
انتقاد کوربین از سیاست های سرکوبگرانه عربستان و بحرین
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس که یک سیاستمدار چپ گراست در جمع 
طرفداران این حزب در شهر برایتون، با انتقاد از دولت ریاض و منامه به دیل سرکوب 

شهروندان خود گفت: امنیت ملی ما هرگز با چنین حمایت های چاپلوسانه و خالی از انتقاد 
دیوید کامرون، )نخست وزیر انگلیس( از دولت هایی چون بحرین و عربستان سعودی 

تامنی نخواهد شد. وی در ادامه گفت: این دو کشور در حق مردم خود ...

علی مطهری به حواشی دیدار وزیر امورخارجه ایران و رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد

دست دادن با اوباما، دلیل نفوذ آمریکا نیست
ماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به صحبت های تند بیرانوند علیه وزیر امور خارجه در جلسه امروز مجلس که با واکنش ابوترابی فرد، رئیس 

جلسه نیز همراه شد، گفت: این همه حساسیت برای یک موضوع غیرمهم و کوچک کار درستی نیست و اینکه یکی از مقامات کشور با اوباما دست داده است 
نمی تواند اهمیت داشته باشد و مهم این است که ما از آرمان های خود نظیر مسأله فلسطین کوتاه نیاییم. وی افزود: باید از نماینده ای که بی احترامی کرد 

پرسید که چرا فردی را که رهبری مورد اعتماد و متدین می داند بی غیرت خطاب می کند؟ ضمن آنکه دست دادن با اوباما نیز دلیل نفوذ آمریکا در ایران نیست. 
مطهری تأکید کرد: بیشتر در اینگونه واکنش ها هدف های سیاسی در کار است،  با شعار و فریاد راه نفوذ بسته نمی شود و باید در جای خود طبق فرموده رهبری 

راه های نفوذ را ببندیم و این افراد بیشتر به دنبال تضعیف دولت هستند. چرا که اگر در دولت سابق این اتفاقات افتاده بود که ...
رئیس کمیته حراســت فدراسیون 
فوتبال گفت: آنچه برای ما محرز 

شده این است که یک ...

شناسایی و انتقال اجساد هفت روز 
پس از فاجعه منا شکل پیچیده ای 

به خود گرفته، از یک سو ...

در اواخر بهار امســال و بعد از چند 
سال عدم افزایش سقف وام خودرو 

با وجود افزایش تورم و ...

کار ریوالدو 
به حراست 

فدراسیون کشید

کالف پیچیده 
انتقال پیکرها 

به ایران

وام خودروی 
20 میلیونی 

برخی بانک ها

عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود
هشدار رهبر انقالب به حاکمان سعودی: اگر به وظیفه خود در قبال حجاج عمل نکنید
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