
سیداحمد خاتمی: نامه رهبری درباره برجام موضع ملت ایران است
آیت اهلل سیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران نامه مقام معظم رهبری در مورد برجام را 
تاریخی عمیق و دقیق توصیف کرد و گفت که این نامه پرونده برجام را بست. وی افزود: انصافا این نامه یک 
نامه معمولی نبود بلکه کلمه کلمه آن روی حساب بود و اگر دنیا می خواهد موضع ملت ایران را بفهمد این نامه 
موضع ملت ایران است. وی ادامه داد: این نامه تجلی پیام جاوید عاشورا بود. در سراسر این نامه روح حماسه 
حسینی و روح انقالبی حاکم است و این پیام را با خود دارد که ایران اسالمی همچنان بر مواضع  ...

در 24 ساعت گذشته دو جوان فلسطینی دیگر با شلیک گلوله نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در منطقه بیت شیمس واقع در نزدیکی قدس 
شرقی به شهادت رسیدند. این اقدام اسرائیلی ها با این ادعا صورت گرفت که دو جوان مذکور یک شهرک نشین صهیونیست را مجروح کرده 

بودند. یک جوان فلسطینی نیز به دنبال شلیک گلوله نیروهای اسرائیلی در منطقه سعیر واقع در شرق الخلیل در کرانه باختری به شهادت رسید. 
وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که محمد فهمیم 24 ساله به دنبال جراحات وارده در اثر شلیک گلوله از سوی نیروهای اسرائیلی در شهر 

الخلیل با این ادعا که به وسیله خودرو تعدادی از سربازان اسرائیلی را زیر گرفته است، به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین همچنین تاکید 
کرد که از آغاز ماه جاری تا کنون در جریان حمالت نیروهای اشغالگر علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه دست کم 58 تن ...

دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه 
مراسم عزاداری حســینیه اعظم 

زنجان، در جمع خبرنگاران  ...

بررسی تحوالت ارزهای عمده در 
بازار جهانی نشان می دهد که در 

هفته منتهی به 15 اکتبر ...

قرارداد لیونل مســی با بارسلونا تا 
ســال 2018 اعتبار دارد ولی این 

بازیکن می تواند تا قبل از ...

حجاج مشکوک 
به کرونا در 

قرنطینه هستند

دالیل ریزش 
 ارزش دالر 

اعالم شد

پیشنهاد رسمی 
چلسی و یونایتد 

به مسی

شهادت مدافعان حرم سخنگوی سپاه پاسداران با تکذیب 
خبر شهادت ۱۵ ایرانی در سوریه 
تنها شــهادت دو تن را تایید کرد
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فراخوان مقاومت برای تظاهرات "جمعه خشم"

افزایش شمار شهدای انتفاضه به 58 شهید


