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در حالی داریم به فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ نزدیک می شـویم که تعدد 
گفتمان هـا چـه در سـمت انقالبـی و چـه در سـمت مخالـف جامعـه 
را فـرا گرفتـه اسـت. همین گفتمـان هاسـت که تفکـرات و جناح های 
مختلـف را بـه تکاپـو وا مـی دارد و باعـث درگیـر کردن مـردم در فضای 
انتخاباتـی می شـود. انتخابات بـرای مـردم اسـت هـر فـردی بـا هـر 
باشـد، باید  را بپذیرد چـه مخالـف  انقـالب  و  عقیـده ای چه نظـام 
نسـبت بـه آینـده کشـور کـه زندگـی تمـام افـراد ایـن سـرزمین را تحـت 
کـه یـک عـده منفعـت  تأثیـر قـرار می دهـد دغدغه منـد باشـد. حاال 
طلـب مجلـس را هـدف قـرار داده انـد و می خواهنـد ذهنیت مـردم را 
نسبت به مجلس بدبین کنند و طوری وانمود کنند که مجلس به 
دنبال تخریب جناح های رقیب برای به دست آوردن کرسی ریاست 
کیـدات مکـرر  کـه در خصـوص تا جمهـوری اسـت، وظیفـه ماسـت 
کثری مردم در  مقام معظم رهبری نسـبت به اولویت مشـارکت حدا

انتخابـات بـر پیـروزی جنـاح هـای خـاص شـفاف سـازی نماییم .
ضمـن آنکـه بایـد تـالش کنیـم هـر فـردی بـا هـر عقیـده ای در جریان 
ایـن  کنـد  ایفـا  را  نقـش خـود  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  سـازی 
کیـد کنیم کـه تنهـا راه بـه ثبـات رسـیدن  نکتـه را بایـد بـه همـگان تا
کشور و پایان این کشمکش های سیاسی و جناحی گیری های بی 
مـی  ملـت  رای  و  مجلـس  بـا  هماهنـگ  دولتـی  تشـکیل  حاصـل 
کـه  کنیـم  باشـد. بنابراین وظیفـه همـه ماسـت در جهتـی حرکـت 

بتوانیـم بـه اختالفات حـال حاظر دولـت و مجلـس کـه منافـع مردم 
را  بـه خطـر انداختـه اسـت پایـان دهیـم.

دولت و مجلس همسو /////////////////////

کشـمکش هـای سیاسـی و  کشـور درگیـر  کـه ایـن مـدت  در حالـی 
مـردم  اسـت، معیشـت  بـوده  و مجلـس  اختـالف نظرهـای دولـت 
بیشـترین آسـیب را از ایـن بـازی هـای سیاسـی خـورده اسـت. نمـی 
توان همین طور دست روی دست گذاشت و به تماشای دعواهای 
دولت و مجلس بنشینیم. انتخابات ریاست جمهوری آینده از این 
گر بـاز هم بخواهد دولتی سـر کار بیاید  بـاب مـورد اهمیـت اسـت کـه ا
کـه دائـم بخواهـد موضـع گیـری هـای مخالـف قـوه ی مقننه داشـته 
باشد هیچ نتیجه ای از آن مردم نخواهد شد. ۸سال دیگر آینده ی 
مـردم بایـد فـدای بازی های سیاسـی عده ای خاص شـود. بنابراین 
وظیفـه ی همـه ی ماسـت جامعـه را بـه سـمتی پیـش ببریـم کـه بـا 
تشکیل دولت و مجلسی همسو و هم نظر بتوانیم ثبات سیاسی و 

اقتصـادی را بـه جامعه برگردانیم. 

بنابراین تا زمانی که مجلس و دولت به یک نقطه ی مشترک فکری 
نرسند و اختالف نظرها پایان نیابد، نمیتوان انتظار بهبودی شرایط 

و برون رفت از مشکالت را داشت.
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انتخابــات واژه پرمعنــا و بــا قدمــت بــاال، واژه 
سرنوشــت  انــدازه  بــه  گاه  اهمیتــش  کــه  ای 
یــک جهــان اســت. واژه ای کــه در آن راه بــرای 
احقــاق حــق بســیار اســت امــا بایــد مواظــب 
بــود تــا افســار آن بــه دســت نــا اهــالن نیفتــد. 
را داشــته  آن  بایــد مــردم ســواد  کــه  واژه ای 
ــه  ــوی و واژه ای ب ــگاه لغ ــاب از ن ــند. انتخ باش
گیــری رســمی از ســوی همــه  فرآینــد تصمیــم 
یــا بخشــی از مــردم بــرای یــک مقــام رســمی 
ــود  ــز وج ــل نی ــالیان قب ــد س ــن فراین ــد. ای گوین
داشــته اســت؛ از زمــان یونــان باســتان و قرون 
وســطا تــا کنــون.  امــا انتخــاب صحیــح چگونــه 
کــه بــا  انتخابــی اســت؟ چگونــه ممکــن اســت 
یــک انتخــاب صحیــح یــک مملکــت آبــاد شــود 
ــا یــک انتخــاب غلــط سرنوشــت  ــا برعکــس ب ی

یــک جامعــه بــه خطــر افتــد؟
مــروری میکنیــم بــر انتخابــات بعــد از پیغمبــر 
ســبب  حــاال  شــاید  کــه  انتخاباتــی  اســالم؛ 
انتخاباتــی  زیــادی شــده،  نظــری  اختالفــات 
گاهــی مــردم زمــان شــکاف بزرگــی  کــه بــا عــدم آ
ــر ایجــاد  ــرای امــت اســالمی و امــت پیغمب را ب
گــر آن روز مــردم و بــزرگان،  فکــر  کــرد. شــاید ا
بــر  راه  هرگــز  داشــتند  صحیــح  اندیشــه  و 
بــاز نمــی مانــد.  شــیعیان  دشــمنان اســالم 
کــه بــا توجــه بــه مســتندات،  معتقــد هســتند 
ــک  ــی ش ــم و ب ــه محک ــک واقع ــر ی ــه غدی واقع
از  جمعــی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  مــی 
مســتندات اهــل ســنت نیــز ایــن امــر را اثبــات 
کــه  ــد  ــر ایــن اعتقــاد دارن میکنــد و شــیعیان ب
در واقعــه غدیــر علــی)ع( بــه عنــوان جانشــین 
)ص( انتخــاب شــده امــا بعــد از فــوت  پیغمبــر
پیغمبــر ایــن اتفــاق نیفتــاد و ابوبکــر بــه عنوان 
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کــه تقریبــا همــه مــی دانیــم  خلیفــه مســلمانان انتخــاب شــد و بعــد از آن روالــی 
کــه بارزتریــن عارضــه آن وجــود دوگانگــی در بیــن مســلمانان  ثمــرات زیــادی داشــت 
ــرادران  کــه واقعــا ب ــه ایــن نتیجــه میرســیم  ــا بررســی هــا ب گاه ب کــه  شــد. مســلمانان 
ــروز  ــش ام ــال پی ــاب ۱۴۰۰ س ــان انتخ ــا هم ــد ام ــم ندارن ــا ه ــکل ب ــتند و مش ــم هس ه
کــه حتــی بــه  گاه مشــاهده شــده  کــه  گــروه هــای ســلفی اســت  دســتاوردش وجــود 
بــرادران ســنی خــود نیــز رحــم نکــرده و جنــگ در ســوریه، عــراق و آن همــه جنایــت 

کــه دیــدن آن میتوانــد روح هــر شــخصیتی را بــه درد آورد.
کــرده و در جهــت مناســب  کــه امــروزه اســتکبار جهانــی از آن اســتفاده  اختالفــی 
و  یمــن  مــی دهــد جنــگ  آزار  را  اســالم  امــت  و  بهــره میبــرد  آن  از  اهــداف خــود 
کــه درگیــری مســلمان نمــا بــا مســلمان اســت بعــد از علــی علیــه  عربســتان جنگــی 
کــج فهمــی  الســالم، فرزنــدان آن جانشــین بــر حــق بودنــد امــا بــا انتخــاب بــد و 
مــردم و همــان امــت هــا ایــن منصــب را بــه امویــان و عباســیان دادنــد تــا طبــق کالم 
کــه خــود آن را  کوتاهــی نکننــد و همانهــا  حضــرت علــی آنهــا از هیــچ ظلــم و آزاری 

کــرده انــد بــه روزگار خــود بنالنــد.  انتخــاب 
شــاید تــا بحــث از انتخابــات پیــش مــی آیــد یادمــان بــه دموکراســی حــال حاضــر دنیــا 
کــه حتــی جمعــی از مشــکالت امــروز جهــان و جهــان  کــرده ایــم  بیفتــد امــا فرامــوش 
گــر مقصــر اصلــی  اســالم بــه تصمیمــات ۱۴۰۰ ســال پیــش برمیگــردد؛ تصمیماتــی کــه ا
آن هــا مــردم نباشــند امــا تقصیرشــان از بــزرگان قــوم خــود کــه طبــق آیــه قــرآن بــا علــم 
ــبب  ــود س ــاب خ ــا انتخ ــه ب ک ــی  ــت. مردم ــاقط نیس ــد س ــه دادن ــود ادام ــم خ ــه ظل ب
ک تریــن و بــا تقــوا تریــن فــرد و نــوه پیغمبــر خــدا بــه دســت شــقی تریــن  شــدند تــا پــا

و ظالــم تریــن مــردم بــه شــهادت برســد .
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که نیازمند مدیریت  ایران با انقالب اسالمی وارد یک راه تازه شد 
قوی و صحیح بود که در همان ابتدا به دستور امام)ره( دولت موقت 
تشکیل شد تا امکانات الزم جهت برگزاری انتخابات فراهم شود. 
که قبل از انقالب نیز انتخابات وجود داشت و انتخاباتی  هرچند 
گذاشته شده بود. از زمان قاجار  که پایه و اساس آن از مشروطه 
انتخابات مجلس شورای ملی برگزار می شد و در دوره محمدرضا 
پهلوی انتخابات مجلس سنا برگزار شد که در دوره سلطنت وی دو 
همه پرسی نیز صورت گرفت. اما اولین انتخابات بعد از انقالب در 
که مردم نظر خود را با رای آری یا  تاریخ فروردین ۱۳۵۸ انجام شد 

خیر به نظام جمهوری اسالمی اعالم کردند .

و دوم این همه پرسی انقالب در تاریخ سال ۶۸ جهت اصالح 
قانون اساسی صورت گرفت و طبق آن قانون در ایران چهاردست 
انتخابات برگزار می شود: ۱- انتخابات مجلس شورای اسالمی 
۲-انتخابات ریاست جمهوری ۳- انتخابات مجلس خبرگان ۴- 

انتخابات شوراهای محلی 
اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ پنجم بهمن ماه 
گرفت.  در این انتخابات پس از استعفای دولت  ۱۳۵۸ صورت 
بر  آن  برگزاری  وظیفه  که  گرفت  صورت  بازرگان  مهدی  موقت 
عهده شورای انقالب بود و طبق آرای مردم ابوالحسن بنی صدر 
کسب ۷۶ درصد آرا به عنوان نخستین رئیس جمهور انقالب  با 
اسالمی انتخاب شد. نکته جالب این انتخابات در این است که 
که دست نام نویسی داشتند نام مسعود رجوی  در بین افرادی 
که  نیز به چشم می خورد و وی تایید صالحیت نشدانتخاباتی 
مردم در آن بنی صدر را انتخاب کردند که بعد از گذشت کمتر از 
یک سال و نیم از انتخابات خود پشیمان شدند شخصی که ۷۶ 
درصد از آرای مردم یعنی بالغ بر ۱۰ میلیون رای آورده بود شخصی 
که همکاری اش با دشمنان مردم بر هیچ کس پوشیده نیست. 
شخصی که با سرکرده مجاهدین خلق همزمان و با همکاری هم 
کارشناسی افراد نظامی  که طبق  کردند.  شخصیتی  از ایران فرار 
گزارشات فراوان مبنی بر تحرکات متجاوزانه  وقت ایران با وجود 
رژیم بعث در مرزهای ایران باز هم اعتنایی نداشته و قوای نظامی 
گاهی ها نیز دریغ  ایران را نه تنها تقویت ننمود بلکه از کوچکترین آ
کرد. خود بنی صدر در کتاب خاطراتش به این نکته اشاره میکند 
گاه بود  و و خود با اشاره دقیق می گوید که از قصد و نیت صدام آ
اما هیچ اقدامی نکرده است.  شاید آن روز مردم نمیدانستند که 
انتخاب این فرد سبب میشود که برادران، فرزندان و عزیزان خود 
را با سهل انگاری این شخص از دست خواهند داد وچه جوانان 

برومندی که باقصور این شخص و گماردگانش پرپر شدند .
دومین انتخابات ریاست جمهوری ایران که قبل از موعد بوده و 
به دلیل برکناری رئیس جمهور وقت انجام گرفت در تاریخ ۲ مرداد 
۱۳۶۰ صورت گرفت و طبق آرای مردم محمدعلی رجایی با کسب 
۹۰ درصد آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد. رئیس جمهوری که 
در تاریخ ۸ شهریور همان سال ترور شد تا کوتاه ترین دوره ریاست 
جمهوری را داشته باشد. رئیس جمهوری که اخالص و صداقت 
در خدمت به مردم را در جمله معروفش میتوان متوجه شد: » 
در جهنم خدا یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با 
گناه ۳۶ میلیون انسان. آنجا جای من است«.  با همین دو مورد 
سرنوشت  که  شد  متوجه  میتوان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کند. طبق آیه »ان اهلل ال  هرقوم را خود همان قوم مشخص می 
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« مردم با یک انتخاب سبب 
شدند تا دشمن حقیقی شان رئیس جمهور شود و با انتخاب 
که وی به مقام واالی شهادت  کردند  بعدی شخصی را انتخاب 

رسید.
ک  خطرنا مردم  دشمنان  و  منافقان  برای  آنقدر  رجایی  شهید 
تلقی میشد که دشمن حتی یک روز هم نتوانست با افکار آن کنار 
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بیاید و فورا اقدام به حذف آن مهره بزرگ مردمی نمود. 
به  را  شدیدی  ضربات  میتواند  هم  هنوز  ها  انتخاب  دست  این 
پیکره مردم وارد کند. قطعا با توجه به تاریخ و کالم خدا مشکالت 
ما به دست خودمان و انتخاب های ما رقم میخورد. شاید مردم 
از قبل  بیشتر  تنگی معیشت  و  اقتصادی  که فشار  روزها  این  در 
که اندکی به انتخابهای خود توجه  به چشم میخورد، بهتر باشد 
کنند این شکل از انتخاب  کنند و تصمیمات گذشته شان را مرور 
گری  که راه مطالبه  که در چهار مورد بیان شد، برای این است  ها 
و عدالتخواهی همیشه بر مردم باز باشد تا مردم بتوانند سرنوشت 
همین  گر  ا اما  کنند.   تعیین  خود  اسالمی  جمهوری  در  را  شان 
انتخابات را مردم جدی نگیرند و در تصمیماتشان دقت به خرج 
ندهند سبب میشوند که انقالب به دست نااهالن بیفتد؛ انقالبی که 
ک ریخته شده است. خون مردانی همچون  در پای آن خونهای پا
حسین خرازی، بهشتی، باقری، چمران ، مطهری و افراد بزرگی که 
راه  که  . حاال  انسانیت هستند  بزرگ  اسوه  نوع خود  کدام در  هر 
انتخاب بر ما باز است چگونه انتخاب کنیم؟  انتخاب کردن همیشه 
و همواره با انسان همراه است انسان همیشه باید انتخاب کند که 
کدام راه را نرود . انتخاب صحیح در سرنوشت  کدام راه را برود یا 
و  مردم  اوضاع  به  تواند  می  دولتی  چه  است.  موثر  بسیار  انسان 
کند؟ یا به عبارت دیگر ویژگی یک مورد انتخاب  کمک  مملکت 
آینده انقالب  کتاب  صحیح چیست ؟ استاد مرتضی مطهری در 
خواهد  پیدا  تداوم  آنقدر  انقالب  :»این  میفرمایند  ایران  اسالمی 
کرد که اوال مسیر عدالت خواهی را برای همیشه ادامه دهند یعنی 
دولت آینده و دولتهای آینده واقعا و عمال در مسیر عدالت اسالمی 

گام بردارند برای پر کردن شکاف های طبقاتی اقدام کنند تبعیضها 
گر این فراموش او شود انقالب شکست  را واقعا از میان ببرند و اال ا
عدالتخواهان  ماهیت  ماهیتش  انقالب  این  اصال  چون  میخورد 

بوده است «. 
حاال طبق فرموده شهید مطهری آیا واقعا انتخاب های اخیر مردم 
ما اینگونه بوده است؟! برای رسیدن به عملکرد انتخاب صحیح 
خود مرور میکنیم بر انتخابات سال ۹۴مجلس شورای اسالمی ، در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹۴ چه افرادی را برای 
مجلس ملت و به عنوان نماینده مردم انتخاب کرده! یک نمونه از 
آنها دو نماینده مجلس بودند که در پرونده اخالل در بازار خودرو 
نماینده  دو  هر  احمدی  فریدون  و  عزیزی  محمد  داشتند  نقش 
مجلس بوده که جزو مفسدین اقتصادی شناخته شده و حکم آنها 
توسط غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعالم شد این 
گاهی  دو نفر نمونه کوچکی از انتخاب ما بودند آیا واقعا ما با علم و آ
گفته شهید  کرده ایم . طبق  کامل و مناسب در انتخابات شرکت 
که در جهت فقرزدایی  گونه ای باشد  مطهری باید انتخاب ما به 
کنیم بر  گذری می  و رفع اختالفات طبقاتی باشد و همین اساس 
آخرین انتخاب ما در ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۶ دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار 
که دکتر حسن روحانی با کسب ۵۷ درصد آرا به عنوان رئیس  شد 

جمهور منتخب مردم برگزیده شد. 
 لــذا قصــد داریــم تــا عملکــرد دکتــر حســن روحانــی رئیــس جمهــور 

منتخــب مــردم را در نگاهــی کلــی مــورد بررســی قــرار دهیــم.

دکتر روحانی محوریت حرف ها و اهداف هایی که برای مردم ترسیم 
کلید حل  که  گفتوگو قرار داد و وی معتقد بود  کره و  کردند را بر مذا
گفت تمام تمرکز خود را بر  مشکالت در دستان اوست و می توان 
کره قرار داد و شعار رسمی انتخاباتی او »دوباره امید« و »به عقب  مذا
برنمیگردیم« بود؛ یعنی یک عملکرد نو در راستای رفع مشکالت 
مردم و ملت . اما بین حرفها و عمل بسیار فاصله است و نتیجه آن 
حرفها را امروز می بینیم و دیگر نیاز به تحلیل بیشتر از این نیست. 
شاید این روزها همه ما داریم با گرانیها و تنگی معیشت دست و پنجه 
نرم میکنیم و هر بار با خود می گوییم آیا واقعا قوه محترم مجریه توان 
گرانی ها را ندارد؟  آیا دولت نمیتواند با اندکی نظارت  کنترل و اداره 
گرانی  کمک خود به سفره مردم یعنی جلوگیری از  کمترین  بیشتر 
های افسارگسیخته را داشته باشد؟  و هر بار که تحلیلها و آمارها را می 

بینیم به دنبال مقصر پیدا کردن هستیم .

 46/2
تورم

درصدی
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حاال با یک واژه به سراغ پیدا کردن ریشه مشکالت میرویم واژه ای به 
نام نرخ تورم یا به زبان عامیانه نرخ گرانی های جدید نرخ تورم از سال 
۱۳۷۲ تا سال ۹۹ در طی این دوره یعنی از ششمین دوره انتخابات 
جمهور  رئیس  چهار  ایران  دوره  دوازدهمین  تا  جمهوری  ریاست 
داشته است در طی این دوره بیشترین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ 
با نرخ ۳۵ بوده البته نرخ تورمنقطهای در دی ماه امسال به لطف 
مسئولین به ۴۶ و دو دهم رسیده است که این خود مثل ستاره ای 
گذاری می درخشد . به جدول آمار  در بین رکوردشکنی هایقیمت 
که تقریبا در طول این دوره  که نگاه میکنیم متوجه میشویم  تورم 
از سال ۷۲ تا ۹۹ هیچکدام از دولتها برنامه خاصی برای سفره مردم 
نداشته و بیشتر با دادن شعارهای پوپولیسمی و عوام گرایانه انگار 
قصد بر سرگرم کردن مردم داشتند دولتهایی که خود را خادم مردم 
گر این ۲۵  معرفی کردند اما کارنامه آنها این را نشان نمی دهد شاید ا
ساله آنها را با هم مقایسه کنیم کارنامه دولتی کمی بهتر بوده اما باز 
هم نمیتوان نمره قابل قبول از دیدگاه مردم به آنها داد . دولتهایی 
گاه اصلیترین مسائل نظام طبق فرمایش مقام معظم رهبری  که 
یعنی تولید داخلی، خودکفایی، فرزندآوری و مسائل دیگر را میتوان 
گفت نادیده گرفته است.  برای مثال به مسئله فرزندآوری میپردازیم؛ 

که بارها و بارها به آن پرداخته و طبق آمار رسمی رهبر  مسئله ای 
انقالب ۴۲ بار به آن اشاره مستقیم داشته البته ۴۲ بار از سال ۹۰ تا 
کتفا نکرده و سیاست  به امروز بوده و ایشان به سخن و نصیحت ا
کلی جمعیت را در سال ۹۳ ابالغ نموده که طبق آن باید سیاستهای 
رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست کلی 
جمعیت باشد. قوانین زیادی نیز در این راستا به تصویب مجلس 
کارشناسان عمدی  گاه با دید  که  کوتاهی هایی  رسید اما باز هم 
بوده صورت گرفته و مسائل دیگری که واقعا برای بررسی آنها وقت 

بیشتری نیاز هست وجود دارد.

و در آخر، خود داریم نتیجه آخرین انتخاب مان را از نزدیک لمس 
که همه سختی اش بر دوش مردم و اثرش بر  میکنیم . نتیجه ای 
سر سفره آنهاست.  مردمی که با انتخاب خود باید وامدار و پاسدار 
هیچ  مملکت  این  برای  که  شهدایی  باشند  بزرگ  شهدای  خون 
کوتاهی نکردند و همواره در راه خدمت به مردم بودند. ما با انتخاب 
های خود قطعا باید پاسخگوی خون شهدا باشیم و امید است که 
گاهی و به دور از باند گرایی و قوم گرایی به  ما مردم فهیم با کسب آ

انتخاب اصلح بپردازیم .


