های پراکنده
یادداشت

یادداشتهای انتخاباتی:

فالن کاندیدا در انتخابات ضربه گیر دارد
به همین منظور صحبتهایی انجام و در نهایت نیز تصمیمهایی گرفته شد که نتیجه نهایی
های آینده اعالم خواهد ش���د.در ابتدا لزومی بر وجود کاندیدای دیگری در کنار
آن در هفته
نامزد اصلی اصالح طلبان احس���اس نمیشد و قرار بر آن بود که فقط کاندیدای نهایی مورد
حمایت قرار بگیرد.
یادداش��ت ما :وای به روزی که ضربه گیر رأی بی���اورد! هیچ کاری هم نکند میگوید من
ای نبودم نقش ضربه گیر داشتم!البته ضربه گیر داریم تا ضربه گیر! بعضی ضربه گیرها
کاره
هم هس���تند که اسمشان ضربه گیراس���ت ولی تحمل ضربه ندارند!بعضی ضربه گیرها هم
خودشان ضربه میزنند!...لطفا شما زحمت بکشید یک ضربه گیر پیدا کنید که با اولین ضربه
کمک فنرها را نترکاند که ما به خود ضربه راضی باش���یم و ضربه گیر نخواهیم.لطفاً سعی
کنید که جناب ضربه گیر از آنهایی نباش���د که با اولین ضربه دریافتی بگوید زدی ضربتی
ضربتی نوش کن!
دهم .فالنی مدعی شد که
وعده انتخاباتی فالن کاندیدا؛  ۲۵۰هزار تومان یارانه می
در صورت رئیسجمهور ش���دن ،مبلغ یارانهها را به  ۲۵۰هزار تومان خواهد رساند.او اعالم
ک���رد :یارانه را در گام اول  ۱۱۳هزار و  ۵۰۰تومان ،در گام دوم تا  ۲۰۰هزار تومان و در گام
سوم به  ۲۵۰هزار تومان میرسانم.
یادداشت ما :من فقط با آن  500تومن آخرش درگیرم! یعنی آن  500تومن از کجا آمده؟
چطور رندش نکرده به  114تومن یا  113تومن! این  500تومان چه بقایی دارد توی زندگی
ها هر چند
مردم ،نمیدانم! ولی باألخره رقمی وسوس���ه انگیز اس���ت فقط باید دید این گام
سال یکبار برداشته میشود!مث ً
ال گام اول آ آ آ تا میاید بردارد  4سال تمام شد رفت!..بعدهم
میگوید ای بابا تازه ما داش���تیم نیم گام اول رابرمیداشتیم که  4سال عین برق و باد رفت..
شود؟
راستی آن  500تومان پول بلیط رفت مترو الاقل می
برخورد قضایی با سوءاس��تفادهکنندگان از بیتالمال در انتخابات ،رئیس کل
دادگستری اس��تان گیالن گفت :با افرادی که هرگونه سوءاستفاده از امکانات دولتی و
شود.
رو کنند برخورد قضایی می
بیتالمال در انتخابات پیش
یادداش��ت ما ::نه نه نه! شکمتان را صابون نزنید .این قضایی با آن غذایی که فکر می کنید
فرق دارد .نه که نزدیک انتخابات با برخوردهای غذایی یک جاهایی آمار رأای باال میرود اما
این برخوردهای قضایی یک کمی تأثیر منفی در رأی دارد! این برخورد قضایی بوی خوشی
ندارد ،خیالتان راحت!
 افراد نخبه در انتخابات ثبتنام کنند
که مردم از شورا انتظار عمران و آبادانی دارند ،اظهار کرد :امروز
استاندار لرستان با بیان این
مطالبه جدی مردم از شوراها مطالبات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است؛ لذا ضرورت دارد
که ش���وراها از حالت غیرتخصصی خارج شوند و افراد نخبه و متخصص در انتخابات ثبتنام
کنند.
ش��وخی خبری :نخبه!؟ حاال نخبه چه جوری بیاید ثابت کند که نخبه است؟ بنده خودم
به عنوان یک نخبه هزار بار این در و آن در زدم ثابت کنم که بنده نخبه هستم کسی قبول
نکرد!هنوز نتوانستم در انجمن نخبگان ثبت نام کنم آنوقت چه جوری بیایم به عنوان نخبه
در ش���ورا ثبت نام کنم؟!البته ثبت نام کردن از فرارکردن مغزها که بهتراست...یک چندماه
شویم
صبر و هزینه می کنیم تا دوره بعدی س���رگرمیم باز رأای نمی آوریم ولی امیدوار می
شود
برای دوره بعدی!همینجوری آدم در این مسیر نخبه می
هیچ محدودیتی برای سخنرانی افراد در ایام انتخابات نداریم
مع��اون فرهنگی وزیر علوم گفت :هیچ محدودی���ت و ممنوعیتی در خصوص حضور و
های منتهی به
س���خنرانی افراد در ماه
انتخابات در دانشگاهها نداریم.
شوخی خبری :یعنی االن ما خوشحال
باش���یم که محدودیت ندارید؟ یعنی
هرچه میخواهد دل تنگت بگو! چون
محدودیت نیس���ت هرچقدر دلشان
دهند
میخواه���د وعده وعی���د می
گویند هم زمان هس���ت هم
می
دیگر!
دهند
این همه آدم دارن���د گوش می
هم محدودیت نداریم بگذار هرچه به
رسد بگويیم محدودیت که
ذهنمان می
نیس���ت .میگویم ما بیایيم میتوانیم
مترو را هوایی کنی���م .اص ً
ال برای هر
آدمی یک قط���ار اختصاص میدهیم..
باران را بیشتر می کنیم...محدودیت که
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ندارد ما بیایيم روز رو می کنیم  25ساعت ....همه دانشگاهها را هم رایگان می کنیم...بگذار
فع ً
ال ما بی محدودیت بگوییم و بیایيم!
کاندیداها ،اخالق را فدای رقابت انتخاباتی نکنند
رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت :در حال حاضر فضای رقابتی تنگاتنگی
بی���ن کاندیداهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات در اس���تان حاکم اس���ت و امیدواریم
کاندیداهای محترم اخالق را فدای فضای رقابتی نکنند.
یادداش��ت ما :آخر قربانت بروم مسأله اینجاست که اینها رقابت کردند در اخالقشان!یعنی
اخالق اص ً
شود اخالق رقابتی دارند...یعنی اینجا کسی به کسی نمیگوید
ال فدای رقابت نمی
شما اول بفرما اینجا برای از در رد شدن رقابت است...این هم جزء اخالقشان است...
یکی از کاندیداها گفت :همانطور که طی نامه ای اعالم کردم بنده هیچ درخواس���تی
برای نامزدی نداشته و ندارم.
كشند خانم ایشان است که
یادداشت ما :االن تنها کسی که نفس راحتی از این بیانیه مي
به همین صراحت از همسرش شنیده بنده هیچ درخواستی برای نامزدی نداشته و ندارم.
 بادامچیان گفت :موتلفه از نظر مالی منابع زیادی در دست ندارد و اگر هم داشته باشد
خواهند
کنند می
مانند برخی خرج سنگیني نخواهد داشت؛ لذا کسانی که خرج سنگین می
کاسه بدهند سرویس چینی ببرند نه قدح.
یادداش��ت ما :چیزی که ایشان گفت نه تبلیغ کاسه بشقاب بوده نه تبلیغ سرویس چینی!
ایش���ان صراحتاً از بعضیها حمایت کردند و افتخارشان هم این بوده که دست خالی آمدند
ولی امیدواریم که اگر دس���ت خالی آمدند دست پر برنگردند و آن کاسه چینی را تبدیل به
ها را سر یکی نمی شکنیم و حتم داریم که کاسه ای زیر آن
پاتیل نکنند...ما هم کاسه کوزه
نیم کاسه نیست...
ابتکار در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد :تالش کنیم انتخابات  ٩٦در منظر
جامعه جهانی خوب ،سالم و قانونمند باشد.
یادداشت ما ::خانم ابتکار همه چیز را از منظر محیط زیست نگاه می کند ولی باید بگوییم
که البته اگر روز انتخابات هوا خوب و سالم و بدون گرد و غبار و ریزگردها و بارشهای پراکنده
باشد ،حتماً انتخابات هم خوب و سالم میشود...باید مثل خانم ابتکار منتظر بشویم ببینيم
نفربعدی انتخابات هوا رو چطور نگه میدارد...خوب و سالم یا دودی و آلوده!
*یادداشتهایی بدون یادداشت ما
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان ،تبلیغ زودهنگام برخی ثبتنام
کنندگان در فضای مجازی را خالف قانون دانس��ت و گفت :این تخلفات در بررسی
ها مدنظر قرار میگیرد.
صالحیت
یادداش��ت ما :حاال اگر به همینهایی که تبلیغات زودهنگامشان را شروع کردند بگویی
ال صفحه مجازی ندارم .من اص ً
تخلف کردی میگوید کدام دنیای مجازی؟ من اص ً
ال نت ندارم.
اص ً
ال دکل اینترنت از محلۀ ما رد نمی شود...اینها همهشان هواداران من بودند؛ من هم که به
ال فالوور چیست؟اص ً
هوادارانم احترام میگذارم...اص ً
ال آن آخرین پست تبلیغی من برای من
نیست من صفحه ام هک شده...اص ً
ال هک چیست؟
محمدکاظ��م انبارلویی (روزنامهن��گار و تحلیلگر) در یادداش��تی با عنوان
کفتربازی سیاسی در انتخابات یک سرگرمی مذموم
"کفتربازی سیاسی" نوشته اس��ت:
است که حاصلی جز اتالف وقت و عمر ندارد
خدابیامرزت خان دایی ،یک عمر کفتربازی می کردی نفهمیدیم داش���تی کار سیاسی می
کردی
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:هیچ کس حق استفاده انتخاباتی از بیت المال
را نداردالبته اگر چیزی باقی مانده باشد.
امام جمعه موقت کرمانشاه گفت :ما رأی میدهیم و کلید انتخابات در دست ماست
که رأی ما باید قفلهای کشور را باز کند.
کند!
( -تسنیم) امان از قفلهایی که هیچ کلیدی بازشان نمی
 حجتاالسالم ابوالقاس��م یعقوبی:کاندیداها در رقابتهای انتخاباتی از جاده انصاف
خارج نشوند
خارج نشوید یعنی سبقت غیرمجاز و تصادف و الیی کشیدن و از اینجور چیزها در جاده مجاز
است فقط از جاده خارج نشوید!
غالمرضا عبدالوند ،مشاور
مع��اون س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی ریاست جمهوری:
تبلیغات انتخاباتی در مدارس تخلف
است!
 -تکلی���ف کاندیداهایی که روی
بچهها س���رمایه گ���ذاری کردند
چیست!
 استاندار قم گفت :باید مواظب
های انتخاباتی به
بود تا ایس���تگاه
ستادهای تبلیغاتی تبدیل نشود
باید مواظب بود ستادهای تبلیغاتی
به رستوران و اینجور چیزها تبدیل
نشود!

