
چپ گرای معروف بریتانیایی رئیس حزب کارگر شد
با انتخاب »جرمی کوربین« سیاستمدار 66 ساله انگلیسی، پیش بینی می شود این حزب 
بیش از گذشته به اندیشه های چپ گرایش پیدا کند. »کوربین« که به خاطر مخالفت 
سرسختانه با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت و عضویت انگلیس در ناتو شهرت دارد، 
تا چندی پیش، دگراندیشی شمرده می شد که بخت زیادی برای رهبری حزبش نخواهد 
داشت؛ با این حال، محبوبیت وی در ماه های اخیر افزایش چشمگیری  ...
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نمی گذارم افراطی ها به امید مردم ضربه بزنند
حسن روحانی در نشست مدیران اتحادیه های سراسری تعاونی های کشور بار دیگر به مسئله توافق هسته ای اشاره کرد و از تالش گروه های 
افراطی برای ناامید کردن مردم خبر داد. رییس جمهور تصریح کرد: درست است که ملت ما مقاومت کرده است و این مقاومت شان تحسین و 

تواضع دارد اما ملت باید بدانند که جهان استکبار روی عزت، آزادی، تجارت و فروش منابع موردنظرش و به نوعی بر روی پاهای حرکت اقتصادی 
ایران زنجیرهایی را بستند و برجام به معنای شکستن همه این زنجیرهاست. آن هایی که روی کلمات این توافق پرافتخار که من بعدها راجع به آن 
صحبت خواهم کرد بحث می کنند بدانند نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ناامید کنند. قهرمانان ملی ما در دو سال پشت 
میز مذاکره در برابر شش قدرت جهانی شبانه روز تالش کردند، سخن گفتند و برای هر جمله و کلمه و به تعبیر ما برای هر واو و ویرگولش جنگیدند 

و استقامت و مبارزه کردند تا متنی به دست آمد. این متن را هیچ کس در طول تاریخ نمی تواند بگوید که منطبق با عظمت و ...
آیت اهلل مکارم شــیرازی با ابراز 
تاســف از حادثه مســجد الحرام 

تاکید کرد: کدام ...

محسن حاجی پور، کشتی گیر وزن 
59 کیلوگرم کشــورمان و ذخیره 

حمید سوریان ...

فایمــن در مصاحبــه ای  که روز 
شنبه در وب ســایت »اشپیگل« 

آلمان منتشر شده است ...

سعودی ها 
توانایی اداره 

حرمین را ندارند

ملی پوش کشتی 
در آمریکا 

پناهنده شد

رفتار مجارستان 
یاد آور دوران 

نازیسم است

ظریف و جلیلی در بهارستان
کمیسیون برجام امروز میزبان روسای تیم مذاکره کننده هسته ای فعلی و قبلی است


