
بازی خطرناک آنکارا
تنها یک روز پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از ضرورت اقدام مشترک با دولت جدید 
آمریکا برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه سخن گفت، ارتش ترکیه تانک ها و تسلیحات جدیدی را به 
مرز این کشور با سوریه اعزام کرده است. اعزام این نیرو ها که شامل سالح های برد بلند و نفربرهای مسلح 
است، پس از آن صورت می گیرد که اردوغان برنامه های بعدی خود در سوریه را نیز اعالم کرده و گفت که پس 

صفحه ۴از تصرف الباب، نوبت به منبج و سپس رقه )پایتخت خالفت خودخوانده داعش( خواهد رسید ...
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انتخابات تمام الکترونیک در 
انتظار تایید  شورای نگهبان

هیچ گاه هلهله دشمنان در سال 88 را فراموش نخواهیم کرد

در قوه قضاییه حقوق نجومی نداریم
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با گرامیداشت یوم اهلل 9 دی، آن را حماسه 

ای مردمی و آگاهانه توصیف کرد و گفت: اگر این حماسه آگاهانه با حضور خودجوش مردم بصیر نبود،  
کشور و نظام زیان های بسیار بیشتری را متحمل می شد. آملی الریجانی تاکید کرد: ادعای ما علیه فتنه 
گران این است که با فتنه 88 خسارات عظیمی را به کشور وارد کردند، فرصت های زیادی را از بین بردند 
و باالتر و بدتر از همه اینکه با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب تشدید فشارها و تحریم ها شدند و 

 دشمن را به دخالت در امور داخلی کشور و چشم طمع دوختن به آن تشویق و ترغیب کردند. رئیس 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ گاه هلهله دشمنان در سال 88 را فراموش نخواهیم کرد ... صفحه ۲

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری 
اطالعات وزارت کشور، سرعت، صحت و دقت 
را از مهم ترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست و 
از تالش این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات 
تمام الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری 9۵ 
در صورت تایید شورای نگهبان خبر داد. علیرضا 

صفحه 3براتی در گفت وگو ...

امیررضا واعظ آشتیانی سخنگوی 
جبهه یاران انقالب گفت: کاندیدای 

اصولگرایان  ...

حجت االسالم مهدی کروبی عصر 
امروز از دبیرکلی حزب اعتماد ملی 

استعفا کرد ...

حســن عباســی با انتقاد از زمزمه 
های متعدد برخــی اصالح طلبان 

در مجلس جهت  ...

جبهه یاران با 
احمدی نژاد 

ارتباطی ندارد

استعفای کروبی 
از دبیرکلی 
اعتماد ملی

فتنه 88 زیر سر 
 هاشمی بود 

نه موسوی

مشکل مالی طرح تحول سالمت 
و اختالفات دو وزیر کابینه روحانی
صفحه ۲
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