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آیتاهلل بیاتزنجانی :آخوندی که نمیداند در جامعه چه میگذرد ،کی به درد جامعه میخورد؟!

هاشمزاده هریسی :مردم دیگر روحانیت را پناه خود نمیدانند 3
ترک تحصیل  110هزار کودک
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تجمع گروهی از جوانان در شهر شوش در اعتراض به بیکاری 7

قطع ویژه برنامه صداوسیما با حضور ناصر ملک مطیعی

سبحانی نیا :احمدی نژاد غیرمستقیم ریشه را میزند

■

احمد مسجد جامعی:

تهران ،آماده زلزله نبود .مردم و
مسئولین نشان دادیم که مهارت
مواجهه با زلزله را نداریم .چون
نابسامانی و آشفتگی بعد از زلزله
ای که هیچ خسارتی نداشت،
سیستم های ارتباطی تهران را
مختل کرد.
■ پ.ن :در پی حادثه دیشب نود
و هفت نفر مصدوم شدند که اکثر
آنها هنگام فرار دچار شکستگی
دست و پا شدند ،ده ها هزار خودرو
تا صبح روشن بودند و نزدیک به ده
میلیون لیتر بنزین اضافی مصرف
شد.

سید محمد خاتمی :در شرایط کنونی نیز
با توجه به ظرفیتهای موجود ،باید برای
اصالح امور تالش کرد .ما نه
تنها از حمایت و رای به آقای
روحانیپشیماننیستیم
که همچنان قاطعانه
از ایشان حمایت
میکنیم و ایشان
را موفق میدانیم و
این موج تخریبی
به وجود آمده را
هدفمندودسیسهای
برنامهریزی شده
برای مایوس کردن
میدانیم.
مردم

شمخانی :گشایش در وضعیت محصورین در حال انجام
است .تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در
وضعیت آقایان کروبی ،موسوی و خانم رهنورد به صورت
تدریجی در حال انجام است.
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۶میلیونتحصیلکردهبیکار

تهران آماده زلزله نبود

برای اصالح تالش کنیم

◄وعده رفع حصر تدریجی

تداوم تاخیر پرداخت اقساط وام فرهنگیان 4

آزادیساسانآقایی

◄فایل صوتی بیاعتبار

فایلی صوتی منتسب به احمدرضا جاللی ،پزشک محکوم
منتشر شده که در آن گفته اعترافات تلویزیونی چند
روز پیش از او در تلویزیون اعتبار ندارد .تحت شرایط
نامناسب روانی و با وعده آزادی از او گرفته شد.

◄احمدینژاد در آسایشگاه روانی

محمد علی رامین ،یار دیرین محمود احمدینژاد :پیشنهاد
می کنم به دلیل حاد شدن بیماری مزمن «خودپرستی»
احمدینژاد ایشان را تا بازیافت سالمتی نسبی ،در
آسایشگاه روانی تحت مراقبت های ویژه قرار بدهند.

