
چه کسی رأی مرا جابجا کرد؟!
نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا با بیان مجدد افزایش احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و 
درخواست از هوادارانش برای دقت بیشتر و مراقب از فرایندهای انتخاباتی چهارچوب دموکراسی در آمریکا 
متزلزل کرده است. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا که در مورد تقلب در انتخابات خبر داده 
بود، از هواداران خود خواست تا به نوبه خود ازدحام افراد در روز انتخابات و در اماکن انتخاباتی را به دقت مورد 

صفحه ۴بازبینی و بررسی قرار دهند. ترامپ گفت هوادارانش باید در قبال تقلب شایع میان رأی دهندگان ...
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 مشکلی به نام 
تابعیت دوگانه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

برخی با رؤیای رابطه با آمریکا وقت مردم را می گیرند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی با باورهای غلط و با رویای برقراری ارتباط با آمریکا وقت 
مردم را می گیرند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدازظهر امروز در دومین مراسم 

سالگرد درگذشت آیت اهلل مهدوی کنی در جمع خبرنگاران درباره مداخالت آمریکا در امور داخلی ایران گفت: 
آمریکایی ها هنوز باورشان نشده است که شاه دیگر به این مملکت بر نمی گردد و ایران مستقل شده است و 

از بیرون مرزها حرف کسی را گوش نمی کند. وی گفت: آنها باید باور کنند ایران مستقل شد و 
روی پای خود ایستاده است. رضایی درباره فرمایشات امروز رهبری در جمع نخبگان درباره 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3بدعهدی آمریکا و اینکه برخی هنوز باورشان نمی شود که این توطئه ها  ... صفحه 3

هفته اول مهرماه سال 1390 بود که محمود 
خاوری، مدیــر عامل بانک ملــی در جریان 
افشــای اختالس 3 هزار میلیاردی به کانادا 
گریخت. خاوری پیش از فرار تابعیت کانادا را 
گرفته بود و این گونه است که ایران با گذشت 
5 سال و پیگیری از طریق پلیس اینترپل، هنوز 

صفحه 2موفق به بازگرداندن این شهروند  ...

انصار حزب اهلل روز گذشته با صدور 
بیانیه ای به دفاع تمام قد از منصور 

ارضی پرداخت و  ...

تابش نماینده اردکان در یادداشتی 
نوشــت:درباره ترمیــم کابینه و 

تغییراتی  ...

عبداهلل ناصــری از فعاالن اصالح 
طلب گفــت: در همان مقطعي که 

آقاي روحاني ...

 دفاع 
انصار حزب الله 
از منصور ارضی

روحانی نباید 
برای تغییر، زیر 

بار فشار می رفت

درخواست 
برای تغییر 

رحمانی فضلی

چرا  برخی از تکرارکلمه »دشمن« 
ناراحت می شوند؟

صفحه 2

مراقب باشیم با ناشی گری های خود 
اهداف دشمن را محقق نکنیم

1395 مــاه  مهــر   28 چهارشــنبه 


