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بزنگاه

چند تذكر به خودم

تيتر مصور|در همين حواليدر حاشيه، در متن

حض��ور مردم پ��اي صندوق ه��اي راي 
آن ه��م در هواي گ��رم دي��روز تهران 
براي مش��اركت در انتخابات رياس��ت جمهوري يكي 
از تمرينات دموكراس��ي بود. ولي خوش��بختانه مردم 
كش��ورمان با عقل و شعور سياسي خود نه  تنها ديروز به 
صندوق هاي راي پش��ت نكردند بلكه با حضور خود در 
پاي صندوق هاي راي نش��ان دادند كه تنها راه رسيدن 
به دموكراسي و خواسته هاي ش��ان صندوق راي است 
كه با ش��ركت در آن مي توانند مطالب��ات خود را بعد از 
انتخابات هم پيگيري كنند. انتخابات بهترين ابزار براي 
حل وفصل اختالفات و انعكاس نظرات و خواس��ته هاي 
مردم در تصميم گيري هاي كالن سياسي كشور است. 
خوشبختانه ديروز مردم با حضورشان نشان دادند كه به 
نحو فزاينده اي متوجه شده اند كه صندوق راي بهترين 
و موثرترين راه براي رسيدن به خواسته هاي شان است. 
درست اس��ت كه راي مردم محدود به قوه مجريه است 
اما با اين حال دولت نقش مهمي در اجراي خواس��ته ها 
و مطالبات م��ردم دارد. به هر حال مردم ديروز با حضور 
خود در پاي صندوق هاي راي نشان دادند كه آينده كشور 
براي شان بسيار اهميت دارد و با راي خود اين پيام را به 
ساختار قدرت در كشورمان رس��اندند كه مي خواهند 
وضعي��ت زندگ��ي و جامع��ه اي را ك��ه در آن زندگي 
مي كنند، بهبود پيدا كند. بنابراين من معتقدم كه مردم 
ما به بلوغ سياسي و عقلي بااليي رسيده اند به خصوص 
زنان و جوانان كه حضورشان در پاي صندوق هاي راي 
پررنگ تر بود. آنها با حضورشان نشان دادند كه تبليغات 
عوام فريبانه تاثي��ري روي فكر و ذهن آنها ندارد بلكه به 
فكر آينده و شرايط خود در جامعه هستند. همچنين با 
راي خود نخواستند كه فضاي ضد زن در كشور حكمفرما 
ش��ود بلكه به اين موضوع فكر كردند ك��ه در انتخابات 
ش��ركت كنند تا ش��أن و جايگاه زنان در كشور بيش از 
گذش��ته مورد احترام واقع ش��ود. حضور مردم در پاي 
صندوق هاي راي، نه به افراط و بحران بود. نه به خشونت 
و فضاي بسته بود. مردم با حضورشان نشان دادند كه آگاه 
هستند و عمق خطر قهر با صندوق راي را درك كرده اند. 
آنها راي دادند تا فضاي كسب و كار در كشور بهبود پيدا 
كند، تا سرمايه گذاري خارجي در كشور افزايش داشته 
باش��د، تا فضاي كار و توليد و اشتغال بهبود پيدا كند. تا 
فضاي عمومي كشور جايي باشد براي زندگي و آرامش و 
البته بتوانيم در رقابت هاي جهاني سرمان را باال نگه داريم. 

احمد موثقي
 نامزد انتخابات

احمدرضا  سهرابي

ساعات حساسي است. هنوز راي دادن 
مردم تمام نشده است و هيچ خبر قطعي 
از نتيجه انتخابات ندارم و بنابراين نه مي توانم از پيروزي 
نامزد مورد حمايت خودم بنويس��م و نه از شكست او و 
ب��ه همين دليل بايد نكاتي را به خ��ودم تذكر بدهم كه 
مي تواند تذكر به جريان هاي سياسي و مردم هم باشد. 

1- شركت گسترده مردم در انتخابات، امنيت كشور را 
در مقابل بيگانگان تضمين مي كند و اين يك پيروزي 
ارزان براي كل نظام اس��ت. با اين حساب مردم ما به 
خاطر اصل مشاركت ش��ان در اين انتخابات پيروزند 
فارغ از اينكه چه كسي رييس دولت بعدي بشود. آنان 
نشان دادند كه پاسدار منافع ملي و امنيت كشورند و 
به قصد حمايت از نظام وارد عرصه انتخابات شده اند و 

همين براي آنان يك دستاورد مهم است. 
2- تا زماني كه صندوق راي هس��ت بايد به س��اختار 
نظ��ام براي اصالح نقاط ضع��ف و انحرافات احتمالي 
ايجاد شده اميدوار و وفادار بود. برگزاري انتخابات ولو 
آنكه نظام انتخاباتي ما ضعف هايي هم داش��ته باشد 
يعني پذيرش كثرت سياسي و تن دادن به مكانيسم 
چرخش قدرت و اصالح تدريج��ي امور با روش هاي 
مس��المت آميز و اين هماني اس��ت كه به عنوان يك 

اصالح طلب بايد از آن دفاع كرد. 
3- در انتخابات اخير تخلف از قوانين كم نبوده و دو طرف 
مي توانند ادعانامه هايي را عليه يكديگر مطرح كنند اما در 
قياس با سال 88 وضعيت برگزاري انتخابات قطعا بهتر 
بوده است. به خصوص از اين منظر كه مجريان و ناظران 
انتخابات در يك جبهه سياس��ي ق��رار ندارند، تضمين 
بيش��تري براي پذيرش صحت نتيجه انتخابات وجود 
دارد و اقناع افكار عمومي هم راحت تر صورت مي گيرد. 
4- انتظار اوليه و طبيعي از جريان هاي سياسي حامي 
نامزدهاي رقيب اين اس��ت كه ه��واداران خود را براي 
پذيرش نتيج��ه انتخابات آماده كنن��د و اجازه ندهند 
شكس��ت در رقابت انتخاباتي منجر به تندشدن فضاي 
سياسي و خداي ناكرده خش��ونت ورزي كساني شود. 
خشن ش��دن فضاي جامعه يعني شكست همه ما و به 
خصوص شكست جريان اصالحات كه هميشه خود را 

مخالف خشونت معرفي كرده است. 
5- روحاني پيروز ش��ود يا ببازد چي��زي از مظلوميت 
دولتش كم نمي كند. اصولگرايان نشان دادند كه انصاف 
ندارند و دستاوردهاي اين دولت را عمدا ناچيز جلوه دادند 

و اين كم ظلمي نيست.

علي شكوهي

درك خطر ترك صندوق راي

روزنامه هاي  روسيه 
گزارش ه��اي  در 
صب��ح جمعه خود ب��ه تنش هاي 
امري��كا و كره ش��مالي پرداختند 
»ماسكوفس��كي  روزنام��ه  و 
كامس��امولتس« تيت��ر زد: »ن��او 
هواپيماب��ر رونال��د ري��گان عازم 
سواحل كره شد«. اين روزنامه در 
خبري ديگر اعالم ك��رد: »حدود 
200 پرسنل نيروي هوابرد امريكا 
در رزمايشي در سواحل روسيه در 

نروژ بيمار شدند.«

صب��ح  روزنام��ه 
چي��ن،  »چاين��ا 
ديل��ي« گزارش مهم��ي از تنش 
بين امريكا و كره ش��مالي منتشر 
كرد و نوشت: » فشارهاي امريكا 
ب��ه كره ش��مالي ت��داوم دارد«. 
»فرس��تاده هاي ك��ره جنوب��ي 
در امري��كا، ژاپ��ن و چي��ن« و 
»دس��تگيري يك بان��د تبهكار 
در امري��كا« گزارش ه��اي مهم 
ديگر اي��ن روزنام��ه پرمخاطب 

چين است. 

ي  ا ب��ر »چي��ن 
نوس��ازي خطوط 
راه آهن پاكس��تان سرمايه گذاري 
چندميليارد روپي��ه اي مي كند« 
خبر مهم روزنام��ه »داون« چاپ 
پاكستان است. اين روزنامه صبح 
جمع��ه دو خب��ر مه��م ديگر هم 
داشت: »نايب رييس مجلس سناي 
پاكستان از دولت خواستار واكنش 
به توطئه هاي هند شد« و »برخورد 
يك خ��ودرو ب��ا عابران پي��اده در 

منطقه شلوغ نيويورك.«

جهان؛ خارج از مرزها 

از اينجا كه من نشسته ام تقريبا نتيجه انتخابات 
معلوم اس��ت، اما از آن معلوم تر مطالبات مردمي 
است. بيشتر اين مطالبات از اختيارات رييس جمهور باالتر است، 
اما يقينا رييس جمهوري كه راي باال داشته باشد، بهتر مي تواند 
مطالبات را پيگيري كند. كس��ي كه اين روزهاي ايران را تجربه 
كند مي فهم��د كه تقاضاهاي مردم جدي اس��ت و از عمق جان 
مي خواهند كه اوضاع كش��ور س��امان يابد، قاطبه مردم شرايط 
كشور را درك مي كنند؛ قدردان امنيت ارزشمند ايران، آن هم در 
اين درياي متالطم جهان و در اين گرداب هايي سهمگين منطقه 
هستند؛ بي ترديد هيچكس نمي خواهد اين امنيت مخدوش شود. 
همه آنها كه در شهرهاي بزرگ چرخي زده اند و مردم را ديده اند 
و شعارهاي شان را شنيده  اند، معترفند كه سطح شعور و آگاهي 
باالتر رفته و راي  دهنده ها براي چيزي بيش از انتخاب يك فرد به 
عنوان رييس جمهور تالش مي كنند. كساني كه به دكتر روحاني 
راي داده اند معلوم است چه مي خواهند، كساني هم كه به آقاي 
رييس��ي راي داده اند معلوم اس��ت آينده مطلوب و مقبول شان 
چيس��ت. منكر اين حقيقت نمي ش��وم كه در رون��د راي گيري 
درصدي هم به دنبال منافع شخصي اند. همه جاي دنيا هستند 
آدم هاي خودخواهي كه منافع شخصي را بر منافع ملي ترجيح 
مي دهند اما از روي شواهد و قراين پيداست كه امسال اين تعداد 
به كمترين حد خود رسيده  است. من خودم جوانان برومند و ايران 
 دوستي را مي شناسم كه به رغم گرفتاري هاي ريز و درشت شان با 
هزينه شخصي و آتش به اختيار به ميدان آمده اند و براي پيروزي 
 كانديداي ش��ان تالش مي كنن��د. حتي ميان��داري مي كنند و 
يك تنه ضعف ها و كاستي هاي ستاد يا كانديداي مورد نظرشان را 
مي پوشانند. چيزي كه هر سياستمدار عاقلي مي فهمد اين است 
كه نبايد زمينه سرخوردگي چه اين طرفي ها و چه آن طرفي ها 
را فراهم بياورد. رئيس جمهور منتخب، رييس جمهور صددرصد 
مردم است و بايد با زيركي و هوشياري و درايت صددرصد مردم را 
پاي كار بياورد. دولت هاي هوشمند ساز و كارهايي دارند، دقايق 
و ظرايفي بلدند كه جلوي س��رخورده شدن مردم را از هر دسته 

مي گيرند؛ هزينه سرخوردگي چنان سنگين است كه مي تواند 
مملكت را دچار بحران كند و هم در هشتاد و چهار و هم در هشتاد 
و هش��ت، به خصوص در هشتاد و هشت، دولت غالب نه تنها بلد 
نبود جلوي سرخوردگي چندين ميليون طرفدار رقيب را بگيرد 
بلكه خود توانايي فوق العاده اي داشت در سرخورده كردن و ناكام 
كردن طرف مقابل؛ سهل اس��ت، او با ياران  و طرفداران خودش 
هم معامله  بهتري نكرد. در س��ال نود و دو كار به جايي رسيد كه 
حتي مدافعان احمدي نژاد مبتال به ياس و افسردگي شدند. لذا 
دولت پيروز دوازدهم، از همين االن بايد دفع مقدر كند و نه تنها 
طرفدارانش را راضي نگه دارد بلكه تا حدامكان از بدنه طرفداران 
حريف هم جذب كند و به كارش��ان بگيرد. بالي مهلكي كه سر 
كشور ما آمد اين بود كه بعد از سرخوردگي گسترده هشت سال 
قبل موج س��همگين مهاجرت جوانان تحصيلكرده و باهوش راه 
افتاده و طي دو، سه س��ال به مهاجرت روزي چهارصد و دوازده 
دانش آموخته رسيد. بچه هايي كه در نظام آموزشي ايران پرورش 
يافته بودند، گرفتار ناكامي همه جانبه شدند و احساس مضيقه 
شديد كردند و راه نجات خود را - درست يا غلط و بيشتر غلط- در 
مهاجرت به اروپ��ا و امريكا ديدند. حضور دولت يازدهم اين روند 
را كند كرد اما نتوانس��ت جلوي��ش را بگيرد. خط��ري كه حاال 
تهديدمان مي كند اين است كه دولت پيروز  به هر دليلي نتواند 
طرفدارانش را راضي و در صحنه نگه دارد.  از همين االن مي شود 
فهميد كه احتماال بعضي ها چ��وب الي چرخ دولت مي گذارند، 
جلويش ديوار مي كشند. دستش را توي پوست گردو مي گذارند 
و شرايط اقتصادي و فرهنگي و سياسي را به سمتي مي برند كه 
بوي ناكامي از آن به مش��ام برسد. اين خطرناك است و مي تواند 
ضربه اي جبران ناپذير به كشور بزند. ضمن اينكه اين ضربه ها قبال 
به س��رمان خورده و در ادوار مختلف تجربه اش كرده ايم. دولت 
بايد آنچه در توان دارد به كار بندد تا كام راي دهنده ها با خبرهاي 
خوب شيرين شود. از همين االن مي شود فهميد كه بوي خير از 
اين اوضاع به مشام مي رسد اما بايد به عمق جان، كامروايي مان را 

پس از ادوار ناكامي ببينيم و جشن بگيريم. 

بوي خوش كامروايي

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

نشست روز

آسيب شناسي حركت در شهر 

دموكراسي تو روز روشن - علي عطشاني
اومديم زندگي كنيم تا قيمت پيدا كنيم. نه اينكه به هر قيمتي زندگي كنيم. 

فالش بك


