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ما نیز مردمی هستیم

اساس نظار ِت استصوابی،
فضای قبل و دورا ِن انتخابا ِت دورهٔ دهم ( بویژه بر اثرِ مناظرههای تلویزیونی ) ،بهرغ ِم محدود بود ِن نامزدهای تایید شده بر ِ
به تدریج به سم ِت نوعی شادابی و مشارک ِت ملی در داخل و خارج از کشور ،برای تاثیرگذار ِی نسبی بر سرنوش ِت چهار سا ِل آیندهٔ خود پیش رفت .اما اعالمِ
اعتراض
بخش مهمی از افکارِ عمومی به طورِ اعجاب آوری در تعارض بود ،این شاداب ِی ملی را به کامِ آنان تلخ نمود .پس از آن نیز
ِ
آرا ،که با درک و شهودِ ِ
فطری و عقل ِی آنان که به شک ِل مسالمت آمیز و علنی مطرح میشد ،با پرهیز از میدان داد ِن قانونی ( طب ِق اص ِل  27قانو ِن اساسی ) به آن ،موردِ تحمل واقع
نشد و نه تنها این ندا که مطالب ٔه حق مینمود شنیده و موثر واقع نشد ،فضا با تبلیغا ِت معمو ِل تقلیل گرایان ٔه رسانهای که باید ملی باشد ،دو قطبی شد و
بخش جامعه را نادیده بگیرند .بر فضای دستگیریهای فعاال ِن سیاسی و مدنی نیز همین ادبیات حاکم بود.
تالش گردید این ِ
دالی ِل ناباوری و اعتراض به این فضا را چنین بر میشمارم :
 .1در این انتخابات بیست تا بیست و پنج درصد ( در حد  10میلیون ) آرا خاموش واردِ انتخابات شدهاند .خیلی طبیعی است که کسی باور نکند آرای
خاموش برای حمایت از آقای احمدی نژاد واردِ انتخابات شده باشد.
 .2برخال ِف انتخابا ِت قبل که ِ
رنگ مسائ ِل بومی ـ قومی در انتخابات کامالً مشهود بود ( آقای مهرعلیزاده در آذربایجان ،آقای کروبی در استانهای
زاگرس نشین ،آقای الریجانی در مازندران و آقای معین در سیستان و بلوچستان را ِی اول را داشتند ) ،این بار آقایان موسوی و کروبی حتی در زادگاهِشان
نیز شکست خوردند و آقای کروبی به شک ِل معناداری حتی از تعدادِ اعضای ستادها و حز ِب اعتمادِ ملی و دوست و فامیلهایش کمتر رای آورده است !
 .3بی ِن مجریان و ناظران بر انتخابات هم ،هم سوی ِی سیاسی وجود داشته و عمالً کنترل و نظارت بیمعنی شده است.
 .4نحوهٔ اعالمِ آرا نیز با استانداردها و معیارهای کاربرد ِی عل ِم آمار در این حوزه نمیخواند و از ابتدا تا انتها این منحنی بسان یک خ ِط راست و مستقیم
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حرکت کرده است ( .بعداً هم آقای دانشجو مسئو ِل ستادِ انتخابا ِت کشور به صراحت اذعان کرد که آنها در ابتدا آرای روستاها و شهرهای ِ
کوچک ک ِل کشور
را که زودتر به مرکز رسیده بود اعالم کرده و سپس آرای شهرهای بزرگتر به آنها ضمیمه شده است .وی میخواست بگوید برخال ِف دورههای قبل آرا
استان به استان اعالم نشد تا این امر را توجیه کند که در گذشته معموالً در برخی استانها یکی و در دیگری فردی دیگر رای اول را میآورد .اما حواساش
نبود که این نحوهٔ پاسخ دهی و توجیه ،مشک ِل دیگری ایجاد کرد و آن اینکه چگونه هم در روستاها و شهرهای کوچک و هم در شهرهای متوسط و بزرگ،
در همه جا ،رای مردم کامالً یکسان و با حدِ نصابی نسبتاً ثابت بوده است ؟ ) بعداً هم تحلیلهای دیگری طب ِق نظری ٔه آمار ِی بن فورد ( که برای کش ِف فرار
از مالیات با حساب سازی و ...و از جمله کنتر ِل آمارِ انتخابات نیز به کار میرود ) منتشر شد که با احتما ِل بسیار باال ( در حدِ  ) 99/99نشانگرِ غیرِ قاب ِل باور
بود ِن آرای اعالم شده است .بعداً این حالت ناباوری و حداقل پرسشگری را در میا ِن بسیاری از افرادِ خارج از طی ِف اصالح طلبان ( از جمله ریاس ِت مجلس،
و برخی اعضای جامع ٔه روحانیت و ) ...نیز مشاهده کردیم.
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اعتراض عمومی دست نمیزدند
به هر حال این امر بسیار بدیهی ،قاب ِل تامل و پرسش از جنا ِح حام ِی آرا است که چرا تاکنون در هیچ انتخاباتی مردم به
ِ
( حتی در انتخابا ِت قبلی که آقای احمدی نژاد به دورِ دومِ آن راه یافت ) .بنابراین تالش برای اغتشاش خواند ِن اعتراضا ِت عموم ِی مسالمت آمیز و نسبت
داد ِن آن به گروههای سیاس ِی خارج از کشور و سرویسهای اطالعات ِی بیگانه و مسافرا ِن سفرهای هوایی از انگلیس ! جز اصرار بر نادیده گرفت ِن این تردیدها
و خدشههای مهم در نتای ِج اعالم شده نیست .اما حتی اگر در حدِ ناچیزی نیز ادعاهای مطرح شده درست باشد ،ولی تقلی ِل این حرک ِت کلی به این مسائ ِل
خُرد نتیجهای در بر نخواهد داشت .این ادبیات از درونمایهای بر میخیزد که از قضا منتقدا ِن وسیعی در حدِ ملی در پ ِی "تغییرِ" آن بودند .مشی و ادبیاتی
که در مناظرهها خود را نشان داد و با تعبیرِ "خَس و خاشاک" پس از اعالمِ آرا نیز باز بنزین بر خش ِم منتقدین پاشید .اما آقای احمدی نژاد که عالوه بر
کارشناس دانست ِن خویش در هم ٔه امور ،ظاهراً خود را از خطا در هم ٔه امور نیز مَصون و معصوم میدانند ،مجدداً به جای یک عذر خواه ِی ساده ،دست به
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توجیهی زدند که باز اصرار بر آن داشت که ایشان خطایی نکردهاند و حر ِف شان را بدخواهان تحریف نمودهاند .در حالی که اعتراض به ایشان نه در رابطه
با توهین به کسانی است که رای دادهاند ،مگر هیچ آدمِ عاقلی پیدا میشود که به کسانی که رای دادهاند توهین کند ،بلکه به آن قسمت از حر ِف ایشان
است که معترضان را به "خس و خاشاک" تشبیه کردهاند .اما سی ِل انبوهِ معترضان که همگان میدانند در روزِ یکشنب ٔه گذشته چه حدِ فاصلی از خیابانهای
تهران را پُر کردند ،همانهایی بودند که قبالً به نامزدهای اصالح طلب رای داده بودند ،پس نمیتوان گفت آنها وقتی رای میدهند ،خس و خاشاک نیستند
اما وقتی نتیج ٔه رایشان را موردِ سوال قرار میدهند خس و خاشاکاند !
متاسفانه همین نگاه و ادبیات است که اینک سعی میکند نه تنها اشکاال ِت مردمِ منتقد را نادیده گرفته و با تبلیغات پُر حج ِم تقلیل گرایانه به آن سوی
خاص طی ِف محدودِ خود ،امنیت و مناف ِع ملی را بیش از پیش به خطر میاندازد.
مرزها حوالت دهد ،بلکه حتی در دفاع از وضعی ِت موجود و مصالح و مناف ِع ِ
امروز ،پرسشها و انتقادا ِت جدی به آرای اعالم شده را به صورت یک طرفه و با تبلیغا ِت پُر فشار دور زده و تنها به سواال ِت فرعی و حاشیهای پاسخ داده
میشود .اما بسیار طبیعی است که اگر دولت و قدر ِت مستقر هم چنان از سالمت و صح ِت انتخابات دفاع کند و نتواند منتقدان و معترضان را قانع کند و
یا حداقل پاسخهای معقول به افکارِ عمومی بدهد ،با مشک ِل مشروعیت مواجه خواهد شد.
مقیاس بین المللی نیز وضع بر همین منوال خواهد بود .از این حالت ،هم چون چند سا ِل گذشته ،تنها صهیونیستها راضی و خوشحال خواهند بود
در ِ
که خواها ِن دو قطبی و رادیکالیزه شد ِن فضای منطقه برای فرار از صلح و تاخیر در امتیازدهی به فلسطینیها هستند .آنها میخواهند هم چنان با استفاده
آدرس اشتباهی
از مواض ِع دول ِت ایران ،ک ِل جهان را علیهِ ایران تحریک کنند و با استناد به اصطالح خطرِ ایران و تحریکاتاش در منطقه ( و حتی جهان ! ) ِ
بدهند و با سیاستی "تقلیل گرایانه" هر نوع حق خواهی و مبارزه جویی در فلسطین و لبنان را به "دشمنِ" ایرانی نسبت دهند !
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در هر حال وضعی ِت انتخابات در ایران ،اینک به سم ِت قفل شدن میرود ،در حالی که هنوز راهکارهای سادهای برای گشود ِن این گره ،اگر تمایلی به
بکارگیر ِی تعقل و تدبر و انگیزهای ملی برای جلوگیری از تشدیدِ بحرانها در این سرزمی ِن بالزده و مردما ِن گرفتار در تورم و بیکاری و آسیبهای اجتماعی
و ...آن ،وجود داشته باشد ،متصور است.
اصالح طلبان و بویژه نامزدهای معترض ( که انصافاً آقای موسوی بیشتر از حدِ تصورِ قبل ِی بنده بر حق خواه ِی خود پایبندی نشان داد و با اخال ِق
ستایش خود همراه با آقای کروبی با صداقت و شجاع ِت لر ِی خویش بر صیانت و دفاع از آراءِ مردم اصرار نمودند )،
عقیدتی و ایدئولوژیک و غیر ِت ترک ِی قاب ِل
ِ
هم چنان میتوانند در کوتاه مدت بر این راهکارها تاکید نمایند :
 .1تقاضای برگزار ِی تجمع در محیطهای غیرِ خیابانی ( مانندِ استادیومِ آزادی و ) ...و متعاق ِب آن پرسش از چرایی و هراس در نداد ِن مجوز برای اعالمِ
رئیس همین مجلس نیز بود )
نظرِ آرامِ منتقدان و شنیده شد ِن صدا ِی آنها ( که حتی موردِ تایید و اشارهٔ رئیس و نائب ِ
 .2اعالمِ آمادگی برای مناظرهٔ تلویزیونی در رابطه با انتخابات ( و متعاق ِب آن پرسش از عل ِت عدمِ تشکیل و تداومِ مناظرهها )

اعتراض حقوقی قرار میدهد ( اصالح طلبان به این
 .3اعالمِ مستندا ِت تکنیکال و اجرایی ( نه تحلیلی و محتوایی ) که نتای ِج انتخابات را موردِ پرسش و
ِ
قسمت به اندازهٔ تحلیلهای محتوایی بها ندادهاند و به رغ ِم برخوردار بودن از دهها استاندار و چندین وزیرِ کشور که خود تجار ِب فراوانی در امرِ انتخابات
دارند ،کم کاریها و ناتوانیهایی نشان دادهاند که بعداً باید موردِ نقد و تحلیل قرار بگیرد )
 .4منازع ٔه حقوقی با نهادهای مجری و ناظرِ انتخابات که البته خود در انتخابات بیطرف نبودهاند ( مستندا ِت همین امر و دیگر مستندات باید بدو ِن
قهر و پرهیزِ منفعالنه ،با حضورِ فعال در همان نهادها ،ارائه شده و به افکارِ عمومی نیز گزارش داده شود ).
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اینک اگر حداقل تدبیری در مجریان و حامیا ِن انتخابات باشد ،با اندکی تسامح میتوانند با ابطا ِل بخشی از صندوقها ـ به عنوا ِن آرای بیش از حدِ
اعتراض
مجاز ـ انتخابات را دو مرحلهای کنند و اعتماد و آرامش را به جامعه بر گردانند .نامزدهای معترض هم ،هم چون گذشته میتوانند و باید با دفاع از
ِ
مسالمت آمیزِ مدنی برای صیانت از آرای مردم و انذار و مرزبند ِی جدی با هر گونه اغتشاش و دعو ِت مردم به آرامش و صبوری و اظهارِ همدردی با تالّمات
و مصیبتهای مردم ،با تدبیر و ابتکار مراقبت نمایند که اعتمادِ مردم به خود را از دست ندهند .جامعهای که مردماناش " اعتمادِ"شان را از دست بدهند،
جامعه بیش از پیش ناهنجار و فروپاشیده خواهد شد .وقتی " اعتماد" باشد کور سوی " امید"ی نیز کافی است .اعتماد در ایران که مردماناش بیشتر با
عق ِل عملی ،نه نظری ،به جهان مینگرند ،همواره برخاسته از "صداقت" است ( نه "صدقِ" حرفها و گزارهها که با تبلیغات بتوان زیرِ پوس ِت جامعه تزریق
کرد ) و "دروغ" در بی ِن ایرانیان ،متاثر از دی ِن زرتشت و اسالم ،بزرگترین گناه و بدترین خصیصه است.
هنوز زود است راجع به آینده و چشم اندازِ آن و راهکارهای درازمدت سخن گفت .کامالً واقعی و درست است که ایرا ِن قبل و بعد از خردادِ  88با هم
متفاوت خواهد بود .اما هر چه شود و هر چه کنند ،ضم ِن تحلیل و جمع بند ِی "نظریِ" دقیق و راهبرد ِی واقعیات ،اما نباید در حوزهٔ "عمل" به سیاه نمای ِی
بیش از حدِ وضعیت پرداخت .پیامدهای این امر تنها به ضررِ اقلی ِت مذکور نیست ،بلکه به ضررِ همه است.
ایرانیا ِن وطن دوس ِت خارج از کشور ،برخال ِف چهار سا ِل گذشته ،اینک غرورِ مل ِی خدشه دار شدهِشان را بازیافتهاند .نامِ ایران و ایرانی باز در چش ِم جهانیان
و بیگانگان موردِ ارزش و احترام واقع شده است .صداقت و سالمت و صالب ِت ایرانیان را در داخ ِل کشور نیز پاس بداریم .اگر از هر سوی نیز نشانههای منفی
و مایوس کننده باریدن بگیرند ،وقتی در درون گرم و زنده باشی ،زندگی و امید را باز خواهی ساخت.
داستان توسعه و دموکراسی در ایران ،در هر دور و مرحلهای ،هم چنان ادامه خواهد داشت .تاری ِخ کُهن و معاصرِ ما از این فراز و نشیبها زیاد به خود
دیده است .ما نیز مردمی هستیم ،باید دیده و شنیده شویم .امروز پایا ِن تاریخ نیست .روز از نو ،روزی از نو.

Exit

Full

Home

Next

6

Prev

search

Print

