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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان  -تلویزیون روزانه  115دقیقه
تبلیغات از شرکت عالیس را فقط در پنج شبکه
پخش میکند؛ زمانی بیشتر از یک فوتبال و حتی
فیلم سینمایی .رقمی که با محاسبه  9میلیون
بــرای هر ثانیه به دست میآید 62 ،میلیارد و
100میلیون تومان میشود .اگر این عدد را
در  31روز ضــرب کنیم ،به عــدد شگفتانگیز
 1.863.000.000.000میرسیم!
••ایران  -فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران
بــزرگ در سال  ،78سهشنبه شب بــرای حضور
در یک مناظره تلویزیونی دربــاره وقایع  18تیر
 78اعالم آمادگی کرد .مصطفی تاجزاده هم که
پیش از این و در مناظره با علیرضا زاکانی خواستار
مناظرهبافرهادنظریشدهبود،درتماسخبرنگار
«ایران» اعالم کرد که حاضر است با وی در همین
باره مناظره کند .روزنامه «ایــران» آمادگی خود
برای میزبانی از این مناظره را اعالم میکند.
••آرمــان – حسین شیخ االســام به این روزنامه
گفت :مهم ترین مسئله برای ترامپ آن است که
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت
متحده پیروز شود .به محض درگیری احتمالی با
ایران که منجر به تشییع جنازه سربازان آمریکایی
درواشنگتنشود،ترامپمیبازدهمچنانکهکارتر
بعدازعملیاتصحرایطبسباخت.

انعکاس
••سایت امیدنامه نوشت :عطاء ا ...مهاجرانی به
ادبیات تجزیهطلبانه  BBCواکنش نشان داد و در
توئیتر نوشت:برخی دوستانونیزکامنتگذاران
پرسیده اند ،وقتی  BBCفارسی درباره تمامیت
ارضــی و وحــدت سرزمینی ایــران ،از واژگــان و
ادبیات تجزیه طلبان تروریست استفاده میکند،
آیا موجه است که من در برنامههای BBCبه عنوان
مهمان شرکت کنم؟! نقد و اشکال وارد است،
دیگر در هیچ برنامه  BBCشرکت نخواهم کرد.
••خبر آنالین نوشت :سعید لیالز درباره این که
پیام بابک زنجانی از زندان برای زنگنه چیست،
گفت :اگر کسی بخواهد در زندان پیام به بیرون
بدهد ،باید حتما کسی در زندان و بیرون آن داشته
باشد!چهبرسدبهاینکهپیامتهدیدبفرستدوحتی
آن را علنی کند؛ بنابراین ،در این که زنجانی ،قبال
تنهانبوده،شکینیست.اساساکاسبانتحریمفقط
در حوزه نفت به دولت فشار وارد نمیکنند بلکه در
دیگر حوزهها هم به دولت فشار وارد میکنند.
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واکنشهایگستردهبهانتشارتصاویر«جالدهایهشتگساز»
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان در روز پنج شنبه
که تصاویر و اطالعات جدیدی را از وضعیت فالکت
بار گروهک تروریستی منافقین در آلبانی منتشر
کرد و همچنین پخش مستندی حاوی اطالعات تازه
دربــاره ایــن گروهک در صداوسیما ،بهت شدیدی
در بین کاربران شبکه های اجتماعی مختلف ایجاد
کرده است؛ کاربرانی که تا دیــروز تصور می کردند
هــواداران منافقین در فضای مجازی ،جمع کثیری
از جوانان هستند که با نظام اسالمی مخالف اند .اما
تصاویر سوله های منافقین که روز پنج شنبه در روزنامه
خراسان منتشر شد نشان داد که آن چه منافقین آن را
گردان سایبری می داند ،محدود به حدود  1000نفر
از پیرمردها و پیرزن های تروریستی است که به سبب
امنیت ایران دست شان از جسم مردم ایران کوتاه شده
و امروز مجبورند تنها با «هشتگ سازی» علیه ایران
فعالیت کنند .در پی انتشار گزارش خراسان و مستند
سناریو ،کاربران توئیتر و اینستاگرام با صدها پیام خود
هشتگ های «جالدهای هشتگ ســاز»« ،منافقین»
و «عکس های منافقین» را داغ کردند و بخش های
خبری صداوسیما نیز با استفاده از تیترهایی چون
«رونمایی از چهره جدید نفاق با جالدهای هشتگ
ساز» به بررسی این واکنش ها پرداختند .در بخش
خبری  20:30اطالعات تازه ای هم درباره فعالیت
منافقین در فضای مجازی منتشر شد .از جمله گفته
شد که آن ها  20اسفند  96با حمایت ولیعهد سعودی
واحد جداگانه ای در عکاظ عربستان ایجاد کرده اند
که در آن  150نفر از به اصطالح پژوهشگران گروهک
نفاق در مرکز المباحثات مشغول فضاسازی علیه ایران
هستند و هر نفر روزانه حدود  30پیام تولید می کند.
اما یکی از جالب ترین واکنش ها به اکانت وابسته به
رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران مربوط می شد که
با انتشار تصاویر سوله های منافقین به آن ها حمله کرد
و نوشت که این عکس ها نشان می دهد این افراد «تا چه
حد پیر و فرسوده شده اند و مبارزه آن ها چیزی جز یک
پروپاگاندا در فضای مجازی نیست» .همزمان ایرنا به
نقل از رئیس اداره اطالعات رباط کریم از دستگیری
سه تن از عناصر نفاق به خاطر همکاری با رسانه های

نمونه ای از  ۳هشتگ جالدهای منافقین که مبدا آن ها
دفتر منافقین درآمریکا وکشور آلبانی در اروپاست

معاند در این شهرستان خبر داد.واکنش ها به گزارش
منافقین ،به کارشناسان و فعاالن فضای مجازی در
خارج از کشور هم کشیده شد .تریتا پارسی بنیان گذار
البی نایاک در آمریکا با اشاره به موج توئیتری ایجاد
شده علیه منافقین نوشت« :این افراد همان کسانی
هستند که از ترامپ ،سعودی ها و نتانیاهو حمایت می
کنند« ».آریانا طباطبایی» استاد دانشگاه جورج تاون
آمریکا هم نوشت« :اگر این تصاویر واقعی باشد نشان
می دهد که چرا بسیاری از ایرانیان هرگز مجاهدین را
به عنوان یک گزینه انتخاب نمی کنند؛ ایدئولوژی آن
ها در دهه ها تکامل نیافته و رهبری آن ها فاسد است».
آرش کرمی خبرنگار المانیتور ،اسفندیار بتمن قلیچ
بنیان گذار فروم اقتصادی ایران و اروپا و بابک تقوی
کارشناس نظامی خارج از کشور از دیگر افرادی بودند
که تصاویر گزارش خراسان را بازنشر دادند.در داخل
نیز حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور تصریح
کرد« :بعد از رونمایی از گردانهای منافقان سایبری
یادمان باشد دیگر جواب هیچ گمنام و بدنام و بدزبانی
را ندهیم .هیچگاه پیا مهای آنان را بازنشر نکنیم.
دسترسی آنان را به حسا بهای کاربری خود قطع
کنیم ».وحید یامین پور فعال اصولگرا در اینستاگرام
خود نوشت« :این ها آرزو دارند بعد از مرگ ،جنازهشان
در جایی که به دنیا آمدهاند دفن شود و احتماال با همین
انگیزه آخرین رمق و لحظات زندگیشان را دارند
خرج براندازی میکنند .زمانی با تیر ترور میکردند
حاال با توئیتر».

واکنش های کاربران به انتشار
تصاویر سوله های منافقین
* دیدن بعضی عکس ها قوی تر از هزاران جمله،
تحلیل و مقاله اســت .از ایــن به بعد هر وقــت در
فضای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام حمله
های کوچک و بزرگ علیه آرمان ها و ارزش های
مان ببینم ،کمی به نویسنده آن شک خواهم کرد!
*ازاینبهبعدهرکسیباهاتونکلکلسیاسیکرد
و گفت آمریکا گل و بلبل است و نمی شناختین اش،
بهشفقطیکجملهبگید:ازسولهآلبانیبیروننرو!
* این ها در اوج جوانی و قدرت شان در مرصاد قلع
و قمع شــدنــد .امـــروز عــده ای پــیــرو ورشکسته
مفلوک هستندکهاحتماالبیشترینحرکتیهمکه
می توانند انجام بدهند ،همان کلیک کردن است.
* تفنگ رو ازشون گرفتیم بعد جمع شون کردیم تو
لیبرتیویادشوندادیمکهجوابگلولهروباموشکمی
دیمبعدوادارشونکردیمازسالحبهکیبوردپناهببرن
و ان شاءا ...زمان کیبورد بازی شون رو به اتمام هست
وبهزودیخانهسالمندانتیراناتعطیلخواهدشد.
* دلم برای اونایی می سوزه که تو دایرکت با این ها
الو می ترکونند و با فراخوان این ها میان تو خیابون
که براندازی کنندو بعد اینها قراره بشن وکیل و
وزیر براندازان...
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ادعای انگلیس :به دنبال افزایش تنش با ایران نیستیم
ظریف :انگلیسی ها نشان دادند نوکر آمریکا هستند
درحالیکهبرخیگزارشهاازافزایشتنشدرروابطتهرانولندندرپیتوقیف
غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق حکایت دارد ،یک مقام
امنیتی در دولت انگلیس مدعی شد که کشورش به دنبال افزایش تنش با ایران
نیست .براساس گزارش رویترز ،یک منبع امنیتی در دولت انگلیس پنج شنبه
گفت که لندن قصد ندارد تمام کشتیهای تجاری با پرچم این کشور را هنگام
عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس اسکورت کند زیرا این کار باعث افزایش تنشها
با تهران می شود .این مقام امنیتی دلیل این تصمیم دولت انگلیس را اجتناب از
تنشزاییبیشترباایراناعالمکردهاماگفتهاست،لندندردفاعازمنافعدریایی
خود در خلیج فارس قاطعانه عمل میکند .براساس برخی منابع خبری  ،وزیر
خارجه انگلیس هم در گفت و گو با الجزیره با تکرار ادعایش مبنی بر این که علت
توقیفکشتیحاملنفتایرانرعایتتحریمهایاتحادیهاروپاعلیهسوریهبوده،
تأکید کرد که به دنبال تشدید تنش نیستیم .این اظهارات انگلیسیها درحالی
است که نفتکش حامل نفت ایران هنوز در جبل الطارق توقیف است  .
▪تکذیب ادعای تالش ایران برای توقیف نفتکش انگلیسی

در همین حال پنج شنبه گذشته برخی رسانه های غربی مدعی شدند که چند
قایق نظامی متعلق به ایران قصد داشتند نفتکش بریتانیایی «بریتیش هری ِتج»
متعلق به شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم» را هنگام عبور از تنگه هرمز متوقف
کنند و به سمت سواحل ایران تغییر مسیر دهند .با این حال روابط عمومی
منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه ،ادعای تالش شناورهای نیروی دریایی
سپاه برای توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس را تکذیب کرد« :گشت
های شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس طبق روش های جاری
و ماموریت های ابالغی برقرار و با هوشمندی ،دقت و صالبت در حال انجام
است و طی  ۲۴ساعت اخیر نیز هیچ مواجهه ای با شناورهای بیگانه از جمله
شناورهای انگلیسی صورت نگرفته است».ظریف هم با رد ادعای انگلیسیها
درباره تالش تهران برای توقیف نفتکش آن ها در خلیج فارس ،گفت« :ظاهرا
نفتکش بریتانیایی عبور کرده است .آن چه خودشان مطرح کردند و ادعاهایی
که مطرح میشود برای ایجاد تنش است و این ادعاها هیچ ارزشی ندارد».
ظریف همچنین در گفت وگو با المیادین با تأکید بر این که اقدام انگلیس در
توقیف کشتی ایرانی ،دزدی دریایی است و روشن است که بر اساس خواست
آمریکا صورت گرفته ،افزود :بهانه تراشی انگلیسی ها بچگانه و مضحک بود.
به طور رسمی اعالم کنند که نوکر آمریکا هستند و درخواست این کشور را اجرا
میکنند.همچنینبرخیرسانههایخبریمدعیشدند،پلیسجبلالطارق
ناخدا و افسر ارشد کشتی حامل نفت ایران را بازداشت کرده اند .این دونفر
تابعیت هندی دارند .از سوی دیگر اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون های
مجلس خبرگان رهبری هم در بیانیه ای که پنج شنبه منتشر کردند ،از دولت
خواستنددربرابرتوقیفنفتکشحاملنفتایرانبرخوردمناسبیانجامدهد.

