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هركه در كار برادرانش خردهگيرى كند ،دوستانش كم مىشوند.
(غرر الحكم ،حدیث )8772
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تازههای مطبوعات
••آرمان-برخیازبرکناریمدیریتداخلیمجتمعهفتتپه
پسازگذشتبیستوهفتمینروزازآغازاعتراضاتصنفی
کارگران خبر دادند .کارگران با اعالم این خبر گفتند :صبح
شنبهدرجمعاعتراضکارگرانهفتتپهدرمحدودهشرکت
ازسوی مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت آقای «رضا
مددی»ازسمتقائممقاممدیرعاملبرکناروآقای«کیومرث
کاظمی»مجددبهجایایشانمنصوبشد.
••وطن امروز  -لقب جوانترین شهید مدافع حرم سهم
سیدمصطفی موسوی است .جوان  20سال و  3روزهای
که اگر واژه شهید را در ذهنمان تداعی میکردیم ،چندان
با ظاهر او شباهت نداشت .اما سیدمصطفی نهتنها در این
سن کم خیلی زود به آرزوی عارفان کهن سال رسید ،بلکه
اگر موهای ژل زده و یک ساعت جلوی آینه ایستادنش را
میدیدیم ،قطعا حکم میدادیم که تا شهادت فاصله زیادی
دارد.اکنونکتاب«بیستسالوسهروز»یکردپایکوچک
از زندگی اوست که به تازگی از آن رونمایی شده است.
••اعتماد – محسن غرویان در یادداشتی در این روزنامه
نوشت :به نظر می رسد هجمه کنندگان به ظریف نگاهی
به سال  ۱۴۰۰دارند ،چون معتقدند احتمال رای آوردن
ظریف به عنوان رئیس جمهور آینده بسیار باالست ،پس
حمله ها را آغاز کرده اند تا وی را از االن تضعیف کنند.
••کیهان – این روزنامه در مطلبی با عنوان «ضرورت پاک
سازی صداوسیما از مجریهای بیادب و بدسابقه» نوشت:
این اولین بار نیست که صداوسیما ،از حضور مجریان «زرد»
کهشأنرسانهملیراحفظنمیکنند،آسیبمیبیند.تحقیر
مهمانان و حاضران در برنامه و توهین به مخاطب توسط
برخیازمجریان،درهمینچندماهاخیربارهادربرنامههای
گفت وگو محور سیما اتفاق افتاده است .این مسئله بیش از
هر چیز ،گویای ضعف گزینش و لزوم تجدید نظر در انتخاب
نیروها یا نیروهای قبال انتخاب شده در صداوسیماست.
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انعکاس
•• الف نوشت  :رضا جودی که در دیدار اخیر تهیهکنندگان
سیما با رهبری حضور داشته است ،روایت میکند آیتا...
خامنهای تاکید کردند که تولید سریال و آثارطنز بسیار خوب
است و باید در این حوزه آثار بسیاری را تولید کنیم .او ادامه
میدهد« :ایشان فرمودند در گذشته برای آثار طنز در دو مورد
بهایشانمراجعهشدهبود،یکیماجرای«مارمولک»کهآقایان
علماگفتهبودنددرایناثرباروحانیتشوخیشدهواثردیگری
نیزبودکهباپلیسدرآنشوخیشدهبودکهالبتهنامشرانبردند
کهتاکیدکردهبودنداینشوخیهامشکلینداردوبایدباشد».
••آخرین نیوز نوشت:محمدرضاباهنردرخصوصاظهارات
منتشرشده از وی دربــاره بازگشت رئیس دولت اصالحات
به عرصه سیاست ابراز کرد :از بنده سؤال شد "رئیس دولت
اصالحاتمیتواندبهعرصهسیاستبازگردد؟"گفتم:بهشرط
آن که بتواند هزینههایی را که برای نظام داشته است ،جبران
کند» ،آری یعنی شرط اصلی بازگشت وی به سیاست ،جبران
قصورگذشتهوهزینههاییاستکهبراینظامداشتهاست.
•• تابناک نوشت  :سردار نقدی ،معاون فرهنگی سپاه با
اشاره به تالش دشمن برای بزرگ نمایی مشکالت کشور،
تصریح کرد :ما را سرگرم واقعیتهای جعلی آمریکا کرده
اند و واقعیتهای ما را کوچک جلوه میدهند .وی اظهار
کــرد :آمریکاییها میگویند که سایه جنگ بر سر ایران
است اما بهتر است که سایه جنگ را از این جا بردارند و آتش
کالیفرنیاراخاموشکنند!کالیفرنیامهدفناوریهایجدید
در آمریکاست اما نتوانستند یک آتش را خاموش کنند.
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افشاگری تکان دهنده گاردین از بهره کشی
جنسی در کمپ منافقین

اخبار

یک منبع آگاه :هماهنگی ها برای اجرای
برجام با اروپا انجام شده است

یرواند آبراهامیان :پول های این گروه به طور حتم از عربستان می آید
گروه سیاسی  -چندی قبل روزنامه انگلیسی گاردین در
گزارشیمشروحوششهزارکلمهای،بهاقداماتوساختار
گروهکتروریستیمنافقینپرداختکهبخشهاییازاین
گزارشدربرخیرسانههامنتشرشد.بهتازگیبخشهای
دیگری از گزارش گاردین در فضای مجازی منتشر شده
استکهابعادجدیدیراازرفتارسبوعانهاینگروهکحتی
بازنانوخانوادههایاعضایخود نشانمیدهد.اینبخش
ازگزارشتکاندهندهروزنامهگاردینرامیخوانید.
گــزارش روزنامه گاردین با روایــت سرگذشت یک زن و
شوهر به نام «مصطفی» و «ربابه» محمدی آغاز می شود
که پدر و مادر دختری به نام «سمیه» هستند که در اردوگاه
گروهک منافقین محصور شده است .این دو نفر به دنبال
آزادی دختر خود هستند و به نوشته گاردین برای این کار
وکیل هم گرفته اند .با این حال در این گزارش تصریح شده
است که این دونفر تحت نظر نیروهای اطالعاتی هستند و
حتیبازجویینیزمیشونددرنهایتنیز«مصطفی»توسط
چهار عضو گروهک تروریستی منافقین مورد ضرب و جرح
قرار می گیرد.
اینگزارشالبته بههمینجاختمنمیشودوخبرنگاراین
روزنامهدرگفتوگوهاییباتعدادیازاعضایاینگروهک
تروریستی به ماجراهای تکان دهنده ای از بهره کشی
جنسی ،اجبار زنان به جدایی از همسران ،برداشتن رحم
زنان و شکنجه و موارد دیگری می پردازد که در نوع خود
مستنداتجدیدیازرویکردهایوحشیانه وقرونوسطایی
گروهکتروریستیمنافقیناست.

گــاردیــن در گ ــزارش خــود بــا اش ــاره بــه عملیات «فــروغ
جاویدان» منافقین شش روز پس از پذیرش آتش بس سال
 1367کهبهعملیاتپیروزمندانه«مرصاد»ودفعمقتدرانه
منافقینازمرزهایغربیمنجرشد،آوردهاستکهمسعود
رجوی ،در تحلیلی تخیلی و کامال متضاد با فضای داخلی
ایــران ،پیشبینی کــرده بود که با این عملیات ،انقالب
دیگری به وقوع خواهد پیوست و پیش از آغاز این عملیات
به اعضای سازمانش گفته بود« :این حمله به بهمن بزرگی
تبدیل می شود و شما همچون ماهی هایی خواهید بود
که در اقیانوس مردم شنا می کنید .بنابراین الزم نیست
چیزی با خودتان همراه ببرید چون مردم هرچه بخواهید
به شما خواهند داد».
گاردین در گزارش خود حتی با فردی به نام «مهراد» که
جزو سربازان ایرانی بــوده و در عملیات مرصاد مقابل
منافقین ایستاده ،گفت وگو کرده است .او به گاردین می
گوید« :راهبرد نظامی آن ها(منافقین) احمقانه بود .آنها
در جاده ها و بزرگراه ها به سمت تهران می رفتند و ما به
سرعت بسیاری از آن ها را کشتیم...کشتههای آنها دو
طرف جاده روی هم ریخته شده بودند .»...گاردین روایت
میکندکهبعدازعملیاتمرصاد،منافقیندرکمپاشرف
که دیگر برای شان یک تبعیدگاه شده بود ،محصور شدند.
براساس گزارش گاردین ،مسعود رجوی پس از شکست
در مرصاد ،به پیروانش گفته بود که این شکست دلیل
نظامی نداشت بلکه ریشه در احساسات نیروها و عشق
آنها به همسرانشان داشت که اراده آنها برای جنگیدن

راضعیفکردهبود.گاردینمینویسد«:برهمیناساسدر
سال )1368( ۱۹۹۰تمام زوجها در کمپ اشرف وادار به
طالق شدند...همسران از هم جدا و کودکان آن ها به اروپا
فرستاده شدند تا سرپرستی شان به سمپات های منافقین
سپرده شود ».گاردین سپس در گزارشی تکان دهنده می
نویسد« :اعضا وادار شدند هر روز صبح در جلسات اعتراف،
هر گونه افکار و تمایالت جنسی خود را شرح دهند .یکی از
اعضای سابق گروهک ،زخمهای دست و پایش -از جمله
جایآتشسیگاررویبازوها-رابهگزارشگرگاردیننشان
داده و از هفتهها شکنجهاش در کمپ اشرف گفته است.
گاردینسپسبازنیبهنام«بتولسلطانی»گفتوگوکرده
که در سال ۱۹۹۰به اجبار از همسرش جدا شد و دو فرزند
خردسالش را به اروپا فرستادند .او می گوید« :مسعود
رجوی او را مکرر به آمیزش جنسی وادار کرده و ...مریم
رجوی در روابط جنسی اجباری ،مسعود را یاری میکرده
اســت ».گاردین سپس به نقل از «زهــرا معینی» یکی از
محافظان سابق مریم رجوی می نویسد « :جدایی زنان از
همسرانشانوازدواجبامسعودرجویبهدلیلتهدیدهایی

خبرهای خوش نیروی دریایی ارتش

غرش موشک های ایران زیر آب؛ «دنا» هم به دریا می رود
در حالی که ناوشکن پیشرفته سهند همین دو روز پیش رسم ًا به نیروی دریایی
ارتش ملحق شد ،رئیس سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح اعالم کرد ،
ناوشکندنانیزتاپایانسالبهآبانداختهخواهدشدواواسطسالآیندهبهنیروی
دریاییارتشتحویلمیشود«.دنا»چهارمینناوشکنپیشرفتهایرانیاست.به
گفتهامیردریاداررستگاریساختسهناوشکندیگرکشورمانیعنیجماران،
دماوندوسهندبهترتیب 10،۱۲و 8سالبهطولانجامیدهاست.
▪زیردریاییغدیربهموشکزیرسطحبهسطحمجهزشد

اینمقامارشدکشورماندربارهقابلیتمهمزیردریاییغدیرهمگفت«:در10
روز گذشته زیردریایی غدیر به موشک زیرسطح به سطح مجهز و قابلیت خوب
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ضدسطحیبرایآنفراهمشدهاست».بهگزارشتسنیم،امیردریاداررستگاری
تأکیدکردکهشلیکموشکاززیردریاقابلمشاهدهوکشفنیستوازایننظر
تواناییموشکزیرسطحبهسطحبرایزیردریاییبسیارحائزاهمیتاست.وی
افزود :زیردریایی غدیر به دلیل کوچک بودن،پایین بودن سطح نویز انتشاری
و احتمال بسیار کم شناسایی شدن توسط دشمن قابلیت حضور در سواحل و
بنادر دشمن و حضور در آبراه های کم عمق و کوچک را با قابلیت حمل تکاور و
انواعتسلیحاتماننداژدرومیندریاییدارد.
▪قدرتتخریب؛ 6برابریکموشککروز

رستگاریبابیاناینکهتسلیحاتوغافلگیریاینزیردریایییکیازمولفههای

بود که می شدند» .محافظان سابق مریم رجوی به گاردین
توضیح داده است« :مریم رجوی در این بهرهکشیهای
جنسی ،سوگند ازدواج مسعود رجوی با قربانیانش را می
خوانده و کسانی که تن به ازدواج نمی دادند ،پس از مدتی
ناپدید می شدند ».گاردین همچنین به یک جنایت دیگر
منافقین که بی شباهت به شکنجه های قرون وسطایی
نیستاشارهکردهوبهنقلازدوزنبهنامهای«زهراباقری»
و «فرشته هدایتی» می نویسد که «در کمپ اشرف بدون
هیچ رضایتی تحت عمل جراحی «هیسترکتومی» (خروج
ِ
رحم) قرار گرفتهایم ...به ما گفته شده بود این عمل ،اوج
وفاداری به مسعود را نشان میدهد».
گاردین در بخشی از گزارش مفصل خود به بودجه های
هنگفتی پرداخته است که منافقین بــرای برنامه ها و
اهداف خود هزینه می کنند و با «یرواند آبراهامیان» تاریخ
نگار و استاد دانشگاه نیویورک گفت و گو کرده است.
«آبراهامیان» می گوید« :این پول به طور قطع از سوی
عربستانمیآید...هیچکسدیگریوجودنداردکهبتواند
تا این سطح آن ها را پشتیبانی کند».

اصلی قدرت نیروی دریایی ارتش است،تصریح کرد :قدرت تخریب اژدری که
روی این زیردریایی قرار دارد ،شش برابر یک موشک کروز است و می تواند یک
شناورهزارتنیرادرکمتراز 10ثانیهبهاعماقدریاببردکهایناژدرباناموالفجر
نیزساختسازمانصنایعدریایینیروهایمسلحاست.امیررستگاریهمچنین
اعالم کرد :زیردریایی فاتح را در دهه فجر رونمایی خواهیم کرد و بدنه ناوشکن
دماوندرانیزدراسفندماهبهآبخواهیمانداخت.
همزمان دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش قابلیتهای
سامانه دفاع نقطهای کمند را تشریح کرد که بر این اساس این سامانه قابلیت
شلیکچهارتاهفتهزارگلولهدردقیقهراداردومیتواندعلیهاهدافدرارتفاع
و فاصله  ۴کیلومتری به صورت خودکار استفاده شود .به گفته امیر خانزادی
سامانه کمند میتواند در مقابل موشکهای کروز ،اهداف هوایی و سطحی به
کارگرفتهشود.سامانهکمند،رویناوشکنسهندقرارداردکهدوروزپیشرسم ًا
بهنیرویدریاییملحقشد.

یکمنبعآگاهکه«مقاممسئولدروزارتامورخارجه»معرفی
شده است ،اعالم کرد :هماهنگی ها برای اجرای برجام با
اروپاییها انجام شده و به زودی اعالم میشود.این مطلب را
روزگذشته سایت خبری «الف» منتشر کرد و به نام منبع این
خبر اشــاره ای نکرد .سید عباس عراقچی معاون سیاسی
وزارتامورخارجهکشورمانهفتهگذشتهگفتهبودکه«ایده
ها و راهکارهای برجامی جدیدی مطرح شده است ».او در
عین حال توضیح بیشتری درباره جزئیات توافق های انجام
شده ارائه نکرد و حتی گفت که نمی تواند تحوالت درباره
میزبان سامانه مالی پیشنهادی اروپا را رسانه ای کند .طبق
گفته مقامات اروپایی و کارشناسان خارجی و داخلی ،خروج
آمریکا از برجام موجب ایجاد شکاف عمیق اروپــا و ایاالت
متحدهشدهاستواکنونمقاماتکشورمانمیگویندعلت
اصلی ائتالف اروپایی ،آمریکاست .در عین حال به گزارش
الف،یکمقاممسئولدروزارتامورخارجهگفتهظاهراهمه
هماهنگیها انجام شده است و به زودی اعالم میشود .این
مقام مسئول درباره این که جمهوری اسالمی تا چه زمانی
منتظراقداماروپاییهاخواهدماند،پاسخداد:دربارهاینکه
ایرانتاچهزمانیمنتظراقداماروپاییهاخواهدماند،تصمیم
نهایی را نظام میگیرد و ما از آن پیروی میکنیم .همزمان
با این اظهارنظر ،خبرها از درخواست ادامه همکاری یک
بانک بزرگ اروپایی با بانک سامان حکایت دارد .سید احمد
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان دیروز این موضوع
را اعالم کرد و البته جزئیات بیشتری در این خصوص بیان
نکرد.بهگزارشایبنا،ویتصریحکردکهبانکساماندردوره
تحریمهایجدیدهمچوندورهتحریمهایقبلیرویتامین
نیازهایحوزهدارووغذاتمرکزمیکند.

کنفرانس ۶کشوربرایمقابلهباتروریسمدر
تهرانبرگزارمیشود
باشگاه خبرنگاران  -دومین کنفرانس روسای مجالس
کشورهایافغانستان،ایران،پاکستان،ترکیه،چینوروسیه
برای مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقهای در
تهرانبرگزارمیشود.اینکنفرانسباحضورروسایمجالس
شش کشور برای مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین
منطقهای در روزهــای جمعه و شنبه در هتل آزادی برگزار
خواهد شد و کمیتههای تدوین اسناد و تدوین بیانیه تهران
نشستیراخواهندداشت.سخنرانیعلیالریجانی،رئیس
مجلسشورایاسالمیودیگرروسایمجالسازدیگردستور
کارهایایننشستخواهدبود.
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