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  !موانع انتخاب هوشمندانه        روز    حرف ▼

ساز دوم اسفند ماه که آینده چهار ساله مجلس  به روز سرنوشت

این بین، چگونه رأي در . شویم را رقم خواهد زد، نزدیک می

دادن و به چه کسی رأي دادن به تدریج به مسئله اذهان 

رسیدن به  آنچه مبناي کار است،. یل خواهد شدعمومی تبد

یا از  امر انتخاباتحجت در شرع در  .است »حجت شرعی«

با مشورت گرفتن شود یا آنکه  فردي حاصل می شناختطریق 

امام  .آید به دست می افراد امین و صاحب صالحیتاز 

توانید، تشخیص  اگر می«: کید دارندأت )العالی مدظله(اي خامنه

اشد، تواند امین ب شناسید، از دیگري که می بدهید؛ اگر نمی

  )28/2/1380(».سؤال کنید

ها و راهزنانی پنهانند که اجازه  انتخاب دام در مسیراما 

 اننسبت به آن ودهند  دهندگان نمی يأرسیدن به هدف را به ر

  .  باید هوشیار بود

تقلید و پیروي «اولین آفت در این مسیر میل افراد به ـ  1

دارد که  چرا که انتخاب عقالنی دردسرهایی ؛است »کورکورانه

از جمله آن وقت گذاشتن براي تحقیق و بررسی و تالش براي 

شناخت نامزدهاي انتخاباتی است و این هزینه است که اغلب 

له ئدر این مس دهند افراد از دادن آن اکراه دارند و ترجیح می

  .کنندتقلید 

هاي  و شاخصه معیارها نشناختن دادن، يأر در دیگر رهزن ـ2

بهترین معیار در این زمینه رجوع به . گزینه مطلوب است

هایی است که بزرگان مورد اعتماد جامعه در  رهنمودها و توصیه

س آنان رهبر أاند که در ر ها قرار داده و توده ها اختیار ملت

  .دنمعظم انقالب اسالمی قرار دار

لفه و ؤیکی دیگر از موانع انتخاب مطلوب، تکیه بر یک مـ 3

نتیجه این . دیگر نامزد اصلح استهاي  توجهی به شاخصه بی

 اي اي است که شاید ویژگی برجسته رویکرد، انتخاب گزینه

به . مطلوب شرایط دیگر خواهد بود باشد، اما فاقد حد داشته

و از نگاه تک  کردواقع باید تالش شود تا به همه شرایط توجه 

  .دوري جستبعدي به نامزدها 

است که مسیر  غلبه احساسات و عواطف راهزن دیگري ـ4

سفانه شور و أمت! عقالنیت انتخابات را ناکام خواهد گذاشت

گیرد که  آنقدر باال میگاه هاي انتخاباتی  هیجانات رقابت

هاي تعقل در نیمه راه رها شده و احساسات و حب و  گام

  . کند ها بصیرت و انتخاب آگاهانه را از آدمی سلب می بغض

است که زمینه  اي تر آلودهدوقطبی شدن فضاي انتخابات، بس ـ5

با . براي حذف عقالنیت از صحنه انتخابات را تعطیل خواهد کرد

دوگانه شدن فضاي انتخابات و سیاه و سفید شدن نامزدها، دیگر 

ها و  هاي واقعی سنجش کنار رفته و شاخصه معیارها و مالك

 گزینش افراد خواهد شد رهاي ساختگی و غیر واقعی معیا لفهؤم

  .دي راه عبور از این موانع خواهد بودکه هوشمن

 

 

 

 

 
 

  محاکمه در برابر مردم                            روز گزارش ▼

در مهر ماه امسال یکی از  »وزیآمدن« يا رسانه انیجر سرشبکه »زم اهللا روح«دستگیري 

 یاطالعات يها سیسرو یبانیپشت بافردي که ! اتفاقات مهم در حوزه  امنیتی کشور بود

فارس و اروپایی، از جمله سازمان اطالعات فرانسه مراقبت و  چندین کشور حوزه خلیج

 یافکن تفرقه جامعه، در یروان یناامن جادیا يبرا یاطالعات دهیچیپ سامانه به وشد  حفاظت می

 در داخل وصل بود، ایران اسالمی یاجتماع هیسرما به زدن لطمه و نظام مختلف ارکان انیم

پاسداران انقالب اسالمی  سپاه اطالعات سازمان فریب متبحرانه از سوي طی یک عملیات

اي مهلک به بدنه خبرسازي و عملیات روانی دشمن  دستگیر و به کشور منتقل شد تا ضربه

تا به امروز افکار عمومی منتظر محاکمه این » آمدنیوز«از روز دستگیري سرشاخه ! وارد شود

 فرخواستیک شدن آماده از هئیقضا قوه يسخنگوه تازگی عنصر ضد انقالب بوده تا اینکه ب

 ابوالقاسم« یقاض استیر به تهران انقالب دادگاه 15 شعبه به آن ارجاع و زم اهللا روح پرونده

 ،اند بوده نفر پنج که پرونده نیا یاصله است، مرتبطان کرد اعالم و هداد خبر» یصلوات

  .در دادگاه است و پرونده آنها آماده رسیدگی اند شده ریدستگ

 نهیزم در يریتقد قابل يها گام ت،یفعال دیجد دوره درانتظار مردم از دستگاه قضا که 

در کنار  نیز اهللا زم که در پرونده روح استاین  ،برداشته یاقناع یرسان اطالع و يساز شفاف

 يها هپرد پشت کامل انیجر در به آن و البته رعایت ضوابط قانونی، جامعه را کاملرسیدگی 

برگزاري علنی دادگاه و تشریح همه  .دهد قرار جامعه یروان آرامش به زننده لطمه و دهیچیپ

 که يمتعدد ابهامات رفع در شک بدونکارانه این مهره دشمن  ابعاد و زوایاي اقدامات خراب

 و رگذاریثأت اریبس ،است کرده جادیا کشور یاجتماع هیسرما بیتخر هدف با »وزیآمدن« انیجر

هاي خبرساز مشابه  تواند جامعه را در برابر جریان و افزون بر این می بود خواهد کننده نییتع

  .در آینده واکسینه کند

 برسیم واحد فهرست به کنیم می تالش             تا انتخابات ▼

 همه ائتالف شوراي در ما: انقالب گفت نیروهاي ائتالف شوراي رئیس »حدادعادل غالمعلی«

 فهرست به کنیم می تالش و ایم داشته جلساتی آنان با و ایم ه کرد دعوت را احزاب و ها جریان

قصد  ما که دهند ارائه جدا فهرست داشتند بنا ابتدا از که هستند هم کسانی اما برسیم؛ واحد

 کار: وي افزود .دهند ارائه لیست یک انقالب نیروهاي تا کنیم قانع هم را افراد این داریم

 حضور براي فعالی و پرحرارت کانون باید بلکه نیست؛ انتخاباتی لیست تهیه طفق انتخابات

 آن دیگر مهم مسئله .شود ایجاد انقالب نیروهاي به رأي دادن و رأي هاي صندوق پاي مردم

  .شود تکرار 1394 سالاتفاقات  نگذاریم و شود جلوگیري تفرقه از که است

  ندارد یانتخابات لیست تهران در طلبان اصالح جبهه

 :نوشت مجازي فضاي در شخصی خود صفحه در ملت اتحاد حزب کل دبیر »راد شکوري علی«

 رأي به ایران طلبان اصالح  جبهه گذاري  سیاست  عالی  شوراي جلسه در امشب که متنی عین

 در طلبان اصالح جبهه گذاري سیاست عالی شوراي « :شد تصویب باال بسیار رأي با و گذاشته

 نظرشان مورد نامزدهاي از خود عنوان و نام با توانند می احزاب. ندارد انتخاباتی تلیس تهران

  ».کنند حمایت

  اند شده صالحیت تأیید طلب اصالح بیشتر نمایندگان

 نمایندگان اکثر که موضوع این« :است گفته امید فراکسیون عضو نماینده »مافی پروانه«

 اکثر. اند شده صالحیت تأیید آنها اکثریت اتفاقاً و است غلط اند، شده صالحیت رد طلب اصالح

  ».اند شده صالحیت تأیید نیز مجلس در خانم نمایندگان

  گذشتنفر  7070ها از  تعداد تأیید صالحیت شده

 تأیید داوطلبان تعداد«: توئیتی نوشت نگهبان در شوراي سخنگوي »کدخدایی عباسعلی«

 ».دارد ادامه ها بررسی و گذشت نفر 7070 زا اسالمی شوراي مجلس انتخابات شده  صالحیت
 



   

  اخبار ▼

  !»بورل«از زبان » موگرینی«تکرار مواضع 

جوزپ «اي با اشاره به سفر اخیر  اي سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه دفتر رسانه

دعی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران، به نقل از این مقام ارشد اروپایی م» بورل

در این بیانیه با اشاره . اتحادیه اروپا از هیچ تالشی براي حفظ برجام فروگذار نخواهد کرد، شد

بورل با مقامات ارشد ایرانی و موضوعات مطرح شده در این دیدارها که  پبه دیدارهاي جوز

بر ضرورت اجراي کامل ] بورل[وي «: حول محور برجام بوده، آمده است به طور مشخص

کننده کمیسیون  عنوان هماهنگ  به، ها تأکید کرده و گفته است همه طرف سوي ازبرجام 

براي حفظ برجام که یک توافق کلیدي براي  تواند میمشترك برجام، مصمم است هر کاري 

پیش از آقاي بورل، خانم موگرینی نیز  ،گفتنی است» .انجام دهد ،امنیت منطقه و جهان است

هاي فراوان و  کشی وقت ضمنسخنان مشابه زیادي در این باره مطرح کرده بود، اما اروپا 

  .گامی را در این مسیر برنداشت عمالً ،داشتن جمهوري اسالمی ایران معطل نگه

  کنیم مانع تحقق معامله قرن شویم تالش می

رئیس » محمود عباس«ه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارج» محمدجواد ظریف«

به گزارش  .تشکیالت خودگردان فلسطین بر تحقق حقوق کامل فلسطینیان تأکید کرد

فلسطین، ظریف در این تماس تلفنی در مورد طرح سازش تحمیلی آمریکا  »وفاء«خبرگزاري 

وق مردم فلسطین در ایران از حق«: گو کرد و گفتو با عباس گفت» معامله قرن«موسوم به 

بر اساس » .کند تعیین سرنوشت خود و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس حمایت می

ایران ، این گزارش، ظریف در این تماس تلفنی معامله قرن آمریکا را محکوم کرد و گفت

ها علیه مردم فلسطین  گونه توطئه هاي خود در آینده، مانع تحقق این کند با سیاست تالش می

هاي محمود عباس براي تحقق وحدت فلسطین  وزیر خارجه ایران همچنین از تالش. ودش

  .ها در مسیر تحقق آشتی ملی فلسطین تأکید کرد تقدیر و بر حمایت تهران از این گونه تالش

  طلب به شکست برجام اعتراف روزنامه اصالح

طلب  یاسی اصالحفعال س» داوود هرمیداس باوند«در یادداشتی به قلم  »شرق«روزنامه 

ها برداشته شود و انتقال تکنولوژي  اي بر این محور استوار بود که تحریم توافق هسته« :نوشت

اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، از حفظ آن سخن گفت و  ...به ایران صورت بگیرد

قل از دالر سوم نفت تولیدي ایران و ایجاد یک سازوکار مست هایی بر سر خرید یک حتی بحث

 :طلب در ادامه نوشت این روزنامه اصالح ».ها تحقق نیافت کدام از این وعده انجام شد؛ اما هیچ

اي و جذب  هاي مرتبط با موضوع هسته شدن تحریم مشخص است که فلسفه برجام، برداشته«

ام اعتراف دیرهنگ» .این اتفاق رخ نداد سرمایه خارجی بود و با خروج آمریکا از آن، رسماً

هاي آمریکا اگرچه آب رفته برجام را به جوي  ها و خلف وعده عملی اروپایی روزنامه شرق به بی

  !دیگر فراموش نکند هاي امروز خود را بار اما امید است این جریان گفته ؛گرداند بازنمی

  جانبه براي اقدام علیه ایران نشست محرمانه سه

دو ماه پیش در ، گزارش داد صهیونیستیو  آمریکایی مقاماتبه نقل از  »اکسیوس«پایگاه 

 .شدکاخ سفید نشستی محرمانه میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی برگزار 

ي هدف از این نشست سرّت، خبرنگار صهیونیست این پایگاه نوشته اس» باراك راوید«

این گزارش آمده  در بخشی از .هماهنگی میان سه طرف براي اقدام علیه ایران بوده است

هایی است  برگزار شد، یکی از مجموعه گام) آذر 27(دسامبر  17این نشست که روز «: است

هاي  تر میان اسرائیل و دولت گیري روابط نزدیک ترامپ براي تسهیل شکل] دونالد[که دولت 

این نشست شامل بحث در مورد انعقاد یک پیمان عدم تجاوز میان . عربی برداشته است

هاي اولیه در  هایی گام ها و پیمانه چنین نشست ،رسد به نظر می» .ات و اسرائیل بوده استامار

  .رژیم صهیونیستی باشدا سازي روابط دیپلماتیک کشورهاي عربی ب مسیر عادي

  

  

  کوتاه اخبار ▼

تحلیلگر برجسته جهان عرب در » عبدالباري عطوان«◄ 

: والت ادلب، نوشتبا اشاره به تح» الیوم رأي«سرمقاله روزنامه 

» رجب طیب اردوغان«صبر طرف روسی در مقابل تأخیر 

جمهور ترکیه در اجراي تعهداتش مبنی بر خارج کردن  رئیس

هایی که در فهرست  ها و جریان هاي وابسته به گروه نیرو

روشن است . تروریستی قرار دارند، از شهر ادلب تمام شده است

نتخابات دشوار میان که خود را مقابل ا طرف روسی هنگامی

بیند، ایستادن در سنگر متحد  پیمانان سوري و تُرکی می هم

پیمان جدیدش، ترکیه  اش، سوریه را در رویارویی با هم قدیمی

 .دهد ترجیح می

هفتگی خود، ضمن بیان   هیئت وزیران سعودي در جلسه◄ 

ها، از  ادعاي همیشگی خود مبنی بر حمایت از حقوق فلسطینی

موضع دولت   در این نشست ادعا شد،. ا تقدیر کرددولت آمریک

سعودي در قبال مسئله فلسطین براي استیفاي حقوق مردم آن 

حل  شان ثابت است و براي رسیدن به یک راه و تحقق آرزوهاي

کابینه سعودي در ادامه از . کند جانبه و عادالنه تالش می همه

براي توسعه تالش آمریکا «آمریکا به عنوان » معامله قرن«طرح 

ها با  تقدیر کرد و گفت، حمایت از این تالش» طرح فراگیر صلح

  .وگوست هدف حرکت به سمت گفت

سفیر دانمارك در تهران با بیان اینکه این کشور با وجود ◄ 

ها به تقویت مناسبات با جمهوري اسالمی ایران مصمم  تحریم

اه ترین شرکت داروسازي دانمارك حدود دو م بزرگ  :است، گفت

» دنی عنان«. آینده تولیدات خود را در ایران آغاز خواهد کرد

بخشی از تجارت دوجانبه ایران و دانمارك در پی وجود   :گفت

ها آسیب دیده است؛ اما این وضعیت سبب نخواهد شد  تحریم

  .که تجارت و مراودات دوجانبه متوقف شود

 دو نفر از نمایندگان مجلس» دان بیکن«و » بیل پارسل«◄ 

اي به وزارت دفاع این کشور خواستار  آمریکا با ارسال نامه

سازي موضوع تعداد تلفات نظامیان در حمله موشکی ایران  شفاف

در بخش از این نامه ارسالی . شدند» االسد عین«به پایگاه هوایی 

جمهور آمریکا در راستاي تقلیل اهمیت حمله  آمده است، رئیس

فات نظامیان آمریکایی موشکی ایران در زمینه تعداد تل

  .کند نمایی می کوچک

المللی انرژي اتمی  مدیرکل آژانس بین» رافائل گروسی«◄ 

هاي آژانس بر  درباره برخی ادعاها مبنی بر کاهش نظارت

اي کشورمان تأکید کرد که پس از گام نهایی  هاي هسته فعالیت

اي در  اش، هیچ وقفه ایران در راستاي کاهش تعهدات برجامی

آزمایی و بازرسی آژانس در این کشور ایجاد  هاي راستی لیتفعا

  .نشده است

وزیر ژاپن با تشریح مواضع نیروهاي این  نخست» آبه شینزو«◄ 

نیروهاي ژاپنی در هیچ عملیات : کشور در غرب آسیا، گفت

نظامی تحت نظارت آمریکا شرکت نکرده و اطالعاتی با نیروهاي 

  .گذارند آمریکایی به اشتراك نمی
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