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  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
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 انتخابات، دشمن و ما!            روز حرف ▼

ر مروري بر رفتار انتخاباتی دشمنان انقالب اسالمی د

از  سال 38انتخاباتی که نظام اسالمی در  40بزنگاه حدود 

عمر خود برگزار کرده و نصاب جدیدي از روند 

ي مرآ کمی و کیفی را در منظر و از نظرساالري دینی مردم

   :ددهقرار داده، نشان می جهانمردم 

، مجموعه فکري و فرهنگی غربی همواره محوریت اوالً

ا راي علیه انقالب و ایران اسالمی هدایت سیاسی و رسانه

رت قددر شرایط انتخابات برعهده داشته و توانسته است با 

 این هایی را درها و بافتهاي که در اختیار دارد، یافتهرسانه

ثابت و ، راهبرد . ثانیاًبه خورد مخاطبان دهد زمینه

هاي ضدیت با انقالب بوده همیشگی آنها پیگیري سیاست

بر  تأکیدیعنی اگر راهبرد نظام اسالمی همواره  ؛است

بوده، مشارکت حداکثري مردم و انتخاب هوشمندانه 

هایی در مقابل آن تعریف کتیکراهبرد نظام سلطه با تا

فایده بی لیغ براي کاهش مشارکت و القايشده و از تب

هاي اول شارکت در سرنوشت سیاسی که در دههبودن م

اي لقگرفته تا ا ،شدب بسیار بر روي آن مانور داده میانقال

تصنعی مبنی بر مشارکت قشر خاموشی که به ادعاي ثابت 

 شد خواهدنشده آنها اگر به صحنه بیاید، به نفع غرب تمام 

اي به اصطالح نشانگان و تصریح بر معرفی گزینه ارائه و

آنها دیده هاي رو براي انتخاب مردم، در برنامهمیانه

  شود. می

سازي نهادهاي نمایی علیه نظام اسالمی و متهمسیاه

و  راهبرد دیگر غربمجموعه آن به دخالت در انتخابات زیر

ها هاي ما بوده است. این روزدشمنان انقالب در انتخابات

مات اي و اظهار نظرات مقامواضع رسانهاگر به رصد و پایش 

هی و حتی عربی منطقه نگا ستییصهیون ،اروپایی، آمریکایی

ها در شوراي ، به تناسب زمان بررسی صالحیتبیفکنیم

 ی ونگهبان، به شدت به دنبال رصد مواضع این نهاد انقالب

 سوء علیه آن هستند تا تبلیغدر کار آن و  تأثیرگذاري

د. برنق و قانون را براي این شورا باال بهاي اعمال حهزینه

اگر صالحیت  استنشان داده شوراي نگهبان  که در حالی

بدون هیچ اغماضی روي نامش قلم  ،شخصی را احراز نکند

ه گوش این است ک ،این نوشتهکشد. ماحصل قرمز می

 د وها بدهکار ژاژخایی بیگانگان نیست و نباید باشایرانی

را با هدف سعادت کشور انجام  همگان باید تکلیف خود

  دهند. 
  

  

  کنیمفراموش نمی                            روز گزارش ▼

اي را که در جریان تواند عمق فاجعهاي نمیشقاوت؟ سنگدلی؟ وحشیگري؟ نه، هیچ واژه

 د؛ دقیقاًرخ داد، معنا کن ر سوریههاي تکفیري دمبادله اسراي سوري و تعدادي از تروریست

نظیر و دو سال محاصره هاي مظلوم سوري پس از مقاومت کمروزي که قرار بود خانواده

 درانی کهن هنگام که ماآاز این حصر ظالمانه خارج شوند، درست  ایفوعه و کفرعیار در تمام

جل، خند و شان محروم بوددو سال تمام حتی از تأمین مواد غذایی حداقلی براي فرزندان

در یافتند، شان نمیحتی آبی براي سیراب کردن فرزندان ن هنگام که مادرانی که روزهاهما

روزهاي سخت  دادندوعده میو  کردندن امید و شور زندگی را زمزمه میشاگوش کودکان

ز ا خیال راحت توانی بات دیگر صبر کنی، دیگر می، فقط کافی است چند ساعشودتمام می

امیدوار  واهی ماند...، دیگر تشنه نخآسوده بخندي و بازي کنیتوانی انه بیرون بروي، میخ

در محاصره  هایی شدند به مقصد آزادي، به مقصد خانه و شهري کهسوار بر اتوبوس

راي بداي انفجار تمام امید مادران و رؤیاي کودکان در میان ص اما شد؛ها نباتروریست

  ن یافت! همیشه پایا

ها، درپی تروریستهاي پیساعت معطلی و کارشکنی 48وقتی در میانه راه پس از 

ش عامل انتحاري ضامن بمب را کشید، کودکان سوري تشنگی را براي همیشه فرامو

ه کهم  هر ملیت و نگرشی ،هم که باشد جهان د؛ اما هیچ انسانی در هر کجايکردن

ري که ن فاجعه را فراموش کند، کاجان کودکان ایتواند تصویر پیکر بینمی داشته باشد

بینند و انگار دهند، میتر انجام میمداران غربی و عربی به سادگی هر چه تمامسیاست

از روي ناوهاي  که هیچ موشکی کنند، فراموش میکنندبینند و فراموش میاند، میندیده

کنند که هیچ جلسه شود، فراموش میها شلیک نمیآمریکایی به سمت مواضع تروریست

 شريبي حقوق اي بررسی این فاجعه در سازمان ملل و شوراي امنیت و نهادهافوري بر

 ! شودزار نمیمدعی برگ
 

 باشد آینده جمهوررئیس تواندنمی روحانی که دارد وجود دلیل 10  ویژه   رخب▼ 

 به اشاره با ،92 انتخابات در کشور در روحانی مردمی ستاد مسئول ،ارشدي محمد

 اصالح« عارش با 92 سال امید و تدبیر دولت: داشت اظهار یازدهم، دولت ساله چهار عملکرد

 تسم به را اقتصاد شد قرار و آمد کار روي »اقتصاد بزرگان از استفاده و ریزيبرنامه اقتصاد،

 یازدهم ولتد در جوان و متخصص نیروهاي از استفاده شاهد ما متأسفانه اما ؛ببرد پیشرفت

وي  .است قتحق قابل کارآمد نیروي با اقتصاد و کشور پیشرفت و رشد که حالی در ؛دیمنبو

 پولی و بانکی نظام در که چرا ؛است دولت اقتصادي بدنه به ما اساسی نقد: کرد تصریح

 عوض ،بود داده را آنها تعویض قول روحانی که قبلی مدیران و نیفتاده خاصی اتفاق کشور

 تبدیل جومین مدیران به هم آنها که کردند تغییر مدیر چند که باالیی بدنه در مگر نشدند

 به توجه با روحانی مجدد آوريرأي امکان درباره ارشدي تکرار شد. قبلی روند و شدند

 او که دارم دلیل 10 من و است سخت روحانی مجدد آوردن رأي: گفت وي کارنامه

 و پرداخت دمور 10 این از برخی طرح به وي .باشد کشور آینده جمهوررئیس تواندنمی

 آقاي نویسیمنا پیر، کابینه از استفاده همراهش، طیف از روحانی جدایی: داشت اظهار

 و عمومی فرهنگ در نگذاشتن اثر همیشگی، همراهان نرسیدن نتیجه به و جهانگیري

 با را یروحان آوردن رأي که هستند مواردي جمله از، فقیر قشر نشدن تأمین و اجتماعی

 .است کرده مواجه سختی
  



  
  

  اخبار ▼
  

 هاي عراقهاي داعش با ایزديجنایت

: داشت اظهار عراق کردستان اقلیم اوقاف وزارت در هاایزدي امور کل مدیر بوزانی، خیري

 از ،ایزدي 417ش هزار و ش سنجار شهر تصرف و 2014 سال از داعش تروریستی گروه

 نجات داعش اسارت از که کسانی تعداد :گفت بوزانی .بودر را زن 547ه هزار و س جمله

، این در حالی است کودك 571زار و ه و زن 70زار و ه جمله از نفر، 963و هزار و د ،یافتند

 مسئول این .هستند تروریستی گروه این اسارت در دیگرنفر  454است که هنوز سه هزار و 

 هزار 360 حدود است، نفر هزار 550 حدود عراق ساکن هايایزدي کل تعداد: افزود ایزدي

 در ایزدي 293زار و ه تاکنون و هستند آواره خود مناطق از حاضر حال در ديایز

 407 ؛پدر کودك، 759زار و ه آن نتیجه در که اندشده کشته داعش دست به شانمناطق

 68 داعش ،این بر افزون .دادند دست از را دو هر نیز کودك 359 و مادر دیگر کودك

  .تاس کرده منفجر و گذاريبمب را آرامگاه و زیارتگاه

 درصد 10 تنها

 و دولت کارکنان حقوق افزایش: کرد اعالم کشور استخدامی و اداري امور سازمان

 سه که شد اعالم درصد 10 میزان به تورم نرخ به توجه با کشوري و لشکري بازنشستگان

 به افزایش درصد 15 با کارکنان حقوق حداقل ،همچنین .است تورم نرخ از ربیشت درصد

 حقوق افزایش مینهز درسازمان این . است شده تعیین ریال هزار 350 و میلیون 10 میزان

 مینتأ سازمان و کشوري بازنشستگی صندوق مشترکان و بگیرانوظیفه ،بازنشستگان

 تبصره) هـ( بند اجراي در حقوق، يدرصد افزایش بر افزون گفت: مسلح نیروهاي اجتماعی

 بازنشستگان حقوق سازيهمسان ربه منظو کشور کل 1396 سال بودجه قانون) 12(

 .شد خواهد برخوردار درصد 27 تا 10 بین افزایش از پایین سطوح

 !بغدادي ابوبکر درباره پوتین »سورپرایز«

 سوریه نیروهاي همکاري با روسی ویژه نیروهاي :نوشت »هزیه عالم« صهیونیستی روزنامه

 ویژه عملیات در را داعش تروریستی گروه ارشد سرکرده »بغدادي ابوبکر« اندتوانسته

 ارشد رهبران دستور به روسیه اطالعاتی سازمان :افزود روزنامه این .کنند دستگیر ايپیچیده

: نوشت همچنین صهیونیستی روزنامهاین . است کرده کاريپنهان موضوع این درباره روسیه

 آماده غرب براي سورپرایزي داعش، سرکرده از بازجویی کار پایان از پس خواهدمی پوتین

 عادي غیر پرواز از حکایت خبرها برخی خبر، این انتشار از پیش گزارش، این پایه بر .کند

  .است نشده روشن آن علل که رددا سوریه در حمیمیم هوایی پایگاه در روسیه هوایی نیروي
  

  تا انتخابات ▼

 مسلماً قالیباف آقاي نویسینام اینکه بیان با سیاسی مسائل کارشناس ،ایمانی ناصر 

 براي جدي بسیار رقیب ایشان: کرد خاطرنشان کند،می گرم و پرشور را انتخابات صحنه

با  طبیعتاً روحانی و شودمی تررقابتی انتخابات وي حضور با قاعدتاً و بود خواهد روحانی

 انتخابات در دولت اول معاون نویسینام حال عین در وي .رو خواهد شدروبه بیشتردردسر 

 به توهین و دولت حامیان و طلباناصالحز سوي ا زشت بسیار عتیبد را مهوريجریاست

  دانست. ملت عمومی افکار

 27( یکشنبه روز عصر اسالمی انقالب نیروهاي مردمی جبهه مرکزي شوراي نشست دهمین 

 رحیمیان محمدحسن والمسلمین االسالمحجت ریاست به گذشته هايهفته روال طبق )فروردین

 نامزد چهار تبلیغاتی فعالیت درباره جلسه این در .شد برگزار مرکزي شوراي اعضاي حضور با و

  .گرفت صورت نظرتبادل و بحث کاندیداها ستاد تشکیل نیز و مردمی جبهه

 براي کمیته این فعالیت درباره طلباصالح احزاب انتخابات کمیته رئیس ،رهامی حسنم 

 که است این مانتالش و هستند لیست تهیه حال در کمیته این اعضاي: گفت شوراها، انتخابات

  کنیم. ارائه جدا لیست است ممکن اما ؛دهیم تشکیل طلباناصالح گذاريسیاست شوراي با ائتالفی

  

  کوتاه راخبا ▼

 صرف را خود همت تمام که دولتی نتخاباتا آستانه رد 

 برابري سه ایشافز به تصمیم، بود کرده بگیرانیارانه حذف

 حقوق است قرارو ! گرفت ضعیف اقشار برخی یارانه

 روحانیدر حالی است که ین ا .دهد افزایش را بازنشستگان

 را دادن یارانه خود جمهوريریاست تبلیغات در حتی

 و مقامات و  دهدمی مردم به دولت که بود نامیده ايصدقه

 گالیه هایارانه پرداخت از هابار و هابار لتشدو مسئوالن

 قرار هجمه مورد را یارانه پرداخت ايبهانه به بار هر و کرده

  . داده بودند

 در اسالمی شوراي مجلس رئیس ،الریجانی علی 

 در افراد از زیادي تعداد نویسیامن درباره انتقادها به واکنش

 را قانونی این از پیش مجلس: گفت جمهوريریاست انتخابات

 کاندیداهاي بودن مدبر و مدیر و سیاسی رجل تفسیر براي

 نگهبان شوراي ایراد مورد که بود کرده تصویب انتخابات این

 که دارد وجود آمادگی یناهم  اکنون افزود:ي و .گرفت قرار

 یا کرده ییدتأ را مجلس قبلی مصوبه نگهبان شوراي

  .کند ارجاع مجلس به اصالح براي را آن ایرادات

 »فارمسوتیکالز آسپن« بزرگ المللیبین شرکت 

 درمان داروهاي تولید زمینه در که جنوبی، آفریقاي

 و هاسازمان مقامات با خود مذاکرات در است، فعال سرطان

 ،اسپانیا ایتالیا، کشورهاي درمان و بهداشت هايوزارتخانه

 صدور عدم صورت در کرد تهدید را آنها ولز و انگلیس

 به تنها و شرکت این داروهاي قیمت افزایش براي مجوز

 خواهد معدوم را داروها این داروها، قیمت افزایش منظور

 .کرد

: گفت غربی آذربایجان ايمنطقه آب شرکت مدیرعامل 

 گذشته روز چند در استان در باران متناوب هايبارش

 طریق از آب مترمکعب میلیون 80 است شده موجب

 دریاچه وارد اخیر هايسیالب جریان در و هارودخانه

 هارومی دریاچه به ورودي آب میزان اکنونهم .شود ارومیه

 تداوم گذشته روز سه در که است ثانیه در مترمکعب 660

  .است داشته

 هاشمی دختر و همسر هاشمی فاطمه و مرعشی تعف 

 امام فرودگاه از )فروردین 27( یکشنبه روز صبح رفسنجانی

 مقصد. کردند ترك انگلیس مقصد به را ایران ،)ره(خمینی

 با ،شده عنوان »لندن« هاشمی اهللاآیت دختر و همسر سفر

 درباره هاشمی آقاي نزدیکان و خانواده تاکنون حال این

  .اندکردهن نظر اظهار سفر این علت

 بدهی دقیق مرق: گفت مرکزي بانک کل رئیس ،سیف 

 ؛است متفاوت مختلف منظرهاي از مرکزي بانک به دولت

 رقمی ،دارد وجود کشور بانکی نظام دفاتر در آنچه اما

 .است تومان میلیارد هزار 130 حدود


