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  در صحنه ماندن نیست تنهاوظیفه،     روز حرف ▼

روزهاي نزدیک به انتخابات همه منتظر یک شوك  در

ند؛ کا به کلی تغییر پید انتخابات يانتخاباتی بودند تا فضا

اما کسی به دنبال شوك از سوي جریان اصولگرایی و 

گیري به نفع با اعالن کناره شخص دکتر قالیباف نبود که

به  الب و اصولگراییجبهه انق ،تداراق اوج درآقاي رئیسی 

هنگام این اقدام به ند.افزایی دست پیدا کیک انسجام هم

 رديیعنی انصراف قالیباف از حضور در انتخابات اوج جوانم

 هر و همراهی با جریان اصولگرایان بود و وي نشان داد که

جوانمردانه  ،جا پاي مصالح نظام و کشور در میان باشد

 تبات گذشته تجربه نشان داده اسانتخا در ایستاده است.

 ،مردم وقتی تشتت آرا را در یک جبهه مشاهده کنند

گونه که همان ؛اعتماد کمتري به آن جبهه خواهند داشت

وحانی گیري عارف در انتخابات گذشته به نفع رکناره

زش براي پردا طلبی ایجاد کرد.اتحادي را بین جریان اصالح

  :ابل بررسی استند نکته قاین اقدام چ

 ه هر زمانیکاست نشان داده  و تاریخ تجربه گذشتهـ 1

یم و با اهو کنار یکدیگر بود ایمشتهدیگر وحدت دابا یک

ز موفق و پیرو ،یماهردکهاي انقالب تأکید جام به ارزشانس

م کجا که شکاف در بین جبهه انقالب حاک یم و هراهبود

 در این مقطع اهمیت آنچهیم. اهضربه خورد ه است،بود

 اکه ب، حفظ منافع مردم، کشور و انقالب است ردادحیاتی 

تصمیمى اساسی و خطیر  باید وحدت در جبهه انقالب،

 .شده میگرفت

تغییر ی کشور و مردم نونی، آرمان اصلدر شرایط کـ 2

اي و براي رسیدن به این آرمان، چارهوضع موجود است 

ه ، پس وظیفنفر دیگري کنار برودنفع ه ر بنبود که یک نف

اهی گ ؛ چرا کهبمانیمدر صحنه نیست که  این همیشه

 خودش نوعیکنار کشیدن و در صحنه نبودن  اوقات

 است. شناسیوظیفهو  ایثارگري

 ياکار بر، اصلی نامزدهاياز  با کنار رفتن یک نفرـ 3

 ود.و دشوار خواهد بالعاده سخت فوق رقیب هم

ا و اعتقاد به باوره دهدیم نشان گونه رفتارهااین

 یک نوع منش و بلکه ؛نیستدادن  شعاربه  تنها هاارزش

به آن  بی بایدانقال و منمؤ نیروهاي مهه که است مرام

ي آقا تاررف .نندکاز آن استفاده ها و در بزنگاهآراسته باشند 

ذشته روز گکه  اد بوداز این اعتقیک نمونه متعالی  قالیباف

 تبلور یافت.
  

  

  آثار یک حضور                                  روز گزارش▼ 

ن جریا شهروند عربستانی در وامیه در شرق عربستان، کشته شدن چهارع منطقه هاصرمح

ه رضان بسعود در شرق این کشور، سرکوب و زندانی کردن معتسرکوب معترضان به رژیم آل

مه ، ادایهسورپیمانانش براي حمله نظامی به خلیفه در بحرین، تالش آمریکا و همآلرژیم 

هاي دهی و ارتش این کشور، حمالت جنگندر عراق میان داعش و نیروهاي مردم هادرگیري

 ر بازارداري سعودي به شهرهاي یمن و بحران غذا و شیوع بیماري در این کشور، انفجار انتح

 رکیه،بول تخریدي در استان ن چند شهروند در افغانستان، انفجار در مرکزکابل و کشته شد

شابه ها تیتر مهواپیماهاي بدون سرنشین آمریکایی و ده به وسیلههاي پاکستان شهربمباران 

که  منطقه پر از آتش و خونی است هاي اخیر خالصه وضعیتها و ماههفته در روزها،

 ن قرارزدنی در آر مرز زمینی و آبی با امنیت مثالن کیلومتابا هزارجمهوري اسالمی ایران 

کنند، یجمهوري آماده ممردمش خود را براي برگزاري انتخابات ریاست دارد؛ کشوري که حاال

  انتخاباتی پرنشاط، آزاد و فراگیر؛ اما راز این آرامش چیست؟

حضرت  و مدبرانه هوشمندانههاي متفاوتی داد، از رهبري توان پاسخمی پرسشاین  به

ا یران باوحدت کلمه ملت ا حضور مقتدرانه نیروهاي مسلح و اي تخامنه العظمیاهللاآیت

ك مشتر دالیل یک فصلاما همه این  ؛..دینی و. ،قومی ،زبانی ،هاي مذهبیوتوجود تفا

از بعیت همه مردم و ت هاي کلی کشورسیاست از و حمایت در صحنه ، حضوردارند و آن

 بهمن 22نظیر ویژه گردهمایی بی، به هاي مختلفپیماییحضور مردم در راه است؛رهبري 

 ، به ویژهي در انتخابات مختلفهاي رأندوق، حضور مردم پاي صسال اخیر 38تمام  در ماه

آرامش و  هاي اینضمانت ترین انتخابات کشورمهم جمهوري به منزلهانتخابات ریاست

دم مرو  دوباره تکرار خواهد شد که کمتر از چهار روز دیگر حضوريحماسه  ت است؛یامن

ها مفراتر از ناا تت ي خواهند رفهاي رأقوبه پاي صند دولت رئیسدوازدهمین  براي انتخاب

 .تضمین کنندرا و آبادانی عزت و پیشرفت  ،آزادي ،امنیت، استقالل

 جهانگیري! يهوا یک بام و دو              ویژه    راخبا▼ 

 چیز یک هامناظره از من«: داشت اظهار روحانی حامیان همایش در جهانگیري اسحاق

 انگار نه انگار اام، گفتندمی انسان کرامت و انسان حرمت و آزادي از همه. شدم متوجه را

 اظهارات این ».کردندمی اعدام و کردندمی توقیف ايفله را مطبوعات که بودند هااین

 علیه بیمطل تلگرامی هايکانال از یکی وقتی گذشته سال که شد بیان حالی در جهانگیري

 صادر را کانال آن با برخورد و دستگیري دستور، اطالعات وزیر به ايدر نامه او ،نوشت وي

 با برخورد نهزارتخاو این وظیفه که نوشت وي به شجاعانه پاسخی در اطالعات وزیر اما ؛کرد

 !دستانبه  قلم نه کنندمی شلیک گلوله که است کسانی

  طلبان!اصالح به سیبیبی دلداري

ت نامزد اصولگرا در انتخاباسی که پیش از این، حضور چند بیشبکه سلطنتی بی

ي گیردانست، پس از کنارهه اختالف و به سود حسن روحانی میجمهوري را نشانریاست

راي بودي تنها سگیري نه هایی عجیب مدعی شد این کنارهقالیباف از انتخابات، در تحلیل

ر دجیب عحلیل این ت ید!فزااست به آراي حسن روحانی بی بلکه ممکن ؛اصولگرایان ندارد

روحانی  هاي قالیباف وسیاست ،هاي انتخاباتی نشان دادها و تبلیغاتحالی است که مناظره

 و هم می قالیباف باشدکسی هم حا است درجه با هم اختالف دارند و بسیار بعید 180

  نی.حاحامی رو



  
             

  اخبار ▼

 ي را به روسیه لو دادسرّ عات فوقترامپ اطال

اي رسد آغازگر جنجال تازهدر گزارشی که به نظر می» پستواشنگتن«روزنامه 

جمهور رئیس »دونالد ترامپ« :علیه دولت آمریکا باشد، به نقل از منابع آگاه نوشت

ین ا بر بنا .ي را در اختیار دولت روسیه قرار داده استسرّ این کشور اطالعات فوق

گویند ترامپ در دیدار هفته گزارش، مقامات کنونی و سابق دولت آمریکا می

وزیر خارجه روسیه و همچنین سفیر روسیه، » سرگئی الوروف«اش با گذشته

ت گروه تروریستی داعش در اختیار مسکو قرار داده که ممکن اس ارهباطالعاتی را در

یک مقام  هد.در معرض تهدید قرار درا این گروه  بارهدر» یک منبع اطالعاتی مهم«

داعش دارد، به  بارهطالعاتی که دربه رخ کشیدن ا گوید، ترامپ برايمطلع می

اي را در العادهمن افرادي را دارم که هر روز اطالعات فوق«الوروف گفته است: 

  ».دهنداختیار من قرار می

  شد طالبان با درگیري در داعش منجی آمریکا

 آمریکا گفت: افغانستان پارلمان در ننگرهار والیت مردم نماینده »قدیر ظاهر«

 از آمریکا حمایت بارز نمونه: افزود وي .دارد داعش به بسیاري تمایل و گرایش

 روستاي »سفید مسجد« منطقه در داعش و طالبان اخیر درگیري در داعش

 به وابسته اعضاي از زیادي شمار درگیري آن در .است مشاهده قابل »چپرهار«

 و آمریکایی هواپیماهاي که بودند طالبان محاصره در سفید مسجد منطقه در داعش

 .دادند نجات محاصره از را هاداعشی و داده قرار هدف را طالبان آنها ویژه نیروهاي

 مردم دشمن داعش تروریستی گروه هم و طالبان هم: کرد کیدتأ قدیر ظاهر

  است. داعش طرفدار بیشتر آمریکا ،است مشخص که طورآن اما ؛هستند افغانستان

  تا انتخابات ▼

 بر مبنی خود هواداران هايدرخواست و هارسشپ به واکنش در روحانی حسن 

 بعضی اما ندارد، را چیزها بعضی قدرت من بازوي: اشتد اظهار حصر سران فتنه رفع

مردم : نین گفتهمچنی روحابود.  خواهد کارساز درصد 51 از باالتر يرأ با کارها

غ کند و حکمش را ابالل انتخاب کنند. قاضی حکم صادر میباید بین قاضی و وکی

  .انتخاب با خودتان است ؛کندوکیل از مردم دفاع می ؛ امادکنمی

 هارقابت ادامه از روحانی حسن نفع به شنبهسه جهانگیري امروز اسحاق 

 تصمیم از روحانی، ستاد به نزدیک سیاسی فعال ،اییرج کند. غالمعلیمی گیريکناره

 و جهانگیري گیريکناره به توجه با :گفت و داد خبر انصراف اعالم براي جهانگیري

 .بود خواهد رئیسی و روحانی میان و دوقطبی انتخابات، در رقابت قالیباف،

در همایش بازرسان و نمایندگان  رئیس ستاد انتخابات کشور ،اصغر احمديعلی 

هزار نفر واجد شرایط رأي  410میلیون و  56فرمانداران استان تهران، با بیان اینکه 

احساس درصدي  57ها میل به مشارکت دادن هستند، گفت: طبق آخرین ارزیابی

  بد.یاحضور گسترده مردم افزایش می هللا بااشاءشود که انمی

 رئیسی و ابراهیمسید نفع به قالیباف محمدباقر گیريکناره اعالم متعاقب 

 طلبان،اصالح جبهه در حسن روحانی از اسحاق جهانگیري قدتمام حمایت همچنین

انجام شد،  وز گذشتهرعصر  که هاي خبريایگاهپنتیجه نظرسنجی یکی از  در

  است. گرفته پیشی روحانی حسن از نزدیک ايفاصله با رئیسی سیدابراهیم

االسالم رئیسی ضمن حضور در ستاد مرکزي مسئول ستاد حجت ،علی نیکزاد 

و در  وحدت نیروهاي انقالبی تقدیر کردقالیباف از اقدام انقالبی وي در باقر محمد

کشوري کرامت و  ستاد«ریاست به  مسئول ستاد قالیباف را ،محمد دهقان حکمی

  کرد.ابراهیم رئیسی منصوب حامی سید »کارآمدي

 

  کوتاه اخبار ▼

کاهش  رین پژوهش دانشگاهی در انگلیس،تتازه 

 32شمار مسیحیان و چهار برابر شدن مسلمانان در 

 مرکز لندن، کانون. دهدا نشان میرسال گذشته 

میلیون شت هرود و از متدینان در بریتانیا به شمار می

 65از . درصد از آنان مسلمان هستند 13ساکن لندن، 

نفر، یعنی میلیون  هس هم میلیون نفر جمعیت بریتانیا

مرکز آمریکایی  ن هستند.مسلما درصد هارچمعادل 

در ماه آوریل گذشته به این نتیجه رسیده بود که  »بیو«

بیشترین پیروان را در سراسر  ، اسالم2075تا سال 

  .جهان خواهد داشت

 پیامکی شماره با ايردهگست هايپیامک گذشته روز 

 یارانه مجدد وصل بر مبنی هایارانه هدفمندي سازمان

 .شد ارسال ،کسانی که یارانه آنها قطع شده بود نقدي

 یارانه از را مردم ه بودداد وعده 92 سال دولت یازدهم که

 وعده آن تحقق عدم با کند،می نیازبی تومانی هزار 45

 آستانه در الالمبیت از پاشیپول به و شده روروبه

 جمهوريریاست هايامزدن دیگر که آورده روي انتخابات

 است. کرده متهم آن به را

 کرد: شماري از غیراعالم بان حقوق بشر دیدهسازمان  

ه شده در مناطق تحت تسلط داعش امیان محاصرنظ

به سوي ساحل چپ  حرکتصدد عبور از رود دجله و در

 ؛ امابودند ،ط نیروهاي عراقی استموصل که تحت تسل

 فرنها تیراندازهاي داعش آنان را هدف قرار داده و دهتک

  کشتند. ،ان بودندزنان و کودکاز آنها اري را که شم

امام جمعه موقت سنندج  ،امین راستیماموستا محمد 

آورد، گفت: می با بیان اینکه بیکاري در جامعه فساد به بار

ل جوانان شعارهاي انتخاباتی دولت یازدهم براي اشتغا

 نشدشکل بیکاري حل مدر عمل اتفاقی نیفتاد و اما  ؛داد

ثیر تأتحقق در ایجاد فساد در کردستان این عدم  که

  شده است.فساد گرایش به داشته و سبب 

پس از  فرانسه منتخب جمهوررئیس ماکرون، امانوئل 

 اقدام، اولین در اوالند، افرانسو از قدرت تحویل گرفتن

 مشخص را الیزه کاخ هايسمت ترینمهم از برخی تکلیف

قرار است به زودي هم  خود را اعضاي کابینه ماکرون .کرد

هاي راست احتمال رسانه گفتنی است، معرفی کند.

  .دانندمی سیاربوزیري ادوارد فیلیپ را نخست

 عراق ملی ائتالف برجسته عضو »البهادلی هدي« 

 مظاهر زا یکی را ایران در انتخاباتی هايمناظره

نتایج  مطمئناًدانست و گفت:  کشورمان دموکراسی

ساز ن بر آینده منطقه و مسائل سرنوشتانتخابات در ایرا

هاي شورهاي مظلوم منطقه که درگیر جنگمتعلق به ک

 د.گذارثیر میتأاند، پایان شدهبی


