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* سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی با حیات و جهاد خود اسالم و بندگی و 
زندگی را معنا کرد و با شهادت خود شیطان بزرگ را رسوا نمود. او در عشق به اسالم 
سوخت و سر به درگاه الهی سپرد و دستش را به طرف دلباختگان حقیقت دراز و 
توصیه کرد از انقالب و رهبری دفاع کنید تا رستگار شوید. اکنون هر کس به افراد 
شایسته، انقالبی و جهادی رأی دهد به پیام این شهید سرافراز لبیک گفته است و 
کسانی که به غیر از این عمل کنند به مرام و مسلک و مکتب سلیمانی پشت کرده اند.
0915---0563
* از خداوند قادر متعال درخواست می کنم، ملت به راهی رهنمون شود که مجلسی 
را در طراز انقالب و نظام، رهبری و سردار دلها انتخاب کنند. تا کشور از حالت رکود 

به سوی پویایی میل کند.
0990---9738

* به همه کسانی که در شهادت سردار سلیمانی سوختند و اشک ریختند عرض 
می کنم بیاییم به وصیت نامه ایشــان که حمایت از ولی فقیه یعنی امام خامنه ای 

است عمل نماییم تا مثل این شهید عاقبت به خیر بشویم.
0935---0220

* همگان شــاهدند که دو گروه اصلی سیاســی کشور لیست های متعددی ارائه 
کرده اند. این اتفاق مبارک مهر ابطال بر مدعای کســانی اســت که انتخاب را غیر 

رقابتی و تشریفاتی می خواندند.
نیک طبا

* ملت قهرمان و با بصیرت کشورمان را توصیه می کنم به انتخاب نیروهای انقالبی! 
نیروی انقالبی یعنی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز. اگر او امروز در میان ما 

بود چه کسانی را انتخاب می کرد ما نیز باید همان کار را بکنیم...
0939---1156
* در قرآن در آیه 85 سوره نساء آمده هر کس به کار نیک تشویق و حمایت کند 
نصیبی از آن کار خوب برای او خواهد بود و اگر کمک و تشویق به کار بد کند سهمی 
از آن کار بد برای او نوشته خواهد شد. مصداق روشن این آیه در انتخابات است، 
اگر ما مردم انتخاب خوب داشــته باشیم و فرد اصلح را انتخاب بکنیم در کارهای 
خوب فرد انتخاب شده شریک هستیم و اگر به فرد غیر اصلح رأی بدهیم کارهای 
بد چنین نماینده انتخاب شده به اسم ما که به او رأی داده ایم نوشته خواهد شد. 

امیدواریم در دوم اسفند دست به انتخاب خوبی بزنیم.
احمدزاده
* ای هموطنــان! آیا باید به نمایندگانی رأی دهید که برجام را ظرف 20 دقیقه 
تصویب کنند و برای شما کنسرت بیاورند ولی لوایح و طرح های مربوط به مسکن 
و شغل جوانان را سال ها در نوبت بررسی بگذارند؟ جمعه روز انتخاب درباره چنین 

مسائلی است.
0919---8313
* حرفم با نامزدهایی اســت که به مجلس راه می یابند، لطفاً نماینده من و دیگر 
آحاد مردم ایران باشید نه نماینده دولت و... تا با کمک هم از بحران ها عبور کنیم.
0910---1210
* بنده برخالف دیگران معتقدم انتخاب اصلح در این دوره خیلی سخت نیست مثاًل 
کافی است که به نامزدهایی که مانع شفافیت رأی و مانع اعالم دارایی های خود و 

خانواده هایشان هستند رأی ندهیم.
0912---9957
* برای امثال بنده سؤال شده نامزدی که میلیاردی هزینه می کند که به مجلس 
راه پیدا کند چگونه می تواند در خدمت مردم و کشور باشد؟ پس معلوم می شود 

هدف خدا و خدمت نیست.
0916---2805

* به دلیل بی کفایتی ها و بی تدبیری ها دالر از مرز 14 هزار تومان گذشت، قیمت 
خودرو روندی صعودی گرفته اســت و بسیاری از اقالم پر مصرف و ضروری دارد 
گران می شود و تنها صندوق رأی و رأی دادن به افراد دارای روحیه انقالبی است 

که می تواند جلوی جریان نفوذی ها و این توطئه های آنان را بگیرد.
0936---1700
* دو ســوم بودجه تعلق به شرکت های دولتی دارد که اکثراً زیان ده هستند چرا 
مجلس دهم رأی به تصویب چنین بودجه ای داده است؟ مگر نمایندگان مجلس 
نمی دانند که ســفره مردم روز به روز کوچک تر می شود و مطالبات مردم از دولت 
و مجلس روی هم انباشــته شده است؟ امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که 

پیگیر مطالبات و سؤاالت مردم از مسئولین باشد.
0938---0461
* همین مدعیان اصالح طلبی سرخط فتنه 88 بودند و مشکالت 6 سال گذشته 
نتیجه عملکرد این طیف سیاســی است. مسلم است که مردم به دنبال ایده های 
کارآمد و اتکا به توان  داخلی اند پس حذف چنین نمایندگانی امری عادی است که 

باید با رای مردم در انتخابات 2 اسفند رقم بخورد.
0912---2113
* مدعیان اصالحات که 5 لیست ارائه کرده اند آیا نباید به خاطر تهمت و افترایی که 
به شورای محترم نگهبان زدند از مردم و اعضای محترم این شورا عذرخواهی کنند؟
0912---7210
* از آقای روحانی که می گویند مسئول اجرای قانون هستند می پرسم چرا دولت 
به بسیاری از قوانین احترام نمی گذارد مگر پس از روندی که درباره  FATF طی 
شد این موضوع ضد امنیت و منافع ملی نباید از دستور کار دولت خارج می شد. 

چرا خارج نکردند؟
013---3297
* ای کاش سیاسیون نیز همانند سردار سالمی باصالبت و اقتدار در برابر دشمنان 

تابلودار نظام می ایستادند و به بدخواهان این کشور و ملت باج نمی دادند.
علیمردانی
* آقای رئیس جمهور با دادن مســئولیت وزارت مســکن به فردی مثل آخوندی 
که اعتقادی به ســاخت مسکن توسط دولت نداشت موجب متالشی شدن بنیان 

بسیاری از خانواده ها شد. 
0912---4522
* اجاره مسکن افسارگسیخته باال رفته و مشکالت زیادی را برای خانواده های خانه 
به دوش به وجود آورده اســت. به یاد داریم که اول انقالب شــورای انقالب قانون 
وضع کرد که نرخ کرایه خانه ها تا چند سال تغییر پیدا نکند و این دستور آرامش 
خاصی به خانواده های مســتأجر بخشید. چرا امروز چنین حمایتی از شهروندان 

فاقد مسکن نمی شود؟
توکلی شهمیرزادی
* در خبرها آمده بود حماس از طریق نفوذ تلفن صدها افسر اسرائیلی را هک کرده 
است. این حرکت اقتدار و اشراف اطالعاتی رزمندگان فلسطینی در جنگ الکترونیک 
را نشان می دهد. آن ها هرگاه اراده کنند کاری خواهند کرد که دشمن صهیونیستی 

از جایی که احتمال آن را نمی دهد ضربه بخورد.
0918---0291
* با تعلل برخی قضات متأسفانه خان های طاغوت دوباره جان گرفته و با سندسازی 
و گرفتــن وکیل اقدام به تصاحب زمین های اجدادی خود می نمایند. یکی از این 
خوانین فردی به نام [...] در شهر قدس )قلعه حسن خان سابق( است که خود نیز 
در دادگاه به عنوان شاهد حضور می یابد. از دستگاه انقالبی قوه قضائیه درخواست 
می شــود چنین پرونده ها را به دست قضات انقالبی بسپارد تا مانع قدرت گرفتن 

دوباره طواغیت شوند.
هاتفی و جعفری
* حذف تعرفه خدمات دارویی که حقاً ظلم مضاعفی به بیماران بود از سوی دیوان 

عدالت گام مؤثری در راه تأمین سالمت مردم به ویژه نیازمندان جامعه است.
0915---6857
* تعداد پایگاه های اورژانس کرج پاسخگوی نیاز مردم این شهر نیست از مسئولین 

اورژانس درخواست می شود پایگاه های خود را افزایش دهند.
0991---2253
* برای دادرســی به شورای حل اختالف مراجعه کردم اول کار گفتند 150 هزار 
تومان پول به حســاب مربوطه بپردازم در حالی که کل خسارتی که به بنده وارد 
شده 300 هزار تومان بیشتر نیست. آیا بهتر نیست قبل از تحمیل این هزینه های 
سنگین خوانده را احضار بکنند شاید بپذیرد که خسارت های وارده را جبران کند.
0919---0950

* 4 ماه از خرابی پله برقی میدان احمدیه در منطقه 14 می گذرد و هیچ خبری 
از تعمیر آن نیست. انصافا اگر این پله برقی در یکی از مناطق شمال تهران بود تا 

به حال تعمیر نشده بود؟!
رحمانی

پاسخ روابط عمومی شرکت راه آهن شهری تهران )مترو(
در پاسخ به مطلب مندرج در کیهان تاریخ 98/11/20 با عنوان »راه اندازی ایستگاه 
مترو الغدیر )شهر زیبا(«، ضمن سپاس از شهروند محترم، اعالم می دارد؛ بهره برداری 
و راه اندازی از ایستگاه شهر زیبا در میدان الغدیر در صورت تامین و تزریق نقدینگی 

الزم، طبق برنامه ریزی صورت پذیرفته تا پایان سال 1399 انجام خواهد شد.«

هزینه تصمیمات دولت و مجلس را
دولت بعدی باید بپردازد

یک روزنامه اقتصــادی اصالح طلب تصریح کرد دولــت بعدی باید هزینه 
تصمیمات دولت فعلی و مجلس را بپردازد.

روزنامه تعاون می نویسد: کمیسیون تلفیق رای به تجمیع یارانه  های نقدی 
و معیشــتی داد. و در این راستا میزان یارانه تجمیع شده را به هفتاد و دو هزار 
تومان رساند. اما آنچه در این راستا رخ داد این بود که حدود 20 میلیون نفری 
که از یارانه معیشــتی حذف شده بودند و دولت طبق قوانین بودجه ای موظف 
شــده بود که حتی یارانه نقدی دهک های پردرآمدی را حذف کند- و در این 
راســتا حدود 20 میلیون نفر از یارانه معیشــتی حذف شده بودند- این تعداد 
مجددا مشــمول دریافت یارانه شــدند. این امر یعنی آنکه در سال آینده فشار 
بیشــتری نه تنها بر دولــت وارد خواهد آمد بلکه حتی بایــد قید حذف یارانه 

دهک های پردرآمدی را هم بزند.
گذشــته از این بحث که اصوال آیا یارانه باید به صورت نقدی پرداخت شود 
یا روش دیگر، بیش از هر زمان دیگر کمتر مورد توجه دولت و مجلس است؛ در 
واقع تصمیمات امروز دولت و مجلس عمال بار مسئولیت دولت سیزدهم را بیشتر 
خواهد کرد و در ســال 1400 نه تنها منابعی برای دولت جدید باقی نمی ماند 
بلکه احتماال بدهی ها و تعهدات فراوانی برای دولت بعدی به جای خواهد ماند.
زمانی که در ســال 1392 دولت تدبیر و امید بر ســر کار آمد انتقادهای 
فراوانــی در خصوص وضعیتی که دولــت، اقتصادی را که از دولت قبل تحویل 
گرفت مطرح بود. تا چندین ســال مشکالت به دوش ملت قبل انداخته می شد 
مشاوران و معاونین رئیس جمهور در پاسخ به آنکه دولت چه کرده است می گفتند 

ما خودرویی را تحویل گرفتیم که در حال سقوط به ته دره بود.
حال افزایش یارانه ها به معنی تعهدی جدید در شرایط اقتصادی کنونی است. 
در حالی که سال ها است کارشناسان در اهمیت حذف یارانه ها سخن می گویند 
به نظر می آید که این حرکت صرفا به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس اســت. 
هر چند در این تصمیم گفته می شود که دولت نقشی نداشته است اما تصمیمات 
اخیر دولت هم در همین مسیر بوده است. افزایش فروش اوراق و ایجاد تورم با 
استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی عمال به معنی این است که دولت بعدی 
بایــد هزینه تصمیمات دولت فعلی را بپردازد. به نظر می رســد دو قوه مهم در 
اداره کشور صرفا به فکر کارنامه خود در قضاوت افکار عمومی هستند و در این 
مســیر سیاست های مردم پســندانه ای را در پیش گرفته اند بدون آنکه کسی به 
فکر آینده اقتصاد باشــد. زمانی که دولت برای تامین بودجه هر گونه فشاری را 
بر بخش خصوصی روا می دارد و به آستانه تحمل مالیاتی توجهی ندارد، حداقل 
انتظار این بود که در بخش هزینه ها هم شاهد سیاست ریاضت اقتصادی باشیم 
اما به نظر می رســد روش پول پاشی برای کســب محبوبیت برای دولتمردان و 

مجلسی ها شیرین تر است.
اعتراف به بی خردانه بودن 
تحریم انتخابات مجلس هفتم

برخی روزنامه های شــبه اصالح طلب، دیروز ســخنان بهزاد نبوی را درباره 
رأی دادن تیتر کردند.

روزنامه شــرق با تیتــر »چریک پیر علیه تندروهای سیاســی« و روزنامه 
سازندگی با تیتر »بهزاد نبوی: چرا باید رأی داد«، از سخنان این عنصر سازمان 
منحله مجاهدین )انقالب( اســتقبال کردند که البته کار خوبی هم هســت. اما 
صرفاً از باب مرور تاریخ و عبرت گیری باید یادآور شــد که همین آقای نبوی و 
دوستانش در مجلس ششم، با راه اندازی نمایش بی روح تحصن، خواستار تعطیلی 
و تحریم انتخابات مجلس هفتم شدند، و حتی به خاتمی به  خاطر رأی دادنش 

در آن سال ها اعتراض کردند.
بــه عبارت دیگر، اگر احترام امروز نبوی را به عنوان مقابله با تندروی و به 
عنوان رأی خردمندانه از ســوی یک پیر دنیا دیده برای مخاطبانشــان فاکتور 
می کنند، ضمناً اذعان دارند که رفتار وی و طیف متبوعش در انتخابات ســال 

92، تندروانه و بی خردانه بوده است.
بولتون: سیاست فشار حداکثری بر ایران

با وضعیت فعلی شکست می خورد
مشاور امنیت ملی اخراجی دولت ترامپ می گوید: سیاست فشار حداکثری 

علیه ایران شکست خواهد خورد.
به گزارش »آتالنتیــک«، جان بولتون که در دولت نومحافظه کار بوش هم 
به عنوان عنصری تندرو و ضدایرانی شــناخته می شد، گفته است: به گمان من 

سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران شکست می خورد چون دولت 
ترامپ تنها با سردادن شعار فشار حداکثری نمی تواند ایران را به تسلیم بکشاند 

بلکه باید فشار کافی وارد کند.
وی گفت: »به گمان من این سیاســت )فشار حداکثری( در حال شکست 
خوردن اســت چون من فکر نمی کنم ترامپ مطابق شعار فشار حداکثری پیش 
می رود. من فکر نمی کنم که ما در حال اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران 
هســتیم. فکر می کنم که در دوره من روش های بی شــماری برای اعمال فشار 

وجود داشت و باید این کار را می کردیم.«
بولتون گفت: من فکر نمی کنــم دولت ترامپ در حال وارد کردن حداکثر 

فشار بر ایران است. استراتژی دولت ترامپ علیه ایران باید تغییر رژیم باشد.
یادآور می شود بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل در دولت بوش بود و با 
گروه های تروریستی ورشکسته مانند سازمان منافقین مرتبط است. اظهارات او 
درباره ضرورت حداکثری کردن فشار به ایران در حالی است که این فشارها در 
نهایــت خود قرار دارد و به تصریح برخی تحلیلگران غربی، مانند فواره در حال 

سقوط، رو به افول گذاشته است.
مایکل روبین: ایران

به فناوری های بسیار پیشرفته دست یافته است
تحلیلگر اندیشکده آمریکن اینترپرایز با تأکید بر این که پیشرفت های ایران 
در حوزه فناوری نانو بسیار گسترده و سنگ زیربنای نسل بعدی توسعه نظامی- 
صنعتی ایران است، گفت: زمان آن رسیده آمریکا با هدف تقویت »کمپین فشار 

حداکثری«، این فناوری ایران را تخریب کند.
مایکل روبین در تارنمای »نشنال اینترست« می نویسد: »راه های دور زدن 
تحریم ها باید مسدود شوند. می توان این کار را انجام داد و ایران را بیش از قبل 

تحت فشار قرار داد.«
مشــاور سابق وزارت دفاع آمریکا سپس یادآور شد: بیش از یک سال است 
تیم ترامپ کمپین فشــار حداکثری را علیه ایران آغاز کرده و دو سال است که 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه او نیز به طور علنی 12 خواســته مطرح کرده 

تا تهران با انجام آنها بتواند مانند یک کشور نرمال رفتار کند.
کمپین فشــار حداکثری دو نقص عمده دارد؛ یکی اینکه هیچ استراتژی ای 
برای درهم شکستن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ندارد و دوم اینکه در حالی 
دولت ایاالت متحده، ســپاه را یک نهاد تروریســتی می داند که سپاه، نیروهای 
آمریکایی را در خارج از مرزهای آن به چالش می کشــاند و متحدان آمریکا را 

هدف قرار می دهد.
این تحلیلگر آمریکایی در ادامه می نویسد: ایران در داخل مرزهای خود نیز 
در صنایعی ســرمایه گذاری می کند که توانایی های نظامی اش را تقویت می کند 
اما واشــنگتن عمدتاً از آنها غافل شــده اســت مثاًل، بیش از یک دهه است که 
مهندســان ایرانی در زمینه فناوری »نانو« مشــغول به کارند و به نظر می رسد 
به طور فزاینده  گام های بلندی را در این حوزه برداشــته اند. »ســعید سرکار«، 
دبیر ســتاد فناوری نانو ایران، به تازگی اعالم کــرده که اکنون 610 محصول 
مربوط به فناوری نانو در بازار داخلی وجود دارد و 15 صنعت جداگانه ایران از 
نانو فناوری اســتفاده می کنند، از جمله داروســازی، ساخت و ساز، منسوجات، 
خودرو، نفت، گاز، پتروشیمی و لوازم خانگی. وی همچنین ادعا کرد که ایران با 
موفقیت، نانو فناوری را به 45 کشور جهان صادر کرده است. کار روی فیبرهای 
کربن، جمهوری اسالمی را قادر ساخته است که وسایل نقلیه هوایی سبک تر و 

پیشرفته تر و حتی سانتریفیوژهای پیشرفته تر بسازد.
ایران به تازگی برای استخراج عناصر کمیاب تالش هایی صورت داده است. 
»النتانیدهــا و همچنین »اســکاندیم« و »ایتریوم« در جــدول تناوبی عناصر، 
ویژگی های صنعتی منحصر به فردی دارند و می توانند مانند کاتالیزور و آهنربا 
در صنعت پتروشیمی عمل کنند. اگر ایران موفق شود، آنها نه تنها می توانند به 
طور فزاینده ای صرفه جویی ارزی داشته باشند بلکه قادر خواهند بود ظرفیت های 

صنعتی خود را برای مقابله بهتر با تحریم ها افزایش دهند.
کارشــناس اندیشکده »اینترپرایز« در پایان نوشــت: »دغدغه های آمریکا 
درباره جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسالمی و موشک های بالستیک آن در 
اخبار منعکس می شــود اما صنعت ایران بســیار گسترده تر است و به کارگیری 
فناوری های بسیار پیشرفته می تواند برنامه ایران را چندین برابر تقویت کند. اگر 
امروز، از فناوری های امروز غفلت کنیم، مرتکب اشتباه شده ایم زیرا آنها اساس 
قابلیت های نامتقارن ایران را شــکل می دهند که رهبری ایران در به کارگیری 
آنها- امروز یا فردا- تردید به خود راه نخواهد داد. زمان آن رســیده که ســنگ 

زیربنای نسل بعدی جاه طلبی نظامی- صنعتی ایران را تخریب کنیم.
یادآور می شود امریکن اینترپرایز، همان اندیشکده پرنفوذ و نومحافظه کاری 
اســت که سال 1997 میالدی از پروژه »قرن جدید آمریکایی« به عنوان اعالم 
کدخدایــی جهان در آغاز قــرن 21 میالدی رونمایی کرد و دولت بوش مجری 

ناکام آن بود.

مردم مدينه و باديه نشیناِن پیرامونشان را نََرسد که از پیامبر خدا 
سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جاِن او بدانند، چراکه هیچ تشنگی 
و رنج و گرســنگی در راه خدا به آنان نمی  رسد؛ و در هیچ مكانی که 
کافران را به خشــم می  آورد قدم نمی  گذارند و از دشمنی غنیمتی به 
دست نمی  آورند مگر اينكه به سبب آن، عمل صالحی برای آنان نوشته 
می  شود، زيرا خدا پاداش نیكوکاران را ضايع نمی  کند. سوره توبه آيه 120
در شهر، شور و شعفی برپاســت و بازار تبلیغ و شعار، گرِم گرم. 
از اصالح وضع اقتصادی تا جابه جايی قدرت سیاســی و تا آزادی های 
اجتماعی و تا تســهیل ازدواج و اشتغال و تا نجات جامعه از بی تدبیری 
و... و جای خالی فرهنگ و اصالح فرهنگ عمومی هنوز ديده می شود. و 
برخی هم مبهم و بدون برنامه و شعار دقیق؛ جوان، مرد عمل، امین، اليق 
و.... کسانی از نامزدها خیابان ها را با پوستر و بنر، کاغذ ديواری کرده اند. 
تصاوير رنگرنگ و شعارهای قشنگ. و ادعاهای بزرگی که گاه از حیطه 
اختیارات وزير هم خارج است تاچه رسد به وکیل. هرکس که در خود، 
خــرده صالحیتی ديده پا به میدان گذارده و خود را در معرض انتخاب 
مردم قرار داده است. برخی سفره می اندازند تا خود را به سفره ديگری 
بنشانند، و کسانی با قسم از مردم قول می گیرند تا خود متعهد شوند 
و برخی چک و پول می دهند تا نماينده شــوند و... و برخی فهمیده ها، 
محض رضای خدا و برای خدمت به مردم خود را به معرکه انداخته اند و 
خود را نیالوده و خرقه سالوس نپوشید اند و می دانند مسئولیت، وکالت 

و نمايندگی يعنی چه؟
وکالت بار گرانی است که بزرگان جز به اضطرار به آن تن نمی دهند 
و مسئولیت چنان سنگینی است که عقال بی اجبار به ِگردش نمی روند و 
امانت آنقدر حساس است که خداباوران، بی تكلیف به فكرش نمی افتند 
و تكلیف آن است که اعتقاد عمیق و باوِر طاهر و ضرورِت ُعرِف متشرع 
بر دوش اليق ها می گذارند وگرنه اگر دانسته می شد که هر وکیل بايد در 
دنیا و عقبی پاسخگوی تک تک موکلین و ساير مردمی که جای وکیل 
آنها گرفته شده، باشد، مگر نوادری از اوتاد و جوانمردان کسی تن به اين 
خطیر نمی داد. فكر »َو ِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسُؤولُوَن«)1( هم تن آدم را می لرزاند 
چه رسد به ديدن و تجربه اش. در مورد مسئولیت ها بازخواست خواهیم 
شد و سؤال خواهد شد. چرا مسئولیت گرفتی يا به که مسئولیت دادی؟ 
بــا اعتماد مردم چه کردی؟ و کجا صرف کردی؟ و چرا جای صالحان را 

غصب کردی؟ خدا رحم کند. و مسئولیت فقط اين نیست.
امامان انقالب، شرکت انتخابات را هم حق می دانند و هم تكلیف. و 
اين يكی از حقوق عامه است که حق و تكلیف با هم جمع اند. حق مردم 
است که انتخاب کنند و تكلیفشان است که انتخاِب خوب کنند. و اين 
هم مسئولیت مهمی است که انسان با حق خود و تكلیفش چه می کند؟ 
حقی که نعمت جامعه اســالمی به او داده و تكلیفی که در قبال جامعه 
اسالمی دارد. گاهی يک انتخاب، مثل انتخاب حاج قاسم به فرماندهی، 
چنان برای يک جامعه تولید قدرت می کند که ده ها ســال برای ملت، 
پیشــرفت و تعالی و غرور به همراه دارد و کشور را درس آموز و الگوی 
جهانی می کند و گاهی نیز يک انتخاب غلط، چنان توقیف و توقف قدرت 
می کند که ده ها سال طول می کشد که خسارتها برطرف و آرزوهای رفته 
به جوی باز گردد و کشور را نیز مايه عبرت جهان و تحقیر مستكبران 
می کند. مقايسه های تاريخی گاه چنان صريح و شفاف منظور را می رساند 

که حیف است اگر گفته نشود. 
حسرت بعد از عذاب و سرگردانی را کسانی به بنی اسرائیل چشاندند 
که به جای حقانیت خدای موسی و هارون، دور گوساله تزوير سامری 
جمع آمدند. و... و حســرت بعد از ترکمانچای و آخال و رژی و امثال 
آنها را کسانی به ملت و میهن چشاندند که به جای امیرکبیرها، امثال 
آقاخان نورِی دو تابعیتی را انتخاب کردند. ســخن درست اين است 
که نوِع انســان دائماً در حال انتخاب است و چاره ای جز اختیار ندارد. 
عجیب آنهايی هستند که خلقت را جبری می دانند و عجیب تر از آنان 
کسانی که ابوموسی ها را بر علی تحمیل می کنند و بعداً از علی خرده 
می گیرند و از او اقدام می خواهند. اينكه فرمود در پذيرش دين اجباری 
نیســت به اين معنی است که راه رشد از گمراهی جدا و روشن شده و 
معرفی شده و شناخته شده و چون که هر انتخابی پیامد خود را دارد، 
هر عاقلی می داند که هرچه کند به خود کند، گر همه نیک و بد کند. و 

اين خیلی طبیعی است. 
امروزه شعارها و تبلیغات مشخص می کند که هر نامزد چه درونی دارد 
و چه انگیزه ای. کسی که برای ورود به مجلس، ده ها میلیارد هزينه می کند 
معلوم است نماينده مردم نیست، فرصت طلب، فرستاده احزاب، نفوذی 
صاحبان ثروت بادآورده و يا مأمور دشمن برای به باد دادن امیدهاست. 
کسی که با چپ چپ و با راست راست و با اعتدال، بنفشه می شود معلوم 
اســت که حزب باد اســت. يا آنكه يكی به نعل می زند و يكی به میخ 
مشخص است که مردم را رنگ می کند. نامزد سالم و صالح، کسی است 
که خود ببويد نه آنكه به زور روتوش، گندم نمايی و جوفروشی کند. مردم 
دانسته اند کسی بايد مجلس برود که در اين حد غیرت داشته باشد تا با 
دشمن اجنبی و تحريم گر، سلفی نگیرد، در حدی شرافت داشته باشد 
که امضای استیضاح وزير را با وعده استخدام نزديكانش پس نگیرد، به 
اندازه ای عزت نفس داشته باشد که خود را به پیشنهاد شرکتها نفروشد، 
تا آنجا جوانمرد و درست باشد که آينده کشورش را بیست دقیقه ای به 
»تقريباً هیچ« حراج نكند، و دست کم به گونه ای منصف و شريف باشد 
که اگر نماينده شد، امروزش را که برای گرفتن نظر مردم به آب و آتش 
می زند فراموش نكند و در آخر کفايت می کند که فهمش از حیات اين 

باشد که قبر و قیامتی هم در پیش است.
واقعیت اين است که حاج قاسم به ما گفت که سرباز وطن کیست و 
امین امام و امت يعنی چه؟ مردم، مسئوالن را با او می سنجند. صداقتش 
را پسنديده اند، مرامش را دوست دارند، تواضعش را عشق و صراحتش 
را مدح می کنند، دشمن شناسی اش را تحسین و تداوم راهش را مطالبه 
می کنند و اين را می توان از شــعارهای انتخاباتی امسال ديد. اصاًل به 
همین دلیل اســت که نامزدهای انتخاباتی از اصولگرا و اصالح طلب و 
اعتدالی فهمیده اند هر نگاه امیدوارانه به خارج از مرزها و دل بستن به 
وعده های غريبه، ذلت و خفت و آوارگی بین کشورها را به دنبال دارد 
و جوابهای خوارکننده. دانسته اند که مسئولیت خنده دار نیست، جدی 
بايد بود. لفاظی نیست، صادق بايد بود. سابقه و تجربه مهم است ولی 
ُحسِن سابقه و تجربه مفید مهم تر است. دانسته اند مشكالت با توهین 
و تحقیر گذشتگان و مردم حل نمی شود، برنامه می خواهد و ُعرضه. برای 
حل مشكالت کشور بايد قوی شد و به »جنِس جور«مان امید بست، نه 
اينكه از ملت، قدرت گرفت و برای کدخدا جنس، جور کرد. و اينكه با 
دولت های وحشی مقاومت و تنبیه جواب می دهد نه مذاکره و تسلیم. 

تكريم حاج قاســم توسط مردم که در تاريخ ايران بی سابقه است به 
اين دلیل است که انقالبی مؤمن، مخلص و مجاهدی بود که کارش را خوب 
بلد بود و خوب انجام می داد. مصادره او در دعوای نازل مذاکره، جفای به 
او و نشانی غلط دادن و ناديده گرفتن ده ها میلیون تشییع کننده ايرانی 
اوســت. مذاکره اصولی او باعث ورود روسیه و ديگران به جبهه مقاومت 
شــد و مبارزه او سايه و خوِد جنگ را از سر ايران و منطقه و آسیا و اروپا 
دور کــرد. به جا مذاکره کننده ای حاذق بــود و به جا فرماندهی کم نظیر. 
به جای شــعار، عمل می کرد و به جای خنده، چشــمانش به اندازه يک 
لشكر کار می کرد و کار را پیش می برد. حاج قاسم به تمام معنا ديپلمات 
انقالبی موفقی بود که الگو شد برای مدعیاِن کارنامه خالی و هزينه تراش 
 برای ملت و میهن. به همین دلیل اســت که بعد از تشییع بی نظیرش، در 
22 بهمن، مردم جز عكس امام و آقا و او، تصوير احدی را سِردست نداشتند.
حاج قاسم تراز مسئولین انقالبی را باال برد و تجسم منويات امامان 
انقالب را نمايان نمود و توقع مردم را به اوج رســاند. در انديشه مردم، 
شخِص سفله و نفله ای که نوکر و کلفت کدخدا و ملكه باشد و دوتابعیتی، 
لیاقت شهروندی ايران را ندارد چه رسد به سپردن مسئولیت به او. رأی 
مردم به کسی است که بهره ای از فضايل قاسم سلیمانی داشته باشد. 
اهل مقاومت انقالبی، پاکدست و پاکدامن، سیرچشم و عزتمند، دشمن 
شناس و دشمن ستیز، امین و امانتدار، مدير و مطمئن، دارای طهارت 
مالِی خود و خانواده و غیرت ايرانِی خود و خانواده، دوستدار واقعی مردم 
و میهن، وفادار و فداکار، بی رغبت به دنیا و مظاهر آن، شجاع و آزاده، 
عاقل و مدبر و... و امروز برای هر ايرانی، مسلمان و انقالبی، واجب عقلی 
و شرعی است که در انتخابات شرکت کند و ادعاهايش را اثبات کند و 
بهترينها را بین خود و خدايش برگزيند و با رأی به مجلسی قوی، زمینه 
روی کارآوردن دولتی قوی و در نهايت به قوی شدن ايران عزيز کمک 
کند. چراکه هر رأی، آبادگر میهن و حافظ کشور و هالک کننده دشمنان 

است و واجبی است که مأجور است. إن شاءاهلل.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
1. و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند. سوره صافات آیه 24

رأی ما حاج قاسم است

محمدهادی صحرایی

صفحه 2
پنج شنبه اول اسفند ۱۳۹۸ 
2۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ -شماره 22۴۱۰

گفت و شنود

آثار باستانی!
 گفت: برخــی از نامزدهای نمایندگی مجلس برای خودشــان 

سابقه مبارزه با فساد تهیه کرده اند!
 گفتم: ُخب ســابقه مبارزه با فساد بايد با شاهد و قرينه

و سند همراه باشد.
 گفــت: می گوینــد قــرار بود یــک کارهایــی بــرای مبارزه
 با فســاد اقتصادی انجام بدهیم ولی یک عده ســنگ اندازی کردند 

و نگذاشتند!
گفتم: بايد بگويند که اوالً چه کاری قرار بود انجام بدهند؟ 
و ثانیاً چه کســانی مانع شده و نگذاشتند؟! بدون سند که 

نمی شود ادعا کرد!
گفت: شاید هنوز سندش را جعل نکرده اند!

 گفتم: چه عرض کنم؟ از يارو پرســیدند در شهر شما
 آثار باســتانی هم وجــود دارد؟ جواب داد نه متاســفانه

ولی دارند می سازند!

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

فردا نوبت مردم است
انتخابات مجلس قوی برای ایران قدرتمند

سرویس سیاسی- 
فردا نوبت مردم است تا با هر 
رأی خود که به  مثابه يک سیلی بر 
قوی  مجلس  آمريكاست،  صورت 
برای ايــران قدرتمند را رقم زده 
و نشــان دهند که بر عهد خود با 

انقالب اسالمی پايبندند.
فردا جمعه دوم اسفندماه یک هزار 
و سیصد و نود و هشت، یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار 
می شــود و جهان مشاهده می کند که 
ملت آگاه و »کاربلد« ایران که دل در 
گروی رهبری و نظام خویش نهاده، با 
حضــور خود در پای صندوق های رأی 
صحنه دیگری از افتخار و عزت و ابهت 

جمهوری اسالمی می آفرینند.
بی شک در نظام بین الملل کنونی 
که مفهــوم »قدرت« دچــار تحوالت 
اساســی و بنیادینــی شــده و در آن، 
»انسجام ملی و همبستگی اجتماعی« 
در مقایسه با مؤلفه هایی چون جمعیت، 
نیــروی نظامــی، ضریب  وســعت و 
چندبرابری یافته اســت، نقش مردم و 
حضور آنان در عرصه های سیاســی و 
اجتماعی بیشــتر از هر زمان دیگری 

احساس می شود.
مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و 22 بهمن امسال، 
برگ های زرینی از همان »انســجام و 
یکپارچگی اجتماعی« و آیینه تمام نمای 
»ایران قدرتمند« در جمهوری اسالمی 
است که برآمده از انگاره ها و اعتقادات 
ملی و مذهبی و والیتمداری ملت ایران 
است و همین گزاره اعتقادی، تفاوت ما 
با سایر کشورهای جهان در این مؤلفه 

قدرت است.
بدرقه  حضور میلیونی مــردم در 
ســردار دل ها که دنیا نظاره گر آن بود 
و در دل دشــمن هــراس افکند و آن 
را در برابر ســیلی سخت، دست  بسته 
و منفعل کــرد، همان قدرت اعتقادی 
اســت که طی 41 سال از حیات نظام 
اسالمی، کشور ایران و مردم را در برابر 

دشمنان بیمه کرده است.
از ســویی، انتخابات در جمهوری 
اســالمی همــواره بسترســاز ظهور و 
بروز قدرت نرم جمهوری اســالمی و 
ارتقــای منزلت و توانمندی ملی ایران 
در عرصه جهانی شــده است چه آنکه 
بررسی تحوالت منطقه ای و بین المللی 

و کنش و واکنش دشــمنان این مرز و 
بوم در موضوع انتخابات در ایران نشان 
می دهد که مشارکت حداکثری مردم 
ایران در پای صندوق های رأی، همواره 
مشت محکمی  بر دهان دشمنان نظام 

بوده است.
انتخابات 

يک »جهاد عمومی« است
اینکــه رهبــر معظــم انقالب در 
بیانــات اخیرشــان در دیــدار مردم 
انتخابات  آذربایجان شرقی، حضور در 
را »جهاد عمومی«، »وظیفه شرعی«، 
»مایه تقویت کشــور« و »مایه آبروی 
نظام اســالمی« دانســتند بایســتی 
مدنظر همــگان و به ویــژه کارگزاران 
و دســت اندرکاران نظــام قرار گیرد تا 
همگــی، انتخابات را نــه رأی به فالن 
حزب یا جناح بلکه به عنوان تیری نشانه 
رفته به چشــم هیئت حاکمه آمریکا و 
دشمنان قسم خورده ایران قوی بدانیم.

دشمن دارد نگاه می کند
رهبــر معظم انقالب در این دیدار 
فرمودند: »چشــم دوستان و دشمنان 
هم دوخته به اینجا اســت؛ به این هم 
توّجه داشته باشید. دشمنان می خواهند 
بداننــد که حاال بعد از این همه تالش 
و تبلیغات و مشکالت اقتصادی ای که 
در کشــور وجــود دارد و بدعهدی ای 
که غربی هــا و اروپایی ها با ما کردند و 
فشارهایی که - به قول خودشان فشار 
حّداکثــری- آمریکایی هــا دارند وارد 
می کنند، باالخــره نتیجه اش در مردم 
چه شــده؟ دشمن دارد نگاه می کند و 
می خواهد این را ببیند. دوستان ما هم 
در اطراف دنیا با نگرانی نگاه می کنند 
تا ببیننــد چه خواهد شــد. البّته هر 
وقــت پیغامی  به یــک مجموعه ای از 
دوســتانمان می دهیم، همیشــه بنده 
می گویم هیچ نگران نباشــید، از ملّت 
ایران نگران نباشید؛ ملّت ایران می داند 
چه کار دارد می کند، بلد است چه کار 

بکند و دارد می کند کار خودش را.«
انتخابات، »وظیفه شرعی«

و در عین حال يک 
»جشن مّلی« هم هست

معظم لــه تأکید کردنــد: »امروز 
حضور در انتخابات و شــرکت در رأی 
دادن یک حکم شــرعی اســت؛ صرفاً 
یک وظیفــه ملّی و انقالبی نیســت؛ 
وظیفه شرعی است؛ در عین حال یک 

جشن ملّی هم هست، در عین حال یک 
حّق مدنی هم هست. مردم حق دارند 
در سرنوشت کشور دخالت کنند؛ این 
[سبِب] اســتنقاِذ )2( حّق خوِد آحاِد 
مردم است که شرکت کنند. بنابراین، 
هم از لحاظ شرعی، هم از لحاظ جنبه 
ملّی، هم از لحــاظ احقاق حّق مدنی، 
انتخابات یک برجستگی ویژه ای دارد. 

خب این یک بخش از مسئله است.«
فردا نوبت مردم است

از ســوی دیگــر و مالحظه همه 
جوانب فوق، نبایــد فراموش کرد که 
نظام سلطه و در رأس آن آمریکایی ها 
در چهــار دهه گذشــته و به ویژه در 
ســال های اخیر، فشــار حداکثری و 
تشدید تهدیدات و تحریم های اقتصادی 
علیه ملت ایران و نظام اســالمی را در 
دستور کار خود قرار داده اند تا به خیال 
خود ملتی که زیر یوغ استکبار جهانی 
نمی رود و شــعار »مرگ بــر آمریکا« 
از دهانــش محو نمی شــود را به زانو 
در بیاورند. از این روســت که آنان در 
هــر مقطع انتخاباتی در تالشــند تا با 
سیاهنمایی از وضعیت کشور و تشویق 
مردم به تحریم انتخابات، انسجام ملی 
که یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت 
نرم جمهوری اسالمی ایران است را به 
بن بست بکشــانند. لذاست که حضور 
کم رنــگ مــردم در انتخابات، موجب 
خوشحالی دشــمن و افزایش فشارها 
و تحریم ها می شــود و بالعکس حضور 
حداکثری در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی که در آن هر رأی به مثابه یک 
سیلی بر صورت  ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکاســت، موجب تقویت امنیت و 
عزت ایران و عقب نشینی نظام سلطه و 

دشمنان این مرز و بوم می شود.
فردا نوبت مردم است تا به دشمنان 
و خارج نشــینانی که به ایران چشــم 
دوخته اند، نشــان دهند کــه بر عهد 
خود با نظــام و رهبری مانده و حاضر 
نیستند به خاطر مشکالتی که ماحصل 
عملکــرد برخی گروه های سیاســی و 
مدیران دولتی اســت از صندوق های 

رأی دوری کنند.
روحانی: اگر می خواهیم 
در برابر آمريكا بايستیم

يک نمونه اش در 2 اسفند است
رئیس جمهور روحانی روز گذشته 
در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه 

»مردم ایران با حضور همیشگی خود در 
آفریده اند«  زیادی  صحنه حماسه های 
تأکید کرد: »روز دوم اســفند مردم با 
حضور در پای صندوق های رأی دوباره 

افتخار بیافرینند«.
»اگــر  گفــت:  رئیس جمهــور 
می خواهیم در برابر آمریکا بایســتیم، 
یک نمونه اش در 2 اسفند است که باید 
در صحنه بیاییم. همه باید پای صندوق 
آراء بیاییم و نمی شود کسی بگوید در 
تهران مــن یک نفر هم ندارم که بروم 
بنویســم. این حرف قابل قبول نیست. 
ممکن است من 30 نفر را پیدا نکردم و 
20 یا 28 نفر پیدا کردم. ولی اگر کسی 
بگوید در میان این همه کاندیدایی که 
در تهران وجود دارد من یک نفر را هم 
پیدا نکردم که با ذوق و سلیقه ام بخواند، 

قابل قبول نیست.«
دعوت مراجع تقلید از مردم 

برای حضور پرشور در انتخابات
مراجع تقلید آیات مکارم شیرازی، 
نوری همدانی، سبحانی و علوی گرگانی 
آحاد ملت شــریف ایــران را به حضور 
پرشور در انتخابات دوم اسفند دعوت 

کردند.
آیت اهلل مکارم شیرازی روز گذشته 
در درس خــارج فقه خود در مســجد 
اعظــم قم، حضور پرشــور مردم را در 
انتخابات موجب ناراحتی آمریکا دانست 
و گفت: آمریکا اگر حضور کمرنگ مردم 
را ببیند فشارش را بیشتر می کند؛ چرا 
که به این نتیجه می رســد که فشارها 
اثرگذار بوده است، اما حضور پرشور در 
انتخابات باعث ناامیدی او خواهد شد.

همچنیــن آیت اهلل ســبحانی در 
جلســه درس خارج خود با  اشــاره به 
نقش و اهمیت مجلس شورای اسالمی 
در تعیین سرنوشــت کشور در مسائل 
اقتصــادی، سیاســی و اخالقی گفت: 
جایی که سرنوشــت ما به آن بستگی 
دارد بایــد در انتخابات آن حســاس و 

مشارکت جدی داشته باشیم.
آیت اهلل نوری همدانی نیز با تأکید 
بر اینکه سرنوشــت نظام اســالمی در 
انتخابات مشــخص می شــود، گفت: 
انقالب اســالمی دشمنان قسم خورده 
بســیاری دارد که در کمین نشسته و 
منتظرند از هر فرصتی برای ضربه زدن 

به آن استفاده کنند.

نکته
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نماز جمعه تهران
به امامت آیت اهلل خاتمی

اقامه می شود
نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل سیداحمد خاتمی 

 در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابــط عمومــی ســتاد نمازجمعه تهران، مراســم 
 نمازجمعه این هفته از ســاعت 10:40 در مصــالی امام خمینی)ره( 

آغاز می شود. 
پیش از خطبه ها حجت االســالم والمســلمین محســن قرائتی، 
رئیــس ســتاد اقامه نماز کشــور به مناســبت »حلول مــاه رجب و 
 ســالروز میالد حضرت امــام محمدباقر)علیه الســالم(« ســخنرانی 

خواهد داشت. 
آیت اهلل ســیداحمد خاتمی  نیز به ایــراد خطبه ها خواهد پرداخت. 

درب های مصال از ساعت 10 باز می شود.

یادداشت میهمان

1- خدای مهربان بر درجات شهید همت فرمانده لشكر 
خط شكن محمد رسول اهلل )ص( بیفزايد، ايشان به رزمندگان 
توصیه می کرد اگر در جريان عملیــات و يا بعد از آن، در 
میدان پراکنده شديد و محل استقرار نیروهای خودی را ُگم 
کرديد، نگاه کنید و ببینید، دشمن کدام نقطه را می کوبد، 
آنجا محل استقرار نیروهای خودی است. کاربرد اين فرمول 
فقط در عرصه جنگ نظامی نیست، بلكه در تمامی میدان های 
درگیری با دشمن می توان از اين فرمول برای شناسايی جبهه 

خودی استفاده کرد.
انتخابات مجلس شــورای  2- اين روزها، در گرماگرم 
اســالمی، هر يک از گروه ها و احزاب سیاسی با تابلوها و 
شــعارهای متفاوت به میدان آمده اند. اين شعارها اگرچه 
بــا يكديگر تفاوت هايــی دارند ولی تقريبــا تمامی آنها 
ظاهری مردم پســند دارند. در اين حالت، اگر قرار باشــد 
که انتخاب نامزدها بر اســاس آنچه روی تابلوها نوشــته 
شــده و يا در شــعارها مطرح می شــود صورت بپذيرد، 
احتمــال خطا در گزينش نامزدها وجــود دارد و برخی از 
اين خطاها می تواند نتیجه فاجعه باری نیز در پی داشــته 
باشد. از اين روی توصیه شده است که در انتخاب نامزدها 
فقط به تابلوها و شــعارها تكیه نشــود و -به حق- تاکید 
شــده اســت که انتخاب کنندگان به مواضع و عملكردها ، 
ســابقه ها و هويت واقعی نامزدها نیز توجه داشته باشند و 
چنانچه تحقیق و بررسی درباره تک تک نامزدها برايشان 
 امكان پذير نیست به کارشناســان مومن و متعهد مراجعه

کنند و...
3- در اين میان اما، توصیه و فرمول شهید همت می تواند 
در گزينش نامزدهای صاحب صالحیت نقش تعیین کننده و 
کار سازی داشته باشد. فرمول ياد شده يک گزاره کامال علمی 
و منطقی است، چرا که دشمن با شخصیت ها و جرياناتی سر 
جنگ داشــته و به آنان حمله می کند که حضور و فعالیت 
آنان را به زيــان خود و در تعارض با منافع خويش می بیند 
و در همان حال از شخصیت ها و گروه هايی حمايت می کند 
که مواضع و عملكرد آنها را با منافع خود همســو و منطبق 
می داند. کجای اين واقعیت قابل انكار و يا حتی قابل ترديد 

است؟!
حاال فقط با يک نیم نگاه به آنچه طی چند ســال اخیر 
شــاهد بوده ايم، به وضوح می توان ديد که دشمنان ايران 
اسالمی با کدام افراد و جريانات سیاسی بیشترين درگیری 
و کینه توزی را داشــته اند و در مقابل، از کدام گروه و طیف 
سیاسی بیشــترين حمايت را به عمل آورده اند؟! درک اين 
نكته فقط با يک مراجعه کوتاه به اخبار و گزارش های موثق 

به آسانی ممكن است... نیست؟! 
4- مايک پمپئو وزيــر خارجه آمريكا با صراحت اعالم 
کرده اســت که مردم ايران بايد طعم تلخ گرســنگی را 
بچشــند تا به خواسته های ما تن بدهند. ترامپ از ضرورت 
فشار ســنگین معیشتی بر مردم ايران سخن می گويد و از 
آن با عنوان يكی از موثرترين اهرم ها برای به زانو درآوردن 
کشورمان سخن می گويد. اکنون خودتان قضاوت کنید که 
از يک ســو، دشــمن چرا نبايد از اين طیف حمايت کند؟! 
طیفی که خواسته يا ناخواســته زمینه تحقق اهدافش را 
فراهم می آورد و از ســوی ديگر بديهی اســت که بايد از 
قدرت گرفتــن جريانی که در مقابل خواســته های آمريكا 
مقاومت می کنــد، ابراز نگرانی کند؟! و ايــن هر دو را به 
 آســانی در مواضع و عملكرد جريانات ياد شــده می توان

يافت.
5- ممكن اســت گفته شود که دشــمن هم از فرمول 
ياد شــده با خبر اســت، بنابراين با حمايت از يک طیف 
سیاســی در پی بدنام کردن آن در افكار عمومی اســت! 
ايــن نظريه در صورتی مورد قبول اســت کــه مواضع و 
عملكرد جريانات ياد شده با خواسته های دشمن همخوان 
و همســو نباشــد. ولی اگر اين همســويی وجود داشته 
 باشد، حمايت دشــمن را نمی توان تاکتیكی و غیر واقعی 

تلقی کرد!

به چه كسانی
باید رأی داد؟

حسین شریعتمداری


