
انتخابات صهیونیستی!
با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فعالیت های انتخاباتی دو نامزد اصلی 
این انتخابات با دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و رصد می شود. در این میان، دیدار هر دو این نامزدها با 
نخست وزیر رژیم اسرائیل و بحث های مطرح میان طرفین در این دیدارها، خود به یکی از موضوعات مهم در 
چارچوب رقابت های انتخاباتی تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، یکشنبه شب 

صفحه ۴در هتلی در نیویورک با هیالری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  ...
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 11 میلیون 
حاشیه نشین داریم

آیت الله آملی الریجانی: این تعداد زندانی زیبنده نظام نیست

زمینه ارتقای نیروهای مسلح فراهم شود
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از همه کسانی 
که در نمایش باشکوه قدرت نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور نقش داشته اند تقدیر کرد و گفت:  همه 

ما می دانیم که قدرت نیروهای مسلح و توانمندی دفاعی کشور موجب بازدارندگی نسبت به دشمنانی 
است که به کشورمان نظر دارند و دائمًا در مقام تهدید هستند. آملی الریجانی تاکید کرد: امکان امنیت 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدون داشتن قدرت دفاعی بازدارنده، بی معناست و امنیت ما در پرتو همین 
قدرت دفاعی معنا پیدا می کند، مگر اینکه کشوری بخواهد زیر سلطه باشد و تیول قدرت های 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3استعماری باشد. و ااِّل اگر کشوری بخواهد مستقل بماند باید قدرت دفاعی ... صفحه 3

عبدالرضا رحمانی فضلــی با حضور در برنامه 
پایش شبکه یک سیما با بیان اینکه بنا به دالیل 
زیادی با آســیب های متعددی در حوزه های 
مختلف از جمله اعتیاد ،  حاشــیه نشینی و فقر 
در سطح کشــور مواجه هستیم، اظهارداشت: 
آســیب های اجتماعی، موضوع میان بخشی 

صفحه 3و مستلزم ...

رییس  پورابراهیمی  محمدرضــا 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

این کمیسیون در  ...

حجت االسالم  سید محمود علوی 
اظهار کــرد: در حــال حاضر دنیا 

نسبت به امنیت  ...

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
که برای شرکت در اجالس ساالنه 

مجمع عمومی  ...

 FATF گزارش
درجلسه 

غیرعلنی مجلس

دنیا به دنبال 
رمز امنیت 

ماست

آمریکا بانک ها 
را جریمه 
نمی کند

تایید »نهی« از ورود به انتخابات
صفحه ۲

به ایشان گفتم ورود شما به انتخابات به صالح خودتان و کشور نیست
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