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روی موج کوتاه

فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره 
رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین 
و مشخصات و ابعاد جغرافیایی آن، گفت: 
آن چیزی که مسلم است این رزمایش 
در اجرای تدابیر مقــام معظم رهبری 
برنامه ریزی شــده و امروز به مورد اجرا 
درآمده است؛ حضرت آقا در تاریخ ۱۴ 
مهر ۸۸ در دانشــگاه نیروی دریایی در 
نوشهر فرمودند نیروی دریایی که امروز 
همه ما میهمان آن هستیم در بسیاری از 
نقاط عالم و کشور ما یک نیروی راهبردی 
است و به نیروی دریایی باید به عنوان یک 

نیروی راهبردی نگریسته شود.
امیر دریادار حسین خانزادی با ذکر 
این مطلــب که قطعا وقتــی نیروهای 
چند کشور با هم هماهنگ عمل کنند 
و زبان مشترک در دریا داشته باشند و از 
تاکتیک های مشترک استفاده کنند و با 
تمرین به سطح باالیی از مهارت برسند، 
معنادار است، گفت: پیام های سیاسی ای 
که این رزمایش به بیرون مخابره می کند 
از نظر ما شفاف است. اولین پیام این است 
که ما این رزمایش را در شمال اقیانوس 
هند برگزار می کنیم نه در خلیج فارس، 
نه تنگه هرمز، نه حتی در شمال دریای 
عمان؛ دلیلش این است که آن مناطق 

از نظر ما مناطق کاماًل امنی هســتند و 
نیاز به هیچ تمرین نظامی در آنجا نیست.

وی ادامه داد: امنیــت در آن نقطه 
کاماًل برقرار اســت و نیروهای امنیتی 
جمهوری اســالمی ایران با تکلیفی که 
در قبال مملکت، منطقه و جهان دارند 
کارشان را به خوبی در آنجا انجام دادند 
و نیازی به شکل گرفتن هیچ ائتالفی در 

آنجا نیست.
 تاکتیک های مختلف 

در مناطق مختلف دریایی
فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید 
کرد: زیردریایی های جمهوری اسالمی 
ایــران در دریاها حضــور دارند. همین 
امروز همزمان اقدامات تاکتیکی دیگری 
در دریا داریم. یــک منطقه ای را تحت 
عنوان منطقه تمرینی مین ریزی داریم. 
منطقه ای تحت عنوان پرتــاب اژدر از 
زیردریایی را داریم و مناطق تاکتیکی 
دیگــری داریم که همزمــان کارهای 
پرتابی خاصی انجام می دهیم که عمدتاً 

متمرکز در دریای عمان است.
امیر دریادار خانــزادی ادامه داد: ما 
امسال، از ابتدای ســال ۳ سفر به چین 
و ۲ سفر به روسیه داشتیم که ماحصل 
آن، این رزمایش بسیار با ارزش در منطقه 

است. برنامه ریزی می کنیم این رزمایش 
را هر ساله داشته باشیم. در کنار آن امسال 
یک تفاهمنامه دفاعی امنیتی با نیروی 
دریایی روسیه در حوزه دریا امضا کردیم 
که ابعاد بسیار گسترده ای دارد و شاید 
همکاری نظامــی در حوزه رزمایش ها، 

کوچک ترین بُرد آن باشد. 
همکاری های آموزشی با چین و 

روسیه در آینده نزدیک
وی با بیان اینکه قطعاً در آینده نزدیک 
شــاهد آغاز همکاری های آموزشــی 
هستیم، گفت: بازدید دو کشور روسیه 
و ایران از بنادر یکدیگر انجام می شود و 
همین وضعیت را با نیروی دریایی چین 
خواهیم داشت. ما پیش از سه سال قبل 

تنها ۳ کمیسیون همکاری مشترک با 
سه کشور داشــتیم، در حالی که امروز 
۱۲ کمیسیون همکاری مشترک با ۱۲ 
کشور داریم و به شــدت در حال رشد و 
توسعه است که نشــان می دهد نه تنها 
انزوا وجود نداشته بلکه به شکل تصاعدی 
به زودی خواهیم دید خیلی از کشورها 
که به دلیل رفتار غربی ها مانع همکاری 
شأن می شد حتماً از همکاری منطقه ای 

منافع خوبی به دست خواهد آمد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ 
به سوال دیگری در مورد توانمندی های 
دریایی جمهوری اسالمی ایران و رویکرد 
چین و روسیه در مورد توانمندی های 
نظامی و دریایی ایران، گفت: همکاری 
ایران و روســیه از قبل وجود داشــت با 
وقفه ای مواجه شــد و امــروز دوباره به 
شرایط عادی بازگشته و در حال توسعه 
اســت. ظرفیت بزرگ همکاری بین دو 
طرف وجــود دارد؛ روس ها برای اینکه 
پشتیبانی های فنی را در برخی مناطق 
دنیا به دست آورند و حضور پایدارتری 
داشــته باشــند قطعاً نیاز به همکاری 
کشورهایی مثل ایران و چین در منطقه 

دارند.
امیر دریادار خانزادی اظهار کرد: چین 
نیز برای اینکــه از ظرفیت های منطقه 
اقیانوس هند برخوردار شوند نیاز به هم 
پیمانی قدرتمند در منطقه دارند که هم 
به لحاظ فنی و هم به لحاظ سایر مسائل 
آمادگی بتواند پوشش های الزم را برای 

آنها فراهم کند.
وی ادامه داد: جمهوری اســالمی 
ایران نیز همینطور اســت. سه کشور 
در مســائل تکنیکی، آموزشی و فنی و 
اطالعاتی نیاز دارند که با هم همکاری 
کنند. هیچکدام از این کشورها شاید به 
تنهایی در مناطق دور دســت ظرفیت 
پایداری زیادی نداشته باشند اما وقتی در 
کنار یکدیگر قرار می گیرند، این قدرت به 
شدت افزایش می یابد و اگر امروز ما در 
شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و خلیج 
عدن حضور مستقل داریم این همکاری 
مشترک می تواند حضور ما را به صورت 

تصاعدی افزایش دهد.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتش 

تاکید کرد: دانش فنی که به اشــتراک 
گذاشته می شــود بدین معناست که 

قدرت هایمان را به اشتراک می گذاریم.
اجالس آیونز و ریاست ارتش ایران

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتش 
همچنین درباره اجالس آیونز یا اجالس 
فرماندهان نیروی دریایی کشــورهای 
حاشیه اقیانوس هند که ریاست دور ه ای 
آن سال گذشــته به  ارتش جمهوری 
اســالمی واگذار شــد، گفت: اجالس 
آیونز یک اجالس بســیار خاص است 
که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد. این اجالس 
شکل گرفته تا کشورهای منطقه به فهم 
باالتری از امنیت جمعی دریایی دست 
پیدا کنند و تعامالت بیشــتر در عمل 
برای دست یافتن به امنیت جمعی پای 

کار بیاورند. 
امیر دریــادار خانــزادی ادامه داد: 
مســئولیت هر کدام از این کارگروه ها 
مشخص است کشورهای هند و استرالیا 
به صورت مشترک برای مقابله با بالیای 
طبیعی فعالیت می کنند ســنگاپور در 
کارگروه تبادل اطالعــات و جمهوری 
اسالمی ایران از سال گذشته مسئولیت 
کارگروه امنیت دریایی را برعهده گرفته 
اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
بیان اینکه ۱5 کشور عضو این اجالس 
هستند، گفت: ما در قالب این اجالس 
رزمایشــی را پیش بینــی کردیم که 
کشورهای منطقه حضور خواهند یافت. 
االن چند کشــور اعالم کردند ناوگروه 
ارسال می کنند. بسیاری از کشورها نیز 
اعالم کردند که به عنــوان ناظر حضور 
پیدا می کنند. عالوه بر ۱5 کشور، لیست 
طوالنی از کشورهای سراسر جهان اعالم 
کردند که آمادگی دارند به صورت ناظر 
حضور پیدا کند حتی در بین کشورها، 
کشوری حضور دارد که به دریا ارتباطی 
ندارد و اعالم کرده است به دلیل اهمیت 
دریا ما عالقمند هستیم در این رزمایش 

به صورت ناظر حضور داشته باشیم.
تذکری برای انگلیس

خانزادی به حضور کشورهای چون 
انگلستان، فرانسه و استرالیا در میان ۱5 
عضو اجالس آیونز اشــاره کرد و افزود: 
در هر جای دنیا که شــیطنتی شکل 

می گیرد ردپای این کشورها همراه با 
آمریکا وجود دارد. در فضایی که بحث 
ائتالف دروغین آمریکا مطرح شد کشور 
انگلســتان نیز به این توطئه دامن زد، 
بنده نامه بسیار تندی را از طرف نیروی 
دریایی جمهوری اسالمی ایران خطاب 
به فرمانده نیروی دریایی انگلستان امضا 
کردم و به آنها تذکر دادم که نمی توانید 
همزمان هم عضو اجالس فرماندهان 
نیروی دریایی منطقه اقیانوس هند که 
به دنبال امنیت دریایی است، باشید، 
هم در ائتالف دیگــری که ناامنی را در 
منطقه تشدید می کند، حضور داشته 
باشید. اگر اقدام اینگونه داشته باشید، 
حتماً از این اجالس حذف می شوید و 
به سطح ناظر تنزل داده می شوید که 
همین هم برای شما زیادی است.  وی 
تصریح کرد: بالفاصلــه از دو مرجع از 
انگلستان پاسخ نامه را دریافت کردیم. 
یک پاسخ از وزارت امور خارجه بود که 
صریح نوشته بودند خواهشاً این اقدام 
ما را خصمانه تلقی نکنید ما به اجالس 
آیونز پایبند هستیم و در مناسبت های 
بعدی که شــما دعوتنامه می فرستید 

حتماً شرکت می کنیم.
 عالوه بر این پاسخ مشابهی را در لفافه 
فرمانده نیروی دریایی انگلستان برای 
من فرستاد. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
تاکید کرد: این پاسخ ها نشان دهنده این 
است که امروز جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشــوری مقتــدر در منطقه 
زیر بار هیچ نهیبی نمــی رود و از اینکه 
سیاست های خود را به صورت مستقل 

اعالم کند هیچ هراسی ندارد.

دریادار خانزادی از تداوم مانورهای دریایی مشترک با چین و روسیه خبر داد؛

نزدیکی بیش از پیش ایران به دو قدرت شرقی

خبر

رئیس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات گفت: اولویت 
فهرست ما قرار گرفتن اعضای اصالح طلب است اما اگر چنین 
فردی در دســترس نبود، افراد غیراصالح طلب را در فهرست 

قرار می دهیم.
به گزارش ایرنا، مصطفی کواکبیان روز یکشنبه در نشست 
خبری با اشــاره به اینکه پنج اصل درباره انتخابات پیش رو 
در حزب مورد بحث قرار گرفته اســت، گفت: اولویت و اصل 
نخست حزب مردم ساالری مشــارکت جدی در انتخابات 
و قهر نکردن با صندوق های رأی اســت و مــا اهل تحریم 

انتخابات نیستیم.
 وی اضافه کرد: اصل دوم این است که عالوه بر تشویق مردم 
به حضور در پای صندوق های رأی، لیست انتخاباتی هم خواهیم 

داشت اما مشروط به اینکه در سراسر کشور حداقل ۲۰ نفر فرد 
تایید شده داشته باشیم.

دبیرکل حزب مردم ساالری ادامه داد: اصل سوم این است 
که لیست ما با هماهنگی و انســجام و وحدت با سایر احزاب 
اصالح طلب خواهد بود. در شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
۳۰ حزب وجود دارد که لیست با هماهنگی این شورا تنظیم 

خواهد شد.
کواکبیان گفت: اصل چهارم هم این است که اولویت این 
فهرســت قرار گرفتن اعضای اصالح طلب است اما اگر چنین 
فردی در دســترس نبود، افراد غیراصالح طلب را در فهرست 

قرار خواهیم داد.
این نماینده مجلس گفت: سه ویژگی یعنی اصالح طلبی با 

مفهوم دقیق خود، عضویت در یک حزب اصالح طلب و مقبولیت 
عمومی باالتر نسبت به سایر داوطلبان، اساس حضور افراد در 
لیست است. یعنی هر نامزد تایید شده عضو احزاب اصالح طلب 

که محبوبیت باالتری داشته باشد، برای ما اولویت دارد.
وی افزود: باید در زمینه انتخابات روشنگری و تبیین انجام 
شود تا با برخی افراطیونی که انتخابات و مجلس را قبول ندارند 
و شعار »لیاخوف کجایی« سر می دهند، موفق نشوند؛ چنین 
شعارهایی نشان می دهد که این گروه با اصل مجلس مشکل 
دارند و رأی مردم را نمایشی و برای کوبیدن در دهان استکبار 

نیاز دارند و برای مردم حق رأی ذاتی قائل نیستند.
اکثریت مجلس دهم اصولگرا بود نه اصالح طلب

کواکبیان همچنین گفت: تلقی افکار عمومی در اکثریت 

بودن اصالح طلبان مجلس دهم صد در صد باطل اســت. ما 
اکثریت فراکسیونی داشــتیم یعنی فراکســیون امید از دو 
فراکسیون دیگر از نظر تعداد باالتر بود اما در مجموع مجلس 
دهم متعلق بــه اصولگراها بــود. هم مســتقلین در خدمت 
اصولگرایــان بودند و هم اصولگرایان در خدمت مســتقلین. 
نمونه آخر آن جمع آوری رأی حجت االسالم مجتبی ذوالنور 
برای علی الریجانی بود و آنها در یک ائتالف جدی با هم بودند 
و تعداد آنها به ۱۶۰ تا ۱۷۰ می رسید و تعداد ما هم همان ۱۱۰ 

تا ۱۲۰ نفر بود.  

کواکبیان: 

احتمال گنجاندن غیراصالح طلبان در لیست انتخاباتی وجود دارد
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رأی نمی دهم
صادق زیباکالم بــه اعتمادآنالین گفت: در 
بین اصالح طلبان هیچ کــس به اندازه من رأی را 
الزم نمی داند اما وقتی اینترنت بعد از یک هفته 
وصل شــد، مواجهه با اخبار تلــخ آنچنان برایم 
باورنکردنــی بود که هر چقدر بــا خودم کلنجار 
رفتم این بار هم در انتخابات شرکت کنم و برای 
نامزدهای اصالح طلب به فعالیت بپردازم دیدم 
نمی توانم. ما هــر کاری بکنیم مجلس یازدهم از 
آِن اصولگرایان تندرو، اعضــای جبهه پایداری 
و اطرافیان احمدی نــژاد خواهد بــود. در واقع 
اصالح طلبان حتی در تشــکیل چیزی شــبیه 
فراکسیون امید هم موفق نخواهند شد. همچنین 
شــورای نگهبان رد صالحیت های گسترده ای 
خواهد داشــت. به همین دلیل مصرانه بر ســر 
تصمیم رأی ندادن می مانم و قطعاً رأی نمی دهم. 

    
رد ادعای ارسال پیام از سوی 

روحانی به مجمع تشخیص
وزارت امور اقتصــادی و دارایی در اطالعیه ای، 
اخبار برخی رســانه های گروهی مبنی بر ادعای 
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
خصوص ارســال پیام حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی از طریق فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
به این مجمع برای تعویق رأی گیری در مورد لوایح 

دوگانه FATF را تکذیب کرد.
    

پاسخ وزارت خارجه به فرانسه 
درباره دو زندانی

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه درباره 
اقــدام وزارت خارجه فرانســه در فراخوانی بهرام 
قاسمی، سفیر ایران در پاریس و بیانیه این وزارتخانه 
درباره دو زندانی، گفت: درخواست فرانسه را فاقد 
مبنای حقوقی می دانیم، زیرا فرد مورد نظر )فریبا 
عادلخواه( تبعه ایران است و به اتهام »ارتکاب اعمال 
جاسوسی« بازداشت شده اســت. تبعه فرانسوی 
)روالن مارشــال( نیز با اتهام »اجتمــاع و تبانی 
علیه امنیت ملی« بازداشت است. وی تاکید کرد: 
فضاسازی ها نمی تواند مانع رسیدگی قوه قضاییه 
به این پرونده ها شود؛ به خصوص در رابطه با اتهامات 

امنیتی که به این دو فرد وارد شده است.
    

اظهارات بی اساس مقام سابق 
لبنانی در مورد ایران

مقام سابق لبنانی به بیان اظهارات بی اساس در 
مورد ایران پرداخت .به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، 
»اشرف ریفی« وزیر سابق دادگستری لبنان در مورد 
ایران مدعی شد: ایران در امور داخلی لبنان دخالت 
کرده و به صدور اســلحه به لبنان پرداخته است و 
باعث جنگ در این منطقه شده است. وی در ادامه به 
اعتراض های لبنان و عراق اشاره کرد و گفت: مردم 
این دو کشــور خواهان توقف نفوذ ایران در این دو 

سرزمین هستند.
    

 سفر به نیویورک در امتداد 
یک مصافحه

سید جالل ساداتیان، ســفیر سابق ایران در 
لندن پیرامون ســفر ظریف بــه نیویورک برای 
حضور در یک نشســت عادی شــورای امنیت 
گفت: »اخیرا مجید تخت روانچی، ســفیر ایران 
در ســازمان ملل در نشســت شــورای امنیت 
نقطه نظرهای ایــران را مطرح کــرد؛ متعاقب 
همین امر بود کــه نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل گفتگویی کوتاه را با نماینده ایران داشــت. 
هر چند حرف های او اظهار تاســف از مرگ یک 
دختر خوزستانی در نتیجه نرسیدن دارو بود اما 
این مصافحه نیز به عنوان گامی مثبت تلقی شد. 
اکنون سفر ظریف نیز در ادامه همین روند است 
تا به افکار عمومی جهان بگوید که اگر حرکتی از 
سوی آمریکایی ها انجام شود، ایران آماده مذاکره 

و همکاری است. 
    

چرا نباید البی قوی با کنگره 
آمریکا داشته باشیم؟

علی مطهــری طی یادداشــتی تحت عنوان 
»مــردم، تکیه گاه انقالب اســالمی«، نوشــت: 
مشکالت کشور ما صرفا راه حل اقتصادی ندارد، 
بلکــه راه حل اقتصادی توأم با راه حل سیاســی 
دارد. چرا ما نباید با استفاده از توان خود و ایرانیان 
خارج از کشور البی قوی با کنگره آمریکا داشته 
باشیم و تالش های اسرائیل و عربستان را خنثی 
کنیم؟ زمانی دشمن خاک ما را اشغال کرده، در 
این صورت هر مقدار خسارت و تلفات برای آزادی 
ســرزمین خود بدهیم جا دارد، ولی در شرایط 
فعلی وقتی راه هایی برای عبــور از بحران وجود 
دارد چرا استفاده نکنیم و ریاضت های اقتصادی 

غیرضروری بر مردم تحمیل کنیم؟

ایران در قالب اجالس آیونز، 
رزمایشی را پیش بینی کرده 
که کشورهای منطقه حضور 

خواهند یافت. االن چند 
کشور اعالم کردند ناوگروه 
ارسال می کنند. بسیاری از 
کشورها نیز اعالم کردند که 

به عنوان ناظر حضور پیدا 
می کنند

هیچکدام از سه کشور 
ایران، چین و روسیه شاید 

به تنهایی در مناطق دور 
دست ظرفیت پایداری 

زیادی نداشته باشند اما 
وقتی در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند، این قدرت به 
شدت افزایش می یابد 

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور 
مهمترین هدف دشمنان از به راه انداختن غائله 
آبان را »سوریه ســازی« ایــران خواند و گفت: 
شــبکه های اجتماعی خارج پایه در مدیریت 
اغتشاشات و آشوب گری ها نقش ویژه ای داشتند 
و با توجه به کارکردهای جدید در حال تشکیل 
یک دولت در سایه هستند. به گزارش ایلنا، سردار 
غالمرضا جاللی در نشســت تبیین علل بروز 
ناآرامی های آبان ۹۸، با بیان اینکه ارائه یک تحلیل 
جامع از غائله آبان، نیازمند گذر زمان برای روشن 
شدن زوایای مختلف آن است تا به درک درستی 
از این مسئله پیچیده برسیم، تصریح کرد: این 

ماجرا، کامال پیچیده، عمیق و چندبُعدی بود.

فعال شدن ۴ قرارگاه سایبری علیه ایران
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه ترامپ که در جبهه نظامی شکست خورده 
بود به ســراغ جبهه اقتصادی و سایبری رفت، 
تصریح کرد: در حالیکه آمریکایی ها ادعا دارند در 
جنگ سایبری علیه ما حمالتی را داشته اند ولی 
توان دفاع سایبری کشور، به نحوی بوده است که 
ما اثری از این حمله در زیرســاخت ها مشاهده 

نمی کنیم.
به گفته وی در حوزه جنــگ اقتصادی نیز 
اصلی ترین هدف آمریکا از تحریم های اقتصادی 
ایجاد نارضایتی های اجتماعی در ایران و ســوء 

استفاده از اعتراضات معیشتی مردم بوده است.

ســردار جاللی توضیح داد: در حوادث آبان 
به نوعی معاندین انقــالب، با تمام ظرفیت خود 
در حوزه رسانه و فضای مجازی، تحت حمایت 
آمریکا، گرد هم آمدند و ۴ قرارگاه سایبری فعال 

در حوزه شناختی، علیه ایران فعال شد.
شبکه های اجتماعی مرکز فرماندهی و 

کنترل اغتشاشات
ســردار جاللی با بیان اینکه آنچه سبب شد 
دشــمن و ُعمالش بتواننــد در غائله آبان نقش 
ایفا کنند شبکه های اجتماعی خارج پایه بود، 
تصریح کرد: متاسفانه در سال های گذشته بخش 
عمده ای از مخاطبان فعال رسانه ای در همین 
شــبکه های اجتماعی خارج پایه ســاماندهی 

شده اند و این شبکه ها با پدید آوردن یک کالن 
داده )BIG DATA( بــه نوعــی سیســتم 
فرماندهی و کنترلی را در اختیار دشــمن قرار 

می دهند.
وی با بیان اینکــه ما معتقدیــم اینکه این 
ظرفیت در اختیار دشمن قرار گرفته یک اقدام 
سهالندیشانه است، توضیح داد: اساس جنگ  
شناختی، تولید، مدیریت و هدایت افکار عمومی 
است که شبکه های اجتماعی خارج پایه، تمام 
این ظرفیت را در اختیار دشمن قرار می دهند و 

این در حالیست که متاسفانه در کشور برخی به  
دلیل رویکردهای عوام فریبانه، به نوعی خواهان 
استمرار فعالیت شــبکه های اجتماعی خارج 

پایه هستند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان 
اینکه وقتی اینترنت در غائله آبان البته با اندکی 
تعلل قطع شد به نوعی آبی بر آتش فتنه آشوب 
بود، ادامه داد: این اتفاق نشان داد این اغتشاشات 
عمال با شبکه های اجتماعی مدیریت می شود و 
شما اگر دسترسی به شبکه های اجتماعی خارج 
پایه را قطع کنید می  توانید آشوب و تخریبگری ها 
را پایان دهید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
ارتباط مستقیمی بین امنیت مردم و شبکه های 
اجتماعی وجود دارد. ضمــن اینکه باید در نظر 
بگیریم که شــبکه های اجتماعی، امروز تنها 
نقش پیام رسانی را ایفا نمی کنند و در حوزه های 

وسیعی ورود کرده اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

»سوریه سازی ایران« مهمترین هدف غائله آبان بود


