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من معجزه مي كنم! شما چطور؟
هربار كه مسأله انتخابات مطرح مي شود، نزد 
بخشي از مردم اين پرســش طرح مي شود كه 
چرا بايد رأي داد؟ چه فايده اي دارد؟ همه مثل 
هم هستند؟ از پيش معلوم است كه چه كسي 
بايد انتخاب شــود، پس چه نيازي به حضور ما 
دارد؟ شناسنامه من پاك پاك است! اين نظرات 
و پرسش ها هميشــه بوده و هست و كسي هم 
كه نخواهد در انتخابات شــركت كند، كاري به 
پاسخ هاي داده شــده ندارد، ولي شايد كساني 
باشند كه اين پرسش ها براي آنان موضوعيت 
دارد و لــذا پرداختن به مســأله واجد اهميت 
است. از چه منظري مي توان وارد انتخاب شد و 

مشاركت كرد؟
12 ســال پيش كه مرحوم آقاي  هاشمي 
نامزد انتخابات شــد، برخــي از اين افراد 
قاطعانه انتخابات را مسخره كردند و مدعي 
شــدند كه نتيجه از پيش معلوم است و چه 
شــركت كنيد و چه شــركت نكنيد، آقاي 
 هاشــمي رئيس جمهوری است. هنگامي كه 
انتخابات به دور دوم هم كشــيد، همين را 
گفتند ولي زماني كه آقاي  هاشــمي انتخاب 
نشد، زبانشان بند آمد، ولي هيچ گاه حاضر 

نشدند كه به اشــتباه راهبردي خود اذعان 
كنند كه شــناخت آنان از معنــا و مفهوم 
انتخابات در ايران اشتباه است. اشتباهي كه 
پيش از آن در 1376 و 1380 و سپس 1388 
و 1392 نيز تكرار شــد، ولي خوشبختانه 
اين بار كمتر شــنيده مي شــود كه با اين 

استدالل بخواهند انتخابات را نفي كنند.
گفته مي شــود كه همه مثل هم هستند. اين 
نيز اشتباهي آشكار است. كافي است نگاهي به 
برنامه هاي نامزدها و نقدهاي آنان عليه يكديگر 
بيندازيم. درمواردي آنــان در دوقطب مخالف 
يكديگر سير مي كنند. متفاوت يا شبيه بودن 
يك امر نسبي است. چگونه مي شود شخصي 
مثل آقاي  هاشمي را با احمدي نژاد شبيه دانست. 
به طور قطع آنــان از دو نحوه بينش و دو تجربه 
و دو تاريخ و پيشــينه گوناگون برخوردارند و 
درتمام زمينه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
راهبردهاي متضادي دارند. مســتقل از اينكه 
كدام يك را بپذيريم، بايــد گفت كه نامزدهاي 
انتخابــات همه يك جور نيســتند. درهمين 
انتخابات، نمي توان روحانــي و جهانگيري را 
مشابه قاليباف و رئيسي دانست. آنان دربسياري 

ازموارد در دوقطب به نسبت متضاد قرار دارند. 
درباره موثربودن انتخابات ايران از يك ســوی 
ديگر هم مي توان نظر داد. تمامي انتخاباتي كه 
از سال 1376 تاكنون انجام شده، به نوعي متاثر 
ازحضور مستقيم مردم بوده است. همه آنها نيز 
بشدت اثرگذار بوده و ريل اداره كشور را به كلي 
تغيير داده است. پس چگونه مي توانيم چنين 
واقعيتي را كه همه به صورت آشكار مي بينند و 

لمس مي كنند، ناديده گرفت؟
 يكي ديگر از اشتباهات برخي از افراد اين 
اســت كه گمان مي كنند قدرتي كه ازطريق 
رأي دادن منتقــل مي كنند، لزومــا به نفع 
آنان به كار نمي رود. اين نيز اشــتباه است. 
هرجامعه اي كه مردمش درعرصه سياســي 
و انتخابات حضور داشــته باشــند، نوعي از 
قدرت را به مديــران خود منتقل مي كنند كه 
سوءاســتفاده كامل از اين قدرت امكان پذير 
نيست. قدرت ناشي از آراي مردم و دموكراسي 
ماهيتي دارد كه مانع از سوءاستفاده بي حد و 
اندازه صاحبان آن از اين نوع قدرت مي شود، 
ولي مهمتر ازهمه اين اســت كه اين قدرت به 
دليل ماهيت آن قابل بازپس گيري اســت. به 

همين دليل دركاربرد آن رعايت خواهند كرد.
علت ديگري كه در دفاع از مشاركت سياسي 
و انتخابات مي توان گفت؛ اين است كه انتخابات 
كم ضررترين شيوه برای حل اختالفات سياسي 
است. جامعه ايران ازفقدان شيوه هاي مدني براي 
اختالفات خود در رنج است. انتخابات مهمترين 
نهاد حل اختالف درحوزه سياســي است. اگر 
اين نهاد نباشد، ستيز جاي حل مسالمت آميز 
را خواهد گرفت. همين االن مي بينيم كه نوعي 
از رقابت حاد ميان نيروها وجود دارد، ولي اميد 
همه ما دراين است كه با انجام يك انتخابات سالم 
مردم به داوري دراين اختالف مهر پايان بزنند. 
فقدان اين نهاد اســت كه برخی ازكشورهای 
منطقه را دچار بحران های حاد و درگيری كرده 

است.
علت ديگر، دفاع از افزايش مشاركت، اهميت 
حضور و قدرت مردم در دفاع از اعتبار كشــور 
است. شايد درشرايط صلح يك رأي دادن نقش 
پيشگيرانه اي در منتفي كردن حضور درجبهه 
جنــگ را ايفا كند. ملتي كه بــاالي 80 درصد 
مردمش با رضايت خاطر وارد انتخابات شوند، 
پيام دفاعي روشني به جهان مي دهد كه از ده ها 

موشــك و هواپيما نقش بازدارندگي بيشتري 
دارد.

با وجود تمام اينها، دليل اصلي اين يادداشت 
براي دفاع از مشاركت در انتخابات چيز ديگري 
اســت؛ اين دليل بنيادي ترين گزاره درجامعه 
مدرن است. »مشاركت حالل مشكالت است.« 
برخي ها گمان دارند كه رأي دادن به يك نفر، مثل 
پول دادن به اوست و او هنگامي كه صاحب پول 
شد، مي تواند هرطور كه خواست آن را خرج كند، 
ولي رأي دادن چنين ماهيتــي ندارد. رأي دادن 
به افراد تا حدي مثل آموزش دادن به آنان است 
كــه آموزش گيرنده، به رنــگ آموزش دهنده 
درمي آيد. ما با مشاركت و رأي دادن خود، نامزد 
پيروز را به رنگ خود درمي آوريم. ما با رأي دادن 
خود معجزه مي كنيم و ديگران را به بهترين شكل 
تغيير مي دهيم. مسأله فقط رأي دادن نيست، 
اگر رأي بدهيم و فراموش كنيم و تا 4 سال ديگر 
پيگير رأي خود نباشيم، طبعا اثرگذاري اندكي 
خواهيم داشت، ولي به ميزاني كه درجامعه خود 
مشاركت مي كنيم و از كوچك ترين روزنه اي كه 
براي اثرگذاري و مشاركت پيدا مي شود، استفاده 
مي كنيم، به همان اندازه ديگــران را متحول 

مي كنيم. نگاهي به سرنوشت نامزدهاي اصولگرا 
بيندازيم تا روشن شــود كه نياز آنان به گرفتن 
رأي ازمردم، ادبيات و ارزش ها و رفتارهاي آنان 
را تا چه حد دچار تغيير كرده است. به تغييرات 
افرادي كه در انتخابات شــركت مي كنند تا از 
مردم رأي بگيرند، نگاهــي بيندازيم و آن را با 
ساير افرادي كه هيچ گاه درمعرض انتخاب قرار 
نمي گرفتند، مقايسه كنيم. گروه دوم مثل اشياي 
غيرقابل تغيير مي  كنند، ولي افرادي كه درمعرض 
رأي بوده اند، دچار تحوالتي شــده اند و سعي 
داشته اند خود را با جامعه و مطالبات آن تطبيق 
دهند. اين همان رنگي است كه رأي دهندگان با 
رأي خود بر بوم سياست كشور مي پاشند. مگر ما 
چيزي بيش از اين مي خواهيم؟ البته ممكن است 
شرايط ايده آل تري را مطلوب بدانيم، ولي همان 
شرايط هم از خالل مشاركت به دست مي آيد. 
كافي است فضاي عمومي سياست در ايران امروز 
را با دودهه پيش مقايسه كنيم تا به اين تفاوت 
پي ببريم. اميدواريم كه روزجمعه همه با هم پاي 
صندوق هاي رأي حاضر شويم و اراده مردم خود 
را نشان دهيم و بوم سياســت ايران را به رنگ 

مردم نقاشي و رنگ آميزي كنيم.
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