
به رفع بدعهدی ها امیدواریم
یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اظهار کرد: با وجود مشکالتی که در اجرای برجام وجود دارد اما 
در مجموع روند اجرای برجام تاکنون تا حدودی رضایت بخش بوده است. حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی 
و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران در یک نشست مطبوعاتی که به مناسبت اولین سالگرد توافق برجام 
برگزار شده بود اظهار کرد: قطعاً مشکالت اجرایی و بدعهدی ها مورد توجه است،  برای حل آن ها تالش 

صفحه ۳می شود و امیدواریم با مذاکره حل و فصل شود. تا این لحظه اعضای تیم مذاکره کننده  ...
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی:توقف در ایستگاه آخر

در مقابل نقض برجام آمادگی کامل داریم
رییس  جمهوری در جلسه هیأت دولت با گرامیداشت 23 تیرماه؛ سالروز توافق هسته ای ایران با 1+5، ضمن 
تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به عهد خود در توافق هسته ای پابرجا و متعهد است، گفت: اگر روزی 

1+5 بخواهد از تعهدات خود سر باز بزند، ما کاماًل آمادگی داشته و از لحاظ توانمندی هسته ای در شرایطی 
هستیم که در زمان کوتاهی می توانیم به نقطه مطلوب خود دست پیدا کنیم. حجت االسالم والمسلمین 

حسن روحانی روز چهارشنبه گفت: برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به نفع همه کشورها و صلح، 
امنیت، ثبات و توسعه جهانی بوده و نقض آن به ضرر همه خواهد بود و هرکس بخواهد شروع  کننده 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳باشد، بازنده سیاسی در صحنه بین المللی است ... صفحه ۴

برنی سندرز دموکرات، رقیب هیالری کلینتون 
که تاکنون از رقابت انتخابات ریاست جمهوری 
کناره گیری نکرده بــود، هیالری کلینتون را 
به عنــوان نامزد حزب دموکــرات تایید کرد. 
هیالری کلینتون روز سه شنبه با برنی سندرز، 
ســناتور ایالت ورمونت و رقیــب او در جریان 
رقابت های مقدماتی، یک همایش انتخاباتی 
برگزار کرد. در این همایش آقای سندرز گفت 

صفحه 2انتخابات امسال  ...

عبدالرضا رحمانــی فضلی درباره 
حقوق های نامتعــارف افزود: اگر 

پیگیری حقوق ها ...

بهــروز نعمتی گفــت: این روزها 
همه ما دم از حقوق های نجومی 

می زنیم و ...

سخنگوی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری اعــالم کرد که تندروها 

را جزئی ...

سیاسی کردن 
حقوق ها؛ لوث 

شدن مسئله

وزیران به 
جای ماله کشی 

عذرخواهی کنند

تندروها را 
اصولگرا 

نمی دانیم

قانونانتخاباتتغییرمیکند؟
صفحه 2

سه حقوقدان شورای نگهبان با رای نمایندگان مجلس انتخاب شدند

1۳95 مــاه  تیــر    2۳ چهار شــنبه 


