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سعید زیباکالم در گفت وگو با »سیالن« مطرح کرد:



»میـزان رای ملـت اسـت.« جملـه ای کـه سـال ها 
انقـاب  بنیان گـذار  خمینـی  روح اهلل  سـید  پیـش 
اسـامی، از آن اسـتفاده کـرد تـا تاثیـر رای مـردم 
در انتخـاب سرنوشـت خویـش و حـد بـاالی مقوله 
دموکراسـی در جمهـوری اسـامی را نشـان دهـد. 
جملـه ای کـه ایـن روزهـا در لفافـه، نقـل محافـل 
انتهـا  در  تـا  اسـت  شـده  ملـت«  هـواداران»رای 
صندوق های شـان را پـر کـرده و بارشـان را بـرای 
فتـح »پاسـتور« ببندنـد. در این میان، رسـانه ها نیز 
بیـکار ننشسـته اند و از ایـن و آن کاندیـدا حمایـت 
حسـن  از  اصاح طلبـان  حمایـت  اگـر  می کننـد. 

روحانـی، رئیس جمهـوری فعلـی و »تکـرار« آن هـا 
را بـرای تشـویق مـردم بـه مشـارکت در انتخابـات 
دوازدهـم به خاطر داشـته باشـید، اکنـون که دیگر 
نامـزد اصاح طلبـی در عرصـه باقی نمانـده، متوجه 
کسـاد شـدن بازار حمایت هـای آنان نیز می شـوید. 
اصاح طلبانـی کـه از حسـن روحانی حمایـت کرده و 
پـس از انتخابـات، خصوصـا انتخابـات دوره دوازدهم، 
آن روی ایـن رئیس جمهـوری ۲۴ میلیونـی را دیدند، 
دیگـر امیـد به اجمـاع روی کاندیداهـای اصاح طلبی 
کـه امیـدی بـه تاییـد صاحیت شـان نبـود یـا حتی 
ائتـاف بـا میانه روهایـی کـه از دل شـان روحانی هـا و 
الریجانی هـا سـربرآورده، را از دسـت داده انـد. نتیجه 
ایـن امـر همیـن لیسـت 7 نفـره شـورای نگهبـان 
اسـت کـه اکنـون شـاهد آن هسـتیم. لیسـتی کـه 
همـه بـرای یکـی آمده انـد و آن یکـی نیـز پ ـس از 
گلسـتان کـردن یـک قـوه، در پـی دیگـری اسـت. 
البتـه شـاید عـدم حمایـت رسـانه ها از کاندیداهای 

بتـوان  نیـز  را  اصاح طلـب،  خودشـان  گفتـه  بـه 
جریـان  ایـن  رسـانه های  انـدک  قـدرت  پـای  بـه 
عـوض  رنـگ  از  پـس  کـه  رسـانه هایی  گذاشـت. 
کـردن رئیس جمهـور منتخب شـان، رنـگ و بـوی 
مطالب شـان نیـز تغییـر کـرد و تبدیـل بـه تریبونی 
بـرای قـدرت حاکـم شـدند. بـه عقیـده سـورین و 
اِعمـال  بـرای  آمرانـه ای  نقـش  رسـانه ها  تانـکارد، 
قـدرت در جامعه دارند و فقدان اسـتقال رسـانه ها 
و وابسـتگی آن هـا بـه دولت، از جملـه ویژگی های 
نظـام اقتدارگـرای رسـانه ای اسـت. قـدرت حاکـم 
را اگـر بـه دو دسـته تقسـیم کنیـم، یـک تیـر بـه 
کرسـی ریاسـت جمهـوری و تیـر بعـدی که شـاید 
از تیـر نخسـت بـا اهیمت تـر باشـد، بـه چارچـوب 
دسـتگاه حکمرانـی اصابت می کنـد. بر پایـه نظریه 
اقتدارگـرا، حقیقـت و قدرت دو روی یک سـکه اند. 
بـه ایـن معنا کـه صاحـب قـدرت، مدعـی حقیقت 
بـوده و پیونـد حقیقـت و قـدرت، توجیهـی بـرای 

هدایـت و کنتـرل رسـانه ها از باالسـت. مطبوعـات 
مالکیـت  دارای  اسـت  ممکـن  اگرچـه  رسـانه ها  و 
شـخصی یـا عمومـی باشـند امـا وسـیله ای بـرای 
می شـوند.  محسـوب  دولـت  سیاسـت های  تحقـق 
رهبـری در جایـی بـه عـدم منافـات تکلیف گرایـی 
بـا دنبـال نتیجـه قانونـی و شـرعی بـودن، اشـاره 
می کننـد. وقتـی نقـش فرمالیتـه رئیس جمهـور را 
نادیـده بگیریـم، قـدرت متمرکز حاکم بـر ایران که 
فرمـان رسـانه ها و در نتیجـه، نتیجـه انتخابات را به 
دسـت دارد، بـا یک اشـاره جهـت پیـکان انتخابات 
را بـه سـمت و سـوی مـورد پسـند خـود تغییـر 
می دهـد. تـا هنگامی کـه این امام جمعـه و آن یکی 
امـام جمعـه، فعـاالن سیاسـی و رسـانه ای و... به این 
در و آن در می زننـد تـا شـرکت در انتخابـات و رای 
دادن را تکلیـف دینـی خوانـده، رای ندادن را نشـانه 
کفـر ملـت عنوان کنند، چه راسـتی و چه چپی سـر 
کار بیایـد، میـزان رای ملـت نیسـت و نخواهـد بود.

سرمقاله:
ملیکا قراگوزلو
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دانشجوی روزنامه نگاری

وضع موجود، قاعده است نه استثناء
همانطـور کـه هـر فـرد در وضـع طبیعـی بـه همان انـدازه ای 
حـق دارد، کـه قـدرت دارد، همیـن نکتـه درباره بـدن و ذهن 
سرتاسـر دولـت نیز صـادق اسـت. بنابراین هر قدر کـه مدینه 
در قـدرت از شـهروند منفـرد یـا یکـی از اتبـاع فراتـر می رود، 

ایـن شـهروند حق کمتـری دارد.
اسپینوزا، رساله الهی - سیاسی

نوشـتن از اقدامـات اخیـر شـورای نگهبـان و رد یـا 
عـدم احـراز صاحیـت گسـترده، بـی شـک بهانـه 
یـا کنـش  تأمـل  بـرای خلـق یـک  یـا مسـئله ای 
سیاسـی اسـت امـا پرداختـن صـرف بـه آن، محلی 
از اعـراب در سـپهر سیاسـی نـدارد چـرا کـه تاریخ 
بـه مـا می آمـوزد کـه وضعیـت اضطـراری کـه در 
آن بـه سـر می بریـم، قاعده اسـت نـه اسـتثناء! نام 

اقـدام اخیـر را اسـتبداد بگذاریـم یـا خودکامگـی، 
بنیادگرایانـه، ضـد  یـا  بنامیـم  ایدئولوژیـک  را  آن 
دموکراسـی و جمهوریت باشـد یا به نفع فاشیسـم، 
اتفـاق جدیـدی نیسـت. طـرد سیسـتمی احـزاب 
مختلـف در طول 50سـال اخیر، دسـتگیری فعاالن 
روزنامه نـگاران،  ببنـد  و  بگیـر  زیسـت،  محیـط 
سـرکوب  دانشـجویان،  و  شـاعران  و  نویسـندگان 
اعتراضـات مردمـی، دسـتگیری، بازجویـی و اعـدام 
امنیـت  پلیـس  و  ارشـاد  گشـت های  معترضـان،  
اخاقی و حتی فضای سانسـور رسـانه ای و خفقانی 
کـه از آن بـه »آزادی بیـان« یـاد می کننـد، همه و 
همـه خـرده فیزیک هـای قدرتی اسـتبدادی اسـت 
کـه دیگـر نـه در یـک انتخابـات یا یک کنـش مهم 
سیاسـی بلکـه در لحظـه لحظـه زندگـی روزمـره 
جـاری و سـاری اسـت. پربسـامدترین سـلب حـق 
طبیعـی ایـن روزهـای ایران نیـز، بیان ایـن مغالطه 
پرتکـرار اسـت کـه اگـر هر کسـی رأی ندهـد، حق 

انتقـاد از حکومـت را ندارد و اگر کسـی جرأت دارد 
و رأی ندهـد و انتقـاد کنـد، »بسـم اهلل...«1... 

وقتـی همـه ایـن اتفاقـات را در کنـار ناکارآمـدی 
اقتصـادی قـرار می دهیـم، بیشـتر وضـع موجـود را 
درک می کنیـم. وضـع موجودی که متشـکل اسـت 
از صـف مرغ و روغن، فسـاد سیسـتماتیک، شـفاف 
و  نیروهـا  بعضـی  اقتصـادی  تراکنش هـای  نبـودن 
البتـه قانـون و  نظـارت کـه رخوت آلودتـر از هـر 
زمانـی اسـت. حـال فکـر کنیـد کـه بانـی وضـع 
موجـود و بـی قدرت شـدن مـردم کیسـت؟ رئیس 
جمهـوری کـه بـا چندیـن میلیـون رأی عـاوه بـر 
سیسـتم ناکارآمـد اقتصـادی، از ایـن انبوهـه خلـق 
چندیـن میلیونـی دفـاع نمی کنـد و کوچک تریـن 
قـوه  یـا  نمی گیـرد  پـی  نیـز  را  مدنـی  مطالبـات 
قضائیـه ای کـه تعریـف و تمجیـد از اقداماتـی کـه 
را  فلـک  گـوش  نمی کنیـم،  حـس  را  نتیجـه اش 
کـر کـرده یـا مجلـس اقلیت هایـی کـه حتـی توان 

پیگیـری قانونـی سـیلی یـک نماینـده بـه سـرباز 
راهـور را نـدارد و یـا بانیـان امنیتـی و نظامـی کـه 
تأمیـن امنیـت ملـی را بیـش از پیـش در سـرکوب 
نـوری  انـدک  شـاید  حـال  می بینـد؟  خودی هـا 
تابیـده باشـیم بـر روی مفصـل بندی هـای وضـع 
موجـود تـا بفهمیم بانیـان واقعی وضـع موجود چه 
کسـانی هسـتند و چگونـه و بـا کدام بازی سیاسـی 
انگشـت اتهـام را بـه سـوی یکدیگر می گیـرد تا دو 
قطبی هـای کاذب خلـق کننـد و وضـع موجـود را 
ادامـه دهنـد. هـر چنـد که بـا اقـدام اخیر شـورای 
نگهبـان، همیـن دو قطبی های کاذب سـابقه دار نیز 
در افق محو شـد و شـد آنچه نباید می شـد. نشـریه 
سـیان به شـماره دوم رسـیده اسـت. امیدواریم در 
ایـن شـماره بتوانیم گره ای از مسـئله ای باز کنیم یا 
نـوری بر سـاختارها و بافتارهای تودرتوی سیاسـت 
در ایـران امـروز بیندازیـم تـا شـاید اینگونـه روزنه 

امیـدی باشـیم در عصـر زوال و رخـوت!

ــدارد. ایــن  ــه گــزارش ســیان: راســت و چــپ ن ب
ــرود و چــه کســی  ــه پاســتور ب کــه چــه کســی ب
ــاید  ــت. ش ــردم نیس ــار م ــا در اختی ــرود، تمام ن
ــرای  ــدودی ب ــا ح ــردم را ت ــارات م ــوان اختی بت
پاستورنشــینی موثــر دانســت امــا رای مــردم کافــی 
ــه نامزدهــای  ــی ک نیســت. همــان شــورای نگهبان
ــرش رد  ــوری را  از فیلت ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــردم )!( در  ــدگان م ــت نماین ــه دس ــد، ب ــی کن م
مجلــس، انتخــاب مــی شــود. نماینــدگان مجلســی 
ــد،  ــی گذرن ــان م ــورای نگهب ــغ ش ــر تی ــه از زی ک
ــه  ــان ب ــه رای ش ــبت ب ــد نس ــی توانن ــور م چط
شــورای نگهبــان ســخت گیــری کننــد؟ و رئیــس 
جمهــوری کــه اختیــار نــدارد، چطــور کشــور را بــه 

ــن مــی رســاند؟ ب
*اعتراض به فیلتر نظارتی

در  جمهوریــت  مظهــر  عنــوان  بــه  انتخابــات 
می آیــد.  شــمار  بــه  دموکراتیــک  کشــورهای 
ــد  ــتی در رون ــا کاس ــا ی ــر خ ــه ه ــی ک در صورت
ــت در  ــن جمهوری ــد، رک ــاق بیوفت ــات اتف انتخاب
ــدرن  ــای م ــد. در دنی ــرزه در می آی ــه ل ــور ب کش
ــا  ــند و اراده ملت ه ــا، پس ــورهای دنی ــب کش و اغل
تعییــن کننــده میــزان مشــروعیت حکومــت اســت. 
مظهــر جمهوریــت در ایــران انتخابــات اســت. 
ــاب  ــا انتخ ــور ب ــی کش ــخصیت سیاس ــن ش دومی
مــردم بــرای ۴ ســال ســاکن پاســتور خواهــد شــد 
ــه  ــردم را ب ــند م ــورد پس ــوی م ــمت و س ــا س ت
ــال در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــور ببخش ــرد اداره کش رویک

ــد  ــه فرآین ــرادات بســیاری ب ــای گذشــته ای دهه ه
ــه شــده اســت. یکــی  ــران گرفت ــا در ای انتخابات ه
ــان  ــورای نگهب ــش ش ــرادات نق ــن ای از مطرح تری
ــه اســت. شــورای نگهبــان صاحیــت  ــن روی در ای
نامزدهــای انتخابــات را برابــر قانــون اساســی 
ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــا گفت ــد ام ــن می کن تعیی
شــورا پســند جناحــی را نیــز در رفتــار خــود 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــر ب ــن ام ــد. ای ــل می کن دخی
نامزدهــای یــک جریــان بیــش از ســایرین امــکان 
ــرادی از آن رو  ــن ای ــد. چنی ــد صاحیــت دارن تایی
ــان از  ــای شــورای نگهب ــه فقه ــه می شــود ک گرفت
ــوند  ــن می ش ــری تعیی ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
ــه  ــا ک ــتگاه قض ــوی دس ــز از س ــان نی و حقوق دان
ــس  ــه مجل ــری اســت، ب ــس آن منصــوب رهب رئی
معرفــی می گــردد. از آنجــا کــه همــه نماینــدگان 
ــر  ــتان از فیلت ــه بهارس ــرای ورود ب ــز ب ــس نی مجل
ــرد  ــک رویک ــد، ی ــور می کنن ــان عب ــورای نگهب ش
و منــش سیاســی تــوان حضــور بیشــتری در 
ــت.  ــد داش ــی خواه ــای انتخاب ــوب نهاده چهارچ
در ســال های گذشــته انتقــادات بســیاری بــه 
رد صاحیــت نامزدهــای اصاح طلــب در ایــن 
شــورا انجــام گرفتــه اســت. هــر چنــد بســیاری از 
ــه  ــد ک ــود دارن ــور وج ــر در کش ــای دیگ دیدگاه ه
ــت  ــز در حکوم ــان نی ــدازه اصاح طلب ــه ان ــی ب حت

ــد. ــته ان ــهم نداش س
*سام بر تدارکاتچی ها

گذشــته از ایــراد بــه رویه هــا، مشــکل دیگــر 

ــا اســت.  ــا نتیجــه انتخاب ه ــدان ب بعضــی از منتق
ــاب  ــی را انتخ ــه کس ــردم چ ــه م ــته از اینک گذش
ــارات  ــزان اختی ــبت می ــد نس ــد دی ــد، بای می کنن
ــا مســئولیت او چیســت.  ــرد منتصــب ب ــی ف قانون
ــر از  ــورت دقیق ت ــه ص ــته و ب ــال های گذش در س
ــت  ــوازی دول ــی م ــاد، نهادهای ــه هفت ــط ده اواس
در کشــور شــکل گرفــت، همچنیــن بعضــی از 
ــه  ــود را ب ــارات خ ــره اختی ــود، دای ــای موج نهاده
ــره  ــگ و غی ــاد، فرهن ــت، اقتص ــای سیاس حوزه ه
ــا  ــد ت ــث ش ــده باع ــن پدی ــد. ای ــترش دادن گس
گوشــه ای از بخش هــای اداره کشــور خصوصــا 
در حــوزه اقتصــادی از حــوزه نظــارت دولــت 
ــای خصوصــی  ــار بخش ه ــده و در اختی ــرون آم بی
قدرتمنــدی قــرار بگیــرد کــه ذیــل نهادهــای 
ــا  ــن بخش ه ــوع ای ــد. مجم ــرار دارن ــی ق حکومت
تــا جایــی فربــه شــدند کــه برخــی ارزیابــی 
می کننــد، ثــروت آنــان از دولــت نیــز بیشــتر 
اســت. قــدرت کان نهادهــای حکومتــِی غیــر 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــاد، س ــوزه اقتص ــی در ح دولت
کنــش آنــان نیــز تاثیــر بســیار زیــادی در اقتصــاد 
ــه  ــا ب ــد ام ــته باش ــردم داش ــت م ــور و معیش کش
ــن  ــفافیت و پاســخگویی در ای ــه ش ــل ک ــن دلی ای
نهادهــا وجــود نــدارد، عمــا مشــکات اقتصــادی 
بــه پــای دولت هــا نوشــته می شــود، در حالــی کــه 
دولــت تــوان مقابلــه بــا نهادهــای مــوازی را نــدارد. 

»سیالن« از روند انتخابات گزارش می دهد:

کدام انتخابات؟
تدارکاتچی ها جلو می آیند

کلیــت ایــن امــر اکنــون در اذهــان عمومــی مــورد 
ــوری  ــه و ســخن روســای جمه ــرار گرفت ــه ق توج
ــی«  ــر »تدارکاتچ ــی ب ــته مبن ــال های گذش درس
بــودن را بــه اثبــات رســانده اســت. بــر ایــن اســاس 
چــرا بایــد بــه شــخصی رای داده و ســپس نتــوان از 

ــت؟ ــور را داش ــاح ام ــار اص او انتظ
*بی نتیجه است

در نهایــت دولــت تدارکاتچــی بــه قــدرت می رســد 
ــردم در اداره کشــور  ــن کــه رای م ــر ای و عــاوه ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــا نی ــاال رای ه ــت، ح ــه اس بی نتیج
ــود  ــت موج ــه وضعی ــش ب ــروعیت بخ ــری مش ام
ــن شــرایط مــردم  ــل می شــوند. در ای کشــور تبدی
روز بــه روز مشــکات بیشــتری را در زوایــای 
زندگــی خــود می بیننــد امــا بــا تمــام ایــن قضایــا، 
رئیــس قــوه قضــا کــه انتخــاب شــدنش بــه عنــوان 
رئیــس قــوه ای دیگــر بــرای همــگان مشــهود 
اســت، بــه ایــن تفاســیر معتقــد نیســت و قــدرت 
ــرای اداره کشــور  ــار رئیــس جمهــوری را ب و اختی
کافــی مــی دانــد و اذعــان دارد کــه در کشــور، بــن 
ــه در راس  ــی فقی ــرا  ول ــدارد زی ــود ن ــتی وج بس

ــرار دارد. ــور ق ام
ــا  ــه آی ــوان پورســید ک ــی ت ــا کمــی اغمــاض، م ب
اختیــارات واقعــی رئیــس جمهــوری بــا اختیــارات 
ــر  ــون اساســی ذک ــه در قان ــی و آن طــور ک حقیق

شــده، متناقــض اســت؟

۲

سردار سعید قاسمی چند روز پیش در یک سخنرانی انتخاباتی به رجزخوانی پرداخته و تهدید می کند هر کسی متعرض است به خیابان بیاید و آنها نیز »جمعشان « می کنند. او احمدی نژاد را شخصی معرفی می کند که »دلستر با الکل خورده« و فکر کرده، 
می تواند اعتراض کند. او را و دیگران را دعوت می کند که به خیابان بیاید تا آنها را



سـیان_محمدهادی علیمردانی: انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـیزدهم یکـی از چالـش برانگیزتریـن 
انتخابـات  ریاسـت جمهـوری در دهه هـای گذشـته 
بـه شـمار می آیـد. امید به اصاح شـرایط کشـور از 
مسـیر صنـدوق رای پـس از رد صاحیت بسـیاری 
نامزدهـای جریانـات گوناگـون سیاسـی بـه چالـش 
کشـیده شـده اسـت و اکنـون بایـد ایـن امـکان را 
بـار دیگـر مـورد ارزیابی قـرار داد. در همیـن زمینه 
سـعید زیبـاکام اسـتاد دانشـگاه، گفت وگویـی بـا 

»سـیان« داشـت کـه در ادامـه می خوانیـد.
در  مردمی  مشارکت  باید  می شود،  *گفته 
انتخابات کاهش پیدا کند تا حاکمیت و هسته 
آیا  بدهد.  مطالبات مردم  به  تن  سخته قدرت 
کاهش  در صورت  که  دارد  وجود  احتمال  این 
حکومت  از  را  پاسخی  چنین  ما  مشارکت 

دریافت کنیم؟
تحقـق ایـن بینـش، بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی 
ایـران و بـا رجال سیاسـی فعلی نظام و سیاسـتهای 
بسـیار  جـاری،  تثبیت شـدة  کمابیـش  راهبـردی 
دشـوار و بعیـد بنظـر میرسـد. یعنـی، کسـی بتواند 
اظهـار کنـد چنیـن رویکـردی قطعا همیـن نتیجه 
بسـیار  تردیـد  داشـت، جـای  پـی خواهـد   در  را 
دارد. چنیـن تـوان پیش بینـی را در هیـچ شـرایطی 
از  میزانـی  بگوییـم  نمی توانیـم  مـا  نمی بینـم. 
تحریـم انتخابـات، چـه در انتخابـات مجلـس و چه 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری، بـه امـری معیـن 
تحریـم  پیامـد  شـد.  خواهـد  منجـر  مشـخص  و 
عوامـل  زیـرا  نیسـت.  پیش بینـی  قابـل  انتخابـات 
متنـوع و متعددی وجـود دارد کـه می تواند اقدامی 
از ایـن دسـت را منجـر بـه تعدیـل سیاسـت های 
اقتدارگرانـة نظـام کنـد و یـا ایـن تعدیـل را منتفی 
اینکـه  بـه  دارد  بسـتگی  قطعـی  پیشـبینی  کنـد. 
رجـال سیاسـی تصمیم گیرنـده و مقامـات عالی چه 
ارزیابـی ای از اوضـاع و احـوال انتخابـات و وضعیـت 
ثبـات و پایـداری حاکمیـت داشـته باشـند. همـه 
حکومت هـا تـاش می کننـد تـا آخریـن لحظـه از 
چهارچـوب نظامـات خـود دفـاع کنند و ایـن البته 
کـه امـری طبیعـی اسـت. امـا مسـئله ایـن اسـت 
کـه دفاع کـردن را در چـه امـر یـا امـوری ببیننـد. 
و ایـن »دیـدن«، بنوبـة خـود و بـه بیانـی موجـز و 
چکیـده، تابعی از عوامل متنوعی اسـت که بخشـی 
از آن، اوال بـه رفتـار و روشـنگری های تشـکلها و 
شـخصیت های منتقـد و معتـرض مردمـی، و ثانیـا 
بـه میـزان نارضایتـی و اعتراضـات مردمـی مربـوط 
میگـردد و بخـش کوچکتـری به تاطمـات و اوضاع 

پیـدا می کنـد. ربـط  بین الملـی 
نتیجـه  نمی تـوان  حاضـر  حـال  در  نظـرم،  بـه 
کاهـش مشـارکت را پیش بینـی کـرد. در بعضـی 
حکومت هـا، بـا اولیـن نشـانه های اعراِض بخشـی از 
رای دهنـدگاِن واجـد شـرایط از مشـارکت سیاسـی 
در انتخابـات، حاکمان شـروع به بازنگـری می کنند 
سـراغ  دنیـا  کشـورهای  از  بسـیاری  در  را  ایـن  و 
داریـم. در عیـن حـال در کشـورهایی نیـز سـراغ 
داریـم کـه حکومت ها بـه قدری در پیلـِه خودتنیده 
و  نارضایتـی  میـزان  نمی تواننـد  کـه  فرورفته انـد 
اعـراض بنیانـی مردم را ببینند. ایـن قبیل حکومتها 
نوعـا هنگامـی دسـت بـه اصاحـات میزننـد کـه 
بسـیار دیـر شـده و مـردم و رهبـران اعتراضـات و 
جنبـش مردمـی بـه هیـچ مقـدار مصالحـه ای جـز 
سـرنگونی آن نظـام تـن نمیدهنـد. نمونة بـارز این 
گونـة اخیـر، حکومـت دیکتاتـوری شـاه بـود. مردم 
بـه ایـن قبیـل حکومت هـا می گویند: حاال مـا دیگر 
بـا اسـاس و بنیان شـما مشـکل داریم و بایـد بالکل 
از عرصـة حکومـت برویـد، بـا رفتن فـردی و آمدن 
دیگـری مشـکات رفـع نمی شـود. ماه هـای نزدیک 
بـه انقـاب اسـامی سـال 57 نیـز مشـابه همیـن 
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سعید زیباکالم در گفت وگو با »سیالن« مطرح کرد:

خأل وجاهت ملی در شورای نگهبان
فیلترهای نظارتی به مسائل سیاسی وارد شده اند
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ماننـد بخشـی از نیروهـای مسـلح، نهادهای 
سـتاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مسـتضعفان 
و ... انـدک اسـت. اخیرا هم بـه صورت قطعی 
عیان شـد کـه سیاسـت خارجی کشـور نیز 
در دولـت تعیین نمی شـود. از ادوار گذشـته 
نیـز روسـای جمهـور گوناگـون بـه میـزان 
اختیارات خودشـان اعتـراض داشـته اند. در 
حداقلی تریـن حالـت ممکـن، آیـا می توانیم 
بگوییـم مشـارکت در انتخابات بـرای انتخاب 

دولـِت بی اختیـار، بی ثمر اسـت؟ 
نـه! معتقـد به این موضع نیسـتم. چنانچه شـورای 
نگهبـان مهندسـی اساسـی و جـّدی در انتخابـات 
صـورت ندهـد، یعنـی انتخابات ریاسـت جمهوری را 
دوسـطحی نکند ــ سـطح اول انتخابات در شورای 
ــ  بـا وجود  نگهبـان و سـطح دوم از سـوی ملّـتـ 
همـه مشـکاتی کـه سـر انگشـتی دربـاره نهادهای 
مـوازی و کاهش دهنـدة قـدرت دولـت ذکـر کردید، 
انتخابـات   کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  نمی تـوان 
ثمـری نـدارد. ایـن سـخن البتـه کامـا بجاسـت 
کـه نهادهـای بسـیار زیـادی در عرصه هـای مالـی، 
تجـاری، اقتصـادی، سیاسـی، و اطاعاتی ـ امنیتـی 
وجـود دارنـد کـه ابـدا تابـع دولت نیسـتند امـا باز 
هـم دولـت جایگاهـی دارد. ایـن جایـگاه نیـز ابـدا 
ناچیـز نیسـت. بـا ایـن حال  بایـد به معضل بسـیار 
مهـم نظـام نهادهـای مـوازی بیـرون از دولـت نیـز 

ندیشید.  ا
*در خـالل صحبت هـا بـه شـورای نگهبـان 
نیـز اشـاره کردیـد. یکـی از ایراداتـی کـه 
اکنـون بـه انتخابـات گرفتـه می شـود، ایـن 
اسـت که آیا اقشـار مختلف مردم با سـالیق 
دریافـت  امـکان  مختلـف  دیدگاه هـای  و 
تاییـد صالحیـت نامزدهـای مورد نظـر خود 
را دارنـد؟ در جامعـه، چـه بخواهیـم و چـه 
احمدی نـژاد  و  تاجـزاده  آقایـان  نخواهیـم، 
طرفدارانـی دارنـد. بعضـی نامزدهـای خانـم 
انتخابـات نیـز همیـن وضعیـت را دارنـد. آیا 
بـا رویکـرد کنونی شـورای نگهبـان می توان 

حـق انتخـاب را بـرای مردم دانسـت؟
کارکـرد و نقـش شـورای نگهبـان را بایـد از دو 
منظـر بررسـی کـرد.  یـک منظـر ایـن اسـت کـه 
شـورای نگهبـان تنها و تنهـا معیارهـا و موازینی 
کـه در قانـون تصریـح شـده را اعمـال می کنـد؟ 
موازینـی کـه در  صـوری  بررسـی صرفـا  یعنـی، 
شـده  قیـد  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  قانـون 
در  نگهبـان  شـورای  دوم،  منظـر  مطابـق  اسـت. 
عرصـة ماحظـات و مصالح سیاسـی ورود میکند و 
نامزدها را، پس از بررسـی صوری، ارزیابی سیاسـی 
می کند. روشـن اسـت که در این سـطح، شـورای 
نگهبـان صراحتا از غربالگری صـرف صوری عدول 
میتوانـد  قّیم مآبانـه  و  فوقانـی  مقامـی  در  کـرده 
گزینه هـای محتمـل اقشـار و طبقاتـی را حـذف و 
برخـی گزینه هـای کامـا نامحتمـل را صرفـا بـرای 
حفـظ ظاهـر وارد عرصـة انتخابـات  کنـد. مطابـق 
ایـن شـیوة دوم، فی الواقـع شـورای نگهبـان از 
سـطح مـردم باالتـر رفتـه منزلتـی عالـی و درجـه 
یـک پیـدا میکنـد و مـردم بـه مثابـه صغیرانـی که 
محتـاج دسـتگیری و راهنمایـی هسـتند منزلتـی 
نـازل  و درجـه دو پیـدا می کننـد. در شـیوة دوم، 
شـورای نگهبان اساسـا تمـام عرصـة انتخابات را 
مـورد آرایـش و چینشـی قـرار میدهـد کـه نقـش 

محمد هادی علیمردانی

مدیر مسئول
شـرایط در کشـور حاکـم بـود. نـام ایـن وضعیـت 
کـه در آن مـردم جـز تغییـر اساسـی حکومت چیز 
دیگـری را قبـول نمی کننـد، نوعـا انقـاب گفتـه 

می شـود. 
بـا عبـور از این کلیـت، باید به سـراغ جزئیات رفت. 
اینکـه چنیـن اعراضـی از مشـارکت در انتخابـات 
حتمـا نتیجـه خواهـد داد، موضوعـی نیسـت کـه 
بتـوان بـه آن پاسـخی قطعـی داد، یعنـی بـه طـور 
عالمانـه و بـدون توجـه به میـل و رغبت شـخصی، 
مـا نمی توانیـم جوابی قطعـی به این سـوال بدهیم. 
مقامـات  کـه  دارد  بسـتگی  آن  بـه  موضـوع  ایـن 
نـوع  چـه  اوال  تصمیم گیرنـده  و  تعیین کننـده 
بینشـها و تلقی هایـی دربـارة حکومـت و حکمرانـی 
دارنـد و نیـز، تـا چـه حـد وضعیـت را نگران کننده 
و اضمحالـی و وخیـم می بینند. تحریـم کنندگان، 
بـا هـر نگرشـی اعـم از عدالتخواهـی، لیبرالیسـتی، 
پـای  یـک  و غیـره،  انقابـی  سوسیالیسـتی، ضـد 
ماجـرا هسـتند. یک پای دیگـِر میـزان تاثیرگذاری 
تحریـم، تلقی ای اسـت کـه مقامـات تصمیم گیرندة 
نظـام از پیـام »تحریـم انتخابـات« پیـدا می کننـد. 
بنابرایـن، ایـن کنـش سیاسـِی بسـیار گسـترده و 
ذوابعـاد، دو سـر دارد، سـری کـه می خواهـد پیامی 
را برسـاند و یـک سـر دیگـر کـه پیـام را دریافـت 
می کنـد امـا اینکـه دریافت کننـده چـه تلقـی ای از 
پیـام می کنـد امـر بسـیار دشـواری اسـت. واضـح 
اسـت کـه هـر میـزان از تحریـم، خصوصا اگـر این 
میـزان قابـل توجه باشـد، تاثیـر متفاوتـی در تلقی 
و واکنـش حکومـت خواهـد داشـت. گاهـی میـزان 
اعـراض و تحریـم بـه قـدری کم اسـت کـه واقعا به 
حسـاب نمی آیـد و فشـار و بـار سـنگین ناشـی از 
اعـراض را ایجـاد نمیکنـد و تغییرات مطلـوب را به 
ارمغـان نمی آورد. زمانی که میزان اعراض از مشـارکت 
سیاسـی باال باشـد پیام به خوبی ارسـال می شود لیکن 

تلقـی از پیـام جای بحـث جداگانة خـود را دارد. 
در  بـه عـدم مشـارکت  نظـام  واکنـش  از  بخشـی 
انتخابـات، بـه نـگاه و ارزیابی مقامات نظام بسـتگی 
دارد کـه ایـن جریان را تا چه انـدازه قدرتمند تلقی 
کننـد و بـه ایـن باور  برسـند که فی المثـل از ضرب 
و شـتم و بازداشـت های باضابطـه و امنیتی کـردن 
فضـا خـودداری کننـد و آزادیهـای مقـرر در قانون 
اساسـی، از قبیـل آزادی تجمعـات، را پاس بدارند. 
از همیـن رو هرگـز نمی تـوان بـا قاطعیـت گفـت، 
اوال پیـام اعـراض از انتخابـات دریافت شـده اسـت، 
ثانیـا تلقی مقامـات تاثیرگـذار از کاهش مشـارکت 
همـان خواهـد بـود کـه مـّد نظـر تحریم کننـدگان 
اسـت. ثالثـا، تلقـی مقامات نظـام از جـدی و پایدار 

دانسـتن حرکـت تا چـه میزان اسـت. 
بـرای اینکـه جـای هیـچ شـائبه و ابهامـی نباشـد 
بایـد اضافـه کنـم کـه آنچـه دربـارة تاثیرگـذاری 
بـود  نظـری  ماحظـات  گفتـم  انتخابـات  تحریـم 
دربـارة دشـواری پیش بینـی در عرصة مشـارکت یا 
عـدم مشـارکت در انتخابـات. نباید از این دشـواری 
پیش بینـِی میـزان تاثیـر تحریـم چنین تلقی شـود 
کـه پـس بایـد با ایـن گزینـة بسـیار شناخته شـده 
مبـارزات  تاریـخ  در  تاثیرگـذار  خـود  جـای  در  و 
حق طلبانـة بسـیاری از ملل چشم پوشـی کـرد. ابدا! 
مهمتریـن بینشـی کـه از ایـن بحث قابل اسـتنتاج 
اسـت اینسـت که نبایـد تحریم کننـدگان و به ویژه 
تـودة مـردم ناراضـی و تحـت فشـار بـر ایـن تصور 
باشـند کـه در صـورت تصمیم بر اعراض از شـرکت 
در انتخابـات، مقامـات بزودی دسـت از رویة جاری 
برمی دارنـد و فضـای سیاسـی کشـور بازمی گـردد 
بـه اوایـل انقـاب، و مـردم حـق تعیین سرنوشـت 
مصـّرح در قانـون اساسـی را بازخواهنـد یافـت. 
لذیذتریـن  از  »قـدرت« یکـی  باشـد  یادمـان 
لـذات معنـوی آدمیزاد اسـت.  و بسـیار نادرند 
کسـانی که این لذت را چشـیده باشـند و به کاهش 
قـدرت و یـا از دسـت دادن آن بسـهولت تـن بدهند.     

*اختیـارات دولت بـا وجود نهادهـای موازی 

مـردم را کامـا فرعـی و، دقیقتـر، تََبعـی می کنـد. 
مطابـق ایـن رویـه، ماحظات عمدتـا اگر نـه تماما 
صـرف  حیطـة  از  شـده  روان شناختی ـ سیاسـی 

حقوقـی خـارج می شـود.       
شـورای  کـه  اسـت  سـال ها  می رسـد،  نظـر  بـه 
روانشناسـِی  و  ماحظـات  سیاسـی  بـه  نگهبـان 
سیاسـی وارد شـده اسـت. واضح اسـت کـه َرویه یا 
منظـر دوم، چیـزی جـز همـان مهندسـی انتخابات 
نیسـت. بنابرایـن بایـد میـان دو شـیوة کار تفکیک 
قائـل شـویم. اگر شـورای نگهبان خـود را نهادی 
فوقانـی و درجـه یـک ببینـد و بـا توجه به شـرایط 
کشـور، ماننـد آشـوبهای سـال 88، اعتراضـات دی 
96، آبـان 98 و غیـره، دربـاره صاحیـت نامزدهـا 
تصمیـم بگیـرد، وضعیتی را رقم خواهـد زد که دیر 
یـا زود مـردم را از عرصـة سیاسـت و حـق تعییـن 
سرنوشـت رانـده و نومیـد و سـرخورده خواهد کرد 
مردم سـاالری  و  جمهوریـت  از  چیـزی  بطوریکـه 
باقـی نخواهـد مانـد. ایـن رویکـرد، البتـه نـه قانون 
اسـت و نـه قانونـی، نتیجتـا نقض قانون اساسـی 
بـوده و فاجعه بـار اسـت. اگـر رویکـرد اولـی باشـد 
و تنهـا قانـون مـاک تصمیم گیـری باشـد، اوضـاع 

بسـیار متفـاوت خواهد شـد. 
آری! نمی شـود هـر کـس از سـر مـزاح یـا نادانی و 
احیانـا بقصـد اهانـت، اول صبـح بـه وزارت کشـور 
رفتـه و نامـزد انتخابـات شـود. پـر واضح اسـت که 
این تمسـخر و تضعیـف کارکردهای قانونی حکومت 
اسـت. نمی شـود مـا بـرای ریاسـت جمهـوری چنـد 
هـزار یـا حتی چنـد صد نفر نامزد داشـته باشـیم. در 
غلـط بـودن این رویکـرد تردیدی وجود نـدارد اما اگر 
ضعفـی نیـز در این موضع وجـود دارد، سـازوکارهای 
قانونـی بایـد اصاح شـود، نه اینکه اعضای شـورای 
نگهبـان تـرازودار شـوند و گزینه های انتخابـات را با 
ماحظـات  سیاسـی خـود برنامه ریـزی و مهندسـی 
کنند. روشـن اسـت که رویکـرد دوم ویران گر بوده نه 
تنهـا تضعیف و تحدید وسـیع و آشـکار حـق انتخاب 
مـردم اسـت که جمهوریـت بطور گسـترده ای در این 

شـیوة کار زیر سـوال می رود. 
*فرمودید اگر شـورای نگهبان مصلحت سنجی 
را تحـت عنوان اختیـار قانونی در بررسـی های 
خود دخیـل کند، مهندسـی انتخابـات صورت 
گرفتـه اسـت و مـا پـس  از انتخابات سـال 88 
بـه ایـن امـر وارد شـده ایـم. بـر ایـن اسـاس 
عقیده دارید، در بازه ای هسـتیم که مهندسـی 

انتخابـات صورت خواهـد گرفت؟
بله! همینطور است و معتقدم مهندسـی انتخابات در 
حـال انجـام اسـت. در سـال های 9۲، 96 و 98 این 
کار انجـام شـد و اکنـون نیـز اظهـارات سـخنگوی 
شـورای نگهبـان و برخـی دیگـر از آقایـان بـر 
ایـن داللـت دارد کـه بـاز هـم همـان مهندسـی ها 
می گیـرد.  انجـام  سیاسـی  مصلحت سـنجی های  و 
بـه عقیـده مـن، شـورای نگهبـان بـرای احیـای 
وجاهـت ملـی و مردمی خود که چیز زیـادی نیز از 
آن باقـی نمانده اسـت، باید از مصلحت سـنجی های 
سیاسـی دسـت برداشـته و بـه نـص صریـح قانـون 
بازگشـت کنـد و کار خـود را بـه بررسـی صـورِی 
غیر سیاسـی و غیـر مصلحت سـنجانه محصور کند. 
در اینصـورت اسـت کـه ایـن فضای روبه گسـترش 
مشـروعیت  و  مقبولیـت  و  متوقـف  سیاسـی کاری 

بنیانـی شـورا قائـم و اسـتوار می شـود.   
1

1. بـرای بحثـی مسـتوفا دربـارة معضات تحقق جمهوریت و مردمسـاالری، ر.ک. به مقالة  سـعید زیبـاکام، »موانع جمهوریت، 
مردمسـاالری، و تحزب«، که در ماهنامة نسـیم بیداری، سـال یازدهم، شـمارة 96، تیر و مرداد 1399 منتشـر شـد.

2

۲. باید بیفزایم که ماحظات صرف حقوقی هم عاری از ارزش ها و بینش هایی نیست اما این بحثی فنی تر است که امیدوارم در 
فرصت دیگری بدان بپردازم.



 شیوه توزیع قدرت در حکمرانی می تواند منجر به ایجاد فساد ساختاری شود. 

کاریکاتوریست : مهدی امینی

فضای مجازی

 علی علیزاده:
نظــام  توجیه گــران  از   بخشــی 
مشــارکت  کاهــش  میگوینــد 
از  مــردم  دلخــوری  خاطــر  بــه 
اســت  روحانــی  دولــت  عملکــرد 
نظــام. کل  از  مــردم  جدایــی   نــه 

شــعور  بــه  توهیــن  حــرف  ایــن 
مخاطــب اســت. هــر دانشــجوی ســال 
اول علــوم سیاســی میدانــد نارضایتــی 
از دولــت منتخــب و جنــاح در قــدرت 
ــش مشــارکت و  همیشــه باعــث افزای
ــش  ــه کاه ــود ن ــی میش رای اعتراض

رای

 مهدی نصیری:
اتخابـات1۴00  بـا  #  نفـر   میلیونهـا 
صـف  از  ریـزش  و  تردیـد  دچـار 
مـی  اسـامی  جمهـوری  مدافعـان 
شـوند ولـی گویـا نظـام تصمیـم خود 
را بـرای عبـور از جمهوریـت گرفتـه و 
باکـی از ایـن ریزشـها نـدارد امـا نکته 
مهـم ایـن کـه ایـن انتخابـات، عبـور 
از اسـامیت نیـز اسـت. اسـام نبـوی 
و علـوی، حکومـت اقلیـت را مشـروع 

نمـی دانـد.

:pepperoni 
واسـه  چـرا  میسـوزه،  داره   زاگـرس 
نمایـش و دوروویـی قبـل از  انتخابـات  
هـم شـده یکـی بـه داد اون منطقـه 
نمیرسـه؟؟ همینجوریش هیچی از این 
کشـور و طبیعتش نمونـده. ظالم ترین 
قدرت هـا هم دلشـون واسـه مملکت و 

مـردم خودشـون میسـوزه واال

:ElAngelito 
حاصـِل   1۴00  تحریـم  انتخابـات 
نا امیـدی از دولـت نیسـت. ناامیدی از 
دولـت منجـر بـه حضـور فعـال بـرای 
شـکل گیری دولـت جدیـد می شـود. 
تحریـم، حاصـِل ایـن فهـم اسـت، که 
محـل ایـراد هرگـز موضـوِع انتخابات 

نمی شـود.  چاه لپ: 
  انتخابات؟ کدوم انتخاب؟

چرا ما باید از بین انتخاب های شما 
انتخاب کنیم؟

 امیرتنها:
فرمـودن  انتخابـات   اقـای  صدیقـی 
جـای  احـزاب نیسـت. احـزاب محترم 
لطفـا بریـد گروههای سـرود، تیم های 
راه  مدلینـگ  سـالن های  و  ورزشـی 

 masoudbazmara:بندازیـد. بـا تشـکر
 بعـد از تبدیـل ولی نعمـت بـه  رعیـت، پـروژه بعـدی تبدیل 

 انتخابـات بـه بیعت اسـت!

 آقای فردریکسن:
 امـروز بـه یکـی از دوسـتام میگفتـم 
 شـفافیت تـو دولـت یکـی از اقدامـات 
دولـت آینـدس. بعد یـادم  اومد همین 
هـم  انتخابـات  مجلـس  سـر  حرفـو 

بهـش زده بـودم. خجالـت کشـیدم.

 رهگذر:
رضایـی  محسـن  نظـرم  بـه   ولـی 
هیچوقـت تـو انتخابات بـه مقصد فکر 
نمی کنـه. فقـط از مسـیر لـذت می بره 

):  ...
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 یاسیم:
 یـه سـریال نسـبتا خـوب هـم درسـت 
کـرده بـودن دل خـوش بودیـم بهـش 
اونـم توقیـف شـد. اینـا یادشـون رفته 
نزدیـک انتخابـات بایـد شـل میگرفتن 

همـه چـی رو :(

:Sohithewriter 
 رس انتخابـات آمریـکا شـخصا بـا اینکه واسـم 

اصـا مهـم نبـود امـا بـازم کنجکاوتـر از ایـن 

روزا بـودم :(( یعنـی اینقـدر واضحه داسـتان 

کـه حتـی کلمـه ای بیشـر منی خـوام بدونـم.

:Hadi 
 بـا لیسـتی کـه شـورای نگهبـان داده، 
سـر اینکـه کـی اول بـه نفـع رئیسـی 

بـره کنـار دعـوا میشـه :(
 محمدجوادمعتمدی نژاد:

 دلسوز ایران عزیزم هستم، پس رای نخواهم داد.

 چای:
 خیلی بده ها! اونقدی که به انتخابات 

آمریکا امید داشتن به مال ایران 
ندارن..

:Keyvanfroozan 
 چــه فرقــي هســت بیــن آنهــا کــه می گوینــد شــرکت 
ــت و  ــون شهداس ــه خ ــت ب ــات خیان ــردن در انتخاب نک
آنهــا کــه شــرکت در انتخابــات را انگشــت زدن در خــون 
ــه  ــت ک ــن اس ــر از ای ــد؟ غی ــم می خوانن ــان رژی قربانی
ــت  ــب و تبعی ــل مخاط ــل عق ــال تعطی ــه دنب ــر دو ب ه
ــدف  ــن، ه ــتند؟ در ضم ــود هس ــت خ ــرف از خواس ص

ــد! ــه نمی کن ــیله را توجی وس

:Hamedvaghar 
 متاسـفانه باید اضافه کرد در سـایه تحـوالت داخلی، احتماال 
مذاکـرات ویـن هـم تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه، ایـن دور که 
بسـیاری از مذاکره کننـدکان معتقـد بودنـد شـاید دور آخـر 
باشـه، بـه نظـر می رسـد کـه بـدون توافـق بـرای برگشـتن 
دوبـاره بـه پایتخت هـا، تمام شـه. خیلـی محتمله کـه  برجام 

بـه صحنـه  انتخابـات 1۴00 برگرده

 ِرینلی:
 کم بدبختی داریم تا انتخابات تموم بشه صب تا شبم 
رادیو تلویزیون تو گوشمون یا ساالر عقیلی داره ایران 
ایران میکنه یا ممد نوری یا اون یارو میخونه نمیدونم 

زخمی عشقی وطنم .

 مسعود فرزانه:
 عقًا و منطقاً شخصی که می خواهد رئیس جمهور یک 

مملکت شود حداقل باید یک سال قبل از  انتخابات 
مطالعه کند، تیم تشکیل دهد و برنامه ریزی کند. واهلل 
قسم بخشی از مستند یکی از کاندیداها جمعه نزدیک 
منزل ما فیلمبرداری شد و دوشنبه در  صداوسیما روی  

پرده رفت :Hossein 

 کم و زیاد پیشاپیش القا می کنن مشارکت پایین ملت در 
انتخابات به دلیل نارضایتی از عملکرد رئیس جمهور کنونیه 
اما نمیگن سال های 76، 88 و 9۲ دقیقا به دلیل نارضایتی 

و به امید تغییر مشارکت باال رفت. االن هم به دلیل 
ناامیدی از تغییر و نارضایتی از کل سیستم رای نمیدن.

 سعید نجفی اصلی:
 ما مردم که توانایی تشخیص 

کاندیدای اصلح را نداریم چرا باید در 
انتخابات شرکت کنیم؟

 یاسرعرب: یاسرعرب:
الهدی  علم  جناب  خوب  الهدی  بسیار  علم  جناب  خوب   بسیار 
اصال حق با شماست و کسی که در اصال حق با شماست و کسی که در 
انتخابات شرکت نمی کند مسلمان انتخابات شرکت نمی کند مسلمان 
بفرمایید  فقط  سلمنا...  بفرمایید نیست!  فقط  سلمنا...  نیست! 
درصد  هفتاد  شصت  که  درصد جامعه ای  هفتاد  شصت  که  جامعه ای 
آن بخاطر عدم شرکت در انتخابات آن بخاطر عدم شرکت در انتخابات 
را پس چرا  نیستند  را پس چرا اصال مسلمان  نیستند  اصال مسلمان 
مطلقه  »والیت  نظریه ی  با  مطلقه باید  »والیت  نظریه ی  با  باید 

فقیه« اداره کرد؟فقیه« اداره کرد؟

 آقای جیم:
 مثـا اصاح طلبـا کمپین تحریم انتخابات راه بندازن بعد 
 عباشکاتیشون بره حوزه دماوند رایشو بندازه تو صندوق؟

تف سرباالست که

مطالب این صفحه صرفا توییت های کاربران است و نویسندگان این نشریه هیچگونه 
دخالتی در نوشتن آن نداشته اند.

:Saeedkhakpour 
 امشـب بـا دیـدن یـک پسـت، عجیب 
رقابـت  هـوای  و  حـال  بـرای  دلـم 
تنـگ شـده.  انتخابـات در سـال 88 
مردمـی پـر از شـور، امیـد و نشـاط. 
خـود  بـا  مسـئولین  کمـی  کاش 
بیاندیشـن کـه چـه کردنـد کـه امروز 

رسـیدیم! اینجـا  بـه 

:Farzadsamadli 
 شـیب سـقوط : اعتراف رییس سـتاد انتخابات کشـور: طبق 
آخریـن گـزارش های موثق ارائه شـده از جمله نظر سـنجی 
ایسـپا، نـرخ مشـارکت در انتخابـات حدود ۴0 درصد اسـت. 

)سـطح مشـارکت پایینتر از این رقم اسـت(


