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تازههای مطبوعات
تیتر روزنــامــه هــای پنج شنبه دربـــاره دادگــاه
محمدعلی نجفی؛ ایران :ابهام و انکار در پرونده
قتل استاد/سازندگی :نجفی نه پرستو بود ،نه
مهدورالدم/آفتاب یــزد :مسیر پرونده نجفی
دگرگون می شود؟/اعتماد 10 :ابهام در پرونده
قتل میترا استاد/آرمان :سرنخی تازه ،وجود چند
دکمه مردانه در صحنه قتل/شهروند :ابهامات
پرونده هرروز بیشتر می شود.
••شــرق-ســیــدمــرتــضــی مــبــلــغ رئــیــس اسبق
ستاد انتخابات کشور در دولــت اصالحات در
ب شناسی نظام
سرمقاله این روزنامه با تیتر «آسی 
انتخاباتی» نوشت :به جز سه مورد یعنی دالیل
قانونی ردصالحیت نامزدها  -که صرف ًا باید به
خود نامزد اعالم شود و رأی شهروندان که باید
مخفی باشد و وضعیت آرا در هنگام اخذ رأی از
شهروندان که باید مخفی بماند ،همه مراحل
انتخابات باید کام ً
ال شفاف و آشکار باشد.
••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشتی
در واکنش به خبر متوقف کردن بودجه سه ماهه
صداوسیما از سوی دولت به دلیل پخش سریال
گاندو نوشت :بودجه کشور ،ملک شخصی و
دارایــی خصوصی دولت نیست که به هرکس و
هرجا میل شان بود بدهند و از هرکس و هرجا که
باب میلشان نبود ،دریغ بورزند!
••اعتماد -این روزنامه در گزارشی درخصوص
انتخابات شورایاری ها در تهران ،آن را رقابتی
ترین انتخابات ایران دانست و با اشاره به حضور
سلیقه هــای مختلف بــه عــنــوان نــامــزد در این
انتخابات نوشت :میتوان امیدوار بود که یکی
از آزادتــریــن انتخابات جمهوری اسالمی در
شورایاریهای دوره چهارم شکل گیرد.
••شهروند -این روزنامه با یک طلبه جوان 37
ساله با نام محمدمسلم وافی یزدی گفت وگو و
او را پدر پرجمعیت ترین خانواده جوان ایرانی
معرفی کرده است .این طلبه جوان که  ٣٧سال
دارد ،پدر  ١١فرزند است و دوازدهمین فرزند
این خانواده نیز چند هفته آینده به دنیا میآید .او
هفت دختر و چهار پسر دارد.

انعکاس
••رویـــداد 24نوشت  :در آستانه انتخابات
مجلس یازدهم ،اصولگرایان و اصــاح طلبان
خــود را آمــاده رقابت میکنند .اصــاح طلبان
به دنبال گزینههای سرلیستی میگردند و
اصولگرایان در تالش هستند تا بتوانند به اجماع
برسند.چالشاصلیاصالحطلبانواصولگرایان
برای انتخابات مجلس ،نبود گزینه مناسب برای
سرلیستی است.
••جام نیوز نوشت « :حسین آرین» کارشناس
امور نظامی و راهبردی در گفت و گو با بیبیسی
بــه تشریح اه ــداف آمریکا از مــذاکــره بــا ایــران
پــرداخــت و گفت « :ایـــران بــه خوبی مــی دانــد
که مذاکره ای در کار نیست و این که آیت ا...
«سم
خامنهای گفت وگو با آمریکا و ترامپ را
ّ
مضاعف» می خواند یک مسئله بدیهی است
چــون آمریکا نمی خواهد مذاکره کند .هدف
آمریکا این است که ایران با امضای مطالبات 12
گانه آمریکا تسلیم شود و دستان خود را باال ببرد
و این خودکشی سیاسی برای جمهوری اسالمی
است و جمهوری اسالمی هیچ وقت چنین چیزی
را قبول نخواهد کرد».
••رجـــانـــیـــوز نـــوشـــت  :پـــس از مــشــاهــده
اسبا بباز یهایی با شمایل گــروه تروریستی
داعــش در مشهد و جــمـعآوری آن از مغاز هها،
این بار در اتفاقی تازه انگشتری با نشان پرچم
این گــروه در یکی از طالفروشیهای نیشابور
دیــده شده است.رئیس اتحادیه طال ،جواهر،
فیروزه و ساعت نیشابور گفت :در این خصوص
دستورالعمل یا نامهای از سمت نیروی انتظامی یا
اداره صنعت ،معدن و تجارت به ما نرسیده است.
وقتی چنین اجناسی با چنین شمایلی در بازار
توزیع میشود به ما اطالعرسانی میشود ولی
تاکنون چنین اطالعرسانی به ما نشده است.
•• جام نیوز نوشت  :رویترز گزارش داده که دو
کشتی باربری ایــران چند هفته است به خاطر
تحریم های آمریکا در برزیل قادر به سوخت گیری
و بازگشت به ایران نیستند .دو کشتی یاد شده
چند ماه پیش محموله های «اوره»  -که در تولید
کود شیمیایی کاربرد دارد  -برای برزیل آوردند
و قرار بود که با محموله ذرت به ایران برگردند.
••اعتمادآنالینخبرداد:کدخدایی،سخنگوی
شورای نگهبان با بیان این که «صالحیت آیات
جنتی ،مومن و الریجانی برای انتخابات خبرگان
درشوراینگهبانوبدونحضورخودشانبررسی
میشود» افــزود :سهم قصور شــورای نگهبان از
نارضایتیهای موجود ۲۰ ،درصــد اســت .وی
افــزود :قانون شــورای نگهبان را موظف نکرده
دالیل رد صالحیت را داخل پاکت بگذارد و برای
کاندیدای رد صالحیت شده ارسال کند.
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خیالپردازیبرایائتالفسازی

آمریکا در تالش برای تشکیل ائتالف دریایی ،مدعی انهدام پهپاد ایرانی شد!

درحالی که آمریکا با ادعای تالش برای «افزایش
مراقبت حملونقل دریایی» در منطقه خلیج
فــارس و خلیج عــدن به دنبال ایجاد ائتالف
دریایی و دست و پا کردن متحدانی برای این
ائتالف است ،سناریوی «ناامن سازی مجازی
و رسانه ای» منطقه را کلید زده است .ادعای
انهدام پهپاد ایرانی در تنگه هرمز و نیز دخالت
بی دلیل آمریکا در ماجرای توقیف یک کشتی
حامل نفت قاچاق از ایران در خلیج فارس هم
در راستای همین سناریوی آمریکا برای توجیه
ائتالف جدیدی است که در پی ایجاد آن است.

سند واهی بودن
ادعای ترامپ

تصویری از فیلم
منتشر شده توسط
سپاه که نشان
میدهد بعد از زمان
ادعایی پنتاگون
مبنی بر انهدام یک
پهپاد ،پهپاد ایرانی
درحال رصد ناو
«باکسر» است

▪بازاریابی ترامپ برای ائتالف دریایی

در همین راستا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
آمریکا بامداد پنج شنبه مدعی شد که «یک
پهپاد ایرانی به حدود هزار یاردی (حدود یک
کیلومتری) ناو «باکسر» نزدیک شده بود که پس
از نادیده گرفتن اخطار برای دورشدن از محل،
توسط آتشبار ایــن نــاو سرنگون شــد ».ترامپ
مدعی شده که این پهپاد در تنگه هرمز سرنگون
شده و سپس در اظهارنظری صریح که نشان
دهنده هدف او از این اقــدام است از کشورها
خواسته به ائتالف آمریکا بپیوندند« :ما از همه
کشورها میخواهیم که تالش های ایران برای
اختالل در آزادی دریانوردی و تجارت جهانی را
محکوم کنند .من همچنین از کشورهای دیگر
میخواهم که از کشتیهای خودشان که از
تنگه هرمز عبور می کنند محافظت و در آینده با
ما همکاری کنند».
▪ائتالف بی حامی آمریکا

اوایل تیر «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک
ارتــش آمریکا اعــام کــرده بود که این کشور با
«شماری از کشورها» در حال گفت و گو است
تا ائتالفی برای آن چه آن را «تضمین امنیت و
آزادی کشتیرانی در باب المندب و تنگه هرمز»

نامید ،ایجاد کند .برخی رسانه ها گمانه زنی
میکنندکهانگلیس،اماراتوعربستانجزواین
ائتالف هستند و «دانفورد» نیز گفته بود که «باید
ببینیم چه کشورهایی از اراده سیاسی الزم برای
پشتیبانی از این ائتالف برخوردارند» .درحالی
که آمریکایی ها مدعی تالش بــرای برگزاری
نخستین نشست این ائتالف در بحرین با حضور
« 65کشور» شده انــد ،سه روز پیش (پیش از
آن که آمریکا مدعی انهدام پهپاد ایرانی شود)
رویترز گزارش داده بود که «متحدان واشنگتن
تا امروز برای پیوستن به ائتالفی نظامی تمایل
چندانی از خــود نــشــان نـــدادهانـــد ».رویــتــرز
همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته
بود که قصد آمریکا از ایجاد چنین ائتالفی،
مقابله با حمالت احتمالی در آینده است و از این
رو «کسی به دنبال آن نیست که بخشی از این
رقابت ستیزهجویانه و جبهه آمریکا علیه ایران
باشد ».تحلیل گران اقدامات ایذایی آمریکا را
تالش برای ناامن جلوه دادن منطقه با هدف
تهییج متحدانش به منظور تشکیل ائتالف
ادعایی خود می دانند .تاجایی که آن ها حتی روز
پنج شنبه خواستار آزادی فوری شناوری شدند

که اوال حامل نفت قاچاق ایران در خلیج فارس
بوده و دوم این که این کشتی هیچ ارتباطی به
آمریکا نداشته است! این واکنش آمریکا پس از
آن مطرح شد که نیروی دریایی سپاه ،ظهر پنج

شنبه از توقیف «یک شناور خارجی حامل یک
میلیون لیتر سوخت قاچاق» در جنوب جزیره
الرک در خلیج فارس خبرداد « :این کشتی با
 ۱۲خدمه خارجی در حال عزیمت برای تحویل
سوخت قاچاق دریافتی از لنجهای ایرانی به
کشتیهای بیگانه در مناطق دورتــر بود که با
هوشمندی رزمندگان نیروی دریایی سپاه ناکام
ماند ».در تصاویری که سپاه منتشر کرده است،
مشخص شده که کشتی حامل نفت قاچاق از
ایران «ریاح» نام دارد و همان کشتی است که
با پرچم پاناما تــردد می کــرده و هفته گذشته
خبرهایی مبنی بر ناپدید شدن آن منتشر شده
بود.درهمینحالبهگزارشمثلثآنالینبهنقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،یک منبع آگاه در
واکنش به توقیف کشتی نفتکش حامل سوخت
قاچاق گفت« :انگلیسیها و آمریکاییها از
ساعت اول اطالع داشتند،اما چون اقتدارشان
در منطقه زیر سوال رفت ،به صورت اساسی،

فرا خبر
این ائتالف سازی آمریکا هم شکست می خورد

یزدان پناه-آمریکاییهادردوماهاخیرتالشکردهاندبااتفاقاتمتعدد،بحثامنیتدرخلیجفارس
را در صدر خبرهای این منطقه نگه دارند تا پس از ناکامی خود در به زانو در آوردن ایران با تحریم های
یک سال اخیر ،از راه ائتالف سازی های متعدد بتوانند به ایران فشار بیاورند .در همین زمینه ماجرای
انفجار چهار نفتکش در بندر فجیره امارات و ماجرای انفجار دو نفتکش دیگر در دریای عمان و تالش
برایمعرفیایرانبهعنوانمقصرایناتفاقاتونیزاعزامپهپادجاسوسیبهداخلمرزهایآبیایرانکه
با انهدام آن همراه بود و سناریوهای روز پنج شنبه که شامل ادعای انهدام یک پهپاد ایرانی و همچنین
دخالت آمریکا برای آزادسازی یک کشتی قاچاق بر که ارتباطی هم با آمریکا نداشت ،نشان می دهد
که واشنگتن تالش بی سابقه ای را برای ناامن جلوه دادن منطقه و گرد هم آوردن برخی کشورها در
قالب یک ائتالف دریایی شروع کرده و به پیش می برد .هرچند سابقه این کشور در ائتالف های مشابه
نظیر آن چه در نشست ورشو در لهستان رخ داد و به شکست انجامید و نیز شکست آمریکا در همگرایی
کشورهایمنطقهعلیهایرانکهبامخالفتهایصریحکشورهایاثرگذاریچونلبنان،عراق،ترکیه،
قطر و عمان همراه بود و نیز انهدام پهپاد فوق پیشرفته و تازه ساز گلوبال هاوک توسط سامانه پدافندی
ایرانی«خرمشهر»نشانمیدهد،آمریکاکهازششهزارمایلآنطرفترمیخواهددرآبهایخلیج
فارس برای خودش امنیت ایجاد کند ،کاری سخت و شکست خورده را دنبال می کند.

صدایش را در نیاوردند .ابتدا خواستند مالکیت
کشتیرااماراتیهابرعهدهبگیرندکهاماراتزیر
بار نرفت ،چون خواستار تنش جدید با ایران بعد
از ماجرای دو سوپرنفتکش در فجیره و حمالت
پهپادی نیست ».همچنین برخی منابع مدعی
شدند که انگلیس پیغام داده و خواستار آن شده
که ماجرای این کشتی رسانه ای نشود.
▪سناریوهای پی در پی آمریکا

با این حال دخالت آمریکا برای آزاد کردن یک
کشتی قاچاق بر حامل نفت ایران پایان تالش
این کشور برای ناامن جلوه دادن خلیج فارس
نبود و ساعاتی بعد دونالد ترامپ در سناریویی
جدید ،مدعی انهدام پهپاد ایرانی در نزدیکی
ناو «باکسر» شد .این ادعا آن قدر غیر قابل اثبات
بود که حتی «پنتاگون» در بیانیه رسمی خود
حاضر نشد به ایرانی بودن این پهپاد اشاره کند و
صرفا اعالم کرد که «در ساعت  10صبح به وقت
محلی زمانی که ناو در مسیر ورودی تنگه هرمز
در آبهای بینالمللی قرار داشت ،یک سیستم
هوایی بدون سرنشین با بال ثابت [پهپاد] به ناو
باکسر نزدیک شد و در برد تهدید ناو قرار گرفت.
ایــن کشتی به منظور حفظ امنیت کشتی و
سرنشینان آن علیه این پهپاد وارد عملیات شد».
پس از این بیانیه رسمی ،یک سخنگوی پنتاگون
در اظهاراتی نامطمئن گفت « :ما ارزیابی می
کنیم که این پهپاد ایرانی باشد» .همزمان برخی
منابع خبری نوشتند که پهپاد ساقط شده توسط
آمریکا متعلق به امــارات بوده است .درهمین
حال سید عباس عراقچی ،معاون وزارت خارجه
کشورمان نیز در توئیتر خود سرنگونی پهپاد را
تکذیب کرد و نوشت« :ما هیچ پهپادی را نه در
تنگه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دست ندادهایم،
نگرانم که ناو یواس اس باکسر اشتباهی یکی از
پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد».
▪سند واهی بودن ادعای ترامپ

شب گذشته و درحالی که سپاه وعده داده بود،
تصاویر ضبط شده از پهپاد ایرانی بر فراز ناو باکسر
را منتشر کرده ،این فیلم ها منتشر شد .درحالی
که در بیانیه پنتاگون ادعا شده عملیات ساقط
کردن پهپاد توسط ناو باکسر در ساعت  10به
وقت محلی انجام شده ،در فیلمی که سپاه منتشر
کــرده به روشنی دیده می شود که پهپاد سپاه
حتی در ساعت  11به وقت محلی و پس از آن از
ناو باکسر و دیگر شناورهای نظامی آمریکا برفراز
خیلج فارس درحــال تهیه فیلم است که نشان
دهنده واهی بودن ادعای ترامپ است .در بیانیه
ای که شب گذشته سپاه نیوز منتشر کرد ،تاکید
شده است« :با اشراف اطالعاتی نیروهای مسلح،
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
طی روز پنج شنبه ( )98.4.27حین اجرای
مأموریت های جاری ،ورود ناوچه آمریکایی «یو
اس اس باکسر» و پنج فروند شناور همراه را به
طور کامل و از لحظه ورود به تنگه هرمز  ،به مدت
سه ساعت تحت رصد کامل و نظارت دقیق داشته
است و در این مدت پایگاه های پهپادی خودی ،
هیچ گونه اقدام غیرمتعارف و تهدید کننده ای را
از سوی نیروهای تروریستی آمریکا در ناو مذکور
ثبت و مشاهده نکرده اند».
▪سردبیر بی بی سی :هیچ مدرکی درتایید
ادعای ترامپ درباره پهپاد ایرانی وجود ندارد

درهمین حال «سباستین ِ
آشر» سردبیر شبکه
جهانی بی بی سی نیز در واکنش به ادعای
رئیس جمهور آمریکا درباره ساقط کردن یک
پهپاد ایرانی نوشت « :اکنون سند و مدرکی
مثل فیلم یا تصاویر ماهواره ای وجود ندارد
که ادعای آمریکایی ها را تأیید کند و تکذیبیه
های مقامات ایرانی در رد ادعای ترامپ بسیار
محکم است».
▪سالمی :در صورت خطای دشمنان ،راهبرد
ما از دفاعی به تهاجمی تغییر میکند

همچنین به گــزارش ایسنا ،سرلشکر پاسدار
حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه هنگام بازدید
و ارزیابی میزان آمادگیهای دفاعی نیروهای
مستقر در جــزایــر سهگانه و منطقه دریــایــی
نــازعــات در خلیج فــارس ،با تاکید بر اشــراف
اطالعاتی و آمادگی مطلوب یگان های دریایی
سپاه در صیانت از امنیت آ بهــای سرزمینی
ایران اسالمی گفت :بسیار طبیعی است که ما
در راهبردمان ،دفاعی عمل میکنیم؛ یعنی
آغازگر و شرو عکننده هیچ جنگی نیستیم اما
در تاکتیک ،وضعیت کام ً
ال معکوس است و در
صورتی که خطایی محاسباتی از سوی دشمنان
سرزند ،راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی
تغییر وضعیت می دهد و همه ظرفیتهای ما
سراسر تهاجمی میشود.

