
آخرین مرد مقاوم!
جرمی کوربین، نماینده چپ گرای پارلمان بریاتانیا، روز شنبه در انتخابات داخلی حزب کارگر با کسب اکثریت 
آرا موفق شد رهبری این حزب را همچنان حفظ کند. روز شنبه، سوم مهر، جرمی کوربین با کسب ۶۱.۸ درصد 
آرای اعضا و حامیان حزب کارگر در مقابل حریف خود اوون اسمیت که رهبری کوربین را زیر سؤال برده بود 
پیروز شد و سمت رهبری این حزب را همچنان حفظ کرد. کوربین پس از پیروزی خود در روز شنبه در نشست 

صفحه ۴ساالنه حزب کارگر بریتانیا در لیورپول از قانون گذاران و اعضای حزب خود خواست تا ...
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 مردم به جیب خود 
 نگاه می کنند 

نه به حرف مسئوالن

مروری بر اولین جلسه بهارستانی ها بعد از تعطیالت

حمله دسته جمعی به الریجانی
اولین جلسه مجلس شورای اسالمی بعد از تعطیالت تابستانی نمایندگان با حمله جمعی نمایندگان 

اصولگرا به الریجانی و نحوه ریاست بر مجلس همراه بود. نمایندگان همچنین در جلسه امروز 
بررسي دو فوریت طرح »تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضایي و سازمان تعزیرات 

حكومتي«، را دستور کار داشتند.  پس از آن که محمدحسین فرهنگی در تذکری نسبت 
به قرار گرفتن سه مورد از دستورکارها در برنامه کاری امروز صحن علنی انتقاد کرد 

و با تاکید بر این که قرار گرفتن این دستورکارها برخالف آیین نامه داخلی مجلس 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3است، نسبت به نحوه مدیریت الریجانی انتقاد کرد و خواستار  ... صفحه 3

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با ارزیابی سفر 
رئیس جمهــور به آمریكا گفــت: بیان مكرر 

بدعهدی آمریكا یک ضرورت سیاسی است.
محمدنبی حبیبی در نشست دبیران این حزب 
گفت، سخنان رئیس جمهور علیه سیاست های 

صفحه 3تجاوزکارانه آمریكا  ...

جعفر شــجونی در واکنش به خبر 
تمایل هاشمی به بازگشت به جلسات 

شورای مرکزی ...

سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون 
پارلمانی دولت ســابق درخصوص 

نهی احمدی نژاد ...

امروز با حضور وزیر دفاع خط تولید 
موشک ذوالفقار نخستین موشک 

سوخت جامد  ...

هاشمی در دل 
جامعه مدرسین 

وجود ندارد

نهی احمدی نژاد 
به نفع 

اصولگرایان شد

افتتاح خط 
تولید موشک 

ذوالفقار

ناگفته های جنگ

صفحه ۲

 نه ما می توانستیم هاشمی را 
قانع کنیم نه هاشمی ما را
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