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   العالی)(مدظلهاي امام خامنه

ن در ایام انتخابات هم هستیم؛ هر کسی که شتغال مسئله مهمی است براي کشور. اآلا

در دولت آینده مسئول شود، بایستی از روز اول، همت خود را به مسئله اشتغال بگمارد. 

  )10/2/96.(این چیزي نیست که تأخیر در آن جایز باشد

 
  اصولگرایان بدلی!          روز حرف ▼

یان معتدل حامی اجمعیت اصولگر«چند روز پیش 

 ،با حضور محمد شریعتمداريطی مراسمی  »روحانی

ین استاد انتخاباتی روحانی اعالم موجودیت کرد! در  رئیس

اظهار داشت: مراسم رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی 

 ستند، از ناطقها ها مورد ستایش ممعتدالن همه گروه«

ین م که کمک کردند ایکننوري و علی الریجانی تشکر می

ا در م که ظرفیت خود ریکنمسیر را ادامه دهیم، تشکر می

کر فدهند تا این راه را که با اختیار تفکر اعتدال قرار می

 ادامه دهیم و نگذاریم ،رفسنجانی شروع شداهللا هاشمیآیت

که علت موجبه انقالب روند رشد کشور و اجراي عدالت 

  »است با افراط و تفریط لطمه بخورد.

به مثابه  نوريچون علی الریجانی و ناطقاز افرادي 

که در شود؛ جمعی یاد میاین جمع پرده هدایتگران پشت

 حضورسیدرضا اکرمی  و آن افرادي چون کاظم جاللی

ها قبل که داستان انتخابات و . این افراد از مدتدندار

گیري بود، سناریوي اي سیاسی در حال شکلهرقابت

، ودندرا کلید زده بودند. آنان معتقد ب» حمایت از روحانی«

ز عبور از روحانی، نه ضروري و مطلوب است و نه ممکن! ا

 یدهنگاه آنان روحانی اصولگرایی است که مشی اعتدال برگز

 و در تالش براي واگرایی از افراط و تفریط است و این

ین است که امروز جامعه به آن نیازمند است! ا همان چیزي

تفکر البته در میان اصولگرایان رسوخ نکرد و با 

رو شد و خیلی زود به محاق رفت؛ هاي جدي روبهمخالفت

 که اما اکنون در آستانه انتخابات جان دوباره گرفته است

  این حرکت با تردیدهایی مواجه است! 

وحانی براي ایجاد ر توان بازي جریاناین اقدام را می

 آرايجذب  شکاف در اردوگاه اصولگرایان و احیاناً

 مؤثرشک چندان بیخاکستري دانست که بخش اول آن 

هاست که از هاي برشمرده مدتچرا که نام ؛نخواهد بود

د اما در باب تحقق قص اند.اردوگاه اصولگرایان جدا شده

این که  میستشاهد آن ه دیگر و هدف دوم این جریان

نی است و استا ستادهاياندازي مجموعه در تالش براي راه

بینی توان پیشاما میتر خواهد شد، زهاي آتی فعالدر رو

شک بی این طیفمحدود وزن و تعداد افراد  کرد با توجه به

ي اثر اي داشته وفعالیت آن تنها براي چند روزي برد رسانه

اتی نامزدهاي انتخاب آرايسبد  در روند انتخابات و تغییر

  نخواهد داشت.

  ماند؟دي باقی میامی                         روز گزارش▼ 

 رئیس ؛ این آماري است که»هزار نفر را بیکار کرده است 385قاچاق پوشاك خارجی «

با  پوشاك از آن سخن به میان آورده است؛ آماري که البته تولیدکنندگان اتحادیه

تی ترین مراکز خرید و مشاهده انبوه البسه و انواع پوشاك وارداوگذاري کوتاه در نزدیکگشت

ا در توان آن را درك کرد و بر درستی آن صحه گذاشت؛ امدهاي مختلف به راحتی میبا برن

خواهیم خودمان را جاي خواهیم نگاهی متفاوت به ماجرا داشته باشیم، میرو مینوشتار پیش

ین راه از ا و درآمدش هاي سال در این صنعت فعالیت کردهیکی از کارگرانی بگذاریم که سال

 رویه و البته تمایل ما مردم بهشغلش را به دلیل واردات بی 96ال در سال بوده است؛ اما حا

به  واسشطمئناً این کارگر در میان اخبار حخرید کاالي خارجی از دست داده است! م

ه دوباراي براي چرخیدن چه راه چارهآنها اظهارات مسئوالن مختلف دولتی است که ببیند 

 ر حوزهتظر طرح یا برنامه جدي براي  پایان بحران دمنچرخ این صنعت خواهند یافت و 

در  ،رش بودشنود که کامالً با آنچه در انتظاپوشاك است؛ اما به ناگاه در این میان خبري می

اي فعال کردن یکی از وزراي دولتی که امیدوار بود بردهد نشان میکه  يخبرتضاد است! 

ست و ادیره یک شرکت واردکننده البسه خارجی مصنعت پوشاك قدمی بردارد، عضو هیئت

اند که کرده نیروهاي انتظامی یک محموله قاچاق پوشاك را در ویالیی در لواسان تهران کشف

وکار و ع کسبهمان دولتی است که منتظر بود براي بهبود اوضا یکی از وزرايمتعلق به دختر 

شده  بیکار ارگرانکجاي آن ! به راستی، هر کدام از ما اگر دراه حلی بیابگشتش به بازار کار باز

وپرورش (وزیر آموزش آشتیانیدانش احمدي شنیدیم فخرالدیندر حوزه پوشاك بودیم و می

 انحصاري اش یک شرکت واردکننده پوشاك دارند که نمایندگیخانواده دولت یازدهم) و

موله قاچاق است و در خانه دخترش مح »میالن پریناتال« برند با ایتالیایی پوشاك واردات

 خورد، نه کسی عذرخواهیدر دولت نیز آب از آب تکان نمی شده است و با این حالکشف 

 ماند؟مان باقی میبراي دهد! چه امیديکند و نه کسی استعفا میمی

  انتخابات در الریجانی جانبدارانه ورود           اخبار ویژه      ▼ 

ه مجلس درباراسبق کشورمان با اشاره به اظهارنظرهاي رئیس خارجه وزیر ،منوچهر متکی

 از انیالریج آقاي جانبدارانه ودرو جمهوري گفت:هاي نامزدهاي انتخابات ریاستوعده

 هايطرح. وي افزود: است نادرست جمهوريریاست انتخابات در مجلس ریاست جایگاه

 انونیقبه طور  باید مجلس مصوبه به نیاز صورت در جمهوريریاست نامزدهاي پیشنهادي

 مجلس ئیسراینکه  نهبگیرند،  تصمیم درباره آن مجلس شود و نمایندگان ارائه مجلس به

 در مجلس سرئی ،گفتنی است الفت کند.خصورت شخصی با آنها مه در فضاي انتخاباتی ب

گیري تصمیمه بود، گفت هایارانه برابري سه یا دو افزایش بر مبنی برخی اظهارات به واکنش

ا این بمجلس  کشور، اقتصادي فعلی شرایط درمجلس است و  وظایفدر این باره در حوزه 

   مسئله مخالف است.

  کشور از بانکی بدهکار یک فرار

 ابر »زادهدانیال رسول« بازداشت خبر که بود 95 سال ماه دي اوایل و ماه آذر اواخر

 برخی که دارد را انکیب کالن بدهی خود پرونده در زادهدانیال. افتاد هازبان سر بر بدهکار

 نزدیک گذشت اب حاال. بودند کرده برآورد تومان میلیارد 600دو هزار و  از بیش را آن رقم

است  دهش مشخص ،تحقیق و بازپرسی هايجلسه برگزاري و او دستگیري از ماه به چهار

 ،کردهمی ایفا نقش زادهدانیال فساد چرخه در که قضایی پرونده اینیکی از متهمان اصلی 

  .است گریخته کشور از خارج به



 
     

  اخبار ▼

  جمهور شودکرد روحانی رئیسکس تصور نمیچهی

کس هیچ گفته است: 92هاي تبلیغاتی روحانی در سال سازنده فیلم ،حسین دهباشی

 کسی 	چون ،بنابراین کسی اطراف او نبود ؛جمهور شودکرد آقاي روحانی رئیستصور نمی

اي هکه متناینبا بیان . وي لذا من رئیس تبلیغات شدم ؛جمهور شودرئیس دادنمی احتمال

 بود شده طراحی جمله 28ـ  27 	افزاید:مینوشته است،  92سخنرانی روحانی را در سال 

هم چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد هم « جمله براي نمونهآقاي روحانی بگوید.  بود قرار که

 آقاي روحانی ،که شده طورهر خواستیم ده بودم و میرا من طراحی کر »مچرخ زندگی مرد

طراحی کرده بودم که آقاي من را  »من سردار نیستم، وکیلم« جملهمچنین ه	بگوید. راآن 

 تأکیددر ادامه  وي ؛»من سرهنگ نیستم، حقوقدانم«و گفت:  تغییر دادانی کمی آن را روح

ند که به شومن و بازیگر شوخاب میهایی انتدمآها طره رسانهکند که روز به روز و با سیمی

 92سال  اکنون به اگر شودمدعی می در نهایتهباشی . دتا یک سیاستمدار ندترنزدیک

 !ساختشاید اساساً فیلمی براي روحانی نمی ،گشتبازمی

  ظامی کشور نشوندنامزدها وارد مسائل ن

ایم تا نامزدها و به صورت کتبی خواسته کهبا بیان این سخنگوي ارشد نیروهاي مسلح

هاي نظامی و دفاعی کشور و منطقه که از حدود اختیارات ها از ورود به عرصهرسانه

عامل اصلی دور شدن سایه جنگ از گفت:  جمهوري خارج است، خودداري کنند،تریاس

ادگی و توان باالي نیروهاي مسلح در کنار مردم آگاه است و درصد تأثیرگذاري کشور آم

ها یا دیپلماسی، در برابر آن ناچیز سایر عوامل، از جمله مشکالت داخلی و خارجی آمریکایی

توجه به آمادگی و توان دفاعی باال و با  نین افزود:همچ سردار سیدمسعود جزایرياست. 

کننده داشته رخورد پشیمانروحیه و انگیزه نیروهاي مسلح قادریم با هر متجاوز نامتقارن ب

  باشیم. 

  تا انتخابات ▼

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با انتقاد الرگانی، نایباالسالم سیدناصر موسويحجت 

طلبان، اظهار داشت: با آنکه اي نامزدهاي انتخابات شوراها از سوي اصالحاز رد صالحیت فله

تخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت به دست خود مردم طلبان همیشه دم از اناصالح

رد . وي افزود: افراد کردند رد صالحیترا هاي موجه زنند؛ اما متأسفانه بسیاري از چهرهمی

شده عموماً منتسب به رقیب آنها در انتخابات هستند و این اتفاق در حالی رخ  صالحیت

  .شودبه افکار عمومی داده نمی ايکنندهداده است که در این زمینه هیچ جواب قانع

 با وگوگفت در جمهوريریاست انتخابات دوره دوازدهمین نامزد قالیباف، محمدباقر 

 خواهم تشکیل را »المللبین تجارت و خارجه وزارت« مردم دولت در: داشت اظهار فارس،

 ساختار یرتغی به مهم این و باشد کشور اقتصاد خدمت در باید دیپلماسی: افزود وي. داد

 از المللبین تجارت گسترش و خارجه وزارت تشکیل رو طرحدارد؛ از این نیاز خارجه وزارت

  است. پیروزي صورت در بنده دولت هاياولویت

مگر نگفتید مسکن مهر مزخرف است، : گفت انتقاد از رفتار دوگانه دولت با علی نیکزاد 

خورد، مگر نگفتید نگفتید سهام عدالت به درد نمی مگر نگفتید یارانه ناکارآمد است، مگر

نداشته است. چرا در آستانه انتخابات یارانه را سه برابر کردید و سفرهاي استانی سودي 

  ؟!شوددهید؟ چرا وعده تسریع اتمام مسکن مهر داده میسود سهام عدالت می

زدوبند و  اینکه به اشاره با »لتعدا و شفافیت باندیده« سازمان احمد توکلی، رئیس 

 در بودم، طلباصالح ، گفت: اگرکندبازي و عدم عدالت، افق را براي جوانان تاریک میفامیل

  دادم.می رأي جهانگیري به جمهوريریاست انتخابات

 مان در برجام دست یافتیم، گفت: نامبا بیان اینکه به همه اهداف اسحاق جهانگیري 

  .کشور امید به آینده است ترین سرمایهمهمچرا که  است؛ »یندهآ و امید« دولتم

  کوتاه اخبار ▼

 کنونی یکی از وزراي از زمانی علیرضا زاکانی گفت: 

 ،دارید سرمایه و لپو اینقدر چرا شما پرسندمی دولت

 تومان میلیارد 500 و هزار یک تنها من« که کندمی عنوان

 ثروت بنده از بیشتر دیگر نفرشش ؛ هستم هفتم نفر و دارم

 صورتی در ،گذاشتم ایران بانک در را هایمپول من .دارند

 بینیممی »کردند گذاريسرمایه کشور از خارج در آنان که

 امکانات و اقتصادي ملی یهسرما تومان میلیارد هزاران که

 آمده وجود به چگونه ثروت این و این افراد است دست در

  است؟

هاي عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس گردان 

هاي اسرا، به رژیم صهیونیستی براي برآورده کردن خواسته

اعتصاب غذاي اسراي فلسطینی . ساعت فرصت داد 24

صدها  گفتنی است، .براي سومین هفته متوالی ادامه دارد

فروردین) که  28آوریل ( 17اسیر فلسطینی از دوشنبه 

طینی است، اعتصاب غذاي خود را مصادف با روز اسیر فلس

این اعتصاب غذا پس از آن صورت گرفت که . اندآغاز کرده

هاي رژیم زندان اداره مسئوالن با اسرا نماینده	مذاکرات

 .صهیونیستی براي بهتر شدن وضعیت اسرا به نتیجه نرسید

 ایران اعصاب علوم انجمن رئیس ،دامنحسین پاك 

اس در کشور ما بسیار داشت: متأسفانه بیماري ام اظهار

یایی که بندي جغرافو برخالف تقسیم شده استشایع 

هزار نفر  80اکنون باالي  ،هزار مورد باشد سهحداکثر باید 

ترین علت ناتوانی مغزي و اس شایعوي افزود: ام. است

تر شایعزنان میان جسمانی در جوانان به شمار رفته و در 

سال را گرفتار  40تا  20 است. همچنین بیشتر افراد

 .کندمی

سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد  

در انتقاد  صهیونیستیقاطع، قطعنامه ضد  رأيبا  )یونسکو(

 قدس هاي اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در شهراز سیاست

شناختن اهمیت ین قطعنامه با به رسمیت . اتصویب کرد را

وحیدي (اسالم، براي سه دین ت» قدس«بخش قدیمی شهر 

صهیونیست در این سیاستمداران به  مسیحیت و یهودیت)

  ه است.هشدار داد باره

نکه در شهر در مجلس با بیان اینماینده مردم خمینی 

هزار واحد صنعتی متوقف  10حال حاضر فعالیت بیش از 

رویه یکی از دالیل توقف این واردات بی :شده است، گفت

شی از این ها است، البته باید گفت بخها و کارگاهکارخانه

  .برجام استرویه نتیجه واردات بی

عهد و وزیر دفاع جانشین ولی» سلمانبنمحمد« 

صدد دسترسی ایران دراست ه عربستان سعودي مدعی شد

به مکه به عنوان کانون جهان اسالم و تسلط بر کشورهاي 

مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور 

 !وجود ندارد


