
دادستانی و وزارت ارشاد روبه روی هم
در حالی که بسیاری انتظار برخورد قوه قضاییه با نشریه یالثارات را داشتند، دادستان تهران امروز از اظهارات 
مسئوالن وزارت ارشاد در این خصوص به تندی انتقاد کرد و در عین حال از ارسال گزارش پلیس از نقض 
ارزش ها در جسن حافظ خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی با رد ادعای برخی رسانه ها مبنی بر اینکه 
دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است اظهار کرد: هفته نامه یالثارات  چهاردهم 

صفحه ۳دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما  ...
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حجتاالسالممنتجبنیا:به سوی شمال

در برجام دولت مجری بود و بعد از موافقت رهبری وارد شد
حجت االسالم منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اختالف نظر و دیدگاه بین همه افراد و 

مسئوالن یک امر طبیعی است، گفت: وقتی بپذیریم همه بالاستثنا می توانند دارای نظرات متفاوت باشند 
پس نباید تعجب کنیم که دو مسئول یا دو رئیس قوه هر کدام درباره یک موضوع مشخص نگاه و تحلیل 
مختص به خود را دارند. وی با اشاره به اینکه وظایف هر کدام از مسئوالن و دستگاه های نظام جمهوری 

اسالمی ایران در قانون اساسی مشخص و دستور مقام معظم رهبری برای همه مطاع است اظهار کرد: اما 
خود ایشان بارها فرمودند »اگر کسی نظر دیگری داشت و بیان کرد ضدوالیت فقیه نیست. منتجب نیا تاکید 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳کرد: در قضیه مذاکرات هسته ای و امضا و اجرای برجام دولت مجری بود یعنی بعد از  ... صفحه ۴

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز گذشته 
در رأس هیئتی عالیرتبــه وارد باکو، پایتخت 
جمهوری آذربایجان شد تا پس از دیدار دوجانبه 
با الهام علی اف، همتای آذربایجانی خود، امروز 
در نشست سه جانبه روســای جمهور ایران، 
روســیه و جمهوری آذربایجان شرکت کند. 
شب گذشته، رئیس جمهور کشورمان پس از 
امضای شش سند و یادداشت تفاهم همکاری 

صفحه ۳میان مقام های ارشد  ...

ذوالنور، عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس 
همچنین با بیان اینکه ما اطالعی 

از عملکرد هیئت ...

محمدرضا عــارف با اشــاره به 
تخریب هــای که این روزها علیه 
دولت و شــخص ریــس جمهور 

انجام می شود  ...

 نائب رئیــس مجلس دهم درباره 
در پاســخ به پرسشی درباره دلیل 

اتفاقات ...

گالیه از هیات 
نظارت بر برجام

 دفاع عارف 
از روحانی

رهبری به عملکرد 
صدا و سیما انتقاد 

دارند

احمدی نژاد و مغالطه تاریخی
صفحه ۲

مخاطب نامه احمدی نژاد روحانی است یا اوباما؟
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