
بگیر و ببندها هزینه باالیی دارد
وزیر کشور در اولین گردهمایی روسای شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی کشور که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه اگر مبتنی بر فطرت کار کنیم و عقول جامعه 
بشری را تقویت کنیم؛ همه از این موضوع استقبال خواهند کرد، گفت: پس از اعتقاد قلبی به این موضوع 
بحث روش و شیوه ها مطرح است. حال این سوال وجود دارد که آیا در این راستا براساس عقل و عشق عمل 

صفحه 3کرده ایم یا به روش هایی عمل کردیم که نشان داده موفق نیستند؟ ما حرف های خوب و زیبا ...
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دشمنان به خصوص آمریکا 
در آستانه فروپاشی هستند

موسوی شرط »عدم فعالیت سیاسی« برای رفع حصر را نپذیرفت

حصر بهترین گزینه است یا تشکیل دادگاه؟

صفحه 3صفحه 3صفحه 3 صفحه ۲

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دام 
های متعدد دشمنان برای تسلط بر مردم ایران، 
گفت: سازمان های بین المللی به اسم حقوق 
بشــر جنایت در حق بشــریت را رنگ و لعاب 
و انسانی می دهند. ســردار محمدرضا نقدی 
به برخی از این ابعاد دام ها اشاره کرد و افزود: 

صفحه ۲معدن فساد در هالیوود ...

امیر حســین قاضی زاده هاشمی 
عضو هیــات رییســه مجلس با 

اشاره به  ...

رئیس سازمان بسیج دانشجویی 
کشــور اظهار کرد: موضع بسیج 
دانشــجویی در خصوص برجام، 

موضع شفافی ...

آیت اهلل ســیداحمد خاتمی گفت: 
خودباختگانــی کــه می گویند با 
شــعار»مرگ بر آمریکا« آمریکا 

نمی میرد، بدانند ...

حرف های 
وزیر ارشاد مثل 

آمریکاست

دعوای سیاسی 
با دولت نداریم

مخالفان شعار 
مرگ بر آمریکا

پیشنهادِ ظریف
صفحه 4

سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه با پیشنهادی برای سوریه

1395 مــاه  د  مــردا  23  شــنبه 

در سال های اخیر یکی از سواالتی که هر از گاهی در نشست های خبری مسئوالن با خبرنگاران یا 
مصاحبه شخصیت ها با رسانه ها مطرح می شده، مسئله حصر و رفع حصر بوده است. اینکه دستور 
حصر از سوی چه نهادی بوده است، مبنای قانونی آن چیست، تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، آیا 
اساسا رفع حصر که حاال بخشی از شعارهای انتخاباتی است اتفاق می افتد یا نه و در نهایت اینکه 

چرا دادگاهی برای محاکمه محصورین نشکیل نمی شود؟ مدافعان حصر می گویند حصر بهترین 
گزینه موجود است، چون اگر دادگاه تشکیل شود، حکمی کمتر از اعدام برای محصورین صادر 

نخواهد شد و اجرای آن به مصلحت نیست. گفته ای که خالف نظر  ...


