
ونده پر
شورای نگهبان
3تراز اول انقالب اسالمی

سرمقاله

باید آمریکا را متهم کرد
2

نقشه راه
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور مدعی شد؛

عبور از رکود 4سال بعد از پسابرجام 
5

سرخط
ابعاد تازه ای از 
8جنایت علیه مسلمانان میانمار

میز 
منتقد

نگاهی به آخرین ساخته »پوران درخشنده«

6زیر سقف فمنیسم

ننجون

ننجون بازداشت شد
2
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رئیس قوه قضائیه:

با امکانات موجود
دستگاه قضایی 

کار جهادی انجام می دهد
2

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

هم  ردیف شمردن سپاه 
با گروه های تروریستی
 ریسک بزرگی برای آمریکاست
2

گاهی اوقات انتقاد به خودی ها الزم است و آن جایی است که پای پاسداری از آرمان های انقالب 
در میان است در این زمان ها، معنای سکوت، همراهی با این انحراف است.

این روزها به نظر می رسد که اصولگرایان در روش های تبلیغاتی خود دچار سردرگمی و اشتباه شده اند، 
اشتباه استراتژیکی که موجب بهره برداری رقبا و تحلیل غلط مردم از این رفتار آنها شده است

یورش ارتش صهیونیستی
به مسجداالقصی
ده ها زخمی برجای گذاشت 

ایستادگی 
فلسطینیان

برای نجات قدس 
ایس��تادگی فلس��طینی ها 

گ�زارش آخر
گروه بين الملل

برای نجات قدس همچنان 
ادام��ه دارد چنانکه هالل 
احمر فلس��طین از زخمی شدن بیش از بیست 
فلس��طینی در جدیدترین حمله نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه نمازگ��زاران در ورودی های 

مسجداالقصی خبر داد.
در پ��ی ی��ورش نظامی��ان اش��غالگر ب��ه 
فلس��طینیان در خارج از مسجد االقصی، هجده 
نفر زخمی شدند. فلس��طینیان که در اعتراض 
به نصب دره��ای الکترونیک��ی در ورودی های 
مسجد االقصی، نماز عشای خود در نزدیک باب 
االسباط در خارج از مسجداالقصی اقامه کردند، 
با یورش نظامیان اش��غالگر مواجه شدند. هالل 
احمر فلسطین اعالم کرد، سه تن از مصدومان 
به بیمارستان منتقل و بقیه مصدومان سرپایی 

معالجه شده اند. 

مترو مختلط می شود؟!

لطفا برچسب »ویژه بانوان« را بردارید!

ارزش های جریان اصولگرایی فراموش می شود؟

آقایان! 
راه را گم نکنید

معم��وال بعدازظهره��ا بارها و باره��ا اتفاق 
شهرن��وشت

نسيم بابایی
افتاده که برای سوار شدن به واگن بانوان با 
جمعیت انبوهی از مردان روبه رو می ش��وی 

که نه تنها از واگن خانم ها پیاده نمی شوند بلکه اگر به آنها تذکر 
هم بدهی بدهکارش��ان خواهی شد... این داستان حداقل یک ماه 

است که در حال تکرار شدن است.

چرا انشااهلل ترامپ برجام را پاره کند؟!

لحن سخن تهدید آمیز است
یا یک آرزو

صفحه 7


