
چگونه اردوغان پیروز شد؟ 
اعالم نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه که با پیروزی قاطع حزب 
عدالت و توسعه همراه بود، بحث ها بر سر چشم انداز آینده این 
کشور را از چه از نظر ثبات سیاسی داخلی و چه جهت گیری های 

سیاست خارجی، بار دیگر در مرکز توجه قرار داده است. یکی 
دیگر از بحث های مطرح درباره این موضوع، ... 

صفحه 4

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:

»مرگ بر امریکا« پشتوانه قوی دارد
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )سه شنبه( در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان، مبارزه ملت 

ایران با استکبار را مبارزه ای »منطقی، خردمندانه و متکی بر تجربیات تاریخی« خواندند و با استناد به مشکالت و ضرباتی که به علت اعتماد به امریکا و 
ساده اندیشی برخی سیاسیون، در تاریخ معاصِر کشور بوجود آمده افزودند: امریکا، همان امریکای قدیم است اما عده ای مغرض و یا ساده لوح تالش می 

کنند این دشمن توطئه گر را در افکار عمومی ملت به فراموشی و غفلت بسپارند تا امریکا در فرصتی مناسب خنجر را از پشت فرو کند.
در این دیدار که در آستانه سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی انجام شد رهبر انقالب، مقطع کنونی را دوره تثبیت عزت ملت و ترسیم 

نقشه پیشرفت ایرانیان دانستند و هوشیاری، آگاهی و بصیرت عمومی به ویژه جوانان را در این مقطع،  بسیار مهم خواندند....
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دوران طالیی سپاهان با 
شروع لیگ حرفه ای آغاز 

شد. تیم  ...
شبکه های اجتماعی که 

هر روز...

احتمــاال ایــران یکــی از 
معدود کشورهایی است که 

اجازه ورود ...

محرم از بازی 
تا مربی گری!

گفت وگوی 
صمیمی بهتر از 

هزار چت

»کی اف سی« 
پلمب شد

سکونت اجباری در »مهر« نیمه کاره
صفحه  5

تداوم مشکالت و معضالت مسکن مهر هشتگرد
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