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سردار جزایری،سخنگوی ارشد نیروهای مسلح :اگر آمریکاییها و
صهیونیستها تغییر رویه ندهند ،گامهای اساسیتری برخواهیم داشت
و اعالم میکنیم ابزارهای تنبیه را نیز در اختیــار داریم .هیئت حاکمه
آمریکا رژیمی سلطه طلب ،زیاده خواه ،زورگیر و باج گیر است که ریشه
اصلی خصومتها با ما نیز براساس این موارد شکل میگیرد .ملت ایران
از سالهای آغازین پیروزی انقالب با دشمنیهای آنها با انقالب و نظام
دستگاههای مؤثر از جمله سپاه پاسداران آشناست .البته آمریکا باید رویه
خود را تغییر دهد و ما آمریکاییهــا را مجبور خواهیم کرد که این کار را
انجام دهند.

عباس سلیمی نمین  ،فعال سیاسی :اگر آقای قالیباف با آقای روحانی به دور
دوم میرفت ،آقای روحانیآن حجم سیاه نمایی و وحشت را نمیتوانست در
مورد آقای قالیباف جا بیندازد .چون آقای قالیباف در تهران فرهنگسرا ساخته و
کارهای فرهنگی متعددی داشته است .مثال ارتباطش با سینماگران و هنر روابط
خوبی بوده و آقای روحانی نمیتوانست این تهمتهایی که به اصولگرایان زد را به
آقای قالیباف بزند .چون جامعه یک ذهنیتی از عملکرد آقای قالیباف داشت .مثال
در فرهنگسراها تفکیک جنسیتی وجود ندارد .آقای روحانی نمیتوانست فضا را
سیاسی کند .با آمدن آقای رئیسی در چند روز آخر آقای روحانی توانست فضا را
از عرصه مسائل اقتصادی جدا کرده و در فضای سیاسی بیندازد.

حجتاالسالم و المسلمین ســیدهادی خامنهای ،دبیر کل مجمع
نیروهای خط امام(ره) :عدهای در گذشته برخی را رد صالحیت میکردند و
میگفتند تقوایشان کم است ،این بحثها غلط است .تقوا چیزی است که خدا
آن را مورد ارزیابی قرار میدهد نه ما .احکامی مثل نماز و روزه مقدماتی برای
رسیدن به ارزشها و کرامت انسانی است ،اما صرفا اجرای این احکام به داشتن
کرامت انسانی منجر نمیشود ،ما آدمهایی داریم که نماز را خوب میخوانند و
روزه فراوان میگیرند اما انسانهای فاسد و از خدا به دوری هستند .اگر کسی
دروغ و تزویر در سیاســت به کار میبندد ،دینش نیز همین است و در واقع
بهدنبال سوءاستفاده یا استفاد ه ابزاری از مقدسات دینی است.

به بهانه کشته شدن شهروند ایرانی به دست گارد امنیتی سعودی؛

پایانخویشتنداری؟

سرمقاله
ادامه از صفحه یک...:منشور سازمان ملل مبنی

بر عدممداخله در امور سایر کشورها است .از طرف
دیگر تعیین سرنوشت ملتها به دست مردمان آن
سرزمین است .این ســخنان دستگاه دیپلماسی
ایاالتمتحده حکایت از عدم شناسایی حکمیت
حکومتها بر سرزمین خود دارد و با اصل استقالل
کشورها در تضاد است .پیدایش کشورها یا دولتها
از ترکیب چهار مؤلفه سرزمین ،جمعیت ،حکومت
و حاکمیت ایجاد میشــود و عدم وجود هرکدام
باعث عدم تشکیل یا تشکیل دولت ناقص میشود.
بهرسمیتشناختن دولتها طبق قاعده خاصی
صورت میگیرد و شناسایی به دوصورت دوژوره و دو
فاکتواست.درشناساییدوژورهکهعمدهکشورهای
جهان به این صورت شناســایی میشوند اصل بر
بهرسمیتشناختن مؤلفههای یک کشور است و
نقض به رسمیتشناختن آنها از طرف هر یک از
اعضای جامعه بینالمللی بهمعنای توهین و اهانت
به آن کشور است که بهطورمعمول در کشورهای
جهان چنین رســمی وجود ندارد .ســردمداران
کشــورهای بهظاهر دموکراتیک و حافظ حقوق
بشر با شعارهای فریبنده بهدنبال جلبنظر بوده و
سعی دارند تحت نقاب این شعارها به سیاستهای
پنهانی خود جنبه عملی بخشند .نتیجه انتخابات
سال جاری ریاستجمهوری ایران و مشخصشدن
گفتمان کشور در ســطح منطقهای و بینالمللی
بیانگرگفتمانصلحطلبیوحلاختالفهابرمبنای
دیپلماسی و خارج از هرگونه تنش است .این نتیجه
شــاید نگرانیهای کارتلها و ترانسهای سازنده
و فروشنده تســلیحات نظامی در ایاالتمتحده
و رژیم صهیونیســتی را شدت بخشــیده است،
کارتلها و ترانسهایی که بهعنوان تعیینکننده
ریاستجمهوری ایاالتمتحده نقش بسزایی دارند.
با توجه به شکستهای پیدرپی ریاستجمهوری
ایاالتمتحده در سیاستهای داخلی کشور خود،
حال ســعی دارد از طریق جلبنظر و مســاعدت
حامیانش ادامه مسیر ریاســتجمهوری خود را
ادامه دهد.بههرحال نبود دستگاه قضایی توانمند در
عرصه بینالمللی و نبود قوانین بازدارنده و تنبیهی
نالمللیمهمترینعاملعدمپایبندیبه
درسطحبی 
توافقات و منشورهای بینالمللی است.

آوا صدر| گروه سیاست
مردم م یگویند شاید اگر چندســال قبل که یکی از اعضای سفارت ع ربستان در
avasadr@live.com
ته ران در حین رانندگی و در حالت مستی ،عابر ای رانی را زیر گرفت و کشت و بعد هم
به راحتی از ای ران خارج شد و به کشورش بازگشت ،واکنش قاطعانهای نشان م یدادیم ،کار به اینجا نم یرسید که گارد
امنیتی سعودی ،به سوی قایق ای رانی شلیک مستقیم کرده و س رنشین قایق را بکشند.

از این «شاید»ها زیاد داشــتهایم؛ شاید اگر
در ماجرای منا یا تعرض به نوجوانان ایرانی،
جدیتر برخورد میکردیم ،ســعودیها تا
این اندازه گســتاخ نمیشدند .شــاید اگر از
دیوار سفارت باال نمیرفتیم ،بهانه به دست
«کودککش»ها نمیدادیم که حاال به بهانه
تروریســتپروری (!) ایران هراسی در جهان
راه بیندازند و به خود اجازه دهند گروهکهای
تروریستی را مجهز کرده و به قلب پارلمان ایران
و حرم امام(ره) بفرستند و حاال هم سرنشین
قایق ایرانی را با شلیک تیر مستقیم به آغوش
مرگ بفرستند .ســعودیها با هر زبانی که
میشد و میتوانستند ،به ما و به دنیا فهماندند
که با ایران سر سازش ندارند و به دنبال روابط
مسالمت آمیز نیســتند .در مقابل دستگاه
دیپلماسی ایران نیز تمام تالش خود را کرد
تا ثابت کند به دنبال جنگ افروزی نیســت
و میخواهد از راه گفت و گو و دیپلماســی به
نتیجه برســد .حکومت جاهل و قبیله گرای
سعودی اما این چیزها سرشان نمیشود.خبر
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شلیک گارد ساحلی عربستان سعودی به دو
قایق ماهیگیری ایرانی که از صبح دیروز روی
خروجی خبرگزاریهــای داخلی و خارجی
قرار گرفت ،با واکنشهــای متفاوتی روبهرو
شد .بر اســاس این گزارشها ظاهرا ً دو قایق
ماهیگیری ایرانی بر اثر امواج دریا به ســمت
سواحل عربستان سعودی کشیده شدهاند که
در پی این امر گارد ساحلی سعودیها با شلیک
مستقیم به سوی این صیادان منجر به مرگ
یکی از آنها شده است.
این خبر ابتدا در ســایتهای خبری استان
بوشهر منتشر شد و بالفاصله در شبکههای
مجازی دست به دست چرخید .اولین مقام
مسئولی که درباره خبر منتشرشده واکنش
نشان داد ،مدیرکل امور مرزی وزارت کشور
بود که در ایــن رابطه اعالم کــرد« :دو قایق
ایرانی که در حال ماهیگیــری در آبهای
خلیجفارس بودند ،بر اثر امواج دریا از مســیر
خود خارج میشوند و بدون تأیید این مسئله
که قایقهای ایرانی وارد مرزهای عربســتان

مسجدی که گنبد و مناره ندارد!

حواشی ساخت مسجد ولیعصر (عج) در چهارراه ولیعصر
(عج) جنب تئاتر شــهر آنقدر زیاد بود که موجب شد
ساخت این مسجد نیمه کاره متوقف شود .نوع خاص
معماری این مسجد همواره مورد انتقاد برخی از مردم و
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شوند ،تیراندازی از ســوی گارد مرزبانی این
کشوربهسویقایقهایایرانیصورتمیگیرد
و یک صیاد ایرانی بر اثر اصابت تیر به کمرش
کشته میشــود .این کار عربستان مطابق با
اصول انســانی نبوده و حتی بــا فرض ورود
قایقهای ایرانی به مرزهای عربســتان بر اثر
امواج دریا ،آنها مجاز به شــلیک به ســوی
قایقهای ایرانی نبودند».
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
کشــورمان نیز در واکنش به اخبار منتشــر
شــده مبنی بر اینکه یک صیاد بوشهری در
تیراندازی گارد مرزبانی عربستان کشته شده
است ،با اظهار تأســف از این موضوع ،گفت:
موضوع مورد اشــاره در حال بررســی است.
قاسمی گفته بعد از مشــخص شدن نتایج
بررسیهای اولیه توسط دستگاههای مربوطه،
این واقعه تلخ به شــکل مقتضی و با جدیت
تمام مورد پیگیری قرار میگیرد.شــبیه این
سخنان را پیشتر و در ماجرای تعرض به دو
نوجوان ایرانی در فرودگاه جــده و بعدتر در

کارشناسانبود؛بهطوریکهپایکمیتهفرهنگیشورای
شهر تهران را هم به این موضوع باز کرد و نهایتا مقرر شد
اصالحیهایدرمعماریاینمسجدایجادشودوتنهابااین
شرطساختمسجدادامهپیداکند.سالهاستکهاطراف

ماجرای منا هم شنیدیم .در سالهای اخیر که
دشمنی نسل جوان پادشاهی سعودی علیه
ایران به اوج خود رسیده و یاوهگوییهایشان
تمامی ندارد ،بارها شــنیدیم که «موضوع با
جدیت پیگیری میشود ».فارغ از اینکه نتایج
تحقیقات و بررسیهای موضوع به کجا ختم
شود ،اقدام عربستان و گارد ساحلی این کشور
بیانگر وضعیت روابط میان تهران و ریاض به
شفافترین شــکل ممکن است .یک جنگ
واقعی میان ایران و عربستان برپاست؛ جنگی
که همه چیز دارد؛ اال ســر و شکل نظامی که
بعید نیســت با ادامه این روند ،خاورمیانه به
زودی شاهد جنگی نظامی هم باشد .به خوبی
میتوان حدس زد که شــلیک مستقیم به
سمت قایقهای ایرانی موضوعی است که در
دستور کار نیروهای نظامی و امنیتی عربستان

کارگاه ساخت این مسجد و دیوارههایش را فنسهای
آهنینپوشاندهوتنهاراهاتماماینپروژهرانیزاصالحیهدر
معماری عنوان کردند؛ اما چند روزی است برچیده شدن
فنسها از اطراف مسجد برای رهگذران سوال برانگیز
شده است و شائبه افتتاح آن در سکوت شدت گرفته؛ اما
آنگونهکهرئیسکمیتهفرهنگیشورایشهرتهرانگفته

سعودی قرار دارد .عربستان شمشیر را از رو
بستهوبهنظر میرسداز «خویشتنداری»ایران
سوءاستفاده میکند .کشته شدن ماهیگیر
ایرانی با شلیک مستقیم ســربازان سعودی
یک نکته را به خوبی بیان میکند .اینکه پشت
صحنه روابط ایران و عربستان تعارض و جنگ
به واقعیترین شکل خود جریان دارد .این که
تقابلهای عربستان با ایران به جنگ نیابتی و
کارشکنی منطقهای ختم نمیشود و نظامیان
عربستان تفنگ خود را مستقیم به سمت ایران
نشانه رفتهاند تا به وقت مقتضی آتش کنند.
هرچند اگر قرار به نگاه واقعبینانه باشد ،باید
گفت سعودیها از مدتها قبل جنگ با ایران
را آغاز کردهاند و هر زمان که فرصت آن دست
دهد ،از ضربه زدن به منافع ملی ایران و هویت
ایران فروگذار نخواهد کرد.

«هر گونه ساخت و ســاز در این مسجد ممنوع است».
مجتبی شاکری با بیان اینکه کالبد این ساختمان نشانی
از مسجد ندارد ،گفت :نمای بیرونی هیچ نشانی از مسجد
ندارد و گنبد و مناره نیز طراحی نشده است .آن طور که
شاکری گفته گویا در قسمتی از مسجد شاهد شیب هم
تعبیهشدهکهبنابهگفتهطراحومعماراینمسجد،سقف

ایران اما همچنان ترجیح میدهد آداب حسن
همجواری را با عربســتان ســعودی رعایت
کند و از وارد شــدن به بازی هیجانی و موج
خبری که اسراییلیها پشت پرده آن هستند و
میخواهند اعراب را رودرروی ایران قراردهند،
پرهیز کند .عربستان قطعاً این بار هم با این
اتهام بیاساس که ایران اقدام به بیثبات کردن
کشــورهای همجوار کرده است ،مرگ صیاد
بوشــهری را توجیه خواهد کرد و ایران قطعا
باید پاسخ شایســتهای به این داستان بدهد.
ســعودیها باید بدانند صبر ایران اندازه دارد
و اگر قرار به ضربه به منافع ملی و هویت ایران
و شــهروندان ایرانی ،چه در حج و منا ،چه در
آبهای خلیجفارس ،چه در سوریه و عراق و
چه در هر جای دیگر از دنیا باشد ،آن وقت دیگر
باید منتظر «پاسخ سخت و خشن» باشند.

مسجد به صورت شیب به سمت تئاتر شهر طراحی شده
که در هنگام برگزاری تئاترهای خیابانی به نشیمنگاه
بینندگانبدلشود!وحاالاینسوالمطرحمیشودکهدر
کجایدنیااینگونهبهمسجداهانتشدهکهسقفمسجد
نشیمنگاه عدهای شود؟ شاکری تاکید کرده تا زمانی که
این موارد حل نشود ،اجازه افتتاح به آن نخواهند داد.

کافه سیاست

دموکراسی به سبک سعودی!

سر خط اخبار
وزارت خارجه قطر اعــام کرد که امیر این
کشــور یک پیام شــفاهی از رئیس جمهوری
اسالمی ایران دریافت کرده است .سایت وزارت
خارجه قطر نوشت :تمیم بن حمد آل ثانی پیام
شفاهی حســن روحانی را که از سوی حسین
جابری انصــاری معاون عربــی آفریقایی وزیر
خارجه ایران ارسال شده بود دریافت کرد.
رئیــس کمیســیون امنیتملــی و
سیاســتخارجی مجلس با بیان اینکه ارزشی
برای سخنان وزیر خارجه آمریکا قائل نیستیم
گفت :مسئوالن آمریکایی یاوهگوییهای خود
را تکرار میکنند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد:
«ایران با تعرض به فعالیتهای دریایی جامعه
بینالملل و آمریکا ......و فراهم کردن موشکهای
پیشرفته ضدکشتی کروز برای گروههای مسلح
الحوثی یمن در ساحل دریای ســرخ ،در واقع
دو گذرگاه آبی که به طور قطــع برای تجارت
جهانی حائز اهمیت اســت را در معرض تهدید
قرار میدهد».
ناوگــروه نیروی دریایــی ارتش جمهوری
خلق چین که ظهر روز پنجشنبه در منطقه یکم
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران
در بندرعباس پهلو گرفته اســت ،روز گذشته
تمرین مشــترک خود را در آبهای جمهوری
اســامی ایران با ناوهای نیروی دریایی ارتش
ایران آغاز کرد.
یک منبع نزدیک به مقامات فلســطینی،
اخبار منتشر شده مبنی بر نقل مکان فرماندهان
جنبش حماس از قطر به تهران را تکذیب کرد.
دادگاه کویت احکام حبس ابد و حبس ۵ساله
برای ۲۱متهم در ارتباط با پرونده جاسوسی برای
ایران صادر کرد.
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه
میگوید خیلی زود است که درباره اقدام متقابل
مسکو به تحریمهای احتمالی تازه آمریکا سخن
گفت؛ به این دلیل که قبــل از هر چیز باید دید
تحریمهای جدید چطور اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید:
شرکتهواپیماییقطربرایپروازبهنقاطمختلف
جهان پس از ورود به فضای ترافیکی ایران ادامه
مسیر به مقاصد خود میدهد.
نخســتوزیر عــراق به زودی در ســفری
منطقهای ،به عربســتان ،کویت و ایران ســفر
خواهد کرد.
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آمریکا باید رویه خود را تغییر دهد

اگر قالیباف میماند ،موفق میشد

کسی که تزویر در سیاست به کار میبندد ،دینش نیز همین است

سیاست

گلشیفتهنیامده
1
نیــروی انتظامی نســبت به
انتشــار خبــری در خصــوص ورود
گلشــیفته فراهانی به کشور واکنش
نشــان داده و آن را کذب دانســت .به
دنبال انتشار برخی شایعات در خصوص
ورود گلشــیفته فراهانی به کشــور و
دستگیریاش توسط مأموران پلیس
دفتر ،سخنگوی ناجا با تکذیب این خبر
اعالم کرد :خبر منتشر شده در فضای
مجازی مبنی بر قصد گلشیفته فراهانی
برای ورود به کشور با پاسپورت جعلی و
لباس مبدل کذب است و واقعیت ندارد.

بیاجازه حرف نزن!
2
حیدرالعبادی نخستوزير عراق
با انتقاد از سخنان «اياد عالوي» تأکيد
کرد که عراق تــا منافعش اقتضا نکند،
وارد درگيريهاي منطقه نميشــود و
اجازه نميدهــد از طريق عراق با ايران
دشــمني شــود .العبادی گفت« :اگر
فرمانروایــی تمام دنیا را بــه ما بدهند
یا اگر وعده بازســازی مجانی عراق را
بدهند ،حاضر نیستیم با ایران دشمنی
کنیم« ».عالوی» اخیرا ًگفته که ایران با
دخالت در امور داخلی عراق میخواهد
در انتخابات این کشور اثرگذار باشد!

گیشه بین الملل

بازی در سوریه

روزنامه نشنال نگاهی داشته به ش رایط
حساس جنگ در سوریه و افزایش قدرت
ای ران و متحدانش .این رســانه اماراتی در
یادداشــتی زیر عنوان «چ را آمریکا باید
درباره بازی ای ران در سوریه نگ ران باشد» به
این موضوع پرداخته است .نشنال نوشت:
ای ران و حکومت سوریه تالش دارند قدرت
و نفوذ خــود را تا مناطــق جنوب غ ربی
ســوریه امتداد دهند؛ این مناطق شامل
استان درعا م یشــود که با اردن هم مرز
است و تا بلندیهای جوالن ادامه م ییابد.
اما آمریکا تــاش دارد با ایجاد منطقهای
امن و جنــگ ممنوع در جنــوب غ ربی
سوریه از گســترش نفوذ ای ران جلوگیری
کند .در بخش دیگری از یادداشت نشنال
به شکست واشنگتن در ب رابر ته ران اشاره
شده و آمده اســت :آمریکا تالش داشت
جلوی نیروهــای حامی ایــران را بگیرد
که نتوانند خطی ارتباطی بین سوریه و
ع راق ایجاد کنند اما ای ران پاسخ قاطعی به
آمریکا داد و این نیروها با حمایت ته ران
توانستند خط ارتباطی از مرزهای ای ران تا
خاک سوریه را ایجاد کنند.
نشریه آمریکایی فوربز در یادداشتی
زیر عنوان «آشنایی با تحریمهای جدید

علیه ای ران» به بررسی اقدام ضدای رانی سنا
پرداخته است .در قسمتی از این نوشتار
م یخوانیم :سنای آمریکا با تحریمهای
جدید خود ،هشداری اساســی به ایران
داده و پیامــی محکم را بــرای حکومت
این کشور فرستاد .فوربز با تک رار اتهامات
غ رب یها علیه ای ران ،نوشت :این تحریمها،
برنامه موشکی ای ران ،حمایت این کشور
از تروریســم منطقهای و بین المللی و
همچنین نقض حقوق بشر را هدف گرفته
است .این نشــریه آمریکایی مدعی شده
تحریمهــای جدید «متنی درخشــان»
اســت که توافق هســتهای را هم نقض
نکرده است.
پایگاه آمریکایی واشــنگتن فری
بیکن ،با انتشــار گزارشــی از هشــدار
کارشناســان سیاســی آمریکا در رابطه
با تعامــل ت رامپ با آلســعود و معرفی
ع ربســتان به عنوان «متحــد آمریکا در
مبارزه با تروریســم» خبر داده است .بر
اساس این گزارش ،کارشناسان آمریکایی
معتقدند دولت ت رامپ نباید ب رای مقابله با
ای ران از «حمایت عربستان از تروریسم»
چشم پوشی کرده و اقدامات آل سعود را
نادیده بگیرد.



ورود زنان ممنوع!
3
حسین ا ...کرم دبیرکل انصار
حزباهلل در واکنش به جمع آوری امضا
علیه حضور زنان در ورزشــگاه گفته:
ما آتش به اختیار علیه مسئوالنیم نه
زنان! اهللکرم میگوید« :اصل حضور
زنان در ورزشگاه مردان در صورتي كه
عفاف جامعه حفظ شود ،مانعي ندارد؛
ما اين را پذيرفتيم كه زنان ميتوانند
وارد اين مكانها شــوند ،اما وضعيت
ورزشــگاهها و هیجانات اجــازه اين
كار را نميدهد .ایــن را مراجع تقلید
می گویند».

اخبار داخلی

تيراندازي هوايي در حرم
 4امام خميني(ره)
در سومین شب از شبهای قدر ،اخطار
ايست و متعاقب آن تيراندازي هوايي
توسط يكي از عوامل انتظامي حاضر در
مرقد امام خميني (ره) موجب وحشت
عزاداران شــد .مأمور انتظامي كه به
يكي از افراد مشكوك شده بود ،فرمان
ايست داد و ســپس تيراندازي هوايي
كرد .پس از توقف فرد مظنون معلوم
شد وي عكاس حرم امام بوده است؛ اما
حاضرين به ظن بروز اقدام تروريستي،
سراسيمه و نگران شدند.

خانهای برای روسها

روزنامههای صبح دیروز به مسائل متفاوتی
از جمله جمع آوری امضا بــرای عدم ورود
بانوان به ورزشــگاهها ،س رنوشت پالسکو و
انتخاب شهردار پرداختند؛ اما همانگونه که
انتظار م یرفت ،همچنان سایه تحریمهای
تازه آمریکا و مواضع خصمانه اخیرشان در
صفحه نخست برخی روزنامهها مشهود بود.
کیهان در گزارشی آورد« :برجسته سازی»
به عنوان یکی نظریــات در اصول ارتباطی
م یگوید «ما نم یتوانیــم به مردم بگوییم
چگونهبیندیشند؛امام یتوانیمتعیینکنیم
که درباره چه بیندیشند و وقتی توانستیم
تعیینکنیمکهآنهابهچهبیندیشند،سپس
تحمیل چگونه فکر کردن در چارچوبی از
پیش ســاخته بر آنها کار سختی نیست».
نگاهی کلی به ش رایط بسیار حساس کشور
و مســائل مبتال به آن از یک سو و جنس
اظهارات رئی سجمهور و تیتر رســانههای
زنجیرهای حامی دولت طی هفته و روزهای
اخیر به خوبی نشان م یدهد که روحانی و
تیم مشــاورانش به کمک فضای به شدت
مسموم مجازی چگونه بر این اصل ارتباطی
تمرکز کرده و تالش م یکنند با برجســته
کردن موضوعات مبهم و فرعی و حاشیه ساز،
فکر و ذهن مردم را از موضوعات دور کنند

وطن امروز نیز ه مراستا با کیهان در تیتر
و گزارش یک خود با طرح این پرســش که
«تحریم جدیــد آمریکا موســوم به s722
چگونه به دنبال قفــل کردن فعالی تهای
اقتصادی ای ران است؟» پاسخ خود را با تیتر
یک کلمهای «سیاهچاله» آورد که به منزله
بلعیدن تمامی اقتصاد ای ران است.
روزنامههای اصــاح طلــب روی ماج رای
طوماری که حسین اهلل کرم در نماز جمعه
در انتقاد از کیفیت حضور زنان در بازیهای
والیبال مطرح شده بود ،مانور دادند.
روزنامه بهار تیتر یک خــود را با عنوان
آتش بی اختیار نیست»،
«آتش به اختیارِ ،
در بخشی از گزارش نخستش آورد.
همچنین شرق با انتشار یک کارتون از ا...
کرم ،ذیل تیتر «غيرقانوني و غير شــرعي
است» ،گزارشی در همین زمینه نوشته و
در بخشی آن با حمید استاد دبیر شورای
هماهنگی نیروهای حزباهلل مشهد گفت
و گو کرد.
همچنین روزنامه قانون گزارشــی درباره
یک خانه تاریخی در شمال کشور نوشت که
ظاه را از دوران قاجار خالف اسناد مالکیت در
کنترل روسیه بوده و اکنون نیز در کنترل
روسهاست.

غالمعلی حدادعــادل عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به انتشار اسناد
دخالــت آمریــکا در کودتای  ۲۸مــرداد و
تحریمهــای جدید واکنش نشــان داد .او در
توئیتر خود نوشــت« :همزمانی تحریمهای
جدید با انتشــار اســناد دخالــت آمریکا در
کودتــای  ۲۸مرداد قابل تأمــل و عبرتآموز
است»
رئیس جمهور ترکیه گفت که اطمینان
دارد پادشاه عربستان خادم حرمین شریفین،
در کوتاهترین زمان ممکن بحران قطر را حل
خواهد کرد!
سردار سید حسن فیروزآبادی ،مشاور
عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا در
بیانیهای بــا واکنش به اظهــارات اخیر وزیر
خارجه آمریکا اعالم کرد :بحمداهلل نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران و دستگاههای
امنیتی نظام باهوش و همیشــه در ســنگر
آمادهاند و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
عبدا...رمضــانزاده دربــاره تغییر نام
بزرگراه آیتا ...کاشانی یک پیشنهاد دارد .او
در توئیتر نوشت :حال که اسناد همراهی آیت
ا ...کاشانی با آمریکاییها برای کودتا مشخص
شده ،نام خیابان آیت ا ...کاشانی را تغییر دهید.
بشــنوید از دموکراســی به سبک
سعودی که بر اســاس آن ،توییتر که ۳٤.۹
درصــد ســهامش متعلق بــه ولیدابنطالل
شاهزاده سعودی اســت ،اکانت الجزیره قطر

عکس نوشت

صدامحسینسال ۱۹۸۱در
اجالسسرانکشورهای
عربدرعربستانسعودی
حضوریافتوسیگار
کشیدنشسوژهرسانههاشد.

علییونسی،محمدرضا
خاتمی،جوادظریف،محمود
واعظیومسعودخامنهای
(فرزندرهبرانقالب)در
مراسمشبقدرمنزلصادق
خرازی

با  ١٢میلیون فالوور را پاک کرد!
جان مککین بعد از دیدار با پســر شــاه
مخلوع ایران که اخیرا ً در کنگره برگزار شــد،
مدعی شــد که ایران یک راهرویی را به وجود
آورده اســت کــه از تهران به لبنــان منتهی
میشود .مک کین گفته تغییر نظام در ایران
حیاتی است.
سایت پارس مدعی شد برخی پیشنهاد
کردهاند برای اینکه ناطــق نوری خود را نماد
اعتدال نشان دهد و همچنین به علما ،عالمت
دهد که همچنان اصولگراســت ،عنوان حزب
خــود را «اصولگرایان معتــدل» برگزید .بر
اساس رایزنی ناطق نوری ،در صورتی که وی
بر تأسیس حزب به جمع بندی برسد ،احتمال
میرود علــی الریجانی ،مرتضــی مقتدایی،
مصطفــی پورمحمــدی ،عبــاس آخوندی،
سیدمحمدعلی شهیدی محالتی و ..در رأس
این حزب قرار گیرند.
ســیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم
تهران در مجلس ،حسن یونس سینکی را به
عنوان گزینه احتمالی وزارت صنعت ،موسوی
الری را به عنوان گزینه احتمالی وزارت کشور
و حســین کمالی را به عنوان گزینه احتمالی
وزارت کار عنوان کرد.
خبرگزاری تســنیم ادعای جدیدی از
ســوی بابک زنجانی متهــم اقتصادی مطرح
کرد .گویا زنجانی این بار مدعی شده پولها در
توکیو بانک است!

