
چه کسی سخنرانی مرا دزدید؟!
گردهمایی اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا در کنوانسیون این حزب در حالی آغاز شده که سایه اختالفات 
درباره اعالم نام دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، بر سر این 
کنوانسیون و مباحث آن سنگینی می کند. در گردهمایی ملی حزب جمهوری خواه که در شهر کلیولند آمریکا در 
جریان است نمایندگان مخالف دونالد ترامپ نتوانسته اند روند نامزدی رسمی او از سوی حزب را سد کنند.

صفحه ۴رایی که به نمایندگان حاضر اجازه می داد از کاندیدای مورد عالقه خود حمایت کنند ...
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 ما از آمریکا بگذریم 
از آل سعود نمی گذریم

ظریف:  

امروزه کسی نمی تواند دیدگاهش را  بر دیگران تحمیل کند
وزیر امور خارجه با تأکید بر این که امروز هر یک جوان می تواند یک امپراطوری رسانه ای را شکست دهد، گفت:  

دوران امپراطوری ها و دوران تحریم به سر آمده و تنها راه ورود به دنیای بهتر اتکاء به توانمندی داخلی است. 
دکتر محمدجواد ظریف در کنگره »پرسش مهر 16« که در سالن اجالس سران برگزار شد با بیان 

این که همه ما تا پایان عمر دانش آموز هستیم،  اظهار کرد: ما برای فهم و درک بهتر تالش 
می کنیم. ما در حال حاضر در دنیایی زندگی می کنیم که آن را دنیای جهانی شده می گویند. 
معنای جهانی شدن در نخستین قدم گفت وگو برای شروع همکاری است. وزیر امور خارجه 
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دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متعرضین 
به سفارت عربستان صبح روز سه شنبه به صورت 
علنی در شعبه 1۰6۰ مجتمع قضایی کارکنان 
دولت به ریاســت قاضی فرشید دهقانی برگزار 
شد. در ابتدای این جلســه قاضی دهقانی مواد 
1۹۳، 1۹۴، 1۹۵، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی 

صفحه 2کیفری را قرائت کرد و ...

حجت الســالم محســن غرویان 
در خصــوص وضعیــت وحدت 

اصولگرایان در  ...

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی به 
اظهارنظــر اخیر عبدالرضا داوری 

درباره دلیل ...

مشــاور رئیس دولت اصالحات 
خطاب به روحانی گفت: اگر دولت 

آقای روحانی ...

رونمایی از 
چهره های سوخته 

اصولگرایان

پاسخ به 
اظهارات مشاور 

احمدی نژاد

هشدار محمدرضا 
تاجیک به 

رئیس جمهور

 اصالح طلبان  و اصولگرایان
سال ۹۶ شکست  می خورند
صفحه 2

 محمد هاشمی در گفت و گوی مشروح 
با »تابناک«
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