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بررسی دالیل نگرانی اروپایی ها از تاثیر قاچاق 
تسلیحات بر بحران لیبی 

زنگ  خطِر مهاجرت! 

درباره اولین شکست فرهاد مجیدی با استقالل

 کابوس پنالتی، 
شوک کمک داور!

گزارشی از دومین جشنواره سراسری تئاتر 
کوتاه کیش 

 چرا هیچ شناختی از
 تئاتر محیطی نداریم؟

 کاهش سن روابط پرخطر جنسی 
و ابتال به HIV به زیر 18 سال؛

 ایدز در سکوت 
قربانی می گیرد

سهیال جلودارزاده:

شرکت در انتخابات برای 
جلوگیری از اتفاقات بد 

آینده است

شهرنوشت 6

جهان 5

آدرنالين 7

تئاتر 8

سياست 3

سياست3

 رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:

  انتخابات مایه 
تقویت کشور است

سياست 3

 دبیرکل خانه کارگر:

 مشاغل خانگی 
 باید ساماندهی شود
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روایتی از تالش دقیقه نودی اصولگرایان برای 
وحدت با پایداری ها؛

ماجرای  یک  
ویایی وز  ر نیمر

سياست 2

طعم ائتالف زیر زبان اصولگرایان به یک 24 ساعت هم نرسید. اول 
صبح دیروز از سوی برخی رسانه ها و چهره های اصولگرا خبر رسید که 
باالخره شورای ائتالف اصولگرایان و جبهه پایداری، طی جلسه ای که 
دوشنبه شب با یکدیگر داشتند، بر سر یک لیست واحد توافق کردند، 
اما خبر این وحدت رویایی هنوز به اندازه یک نیمروز هم نگذشته بود 

که تکذیب شد.
خبر این ائتالف در حالی بود که هیچ نشانه ای از نرمش میان طرفین 
وجود نداشت. روز دوشــنبه، خبرگزاری فارس از قول یک عضو جبهه 
پایداری بدون اینکه نامی از او ببرد، نوشــت: »شــامگاه روز یکشنبه 
آیت اهلل مصباح یزدی خطاب به اعضای شورای جبهه پایداری فرمود: 
وقتی سیاسیون ما هنوز به رشــد الزم برای تعامل صحیح نرسیده اند، 
شــما راه منطقی و شــرعی خود را ادامه دهید و از انگ های سیاسی 
نترسید.« در سایت و کانال آیت اهلل مصباح نیز متنی منتشر شده بود با 
این شرح: »باسمه تعالی؛ روشی که جبهه پایداری برای انتخاب نامزدها 
به کار گرفته، روشی منطقی و مشروع است.« بدین ترتیب روشن بود 
که مذاکرات چندین و چند ماهه با پدر معنوی جبهه پایداری ها به جایی 
نرســیده و اتفاقا این پدر معنوی تمام و کمال حامی فرزندان پایداری 
خویش است و آب پاکی را نیز روی دست دیگر اصولگرایان ریخته است. 
آنچه در جریان ارائه لیست میان حداد عادل و آقاتهرانی گذشت نیز 
مویدی بر انسداد راه های منجر به ائتالف بود؛ چراکه طی آن پایداری ها 
خواستار کنار گذاشتن قالیباف از لیست شده بودند و حدادعادل نیز در 
نامه ای تند جبهه پایداری را متهم به سهم خواهی کرد. در نهایت نیز دو 

طرف از خیر لیست مشترک گذشتند و...

به دنبال تشکیل جلسه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( صورت می گیرد؛

تصمیم گیری درباره  ورود ایران به لیست سیاه تا 21 فوریه
سياست 2

دسترنج 4

  بحث داغ دستمزد در روزهای سرد پایان سال

مزد عادلانه؛ همچنان بزرگترین چالش کارگر و کارفرماست

رای ما، همکار فرهنگی ما

دکتر فاطمه کمساری

مورد حمایت جامعه روانشناسان ایران و فرهنگیان 

کد انتخاباتی: 7448

رای ما، حقوق دان
سعید باقری

 مورد حمایت ائتالف احزاب اصالح طلب  
و حزب کارگزاران سازندگی

 قانون گذاری و دفاع از حقوق ملت 
تخصص و تعهد من است 

کد انتخاباتی: 1972
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