
کدام یک از دولت مردان روحانی باعث ریزش آراء او خواهند شد؟
حسن روحانی در سه سال گذشته تصمیمش بر این بوده است که حتی االمکان از ایجاد تغییر در کابینه اش 
خودداری کند. تصمیمی که شاید برای ایجاد ثبات و در واکنش به عزل و نصب های بی حد و حصر دولت های 
نهم و دهم گرفته شد، اما انتقادهای فراوانی را از سوی مخالفان دولت و حتی اصالح طلبان و حامیان دولت در 
پی داشت. این انتقادات تا جایی بود که چندی پیش اصالح طلبان سخن از امکان عدم حمایت از روحانی در 

صفحه ۲انتخابات ریاست جمهوری سال 96، درصورت عدم ترمیم کابینه به میان آوردند ...
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اختالف مذاهب با گفت و گو 
به حداقل می رسد

کاندیدای اصولگرایان قطعا روحانی نخواهد بود

از نیامدن احمدی نژاد همه سود می برند
محمدرضا باهنر در نشست خبری صبح امروز )چهارشنبه( با خبرنگاران درباره منع احمدی نژاد از حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده و تاثیر آن روی جناح های سیاسی کشور اظهار کرد: نیامدن آقای احمدی 

نژاد به نفع مملکت است و هر کس در کشور زندگی می کند از این اتفاق سود خواهد برد. شاید بخاطر 
همین مصلحت بود که مقام معظم رهبری به او توصیه کردند در انتخابات شرکت نکند، البته این 
مساله امر و نهی نبود بلکه نظری مشورتی و مصلحت اندیشی بود که بعد از علنی شدن این خبر 
آقای احمدی نژاد هم نامه ای نوشت و اعالم کرد قصد ورود به انتخابات را ندارد. وی ادامه داد: 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3نیامدن احمدی نژاد در صحنه انتخابات تاثیر مختلفی دارد او در جریان اصولگرا  ... صفحه ۲

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد که اگر گفتگو بر پایه ذات انســانی باشــد 
اختالفات مذهبی حتی می توانند ســازنده هم 
باشــند. آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در دیدار  
عزیز حســنویچ، مفتی اعظم کشور کرواسی و 
هیأت همراه که از رهبران دینی این کشور بودند، 

صفحه 3هم نشینی بزرگان ادیان مختلف  ...

حجت السالم جعفر شجونی، عضو 
جامعه روحانیت مبارز در خصوص 

حواشی اخیر  ...

وزیر اطالعات در مــورد گزارش 
مطرح  شده ازسوی محسن رضایی 

درباره اقدامات ...

رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: دشمنان ایران به دنبال این 

هستند که زنان ما ...

چرا به مسکن 
مهر می گویند 

مزخرف؟

توضیح وزیر 
اطالعات درباره 

عملیات داعش

دشمن می خواهد 
 زنان ما را به 

سیاه چال بکشد

همه 
گزینه های

آمریکا

صفحه 4

جان کری: امکان همکاری با مسکو هنوز هم فراهم است
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