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روی موج کوتاه

یک کنشگر رســانه ای منتسب به 
جریان بهار با بیان اینکه اصولگرایان تا 
خرخره در نهادهای انتصابی فرو رفته اند، 
تاکید کرد: جریان بهار باید با تمام توان و 
قوا در انتخابات مجلس شــرکت کند و 

هزینه هر گونه رد صالحیت را باال ببرد.
وحید ِهُروآبادی، کنشگر سیاسی 
منتســب به جریان بهار در گفت و گو با 
خبرنگار سیاســی ایلنا، تحلیل خود از 
فضای پیــش رو در انتخابات مجلس را 
با توجه به کاهش اعتمــاد مردم به دو 
جریــان اصالح طلبــی و اصول گرایی 
اینگونه بیان کرد: همیشــه شــرایط 
ویژه ای حاکم بــوده و به نوعی تلقی ما 
از انتخابات هر دوره این اســت که این 
انتخابات مهمترین انتخابات اســت؛ 
انتخابات اسفندماه سال ۹۸ هم از این 
قاعده مســتثنی نیســت به خصوص 
اینکــه دو ســال بعــد از آن انتخابات 

ریاست جمهوری را داریم.
وی با تاکید بــر اینکه اصالح طلبان 
اگر تمام مســئولیت دولت را نپذیرند، 
مسئولیت شورای شهر تهران و بخشی 
از مجلــس را نمی تواننــد رد کننــد، 
گفت: شــرایط پیچیده ای وجود دارد 
و نمی شــود به راحتی گفت که دولت 
فعلی اصالح طلب اســت، اما در حال 
حاضر موضوعی که خیلی از جریان ها 

و شخصیت های سیاسی به عنوان خطر 
از آن یاد می کنند، خطر برتری و برنده 

شدن یک لیست پوپولیستی است.
 جامعه مستعد پذیرش 
پوپولیست مردمی است

توضیــح  و  تشــریح  در  وی 
»پوپولیســت« گفت: دو حالت وجود 
دارد؛ اگر پوپولیست را »مردم فریبی« 
در نظر بگیریم باید آن را در گزاره های 
اصالح طلبان دیــد و در این که راحت 
شــخصیت هایی مثل ســیده فاطمه 
حسینی را وارد لیست کردند و بعد هم 
کوچکترین اعتراضی به روش و منش 
فراکسیون امید ندارد و حتی طرح هم 

نمی کنند؛ این می شود فریب جامعه.
هروآبادی ادامــه داد: اما اگر منظور 
از پوپولیست، سیاســتمدارانی است 
که از نهادهای قدرت مثل احزاب عبور 
می کنند و با توده های مــردم ارتباط 
برقرار می کنند باید بگویم با توجه به پر 
رنگ شدن شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی به شدت جامعه مستعد این است 
که سیاستمدارانی با این ویژگی در رأس 

انتخاب قرار بگیرند.
اصولگرایان از هر که حمایت کنند 

شکست می خورد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
در هر دوره اصولگرایان با یک اسم جدید 

پا به عرصه انتخابات می گذارند و سعی 
در ایجاد وحدت حداکثری داشته اند، آیا 
به آرزوی دیرین خود خواهند رسید؟، 
گفت: آنها اینگونه اند که »هر لحظه به 
شــکلی بت عیار بر آیند«، این آرزوی 
اصولگرایان هرگز محقق نخواهد شد؛ 
اما امیدوارم که این اتفاق بیفتد چرا که 
هرگاه اصولگرایان پشت یک نفر ثابت 
قدم مانده اند مثل سال ۹۶ که اکثریت 
مطلق شان با آقای رئیسی ائتالف کردند 
و او شکست ســنگینی خورد؛ مغلوب 

می شوند.
 اصول گرایان تا خرخره 

در نهادهای انتصابی هستند 
وی با بیان اینکه این شکســت ها 
اصولگرایــان را بیدار می کنــد، افزود: 
معتقدم در گزاره هایــی مثل دولت به 
دلیل حاکم شــدن دو قطبی، ائتالف 
شکل می گیرد و اتفاق می افتد، یعنی 
جریان های کوچک سیاســی ســعی 
می کنند با یکی از این دو گرایش عظیم 
که توان بیشتری دارد به وحدت برسند؛ 
اما در مجلس هرگز این اتفاق نخواهد 
افتاد علت آن هم روشــن است، برای 
اینکه اصولگرایان تا خرتالق }خرخره{ 
در نهادهای انتصابی هستند و خودشان 

را فارغ و بی نیاز از رای مردم می دانند.
این فعال سیاسی بهاری افزود: برخی 

از آنها در ایام انتخابات خبرگان می گفتند 
»حتی تبلیغ هــم نمی کنیم« یعنی 
هنوز یک برداشت های خیلی ابتدایی 
از انتخابات دارند و هنوز فکر می کنند 
اگر کسی بیاید برنامه هایش را با مردم 

در میان بگذارد کسر شأنش می شود.
 جریان  سوم به معنای یک 

جریان سیاسی نیست
این فعال رســانه ای با بیــان اینکه 
من عالقه مند به جریان بهار هستم اما 
مسئولیتی در آن تشــکیالت ندارم و 
موضع رسمی آقای احمدی نژاد را خود 
و یا دفترشــان مطرح می کنند، گفت: 
آقای مشایی یک نظریه ای را در رابطه 
با جریان های اصالح طلــب و اصولگرا 

مطرح کردند که من به آن معتقد هستم 
و آن این است که ما جریان های سوم به 
معنای یک جریان سیاسی و حزبی در 
جامعه نیستیم، ما ســعی بر این داریم 
که بیــن دو جریان پیونــد و بین همه 
شخصیت های حاضر در هر دو جریان 
که دلسوز برای کشور و آدم های دلداده 
برای ارتقای وضعیت ایران هســتند، 

ارتباط ایجاد کنیم.
هروآبادی افزود: از طرفی هم تالش 
داریم که از ورود و حضور هر کســی که 
خودش را منتســب به این دو جریان 
می کند، اما دل در گرو تســلط مردم و 

استکبار بر مردم دارد، جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس ارزش های 
انسانی و ملی حاضر به ائتالف هستیم، 
گفت: هر کســی که روی  ارزش های 
انسانی، آزادی، عدالت مهرورزی، عدم 
استکبار، سربلندی و ارزشمندی ایران 
توافق دارد، ما نه تنها حاضریم با آن توافق 
کنیم بلکه دستش را هم می بوسیم؛ اما 
هرکس با هر عنوان، جایگاه، مقام و لباس 
اگر با این گزاره ها سر ستیز و مخالفت 

دارد، با او مخالف هستیم.
مطالبه از جریان بهار برای حضور 

در انتخابات گسترده است
وی تاکید کرد: بــا توجه به فعالیت 
ما در شبکه های اجتماعی باید بگویم 
که مطالبه از جریــان بهار برای حضور 
در انتخابات مجلس بســیار باال است و 
از شهرســتان ها مدام از ما می پرسند 
که مجلس چه شــد؟ بــرای مجلس 

می خواهید چه کاری بکنید؟!
هروآبادی افزود: این نشان می دهد 
در جامعه اقبال به این جریان وجود دارد؛ 
استقبال هایی که از آقای احمدی نژاد 
در ســطح کشور می شــود نیز گویای 
این حقیقت اســت که مردم خواهان 
این جریان هســتند البته این سخن 
من نسبی اســت و نه مطلق و فقط در 
انتخابات مشخص می شود که مطلق 

است یا نه.
جریان بهار باید با تمام قوا در 

انتخابات شرکت کند
این روحانــی نزدیک بــه جریان 
احمدی نژاد تصریح کرد: من معتقدم 
که جریان بهار با تمام قوا در همه  شهرها، 
استان ها و شهرهای کوچک باید حضور 
تمام قد داشته باشد و تمام سعی خودم 

را هم می کنم که ایــن اتفاق بیفتد؛ اما 
همانطور که می دانید همه مولفه های 
سیاسی در دست ما نیست و ما بر اساس 
تلقی هایی که داریم کارهایی می کنیم، 
اما باید جلوتر برویم تا ببینیم فضا چگونه 

خواهد بود.
وی درباره پیش بینی رد صالحیت 
افراد منتسب به جریان بهار در انتخابات 
با بیان اینکه سعی می کنیم  نگاهمان 
به قشر جوان جامعه باشد چون فقط از 
آنها کار بر می آید، گفــت: مگر به اتهام 
اینکه احمدی نژادی هستند، آنها را رد 

صالحیت کنند.
 در مقابل رد صالحیت ها 

کوتاه نمی آییم
این فعال رســانه ای گفــت: باید 
شــما از آقای کدخدایی بپرسید که آیا 
می خواهید عالقه مند بودن به احمدی 
نژاد را جرم تلقی کنیــد؟ می خواهید 
بر این اســاس رد صالحیت کنید؟ اگر 
اینگونه اســت اعالم کنند اما اگر اعالم 
نکردند و مثل همیشــه تقیــه کرده و 
راهنمای راست زدند و به چپ پیچیدند 
و راهنمای چپ زدند به راست پیچیدند، 
این وعده را به شما می دهم که هزینه رد 

صالحیت گسترده را باال می بریم.
وی با تاکید بر اینکــه در مقابل رد 
صالحیت، اصال کوتاه نمی آییم، ادامه 
داد: اصالح طلبان همیشه گفته اند که 
رد صالحیت می شویم و همیشه هم به 
شورای نگهبان گفته اند که دست شما 
درد نکند، اما ما این کار را نخواهیم کرد 
و تا آخر ایستادگی می کنیم و هزینه آن 

کار را باال خواهیم برد.

یک فعال سیاسی منتسب به جریان بهار:

هزینهردصالحیتراباالمیبریم

خبر

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش با بیان اینکه 
مردم مطمئن باشند نیروهای مسلح ایران غافلگیر نمی شوند، 
گفت: تمامی حرکات دشمنان در مرزها، منطقه و خارج از منطقه 
در زمین، هوا و دریا توسط سیستم های مختلف، هم سیستم های 
انسانی و هم تجهیزاتی، رصد می شــود و اگر تهدیدی بخواهد 

خودنمایی کند با قوت و قدرت پاسخ خواهیم داد.
به گزارش ایسنا،  امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس 
مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش گفت: هشدارهای 
فرستاده شــده از سوی نیروهای مسلح ســبب تزلزل در اراده 

آمریکایی ها و موجب بازدارندگی شد.
وی افزود: یعنی در هر مقطــع زمانی، کارِ مقاومت فعال این 
است که یکسری هشدارهایی را بفرستد. زدن پهپاد آمریکایی یک 
هشدار بسیار قوی برای آمریکایی ها بود، چون رجز می خواندند، 

شاید به قول خودشان می خواستند طرح هایی را که روی میز 
داشــتند عملیاتی کنند، حتی بنای یک نبرد و جنگ محدود 
در منطقه را داشتند، اما زدن این پهپاد یک آالرم بود که ببینید 
یک پهپاد گلوبال هاوک شما که سقف پروازش ۶۲ هزار پا است، 

توسط یک موشک تولید داخل ساقط می شود.
امیر سرتیپ پوردستان خاطرنشان کرد: اینها هشدارهایی 
است که فرســتاده می شــود و در نهایت بازدارندگی ایجاد 
می کند، ما به این مقاومت فعــال می گوییم. این »مقاومت 
فعال« در همه حوزه ها جریان دارد، هم در حوزه های داخلی 
و هم در حوزه هایی که عمق راهبردی جمهوری اســالمی 
ایران هستند مثل ســوریه، لبنان، عراق، این مقاومت فعال 
جریان دارد و هر زمانی که نیاز باشد از این راهبرد و استراتژی 

استفاده می  شود.

مرزها دیگر به صورت سنتی اداره نمی شود
امیر ســرتیپ پوردســتان با بیان اینکه مرزها امروز دیگر 
به صورت ســنتی اداره نمی شــود، گفت: در حــال حاضر از 
سیستم های الکترونیکی استفاده می شود. در صنعت دفاعی 
دوربین های بسیار پیشرفته ای را درست کرده است، دوربین ها 
به صورت تلسکوپی هستند، قبال باید دکل می زدیم و باالی دکل 

می رفتیم، االن نه.
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبــردی ارتش افزود: 
دوربین آنتنی خودش هم در روز و هم شب ارتفاع پیدا کرده و تا 
عمق را رصد می کند، ضمن اینکه سیستم های پهپادی هم امروز 

استفاده و تمامی مرزها با پهپاد کنترل می شود.
وی با تاکید بر اینکه امنیت بسیار خوبی امروز هم در مرزهای 
شرقی، غربی، شمال غرب و هم در مرزهای جنوب شرق وجود 

دارد، خاطرنشان کرد: هیچ تهدید نظامی خاصی مرزهای ما را 
تهدید نمی کند و اگر هم تهدیدی باشد، می تواند به صورت محدود 
باشد و این قابلیت و توانمندی هم وجود دارد که این تهدید در 

همان نطفه خفه شود و حتی قبل از اینکه به مرزها برسد.
امیر پوردستان افزود: چون یکی از کارهای عمده ای که در 
حوزه حفاظت از مرزها انجام می شود، استفاده از سیستم های 
اطالعاتی است، قبل از اینکه تهدیدات به مرزها برسند، شناسایی 
می شوند و تدبیر این است که تهدید قبل از رسیدن به مرز باید از 

بین برود؛ هم در زمین، هم در هوا و هم در دریا.

امیر سرتیپ پوردستان:

مردممطمئنباشند؛نیروهایمسلحایرانغافلگیرنمیشوند
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فردا؛جلسهغیرعلنیمجلس
دربارهشیوهپرداختیارانهها

امیرحسین قاضی زاده هاشــمی، عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم، 
از جلسه غیرعلنی مجلس درباره یارانه ها خبر داد  
و گفت: این جلسه روز دوشــنبه )15 مهر( برگزار 
می شــود. وی افزود: فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و 
دارایی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه و حسین شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی میهمان جلسه غیرعلنی نمایندگان 
هستند. قرار است در جلســه مذکور درباره شیوه 
پرداخــت یارانه ها و همچنین حــذف یارانه های 

دهک های باالی جامعه بحث و تبادل نظر می شود.
    

شوراینگهبانشفافیتمالی
کاندیداهارابررسیکند

محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس درباره تکلیف بحث شفافیت 
مالی کاندیداها در انتخابات کــه در طرح مجلس 
برای اصالح موادی از قانون انتخابات آورده شــده 
است، گفت: با توجه ایراد شورای نگهبان و مجمع 
به طرح، این موضوع نیز فعاًل منتفی شــده است و 
شــورای نگهبان باید از طریق منابع اطالعاتی که 
دارد شفافیت مالی کاندیداها را بررسی کند تا خارج 
از عرف نباشد؛ وگرنه طرح مجلس برای این موضوع 

به این دوره از انتخابات نمی رسد.
    

مرزخسرویفعالبازنمیشود
سردار محسن فتحی زاده، فرمانده قرارگاه اربعین 
ناجا به خبرنگاران گفت: متاســفانه مرز خسروی 
همچنان بسته است و فعال شــرایط بازگشایی آن 
نیســت و افرادی که به آنها اعالم شــده بود از مرز 
خسروی عبور کنند باید به مرز مهران مراجعه کنند. 
وی افزود: توصیه امنیتی خاصی که به زائران دارم این 
است که زائران هنگامی که به آن سوی مرز مراجعه 
می کنند فقط با خودروهای مورد تایید تردد کنند 

و برای تردد از مسیرهای اصلی عراق عبور کنند.
    

مرزتجاریشلمچه
گشایشیافت

محمد نظارت، دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه 
آزاد اروند از گشایش مرز تجاری شلمچه خبر داد. به 
گزارش مهر، وی گفت: اولویت در تردد با کامیون های 
حامل اقالم مورد نیاز مواکب ایرانی مستقر در عراق 
است، سپس کامیون های تجاری می توانند عبور 
کنند و تا زمانی که عراقی ها ممنوعیت برای این تردد 

اعالم نکنند این روند ادامه دار خواهد بود.
    

ماهواره»طلوع«بهزودیدر
مدارقرارمیگیرد

قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در دومین همایش ملی مصون سازی 
زیرساخت ها و صیانت از مردم که در وزارت کشور 
برگزار شد، با اشاره به اینکه موفقیت های موشکی 
ایران اکنون در ۹۳ دانشگاه تدریس می شود، خبر 
داد: به زودی با اســتفاده از موشک های ماهواره بر 
بومی، ماهواره طلوع را که ماهواره ای هواشناســی 
اســت در مدار قرار خواهیــم داد. وی با بیان اینکه 
یک برنامه ده ساله برای بومی سازی صنعت هوایی 
کشور برای دستیابی به فناوری های الزم در حوزه 
هواشناســی داریم، گفت: ایران تاکنون 11 پرتاب 

موفق در حوزه موشک های ماهواره بر داشته است.
    

آزادیزوجاسترالیایی
بازداشتشدهدرایران

به گزارش ایســنا به نقــل از یورونیوز، ماریس 
پاین، وزیر امور خارجه اســترالیا روز شنبه اعالم 
کرد که ایران زوج اســترالیایی را که چند ماه پیش 
در ایران بازداشت شده بودند رفع اتهام و آزاد کرده 
است. رسانه ها گفته بودند که مارک فیرکین اهل 
استرالیا و جولی کینگ که انگلیسی-استرالیایی 
است به اتهام به پرواز درآوردن یک پهپاد بدون مجوز 
بازداشت شده بودند. پاین در یک کنفرانس خبری 
درباره آن ها گفت: دادرسی آن ها پایان یافته و کنار 

عزیزانشان بازمی گردند.
    

وجود۱۳هزارقانون،ابهاماتی
دراجراایجادمیکند

به گزارش خانه ملت، عباســعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی سیاست های 
کلی نظام قانونگذاری در پژوهشــکده شــورای 
نگهبان خبر داد و گفت: نقیح قوانین یکی از الزامات 
قانونگذاری کشــور اســت؛ 1۳ هزار عنوان قانون 
مشکالتی را برای اجرای امور ایجاد و ابهاماتی را رقم 
می زند از این رو طبیعتا تنقیح قوانین یکی از الزامات 
قانونی بشمار می رود و در این راستا رهبر انقالب نیز 

به این امر توجه داشته اند.

اگر پوپولیست را 
»مردم فریبی« در نظر 

بگیریم باید آن را در 
گزاره های اصالح طلبان 

دید و در اینکه راحت 
شخصیت هایی مثل سیده 

فاطمه حسینی را وارد 
لیست کردند و بعد هم 

کوچکترین اعتراضی به 
روش و منش فراکسیون 
امید ندارد؛ این می شود 

فریب جامعه

اصالح طلبان همیشه 
گفته اند که رد صالحیت 

می شویم و همیشه هم به 
شورای نگهبان گفته اند 
که دست شما درد نکند، 
اما ما این کار را نخواهیم 
کرد و تا آخر ایستادگی 

می کنیم و هزینه آن کار را 
باال خواهیم برد

رئیس مرکز عربی مطالعات ایران با بیان اینکه 
آمریکا تالش می کند تهران را در عراق زمین گیر 
کرده و این کشور را به باتالقی برای ایران تبدیل 
کند، تاکید کرد: آمریکا می کوشد با ایجاد هرج 
و مرج زمینــه را برای برخورد با ایــران در عراق 

فراهم کند.
»محمدصالح صدقیان« با اشاره به تحوالت 
اخیر عراق و راهپیمایی های شــکل گرفته در 
شهرهای مختلف این کشور به ایرنا گفت: نکته 

جالب آنجاست که این راهپیمایی ها در شهرهای 
شیعه نشــین مانند کربال، بابل، حماء و... انجام 
می شود و در شــهرهای اهل سنت و کردنشین 
چنین تحوالتی رخ نداده است؛ در حالی که گفته 
می شود دلیل اعتراضات بیکاری، فساد و... است 
این مسائل تنها مختص به شهرهای شیعه نشین 
نیست بلکه باید در همه شهرها باشد پس به نظر 
می رسد کسانی که به دنبال آشــوب در عراق 
هستند، شهرهای شیعه نشین را هدف گرفته اند.

وی در تشریح عوامل موثر خارجی در تحوالت 
اخیر عراق بیــان کرد: از زمان ســقوط صدام، 
همواره بازیگران خارجی در تحوالت این کشور 
نقش آفرین بوده اند و از ســوی دیگر، تحوالت 
بین المللی به ویژه مســائل منطقه ای در عراق 
تاثیر داشته است. در شش ماه اخیر هم منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس تحوالت بسیاری داشته 
که موجب شــده تا اثرات آن بر عــراق انعکاس 

داشته باشد.

صدقیان با بیان اینکه آمریکا تالش می کند 
ایران را در عــراق زمین گیر کــرده و عراق را به 
باتالقی برای ایران تبدیل کند، یادآور شد: ایران 
طی سال های گذشته همواره نقش مثبتی در 
تکمیل روند سیاسی در عراق و مبارزه با تروریسم 
در این کشور داشته است. این مسئله منجر به 
نفوذ سیاسی و معنوی ایران در عراق شده است و 
آمریکا احساس می کند که باید جلو نفوذ ایران 

در عراق گرفته شود.
 تالش برای ایجاد نارضایتی از ایران 

در عراق
این روزنامه نــگار عراقی اضافه 
کــرد: پــس از آنکه آمریــکا در 

دســتیابی به اهداف درباره ایران موفق نشد و 
ناکامی هایی در عرصه های مختلف دیپلماتیک 
به دست آورد، می خواهد با ایران در عراق مقابله 
کند. در این چارچوب آنها می کوشــند با ایجاد 
احساس نارضایتی از ایران و هرج و مرج زمینه را 

برای برخورد با ایران در عراق فراهم کنند.
صدقیان درباره احتمال سقوط دولت و 
برگزاری این انتخابات در شرایط کنونی 
نیز عنوان کرد: من بعید می دانم دولت 
عراق به سادگی ســاقط شود و این 
تحوالت نقش مســتقیم و 
زودهنگامی در این مسئله 

نخواهند داشت.

رئیس مرکز عربی مطالعات ایران:

آمریکابهدنبالزمینگیرکردنایراندرعراقاست


