
ششکاندیداییکهاصالحطلباندرآبنمکخواباندهاند!
هرچند بیشتر اصالح طلبان در گفت و گوها و اظهار نظرهایی که پیرامون دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری داشته اند، بر این نکته تأکید کرده اند که حسن روحانی کاندیدای قطعی و نهایی آن ها در این دوره 
از انتخابات خواهد بود، در عین حال، شش کاندیدای بالقوه در این جناح حاضرند که در صورت بروز اتفاقات 
پیش بینی نشده سیاسی، اصالح طلبان برای کاندیدا کردن این افراد برنامه ریزی خواهند کرد.

صفحه۳خرداد ماه سال 1392 در حالی که تنها چند روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ...
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امیر محبیان:ازمونیختاوین

دولتروحانیاصولگرانیست
امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا گفت: احتمال حمایت مشروِط طیفی از اصولگرایان از روحانی وجود دارد. اما در 

مجموع رویکرد روحانی به گونه ای نیست که جریان اصولگرایی روی آن سرمایه گذاری قابل تاملی کند. حضور 
تعدادی از اصولگرایان درون کابینه، به معنای اصولگرا بودن دولت روحانی نیست. جهت حرکت راهبردی دولت 

روحانی با نگرش اصولگرایان ضریب انحراف قابل تاملی دارد. محبیان در پاسخ به این سوال که »با توجه به 
وضعیت کنونی روحانی و نوع پایگاه اجتماعی او، اصولگرایان در صورت عدم حمایت از روحانی  چه گزینه های 
احتمالی را  برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ خواهند داشت؟« تصریح کرد: گزینه های محتمل، به شناخته 

صفحه۳صفحه۳صفحه۳شده و شناخته نشده تقسیم می شوند. مثال موتلفه اعالم کرده است که کاندیدایش  ... صفحه4

در مدت بیش از یک ســال که از حصول توافق 
هســته ای میان ایــران و گــروه 1+5 )برجام( 
می گذرد، تأکید طرف هــای غربی بر ضرورت 
اجرای این توافق، سبب شده بود رژیم اسرائیل 
به عنوان مهمترین مخالف آن نیز کمتر در این 
زمینه موضع گیری علنی کرده و مخالفت خود را 
ابراز نماید. با این حال، اظهارات اخیر باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و اشاره وی به 

صفحه۳اینکه اکنون حتی  ...

حســین کنعانی مقدم عضو جبهه 
ایســتادگی درخصــوص فراگیر 

شدن احزاب  ...

ابراهیم اصغرزاده فعال سیاســی 
اصــالح طلــب گفــت: تهدید 

احمدي نژاد  ...

کدخدایی ســخنگوی شــورای 
طــرح  درخصــوص  نگهبــان 

ادعاهایی درباره ...

برخی به دنبال 
احزاب پدرخوانده 

هستند

اصولگرایان چاره ای  
جز  احمدی نژاد 

ندارند

صالحیت هر دوره 
برای همان دوره 

است

تریبون هایی علیه روحانی
صفحه۲

 چرا روحانی از خود 
دفاع نمی کند؟

1395 مــاه  د  مــردا  16 شــنبه 


