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بررسی ویژگیهای گروههای مرجع در
آستانه انتخابات  ۹۸در گفتوگو با دکتر
علیرضا شریفی یزدی ،استاد جامعه شناسی

زهرا رضایی
خبرنگار

چنــد ماهــی بیشــتر بــه انتخابــات ســال  98نمانــده و کمکــم بهروزهــای
سرنوشــت ســاز انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نزدیک میشــویم.
انتخاب افراد شایسته برای جایگاهی که به تعبیر امام راحل ،در رأس امور
قرار دارد و عصاره فضایل ملت است با توجه به شرایط سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی حاکم بر کشــور بســیار مهم و وظیفه خطیری اســت .در آستانه
تکاپــوی نامزدهــای احتمالی این انتخابــات برای معرفی خــود به مردم،
ســراغ یکی از صاحبنظران این حوزه رفتیم تا درخصوص نقش گروههای
مرجــع جامعه در هدایــت مردم در انتخابــات پیــش رو و همچنین نقش
کمرنــگ احزاب در کشــور بحث و گفتوگــو کنیم .دکتر «علیرضا شــریفی
یــزدی» جامعهشناس(روانشــناس اجتماعی) و اســتاد دانشــگاه معتقد
اســت :گرچــه ســلبریتیها در حــوزه کاری خودشــان تخصــص دارنــد امــا
بسیاری از آنها در مسائل اختصاصی و بحث اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
آموزشــی و ...اینها صاحب نظر نیستند .بهتر این است یا سلبریتی افکار و
اندیشــهاش را برای خودش محفوظ نگه دارد یا اگر بهعنوان یک شــهروند
احســاس میکند مسئولیت اجتماعی دارد و قرار است اظهارنظر کند بهتر
اســت قبل از اظهارنظــر از متخصصان هر حوزه مشــاوره بگیــرد .در ادامه
بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید.
ëëاســفند مــاه امســال انتخابــات مجلــس را پیــشرو داریــم و احــزاب و
گروههــای مختلف هرکدام در حال برنامهریزی بــرای حضور در انتخابات
هســتند .با توجه به شــرایط و حوادث اخیر در جامعه رفتارهای انتخاباتی
مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
ما باید بتوانیم حرفهای مردم را بشــنویم و برای انتقادات آنها پاســخ
مناســبی داشــته باشــیم و همدلی را تقویت کنیم تا تهدیدهــا را به فرصت
تبدیــل کنیــم .به دور از جنــاح بازیها به یک اتحاد درونی برســیم زیرا این
جنــاح بازیهــا ه دغدغه بخش زیــادی از جامعه نبوده و نیســت در کل اگر
بخواهیــم به این رویه گروه بــازی ،جناح بازی ،متهم کــردن طرف مقابل،
نشــنیدن صدای مردم و نپذیرفتن مســئولیتها ادامه دهیم ،نمیتوانیم
مــردم را با خود همراه کنیم .متأســفانه یکی از مشــکالت بــزرگ ما همین
نپذیرفتن مسئولیتهاست .گویی در این کشور از بین مسئوالن کسی قصد
ندارد مسئولیت اتفاقی که میافتد را به عهده گیرد و هر کس سعی میکند
بــه گردن فــرد دیگر یا جریان دیگر یا قوه دیگری بینــدازد .در حالی که برای
مردم این مســائل بهعنوان کلیات مطرح اســت .آنها بین قوه مجریه ،قوه
مقننــه ،قــوه قضائیه و نهادهای دیگــر خیلی تفاوت قائل نیســتند و همه را
تحــت عنوان حاکمیــت میبینند .من در حــال حاضر در ایــن برهه زمانی
عرض میکنم که وضعیت را مطلوب ارزیابی نمیکنم ولی معتقدم هنوز
زمان داریم .هنوز فرصت داریم برای اینکه بتوانیم بازســازی انجام داده و
یک اســتفاده مناســبی از مشارکت مردم داشته باشــیم .در شرایط کنونی و
بــا توجه به تهدیدهای بینالمللی ما به ایــن همدلی و اتحاد بیش از پیش
نیــاز داریم .با توجــه به این تهدیدهایــی که امریکا کل جامعــه را مخاطب
قــرار میدهد و از آن طرف هم خون شــهید ســلیمانی بهعنوان یک عامل
وحــدت بخــش در رفتار مردم ،بــه عقیده مــن وقتی مردم احســاس کنند
فردی از جنس خودشــان به میدان میآید اعتقادم این اســت که میتوان
بخشی از آرای ریخته شده را دوباره برگرداند و انتخابات مناسبی داشت.
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ëëشــما پیشتر تأکیــد کرده بودید کــه کاندیداها به جایی که قرار اســت در
آن حضــور یابند ،نــگاه نمیکنند و طــول و عرض وظایف و اختیاراتشــان
را نمیشناســند و شــروع بــه وعــده و وعیدهایــی خــارج از اختیارشــان
میکننــد و همین تحقق نیافتــن وعدههایی که قابلیت اجــرا ندارد منجر
به ســرخوردگی اجتماعی میشــود .در این باره میخواهیم بیشتر بحث
کنیم.
آنهــا به دو دســته تقســیم میشــوند ،کاندیداهایی هســتند که آشــنا به
وظایف خودشــان نیســتند و معموالً وعدههایشــان بهدلیل عدم آشــنایی
آنقــدر گســترده میشــود کــه قابلیــت اجرایی نــدارد .ایــن گروه با ســاختار
اجرایــی کشــور ،ظرفیتهای کشــور و این کــه قوانین چقــدر به آنهــا اجازه
میدهد چه کارهایی را پیش ببرند ،آشنایی ندارند .اما گروه دیگری هستند
کــه کامــاً آگاه و اغلب آدمهای باتجربهاند .ولی چــون ناآگاهی را در مردم
میبیننــد از این جریان سوءاســتفاده میکنند .این دو تیپ را ما نمیتوانیم
کاری کنیــم .کاندیــدای نــاآگاه بر اســاس ذهنیت خودش رفتــار و صحبت
میکنــد و نمیتــوان توجیــهاش کرد .بــه آن کاندیــدای آگاه هــم نمیتوان
صداقت تزریق کرد .اما میتوان روی مردم کار کرد به این معنا که به مردم
بیاموزیم که به صرف وعــده و وعیدهای کاندیدا رأی ندهند به برنامه آنها
رأی دهند .وقتی کســی میخواهد کاندیدا شــود از او ســؤال شود برنامه ات
چیســت؟ مثالً وقتــی میگوید تــورم دو رقمی را میخواهــم تبدیل کنم به
یک رقمی بالفاصله از او سؤال شود که چگونه و از چه راهکاری میخواهی
اســتفاده کنــی؟ چــه اهرمــی در دســت داریــد و به چــه شــکل میخواهید
ایــن کار را انجــام دهید .بــا این کار او مجبور میشــود یک برنامــه عملیاتی
بنویسد .این برنامه را میتوانیم در برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری
بهصــورت علمیتر مشــاهده کنیم امــا متأســفانه در کاندیداهای مجلس
کم اســت .ما میتوانیم از طریق رســانهها بویژه رســانههای نوپدید که بین
مــردم ضریب نفوذ بیشــتری دارند مثل شــبکههای اجتماعی و در فضای

