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 فاطمی ساختمان داغ روز 5
 و افراد و شودمی آغاز فردا از جمهوریریاست انتخابات نامزدهای از نامثبت

 قرار مردم رای معرض در پاستور در حضور برای را خود دارند قصد که هاییچهره

 بندیزمان برنامه اساس بر.کنندمی نامثبت کشور انتخابات ستاد در حضور با دهند

 انتخابات فرآیند آغاز دستور صدور با همزمان فردا جمهوری،ریاست انتخابات

 روز پنج مدت به و شودمی آغاز انتخابات این نامزدهای از نامثبت جمهوری،ریاست

 امروز رسدمی نظر به که جمهوررئیس روحانی، حسن بر عالوه تاکنون..یابدمی ادامه

 کند اعالم آینده انتخابات در حضور برای را خود تصمیم خبری، نشست در

 آمادگی اعالم آینده انتخابات به ورود برای جمعی، حرکتی در نیز اصولگرایان

 . اندکرده

 برنامه دشمن است «توانیمنمی و شودنمی» احساس القاء

تضعیف  دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، با اشاره به برنامه دشمن برای درای رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه

 ، خاطرنشان کردند: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران باید با«توانیمنمی شود ونمی»روحیه مردم، مسئوالن و نیروهای مسلح و القای روحیه 

افزایش دهند و با ابتکار و همت بلند، کمبودها و خألها را جبران  ها و ظرفیتهای خود رانفس، روز به روز تواناییتوکل بر خدا و اعتماد به

از بزرگترین  خدمتِ با معرفت و مخلصانه به مردم :ندایشان، نیروهای مسلح کشورمان را نیروهایی برخوردار از فکر و عقیده دانستند و گفت.کنند

 دفاع مقدس نیز مجاهدان و شهیدان از آن فرصت استفاده کردند و امروز نیز که در دورانعبادات است و باید قدر این فرصت را دانست، همچنان

سازمانی نیروهای مسلح،  فرمانده کل قوا با تأکید بر لزوم ارتقاء روزافزون توان عملیاتی و.ان راه خدا، نیل به شهادت استآرزوی همه رهرو

یک جنگ  گونه که در دوران دفاع مقدس با وجود کمبودهای فراوان،پیشرفت باشد و همان خاطرنشان کردند: کمبودهای مالی نباید مانعی برای

 توان با ابتکار و همت بلند، کمبودها را برطرفپایان رسید، امروز نیز می قاطع و بدون جابجا شدن حتی یک متر از مرز کشور به طوالنی با پیروزی

د: با توکل به خدا، اعتماد به نفس، و انضباط و دانستند و گفتن ایشان، پیشرفتهای نظامیِ کنونی کشورمان را غیرقابل مقایسه با دوران جنگ.کرد

را وظیفه دیگر فرماندهان « تقویت روحیه نیروهای مسلح»ای، حضرت آیت اهلل خامنه.توانیم موانع را برطرف کنیممدیریتی، امروز نیز می پیگیری

کند با استفاده از می ، افزودند: دشمن تالش«تضعیف روحیه مسئوالن، مردم و نیروهای مسلح»برای  برنامه دشمن ارشد خواندند و با اشاره به

تکریم »و « ارتقاء تحقیقات».را در آنها القا کند «نیمتواشود و نمینمی» احساس تاکتیکهای جنگ روانی، در مسئوالن ضعف و تزلزل ایجاد، و

نیروهای مسلح هستند  فرمانده کل قوا بر آن تأکید کردند و افزودند: بازنشستگان، ذخایر ارزشمند نکات دیگری بود که« بازنشستگان نیروهای مسلح

 .بیر شوداحترام به آنان، فکر و تد و باید برای مسائل مادی و معیشتی و بویژه تکریم و

ها کردند، اشتباه و خطایی راهبردی سوریه افزودند: کاری که آمریکایی ای در ارزیابی اقدام اخیر آمریکا در تهاجم نظامی بهحضرت آیت اهلل خامنه

را بوجود آوردند یا به آن کمک  داعش ایشان خاطرنشان کردند: مسئوالن قبلی آمریکا.نها در حال تکرار خطای گذشتگان خود هستندآ است و

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه خطر این گروهها در آینده .کردند و مسئوالن کنونی نیز در حال تقویت داعش یا گروهی نظیر آن هستند

ابان انجام داد، گرفتار است و مردم در خانه و خی تکفیریها ها را خواهد گرفت، افزودند: اروپا امروز به خاطر غلطی که در تقویتآمریکایی گریبان

 .امنیت ندارند و آمریکا نیز در حال تکرار همان غلط است

نفوذ راهبردی انقالب  پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در گزارشی گفت: عمق بخشی به

آنها، ایجاد و ارتقای امنیت پایدار، صیانت از آبها و منافع  ی حمایت از جبهه مقاومت و مقابله جدی با تروریستهای تکفیری و حامیانارتقا ،اسالمی

از آسمان کشور از مهمترین اقدامات و  روزیهای دفاعی و هجومی و مراقبت و پایش شبانهایران، تقویت توان و آمادگی جمهوری اسالمی

 .بوده است یروهای مسلح در سال گذشتههای نفعالیت
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 کند تغییر باید موجود وضع 
 حضور را خود انقالبی و ملی دینی، مسئولیت: کرد تأکید جمهوریریاست انتخابات به ورود برای رسمی بیانیه در رئیسی والمسلمین االسالمحجت

 این وجود با پرسندمی مردم: است افزوده رئیسی والمسلمین االسالم حجت .است رایج سیاسی هایبندیگروه از فارغ حضور این و امیافته صحنه در

 ظرفیت چرا و است چنین کشور وضع چرا انقالب، عزیز رهبر روشن رهنمودهای و انسانی متراکم استعدادهای پرنعمت، سرزمین و سرشار منابع همه

 و رکود قفل تواننمی آیا شود؟می تخریبی هایرقابت و یکدیگر سازیخنثی صرف کشور، مسائل حل برای افزاییهم جای به داخلی هایمجموعه

 تجربه دهه دو از بیش پشتوانه به ینجانبا: است داده ادامه وی !گشود؟ را آن از ناشی اجتماعی هایآسیب و کار و کسب در انسداد و بیکاری

 و هاسازمان در موجود نواقص و مفاسد با مستقیم رویارویی و ملی مختلف ساختارهای و نظارت و تعامل همچنین کالن سطح در مدیریتی

 تغییر قابل وضعیت این معتقدم عمیقاً و امیافته اشراف و آگاهی مردم هایگرفتاری و کشور مسائل هایریشه به نسبت اجرایی، مختلف هایدستگاه

 اسالمی ایران: است آورده بیانیه این در رئیسی االسالم حجت .دارد وجود مردم زندگی به رونق و نشاط تحرک، بازگشت الهی مدد به و است

 این ایجاد در اول گام و است کشور اجرایی مدیریت در جدی تحول برای مردم ما همه اراده و حضور مشکالت حل واقعی کلید و ندارد بستبن

 .نشناسد روز از شب فساد و فقر تبعیض، با مبارزه و آنان به کرامت بازگرداندن و مردم به خدمت برای که است آگاه و توانمند دولتی تشکیل تغییر،

 است بوده مردمی جبهه مشورت و اطالع با رئیسی االسالمحجت بیانیه 
جناب آقای مهندس ضرغامی خطاب به شورای مرکزی جبهه،  ای از سویوابط عمومی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی به دنبال صدور نامهر

که در بیانیه اعالم کاندیداتوری « های سیاسیبندیگروه فارغ از»تعبیر  -2.را به اطالع ملت عزیز ایران برساند داند چند نکتهضروری می

نیز در اساسنامه خود تاکید کرده است که  آمده عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی است. جبهه السالم رئیسیاحجت

ه جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی بود اطالعیه جناب آقای رئیسی با اطالع و مشورت هیئت رئیسه -1.دارد های سیاسی قراربندیفراتر از گروه

سخنگوی محترم جبهه هم آمده درج نام ایشان  درباره جناب آقای فتاح چنانکه در بیانیه -9.متعهد و پایبند است و ایشان به وحدت نیروهای انقالبی

اعالم  امادگی برای کمک به ان را درخواست مجمع ملی بود و ایشان نیز هم پایبندی خود به ضوابط جبهه و هم منطبق بر ضوابط جبهه و مطابق

 .اندنموده

 برد خواهد خودش با را دولت بیكاري سونامی: قالیباف 
 با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال و تولید گفت: معضل تهران متروی 5 خط از کالهدوز شهید پایانه افتتاح اسممر در گذشته روز صبحقالیباف 

های پیشنهادی و تصمیماتی که گرفته دهد با بستهاست و نشان می هایی که تا االن دنبال شده قابل حل و فصل نیست، آمار روشنبیکاری با روش

ی تصریح و  مبانی اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دهیم. کار به نتیجه نخواهد رسید، بلکه باید راه، نگرش و رویکرد نو بر اساس همان شود، اینمی

نکنیم، این سونامی دولت را با خودش  اندیشیجوان ما حتماً یک سونامی بزرگ در کشور است که اگر برای آن چاره کرد: تقاضای شغل قشر

آوریم شده و به یاد نمی کنیم، این رکورد طوالنی تاریخیترین دوره رکود را در کشور تجربه میطوالنی داریم ما: داشت ابراز قالیباف .خواهد برد

 که رکودی به این مدت در کشور وجود داشته باشد. 

 رفت لو روحانی حسن تبلیغاتی فیلم سناریوي 

فیلم هم لو رفت. کلیات این سناریو تکیه بر ادعایی است که بارها  پیرو افشای کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی در انتخابات پیش رو، سناریو این

در روند مستند وار این فیلم که با آژیر قرمز )آژیر جنگ( آغاز و در .را مطرح کرده و آن دور کردن جنگ از سر کشور استآن رئیس جمهور

چهره سیاسی داخلی و خارجی ادامه می یابد، سعی شده  نژاد و چندهای مقام معظم رهبری، روحانی، احمدی هایی از سخنرانیترکیب برش ادامه با

روحانی را انتخاب نکنید ممکن است فضای  جنگ اقتصادی و تاکید بر بحران امنیت منطقه، به مخاطب القا کند که اگر با جداسازی مفهوم جنگ از

  .بدهد صلح کنونی جای خود را به تهدید و جنگ
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 برجام هايعاشقانه 

گفت و این بار  باز هم از برجام سخن، حسن روحانی .برگزار شد یروز در سالن اجالس سرانای دیازدهمین بزرگداشت روز ملـی فناوری هسته

درباره برجام از  دانست، دیروز آن را به ابر تشبیه کرد. روحانیرا آفتاب تابان میبرجام  ترای از برجام انجام داد. او که پیشدفاع عجیب و عاشقانه

فناوری  به رعد و برق هم تشبیه کرد! روحانی دیروز در یازدهمین سالگرد روز ملی سبزه و گل و سرو هم گفت. از رعد و برق هم گفت و برجام را

ای کشور چرا دهد در ازای تعطیل شدن و از بین رفتن سرمایه هسته جای آنکه توضیح ای که در محل اجالس سران برگزار شد، همچنین بههسته

 !مطرح کرد و آنگاه خودش به این انتقادات پاسخ داد سفره مردم نشده است، باز هم به منتقدان تاخت و از جانب آنان انتقادات خیالی چیزی عاید

قفله  9شود؟ فردو که حتما شود؟ فردو چی میسازی ما چه میغنی شود؟اوری ما چه میگفتند فنشد میهایی که واپس میروحانی گفت: این دل

ماند، آب سنگین که خیلی بعید به نظر اراک که آثاری نمی شود، ازهای فردو را باز کنیم، نطنز که حتما بسته میکلیدی نداریم قفل خواهد شد و ما

 .در دسترس ما بماند رسد چیزی از آنمی

دانست اما او دیروز درباره شد که او آمریکا را کدخدای دنیا می نقل روحانی از سخنانی 31  اگرچه در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال

چطور در دنیای امروز بدون مجوز سازمان ملل  :گفت: آمریکا چکاره است و مگر آمریکا پلیس دنیاست؟! روحانی خاطرنشان کرد موضوع سوریه

یک کشور مستقل در  دهد بهجمهور آمریکا به خودش حق میملل حتی بدون مصوبه کنگره آمریکا، رئیس و بدون تشکیل شورای امنیت سازمان

اختیار  فرودگاه داخلی موشک پرتاب کند، با چه حقی و با چه منطقی؟! مگر کسی در دنیا منطقه حساس خاورمیانه از ناوگان دریایی خودش به یک

 جمهور آمریکا به عنوان محکمهعنوان پلیس جهان برگزیده است؟ مگر رئیس نیا را به آمریکا سپرده است؟ مگر کسی در دنیا آمریکا را بهرهبری د

  شود؟می المللی است؟ به چه حقی این کار انجامالمللی و دادستان محکمه بینبین

 هیچ تاثیري در نتیجه و ارزیابی صالحیت ها نخواهد داشت 88فتنه  رحیمی: 
های نظارت در : اوالً هیاتا آشکارا عنوان کرد  و گفترهیات نظارت  جناحینگاه  هیات نظارت بر انتخابات شوراها شهر و روستا در تهرانرئیس 

قرار خواهند داد. رحیمی در واکنش به بعضی شایعات  عنوان یکی از اصول محوری موردتوجهمبنی بر برائت را به 97ها اصل صالحیت بررسی

مر قانون است و بنابر قانون نیز  هیچ تاثیری در نتیجه و ارزیابی صالحیت افراد نخواهد داشت. مالک ما ۸۸سال  روزهای اخیر گفت: حوادث

نیز مورد توجه ما قرار  ند تاثیرگذار باشد. نگاه ما نگاهی قانونی خواهد بود و اصل برائتتواشده، می چه در قانون اشارههای موثر و آنمحکومیت

و هم  ۸۸است و هم در سال  ها مادام که مخل به مبانی اسالم نباشد، آزادپیماییتشکیل اجتماعات و راه قانون اساسی 17او گفت: بنابر اصل .گیردمی

رئیس هیات .آیندمی های نظام و دموکراسی به صحنهکنند، با هدف تقویت پایهها شرکت میانتخابات این در دیگر ادوار انتخابات، کسانی که در

 .قانون خواهد بود ما مرتصریح کرد: تفاسیر بدبیانه نسبت به مردم قابل قبول نیست و مالک  نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران

 بیكارها!!!انتخابات  

برای هر کرسی ولیکن در مقابل نفر کاهش یافته است،  12نفر به  92براساس آمارها از شهر تهران که امسال تعداد اعضای شورای آن از حالیکه در 

چشمگیر بود. در این  ها بسیارها نیز برقرار بود و تعداد ثبت نامیدر شهرستانتعدد کاندیداها کردند. این  نفر در انتخابات شوراها ثبت نام 241حدود

ایلنا از زبان  کننده دیده شد؛ براساس آماری کهآمار عجیبی از میزان بیکاری افراد شرکت شود،روزها که اسامی صالحیت افراد ثبت نامی منتشر می

 درصد نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در کهگیلویه و بویراحمد 24 ویراحمد آورده است، بیش ازرئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و ب

شود اما بررسی این موضوع که چرا انتخاباتی می هایای است که مربوط به سیاستهرچند موضوع تایید صالحیت افراد بیکار مسئله !بیکار هستند

بررسی است. افزایش میزان تحصیالت در  نام زیاد بوده از این منظر که سطح تحصیالت در کشور افزایش یافته قابلثبت  تمایل افراد فاقد شغل برای

دالیل »ید: گومی شورای شهر یاسوج نیز  اعضایاز یکی  .کشدمی اشتغال را به رخ دولتقیم نبود مست کشور یکی از موضوعاتی است که به طور

افراد  شهر وجود دارد، یکی از این موارد نداشتن جایگاهی به عنوان شغل است، این زیادی برای حضور افراد فاقد شغل در نامزدی انتخابات شورای

 «.می کنند به دنبال شغل هستند و به انتخابات مانند یک آزمون استخدامی سخت نگاه
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 سفید کاخ در قدرت جنگ 
به دستیاران ارشدش اعالم کرده که از دشمنی و اختالف  رئیس جمهور آمریکا همزمان با صدور نخستین دستور برای مداخله نظامی در سوریه

روزنامه ایندیپندنت ونیویورک تایمز، ترامپ این تذکر را  ها خسته شده و آن ها باید اختالفاتشان را برطرف کنند.به نوشتهسانهر مداوم آن ها در

با جرارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد و  استراتژیست ارشد تندمزاج و راینس پریبس، رئیس دفتر خود به سبب مشاجراتشان خطاب به استیون بنن،

معنادار میان بنن که  خود مطرح کرده است.با وجود این، رئیس جمهور آمریکا می داند ایجاد یک آشتی هن، مشاور اقتصادی ارشدگری دی. کو

و به گفته  کوشنر و کوهن ، به سبب ایدئولوژی های ناسازگار آن ها امکان پذیر نخواهد بود های انتخاباتی ترامپ می داند باخود را حافظ وعده

زد  ارشد خود بزند.باید منتظر ماند و دید آیا ترامپ دست به این تغییرات خواهد به وی، قصد دارد دست به تغییراتی در میان کارمندان افراد نزدیک

است که قبل از هر گونه تغییر در نیروهایش چند هفته یا حتی چند ماه  یا خیر. با وجود این، افراد آشنا به خلق و خوی ترامپ گفته اند او فردی

گذشته اختالفات در کاخ سفید سر بر آورده و  سنگین می کند و صبر و تحمل زیادی در خصوص نیروهایش به خرج می دهد. طی هفته سبک

گفته افراد نزدیک به رئیس  جنگ در میان نیروهای داخل کاخ سفید کاسه صبر ترامپ را لبریز کرده است. به ها دربارههای رسانهتداوم گزارش

در کاخ  جمله تغییر پست بنن است که هر چه بیشتر از سوی دیگر محافل رو به رشد قدرت ها ازا،وی در حال بررسی برخی گزینهجمهور آمریک

 .آمریکا نیز توسط ترامپ برکنار شد سفید به حاشیه رانده می شود. بنن به تازگی از شورای امنیت ملی

 دست خالی آمده استنژاد احمدي  
سازی کرده نهم و دهم و آقای بقایی پرونده هاینژاد مدعی شد دولت یازدهم برای دولتدر مورد اینکه چند روز پیش احمدی جمهورمشاور رئیس

آقای  کردیم اگراست و فکر میهنوز فضای انتخابات سرد پرونده آقای بقایی در قوه قضائیه مطرح شده بود.  :و چیزی اثبات نشده است، گفت

 ها افزایش پیدا کند وکنند که جامعه به هیجان بیاید، رقابتمطرح می زنند و موضوعاتی راهای حسابی مینژاد و تیمشان بیایند برخی حرفاحمدی

افزود:  اکبر ترکانرا برآورده نکرد. سبکی زدند که انتظار ما  های خیلیفروغی داشتند و حرفها بیشتر شوند. اما ایشان حضور کمکنندهشرکت

های جدی درباره راهکارهای اقتصادی داشته باشد. تیمشان در این چهار حرف نژاد با یک برنامه برای کشور بیاید ودوست داشتم که آقای احمدی

اینها با یک برنامه قوی و حضور خوب بیایند و فضای انتخابات را  کهو آمد کردند و جلسه گذاشتند، انتظارم این بود  در دفتری که دارند رفت سال

 .دست خالی آمدند و این انتظار برآورده نشد گرم کنند اما

 به علوي درباره بازداشت هنگامه شهیدي مرد همیشه نگران کشور؛تذکر  
 .در دقایق پایانی جلسه دیروز مجلس تذکر کتبی علی مطهری نماینده تهران به وزیر اطالعات در مورد دستگیری یک خبرنگار قرائت شد

ای که منجر به نی مدت هنگامه شهیدی فعال رسانهبازداشت طوال علی مطهری به محمود علوی وزیر اطالعات در مورد علت« ایران»به گزارش 

پیش از این نیز، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، .شده است، تذکر داد و خواهان رسیدگی وزیر اطالعات به این موضوع شد اعتصاب غذای وی

اطالعات سؤال کرده بودند: چرا  فروردین مجلس، در قالب تذکر کتبی از وزیر 24علیرضا رحیمی، در جلسه  محمود صادقی، غالمرضا حیدری و

 مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟ 34 کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال 21

 

 

 

 

 

 داد نشان را خود ذات ترامپ

 پایگاه «هاوک تام» موشک 43 با آمریکا متحده ایاالت ارتش

 به موشکی حمله/داد قرار حمله مورد را سوریه الشعیرات هوایی

 دریای در آمریکا ناوهای از و ترامپ دونالد فرمان با سوریه،

 گرفته صورت اخیر ادعایی شیمیایی حمله به واکنش در مدیترانه،

 .است
 


