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ویژهنامه انتخاباتی گفتامن انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسالم

چهارشنبه  8خرداد 1392

ما بسیجی ها و « ُپز روشنفکری» مان

 -۱ندای رهبرمان هنوز در گوشمان است
که «بسیجی یعنی علی که تمام وجودش
وقف اسالم بود» .آهای بسیجی! نکند وقف
اسالم نباشی و مالحظات غیردینی را در ذهن
بیاوری!
 -۲وای به روزی که «بسیجی» به چیزی
جز تکلیفش فکر کند و چیزی جز وظیفهاش
برایش مهم بشود .وای به زمانی که حزب
اللهیها بخواهند عقیدهی خود را ابراز نکنند
و در گوشهای بایستند و « ُپز روشنفکری»
بدهند.
 -۳سردار خیبر ،شهید محمد ابراهیم همت
میگوید« :هر قدمی که در راه خدا و بندگان
مستضعف او برداشتیم ،برچسب بارانمان
کردند .حاال روزی ده برچسب دشت میکنیم.
اما عزیزان من دلسرد نباشید ،حاشا که بچه
بسیجی میدان را خالی کند».
 -۴این روزها تردید بالی جانمان شده است
و کناری نشستهایم و منتظریم تا ببینیم چه
میشود .بسیجی باید خودش صحنه را بسازد،

زیرا اگر او ورود پیدا نکند ،دیگران صحنه را
جور دیگری طراحی میکنند.

 -۵انتخابات مرحلهای مهم از حیات انقالب
اسالمی است .دشمنان با همهی توان به
میدان آمدهاند و به هر وسیلهای که بتوانند
کوچکترین ضربهای به انقالب اسالمی
وارد کنند ،متمسک
میشوند و از آن
دریغ نمیکنند .اگر
بتوانند کاری کنند
که بین دو نفر آد ِم
خوب ،کسی که
کمتر با انقالب
هماهنگی دارد بیاید،
همهی تالش خود
را میکنند که به این هدف برسند .با این
حال میبینیم که بسیجیهای ما دچار تردید
شدهاند و کنار کشیدهاند.
 -۶ببینیم دشمن روی چه کسی تمرکز
میکند ،و با چه کسی مخالف است و از روی

این انقالب
به عمار
نیاز دارد

کار آمدن چه کسی ناراحت میشود .این معیار
را امام به ما داد ،که برای تشخیص دوست و
دشمن ،مالک بینقصی است.
شخصی که انتخاب می شود ،در مسیر آیندهی
انقالب تاثیرگذار است .اگر وارد میدان نشویم،
و تالش نکنیم که اصلح بر سر کار بیاید ،قطعا
مسؤولیم .هر آن چه
که در انقالب رخ می
دهد ،به ما هم ربط
دارد و باید دربارهی آن
پاسخگو باشیم.
 -۷این همه یعنی
این که نمیتوان
برای گرفتن پرستیژ
روشنفکری ،گوشهای
ایستاد و وارد میدان نشد ،تا دشمنان قسم
خورده انقالب ،همه چیز آن را ببرند.
 -۸بسم اهلل بسیجی…  .مالحظهی حرف
و حدیثها را نداشته باش و برای انقالب
تالش کن.

این انقالب در هر مسندی به عمار نیاز دارد…
معاویه صفتان زیادند و زبیر و طلحههایی در طمع
پست و جاه و مقام ،در اندیشه ضربه زدن به
حیثیت نظام هستند .و همواره جنگ و مصاف
بین جبهه حق و باطل در جریان است و باید
دانست در کدام جرگه قدم برمیداریم!
اکنون که فرصت رقابت برای همه گروهها
و جریانهای سیاسی فراهم آمده ،بهتر است
ما برای آینده ایران هم بیشتر به فکر باشیم و
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روزی که ذائقه ها
تغییر می کند
 -۱یکی از تفاوتهای اصلی نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران با دیگر نظامهای دنیا در این است که
نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه و حمایت مستمر
مردم شکل گرفته است ولی دیگر نظامهای دنیا برپایه
قدرتهای مختلف چون فردی (دیکتاتوری) ،خانوادگی،
حزبی ،قدرتهای خارجی و… شکل و قوام پیدا
کردهاند.
با نگاه مختصر و اجمالی بر بیانات امام خمینی
رحمتاهللعلیه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران این نکته کامال مشهود است .شاهد آن هم توجه
ویژهی ایشان بر تودههای مردم ،هستههای مقاومت،
پابرهنگان و… است .یا مکرر دیده شده است که
ایشان مشکالت بزگ داخلی و خارجی که با سیاست
و نظامهای حکومتی به سختی قابل حل بوده است را
با در میان گذاشتن با مردم و کمک گرفتن از آنان حل
کرده است (تشکیل بسیج ،سپاه ،کمیته امداد و…).
این نکته ریشه در ادبیات اسالمی ما دارد و نیز استاد
شهید مرتضی مطهری به استناد آیه والیت به صورت
کامل به این موضوع میپردازد و بیان میکند که اگر
در نظام اسالمی مردم به صورت بصیر در صحنه وجود
داشته باشند ،هیچ امکان انحراف و شکستی برای
انقالب و اسالم وجود ندارد.

هم بیشتر هراس از دست دادن موقعیت اساسی
ریاست جمهوری داشته باشیم .چرا که این دوره
از حساسیت باالیی برخوردار است که نباید ساده
انگاشت و گفت انشااهلل که گربه است!
دیگر باید فاتحه دوران شوم اصالحات را خواند
و نباید گذاشت بار دیگر با رنگ بازیها و با
ت بازی کردنها ،مردم را فریب دهند و جای
کلما 
خدمت ،فرهنگمان را بفروشند تا از فرق سر تا
نوک پا غربی بیندیشیم و زندگی کنیم! دیگر نباید

ادامه در صفحه بعد

گذاشت فتنهگرانی که در برنامههای آشوبهای
خیابانی دست داشتند به سر قدرت بیایند و ادعای
خدمتشان گوش فلک را َکر کند! آنها اگر قصد
خدمت رسانی به مردم داشتند ،بیهوده قانون را
فرمان بریزید به خیابانها
زیر پا نمیگذاشتند و
ِ
سر نمی دادند!
آنچه که مسلم است و نیز برای ما مسجل آمده،
باید پس از دوران عدالتمحور ،دورانی پدید آید
که ضعفهای آن دوران را جبران و
ادامه در صفحه بعد

گزیده ای از سخنان اخیر آیت اهلل مصباح یزدی
آیت اهلل مصباح یزدی با اشاره به اين كه
شناخت شرايط کانديداي اصلح نيز يكي از
مسائل اجتماعي و سياسي جامعه اسالمي
است ،اظهار داشت :کار در زمينه شناخت
اصلح و معرفي آن به ديگران ،حتي اگر
باالصاله موضوعيت نداشته باشد ،از باب
مقدمه الواجب نوعي عبادت محسوب
ميشود ،لذا اگر شخص سعي و تالش
خود را براي شناخت کانديداي اصلح انجام
دهد ،عنداهلل مأجور است ،حتي اگر ناخواسته
اشتباه کند
عضو خبرگان رهبري با اشاره به مشکالت
اقتصادي موجود اظهار داشت :به طور
طبيعي ،اکثريت مردم جامعه ،به فردي اقبال
دارند که بهتر بتواند مشکالت اقتصادي را
حل کند ،و اين بدان معناست که جامعه ما
از تفکر صحيح اسالمي فاصله گرفته است و
متأسفانه در طول بيش از  30سال گذشته،
نظام ارزشي ما افت کرده است
وي خاطر نشان کرد :نه تنها اکثريت
مردم ،بلکه خواص و حتي کانديداهايي که
چنين انتظاري از آنها نميرود ،مهمترين
برنامهها و اهداف خود را رفاه اقتصادي،
و نه ارزشهاي انقالب ،عنوان ميکنند که
البته در خوشبينانهترين حالت ميتوان گفت
برخي از آنها ضمن اولويت دادن به ارزشهاي
اسالم و انقالب ،سعي دارند با چنين سخناني
آراي مردم را براي خدمت به آرمانهاي نظام

اسالمي جذب کنند
وي افزود :هرچند واقعا مشکالت اقتصادي
وجود دارد و بر مردم فشار ميآورد و دولت
وظيفه دارد در اين زمينه کار كند ،اما عنوان
کردن آن به عنوان مهمترين هدف و نقطه
اساسي ،نشان از ضعف تفکر ديني و فاصله
گرفتن از آرمانهاي امام(ره) دارد ،تا جايي
كه برخي رسما از مذاکره با آمريکا براي
رفع تحريمها سخن ميگويند ،درحالي
که امام(ره) در سخنانش هميشه اسالم و
خداوند را محور قرار ميداد.
آيتاهلل مصباح يزدي با اشاره به اينکه فرد
اصلح ،عالوه بر شرايط عمومي مديريت
كالن ازقبيل مشورتپذيري ،عدم استبداد به
رأي و مانند آنها ،بايد بهطور خاص دغدغه
دين ،فرهنگ و ارزشهاي اسالمي را داشته
باشد و در برابر مستکبران کوتاه نيايد ،اظهار
داشت :مقام معظم رهبري كه بهدليل نبوغ
ذاتي و بيش از سي سال حضور در مديريت
کالن نظام اسالمي ،بسياري از مسائل نظام
را بهتر از ديگران درک ميکنند بر چند
مسأله از جمله استکبار ستيزي و حفظ عزت
اسالمي تأکيد کرده اند
وي با اشاره به اينکه بسياري از دولتهاي
گذشته با اختالف مراتب ،نوعي خودباختگي
و وادادگي در برابر غرب داشته اند ،اظهار
داشت :اگر نبود رهبري قاطعانه مقام
معظم رهبري ،بارها زمينه تسليم کشور در
برابر غرب پيش آمده بودو اين به معناي

بازگشت به قبل از انقالب اسالمي آن هم
با فضاحت و بدبختي بيشتر بود که امام(ره)
بارها نسبت به آن هشدار داده بود .اما خدا
چنان شجاعت و مقاومتي به اين مرد بزرگ
داد که در بسياري از موارد که هيچ يک از
سياستمداران و حتي مشاوران با نظر ايشان
موافق نبودند ،با مقاومت ايشان ،مواضع
نظام حفظ شد و امروز به مرحلهاي رسيده
است که عالوه بر پيشرفتهاي مختلف
در زمينههاي علمي و فناوري ،در سياست
خارجي نيز از چنان عزتي برخورداريم که
قابل تصور نبود.
استاد اخالق حوزه علميه با اشاره به
مشکالت اقتصادي موجود ،ادامه داد :انقالب
اسالمي به خاطر دين بود و پيشرفتهاي
مادي در سايه دين براي مردم ارزش داشت،
لذا در طول  8سال دفاع مقدس مردم با
فقر و گرفتاري زندگي ميکردند ،اما دست
از دين خود برنداشتند ،و اين بدان معناست
كه اگر مسئولين منحرف نشوند ،مردم داراي
صالبت ذاتي هستند.
وي با بيان اينکه متأسفانه بعد از جنگ،
مسئولين به تدريج از آرمانها و ارزشهاي
انقالب دور شدند ،ادامه داد :دلخوشي ما در
دولت نهم و دهم ،به خصوص در دولت نهم،
اين بود که حداقل شعار اسالم داده ميشود.
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار داشت :برخي
مسئولين در دورههايي تصريح ميکردند

که ابتدا بايد مردم به رفاه نسبي دست يابند
تا بتوان مباحث ارزشي و تفکر ديني را در
جامعه مطرح کرد ،در حالي که تاريخ اسالم
خالف اين مطلب را اثبات ميكند و کساني
مانند اصحاب صفه که در نهايت فقر زندگي
ميکردند اسالم را تقويت کردند و به پيش
بردند.
وي با اشاره به سخنان حضرت امام(ره) كه
ميفرمود :همين پابرهنهها بودند که انقالب
را به پيروزي رساندند و نه مرفهين بيدرد،
اظهار داشت :امام(ره) با استفاده از فرهنگ
غني شيعي ،مردم را چنين تربيت کرده بود،
اما برخي مسئولين برعکس رفتار کرده و
مردم را به ماديات سوق دادند و حتي به آن
افتخار هم کردند ،لذا شايسته است که ما نيز
آرمان امام را زنده كرده ،بر دين تکيه کنيم
و به دنبال کسي باشيم که واقعا دغدغه دين
داشته باشد.
آيتاهلل مصباح خاطر نشان کرد :به نظر ما،
مهمترين شاخص براي کانديداي اصلح ،آن
است كه دغدغه دين داشته باشد چرا كه
کليد سعادت دنيا و آخرت همين دين است،
و نامزدي اصلح است كه دغدغه اصالح
نهادهاي مختلف از آموزش و پرورش
گرفته تا صدا و سيما را در جهت اهداف و
ارزشهاي اسالمي داشته باشد.

ادامه از صفحه اول
نیز بر قوت این واژه همه پسند بیفزاید .مهم این
است که فردی که برای عرصه انتخابات احساس
تکلیفی کرده و خود را به عنوان نماینده مردم در
امور داخلی و خارجی تلقی میکند ،طبق شرایط
امروزی انقالب در حرکت باشد و چون دیگرانی به
فکر سازش با آمریکای جنایتکار و خونآشام نباشد،
بلکه قدرتمندتر از دورههای قبل بر روی مذاکره
منطقی -اگر منطقی داشته باشند -پافشاری کنند

و نه تنها دور میز نشستنهایی که نتیجهای جز
خاری و پست و حقیر شدن کشورمان در برابر
سران کفر ندارد!
و نیز آنچه که پیرامون عدالتمحوری مهم تلقی
میشود ،بازاندیشی و بازنگری و ترویج گفتمان
و متن واالی انقالب اسالمی است که باید به
گونهای این مهم اعمال گردد .انتشار گفتمان
انقالب و مقاومت در برابر تهاجمات که از ابتدای
انقالب اسالمی تا به حال ،حتی قبل از وقوع

انقالب اسالمی موجود بوده ،وظیفه هر فرد انقالبی
است که در حال حاضر در پهنای امنیت و سالمتی
جامعه اسالمی زندگی میکند و از مزایای مادی و
معنوی وجود با برکت انقالب بهره میبرد! ترویج
گفتمان انقالب اسالمی ،به معنی دخالت دین در
همه امور اعم از حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی و…
است .گفتمان انقالب اسالمی ادامه مسیر سی و
اندی سال از گذشت پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی در پرتو فرمایشات امام و رهبری است…

این گفتمان ،ادامه دهنده تفکرات بسیجیانی است
که در دوران هشت سال دفاع مقدس به پشتوانه و
تکیه به آرمانهای الهی مردانه جنگیدند تا مملکت
به دست دژخیمان و مستکبران عالم نیفتد.
خواست
مورد مهمی که در این عصر از انقالب
ِ
گفتمان است و حال را ضامن میباشد و آینده را
انقالبی آشنا با
تضمین میبخشد ،وجود عناصری
ِ
تفکرات امام و رهبری و نیز برآوردن انتظارات آنان
است.
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ادامه از صفحه اول
 -۲به نظر میرسد یکی از مسائل جدی
که در ایام انتخابات در گذشته و حال شاهد
آن بوده ایم ،توجه نکردن به روش تبلیغات
است .عالوه بر رعایت صداقت و واقعبینی
در ارائه شعارها آن چه شاید کمتر مدنظر
قرار گرفته ،این است که به شیوه تبلیغات
نیز به عنوان یک اصل نگاه شود ،نه فقط
ابزار و وسیلهای برای رسیدن به هدف که
همانا پیروزی در عرصه رقابت است .به
عبارت دیگر خود تبلیغات در نگاه اسالمی
و گفتمانی ،موضوعیت دارد.
اما آنچه به عنوان یک آسیب در شیوه
تبلیغات میتوان از آن یاد کرد ،اعالن
شعارهایی یکسویه است که تنها دولت را
موظف ارائه خدمات به مردم نشان میدهد.
گفتنی است دولتها البته تا حد زیادی
میتوانند در بهبود یا وخامت اوضاع کشور
تأثیرگذار باشند ،و از این رو الزم است
اهتمام جدی نسبت به امور مملکت داشته
باشند .اما در نظامی مردمساالرانه که مردم
جزئی غیرقابل اغماض در آن و بلکه اساس

همه تحوالتاند ،ارائه الگوهای غربی در
شیوههای تبلیغاتی که تنها مالک ،رأیآوری
است ولو به هر قیمتی ،یک جریان تربیتی
تخریبی و ضد ارزش به دنبال دارد .یعنی
تبلیغاتی که در آن تنها و تنها این جمله تکرار
شود که« :من قول میدهم که برای شما
این کار را بکنم یا آن کار را» و «۲ساله
و  ۶ماهه و  ۱۰۰روزه و از فردای انتخابات
تمام مشکالت را حل خواهم کرد!» و «کلید
تمام مشکالت در دست من است!» اثری جز
متوقع ،تنبل ،منفعتجو و رفاه طلب بار آوردن
امت مسلمان انقالبی درپی نخواهدداشت.
 -۳این را نمیتوان انکار کرد که هم اکنون
انقالب اسالمی در اوج نبرد با هیمنه کفر و
شرک و نظام طاغوت است .در شرایط جنگی
هم بیتدبیری است از دشمن غافل شدن
و به دنبال نان و نمک بودن .اگر لحظهای
به بهانه آباد کردن دنیای خود دست از نبرد
کشیدیم ،شکستی جبرانناپذیر در پیش
خواهدبود .ممکن است این غفلتها روزی
کار دستمان بدهد .روزی که دیگر دیر شده
است و ذائقهها تغییر کرده است.

امیرالمومنین در خطبه  ۱۳۱نهجالبالغه
که به خطبه «منبریه» معروف است،
شاخصههایی را مطرح میکنند که ما سعی
داریم در این چند شماره توجه خاصی نسبت
به آن داشته باشیم .حضرت علی علیهالسالم
این ویژگیها را به دو گروه اعالم میدارند:
 -۱شخصی که خود را برای انتخاب از سوی
مردم عرضه میکند؛
 -۲مردمی که میخواهند اصلح و
شایستهترین شخص را انتخاب کنند.
یعنی در دوران ما کسی که کاندیدا میشود
باید ببیند که چنین ویژگیهایی دارد یا نه .و
ضمنا مردم هم باید ببینند که این ویژگیها
در چه کسی جمع شده است.
 )۱دوری از حب قدرت و حکومت
اللهم انّک تعلم انّه لم یکن الذی کان م ّنا
منافسه فی سلطان و ال التماس شیء من
فضول االحکام… (خداوندا تو میدانی جنگ
و درگیری ما برای بهدست آوردن قدرت و
حکومت و دنیا و ثروت نبود) .امیرالمومنین
میفرمایند اگر قرار است شخصی پا به
عرصه میدان کاندیداتوری بگذارد ،حواسش
باشد اگر به خاطر بهدست آوردن قدرت و
حکمرانی است ،اصال وارد این صحنه نشود.
لذا اولین ویژگی کاندیدای انتخاباتی این
است که در خود ببیند ،اگر حب مال و
دنیا دارد در این عرصه قدم نگذارد و این
همان فریاد بهشتی مظلوم است که «ما
شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» .این
کالم امیرالمومنین آویزه گوشمان باشد که
فرمودند :این دنیا جایگاه آمدن و رفتن است
نه جایگاه آمدن و ماندن و مردم در آن دو
دسته هستند ،عدهای که دنیا را میخرند
و طالقش میدهند ،پس جان خود را آزاد
میکنند و عدهای خود را به نکاح دنیا در

میآورند ،پس خود را گرفتار و در بند آن
میکنند.
 )۲دغدغه دین داشته باشد
در ادامه این خطبه حضرت میفرمایند :ولکن
لنرد المعالم من دینک… (بلکه میخواستیم
نشانههای حق و دین تو را به جایگاه خویش
بازگردانیم) .پس دومین موردی که یک
نامزد انتخاباتی باید واجد آن باشد ،دغدغه
دین است .اگر کسی برای اعتالی دین
برنامهای مدون و قابل اجرا نداشته باشد
اصال صالحیت ندارد.
)۳اصالح مادی و معنوی در جامعه
و تظهر االصالح فی بالدک… (و در
سرزمینهای تو اصالح را ظاهر کنیم).
حضرت در این فراز از خطبه این حدیث
را تفسیر میکنند که فرمود« :ال معاد لمن
ال معاش له» یعنی اگر شرایط اقتصادی و
اجتماعی مساعد برای مردم فراهم نشود،
زمینه کمال یافتن آنها هم کمرنگ میشود.
در این فراز حضرت میخواهند اثبات کنند
که «کاد الفقر ان یکون کفرا» آری! فقر چه
اجتماعی و چه اقتصادی نزدیک است که به
کفر منتهی شود.
در این عبارت آنگونه که از شرح این خطبه
برمیآید این است که منظور از اصالح،
عمران و آبادی است ،نه آنچه همانند آنها
در سالهای گذشته تحت عنوان «اصالحات
و سازندگی» شاهد آن بودیم .اینگونه آبادانی
بیش از سازندگی و ارتقا و اعتال ،تخریب و
نابودی است .اما آیا این کالم قرآن را نشنیده
بودند که «یریدون لیطفئو نوراهلل بافواههم و
اهلل متم نوره…» .پس اصالح در این فراز
یک معنای کامال مادی ندارد ،بلکه آبادانی
مادی است که در کنار آن زمینه برای تعالی
روحی و دینی و معنوی نیز وجود داشته باشد.

شاخصه های مسئول حکومت
اسالمی در کالم موال

کاش میشد یک کاندیدا با دمیدن در
روحیه امید و نشان دادن قلههای پیشرفت
و تعالی این گونه با مردم سخن بگوید« :اگر
به من رأی دهید ،تازه اول کار است .باید
همت و کار مضاعف کرد ،روزی چندین
ساعت اضافهتر کار کرد ،بهرهوری را باال
برد و از سویی کمتر مصرف کرد و خورد
و خوابید» .این یک سوال اساسی است که
آیا با دنیا خواهی و عافیتطلبی میشود
حماسه آفرید؟ اگر میگوییم «حماسه»،
بدون همت مضاعف و کار مضاعف و کار
جهادی و استقامت نمیتوان به پیش رفت.
البته این معنای تحمل فقر و تنگدستی و
فشار نیست ،بلکه تعبیری صحیح از زنده
نگه داشتن روحیه حرکت و جهاد در بین
آحاد مردم برای دستیابی به پیشرفتهای
روزافزون خواهدبود.
این رویکرد در شیوههای تبلیغات انتخاباتی
نامزدها ،موجب تغییر ذائقه عمومی جامعه
میشود به گونهای همانند جوامع به ظاهر
پیشرفته و مادیگرای غربی که مردم فقط
از دولتهای خود توقع دارند و احقاق حق

میکنند و هیچ وظیفه و تکلیفی را بر دوش
خود در برابر یک تفکر و یا یک آرمان
نمیدانند .تکلیفی که در جامعه اسالمی
نسبت به حاکمیت بر دوش امت نهاده شده
است .از طرف دیگر دولتها در این گونه
جوامع ،پس از رأی آوری ناگزیرند با استفاده
از سازوکارها و قوانین کنترلی و محدودکننده
و البته تا حدی غیر انسانی (از جمله اخذ
مالیاتهای سنگین و عوارض و …) مردم
را تحت فشار قرار دهند و به کار و فعالیت
بیشتر وادار کنند .حال آن که این گونه
فشارها خالف مشی اسالم است.
اسالم برای خودآگاه بودن و خودجوش بودن
فرد ارزش باالیی قائل است و شاید یکی از
اهداف حکومت اسالمی نیز همین پشتیانی و
کمک به حرکت مردم به صورت خودجوش
باشد؛ مردمی که خود را در برابر حکومت
اسالمی دارای مسؤولیت و مکلف میدانند.
این گونه میتوان تعبیر بهتری از یک نظام
مردمساالری دینی ارائه نمود.

جدیت در کارهای محوله در نظام جمهوری
اسالمی ،از دیگر مطالبات گفتمان انقالب اسالمی
است که برخی از مسؤولین در این چند سال اخیر
متأسفانه آنچنان که باید و شاید نتوانستند وظایف
اجرایی یا قانونگذاری یا قضایی را به نحو احسن
انجام دهند -البته این مورد نیاز به بحثی جداگانه
دارد.-
همانگونه که انقالب اسالمی با جاندادن،
خونفشانیهای فراوان ،بذل و بخشش اموال و

جهاد اصغر تحت فرماندهی رهبر کبیر انقالب،
امام روح اهلل رحمۀ اهلل علیه به سرانجام نهایی
رسید ،از مسؤولین حال و آینده هم این توقع پدید
میآید که با همان روحیه اول انقالب ،کارهای به
زمین مانده را به عهده بگیرند و تا آخرین رمق در
راه رسیدن به اهداف عالی آن بکوشند.
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نامزدها چه وعده هایی باید بدهند؟

نظام اسالمی داعیه تربیت و تعالی مردم
را دارد ،میخواهد مردم را به رشد فکری
و معنوی برساند .بر این اساس ،تبلیغات
انتخاباتی در نظام اسالمی ،متفاوت با
تبلیغات در نظامهای غیراسالمی و غیردینی
است .برخالف آنچه که در فضای انتخاباتی
سایر کشورها مشاهده میشود ،در نظام
اسالمی« ،صداقت در تبلیغات» الزم است؛
«اخالص» و «تواضع» الزم است؛ «روحیه
مردمی و خاضعانه» الزم است .تبلیغات
انتخاباتی در چنین نظامی ،بایدها و نبایدهایی
دارد که نامزدها ملزم به رعایت آنها هستند؛
مجاز نیستند هر وعده و وعیدی که دلشان
میخواهد ،به مردم بدهند.
حال ،با این اوصاف ،ویژگیهای مطلوب
وعدههای تبلیغاتی نامزدها چیست؟ وعدهها
باید چگونه باشند؟ در اینجا به برخی
از مهمترین بایدها و نبایدها در مسأله
وعدههای تبلیغاتی نامزدها اشاره میشود:
قابلیت تحقق:

بلکه ناشی از برخی ساختارهای غلط نظام
اقتصادی ماست.
نامزد محترمی که وعده ایجاد اتحادیه
جنوب غرب آسیا را میدهد ،چقدر نسبت
به تحقق آن اطمینان دارد؟
لذا نامزدها باید وعدههای عقالنی و عقالیی
بدهند و مردم عزیز را به وعدههای پوشالی
و بیاساس ،امیدوار نکنند.
مرتبط با اختیارات قانونی:
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دقیق ًا باید
وعدههایی بدهد که در حیطه اختیارات
قانونی رئیس جمهور باشد .کاری که مربوط
به قوه مقننه است و نیاز به قانونگذاری
دارد ،نمیتواند در فهرست وعدههای
تبلیغاتی نامزدها قرار بگیرد .همین طور
وعدههایی که دخالت در کار قوه قضاییه
است و ربطی به رئیس جمهور ندارد.
نامزدها نباید وعدههایی بدهند که
تصمیمگیری درباره آنها ،به عهده رئیس
جمهور نیست؛ مث ً
ال در حوزه سیاستهای

نامزدهای انتخاباتی باید توجه داشته باشند
که آیا وعدهای که به مردم میدهند ،اص ً
ال
قابلیت تحقق و عملیاتی شدن را دارد؟ حرف
زدن و سخنرانی کردن راجع به مسائل
گوناگون کشور و جهان ،راحت است؛ اما
آیا این حرفها را میتوان عملی کرد؟
نامزدهای محترم فعلی چقدر به این مسأله
توجه دارند؟ با وجود این همه کارشناس و
اساتید مالی و اقتصادی و این همه شوراهای
مشورتی ،کمیسیونهای تخصصی مجلس
و… که کارشان مطالعات و پژوهش در
حوزههای اقتصادی است ،چگونه کسی با
دامنه نه¬چندان وسیع اطالعاتی ،میتواند
وعده بدهد که در فالن مدت زمانی ،مشکل
تورم را حل میکند!؟ چگونه در مدت
کوتاه منتهی به انتخابات ،میتواند تمام
فعالیتهای اطالعاتی و تحقیقاتی پیرامون
این مسأله را پیگیری کند؟ مشکل تورم
در کشور ما ،مشکل یک ساله و دوساله
و مشکل این دولت و آن دولت نیست؛
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کالن نظام در مواجهه با دشمنان؛ راجع
به مذاکره با آمریکا و نحوه تقابل با رژیم
صهیونیستی ،و…
پرهیز از عوامفریبی و بازارگرمی:
برخی وعدهها صرف ًا جهت گرم کردن بازار
فریب عوام است
جذب هواداران و جهت
ِ
و بوی صداقت و دغدغهمندی و دلسوزی
نمیدهد .برخی نامزدها فقط میخواهند یک
حرف جدیدی بزنند که تا به حال ،کسی
نگفته است؛ یعنی جدید بودن و نو بودن آن
حرف و ایده ،برایشان اصالت و موضوعیت
دارد ،نه ماهیت و نتایج آن .در حالی که
کشور عرصه آزمون و خطا نیست که هر
دولتی بیاید ایده خود را آزمایش کند و برود.
تبلیغات انتخاباتی در نظام اسالمی ،با موارد
مذکور در تضاد است« .نامزد اصلح» کسی
است که از وعده دادن با چنین کیفیتی
پرهیز کند.
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