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  العالی)اي (مدظلهامام خامنه
  

  

جنگ تحمیلی به خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد، اگر 

د را آشکار خواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، اظهار ضعف نکنید و قوت خومی

)16/12/95سازید.(  

 
  

  الگویی متفاوت براي حضور در انتخابات   روز حرف ▼

اه مبهشت یارد 29دو انتخابات در  يدو ماه تا برگزار دودح

 خود را یاسیس يهاانیها و جرمانده است و گروه یباق 1396

 ود تار بظد منتیبا وزهارن یکنند. در ایم یآماده رقابت انتخابات

عرصه وارد  يجمهوراستیر يدر قامت نامزد یمختلف افراد

کان یاز نزد یکیخبر ورود  ،انین میدر ا. شوندانتخابات 

جلب توجه ر یاخ يهاسابق به انتخابات در هفته جمهوررئیس

دام ن اقیاند. اپرداخته يل ورود ویبه تحل یو افراد مختلفکرده 

به  نژاد از ورودين احمدیش از ایپرد که یگیصورت م یدر حال

 ا ويبآنهایی که آشنایی بیشتري شده بود.  یتخابات نهعرصه ان

 د کهحقیقت معترف بودنو جریان و اطرافیانش داشتند، به این 

به سادگی عرصه  ،نهی صورت گرفته با وجوداین جریان 

ود بنتظر باید ماین رو  زاسیاست و انتخابات را رها نخواهد کرد، 

ر د نژاداحمدي ،کلید زده شود! با این حال تا سناریوي جدیدي

از « :اعالم داشت ياهیصدور اطالعبهمن ماه با  22 مراسم يفردا

نکرده و نخواهم  تیحما یجناح و حزب و گروه ایفرد  چیه

د چن »است. نجانبیا رییتغ قابل ریو غ یموضع قطع نیکرد. ا

 يو نناوااز مع یکی ين ماجرا نگذشته بود که خبر نامزدیروز از ا

 وي با و اي شداین جریان با آب و تاب رسانه النبا کمک فعا

د نژاد به عنوان معاون اول خواز احمدي رد،کصراحت اعالم 

 دوجو بااما نکته قابل مالحظه آن بود که  استفاده خواهد کرد!

بر خوي نتوانست در قبال این  ،سابق جمهوررئیسادعاي 

ها . در این روزنکندخود را آشکار  سکوت کرده و حمایت علنی

 نژاد به همراه ضلع سومهاي مختلفی از بقایی و احمديعکس

 حمایت علنی زا که نتشر شدهماسفندیار مشایی  ،این جریان

نه با  د. این حمایتدار حکایت بقاییپیشین از  جمهوررئیس

 انزب یا در قالب سخنرانی و کالم، بلکه از طریق صدور بیانیه

س فیلم و عک رست و انتشاخاو نشست و بر یهمراهتصویر و با 

 یتآ يرا در روزها یرقابت انتخابات ،ن حضوریادنبال شده است. 

ین اهاي انتخاباتی اخبار بیشتري از فعالیتتر خواهد کرد و يجد

 نویسیامند منتظر ماند تا زمان یباالبته جریان خواهیم شنید. 

ن یاا یکه آپاسخ داده شود  پرسشبه این  ونامزدها فرا برسد 

 ي در انتخاباتنامزد برايشان روزها نام نیراد که افا

ه ، با توجه به عملکرد و کارنامشودیمده یشن يجمهوراستیر

ت مهم و حساس بن رقایا يخواهند توانست برا خود نیشیپ

یط مطابق با شرانگهبان را  يت شوند و نظر شورایاحراز صالح

  ؟!یا خیر کنند تأمینمندرج در قانون اساسی 
  

  

  ؟گیریمچرا درس نمی                 روز گزارش▼ 

وجود  وزیر اطالعات دولت یازدهم دربارهجناب آقاي محمود علوي، در روزهایی که 

گوید می کند و به سادگیاطالعی میدنه دولت اظهار بیمدیران و افراد دوتابعیتی در ب

از  خود ه در نشست خبريئیسخنگوي قوه قضا )،!(که جرم نیست انستناطالعی ندارم و ند

ته اي حضور داشکننده هستهکه در تیم مذاکره دهدبعیتی خبر میزداشت یک مقام دوتابا

 رباره آخرین روند رسیدگی بهد خود خبري نشست در اياژهمحسنی غالمحسین !است

 گفته د وبو جاسوسی هب متهمکه  »ا.د«  مخفف نام با ايهسته تیم اعضاي از یکی پرونده

 و دهبو تعقیب تحت مدتی رابطه این در فردي«: گفت بوده، دوتابعیتی فرد این شدمی

 و شده صادر فرد این براي کیفرخواست قرار« افزود:ه ادام در يو ».است شده بازداشت

  ».برسد نتیجه به و کند رسیدگی باید دادگاه و رفته دادگاه به پرونده

اي که قرار بود کنندهبا اتهامات امنیتی در تیم مذاکرهفرد دوتابعیتی یک تجربه حضور 

توافق  تدوین سندو به سرانجام برساند را  خیرهاي اترین پرونده کشورمان در سالمهم

 رأسر د عیتیاختالس و فرار یک مدیر دوتابدر کنار تجربه اي را برعهده داشته است، هسته

ابعیت بار افرادي با تحضور خسارت از هاي دیگرهاي کشور و نمونهترین بانکیکی از بزرگ

با ه اي مردم به وجود آورده است کرا بر سؤالاین  ،گیريمضاعف در مسندهاي تصمیم

حد  این ضوعات و تجربیاتی چرا برخی از مسئوالن نسبت به این موضوع تاچنین مو وجود

چه تفاوتی، با وجود این بیکنند؟ نمی پیگیريبه طور جدي هستند و مسئله را تفاوت بی

رار ی قکپس  ضمانت و تعهدي وجود دارد که بار دیگر شاهد تکرار چنین مواردي نباشیم؟

را  امور ودرس بگیریم ، کشور رخ داده است مان و اتفاقات تلخی که درهاياست از تجربه

 ؟!ماصالح کنی
 

 رئیسی کاندیداتوري آقاي شدنمنتفی                ویژه    اخبار ▼

 رئیسی االسالم والمسلمینحجت اینکه به توجه با«: مدعی شد »نو روز« خبريایگاه پ

 نتخاباتا براي اصولگرا کاندیداهاي میان در اول رتبه حائز »جمنا« گیريرأي در

 سیبرر انبزرگ با مشورت با را موضوع این گرفت تصمیم بود، شده 96 جمهوريریاست

 این رااصولگ شاخص هايچهره و خود نزدیکان با جلساتی طی جاري هفته در او .کند

 به صولگراا بزرگان و نزدیکان با مشورت از که جمعی تصمیم با و کرد بررسی را پیشنهاد

 به و نشود کاندیدا دوازدهم جمهوريریاست انتخابات در که رسید نتیجه این به ،آورد دست

 خاباتانت براي رئیسی ابراهیم شدنمطرح .دهد ادامه رضوي قدس آستان در الیتفع

  »بود. شده واقع اصولگرایان از بخشی خشنودي مورد جمهوريریاست

  صنفی اعتراضات از پسپیمانکاري  کارگر 60 حسابتسویه

 در اقعو نیروپژوه پیمانکاري شرکت کارگران گذشته روز چند صنفی اعتراض دنبال به

 به بنا دند.ش اخراج، داشتند حضور تجمعات این در که کارگرانی از نفر 60 عسلویه، 13 فاز

 بر مبنی ماکارفر وعده با نیروپژوه شرکت کارگران عسلویه، 13 فاز از مطلع منابع اظهار

 آنها حساب به و پرداخت معوقات تمامی خود اعتراضات به دادن پایان صورت در اینکه

 اداري وقت ایانپ در اما ؛گردندبازمی کار به و داده پایان خود اعتراض به شد، خواهد واریز

 .است کرده حسابتسویه آنها همه با مزدي معوقات واریز جاي به کارفرما دشونمی مطلع

  .هستند مپنا شرکت هايزیرمجموعه از نیروپژوه پیمانکاري شرکتاست، ی گفتن
  



  اخبار ▼
  

 سوریه در داعش جدید تاکتیک

به منظور جلوگیري  را جدیدي تاکتیک داعش تروریستی گروه، کردند اعالم رقه ساکنان

 الوطن« گزارش به. است گرفته پیش در شهر این در نیروهایش گرفتن قرار هدف از

 به را هاییلباس همان تا کرده است وادار را رقه شهر ساکنان تروریستی گروه این »العربی

 ضربه 20 به ندهد، انجام را کار این که کسی هر و پوشندمی داعش اعضاي که کنند تن

 خروج اجازه رقه در طبقه شهر ساکنان به داعش ،همچنین شود.می تهدید حبس و شالق

نداده  را بازگشت زمان و خروج علت اعالم و مقصد تعیین و داعش موافقت کسب بدون

تمهیداتی را فراهم  رقه، نبرد براي چینیهمقدم منظور به اخیر روزهاي در داعش است.

  .است کرده ایجاد را خاکریزهایی و گرفته را اموالی مردم از واست  کرده
  

 ممنوع انتخابات در جناحی و سیاسی دخالت

 مسئوالن و فرماندهان جمع در سپاه کل فرمانده ،جعفري محمدعلی پاسدار سرلشکر

 امام منویات و) ره(امام حضرت وصایاي همواره انقالب پاسداران« اینکه به اشاره با سپاه

 العیننصب را سیاسی هايبنديدسته و احزاب به ورود از پرهیز در) العالیمدظله(ايخامنه

 مانند ،فرماندهان از چه و پاسداران از چه سپاه در احدي: کرد تأکید ،»اندداده قرار خود

 تصریح وي .ندارند را کاندیداها تخریب و انتخابات در جناحی و سیاسی دخالت حق گذشته

 به دقت و حساسیت با را مهم این اجراي اندشده موظف سپاه در نظارتی هايدستگاه: کرد

  .کنند برخورد اغماض بدون متخلفان با و کرده کنترل و دنبال مستمر طور
  

 راه وزیر تند سخنان به قالیباف واکنش

 و پاسخگویی بحران بر مبنی راه وزیر هايصحبت از بخشی به تهران شهردار ،قالیباف

 خودشان که افرادي امروز ،متأسفانه: گفت و داد نشان واکنش شهري مدیریت در سوداگري

 در خودشان تعبیر به و اندداشته مسئولیت دهه دو حداقل سیاسی و تخصصی هايحوزه در

 با عملکردشان، درباره پاسخگویی جاي به دارند، تجربه سال ده هم مسکن سوداگري بخش

 باید ما همه. ستا انصافیبی عین این زنند؛می حرف اپوزیسیون نقش در غلط تحلیل و آمار

 مدیریت سال 11 پاسخگوي باید هم بنده اینکه کما باشیم، مانمدیریت دوران يپاسخگو

  .باشم خود
  

  تا انتخابات ▼

 ایجاد براي جلیلی سعید تصمیم برمبنی اخباري انتشار درباره حسینینقوي سیدحسین 

 انتخابات در وي مستقل حضور منظور به پایداري جبهه کنار در جدید جبهه

 و هستیم اصولگرایان بین یکپارچگی و وحدت ایجاد خواهان ما: گفت جمهوريریاست

 بین شکاف اگر اما ؛هستیم نزدیک موفقیت به ،آید وجود به وحدت این اگر معتقدیم

  شد. خواهیم دور موفقیت از ،بیفتد اتفاق اصولگرایان

 در اینکه بیان با انقالب نیروهاي مردمی جبهه مرکزي شوراي عضو ،اسحاقآل یحیی 

 بعدي مجمع تا جبهه این نهایی نامزد تکلیف ،رئیسی آقاي گیريکناره از پس حاضر حال

 مانند کسانی با تنها نه جبهه مردمی نیروهاي انقالب اسالمی: گفت بود، نخواهد مشخص

 نگران و ندارد کاري ،کندمی فعالیت جبهه این از خارج که کسی هر با بلکه، بقایی آقاي

 .نیستیمهم  مانآراي تقسیم

 براي لرزان پارامتر روحانی اینکه بیان با مهندسین اسالمی جامعه دبیرکل ،باهنر 

 تنها روحانی آقاي که است این لرزان پارامتر: گفت دارد، انتخابات در مجدد آوريرأي

 رؤساي معدود ءجز ایشان کرد، خود نصیب را آرا درصد 51 از کمتر که بود جمهوريرئیس

  د.ش انتخاب لرزان رأي با که است جمهور

  کوتاه اخبار ▼

 با اینکه بیان با اول همراه مدیرعامل ،صدوقی وحید 

 هزار 15 حدود قطع از کاغذي قبوض حذف طرح اجراي

 و سازيفرهنگ با گفت: ،است شده جلوگیري درخت

 درصد 99 از بیش جاري سال در نفیس جوایزي اعطاي

 که شودمی پرداخت حضوري غیر صورته ب تلفن قبوض

، هفت گذشته ماه در. است طرح این موفقیت دهندهنشان

 کردستان، بلوچستان،وسیستان کرمان، گیالن، استان

 حذف به موفق خوزستان و وبویراحمدکهگیلویه هرمزگان،

  .اندشده خود کاغذي قبوض کامل

 دومین در خبرگان مجلس رئیس ،اهللا جنتیآیت 

 از بخشی در رهبري خبرگان مجلس پنجم دوره اجالسیه

 ،متأسفانه گفت: و کرد اشاره آتی انتخابات به خود سخنان

 و ندارد کتاب و حساب شهر شوراي انتخابات در نظارت

 شوراي( انتخابات در نفر هزار 400 چون ؛است مصیبت

 بررسی آنها شرایط و سوابق خوبی به و شوندمی وارد) شهر

  .شودنمی

 حضرت فرمان اجرایی ستاد رئیس ،مخبر محمد 

 دانست یزایاشتغالرا  کشور در ستاد فعالیت محور) ره(امام

 محور بر کوچک بنگاه و کارخانه 300 از بیش گفت: و

 گذشته سال چهار طی و کرده ایجاد بومی هايظرفیت

 که ایمکرده مهیا کشور در شغلی فرصت هزار 360 از بیش

 جامعه به و بوده محروم مناطق در مشاغل این

  .است داشته اختصاص کردهتحصیل

 آیین در جمهوررئیس اول معاون ،جهانگیري اسحاق 

 زیر عنوان هیچ به مردم: گفت عدالت سهام ساماندهی طرح

 اصلی بنگاه 60 که چرا ؛نروند خود عدالت سهام فروش بار

 هايبنگاه بهترین و ترینبزرگ از عدالت سهام طرح

 براي را زیادي سود آینده در و هستند کشور تولیدي

  .آورد خواهند همراه به امدارانسه

 وزیر یآمریکای ـ ییاروپا معاون ،روانچیتخت مجید 

 وکالي با ایران مرکزي بانک وکالي تماس از خارجه امور

 600 و میلیارد یک توقیف درباره لوکزامبورگی شرکت

 در تحریم دوران در پول این: گفت و داد خبر دالر میلیون

 .نداشتیم دسترسی آن به و بوده اروپا

 اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد دبیر ،پالیزدار کاظم 

 زنجانی بابک انهمدست از نفر سه اخیر، روزهاي در: گفت

 وزارت اختیار در پرونده این ترجامع رسیدگی براي

  .گرفتند قرار اطالعات

 بدهکاران از سرمایه بانک مدیرعامل شکایت پی در 

 فشار ايعده آنها، از تعدادي شدن زندانی و بانک این کالن

 .دهند تغییر را شده یاد بانک مدیرعامل تا اندآورده


