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فراخوان
حسن فرامرزی

نقدهای تندروها به فضای کسب و کار
چقدر منصفانه و اخالقی است؟

خوانندگان
و مسئوالن

سهم بازنشستگان از زندگی
کجاست؟

آقای کاخیریان در تماس با ستون سالم ایران اظهار
داشت که من از حامیان آقای دکتر روحانی هستم.
بازنشســـته کشوری هســـتم که در ســـال  92حقوقی
کمتر از یک میلیون تومان داشتم ظاهراً اطالعات اشتباه به رئیس جمهوری
میدهند .حقوق من حداقل باید  2میلیون باشد .در بهمن ماه جهت مخارج
شـــب عید وام سه میلیون تومانی گرفتم و حال ماندهام جواب زن و بچهام را
چه بدهم .از بعضی مخارج و هزینههای درمانی خودم گذشتم .این حاصل
 30ســـال خدمت و  5ســـال کار در روستاهای محروم کشـــور است .چند وقت
پیش وزیر اقتصاد فرمود شـــأن مردم ایران هواپیماهای نو و بهروز اســـت .آیا
اینجانب بازنشسته نیز از این هواپیما سهم دارم که بتوانم سوار شوم؟
 ëëپیشگیری بیماریهای صعبالعالج
مخاطـــب محترمی در پیام ارســـالی عنوان کرده اســـت :طبق علم پزشـــکی
بخـــش قابـــل توجهـــی از بیماریهـــای صعبالعـــاج مانند ســـرطان قابل
پیشگیری هستند .لذا از وزیر و مسئوالن محترم وزارت بهداشت تقاضا داریم
زمینههای آن را با بهترین و مؤثرترین و کارسازترین شیوهها نهادینه نماید.
 ëëپرونده شهرک پردیس خزر
آقای بیژن اظهار کرده که از وزارت کشـــور ،اســـتانداری یا هر ارگان دیگری که
در این باره مســـئولیت دارد من درخواست میکنم یک بازرس به شهرداری
رویان بفرســـتند و ببینید آنجا چـــه کار میکنند .پروندهای وجـــود دارد به نام
شهرک پردیس خزر .ورود کنید تا از آن مطلع شوید .من به آقای روحانی رأی
دادم به رأی من پاسخ دهید.
ëëرئیس دولت قبل و شورای نگهبان
آقای عابدی در تماس با ستون ســـام ایران اظهار داشت :قابل توجه اعضای
محترم شـــورای نگهبـــان! پدیدههایی مثل اختالس  3هـــزار میلیارد تومانی و
بابک زنجانی و واریز مبلغ نجومی از بیتالمال به حســـاب دانشـــگاه ایرانیان،
عدم تکمین از توصیه رهبر معظم انقالب مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات
آتی ریاســـت جمهوری و رها کردن  11روزه ســـکان دولت بـــه دلیل مخالفت با
دســـتور رهبری بـــرای ابقای وزیـــر اطالعات وقت و بوســـیدن پرچـــم و تابوت
رئیس جمهوری کشـــور بیگانه و عـــدم تکذیب یا رد تحریـــف حدیث نبوی که
آقای رحیمی معاونش ،وی را به جای حضرت علی(ع) نشانده بود و موضوع
دکل نفتی و پرداخت یارانهها که موجب تورم و گرانی افســـار گسیخته گردیده
و گم شـــدن چند میلیارد تومان در زمان تصدی شـــهرداری تهران و غیره کافی
نیســـت تا آقای احمدینژاد برای همیشـــه رد صالحیت شود؟ اگر ایشان تأیید
صالحیت شود و رأی بیاورد ،باید شاهد شاهکارهای جدیدی از ایشان باشیم.
 ëëتبدیل باغ در منطقه  3تهران به مخروبه
آقای حسینی در تماس با ستون سالم ایران اظهار داشت یکی از اهالی ناحیه
 3منطقه  11شـــهرداری هستم .قبالً یک باغ اینجا بود که خبرنگاران شما هم
از آن گزارش گرفتند که مربوط به ارتش بود و توســـط شـــهرداری تصاحب و
درختـــان آن قطع گردیده بود و پس از کشـــمکش بســـیار شـــهرداری تابلو زد
که باغ ایرانی دامپزشـــکی و حدود یک ســـال و نیم اســـت از نصب این تابلو
میگذرد و باغ بالتکلیف مانده اســـت و شورای محله هم هیچ اقدامی انجام
نداده اســـت و به خرابهای تبدیل شـــده که فاقد امنیت اســـت .پیگیری ما از
شهرداری هم نتیجهای نداشته است.
 ëëکارگر نانوانیام ،یارانهام قطع شده است
آقـــای محمود زحمتکش در تمـــاس با ما عنوان کرد :من یـــک کارگر نانوایی
هســـتم که اخیراً یک پراید مدل پایین خریدم که بعـــد از آن یارانهام را قطع
کردند .بـــه هر جا هم مراجعه میکنم ،کســـی جوابگو نیســـت .من بیمارم و
همسرم هم بیمار است و نمیتوانم کار کنم .لطفاً به گوش مسئوالن برسانید
تا به درد ما رسیدگی کنند.
 ëëچرا کارآفرینها را در منگنه میگذارید؟
هموطـ ــن محترمـ ــی نیز چنیـ ــن بیان کـ ــرده که قابـ ــل توجه وزیر محتـ ــرم جهاد
کشاورزی ازیک شـ ــرکت فناوری در سرپل ذهاب تماس میگیرم .این شرکت با
دانش فنی شرکتی در هندوسـ ــتان با تولید 15نوع کود ارگانیک در سرپل ذهاب
احـ ــداث گردید و از محل توسـ ــعه ملی ،تسـ ــهیالت دریافت نمـ ــوده که قرار بود
مدت بازپرداخت آن  8سـ ــاله باشـ ــد اما متأسفانه شعبه سـ ــرپل ذهاب آن را به
 5سـ ــال کاهش داده است درصورتی که این دانش جدید نیازمند فرهنگسازی
است و باید حداقل بازپرداخت آن را افزایش میدادند نه کاهش.
 ëëمن ایثارگرم و فرزند فوق لیسانسم بیکار است
آقای حسن جوادی جانباز  35درصد اعصاب و روان اظهار داشت که در روزنامه
 24فروردین خواندم رئیس بنیاد شـ ــهید گفته اسـ ــت در دولـ ــت یازدهم  64هزار
شغل برای فرزندان ایثارگر ایجاد شده است .من فرزندی با مدرک فوق لیسانس
دارم که سـ ــال گذشته نامهای به رئیس بنیاد شهید نوشتم و خواهش کردم کاری
بـ ــرای او انجام دهد .چند روز بعد از بنیاد با من تماس گرفتند و اظهار امیدواری
کردنـ ــد اما پس از آن هیچ کاری برای من نکردنـ ــد .این موضوع را مطرح کنید و
بپرسید این  64هزار شغل کجاست؟

عکس  :علی حسن پور

روزی نیست که تندروها و رسانههای متعدد آنها اخبار جعلی و دروغ درباره بسته
شـ ــدن کارخانه ها از یک کارخانه روغن نباتی تا کارخانه معروف تولیدکننده لوازم
بهداشـ ــتی منتشـ ــر نکنند .هدف آنها از این کار معلوم است :وقتی آنها از حمایت
دولت از شـ ــرکتهای دانش بنیان به عنـ ــوان دورهمی مدیران دولتی یاد میکنند
تکلیف فضای صنعتی معلوم است .تندروها تمام تیرها را تا شب انتخابات علیه
دولت اعتدال پرتاب خواهند کرد و از همه ابزارهایشان در این راه بهره خواهند برد
اما در این میان پرسش این است که آیا واقعاًوضعیت کسب و کارها در کشور مطابق
با آن چیزی که رسـ ــانههای اصولگرا بویژه الیههای تندرو آنها میخواهند توصیف
کنند بد است؟ آیا همه یا غالب کارخانه ها در کشور به ورشکستگی رسیده اند؟ آیا
همه بانکها مطابق با آن چیزی که اصولگراها سـ ــعی میکنند تفسیر و توصیف
کنند ،ورشکسـ ــته شـ ــده اند؟ به فرض که این طور باشد پرسـ ــش این است که این
رفتارها چقدر با منافع ملی ما سازگار است؟ به فرض که همه یا اغلب کارخانه ها
در کشور ورشکستهاند آیا آنها در این چهار سال دولت به چنین وضعیتی رسیدهاند
یا نـ ــه آنچه امروز گاه در رکود فعالیتهای فضای کسـ ــب و کار میبینیم معلول و
نتیجه سیاستهایی است که در دولتهای نهم و دهم به اجرا درآمده و نتیجه آن
شد که با تحریمهای گسترده کشور ،فعاالن بازار با تنگناهای بسیاری مواجه شدند.
شـ ــما فکر میکنید تحلیلهایی که اصولگرایان و تندروها درباره فضای کسب و کار
کشـ ــور میدهند چقدر اخالق مدارانه ،منصفانه و مطابق با واقعیت است و سهم
آنها از این نابسامانیها چقدر است؟ آیا به نظر شما آنها غلطهای دیکتهای که خود
نوشتهاند به دیگران نسبت نمیدهند؟ دیدگاههای خود را با صفحه «خوانندگان»
بـ ــه شـ ــماره تلفـ ــن  ،84711129شـ ــماره پیامـ ــک  ،3000451213کانـ ــال تلگرامی
«ایران» بـ ــه نشـ ــانی @ irannewspaperadminو ایمیـ ــل khanandegan@icpi.ir
در میان بگذارید.

طبیعی اسـ ــت با نزدیک شدن به روزهای حساس دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری ،توجه افکار عمومی در کشـ ــور ما معطوف به این انتخابات
باشـ ــد .در فراخوان هفته گذشـ ــته صفحـ ــه خوانندگان از مخاطبان پرسـ ــیده
بودیم آیـ ــا تصمیمتان را برای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاسـ ــت
جمهـ ــوری گرفته اید؟ اگـ ــر فکر میکنیـ ــد در ایـ ــن دوره از انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری شـ ــرکت خواهید کرد دلیلتان برای حضور در انتخابات چیسـ ــت؟
این حضور تا چه اندازه سـ ــلبی و چه قدر ایجابی است؟ اگر تصمیم گرفته اید
در انتخابـ ــات حضـ ــور پیـ ــدا نکنید دلیـ ــل حضـ ــور نداشـ ــتنتان در انتخابات
چیسـ ــت؟ به نظر شـ ــما این دوره ،شـ ــاهد انتخابات داغ با حضـ ــور حداکثری
مـ ــردم خواهیم بـ ــود یا نه انتخابات نسـ ــبتاً سـ ــردی در انتظار مـ ــا خواهد بود؟
همچنان کـ ــه انتظار میرفت پاس ـ ـخها در این بـ ــاره متنوع بـ ــود از افرادی که
انتخابـ ــات را یک بازی از پیـ ــش باخته تصـ ــور میکردند و پرهیـ ــز میدادند از
ورود به این بازی تا کسـ ــانی که با خوش بینی بیشـ ــتری به ایـ ــن رقابتها نگاه
میکردنـ ــد ،از هموطنی که نوع تبلیغـ ــات و پروپاگاندای صدا و سـ ــیما را دلیل
محکمی برای شـ ــرکت نکـ ــردن در انتخابات میدانسـ ــت تـ ــا ایرانیهایی که
با وجود گالیههای بسـ ــیار معتقـ ــد بودند که بـ ــرای مقابله با جریـ ــان تندرو در
کشـ ــور ،همچنان به مشـ ــی اعتدال در سیاسـ ــت ،کشـ ــورداری و مدیریت رأی
خواهنـ ــد داد.آنچه در ادامه میآیـ ــد گزیدهای از پاس ـ ـخهای مخاطبان گرامی
«ایران» است که به دست ما رسیده است.

پاسخ های مخاطبان «ایران» به دومین فراخوان انتخاباتی صفحه خوانندگان

گالیه ها به جای خود ،اما به خاطر ایران می آیم

ëëانتخابات داغ نمیشود اما سرد سرد
هم نمیماند
سادات –  :0939...110در انتخابات
هستم چون خودم رو در قبال کشورم
مسـ ــئول میدونم واگر حتی با درصد
کمی در سرنوشت کشـ ــور مؤثر باشم
باید نقشـ ــم رو ایفا کنـ ــم .رأی میدم
به کسـ ــانی که کارنامه بهتری دارن .از
االن که سـ ــه قطبیه ،روحانی ،رئیسی،
احمدینژاد به نظـ ــرم اما خیلی داغ
نباشه ،ولی گرمه.
ëëحضور اعظم طالقانی ،تلنگر تفسیر
رجل سیاسی
 :0911...480ممنونـ ــم از خانـ ــم
اعظـ ــم طالقانـ ــی کـ ــه بـ ــا شـ ــرایط بد
جسمی در وزارت کشور حاضر شدند
و در انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری
ثبتنام کردند .خانم طالقانی بهتر از
هرکس دیگری میداند رد صالحیت
میشـ ــوند اما حضور ایشـ ــان تلنگری
اسـ ــت که با توجه به اقتضائات زمان
تفسیر رجل سیاسی به روز شود.
ëëایدهآلیس ـ ـتها به مخالفان آزادی
کمک میکنند
 :0912...893ایدهآلیستها در هر
دورهای به کمک افراد مخالف آزادی
آمدهانـ ــد چـ ــون آنهـ ــا با یـ ــک روحیه
حسـ ــاس عمـ ــاً عرصـ ــه انتخابـ ــات
را بـ ــه نفـ ــع مخالفـ ــان آزادی خالـ ــی
میکننـ ــد چـ ــون استداللشـ ــان ایـ ــن
است که نامزد دلخواه آنها در صحنه
انتخابات حضور ندارد.
ëëبرای این شرکت میکنم که اوضاع
کشور بدتر نشود
 -0933...085مهـ ــران طـ ــراح :در
انتخابـ ــات شـ ــرکت میکنم تـ ــا افراد
تنـ ــدرو رأی نیاورند وگرنـ ــه هیچکدام
از کاندیدها مورد تأیید شـ ــخص بنده
نیسـ ــتند بـ ــرای این شـ ــرکت میکنم
که اوضاع کشـ ــور بدتر نشـ ــه وگرنه به
بهتر شـ ــدنش هیـ ــچ امیدی نـ ــدارم،
بهتر شـ ــدن کشـ ــور با اوضاع فعلی به
دوران ما قد نمیدهد .قشـ ــر اصولگرا
و سـ ــنتی جامعـ ــه حضـ ــور پـ ــر رنگـ ــی
خواهند داشـ ــت ولی احتمال شکسته
شـ ــدن و پخش شـ ــدن آرای این قشر
هسـ ــت چراکه تعدد نماینـ ــده دارند
اما قشـ ــر به اصطـ ــاح اصالحطلب یا
حتی خاکسـ ــتری وبی تفـ ــاوت بدلیل
عملکرد کم رنـ ــگ روحانی ،احتمال
اینکه حضور پر رنگی داشـ ــته باشـ ــند
کمـ ــه مگـ ــر اینکـ ــه تـ ــا لحظـ ــات آخر
طوفانی بپا بشه واال تا حاال امیدی به
حضور این قشر نیست .قبالً انتخابات
بیـ ــن اصالحطلبـ ــان و اصولگرایـ ــان
بـ ــود امـ ــا االن بیـ ــن اصالحطلبـ ــان و
اصولگرایانی که چند دسـ ــته شـ ــدند،
هسـ ــتش فکـ ــر کنـ ــم از همیـ ــن االن
دوقطبی شده چه برسه به بعد.
ëëمـ ــا مثـ ــل ُهـ ــل دهندههـ ــای اون
مینی بوس هستیم
 :0913...307چنـ ــد روز پیـ ــش توی
یکی از این گروههای تلگرامی عکس
یه مینی بوس رو گذاشته بودند و عده
زیادی داشـ ــتند هلش میدادند .بعد
زیر اون عکس نوشته شده بود نسبت
مـ ــا و انتخابات مثل این مینی بوس و
هل دهندههاش هسـ ــتند ،چون وقتی
مینی بوس روشن میشه راننده پاش
رو م ـ ـیذاره روی گاز و یـ ــادش میـ ــره
کیا ایـ ــن مینی بـ ــوس رو هـ ــل دادند.

مـ ــا ایرانیهـ ــا این حـ ــس رو داریم که
فقط برای هـ ــل دادن خوبیم تا موتور
سیاستمدارا روشن بشه.
ëëاز دوقطبی به مربع رسیدیم
 :0914...479اول قرار بود انتخابات
دوقطبـ ــی نشـ ــود حـ ــاال انتخابـ ــات از
دوقطبی به سه قطبی و مربع رسیده
اسـ ــت .همیـ ــن طور پیـ ــش بـ ــرود به
ذوزنقه و شـ ــش ضلعـ ــی و دایره هم
میرسـ ــیم ،از بس در مملکت شیفته
خدمت داریم.
ëëانتخابات در ایران همیشـ ــه سـ ــلبی
بوده است
احمـ ــد محمدتبریـ ــزی – تلگـ ــرام
ایران :شـ ــرکت در انتخابات همیشـ ــه
سـ ــلبی بـ ــوده و این بار هـ ــم به همین
شکل خواهد بود .منتها موضوع مهم
در تجربه سیاسـ ــی یک دهه اخیر این
هست که نمیشود نسبت به موضوع
انتخابات و رأی ندادن بیتفاوت بود.
تصمیمهـ ــای اجرایـ ــی دولتها تأثیر
زیادی بر سرنوشـ ــت مـ ــردم دارد و تا
جایی که ممکن است باید با انتخاب
شـ ــخص اصلح ،ریسـ ــک آمدن افراد
فاقد صالحیت را پایین آورد .منفعل
بودن و شـ ــرکت نکـ ــردن در انتخابات
هیـ ــچ دردی از کشـ ــور دوا نمیکنـ ــد و
هیچ سودی برای کسـ ــی ندارد و فضا
را برای گروههای فرصت طلب آماده
میکند.
ëëوضعیـ ــت ترکیـ ــه هشـ ــداری بـ ــرای
ماست
 :0937...076دوسـ ــتان وضعیـ ــت
ترکیـ ــه یک هشـ ــدار برای ماسـ ــت که
قهر کردن با انتخابات میتواند تا چه
اندازه خطرناک باشد .افرادی که دم
از تحریـ ــم انتخابات میزنند به ترکیه
نـ ــگاه کنند کـ ــه چطور قهـ ــر نخبگان و
برخـ ــی از قومیتهـ ــا در ترکیه باعث
شـ ــد اردوغـ ــان کـ ــه خیـ ــال امپراتوری
عثمانی را در سر میپروراند یک گام
بـ ــه هدفـ ــش نزدیکتر شـ ــود .تحریم
انتخابـ ــات یعنـ ــی دادن میـ ــدان بـ ــه
تمامیت خواهان.
ëëشکسـ ــت انتخابـ ــات ،شکسـ ــت
جمهوری اسالمی
 -0935...619بهـ ــداد صدقـ ــی:
شـ ــرکت در انتخابـ ــات ریاسـ ــت
جمهـ ــوری نـ ــه فقـ ــط یـ ــک وظیفـ ــه
اجتماعـ ــى و ملـ ــى اسـ ــت ،بلکه یک
وظیفه شـ ــرعى ،اسالمى و الهى است
و بدون شک شکست در آن ،شکست
جمهورى اسالمى است.
ëëاز بهبود اوضاع ناامیدم اما شرکت
میکنم
زهرا انصاری  -تلگـ ــرام ایران :من
از ابتدا تصمیم داشـ ــتم در انتخابات
شـ ــرکت نکنم ،چـ ــون از بهبود اوضاع
ناامید شدم .چون رئیس جمهوری در
ایران باید خیلـ ــی از جناحها را راضی
نگـ ــه داره و احتمـ ــاالً بـ ــه برنامههایی
کـ ــه وعـ ــده داده عمـ ــل نمیکنـ ــه .اما
با روندی کـ ــه پیش آمـ ــده تصمیمم
عـ ــوض شـ ــده و در انتخابات شـ ــرکت
میکنم .خـ ــب کارنامه گزینه انتخابی
من برایم نسـ ــبتاً قابل قبول هسـ ــت و
هم اینکه واقعاً دوسـ ــت ندارم گزینه
بدی انتخاب بشه ،انتخابات در ایران
هم هیچ گاه بیحاشـ ــیه نبوده .قطعاً
بسـ ــیاری سـ ــعی خواهند کرد کارنامه
دولـ ــت کنونـ ــی را تخریب کنـ ــن که از

ایدهآلیستها
در هر دورهای به
کمک افراد مخالف
آزادی آمدهاند
چون آنها با یک
روحیه حساس
عمالً عرصه
انتخابات را به نفع
مخالفان آزادی
خالی میکنند
چون استداللشان
این است که نامزد
دلخواه آنها در
صحنه انتخابات
حضور ندارد

مدت هـ ــا قبل شـ ــروع شـ ــده پس دو
قطبی شدن انتخابات اجتنابناپذیر
است.
ëëبر تو میخندند عاشق نیستند
شـ ــهبازی  -ایمیـ ــل :در آسـ ــتانه
انتخابـ ــات نگاهـ ــی بـ ــه عملکـ ــرد
مدعیـ ــان دینـ ــداری بیندازیـ ــد که به
نام دین از حرمت انسـ ــانی کاسـ ــتند
و بیتوجه به اینکه شـ ــأن انسانها از
هر چیزی باالتر اسـ ــت و هیچ عقیده
و مرامی نباید به نام مقدس بودن از
شکوه و آزادی و حرمت انسان بکاهد
اما فاجعههـ ــای بزرگـ ــی آفریدند در
حالی که پیام «ظهور بسـ ــیار نزدیک
است» میدادند.
در دوره سـ ــختی که بر ما گذشـ ــت
به نام دین راه رشـ ــد عقـ ــل و اخالق
بسته شـ ــد و برخوردار نبودن جامعه
از مدیریـ ــت صحیـ ــح باعث شـ ــد که
جامعـ ــه نتواند درسـ ــت از منابعش
اسـ ــتفاده کند و سـ ــطح زندگی را باال
ببرد .این قوم و قبیله گوش شـ ــنوایی
نداشتند و فقط فرمان صادر کردند.
از طـ ــرف دیگـ ــر شـ ــرکت در
انتخابات نیاز بـ ــه ذهن متمرکز دارد
و بزرگتریـ ــن عامل برهـ ــم خوردن
تمرکز ذهنی بیعدالتی و بیانصافی
اسـ ــت .جامعه غیـ ــر عادالنه نه فقط
شـ ــکاف اقتصـ ــادی بلکـ ــه شـ ــکاف
انسانی ایجاد کرده است .ذهن و فکر
مشوش و سـ ــوء مدیریتهای پیشین
و به همین دلیل ترغیب به شـ ــرکت
نکردن میکند.
ëëهمـ ــه اینهـ ــا بـ ــازی داغ کـ ــردن
انتخابات است
 :0939...364لطفـ ــاً ایـ ــن همـ ــه
حیلـ ــه ورزی نکنیـ ــد .ایـ ــن تکاپوها به
خاطـ ــر داغتر کـ ــردن تنـ ــور انتخابات
است که قرار اسـ ــت نان یک عدهای
در آن پخته شـ ــود .هر وقت قرار شـ ــد
نان ما هم در این تنور پخته شـ ــود ما
هم میآییم و رأی میدهیم.
ëëوطـ ــن دوسـ ــت از انتخابـ ــات قهر
نمیکند
 :0913...671هیـ ــچ وطن دوسـ ــت
واقعـ ــی از انتخابـ ــات قهـ ــر نمیکند
حتـ ــی اگـ ــر گزین ـ ـهاش در انتخابـ ــات
نباشد.
ëëرأی نمیدهـ ــم چـ ــون حالـ ــم از
تبلیغات صدا و سیما بد میشود
سـ ــارا  -ایمیل :من رأی نمیدهم
چون حالـ ــم از این تبلیغـ ــات صدا و
سـ ــیما به هم میخورد که به ناگهان
دو هفتـ ــه مانده به انتخابات کشـ ــف
میکننـ ــد مـ ــردم ایران شـ ــریفترین
و باشـ ــعورترین مـ ــردم روی زمیـ ــن
هسـ ــتند اما بـ ــا این تفاوت که شـ ــعور
و آگاهـ ــی آنهـ ــا فقـ ــط بـ ــه درد همان
انتخابـ ــات میخـ ــورد و از فـ ــردای
انتخابات شـ ــعور و تشخیصشـ ــان را
باید بایگانی کنند تا چهار سـ ــال دیگر
که دوباره کشـ ــف شـ ــود مـ ــردم ایران
خیلی باشعور تشریف دارند.
ëëفضـ ــای دو قطبـ ــی طبیعـ ــت هـ ــر
انتخاباتی است
حسـ ــین دیـ ــزج – تبریـ ــز  -ایمیل:
انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری
دوازدهـ ــم بـ ــا اسـ ــتقبال کـ ــم مـ ــردم
نسـ ــبت به انتخابات گذشـ ــته مواجه
خواهد شـ ــد کـ ــه البته بعـ ــد از اعالم
اسـ ــامی کاندیداهـ ــا توسـ ــط شـ ــورای

نگهبـ ــان میتـ ــوان نظـ ــر قاطـ ــع تری
عنـ ــوان کـ ــرد .مـ ــن انتخابـ ــم همـ ــان
انتخاب چهار سـ ــال پیش خواهد بود
امـ ــا کامـ ــاً از مواضـ ــع و برنامههـ ــای
روحانی حمایـ ــت نمیکنـ ــم و تکرار
رأی من بیشتر جنبه سلبی دارد.
فضـ ــای دو قطبـ ــی طبیعـ ــت هر
انتخاباتی اسـ ــت اما در این انتخابات
اگر یک طیف خـ ــاص تأیید خود را از
شورای نگهبان بگیرد حاشیه آفرینی
و دوقطبی بشـ ــدت به وجـ ــود خواهد
آمد و نـ ــوع مناظرهها هم این فضا را
متشنج خواهد کرد.
ëëمردم ما قابل پیشبینی نیستند
مریـ ــم سـ ــهرابی – تمـ ــاس تلفنی:
من رأی میدم چـ ــون عضوی از این
کشـ ــور هسـ ــتم و هنـ ــوز از سرنوشـ ــت
کشـ ــورم بشـ ــدت ناامیـ ــد نشـ ــدم ،به
نامـ ــزد خاص رأی م ـ ـیدم  -روحانی
نـ ــه به ایـ ــن مفهوم کـ ــه کارنامـ ــه اون
رو بهطـ ــور کلـ ــی قبـ ــول دارم در کل
نظراتش رو نسبت به دیگران بیشتر
میپسـ ــندم  -هنوز نمیشـ ــه در مورد
چگونگـ ــی حضور مـ ــردم نظری داد،
خیلـ ــی زوده فقـ ــط میدونـ ــم ملت
مـ ــا در برخی موارد قابـ ــل پیشبینی
نیستند.
ëëحامیان غارتگر بیت المال دلسـ ــوز
بیت المال شدهاند
رجب نـ ــادری  -ایمیـ ــل :فقط در
جهان سـ ــوم میشـ ــود دیـ ــد عدهای
از یـ ــک متوهـ ــم حمایـ ــت کننـ ــد و او
را هشـ ــت سـ ــال بـ ــر صندلـ ــی قدرت
بنشـ ــانند و ببیننـ ــد آن فـ ــرد چـ ــه
خسـ ــارتهایی بـ ــه کشـ ــور زد و چـ ــه
قطعنامههایی که به خاطر عملکرد
او علیه کشـ ــور و ملت صادر شـ ــد و او
با به سـ ــخره گرفتـ ــن آن قطعنامهها
فضا را بـ ــرای صـ ــدور قطعنامههای
بعـ ــدی و بعـ ــدی آماده کـ ــرد حاال به
جـ ــای آنکـ ــه آنهـ ــا بروند توبـ ــه کنند،
از ملـ ــت عذرخواهـ ــی کننـ ــد ،مدتـ ــی
سـ ــکوت کنند و جریان سیاسیشـ ــان
را بازسـ ــازی کنند هر روز علیه دولت
روحانـ ــی مثـ ــاً دسـ ــت به افشـ ــاگری
میزنند و دلسوز بیت المال شدهاند.
ایـ ــن ماحصـ ــل مماشـ ــات سیسـ ــتم
قضایی کشور با غارتگران بیت المال
اسـ ــت کـ ــه چنیـ ــن وضعیتـ ــی را رقم
میزند.
ëëبعضـ ــی هـ ــا از مهـ ــره سـ ــوزی
اصولگرایان میآیند
صالح سـ ــجادی – تلگـ ــرام ایران:
چرا کار اصولگرایان به جایی رسـ ــیده
کـ ــه رفتهانـ ــد سـ ــراغ کسـ ــی کـ ــه هیچ
کارنامـ ــه اجرایـ ــی نـ ــدارد؟ از بس که
مهرههایشان سوخته است .آیا رجل
سیاسـ ــی بـ ــه ایـ ــن معناسـ ــت؟ رجل
سیاسی یعنی کسی که مردم بتوانند
دربـ ــاره کارنامـ ــه کاری او قضـ ــاوت
کننـ ــد ،امـ ــا وقتـ ــی کسـ ــی کارنامهای
ندارد میخواهنـ ــد درباره چه چیزی
قضاوت کنند؟
ëëتقبلاهلل آقای ضرغامی
 :0937...771آقـ ــای ضرغامـ ــی
طفلـ ــک آن قـ ــدر شـ ــیفته خدمت به
انقـ ــاب و مردم اسـ ــت کـ ــه صراحتاً
از خرید کانالها و سـ ــایتها سـ ــخن
میگوید .تقبلاهلل آقـ ــای ضرغامی،
فقط قبل از خرید کانالها و سایتها
وضو یادتان نرود.

ëëآنها که ثبتنام کردند روان پریش
نبودند
محمدصـ ــادق دوسـ ــتان  -تلگرام
ایـ ــران :به افرادی که گمـ ــان میکنند
اسـ ــتقبال افراد جامعه از ثبتنام در
انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهـ ــوری فقط
و فقـ ــط به روان پریشـ ــی و مشـ ــکالت
ذهنـ ــی ارتبـ ــاط دارد میگویـ ــم ایـ ــن
طور نیست .شـ ــما نگاه کنید بسیاری
از ایـ ــن آدمهـ ــا اتفاقـ ــاً میدانند کجا
هسـ ــتند و چـ ــه میکننـ ــد و بـ ــرای چه
آمدهاند .متأسـ ــفم کـ ــه در جامعه ما
آن قدر ضعـ ــف در آزادی بیان وجود
دارد کـ ــه آدمها تجمـ ــع عکاسها را
در وزارت کشـ ــور فرصتی برای نشان
دادن خود و بیان مشکالت خودشان
میداننـ ــد در حالـ ــی که اگـ ــر در طول
سـ ــال فرصـ ــت تجمعـ ــات اعتراضی
به افراد داده میشـ ــد که آنها راحت
حرفشـ ــان را بزنند و این قدر اصرار
به همسانسازی در رسانه ملی نبود
که اصرار دارد بگویـ ــد همه ایرانیها
یک حرف بیشتر نمیزنند شاهد این
اتفاقات نبودیم.
ëëاصالحطلبهـ ــا و معتدلهـ ــا هم
سیب زمینی انتخاباتی دادند
ناصـ ــر دهقان – تمـ ــاس تلفنی :به
دوستان اصالحطلب و معتدل که از
اصولگراها انتقـ ــاد میکردند چرا دم
انتخابات سـ ــیب زمینی و سـ ــاندیس
میدهند میگویم شـ ــما هم نشـ ــان
دادیـ ــد که پایش بیفتـ ــد خوب بلدید
بـ ــه شـ ــیوه خودتـ ــان سـ ــیب زمینی و
سـ ــاندیس بدهیـ ــد .اگر ایـ ــن افزایش
حقوقهای بهزیسـ ــتی و کمیته امداد
و وعـ ــده افزایـ ــش یارانـ ــه بخشـ ــی از
دهکها و گذاشـ ــتن افتتـ ــاح طرحها
به ماه پایانی دولت ،سـ ــیب زمینی و
ساندیس نیست ،پس چیست؟
ëëقـ ــرآن را وارد بازیهـ ــای انتخاباتی
نکنید
 :0914...138اخیـ ــراً در یکـ ــی از
کانالهـ ــای حامـ ــی اصولگرایـ ــان در
حمایت از یک نامزد ،آیه  109سـ ــوره
صافـ ــات را خـ ــرج ایشـ ــان کردهاند و
نوشـ ــتهاند «سـ ــام علـ ــی ابراهیم».
اگـ ــر ایـ ــن کار درسـ ــت اسـ ــت تکلیف
نامزدهـ ــای دیگـ ــری که نامشـ ــان در
قـ ــرآن نیامده اسـ ــت چه میشـ ــود؟
اصـ ــاً چقـ ــدر درسـ ــت اسـ ــت کـ ــه ما
مقدسـ ــات را این طور وارد بازیهای
سیاسی کنیم.
 ëëشـ ــهردار یک ماه زیر پالسکو مانده
بود حتماً میتواند
 :0912...672شهردار تهران یک ماه
طول کشـــید از زیر آوار یک ســـاختمان
بیرون بیاید پس حتماً میتواند درآمد
کشور را دو و نیم برابر کند.
ëëآقای روحانی! جلوی اقتدارگرایان
و فیلتر شبکهها بایستید
نرگـ ــس سـ ــازگار – تلگـ ــرام ایران:
از آقـ ــای روحانـ ــی میخواهـ ــم در
روزهای انتخابات جلوی فیلتر شدن
شبکههای اجتماعی بایستند و اجازه
ندهند که حقوق ملت پایمال شـ ــود.
درست است که اقتدارگرایان فعالً از
گزینه حذف به سـ ــمت بهرهبرداری
از این شـ ــبکهها رفتهانـ ــد اما مطمئن
باشـ ــید اگـ ــر احسـ ــاس خطـ ــر کننـ ــد
اختاللهـ ــای جدی در این شـ ــبکهها
ایجاد خواهند کرد.

