
افشای نامه امام)ره( به محسن رضایی بعد از 27 سال
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هنوز شعار»جنگ، جنگ تا پیروزی« در جبهه های نبرد دهان به دهان می چرخید که  از حضرت امام خمینی)ره( پیامی  آمد: »خوشا به حال شما ملت! 
خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود 
قبول قطعنامه را سر کشیده ام«. سرانجام بعد از مدت ها در 27 تیر 1367، قطعنامه 598 مبنی بر آتش بس، پذیرفته شد. حاال بعد از 27 سال، نامه ای از 
محسن رضایی به امام و پاسخ ایشان منتشر شده است. نامه ای که در آن نگرانی ها از چگونگی ادامه فعالیت های سپاه پاسداران به وضوح دیده می شود.  

صفحه 3سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران همان نهادی است که در نخستین روزهای پس از انقالب 57 پا گرفت ...

ابهام در سیاست جدید 
ترکیه در قبال داعش

شب پرداستان 
برترین ها

 ریو   
زیر پای دونده  ها

وام یک ساعته برای 
بازنشستگان  و کارمندان

دولت برای توافق 
هسته ای الیحه بدهد

 ادامه پیشروی 
بر علیه تروریسم 

این یک جلسه مهم 
خانوادگی است

غیبت فغانی

حمالت ترکیه به مواضع داعش در شمال سوریه و 
گروه شــبه نظامی »پ ک ک« در شمال عراق که 
از پنجشنبه شــب آغاز شــد، همچنان ادامه دارد. 
این حمالت که در ســوریه با ایجاد یک منطقه امن 
پرواز ممنوع همراه شده، تردیدهایی جدی را درباره 
اهداف و نیات واقعی آنکارا از وارد شدن ناگهانی به 

ائتالف بین المللی ضد ...

شــب گذشــته برترین های فوتبــال ایــران انتخاب 
شدند تا در آســتانه آغاز رسمی پانزدهمین دوره لیگ 
برتر بهترین هــای یک فصــل از نگاه کارشناســان 
معرفی شوند. انتخابی که البته پرحرف و حدیث بود و 
اعتراض هایی را به همراه داشت. علیرضا منصوریان 
امروز به کنایه گفت که » ســازمان لیگ می خواست 

همه شاد به خانه برگردند!« ...

هر جای دو و میدانی هم اوضاع و احوال خوب نباشد 
اما مردان ســرعت ایران، بی توجه به اتفاق هایی که 
افتاده، کار را تمام کردند و در اولین روز از رقابت های 
کازانف، سهمیه المپیک گرفتند. رضا قاسمی، زودتر 
و حسن تفتیان، چند ساعت دیرتر. هر دو هم رکورد 
شکســتند؛ اول قاســمی، بعد تفتیان. این دو اتفاق 

خوب بعد از مدت ها ...

در گیرودار دریافت وام بانکی از بانک های دولتی و 
خصوصی عالوه بر شــرکت های مشاوره وام بانکی 
ظاهرا عده ای از اشخاص حقیقی فضای وام بانکی 
را به صرفه دانسته و در تالشند با تبلیغات سطح شهر 
مشــتری جذب کنند. فرایند بعضا پیچیده و دشــوار 
بانک ها برای پرداخت تســهیالت به مردم بر کسی 

پوشیده نیست و همه ...

احمد توکلی اظهار داشت: دولت باید توافق هسته ای 
با گروه 1+5 را مانند یک الیحه برای بررسی به مجلس 
تقدیم کند و گزارش آقای ظریف در مورد کلیات توافق 
منطقی نیست. نماینده مردم تهران طی تذکر خود در 
جلسه علنی امروز مجلس شــورای اسالمی گفت: 
من در گذشته نیز این موضوع را اخطار دادم و قرار شد 

هیئت رئیسه بررسی کند ...

نیروهــای عراقــی در ادامــه پیشــروی های خــود 
در اســتان االنبار، دانشــگاه این اســتان را که "دژ 
مستحکم داعش" لقب گرفته بود به طور کامل آزاد 
کرده و پرچم عراق را بر باالی آن برافراشتند. دستگاه 
مبارزه با تروریســم عــراق ضمن اعالم آزادســازی 
کامل دانشگاه االنبار تاکید کرد که نیروهای عراقی 

مناطقی در اطرف رمادی ...

الناز مردی- زندگی های پرمشــغله امروزی فرصت 
دور هــم جمع شــدن خانواده ها را گرفته اســت، به 
طوری که افراد کمتر می توانند با هم باشــند، با هم 
صحبت کنند یا با هــم به گردش بروند. بنابراین غذا 
خوردن شاید بهانه مناســبی برای جمع شدن آن ها 
کنار یکدیگر باشــد. غذا خوردن در کنار سفره ای که 

تمام اعضای خانواده دور ...

عــدم دعوت از علیرضا فغانی و غیبت او در مراســم 
برترین های فوتبال ایران موجب شد تا همه بار دیگر 
یاد آخرین هفته لیگ چهاردهم و بازی تراکتورسازی 
و نفــت بیفتند. دیداری که یکــی از تبعات آن حذف 
یکی از بهترین داورهای فوتبال ایران بود. فغانی که 
از معدود داورهای ایرانی است که شانس حضور در 
جام جهانی روسیه را دارد معتقد است به دلیل اینکه 
علیه مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ مصاحبه کرده 

جایی در مراسم ...
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آمار مصرف الکل 
صحیح نیست 

وزارت بهداشت در اطالعیه ای با رد آمار منتشر شده 
در برخی رســانه ها در خصوص مصرف مشــروبات 
الکلی اعالم کرد: این آمار صحیح نیســت. در این 
اطالعیــه که پایگاه خبــری وزارت بهداشــت آن را 
منتشــر کرده، آمده: پیرو انتشــار اخبــاری مبنی بر 
مصرف الکل در کشور به نقل از معاون بهداشت که با 
ارائه آمار و ارقام غیرواقعی در برخی از رسانه ها همراه 

صفحه 6بود، به اطالع می رساند  ... صفحه 2

شکایت احمدی نژاد 
از جهانگیری

بازگشایی سفارت انگلیس 
زمان بندی ندارد

معاون کنسولی وزارت امور خارجه اظهار کرد: هیج 
زمان بندی برای بازگشایی سفارت انگلیس در ایران 
وجود ندارد و همه اظهارنظرها در رسانه های داخلی 
و انگلیسی تنها یک گمانه زنی است. حسن قشقاوی 
تصریح کرد: در حال حاضر هیچ تاریخ مشــخصی 
برای بازگشایی سفارت انگلیس مشخص نشده اما 

صفحه 3این موضوع از مدت ها ...

 ترسیم مسیر اقتصاد 
بعد از تحریم ها

رئیس قوه قضائیه:

ارزیابی ها از مذاکرات هسته ای باید منصفانه باشد     
رئیس قوه قضائیه گفت: ارزیابی ها از مذاکرات هسته ای باید منصفانه باشد و همه باید از 

دستاوردهای این توافق استقبال کنیم. آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه امروز مسئوالن 
عالی قضایی افزود: مجموع آنچه که در این مذاکرات به دست آمده است باید با نگاهی واقع بینانه 

ارزیابی شود و اگر ارزیابی های ما غیر واقعی و بر خالف مصالح ملی باشد تبعاتی خواهد داشت. 
وی گفت: در این توافق پذیرفته شده است که 5هزار سانتریفیوژ در کشور غنی سازی را ادامه دهد 
و هزار سانتریفیوژ نیز در فردو کار تحقیقاتی داشته باشد که این ها مسائلی است که غرب و آمریکا 

صفحه 5صفحه 3صفحه 3پیش از این نمی پذیرفتند. رئیس قوه قضائیه افزود ... صفحه 5

موضوع اقتصاد ایران بعد از توافق هســته ای و 
تغییر و تحوالت ساختاری در اقتصاد ایران از چند 
ماه گذشته همواره یکی از 
موضوعات اساســی در 
ســطح افکار عمومی و 
نشــریات بوده است...

رئیس جمهور:

اگر ایران نبود، اربیل و بغداد دست تروریست ها بود
صفحه 2

صفحه 2

یــک عضــو کمیســیون انرژی 
مجلس از احتمــال قرار مالقات 

تعدادی از ...

پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره  
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران و 

اینکه گفته می شود...

مدیرعامل ســازمان توســعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی 

ایران با تشریح ...

مالقات با 
زنجانی بعد از 

تعطیالت مجلس

 سفر فابیوس 
پیامی جز معذرت 

خواهی ندارد

جزئیاتی از 
مذاکرات ایران 
در اجالس وین


