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شماره سوم   دوشنبه 6 خرداد 1391

باز هم مردم جلوتر از کاندیداهابررسی جریاِن تقلیل دادن آرمان های مردم به اهداف خرد اقتصادی
این روزها، در گرماگرم رقابت انتخاباتی برای 
تصاحب صندلی ریاست جمهوری،  برخی از 
کاندیداها از بس شوق خدمت! دارند، حاضرند 
برای به دست آوردن موقعیِت خدمت به مردم، 
که  را  انقالب  و  اسالم  آرمان های  و  اهداف 
همین مردم، در راهش عزیزترین کسانشان را 
فداکرده اند، زیر پا بگذارند. همان آرمان هایی که 
باعث شده است در طول این سی و چند سال، 
با تمام مشکالت دست و پنجه نرم کنند، اما 

دست از پشتیبانی از انقالب برندارند.

بر کسی پوشیده نیست که مردم، با مشکالت 
اقتصادی فراوانی روبرو هستند، و کم نیستند 
پدرانی که هر روز شرمنده همسر و فرزندانشان 
به خانه برمی گردند. اما همین مردم، بر خالف 
تصور این آقایان، همواره نشان داده اند که در 

این راه، پذیرای تمام سختی ها هستند.

در  ما  نداند مردم عزیز  است که  »چه کسی 
طبقه  بر  کمبود،  و  گرانی  و  هستند  سختی 
مستضعف فشار می آورد؛ ولی هیچ کس هم 
نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ ُدَول 
بر  جدید  فرهنگی  پایه ریزی  و  امروز  دنیای 
مبنای اسالم در جهان و برخورد قاطع اسالمی 
با آمریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و 
گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را 
خود انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند 
می کنند.«  افتخار  هم  امر  این  بر  و  پرداخت 

)صحیفه امام، ج21، ص 327(

دیده  کاندیداها،  این  انتخاباتی  سخنان  در 
مشکالت  از  استفاده  سوء  با  که  می شود 
معیشتی مردم، می خواهند بگویند که دیگر این 

جواب  آرمان گرایی ها 
نمی دهد و باید عاقالنه! 
و با اعتدال عمل نمود. 
بگویند  می خواهند 
مقاومت  راه  دیگر  که 
مشکل آفرین شده است 
و باید شیوه های دیگری 
اتخاذ شود. غافل از این 

با  که  نخورده ایم  این ضربه  از  وقت  هیچ  ما 
مقاومت عمل کرده ایم؛ بلکه هر جایی که از 
نگاه اسالم، دور شده ایم و خواسته ایم به خاطر 
دنیا از خواست خدا بگذریم، بدبختی و نکبت ما 

را فرا گرفته است.

البته، این ها تقصیری ندارند! زیرا تنها کسانی 
می توانند این مسائل را خوب درک کنند که 
طعم فقر را خودشان چشیده باشند. کسانی که 
این حرف ها را می زنند نه تنها خودشان طعم 
فقر را نچشیده اند، بلکه امروز هم با تمسخر، 
و  می دهند  جلوه  بی اهمیت  را  ساده زیستی 

می گویند این چیزها مهم نیست.

و  درایت  و  بصیرت  با  مردم  حال،  هر  »در 
به  و  کرده،  شناسایی  را  کاندیداها  تحقیق 
سوابق و روحیات و خصوصیات دینی- سیاسی 
نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند. مردم شجاع 

ایران با دقت تمام به نمایندگانی ]کاندیداهایی[ 
رأی دهند که متعبد به اسالم و وفادار به مردم 
باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت 
تلخ  طعم  و  کنند، 
چشیده  را  فقر 
باشند، و در قول و 
اسالم  مدافع  عمل 
زمین،  پابرهنگان 
اسالم مستضعفین، 
رنجدیدگان  اسالم 
اسالم  تاریخ، 
عارفان مبارزه جو، اسالم پاک طینتان عارف، و 
در یك کلمه، مدافع »اسالم ناب محمدی«- 
صلی اللهَّ علیه وآله وسلم- باشند. و افرادی را که 
طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم مستکبرین، 
اسالم مرفهین بی درد، اسالم منافقین، اسالم 
یك  در  و  فرصت طلبان،  اسالم  راحت طلبان، 
و  نموده  امریکایی هستند طرد  اسالم  کلمه، 
به مردم معرفی نمایند.« )صحیفه امام، ج 21، 

ص، 11(

البته، مشکالتی که از سوء مدیریت ها ناشی 
است.  تحمل  قابل  غیر  مردم  برای  می شود، 
آرمان گرایی،  بهانه ی  به  نیست  قرار  یعنی 
مشکالت و مسائل مردم را حل نکنیم، بلکه 
رفع محرومیت از مردم، خود از آرمان های بلند 

انقالب اسالمی است.

از  یکی  حکومت  امور  از  مذهبیون  کناره گیری 
جوامع  استثمار  برای  غربی  کشورهای  تدابیر 
اسالمی بوده است. توضیح، آن که تا چند قرن 
و  فرهنگ  و  اندیشه  و  فکر  پرچمداری  گذشته، 
آموزش  بوده،  روحانیت  نهاد  با  ما  جامعه  هویت 
دامان  در  جامعه  فرزندان  پرورش  نیز  و  رسمی 
دوران  شروع  با  اما  است.  می گرفته  صورت  آن 
استعمار، کشورهای غربی با دخالت در امور کشور 
و کنارگذاردن نهاد روحانیت از شؤون سیاست و 
حکومت داری، امر آموزش و پرورش را به مدارس 
جدیدی سپردند که فکر، اندیشه و فرهنگی غربی 

را القا می کرد. از این رو به تدریج، هویت مستقل اجتماع 
جای خود را به وابستگی فکری به کشورهای غربی داد.

اما با گذشت سالیانی دراز این انقالب اسالمی بود که تمام 
قد در برابر غلبه تمدن غرب ایستاد و مدعی بازگشت نهاد 
دین به عرصه اجتماع و حکومت شد. از این رو شاید بتوان 
یکی از برکات نظام اسالمی را ورود علما و شخصیت های 
مذهبی در عرصه سیاست دانست. این ها همه البته علی رغم 
تالش همه جانبه روشنفکرمآبان غربزده ای در سوی مقابل 
بود که رد پای شان حتی تا همین چند سال پیش در عرصه 

سیاست به چشم می خورد.

ریاست  دوره  یازدهمین  انتخابات  زمان  به  که  حال 
جمهوری نزدیك می شویم، شاهد آن هستیم که علمایی 
از  و  برآمده  خود  نظر  مورد  اصلح  معرفی  جهت  در  بنام 
نمی کنند.  دریغ  نیز  علنی  و  رسمی  مواضعی  اتخاذ 
موجب  فی نفسه  نظرها  اظهار  این  است  مسلم  آن چه 
حدودی  تا  هم  طرفی  از  و  شده  انتخابات  فضای  رونق 
کمك  اصلح  انتخاب  زمینه  در  مردم  اقشار  به  می تواند 
می آید.  شمار  به  گران بها  نظری  اظهار  رو  این  از  و  کند 
با  مردم  وثیق  ارتباط  وجود  از  نشان  هم چنین  خود  این 
یك  از  ایشان  حمایت  که  طوری  به  دارد،  دینی  علمای 
 کاندیدای خاص تا حد زیادی به سبد رأی او خواهد افزود.     
                                         ادامه در صفحه بعد
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دیگر جای هیچ مالحظه ای نیست

ادامه از صفحه اول
جز  چیزی  نخست  وهله  در  همگی  این ها 
سپاس خدای متعال را به ارمغان نخواهدآورد 
از  را  اسالمی  جامعه  تا  ست  توشه ای  که 

انحرافات محتمل بیمه کند.

حال این سؤال به وجود می آید که در صورت 
حمایت صریح یا ضمنی شخصیت های این 
چنینی، نظر ایشان برای افراد حجت شرعی 
مسائل  در  که  گونه  همان  می آورد؛  بار  به 
شرعی، حکم شان الزم االطاعه است؟ پیش 
از پاسخ به این سؤال باید گفت که سکاندار 
کشتی نظام همانا رهبری معظم انقالب است 

که با ارائه معیارها و مالک هایی همواره امت 
از  است.  شده  رهنمون  درست  راه  به  را 
شخصیت  و  شخص  هر  اظهارنظر  رو  این 
تقوی  از  برخوردار  این که  لحاظ  به  دیگری 
و بصیرت بوده، تنها می تواند به عنوان یك 
اَماره محسوب شده و گزینه ای را در ذهن ها 
یا  عالم  یعنی حمایت فالن  کند.  رنگ تر  پر 
در  تنها می تواند  برجسته مذهبی،  شخصیت 
کنار سایر معیارهایی که ولی امر آن را ناظر 
گیرد.  قرار  دانسته،  الزم  کشور  نیازهای  به 
)همان  گفت  می توان  صراحت  به  بنابراین 
مردم  بارها  و  بارها  هم  آن ها  خود  که  طور 
را به تحقیق و بررسی دعوت می کنند( ِصرف 

بدون  آیت الل  یا  دینی  عالم  فالن  دیدگاه 
اصلح  انتخاب  زمینه  در  برسی  و  تحقیق 
حجت آور نخواهدبود. اما نکته قابل ذکر دیگر 
معرفی  در  ایشان  نظرهای  اختالف  آن که 
اصلح شاید به میزان سهم دهی بیشتر ایشان 
دیگر  بعضی  به  نسبت  مالک ها  برخی  به 
است که این هم البته جای مالحظه و دقت 

در امر محاسبات دارد.

این چنینی  حضور  است  ممکن  گاهی  اما 
روحانیت و شخصیت های مذهبی در عرصه 
روبرو  آفاتی  با  فرد  یك  معرفی  و  سیاسی 
در  برخی  است  ممکن  این که  هم  آن  شود. 

تحلیل های خود هر چند صحیح اما غافالنه 
به  دهند،  قرار  نقد  مورد  را  ایشان  شخصیت 
حال  گردد.  بی حرمتی  موجب  که  گونه ای 
انگیزه ای  با  تنها  اغلب  مذهبی  رجال  آن که 
الهی و به دور از سیاسی کاری و تنها از روی 
آن چه آن را تکلیف دانسته اند، اقدام به اظهار 
حمایتی این چنین، هر چند نادرست، از فرد 
یا گروهی کرده اند و لذا نباید برای این کار 
تمام  که  گرفت  خرده  ایشان  بر  طوری  به 
مورد  او  مردمی  و  فقهی  علمی،  شخصیت 

خدشه قرار گیرد.

بشنوی  که  را  مردم  گفت وشنودهای   -1
چه  »به  که:  باشند  این  دنبال  شاید  خیلی ها 
کسی رأی بدهیم که رأی مان نسوزد!«. حق 
هم دارند. خیلی ها دوطست ندارند رأی شان را 

صرف کسی کنند که پیروز انتخابات نیست!
اتفاق  بارها  شاید  گذشته  سال های  در   -2
)به  باالتر  مصلحت  یك  خاطر  به  که  افتاده 
این  خطرناک!(  رقیب  یك  وجود  مثال  طور 
شده  القا  مردم  به  نخبگان  سوی  از  گونه 
»اصلح  به  را  مقبول«  »صالح  باید  که  است 
نامقبول« ترجیح داد. به عبارت دیگر ممکن 
است فردی هرچند از همه جهات اصلح باشد، 
اما تنها به این دلیل که در میان مردم از اقبال 
دیگر  گزینه ای  فدای  بوده،  برخوردار  کمتری 
شود که رأی باالتری دارد و صرفا یك سطح 
اختیار  در  را  از مالک های صالحیت  حداقلی 

داشته باشد.
موارد  این  جمله  از  را   ۸۴ انتخابات   -3
افرادی  حضور  با  روزها  آن  دانست.  باید 
هاشمی  »اکبر  و  معین«  »مصطفی  چون 
اصول گرایان  تکثر  و  سویی  از  رفسنجانی« 
نژاد(  احمدی  و  رضایی  قالیباف،  )الریجانی، 

این زمزمه در میان امت حزب الل زیاد شنیده 
می شد که باید به هر ترتیب که شده رأی ها 
را به اجماع رساند تا کاندیداهای جریان مقابل 
آن  در  رأی«  »شکسته شدن  نیاورند.  رأی 
میدان چیزی جز پیروزی رقیب نبود. لذا شاید 
که  اسمی  تنها  انتخابات  به  مانده  روز  دو  تا 
به میان می آمد همان »صالح مقبول« بود و 
تکرار این جمله که: »احمدی نژاد از بقیه بهتر 
است، اما رأی نمی آورد«! اما گویی به یکباره 
در همان یکی دو روز آخر ذهن ها و دل ها با 
یکدیگر هماهنگ شد و نتیجه را به گونه ای 
که  حماسه  یك  شبیه  چیزی  زد؛  رقم  دیگر 

حیرت همگان را موجب شد.
۴- انتخابات اخیر نیز تا چندی پیش تحوالت 
ثبت  آخر  روز  تا  دید  خود  روی  پیش  زیادی 
همه  ریخت.  هم  به  را  قواعد  همه  که  نام 
انتخابات  به  شبیه  بویی  و  رنگ  دوباره  چیز 
»دو  یك  شکل گیری  گرفت.  خود  به   ۸۴
قطبی« دیگر و شاید با حضور نماینده دولت، 
یك »سه قطبی«! آن جا بود که به طور حتم 
روی  بر  باید  همگان  اصولگرایی،  جریان  در 
این سخن  اجماع می کردند.  »صالح مقبول« 

البته در آن روزها از زبان قریب به اتفاق افراد 
شنیده می شد.

اما امروز با اعالم احراز صالحیت ها و مشخص 
شدن نامزدهای نهایی، ماجرا تغییری اساسی 
جدی  خطرات  بتواند  که  رقیبی  دیگر  یافت. 
تعارض  در  و  کرده  ایجاد  انقالب  اصل  برای 
باشد،  ملت  اساسی  آرمان های  و  مبانی  با 
صورت،  آن  غیر  در  و  نداشته  وجود  تقریبا 
تقریبا  است.  پایین  بسیار  رأی آوری اش  خطر 
قاطبه کاندیداهای موجود، جز در مواردی در 
چارچوب نظام اسالمی گنجانده می شوند. لذا 
دیگر شاهد یك رقابت درون گفتمانی و درون 

نظام خواهیم بود.
۵- اما آن چه مسلم است انتخاب در یك رقابت 
درون گفتمانی، دیگر جای هیچ مالحظه ای را 
تا  اگر  دیگر،  عبارت  به  نخواهدگذارد.  باقی 
بهانه  به  اصلح  گذاشتن  کنار  از  بحث  دیروز 
باید  اتفاقا  امروز  بود،  مقبول  رأی آوری صالح 
با تحقیق و بررسی، تنها و تنها به دنبال فرد 
اصلح بود، هرچند به ظاهر در زبان ها از اقبال 
کمتری برای پیروزی برخوردار باشد. این نظر 
هنگامی قوت بیشتری خواهدیافت که رقابت 

میان کاندیداها در شرایط حاضر بسیار نزدیك 
به هم دنبال شده و حتی تا روزهای پایانی هم 
شاید نتوان نتیجه را به طور قطعی پیش بینی 
کرد. لذا بر تك تك آحاد جامعه الزم است که 
بررسی  به  اقدام  خود  تشخیص اند،  اهل  اگر 
یقین  به  و  اهلش جویا شده  از  گرنه  و  کرده 
بر  اصلح  انتخاب  در  شرعی  حجت  تا  برسند 
آن ها تمام شود. این را باید مدنظر قرار داد که 
رأی دادن به اصلح یك تکلیف شرعی و البته 
حق همگان در نظام اسالمی به شمار می آید.

۶- همچنین از دیگر الزامات یك رقابت درون 
گفتمانی را باید این دانست که در آن به جای 
مبانی  بر سر  و بحث  از کیان و هویت  دفاع 
آسوده  خاطری  با  اسالمی،  انقالب  اصل  و 
می توان به ترویج گفتمان و برنامه های مورد 
نظر خود برای پیشرفت و تعالی کشور پرداخت 
و امید آن می رود که نخبگان نیز در این راستا 
از  دور  به  و  نشاط  و  ایجاد فضای همدلی  با 
تخریب و جنگ تبلیغاتی، بستری مناسب در 
فراهم  سیاسی«  »حماسه  یك  تحقق  جهت 

آورند.
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کلید واژهاظهار نظر )اولویت اصلی(نامزد

سعید جلیلی
اسالمی  انقالب  گفتمان  ترویج  که  است  موضوع  این  به  باور  انتخابات،  در  برای حضور  ما  دلیل  مهم ترین 
می تواند موجب پیشرفت، رفاه و تعالی  کشور باشد. برنامه ای  که بر این مبنا مورد توجه  داریم، این است  که باید 
ساز و کاری اندیشیده شود که ظرفیت های کشور و آحاد جامعه و ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری کشور 

که ظرفیت های بسیارخوب و قابل توجهی است، آزاد شوند؛ معطل نمانند و شکوفا شوند.

  – اسالمی«  انقالب  »گفتمان  ترویج 
شکوفا کردن ظرفیت هاي معطل شده ي 

کشور

غالمعلی حداد عادل
علت حضورم در انتخابات این است که کشور را محتاج آرامش و سازندگی و خردورزی می دانم. بسیاری از 
مشکالت ما در اثر بی توجهی به همین اصول است و مهم ترین برنامه من توجه به مشکالت اقتصادی مردم 

است.

آرامش و خردورزی - توجه به مشکالت 
اقتصادی مردم

محسن رضایی

سقوط ارزش پول ملی کمتر از سقوط خرمشهر نیست، مهم ترین انگیزه برای حضور در انتخابات جلوگیری از 
همین سقوط است. تحریم های اقتصادی خطری برای کشور است و باید به فضل پروردگار این خطر را کنار 
بزنیم. بازگشت اخالق در سیاست و کارآمدی در اقتصاد، از دیگر برنامه هایم برای دولت آینده است، برای 
این که آرامش و نشاط را به خانواده ها برگردانیم، باید عمل کنیم چون با شعار نمی شود مسائل و مشکالت 

را حل کرد.

  - پول  ارزش  سقوط  از  جلوگیري 
کارآمدی  به سیاست -  اخالق  بازگشت 

در اقتصاد

حسن روحانی
برنامه فرهنگی ام اصالح ساختار  و  است  آن  توزیع عادالنه  و  ملی  ثروت  تولید  بنده  اقتصادی  برنامه  محور 
فرهنگی و تامین امنیت فرهنگی و در زمینه سیاست خارجی نیز تعامل سازنده با جهان است. برنامه ام در زمینه 

سیاست داخلی، تدوین حقوق شهروندی و انسجام وحدت ملی است.

آن-  عادالنه  توزیع  و  ملی  ثروت  تولید 
تعامل سازنده  فرهنگي-  اصالح ساختار 

با جهان- تدوین حقوق شهروندي

مهار تورم - کنترل نرخ بیکاری – ایجاد مهم ترین برنامه هایش در حوزه اقتصاد، مهار تورم و کنترل نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است .محمدرضا عارف
اشتغال

محمد غرضی
من یك کلمه بیشتر ندارم. من می خواهم یك دولت ضد تورم تشکیل دهم. من به دولت های متورم نقد دارم. 
من نه ستاد، نه سخنگو و نه پول دارم. من هیچی ندارم، من یك تجربه ای دارم که می خواهم آن را به ملت 
ایران منتقل کنم که اگر قبول کردند، فبها المراد، اما اگر قبول نکردند به آن ها می گویم که دوباره دچار این 

دردسر می شوید و دولتی سر کار می آید که جیب فقرا را خالی و جیب اغنیا را پر می کند.

دولت ضد تورم

برنامه های مدونی برای حل معضالت اقتصادی کشور داریم که به اطالع مردم ایران رسیده است. بهترین محمدباقر قالیباف
شعار این است که به شعارها پایان دهیم.

رفع مشکالت اقتصادي - پایان دادن به 
شعارها

علی اکبر والیتی
انگیزه من از شرکت در انتخابات، ساختن ایرانی آباد و سربلند و تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور است. 
برنامه های مختلفی دارم که مهم ترین آن ها بازسازی سیاست خارجی و اقتصاد کشور به ویژه با اولویت بهبود 

شرایط مردم است.

آباد و سربلند – بازسازي  ایرانی  ساخت 
سیاست خارجي و اقتصادي کشور

نخستین اظهار نظر 8 کاندیدا
 پس از اعالم تأیید صالحیت ها از سوي شوراي نگهبان:
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ویژه نامه انتخاباتی گفتامن انقالب اسالمی؛ فتح

ماهنامه فرهنگی-سیاسی حیات | بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

هاشمی  محمدحسین  سید  مدیرمسئول:  جانشین   / احمدزاده  مرتضی  سید  مدیرمسئول: 

گلپایگانی رسدبیر: محمدمحسن فیضی پور 

همکاران این شامره: عبدالحمید بیات،  مجید صادقی، سید مهران موسوی، محمد قامئی راد، 

مسعود حسنلو

انتخابات و همه مسائل مربوط به آن برای ما بیش از آن که سیاسی باشد )به معنای 
رایج و مرسوم(، الهی است و انتخاب ما و تبلیغ ما برای کاندیداها قطعا از اموری است 
که در قیامت به خاطر آن مورد مواخذه قرار خواهیم گرفت. بنابراین برای انتخابمان، 
نیاز به دلیل شرعی داریم و یکی از دالیل شرعی سخنان مقام معظم رهبری می باشد.

با توجه به شاخص هایی که آقا برای انتخاب اصلح ذکر کرده اند، جدولی طراحی کردیم 
و از یک تا پنج به گزینه های موجود رای دادیم تا در نهایت، به یک کاندیدا رسیدیم. 
شما هم همین کا را بکنید، زیرا شاید نمره دهی شما نتیجه دیگری غیر از ما را نشان 

بدهد.
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