
ادعای روزنامه ایتالیایی 
درباره قاتل امام موسی صدر 

سید حسن خمینی:

مردم در دراز مدت متوجه نبود آزادی می شوند
حجت االسالم سید حسن خمینی گفت:» همانطور که بارها گفته ام نباید به یک شیء کاریکاتوری نگاه 

کرد و باید توجه داشت که اسالم کاریکاتوری، امام کاریکاتوری را هم به همراه خواهد داشت.« یادگار 
امام در دیدار با جمعی از اصالح طلبان استان مازندران در حرم مطهر امام خمینی)ره( افزود:» 

استقالل و آزادی با یکدیگر مالزمت ندارند ، زیرا ممکن است دولتی مستقل باشد اما مردم 
آن آزاد نباشند. در کوتاه مدت ممکن است مردم نسبت به نبود آزادی حساس نشوند، 

اما در دراز مدت متوجه خالء آن خواهند شد.« سید حسن خمینی با اشاره به 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3اشتباهات گذشته بیان کرد:» نسل های جدید نباید بدون مطالعه ... صفحه 4

یک روزنامه چاپ ایتالیا ادعا کرد ابو نضال، رئیس 
شورای انقالبی جنبش فتح 
که به نوشته این روزنامه 
مأمور شده بود بیش از 
هزار نفر از مخالفان 

نظام لیبی را  ...

اوباما تنها به چهار رأی دیگر برای اطمینان از پیروزی نیاز دارد

نشانه های شکست جمهوری خواهان در موضوع هسته ای 
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حجت االســالم تقوی قائم مقام 
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در 

اجالس سراسری ...

احمد توکلی نماینده مردم تهران 
در مجلس با اشاره به هشدار مقام 

معظم رهبری ...

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در قم گفت: این اســتان 

نقش ویژه ای ...

باید از حق 
شخصی خود 

بگذریم

آمریکا 
می خواهد در 

ایران نفوذ کند

نقش ویژه قم 
در مذاکرات 

هسته ای

انتخابات مجلس دهم، خودش را برای جنجال آماده کند
تحرکات انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی اگر تا پیش از این پنهانی و با چراغ های خاموش بود، از اینجا 
به بعد روی دیگری به خود گرفت. اصولگرایان و اصالح طلبان گویی مشورت بزرگان را به جان خریدند و 
اخبار انتخاباتیشان را تا اندازه ای رو کردند. » فعالیت های انتخاباتی اصالح طلبان در حوزه های انتخاباتیه 
آغاز شده است«، این را محمدرضا تابش، نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی گفته است، تابش در 

صفحه 3ادامه بیان می کند:» سفرهای فعاالن اصالح طلب در قالب احزاب و جناح ها به ...
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قانون متن است، نه حاشیه

عملکرد متفاوتی از 
شورای امنیت دیدیم

ســید عباس عراقچی گفت: اینکه انتظار داشته 
باشــیم شــورای امنیــت تصمیمــات عادالنه و 
غیرسیاســی بگیرد، خطای بزرگی است. معاون 
حقوقــی وزارت امور خارجــه در چهارمین دوره 
شبیه ســازی شــورای امنیــت در ســالن مــوزه 
صلح تهران با اشــاره به این موضــوع تاکید کرد 
همچنیــن اینکه فکر کنیم شــورای امنیت ابزار 
مطلقــی در دســت آمریکاســت، ســوءتفاهمی 

صفحه 3بزرگ است ...

این چهار هوشمند پیشرو

در آستانه برگزاری نمایشــگاه IFA در برلین که آن 
را به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین نمایشــگاه های 
تولیــدات الکترونیــک و لــوازم خانگی به حســاب 
می آورنــد و همچنیــن برگــزاری مراســم ســنتی 
اپــل در ۹ ســپتامبر دالیل بســیاری وجــود دارد که 
از هم اکنــون دربــاره گوشــی های هوشــمند کــه 
بــه احتمــال قریب بــه یقین طــی روزهــای آینده 
 رونمایــی و معرفــی می شــوند کنجکاو و مشــتاق

صفحه 5 باشیم ...

شرایط ادامه کار شبکه های 
اجتماعی

وزیر ارتباطات درباره شــبکه های اجتماعی توضیح داد: 
یکی از اهداف جدی دولت آن است که حقوق شهروندی 
مورد توجه جدی قرار گیرد. بحث دسترسی آزاد به اطالعات 
نیــز از جمله بخش هایی اســت که به حقوق شــهروندی 
مربــوط می شــود و در این زمینــه با وجود اینکــه قانون 
مجلــس مدت ها مورد بی توجهی قــرار می گرفت اکنون 
طبق مصوبات مجلس این مسئله دنبال شده و در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی جلساتی درباره آن برگزار می شود.
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40 سالگی سن خطر 
ناباروری برای مردان

عضو هیئــت علمی مرکز فوق تخصصــی ناباروری 
ابن سینا در خصوص این تصور که مردان می توانند تا 
آخر عمر باروری خود را حفظ کنند، گفت: این تصوری 
که در رابطه با باروری مردان در هر سنی وجود دارد، 
تصور کاماًل غلطی است؛ چراکه در مردان نیز باروری 
با شــیب مالیم و مقدار کم، نســبت به شــرایط قبل 
کاهش می یابد. می توان گفت که اگر 35 سالگی سن 
خطر برای زنان محســوب می شود، 40 سالگی نیز 

صفحه 6سن خطر برای مردان است ...

نوستالوژی ستاره ها در 
آزادی

این همان مسابقه ای بود که فوتبالدوستان سال ها 
پیــش آرزویش را داشــتند. رویارویی نســل طالیی 
دهــه ۶0 و ۷0 فوتبــال ایــران با ســتارگان جهان. 
آرزویــی که با ۲0 ســال تاخیر بــرآورده شــد. دیروز 
ورزشــگاه آزادی میزبــان جمعــی از بهترین هــای 
فوتبال جهان در ســال های گذشــته بود که مقابل 
ســتاره های ســابق فوتبال ایــران قــرار گرفتند. در 
این جمع حتی فابیو کانــاوارو و لوییز فیگو، برندگان 
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حسن روحانی: قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم، اما به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظیفه ام عمل خواهم کرد


