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   محمد اسدی موحد
ــأن  ــردم از ش ــت و اراده م ــی خواس ــاالری دین ــردم س ــام م در نظ
اســتمرار  و  پیدایــش  باعــث  و  اســت  برخــوردار  خاصــی  منزلــت  و 
حاکمیــت می شــود. در حقیقــت در چنیــن نظامــی هیــچ کــس حــق 
ــای  ــه دارای معیاره ــر آنک ــد مگ ــته باش ــت داش ــردم حاکمی ــر م ــدارد ب ن
پذیرفتــه شــده باشــد و مــردم او را پذیرفتــه باشــند. بــه عبــارت دیگــر در 
نظــام اســامی دارا بــودن معیارهــا کافــی نیســت؛ بلکــه انتخــاب مــردم 
شــرط الزم اســت و بــدون مشــارکت آنهــا امــکان نــدارد. مشــارکتی کــه 
و  امیــد  آن  بــه  مــردم  کــه  می شــود  نظامــی  پایه هــای  تقویــت  باعــث 
اعتمــاد دارنــد. از ایــن رو انتخابــات جمهــوری اســامی ایــران کــه مظهــر 
مردم ســاالری دینــی و نمــاد مشــارکت در تعییــن سرنوشــت کشــور 
اســت،  از همــان ســال ۵۸ بــه عنــوان اصلی تریــن شــعار انقــاب و 
نظــام جمهــوری اســامی شــکل گرفــت و برگــزاری رفرانــدوم رأی آری بــه 
نظــام تــا االن همــواره منشــأ اســاس و محــور حضــور مــردم در تعییــن 

ــت.  ــوده اس ــور ب ــت کش سرنوش

ایــران  ملــت  پایــداری  عامــل  کــه  دینــی  ســاالری  مــردم  شــکل گیری 
ــا تحــوالت کشــور مــی  اســت در گــرو حضــور عقانــی و عاطفــی مــردم ب
باشــد کــه ایــن هــم جــز بــا یــک انتخابــات آزاد بــا مشــارکت وســیع مــردم 
ممکــن نیســت. آزادی مــردم در انتخابــات یکــی از توصیــه هــای مهــم 
 در همــه انتخابــات  مــورد تأکیــد 

ً
و اساســی امــام )ره( بــود کــه تقریبــا

ایشــان قــرار می گرفــت. در انتخابــات اســت کــه مــردم تعییــن می کننــد 
چــه کســی، چــه تفکــری یــا چــه جریانــی، موضوعــات پیشــرفت کشــور را 
مشــخص کنــد، همانگونــه کــه در همــه ایــن ســال ها و در تاریــخ نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران، رأی و خواســت مــردم در انتخــاب فــرد صالــح 

حاکــم بــوده اســت. 
و  قوت هــا  یکســری  اســامی  نظــام  و  انقــاب  ســاله   ۴۳ تاریــخ  در 
ضعف هایــی وجــود داشــته اســت امــا می بینیــم در جایــی کــه جلــو 
رفتیــم و خواســت مــردم محقــق گردیــد و خــوب بــه آن پرداختــه شــد، 
ایــن محصــول انتخــاب مــا اســت و اگــر جایــی بــه هــر دلیلــی در حــوزه 
اقتصــادی، مدیریتــی یــا بحث هــای اجتماعــی دچــار آســیب شــدیم بــاز 

چون و چراییی شرکت در انتخابات 
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هــم محصــول همیــن انتخاب هــای خودمــان بــوده اســت بنابرایــن 
اگــر نابســامانی، ناکارآمــدی و ضعــف در مدیریت هــا وجــود دارد، بایــد 
آن را بــا انتخــاب درســت و روی کار آوردن مدیریــت مردمــی و اســامی 

جبــران کــرد. 
جهانیــان همــواره انتخابــات و همــه رویدادهــا در کشــور مــا را رصــد 
می کننــد و اگــر نظــام در عرصــه بین الملــل توفیقاتــی دارد بــه پشــتوانه 
حضــور و همراهــی مــردم بــوده و در ادامــه نیــز همیــن طــور اســت 
پیــام  باشــد  پررنگ تــر  انتخابــات  در  مــردم  حضــور  هرچــه  بنابرایــن 
قوی تــری بــه دنیــا صــادر می شــود تــا بتوانیــم بــا قــوت بیشــتری منافــع 
ــادی  ــع بی اعتم ــم. در واق ــش ببری ــه پی ــرده و ب ــال ک ــران را دنب ــت ای مل
بــه  کــه می توانــد حرکت هــای رو  آســیبی اســت  انفعــال بزرگتریــن  و 

جلــوی انقــاب را دچــار خدشــه کنــد.
ــا  ــردم م ــون م ــم اکن ــه ه ــیب هایی ک ــکات و آس ــن مش ــی از ای بخش

گرفتــار آن هســتند ناشــی از ضعــف ســاختار اداری، پولــی و بانکــی 
جمهــور  رئیــس  کــه  اســت  ایــن  مهمتــر  همــه  از  بنابرایــن  اســت 
ســاختارهای  ترمیــم  در  اساســی  تحــول  بــرای  برنامــه  منتخــب 
ضعیــف و شــکننده کشــور و جــرأت اقــدام بــرای مبــارزه بــا فســاد 
داشــته باشــد تــا نگاهــی جهــادی، قــوی و بــا برنامــه در دولــت آینــده 
کمــی،  بــر  عــاوه  انتخابــات  در  حضــور  اســت  الزم  بگیــرد.  شــکل 
مــردم  و  باشــد  قوی تــر  مــا  انتخاب هــای  هرچــه  زیــرا  باشــد  کیفــی 
انتخابــات  محصــول  بیاینــد  صندوق هــا  پــای  بیشــتری  دانــش  بــا 
بــا رأی بیشــتری انتخــاب می شــود و بــه یقیــن پشــتوانه قوی تــری 
دارد و بــه همــان نســبت اثــرش در زندگــی و کار مــردم بیشــتر دیــده 

می شــود.
انتخابــات ریاســت جمهــوری آزمونــی بــرای اثبــات وحــدت و همدلــی 
گاهانــه  مــردم ایــران و عرصــه ای مهــم بــرای تصمیــم گیــری و انتخــاب آ
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بــه منظــور پیشــرفت و بهتــر شــدن جامعــه اســت. انتخابــات آزاد از 
نقــاط قــوت نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه تصمیــم گیــری و 
، و  تعییــن سرنوشــت هــر یــك از اقشــار جامعــه را بــه خــود آنــان واگــذار

همــه را از حــق رای مســاوی برخــوردار مــی ســازد. 
امــروزه هــر کشــوری بــر اســاس قوانیــن خــود و بــه خصــوص قانــون 
اساســی، ســازوکاری قانونــی بــرای مشــارکت مــردم در انتخــاب جهــت 
تعییــن سرنوشــت آن و همچنیــن اداره امــور کشــور دارد و ایــن ســاز 
وکار در ایــران کامــًا شــفاف و روشــن اســت. انتخــاب رئیــس جمهوری 
 
ً
یکــی از روشــهایی اســت کــه در کشــور مــا مــردم مــی تواننــد مســتقیما
فــرد مــورد نظــر خــود را انتخــاب و بــا ایــن انتخــاب بــه روشــهای مــورد 
قبــول در تمامــی زمینــه هــای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی در عرصــه 

هــای مختلــف داخلــی و خارجــی مشــارکت نماینــد.
ضرورت شــرکت در انتخابات نباید بر هیچ یك از آحاد ملت پوشــیده 
باشــد و بــه همیــن خاطــر ایــن یــک مســئولیت شــرعی، قانونــی، فــردی 

و اجتماعــی اســت کــه تمامــی افــرادی کــه در ســن قانونــی رای دادن 
هستند باید در آن مشارکت فعال داشته باشند. 

آنکــه بــه  رای دادن حداکثــری بــه کاندیداهــای مــورد نظــر عــاوه بــر 
انتخابــات مشــروعیت مــی بخشــد، تمامــی شــبهات داخلــی و خارجــی 
را بــی اثــر خواهــد کــرد، ضمــن آنکــه بــه رئیــس جمهــور انتخــاب شــده 
قــدرت و تــوان مضاعــف بــرای خدمــت در جهــت آرمانهــای کشــور و 

افــرادی کــه رای داده انــد را خواهــد داد.
امیــد اســت بــا حضــور مــردم فهیــم عاشــق ایــران در پــای صندوق هــای 
رأی، بــا انتخــاب رئیــس جمهــور منتخــب تحــول خوبــی را بــرای رفــع 
مشــکات و آســیب هایی کــه در کشــور وجــود دارد، شــاهد باشــیم و 
بــا برداشــته شــدن موانــع موجــود بــر ســر راه،  از ایــن فرصت هــا بــرای 

توســعه و پیشــرفت ایــران اســامی بهــره ببریــم.
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   ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی 

جمهــوری  یعنــی  آن  بــزرگ  دســتاورد  و  ایــران  انقــاب 
اســامی بــا وجــود تمامــی توطئــه هــا و تــاش هــای بــی وقفه 
بدخواهــان و دشــمنان بــا موفقیت و ســربلندی چهارمین 
هــا  توطئــه  ایــن  اســت.  کــرده  ســپری  را  خــود  ازعمــر  دهــه 
ســخنرانی  در  انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه  بــوده  جایــی  تــا 
خــود بــه مناســبت ســی و دومیــن ســالگرد ارتحــال امــام 
کــه در  تعالــی علیــه عنــوان داشــتند  خمینــی رضــوان اهلل 
دربــاره  اخیــر   قــرن  دو  یکــی  ایــن  در  عالــم  نظامهــای  بیــن 
هیــچ نظامــی بــه قــدر جمهــوری اســامی، پیش بینــی زوال 

اســت. نشــده  فروپاشــی  و  نابــودی  و 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در طــی قــرن بیســتم کــه انقــاب 
خ داد، انقاب هــای متعــدد و متکثــری در کشــورهای  اســامی ایــران ر
جهــان به وجــود آمــده. بیشــتر ایــن انقاب هــا کــه در آســیای جنــوب 
خ داده، نه تنهــا نتوانســتد  شــرقی، آمریــکای التیــن و آفریقــای جنوبــی ر
تــداوم پیــدا کننــد، بلکــه در برخــی از ایــن کشــورها اســتعمار فرانــو 
 از در بیــرون رفتنــد و 

ً
شــکل گرفــت کــه یعنــی اســتعمارگران اصطاحــا

از پنجــره وارد شــدند. حتــی انقــاب هــای متأخــر در کشــورهای عربــی 
کــه بــا آن خیــزش عظیــم مردمــی شــکل گرفــت نیــز نتایــج مطلوبــی 
ــرای ایــن جوامــع بــه دنبــال نداشــت. امــا بحمــداهلل نظــام جمهــوری  ب
اســامی ایــران، پویــا و راســت قامــت و اســتوار سرپاایســتاده و بــه 
سپاســگزار  بایــد  بنابرایــن  دهــد.  مــی  ادامــه  خــود  پرنشــاط  حیــات 
چنیــن  ســار  ســایه  در  کــه  بــود  الهــی  بــزرگ  نعمــت  ایــن  قــدردان  و 
حاکمیتــی، کشــور ایــران، مســتقل و آزاد بــه ســیر تمــدن کهــن خــود 
ادامــه داده و حتــی قــدم در راه تمــدن ســازی اســامی گــذارده اســت. 
بــدون تردیــد مــی تــوان گفــت کــه از کلیدهــای موفقیــت هــای انقــاب 

ایــران، مشــارکت شــهروندان در فرایندهــای سیاســی و انتخابــات و 
اعمــال حــق شــهروندی خــود از طریــق حضــور در پــای صنــدوق هــای 
رأی و انتخــاب افــراد شایســته و اصلــح کــه در پیشــبرد اهــداف انقــاب 

ــت. ــوده اس ــد ب ــته ان ــر داش ــش مؤث ــدگاری آن نق و مان
و  تحریــم  طریــق  از  جهانــی  فشــارهای  کــه  حســاس  برهــه  ایــن  در 
اهــرم هــای دیپلماتیــک علیــه ملــت ایــران اعمــال مــی گــردد، مقولــه 
انتخابــات بــه عنــوان یکــی از مؤلفــه هــای شــاخص و پررنــگ مــردم 
ســاالری در نظــام جمهــوری اســامی مــی توانــد کارکــرد بســیار بزرگــی 
از اهمیــت  انتخابــات همــواره   مقولــه 

ً
گرچــه اساســا باشــد.  داشــته 

انتخابــات  از  ایــن دوره  امــا  بــوده،  برخــوردار  باالیــی  و  بســیار خطیــر 
از  مــردم  کــردن  مأیــوس  بــرای  دشــمن  بــاالی  هجمــه  بــه  توجــه  بــا 
مشــارکت، اهمیــت دیگــری دارد. همــه مــا مــی دانیــم کــه مــردم بــه 
ایــن  خاطــر فشــار هــای معیشــتی تحــت فشــار باالیــی قــرار دارنــد. 
ذهنیــت در بیــن مــردم بــه وجــود آمــده کــه مــا در دوره هــای مختلــف 
بــا شــوق بــه افــرادی رأی داده ایــم، امــا پــس از مدتــی از عملکــرد آن هــا 

ایران مقتدر 
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دلخــور و ســرخورده شــده ایم. پــس دیگــر نبایــد در انتخابــات شــرکت کنیــم. نابســامانی هــای 
اقتصــادی و معیشــتی فرصتــی را بــه وجــود آورده تــا عــده ای بــه منفــی بافــی روی آورده و 
ــا انتخابــات نیــز چیــزی درســت  آیــه یــأس بخواننــد کــه دیگــر همــه چیــز بــی فایــده بــوده و ب
نمی شــود. بســتر تبلیغاتــی موجــود نیــز بــه ایــن جریــان ناامیــد ســاز کمــک شــایانی مــی کنــد. 
امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای بســیاری در ایــن کشــور وجــود دارد 

کــه بایــد از آن هــا بهــره گرفــت. مســئوالن و مدیــران ذی ربــط بــا اهتمــام و بــا احســاس 
مســئولّیت و هّمــت بــاال مــی تواننــد مشــکات را حــل کننــد. امــا بــه ایــن شــرط کــه یــک 

مدیرّیــت قــوی وجــود داشــته باشــد و از ظرفیت هــای موجــود بــه بهتریــن شــکل 
ــرد. ــره ب ــن به ممک

ایرانیــان وفــادار بــه کشــور مــی تواننــد بــه عنــوان بخــش تأثیــر گــذاری از جریــان 
بــه  بــا کنشــگری صحیــح  و  بــرده  تــوان خــود بهــره  از  دیپلماســی فرهنگــی 

حضــور پرشــورتر مــردم در انتخابــات آتــی کمــک نماینــد. بهره گیــری از تمامــی 
ــد  ــی کن ــک م ــازی کم ــای مج ــا و فض ــانه ه ــژه رس ــه وی ــود و ب ــای موج ابزاره

تــا ایرانیــان سراســر دنیــا، از انفعــال موجــود بیــرون آمــده و بــه جــد وارد 
ــد. صحنــه انتخــاب اصلــح گردن

بایســت  مــی  کــه  اســت  ایــن  داشــت  نظــر  در  بایــد  کــه  ای  نکتــه 
معیارهــای رئیــس جمهــور مطلــوب را بــه انتخــاب کننــدگان متذکــر 
شــد. در خصــوص معیارهــای انتخــاب درســت ویژگــی هایــی همچون 
کفایــت و مدیریــت، معتقــد بــه توانمنــدی هــای داخلــی، عملکــرد 
انقابــی و جهــادی، عدالتخــواه و ضــد فســاد، بــا ایمــان، امیــدوار 
بــه آینــده، مردمــی بــودن و بــاور داشــتن بــه جوانــان از جملــه اهــم 
مــوارد اســت. وظیفــه انقابــی دســتگاه دیپلماســی فرهنگــی ایجاب 
مــی کنــد کــه تــاش هــای صــورت گرفتــه در راه انقــاب عظیــم ایــران 
و خــون هــای پــاک ریختــه شــده در ایــن مســیر را بــرای مــردم بــاز 

ــرای  ــرود کــه چــه مــرارت هــا و رنــج هایــی ب ــا از یادهــا ن ــر کنــد ت تصوی
رســیدن بــه ایــن نقطــه کشــیده شــده و ملــت نجیــب ایــران خــود چــه 

تــاوان هایــی بــرای وصــول بــه ایــن نقطــه از تعالــی و ســربلندی و رهایــی 
از اســتعمار مســتکبران داده اســت.
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قبل از پیروزی انقالب )اولین مجلس موقتی(  
اولیــن شــکل انتخابــات و تشــکیل مجلــس در ایــران بــه زمــان بعــد 
از مشــروطیت بــر مــی گــردد. فرمــان مشــروطیت در تاریــخ 1۴ جمــادی 
از طــرف مظفرالدیــن شــاه قاجــار  الثانــی ســال 1۳2۴ هجــری قمــری 
بایــد”  فرمــان  ایــن  طبــق  کــه  موقتــی  مجلــس  اولیــن  و  شــد  صــادر 
نظامنامــه انتخابــات” را تهیــه نمایــد، در تاریــخ 26 مــرداد مــاه ســال 

12۸۵ هجــری شمســی در عمــارت نظــام تشــکیل شــد.
اولیــن قانــون انتخابــات در تاریــخ 1۸ شــهریور12۸۵ هجــری شمســی 
صنیــع  قلیجــان،  مرتضــی  منیرالملــك،  خــان  حســن  میــرزا  بوســیله 
محتشــم  و  الملــك  موتمــن  مخبرالملــك،  مخبرالســلطنه،  الدولــه، 
الســلطنه تهیــه و تدویــن گردیــد و بافاصلــه پــس از رســمیت یافتــن 
اولیــن دوره  بــه تصویــب مجلــس رســید و  متمــم قانــون اساســی، 
مجلــس شــورای ملــی در تاریــخ 17 مهــر 12۸۵ هجــری شمســی افتتــاح 
شــد. بــه موجــب مقــررات ایــن نظامنامــه طــول نمایندگــی دو ســال و 
تعــداد نماینــدگان 1۵6 نفــر بودنــد کــه 60 نفــر از تهــران و 96 نفــر از ســایر 
شهرســتانها انتخــاب مــی شــدند. البتــه در دوره یکــم انتخــاب صنفــی 

بــوده و همــه طبقــات مــردم در آن شــرکت نداشــتند.

شرایط کاندیدها و رأی دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی
انتخــاب  شــرایط  انتخاباتــی  نظامنامــه  اولیــن  ذکــر  قابــل  نــکات  از 

اســت: بــوده  زیــر  ح  شــر بــه  شــوندگان  انتخــاب  و  کننــدگان 
ســن انتخــاب کننــدگان کمتــر از 2۵ ســال نباشــد. ماکیــن و فاحیــن 
بایــد صاحــب ملکــی باشــند کــه هــزار تومــان قیمــت داشــته و در غیــر 
ایــن صــورت از انتخــاب کــردن محــروم بودنــد. زنــان از حــق انتخــاب 

ــد. کــردن و انتخــاب شــدن محــروم بودن

دومین انتخابات )دو درجه ای(
دومیــن قانــون انتخابــات موســوم بــه انتخابــات دو درجــه در تاریــخ 10 تیــر 
مــاه 12۸۸ هجــری شمســی تهیــه و تدوین گردیــد. در این قانون، انتخابات 

از صنفــی بــه دو درجــه ای اصــاح و زمینــه بیشــتری بــرای مشــارکت مــردم 
فراهــم گردیــد. زیــرا در ایــن قانــون قیــد اختصــاص انتخــاب کننــده بــه 
طبقــات معیــن از بیــن رفــت و بــه همــه طبقــات بــه غیــر از بانــوان حــق 
شــرکت در انتخابــات داده شــد لیکــن محدودیــت هایی برای بی ســوادها 
و افــراد غیــر متمکــن قایــل شــدند. بدیــن معنــی کــه بــه موجــب بنــد ۴ از 
مــاده ۴ قانــون مذکــور انتخــاب کننــدگان بایــد الاقــل 2۵0 تومــان عاقــه 
ــا  ــد و ی ــان نباش ــر از 10 توم ــا کمت ــات آنه ــی مالی ــا پرداخت ــته و ی ــی داش ملک
 تعــداد 

ْ
۵0 تومــان عایــدی ســاالنه داشــته و یــا تحصیلکــرده باشــند. ضمنــا

نماینــدگان از 1۵6 نفــر در دوره اول بــه تعــداد 120 نفر تقلیل یافت و مطابق 
جــدول نظامنامــه انتخابــات تمــام ایــران بــه ۳0 حــوزه عمومی تقســیم شــد 

و ســن رأی دهنــدگان نیــز از 2۵ ســال بــه 20 ســال تقلیــل یافــت.

مفهوم انتخابات دو درجه ای
بــه موجــب مــاده 1۵ ایــن قانــون، انتخابــات دو درجــه بــوده بــه ایــن 
معنــی کــه کســانی کــه واجــد شــرایط قانونــی بودنــد در محلــه هــای یــك 
شــهر و یــا در شــهرهای یــك حــوزه انتخابیــه عــده مقــرر را تعییــن مــی 
نمودنــد و ســپس اشــخاصی کــه بدیــن ترتیــب انتخــاب مــی شــدند 
در مرکــز حــوزه انتخابیــه جمــع شــده و بــر اســاس جــدول نظامنامــه 

ــد. ــا چنــد نفــر وکیــل تعییــن مــی کردن ــات یــك ی انتخاب

تصویب سومین قانون انتخابات و دومین مجلس
هجــری   1290/7/29 خ  مــور جلســه  در  انتخابــات  قانــون  ســومین 
از  پــس  دوم  مجلــس  رســید.  دوم  مجلــس  تصویــب  بــه  شمســی 
۳ ســال فتــرت بــر اســاس ایــن قانــون در تاریــخ 129۳/9/1۴ هجــری 
شمســی تشــکیل گردیــد. البتــه ایــن مجلــس بــه علــت شــروع جنــگ 
جهانــی اول بیــش از یــك ســال دوام نیافــت و در تاریــخ 129۴/۸/22 
تعطیــل شــد. بــه موجــب قانــون ســوم، مأخــذ تمــول ملغــی و انتخابــات 

عمومــی و یــك درجــه ای گردیــد.
ــتی در  ــدگان بایس ــاب کنن ــد انتخ ــرر ش ــر و مق ــدگان 1۳6 نف ــده نماین ع

انتخابات در ایران زمین
   حسین حجتی

ــاهد دو   ش
ْ
ــا ــا عمدت ــو م ــن س ــه ای ــع ب ــردد. از آن مقط ــی گ ــر م ــش ب ــال پی ــه 97 س ــران ب ــی ای ــه انتخابات ین ــابقه و دیر س

کــه مــی تــوان آن را بــه انتخابــات قبــل از انقــاب و  دوره متفــاوت انتخاباتــی بــا قوانیــن و دســتاوردهای مختلــف بــوده ایــم 
کــرد. انتخابــات پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تقســیم 
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حــوزه انتخابیــه خــود متوطــن و یــا الاقــل شــش مــاه قبــل از تاریــخ 

انتخابــات در آن حــوزه اقامــت داشــته باشــند.

تشکیل مجلس سنا
دوره   2۴ طــی  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از  قبــل  در  کلــی  طــور  بــه 
قانــون گــذاری، شــاهد مصوبــات، وقایــع و حــوادث بســیاری بودیــم. 
بــه موجــب اصــل ۴۳ قانــون اساســی مصــوب 12۸۵ هجــری شمســی 
ــه عنــوان  ــام مجلــس ســنا ب ــه ن مقــرر گردیــده بــود مجلــس دیگــری ب
مکمــل مجلــس شــورای ملــی تشــکیل گــردد. ولــی ایــن مجلــس در 
ســال 1۳2۸ هجــری شمســی بــا عضویــت 60 نفــر تشــکیل شــد. از ایــن 
تعــداد ۳0 نفــر نماینــده انتصابــی از طــرف شــاه و ۳0 نفــر دیگــر منتخــب 
مــردم بودنــد. مــدت نمایندگــی ایــن مجلــس تــا ســال 1۳2۴ هجــری 

ــود. ــال ب ــی، 6 س شمس

پس از پیروزی انقالب
و  پرســی  همــه  نوبــت  چندیــن  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس 
ــن  ــت، اولی ــده اس ــزار ش ــور برگ ــری در کش ــی و سراس ــات عموم انتخاب
و مهــم تریــن آن کــه در حقیقــت تعییــن کننــده نــوع حکومــت کشــور 
بــود، همــه پرســی تغییــر نظــام شاهنشــاهی بــه جمهــوری اســامی 
ایــران اســت کــه در آن رویــداد تاریخــی، در روزهــای 10 و 11 فروردیــن 
مــاه ســال یکهــزار و ســیصد و پنجــاه و هشــت، اکثریــت قریــب بــه 
ــا انتخــاب نظــام  اتفــاق ملــت ایــران یعنــی 9۸/2% کل رأی دهنــدگان ب
جمهــوری اســامی ایــران دســت رد بــه ســینه ســایر نظامهــای موجــود 

زدنــد و بــه ایــن ترتیــب اراده و خواســت خــود را در تاریــخ ثبــت نمودند.
از آن زمــان، تاکنــون ملــت ایــران در دوره هــای متوالــی پــای صنــدوق 
هــای رأی آمــده انــد و در انتخــاب هــای متعــدد و بــا مشــارکت سیاســی 
، نماینــدگان مجلــس شــورا و خبــرگان و  بــاالی خــود، رؤســای جمهــور
نیــز نماینــدگان شــوراهای شــهر و روســتا را انتخــاب کــرده انــد. مــردم بــا 
مشــارکت سیاســی بــاالی خــود ضمــن تقویــت انســجام ملــی در ســطح 
جامعــه، اهــداف و خواســته هــا و نیازهــای کشــور را بــا نوعــی انتخابــی 
کــه نمــوده انــد مشــخص ســاخته  و سرنوشــت کشــور را رقــم زده 
انــد. ملــت ایــران برخــاف بــوق هــای تبلیغاتــی بیگانــه کــه خواســتار 
تضعیــف مشــارکت سیاســی شــهروندان بــوده و علیــه نظــام اســامی 
بــه تبلیــغ پرداختــه انــد، همــواره در پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــده 
و بدیــن ترتیــب سیاســت های چپاولگــران و نظــام ســلطه جهانــی را 
از  بعــد  در  ایرانیــان  سیاســی  مشــارکت  افزایــش  انــد.  کــرده  تحقیــر 
کــه افزایــش کارایــی نظــام سیاســی و تقویــت  انقــاب امــری اســت 
انســجام ملــی بیــن شــهروندان و رســیدن بــه موفقیــت هــای سیاســی 
ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص نظام
بــر  منفــی  تاثیــر  ابرقدرت هــا،  و  ســلطه  نظــام  کارشــکنی های  اگرچــه 
تحقــق برخــی از شــعارها در مقاطعــی از تاریــخ انقــاب داشــته اســت، 
و  شــعارها  ایــن  تحقــق  بــرای  خــود  تــاش  تمــام  مســئولین  لیکــن 

کســب رضایتمنــدی مردمــی را بــه کار گرفته انــد.
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   محمد حسین علیزاده

اســت  شــده  ســبب  شــرایطی  و  عوامــل  چــه  اینکــه 
یاســت  ر انتخابــات  دوره  ســیزدهمین  آســتانه  در  تــا 
چرایــی  دربــاره  جامعــه  در  شــماری  پرســش  جمهــوری، 
ع مهمــی اســت.  حضــور در پــای صنــدوق رای باشــد، موضــو
امــا بــه نظــر می رســد مهم تــر از آن بررســی دالیلــی اســت کــه 

می کنــد. الزامــی  را  حضــور  ایــن 

شــرکت در انتخابــات و حضــور در پــای صندوق هــای رای از مهم تریــن 
ــات  چالش هــای مســووالن، نهادهــا و جریان هــای سیاســی در انتخاب
ریاســت جمهــوری ســیزدهم و شــورای شــهر ششــم اســت. چالشــی 
کنونــی  برهــه  در  ایــران  جامعــه  اساســی  پرســش  یــک  بــه  بایــد  کــه 
پاســخ دهــد و آن پرســش ایــن اســت کــه اساســا چــرا بایــد رای دهنــد 
و پــای صندوق هــای رای حضــور یابنــد؟ اینکــه چــرا  افــکار عمومــی بــه 
ــد، عوامــل بســیاری دخیــل بــوده و نقــش  چنیــن پرسشــی رســیده ان
داشــته اند؛ تحریم هایــی کــه در ســال کرونــا بــه دولــت اجــازه بهبــود  
ــه قــوه  ــداد، فشــارهای داخلــی و خارجــی ب شــرایط معیشــتی مــردم را ن
کاســتی های  نهایــت  در  و  برنامه هایــش  اجــرای  مســیر  در  مجریــه 
موجــود در هــر سیســتم تصمیــم گیرنــده و مجــری. بــه ایــن عوامــل 
علیــه  ایــران،  از  ج  خــار رســانه های  بی وقفــه  ســیاه نمایی  می تــوان 
تریبون هــای داخلــی  تنــد  انتقــادات همیشــه  تــا  اســامی  جمهــوری 

ــرد. ــه ک ــم اضاف ــت را ه ــه دول علی
ــه دلیــل اهمیــت  ــات ب ــا ایــن همــه امــا موضــوع مشــارکت در انتخاب ب
آن، موضوعــی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت. گرچــه 
هیــچ ناظــر بیرونــی منصفــی نمی توانــد کاهــش امیــد بــه آینــده و اعتماد 
بــه مســووالن را میــان مــردم انــکار کنــد امــا در عیــن حــال می تــوان 
در پاســخ بــه پرســش »چــرا بایــد رای داد؟« دالیــل مهمــی ارائــه کــرد. 
دالیلــی کــه طیــف آن از اهمیــت حــق انتخــاب تــا اولویــت اقتــدار ایــران 

بــه عنــوان جغرافیــای سیاســی مســتقل در جهــان، گســترده اســت.

1- ارزش هایی که با حضور در پای صندوق حفظ می شوند
مبــارزه بــرای احقــاق حــق رای و انتخــاب نســبی آینــده یــک ســرزمین از 
ســوی مردمــان آن ســرزمین، دســتکم طــی دو قــرن گذشــته در جهــان، 
چالشــی ســخت و گاهــی خونیــن بــوده اســت. ایــن حــق و اهمیــت آن 
در تاریــخ زیســت سیاســی انســان آن انــدازه اســت کــه بتوان نخســتین 

پاسخ به این پرسش که 
»چرا باید رأی دهیم؟«
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پاســخ بــه پرســش چــرا بایــد رای دهیــم را اســتفاده از یــک حــق مهــم 
برخــی  ســوی  از  همچنــان  کــه  حقــی  کــرد.  اعــام  مقــدس  شــاید  و 
حاکمــان ســرزمین های مختلــف )حتــی در همســایگی ایــران( از مــردم 
دریــغ می شــود و بــرای رســیدن بــه آن مبــارزات بی شــماری در جریــان 
ــا انتخــاب شــیوه  اســت. جمهــوری اســامی از همــان بــدو تاســیس ب
ــای  ــئوالن در رده ه ــاب مس ــق انتخ ــی، ح ــام سیاس ــرای نظ ــوری ب جمه

ــه مــردم ســپرد. ــر را ب مختلــف اجرایــی و تصمیم گی
کمرنــگ  را  حــق  ایــن  رســانه ای،  پروپاگانــدای  روزهــا  ایــن  اگــر  حتــی 
ایرانــی،  شــهروندان  آینــده  در  بی تاثیــر  را  آن  احقــاق  و  دهــد  نشــان 
ــاز هــم تجربــه چهــل ســال گذشــته نشــان داده اســت، تنهــا شــیوه  ب
کشــور  مــردم ســاالری در  بنیان هــای  تثبیــت  مســالمت  بــه منظــور 

بهره گیــری از حــق رای بــوده اســت. هرگونــه تحول خواهــی در بســتر 
اســتفاده از ایــن حــق، هرچنــد کوچــک و کــم اثــر امــا روی داده اســت. 
حــق انتخــاب و اختیــار در ایــن انتخــاب شــاید در سیســتم سیاســی 
ایــران، ایــده آل مطلــق نباشــد امــا در قیــاس بــا بســیاری از همســایگان 

و کشــورهای منطقــه می توانــد زمینــه ســاز پیشــرفت باشــد.
در مجمــوع نخســتین پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چرا بایــد رأی داد این 
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اســت؛ تــا از مهــم تریــن وجــه ممیــز انســان یعنــی اختیــار در انتخــاب 
ــق،  ــن طری ــرد و از ای ــره ب ــت، به ــن اس ــدور و ممک ــه مق ــدازه ک ــر ان ــا ه ت
مردم ســاالری  و  دموکراســی خواهی  چــون  ارزش هایــی  مفهــوم  از 
محافظــت کــرد. ارزش هایــی کــه در جامعــه ایــران بســیار نوپــا هســتند 

ــد.   ــرای رش ــداکاری ب ــد ف و نیازمن

2- اقتصادی که متاثر از رای است
بــا عبــور از ریشــه های نســبتا انتزاعــی ضــرورت مشــارکت در انتخابــات، 
می تــوان پاســخ بــه پرســش چــرا بایــد رای دهیــم را در بطــن و متــن 
دشــواری های  و  اقتصــادی  شــرایط  در  کــرد؛  جســتجو  مــردم  زندگــی 
تصمیــم  نگــرش  و  سیاســی  تصمیم هــای  تاثیــر  آن هــا.  معیشــتی 
گیــران سیاســی بــر تمــام جنبه هــای زندگــی افــراد بــه ویــژه اقتصــاد 
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  نامــزدی  اگــر  اســت.  غیرقابل انــکار 
ج از تــوان و حتــی منطــق اقتصــاد اعــام کنــد؛ تنهــا  وعده هایــی خــار
ج از  بــا حضــور در پــای صنــدوق رای می تــوان بــه ایــن وعده هــای خــار

قاعــده نــه گفــت.
یارانه هــا  برابــری   20 افزایــش  از  آینــده  جمهــوری  ریاســت  نامــزد  اگــر 
ســخن بگویــد یــا از کاهــش 100 درصــدی تعرفه هــای واردات و صــادرات 
حــرف بزنــد، اگــر وعــده آزادســازی قیمت هــا یــا حــذف یارانــه هــا را دهــد، 
اگــر  بــه ســمت اســتقراض خارجــی رود،  تــورم  کنتــرل  اگــر در مســیر 
تعریــف علمــی از بیــکاری و شــغل را تغییــر دهــد، اگــر در پــی شــعارهایی 
پوپولیســتی علــم اقتصــاد را زیــر ســوال بــرد، تمــام اگرهــای اشــاره شــده 
در صــورت پیــروزی نامــزدی کــه مدعــی آن هاســت بــه صــورت مســتقیم 
و محســوس بــر زندگــی مــردم عــادی تاثیــرات عمیــق خواهــد گذاشــت 
و ایــن تاثیــرات هــم حاضــران در انتخابــات و هــم ناظــران آن را درگیــر 

خواهــد کــرد.
می تــوان از تاثیــر عــدم حضــور در پــای صنــدوق هــای رای و انتخــاب 
حداقلــی فــردی ناآشــنا بــه اصــول کشــورداری مثال هایــی در داخــل 
آورد و بــر همیــن اســاس می تــوان انضمامی تریــن  ج از ایــران  و خــار
در  کــه  نوشــت  اینگونــه  را  دهیــم  رای  بایــد  چــرا  پرســش  بــه  پاســخ 
کار  روی  سیاســت  رای،  صندوق هــای  پــای  در  حضــور  عــدم  صــورت 
چیــزی  آن  از  بیشــتر  بســیار  را  معیشــت  و  اقتصــاد  می توانــد  آمــده 
کــه امــروز تجربــه می کنیــم؛ تغییــر داده و حتــی نابــود کنــد، بــه همــان 
کــه  میــزان هــم حضــور در پــای صنــدوق رای و گزینــش کاندیدایــی 
ــی  ــود اجرای ــت های خ ــی را در سیاس ــی و منطق ــول علم ــی از اص حداقل

مــی کنــد؛ مــی توانــد نویدبخــش بهبــود در شــرایط باشــد.

3-رای و اقتدار بین المللی ایران
بنیان هــای روابــط بین الملــل در جهــان کنونــی بیــش از گذشــته بــه 
جغرافیــای  هــر  اقتــدار  اســت،  مبتنــی  کشــور  هــر  ســرزمینی  اقتــدار 
سیاســی هــم بــر مجموعــه ای از متغیرهــا اســتوار اســت کــه مهم تریــن 
آن، حمایــت مــردم از سیســتم سیاســی تحلیــل می شــود، این حمایت 
هــم در قالــب حضــور افــراد جامعــه در برهه هایــی چــون انتخابــات 
، تاییــدی  اســت کــه ضمــن انتخــاب رییــس جمهــوری بــرای اداره کشــور
بــر مشــروعیت سیاســی نظــام هــم قلمــداد می شــود. ایــن سلســله 
مفاهیــم یعنــی حضــور مــردم در پــای صندوق هــای رای و اقتــدار در 
ــا یکدیگــر رابطــه ای مســتقیم دارنــد کــه افزایــش  روابــط بین المللــی ب

هــر کــدام موجــب افزایــش آن دیگــری خواهــد شــد.
از همیــن روســت هــر گــروه و جریانــی کــه بــه نوعــی عاقمنــد بــه قــدرت 
ــرای ایــن منظــور  و مشــروعیت ایــران در عرصــه بیــن المللــی اســت؛ ب
مشــروعیت  کــه  زمــان  آن  یافــت.  نخواهــد  رای  از  عملی تــر  حلــی  راه 
ــور  ــد، حض ح باش ــر ــئوالن مط ــا و مس غ از جریان ه ــار ــران، ف ــی ای سیاس
ــر  در پــای صندوق هــای رای می توانــد توجیــه منطقــی داشــته باشــد. ب
ــرا  ــش چ ــه پرس ــخ ب ــوان در پاس ــه می ت ــری ک ــد دیگ ــاس ُبع ــن اس همی
بــه ویــژه  بــود  بــه حــس وطن دوســتی خواهــد  بایــد رای داد، اشــاره 
از  منطقــه،  کشــورهای  تــا  آمریــکا  از  امــروز  جهــان  در  بســیاری  آنکــه 
اقتــدار تــوام بــا صلــح طلبــی جمهــوری اســامی، چنــدان راضــی بــه نظــر 
ــتند.  ــردن آن هس ــه دار ک ــدد خدش ــه ای درص ــر بهان ــند و بــا ه نمی رس
تبلیغــات گســترده بــه منظــور القــای ایــن موضــوع کــه ایرانیــان نســبت 
مهم تریــن  هســتند،  بدبیــن  و  ناامیــد  خــود  سیاســی  سیســتم  بــه 

ج از ایــران بــه ویــژه فارســی زبانــان اســت. هــدف رســانه های خــار

4- رای و فرهنگی که در سایه سیاست است
عرصــه فرهنــگ هــم ماننــد دیگــر حوزه هــای زندگــی اجتماعــی انســان، 
، موســیقی،  متاثــر از سیاســت و تصمیم گیــران آن حــوزه اســت. هنــر
زندگــی  تفکیــک  غیرقابــل  بخــش  جدیــد  دنیــای  در  ســینما  و  تئاتــر 
بــه  کامــل  بســتگی  زمینــه  ایــن  در  تصمیم گیــری  و  انسان هاســت 
دیــدگاه تصمیم گیــر دارد. در پاســخ بــه پرســش اصلــی گــزارش می توان 
جامعــه  هــای  ارزش  و  هنجارهــا  مــردم،  فرهنگــی  حیــات  کــه  گفــت 
می توانــد در اثــر تصمیم گیــری درســت یــا غلــط یــک تصمیــم گیرنــده 
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بــه ســوی کمــال یــا زوال حرکــت کنــد. اینکــه برخــی درصــدد القــای ایــن 
موضــوع هســتند کــه انتخــاب گزینــه ای درســت موجــب تغییــری در 
زندگــی ایرانیــان نخواهــد شــد؛ از پاســخ بــه ایــن ابهــام کــه چگونــه اقدام 
و تصمیــم یــک ســلبیریتی یــا هنرپیشــه درجــه چنــدم ســینما در عرصــه 
فرهنــگ و هنــر و حتــی میــان مــردم عــادی مــوج آفریــن و تاثیرگــذار 
اســت امــا تصمیــم و اقــدام رییــس جمهــوری در ایــن حوزه هــا تاثیــری 
نخواهــد داشــت!؟ بــرای بررســی تاثیــر تصمیمــات هــر سیاســتمداری 
در عرصــه فرهنــگ و هنــر می تــوان شــرایط دوران مختلــف را قیــاس و 
بــه نشــانه هــای روشــنی از ایــن تاثیــر دســت یافــت. ســایه سیاســت 
بــر ســر فرهنــگ ســنگینی خواهــد کــرد اگــر مــردم عرصــه انتخــاب و 
حــق رای خــود را فروگذارنــد تصمیمــات غیرمنطقــی، ســرمایه های ایــن 
حــوزه را بــه زوال خواهنــد کشــاند و می تــوان حراســت از ســرمایه های 
فکــری، هویــت و فرهنــگ ایــران را از مهــم تریــن پاســخ هــا بــه پرســش 

»چــرا بایــد رای دهیــم« دانســت.

5- مشروعیت دولت حداکثری
بــا رای اکثریــت مــردم و در نتیجــه  کــه  دولــت و رییــس جمهــوری 
در  شــود  انتخــاب  جمهــوری  ریاســت  بــه  پرشــور  انتخابــات  یــک 
عرصــه داخلــی هــم بــا مشــروعیت حداکثــری می توانــد تصمیمــات 
پــای صندوق هــای  اکثریــت در  کنــد. عــدم حضــور  اجرایــی  را  خــود 
چنیــن  و  می رســاند  پیــروزی  بــه  را  اقلیــت  جمهــور  رییــس  رای، 

رییــس جمهــوری بــرای همــه مــردم کشــور تصمیــم خواهــد گرفــت. 
بــه  باشــد  بیشــتر  قــوه ای  رییــس  مردمــی  پشــتوانه  انــدازه  هــر 
ــدازه در اجــرای برنامه هــا و دفــاع از اقدامــات خــود اقتــدار  همــان ان
بیشــتری خواهــد داشــت، اقتــداری کــه می توانــد در ســامان بخشــی 

امــور کشــور بــه کمــک دولــت آیــد.

6- صدایی که با رای به گوش می رسد
معتبرتریــن، ســهل ترین و کــم هزینه تریــن راه اعــام صــدا و دیــدگاه 
ملتــی بــه نظــام سیاســی خــود؛ صنــدوق رای بــوده و ایــن گــزاره دســتکم 
طــی یــک قــرن گذشــته در بســیاری از کشــورهای جهــان اثبــات شــده 
اســت. حــال اگــر بــه هــر دلیلــی تصمیــم گرفتــه شــود کــه راه رفتــه و 
ــر نســل های  ــاره آزمایــش شــود؛ خطــای آن دامنگی آزمــوده شــده دوب
پــس از امــروز هــم خواهــد شــد. هرگونــه تغییــر در تصمیــم گیــران 
رای و صنــدوق صــورت  از رهگــذر  اگــر  و تصمیمــات نظــام سیاســی 
ــه کــم  ــار مــی آورد کــه نمونه هــای آن در خاورمیان ــه ب نگیــرد؛ فجایعــی ب
نیســتند. انتقــاد و اعتــراض بــه شــرایط موجــود اگــر بــا کناره گیــری از 
انتخابــات میســر بــود، ســال ها در مســیر احقــاق حــق رای و اســتفاده 
از آن تاشــی صــورت نمی گرفــت. بــا ایــن وجــود و از دیــدگاه دیگــری 
ــا از  ــد رای داد؛ گفــت ت ــه ایــن پرســش کــه چــرا بای ــوان در پاســخ ب می ت
طریــق رای صــدای جامعــه بــه گــوش حکومــت برســد کــه ایــن ارســال 

بهتریــن و کــم هزینه تریــن مســیر ممکــن اســت.
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7-دستاوردهایی که با رای حفظ خواهند شد
تاکنــون  مشــروطه  انقــاب  از  ایــران  دســتاوردهای  از  هریــک  بــرای 
شــده  انجــام  بســیاری  فداکاری هــای  و  شــده  ریختــه  خــون  هــزاران 
اســت؛ حراســت از ایــن دســتاوردها کــه یکــی از آن هــا حــق رای اســت، 
در گــرو بهــره گیــری از ایــن حــق در هــر انتخابــات اســت. اســتقال و 
امنیــت، مــردم ســاالری، تفکیــک قــوا، روزنامه هــا و مطبوعــات و حتــی 
انتقــادات و هجمه هــای تنــدی کــه ایــن روزهــا علیــه دولــت بــه ویــژه، 
انجــام می گیــرد از دســتاوردهای غیرقابــل انــکار کشــور اســت کــه بــا 
انتخــاب مــردم حتــی اگــر ایــده آل نباشــند بــه دســت آمــده و نیازمنــد 

حراســت هســتند.

8-رای ندادن کنش سیاسی نیست
سیاســت  حــال  و  گذشــته  سیاســی  ناکامــان  تبلیغــات  برخــاف 
ــورد  ــر م ــی موث ــش سیاس ــوان کن ــه عن ــروز ب ــان ام ــه در جه ــران، آنچ ای
آن.  از  نــه پرهیــز  از حــق انتخــاب اســت  پذیــرش اســت؛ بهره گیــری 
ناکارآمــد  مســوول  تنبیــه  امیــد  بــه  کــردن  نظــاره  و  نشســتن  کنــاره 
آزمون هــای  از  کــه  اســت  شــده ای  امتحــان  گــزاره  سیاســی،  نظــام  و 
مختلــف در نقــاط متنــوع جهــان ســربلند بیــرون نیامــده اســت امــا 
حضــور هدفمنــد و انتخابــی درســت در بســیاری از مواقــع راه اصلــی در 

بــود. خواهــد  روزهــا  ایــن  پیشــنهادی  بیراهه هــای 

9- هنگامه اقدام
مــردم در ســیل، زلزلــه و بحــران بنزیــن عصبانــی شــدند، امــا مســئوالن 
و  حضــور  موقــع  اکنــون  کردنــد.  دعــوت  آرامــش  حفــظ  بــه  را  آنــان 
اعام نظــر نســبت بــه عوامــل عصبانیــت ملــت اســت. انتخابــات، تنهــا 
ــاب،  ــا انق ــورش ی ــرا راه ش ــت زی ــر اس ــرای اعام نظ ــالمت آمیز ب راه مس
هــم  مشــخص  و  دارد  اندکــی  بســیار  نتایــج  و  بی شــمار  هزینه هــای 
نیســت کــه اگــر انقــاب جدیــدی اتفــاق بیفتــد، چــه کســانی حکومــت را 

ــد و چــه بایــی ســر کشــور بیاورنــد. در دســت بگیرن

در کشــورهای گوناگــون، انتخابــات بســیاری برگــزار شــده کــه در آن هــا 
اکثــر مــردم رأی ندادنــد. بــرای مثــال در انتخابــات ســال 1996 آمریــکا 
بــه  افــراد  ایــن  از  کردنــد و ۴9/2 درصــد  از ۴9 درصــد شــرکت  کمتــر 
بیــل کلینتــون رأی دادنــد؛ یعنــی فقــط 2۴ درصــد از واجدیــن شــرایط، 
آمریــکا، از  آیــا نظــر 76 درصــد جمعیــت  کلینتــون را انتخــاب کردنــد. 
ورود کلینتــون بــه کاخ ســفید جلوگیــری کــرد؟ آیــا کلینتــون کمتــر از 
، در یــک  اوبامــا رئیس جمهــور بــود؟ حتــی یــک مثــال، از یــک کشــور
دوره وجــود نــدارد کــه رأی نــدادن، بــر یــک موضــوع، تأثیــری مثبــت 
کشــورداری  در  تأثیــری  هیــچ  نــدادن  رأی  بنابرایــن  باشــد؛  گذاشــته 
مــا  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه  تنهــا  نــدادن  رأی  و  اســت  نداشــته 
خامــوش هســتیم و زبــان گویــا نداریــم. صــدای خامــوش هــم هیــچ گاه 

نمی شــود. شــنیده 

10-  راه دومی وجود ندارد
بســیاری از گــروه هــا و افــرادی کــه مــردم را تشــویق بــه عــدم حضــور 
در پــای صندوق هــای رای می کننــد، راه دیگــری بــرای رهایــی از شــرایط 
آلترناتیــو  دشــوار ارائــه نمی دهنــد؛ اینکــه در مســیر اصــاح، شــرایط 
رای شــرایط آلترناتیــو رأی چیســت؟ بــا پاســخی از ســوی آن هــا همــراه 
ــی  ــرایط کاف ــاح ش ــرای اص ــدادن ب ــرف رای ن ــا ص ــر آن ه ــت. از منظ نیس
اســت امــا تجربــه واقعیــت دیگــری را نشــان می دهــد و آن کاهــش 

اهمیــت رای مــردم در صــورت عــدم مشــارکت اســت.

11- آینده نگری 
اســت.  موفــق  انســان های  ویژگی هــای  از  آینده نگــری«  و  »تدبیــر 
َعواِقــِب؛ 

ْ
ْنَظُرُهــْم ِفــی ال

َ
 الّنــاِس ا

ُ
ْعَقــل

َ
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد:  »ا

کارهایــش  عاقبــت  در  بیشــتر  کــه  اســت  کســی  مــردم  عاقل تریــن 
واِئــب؛  َم ِمــَن الَنّ

ُ
َعواِقــَب َســل

ْ
ــَب ال

َ
بیندیشــد. روایــت اســت کــه »َمــْن راق

آن کــه در عاقبــت کارهــا دقیــق شــود از گرفتاری هــا مصــون می مانــد«. 
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دولت هــا تأثیــرات شــگرفی بــر آینــده تک تــک مــا خواهــد داشــت به طــور 
ویــژه آینــده فرزنــدان مــا متأثــر از دولت هاســت و ایــن دولت هــا هســتند 
کــه فرهنــگ مــا و فرزندانمــان و اقتصــاد خانــواده را رقــم می زننــد. ایــن 
روایــت مشــهور را همــه شــنیده ایم که»النــاس علــی دین ملوکهــم.« برای 
تربیــت فرزنــدان مــا مهدکودک هــا و مــدارس مؤثرتــر هســتند یــا دولت ها 
کــه سیاســت های آموزش وپــرورش را تعییــن می کننــد؟ انتخابــات »حــق 
فرزنــدان و آینــدگان« اســت و تربیــت این هــا وابســته بــه انتخابات اســت. 
این هــا در آینــده می تواننــد مــا را مواخــذه کننــد کــه چــرا و بــه چــه دلیــل بــه 

فــان سیاســت و فــان فــرد رأی دادی؟! 

کالم آخر
فــرض می گیریــم کــه فــردی بــا شــنیدن و خوانــدن همــه دالیلــی کــه در 
بــاال برشــمردیم، بازهــم قانــع نشــد کــه درانتخابــات شــرکت کنــد، در 

ایــن هنــگام، ایــن ســؤاالت را پیــش روی او می گذاریــم:
آیــا کســانی کــه رأی نمی دهنــد می تواننــد رئیس جمهــور دیگــری داشــته 
باشــند؟ آیــا می تواننــد در انتخابــات دیگــری بــرای تعییــن رئیس جمهــور 
شــرکت کننــد؟ آیــا عــدم شــرکت مــا در انتخابــات بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه بــه افــراد دیگــری اجــازه داده ایــم برایمــان رئیس جمهــور برگزینــد؟ آیا 
مجموعــه یــا ســازمانی بــرای شــنیدن حــرف  رأی نداده هــا وجــود دارد و 
کســی بــه ایشــان توجهــی می کنــد؟ رأی نداده هــا در طــول ایــن ســال ها 
بــه کدام یــک از هدف هایشــان رســیده اند؟ آیــا می توانیــد مثالــی بزنیــد 
از کشــوری در جهــان یــا دوره ای در ایــران کــه رأی نــدادن باعــث تغییــری 
ملمــوس یــا تأثیــری مثبــت شــده اســت؟ آیــا وقتــی مــردم بــا حضــور 
گسترده شــان بــه جریــان یــا فــردی خــاص رأی بســیار داده انــد، پیــام 
خــود را بــه گــوش دیگــران رســانده اند یــا وقتــی بــه پــای صندوق هــا 
آیــا اعتــراض  بــه انتخابــات«  نیامده انــد؟ رأی نــدادن یعنــی »اعتــراض 
ــه  ــا ب ــرد ی ــراض ک ــا اعت ــه انتخاب ه ــد ب ــت؟ بای ــی اس ــات منطق ــه انتخاب ب
انتخابــات؟ کــدام عالــم بنــام  و مقبــول یــا دانشــمند مشــهور و معقــول 
از نظریــه رأی نــدادن دفــاع کــرده اســت؟ فرضیــه رأی نــدادن بــه غیــر 
از شــبکه های ضدانقــاب و دیگــر دشــمنان قســم خورده 

ایــران چــه حامیــان دیگــری دارد؟ 
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   محمد علی رکن آبادی

انتخابــات مظهــر مردم ســاالری دینــی اســت و یکــی 
محســوب  اســامی  انقــاب  دســتاوردهای  یــن  مهمتر از 
مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم  مــردم  یعنــی  می شــود، 
ــد؛  ــن می کنن ــام را تعیی ــزاران نظ ــران و کارگ ــئوالن، مدی مس
می کننــد،  انتخــاب  را  جمهــور  رئیــس  یــک  مــردم  البتــه 
ــزاران  ــردی و ه ــت راهب ــا پس ــور صده ــس جمه ــن رئی ــا ای ام
پســت غیــر راهبــردی را مشــخص می کند.مشــارکت بــاالی 
ــس  ــس در رئی ــه نف ــاد ب ــاد اعتم ــه ایج ــات ب ــردم در انتخاب م
ــی و  ــد همراه ــور بای ــس جمه ــد و رئی ــک می کن ــور کم جمه

پشــتیبانی مــردم را داشــته باشــد.

در انتخــاب بایــد گزینــه اصلــح را در نظــر داشــت کــه منــوط بــه انتخــاب 
گاهانــه، درســت و دقیــق اســت. انتخــاب مدیــر اصلــح، شایســته و  آ
توانمنــد بــه کارآمــدی منجــر می شــود. در کشــور مــا منابــع و ذخائــر و 
امکانــات کافــی وجــود دارد و اگــر انتخــاب درســت و صحیــح و کارآمــد 

داشــته باشــیم، رضایتمنــدی مــردم بــاال مــی رود.
انتخابــات می توانــد ایــران قــوی را قوی تــر کنــد، زیــرا انتخابــات اثرگــذاری 
داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی دارد و وقتــی مــردم انتخابــات را بــا 
مشــارکت بــاال پشــت ســر می گذارنــد، در واقــع ایــن پیــام را بــه دنیــا 
مخابــره می کننــد کــه ملــت ایــران در صحنــه اســت و نســبت بــه کشــور 

احســاس مســئولیت می کنــد.
و  همدلــی  انســجام،  وحــدت،  نشــانه  انتخابــات  در  بــاال  مشــارکت 
بــاال  را  کــه ضریــب امنیــت ملــی  یکپارچگــی در داخــل کشــور اســت 
می بــرد و در حقیقــت انتخابــات آبــروی جمهــوری اســامی در عرصــه 

شــود. مــی  محســوب  بین الملــل 
لــذا  و  شــود  قوی تــر  مــا  ملــت  کــه  نمی خواهــد  اســتکبار  جبهــه 

همانگونــه کــه حــاج قاســم ســلیمانی در میــدان بــرای انقــاب و نظــام 
تولیــد قــدرت کــرد، آحــاد ملــت ایــران نیــز می تواننــد بــا وارد شــدن بــه 

صحنــه انتخابــات 2۸ خــرداد تولیــد قــدرت کننــد.
ایــن  کلیــدواژه  و  اســت  اســامی   تمدن ســازی  انقــاب،  آرمــان 
تمدن ســازی را بایــد »پیشــرفت« دانســت کــه بایــد در همــه حوزه هــای 
مــادی و معنــوی اتفــاق بیفتــد و ایــران ســرآمد و پرچمــدار آن باشــد. 
بدیــن صــورت ایــران مــی توانــد در عرصــه بیــن المللــی از جایــگاه و 

درجــه باالیــی برخــوردار بــوده و از قــدرت تحکــم برخــوردار گــردد. 
کشــور در  از  ج  ایرانیــان مقیــم خــار کــه  گفــت  بایــد  اســاس  ایــن  بــر 
واقــع ســفرای دیپلماســی عمومــی کشــور هســتند و حضــور آنــان در 
خواهــد  کشــور  آینــده  در  بســزایی  تاثیــرات  شــک  بــدون  انتخابــات 

داشت. 
ج  اقشــار مختلفــی از هموطنــان مــا در حــوزه هــای گوناگــون در خــار
زمینــه  در  تواننــد  مــی  کــه  هســتند  فعالیــت  بــه  مشــغول  ایــران  از 
هــای مختلــف اعــم اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی بــه دولــت کمــک 
ج از کشــور در امــوری کــه مــی توانــد بــه  کننــد. مشــارکت ایرانیــان خــار
خصــوص بــه حفــظ و ارتقــاء روابــط تجــاری و فرهنگــی دو کشــور کمــک 
کنــد از نــکات قابــل توجهــی اســت کــه دولــت آینــده مــی توانــد بــا توجــه 
بــه آن از توانایــی و پتانســیل هــای موجــود در ایــن بخــش بهــره منــد 

شود. 
ج از کشــور همــراه بــا حفــظ اقتــدار ملــی مــی  تعامــل ســازنده بــا خــار
توانــد همــکاری ایــران بــا کشــورهای دیگــر را گســترش دهــد و ایــن 
ج از کشــور اســت تــا بتواننــد در  موضــوع کمکــی بــه ایرانیــان در خــار
محیــط مبتنــی بــر احتــرام متقابل، زندگی و کارشــان را ســامان بخشــند.
رعایــت  مدعــی  امــروزه  کــه  منطقــه  کشــورهای  از  بســیاری  در 
جایگاهــی  مــردم  نظــر  و  رأی  بــرای  هســتند،  شــهروندان  حقــوق 
وجــود نداشــته و معــدود انتخابــات هــای برگــزار شــده نیــز بیشــتر 
از  یکــی  برگــزاری  زمــان  در  نمونــه  عنــوان  بــه  هســتند.  فرمایشــی 
آن  مســئوالن  عربســتان،  کشــور  در  ایــران  انتخاباتــی  هــای  دوره 
منطقــه ای  نهایــت  در  مــکان،  تغییــر  مرحلــه  پنــج  از   بعــد  کشــور 

نقش مهم ایرانیان مقیم خارج از کشور 
در انتخابات ریاست جمهوری
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دور از شــهر را کــه یــک محیــط اداری- نظامــی و دور از چشــم مــردم 
مــی  مشــخص  ایرانــی  زائــران  دادن  رأی  بــرای  را  بــوده  عربســتان 
کننــد. وقتــی از علــت این همــه مخفــی کاری پرســیده مــی شــود، آن 
هــا پاســخ مــی دهنــد کــه مــردم عربســتان نبایــد رأی دادن ایرانی هــا 
را ببیننــد! یکــی از نماینــدگان زن مجلــس عــراق هــم در اظهاراتــی 
ــه زده کــه: آخریــن انتخابــات شــما وقتــی بــود  بــه عربســتانی ها کنای
کردیــد!  رأی گیــری  قبایــل  بیــن  پیامبراکــرم)ص(  کشــتن  بــرای  کــه 

حــق رأی یکــی از نعمــات الهــی بــه مــا مــردم ایــران اســت کــه بــه برکــت 

خــون شــهدا بــه دســت آمــده و بایــد قــدردان ایــن نعمــت بــود. شــکر 
ــتاد،  ــدا ایس ــل خ ــی در مقاب ــیطان وقت ــت. ش ــم اس ــیار مه ــت بس نعم
ــان  ــن ایرانی ــوند. بنابرای ــکر ش ــان ها ناش ــه انس ــم ک ــت: کاری می کن گف
ج از کشــور نبایــد نســبت بــه ایــن موضــوع سرنوشــت ســاز کــه  خــار
بــی شــک زندگانــی آنــان را نیــز تحــت الشــعاع خــود قــرار خواهــد داد 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان در انتخاب ــور آن ــد. حض ــل کنن ــه عم منفعان
پیــش رو، روایــت گــر اقتــدار و بزرگــی و اصالــت و فرهنــگ دیرینــه مــردم 

ایــران خواهــد بــود. 
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یـــــــــن را بایــــــــد از بیــن همــه گلچیــن کنیــم بهتر ــس   ــت و بـــــ ــات اســــــــــ ــود انتخابــــــــ ــی خــــ  زندگـــــ

بــود و بایـــــــد زندگــی را شـــــــاد ومهرآذیــن کنیــم  هرکــه اورا قــدرت ومعیــار ســنجش نیست،نیســت  

خــوب را بایــد که پیــدا ،کام خود شــیرین کنیم  فـــــــــرق خـــــــــوب وبــد  همیــن یــک نکتــــــــه اســت  

اخریــن آدینــه خرداد را مــا بازهم رنگیــن کنیم سرنوشــت امت و اســام و دولت دســت ماســت  

براری احمد 
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cause of the stability of the Iranian nation, depends 
upon the intellectual and emotional presence of the 
people in the developments of the country, which is 
not possible except through free elections and vast 
participation of the people.
People’s freedom in respect of elections was one of 
the most important and fundamental recommen-
dations of Imam Khomeini (ra), which he empha-
sized in almost all elections. It is through elections 
that people determine who, what way of thinking, 
or which political trend should determine the issues 
of the country’s progress and development.
The world people always have their eyes on the 
elections and other events in our country, and all 
the successes experienced by it in the international 
arena have been through the support and presence 
of the people. Therefore, the more the presence of 
the people in the elections, the stronger the mes-
sage of our people to the world that we can pur-
sue and advance the interests of the Iranian people 
more vigorously.
Part of the problems and difficulties that our people 
are currently facing is due to the weak administra-
tive, monetary, and banking structure. Therefore, 
the most important thing is that the elected pres-
ident should have a plan for a fundamental change 
in repairing the weak and fragile structures of the 
country and dare to take action to fight corruption. 
Quantitative and qualitative presence in elections 
can certainly have a positive effect on people’s lives 
and welfare.
The presidential election is a test to prove the unity 
and empathy of the Iranian people and an impor-
tant arena for conscious decision-making in order 
to advance and improve the social conditions of the 
country.
The presidential election is one of the methods in 

which people in our country can directly elect the 
person they want and with this choice participate 
- in acceptable ways - in all political, cultural, eco-
nomic fields in various domestic and foreign arenas.
The necessity of participating in the elections 
should not be unknown to any member of the na-
tion, and, therefore, all those who are of legal age 
are required to take an active part in it.
It is hoped that with the presence of intelligent peo-
ple, who love Iran, at the ballot boxes and with the 
election of a popular president, we will witness a 
good change in eliminating the existing problems 
and difficulties as well as experience the develop-
ment and progress of Islamic Iran.
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  Mohammad Asadi Movahed

In a religious democracy, the will of the people is 
of special importance and dignity. In fact, in such a 
system, no one has the right to rule over the peo-
ple unless he is in possession of accepted stand-
ards and the people have accepted him. In other 
words, in the Islamic system, being in possession of 
standards is not enough and the important factor 
is people’s vote, which is not possible without their 

participation. 
It is for this reason that the issue of elections in 
the Islamic Republic of Iran, which is the manifes-
tation of religious democracy and a symbol of par-
ticipation in determining the country’s destiny, was 
formed as the main slogan of the Revolution and 
the Islamic Republic in 1980 and has always been 
the main foundation of people’s presence in deter-
mining the country’s destiny.
The formation of religious democracy, which is the 

Why Participate 
in Elections



the performance of those elected and, therefore, it would not make 
much sense to participate in the coming elections.
Economic and livelihood problems have created an opportuni-
ty for some people to resort to spreading negative thoughts 
and expressing that nothing is going to make a difference 
and, thus, participation in the coming elections is not go-
ing to change anything.
However, what needs to be taken into consideration is 
that Iran has a lot of capacities and capabilities that 
should be used and that the authorities and manag-
ers of the country can solve people’s existing prob-
lems with a sense of responsibility and through 
high effort. But the condition is that there is going 
to be strong management that is capable of using 
the existing capacities in the best possible way.
As the institution responsible for Iran’s cultural 
diplomacy, the Islamic Culture and Relations Or-
ganization has the responsibility to use all in its 
power in this direction and help in having glo-
rious elections by adopting the right activities.
The revolutionary responsibility of this organi-
zation, which is in charge of the cultural diplo-
macy of the country, calls on it to highlight the 
efforts made for the victory of the great Iranian 
Revolution and the pure bloods shed for it so 
that our people do not forget what sufferings 
were endured to reach this point and what trou-
bles the noble people of Iran have undergone to 
achieve the existing excellence 
and grandeur and liberation 
from the clutches of the arrogant 
powers.
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  Abouzar Ebrahimi Torkman,
President of the Islamic Culture and Rela-

tions Organization

The Islamic Revolution and its great achievement, 
the Islamic Republic of Iran, has, despite all the 
conspiracies and relentless efforts of its enemies, 
successfully and proudly passed through the fourth 
decade of its life. 
By the grace of God Almighty, the Islamic Republic 
of Iran continues to be dynamic, upright, and stable 
and, therefore, we should be thankful and grate-
ful for this great divine blessing and that our free 
and independent Iran continues the course of its 
ancient civilization and is even taking steps towards 
the establishment of Islamic civilization under the 
leadership of such a system of government.
Thus, at this critical juncture, special attention 
should be paid to the issue of elections as one of 
the important components of democracy in the Is-
lamic Republic. 
Even though the issue of elections has always been 
of high importance to the people of Iran, this round 
of elections tends to be different in importance as 
a lot of efforts are made by the enemies of the Is-

lamic Republic to discourage the people from par-
ticipating.
We all know that people are under a lot of econom-
ic pressure with regard to their livelihood. There 
has emerged a mentality among the people that 
we had enthusiastically voted in previous elections, 
but after a while, we came to be disappointed with 

Powerful Iran




