
فاجعه در »سوچی«
یک هواپیمای روسی با ۹۱ سرنشین که از سوچی روسیه به سمت الذقیه سوریه در حرکت بود، در ساحل 
شرقی دریای مدیترانه سقوط کرد. این هواپیمای نظامی از نوع توپولوف ۱۵۴ وابسته به وزارت دفاع روسیه 
بود و بیست دقیقه پس از پرواز از صفحه رادار ها خارج شد. بنا بر اعالم وزارت شرایط اضطراری روسیه، 
این هواپیما ۲۰ دقیقه پس از بلند شدن از صفحه رادار ها ناپدید شده بود. هواپیمای یادشده از فرودگاه 

صفحه ۴»چکالوفسکی« در منطقه مسکو برای سوختگیری وارد سوچی شد بود. زمان پرواز ...
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ادامه تالش های  کریمی قدوسی  برای تخریب برجامانتقاد از برخوردهای دوگانه
جواد کریمی قدوسی امروز در ادامه تالش برای اثبات صحت سخنان منتشرکرده درباره اظهارات 

منتسب به وزیر خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور در جایگاه خبرنگاران پارلمانی 
متن مکتوب پنج صفحه ای را توزیع کرد که به ادعای خودش این متن شامل اظهارات ظریف در 
همان جلسه است. متنی که امضای ۱۱خود و  نماینده دیگر در آن وجود دارد با این عنوان که این 
نمایندگان امروز ساعت ۱۳ فایل صوتی را گوش کرده و با امضای شان عنوان کردند که مطالب 

منتشر شده در این متن با فایل صوتی تطبیق دارد.  همه این ها در حالیست که حتی آنچه این 
نماینده امروز به نقل از وزیر امور خارجه منتشر کرده است تماما با آنچه هفته قبل از اظهارات بریده 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3شده ظریف منتشر کرده بود معنای متفاوتی را می رساند ... صفحه 3

محمود صادقــی در واکنش به اقــدام جواد 
کریمی قدوسی در افشــای سخنان محرمانه 
وزیر امور خارجه و پافشــاری ایــن نماینده 
اصولگرای نزدیک به جبهــه پایداری برای 
اکران فیلم جلســه کمیســیون امنیت ملی با 
ظریف، اعــالم کرد: انتظار از هیات رییســه 
مجلس است که بنابر آیین نامه داخلی به صورت 
کاماًل دموکراتیک و بی طرفانه اقدام کند. او با 

صفحه 2تاکید بر سازوکار ...

۱۶۶ نفــر از نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی در بیانیه ای از تهیه 
و تدوین منشور حقوق شهروندی 

توسط دولت ...

غالمحســین کرباســچی با بیان 
اینکه برخی از مواضع اتخاذ شــده 

اخیر ...

پرویز کاظمی وزیر دولت نخست 
احمدی نژاد اظهار کرد: عملکرد 

اصولگرایان  ...
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اصولگرایان 
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ظهور یک جبهه جدید اصولگرا
صفحه 2

»جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« اعالم موجودیت کرد
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