
 به نام خداوند جان و خرد

  طرحی برای فعاليت های انتخاباتی در روستاها

درصد جمعيت ایران  را روستایيان تشکيل می دهند ، اما با توجه به این درصد رای دهندگان در روستا  35نزدیک به 
رح نمی شود بسيار بيش تر از شهرهاست و تقریبا صحبتی از بحث هایی مثل تحریم و عدم شرکت در روستاها مط

 . درصد رای دهندگان روستایيان هستند 50، ارزیابی ها نشان می دهد که نزدیک به 
درصد از رای دهندگان در روستاها از یک سو و تراکم ستادهای تبليغات انتخاباتی در شهرها  و هم چنين  50وجود 

وجه و ضرورت تدوین و اجرای برنامه تفاوت دیدگاه ها ، نيازها و تلقی های جمعيت روستایی و شهری ، نيازمند ت
 . های  خاصی برای فعاليت تبليغات انتخاباتی در روستاهاست

این در حالی است که رقيب اصلی در روستاها به خاطر برخی شعارها و اجرای برخی سياست ها امکانات بهتری 
کسب کرد ، زیرا نامزد ما ویژگی هایی برای فعاليت دارد ، اما این بدان معنی نيست که نمی توان آرای روستایيان را 

دارد که اگر متناسب با آن و به طور خاص برای روستاها برنامه ریزی شود ، احتمال کسب آرا در روستاها بسيار 
 . افزایش می یابد

 گروه های مرجع روستایی
اساس آن برنامه ریزی  برای هر نوع برنامه ریزی در روستاها بهتر است گروه های مرجع روستایی را بشناسيم و بر

 :کنيم 
 بسيج  -
 معلمان  -
 کادرهای خانه های بهداشت روستایی و پزشکان -
 اعضای شورای اسالمی روستاها -
 دانشجویان روستایی ساکن شهرها -
به خصوص برای روستاهایی که دبيرستان ندارند و دانش آموزان دوره دبيرستان برای (دانش آموزان دبيرستانی  -

 .)ندن به شهرهای مجاور می رونددرس خوا
 روحانيون   -

 . در روستاهایی که هنوز ساختار قبيله ای دارند ، ریش سفيدان نيز از اعضای گروه مرجع هستند* 
 

 گروه های مرجع قابل جذب
بسيج و روحانيون به دليل وابستگی تشکيالتی از مراجع سنتی اصولگرایان به شمار می روند و روی آن ها خيلی 

 .می توان حساب کرد ن
احتمال این که شوراهای اسالمی و کادرهای خانه های بهداشت نيز از طریق نهادهای دولتی مرتبط برای تبليغ به 

نفع نامزد رقيب آماده شده باشند ، وجود دارد ، با این حال ساماندهی منسجم آن ها توسط نهادهای دولتی دشوار 
 .است 

. وزان روستایی بهترین گروه ها هستند که امکان جذب آن ها به نفع نامزد ما را دارندمعلمان ، دانشجویان و دانش آم
 .با این حال این بدین معنی نيست که از گروه های دیگر حتی روحانيون و بسيجيان نيز نااميد بوده و کاری نکنيم

 
 برنامه های پيشنهادی

 رای ضرورت این ستادهاتاسيس ستادهای خاص روستایی و توجيه ستادهای استانی ب -1
تهيه متون ساده و همه فهم برای توضيح وضعيت اقتصادی دولت احمدی نژاد و دورنمای چنين سياست هایی در  -2

 .ئه به کسانی که قرار است تبليغات روستایی داشته باشنداصورت ادامه  و توزیع آن ها بين مسئوالن ستادهابرای ار
يان در سخنان آقای خاتمی به خصوص در برنامه های تلویزیونی به گونه ای که توجه ویژه به روستاها و روستای -3

برای این منظور بهتر است که . نسبت به نامزدهای دیگر توجه ایشان به این موضوع به وضوح مشخص باشد 
 . ن شود نيازهای روستایيان و مسایل و مشکالت انان استخراج و متن هایی متناسب با آن برای آقای خاتمی تدوی

توجه خاص به روستاها در برنامه های اعالم شده از سوی آقای خاتمی و برجسته کردن و جداکردن آن از سایر  -4
 بخش ها 

ستادهای . شهرها  تشکيل جلسات ویژه معلمان ، دانشجویان و دانش آموزان روستایی به طور جداگانه در -5
ان روستایی را شناسایی کرده و با حضور آنان نشستی ترتيب شهرستانی باید معلمان ، دانشجویان و دانش اموز



این اقدام هم موجب جذب نيروهای تازه نفس می . داده و از آنان برای فعاليت انتخاباتی دعوت به همکاری شود 
منتهی قبل از آن باید متن هایی . شود و هم در ذات خود نوعی احترام گذاشتن به آنان و جدی گرفتنشان است 

 .ب تهيه شود تا آنان برای این کار توجيه شوندمناس
ستاد هر . تشکيل جلساتی با اعضای شوراهای اسالمی روستایی و تشویق آنان برای رای دادن به آقای خاتمی -6

بخش روستایی می تواند با دعوت از اعضای شورای اسالمی آن بخش و گردهم آوردن آنان در مرکز بخش از آنان 
طبيعی است که این خود نيز ضمن این که یک نوع حرکت انتخاباتی است ، می تواند نوعی . دعوت به عمل آورد 

احترام گذاشتن به انان باشد که نمایندگان روستایيان به حساب می آیند و انتخابات شوراها نيز در دوره قبلی آقای 
 .خاتمی برگزار شد

اسالمی روستایی و دانش اموزان و دانشجویان  های تشویق روستایيان به خصوص از طریق معلمان ، شورای -7
تشکيل ستادهای تبليغات روستایی باید هرچه سریع تر و قبل از آغاز فعاليت . برای برپایی ستاد تبليغات انتخاباتی 

 .های انتخاباتی رقيب آغاز شود 
 

 برنامه های پيشنهادی برای ستادمرکزی

استخراج مسایل و مشکالت روستایی بر اساس پژوهش های تشکيل کار گروهی کوچک در ستادمرکزی برای  -1
 .موجود و تدوین و تاليف متن های ساده خاص تبيلغات انتخاباتی روستایيان

نشستی با آقای خاتمی در این زمينه و تهيه گزارشی از دستاوردهای دولت اصالحات در زمينه روستاها و هم  -2
 . چنين برنامه ها و شعارهای متناسب با آنان 

توقف های کوتاه آقای خاتمی در بين سفرها به شهرستان ها در روستاها و ایراد سخنانی کوتاه با محوریت  -3
 روستاها و روستایيان

انتشار ویژه نامه هایی برای روستایيان که در آن هم می توان از متن های پيش گفته استفاده کرد و هم می توان  -4
این ویژه نامه ها می تواندبه عنوان ضميمه یکی از . ریت روستاها ترتيب داد مصاحبه ای با آقای خاتمی با محو

ميان اعضای . نشریات منتشر و توسط ستادها توزیع شود ، اما طبيعی است که باید هر چه سریع تر انجام شود 
 . د شورای اسالمی روستاها ، دانش آموزان ، معلمان و تمام مراکز دولتی واقع در روستاها توزیع شو

با توجه به گسترش سی دی و دی وی دی در روستاها می توان سی دی و دی وی دی هایی با محوریت فوق  -5
 . منتشر و در روستاها توزیع کرد 

 پرسش مهر برای رئيس جمهور آينده

 

 


