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  ک گام به جلو در همگرایی ی      روز حرف ▼

سو و کیطلب از و اصالح یان اعتدالیکه جر یدر حال

 یاصل ينامزدها تقریباً گرید یینژاد از سويان احمدیجر

 اند، جبههکرده یبه عرصه انتخابات معرفورود  يخود را برا

و  یارزش يروهایف بزرگ نیانقالب که ط يروهاین یمردم

ن نشست بزرگ یکند، دومیم یندگیجامعه را نما یانقالب

ر ا در يگریبتواند گام د ر خواهد کرد تااخود را فردا برگز

ن جبهه که به یا بردارد. یینه نهایدن به گزیر رسیمس

دن یافته، فردا در تالش است تا با شنیشهرت  »جمنا«

 ، به پنج نفر برترذشتهگنه منتخب مرحله یگز 10سخنان 

 يجمهوراستیانتخابات ر يبرا برگزیدگاندهد تا  ين رأاآن

 نویسی کنند.امنن ماه یفرورد 22شنبه دوازدهم در روز سه

شد  خواهد یت انتخاباتبدان رقاینه وارد میگزپنج جمنا با 

 یقدان رقابت بایدر م يانهیتنها گز یانیپا يتا در روزها

ت یمقبول برخوردار است و يط بهتریبماند که از شرا

ها متعهد نهیگز ی. تمامکرده استرا کسب  يشتریب یمردم

و  هندنه برتر انصراف دیبه نفع گز یانیدر مرحله پا اندشده

 یینه نهایت گزیموفق يبستر را برا يحداکثر یهمراهبا 

از  یب و بخشیرق يهاانیجر ،انین میدر ا فراهم آورند.

ت، ک شدن به زمان انتخابایبا نزدخالف نظام م يهانایجر

 یانقالب اسالم اينیروه یه جبهه مردمیب خود را علیتخر

 شندها در تالانین جریاند. اآن آغاز کرده یینها يو نامزدها

 ،یپراکندروغ از طریق یارزش يروهاین ثراقدام مؤب یبا تخر

 رافثر را به انحن حرکت مؤی، ايزیانگو اختالف یینمااهیس

ن در ای مبتذل به دام اندازند. يهاخموچیکشانده و در پ

حضور متفرق در  از پسحالی است که جریان ارزشی 

که به شکست در مقابل رقیب  1392انتخابات سال 

آموزي درسبار در تالش است تا با  متحدش انجامید، این

به میدان رقابت سیاسی قدم از گذشته و وحدت حداکثري 

فات درونی موجب شکست آن ختالضعف و اتا  بگذارد

   !نشود

نظر در دو  موفقیت این حرکت همگرایانه منوط به دقت

س جبهه مردمی نیروهاي انقالب سطح بدنه اجتماعی و رأ

مسیر حرکت را مبتنی بر است موظف جبهه س است. رأ

 هاي کار سیاسی انقالبی و مبتنی بر مصالحاصول و ارزش

 یزنیم و مدیریت نماید و بدنه کشور و انقالب اسالمی تنظ

 یانبا اعتماد و همراهی و پشتیبانی براي موفقیت جر باید

  کند.انقالبی تالش 

  

  

  تقارن روشنگر                       روز گزارش▼ 

سوریه کشور جمهور قانونی درست هنگامی که کشورهاي غربی از برکناري رئیس

 از رویکردبزرگ  نشینیعقبو  شکستضمنی قبول اند و مقامات آمریکایی با ناامید شده

ه ب وجهتبا  و ستاسد هدف آنها نی بشار که دیگر تغییر انداعالم کرده خود رسماً پیشین

ر ز  قراروي میگزینه برگزاري انتخابات آزاد را  هاي سیاسیمیدانی و واقعیت عیتوض

ز ا دلخراش ایی همراه با تصاویریهاي شیماز سالحارتش سوریه ، خبر استفاده اندداده

درنگ یاد بیکه موضوعی  شود!منتشر میها استفاده از این سالحبر اثر  شدگانکشته

هاي حفاده دولت سوریه از سالباره استدر 2015 اي سالانههاي رسو جنجال هاهیاهو

بر اساس  فرانسه و انگلیس مدعی شدندکند. زمانی که زنده می را ییشیمیا

علیه  توان مطمئن بود که ارتش سوریه از گاز ساردینته میهاي صورت گرفبردارينمونه

استار خو سازمان ملل به اينامه ارسال کشورهاي غربی با مخالفانش استفاده کرده است،

 مزط قربا خ ند و مقامات کاخ سفید آشکارادي با دولت قانونی در سوریه شدجبرخورد 

 آمریکایی هايدمیدند و رسانهجنگ  هاي شیمیایی در شیپورالحخواندن استفاده از س

ین ابه  سد در سوریهکردند هر لحظه ممکن است براي پایان دادن به کار بشار ااعالم 

ان ارلمپدو نماینده  سازيو فضا هاچندي بعد از این همه هیاهواما  کشور حمله کنند؛

ک یاري ، با برگزهاي آن در منطقه بودنده از مخالفان دولت مستقر و سیاستترکیه ک

یی تسلیحات شیمیا کم به اثبات رساندند کهخبري و ارائه مدرك و ادله مح نشست

 رکیهتاز داخل خاك  ايعدهکه هاي شیمیایی است حدر سوریه همان سال دهش استفاده

م ر کنار هدتقارن و موضوعاتی که  ؛نداهارسال کرد براي جبهه النصره و احرار الشام

ل ادرباره جنجشده اي از ابهامات مطرح تواند روشنگر بخش عمدهنشستن آنها می

 .باشد که این روزها شاهد آن هستیم ايرسانه
 

 از انتخابات پیشسازي جریان                       ویژه    خبر▼ 

 ما« شعار با و »جماران« عنوان با اهللاروح سوم نسل فرزندان انقالبی مردمی جریان

 امام هايآرمان با بیعت تجدید ضمن جماران، حسینیه در حضور با ،»نفر میلیون 33

 ضاياع و ستادانا از فرن 110 شامل تشکل این اعضاي .کرد موجودیت اعالم راحل،

 در... و ايرسانه و فرهنگی نفعاال اجرایی، مدیران کشور، هايدانشگاه علمی هیئت

 سالمیا دولت کارآمدسازي بر کیدتأ با تا آمدند گردهم »جماران« سسمؤ هیئت قالب

 افراد از منديبهره کنار در ساختارها تحول و هابرنامه به توجه کشور، اجرایی نظام و

 رانای نواندیش و آگاه هايرویش انقالبی مردمی جریان« آغازگر متعهد، و متخصص

 انتخابات ،اساسنامه و مرامنامه تصویب و قرائت از پس مراسم، این در .باشند »اسالمی

 ینا مرکزي شوراي اعضاي عنوانبه  نفر 35 و شد برگزار »جماران« مرکزي شوراي

 60 هکالند س 40 زیر جوان نخبگان از جماران اعضاي تمامی .شدند انتخاب مجموعه

 جریان ینا جماران، مرامنامه در .هستند دکتري مقطع در تحصیالت داراي آنها از نفر

 جهانی حکومت به باورمند ورز،اندیشه انقالبی، مسلمان، جوانان از متشکل ايمجموعه

 معرفی خواهحقیقت و طلبعدالت و اسالمی انقالب هايآرمان منددغدغه مستضعفین،

 هايرمانآ به منمؤ تجربی، و دانشی هايظرفیت باالترین از منديبهره با که هشد

 هدخوا فعالیت دینی نوین تمدن تحقق متعالی هدف با و اسالمی شکوهمند انقالب

  .کرد
  



  
  اخبار ▼

  !اندآمارها که زبان ندارند بگویند ضرایب ما را تغییر داده

باید دوباره  ،دهندکه می را : آمارهاییتتهران گف دانشگاه اقتصاد استاد ،ابراهیم رزاقی

ضرایب را تغییر  .اندویند ضرایب ما را تغییر دادهآمارها که زبان ندارند بگ ؛حساب کرد

دهد شرایطی به وجود آمده که اختالف طبقاتی ولی واقعیت جامعه نشان می ،دهندمی

نگاه کنید از نظر اختالف فزود: وي ا .شوندبیشتر می انکند و فقرا و بیکارایش پیدا میافز

 28- 27در شرایطی یک طبقه خاص  ؟رایطی در ایران به وجود آمده استطبقاتی چه ش

 نیمو، دوسهم طبقات پایین سه درصد ،برددرصد کل درآمد سهم تولید ناخالص ملی را می

دید شده و شکاف در دولت فعلی تشدکتر رزاقی در ادامه گفت:  .نیم درصد استودرصد و یک

درصد  80 گویندمیزیر خط فقر باشند؛  ،که کار دارندهم حتی افرادي  بب گردیدهس

ند و ها بیشتر از اینها زیر خط فقربازنشسته بگیران زیر خط فقر هستند، احتماالًحقوق

  .بیکارند که دیگر چه برسد به آنهایی ،توانند نیاز خود را برطرف کنندنمی

 ادامه خواهد داشت اي داعشهاي زنجیرهشکست

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح در ارزیابی وضعیت امنیت  ،سردار سرلشکر محمد باقري

هاي شگرف جبهه اي گفت: در عرصه تحوالت منطقه نیز پیشرفتداخلی و تحوالت منطقه

خش بازگشت امنیت سراسري مقاومت و نبرد ضد تروریسم در سوریه، با آزادسازي حلب نویدب

هاي شکست وي. خط مقدم مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی است منزلهه ب در سوریه

هاي تحت اشغال هاي وسیعی از سرزمیناي داعش در موصل و آزادسازي بخشزنجیره

هاي تکفیري هاي نزدیک بودن شکست کامل تروریستها در عراق را از نشانهتروریست

د، لذا مقاومت نها باقی بماسال هامشکل تکفیري شاید حال عین دانست و تأکید کرد: در

 يهاسازيهاي کوچک آنها براي ناامنهاي مقابله با نقشهآمادگی با هوشمندي باید منطقه

 .محدود را حفظ کند

  منطقه در ایرانی مجدد هالل ادعاي

 تالش حال در ایران :شد مدعی اطالعات رژیم صهیونیستی وزارت مدیرکل ،زوریل چاگاي

ین ا نفوذ افزایش موضوع این دلیل است و خاورمیانه منطقه در ایرانی هالل تشکیل براي

راس از این ضمن ه زوریل .است منطقه شیعه هايگروه با تهران ارتباطات و سوریه در کشور

 از ایران از سوي »زمینی مسیر« سیستأ به مربوط ما ترس از بخشی: کید کردتأ ،وضعیت

 در است مدعیرژیم اشغالگر قدس  .است مدیترانه دریاي سمت به لبنان و سوریه عراق، خاك

این  هايجنگنده هدف سوریه خاك در مختلفی نقاط بارها اما ؛ندارد دخالت سوریه جنگ

  .اندگرفته قرار رژیم
  

  تا انتخابات ▼

 اینکه بر مبنی ايشائبه ایجاد بارهدر طلباناصالح مشورتی شوراي عضو ،ناصري عبداهللا 

 کرده ايرسانه را سایه در نامزد موضوع جمهوريریاست انتخابات در حضور قصد با عارف

 این تا کند و روحانی هم ترك را جلسم ندارد قصد عنوانهیچ  به عارف آقاي: ، گفتاست

   است. نبوده سایه در نامزد حضور موافق وجههیچ به لحظه

 و مسئوالن با دیدار در مستضعفین بسیج سازمان رئیس ،پرورغیب غالمحسین سردار 

 باید و شوند جناحی هیچ هزینه انتخابات در نباید بسیج و سپاه: گفت سازمان این کارکنان

  .شود میسر همگان براي درست و اصلح انتخاب که شود معرفی مردم به صورتی به هاهشاخص

 جمهوريریاست انتخابات در وي نامزدي احتمال از پزشکیان مسعود نزدیکان از شفیعیان 

 مانده، جمهوريریاست کاندیداهاي ینویسنام زمان به زرو چند که حالی در: نوشت داد و خبر

  است. محتمل پزشکیان مسعود کاندیداتوري

 ايبیانیه صدور با ،داشت برعهده را نژاداحمدي مشاورت سابق دولت در که کلهر مهدي 

  .کرد آمادگی اعالم جمهوريریاست دوره دوازدهمین انتخابات در نویسینام براي

 

  

  کوتاه اخبار ▼

 فهرستی تروریستی داعش گروه به وابسته هکرهاي 

 منتشر آمریکایی 786هزار و هشت آدرس و نام از متشکل

 موسوم حمالت انجام با را آنها دارد قصد است گفته و کرده

 گروه ویدئویی، پیام این در. برساند قتل به »تنها گرگ« به

 تهدید نیز را آمریکا جمهوررئیس ترامپ، داعش ستیتروری

 از ترمهم و آمریکا مردم براي پیامی ما«: است و گفته کرده

 ما که بدانید. داریم ترامپ ،شما جمهوررئیس براي همه

 هايحمله ضد که بدانید. کنیممی پا به جنگ شما علیه

  ».کنندمی قدرتمندتر را ما فقط شما

 ایرالین دومین عنوان به آسمان هواپیمایی شرکت 

 گبوئین يهواپیما فروند 60 خرید قرارداد ایرانی

737MAX  کرد امضا را دالر میلیارد سهآمریکا به مبلغ. 

 ئینگبو بچه به خود جهانی شهرت در که 737 ئینگبو

 شده ساخته هواپیماهاي ترینباریک ءجز ،شده مشهور

 نگئیبو ،گذشته هايسال طول در. است ئینگبو شرکت

 و نوع به بسته اما است؛ کرده تولید را بسیاريهاي مدل

  .کندمی جاجابه رامسافر  215 تا 85 بین پرواز فضاي

طلب در روزنامه اصالح صادق زیباکالم، فعال سیاسی 

با بیان اینکه اقتصاد در مبارزات انتخاباتی حرف  »آرمان«

واقعیت این است که در زمینه «زند، نوشت: اول را می

خروج از رکود دولت روحانی چندان نتوانسته دستاورد 

محسوسی براي طبقات مختلف جامعه به وجود آورد. 

 حانی نتوانستهتیم اقتصادي رودر زمینه اشتغال  ،همچنین

  ».از میزان آمار بیکاري بکاهد است

، عبدالباري عطوان »ي الیومأر«به گزارش روزنامه  

سردبیر این روزنامه با اشاره به تعریف و تمجید دونالد 

 ،خود نوشت: عبدالفتاح السیسیترامپ از همتاي مصري 

مرد شماره یک آمریکا در  عنوانجمهور مصر به رئیس

گردد و به این ترتیب تن بازمیاشنگمنطقه، از سفر به و

یفاي نقش اول جهان عرب بر باد یاي عربستان براي اؤر

  .رودمی

 هايتعرفه نامهآیین: کرد اعالم کشور قانونی پزشکی 

 پیشنهاد به 1396 سال در قانونی پزشکی خاص خدمات

 ئیهقضا قوه رئیس موافقت با و کشور قانونی پزشکی سازمان

 30 جسد کردن مومیایی هزینه ،آن اساس بر. شد ابالغ

 هزار 500 درمانی، جنین سقط مجوز صدور و ریال میلیون

  است. شده گرفته نظر در ریال

یک  در ، سخنگوي دولت یازدهمنوبخت محمدباقر 

 نژاداحمدي که دارم خبر من: گفت خبري نشست

 جمله از و کشورها برخی جمهورسايرؤ به هایینامه

 وي نامه محتواي از اما ؛است نوشته کشورمان جمهوررئیس

 .خبرمبی جمهوررئیس به

 


