
شکست سناریوی سعودی ها برای مقصر جلوه دادن ایران در وقایع ۱۱ سپتامبر
باالخره پس از ماه ها بحث و جنجال بر سر انتشار اسناد مربوط به نقش عربستان در واقعه ۱۱ سپتامبرـ  که 
به اسناد »۲۸ صفحه« موسوم استـ  کنگره آمریکا رأی به انتشار این اسناد داد. با این حال، کاخ سفید در 
نخستین واکنش به این موضوع گفته که اسناد مذکور نشان می دهد، عربستان سعودی هیچ نقشی در ترتیب 
دادن واقعه مذکور نداشته است. پس از چندین ماه بحث های شدید و جنجالی، مجلس نمایندگان آمریکا 

صفحه ۳دیشب رأی به انتشار اسناد موسوم به »۲۸ صفحه« درباره واقعه ۱۱ سپتامبر ...
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شمخانی:  از دولت قانونی 
ترکیه حمایت می کنیم

اما و اگرهای ماجرای استیضاح علی ربیعی

استیضاح وزیر کار، آری یا نه؟
هفته گذشته وقتی محمدعلی وکیلی نماینده عضو فراکسیون امید به رسانه ها گفت که به دنبال 

استیضاح وزیر کار است، احتماال فکر نمی کرد این حرف او با چنین جریان رسانه ای و واکنش 
هایی از سوی هم فراکسیونی هایش همراه شود. اینکه از سویی او را به تک روی و داشتن دالیل 

شخصی برای استیضاح متهم کنند و از سوی دیگر بحث درخصوص عدم هماهنگی در فراکسیون 
امید بار دیگر مطرح شود. در روزهای گذشته از رئیس فراکسیون امید تا بسیاری از اعضای آن طرح 

استیضاح وزرای دولت را در حال حاضر منتفی اعالم کردند، واکنش ها به موضوع استیضاح 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳امروز نیز ادامه داشت. در این راستا دبیر کل خانه کارگر و ... صفحه ۲

علی شــمخانی با بیان این کــه منطقه دچار 
حوادث و آشــوب های مختلفــی در محیط 
پیرامون ما شده است خاطرنشان کرد: امنیت، 
ثبات و آرامش حاکم بر کشور ما به برکت خون 
شــهدا به ویژه شــهدای مدافع حرم، رهبری 
داهیانه مقام معظم رهبری، هوشیاری مراکز 

صفحه ۲و نهادهای امنیتی و دفاعی و ...

نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی گفت: روحانی 

همچنان برای  ...

حجت االسالم والمسلمین محمود 
دعایی درباره لغو برخی کنسرت ها 

و چگونگی  ...

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
انقالب اسالمی گفت:  پاسداران 

خواسته ها و  ...

از روحانی 
به دلیل عملکردش 

حمایت می کنیم

با برگزاری 
کنسرت مشکلی 

نداریم

رفت و آمد با غرب 
ابزار نفوذ را 
فراهم می کند
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