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وزن صندوق ها و اعتبار نظام
راهكارهاي تحقق مشارکت حداکثری

هادی یزدان پرست

راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری
بـرای تحقـق مشـارکت حداکثـری، راهکارهـای فراوانـی وجـود دارد کـه 

مهم تریـن آن هـا را در ایـن نوشـته بررسـی می کنیـم:

1. تبلیغ و تواصی بر مشارکت
افـراد بایـد در تحقق جامعه اسـالمی، - همچنان که قرآن شـریف در سـوره 
»والعصـر« می فرمایـدـ  بـا یکدیکر تواصی در مشـارکت حداکثری داشـته 
و همدیگـر را بـه آن توصیـه کننـد. هـر کس بـه تکلیف فـردی خود عمل 

کـرده و بـا دیگـران تواصـی داشـته و بی تفـاوت نباشـد. نیـز همچـون امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، از جـدال و مـراء بـا دیگـران بر سـر مصادیق 

خـودداری کند.
بـرای تحقـق ایـن منظور هر فـرد انقالبـی و دغدغه مند باید یک سـتاد 
انتخاباتـی بشـود. هـر فرد نخبه یـا فعال فرهنگـی و سیاسـی، می تواند 
بـا تعریـف یک کانـال انتخاباتـی در شـبکه های اجتماعی، یک »سـتاد 
مجـازی انتخابـات« راه بینـدازد و ایـن مهـم را بـرای مخاطبیـن خـود 

تبلیـغ کند.

اشاره: 

مقـدس  نظـام  اصلـی  و  اولـی  هـدف 
انتخابـات،   همـه  در  اسـالمی  جمهـوری 
حضـور و مشـارکت حداکثـری مـردم پـای 
صندوق هـای رای، و هـدف ثانوی رای آوری 
ریاسـت  مسـئولیت  بـرای  اصلـح  فـرد 

اسـت. مناصـب  سـایر  و  جمهـوری 
 بـا توجـه بـه عملکـرد برخـی دولت هـای 
گذشـته، و احسـاس ناامیـدی و یـاس مردم 
از اصـالح وضـع موجـود، و در نتیجـه خوف 
اسـت  ضـروری  حداکثـری،  عدم مشـارکت 
مشـارکت  تحقـق  راهکارهـای  و  اقدامـات 
حداکثری توسـط دلسـوزان انقالب اسالمی 
تبییـن گردد. از همین رو در این نوشـتار ابتدا 
بـه مسـاله چگونگـی مشـارکت حداکثری و 

سـپس بـه معیارهـای اصلـح می پردازیم.
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آن چه در بیان معیارهای 
کاندیدای اصلح بیان شد، 

نگاه ایده آل و آرمانی و البته 
قابل تحقق است؛ اما ممکن 

است در شرایطی هیچ کدام از 
افراد کاندیدا، به این سطح از 

صالحیت نرسیده باشند، و یا در 
شرایطی باشیم که فردی با چنین 
شرایط در معرض رای آوری نبوده 
و تالش برای معرفی او در مقابل 

فرد دیگری که اقبال عمومی دارد، 
ابتر بماند و از طرفی ممکن است 

جریانات غیرانقالبی، رأی آوری 
داشته باشند. در این صورت 

از اصل تنزل تدریجی استفاده 
کرده و باید فردی را که بیشترین 
ویژگی ها و معیارهای اصالحیت را 
داشته و زمینه رأی آوری دارد، به 

جامعه معرفی کرد.

2. رعایت اخالق تبلیغ انتخاباتی 
رعایـت اخـالق تبلیـغ انتخاباتـی ضـروری اسـت. لـذا 
بایـد از توهیـن و بدگویـی و اتهام زنی خـودداری کرده 
و بـه اختالفـات دامـن نـزد. بایـد حـب و بغض هـای 
شـخصی را کنـار گذاشـته و گفتمـان اصلـی امـام و 
انقـالب را که مشـارکت حداکثـری اسـت ترویج کند.

شـاید عـده ای به دلیـل برخی از شـرایط پیش آمـده، از 
انتخـاب قبلی خود پشـیمان شـده و بخواهنـد انتخاب 
درسـتی داشـته باشـند. در این مـوارد باید احتمـال داد 
کـه ممکن اسـت هنـوز حجـت بـرای برخـی از آن ها 
تمـام نشـده باشـد. بنابـر ایـن نبایـد بـا بداخالقی ها و 
برخـی موضع گیری هـا از قبیـل تلقـی و معرفـی آن ها 
تحـت عنـوان ضدانقـالب، مانـع برگشـت آن هـا در 
جبهـه انقالبـی، شـویم. بلکـه بایـد اجـازه داد آن نیـز 
از کاندیداهـای خـود تبلیـغ و حمایـت کننـد تـا تنـور 

انتخابـات گرم شـود.
تحمل و مدارا از لوازم مشـارکت سیاسـی اسـت؛ مانند 
یـک کوهنـوردی خانوادگـی کـه همگـی ماننـد رهبر 
گـروه فکر نمی کننـد؛ برخی اسـتقامت کمتـری دارند، 
برخـی زود خسـته می شـوند، برخـی نیـاز بـه کمک و 
انگیزه بخشـی دارنـد؛ برخـی ممکـن اسـت مـدام نـق 
بزننـد و... بایـد ایـن کاروان را بـا صبـوری، تحمـل و 

مـدارا، بـه قله رسـاند.

3. تبییـن ضـرورت مشـارکت حداکثـری و 
نظام جمهوریـت  فهـم 

در همـه انتخابـات بـه خصـوص ایـن دوره، دغدغـه و 
نگرانـی رهبری، مشـارکت حداکثری اسـت، رای آوری 
کاندیـدا خاص مطرح نیسـت. گاه حضور افـراد ناالیق 
در عرصـه انتخابـات؛ بهتـر از آسـیب دیـدن اعتبـار و 
جمهوریـت نظـام اسـت. به عنـوان مثـال در انتخابات 
اخیـر آمریـکا، 70درصد از مردم در شـرایط کرونایی در 
انتخابـات شـرکت کردنـد؛ در حالـی کـه هیچکـدام از 
دو گزینـه اصلـی بـرای آن ها مطلـوب نبـود. بناربراین 
علـی رغـم میـل باطنـی و مطلـوب نبـودن برخـی از 
نامزدهـا، طوالنـی شـدن مسـیر و ازدیاد سـختی های 
آن را باییـد بـه جـان خرید و در انتخابات شـرکت کرد، 
هـر چنـد تشـکیل دولت اسـالمی بـه تاخیـر می افتد، 
ولـی اصـل این اسـت کـه نظـام بایـد دارای پشـتوانه 
مردمـی باشـد. کشـور بـا مشـارکت حداکثری سـاخته 
می شـود. بـه عبـارت دیگـر غنچـه بایـد خود شـکفته 
شـود و نمی تـوان بـه فشـار آن را بـاز کـرد. ایـن امـر 
همانطـور کـه در عرصه فـردی الزم و ضروری اسـت، 
در عرصـه جمعـی توسـط جوامـع نیـز الزم اسـت. بـه 
فرمـوده قـرآن: » إَِنّ اهلَلَّ اَل ُیَغیِّـُر َمـا بَِقوٍم َحَتّـی ُیَغیُِّروا 

بَِأنُفِسـِهم«1 َما 
 از همیـن رو رهبـری معظـم، اولویـت را در امـر انتخابات 
مشـارکت حداکثـری می داننـد2 آحـاد افـراد جامعـه بایـد 
بـه کمـال برسـند تـا جامعـه اسـالمی محقق شـود. خود 
ملـت بایـد بـه نتیجـه انتخاب فـرد اصلـح برسـند. اگر ما 
انسـان ها؛ حضـرت  هنـوز الیـق حکومـت صالح تریـن 
صاحـب االمر)عـج( نشـده ایم، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
هنـوز جامعـه بشـری به صورت جـدی ایشـان و آرمان ها 
و اهـداف ایشـان را انتخـاب نکرده انـد. افـراد جامعـه ای 
کـه هنـوز بیـن مدرنیتـه و اسـالم شـک دارنـد، چگونـه 
می خواهنـد در انتظـار امامـی باشـند که احکام اسـالم را 

اجـرا می کنـد؟! 
همـه جوامـع بـا انتخابـات رشـد می کنـد و انتخابـات هر 
کشـوری میـزان اعتبـار و امنیت ملی آن کشـور اسـت و 

ایـران اسـالمی نیز از آن مسـتثنی نیسـت. 
دلیـل دیگر اهمیت مشـارکت، مخالفت با دشـمن اسـت. 
ماهـواره ای  و  مجـازی  مختلـف  شـبکه های  در  امـروز 
دشـمن اشـتیاق به کاهـش مشـارکت در انتخابـات نظام 
اسـالمی دیـده می شـود. قطعـا مشـارکت انـدک، ولـو 
گزینـه مطلـوب مـا رأی بیـاورد، مسـاوی بـا شـاد شـدن 
دشـمن اسـت. مشـارکت انـدک، یعنـی چـراغ سـبز بـه 
دشـمن بـرای فشـار بیشـتر بـه اصل نظـام اسـت و این 
همـان فاکتـور امنیت ملی اسـت که تنها با حضـور مردم 
تامیـن می شـود. ایـن مشـارکت، همچنیـن دل گرمـی و 
پشـتوانه قـوی برای دولت اسـت کـه می توانـد در مقابل 

دشـمن مقاومـت کند. 
از طرفـی دیگـر مشـارکت مـردم در انتخابـات، تجدیـد 
پیمـان بـا شـهدا و ادامه دادن راه آن ها اسـت. آنـان از راه 
خـون امنیـت نظام را تأمیـن کردند و ما باید با مشـارکت 

در میـدان سیاسـی امنیـت نظـام را نیز تامیـن کنیم.

4. توجه به عملیات جبهه مقابل
تجربـه نشـان داده کـه سـبد رأی نیروهـای انقالبـی از 
میـان طبقـه متوسـط به پاییـن اسـت و برخـی جریانات 
سیاسـی تـالش می کننـد بـا سـیاه نمایی و ایجـاد یاس و 
ناامیـدی، مانـع حضور مـردم در پـای صندوق هـای رای 
شـوند. از طرفـی این جریـان، در روزهـای پایانی با فریب 
تبلیغاتـی و عملیـات رسـانه ای و روانی، هـواداران و طبقه 
متوسـط بـه بـاال و مرفـه به دنبـال هدایت آراء به سـمت 
گزینـه مـورد نظر خود هسـتند تا بـا اکثریـت آراء،  قدرت 

را در دسـت بگیرند. 
از همیـن رو ضروری اسـت کسـی کـه دغدغـه انقالب و 
نظـام را دارد، بـرای تحقـق مشـارکت حداکثـری عـالوه 
بـر رعایـت مـوارد پیش گفته، بایسـتی بـرای ایجـاد امید 
و انگیـزه بـه تشـریح گفتمان انقالب اسـالمی بپـردازد تا 
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اقشـار ضعیـف و متوسـط بـه پاییـن جامعـه نیز پـای صندوق هـای رای 
آمـده و بـا هـدف تقویـت نظـام و رهبری بـه فـرد اصلـح رأی دهند.

مهم ترین معیارهای انتخاب اصلح چیست؟
بـا توجـه بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری، اگـر مشـارکت حداکثـری 
بـا انتخـاب اصلـح و درسـت همـراه باشـد، بـه اسـالمیت و جمهوریـت 
نظـام کمـک می کنـد. از همیـن رو ضـروری اسـت عـالوه بـر معیارهای 
همیشـگی که توسـط مقام معظم رهبـری و عالمان بصیر بیان می شـود، 
چهـار معیـار اصلی را که در بیانـات امامین انقالب و قانون اساسـی آمده، 
مـد نظر داشـته باشـیم و افـق باالتری را ببینیـم. به همین منظـور، چهار 
طـراز انقالبـی بودن، تشـکیل دولت اسـالمی، تحقـق گام دوم انقالب و 

قانـون اساسـی، را مـد نظـر قـرار داده و تبییـن می کنیم.
انقالبـی بـودن بـه چـه معناسـت؟ بیشـتر افـراد جامعـه گمـان می کننـد 
انقالبـی، کسـی اسـت که سـابقه راهپیمایی و حضـور در نمـاز جمعه و... 
داشـته باشـد. در حالـی کـه شـاخص اصلـی انقالبی گـری ایـن نیسـت. 
بلکـه انقالبی کسـی اسـت که معتقد باشـد قطـار انقالب اسـالمی هنوز 
بـه پایـان نرسـیده و نبایـد از آن پیـاده شـد. برخـالف عده ای کـه گمان 
می برنـد وقتـی نظـام اسـالمی شـکل گرفـت، قطـار انقـالب بـه مقصد 
رسـیده اسـت! به فرمـوده مقـام معظم رهبری، انقالبی کسـی اسـت که 
تشـکیل نظـام اسـالمی را مرحلـه دوم انقـالب بدانـد؛ و تشـکیل دولـت 
اسـالمی و جامعـه اسـالمی و در نهایـت تمـدن اسـالمی را بعـد از نظام 
اسـالمی دیـده باشـد؛ و ایـن مراحـل پنجگانـه، مقدمه حکومـت جهانی 
حضـرت مهدی)عـج( خواهـد بود. فـرد انقالبی بایـد به این تفکر و سـیر 

باشـد. پای بند 
 انقالبی کسـی اسـت کـه تمدن اسـالمی را بفهمد و فکر و ذکـر او، قدم 
برداشـتن در آن راسـتا باشـد. بدانـد انقـالب چگونـه و بـرای چـه هدفی 
پیـروز شـد و چگونـه می توانـد آن را حفـظ کـرد و در فکر رسـیدن به آن 
هـدف بـود برخـالف برخی که با اشـغال برخـی از مناصب نظـام به فکر 

تغییر مسـیر و بازگشـت هستند.
مـا در معیارهـای اصلـح بـودن کاندیدای ریاسـت جمهـوری، نمی گوییم 
کسـی کـه معتقـد به اهـداف آرمان هی انقالب نیسـت و انقالبی نیسـت، 
حـق حیـات و زندگـی در جمهـوری اسـالمی را نـدارد؛ مـا بـه شـدت 
معتقدیم کسـی که انقالبی نبیسـت نباید طمع ریاسـت جمهوری داشـته 
باشـد. ماننـد آن شـخصی نشـود کـه هیچـگاه بـه مسـجد نمی آمـد، اما 
توقـع داشـت امام جماعت مسـجد شـود! امـروزه وضعیت برخـی افراد به 
آن جـا رسـیده که هنگامی کـه برای نامـزدی انتخابات ثبت نـام می کنند، 
می گوینـد: »مـن بایـد تاییـد بشـوم، وگرنـه نظـام و انتخابـات را قبـول 
نـدارم و رای هـم نمی دهـم!« چنیـن فـردی اصـال در قامـوس انقالب و 

انقالبی گـری جایی نـدارد. 
از همین جا، ضرورت دو طراز دیگر »تشـکیل دولت اسـالمی« و »تحقق 
گام دوم انقـالب« بـرای صالحیت نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری، نیز 
روشـن می شـود. اگـر رئیـس جمهـور یـا فـرد کاندیـدا، برنامـه ای بـرای 
تشـکیل دولـت اسـالمی و تحقق گام دوم انقـالب که می تـوان از آن به 
عنـوان مانیسـفت انقالب یاد کرد، نداشـته باشـد، نباید خـود را برای این 

منصب و مسـئولیت شایسـته بداند. 

شـاخص دیگـر فـرد اصلـح، در طـراز قانـون اساسـی بـودن اسـت. در 
اصـل113 قانـون اساسـی آمـده اسـت: »پـس  از مقـام  رهبـري  رییـس  
جمهـور عالي ترین  مقام  رسـمي  کشـور اسـت  و مسـئولیت  اجـراي  قانون  
اساسـي  و ریاسـت  قـوه  مجریـه  را جز در اموري  که  مسـتقیما بـه  رهبري  
مربوط مي  شـود، بـر عهـده  دارد«. بنابر این اصل، شـخص رئیس جمهور 
بایـد لیاقـت عنـوان »عالی تریـن مقام رسـمی کشـور بعد از رهبـری« را 
داشـته باشـد. چراکـه او نماینـده ایـران خواهد بـود و در سـطح بین الملل 
او را در تعامـل بـا دنیـا می شناسـند. بنابرایـن رئیس جمهور اصلح کسـی 

اسـت کـه در طـراز جایگاهـی بعـد از رهبـری، واقعا قـرار بگیرد.
در همیـن بنـد »اجـرای قانون اساسـی« نیز بـه عنوان مسـئولیت رئیس 
جمهـور ذکـر شـده اسـت؛ و فرد اصلح کسـی اسـت که دغدغـه اصلی و 
واقعـی او اجرای قانون اساسـی باشـد؛ نـه آن که بخواهـد آن را تغییر دهد 

و بـا هـدف اصـالح آن به میـدان انتخابات آمده باشـد. 
او همچنیـن طبق اصل176 قانون اساسـی، مسـئول شـورای امنیت ملی 
اسـت که »به منظور تأمین  منافع ملی  و  پاسـداری  از انقالب  اسـالمی  و 
تمامیـت  ارضـی  و حاکمیت  ملی « شـکل گرفته اسـت.  بنابر همین اصل، 
»تعییـن سیاسـت های دفاعـی- امنیتی کشـور در محدوده سیاسـت های 
کلـی تعیین شـده از طرف مقـام رهبـری؛     هماهنگ  نمـودن  فعالیت های  
سیاسـی ، اطالعاتـی ، اجتماعـی ، فرهنگی  و اقتصـادی  در ارتبـاط با تدابیر 
کلـی  دفاعـی  - امنیتـی ؛  و بهره گیـری  از امکانات  مادی  و معنوی  کشـور 
بـرای  مقابله  بـا تهدیدهای  داخلی  و خارجی« از وظایف این شـورا اسـت. 
بـا توجـه بـه ایـن اصـل، رئیس جمهـور نمی توانـد و نبایـد در سـابقه و 

عملکـرد او، اقدامات ضدامنیتی وجود داشـته باشـد. 
نکتـه پایانـی این کـه: آن چـه در بیـان معیارهـای کاندیـدای اصلـح بیان 
شـد، نـگاه ایـده آل و آرمانـی و البتـه قابل تحقق اسـت؛ اما ممکن اسـت 
در شـرایطی هیـچ کـدام از افـراد کاندیـدا، بـه ایـن سـطح از صالحیـت 
نرسـیده باشـند، و یـا در شـرایطی باشـیم کـه فـردی بـا چنیـن شـرایط 
در معـرض رای آوری نبـوده و تـالش بـرای معرفـی او در مقابـل فـرد 
دیگـری کـه اقبـال عمومـی دارد، ابتـر بمانـد و از طرفـی ممکـن اسـت 
جریانـات غیرانقالبـی، رأی آوری داشـته باشـند. در ایـن صـورت از اصل 
تنـزل تدریجـی اسـتفاده کـرده و باید فـردی را که بیشـترین ویژگی ها و 
معیارهـای اصالحیـت را داشـته و زمینـه رأی آوری دارد، به جامعه معرفی 
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