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تازههای مطبوعات

انعکاس
••تابناک نوشت  :به تازگی حضور وزیر اسبق امور
خارجهدرهمایشفصلیخانهاحزاب،گمانهزنیها
دربارهبازگشتاوبهسیاستراقوتبخشیدهاست.
شخصیتهایزیادیازجناحهایسیاسیمختلف
کشور در این برنامه حضور داشتند که هر کدام
برای حمایت از حزب خود در این حزب حضور یافته
بودند؛ اما چیزی که در میان مهمانان برنامه بیشتر
به چشم میخورد ،حضور منوچهر متکی ،وزیر
اسبق امور خارجه کشورمان در این همایش بود.
••فردا نیوز نوشت  :حسن رحیمی رئیس پلیس
پایتخت با اشاره به اقدامات خوب پلیس در حوزه
عفاف و حجاب از شناسایی و انهدام گروههای
هشت مــارس ،چهارشنبه سفید و نه به حجاب
اجباری خبر داد.وی اظهار کرد :پلیس ،گزارش
باندها و شبکههای سازمان یافتهای را که تالش
میکنندتاحیارادرجامعهازبینببرندموردبررسی
قرار داده و توانسته تمامی این باندها را منهدم کند؛
گروه هشت مارس ،چهارشنبه سفید و نه به حجاب
اجباری هم اکنون ریشهکن شده اند.وی گفت :ما
در طرح ناظر یک هیچ برخورد تند و رو در رویی با
خانمها نداشته و محترمانه و مودبانه تذکر دادهایم.
••نامه نیوز نوشت  :احمد توکلی ،نماینده پیشین
مجلس و تحلیلگر سیاسی درباره احتمال حضور
علیاکبر ناطقنوری در عرصه سیاسی گفت« :در
آخرین گفتوگویم با آقای ناطق به ایشان توصیه
کــردم که فرصت خدمت را بیش از این از دست
ندهید و به نامالیمات احتمالی هم توجه نکنید
که ایشان مثبت برخورد کردند .واقعیت این است
که تعداد افراد استواری مانند آقای ناطق محدود
است و بعد از مرحوم آیتا ...مهدویکنی و مرحوم
آیتا ...هاشمی رفسنجانی حضور آقای ناطق در
جامعه روحانیت مبارز مغتنم است».
•• ایران خبر نوشت «:سوزان رایس» ،سفیر اسبق
آمریکادرسازمانمللمتحددرکتابخاطراتشکه
به تازگی منتشر شده ادعا کرده با «محمد خزاعی»،
سفیر ،نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد
دیدارکردهاست.رایس نخستیندیدارخودباآقای
خزاعیرااینطورشرحمیدهد«:نخستینمالقات
من با سفیر ایران [در سازمان ملل متحد] از یک روز
بعد از ظهر در شهر نیویورک ،در روز روشن شروع
شد...به جای پیدا کردن کنجی ساکت در سازمان
ملل که موجب حیرت همه میشد یا میزبانی از او
در مقر نمایندگی آمریکا که پر از روزنامهنگار بود
قرار شد در محل اقامتش با ایشان مالقات کنم».
سوزان رایس مدعی است  « :بسیاری از مالقاتها و
تماسهایتلفنیگاهگاهمنباسفیرایران،برایرد
وبدلکردنپیامهاییمیانپایتختهایدوکشوریا
رایزنی درباره مسائل انجام میشود».
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سپاه از ساخت پرسرعت ترین شناور جهان با  90نات سرعت خبرداد

کابوس مرگبار«آبراهام لینکلن»

کارگران بازداشتی هفت تپه
آزاد شدند

فرمانده سپاه :اگر قدرت های بزرگ بخواهند با سرنوشت ملت ایران بازی کنند ،با سرنوشت آن ها بازی می کنیم
سرعتشناورهایتندرویسپاهبهحدودسهبرابر
سریع ترین شناور موجود در دنیا یعنی نزدیک به
 90نات [گره دریایی] در ساعت رسید تا خلیج
فــارس و تنگه هرمز از همیشه بــرای نیروهای
غیرخودی ناامن تر شود .هر نات برابر 1.852
کیلومتراستکهبااینحسابسرعتشناورجدید
سپاهکهدیروزازآنخبردادهشد،نزدیکبه170
کیلومتر در ساعت می شود .این درحالی است
که سرعت نهایی نسل جدید شناورهای تندروی
آمریکایی تنها  45نات یا حدود  85کیلومتر بر
ساعت است .به گزارش فارس «رادارگریزی» و
«بــدون سرنشین» بودن مهم ترین ویژگی های
شناورهای سپاه است؛ دو ویژگی که در صورت
ترکیب با اصلیترین مولفه قایقهای تندروی
سپاهیعنیسرعت،مثلثتهدیدبالقوهایرابرای
شناورهایدشمنبهوجودمیآورد.
▪شناورهای سپاه  2برابر تندروترین شناور
آمریکا سرعت دارد

زیــبــاکــنــار دیــــروز در ششمین همایش ملی
شناورهای تندرو میزبان فرمانده سپاه بود تا از
جدیدترینشناورایرانپردهبرداریکند.شناوری
که نمونه آن تنها در ایران وجود دارد و می تواند
راهبردی ترین ناوهای غول پیکر آمریکایی را از
کاربیندازد.فناوریشناورهایتندرو[باایناشل

سرعتی] در انحصار سپاه است که در ادبیات
رسانههایخارجیبهآنها«زنبورهایسرخ»می
گویند.پیشازاینپرسرعتترینشناورهایسپاه
حدود 70ناتسرعتداشتامااکنونشناورهای
سپاه که به موشکهای کروز با بردهای مختلف
از  25تا  300کیلومتر مجهز هستند ،به سرعت
 90ناتدرساعترسیدهاند.اهمیتاینسرعت
وقتیدرکمیشودکهبدانیمسرعتنهایینسل
جدید شناورهای تندروی آمریکایی تنها 45نات
یاحدود 85کیلومتربرساعتاست.همچنینناو
هواپیمابرراهبردیآبراهاملینکلنهمکهزمانی
جابهجاییآنها،موجبتغییربرخیدولتهادر
دنیا می شد ،تنها  55کیلومتر بر ساعت سرعت
دارد.چیزیحدودیکسومشناورتندرویسپاه.
مسئله ای که یک کابوس مرگبار برای ناوهای

در پی دستور بامدادی فرمانده ارتش انجام شد

رزمایش«غیرمترقبه»ارتشایراندرمرزترکیه

سرلشکر موسوی :الزم بود بدون پیش بینی قبلی ببینیم
یگان ها در چه حد از آمادگی رزمی و تحرک هستند

نیروی زمینی ارتش روز گذشته در شمال
غــرب کشور و نزدیکی مــرز ایــران و ترکیه
رزمایشی «غیرمترقبه» و با شعار «یک هدف
یک گلوله» برگزار کرد که دستور آن به گفته
امیرسرتیپکیومرثحیدریفرماندهنیروی
زمینی ارتش بامداد روز چهارشنبه توسط
فرمانده کل ارتش ابالغ شده است .آمادگی
رزمــی ،سرعت عمل ،تحرک و جابه جایی
یگانها از جمله اهداف و «نقطهزنی توپها»
از دستاوردهای مهم این رزمایش اعالم
شده است .این رزمایش درشرایطی انجام
می شــود که ارتــش ترکیه در شمال شرق
سوریه عملیات نظامی را علیه نیروهای کرد
آغاز کرده است .عملیاتی که شرایط امنیتی
منطقه را وارد مرحله جدیدی کرده است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی که
در منطقه برگزاری این رزمایش حضور یافته
بود درباره اهداف این رزمایش گفت :الزم بود
در یک شرایط غیرمترقبه و بدون پیش بینی
قبلی آزمونی بگیریم و ببینیم این یگانها در
چه حد از آمادگی رزمــی و تحرک هستند.
خوشبختانهیگانهایرزمایش،ازنظرسرعت
عمل ،تحرک و هجوم به اهــداف تعیین شده
نمرهخوبیرادریافتکردندکهباعثامیدواری
است .فرمانده کل ارتش افزود :پیام رزمایش
برایدشمنانایناستکهاگردارایمحاسبات
غلطیشوند،بدانندکهفرزنداناینآبوخاک
آماده هستند در هر مکان و زمانی الزم باشد با
قدرتهرچهتمامترایستادگیکنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتــش هم با اعالم
این که در این رزمایش تجهیزات جدیدی
از ارتش مورد استفاده قرار گرفته ،تصریح
کرد :هدف و منظور از رزمایش غیر مترقبه،
ارزیابی رزمی و نحوه پای کار آمدن تیپهای

متحرک هجومی و واکنش سریع است که
یگا نهای حاضر در میدان آن را به خوبی
اجرا کردند .همچنین نوذر نعمتی جانشین
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اعالم این
که نقطهزنی تو پها از دستاوردهای مهم
رزمایش نیروی زمینی ارتــش بــود ،گفت:
امــروز یگا نهای توپخانه نیروی زمینی
ارتش به درجهای از آمادگی دست یافتهاند
که اهــداف مد نظر را با شلیک حتی یک
گلوله منهدم می کنند .این رزمایش یک
روزه ،عصر دیروز پایان یافت .روز گذشته
همچنین سردار قاسم رضایی فرمانده
مرزبانی کشورمان از آغاز رزمایش یک روزه
با عنوان «اقتدار و آرامش» در بندرعباس و
بوشهر خبرداد.

حجیموپرسروصدایآمریکاییاست.بهگزارش
تسنیم احتما ًال در شناور جدید سپاه از موتور واتر
جت ملی که سال گذشته رونمایی شد استفاده
شده است .از آن جایی که در این موتور ،عنصری
به نام پروانه وجود ندارد ،شناور جدید سپاه می
تواند در آب های کم عمق و به ویژه خلیج فارس و
جزایرآنبهکاربیاید.
▪فرمانده نیروی دریایی سپاه :در  1.5سال
اخیر  6سیلی محکم به آمریکا زده ایم

دریادارتنگسیریفرماندهنیرویدریاییسپاهدر
مراسمششمینهمایششناورهایتندرویسپاه،
ازاینشناورهاکهنامآنبردهنشدهاست،گفت:در
آینده نزدیک به سمت شناورهای تندرو با سرعت
 ۱۰۰نات خواهیم رفت .فرمانده نیروی دریایی

سپاه از شش سیلی محکم سپاه به آمریکا در یک
و سال نیم اخیر خبر داد .وی البته به جزئیات این
شش سیلی اشاره ای نکرد .تنگسیری گفت :از
ابتدایشروعهمایششناورهایتندروتاامسال
توانستیم پیشرفت  ۱۰برابری داشته باشیم و از
سال گذشته تا امسال نیز  ۲۰درصد پیشرفت
داشتیم که نشاندهنده فعالیت فرهیختگان و
دانشگاهیاندربحثشناورهایتندرواست.
▪سالمی :دریا میدانی تعیین کننده در نبرد
ما با مستکبران است

همزمان ســـردار حسین ســامــی در مراسم
دانشآموختگی جمعی از دانشجویان دانشگاه
امام خامنهای نیروی دریایی سپاه در زیباکنار
اظهار کرد :دریا میدانی تعیینکننده در نبرد
با مستکبران است و نیروی دریایی سپاه نیز
در دفاع از مواضع ملت ایران در آمادگی کامل
بهسر میبرد .وی با بیان این که دشمنان ملت
ایران حتی در حداکثر قدرت خود نیز در برابر
جمهوریاسالمیایرانکمتوانهستندوحرفی
برای گفتن ندارند ،تاکید کرد :با وجود این ،ما
هیچوقت دشمن را دستکم نمیگیریم .وی
افــزود :تمام قدرتهای جهان بدانند که اگر
بخواهند با سرنوشت ملت ایران بازی کنند ،با
سرنوشت آنها بازی میکنیم.

اظهاراتروحانیدربارهانتخاباتوواکنششوراینگهبان
کدخدایی:انتظار نبود که رئیس جمهور با هیجان سیاسی
نهادهای مسئول را به رعایت نکردن قانون فرا خواند
رئیسجمهوربااشارهبهانتخاباتمجلسشورای
اسالمی،ضمنبیاناینکهمردمخودشانخوب
میفهمند و بهترین ها را انتخاب میکنند،
گفت« :همه آن هایی که مسئول اجرا و نظارت
هستند ،باید کــاری کنند که نشاط سیاسی
مردم افزایش یابد ...نباید این قدر سختگیری
کنیم و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این
فیلتر را تنگتر کنیم ،نتیجه مثبتتری خواهد
داشت».اظهاراتیکهالبتهباواکنشسخنگوی
شــورای نگهبان مواجه شد .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانیریاستجمهوری،حجتاالسالم
والمسلمیندکترحسنروحانیکهروزگذشته
در جلسه هیئت دولت سخن می گفت ،تاکید
کرد :پیروزی این جناح یا آن جناح مهم نبوده،
بلکه باید اجازه دهیم ،ملت پیروز شود ...باید
بگذاریم همه جناحها ،احساس پیروزی کنند؛
بایدبههمهفرصتدهیمتادرایناجتماعشرکت
کنند.روحانیبااشارهبهاینکهبهترینمجلس
در طول تاریخ انقالب اسالمی مجلس اول بود،
اظهار کرد :در آن مجلس ،نظارت به این شکل
وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه
دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناحهای
مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین
هم در آن انتخابات ثبت نام کردند .همچنین
گروههاییماننددفترهماهنگی،نهضتآزادی
وجبههملینیزثبتنامکردندوبهترینانتخابات
وبهترینمجلسثمرهآنبود.
ایــن اظــهــارات رئیس جمهور البته با واکنش
سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد .به گزارش
فارس عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی
خوددرتوئیترطیدوپستنوشت«:مطالبآقای
رئیس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار
قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون
اساسیوقوانینانتخابات.ازآقایرئیسجمهور
انتظار آن بود تا همگان را به اجــرای ُم ّر قانون و
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اخبار کوتاه

عکس :آرشیو

••اعتماد – ابطحی عضو شــورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان ،در تشریح جزئیات نشست
این شورا با مجمع روحانیون گفت« :اصرار و تاكید
مطلقهمهاعضایحاضردراینجلسهبرمشاركت
اصالحطلباندراینانتخاباتبودامامشاركتالزاما
به معنای ارائه لیست برای همه كرسیها نیست؛
به عبارت دیگر قرار است بهتعداد كاندیداهایی كه
از صافی شورای نگهبان عبور میكنند ،حتی اگر
كمتر از  30نفر بودند ،آن ها به عنوان نامزدهای
انتخاباتیازسویاصالحطلبانمعرفیشوند».
••جام جم – ایــن روزنــامــه در گزارشی با عنوان
«"شیشه" گرفتن از آب!» نوشت :آبكار یا آب پخت،
مایعی است كه یك مرحله مانده تا شیشه شدن و
آبكار ،مرد یا زنی است كه این آب را سنگ میكند.
آبكارها خیلیهای شان رفتهاند آنور مرز ولی
آبكارهای این ور مرز هنوز فعالند كه به جای قاطی
كردن اف و دكمه و ساچمه و اسید حاال روی مایع
حاضر و آماده كار میكنند ،نوعی لقمه جویده و
راحتالحلقوم كه از مرزهای شرقی كشور قاچاق
میشود!
••آرمان  -اصالحطلبان باید برای خودشان شرط
و شروط بگذارند؛ نه برای حاکمیت .میرزایی نیکو
عضوفراکسیونامیددرگفتوگوباآرمانمیگوید:
لیستی با حضور افراد وفادار به اصالحات و محکم
بر عقاید خود آماده گردد آن گاه میتوانند با حضور
همهجانبه در انتخابات بگویند که ما این افراد را
معرفی میکنیم .پس از آن اگر شورای نگهبان هم
اصالحطلبانراردصالحیتکرددیگرتکلیفازآن
هاساقطاست.
••آفتاب یزد  -وقتی لیست اعضای هیئت مدیره
برخیبانکهارانگاهمیکنیممتوجهمیشویمکه
برخی از آن ها تا چه حد خانوادگی هستند و طبعا
تصوراینکهتسهیالتپروپیمانهمبهافرادیغیر
از نزدیکان خودشان برسد تصوری اشتباه و محال
مینماید« .خان»های جدید رفتارهای سازمانی
خاص خود را در عرصه اقتصادی دارند که بیشتر
به نوعی اشرافیتهای موسوم به «جوامع کاستی»
شباهت دارد که همه چیز منحصرا در اختیار یک
طبقهباافرادخاصومشخصاست.
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احترام به آن دعوت کند ،نه با هیجان سیاسی
نهادهای مسئول را به رعایت نکردن قانون فرا
خواند...ورود افراد دارای سوابق فساد اخالقی
و اقتصادی به مجلس خالف حقالناس و شورای
نگهبانبهعنوانناظرانتخاباتدرقبالآنمسئول
استووظیفهخودراطبققانونانجامخواهدداد.
مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون
تاکیدکنندنهاینکه برطبلفرارازقانونبدمند».
▪مــردم فشار حداکثری آمریکا را درهم
شکستند

رئیسجمهورهمچنیندربخشدیگریازسخنان
خود در هیئت دولت تاکید کرد :مردم ایران در
این یک سال و نیم گذشته کمر دولت آمریکا را
شکستند و هیچ تردیدی وجود نــدارد که امروز
قدرت ایــران از هر زمان دیگر بیشتر است .وی
با بیان این که امروز همه آمار و ارقام و عالمتها
نشان میدهد که مردم حتی در زمینه اقتصادی
همقادربهحلمسائلوکاهشمشکالتهستند،
گفت :این که بانک مرکزی اعالم میکند ،تولید
صنایعبورسیکهنیمیازصنایعکشورراتشکیل
میدهد در شهریور ماه  1.2درصد رشد مثبت
داشته است ،موضوعی بسیار مهم و به معنای آن
استکهفشارحداکثریدرهمشکستهاست.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان
اعالمکرد:تمامیکارگرانکارخانهنیشکرهفتتپه
آزادشدند.بهگزارشتسنیمحسینیپویا،افزود:این
افراد روزگذشته همگی آزاد شدند و هیچ کارگری
در ایــن خصوص بــازداشــت نیست .سید راضی
نوری نماینده شوش در مجلس هم به ایرناگفت:
اینکارگرانابراهیمعباسیمنجزی ،مسلمچشمه
خاور،محمودخدایی،ایماناخضری،یوسفبهمنی
و محمد خنیفر هستند که با قرار وثیقه آزاد شدند.
براساس گــزارش خبرآنالین به نقل از ایلنا ،این
کارگران در مسیر دیدار با نمایندگان کمیسیون
اجتماعی مجلس در عوارضی خرمآباد بازداشت
شدند و در شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش
تفهیم اتهام شدند و برایشان وثیقه تعیین شد .دو
روز پیش حجتاالسالم والمسلمین موسویفرد
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه
اهواز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به دیدار چهره به
چهره خود با جمعی از کارگران شرکت کشت و
صنعتنیشکرهفتتپهتاکیدکردهبودبابازداشت
کنندگان اینکارگرانبرخوردخواهمکرد.

واکنش ظریف به ناآرامی های
اخیر عراق

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحوالت و
حوادث اخیر عراق گفت :هوشیاری مردم عراق
مانع از آن میشود که ناراحتیهای مشروع آنها
که دولت عراق نیز این ناراحتیها را به رسمیت
شناخته ،موجب سوءاستفاده دیگران قرار گیرد.
به گ ــزارش خانه ملت ،محمدجواد ظریف روز
چهارشنبه در تشریح موضع جمهوری اسالمی
ایران درباره ناآرامیهای اخیر عراق ،اظهار کرد:
ما معتقدیم که مــردم عــراق صاحبان این کشور
هستند و باید حقوق آنها رعایت شود.همچنین
به گزارش فارس ،وزیر امور خارجه ایران در حاشیه
کنفرانس بینالمللی اقتصاد جهانی و تحریم در
دانشگاهالزهراودرجمعخبرنگاراندربارهاوضاع
کنونی عراق بیان کرد :احساس میکنم هم مردم
عراق نگرانیهای کامال بر حقی دارند و هم دولت
عراق صریحا اعالم کرده تمام تالشش را برای رفع
ی کهبرمردمعراقرواشدهبه
نگرانیهاونامالیمات 
کارخواهدبست.

جلسه انتخاباتی جبهه پایداری
با جامعه روحانیت مبارز
تسنیم-سخنگویجبههپایداریازجلسهمشترک
اینجبههباجامعهروحانیتمبارزخبردادوگفت:در
اینجلسهدربارههمگراییوتحققوحدتنیروهای
مجلس بحث و
انقالب در انتخابات آی ــن ــده
بررسیشده است .ابراهیم متقی فر افزود :جبهه
پایداریبرهمگراییووحدتنیروهایانقالبتأکید
دارد و بر همین اساس تالش میکند که مجلسی
کارآمدوانقالبیتشکیلشود.

