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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

وزیر امور خارجه :

هیچ توافق جدیدی بدون پایبندی به برجام

امنیت بسیاری از کشورها متکی به اقتدار ایران است
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه
اینکــه نیروهــای مســلح ایــران ،منســجم تریــن نیروهــای
منطقــه هســتند ،گفت:اکنــون امنیــت نــه تنهــا در ایــران
بلکــه در بســیاری از کشــورهای اطــراف مــا متکــی بــه
اقتــدار ایــران اســت.
بــه گــزارش صــدا و ســیما ،ســردار سرلشــکر محســن رضایــی
بــا حضــور در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری یکشــنبه شــب
شــبکه دو ســیما بــا اشــاره بــه اینکــه تاریــخ اقتــدار نیروهــای
مســلح ایــران تاریــخ عجیــب و عبــرت آمیــزی اســت  ،افــزود:
حــدود  ۳۰۰ســال پیــش کشــور بســیار بزرگــی بــه وســعت ۲
برابــر ســرزمین فعلــی داشــتیم امــا بــر اثــر جنــگ هایــی کــه
اتفــاق افتــاد بخشــی از کشــور مــا از جملــه ســمرقند ،بخــارا،
باکــو ،نخجــوان ،بحریــن ،هــرات و ســلیمانه از دســت رفــت.
وی ادامــه داد :یکــی از آرزوهــای ملــت ایــران در طــول ۳۰۰
ســال ،ایــن بــود کــه اقتــدار دفاعــی خــود را پیــدا کنــد امــا
پیــدا نمــی کــرد.
ســردار رضایــی افــزود :در زمــان پهلــوی اول کــه ســربازان
خارجــی وارد ایــران شــدند در مــدت  ۲۴ســاعت ،کل ارتــش
ایــران از هــم پاشــید.در زمــان پهلــوی دوم هــم ظاهــری

بســیار توخالــی از ارتــش درســت شــده بــود یعنــی کافــی بــود
 ۲۴ســاعت بــه مــا مهمــات ندهنــد همــه هواپیماهــا و ســامانه
دفاعــی مــا از کار مــی افتــاد و در جنــگ هــم در همــان مــاه
اول ،ارتــش مــا قــدرت دفــاع از خــودش را نداشــت.
او اضافــه کــرد :ارتــش مــا پیــش از انقــاب تجهیــزات مدرنــی
داشــت امــا وابســته بــود و اراده ،دانــش و تجربــه الزم را
نداشــت و بازیچــه دســت آمریــکا و انگلیــس بــود و ســران
ارتــش و حتــی شــاه بــه عنــوان فرمانــده کل قــوا ،در عمــل
کاره ای نبودنــد.
فرمانــده اســبق ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت :در
ســال  ۱۳۵۹از آنجــا کــه انقــاب شــده بــود ،ارتــش ضعیــف
شــد زیــرا از مقــام ســرهنگ بــه بــاال از ایــران رفتــه بودنــد
و پشــتیبانی خارجــی هــم قطــع شــده بــود بنابرایــن دشــمن
تصــور مــی کــرد در حملــه موفــق مــی شــود و مــی توانــد
بخــش هایــی از ایــران را ماننــد گذشــته جــدا کنــد.
ســردار سرلشــکر رضایــی بــا بیــان اینکــه در جنــگ ،انقالبــی
بــه پــا شــد ،گفــت :فرماندهــان مــا و حضــرت امــام راحــل ،
جنــگ نظامــی را تبدیــل بــه انقــاب کردنــد یعنــی از یــک
طــرف ارتــش قدیمــی مــا بازســازی شــد و نیروهــای متدیــن و

وجود نخواهد داشت

وفــادار بــه انقــاب از جملــه شــهیدان صیــاد شــیرازی ،بابایــی
و ســتاری وارد ارتــش شــدند و هماهنگــی میــان ســپاه و
ارتــش ،خــوب شــد و نیروهــای مســلح  ،منســجم شــدند .وی
ادامــه داد :پیــش از انقــاب میــان نیــروی زمینــی و نیــروی
هوایــی ارتــش اختــاف جــدی وجــود داشــت امــا اکنــون
نیروهــای مســلح ایــران ،منســجم تریــن نیروهــای منطقــه
هســتند .ســردار سرلشــکر رضایــی افــزود :در دوران جنــگ
تحمیلــی ،ســازمان هــای رزمــی قابــل توجهــی در قالــب
تشــکیل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه وجــود آوردیــم
کــه شــامل نیروهــای انقالبــی بــود و تجهیــزات جدیــدی را
بدســت آوردیــم .او اضافــه کــرد :اکنــون صنایــع دفاعــی مــا
در شــرایط بســیار خوبــی اســت در حالــی کــه در ســال ۱۳۵۹
در مهمــات کوچــک و جزئــی مشــکل داشــتیم و ســاح واحــد
ســبک نداشــتیم امــا اکنــون مهمــات و تجهیــزات را خودمــان
تولیــد مــی کنیــم.

نخست وزیر انگلیس :

لندن مایل به اجتناب از هرگونه تنش در خلیج فارس است

نخســت وزیــر انگلیــس اعــام کــرد ،لنــدن مایــل بــه اجتنــاب
از هرگونــه تنــش بــا ایــران و نیــز رفــع بحــران پیــش آمــده
در خلیــج فــارس اســت.
بــه گــزارش روزنامــه گاردیــن« ،بوریــس جانســون» همچنیــن
گفــت کــه نقــش انگلیــس را در ایــن مــورد بــه ماننــد پلــی
بیــن دوســتان اروپایــی و آمریــکا مــی بینــد .وی در گفــت
وگــو بــا خبرنــگاران در هواپیمــا حیــن عزیمــت بــه نیویــورک
بــرای حضــور در هفتــاد وچهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد افــزود :مــا بــا دوســتان آمریکایــی و اروپایــی
خــود تــاش مــی کنیــم بهگونــه ای پاســخ دهیــم کــه تنــش
هــا در منطقــه خلیــج فــارس کاهــش یابــد.
نخســت وزیــر انگلیــس در حالیکــه ارتــش و کمیتههــای
مردمــی یمــن مســوولیت حملــه بــه تاسیســات نفــت

عربســتان را برعهــده گرفتنــد ،ایــران را بــه دخالــت در حملــه
بــه ایــن تاسیســات متهــم کــرد و گفــت :بــه نظــر مــا احتمــال
زیــادی وجــود دارد کــه ایــران مســوول (ایــن حملــه) بــوده
اســت .وی بــا بیــان اینکــه آمریکاییهــا پیشــنهاد مــی کننــد
اقدامــات بیشــتری بــرای دفــاع از عربســتان انجــام شــود،
افــزود :بــه دقــت ایــن تحــوالت را دنبــال مــی کنیــم و اگــر
آمریــکا و عربســتان خواســتند نقشــی در ایــن زمینــه داشــته
باشــیم ،در نظــر مــی گیریــم کــه چگونــه مــی توانیــم نقــش
مفیــدی بــه عهــده بگیریــم.
«دومینیــک راب» وزیــر امــور خارجــه انگلیــس نیــز در اظهــار
نظــر مشــابهی بــا جانســون گفتــه بــود کــه لنــدن بدنبــال
جنگافــروزی در منطقــه خاورمیانــه نیســت.
وی در مصاحبــه بــا بخــش «انــدرو مــار» شــبکه بی.بی.ســی
افــزود :بطــور دقیــق تمامــی اطالعــات را بررســی و دربــاره آن
بــا شــرکای بیــن المللــی تبــادل نظــر مــی کنیــم .امــا پیــش
از آنکــه کســی را مســئول بدانیــم مــی خواهیــم بــه طــور
روشــن اطمینــان حاصــل کنیــم ،زیــرا اقدامــی کــه صــورت

مسئول ستاد عتبات عالیات وزارت نیرو اعالم کرد:

ایجاد  ۵قرارگاه خدماترسان صنعت آب و برق به زائران کربال
مشــاور وزیــر نیــرو و مســئول ســتاد عتبــات
عالیــات وزارت نیــرو ،از ایجــاد پنــج قــرارگاه
ثابــت در پایانههــای مــرزی خســروی ،مهــران،
چذابــه ،شــلمچه و شــهرهای زیارتــی عــراق
خبــر داد  .بــه گــزارش وزارت نیرو ،ســیدیعقوب
محمــد مــرادی بــا اشــاره بــه حــذف روادیــد
در ایــام اربعیــن و احتمــال افزایــش جمعیــت
زائــران اربعیــن در ســال جــاری از  ۲میلیــون
ســال گذشــته بــه  ۴میلیــون نفــر در ســال
جــاری گفــت ۴۰ :گــروه فنــی و مهندســی
جهــت ارائــه خدمــات در زمینــه آب و بــرق بــه
مرزهــای چهارگانــه و شــهرهای نجــف ،ســامرا،
کاظمیــن و کربــا اعــزام شــده و آمادگــی الزم
بــرای خدماترســانی بــه زائــران اربعیــن
حســینی وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه پیشبینــی الزم بــرای
ارائــه خدمــات صنعــت آب و بــرق از طریــق
ایجــاد یــک قــرارگاه در پایانــه مــرزی میرجــاوه
بــرای خدماترســانی بــه زائــران پاکســتانی
و کشــمیری عــازم عتبــات مقــدس ایجــاد
شــده اســت ،افــزود :ایــن قــرارگاه آمادگــی
خدماترســانی آب و بــرق بــه تعــداد ۱۰۰
هــزار نفــر در ایــن پایانــه مــرزی را دارد.
مشــاور وزیــر نیــرو همچنیــن از راهانــدازی

 ۱۱دســتگاه بســتهبندی آب جرعــهای در
مرزهــای خروجــی کشــور و شــهرهای زیارتــی
عــراق خبــر داد و گفــت :بهمنظــور تامیــن آب
بهداشــتی زائــران ،دو حلقــه چــاه آب بهداشــتی
در مســیر پایانــه مــرزی مهــران نیــز راهانــدازی
شــده اســت .ایــن مقــام مســوول بــا بیــان
اینکــه یکــی از مســئولیتهای وزارت نیــرو
تامیــن آب بــا کیفیــت و بهداشــتی اســت،
اظهــار کــرد :بهمنظــور تامیــن آب بهداشــتی
زائــران ،اســتقرار آزمایشــگاه ســیار میکروبــی
و شــیمیایی آب در مرزهــا پیشبینــی شــده
اســت .نصــب و راهانــدازی تعــداد  ۱۸۰۰حمــام
صحرایــی در پایانههــای مــرزی خســروی،
مهــران ،چذابــه ،شــلمچه و شــهرهای نجــف
و کربــا ،پیشبینــی دســتگاه یخســاز در
پایانــه مــرزی مهــران ،اصــاح و بهینهســازی
شــبکه روشــنایی  ۶۵۰هکتــار پارکینــگ و ۱۲۰
کیلومتــر روشــنایی منتهــی بــه پایانههــای
مــرزی و پیشبینــی توزیــع تعــداد  ۵میلیــون
بســته آب جرعــهای و اســتقرار  ۸۵دســتگاه
تانکــر آبرســانی ســیار در مرزهــای خروجــی
بــه کشــور عــراق نیــز از دیگــر اقدامــات ســتاد
عتبــات عالیــات وزارت نیــرو در تســهیل تــردد
زائــران اربعیــن حســینی اســت.
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خواهیــم داد میتوانــد محکــم و بــه طــور گســترده مــورد
حمایــت باشــد.
راب دربــاره نقــش ادعایــی ایــران در حملــه بــه تاسیســات
عربســتان هــم گفتــه بــود :تنهــا چیــزی کــه مــی توانــم بــر
اســاس اطالعاتــی کــه مشــاهده کــردم اظهــار کنــم ایــن
اســت کــه معقــول نیســت ایــن حمــات از ســوی شورشــیان
حوثــی صــورت گرفتــه باشــد.
یــگان پهپــادی ارتــش و کمیتههــای مردمــی یمــن روز
شــنبه  ۲۳شــهریور مــاه در عملیاتــی بــا عنــوان «تــوازن
بازدارندگــی دوم « پاالیشــگاه هــای «بقیــق» و «خریــص»
وابســته بــه شــرکت نفتــی «آرامکــو» عربســتان را هــدف ۱۰
پهپــاد خــود قــرار داد.
بــا حملــه بــه ایــن تأسیســات نفتــی  ۵۰درصــد تولیــد و
صــادرات نفــت عربســتان بــه طــور موقــت مختــل شــد.
ترامــپ پــس از ایــن حملــه بــدون هرگونــه مــدرک ،ایــران
را متهــم بــه حملــه پهپادهــا بــه مراکــز آرامکــو در عربســتان
ســعودی کــرد.

دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا :

تحرکات آمریکا را از مدیترانه تا اقیانوس هند رصد میکنیم

دســتیار و مشــاور فرمانــده معظــم کل
قــوا بــا بیــان اینکــه نیروهــای مســلح مــا
از تجربــه هشــت ســال دفــاع مقــدس
برخــوردار هســتند ،گفــت :نیروهــای
مســلح آمریــکا را بــه طــور کامــل رصــد
میکننــد بــه طــوری کــه اشــراف
اطالعاتــی در خصــوص آمریــکا داریــم و
تحــرکات آمریــکا را از دریــای مدیترانــه تــا
اقیانــوس هنــد رصــد میکنیــم.
بــه گــزارش گــروه دفاعــی خبرگــزاری
فــارس ،سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی
دســتیار و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم
کل قــوا در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری
بــا بیــان اینکــه جنــگ هشــت ســاله از
ســوی عــراق بــر ایــران تحمیــل شــد،
اظهــار داشــت :در آن مقطــع بــا غافلگیــری
اســتراتژیک در ســطح مســئوالن عالــی
کشــور رو بــه رو شــدیم لــذا ایــران

آمادگــی الزم بــرای جنــگ نداشــت ،مــا
بیشــتر مســائل امنیتــی کشــور را در آن
دوران دنبــال میکردیــم ،در شــهریور
ســال  ۵۹هنــوز اســتحکام سیســتماتیک
پیــدا نکــرده بودیــم کــه در ایــن شــرایط
یــک نــوع غافلگیــری بزرگــی در ابعــاد
مختلــف و غیــر قابــل تصــور و پیــش بینــی
بــه وجــود آمــد و مــا را در شــرایط خــاص
قــرار داد
وی افــزود :قبــل از شــروع جنــگ گزارشــی
را نیروهــای مــرزی ارائــه دادنــد کــه
عراقیهــا پشــت مرزهــا بودنــد .در
آن زمــان بنــی صــدر گفــت کــه شــما
پاســداران ،امنیــت ایــن مناطــق را برقــرار
کنیــد و بــه فکــر جنــگ نباشــید بهگونهای
کــه ایشــان جنــگ را قبــول نمیکردنــد،
فرماندهــی کل قــوا یــا شــورای عالــی دفــاع
و یــا ســتاد مشــترک ارتــش مســئولیت
رصــد دشــمن را بــر عهــده داشــت بــه
طــوری کــه در آن دوران ســپاه پاســداران
واحــد نظامــی نداشــت و بنــی صــدر طــی
مصاحب ـهای اعــام کــرد کــه در مــرز بــه
ســر میبــرد و خبــری از جنــگ نیســت
و میخواهنــد دولــت او را تضعیــف کننــد.

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران در واکنــش بــه
بیانیــه ســه کشــور اروپایــی در
نیویــورک نوشــت :هیــچ توافــق
جدیــدی بــدون پایبنــدی بــه
برجــام وجــود نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،محمــد جــواد ظریــف بامــداد
سهشــنبه در پیامــی در توئیتــر بــه بیانیــه ســه کشــور
اروپایــی دربــاره لــزوم حصــول توافــق جدیــد بــا ایــران
واکنــش نشــان داد و نوشــت :ناتوانــی ســه کشــور اروپایــی
در اجــرای تعهداتشــان بــدون اجــازه آمریــکا از مــاه مــه ســال
 2018آشــکار شــده اســت .وی افــزود :راه حــل ایــن کمبــود،
اراده جامــع بــرای ایجــاد مســیر مســتقل ،عــدم تکــرار طوطــی
وار ادعاهــای پــوچ آمریــکا و عــدم ناســازگاری بــا برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک اســت.
وزیــر امــور خارجــه ایــران در پایــان ایــن پیــام توئیتــری
تاکیــد کــرد :هیــچ گونــه توافــق جدیــدی پیــش از پایبنــدی
بــه توافــق کنونــی وجــود نخواهــد داشــت.
ســه کشــور اروپایــی فرانســه ،آلمــان و انگلیــس در حاشــیه
اجــاس ســازمان ملــل در نیویــورک بــا انتشــار بیانیــه
مشــترک ،اتهاماتــی را متوجــه ایــران در ارتبــاط بــا حمــات
بــه تاسیســات نفتــی آرامکــوی عربســتان ســعودی عنــوان
کردنــد و افزودنــد حــال زمــان آن فــرا رســیده کــه ایــران
چارچــوب مذاکــرات دراز مــدت دربــاره برنامــه هســتهای،
موضوعــات امنیــت منطقــهای کــه شــامل برنامههــای
موشــکی نیــز میشــود را مــورد پذیــرش قــرار دهــد.

رئیسجمهور آمریکا :

برای مالقات با مقامات ایرانی نیاز به میانجی نیست
رئیــس جمهــور آمریــکا
دیــدار بــا حســن روحانــی
در نیویــورک را غیرمحتمــل
ندانســت و گفــت کــه بــرای
مالقــات بــا مقامــات ایرانـی
نیازمنــد میانجــی نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دونالــد
ترامــپ رئیسجمهــور آمریــکا پــس از دیــدار بــا عبدالفتــاح
السیســی ،رئیــس جمهــور مصــر در نیویــورک در پاســخ بــه
ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا بــا رئیــس جمهــور فرانســه
دربــاره ایــران دیــدار خواهــد کــرد؟ گفــت :امانوئــل مکــرون
دوســت مــن اســت و همیشــه میتوانــد بــا مــن دیــدار
داشــته باشــد امــا مــا برنامــه کاری بســیار شــلوغی داریــم و
متاســفانه مجبــور شــدیم برخــی از آنهــا را لغــو کنیــم.
بنابــر گــزارش پایــگاه اینترنتــی کاخ ســفید ،ترامــپ در
پاســخ بــه ســوالی دربــاره تــاش امانوئــل مکــرون بــرای
میانجیگــری میــان تهــران و واشــنگتن و اینکــه آیــا او از
ایــن تالشهــا حمایــت میکنــد؟ بیــان کــرد :مــا نیازمنــد
میانجــی نیســتیم .ایــران میخواهــد کاری انجــام دهــد و
مــن فکــر نمیکنــم کــه بــه میانجــی نیــاز داشــته باشــیم .او
دوســت مــن اســت امــا بــه دنبــال میانجــی نیســتیم.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره احتمــال دیــدار
بــا حســن روحانــی رئیسجمهــوری ایــران در نیویــورک
تصریــح کــرد :مــا هیــچ برنامــه کاری بــرای ایــن دیــدار
نداریــم .برخــی گفتهانــد کــه آنهــا مایــل بــه دیــدار هســتند.
صحبتهایــی دربــاره یمــن وجــود داشــت .خیلــی ناگهانــی
آنهــا میخواهنــد از یمــن خــارج شــوند و ایــن چیــز خوبــی
اســت .مــن ایــن را مدتــی پیــش شــنیدم .رئیــس جمهــور
آمریــکا افــزود :بایــد ببینیــم چــه میشــود امــا در حــال
حاضــر هیــچ برنامهریــزی (بــرای دیــدار) وجــود نــدارد.
ترامــپ در پاســخ بــه اینکــه برگــزاری چنیــن دیــداری را
غیرمحتمــل ندانســته اســت ،گفــت :مــن هرگــز چیــزی را
غیرمحتمــل نمیدانــم .چــرا بایــد چنیــن کاری کنــم.
بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــور آمریــکا ایــن روزهــا از
احتمــال مالقــات بــا حســن روحانــی در نیویــورک و حتــی
تمایــل ایــران بــرای چنیــن دیــداری ســخن گفتــه اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه محمدجــواد ظریــف وزیــر امورخارجــه
کشــورمان هرگونــه احتمــال دیــدار میــان روســای جمهــور
ایــران و آمریــکا را رد کــرده اســت.

