
پنجشنبه خونین »داالس«
طی سال های اخیر، موضوع خشونت های نژادی در آمریکا و به ویژه خشونت پلیس علیه سیاهپوستان، به یکی 
از مسائل بحث برانگیز و جنجالی در این کشور تبدیل شده است. اما روز پنجشنبه گذشته، وقایع رخ داده در 
داالس تگزاس، این مسئله را وارد فازی جدید کرد و نگرانی ها درباره باال گرفتن تهدید ناشی از این موضوع 
را به شدت افزایش داد. در این روز، مقام های پلیس شهر داالس در ایالت تگزاس می گویند تک تیرانداز ها 

صفحه ۴در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، دستکم پنج پلیس را به قتل رساندند و ...
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 اعتراض جوانفکر 
به حکم دادگاه

معاونپارلمانیرئیسجمهور:

نامتعارف بودن نظام پرداخت ها  ریشه در گذشته و حتی قبل از انقالب دارد
مجید انصاری ظهر امروز در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش های 
حقوقی با صراحت اعالم کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم افزود: 

رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند که مسأله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می دانند. وی در ادامه 
افزود: با این وجود عده ای این مسأله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی عظیم سالهای 

قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این فسادها در جریان است و امیدواریم قوه قضاییه در این طرح نتایج آن 
را به اطالع مردم برساند. انصاری در ادامه خاطر نشان کرد: روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3شجاع و صادق در مسأله فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد ... صفحه ۲

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر از ارایه الیحه 
اعتراضی موکلش به حکم صادره از ســوی 
دادگاه کارکنان دولت خبر داد. قهرمان شجاعی 
در گفت وگــو با خبرنگار ایســنا،  اظهار کرد: 
موکلم الیحه اعتراضی خود را هفته گذشــته 
تقدیم دادگاه کــرد. وکیل مدافــع علی اکبر 

صفحه ۲جوانفکر سی ام خردادماه ...

امام جمعه شیراز با گرامی داشت 
یاد و خاطره شــهدای مســجد 

گوهرشاد در ...

 محمد حقانی، عضو شورای شهر 
از عدم شفافیت مالی در شهرداری 

تهران ...

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون 
بهداشــت مجلــس گفــت: این 

کمیسیون از ...

در قم علیه 
حجاب هزینه 

زیادی می کنند!

پرداخت هایی 
داریم که در 

فیش ها نمی آید

پیگیر پرونده 
کیارستمی 

خواهیم بود

بـویتـوطئهمـیآید
صفحه 3

اظهارات جدید و متفاوت علی اکبر صالحی در خصوص برجام و سیاست خارجی ایران
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