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هنر  و ادبيات 12
ليلي رشيدي:  همه چيز را ما مي سازيم 

حتما و حتما از اين حق راي  فردي مان استفاده كنيم چون اگر راي ندهيم در آينده بايد بعد پاسخگوي فرزندان مان و نوجوانان 16–15 ساله اي باشيم كه امروز شرايط راي ندارند. ما با اين تصميم بر سرنوشت نسل آينده نيز 
اثر مي گذاريم و مسوول هستيم. به نظرم اگر راي ندهيم به اين معني است كه لياقت همين حق را هم نداريم و نادانسته حق خود را به ديگراني كه لياقت ندارند مي سپاريم. اين ما هستيم كه همه چيز را مي سازيم و بايد به اين 

نكته باور داشته باشيم. خواستار هر تغييري براي فرداي ايران هستيم بايد امروز با راي دادن به سمت آن هدف گام برداريم؛ خانه نشستن تغيير به وجود نمي آورد. 
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پوران درخشنده
م�ن ف�ردا حتم�ا پ�اي 
صن�دوق راي حاضر و نام 
كانديداي مورد نظرم را به 
صندوق مي اندازم. از همه 
مردم ايران مي خواهم در 
اين اتفاق بزرگ س�هيم 
ش�وند. ما به حض�ور پاي 
صن�دوق راي نياز داريم؛ 
به خاطر آينده كشورمان 

و به خاطر ايران. 

خشايار ديهيمي: 
چه چيزي مهم تر 

از راي دادن؟!
»در ح�ال حاض�ر چ�ه 
چي�زي مهم ت�ر از راي 
دادن؟ قطع�ا روز جمع�ه 
)2۹ ارديبهشت( مي روم 

و راي مي دهم.

نرگس آبيار
اث�ر انگش�ت اش�اره اي 

اثرگذار است... 
وقتي به س�ادگي يك اثر 
انگشت اشاره و استامپ 
و جوهر آبي رنگ مي توان 

اثر گذاشت، چرا كه نه؟

 عبداهلل كوثري: 
حتما راي مي دهم 
من حتما در انتخابات روز 
جمعه ش�ركت مي كنم و 
راي مي ده�م و اطمينان 
دارم م�ردم كش�ورمان 
خودش�ان بهتر مي دانند 
كه بايد در اي�ن موقعيت 
حس�اس چه كاري انجام 

بدهند. 

ب��ودن ي��ا نب��ودن در انتخابات 
رياست جمهوري، موضوعي است 
كه در يك ماه گذش��ته تقريب��ا همه هنرمندان 
رش��ته هاي گوناگون درباره آن سخن گفته اند. 
با ش��روع ثبت نام نامزده��اي دوازدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري، بح��ث انتخاب��ات و ل��زوم 
مش��اركت مردم در اي��ن روي��داد در صفحات 
شخصي هنرمندان مختلف منتشر شد. تعدادي 
از آنها با ن��گارش مطالبي پي در پي كه به فاصله 
چند روز يك بار منتشر مي شد، داليل شركت در 
انتخابات را تشريح كردند و مردم را به شركت در 
انتخابات فراخواندند و از آنان خواستند در برابر 
سرنوشت كشور خود بي تفاوت نباشند و از حق 
راي خود اس��تفاده كنند تا شرايط بهتري براي 
كل كشور رقم زده شود. بسياري از آنان كساني 
را كه ش��ركت در انتخابات را تحري��م كرده اند، 
مورد خطاب قرار دادند و به آنان يادآوري كردند 
براي رس��يدن به آنچه مطلوب همه ما اس��ت، 
باي��د گام به گام رو به جلو بروي��م و قهر كردن با 
صندوق هاي راي هرگز نتيجه مطلوبي نداشته 
است همچنان كه س��ال 84 نيز شاهد بوديم كه 
چگونه تحريم انتخابات، شرايط دشواري را براي 

كل كشور رقم زد و ايران ما را نه تنها هشت سال 
كه خيلي بيش از آن به عقب راند و تا سال ها بايد 

پيامدهاي آن را متحمل شويم. 
طبيعت��ا با نزديك ش��دن ب��ه زم��ان برگزاري 
انتخابات اين شور و شوق فزوني گرفت. تعدادي 
از هنرمندان با نگارش يادداش��ت، برخي از آنان 
با ضب��ط قطعات كوتاه ويديوي��ي و تعدادي نيز 
در گفت وگو با رس��انه ها از مردم خواستند تا روز 
جمعه 29 ارديبهش��ت پ��اي صندوق هاي راي 
بيايند و هم فكران خود را تنها نگذارند. بسياري 
از آنان به تشريح شرايط حساس فعلي پرداختند 
و از مردم خواستند به دليل حفظ آرامش كنوني 
و ع��زت و افتخار ملي خ��ود از كن��ار انتخابات 
رياست جمهوري بي تفاوت نگذرند و با اميد پاي 

صندوق هاي راي بروند. 
آنچه در اين مي��ان جالب توجه اس��ت، حضور 
طيف ه��اي گوناگ��ون در اي��ن اظهارنظره��ا و 
حمايت هاس��ت. در چند روز گذشته در فضاي 
مجازي، نشريات و س��ايت هاي خبري ديده ايم 
ك��ه چهره هايي همچون محم��ود دولت آبادي، 
بهم��ن فرم��ان آرا، جمش��يد مش��ايخي، علي 
نصيريان، اصغر فرهادي، رضا كيانيان، حس��ين 
پاكدل، رخش��ان بني اعتم��اد، مرضيه برومند، 
حميد فرخ نژاد، حبيب رضايي، پيمان معادي، 

الله و ستاره اس��كندري، باران كوثري، مهتاب 
كرامتي، حسن فتحي، ترانه عليدوستي، شهاب 
حس��يني، فاطمه معتمدآري��ا، پانت��ه آ بهرام، 
كيوم��رث پوراحم��د، داريوش ارجمن��د، رضا 
عطاران، محسن اميريوسفي، گوهر خيرانديش، 
مهدي پاكدل، ليلي رشيدي، الهام كردا، كيهان 
كلهر، عليرضا قرباني، حسين زمان، آزاده صمدي، 
محمدمهدي عسگرپور، پروانه معصومي و... هر 
يك به ش��يوه هاي گوناگ��ون، حمايت خود را از 
نامزد م��ورد نظر خويش اع��ام كردند. در كنار 
اينها بسياري از كانون ها و تشكل هاي صنفي نيز با 
نگارش بيانيه هاي جمعي، از مردم خواستند تا در 
انتخابات رياست جمهوري شركت كنند. تعدادي 
هم با نگارش بيانيه اي دسته جمعي موضع خود 
را درباره انتخابات پيش رو بيان كردند و مردم را 
تش��ويق كردند تا روز جمعه پ��اي صندوق هاي 
راي بروند و موضع انفعال نداشته باشند و بدانند 
با نشس��تن در خانه و قهر و كناره گيري، شرايط 
كش��ور نه تنها بهتر نخواهد ش��د بلكه به مراتب 
بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. در آستانه برگزاري 
دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري بعضي از 
دعوت هايي را كه از س��وي هنرمندان گوناگون 
براي ش��ركت در انتخابات صورت گرفته است، 

مرور مي كنيم. 

گروه فرهنگ و هنر

دعوت اهالي هنر از مردم براي حضور پاي صندوق هاي راي 

راي دادن و راي ندادن، مساله اين است

سهيم شدن در لذت يك انتخاب 

به ه�ر حال من اي�ن س�رزمين را دوس�ت دارم. 
شناس�نامه ام از اينج�ا صادر ش�ده و اي�ن گونه 
اس�ت كه آين�ده مملكت�م برايم مهم اس�ت. من 
االن 61 س�ال دارم و معلوم اس�ت ك�ه دغدغه ام 
براي نس�ل جوان است كه قرار اس�ت اين آينده 
را بس�ازند. در اي�ن وضعيت ما دغدغ�ه خودمان 
را داري�م و بي�ش از آن دغدغ�ه بچه هاي مان را. 
از ش�ما هم ميهنان عزيزم مي خواه�م اگر جوان 

هستيد، دغدغه آينده خودتان را داشته باشيد. 
فرام�وش نكنيد همه م�ا اينجا زندگ�ي مي كنيم 
و هم�ه اتفاقاتش باي�د براي مان مهم باش�د. راي 
دادن ما به معناي مشاركت در ساختن آينده اين 
جامعه اس�ت. من ش�خصا راي مي دهم چون دلم 
مي خواهد در سرنوش�ت مملكتم سهمي داشته 
باش�م. واقعا بايد باور كنيم حتم�ا در راي دادن و 
راي ندادن ما تفاوتي خواهد بود.  عده اي كه ژست 

روشنفكرنمايي مي گيرند و مي گويند نمي خواهند 
شناسنامه شان مهر بخورد، به اين موضوع توجه 
كنند. من در تمام اين سال ها اين امكان را داشته ام 
و دارم كه از اين كش�ور بروم و مش�خص است كه 
سنگ خود را به س�ينه نمي زنم همچنان كه بابت 
فعاليت هاي فرهنگي مان ريال�ي رانت نمي گيرم 
ولي ب�راي خودم�ان مي گويم چگون�ه مي توانيم 
نسبت به سرنوش�ت كشورمان بي تفاوت باشيم؟ 

حرف من ه�م مانند حرف 
تمام كس�اني است كه روز 
جمعه در انتخابات شركت 
مي كنن�د؛ »راي بدهيم!«  
مگ�ر مي ش�ود انس�ان به 
سرنوش�ت مملك�ت خود 
بي تفاوت باشد؟ همه به روز 

شنبه 30 ارديبهشت چشم دوخته ايم. 

نگار اسكندرفر: باور كنيم بين راي دادن و راي ندادن، تفاوتي هست

تفاوت معنادار مياِن نامزدها هميشه دليِل اصلي و 
موجه كننده من براي شركت در انتخابات بوده )طبعا 
بر اين مبنا كه تغيير سياسي پايدار و برگشت ناپذير 
را فقط با حركت هاي تدريجي و آرام و بدون خشونت 
امكان پذير مي دانس�ته ام(، و اكنون اين انتخابات 
همين حاال و در همين دوِر نخست معنادارترين، و به 
همين دليل قطبي ترين انتخاباتي است كه حتي در 
دو دهه اخير داشته ايم. شخصا خوشحال نيستم از 
اين دوقطبي  بودن و اين همه تفاوت ميان نامزدها. 
آرزوم اين است زماني برسد كه انتخابات بازي همه 
يا هيچ نباشد، كه اين همه تفاوت فرهنگي، سياسي، 
اقتصادي در نگ�رش و برنامه هاي نامزدهاي اصلي 

نباشد، كه اصال فقط دو نامزد عمده نداشته باشيم 
و دست كم در دور نخست چهار يا پنج نامزد باشند 
كه قش�رهاي مختلف را نمايندگي كنند. اين همه 
دوقطبي  شدن را به صالح كش�ور نمي دانم و كاش 
حاال هم اين طور نبود. اما هست، به  هر جهت و به هر 
دليل، اكنون همين طور است. و اين دوقطبي بودن، 
نه فقط براي پيروزي يك نامزد، كه براي محكم  شدن 
موضع هر كدام و مجاب كردن قطعي هواداران طرف 
ديگر، به راي دهنده هاي هر چه بيشتري نياز دارد. 
راي بيش�تر به معناي هم جدي گرفتن اين تفاوت 
ميان نامزدهاس�ت و ه�م اينكه ايران ام�روز براي 
حركت به س�مت جلو محتاج نظر و تاييد تعداد هر 

چه بيش�تري از آرا اس�ت، 
ت�ا قدم هايي كه برداش�ته 
مي ش�ود،  محكم ت�ر و ب�ا 
پش�توانه  تر باشد. به همين 
داليل اس�ت ك�ه اميدوارم 
همه آنها ك�ه نه فقط نگران 
فرهنگ و سياست و اقتصاد 

زند گ�ي خودش�ان هس�تند، كه دغدغ�ه چگونه  
زيس�ت مان در كنار هم و در اين جهان پرآشوب را 
دارند، در انتخابات شركت كنند. اعمال غلط هميشه 
كمتر پشيماني به دنباِل خود داشته اند تا كارهايي كه 

بايد مي كرده ايم و نكرده ايم. 

خانه سينما طي بيانيه اي از عموم هموطنان و به 
ويژه هنرمندان عرصه س�ينما دعوت كرد تا در 
انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي 

شهر و روستا شركت كنند. 

متن اين بيانيه به شرح زير است: 
مگر مي توان در دنياي كنوني و شرايط حساس 
كشورمان در عرصه هاي ملي، منطقه اي و جهاني 

بي نظر و بي تفاوت بود؟
ملت بزرگ ايران در س�ال هاي پ�س از انقالب 
اسالمي، انتخابات را به عنوان روشي مهم براي 

كنار ه�م بودن و پذي�رش آراي يكديگر تجربه 
كرده است و اكنون در معرض به كارگيري تجارب 
گذشته براي رسيدن به آينده اي روشن تر است. 
جامعه اصناف س�ينماي ايران همچون گذشته 
به درياي ش�ور و ش�وق مردمي خواهد پيوست 
و در اين رويداد سرنوش�ت ساز حضوري جدي 

خواهد داشت. 
يقينًا ه�ر انتخاب�ي در سرنوش�ت جامعه موثر 
خواهد بود و حضور در آن نشانه مهمي از رشد و 

توسعه فرهنگي و اجتماعي است. 
خان�ه س�ينما در مق�ام مهم ترين نه�اد مدني 

ب�ه  و  اي�ران  س�ينماي 
عن�وان بخش�ي از اهالي 
هن�ر، انديش�ه و فرهنگ 
سرزمين مان با خردمندي 
و آگاهي از مسووليت هاي 
ف�ردي و مدن�ي خ�ود در 
راستاي تبلور آرمان هاي 

اعتقادي، فرهنگي، هنري، اجتماعي، سياس�ي 
و اقتصادي در روز 2۹ ارديبهشت 13۹6 همراه و 
همگام ملت رشيد ايران بر سر صندوق هاي راي 

حاضر خواهد شد.

انتخاب كردن در هر زمينه اي شجاعت و جسارت 
مي خواهد. مهم نيست چه كس�ي يا چه چيزي را 
انتخاب مي كنيم بلكه مهم اين است كه شجاعت 
داش�ته باش�يم و آنچه را دوس�ت داريم، انتخاب 
كنيم. كساني كه به هر دليلي زير بار اين مسووليت 
نمي روند ش�ايد يكي از مهم تري�ن داليلش ترس 
باش�د چون احس�اس مي كنن�د نمي توانند پاي 
انتخاب شان بايستند و مسووليت آن را بپذيرند. 

به نظر مي آي�د در ط�ول دوران تاريخ مان مراحل 
گذار زيادي داشته ايم و در حال حاضر نيز انتخاب 
رياست جمهوري يكي از پيچ هاي خطرناكي است 
كه بايد به س�المت از آن گذر كني�م چراكه قطعا 
بر سرنوش�ت ما تاثير بس�يار زي�ادي مي گذارد. 
همه كساني كه ش�رايط كش�ور را رصد مي كنند 
متوجه حساس�يت اين انتخابات هستند كه تاثير 
مستقيمي بر سرنوش�ت همه ما مي گذارد چراكه 

كشور ما به دليل جغرافيايي 
و تاريخي وضعيت حساسي 
دارد. اميدوارم كس�اني كه 
براي ش�ركت در انتخابات 
دچار ترديد هستند، حتما 
به پ�اي صندوق ه�اي راي 
بياين�د ت�ا روز جمع�ه 2۹ 

ارديبهشت ماه مشاركت باال داشته باشيم. 

خطاب به كس�اني ك�ه ممكن اس�ت بي دليل راي 
ندهند مي گويم االن وقت رخوت و ترديد نيس�ت. 
بايد راي بدهيم. حاال انگيزه اصلي ام احساس خطر 
اس�ت و از نظر من راي ندادن يك سير قهقرايي را 
پيش مي آورد. ما آن خ�رده امتيازاتي را كه  داريم  
بديهي مي دانيم اما اگر پاي صندوق هاي راي نرويم 
ممكن اس�ت در چش�م برهم زدني اي�ن امتيازات 

بديهي از ما گرفته شود و به نقطه اول مان بازگرديم. 

همه ما مي دانيم كه روز جمعه چقدر راي دادن ما مهم 
اس�ت براي حفظ امنيت موجود  براي استمرار عزت 
ملي و آب�روي بين المللي و از همه اينه�ا مهم تر براي 
داش�تن حق مطالبه و س�ئوال و ايجاد فضاي مناسب 

براي گفت وگو بين ما، مردم و دولتمرادن.  
روز جمعه با راي خود ي�ك بار ديگر اين اراده و عزم را 
تكرار مي كنيم و خطاب به آن دوستاني كه نمي خواهند 

راي بدهند، برادر! خواهر! با اين شيوه راي مي دهيد. 

در اين كره خاكي معلق در جهان هستي، اين خاك همه چيز ما است و تا زماني 
كه حتي يك ايراني در جهان زنده باشد، اين خاك متعلق به آن ايراني است و 
نظرش مهم و محترم.  دوستان عزيزم اين روزها با گرم شدن تنور انتخابات، 
تنور ش�ايعات نيز داغ تر شده است، برخي از اين شايعات دامن پدر و بنده را 
نيز گرفته است، از احضار به دادگاه براي آلبوم »رگ خواب« تا وعده حضور و 
اجرا در مراسمي خاص تا هر از گاهي نامه اي بر له يا عليه كانديداها در فضاي 

مجازي يا مستقيم به خودشان تا حمايت و طرفداري تا... 
خوش بينانه اش اين است كه افرادي خودجوش با اين روش مي كوشند تا پدر 

و من را مجبور به اعالم موضع كنند. اجازه دهيد موضع 
من بماند براي خ�ودم هرچند كه مردم هر كدام از ما را 
بهتر از خودمان مي شناسند و نظرات مان را مي دانند. 
مردم صالح خ�ود را بهتر مي دانند زيرا اين روزها و آن 
روزها هر آنچه بايد مي ديدند و مي ش�نيدند را ديده و 

شنيده اند و بر همان اساس تصميم مي گيرند. 
هميشه س�ربلند و جاويدان باش�د ايران كه گهواره و 

گور، دامان اوست. 

حسين سناپور: اين انتخابات معنادارترين انتخابات ماست

خانه سينما: مگر مي شود بي تفاوت بود 

مجيد قيصري: شركت در انتخابات شجاعت مي خواهد

پيمان معادي: راي مي دهيم براي حفظ امنيت سهيل  سمي:  حاال زمان ترديد نيست 

همايون شجريان:  اين خاك همه چيز ماست

به مردم عزيزمان يادآوري مي كنم كه هر زمان در 
پاي صندوق هاي راي نرفته ايم و مشاركت پايين 
بوده اس�ت، س�ليقه اي روي كار آمده كه باب نظر 
مردم نبوده است و در پي آن كشور دچار بحران ها 
و آس�يب هايي جدي شده اس�ت. بنابراين به آن 
دس�ته از هموطن�ان عزيزي كه قصد ش�ركت در 
انتخابات را ندارند مي گويم در سرنوشت خودشان 
دخالت كنند و بهترين راه دخالت در سرنوش�ت 
خودمان، شركت در انتخابات است. از نظر تاريخي، 
عقالن�ي، اجتماع�ي و اقتصادي هم ك�ه بنگريم 

و همه اي�ن ش�رايط را كه 
كنار هم بگذاريم، به خوبي 
درمي يابيم ك�ه زمان فكر 
كردن به گزينه هاي ديگر 
نيست و تنها گزينه اي كه 
مي توانيم سرنوشت خود 
را تغيير دهيم، شركت در 

انتخابات است و با اين شيوه به تدريج سليقه هايي 
را كه دوست نداريم، كم اثر و كمرنگ مي كنيم و به 

عقب مي رانيم. 

»همراه ش�و عزيز هموطن... روز بيس�ت ونهم 
ارديبهش�ت راي خود را براي انتخاب بهترين 
نامزد رياس�ت جمهوري به صن�دوق راي بريز؛ 
زيرا اين ش�ايد نه راه ايده آل اما تنها راه ممكن 
در ش�رايط كنون�ي و مب�ارزه صلح آميز براي 
رس�يدن به نظام�ي قانون من�د و قانون مدار و 
نه قانون ش�كن، و دادخواس�ت م�ن و تو براي 
 پيگيري آن بخش از وعده هايي اس�ت كه داده 

شد.  
پس از امروز اگر رييس جمهور منتخبت در جاي 

خود نشست، به خانه نرو 
و كار خود را پايان يافته 
تلق�ي نك�ن، بلك�ه هر 
لحظ�ه، هر س�اعت، هر 
روز و هر م�اه، تكليف و 
وظيف�ه رييس جمهور را 
كه ب�ا راي تو به كرس�ي 

نشس�ته به عنوان رييس ق�وه مجريه و حافظ 
قان�ون اساس�ي ب�راي محافظ�ت از حق�وق 

شهروندي تو با صدايي رسا فرياد كن .

اگر انتخاب س�كاندار كشورمان را جدي نگيريم، 
بهترين سال هاي زندگي مان را جدي نگرفته ايم. 
اداره يك مملكت، وظيفه آساني نيست و انتخابات 
در هر كشوري نشان دهنده ميزان درك اكثريت 
مردم آن كش�ور اس�ت. مطمئنا نس�ل متولدين 
پنج�اه، ش�صت و هفت�اد اين مه�م را ب�ه خوبي 
درك مي كنند، آنها باس�واد و باهوش�ند و خوب 
مي دانند زندگي در قرن بيست و يكم و در غوغاي 

تكنولوژي، با عقل و تدبير 
ممكن اس�ت، نه با شعار و 
تهديد. ب�ا احترام به تمام 
عقاي�د، راي من ب�ه راي 
دادن است، با باور به اينكه 
موفقيت براي يك ملت نه 
يك مقصد مشخص بلكه 

مسيري است كه بايد پيوسته پيموده شود.

انتخاب�ات ش�ركت  در 
كني�م، هم�ه  م�ا، ك�ه 
بتوني�م راج�ع  بعده�ا 
و  س�ته ها  ا خو ب�ه 
ح�رف  لبات م�ان  مطا
بزنيم. با راي ندادن حق 
اعتراض و نق�د كردن را 

از خودمان مي گيريم. ب�ا راي ندادن در آينده 
ايران سهيم نمي شويم.

دوستاني كه هنوز در رأي دادن مردد هستيد، 
فق�ط كافي�ه چش�ماتونو ببندي�ن و ف�رداي 

انتخابات را متصور بشين.

كم�ك كني�م ت�ا رك�ورد 
انتخاب�ات  در  ش�ركت 
رض�ا  ش�ود.  شكس�ته 
رش�يدپور ب�ا اش�اره ب�ه 
ل  د ع�ا ي�ي  صحبت ها
درب�اره  فردوس�ي پور 
انتخاب�ات  در  حض�ور 

رياس�ت جمهوري 2۹ ارديبهش�ت گف�ت: م�ن 
هم ب�ا عادل فردوس�ي پور موافق�م. كمك كنيم 
تا ركورد ش�ركت در انتخابات شكس�ته ش�ود. 
پ�اي صندوق هاي راي برويم. حت�ي يك راي هم 

سرنوشت ساز است. 

راي مي ده�م چ�را كه به 
اين آرام�ش حداقلي نياز 
مب�رم دارم . راي مي دهم 
كه بيش از اين شاهد فقر 
و فالكت مردم مان نباشم . 
راي مي دهم چرا كه نگران 
از دس�ت دادن فرهنگ و 

هنر سرزمين مان هستم . راي مي دهم تا حقوق 
حداقلي اين مردم را به رسميت بشناسند . راي 
مي دهم تا كشورم دوباره پالسكو و معدن يورت 
آزادشهر نباشد . راي مي دهم چرا كه دولت قبلي 

را تجربه كرده ام.

عم�ل  ي�ك  دادن  راي 
متمدنان�ه اس�ت و مردم 
در هر س�اختار حكومتي 
زندگ�ي مي كنن�د بايد از 
امكاناتي كه دموكراس�ي 
در اختيارش�ان مي گذارد 
 . كنن�د ه  د س�تفا ا

فك�ر مي كن�م راي دادن و ن�گاه ب�ه ش�رايط، 
واقع بينانه تري�ن چيزي اس�ت كه وج�ود دارد. 
رفتار انتزاعي ب�ا اين امكان رفت�ار متمدنانه اي 
به نظر نمي رس�د. بنابراين همه بايد در انتخابات 

شركت كنيم. 

»راي ندادن را نمي فهمم. 
ح�ق  اي�ن  باي�د  چ�را 
ش�هروندي را از دس�ت 
ك�دام  هي�چ  بدهي�م؟ 
از كس�اني ك�ه راي ب�ه 
تحريم مي دهن�د راه حل 
بهتري�ن  و  كاربردي ت�ر 

جايگزي�ن نمي كنند و از قهر يا غضب خودش�ان 
را عق�ب مي كش�ند و مي�دان را خال�ي مي كنند 
براي نيروهاي هميش�ه در صحنه اي كه حداقلي 
راي مي دهن�د و تصميم گيرنده ه�اي اكثريت را 

مشخص مي كنند.«

در اي�ن چن�د روز هزاران 
بارگفته ام: خدايا رحم كن. 
 خدايا ب�ه خير بگ�ذران.  
خداي�ا كمك ك�ن عدالت 
برقرار ش�ود. خداي�ا ما را 
فراموش نكن.   اما مي دانم 
تا ش�ما راي ندهي�د، اين 

خواس�ت هاي من عملي نخواهد ش�د.  از جا بلند 
شويد و جمعه2۹ ارديبهش�ت برويد راي دهيد.  
از جا بلند ش�ويد و ب�راي ايران�ي آزاد راي دهيد.  
بي تفاوت نمانيد، سرنوشت جوانان ما دست شما 
اس�ت.   بي تفاوت نمانيد. رنسانس�ي در پيش رو 
داريم   تولدي دوباره.   آن را از دس�ت ندهيم.  راي 

بدهيم... راي بدهيم. 

من در انتخابات مشاركت 
چ�ون  ك�رد  خواه�م 
احس�اس وظيفه مي كنم 
نبه�اي  گرا مي�راث  و 
مجاه�دان  له  صدس�ا
هي  ا س�ي خو ا كر مو د
وطنم را پاس بدارم. راي 

مي ده�م تا از اي�ن رهگذر به تم�ام آناني كه با 
عقالنيت و تدبير نسبتي ندارند »نه« بگويم.

اين روزها جهان و منطقه خاورميانه در شرايط 
خوبي به س�ر نمي برد. در ح�ال حاضر گزينه اي 
به نام انتخابات پيش روي ما اس�ت كه با شركت 
حداكث�ري مي تواني�م از آن بهره مند ش�ويم. 
در تمامي نق�اط جهان چه در اروپ�ا چه امريكا 
و نقاط ديگر دني�ا از چنين گزينه اي اس�تفاده 
مي كنن�د. كش�ورهاي اروپاي�ي با اس�تفاده از 
انتخاب�ات و راي ب�ه نامزد م�ورد نظ�ر خود به 
اهداف، آمال و آرزوهاي خود نزديك مي شوند. 
م�ن نيز در انتخاب�ات پيش رو ش�ركت مي كنم 

و در ط�ول اي�ن روزه�ا 
به دوس�تان و نزديكانم 
مشاركت در انتخابات را 
توصيه كرده ام. هر چه با 
فكر و تعق�ل پيش برويم 
آين�ده بهت�ري را ب�راي 
كش�ورمان رقم خواهيم 

زد. از همين روي ميزان مش�اركت باالي مردم 
در اين انتخابات حساس مي تواند ما را به اهداف 

مثبت، زيبا و خوشايند برساند. 
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صبا طاهريان/ اعتماد

راي دادن سال هاست در كش�ور ما به نمادي از 
دموكراسي تبديل شده اس�ت. امكاني كه حق 
اعت�راض و انتقاد را ب�ه هم�راه دارد و مي تواند 
بهانه اي باش�د براي احقاق حقوق ش�هروندي.  
سال هاست با نزديك ش�دن به انتخابات تالش 
مي كني�م اطرافيان مان را مج�اب كنيم به نماد 
دموكراس�ي روي خوش نش�ان دهند و تا چهار 
س�ال حق اعت�راض و انتقاد را براي خودش�ان 
بخرند. يادم نمي آيد چطور و چه وقت راي ندادن 
به افتخاري بزرگ تبديل شد؟ يادم نمي آيد چه 
ش�د كه بعضي ها احس�اس غرور و س�ربلندي 
كردند از اينكه در آينده ش�ان نقش�ي ندارند و 

نمي خواهم به ي�اد بياورم چرا همچنان بر س�ر 
اين تصميم ايستاده اند.  اين روزها بيشتر از هر 
زمان به اي�ن فكر مي كنم جزيي ترين فعاليت ها 
و تحركات ما در زندگي با انتخاب همراه اس�ت، 
از زماني ك�ه دنيا براي مان رن�گ و بوي ديگري 
پيدا مي كند، هر قدمي كه برمي داريم با انتخاب 
و گزينش است و حاال چطور راضي مي شويم در 
تعيين سبك زندگي مان، يعني انتخابات بدون 

انتخاب بمانيم... 
اين روزها هر چ�ه به انتخاب نك�ردن و چرايي 
آن بيشتر فكر مي كنم كمتر به نتيجه مي رسم. 
راس�تش به نظ�رم انتخاب ك�ردن هزينه دارد، 

مس�ووليت دارد و شايد 
انتخ�اب بعضي ه�ا ف�رار 
ك�ردن از اي�ن موقعي�ت 
اس�ت... درس�ت يا غلط 
واقعي�ت اي�ن اس�ت كه 
باي�د انتخ�اب ك�ردن و 
مس�ووليت آن را از ي�ك 

جايي به عهده بگيريم. افتخار كردن به انتخاب 
و گزينش احس�اس خوشايندي اس�ت كه بايد 
آن را تجربه كرد، جمعه پ�اي صندوق هاي راي 
انتخاب كنيم و با افتخار مسووليت انتخاب مان 

را بر عهده بگيريم.

»براي انتخابات رياس�ت جمهوري راي مي دهم تا 
صحنه هاي تئاتر در كشورم بيشتر و بيشتر شوند. 
تئاتر محل گفت وگوست تا گفت وگو بيشتر شود. در 
همين دو، سه سال اخير تعداد اجراهاي نمايش هر 
ش�ب در تهران به حدود 100 تا 150 تا رسيده. اعالم 
مي كنم راي مي دهم براي اينكه س�الن هاي سينما 
بيش�تر ش�وند اعالم مي كنم كه راي مي دهم براي 
اينكه توليد س�ينماي پرافتخار ايران بيشتر شود. 
در همين سال گذش�ته سينماي ايران 36۷ جايزه 
جهاني برده يعني از ه�ر روز يك جايزه جهاني هم 
بيشتر. راي مي دهم براي اينكه مانند سال هاي دور و 
طاليي در تلويزيون باز هم سريال هاي خوب ساخته 

شود.  سريال هايي كه آنقدر 
جذاب و هنرمندانه باشند 
تا م�ردم آزادان�ه در ميان 
هزاران كان�ال ماهواره اي 
س�ريال هاي خودم�ان را 
انتخاب كنند. راي مي دهم 
چون در هم�ه تاريخ ثابت 

شده است مردمي كه فرهنگ دارند، همه چيز دارند 
از جمله كار دارند و حتما سير خواهند شد و مردمي 
كه فرهنگ در سبد روزانه شان نيست كار ندارند و 
گرس�نه مي مانند و به دنبال قهرماني مي گردند تا 

براي شان آب و نان بياورد. 

رضا كيانيان: راي مي دهم تا فضاي گفت وگو بيشتر و بيشتر شود مازيار ميري: نمي دانم از كي راي ندادن افتخار شد؟


