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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ



ﮐﺪ ﺧﺒﺮ96010601469 :



ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر 71489 :

ﷲﮐﺮم :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪم
ﺣﺴﯿﻦ ﷲﮐﺮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﷲﮐﺮم دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺼﺎر ﺣﺰبﷲ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان دﯾﭙﻠﻤﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻢ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﻮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺮواﺳﯽ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان واﺑﺴﺘﻪ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان از ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۶ﺗﺎ  ۸۹ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﷲﮐﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﺗﺮ از ﻣﻦ

ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮرا آﻣﺪهام ﭼﺮاﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد و آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻣﻦ اﻣﺮوز آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪی ﺗﻬﺮان را ﺑﮕﯿﺮم.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺼﺎر ﺣﺰبﷲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﻃﺮح ﺷﻮراﻣﺤﻮری ﺷﻬﺮداری و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارم ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای  ۱۰ﻓﺮﻣﺎن

ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻢ.

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ،رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮجﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﺑﻮدﺟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۱۰ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﷲﮐﺮم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ دوز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

ﷲﮐﺮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶرو ﻫﺮ

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺴﻮی ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم






ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه

https://www.isna.ir/news/96010601469/
 ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ:

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 96

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۹۶

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرایﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ﷲﮐﺮم

×
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ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ

اﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎم

 ارﺳﺎل

آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
۷

زارﻋﯽ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اراده ﻗﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۸

ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ :اﮔﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدم ...

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۹

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎﺗﯿﺲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ژاﭘﻦ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۱

ﻣﺮدم از ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪزﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۳

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺣﺪود  ۶۰۰آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۶

ﻣﺎﻟﺰی رﺳﻤﺎ از اﺋﺘﻼف ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۷

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارای اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۸

اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن »ﮐﻮار« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۱۹

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۲

ﻓﺨﯿﻢزاده ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۳

ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاه از ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر »ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ«

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۴

ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۶

ﮐﻨﮑﻮر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۷

روی ﺗﻠﺦ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮوش

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۸

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﻢ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۲۸

ﻟﺰوم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ

×

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

۳۱

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ
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ﻋﺪه ای در ﺣﺎل ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ

۳۲

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۹ﺗﻦ در ﭘﯽ اﻧﻔﺠﺎر ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻮﺧﺖ در ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

۳۳

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻃﺮح اﻋﺰام ﻣﻔﺴﺮ در ﻣﺤﺮم ﻫﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد

۳۴

دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

 آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ







ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان



دﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ



اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی



اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن



ﭘﮋوﻫﺶ



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ



ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت



ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺎن



ادﺑﯿﺎت و ﮐﺘﺎب



دوﻟﺖ



اﻧﺮژی



ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ



ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ



ﻣﺠﻠﺲ



ﻋﻤﺮان و اﺷﺘﻐﺎل



آﻣﻮزش



ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ



ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ



ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت



ﺻﻨﻔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ



ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث



اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای



ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻃﻼ



رﺳﺎﻧﻪ



دﻓﺎﻋﯽ  -اﻣﻨﻴﺘﯽ



ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو



ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﺳﻪ



ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ



ﺧﻂ ﻣﺸﯽ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ورزﺷﯽ

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

ﻋﮑﺲ



آﺳﯿﺎ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ



ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل



ﻣﺴﺘﻨﺪ



ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای



ﮐﺸﺘﯽ ،رزﻣﯽ



ﺧﺒﺮی



ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ



ﺟﻬﺎن ورزش



اﯾﺮان



ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ



ﺗﻮپ و ﺗﻮر



ورزش ﺑﺎﻧﻮان



ﻋﻠﻢ ورزش



ﺳﺎﯾﺮ ورزشﻫﺎ



ﻧﺘﺎﯾﺞ زﻧﺪه



ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ 2018

ٔ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺴﺘﻮه
ﻧﺮماﻓﺰار

اﻗﺘﺼﺎدی

وﯾﺪﺋﻮ
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