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نــــگاره

بادبادک آرزوها

نظام ما ،نظام مردمساالر دینی است

به فکرمردم باشید

درطــول تاریــخ ایــران ثابــت
شده که نمایندگان میتوانند
چــه اهمیــت فوقالعــادهای
بــرای مــردم و نظــام داشــته
اسماعیل آذر
باشند .نمایندگان نباید بیش
شاعر
از آنکــه بــه یاد مردم باشــند،
و استاد دانشگاه
بــرای خودشــان گام بردارنــد
و از منافــع خودشــان دفاع کنند .آنهــا حافظ منافع
ملت هستند .کسانی که پیشتر در مجلس بودهاند
حتمــاً خدماتــی هم داشــتهاند و عملکــرد خیلی از
آنهــا خدوم و مفید بوده ولی اصوالً کســانی که خود
را بــرای نمایندگی مجلس شــورای اســامی آماده
میکننــد باید بداننــد مجلس محل خدمت اســت
و اگــر برکتــی در زندگی نمایندگان باشــد ،برای این
است که گام هایشان را برای خدا و در مسیر اعتالی
حقوق مردم بر میدارند.
اگر دین و ایمان درسینه همه ما مستحکم گردد
آن گاه مجلــس ما و حتــی به تبع آن وزارتخانههای
مــا گامهای اســتوار و درســت برمــی دارنــد؛ اگرچه
مســأله مجلــس و نماینــدگان آن همیشــه بــرای
ملــت حائــز اهمیــت بــوده امــا ایــن باردرحقیقت
آنهــا نقــش پررنــگ تــری در آینــده کشــور خواهند
داشــت .من حتی در شهر خودم ،اصفهان میبینم
کســانی که کمترین بهــره را برای مردم نداشــتهاند
باردیگــر داوطلــب شــدهاند .از آنها انتظــار میرود

ترجیح میدم یه جوونه امید بمونه برای جوونای ناامید .اینکه قصهاى بگیم از
جفایى که به مردم این ســرزمین شده و جهان سکوت کرده دربرابرش .قصهای
که حتی بیشتــر مردم خودمون ازش بیخبرن! من بابت حضور در جشــن و
شــادی و فرش قرمز عذرخواهى کردم ،واســه خاطر جوونایی که ریشه در خاک
ما داشــتن و ابر شدن وسط آســمون تهرون .من خودم رو از شرکت در یک
جشن خصوصى محروم کردم وسط عزای عمومی و ...ازت ممنونم
بابت اظهــار لطفت به من هنــگام دریافت ســیمرغم .ولى اینکه
بهقــول تو در تماممــدت جشــنواره در کنار فیلم خودمــون بودم و
من بازیگر هســت،
تمامقــد ازش حمایت کردم ،کمترین وظیفه ِ

تا تالش کنم هر چه بیشــتر صداى بیصداى «قادر موالنپور» رو به گوش مردم برسونیم.
پوگفتامون همیشه همینها رو نمیگفتیم؟! به اون دوستانى هم که دارن
اصالً مگه تو گ 
ایــن روزا ناشــیانه تالش میکنن حواسپرتی درســت کنــن ،بگو «داداش!داری اشــتباه
میزنی!» کدوم تحریم؟! تحریم فیلمم؟! تحریم اونهمه زحمت و تالش؟! بهشون بگو
شما که خودتون الهه تحریم هستین ،شما دیگه چرا؟! فاجعه بمباران شیمیایی سردشت
و فاجعه ســقوط هواپیمای اوکراینی ،هر دوش اشک منو درمیاره .من که گریههامو تحریم
نکرده بودم ،خندههامو تحریم کردم.

اهالی فرهنگ و هنر درباره لزوم شرکت در انتخابات چه می گویند

منصوره دهقانی

در وهلــه اول بایــد ایــن نکتــه
را یــادآور شــد کــه در اکثــر
موقعیتهــا مــردم جلوتــر از
هنرمنــدان و حتــی دولتمــردان
هســتند اما بههر صــورت برخی
رضا سرشار
نویسنده
از هنرپیشــگان تبعیــت میکنند
و بــه آنهــا توجه دارند .بســیاری
از ایــن چهرههــا پیــش از انقالب یــا حضور نداشــتند و
متولــد در همیــن نظام هســتند یا هنوز بــه عرصه هنر
نرســیده بودنــد و بههــر روی هــر آبــرو و مکنــت مالــی
و هــر چــه دارنــد از صدقــه ســر نظــام دارنــد و معلوم
نیســت اگــر انقالب نمیشــد عرصه برای رشــد برخی
از ایــن افراد فراهم میشــد یــا نه .پس با ایــن مقدمه؛
بایــد گفت کــه هنرمنــدان ،مدیــون این نظــام و مردم
هســتند که ولــی نعمتهای آنها به حســاب میآیند و
بدون مردم آنها نمیتوانســتند جا و جایگاهی داشــته
باشــند .یکــی از موقعیتهایــی کــه میتواننــد کمی از
دینی که بر عهده آنهاســت را ادا کنند و هیچ هزینهای
هــم برایشــان نــدارد ،همیــن موقعیتهایــی ماننــد
انتخابــات اســت .فقط کافــی اســت زبانشــان را به کار
ببرنــد و مردم را نســبت بــه لزوم شــرکت در انتخابات
آگاه کننــد و با بخشــی از بدنه مردم کــه از آنها تبعیت
میکننــد و حــرف شــنوی دارنــد صحبــت کننــد .ما به
مســئوالن نظام اعتماد داریم و معتقدیــم که آرای ما
صیانت میشــود و آن چیزی از صندوق بیرون خواهد
آمــد که ما به صندوق انداختهایــم و ...پس باید از این
حــق خود دفــاع کنیم و اگــر چنین نکنیم بــه خودمان
لطمــه زدهایم .انتخابــات کم یا زیاد برگزار میشــود و
عدهای با رأی کم یا زیاد به مجلس میروند و مقدرات
مــا را در عرصــه قانونگــذاری بــه مدت چهارســال در
دســت خواهنــد داشــت و در کنــار ایــن،افــرادی که به
مجلس راه پیدا خواهند کرد ممکن است در قدمهای
بعدی پســتهای مهمتری در نظام به دست بیاورند
و بههمیــن دلیــل هم بایــد در انتخابهــا دقت زیادی

پیمان معادی:خندههایم را تحریم کردم

صورت بگیــرد .بنابرایــن نهایت بیبصیرتی اســت که
انســان از چنین حــق بزرگی اســتفاده نکند و با دســت
خــودش ،خــودش را از ایــن حــق محــروم کنــد .اینکه
عــدهای مدام در حوزه مشــکالت کشــور دنبــال مقصر
میگردنــد را بایــد متوجــه بیتوجهــی خودشــان بــه
سرنوشــت کشــور دانســت و هر گلهای وجــود دارد باید
از خودمــان داشــته باشــیم .مگــر مســئوالن مملکــت
غیــر از منتخبــان مــا هســتند؟! حال ممکن اســت فرد
مــورد نظر من پیروز انتخابات نبــوده و ...اما در نهایت
وقتــی همه چیــز و اکثــر انتخابها در پروســه سیاســی
کشــور از صنــدوق رأی بیــرون میآیــد ،پــس اگــر فالن
مســئول ناکارآمد اســت و گلهای نســبت به او میشود
بایــد ایــن گلــه را از زاویه دیگــری به خود افــراد متوجه
دانســت که به فــرد ناکارآمدی رأی دادهانــد .نظام ما،
نظــام مردمســاالر دینــی اســت و بهصــورت میانگیــن
ســالی یک انتخابات در کشــور ما برگزار شــده و باید به
ایــن مســأله افتخار کرد و اگر حاصل ایــن انتخابات ،به
لحاظ کارکردی موفق عمــل نکرد ه حاصل بیتوجهی
و انتخاب بد ماســت .پس برای اینکه بعداً خودمان را
ســرزنش نکنیم که چرا در انتخابات شرکت نکردهایم
یــا چــرا به فــرد الیقــی رأی ندادهایم و هم بــرای اینکه
بتوانیــم بــه مردم خود پاســخگو باشــیم وظیفه ملی و
دینی و انقالبی به گردن ماست که در این مقاطع مهم
بایــد در انتخابــات شــرکت کــرد و مهم نیســت که چه
انتخابــی وجود دارد و هر کســی نظرش به چه نامزدی
نزدیک اســت اما باید در این مســیر حتماً مشورت کرد
تــا در نهایت بــه فرد یا افرادی رســید کــه انتخابهای
اصلحی هستند و میتوانند به پیشبرد کشور ،در عرصه
قانونگــذاری خدمــت کنند و نماینده شایســتهای برای
مــردم باشــند .پــس همه بــا هم بایــد در یــک وحدت
عمومی ،نســبت به سرنوشــت خود تأثیرگذار باشیم و
فردا در صفهایی مانندهمیشــه طوالنی به افرادی که
دربارهشــان تحقیــق کرده و تصمیم عقلــی به انتخاب
کردنشان گرفتهایم رأی بدهیم.

اول از همــه جانب انصــاف را رعایت کنند؛ ســپس
کار مجلــس را بهعنوان یک شــغل انتخاب ننمایند
بلکه بهعنــوان بزنگاهی برای اعتــا و ارتقای مردم
بدانند؛ و ســرانجام در رأس امور ،وحدت و توجه به
رهنمودهــای رهبرعزیــز انقالب را فرامــوش نکنند
و بداننــد خواهــران ،بــرادران و فرزنــدان این میهن
کســان خود آنها و دیگرانند .در این صورت است که
دعای خیر مردم همیشه همراه آنها خواهد بود.
در نتیجــه ،ایــن بــار مــن رجــاء واثــق دارم کــه
مجلسی با نقش آفرینی بهتر ،علمیتر و موظفتر
خواهیــم داشــت .اگــر شــما بــه گزارشهــای مردم
درارتباطــات جمعی و فضاهای مجــازی نگاه کنید
خواهید دید میانگین ســخن همه یک جمله است
«بــه فکرمردم باشــید»؛ یعنــی به مجلس شــورای
اســامی قــدم بگذاریــد ،همچنــان که با نیــت خیر
قــدم گذاشــتهاید و گام بردارید همچنــان که در راه
خــدا گام برداشــتهاید .بعید مینماید کســی خدا را
فرارو داشــته باشــد ،وحدت ملــی را در نظر بگیرد و
جــز خدا ،مردم و نظام اندیشــه دیگــری بورزد .من
بهعنــوان یک ایرانی مســلمان و هموطن از بن دل
دعــا میکنم کــه هرآنچه خیــر اســت خداوند منان
درمسیر راه همه ما قرار بدهد و این جمله ابوحامد
امــام محمــد غزالــی را میگویــم تــا همه مــا به آن
بیندیشــیم؛ تمام مصیبت جوامع محصول اندیشه
افراد بیایمان است.

قهر کردن به نفع هیچ کداممان نیست

نگاه من به این انتخابات از دو منظر اســت ،نخستین
مســألهای کــه نبایــد از آن غفلــت کرد به خــود اصل
انتخابــات بازمی گردد؛ پدیدهای کــه مهمترین نماد
مشــارکت سیاســی در جهان فعلی به شــمار میآید.
آنچنان که حتی اغراق نیســت اگــر آن را اثرگذارترین
حجتاهلل ایوبی
دبیرکل کمیسیون
نــوع مشــارکت مردمــی بدانیــم؛ از همیــن رو اصــل
ملی یونسکو
انتخابــات و اینکــه ملتی قادر به بیــان گفتههای خود
پای صندوق رأی باشــند اتفاق بسیار ارزشمندی است .این دستاوردی بزرگ
و از ســویی تمرینــی مهــم برای حرکت به ســوی مردمســاالری و دموکراســی
است .بیش از چهل سال از آغاز تمرین مان برای حرکت به این سو میگذرد،
چهــل ســالی که برخالف اعــداد و ارقام ظاهــری چندان طوالنی نیســت و به
رغــم همه چالشها ،کم کاریها ،نگرانیهــا و نارضایتیهایی که میتواند در
روند انتخابات وجود داشته باشد ،اصل این دستاورد اتفاق مهمی است .این
مســأله بویــژه در منطقه جغرافیایی خاصــی که کشــورمان در آن قرار گرفته،
منطقــه اســتبداد زدهای که برای قرنها تحت ســلطه نظامهــای دیکتاتوری
مختلفــی بوده بیش از پیش اهمیت پیدا میکند .اینکه مردم ما بعد از وقوع
انقالبی بزرگ به چنین دســتاوردی دست پیدا کردهاند اتفاق کمی نیست که
آن را نادیده بگیریم .بنابراین این اصل بزرگ و از سویی خود بحث مشارکت
را بایــد امری بــا ارزش در حفظ این رهــاورد بدانیم ،امیــدوارم از این فرصت
برای به ســرانجام رســاندن مشــقی که ســال هاســت به تمرین آن مشــغول
هستیم بهره بگیریم .نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد این است که
خود مجلس از جایگاه مهمی برخوردار اســت ،بنده به عنوان یکی از مدیران
اجرایی که همواره در عرصههای فرهنگی مشــغول فعالیت بودهام از عرصه
ســینما گرفته تا مســئولیت فعلیام در کمیســیون ملی یونســکو ،رفت و آمد
بسیاری به مجلس داشته ام .در پی همین رفت و آمدها که بخش عمدهای از
آن به زمان حضورم در معاونت سینمایی بازمی گردد به وضوح دریافتهام که
حضور چهرههای فرهنگی و آشنا به هنر چقدر باعث دلگرمی و پیشبرد کارها

خواهــد بود .همه مردم عزیزی کــه به دنبال تصمیمگیری برای رأی دادن به
کاندیداهای مورد نظر خود هستند بدانند که در فهرست مورد نظرشان حتماً
به ضرورت وجود چنین افرادی هم توجه داشته باشند .ضرورت این مسأله تا
جایی است که حتی اگر یک فرد دلسوز و آگاه به فرهنگ و هنر نیز به کمیسیون
فرهنگــی یا دیگر کمیســیونهای مجلــس راه پیدا کنــد تأثیر زیــادی در درک
مشــکالت فعاالن این عرصهها و کمک به حل آنها ایفا خواهد کرد .از ســوی
دیگر افرادی که برخوردار از ســوابق خوبی هســتند و حتی تحصیالت مرتبط
یا ســوابق کاری فرهنگی -هنری دارند انتخابهــای خوبی برای این مجلس
خواهند بود .حواسمان به این مسأله باشد که هیچ کدام از نمایندگانی که به
مجلــس راه پیــدا میکنند را نباید به عنوان تنها یک فــرد دید ،هر یک از اینها
میتواننــد دســت به اقدامــات بســیاری بزنند و اثرگــذاری قابــل مالحظهای
در حرکت به ســوی ایرانی بهتر ایفا کنند .تردیدی نیســت که نرفتن به ســوی
صنــدوق رأی و قهــر کــردن از انتخابــات آن هم به دلیل مســائل و مشــکالت
مقطعی و اتفاقاتی که متعلق به این روزهاست به نفع هیچ یک از ما نیست.
فرامــوش نکنیــم که این قهــر کردن لطمــه بزرگی برای حرکت کشــورمان به
سوی مردمساالری را به دنبال خواهد داشت و قادر به دور کردن مان از پروژه
توسعه و پیشرفت ،حتی فراتر از مسائل سیاسی خواهد بود و ما را برای سالها
به عقب خواهد کشــید .به هر حــال افرادی که برای حضــور در این انتخابات
تأیید صالحیت شــدهاند مراحل مختلفی را پشــت سر گذاشــتند که نام آنان
به فهرســت نامزدها راه پیدا کند .بهطور قطع قادر به انتخاب افراد اثرگذاری
میان نامزدهای فعلی خواهیم بود ،افرادی که بویژه در حوزه فرهنگ و هنر که
بخش تخصصی فعالیتهای افرادی همچون من را شامل میشود عملکرد
خوبی داشــته باشــند .من هم مانند همه عزیزانی که مهمترین دغدغه شان
پیشــرفت ایران عزیزمان هســت و رؤیاهای بسیاری هم برای سربلندی ایران
و ایرانیان دارند جمعه پای صندوق رأی میروم؛ چشــم به راه حضور پرشــور
مردم پای صندوقهای رأی هســتیم .امیدوارم مردم در انتخابهای خود به
ضرورت حضور افراد صالح و آگاه در مجلس توجه داشته باشند.

نمایندگان مجلسشأن وجایگاهشان را فراموش نکنند

طینیمقرناخیرکشورمانبامقاطعدشوارمتعددی
روبهرو شــده و مردم هر از چندی شــرایط دشــواری را
تجربــه کردهاند؛ از جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران
گرفتــه تــا ناآرامیهــای منطقــه و حتــی تحریمهای
سیاســی کــه هــر چنــد وقــت بــه شــدت آن افــزوده
اسماعیل امینی
 شاعر
میشود .با این حال مردم هرگاه مسئوالن تالشی در
و استاد دانشگاه
جهت صحبت به زبان آنان نشــان دادهاند همراهی
کردهاند .اینکه باید رأی داد یا حضور در انتخابات از شــاخصههای دســتیابی
به دموکراسیاست را من دانشگاهی میدانم و قبول دارم اما مردم عادی که
اینها را نمیدانند! در روزگار فعلی که شرایط به سختی سپری میشود حداقل
کاری که مســئوالن در هر طیف و جایگاهی باید انجام دهند این اســت که به
زبان مردم ســخن بگویند .وقتی مردم با افرادی طرف باشند که گویا حتی از
درد آنان خبر ندارند طبیعیاســت که دلسردی بر آنان حاکم شود .ای کاش
حداقل به بهانه همین انتخابات و حرف و حدیثهایی که شــنیده میشــود
مسئوالن از خود بپرسند چه کردهایم که مردم دلسرد شدهاند .این نخستین
قدم و مهمترین کار برای حرکت به ســوی دموکراسیاست .نمیشود که هر
اتفاقی رخ میدهد را به گردن مردم بیندازند و خود از مسئولیت شانه خالی
کنند .به مجلسهای گذشــته نــگاه کنید! اینکه من نوعی وقتی به تماشــای
جلسات علنی مجلس مینشینم میبینیم که نمایندگان به هر چیزی توجه
دارند جز صحبتهای دیگر همکاران خود یعنی فاجعه .اینکه فالن نماینده
توجو در تلفن
به جای حضور واقعی و دلســوزانه کل جلســه مشــغول جس 
همراه خود اســت یا آن یکی کتــاب میخواند و حتی چرت میزند نتیجهای
جــز بیاعتمادی ندارد .اینکه به جای تعامل با یکدیگر با پرخاشــگری رفتار
میکنند و برخوردهای آنچنانی نشان میدهند و دستاویزی برای شبکههای
مجازی میشود نشان از بیتوجهی به وظیفهشان دارد .امیدوارم حداقل در

مجلس آینده کمتر شــاهد چنین رفتارهایی باشیم؛ دیگر وقت آن شده که
مســئوالن به ســوی مردم گام بردارند و تالش هرچند مختصر برای سخن
گفتــن به زبــان مردم بــه خرج بدهنــد .حرکت واقعــی به ســوی عدالت و
دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که وقتی من شهروند قدم به فالن اداره
گذاشتم حس غریبگی نداشته باشم نه اینکه بهدنبال پیدا کردن فالن آشنا
بــرای انجام کاری که حل آن وظیفه فردیاســت که آن ســوی میز نشســته
اســت باشــم .شــاید باورتان نشــود اما چند ماه قبل برای حقالزحمه یک
میلیــون و  200هــزار تومانی تدریس من حداقل دو هفتــهای ناچار به رفت
و آمد به ســازمان امور مالیاتی شــدم .آنقدر این رفت و آمد بیحاصل بود
کــه گفتم همــه این مبلغ را میدهــم پرونده را متوقف کنید تــا بیش از این
گرفتار نشــوم ،گفتند نمیشــود؛ جالب اســت که آخر هم گفتند که اشــتباه
شــده است .اینها مواردیاســت که حتی فراتر از تشویق مردم برای شرکت
در انتخابات باید برای آنها گام برداشــت؛ ای کاش مسئوالن ما بفهمند که
باید چند پلهای به ســوی مردم پایین آمده و حال آنان را درک کنند .اینکه
فالن نماینده مجلس اهمیت جایگاهی که بر آن نشسته را آنقدر به شوخی
بگیرد که عکس سلفی بگیرد که نمیشود .بسیاری از هم نسالن من در آن
هشت سال جنگ تحمیلی شهید شدند تا اگر هر یک از ما به منصبهای
دولتی  -حکومتی دســت پیدا کردیم از وظیفهمان غافل نشویم .اصالً چرا
راه دور برویم همین ماجرای شــهادت شهید سلیمانی نشان داد که مردم
وقتــی کســی به زبان آنان صحبت کنــد او را همراهی میکننــد ،وگرنه برای
حضورمردم در تشــییع جنازهاش چه برای آن تبلیغ میشد و چه نمیشد
اهمیتی نداشــت و میرفتند؛ مردم صداقــت را درک میکنند ،آنان حرف
کســی که زبان آنان را میداند میفهمند و در چنین شــرایطی حتی حاضر
به تحمیل سختیها میشوند .وقت آن شده که مسئوالن کشور این نکته را
به خود یادآوری کنند.

تک تک رأیهای ما برای انتخاب مهم است

در هر کشوری مشکالت اقتصادی سیاسی ،اجتماعی
و ...وجود دارد .همین روزها کشور فرانسه که بهعنوان
نمــاد دموکراســی و پیشــرفت در حافظــه عمومی ما
ثبت شــده درگیــر تظاهرات اجحاف در حــق کارگران
محسن علی اکبری
اســت .مقصــود اینکــه بواســطه دلخــوری از برخــی
تهیهکننده سینما
مشکالت نباید از بار مسئولیت یک انتخاب که ارتباط
مســتقیمی با سرنوشــت و آینــده جامعهمان دارد شــانه خالی کنیــم .فارغ از
مباحــث معیشــتی امــروز آنچه مهم اســت آینــده تکتک ماســت و نگرانی
نســبت به این امر مهم ایجاب میکند که برای شکلگیری مجلسی قدرتمند
با شــناخت کامل به میــدان انتخابات بیاییــم .نمایندههای هر کــدام از ما در
مجلس قرار اســت درباره مشــکالت آینده و چه بسا مســائلی که دراز مدت با
آن دســت به گریبان خواهیم بود تصمیم بگیرند؛ مسائلی که نسلهای بعد
از ما را هم درگیر خواهد کرد .در چنین شرایطی نیاز به شکل گرفتن مجلسی
قدرتمند ،قانونمند و متشــکل از نمایندگان اقشار مختلف جامعه با تفکرات
مختلف ،بیش از هر زمان دیگری احســاس میشــود تا با قانونگذاری درست
در حل مشــکالت راهگشــا باشــند .قانونگــذاری از مهمترین و حســاسترین
مســائل هرکشور ،نظام و حکومتی اســت و مجلس نقش تأثیرگذاری در ثبت
قوانین برای رفع مشکالت کالن مملکت دارد .من هم بهعنوان فردی از اهالی

فرهنگ از عملکرد بســیاری از نمایندگان ناراحت هســتم و معتقدم آنطور
که انتظار میرفت توقعات را برآورده نکردند اما نمیتوان زحمات اکثریت را
نادیده گرفت .شاید خواستههای هر کدام از ما به شکل صددرصدی برآورده
نشــده باشــد اما بخش اعظمی از خواست ه جامعه مطرح شد ،روی مشکالت
بحث شــد تا راهگشــایی مناســب صــورت بگیــرد .از جمله مشــکالت اصلی
اهالی فرهنگ که همچنان باقی است بحث قانون کپی رایت است .خیلی از
هنرمندان در وضعیت معیشــتی نامناسب به سر میبرند چون نتوانستهاند
از ثمرات این قانون بهرهمند شــوند .امیدواریم در مجلس جدید با تصویب
قانــون کپــی رایت حرکت بســیار مهمــی برای جامعــه هنری کشــور صورت
بگیــرد .بهعنوان یک هنرمند و از همه مهمتر فــردی از این جامعه ،حتماً در
انتخابــات شــرکت میکنــم و از بین کاندیدشــدگان از تمام حــق انتخاب 30
نفر مورد نیاز برای مجلس اســتفاده میکنم .در روزهای منتهی به انتخابات
درباره  15نماینده به تصمیم قطعی رسیدهام و در حال تحقیق هستم تا روز
جمعــه این لیســت را کامل کنم .توصیهام این اســت که همگــی با اطالعات
کامل پای صندوق رأی بیاییم و با چشــم بســته و به پیروی از اشخاص خاص
نمایندههایمان را انتخاب نکنیم .اگر با تحقیق و شــناخت پای صندوقهای
رأی بیایــم قطعاً نتایج خوبــی خواهیم گرفت .به امیــد اینکه حضور پررنگ
مردم در انتخاب مجلس حرکت نمادین دیگری در تاریخ این کشور ثبت کند.

بخشی از نامه پیمان معادی به محمدحسین مهدویان

وقتی شــبکههای اجتماعــی فراگیر و
شهروند
بــه همه بخشهــای زندگیمان وارد
مجـــازی
شــده طبیعــی اســت کــه انتخابات و
حــرف زدن از آن دیگــر محــدود بــه
یگانه خدامی
کوچــه و خیابــان و گپهــای رودررو
نباشــد .ایــن چنــد روز بــازار بحــث
هشتـگ
#انتخابات_ دربــاره انتخابــات مجلــس حســابی
داغ بــود و حــاال کــه فرصــت کمــی تــا
مجلس
برگزاری مانده این بحثها بیشــتر هم
شــده اســت .خیلیها از ضرورت رأی دادن میگویند و فضا را
پیشبینــی میکننــد و خیلیها هم بــه تبلیغات و شــعارهای
نامزدهــا میپردازند و آنها را نقد میکنند« :همه دنیا متمرکز
شــده روی انتخابــات ایــران ولــی هیچکــس از خودش ســؤال
نمیکنــه چرا توی عربســتان و امارات همچیــن چیزی ندارن،
«خبرنگار فرانســه از کدخدایی پرسیده که اگر درصد مشارکت
زیر  ۵۰باشــه چی میشه؟! اونم گفته تازه میشیم مثل فرانسه.
البتــه باالتریــن درصــد مشــارکت در فرانســه  ۲۲درصــده!»،
«بــرای شــرکت در انتخابــات دلیــل میخواهید؟! چــه دلیلی
باالتــر از اینکــه اگــر قاســم ســلیمانی امــروز بــود در انتخابات
شــرکت میکرد .مثل قهرمانتان باشید»« ،نمیدونم اما یکی
از کاندیداهای مجلس از دغدغه ما جوانان حرفی نزد .نگفت
مــن فیلترینــگ را حــل خواهــم کــرد .اجــازه قطــع اینترنت یا
کاهش ســرعت آن را نخواهم داد و از این حرفا .چون خواسته
و اولیــن اولویــت ما ورود به دنیای تکنولوژی هســت»« ،طرف
اســم خودش را گذاشــته تحلیلگر بعد میگه میزان مشــارکت
در انتخابات مجلس  10درصده .یعنی فکر کنم فقط مجریان
و ناظران پای صندوق هم رأی بدن از  10درصد بیشــتر میشــه
بعد ایشون با کدوم داده مشارکت را  10درصد تخمین زده؟!»،
«لطفــاً در انتخابات مجلس شــرکت نکنید؛ اگر میخواهید به
شــخصی که حقوقدان نیســت رأی دهید لطفاً شــرکت نکنید.
مجلــس جــای معلــم و مهنــدس و پزشــک نیســت .مجلس
جای حقوقدان اســت« ،».اینو کجای دلم بزارم؟!؟ وارد شدن
وانت به مســجد و حسینیه برای توزیع غذای انتخاباتی! الاقل
حرمــت خونه خــدا رو نگــه دارید! چهــار تــا رأی ارزش نداره.
پ.ن :تــا االن هیــچ تکذیبیهای مبنی بر اینکــه این کلیپ برای
انتخابــات نیســت؛ صادر نشــده»« ،رأی من مربــوط به خودم
اســت! به هیچکس ربطی ندارد که انتخاب من کیســت ،مهم
این اســت کــه من در انتخابات شــرکت میکنم چون دوســت
دارم در آینده کشــورم حتی شــده به اندازه یــک رأی تأثیرگذار
باشــم!»« ،حــاال میخواهیدتبلیغــات انتخابــات بکنید اوکی
ولــی چــراشــهر رو کثیــف میکنیــد .تمــام در و دیــوار کثافــت
گرفته .شــما اول فرهنگ شهرنشــینیو نظافت شــهری رو یاد
بگیریــد بعد بریــد مجلس وتوی دهن دشــمن بزنید فعالً که
دارید تو دهن شــهر و ملت میزنیــد»« ،یه بنده خدایی اومده
کاندیدای مجلس شــده ،تنها جایی که اســم و عکسش نیست
آینــه اتاقمه .روی دیوار دانشــگاه چســبوندن ،روی جعبه برق
چســبوندن ،روی دیــوار ادارات چســبوندن ،روی هــر جایی که
تبلیغات ممنوعه .حاجی تو خودت قانونشــکنی ،بفرســتنت
مجلــس قانــون تدوین کنــی؟»« ،جمعهانتخابــات هم تموم
میشــه ...لطفــاً یــه ذره احترام رو برای ســام و علیــک بعد از
انتخابات نگه دارید»« ،شــما میتوانید منتقد باشــید ولی من
از ایــن بابت که کاندیداها در کمپین انتخاباتی شــادی ،نشــاط
میآورنــد و لبخند را بر لبان مردم مینشــانند از آنها ممنونم
و خوشــحالم این انتخابــات دور دوم دارد تــا محدودیتهای
روزمره ،همچنان در ایام انتخابات برای مردم آزاد باشد».

کرونا در ایران

باالخــره گــذر بیمــاری کرونــا بــه ایران
هــم افتــاد .در حالــی کــه مــوج خبــری
ماجرا دربــاره این بیماری کمی فروکش کرده
بودوزارت بهداشــت اعالم کرد نتایــج آزمایش اولیه دو مورد
ابتال بهکرونا در شــهرقم مثبت اســت .هرچند که اعالم شــده
آزمایشهــای تکمیلی در حال انجام اســت .ایــن خبر بازتاب
زیــادی داشــت و خیلیهــا آن را در صفحــات مجازیشــان
بازنشر کردند .البته طبق معمول و براساس عادت همیشگی
ایرانیهــا میدیدیم که با این خبر هم شــوخی میکردند ولی
خیلیهــا هــم هشــدار میدادنــد و از مســئوالن میخواســتند
اخبــار دقیق را اعــام کنند و البتــه توصیههای پزشــکی را هم
گوشــزد میکردنــد« :شــنیدههایی اســت کــه بیاعتمــادی بــه
اخبــار کرونــا را دامن میزند .چه بســا آنچه امروز اعالم شــده
نیز ،شفافیت کامل را در خود ندارد .از وزارت بهداشت انتظار
مــیرود همین االن ،نه عصر ،نه فردا ،نه بعد از فوت بیماران
و شــیوع بیماری ،شــجاعانه و با شــفافیت کامل اطالعرســانی
کنــد« ،».مهمــان داریــم چــه مهمانــی»« ،درجاهــای شــلوغ
ترجیحــاً ماســک بزنید .مرتب دســت و صورت خــود رو با آب
و صابون بشــویید .دســت ُ
نشســته غذا نخورید .اگه مسجد برو
هســتید مهــر و چــادر خودتــان را برداریــد .ضریح رو نبوســید
هــم زیارتتــان قبولــه« ،».چقدر مــردم روی قطــع پروازهای
چیــن و قرنطینــه تأکید کردنــد و آخرش همکرونــا وارد ایران
شــد؛ وزارت بهداشــت خبــر داده :دو مــورد مبتــا بــه کرونا در
قم طی نتایج آزمایش اولیه شناســایی شــد ،حــاال اینکه کانال
آیتاهلل تبریزیان میگفت :مســلمین کرونــا نمیگیرند هیچ،
صــاف از قم شــروع شــد!»« ،و همیشــه مــا در اعــام اتفاقات
حســاس دیرتر اعالم میکنیــم .دو نفر کرونا تأیید شــد در قم
و درود بــر رســانههایی که ســریعتر از همه جا بدرســتی اعالم
کردنــد»« ،اینقــدر منفــی بافــی نکنیند .چنــد نفر دانشــجو که
قرنطینــه بودند نداشــتن .انشــاءاهلل اینم مهار میشــه« ،».دو
نمونه مثبت فرد آلوده بهکرونا در قم طی آزمایشهای اولیه
تأیید شــده اســت .توصیههای بهداشــتی را جدی بگیرید،»...
«متأسفانه طبق فرمول اعالم خبر داخلی باید یک ضریب در
تعداد و در شــهر بزنیم .تا به واقعیت نزدیک بشــیم« ،».بقیه
جاهــا برف و بارون میاد ،به قم ســوز و ســرماش میرســه! اون
ســر دنیا هم بیماری میاد ،از بین این همه جا ،صاف خود قم
مبتال میگیره!»« ،کرونا هم تشریف آورد توی ایران .بهداشت
رو بشدت رعایت کنید».

