
مشروب فروشی ها بسته شده اما باب دروغگویی بازتر شده
حجت االسالم  و المسلمین ناصر نقویان با بیان اینکه یکی از مشکالت بزرگ ما این است که تمام اتفاقاتی که 
در جامعه می افتد از منظر دینداری دیده می شود، چه بخواهیم، چه نخواهیم گفت: من قبال این را گفته ام، در 
زمان شاه وقتی مثال کسی تاکسی گیرش نمی آمد، شروع می کرد به فحش دادن به شخص اول مملکت، حاال 
هم همین طور است، اگر یک پاسبان، یک کارمند جزء یا حتی یک رفتگر کار خالفی بکند، مردم او را در یک 

صفحه ۳ساختار حکومتی می بینند ...
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 ژنرال های جنگ 
دانشگاه نرفته بودند

اگر به عراق و سوریه کمک نمی کردیم، شاهد دو دولت داعش بودیم

راهی جز اعتدال برای نجات دنیای اسالم نیست
رییس جمهوری که امروز در مالزی بود، در دیدار نخبگان علمی، فرهنگی و رسانه ای مالزی، با فراخواندن 

همه مسلمانان به وحدت و تالش برای ارتقاء جایگاه و قدرت جهان اسالم ، تصریح کرد: برای نجات دنیای 
اسالم راهی جز اعتدال و مبارزه با خشونت نمی بینم. حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این 

نشست که صبح روز شنبه در کواالالمپور برگزار شد، گفت: دنیای اسالم نیازمند وحدت، امنیت و توسعه 
است و خشونت و افراطی گری و یاس و عدم خودباوری آینده جهان اسالم را تهدید می کند. دکتر روحانی 
با تبیین چهار اصل سیاست منطقه ای ایران گفت: مبارزه میدانی با تروریسم تکفیری، کمک موثر به صلح، 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳آتش بس و کمک رسانی انسان دوستانه به مردم، عدم تجزیه کشورها و تغییر ... صفحه ۲

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
جنــگ تحمیلی یک جنگ دانشــی بود و به 
همیــن دلیل می توانیم دفــاع مقدس را یک 
دانشگاه بنامیم که یکی از تولیدات آن مدیریت 
جهادی اســت. محســن رضایی با اشاره به 
مدیریت جهادی، گفــت: مدیریت جهادی، 

صفحه ۲ماحصل عبور انقالب اسالمی ...

حسین کنعانی مقدم درباره آرایش 
جدید انتخاباتی اصولگرایان بعد از 

روشن شدن ...

محمدرضا عارف با اشــاره به این 
که شــورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان هم ...

لطــف اهلل فروزنده، ســخنگوی 
جمعیــت ایثارگران گفــت : مقام 
معظم رهبری که در حقیقت دیده 

بان نظام هستند و ...

بسیاری از 
اصولگرایان 

کاندید می شوند

با شورای عالی 
سیاستگذاری 

موافقیم

خطاب رهبری 
به همه است

تیر خالص؟!
صفحه 4

ویدئوی سال 2005 دونالد ترامپ 
حزب جمهوری خواه را در شوک فرو برد

1 3 9 5 ه  مــا مهــر   1 7 شــنبه 


