
رویا راعی با انتشار تصویر فوق نوش��ت: این روز ها که همه درگیر انتخابات هستن، دکتر 
قالیباف دوباره لباس جهاد پوشیده و برای پیگیری مش��کالت و مطالبات مردم، نظارت 

میدانی انجام میده. به عمل کار برآید، به سخندانی نیست!

رسولشکرینیا:
یداهلل فوق ایدیهم. دس��ت خ��دا باال ترین 
دست هاس��ت. یک س��ال تمام دش��منان 
قس��م خ��ورده، وطن فروش��ان ف��راری، 
رس��انه های زنجیره ای خارج��ی و عوامل 
داخلی، نمک خورده های نمکدان ش��کن و 
سرویس های جاسوسی بیگانه تمام همت 
خود را برای دلس��رد کردن م��ردم به کار 
گرفتند، اما آنچه رخ داد پیروزی ملت ایران 

بود. #مردم_میدان
محمدحسینآزادی:

برنده اصلی این انتخاب��ات مردم محرومی 
هستند که سال  ها پای کار انقالب بوده اند 
و کمترین س��هم از ثروت کشور نصیبشان 
شده است. امید که س��یدمحرومان برای 
زدودن گرد محرومیت از چهره  زیبایشان 
ش��ب از روز نشناسد. #جش��ن_پیروزی 

#جشن_ملی 
حمیدخراسانی:

این پیروزی بزرگ به خاطر حضور کسانی 
اتفاق افتاده است که همیشه پای کار ثابت 
جمهوری اسالمی بودند حتی اگر زیر مشت 
و لگ��د حیوان صفتان و مدعی��ان دروغین 
آزادی بیان و دموکراسی قرار بگیرند. فارغ 
از نگاه جناحی به تمام طیف های سیاسی 
و اقشار مختلف مردم که رأی دادند.جشن 

ملت ایران را تبریک عرض می کنم.
نرگسضیا:

دیروز در گرم��ای ۵۰ درجه و ش��رجی با 
ماشین کولر دار رفتم رأی دادم و برگشتم 
و تازه کلی غر زدم...  اما کن��ار من زن ها و 

مردان » ماهیگیر « و کارگری هم بودند که 
با صورت های س��وخته از آفتاب و دستانی 
پینه بس��ته و پای پی��اده ، اوم��دن و رأی 
دادند... آقای جمهوری اس��المی، قدر این 

ملت رو بدون. #جشن_ملی
محمدرضاشفیعی:

دش��من ایران و ایرانی دوقطبی انتخابات 
امسال را به سمت رأی دادن و رأی ندادن 
پیش برد و حال آنکه ایرانی پیرو مکتب حاج 
قاس��م که حرم را حریم جمهوری اسالمی 
می داند برایشان رو سیاهی به ارمغان آورد! 

و قطعاً پیروز انتخاب شمایی پس. 

احسانپورمحمود:
به لط��ف الهی ملت ب��زرگ ای��ران به رغم 
دلخوری  ها و گله های بحق از اوضاع نابسامان 
اقتصادی و معیشتی با حضور حماسی خود 
پروژه معاندین و منافقین داخلی و خارجی 
را ناکام گذاشتند. اکنون فصل کار و خدمت 

بی منت برای این ملت رشید است. 
علیجعفری:

جناب آقای رئیس��ی و دولتم��ردان آینده  
ایران!  مردم ش��ریف و نجیب ایران وظیفه 
خود را انج��ام دادن��د و کار را تمام کردند. 
از این به بعد نوبت شماست که به بهترین 

وجه، پاسخ اعتماد چندباره مردم را بدهید. 
با تمام وج��ود حمایتتان می کنی��م. تازه 
کار ما شروع شده اس��ت. بسم اهلل الرحمن 

الرحیم... 
محسنپورپیر:

این پیروزی فقط متعلق به س��ید ابراهیم 
رئیسی نیس��ت، نتیجه از خودگذشتگی و 
حمایت همه جبهه انقالب است. تبریک به 
زاکانی، تبریک به جلیلی، تبریک به محمد، 
تبریک به قالیباف، ما این پیروزی را مدیون 
مردم هستیم. مردم ایران در برابر دشمنان 

داخلی و خارجی پیروز شدند. 
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 اکنون فصل کار و خدمت بی منت 

برای این ملت رشید است

واکنشکاربرانشبکههایاجتماعیبهمشارکتباالیمردمدرانتخاباتریاستجمهوری

برگزاریانتخاباتریاستجمهوری۱۴۰۰واعالمنتایجآنودرصدمشارکتقابلقبول
مردمباتوجهبهشرایطموجودموجبواکنشهایبسیاریدرشبکههایاجتماعیشد.
کاربرانش�کرگزارپیروزیملتبودندوازمردمبرایمش�ارکتباالباوجودمش�کالت
وگالیههایاقتصادیتش�کرکردند.آنه�اهمچنینحضورمردمرانش�اندهندهناکام

مان�دنتالشهاییکس�الهمنافقین،س�عودیهاورس�انههایبیگانهایدانس�تندکه
تمامس�عیخودرابرایتحریمانتخاباتکردندوحاالبینتیجهمان�د.کاربرانازپیروز
انتخاباتنیزخواس�تندتاقدررأیمردمرابداندوتالشکندتادرسالهایپیشروگره
ازمش�کالتمردمبازش�ود.درادامهبخشهاییازواکنشهایکارب�رانرامیخوانید.

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

اجتماعیدرعرصهمکتوبهمدیدهشود.

کانال تلگرامی »ترجمان « ترجمه مقاله ای از »جولی بک« را 
که در آتالنتیک منتشر شده است با ترجمه »نجمه رمضانی« 
به اشتراک گذاشت. چکیده ای از این مقاله را می آوریم: شکی 
نیس��ت که بعضی افراد می توانند یک بار کتابی را بخوانند یا 
فیلمی را ببینند و پی رنگ آن را به خوبی به حافظه بسپارند. 
اما برای بسیاری از افراد، تجربه مصرف کاالی فرهنگی مثل پر 
کردن وان حمام اس��ت، در آن غوطه ور می شوند و بعد تماشا 
می کنند که با برداش��تن درپوش خروجی ت��ا قطره آخر آب 

تخلیه می شود. 
آنچه »منحنی فراموش��ی« نام دارد در ۲۴ س��اعت اول پس از 
یادگیری تند ترین ش��یب را دارد. اینکه دقیقاً چقدر فراموش 
می کنید، از نظر درصدی متغیر است. اما اگر آن را مرور نکنید، 
بخش زیادی از مطلب در گذر از روز اول جان سالم به در نمی برد 

و روزهای بعد بخش های بیشتری از دست می روند. 
احتماالً حافظه همیشه همین گونه بوده است. اما َجرد هوروات، 
محقق دانشگاه ملبورن می گوید نحوه کنونی مصرف اطالعات و 
تفریحات نظرمان را درباره نوع حافظه ارزشمند تغییر داده است 
و حافظه ارزشمند دیگر آنی نیست که کمک کند پی رنگ فیلمی 

را به یاد آوریم که شش ماه پیش دیده ایم. 
در عصر اینترنت، حافظه بازیابی، توانایی به  یاد آوردن خودبه خود 
اطالعات در ذهن، ضرورت کمتری دارد. به گفته هوروات، آنچه 
»حافظه شناختی « نام دارد، از اهمیت باالتری برخوردار است. 
او می گوید »تا وقتی یادتان باشد آن اطالعات کجاست و چطور 
می توان به آن دسترسی پیدا کرد، دیگر نیازی نیست آن را به 

خاطر بسپارید.« 
تحقیقات نشان داده اند که اینترنت مثل حافظه جانبی عمل 
می کند. بر اساس یک مطالعه »وقتی افراد امید دارند پس از 
گذشت زمان به اطالعات خود دسترسی داشته باشند،  میزان 
بازیابی اطالعات در آنها پایین تر است.« اما حتی پیش از ظهور 
اینترنت، محصوالت سرگرمی به عنوان حافظه جانبی عمل 
می کردند. اگر بتوانید جمله ای از یک کتاب را به سرعت پیدا 

کنید، الزم نیست آن را به حافظه بسپارید. از وقتی فیلم های 
ویدئویی به بازار آمدند، می توانید تقریباً بدون هیچ دردسری 
فیلم یا برنامه تلویزیونی را مرور کنید. دیگر اصاًل این موضوع 
مطرح نیس��ت که اگر نتوانید اثری فرهنگی را ب��ه یاد آورید، 
برای همیشه آن را از دس��ت می دهید. افالطون از اولین افراد 
مشهوری بود که وقتی خطر بیرونی سازی حافظه مطرح شد،  
روی ترش ک��رد. در گفت وگویی که افالطون میان س��قراط 
و فایدروس اش��راف زاده می نویسد، س��قراط داستانی درباره 
خدایگان تئ��وس می گوید که »کاربرد نامه را کش��ف کرد.« 
تاموس، پادشاه مصر به تئوس می گوید:» این کشف تو در روح 
یادگیرندگان فراموشی به بار می آورد، زیرا دیگر از حافظه خود 
استفاده نمی کنند؛ آنها به حروف و واژگان نوشته شده بیرونی 
اعتماد خواهند کرد و خودشان چیزی به یاد نخواهند آورد.« 
)البته همین نظ��رات افالطون به این خاطر در دس��ترس ما 

هستند که آنها را نگاشته است.(
هوروات می گوید: »در این گفت وگو، س��قراط از نوشتن متنفر 
است زیرا می پندارد که حافظه را می کشد. درست هم می گوید. 
نوشتن بی ش��ک حافظه را از بین برده است. اما تمام چیزهای 
باورنکردنی ای را به یاد آورید که امروز به خاطر نوشتن، در دست 

داریم. من که هرگز نوشتن را با یک حافظه بازیابی بهتر عوض 
نمی کنم.« شاید اینترنت هم مبادله مشابهی را پیشنهاد می دهد: 
می توانید به هر میزان اطالعات که می خواهید دسترسی داشته 
باشید و از آن استفاده کنید اما بیشتر آن را در خاطر نگه نخواهید 

داشت. 
واقعیت این است که مردم اغلب بیش از آنچه بتوانند در مغز خود 
نگه دارند، اطالعات وارد آن می کنند. س��ال گذشته، هوروات 
و همکارانش در دانش��گاه ملبورن دریافتند افرادی که بیش از 
حد برنامه های تلویزیونی می بینند،  محتوای برنامه  ها را خیلی 
سریع تر از کسانی فراموش می کردند که هفته ای یک قسمت 
را تماش��ا می کردند. همچنین طبق گزارش خودشان، میزان 
لذت آنها از تماشای برنامه کمتر از کس��انی بود که روزی یک 
بار یا هفته ای یک بار آن را تماش��ا می کردند. افراد در مواجهه 
با مکتوبات نیز افراط می کنند. در ۲۰۰۹، به طور میانگین هر 
امریکایی روزانه با ۱۰۰هزار واژه درگیر  می شد،  حتی اگر تمام 
این واژه  ها را نمی خواند. به س��ختی می توان تصور کرد که این 
رقم طی این ۹س��ال کاهش یافته باشد. درس��ی که از مطالعه 
زیادخوانی می گیریم این است که اگر می خواهید چیز هایی را 
که می خوانید و می بینید به یاد آورید، آنها را از باقی چیز ها فاصله 
دهید. در مدرسه اعصابم خرد  می شد که در کالس انگلیسی هر 
هفته مجبور بودیم تنها سه فصل را بخوانیم و نه بیشتر، اما دلیلی 
منطقی پشت این کار بود. هوروات می گوید هرچه خاطرات را 
بیشتر تکرار کنید، بیشتر تثبیت می شوند. اگر کتابی را پشت سر 
هم-بگوییم یک نفس- بخوانید، دارید تمام مدت داستان را در 
حافظه فعال خود نگه می دارید. او می گوید:» در واقع هرگز دوباره 

به آن دسترسی نخواهید داشت.« 
کتاب ها، فیلم ها، برنامه  ها و ترانه  ها فایل  هایی نیس��تند که در 
مغزمان آپلود کنیم، بلکه بخشی از تابلوفرش زندگی هستند 
که در کنار چیزهای دیگر بافته شده اند. از دور شاید دیدن یک 
رشته نخ دش��وار باش��د اما آن نخ به هر حال سر جای خودش 

نشسته است. 

چرابیشترکتابهاییراکهمیخوانیمفراموشمیکنیم؟

مس��عود بصیری در توئیتی نوشت: آیا می دانستید میانگین مش��ارکت در ۱۲ دوره اخیر 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا ۵۷درصد بوده است ولی میانگین مشارکت در ۱۲ دوره 

اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران ۷۲/۴ درصد بوده است. 

به عمل کار بر آید، به سخندانی نیستمقایسه میانگین مشارکت انتخابات در ایران و امریکا

میزان، رأی مردم است
علی دارابی در کانال تلگرامی خود نوش��ت: 
»حق رأی و انتخاب��ات « از مطالبات بزرگ 
مردم در ایران از مشروطه بود. رژیم سلطنتی 
که موروثی، اس��تبدادی و وابسته به بیگانه 
س��ه ویژگی آن بود که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ 
توسط مردم با رهبری امام خمینی)ره( برای 
همیشه برچیده ش��د. انقالب اسالمی حق 
رأی، آزادی، انتخابات را در قانون اساسی جمهوری اسالمی نهادینه کرد و اداره کشور را با اتکا 
به آرای عمومی و از طریق انتخابات تعریف کرد. م��ردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به رغم گالیه و 
دلخوری ها پای صندوق رأی آمدند تا رئیس جمهور منتخب و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کنند. بیش از ۵۹ میلیون واجد شرایط رأی بوده اند که 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آنها رأی اولی بوده اند. گزارش ها و اخبار رسیده از سراسر 

کشور حکایت از حضور مردم عزیز در پای صندوق های رأی است. 
این یادداش��ت فقط به بهانه احترام و قدردانی از حضور مردم عزیزمان در انتخابات است که 
به رغم دلخوری ها و گالیه ها در صحنه حاضر شدند. رأی مردم و آنها که رأی نداده اند. پیام آن 

باید به وضوح شنیده شود »چراکه میزان، رأی مردم است.«

شکننده  ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی
 علیرض��ا تقوی نیا در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: امروز دش��منان نتانیاه��و به یک 
پیروزی بزرگ دست یافتند و توانستند پس 
از سال  ها مبارزه وی را از نخست وزیری خلع 
کنن��د. دولتی ک��ه امروز تش��کیل ش��د، 
نامتجانس  ترین کابینه تاریخ اسرائیل بوده 
که از چپ گرا ترین تا دست راستی ترین  ها را 
در خود جای داده اس��ت. نکته خنده دار و عجیب دیگر این بوده که نفتالی بنت رهبر حزب 
تندروی یمینا که هفت کرسی در کنست اسرائیل دارد، توانست تنها شش نماینده حزبش را 

با خود همراه کند و نخست وزیر شود. 
به عبارت دیگر فردی که تنها یک بیستم پارلمان را در اختیار داشت، دولت تشکیل داد. چنین 

چیزی در دنیا سابقه ندارد یا حداقل به گوش نگارنده نرسیده است . 
از طرف��ی یائیر الپید رهب��ر حزب یش عتید ب��ا ۱۷ کرس��ی در پارلمان پذیرفت دو س��ال 
نخس��ت وزیری را به نفتالی بنت بس��پارد و نوعی از خودگذشتگی نش��ان داد تا فقط از شر 

دیکتاتوری نتانیاهو خالص شوند. 
نکته مهم دیگر این است که گیدئون صعر مخالف جاه طلبی های نتانیاهو که اخیراً از لیکود جدا 
گشت و حزب » امید نوین « تشکیل داد به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده که مشخص 
است به زودی پرونده فساد نخست وزیر سابق را به جریان خواهد انداخت و احتمال بسیار قوی 

بی بی را به زندان می فرستد. 
از شواهد و قرائن این گونه برمی آید که دولت جدید اس��رائیل با توجه به ترکیبش نمی تواند 
راستگرایانه عمل کند، بلکه مجبور است میانه روی پیشه و با رئیس جمهور امریکا همراهی 

کند. 
از طرفی با عطف به اختالفات داخلی آنها احتمال فروپاشی کابینه نیز وجود دارد اما اگر دولت 
فروبپاشد نیز همچنان نفتالی بنت نخست وزیر خواهد بود و انتخابات زودهنگام برگزار می شود 
و به همین دلیل باید گفت فعاًل چشم اندازی برای بازگشت نتانیاهو به قدرت دیده نمی شود.

اخالقی گری در قلمرو سیاست
محمود مقدسی در کانال تلگرامی خود نوشت: به گفت وگو ها یا جدل های مرتبط با انتخابات 
-mora )که نگاه می کنم، یک چیز ذهن��م را خیلی درگی��ر می کند و آن اخالقی گ��ری 

izing( موجود در این گفت وگو هاست. از همین ابتدا بگویم که من هم مثل بسیاری دیگر، 
اخالقی گری را با طنینی منفی به کار می برم. اخالقی گری در اینجا یعنی استفاده زیاد از حد 
و نامتناسب از زبان و داوری اخالقی. زیاد از حد به این معنا که در داوری درباره یک مسئله، 
آنقدر نگاه اخالقی داشته باشیم که سایر چشم اندازهای ممکن یا ضروری به آن مورد توجه 
قرار نگیرد و نامتناس��ب به این معنا که در موضع بی ربطی )آنجا که الزم نیس��ت یا نباید( از 
زبان اخالقی استفاده کنیم. من با کسانی که می گویند سیاست، عرصه داوری های اخالقی 
نیست و صرفاً نگاهی کارکردگرایانه دارند موافق نیستم، اما اخالقی گری افراطی را هم در آن 

قابل دفاع نمی دانم. 
این روزها، بعضی از ما در مورد رأی دادن یا رأی ندادن، دقیقاً به همین معنا دچار اخالقی گری 
شده ایم. ابهام نظری و عملی تصمیم گیری درباره امر سیاسی در این شرایط را نادیده می گیریم 
و می گوییم موضع ما اخالقی است و مخالفینمان در حال انجام خطایی اخالقی هستند و باید 

برای آن پاسخگو باشند. 
در این وضعیت، یک نکته را نادیده می گیریم: اینکه اس��تدالل اخالقی دو مقدمه دارد. یکی 
از آنها هنجاری و مبتنی بر باید و نبایدهای کلی اخالقی است و دیگری factual یا مرتبط 
با امر واقع. آنچه مایه اختالف بسیاری از ماست، مقدمه هنجاری نیست. ما در مقدمه مرتبط 
با امر واقع اختالف نظر داریم. هیچ کدام از ما فکر نمی کنیم که مشارکت در ظلم، همراهی با 
فقر و فساد و رنج سرکوب، آشوب و خفقان اخالقاً قابل دفاع باشد. تفاوت ما در مورد مقدمه 
دوم است. ما تصاویر متفاوتی از امر واقع کنونی و احتماالت مربوط به آن در آینده داریم. برای 
همین در چنین ش��رایطی، بیش از زبان اخالقی به زبانی توصیفی احتیاج داریم. الزم است 
هرچه بیشتر از چشم اندازمان با یکدیگر گفت وگو کنیم و صریح و شفاف سخن بگوییم. اما اگر 
اطمینانی به داوریمان درباره امر واقع نداریم و صرفاً وضعیتی روانش��ناختی چون خستگی، 
خشم، خوش بینی افراطی و...  پشتیبان آن است، متواضعانه سکوت کنیم و تنها در صورت 

تمایل، از تصمیممان به دیگران بگوییم.

چالش های پیش روی نانسی پلوسی
 کانال تلگرامی»USA Today«  به نقل از 
خبرگزاری فرانسه نوش��ت: نانسی پلوسی 
رهب��ر دموکرات  ه��ا در کنگ��ره امریکا که 
مدت  ها قدرتمند ترین زن سیاسی امریکا و 
ترام��پ  دونال��د  مخال��ف  نخس��تین 
رئیس جمهوری جمهوریخواه قبلی امریکا به 
شمار می رفت، از این پس باید استعدادهای 
شناخته شده خود را به عنوان استراتژیس��ت برای مرتفع کردن تنش های فزاینده داخلی و 

داشتن بخت اجرای وعده های جو بایدن به کار گیرد. 
نزدیک به پنج ماه پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در کاخ سفید، گسست ها در بین 
دموکرات  ها نمایان شده است، به طوری که مذاکرات پیرامون طرح های بزرگ او گره خورده اند. 
یک جناح چپ س��رخورده از جاه طلبی  هایی که بس��یار اعتدال گرایانه توصیف شدند، برای 

حمایت از برخی برنامه  هایی که خیلی پرهزینه برآورد شده اند، مردد هستند. 
مجادله اخیر پیرامون اظهارات یک نماینده زن مجلس نمایندگان امریکا به نام ایلهان عمر نیز 

دیگر اختالفات شدید را نمایان کرد. 
نانسی پلوسی نخستین زن رئیس مجلس نمایندگان، سومین شخصیت قدرتمند سیاست 
امریکا پس از رئیس جمهوری و کاماال هریس معاون رئیس جمهور، باید لزوماً انسجام گروهش 
را حفظ کند؛ گروهی که اکثریت محدود آن در ماه ژانویه، در ماه های اخیر باز محدودتر شده 

است. 
اگرچه چاک شومر رهبر دموکرات سنا با برابری تقریبی در سنا از ماه ژانویه نقش برقرار کننده 
تعادل را بازی می کند، اما تنش های هفته های اخیر وظیفه این سیاستمدار پرسابقه و با تجربه 

را با ۸۱ سال سن پیچیده کرده است. 
تام کول، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان با اش��اره به نبردهای شدیدی که نانسی 
پلوسی را رو در روی دونالد ترامپ جمهوریخواه قرار داده بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: همه 

ما وقتی یک مخالف را روبه روی خود داریم، کارآمدتر هستیم. 
وی افزود: کار بسیار سخت است؛ وقتی ما کنترل همه یعنی هر دو مجلس کنگره و کاخ سفید 

را در اختیار داریم. 
در بی��ن ترقی خواه��ان، ناراحتی با دیدن اینک��ه جو بایدن علن��اً مذاکرات ب��ا میانه رو ها را 
برای دس��تیابی به توافقاتی در م��ورد پیش نویس ه��ای قانونی نمادین، از طرح گس��ترده 
سرمایه گذاری  ها در زیرس��اخت  ها گرفته تا اصالح پلیس یا مبارزه با تغییرات آب و هوایی، 

ترجیح می دهد، افزایش یافته است. 
حال آن که انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲۰۲۲ نزدیک می ش��ود. به طور س��نتی، پیشروی 
اندک پارلمانی در سال انتخاباتی به دست می آید و دموکرات  ها ممکن است اکثریت خود را 

از دست بدهند.

 جامعه اگر عدل خواه نباشد
عدل علوی محقق نخواهد شد

آیت اهلل جوادی آملی: 
جامعه اگر عادل نباشد، عدل خواه نباشد، آن عدل علوی و مهدوی 
محقق نخواهد شد. به دلیل اینکه وجود مبارک حضرت امیر )ع( 
قانونی داشت که عدل ممثل الهی بود، خودش هم که دیگر عدل 
ممثل بود، لکن امت او عدل خواه نبودند. آن طوری که در نهج البالغه 
آمده است، وجود مبارک حضرت در یکی از خطبه  ها فرمود:»َو لََقْد 
أَْصَبَحِت اْلَُمُم تََخاُف ُظلَْم ُرَعاتِ ها َو أَْصَبْحُت أََخاُف ُظلَْم َرِعیِتی«؛ 
فرق حکومت من با حکومت دیگران این است که دیگران وقتی صبح 
می کردند از ظلم زمامدارهای خود هراسناک بودند، من از ظلم امتم 
در هراسم! پس اگر حاکم در حد علی  بن  ابیطالب هم باشد حکومت 
عدل محقق نخواهد شد، برای اینکه یک مثلثی که دو تا ضلع دارد و 
یک ضلع ندارد این دیگر مثلث نیست؛ عدل اسالمی، جامعه عادل 
و حکومت عادل روی این تثلیث تکیه کرده است:»القانون العدل 

االمام العدل االمه العادله.«
منبع:کانال رس��می وابس��ته به آیت اهلل العظمی جوادی آملی 
به اس��تناد س��خنرانی در جمع اعضای بنیاد مهدویت در تاریخ 

۱۳۸۹/۰۳/۲۱
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ماجرای قابی در حسینیه جماران
عبداهلل گنجی با انتشار عکس فوق توئیت کرد: داستان این قاب هیهات 
من الذله در حسینیه جماران چیست؟ به امام گزارش داده بودند مردم 
کم می روند جبهه. شهریور۱۳۶۶ حدود هزار رزمنده از مسجد جامع شهر 
فاو عراق برای بیعت با امام پیاده عازم تهران شدیم. یک ماه سفر طول 

کشید و با پاهای پرتاول رسیدیم. این قاب هدیه کاروان ما به امام بود. 

 2 خطای محاسباتی اصالحات 
در انتخابات ۱۴۰۰

یعقوب ربیعی در کانال تلگرامی خود نوشت: آمار مشارکت فراتر از انتظار 
جریان اصالحات بوده و این از توئیت امثال محمود صادقی که اذعان به 
شکست تحریم انتخابات کرده است، برمی آید. اولین خطای محاسباتی 
اصالح طلبان همین فهم اشتباه از میزان آرا بود و خیال می کردند می توانند 
بر کاهش مشارکت برای زیر س��ؤال بردن دولت بعد سوار شوند. خطای 
محاسباتی دوم این بود که با کنار کشیدن اصالح طلبان از انتخابات، بخشی 
از بدنه اجتماعی آنها با هشتگ   هایی مانند رأی بی رأی یا تحریم انتخابات به 
سمت جریان برانداز رفت که بازیابی آن به راحتی نیست. آیا کامبک دقیقه 

نودی اصالحات این خطا  ها را خواهد پوشاند؟ بعید می دانم.

پروژه تحریم انتخابات شکست خورد
داود مدرس��ی یان در کانال تلگرامی خود به توئی��ت محمود صادقی 
که صراحتاً نوشته اس��ت: »پروژه  #تحریم_انتخابات شکست خورد« 
 واکنش نش��ان داد و نوشت:  اعتراف ش��یرین محمود صادقی: »پروژه 
 #تحریم_انتخابات شکست خورد«  در هیچ نقطه ای از عالم نمی توانیم 
کش��وری را پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دش��منان 
قرار گرفته باشد. چندماه است که رس��انه  های امریکایی و انگلیسی و 
مزدور هایی که زیر پرچم اینها و در این رس��انه  ها مشغول کارند، دارند 

خودشان را می ُکشند که انتخابات را زیر سؤال ببرند. واقعاً چرا؟!
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