
بهاستنادکدامقانونازحضورخاتمیدراجراییکنمایشجلوگیریمیشود
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم با انتقاد از جلوگیری از حضور رییس دولت اصالحات، نسبت به تالش مرموز 
دلواپسان برای ایجاد بی اعتمادی میان نظام و هنرمندان هشدار داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی 
در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به جلوگیری از حضور 
حجت االسالم سیدمحمد خاتمی در اجرای نمایش »راپورت های شبانه دکتر مصدق« در تاالر وحدت گفت: 

صفحه۳به عنوان یک نماینده مجلس، از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور به صورت رسمی ...
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هاشمی رفسنجانی: دوستانسعودیتلآویو

بهاسمانقالبیگریسفارتخانهآتشمیزنند
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، صبح امروز در سی و سومین اجالس مدیران و روسای 

آموزش و پرورش کشور که با حضور دکتر فانی، وزیر آموزش و پرورش، معاونین و مدیران 
کل اجرایی و ستادی این وزارت خانه، مدیران کل آموزش و پرورش در استان ها و روسای 

ادارات آموزش و پرورش همه شهرها و شهرستان های کشور در سالن اجالس سران 
کشورهای اسالمی برگزار شده بود، با تأکید بر نقش تعلیم و تربیت آموزشی و پرورشی در 

تحکیم پایه های کشور، برگزاری این اجالس را در دهه ی کرامت به فال نیک گرفت و 
صفحه۳صفحه۳صفحه۳گفت: اگر امروز قم و مشهد دو پایگاه بزرگ مذهبی کشور و حتی ... صفحه۴

این روزها موضــوع روابط پنهــان و پیدای 
عربستان ســعودی با رژیم اسرائیل و تالش 
آل ســعود بــرای عادی ســازی روابــط با 
صهیونیســت ها، به یکی از موضوعات مهم و 
مورد توجه در عرصه بین المللی تبدیل شــده 
است. در این میان، در شرایطی که سعودی ها 
تالش دارند در عرصه علنی، هرگونه ارتباطی 
با رژیم اسرائیل را انکار کرده و خود را از اتهام 

صفحه2خیانت به آرمان های ...

محمدجــواد ابطحــی نماینــده 
خمینی شــهر در مجلس با بیان 

اینکه فراکسیون  ...

محمدرضا خباز، نماینده ســابق 
مجلــس و معاون تقنینی ســابق 

معاونت پارلمانی ...

مرتضــی مبلــغ عضو شــورای 
مرکزی حزب اتحــاد ملت گفت: 

سوءاستفاده از  ...

شکیل 
فراکسیون 

اعتدال و توسعه

خباز: احمدی 
نژاد بازجویی 

شده است

اقدامات تندرو ها 
در ماه های آینده 
تشدید خواهد شد

درخواست
محاکمه

احمدینژاد

صفحه2

 روحانی در نشست مشترک هیأت دولت  
و استانداران: دستگاه قضایی اهمال صورت گرفته 

 در خارج نکردن اموال کشور از دسترس 
آمریکا را پیگیری کند

1395 مــاه  مــرداد   20 چهار شــنبه 


