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 طرف؟!کدام 
 که است دولتی یازدهم دولت گفت؛ کابینه به اعتماد رأی جریان در جهانگیری آقای: گفت

 تصویب آراء اتفاق به و کرد مطرح را خشونت از عاری جهان طرح ملل سازمان در آن جمهوررئیس

 مطرح را دزدی با مقابله طرح اگر مثال! نشود؟ تصویب خاصیتبی طرح این داشت انتظار پس: گفتم!شد

 حضور طرح مثال یا آمریکا زورگویی با مقابله طرح چرا کند؟ مخالفت داشت جرأت کسی کرد،می

 اندازه چه تا ایشان نظر شود معلوم تا نکرد مطرح را... و وتو حق با اسالمی کشورهای از نماینده یک

. کرد اشاره هم مهر مسکن در آخوندی آقای شایسته خدمات به جهانگیری آقای: گفت!شود؟می قبول

: گفت.بود کرده گله مهر مسکن خاطر به آخوندی آقای از جلسه همین در جمهوررئیس ولی: گفتم

 گفته را همین هم قبل سال 4: گفتم!کندمی عمل خود هایوعده همه به دولت گفت؛ اول معاون

 قبول باید را آقایان متفاوت حرفهای از کدامیک نشد معلوم باالخره! کنم؟ عرض چه: گفت.بود

 متوجه باالخره گفت؛ تعجب با مادرش و بود پوشیده برعکس را خود پیراهن آموزیدانش: گفتم!کرد؟

 !آیی؟می یا رویمی داری که نشدم

 های پهپادیه گشتها دربارپاسخ به ادعای آمریکایی 
انی ه فضاسازی روهای پهپادی در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور با دقت و بدون توجه بروابط عمومی یگان پهپادی سپاه اعالم کرد گشت

ه روز دوشنبه نش به بیانیفارس در واکروابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در خلیجنیروهای بیگانه ادامه خواهد داشت. 

ای فارس، در اطالعیهخلیج میتز درمرداد[ سخنگوی نیروی دریایی ارتش آمریکا پیرامون نزدیک شدن یک فروند پهپاد ایرانی به ناو هواپیمابر نی 23]

A.D.I) اعالم کرد: ماموریت گشت هوایی ما در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور .Z) عایت قوانین جاری انجام ول و روزانه با ربه طور معم

ها در خطرناک توصیف کردن پرواز پهپاد ایرانی افزوده است: پهپادهای سپاه پاسداران اساس خواندن ادعای آمریکاییپذیرد. این اطالعیه با بیمی

های ها ناشی از ضعف سیستمو ادعای آمریکاییپذیرد ای صورت میبه استاندارد ناوبری مجهز بوده و هدایت آنها نیز به صورت دقیق و حرفه

های پهپادی ت: گشتفارس در پایان تاکید کرده استشخیصی و شناسایی یا فرافکنی آنها است. روابط عمومی یگان پهپادی سپاه مستقر در خلیج

ی جه به فضاسازسالمی ایران و بدون توا دقت و به صورت مستمر و در چارچوب صیانت از مرزهای جمهوری ابهای ماموریتی، سپاه در محدوده

 .فارس ادامه خواهد داشتروانی نیروهای بیگانه در خلیج

 تفاوت اقدامات مجرمانه وانتقاد 
همان معروف ی یکی از متت: وقتدادستان تهران با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گف

ن انست. دادستادسازی با هدف فشار به رئیس جمهور قضاییه را سیاسی و نوعی پروندهای اقدام قوه بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه

ای خارجی و به با رادیوهشود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اوالً چرا مصاحتهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می

آوری ادله، و جمع تهمان پروندهشوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از موارد می ای که از مفاد آن مطلع نیستیدثانیاً چرا به پرونده

باز  1388ی مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال جعفری دولت آبادی پیشینه .متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است

باز شد و پیش از  سووالن دولتیهای انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مدر جریان مناظره گرداند و اظهار داشت: از این سال و

تش فاسدند و ل ندارد، قضامدعی شود قوه قضاییه استقال آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولین کشور نسبت دهد و مثالً

 6۰9ی بق مادهطوی افزود شود.علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می هاییهکذا. چنین هجمه

ن آیا به سبب  وظیفه قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری قضات و کارکنان دولت در حین انجام

بدانند که قانون  قائل شوند و ها، مسووالن و... تاکید نمود که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوتدادستان تهران خطاب به رسانهشود.جرم محسوب می

های و آزادی تحقق عدالت ه ضامنانتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با توجه به این که قوه قضایی

اد، نشر ا ادعای انتقنمایی کند و بوع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاهمشر

 اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.
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 کرد متحد را هاایرانی حججی محسن شهادت 
های اجتماعی شبکه سر محسن حججی، مقامات ایرانی و کاربرانوبگاه آمریکایی المانیتور نوشت: با دست به دست شدن تصاویر اسارت و بدن بی

ن وبگاه آمریکایی با تاکید بر ای.ابراز کردند و قول به پاکسازی منطقه از داعش دادند فورا همدردی و تسلیت خودشان را به والدین و همسر حججی

هایی بین یاسقها را متحد کرده است افزود : بسیاری از کسانی که تصویر اسارت محسن حججی را دیدند، اینکه شهادت محسن حججی ایرانی

الوقوع است و دانست مرگش قریبآمد که حججی مییتور ادامه داده است : اینطور به نظر میالمان.انجام دادند هچهره او و فردی که او را اسیر کرد

اشاره به اباین پایگاه آمریکایی .رسیدبه نظر مضطرب و پریشان می چکید،اش خون میسرنوشتش را پذیرفته است اما جنگجوی داعش که از گونه

د خواهد شد و داعش نابو همسر و پسر شهید حججی مبنی بر اینکه انتقام این جنایت گرفته شده ن،پیام قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به والدی

 شاعمبارزه با د ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در سفر سه روزه به ترکیه،آورده است: قطعا یکی از موضوعات مدنظر محمد باقری رئیس

 .خواهد بود

 جنگ معمای 
ری ما خطر درگیامی رود  پیش« با سرعت نگران کننده ای»مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( می گوید برنامه تسلیحاتی پیونگ یانگ 

 همچنان در اند ایاالت متحدهدهاین سخنان در حالی ایراد شده است که چند مقام ارشد آمریکا تاکید کر« قریب الوقوع نیست.»اتمی میان دو کشور 

مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ تاکید کرده است آمریکا به ست. اچ. آر. مکحلی دیپلماتیک برای مسئله اتمی کره شمالی اتالش برای یافتن راه

یش ز پاه تازگی بیش دهد. این در حالی است که دو کشور ببه رهبری رکس تیلرسون، وزیر خارجه خود، ادامه می« تالش دیپلماتیکِ بسیار مصمم»

نیت ت. مشاور امرده اسکتهدید  "آتش و خشم"به شعارهای خصومت آمیز متوسل شده اند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کره شمالی را به 

ایک م« ایم.تر شدهایم، اما در مقایسه با یک دهه پیش، نزدیکتر نشدهدر مقایسه با یک هفته پیش، به جنگ نزدیک»ملی ترامپ، پیشتر گفته بود 

ده ام که نشان طالعاتی ندین هیچ ام»پامپئو مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( نیز در همین راستا با اشاره به احتمال درگیری اتمی گفت: 

های چینی الت بعضی کاه وارداتهدید امنیتی کره شمالی برای همسایگان این کشور تا جایی پیش رفته است ک« دهد امروز در چنین موقعیتی هستیم.

های یمز تصویب تحراام پس به کره شمالی ممنوع شده است. فوالد و غذاهای دریایی کره شمالی در فهرست کاالهای تحریمی قرار دارد. این اقد

 .گیردجدید سازمان ملل علیه کره شمالی صورت می

 ترکیه به باقری سرلشکر سابقهبی سفر 
« قریمحمد حسین با»که سرلشگر خبرگزاری فرانسه در مطلبی به سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه اشاره کرد و نوشت: درحالی

گو کند، گفت های ارشد این کشورسابقه وارد آنکارا، پایتخت ترکیه شد تا با مقامرئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه شنبه در دیداری بی

ه نقل از منابع ب دیلی صباح.ادنام نه« نقطه عطف»های نزدیک به دولت ترکیه به نقل از منابع دیپلماتیک این دیدار را روزنامه دیلی صباح، از رسانه

زاری فرانسه در ادامه خبرگ.تدیپلماتیک نوشت که اشتیاق ایران و ترکیه در توافق برای حل بحران عراق و سوریه موجب این تحول برجسته شده اس

رئیس جمهور « دبشار اس»رئیس جمهور این کشور در خروج « رجب طیب اردوغان»های متفاوت ایران و ترکیه درباره سوریه و میل به دیدگاه

نیز دیدار « ریکاصدای آم»وبگاه .کرد اشاره قدرت در اسد های ایران و روسیه برای حفظ سوریه از قدرت و خاتمه جنگ در این کشور و تالش

سفیر « یویکوزونال سا».کنند نامید و نوشت: دو طرف سعی دارند نقاط مشترک را شناسایی« نادر»سرلشگر محمد حسین باقری از ترکیه را مالقاتی 

ن و مشخصی ان نیات معیظر، ایرنایران عامل بسیاری مهمی در منطقه به ویژه در عراق و سوریه است. به »سابق ترکیه در عراق در این زمینه گفت: 

ر قرار در یک مسیبینیم که ترکیه و ایران کنیم، میدارد. البته هنگامی که به روابط ایران و ترکیه در مورد وضعیت عراق و سوریه نگاه می

ار است برای قستان که قرستانه قزاآاین رسانه در خاتمه به نزدیکی زمانی دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از ترکیه به نشست مهم «.ندارند

 .خاتمه بحران سوریه تشکیل شود، اشاره کرد
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 تشخیص مجمع جدید اعضای به طلباناصالح گزینشی نگاه 

آمیز تصاویر افرادی را که برای اولین بار به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نیامدند طلب با انتخاب گزینشی و شیطنتهای اصالحبرخی روزنامه

های آرمان و آمیز روزنامهجمهور سابق که از قبل عضو مجمع بود، تالش کردند آنها را هم جهت نشان دهند. این گزینش شیطنتدر کنار رئیس

مد صدر کلی و سید محجمهور سابق منتشر کردند، در حالی که احمد توب، تصاویر قالیباف و رئیسی را به عنوان اعضای جدید در کنار رئیسآفتا

وش را دروغ؟ این نژاد عضو قدیمی. قرار است ذهنیت دهی کنیم؟ حتی ب)مشاور خاتمی( و دو نفر دیگر هم اعضای جدید هستند و محمود احمدی

 ؟طلب برداردهای اصالحچه زمانی قرار است دست از سر روزنامهماکیاولی 

 !بگیرید پست و کنید حمایت زنگنه از 
ولت دهای گذشته از بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت تمام نمایندگان مجلسی که در دوره «نود اقتصادی» سایت «نسیم آنالین» به گزارش

فت اند و امروز در بخشهای مختلف وزارت ناند، مزد این حمایت خود را از وزیر پیشکسوت کابینه حسن روحانی گرفتهدوازدهم حمایت کرده

 !ت هستندمشغول به فعالیت بوده و اصطالحا کارمند وزیر نف

 نروایت حجاریان از خرید رأی نمایندگا 
جان است و ار سختاالیی شدن قدرت بسیقدرت انتقاد کرده نوشت: ک "کاالیی شدن"به  "مثابه کاالقدرت به"سعید حجاریان طی مطلبی با عنوان 

داد و داری پادشاه ایالتی را به یک فرد تیول میگردد. در تیولداری بازمیداری در اشکالی همچون تیولهای ماقبل سرمایهاش به فرماسیونپیشینه

آورد.حجاریان در تشریح خواست بر سر رعیت میشد هرساله مقداری از عواید آن ایالت را به شاه بپردازد و درازایش هرچه میاین فرد موظف می

رت، ی مانند وزاهای سیاسوضعیت کنونی نیز گفته است: و اما امروز ماجرا متفاوت شده است و ما شاهد آن هستیم که از طرفی بعضی از پست

های مختلف همچون کاال در تملک خود خرند و از طرف دیگر افراد را در جایگاهکل، سفارت، ریاست بانک و ... را از پیش میقضاوت، مدیریت

کند، در ز میلی به بیرون درمتأکید کرده است: گاه صدایی از منازعات بر سر تصرف منابع  حجاریان درباره دولت دوازدهم آوردند.درمی

اد که با دنان مأموریت آن خود تقسیم کار کرد و به ها و پروسه چینش کابینه دوازدهم نیز مشاهده کردیم که یکی از وزرا میان معاونیزنیگمانه

ست: در جریان اخواند نیز گفته ینمایندگان البی کنند و رأی اعتماد آنها را بخرند.وی همچنین درباره آنچه خرید رأی در انتخاب شهردار تهران م

ا بخواهند با تعرفه مشخص رأی شورای شهر یا رابطین میکنند و رای کسب منصب چنین تقالیی میبهای شهرداری تهران نیز بعضی معرفی گزینه

 .داعضا را بخرن

 نسفر هیأت نظامی اسرائیل به واشنگت  

ه واشنگتن موساد( ب)ن جاسوسی رژیم صهیونیستی رئیس سازما« یوسی کوهن»منابع خبری از سفر یک هیأت نظامی رژیم صهیونیستی به ریاست 

هاآرتص، یک مقام ارشد کاخ سفید در همین رابطه های امریکایی درباره ایران و سوریه خبر دادند. به گزارش ایلنا به نقل از وگو با مقامبرای گفت

 .ریزی شده استگرینبالت برنامه داماد و مشاور دونالد ترامپ و جیسون« جرد کوشنر»اعالم کرده است که این سفر توسط 

 حشدالشعبی یورش داعش را ناکام گذاشت 

بکه شالدین عراق را ناکام گذاشتند. به گزارش واقع در استان صالح« تکریت»های داعش برای نفوذ به شهر نیروهای حشدالشعبی تالش تروریست

های س این گزارش، تالش تروریستبراسا.الدین نفوذ کنندستان صالحا های داعش تالش کردند به شهر تکریت واقع درسومریه نیوز، تروریست

ها ت دهان این عملیاهای عراقی، نیروهای حشدالشعبی در جریداعش با دخالت نیروهای حشدالشعبی عراق با ناکامی مواجه شد. طبق اعالم رسانه

کمربندهای  ری شده وای داعش قصد داشتند با خودروهای بمبگذاهعنصر داعش را به هالکت رساندند. شاهدان عینی اعالم کردند تروریست

 انفجاری، خود را به تکریت برسانند.
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 خارجی هایرسانپیام برای ایران شرط 
سمی مستقر ره خواهد در ایران فعالیت کند، باید نمایندرسانی که میدبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ما شرط گذاشتیم هر شرکت پیام

 ت نکرده استدهند، اما تلگرام هنوز خود را در ایران ثبمیلیارد تومان در سال به دولت مالیات می 5۰۰۰داشته باشد، گفت: اپراتورهای ما در حدود 

 اخل با پرداخت مالیاتدپراتورها در توان امکان ارائه خدماتی را به آن داد که او نماینده رسمی در ایران ندارد. بنابراین با توجیه مسائل اقتصادی نمی

بیشتر  صوتی تلگرام وگو با ایسنا، درباره علت مسدود شدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: فیلتر تماسابوالحسن فیروزآبادی در گفت.کنندارائه می

س صوتی رح است و تماهم بحث اپراتورها مط ضرکرد. در حال حابه دلیل مالحظات اپراتورها بود، زیرا کسب و کار اپراتورها را دچار مشکل می

ینکه با وجود قابلیت تماس صوتی اوی در پاسخ به .تلگرام برای موبایل مسدود است، در حالی که این قابلیت برای ارتباطات پهن باند ثابت باز است

آنها به  شتری را نسبتت: تلگرام ویژگی فراگیری بیها، چرا مسدودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است، گفرسانو حتی تصویری برای سایر پیام

بلیتی در آن ی قاتبنابراین وق دارد و تقریبا همه شهروندان کشور را تحت پوشش قرار داده و جمعیت فعال در فضای مجازی همه عضو تلگرام هستند،

 .تفاوت بودآن بیتوان نسبت به برقرار باشد که در اقتصاد ملی با حجم باال، تاثیر زیادی دارد، نمی

 کرد تحریم ایران با همکاری دلیلبه را روسی بانک یک سوئیفت 

یر مرکزی و سا ا بانکببه نقل از پایگاه خبری پراودا ریپورت، پس از آنکه مدیریت تمپ بانک روسیه اقدام به برقراری روابط کارگزاری 

 ز اجرایی شدنتمپ بانک، بعد ا.های مالی )سوئیفت( قطع شده استهای بزرگ ایرانی کرده، ارتباط این بانک با سیستم بین المللی مبادله دادهبانک

های بزرگ ایرانی گشوده است. بالفاصله پس از این ای برای بانک مرکزی ایران و تعدادی از بانکهای کارگزاریها حساببرجام و لغو تحریم

ای ایران های مخالف برنامه هستهاصطالح حقوق بشری اتحادیهاقدام، رئیس هیئت مدیره این بانک روسی نامه هشدارآمیزی از جانب سازمان به

ز این همین اهای ایرانی و روسیه خودداری کند. پیش در این نامه، به این بانک روسی توصیه شده تا از همکاری با شرکت.ریافت کرده استد

سی بسیاری از کارشناسان رو.با ایران و سوریه تهدید کرده بود« دوستی»دلیل های شخصی بهسازمان مدیریت تمپ بانک را به اعمال تحریم

سی که توسط گروه بریکس ایجاد شده، با افهای اس پیلطف برخورداری از سیستم جدید پرداختتواند به، سیستم مالی روسیه میمعتقدند

 .اندد منتقل کردهبانک روسی ارتباطات خود را به این سیستم مالی جدی 3۰۰اکنون بیش از موفقیت بر قطع ارتباط با سوئیفت فائق آید. هم

 تواند در جلسات حضور یابدسیدحسن خمینی هر زمان بخواهد می 
ن در جمع امنای دانشگاه آزاد اسالمی در حاشیه مراسم معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تهرااکبر والیتی رئیس هیئت موسس و هیئتعلی

و هر  امنای دانشگاه آزاد استامنای دانشگاه آزاد، گفت: آقای سیدحسن خمینی عضو هیئتخبرنگاران با اشاره به عضویت یکی از اعضای هیئت

 رداین  پیش از.کندهایی دارد که در جلسات شرکت نمیوالیتی اظهار داشت: وی حتما مشغله. تواند در جلسات حضور یابدمان که بخواهد میز

 هیچ دخالتى مور دانشگاهدر او  استکه از حضور در این جلسات معذور چندین ماه استوی عنوان کرده بودند که  سید حسن خمینینقل قولی از  

 .دندار

 دموازنه جنگ در یمن معکوس ش
وشت: این نشاره کرد و وریت اسردبیر رای الیوم در گزارشی به کشته شدن چهار نظامی اماراتی در حادثه سقوط بالگردشان در یمن حین انجام مام

 ادثهح. است رسیده یمن عمومی کنگره و... صاراان ائتالف سمت از ویژه به تنش تشدید از جدید ایمرحله  دهد جنگ در یمن بهاقدام نشان می

د موشک ای یمن در دریای سرخ همزمان شد، ناوی که بر اثر شلیک چندین فرونهای منطقهسقوط بالگرد با حمله به یک ناو جنگی اماراتی در آب

 افتهآن دست ی های جدید و دیگر تجهیزات نظامی که بههای کوچک متعلق به انصارا... منهدم شد. در برهه کنونی ائتالف انصارا... با موشکاز قایق

رات تمرکز های قدرت را به نفع طرف یمنی در جنگ تغییر دهد. انصارا... اکنون بر حمله به هواپیماها و ناوهای جنگی اماتواند موازنهاست می

که نیروهای  های آن برای تجزیه این کشور باشد اما معنایش این نیستاست و چه بسا دلیلش نقش سلطه طلبانه امارات در جنوب یمن و توطئه هکرد

 .شودیمشود، قدرت و کارایی طرف یمنی هم بیشتر تر میعربستان به ویژه در مرزهای شمالی یمن در امنیت هستند. هر چقدر بحران یمن طوالنی


