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بایــد منتخبیــن شــما اشــخاصی باشــند کــه توجــه بــه اســام داشــته باشــند ،متعهــد بــه اســام
باشــند  ،بازیگــر نباشــند  ،بــه شــرق و غــرب توجــه نداشــته باشــند .
امام خمینی(ره)

رای دادن..آری یا خیر؟!
هوالحاکم
گروهــی میگوینــد رأی نمیدهیــم چــون مــا بــا سیاســت کار نداریــم!..
بایــد گفــت کــه حتــی اگــر شــما بــا سیاســت کار نداشــته باشــید،
سیاســت بــا شــما کار دارد .ایــن سیاســت اســت کــه تعییــن میکنــد
شــما چــه بخوریــد یــا نخوریــد ،چــه موســیقی گــوش کنیــد یــا نکنیــد،
چــه فیلمــی بیینیــد یــا نبینیــد ،حــق حضــور در ورزشــگاه بــرای دیــدن
یــک مســابقه ورزشــی داشــته باشــید یــا نداشــته باشــید  ...واقع ـ ًا فکــر
میکنیــد بــا رأی نــدادن سیاســت بــا شــما کار نخواهــد داشــت؟!
بعضیهــا هــم میگوینــد رأی نمیدهیــم چــون نمیخواهیــم ســفیدی
شناســنامهمان از بیــن بــرود !..خدایــی نکــرده خســته نشــوید از اینهمــه
عملیــات شــجاعانه چریکــی! شناســنامهتان مهــر بخــورد ایــراد دارد امــا
بهواســطه عملکــرد برخــی روحتــان ،ذهــن تــان و ســرمایههای مــادی
و معنویتــان ســیاه شــود ایــرادی نــدارد؟!
ی دیگــر میگوینــد رأی نمیدهیم،تــا صــدای اعتراضمــان را بــه
بعضــ 
ً
گــوش دنیــا برســانیم! ..واقعـا فکــر میکنیــد در دنیایــی کــه داعــش مثــل
گوســفند ســر آدمهــا را میبــرد ،در آفریقــا قبیلههــا بــا تبــر همدیگــر
را میکشــند ،ماهیهــای اقیانــوس از خــوردن گوشــت تــن بچههــای
مهاجــر چــاق شــدهاند ،در بخشهایــی از ســوریه مــردم بــه خــوردن
گوشــت ســگ و گربــه روی آوردنــد و دبیــر کل ســازمان ملــل در مقابــل
ایــن فجایــع تنهــا بــه «ابــراز نگرانــی» کفایــت میکنــد اص ـ ً
ا کســی بــه
رأی نــدادن شــما فکــر هــم میکنــد؟!
عــده ای هــم میگوینــد رأی نمیدهیــم چــون از قبلیهــا خیــری
ندیدیــم .ممکــن اســت از قبلیهــا «خیــری» ندیــده باشــید امــا قطعــ ًا
از کمســوادی ،فقــدان مدیریــت و ماجراجویــی برخــی از آنهــا «شــر»
دیدهایــد! بــا رأی نــدادن جــاده را دوبــاره بــرای افــرادی کــه پســت
ریاســت جمهــوری را زمیــن تمریــن و بــازی مدیریــت مــی کننــد همــوار
مــی کنیــد .بــا رای نــدادن «خیــر» شــما دقیقـ ًا بــه همــان هــا مــی رســد!
بعضیهــا میگوینــد رأی نمیدهیــم تــا اینهــا مشــروعیت شــون رو از
دســت بــدن!
در انتخابــات شــورای شــهر و روســتا (ســال )۸۱در تهــران فقــط ۱۳
درصــد مــردم شــرکت کردنــد .یعنــی ۸۷درصــد قهــر یــا تحریــم کردنــد.
هیــچ جــا از مشــروعیت نیفتــاد .هیچکــس مشــروعیت اش را از دســت
نــداد! بلکــه آبادگــران پیــروز انتخابــات شــدند .محمــود احمــدی نــژاد را
شــهردار تهــران کردنــد و جــاده بــرای او همــوار شــد تــا رئیــس جمهــور
شــود !..ایــن مهمتریــن دســتاورد تحریــم کننــدگان و قهرکننــدگان بــا
صنــدوق رای در طــول تاریــخ ایــران اســت!
️از تاریخ درس اگر نمی گیریم ،دستکم عبرت بگیریم!
بعضــی هــا هــم مــی گوینــد آقــا عمــر مــن کفــاف نمیــده بــه درســت
شــدن ایــن کشــور ،بــرم رای بــدم کــه چــی بشــه؟
در طــول تاریــخ  ۲۵۰۰ســاله ایــران ،هــزاران نفــر بــرای دفــاع از ایــن آب
و خــاک بــه جنــگ رفتنــد ،بــا ایــن پیــش فــرض کــه شــاید ُکشــته شــوند
و هرگــز برنگردنــد .اگــر امــروز ایــران وجــود دارد مدیــون کســانی اســت
کــه بــرای آن کاری کردنــد نــه آنهــا کــه فقــط بــرای منافــع خودشــان و
اینکــه عمــر مــن کفــاف نمــی دهــد بــا آن قهــر کردنــد .چــرا نبایــد رای
ند هیم ؟
امنیــت !..دلیــل تــرور حــاج قاســم و اعــام علنــی آن ایــن اســت کــه
دشــمن بعــد از وقایــع دی مــاه  ۹۸حــس کــرد انســجام ملــی از بیــن رفته
لــذا حــس کــرد مــی توانــد بــه راحتــی دســت بــه اقــدام علیــه امنیــت
ملــی مــا بکنــد اگــر در انتخابــات هــم دشــمن حــس کنــد انســجام ملــی
وجــود نــدارد دوبــاره بــرای امنیــت کشــور مشــکلی ایجــاد میکنــد.
اگــر رأی ندهیــم مشــارکت پاییــن میآیــد و تحریمهــا اضافــه میشــود
بــه صراحــت دشــمن علــت تحریمهــا را نارضایتــی ملــت نســبت بــه
حکومــت بیــان کــرده لــذا بــا تحریــم انتخابــات دشــمن احســاس
پیــروزی کــرده و راه پیــش گرفتــه خــود را بــا قــدرت بیشــتری ادامــه
میدهــد و تحریمهــا قطعــ ًا بیشــتر میشــود مثــل قطعنامــه  ۱۹۲۹بعــد
از فتنــه  ۸۸بعداینکــه ملــت روی صحنــه آمدنــد و ایــران اســتقامت کــرد
و تندتریــن موزههــا را داشــت در همــان زمــان آمریــکا عقــب نشــینی
کــرد و اوبامــا در مصــر ایــران را بــه عنــوان قــدرت جهانــی قبــول کــرد.
اگــر رای ندهیــم شــانس خــود را بــرای تغییــر از بیــن خواهیــم بــرد و
شــرکت نکــردن در انتخابــات بــه ایــن معنــی اســت کــه مــن حــق رای
خــود را بــه دیگــری دادم تــا شــخص دیگــری بــرای مــن و رئیــس
جمهــور تصمیــم بگیــرد.
مــا بــرای منافــع خودمــان رای میدهیــم نــه حکومــت مســکنی کــه
امــروز بــا  ۵۰۰میلیــون هــم نمیشــود خریــد هشــت ســال پیــش بــا ۲۰
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میلیــون بــه راحتــی قابــل خریــد و فــروش بــود لــذا تغییــر فــرد منتخــب
در سیاس ـتهای اجرایــی کشــور تغییــر ایجــاد کــرده و در نهایــت تاثیــر
مســتقیم آن بــر زندگــی مــردم وارد میشــود یــا بــه تعبیــر دیگــر مــن
و شــما پــای صنــدوق رای مــی رویــم بــه کســی رای مــی دهیــم کــه
منتســب نیازهــای اقتصــادی و قشــری مــا رفتــار بکنــد و ایــن انتخابــی
کــه خواهــد شــد در شــرایط اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم اثــر خواهــد
گذاشــت.
طبقــه دیگــری میآیــد بــرای تــو تصمیــم میگیــرد طبقــهای کــه بــه
دنبــال تأمیــن خــوراک ســگ و گربــه خانگــی اش اســت پــدر تــو را
کــه در صــف روغــن نیســت درک نمــی کنــد وقتــی عــوارض خــروج
از کشــور زیــاد شــد ســلبریتی هــا اعتــراض کردنــد امــا بــرای گرانــی
اعتــراض نداشــتند بــه همینهــا تشــویق میکنــد بــه رای نــدادن و یــا
رای دادن بــه طیــف خاصــی کــه منافــع خودشــان تامیــن بشــود ســلبریتی
کــه دغدغــه گــم شــدن گربــه و ســگ خانگــی اش اســت قطعـ ًا درد مــا را
نمــی فهمــد و بــر اســاس دغدغــه خــودش رنــگ مــی دهــد و بــه جــای
شــما تصمیــم مــی گیــرد آن موقــع مثــ ً
ا ارز دولتــی بــه غــذای ســگ
تخــت پیــدا میکنــد  ۸میلیــون دالر ارز نیمایــی بــه جــای کاالهــای
اساســی مــورد نیــاز زندگــی مــا حــال اگــر مانعــی ندهیــم ایــن هــا بــه
جــای مــا بــر اســاس منافــع خودشــان تصمیــم مــی گیرنــد ســوال ایــن
اســت وضــع مملکــت بــه انقــاب مربــوط میشــود یــا بــه انتخــاب.
عــده ای مــی گوینــد بــه خاطــر اعتــراض بــه وضــع موجــود رای نمــی
دهیــم تــا حکومــت تنبیــه شــود!..
امــا ایــن کار در واقــع تنبیــه خودمــان اســت .آیــا در طــول تاریــخ صــدای
معترضــان خاموش شــنیده شــده اســت؟

بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد کــه صــدای معترضــان خامــوش
شــنیده نمــی شــود انتخابــات زیــادی در طــول تاریــخ و در کشــورهای
گوناگــون وجــود دارد کــه در آنهــا اکثــر مــردم رای ندادنــد بــه عنــوان
مثــال معروفتریــن آنهــا بــه انتخابــات ســال  ۱۹۹۶آمریــکا اشــاره مــی
شــود در انتخابــات ســال  ۱۹۹۶ایــاالت متحــده بیــش از  ۵۰درصــد از
واجدیــن شــرایط در انتخابــات شــرکت نکردنــد بیــش از  ۵۰درصــد
افــرادی کــه شــرکت کردنــد نیــز بــه بیــل کلینتــون رای ندادنــد بــه بیــان
دیگــر تنهــا  ۲۴درصــد از واجدیــن شــرایط آمریکایــی رئیــس جمهــور
کشورشــان را انتخــاب کردنــد.
آیــا فریــاد ســکوت مردمــی کــه پــای صنــدوق هــای رای نرفتــه بودنــد
شــنیده شــد ؟آیــا بــرای مخالفــت  ۷۶درصــد جمعیــت آمریــکا از ورود
کلینتــون بــه کاخ ســفید جلوگیــری کــرد؟ آیــا بیــل کلینتــون کمتــر از
اوبامــا رئیسجمهــور بــود؟
عــده ای میگوینــد چــرا اصــا رای بدهیــم وقتــی نظــام خــودش انتخــاب
مــی کنــد؟!
در پاســخ بایــد گفــت اگــر نظــام خــودش انتخــاب میکــرد آیــا منطقــی
بــود عالــی تریــن مقــام هــا خودشــان را چنــد بــار در معــرض رای مــردم
قــرار دهنــد و بــا وجــود رای نیــاوردن در یــک انتخابــات در انتخابــات
بعــدی نیــز ثبــت نــام کننــد؟!
یکــی از مهــم تریــن نمونــه هــای ســامت انتخابــات رای آوردن افــراد
در دولتــی مخالــف تفکــرات خودشــان اســت مثـ ً
ا رای آوردن احمــدی
نــژاد در دولــت خاتمــی بــرای آوردن روحانــی در دولــت احمدینــژاد
تاریــخ شــاهد اســت کــه نظرســنجی هــا و رســانههای داخلــی و
خارجــی گزینــه دیگــری را تحــت عنــوان گزینــه انتخــاب نظــام معرفــی

میکردنــد امــا در نهایــت شــخصی کام ـ ً
ا متفــاوت و مخالفــان جریــان
رای مــیآورد.
در ســال  ۷۶میگفتنــد نظــام ناطقنــوری را از صنــدوق در م ـیآورد امــا
در نهایــت خاتمــی رئیــس جمهــور شــد در ســال  ۹۲میگفتنــد نظــام
جلیلــی یــا قالیبــاف و صنــدوق در مــیآورد امــا در نهایــت روحانــی
رئیــس جمهــور شــده ایــن در حالــی بــود کــه روحانــی تنهــا  ۷۱درصــد
بیشــتر از حــد نصــاب رای آورد و اگــر خــدای نکــرده نظــام اهــل چنیــن
کاری بــود و یــا اصــوالً چنیــن کاری امــکان داشــت باطــل کــردن ۷۱
درصــد آرا عــدد بســیار کمــی را شــامل میشــد.
در ســال  ۹۲مخالفــان مدعــی بودنــد بــرای نظــام جلیلــی یــا قالیبــاف
اســت رئیــس جمهــور در حالــی کــه تنهــا  ۷۱درصــد بیشــتر از حــد
نصــاب رای آورده و اگــر نظــام بــه تقلــب بــود بــه راحتــی و فقــط بــا
ابطــال چنــد صنــدوق انتخابــات را بــه دور دوم میکشــند امــا از رای
مــردم کوتــاه نیامــد اگــر انتخــاب نظــام از ابتــدا مشــخص بــود چــرا
رســانههای معانــد شــروع میکننــد در حمایــت از یــک کاندیــد خــاص
هزینــه میکننــد آیــا آنهــا متوجــه ایــن مســئله نشــدند کــه نظــام خــودش
انتخــاب میکنــد کــه ایــن همــه هزینــه نکننــد.
در انتخابــات قبــل دشــمنان و شــبکههای بیگانــه بــا بــه طــور جــدی بــه
حمایــت از کاندیدهــای غربگــرا پرداختــه و از مــردم میخواســتند بــه
آنهــا رای دهــد مث ـ ً
ا در ســال  ۸۸حمایــت خارجــی هــا از میرحســین
موســوی و یــا در انتخابــات اخیــر پشــتیبانی بیبیســی و از لیســت امیــد
و یــا در انتخابــات  ۹۶حمایــت صبــح انتخابــات آمدنیــوز روح اهلل زم
معــدوم از روحانــی و درخواســت دادن رای بــه آن اگــر نتیجــه انتخابــات
از قبــل مشــخص باشــد آیــا هیــچ کــدام از ایــن یــک سیاســت مــداران و
غولهــای رســانهای ایــن موضــوع را نمیداننــد کــه وارد عرصــه تبلیــغ
میشــوند و وقــت و آبــرو و هزینــه خــود را خــرج میکننــد؟!
فرآینــد انتخابــات در ایــران بــه گون ـهای اســت کــه امــکان چنیــن کاری
وجــود نــدارد.
بــه عنــوان مثــال هــی نامــزد مــی توانــد در پــای صنــدوق رای یــک
نماینــده داشــته باشــد کــه از ابتــدا تــا انتهــای رای گیــری و شــمارش
حضــور داشــته باشــد و همچنیــن در مراحــل تجمیــع و چنیــن شــرایطی
کوچکتریــن تغییــری بــه راحتــی قابــل تشــخیص و پیگیــری و اثبــات
اســت همچنیــن مجریــان انتخابــات عمدتــ ًا معتمدیــن مــردم و اقشــار
مختلــف مــردم هســتند و از همیــن رو گروههــای مختلــف در ایــن
فراینــد شــرکت داشــته و ناظــر یکدیگــر مــی باشــند.
عــده ای مــی گوینــد در طــول ایــن  ۴۰ســال همــه چیــز نابــود شــده
اســت اگــر قــرار بــود بــرای دادن چیــزی درســت و اصــاح شــود در
ایــن چهــل ســال وقتــی مشــارکت بــاال بــود اصــاح شــده بــود
بزرگــوار درســت اســت کــه در کشــور مشــکالت زیــادی اســت امــا
ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه جمهــوری اســامی در ایــن مــدت کاری
انجــام نــداده اســت دســتاوردهای جمهــوری اســامی در بســیاری از
حوزههــا فوقالعــاده بــوده اســت البتــه فاصلــه میــان آنچــه بایــد باشــیم
و آنچــه هســت زیــاد اســت رهبــری در بیانیــه گام دوم میفرمایــد
فاصلــه میــان بایــد هــا و واقعیــت هــا وجدانهــای آرمانخــواه را از آب
داده و میدهــد امــا ایــن فاصلــه تــی شــدنی اســت و در طــول ایــن ۴۰
ســال در مــواردی بارهــا و بارهــا طــی شــده اســت یعنــی یکجــا قــرار
بــوده باشــیم و یــک جــا هســتیم ایــن دو تــا بــا هــم فاصلــه دارد در طــول
ایــن  ۴۰ســال در خیلــی جاهــا مــا ایــن فاصلــه هــا را طــی کــرده ایــم.
عــده ای میگوینــد چــه تضمینــی وجــود دارد کــه بــه بــا انتخــاب
رئیــس جمهــور بعــدی وضعیــت از ایــن بدتــر نشــود
بــه لحــاظ معنــی کلمــه تضمیــن قتلــی مطلــق امــکان پذیــر نیســت در
ایــران بــا تغییــر دولــت سیاســت داخلــی و خارجــی بــه شــدت مــورد
تغییــر قــرار گرفتــه لــذا متخصصــان تغییــرات چشــمگیری بــا تغییــر
رئیسجمهــور شــکل خواهــد گرفــت در واقــع تضمیــن همــان گذشــته
افــراد در مســئولیتهایی کــه داشــته انــد مــی باشــد.
بــرای حــل ایــن چالــش میتوانیــم بــه تجربــه دیگــر کشــورها مراجعــه
کنیــم بــه عنــوان نمونــه کشــورهایی کــه حــل مشــکالت اقتصــادی
خــود را بــر پایــه نــگاه بــه بیــرون قــرار دارنــد هیچــگاه روی آســایش و
ســعادت را ندیدنــد و کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای
داخلــی پیشــرفت کردنــد ماننــد بریتانیــا آمریــکا کرهجنوبــی ژاپــن آلمــان
و همچنیــن تضمیــن وجــود دارد کــه اگــر رئیــس جمهــور آینــده تفکــر
نــگاه بــه درون و رونــق تولیــد را داشــته باشــد وضعیــت اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ســامان خواهــد یافــت .ان شــاءاهلل و العاقبــه
للمتقیــن
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شماره بیست و سوم

تلنگر
گاهنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی

معیار های کاندیدای اصلح از دیدگاه رهبری

* تدیّن
* تعهد و خوشنامی
* وفاداری به انقالب و ایستادگی در راه آن
* عزم و اراده و نفوذ ناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح
* دارای برنامه و کفایت الزم
* مرعوب نشدن در مقابل دشمنان
* ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافی¬گری
* مردمی و آشنا به درد مردم ،خدمتگزاری
* اعتقاد واقعی به راه امام راحل(ره)
* تقید به مسائل اخالقی ،نظیر؛ پرهیز از معامله گری ،رشوه و توصیه
پذیری ،توجه به منافع طبقات برخودار جامعه.
* تثبیت مواضع عزت آفرین ،صحیح ،عاقالنه و حکیمانه انقالب و نظام.
* پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت المال یا اموال شبهه ناک در تبلیغات و
غیر آن.
* پرهیز از طرح اموری که در اختیار آنها نیست.
* شناخت اولویتها و فوریتهای نظام و مردم و پرداختن به آنها

روحانی روی نمودار

مدیر مسئول و سردبیر
سیده فاطمه موسوی
طراح
امیر زارع
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توییت گرام

