پرونده ماه

رضا معطریان /ایران

باز بر اساس شاخصهای مورد اشاره.
بســیاری از اشــکاالت مربوط به نظــام نمایندگی در کشــور ما بهخوب
برنداشــتن ایــن دوگام اســت ،با شــدت واندازه متفــاوت ،باید بــرای رفع
این اشــکاالت ،هم موکلین وانتخابکنندگان وهم نمایندگان ،نقشــه راه
دقیق ،شفاف ،قابل اجرا ومؤثری داشته باشند.
در نقشــه راه گام اول (انتخاب درست) ،راهکارهای مختلفی میتوان
ارائه کرد از جمله:
بــه میــدان آمدن واقعــی و فراگیر گروههــای مرجع و نخبــگان علمی،
دانشــگاهی ،سیاســی ،هنری ،ورزشــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ومذهبی برای
آگاهسازی همگانی ،تبادل اطالعات بیشتر ،توجیه و توانمندسازی کنشگران
اجتماعی وحســاس کــردن وفعال کــردن آنها واســتفاده از ظرفیــت فراوان
نخبگان حوزههای مختلف در این مسیر.
برقــراری و وســعت دادن زبــان مشــترک بیــن گروههــای مرجــع و
نخبــگان جامعه با توده مــردم بهعنــوان مهمتریــن و مبرمترین راهکار
در شــرایطی کــه نبود یــا کمبود ایــن گفتمان و رابطه مشــترک و مســتمر،
خســارتهای زیــادی را درنحوه وکیفیــت انتخاب نمایندگان در ســطوح
مختلف و کارکرد ونتایج آن ایجاد کرده است.
بخشهایــی از جامعــه ایران در بزنــگاه انتخاب نمایندگــی ،به دالیل
مختلــف کــه جــای طرح همــه آنهــا در اینجــا نیســت و از جملــه بهدلیل
عــدم شــناخت و دقت کافــی ،غلبه هیجانات و احساســات و قــرار گرفتن
در فضاهــای دوقطبی ســازیهای نامتعــارف وکاذب ،آنچنان کــه باید و
شاید درســت و منطقی تصمیم نمیگیرند ،وظیفه نخبگان است که این
شکاف را پر کنند.
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اســتفاده مطلــوب و مناســب و بموقــع از ظرفیتهــای فــراوان
فضــای مجــازی در تولید محتوای مناســب آموزشــی و توجیهــی اقناعی
و انتشــار و ترویــج آن و بویــژه رســاندن آن بهدســت تودههــای جامعــه
کــه هم بــه لحــاظ تعــداد بیشــتر
واثرگذارتریــن و هــم بــه لحــاظ
دانش و اطالعات و قدرت تجزیه
و تحلیــل ممکــن اســت در
استفاده مطلوب و مناسب و
ســطح پاییــن تــری قــرار داشــته
بموقع از ظرفیتهای فراوان
باشند.
ســوق دادن رســانهها ،گروه
فضای مجازی در تولید محتوای
هــای مرجــع ،نخبــگان ،احزاب،
مناسب آموزشی و توجیهی
اتحادیههــا ،تشــکلها به ســمت
اقناعی و انتشار و ترویج آن و بویژه
روشــنگری ،مطالبه گری شــفاف
از نماینــدگان در موســم انتخاب
رساندن آن بهدست تودههای
بخصــوص مطالبــه راســتگویی،
جامعه که هم به لحاظ تعداد
شفافیت و از همه مهمتر مطالبه
بیشتر واثرگذارترین و هم به لحاظ
دادن وعدههــای واقــع بینانــه،
شــدنی و باور پذیر وسنجش پذیر
دانش و اطالعات و قدرت تجزیه
بــه مــردم و انتخــاب کننــدگان.
و تحلیل ممکن است در سطح
نــه فقــط در موقــع انتخــاب بلکه
پایین تری قرار داشته باشند
پیگیری بعــد از آن ومیزان تحقق
ایــن وعدههــا در عمــل توســط
نمایندگان.

