
متهم ردیف یک!
پس از دو روز به شدت ناآرام در ترکیه و در حالی که تنش ها به واسطه تالش نافرجام گروهی از نظامیان برای 
کودتا علیه دولت همچنان ادامه دارد، عصر امروز )یکشنبه(، ارتش این کشور با صدور بیانیه ای رسماً پایان 
یافتن کودتا و اطاعت خود از دولت را اعالم کرد. با این حال، به نظر می رسد اصل ماجرا در عرصه سیاسی 
تازه آغاز شده است. مهمترین بحثی که در حال حاضر عرصه سیاسی ترکیه را متأثر ساخته، یافتن مقصران و 
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نشانه های فروپاشی آمریکا 
ظاهر شده است

محسنرضایی:اگرعربستانبهتحرکاتخودادامهدهد،عملیاتانهدامیانجاممیدهیم

نقد برجام، نقد رهبری است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، با بیان اینکه برجام 

مصوب مقام معظم رهبری مورد تأیید مردم و نظام است اظهار کرد: حتی نیروهای حزب اللهی هم که 
می خواهند خیلی انقالبی باشند نباید وارد حریم رهبری شوند چون با نقد این برجام یعنی دارند رهبری 

را نقد می کنند. محسن رضایی در این گفت و گو همچنین در رابطه با نجات احمد متوسلیان و 
دیپلمات های ربوده شده حرکت های جدیدی توسط  وزارت خارجه، سپاه، سید حسن نصراهلل و 
حزب اهلل آغاز شده و ان شاءاهلل خبرهای خوشی در راه است. رضایی در این گفت و گو با اشاره به 
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جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز ما 
با دشمنی مواجه هستیم که تمام ظرفیت های 
جهانی خود را علیه ما بسیج کرده است، گفت: این 
مواجهه و درگیــری منحصر و محدود به میدان 
نظامی نیست بلکه ابعاد سیاســی، اقتصادی، 
روانی، اجتماعــی، فرهنگی به خود گرفته و این 
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حســن بیــادی فعال سیاســی 
اصولگــرا در خصــوص وضعیت 

اصولگرایان گفت ...

مجتبــی ذوالنــور، نماینده مردم 
قم در مجلــس و نزدیک به جبهه 

پایداری در پاسخ ...

محمــد علی وکیلی ســخنگوی 
فراکســیون امید مجلس درمورد 

اینکه شهیندخت ...

نامزدی جلیلی 
 به شوخی 
شبیه است

پایداری ها جدا  
از اصولگرایان 

حرکت نمی کنند

 ما نماینده 
 ملت هستیم 

نه برده سیاسی

پول مردم را از حلقوم دزدان 
بیرون می کشیم
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 دولتی که تورم را تک رقمی کرد، 
رونق را هم باز می گرداند
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