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 قول چلوکباب

 حسین عبده تبریزی 

برای  یای یا نامزد عضویت در شورای شهرایم که نمایندهدر اخبار بسیار شنیده

ه مردم این کار را تقبیح انتخابات سورسات راه انداخته باشد تا رای بخرد و البته هم

های ها خبر از آن دادند که یکی از کاندیدارسانه 1386آذر  11. مثال در کنندمی

مجلس با چلوکبابی شهر خود وارد مذاکره شده و برای شش هزار غذا سفارش گذاشته 

. در نشر داد "اسفندی 24چلوکباب "ها این خبر را با عنوان . یکی از رسانهاست

داریم. "گیری چلوکبابیرای"نیز انبوهی خبر و کاریکاتور با عناوین  1394انتخابات 

-ی میانبازها به قول جس خبر یکی از شهرستاندر سروی 1394اسفند  2یکشنبه 

مردم خوب ...، ارزش ما باالتر از این است که خودمان را به یک "اند: خوانیم که نوشته

دست چلوکباب بفروشیم. بیاییم با خوردن یک دست چلوکباب خودمان را مدیون کسی 

بلکه بدون شناخت و الناس نیست ندادن به میزبان، حقخوردن و راینکنیم. بدانیم شام

همه مردم و مسئوالن رفتار این گونه را  "الناس است.دادن، حقباری به هر جهت رای

-اهلل نعیم(، آیت1396اند. در انتخابات پیش رو در همین اواخر )فروردین تقبیح کرده

خواهد که کباب کسانی را اران میزآبادی امام جمعه بندرعباس در نماز جمعه از نمازگ

د. وی از نندادن، کبابشان کند اما با رایکنند را بخورنوانی خرج میاهای فرولکه پ
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هواداران کاندیداها خواست تا قانون را در نظر بگیرند و خالف قانون عمل نکنند، چرا 

حتی بینیم در یک مسیر تاریخی میکه کار خالف در عرصه انتخابات شرعا حرام است. 

کردند که مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس مخالفان مشروطه نیز عنوان می

این جمله به مثابه دشنام علیه کردند، از فارغ از اشتباهی که مییعنی  ه،درآمد

 ردند. کمیاستفاده خواهان مشروطه

خرید رای تنها در ایران نیست که عملی زشت، قبیح، غیرقانونی و غیرشرعی شمرده 

الملی، این رها و فراتر از آن، در سطح بینشود، بلکه در سطح ملی در همه کشومی

غیرقانونی در فرآیند  عملی شود و در همه جااقدام تقلب و دستکاری انتخاباتی تلقی می

شود؛ چنین حرکتی فاسدکردن فرآیند مردمساالری به حساب انتخابات پنداشته می

-ع آن اثر آسیبتاثیر باشد، وقوآید. حتی اگر چنین اقدامی بر نتیجه انتخابات بیمی

 زند. سیب میآدهندگان ای بر انتخابات دارد چرا که به اعتماد رایزننده

، اندنیافته را تقبیح کردهشده و تحققوفاهای انتخاباتی المللی همواره قولدر سطح بین

ها مشینشده و خطهای اعمالاین عهدهای وفانشده عمدتا به عرصه سیاستمعموال اما 

ول داد مالیات را باال ق 1998اینکه جورج بوش در مبارزات انتخاباتی  ،ثالگردد. مبرمی

قول داد وزارت  1945الیات را باال برد یا اینکه حزب کارگر انگلستان در سال نبرد، اما م

های انتخاباتی به شمار گاهی جزو تقلبهم خانه جدید مسکن را دائر کند و نکرد را 

نی در سال وسک، اقدامی چون اعالم سیلویا برلنزدیکتراند. یک مرحله به تقلب آورده

جلوگیری از تضاد  برای بلیغات انتخاباتی خود قول دادسال در تآن بود که در  1994

 به را رشوه اگر .نکرد عمل قولش به اما ،بفروشد را خاص شرکتی در هایش، داراییمنافع

 کنیم، تلقی آنان رفتار تغییر جبران برای افراد به دیگر چیزهای یا پول پرداخت مثابه



 

3 

 

 ریاست اهمیت به انتخاباتی هم آن انتخابات، در رای خرید حوزه در را آن شکل بدترین

 یافت. خواهیم جمهوری،

 اندمردم این دنیا جای همه ندارد. جهانی تجربه تقریبا اما آنچه در ایران رخ داده است،

 پرداختپول  مردم همه به بخواهد تیدول کنند، و نه اینکهمی پرداخت هادولت به که

 مصرف منطقی که و همین دارند،ن پرداختن برای چیزی هادولت خود که کند؛ چرا

 خاص هایهدف با و خاص اقشار به یارانه البته، پرداخت بود.  متشکر آنها از باید کنند

 عیاجتما تامین ملی برنامه چارچوب در محدود دوره برای و آنان توانمندسازی جهت

 نادر یچیز دهممی دارد. اما اینکه دولتی بگوید به همه مردم پول رواج کشورها همه در

 )تورم( پول چاپ یا از روی ناچاری و نفت، مالیات ایران در دولت پولی است. منابع

از خود مردم  راوجوه  آن باید بپردازد، نخست مردم چیزی به دولت قبل از اینکه است.

 نیست. معمول کجا هیچ درتوسط دولت  نقدی یارانه ، پرداختینبنابرا .کند گردآوری

 از قطعاً که دهد قول مردم به را پولی پرداختریاست جمهوری  محترم نامزد اگر حاال

 آن پرداخت تیح و باشد، نداده انجام را آن محاسبات و باشد، خارج کشور بودجه توان

 این کار باشد، ...آیا نکرده المیاس شورای مجلس مجوز به وجوه نقد به مردم را منوط

 نفال نامزد از ما که شرایطی در ؟شودنمی تلقی رای خرید برای پول پرداخت مصداق

 توزیع چلوکباب رای اخذ برای که گیریممی حقبه و جدی ایراد روستا یا شهر شورای

 اخذ برای و ملی سطح در که بگیریم نامزدی از توانیمنمی را یایراد چنین آیا ،کندن

 هاییارانه پرداخت به خود نامزد آن اگر یژهبو ؟کندمی تالش جمهوری ریاست آرای

 ،اوخود  توسط نقدی هاییارانهمبلغ بیشتری  پرداخت قول آیا ،نباشد معتقد نقدی

 ،ندارد نقدی هاییارانه به اعتقادی نامزد محترم یعنی؟ نیست رای خرید روشن مصداق
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 خرید برای اما ،کند پرداخت مردم به را آنها توانست نخواهدهم  حتما که دانیممی ما و

  .زندمی دست اقدام این به مردم آرای

 مجلس محترم ریاست به محترم کاندیدای این نامه متن به موضوع شدن روشن برای

-می جعهمرا (8710/412977شماره)نامه  12/11/87 تاریخ در اسالمی شورای

 نامزد ،شده مطرح اقتصادی تحول طرح رچوبچا در که نامه این در . کنیم

 در ... در شرایطی که": نویسدمی جمهوری ریاست دوازدهم دوره انتخابات محترم

 و شودمی شناخته آن "داریبنگاه" ویژگی با اجتماعی تامیننظام  ما کشور

 ،ندارد وجود کشور در یافتهجامعیت و پیوسته مالیاتی و مالی شبکه همچنین

 در اییارانه توزیع هرگونه و شودنمی ایجاد کشور در درآمدی اطالعات بانکطبعا 

-می تلقی رانت توزیع تنها لحاظ بدین و پذیرفته صورت غیرشفاف و مبهم فضای

 خالف هایگزارش ارائه و فقیرنمایی و دروغگویی اخالق ترویج به منجر و شود

 و پرداخت، این بر عالوه .گردید خواهد دولتی صدقه دریافت منظور به ،واقع

 دیگر روی .است سکه روی یک تنها درآمدکم و فقیره اقشار ب هایارانه اختصاص

 اقشار سایر برای قیمت افزایش ، سیاست این اجرای اثر در که است این سکه

 برای هاقیمت ،شود داده اختصاص فقرا به صرفاً هیاران وقتی یعنی .افتدمی اتفاق

 افزایش جامعه کل برای حالت این درتغییر کرده،  اگزیرن، شاراق و اشخاص سایر

ها . پس باید بررسی شود که عوارض افزایش قیمتآمد خواهد وجودب قیمت

 اقشار برای هایارانه هدفمندکردن سکه دیگر روی ،دیگر عبارت چیست؟ به

 رشد آن دنبال به و عمومی سطح در کاالها آن قیمت افزایش ،پذیرآسیب
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، 1755 شماره اقتصاد دنیای روزنامه از نقل به) ". است کشور رد تورم شاخص

20/12/87  .) 

 دولت پیشنهادی الیحه مخالف صددرصد محترم نامزد که است روشن کامال، براینبنا 

 سه دنخواهمی چه برایایشان  پرسید باید ،پس .استبوده  هایارانه پرداخت برای وقت

همه آن  سال چهار ظرف روحانی آقای دولت در آیا ؟دنفرمای پرداخت را مبلغ آن برابر

 روحانی آقای دولتعملکرد  مورد در ایشان نظرهای نقطه ها مهیا شده است؟زیرساخت

 باعث آیا ؟نیست زاتورم یارانه نقدی پرداخت دیگر آیا .نیست امری چنین از حاکی

 چیز چه ؟شودمین واقع خالف هایگزارش ارائه و فقیرنمایی ،دروغگویی  اخالق ترویج

عمل  دنخواهمی محترم کاندیدای که است کرده تغییر اقتصاد محیطی شرایط در

 اندکرده نیز بیکاران شامل را آن و دنده انجام بزرگتر برابر سه  یحجم در را شدهتقبیح

 عوض که چیزی تنها ؟دنکن پرداخت بیکاران انبوه به هم تومان هزار 250 خواهندمی و

اعالم  کنندمی فکر که این و است رو پیش انتخابات در ایشان ندیداتوریکا صرفاً شده

نه  که را موضوعی بگیریم نتیجهیم ناچار، پس .آوردمی رای یارانه نقدی و ریال بیشتر

به  صرفاممکن است  د،نآن اعتقادی دار اجرای به محترم ه کاندیداین و عملی است

 انتخاباتی تخلفچنین کاری را  نابراین بایدب ود، نبرگزیده باش اخذ رای ابزار عنوان

 به زاویه این از حتما نگهبانمحترم  شورایامیدوار باشیم  و آوریم حساب به عمده

 د. نبنگر موضوع

 دهندگانرای شعور گرفتنبازی به و انتخاباتیوع شعارهای ن این طرح بگویم که متاسفم

 ما همه فرض و ،دارد رواج پاکستان نچو اربابی و ایقبیله ساختار با کشورهایی در فقط

 بخش در خواهد در این مسیر پای گذارد یا در آن بماند.نمی ایران جامعه که است این
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 به قلم ابوبکر صدیقی انتشار یافته، 2015فوریه  21که در  "قندهارا" سایتاخبار وب

، با مجلس سنای پاکستاندر سناتوری شش دوره با سابقه سناتوری که  خوانیممی

سناتورهای  فظ کند.خواهد کرسی خود را حمیبرای خرید رای لیون دالر می 9پرداخت 

خوانیم که در این خبر می کنند.ای نیز از همین روش استفاده میدیگر مناطق قبیله

 دهد.کار خرید و فروش رای هشدار میویکی از احزاب اسالمی پاکستان علیه کسب

کند که یک سوداگر بزرگ زمین پاکستان گزارش می Dawnروزنامه انگلیسی زبان 

حمید میر یکی از مجریان  کند.ها دالر صرف خرید سهم در انتخابات سنا میمیلیون

کند که بیش از سه میلیون دالر به شده تلویزیون پاکستان گزارش میشناخته

در  های مشابهیگزارش سرکردگان قبایل مختلف برای خرید رای پیشنهاد شده است.

حال سئوال  .شنویمرای در قبال پرداخت نقدی میخرید های افغانستان و هند از رسانه

یارانه پرداخت خواهد همین مسیر را برود؟ آیا اعالم آن است که آیا جامعه ایران می

نقدی به اقشار مختلف که خارج از توان اقتصاد ایران است و صرفا برای اخذ رای صورت 

 تخلفات انتخاباتی نیست؟  گیرد، مصداق جدیمی

شورای محترم نگهبان با آن کاندیدای شورای شهر و روستا که  اگر نمایندگان 

ای آن نیست که با چنین تخلفات عمده آیا ج ،کندبرخورد می کند،لوکباب پخش میچ

رود جامعه ایرانی در روزهای باقیمانده از انتخابات انتخاباتی نیز برخورد شود؟  امید می

مسیری حرکت کند  آگاهی کامل برسد و درها به در مورد ماهیت این نوع شعاراند بتو

 دهندگان در آینده به مسیر رقابتی سالم در انتخابات هدایت شوند. که این نوع شعار


