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فعاالن سیاســی از چرایی ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات میگویند

همه برای سربلندی ایران بیایند
فردا  29اردیبهشــــت ،روز تعیین سرنوشــــت اســــت .جمعه دیگری
که در تاریخ پر فراز سیاســــی جمهوری اسالمی ایران ماندگار خواهد
شــــد .دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار
میشــــود که ســــیل بیانیههــــا و فراخوانهای عمومی بــــرای حضور
گســــترده مردم پــــای صندوقهای رأی صادر شــــده اســــت .فعاالن

رضا نصری:

فوایدیکانتخاباتپُرشور
درشرایطبینالمللیکنونی

در شـ ــرایط کنونی ایران ،مشارکت باالی
مـ ــردم در انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهوری
چند تأثیر بسـ ــیار مهـ ــم دارد .اما با توجه

غالمعلی دهقان:

درضرورت
مشارکت حداکثری

انتخابات دوازدهم ریاسـ ــت جمهوری به
ایستگاه پایانی رسـ ــیده است ودرهرکوی
وبـ ــرزن فرقـ ــی نمیکنـ ــد فضـ ــای واقعی
باشدیافضای مجازی سخن ازاین مقوله
اسـ ــت.امری کـ ــه داللـ ــت براهمیـ ــت این
موضوع درزندگی ما ایرانیان دارد .در این
باره نکات زیر قابل توجه است:
 - ۱انتخابات نشـ ــانهای از مشروعیت یک

بـ ــه تحـ ــوالت اخیـ ــر منطق ـ ـهای و در پرتو
تغییرات قابل مالحظه در سطح سیاسی
در ایاالت متحده ،سـ ــه تأثیـ ــر آن به طور
ویژه حائز اهمیت است:
 )۱نخسـ ــتین تأثیر ویژه اینکه مشـ ــارکت
بـ ــاالی مـ ــردم برآوردهـ ــا و محاسـ ــبات
«نظامی» کشـ ــورهای متخاصم  -و حتی
گروههـ ــای غیر دولتی ماننـ ــد داعش  -را
بشـ ــدت تحتالشـ ــعاع قـ ــرار میدهـ ــد.
در واقـ ــع ،بررسـ ــی دقیـ ــق الگوهـ ــای
جنگآفرینی در دهههای گذشـ ــته نشان
میدهـ ــد کـ ــه در دنیـ ــای امـ ــروز مبادرت
به جنـ ــگ برای هیچ کشـ ــوری  -از جمله
ایـ ــاالت متحده ،رژیـ ــم اسـ ــرائیل یا رژیم
سعودی  -یک تصمیم آنی و تکعاملی
نیسـ ــت .در فضـ ــای بینالمللـ ــی کنونی،

نظام سیاسـ ــی اسـ ــت .اگر دریک کشـ ــور
انتخابـ ــات نباشـ ــد آن کشـ ــور متهـ ــم به
اسـ ــتبداد و دیکتاتـ ــوری میشـ ــود و اگـ ــر
رقابتـ ــی شـ ــکل نگیرد و فقـ ــط یک صدا
اجازه عرض اندام داشته باشد انتخاباتی
تشـ ــریفاتی اسـ ــت کـ ــه صدایـ ــش بعداً
درمیآیـ ــد .هماننـ ــد انتخابات مجلس
شـ ــورای ملی در ایران قبـ ــل از انقالب و
پس ازکودتای ۲۸مرداد  .1332بنا براین
انتخابـ ــات رقابتـ ــی با حضـ ــور جریانات
فکری  -سیاسی مختلفمشروعیتیک
نظام سیاسی را باالبرده و سبب مشارکت
گسـ ــترده آحـ ــاد یک ملت هم میشـ ــود.
خوشبختانه یکی از دسـ ــتاوردهای بزرگ
انقالباسالمیبرگزاریانتخاباتریاست
جمهوری هرچهار سـ ــال یکبار بوده است
که سبب مشـ ــروعیت برای نظام سیاسی
شده اسـ ــت و از سـ ــویی با حضور گسترده
مردم ضریب امنیت ملی را هم افزایش
داده است.
 - ۲انتخابات محمل مناسـ ــب و فرآیند
کم هزینهای بـ ــرای چرخش نخبگان یا

حوزه سیاســــی همچون نخبگان و گروههای مرجع در سایر حوزهها
مشارکت بیشــــتر مردم را خواستار شده و هر کدام از زاویه نگاه خود
ایــــن اهمیت را تحلیــــل کردهاند ،اگرچه ســــایق مختلف اســــت و
تحلیلها متفــــاوت ،اما همه آنها به یک راه و نتیجه ختم میشــــود؛
ضرورت مشارکت باال در انتخابات.

مستلزم طی
رسـ ــیدن به مرحله جنگ،
ِ
کردن یک روند (یا یک مسیر) است که در
آن هم فضاسازی «سیاسی» مهم است؛
موافقت احزاب و جریانهای
هم جلب
ِ
داخلی الزم اسـ ــت؛ هم اخـ ــذ مجوزهای
حقوقی و طی کـ ــردن روالهـ ــای قانونی
ن و کنگره جایگاه مهمی دارد؛
در پارلمـ ــا 
هـ ــم قانعسـ ــازی و جلب افـ ــکار عمومی
ضروری اسـ ــت؛ هم یارکشـ ــی و تشـ ــکیل
ف بینالمللـ ــی مهـ ــم اسـ ــت؛ هم
ائتـ ــا 
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ـ
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چین
مقدمه
ِ
هدف و تضعیف همهجانبه آن از طریق
تحریمهای گسترده و محاصره اقتصادی
مهم اسـ ــت .مشـ ــارکت باالی مـ ــردم در
انتخابات بر تمام این مؤلفههای ورود به
جنگ تأثیر میگذارد و کار را برای البیها

تأیید مجـ ــدد آنها برای مـ ــدت دیگری
اسـ ــت .اگرصندوقهـ ــای رأی داور
چرخش قدرت درکشـ ــوری باشد آنگاه
حرکتهای گریز از مرکز و خود مختارانه
و تجزیه طلبانه راه بـ ــه جایی نمیبرد.
راه حلـ ــی کم هزینـ ــه کـ ــه از هزینههای
فراوان جلوگیـ ــری میکند .بخش قابل
توجهی از تحوالت سیاسـ ــی در منطقه
خاورمیانه ریشه درهمین موضوع دارد.
به قول معروف سرچشمه شایدگرفتن
به بیل  /چوپرشدنشایدگرفتن به پیل
 -۳درایران امروز ب ه واسـ ــطه به قدرت
رسیدن یک دولت غیرقابل پیشبینی
درامریـ ــکا به قدرت رسـ ــیدن ریاسـ ــت
جمهـ ــوری مردمـ ــی کـ ــه پشـ ــتوانهاش
آحادملـ ــت باشـ ــند ضـ ــروری اسـ ــت.
حضورگسـ ــترده ملـ ــت زمینه سـ ــازیک
رئیـ ــس جمهـ ــوری مقتـ ــدر در عرصـ ــه
جهانی اسـ ــت که میتواند در معادالت
جهانی با پشـ ــتوانه مردمی خود حافظ
منافع ملی باشد.
فعالسیاسیاعتدالگرا

مرتضی مبلغ:

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم و نامزد اصلح ،دلسوز و کارآمد را انتخاب کنیم؟ برای
پاسخ به این پرسش باید دولتها و نتایج سیاستها و عملکردهای آنها را با هم مقایسه
کنیم .در دورهای ،عزت داخلی و جهانی جامعه ایران افزایش یافت و وضع معیشـ ــت،
سیاسـ ــت ،جامعه و فرهنگ مردم متعارف و قابل قبول بوده است .اما در دورهای دیگر
در همه این عرصهها خسارتهای سنگینی به کشور وارد شد تا جایی که میتوان گفت
دستاوردهای همه دولتهای پیش از آن بر باد رفت .نه تنها معیشت مردم به مخاطره
افتاد ،بلکه عزت جهانی ما از دست رفت و تحریمهای گستردهای علیه کشور وضع شد.
در آن دوران به اسـ ــم مبارزه با فساد و پاکدستی بزرگترین اختالسهای تاریخی کشور
اتفاق افتاد و به اسـ ــم ارزشها و امام زمان ،بداخالقانهترین روشها در کشـ ــور به وقوع
پیوست .این تجارب که هنوز دور نیست ،نشان میدهد که هم شرکت در انتخابات و هم
نوع انتخاب بسیار مهم است .ایرانیان که دلسوز ایران هستند ،به خاطر خود و فرزندان
خود حق ندارند بیتفاوت باشند .زیرا بیتفاوتی ابتدا به خود آنان و در نهایت به فرزندان
آنان و نسلهای بعد خسارتهای غیرقابل جبرانی وارد میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات

ناصر ایمانی:

مشـ ــارکت در انتخابات یکی از مؤلفههای امنیت ملی هر کشوری است و تنها مربوط
به نظام ما نیسـ ــت ،هرچند در کشـ ــور ما این امر اهمیت بیشـ ــتری مییابد .زیرا ما با
تهدیدهای خارجی بسـ ــیاری مواجه هستیم .ایران کشوری است که اغلب کشورهای
اطراف آن ،دچار آشوب و تنش است .از این رو ،به تعبیر دقیق رهبر انقالب ،انتخابات
یکی از مؤثرترین ابزارهایی اسـ ــت که میتواند امنیت ملی ما را تأمین کند .باتوجه به
این واقعیت اسـ ــت که میتوان گفت شرکت در انتخابات ،مهمتر از این است که چه
کسی را انتخاب کنیم.
بنابراین ،مردم با شـ ــرکت در انتخابات ،دو کار میکنند؛ نخست اینکه امنیت ملی را
تأمین کرده و به این ترتیب آرامش و آسـ ــایش خود و فرزندانشان را تأمین میکنند.
دیگر اینکه مدیر اجرایی کشـ ــور را تعیین میکنند ،مدیری که در نهایت تصمیمهای
او فرجام اقتصاد و سیاسـ ــت ایران را مشخص میکند .بنابراین ،این ایرانیان هستند
که با انتخاب روز جمعه خود ،مسیر اقتصاد ،اشتغال و معیشت 4سال آینده خود را
تعیینمیکنند.
تحلیلگرسیاسیاصولگرا

به خاطر فرزندانمان
بیتفاوت نباشیم

انتخابات امنیت ملی را
تأمین میکند

حجتاالسالم
حسین ابراهیمی:

مشارکت؛ اقتضای
وحدت و انسجام ملی

وحـ ــدت و انسـ ــجام ملی که جزو افتخارات ماسـ ــت و نیز مردمسـ ــاالری دینی اقتضا
میکند کـ ــه همه ایرانیـ ــان در انتخابات مشـ ــارکت کنند و جمعه  29اردیبهشـ ــت با
شـ ــور و شـ ــوق خاص خود پای صندوقها حاضر شـ ــوند .ما باید بدانیم که حضور ما
در انتخابات ،تنها انداختن یک رأی به صندوق نیسـ ــت ،بلکه حضوری معنابخش
اسـ ــت .زیرا در موقعیت حسـ ــاس منطقه و جهـ ــان ،ما بیش از هر زمـ ــان دیگری به
نمایش انسـ ــجام و وحدت ملی نیاز داریم و باید یکپارچگی خود را به جهان نشـ ــان
داده و با صدای رسا اعالم کنیم که ما ،فارغ از هر گرایش و سلیقه ،در مسائل داخلی
و خارجی ید واحده هستیم.
انتخابـ ــات پیش رو ،عالوه بر مشـ ــروعیت نظام ،اقتدار و امنیت کشـ ــور را به نمایش
گذاشته و نشان دهنده آینده نگری ملت و ایران است .الزم نیست به مردم بگوییم
که به چه کسـ ــی رأی بدهند یا به چه کسـ ــی رأی ندهند .مردم ما بلوغ الزم را دارند و
میدانند مهمتر از نامی که در برگه رأی خود مینویسند ،حضور گسترده در انتخابات
است که میتواند دشمنان را مأیوس کند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

و جریانهـ ــای متخاصم بسـ ــیار دشـ ــوار
میسازد.
 )۲دومیـ ــن تأثیـ ــر مهم مشـ ــارکت باالی
مردم در چارچوب رقابتهای منطقهای
قابل بررسـ ــی اسـ ــت .در واقع ،ایران تنها
کشـ ــور منطقـ ــه اسـ ــت کـ ــه در آن انتقال
قدرت از طریق مسالمتآمیز و با توسل
بـ ــه صندوق رأی انجام میگیـ ــرد .در این
منطقه پر تالطم و پر تنش و در چارچوب
رقابتهـ ــای موجـ ــود ،ایـ ــن «خاصیـ ــت
اسـ ــتثنایی» ایـ ــران یـ ــک امتیـ ــاز بـ ــزرگ
محسوب میشـ ــود که فواید محسوس و
نامحسوس بسیاری در بر دارد.
بهعنوان مثال ،مشـ ــارکت باالی مردم در
انتخابات موجب میشـ ــود کـ ــه از منظر
جامعه بینالمللی ،تعرضات سیاسـ ــی،

نعمت احمدی:

ساحل نشینان
بیمسئولیت نیستیم

انتخابـ ــات درواز ه دموکراسـ ــی اسـ ــت،
دموکراسـ ــی نیز از صندوقهـ ــای رأی و
مشـ ــارکت فعاالنه مردم بـ ــرای تعیین
سرنوشـ ــت خود ،موجب تأمین امنیت
ملی و ایجاد قدرت برای نهاد ریاسـ ــت
جمهوری میگردد.
کافی است نیم نگاهی به همسایگان و
کشورهای پیرامون خود داشته باشیم.

سیدحسین
موسوی تبریزی:

انتخاب ما
بر اقتصاد کشور تأثیر دارد

محمد هاشمی:

سرنوشت خود را
رقم بزنیم

حجتاالسالم
محسن غرویان:

شرکت در انتخابات
واجب شرعی و عقلی

حــــال کــــه نامزدهــــای انتخابــــات برنامهها و اهــــداف خود را تشــــریح
کردهاند نوبت به مردم رســــیده تا کار را تمام کننــــد .در این میان آنچه
بســــیاری از کارشناســــان و تحلیلگران بر آن تأکید دارند ،اینکه تحریم
انتخابات و بیتفاوتی نســــبت به حضور در پای صندوقهای رأی با هر
استداللی که باشــــد در درجه اول بر خالف منافع خود تحریمکنندگان

یا بیتفاوتهاســــت .انتخابات عرصهای اســــت که حــــق مردم برای
تأثیرگذاری بر روند اجرایی کشــــور نمود مییابد و بیتفاوتی نسبت به
استفاده از این حق چه بسا  4سال پشیمانی به بار آورد .تقویت امنیت
و اقتدار ملی ایران اقتضا میکند فردا کســــی در خانه نماند و حوزههای
برگزاری انتخابات را پر رونق کند.

اقتصـ ــادی و حتـ ــی نظامـ ــی عربسـ ــتان
سـ ــعودی به ایران بـ ــه مثابه تعرض یک
«دیکتاتـ ــوری مطلق طایف ـ ـهای» به یک
دموکراسـ ــی نونهال و یک جامعه مدنی
پویـ ــا و ُمـ ــدرن در دل خاورمیانـ ــه تعبیـ ــر
شـ ــود و همین امـ ــر میتواند بـ ــه ارتقای
موقعیـ ــت ایـ ــران نسـ ــبت به رقیـ ــب در
صحنـ ــه بینالمللی منجر شـ ــود .ضمن
اینکـ ــه تأکیـ ــد بر تمایـ ــز و ایـ ــن خاصیت
اسـ ــتثنایی ایران در منطقه ،برای سـ ــران
عربستان سعودی که برای وجههسازی و
جلب افکار عمومی غرب به خود و برای
تخطئه وجهـ ــه ایران میلیاردهـ ــا دالر در
سال در شرکتهای «روابط عمومی» در
واشنگتن هزینه میکنند ،میتواند بسیار
گران تمام شود!

 )۳سـ ــومین تأثیر مهم مشـ ــارکت باالی
مـ ــردم ،القای امنیت و ثبات سیاسـ ــی در
ایران اسـ ــت .ثبات سیاسـ ــی نیـ ــز یکی از
معیارهـ ــای مهم بـ ــرای سـ ــرمایهگذاران
خارجی است .به عبارت دیگر ،مشارکت
بـ ــاالی مـ ــردم در انتخابـ ــات در رونـ ــد
عادیسازی وضعیت اقتصادی و تجاری
کشـ ــور و همچنین در روند بهرهبرداری از
عواید برجام بسـ ــیار مؤثر خواهد بود .در
واقع ،مشارکت باالی مردم در انتخابات
هـ ــم از نظر امنیتی ،هـ ــم از نظر جایگاه و
تفوق منطقهای و هـ ــم از نظر اقتصادی
برای ایرانیان حائز اهمیت فراوان اسـ ــت
و هرگونه اغماض در این راسـ ــتا با منافع
ملی مغایرت خواهد داشت.
کارشناسمسائلبینالملل

خاورمیانه در آتش اسـ ــت ،عربسـ ــتان
میرود تا نسل اول فرزندان عبدالعزیز
را بـ ــه تاریـ ــخ بسـ ــپارد ،ملک سـ ــلمان
آخرین نسل فرزندان عبدالعزیزاست
و نسل بعدی در دامن فرهنگی تربیت
یافتـ ــه کـ ــه بـ ــا فرهنـ ــگ ایرانی ما سـ ــر
سـ ــازگاری ندارد ،به نکته ظریفی اشاره
میکنـ ــم که در کاخ سـ ــفید مرد تاجری
سـ ــکان اداره کشـ ــور امریـ ــکا را به عهده
گرفته که سابقه کاراجرایی ندارد.
اونزدیک 5ماهدرکاخسفیدپذیرایدهها
رئیس جمهورونخس ـ ـتوزیر کشورهای
مختلف اسـ ــت ،ولی هنوزازامریکا خارج
نشده است ،اما ناگهان تصمیم میگیرد
یـ ــک روز بعد از انتخابات درایران ،یعنی
روز 30اردیبهشـ ــت ماه به عربستان سفر
کند.
آیـ ــا این یـ ــک پیـ ــام بـ ــه رأی دهندگان
نیسـ ــت ،که آقای ترامپ در نخسـ ــتین
سفرخارجی خود وارد ریاض میشود.
جالـ ــب اینکه در این سـ ــفر دومین پیام
هم بـ ــرای ایـ ــران از منظر سیاسـ ــی نیز

صادر شـ ــده اسـ ــت .دهها کشـ ــور عربی
در ریـ ــاض بـ ــه مالقـ ــات ترامـ ــپ تاجر
میروند که آمده اسـ ــت در این منطقه
آشوب زده کاالیی را بفروشد و کاالیی را
خریداری کند.
در این شـ ــرایط ،وجدان عمومی مردم
ایـ ــران در این گذرگاه سـ ــخت تاریخی،
منافع ملی را در نظر بگیرند و مشتاقانه
پـ ــای صندوقهـ ــای رأی برونـ ــد .آیا به
منافع ملی نزدیکتر این نیسـ ــت ،وقتی
روز  30اردیبهشـ ــت هواپیمـ ــای ترامپ
در فرودگاه ریاض به زمین مینشـ ــیند،
خبر پیروزی رئیس جمهـ ــوری ایران با
پشتوانه آرای اکثریت به او داده شود ،تا
در روز مذاکره با اعراب که متأسـ ــفانه با
ایران نیز زاویه دارند توان و قدرت ملی
پاسـ ــخگوی ادعاهـ ــای واهی دشـ ــمنان
باشـ ــد .مـ ــا مـ ــردم دموکراسـ ــی خـ ــواه
هستیم وساحل نشـ ــینان بیمسئولیت
که راه کشـ ــتی نجات خـ ــود را فراموش
کردهاند ،نیستیم.
حقوقدان

مشـ ــارکت ما در انتخابات برای ناظران بیرونی این پیام را دارد که ملت ایران در
انتخاب مدیریت کشـ ــور حسـ ــاس بوده و نسـ ــبت به این مهم بیتفاوت نیستند.
دراین صورت ،اگر دشـ ــمنان نقشه شومی در ذهن خود داشته باشند ،درخواهند
یافـ ــت که ایرانیان در هر شـ ــرایط و فرصتی از میهن خود دفـ ــاع کرده و از تحقق
نقش ـ ـههای خود مأیوس میشـ ــوند .اما انتخابات ،تنها حفظ وطن نیست ،بلکه
حفـ ــظ منافع تک تـ ــک ایرانیان نیز هسـ ــت .ما بـ ــا انتخاب خود هـ ــم میتوانیم
بهترینهـ ــا را انتخاب کنیم و هم افـ ــرادی را که تجربه و سـ ــابقه کافی ندارند .در
هر صورت ،این ما هسـ ــتیم که چه با رأی دادن یا احتماالً رأی ندادن ،مشـ ــخص
میکنیم که کشور در  4سال آینده چگونه اداره شود .به عبارت دیگر این انتخاب
بر سیاسـ ــت ،اقتصاد و جامعـ ــه و فرهنگ ما تأثیرگذار اسـ ــت .اگر فردی مخالف
توگـ ــو و تعامل را انتخاب کنیم ،معنای خاصی را به جهان مخابره کردهایم.
گف 
اما اگر فردی کارآمد و دلسـ ــوز و تجربه پـ ــس داده را انتخاب کنیم ،میتوانیم به
آینده کشور بیش از پیش امیدوار باشیم.
دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

انتخابات ،در هر سـ ــطحی و مربوط به هر جایگاهی که باشـ ــد ،سرنوشت ساز است.
تجربه  36سـ ــال برگزاری انتخابات در ایران نشان داده است که نمیتوان نسبت به
صندوقهـ ــای رأی بیتفاوت بود و برون داد انتخابات را بر فرایندهای اصلی و مهم
کشور بیتأثیر دانسـ ــت .از این رو ،امروز نیز هرکس که به سرنوشت کشور عالقهمند
اسـ ــت یا میخواهد در تعیین مسیر  4سال آینده کشـ ــور نقش داشته باشد ،باید در
انتخابات شـ ــرکت کند .این درحالی است که حساسـ ــیت این دوره از انتخابات قابل
کتمان نیسـ ــت .به عبارت دیگـ ــر ،انتخابات در این دوره ،انتخاب میان بازگشـ ــت به
گذشـ ــته یا حرکت رو به جلو اسـ ــت .ایرانیان فردا باید انتخاب کنند که یا میخواهند
دستاوردهای موجود را تداوم بخشیده و روزهای روشنی برای خود رقم بزنند ،یا بار
دیگر میخواهند به گذشته بازگردند ،گذشتهای که جزئیات آن از سوی مردم تجربه
و زندگی شـ ــده اسـ ــت .انتخاب  29اردیبهشت ،انتخاب میان عقالنیت و ناعقالنیت
است .از این رو ،حضور ملی در رویداد فردا ،فراتر از سرنوشت ساز بودن ،واجب است
و باید در آن مشارکت داشت.
فعالسیاسیاعتدالگرا
شـ ــرکت در انتخابات واجب شرعی اسـ ــت .زیرا خداوند کریم در قرآن میفرماید
«اناهلل یامرکـ ــم ان تعـ ــدو اماناتهـ ــم الی اهلهـ ــا ».یعنی خداوند امـ ــر میکند که
امانتها را به اهلش بسپارید .فقها بر پایه این آیه شریفه ،معتقدند که این دستور
داللت بر وجوب دارد.
بنابراین ،واجب است که امر خدا را اطاعت کنیم و مدیریت کالن کشور را به دست
اهل آن بسـ ــپاریم .سپردن امور کشـ ــور به اهل آن ،واقعیتی است که در انتخابات
محقق میشـ ــود .اما فارغ از جنبه شـ ــرعی ،از نظر حکمت عملی که تدبیر منزل،
سیاسـ ــت مدن و اخالق اسـ ــت ،شـ ــرکت در انتخابات برای تعییـ ــن نوع مدیریت
جامعه ،موافق با عقل و عقالنیت است .لذا هم از نظر عقلی و هم شرعی واجب
و ضروری است که در این انتخابات همه شرکت کنیم.
اما همان طور که اشـ ــاره شـ ــد ،مهمتر از شـ ــرکت در انتخابات ،نوع انتخاب است،
امـ ــری که بتواند در نهایت به سـ ــپردن امور به کارآزمودهها و افـ ــراد با تجربه یا به
تعبیر قرآن ،به اهل امور منجر شود.
استاد حوزه و دانشگاه

سعید علیخانی:

یکـ ــی از موضوعـ ــات
تقویت
چالشبرانگیز در آسـ ــتانه
انتخابات مقوله مشـ ــارکت
مردمساالری دینی
اسـ ــت .مشـ ــارکت در
شـ ــرایطی که هنـ ــوز اختیار
رأی دهنـ ــده میتوانـ ــد بـ ــه
تأثیـ ــری ملمـ ــوس منتهی
شـ ــود ،امـ ــری قابـ ــل دفاع
اسـ ــت زیرا تأثیـ ــر اقتضای
عمـ ــل دارد و عمـ ــل در
شـ ــرایطی کـ ــه بیعملـ ــی
منجـ ــر به وضعیتـ ــی ناگوار
گـ ــردد ،فضیلتـ ــی مدنـ ــی
است .بسیار شنیده شده است کسانی از دسته تحریمکنندگان از آن حیث
علم مخالفت بـ ــا انتخابات در ایران را بلند میکنند که به نظر ایشـ ــان و
در مقام مقایسـ ــه با نمونههای اروپایی یا امریکایی نمیتوان مدعی یک
رقابت کامالً آزاد و دموکراتیک شـ ــد و المحاله شرکت درچنین انتخاباتی
یک شـ ــوخی اسـ ــت .چنین ادعایی بر این فرض مبتنی اسـ ــت که کشـ ــور
مدنظر آنان «مهد دموکراسی» است و احاله دموکراسیها به شرایط آن
دموکراسی سند اعتبار یا تشخیص درجه مدنیت و آزادی است.
کمیت این ادعا در آنجا لنگ است که اگرچه میتوان از حیث جغرافیایی
یا تاریخی ،منطقه یا کشـ ــوری را بهعنوان خاسـ ــتگاه نخسـ ــتین بارقههای
دموکراسـ ــی مشـ ــخص کرد اما ادعای مهد دموکراسـ ــی برای جریانی که
فرازو فرودهای خاص خود را دارد و حتی در کشورهای دموکراتیک دچار
فراز و فرود میشـ ــود ،ادعایی گزاف اسـ ــت .اگرچه دموکراسی بنیانهای
غیرقابـ ــل تغییری دارد اما نشـ ــانگان اصلـ ــی بالندگی دموکراس ـ ـیها ،با
آثار و نتایج آن سـ ــنجیده میشـ ــود آنجا که مشـ ــارکت مدنی ،احساس
مسـ ــئولیت شـ ــهروندان و فضایـ ــی منطقـ ــی دموکراس ـ ـیها را از جاده
اصلی خود منحرف نکرده اسـ ــت میتوان از بالندگی دموکراسی گفت
اما آنجا که این مشـ ــارکت و مسـ ــئولیت و پویایی رو بـ ــه افول میرود و
دموکراسـ ــی به برآمدن عناصری ضد دموکراسی منجر میشود دیگر
نمیتوان از مهد دموکراسی سخن گفت.
برای نمونه دموکراسـ ــی امریکایی بنـ ــا به دالیل پیش گفته اکنون سـ ــایه
سـ ــنگین ترامپ را بر سر دارد .شـ ــخصیتی که حضور قدرتمندش اگرچه
در محیطی دموکراتیک میسـ ــر شـ ــده اسـ ــت اما ماحصـ ــل آن به فضایی
دموکراتیک منجر نشـ ــده است زیرا آن مسـ ــئولیت ،آگاهی و مشارکتی که
برای تثبیت دموکراسـ ــی الزم بود به هر دلیل رو به افول رفت .این قانون
در همه دموکراس ـ ـیها و حتی نیمه دموکراسیها جاری است و در نمونه
ایرانـ ــی ان نیز نمیتوان با دعوت به عدم مشـ ــارکت مدعی دموکراسـ ــی
خواهی شـ ــد .نجات جمهوریت و نجات مردم سـ ــاالری دینی المحاله به
معنی تقویت مشارکت و حمایت از آن است و اگر شرایط به گونهای باشد
که بتوان مدعـ ــی ایجاد اثر مثبت ولو اندک بود ،بـ ــه هیچ وجه نمیتوان
از تحریـ ــم بهعنوان رفتاری جایگزین با مشـ ــارکت آن هم برای تقویت و
حمایت آزادیها سخن گفت.
کارشناس سیاست خارجی

بهمن کشاورز:

اصـ ــل 156قانون اساسـ ــی
اقتدار کشور
میگویـ ــد «حاکمیـ ــت
همدلی در انتخابات
مطلق بر جهان و انسـ ــان
از آن خداسـ ــت وهـ ــم او
انسـ ــان را بـ ــر سرنوشـ ــت
اجتماعـ ــی خویش حاکم
سـ ــاخته اسـ ــت ،هیچکس
نمیتواند ایـ ــن حق الهی
را از انسـ ــان سلب کند و یا
منافـ ــع را در اختیار فرد یا
گروهی خاص قرار دهد و
ملت این حق خدادادی را
از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند ».اگر کسی به مفهوم
این اصل توجه کند به این نتیجه خواهد رسید که عدم اعمال این حق
خـ ــدادادی کفران نعمت الهی وسـ ــرپیچی از فرمان خداوند اسـ ــت .از
اینرو تا آنجا که امکان مشـ ــارکت و دخالت مردم در تعیین سرنوشت
کشـ ــور وجود دارد ،باید در تعیین سرنوشـ ــت که یکـ ــی از آنها انتخابات
است ،شرکت کند.
رأی مـ ــردم نیز یک نعمت بزرگی اسـ ــت که سرنوشـ ــت کشـ ــور را برای
4سـ ــال تعیین میکند ،امنیت ،وحـ ــدت و همدلی مردم نیز یکی دیگر
از نعمتهای بزرگ ما اسـ ــت ،برای تأمین امنیـ ــت انتخابات نیز باید
مشارکت گسترده ،آرامش و اخالق را نهادینه کنیم.
موضـ ــوع انتخاب برای مردم به دو دلیل مهم اسـ ــت یکی اینکه نفس
این حق (قولهایی که داده شـ ــده) باید اجرایی شود و کسی گمان نبرد
که آن چیزها در مرور زمان فراموش شده و دولتمران هرکاری بخواهند
میتواننـ ــد انجام دهند  .دوم اینکه ایـ ــن انتخاب باید به نحوی صورت
گیرد که فرد یا افراد برگزیده شده در حدی که ذهن و فکر شناخت بشر
عادی توانایی دارد بهترین نمونه باشد.
رأی مردم یک نعمت بزرگی اسـ ــت که سرنوشت کشور را برای  4سال
تعیین میکند ،امنیـ ــت ،وحدت و همدلی مردم و ملت نیز یکی دیگر
از نعمتهای بزرگ ما اسـ ــت ،برای تأمین امنیـ ــت انتخابات نیز باید
مشـ ــارکت گسترده ،آرامش و اخالق را نهادینه کنیم .شرکت نکردن در
انتخابات نه فقط بیاعتنایی به قانون اساسـ ــی و قوانین عادی اسـ ــت،
بلکـ ــه صرف نظر از مسـ ــائل حقوقی ،به اسـ ــتناد قانون اساسـ ــی مردم
(ایرانیان) میتوانند در مسائل کشورمشارکت داشته باشند.
اگـ ــر میخواهید کشـ ــورمان ،اقتدار خودش را در چشـ ــم جهانیان -چه
دشـ ــمن ،چه دوسـ ــت -حفظ کند ،بایـ ــد در انتخابات شـ ــرکت کنیم ،و
حضور در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،اقتدار ،ابهت
ومصونیت کشور را باال میبرد .واهلل اعلم
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران

