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مرجعیت صندوق رای

یکی از مسائلی که پیوسته ذهنم را به خود درگیر کرده
بــود ،توجه بی حد و حصر رهبر انقالب در بیانات و
سخنرانی های مختلف خود به موضوع مشارکت مردم
در انتخابات مختلف به ویژه انتخابات ریاست جمهوری
بود .با نگاهی به بیانات رهبر حکیم انقالب و مقایسه
آن با سخنان دیگر اندیشمندان ،مقامات و فعاالن
اجتماعی و سیاسی کشور ،می توان به طور قطع اذعان
کرد که هیچ کدام به اندازه حضرت آیت ا ...خامنه ای
به موضوع مشارکت در انتخابات توجه نکرده و البته
که در کنار توصیه های اکید خود نسبت به مشارکت،
دالیــل اهمیت حضور مــردم در پای صندوق را تبیین
کرده اند .در این بین برخالف باور بسیاری که امنیت،
ثبات ،پیشرفت و مسائلی از این قبیل را مهم ترین دلیل
برای حضور مردم در پای صندوق های رای متصور می
شوند ،رهبر حکیم انقالب علت العلل همه پیامدهای
مثبت مشارکت مردم را نفس «مرجعیت صندوق های
رای» اعالم می کنند( ) 1392/5/12و تاکید می
کنند در جامعه اسالمی که بنیاد آن بر جمهوریت بنا
شده ،این مردم در نهایت حرف اول و آخر را می زنند و
مهم ترین پایگاه برای تصمیم آن ها نیز همین صندوق
های رای است .از این رو می بینیم که بنیان گذار فقید
انقالب حضرت امام (ره) نیز هیچ گاه اسالم را بدون

جمهوریت ذکر نکرده و در سخنرانی های مختلف خود
تاکید می کنند که انتخاب اصلی در فرایند انتخابات،
انتخاب جمهوریت است یا در بیان دیگر خود تبیینی
دقیق تر از انتخابات دارند و تصریح می کنند که رای
به رئیس جمهور در حقیقت رای به جمهوریت اسالمی
است  .جالب تر آن که برخالف آن چه در ذهن بیشتر ما
نقش بسته که نقطه قوت اصلی نظام جمهوری اسالمی
مواردی از قبیل موشک های دوربرد و غنی سازی هسته
ای است ،رهبر انقالب در یکی دیگر از سخنرانی های
خود در تبیین این که چرا ضد انقالب و معارضان با این
نظام ،درصدد کاهش مشارکت در انتخابات هستند؛
تاکید می کنند آن قدرت اصلی که جمهوری اسالمی
دارد و دشمن توانایی معارضه با آن را نــدارد ،همین
حمایت مردم از این نظام و حضور در پای صندوق های
رای است  «:یکی از برکات حضور مردم همین است که
وقتی دشمنان نگاه می کنند و میبینند که مردم پشت
سر نظام هستند ،احساس می کنند که نمی شود با این
نظام معارضه کرد؛ چون با یک ملت نمی شود معارضه
کرد » 1388/12/6.از همین رو ایشان تاکید فراوانی
بر حفظ این مرجعیت صندوق های رای داشته و در یکی
از سخنرانی های خود تاکید می کنند که مهم ترین
خواسته دشمن این است که این مرجعیت از بین برود:
«افتخار ما این بوده است که در امنیت و آرامش کامل ،دو
نفر رفیق پای صندوق رأی می روند؛ یکی به این آقا رأی
می دهد ،یکی به آن آقا رأی می دهد .دشمن می خواهد
این محیط امن و امان از بین برود»1384/3/25 .
موضوع جمهوریت و پیوند آن با مشارکت حتی به
سخنرانی اخیر رهبر انقالب نیز راه پیدا کرد و معظم له
به صراحت هر چه تمام تر تاکید کردند که جمهوریت
تنها با مشارکت مردم تحقق پیدا خواهد کرد ،اما نباید

گردهمایی حامیان رئیسی در مشهد برگزار شد
گردهمایی حامیان رئیسی روز
گذشته با حضور جمعی از مردم
مشهد و سخنرانی سردار سعید
محمد در عرصه میدان شهدا
برگزار شد .به گزارش «خراسان
رضــوی» ،ســردار محمد در این
مراسمگفت:بیعملیوبدعملی
را در برخی مسئوالن شاهدیم که
در شان مردم و نظام جمهوری
ایران نیست ،دولت در جمهوری
اسالمی ایران یک میدان است و
این میدان مرد میدان می طلبد
اما امروز متاسفانه از مکتب حاج
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قاسم سلیمانی بین کارگزاران
چیزی نمی بینیم .وی افزود:
بیش از  ۸سال است که هیچ
اقدامی در زمینه مسکن انجام
نداد هاند و می گفتند مسکن
مردم ربطی به ما ندارد .سردار
محمد در ادامه ضمن اشاره به
مشکالت ایجاد شده در بورس
گفت :کسری بودجه دولت را
از محل بــورس تامین کردند
آیا این افتخار است که دولتی
دست در جیب مــردم خودش
بکند؟

فراموش کنیم همان طور که مرحوم امام (ره)نیز بارها
اعالم کردند پابرهنگان و کوخ نشینان نقش محوری را
در پازل انقالب و نظام جمهوری اسالمی دارند ،نقشی
که متاسفانه طی سال های اخیر آن طور که باید و شاید
به آن توجه نشد و حاال این قشر محروم که رکن اصلی
جمهوریت هستند ،به دلیل این گالیه ها تردید هایی
بــرای حضور در انتخابات دارنــد .موضوعی که رهبر
انقالب نیز در بیانات روز گذشته خود به آن اشــاره و
تصریح کردند «:این قشرها توقعات و گالیههای بجایی
دارند که عمده آن ها درباره معیشت ،مسکن و اشتغال
است و مسئوالن کشور باید واقع ًا به این مسائل رسیدگی
میکردند و انتظار این است که دولت آینده در رأس
برنامههای خود به این مسائل رسیدگی کند ...این
افراد به علت گالیههای بجا ،دست و دلشان به انتخابات
نمیرود اما بحث اصلی این است که نرفتن پای صندوق
رأی و قهر کردن با آن ،مشکل را حل نمیکند .مشکل
هنگامی حل خواهد شد که او ًال همه پای صندوقهای
رأی بروند و ثانی ًا به فردی رأی بدهند که توانایی حل
این مشکالت را داشته باشد ».این دوره انتخابات را می
توان با توجه به مسائل و موضوعاتی که تاکنون در فرایند
بررسی صالحیت ها توسط شــورای نگهبان و رقابت
های انتخاباتی آن مطرح شده است فصلی دیگر از رشد
و توسعه فرایند مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی
ایران دانست فرایندی که در کنار نقاط قوت بسیار  ،نقاط
ضعفی را هم به ما نشان داد که باید در اولین فرصت
مناسب رفع و اصالح شود چرا که بدون شک   پیشرفت،
امنیتوامیدواریبهآیندهدرگروحفظمرجعیتصندوق
های رای است و این حفظ نخواهد شد مگر آن که مردم
به آن روی خوش نشان دهند و با مشارکت باالی خود
اعتماد شان به این مرجعیت را نشان بدهند.

رکورد مصرف  ۶۰هزار مگاوات برق شکست
سخنگوی صنعت بــرق گفت :اوج تقاضای
مصرف برق روز چهارشنبه رکورد زد و از مرز
خطرناک ۶۰هزار مگاوات عبور کرد .مصطفی
رجبی مشهدی به ایرنا گفت :با گرمتر شدن
هوای کشور ،اوج تقاضای مصرف به  ۶۰هزار
و  ۴۶۴مگاوات رسید که در تاریخ صنعت برق
کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.وی
افزود:البتهدردوروزآینده(وپنجشنبهوجمعه)
با تعطیل شــدن ادارههـــا ایــن میزان کاهش
خواهد یافت.رجبی مشهدی یادآورشد :این
میزان مصرف  ۲هزار و  ۲۰۰مگاوات بیشتر از
پیک سال گذشته بوده و در عین حال سرعت
رکوردشکنیمصرفبرقدرکشوربسیارنگران

کننده است.سخنگوی صنعت برق با یــادآوری
این که اوج مصرف برق ایران در سال گذشته در
 ۳۱تیر با شدت  ۵۸هزار و  ۲۵۴مگاوات ثبت
شده بود ،گفت :این درحالی است که در کمتر از
یک ماه گذشته چندین بار شاهد رکورد شکنی
مصرف برق بودیم که در نهایت امروز این میزان به
 ۶۰هزار و ۴۶۴مگاوات رسید که در تاریخ صنعت
برق کشور بی سابقه و البته نگران کننده است.
وی با بیان این که توان تولید نیروگاههای کشور
 ۵۴هزار مگاوات است ،افزود :برقراری پایداری
شبکه بیش از  ۶هــزار مگاواتی تولید و مصرف
امروز تنها با اجرای برنامههای مدیریت بار امکان
پذیر بود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• کاش مجری مناظره همون وسط مناظره همه وعده ها را
توی یک کاغذ می نوشت و از همه آقایان امضا می گرفت تا
اگر چندسال دیگر بهانه آوردند و کاری نکردند مردم از آن
ها شکایت کنند.
•• پیمان یوسفی می گه اگه بحرین  ۲۲گل به هنگ کنگ
بزنه و ماهم به عراق ببازیم می تونه صعود کنه! یعنی داره
خواب می بینه؟
•• با این همه وعده های قشنگ آقایان نامزدها نمی شه
همه شون با همدیگه رئیس جمهور بشن؟ آخه حیفه یکی
از ســربــازی گفته و یکی از یارانه  450تومانی .یکی از
سالی یک میلیون خانه گفته و یکی از خــودروهــای با
کیفیت و ....حیفه .دولت رو تقسیم بر چند قسمت کنین و
همه رو رئیس جمهور کنین!
•• چرا به افرادی مثل فائزه هاشمی که مردم را از شرکت
در انتخابات ناامید و بی تفاوت می کنند اجازه مصاحبه
می دهند؟
•• چرا از زاینده رود که خشک شده و ما کشاورزها را به
مهاجرت و هزار بدبختی انداخته چیزی نمی نویسید ؟!
مگر نه این است که تمام ایران سرای من است؟
••چــه اهمیتی داره کــه فوتبالیست هــا ســرشــان را
چطوراصالح می کنندیا بازیگران چه عینکی می زنند؟این
چیزها چه دردی ازمردم دوامی کند ؟
••دوست عزیز کارمند که گفتی ساعت ۵:۴۰صبح از خونه
می آیی بیرون نه کله پزی بازه نه نانوایی !داداش محله تون
کجاست؟
••ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ش ــورای شهر در
شهرستا نما گلبهاردر میدان پرندبا تجمع عصرگاهی و
شبانگاهی مــردم و نــزدن ماسک ،حتی خود داوطلبانی
کهماسک نمی زنند و الگوی مردم هستند مثال،در معرض
دید مردم هستندیک فاجعه است ،چرا سازمان های نظارتی
و پلیس تذکر ندادند ونمی دهند؟لطفا پیگیری کنید.
••لطفا مسئوالن و افراد شاخص تا روز انتخابات نظرات
جنجالبرانگیزندهند.اینهاتاحاالکجابودند.خدمتگزار
••گــزارش گزارشگر والیبال ایــران و استرالیا واقعا روی
اعصاب بود.ضمن این که در طول بازی چندین بار حریف
را تحقیر کرد  .جواد خیابانی دوم در گزارش والیبال ظهور
کرده است.
•• با دیدن سریالهایی مثل دل و ملکه گدایان در نمایش
خانگی ،تصمیم گرفتم که دیگه سریال ایرانی نبینم ،در
هر قسمت فقط وقت بیننده گرفته می شه و در نهایت

نمابر05137009129 :

اتفاق خاصی نمی افته و باید باز یک هفته صبر کنید .ولی
در سریالهای خارجی البته غربی در هر قسمت اتفاقات
زیادی می افته که اگه یه قسمت را نبینی موضوع را متوجه
نمی شوید ولی در سریال های ایرانی کافیه دو قسمت
ابتدایی و قسمت آخر را ببینید و متوجه همه داستان بشوید!
•• درروزنامه عکس گاوی را که یکی ازنامزدهای شورای
شهربرای تبلیغ وجــذب آرای مــردم حــوزه انتخابی اش
از جرثقیل آویــزان کــرده بود دیــدم وگریستم برمردمی
که دورجرثقیل جمع شده بودند ومنتظردریافت کمی
گوشت بودند .حتما آن نامزد ازخدا بی خبرکلی برای این
صحنه خوشحالی کرده! چگونه ازنظرانسانی این چنین
سقوط کرده ایم که زجرکشیدن یک گاو را امری عادی
تلقی می کنیم؟ مگر با یک وعده گوشت خوردن مشکل
حل خواهدشد؟ آن نامزد به اصطالح شورا که حاضر است
برای انتخاب شدن دست به چنین عمل غیرانسانی بزند آیا
میتواند دلسوزمردم باشد ؟
••خیلی سرقت و دزدی و کیف قاپی زیاد شده ،لطفا پلیس
گشتبیشتریبزندیانیرویپلیساستخدامکنید....حتی
در روز روشن کیف زنی و سرقت و ...اتفاق می افتد .االن
نه به خاطر کرونا  ،شب ها بیشتر از ترس سارقان و اراذل و
اوباش نمی توانیم بیرون برویم .برق خیلی از خیابان ها کم
شده و همین تاریکی ،زمینه سوءاستفاده سارقان و اوباش
را فراهم کرده .لطفا نیروی انتظامی جدی تر برخورد کند.
••ما رای می دهیم چراکه ایرانی هستیم ودربرابرکشور و
خونشهیدانمانمسئولیتسنگینداریم.رایبهکسیکه
بتواند با فساد ومشکالت به وجودآمده مبارزه کند وکارنامه
قابل قبولی داشته باشد.
•• چرا دولت ما درموقع انتخابات مردم را حساب می کنند
وبعد از آن هیچ؟ یک پرونده قضایی چرا باید چند سال طول
بکشد؟بعد که به وکیل اعتراض می کنی می گوید من چه
کار کنم که دادگاه ها با یک سوم نیرو کار می کنند؟ به نظر
شما وقتی کارهای دادگاه ها غیر حضوری است وبا مردم
سروکاری ندارند چراباید یک پرونده این قدر طوالنی
شــود .آیااین مبلغ حقوقی که دریافت می کنند حالل
است درصورتی که سرکار نیستند .اگر پرونده های فساد
اقتصادی کاردیگر پرونده ها را با اختالل مواجه کرده است
فکری برای افراد بدبختی مثل من کنند.
•• برای رفتن به سربازی آن قدر اذیت کردند و هزینه داشت
که از رفتن به سربازی منصرف شدم مثل این که رفتن به
سربازی هم به برجام وابسته است.

