
روشنگری به معنای دخالت در سیاست نیست
معاون سیاسی سپاه گفت: بازیگران سیاسی نباید برای برخی اهداف حقیر سیاسی خود، موجب ایجاد 
مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایه  نظام است،خدشه ای وارد شود.

سردار رسول سنایی راد درباره ابالغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری با بیان 
اینکه»ابالغ سیاست های کلی بر اساس اصل110 قانون اساسی صورت می گیرد«، اظهارکرد: این 

صفحه ۲سیاست ها چارچوبی کلی برای امر مهم انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ...
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آرامش بی نظیری بر کشور 
حاکم است

حسن بیادی در گفت و گو با »تابناک«:روحانی بیشتر از همه از حذف احمدی نژاد سود برد

قالیباف برای کاندیداتوری شرط دارد
سال، ساِل انتخابات است و طبیعی است که مباحث انتخاباتی حرف اول و آخر را در فضای 

سیاسی، رسانه ها و در بین سیاسیون بزند، حتی مردم عادی هم در گعده های شخصی، هر از 
گاهی بحث هایی درباره انتخابات سال آینده مطرح می کنند و این مباحث فضای مجازی را 

هم طبیعتا در بر گرفته است. حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران که نوزده 
سال سابقه نایب رئیسی شورای شهر را دارد، در گفت و گو با »تابناک« با گفتن اینکه با 
توجه به حذف آقای احمدی نژاد، فرمول تصمیم گیری ها هم در بین اصولگرایان و هم 
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وزیر اطالعات در مالقات با نماینده ولی فقیه 
در خراســان جنوبی تصریح کرد که امروز با 
وجود همه ناامنی های منطقه، امنیتی بر ایران 
اسالمی حکم فرماســت که در هیچ کشوری 
وجود ندارد. حجت االسالم و المسلمین سید 
محمود علوی   گفت: هنر وزارت اطالعات این 

صفحه 3است که مسائل اجتماعی ...

عضو فراکســیون والیت مجلس 
گفــت: اصولگرایــان نیروهــای 

بسیاری برای ...

ســردار محمدرضا نقــدی گفت: 
خداوند آزادی را به انسان اعطا کرده 

و از این طریق  ...

سهیال جلودارزاده با اشاره به ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات از سوی 

رهبری اظهار کرد ...

کاندیداهی 
رای آور 

فراوانی داریم

مصادره کنندگان 
آزادی باید 

سرکوب شوند

هشداری برای 
ارائه الیحه 

جامع انتخابات 

جایی برای داعشی ها نیست!
صفحه 4

عملیات آزادسازی موصل عراق از اشغال داعش آغاز شد
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