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توافق هستهای با ایران عملکرد خوبی دارد

«فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در
گفتگو با ش��بکه خبری «یورو نیوز» گف��ت که برجام متعلق به
یک یا دو کشور نیست بلکه قطعنامه سازمان ملل متحد است و
انتظار داریم همه طرفها به آن پایبند باشند.وی با تاکید بر این
که برجام به خوبی عمل میکند ،تصریح کرد که الزم است همه
طرفها از جمله دولت فعلی آمریکا به تعهدات خود در قبال این
توافق عمل کنند.موگرینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که
اتحادیه اروپا تا کجا حاضر اس��ت در زمینه توافق هستهای ایران،

از ته��ران در مقابل دولت آمری��کا دفاع کند ،گفت:
«توافق هس��تهای که با تهران امضا کردیم ،کارکرد
مناسبی دارد .این سندی با بیش از هزار صفحه است
که در آن تهران تعهدات بس��یار دقیقی را پذیرفته
و تح��ت نظ��ارت آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی
ق��رار دارد .آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون  ۹بار پایبندی
ایران را به توافق تائید کرده اس��ت .ش��ما توافقی را که به خوبی
عمل میکند ،لغو نمیکنید .این مسئله برای امنیت اروپا و منطقه

سیاسی
اولویت دارد ».به گزارش ایلنا  ،وی ادامه داد« :رییس
جمهوری آمریکا اعالم کرده که اس��تراتژی کشورش
در مقابل ایران ،ش��ک و تردید نس��بت به پایبندی
این کش��ور به توافق هستهای اس��ت .ما به دوستان
آمریکاییمان یادآوری کردهایم که این توافق متعلق
به یک یا دو کشور نیست ،بلکه یک قطعنامه سازمان ملل متحد
است و ما انتظار داریم همه طرفها همچنان به طور کامل به آن
متعهد باشند».

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام
و مهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

امروز فرعون
آمریکا،رژیمصهیونیستی
و دنبالههای آنان در منطقهاند
جمهوری اسالمی هیچ انگیزه ای برای اختالف با دولتهای مسلمان ندارد و
همانگونه که در داخل ایران ،وحدت و برادری را حاکم کرده است ،در دنیای
اسالم نیز معتقد و عالقمند و پیگیر وحدت و اتحاد است
ِ
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در خجس��ته میالد نبی مکرم اس�لام
حض��رت محم��د مصطفی(ص) و حض��رت امام
جعفر صادق(ع) در دیدار س��ران سه قوه ،جمعی
از مس��ئوالن نظام ،سفیران کشورهای اسالمی و
میهمان��ان کنفرانس وحدت اس�لامی ،پیروی از
تعالیم حضرت ختمی مرتبت را شرط رهایی امت
اسالمی از مشکالت داخلی ،منطقه ای و جهانی
خواندند و تأکید کردند :دنیای اسالم اگر عزت و
قدرت می خواهد ،وحدت و استقامت را سرلوحه
خود قرار دهد.
رهبر انقالب اس�لامی با تبریک این عید س��عید
ب��ه ملت ای��ران ،امت اس�لامی و هم��ه آزادگان
جهان خاطرنش��ان کردند :پیامبر عظیم الش��أن
اسالم ،رحمت پروردگار برای همه بشریت بود و
پیروی از او ملتها را از ظلم و استکبار قدرتها،
اختالفات طبقاتی ،اشرافیتهای ظالمانه و دیگر
رنج ها و اسارتها نجات می دهد.
ایش��ان با اشاره به تأکیدات پروردگار به پیامبران
اله��ی و پیروان آنها درباره اس��تقامت و پایداری
بهعن��وان ش��رط پی��روزی ،افزودند :ام��روز هم
اس��تقامت در راه پیامب��ر عظیم الش��أن اس�لام
م��ی تواند توطئه های بزرگ زورگویان جهانی را
ناکام بگذارد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای «آمری��کا ،رژیم
صهیونیس��تی ،مرتجعین و وابستگان به قدرتها»
را« ،فرعونهای امروز جهان» خواندند و با اش��اره

|

به تالش آنها برای ایجاد اختالف و جنگ در امت
اسالمی گفتند :برخی سیاس��تمداران آمریکایی
خواس��ته یا ناخواسته اذعان کرده اند که باید در
منطقه غرب آس��یا جنگ و درگیری بوجود آید
تا رژیم صهیونیستی در حاش��یه امن قرار گیرد
و پیک��ر خونین دنیای اس�لام ،توان پیش��رفت
نداشته باشد.
رهبر انقالب اس�لامی با ابراز تأس��ف ش��دید از
پی��روی برخی حاکمان منطقه از خواس��ته های
آمریکا افزودند :جمهوری اس�لامی هیچ انگیزه ای
برای اخت�لاف با دولتهای مس��لمان ن��دارد و
همانگونه ک��ه در داخل ایران ،وحدت و برادری
را حاکم کرده است ،در دنیای اسالم نیز معتقد و
عالقمند و پیگی ِر وحدت و اتحاد است.
ایش��ان تأکی��د کردن��د :زب��ان م��ا در مقاب��ل
دنباله روهای آمریکا در منطقه ،زبان نصیحت است
و بنا نداریم به حرفهای برخی ج ّهال پاسخ بدهیم
اما آنها را نصیحت می کنیم که خدمت به ظالمان
جهانی به ضرر خود آنهاس��ت و ب��ه فرموده قرآن،
همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،هدف نهایی دشمنان
را از ایجاد گروههای تکفیری ،ایجاد جنگ شیعه
و س��نی خواندن��د و افزودند :خداوند دش��منان
م��ا را احمق آفریده و همین موجب ش��د هدف
دشمنان اسالم یعنی جنگ مذهبی ،محقق نشود
و انشاءاهلل در آینده نیز محقق نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی «ایستادگی» را رمز پیروزی

در مقاب��ل تکفی��ری های وحش��ی دانس��تند و
افزودند :مقابله ما با آنها ،مقابله با ظلم و تحریف
اسالم بود و اکنون نیز دنباله های آنها هر جا که
باشند ،عامل آمریکا و صهیونیزم هستند و ما در
مقابل آنها خواهیم ایستاد.
ایش��ان وحدت امت اس�لامی و ایس��تادگی در
مقابل صهیونیزم و دیگر دشمنان اسالم را عالج
دردهای دنیای اس�لام و راه رسیدن به قدرت و
عزت برشمردند و تأکید کردند :مسئله فلسطین
امروز در رأس مسائل سیاسی امت اسالم است و
همه موظفند برای آزادی و نجات ملت فلسطین
تالش و مجاهدت کنند.
رهبر انقالب ،ادعای دشمنان اسالم درباره اعالم
قدس ب��ه عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی را
ناش��ی از ناتوانی و عجز آنها دانس��تند و افزودند:
دنی��ای اس�لام بالش��ک در مقابل ای��ن توطئه
میایس��تد و صهیونیس��ت ها با ای��ن کار ضربه
بزرگت��ری م��ی خورند و فلس��طین عزیز بدون
تردید سرانجام آزاد خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم
رهبری ،حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تجلیل از
«ش��جاعت ،بصیرت و اس��تقامت ملت ایران» در
عبور از گردنه های بس��یار دش��وار  ۴دهه اخیر
افزودند :دوستان جمهوری اسالمی در سراسر دنیا
و دشمنان ایران بدانند مشکالت پیش رو ،حتماً
از مشکالت  ۴دهه گذشته کوچکتر خواهد بود
و ملت ایران با توانی بیش��تر ،همه آنها را خنثی

تشکر رهبر انقالب از تیم قهرمان وزنهبرداری در مسابقات جهانی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی از تیم ملی وزنهبرداری جمهوری اسالمی ایران که با قهرمانی در مسابقات جهانی افتخارآفریدند ،تشکر
کردند.ایشانهمچنینازآقایعلیرضاکریمیکشتیگیرسرافرازکشورماندرمسابقاتجهانیکشتیقدردانیکردند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام حضرت آیت اهلل خامنهای به این شرح است:
بسمه تعالی
از تیم قهرمان در مسابقات جهانی وزنهبرداری که موجب خرسندی ملت ایران شدند صمیمانه تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی پهلوان
سرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد ،از صمیم دل قدردانی مینمایم.
س ّید علی خامنهای
 ۱۵آذر ۹۶

م��ی کند و پرچم عزت اس�لامی را در قله هایی
باالتر به اهتزاز در خواهد آورد.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس�لامی ،رئیس
جمهور مش��کالت امروز جهان اس�لام را نتیجه
فاصل��ه گرفتن از قرآن و وحی دانس��ت و افزود:
امروز مردم مسلمان منطقه در برابر تروریستها
و حامیان مس��تکبر و صهیونیزم آنها به پیروزی
رسیده اند و دشمنان در فکر توطئههای جدیدی
هستند.
آقای روحانی با بیان اینکه همچنان باید در برابر
آمریکا ،رژیم اشغالگر قدس و اذناب آنها هوشیار
باش��یم ،گفت :دشمنان با اس��تفاده از بیتالمال
مس��لمین ،منطق��ه را تبدی��ل به انبار س�لاح و
دخالتهای خود را در منطقه بیشتر کردهاند.
رئیسجمهور با بیان اینک��هآمریکا در گرماگرم
جنگ س��وریه با تروریس��تها پایگاه هوایی این
کشور را برای کمک به داعش و دیگر تروریستها
بمب��اران کرد ،افزود :هرزمانی که پیروزی بزرگی
برای مردم سوریه حاصل شد ،رژیم صهیونیستی
به بهانهای بخشی از خاک سوریه را بمباران کرد.
رئی��س جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه توطئ�� ه جدید
پیش روی جهان اس�لام ،افزود :قدس متعلق به
اسالم و مسلمانان و فلسطینیهاست و جایی برای
ماجراجویی جدید استکبار جهانی وجود ندارد.
آقای روحانی با بیان اینکه هدف بلند مسلمانان
آزادی قدس است ،گفت :جمهوری اسالمی ایران
همواره به دنبال صلح و ثبات در منطقه و با تغییر
مرزهای جغرافیایی مخالف اس��ت و با حمایت از
ملتها در برابرتروریس��م ،خواهان حل مشکالت
از طریق مذاکره میباش��د ،اما در عین حال هیچ
ملت مسلمانی از جمله ملت ایران تجاوز استکبار
و صهیونی��زم ب��ه مقدس��ات اس�لامی را تحمل
نخواهد کرد .رئیس جمهور با بیان اینکه مسلمانان
از جمله ملت فلسطین باید در برابر توطئه بزرگ
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی
یکصدا بهپا خیزند ،افزود :کش��ورهای اسالمی و
سازمان همکاری اسالمی مسئولیت سنگینی در
این زمینه بر دوش دارند.

روحانی در همایش وحدت اسالمی:

حجت االس�لام والمس��لمین حس��ن روحانی در س��ی و یکمین
کنفران��س بینالملل��ی وح��دت اس�لامی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه
«مس��لمانان بای��د راه وس��ط ،اعت��دال ،میان��ه روی و تعام��ل ب��ا
یکدیگ��ر را انتخ��اب کنند» گف��ت :اگر با کش��ورهای دوس��ت در
منطق��ه تعامل نمیکردی��م ،اکنون موص��ل ،حلب و بوکم��ال آزاد
نمیش��د .در س��ایه وحدت ،امنیت و توس��عه و تمدن نوین اسالمی
به دست میآید .راه ما وحدت است .از زمان پیروزی انقالب اسالمی
در ایران هم هرگاه ایران در مسیر رشد قرار گرفت با ایجاد توطئه علیه
ما فرصت س��وزی کردهاند .ما وقتی کشور را آرام کردیم ،فرد و حزبی
را تحریک کرده و جنگ هر س��اله علیه ما راه انداختند .بعد از رهایی
از جنگ ،به نام تهدید هستهای علیه منطقه و جهان ،جنگ اقتصادی
علیه ما راه انداختند .امروز هم که میبینند ایران در مس��یر توس��عه
ق��رار گرفت��ه اس��ت ب��ه فک��ر توطئ��ه دیگ��ری هس��تند .رئیس
دولت دوازدهم ادامه داد :دش��منی ،جنگ و ن��زاع از بین می رود اما
ما باید برای از بین بردن کینه بین اقوام و مذاهب که آن را اس��تکبار

>دیر یازود منطقه از تروریسم نجات پیدا می کند اما
فرصت های از دست رفته چگونه جبران میشود ؟
به وجود آورده است ،تالش کنیم .یکی از وظایف عالمان ،اندیشمندان،
حوزویان  ،دانشگاهیان ،شیعه و سنی التیام همین زخمهایی است که
استکبار ،استعمار و استثمار به وجود آورده است .وی با اشاره به اینکه
«منظور ما از وحدت این نیست که سایر مذاهب نابود شوند» ،تصریح
کرد :وحدت یعنی همه مذاهب کنار هم بنشینند .ما نمیخواهیم زبان
واحد درس��ت کنیم .البته زبان عربی به دلیل آنکه زبان قرآن است
برای ما جایگاه ویژهای دارد اما زبان اردو ،فارس��ی و کردی همه زبان

جامعه اسالمی است .ما میخواهیم هم اقوام ،نژادها  ،زبانها و مذاهب
کنار هم بوده و میان آنها نزاع نباشد .ما اختالف نظر خواهیم داشت
ام��ا در اصول ،ارزشها و مبانی یکی هس��تیم .توحید ،نبوت ،معاد و
قبله ما یکی اس��ت و همه اعتقادات مسلمانان ما را به وحدت دعوت
میکن��د .روحانی با بیان اینکه «ما به ت��ورات ،زبور و انجیل احترام
می گذاریم» ،خاطرنشان کرد :اما ما یهود نیستیم که دین خود را در
یک نژاد و ملت بدانیم .همه ملتها عضو امت واحده اس�لامی هستند.
دین ما به یک نژاد و قوم تعلق ندارد .به گزارش ایسنا ،وی تاکید کرد:
وحدت یعنی در مبارزه با اس��تکبار ،اس��تعمار و استثمار در کنار هم
باشیم و برای آزادی سرزمین های اسالمی تالش کنیم .ما باید در کنار
هم قرار بگیریم و با اعتدال و میانه روی ،خش��ونت عملی و فکری را
ازبینببریم.اعتدالازتفکر،عقالنیتوخردورزیآغازمیشود.میانهروی
و اعتدال همان امت وسط است که قرآن می فرماید .ما باید امت وسط
بمانیم و اجازه ندهیم دش��من ما را به چپ و راست یا افراط و تفریط
بکشاند.

غرویان:

حمایت های آیت الله مصباح از احمدی نژاد حکیمانه نبود

حجت االس�لام محس��ن غرویان م��درس حوزه علمی��ه قم در
خصوص حمایت های گذش��ته آیت اهلل مصب��اح از احمدی نژاد
گفت  « :مس��ائل و آموزه های دینی را نباید به این راحتی خرج
احزاب ،گروه های سیاس��ی و ش��خصیت ه��ای بازیگر در عرصه
سیاس��ی کرد ت��ا وقتی آن ها ضرب��ه هایی به دی��ن وارد کردند
ناگزیر ش��ویم آنان را منح��رف معرفی کنی��م» .وی تاکید کرد:
« علم��ای بزرگی مثل آیت اهلل مصباح یزدی باید خیلی حکیمانه
و با احتیاط بیشتر در مسائل سیاسی ،اجتماعی و به خصوص در

مورد افراد و اشخاص اظهار نظر کنند زیرا افراد و مسائل سیاسی
و اجتماع��ی متغیرند » .وی خاطر نش��ان کرد « :در گذش��ته و
در هم��ان زمانی که احمدی ن��ژاد رئیس جمهور بود بعضی علما
امثال آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی پیش بینی م��ی کردند که
ای��ن طور ش��ود .آن ها این روزه��ای احمدی ن��ژاد را دیده و به
احم��دی نژاد گوش��زد می کردند اما آیت اهلل مصباح به ش��دت
ب��ا آیت اهلل هاش��می و دیگران مخالفت ک��رده و از احمدی نژاد
حمایت کردند .این مس��ائل برای مردم پذیرفته نیس��ت و سوال

ایجاد می کند» .به گزارش نامه نیوز ،وی در پاس��خ به این سوال
که خرج مسائل اعتقادی برای بازیگران سیاسی و انحراف احتمالی
آن ه��ا چ��ه تاثیر در نگاه م��ردم به بینش سیاس��ی علما دارد؟
گف��ت« :مردم در تصمیم گیری ه��ا و انتخاب ها به علمایی نگاه
می کنند که آینده نگر بوده و بینش سیاسی داشته باشند .مردم
توق��ع ندارند ک��ه یک عالم بزرگ امروز حرف��ی زده و چند وقت
بعد ضد همان حرف را بیان کند .این موجب س��لب اعتماد مردم
می شود».

توئیت بازی سیاسی
> محمد علی ابطحی – معاون دولت اصالحات

> فیض اهلل عرب سرخی -فعال سیاسی اصالح طلب

برجام به مصلحت ایران و جامعه جهانی است

علیاکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در خصوص وضعیت برجام گفت :امید است همانطور
که اروپاییها ،روسیه و چین در برجام ایستادگی داشتهاند ،برجام پایدار باقی بماند ،زیرا به مصلحت
ایران و جامعه جهانی است  .به گزارش ایسنا ،رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص تحوالت منطقه
خاطرنشان کرد :بحرانهای منطقه تصنعی است و به لطف خدا این شرایط به ضرر بحرانسازان منطقه
تمام میشود و این بحران سازان منطقه هستند که در بحرانی که ساختهاند ،فرو میروند.

چهره روز
عارف:

دربرابروقوعزلزلهاحتمالی
در تهران صرف هشدار دادن
کفایتنمیکند

محمدرضا ع��ارف رئیس فراکس��یون امید در
دیدار با اعضای تشکل جامعه مهندسان مشاور
ایران در س��خنانی گفت :در اس��ناد باالدستی
تاکید فراوانی بر تقویت بخش خصوصی ش��ده
اس��ت در دولت اصالحات هم گام های موثری
در حاکمی��ت بخش خصوصی در اقتصاد ایران
برداش��ته ش��د و در این راس��تا سیاست کلی
اصل۴۴موتورمحرکهبرایتقویتبخشخصوصی
اس��ت .اما متاس��فانه انتظاری که برای تقویت
بخش خصوصی در کشور بود محقق نشد و در
این زمینه ش��اهد اعمال سلیقه و بعضا تحدید
بخش خصوصی هستیم .وی با بیان اینکه یکی
از مشکالت کشور تورم قانون است،خاطرنشان
کرد:شخصا معتقدم یکی از دالیل سوء استفاده
از قانون و ایجاد فس��اد در کشور قوانین متکثر
در کشور است که متاسفانه بخشی از آن بیشتر
به انشاء نویسی ش��باهت دارد.به همین دلیل
بای��د در تنقیح قوانین و س��اده ک��ردن قوانین
برای جلویگری از س��وء استفاده های احتمالی
تالش بیشتری صورت گیرد .رئیس فراکسیون
امید در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان
اینکه در زمینه معماری و شهرس��ازی گرفتار
بیهویتی ش��دهایم از س��بک معماری شهرها
بوی��ژه در تهران انتقاد ک��رد و گفت :در برخی
محالت ته��ران وقتی قدم می زنیم احس��اس
بیگانگ��ی ب��ه ما دس��ت می دهد چ��ون هیچ
ش��باهتی با معماری ایرانی-اس�لامی ندارد و
این موضوع نش��ان از بی هویت��ی در معماری
و شهرس��ازی ما است.وی با اش��اره به احتمال
وقوع زلزله در ته��ران گفت :با وجود بافتهای
فرسوده در تهران ،گسترش برجهای سر به فلک
کش��یده و مق��اوم نبودن برخی س��اختمانها
واقعا چه تمهیدی برای وق��وع زلزله در تهران
اندیش��یده ش��ده است؟ صرف هش��دار دادن و
اینکه باید در برابر زلزله آمادگی داش��ته باشیم
کفایت نمیکند .چه اقدام اساسی برای آمادگی
در برابر زمین لرزه در تهران انجام ش��ده است؟
برای بیخانمانهایی که بر اثر وقوع زلزله خانه
و س��رپناه خود را از دس��ت میدهند چه اقدام
پیش��گیرانهای صورت گرفته اس��ت؟به گزارش
ایلنا،ع��ارف در پایان با بی��ان اینکه باید در برابر
هرگونه حادثه غیر مترقبه در تهران آماده باشیم
از آمادگی مجمع امید  ۵۱نفری
ب��رای پیگیری طرحهای
مربوط به حل مشکالت
پایتخت بویژه در زمینه
معماری و حل و نقل
عمومی با اس��تفاده
از نظرات نخبگان
خبر داد.

مکث

اگر با کشورهای منطقه تعامل نمیکردیم موصل و حلب آزاد نمی شدند
>منظور ما ازوحدت این نیست که سایر مذاهب نابود
ش�وند .وحدت یعنی همه مذاهب کنار هم بنشینند .ما
نمی خواهمی زبان واحد درست کنیم
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فتاح:

بعدازخروجازدولتاحمدینژاد

مدتیطولکشیدتاثابتکنم
انحرافینیستم

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی در
مراسم رونمایی از  ۴۱۵۰طرح عمرانی و دهها
هزار ط��رح غیرعمرانی برای محرومیتزدایی
گفت :در ابتدای بحث یک مزاح میکنم زیرا
خوشحالم در جمع شما هستم و من را الیق
دانستید و دعوت کردید .ما چندسال در دولت
بودیم وقتی برگش��تیم به س��پاه مدتی طول
کشید تا ثابت کنیم جزء حلقه انحرافی نیستیم
و برگش��تیم به اصل خ��ود .وی با بیان اینکه
کار کمیته امداد رسیدگی به محرمان است،
گفت :ش��ما دقیقا همان کار را میکنید .کار
شما فوقامدادی است .شما کار ریشهای انجام
میدهید .موال علی(ع) گفته من با شمش��یر
گ��ردن فق��ر را میزن��م .موال میخواس��تند
بفهمانند دشمن فقر دشمن سر سختی است.
وی با اشاره به اینکه در زلزله کرمانشاه منزل
 ۶هزار مددجوی ما آس��یب دی��د که ما آن را
 ۱۰۰درصد میس��ازیم ،گف��ت :طبق توافق با
دولت ،س��پاه قبول کرد کانکسهایی بدهد که
درحال انجام است اما برای کار اساسی اسکان
افراد در خانه خودش��ان کار س��ختی در پیش
است .آنجا سپاه باید کمک کند .در اینجا سپاه و
نیروهای مسلح باید کمک کنند .به گزارش ایلنا،
فتاح با بیان اینکه س��ال گذشته توافق کردیم
 ۴۲۰۰واحد در ش��ش اس��تان مرزی کش��ور
بس��ازیم که بیش از  ۸۰درصد کار انجام شده
است ،گفت :انشاءاهلل تا دهه فجر این کار تمام
میشود .اشکال ندارد کمی طول بکشد .اما باید
خوب بسازیم تا اگر زلزلهای آمد تلفات ندهیم .

در حاشیه

بن سلمان شخصیت سال تایم شد

باخبرش�دیم محمد ب�ن س�لمان ولیعهد
عربستان سعودی در نظرسنجی شخصیت
س�ال مجله تایم آمریکا برای سال  2017با
بیشترین آراء ،انتخاب شده است؛ البته این
به معنای انتخاب او به عنوان چهره س�ال
مجله نیست و این دبیران تایم هستند که
تصمیم نهایی را میگیرند.به گزارش ایسنا،
به نقل از پایگاه العربیه ،محمد بن س�لمان
 32س�اله در رایگی�ری ک�ه مجل�ه تایم
برای انتخاب ش�خصیت س�ال  2017انجام
داد ،توانس�ت  24درصد رای مثبت کسب
کن�د .بعد از او حامیان جنبش موس�وم به
«  #من_هم» که علیه متجاوزان جنس�ی
و در حمای�ت از حقوق زنان و قربانیان این
تجاوزها فعالیت میکنند با کسب  6درصد
رای در جایگاه دوم قرار گرفتند.

ترامپ چالشی بزرگتر از کره

شنیدیم براس�اس نتایج نظرسنجی انجام
ن رئیس جمه�ور آمریکا
ش�ده مردم آلما 
را چالش�ی بزرگتر از روسیه و کره شمالی
برای سیاست خارجی این کشور میدانند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
براس�اس نظرس�نجی انجام ش�ده توسط
بنیاد مطالعات�ی کوربر آلمان ،اولین چالش
پیشرویآلمانمسئلهپناهجویاناعالمشدو
 ۲۶درصد از پاسخ دهندگان نگرانی خود را
درب�اره توانایی آلمان برای مدیریت بحران
پناهجویان اعلام کردند.روابط با ترامپ و
آمریکا ،دومین رتبه را به عنوان بزرگترین
چالش پیش�روی سیاس�ت خارجی آلمان
داشته اس�ت ۱۹ .درصد از پاسخ دهندگان
این مسئله را بزرگترین چالش دانستند و
پ�س از آن  ۱۷درصد ترکیه ۱۰ ،درصد کره
ش�مالی و  ۸درصد از شرکت کنندگان در
این نظرسنجی روسیه را بزرگترین چالش
اعالم کردند.

ساکاشویلیتهدیدبهخودکشیکرد!

ش�نیدیم میخائی�ل ساکاش�ویلی ،رئیس
جمهور سابق گرجستان با حضور در پشت بام
س�اختمانی تهدید کرد که خ�ود را از باال
ب�ه پایین پ�رت میکند.به گزارش ایس�نا
به نقل از روزنامه انگلیس�ی ایندیپندنت،
دیوی�د س�اکراودلیزه یک�ی از مش�اوران
نزدیک ساکاش�ویلی که اکن�ون یک فعال
سیاس�ی-اجتماعی اوکراین�ی محس�وب
میشود ،اعالم کرد :در پی حکم دادستان
نیروه�ای دولت�ی نزدی�ک س�اعت هفت
صبح به وقت محلی ب�رای انجام تحقیق و
تفحص در محل سکونت ساکاشویلی تالش
کردند وارد خانه ش�وند ،پ�س از این اتفاق
ساکاش�ویلی به پش�ت بام رفت�ه و تهدید
کرد که خود را از باال به پایین پرت میکند.
ساکاشویلی به عنوان فردی که در درگیری
مس�تقیم با رئیسجمه�وری اوکراین قرار
دارد ،شناخته میشود.

توطئه ترور ترزا می خنثی شد

باخبرش�دیم پلیس انگلیس اعالم کرد که
طرحی را خنثی کرده اس�ت که بر اس�اس
آن ع�دهای تصمی�م داش�تند در خیابان
«داونینگ» م�واد منفج�ره کار بگذارند و
در ناآرامیه�ای بع�د از ای�ن انفج�ار،
ت وزیر انگلیس را هدف
«ترزا می» نخس� 
حمله قرار داده و بکش�ند.به گزارش ایلنا
به نقل از بیزنس اینسایدر ،در همین راستا،
س�خنگوی ترزا می اعالم کرده اس�ت که
بریتانیا طی  ۱۲ماه گذش�ته ۹ ،طرح حمله
تروریس�تی را خنث�ی کرده اس�ت.پلیس
اعالم کرده اس�ت که در هفته گذش�ته دو
مرد را در این رابطه دستگیر کرده است که
قرار است به اتهام تروریسم محاکمهشوند.

حضور  ۳هزار داعشی در سوریه

ش�نیدیم «رایان دایلن» س�خنگوی ائتالف
به رهبری آمریکا برای مب�ارزه با داعش ،در
توییتر خود نوش�ته اس�ت« :ارزیابی کنونی
این اس�ت کمت�ر از س�ه هزار عنص�ر گروه
داعش( در س�وریه و عراق) باق�ی ماندهاند.
آنها همچن�ان تهدید هس�تند».به گزارش
ایلنا به نقل از رویترز ،سرهنگ دایلن افزود:
«ولی ما همچنان به همکاری با شرکای خود
ادامه میدهیم تا آنها را شکست دهیم».این
سخنگوی ائتالف به رهبری آمریکا همچنین
تصریح کرده اس�ت که ای�ن ائتالف تاکنون
 ۱۲۵ه�زار نیروی عراقی از جمل�ه  ۲۲هزار
پیش�مرگه را آموزش نظامی داده است .وی
همچن�ان احتمال ایجاد پای�گاه دائمی برای
نیروهای آمریکایی در عراق را رد کرده است.

انتقادظریفازدیوانعالیآمریکا

باخبرش�دیم وزیر امور خارجه کشورمان در
پیام�ی در توئیتر خود از اق�دام اخیر دیوان
عالی آمریکا ب�رای موافقت ب�ا اجرای طرح
کامل ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان
به آمریکا انتقاد کرد .ب�ه گزارش خبرگزاری
صدا و س�یما ؛ محمد جواد ظریف وزیر امور
خارج�ه کش�ورمان در صفح�ه توییتر خود
نوش�ت :دیوان عالی آمری�کا از طرح ترامپ
برایممنوعیتورودمسلمانانبهآمریکادفاع
کرده و اجازه می دهد این طرح به طور کامل
اجرا شود ،دادن این مجوز کامال متعصبانه در
آمریکا جای تأسف دارد.

