1

پسیمیزم  ،زوال اعتماد به نفس ونیروی اراده است

نوشته  :از بخت بیک میرزاده

 ۰۱حمل ۰۱۳۱

با دودلی و اراده ضعیف نمیتوان به جایی راه برد .با منفی گرایی ،بد بیندی و داد ان
اعتماد به نفس رسی ن به منزل ماصود و دست یابی به هیچ ه دی میسدر نمیردردد.
با پیش داوری هدای ناشدی از باورهدای یدر واوعدی و مملدواز ووهمدان نده ون دا پیدا
منفی در سخت کاری گره مشکالن دارد  ،بلکه واثیر زیانبار در وخ یر ادکارعامده
و ایجاد سر در گمی بیشدتر در جامعده دارد  .وطد و مدرد مدا در شدراین ن ایدت
حسددات ودداریخی ودر عددی حددال دربرابددر یددک زمددون بددزری ملددی -ودداریخی وددرار
دارد  .برگذاری انتخابان و انتاال و رن مسالمت میز و رن از رئدیس دولدت دعلدی
بدده رئددیس جم ددور نددو  ،انتاددال کامددل مسددلولیت امنیتددی از نیروهددای بددی المللددی بدده
ووو ای مسلح ادغان الدی تدتس سدال  ، 4102پایدان یدادت ماموریدت جنردی ناامیدان
تارجی در کشور ،امید بده ایند ه ی ودوا بدا دل دره و نررانی دا  ،در برابدر هدر ددرد
ادغان وطن وست یک امر حیاوی را مطرح میسازد وا حساسیت های شدراین ملدی و
بی المللی کنونی رابا احسات عالی مسلولیت ارزیابی وعواود مصدیبت بدار ناشدی
بی احتیاطی ناشی ازتود تواهی و جاه طلبی های زیانبار نسبت به منادع ملی را
عمددیا درک کنن د وبددا ایجدداد د ددای نددوی مناسددبان بددی هددس  ،نرذارند وددا بددرهس
توردن د ای شفاف و سالس انتخابان  ،بار دیرر هرج و مرج سدال ای گذشدته بعد
از  0994که وا اکنون چه کده بده دهدا سدال دیردر از امدروز نیدز تداطران ولد و
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داغ زتس های ن از دماغ و وپیکر زتمی می و مرد ما از میان نخواه رددت ،
در حیان شان وکرارو دست وردهای دوازده ساله موجود به سانی برباد گردد.
باورصادوانه بای مسلله که انتخابان در وضعیت کندونی نیداز مبدر و یدک امدر بدی
ب یل و راه برون ردت از ب بست های دعلی در ای برهه از واری کشور ماسدت
بنا بر ن بر ـــــــس همه ی چالش ای موجود در درا راه ن  ،اعمار بنای توش بینی
و وحکددیس اعتمدداد بدده نفددس در مددرد کدده مشددکالن بددزری ووحشددت ندداکتر از وضددع
موجود را در داصله هدای نده چند ان دور زمدانی وداری زند گی شدان بدا سدربلن ی
پشت سر گذاشته ان  ،وکیه گاه مطمل و بستر مناس ایست کده ودوا بدا بداد بدردن
سطح س مریری دعدال مدرد در والد ادکدار ملدی محدور نخبده گدان کشدور در ود
اول وواویت چنی باور و توش بینی ووا بدا وبدول دشدواری ا و ماابلده بدا هدر گونده
ووطیدده از داتددل و بیددرون کشددور  ،در که د و ادکددار اوشددار مختلددف جامعدده مددا در
کران وا کران کشوربا دراتون ن مدرد و کسد حمایدت واوعدی شدان در اید معرکده
عایس وطنی کار بایسته و نیاز ج ی زمان است .زیرا مرد وکشدور مدا دموکراسدی
بر معیار های م رن را وازه وجربه میکنن و برای ن ادینده شد ن ن هندوز بده زمدان
دز نیاز دارن  .ع ه یی از مرد عادی تاصت در کرانه های دور دسدت کشدور،
برای رسی ن بای معمول وا هنوز از حاوق ش رون ی شدان درک روشد ن اشدته و
اگر از جان نخبه گان جامعه بطور مسودنه کمک و رهنمدایی دز نشدون  ،بد ون
شک درمووع روس توردن سرنوشت شان بار دیرر وحت واثیر باور های واهی بده
دروغ بادی ددای سیاسددت بددازان بددی ص د اوت و سددوگن تددورده  ،در واوددع رای شددان
مورد استفاده دشمنان سرنوشت حال و مستابل تود و وطد شدان ودرار میریدرد .بده
یای که ودوده هدای مدرد بده روشدنرری  ،سدمت هی و ارایده پیدا هدای واضدح کده
ایشان را با برتدورد مسدلودنه در عملکدرد ایند ه شدان رهنمدون گدردد  ،نیداز جد ی
دارن  .بخاطر بای داشت که الادای پیدا هدای منفدی گرایانده مملدو از بد بینی باعد
ایجدددداد شددددک و وردیدددد بیشددددتر در ادکددددار مددددرد گردیدددد ه و اوضدددداج موجددددوده را
واریکترمینمایان که ای شیوه برتدورد راه انتخدا مطلدو ودرسدت را دشدوار ودر
میسازد  .ع ه یی چنان وووع دارن که زمان بای همیشه بر ودق مراد شدان بررتد
در یر صورن همه چیز را به زعس شان ب و یر وابل وبول پن اشدته وبدا چ دره
ی و زشت اش به وصویر میکشن  .با وصورن ب بینانه ودور از واوعیت و ای یال
نرری به مسایل کاری به پیش نمی رود ریشده یدابی پ ید ه هدا و ارایده و پیشدن اد
و راهکار های سازن ه مم ماابله با چالش ا  ،امر ه دمند و ادای رسدالت اسدت نده
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ب د بینددی  ،ب د گددویی و منفددی گرایددی کدده د ددای مایوسددیت را در روان عامدده چیددره
میسازد .
وبصدره هدا و وریندده هدا حدداکی بر نسدت کده ادددراد و حلادان معددی از داتدل و تددارج
کشوروحتی از درون ناا با نیان شو زمن انه و مخالف مندادع مدرد وادال دارند
وددا انتخابددان را بدده هددر نحددو ممک د اتددالل و نرذارن د وددا مددرد در سرنوشددت شددان
وغیروارد کنن  .ای والش ا  ،هر گونه حرکت از ایجاد وحشت و و ید امنیتدی ودا
دست کاری  ،وال و بکدار بدری امکاندان دولتدی وسدایر شدیوه هدای ماکیاولسدتی را
احتوا نموده وبرای مرد ما با وجار شان از گذشته ی نه چند ان دور ،یدر وابدل
پددیش بینددی نمددی باش دن  .امددا در ماابددل اراده سددالس ملیون ددا همددوط مددا از نخبدده گددان
کشور ،لشکر عایس نسل جوان اعس از مرد و زن  ،جامعه مد نی و احدزا سیاسدی
و منحی المجوج ومامی دیه ها و اوشار اجتماعی که با احساسدان شدان در کمیدای
های انتخاباوی مووف شانرا در حمایت از وحدول در کشدوروبارز مدی دهند را نباید
نادی ه گردته ودان با چشمان بسته اعالن داشت که وال مودق میشود  .در صورن
ع د کامیددابی نتددایر را وابددل وبددول ن انسددت و ا دداران و کدده شکسددت محتمددل را
ازوبددل ووجیدده نمای د عالمددت وزلددزل و بحید پددیش شددرط ن حرد ددای وبددل از مووددع
میباشن  .در حالیکه ب تر تواه بود وا کان ید ان و جانبد اران شدان بجدای گ گدری
م  ،گری م گ  ،در ماابل مرجع وال  ،پیرامون ایجداد یدک میکدانیز نادارن و
اطددالج رسددانی مشددترک وفدداهس و بدده عددوه او ددا زدن بدده هم د یرر کدده سرنوشددت
مودایت شان با عی تطر و ی میشود  ،بدا هدس کندار مد ه وبدا احتدرا بده درهند
دموکراسددی ون ادیندده سدداتت ن سددر مشددق یددک روابددت م بددت  ،زاد و شددفاف در
معرکه انتخابان حمل  99گردن  .از جائیکه انتخابدان ب تدری گزینده دموکراسدی و
انت اددال اوت د ار در رون د مددرد سددادری اسددت  .بنددا بددر ن کان ی د ان م د عیان ب تددری
ت مترذاری بده مدرد بدوده  ،رویبدان یدک روند سدالس بدر بنیداد عااید و برنامده هدای
تددویش اند و ندده دشددمنان شخصددی همد یرر  .لددذا مسدداعی مشددترک بددرای وددامی و
حفظ د ای سالس برای روابت جز مسلولیت و مادگی برای پذیرش نتایر انتخابان
بد ون ب انده گیدری  ،بایسدته درهند دموکراسدی واحتدرا صدادوانه بده اراده مددرد
میباشد  .امددر مسددلس و انکددار نددا پددذیر اسددت کدده سدداتتمان کشددور کددار جمعددی مددرد و
مسولیتی کده از ودوان یدک جمعیدت و شدماری از نخبده گدان بداد ودر اسدت  .از ندرو
اصددالحان و وحددول ضددرورن بسددیر و مشددارکت وسددیع ردیددت هددای موجددود در
جامعه را با رعایت معـــیار گرایی و شایســــــته سادری در دستور ودرار می هد .
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با اعتااد بای واوعیت دزمه زمان است وا هر یدک از کان ید ان از همدی اکندون بده
دکر ن باشن وا در صورن کس مودایت با مطالعه و وحلیل برنامه هدای دیردر،
مددادگی یددک طددرح جددامع ملددی بددرای اصددالحان و وحددول را ن ددایی و بددا همد یرر
پذیری  ،دعون ووبول نخبده گدان شدامل ودیس هدای روید را وشخصدیت هدای مسدتال
دیرر را با رعایت اصل معیار گرایی جایرزی وجار نا کدا حدذف دیردر ان یشدان
نموده و گا های عملی را در میسر ادای مسلولیت ملی تویش بلن نماین .
نتیجه  :واویت باور صادوانه به انتخابان بم ابه امر بی ب یل و یرانه راه برون ردت
از بدد بسددت کنددونی ووددالش بددرای رسددانی ن پیددا هددای روشدد بدده مددرد در راه
س د مریری و اشددتراک بدده پیماندده وسددیع  ،درروز رای دهددی در مراکددز انتخابدداوی ،
نخستی شرط مشروعیت ناا ین ه را و می مینمای .
ارایدده ووضددیحان شددفاف و ب د ون مبالغدده از وضددعیت امنیتددی  -سیاسددی و و دداون
منصفانه هر درد تاصت دست ان ر کاران ولس وصاحبان سخ  ،در مورد کان ی ان
و لو که بنا بر ملحو ان مختلف وومی  ،دکری  ،صدلیاوی و رواندی بده مدذاق شدان
برابر نباشن در انطباق بر معیار های اتالوی وانسانی.
ایجاد و واویت اعتماد و باور درروان وادکدار مدرد واطمیندان بده تدرد و و داون
شددان در دراین د انتخابددان و ومرکدز بیشددتر درالاددای ادکددار سددازن ه بدده مددرد در راه
استفاده مناس از رای شان برای داشت دردای روش و با سعادن .
شرکت در معرکه عادیس ملدی  ،گدزینش رئدیس جم دور یند ه هدس صدالحیت و هدس
مسددلولیت مددرد ادغانسددتان اسددت کدده بددا رای شددان سرنوشددت دددردای تددود  ،اطفددال
وتانواده های شان را روس میزنن .اینکه ک ا یک از کان ی ان میتوان واوع  ،وادر
به ساتت ناا و رهبری کشور بسوی دردای با ثبان و پایبند بده ارزشد ای عد الت
و دموکراسی گردد  ،ب ون شک که بای  ،دارای لیاوت ،کفایت ،ص اوت ،واطعیت
دسدتان پدداک و بیدنش وسددیع ملددی و دارای گذشدته ی روشد کددار و دعالیدت بدده نفددع
مرد و ووانمن ی کار با جامعه ج انی باش .
شعار های عوا دریبانه  ،ا اران میان و ی به اهر دلسوزانه و کاکبانده ودومی
و سمتی و ا وا گری ای نایر ن نه عالج و نه هس مرحمی بدر زتدس هدای وطد و
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مرد ما ش ه و نه در وعی سرنوشت شان ک ا اثر م بت داشته میتوانن  .س س گیری
دعال همه گانی و و اون سالس مرد  ،استحکا بخدش درهند اعتمداد وهمکداری
بوده و معامالن نا ما ت را داو موثریت و کارایی میسازد.
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