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 هوشياري در برابر شايعات انتخاباتي  روز حرف ▼

این روزها بازار انتخابات حسابی داغ شده است و افراد و 

خررویش و نادهدهررا و   هررای سیاسرری بررا  ر رره   گررروه

رسانی به دردم، ادکران  شان در تالشند تا با یاریهایبرناده

انتخاب صحیح را فراهم آورده و بر رونر  و شرور انتخابرات    

د. الزده تحق  چنین و عیتی، پایبنردی بره اصرول    بیفهاین

اخالقی است که باید در چارچوب انتخابات ر ایت شود؛ ادا 

ها حیات سیاسی دتأسفانه در این دقطع برخی افراد و گروه

پراکنی و تخریر  رقیر  خرود قررار     خود را دبتنی بر دروغ

پیروز انتخابات شوند. کنند تا داده و از این طری  تالش دی

رچند برخورد با بخشی از این تخلفات انتخابراتی بر هرده   ه

دراجع قضایی و نظارتی است، ادا آنچره بریش از هرر چیره     

کننرده  تأثیرگذار است، هوشیاری درددی است کره تعیرین  

 اصلی انتخابات هستند.

یکی از دوانع اصلی در دسیر انتخاب صحیح و  قالیری،  

هرد  تخریر    پراکنری برا   گرم کردن بازار شایعات و دروغ

رقی  است که دتأسفانه در طول ادوار انتخابات شاهد تکرار 

ی أدزدی ر دنهلهتوان از آن به ایم. این اقدام که دیآن بوده

چنان تأثیرگذار بوده است که گاه آناز سبد رقی  یاد کرد، 

جایی رأی شده و نتیجه انتخابات را در آنجا که دوج  جابه

 اده است.تغییر د ،نهدیک است هارأی

در انتخابرررات آتررری یکررری از  وادرررل تأثیرگرررذار در  

هرای  رسرانی در شربکه  پراکنی، ابهارهای نوین اطرال  شایعه

اجتمرا ی و فضررای دجرازی هسررتند کره در ادوار گذشررته    

انتخابات تا این حد در جادعه رواج نداشت و ادروزه به یکی 

انرد و  از دنابع اصلی خبرپراکنی در افکار  مودی بدل شرده 

نون دشخصرری نیرره برررای  دتأسررفانه هرریا نظررارت و قررا  

نادشخص  هایها و شبکهوجود ندارد. گروه هادهی آنسادان

هویتی که گردانندگان آن دعلروم نبروده و از فرفیرت    و بی

باالیی برای گسرترش اخبرار برخوردارنرد و ایرن روزهرا در      

  رصه انتخابات در حال جوالن هستند.

یی با این آسی ، هوشیار ترین اقدام برای رویارودهم

 ،حقیقت دری است. ابودن و ا تماد نکردن به هر رسانه

تروجهی  های دعتبر دل سپرد و با بری تنها باید به رسانه

آفرینرری آنرران در  رصرره ، از نقررشبرره دنررابع عیردعتبررر

پراکنرران انتخابررات کاسررت و اجررازه نررداد تررا شررایعه   

 گردان انتخابات شوند.صحنه
 

 

 از انقالب فجر راه جداي جشنواره    روز گزارش ▼
اهلل خمینی)ره( انقالبی را به ثمرر نشراندند   ، دردم ایران به رهبری آیت499۵بهمن  44

و دستبد بود، بلکره قیرادی  لیره سرازوکارها و      فالمسرنگونی یک رژیم  به دنبال تنهاکه نه

را با فرهنرگ   کرد فرهنگ جادعه ایرانهای فرهنگی سلطنت پهلوی بود که تالش دیارزش

افهون بر تالش برای برپایی جمهوری  ،عربی دنطب  کند. از این رو و پس از پیروزی انقالب

ها و تدابیری نیه بررای تررویف فرهنرگ ایرانری و     اسالدی و ساختن کشوری دستقل، تالش

تروان از جملره   های فرهنگی در سالگرد انقالب اسالدی را دیکه جشنواره ،اسالدی آعاز شد

هایی که با پسوند فجر هرر سراله برا فرارسریدن سرالگرد      ها دانست؛ جشنوارهنه تالشگواین

 ؛دانسرت آنهرا  سررآدد  تروان  را دری شوند و جشرنواره فریلم فجرر    پیروزی انقالب برگهار دی

تصراویر و خبرهرای   به پایان رسرید و   هفته گذشتهوچهاردین دوره آن که سی ایجشنواره

است که آیرا جشرنواره فریلم     از آن سؤالی بهرگ در ذهن جادعه به وجود آورده هدنتشرشد

هرای  انقالب اسالدی است؟ تصراویر دنتشرر شرده از برازیگران برا پوشرش       در راستای فجر

های خارجی و در انتهرا  های جشنوارههای سیاه، تقلید از رسمنادتعار ، حضور پررنگ فیلم

گارد، سیانور، دلبرری، دخترر   هایی چون بادیفیلم به دهریای جوایه و بینیه اهدای سلیقه

؛ اسرت گرذاری اولیره خرود    هرد   ازو... نشان از دور شدن جشنواره فیلم انقرالب اسرالدی   

بخش دبانی انقرالب اسرالدی در داخرل و دبلره جمهروری      ای که قرار بود تحکیمجشنواره

است و به ویژه در چنرد   اسالدی در فراسوی درزها باشد، این روزها به  د خود تبدیل شده

سال اخیر شاهد آن هستیم که با فاصله گرفتن از جادعه، سبک زنردگی دغرایر برا فرهنرگ     

کند یا به بهانه نقرد، تصرویری زشرت از ایرران را برر پررده سرینما        دردم ایران را ترویف دی

هرای سرینمای   . البته در این دیان نباید از رویشدهدو به آنها سیمرغ بلورین دی نشانددی

های ارزشری را شراهد   که در جشنواره اخیر جهش در تولید فیلم ایران عافل داند، به شکلی

ها جای انکار و نادیده گرفتن فیلمی، چون ایستاده در سلیقگیبا همه کف تا آنجا کههستیم 

کننرده و دایره دباهرات    هایی که اگرچره دلگررم  داند. رویشعبار حسین دهدویان باقی نمی

ای دتعلر  بره انقرالب    اری جشرنواره هستند؛ ادا نباید دانع از تجدید نظری جدی در برگره 

 اسالدی شود.
 

 ها پس از برجامانتظار آمريکايي   ویژه خبر ▼

های خرود  دسئوالن آدریکا انتظار دارند که جمهوری اسالدی پس از برجام همه فعالیت

های گذشته هرگونه فعالیت های حیاتی به حالت تعلی  درآورد؛ از این رو در داهرا در  رصه

 در آدریکرا  خرارجی  سیاسرت  شورای رئیس بردن، دعاون . ایالنانددادهددنظر قرار  ایران را

 آینرده »  نروان  با ایبیانیه در آدریکا نمایندگان دجلس داخلی ادنیت کمیته استما  جلسه

 بررای  تالش در حا ر حال در اسالدی کرد: جمهوری ا الم «آن تهدیدات و ایران تروریسم

 دستیابی از پیش هفته دو ،4149 سال ژوئن داه امسی روز در. است نظادی پایدار گسترش

 کره  طرحری  کررد؛  رونمرایی  ششرم  توسرعه  طرر   از رسرما   ای،خادنره  اهللآیرت  برجرام،  به

 و دالر دیلیرارد  پرنف  حردود  ترا  دلری  دفا ی بودجه گسترش برای ایران تمایل دهندهنشان

 اسرا   برر  هرا طرر   ایرن . اسرت  داخلری  ناخالص یدتول کلی رقم درصد پنف به آن رساندن

 بره  دسرتیابی  نتیجره  در بیشتر دنابع به دسترسی در ایران توانایی با ارتباط در هابینیپیش

  .اندشده ارائه هاتحریم ا مال از پس تجارت و برجام



 اخبار ▼

 سازدمي آسيا و اروپا در نفتي پااليشگاه شش ايران

 برا  درذاکره  از ایرران  نفرت  ساختمان و دهندسی دلی شرکت ددیر ادل رازی،شریف حمید

 در دشرارکت  بررای  هنرد  و برزیرل  سیرالئون، جنوبی، آفریقای اندونهی، دالهی، کشور شش

 یک ساخت در دالهی با اینکه بیان با وی .داد خبر خام نفت هایپاالیشگاه سهام ریدخ و ساخت

 داریم، دشارکت سهام درصد 91 با بشکه ههار 491 روزانه پاالیش فرفیت با نفت پاالیشگاه

 با حدودی تا و است پتروپاالیشگاه قال  در پاالیشگاه توسعه درصدد دالهیایی شرکت: گفت

 اداده چگونگی دنظور به کنندهدذاکره هیئت یک زودی به رو این از است؛ دتفاوت دا اهدا 

 برا  ایرران  نفرت  سراختمان  و دهندسری  دلری  شررکت : افرهود  وی .آدرد  خواهد ایران به کار

 درذاکراتی  هنرد  و برزیرل  سریرالئون،  جنوبی، آفریقای اندونهی، جمله از دیگری کشورهای

 پاالیشگاه یک سهام درصد 21 در است قرار هنمون برای است؛ داشته پاالیشگاه ساخت برای

 از یکری : کررد  تأکیرد  رازیباشریم. شرریف   داشرته  دشارکت اندونهی در ایبشکه ههار 911

 هایفرآورده واردات و خام نفت شدهتضمین فروش خارجی هایپاالیشگاه در حضور اهدا 

 .هستند آن جامان حال در نفت تولیدکننده کشورهای برخی که است نیاز صورت در نفتی
 

 کنيممي مقابله عربستان و ترکيه نظامي دخالت با: اسد بشار

 این است دمکن هرچند است، سوریه خاک تمام آزادی دا هد : سوریه گفت جمهوررئیس

 از اینکره : افرهود  فرانسره  خبرگرهاری  برا  وگوگفت در اسد بشارد. بکش طول زیادی زدان کار

 کره  نیسرت  دعنی این به گوهاوگفت و نیست طقیدن بکشیم، دست کشور ارا ی از بخشی

 ارا ری  تمام توانددی آیا که پرسش این به پاسخ در وی. بگذاریم کنار را تروریسم با دبارزه

. هسرتیم  آن دنبرال  تردیرد بری  درا  که است هدفی این ،حال هر به: گفت بگیرد، دست به را

 و نیسرت  بعیرد  سروریه  در  ربسرتان  و ترکیه زدینی دخالت: داد اداده سوریه جمهوررئیس

 درخواسرت  با او. هاستتروریست سوی به ترکیه دسیر قطع هد  با حل ، استان در جنگ

 شرایط تا خواست نیه اروپایی کشورهای از سوریه، قبال در هاسیاست تغییر برای فرانسه از

 .کنند آداده سوریه به جویانپناه بازگشت برای را
 

 انتخابات تا ▼

 گرروه  اسرالدی  شرورای  دجلرس  دوره دهمین انتخابات تبلیغات ایام به شدن نهدیک با ◄

 در. کننرد  دنتشرر  را دشترکی فهرست کرد که تواف  دولت طرفداران جریان با طل اصال 

 در که است رسیده اسم 94 به دجمو ه این نهایی، فهرست به رسیدن فرایند از درحله این

 اسرت  قررار  همچنرین  .دهنرد  تشکیل را جریان این لیاص فهرست است قرار نفر 91 نهایت

 در نردارد،  قررار  فهرسرت  ایرن  در شران نرام  کره  دولت حادی و طلباناصال  نادهدهای سایر

 دجلس دوره دهمین انتخابات در نادهدی از را خود انصرا  دذکور جریان از حمایت راستای

 .کنند ا الم اسالدی شورای

 حفظ  رورت به اشاره با ائتال  اندیشیهم نشست در اناصولگرای ائتال  شورای سخنگوی ◄

 دا به بخواهیم خدا از باید و داریمرو  پیش دشوار و دهم کاری دا: تگف اصولگرایان، وحدت

 که است دحسو  کادال  اینکه بیان با حداد ادل .کنیم  بور حسا  گردنه این از تا کند  نایت

 برا  بایرد : کررد  تصرریح  اسرت،  افتراده  راه بره  یاناصرولگرا  با دقابله برای تخری  داشین یک

 .ندهیم دقابل طر  به ایبهانه هماهنگ، دوا ع اتخاذ و داریم انتخابات  رصه در که حضوری

 ائرتال   دربراره  یکتا دؤسس هیئت  ضو و والیت یاران جبهه دبیرکل زریبافان، دسعود ◄

 دقرد   کراری  را آن و گرفته نیک فال به را اصولگرایان ائتال  تردید،بی: گفت اصولگرایان

 همگرایری  در پایدار و اساسی کار پایه یک و دبنا دبارک اقدام این که ادیدواریم و دانیمدی

 از وجرود  تمرام  برا  دانریم دری  خرود  وی افهود: وفیفره  .شود ارزشی و انقالبی نیروهای بین

 .حمایت کنیم ائتال  شورای تصمیمات

 کوتاه اخبار ▼

 کاهش برای فرانسوی شرکت یک شد قرار اینکه از پس ◄

 یرک  بیایرد،  نیررو  وزارت کمرک  بره  تهران در آب هدرروی

 و نیررو  وزارت درخواسرت  بره « کپکو» نام با ایکره شرکت

 کاهش شبکه در را برق تلفات تا آدد خواهد ایران به توانیر

 است درصد 21 زیر کشور در برق هاینیروگاه انراندد .دهد

 در زدینره دیرهان   هایینگرانی بروز سب  دو و  همین که

شرده   آنهرا  رانرددان  و هرا نیروگاه برای شدهدصر  سوخت

 افرهایش  قصرد  ششرم  برناده در نیرو وزارت بنابراین، است.

 دارد. را هانیروگاه رانددان

 4قراهر  ستیکبال پیشرفته دوشک فروند چندین شلیک ◄

 هرای پایگراه  بره  یمرن  درددی هایکمیته و ارتش نیروهای

 را  ربسرتان  جنرگ  وزیر اخیر، روزهای در  ربستان نظادی

 و ارترش  دوشرکی  یگران  .کشراند  جیرهان  دررزی  دنطقه به

 راهبرردی  دوا رع  اخیرر  دردت  در یمن درددی هایکمیته

 شرلیک  هرد   را یمرن  برا  دررز هرم  دنراط   در هرا سعودی

 .قرار داده است لستیکبا هایدوشک

 خرارجی  هرای دارایری  کنتررل  دفتر ددیر اسمیت، جان ◄

 یرافتن  پایران  با وجرود : کرد ا الم آدریکا داریخهانه وزارت

 اولیه هایتحریم ایران، ایهسته برناده با درتبط هایمتحری

 بریش  از: »افهود وی .پابرجاست همچنان ایران  لیه آدریکا

 روز در هرا تحرریم  فهرسرت  از کره  نهادی و شخص 211 از

 در درورد  411 حردود  شردند،  خارج ایهسته تواف  اجرای

 «...شدند داده قرار هادارایی کنترل اداره جدید فهرست

 هرای تحرریم   مرده  لغرو  و برجام شدن اجرایی وجود با ◄

 هواپیمایی شرکت  لیه هاتحریم همچنان آدریکا  دایرانی،

 برا  وی،تری پرر   خبرری  شبکه .است کرده حفظ را داهان

 بره نرو ی   توانرد دی یکاآدر اقدام نوشت: این خبر این ا الم

 .شررود تلقرری گذشررته تابسررتان ایهسررته توافرر  نقرر 

 اروپرایی  هرای شرکت و کشورها به بارها آدریکا داریخهانه

 شرده تحرریم  هواپیمرایی  یرا شررکت   کره  است داده هشدار

 آدریکرا  تالفری  با یا اینکه بگذارند کنار ایر( راایرانی )داهان

 .شونددی روروبه

 درونیخ  ادنیتری  نشسرت  در کره  تان ربسر  خارجه وزیر ◄

 دا رش،  شکست برای الزم شرط گفت: اولین کرده، شرکت

 دودرین  و اسرت  سوریه جمهوررئیس «اسد بشار» برکناری

 کره   رراق  در 4142 سرال  اصرالحات  شدن اجرایی شرط،

 دیران  قردرت  تقسریم  و هرا سرنی  رسیدن قدرت به دوج 

 .کردهاست و هاسنی شیعیان،

 گرروه  کررد،  ا رالم  سریا  ازدانسر  رئریس  «برنان جان»◄

 سررال  از بارهررا نبرررد هررایدیرردان در دا ررش تروریسررتی

  .است کرده استفاده شیمیایی


