میت
چنــدروزیمیشــودکــهامضــایتفاهــمنامــهبیــنچیــن
وایــرانصــورتگرفتــهوهیــچکــدامازمســئولینردهبــاال
ــی ــرایانبوه ــیب ــهتوضیح ــونهیچگون ــور،درتلویزی کش
ــاژ ازســواالتیکــهدرفضــایمجــازیدرذهــنمــردمپمپ

شــد،نــدادهاســت.
آقــایوزیــرخارجــهدرکالبهــاوس،شــبکهاجتماعــیکــه
بــهتازگــیدیــدهشــده،درجمعــیهشــتیــاهفــتهــزار

نفــریتوضیحاتــیراارائــهکردنــد.
ــه ــنحجــمازشــبهاتوســواالتیک ــاای ــرمیشــودب مگ
درفضــایمجــازیدرمــوردایــنتفاهمنامــهایجــادشــده،
ــات، ــهتوضیح ــرایارائ ــه،ب ــایتفاهمنام ــئولیِنامض ازمس
ــیول ــیماازمس ــداوس ــرص ــد.اگ ــلنیای ــهعم ــوتب دع
ــرده ــوتک ــفدع ــایظری ــیآق ــه،یعن ــمنام امضــایتفاه
اســتوایشــاننیامدنــدچــرااعــالمنمیشــود؟اگــرهمیــن
روالپیــشبــرودمرجعیــتتلویزیــونازبیــنمــیرودوتــا

بخواهددومرتبهاحیاشودطولمیکشد.
ــد ــودونمیتوان ــلمیش ــامنفع ــانهطبع ــنرس ــبای خ

کاریانجامبدهد.
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رابطه و تاثیر صداوسیما با مشارکت 

ــون  ــود در تلویزی ــردم را می ش ــن م ــی ذه ــای اصل گره ه
ــر  ــای غی ــخه ه ــه نس ــوا و ن ــی دع ــن اصل ــا طرفی ب
ــن،  ــن طرفی ــره بی ــو و مناظ ــث و گفتگ ــا بح ــی، ب اصل
بــاز کــرد. و ایــن بحثــی اســت کــه تلویزیــون در زمــان 
ــد.  ــام ده ــد انج ــات می توان ــه انتخاب ــده ب ــی مان  باق
ــی  ــای سیاس ــم فض ــه ه ــود ک ــث می ش ــن کار باع ای
ــود  ــه ش ــردم گفت ــه م ــه ب ــم اینک ــرد و ه ــق بگی رون
ــود دارد. ــی وج ــور راه حل ــف کش ــکات مختل ــرای مش ب
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انتخابــات  بــه  مانــده  باقــی  زمــان  در  ســیما  و  صــدا  انتخابــات .  بــه  مانــده  باقــی  زمــان  در  ســیما  و  صــدا   .4 4 
چه کاری را میچه کاری را می  تواند به سرانجام برساند؟ تواند به سرانجام برساند؟ 

ــش ــکبخ ــت،ی ــاتاس ــلازانتخاب ــشقب ــکبخ ــم؛ی ــشداری ــاتدوبخ ــادرانتخاب ــدم ببینی
زمــانثبــتنــامکاندیداهــا،کــهتلویزیــونمطابــقمصوبــاتصــورتگرفتــهبایــدکارهــایرســمی
راانجــامدهــد؛مثــلمناظــراتوگفتگــوهــا.البتــهبــهگــوشمیرســدممکــناســتمناظــرات
صــورتنگیرنــدویــابــهطــورضبــطشــدهازرســانهملــیپخــششــود،کــهایــنکاربــهمراتــببه
مشــارکتضربــاتکاریواردمیکنــدواگــرایــناتفــاقبیفتــدفاجعــهبزرگــیبــهلحــاظمشــارکت
ــرات ــود،مناظ ــرب ــهدرســاختمشــارکتموث ــایک ــهه ــنبرنام ــونمهمتری ــورد.چ ــممیخ رق
ــود. ــهب ــنبرنام ــرموثرتری ــمازنظ ــوره ــسجمه ــنرئی ــتدرتعیی ــودگف ــیمیش ــدوحت بودن
ــونچــهکاری ــد؟تلویزی ــیمیافت ــهاتفاق ــاتاســتچ ــلازانتخاب ــهدرســتقب ــرک بخــشدیگ

ــد؟ ــامده ــدانج میتوان
ــه ــتک ــناس ــی،ای ــاظسیاس ــهلح ــردمب ــیم ــهاصل ــیودغدغ ــئلهاصل ــرمس ــالحاض درح
انتخابــاتپیــشرو،عایــدیاشبــرایمــامــردمچیســتواساســاچرابایــدشــرکتکنیم،فــرآورده
ایــندموکراســیبــرایمــاتــابحــالچــهبــودهکــهحــاالبیاییــمبــهفرآینــدشرونــقببخشــیم؟

خروجــیانتخابــاتچــهتغییــریدرزندگــیروزمــرهومعیشــتمــاچــهتاثیــریدارد؟
دوگانــه بحــث بــا را مــردم سیاســی گــروه کــه هســت زمانــی
میآورنــد؛ رای صنــدوق پــای بدتــر و بــد بیــن ســازی
ــام ــنکارراانج ــوانای ــمنمیت ــشروه ــاتپی ــتودرانتخاب ــیاس ــدموقت ــنرون ــاًلای ــهکام ک
ــود ــرایطموج ــیوش ــایعموم ــردمکســیازفض ــرم ــالحاض ــهدرح ــوالک ــنس ــلای داد.اص
دارنــدواینکــهآیــامیشــودایــنفضــاراشکســت؟بایــدبگویــمازنظــربنــدهمیشــود.ببینیــد
ــارضوضــدانقــالبواپوزیســیونو ــنحــرفایســتادهاند.یکــیجبهــهمع ــلای ــانمقاب دوجری
ــوان ــوریاســالمیکارینمیت ــددرجمه ــهمیگوین ــمصهیونیســتیو...هســتند،ک ــکاورژی آمری
کــردوکارهــاهمــهبــهبــنبســتمنتهــیمیشــوند.وتفاوتــیهــمنمیکنــدکــهرئیــسجمهــور

روحانــیباشــدیــااحمــدینــژادوخاتمــی.

البتــهایــنصحبــتغلــطاســت؛باالخــرهبــاتــوانمدیریتی
وایــدههــایحکمرانــیمیتــوانبــهراهحــلهایــیرســید.
ــدی ــیبج ــدتآس ــارکتدرکوتاهم ــهمش ــانب ــنجری ای

میزنــد.
ــته ــورداش ــاتحض ــادرانتخاب ــاله ــهس ــاندومک جری
ــان ــنجری ــوردارد.ای ــمحض ــات1400ه ــتودرانتخاب اس
ــگاریراهحــلمشــکالتکشــور ــاسادهســازیوســادهان ب
ــدن ــودآم ــهوج ــثب ــود،باع ــیخ ــاتانتخابات درتبلیغ
مشــکالتدرآینــدهوآســیبزدنبــهاعتمــادمــردم
ــاق ــناتف ــهای ــال92ک ــالدرس ــورمث ــهط ــوند.ب میش
ــی ــاکدخــدادهکــدهجهان ــتب ــیگف ــایروحان ــادوآق افت
ــط، ــایغل ــدازدادنآدرسه ــم.بع ــلمیکنی ــکلراح مش
ــس ــالرئی ــا8س ــداز4ی ــدبع ــردممیبینن ــهم ــیک زمان
ــد، ــلنش ــدهعم ــدهدادهش ــنوع ــهای ــودنب ــورب جمه

باعــثنارضایتــیوبــیاعتمــادیمــردممیشــود.االنهــمدرنقــدایــدهآقــایروحانــی
ایــدههــایســادهســازانهازســویبرخــیاصولگرایــاندادهمــیشــود.

ایــن بنــده صحبــت بایســتد. غلــط مســیر دو ایــن علیــه بایــد تلویزیــون
اقدامــات خردادمــاه، انتخابــات زمــان تــا میتوانــد تلویزیــون کــه اســت
موثــرانجــامدهــد.مــادرکشــوریکســریمشــکالتداریــمکــهقابــلحــل
باشــیم؛ داشــته حــل راه برایشــان بایــد ســال 43 از بعــد حــاال و اســت
مثــلخصوصــیســازیدراقتصــاد،مثــلپولــیشــدنآمــوزشوپــرورش،مثــلنظــارتو
سانســوردرتولیــداتفرهنگــی،مثــلنظــاممالیاتــیغیــرعادالنــه،مثــلنظــاماقتصــادی
ــون ــیو...تلوزی ــیودولت ــایحاکمیت ــودننهاده ــفافنب ــلش ــع،مث ــارضمناف ــرازتع پ
میتوانــدتــاقبــلازشــروعتبلیغــاترســمیایــنایــدههــارابــهمناظــرههــایجــدی
بگــذارد.تلویزیــونمیتوانــدفــارغازاینکــهکــدامکاندیــددرمــوردایــنمســائلصحبــت
میکنــد،گاردرابــازکنــدوازهمیــنحــاالدرمــوردمســائلمختلــفماننــدمســائلیکــه
گفتــهشــدمناظــراتجــدیبرگــزارکنــدواگــرایــنکاررانکننــدایــنمناظراتدرشــبکه
هــایمجــازیشــکلمیگیــردوازنظــرانــدازهبســترایــنامــرهــمدرایــنفضــامهیــا

اســت؛البتــهاگــربحــثفیلترینــگمطــرحنشــود.
ــه ــواون ــیدع ــناصل ــاطرفی ــونب ــوددرتلویزی ــردمرامیش ــنم ــیذه ــایاصل گرهه
ــازکــرد.وایــن ــابحــثوگفتگــوومناظــرهبیــنطرفیــن،ب نســخههــایغیــراصلــی،ب
ــدانجــامدهــد. ــاتمیتوان ــهانتخاب بحثــیاســتکــهتلویزیــوندرزمــانباقــیمانــدهب
ایــنکارباعــثمیشــودکــههــمفضــایسیاســیرونــقبگیــردوهــماینکــهبــهمــردم
گفتــهشــودبــرایمشــکالتمختلــفکشــورراهحلــیوجــودداردامــاآنراهحــلســاده

نیســت؛افــرادمختلــفوجریــانهــایمختلــفایــننظــراترادارنــد.
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رامبــارزبــاربیــاورد،تمــامرامتفکــربــاربیــاورد.
وبعــدهــادراساســنامهرســانهملــیهــم
نهــم مــاده عنــوان تحــت موضــوع ایــن
شــد: مطــرح صریحــا اساســنامه ایــن
ــوان ــهعن ــازمانب ــیس ــدفاصل ــاده9-ه »م
یــکدانشــگاهعمومــینشــرفرهنــگاســالمی،
ــم ــهوتعلی ــرایتزکی ــاعدب ــطمس ــادمحی ایج
وشــتاب اخالقــی فضائــل رشــد و انســان
انقــالب تکاملــی حرکــت بــه بخشــیدن
میباشــد. جهــان سراســر در اســالمی
ایــنهدفهــادرچهارچــوببرنامههــایارشــادی،
آموزشــی،خبــریوتفریحــیتأمیــنمیگــردد.«
ــر ــالازعم ــلس ــشازچه ــدازبی ــونوبع اکن
ــه ــهوظیف ــونب ــنتلویزی ــاای ــات،آی ــنبیان ای

ــت؟ ــردهاس ــلک ــودعم خ
ــهدر ــدهایک ــازن ــدهی ــطش ــایضب برنامهه
ــتیبانی ــهپش ــاب ــذلوعمدت ــیمبت ــکتبان ی
ــیما، ــداوس ــرجهازیص ــرکتهایس ــیش مال
ــن ــارابی ــانقهرماننم ــهایازتزویرگرای مجموع
ــراز ــینفسگی ــدودررقابت ــهمیکنن خــودمبادل
هیــچامکانــاتمتظاهــرگرایانــهای،بــرایصــدور
حیــرتوشــگفتیبــهخانــوادهایرانــِیدرمعــرِض
دســتپخِت اقتصــادِی عیــار تمــام جنــگ
ــد. ــغنمیکنن ــد،دری ــرناامی ــراتبیتدبی حض
اقتصــادی فشــار تحــت خانــواده بــرای
کــه میکنــد فرقــی چــه اجتماعــی و
کــه باشــد متکبــری مجــری قهرمانــش
از کالســیک موســیقی حفــظ او ادعــای
دیگــری بیمایــه یــا اســت پنجســالگی
ــای ــیادع ــهتلویزیون ــدبرنام ــددچن ــهم ــهب ک

ــد؟ ــیمیدان ــرراواه ــرپیامب ــهادتدخت ش
صفحــه بــر موفــق و شــاد قهرمانــان
بــا تلویزیونــی متعــدد هــای کانــال
موهبــت محصــول کــه افراشــته گــردن
خودبــاوری،پیشکشــیرســانهملــیاســت؛
خــودراخــاکپــایمــردممیداننــد؛درحالیکــه
درتــاراجدارایــیمــردمازهیــچهمتــیفروگــذار

. نیستند
بخــشاعظــمآنچــهعمــالدرایــرانتحــت
ــازی ــیبرنامهس ــتیبانیمال ــدپش ــیمانن عناوین
ــم ــًاجــزءجرائ رســانهایمطــرحمیشــود،ماهیت

ــت. ــانهایاس رس
ازپولشــوییومــواردایــنچنینــیکــهبگذریــم،
درنهایــتعواقــبویرانگــرچنینســوداگریهایی
درفریــبوجهتدهــیوهدایــتافــکارعمومــی
آنهــمتوســطســازمانیکــهبــهدرخواســتامام
بایــدبــروظیفــهالقــایروحیــهآزادمنشــیمــردم

تاکیــدمیکــرد،مافــوقتصــوراســت.
ــردو ــارویک ــذلب ــازیمبت ــوعقهرمانس ــنن ای
ســاخترســانهایوباهــدفشناســاندنشــیادان
بــهجــایقهرمانــانواقعــی،تنهابــهمقامقدســی

ــس. ــدوب ــتمیکن ــیخیان ــانواقع قهرم

ــهدر ــتک ــیاس ــرویسیاس ــکنی ــیی ــکارعموم اف
قانــوناساســیهیــچکشــوریپیــشبینــینشــدهاســت،
ــی ــروعیتبخش ــزاییدرمش ــهس ــشب ــدنق ــامیتوان ام
ــا ــقوطایف ــهس ــهورط ــتب ــکحکوم ــاندنی ــاکش وی
ــی ــکارعموم ــراف ــمب ــویحاک ــناختالگ ــاش ــد.ب کن
یــکجامعــهمیتــوانرفتارهــایمــردمآنجامعــهرا
درآینــدهودرحــوادثگوناگــونپیــشبینــیکــرد.
توجــه مــورد دیربــاز از افــکارعمومــی هرچنــد
ــود ــهوج ــاب ــاب ــوده،ام ــاب ــته ــاومل ــته حکوم
ــوصتوســعهروزافــزون ــاوبــهخص ــانهه ــدنرس آم
و بــروز گیــری، شــکل در عطفــی نقطــه آنهــا
گردیــد. ایجــاد عمومــی افــکار گســترش و ظهــور
ابهــام از ای هالــه عمومــی، افــکار پیدایــش در
اذهــان در را ســواالتی امــر همیــن و دارد وجــود
دانشــمندانعلــومسیاســیوارتباطــیایجــادکــرده
ــکل ــرش ــرب ــلمؤث ــرایطالزموعوام ــهش ــهاینک ازجمل

ــد. ــیکدامن ــکارعموم ــریاف گی
عوامــلزیــادیدرشــکلگیــریافــکارعمومــیمؤثــراســت
ــن ــریازمهمتری ــرانفک ــایعاتورهب ــا،ش ــانهه ــهرس ک
ــروزی ــایام ــهمعن ــومب ــکارعم ــالحاف ــت.اصط آنهاس
نخســتینبــارتوســطژاکنکــهوزیردارایــیلوییشــانزدهم
درآغــازانقــالبفرانســهمطــرحشــدهاســت.افــکارعمومی
ارتبــاطگسســتناپذیــربیــنانســانهابــهحســابمیآید.
اومیگفــتافــکارعمومــیقــدرتناپیدایــیاســتکــهبــی
گنــج،بــیمحافــظوبــیارتــشبــرایشــهر،بــرایدربــار
ــد. ــعمیکن ــونوض ــاهانقان ــرپادش ــرایقص ــیب وحت
مفهــومافــکارعمومــیدرگــذرزمــاندســتخوشدگرگونــی
ــژه ــرحســبنیازهــاوشــرایطوی هــایعظیمــیشــدهوب

ــهعمــلآمــدهاســت. ــروتفســیرخاصــیازآنب تغیی
درگذشــتههــایدورودرمفهومــیســنتیافــکارعمومیدر
ســطحخــردچیــزیمعــادلاراده،احساســاتوعقایــدقومی
ــی ــایدین ــدهروحمحــضباوره ــطحکالندربرگیرن ودرس
ــد. ــورمیش ــاصتص ــئلهخ ــادلمس ــیدرتب ــبمل وتعص
امــاامــروز،افــکارعمومیضمیــرباطنــیوپنهانیــکملتو
ظهــورآنرابازتــابطبیعــیاکثریــتجامعهدربرابــرپیامها
ورویدادهایــیکــهبــرایآنهــاجنبــهحیاتــیداردمیداننــد.
قــدرترســانهدرجهانامــروزحــرفنخســترادرمدیریت

ــیمیزند. ــکارعموم اف
رســانهمیتوانــدبــاجریــانســازیفکــریجایــگاه

گــروه نفــع بــه و داده تغییــر را ارزش ضــد و ارزش
بــردارد. گام خویــش حامــی هــای کارتــل و هــا
ــدرت ــطحیازق ــهس ــدب ــانهمیتوان ــروزرس ــایام دردنی
تبلیغاتــیبرســدکــهتنهــابــاگذشــتکمتــرازســهســال
ازایجــادگــروههــایتروریســتیدرســوریهتوســطآمریــکا
ــوریهاز ــیس ــوانمنج ــهعن ــاراب ــی،آنه ــدانغرب ومتح

ــد. ــینمای ــیمعرف ــگداخل بحــرانجن
کریســتینافرنانــدز،رئیسجمهورآرژانتیندرنشســتســال
2014ســازمانملــلدرمهــرمــاهســال93درمجمــععمومی
ــد: ــیمیگوی ــردانغرب ــتم ــهدول ــناجــالسخطــابب ای
»یــکســالاســتکــهشــمانظــاماســدرانظــامتروریســت
ــون ــاراانقالبی ــاآنه ــهم ــیک ــماازمخالفان ــد.ش میدانی
میدانســتیم،حمایــتمیکنیــدوامــروزبــرایمهــار
انقالبیونــیگــردهــمآمــدهایــمکــهروشــنشــدهاســت،
آنهــاتروریســتهســتندوبیشــترآنــاندرشــبکه
هــایتروریســتیعضویــتدارنــدوازافــراطگرایــی
ــد. ــدهان ــلش ــترمنتق ــهبیش ــرچ ــیه ــراطگرای ــهاف ب
قــدرتهــایبــزرگمفهــومدوســتودشــمنرابــهصورتی

بســیارآســانتغییــرمیدهنــد.«
ــازمان ــایس ــتردهایدرفض ــوجگس ــدزم ــشفرنان واکن
ملــلایجــادکــرد؛امــارســانههــایغربــیاجــازهپوشــش
دادنبــهایــنانتقــادمنطقــیرانداشــتندوایــنفریــادنیــز
ماننــدبســیاریازفریادهــایدیگــردرجنجــالهــایرســانه

ایگــمشــد.
ــیوشخصیتســازی ــکارعموم ــتاف ــوعدیگــریازهدای ن
هــایکاذبدرحــوزهرســانههایجمعــی،خصوصابــهعنوان
وجــهغالــبتلویزیــونرایــجشــدهاســت.درحالیکــهایــن
ــود، ــاممیش ــوداگریانج ــزهس ــاانگی ــاب ــازیه برنامهس
ایــن اجتماعــی تاثیــرات همچنیــن و ماهیــت درک
دارد. اهمیــت ســیما و صــدا ســازمان بــه رویکــرد
ــری ــوعجهتگی ــنن ــهای ــل،نســبتب الزماســتدرتحلی
هــایفرهنگیبــاجایــگاهمفــروضتلویزیــوندرایــرانپس
ازانقــالباســالمیکهبــهفرمودهامــامخمینیدر29اســفند
57قــراربــوددانشــگاهعمومــیباشــدرادرنظــربگیریــم.
امــامدرهمیــنســخنرانیوجــوهســلبیتلویزیــون
و... فاســد تبلیغــات بــودن، طاغــوت خدمــت در را
ــمردند: ــنبرش ــونراچنی ــهتلویزی ــردهووظیف ــوانک عن
بایــدایــندســتگاه،دســتگاهیباشــدکــهبعــداز
چندســالتمــامقشــرملــتراروشــنکنــد،تمــاممــردم

آیهکرمی-کارشناسیادیاندانشگاهالزهرا

قــدرت رســانه در جهــان امــروز حــرف نخســت را در مدیریــت 
ــان  ــا جری ــد ب ــانه می توان ــد. رس ــی می زن ــکار عموم اف
ســازی فکــری جایــگاه ارزش و ضــد ارزش را تغییــر داده و بــه 
 نفــع گــروه هــا و کارتــل هــای حامــی خویــش گام بــردارد. 
ــدرت  ــطحی از ق ــه س ــد ب ــانه می توان ــروز رس ــای ام در دنی
تبلیغاتــی برســد کــه تنهــا بــا گذشــت کمتــر از ســه ســال 
از ایجــاد گــروه هــای تروریســتی در ســوریه توســط آمریکا و 
متحــدان غربــی، آنهــا را بــه عنــوان منجــی ســوریه از بحــران 

جنــگ داخلــی معرفــی نمایــد.
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مهدیمزینانی-کارشناسیجامعهشناسیدانشگاهعالمهطباطبایی

ــرق ــهط ــفب ــورهایمختل ــیدرکش ــتاجتماع گسس
مختلفــیشــکلمیگیــرد؛کــهمــادرایــنجــابــهبررســی

ــم. ــکالمیپردازی ــناش ــیازای برخ
گسســتهــایاجتماعــییــککلبزرگــیرادربــر
ــرای ــیراب ــههای ــرمجموع ــوانزی ــهمیت ــرد،ک میگی

ــد. ــورش آنمتص
ــی ــههای ــینمون ــادیوسیاس ــی،اقتص ــتفرهنگ گسس
ازایــنزیــرمجموعــههــااســتکــهمنجــربــهگسســت

ــود. ــیمیش اجتماع
گسســتفرهنگــییکــیازمهمتریــنوشــایدبــااهمیــت
ــوردبحــثباشــد.چــرا ــناشــکالم ــنشــکل،دربی تری
کــهامــریاســتمهــموتصمیــمگیــردرامــورسیاســیو
اقتصــادی،ومیتوانــدعقیــدههــایخــودرابــررویایــن
دواصــلمهــمنیــزپیــادهســازیکنــد.مســئلهفرهنــگ
ــا ــادیالزمداردت ــانزی ــدتزم ــهم ــتک ــئلهایاس مس
ــرایبازگشــتوعقــب تغییــرحاصــلکنــد،وازطرفــیب
ــیبیشــترازحــدانتظــار گــردازمســیرطــیشــدهزمان
ــان ــهسرانجامش ــیک ــایفرهنگ ــته ــت.گسس الزماس
ــرای ــادیب ــرزی ــدخط ــیمیانجام ــتاجتماع ــهگسس ب
ــن ــوانای ــراهداردومیت ــههم ــمب ــامحاک ــمیتنظ رس
ــت ــت.گسس ــگدانس ــرازجن ــاکت ــتراخطرن گسس
ــراد ــهبیناف ــهرابط ــوالب ــروندادآنمعم ــیوب فرهنگ
ــازمیگــردد؛هــرچقــدرمــردمخــودراازیکدیگــردور ب
ــال ــود.مث ــلمیش ــرحاص ــریعت ــرس ــنام ــد،ای ببینن
جــذبحداکثــریودفــعحداقلــینقطــهمثبتــیدرعــدم
پیشــبردگسســتهــایفرهنگــیاســت،کــهمقــاممعظــم

ــد. ــانکردن ــهرابی ــننکت رهبــریســالهــاپیــشای
ــئله ــتیم،مس ــههس ــاآنمواج ــهب ــریک ــئلهدیگ مس
ــاه ــادی،کوت ــایاقتص ــرانه ــروزبح ــت.ب ــادیاس اقتص
ــدت ــدم ــیبلن ــتفرهنگ ــدگسس ــتومانن ــدتاس م
ــال96 ــهدرس ــیک ــالاتفاقات ــوانمث ــهعن ــت.ب نیس
افتــادوبــهگفتــهمســئولینتحریــمهــافشــاراقتصــادی
ــردمرا ــالســفرهم ــانس ــردهاســت،درهم رابیشــترک
ــی ــال96اتفاق ــهس ــودک ــورنب ــنط ــردوای ــرک درگی
بیفتــدوســال1400مــردمفشــاراقتصــادیرادرککننــد.
بحــراناقتصــادیمنجــربــهگسســتاقتصــادیوبالتبــع

ــهگسســتاجتماعــیمیشــود. منجــرب
بحــرانهــایاقتصــادیبســتگیبــهعملکــرددولــتهــا
دارد.ایــنبحــرانبیشــتربخــشاجرایــیدولــتهــارادر
بــرمــیگیردتــابخــشسیاســتگــزاریدولــتهــا.یعنی
سیاســتدولــتهــابــرنابــودیوبحــراناقتصادینیســت
ــراهدارد. ــههم ــیراب ــنبحران ــانچنی ــردآن ــاعملک ام
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بحــراناقتصــادیبــراینصــورتباعــثگسســتاجتماعــی
میشــود،کــهبــرمــردمفشــاراقتصــادیمیآیــدوازآنجــا
کــهعمــوممــردمبــردرآمــدخــودنــگاهمیکننــدوکمبــود
ــان ــریآن ــفتگیفک ــثآش ــدباع ــاسمیکنن آنرااحس
ــردم ــادیازم ــهدرصــدزی ــرادک ــندســتهاف میشــود.ای
ــه ــهب ــدک ــرادیرامیبینن ــیاف ــد،وقت راتشــکیلمیدهن
ــه ــدک ــانمیکنن ــد،گم ــرادینمیگیرن ــتای ــعمعیش وض
ایــنعــدهوضــعخوبــیدارنــد]درحالــیکــهممکــناســت
ایــنطورنباشــد[وهمیــنباعــثدورشــدنافــرادجامعهاز
هــممیشــودوهمیــندورشــدنباعــثگسســتاجتماعــی
ــهازیــکمســئلهاقتصــادیشــروع میشــود.گسســتیک

وبــهبحرانــیبــزرگتبدیــلمــیشــود.
بحــرانهــایاقتصــادیهــرچهپیشــرفتهترباشــدگسســت
اجتماعــیراپــررنــگتــرمیکنــد،وازآنجــاکــهبحــران
ــن ــیرود،ای ــنم ــمازبی ــره ــدودی ــادیزودمیآی اقتص

مســئلهرابیــشازپیــشمــورداهمیــتقــرارمیدهــد.
ــان ــدبی ــهبحــرانسیاســیاســت؛بای درمســئلهســومک
ــریع ــذاردوس ــرمیگ ــت،زوداث ــرسیاس ــهدرام ــردک ک
ــان ــوانبی ــیرمیت ــنتفس ــاای ــیرود.ب ــنم ــمازبی ه
ــریعا ــزس ــتنی ــرسیاس ــاام ــته ــردول ــاتغیی ــردب ک
ــنجــامهــماســت ــهدرای ــزیک ــاچی ــد.ام ــرمیکن تغیی
پارامتــرهــایفرهنگــیواجتماعــیاســتکــهازسیاســت
ــش ــهبی ــازیک ــیس ــددوقطب ــرد،مانن ــمهمیگی سرچش
تــرازآنکــهبــرایسیاســتمســکنیقــویاســت،بــرای
ــت. ــاکاس ــاریدردن ــدهبیم ــتدرآین ــگوسیاس فرهن
ــرد ــارهک ــال88اش ــهس ــوانب ــهمیت ــواننمون ــهعن ب
ــیدر ــیفرهنگ ــههای ــازی،ریش ــیس ــادوقطب ــهب ک
ــا ــدب ــمبای ــره ــالحاض ــهدرح ــتک ــکلگرف ــردمش م
ــودوهــمگسســتاجتماعــی. گسســتسیاســیمواجــهب
ــر ــتمض ــهوحکوم ــکجامع ــرایی ــیب ــتاجتماع گسس
ــه ــیختگیآنجامع ــمگس ــبازه ــهموج ــراک ــت،چ اس

ــود. میش
یکــیازراههــایازبیــنبــردنگسســتاجتماعــی،
ــهدر ــت؛چ ــااس ــازیه ــیس ــواعدوقطب ــریازان جلوگی
ــردم.در ــنم ــاتبی ــگوارتباط ــهدرفرهن ــتوچ سیاس
ــوارد ــادرم ــته ــهحکوم ــردک ــولک ــدقب ــتبای سیاس
مختلــفنیــازبــهمشــارکتمــردمدارنــد،چــهدرانتخابــات
ــای ــیازراهه ــی.یک ــایملی-میهن ــعه ــهدرتجم وچ
ــردم،دوقطبــیســازی ــاهمــدتمشــارکتم افزایــشکوت
اســت.امــاایــنمــوردتنهــادرکوتــاهمــدتجــوابمیدهد
ودرطــیزمــانهمیــنامــرمثبــتتبدیــلبــهامــریمنفــی
بــرایجامعــهمیشــود.کــههمیــنمــورد،موجــبگسســت
اجتماعــیگســتردهایدربدنــهجامعــهمیشــود.ایــنامــر
گرچــهابتــداسیاســیبــود،امــاحــالبــهامــریاجتماعــیو
فرهنگــیتبدیــلشــدهاســت،وازآنجاکــهامــورفرهنگی
دیــرتغییــرمیکننــد،ازایــنروبــرایجامعــهمضــراســت.
ــهجــایدوقطبــیســازیدرســت ــدقطبــیســازی،ب چن
اســت؛کــهامــریبلنــدمــدتاســت.امــادرطــولزمــان
ــر ــااگ ــداردوی ــگن ــهوفرهن ــرایجامع ــیب ــارمخرب اث

داشــتهباشــد،خیلــیکــموناچیــزاســت.
ایــندوقطبــیســازیدرمســایلفرهنگــینیــزموثراســت.
ــگ ــررویفرهن ــی،ب ــایغرب ــهکشــوره ســالهاســتک

سیاســی،اقتصــادیواجتماعــیکشــورمــاســرمایهگــزاری
کردنــدتــابــاایــنروشایــرانراتضعیــفکننــد.یکــیاز
ــه ــد،فاصل ــاممیدهن ــاانج ــوره ــنکش ــهای ــیک کارهای
ایجــادکــردندربیــنمــردم،وگــروهبنــدیوجنــاحبنــدی
دربیــنآنــاناســت؛تــابتواننــدگسســتاجتماعــیایجــاد
کننــد.ایــنکارراهــمبــادوقطبــییــاچنــدقطبــیســازی
ــا دربیــنافــرادوگــروههــایجامعــهایجــادمیکننــد.ام
ایــنجــابــهجــایچنــدقطبــیســازیبایــدتــالشکــرد
ــار ــایاجب ــهمعن ــومب ــنمفه ــازی.ای ــیس ــکقطب ــهت ب
ــوی( ــادی،معن ــدن)م ــکلش ــکش ــهی ــومب ــردنعم ک
نیســت،بلکــهیــکرنــگشــدنمــردمرادرامــورمشــترک
ملی-میهنــیدرنظــردارد.بــاایجــادیــکچنینتــکقطبی
میتــوانهمبســتگیاجتماعــیرادربیــنمــردمگســترش
دادوجلوگیــریکــردازجــداشــدنپیونــدهــایمــردمبــا

ســالیقمختلــف.
ــن ــردم.ای ــاناســتازم راهــکاردومجــدانکــردنخودم
مــوردخیلــیشــبیهتــکقطبــیســازیاســت؛امــاایــن
مــوردبیشــتردرامــوراجتماعــیوفرهنگــیاثــردارد.جــدا
ســازیوگــروهبنــدیبیــنافــرادجامعــهموجــبگسســت
میشــود.ماننــدکســیکــهبســیجیاســتوازســربازیاش
کــممیشــودوکســیکــهبســیجینیســتوبایــدتمــامو
کمــالســربازیبــرود.درصورتــیکــههمــهبــرروییــک
ــتآن ــرفرص ــمواگ ــیمیکنی ــرزمینزندگ ــاکوس خ
پیــشبیایــدجانمــانراهــمفــدایدیــنووطــنوخانــواده
خــودمیکنیــم.یــکچنیــنکارهایــیموجــبدوریافــراد
ــه ــدازهایک ــدوان ــیح ــایب ــود.وامه ــرمیش ازیکدیگ
بــهکارمنــدانمیدهیــم،حــقســفروهتــلســالیانه،حــق
رفــتوآمــد،عیــدی،بنخریــدکاالازفــالنفروشــگاه،همه

ــرایــنمریضــیگسســتاجتماعــیمیافزایــد. وهمــهب
راهــکارســومتعویــضدولــتاســت.درطــولتاریخکشــور
هــایدموکراتیکــی)البتــهبــهصــورتســالم(دیدهمیشــود
کــهبــاعــوضشــدندولــتهــا،مســیرجامعــهوسیاســت
ــه ــناقتصــادب ــنبی ــد.درای ــرمیکن ــزتغیی ــگنی وفرهن
ــود،در ــلمیش ــرحاص ــردرآندی ــهتغیی ــنک ــلای دلی
ــای ــته ــردول ــد.اگ ــرینمیکن ــادتغیی ــدایکارزی ابت
کارآمــدرویکاربیاینــد،باعــثهمبســتگیاجتماعیوشــور

ونشــاطدرجامعــهمیشــود.

یکــی از راه هــای افزایــش کوتــاه مــدت مشــارکت مــردم، 
دو قطبــی ســازی اســت. امــا ایــن مــورد تنهــا در کوتــاه 
مــدت جــواب می دهــد و در طــی زمــان همیــن امــر مثبــت 
ــه  ــود. ک ــه می ش ــرای جامع ــی ب ــری منف ــه ام ــل ب تبدی
ــترده ای در  ــی گس ــت اجتماع ــب گسس ــورد، موج ــن م همی
بدنــه جامعــه می شــود. ایــن امــر گرچــه ابتــدا سیاســی 
بــود، امــا حــال بــه امــری اجتماعــی و فرهنگی تبدیل شــده 
اســت، و از آن جــا کــه امــور فرهنگــی دیــر تغییــر می کننــد، 

از ایــن رو بــرای جامعــه مضــر اســت. 
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دفتــرتحکیــموحــدتدرســالمنتهــیبــهانتخابــات1400
اقــدامبــهتولیــدمحتــوایتصویــریدرحــوزهیحکمرانــی
ــرده ــیک ــاالریدین ــردمس ــهم ــالمیونظری ــوباس مطل
ــاتید ــارکتاس ــامش ــجوییب ــهدانش ــناتحادی ــت.ای اس
وافــرادشــاخصحــوزهحکمرانــی،بســتریبــرای
ایجــادکردهاســت. ایــنحــوزه تعامــلســازندهدر 
»تلوزیــوناینترنتــیمردمــان«نــامایــنبرنامــهاینترنتــی
اســتکــهبســترانتشــارشفضــایمجــازیاســت.حجــت
ــتاد ــرس ــی،دبی ــلمحب ــرجلی ــلمیندکت ــالموالمس الس
ــهمعــروفونهــیازمنکــرومعــاونحقوقــیمرکــز امــرب
ــن ــاندومی ــالمی،مهم ــورایاس ــسش ــایمجل پژوهشه
ــان ــیمردم ــوناینترنت ــایتلوزی قســمتازســریبرنامهه
بــود.درایــنبرنامــهکــهبــاموضــوع»تاثیــرگسســتهای
ــاتریاســتجمهــوری1400« اجتماعــیدرمشــارکتانتخاب
ــی ــیرتاریخ ــلس ــائلیمث ــوردمس ــد؛درم ــشش پخ
ــد ــران،رون ــهیای ــیدرجامع ــتهایاجتماع ــادگسس ایج
تغییــرآنپــسازانقــالب،تاثیــرآندرمشــارکتسیاســی
عمومــی،موضــعاصالحطلبــانواصولگرایــاندرنســبتبــا
ــی ــتازشــرایطفعل ــرایبرونرف ــتراهــکارب آنودرنهای
ــات ــردمدرانتخاب ــیم ــارکتسیاس ــبمش ــمتجل ــهس ب
1400بحــثوگفــتوگــوشــد.بخشــیازســخنانجلیــل
محبــیدرخصــوصگسســتهایاجتماعــیدرادامــهآورده

خواهــدشــد.
»مدرنیتــهکــهدرغــرببــاتمــامکــموکاســتیهایــشبــه
حیــاتخــودشادامــهداد،امــابــهدلیلاینکــهافــرادجامعه
رامثــلپیــچومهــرههایــیازیکســاختارمکانیکیســخت
میبینــد،بــهمحــضاینکــهفــردیآهنگــیخــالفآهنــگ
ــد،حــالچــهآنجامعــهآن ــرایآنجامعــهبزن آننظــامب
آهنــگرابپســنددوچــهنــه،چــونباعــثایجــادشــکاف
ــراد ــوازاف ــردول ــود،آنف ــهمیش ــاختارآنجامع درس
بلنــدپایــهیحکومتــیآنجامعــهباشــد،تــرورمیشــود.

بــهعنــوانمثــال؛ترامــپ.
بعــدازمشــروطهدرجامعــهمــاهرچــهبــهســمتمحوریــت
ــش ــهپی ــرایجامع ــرب ــکرهب ــودی ــهووج ــامجامع ام
رفتیــمشــکافهــاکمتــرشــد،یکپارچگــیمــردمبیشــتر
ــهو ــامجامع ــنام ــتبی ــمنتوانس ــهدش ــرچ ــدوه ش
ــه ــد،انشــقاقوشــکافدرجامع ــهایجــادکن ــهفاصل جامع
ــنرویکــرد ــمتری ــردمبیشــترشــد.یکــیازمه ــنم وبی
ــودهو ــهب ــکافدرجامع ــادش ــهایج ــمن،همیش ــایدش ه
ــردر ــایکدیگ ــهب ــطحجامع ــردمدرس ــوالم ــت.معم هس
مــوردمســائلمختلــفسیاســیگفتگــومیکننــد،امــامــا
گاهــاازســمتافــرادیکــهآنهــاراغــربگــرامیدانیــم

مصاحبهباحجتاالسالمجلیلمحبیدبیرستادامربهمعروفونهیازمنکر

شــاهداظهــارنظرهایــیهســتیمکــهدردورههــایمختلــف
ــیباهــمدرتناقــضاســت.اگــرمــااینهــارابررســی زمان
ــا ــردی ــکف ــاحمایتشــانازی ــهاینه ــمک ــم،میبینی کنی
ــن ــهای ــالب ــردکام ــکف ــری ــادربراب ــریآنه موضــعگی
بســتگیداردکــهآیــااالنحمایــتیــاعــدمحمایــتمــناز

ــه؟ ــان ــدی ــکافمیکن ــادش ــهایج ــرددرجامع ــنف ای
ــر ــاب ــاله ــهس ــردیک ــهازف ــمک ــامیبینی ــنم بنابرای
علیــهآنموضــعگرفتهانــدوعلیهــشکتــابنوشــتهانــدو
بــانــامهایــینظیــرآیــتاهللســرخپــوشیــاعالیجنــاب
ــاد ــثایج ــونباع ــد،چ ــبکردهان ــتریاوراتخری خاکس
ــتمیشــود، ــاموام ــانام ــهمی ــهوفاصل شــکافدرجامع
ــردی ــاف ــد.ی ــتمیکنن ــاتحمای ــناتفاق ــامای ــدازتم بع
ماننــدآقــایاحمــدینــژادکــهســالهــاازاوتنفرداشــتند
ــود ــهمیش ــد،ک ــهایکردن ــادفتن ــرایج ــنتنف وازای
ــود، ــهب ــالبدرجامع ــدانق ــکافبع ــنش ــتبزرگتری گف
ــون ــدچ ــتمیکنن ــاحمای ــهازاوبعض ــمک ــاالمیبینی ح
میبیننــدکــهاواکنــوندرحــالشــکاففکنــیدرجامعــه
ــا ــهم ــادیدرجامع ــرع ــکام ــهی ــلب ــنتبدی اســتوای

شــدهاســت.
وحــاالایــنیــکامــربدیهــیاســتکــهدرطــولتاریــخ
ــه ــههیچــگاهن ــهشــکافدرجامع ــمک ــودهای شــاهدآنب
بــهنفــعجامعــهاســتنــهبــهنفــعحکومــتآنجامعــهو
هــمحکومــتهــممــردمدرایــنمیــانآســیبمیبیننــد.
ــریاز ــرایجلوگی ــهشــدتب ــدب ــهبای ــهایک ــالمقول ح
شــکافمــوردتوجــهامــتقــراربگیــردمقولــهیاحتــرام
ــک ــتی ــکحرم ــاهدهت ــهش ــاک ــرکج ــاه ــت.م هس
شــهروندبــودهایــمدیــدهایــمکــهجریــانغربگــراســریعا
ــزرگ ــانهایوب ــترارس ــکحرم ــنهت ــیده،ای ازراهرس
ــه ــودهودرجامع ــرینم ــعآنیارگی ــهطب ــردهاســتوب ک

ــردهاســت. شــکافایجــادک
بــااینکــهحضــرتآقــاهمیشــهحتــیبــامخالفیــنخــودبا
احتــرامبرخــوردهکردهانــدومــامصــداقبــارزایــنامــررا
ــام ــتاهللمنتظــریودرپی ــاآی ــاب دربرخــوردحضــرتآق
ــم ــریمیبینی ــایمنتظ ــوتآق ــیف ــاندرپ ــلیتایش تس
ولــیجریــانحــزباهللایــناحتــرامکــردنرابلــدنیســت.
جریــانحــزباهللهــمبــهواســطهخصوصیــتهــایذاتــی
ــهواســطه بچــهحــزباللهــیهــابعــدازانقــالبوهــمب
عــدماطــالعازموازیــندینــیواحــکاماســالمیبــهشــدت
تجزیــهپذیــراســتوعمومــاآدمهــاراتجزیهمیکنــدوجدا
میکنــدوازکوچکتریــناختالفــاتبــرایبــهقــولخــودش
ــم ــاه ــرتآق ــهحض ــدک ــتفادهمیکن ــردن،اس ــصک خال
یکبــاردرمــوردخالــصکــردنصحبــتکردنــدوفرمودنــد

ــا ــانیســت،م ــهم ــردنوظیف ــصک ــه:»خال ک
بایــدخودمــانراخالــصکنیــم.«جریــانحــزب
اهللالزماســتکــهبــهجامعــهاحتــرامبگــذارد.
ــر ــادرقش ــاگاه ــهم ــکالتیک ــیازمش یک
ــت ــناس ــنویم؛ای ــادمیش ــی،آنرازی انقالب
ــرا ــااصولگ ــهآنه ــاالب ــهح ــرادیک ــهاف ک
ــس ــهح ــدک ــهایدارن ــکروحی ــمی میگویی
ــک ــتندودری ــیهس ــونانقالب ــدچ میکنن
ــد ــتوآم ــامرف ــزنظ ــنومراک ــریازاماک س
ــه ــردموظیف ــدوم ــالبان ــبانق ــد،صاح دارن
ــدو ــاربیاین ــالیکب ــارس ــرچه ــهه ــدک دارن
بــااینهــابیعــتکننــد.نــهتنهــاایــنروحیــه،
بلکــهاصــالایــننگــرشکــه:»مــنانقالبــیام،
مــنحــزباللهــیامپــسبایــدیــکرانتــیبه
ــنشــود. ــدریشــهک ــرد«،بای ــقبگی ــنتعل م
ــان ــهبعضــیازمســئولین،زم ــنتفکــریک ای
ــوند، ــرمیش ــهحاض ــادرصحن ــاته انتخاب
ــداز ــدوبع ــرارمیکنن ــاطبرق ــردمارتب ــام ب
ــه ــادرعرص ــدیتقریب ــادورهبع ــاتت انتخاب
حضــورندارنــدواحســاسمســئولیتیدرقبــال
ــدریشــه ــدبای ــفوتعهداتشــاننمیکنن وظای

ــود. ــنش ک
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مقولــه ای کــه بایــد بــه شــدت بــرای جلوگیــری از شــکاف 
مــورد توجــه امــت قــرار بگیــرد مقولــه ی احتــرام هســت. 
مــا هــر کجــا کــه شــاهد هتــک حرمــت یــک شــهروند بــوده 
ایــم دیــده ایــم کــه جریــان غربگــرا ســریعا از راه رســیده، 
ــت و  ــرده اس ــزرگ ک ــانه ای و ب ــت را رس ــک حرم ــن هت ای
بــه طبــع آن یارگیــری نمــوده و در جامعــه شــکاف ایجــاد 

کــرده اســت.

اصــا ایــن نگــرش کــه: »مــن انقابــی ام، مــن حــزب اللهی 
ام پــس بایــد یــک رانتــی بــه مــن تعلــق بگیــرد«، بایــد 
ریشــه کــن شــود. ایــن تفکــری کــه بعضــی از مســئولین، 
ــا  ــوند، ب ــر می ش ــه حاض ــا در صحن ــات ه ــان انتخاب زم
ــا  ــات ت ــد از انتخاب ــد و بع ــرار می کنن ــاط برق ــردم ارتب م
ــاس  ــد و احس ــور ندارن ــه حض ــا درعرص ــدی تقریب دوره بع
ــد  ــان نمی کنن ــف و تعهداتش ــال وظای ــئولیتی در قب مس

ــود. ــن ش ــه ک ــد ریش بای
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ــد،  ــد، یکپارچه ان ــی متحدن ــک نظام ــردم در ی ــی م وقت
ــت  ــام مصونی ــن نظ ــد، ای ــا نظامن ــد، ب ــتیبان نظامن پش
پیــدا می کنــد، اقتــدار پیــدا می کنــد، قــدرت پیــدا 
می کنــد، برکنــدن آن از جــا ناممکــن می شــود؛ مثــل 
درختــی اســت کــه در اعمــاق زمیــن ریشــه دوانــده؛ ایــن 
ــتند  ــا هس ــام ه ــی از نظ ــت. بعض ــود برداش را نمی ش
ــه و  ــه ب ــد، ب ــم دارن ــات ه ــد، امکان ــم دارن ــول ه ــه پ ک
ــد،  ــم دارن ــا را ه ــتمداراِن اســتعمارگر دنی ــه سیاس ــه چ چ
ــد کــه ریشــه  ــد؛ خودشــان هــم می دانن امــا ریشــه ندارن
ندارنــد. نظــام جمهــوری اســامی ریشــه دارد؛ ایــن ریشــه، 
مردمنــد. اجتمــاع مــردم حــول ایــن نظــام، مایــه عــزت 
ــردم  ــود آن م ــت خ ــام و برک ــت نظ ــور و برک ــت کش و برک
اســت. مــردم کمــک می کننــد بــه ایــن کــه نظــام عــزت 
ــن،  ــود ای ــت؛ خ ــردم اس ــزت م ــن، ع ــود ای ــد؛ خ ــدا کن پی
ــی  ــن، امکان ــود ای ــت؛ خ ــردم اس ــت م ــت و امنی مصونی
ــد  ــن را بای ــردم؛ ای ــکات م ــه مش ــل هم ــرای ح ــت ب اس
دانســت؛ ایــن یــک فرمــول کلــی اســت. بنابرایــن انتخابات 
ــزار  ــور برگ ــد پرش ــت، بای ــردم اس ــور م ــر حض ــه مظه ک
شــود؛ همــه تــاش و همــت مســئوالن بایــد ایــن باشــد.
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