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روی موج کوتاه

از میان اعضای 5+1، دیروز نیمی از 
آنها یعنی ایران، روسیه و چین رزمایش 
مشــترکی را روی آب هــای عمان و 
اقیانوس هند آغاز کردند و قرار اســت 
آن را تا نهم دی نیز ادامه دهند؛ رزمایشی 
که گفته می شود معنایش این است که 
روابط سه کشور ایران، روسیه و چین به 
سطح معناداری رســیده و این روند در 
سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

آنطور که معــاون عملیات نیروی 
دریایی ارتش گفته است، این نخستین 
بار پس از پیروزی انقالب اسالمی است 
که ایران رزمایــش مرکبی با دو قدرت 
دریایی بزرگ جهان و در چنین سطحی 

برگزار می کند. 
امیر دریــادار دوم غالمرضا طحانی 
دیروز در نشستی خبری درباره انتخاب 
محل این رزمایش نیــز توضیح داد که 
اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ 
دنیاست که کشورهای بسیار مهمی در 
این منطقه حضور دارند و سه تنگه مهم 
باب المندب، مــاالکا و هرمز به عنوان 

مثلث طالیی در این منطقه است.
طحانی ادامه داد که این رزمایش برابر 
برنامه های از پیش تعیین شده با حرکت 

یگان های شناوری ســه کشور از بندر 
چابهار آغاز می شود و در شمال اقیانوس 

هند گسترش خواهد یافت.
 وسعت عملیات

 17 هزار کیلومتر است
تمرینات تاکتیکی متنوع از جمله 
نجات شــناور دچار حریق، آزادسازی 
شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی 
علیه اهداف مشخص و سایر تمرینات 
تاکتیکی و عملیاتــی در این رزمایش 

پیش بینی شده است.
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش 
با بیان اینکه وسعت منطقه این رزمایش 
1۷ هزار کیلومتر مربع اســت، تقویت 
امنیت تجارت دریایــی بین المللی و 
مقابله بــا دزدی دریایی و تروریســم 
دریایی، تبادل اطالعات در حوزه امداد و 
نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی 
و تاکتیکــی را از اهــداف این رزمایش 

برشمرد.
بدین ترتیــب بعدازظهــر دیروز 
اسکله شهید بهشتی بندر چابهار ایران 
میزبان شناورهای روسی و چینی برای 
برگزاری این رزمایش بود.  ناو روســی 
»Yaroslav Mudry« بــه همراه 

کشتی سوخترســان »Yel'nya« و 
 »Yevgeniy Khorov« یدک کش
و همچنین ناوشکن چینی »شینینگ« 
در دریا مورد استقبال ناو موشک انداز 
»نیزه« قرار گرفتنــد و با پهلوگیری در 
اسکله بندر شهید بهشتی چابهار مراسم 

استقبال و تشریفات رسمی انجام شد.
واکنش واشنگتن

حال قرار است این رزمایش تا دو روز 
دیگر نیز ادامه داشــته باشد. آن هم در 
شرایطی که ایاالت متحده طی ماه های 
گذشــته تالش های مستمری داشته 
تا بتواند کشورهای بســیاری را برای 
پیوستن به ائتالف آمریکایی در خلیج 

فارس ترغیب کند. 
در این شــرایط، رزمایــش ایران با 
دو قدرت چین و روســیه، حساسیت 
آمریکا را برانگیخته اســت. »ســین 
رابرتسون«، ســخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد که آمریکا 
رزمایش های دریایی و سه جانبه ایران، 
روسیه و چین در اقیانوس هند را به دقت 
زیر نظر دارد و با متحدانش برای تضمین 
آزادی دریانوردی و جریان آزاد تجارت 

همکاری خواهد کرد.

 ایجاد یک جامعه دریایی 
با آینده مشترک

سه کشور برگزارکننده رزمایش اما 
تاکید می کنند که اتفاقا این رزمایش در 
جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه است. 
»سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه، 
ماه اکتبر اعالم کرده بود که این رزمایش 
نظامی سه جانبه همکاری های عملیاتی 
در نبرد علیــه تروریســت ها و دزدان 

دریایی را تقویت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت دفاع چین نیز روز 
گذشته تاکید کرد که این رزمایش به 
منظور نشان دادن حسن نیت و توانایی 
سه طرف در جهت حمایت مشترک از 

صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد یک 
جامعه دریایی با آینده مشــترک آغاز 

شده است.
»ووچیان« در گفت وگویی با تارنمای 
»ای سی ان اس« چین، تعمیق مبادالت 
و همکاری بین نیروی دریایی سه کشور 
را از دیگر اهداف ایــن رزمایش عنوان 
کرد و افزود: این رزمایش مشترک یک 
مبادله نظامی عادی میان ســه کشور 
اســت که مطابق با قوانیــن و مقررات 
بین المللی انجام شــده اســت و هیچ 

ارتباطی با اوضاع منطقه ندارد.
ایران قابل منزوی شدن نیست

اما آنچــه اهمیت ویــژه ای به این 
رزمایــش داده، حضور ایــران در کنار 
دو قدرت جهانــی و همینطور دو عضو 
برجام است. مقامات ایرانی اینکه »ایران 
قابل منزوی شدن نیست« را مهمترین 
دستاورد و پیام این رزمایش می دانند. از 
سوی دیگر همراهی دو عضو برجام و دو 
قدرت سیاسی و اقتصادی جهان با ایران، 
این پیام را نیز برای آمریکا دارد که برای 
حل مسئله هسته ای با ایران باید از سد 

این دو قدرت جهانی نیز بگذرد. 
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دیــروز در تحلیلش از ایــن رزمایش 
در صفحــه توئیتری خود با اشــاره به 
اینکه تالش های آمریکا در کشــاندن 
اعضای ناتــو به مداخــالت نظامی در 
خاورمیانه، بی نتیجه ماند، نوشت: »فصل 
ائتالف های پایدار در منطقه آغاز شده و 
شکست هژمونی سلطه در ائتالف سازی 
مداخله گرایانه اولین دستاورد این فصل 

است.«
نه تنهــا ناظــران داخلــی، بلکه 
تحلیلگران خارجی نیــز بر این عقیده 

هستند. 
پیام چین و روسیه به آمریکا

روزنامه گلوبال تایمز چین گفتگویی 
در همین باره با »سونگ ژونگ پینگ«، 
کارشــناس و تحلیلگر مسائل نظامی 
چین انجام داده است. این کارشناس به 
ایرنا گفته که »رزمایش سه جانبه ایران، 
روسیه و چین، یک سیگنال واضح برای 
آمریکا ارسال می کند و آن اینکه مسئله 

هسته ای تهران باید از طریق مذاکرات 
بر اساس توافق قبلی حل شود نه اقدام 

نظامی.«
او ادامــه داده: برگــزاری چنین 
رزمایشــی، به ایاالت متحده توصیه 
می کند علیه ایران بــه اقدام نظامی 
یکجانبه متوسل نشــده و فشارهای 
بیشتری علیه این کشور اعمال نکند.

ســونگ با اشــاره به اینکه ایاالت 
متحــده باید جلو شــعله ور شــدن 
شراره های آتش را بگیرد، گفت: این 
رزمایــش باعث کاهــش تنش ها در 
منطقه می شــود زیرا حضور روسیه و 
چین در این رزمایــش در کنار ایران 
بیانگر حمایت آنها از »صلح و ثبات« 

در خلیج فارس است.
این کارشــناس و تحلیلگر چینی 
اضافه کــرد این رزمایش مشــترک 
نشــان می دهد که چین و روســیه، 
به عنــوان دو قدرت بزرگ مســئول 
در جهــان، پــس از خــروج ایاالت 
متحده از توافق هســته ای با ایران در 
 ســال ۲۰1۸، از ایران در این توافق 

حمایت می کنند.
وی در مورد اهمیت دریای عمان 
اضافه کرد دریای عمان همانند تنگه 
هرمز گذرگاه تقریباً یک سوم کل نفت 
منطقه خاورمیانه اســت و وضعیت 
آن بــا توجه به جایــگاه باالیی که در 
زمینه کشتیرانی و تردد دریایی دارد، 
می تواند تــا حد زیادی بــر اقتصاد و 

امنیت چین تاثیر بگذارد.

رزمایش مشترک ایران و دو قدرت جهانی در حال برگزاری است؛

پیامی از روی آب  به واشنگتن 

خبر

امام جمعه موقت تهــران ایجاد ناامنی، بهم 
ریختگی، حمله، شــرارت و ایجاد شبهه و ندای 
اهلل اکبر سر دادن در شــب ها را از جمله اقدامات 
فتنه گران خواند و گفــت: آنها از همه ابزاری که 
از درون و بیرون می توانستند برای به هم ریختن 
نظام اسالمی اســتفاده کردند و این سکانداری 
کشتی انقالب رهبر حکیم الهی بود که پروردگار 
ظرفیت و ســعه صدر و عاطفه به ایشان عنایت 
کرده بود و ایشان حاضر نشدند مشکل را نظامی 

حل کنند.
حجت االسالم و المســلمین کاظم صدیقی 
در خطبه های سیاسی-عبادی این هفته تهران 
با اشاره به وقایع سال ۸۸، افزود: هشت ماه رهبری 
در تمام صحبت هایشان هم مخالفین را به حضور 

پذیرفتند و نمایندگان ســران فتنه شخصاً به 
محضر ایشــان شرفیاب شــدند و هم هر کسی 
شبهه داشت مستقیماً در محضر نایب امام زمان 
خود توانست حاضر شود و اتمام حجت به معنای 
واقعی کلمه از ناحیه مقام نیابت به عمل آمد،  اما 
آنها دســت بردار نبودند. مردم تهران شب و روز 
آسایش نداشتند و بازار هم در ابهام وحشتناکی 
به سر می برد. وی ادامه داد: در ایام فتنه، همه امور 
اقتصادی مختل بود اما نهایتا آمریکا، فرانســه، 
انگلیس، آلمان و صهیونیست و همپیمانان آنها 
در منطقه را رسوا و نقشه های طوالنی مدت آنها 
را نقش بر آب کرد و ایــن معجزه حضور ایمان و 
غیرت و بصیرت مردم بود که با نایب امام زمان و 

مرجع و رهبر خود تجدید بیعت کردند.

FATF یکی دیگر از حلقه های فتنه است
صدیقی با اشــاره بــه اینکه آتــش فتنه با 
سرافکندگی ســران فتنه خاموش شد،  گفت: 
افرادی پرچم فتنه را به دســت گرفته بودند اما 
پرچم از آنها گرفته شد، اما جریان فتنه هنوز از 
بین نرفته چرا که آنها به دنبال هر فرصتی هستند 
که ملت ایران را برای همیشه از استقالل، ثبات 
و پیشرفت شان بازدارند که جریان برجام یکی 
از این مســائل بود که در حلقه فشــار استکبار 

جهانی بود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه  های 
خود عنوان کرد: FATF یکی دیگر از حلقه هایی 
است که اصرار روی آن است، با برجام سفره مردم 
کوچکتر شد و گرانی ها سیر صعودی طی کرد. در 

مدت کوتاهی مردم تلخ  ترین شرایط را چشیدند 
و در این رهگذر، امتحــان افزایش قیمت بنزین 

اتفاق افتاد.
صدیقی با اشــاره به اعتراضات اخیر در پی 
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد: 
مردم در مقام گرفتن حق شــان بــه خیابان ها 

آمدند اما تک تک ایــن مردم تا دیدند بلندگوی 
اســالم و صدای امام عصر از زبان نایبش بیرون 
آمد که مردم صف خــود را از اراذل و اوباش جدا 
کنند،  اینها همان مردم شــریف و متدین سال 
5۷ هستند؛ لذا این ایمان ســالمت، وفاداری و 
دشمن شناسی را به امام زمان تبریک می گوییم.

امام جمعه موقت تهران:

سال ۸۸  رهبری حاضر نشدند مشکل را نظامی حل کنند 
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سفیر ایران در فرانسه احضار شد
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای از احضار سفیر 
ایران در این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
اسپوتنیک، بهرام قاسمی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل آنچه که »بازداشــت تحمل ناپذیر« 
شــهروندان فرانســوی در ایران خوانده شــد، به 
وزارت خارجه فرانسه احضار شــده است. وزارت 
خارجه فرانسه خواستار آزادی هرچه سریعتر فریبا 
عادل خواه و رولند مارشال شده و از ایران خواسته 

است تا وضعیت این دو تن را شفاف سازی کند.
    

اعالم اسامی قطعی کاندیداهای 
مجلس؛ دهه دوم بهمن 

 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در حاشیه مراسم ســالگرد ارتحال استاد پرورش 
و در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی پیرامون 
زمان اعالم نتایج بررسی صالحیت های داوطلبین 
نمایندگی مجلس یازدهم گفــت: احتماالً تا دهه 
دوم دی ماه یعنی ۲۰ یا ۲1 دی نتایج هیات مرکزی 
و هیئت های اســتانی را اعالم می کنیم و بعد از آن 
هم برای دریافت شکایات و اعتراضات داوطلبانی 
که صالحیت آنها تایید نشده در دو مرحله فرصت 
وجود خواهد داشــت. وی افزود: ان شاءاهلل در دهه 
دوم بهمن هم اسامی قطعی اعالم می شود که پس از 

آن تبلیغات انتخاباتی شروع می شود.
    

ارتش شهادت خلبان جنگنده 
میگ ۲۹ را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتش، روز 
چهارشنبه مورخه ۴ دی ماه سال جاری یک فروند 
جنگنده میگ ۲۹ ارتش در حین انجام مأموریت در 
ارتفاعات سبالن دچار ســانحه شد. در این سانحه 
به دلیل شــرایط بد جوی و اعزام تیم های مختلف 
جستجوگر از تکاوران و یگان های هوانیروز ارتش و 
سپاه، هالل احمر، کوهنوردان محلی و مردم منطقه، 
شناسایی محل سقوط جنگنده و یافتن اطالعات از 
وضعیت خلبان به سختی انجام شد که سرانجام ظهر 
دیروز، شهادت سرهنگ خلبان محمدرضا رحمانی 

محرز شد.
    

توئیت تازه ترامپ خطاب به 
ایران، روسیه و سوریه

رئیس جمهوری آمریکا از روسیه، ایران، ترکیه و 
کشورهایی که در چارچوب تصمیمات نشست های 
آستانه و سوچی برای پایان دادن به جنگ و خونریزی 
در سوریه تالش می کنند،  درخواست کرده به کشتار 
غیر نظامیان در ادلب پایان داده شود! دونالد ترامپ در 
حساب کاربری توئیتر خود نوشت: »روسیه ، ایران و 
سوریه به کشتار و قتل عام هزاران بی گناه و غیر نظامی 
در ادلب ادامه می دهند؛ این کار را نکنید!« او سپس ادامه 
داده »ترکیه سخت به دنبال توقف این قتل عام است.«

    
حساب توئیتری رهبر انقالب:

رهبر شوروی نمی توانست روی 
مردم حساب کند

حساب توییتری سایت رهبر معظم انقالب در 
سالگرد فروپاشی شوروی با انتشار ویدیویی نوشت: 
عامل فروپاشی شوروی، نبود رابطه ای بین رهبری 
شــوروی و مردم بود؛ یعنی رهبری آنها، هیچ وقت 

نمی توانست روی مردم حساب کند.
    

کواکبیان: 
آمار کشته شدگان  را اعالم 

کنید؛ خجالت هم نکشید
به گزارش تسنیم، مصطفی کواکبیان، دبیرکل 
حزب مردم ساالری در سومین کنگره حزب مجمع 
فرهنگیان ایران اسالمی طی ســخنانی با اشاره به 
حوادث آبان ماه امســال گفت: رویترز آماری را به 
دروغ اعالم کرده و اگر پاســخی به آن ندهیم به این 
روند دروغ پردازی ادامه خواهــد داد. بنابراین آمار 
کشته شــدگان را اعالم کنید و خیلی هم خجالت 
نکشید که 3 لشکر فقر و حاشیه نشینی و غیره این 
حوادث را رقم زدند و به دنبال لشــکر صهیونیسم، 

فالن و غیره هم نگردید. 
    

 چرا مجلس یازدهم 
اصولگرا می شود؟

فاطمه رهبر، نماینده ادوار مجلس و کنشــگر 
سیاسی اصولگرا به ایلنا گفت:  آرایش کلی مجلس 
یازدهم  سمت و سوی اصولگرایی خواهد داشت و 
علت آن هم این اســت که مردم فکر می کردند اگر 
به طیف اصالح طلبان رأی بدهند وضعیت خیلی 
خوب می شــود یا  آنها می تواننــد اقداماتی انجام 
دهند اما شاهد این بودیم که وضعیت خیلی بدتر 
شد و مجلس فعلی یکی از ضعیف ترین مجالس ده 
دوره گذشته است؛ نمره نخست در ضعیف بودن را 

می گیرد و حتی از دوره ششم هم ضعیف تر است.

»سونگ ژونگ پینگ«، 
کارشناس مسائل نظامی 

چین می گوید: این رزمایش 
مشترک نشان می دهد که 
چین و روسیه، به عنوان دو 

قدرت بزرگ مسئول در 
جهان، پس از خروج ایاالت 

متحده از توافق هسته ای 
با ایران در سال ۲۰1۸، از 

ایران در این توافق حمایت 
می کنند

آنطور که معاون عملیات 
نیروی دریایی ارتش گفته 

است، این نخستین بار پس 
از پیروزی انقالب اسالمی 

است که ایران رزمایش 
مرکبی با دو قدرت دریایی 

بزرگ جهان و در چنین 
سطحی برگزار می کند

»نصــراهلل پژمان فر« روز پنجشــنبه، پنجــم دی ماه در 
گفت و گویی مدعی شد که در جلسه رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با کمیسیون تلفیق، نوبخت نمایندگان را به استعفای 
رئیس جمهوری در صورت تصویب نشدن کلیات الیحه بودجه 
تهدید کرده اســت. محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس در واکنش در واکنش به این اظهــارات، با بیان اینکه 
جریانی نانش در حاشیه سازی است و با مأیوس کردن مردم 
می خواهند به برنامه های خود برســند، به ایرنا گفت: همواره 
مباحث کمیســیون تلفیق را پیگیری می کنم  و در این چند 
روز نشیندم هیچ یک از نمایندگان به نقل از محمدباقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری، سخن از 

تهدید حسن روحانی به استعفا آن هم به دلیل رد کلیات الیحه 
بودجه سال ۹۹ به میان بیاورد. وی با بیان اینکه  کشور روزهای 
دشواری را طی می کند و به همین دلیل بیش از هر زمان دیگر 
به برقراری آرامش در کشور نیاز داریم، ادامه داد: جالب است در 
این فضا جمعی که هویتشان هم برای مردم شناخته شده است، 
سعی در ایجاد تنش و هیاهوآفرینی دارند؛ فرصت طلبانی که 
ابایی از ایراد سخنان نادرست و ناحق ندارند و فقط می خواهند 

خودشان را تحمیل کنند.
پیامک های تهدیدآمیز

قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در 
گفتگو با ایسنا در این باره گفت: در نشست رأی به کلیات الیحه 

بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق هرگز آقای نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه بودجه سخن از استعفای رئیس جمهوری به 
میان نیاوردند. تعجب می کنم که طرح چنین مباحثی چگونه 
به ذهن برخی افراد می رســد و چگونه برای مقاصد سیاسی و 

جناحی شان چنان داستان سرایی هایی می کنند.
وی ادامه داد: از همان نشســت های اولیه کمیســیون 
تلفیق فضاســازی ها و جنجال آفرینی ها بــرای رد کلیات  
بودجه از ســوی جمعی خاص کلید خورد چنانچه در روز 
بررســی و رأی گیری کلیات  بودجه در کمیسیون تلفیق 
بیش از 1۰۰ پیامــک در حمایت از رد بودجــه برای من 
ارسال شد، پیامک هایی که بعضا تهدیدآمیز و برخی دیگر با 
ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات  الیحه بودجه از سوی 

اعضای کمیسیون تلفیق بودند.
فراتر از کذب است

در همین ارتباط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 

و بودجه در حساب توییتری خود نوشت: اردیبهشت امسال 
ترامپ رســماً اعالم کرد می خواهد صادرات نفت ایران را به 

صفر برساند.
وی ادامه داد: البته او به این هدفش نرسیده و نخواهد رسید 
اما نمی دانم چرا برخی ها در داخل و متأســفانه از نمایندگان 
مجلس اصرار دارند که هدف ترامپ حتماً در سال آینده محقق 

خواهد شد!
معاون رئیس جمهور افزود: در همین راستا دروغی چون 
»تهدید به استعفای رییس جمهور برای تصویب کلیات الیحه 
بودجه در کمیسیون تلفیق«! را نیز منتشر کرده اند که فراتر از 
کذب و مضحک بودنش، اهانتی آشکار به همکاران خودشان 

در مجلس است.
نوبخت خطاب به نماینــدگان مجلس اضافــه کرد: آیا 
نمایندگان محترم مجلس چنین راحت مرعوب تهدیدهای 

تخیلی می شوند؟!

نوبخت تهدید نمایندگان مجلس را تکذیب کرد؛

حاشیه ای تازه بر سر بودجه و استعفای روحانی


