
بیوتروریسم و مرگ های خاموش
در هفته ای که گذشت سه بار و درمورد سه ایرانی بحث ترور بیولوژیکی از سوی استکبار جهانی و صهیونیسم 
مطرح شد. اولی نادر طالب زاده، مجری تلویزیون بود که از ترور بیولوژیکی خود در سفر سال گذشته اش به 
عراق خبر داد، پس از آن این فرضیه درمورد مرگ علی دادمان فرزند شهید دادمان مطرح شد و بعد هم بیژن 
نوباوه، خبرنگار سابق صداوسیما و نماینده سابق مجلس بیماری اش را ناشی ترور بیولوژیکی اش اعالم کرد. 

صفحه ۲موضوعی که بار دیگر بحث مهم ترور بیولوژیکی یا بیوتروریسم و لزوم پرداختن به آن را  ...
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 تندروی سیاسی 
 از تریبون های مذهبی

به شدت خطرناک است

رییس  جمهور:

صدای همه ما در روز قدس صدای حمایت از فلسطین است
رییس  جمهور، ملت بزرگ ایران و مسلمانان جهان را به شرکت گسترده و پرشور در مراسم روز جهانی 

قدس فرا خواند و گفت: امسال با انسجام و اتحاد بیشتر ، شاهد حضور پرشورتر مردم ایران و سایر 
کشورهای اسالمی در مراسم دفاع از مظلومیت مردم فلسطین و آزادی قدس شریف خواهیم بود. روحانی 

اظهار داشت: ملت بزرگ ایران برای لبیک گفتن به ندای امام راحل و پاسخ به صدای مظلومیت مردم 
فلسطین که حدود 70 سال است از خانه و زندگی خود آواره شده اند، در روز قدس با حضور باشکوه خود در 
خیابان ها و میادین به سمت میعادگاه نماز جمعه حرکت کرده و فریاد حمایت خود از مظلومین عالم و بویژه 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3مردم فلسطین را به گوش جهانیان خواهند رساند. رییس  جمهور با اشاره به اینکه ... صفحه 3

عضو شــاخص جامعه روحانیت مبارز با تاکید 
براینکه هر نوع تندروی سیاسی از تریبون های 
مذهبی به شدت خطرناک است، خاطرنشان کرد: 
برخی به جای روشنگری، عقده گشایی می کنند.

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی در گفتگو 
صفحه ۲با خبرآنالین با تاکید براینکه  ...

ســخنگوی وزارت کشــور گفت: 
روند تغییر اســتانداران تمام شد اما 

جابجایی ...

پروانه مافی عضو فراکسیون امید 
مجلس در مورد عدم موفقیت این 

فراکسیون ...

محمــد غرضی دربــاره احتمال 
ورود مجدد محمود احمدی نژاد به 

عرصه انتخابات  ...

تغییر 
استانداران به 

پایان رسید

عده ای که فوت 
و فن مجلس را 

بلد بودند

تازه از دست 
احمدی نژاد 

خالص شده ایم

حمله به میراث »آتاتورک«
صفحه 4

ده ها کشته و زخمی در انفجار شب گذشته فرودگاه استانبول
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