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شماره 1306

ثبت نام  ۱۵۵۱نفر در انتخابات؛

 ۹۱درصد داوطلبان ،آقایان هستند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت :در مجموع از روز
یکشنبه تاکنون  ۱۵۵۱نفر در انتخابات ثبتنام کردند که نام
نویسی هزار و  ۲۶۵نفر از آنها قطعی شده است.
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور بعد
از ظهر دیروز(دوشنبه) در جمع خبرنگاران گفت :روز یکشنبه
از ساعت  ۸صبح همکاران من در ستاد ثبت نام ،کار خود در
فرمانداریها و وزارت کشور آغاز کردند.
وی ادامه داد :تا این لحظه  ۶۰۵نفر از داوطلبان به ستاد ثبت
نام مراجعه کردند و  ۳۸۰نفر از این داوطلبان ثبت نام نهایی کرده
و مابقی در حال ثبت نام هستند و مدارکشان توسط متصدیان در
حال بررسی است و در زمان کوتاهی مدارک این افراد نیز بررسی
خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت :در مجموع از روز گذشته
تاکنون  ۱۵۵۱نفر ثبت نام کردند که هزار و  ۲۶۵نفر از آنها ثبتنام
قطعی کردند و مابقی در حال ثبت نام هستند.
وی اظهار داشت ۹۱ :درصد از داوطلبان تاکنون از آقایان و
مابقی از خانمها هستند.
موسوی گفت :از همه داوطلبان درخواست میکنم که شرایط
خود را با قانون و ضوابطی که در اطالعیه های ستاد انتخابات
منتشر شده است مطابقت داده و مدارک مورد نیاز را تهیه نمایند و
بعد از آن به ستاد انتخابات یا فرمانداریها مراجعه کنند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت :داوطلبان تا شانزدهم
آذرماه فرصت داردند که مدارک خود را کنترل و سپس برای
ثبتنام مراجعه کنند.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات خبر داد؛

دستگیری  ۷۹نفر از عوامل موثر اغتشاشات
اخیر در خوزستان

مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات از دستگیری  ۷۹نفر
از عناصر اصلی اغتشاشات خوزستان خبر داد.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات اعالم کرد :با اقدامات
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان خوزستان،
 ۷۹نفر از عناصر اصلی حمله به مراکز عمومی و خصوصی ،پایگاه
های نظامی و انتظامی و مردم شناسائی و در حین و بعد از
اغتشاشات دستگیر شدند.
از این افراد  ۱۳قبضه انواع اسلحه از جمله کالشنیکف و کلت
کمری ،لباس نظامی ،پالک جعلی خودرو و تابلو ایست و بازرسی
کشف و ضبط گردید.
سه تیم تروریستی که با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیج
فارس آموزش های ویژه دیده و نقش مهمی در حمله به مراکز
دولتی و شلیک به حافظان امنیت و مردم داشته اند که یکی از
اتباع این کشور نیز جزء دستگیرشدگان می باشد.
مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات همچنین گفت:
چندین تیم تروریستی که برنامه ریزی و یا نقش موثر در خرابکاری
و حمله به مراکز حساس و مردم در سطح کشور داشتند ،شناسایی
و دستگیر شدند که در آینده نزدیک به سمع و نظر مردم بصیر
کشور خواهد رسید.

چین :تهران و پکن درباره برجام
به توافق های زیادی رسیدند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به سفر روز گذشته
«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به
چین و نشست مشورتی دو کشور در پکن اظهار کرد در جریان
سفر عراقچی به چین دو طرف درباره برجام تبادل نظر کرده و به
توافقات زیادی رسیدند.
«هوا چون یینگ» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پکن
درباره گفت و گوی روز یکشنبه «ما جائو شو» معاون وزیر خارجه
چین و «سید عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه ایران در پکن
گفت :خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری آن کشور بر
ایران باعث وخامت وضعیت موضوع هسته ای ایران شده و برجام
نیز با خطر فروپاشی روبرو است.
او افزود :با توجه به این موضوع ،دو طرف در گفت و گوی خود
در پکن در موارد فراوانی از جمله تقویت همکاری ها ،ادامه تالش
برای اجرای جامع و مؤثر برجام ،حفاظت از معادالت بین المللی
بر حسب حقوق بین المللی ،پایبندی بر حل مساله با روش های
سیاسی و تقویت صلح و ثبات منطقه به توافق رسیدند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین عنوان کرد چین و ایران
همکاران راهبردی یکدیگر درهمه زمینه ها هستند و ضمن تقویت
اعتماد متقابل سیاسی ،همکاری در زمینه های مختلف را استحکام
خواهند بخشید و رفاه بیشتری برای مردم دو کشور فراهم خواهند
کرد.
«هوا» تاکید کرد موضوع هسته ای ایران بخش مهمی
از همکاری راهبردی چین و ایران است و دو طرف برای حفظ
توافقنامه برجام به تالش های خود ادامه خواهند داد.

ترکیه :اس ۴۰۰ظرفیت دفاعی ناتو را
افزایش میدهد

شورای امنیت و سیاستهای خارجی ریاست جمهوری ترکیه
امروز دوشنبه اعالم کرد ،خرید سامانه اس ۴۰۰از سوی ترکیه
ظرفیتهای دفاعی ناتو را تهدید نمیکند ،بلکه آن را تقویت خواهد
کرد.
اسماعیل صفی ،یکی از اعضای شورای امنیت و سیاستهای
خارجی ترکیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت :ترکیه باید سامانه
دفاع موشکی اس ۴۰۰را از روسیه تحویل بگیرد .این سامانه
تواناییهای ناتو را کاهش نمیدهد بلکه بالعکس ،ظرفیت دفاعی
ناتو را بیش از پیش تقویت میکند اما ما این کار را برای ناتو انجام
نمیدهیم ،بلکه برای تقویت سامانه دفاع هوایی خودمان آن را
خریداری کردهایم.
او در خصوص تاریخ خرید سامانههای بیشتر اس ۴۰۰گفت،
تاریخ انجام این کار مسالهای «فنی» است و قراردادی برای خرید
آنها در زمانی نهچندان دور منعقد خواهد شد.
رییس شرکت صادرکننده تسلیحات دولتی روسیه ماه گذشته
میالدی اظهار کرد ،مسکو امیدوار است در نیمه نخست سال آینده
میالدی قراردادی را برای فروش سامانههای موشکی اس۴۰۰-
بیشتر به ترکیه به امضا برساند.

واکنش نتانیاهو به پیوستن  ۶کشور جدید
اروپایی به اینستکس

نخستوزیر رژیم صهیونیستی به تصمیم شش کشور جدید
اروپایی برای پیوستن به اینستکس ،واکنش نشان داد.
به گزارش روزنامه الشرق االوسط ،بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیم صهیونیستی ،روز یکشنبه ،در واکنش به تصمیم شش کشور
اروپایی جدید برای پیوستن به سازوکار حمایت از تبادالت تجاری
با ایران[اینستکس] ،گفت که کشورهای اروپایی باید برای این که
میخواهند با ایران تجارت کنند« ،از خود شرمزده باشند».
نتانیاهو مدعی شد که این کشورها ایران را قادر میساختند
که تسلیحات هستهای تولید کند.
به گزارش ایسنا ،اظهارات نتانیاهو در پی این مطرح میشود
که روز جمعه ،وزارت امور خارجه فنالند با صدور بیانیهای اعالم
کرد که این کشور به همراه بلژیک ،نروژ ،سوئد ،دانمارک و هلند
به اینستکس یا همان سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران
میپیوندند.تصمیم این کشورها برای پیوستن به اینستکس با
استقبال وزیر امور خارجه فرانسه و سه کشور آلمان ،فرانسه و
انگلیس مواجه شد.
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تاکید رئیس قوه قضاییه بر جبران خسارتهای مردم در حوادث اخیر

رئیس قوه قضاییه :خسارتهای جانی و مالی مردم
در حوادث اخیر باید جبران شود.
حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس
از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح
کرد :درباره اجرای طرح اشکالها و انتقادهایی وجود دارد
که از جمله آن ،اقناع نشدن افکار عمومی و ایجاد اجماع
نخبگانی است .این ایرادها ،موجب اعتراض مردم شد که
این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد عادالنه و
قانونی با اشرار و مخالن امنیت در حوادث اخیر ،گفت:
خسارتهای جانی و مالی مردم هم باید جبران شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :اشرار و دشمنان خارجی
بر موج انتقادها و اعتراضهای بحق مردم سوار شدند
و تصور کردند با سوء استفاده از این فضا میتوانند به
اهداف خود نایل شوند ،بر این اساس به شرارت ،ناامنی،
ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به
اموال عمومی و خصوصی اقدام کردند که البته بحمداهلل
با حضور معنادار و بموقع مردم تحت رهنمودهای زمان
شناسانه مقام معظم رهبری ،توطئههای آنها خنثی و
امنیت کشور تضمین شد.
حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رئیسی با
تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و
اجرا ،به موضوع نظارت بر بازار و قیمتها اشاره کرد و
افزود :مسئله بازار و قیمت کاالها و خدمات بویژه برای
اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است .بر همین
اساس ،نظارت سازمانها و دستگاههای مسئول بر بازار و
قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و

رحمانی فضلی:
در حوادث اخیر
به دنبال منفعت
جناحی نباشید

سودجویان حفظ کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مسئله معیشت
مردم در اولویت قرار دارد ،موضوع اقناع افکار عمومی در
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار
داد و اظهار کرد :گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح
صورت میگرفت ،اما همچنان ضرورت آن باقی است و
موضوع باید توسط کارشناسان ،نخبگان و صاحبنظران به
درستی تبیین شود.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره
به برخورد دستگاه قضایی با اشرار ،مخالن امنیت و
تخریبگران اموال عمومی و خصوصی ،خاطرنشان کرد:
پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که
توسط نیروی انتطامی ،وزارت اطالعات ،سپاه و سایر

وزیر کشور با بیان اینکه در حوادث اخیر
کشور برخی به دنبال رقابت سیاسی و کسب
منافع جناحی بودند ،اظهار کرد :این موضوع
موضوعی ملی و مربوط به امنیت کشور بود و
نباید این موضوع را در چارچوب رقابتهای
سیاسی و منفعت اندیشی مورد توجه قرار دهند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه
نشست خود با استانداران در جمع خبرنگاران
دربارهی این نشست توضیح داد و گفت :امروز
در خدمت استانداران محترم بودیم باتوجه
به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس
شورای اسالمی مقرر شد که استانداران در این
جلسه حضور داشته باشند و یک بار دیگر تمام
این مسیر انتخابات را مرور کنیم و بتوانیم
گزارشاتی را از استانداران در این خصوص

ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند ،عادالنه و
قانونی در دست بررسی است و ان شاءاهلل به زودی مردم
در جریان رسیدگی به این پروندهها قرار خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این
حوادث نیز تاکید کرد :از خسارتهای جانی و مالی
خسارت دیدگان نمیتوان گذشت .ما معتقدیم از نظر
حقوقی باید نسبت به این خسارتها مدعی بود و
درخواست ما از مسئوالن به ویژه دولت این است که
نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند .همکاران ما
نیز این موضوع را دنبال کنند ،زیرا نسبت به حقوق مردم
باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان
مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی در بخش دیگری

داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با شرایط
بستر همکاری و تعامل با دستگاههایی که با
موضوع انتخابات مرتبط هستند را برقرار کنیم.
وی در ادامه با اشاره به حوادث اخیری
که طی اصالح قیمت بنزین در کشور رخ داد،
اظهار کرد :در این جلسه استانداران متناسب
با استانی که در آن قرار دارند گزارشی را از
حوادث اخیر دادند .تالش شد که نقاط آسیب،
دالیل شروع و نحوه مدیریت در این حوزه
بررسی شود .قرار شد استانداران مواردی را
جمع آوری کنند .آن را به وزارت کشور بدهند
تا وزارت کشور نسبت به اقدامات انجام شده
و شرایط استان تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
وزیر کشور ادامه داد :مردم پاسخ مناسبی
را به کسانی که موجب شرارت و مشکالت

از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر،
هوای پاک و سالم را از وعدههای همیشگی دولتها،
شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد:
متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی روزها ،وضع
نامناسبی دارد و زندگی و سالمت مردم با آالیندهها
تهدید میشود .در این زمینه ،قانون کم نداریم .یکی از
این قوانین ،قانون مصوب سال  ۷۴است که قانون خوبی
است .قانون دیگر مصوب سال  ۹۷است که در آن وظیفه
سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارتخانههای نفت،
کشور ،نیرو و صنعت ،معدن و تجارت ،نیروی انتظامی
و سایر دستگاهها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین
هوای پاک به طور کامل تبیین و تعیین شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد
دستگاهها در این زمینه باید به مردم ارائه شود ،سازمان
بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاهها
دانست و یادآور شد :هوای پاک و سالم از حقوق عامه
است و آلودگی هوا ،تضییع این حقوق به شمار میآید.
برخی کارها مانند تعطیلی مدارس و محدودیتهای
تردد ،موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن
مردم ،ان شاءاهلل کارهای شایسته و اساسی در این زمینه
صورت گیرد.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی در بخش دیگری
از این جلسه ،بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و
شفافیت در اقدامات بودجهای تاکید کرد.
سایر مسئوالن قضایی نیز نکاتی را به ویژه در
خصوص مسائل بودجهای قوه قضاییه و اجرای ماده ۴۷۷
قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برای آنها شدند ،دادند .امیدوارم ما بتوانیم
با هماهنگی بیشتر امنیت مردم را که امر
بسیار مهمی است به نحو احسن مورد توجه
قرار دهیم .علی رغم همه اقداماتی که از سوی
دشمنان و معاندین در این حوزه رخ داد
موضوع قابل توجه این است که مردم کماکان
با وجود شرایط کنونی و مشکالتی که در
برخی حوزهها به دلیل تحریمها وجود دارد
حامی انقالب و نظام خود هستند .و همگی ما
و مردم با اراده و دقت الزم پشت سر رهبری
و همگام با دولت ثابت میکنیم که در همه
شرایط مردم پشتیبان انقالب هستند.
وزیر کشور گفت :کسانی که در
این خصوص به دلیل عدم اطالع از ابعاد
قضاوتهایی کردند الزم است تامل بیشتری

داشته باشند  .این نوع قضاوتها برای نیروهایی
که برای امنیت مردم ودفاع از امنیت آنها در
مقابل کسانی که قصد ایجاد مشکالتی را برای
مردم داشتند ،شرایط سختی را گذراندند
صحیح نیست.نباید به گونهای صحبت کنیم
که زحمات آنها نادیده گرفته شود.
وی در پایان تصریح کرد :برخی جریانات
در این موضوع فکر کردند که اکنون بستر
سیاسی خوبی برای رقابت وجود دارد.مسائلی
را مطرح کردند که خود مردم قضاوت خواهند
کرد .ما باید توجه کنیم که این موضوع مربوط
به امنیت ؛ اقتدار و منافع ملی است  .نباید
این موضوع را در چارچوب رقابتهای سیاسی
 ،مسائل جناحی و منفعت اندیشی قرارداده و
استفاده کنیم.

شمخانی در دیدار بن علوی:

ائتالفهای منطقهای میتواند ضامن امنیت پایدار در منطقه باشد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار یوسف بن
علوی وزیر خارجه عمان ،گفت :ائتالفهای منطقهای
میتواند بدون حضور و دخالت بیگانگان ضامن امنیت
پایدار در منطقه باشد.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار یوسف بن علوی
وزیر خارجه عمان با وی ،با اشاره به تالش ناکام امریکا
برای ایجاد ائتالف بین المللی به بهانه برقراری امنیت در
خلیج فارس گفت :تنها ائتالف هائی در منطقه راه گشا،
امنیت ساز و پایدار می ماند که بیگانگان در آن نفوذ و
دخالتی نداشته باشند.
وی گفت :کشوری که به هیچ یک از تعهدات خود نه

در ارتباط با ایران و نه در مراوده با سایر کشورها پایبند
نیست نمی تواند قابل اعتماد باشد.
شمخانی خاطر نشان کرد :کشورهایی که بیشترین
سهم را در ایجاد تنش و نا امنی در منطقه داشته اند و
با به راه اندازی جنگ های متعدد و گسترش تروریسم،
منطقه را به آشوب و نابودی کشاندند؛ هرگز به دنبال
ثبات و امنیت خلیج فارس نبوده و صرفا تامین منافع
خود و غارت منطقه را دنبال می کنند.
عربستان بیش از این امنیت منطقه را به خطر
نیندازد
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ادامه
جنگ در یمن یکی دیگر از نشانه های رویکرد جنگ

طلبانه و امنیت سوز قدرت های سلطه گر و عوامل منطقه
ای آنان است ،تصریح کرد :ادامه این نسل کشی جز در
خدمت منافع دشمنان صلح و امنیت منطقه همچون
آمریکا و اسراییل نیست و عربستان باید با تسلیم در
برابر خواست مردم مقاوم یمن بیش از این ثبات و امنیت
منطقه را به خطر نیندازد.
در این دیدار وزیر خارجه عمان با ابراز خرسندی
نسبت به رایزنی مستمر دو کشور در موضوعات منطقه
ای و بین المللی اظهار داشت :تنش در منطقه به نفع
هیچیک از کشورهای حوزه خلیج فارس نبوده و باید از
توسعه آن به هر نحو جلوگیری شود.
بن علوی مواضع اصولی تهران و مسقط در مسائل

منطقه ای و بین المللی را بسیار نزدیک و همگرا
عنوان کرد و اظهار داشت :روابط گرم و صمیمی دو
کشور در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و بازرگانی می تواند
با برداشتن گامهای جدید جهش قابل توجهی داشته
باشد.
وزیر امور خارجه سلطنت عمان ،دستیابی به امنیت
پایدار در منطقه را نیازمند توافق و تفاهم مجموعه
کشورهای منطقه و رفع سوء تفاهم های موجود عنوان
کرد و اظهارداشت :عمان همواره آمادگی دارد از مجموعه
ظرفیت های خود برای رفع تنش های موجود و ایجاد
زمینه گفتگوی سازنده میان کشورهای منطقه بهره
بگیرد.

عراقچی در نشستی در توکیو:

«عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران که به ژاپن سفر کرده است ،گفت:
برجام یک توافق سیاسی برد  -برد بود که از طریق یک
توافق سازنده بین المللی بدست آمد.
عراقچی روز دوشنبه در پنل اختصاصی «اقدامات
قدرتهای کلیدی در خاورمیانه و تاثیر آنها بر امنیت بین
المللی» در توکیو افزود :برجام تنها یک توافق بین ایران و
آمریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران اظهار کرد معتقدیم که برجام به عنوان یک تجربه
بین المللی نسخه موفقی برای حل سایر مشکالت منطقه
ای و جهانی است.

برجام یک توافق برد برد بین المللی بود

عراقچی ادامه داد منطقه خاورمیانه بیش از هر زمانی
به صلح نیاز دارد و کشورهای منطقه باید خودشان بتوانند
امنیت منطقه را تامین کنند.
وی با اشاره به بحران های منطقه مانند داعش،
جنگ در سوریه ،یمن و نا ارامی ها در عراق و لبنان گفت
این بحران ها متاثر از دخالت بیگانگان از جمله آمریکا و
عربستان سعودی در منطقه است.
مقام دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران گفت :ما در
سوریه به درخواست دولت قانونی این کشوربرای مبارزه با
داعش و تروریسم حضور داشتیم داعش نه تنها در سوریه
بلکه حتی در ایران نیز با حمله به پارلمان مرتکب جنایت
شده است.

عراقچی اظهار داشت ایران در  ۴۰سال گذشته تحت
شدیدترین تحریم های آمریکا بوده است با این حال یکی
از باثبات ترین و امن ترین کشورهای خاورمیانه و منطقه
است و به عنوان یک کشور بزرگ منطقه تاثیرگذاری زیادی
در خاورمیانه و منطقه دارد.او با بیان اینکه مردم ایران زیر
شدیدترین تحریم ها و فشارهای آمریکا زندگی می کنند
گفت :اقتصاد ایران تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته است.
معاون سیاسی وزیرخارجه جمهوری اسالمی گفت:
مردم ما از تحریم های امریکا ناراضی هستند ولی با این حال
این تحریم ها تاثیرگذار نبوده است و در اراده مردم خللی
وارد نکرده است.
عراقچی فشارها و تحریم های امریکا علیه ایران را دارای

قدمتی به طول انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت آمریکا
بعد از تغییر رژیم ستمشاهی در ایران بیشترین فشارها را
به تهران وارد کرد زیرا از انقالب اسالمی ایران ناراحت بود.
اولین همایش گفتوگوی جهانی توکیو به مناسبت
شصتمین سال تاسیس موسسه امور بینالملل ژاپن و با
حضور شخصیتهای سیاسی و علمی و روسای مراکز
مطالعاتی کشورهای مختلف در حال برگزاری است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه بعد از دو روز رایزنی و
مشاوره با مقامات چین در مورد برجام ،به منظور شرکت در
بیست و هشتمین نشست کمیته مشورتی سیاسی معاونین
وزرای خارجه ایران و ژاپن و شرکت در اولین همایش
گفتوگوی جهانی بامداد امروز دوشنبه وارد توکیو شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش :بهدقت حرکات ناوهای آمریکایی و انگلیسی را در منطقه رصد می کنیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
گفت :امریکا با اقدامات خود به دنبال بیثبات و ناامن
کردن منطقه و تنگه هرمز است تا بتواند حضور خود
را توجیه کند.
امیر دریادار حسین خانزادی گفت :آمریکا با اقدامات
خود به دنبال بیثبات و ناامن کردن منطقه و تنگه هرمز
است تا بتواند حضور خود را توجیه کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص تشکیل
ائتالف دریایی توسط آمریکا به بهانه حفاظت از عبور و
مرور دریایی در خلیج فارس عنوان کرد :دشمنی دولت
تروریست آمریکایی با نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران و مردم آن ،موضوع تازهای نیست و به هر بهانهای
تالش می کنند تا اقداماتی را انجام دهند که جمهوری
اسالمی نتواند از ظرفیت ها ،توانایی ها و منزلتی که
وزن ژئوپلتیک این منطقه می تواند برای آن ایجاد کند،
بهرهمند شود.
وی ادامه داد :ما معتقدیم که خلیج فارس یک
دریایی بسیار امن است و هیچ ناامنی در آن وجود ندارد.
تنها ناامنی که در منطقه وجود دارد ،خود آمریکایی
ها ،انگلیسی ها و رژیم اشغالگر قدس هستند که با
حضورشان در منطقه از شکل گرفتن همکاری ها و
ائتالف های منطقه و دوستی میان کشورها جلوگیری
کرده و به دنبال اختالف افکنی و افزایش دشمنی ها
هستند.
دریادار حسین خانزادی گفت :علیرغم تمامی
هیاهویی که آمریکا برای شکلدهی به این ائتالف
دروغین و نمایشی به راه انداخت ،این ائتالف شکل
نگرفت .دو کشور انگلستان و آمریکا که همیشه در
اینجا حضور بیمعنی داشتند تا حدی در این منطقه
پرسه زدند که آن هم به دور از مرزها و مناطق دریایی
جمهوری اسالمی ایران بود .ما به دقت حرکات ناوهای
آمریکایی و انگلیسی را رصد می کنیم و اکنون حضور آن

ها در منطقه خلیج فارس کامال بیمعنی است.
وی افزود :جامعه بینالمللی می داند که خلیج
فارس یک آبراه امن برای خطوط حمل و نقل بین المللی
است و هیچ نیازی به حضور قدرت های خارجی در
منطقه نیست .حضور نظامی این کشورها ،تهدیدی برای
امنیت منطقه است .ایران به همراه نیروهای دریایی خود
از جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،حضوری ثابت و
دائم در منطقه دارد و توانسته با همکاری دیگر کشورها،
امنیت را برقرار کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بهترین راهکار
برای برقراری و تضمین امنیت در خلیج فارس گفت:
بهترین راهکار ،همان راهکار منطقهای است؛ در واقع،
امنیت در منطقه می بایست به دست کشورهای منطقه
حاصل شود .معتقدیم که اکنون و با وجود اینکه ائتالف
معناداری بین کشورهای منطقه در محدوده خلیج فارس
شکل نگرفته و دلیل اصلی آن هم حضور کشورهای
استکباری مثل آمریکاست ،امنیت خوبی حاکم است
و باید آن را به دست کشورهای منطقه تقویت کرده
و پایداری آن را تحکیم کنیم .امیدواریم که در آینده
نزدیک ،ائتالفی منطقهای بدون حضور آمریکا ها و
انگلیس ها شکل گیرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش از بررسی حادثه
تروریستی که برای نفتکش ایرانی در دریای عمان بوجود
آمده به منظور شناسایی عوامل آن خبر داد و افزود :با
توجه به آثار و بقایای برجای مانده بر بدنه این نفتکش،
در حال بررسی این موضوع هستیم که این عملیات
تروریستی بهوسیله چه کسی انجام شده است .اگرچه
میدانیم هر جایی در سطح دنیا رد پای مسائل تروریستی
پیدا شود ،حتما آمریکایی ها و رژیم اشغالگر قدس پشت
سر آن هستند .هدایتگران و حامیان تروریسم برای ما
مشخص هستند و قطعا به تحقیقات خود برای شناسایی
عوامل این اقدام تروریستی ادامه می دهیم.

دریادار حسین خانزادی در خصوص پیشرفت های
ایران در زمینه ساخت زیردریایی عنوان کرد :موضوع
ساخت زیردریایی چند سالیست که در دستور کار نیروی
دریایی ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
قرار گرفته است .آغاز کار با ساخت زیردریایی های
کالس غدیر بود که از نوع «میدجت» هستند .میدجت ها
امروز بهینه و به سامانه های پرتاب اژدر و موشک از زیر
سطح دریا مجهز شدهاند .عالوه بر این ،در سال گذشته ما
زیردریایی کالس فاتح را با حضور شخص ریاست محترم
جمهور به ناوگان نیروی دریایی ملحق کردیم و این یعنی
زیردریایی برای جمهوری اسالمی ایران بسیار مهم است.
وی ادامه داد :دشمنان ایران پیرامون مرزهای
دریایی ما صفآرایی و دائما تالش می کنند تا ما را با
تهدید نظامی تحت فشار قرار دهند .یکی از تجهیزاتی
که همواره دست بلند را برای ما ایجاد و بازدارندگی
معناداری را ایجاد خواهد کرد ،زیردریایی است .ما دانش
ساخت زیردریایی ها را بومیسازی کردیم و دشمنان باید
آمادگی غافلگیری های بزرگتری را از سمت زیردریایی
های ما داشته باشد.
وی در رابطه با استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن
در منطقه گفت :مقام معظم رهبری تشبیه خوبی در
ارتباط با این تجهیزات دارند و می فرمایند اینها ابزارهای
چشم پرکن مادی هستند .امروزه این ابزارها در محاسبات
نظامی ،به عنوان بخشی از توانمندی به حساب می آیند؛
آن چیزی که حائز اهمیت است نیروی انسانی است که
باید بکار گرفته شوند .این ابزارهای چشم پرکن هزینه
های بسیار گزافی را برای مردم آمریکا و دولت تروریستی
آمریکا به دنبال داشته است .حدود شش ماه است که
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه حضور پیدا کرده
و  ۳۰۰مایل دورتر از مرزهای جمهوری اسالمی ایران و
در دریای عمان استقرار یافته است .حضور این ناو ،یک
حضور نمایشی است و هرگز امنیتی از این طریق حاصل

نخواهد شد و هر درگیری و یا تهدیدی در این منطقه،
عواقب بسیار سنگینی برای نیروی دریایی آمریکا و رژیم
تررویسم آمریکا در پی خواهد داشت.
امیر دریادار حسین خانزادی در گفتوگو با «پرس
تی وی» در خصوص توانایی های نیروی دریایی جمهوری
اسالمی ایران گفت :برای مجموعه نیروهای مسلح یک
کشور ،هیچ چیزی با ارزشتر از آن نیست که امنیت
را بدون آنکه از دیگران گدایی کنند و عاریه بگیرند،
برقرار کنند .امنیت عاریه ای ،امنیت پایداری نیست .ما
امنیتمان را خود ایجاد کردیم ،تمامی تجهیزات نظامی
ما از قبیل موشک ،زیردریایی ،ناو و پهپاد توسط نیروهای
داخلی تولید شده است .ایران اکنون به عنوان یکی از
برترین تولیدکنندگان پهپادهای مدرن شناخته می شود
و این پهپادها در خدمت نیروی دریایی و برقراری امنیت
قرار دارند .کسی که تجاوز به مرزهای دریایی ما را در سر
دارد ،مطمئن باشد که با تجهیزات تمام بومی که غیرقابل
برآورد و غیرقابل تحلیل هستند ،پاسخ بسیار محکمی را
دریافت خواهند کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ناوشکن دماوند را یکی
از جدیدترین و بروزترین تولیدات دفاعی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد :این
ناوشکن نتیجه همکاری مشترک نیروی دریایی ارتش و
وزارت دفاع است .زمانی که از دماوند صحبت می کنیم،
هدف موقعیت بکارگیری آن نیست ،بلکه نسل فناوری
بکاررفته در این دستاورد است .امیدواریم که ناوشکن
دماوند تا پایان سال در دریای خزر مجددا ماموریت خود
را آغاز کند .از این پس ،تمامی شناورهایی که در کالس
موج ساخته می شوند ،مجهز به فناوری و تکنیک دماوند
خواهند بود .همه این تجهیزات کمک میکنند تا ما
بتوانیم امنیت دریایی مناطق تحت حاکمیت و همچنین
امنیت جمعی منطقهای را با کمک دوستان خود تامین
کنیم.

