
در یک قدمی موصل
نیروهای عراقی شرکت کننده در عملیات آزادسازی موصل پیشروی خود تا حوالی 15 کیلومتری این شهر را 
متوقف کرده و در انتظار اعالم ساعت صفر و آغاز عملیات هستند. بر همین اساس، گزارش رسانه های محلی 
حاکی از آن است که ساعت صفر برای آغاز عملیات آزادسازی موصل نزدیک شده و تخمین زده می شود در 
این عملیات بیش از 30 هزار نفر از نیروهای مختلف مسلح و نظامی مشارکت داشته باشند. احمد االسدی، 

صفحه 4سخنگوی نیروی »الحشد الشعبی« )بسیج مردمی( عراق روز گذشته )شنبه( اعالم کرد ...
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باید جامعه را درمورد 
اتفاقات 88 اقناع کرد

رئیس نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها: برخی اینطور می گویند که کربال درس تعامل و مذاکره است

آمریکایی ها یک قرآن هم بر سر نیزه نکردند و فقط لبخند زدند
رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها گفت: هیچکس نمی تواند در سازش نکردن امام حسین 

با یزید طبق روایات تردید کند. حجت االسالم محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه 
در دانشگاهها در سلسله نشست های هیئت های انقالبی با انتقاد از تحریف اصل هدف از قیام امام 

حسین)ع( در عاشورا گفت: در سال های اخیر برخی با استناد به تاریخ سعی می کنند که هدف از قیام 
امام حسین اینطور بیان شود که ایشان به دنبال صلح با یزید بود، اما اینطور نشد که در نهایت امام 

ناچار به جنگ شد.  وی با طرح این سوال که آیا واقعا امام حسین به دنبال صلح با یزید و به دنبال آن 
صفحه 3صفحه 3صفحه 3به نتیجه رسیدن مذاکرات بود اظهار کرد: برخی آقایان ادعا کرده اند که در  ... صفحه ۲

محمود صادقی در جریان نشست علنی امروز 
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور 
با اســتناد به بند ۱۶ ابالغیه انتخاباتی رهبری 
خاطرنشــان کرد: در این بند بــر ممنوعیت 
ورود نیروهای مســلح و قوای سه گانه اعم از 
وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، دستگاه های 

اطالعاتی و امنیتی ...

الیاس حضرتی با اشاره به موضوع 
اســتعفای وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، در پیشــنهادی خواستار 

انحالل  ...

حمیده زرآبادی در تذکری در جلسه 
علنی امروز درباره اخبار منتشر شده 

درباره واگذاری ...

مسعود پزشــکیان گفت: هر چند 
خیلی هــا االن می گوینــد ایــن 

پرداخت ها تخلف و ...

وزارت ارشاد را 
منحل کنند

از برخوردهای 
دوگانه 

خودداری شود

38 سال شعار 
دادیم و فساد 

بدتر شد

تصویب مجدد استفساریه جنجالی
صفحه ۲

آیا راه برای ورود مینو خالقی به مجلس باز می شود؟

1395 مــاه  مهــر   25 یکشــنبه 
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