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معيار يك انتخاب خوب چيست؟
براي هر پديده اي مي توان معيار يا شاخص هاي 
مناس��ب در نظر گرفت و كيفي��ت آن پديده را 
براساس آن شاخص ها سنجيد. شاخص هاي هواي خوب شامل 
ميزان ذرات معلق، وجود گوگرد و مواد سمي، دوده، وجود بنزن 
و... اس��ت و بر اين اساس اعالم مي ش��ود كه كيفيت هوا چگونه 
اس��ت. اگر با اين روش بخواهيم ش��اخص مناس��بي براي يك 
انتخابات خوب تعيين كنيم، آن ش��اخص كدام است؟ براي به 
دست آوردن اين شاخص، ابتدا بايد تعريف روشني از انتخابات 
داشت. انتخابات رايج ترين ش��يوه براي كسب قدرت است و از 
آنجا كه قدرت جزو منابع كمياب است و تقاضا براي آن باالست، 
در نتيجه دستيابي به قدرت و اداره امور مي تواند منشا اختالف و 
تنش باشد. همچنين جامعه انساني نمي تواند درباره اين اختالف 
به تفاهم برسد، مگر آنكه يك ش��يوه براي حل اختالف و مورد 
قبول همه اطراف دعوا وجود داش��ته باشد. مثل نهاد داوري كه 
بسياري از افراد مي پذيرند در صورت بروز اختالف، حكم داوري 
كه مورد قبول طرفين است را بپذيرند، زيرا بدون وجود داوري، 
ستيز بر روابط حاكم خواهد شد. انتخابات نيز همين طور است. 
انتخابات يعني ش��يوه مسالمت آميز حل اختالفات سياسي در 
دسترسي به قدرت كه مورد قبول همه مردم و ذي نفعان  باشد. 
با اين مالحظات، ويژگي كارايي و خوب بودن نهاد حل اختالف 
چيس��ت؟ هرچند نهادهاي حل اختالف در نهايت حكمي را 
عليه يك طرف دعوا و به نفع طرف ديگر صادر مي كنند، ولي 
ويژگي نهاد خوب براي حل اختالف اين است كه؛ يكم، در حل 
اختالف قاطع باشد و آن را نهايي كند. دوم، نيز آتش اختالفات 
با ص��دور حكم نهايي خاموش ش��ود و طرفي��ن دعوا پس از 
دريافت حكم داوري، زندگي عادي خود را آغاز كنند و اختالف 
و ادعاها به فراموشي سپرده شود. اگر قرار باشد كه حتي پس 
از ص��دور راي داوري، همچنان طرفين دعوا ناراضي و مدعي 
باش��ند، يا از مرحله حل اختالف مس��المت آميز عبور كرده و 
وارد ستيزه جويي شوند، آن نهاد حل اختالف كاركرد درستي 
نداش��ته يا آنكه مراجعين به آن نهاد از منطق درستي تبعيت 
نكرده ان��د و الزام��ات داوري را نپذيرفته اند. چنين اش��كالي 
مي تواند ناشي از هر دو طرف ماجرا باشد، يا از مراجعين است 
يا از عملكرد ضعيف و نادرست نهاد حل اختالف. البته مي تواند 

از هر دو طرف نيز باشد. 
ب��ا اين مالحظه انتخابات خوب، انتخابي اس��ت ك��ه روز بعد از 
راي گيري مثل روزي باش��د كه هيچ ش��كايتي درباره موضوع 
اختالف وجود ندارد و طرفي��ن ماجرا به داوري و حكميت نهاد 
انتخاب��ات تن مي دهند و اختالف فيصله يافته تلقي مي ش��ود. 
بنابراين انتخابات وقتي يك نهاد كارآمد و خوب است كه بتواند 
به گونه اي اجرا و برگزار شود كه عدالت و برابري را ميان دو طرف 
دع��وا رعايت كند و منصفانه و عادالن��ه حكم دهد. طرفين اين 
رقابت وقتي شايس��ته هس��تند كه به حكم و داوري نهايي تن 
دهند. اگر با اين معيار به انتخابات  چند دهه اخير ايران نگاه كنيم، 
متوجه خواهيم شد كه در كدام موارد نتوانسته ايم تعامل درستي 
با اين نهاد داشته باشيم؟ اينكه تقصير كدام طرف ماجرا بوده فعال 
مورد بحث ما نيست و رقابت كنندگان يا برگزاركنندگان يا هر دو 
به اندازه اي مسووليت داشته اند. سال 1388 از اين نظر بدترين 
تجربه را داش��تيم. همه بايد به قاعده بازي ت��ن دهيم و قاعده 
بازي نيز به صورت منصفانه رعايت شود. در انتخابات رقابت ها 
تا اندازه اي حاد و حتي اعصاب خردكن مي ش��ود و در مواردي 

يكي از طرفين يا هر دو طرف پا را از گليم فراتر 
مي نهند، ولي آنچه كه اهميت دارد اين اس��ت 

كه روز پس از انتخابات چون آبي كه بر آتش ريخته مي ش��ود، 
باشد و همه چيز به جاي اول خود برگردد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

راه رستگاري ايران سترگ
س��رزمين ها و كشورهايي هس��تند در دنياي 
ام��روز كه در برابر تاريخ بلن��د و زمان دار ايران 
چندگام بيش��تر برنداشته اند، س��رزمين هايي در اين روزگار 
هس��تند كه دربرابر داش��ته هاي زمين داده به ايران چيزي 
ندارند. سرزمين هايي در اين كره خاكي نامدار شده اند كه به 
اندازه خاك يك استان ايران گستره و پهنا ندارند. با اين همه 
بايدگفت روزگار ايرانيان دس��ت كم در ميدان كس��ب و كار و 
خورد و خوراك، آموزش و بهداش��ت و پديدار كردن كار براي 
جوانان هيچ خوب نيست و پايين از آن چيزي است كه مي تواند 
باشد و بايد باشد. چرا اينگونه شده ايم؟ راست اگر بگوييم همه 
در اين رخداد دست داش��ته ايم و بيش از همه دولت هاي 50 
سال سپري شده و روش��نفكران نشسته بر برج بلند دوري از 

درون زندگي ايرانيان. ايران كهنسال اما جوان 
مي ماند تا فرزندان ما در آن زندگي سبز و زيبا 

و شاداب و بالنده داشته باش��ند و راه رستگاري ايران سترگ 
روشن و چشم اندازش زيباست. 

نگاه سياسي
محمدصادق جنان صفت

روزنامه نگار
بيست و چهار ساعت بيداري

فرداهاي انتخابات هم كه معلوم نباشد اين 
بيست و چهار ساعت هاي قبل از انتخابات 
غنيمت معلومي است. بيست و چهار ساعت هايي كه خروج 
جامعه محجوب ما از پش��ت پرده است، از آه هاي در سينه 
مانده تا رازهاي سر به مهري كه به ميدان مي آيند. بغض ها 
فرو مي ش��كنند، زمزمه ها مي شوند صدا، آرزوها مي شوند 
مطالبه و به گوش ها مي رسند. به گوش ديگران و به گوش از 
ما بهتران. هم ما مي فهميم كه همه را به كيش خود نپنداريم 
و هم آنها مي فهمند كه چه دل هاي پري! دور مي شود دور 
آحاد... از همه نوع، از همه رنگ. همه مجبور مي شويم سر 
كنيم با اين هم��ه رنگ، با اين همه ص��وت. عادت هاي بِد 
»خود-اكثريت پنداري« چهار ساله را براي لحظاتي –حتي 
از س��ر اجبار- به كناري مي گذاريم و ش��هر مي شود شهر 
فرنگ. بي نام و نش��ان ها قهرمان اين روزهاي آخرند. همه 
آنهايي كه طي س��ال ها يا چهار س��ال، موضوع مطالعات 

علمي-پژوهشي هستند تا باالخره معلوم شود سليقه شان 
چيست، نظر دارند يا نه، دين دارند يا عبور كرده اند، غربي 
شده اند يا دل به سنت داده اند، نوستالژيك اند يا غريب نواز، 
وفادارند يا فراموشكار، سرسپرده اند يا عاصي، ناگهان خود 
را به تمامي بر مال مي كنند. به حشر مي ماند. اين ناگهان ها 
موقت هم كه باش��ند نشانه كه هس��تند. پر از غير مترقبه: 
درست وقتي مطمئن شدي كه ملتي هستيم فراموشكار، 
حشر خاطرات را مي بيني و ديروز هاي فراموش شده را كه بر 
سر زبان هاست. تا مي آيي فتوا دهي بر گسست كليشه هايي 
چون سنتي – امروزي/ روحاني –مكال/ دين و دنيا/ شمال و 
جنوب/... صفوف در هم ريخته ساليق را مي بيني و جابه جا 
شدن موقعيت ها را: سنتي را مي بيني كه تتلو گوش مي دهد 
و تكنو مي رقصد و مدرن را كه گوش به ش��جريان سپرده 
اس��ت؛ سياس��تمداران در قدرت در هيات مخالف ظاهر 
مي شوند و خط سوم و بر عكس اپوزيسيون، دلواپس امنيت 
و ثبات مي شود. بيست و چهار ساعت هايي كه »من« ها با 
فتح خيابان ها مي شوند »ما«. احساس تعلق به چيزي، به 
كسي، به جمعي. خروج از تنهايي است و بي كسي و تجربه 
موقت كسي بودن. چه آن حاشيه نشيني كه ناگهان مي افتد 

بر سر زبان ها و مي ش��ود عزيزكرده همه آنهايي كه او را به 
حاشيه رانده بوده اند و چه آن جواني كه از فرداي انتخابات 
مي شود سوژه گشت ارشاد. زنان با پوشش هاي گوناگون به 
چشم ها مي آيند و مي بيني كه براي به دست آوردن دل شان 
ديگر شرط و شروطي نيست. همين تجربه كوتاه »ما« بودن 
دسته بندي ها و صف كشي ها را ممكن مي كند، اتحاد هاي 
جديدي را شكل مي دهد و افتراق هاي جديدي را موجب 
مي شود. »خودي« هاي ديروزي، غيرخودي هاي امروزي اند 
و تعريف نسبت هاي جديد ضرورتا سر بر مي دارد. خوب ها 
مي شوند بد و بد ها خوب ها. همه مي خواهند شبيه ما شوند. 
شادماني اي بسا از همين رو است. همين »ما«ي فسرده در 
اين بيست و چهار ساعت معلوم مي شود استعداد شادماني 

را يكسر از دست نداده ايم. )درود بر هانا آرنت( 
بيست و چهار س��اعت هايي كه نهاد قدرت ظاهرا متولي 
رسمي ندارد و همگي مي شوند شهروند چه وقتي وعده 
مي دهند و چه هنگامي كه بر يكديگر مي تازند و اين يعني 
اينكه مي ش��ود نقد كرد، تقدسي وجود ندارد، ترس الزم 
نيس��ت؛ دليلي بر چهار سال سكوت نيست، الزم نيست 
نقد را فراموش كرد، به خانه خزيد، از خشم شان ترسيد. 

هستند چون ما مي خواهيم؛ چون تحقق مطالبات ما را بر 
زبان مي آورند مي شوند. درست است كه فرداي انتخابات 
ممكن اس��ت خالفش ثابت ش��ود، ممكن ها ناممكن ها 
شود، به نام امنيت، وحدت، اكثريت، مصلحت مطالبات 
ناديده گرفته شود و ما بمانيم با احساسي شبيه حسرت، 
دماغ س��وختگي، »چي فكر مي كرديم- چي ش��د« اما 
شايد معنايش اين باش��د كه رسيده ايم به مرحله اقدام و 
از كاشكي- ان ش��اءاهلل گويي و... در آمده ايم. پيش شرط 
تحق��ق اين آرزوها درك بي واس��طه همين تجربيات در 
دسترس نيست؟ تجربه كسي بودن، »ما« شدن، مريي 
گش��تن و خود را بدل به مس��اله كردن هرچند موقتي. 
معنايش شايد اين باشد كه ما »خيلي« سياسي شده ايم: 
آرزوها را وانهادن و بر مطالبات متمركز شدن. انتخاب را 
از دو گانه خير و ش��ر خالص كردن و رو آوردن به مفيد و 
مضر؟  عمر اين بيست و چهارساعت ها هيچ وقت طوالني 
نبوده است. همين است كه شكل و شمايل حشر را دارد. 
جزر و مد است. دس��تخوش غيبت هاي كوچك و بزرگ 
است اما خدا را چه ديدي شايد بشود طوالني ترش كرد. 

پس طوالني تر بادا اين ساعت هاي بيداري!

نگاه اجتماعي
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اقشار مختلف مردم:

هر كس راي بياورد، برنده اصلي 
انتخابات، نظام و ملت ايران هستند
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