
گاهنامه ی رویش انجمن  اسالمی مستقل

سال بیست و یکم/ شماره چهل و یک/ خرداد ۱۴۰۰

امید...
همــان انتظــار مثبــت بــرای رســیدن بــه هــدف، هدفــی کــه آن قدر ارزشــمند اســت 
ــرمایه گذاری  ــود را س ــات خ ــام متعلق ــم تم ــه آن، حاضری ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ک

کنیــم.
یکــی از نمونه هــای بــارز امیــد، امیــد اجتماعــی اســت کــه بــه ســبب آن پویایــی 
در جامعــه نمایــان شــده و موجــب می شــود کــه مــردم آن جامعــه بــرای رســیدن 

بــه اهــداف خــود تــاش کننــد و بــا نهایــت انگیــزه بــا موانــع موجــود بجنگنــد.

ــا  ــردم آن ب ــه م ــد ک ــی می رس ــه جای ــه ب ــک جامع ــه ی ــود ک ــه می ش ــا چ ام
ــم  ــه اهداف ــم ب خــود می گوینــد: »خــب مــن هــر چقــدر هــم تــالش کن

ــت؟!« ــالش چیس ــه ت ــن هم ــده ی ای ــس فای ــم؛ پ نمی رس
ــردم آن  ــن تمــام م ــک بی ــروس مهل ــک وی ــل ی ــن فکــر مخــرب مث ــر ای حــال اگ

ــد...! ــد خوان ــه را بای ــه ی آن جامع ــود، فاتح ــش بش ــه پخ جامع
ــن مســیر  ــه ی ای ــا شــاید هــم میان ــدا ی ــن روزهــا کشــورمان در ابت ای

باطــل اســت!
ــی کــه  ــأس و امیــد و هــزار دوراهــی دیگــر...؛ جدال ــا، ی ــکار و معن جــدال بیــن ان

ــم دور از انتظــار نباشــد. ــدان ه ــکار در آن چن ــدی و ان ــروزی ناامی ــاید پی ش

ناامیــدی حاصــل از مشــکات اقتصــادی، گرانی هــا، کم ارزشــی پــول رایــج 
ــه  ــا حلــوا حلــوا کــردن ب مملکــت و کوچکتــر شــدن ســفره ها را کــه نمی شــود ب

ــدل کــرد! امیــد ب

ــا  ــت ب ــار داش ــا انتظ ــوان از آنه ــد، نمی ت ــب ش ــردم غال ــر م ــدی ب ــی ناامی و وقت
ــد! ــرکت کنن ــات ش ــدواری در انتخاب ــت امی نهای

حــال شــما فکــر کنیــد آنهــا بــا هجــوم اخبــار ناامیدکننــده از رســانه های خارجــی 
و چــه بســا داخلــی هــم رو بــه رو شــده باشــند و کما بیــش وعده هــای انتخاباتــی 
ــی  ــم اندک ــم فضــای مجــازی ه ــا #رأی_نمی ده ــم شــنیده باشــند و ب ــوچ ه پ

بــه فکــر فــرو رفتــه باشــند!
ــود را  ــبیه تر ب ــگ ش ــدان جن ــه می ــه گاه ب ــی ک ــه ای از آن مناظرات ــاً لحظ و احیان
هــم شــنیده باشــند، همــان مناظراتــی کــه قــرار بــود بســتر شــناخت بیشــتر 

ــد؛ ــه واســطه ی برنامه هایشــان باش ــدا ب کاندی
در این شرایط نابسامان، چه بر سر باور و امید مردم می آید؟!

ــاس  ــاردی و التم ــی و وام ۰.۵ میلی ــه ی ۰.۵ میلیون ــح از یاران ــا صب ــما ت ــاال ش ح
ــود. ــه نمی ش ــود ک ــدوار نمی ش ــو! امی ــام بگ ــرای برج ــکا ب آمری

ــش از  ــار، گوش ــال یکب ــر ۴ س ــه ه ــدر ک ــد، آنق ــد نمی توان ــه نخواه ــه ک ــه ن البت
ــم  ــد ه ــه بخواه ــده ک ــر ش ــه پ ــتی و عوا م گرایان ــای پوپولیس ــن وعده ه ای
نمی توانــد؛ راســتش دیگــر کــن فیکــن کــردن اوضــاع مملکــت در ســه روز هــم او 

ــد...! ــز نمی کن ــی لبری ــور انتخابات را از ش
خاصــه آنکــه تــا بســاط ایــن امیدهــای واهــی برچیــده نشــود وضــع همیــن اســت؛ 

انــکار، معنــا نمی شــود. ناامیــدی هــم امیــد نمی شــود...

اما چه می توان کرد؟!
ــه  همیشــه هــم نمی تــوان از قبــول مســئولیت شــانه خالــی کــرد و تقصیرهــا را ب
ــدادن کشــور را گلســتان کــرد.  ــا رأی ن ــوان ب گــردن ایــن و آن انداخــت، نمی  ت

شاید هم تغییر و دگرگونی وسیع می خواهیم از سکون مطلق مان...!

 بــه عنــوان ســخن پایانــی، بدانیــم کــه »اگــر امیــد نباشــد، هیــچ کــدام از 
ــده  ــرد.« پــس در ایــن واپســین روزهــای مان ــام نمی گی ــزرگ انج ــای ب کاره
ــای نادرســت  ــط و جوه ــرات غل ــی کشــور را دســتخوش تفک ــات، آبادان ــه انتخاب ب
فضــای مجــازی نکنیــم و پیشــرفت و آبادانــی کشــور را از »امیــد بــه روزهــای 

ــه« بخواهیــم. بهتــر« و »تصمیــم آگاهان

جدال انکار و معنا؛ تغییر یا تکرار!
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سرمقاله



برجام، این بار در داخل!
گزیده ای از واکنش های مسئولین به ماجرای برجامگزیده ای از واکنش های مسئولین به ماجرای برجام

بازخورد های  به  می پردازیم  اکنون 
به مذاکرات اخیر در وین  مسئولین کشور 
که هر کدام به نوبه ی خود قابل توجه است.

 علی ربیعی- سخنگوی دولت: نه زمینه 
از  الزامی برای گفتگو و مذاکره فراتر  و نه 

برجام وجود دارد. 
داد  نشان  برجام  افزود:  وی  همچنین 

آمریکا نمی تواند قابل  اعتماد باشد.
 سعید خطیب زاده- سخنگوی وزارت 
انگلیس  و  آمریکا  خارجه  وزرای  خارجه: 
قسم  رضایت دشمن  برای جلب  تاش  در 
تحریف  را  مذاکرات  اهداف  برجام،  خورده 

می کنند؛ مایه دلسردی است!
 سعید جلیلی- نامزد ریاست جمهوری: 
مربوط  تحریم  به  کشور  مشکات  عمده 

نیست.
وی افزود: من در سال 92 که بعد از ۶ 
سال مسئولیت مذاکرات، کاندید شدم نیز 
گفتم که عمده مشکات اقتصادی کشور ما 

به مدیریت داخلی برمی گردد.
جلیلی: مذاکرات را انجام دادند، تحریم ها 
را  بعد می گوییم جام اخاق  برطرف نشد، 

بردیم!
فعلی:  جمهور  رئیس  روحانی-  حسن   
ترامپ ده ها بار از من تقاضای مذاکره کرد.

بد  برجام  نمی گوید  کس  هیچ  امروز 
است. بازگشت به عقب در این مورد ممکن 

نیست.
راه  بفهمید  که  بود  مهم  این  ما  برای 

مذاکره است.
امروز در همه مسائل مهم مثل مذاکرات 

به تفاهم رسیدیم.
وین  در  مذاکرات  پیشرفت  افزود:  وی 
بخاطر صبر مردم و تدبیر دولت و راهنمایی 

رهبر انقاب است.
ریاست  نامزد  زاکانی-  علیرضا 
مذاکره کننده  تیم  در  اشکال  جمهوری: 

کنونی در حد اللیگا است.
جزئیات  قبلی  مذاکره کننده  تیم  زاکانی: 
تیم  نمی گفتند/درون گرایی  مردم  به  را 

قانع  کشور  مسئوالن  شد،  سبب  قبلی 
نشوند.

ریاست  نامزد  رئیسی-  ابراهیم  سید 
برای  تاش  دولتی  هر  وظیفه  جمهوری: 
سالن  همین  در  کسانی  است/  تحریم  رفع 
مناظرات گفتند که ما زبان صحبت با دنیا 
کسی  می داند  هم  دانشجو  یک  بلدیم.  را 
که می خواهد مذاکره کند نباید بگوید آب 
خوردن هم به مذاکره مربوط است و نباید 

بگوید خزانه خالی است! 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی- 
دنبال  به  آمریکا  جمهوری:  ریاست  نامزد 

فرسایشی کردن مذاکرات است.
هر  معتقدم  برجام  مورد  در  افزود:  وی 
دهیم.  ادامه  باید  را  بین المللی  معاهده 
سام  دولت  در  مذاکرات  نتیجه  امیدوارم 

به صورت عملی برای مردم مشهود باشد.
ریاست  نامزد  رضایی-  محسن 
تقویت  اما  است؛  مهم  مذاکره  جمهوری: 
معطل  را  کشور  دارد./  اهمیت  نیز  میدان 

مذاکرات نمی کنیم.
رضایی افزود: دولت ما حتماً مسئله برجام 
وادار  را  آمریکا  گرفت.  خواهد  جدی  را 
تعهدات  واقعی،  با یک دیپلماسی  می کنیم 

خودش را انجام دهد.
ریاست  همتی-نامزد  عبدالناصر 
 FTAF مخالف  رئیسی  حامیان  جمهوری: 

من  خارجه  سیاست  در  هستند./  برجام  و 
ترامپ  نیستند.  دشمن  امارات  و  عربستان 
و کاسبان تحریم با هم به زیر برجام زدند.

خود  صحبت های  آخرین  در  جلیلی 
نمی شود  کرد:  انتقاد  وین  مذاکرات  از 
تحریم ها را انکار کرد؛ اما بهانه تحریم برای 

پوشش ناکارآمدی است.
هستیم  مذاکره  حال  در  چرا  افزود:  وی 
تحریم  اهرم  دنبال  به  مقابل  طرف  ولی 

است؟!
این نامزد گفت: آن زمان که خود را در 
 32۰۰ دالر  می دانستید،  موفق  مذاکرات 

تومانی شد 3۰ هزار تومان!

بازخوردهای سیاسیون مطرح کشور  این 
مذاکرات  در  جزئی  موفقیت  نشان دهنده 
نگاه  بعدی  دولت  است  امید  اما  می باشد؛ 
داخلی  و سرمایه های  داخل  به  رو  امیدش 
و  استعدادهای داخلی  از مردم،  اعم  کشور 

در آخر معادن خدادادی داخلی باشد.
برای  مشارکت  پر  و  سالم  جّوی  آخر  در 
خدای  از  و  آرزومندم  رو  پیش   انتخابات 
ملت  افزون  روز  شادی  و  پیشرفت  منان 

ایران را خواستارم.
-یادداشت آخر

سال بیست و یکم/ شماره ی چهل و یک/ خرداد 1400

 دوراهــی بیــن اخــاق و میگویی: رأی نمیدهم...!
انتخــاب درســت!

تلنگرتلنگرسخن دوست

سالمت انتخابات یکی از موضوعات مهمی است 
از  و  می برد  باال  را  انتخابات  کیفیت  طرفی  از  که 
مردم  مشارکت  بر  مهمی  و  مستقیم  تأثیر  طرفی 

دارد.
یکی از مهم ترین اصول سامت انتخابات، رعایت 
اخالق انتخاباتی است که هم شامل نامزدها و هم 

شامل طرفداران آنها می شود.
در ادامه به برخی از  موارد مهم اخاق انتخاباتی 

می پردازیم: 
داشتن  و  دروغ  وعده های  از  پرهیز   .۱

صداقت در تبلیغات؛
جلب  برای  نامزد ها  اکثریت  هم  شاید  یا  بعضی 
توجه و رأی اکثریت به دروغ، وعده هایی می دهند 
که توان عملی کردنشان را ندارند یا آن وعده ها به 

کلی خاف قانون است.
به  توجه  با  که  شده ای  مهندسی  وعده های 
مشکات مردم انتخاب می شوند و برای شور کاذب 
انتخاباتی و در نهایت برنده شدن در  سخنرانی های 

انتخابات بیان می شوند. 
واسطه  به  خوردن  فریب  از  جلوگیری  برای 
به   که  نامزدهایی  از  است  دروغین، الزم  وعده های 
که  کنیم  درخواست  می دهند  وعده ای  نحوی  هر 
به  نیز  را  خود  برنامه های  وعده هایشان،  کنار  در 
صورت منطقی و با جزئیات بیان کنند. بعد از بیان 
دقیق برنامه ها تا حدودی می تواند در راستی آزمایی 

وعده ها به ما کمک کند. 
۲. پرهیز از توهین به سایر کاندیدها؛

متأسفانه  که  اخاقی  غیر  کارهای  از  دیگر  یکی 
و  نامزدها  دیگر  به  توهین  دارد،  رواج  انتخابات  در 

تخریب آنهاست.
نامزد ها برای اینکه بتوانند رقیب خود را از میدان 
راحت  برنده شدن  برای  را  خود  کار  و  ببرند  در  به 

کنند به رقیب های خود توهین می کنند.
این در صورتی است که مقام معظم رهبری)مدظله( 
در این باره می فرمایند: »به رقیبانتان تهمت نزنید، 
از رقیبانتان غیبت هم نکنید، تهمت یعنی نسبتی 
نسبتی  یعنی  غیبت  اما  ندارد  واقعیتی  که  بدهید 

بدهید که واقعیت دارد، غیبت هم نباید بکنید.«
از حرف ایشان می توان این طور برداشت کرد که 
انتخاباتی نادرست و  هر گونه توهین به رقیب های 

خاف اهداف انقاب است. 
کنند  رفتار  گونه ای  به  باید  انتخاباتی  نامزدهای 
که در کنار حفظ شور انتخابات، بی احترامی پیش 

نیاید. 
فیلم های  و  تصاویر  انتشار  از  پرهیز   .۳

فریبنده؛
در موقعیت کنونی و به خاطر شرایطی که کرونا 
به وجود آورده خیلی از تجمعات انتخاباتی به فضای 

مجازی منتقل شده است.
تبلیغات  جریان  در  نامزد ها  شرایطی  چنین  در 
و  کنند  سوءاستفاده  رسانه  قدرت  از  نباید  خود، 

کلیپ ها و تصاویر فریبنده تولید و پخش کنند .
شناخت  برای  رسانه  که  درعین حال  درواقع 
را هم  نکته منفی  این  اما  کاندیدها ضروری است؛ 
بر  و  رسانه  قدرت  تأثیر  تحت  نباید  مردم  و  دارد 
با  باید  بلکه  بدهند،  رأی  آن  از  حاصل  جو  اساس 
شناخت کامل و در نظر گرفتن همه ی جوانب فرد 

مورد نظر خود را انتخاب کنند. 
کردن  بزرگ  و  سیاه نمایی  از  پرهیز   .۴

مشکالت؛
مهمی  بسیار  موضوع  مردم  بین  نارضایتی  وجود 

است که حتما باید برطرف شود.
کاندیدها نیز می توانند مشکاتی که به هر طریقی 
متوجه آن  شدند را مطرح کنند و راه حل های خود 
را برای این مشکات بیان کنند؛ اما این بیان مشکل 
نباید به گونه ای باشد که باعث شود امید و نشاط 

ملی از بین برود.
عملکرد  مورد  در  نباید  انتخاباتی  نامزد  یک 
مسئولین و دولت بی انصافی کند و فقط نقاط ضعف 
آن را بیان کند؛ بلکه باید با انتقاد سازنده، برنامه ی 

دقیق خود را برای رفع آن بیان کند.
مورد  این  در  نیز  رهبری)مدظله(  معظم  مقام 
می فرمایند: »من نگرانی ام از این نیست که حرفی 
از رایج  انتقاد شود؛ نگرانی من  از کسی  زده شود، 
خدمات  است.  جامعه  در  انصافی  بی  اخاق  شدن 
کنار  را  همه  انسان  اینکه  می گیرد،  انجام  فراوانی 

بگذارد و به نقطه ای بچسبد، درست نیست.«
انتخاباتی  نامزدهای  همه ی  برای  پایان  در 

آرزوی حفظ رعایت اخالق را دارم.

است،  بد  مردم  معیشت  وضع  می گویی:   -
رأی نمی دهم.

فشارهای  علت  به   برخی  می گوید:   +
می کنیم،  لمس  را  آن  ما  همه  که  معیشتی 
یا  هستند  مردد  انتخابات  در  شرکت  برای 
می گویند در دوره های قبل با شوق به فردی 
باعث دلخوری  اما در آخر دوره،  رأی دادیم؛ 
نمی کنیم.  شرکت  انتخابات  در  بنابراین  شد؛ 
ما  نباید  و  نیستند  درستی  دالیل  موارد  این 
اگر  انتخابات دلسرد کنند.  از مشارکت در  را 
آن  باید  دارد،  وجود  مدیریت ها  در  ضعف 
آوردن  کار  روی  و  درست  انتخاب  با  را 
مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد نه 

با شرکت نکردن در انتخابات! ۱
رأی  و چه  بدهم  رأی  - می گویی: چه من 
رأی  یک  خواهدشد؛  انتخاب  نفر  یک  ندهم، 

کمتر یا بیشتر تاثیری ندارد.
بر  انتخابات،  در  مردم  حضور  می گوید:   +
توانایی ها و قّوت آن دولت منتخب تأثیر 
انتخاب  دولتی  یک  باالخره  دارد؛  زیادی 
خواهد شد، هر چه پشتوانه ی او بیشتر باشد، 
قطعاً بهتر است و قدرت بازدارندگی کشور را 
می دهد.  آبرو  و  امنّیت  کشور  به  می برد،  باال 

بنابراین مشارکت، خیلی مهم است2.

قبول  را  اسامی  جمهوری  می گویی:   -
ندارم، رأی نمی دهم.

است  ممکن  که  کسانی  آن  می گوید:   +
حتی  هم  اسامی  جمهوری  نظام  به  نسبت 
مسئله داشته باشند، نسبت به امنیت و اقتدار 
کشور که دیگر مسئله ندارند؛ امروز این نظام 
پیشرفت  است،  کرده  حفظ  را  کشور  امنّیت 
کشور را تسریع کرده است، به این ملّت عّزت 
نیست،  انکار  قابل  دیگر  که  اینها  است؛  داده 
عّزت  برای  پس   دارند؛  دوست  که  را  اینها 
استمرار  برای  ایرانی،  و  ایران  به  بخشیدن 
از  که  پیشرفتی  تضمین  برای  ملی،  امنیت 
بی وقفه  امروز  تا  و  شده  شروع  انقاب  اول 

پیش رفته؛ برای اینها باید وارد بشوند.3

نتیجه ای  تأثیر و  - می گویی: مشارکت من 
بر مسائل کشور ندارد.

حضور  با  و  پرشور  انتخابات  می گوید:   +
مردم، موجب می شود کشور مصونیت، اقتدار 

و امنیت پیدا کند.۴
حضور مردم پای صندوق های رأی می تواند 
کند؛  بی اثر  را  دشمنان  تهدیدهای 
می تواند دشمن را ناامید کند و وقتی دشمن 
از دست خواهد  را  کارآیی خود  مأیوس شد، 
آینده ی  در  مردم،  گسترده ی  حضور  داد؛ 
کشور تأثیر دارد؛ در امنیت، در استقال، در 
ثروت ملی، در اقتصاد، در همه ی مسائل مهم 

کشور تأثیر می گذارد۵. 

چرا  کنم؟!  انتخاب  من  چرا  می گویی:   -
خودشان یک نفر را انتخاب نمی کنند؟

به  دست  ملت  یک  وقتی  می گوید:   +
که  کسی  است.  زنده  یعنی  می زند،  انتخاب 
خود  بودن  زنده  می کند،  انتخاب  خود  برای 
را اثبات می کند. انسانی که برای او تصمیم 
او  و  می کنند  انتخاب  او  برای  می گیرند، 
بیکار و بی تأثیر می نشیند و نگاه می کند، 
عالمت حیات در او ضعیف است؛ نمی توان 
به  زنده  ملت  یک  یا  زنده  انسان  یک  را  او 
حساب آورد. وقتی یک ملت نسبت به مسائل 
گوناگون کشورش دارای انگیزه و فکر است و 
از آن دفاع می کند، این ملت زنده ای ست 
و آینده ی آن تضمین شده است. نشانه ی 
زنده بودن هم پیشرفت کردن در میدان های 

مختلف است.۶ 
سکوت می کنی؛

و  حکیمانه  سخنان  می گویم:   +
کن؛  فکر  عمیق  شنیدی.  را  پدرانه اش 

تصمیم با خودت...

1بیانــات در ســخرنانی تلویزیونــی بــه مناســبت ســی ودومین 

ســالگرد رحلــت امــام خمینــی )رحمه اللــه( )1400/۰۳/14(

تشــکل های  مناینــدگان  بــا  تصویــری  ارتبــاط  در  2بیانــات 

)1400/۰۲/21( دانشــجویی 

انتخابــات  برگــزاری  دســت اندرکاران  دیــدار  در  بیانــات   3

)1394/۱۰/30(

4 بیانــات در دیــدار مناینــدگان مجلــس شــورای اســامی 

)1392/۰۳/08(

5 بیانات در حرم مطهر رضوی )1392/۰۱/01(
آســتانه  مــردم  در  مختلــف  اقشــار  دیــدار  در  6بیانــات 

)1385/۰۹/22( خــرگان  مجلــس  انتخابــات  
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جایــگاه ریاســت جمهــوری، مهمتریــن 
ــرح  ــت و ط ــور اس ــت کش ــن مدیری و مؤثرتری
برخــی مســائل همچــون اینکــه رئیس جمهــور 
اختیاراتــی نــدارد یــا تدارکاتچــی اســت، 
یــا  بی مســئولیتی  روی  از  و  واقــع  خــاف 
ــر  ــت. »رهب ــرض ورزی اس ــا غ ــی ی بی اطاع

ــه ای« ــت اهلل خامن ــاب آی ــم انق معظ

ــت وظایــف و اختیاراتــی  ــا دول ــه ی ــوه مجری ق
ــیع  ــدی وس ــه ح ــارات ب ــن اختی ــه ای دارد ک
ــی  ــز معن ــت نی ــه دول ــت ب ــه حکوم ــت ک اس
درصــد   9۰ از  بیــش  چیــزی  می شــود. 
بودجــه کشــور در اختیــار رئیس جمهــور قــرار 
مختلــف  ادارات  و  ســازمان ها  و  می گیــرد 
ــام ریاســت  ــان مق ــاده اجــرای فرم دولتــی آم

ــتند.  ــوری هس جمه
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مســئولین 
ــه  ــتند ک ــان داش ــا اذه ــت باره ــام دول باالمق

ــارات اســت. ــد اختی ــت فاق دول
ــرار از  ــا ف ــه آی ــت ک ــوال هس ــای س ــا ج ام
محــدود  اختیــارات  یــا  اســت  مســئولیت 

شــده؟!
برجــام،  دقیقــه ای   2۰ تصویــب  همگــی 
و  دولت مــردان  مســتانه  خنده هــای 
ــی  ــم، زمان ــاد داری ــه ی ــردم را ب جشــن های م
ــرف  ــار از ط ــانی افتخ ــام، نش ــدال برج ــه م ک
دولــت بــه دولــت بــود و رجــال سیاســی 

دولــت  موافــق 
چنــان مجــذوب 
برجــام  شــادی 
بودنــد کــه حتــی 
لحظــه ای فکــر 
پــاره شــدنش را 
نمی کردنــد؛ امــا 

ــت  ــام و شکس ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ بع
ــام  ــردان برج ــق، دولت م ــن تواف ــوردن ای خ
ــار  ــه و ب ــری انداخت ــام و رهب ــه دوش نظ را ب

دیگــر فــرار مســئولیت کردنــد. 
در ماجــرای طــرح گــران شــدن 
کــه  تلخــی  حــوادث  و  بنزیــن 
اتفــاق افتــاد، آقــای روحانــی بــا 
خنــده بــه همــه ی ملــت ایــران 
گفــت کــه او هــم صبــح جمعــه 
متوجــه شــده  اســت و گــران شــدن 
بنزیــن مســئولیتش بــا کســی دیگــر 
و  ایــن بی خبــری  و  اســت  بــوده 
ــی  ــوادث تلخ ــه ح ــئولیتی ب بی مس
منجــر شــد کــه تلخ ترینــش فــرار از 

مســئولیت بــود! 
صعــود نجومــی قیمــت دالر و در پــی 
ــا،  ــت کااله ــی قیم ــود نجوم آن صع
ــرد. ــردم را خــرد ک اســتخوان های م

دولت مــردان نظیــر آقــای همتــی 
بــه جــای پاســخگو بــودن بــه وضــع 

بانــک  در  اختیــارات  نداشــتن  از  ممکــن، 
ــادات  ــیل انتق ــد و س ــخن می گوی ــزی س مرک
را روانــه ریاســت جمهــوری می کنــد و رئیــس 
جمهــور نیــز تنهــا آمریــکا را مقصــر صعــود ارز 

می دانــد نــه بی مدیریتــی را!
صف هــای  و  اساســی  کاال هــای  کمبــود 
طوالنــی همــه گــواه بی مدیریتــی دولــت 
اســت؛ امــا فــرار از مســئولیت و انداختــن 
ــه  ــر دوش دیگــری روشــی اســت ک ــر ب تقصی

گرفته انــد. پیــش  در  دولت مــردان 
روحانــی  حســن 
کــه بــا وعده هــای 
و  دروغیــن 
فریبانــه  عــوام 
کرســی ریاســت 
ــرا  ــوری را ب جمه
دومیــن بــار بــه 
چنــگ آورد آیــا در دوره ی اول نمی دانســت 
اختیــارات  دولت مردانــش  و  او  کــه 

ندارنــد؟!

ــی  ــتم مدیریت ــم سیس ــرای فه ــال ب ــا ۴ س آی
کشــور ناکافــی بــود کــه دوره دوم هــم دســت 

ــد؟! ــی زدن ــه عوام فریب ب
اول  معــاون  کــه  جهانگیــری  جنــاب 
ــا از  ــود آی ــال ب ــن ۸ س ــور در ای رئیس جمه
شــرایط اختیــارات دولــت خبــردار نبــود کــه 
کاندیــد ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ شــد؟!

ــب 2۰  ــاهکار تصوی ــه ش ــی ک ــای الریجان آق
دقیقــه ای برجــام را بــه جــا گذاشــت و ســهم 
و  مــردم  در کوچک کــردن ســفره  زیــادی 
بزرگ کــردن مشــکات ایفــا کــرد، ازعــدم 
ــد  ــت خبــر نداشــت کــه کاندی ــارات دول اختی

ــد؟!  ــوری ۱۴۰۰ ش ــت جمه ریاس
بی شــک نداشــتن اختیــارات چیــزی جــز 
ــت و  ــان نیس ــف ایش ــرد ضعی ــه عملک توجی
ــتن  ــراز نداش ــه ای اب ــئول مربوط ــرگاه مس ه
اختیــار کــرد و ســخن از خدمــت بــه خلــق اهلل 
ــتعفا  ــود اس ــام خ ــد از مق ــان آورد بای ــه زب ب
ــردم را  ــون م ــال خ ــه ۸ س ــه اینک ــد؛ ن ده
در شیشــه کنــد و گــوش مــردم را از دروغ 

ــر! پ

فرار از انتقادات به سبک دولت 

ــزی  ــارات چی ــتن اختی ــک نداش بی ش
ــان  ــف ایش ــرد ضعی ــه عملک ــز توجی ج
ــه ای  ــئول مربوط ــرگاه مس ــت و ه نیس
ــخن  ــرد و س ــار ک ــتن اختی ــراز نداش اب
ــان  ــه زب ــق اهلل ب ــه خل ــت ب از خدم
آورد بایــد از مقــام خــود اســتعفا دهــد 

ادعای اختیار نداشتن دولتادعای اختیار نداشتن دولت
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 انتخابــات جلــوه ی مــردم ســاالری 
ــانه ی  ــی و نش ــت مل ــتیبان امنی ــی، پش دین
رســانه ها   و  می باشــد  حکومــت  مقبولیــت 
نقــش تاثیرگــذار و بســیار مهمــی در افزایش 
ــی و تحلیــل و تشــویق مــردم  ــطح آگاه س

ــد.  ــح دارن ــردی اصل ــاب ف ــه انتخ ب
دو ســالی اســت کــه از شــیوع و همه گیــری 
کوویــد-۱9 گذشــته اســت و جهــان همچنــان 
در جــدال بــا ایــن همه گیــری می باشــد و 
ــات  ــزاری انتخاب ــاهد برگ ــد ش ــال بای ح
۱۴۰۰ زیــر ســایه ویــروس کرونــا باشــیم. 
شــرایط حاکــم باعــث شــده  اســت تــا 
نامزدهــای انتخاباتــی بــه جــای ســفر های 
ــخنرانی های  ــی، س ــای مردم ــتانی، دیدار ه اس
حضــوری و... راه هــا و روش هــای ایمن تــری را 
جهــت تبلیغــات انتخــاب کننــد و تبلیغــات بــه 
ســبک مــدرن را جایگزیــن روش هــای ســنتی 
کــرده و ایــن قطعــاً ســبب افزایــش گرایــش 
ــای  ــانه ها و فض ــمت رس ــه س ــردم ب م
مجــازی، بــرای آگاهــی از رونــد انتخابــات 

خواهد شــد. 
ابــزار مهمــی جهــت  رســانه ها همــواره 
ــد.  ــردم بوده ان ــکار م ــه اف ــکل دهی ب ش
آنهــا در کنــار ایــن کــه فراهم کننــده ی بســتر 
ــی  ــای انتخاب ــرای نامزده ــات ب مناســب تبلیغ
اقدامــات  برنامه هــا،  نگرش هــا،  و  هســتند 
می دهنــد  انتقــال  مــردم  بــه  را  آنهــا  و... 
ــا و  ــر دیده ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــردم بتوانن ــا م ت
ــور  ــده کش ــور آین ــان رئیس جمه شنیده هایش
را انتخــاب کننــد، می تواننــد بــه ابــزاری 
جهــت تبلیغــات منفــی تبدیــل شــده و باعــث 
ایجــاد جریان هــای مختلــف سیاســی، نشــر و 
ــوند.  ــی و... ش ــار جعل ــایعات و اخب ــر ش بازنش
بهره منــدی از ســواد رســانه ای و ارتقــای 
آن راه حلــی مناســب بــرای پیشــگیری 
ــدن  ــانه ای  ش ــای رس ــیر بازی ه از اس

ــت.  اس

سواد رسانه ای یعنی چه؟! 
ســواد رســانه ای، یکــی از انواع ســوادها ســت 
ــی  ــا ســواد های بصــری و تحلیل ــه بیشــتر ب ک
و اینترنتــی در ارتبــاط اســت. بــا ایجــاد و 
بصــری،  و  ســمعی  رســانه های  گســترش 
ــا گســترش  ــد و ب ــه وجــود آم ــوم ب ــن مفه ای
شــبکه های اجتماعــی، دارای مفاهیــم و ابعــاد 

گســترده تر و پیچیده تــری شــد. 
آمــوزش ســواد رســانه ای از اهمیــت باالیــی 
ــی  ــرای رهای برخــوردار اســت و آمــوزش آن ب
ــر  ــدن ب ــر نش ــبهات و درگی ــات و ش از ابهام
یکســری عقایــد غلــط و باطــل و فضــای 
ــر هــر فــردی در تمــام برهه هــای  نامناســب ب

ــت.   ــب اس ــات واج ــون انتخاب ــم همچ مه
بــا نزدیــک شــدن بــه 2۸خــرداد و انتخابــات 
ــازترین  ــه از سرنوشت س ــوری ک ریاســت جمه
دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  رویدادهــای 
ــرای  ــی و خارجــی ب اســت و رســانه های داخل
اجرایــی کــردن برنامه هایشــان بیــش از پیــش 
بــه تــب و تــاب افتــاده و در تــالش بــرای به 
نمایــش گذاشــتن افــکار خــود بــه طــرز 
ــای  ــژه  برنامه ه ــب وی ــه ای در قال ماهران
بــا  و همچنیــن  انتخاباتــی می باشــند 
ــی  ــی اتفاقات ــه بررس ــی ب ــکیل میزگرد های تش
کــه در کشــور در جریــان اســت می پردازنــد و 
ــد.  ــان می کنن ــف را بی ــق و مخال نظــرات مواف
ــای  ــی، فض ــای تلویزیون ــبکه ه ــار ش در کن
مجــازی بــه ویــژه پیج هــای اینســتاگرامی 
هــم رنــگ و بــوی انتخاباتــی بــه خــود گرفتــه 
اســت و در کنــار متخصصــان در حــوزه هــای 
اقتصــادی  و  خارجــی  و  داخلــی  سیاســت 
ــده اند و  ــال ش ــص فع ــر متخص ــراد غی و... اف
نظراتــی کارشناســی بــه خیــال خــود مطــرح 
ــم  ــدار اع ــراد پرطرف ــن اف ــد و همچنی می کنن
شــاخ های  اصطــاح  بــه  و  ســلبریتی ها  از 
ــات  ــا تبلیغ ــده و ب ــه روی کار آم ــازی ب مج
تأثیــر  مــردم  نظــرات  روی  بــر  گســترده 

ــد.  ــت می دهن ــا جه ــه آنه ــته و ب گذاش

ــش  ــا افزای ــد ب ــاس بای ــن اس ــر ای ب
ــری آن  ــه کارگی ــانه ای و ب ــواد رس س
ــت از  ــد، دوس ــوب از ب ــخیص خ و تش
ــات  ــدی از تجربی ــره من ــمن و به دش
دوره هــای  اشــتباهات  از  حاصــل 
ــر  ــرای ام ــح را ب ــخص اصل ــته، ش گذش
ــم. ــاب کنی ــوری انتخ ــت جمه ریاس

همــه ی مــا از زمــان کودکــی بــه یــاد داریــم که در 
ــازی چنــد صندلــی را وســط می گذاشــتیم  یــک ب
ــا  ــم و ب ــدن می کردی ــه چرخی ــروع ب و دورش ش
ــی  ــر روی صندل ــه ب ــرد ک ــر ف ــگ ه ــع آهن قط

ــت.  ــب می گرف ــازی لق ــده ی ب ــت برن می نشس
ــا  ــایه ی م ــورهای همس ــی از کش ــروزه در برخ ام
ــا نظــام قبیلــه ای خــو گرفته انــد، مســئولین  کــه ب
عالــی کشــور هنــوز در پشــت درهــای بســته 
ــی  ــرای مــردم رونمای انتخــاب می شــوند و فقــط ب
ایــن  از  اســتفاده  نمی تــوان  حتــی  می شــوند. 
روش را در انتخــاب مســئوالن ایــن نــوع کشــورها 

ــت.  ــد دانس بعی
امــا صندلــی و مســند مســئولین ایرانــی و انقــاب 
ــه پشــتوانه ی خــون شــهدا ایجــاد شــده اند  ــه ب ک
ــن راحتــی دســت یافتنی نیســتند؛ بلکــه در  ــه ای ب
ــور  ــده ی کش ــد در آین ــی می توان ــر ایران ــران، ه ای
ــود  ــا رأی خ ــی کشــور ب و انتخــاب مســئوالن عال

نقــش داشــته  باشــد.
ــت  ــی هف ــای انتخابات ــی وعده ه ــه بررس ــال ب ح

ــتور می پردازیــم.  ــی پاس ــی تــک صندل مدع

سعید جلیلی
-تشکیل دولت سایه

-کشور با نمایش اداره نمی شود.
-تأکیــد بر جهش تولید و ارزش پول ملی

-کشور نباید معطل برجام باشد. 
-کار واقعــی برنامه و پیگیری جدی می خواهد 

-اقتدار رئیس جمهور در اداره کشور 
ــد  ــه میخواه ــرای جهــش، برنام ــروزه کشــور ب -ام

ــی! ــرای اداره ی حداقل ــه ب ن
-جای بیان نتیجه کار، فرآیند گفته شــود.

-پرداخت سهم مردم از انرژی 
-محرومیت زدایی 

ــر محــور وزارت بهداشــت  ــر طــرح ســامت، ب -ه
باشــد. 

-سبد غذایی 
بــرای  ســال  هــر  در  روزه   ۵ رایــگان  -ســفر 

جــوان   زوج هــای 
-محدود نداســتن جهان فقط به دو سه کشور 

-اقتصاد با اولویت همسایگان 
-همه ی دستگاه ها در خدمت ارز آوری 

-اشتغال زایی 

عبدالناصر همتی
-قدرت بی قدرت ها و صدای بی صداها 

-مخالفت با انحصار
-حضــور حداقل پنج زن در کابینه دولت  

-رفع تبعیض جنســیتی در محیط کار 
-شایسته ساالری فارغ از مذهب 

-مخالف با بازداشت معتادان 
-حــق وتــو بــرای محیــط زیســت در اجــرای 

عمرانــی  پروژه هــای 
-رفــع تحریــم، ضروری تریــن و فوری تریــن کار 

دولــت 
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  -توســعه 
مجــازی   فضــای  بســتر  در  دانش بنیــان 

-بازار باید رقابتی باشد.
-هــم کیــک اقتصــاد را بــزرگ می کنــم هــم 

می کنــم. توزیــع  عادالنــه  را  کیــک 
-قیمــت دالر بایــد حــدود ســی هــزار تومــان 

می بــود. گران تــر 
ــب  ــدم تصوی ــت ع ــه عل ــادی ب ــکات اقتص -مش
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محسن مهرعلیزاده 
-اقتصاد باید مهندسی شود.

-لــزوم هماهنگی حقوق کارگر با نرخ تورم 
-طرح رتبه بندی معلمان

-نبایــد عــده ای در جامعــه رعــب و وحشــت ایجــاد 
 . کنند

-مهارت افزایی جوانان  
-واکسیناسیون سه ماهه ی کل جمعیت

معاونــان  از  یکــی  حداقلــی  اســتان  هــر  -در 
بــود. خواهــد  زنــان  از  اســتاندار، 

ــا  ــظ آن ه ــان حف ــه جوان ــدان دادن ب ــرط می -ش
ــت. س

-میانگیــن ســنی دولــت مــن چهــل و پنــج ســال 
خواهــد بــود.

صحیــح  الگوی هــای  از  اســتفاده  بــر  -تأکیــد 
علمــی 

-افزایش درآمد دولت با مانع زدایی ها
ــرای نتیجــه گرفتــن مذاکــرات  ــزوم همــکاری ب -ل

ویــن
ــاری  ــه ج ــل در جامع ــی را در عم ــائل اخاق -مس

ــم  کنی
-مخالفت با فیلترینگ   

محسن رضایی 
-دولت اقدام و تحول 

-پرداخــت یارانــه ی چهارصــد و پنجــاه هــزار 
تومانــی 

-آموزش پرورش مدرسه محور 
-امید دیدنی است نه شنیدنی

-طــرح کفایت زندگی یا ایران بی فقیر 
-مسکن ارزان 

-پرداخت حق خانه داری 
-حمایت از کسب و کار خانگی 

-ایجاد صندوق ملی نفت ایران     
-حضور دو نفر از بانوان کشــور در کابینه دولت 

-فعال کردن پیشران های اقتصادی کشور 
-افزایش اختیارات شوراهای شهر و روستا 

ــان  ــان را در هم ــتانی سپردهایش ــر اس ــردم ه -م
شــهر و اســتان ســرمایه گذاری کننــد.

-در کابینــه ام از تمــام اســتان ها و بــه اقشــار 
مختلــف نقــش خواهــم داد.

-بــرای اداره هــر اســتان، از بیــن خودشــان مدیــر 
منصــوب خواهــم کــرد.

زاده  قاضــی  امیرحســین  ســید 
شــمی  ها

-ساختارها باید عوض شود 
-دولت سام 

-حذف کنکور   
-اهمیت به آموزش و پروش  

-باید باالترین رتبه شــغلی برای معلم باشد. 
-توزیع بودجه به صورت منطقه ای 

-اصاح نحوه تقسیم وظایف 
-حفظ نخبگان در کشور 

-اهمیت به رفاه معلوالن   
-تبدیل سربازی به سربازی حرفه ای

-پانصد میلیون تومان تسهیات ازدواج 
-برنامــه برای کنترل قیمت ها و تورم  

سید ابراهیم رئیسی
ــکات  ــل مش ــل و فص ــت، ح ــاد اس ــه زی -برنام

می خواهــد. اراده  کشــور 
-عدالت محوری 

-شایسته ساالری 
-مســئوالن بایــد میدانــی باشــند ودر بیــن مــردم 

برونــد 
-افزایش ســهم ما در بازار کشور های همسایه 
-دیپلماســی فعال اقتصادی در کنار سیاسی 
-جوانان واقعیت جامعه و آینده ی کشــور اند 

ــن  ــب م ــن و تخری ــا توهی ــردم ب ــکل م ــر مش -اگ
حــل می شــود، گذشــت می کنــم.

-لزوم صداقت در مسئولین 
-قــوه قضائیــه بیــش از دو هــزار کارخانــه را احیــا 
ــت  ــاد جذابی ــا ایج ــد ب ــق تولی ــت، رون ــرده اس ک

صــورت می گیــرد.
-لزوم پاسخگویی مسئوالن  

-رفع موانع تولید 
غیرمولــد  اقتصــادی  امــور  از جذابیــت  -بایــد 

کاســته شــود.
-قاچاق به حداقل برسد. 

-مالیــات بیســت و پنــج درصــدی تولیــد بایــد بــا 
یــک شــیب مایــم بــه ده درصــد کاهــش یابــد.

-تسهیل در صدور مجوز 
-تصحیح و بازنگری طرح سامت 

ــع  ــت توزی ــاس عدال ــر اس ــادی ب ــت اقتص -ظرفی
ــود. ش

علیرضا زاکانی
-انتقال نقدینگی به بخش تولید 

-اهمیت به ورزش پهلوانی و همگانی 
-احساس نشاط و رفاه اجتماعی 

-صیانت از محیط زیست 
-اهمیت به نرخ رشد جمعیت  

-بیمه کردن زوج های نابارور برای درمان 
-از اشراف گرایی به نوکری مردم 

-توزیع عادالنه ثروت
-اجازه قبیله گرایی و باند بازی نمی دهم.

-آزادی از عدالت قابل تفکیک نیست.
-کسی که رأی می آورد باید متعهد باشد.

در  مشــکل  و  نداریــم  بســت  بــن  کشــور  -در 
ــت. ــا س ــواری و زیاده خواهی ه ــت و رانت خ مدیری

-لزوم پاسخگویی دولت  
-برای دیدن آسیب های جامعه واقعی بینی 

الزم است. 
 به چه کسی رأی می دهم، چرا؟!

از آنجایــی کــه در دنیــای کلمــات هیــچ کاری 
ــه خــود را عاشــق  ــی ک ــن نیســت و از طرف ناممک
ــزد  ــت نام ــر هف ــه ه ــده ب ــم. بن رأی دادن می دان

ــم. ــل رأی می ده ــر دلی ــا ذک ــرم، ب محت
محســن رضایــی: پرداخــت یارانــه ی چهارصــد و 

پنجــاه هــزار تومانــی )افزایــش درآمــد( 
اســتارت آپ ها  توســعه  عبدالناصــر همتــی: 
فضــای  بســتر  در  دانش بنیــان  شــرکت های  و 

دانش بنیــان( )شــرکت های  مجــازی 
بــرای  کشــور  امــروزه  جلیلــی:  ســعید 
اداره ی  بــرای  نــه  می خواهــد  برنامــه  جهــش 

تولیــد(  حداقلی)جهــش 
ــه  ــیون س ــزاده: واکسیناس ــر علی ــن مه محس
ماهــه ی کل جمعیــت )اهمیــت بــه بحــران کرونــا( 
ســید ابراهیــم رئیســی: قــوه قضائیــه بیــش از 
دو هــزار کارخانــه را احیــا کــرده اســت )کارنامــه ی 

قابــل قبــول( 
ــیب های  ــدن آس ــرای دی ــی: ب ــا زاکان -علیرض
ــی(  ــع بین ــت )واق ــی الزم اس ــه واقعی بین جامع

ــمی:  ــی زاده هاش ــین قاض ــید امیرحس س
ــهیات ازدواج  ــان تس ــون توم ــد میلی ــغ پانص مبل

ازدواج( )تســهیل 
»به عمل کار برآید به سخندانی نیست!«

فــارغ از وعده هایــی کــه نامزدهــا در مناظــرات بــه 
ــا  ــیم؛ بعضی ه ــی باش ــد منطق ــد بیای ــردم داده ان م
را  خودشــان  باغچــه ی  بودنــد،  زن  بیــل  اگــر 
نامزد هــا  ایــن  از  یــک  هــر  و  می زدنــد  بیــل 
مختلــف  حوزه هــای  در  مســئولیت هایی  قطعــاً 

داشــته اند.
ــا  ــه ی نامزد ه ــرای مقایس ــار ب ــن معی ــاید بهتری ش
در  بســا  چــه  باشــد  آنهــا  کارنامــه ی  همیــن 
کارنامــه ی برخــی نامزدهــا، برنامــه و وعــده ی 
اکنــون کاندید هــای دیگــر بــه چشــم بخــورد. 
اســت و جــای  اقتصــاد کشــور وخیــم  حــال 
ــی  ــت! کس ــه کار نیس ــکی محافظ ــه پزش ــاد ب اعتم
ــی  ــغ  جراح ــد و تی ــرس باش ــه نت ــد ک می خواه
ــان  ــد زم ــه بخواه ــردی ک ــا ف ــرد ت ــت بگی در دس
ــا  ــور را ب ــاع کش ــود اوض ــی و بهب ــی جراح طای
ــاد هــوا از دســت بدهــد و  ــد نسخه نویســی و ب چن
در آخــر  شــاهد مــرگ تدریجــی اقتصــاد و اعتمــاد 

ــد.  ــردم باش م
بــه قــول معــروف »بــه عمــل کار برآیــد بــه 

نیســت!« ســخندانی 

یادداشت آموزشیخارج از گودخارج از گود

 یک صندلی، هفت مدعی!
شطرنج انتخابات برای پاستور
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ــی  ــان را بررس ــورای نگهب ــرد ش ــم عملک ــر بخواهی اگ
کنیــم ابتــدا بایــد از وظایــف ایــن شــورا اطــاع یابیــم.

وظیفــه ی شــورای نگهبــان بــه صــورت اجمالــی، 
ــراز  ــدم اح ــا ع ــراز ی ــا و اح ــت نامزده ــی صاحی بررس
صاحیــت آنهــا بــرای تصــدی پســت حســاس ریاســت 

می باشــد.  جمهــوری 
در ایــن شــورا، ســوابق و خصوصیــات فــردی و عملکــرد 
ایــن  کــه  در صورتــی  و  کــرده  بررســی  را  افــراد 
ــون نداشــتند و منطبــق  ــا قان ــرت ب بررســی ها مغای

ــود. ــد می ش ــراد تأیی ــت اف ــد، صاحی ــر آن بودن ب
همچنیــن بایــد بدانیــم، اینکــه برخــی می گوینــد 
ــده  ــات نماین ــا در انتخاب ــا و جناح ه ــام گروه ه ــد تم بای
ــه  ــت ک ــن اس ــرف ای ــن ح ــواب ای ــند، ج ــته باش داش
ابتــدا بایــد فــردی بــا صاحیــت مناســب داشــته 

ــند.  ــدن باش ــد ش ــال تأیی ــه دنب ــپس ب ــند، س باش
و اینکــه بگوییــم تاییــد نکــردن افــراد برخــی احــزاب ، 
ــد در  ــت و بای ــط اس ــی آورد غل ــن م ــارکت را پایی مش
ــالک  ــز اشــاره کــرد کــه م ــن ســخن نی ــه ای پاســخ ب
ــرای مشــارکت  ــون اولویتــی ب ــت و در قان ــون اس قان
ــده اســت  ــرای آن نیام ــدم اج ــل ع ــری در مقاب حداکث
ــده ی  ــر عه ــارکت ب ــدم مش ــارکت و ع و مش
شــورای نگهبــان نیســت و کار ایــن شــورا فقــط 

ــت. ــراد اس ــت اف ــی صالحی بررس
ــی  ــورا را بررس ــن ش ــرد ای ــم عملک ــر بخواهی ــال اگ ح
ــر  ــه اگ ــد نظــر داشــته باشــیم ک ــد م ــدا بای ــم ابت کنی
ــد  ــد دشــمن ناراحــت خواه ــا درســت باش ــرد م عملک
ــود و  ــاد می ش ــمن ش ــد دش ــت باش ــر نادرس ــود و اگ ب

کار غلــط را تأییــد می کنــد.
ــان در  ــورای نگهب ــه ش ــه علی ــم ک ــی دیدی ــس وقت پ
رســانه های معانــد هجمــه درســت شــد و گفتنــد ایــن 
ــم کار  ــد بدانی ــت، بای ــی اس ــد صاحیت های ــه تایی چ

ــوده  اســت. شــورا درســت ب
ــون  ــا مص ــورا از خط ــن ش ــه، ای ــد ک ــر چن ه

ــت. نیس
نظــر شــخصی بنــده ایــن اســت کــه ایــن دوره شــورای 
ــرد و  ــر از دوره هــای پیشــین عمــل ک ــان مقتدر ت نگهب
خیلــی از صاحــب منصبــان را تأییــد نکــردن، نشــانه ی 

ایــن امــر اســت.
ــه  ــد ب ــا تهدی ــی ب ــای روحان دوره ی گذشــته جنــاب آق
ــه  ــود را ب ــت خ ــا صاحی ــن چیزه ــگ و ای ــان جن اع
تأییــد نشــاندند؛ امــا در ایــن دوره از ایــن خبرهــا نبــود.

ــان  ــورای نگهب ــش ش ــال پی ــر ۴ س ــاید اگ ــد ش هرچن
انعطــاف نشــان نمــی داد و امثــال روحانــی و جهانگیــری 
ــن  ــت ای ــاع مملک ــدند، اوض ــت نمی ش ــد صاحی تأیی

ــد.  ــامان نمی ش ــه و نابس ــم ریخت ــه ه ــدر ب ق
همان طــور کــه در ایــن دوره آقــای جهانگیــری رد 
ــورای  ــه ش ــان داد ک ــن کار نش ــدند و ای ــت ش صاحی
نگهبــان طبــق قانــون عمــل کــرده و ایــن یــک نکتــه 

مثبــت در دوره کنونــی می باشــد. 
ــی  ــاید مصلحت بین ــاف و ش ــا انعط ــی از نقد ه ــس یک پ
ــود کــه در ایــن دوره می تــوان  در ســال های گذشــته ب

گفــت بهبــود عملکــرد داشــتند.
ــدون توجــه  درواقــع شــورای نگهبــان مثــل همیشــه ب
ــال  ــه اعم ــدام ب ــانه ای اق ــی رس ــارهای مصنوع ــه فش ب
بــدون تنــازل قانــون، دربــاره کاندیدهــای ریاســت 

ــرد. ــوری ۱۴۰۰ ک جمه
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــی الریجان ــت عل رد صاحی
ــا  ــان ب ــدا در شــورای نگهب ــک کاندی ــرادر ی ــت ب عضوی
جایــگاه رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت در حالــی 
کــه حداقــل ســه نفــر از حقوقدانــان شــورا منصــوب او 
ــد و خــود علــی  در زمــان ریاســت قــوه قضاییــه بوده ان
الریجانــی در زمــان ریاســت مجلــس بــه ایــن اعضــای 
ــاد  ــر ایج ــل ب ــت، دلی ــت داده اس ــوق دان رأی مثب حق

ــرای تأییــد صاحیــت وی نشــده اســت. نفــوذی ب
ــل  ــی کام ــت از بی اقبال ــه نظرســنجی ها حکای ــا اینک  ب
بــه نماینــدگان وضــع موجــود در انتخابــات آتــی دارد و 
بــه احتمــال قــوی تأییــد صاحیــت ایــن افــراد باعــث 
عمــق شکســت جریــان اصــاح طلــب می گردیــد؛ امــا 
ــر خــالف تخریب هــا نشــان  شــورای نگهبــان ب
داد کــه توجهــی بــه مناســبات حزبــی و جناحی 

ــد. ــل نمی کن ــی کارانه عم ــدارد و سیاس ن
ــت  ــزی دول ــک مرک ــس کل بان ــت رئی ــد صاحی تأیی
ــه  ــات ک ــت اصاح ــاون دول ــن مع ــی و همچنی روحان
فامیــل رئیــس آن دولــت نیــز بــود نشــان می دهــد کــه 
ــده  ــات نماین ــن انتخاب ــی در ای ــایق سیاس ــه ی س هم

دارد.
در کل، ارزیابــی عملکــرد ایــن دوره ی شــورای نگهبــان، 
ــی و  ــون اساس ــق قان ــه و طب ــردی مقتدران عملک

ــد. ــراد می باش ــر اف ــرات دیگ ــه نظ ــه ب ــدون توج ب
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 شورای نگهبان، از مصلحت تا 
مشارکت

 برگ برنده در بازی
رسانه ای
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انتخابات ۱۴۰۰ با انجمن اسامی مستقل

بــا وجــود بیمــاری کرونــا و محدودیت هــای 
ــامی  ــن اس ــی انجم ــای سیاس ــود فعالیت ه موج

ــد. ــزار ش ــازی برگ مج
●برگــزاری مجموعــه الیوهــای اینســتاگرامی 
و  سیاســی  فعــال  دانشــجویان  همــکاری  بــا 
تشــکل های مختلــف دانشــگاه کــه از طریــق 
ــل  ــن ذی ــت عناوی ــت، تح ــورت گرف ــوان ص فراخ

می باشــد:
۱. شاخص های رئیس جمهور اصلح:

گفتگــو ویــژه بــا آقــای محمــد باهــری دبیــر کل 
انجمــن اســامی؛

در ایــن گفتگــو در ابتــدا از علــت عــدم اســتقبال 
ــد و  ــان آم ــه می ــت ب ــات صحب ــردم از انتخاب م
ــه  ســپس از ویژگی هــای رئیــس جمهــور اصلــح ب

اختصــار گفتــه شــد.
احتمالــی  نامزدهــای  بررســی   .۲

سیاســی: جریان هــای 
ــر  ــور دبی ــی محمد پ ــای عل ــا آق ــژه ب ــو وی گفتگ

ــامی؛ ــن اس ــابق انجم کل س
قبــل از اعــام اســامی نامزدهــای انتخابــات 
اجمالــی،  صــورت  بــه  جمهــوری،  ریاســت 

شــدند. بررســی  احتمالــی  نامزدهــای 
سیاســی اجتماعی  ســاختار   .۳

: ت بــا نتخا ا
گفتگــو ویــژه بــا آقــای امیرحســین ترابــی فعــال 

دانشــجویی؛
ــی  ــای سیاس ــورد جریان ه ــو در م ــن گفتگ در ای
ــدند،  ــی ش ــر بررس ــر حاض ــا عص ــاب ت از اول انق
ــرار  ــه ق ــی ک ــه اجتماع ــی بدن ــه بررس ــپس ب س
اســت، در انتخابــات شــرکت کننــد پرداختــه شــد 
و در پایــان نیــز جریان هــای مختلــف کشــور 

ــدند. ــی ش بررس
۴. بررسی انتخابات ۱۴۰۰:

مهــدی  محمــد  آقــای  بــا  ویــژه  گفتگــو 
عبدلی نــژاد دبیــر آموزشــی انجمــن اســامی؛

ــل  ــات، دالی ــرکت در انتخاب ــزوم ش ــورد ل در م
حضــور مــردم در انتخابــات و مشــارکت مــردم در 

ــد. ــو ش ــور گفتگ ــور کش ــاب رئیس جمه انتخ
۵. اندیشه سیاسی انقالب اسالمی:

ــو  ــدری عض ــان قلن ــای ایم ــا آق ــژه ب ــو وی گفتگ
ــی؛ ــی ضح ــکده علم اندیش

در ایــن گفتگــو بــه صــورت پایــه ای و زیربنایــی، 
پشــت  کــه  تفکــری  و  اندیشــه  مــورد   در 
انقــاب اســت صحبــت شــد و در نهایــت بــه 
ــات الزم  ــه انتخاب ــد ک ــه ش ــوع پرداخت ــن موض ای
اســت و مشــارکت مــردم و در کل مقبولیــت 
قانــون  در  مهــم  مســئله ای  رئیس جمهــور، 

جمهــوری اســامی ایــران اســت.
ــی  ــات و بررس ــرکت در انتخاب ــزوم ش 6. ل

ــرات دوره اول: مناظ
ــر  ــیان دبی ــدر رئیس ــای حی ــا آق ــژه ب ــو وی گفتگ

ــامی؛ ــن اس ــابق انجم س
کــه بــه بررســی کاندیــدا بــا توجــه بــه مناظــره ی 

اول پرداختــه شــد.
ــای  ــا و جناح ه ــی کاندیده 7. شخصیت شناس

: لی حتما ا
ــو  ــدی عض ــم جدی ــای قاس ــا آق ــژه ب ــو وی گفتگ

ــادی؛ ــون جه ــزی کان ــت مرک هیئ
در ایــن گفتگــو بــه صــورت دقیــق و موشــکافانه، 
ــزدی در  ــه نام ــی ک ــات سیاس ــک از جریان ــر ی ه
ایــن دوره از انتخابــات دارنــد، مــورد بررســی قــرار 

گرفتنــد.

● مناظــره ویــژه بــا حضــور حجت االســالم 
پورنصیــری، مشــاور فرهنگــی نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری دانشــگاه بــا آقــای امیرحســین 

ترابــی فعــال دانشــجویی؛
موضــوع ایــن مناظــره »راه حــل مشــکات تغییــر 
ســاختار یــا انتخابــات درســت؟« بــود و در نهایــت 
ــچ کــدام از  ــا وجــود اســتدالل های طرفیــن، هی ب
ــد  ــه واح ــد و نتیج ــام ش ــد و ادغ ــرات رد نش نظ
ــث  ــوارد بح ــری از م ــک س ــه در ی ــود ک ــن ب ای
شــده، نیــاز بــه تغییــر اســت؛ امــا ایــن مســئله از 

ــد . ــم نمی کن ــاب ک ــت انتخ اهمی
ــدم اول  ــا، در ق ــن الیوه ــزاری ای ــدف از برگ ه
افزایــش بینــش مخاطبــان بــرای تصمیــم گیــری 
در انتخــاب صحیــح  و ســپس تشــویق دانشــجویان 

ــود. ــات ب ــه شــرکت در انتخاب ب
ــالم  ــت االس ــا حج ــوری ب ــدار حض ● دی
ــورای  ــس ش ــده مجل ــی نماین ــر جالل دکت
اســالمی از حــوزه رفســنجان و انــار و 
کهنوجــی  مهنــدس  آقــای  همچنیــن 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 

رفســنجان؛
ــام  ــدی نظ ــدار کارآم ــن دی ــی ای ــت اصل محوری
بــود و از مشــارکت حداکثــری و کاندیدهــای 

ــد. ــت ش ــم صحب ــی ه احتمال
● مصاحبــه انتخاباتــی بــا حضور دانشــجویان 

در بیمارســتان علی ابن ابی طالــب.
● برگزاری تریبون آزاد »کالم آخر«؛

ــب  ــا هــدف روشــنگری  و در قال ــون ب ــن تریب ای
ــال تلگــرام  بحث هــای دوســتانه ی گروهــی در کان

انجمــن برگــزار شــد.

ــک روز  دموکراســی، کلمــه جالبــی اســت. ی
ــانی  ــوق انس ــرفت حق ــن پیش بزرگتری
چماغــی  روزی  می شــود،  محســوب 
اســت بــرای زورگویــی و روز دیگــر 

ــی! ــک دگرگون ــل ی دلی
می دانیــد بعضی هــا می گوینــد ایــن مــردم 
ســاالری کــه در همــه دنیــا مــن جملــه کشــور 
مــا وجــود دارد، نمایشــی بیــش نیســت. اینهــا 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــًا دموکراس ــد اص معتقدن
ــم. ــرف کرده ای ــر ب ــرمان را زی ــا آن س ــا ب تنه

ــر در  ــم، اگ ــم موافق ــن ه ــد م ــت می گوی راس
جنگلــی زندگــی کنــی کــه در آن تنهــا وجــود 
ــرف  ــن ح ــد، ای ــته باش ــت داش ــودت اهمی خ
ــرای  درســت اســت. راســت می گوینــد؛ اگــر ب
آزادی آنقــدر حــق قائــل باشــی کــه بخواهــی 
در هــر زمــان و مکانــی، بــه هــر روشــی و هــر 
چیــزی را انتخــاب کنــی، دموکراســی مانــع 
ــت  ــور اس ــر اینط ــًا اگ ــود. اص آزادی می ش

ــم. ــر باش ــم وزی ــردا می خواه ف
ــن آزادی  ــد؟! آی م ــرا می گیری ــوی م چــرا جل

نــدارم...
دنیــا دنیــای عجیبــی اســت. دنیایــی اســت که 
بامقدس تریــن اهــداف و درســت ترین 
آن  دنبــال  بــه  روزی  کــه  کلمــات، 
ــه را  ــان کلم ــر هم ــردی و روز دیگ می گ

رنجــی می پنــداری .
دنیا دنیای بازی خوردن است!

ــی  ــام می کن ــتی قی ــه نداش ــرای آنچ ــروز ب دی

ــرای داشــتن آن  و پیــروز می شــوی و امــروز ب
ــده اســت؟! ــری. چطــور ش ــراد می گی ای

ــم.  ــت کن ــر صحب ــی صریح ت ــم کم می خواه
امــروز همــه ی مــا حکومتــی را کــه در آن 
مســخره  را  ندارنــد  انتخــاب  حــق  مــردم 
ــوز  ــم؛ چــرا کــه هن ــم، حــق هــم داری می کنی
هــم در کشــورهایی جــواب انتقــاد و اعتــراض 
ــور در  ــدن و حض ــه ش ــه قطع ــق، قطع ــه ح ب

ــت. ــی اس ــدان زیبای چم
ــه  ــان را ب ــاره خودم ــه یک ب ــده ک ــه ش ــا چ ام
خــواب زده ایــم و قصــد بیــدار شــدن نداریــم؟!
از اینهــا کــه بگذریــم، اکثــر کشــورها دارای 
ــیوه  ــه ش ــا ب ــتند؛ ام ــی هس دموکراس
خودشــان و بــرای مــردم خودشــان. 
ــن نظام هــا هــم دموکراســی  هیــچ کــدام از ای
ــص  ــود را ناق ــات خ ــد و انتخاب ــی ندارن کامل
می داننــد؛ امــا وقتــی بــه مــا می رســد آن 
را فرامــوش می کننــد و دهــان بــر آه و وای 
می چرخاننــد. ولــی بــه مــا کــه می رســد 
ــد!  ــه رأی ندهی ــد ک ــا می کنن ــوق و کرن در ب
امــا بــرای خودشــان مشــارکت حداکثــری 

می خواهنــد. 
ــات  ــتگ انتصاب ــد هش ــه می رس ــا ک ــه م ب
رأی  خودشــان   بــرای  ولــی  می زننــد 
کشــور  در  اگــر  نمی داننــد  می خواهنــد. 
از  هیچ کــدام  نبایــد  بــود  انتصابــات  مــا  
کاسه لیس هایشــان در رأس دولــت باشــند؟ 
ــا  ــت آنه ــد گف ــا بای ــت؛ ام ــی اس ــد تلخ لبخن

ندانیــم! مــا  می خواهنــد  ولــی  می داننــد 
می خواهنــد ندانیــم کــه بــرای بــه زمیــن 
ــرای لحظــه ای دریــغ  زدن مــا از هیــچ کاری ب
نکردنــد؛ ولــی بــرای مــا نقــش دایــه مهربان تــر 
ــم  ــد ندانی ــد. می خواهن ــازی می کنن ــادر ب از م
کــه مشــکل زندگــی و کشــور مــا، آنهــا و 

ــت. ــا س ــا و وادادگان آنه ــتگان آنه وابس
آری مشکل ما بازی خوردن است!

مشکل ما سادگی ما ست!
مشکل ما زودباوری ما ست!

مشــکل مــا آن اســت کــه خیلــی زود فرامــوش 
می کنیــم. روزی بــه کســی کــه رئیــس دولــت 
ــروز  ــم و ام ــد رأی دادی ــد می خوان ــل را ب قب
ــاه  ــد پن ــه آن ب ــن ب ــگ ای ــم از چن می خواهی

ببریــم. 
واقعا چرا؟!

واقعــا چــرا هنــوز هــم تنهــا راه چــاره را 
می دانیــم. عقــب  بــه  بازگشــت 

اگر آن بد بود چرا از آن گذشتیم؟!
کار  چــاره  و  درســت  راه  اســت  مشــخص 
ــو  ــه جل ــم و ب ــد کنی ــه رش ــت ک آن اس
برویــم. چــرا کــه بــرای رســیدن بــه ایــده آل 
ــا  ــم و آنه ــور کنی ــا عب ــد ذره ذره از بدی ه بای
ــردن و درس  ــه ک ــاره تجرب ــم. راه چ را رد کنی

ــت. ــن اس گرفت
ایــن قانــون دنیاســت، قانونــی کــه همــه 
ــه طعــم مطلــوب  ــا ب طعمــش را چشــیده اند ت

رســیده اند.

 تخریب یک رویا

سال بیست و یکم/ شماره ی چهل و یک/ خرداد 1400

شناسنامه کریم آقا جای خالی برای مهر 
خوردن ندارد.

از اول #انقالب هر #انتخابات، از ساعت 
پنج صبح جلوی در حوزه رأی گیری 

ایستاده تا در خط مقدم جبهه حق علیه 
باطل، اولین نفری باشد که رأی اش را به 

صندوق می اندازد. االن هم که یک سرسوزن 
جای سفید در صفحه ی مهر شناسنامه اش 

پیدا نمی شود، حاضر نیست شناسنامه 
جدید بگیرد که با هر جای مهر، مشتی 
به دهان استکبار جهانی زده و دوجین 
توطئه دشمنان خارجی و یک خروار 

توطئه خائنین داخلی را خنثی کرده؛ اگر 
نظر کریم آقا را راجع به کسانی که رأی 
نمی دهند بپرسید، ایشان معتقد است 

آنهایی که رأی نمی دهند، در خط #امام 
نیستند؛ خون #شهدا را پایمال می کنند؛ 
باید اقوام درجه یک یَک یَکشان را توبیخ 

نمود؛ ها خداشاهده.
 

آقا کاظم...ببخشید! کمبوجیه   خان نقطه 
مقابل کریم آقاست؛ نه روی این شناسنامه 
و نه روی سجلّی که قبل از انقاب گرفته و 
داخل بالش زیر سرش مخفی کرده، لکه ای 
از مهر ننگین انتخابات نیست. حاضر است 
صدسال سیاه حق رأی نداشته باشد؛ ولی 
به روزگاران طایی شاهنشاه آریامهر اعلی 
حضرت محمدرضا پهلوی برگردیم. همان 
موقع که همه چیز ارزان و همه ایرانیان 

در رفاه بودند و جای جای ایران را #عدل 
و #آزادی فراگرفته بود. روزهایی که 

#استقالل داشتیم و به چین و روس باج 
نمی دادیم. 

آن روزها که می شد رفت »شهرنو« و با 
هفت تا تک تومنی، آب خورد و برگشت. 

کمبوجیه خان معتقد است هرکه رأی 
می دهد، دربهترین حالت فریب خورده و 
خودفروخته و دربدترین حالت، مزدور 

#نظام است و بابت هر رأی، سه میلیون 
تومان پول می گیرد. به فرزندانش -آتوسا و 
بابک خسرو- هم گفته اگر بشنود لکه ننگی 
به دامن شناسنامه شان افتاده، آن ها را از 

ارث محروم می کند تا بروند باهمان مواجب 
مزدوری ج.ا زندگی کنند.

***

به نظر من، رأی دادن و ندادن به خودی 
خود، نباید خوب یا بد تلقی شود. نتیجٔه 
سنجیده عمل کردن و دوری از جوزدگی و 
جزم اندیشی، هرچه باشد خوب است و نقطه 
مقابل آن، بد. رأی ندادن بر اثر جوزدگی 
همان قدر ناپسند است که رأی دادن بر 
اثر شعارزدگی و هردو بدون اندکی تأمل و 

تحقیق و تفکر.

اولی، کار آنهاییست ک ُمخشان را داده اند 
دست BBC و ُمخ دومی ها را ۲۰:۳۰ کنترل 

می کند. این ُمخ خود را دست »دیگری« 
دادن، به خصوص وقتی که دیگری یک 
»رسانه« باشد که بقایش با شعارپراکنی، 
موج سازی از احساسات و تحریک عواطف 
آحاد جامعه تضمین می شود، دور از خرد و 
شأن انسانی است. هر فعل و انفعال بدون 
»قصدآگاهی« اسمی ندارد جز بی خردی. 
هیچ رأی دادن یا ندادنی به خودی خود 

خوب یا بد نیست؛ خوب و مطلوب، 
»آگاهانه« رأی دادن یا ندادن است. 

خاص !

منطق کریم-کمبوجی«منطق کریم کمبوجی»

ایستگاه طنز

رویای دموکراسی ای که بعد از تحقق، در حال رها شدن است

کرونا انجمن اسامی را در کوران انتخابات متوقف نمی کند
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ــه ویژگی هــای  ــل از نشــریه، راجــع ب در ســری قب
ــت شــد.  ــح صحب ــور اصل ــک رئیس جمه ی

ــا  ــود؛ ام ــا نب ــمی از کاندیده ــوز اس ــی ک هن زمان
ــای  ــه ویژگی ه ــن شــماره از نشــریه راجــع ب در ای
ــد  ــت خواه ــی صحب ــح در حال ــور اصل رئیس جمه
ــه  ــا ب شــد کــه 3 مناظــره برگــزار شــده، کاندید ه
ــته اند،  ــدام داش ــرض ان ــت ع ــی فرص ــدازه کاف ان
ــال  ــرات را دنب ــن مناظ ــه ای ــی ک ــن مردم همچنی
کرده انــد بــه مقــدار الزم بــا هــر کــدام آشــنا 
ــی  ــم نهای ــه تصمی ــادی ب ــا حــدود زی شــده اند و ت

ــیده اند. ــح رس ــاب اصل ــرای انتخ ب
مــرور کوتاهــی بــر ویژگی هــای رئیس جمهــور 

ــح: اصل
۱. مخالف وضع موجود

۲. عدالت خواه و ضدفساد 
۳. ساده زیست

۴. گفتمان مشخص و فکر مستقل
۵. کار اجرایی به معنای واقعی

ــی  ــن ویژگــی ریاســت  جمهــوری یعن ــا مهمتری ام
کار اجرایــی کــه فرصــت پرداختــن بــه آن در 
ســری قبلــی نشــریه نشــده بــود را در این جــا 

می دهیــم؛ شــرح 
کار اجرایــی یکــی از اصلی تریــن ویژگی هــای یــک 
رئیس جمهــور اســت؛ البتــه کار اجرایــی بــه معنــای 
واقعــی، کــه ایــن کلمــه واقعــی معنــای لغــوی کار 

اجرایــی را متفــاوت از آنچــه هســت، می کنــد.
ــور  ــر رئیس جمه ــخصی غی ــرای ش ــی ب کار اجرای
مثــل کارمنــد دولــت همــان انجــام کارهــای وزرای 
کشــور اســت: پــل ســازی، ســاخت مســکن، ایجــاد 
پاالیشــگاه و...، امــا در بحــث ریاســت جمهــوری کار 

اجرایــی معنــای دیگــری پیــدا می کنــد. 
تصمیم ســاز  نظــام  یــک  جمهــوری  ریاســت 
معنــی  بــدان  ایــن  اســت؛  تصمیم گیرنــده  و 
ــی  ــر تمام ــور ب ــخص رئیس جمه ــه ش ــت ک نیس
فعالیت هــای اجرایــی کشــور شــخصاً نظــارت کنــد 
ــا  ــد ی ــغول باش ــازی مش ــه پل س ــک روز ب ــًا ی مث

ــد.  ــان برس ــکل جوان ــه مش ــک روز ب ی
تصمیم گیــری ،  بــا  رئیس جمهــور  شــخص 
مشــخص کــردن اولویت هــای هــر وزارتخانــه، 
ــری و  ــا و پیگی ــرای آنه ــی ب ــه کاف ــن بودج تأمی
ــی  ــام وظایف ــرای اتم ــه ب ــر وزارتخان بازخواســت ه
ــک  ــک ت ــد ت ــت، می توان ــده داش ــر عه ــه ب ک
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــور را ب ــکالت کش مش
ــی  ــکات و حت ــع مش ــرای رف ــی ب ــد، فرصت کن

مرتبــط. شــغل های  ایجــاد 
ــه معنــی واقعــی  ــی ب از تعریفــات دیگــر کار اجرای
شــناخت تمامــی ارکان دولــت و حاکمیــت اســت، 
نظام هــای  تــک  تــک   بایــد  رئیس جمهــور 
تصمیم گیرنــده و اجرایــی کشــور را بشناســد و 
ــد  ــا بتوان ــا آنهــا را داشــته باشــد، ت ســابقه ی کار ب
کشــوری،  شــوراهای  وزارتخانه هــا،  تــک  تــک 
ــط  ــم مرتب ــه ه ــس و...  را ب ــیون های مجل کمیس
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــاز ب ــع نی ــد و در مواق کن

ــد.  ــاد کن ــکاری ایج ــا هم ــن آنه ــود بی خ
ــام  ــی در مق ــن تفاســیر کار اجرای ــا تمــام ای ــذا ب ل
ــرق  ــر ف ــغل های دیگ ــی ش ــا تمام ــور ب رئیس جمه

می کنــد.
تــا اینجــا در ایــن دو شــماره از نشــریه، ۵ ویژگــی 

ــم.  ــی را مطــرح کردی ــور انقاب از رئیس جمه
ایجــاد  تغییــر  دادن،  رأی  بــا  می توانیــم  مــا 
ــود و  ــده خ ــی آین ــاً در زندگ ــا قطع ــم. رأی م کنی
فرزندانمــان تأثیــر مســتقیم خواهــد گذاشــت؛ 
ــوان  ــا میت ــور رأی داد ی ــش کش ــه جه ــوان ب می ت
ــور را  ــه کش ــری رأی داد ک ــا تفک ــخاص ی ــه اش ب
معطــل فعل هــای چــون برجــام کنــد و از کنتــرل 

ــد!  ــز باش ــش عاج ــرغ و تخم مرغ ــت م قیم
ــا،  ــارغ از دوقطبی ه ــم ف ــا ه ــه ب ــار هم ــن ب ای
دیوارکشــی و... بــه صحنــه می آییــم و انتخــاب 

. می کنیــم
ــا ماســت انتخــاب بیــن خــوب و  انتخــاب ب

خوب تــر...!
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