
رأی نمی دهم، خودش رأی دادن است
محسن مهدیان در توئیتر نوشت: اگر بدانید رأی بی  رأی، یعنی انتخاب 
شما همان انتخاب من است، یعنی حفظ وضع موجود انتخاب من است،  
یعنی به قدرت رسیدن اقلیت انتخاب من است، شاید دیگر با آن ژست 

نگیرید. رأی نمی دهم خودش رأی دادن است. تمام... 

 قدمت رژیم صهیونیستی 
به اندازه دریچه فاضالب فلسطین

امیر صالحی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: نوشته  ها نشان می دهند 
که این دریچه فلزی فاضالب در فلسطین، عمرش از کشور جعلی رژیم 
صهیونیستی بیشتر است. تمام تاریخی که برای خود جعل کرده اند و 
در دانشگاه هایشان تدریس می شود به اندازه این دریچه فاضالب اعتبار 
و سندیت ندارد. آن  وقت برای قدیمی  ترین تمدن بشری، یعنی ایران 
شاخ و شانه می کشند که فقط سیستم زهکشی فاضالبش از تمام تاریخ 

تمدن وحشی غرب قدمت بیشتری دارد!

 وقتی تحزب نباشد... 
فرشاد مهدی پور در توئیتی نوشت: همه جریان های سیاسی، آرایش صحنه 
انتخابات ۱۴۰۰ را به شورای نگهبان واگذار کردند! واقعاً در فقدان تحزب، 

سیاست ورزی موجود را باید در کتاب های رکورد جهانی ثبت کرد.

  محمد مقصودلو:
مقاومت ت��ا پی��روزی حزب اهلل ب��ر حزب 
طاغوت. این راه ادامه راه انبیاس��ت. شک 
نکنید فردا برای تک تک این تصمیمات از ما 

سؤال خواهد شد. 
  فاطمه صبا:

دشمن را زیر پا، نه در زیر یک بند انگشت 
خود له می کنیم. 

  شهاب حق:
هرچه انتخابات پرشورتر و با اقبال عمومی 
مردم بیشتر همراه شود، اثرات و منافعش 

برای کشور و مردم بیشتر خواهد بود. 
  محسن عباس پور:

همگی در ی��ک قایق نشس��ته ایم و تا پارو 
نزنیم به جایی نمی رسیم. حضور مردم در 

انتخابات باعث ایجاد فرصت های طالیی در 
کشور می شود. برای هدایت کشور باید به 

نیروی مؤمن و انقالبی اطمینان کرد. 
  ستایش:

من رأی می دهم چ��ون ایرانی هس��تم و 
شهروند این کشورم و دلم می خواهد فعل 
خواستن و توانستن را برای دشمنان ایران 

صرف کنم. 
  انسیه سادات:

دهها دلی��ل ب��رای رأی دادن دارم اما 
امس��ال این جمل��ه در وصیتنامه حاج 
قاس��م، ب��ه مهم  تری��ن دلیل��م تبدیل 
ش��ده اس��ت: »جمهوری اسالمی حرم 
است« و ما باید با تمام توان از این حرم 

دفاع کنیم. 

  شاهین سلیمی پور:
»جمهوری اسالمی حرم است...!« با حضور 
پرش��ور در انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
انتخاب اصلح  ترین فرد از ای��ن حرم دفاع 
می کنیم و در مقابل تعارض های دشمنان 
داخلی و خارجی خواهیم ایس��تاد...  برای 

او ، به یاد او... . 
  فرشته صفری:

انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت 
عمومی و مهم  تری��ن گام ب��رای پیگیری 

اهداف و خواسته های فردی است. 
  صالح منصوری:

استکبار به خیال خود با سختگیری بر مردم 
و فش��ار های اقتصادی بی امان می خواهد 
م��ردم را از نظام ج��دا کند. او ی��ا ایران را 

نش��ناخته یا مردم ایران را. م��ردم ایران با 
دل و جان خود پای انقالب بودند، هستند 

و خواهند ماند. 
  جواد تاج بخش:

در قض��اوت ناظران بین المللی نس��بت به 
هر کش��ور، مس��ائلی نظیر می��زان حضور 
مردم در انتخاب��ات و چگونگ��ی روی کار 
آمدن مس��ئوالن و نهاد هایی نظیر مجلس 
تأثیرگذار است، بنابراین شرکت انبوه مردم 
در انتخابات مجلس از این زاویه نیز کاماًل 

ضروری است. 
  ابوالفضل خسروی:

حض��ور آگاهان��ه در انتخاب��ات و انتخاب 
هوشمندانه از سوی آحاد مردم، مشارکت 

در سرنوشت کشور است. 
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برایحفظ»حرم«جمهوریاسالمیمیآییم
تأکید کاربران شبکه های اجتماعی بر لزوم حضور حداکثری در انتخابات

قریب به ی�ک ماه مانده به س�یزدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری ش�ور انتخابات 
در ش�بکه های اجتماعی هر روز بیش�تر می ش�ود. کاربران ضمن بیان نقط�ه نظرات خود 
در خص�وص کاندیدا ه�ا و برنامه  ه�ا و رویکرده�ای آن�ان، از ل�زوم حض�ور حداکثری در 
انتخاب�ات پیش رو نوش�تند. آنها معتقدن�د انتخابات پی�ش رو انتخاباتی سرنوشت س�از 

برای ملت ایران اس�ت ک�ه می تواند آین�ده ای�ران را تحت تأثیر ق�رار ده�د. از همین رو 
نقش آفرینی فعال در انتخابات بسیار حائز اهمیت اس�ت. کاربران همچنین از فرصت های 
طالیی حض�ور حداکث�ری م�ردم در ای�ن انتخاب�ات و پیام ه�ای آن ب�ه دش�منان ایران 
نوش�تند. در ادام�ه بخش  های�ی از نقطه نظ�رات کارب�ران را در این خص�وص می خوانید. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

به خودت خوش بین نشو
سؤال: یکی از دوستانم که خیلی اهل نماز شب است می گوید که 
هر وقت من نماز شب می خوانم و حال دعا و تضرع و گریه پیدا 
می کنم، فردای آن روز من مکافات دارم! درگیر گناه می شوم. یا با 
کسی دعوایم می شود یا با خانواده ام درگیر می شوم. جوری شده 
که هر وقت می خواهم نماز ش��ب یا عبادتی بکنم، تنم می لرزد، 

چون بعدش به این مکافات دچار می شوم!
 پاسخ آیت اهلل حائری شیرازی: خدا به او لطف دارد. می دانید 
چرا؟ بعضی  ها وقتی می خواهند نماز شب بخوانند، خدای تعالی 
خواب را بر آنها مسلط می کند تا نتوانند نمازشب بخوانند. روایت 
دارد. خدا می گوید:»می دانم این بنده اگر نماز ش��ب بخواند، به 
خودش خوش بین می شود. وقتی به خودش خوش بین شد، از 
من دور می شود. لذا من توفیق را از او سلب می کنم تا از خودش 
ناراحت بشود و به خاطر ناراحتی از خودش، به من نزدیک شود.« 
این فرد، وقتی در نماز شب گریه می کند، به خودش خوش بین 
می شود. وقتی دعوا می کند، به خودش بدبین می شود. به او بگو: 
وقتی که در نماز گریه کردی، به خودت خوش بین نش��و، دیگر 

دعوایت هم نمی شود. 

   سبوي دوست

ر ها عبداللهی در کانال ش��خصی خود در 
پیام رسان ایتا نوش��ت: گاه آسیب شناسی 
تجربیات تل��خ، ما را به ارائ��ه راه حل  هایی 
می رساند که خود آس��یب زا هستند. ما از 
تفس��یر به رأی قانون زی��اد خورده ایم اما 
اجرای قانون هیچ وقت پشیمانی نمی آورد. 
نمی شود گاه منتقد عدم اجرای قانون باشیم 

و گاه مطالبه گر توقف اجرای قانون. 
نامه ای به ش��ورای نگهبان نوشته شد که 
»آقای ش��ورای نگهبان بیا در راستای نیل 
به انتخاب آزاد و محک زدن سالیق مختلف 
سیاسی توسط آحاد جامعه و رقابت عادالنه 
و مشارکت باال، در تأیید صالحیت  ها فقط به 
دو مالک » تجربه سیاسی و اجرایی « و » عدم 
محکومیت در حوزه مفاسد اقتصادی « اکتفا 
کن.  « دلیل ش��ان هم بل��وغ جامعه پس از 

۴۰سال است. 
ح��رف زیبای��ی اس��ت و در ن��گاه اول 
راحت الحلقوم. اما خیلی زود اولین س��ؤال 
در ذهنمان شکل می گیرد که اگر بناست به 
خاطر بلوغ جامعه، نظارت را کنار بگذاریم، 
دلیل سوا کردن دو مؤلفه فوق چیست؟ اگر 

آزادی حکم می کند انتخاب مردم را محدود 
نکنند، سلیقه شما در سوا کردن مالک ها، 
به این محدودس��ازی دامن نمی زند؟ اگر 
س��لیقه مردم به این تعل��ق بگیرد که یک 
مفسد اقتصادی بهتر می تواند بحران های 
اقتصادی را حل کند، مالک تعیین ش��ده 

توسط شما این را محدود نمی کند؟
در کدام نظام سیاسی دنیا آزادی به معنای 
در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن کسانی 

اس��ت که اصل آن نظام را قب��ول ندارند؟ 
آیا عدالت اس��ت در روزگاری که رسانه  ها 
کرکس را جای قناری به افکار عمومی غالب 
می کنند، دستگاه های نظارتی اجازه دهند 
افرادی با نداشتن مالک های قانونی، آزادی 
اس��تفاده از فرصت و تریبون فریبکاری در 

باال ترین جایگاه انتخابی جامعه را بیابند؟
باز هم می توان به لیست این سؤاالت اضافه 
کرد. اما به پرسیدن این سؤال اکتفا می کنم: 

آیا دوستان نویس��نده نامه به این سؤاالت 
فکر نکرده بودند؟ یا ماجرا همان داس��تان 
قدیمی »قانونی که من می گویم، ش��ورای 

نگهبانی که من می گویم... « است؟!
پاسخ امام خمینی)ره( به چنین سخنانی 
کافی است: »نمی شود از شما پذیرفت که 
ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانون 
را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید 
از مردم پذیرفت، از کس��ی پذیرفت، که ما 
شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی توانی 
قبول نداش��ته باش��ی. مردم رأی دادند به 
اینها، مردم ۱6میلیون تقریباً یا یک قدری 
بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی 
که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که 
قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر 
جا صبح بلند می ش��ود بگوید من شورای 
نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را 
قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من 
رئیس جمهور را قبول ن��دارم، من دولت را 
قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید 
که قانون را بپذیرید، ولو برخالف رأی شما 

باشد. باید بپذیرید.« 

فقطشوراینگهبانیکهمامیگوییم!

روغن رسماً گران شد، آهان قباًل غیررسمی گران بود، ملت باید ساعت  ها در صف با کارت 
ملی می ایستادند تا حلب روغن ۷۵هزار تومانی یا دوبرابر قیمت گیرشان بیاید یا دور شهر 
باید یک دور می زدن��د تا یک روغن یک لیتری پیدا کنند. روغن هم دوس��ت دارد کارش 

رسمی پیش برود، قباًل گرانی  و کمبودش خالف قانون بود!

ابراهیم علیزاده در توئیتی نوشت: بخش��ی از نتیجه انفجار پارسال در بورس: ۱۲میلیون 
ایرانی به بازار ارزدیجیتال رفته اند؛ 6۲ درصد آنها در شش ماه اخیر رفته اند، ۷۷درصد برای 
حفظ ارزش پول رفته اند و ارزش مبادالت روزانه تا ۱۰ ه. م. ت)۲/۵ برابر بورس( تخمین 

زده می شود.)منبع: پژوهشی با مشارکت ۵6۰۰ نفر - اتاق تهران- دنیای اقتصاد(

نتیجه انفجار سال ۹۹ در بورسروغن هم دوست دارد کارش رسمی پیش برود

    تصویر منتخب

مسیر مسدود دولت الکترونیک در ایران
کانال »دنیای اقتصاد « نوشت: تحقق طرح 
دول��ت الکترونیک ب��ا هدف تس��هیل و 
سرعت دهی به کار ها و حذف کاغذبازی های 
اداری، سال هاس��ت ک��ه م��ورد تأکی��د 

دولت های مختلف قرار می گیرد. 
ارائه کارت ملی هوشمند به شهروندان یکی 
از اصلی  ترین اقدامات برای تحقق این امر 
عنوان  می شد اما با گذشت حدود هشت سال از آغاز این طرح، نه تنها هنوز چند میلیون نفر در 
کشور کارت ملی هوشمند ندارند، بلکه کارت های دریافت شده نیز اساساً کاربری خاصی فراتر 
از کارت های ملی پیشین ندارند و هنوز در بسیاری از فرآیندهای اداری، از افراد کپی مدارک 

و کارت ملی هوشمند مطالبه می شود. 
طنز ماجرا آنجایی به اوج می رسد که وزارت کش��ور به عنوان یکی از وزارتخانه های شاخص 
بدنه دولت فعلی که مدعی تحقق دولت الکترونیک است، این روز ها برای ثبت نام داوطلبان 
ریاست جمهوری، از کاندیدا ها کپی کارت ملی هوشمند دریافت می کند. چنین مسائلی باعث 

شده اند تا حاال به جای عبارت »دولت الکترونیک«، برخی از »دولت فتوکپی« نام ببرند.

انگار غوغای ستارگان بود در روی زمین
دکتر میثم لطیفی در کانال تلگرامی خود 
نوش��ت: خدا رحم��ت کند حاج قاس��م را! 
می گفت فرصتی که در بحران  ها هست در 
خود فرصت  ها نیست. کرونا شد و همه چیز 
را به تعطیلی کشاندند، از کسب وکار مردم 
تا مدرس��ه و دانشگاه، تا مس��جد و هیئت. 
مردم به اشاره رهبر دست به کار شدند برای 
همدلی و مواسات، مثل روزهای انقالب که منتظر اشاره بودند. یک بار دیگر گوشه ای از قدرت 

واقعی مردم رخ نمایاند. 
آقایان، روز قدس، راهپیمایی را تعطیل کردند. اما مردم آمدند. در همان مسیر حرم تا جمکران. 
همان راهی که حاج قاسم با پیکر اربا اربایش تشییع شد. با رعایت پروتکل. پروتکل آزادگی و 
بندگی. خودجوش و مردمی. بدون حضور و پوشش رسانه ملی. با پرچم های رنگی. با کارهای 

ابتکاری. خیلی باصفا بود.
همه پنجره های ماشینشان را پایین داده بودند و پرچم ایران و فلسطین و حزب اهلل و فاطمیون 
و هیهات منا الذله در دست داشتند. هر کس از خانه خودش هر پرچمی را که داشت، آورده 
بود. خبری از شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نبود. خبری از بلندگوهای سراسری هم نبود. 

خبری از بیانیه های رسمی هم نبود. 
فالشر ها روشن بود. انگار »غوغای س��تارگان« بود در روی زمین. در روز روشن،  صدای بوق 
بود. صدای ضبط ماشین  ها بلند بود. هر ماشین یک رسانه! هر کس هر سرودی را که دوست 
داشت، گذاشته بود. یکی جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش را می خواند. دیگری مرگ بر 

بریدن نفس را و دیگری شور طوفانی حیدر حیدر را. 
امسال مردمی  ترین روز قدس را با حاج قاسم بودیم. با این حال حاج قاسم جان! دلمان برایت 
خیلی تنگ شده! آن باال ها دعا کن زودتر ظهور ش��ود تا دوباره ببینیمت. پشت سر حضرت 

یار، در مسجد االقصی.

بازخوانی یک یادداشت 4سال پیش
شیب مالیم مرزبندی الریجانی با اصولگرایان

دکتر عبداهلل گنجی در کانال تلگرامی 
خود نوشت: مطلب ذیل را عیناً چهار 
سال پیش در تابستان ۱٣٩6 نوشتم. 
در این روز ها بازخوانی و تطبیق آن با 
صحنه انتخابات خالی از لطف نیست.

جناب دکتر الریجانی در یک ش��یب 
مالیم به مرزبندی خود با اصولگرایان 
تظاهر می کند و آنان نیز در شکل گیری 
جمنا نشان دادند که به عنوان یک عنصر محوری و همتراز به وی نمی نگرند. ماجرا چیست؟ بر 
این باورم که الریجانی از مهم  ترین و مؤثر ترین افرادی بود که در هشت ساله اصالحات مقابل 

زیاده روی آنان ایستاد و به اسالم سیاسی باور دارد. 
در بعد خانوادگی دارای ریشه های محکم دینی هس��تند و به اندیشه اصالح طلبی اعتقادی 
ندارد. مسئله او چیز دیگری است. زمانی که در س��ال ۱٣۸۴ پا در رقابت سیاسی گذاشت و 
نتیجه آن را دید، به این باور رسید که با تابلو و مشی موجود باید برای همیشه با کرسی ریاست 

جمهوری وداع کند. 
اما اندیشه کرد و چشم انداز سیاسی آینده را افق  ۱۴۰۰ قرار داد و به این باور رسید که با هویت 
حزب اللهی در حوزه خاکستری نفوذی نخواهد داشت. لذا مشی و مرامی را برگزید که در یک 
دوره ۱۰، ۱۲ ساله س��بد جدیدی از رأی را متوجه خود کند که لزومی به حزب اللهی بودن 
آنان نیست. او به این باور رسید که حزب اهلل یک اقلیت پر سروصدا هستند اما سبد رأی بزرگ 

جای دیگری است. 
او اراده کرده است سال۱۴۰۰ با حمایت روحانی و با چهره ای که معتدل می نماید، خود را به 
خاکستری  ها و اصالح طلبان عرضه کند. همه بازی این اس��ت.  او از بعد اندیشه اصالح طلب 

نشده است. او عمل گرا و فایده گراست.

الیس الصبح بقریب
احمد بنافی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
رئووین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی 
با اشاره به درگیری های داخلی در اراضی 
اش��غالی گف��ت جن��گ در خیابان های 
اسرائیل آغاز ش��ده است، بیش��تر افراد 
غافلگیر شده اند و آنچه را که می بینند باور 
نمی کنند. به همه التماس می کنم تمام 
تالش خود را کنند ت��ا از وقوع این اتفاق 
وحشتناک که مقابل چشمان ما در حال رخ دادن است، جلوگیری کنند. در این خصوص بخوانید:

۱( شک نباید کرد که فوران موشکی مقاومت همه را غافلگیر کرده و راهبرد جدیدی را نمایان 
ساخته است. بخش مهم ماجرا این است که مقاومت با توسعه کمی و کیفی توان موشکی خود 
اوالً با شلیک های پرحجم و متمرکز بر نقاط حیاتی سامانه های پدافندی این رژیم را ناکارآمد 
کرده و ثانیاً افزایش برد موشک های مقاومت باعث شده است که تقریباً تمامی سرزمین های 

اشغالی را زیر آتش خود قرار دهد. 
۲( از همه مهم تر اینکه اکنون مقاومت دس��ت به معادله جدیدی زده و در حال ایجاد موازنه 
وحشت است. تولید ناامنی که پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی می باشد، دقیقاً همان بخشی 
است که مقاومت به شدت روی آن متمرکز شده است. بر مبنای همین ابتکار مقاومت در حال 
حاضر وحشت تمامی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و صهیونیست  ها را بیش از هر زمان 

به هراس انداخته است. 
٣( اکنون ابتکار عمل در اختیار مقاومت است. رونمایی از سالح های جدید از جمله موشک های 
برد بلند و نقطه زن، موشک های ضد تانک و پهپاد، موازنه قدرت را به هم زده تا جاییکه مقاومت 

هر لحظه اراده نماید هر نقطه ای را می تواند آماج حمالت خود قرار دهد. 
۴( تا این لحظه تنها پاسخ صهیونیست  ها بیش از این نبوده که به جان مردم بی گناه بیفتد و این 
دقیقاً همان حماقتی است که به زودی گریبان آنان را توسط جهان اسالم و جامعه بین المللی 
خواهند گرفت و ر ها نخواهند کرد. اکنون جز چند حاکم جائر آن هم صرفاً در حد بیان هیچ 

کس حاضر نشده است که کنار رژیم بایستد. 
۵( نکته دیگر اینکه پاسخگویی بی سابقه مقاومت در کنار مظلومیت مردم غزه باعث واکنش 
فلسطینیان در بخش کرانه باختری شده، به طوری که عرصه شهرهای این رژیم را تبدیل به 

جنگ داخلی نموده و اکنون انتفاضه دیگری در حال خلق شدن است. 
مقاومت اکنون دقیقاً بر حوزه  هایی متمرکز ش��ده که رژیم در همانجا آسیب پذیر است و از 
آن هراس دارد. آن هم درگیری متنوع، پرشدت با دامنه گسترده و نامحدود که تولیدکننده 
وحش��ت و ناامنی در س��رزمین های اش��غالی اس��ت. حال این رژیم در پرتو وحشی گری و 
ماجراجویی های گستاخانه در بد مخمصه ای گرفتار شده، نه توافق آبرهام توانسته برای آنان 
تولید اعتبار کند و نه عضویت در سنتکام توانسته برای آنان تولید امنیت کند و آنها را از انسداد 
راهبردی نجات دهد. اینها همه گواهی برای داشتن باور به وعده های صادق داده شده مبنی 

بر آزادی قدس شریف و تحقق آیه الیس الصبح بقریب است. 

   یادداشت


