
توهمات ضدایرانی »هیالری«
سایت افشاگر »ویکی لیکس« بار دیگر اقدام به انتشار اسنادی کرده که این بار، بخش عمده آن ها به هیالری 
کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص دارد. بر اساس این اسناد، وزیر خارجه پیشین 
آمریکا در حالی که از حمله به تأسیسات هسته ای ایران حمایت کرده، به توانایی ایران برای حمله به آمریکا 
از طریق آمریکای شمالی و آمریکای التین اذعان کرده است. اسناد ویکی لیکس درباره سخنرانی هیالری 

صفحه 4کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پشت درهای بسته در موسسه  ...
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 نباید مطالبات مسئولین 
 به اعتراف به شکست 

تعبیر شود

عطف به ما سبق قانون در مواردی امکان پذیر است

آیا راه ورود »مینو خالقی« به مجلس باز می شود؟
مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با رد صالحیت 

جنجالی اش پس از انتخابات از راهیابی به مجلس دهم باز ماند؛ اما راه نیافتن او به مجلس، باعث تهیه و 
تصویب طرحی شد که خالقی را احتمااًل در مقایسه با حالتی که به مجلس راه می یافت، تأثیرگذارتر کرد.
طرح استفساریه قانون انتخابات مبنی بر امکان رد صالحیت نماینده منتخب پس از انتخابات از سوی 

شورای نگهبان، چندی پیش به تصویب نمایندگان مردم در قوه مقننه رسید، البته شورای نگهبان با 
این استفساریه مخالفت کرد تا بار دیگر این طرح به مجلس برگردد؛ جایی که نمایندگان به جای ایجاد 

صفحه 3صفحه 3صفحه 3اصالحات و تأمین نظر شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند تا اولین رویارویی جدی ... صفحه 2

دریابان شــمخانی با بیان اینکه سازمان ها و 
نهادهای اقتصادی باید در شرایط پسا برجام  
استفاده بیشتری از ظرفیت های گسترده دریا 
داشته باشــند خاطر نشان کرد: منابع دریا این 
فرصت را به اقتصاد ملــی می دهد تا با وجود 

صفحه 3محدودیت منابع و کمیابی آن ...

صادق زیباکالم با بیــان اینکه از 
نیامدن احمدی نژاد نارحت اســت 

گفت که ...

دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با 
اشاره به مساله وحدت اصولگرایان 

برای انتخابات ...

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با 
اشاره به سفر هیأت چینی به ایران و 

ادامه گفت وگوها  ...

از نیامدن 
احمدی نژاد 

ناراحتم

تابع تصمیم 
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هستیم

مذاکرات 
بازطراحی اراک 

ادامه دارد

خانه تکانی در کابینه
صفحه 2

گودرزی، فانی و جنتی رفتنی شدند
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