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مشاركت پايين = دولت ناكارآمد

مداخله ترامپ در تحقیقات «روسگیت»
اطالعات فاش شده جدید نشان میدهد دونالد ترامپ،
امریکا
بــا هدف مداخلــه در روند تحقیقات فــدرال درباره روابط
کاخ سفید با کرملین ،رئیس افبیای را اخراج کرد ه است.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،یــک منبــع مطلع،
یادداشتی را به روزنامه نیویورک تایمز داده که نشان میدهد رئیسجمهوری
امریــکا از جیمز کومی ،رئیس وقت افبیآی خواســته بود ،به تحقیقات این
آژانــس درباره ارتباط میان مشــاور امنیت ملی ســابق امریکا با روســیه پایان
دهد .از زمان اخراج جنجالی کومی و نیز افشای اینکه ترامپ درباره اطالعات
امنیتــی حســاس درباره داعش بــا ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه
گفتوگو کرده ،کاخ ســفید دســتخوش آشــوبهایی شــده اســت .دستنوشته
کومی که نخســتین بــار در نیویورک تایمز بــه چاپ رســید ،نگرانیهایی را در
کنگــره ایجاد کرد و این ســؤال مطرح شــد که آیا ترامپ بــرای مداخله در یک
روند تحقیقات فدرال تالش میکند یا خیر .کومی این یادداشــت را  ۱۵فوریه
پس از دیدار با ترامپ در دفتر ریاست جمهوری نوشته است.
نیویــورک تایمــز همچنیــن گــزارش داد ،رژیــم صهیونیســتی یکــی از منابــع
ی شــدهای بوده که رئیسجمهــوری امریکا در دیدارش با
اطالعات طبقهبند 
وزیر امور خارجه روسیه با وی در میان گذاشته است .در پی انتشار این گزارش،
سخنگوی کاخ سفید گفت :ما از روابط خود با اسرائیل و تبادل اطالعات با آن
استقبال میکنیم و با این توصیف ،من چیز بیشتری نخواهم گفت .مقامات
رژیم صهیونیستی نیز که هفته آینده پذیرای دونالد ترامپ خواهند بود ،سعی
کردهاند با چشم پوشی از این واقعه اهداف بلند مدت خود را از طریق دوستی
با ترامپ حفظ کنند .از همین رو آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ این رژیم اعالم
کرد ،تلآویو به روابط امنیتی خود با امریکا ادامه خواهد داد.
وزارت خارجــه روســیه نیز مدعی شــد ،هیچ اطالعات طبقه بندیشــدهای از
ترامپ دریافت نکرده و آنچه منتشر شده ،اخبار جعلی رسانهها است .این در
حالی است که غائله به وجود آمده باعث شده ،نداهای درخواست استیضاح
دونالــد ترامــپ پرصداترو بیشــتر شــنیده شــود .نتایج نظرســنجی «پابلیک
پالیسی» نشــان میدهد ۴۸ ،درصد امریکاییها معتقدند که دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری کشورشان باید استیضاح شود.

خاورمیانه

امریکا تحریمهای جدیدی
علیه سوریه اعمال کرد

وزارت خزانهداری امریکا تحریمهای جدیدی را علیه پنج
نفــر از مقامــات حقیقی و پنج نهاد حقوقی ســوری اعالم
کرد .در میان تحریم شدگان نام چند نفر از نزدیکان بشار
اسد نیز دیده میشود.
بــه گــزارش ایرنا به نقــل از نیویورک تایمز ،بر اســاس این تحریمهــا که از روز
سهشــنبه اعمال شــدند ،امریکاییها از انجام هرگونه معامــات مالی با این
افراد و نهادها منع شــدهاند .وزارت خزانهداری امریکا مدعی شــد این اقدام
در واکنش به تداوم خشــونتها از سوی دولت سوریه صورت گرفته است .در
فهرست تحریم شدگان ســوری از سوی امریکا ،نام «ایاد و ایهاب مخلوف» و
«محمد عباس» که از خویشــاوندان نزدیک بشار اسد هستند ،دیده میشود؛
مؤسســه البسطان و بانک اسالمی شــام هم قرار دارند .امریکا  6ماه پیش نیز
تحریمهایی علیه سوریه وضع کرده بود.

همسایگان

حمله داعش
به ساختمان تلویزیون ملی افغانستان

مقامهــای افغــان اعــام کردنــد چندیــن مرد مســلح به
ساختمان رادیو تلویزیون ملی افغانستان حمله کردند که
بر اثر آن 2نفر کشته و  14نفر زخمی شدند .گروه تروریستی
داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،در این حمله که روز گذشــته در
شــرق جاللآبــاد واقع در ننگرهــار اتفاق افتاد ســه عامل انتحــاری به همراه
تعداد دیگری به محل شبکه تلویزیونی افغانستان (آرتیای) یورش بردند و
پس از درگیری با نیروهای امنیتی وارد ساختمان شدند که دو نفر از آنان خود
را منفجر کردند .در این حادثه تعدادی از خبرنگاران در داخل ساختمان گیر
افتادند که ساعتی بعد با کشته شدن همه مهاجمان و خاتمه درگیری نجات
یافتند .ســاختمان رادیو و تلویزیون در نزدیکی مقــر والی والیت ننگرهار قرار
دارد .در نزدیکی این ساختمان ،چند هتل و همچنین حوزه اول امنیتی پلیس
قرار دارد که سال گذشته نیز هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت.
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پندهای انتخابات در جهان
کاهش مشارکت انتخاباتی امنیت ملی کشورها را تضعیف می کند

گــروه جهــان /در منطقــه پرآشــوب
خاورمیانــه ،در همســایگی عــراق،
افغانستان ،پاکستان و ترکیه ،در روزگاری
ط گرایی نفس جهان
که تروریســم و افرا 
را بــه شــماره انداختــه و در عصــری کــه
هــر روز در یــک گوشــه جهــان ،رهبــران
پوپولیست و افراطگرا اگر نگوییم همگی
به قدرت رســیدهاند ،مجال بروز و ظهور
یافته و قد علم کردهاند ،ایران ،امنترین
کشــور منطقه خاورمیانه فردا جمعه 29
اردیبهشــت انتخابات ریاست جمهوری
مهم و سرنوشتســازی را برگزار میکند
و نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان به نتیجه
این انتخابات چشم دوختهاند.
در چنیــن شــرایطی مشــارکت
حداکثــری واجدان شــرایط در انتخابات
ریاست جمهوری روز جمعه بسیار حائز
اهمیت است زیرا با نگاهی به انتخابات
برگزار شده در سراسر جهان درمییابیم
کــه هر کجــا میزان مشــارکت باال بــوده و
قهــر انتخاباتــی رخ نداده اســت ،احزاب
و جریانهــای سیاســی میانــه رو ،کارَبَلد
توگو و دیپلماسی
آشنا با شگردهای گف 
و طرفدار تعامل با جهان پیروز شدهاند و
هر کجا که قهر انتخاباتی ،مشارکت پایین
یا بایکوت انتخاباتــی رخ داده ،جریانها
و احزاب پوپولیســت ،افراط گرا ،ملیگرا،
ناآشنا با دیپلماســی و جنگ طلب روی
کار آمد هاند.
در تازهتریــن مــورد از ایــن انتخابــات
میتوان به انتخابات ریاســت جمهوری
فرانســه اشــاره کرد که حــدود  10روز قبل
و در میــان نگرانیهــای بینالمللــی و
اروپایــی از احتمال پیــروزی مارین لوپن،
رهبــر راســت افراطــی برگــزار شــد امــا
مشــارکت  74درصــدی فرانســویها در
ایــن انتخابات خطر تکرار فاجعه دونالد
ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا را در
ماکــرون
فرانســه از بیــن بــرد و امانوئــل
ِ
میانــه رو با پیروزی قاطع  66درصدی به
کاخ الیزه راه یافت.
پیــش از ایــن پیــروزی ،بســیاری از

مقامــات فعلــی و ســابق فرانســوی و
بســیاری از رهبــران جهــان و اروپــا از
جمله آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان و
مقامات اتحادیه اروپا نسبت به احتمال
پیروزی لوپن هشدار داده بودند .در هلند
نیــز در مــاه مــارس ســالجاری میالدی
انتخابــات پارلمانــی برگزار شــد .در این
انتخابات نیز احزاب و گروههای افراطگرا
قدرتمنــد ظاهــر شــدند و ایــن نگرانــی
وجود داشــت که ملی گرایان ،بیشــترین
کرســیها را تصاحب کنند اما هلندیها
کــه در ســالهای اخیــر شــاهد حــوادث
تروریســتی گاه و بیــگاه در کشــورهای
اروپایی از جمله فرانســه ،آلمان ،بلژیک
و ...بودنــد ،تصمیم گرفتند با مشــارکت
 81/9درصدی در انتخابات مانع روی کار
آمدن افراط گراها در کشورشــان شــوند و
سایه تندروی را از هلند دور کنند.
ت جهــان عکــس
تاریــخ انتخابــا 
ایــن قضیــه را هــم بارهــا و بارها شــاهد
بــوده اســت .در ونزوئــا کــه ایــن روزهــا
شدیدترین بحرانهای اقتصادی جهان
را تجربه میکند و گرســنگی ،فقر و تورم
 730درصــدی مردمــان این کشــور را از
پــا درآورده ،در ســال  2005انتخابــات
پارلمانی برگزار شد اما در این انتخابات
 5حزب مخالف دولت پوپولیست هوگو
چــاوز انتخابات را تحریم کردند و نتیجه
ایــن اقــدام ،آن شــد کــه دیگــر احــزاب
مخالــف کوچــک نیــز نتوانســتند هیــچ
ِ
کرســیای در مجلــس بــه دســت آورند
و تمــام  114کرســی پارلمــان ونزوئــا به
دســت حامیان چاوز افتاد .در آن ســال،
نظرسنجیهای پیش از انتخابات حاکی
از آن بــود کــه احزاب مخالف یکســوم
کرســیها را کســب خواهنــد کــرد .امــا
تحریم انتخابات توسط  5حزب مخالف
این شــانس را از مخالفــان چاوز گرفت و
مخالفــان ،یــک پارلمان یکدســت را به
چاوز هدیه دادند و این رهبر پوپولیســت
5ســال بــدون حتــی یــک مخالــف در
مجلــس براحتــی بــه برنامههــای خود

طرح :هانی انصاری /ایران

اين يك فرآيند كامالً قابل فهم است كه شركت نهچندان
فراسو
گســترده رأي دهندههــا در انتخابات هر كشــوري پايهگذار
حكومتــي خواهــد بــود كــه ايــدهآل نشــان نخواهــد داد و
ناكارآمــد خواهد بود زيرا برتابنــده ايدههاي تمامي ملت
مایکلکرافورد
نيست.
مترجم :وصال روحانی
مردم هركشــوري ابتدا به خود نگاه ميكنند و سپس براي
انتخابات اصلي كشورشــان بهكســاني رأي ميدهند كه به
نظرات شخصي آنها نزديك باشند و اين معادله بهرغم ايجاد انواع تغييرات
و اصالحات در آن ،همواره ثابت مانده و تغيير اساسي نكرده است .براي آنها
سختترين كار كنار آمدن با آن دسته از نهادهاي قدرت است كه قابل برآورد
نباشــند و نتوانند ســر از گرايشهايشــان درآورند .برخي كنارهگيريها و سردي
نشان دادنها به انتخابات از همين نداشتنها بر ميخيزد و تا اين عنصر منفي
پاك نشــود مــردم از حضوري وســيع در انتخابات و حتي روند گزينش پســت
رياســتجمهوري پرهيز ميجويند .فرض و باور بسياري از مردم در غرب اين
است كه رشوهها و روابط پنهاني در سيستمهاي سياسي و اقتصادي كشورشان
شرايط حضور آنان را در انتخابات دشوار و اين راه را به روي آنها مسدود كرده
است.
وقتــي جامعــه فاقــد يكدســتي الزم اســت و گروهي بــه فرآيندهايي متوســل
ميشــوند كه كار ديكتاتورها اســت ،اميد به دموكراســي در دل مردم خشكيده
ميشــود .شايد بسياري تصور كنند ،سياستمداران در مسير انتخابات است كه
به ارتقاي سطح زندگي جامعه همت ميگمارند و اين امر باهدف كسب آراي
بيشــتر صورت ميگيرد و دوامي برآن مترتب نيســت اما تنها مسأله غير قابل
برگشــت كم شــدن شمار حاضران در انتخابات كشورها اســت زيرا خسراني را
بهجاي ميگذارد كه هرگز قابل پاك كردن نخواهد بود .وقتي قشــر عظيمي از
جامعه نسبت به يك دوره انتخابات سردي نشان ميدهد ،عمالً اختيار و حق
انتخاب را به افرادی ميدهد كه شــايد در نتيجه يك انتخابات چيزي بيش از
تعيين سرنوشــت منطقه و كشــور خود را ميجويند و بهرههاي شخصي براي
آنها مهمتر از هر چيزي است.
بــه گواه تاريــخ انتخابات جهان بودهاند كشــورهايي كه از ايــن بابت كم لطمه
نديدهاند .در جوامعي كه نسل جوان آن بهدرستي يا غلط بسيار كمتر از افراد
پير در انتخابات مشــاركت ميجوينــد بارها روي داده كه افــرادي به پارلمان و
رأس دولت راه يافتهاند كه فقط گذشت اندك مدتي دستهاي خاليشان را
رو كرده و ناتوانيشان را به اثبات رسانده و اين قضيه جز افسوس عميق هيچ
چيزي را برجاي نگذاشته است.
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نیم نگاه

ت برگزار شده در سراسر جهان نشان میدهد هر کجا میزان مشارکت باال بوده ،احزاب میانه رو و کاربَلَد
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آنشدکهتمام 114کرسیپارلمانونزوئالبهدستحامیانحزبحاکمافتاد
ëëدر مصر ســال 2010مخالفان حسنی مبارک ،دیکتاتور مخلوع مصر انتخابات را تحریم کردند که این کار باعث
شد 81درصدکرسیهایپارلماننصیبحامیانویشود
ت در موج ســوم دموکراسیســازی نقش تازهای ایفا میکند .کشــورها از انتخابات نه تنها
ëëهانتینگتون  :انتخابا 
بهعنوانهستهمرکزیدموکراسیهایجدیدنامبردندکهآنراابزاریبرایدستیافتنبهدموکراسیتلقیکردند

ادامــه داد و پیامدهــای ایــن تحریــم
انتخاباتی با گذشــت  12ســال ،همچنان
در ونزوئال احساس میشود.
در مصــر نیز در ســال  2010انتخابات
پارلمانــی برگزار شــد و در این انتخابات
مخالفــان حســنی مبــارک ،دیکتاتــور
مخلــوع مصــر انتخابــات را تحریــم
کردنــد که ایــن کار باعث شــد  81درصد
کرســیهای پارلمــان نصیــب حامیــان
مبــارک شــود .اگرچه یک ســال پــس از
ایــن اتفاق ،حوادث بهــار عربی در مصر
رخ داد و حســنی مبارک ســرنگون شــد.
پیشــتر نیز در انتخابات سراسری نوامبر

ســال  1990مصر  4حزب اصلی مخالف
حسنیمبارکازجملهاخوانالمسلمین
انتخابــات را بایکــوت کردنــد و همیــن
تحریمهــا و عدم مشــارکتها باعث در
قدرت ماندن دیکتاتــوری مانند مبارک
به مدت چند دهه شد.
در ســاحل عــاج نیــز در ســال 2015
میــادی انتخابــات ریاســت جمهــوری
برگــزار شــد و گروههــای مخالــف حــزب
حاکــم ایــن انتخابــات را تحریــم کردند
بــه طــوری کــه مشــارکت مردمــی در
انتخابــات بــه  54درصــد رســید و حزب
حاکــم بــا  83/66درصــد آرا در قــدرت

ماند اما از آن ســال تاکنــون ناآرامیهای
داخلــی در ســاحل عاج افزایــش یافته و
ایــن کشــور آفریقایــی گاه و بیگاه شــاهد
خشــونتها و درگیریهــای جــدی
نیروهــای امنیتی بــا مخالفان اســت .در
ســاحل عاج در ســال  2000نیز مخالفان
داخلــی انتخابــات را تحریــم کردنــد .به
عقیــده تحلیلگــران ،تحریــم انتخابــات
کــه عمومــاً از ســوی احــزاب مخالف رخ
میدهــد یــا مشــارکت پاییــن مــردم که
اغلــب بــه خاطــر ســرخوردگی و یــأس
مــردم اتفــاق میافتد نه تنهــا کمکی به
دموکراســی و بهبــود وضعیت سیاســی

کشــورها نمیکند بلکه به پیروزی حزب
یــا جریانــی کــه تحریمکننــدگان بــا آن
مخالــف هســتند کمــک میکننــد و این
پیروزی خشم مخالفان را دوچندان کرده
و به ناآرامیهای بیشتر در کشورها دامن
میزنــد .در صورتی که اگر مشــارکت باال
باشــد جریان و حزبی که اکثریت واقعی
آرا را کســب کــرده بــه قــدرت میرســد
و اکثریــت مردمــان کشــورها از نتیجــه
انتخاباتراضیمیشوندوخشونتهای
داخلی کاهش مییابد.
«امیلــی آن» ،دانشــجوی دکتــرا در
دانشــگاه کالیفرنیــای امریــکا در ســال
 2006از رســاله دکتــرای خــود کــه بــه
مســأله بایکوتها و مشارکتهای پایین
انتخاباتــی در سراســر جهــان پرداختــه
بــود ،دفاع کــرد .در ایــن رســاله دکترا که
به نتایــج انتخاباتی دوره زمانــی  1990تا
 2002میالدی پرداخته شده ،آمده است:
از ســال  1990تا سال  2002میالدی در 44
کشــور جهــان  66انتخابات سراســری با
مشارکت پایینی برگزار شدهاند که بجز دو
مورد که مربوط به کشور اسپانیا بوده بقیه
در جوامع در حال توسعه جنوب ،جنوب
شــرقی و مرکــز آســیا ،آفریقــا ،امریــکای
التیــن ،اروپــای شــرقی و خاورمیانه بوده
است.
در ایــن رســاله دکتــرا همچنیــن بــه
نظریههــای ســاموئل هانتینگتــون،
نظریهپــرداز مشــهور امریکایــی دربــاره
انتخابــات و اهمیــت مشــارکت در آن
اشاره شــده و آمده است :هانتینگتون در
ســال  1991از موج سوم دموکراسیسازی
در کشــورها ســخن به میان آورد و گفت،
ت در موج سوم دموکراسیسازی
انتخابا 
نقــش تــازهای ایفــا کردنــد بهطــوری که
کشــورها از انتخابــات نــه تنهــا بهعنــوان
هســته مرکــزی دموکراســیهای جدیــد
نام بردند بلکه آن را ابزاری برای دســت
یافتن به دموکراســی نامیدنــد .بنابراین
انتخابــات بــرای روند دموکراسیســازی
حیاتی و الزامی است.

انتخاب اصلح ،تضمین منافع ملی
مشارکت ملی
یادداشت

پادزهر فشارها

امــروزه شــناخته شــدهترین روش بــرای پیــاده کــردن
افکار و عقاید جامعه ،مشــارکت حداکثری مردم پای
صندوقهــای رأی اســت .در جامعــهای که مشــارکت
و حضــور مردم پــای صندوقهای رأی بیشــتر باشــد،
میزان عالقهمندی و حساسیت آنها در سرنوشت خود
دکتر علی خرم
و کشورشــان برجســتهتر اســت .مردمی که مشــارکت
کارشناسحقوقبینالملل
ً
بیشتری در انتخابات کشورشــان دارند ،قطعا هرگونه
تغییری را در صحنه سیاســی داخلی و بینالمللی با حساسیت بیشتری دنبال
میکننــد و جامعــه را محــق میدانند ،به دســت خود ،سرنوشــت خویــش را از
طریــق انتخاب نمایندگان رقم بزننــد .در عصر حاضر همگان واقفند ،چنانچه
مردمی قصد داشــته باشــند با روحیهای بانشــاط و زنده در جامعه خود زندگی
کنند باید با مشارکت خود اصلحترین را برگزینند .حال در این میان با توجه به
عالیق متفــاوت ،انتخابها نیز متفاوت خواهد بود .به طور مثال کســی ممکن
است اقتصاد در اولویت خواستهها و اهدافش قرار داشته باشد یا دیگری اولویت
انتخاب را به آزادی و دموکراسی بدهد و با این دید که عالقهمند است کشورش در
مسیری حرکت کند که در پی آن سربلندی و بزرگی و آزادخواهی را نصیب خود
و مردم کشورش کند ،پای صندوق رأی برود .تفاوت عقاید همیشه وجود داشته
اما نکته مهم در حال حاضر و با توجه به شرایط بحرانی منطقه این است که دو
طیفمتفاوتدرانتخاباتروزجمعهمشارکتجدیداشتهوازطریقحضوردر
صندوقهای رأی فرد اصلح مورد نظر خود را برگزینند .چنانچه در این میان نیز
عدهایدردستهآرایخاکستریقرارگرفتهوباتحریمانتخاباتدرسرنوشتخود
سهیمنشونداینسیگنالرابهخارجخواهندفرستادکهکشوریباکمترینمیزان
بلوغ سیاسی و اجتماعی در عرصه بینالمللی قرار دارند که به جای مشارکت در
انتخابات و تعیین سرنوشت خود و آینده کشورشان با افسردگی و رفتاری مرده
گونه حتی از کوچکترین حق شهروندی برای خود نیز برخوردار نیستند .کشور
ایران در حال حاضر به دلیل شرایط ژئوپلتیکی و حساسی که در منطقه دارد در
مقابل هجمهای از دشمنانی مانند امریکا ،اسرائیل ،عربستان و حتی ترکیه قرار
گرفته است که قصد دارند در مقابل قدرت منطقهای ایران بایستند .پس برای
اینکه زور بازوی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قویتر شود ،مردم باید
با مشــارکت حداکثری خود فردی را انتخاب کنند که در مسیر فکری روشن آنها
با جهان تعامل بیشتری داشته و کشور را از برخی تنگناهای موجود سالمت به
ساحلآرامشهدایتکنند.

گروه جهان /ماهیت پرتحــول و رقابتی منطقه خاورمیانه و حوادث پرآشــوب
رخ داده در صحنه بینالملل از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیس جمهوری
امریکا و همچنین رشد فزاینده بحران سوریه و مهمتر از اینها رخنه پوپولیسم در
جوامع مدنی حاضر ،انتخابات ریاســت جمهوری ایران در  29اردیبهشــت را به
موضوعی پراهمیت در سطح منطقه و بینالملل تبدیل کرده است .در این میان
مشارکت مردم در چنین انتخابات مهمی بیش از هر زمانی مهم نشان میدهد.
عینیتریــن نتیجــه حضــور مــردم در هــر انتخاباتی در سراســر جهــان ،افزایش
مقبولیت و مشــروعیت حکومت و دولت آن کشــور اســت .رئیس جمهوری که
از پشــتوانه باالی آرای مردمی برخوردار باشــد ،در معادله جهانی از قدرت بیان
بیشتری بهرهمند میشــود .درباره اهمیت مشارکت در انتخابات نظر چهار نفر
از استادان و کارشناسان حوزه بینالملل را پرسیدیم که ماحصل را میخوانید:

نقش محوری خاکستریها

یکی از شــاخصهای مشــروعیت دولتها در واحدهای
یادداشت
سیاسی،میزانمشارکتشهرونداندرانتخاباتبویژهدر
انتخابات رؤسای دولتهاست .چه در نظامهای سیاسی
ریاســتی که رؤسای دولت با آرای مستقیم از سوی مردم
انتخاب میشوند و چه در نظامهای پارلمانی که رئیس
دولت از ســوی پارلمان برگزیده میشــود ،هر چه میزان
دکتربهرامامیراحمدیان مشــارکت حائزان شــرایط رأی دهندگی باالتر باشــد ،به
همان میــزان در آن واحد سیاســی وحــدت ملی قویتر
کارشناسقفقاز
و جایــگاه آن واحــد سیاســی در نظــام بینالملل قویتر
خواهــد بــود .در دوره مطرح کردن خاورمیانه بزرگ از ســوی قدرتهای بزرگ،
بهانه برای مهاجرت مردم از کشورهای خاورمیانه به سبب نبود دموکراسی بود
که میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین و مشروعیت دولتها زیر سؤال بود.
در بهار عربی نیز همین موضوع سبب تهاجم نظامی برای براندازی دولتهای
اقتدارگرا و غیردموکراتیک با میزان مشروعیت پایین و صدور دموکراسی مطرح
شــده است .از اینرو میزان مشارکت مردم در انتخابات به دوام و بقای ملتها
و دولتهــا وابســته اســت .در این میــان تعــدادی از حائــزان رأی دهندگی رویه
تحریم یا بیتفاوتی در پیش میگیرند که بســیار تأســف بار و موجب کاســتن از
مشــروعیت دولتها و نظامهای سیاسی اســت .در شرایط کنونی که انتخابات
ریاست جمهوری اسالمی ایران دو قطبی شده است ،هر شهروند دارای شرایط
رأی دهندگی حتی آنانی که گرایشی به هیچ طرف هم نداشته باشند ،شایسته
است برای ادای حق شهروندی در انتخابات شرکت کنند و آرای خاکستری هم
میتواندنقشیاساسیدرنتیجهانتخاباتداشتهباشد.

هزینههای جبرانناپذیر رأی ندادن

یادداشت
مســأله مهــم در انتخابــات پیــش رو و آنچــه مــردم را به
مشــارکت حداکثری ترغیب بیشتری میکند برگزیدن دو
مؤلفــه بقا و حیات یا فنا و نابودی ایران در شــرایط بســیار
حساس داخلی و منطقهای است ،هر چند که در این میان
تحوالت نظام بینالملل نقشــی دوچندان در مشارکت یا
عدم مشارکت مردم ایران خواهد داشت.
فریدون مجلسی
روی کار آمــدن فــردی ماننــد ترامــپ و دســتاندازی در
کارشناسروابطبینالملل
تحــوالت منطقــه باالخــص اقــدام به ســفر به کشــورهای
منطقه مانند عربســتان و قطر و اســرائیل کــه خطر جنگ افروزی را در کشــورهای
همجوار ما بیشــتر و بیشــتر میکند و صف آرایی کشــورهای عربی که در رأس آنها

عربستان با تشکیل کنفرانسی متشکل از  57کشور اسالمی -عربی بیآنکه ایران در
آن حضور داشــته باشــد ،میتواند دلیلی شود تا مردم با درک این شرایط و درنظر
گرفتــن بحرانی بــودن منطقه با مشــارکتی حداکثری به دنیا ثابــت کنند که مردم
ایران با درایت و شعور دموکراتیک خود به تنهایی بر سرنوشت خود سهیم بوده و
قصد دارند مسیر هدایت آمال و اهدافشان را از طریق انتخاب اصلحترین هموارتر
سازند .جدا از این بحث در حال حاضر دو جبهه و تفکر متفاوت در میان نامزدهای
ریاســت جمهوری مشــاهده میشــود که به نوعــی انتخاب هر کدام بر سرنوشــت
کشــورمان در ارتباط با جبههبندیها و تفکرات شــکل گرفته علیه ایران در منطقه
تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.
باید این نکته را با توجه به شــرایط حســاس انتخابات یادآوری کرد که کلید اصلی

یادداشت

هر رأی
سپر دفاعی ایرانزمین

ایــران در آســتانه تحــوالت پرشــتاب در الیههای
گوناگــون حیــات اجتماعــی بشــر قــرار گرفته اســت.
ایران به دلیل شــرایط جغرافیایــی و ژئوپلتیکی ویژه
در منطقــه تصمیــم دارد در آســتانه ورود بــه قــرن
 15هجــری شمســی تصمیمی بــزرگ را رقــم بزند.
دکتر مهدی مطهرنیا
در عصــر حاضر جهــان شــاهد روی کار آمدن نوعی
کارشناسآیندهپژوه
پوپولیســم خطرنــاک اســت کــه خواهــان بازگشــت
امپراتوریهــای گذشــته در نظــام بینالملل اســت .بــر این اســاس تحرکات
فراوانــی در حوزه بینالملل متوجه خاورمیانه و در مرکزیت اینها فالت ایران
و خلیج همیشــه فارس اســت .کمربنــد امنیتی قدرت در قرن بیســت و یکم
میالدی ،کشــورهای شــمال آفریقا تا تبت را دربرمیگیــرد و قفل این کمربند
امنیتی در تهران گره میخــورد؛ بنابراین قدرتهای بزرگ جهان و ابرقدرت
جهانــی در نبردی پنهان در حوزه بینالمللی هزینه جنگهــای خود را برای
دســتیابی و پیشــرفت در قرن  21با تأکید بر اســتیال بر این کد ژئوپلتیک یعنی
ایــران رقــم خواهند زد و در این میان آنچه برایشــان اهمیت دارد ،این اســت
که موفق شوند در سه دهه باقیمانده تسلط خود را بر این منطقه کامل کنند.
هر کس بتواند در این مسیر قدرت بیشتری را از آن خود سازد به طور طبیعی
در نظام بینالملل قدرت مانور بیشــتری را خواهد داشــت و بیشتر به سمت
موفقیت گام برمیدارد .لذا ایران بزرگ ما در آستانه تحول عظیمی قرار دارد
که مشــارکت فزاینده مردم در انتخابات پیش رو خواهد توانســت زمینههای
انجام این اقدامات را برای جامعه ملی ایرانیان در این تحوالت رقم بزند .بر
این اســاس حضور حداکثری مردم ایران پای صندوقهای رأی نه فقط برای
انتخــاب رئیس جمهوری که میتواند مدبرانه امید بــه آینده را بار دیگر زنده
کند بلکه برای سیســتم امنیتی و ســپر دفاعی کشور در برابر حرکت کسانی که
به طور طبیعی امروز در رقابتی شدید در وجوه پنهان و آشکار حرکت خود را
در جهت ایجاد فضایی مســاعد در این منطقه شــکل دادهاند ،اهمیت دارد.
لــذا بــا هر یک رأی و مشــارکت آرای خاکســتری در این گســتره افزایش ســایه
امنیتی ،سپر دفاعی تشکیل خواهد شد که در پی آن هزینههایی را که در آینده
با انتخاب ناصحیح و حتی عدم مشارکت باید به قیمت بیشتری بپردازند در
نطفه خفه خواهند کرد .لذا باید بار دیگر به خاطر ایران بپا خیزیم و در جهت
حرکتی عظیم و حماسهای دیگر برای ملت ایران عزیزمان با مشارکت در پای
صندوقهای رأی با انتخابی صحیح آیندهای روشن را برای خود رقم بزنیم.

توســعه اقتصادی ایران منوط به توســعه روابط بینالملل و تعامل با کشــورهای
جهــان مخصوصاً کشــورهایی که د ر شــأن تاریخ و بزرگی و عظمت ســرزمین ما و
مردم آگاه و روشــنفکر ما باشــد .با این حساســیتهای ذکر شــده مردم ایران باید
با مشــارکت حداکثری در جهت انتخاب دولتی هوشــمند در مسیر گشودن روابط
بینالمللی برای برداشتن تحریمهای غیر هستهای قدم بردارند .نکته پایانی این
است که چنانچه در این میان آرای خاکستری را به عنوان افرادی نوامید و مأیوس
بدانند نشستن آنها در خانه و عدم مشارکتشان چه هزینههای جبرانناپذیری را
در سرنوشــت خود و کشورشان خواهد داشــت قطعاً در تصمیم خود تجدید نظر
کرده و به یاد میآورند در کشتی که همه با هم سوار هستیم چنانچه سوراخی پیدا
شود همه را با هم به خطر خواهد انداخت.

