
ادعای فساد سیستمی غیرقابل قبول است
عباس جعفری دولت آبادی بیست و یکمین نشست دادستانی تهران با اشاره به این که طی هفته های گذشته 
مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد و در این میان طعنه هایی نیز به قوه قضاییه وارد شد از 
جمله این که در مبارزه با فساد کوتاهی می شود، به بررسی آسیب شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی 
پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد 

صفحه ۳بی ارتباط به قوه قضاییه است و نمی توان همه آسیب ها را با اقدامات قضایی رفع نمود ...
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 اعتقاد به کدخدا 
مخالف قرآن است

بار دیگر ادعایی از سوی کریمی قدوسی درباره محمدجواد ظریف حاشیه ساز شد

شایعه در مجلس
بار دیگر خبرهای جواد کریمی قدوسی از پشت پرده سیاست خبرساز شد. این نماینده عضو جبهه 

پایداری مجلس که پیش از این سابقه درگیری لفظی با محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس را 
دارد، این بار نیز درگوشی هایی علیه ظریف را روانه رسانه ها کرده است. کریمی قدوسی امروز در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و برگه هایی را توزیع کرد حاوی اظهارات منتسب به ظریف در جلسه 

مشترک شورای معاونین وزارت امور خارجه با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مورخ 
۲۸ آذرماه. این برگه ها که دقایقی بعد در خروجی خبرگزاری ها بود، شامل چند جمله کوتاه و بریده شده 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳منتسب به وزیر امور خارجه بود: »من اعتراف می کنم اشتباه کردم ... صفحه ۳

وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نهم علت مخالفت 
جهــان با انقــاب اســامی را حکومت در 
چارچوب احــکام الهی عنوان کــرد و گفت: 
ما بــرای تحقق این نگرش مهــم قدم های 
کوتاهی برداشتیم؛ چراکه اولین نخست وزیر 
پس از انقاب بازرگان بود و در ابتدا کسانی به 

صفحه 2مجلس راه پیدا کردند که ...

صادق زیبــاکام گفــت: اگر در 
بــات  نتخا ا کنونــی  شــرایط 

ریاست جمهوری ...

پرویز ســروری، دبیر کل جمعیت 
رهپویــان گفت: رهپویــان بنای 

رسانه ای کردن ...

محمد ســاالری قائم مقــام دبیر 
کل حزب همبســتگی با اشاره به 

انتخابات سال ...

رای روحانی 
کمتر از سال 92 

خواهد بود

نامزدمان 
را رسانه ای 

نمی کنیم

روحانی توانست 
به شعارهایش 

عمل کند

دیپلماسی روسی
صفحه 4

پیام های برگزاری نشست سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه

1395 مــاه  دی   1 چهارشــنبه 


