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رهبر انقالب در آستانه برگزاری انتخابات:

 قهر با صندوق رای
 مشکلی را حل نمی کند

ادامه از صفحه یک| حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان چند نکته مهم 
انتخاباتی گفتند: مهمترین نکته این است که حضور مردم در انتخابات 
پشتوانه مردمی نظام را نشان می دهد و این پشتوانه مردمی، در اقتدار 

واقعی نظام و ایران، تأثیری بی نظیر دارد.
از برخی سفسطه گویی ها درباره  انتقاد  با  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
واقع  در  افراد  این  گفتند:  مطبوعات  و  مجازی  فضای  در  انتخابات 
کاهش مشارکت مردم، تضعیف نظام  همچون دشمنان ملت دنبال 
که در این صورت ایران با دخالت های  و طبعًا تضعیف ایران هستند 
بیگانگان دچار ناامنی می شود و به جوالنگاه تروریست ها تبدیل خواهد 
شد. نکته دیگری که رهبر انقالب به تبیین آن پرداختند رابطه معکوس 
گفتند: بر  کاهش حضور مردم و افزایش فشارهای دشمن بود. ایشان 
گر بخواهیم فشارهای اقتصادی دشمنان یعنی  ا اساس این واقعیت 
کاهش یابد و رفع شود، باید حضور در انتخابات  تحریم و دیگر فشارها 

خ دشمنان کشیده شود. افزایش یابد و پشتوانه مردمی نظام به ر
رهبر انقالب همچنین با اشاره به تأثیر حضور بیشتر ملت در افزایش 
و  امکانات  کشور  در  گفتند:  آینده  رئیس جمهور  کارایی  و  قدرت 
پرکار،  آدم های  به  آنها  از  استفاده  که  دارد  وجود  زیادی  فرصت های 
و  حضور  از  قدرتمندی  این  که  دارد  نیاز  قدرتمند  و  خستگی ناپذیر 
کاهش  گیرد و به رئیس جمهور آینده برای  رأی باالی مردم نشأت می 
مشکالت توان بیشتری می دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
گفتند: در  کید همیشگی بر مسئله »سالمت انتخابات«  با اشاره به تأ
جمهوری اسالمی انتخابات همیشه سالم بوده و اینکه رؤسای جمهوری 
آمده اند  کار  سر  بر  یکدیگر  از  متفاوت  کاماًل  سیاسی  سالیق  با  بعضًا 
انقالب،  رهبر  است.  سالها  این  همه  در  سالم  انتخاباِت  نشان دهنده 
»رقابتی بودن« را از دیگر حقایق مسّلم انتخابات در ایران خواندند و 
افزودند: در این انتخابات و در مناظره ها نیز نامزدها با معارضات فکری 
کدام هم  که هر  کاماًل نشان دادند  و زبانی خود رقابتی بودن انتخابات را 
طرفداران خود را دارند. البته درباره محتوای مناظره ها بعد از انتخابات 
کرد. ایشان با اشاره به سیاست ثابت دشمن از اول  نکاتی بیان خواهم 
کردند: جالب  انقالب تا به امروز در زیر سؤال بردن آراء مردم خاطرنشان 
که در میانه قرن 21 هنوز به شکل قبیله ای  کشورها  اینجاست بعضی از 
اداره می شوند و بوی انتخابات هم به آنها نرسیده به طوری که مردمشان 
فرق صندوق رأی و صندوق میوه را نمی دانند، تلویزیون 24 ساعته راه 

می اندازند و مدعی هستند انتخابات ایران دموکراتیک نیست.
رهبر انقالب در ادامه به اظهار تردید برخی از قشرهای ضعیف و محروم 
قشرها  این  گفتند:  و  کردند  اشاره  انتخابات  در  شرکت  برای  جامعه 
توقعات و گالیه های بجایی دارند که عمده آنها در مورد معیشت، مسکن 
رسیدگی  مسائل  این  به  واقعًا  باید  کشور  مسئوالن  و  است  اشتغال  و 
که دولت آینده در رأس برنامه های خود به  می کردند و انتظار این است 
کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این افراد  این مسائل رسیدگی 
گالیه های بجا، دست و دلشان به انتخابات نمی رود اما بحث  به علت 
کردن با آن، مشکل  که نرفتن پای صندوق رأی و قهر  اصلی این است 
پای  همه  اواًل  که  شد  خواهد  حل  هنگامی  مشکل  نمی کند.  حل  را 
که توانایی حل این  صندوق های رأی بروند و ثانیًا به فردی رأی بدهند 
کید کردند: بنابراین گالیه ها و توقعات  مشکالت را داشته باشد. ایشان تأ
این قشر از مردم بجا و صحیح است اما نتیجه گیری آنها صحیح نیست و 
همه باید در انتخابات حضور یابند. رهبر انقالب در ادامه با اشاره به نقش 
کشور، افزودند: من به جوانان اعتقاد  پیشرو جوانان در مسائل اصلی 
زیادی دارم و انتظار دارم که آنها در انتخابات نیز با ایفای نقش پیشران، 
ضمن حضور در پای صندوق های رأی، مردم را به شرکت در انتخابات 
کنند. همچنین حضور رأی اولی ها جایگاه ویژه ای دارد و مانند  ترغیب 
جشن تکلیف سیاسی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از برخی 
تحلیل های غلط و ضعیف در داخل که نتیجه آن دمیدن روح ناامیدی 
کشور مطلقًا جایگاهی  گفتند: ایجاد یأس و ناامیدی در  در مردم است، 
کشور و ملت ما قدرتمند و دارای بنیه ای قوی است. ایشان  ندارد زیرا 
گاه از این  کشور را فراوان دانستند و افزودند: هر  توانایی ها و امکانات 
توانایی ها استفاده شده، کارهای بزرگی انجام گرفته است همچون اصل 
پیروزی انقالب و یا ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و نمونه آخر آن 
کسن ایرانی کرونا است. ایشان خاطرنشان کردند: جوانان ما  هم تولید وا
کسن برخی کشورهای بخیل خارجی نماندند و امروز به همت  منتظر وا

کسن کرونا در دنیا قرار گرفته ایم. جوانان جزو شش کشور تولیدکننده وا
رهبر انقالب به موارد دیگری در گذشته از جمله تولید رادیو دارو با وجود 
کارشکنی غربی ها نیز اشاره کردند و افزودند: در چند سال قبل که با وجود 
کردند و  وعده و وعیدها، رادیو دارو به ما داده نشد، جوانان ما همت 
کنون نیز  ظرف چند ماه به غنی سازی 20درصد اورانیوم دست یافتند و ا
اورانیوم غنی شده ۶0درصد تولید می شود که همه برای مقاصد صلح آمیز 
و  توانایی ها  به  اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است. 
کید کردند: بنابراین مأیوس کردن ملت ایران  تجهیزات دفاعی کشور، تأ

با چنین توانایی ها و بنیه قوی کاری غلط و نشدنی است.
گفتن به دست اندرکاران انتخابات،  ایشان در ادامه ضمن خداقوت 
کید کردند: تمهیدات الزم برای  چند توصیه به آنها کردند. رهبر انقالب تأ
حفظ سالمت مردم بهنگام حضور در پای صندوقهای رأی باید در نظر 
که  کمبود تعرفه یا تأخیر در رسیدن آن  گرفته شود. همچنین موضوع 

یکی از مشکالت دوره های قبل در انتخابات است باید برطرف شود.
نشدن  مهیا  بر  مبنی  گزارشها  برخی  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 
افزودند:  کشور  از  ج  خار در  انتخابات  برگزاری  برای  الزم  آمادگی های 
وزارت های امور خارجه و کشور با توجه به کمبود وقت آمادگی های الزم 
کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین از  را هر چه سریع تر فراهم 
مسئوالن برگزاری انتخابات خواستند با هر تخلفی در انتخابات برخورد 
کنند. ایشان در پایان از خداوند متعال خواستند که دلها را به آنچه صالح 

کشور و ملت است، هدایت فرماید.

لیــا مهــداد| تا چشــم کار می کند خشــت و 
ِگل اســت. خبــری از ســبزی و آبادی نیســت. 
خانه ها خالصه شــده اند در اتاقک های ســه 
شــاید هــم چهــار متــری. خانه هایــی خالی از 
فــرش و زیلــو و حتی پنجــره ای که باز شــود به 
روی خورشــید. زنــان و دختــران تنهــا رنــگ 
و لعــاب ایــن روســتایند بــا لباس هــای زرد و 
نارنجــی، ســبز و بنفــش و چادرهــای محلــی 
گلــدار. هــر چنــد همیــن رنــگ و لعاب هــا هــم 
رنگ و بــوی کهنگی به خــود گرفته اند. اینجا 
کجــا نوشــته نمی شــوند. فرقــی  نام هــا هیــچ  
یــا »محمــد«  کننــد  نــدارد »زهــرا« صدایــت 
باشــی، نشــانی از اســم و رســمت در جایــی 
بــه  هســتیم  پرونــده ای  می گوینــد  نیســت. 
بودنــد،  عشــایر  بی شناســنامه.  تعبیــری 
خانــه به دوشــانی دلخــوش بــه دام. از همان 
بــر  گرفتنــد  تصمیــم  پــدران  دور  ســال های 
یکجانشــینی. چادرهــا رفتنــد و جایشــان را 
خانه های ِگلی استیجاری گرفتند. نه خبری 
کــه دســت و  از دام شــد نــه زمیــن کشــاورزی 

دلبازی کند برای رزق و روزی اهالی خانه.   
از آن روزها چهل شاید هم بیشتر می گذرد. 
ِگلــی پابرجــا مانده اند؛ امــا اهالی  خانه هــای 
رســمیت  شناخته شــدن.  بــه  از  ناامیدنــد 
اینجــا محرومیــت حــرف اول را می زند؛ حتی 

محرومیت از ایستادن پای صندوق رأی.   

از همه  چیز محرومیم
حتــی  محروم ایــم؛  همــه  چیــز  از  »مــا 
رأی دادن.« ســراپا ســفید پوشــیده به رســم 
پدران و پدربزرگ هایش. مردی میانه قامت، 
کوتــاه  ِگلــی اش. ســقف  تکیــه داده بــر خانــه 
ِگلــی پناه اوســت بــا 10 فرزنــدش. کوچ  خانــه 
را خیلــی بــه خاطــر نــدارد. خاطــره هی هــی 
گوســفندان و علم کــردن چادرهــا را. از وقتــی 
میــان  حوالــی  همیــن  هســت،  یــادش  بــه 
گلــی قــد کشــیده اســت. کودکی  دیوارهــای 
کــرده و پــدر شــده اســت. مــردی  و جوانــی 
که حســرت مدرسه رفتن،  پنجاه ویک ســاله 
زمیــن کشــاورزی داشــتن و راه انداختــن گله 
گوســفند را هنــوز بــه دل دارد. »چهــل ســال 
بیشــتر اســت تقاضای شناســنامه داریــم اما 

فقط امروز و فردا شده است.«
نیزارهایــی  پشــت  بودنــد،  چادرنشــین 
گلــی  کمــی دورتــر از خانه هــای  کــه روزگاری 
آســمان  بــه  ســر  قدونیم قــد  امروزی شــان 
برداشته بودند. »دوست داشتیم شناسنامه 
رأی  اســالمی  جمهــوری  بــه  و  داشــتیم 
می دادیــم.«  در 50 بهــاری کــه بــه خــود دیده 
ِگلی شــان را دو بار ســیل برده است؛  روستای 

ســیلی که اهالی را کوچ داده به بیرون روستا. 
»دورتر از اینجا چادر زدیــم.« منتظر ماندند تا 
ســیل به خورد زمین برود و برگردند به روستا. 
»اینجــا کــه خشــک شــد، برگشــتیم.« همــان 
گل هــا شــدند دیــوار و ســقفی بــرای اهالی که 
نام شــان هیچ  کجا ثبت نشــده اســت. »زمان 

رأی گیری خیلی ناراحت می شویم.«

بی شناسنامه یک بار رأی دادم
لبــاس مادرانــش را بــه تــن دارد؛ پیراهنــی 
که بــه رنــگ طالیی طعنــه می زند و شــلواری 
رفتــه  رو  و  رنــگ  چــادر  رنــگ.  همــان  بــه 
اســتخوانی اش  شــانه های  هــم  مشــکی 
گرفتــه اســت. چهــل بهــار بــه  را در آغــوش 
کــودک اســت اما  چشــم دیــده و مــادر چهــار 
اهالــی  و  »طاهــره«  اســت.  خجالتــی  هنــوز 
تمــام  مثــل  بی شناســنامه اند؛  خانــه اش 
هم والیتی هایش. می گوید از زمانی که به یاد 
کن همین روستا. مرد  دارد ایرانی اســت و سا
خانه اش هــم در همین روســتا قد کشــیده و 
لباس دامــادی به تن کرده اســت. »چند روز 
یک بار می آید بــه خانه. می رود برای کارگری 

جای دیگری.«  
پشت لب پســرها که سبز می شــود همپای 
مردهــا می رونــد ســمت زابــل بــرای کارگری. 
بی شناســنامه بودن هــم نســل بــه نســل بــه 

ارث می رســد از همــان چهــل ســال پیــش تا 
همیــن امــروز. »صاحبــان همیــن خانه های 
هســتند.«  کجــا  نیســت  معلــوم  هــم  گلــی 
بی شناســنامه کــه باشــی یعنــی نــه صاحــب 
خانــه می شــوی نــه زمینــی به نــام تــو جوانه 
می زنــد. »مــن یــک بــار رأی دادم.« خاطــره 
رأی دادن طاهــر برمی گــردد بــه پنــج ســال 
پیــش شــاید هــم کمــی بیشــتر. در »دوســت 
محمــد« میهمــان عروســش بــود. »عروســم 

نبود به جای او رأی دادم.«  
کــه می شــود  حــرف از مــدرک و شناســنامه 
مالــدار  »مــا  هســتیم.  پرونــده ای  می گوینــد 
بودیم جــزو ایرانی ها هســتیم.« پــای حرف هر 
کدام کــه می نشــینید از پرونده ای بودن شــان 
کسن  می گویند از اینکه کودکان شان با کارت وا
محکوم اند به خواند درس فقط شش کالس.     

شناسنامه داشتیم حتما رأی می دادیم 
را  پســرها  رفتــن  ســربازی  هــراس  پــدران 
داشــتند برای همین نســل ها محکوم شدن 
بــه بی شناســنامه بودن. »ما عشــایر بودیم. 
و  ترســیدند  پدرهــا  همین جــا.  عشــایر 
شناسنامه نگرفتند حاال ما بیچاره شدیم.«  
بــر  درد  چهارشــانه.  و  اســت  بلندقامــت 
سال هاســت  اســت.  نشســته  چهــره اش 
دیالیــز امانــش را بریــده اســت؛ هــم دردش 
نســل  بــه  نســل  مخارجــش.  دردســر  هــم 
گفتــه موالیشــان  بی شناســنامه اســت. بــه 
ســر ســفره عقــد نشســته و حــاال پــدر 9 فرزند 
اســت. »ازدواج مــان موالیی بــود.« دخترها 
تــا  می کننــد  ازدواج  موالیــی  هــم  پســرها  و 
نســل های بعدی هم بی شناسنامه بمانند. 
کجــا بایــد رأی  »هیچ وقــت رأی نــداده ام. از 

می دادم؟«    
مــدرک کــه نداشــته باشــی نــه خانــه ای به 
کودکانــت هــم  نامــت می شــود و نــه زمینــی 
نوشــتن.  و  خوانــدن  از  می شــوند  محــروم 
کــه نداشــته باشــی حتــی رأی دادن  مــدرک 

هم برایت غیر ممکن می شــود. »شناســنامه 
داشتیم حتما رأی می دادیم.« مردان و زنان 
اینجــا رأی دادن را مســاوی با هویت داشــتن 
و  دیده شــدن  بــا  مســاوی  می دادنــد، 

سهیم بودن در یک انتخاب. 

گر رأی بدهم یعنی هستم ا
کن همین روســتایند؛  زهــرا و زینب هم ســا
همســایگانی  ک.  خــا رنــگ  بــه  روســتایی 
کــه پرونده ای اند و  دیوار بــه دیــوار.  مادرانی 
این میراث را به فرزندان شــان هــم داده اند. 
گذرانــده  بی شناســنامه  را  ســال   35 زهــرا 
و حــاال صاحــب 8 فرزنــد اســت. »مــا اهــل 
اینجاییــم.« از زمــان رضاشــاه اینجــا بودیــم 
کارگرنــد  یــا  اینجــا  مــردان  بی شناســنامه.« 
یــا چوپــان روســتاهای دیگــر. بیــکاری اینجا 
مانــدگار اســت. »خانــه از خودمان نیســت از 

کسی دیگر است.«  
چــون شناســنامه ندارنــد، درس خوانــدن 
و ســاختن آینــده ای بهتــر هــم غیــر ممکــن 
است. »بیشترین سواد کالس ششم است.« 
پدرومادرهــا هــم همگــی بیســوادند؛ چــون 
شناســنامه ندارنــد دفترچــه روســتایی هــم 
نمی توانیــم  هــم  »رأی  نشــده.  سهم شــان 
گــر رأی  بدهیــم. دوســت دارم رأی بدهــم. ا

بدهم یعنی هستم.« 

مدرکی چیزی برای ما درست کنند ما هم 
رأی بدهیم 

ســی وچهار ســال بیشــتر ندارد امــا خطوط 
ســاخته  ســاله  پنجــاه  زنــی  او  از  چهــره اش 
اســت. چادر زردرنگی به ســر کشــیده است. 
پیراهن و شــلوار تیــره هم بــه تــن دارد. اینجا 
اغلــب  کــودکان  و  مــردان  دختــران،  زنــان، 
اســتخوانی اند و آفتــاب ســوخته. »نه خودم 

نه بچه هایم هیچ مدرکی نداریم.« 
مــرد خانــه اش نیســت؛ میهمان روســتای 
دیگــری اســت بــرای چوپانــی. »فرمانــداری 
بــرای  هســتید  افغانســتانی  شــما  می گویــد 
نمی کنــد.«  مــا  بــه  کمکــی  دولــت  همیــن 
ازدواجش مثل تمام زنان روســتا جایی ثبت 
نشده اســت تا بچه هایش هم بی شناسنامه 
بماننــد. »آدم غریبیم. نــه دام داریم نه هیچ 
چیــز.« او هــم هیــچ وقــت رأی دادن را تجربه 
نکرده اســت؛ به جرم بی شناســنامه بودن.« 
همگــی  می شــود  کــه  رأی دادن  از  حــرف 
هســتیم.  پرونــده ای  مــا  آخــر  می گوینــد 
می دهیــم.  رأی  حتمــا  باشــد  شناســنامه 
»مدرکی چیــزی برای ما درســت کنند ما هم 

رأی بدهیم.« 

خبر3

روز انتخابات است اما هنوز کسانی در کشور ما زندگی می کنند که نمی توانند رأی بدهند چون شناسنامه ندارند

محروم حتی از  رأی!

پدران هراس سربازی رفتن 
پسرها را داشتند برای همین 

نسل ها محکوم شدن به 
بی شناسنامه بودن. »ما عشایر 
بودیم. عشایر همین جا. پدرها 

ترسیدند و شناسنامه نگرفتند 
حاال ما بیچاره شدیم.«  


