
بازی اسناد!
کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتشار اسناد جدیدی درباره بیل 
کلینتون، همسر هیالری کلینتون، نامزد دموکرات ها در این انتخابات، معادالت انتخاباتی را بیش از پیش 
پیچیده ساخته است. این در حالی است که روند تحقیقات اف بی آی درباره خود هیالری نیز طی روزهای اخیر، 
به موضوعی جنجالی تبدیل و سبب شده وضعیت وی در نظرسنجی ها افت محسوسی داشته باشد. به هر 

صفحه ۴ترتیب، صبح امروز خبر رسید پلیس فدرال آمریکا )اف  بی آی( اسنادی را درباره بیل کلینتون ...
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 به مدیران صادق 
اتهام ناروا نزنیم

تعبیر شیطان به کدخدا تصرف در واژه اعتدال است

هشدار درمورد انقالبی زدایی از مفاهیم
حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح امروز در همایش 

»نفوذ و نظام سلطه« که در دانشگاه امام حسین)ع( برگزار شد، با اشاره به 2 موضوع انقالبی گری و 
انقالبی زدایی و رابطه آن با انقالب، گفت: نفوذ صدها مرحله می تواند داشته باشد. وی با اشاره به اینکه 

یکی از تبعات پدیده نفوذ انقالبی زدایی از انقالب است و دشمن روی آن بسیار کار می کند، افزود: 
 انقالبی زدایی از مفاهیم، انقالبی زدایی از مقدسات، انقالبی زدایی از شخصیت ها و انقالبی زدایی از 
نهادها 4 مولفه دشمن در موضوع نفوذ است. حجت االسالم سعیدی با تاکید بر اینکه تعبیر انسان 

صفحه 3صفحه ۲صفحه ۲به تندروی و تندگرایی و افراطی گری از نمونه همین انقالب ارتجاعی  ... صفحه ۲

رئیس جمهور  گفت: دولت و ملت باید همواره 
باید در برابر انواع فســادهای اخالقی و مالی 
ایســتادگی کنند،  البته این بدان معنا نیست 
که اگر مســأله ای وجود ندارد و ثابت نشــده، 
بخواهیم آن را به عنوان فســاد، اعالم کنیم.  
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیأت 

صفحه 3دولت با تقدیر از ...

وکیل مدافع تعــدادی از کارگران 
شــاکی در پرونده تامین اجتماعی 

از ابالغ رای ...

مصطفی شعبانی وکیل چند متهم 
حمله به سفارت عربستان با اشاره 

به پرونده حمله  ...

رئیس فراکســیون امید مجلس با 
بیان اینکه پیام رأی مجلس به سه 

وزیر پیشنهادی ...

 مرتضوی 
فقط به شالق 

محکوم شد 

صدور احکام 
۲۰ متهم حمله به 
سفارت عربستان 

رقبا بپذیرند 
ما در اکثریت 

هستیم

 برجام، آخرین دلیل 
در اثبات غلط بودن 
سازش با آمریکا
صفحه ۲

ایستادگی در برابر آمریکا  بر اساس استدالل است نه لجاجت

1395 مــاه  آبــان   12 چهار شــنبه 


