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بزنگاه

زمينه هاي مشاركت حداكثري 

تيتر مصور|سخن نهاندر حاشيه، در متن

دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري 
از چند نظر اهميت دارد. در دنياي قديم 
ايرانيان از سويي عدد دوازده را مقدس و مهم مي شمردند 
و چرخه هاي دوازده گانه را نشانه تكميل يك دوره و به 
پايان رس��يدن يك چرخه از زمان كرانمند به حساب 
مي آوردند، كه خاستگاهي گاهش��مارانه هم دارد و از 
گنجيدن دوازده ماه در سال خورشيدي ريشه مي گيرد 
و باور به دوازده هزار ساله بودن تاريخ جهان را در ايران 
باستان به دنبال داشته است. از سوي ديگر دوازدهمين 
دور انتخابات رياس��ت جمهوري در آستانه  چهل ساله 
شدن نظام سياسي جمهوري اسالمي انجام مي پذيرد 
و اين سني بوده كه در قديم بلوغ و پختگي عقلي و گاه 
بعثت و برانگيختگ��ي و چرخش هاي بزرگ معنوي را 
در زندگي افراد بدان منس��وب مي س��اخته اند. چراكه 
مردمان دنياي قديم در حدود چهل س��الگي نوه هاي 
خود را مي ديده اند و وظيفه زيست شناختي ش��ان در 
توليد مثل و تداوم بقا برآورده مي شده است. انتخابات 
پيشاروي ما هم نشانه هايي از تكميل يك چرخه زماني 
و پوست  انداختن مربوط به بحران ميانسالي را نمايان 
مي س��ازد. آنچه كه در اين كوتاه سخن مجالش فراهم 
است، اشاره اي فهرست وار به برخي از نمودهاست كه در 
جريان مناظره رقيبان رياست جمهوري چشمگير بود و 
بيانگر رسم مناظره رقيبان و پخش زنده اين گفت وگوها، 
آييني درست و شايسته و مردم ساالرانه است كه از بلوغ 
سياسي يك جامعه و اعتمادش به عقل جمعي خويش 
برمي خيزد. همين اعتماد به عقل عمومي است كه قاعده 
گشوده بودن رقابت بر همگان و آزادي همه شهروندان 
براي ورود به اين عرصه را در بيشتر كشورهاي دنيا نيز 
رقم زده اس��ت. از همين روي، آن شماري از نامزدهاي 
عجيب و غريب كه با ش��عارهايي شگفت يا ظاهرهايي 
بحث برانگي��ز ب��راي ثبت ن��ام در اين رقابت ه��ا اقدام 
مي كنند، هيچ ايرادي ندارند و حضورش��ان نشانه بلوغ 
يك نظام سياسي است. به هر روي در نهايت از گردونه  
اين نامزدها هش��ت نام بيرون آمد ك��ه در چند نوبت و 
چندين س��اعت با هم به گفت وگو و بحث پرداختند. با 
تاكيد بر اينكه اين ويژگي ها در گفتمان عمومي حاكم 
بر رقيبان منصب رياس��ت جمهوري جاري بود و امري 
نيست كه منحصر به يك يا چند نامزد باشد. نخستين 
ويژگي كه بسيار جالب توجه بود، همه نامزدها طوري 
س��خن مي گفتند كه گويي پرچمدار اصالح يك نظام 
سياسي »از بيرون« آن هستند و از جايي خارج از بستِر 
آن درباره اش سخن مي گويند. اين در حالي بود كه همه 
نامزدها كارگزاراني باس��ابقه و قابل اعتماد در سيستم 
سياسي كشور هستند و چنين شكلي از فاصله گيري 
صريح و روشن را اگر نخواهيم ناسازگون و شگفت انگيز 
بدانيم، دست كم بايد به بي نظير بودنش در انتخابات هاي 
مشابه كشورهاي ديگر تاكيد كنيم. دومين ويژگي كه 
محور توجه رقيبان بود. چنان كه همه جاي دنيا مرسوم 
است، همه نامزدها نقدهايي نسبت به وضعيت موجود 
داشتند و وضعيتي مطلوب را تصوير مي كردند. يعني به 
ناكارايي ها و شكايت هايي كه انعكاسي از افكار عمومي 
بود اشاره مي كردند و براي رفع آنها راهبردهايي پيشنهاد 
مي كردند. اين نكته بسيار اهميت داشت كه محور مطلق 
و استواري كه بر كل گفتمان ها استيال داشت، اقتصاد 
بود. بحث هاي بسيار مهمي مانند بحران محيط زيست يا 
بحران اخالقي جامعه ما، هرچند مورد اشاره واقع مي شد، 
اما محل تاكيد و تامل نبود. در مقابل بحث درباره  وضع 
اقتصادي مردم موضوع اصلي تاكيد همه نامزدها بود. 
س��ومين ويژگي مهم، عبور پياپي نامزدها از خط هاي 
قرمز سياسي بود. مفاهيم، موضوع ها، نهادها و مسائلي 
كه اغلب در گفتمان سياسي رسمي كشور ناگفته باقي 
مي مانند و اش��اره به آنها تابو تلقي مي شود در جريان 
مناظره ه��ا و همچنين پيش و پ��س از آن بارها و بارها 
مورد اش��اره قرار گرفت. از اين نظر گفتمان سياسي اي 
كه در جري��ان اين انتخابات ش��كل گرفت تا حدودي 
شالوده شكن و جسور و بي پروا بود. امري كه به خودي 
خود ارزشمند است و اگر درست مديريت شود گفتمان 
سياسي كشور را از تكرار و ركود بيرون خواهد كشيد. در 
ميان اين سه وجه غالب كه از حضور عناصري نوظهور در 
گفتمان سياسي كشور خبر مي داد، سه غياِب چشمگير 
هم در كار بود كه در جاي خود بايد مورد توجه قرار گيرد. 
يكي از آنها، غياب اش��اره به برخي از مهم ترين مسائل 
پيش��اروي جامعه ايران بود. به عن��وان مثال موقعيت 
ايران در منطقه و چالش هاي پيش��اروي كشورمان در 
رويارويي با نيروهاي ايران ستيز كشورهاي همسايه به 
كل ناديده انگاشته شد. به همين ترتيب مسائل مهمي 
مانند فرار مغزها و پيكربندي عمومي قدرت در كشور 
كه در گفتمان عمومي مردم موضوع بحث و تبادل نظر 
اس��ت، به كلي در گفتمان انتقادي نامزدها غايب بود. 
دومين نكته كه بس��يار جاي توجه داش��ت، چرخش 
نماياني بود كه از گفتمان ديني به گفتمان ملي در سخن 
همه نامزدها ديده مي ش��د. گفتماني كه بر اسالميت 
نظام تاكيد داش��ت و بنابراين پارسايي و اخالق مداري 
دين مدار را تبليغ مي كرد، همواره بخشي جدايي ناپذير 
از شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري در 
دوران معاصر ما بوده است. سومين و مهم ترين نكته آنكه 
غيابي بسيار برجسته و سرنوشت ساز در گفتمان همه 
نامزدها وجود داش��ت، اما احتماال از همه شان اهميت 
بيش��تري داش��ت و آن هم غياب يك دستگاه نظري 
منسجم بود. كليدواژه هايي كه در جريان گفتمان هاي 
انتخاباتي به كار گرفته مي شد همه مفاهيمي جا افتاده و 
تخصصي بود كه در شاخه هاي گوناگون علم دانشگاهي 
تعريف ها و نظريه هايي پرداخته درباره شان وجود دارد و 
مكتب هايي مشهور شيوه هاي رقيب انديشيدن شفاف 
و دقيق در هر مورد را نمايندگي مي كنند. متاس��فانه 
در گفتمان عمومي نامزدها نش��اني از استقرار در يك 
دستگاه نظري روش��ن و دقيق ديده نمي شد و همين 
نارسايي كل گفتمان  انتخاباتي را به امري مبهم و انباشته 
از كلي بافي و گاه ناسازگاري هاي منطقي و تناقض گويي 
تبديل مي كرد. اين امر متاس��فانه در گفتمان سياسي 
كشورمان و البته بسياري از كشورهاي ديگر باب است 

و پيشينه و دامنه اي آشكار دارد. 

شروين وكيلي
دوباره ايران

حميدرضا مسيبي

هر شهروند كشورمان در هر انتخابات 
مي��زان وقت��ي را كه ب��راي راي دادن 
اختصاص مي دهد، بيش از چند دقيقه نيست اما تاثير 
اين راي بر سرنوشت همه جامعه بسيار زياد است و به 
همين دليل مي ارزد كه هر فردي براي رقم زدن آينده 
خود و وضعيت جامعه و مردم و كشورش، اين كار را با 
سنجيدگي انجام دهد و به هر ميزاني كه مي تواند، در 
صحنه سياسي كشور موثر باشد. درباره دموكراسي و 
جوامع مبتني بر مدل مردم ساالري، سه عنصر را بايد 

مورد توجه قرار داد: 
1- آزادي در راي دادن

2- آگاهي نس��بت به ماهيت آرايي ك��ه در صندوق 
ريخته مي شود

3- مشاركت در حدي كه معلوم شود غالب مردم در 
تعيين سرنوشت خود سهيم هستند. 

اين سه عنصر را در واقع بايد شروط تحقق دموكراسي 
حقيقي و واقعي دانس��ت و طبيعي است كه هر كدام 
از اين س��ه پدي��ده را نمي توان در حد اع��ال در همه 
كشورها شاهد بود. برخي معتقدند اين سه عنصر در 
دموكراتيك ترين كشورهاي دنيا هم در حد مطلوب 
وجود ندارد و به همين دليل در جوامع مردم س��االر 
كنون��ي ممكن اس��ت آزادي در ح��د مطلوب وجود 
داش��ته باش��د اما آگاهي در انتخاب در حد مناسبي 
نيس��ت و چه بسا مش��اركت هم به ميزان حداكثري 
رخ ندهد. بر اين اس��اس بايد بپذيري��م كه ما در عالم 
نسبيت به س��ر مي بريم و در هر كش��وري متناسب 
ب��ا وضعي��ت نهادهاي سياس��ي و اجتماع��ي و عمر 
دموكراسي و فرهنگ سياس��ي آن جوامع، مي توان 
از س��طحي از مردمساالري س��خن گفت كه با نمونه 
جاري در كشورهاي ديگر متفاوت است. در ايران هم 
عمر دموكراسي كوتاه است و هم نهادهاي اجتماعي 
و سياس��ي مورد نياز يك نظام مردم ساالر در ساختار 
آن ش��كل نگرفته است و هم فرهنگ سياسي مردم و 
نخبگان آن، كمتر مشاركتي اس��ت و بنابراين نبايد 
انتظار داش��ت كه مردم با آگاهي كامل و با مشاركت 
حداكثري و در كمال آزادي در صحنه سياسي كشور 
حاضر ش��وند و دس��ت به انتخاب نماين��دگان خود 
بزنن��د. در وضع موجود، عوامل متعددي هس��ت كه 
آزادي مردم را محدود مي كن��د و مانند همه جوامع 
دموكراتيك چه بس��ا آگاهي ه��اي كاذب جايگزين 
آگاهي درست ش��ود و با مشاركت بخش��ي از مردم، 
نهادهاي اجتماعي و اركان حكومتي شكل بگيرد. اين 
وضعيت مطلوب ما نيست اما براي رسيدن به وضعيتي 
بهتر و سازگارتر با مردم ساالري، مجبوريم اين مسير 
را طي كنيم و تجارب كاميابي ها و ناكامي هاي خود را 
تلنبار كنيم تا به تدريج نهادهاي مورد نياز دموكراسي 
از جمله تحزب كارآمد و نهادهاي مدني فراگير شكل 
گيرد و هر س��ه عنصر الزم براي دموكراس��ي درست 
و حقيقي در حد مطلوبي فراهم ش��ود. مردم ما طي 
قرون از مش��اركت در قدرت محروم بودند يعني هم 
استبداد و هم استعمار اجازه نداد كه مردم در تعيين 
سرنوشت خود مداخله كنند. از مقطع وقوع انقالب و 
پيدايي جمهوريت در ايران، قدرت به مردم منتقل شد 
و بنابراين تجربه مردم ساالري در ايران عمر كمي دارد. 
امروز اين امكان وجود دارد كه مردم با هر بار مشاركت 
در انتخابات، تغييراتي را در وضعيت خود ايجاد كنند. 
اكنون در كشور ما هم كثرت سياسي وجود دارد و هم 
نهادهاي مدني و احزاب را در حد اوليه در اختيار داريم 
و هم در قوانين اساس��ي و ساختاري نظام به مردم در 
تعيين سرنوشت خودشان نقش داده شده است و هم 
حدي از آزادي و آگاهي را در راي دادن تجربه كرده ايم 
و هم بيش از بس��ياري از كشورها شاهد حضور مردم 
در عرص��ه انتخابات هس��تيم. اين هم��ه يعني ما در 
كشوري هس��تيم كه در مجموع در رديف كشورهاي 
مردم ساالر و نسبتا دموكراتيك دسته بندي مي شود 
ولو آنكه هنوز با آن مدل مطلوب از مردم ساالري ديني 
فاصله داشته باشد. ما مي توانيم با اطمينان بگوييم در 
جمهوري اسالمي استعداد تحقق شكلي از دموكراسي 
وجود دارد كه با مضمون ديني س��ازگار است و البته 
مي توان با كارآمد كردن ساختارهاي مردمي در اين 
ساختار، به عملي شدن مش��اركت آزادانه و آگاهانه 
مردم سرعت و عمق بخشيد و آن را نهادينه كرد.  در 
اين ساختار، صندوق راي عنصر بسيار مهمي است و 
تعيين تكليف بسياري از امور به آن واگذار شده است. 
در واقع حل اختالفات سياس��ي و فني و كارشناسانه 
و مديريت��ي مي تواند ب��ه نهادهاي قانون��ي متكي بر 
راي مردم واگذار ش��ود و اين بهترين روش اس��ت تا 
بدون هدر رفتن نيروه��اي اجتماعي و امكانات ملي 
در تعارضات خش��ونت آميز، تصميمات اساسي اخذ 
و حل تعارضات احتمالي به اين روند س��پرده ش��ود. 
صندوق راي و فرص��ت انتخابات بيش از هر زماني به 
رشد سياس��ي و آگاهي هاي عمومي كمك مي كند و 
مردم را به صحنه تصميم گيري مي آورد و مش��اركت 
آنان در امر اجتماعي را ميس��ر مي س��ازد. با توسل به 
اين مكانيسم، هيجانات اجتماعي و سياسي به سوي 
رقابت س��الم و كم هزينه س��وق مي ياب��د و جريانات 
سياس��ي و اجتماعي را به امكان ايجاد تغييرات مورد 
نظرش��ان اميدوار نگه مي دارد و همي��ن امر به جاي 
آنكه ريزش نيروهاي درون حكومت را موجب شود، 
افراد در حاش��يه و بيرون از حكوم��ت را هم به درون 
نظام سياس��ي و همكاري با آن سوق مي دهد. تجربه 
انتخابات رياس��ت جمهوري كنوني نشان داد كه اگر 
ظرفيت به رسميت شناختن همه ساليق سياسي در 
درون نظام ايجاد و رقابت ميان جريان هاي سياس��ي 
مختلف به درس��تي مديريت ش��ود، مي توان انتظار 
داش��ت كه مردم با آزادي و آگاهي بيشتر و مشاركت 
حداكثري وارد صحنه انتخابات ش��وند و سهم افراد 
بي تفاوت و تماش��اچي كم ش��ود و حتي كساني كه 
معموال در انتخابات ش��ركت نمي كنند، وارد صحنه 
انتخابات بش��وند. مثال در اين انتخابات شاهديم كه 
بسياري از تحريم كنندگان دوره هاي قبل اكنون وارد 

ميدان شده اند. 

علي شكوهي

انديشه  اي درباره انتخابات

داخل يك پارك نشسته بودم و به صحبت هاي 
چند مرد پا به سن گذاش��ته گوش مي دادم. 
يكي از آنها از دوستش پرسيد: »راستي، ناصر راي مي دي؟« 
او در جوابش گفت: »دست رو دلم نذار كه خونه، اما ُخب راي 
نديم چي كار كنيم؟ اينم خودش يه جور احس��اس بودنه« 
يكي ديگر از جمع آنها با حالتي سرخوشانه گفت: »هميشه 
باشي جوون. « مرد كه موي سفيد و چين و چروك صورتش 
حرف و حديثي ديگر داش��ت و لهجه و لحن كالمش نشان 
مي داد از تهروني هاي قديمي اس��ت، ب��ا خنده  تلخي گفت: 
»دِمت گ��رم ديگه، اي��ن دِم انتخاب��ات جوونمونم كردي.«  
حاال حكايت ما اس��ت. اگر راي ندهيم، چگونه بگوييم كه به 
اين آب و خاك تعلق داريم و قاطي معركه هس��تيم؟ معركه 
فقط براي جمع كردن آدم ها و چش��م بندي و... نيست، توي 
بعضي از اين معركه هاي سياسي نبايد كنار گود باشي و فقط 
ُغر بزني. مي دانم در اين بزنگاه هاي تاريخي بعضي وقت ها از 
خوش بيني به بدبيني رسيده ايم و در موقعيتي  ترديدآميز و 
آميخته با يأس قرار گرفته ايم. اما مگر چاره اي جز »طاقت« و 
حضور در صحنه داريم؟انزوا و زانوي غم به بغل گرفتن و خط 
بطالن كشيدن بر هر حركت اجتماعي، نوعي خودزني و پاك 
كردن صورت مساله اس��ت. بله به عنوان يك شهروند خيلي 
معمولي كه در همين محيط نفس مي كش��م و درد و رنج آن 
دسته از هموطنانم كه دست شان از همه جا كوتاه است را با 
گوشت و پوستم حس مي كنم، قبول دارم اوضاع گل و بلبل 
نيست. اقتصاد بيمار جامعه، فاصله ها را بيشتر كرده و مانع از 
تعادل و تفاهم و روي خوش نشان دادن در مناسبات فردي 
و اجتماعي شده است. »فرهنگ« در كشمكش هاي بي امان 
سياس��ي، محلي از اعراب ندارد و خأل فرهنگي در س��طوح 
مختلف جامعه مشاهده مي ش��ود. مردم و اقشار آسيب پذير 
نه تنها ولينعمت دولتمردان نيس��تند، بلكه به امان خدا رها 

ش��ده اند و تكيه گاهي امن و قرص و محكم ندارند. هنوز بعد 
از 38 س��ال و اندي، موجوديت مان در صحنه و جلب اعتماد 
مردم را با شعار و شعار توجيه مي كنيم و براي شعور اجتماعي 
و مديريت صحيح و توانمند حساب باز نمي كنيم. همه اينها به 
عنوان واقعيات اين سال ها سر جاي خود محفوظ، اما راه حلش 
كنار كشيدن و نسخه غلط پيچيدن نيست. بگذاريد بعضي 
از نقل قول هاي بدبينانه و كينه توزانه را رك و پوس��ت كنده 
بگوي��م. در نقط��ه اي از جداافتادگي تاريخ��ي، از بعضي ها 
مي شنويم كه راي دادن به منزله مشروعيت بخشيدن به اين 
مديريت ناكارآمد است. بگذاريد آنقدر به جان همديگر بيفتند 
تا فروپاش��ي را از درون ببينيم. آيا چنين نگرش منحطي كه 
رونوشت برابر اصل- تحليل هاي سطحي و دم دستي بعضي از 
شبكه هاي ماهواره اي مخالف در اين سال هاست را بايد تنها 
راه عبور از اين شرايط ملتهب و بحراني بدانيم؟  گاه كه حسابي 
كم مي آورم و نااميدي وجودم را احاطه مي كند، متوس��ل به 
ديوان »شمس تبريزي« موالنا مي شوم تا دل به »اختيار« او 
بندم. پس براي آنكه زين همرهان سست عناصر دلم نگيرد، 
»رقص��ي چنين ميانه  ميدانم آرزوس��ت«. منتها اين حضور 
خودجوش همدالنه،  بايد با مطالبات بعدي از رييس جمهور 
منتخب توام باشد. در موقعيتي قرار داريم كه ديگر فرصتي 
براي تداوم آزم��ون و خطا و كم كاري و ناديده گرفتن حقوق 
اصلي و اوليه اقشار مطرح و تاثيرگذار جامعه نيست. پيامد اين 
همراهي و پاسخ مثبت دادن به آن دعوت عمومي، عمل كردن 
به ادعاهاست. در غير اين صورت، هر كدام از ما مي توانيم از هر 
تريبون و رسانه و فضاي حقيقي و مجازي براي سوال و الزام به 
پاسخگويي استفاده كنيم. بد نيست در اين گونه مواقع، سر پل 

صراط را در همين دنيا رقم زنيم. 
*  مصرعي از يكي از سروده هاي اوايل انقالب، با صداي شهرام 

ناظري و آهنگ زنده ياد محمدرضا لطفي. 

ما دليرانه به تاريكي شب تاخته ايم*

در همين حوالي

تاكسي نوشت

جواد طوسي

سروش صحت

ن  س��تا شهر «
قندوز  قلع��ه زال 
ب��ه كنت��رل دول��ت درآم��د«، 
»افغانس��تان دوازدهمين كشور 
زلزله خي��ز جهان«، »اس��تقبال 
رس��مي ايران از س��اخت ديوار 
مرزي توس��ط تركي��ه« و»مافيا 
يك مرك��ز پناهجويان در ايتاليا 
را 10 س��ال اداره كرده اس��ت« 
س��رتيتر خبرهاي مهم روزنامه 
در صب��ح  م��ا«  »افغانس��تان 

چهارشنبه است. 

از  اروپ��ا  خش��م 
ب��راي  م��پ  ترا
دادن اخب��ار س��ري به مس��كو، 
مافي��ا و پناهجويان، پيش��روي 
نيروهاي عراق��ي در موصل، آغاز 
جش��نواره كن و آماد گي ترامپ 
براي س��فر ب��ه رياض س��رخط 
مه��م روزنامه هاي ايتاليا اس��ت. 
»الرپوبليكا«هم خبر داده است: 
»ونزوئ��ال، تظاهرات كنن��دگان 
بيش��تري كشته ش��دند، شمار 

قربانيان به 48 تن رسيد«. 

صبح روز چهارشنبه 
ينديپندن��ت«  »ا
خب��ر داده اس��ت: »چرخش تند 
جرمي كوربين به س��وي چپ«. 
گزارش ديگ��ر اي��ن روزنامه هم 
درب��اره انتخابات در اين كش��ور 
اس��ت با اين تيتر: »حزب كارگر 
انگليس ب��ه دنبال مل��ي كردن 
ش��ركت هاي انرژي، آب، خطوط 
راه آه��ن و ش��ركت هاي پس��ت 
در صورت پي��روزي در انتخابات 

پارلماني است«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

روي سخن اين نوشته با كساني است كه چه در 
زندگي فردي و چ��ه در عرصه كنش اجتماعي، 
تصميم ه��اي نهاي��ي و فيصله بخش خ��ود را به »عق��ل نقاد و 
چندجانبه نگر« وامي گذارند، نه به امواج احساس��ي پراكنده در 
فضاي پيرامون و نه به »واكنش هاي شرطي شده« و كليشه هاي 
ذهني به ظاهرمنطقي اما به واقع، سرشار از پندارهاي برانگيخته 
احساسي و از سر خشم يا نوميدي يا آسان طلبي. اينك در آستانه 
برگزاري انتخابات مي خواهم توج��ه خواننده ارجمند را به اين 
نكته ظريف و مهم جل��ب كنم كه هيچ دق��ت كرده ايد كه هم 
طيف هاي گسترده و پرش��ورموافق حضور در انتخابات و آماده 
ب��راي راي دادن و هم آنان كه به هر دليل از عدم مش��اركت در 
انتخابات دفاع مي كنند، با وجود اختالف نظر و تفاوت درتصميم 
و رفتارشان، در يك موضوع بنيادين با هم توافق نظر دارند وموضع 
يكساني دارند: »اصل اهميت و نقش تاثيرگذار« انتخابات. چه 
بس��ا برخي خوانندگان اين نوشته كه قصد شركت در انتخابات 
پيش رو را ندارند، بي درنگ سري به انكار تكان دهند و بگويند: 
»نه. هيچ اهمي��ت و خاصيتي براي ما ندارد.« نيازي به ش��رح 
تفصيلي و اس��تدالل چنداني براي پاس��خگويي و نشان دادن 
نادرستي برداشت اين گروه نيس��ت چون اگر اندكي در خلوت 
خويش ب��ه پيامد ها و رخدادهاي خوب و بد پ��س از هر دوره از 
انتخابات - از گذشته تاكنون - نيم نگاهي بيفكنند، درخواهند 
يافت كه انتخابات چه خاصيت هاي عجيب و غريبي داشته كه 
مگو و مپرس. اما روي س��خن من در مجال كوتاه اين نوش��ته با 
آن طيف از مخالفان مش��اركت - به اصط��الح تحريمي ها - در 
انتخابات اس��ت كه از قضا ضمن باور به » اهميت و تاثيرگذاري 
انتخابات« بنا به داليلي كه گاه در شبكه هاي اجتماعي و برخي 
رسانه ها يا محافل، بازتاب داده مي شود و از موضعي كنشگرانه 
گمان مي كنند كه »نه« گفتن به انتخابات، فرآيندي اس��ت كه 
نتيجه اش نوعي تاثير گذاري معطوف به هدف شان در انتخابات 
را رقم خواهد زد. چند نكته را كه برداش��ت شخصي من است با 
اين عزيزان در ميان مي گذارم: 1- به گواهي واقعيت هاي نوپديد 
در جهان امروز و در همه جوامع، از توس��عه يافته ودموكراتيك 

تا در حال توس��عه و غيردموكراتيك، ديگر آن تلقي كالسيك و 
سنتي از »مالزمه دموكراس��ي و انتخابات« نمي تواند معياري 
يگانه و بس��نده براي س��نجش و به ويژه تصميم نوع كنشگري 
اجتماعي در راستاي هدف هاي مطلوب مردم باشد. چه بسا در 
يك س��اختار دموكراتيك، انتخاباتي برگزار شود كه به داليل و 
عوامل گوناگون، نتيجه اش زاويه اي بزرگ با گوهر دموكراس��ي 
و مطلوب هاي جامعه مدني داشته باشد و برعكس. شوربختانه، 
نمونه هايش را در شمال و جنوب جهان، پيش رو داريم. انتخابات 
در جهان امروز براي جامعه مدني چيزي از جنس »فرصت« است 
هم براي يك گام به پيش و هم براي جلوگيري از »تهديد« چند 
گام به پس. شبيه »آش كشك خاله« شده است كه چه بخوري 
و چه نخوري، صورتحسابش را بايد بپردازي!  2- انتخابات بسي 
بيش از گذش��ته به مهم ترين جلوه گاه رخ نمايي و نقش آفريني 
اراده »جامعه مدني« تبديل شده و از يك نهاد و ساز وكارموسمي 
براي گردش قدرت به س��وي يك فرآيند براي تحول اجتماعي 
گام برداشته اس��ت. مش��اركت در انتخابات - حتي اگر نقشي 
مشروعيت بخش يا افزايش دهنده و تحكيم كننده براي نظام هاي 
قدرت داشته باشد - بيش از هر چيز نمايشگاه برون ريز خواست 
و مطالبات و روانشناس��ي بي پرده و روتوش نشده جامعه است. 
3- در چنين سپهري از تاثيرگذاري گريزناپذير انتخابات، راي 
دادن و راي ندادن، مساله اصلي نيست چون هر دو با وجود ظاهر 
به كلي متضادشان، ميدان فعاليت يكساني دارند: كارزار كنش 
جامعه مدني براي رسيدن به مطلوب ها در بستري از نامطلوب ها. 
نتيجه نهايي را كدامين عامل رقم مي زند؟ به نمونه هاي تجربه 
شده نگاهي دوباره كنيد. 4- پيامدهاي انتخابات - هرچه باشد- 
در واقع ترازنامه ش��ركت س��هامي هر دو گروه »راي داده و راي 
نداده« است، خواه افتخارآميز باشد يا زيانبار و موجب پشيماني 
و شرمساري. البته تقسيم سود و زيان معنوي و اخالقي و وجداني 
نتيج��ه انتخابات، به نوع مش��اركت )راي دادن ي��ا راي ندادن( 
بستگي دارد. هيچ كس نمي تواند به بهانه راي ندادن - كه خود، 
نوع ديگري از راي دادن است - از پيامدهاي آن بي نصيب باشد.« 

اينك اين ما و اين »انتخابات«.

راي دادن يا راي ندادن؟ مساله اين نيست!

نگاه آخر
احمد پورنجاتي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

»رويترز« يك روز قبل از پايان زمان قانوني تبليغات انتخابات رياست جمهوري، مجموعه اي عكس منتشر 
كرده است.  عكسي كه مي بينيد نشانه اي از تبليغات ندارد و درباره راي دهندگان ايراني است كه نيمي 
از آنها را زنان ايراني تشكيل مي دهند و در توضيح اين عكس نوشته شده كه اين دخترجوان همزمان با 
استراحت در پارك با گوشي همراه خود مشغول دنبال كردن اخبار انتخاباتي و انتخاب كانديدايي است كه 
آزادي هاي اجتماعي را بيشتر كند و مشكالت اقتصادي را رفع و ارتباط ايران با جامعه جهاني را پررنگ تر. 

عكس نوشت

بازي تقليد- مورتن تيلدام
گاهي همون آدمي كه فكرش رو نمي كني، كاري مي كنه كه فكرش رو هم نمي كني... 

فالش بك

ايران اي سراي اميد
فردا جمعه اس��ت. روز راي گيري. همه جا صحبت انتخابات است، توي تاكسي هم. مردي كه جلوي تاكسي نشسته بود، 
گفت:  «االن ديگه هر كي مي دونه مي خواد به كي راي بده.« زني كه عقب تاكس��ي نشسته بود، گفت: »من راي نمي دم.« 
راننده از توي آينه نگاهي به زن كرد. مرد گفت: »خانم خواهش مي كنم راي بديد...اين دوره راي دادن خيلي مهمه.« زن گفت: »هر دوره 
همين رو مي گيد.« راننده گفت: »براي اينكه هر دوره مهمه.« زن گفت: »من كه تا حاال راي ندادم.« راننده دوباره در آينه به زن نگاه كرد. 
بعد دستي به موهاي سفيدش كشيد و چيزي نگفت. مدتي سكوت شد. راننده ضبط را روشن كرد. ترانه »ايران اي سراي اميد« پخش 
ش��د. راننده گفت: »من حتما راي مي دم.« باز سكوت شد همه به ايران اي سراي اميد گوش كرديم. زن پرسيد: »واقعا اين دوره خيلي 

مهمه؟« مرد گفت:  »بله... خيلي«.

اگر جمعه در خانه بمانيم، از روز ش��نبه بايد 
منتظر چه چيزي باشيم؟ اين سوال ساده اي 
اس��ت كه در اهميت راي دادن و تحريم انتخابات، هر ايراني 
در اين 24 ساعت يك بار بايد اين س��وال را از خود بپرسد و 
براي يك بار به آينده، براساس آنچه ممكن است رقم بخورد 

فكر كند. اين چنين اس��ت كه اين يك خبر و س��ه چهره را 
براي اين س��وال و براي روز جمعه آم��اده كرديم؛ روزي كه 
صندوق هاي راي منتظر حق شهروندي ما است و غيبت ما، 
پاي صندوق ها تبعاتي براي آينده دارد كه اين سه كارشناس 

درباره آن صحبت كردند. 

من به ش��رايط حال حاضر معترض��م و تو نيز 
معترضي... من نسبت به وضع بيكاري، ناعدالتي، 
آزادي بيان داشتن معترضم... دردها بين مردم كشور مشترك 
است يكي كمتر يا يكي بيشتر. در شرايط فعلي تنها راه مشترك 
براي بهبود اين درد هاي مش��ترك انتخابات اس��ت. من راي 
مي دهم چون ادبيات رييس جمهور آينده برايم  مهم است سواد 
او مهم اس��ت، افكار و حرف ها و عملكرد او مهم است. من راي 
مي دهم تا بعدها هم  بتوانم  درباره اداره كشور انتقاد كنم يا نظري 
بدهم. كسي كه راي نمي دهد بيشتر نشان دهنده اين است كه 
اعتراض يا انتقادي ندارد يا اگر اعتراضي دارد برايش تالش��ي 
نمي كند.  اگر غر زدن و بهانه گرفتن راه حل سريع و درست براي 

حل مشكالت بود حتما همه مردم اين تصميم را مي گرفتند. 
دموكراسي، روندي تدريجي است و اگر امروز ما در اين فرآيند 
مشاركت نداشته باشيم، بهبود وضعيت خود و فرزندان مان را 

به تاخير انداخته ايم. بار ديگر راي مي دهيم  باز هم  با سعه صدر و 
بزرگواري بگوييم ما مردمي هوشيار به سياست هاي كشورمان 
هستيم. راه يا بي راه انتخاب بد يا انتخاب خوب مهم اين است 
طمع انتخاب و دموكراسي را در كنار و باهم بچشيم . از هم بيزار 
نباشيم و مهربانانه همراه شويم حرف هاي مان را با راي هاي مان 
بگوييم. وحدت و انرژي اين روزها مردم ارزشمند و لذت بخش 
اس��ت. لبخند رضايت از حضور در عرصه انتخابات را نثار هم 
كنيم از اينكه همراه ش��ديم و باز هم  بار مسووليت انتخاب را 
كش��يديم و نتيجه را به خداي نگه دارنده كشورمان بسپاريم. 
راي مي دهيم تا يك هزينه ملي را تبديل به منفعت ملي كنيم 
و »براي آزادي در انديشه، منطق در گفت وگو، قانون در عمل 
و استيفاي حقوق شهروندي و پياده شدن عدالت اجتماعي و 
اقتصادي در جامعه« تالش خواهيم كرد.   اين بار اين شماييد 

كه بايد تكرار كنيد.

زير ذره بين 

خارج از قاعده

تبعات يك تحريم 

اين بار اين شماييد

در جامع�ه جهان�ي با توج�ه به اينكه س�رعت تح�والت در 
عرصه هاي مختلف باال است و از س�ويي ديگر دنيا به سمت 
جهاني شده پيش رفته اس�ت، بنابراين مرزهاي جغرافيايي 
سنتي به يك معنا ناديده گرفته ش�ده است و ضمنا فناوري 
ارتباطات نوين همه مردم دنيا را به يكديگر متصل كرده است. 
هر نوع دس�تاورد مثبت و مطلوب بش�ري در هر گوشه اي از 
جهان كاركرد مطلوبي براي همه آحاد بشري خواهد داشت. 
بنابراين اين گره خوردگي سرنوشت بشريت در دنياي امروز 
اقتضا مي كند كه پديده تحول خواهي اجتماعي يا دموكراسي 
مدرن جامع نگر نيز مورد توجه همگان در همه اطراف جهان 
قرار گي�رد. به اين جهت امروز هر گامي از جمله انتخابات كه 
اين ش�رايط را ب�راي جامعه فراهم مي كند م�ردم آن جامعه 
پيشگامان و پيش�تازان تحقق آن واقعيت هستند. از همين 

رو پدي�ده تحري�م در انتخابات در قاموس ادبيات سياس�ي 
جهاني ديگر معنا ندارد و سال هاست كه رخت بر بسته است 
و زمينه اساس�ي تحوالت در كشورهاي پيشرفته هم همين 
مشاركت عمومي و يكپارچه مردم در تحقق اين خواسته ها و 
تحوالت است. در دنياي در حال توسعه يا توسعه نيافته كه ما 
بخشي از اين دنيا هستيم، طبيعتا تحقق كامل اين مطالبات 
مشروع بشري نيازمند مشاركت در فراهم سازي مقتضيات 
آن اس�ت. لذا تعيين سرنوشت و تعين مقتضيات اين تحول، 
يعني مش�اركت در مراحل توسعه كشور و صندوق راي يكي 
از ش�اخص ترين نماده�اي اي�ن فرآيند اس�ت. بنابراين هر 
انساني كه مي خواهد زيست كند بايد در اين فرآيند به ناچار 
مشاركت كند. بنابراين فارغ از هر نوع گرايش بندي سياسي 
و فارغ از هر ميزان عالقه مندي به س�اختار قدرت سياس�ي 
در هر كش�وري، اين فرآيند جز با مش�اركت تحقق يافتني 
نيست. از همين رو بايد به صراحت گفت كه انتخاب هر نامزد 
با هر رويكردي ي�ك مطلوبيت تام دارد اما قهر با صندوق آرا 
و دخالت در اين فرآيند به طور عقالني محكوم اس�ت. لذا هر 
انس�اني بايد در هر گوش�ه اي از جهان در اين فرآيند با راي 

خود مشاركت كند.

قهر با صندوق راي محكوم است

عبداهلل ناصري 
فعال سياسي

تحري�م انتخابات بدترين كاري اس�ت كه مردم يك كش�ور 
مي توانند انجام دهند. كاري كه به آين�ده جامعه لطمه  وارد 
مي كن�د. تحريم انتخاب�ات يعني نفي مش�اركت اجتماعي، 
دموكراس�ي و نف�ي اين موضوع ك�ه من عضو اي�ن جامعه و 
مملكت هس�تم. بنابراين راي ندادن و مشاركت نداشتن در 
انتخابات روز جمعه ضربه بسيار بدي به مشاركت اجتماعي و 
اهميت ندادن به سرنوشت شهروندان است. تحريم انتخابات 
توسط مردم نشان دهنده عوامل متعددي است كه از اين جمله 
مي توان به نكاتي كه در ادامه مي آيد اشاره كرد: ما دموكراسي 

نمي خواهيم، نشان دهنده اين موضوع است كه هنوز به بلوغ 
فكري نرس�يده ايم. به معني اين است كه ما در دوره كاريزما 
مانده ايم و مي خواهيم ديگران م�ا را هدايت كنند. بنابراين 
تحريم انتخابات س�ال 96 هي�چ معنايي ندارد. پ�س بايد با 
همراهي يكديگر در انتخابات شركت كنيم. ما با اين كار نشان 
مي دهيم كه به سوي جامعه عقالني در حال حركت هستيم. 
با راي دادن است كه به ديگران نشان مي دهيم جامعه ما زنده 
اس�ت و سرنوش�تش را مردم تعيين مي كنن�د و نه صاحبان 
ق�درت. راي در روز جمعه به معناي اين اس�ت كه مردم زنده 
هس�تند اما اگر روز جمعه در خانه بمانيد و راي ندهيد به اين 
معنا اس�ت كه شما در اين جامعه زندگي نمي كنيد و اين پيام 
را به سياس�تمداران مي دهيد كه من را نبينيد و هر كاري كه 
دوست داريد انجام بدهيد. پس سرنوشت جامعه به انتخابات 
و مشاركت جامعه بس�تگي دارد. مردم بايد قدرت خود را با 

راي دادن نشان دهند. 

تحريم انتخابات هيچ معنايي ندارد

امان اهلل قرايي مقدم
جامعه شناس

غزاله جعفري 


