
حزب یا لویی جرگه؟ مسئله این است
»شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان« چند وقتی است که اصالح طلبان را به دو دسته تقسیم کرده 
است؛ موافقان ادامه کار این شورا و مخالفان آن.  اختالفی که روز به روز باال می گیرد و تکذیب های گاه و بیگاه 
برخی اصالح طلبان مبنی بر عدم وجود اختالف نیز دیگر چاره ساز نیست. مخالفان می گویند شورای عالی 
سیاستگذاری فقط برای انتخابات مجلس تشکیل شده بود و حاال دیگر ماموریتش تمام شده است و باید 

صفحه ۲برچیده شود، چراکه مخالف روح کار حزبی است ...
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 نظام سلطه می خواهد 
نسل جوان را از ما بگیرد

رئیس مجلس شورای اسالمی : بعد از 11 سپتامبر ایران را نشانه گرفته بودند

دفاع مقدس تجاوز را برای همیشه از ایران دفع کرد
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه داستان دفاع مقدس بسیار پرارزش و حکایت از قیام 
یک ملت علیه همبستگی دنیا دارد، گفت:  امروز نیز ایران به همان حرکت مجاهد گونه نیاز دارد و 

باید همبستگی ملی و روحیه مجاهدانه برای حل مشکالت مردم احیاء شود. علی الریجانی در جمع 
کارمندان بسیجی قوه مقننه به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت:  داستان دفاع مقدس بسیار پرارزش 

و از یک قیام ملت علیه همبستگی دنیا حکایت دارد که درس ها و زوایای بسیار ارزشمندی برای امروز 
ایران دارد، ایران امروز به حرکت مجاهدگونه ای احتیاج دارد، این همان چیزی است که مقام معظم 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3رهبری بارها فرمودند که در عرصه اقتصادی باید با روحیه مجاهدگونه کار کرد ... صفحه ۲

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
نظام ســلطه با تهاجم بر مبانی دینی و توسعه 
فرهنگ خود می خواهد نســل جــوان را از ما 
بگیرد و رنگ و بویی بیگانه به آن دهد اما پاسخ 
نسل جوان »نَه« بزرگ بوده است و می بینیم 
هر روز اعتقاد، تــالش و مجاهدت افزون تر 

صفحه 3خواهد شد ...

مرتضی الویــری با بیــان اینکه 
بزرگ ترین مشــکل را روسیه در 

درجه اول و چین ...

منصور حقیقت پور نماینده مجلس 
نهم و فعال سیاسی اصولگرا گفت: 

ظرفیت های ...

لمســلمین  ا و حجت االســالم 
سیدحسن خمینی در دیدار اعضای 

انجمن  ...

اصولگرایان 
به سوی شرق 

گرایش دارند

اصولگرایان 
نامزد بادکنکی 

ارائه نکنند

پرسشگری، 
شرط فعالیت 

دانشجویی

»اما«ها و »معما«های آمریکا

صفحه 4

گفتگوی محمد جواد ظریف 
 با فرید زکریا در شورای 

روابط خارجی آمریکا

1 3 9 5 ه  مــا مهــر   3 شــنبه 


