
خیلی محرمانه!
یک هفته پس از آنکه خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد به متن »سند محرمانه« نقشه راه بلند مدت 
غنی سازی ایران دست یافته، موسسه »علم و امنیت بین الملل« نیز که طی سال های اخیر همواره به انتشار 
گزارش های ضدایرانی شهرت داشته، با طرح این ادعا که نسخه ای از این سند را به دست آورده، بخش هایی 
از متن نقشه راه را منتشر کرده و در گزارشی 12 صفحه ای به تحلیل آن پرداخته است. این موسسه که تحت 

صفحه ۴ریاست »دیوید آلبرایت« نقش مهمی در فضاسازی در مورد فعالیت های هسته ای ایران داشته ...
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 انتشار یالثارات، 
قانونی یا غیرقانونی؟

محمد نبی حبیبی:

سیستم کنونی قوه قضاییه ناتوان از حل مشکالت مردم است
دبیرکل حزب موتلفه اظهار داشت: این سیستمی که االن در قوه قضائیه حاکم است مشکالت مردم را نمی تواند 

حل کند. ما یک وقتی حساب کردیم و نامه ای هم بر پایه آن به رئیس قوه قضائیه نوشتیم. محمد نبی حبیبی با 
بیان اینکه برطبق محاسبه ما، کسی که به قوه قضائیه در موارد مهمی مراجعه می کند تقریبا 32 مرحله باید طی 

کند تا تکلیف کار وی روشن شود اظهار کرد: البته سیستم همین است فرقی نمی کند آقای الریجانی در راس 
قوه قضائیه باشد یا کسی دیگری. وی افزود: معتقدم خیلی از مسائل در همان دادسرا قابل حل است. 

نظر مشخصم هم این است که قوه قضائیه اگر از نظر داشتن قضات وارد به کار و متعهد غنی باشد 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3،که االن نیست و کسانی که در مرحله دادسرایی و بازپرسی قرار دارند  ... صفحه 3

نشــریه یالثارات دی ماه گذشــته با شکایت 
شــهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور 
در امور زنان، به ســبب توهین از سوی هیئت 
نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. با این حال 
این نشریه با حکم انتشار موقت دادگاه قضایی 
منتشر می شــد، تا اینکه هفته پیش به دلیل 

صفحه 2توهین به هنرمندان از سوی  ...

نماینده مردم تهــران در مجلس 
برجــام را امیدبخش دانســت و 

گفت: برخی از ...

محمدرضا خباز اســتاندار سمنان 
درباره نگرانی ها پیرامون باقیماندن 

تعدادی ...

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
گفــت:  عبــور از خطــوط قرمز، 

سکوالریسم ...

از صحبت های  
رهبری 

سوءاستفاده شد

احمدی نژاد 
گفت همه رو 

جارو می کند

 عبور از 
خطوط قرمز؛  

رسیدن به قدرت

 برجام نتیجه 
 هدایت های 
ـری بود رهب

صفحه 2

 اگر بدعهدی طرف مقابل نبود، 
در موضوع های دیگری هم می شد مذاکره کرد
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