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انعکاس
••پارسینه خــبــرداد :رئیس جمهور ترکیه با
اشاره بهاعتراضات عراق گفت« :پشتاین تالطم
اعتراضاتچهکسیاست؟ماحدسمیزنیماین
اعتراضات توسط چه کسانی به راه انداخته شده و
ایناقداماتراادامهمیدهندوحتیتحلیلماناین
است که برنامه دارند اعتراضات عراق را به ایران
بکشانند" .».دستور کار این است که جهان اسالم
دچارتفرقهشودوماعلیههمدیگربایستیم.فکرش
رابکنید:عراقمواضعیعلیهماگرفت.حتیایران
هممواضعیمنفیعلیهماگرفت".
••تابناک نوشت  :سردارجاللی،رئیسسازمان
پدافند غیرعامل در برنامه «تهران  » ۲۰شوخی
جالبیبارئیسجمهورسابق کرد.ویدرزمانیکه
از معایب استفاده از نرم افزار ویز و مزایای نرم افزار
نشان صحبت میکرد ،با واکنش محمد دالوری
مجریاینبرنامهمواجهشد.مجریبرنامهخطاب
به سردار جاللی گفت :من می خواستم نشان را
روی موبایلم نصب کنم ،اما نشد .سردار جاللی
خطاب به دالوری گفت :اگر گوشیات را از محل
آقایاحمدینژادبخری،مشکلشحلمیشود.
••عصر ایــران نوشت :چندی پیش نوشتیم که
رئیس جمهور و دولــت بــرای حــرف زدن با مردم
بیخیالصداوسیماشوندوازشبکههایاجتماعی
استفادهکنند.آذریجهرمیازهمینروشاستفاده
کرد و از طریق الیو اینستاگرام با مردم حرف زد.
چندین هزار نفر هم در این الیو حضور پیدا کردند
بهحرفهایوزیرگوشدادندونظراتخودرابیان
کردند .الیو جهرمی ،میتواند مقدمه مهمی برای
استقالل دولت از تلویزیون باشد.به نظر نمیرسد
تلویزیون روش خود را تغییر دهد .پس باید دولت
استراتژیخوددرگفتوگوبامردمراتغییردهد.
••تابناک نوشت  :عطریانفر عضو کــارگــزاران
گفت :درخصوص طرح سرا از مجموعه سه حزب
موثر و عملیاتی در شورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان دوحزب اصلی یعنی اعتماد ملی و
کارگزاران مخالف این طرح هستند و تنها حزب
اتحاد ملت که پیشنهاد دهنده این طرح است،
موافقآناست؛ازاینرونمیشودبایکرأیموافق
دربارهاینموضوعتصمیمگرفت.نظرسایرگروهها
حبرایماقابلاحتراماست،ولی
نیزدربارهاینطر 
اینگروههابیشترنقشاقماریدارند؛ازاینرو،به
نظرمیرسداینطرحتوفیقچندانینداشتهباشد.
••فرارونوشت  :روح ا ...حسینیان عضو جبهه
پایداری در پاسخ به این ســوال که فکر میکنید
احمدینژاد با توجه به این که در مجمع هم حضور
دارد بــرای انتخابات و حضور فعالتر در عرصه
سیاست اقبالی داشته باشد؟ گفت :طبق آمار
نظرسنجی که میگویند اقبال خیلی زیاد است،
ولیاینکهآیازمینهفراهممیشودیاخیریکمسئله
دیگراست.ویدرپاسخبهاینسوالکهآیامنظورتان
اززمینه،شوراینگهباناست؟،گفت:بله.
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دفاع روسیه و واکنش غیرمنسجم اروپا
بهگام چهارم ایران

تازههای مطبوعات
••سازندگی -غالمحسین کرباسچی دبیرکل
ح ــزب کـــارگـــزاران بــا انــتــقــاد از ط ــرح سامانه
رأیسنجیاصالحطلبانگفت:پیشنهادجایگزین
ماطرحپارلماناصالحاتبودکهمیتواندائتالف
انتخاباتی اصالح طلبان را هدایت کند و حرکت
مالیمی به سوی حزب واحد اصالحات باشد که
متأسفانهآنرابایگانیکردند.
••کیهان-اینروزنامهدرگزارشیدرخصوصگام
چهارمایرانبرایکاهشتعهداتبرجامینوشت:
کاهشتعهداتایراندرگامچهارمهمانندگامهای
پیشین،میلیمتریوفاقداثرگذاریدررفتارطرف
مقابل است .اروپــا حداقل در  19ماه اخیر ثابت
کرده است که به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل
نخواهد کرد .بنابراین برجام صرفا به تعهدات یک
طرفه ایران خالصه شده است .بر همین اساس
تنها گزینه موجود برای حفظ منافع ملی ،خروج از
برجاماست.
••ایران-اینروزنامهدرگزارشیبااشارهبهحضور
جهانگردان و گردشگران در ایران پیشنهادهایی
را در این خصوص مطرح کرد :آموزش و پرورش،
گردشگری را در کتاب های درسی بیاورد ،قانون
جامعبرایگردشگرانخارجیتنظیمشود،مکانی
برای فروش کاال و صنایع دستی برای گردشگران
خارجیدرنظرگرفتهشود،ارائهاپلیکیشنترجمه
آنالین یا کتاب انگلیسی به فارسی و برعکس به
رانندگانتاکسیوسایربخشهاکهباگردشگران
ارتباطدارند،ضروریاست.
••اطالعات-فتحا...آملیدریادداشتخودتأکید
کرد« :خدا نکند که دوباره سیلی مشابه بهار امسال
غافلگیرمانکندکهماههادولتوبخشقابلتوجهی
از ملت گرفتار آن بودهاند و هنوز جمع کثیری از
هموطنان در مناطق سیل زده درگیر تبعات آن
هستند .اما خدا هم میگوید ما سرنوشت قومی
را تغییر نمیدهیم مگر آن که خود آن قوم دستی
بجنبانندوتالشیصورتدهند.ازهمینامروزالزم
استدولتوملتبهفکرپیشگیریباشند».
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شکارپهپادمتجاوز؛با«مرصاد»ارتش

پهپادمتجاوزقبلازرسیدنبهاماکنحساسدربندرماهشهرسرنگونشد
یک پهپاد متجاوز خارجی بامداد دیروز قبل
از رسیدن به «اماکن حساس» توسط سامانه
پدافندی ارتش در منطقه بندر ماهشهر ساقط
شد .بنا بر اظهارات فرمانده نیروی پدافند
هوایی ارتــش« ،پهپاد خارجی متجاوز» قبل
از رسیدن به «اماکن حساس» منهدم شده
است .این مقام ارتش در عین حال توضیحی
درباره اماکن حساس مورد اشاره نداده است.
در فیلمی که توسط ارتش منتشر شده ،سامانه
پدافندی بالفاصله پس از شلیک به هدف
اصابت می کند که این مسئله نشان می دهد
احتما ًال نیروهای مدافع ایرانی قصد داشته اند
تا آخرین لحظات ممکن پهپاد را تعقیب کنند
و از ماهیت مأموریت خرابکارانه وی اطالع
بیشتری به دست بیاورند .شریعتی استاندار و
رئیسشورایتامیناستانخوزستاننیزگفت:
«پهپادیادشدهبهطورقطعمربوطبهکشورهای
خارجی است ».در عین حال یک مقام ارشد
پنتاگون مدعی شد که هیچ گونه گزارشی
مبنیبرهدفقرارگرفتنیاساقطشدنیکیاز
پهپادهای فعال ارتش آمریکا در منطقه دریافت
نکرده اســت .سرنگونی ایــن پهپاد متجاوز
که الشه آن به دست آمده و در دست بررسی
نیروهای ایرانی قرار دارد ،توسط سامانه بومی
«مرصاد» متعلق به نیروی پدافند هوایی ارتش
صورت گرفت .براساس گزارش فارس ،سامانه
پدافند هوایی «مرصاد» در حقیقت نسخه بومی
سامانه آمریکایی  MIM-23هاوک است که
سال ها قبل با مهندسی معکوس در داخل

کشور ،تولید شــده اســت و از آن مــیتــوان به
عنوان اولین گامهای کشورمان برای ساخت
سامانههای پدافند هوایی بومی یــاد کرد.
خرداد ماه امسال نیز سامانه «خرمشهر» سپاه
پاسداران در منطقه خلیج فارس پهپاد گران
قیمت و متجاوز آمریکایی را سرنگون کرد.
▪تحقیر دشمن با شلیک ضعیفترین
موشک پدافندی ایران

در همین حال «حسین دلیریان» کارشناس
مسائل دفاعی-امنیتی و فعال رســانــه ای
در توئیتر خود با انتشار جزئیاتی دربــاره این
موضوع نوشت« :از لحظه ورود پهپاد به فضای
کشورمان ،شبکه یکپارچه پدافند هوایی
کشورمان با سامانههای مختلفی ،به خصوص
اس  300روی پهپاد متجاوز الک می کند.
اما فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند هوایی
تصمیممیگیردکهباتوجهبهگرانقیمتبودن
موشک اس  ،300پهپاد متجاوز را که کامال
در تور راداری و موشکی پدافند هوایی بوده،
با موشکی ارزانتر سرنگون کند...این پهپاد
متجاوزپیشازرسیدنبهتاسیساتپتروشیمی
و حساس در بندر امام یعنی به محض ورود به
فضای خاک کشورمان ،سرنگون شده است.
نکته قابل توجه این که ،به دلیل فضای دشتی و
مسطحماهشهروبندرامام،پهپادارتفاعشراتا
حد بسیار زیادی ،کاهش داده بود ،به طوری که
در لحظه سرنگونی ،پهپاد حدودا در ارتفاع10
متری زمین پرواز می کرده است».

واکنش اتحادیه اروپا به گام چهارم کاهش
تعهدات ایران تا این لحظه واکنش منسجم
و شدیدی نبوده اســت؛ چنان که مرکل
صدراعظمآلمانبهصراحتگفت«:اتحادیه
اروپا هنوز درباره نوع واکنش به این اقدام،
تصمیمی اتخاذ نکرده و هنوز نمی داند چه
واکنشی باید بگیرد» اما به رغم این واکنش
و حتی انتقاد آمریکا از ایران به خاطر کاهش
تعهدات برجامی (!) روسیه این اقدام ایران
را قابل پیش بینی دانسته و حق را به ایران
داده است .در نخستین واکنش به اقدامات
فنی جدید ایران ،سخنگوی اتحادیه اروپا
با صــدور بیانیهای از ادامــه کاهش تعهد
ای ــران بــه بــرجــام اب ــراز نگرانی کــرد و یک
دیپلمات اروپایی هم خواستار «دیپلماسی
حداکثری با ایران» شده اما درباره تعلل این
قاره در زمینه اجرای تعهداتش در برجام
توضیح ن ــداده اســت .بــه نوشته روزنــامــه
فایننشالتایمز مقامهای اروپایی معتقدند
هنوز شانس حفظ برجام از طریق طرح
رئیسجمهور فرانسه وجود دارد.
▪ماکرون :باید فشار بر ایران را افزایش
داد

همزمان وزارت خارجه فرانسه هم بدون
اشاره به خروج  18ماه پیش آمریکا از برجام
و بازگشت تحریم ها علیه ایران و بی عملی
اروپا ،کشورمان را به نقض برجام متهم کرد
و ماکرون رئیس جمهور این کشور در اظهار
نظری گستاخانه مدعی شد که این اروپایی
ها بودند که با وجود خروج آمریکا از برجام،
اینتوافقراحفظکردهاند.بهگزارشفارس،
او همچنین تأکید کرد« :باید ایران را برای
بازگشت به محدودیتهای توافق هستهای
تحت فشار قرار داد ».به ادعای ماکرون این
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اتفاق در هفته های آینده رخ خواهد داد.
در موضعی دیگر وزیر امور خارجه انگلیس
اقــدامــات اخیر ایــران را «تخطی از توافق
هستهای» دانست و از ایران خواست فورا به
برجام بازگردد! اما جالب ترین واکنش ها به
آمریکامربوطمیشدکهمقاماتاینکشورکه
با خروج از توافق هسته ای ،تحریم ها را علیه
ایران اعمال کرده اند ،حاال کاهش تعهدات
برجامیایرانرامحکوممیکنند!وزیرخارجه
آمریکادرموضعیمضحکدربارهگامچهارم
ایراننوشت«:تنشزاییهایهستهایاخیر
ایران ،نشاندهنده تمایالت این کشور برای
وادارکردنجامعهجهانیبهپذیرشخشونت
وتروریسمآناست».سخنگویوزارتخارجه
آمریکاهمازعدمپایبندیایرانبهبرجامانتقاد
کــرده است .به نوشته خبرگزاری رویترز،
وولکاتنمایندهآمریکادرآژانسهمباادعای
این که اقدام ایران علیه یک بازرس آژانس،
«ارعاب بیدلیل» ناظران بینالمللی بوده،
گفت« :زمان آن رسیده که ایران به سواالت
آژانــس دربــاره یافت شدن بقایای اورانیوم
در یک تاسیسات توضیح دهــد».در مقابل
به رغم مواضع رو به جلوی آمریکا و اروپــا،
روسیه ایــران را در کاهش تعهدات هسته
ای اش محق می دانــد .سخنگوی وزارت
امور خارجه روسیه می گوید سیاستهای
خصمانه آمریکا علیه ایــران مخرب و غلط
استوواشنگتندرکاهشتعهداتبرجامی
از سوی ایران مقصر است .وزیر امور خارجه
روسیه دیروز تأکید کرد که توافق هستهای
با ایــران بهرغم رفتارهای غیر قابل قبول
آمریکا اهمیت و اعتبار خود را از دست نداده
و ایران پروتکل الحاقی را نقض نکرده است.
سخنگوی پوتین هم می گوید نگرانی های
ایران درباره اجرای برجام را درک می کند.

طلوعآفتابفردا 6:35

انتخابات

غیبت دوباره الریجانی
در فهرست اصولگرایان قم
براساساظهاراتیکیازنمایندگانقمدرمجلس
مشخص شد که در فهرست اصولگرایان برای
انتخابات امسال مجلس ،نام علی الریجانی در
فهرست این جریان در این شهر ذکر نشده است.
با این حال هنوز شورای وحدت اصولگرایان در قم
درباره این موضوع اظهارنظر رسمی نکرده است.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس خبر
داد که لیست اصولگرایان قم بــرای انتخابات
مجلس یازدهم با امیرآبادی ،ذوالنوری و زاکانی
بسته شد .او همچنین در مصاحبه خود با فارس
تأکید کرد که شورای اصولگرایان قم در تهیه این
لیست رزومهای از علی الریجانی نخواست و البته
وی نیز رزومهای ارائه نکرد .این نماینده مجلس با
تشریح روند انتخاب و گزینش زاکانی برای قرار
گرفتن در فهرست انتخاباتی اصولگرایان در قم از
میان 12داوطلب افزود :از افراد شاخص بین این
 ۱۲نفر میتوان به سید محمود نبویان ،پیریایی
استاندار اسبق قم و امیر نامی اشاره کرد که سید
محمود نبویان و نامی همان دو نفری بودند که با
اینعنوانکهباوجودآقایزاکانیمادیگرتکلیفی
برای خود در استان قم قائل نیستیم و حال که
ایشان هستند ما کنار میرویم ،قبل از رایگیری
انصراف داده بودند.
▪ادعاهای مدرسی درباره لیست انتخاباتی
اصولگرایان قم

بــا ایــن حــال فــریــد مــدرســی ،فــعــال رســانــه ای
اصالح طلب در واکنش به طرح این موضوعات
در توئیتی مدعی شد« :آقای امیرآبادی میگفتی
علیرضا زاکانی از شما و ذوالنوری در شورای
اصولگرایانقمبیشتررایآورد.بگومحمودنبویان
ازحضور زاکانی بهشدت عصبانی شد و انصراف
داد.بگوجامعهمدرسینرادرتصمیمگیریحذف
کردید .بگو علی الریجانی قرار نبود ،بیاید با شما
که مدعی حذف شوی».... .

