
اصول گراها هنوز گزینۀ واحد ندارند
»وحدت« حلقه مفقوده  جناح های سیاسی در بزنگاه هایی همچون انتخابات است. مردان اصولگرا نیز در آستانه 
هر انتخابات تمام هم و غم خورد را برای یافتن این حلقه مفقوده می گذارند تا داستان سرنوشت سیاسی شان 
را آنگونه كه مرادشان است روایت كنند. اما تجربه تاریخی اصولگرایان حداقل در رابطه با چند انتخابات اخیر 
نشان از این واقعیت دارد كه یافتن این حلقه مفقوده یعنی همان وحدت سیاسی، چندان كار آسانی به نظر 

صفحه ۳نمی رسد. روزگاری ریش سفیدانی همچون ناطق نوری، مرحوم ایت اهلل مهدوی كنی ...
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 حیف اصولگرایی که 
 با احمدی نژاد 

یکی دانسته شود

ریاض از طریق برقراری ارتباط با گروه های شبه نظامی، رویکرد جدیدی را در تقابل با ایران اتخاذ کرده است

تالش برای تقابل با ایران در سطح منطقه
یکی دو سال اخیر، شاهد یکی از تهاجمی ترین دوره های سیاست عربستان سعودی نسبت به ایران بوده 

است. از تالش برای ضربه زدن به منافع تهران و گروه های مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران در سطح 
منطقه گرفته تا البی گری با قدرت های جهانی برای اعمال فشار بر ایران و یا در کمترین حالت، اتخاذ 

مواضع به شدت ضد ایرانی از سوی مقامات سعودی، از جمله اقداماتی است که آل سعود به طور مشخص 
از زمان روی کار آمدن ملک سلمان، علیه ایران در دستور کار خود قرار داده است. این روند البته از چشم 
ناظران و تحلیلگران منطقه دور نمانده و ابعاد و جنبه های مختلف و همچنین پیامدهای آن، مورد بحث 

و بررسی قرار گرفته و می گیرد. در همین راستا، یک نشریه آمریکایی  ... صفحه ۲

اکبر تــرکان دبیر شــورایعالی مناطق آزاد در 
تحلیلی از وضعیت اردوگاه اصولگرایان برای 
انتخابات ســال ۹۶ گفت: آقــای ناطق نماد 
اصولگرایی اســت، یعنی اگر بخواهیم بدانیم 
معیار اصولگرایی چیســت، به نظر من آقای 

صفحه ۴ناطق همه ویژگی های ...

صفحه ۲

تروریسم بدون مرز، نتیجه استراتژی امنیتی قدرت ها است
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صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳

رئیس مجلس شــورای اسالمی 
تأکید کرد: در مســأله هسته ای 

اگر همه نظام  ...

غالمرضــا تاجگــردون عضــو 
فراکســیون امیــد مجلــس می 

گوید: فراکسیون  ...

محمدرضا عارف در مــورد اینکه 
آیا احتمال ائتالف اصالح طلبان با 

اعتدالیون  ...

برجام با وفاق 
همه نظام به 

دست آمد

فراکسیون 
والیت به حاشیه 

می رود

به دنبال 
ائتالف هایی 

شفاف تر هستیم

اعتدال ، بر افراط  
غلبه خواهد کرد


