
 طلبانه؟ هاي اصالحيا پيروزي انديشه"طلباناصالح"پيروزي

! مساله اين است

و چه نميخواهيد در چه مي و چه خواهيد، چه اصالحانتخابات مجلس شركت كنيد طلب هستيد

و چه هيچ مييهايكدام، چه برايتان اهميت داشته باشد كه چه گروهاصولگرا و چه در اين انتخابات پيروز شوند

: كنم قدري با تامل به اين پرسش جواب بدهيداهميت نداشته باشد، پيشنهاد مي

و تمركز شعارهاي انتخاباتي، بر چه محورهايي متمركز كنيد در انتفكر مي خابات مجلس آينده، رقابت اصلي

باشد؟

: هاي پيشنهاديگزينه

 هاي سياسي با جريان انحرافي؟ ميزان مرزبندي گروه)1

و واليت فقيه؟)2  ميزان تبعيت كانديداهاي مختلف از قانون اساسي

مو)3 و محكم در و اروپا؟ ميزان طرح شعارهاي تند  اجهه با آمريكا

و محروم شدن زنان از دريافت يارانه)4 دفاع يا مخالفت با اختصاص تمامي يارانه نقدي به سرپرست خانوار

 نقدي؟ 

و تركيه؟ به منظور كاهش مهاجرت گسترده سرمايهيهايارائه طرح)5  گذاران ايراني به امارات

و سطح مبالغ بيمه بازنشستگي)6 و بيمه درماني؟ ميزان پوشش



 ايجاد يك نظام جامع بيمه بيكاري در سطح كشور؟)7

اصالح قانون مصوب مجلس در مورد بيمه بيكاري، به نحوي كه زنان نيز بتوانند تحت شرايطي برابر با مردان،)8

 بيمه بيكاري دريافت كنند؟ 

 هاي محروم كشور؟ ارائه يك وعده غذاي رايگان در مدارس استان)9

و كيفيت اينترنت در ايران، به ميانگين كشورهاي آسيايي؟) 10  تالش براي رساندن قيمت

 هاي تلويزيوني خصوصي؟ اعطاي مجوز براي فعاليت شبكه) 11

و پسران براي ورود به دانشگاه؟) 12  حق برابر دختران

 ها؟ آوري ماهوارهدفاع يا مخالف با جزئيات فعلي طرح جمع) 13

قو) 14 و نيز فعاليتاصالح و سياسي؟ انين مربوط به حقوق زنان در حوزه ازدواج  هاي اجتماعي

؟»گشت ارشاد«هاي سياسي با طرح دفاع يا مخالفت گروه) 15

و سياسي در اكثريت قاطع كشورهاي رسد كه به نظر مي فرآيند توسعه اجتماعي، اقتصادي

شده در وابسته باشد، به محوريت شعارهاي طرحجهان سوم، بيش از آنكه به افراد برنده در انتخابات 

در) مانند حاميان آقاي قاليباف(براي توضيح بهتر، يك گروه سياسي. هاي انتخاباتي وابسته استرقابت را

حاال. گيري انتخاباتي ذيل هر يك از شعارهاي فوق بپردازندنظر بگيريد كه اتفاقا قابل انتظار است به موضع

: در نظر بگيريم بياييد سه حالت را



و پيروز: حالت اول شوند؛ حالت حاميان آقاي قاليباف در انتخاباتي با محوريت شعارهاي يك تا سه شركت كرده

و پيروز شوند9تا4همين گروه سياسي در انتخاباتي با محوريت شعارهاي: دوم همين: حالت سوم. شركت كرده

و پيروز شوند15تا10گروه در انتخاباتي با محوريت شعارهاي  . شركت كرده

 به نظر شما، نحوه عملكرد اين گروه پس از پيروزي در انتخابات، در سه حالت فوق يكسان خواهد بود؟

و فرض. خواهد بود"منفي"به احتمال فراوان، پاسخ شما به اين پرسش، حاال يك فرض ديگر را هم اضافه كنيد

و در گروه فوق در يك رقابت انتخاباتكنيد كه  و با اختالف ناچيزي در انتخابات پيروز شده باشد ي تنگاتنگ

شما شدت بيشتري"منفي"احتماال پاسخ.نتيجه خطر شكست در انتخابات بعد را مرتبا پيش روي خود ببيند

. خواهد داشت

ت: شده به عنوان شعارهاي انتخاباتي بالقوه بازگرديمهاي طرحاجازه بدهيد باز هم به گزينه وجه به با

هاي يك تا سه، بيشترين بخت را براي تمركز شعارهاي انتخاباتي فضاي انتخاباتي فعلي، به احتمال فراوان گزينه

، در حاليكه شكي نيست)70و نيمه اول دهه60هاي دهه مشابه انتخابات(رو خواهند داشت در انتخابات پيش

مي كه اين موضوعات، دغدغه بخش كوچكي از شهروندان ايراني . دهندرا تشكيل

و با فرض آنكه بهره، گزينه9تا4هاي گزينه مندي از هايي هستند كه با توجه به سطح توسعه موجود در ايران

و سياسي بدانيم، كليديحداقلي از معيشت را پيش هايي هستند كه الزم است ترين گزينهنياز توسعه اجتماعي

و ها با زندگي روزمره اكثريت قابل توجه رايگزينه اين. در انتخابات مورد طرح قرار بگيرند دهندگان ايراني سر

و هواي انتخاباتي فعلي مشابه انتخابات رياست جمهوري سال  و اگر حال بود، بخت فراواني براي84كار دارند

مي. طرح در انتخابات داشتند . رو خواهند داشترسد شانس كمي براي طرح در انتخابات پيشاما به نظر



ترين شعارهاي انتخاباتي از نظر خوانندگان اين متن كه ممكن است جزو دور از ذهن9براي مثال گزينه شماره

همباشد، زماني اهميت پيدا مي از25هاي محروم كشور، نزديك به اكنون در استانكند كه توجه كنيم درصد

و نوجوانان بين  با ). درصد است15نگين اين رقم در سطح كشور ميا(روند سال، به مدرسه نمي18تا6كودكان

كمچنين سطحي از بي و ميسوادي -گيري ايدهتوانيم انتظار داشته باشيم حتي در صورت شكلسوادي، چگونه

و سياسي در سراسر كشور حاكم شود؟ آل  ترين اصالحات قانوني، توسعه اجتماعي

در15تا10هاي طرح شعارهايي در زمينه گزينه انداز انتخابات مجلس امسال، با توجه به چشمنيز

مي. موجود، بسيار نامحتمل خواهد بود -توان شرايطي را تصور كرد كه بخشي از گروهبا اين وجود، بدون ترديد

و در انتخابات مجلس امسال نيز شركت خواهند نمود، به هاي سياسي كه مجاز به شركت در انتخابات هستند

. چنين شعارهايي را طرح كنند توانندصورت بالقوه مي

هاي مذكور، طبيعتا مستلزم آن است كه احساس كنند چنين طرح چنين شعارهايي از سوي گروهاما

كه. آيندمباحثي جزو مباحث مهم در فضاي افكار عمومي جامعه به حساب مي درست همان شرايطي

ديداهايي كه چه بسا هيچ نيز، بخشي از كان 1384باعث شد در انتخابات رياست جمهوري سال 

اعتقادي به شعارهايي از اين دست نداشتند، شعارهاي مشابهي را به عنوان بخشي از برنامه تبليغات 

.انتخاباتي خود مطرح كنند
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