
ارتش و سپاه ید واحده و مشت آهنین ملت
در روزهای گذشته انتشار ویدئویی از سخنان حسن عباسی که در آن از ارتش در مقابل سپاه انتقاد می کند، 
با واکنش های تند مقامات ارتش همراه بوده تا جایی که آن ها از شکایت قضایی از عباسی خبر دادند. حاال اما 
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به این موضوع واکنش نشان داده و با محکوم دانستن هرگونه اقدام 
تفرقه انگیز و تضعیف کننده ارتش و سپاه تأکید کرده است: ارتش و سپاه ید واحده و مشت آهنین ملت ایران 

صفحه ۳برابر جبهه ی دشمن است ...
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رد صالحیت احمدی نژاد 
قطعی است

اظهارات رئیس »سیا« درباره توافق هسته ای ایران و دولت روحانی

بهانه های پسابرجامی!
بیش از یک سال از حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 می گذرد و همچنان بحث ها درباره 
ابعاد و جنبه های مختلف این توافق و پیامدها و دستاوردهای آن، به شدت در محافل مختلف در جریان 
است. در همین راستا، جان برنان، رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( روز جمعه در اجالس 

ساالنه »همایش امنیتی اسپن« در بخش کوتاهی از اظهاراتش که بیشتر بر موضوع سوریه متمرکز شده 
بود، به موضوع ایران و توافق هسته ای نیز پرداخت. برنان در پاسخ به این سؤال که آیا توافق هسته ای 

تغییری در لحن و اقدامات ایران ایجاد کرده یا نه، گفت: »تصور می کنم که این توافق، کار درستی 
صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳بود که انجام شد؛ زیرا جلوی پیگیری برنامه تسلیحات هسته ای آن ها را گرفت ... صفحه ۲

فعالیت هــای غیر رســمی انتخاباتی محمود 
احمدی نژاد همچنان واکنش برانگیز اســت. 
چه چهره هــای اصولگرا و چــه چهره های 
اصالح طلب به سفرهای متعدد او و سخنانش 
واکنش نشان می دهند. در جدیدترین مورد این 
اظهار نظرها رســول منتجب نیا رد صالحیت 

صفحه ۴محمود احمدی نژاد را ...

حجت االســالم والمسلمین علی 
ســعیدی نماینــده رهبرمعظــم 

انقالب در سپاه ...

آیــت اهلل جنتــی اولویت هــای 
شورای نگهبان را انتخابات سال 

96 ریاست ...

نایب  حســین زاده  عبدالکریــم 
رئیس فراکسیون امید درخصوص 

فراکسیون  ...

با برخی عوامل 
فتنه دوستانه 
رفتار می شود

خرید آرا 
درحال رایج 

شدن است

اعتدال صرفا 
یک روش 

مدیریتی است

دفاع خمینی از خمینی
صفحه ۲

هدف از اختالف افکنی میان برادران خمینی چیست؟

1395 مــاه  مــرداد   10 یکشــنبه 


