
خط القای ناامنی در کشور
با اینکه در سایه تالش های مسئوالن و بردباری و هوشیاری مردم، اقدامات 
زیادی برای حل مشکالت و کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی در حال 
انجام است و قرار گرفتن مسئوالن در کنار مردم، عالوه بر ارتباط و آگاهی 
آنان از درد واقعی مردم، احساس بی اعتنایی و بی اعتمادی را در مردم نیز 
تا حدودی کاهش داده و امیدهای��ی برای تغییر وضعیت پدید آمده، اما 
فضای کلی تبلیغی و روانی حاکم بر برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
در فضای مجازی نه تنها به دنبال سیاه نمایی و القای یأس و ناامیدی است، 
بلکه برخی از آنان خط القای ناامنی و آشوب در کشور را با چنان شدتی 
دنبال می کنند که مخاطب احس��اس می کند هر لحظه امکان شعله ور 

شدن آتش آشوب و جنگ داخلی وجود دارد.
البته نمی توان وجود پاره ای مش��کالت و نارضایتی مردم از بخش��ی از 
عملکردها را نادیده گرفت ی��ا هرگونه اعتراض را ب��ه تحریک و القای 
معاندان و دشمنان نس��بت داد، اما وجود خط القای ناامنی در کشور، 
از سناریویی کثیف برای برهم زدن آرامش روانی جامعه و انتقام جویی 
از نظام و م��ردم برای مقاومت در برابر فش��ارها و تحریم های ظالمانه و 
س��ازش ناپذیری در برابر جنگ اراده تحمیلی از سوی دشمنان و عدم 

پذیرش سلطه گری و دفاع از استقالل و عزت ملی خبر می دهد.
اهداف کلی خط القای ناامنی در کشور را که از سوی رسانه های وابسته 
به امپراتوری رس��انه ای صهیونیس��م  جهانی، متحدان اروپایی، برخی 
دولت های عربی و گروهک های ضدانقالب و پادوهای داخلی آنان دنبال 

می شود، می توان در موارد زیر جست و جو کرد:
1- گرفتن احساس امنیت از مردم و تأثیرگذاری بر آرامش روانی جامعه 
که می تواند امید، نش��اط و ش��ادابی را کاهش دهد و خود زمینه س��از 

سرخوردگی و قرار گرفتن در وضعیت عصبی و نابردباری شود.
2- ایجاد احس��اس بدبینی و بی اعتمادی به آینده ک��ه نه تنها هرگونه 
سرمایه گذاری در داخل کشور برای فعالیت و تولید اقتصادی را مختل 
می سازد، بر انگیزه هرگونه همکاری خارجی نیز اثر منفی گذاشته و حتی 

فرار سرمایه به بیرون را تشدید می کند.
3- حاشیه سازی برای مسئوالن و برهم زدن تمرکز آنان برای رسیدگی 
به مسائل و مشکالت کش��ور که اینک یک اولویت اساسی برای ترمیم 
اعتماد و امید مردم و اداره عزتمند کشور محسوب می شود و تحقق آن، 

معاندان و دشمنان را می تواند مأیوس سازد.
واقعیت این است که دشمنان بیرونی، معاندان و گروهک های براندازی 
که از هرگونه مواجهه مستقیم و رویارویی مسلحانه با جمهوری اسالمی 
ایران درمانده و مأیوس شده اند، راه جبران آن را آشوب و بلوای داخلی 
می دانند و به امید دستیابی به چنین وضعیتی جنگ ترکیبی پرشدتی 
را س��ازمان داده و تحریم های ظالمانه را همراه با جن��گ ادراکی برای 
عاصی سازی مردم و جداسازی مردم از حاکمیت سازمان داده و به بروز 
برخی اعتراضات اجتماعی برای موج س��واری و تبدیل آن به جنبشی 

اجتماعی چشم امید دوخته اند. 
خط تبلیغی و رسانه ای القای ناامنی در کشور عزیزمان که به صورت مزورانه 
دنبال می شود، از همراهی میدانی چند گروهک ضدانقالبی و خائن نیز 

برخوردار است که در رأس آنان منافقین و سلطنت طلبان قرار دارند.
این گروهک ها ک��ه دارای بوق های تبلیغی و رس��انه ای بوده و از س��وی 
سرویس های جاسوسی برخی کشورهای اروپایی، عربی، صهیونیست ها 
و امریکایی ها نیز حمایت، جهت دهی و تقویت می ش��وند، در هفته های 
اخیر، عالوه بر به کار گیری تبلیغات منفی و القایی خود، سعی کرده اند با 
فعال سازی ایادی مزدور یا اغفال شده داخلی از یک سو با برخی محرکان 
اعتراضات قشری و اجتماعی ارتباط گیری و آنان را به یکدیگر وصل نمایند 
و از سوی دیگر با نفوذ در بین برخی اجتماعات اعتراضی با طرح شعارهای 
ساختارشکنانه، اهانت آمیز و محرک زمینه بروز رفتارهای افراطی برای ایجاد 
درگیری و خشونت را در راستای تحقق سناریوی کثیف خود فراهم آورند.

همان  گونه که صهیونیست های جنایتکار در شرایط فعلی با تصور برهم 
زدن محاسباتی که زمینه ساز شکل گیری مذاکرات وین شده، سعی دارند 
با اقدامی تروریستی و خرابکارانه نا امن سازی را برای کمک به طرف های 
مقابل ایران اس��المی رقم بزنند، گروهک های ورشکسته ضدانقالبی و 
پادوهای داخلی دشمن نیز همین تصور مشترک را با خط القای ناامنی و 
تالش برای زمینه سازی، موج سواری یا توسعه و تداوم ناامنی و بی ثباتی 

داخلی پیش می برند.
جالب اینکه در این تقاطع، هم صهیونیست ها و هم گروهک های معاند 
و پادوی دشمنان کینه توز سعی دارند نظر برخی دولت های عربی برای 
کمک  مادی و حمایت کشورهای غربی را برای تداوم حیات خبیثانه و 
سراسر ظلم و جنایت خویش جلب نمایند، چرا که این حامیان و کاربران 
هم به خط ناامنی و بی ثباتی در داخل ایران به عنوان یک ابزار در وضعیت 

فعلی به شدت احتیاج دارند.

رسولسناییراد

»مس�تقیم از کرملین ب�ه کرمان«، تنها یک س�فر 
نیست و تنها یک تجانس حروفی نیست و حتی فقط 
یک مانور مردم داری نیست، یک مکتب است که به 
شما می گوید متعلق به همان مردمی هستی که در 
همه س�ختی ها و مصائب برآمده از بالهای طبیعی 
و تصمیم های مدیریتی، پای نظام ایس�تاده اند و تو 
حتی  اگر سفری به کرملین داری برای توسعه میدان 
منافع ملی همین کرمانی هاست. این مکتب در تضاد 
با مکتب دیگری اس�ت که وقتی چهار قدم در کنار 
رود »رون« با مردی که »امضایش تصمین بود« راه 
می رفتی، مردم پایین دست و باالدست رودهای ایرانی 
را فراموش می کردی و به خاطر نمی آوردی که »مردم 
باالدست، چه صفایی دارند، بی گمان پای چپر هاشان 
جاپای خداس�ت. مردمش می دانند که شقایق چه 
گلی اس�ت.« آری! بی گمان مردمان سر رود، آب را 
می فهمند، گل نکردندش، ما نی�ز آب را گل نکنیم. 
پرواز مسکو به تهران که در فرودگاه مهرآباد به زمین 
می نشیند، س��ید ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور 

کشورمان مسافر این هواپیماست که از سفر دو روزه 
مهم خود از روسیه بازمی گردد. او به محض ورود به 
مهرآباد، تماسی تلفنی با استاندار کرمان برقرار می کند 
تا آخرین وضعیت سیل زدگان کرمانی را پیگیری کند. 
در این تماس تلفنی رئیس جمهور ضمن آنکه میزان 
خسارات سیل، جزئیات رسیدگی به آسیب دیدگان و 
اسکان موقت آنها را از استاندار کرمان پیگیری کرده، 
دستورات الزم برای تس��ریع در خدمات رسانی به 

سیل زدگان را هم به استاندار ابالغ می  کند. 
با وجود این تماس تلفنی و با وجود آنکه بخش های 
دیگر دولت در خدمت رسیدگی به اوضاع سیل زدگان 
هس��تند و س��خنگوی دولت هم ب��ه نمایندگی از 
رئیس جمهور، پیگیری تلفنی را انجام داده است، باز 
رئیسی این سطح از پیگیری را کافی نمی داند و ساعاتی 
پس از مراجعت از مسکو، خود راهی کرمان می شود. 

ظهر جمعه، دوم بهمن هواپیمای رئیس جمهور در 
جیرفت بر زمین می نشیند. او شخصاً برای بازدید آمده 
است، چون از اثرات اجتماعی و البته عمرانی این بازدید 

حضوری آگاه است. هم مسئوالن متوجه جدیت دولت 
مرکزی در رسیدگی به اوضاع هستند و این امر مانع 
اهمال کاری احتمالی می شود و هم مردمی که در بال 
هستند، متوجه توجه دولت به خود می شوند و این 
شبهه دردناک که مقامات پایتخت نشین اعتنایی به 
ما ندارند، به وجود نمی آید. گاهی اعتنا را باید به شکلی 
عملی و نه فقط روی کاغذ و آمار نشان داد تا از ناامیدی 

و دلسردی مردم جلوگیری شود. 
تصویری از رئیسی روی پتو در نمازخانه و حین صحبت 
با سه نفر از مقامات استانی کرمان که دو نفرشان پوشش 
نظامی دارند، با تیتر »نشست اضطراری رئیس جمهور 
با مسئوالن جنوب اس��تان کرمان « در خبرگزاری   ها 
کار شده است. علی زینی وند استاندار، سردار حسین 
معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان و سردار عبدالرضا 
ناظری فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان حاضران 
در این جلس��ه اضطراری با رئیس جمهور هس��تند. 
کانون عمده سیل در جنوب استان در شهرستان های 
رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان اس��ت؛ همچنین 

شهرستان ریگان در ش��رق استان نیز درگیر سیالب 
بوده اند. استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه 
سیل اخیر در جنوب استان کرمان بسیار گسترده و 
فراگیر بود، می گوید: »از لحظات اول مسئوالن در کنار 
مردم سیل زده حضور داشتند و امدادرسانی آغاز شده 
است. « او با بیان اینکه در سیل اخیر راه 33۹ روستای 
استان مسدود شده و مجبور به تخلیه کامل 1۹ روستا 
ش��دیم، ادامه می دهد: »بیش از ۵ هزار خانه گرفتار 
آبگرفتگی و گل و الی شدید ش��ده و حدود 2۵ هزار 

کرمانی گرفتار سیالب شدند.«
رئیس جمهور پس از این نشس��ت اضطراری، سوار 
بالگرد می شود تا بازدیدی هوایی از مناطق سیل زده 
داشته باش��د و بعد هم گفت وگوی رودررو با مردم. 
روس��تای س��یل زده نهضت آباد از توابع شهرستان 
رودبارجنوب کرم��ان، مقصد بازدید اوس��ت. او به 
میان مردم می رود و مستقیم حرف می زند و حرف 
می شنود. این تفاوت او با رئیس جمهور قبل از خود 
اس��ت. اگر دیروز رئیس جمهور ب��رای بازدیدهای 
اینچنینی، یا نمی رفت یا اگر می رفت، از شاسی بلند 
خود پیاده نمی ش��د، ام��روز رئیس جمهوری بدون 
ماشین آمده است و می خواهد میان او و مردمی که او 

خدمتگزار آنها باید باشد، فاصله ای نباشد. 
سپهر خلجی، عضو ش��ورایعالی خبرگزاری ایرنا عصر 
جمعه در اینس��تاگرام خود نوش��ت: »رئیس جمهور 
محترم بعد از یک سفر فشرده و مهم به مسکو که همراه 
با مالقات   ها و برنامه های متعدد و راهبردی بود دیشب 
به تهران بازگشت و هنوز از گرد راه نرسیده، امروز صبح 
برای سرکشی از حال و روز مردم مناطق سیل زده راهی 
کرمان شد. این در ش��رایطی است که در این چند روز 
معاون اول دولت و وزیر کشور و...  هم برای یاری رسانی 
به مردم آسیب دیده در منطقه حضور داشتند. ذهنم 
یاری نمی کند تا نمونه ای از این وضعیت را حداقل در 
چند سال گذشته به خاطر بیاورم. سفر رئیس جمهور 
به مناطق سیل زده بالفاصله بعد از بازگشت از مسکو 
حائز ارزش های خبری شهرت، تازگی و شگفتی بسیار 
باالست و به لحاظ نشانه شناسی نشانگر اتفاق دلگرم 
کننده ای در سطح عالی مدیریت اجرایی کشور است. 
داریم به مرحله ای می رسیم که جریان خبر از حجم کار و 
تحرک و سرعت عمل رئیس جمهور جا بماند. این مسئله 
را به روشنی می شود از اولین تصاویری که رسانه  ها از این 

سفر غافلگیر کننده منتشر کرده اند فهمید. «

رزمای�ش مرک�ب کمربن�د امنی�ت دریای�ی 
2022 با حض�ور یگان های س�طحی و پروازی 
نیروهای دریایی ارتش، س�پاه و نیروی دریایی 
کش�ورهای چین و روس�یه از بامداد دیروز در 
منطق�ه ش�مال اقیانوس هن�د آغاز ش�د. این 
سومین رزمایش مشترک سه کشور تأثیرگذار 
در مع�ادالت جهان�ی و منطقه اس�ت ک�ه در 
منطقه ش�مال اقیانوس هند برگزار می ش�ود؛ 
رزمایش�ی که ناظران سیاس�ی و امنیتی از آن 
به عنوان » مثلث ش�رقی« برای پایان دادن به 
عصر س�یطره امریکا در منطقه ی�اد می کنند. 
دیروز رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 
پس از برگزاری نشس��ت های توجیه��ی، با حضور 
یگان های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش 
و سپاه و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه در 

منطقه شمال اقیانوس هند آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی ارت��ش، امیر دریادار دوم 
مصطفی تاج الدینی، سخنگوی رزمایش در توصیف 
این رزمایش مرکب، منطقه شمال اقیانوس هند را 
به دلیل وجود آبراه   ها و تنگه های مهم باب المندب، 
ماالکا و هرمز بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت:»از 
این سه تنگه به عنوان مثلث طالیی در منطقه یاد 
می شود و همچنین دریای عمان و شمال اقیانوس 
هند نیز از جمله مناطق حیاتی تجارت جهانی است؛ 
لذا تالش جمهوری اسالمی ایران و کشورهای چین 
و روسیه، تالش��ی جمعی برای رسیدن به امنیت 
دریانوردی پایدار در این منطقه و آبراه های حیاتی 

آن است تا منافع سه کشور حفظ شود. « 
دریادار دوم تاج الدینی با اشاره به برگزاری این رزمایش 
برای سومین سال متوالی افزود که پیام برگزاری این 
رزمایش، رسیدن هر سه کش��ور به سطح معنادار و 
قابل توجهی از روابط نظامی است و همچنین نشان 
می دهد که امروز جمهوری اسالمی ایران به سطحی 
از قدرت در عرصه دریا رس��یده اس��ت که می تواند 
محوریت و فرماندهی رزمایش   ها را در کنار قدرت های 
بزرگ دریایی عهده دار شود. شعار این رزمایش »با هم 
برای صلح و امنیت« اس��ت و مصداق بارزی است از 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان با 
ایجاد اتحادهای راهبردی متکی بر منافع و احترام 

متقابل، هیچ گاه منزوی نبوده و نخواهد ماند. 
تیر اندازی به سوی اهداف از پیش تعیین شده در 
دریا، بخش��ی از برنامه رزمایش مرکب شناور های 
ای��ران، چی��ن و روس��یه ب��ود. در ای��ن مرحله از 
رزمایش، یگان های ش��ناور ایران، چین و روسیه 
به سر فرماندهی ناوش��کن تمام ایرانی جماران و 
با استفاده از س��الح های کالیبر 20 میلیمتری به 
سوی اهداف سطحی از پیش تعیین شده در دریا 
تیراندازی کردند. همچنین در مرحله بعد تمرین 
»PHOTOEX« شامل صورت بندی و آرایش 
آفندی یگان های شرکت کننده در رزمایش متناسب 

با تهدیدات موجود در منطقه انجام شد. 
  عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده

تمرین عملیات آزادس��ازی کش��تی ربوده شده و 

اطفای حری��ق بخش دیگ��ری از رزمایش مرکب 
کمربند امنیت دریایی 2022، یگان های شناوری 

و پروازی ایران، چین و روسیه بود. 
سخنگوی رزمایش مرکب در توضیح این مرحله از 
رزمایش با بیان اینکه یگان های شناوری و پروازی 
سه کشور بر اساس س��ناریو از پیش تعیین شده 
عملیات آزادس��ازی دو کش��تی تجاری را که در 
آب های بین المللی مورد ربایش دزدان دریایی قرار 
گرفته بودند انجام دادند، افزود: »در این مرحله از 
رزمایش پس از ارسال پیام اضطراری کشتی های 
مورد ربایش ق��رار گرفته، ابت��دا منطقه عملیات 
به وس��یله بالگردهای نیروی دریایی ارتش مورد 
شناسایی و جست وجو قرار گرفت و سپس ناوشکن 
جماران که سرفرماندهی رزمایش را بر عهده داشت، 
شناورهای رزمی مستقر در منطقه را برای اجرای 
عملیات آزادسازی اعزام کرد. همچنین نیروهای 
عملیات ویژه ارتش و س��پاه با مشارکت نیروهای 
عملیات وی��ژه چین و روس��یه، پ��س از عملیات 
اطفای حریق کشتی، با فرود آمدن از هوا و سطح 
بر روی عرشه شناور ربوده ش��ده، دزدان دریایی را 
دستگیر و عملیات آزادسازی کشتی را اجرا کردند.«  
دریادار تاج الدینی با تأکید بر اینکه اجازه هیچ گونه 
تهدیدی را در حوزه دریایی نخواهیم داد، تصریح 
کرد: رزمایش مرکب کمربند امنیتی ایران، چین 
و روس��یه در راس��تای همکاری های بسیار جدی 
امنیتی و نظامی برای مقابله ب��ا تهدیدات موجود 
و بیانگر توس��عه عمق راهبردی دریایی جمهوری 

اسالمی ایران است. 
امیر حبیب اهلل س��یاری، معاون هماهنگ کننده 
ارتش هم ب��ا بیان اینک��ه تقوی��ت همکاری های 
دریایی و ارتقای امنیت تجارت بین المللی دریایی 
و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی از جمله 
اهداف رزمایش مرکب ایران چین و روسیه است، 
گفت:»برگزاری مقتدرانه این رزمایش با میزبانی 
و فرماندهی ما نش��ان می دهد نیروه��ای دریایی 
جمهوری اسالمی ایران متشکل از ارتش و سپاه از 

توانمندی بسیار خوبی در برنامه های امنیت افزای 
مش��ترک با یکدیگر و مرک��ب با دیگر کش��ور  ها 
رس��یده اند و می توانند کمربند امنیتی در شمال 

اقیانوس هند و دریای عمان را تقویت کنند«.
  اجازه تعدی گری را به کسی نخواهیم داد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تجارب سه 
کشور ایران، چین و روسیه باعث قرار گرفتن سطح 
همکاری   ها در باال  ترین سطح خود شده است، گفت: 
با پشتوانه مردمی توانسته ایم رشد داشته باشیم و 
همه این تجارب باعث شده که در دنیا همه به این 
نتیجه برسند که با ایرانی   ها باید با احترام صحبت 
کرد. امیر دریادار ش��هرام ایران��ی فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در حاش��یه رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی 2022 با بیان اینکه کشورهای چین 
و روسیه کشور  هایی هستند که در سطح جهان در 
همه حوزه   ها حرف برای گفتن دارند و در حوزه دریا 
نیز به عنوان قدرت دریایی شناخته می شوند، اظهار 
داشت: »نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای طی 
یک دهه گذشته حضوری جدی و فعال در منطقه 
داشته و امروز نیز تمام تالش هر سه کشور در حوزه 
دریا بر پایه این بوده که امنیت و ایمنی دریانوردی را 
تأمین کنند. «  وی با بیان اینکه سه کشور ایران، چین 
و روسیه، تأمین امنیت و ایمنی دریانوردی را فارغ از 
ائتالف های غربی و به صورت مستقل انجام می دهند، 
افزود که در کنار هم قرار گرفتن این سه کشور همراه 

با احترام متقابل بسیار حائز اهمیت است. 
امیر دریادار ایرانی ادام��ه داد: »با توجه اینکه طی 
دو س��ال گذش��ته روند به گونه ای بوده که امروز 
هماهنگی سه کش��ور در باال  ترین سطح خود قرار 
دارد، کشورهای چین و روس��یه هر دو با ترکیبی 
متفاوت تر از س��ال های گذش��ته و ب��ا رزم ناو  ها و 
ناوشکن   ها در این رزمایش حاضر شده اند و این باعث 
شده که پیچیدگی ترکیب تجهیزاتی  باالتر برود و 
تعداد نفرات درگیر رزمایش نیز افزایش یافته است. 
این نشان می دهد که هر سه کشور در این رزمایش 

به حدی به هم نزدیک شده اند که هر کدام می توانند 
چنین عده و عده ای را مدیریت و فرماندهی کنند و 
کار مشترکی را برای جامعه بین المللی در صحنه 

دریا انجام بدهند. «
  هرجا اراده کنیم، حضور خواهیم یافت

فرمانده نیروی دریایی ارتش در تش��ریح آورده های 
تجارب بین المللی برای نیروی دریایی ارتش، عنوان 
کرد: مهم  ترین آورده اش این است که نیروی دریایی 
توانسته منشور »ما می توانیم « را که در جامعه ایرانی 
نهادینه شده اس��ت به جامعه جهانی نشان بدهد، 
در واقع ما ارائه دهنده توانمندی، اقتدار و سدشکن 
مردم عزیز ایران هستیم. ما با همین پشتوانه مردمی 
توانسته ایم رشد داشته باشیم و همه این تجارب باعث 
شده که در دنیا همه به این نتیجه برسند که با ایرانی   ها 
باید با احترام صحبت کرد چون ما مردمانی هستیم که 
هرگاه اراده کنیم در هر نقطه ای و در چارچوب قوانین 
بین المللی حضور خواهیم یافت و اجازه نمی دهیم 

کسی نگاهی تعدی گرایانه به ما داشته باشد.«
  همگرایی دریایی ایران، چین و روسیه

هدف رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 
همگرایی میان سه کشور و افزایش سطح آمادگی 
یگان های ش��ناوری و هوایی اس��ت. ناوساالریکم 
پاسدار محمد نوذری، فرمانده پایگاه مستقل امام 
علی)ع( نیروی دریایی س��پاه انقالب اس��المی در 
حاش��یه برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی 2022 با بیان اینکه کشور  هایی که در این 
رزمایش شرکت کرده اند، سه کشور قدرتمند ایران، 
چین و روسیه هستند، اظهار داشت: »این سه کشور 
امنیت دریانوردی و یگان های تجاری شان در دنیا 
را خودش��ان تأمین می کنن��د. « وی با بیان اینکه 
منطقه برگزاری رزمایش یعنی شمال اقیانوس هند 
و دریای عمان منطقه ای حائز اهمیت و راهبردی 
اس��ت، ادامه داد: »اهمیت و هدف این رزمایش در 
همگرایی میان سه کشور و افزایش سطح آمادگی 
یگان های شناوری و هوایی است. سه واحد شناوری 
و یک واحد بالگردی و همچنین یک گروه تکاوری 
ویژه نیروی دریایی سپاه در رزمایش مرکب کمربند 

امنیت دریایی 2022 شرکت داشتند«. 
  پایان رزمایش با رژه یگان های شناوری

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با رژه 
یگان های سطحی شرکت کننده در رزمایش از مقابل 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایران »دنا« پایان یافت. 

در این مراسم تمام شناورهای شرکت کننده در این 
رزمایش از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل 
ناوشکن دنا رژه رفتند. ناوش��کن های دنا، جماران، 
نقدی، ناوهای موشک انداز زره و تبرزین و شناورهای 
بهرگان و گناوه، شناور شهید ناظری از نیروی دریایی 
سپاه، ناوشکن ارومچی و ش��ناور تدارکاتی تای خو 
از نیروی دریایی چین و رزم ناو واریاگ و ناوش��کن 
ادمیرال تریبوتس و سوخت رسان بوریس از نیروی 

دریایی روسیه در این رژه دریایی شرکت داشتند. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
سفر به چین و روسیه پیام مهمی به وین دارد 

تعام�الت سیاس�ت خارج�ی ای�ران نش�ان می ده�د ک�ه 
چش�م ای�ران ب�ه مذاک�رات وی�ن نیس�ت و دول�ت س�یزدهم 
ت�الش دارد مناف�ع سیاس�ی، اقتص�ادی و امنیت�ی خ�ود 
را در ارتب�اط مت�وازن ب�ا کش�ورهای مختل�ف دنب�ال کن�د. 
وحید جالل زاده، رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس در گفت وگو با ایرنا با اش��اره به رویکرد سیاست خارجی دولت 
س��یزدهم اظهار کرد: نگاه به ش��رق و ارتباط با همسایگان و سیاست 
خارجی متوازن جزو اصول اساسی دولت سیزدهم است، به همین دلیل 
در حالی که مذاکرات وین در جریان اس��ت، وزیر امور خارجه به چین 
رفت و رئیس جمهور نیز به روسیه س��فر کرد. وی تصریح کرد: این امر 
نشان دهنده قدرت متوازن سازی و متعادل سازی ایران در سیاست های 
خارجه است که از یک سو در مذاکرات با کشورهای اروپایی حاضر شده 
و از سوی دیگر وزیر خارجه کش��ورمان در سفر به چین اجرایی شدن 

سند 2۵ ساله همکاری های ایران و چین را اعالم کرده است. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: تعامالت سیاست خارجی 
ایران نش��ان می دهد که چش��م ایران به مذاکرات وین نیست و دولت 
سیزدهم تالش دارد منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را در ارتباط 
متوازن با کش��ورهای مختلف دنبال کند. متأسفانه دولت روحانی همه 
چشم امیدش در مناسبات سیاسی و اقتصادی به کشورهای غربی و امریکا 
بود که این امر موجب تکدر خاطر و ناامیدی و بی اعتمادی کش��ورهای 
همسایه و شرقی نسبت به جمهوری اسالمی شده بود. دولت روحانی، 
زمانی که ایران و غرب به هم نزدیک شدند، همسایگان و شرکای راهبردی 

خود را فراموش و نسبت به آنها بی اعتنایی کرد. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه سفر رئیس جمهور 
به روسیه و سفر وزیر امور خارجه به چین پیام مهمی به مذاکرات وین 
دارد، گفت: جمهوری اس��المی از همان ابتدا اعالم کرده است که هیچ 
ضرب االجل��ی را در مذاکرات نمی پذیرد. جمهوری اس��المی به دنبال 
مذاکرات فرسایشی نیست بلکه به دنبال مذاکراتی منطقی و تأمین کننده 
منافع طرفین است تا تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو شود. وی 
با اش��اره به اظهارات وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر اینکه زمان برای 
توافق در حال پایان یافتن است، گفت: این اظهارات در واقع اعمال فشار 
حداکثری بدون پشتوانه سیاسی از سوی امریکا است، علت طوالنی شدن 
روند مذاکرات مقاومت های بیهوده و غیردیپلماتیک امریکا در راستای 
عدم اجرای تعهداتش��ان اس��ت. جالل زاده تصریح کرد: ما بار  ها اعالم 
کرده ایم که این مذاکرات می تواند در کوتاه مدت به نتیجه برسد، به شرط 

اینکه امریکا بپذیرد تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را لغو کند. 

جانشین فرمانده نیروی قدس:
راه حاج قاسم ادامه خواهد یافت

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه شهید سلیمانی 
در حوزه برنامه ریزی و تفکر انس�انی با اراده ب�ود، گفت: مقاومت 
مختص به دهه مقاومت و سالگرد شهادت شهید سلیمانی نیست. 
به گزارش ایرنا ، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده از دوستان و 
همرزمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در برنامه زنده »سالم 
سردار « رادیو مقاومت درباره اینکه چه پشتوانه و باوری باعث می شود 
شخصیتی مثل سردار سلیمانی هم فرماندهی موفق در میدان باشد و هم 
مدیر موفق در عرصه خدمت رسانی به مردم، گفت: این برگرفته از اعتقاد 
و ایمان قوی حاج قاسم بود و او در حوزه تفکر و برنامه ریزی انسانی با اراده 
بود. جانشین فرمانده نیروی قدس س��پاه افزود: نکته مهم ویژگی های 
رفتاری شان اخالص در عمل بود و کسی که اینچنین باشد خدا او را یاری 
می کند. او برای خدا کار می کرد و قدم برمی داشت و چون برای خدا بود، 
خداوند او را موفق کرد. حاج قاسم مالک اشتر زمان ما بود که امریکا با 
شهادتش شاد شد اما رهبر انقالب و مردم ایران و همه آزادیخواهان جهان 
از این اتفاق ناراحت ش��دند. اما این راه روشن حاج قاسم به پرچمداری 
سردار قاآنی و همه فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت در سراسر گیتی 
ادامه پیدا خواهد کرد و تا نابودی امریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنان 

اسالم ناب این راه ادامه خواهد داشت. 
 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد
 بررسی همکاری های هسته ای 

در دیدار پوتین و رئیسی
رؤس�ای جمهوری ایران و روس�یه در دی�دار اخی�ر راهکارهای 
ارتق�ا و توس�عه رواب�ط عال�ی دو کش�ور در بخ�ش ان�رژی 
اتم�ی  نی�روگاه  جدی�د  واحده�ای  س�اخت  و  هس�ته ای 
بررس�ی کردن�د.  را در کن�ار دیگ�ر موضوع�ات  بوش�هر 
به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی در 
گفت وگویی با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به روسیه و 
توسعه همکاری های راهبردی دوجانبه در حوزه انرژی هسته ای اظهار 
داشت: ارتقا و توسعه همکاری های راهبردی هسته ای دو کشور یکی 
از مهم  ترین موضوعات دیدار آیت اهلل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراتیو روسیه بود و 
طرفین به بررسی و چگونگی گسترش روابط در بخش انرژی هسته ای 
پرداختند. وی ضمن تشریح فعالیت های س��ازمان انرژی اتمی ایران 
در حوزه انرژی هس��ته ای و همکاری با کشور روس��یه، اظهار داشت: 
فعالیت های صلح  آمیز هسته ای به دو بخش انرژی  و غیرانرژی تقسیم 
می شود؛ در هر دو زمینه همکاری های بین دو کشور خوب پیش می رود 
و ما از رادیو ایزوتوپ   ها برای تأمین رادیودارو و مقاصد پزشکی، صنعتی، 

کشاورزی و سایر زمینه های صلح  آمیز هسته ای استفاده می کنیم. 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: رؤسای جمهوری ایران و روسیه 
در دیدار روز گذشته، راهکارهای ارتقا و توسعه روابط عالی دو کشور در 

بخش انرژی هسته ای را در کنار دیگر موضوعات بررسی کردند. 
کمالوندی خاطرنشان کرد: همکاری دو کشور برای احداث واحدهای2 
و 3 نیروگاه اتمی بوشهر در جهت برنامه جمهوری اسالمی ایران برای 
تولید حداقل 10هزار مگاوات برق با اس��تفاده از انرژی هس��ته ای در 
جریان است و فرایند اجرای این پروژه، به رغم تأخیر در پرداخت های 
مالی بر اس��اس برنامه و تقریباً بدون تأخیر در حال انجام است. وی با 
اشاره به برنامه ایران برای تولید حداقل 10 هزار مگاوات برق هسته ای 
گفت: طرف روسی می تواند برای تحقق این امر و تولید 10هزار مگاوات 
برق هسته ای در ایران نقش مهمی ایفا کند. این موضوع از سوی رئیسان 
جمهوری دو کشور بررسی می شود و انتظار داریم که در آینده نزدیک 
برای اجرای پروژه های جدید در ایران، گروه های فنی ایران و روس��یه 
همکاری های الزم را شروع کنند و تبادل اطالعات داشته باشند. معاون 
امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: هر 
یک از پروژه های نیروگاه های اتمی به تنهای��ی دارای ۵ میلیارد دالر 
ارزش است و بدین ترتیب همکاری در این حوزه بخش مهمی از روابط 
اقتصادی دو کشور را در بر می گیرد.  کمالوندی ضمن اشاره به فعالیت 
و بهره برداری از نیروگاه 1000مگاواتی بوش��هر، تصریح کرد: عملیات 
تعمیر، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه بوشهر به دست متخصصان 
و مهندسان ایرانی انجام می شود و هم اکنون دو واحد جدید هر یک با 
ظرفیت 1000 مگاوات در نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است. 

 
معاون سیاسی وزارت کشور:

 هنر این است که از اختالف نظر  ها 
نتیجه بگیریم

بنای ما در وزارت کشور بر این است که در 
بحث احزاب زمینه های ارتقای مشارکت 
سیاس�ی در کش�ور را فراه�م کنی�م. 
به گزارش ایرن��ا، محمدباقر خرمش��اد، 
معاون سیاسی وزیر کشور روز پنج  شنبه 
در همایش » منافع ملی و مذاکرات وین « 
کمیته بین الملل خانه احزاب اظهار کرد: 

جای خوشحالی دارد که جریان های سیاسی اصلی کشور به رغم اختالف 
نظر  هایی که نسبت به مسائل کالن کشور دارند، زیر یک سقف جمع 
می شوند و بر اجماع در منافع ملی تأکید می کنند و در خصوص یکی 
از حساس    ترین مباحث سیاست خارجی کش��ور یعنی مذاکرات وین 
بحث و تبادل نظر کنند.  رئیس کمیسیون ماده 10 قانون احزاب افزود: 
اختالف، زاویه و نظر متفاوت در منافع ملی طبیعی است. همین اختالف 
نظر طبیعی هم باعث ایجاد سه فراکسیون در خانه احزاب شده است و 
وقتی سه فراکسیون داریم ممکن است در هر موضوع سه حرف و نظر 
متفاوت وجود داشته باشد که این هم خود یک فرصت و ظرفیت است. 

خرمشاد خاطرنشان کرد: مهم این است که بعد از ۴3 سال این پختگی 
در عرصه سیاسی حاصل ش��ده که طی آن اگر منافع ملی تأمین شود 
حاصل همین بحث  ها و اختالف نظر  ها است که به صورت حرف واحد 
جمهوری اسالمی روی میز مذاکره قرار می گیرد. بدون شک فهم اینکه 
در جامعه چه می گذرد و بیان این مس��ائل از زبان نمایندگان احزاب و 
تحمل ش��نیدن نقطه نظرات و وارد بحث شدن و حل وفصل مسائل از 
برکات این گونه جلس��ات است. خرمش��اد، هنر را در نتیجه گرفتن از 
اختالف نظر دانست و بیان کرد: این هنر نیست که یک حزب یا جریان 
سیاسی گوینده و ش��نونده نظر و مرام خود باش��د بلکه آمدن در این 
نشست   ها و به بحث گذاشتن موضوعات مهم کشور هنر است. در این 
جلسات بده و بستان نظری رخ می دهد و احزاب با هم داد و ستد فکری 
می کنند. دیدگاه   ها به هم نزدیک و بحث منافع ملی و گام برداشتن به 

سمت اجماع اتفاق می افتد. 
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از کرملین به کرمان

ائتالف شرقی علیه ماجراجویی دریایی

رئیسی ساعاتی پس از بازگشت از کرملین به میان محاصره شدگان در سیل کرمان شتافت

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 آغاز شد


