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چهره جدید جامعه ایران با افزایش مشارکت
تردید را کنار بگذارید

براســاس آمــار وزارت کشــور ،هم اکنــون  56میلیون
ایرانی واجد شــرایط رأی دادن هســتند ،تخمین زده
میشــود کــه از این میــزان  20تا  25میلیــون نفر پای
صندوقهــای رأی بیایند .اما نزدیــک به  25میلیون
صادق زیبا کالم
رأی در اختیار آرای خاکســتری اســت کــه هنوز مردد
تحلیلگر سیاسی
بــوده و مصمــم بــه شــرکت در انتخابــات نیســتند.
و استاد دانشگاه
درحالــی کــه جــذب  10تــا  20درصــد ایــن آرا ،تغییر
زیــادی را در سرنوشــت آینــده کشــور رقــم میزنــد و
میتوانــد بــا انتخاب یــک رئیس جمهور ،مســیر کشــور را به ســمت دیگری
هدایت کند .البته مهمترین دلیل یا پیام عدم شرکت در انتخابات ،اعتراض
به برخی خواستههای اجتماعی و سیاسی موجود است ،اما چگونه میتوان
نقش رؤســای جمهــور را در تغییــرات ایجاد شــده ،نادیده گرفت .شــما اگر
همیــن ســه دوره ریاســت جمهوریهــای گذشــته را بــا هــم مقایســه کنید،
میتوانید متوجه شــوید که تغییــرات در هر دورهای تا چه انــدازه متفاوت از
دورههای قبل یا بعد بوده اســت .آیا تغییراتی که در دوره ریاست جمهوری
یک فرد در حوزه سیاســت خارجی و داخلی افتاد با دوره قبل یکســان بود؟
آیا میتوان گفت که سیاســتهای دولت قبل در این ســه ســال و نیم دولت
اکنون ادامه یافته است؟ آیا وضعیت ایران در حوزه خارجی و داخلی و بویژه
وضعیــت اقتصادی کشــور در هــر دورهای تغییر نکرده اســت؟ قطعاً در هر
دورهای سیاستهای جدیدی اتفاق افتاده که با انتخاب ما و شرکت کردن در
انتخابات محقق شده است .به هرحال تغییرات با ورود هر رئیس جمهوری
به سپهر سیاسی کشور چشمگیر میشود .البته هر دورهای با وجود تغییراتی
که ایجاد میکند ،ضعفها و نقصهایی هم دارد ،اما هر اندازه که بخواهیم
ناامیدانــه و بدبینانه نگاه کنیم ،بازهم در دورههایی ،تغییرات مثبت زیادی
به وجود آمده اســت و نمیتوانیم بگوییم به فرض در این چند ســال ،هیچ
تغییــری اتفاق نیفتاده و همان سیاســتهای اشــتباه دوره قبــل ادامه یافته
اســت .بنابراین مشــارکت مردم در تعیین سرنوشتشان بســیار مهم است و
مــردم میتواننــد با رأی خود حامل تغییر و تحول باشــند .قــوه مجریه نهاد
بسیار تأثیرگذاری است و به استثنای مجلس جزو نهادهایی است که از سوی
مردم تعیین میشود .براین اساس استدعا دارم تا تردیدتان را کنار گذاشته
و بــا یقیــن رأی بدهید و افکار غلــط و ناامیدانه را کنــار بگذارید .البته ممکن
است رأی بدهیم و تغییری هم اتفاق نیفتد ،اما اگر شرکت نکنیم ،یقیناً هیچ
تغییری به وجود نمیآید.

شورا ها ،همپای ریاست جمهوری

از زمــان تشــکیل انقالب تاکنــون تمام زحمات کشــور
بــه دوش مــردم بــوده اســت .پــس میتــوان گفــت
انقالب کشــورمان حادثــهای مردمی بوده اســت .باید
بــه صراحت اعالم کرد ،این مردم هســتند که با وجود
محمد حقانی
مشــکالت و تحریمها همیشه در صحنه حضور دارند.
عضو شورای
اگر آنها نبودند ما در این سالها به جایی نمیرسیدیم.
شهر تهران
بنابرایــن شــرکت در انتخابــات و مشــارکت اجتماعی
مــردم برای حیات اجتماعی امری ضروری تلقی میشــود .البته مســئوالن هم
بایــد در تمام تصمیمات خود مردم را در اولویتشــان قــرار دهند .به طور مثال
در مدیریت شــهری به جای مدیریت مدار بودن باید مردم نهاد بود .همانطور
کــه امــام(ره) و رهبــری بارهــا در جمالت خود بــه نقش مــردم در جامعه تأکید
میکننــد ،هــر طــرح و برنامهای که تصویب میشــود بایــد بر اســاس نظر آحاد
جامعه و مردم باشــد .اگر مردم پشــت سربازان دیپلماسی نبودند ما هیچوقت
نمیتوانســتیم سایه جنگ و تحریمها را از کشــور برداریم .در شرایط کنونی هم
ما به مشارکت آنها برای شرکت در انتخابات نیاز داریم .تهران پر جمعیتترین
شهر خاورمیانه است و باید از نظر کیفیت زندگی با شهرهای پیشرفته برابر باشد.
ما برای مدیریت این شــهر بزرگ نباید تنها از باال به آن نگاه کنیم ،بلکه باید به
کوچه پس کوچههای تهران برویم تا با خاســتگاههای مردم آشــنا شویم .در این
زمان حساس نباید مشارکت انتخابات شوراها کم اهمیت تلقی شود .انتخابات
شــوراها از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این شرایط حساس همه باید پای
صندوقهای رأی برویم و تأکیدمان در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر باید
تقویتشورایاریهاباشد.

تشویقبهحضوررأیهایخاکستری

در ایــران کمتــراز  24ســاعت دیگر قرار اســت برای
تحقــق اهــداف اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی،
انتخاباتی برگزار شود که این انتخابات از جنبههای
مختلــف دارای اهمیــت اســت .این اهمیــت از آن
تقی آزاد ارمکی
جهــت اســت کــه در دنیــای مــدرن امروز بســیاری
جامعه شناس
از مفاهیــم مربــوط بــه علــوم سیاســی و اقتصــاد
بــه قــدری در هم تنیــده شــدهاند که قابــل تفکیک
نیســتند .شــرکت در انتخابــات یــک حرکــت مدنی
اســت که موجب میشــود که همه در برنامهریزیهای کشور نقش داشته
باشــند اگر میخواهیم در تصمیمات کالن کشــور ســهمی داشــته باشــیم
باید در انتخابات شــرکت کنیم .به وســیله شــرکت در انتخابات اســت که
مردم جامعه به یک اجتماع میرســند .اصــاً دالیل افرادی که میگویند
در انتخابات شــرکت نمیکنیم قانع کننده نیســت .مگر میشــود کسی در
سرنوشــت خودش دخالتی نداشــته باشــد .انتخاباتی که هر  4ســال یکبار
برگزار میشود و فقط هم یکبار در سال میتوانیم مدیر مملکت خودمان
را انتخــاب کنیــم .فکــر میکنــم در ایــن فرصت باقــی مانده مــردم از هر
جناحــی بایــد تالش کننــد تا رأیهای خاکســتری را تشــویق بــه حضور در
انتخابــات کنند .باید مردم بدانند هر یک رأی در سرنوشــت کشــور بســیار
اهمیــت دارد .برخیها هم عنوان کردند وضعیت معیشتیشــان دشــوار
اســت و برخی دیگر هم اعالم کردند از برخی امور رضایت ندارند همین
موضوع موجب شــده تا برخیها در انتخابات شــرکت نکنند؛ حرفم روی
آن دسته از مردمی است که این چنین فکر میکنند؛ باید بدانند ،منافع و
امنیــت ملــی ،اموری مقطعی ،جناحی یا فردی نیســت اگر میخواهیم از
وضعیت دشــوار نجات پیدا کنیم باید در این حرکت مدنی حضور داشته
باشیم.

حضور فعال روشنفکران

تعییــن سرنوشــت ،طبیعیتریــن حــق هــر فــرد
اســت .انســان آزاد اســت تا سرنوشــت خــودش را
تعیین کند .کشــورمان هم در شرایط حساسی قرار
دارد و بایــد مــردم از ایــن حــق طبیعی خودشــان
غالمرضا ظریفیان
در انتخــاب رئیــس جمهــوری اســتفاده کنند.البته
استاد دانشگاه تهران
معتقــدم که امســال آگاهی مردم بســیار بــاال رفته
اســت و مناظــرات تلویزیونــی خوبــی برگزار شــد و
برای همگان حقایق روشــن شــد؛ بنابرایــن از روشــنفکران ،صاحبنظران
و دانشــگاهیان دعــوت میکنــم که حضــور جدیتــری در ایــن انتخابات
داشــته باشــند .اگرمــردم در انتخابــات شــرکت نکننــد ،همــان اتفاقی در
کشــور میافتد که در گذشــته اتفاق افتاده و اگر دوبــاره این موضوع تکرار
شــود ،معلــوم نیســت چه بر ســر جامعــه خواهد آمــد .ما نباید مســیری
ماننــد پوپولیســم را انتخــاب کنیــم ،زیرا مســیر خوبــی برای آینده کشــور
رقم نمیخورد .تجربه  110ســاله مردم ســاالری در ایران هم نشــان داده
که هر وقت مردم تشــخیص دادند که باید در سرنوشــت خودشان سهیم
باشــند اتفاقــات خوبی برایشــان رقــم خورده اســت و البته ایــن تصمیم
مــردم موجب اتفاقات خوبی هم برای جامعه شــده اســت اما زمانی که
مردم عالقهای به انتخابات نداشــتند و انتخابات را تحریم کردند؛ شــاهد
سیاســتمدارانی بودند که با مردم همگام نبودند .دانشــجویان دیدند که
در  8ســال دولــت نهــم و دهــم جامعه تحقیر شــد ،کشــتیهای ایرانی با
پرچم کشورهای دیگر به دریا میرفتند وچند قطعنامه ضد ما صادر شد
و بــه همین دلیل برای تغییر در ســال  92پای صنــدوق آمدند؛ اگر امروز
ما و شــما نیاییم باز همان مســیر تکــرار خواهد شــد .بنابراین روز جمعه
پای صندوقهای رأی میآییم تا وضعیت مطلوب را برای کشورمان رقم
بزنیم.

شورای شهر یادتان نرود

محمدحسن
ملک مدنی

شهردار اسبق تهران

مردم نباید نســبت به محیط شــهری و اداره کردن شــهرخود بیتفاوت باشند ،چراکه اگر خواســته عمومی ارتقا نیابد ،محقق هم
نمیشــود .بنابراین مردم نه تنها باید درانتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای شهر و روستا شرکت کنند که باید اعضای شورا را
هم با مشــارکت باال انتخاب کنندو البته کار به همین جا ختم نمیشــود ،مردم باید بعد از اعالم نتایج هم خواســته هایشان را رها
نکرده و تا تبدیل شــدن به خواســته عمومی پیش بروند .به هرحال شــهر تهران هم اکنون با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم
میکند و وضعیت هم هر روز به مراتب بدتر از روز قبل میشود ،بنابراین مشارکت مردم میتواند سرعت تخریب را کاهش داده،
اصالح کرده و حتی متوقف کند .یقیناً مشــارکت مردم روی انتخاب شــهردار و اعضای شــورای شهر تأثیر زیادی میگذارد .شهری
کــه امــروز نــه هوایی برای تنفس دارد و نه مســیری برای رفــت و آمد ،نیازمند یک عزم جدی و مشــارکت عمومی اســت تا بتواند
مشکالتش را حل و فصل کند.

مطالبات زنان فراموش نشود

مــا در آســتانه دو انتخابــات مهــم هســتیم کــه در
انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــش رو نامزدهــا
مشــخص اســت اما در انتخابات شــوراها با توجه به
قوانین،زنهــا هم میتواننــد فعال باشــند .با توجه
نیره توکلی
بــه اینکــه انتخاب شــدن و انتخــاب کــردن میتواند
جامعهشناس
انگیــزه متقابــل به هــم بدهد امــا به هر حــال زنها
همــواره در چند انتخابات اخیر همــه فعال بودند و
رأیشــان بســیار تأثیرگذار بــوده اســت .در انتخابات
گذشــته زنها از لحاظ اینکه انتخاب کنند ،فعالیت کنند و زمینه ســاز فضایی
شــوند کــه میتوانند مطالباتشــان را مطرح کنند خیلی فعــال بودند و البته
بایــد هم فعال باشــند .بــه دلیل اینکه زنــان خیلی متوجه تنگناها هســتند و
تنگناهای شــغلی ،اقتصادی ،اجتماعی و منزلتی را بیشــتر احساس میکنند
و اینکــه آنهــا هــم در فضــای شــهرها به حســاب میآینــد و رأی و ارادهشــان
شرکت داده میشود و در فضاهای سیاسی تأثیرگذار است از این لحاط فعال
بودهاند .زنها همیشــه به انتخابات به چشــم زمینه ساز طرح مطالباتشان
نــگاه کردهاند ولی متأســفانه این معادله دو طــرف دارد اینکه هم باید زنها
شــرکت و مطالباتشــان را مطرح کنند و هم باید مطالباتشــان جواب داده
شــود .بــه هــر حــال مســلماً از میــان گفتمانهای مختلــف که در شــعارهای
نامزدهــای ریاســت جمهوری مطرح میشــود معمــوالً زنان بــه نامزدهایی
که به این مطالباتشــان گوشــه چشــمی داشتهاند بیشــتر رأی میدهند ولی
چیزی که هست بیشتر نهادهایی که در مشارکت سیاسی و اجتماعی دخالت
میکننــد معمــوالً در زمــان انتخابــات مقطعی شــکل میگیرند و ریشــه دار
نمیشــوند .واقعاً باید شــرایطی فراهم شــود که هم انتخاب شوندگان و هم
انتخابکنندگان نهادهای دائمی داشته باشند که بتوانند از فردای انتخابات
مطالباتشــان را پیگیری کنند و دســتاوردهای مشارکت را ببینند .به هر حال
شــرکت در انتخابات در هر دورهای و بویژه در این دوره همواره انتخاب میان
فضاهایی است که اراده در آن بیشتر نقش داشته و رأی مان مؤثر باشد .نکته
دیگر اینکه وقتی رأی میدهیم توقع هم ایجاد میکند .همه باید بدانند این
توقــع درســت اســت اما بســیاری از توقعات هــم بیجا هســتند .خیلیها فکر
میکننــد همین که پــای صندوق رأی رفتند وظیفهشــان تمام شــد .بنابراین
نه مطالباتشــان را پیگیری میکنند و نه شــهروند قانونمدار هســتند چرا که
وقتی از کســی جواب میخواهیم خودمان هم باید جوابگو باشــیم .یعنی اگر
صحبت از آزادی مدنی میکنیم خودمان هم باید شــهروند مدنی باشــیم و
همــواره قوانین و بازی جامعه مدنی را رعایت کنیم .زمانی که در پایینترین
قاعده اجتماعی هستیم باید وجدان شهروندی و قانونمداری را تقویت کنیم.
شــرکت در انتخابات باعث میشــود توقع از دو طرف باال باشــد یعنی ما چه
کردهایــم و دیگران که در رأس قدرتاند و انتخاب شــدهاند چه خواهند کرد،
هر دو طرف باید جوابگو باشند.

مشارکت در انتخابات ،ضرورتی اجتماعی

تغییرات شگرف با رأی مردم

امــروز خاورمیانــه در بحرانیتریــن شــرایط ممکن
قرار دارد ،سایه جنگ و بحران آب اغلب کشورهای
منطقه را در برگرفته به طوری که تشدید بحران آب
بــه ایجــاد ناامنی و جنگهای بیشــتر و جنگ نیز به
حسین آخانی
تشــدید بحرانهای محیــط زیســتی میانجامد .در
زیست شناس و هیأت
این میــان تنها ایران اســت که با وجــود بحرانهای
علمی دانشکده علوم
زیست محیطی اما از امنیت باالیی برخوردار است.
دانشگاه تهران
بنابرایــن نبایــد اجــازه دهیــم امنیت و آرامشــی که
در ســایه مناســبات خــوب بینالمللی ایجاد شــده از بین برود چــون تنها در
ســایه همین امنیت اســت که میتوان هم چرخ اقتصاد کشــور را چرخاند و
هــم اتفاقاً تهدیــدات محیط زیســتی را کاهش داد .خوشــبختانه برجام این
فرصــت را بوجــود آورده کــه بازار توریســم خارجی در کشــور ما داغتر شــود.
صنعت توریســم میتواند فشــارهایی که را امروز در نتیجه نبود معیشــت و
اشتغال مناســب از سوی مردم به منابع طبیعی ســرزمینمان وارد میشود
کاهش دهد اینقدر که شــاید دیگر حتی الزم نباشد به بهای گزاف ،آبی را که
از طال برای ما ارزشــمندتر اســت به پای محصوالت کشــاورزی صادراتی که
ارزآوری چندانــی هم ندارند بریزیم .به عنوان یک معلم دانشــگاهی در دو
ســال اخیر ،تأثیرات شــگرف برجــام را دیدهام اینقدر که حتی در ســفرهایم
بــه مراکز علمی اروپــا و امریکا به وضوح میبینم چقدر نگاه دنیا نســبت به
ایــران و ایرانــی تغییــر یافتــه و هم میبینــم توریســتها و طبیعتگردهای
زیادی پایشــان به کشــور باز شــده به طوری که اخیراً  30گیاه شــناس اروپایی
برای آشــنایی با گیاهان و جانوران کشــورمان به ایران آمدند .انتقاد ســازنده
ایــن طبیعتگردهای حول ســه محور بود اینکه چرا طبیعــت ایران مملو از
زباله است و اینها را پاکسازی نمیکنید ،دوم اینکه چرا با وجود تنوع اقلیمی
در ایران در شهرهای شمالی و جنوبی و شرق و غرب ایران همه ساختمانها
مشــابه هم هســتند و معماری بومی ندارید و ســومین نکته این بود که چرا
در شــهرها و اســتانهای شما فروشگاههای صنایع دســتی خاص آن منطقه
نیست تا ما بتوانیم به عنوان بخشی از خاطره سفر ،یک تکه از صنایع دستی
هــر منطقه را خریده و با خود ببریم .تحقق این خواســته بحق توریســتها،
که متأســفانه از آن غفلت کردهایم میتواند هم وضعیت محیط زیســت ما
را بهبود بخشــد و هم اشــتغالزایی باالیی برای جوامع بومی و محلی داشته
باشــد .برای همین است که از مردم عزیز کشورم میخواهم که این فرصت
بدســت آمده برای جذب توریســت را  -که اکنون به دلیل ناامنی و جنگ در
ســوریه و ترکیه به ســمت ایران ســرازیر شــده  -با بیتفاوتــی و کنارهگیری از
مشارکت در انتخابات از دست ندهند .به پای صندوقهای رأی بیایید چون
فقط من و شــما هســتیم کــه میتوانیم بــا رأی مان تغییرات شــگرف ایجاد
کنیم .رأی ما تضمین کننده تداوم امنیت در این کشــور و برقراری ارتباطات
مناسبتر با دنیای پیرامونمان است.

انتخابات در همه جای دنیا مترقیترین مکانیسمی است که شهروندان میتوانند در روندی دموکراتیک ،مطلوبیتهای اجتماعی خود را با رأی
دادن به کاندیدای مورد نظر محقق کنند .در واقع منتخب نهایی ،برآیند اکثریت آرا و اندیشــههای موجود در جامعه خواهد بود ،البته شــرکت
در انتخابات به عنوان الزام نیســت بلکه بهعنوان یک حق شــهروندی تلقی میشــود .اگر عدهای به هر دلیل شــرکت نکردن در انتخابات را به
عنوان نماد اعتراضی انتخاب کردهاند اشــتباه فاحشــی را مرتکب خواهند شــد .ما باید آگاه باشــیم که در حوزه واقعیتهای اجتماعی تفکرات
مصطفی آب روشن
آرمانگرایانه ،نه تنها ما را به نتیجه مطلوب نمیرساند بلکه عموماً نتیجه معکوسی بر جای میگذارد .به عبارتی ما همیشه با گزینههای خوب
جامعهشناس
و بد روب ه رو نمیشویم که براحتی بتوانیم گزینه خوب را انتخاب کنیم .از منظر برخی شهروندان ،کاندیداهای موجود نمیتوانند همه مطالبات
اجتماعی و اقتصادیمان را پاسخ بدهند ولی از منظر منطقی ما باید بهترین گزینه موجود را با توجه به مالحظات فکری خودمان انتخاب کنیم.
در غیر این صورت مشــاهده میکنیم که کاندیداهایی بهعنوان منتخب نهایی بر گزیده خواهند شــد که امکان دارد وضعیت موجود را به عقب برگردانند ،به طور مثال،
وجود یک همسایه بیفرهنگ و بیمباالت در یک آپارتمان به طور قطع بر کیفیت زندگی دیگر ساکنان تأثیر میگذارد .لذا چگونه میتوان شورای شهر و روستا یا انتخاب
ریاست جمهوری را بیتأثیر در زندگی شهروندان تلقی کرد؟ انتخاب نکردن هم نوعی انتخاب است اما به ضرر ما و به نفع جریانی که از منظر مطلوبیتهای اجتماعی
و اقتصادی فاصله فراوانی با ما دارد .ما نمیتوانیم با عدم مشارکت در انتخابات ،قاعده بازی را بهم بزنیم .به عبارتی انتخاب هر کدام از کاندیداها یا یک جریان فکری
سرنوشت متفاوتی را برای ما رقم خواهد زد ،لذا ما نباید بیتفاوت نسبت به این امر باشیم .هیچ کشوری را نمیتوان نشان داد که با مشارکت نکردن ،شهروندان راه توسعه
را طی کرده باشند؛باید به جای قهر و نفرین و انتظار معجزه داشتن ،برای آبادانی کشورمان مشارکت داشته باشیم.

پذیرش مسئولیت رأی

در گذشته برای جابهجایی قدرت ،منطق جنگ و نبرد
حاکم بود .منطقی که هزینههای زیادی را روی دســت
ملتها میگذاشت .حتی انتقال حکومتها در داخل
دولتها هم بیهزینه نبود و گاهی درگیری و نزاع ایجاد
حسین
میشد ،اما در دنیای امروز ،نظام دموکراسی حاکم شده
ایمانی جاجرمی
که یکی از ارکان مهم آن انتخابات مردمی است .یعنی
جامعه شناس
و استاد دانشگاه
مقامات حکومتی ،با آرای مردم انتخاب میشــوند ،به
همین علت هم میزان مشــارکت مردم در انتخابات بسیار با اهمیت است ،چرا
که روی سرنوشــت افراد و کشــور به شکل مســتقیم تأثیر میگذارد و هرچقدر این
مشــارکت واقعیتر و جدیتر باشــد ،به همان میزان سلیقه اکثریت مطرح شده
و انتخاب هر ســلیقه هم پیامدهای خاص خــودش را دارد .اگر گروهی که موافق
آزادیهــای اجتماعی و تعامل با دنیا هســتند ،روی کار بیایند ،طبیعتاً وضعیت
فرق میکند تا گروهی انتخاب شوند که عکس این بینش و نگاه را دارند .به هرحال
در هر جامعهای  2تا  3جناح سیاســی بیشــتر حاکم نیســت ،هماکنون گروههای
میانــه ،مقبولیــت بیشــتری دارند .شــما ببینید در فرانســه مــردم از میــان «ملی
گرایان افراطی» و «راســت میانه» ،صراحتاً گروهی را برگزیدند که با تفکرشــان و
خواستههایشــان همخوانی بیشتری داشــت .آنها با رأی خود سرنوشتشان را رقم
زدند و موجب شدند تا همچنان عضو اتحادیه اروپا بمانند .در کشور ما هم شبیه
همین وضعیت در جریان است .ما با مشارکت و انتخابمان ،سرنوشت خودمان
را تحــت تأثیر قرار داده و انتخاب میکنیم .به هرحال همه ما چند دوره ریاســت
جمهــوری را پشــت ســر گذاشــتیم و تأیید میکنیم که هــر دوره بــا دوره دیگر چه
تفاوتهای بنیادی داشته است .در دورهای اقتصاد ثبات داشته ،تورم کنترل شده
و تعامل با جهان بیرون بیشــتر شــده اســت و در دورهای دیگر همه این گزینهها،
جهت منفی داشته! بنابراین ممکن بود با ادامه یافتن دورهای ،ما امروز تبدیل به
ونزوئالی دوم شده و هماکنون برای خرید یک نان ،ساعتها در صفهای طویل
زمانمان را هدر میدادیم .یعنی ما با یک رأی میتوانستیم به دوره جیرهبندی و
کوپن برگردیم! بنابراین شرکت در انتخابات جزو وظایف شهروندی جوامع مدرن
است و اخالق مدنی حکم میکند که نسبت به سرنوشت عمومی کشور حساس
بوده و مسئولیت رأی خود را بپذیریم .من معتقدم رأی دادن ،مسئولیتآور است.
حتی افرادی که رأی نمیدهند هم باید پاسخگو بوده و مسئولیت پذیر باشند .در
گذشته تمام مسئولیت نظام دیکتاتوری بر عهده فرد دیکتاتور بود و مردم نقش
خنثی داشتند ،اما در نظام دموکراتیک ،مسئولیت همه چیز با مردم است .تجربه
نشان داده ماهیت دولتها باهم متفاوت است و در زندگی مردم اثرات متفاوتی
میگذارد که نباید به آنها بیتوجه باشیم.

حضور هوشمندانه مردم

انتخابــات ریاســت جمهــوری یکــی از حیاتیتریــن
تصمیماتی اســت که به ملت واگذار شــده است تا با
انتخاب صحیح و آگاهانه بتوانند فرد مدیر و مدبّری
را بــرای اداره امــور کشــور برگزیننــد تــا بتوانــد آینــده
ایرج فاضل
درخشــانی را بــرای فرزنــدان ایران زمین رقــم بزند.
وزیر اسبق بهداشت
در انتخابــات ملت ایران با حضور هوشــمندانه خود
در دوران سازندگی
ی است ،اشتباه
نشــان میدهند چه کســی فرد مقبول 
میتواند نتایج اســفباری را برای یک بازه زمانی رقم
بزند .در ابتدای سالهای  91و  92اقتصاد این مملکت به طور کامل ورشکسته
شــده بــود و مــردم در دوران قبل هــر روز منتظــر یک اتفاق عجیــب و غریب
بودنــد؛ همچنیــن بیثباتی هــر روز قلب مــردم را تکان مــیداد اما هم اینک
مشــکالت فکــری و امنیت اجتماعی کنترل شــده و روند افزایشــی تورم لجام
گسیخته کنترل شده است و مانند چهار سال قبل اتفاقات عجیب و غریبی در
انتظار مردم نبود .ما باید در انتخابات شرکت کنیم تا خواستمان تحقق یابد.
هرکس در این کشور زندگی میکند باید رأی دهد و نباید افراد نسبت به مسائل
مختلف بیتفاوت باشند و من از ملت شریف ایران میخواهم هوشمندانه در
انتخابات شرکت کنند تا مشکالت کشور حل شود و اهل گفت وگو و مدارا باشد
و وجهه انســانی و مهم مردم را که از آبروی چندین هزار ســاله برخوردارند به
سایر ملتها نشان دهد .ملت ایران روز جمعه با انتخاب شان نشان خواهند
داد که طرفدار صلح بوده و هرگز دوست ندارند که با یک ملت و کشوری جنگ
کنند.

به خودمان رأی بدهیم

ادامه از
این بدان معناســت کــه میزان عالقه و تصمیم به مشــارکت از
صفحه اول
ســوی مردم ،مســتقل از بحث رقابتهای انتخاباتی اســت و نهاد
انتخابــات به خــودی خود و برحســب تجربه دو دهه گذشــته برای
بیشــتر مردم جــا افتاده اســت .انتخابــات در ایران جا افتاده اســت
به این معنا که همه طرفهای سیاســی به نوعی پذیرفتهاند که محل رجوع حل اختالف آنان،
مراجعه به مردم از طریق انتخابات است .ما مثل ماهی که در آب قرار دارد و درکی از وجود آب
ندارد ،هســتیم و اهمیت این نهاد در رفع اختالفات را نادیده میگیریم .انتخابات ایران با تمام
کاستیهاییکهداردودرمسیرتکاملشاصالحخواهدشد،یکشیوهحلاختالفسیاسیاست.
اگر شــیوهای برای حل اختالف سیاســی نداشته باشیم ،سیاســت بسرعت به بنبست میرسد
و تنها راه خروج از بنبســت ،خشــونت خواهد بود .هر کســی که این نهاد را تقویت کند ،به حل
مسالمتآمیز اختالفات سیاسی کمک کرده و جامعه را از خشونت عریان و خطرناک دور کرده
است .انتخابات چارچوبی برای تحول است .تمام شخصیتهایی که خود را در معرض انتخاب
و داوری مردم قرار میدهند ،به ناچار باید خود را با مردم و جامعه و مطالبات آن تطبیق دهند.
هرکسیکهمیخواهدشناگرشود،بایدآمادگیالزمبرایخیسشدننیزداشتهباشد.درمعرض
داوری مردم قرار گرفتن مهمترین عنصر مؤثر بر تغییر افراد است زیرا پذیرفتهایم که خود را با
ارزشهای مردم هماهنگ کنیم .کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار نمیدهند به
طور معمول خشک و غیرقابل انعطاف میشوند .اصلیترین عامل تغییر اشخاص سیاسی در
ایران همین در معرض داوری و قضاوت بودن اســت .پس اگر میخواهیم که سیاســتمداران ما
متناســب با خواســت جامعه و مردم شــوند به ناچار باید نهاد انتخابات را بیش از پیش تقویت
کنیم .بنابراین کسانی که نسبت به وضع جامعه و سیاستمداران معترض هستند و در عین حال
در انتخابات شرکت نمیکنند ،بیش از هرکس دیگری خالف این هدف خود عمل میکنند ،زیرا
با شرکتنکردن،کمکیبهتغییرسیاستمداراننمیکنیم.مسألهمهمتردرانتخاباتایناست
که ما بهعنوان رأیدهنده تأثیر اصلی را بر چگونگی تغییرات سیاستمداران داریم .به میزانی که
ما وارد عرصه انتخابات شویم ،سیاستمداران برای جلب نظر ما ،آرا و برنامههای خود را شکل
میدهند .اگر من یا شما با قاطعیت بگوییم که در انتخابات شرکت نمیکنیم ،در این صورت،
سیاستمدارانبرایپاسخدادنبهخواستهاومطالباتماچهانگیزهایخواهندداشت؟هیچ.
نکتــه پایانی قدرت ناشــی از رأی در جامعه اســت .برخی گمان میکنند بــا رأی دادن به
دیگران آنان را قدرتمند و مشروع میکنند و لذا این تحول را نمیپذیرند .واقعیت این است
که ماهیت قدرتمندی و مشــروعیت ناشــی از رأی مردم با ماهیت عوامل دیگر قدرتمندی
فرق میکند .وقتی که یک حکومت به دلیل مشارکت باالی مردمش در انتخابات؛ قدرتمند
اســت ،همیشــه خواهد کوشــید که این مؤلفه را حفظ کند و همین برای اینکه بکوشــد تا به
خواســت مردمــش پاســخ دهد کافی اســت .بنابرایــن امیدواریم که بــا اعتقاد بــه اثرگذاری
خودمان بر جامعه و قدرت و سیاست پای صندوق رأی برویم .تجربه گذشته نشان داده که
انتخابات مؤثر بوده؛ این تجربه را نادیده نگیریم .بیتفاوت نباشیم که پشیمان خواهیم شد.
به خودمان رأی دهیم ،به هر آرمان و ارزشی که داریم .بدانیم که رأی ما آن را محقق میکند.

