
عذاب   هایی که خاطره شدند
سیدمصطفی موس��وی در کانال تلگرامی »توابین « نوشت: یه روزی 
دغدغه مون این بود که امروز پیرمرِد افس��ِر امتحاِن گواهینامه سخت 
نگیره و قبولمون کنه. گذش��ت! امروز خنده داره واسم...  می خوام بگم 
گاهی سختی   هایی که االن داخلش هستی و داری خودت رو به  خاطرش 

عذاب میدی بعد   ها واسه ا ت خاطره میشه. شاید یه خاطره خنده دار...

  وظیفه آموزش  و پرورش 
در قبال مسئولیت های خانوادگی چه شد؟

مجتبی همتی فر، دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، در کانال 
تلگرامی خود نوشت: زیر نظام تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی مبانی 
سند تحول را می خواندم. به این اصل اشاره شده: »...تدابیری اتخاذ شود 
که مربی��ان از حمایت های الزم برای انجام مس��ئولیت های خانوادگی 
برخوردار گردند « )صص. ۳۸2-۳۸1(. مثاًل آموزش و پرورش برای انجام 

بهتر وظایف همسری یا مادری چه کرده است؟ برای فرزندآوری؟

 کاهش مصرف برق 
با کم کردن کت و کراوات در ژاپن

الهام عابدینی، دانش��جوی دکتری و دانش آموخت��ه   مطالعات ژاپن، 
در رش��ته توئیتی نوش��ت: یکی از موفق   ترین کارزارهای ملی ژاپن در 
س��ال های اخیر، کارزاِر » کول بیز«  به ابتکار وزارت محیط زیست بود. 
تابستان 2۰۰۵ وزارت محیط زیست ژاپن اعالم کرد برای کاهش مصرف 
برق در تابستان، دمای استاندارد محیط باید 2۸ درجه باشد در عوض 
کارکنان ادارات می توانند کت و کراوات نپوشند. تحول مهمی بود. ژاپن 
از جمله کشورهایی است که خیلی به لباس رسمی و فرم حساس  است. 
شما ببینید تا چه حد کاهش مصرف برق برایش مهم بود که کوتاه آمد 
در فصل گرما، کارمندان کت و کراوات نپوشند! سال 2۰۰۹، نظرسنجی 
دولت نشان داد که ۹1 درصد از شهروند از کارزار کول بیز آگاه هستند 

و ۵۷ درصد کاماًل رعایت می کنند.
نتیجه ش��گفت انگیز بود. کول بیز در سال 2۰۰۶ یعنی س��ال دوم اجرای 
طرح، 1/14 میلیون تُن از انتشار گازهای گلخانه  ای کم کرد. عالوه بر اینکه 
صرفه جویی های اقتصادی جدی داش��ت. مث��اًل در 2۰۰۵، تأثیر مثبت 
اقتصادی این طرح بر ژاپن بیش از 1۰۰ میلیارد ین )یک میلیارد دالر( بود.

این کارزار به حدی موفق بود که از سال 2۰۰۶، کره جنوبی و بریتانیا هم 
با تغییراتی کول بیز رو اجرا کردند. سازمان ملل هم سال 2۰۰۸ طرح 
Cool UN  رو معرفی کرد و از دنیا خواست طرح مشابهی اجرا کنند.

خبری اومده که شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در راستای کاهش 
مصرف برق در ادارات این استان پیش��نهاد کرد پوشیدن کت برای تمام 
مدیران و کارکنان از اول خرداد لغایت پایان شهریور ممنوع باشد. خیلی   ها 

متعجب شدند و به نظرشون بی اثره اما من یاد این طرح موفق ژاپن افتادم.

جوادنیکیملکی:
داغ پَرپَ��ر ش��دِن خواهران مان ب��ر خاِک 
الله گوِن دش��ت برچی س��نگین اس��ت. 
ام��ا داغ س��نگین تر این اس��ت ک��ه حتی 
دستمان نمی رسد اشک های این دخترک 

وحشت زده را پاک کنیم.
عبداهللگنجی:

واقعاً  ش��هادت ۵۵ دانش آموز ش��یعه در 
کابل و زخمی ش��دن س��ه برابر آن نه دل 
هر مس��لمان که دل هر آزاده ای را به درد 
می آورد. به چه جرم��ی؟ اللُّهَمّ إنّا نَش��کو 
إلَیَک َفقَد نَِبینا َصلَواتُ��َک َعلَیِه وآلِِه وَغیَبه 
ه الِفَتِن بِنا وتَظاُهَر  نا وِشَدّ إماِمنا وَکثَره َعُدِوّ

ماِن َعلَینا الَزّ

سیدسعیدلواسانی:
خدایا به تو شکایت می بریم! تا کی بچه های 
معصوم ما باید این گونه اس��یر ددمنش��ی 
خوکانی ش��وند که نام انسان یا مسلمان بر 
خود نهاده اند؟ خدای��ا درد ما فقط با ظهور 
مهدی امم صلوات اهلل علیه درمان می شود. 

#جان_پدر_کجاستی؟ #دشت_برچی
علیچاهخوزاده:

س��وغات امریکا و ناتو چیزی ج��ز ترور و 
یتیمی ب��رای غرب آس��یا نبوده اس��ت...  

#دشت_برچی
محمدرضارهبرپور:

افغانس��تاِن مظلوم؛ دخترکان��ی معصوم؛ 
مادرانی چش��م به راه؛ پدران��ی از کمر دو 

تا؛ باید خ��ون گریس��ت از پ��ِی این همه 
جنایت بارگ��ی! #افغانستان_تس��لیت 

#دشت_برچی
علیجعفری:

یاعلی )ع( کشتار دخترکان شیعیان هزاره در 
دشت برچی تکانمان نداد، چه برسد به دق 
کردن از کندن خلخال از پای پیرزن یهودی. 

اگر مرد مسلمانی از غصه بمیرد رواست...
عباسعبدی:

جنایت در افغانس��تان وحشت آور است، نه 
فقط به علت آنچه ک��ه رخ داد، بلکه از این 
حیث که ب��دون هیچ ایده ای ب��رای صلح و 
سازش، آینده این کشور و مردم چه خواهد 
شد؟ نتیجه دو دهه حضور نظامی امریکایی  ها 

و متحدانش در آنجا همین بود؟
فاطمهبیات:

کس��ی که عرضه انتق��ام گرفت��ن از تیپ 
فاطمیون تو میدون رو نداره، با بمب گذاری 
از دخترانش��ون انتقام گرفت! رسم دشمن 
ش��یعه اینه ک��ه انتق��ام پ��در رو از دختر 
می گیره...  شیعیان هزاره افغانستان تسلیت. 

ایران شریک غم افغانستان.
رضاپورحسین:

به گفته خودامریکایی ها، طالبان و داعش 
توس��ط آنها و با پول عربس��تان س��اخته 
ش��ده اند. واقعاً جایی را می شناس��ید که 
تروریسم وحشی فعال باش��د و ردپایی از 

امریکا نباشد؟!  افغانستان تسلیت
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 امریکا و ناتو چیزی جز ترور و یتیمی 
برای غرب آسیا نداشتند

واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهشهادتدخترانشیعهدرافغانستان

باش�هادتدخترانمدرس�هایدربخششیعهنش�ینکابلطیعملیاتتروریستی
موجیازواکنشه�ادرش�بکههایاجتماعیفراگیرش�د.کاربرانبهش�دتازاین
حادثهمتأثرش�دهواحس�استنفرخودرانس�بتب�هگروهکهایتروریس�تیبه
خص�وصداعشک�هعاملای�نتروراس�تاب�رازکردند.ش�دتناراحت�یکاربران
فارس�یزبانبهحدیبودکهخیلیزودهش�تگافغانستانتس�لیتبهترندتوئیتر

فارس�یتبدیلش�د.کاربرانازاینکهافغانستاندرسالهایگذش�تههموارهدچار
درگیریهایبس�یاربودهودراینمسیرکشتههایبس�یاردادهاستناراحتبودهو
تقصیرآنرامس�تقیمًابرگردنحضورنظامیامریکادرمنطقهمیدانند.آنهااذعان
داش�تندامریکابهبهانهصلحبهمنطقهآمدهاس�تاماجزفقر،خونری�زیوجنایت
آوردهاینداش�تهاس�ت.درادامهبخشهای�یازواکنشه�ایکارب�رانرابخوانید.

اینصفحهپیامه�ا،متنها،عکسنوش�تهاوخبرهايکوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراین
اس�تکهدیدگاههاونظراتکاربراناندیش�مندش�بکههای

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

عاجز  ترین مردم
حضرتآیتاهللبهجت)قدسسره(:

»أَْعَجُز الناِس، َمْن َعَجَز َعِن الدعاءِ: عاجز  ترین مردم کسی است که 
از دعا کردن عاجز باشد! « و موفق کسی است که دعایش با شرایط، 
یعنی به شرط توبه و صادقانه و حقیقی و مستمر باشد، و در صورت 
تأخیر در اجابت ناامید نش��ود و دس��ت از دعا و تضرع و التماس 
برندارد و مأیوس نش��ود؛ زیرا یأس از رحمت خدا و استجابت، از 

بالیی که برای برطرف شدن دعا می کند، بدتر است.
از آیه ش��ریفه: »َفلَ��ْوال إِْذ َجآَءُهم بَْأُس��َنا تََضّرُعواْ َولَکن َقَس��ْت 
ُقُلوبُُهْم؛]انع��ام: 4۳[ پس ای  کاش که وقتی بال و س��ختی ما به 
آنان می آمد، تضرع می کردند، لیکن دل های آنان سخت گردیده 

است« استفاده می شود که در مقابل تضرع، قساوت قلب است!
البته تضرع و دعا نه آن وقت که خانه  ما را خراب می کنند، بلکه االن 
هم که خانه های برادران و خواهران دینی ما را خراب می کنند، باید 

دعا کنیم؛ زیرا خانه برادران دینی مثل خانه  خود ماست.
منبع: کانال رس��می مرکز تنظیم و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل 

بهجت، به استناد کتاب در محضر بهجت، ج۳، ص2۸۵

   سبوي دوست

احمد بناف��ی در کان��ال تلگرامی »تحلیل 
راهبردی « نوش��ت: رهبر معظم انقالب در 
آخرین جمعه از ماه مب��ارک رمضان و روز 
جهانی قدس نطق تلویزیونی مهمی را ایراد 
فرمودند. هرچند بی��ان نورانی این حکیم 
آنچنان صحنه معادالت در خصوص موضوع 
فلسطین را نمایان نمود که دیگر جای هیچ 
تحلیلی در این زمینه را خالی نمی گذارد اما 
در این زمینه بازخوانی فرمایشات معظم له 

از چند حیث حائز اهمیت است.
1- مقام معظم رهب��ری فرمودند ماجرای 
فلس��طین همچنان مهم  ترین و زنده   ترین 
مسئله مشترک امت اسالمی است. با نگاهی 
به تاریخ تحوالت صد س��اله اخیر منطقه و 
از زمانی که نطفه نحس این رژیم توس��ط 
انگلیس کاشته شده است، موضوع فلسطین 
هیچ گاه از منظر امت مسلمان دور نمانده و 
روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است. 
اکنون پس از گذش��ت بیش از ۷۰ س��ال، 
موضوع فلس��طین نه صرفاً مس��ئله جهان 
اسالم بلکه به مسئله مهم نظام بین الملل و 

جامعه جهانی تبدیل شده است.
2- منط��ق فرمایش��ات معظم ل��ه ناظر به 
تشریح دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر، 
دموکراسی و اصل تعیین سرنوشت با نگاه به 

مسئله فلسطین است. حال سؤال اساسی 
این است که چرا لیبرال دموکراسی غربی 
در یک دوگانه رفتاری، مس��ئله فلسطین 
را تبدیل به یک اس��تثنا کرده است؟ پاسخ 
روشن است، برای اینکه خودشان نیز اصل 
غاصب بودن این رژیم را پذیرفته اند و در کنار 
آن ترس از نتیجه مراجعه به افکار عمومی 
باعث اعمال این دوگانه و البته نمایان شدن 

واقعیت دنیای غرب شده است.
۳- اما اکنون همه چی��ز در حال دگرگونی 
اس��ت. موازنه قوا به نفع جهان اسالم تغییر 
کرده و این امر انکار ناپذیر اس��ت. تقریباً بر 
کسی پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی 

دوران اف��ول خ��ود و حرک��ت به س��وی 
اضمحالل را آغاز کرده اس��ت. چالش های 
سیاس��ی، امنیتی و هویتی به پاشنه آشیل 
این رژیم تبدیل شده اس��ت. شکل گیری 
جبهه مقاومت و توسعه روزافزون آن به طرز 
حیرت آوری در جهان اسالم ریشه دوانیده 
و تا عمق جان ملت های منطقه نفوذ کرده و 
موازنه قوا را تغییر داده و رژیم صهیونیستی 

را دچار خفگی راهبردی کرده است.
4- شکی نیست که امروز مقاومت پاسخ داده 
و رژیم صهیونیستی در محاصره قرار گرفته 
اس��ت و جز دریا راه دیگری ندارد. انسداد 
دریایی نیز با توس��عه توان رزمی مقاومت 

در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود. در کنار 
آن امنیت که مسئله اول رژیم صهیونیستی 
است با قدرت افزایی تس��لیحاتی مقاومت 
تا عمق سرزمین های اشغالی خلق بحران 
کرده و تبدیل به چالش الینحل آنان شده 
است. بحران هویت نیز که با جهانی سازی 
مسئله فلسطین و مشروعیت زدایی از این 
غده سرطانی کماکان مسئله اصلی سیاسی 
و حقوق بشری در افکار عمومی باقی مانده 
و به بخش دیگری از چالش درونی این رژیم 
مبدل شده است. ش��کنندگی سیاسی نیز 
بخش دیگری از بحران این ش��جره ملعونه 
می باش��د که قابلیت تش��کیل یک دولت 

باثبات را برای آنان میسر نمی سازد.
تمامی مؤلفه   ها گواهی می دهد که منحنی 
این رژیم رو به افول گذاشته و هیچ قدرت و 
اراده ای توان تغییر این حقیقت را ندارد. شک 
نباید کرد که طبق وعده داده شده پیروزی 
قطعی بوده و ق��دس ش��ریف آزاد خواهد 
شد، البته مش��روط به اینکه جهان اسالم 
متحد و منسجم ش��وند، به قدرت مقاومت 
و جهاد ایمان داشته باشند و آن را در همه 
ابعاد روزافزون کنند و در آخر جوانان عرب 
همان گونه که رهبر حکیم انقالب فرمودند 

به نام خدا به جلو حرکت کنند.

به نام خدا به جلو حرکت کنید

مهدی محمد فرد توئیت کرد: خبری تکمیلی در راستای شرایط ریاست جمهوری، آقایان 
باید برنامه  ها و مشاوران خودشان را نیز معرفی کنند. این رویه شورای نگهبان قابل تقدیر و 

اقدامی در جهت رشد انتخابات است.

مهربانو مهدوی در توئیتی نوشت: رویه ای که دولت در زمینه تخصیص ارز به نهاده های دامی در پیش گرفته، 
این هشدار رو می ده که امسال هم مثل پارسال با بحران در بازار نهاده و به تبع آن محصوالت پروتئینی مثل 

مرغ و تخم مرغ و... مواجه باشیم؛ گویا مسئوالن ما با مفهومی به نام پیشگیری مشکل جدی دارن!

با پیشگیری مشکل دارید؟!اقدام مؤثر شورای نگهبان برای رشد انتخابات

مرابطات تمام زندگی شان را وقف مسجداالقصی کردند
حجت االسالم حامد کاشانی در کانال تلگرامی 
خود نوشت: متن زیر را عزیزی که نمی شناسمش 
فرستاده، بس��یار جالب توجه است: بین تمام 
فلسطینی ها، زنان ساکن بیت المقدس ویژگی 
خاصی دارند که بقیه از آن محروم هستند و آن 
» رباط « اس��ت... کلمه رباط از آیه 2۰۰ سوره 
آل عمران گرفته شده که خداوند می فرماید: یَا 
َِّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهللَ  أَیُّها ال
لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن... در فلس��طین به زنانی که زندگی خود را وقف مس��جداالقصی کرده می گویند 

» مرابطه « و به جمع آنها می گویند » مرابطات « یعنی کسانی که رباط می کنند...
رباط یعنی مراقب کار دش��من بودن و حواس جمع بودن و این زنان تمام زندگی خود را وقف 
مسجداالقصی کرده اند و هر روز برای نماز به حرم می روند تا حواس شان به اقصی باشد و از آن 
مراقبت کنند. اکثر آنها معلم قرآن هستند و در مسجداالقصی قرآن درس می دهند. مرابطات 
االقصی لقبی است که به این بانوان داده می شود و این بانوان عالوه بر حفاظت از مسجداالقصی 
دائم در اطراف مسجداالقصی هستند و یکی از مسئولیت های مهم شان تنظیم کردن و نظم 
دادن حرکت   ها و تشکل های انقالبی است. مثاًل چالش نماز جماعت صبح برگزار می کنند و 
تمام افراد ساکن بیت المقدس در این چالش شرکت می کنند و به مسجداالقصی می آیند و این 
بانوان از این طریق اخبار و گزارش کار  هایی که یهود درباره مسجداالقصی و فلسطین انجام داده 
را به گوش همه می رسانند. یا یکی از وظایف مرابطات این است که در ماه رمضان افطار درست 
می کنند و همه زنان را به بهانه افطار در مسجداالقصی کنار هم جمع می کنند و اطالعات و اخبار 
الزم را به گوش همه می رسانند. مرابطات تمام زندگی شان را وقف مسجداالقصی کردند و خیلی 
از آنها در حال حاضر ورودشان به مسجداالقصی ممنوع شده و فقط در اطراف مسجد می نشینند 

و از طریق موبایل مردم فلسطین را از وضعیت مسجداالقصی مطلع می کنند.

جمهوریتی که تحول می آفریند
روح اهلل رشیدی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
این روزها، که به بهانه  انتخابات شورای شهر، 
با گروه های مردمی هم کالم می شویم، چند 

ویژگی، جلب توجه می کند:
1- اغلبشان، برنامه می خواهند از داوطلبان. 
برنامه های ملموس و نه کلیات ویکی پدیایی! 

می شناسند تفاوت برنامه  و ایده را با شعار.
2- ترجیح می دهند با گروهی هم فکر و هم ایمان 
طرف باشند و نه با گروه ها/ ائتالف های تاکتیکی، که حتی اسم اعضایشان هم با هم جور درنمی آید 

چه برسد به رسمشان. خوب هم تشخیص می دهند چنین گروه   هایی را.
۳- به راحتی زیر بار نمی روند، سؤال پیچ می کنند، نمی گذارند برایشان سخنرانی یک طرفه 

بکنید، تعارف ندارند، حتی با کسانی که به شدت دوستش دارند.
4- سؤاالت مش��خصی دارند و پاس��خ های مش��خصی می خواهند. قدرت تمییِز پاسخ های 
سرهم بندی شده را از پاسخ های صادقانه و کارشناسانه دارند. البته با هرکس که صادق باشد 
و دنبال رنگ کردنشان نباش��د، بس��یار کریمانه برخورد می کنند. خیلی سخت است جلب 
قلوب این جماعت. زور می برد و چه گواراست این سختی و دشواری! اینها نشانه های همان 

جمهوریتی ا ست که سیاست بازان و قدرت طلبان، می خواهند تضعیفش کنند.
از دل چنین جمهوریتی، قطعاً تحول بیرون می آید؛ به شرط اینکه آن را پاس بداریم و به خاطر 

اهداف قدرت طلبانه خودمان، توی سرش نزنیم.

 آینده سیاسی ترامپ
 بدون حضور در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرامی »اندیشکده راهبردی تبیین « 
نوشت: فیس بوک س��رانجام حساب کاربری 
ترامپ در این شبکه اجتماعی را مسدود کرد. 
این حساب کاربری پس از حمله حامیان ترامپ 
به کنگره به حالت تعلی��ق درآمده بود. گرچه 
طبق قواعد فیس بوک، ای��ن تصمیم به مدت 
شش ماه یک بار، قابل ارزیابی است ولی بعید 
است بار دیگر اجازه تشکیل حساب کاربری به 
ترامپ داده شود. شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر و س��پس فیس بوک از جمله مهم  ترین 
ابزارهای رسانه ای ترامپ برای موج آفرینی در توده های مردم امریکا و غلبه بر فضای رسانه های 
رسمی مانند شبکه های خبری تلویزیونی و رادیویی بوده است. حال آیا با ممنوعیت حضورش 

در این شبکه های اجتماعی، آینده سیاسی او شکل دیگری خواهد گرفت؟
نظرسنجی   ها نشان می دهد پس از حمله به کنگره، محبوبیت وی مقداری افول کرده و در حد 
۳۵ تا 4۰ درصد ثابت مانده است ولی پس از آن تاکنون، با وجود عدم فعالیت در شبکه های 
اجتماعی تغییر محسوسی نداشته است. این رقم کمابیش با میانگین میزان محبوبیت ترامپ 

در دوره ریاست جمهوری اش نزدیک است.
به نظر می رسد هسته اصلی حامیان ترامپ در طول ریاست جمهوری وی تثبیت شده و پس از 
ریزش های اخیر، ثابت خواهد ماند. گرچه امکان گسترش آن بدون مواهب و امکانات رسانه ای 
و سیاسی کاخ سفید، دشوار به نظر می رسد. نکته دیگر اینکه لزوماً اکثر کاربران شبکه های 
اجتماعی در امریکا )۷۰ درصد طبق نظرسنجی مؤسسه پیو(، عالقه مند به پیگیری مسائل 
سیاسی و اشتراک مطالب مربوط به سیاست داخلی و خارجی در این شبکه   ها نیستند. بنابراین 

در تأثیرگذاری این شبکه   ها بر آینده سیاسی ترامپ نباید اغراق کرد.
بخش مهمی از قدرت تبلیغاتی ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش مرهون موقعیت حقوقی 
وی در این مقام بود. بدون آن، بسیاری از رسانه ها، به ویژه شبکه های تلویزیونی و رسانه های 
جریان اصلی از انتش��ار اخبار مربوط به وی پرهیز خواهند کرد. پس شبکه های اجتماعی را 

نمی توان مؤلفه ای اصلی و بسیار مهم در آینده سیاسی وی دانست.

 تغییر رویه با مشارکت حداکثری رخ خواهد داد
 نه با مشارکت حداقلی

داود مدرسیان در کانال تلگرامی خود از عواقب 
عدم مشارکت در انتخابات نوشت. بخشی از 

یادداشت او را در ادامه بخوانید: 
مسئله ای که این روز  ها در بین بخشی از مردم 
به علت اعتراض به وضعیت موجود دست  به 
 دست می شود این نکته است که ما مردم در 
انتخابات ش��رکت نکنیم تا مسئوالن تنبیه 
ش��وند و تغییر رویه دهند. سؤال؛ چه کسی 

تغییر رویه دهد؟ کدام مسئول؟ کدام دستگاه؟
1- سیاست اجرایی و اقتصادی کشور فقط با انتخاب و رأی مردم مشخص می شود که به کدام 
سمت و سو حرکت کند. چه ۳۰، 4۰ درصد شرکت کنند چه ۹۰ درصد ملت؛ سیاست اجرایی 
کشور را اکثریت انتخاب کننده   ها مشخص می کنند و اساساً عدم حضور بخشی از مردم، روی 
تغییر رویه اجرایی کشور تأثیری ندارد. فقط آنانی که در انتخابات شرکت می کنند می توانند 
یک سیاست و برنامه خاص را برای مدیریت کشور برگزینند. پس تغییر رویه و وضعیت موجود 

فقط با »رأی « و »انتخاب « شکل شدنی است نه با »رأی ندادن«!
2- با مشارکت پایین در انتخابات، دشمنان احساس می کنند به هدفشان که همان مقابل قرار دادن 
مردم و نظام سیاسی است نزدیک شده اند، باز فشار  ها را بیشتر می کنند. شک نکنید در صورت 

مشارکت پایین مردمی، دشمنان به طمع افتاده و فشار  ها و تحریم   ها را بیشتر می کنند.
۳- دولتی می تواند در عرصه سیاست خارجه، از حقوق ملت خود دفاع کند و مقابل فشار  ها و 

زیاده خواهی بایستد که رأی اکثریت ملت را داشته باشد.
4- جریان حامی دولت؛ از یک طرف این هدف را دنبال می کند که قش��ر متوسط و ضعیف 
جامعه، انتخابات را تحریم کنند. آنها را نسبت به صندوق رأی بدبین و بی اعتماد کند. از طرفی 
حامیان سیاسی خود را با اظهارات و مواضع ساختارش��کنانه نظیر تاج زاده، ظریف و اسحاق 
جهانگیری در صحنه نگه می دارد تا در انتخابات، هفته آخر با دوقطبی سازی، حامیان خود 
را پای صندوق   ها بکشاند اما قشر متوسط و ضعیف جامعه پای صندوق   ها نیایند تا باز دولت 

روحانی )دولت سوم روحانی( تشکیل شود!
از این جهت برای تغییر رویه و تغییر وضعیت موجود، اتفاقاً مردم باید در انتخابات حتماً شرکت 
کنند. حضور عموم مردم، قشر متوس��ط و ضعیف جامعه برای تغییر رویه و وضعیت موجود 
واجب و ضروری است. در غیر این صورت، همین آش و همین کاسه برقرار خواهد بود! تغییر 

رویه با مشارکت حداکثری رخ خواهد داد نه با مشارکت حداقلی و ادامه دولت روحانی!

   یادداشت


