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یادداشت

آغاز راه جدید فضایی
مهدی بختیاری*: ماهواره بر 
»قائم 100« را باید آغازی 
برای ورود به سطح باالتر 
از فعالیت های فضایی در 

کشور دانست. 
این دومین ماهواره بر 
ساخته شده توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
و نخس��تین ماهواره بر ایرانی اس��ت که در تمام 

مراحل خود از سوخت جامد استفاده می کند. 
پیش از این، ماهواره بر های ایرانی نظیر سفیر، 
سیمرغ و ذوالجناح از سوخت مایع بهره می بردند 
و ماهواره بر قاصد )اولین ماهواره بر ساخت سپاه( 
نیز در مرحله اول خود از س��وخت مایع استفاده 

می کند. 
ماهواره بر قائم 100 برخالف همه این نمونه ها، 
در تم��ام مراح��ل از موتور س��وخت جامد بهره 
می گیرد ک��ه در مرحله اول، موتور »رافع« و در 

مرحله دوم، موتور »سلمان« است. 
در ه��ر دو این موتورها -که س��اخت صنایع 
داخلی ایران هستند- عالوه بر سوخت جامد، از 
بدنه کامپوزیتی نیز استفاده شده که وزن آن را 

سبک تر می کند. 
استفاده از سوخت جامد - و البته نازل متحرک 
که یکی دیگر از مزیت های قائم100 نس��بت به 
نمونه قبلی )قاصد( است- قدرت رانش بیشتری 

را هم در اختیار این ماهواره بر قرار می دهد. 
اگر در 2 پرتاب قبلی س��پاه، ماهواره بر قاصد 
توانسته بود ماهواره های »نور یک و 2« را با وزنی 
در حدود 20 کیلوگرم در مدار 500 کیلومتری 
تزریق کند، ماهواره بر قائم قرار اس��ت در آینده 
نزدیک ماهواره »ناهید« را با وزنی در حدود 80 
کیلوگرم در این مدار قرار دهد. بنابراین ما با یک 
جهش حداقل 4 براب��ری در پرتاب ماهواره )به 

لحاظ وزن( روبه رو خواهیم بود. 
مزیت دیگر ماهواره بر قائم100 را باید سرعت 
آماده سازی آن دانست. این ماهواره بر در کمترین 
زمان ممکن که اختالف فاحشی با نمونه های قبلی 

دارد آماده و پرتاب می شود. 
کاهش زمان ساخت، ویژگی دیگر قائم 100 
است که طبیعتا در ساخت تعداد بیشتر و افزایش 

پرتاب ها موثر خواهد بود. 
ناگفته پیداست افزایش تعداد پرتاب ها و تزریق 
ماهواره های بیشتر در فضا برای تثبیت مدار لئو 
نقش چشمگیری در پیشبرد اهداف برنامه فضایی 

ایران خواهد داشت. 
اما آنچه 2 روز قبل رخ داد، نخس��تین پرتاب 
»زیرم��داری« ماهواره بر قائم ب��ود. در حقیقت 
یک ماهواره بر برای رس��یدن به وضعیت کامل 
عملیاتی می بایست چند مرحله تست های اولیه 
را پشت سر بگذارد که از جمله آنها، پرتاب های 

زیرمداری است. 
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دریاساالر چارلز ریچارد، رئیس فرماندهی استراتژیک ایاالت متحده:

وال استریت ژورنال: در پی درگیری در اوکراین، توانایی آمریکا برای بازدارندگی نظامی در حال کاهش است
هشدار 3 نهاد اطالعاتی و امنیتی آمریکا: انتخابات میان دوره ای کنگره محملی برای افزایش خشونت های سیاسی است

 قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی باکو
و قهرمانی ساحلی بازان فوتبال در جام بین قاره ای دوبی 

کشتیآمریکاداردغرقمیشود
تهدید»داالنتورانیناتو«

فصلتحول

بومرنگجهالت

دومین درخواست »حرکت مردمی نخجوان ایران« 
برای بازگشت به سرزمین مادری

قالیباف از آغاز تغییرات مشروع پس از تثبیت 
امنیت کشور خبر داد

 از حمله براندازان به خوانندگان لس آنجلسی
تا عبرت هایی برای برندهای داخلی

اشتیاق اقوام قفقاز برای بازگشت به دامان ایران
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انتخاب��ات  اک�وان:  ثمان�ه 
میان دوره ای کنگره ایاالت متحده 
فردا برگزار می ش��ود اما هش��دارهای سیاس��ی درباره 
شکل گیری نوع جدیدی از خشونت در فضای سیاسی 
این کشور، به تیتر یک بسیاری از رسانه های آمریکا تبدیل 
شده است. تجربه انتخابات ریاست جمهوری 2020 و 
ماجرای حمله طرفداران ترامپ به س��اختمان کنگره 
در ششم ژانویه 2021، از یاد سیاستمداران آمریکایی 
نرفته است و آنها به این نتیجه رسیده اند که سرریز این 
خشونت ها، این بار خود را در انتخابات کنگره به نمایش 

خواهد گذاشت. 
مهم ترین مساله ای که این روزها ذهن مسؤوالن 
دولت بایدن را به خود مش��غول کرده، این است که 
غیر از احتمال شکس��ت سنگین دموکرات ها در این 
انتخابات، احتمال درگیری ها و چالش های مختلف برای 
این انتخابات وجود دارد و طرفداران ترامپ همچنان 
ممکن است به قول رسانه های دموکرات، دموکراسی 
آمریکا را با چالش مواجه سازند. با نزدیک شدن به زمان 
برگزاری حضوری انتخابات، بسیاری از مردمی که به 
صورت غیرحضوری یا به صورت زودهنگام رأی خود 
را به صندوق می اندازند، از هم اینک در انتخابات شرکت 
کرده اند. نتایج این انتخابات زودهنگام و پستی نشان 
می دهد میزان مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به 
سایر انتخابات های میان دوره ای کنگره بشدت باالست. 
این افزایش میزان حضور مردم در انتخابات، نگرانی های 
جدی ای را برای دولت بایدن ایجاد کرده است، زیرا به 
موازات شرکت مردم در انتخابات، عقیده آنها مبنی بر 
اینکه حزب مورد نظرشان باید پیروز انتخابات باشد نیز 
باال رفته است. از همین رو انتظار می رود نتایج انتخابات 

براحتی مورد قبول شکست خوردگان قرار نگیرد. این 
مساله می تواند باعث به وجود آمدن مشکل مشروعیت 
در روند رأی گیری شود و دوباره خاطره انتخابات 2020 

را زنده کند. 
بر همین اس��اس سازمان های امنیتی- اطالعاتی 
آمریکا از هم اینک با انتش��ار گزارش ها و بولتن هایی 
نسبت به اعتراضات خیابانی بعد از برگزاری این انتخابات 
یا تالش برای حمالت مسلحانه به ساختمان های دولتی 
هشدار داده اند. به گزارش »ای بی سی نیوز«، اف بی آی، 
وزارت امنیتی- میهنی و سازمان مقابله با تروریسم 
آمریکا، طی بیانیه ای مشترک هشدار داده اند اقدامات 
تند و رادیکال سیاسی و خشونت و درگیری داخلی، 
امنیت کشور را بشدت در این انتخابات تهدید می کند. 
این سازمان های دولتی بر این عقیده اند ادراک مردم 
درباره تقلب در انتخابات به گونه ای شکل گرفته که 
میزان اعتمادشان به نتایج انتخابات را بشدت کاهش 
داده اس��ت و همین مس��اله می توان��د موجب بروز 
درگیری هایی ش��ود که در برخی ایالت های آمریکا 

می تواند به درگیری  با اسلحه نیز ختم شود. 
پدیده خطرناک بعدی از منظر این س��ازمان های 
امنیتی و اطالعاتی این است که در بسیاری از ایالت های 
این کشور، جمهوری  خواهان طرفدار ترامپ که بشدت 
نس��بت به نتایج انتخابات مشکوک بوده و در صحت 
انتخابات تردید دارند، از چند ماه پیش تالش کرده اند 
به عنوان نماینده حزب، بر سالمت انتخابات نظارت 
داشته باشند. این مساله در شرایطی خطرناک می شود 
که آنها دستور دارند بشدت بر فعالیت کارمندانی که در 
شعب اخذ رأی فعالیت دارند و سایر مقامات دولتی و 
نمایندگان حزب دموکرات نظارت داشته باشند و هر 

حرکت آنها را مستند کرده و از این اسناد برای بیان 
ادعای انجام تقلب در انتخابات در دادگاه های ایالتی 
اس��تفاده کنند. رادیو ملی آمریکا در گزارشی در این 
باره آورده است که این حرکات از ماه ها پیش توسط 
»استیو بنن« مشاور استراتژیک سابق دونالد ترامپ 
طراحی شده و از همه نمایندگان حزب جمهوری خواه 
خواس��ته شده به تهیه اس��ناد از تقلب در انتخابات 
بپردازند تا در موقع لزوم از آنها اس��تفاده ش��ود. این 
اقدامات شاید در ظاهر خطری برای صندوق های رأی 
نباشد اما به زعم کارشناسان امنیتی آمریکا، می تواند 
موجب ایجاد هراس در بین کارمندان فرمانداری ها و 
مناطق اخذ رأی شود و باعث شود آنها نتوانند وظیفه 
خود را بدرستی انجام دهند. به نظر می رسد طرفداران 
ترامپ وظیفه دارند نظارت خود پای صندوق های رأی 
را به بیرون از محل اخذ رأی نیز بکشانند؛ قرار است 
آنها اش��خاص فعال در زمینه رأی گیری، کارمندان 
دولت و س��ایر نمایندگان حزب دموکرات را حتی در 
محل کار و خانه شان نیز تحت نظر داشته باشند تا هر 
طور شده ثابت کنند آنها دست به جعل و تقلب در 
انتخابات می زنند. بنن در پادکس��ت رادیویی خود با 
نام »اتاق جنگ« هر هفته، دستورالعمل های تازه تری 
را به این افراد می دهد و در برخی ایالت ها قرار ش��ده 
اس��ت کار حفاظت از صندوق ه��ای رأی نیز به افراد 
مسلح در حزب جمهوری خواه داده شود! زیرا آنها بر 
این باورند صندوق های رأی باید با حضور نمایندگان 
و ناظ��ران حزبی تا زمانی که همه آرای آن ش��مرده 
ش��ود، به صورت مسلحانه اسکورت ش��ود تا امکان 
تقلب در انتخابات پایین بیاید! حضور ماموران مسلح 
حزب جمهوری خواه پای صندوق های رأی یا بیرون 

از محل های اخذ رأی، مطمئنا با ایجاد رعب و وحشت 
برای رأی دهندگان همراه خواهد بود و این بر پیچیدگی 

رویدادهای انتخاباتی در آمریکا می افزاید. 
خبرنگار نیویورک تایمز نیز در همین باره گزارش 
داده است غیر از مسائل مرتبط با رأی گیری حضوری، 
ادعاهایی نیز درباره شمارش آرا توسط دستگاه های 
رایانه ای شمارش رأی به وجود آمده است و همان طور 
که جمهوری خواهان در سال 2020 نیز اشاره کردند، 
هم اینک نیز در حال طرح این مس��اله هس��تند که 
این دستگاه ها توس��ط حزب دموکرات هک شده اند 
تا نتایج انتخابات کام��ال به نفع دموکرات ها و دولت 

بایدن پایان یابد. 
نیویورک تایمز در همین باره نوشته است که ایده 
استیو بنن، سال 2021 بعد از پایان یافتن غائله حمله به 
ساختمان کنگره این بود که جمهوری خواهان طرفدار 
ترامپ، باید حزب را از سطوح پایین تسخیر کنند تا 
کم کم به سطوح باالی آن نیز برسند. بر همین اساس 
حضور در حزب جمهوری خواه و تالش برای نظارت 
بر انتخابات به عنوان نماینده حزب بش��دت در این 
دوره از انتخابات افزایش یافته اس��ت. بر این اساس، 
طرفداران ترامپ وظیفه پیدا می کنند در انتخابات های 
محلی، فرمانداری و حتی انتخاب مسؤوالن برگزاری 
انتخابات در ایالت های مختلف شرکت کرده و کلیت 
فضای سیاس��ی آمریکا و حزب جمهوری خواه را به 
نفع ترامپ تغییر دهند. انتخاب مس��ؤوالن برگزاری 
انتخابات در هر ایالت از اهمیت بیش��تری برخوردار 
است، زیرا آنها باید نتیجه را اعالم کرده و در نهایت بر 
صحت انتخابات مهر تایید بزنند. در صورتی که همه 
آنها از طرفداران ترامپ و افراد مردد نسبت به صحت 

و سالمت انتخابات باشند، مدارک بیشتری در اختیار 
خواهند داشت تا نتیجه انتخابات را زیر سوال ببرند و 
این مساله از انتخابات کنگره شروع شده و قرار است در 
نهایت نتیجه کامل خود را در انتخابات ریاست جمهوری 

2024 به نمایش بگذارد. 
انتش��ار این اخبار همزمان با انتشار خبر احتمال 
ب��االی نامزدی ترامپ در انتخابات 2024 در طول 2 
هفته آینده، نشان می دهد حامیان ترامپ به دنبال به 
آزمایش گذاشتن پروسه جدیدی هستند تا در صورتی 
که با پیروزی همراه بود، همین پروسه را در انتخابات 
2024 نیز به اجرا بگذارند و اجازه ندهند دموکرات ها 

پیروز انتخابات ریاست جمهوری باشند. 
هشدار سازمان های امنیتی و اطالعاتی آمریکا نه 
به خاطر قدرت گرفتن دوباره ترامپ در آمریکا، بلکه 
بیش��تر به دلیل تالش طرفداران او برای ثابت کردن 
مساله تقلب در هر انتخاباتی است که در این کشور 
برگزار می شود. این کار باعث می شود دموکراسی در 
ایاالت متحده بشدت زیر سوال رفته و از اساس مورد 
تهدید قرار گیرد. این مساله در نهایت بر یکپارچگی و 
وحدت ملی این کشور تاثیر گذاشته و باعث افزایش 
ش��کاف های سیاس��ی و اجتماعی در ایاالت متحده 
می شود؛ خطری که باعث می شود دوباره هشتگ های 
جنگ داخلی، به ترند روز شبکه های اجتماعی تبدیل 

شود. 
ش��اید دموکرات ها گمان می کردن��د باید خود را 
برای تهدید ترامپ و ترامپیس��م در انتخابات 2024 
آماده کنند اما گزارش ها نشان می دهد آنها از همین 
انتخابات میان دوره ای کنگره باید نگران فضای سیاسی 

آمریکا باشند.

3 نهاد اطالعاتی و امنیتی ایاالت متحده هشدار دادند

انتخابات میان دوره ای کنگره، محملی برای افزایش خشونت های سیاسی

دیدگاه

اژدهاسوار

انتشار گزارش تفریغ بودجه نیمه نخست امسال توسط دیوان محاسبات

 اجرای تنها 13 درصد احکام بودجه، کاهش میزان کسری بودجه
افزایش 4۶۶ درصدی وصول درآمدهای نفتی

 ادامه درخشش و گلزنی مهدی طارمی
در لیگ برتر پرتغال یکگامتاتفریغبرخط

جاننخجوان
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تروروضدترور
حرکت عریان آشوبگران به سمت تروریسم 

حمالت تروریستی در ماهشهر و شادگان

  دستگیری 3 تیم تروریستی گروهک نفاق 
توسط سازمان اطالعات سپاه

پشتههایدروغ
  پدر »نسرین قادری« ادعاهای رسانه های معاند 

درباره مرگ دخترش را تکذیب کرد
  نسیم صدقی در پی اختالفات خانوادگی کشته شد
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