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جمنا ،تشکلی بدون اجماع و وحدت

وعدههای انتخاباتی،
از حرف تا عمل!

خدایارسعیدوزیری

انتخابات نزدیک اس��ت و نامزدهای شاخص
نی��ز به تدریج برنامههای خ��ود را برای ارائه
به پیش��گاه ملت بزرگ ایران آماده میکنند
و در ای��ن می��ان فارغ از مع��دود افرادی که
اساس��ا برنامهای جز تخری��ب رقبا و خیمه
ش��ب بازیهای بچهگانه و ح��رکات به زعم
خود غافلگیرانه ندارن��د و علیالظاهر هدفی
جز حفظ نام خود در رسانهها و افواه عمومی
را دنبال نمیکنند و لذا شایسته نیست وقت
و توجه مردم به بررسی برنامه و عملکرد آنها
تلف ش��ود ،س��ایر نامزدهای محترم عموما
برنامهها و شعارهای خود را با توجه به اوضاع
ن��ه چندان مطلوب اقتص��ادی جامعه بر این
عرصه متمرکز کردهان��د و قطعا در روزهای
آین��ده بیش��تر به تبیی��ن وعدهه��ای خود
خواهند پرداخت؛ اما در این میان نکتهای که
حائز اهمیت فراوان اس��ت ،تفاوتی است که
بین دولت مستقر و نامزدهای کرسی ریاست
جمهوری وج��ود دارد و آن اینکه نامزدهای
دیگر با فراغ بال به نقد ایرادات و اش��کاالت
موج��ود میپردازن��د و وعدههایی برای حل
مشکالت و مسائل موجود ارائه میدهند که
ت��ا وقتی انتخاب نش��دهاند و در عرصه عمل
آنچه وعده دادهان��د دنبال نکردهاند ،ارزیابی
و امکانس��نجی تحقق این وعدهها ناممکن
یا حداقل بس��یار دشوار اس��ت؛ در حالی که
عملکرد دولت مس��تقر برای همه ملموس و
قابل نقد اس��ت و متاس��فانه بعضا بدون نگاه
به موانع و مشکالت پیش روی دولت ،صرفا
ضعفها مورد نقد ق��رار میگیرد و عملکرد
دول��ت زیرس��وال میرود .نکت��های که الزم
است مردم به آن توجه داشته باشند ،بررسی
و تدقیق در امکان عمل��ی وعدهها از طرفی
و نگاه به موانع پی��ش روی دولت در تحقق
وعدههای چهارسال قبل خود است تا بتوانند
به قضاوتی منصفانه دس��ت بزنند .به عنوان
مثال در عرص��ه اقتصادی ،دولت یازدهم در
ش��رایطی هدایت کش��ور را در دست گرفت
که رش��د اقتصادی کشور هرس��ال بیش از
سال قبل س��یر نزولی را طی میکرد ،رکود
اقتص��ادی ب��ر فعالیتهای گوناگ��ون حاکم
بود و تورم ش��دید نزدیک به چهل درصدی
گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود .در چنین
ش��رایطی دولت تدبیر و امید س��عی کرد با
م��وازی پیش بردن سیاس��تهای مناس��ب
اقتصادی برای کنترل و کاهش تورم در کنار
سیاس��ت خارجی فعال و موفقی که منتهی
ب��ه موافقتنامه پرافتخار برجام ش��د ،زمینه
مناس��ب برای ج��ذب س��رمایهگذاریهای
بیش��تر و خروج از رک��ود را فراهم نماید .از
طرف دیگ��ر افزایش ص��ادرات غیرنفتی که
امسال رکورد چند دهه اخیر را شکست ،در
کنار دیپلماس��ی نفتی که منجر به افزایش
چشمگیر صادرات نفت کشورمان شد ،رشد
اقتص��ادی مناس��بی را رقم زد و ب��ار دیگر
اقتصاد کشور در مسیر صعودی قرار گرفت.
امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بسیاری
از موانع جدی از س��ر راه برداش��ته ش��ده و
حرکت در مس��یر توس��عه اقتصادی و رشد
بیشتر تنها با کار و تالش و برنامهریزی دقیق
امکانپذیر اس��ت و زنجیرهای بی تدبیری،
تحری��م و ...ک��ه پیش از ای��ن مانع حرکت
بود ،گسسته ش��ده است .درحالی که برخی
متاسفانه بدون توجه به این تالشها ،با بیان
مطالب خالف واقعی چون وعده دولت تدبیر
و امید به حل صد روزه مس��ائل کش��ور که
برای هیچ عقل س��لیمی منطقی نمینماید،
مدعی عدم تحقق وعدههای دولت میشوند!
موفقی��ت یا ع��دم موفقیت دول��ت تدبیر و
امی��د را در ه��ر عرصهای از جمل��ه اقتصاد،
باید با نگاهی مقایس��های میان آنچه تحویل
گرفته اس��ت و آنچه ام��روز آماده تحویل به
دولت دوازدهم در دست دارد ،مورد قضاوت
قرار داد ،وگرنه س��خن گفت��ن و وعده دادن
کار س��ادهای اس��ت ،لکن به عمل کار برآید
به سخن دانی نیست!
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تحلیل

رحمت مهدوی

«جبهه مردمی نیروهای انقالبی» تش��کلی است
که به واس��طه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری با ه��دف همگرایی طیفهای مختلف
اصولگرایی و رس��یدن به کاندیدای واحد ش��کل
گرفت و جریان جدیدی را تحت عنوان «جمنا»
ایجاد نمود.
جبه��ه مردم��ی نیروه��ای انقالب که ق��رار بود
طیفه��ای مختلف اصولگرایی را به هم بپیون��دد ،اما قبل از
ش��روع انتخابات به سمت واگرایی میرود و دلیل آن نیز عدم
تجانس گروههای درونی آن ،نامش��خص بودن س��ازوکارهای
ایج��اد وح��دت ،نداش��تن اعتب��ار و وجهه برای اش��خاص و
چهرهه��ای اصلی اصولگرا و همچنین نامزدهای احتمالی این
طیف است .عالوه بر دالیل فوق باید گفت دلیل اصلی انشقاق
در جمنا «عدم اعتمادسازی و شفافیت» الزم در تصمیمگیری
این تشکل است .همین عامل نیز باعث میشود شاهد «سهم
خواهی» یا «حق خواهی» جریانهای داخل آن باشیم.
در س��الهای اخیر جریانهای جدیدی چ��ون جبهه پایداری
به عنوان یک تش��کل نوپا در سپهر سیاست ایران در گفتمان
اصولگرایی س��عی میکنند انتخابات مجلس ،شورا و ریاست
جمه��وری را بیش از دیگران تحت تاثی��ر قرار دهند .در حال
حاض��ر نیز ب��ا تجزیه و تحلی��ل مواضع اش��خاص مختلف و
همچنین خ��ود اعضای جبه��ه پایداری مالحظ��ه میگردد
ک��ه آنها در جمنا توانس��ته اند دیگر گروهه��ای اصولگرا را با
گزین��ه مطلوب خود همراه کرده و ب��ه انتخابات ورود نمایند
و ش��اید دلیل عدم ورود بس��یاری از چهرههای اصیل جریان
اصولگرای��ی همچون والیتی ،الریجانی ،ناطق ن��وری و ....نیز
همین امر باشد.
با وجود بسیاری از اشخاص قدیمی و صاحب نفوذ و همچنین
اح��زاب قدیمی ،این جبهه پایداری اس��ت که تالش میکند
«محور وحدت» باشد و شاید همین امر موجب رویگردانی این
چهرها ش��ده است .در این ارتباط حاجیدلیگانی عضو جبهه
پایداری از توصیه آیتاهلل مصباح به اعضای جبهه پایداری برای
حمایت از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر
داده و در اشاره به موضع جبهه پایداری نسبت به جمنا گفته
است :اگر «اعضای جمنا هم» بر روی انتخاب رئیسی به اجماع
برس��ند اتفاق میمون و مبارک��ی در جهت حفظ وحدت بین
اصولگرایان رقم خواهد خورد.
به نظر میرسد جمنا و یا حداقل طیف جبهه پایداری جمنا ،از
اول گزینه خود را انتخاب و به دنبال همراه کردن دیگر گروهها
و اشخاص با خود هستند .همین امر نیز باعث انشقاق شده و
افراد و جریانهای دیگر بر طبل جدایی نواختند.
حزب موتلفه اس�لامی به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب
جریان اصولگرایی که هم��واره نقش مهمی در حفظ وحدت
جریان اصولگرا داش��ته و از پایبندتری��ن احزاب این طیف به
گفتمان اصولگرایی اس��ت ،اصرار خود مبنی بر گنجاندن نام
«میرسلیم» به عنوان کاندیدای نهایی جریان اصولگرا را یک
حقخواهی میداند .احزاب قدیمی و ریش��ه داری چون حزب
موتلفه احس��اس میکنند با دیده نشدن قدمت و جایگاهشان
در انتخابات مختلف ،به حاشیه رانده میشوند چرا که در حال
حاضر انتخابات تنها میدان و عرصهای است که احزاب بواسطه
آن ماهیت موجودی خ��ود را اثبات مینمایند .رویکرد حزب
موتلف��ه را میتوان «حق خواهی» نامید و این را از س��خنان
حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اس�لامی استنباط کرد که در
همایش انتخاباتی اخیر این حزب اظهار داشته است" :هر زمان
مسئله ائتالف اصولگرایی مطرح ش��ده پیش قدم بودیم ،ولو
اینکه از حق خود گذش��ته باشیم .البته درخواست ما از مردم
این است که به نامزد ما رای بدهند".
بدین ترتیب به نظر میرسد یکی از احزاب ریشه دار و قدیمی
ای��ن جبهه به زودی از جمنا ،منها ش��ده و راه خود را خواهد

ثبت نام برای
ریاستجمهوری؟
بابک قرائی مقدم =پزشک

یکی از مسائلی که متاسفانه هر چهار سال یک بار و قبل از
انتخابات ریاست جمهوری در یکی دو دهه گذشته محفل
طنز و مس��خره کردن هر دوست و دشمن گردیده و سوژه
رس��انهها شده اس��ت ،ثبت نام و نام نویسی افراد متعدد و
گهگاه عجیب و غریب برای نامزدی ریاس��ت جمهوری در
وزارت کشور میباشد.
واقعا جای تاس��ف دارد که چنین جایگاه مهم و محترمی
درست قبل از چنین رقابت مهم و تعیین کنندهای در کشور
با ورود افرادی به عنوان نامزد ریاس��ت جمهوری اینچنین
به سخره گرفته میشود و بیش از هر چیز برای بنده جای
س��وال دارد که چگونه است که مقامات مسئول قانونگذار
در مورد معیارهای ابتدایی نامزدی ریاست جمهوری تاکنون
هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.
جال��ب آنکه طبق قان��ون در م��ورد معیار اولی��ه نامزدی
برای پس��تهایی با مسئولیت بسیار کمتر از رئیس جمهور
با محدودیتهایی بس��یار واضح تر و در عمل بیشتر مواجه
میباشیم .به طور مثال در مورد انتخابات شوراهای شهر و

روستا ،هر نامزد حداقل باید  ۲۵سال سن داشته و از سواد
خواندن و نوشتن برخوردار باشد .باید فراموش نکرد که این
ش��رایط حداقلی برای تصمیم گیری در مورد مسائل یک
روستای کوچک یا حتی یک شهر بزرگ ممکن است کافی
باشد .در مورد معیارهای اولیه داوطلبی نمایندگی مجلس
شورای اسالمی نیز که به نظر خواننده مسئولیتی به مراتب
کمتر از رئیس جمهور به عنوان شخص دوم تصمیم گیری
کشور است ،با محدودیتهای نسبتا زیادی مواجه هستیم.
فرد داوطلب نامزدی مجلس ش��ورای اسالمی باید حداقل
س��ی سال و حداکثر هفتاد و پنج س��ال تمام سن و دارای
مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد.
اما قانونگذار در مورد معیارهای نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری چنین محدودیتهاي��ی را نیز ایجاد نکرده و کار
به اینجا میرسد که یک کودک نیز برای ثبت نام داوطلبی
ریاس��ت جمهوری همراه با پدرش به ستاد انتخابات وزارت
کشور مراجعه مینماید .تو گویی این ستاد در مهلت ثبتنام
داوطلبی��ن ریاس��ت جمهوری تبدیل به ی��ک تفریحگاه و
شهربازی میشود و هر شخصی که دارای شناسنامه ایرانی
است میتواند به خود اجازه دهد تا برای چنین جایگاه رفیعی
خود را نامزد نماید .علت این مسئله نیز روشن است .هیچ
نهاد قانونی تا کنون برای شروط داوطلبی ریاست جمهوری
مطرح ش��ده در قانون اساسی که بسیار کلی است و نیاز به
بررسی دارد ،مواردی را به عنوان حداقلی تعیین ننموده و کل

پیمود .افتراق و «منها» شدن جریانها یا اشخاص
از «جمنا» به این نکته برمی گردد که گردانندگان
آن به دلیل عدم ایجاد اعتمادس��ازی و شفافیت
الزم این ذهنیت را برای دیگر اشخاص و طیفها
ایجاد کردهاند که آنها از قبل تصمیم خود را گرفته
بودند و تالش میکردند دیگران را برای رس��یدن
ب��ه یک یا دو گزینه مدنظر خ��ود همراه نمایند.
در واقع میتوان گفت اینهمه تالش برای همراه کردن اشخاص
و جریانهای دیگر برای اهداف از پیش تعیین شده بود که حال
به مذاق خیلیها نمینشیند .مصداق این مطلب ،سعید جلیلی
و حامیانش اس��ت که گفته میشود ش��رط «جمنا» را برای
امضای تعهد کناره گیری نپذیرفته و از لیس��ت ائتالف حذف
شده و او نیز مستقل از «جمنا» نامزد خواهد شد.
ای��ن اقدام آقای جلیلی را اینط��ور میتوان تعبیر کرد که وی
نس��بت به نیت و اهداف گردانندگان جمنا دچار تردید شده
و به این نتیجه رسیده است که کاندیداهای نهایی آنها از قبل
مش��خص بوده و این فرایند طوالنی گزینش نهایی کاندیداها
بیش��تر برای جل��ب توجه و همراهی آنه��ا در ایام انتخابات و
احتماال انجام تبلیغات برای کاندیداهای نهایی است.
در ای��ن میان جریان احمدی نژاد نی��ز از همان اول از جمنا،
منها شده اند چرا که نه به وی برای شرکت در جلسات تعارف
ش��ده و نه او قصد جمع ش��دن در جریان اصولگرایی را دارد.
در این میان ش��اید قضیه وی پیچیده باش��د چرا که او خود
و یاران��ش را «محق» حضور در انتخاب��ات میداند و طبیعی
اس��ت که دنبال «س��همی» نیز از جمنا نباش��د ،او از جمنا،
منها ش��ده تا «حق» خود و جریانش را بگی��رد .البته در این
قصه ،وی تنها نیست و علی الریجانی فرد با نفوذ دیگر جریان
اصولگراست که به وی نیز تعارفی برای حضور در جلسات نشده
اس��ت .در این ارتباط بهروز نعمتی س��خنگوی هیئت رئیسه
مجلس دهم در گفتگو با س��ایت انتخ��اب ،در بیان علل عدم
پیوستن الریجانی به جمنا اظهار کرده است :دکتر الریجانی
مواردی را تجربه کرده اس��ت از جمله اینکه افراد مش��خصی
در ق��م وی را ب��ا مهر زدند یا در این قضیه دس��ت داش��تند
ک��ه بس��یاری از آنها در جمنا حضور دارند .ج��دا از الریجانی
شخصیتهایی چون حجت االس�لام و المسلمین ناطقنوری،
والیتی و ....از ش��خصیتهای اصلی اصولگرا هستند که در این
تشکل مورد بی مهری قرار گرفته و ظاهرا هیچ دعوتی از آنها
صورت نگرفته است.
مسله هنگامی بغرنج میشود که حتی فرد اصلی این تشکل،
رئیسی نیز نسبت به آنها رویکرد تعهدی نگرفته و اعالم کرده
که به صورت مس��تقل وارد انتخابات خواهد ش��د .این یعنی
اینکه جمنا نتوانس��ته هیچ اجماع و وحدتی را ش��کل دهد و
تشکلی است که صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات و شاید
برای محقق کردن اهداف برخی اش��خاص پشت پرده شکل
گرفت��ه و اکنون خ��ود را در سراش��یبی افت��راق و تک روی
اعضایشمیبیند.
با توجه به مس��ائل پیش آمده و انتقاده��ای درونی فراوان به
س��ازوکار انتخاب نهایی نامزدهای جمنا ،به نظر میرسد طی
چند روز آینده ش��اهد حضور مستقل اشخاص دیگری چون
قالیباف در انتخابات باشیم .بدون شک با عقب نشینی قالیباف
در انتخابات بعد از وقایعی چون پالسکو و امالک و ......او بیشاز
پیش مقصر شناخته خواهد شد و مخالفینش نیز نیامدنش را
ب��ه پای «ترس» او خواهند دانس��ت ،نه روحیه همگراییاش.
بنابراین میتوان گفت جمنا ،یک تشکل بدون اجماع و وحدت
بوده که قصه قدیمی نهادینه نش��دن احزاب در ایران را دوباره
بازتولید کرد بدون آنکه آس��یب شناسی جدی در مورد به بن
بست رسیدن آن صورت گیرد و در هیاهوی انتخابات ،بررسی
عل��ل ناکامی آن مورد غفلت قرار گرفته و به غبار فراموش��ی
سپرده خواهد شد.

مسئله به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
براس��اس اصل  ۱۱۵قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاس��ی که
واجد ش��رایط زیر باش��ند انتخاب گردد :ایرانیاالصل ،تابع
ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ،مومن
و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی
کشور (شیعه) ».البته واضح است که شورای نگهبان اکثر
افراد داوطلب برای نامزدی ریاس��ت جمهوری را به خاطر
هم��ان معیارهای کلی رد صالحیت مینماید و تنها تعداد
بس��یار کمی به عنوان نامزد نهایی ریاست جمهوری اعالم
میگردند اما بدون شک شرایط فعلی به نفع این انتخابات
مهم و سرنوش��ت س��از کش��ور نبوده ،باعث میگردد که
تا حدودی مردم احس��اس کنند که این انتخابات علیرغم
اهمیت واقعی آن ،مس��ئلهای پیش پا افتاده است.مصاحبه
رسانهها نیز با افراد عجیب و در بعضی اوقات دارای مشکل
روحی و روانی باعث میگ��ردد که اهمیت این موضوع در
افکار عمومی مورد سوال قرار گرفته و خدشه دار شود.
به نظر میرس��د که الزم باشد هر چه زودتر و پس از پایان
انتخابات ریاس��ت جمهوری امس��ال ،طرح یا الیحهای در
مجلس مطرح گردد که با گذاش��تن شروط حداقلی برای
نامزدی ریاس��ت جمهوری ،عالوه بر آنچه در قانون اساسی
بدان اش��اره گردیده اس��ت ،برای همیشه به چنین وضع
نابسامانی پایان داده شود.

برنامه روزی به جای برنامه ریزی
شهناز زمردبخش

ت��ب و تاب انتخابات ب��ا ورود و یا اعالم آمادگی
مبنیب��ر ورود کاندیداه��ا از جریانهای مختلف
فکری – سیاس��ی برای احراز پس��ت ریاس��ت
جمهوری و تکیه بر مسند ریاست در ساختمان
پاستور ،فضای انتخاباتی پیش رو را با تحلیلهای
مختلف��ی همراه کرده اس��ت .در واق��ع فارغ از
نوع نگاهها و برداش��تهای تحلیلی از پیروزی و
یا ع��دم پیروزی ،مثبت یا منفی و ایجابی و یا س��لبی بودن
حضور یافتن اف��راد از جریانهای مختلف ،نکته مهم در این
باره بس��تر س��ازیهای انتخاباتی برای حضور فعال و توام با
برنامهریزیهای هدفمند جامعه تقریبا غالب زنان میباش��د.
بهعبارتی هدف از این یادداشت تحلیل و ارزیابی آمایشی برای
فعالی��ت و حضور حداکثری زنان و پیگیری مطالباتی آنها از
دولت آینده اس��ت که در س��طور زیر به تحلیل و ارزیابی آن
خواهیم پرداخت.
از ای��ن رو مدخل رهیافتی در یادداش��ت پی��ش رو بازخوانی
اشارهای به رهیافت فلسفه سیاسی گزاره و مفهوم دموکراسی
به عنوان فرجام و واپس��ین روش اندیش��یده شده بشری که
ماحصل تجربه زندگی و تمدن بش��ری میباشد که در قامت
یک شاخص اساسی ،بنیادی و بنیادین و مورد پذیرش همگانی
در نحوه انتقال قدرت با فرآیند مسالمت آمیز و به دور از نزاع
و تنش تبلور پیدا کرده است .با این رویکرد تاریخی  -تماتیک
پذیرفته ش��ده همگانی در س��ایز و معیار جهانی اس��ت که
انتخابات و فراهم شدن فضای رقابتی برای نامزدهای انتخاباتی
فارغ از هر نوع رنگ ،نژاد ،طبقه و جنیس��ت از یکسو و ایجاد
فرصتهای براب�� ِر رقابت درعرصه انتخاب��ات میان نامزدهای
کنونی (انتخاب ش��وندگان آینده) و انتخابکنندگان از سوی
دیگر از جمله س��ازوکارهای تعریف شده ایجادی و بدیهی از
بنیاد دموکراسی در سراسر جهان کنونی محسوب میشود.
اما در کش��ور ما س��ازوکار دموکراس��ی با تلفی��ق و ترکیب
از مبان��ی و معانی اخالقی ،ش��کل و ش��مایل خاصتری را
بهخود گرفته که عالوه بر مس��تتر سازی ویژگیهای مدرن،
با ش��اخصهای ش��رعی و مذهبی نیز همراه ش��ده اس��ت.
بطوریکه تعبیر مصطلح مردم س��االری دینی مبین موضوع
و مطلب فوق اس��ت .در واقع تجربه همخوانی و همپوشانی
دموکراس��ی با مبانی مردم محوران��ه دینی برآمده از انقالب
اس�لامی برشکل تعابیر کاربردی و عینیت یافتهای همچون
مردمساالری دینی نقش ویژه و بسزایی داشته است.
با این اوص��اف و با تامل و تدبر بر این موضوعات مصطلحی
ازنقش پرشور مردم در تعیین سرنوشت خود در کنار احکام

> در واقع حضور یافتن زنان در
یک عرصه سیاسی – اجتماعی و
فرهنگی مانند انتخابات در کنار
حضور آنها در صحنه مدیریت
کالن کشوری دو روی یک سکه
قلمداد میشود
> برای پیگیری مطالبات اجتماعی
– سیاسی – فرهنگی زنان ،انتخابات
و حضور پررنگ در روزهای آینده
با شروع کارزار انتخابات فرصت
مناسبی است که باید از سوی زنان
مغتنم شمرده شود

حضور احمدی نژاد
فرصت یا تهدید؟
مصطفی آب روشن =جامعه شناس

در ظاه��ر امر حض��ور احمدی نژاد یک تهدی��د جدی برای
امنیت کش��ور به ش��مار میآید زی��را هزینه نظ��ام را برای
ردصالحیت بقایی بس��یار باال برده است.در واقع با توجه به
واقعیتهای موجود اگر بقایی رد صالحیت شود آنگاه نظام
بایس��تی احمدی نژاد را بپذیرد .این جریان سیاس��ی بر این
عقیده است که هدف وسیله را توجیه میکند و بر این مبنا،
انحراف از اصول اخالقی برای رس��یدن به قدرت ،مجاز تلقی
خواهد شد.
در ش��رایط موجود ک��ه قاعدههای بازی تغییر کرده اس��ت
بهترین گزینه برای حاکمیت ،پذیرش این واقعیت و مواجهه
عقالیی و غیراحساس��ی با جریان پیش رو است .به عبارتی،
نقد اندیش��ه و عملکرد  8س��اله اقتصادی  -سیاس��ی دولت
ایشان که با داوری افکار عمومی در صندوقهای رای همراه
خواه��د بود ،بهتری��ن و دموکراتیکترین ش��یوه مواجهه با
واقعیتی به نام احمدی نژاد است.
ی��اد آور میگردد که ح��ذف و طرد فیزیک��ی پیش هنگام
و مصلحتگرایان��ه ای��ن اندیش��ه سیاس��ی ک��ه مقبولیت

ش��رعی و فقه��ی از دی��ن مبین اس�لام و روح
تاریخس��از انقالب اس�لامی در جذب مشارکت
حداکثری از آحاد مردم ایران اس�لامی از زن و
مرد است که تکلیف و حقوق سیاسی  -اجتماعی
زنان مرز و بوم اسالمی را برای بازسازی صحنه
مدیریت سیاس��ی کش��ور به عن��وان جمعیتی
تاثیرگذار نمیتوان نادیده گرفت.
در واقع حضور یافتن زنان در یک عرصه سیاسی – اجتماعی
و فرهنگ��ی مانن��د انتخابات در کنار حض��ور آنها در صحنه
مدیریت کالن کش��وری دو روی یک سکه قلمداد میشود.
بطوریک��ه در توضیح این واقعیت اگر چه که س��ازمان دادن
ب��ه جامعه زنان و خواس��ت و مطالبات آنه��ا نیازمند وجود
سازمانهای مردم نهاد (نیمه دولتی) و یا دولتی و یا احزاب و
کارگروه حزبی (شکل نگرفته یا معیوب) در کشور است ،باید
اظهار داشت که برای پیگیری مطالبات اجتماعی – سیاسی
– فرهنگی زنان ،انتخابات و حضور پررنگ در روزهای آینده
با ش��روع کارزار انتخابات فرصت مناس��بی است که باید از
سوی زنان مغتنم شمرده شود.
البت��ه بای��د توجه داش��ت که مش��ارکت سیاس��ی زنان با
مطالبهگریه��ای قانونی هرچند با رویه و تجربه نداش��تن
خروجیه��ای معقول و مورد انتظار ،ب��ا عدم بازتاب فضایی
بهینه همراه بوده اس��ت اما نباید فرام��وش کرد که تعریف
دوباره الگوی رای دهی و منزوی ساختن الگوهای رایدهی
منس��وخ شده به لطف نظام سیاسی اسالمی در ایران بعد از
انقالب اسالمی ،در رابطه با زنان و جامعه زنان کشور نه تنها
فرهنگسازی شده است بلکه با خردورزیهای قدسیزدا از
مبانی مرد محورانه با رویکرد مس��اوات گرایانه کارکردی از
نقشهای سیاسی – اجتماعی در ارتباط با تمام افراد جامعه
فارغ از تفکرات جنسیتی همراه شده است.
با این حال اگر زنان و مش��ارکت آنان در انتخابات را با عنایت
به عدم توجه احزاب ناقص و نابالغ ش��کل گرفته در کش��ور را
ب��ه مثابه نه گفتن به منفعتهای حزب��ی مقعطی و زود گذر
درنظر بگیریم ،حضور حداکثری و فعال توام با دوراندیشی آنان
(زنان) یک وظیفه شرعی – تکنیکی در زمان حال و راهبردی
با برنامهریزی فراگردی در آینده اس��ت که گویای بلوغ تفکر
انتخاباتی و تعقل ش��اید آموزش��ی به احزاب و چرخه معیوب
حزبی در کش��ور اس��ت که هم��واره در بزنگاههای انتخاباتی
مانوره��ای مصنوعی را برای تجمیع آرای زنان به س��ود خود
و کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظرشان آغاز میکنند ،میباشد.
بطوریک��ه اگر نگاه همی��ن محافل گروهی ش��کل گرفته به
اصطالح حزبی را که اس��م و نام احزاب را به یدک میکشند
(بههیچوج��ه نمیتوان نام احزاب را بر آنها نهاد) مورد ارزیابی
قرار دهیم در خواهیم یافت که عدم باور و فقدان چشماندازی
مناس��ب به انتخابات به عنوان یک چرخه پویا از س��ه عنصر
و س��ه دوره ،پی��ش ،حین و پس از انتخاب��ات ،با ویژگیهای
مختص و ویژه هر دوره ،سه گانه مذکور منجر به تکرار دوری
– تسلس��لی رویهها و برنامههای انتخابات��ی برای جلب آرای
جامعه هدف در این یادداشت یعنی زنان در ادوار مختلف این
چنینی در روزهای انتخاباتی ش��ده است .بطوریکه ساز وکار
انتخابات – احزاب  -زنان و مشارکت سیاسی نتوانستهاند بطور
همتراز و همسان در کنار هم و به موازات هم در قالب فرآیند
و روندهای پوششی از هم عمل کنند.
از این رو و با ش��رایط موجود اس��ت ک��ه از پیامدهای نبود
ساختارهای سلس��له مراتبی از برنامه ریزیهای کششی در
جذب افراد به دامنه و گس��تره فکری – سیاسی در کشور،
وندالیس��م ی��ا ویرانگری در فق��دان برنامهه��ای گام بهگام
وعده داده شده انتخاباتی ،از فردای پس از انتخابات دامنگیر
ف��رد منتخب و جامع��های که ب��ه آن اعتماد کرده اس��ت
را میشود.

اجتماعیش��ان را از دس��ت داده اند در مکانیس��می وارونه،
به اسطورهس��ازی آن جریان کمک کرده و زمینه رفتارهای
افراطگرایانه را در گروههای منتس��ب به او ایجاد و گسترش
خواهد داد .او ش��اید با وعدههای پوپولیستی همچون :یارانه
250هزار تومانی و یا هر ایرانی یک مس��کن رایگان ،اقش��ار
ضعی��ف جامعه را به زعم خودش بفریبد اما بنظر میرس��د
متوسط آرا و افکار عمومی جامعه به اندازهای رشد کرده که
در رقابتهای انتخابی سره را از ناسره تشخیص دهد و فریب
شعارهای پوپولیستی را نخورد.
ثبت نام احمدی نژاد وجریان منتسب به او نه تنها نبایستی
بعنوان ی��ک تهدید تلقی گ��ردد بلکه فرصتی اس��ت برای
نظ��ام اجتماعی تا ی��ک «نه» ب��زرگ را در روندی قانونی و
دموکراتی��ک به آن��ان بار کنند .مجددا تاکی��د میگردد که
حذف و ی��ا نادیدهانگاری این جریان در روند انتخابات ،آنان
را ب��ه جایگاه منحصر بفرد و ممتازی ارتقا میبخش��د که با
مکانیس��م مظلوم نمایی و فرافکنی ،اف��کار عمومی را تحت
تاثیر خود قرار میدهد.
حضور احم��دی ن��ژاد در رقابتهای انتخابات��ی را میتوان
بعن��وان ی��ک خب��ر خ��وب تلق��ی ک��رد چراک��ه اوال به او
میفهمان��د ک��ه نافرمان��ی ،نتیج��ه اش چ��ه میش��ود و
دیگ��ر آن ک��ه ،نه تنه��ا آرای خاکس��تری بلکه م��وج رای
ندهندگان را هم به نف��ع جریان حاکم بر جامعه به حرکت
درخواهد آورد.

