
به سوی حلب!
هرچند به نظر می رسد، آخرین طرح آتش بس در سوریه نیز همچون نمونه های پیشین، بیش از هر چیز، تالشی 
از سوی غرب برای دادن فرصت احیا به گروه های معارض بود، بدان معنا نیست که معادالت میدانی در سوریه 
به شکلی جدی نسبت به قبل تغییر پیدا کرده است. در همین راستا، فاز جدید عملیات آزادسازی حلب، نشانگر 
مرحله ای جدید در معادالت قدرت در عرصه میدانی این کشور است. در پی مشخص شدن عدم موفقیت طرح 

صفحه ۴آتش بس جدید در برقراری آرامش در سوریه و نقض مکرر این آتش بس از سوی ...
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 دو »شورا« 
در یک اقلیم نگنجد!

مقام معظم رهبری: 

نیروهای مسلح باید همواره آماده ایفای نقش باشند
پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری: حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، صبح دیروز )چهارشنبه( 
در مراسم دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی 

ایران در دانشگاه علوم هوایی شهید ستاری حضور یافتند.  مقام معظم رهبری در این مراسم با تأکید بر لزوم 
آمادگی های روزافزون »ایمانی و اعتقادی«، »علمی و فنی« و »سازمانی و انضباطی« نیروهای مسلح و انتقال 
تجربیات گران بهای دفاع مقدس به نیروهای جوان، تأکید کردند: »امروز ملت ایران به دلیل پافشاری بر اسالم، 

استقالل، ارزش های واالی خود و اعتقاد به حاکمیت دین خدا، با جبهه وسیعی از دشمنان مواجه است و نیروهای 
صفحه ۲صفحه 3صفحه ۲مسلح باید همواره آماده ایفای نقش خود، در صورت نیاز، باشند«.  صفحه ۲

در فاصلــه کمتر از هشــت ماه تــا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، اصالح طلبان 
که پیشتر از هماهنگی بین بخش های مختلف 
این طیف خبر می دادند، هنوز نتوانسته اند، ساز 
و کار انتخاباتی تصمیــم گیر این طیف برای 

صفحه ۲انتخابات مهم پیش روی را  ...

 رییس فراکســیون امید  مجلس 
د هم گفت: »نهــی رهبری« به 

عملكرد ...

لمســلمین  ا و حجت االســالم 
سیدهادی خامنه ای طی سخنانی 

در نشستی خبری ...

مصطفــی  م  ســال ال حجت ا
پورمحمــدی وزیر دادگســتری 

دیروز در حاشیه ...

احمد ی نژاد  
پاسخگوی مسائل 

مالی خود  باشد 

اصالح طلبان 
واقعی از روحانی 

عبور نمی کنند

توضیح  اژه ای 
درباره پرونده 

»هما هودفر«

عده ای از راحتی مردم 
ناراحت هستند

صفحه ۲

رئیس جمهور درقزوین: هیچ کشوری با انزوا به جایگاه مطلوِب پیشرفت نمی رسد

1395 مــاه  مهــر   7 چهار شــنبه 


