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  خاتمی و توسعه یافتگی انتخابات، 
  
  12/12/94سایت زیتون، روز چهارشنبه، مورخ:  ع:منب
	 	

خرسند و تا حقیقط وزارت کشور، توس انتخابات مجلس شورا و خبرگان رسمیِ من هم نظیر کثیري از هموطنان عزیز از انتشار اخبار 
ننده خیره ک اصالح طلبان در شهر تهران و برخی از شهرهاي بزرگفهرست  شهروندان به  دلشادم و افق را روشن می بینم. راي قاطع

به مجلس  »امید«فهرست سی نفرة  اصالح طلبان، موسوم به تمام  و قرار گرفتندرضا عارف و علی مطهري در صدر  بود. در تهران، محمد
انی با بیش هاشمی رفسنجهرست مجلس خبرگانِ تهران نیز، . در فت اصول گرایان  انتخاب نشدحتی یک نماینده از فهرس و راه یافتند

ده روي شناخته شروحانی تند ،محمد تقی مصباح یزدي ، و در ردة شانزدهم آخر شدمیلیون راي در صدر قرار گرفت، احمد جنتی  2از 
  .به مجلس راه نیافتند نونی مجلس خبرگان، رئیس کمحمد یزديو 

 . کنم تحلیل به روایت خویشرا ابات هفتم اسفند انتخ پدیدة  ،این نوشته می کوشم به اختصاردر 

در آنها  »طبقه متوسط شهري«اصول گرایان در شهرهاي بزرگی چون تهران و شیراز و اصفهان، شهرهایی که توسعه یافته اند و . 1
اي که شهرهاي توسعه یافته را از شهره است  اي عینی هايو محک مالك ، »توسعه یافتگی« ازمرادم  دست باال را دارد، پایگاهی ندارند.

 شغل شهروندان ،مطابق با آنکه  و مهارت هاي تخصصی تحصیالت دانشگاهی از قبیل: توسعه نیافته تفکیک میکند.  شاخص هایی 
 شکل جديم خویش علی االصولیۀ معیشتی نیازهاي اول برآوردنِ شهروندان در عموم ،یافته در شهرهاي توسعه  .خود را اختیار می کنند

 بسیاري نانز در شهرهاي توسعه یافته، .از قبیل علم و فرهنگ و هنر بپردازند به نیازهاي ثانویه ، از اینرو می توانند در حد متعارف ندارند
 سالندانشگاه ها، نظیر  و آکادمیک نريهادهاي فرهنگی و ه؛ نندبرخوردار استقالل مالی ازصۀ عمومی حضور جدي دارند و در عر

دگی  در میان سبک هاي زن کثرِوع و تتندر شهرهاي توسعه یافته  دارند. تابخانه هاي عمومی...رونق سینما و تئاتر، کافه کتاب، ک هاي
  .برجسته تر است ی نسبت به حقوق  شهروندي نظیر حق مشارکت سیاسی در آنها آگاه همچنیندیده میشود؛  شهروندان 

اي جهان سومی هتوسعا کشورهاي جهان اول، با کشور مانند پاریس و لندن و تورنتو و شهرهاییتوسعه یافتگیِ  میزان نیک میدانم که
 یشتر است.همسایه در مجموع بدر قیاس با دیگر کشورهاي میزان  توسعه یافتگی ایران  در عین حال، اوال  بسیار دارد. ، فاصلۀنایرانظیر 

   ه کرد.مقایس با یکدیگر از حیث توسعه یافتگی شهرهاي مختلف ایران را ثانیا، می توان با مد نظر قرار دادن شاخص هاي فوق،
 ،شهرهاي بزرگدر  92ار حسن روحانی در سال در تهران، همچنین راي معناد 88راي باالي میر حسین موسوي در انتخابات سال   

ارند. یی است که دلی در گرو توسعۀ سیاسی، توسعۀ اقتصادي و توسعۀ فرهنگی دآراء کاندیداها تعداد  نسبت میان توسعه یافتگی ومؤید 
در سه انتخابات اخیر، بیشترین آراء خود را از شهرهاي بزرگ توسعه یافته » امید«از اینرو، نامزدهایی چون موسوي، روحانی و فهرست 

 تخابات اگر بر آن اند تا در انل گرایان و محافظه کاران، اگر این تحلیل درست باشد، می توان چنین انگاشت که اصو بدست آوردند.
 متوسط شهري را طبقۀخواسته هاي تضائات توسعه یافتگی و زندگی شهري و آتی راي بیاورند، یا باید خانه تکانی اساسی کنند و اق

زرگ را بزنند؛ قید راي آوردن در شهرهاي ب یا اینکه و نگرش سیاسی خود را سامان ببخشند.بپذیرند و متناسب با آن   دریابند وببینند و 
 شورک شهروندانی که  در شهرهاي بزرگ بر تعدادپاشنه می چرخد و هر چه پیشتر می رویم،  در بر روي همین چرا که تا اطالع ثانوي

ح طلبان و اصالگر، بیشتر می شود. از سوي دی ( خصوصا در میان جوانان)با توسعه و مدرنیزاسیون بر سر مهرند  و دزندگی می کنن
ا آن کامال ب کنونیِ سیاسی خود، مشیی که ، جهت  بسط و نهادینه کردن مشیِدست باال را داشته اند اخیر  انتخاباتاعتدالیون که  در 
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و اگیر یافتگی در کشور نظام مند و فر د که به مدد آنها، توسعهیی بیندیشنو آنرا رهگشا می دانم، باید به  تحقق ساز و کارها همدلم
  . یافتۀ بیشتري در کشور پدید آید شهرهاي توسعه ، و در آیندة نه چندان دور شودنهادینه 

  
بیت . خاتمی از سرمایۀ اجتماعی و محبوآشکارتر شدایران  ی در سپهر سیاستسید محمد خاتم انتخابات اخیر، نقش بی بدیلِ در. 2

 . ریاست جمهوري اسبق، 94 سال نقش خود را به نیکی ایفا کرد، هم در انتخابات 92 سال  است؛ هم در انتخاباتکم نظیري برخوردار 
، با پیام تصویري خود، پیروزي اصالح طلبان در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگانِ 94سال  ؛روحانی را رئیس جمهور کرد 92سال 

ساله، همچنان در  71 سیاست مداراین هاي عدیدة موجود، و تضییقات و محدودیت بودن  به رغم  ممنوع التصویر تهران را رقم زد. 
زایش هوري اش، اگر افپس از اتمام دوران ریاست جم ،نقش آفرینی خاتمیبه نحو جدي نقش آفرینیِ می کند.  ،فضاي سیاسی ایران

که  )ل اخیرسا 6-7در  (و میرحسین موسوي و مهدي کروبیاز مرحوم مهدي بازرگان در دهه هاي اخیر،  کمتر نشده است. نیافته باشد
گام « ات اخیر را تمی به درستی، انتخبخا .به خود ندیده اندپر نفوذ و سلیم النفس  سیاستمداري تا این میزان محبوب و ،ایرانیان، بگذریم

.  برگرفتن و حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوري تکیه زد برداشته شد 92 سال  خرداددر خواند، پس از گام نخست که » دوم
ن بسر اقلیمیِ ایران زمین و شرایط منطقه اي که در آ -تاریخی  -کنونی، با مختصات فرهنگی فضاي سیاسیدر » گام به گام« سیاست 
  است. کارآمدترین روش ، رهگشاترین و می بریم

 در عین حال ؛ در میان ما راه بلندي در پیش است ا نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیکت هر چند موانع بسیاراست وچنانکه در می یابم، 
مشارکت   .هموار نمی شود و پیش نمی رود قق ساز و کار دموکراتیک جز از طریق برگرفتنِ سیاست گام به گامراه دشوار و بلند تح

برخوردار نیستند، در قیاس با وضعیتی که همین نهاد مسما » انتخاب شدن«          ایده آل نیست و در آن همگان از حقِ انتخاباتی که در 
و خون  ت. خاتمی این مهم را با گوشت و پوسردهاي چنديبه انتخابات نیز به کلی  از میان رخت بربندد ، قطعا بهتر است و واجد دستاو

هر کردن که در آن ق ی، سیاستام به گام خویش دعوت کردهیاست گشهروندان را به س، با مالحظۀ جمیع جوانباز اینرو،  خود دریافته؛
  لی از اعراب ندارد و راهی به جایی نمی گشاید.ا صندوق هاي راي محب

زیري در عین حال گریز و گ از شهروندانِ ایرانی فاصلۀ بسیار دارد؛ سیاسیِ کثیري هر چند وضعیت کنونی با آرمانها و ایده آل هاي 
 صبوريو  آهسته و پیوسته رفتن مطابق با آن و ممکنات و مقدورات را  دیدن و بر این اساس نقشۀ راه را ترسیم کردنواقع بین بودن و از 

  ردن و امید را فرو ننهادن نیست؛ که:پیشه ک
  

  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 
 دــــــر آیــــبر اثر صبر نوبت ظف


