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سیاسی

وطن امروز شماره 1706

اخبار

تکرار «بیشرفی» توسط مرعشی

حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران
(معروف به حزب آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی)
که اخیرا ً با یک اظهارنظر خود حاشیهساز شده
است ،در گفتوگویی با یک خبرگزاری وابسته
به جناح اصالحطلب توضیحاتی درباره اظهارات
اخیر خود ارائه کرد .به گزارش تسنیم ،حسین
مرعش��ی که پیش از این تاکی��د کرده بود «اگر
کسی از تکرار دولتهای نهم و دهم ،تنش نلرزد
و متأثر نش��ود یک ایرانی «باشرف» نیست!» به
منظور تصحیح س��خنان خود و متوقف کردن
حجم انتقادات به اظهاراتش ،گفتوگویی با یک
خبرگزاری دومخردادی انجام داده و گفته است:
«صحبت من ناظر به آینده بود و تصورم بر این
ب��ود که بعد از تجربه زیانباری که در عرصههای
مختلف در دولتهای نهم و دهم پیش آمد و بعد
از جسارتهای دولتمردان دولتهای نهم و دهم
نسبت به مقامهای بزرگ نظام ،جامعه ما باید از
این تجربه آموخته باشد که دیگر چنین فضایی
در کشور تکرار نشود» .هرچند حسین مرعشی
پ��س از مواجهه ب��ا اعتراضات و انتق��ادات ،در
گفتوگوی خود سعی کرده اظهارات سابق خود
را به نوع��ی اصالح کند ،با این حال آنچه از این
گفتوگو نیز برمیآید ،نهتنها اصالحی بر سخنان
سابق نیس��ت بلکه اوالً تاکیدی مجدد بر همان
اظهارات و ثانیاً نسخهپیچی برای مردم ایران در
آینده است .آنگونه که مرعشی اظهارنظر کرده،
اگر بخشی از مردم در «آینده» از روی کار آمدن
دولتهایی شبیه به نهم و دهم نهراسند ،همچنان
مش��مول همان اهانت سابق(بیشرف!) خواهند
شد .به این ترتیب ،اساساً حسین مرعشی هیچ
تغییری در اظه��ارات خود نداده و بر همان نظر
س��ابقش تاکید کرده است .از گفتوگوی دیروز
حسین مرعشی اینگونه به نظر میرسد که وی
گمان میکند منتقدانش سخنان وی را توهینی
ب��ه رایدهندگان ب��ه محمود احمدین��ژاد در
س��الهای  84و  88برداشت کردهاند ،حال آنکه
شخصیتهایی که طی روزهای گذشته در نقد
این اظهارات مرعشی گفته و نوشتهاند ،نه بر این
مبنا ،بلکه بر همان مبنایی که مرعشی دیروز نیز
بر آن تاکید کرده به سخنان وی اعتراض کردهاند.

تشکیل ائتالف ۴+۱
برای مبارزه با تروریسم در منطقه

روزنام��ه لبنان��ی االخب��ار از تش��کیل
ائتالف ۴+۱متش��کل از ایران ،عراق ،س��وریه،
روس��یه و حزباهلل برای مبارزه با تروریس��م
خبر داد .به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه
خبری االخبار ،بعد از گذش��ت چند هفته از
مانورهای سیاسی و نظامی و درز برخی خبرها
با مضامین مختلف ،اکنون مشخص شده است
مسکو در این مدت چند هفته در حال بررسی
و آمادهسازی طرحی از طریق برگزاری برخی
جلسات و مشورتهای محرمانه بوده و در این
جلس��ات گروهها و تیمهای نظامی راهبردی
از کش��ورهای روسیه ،ایران ،س��وریه و عراق
در آن مشارکت داشتهاند تا اینکه نتیجه این
مذاکرات بر آن ش��ده اس��ت تا ائتالفی جدید
برای مقابله با تروریسم در خاورمیانه تشکیل
شود .بعدها یک منبع بسیار مطلع به االخبار
اعالم کرد این رویداد یکی از مهمترین مسائل
منطقهای و بینالمللی در طول سالیان گذشته
به ش��مار میآی��د و عنوان ای��ن رویداد عمال
«تشکیل ائتالف  4+1برای مبارزه با تروریسم»
اس��ت .این منبع آگاه گفته است توافق برای
ایجاد این ائتالف ب��ا این هدف صورت گرفته
تا راهکارهای همکاری سیاس��ی و اطالعاتی
نظام��ی و نظامی میدانی در مناطق متعددی
از خاورمیانه ص��ورت گیرد که بخش اصلی و
هدف واقعی س��وریه و عراق را در بر میگیرد.
این منبع همچنین افزوده اس��ت :کشورهای
عضو این ائتالف کش��ورهای مهمی همچون
روس��یه ،ایران،س��وریه و عراق به عالوه طرف
پنجمی است که آن طرف هم حزباهلل لبنان
اس��ت .این ائتالف وظیفه دارد تمام اوضاع را
بررسی کرده و راهکارهایی عملی برای مقابله
ب��ا اوضاع جاری منطقه بیابد تا درباره تکلیف
و سرنوش��ت نبرد شدید و سنگینی که برضد
سوریه و عراق به راه افتاده و گروههای تکفیری
وابسته به القاعده در دو بخش داعش و النصره
در آن حضور دارند ،راهحلی اساسی پیدا شود.

نماز عید قربان به امامت
آیتاهلل خاتمی در دانشگاه تهران

نماز عید س��عید قربان ب��ه امامت آیتاهلل
س��یداحمد خاتمی در دانش��گاه تهران اقامه
میشود .آیتاهلل خاتمی ضمن اقامه نماز عید
س��عید قربان ،به ایراد خطبهها نیز میپردازد.
نماز این عید سعید پنجشنبه ساعت  8صبح
در دانشگاه تهران برگزار میشود.

چهارشنبه اول مهر 1394

آمریکا :ورود آمانو به پارچین نشانهای از باز شدن در سایتهای نظامی ایران بهروی بازرسان است

روحانی :کاله سرمان نرفت

گروه سیاس�ی :در روزی که حس��ن روحانی گفت
هیچ کس نمیتواند بگوید در برجام بر س��ر ایران
کاله گذاشته شد؛ وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد
در مراکز نظامی ایران بهروی آژانس باز شده است!
به گزارش «وطن امروز» ،بازدید آمانو از پارچین
بازتاب بس��یار گستردهای در رس��انههای خارجی
داش��ت .حضور مدیرکل آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی در پارچین ،یعنی سایتی که مهمترین ادعاهای
مربوط به فعالیتهای هس��تهای ای��ران درباره آن
مطرح شده ،یک اتفاق بزرگ در مناسبات خارجی
ایران است! در واقع حضور آمانو سبب شد تا ماجرای
نمونهگیری آژانس در این سایت که هفته گذشته
انجام ش��د نیز رسانهای ش��ود .به عبارتی از هفته
گذشته و با نمونهگیری در سایت پارچین ،اجرای
برجام رسما کلید خورد .این اتفاق در واقع نشان داد
خطوط قرمز ترس��یم شده مورد اعتنا قرار نگرفت.
برجام در ابتدا با اجرای تعهدات ایران اجرا ش��د و
در واقع گام اول را باز هم ایران برداشت تا تخفیف
تحریمها منوط به اجرای تعهدات ایران شود اما خط
قرمز عدم مجوز برای حضور آژانس در مراکز نظامی
ایران با حضور آمانو و نصب دوربینهای آنالین آنها
در هنگام نمونهگیری ،نقض ش��د و همانگونه که
پیشت��ر درباره آن ابراز نگرانی میش��د ،این اقدام
گویا س��رآغاز زیادهطلبیها برای بازرس��ی از سایر
مراک��ز نظامی ای��ران اس��ت! چراکه س��خنگوی
وزارت خارجه آمریکا میگوی��د بازدید از پارچین
نش��انهای از باز شدن در س��ایتهای نظامی ایران
بهروی بازرس��ان آژانس اس��ت و بازرس��ی اخیر از
پارچین هم طبق روند معمول انجام ش��ده است.
به گزارش فارس« ،جان کربی» س��خنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا درباره نح��وه بازدید «یوکیا آمانو»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از پارچین
و بازتاب آن در دس��تگاه دیپلماسی ایاالتمتحده
موضع گرفت .خبرنگار آسوشیتدپرس پرسید آیا
ورود آمانو به س��ایت پارچین نشانهای از باز شدن
در سایتهای نظامی ایران بهروی بازرسان آژانس
است؟ سخنگو پاسخ داد« :بله» .کربی درباره کیفیت
نمونهبرداریهایی که از پارچین گرفته شد هم به
بیانیه آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی تکیه کرد و
گفت« :بازرس��یها براس��اس روند معمول آژانس
انجام شده است ».سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
بدون اشاره صریح به حضور یا عدم حضور بازرسان
خارجی در هنگام کار ،بحث بازرسیهای آمانو را به
توافق محرمانه میان ایران و آژانس برای حل موضوع
پیامدی ربط داد و گفت« :راس��تیآزمایی بازرسی
انجام گرفته در پارچین ،براساس پادمانهای آژانس
انجام ش��ده و ش��خص یوکیا آمانو هم این را تایید
کرده است ».کربی ادامه داد« :انتظار داریم ایران باز
هم با روند اجرای تعهدات هستهای خود ،همکاری
داشته باشد».
در ای��ران اما جری��ان انکار به راه افتاده اس��ت.
خبرگزاری دولتی ایرنا بازدید یوکیا آمانو از سایت
پارچین را که به خبر نخست تمام منابع خبری دنیا
تبدیل ش��ده یک بازدید «تشریفاتی» دانست .این
رفتار البته از سوی سایر رسانههای دولتی و حامی
دولت نیز تکرار شد و آنها تالش کردند باز شدن در
مرکز نظامی پارچین بهروی آمانو را کمارزش جلوه
دهند .این رفتار دولتیها با واکنش کارشناسان در
ایران مواجه ش��د و آنان از عدم ش��فافیت در نوع
تعامل دولت با آژانس بینالمللی انرژی اتمی انتقاد

شکایت دولت از  9دی و رجانیوز

در پی انتش��ار س��ند محکومیت اس��حاق
جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات
دولتی به جهت تخلفش در دوران تصدی وزارت
صنایع در دولت اصالحات ،رسانههای دولتی،
هفتهنام��ه  ۹دی و رجانیوز را به انتش��ار خبر
ک��ذب و دروغ درباره جهانگیری متهم کرده و
از شکایت ریاست جمهوری از این رسانهها خبر
دادند .رجانیوز دیروز با انتشار این خبر نوشت:
سایت رجانیوز و نشریه  ۹دی از شکایت معاون
اول دولت یازدهم اس��تقبال میکنند ،زیرا این
شکایت فرصتی را برای ارائه اسناد متقن موجود
درباره محکومیت جهانگیری در پرونده مذکور
و مختومه شدن رس��انهای این پرونده آن هم
یکبار برای همیشه فراهم خواهد کرد .مبارزه
با فساد با هیاهو درباره فساد متفاوت است و به
نظر میرسد دولت یازدهم الزم است از تخلفات
قدیمی صاحبان خانه دولت شروع کند!
نما
مجلس برجام را «تأیید مشروط» میکند
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام ابعاد و جزئیات گزارش نهایی این کمیسیون درباره بررسی برجام
را تشریح کرد .سیدحسین نقویحسینی ،تصمیم کمیسیون ویژه برجام درباره نحوه جمعبندی گزارش
نهایی کمیس�یون درباره متن برجام را تشریح و تاکید کرد :از آنجا که کمیسیون برجام یک کمیسیون
ویژه است طبق آییننامه باید نتیجه بررسیهای خود را در قالب یک گزارش به صحن علنی ارائه دهد.
وی درباره چارچوب این گزارش به تسنیم گفت :گزارش کمیسیون قطعا دارای  3بخش مقدمه ،محتوا و
پیشنهادات کمیسیون برجام است .سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام ادامه داد :در این گزارش پس
از مقدمه ،محتوای برجام به صورت موضوعی بررسی میشود ،یعنی بررسی محتوا به تفکیک موضوعات
سیاسی ،دفاعی -امنیتی ،حقوقی ،اقتصادی و فنی -تخصصی خواهد بود .سخنگوی کمیسیون برجام
ادام�ه داد« :پس از بخش بررس�ی محتوا ،نقاط ضعف و قوت برج�ام یا فرصتها و تهدیدهای هرکدام از
بخشها در گزارش بیان میش�ود و در نهایت نیز پیش�نهادات هر کمیته در ارتباط ب�ا آن موضوع ارائه
میش�ود» .نقویحس�ینی تصریح کرد :بحثی که اکنون وجود دارد ،این است که در بخش پیشنهادات،
پیش�نهاد تهیه طرحی مطرح ش�ود که در آن طرح چارچوبهای مبتنی بر خطوط قرمز نظام در اجرای
برجام مدنظر قرار بگیرد ،بنابراین ما نه برجام را تایید میکنیم و نه رد میکنیم بلکه در قالب یک طرح
متن برجام را تایید مشروط میکنیم .وی در پاسخ به سوالی درباره محتوای طرح گفت :هنوز درباره متن
این طرح صحبت نشده و تنها درباره نقشه راه صحبت کردیم .سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در پایان
بیان کرد :تالش کمیسیون این است که گزارش خود را هفته بعد آماده و به صحن تقدیم کند.

کردند .فواد ایزدی ،استاد دانشگاه تهران در اینباره
با بیان اینکه عدم ش��فافیت دولت در نوع تعامل با
آژانس به نفع کشور نیست ،گفت :مگر آمانو بیکار
اس��ت که «تشریفاتی» به سایت نظامی ما بیاید و
از آنجا بازدید کند؟! این در حالی اس��ت که بازدید
از مراکز نظامی جزو خط��وط قرمز مذاکرات بوده
اس��ت .این کارشناس مس��ائل آمریکا با تأکید بر
اینک��ه آژانس نقش وی��ژهای در برجام دارد ،گفت:
ایران براساس مفاد برجام باید به یکسری وظایفش
عمل کند تا آژانس آن را راستیآزمایی کند .اگر ما
س��ابقه آژانس در مقابل ایران را مرور کنیم ،نشان
میدهد مس��یر پیشروی ما مسیر راحتی نخواهد
ب��ود .ایزدی تصریح کرد :قطعا ما در ادامه با آژانس
درگی��ر خواهیم بود ،چه ب��رای روز اجرا که بحث
راس��تیآزمایی اس��ت و چه برای ماهها و سالهای
آینده ،چرا که ما پروسهای را مشخص کردیم که ۱۰
سال آینده نتیجه آن مشخص میشود .عضو هیأت
علمی دانش��گاه تهران با تأکید بر اینکه نوع تعامل
دولت با آژانس باید شفاف باشد ،گفت :متأسفانه ما
این ش��فافیت را در دولت نمیبینیم .آمانو به ایران
میآید و به سایتهای نظامی ما میرود و اقداماتی

را انجام میدهد که مشخص نیست .وی در همین
خصوص گف��ت :وقتی این موضوع از س��خنگوی
س��ازمان انرژی اتمی سوال میش��ود که در مدت
حضور آمانو چه اتفاقی افتاده میگوید من با آمانو
نبودم و نمیدانم! چرا این فرد مسؤول نباید اطالع
داشته باشد؟ این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد:
حالتی که دوس��تان در دولت دارند و اینکه نسبت
به تعهداتی که کش��ور داده و نس��بت به عملکرد
طرف مقابل ش��فاف نیستند ،به نفع کشور نیست.
نوع عملکرد امروز آژانس شاخص سنجش عملکرد
آن در آینده است .ایزدی تصریح کرد :عدم شفافیت
دول��ت در ن��وع تعامل با آژان��س نهتنها کمکی به
تصمیمگیرینمایندگاندربارهبرجامنمیکند،بلکه
این تصمیمگیری را دچار مشکل هم میکند .چرا
که تعهداتی که در برجام برای ما وجود دارد فراتر از
عمر دولت کنونی است .عضو هیأت علمی دانشکده
مطالعات جهان دانشگاه تهران معتقد است بهجای
پنهانکاری که متأسفانه درباره برجام وجود دارد ،نیاز
به شفافیت بیشتری است تا نمایندگان مجلس با
آگاهی بیشتر درباره برجام تصمیمگیری کنند .وی
در ادامه با اشاره به خطوط قرمز مذاکرات ،گفت :ما

در مذاکرات یکس��ری خطوط قرمز داریم از جمله
عدم بازرس��ی از سایتهای نظامی .حال مگر آمانو
بیکار است که تشریفاتی به سایت نظامی ما بیاید و
از آنجا بازدید کند! این کارشناس مسائل آمریکا در
پایان گفت :متأسفانه پاسخ صحیحی از طرف دولت
درباره ابهامات وجود ندارد که این وضعیت به کشور
ضربه میزند ،چرا که برجام فراتر از دولت اس��ت و
تأثیرات آن بر سیاست داخلی و خارجی فراتر از این
دولت خواهد بود.

■■روحانی چه میگوید؟

همزمان با رفتار عجی��ب دولتیها در ماجرای
تعهدات ایران در برجام و آخرین ش��عبدهبازی آنها
درباره بازدید آمانو از پارچین ،حس��ن روحانی نیز
درباره برجام اظهارنظ��ر کرد .رئیس دولت معتقد
اس��ت برجام و س��ند ضمیمه آن یعنی «نقش��ه
راه» ،یعنی همان س��ندی که براس��اس آن ایران
در مرکز نظامی پارچین را به روی آژانس باز کرده
اس��ت؛ یک پیروزی بزرگ برای مردم بوده اس��ت!
حس��ن روحانی دیروز گفت ایران پیروز مذاکرات
هس��تهای بود و هی��چ کس نمیتوان��د بگوید در
مذاک��رات هس��تهای بر س��ر ای��ران کاله رفت! او
دیروز در مراس��م بهرهبرداری از نیمه شمالی خط
 3متروی تهران گفت :در راستای توافق هستهای
ص��ورت گرفته ی��ک کش��ور در حال توس��عه با
 6کش��ور قدرتمند به گفتوگ��و پرداخت و برای
کلمه ب��ه کلمه این مذاک��رات جنگید ،حتی تیم
مذاکرهکننده برای هر ویرگ��ول و نقطه مذاکرات
جنگید و قطعا این اتف��اق از مذاکرات افتخارآمیز
ایران است .او تصریح کرد :در دنیا حتی یک کشور
هم پیدا نمیشود بگوید سر ایران در این مذاکرات
کاله رفته حتی صهیونیس��تها معتقدند ایران در
این مذاکرات همهچیز را گرفته است .قطعنامهای
که از سوی ش��ورای امنیت صادر شد حقوق ملت
ایران را به رسمیت میشناسد و  6قطعنامه قبلی را
هم لغو میکند .حسن روحانی ادامه داد :اگر دولت
نماینده مردم نباشد هیچچیز نیست و هرچه دارد
از رأی م��ردم دارد .ملت بزرگ ما در این مذاکرات
توانست نظرات خودش را به کرسی بنشاند .او افزود:
در دوران  8سال دفاعمقدس ما در جنگ بودیم اما
اینبار با مذاکرات بر جنگ پیروز شدیم.

برگزاری رژه بزرگ نیروهای مسلح

فرمانده ارتش :مطمئن باشید اسرائیل را نابود میکنیم
گ�روه سیاس�ی :رژه ب��زرگ نیروهای مس��لح به
مناس��بت آغاز هفته دفاعمقدس دی��روز در جوار
ح��رم مطهر ام��ام خمین��ی(ره) برگزار ش��د .در
جری��ان رژه بزرگ نیروهای مس��لح در جوار حرم
امام خمینی(ره) ،موش��کهای بالستیک ایران از
جمله انواع موشکهای دوربرد سجیل ،قدر و قیام و
نیز کوتاهبرد فاتح و خلیجفارس به نمایش درآمدند.
در این رژه تعدادی از موش��کهای کنکورس نیز
که طی روزهای گذش��ته نمونهای از آن به دلیل
انهدام تانک آبرامز سعودی توسط رزمندگان یمنی،
به شهرت جهانی دست پیدا کرده به نمایش درآمد.
این موش��ک در ارتشهای تعدادی از کشورهای
جه��ان از جمل��ه یمن و ای��ران ،از س��الها قبل
حضور دارد .ب��ه گزارش «وطنامروز» البته برخی
خبرگزاریها درباره نمایش موشکهای شهاب در
رژه دیروز اخبار متناقضی منتشر کردند .در حالی
که برخ��ی منابع خبری از نمایش موش��کهای
میانبرد شهاب در رژه دیروز خبر دادند اما برخی
دیگر از منابع خبری که البته تعداد آنها قابل توجه
بوده است؛ سری موشکهای شهاب را که معموال
پای ثابت رژههای نیرویهای مسلح در سالهای
اخیر بود ،غایب بزرگ رژه دیروز دانستند .البته روز
گذشته سردار امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده نیروی
هوافضای س��پاه پاسداران در حاشیه رژه نیروهای
مس��لح از برگزاری رزمایش موش��کی س��پاه در
آیندهای نزدیک خبر داد .به گزارش «وطن امروز»،
حس��ن روحانی به عنوان رئیسجمهور سخنران

اخبار
پس از انتشار اسناد محکومیت جهانگیری رخ داد

مراسم دیروز بود .او با اشاره به اینکه «پرافتخارترین
دفاع ایرانیان از س��رزمین خود در دفاعمقدس 8
س��اله تحقق یافت» ،اظهار داشت :قصد تجاوز به
هیچ کش��وری را نداریم اما به خوبی از سرزمین و
کشور خود نیز دفاع خواهیم کرد .روحانی با اشاره
به اینکه «نیروهای مسلح ما مظلومانه از کشور دفاع
کردند» ،گفت :فرمان��دهای ،فرمانده کل نیروهای
مسلح جمهوری اس�لامی ایران است که همه ما
به درایت ،ش��جاعت و ایمانش افتخار میکنیم و
این فرماندهی و این ایمان ،میهندوس��تی و ملت
ب��زرگ و پرافتخار ،توانس��ت دفاع��ی را بیافریند
که به ح��ق دفاعمقدس ش��د .روحانی همچنین
به ضرورت مبارزه با تروریس��م در منطقه اشاره و
تاکید کرد :امروز نیروهای مسلح ایران بزرگترین
و قدرتمندترین نیروهای منطقه در برابر تروریسم
هستند .اظهارات فرمانده کل ارتش در حاشیه رژه

دیروز نیز مورد توجه قرار گرفت .سرلشکر صالحی
در حاشیه این رژه تصریح کرد که قطعا اسرائیل تا
 25س��ال آینده نابود خواهد شد و البته نیروهای
مسلح ایران در انتظار روزی هستند که اسرائیلیها
پیشدس��تی کنند ،تا تکلیف آنه��ا را پیش از 25
سال یکسره کنند .فرمانده کل ارتش در حاشیه رژه
نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران گفت :مشتاقیم
که اسرائیل زودتر علیه ما اقدام کند تا ما این نابودی
را کمتر از  ۲۵س��الی که وعده داده ش��ده ،محقق
کنیم و ش��ر آنها را حت��ی از روی ملت آمریکا نیز
برداریم .امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی در حاشیه
رژه نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به
تهدیدات دشمنان علیه ایران اظهار داشت :استکبار
جهانی اعم از تحریکات تروریستی و تحریک برخی
برای تشکیل ائتالفها به نفع استکبار اقدام میکند.
وی ادامه داد :همه آنها میدانند که یک قدرت به

نام انقالب اس�لامی وجود دارد و در سطح جهانی
مالحظه میکنید که  6کشور اول جهان در پشت
میزی که آن طرف آن ایران است مینشینند و این
امر نشان میدهد آنها با کشورهای همسایه کاری
ندارند .فرمانده کل ارت��ش در ادامه تصریح کرد:
هدف اصلی آنها مرکزیتی به نام خورشید اسالم و
انقالب اسالمی است .سرلشکر صالحی تاکید کرد:
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی همان طوری
که تجاوز واقعی را در  35س��ال پیش پاسخ دادند
امروز نیز دشمنان در ترس از همان دفاع هستند.
وی افزود :کش��ورهای منطقه که جبهه مقاومت
را علیه اس��تکبار تشکیل دادند ،امروز زیر حمایت
کامل ما هس��تند .فرمانده کل ارتش تاکید کرد:
ما هیچگاه تهدیدی را از س��وی همسایگان خود
نمیپذیریم و با اقتدار در مقابل آن میایس��تیم و
مطمئنا اسرائیل را نابود خواهیم کرد و همچنین
مشتاقیم که اس��رائیل زودتر علیه ما اقدام کند تا
ما این نابودی را کمتر از  25س��الی که وعده داده
شده ،محقق کنیم و شر آنها را حتی از روی ملت
آمریکا نیز برداریم .سرلشکر صالحی تصریح کرد :ما
امروز دیگر گزینهای روی میز علیه خود مشاهده
نمیکنیم ،چرا که آنها امروز تنها تهدید میکنند.
وی همچنی��ن درباره رزمایش اخیر نیروی هوایی
ارتش گفت :نیروی هوایی ارتش یک ظاهر و یک
باطن دارد ،باطن این نیرو بیشتر روی قویتر کردن
تکنیکه��ا تمرکز دارد و رزمایش اخیر نیز نیروی
هوایی را به همه اهداف خود رساند.

عراقچی رئیس «ستاد پیگیری برجام»
در وزارت امور خارجه

بهدس��تور وزیر امور خارجه دولت روحانی،
ستاد پیگیری برجام در این وزارتخانه تشکیل
ش��د و معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت
متبوع با حفظ س��مت بهعنوان «رئیس ستاد
پیگیری برجام» منصوب شد .به گزارش «وطن
امروز» ،وزارت امور خارجه اعالم کرد بهدستور
محمدجواد ظری��ف ،وزیر امور خارجه س��تاد
پیگیری برجام در این وزارتخانه تشکیل شد و
وی در حکمی سیدعباس عراقچی ،معاون امور
حقوقی و بینالملل��ی وزارت متبوع را با حفظ
سمت بهعنوان «رئیس ستاد پیگیری برجام»
منصوب کرد.

بر تروریستهایهمسایه مسلطیم

فرمان��ده نی��روی زمین��ی
ارتش با بیان اینکه اقدامات
تروریستها را لحظه به لحظه
رصد میکنیم ،گفت :ما روی
آنها اشراف کامل داریم ،چه
در عراق و چه در افغانس��تان روی آنها مسلط
هس��تیم .به گزارش تس��نیم ،امیراحمدرضا
پوردس��تان در حاشیه مراسم رژه  ۳۱شهریور
و هفته دفاعمقدس در جم��ع خبرنگاران در
پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از اقدامات
آمریکاییه��ا ب��رای نفوذ در ای��ران و منطقه
چیست ،گفت :آمریکا در منطقه نفوذی ندارد،
اما آنها پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره
سعی کردند در ایران نفوذ کنند که با توجه به
تدابیر رهبر انقالب و هدایتهای ایشان ،پای
آنها قطع شده است .وی افزود :پس از برجام،
آمریکاییها سعی کردند از طریق کشورهای
اروپایی جای پایی برای خودشان در ایران پیدا
کنند .فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین
در پاس��خ به این س��وال که ارزیابی ش��ما از
گروهکهای تروریس��تی و تهدیدش��ان برای
ایران چیست ،گفت :ما روی آنها اشراف کامل
داریم ،چه در عراق و چه در افغانس��تان روی
آنها مسلط هستیم .امیر پوردستان اضافه کرد:
این مرز ۴۰کیلومتری که مش��خص کردهایم،
اگ��ر بخواهند از این مرز عبور کنند با پاس��خ
تند ما مواجه میش��وند .وی در پایان با بیان
اینکه ما لحظه به لحظه اقدامات گروهکهای
تروریس��تی را رصد میکنیم ،گفت :اگر آنها
اقدامی کنند ،حتما پاس��خ تندی را از جانب
ایران دریافت خواهند کرد.

قدرت بازدارندگی ایران باعث شده
آمریکاییها منفعل عمل کنند

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی گف��ت :باید توجه داش��ت از
 3کش��وری که در دنیا مناب��ع گازی دارند2 ،
کش��ور در خلیجف��ارس قرار دارن��د و به دلیل
اینکه نیروه��ای انقالبی در خلیجفارس حضور
دارند آمریکاییها در این منطقه هیچگاه موضع
تهاجمی نگرفتهاند بلکه همیشه در حال انفعال
هستند .سردار فدوی در صحن علنی مجلس
با بیان این مطلب افزود :کس��ی که مس��تکبر
است دوست ندارد انفعالی عمل کند؛ اما قدرت
بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران باعث شده
آمریکاییها انفعالی عمل کنند و نباید فراموش
ک��رد آمریکاییهای جنایتکار تنها زور را درک
میکنند .وی ادامه داد :آمریکاییها براس��اس
منفعت و هزینه اقدامات خود را انجام میدهند
و هرگاه هزینه اقدامی بیشتر از منفعت آن باشد
آنان کاری نخواهند کرد اما قدرت بازدارندگی
جمه��وری اس�لامی ای��ران باعث ش��ده که
آمریکاییها نتوانند در خلیجفارس هیچ حرکتی
انجام دهند.

