
تایم:5 انتخاباتی که امسال  بر سرنوشت جهان تاثیر می گذارد 
اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکایی ها ازاهمیت خاص خود برخوردار است اما این بدان معنا نیست 
که دموکراسی در سایر نقاط جهان از حرکت ایستاده است.  دراینجا پنج انتخابات مهم در سال 2017 را که 
بر جهان تاثیر گذار خواهد بود مورد بررسی قرار داده ایم. تصور کنید کشور شما طی 71 سال 63 دولت را 
تجربه کرده باشد. درنتیجه شما با بحران های سیاسی متعددی مواجه خواهید شد که سیستم سیاسی غیر 

صفحه ۳منعطف شما توانایی مدیریت آن را ندارد. این مشکلی است که متیو رنزی نخست وزیر ایتالیا  ...
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با تهدید و پرونده سازی 
می خواهند  جریان 

اصالحات را منفعل کنند       

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

هشدار جدی به سعودی ها
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درپیامی به آل سعود گفت که ما دیر خشمگین می 

شویم ولی اگر خشمگین شویم آثاری از آل سعود روی زمین باقی نخواهیم گذاشت. این 
پیام محسن رضایی به آل سعود که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده به شرح زیر است: 

ترکی الفیصل، شاهزاده سعودی و رئیس اسبق دستگاه اطالعاتی عربستان در کنفرانس 
منافقین در پاریس حضور یافت و از آن ها خواست که ترورها را در ایران شروع کنند. 
حمایت رسمی عربستان از منافقین نشان داد که تمامی ترورهایی که این گروهک 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳طی سال های اخیر انجام داده با حمایت عربستان ... صفحه ۲

محمدرضــا عــارف: ضرورت نقــد عملکرد 
نخبگان اصالح طلب توسط فعاالن دانشجویی

رئیــس فراکســیون امید بــا بیــان اینکه 
اصالح طلبان همیشــه خودشــان را جزیی 
تاثیرگذار از حاکمیت می دانند تاکید کرد: اگر 

صفحه ۲عده ای تالش می کنند  ...

عبدالرضا رحمانی فضلی، در حاشیه 
هشــتادودومین جلســه شورای 

اجتماعی کشور که ...

حسین امیرعبداللهیان در واکنش 
به حملــه اخیر نیروهــای ائتالف 

سعودی به یک ...

ســعید جلیلی نماینده مقام معظم 
رهبری در شورای عالی امنیت ملی 

در مراسم شب ...

جلسه خصوصی 
درباره واگذاری 

امالک

تهران آماده 
انتقال فوری 

مجروحان یمنی

امروز به 
»حدوددان« 
هم نیازمندیم

نوبت محرم شد

1395 مــاه  مهــر   19 دوشــنبه 

خیز و جامه نیلی کن
روزگار ماتم شد 
دور عاشقان آمد 


