
جدایی »عبدالله« از »اشرف غنی«!
انتقاد شدید رئیس اجرایی دولت افغانستان از رئیس جمهور این کشور که نمایانگر شدت گرفتن اختالفات 
میان این دو بود، موضوعی است که طی چند روز اخیر بسیار خبرساز شده است. عبداهلل عبداهلل، رئیس 
اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان پنجشنبه گذشته در اظهاراتی انتقادآمیز، محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور این کشور را فردی خودسر و ناالیق خطاب کرد. رئیس اجرایی دولت افغانستان تأکید کرده بود 

صفحه ۴که از سه ماه گذشته تاکنون، اشرف غنی مالقات  با وی را رد کرده است، اما در تعامالت ...
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تالش می کنند دولت را 
ناکارآمد نشان دهند

محسن رضایی: سازمان حفاظت فرودگاه ها و امنیت پرواز آبروی نظام را حفظ کرد

ما حرف می زنیم، غرب با بمب جواب می دهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سپاه حفاظت هواپیمایی با خون شهدا حفظ شد و یکی از 

کارهای بزرگ سپاه همین کار بود، گفت: قاطعیت و ابتکار امام و عملکرد خوب پاسداران ما باعث شد این خدمت 
حفظ شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جمع کارکنان سپاه حفاظت هواپیمایی و 

امنیت پرواز با تبریک میالد ثامن االئمه امام علی بن موسی الرضا)ع( گفت: ملت ایران مفتخر 
است که میزبان یکی از فرزندان رسول خدا شد و دل خودش را فرش زیر قدم های حضرت 
رضا ساخت و ایشان هم در طول زندگی و بعد از شهادتشان یک رکن اساسی بقا، هویت و 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3مذهب ایران بوده است. شاید اگر ایشان نبود، ایران تا کنون ... صفحه ۲

محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور 
گفت: دولت هر اقدامی انجام دهد اعم از مثبت 
و منفی طرف مقابل فقــط یک برخورد در قبال 
این تالش هــا دارد، از ابتــدای فعالیت دولت 
یازدهم همــه تالش این گروه بــر آن بوده که 
 دولــت را در همه زمینه ها ناموفــق و ناکارآمد 

صفحه 3نشان دهد  ...

مصباحی مقدم  حجت االســالم 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز 

درمورد اینکه ...

غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی 
عضو هیأت رئیســه فراکســیون 

مستقلین  ...

سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ 
مجلــس از وجــود ۳۰ پرونــده 

زمین خواری  ...

هاشمی و روحانی 
 در جلسات 

حضور ندارد

به دنبال 
سیاهی لشگر 

نیستیم

۳۰ پرونده روی 
میز کمیسیون 

اصل ۹۰

به دنبال رفع مبانی تحریم بود 
نه خود تحریم ها

صفحه ۲

هیچ دانشمند هسته ای مورد سوال و توهین قرار نگرفت
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