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السالم:
امام علی علیه ّ
با بصیرت کسی است که بشنود و
بیندیشد ،نگاه کند و ببیند،
از عبرتها بهره گیرد ،آن گاه راه
روشنی را بپیماید که در آن از افتادن در
پرتگاهها به دور ماند.
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گروه جامعه:
تنهایــک هفتــه دیگر تــا زمان
انتخاب هشتمین رییس جمهور
ایران باقی اســت .ابوالحسن بنی
صدر ،شــهید محمدعلی رجایی،
حضرت آیــت ا ...خامنه ای ،آیت
ا ...هاشــمی رفســنجانی  ،سید
محمد خاتمــی ،محمود احمدی
نژاد و حسن روحانی هفت رییس
جمهوری هســتند کــه پیش از
ایــن در دولتهــای مربــوط به
خود هرکــدام به نوعی حکمرانی
کردهاند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهــوری بــرای انتخاب رییس
جمهور هشــتم اما در شــرایطی
جمعه آینده برگزار می شــود که
حرف و حدیث هــای فراوانی از
میزان مشــارکت ،موضوع تایید
صالحیتها ،مناظــره های فاقد
کیفیت و دیگر حواشــی مربوط
به انتخابات سیزدهم پیرامون این
رخداد مهــم اجتماعی ،جامعهی
ایــران را فــرا گرفــت .یکی از
مهمترین حواشی بحث مشارکت
و دلزدگی مردم بخاطر عملکرد نا
موفق دولت یا دولت های قبل در
قبال مسائل معیشتی و اقتصادی
مردم بود که سبب شده انتخابات
امسال بر خالف دورههای قبل با
اقبال بســیارکمتری مواجه شود.
چگونگــی احــراز صالحیتها از
ســوی شــورای نگهبان هم که
واکنش گروههای مختلف سیاسی
و تذکرمقــام معظم رهبری را در
پی داشت از حاشــیههای دیگر
آن بود.
رهبــری انقــاب اســامی بــا
اشــاره به اینکه «بــه بعضی از
افــرادی که صالحیتشــان احراز
نشــد ،ظلم وجفا شد و به آنها یا
خانوادههایشان نسبتهای خالف
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در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری
و نامزدهایی که با مردم شفاف نیستند

بازی با افکار عمومی

واقــع داده شــد» ،تاکید نمودند
دستگاههای مســئول این جفا و
ظلم را جبــران کنند که جبرانی
نشــد .از مناظرههای نمایشی در
تلویزیون هــم چیزی نمیگوییم
که صدای خــود کاندیداها را هم
درآورد! .در این میان اما دو نکته
اساسیتر وجود دارد که به نوعی
بازی با افکار عمومی اســت .یکی
وعدههای به ظاهر قشنگ و بدون
پشتوانه عملی است که به معنای
نادیده گرفتن شعور مردم است و
دیگری پوششی بودن نامزدهایی
است که نشان میدهد با مردم رو
راست نیســتند .نامزدی که خود
می داند برای نماندن آمده است
ولی برنامه می دهد و میگوید من
میخواهم دولت فالن را تشکیل

بدهم آیا با مردم رو راســت است
یا نوعی بازی با افــکار عمومی؟
این دو پدیده نامیمون انتخاباتی
تنها مربوط به این دوره نیست و
پیش از این هم سر ملت کالههای
گشادی از آن رفته است .به نظر
میرسد در کشــور ما نامزدهایی

کــه اعــام میکننــد داوطلب
انتخابات هســتند در خودشــان
یک ویژگیها و اعتماد به نفســی
را دیدهانــد که اعــام میکنند
میخواهند رئیس جمهور شــوند
و این پدیدهای کــه از دورههای
قبل هم شــکل گرفتــه که یک

از حواشی مختلف انتخابات که بگذریم
دو نکته اساسیتر در این میان وجود دارد که
به نوعی بازی با افکار عمومی است.
یکی وعدههای به ظاهر قشنگ اما بدون پشتوانه عملی و
دیگری پوششی بودن نامزدهایی است که نشان میدهد
با مردم در این قضیه شفاف نیستند

ای ّام هفته
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

نفر پوششی برای شخص دیگری
بیاید خیلی پدیده مناسبی نیست
چون با افــکار عمومی بازی می
شــود .وقتی نامزدی می داند که
هیچ شانســی برای کســب رأی
ندارد بهتر اســت کنار بکشد نه
اینکه تــا روز ماقبل آخر بماند و
برنامه بدهد!.
ی نامزدها روایتی
کارکرد پوششــ 
از محمدرضا باهنــر ،عضو اصلی
جبهــه اصولگرای کشــور را هم
این هفته رقم زد .او از یک ســو
به نامزدهای پوششــی کنایه زد
که برای گرفتن ســهمیه خود از
نامــزد برنده وارد عرصه انتخابات
شــدهاند و از ســوی دیگــر به
نقش کاذب آنهــا در تالش برای
موجآفرینی و جمــع آوری رأی
بــرای ســبد انتخاباتــی دیگری
اشــاره کــرد کــه کاری اخالقی
نیســت .وی در یک گفتوگوی
ویدئویــی نیــز بهصراحت گفت
« برخــی نامزدهــا کــه ثبتنام
کردهانــد تــا  28خــرداد کاری
ندارند و بــرای بعد از  28خرداد
است که ســهمیه و حقوحقوقی
میخواهنــد !.در حالیکه عرصه
انتخابات عرصه حضــور نامزدها
برای ارائه برنامههایشــان و جلب
اعتمــاد مردم اســت .این اصلی
اساسی است که هر نامزدی باید
مورد توجه قرار دهــد نه اینکه
صداقت نداشــته باشــد و پس از
انجام ماموریت پوششی خود یک
روز مانده به انتخابات به نفع یکی
دیگر کنار بکشــد تا ناخواســته
ثابت کنــد با مردم رو راســت
نبوده است.
موضوع ســونامی وعدهها نیز نوع
دیگری از بازی بــا افکار عمومی
اســت .جایی کــه عجیبترین
شعارهای انتخاباتی داده میشود
بــدون بررســی امــکان اجرا و

یا بررســی میزان اعتبــار مورد
نیاز که اصال هســت یا نیست.!.
سلیمی از نمایندگان معترض به
این شــیوه پوپولیستی کاندیداها
در گفــت وگو با ایســنا ،با تاکید
بر ضــرورت پرهیــز کاندیداها از
ســر دادن وعدههایــی دروغین
میگویــد :امروز حل مشــکالت
کشــور نیازمند کار کارشناسی،
علمی و تخصصی اســت و فردی
که رییس جمهور میشود باید با
داشــتن اطالعات کافی از شرایط
کشور و مســائل منطقه و جهان
برنامه ای کارشناســی شــده را
محور کار خود قرار دهد نه اینکه
با بیان وعده هایی غیر کارشناسی
و غیر تخصصی ،خود و کشور را
به بن بســت ببرد..متاسفانه بعضا
در مناظرات و یاســخنرانی های
انتخاباتــی شــاهد وعــده هایی
هســتیم که هیچگونه پشــتوانه
علمی و اجرایی ندارند.
بــه عنوان مثال یکــی می گوید
یارانههــا را ده برابر خواهم کرد.
یکی می گوید مشــکل سربازی
را حل میکنــد ،دیگری کرونا را
تا بهمن ریشــهکن میسازد انگار
همه چیز دست ایشان است!
به هــر روی رقابتهای انتخابات
ریاســت جمهــوری حــاال بــه
صحنهای بــرای وعدههای هرچه
ناممکنتر تبدیل شــده است :از
پرداخت یارانه  ۱۰برابری گرفته
تا وعده وام  ۵۰۰میلیون تومانی،
بسته  ۳۰۰هزار تومانی ،غذا برای
همه مردم و وعده ایجاد ســاالنه
یک میلیون فرصت شغلی .سوال،
خالی
جیــب
اما اینجا اســت :با
ِ
ِ
خالی مملکت،
دولت و با خزانــه
ِ
ایــن وعدهها قرار اســت چگونه
عملیاتی بشوند؟
بــه راســتی بــازی با افــکار و
احساسات عمومی تا کجا؟

نگاه آخر

انتخابات و
ی
آرای خاکستر 
در حالیكــه همچنــان از «مشــاركت» به عنوان مســئله مهم
و نخســت انتخابــات  ۱۴۰۰نام برده مي شــود؛ توپ در زمين
نامزدهاســت.آن گونه كه رهبری انقالب تاكيد داشتند «نامزدها
مردم را قانع کنند؛ اگر نامزدها نشــان بدهند که کارآمد هستند،
مردم پای صندوق میروند و مشارکت باال خواهد بود.».
اصوالً قانع كــردن مردم وكارآمدي دو وظيفه مهمي اســت كه
رهبري انقالب بر عهده نامزدهاي انتخابات  ۱۴۰۰گذاشته است
و در حقيقــت اين دو تضمين كننده مشــاركت باال در انتخابات
خواهد بود.یا قانعم کنید یا به قول آن کشــاورز طبسی در دیدار
با وزیر دولت روحانی «خــود دانید ومملکتتان» موضوع فقدان
نامزدی توانمند در ســپهر سياست وانتخابات جمهوري اسالمي،
همچنان به عنوان يك مسئله باقي مانده است وبه باور بسیاری از
صاحبنظران سیاسی همچنان آراء خاکستری در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰زیاد اســت و این آراء بــر فضای کلی انتخابات
ســایه ســنگینی دارد .عده ای گمان دارند در انتخاب بین «بد و
بدتر»گرفتار شــده و فرصت يك انتخاب خوب از آنها گرفته شده
اســت .بسیاری از این افراد هنوز برای شرکت کردن در انتخابات
قانع نشــده اند.عده ای هم خود را یک شهروند ناراضي میدانند؛
اما در عين حال وفادار به صندوق رأي ماندهاند و همواره آرمان و
اتوپياي خود را كنار گذاشــته و به اميد اندك تغييري در ساخت
جامعه بــه گزينههاي «بــد» رأي میدهند تــا «بدترها»رئيس
جمهور نباشند.
این گروه که بیش تر در طبقه متوســط جامعه قرار دارند ،با همه
مشکالت خود ،اپوزیسیون نیستند و برای رسیدن به زندگی بهتر
درون نظــام چانه زنی میکنند و دل به تغيير دارند؛ در عین حال
بســیاری از این افراد هم همچنان خاکســتری هستند وبرای رای
دادن قانع نشــده اند .انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰به لحظه
موعود نزدیکتر می شود اما هنوز طبقه و اقشار مهمی در جامعه،
آراء خاکســتری در دست دارند .آنان از آرمانهای خود گذشتهاند
و در سیاستی گرفتار شدهاند که حتی حاضر هستند انتخاب خود
را در میان گزینههایی که مطلوبشــان هم نیســت تقلیل دهند؛
زيرا كه روشهای قهرآمیز و یا فروپاشــی سیاســی و اجتماعی را
به سود جامعه ایران نمیدانند و به تغيير مسالمتآميز سياستها
اعتقــاد دارند از این رو باید برای قانع کردن خاکســتریها تالش
کرد .نامزدهای انتخابات هم میدانند که خاکســتریها هنوز برای
مشــارکت قانع نشــدهاند .یکی از همین نامزدها کــه دل به آراء
خاکستری جامعه دارد در اولین مناظره کاندیداهای انتخابات گفت
«مردم! من هنوز پیروز انتخابات نیســتم چون اکثر شــما تا االن
تصمیم دارید که رأی ندهید .اما از شما دعوت میکنم لطفاً تجدید
نظر کنید» .بســیاری از آراء خاکستری در دل جامعهای قرار دارد
کــه افراد آن مدارای نجیبانهای با فقر دارند .قانع کردن این طبقه،
کار سادهای نیست اما توپ در زمین نامزدهای انتخاباتی قرار دارد
و طبق تأکید مقام معظم رهبری اگر میخواهید مشارکت باال رود
باید آنها را قانع کنید که در انتخابات شرکت کنند.
منبع :عصر ایران
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