حمایت مجلس از پیروزیهای اخیر سوریه و عراق

رئیس مجلس شورای اسالمی درنطق پیش از دستور با تبریک
توفیقات مردم س��وریه و عراق در نبرد با تروریس��تها گفت که
مل��ت ای��ران از پیروزی نهای��ی ملتهای س��وریه و عراق اعالم
حمایت میکند .به گزارش ایسنا ،علی الریجانی در ادامه اظهار
کرد :البته هوش��یاری بین مس��لمانان از درجه خوبی برخوردار
است و قدرت تحلیل مکر آنان را دارند و این پتانسیل پراهمیت
اینبار آنان را در چالش غرب آسیا زمینگیر خواهد کرد.
وی تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی توفیقات مردم مسلمان

سیاسی

سوریه و عراق را در نبرد با تروریستها و دسایس
دولته��ای ش��رآفرین تبریک گفت��ه و بهترینها
را ب��رای آنان آرزو میکن��د و حمایت ملت بزرگ
ای��ران را در رهای��ی و پیروزیه��ای نهای��ی آنان
اع�لام میکند .رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی
در بخش��ی از س��خنانش نیز با اش��اره به اظهارات اخیر برخی
مقامات آمریکایی و انگلیس��ی گفت که این گزافهگوییها برای
تولید هراس دروغین و رونق بخش��ی به بازار مکاره سالح آنان،

همچنین سرپوش گذاشتن بر رفتارهای ماجراجویانه
آن��ان در منطق��ه اس��ت .وی اظهار ک��رد :در نظام
سیاس��ی پیامبر (ص) دو سیاس��ت حاکم بود؛ یکی
محدود بودن دولت و دیگری آزاد بودن ملت ،درست
عکس ش��رایط امروز جهان که دولتها تا میتوانند
برای خود در حوزههای اقتصاد ،سیاس��ت و امنیت آزادی خلق
میکنن��د و حوزه عمل ملت را محدود میکنند .متأس��فانه این
وضع بین کشورهای اسالمی به بدترین شکل درآمده است.
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ائتالف ایران ،روسیه ،سوریه و حزباهلل حلب را آزاد کرد

س�ردار سرلشکر سیدیحیی صفوی ،دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا ،با تبریک
آزادس�ازی حلب ،گفت :امروز آمریکاییها به خوبی درک کردهاند که جمهوری اسالمی
ایران قدرت اول منطقه است و نسبت به سایر کشورهای این منطقه وزن بیشتری دارد.
از سوی دیگر ائتالف میان ایران ،روسیه ،سوریه و حزباهلل لبنان باعث آزادسازی حلب
شد و به زودی نیز موصل را هم آزاد میکنیم .ایسنا

چهره روز

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:

رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده وجود
نخواهد داشت بهشرط مبارزه و اتحاد

ً
رژیم صهیونیستی همچنانکه قبال گفتهایم به شرط مبارزه همگانی و متحد
فلسطینیها و مسلمانان با صهیونیستها در  ۲۵سال آینده وجود خارجی
نخواهد داشت
اهمیت جنبش جهاد اسالمی اکنون از گذشته نیز بیشتر است

باید برای ایجاد فضای
فکری و گفتمان عمومی
در جهان اسالم ،درباره
اولویت قضیه فلسطین»
تالش مضاعفی شود
به گونه ای که مسئوالن
سازشکار برخی کشورها
ِ
از عکس العمل ملتها
در هراس باشند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در دیدار ب��ا دبی��رکل جنبش جهاد
اسالمی فلسطین و هیئت همراه تأکید کردند:
ب��ا وجود بحران آفرینی مس��تمر حامیان رژیم
صهیونیس��تی برای به فراموش��ی سپرده شدن
مس��ئله فلس��طین ،این س��رزمین ش��ریف به
برک��ت مقاومت و مجاهدت مل��ت و گروههای
فلسطینی ،آزاد خواهد شد.
رهبر انقالب اس�لامی با تجلی��ل از انگیزه های
ایمانی و روحیه ایستادگی در میان فلسطینی ها
افزودن��د :تنها راه نجات قدس ش��ریف ،مبارزه
و مقاومت اس��ت و دیگر راهها ،بی س��رانجام و
عقیم است.
ایش��ان با ابراز خرس��ندی از طرح  10مادهای
جنبش جهاد اس�لامی برای وحدت و مقاومت
در مقاب��ل صهیونیس��تها افزودن��د :تأکید بر
مب��ارزه ،نفی کامل قراردادهای س��ازش ،اصرار
بر اتحاد گروههای فلس��طینی و محکوم کردن
تالش برخی کش��ورهای مرتجع برای سازش با
دشمن ،از مفاد مهم این طرح است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه
این طرح باید اجرایی ش��ود خاطرنشان کردند:
بی تردید کس��انی هس��تند که مأموریت دارند

مان��ع تحقق مفاد ط��رح  10م��ادهای جنبش
جهاد اسالمی ش��وند ،بنابراین باید مراقب بود
این طرح ،روی کاغذ نماند و در پس تحسین های
اولیه و تاکتیکی ،به تدریج فراموش نشود.
رهبر انق�لاب عام��ل اصلی مش��کالت فراوان
منطقه را «مستکبر اعظم و شیطان اکبر» یعنی
آمریکا خواندند و با اشاره به دخالت شیطانهای
کوچک منطق��ه در ایج��اد بحرانهای موجود
افزودند :هدف همه آنها این اس��ت که مس��ئله
فلسطین در افکار عمومی منطقه کمرنگ شود
و از یاد ملتها برود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :جمهوری اسالمی
با وجود درگیر بودن در برخی قضایای منطقه،
هم��واره و به طور صریح اعالم کرده فلس��طین
مسئله اول دنیای اسالم است و به تکالیف خود
در این زمینه عمل میکند.
ایشان با اشاره به وظایف «گروههای فلسطینی،
علما ،روشنفکران و نویسندگان عرب» در زنده
ماندن مسئله فلسطین در افکار عمومی ملتها
خاطرنش��ان کردند :باید ب��رای «ایجاد فضای
فک��ری و گفتم��ان عمومی در جهان اس�لام،
درباره اولویت قضیه فلسطین» تالش مضاعفی
ش��ود به گونه ای که مسئوالن سازشکا ِر برخی
کشورها از عکس العمل ملتها در هراس باشند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای ،با یادآوری تالش
آمری��کا و همراهان منطق��های آن برای ایجاد
ح��وادث گوناگون و وارد ک��ردن عامل مذهب
در بحرانه��ا افزودند :برخالف ای��ن تبلیغات،
مردم ُس��نی حلب ،موصل و شهرهای دیگر به
دس��ت تکفیریهای جنایتکار قتل عام شده و
میش��وند ،بنابراین این بحرانها ربطی به شیعه
و ُسنی ندارد.
رهب��ر انق�لاب س��ران گروههای تکفی��ری را
همچ��ون ائمه کف��ر خواندن��د و افزودند :یکی
از مهمترین مس��ائل منطقه ،مقابله همگانی با
گروههای تکفیری نظی��ر داعش ،جبهه النصره

آیتاهلل مکارم:

نسبت به برجام
عجوالنه عمل نکنیم
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید
کش��ورمان ،با اش��اره به پیمان شکنی دشمنان
گفتند :دش��منان م��ا از جمله آمری��کا در حال
پیمان ش��کنی بوده و اعالم کردند که تحریم ها
را تمدید می کنند و در ادامه یکی از سیاسیون
این کش��ور نیز بیان نم��وده که ایرانی ها باید به
این تحریم ها عادت نموده و ما س��ال آینده نیز
تحریم های بیشتری خواهیم داشت.
ایش��ان اظهار داشتند :باید در مقابل این قلدرها
ایستاد و آماده بود و هر اندازه که تخلف کردند،
ما نیز به همان نسبت باید از تعهدات خود فاصله
بگیری��م .معظم له ابراز داش��تند :م��ا در برجام
امتی��ازات س��نگین و فراوانی به آن��ان داده ایم
و پیمان ش��کنی آنان قابل تحمل نیس��ت ،پس
باید آماده بود ،اما این س��خن به معنای حرکت
عجوالنه و شتاب زده نیست.
ای��ن مرج��ع تقلید خاطرنش��ان س��اختند :اگر
می گویند ما برجام را پاره می کنیم ،باید منتظر
مان��د که انجام می دهند یا نه؟ یا اگر می گویند
تحریم ها را تمدید م��ی کنیم باید منتظر این
اق��دام آنان ماند و آمادگی ه��ا و برنامه مقابله را
تنظیم کرد ،اما باید از کار عجوالنه و شتاب زده
پرهی��ز کرد .حض��رت آیت اهلل مکارم ش��یرازی
تصریح کردند :آمادگی ،برنامه و مس��یر راه باید
روشن باشد؛ از حاال باید فکری برای مقابله انجام

بهرام قاس��می ،س��خنگوی وزارت امور خارجه
در رابط��ه با س��فرای ایران در دو کش��ورعمان
و س��وریه گفت  :س��فرای ایران در دو کش��ور
مه��م و تاثیرگذار عمان و س��وریه پس از انجام
بررس��یهایی انتخاب ش��دهاند و نام آنها پس از
ط��ی پروس��ههای الزم اجرای��ی و دیپلماتیک
اعالم خواهد شد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با ارائه توضیحاتی
در مورد پروسه مورد اشاره تصریح کرد  :به طور

داد ،ولی باید منتظر ماند و ان شاءاهلل دولتمردان
ما به این توصیه ها عمل می کنند .این اس��تاد
برجس��ته حوزه در ادامه به پیمان ش��کنی روباه
پیر اش��اره کردند و گفتند :رئیس آنان در جلسه
ش��یوخ عرب حضور پی��دا نموده و بی��ان کرده
که باید از ایران ترس��ید و کش��ور م��ا را به غول
خطرناکی تبدیل نموده تابتواند سالح های خود
را به آنان بفروشد .این مفسر قرآن کریم با اشاره
به اینکه در آن جلس��ه ،قول حمایت از اعراب به
آنان داده شده است ،اظهار داشتند :این اشخاص
اگربدگویی نکنند ،نمی توانند اموال شیوخ عرب
را غارت کرده و در مقابل چقدر این شیوخ ساده
هس��تند که فریب آن��ان را می خورند .معظم له
ابراز داش��تند :این اش��خاص از آن س��ر دنیا در
منطقه ما حاضر ش��ده و قول حمایت می دهند؛
در حالی که قول خود را عملی نخواهند کرد و ما
همسایه ها باید با یکدیگر متحد باشیم.
ایش��ان خاطرنش��ان س��اختند :این مدل کسب
درآمد ،بس��یار زش��ت اس��ت که برویم شخصی
را مته��م ک��رده و اف��راد را از آنان بترس��انیم و
کیسه هایش��ان را خالی کنیم؛ این بدترین نوع
تجارت است .به گزارش میزان ،این مرجع تقلید
تصری��ح کردند :باید بیدار باش��یم ت��ا در دنیای
امروز کالهی بر س��ر ما نرود و در عین حال کار
شتاب زده و عجوالنه نیز نباید انجام داد.

و دیگر گروههاس��ت ،چرا که درغیراینصورت،
به علت بحران آفرینی مستمر تکفیریها ،مسئله
فلسطین در حاشیه خواهد ماند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با ضروری خواندن
مب��ارزه قاطع با نف��وذ تکفیریها در فلس��طین
اش��غالی افزودند :مأموریت ای��ن گروهها ،ایجاد
فتنه اس��ت و باید با هوشیاری و قاطعیت کامل
با آنها مقابله کرد.
ایش��ان در بخ��ش دیگ��ری از سخنانش��ان،
پیروزی را «وعده تردید ناپذیر الهی در صورت
اس��تمرار مبارزه و تحمل س��ختیها» خواندند
و خاطرنش��ان کردند :دش��منی با جبهه حق،
طبیعت مستکبران است ،بنابراین نباید از ادامه
دشمنیها دچار تعجب شد.
رهبر انقالب ادامه مب��ارزه را نیازمند باز بودن
چش��مها و تحلیل صحیح از حوادث دانستند و
افزودند :این روش عقالست و باید با هوشیاری
کامل به مبارزه ادامه داد.
رهبر انقالب اس�لامی ،با ی��ادآوری توطئههای
مس��تمر س��لطهگران بر ضد جمهوری اسالمی
ای��ران افزودند :م��ا با اطمینان قلب��ی به وعده
ی��اری پروردگار ،به تکالیفمان در همه زمینهها
عم��ل میکنی��م و از مخالفت هی��چ زورگویی
نمیترسیم.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ،ج��وان بودن
جمعیت فلس��طین را مهم برشمردند و با اشاره
به اهمیت زنده ب��ودن و حرکت کرانه باختری
رود اردن افزودند :رژیم صهیونیستی همچنانکه
قب ً
ال گفتهایم به ش��رط مبارزه همگانی و متحد
فلس��طینیها و مس��لمانان با صهیونیستها در
 ۲۵سال آینده وجود خارجی نخواهد داشت.
ایش��ان مراقبت کامل از تالش دش��منان برای
ایجاد انش��قاق و مش��کالت داخل��ی در درون
جنبش جهاد اس�لامی را ض��روری خواندند و
افزودند :اهمیت جنبش جهاد اس�لامی اکنون
از گذشته نیز بیشتر است.

در این دی��دار آقای رمضان عب��داهلل ،دبیرکل
جهاد اس�لامی فلسطین ضمن تشکر از مواضع
شجاعانه و خردمندانه رهبر انقالب و جمهوری
اس�لامی ،همچنین پش��تیبانی و حمایتهای
برادران حزب اهلل لبنان از آرمان و ملت مظلوم
فلس��طین ،به اوضاع آشفته منطقه اشاره کرد و
گفت :متأسفانه برخی دولتهای عرب از قضیه
فلس��طین دست کش��یده و برای همپیمانی با
رژیم صهیونیستی از یکدیگر سبقت میگیرند.
آقای رمض��ان عبداهلل ،افزایش س��رکوب ملت
فلس��طین و ادام��ه اش��غال اراض��ی بهدس��ت
صهیونیس��تها بهویژه در کران��ه غربی را نتیجه
همین اوضاع نابس��امان دانس��ت و ب��ا انتقاد از
همکاری دولت خودگردان با رژیم صهیونیستی
اف��زود :خوش��بختانه جوانان فلس��طینی امروز
بیدار هس��تند و ابتکار عمل را به دس��ت دارند
و انتفاضه را دنبال میکنند.
دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین ،ادامه محاصره
بیش از دو میلیون فلس��طینی در غزه و محروم
ک��ردن آنها از امکانات اولی��ه زندگی را از دیگر
مش��کالت خواند و گفت :جنبش جهاد اسالمی
بر اس��اس طرح  ۱۰مادهای که اخیرا ً منتش��ر
کرد و مورد استقبال روشنفکران و نویسندگان
جه��ان عرب نی��ز ق��رار گرفت ،معتقد اس��ت
تنها راه پی��روزی ،مقاومت در غ��زه و حمایت
از انتفاض��ه در کران��ه غرب��ی اس��ت و دول��ت
خودگردان نیز باید موافقتنامه اسلو را لغو شده
اعالم کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،آقای رمضان عبداهلل با اشاره به افزایش
چندین برابری توان رزمی گروههای مقاومت در
مقایس��ه با جنگ  ۵۱روزه با رژیم صهیونیستی
و ارتق��ا برد و دقت موش��کهای مقاومت ،افزود:
فلس��طین ،سرزمینی سرنوشتس��از است و تا
حق صاحبان آن بازگردانده ش��ود ،منطقه آرام
نخواهد گرفت.

علم الهدی:

نباید اجازه دهیم در حریم مقدس رضوی
فسق و فجور شود
آیتاهلل سید احمد علمالهدی ،نماینده ولیفقیه
در اس��تان خراس��انرضوی در مراسم تجلیل از
خادم��ان زائرانپی��اده امام رض��ا(ع) اظهار کرد:
ب��ا میزبانی شایس��ته از زائران رض��وی میتوان
رضای��ت امام رض��ا(ع) را به دس��ت آورد و این
عمل خیر آخرت و دنیای ما را
تامین میکند .وی افزود :قدر و
ارزش مش��هدی بودن را بدانید
واز ای��ن فرصت ب��رای خدمت
با زائ��ران به��ره مند باش��ید.
نماین��ده ولیفقیه در اس��تان
خراس��انرضوی گف��ت :بای��د
تالش کرد ک��ه اهمیت زندگی
در جوار امام رضا(ع) درک شود تا شهروندان این
شهر با دیگر شهرها تفاوت داشته باشند.
وی تصریح کرد :مشهد مثل هر شهری نیازمند
اماکن تفریحی اس��ت ،اما نباید فراموش کرد که
اصال��ت با حریم امام رضا(ع) اس��ت.از طرفی در
دین ما حتی خدا برای مکه حریم قائل میشود
و روشن اس��ت که برای حرم باید حریمی قائل
ش��ویم .آی��تاهلل علماله��دی اب��راز کرد:ح��رم
امام رضا(ع) حریمی دارد و این حریم ،شهر مشهد
اس��ت ،چ��را که بر گرد حرم بنا ش��ده اس��ت.
به همین علت است که مشهد را مقدس مینامند
و این موضوع میتواند مولد قانون باشد .نماینده

ولیفقیه در اس��تان خراسانرضوی تصریح کرد:
در حریم مقدس رضوی قطعا نباید اجازه بدهیم
که فسق و فجور شود و مخالفت من با کنسرت ها
به همین دلیل اس��ت .آی��تاهلل علمالهدی بیان
کرد :برخی رسانه ها عنوان کرده اند که مشهد
خودمختار است ،اما میخواهم
بگوی��م ک��ه ی��ک مش��هدی
پذیرفته ک��ه در حریم رضوی
زندگی کن��د پس حرمت این
حریم را هم حفظ می کند.
وی خاطرنش��ان کرد :موضوع
دیگراینک��ه باید روی فرهنگ
میزبانی از زائر کار کرد و بدانیم
که ما میهماندار میهمانان امام رضا (ع) هستیم.
نماین��ده ولیفقیه در اس��تان خراس��انرضوی
تصریح کرد :این در شأن امام رضا(ع) نیست که
در ایام س��رما و برف ،زائران در کنار خیابانها و
پارکها هستند و  ۴۰درصد از ظرفیت هتلهای
پنج س��تاره مش��هد در اوج حضور زائران خالی
است .به گزارش مهر ،نماینده ولیفقیه در استان
خراسانرضوی عنوان کرد :با دیدن این وضعیت
بای��د فهمی��د که در مش��هد نیاز به زائرس��رای
ن قیمت داریم و برای همین است که آستان
ارزا 
ق��دس در همین ابتدا برای  ۴ه��زار نفر فضای
اسکان ارزان قیمت ایجاد میکند.

انتخاب سفرای ایران درعمان و سوریه

معم��ول پس از پیش��نهاد وزارت امور خارجه ،
ریاس��ت جمهوری نیز باید در این ارتباط نظر
ده��د و پس از اعالم نظ��ر مثبت رئیس جمهور
رون��د دیپلماتی��ک و اجرایی تایید س��فیر در
کش��ور مقصد آغاز می شود که این موضوع نیز
روند خاص خود را دارد و مدتی طول میکشد .
وی افزود  :پس از پایان این پروسهها به صورت
رسمی نام افراد نهایی شده اعالم خواهد شد .
به گزارش ایس��نا ،روز سهشنبه هفته جاری نیز

وزیر امورخارجه کشورمان در جریان حضور در
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در پاس��خ به سوال کریمی قدوسی یکی
از اعض��ای این کمیس��یون مبنی بر اینکه چرا
در اوج حوادث کش��ور س��وریه ،سفیر ایران در
س��وریه به تهران برگردانده ش��ده بدون اینکه
جایگزین مناسبی برای وی هماهنگ و انتخاب
ش��ده باشد ،گفت :آقای ش��یبانی از دوستان ما
و جدا از س��فرای فعال جمهوری اسالمی ایران

اس��ت و در سه س��ال وزارت بنده ایشان سفیر
بودند.

پسلرزه سخنان صادقی
درباره حقوق
۱۷میلیونی نمایندگان

بهروز نعمتی ،س��خنگوی هیئت رئیس��ه در
تذکر آیی��ن نامه ای خود به اظهارات محمود
صادقی که در نشست دانشجویی که گفته بود
نمایندگان مجلس  ۱۷ت��ا  ۲۱میلیون تومان
حق��وق می گیرن��د ،اظهارداش��ت :این حرف
درست نیست ،حقوق نمایندگان  ۵میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان اس��ت .این عضو فراکسیون
امی��د مجل��س در ادام��ه تذک��رش ب��ه هم
فراکس��یونی خود ،افزود :همکار محترمی که
ای��ن حرف را گفته خودش عضو هیئت علمی
اس��ت و بیش��تر از ای��ن مبل��غ از دانش��گاه
می گیرد ،پولی که غیر از  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار
توم��ان در اختی��ار نماین��دگان گذاش��ته
می شود ،بودجه ای است که برای ایجاد دفتر
و پرداخت هزینه های جاری آن و به کارگیری
نیروها در نظر گرفته ش��ده است .نعمتی در
ادامه خط��اب به رئیس مجل��س تاکید کرد:
از ش��ما تقاض��ا داریم هیچ پول��ی غیر از این
 ۵میلی��ون و  ۴۰۰هزار توم��ان به نمایندگان
ندهی��د و در ع��وض مانن��د یک بخش��دار و
فرمان��دار تم��ام امکان��ات دفت��ر را خودتان
تامین کنی��د.از دیروز که این حرف ها مطرح
ش��ده ،از صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی
گرفت��ه تا رس��انه های دیگر ب��ه این موضوع
می پردازند که باع��ث تخریب چهره مجلس
شده است.
وی افزود :تقاضا داریم نمایندگان هم فقط از
مجلس حق��وق بگیرند نه از جای دیگر؛ یکی
از هم��کاران می گفت که یک��ی از مراجعان
دفتر وی که برای پول تشییع پیکر بستگانش
مشکل داشته به او گفته بود که دو میلیون از
 ۲۱میلیون تومانی را که میگیرید ،به من بده
که جنازه میت را تشییع کنم! علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به
تذک��ر نعمتی ،افزود :من ح��رف آقای نعمتی
را تايی��د می کن��م ،طبق آيی��ن نامه داخلی
مجلس موظفیم در مناطق حوزههای انتخابیه
نماین��دگان ،برای آنها دفتر ایج��اد کنیم؛ ما
به خشکس��الی مالی خوردیم و از این تکلیف
فرار کردیم ،وگرنه باید برایش��ان س��اختمان
و امکان��ات ارتباط��ی ایج��اد م��ی کردی��م،
ل��ذا ب��ه نماین��دگان گفتی��م که خودش��ان
س��اختمانی را اج��اره کنن��د و م��ا پ��ول
اج��اره اش را بدهی��م .وی اف��زود :حق��وق
نماین��دگان مجل��س همی��ن مبلغ��ی اس��ت
که آق��ای نعمتی گف��ت ،چرا ع��ده ای حرف
خ�لاف می گوین��د و اذهان م��ردم را خراب
می کنند؟ به جای اینکه ساختمان یک میلیارد
تومانی بسازیم که پول آن را هم نداریم ،گفتیم
دفتر اجاره کنند تا ما پ��ول اجاره اش را بدهیم
و س��قف هم برای اجاره گذاشتهایم .به گزارش
خبرآنالی��ن ،رئی��س مجل��س معتقد اس��ت:
«به نظر من در حق
نمایندگان دارد
جفا می ش��ود
و ای��ن حرفها
تخریب بـالوجه
است».

در حاشیه

گزارش های سیا محرمانه می ماند

ب�ا خب�ر ش�دیم 7س�ناتور آمریکایی از
دول�ت اوباما تقاضا کردند گ�زارش 6770
صفح�های کمیت�ه منتخ�ب اطالعات�ی
مجلس س�نای آمریکا درباره برنامه بدنام
بازجویی و بازداش�تهای سازمان سیا در
ارتب�اط با حملات  11س�پتامبر از حالت
محرمان�ه خارج ش�ود تا م�ردم بتوانند از
ش�رح کامل ش�کنجههای صورت گرفته
تح�ت این برنامه مطلع ش�وند .به گزارش
ایسنا به نقل از راشاتودی ،با این حال نیل
اگلس�تون ،وکیل کاخ س�فید در پاسخ به
ای�ن درخواس�ت گف�ت :ب�اراک اوبام�ا،
رئی�س جمهور آمری�کا به اداره اس�ناد و
بایگانی ملی دستور داده که دسترسی به
این محتوای محرمانه باید برای  12سال از
هرگونه درخواست برای دسترسی مصون
بماند.

محکومیت متهم ترور ترامپ

شنیدیم مایکل استیون سندفورد ،جوان
 ۲۰ساله انگلیسی است که به اتهام تالش
ب�رای گرفتن سلاح یک افس�ر پلیس و
اس�تفاده از آن برای ت�رور دونالد ترامپ
در جری�ان ی�ک تجمع انتخابات�ی در ماه
ژوئن گذشته در شهر الس وگاس گناهکار
شناخته ش�ده و طبق مجازاتی که برایش
در نظ�ر گرفته ش�د باید دس�ت کم چهار
م�اه دیگ�ر در زندان آمریکا به س�ر ببرد.
به گزارش ایس�نا ب�ه نق�ل از خبرگزاری
آسوش�یتدپرس ،جیمز مهان ،یک قاضی
دادگاه منطقهای در آمریکا سندفورد را با
صدور حکمی به مجازات سبک یک سال
و ی�ک روز زندان محکوم کرد ،اما در عین
حال مدت زمانی که او در بازداشت به سر
برده مجازات محس�وب کرده و او را حائز
رفتار مناسب در زندان دانست.

سیاستواشنگتنتغییرنمیکند

باخبر ش�دیم یکی از دیپلماتهای ارشد
آمریکا میگوید :سیاس�ت واش�نگتن در
قبال کره شمالی احتماال در آینده نزدیک
و در دول�ت جدید تغیی�ری نخواهد کرد.
به گزارش ایس�نا به نق�ل از یونایتدپرس،
ج�وزف ی�ون ،نماین�ده ویژه آمری�کا در
مسئله کره شمالی در سئول به خبرنگاران
گفت :در حالی که پیونگ یانگ میتواند از
استیضاح اخیر رئیس جمهور کره جنوبی به
عنوان فرصتی برای دست زدن به اقدامات
تحریکآمیز اس�تفاده کند ،انتظار میرود
دونال�د ترام�پ ،رئیس جمه�ور منتخب
آمریکا و دولتش به سیاستهای فعلی در
قبال این کشور ادامه دهند.

ارسال هدایای سال نو برای سربازان

ش�نیدیم دولت روس�یه هدایای س�ال نو
میالدی را برای س�ربازان خود در س�وریه
ارس�ال کرده اس�ت .به گزارش ایس�نا از
ریانووس�تی ،والنتی�ا ماتوینک�و ،رئی�س
ش�ورای فدراس�یون روس�یه گف�ت :م�ا
زیباتری�ن درخت کاج را انتخ�اب و برای
فرزندانم�ان در س�وریه ارس�ال کردیم تا
یادآور وطن برای آنان باشد .وی همچنین
گفت :هدیهای را ش�خصا ب�رای نیروهای
نظامی در س�وریه ارس�ال کردم که شامل
سماور ،شیرینیها و مجموعهای از بهترین
فیلمهای کمدی کشورمان است.

جنجال بر سر پوشش وزیر دفاع!

دولت

سخنگوی وزارت کشور:

تبلیغاتزودهنگام
انتخاباتی از سوی
برخی آغاز شده است

سیدسلمان س��امانی ،سخنگوی وزارت کشور
درباره برگ��زاری ضرورت برگ��زاری انتخابات
الکترونیک در کش��ور با بی��ان اینکه برگزاری
انتخاب��ات ب��ه ص��ورت الکترونی��ک میتواند
از تخل��ف جلوگی��ری کن��د ،گفت :اس��تفاده
از فناوریه��ای نوی��ن در بح��ث انتخابات در
تمامی مراحل برگزاری ای��ن فرآیند میتواند
کمککننده در ارتقای صحت ،سرعت و دقت
برگ��زاری انتخابات باش��د ک��ه کاهشدهنده
ضریب تخلف و تقلب است.
سامانی به فعالیتهای انتخاباتی نیز اشاره کرد
و گفت :این روزها ش��اهد هستیم که برخیها
تبلیغ��ات زود هنگامی را آغ��از کردهاند ،طبق
قان��ون افراد از لحظهای که برای کاندیداتوری
ثبت نام میکنند تا لحظه شروع تبلیغات حق
هیچگونه تبلیغات را ندارند.
ب��ه گزارش ایلنا ،وی تاکی��د کرد :تبلیغات در
زم��ان انتخابات یک زمان مش��خص دارد که
نامزدها مل��زم به رعایت آن هس��تند ،ما این
رفتاره��ا را رص��د میکنی��م و قطع��ا برخورد
قانونی نیز صورت خواهد گرفت.

با خبر ش�دیم وزیر دفاع آلمان که سفری
رس�می به عربس�تان س�عودی داشت ،از
داش�تن حجاب امتناع کرد و این مس�ئله
جنجال�ی در می�ان کارب�ران عربس�تانی
توئیت�ر ب�ه راه انداخت .به گزارش ایس�نا
به نق�ل از پایگاه خبری اکس�پرس ،خانم
اورسلا فون درالین ،وزیر دف�اع آلمان و
همراهان او در س�فر به عربستان سعودی
از داش�تن هرگون�ه حجاب ی�ا لباس بلند
امتناع کردند ،اما شدیدا تاکید دارند که به
آداب و رسوم این کشور احترام گذاشتند.
ف�ون درالی�ن در این دیدار کت و ش�لوار
پوش�یده بود .یکی از کاربران نوشت :کار
وزی�ر دفاع آلم�ان برای نداش�تن حجاب
تعمدی ب�ود و این توهینی به عربس�تان
است .س�ال گذش�ته هم حجاب نداشتن
میش�ل اوبام�ا ،همس�ر رئیسجمه�وری
آمریکا در س�فر به عربستان واکنشهای
مشابهی داش�ت و تا مدتها هشتگهای
آن در توئیتر دیده میشد.

جایزهنیممیلیوندالریبرایسربُری

ش�نیدیم گ�روه تروریس�تی ـ تکفی�ری
داعش برای َس� ِر مفتی «جیش الفتح» در
س�وریه جایزه تعیین کرد .به گزارش مهر
به نقل از پایگاه لبنانی النش�ره ،این گروه
تروریس�تی اعالم کرده اس�ت که هرکس
بتواند َس� ِر«عبداهلل المحیس�نی» را از تَن
وی جدا کند ،نیم میلیون دالر جایزه نقدی
دریافت می کند.

