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••آفتاب یزد -در حالی که روزنامه آفتاب یزد
در انتخابات سال  96از حامیان دولت تدبیر و
امید بود ،به تازگی و در این شرایط و در آستانه
انتخابات  1400تیترهای انتقادی اش درباره
عملکرد دولت دوازدهم شدت گرفته است .این
روزنامه در شماره دیروز خود با به تصویر کشیدن
کاریکاتوری از کلید بنفش  ،از جوانان به عنوان
قربانی مصائب نام برد.
••کیهان -این روزنامه در گزارشی با عنوان «چه
کسانی با تحریف تیغ تحریم را تیز می کنند؟»
نوشت « :جریان تحریف ،با کوچکنمایی توان
داخلی و بزرگ نمایی توان دشمن ،جوانان و
عموم مردم را در داخل مایوس و دشمن را نیز
به تشدید فشا ر ترغیب میکند .این رویکرد
خسارتبار در نهایت به تیز شدن تیغ تحریمها
منجر میشود».
••مردم ســاالری -هــادی غفاری در مصاحبه
با این روزنامه در پاسخ به این سوال که شانس
کدام گروه برای پیروزی در انتخابات 1400
بیشتر اســت؟ گفت « :متاسفانه باید بگویم
هیچ کــدام! چرا که ما مردم را داریــم از دست
میدهیم .دیدیم در تهران بیش از  ۱۰میلیون
نــفــری  ۱۸درصـــد شــرکــت کــردنــد .مــا باید
رو شهایی که مــردم را ناامید میکند ،کنار
بگذاریم .اگر مردم ببینند شعارهایی که داده
میشود ،غیر از عملیات حکومت است ،ناامید
و خسته میشوند».
••آرمان ملی -این روزنامه عکس اول خود را
به انتقاد شدید محسن هاشمی در خصوص
عملکرد صدا و سیما دربــاره مرحوم هاشمی
رفسنجانی اختصاص داد .محسن هاشمی در
این خصوص گفته است « :جعل و تحریف نکنید،
بگذارید ما هم پاسخ دهیم».
••جام جم -برانکو ایوانکویچ سرمربی اسبق تیم
ملی در دفاع از عملکرد خود در تیم ملی ایران
نوشت « :اسکلت تیمی که ساخته شد سا لها
بعد از من حفظ شد و اثرگذار بود و سرمربیان
بــعــدی در ترکیب تیم تغییرات فاحشی را
نسبت به زمان من ایجاد نکردند .اصو ً
ال هر جا
مربیگری کــردهام ،طوری کار کردم که گویی
قرار است صد سال در آن جا بمانم».

انعکاس
•• رویداد  24نوشت  :در روزهای اخیر موضوع
نامزدی محسن هاشمی برای انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰داغ شــده اســت .خــود او به
تازگی گفته اگــر اصــاح طلبان در انتخابات
 ۱۴۰۰شرکت نکنند ،کامال حذف خواهند
شد و این گونه تلویحا تمایل خود را برای حضور
نشان داده است .بحث نامزدی محسن هاشمی
بــرای انتخابات ریاست جمهوری توسط تیم
رســانـهای کــارگــزاران سازندگی مطرح شده
است .آنها در شبکههای اجتماعی مینویسند
محسن هاشمی رفسنجانی در کنار اسحاق
جهانگیری و علی الریجانی گزینههای جدی
کارگزاران سازندگی برای انتخابات ۱۴۰۰
هستند.
••خبرآنالین نوشت  :برخی رسانه های معارض
با انتشار ویدئویی از برافراشته شدن پرچم کشور
چین در سیرجان ،مدعی واگذاری معادن سنگ
گل گهر ،گهرزمین و فوالد سیرجان به چینی ها
شدند اما با بررسی های مرکز مقابله با شایعات
سایبری مشخص شد این ویدئو که ابتدا در رسانه
های وابسته به جریان سلطنت طلب منتشر و
سپس توسط کانال های تلگرامی و صفحات
اینستاگرامی منافقین به صورت انبوه توزیع
شده است مربوط به یک واحد تولیدی در منطقه
ویــژه اقتصادی سیرجان اســت که با سرمایه
غیردولتی و شراکتی بین ایرانیها و چینیها
و با هدف اشتغال زایــی بــرای زنــان سرپرست
خانوار المپ  LEDکم مصرف تولید می کند.
••تابناک نوشت  :رئیس حوزه قضایی بخش
حسن آبــاد در پی انتشار مطالبی در فضای
مجازی در خصوص حمله مسلحانه با سالح
سرد به عوامل یکی از برنامههای تلویزیونی در
روستای خانلق بخش حسن آباد فشافویه گفت:
دستور بازداشت فردی که اقدام به استفاده از
سالح سرد کرده بود صادر شده است .حسینی
گفت :تحقیقات همه جانبه قضایی در باره این
پرونده در حال انجام است .موضوعی که درباره
آزاد شدن متهم مطرح شده ،کذب است.

▪تحلیلالجزیرهازگفتوگویوزیرانخارجه
ایران و امارات

از سوی دیگر شبکه الجزیره قطر با مورد توجه
قرار دادن محورهای گفتوگوی اخیر وزیران
امور خارجه ایــران و امــارات متحده عربی ،این
گفتوگو را کم سابقه تلقی کرد و نوشت :امارات
متحده عربی و عربستان سعودی که متحدان
آمریکا در منطقه خلیج فــارس هستند ،مدت
زیادیاستکهباایراناختالفاتیدارند.باوجود
این در حالی که واشنگتن در سال گذشته ایران
را مقصر برخی حمالت به منافع نفتی در خلیج
فارس تلقی کرد ،امــارات متحده عربی به طور
علنیهیچکشوربهخصوصیرامسئولندانست
و ایران هم این اتهامات را رد کرد.همزمان با این
گفتوگوکهبهنظرمیرسدبهمذاقآمریکاییها

خوش نیامده  ،مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با
اشارهبهسندهمکاریایرانوچین،دراظهاراتی
تفرقهانگیزمیگوید«:کشورهایخاورمیانهباید
اینموضوعراآنطورکهواقعاهستببینند:ورود
چین به ایران ،خاورمیانه را بیثبات خواهد کرد
و اسرائیل ،سعودی یا امارات متحده عربی را به
خطرمیاندازد».
▪وصیتبنیانگذاربزرگاماراتدربارهایران

البته سال گذشته و پس از آن که ایــران پهپاد
متجاوزپیشرفتهگلوبالهاوکآمریکارادرخلیج
فارس سرنگون کرد ،برخی منابع آگاه از تالش
امارات برای نزدیکی بیشتر به ایران خبردادند
و تاکید کردند که انفعال آمریکا در مقابل این
اقدام ایران ،امارات را به این نتیجه رسانده که

خروج یکثانیهایازکمین15ساله
هفته گذشته خلیج فارس و غرب تنگه هرمز شاهد برگزاری
رزمایش پیامبر اعظم  ۱۴سپاه پاسداران بود .رزمایشی که
در آن دستاوردهای راهبردی دفاعی جدیدی خصوصا در
حوزه موشکی به نمایش درآمد که از سویی به لحاظ افزایش
قــدرت بــازدارنــدگــی کشور و از ســوی دیگر افــزایــش سطح
فناوریهای نوین دفاعی و تسلیحاتی قابل توجه بود .درمیان
همه این دستاورد ها اما آن چه که بیشتر از همه بازتاب پیدا
کرد و نگاه ها در داخل و خارج را به خود خیره کرد ،شلیک
موشکهای بالستیک از زیر خاک به سمت اهداف بود .در
تصاویر منتشرشده با یک بیابان کامال مسطح روبه رو هستیم
که جز خاک چیزی به چشم نمی خورد اما ناگهان شاهد آن
هستیم که یک موشک دل زمین رامی شکافد و به آسمان
پرتاب می شود .موضوعی که برخالف شلیک موشکهای
بالستیک از سیلوهای زیرزمینی که آن هم تنها در اختیار
چند کشور محدود جهان قرار دارد ،تاکنون سابقهای از آن در
دنیا وجود نداشت و فناوری آن تاکنون در انحصار ایران قرار
دارد .در همین زمینه فارس ،فیلم ها و تصاویر پخش شده از
این موشک شگفت انگیز را مورد تحلیل وبررسی قرار داده
و جزئیات بیشتری از آن را ارائه کرده است که می خوانید:
تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که گاز و آتش حاصل از
احتراق موتور موشک از دریچه های تعبیه شده در کنار موشک
خارج می شوند و خود همین امر باعث می شود که خاک های
روی موشک کنار رفته و موشک در کمتر از یک ثانیه آماده
شلیک شود «:این موشکها از سامانه پرتاب عمودی شلیک
گرم استفاده میکنند چراکه در ثانیههای نخست شلیک،
ابتدا گاز و آتش حاصل از احتراق موتور موشک از دریچههای
تخلیه فوقانی ،خا کهای ریخته شده به روی کپسول برای
مدفون شدن آن را کنار میزند و مسیر حرکت موشک به
بیرون از کپسول را باز خواهد کرد .البته بر اساس بررسیهای
صورت گرفته ،تمام این مکانیزم از زمان فعالسازی تا پرتاب
موشک به بیرون در مــدت زمانی کمتر از یک ثانیه انجام
میشود».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

باپایش تصاویر منتشر شده از لحظه شلیک موشک ها فهمیده
می شود که دستکم دو نوع موشک از دل خاک برخاسته
اســت «:یکی از موشکها بــدون بالک و موشک دیگر روی
قسمت سرجنگی خود بالکهایی برای افزایش دقت اصابت
دارد .همچنین با توجه به پرتاب دو نوع موشک از زیر خاک،
میتوان این احتمال را به طور قوی در نظر گرفت که اکثر
موشکهای مایلپرتاب یا حتی عمودپرتاب هم قابلیت شلیک
به این روش را داشته باشند.».
یکی از قابلیت های مهم این نوع موشک های مدفون در دل
خاک استفاده آن ها از سوخت جامد است.
سوخت جامد با توجه به ماندگاری باالی آن این قابلیت را
به موشک مدفون شده می دهد که تا  15سال در دل زمین
مخفی بماند«:آن ها با استفاده از پایش تصاویر ماهوارهای و
رصد تحرکات و جابه جایی النچرهای شلیک قادر به کشف
محل استقرار و شلیک موشکهای بالستیک یا پایگا هها،
شهرهای موشکی زیرزمینی یا مراکز موشکی بودند ،از این
پس به دلیل آن که کوچک ترین اثر یا ردی از کپسولهای
شلیک موشک مدفون شده در زمین وجود ندارد ،قادر به
کشف مکان دپو و شلیک موشکهای بالستیک نخواهند
بود ...چراکه آن ها با توجه به ماندگاری باالی موشکهای
سوخت جامد که تا  ۱۵سال هم قابلیت ماندگاری دارند،
زین پس هر چالهای را یک هدف فرض میکنند که قطعی
بودن اهداف برای آن ها را دشوار و حتی ناممکن خواهد
ساخت».
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ویژه های خراسان

گفت و گوی ویدئویی وزیران خارجه ایران و امارات در شرایطی که امارات آشکارا در زمره متحدان آمریکا قرار دارد ،این سوال را ایجاد
کرده که هدف ازاین تماس چه بود؟

هادی محمدی – روز یک شنبه وزیر خارجه
کشورمان و همتای اماراتی اش یک تماس
ویدئو کنفرانسی  داشتند .اگرچه خبرهای
زیادی از تماس محمد جواد ظریف و عبدا...
بن زاید منتشر شده که غیر از همان حرف های
رسمی و معمولی همیشگی ،خارج نشده اما
ظریف ساعاتی بعد در توئیتی این گفتوگوی
ویدئویی را با عباراتی همچون «بسیار جدی،
صریح و دوستانه» توصیف کرد و از جمله از
توافق تهران و ابوظبی برای گفتوگو بر مبنای
ایده ابتکار صلح هرمز خبر داد .درحالی که در
تمام این سال ها ،تهران همیشه تاکید کرده
که برای گفت و گو و حل اختالفات احتمالی با
همسایگانش آماده است ،تماس روز یک شنبه
که بعد از تماس اسفند ،دومین گفت وگوی
مستقیم میان وزیران خارجه ایران و امارات
در سال جدید میالدی و پس از چند سال پر
تنش محسوب می شود تا حدی نشان از تمایل
امارات برای حل مشکالت غیر ضروری دارد که
برخی کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای به
آن دامن زده اند .البته شاید هنوز نتوان گفت
وقت آن رسیده که بگوییم امارات در حال خارج
شدن از «تیم  »Bاست که روزگاری ظریف برای
توصیف گروه ضد ایرانی «بنیامین نتانیاهو  ،بن
سلمان  ،بولتون و بن زاید» از آن یاد کرد.
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از واشنگتن آبی برای ابوظبی گرم نمی شود.
با این حال مواضع بعدی اماراتی ها نشان داد
که ظاهرا آن ها درحــال اجــرای نوعی سیاست
پاندولی درقبال ایران هستند .به همین دلیل به
تماساخیراماراتیهاباوزیرخارجهکشورماننیز
نمی شود نگاه صرفا خوشبینانه داشت؛ هرچند
نفس این اتفاق و ارتباط در این سطح مهم است.
با همه این ها و با توجه به تنش هایی که در این
چند سال میان ایران و امارات به وجود آمده به
نظر می رسد باید سطح و تعداد تماس های میان
تهران  -ابوظبی بیش از این ها باشد .همچنین
تغییررفتارابوظبیازاجرایدستوراتواشنگتن
در منطقه به ترجیح منافع و اولویت های اصلی
خود و همسایگانش می تواند افق روشن تری از
آیندهرانسبتبهحاکمانعرباینکشورحاشیه
جنوبیتنگههرمزنمایشدهد.هرچندقدماول
را امارات عربی جلوتر و بهتر از بحرین و عربستان
که همچنان عالقه مند به بازی در زمین آمریکا و
ترامپ هستند برداشته اما شاید عمل به وصیت
زایــد بن سلطان آل نهیان بنیان گــذار امــارات
متحدهعربیخطاببهفرزندانشمبنیبرداشتن
روابط خوب همیشگی با ایران  ،بتواند بیشتر از
حالتفعلی،ثباتوامنیترابرایمنطقهحساس
خلیج فــارس و به سمت تامین منافع مشترک
ساکناناینحوزهمهمآبیبهارمغانآورد.

هشتگتوئیتریهاعلیه
بیبیسی
شبکهانگلیسیبیبیسیفارسیدرادامهسیاستهایضدایرانی
خوداعالمکردکهفهرستدرگذشتگانکرونادرایرانتاپایانتیر
ماه به  ۴۲هزار نفر میرسد که نزدیک سه برابر آمار رسمی است.
این در حالی است که بیبیسی برای این خبر خود هیچ منبعی
ذکرنکردوصرف ًااعالمکرد،براساسدادههایپزشکیکهیکمنبع
ناشناسبهآنهاداده،بهاینآماررسیدهاست!کاربرانتوئیتریبا
اشارهبهاینکهبارهاازایننوعخبرهادرسالهایاخیرازاینشبکه
لندنیشنیدند،بیبیسیرایکیازمصادیقتحریفواقعیتهای
موجوددرایراندانستندوبااستفادهاز(#bbcshutupبیبیسی
خفه شو!) به رویه غیر حرفه ای این شبکه و دروغ های آن واکنش
نشاندادندکهبرخیازآنهارادرادامهمیخوانید:
* بیبیسی رسانه نیست ،تمام ًا نویز است برای شنیده نشدن
حقیقت
* بیبیسی و منوتو نگران مرگ و میر کرونای مردم ایرانه آمار
آنالینمیدهاماازتحریمداروییبیمارانهمونمردمحمایتمیکنه
ُدمملکهروباورکنیمیاقسمحضرتعباس!
*هیچوقتفکرکردیدچرا BBCازمردمخودشمالیاتمیگیره
امابرایمردمایرانرایگانه؟
* رویه بنگاه خبر پراکنی ملکه فرتوت انگلیس ،همیشه مبتنی بر
کثافتکاریرسانهایبودهاماگویااینروزها،درخألامثالآمدنیوز
وبعدازضربهحیثیتیکهبهایراناینترنشنالواردشد،بیبیسی
فارسیباتمامقوامأمورپرکردنجاهایخالیست..البتهکهخواب
آشفتهایبیشنیست!
* جمشید شارمهد گروه تروریستی داشته ...گفته چند عملیات
تروریستیروبرنامهریزیکردهوباعثقتلعامچندیننفرشده...
بعدرسانهبیطرف bbcتیترزده«:رئیسرادیوتندر!»
* تو این  BBCفارسی یه کارشناس ایرانی پیدا نمیشه که بهشون
بگهاینقدرسنگپهلویروبهسینهنزنن؟!آخهاونیهخردهآبرویی
کهمنتقدینجمهوریاسالمی،برایخودشانفاکتورمیکننبا
این نسبتها کال ضایع شده! کارنامه اسالف شما در اثربخشی
استعماریکجاوایندلقکبازیهایدفاعازسلطنتکجا؟!

باالخره یقه مسئوالن بی توجه
به گرانی گرفته شد
یک نهاد نظارتی در ابالغیه جدید خود خطاب
به تعدادی از مدیران اقتصادی دولت ،از آن ها
خواستهاستبهفوریتدربارهاعالمسازوکارهای
موجود در بخش های دولتی برای بررسی نحوه
اقدام دستگاه های اجرایی برای تحقق مصوباتی
چون نرخ گــذاری کاالها و دیگراقداماتی که با
هدف تنظیم و آرامش بخشی به بازار انجام شده،
اقدام کنند و توضیح دهند مصوبات اجرا شده و
نشده با چه مکانیزمی بررسی می شوند.

توئیت سیاسی



سردار حسین سالمی
@salamy_ir

هر چیزی که با آن میخواستند ما را
تمسخر کنند و انقالب ما را با آن بشکنند،
در مــورد خودشان در حال اجــرا شدن
است# .تابستان_داغ
محمـد پازوکی


@Mohammadamin_Pz

رهبریتکلیفهمهرومشخصکردوگفت
کهباکولبرهامبارزهنشههماشکالینداره.
ناجا هم بنایی برای مبارزه با کولبرهایی
که مجوز دارند نداره.ولی نه کسی که با
پوشش کولبری مشروبات الکلی و سالح
و مواد منفجره با خودش حمل میکنه.در
امنیتکشورباکسیشوخینداریم!حاال
هیبگید#کولبر_نکشید

چهره ها و گفته ها

اتهام بزن ،فعال سیاسی شو!
عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در
خصوص آسیبهایتندرویگفت«:ذائقهجامعهرا
خرابمیکند.تاشماآبرووحیثیتکسیرادریک
سخنرانینبرید،شمارابهعنوانیکسخنرانقبول
نمیکنند.تابهکسیاتهامنزنید،تاباالینظاماتهام
نزنید ،شما را به عنوان نیروی
فعالسیاسینمیشناسند.
اینخیلیبداست.اینرقم
خ ــورده اســـت /».اعتماد
آنالین

کشوری مشکوک به نام هند!
سید وحید کریمی دیپلمات و دکترای روابط بین
الملل گفت«:به نظر می رسد در راستای همکاری
کشورهای آسیایی ،ایــران و چین نباید بگذارند
پتانسیلهنگفتنهفتهدرکشورهند،ازیککشور
آسیایی که می تواند در خدمت ترفیع و وحدت قاره
آسیا باشد به کشوری مشکوک
تــوســط همسایگان و متحد
غربوپایگاهیبرایآمریکا...
تبدیل شـــود /».دیپلماسی
ایرانی 

