وﯾﮋﮔــﯽ ﯾــﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه اﺻــﻠﺢ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ رﺳﻮل ﺻﻔﯽ زاده ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رودان ﻧﯿﻮزاﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و در ﮔﯿﺮودار اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ
دﯾﺪارﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺟﻮاب
ﺳﻼم دادﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رای؛ از ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﯿﻢ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰود :ﻣﻔﻬﻮم دﻣﺎﮔﻮژی ﯾﺎ
ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در رﺧﺪادﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﺸﺎن از ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم دارد از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ،
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در دوران زﻋﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﻔﯽ زاده اداﻣﻪ داد :ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﻋﻮام ﮔﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﻮدن )دﻣﺎﮔﻮگ
ﺑﻮدن( آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﻣﺎﮔﻮژﯾﺴﺘﯽ
اﺧﺘﻼط ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﻣﺎﮔﻮژﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن
ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ دادن وﻋﺪهﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ ارای آﻧﻬﺎﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ؛ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﻨﺠﯿﺪن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻫﺎ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻠﺢ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رزوﻣﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ،ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺎح و ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻫﺮ اﻣﺮی ﻣﻘﺪم ﺑﺪاﻧﺪ .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع از ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﺎع از
ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ از ﺣﺰب و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم و ﻣﻮﮐﻼن ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رای ﺷﺎن را
ﻫﻢ از ﺣﺰب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﺮص ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ
در اﺑﻌﺎد
ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و از ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
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