
جانشین نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه سومین رژه هوایی 
مشترک ارتش و سپاه پاسداران به مناسبت هفته دفاع مقدس 
برگزار خواهد شد، گفت: پیام این رژه مشترک هوایی، صلح و 
دوستی برای کشورهای دوست و همسایه در منطقه خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی در جمع 
خبرنگاران و در حاشیه تمرین رژه جنگنده بمب افکن های این 
نیرو که برای هنرنمایی به مناســبت هفته دفاع مقدس مهیا 
می شوند، گفت: سومین رژه هوایی مشترک ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت هفته 
دفاع مقدس و به میزبانی پایگاه هوایی شــهید عبدالکریمی 

بندرعباس، ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد. 

واحدی افزود: در این رژه مشترک هوایی انواع هواپیماهای 
شکاری بمب افکن سنگین، ترابری سبک، گشت و شناسایی 
دریایی و بالگرد از نهاجا، نداجا و نیروی هوافضای سپاه حضور 
خواهند داشــت که هدف از برپایی این رژه، نمایش اقتدار و 
توانمندی نیروهای مســلح، ایجاد وحدت و همدلی در بین 
نیروهای ارتش و سپاه اســت.  وی در ادامه تاکید کرد: ارتقای 
دانش تخصصی خلبانان، ارزیابی ســطح آمادگی یگان های 
عملیاتی هوایــی و همچنین ایجاد امید و نشــاط و تضمین 
حفاظت و حراست از مرزهای هوایی کشورمان، از دیگر اهداف 
از پیش تعیین شده این رژه هوایی است. جانشین نیروی هوایی 
ارتش با بیان اینکه نقش جمهوری اســالمی ایران در تامین 

امنیت پایدار منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بسیار حائز اهمیت 
است، گفت: پیام این رژه مشترک هوایی، پیام صلح و دوستی 
برای کشورهای دوست و همسایه و ایجاد امیدواری در میان 
عالقمندان و دوستداران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه خواهد بود.  واحدی با بیان اینکه ما معتقدیم امنیت 
خلیج فارس و تنگه هرمز تنها به دست کشورهای منطقه حاصل 
خواهد شد، اظهار داشت: حضور بیگانگان در منطقه لطمات 
جبران ناپذیری را متوجه ساختار امنیتی این شاهراه بین المللی 
خواهد کرد و صدمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد: با افتخار خدمت مردم عزیز ایران عرض 
می کنم که امروز پس از پشت سرگذاشتن چهل سالگی انقالب 

اسالمی و گام نهادن در مرحله نوینی از حیات مبارک انقالب 
اسالمی، تمام آموزش ها، ساخت و تولید تجهیزات، قطعات 
تند مصرف و گلوگاهی، بمب های هوشمند و نقطه زن و سایر 
تجهیزات ما همگی بومی بوده و به دســت توانمند جوانان، 
متخصصین فنی و فرزندان این آب و خاک در نیروی هوایی و 

وزارت دفاع تولید می شود.
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پس از وقوع حمله پهپادی گسترده 
انصارهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو 
واقع در شــرقی ترین نقطه عربستان، 
مقامــات آمریکایی و ســعودی طی 
روزهای گذشته با ادعای اینکه حوثی ها 
نمی توانسته اند بدون کمک جمهوری 
اسالمی چنین عملیاتی را انجام دهند، 
کمر همت بسته اند که ایران را مقصر و 
عامل اصلی این حمالت جلوه دهند و در 
این راستا تالش های خستگی ناپذیری 
نیز به عمل آورده اند که در بیان آخرین 
مورد از این دســت می تــوان به تالش 
ایاالت متحده آمریکا در نشســت اخیر 
شورای امنیت برای صدور بیانیه علیه 
ایران اشاره کرد که البته با مخالفت سایر 
اعضا ناکام ماند. در نشست عادی شورای 
امنیت که به ریاست روسیه برگزار شد، 
گزارش دبیــرکل درخصوص عملیات 
یمنی ها علیه تاسیسات نفتی آرامکو در 
عربستان قرائت شد. در این نشست که به 
موضوع بررسی تحوالت یمن اختصاص 
یافت، نماینده آمریکا در  شورای امنیت، 
سعی کرد تا جمهوری اسالمی ایران را 
به عنوان مقصر این حمله قلمداد کرده 
و دیگر اعضای شورای امنیت را وادار به 
همراهی در خصوص این ادعا کند. با این 
حال ادعای مخدوش مقامات آمریکایی، 
از سوی نماینده روسیه در شورای امنیت 

سازمان ملل به چالش کشیده شد.
در این نشست که با بی اعتنایی سایر 
اعضای شورا نســبت به طرح اتهامات 

آمریکا علیه ایران همراه بود کشورهای 
عضو نسبت به افزایش تنش ها در بحران 

یمن ابراز نگرانی کردند.
نماینده آمریکا در شورای امنیت پس 
از ناکامی در جلب حمایت اعضای دیگر 
در خصوص مقصر جلــوه دادن ایران، 
پیشــنهاد دیگری را مبنی بر برگزاری 
جلسه بسته و غیرعلنی شورای امنیت 
با هدف صدور بیانیه درخصوص حمله 
اخیر به تاسیســات نفتی عربستان را 
مطرح کــرد، اما نماینده روســیه، این 

پیشنهاد را نیز نپذیرفت.
نماینده روســیه به عنــوان رئیس 
دوره ای شــورای امنیت گفــت: هنوز 
تحقیقات مستند و جامعی درخصوص 
حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان 
صورت نگرفته و در نتیجه، زمان مناسبی 
برای صدور بیانیه شورای امنیت نیست.

متعاقبا، روسیه تاکید کرد که الزم 
است اعضای شــورای امنیت بر صدور 
بیانیه ای جامــع درخصوص تحوالت 

یمن در آینده با یکدیگر همکاری کنند.
تشکیل جلسه درباره ایران با 

حضور مقامات پنتاگون
به رغم این ناکامــی، تالش مقامات 
آمریکایی برای دخیل دانســتن ایران 
در حمله به آرامکــو ادامه یافت و دیروز 
برخی مقامات آمریکایی از تشکیل یک 
جلسه امنیت ملی این کشور در راستای 
ادعای دست داشتن ایران در حمله به 
آرامکو، خبر دادند. بــه گزارش روزنامه 
نیویورک تایمز، برخی مقامات گفته اند 
که روز گذشته مقامات ارشد امنیت ملی 

دولت آمریکا نشستی داشتنه اند تا درباره 
فهرستی از هدف های بالقوه در صورت 
دســتور دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا برای »مقابله به مثل نظامی« علیه 
ایران با تکیه بر ادعای دست داشتن ایران 
در حمله رخ داده به آرامکوی عربستان، 
توضیــح بدهند. همچنیــن یک مقام 
آمریکایی گفت که مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریکا و جوزف دانفورد، رئیس کارکنان 
ستاد مشترک ارتش این کشور در یک 
نشســت امنیت ملی روز جمعه برگزار 
شد، دیدگاه های به روز را]در این باره[  به 

ترامپ اطالع بدهند..
اجماع خودساخته پومپئو در 

مقصر شناختن ایران  
وزیر امور خارجــه آمریکا می گوید 
اجماعی میــان کشــورهای منطقه 
خاورمیانه درباره مســئولیت ایران در 
حمله به تاسیســات نفتی عربســتان 

ســعودی وجود دارد. مایک پومپئو که 
روز پنج شــنبه برای دیدار با مقام های 
اماراتی به ابوظبی سفر کرده بود، در عین 
حال تاکید کرد که پس از حوادث اخیر در 
منطقه، آمریکا جهت تشکیل یک ائتالف 

برای صلح تالش می کند.
او گفــت: »ماموریت من تشــکیل 
ائتالف برای رسیدن به راه حل صلح آمیز 
است. این چیزی است که رئیس جمهور 
آمریکا می خواهد و امیدوارم جمهوری 
اســالمی نیز موضــوع را همین گونه 
ببیند«. با این حال وزیر خارجه آمریکا 
اضافه کرده کــه او »اطالعات مهمی« 
برای دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده، دارد که چگونه می شود به 
حمالت اخیر پاسخ داد. پومپئو همچنین 
به ســخنان اخیر محمدجواد ظریف 
هم واکنش نشــان داد و گفت من برای 
دیپلماســی به اینجا آمده ام ولی »وزیر 
خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام 
عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی 
است«. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان در 
پاسخ به پمپئو گفت: اگر علیه ایران اقدام 
نظامی شود، به معنای جنگ تمام عیار 
خواهد بود و عربســتان باید تا »آخرین 

سرباز آمریکایی« بجنگد.
نمایش الشه موشک برای اثبات 

ادعای نقش ایران در آرامکو
در همین حال، عربستان با نمایش 
قطعاتی از یک موشــک متالشی شده 
مدعی شــد: حمله به تاسیسات نفتی 
آرامکو با ۱۸ پهپاد و ۷ موشــک کروز با 
پشتیبانی ایران و با اســتفاده از سالح 
ایرانی انجام شده است.  ترکی المالکی، 
ســخنگوی ائتالف عربی بــه رهبری 
عربســتان با نمایش قطعاتــی از یک 
موشک متالشی شــده مدعی شد که 
دالیلی داریم که نشــان می دهد ایران 
در فعالیت های تخریبی منطقه دست 
دارد. وی با اشــاره به این کــه حمله به 
پاالشگاه های ســعودی از خاک یمن 
انجام نشده اســت، مدعی شد که ایران 
از گروهک های تروریســتی حمایت 
می کند. المالکی گفت: حمله به آرامکو 
در ادامه حمالت پیشین انجام شد. این 
حمله تنها علیه عربستان نیست بلکه 
علیه تمام جامعه بین المللی است، این 
اقدام همچنین حمله ای علیه اقتصاد و 

تجارت جهانی به شمار می رود.

ســخنگوی وزارت دفاع عربستان 
هم چنین با بیان این که جهت حرکت 
یکی از هواپیماهای هجومی از شــمال 
بســوی جنوب بود و حمله با ســالح و 
تکنولوژی ایرانی انجام شده مدعی شد: 
شهروندان غیرنظامی در پاالیشگاه های 

نفت مورد هدف قرار گرفته اند.
ترکــی المالکی بــا ایــن ادعا که 
»تحقیقات نشان می دهد اسلحه مورد 
اســتفاده در این حمله ایرانی است«؛ 
افزود: این تحقیقات همچنین نشــان 
می دهد که حمله به آرامکو از خاک یمن 

غیر ممکن است.
نامه به سازمان ملل در ادامه 

ادعاهای واهی
همزمان دولت عربستان در نامه ای 
به شورای امنیت سازمان ملل، با تاکید 
بر اینکه »ســالح های مورد استفاده« 
در حمله به تاسیسات نفتی این کشور، 
»ایرانی هســتند«، این حملــه را یک 
»حمله تروریســتی ســازمان یافته« 
توصیف کرد. دولت عربستان در این نامه 
که روز پنج شنبه برای آنتونیو گوترش، 
دبیر کل سازمان ملل و واسیلی نبنزیا، 
نماینده دائم روسیه و همچنین رئیس 
شورای امنیت و اعضای شورای امنیت 
ارسال شده، تاکید کرده که این کشور 
در پاســخ به این حمله، »طبق مقررات 
بین المللی« عمل خواهد کرد. آنتونیو 
گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز 
روز چهارشنبه ۲۷ شهریور گفت هیاتی 
از کارشناسان سازمان ملل برای بررسی 
شــواهد حمالت به تاسیســات نفتی 
شرکت آرامکو به عربستان سعودی سفر 
کرده  است. دبیرکل سازمان ملل تصریح 
کرده است که این کارشناسان بر اساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت که در 
تایید توافق هســته ای با ایران در سال 
۲۰۱۵ صادر شد، اجازه دارند تحقیقاتی 
در خصوص حمله به تاسیســات نفتی 

عربستان انجام دهند.
مقصر جلوه دادن ایران به فاجعه 

یمن پایان نمی دهد
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان ادعای آمریکا و عربستان در 
این زمینه را ناشی از شکست این کشور در 
فشار حداکثری بر ایران دانسته و گفت که 
مقصر جلوه دادن ایران به فاجعه کنونی 
در یمن پایان نمی دهد. وزیر امورخارجه 
کشورمان در گفت وگوی اختصاصی با 

شبکه ســی ان ان در پاسخ به این سوال 
که پیامدهای اقدام نظامــی آمریکا یا 
ســعودی ها علیه ایران چه خواهد بود، 
تاکید کرد: یک جنگ تمام عیار. ظریف 
در ادامه تصریح کرده بود: من یک بیانیه 
بسیار جدی درباره دفاع از کشور خودمان 
می دهم. من یک بیانیه بسیار جدی مبنی 
بر این می دهم که ما نمی خواهیم وارد 
درگیری نظامی شویم اما برای دفاع از 

خاک خود لحظه ای درنگ نمی کنیم.
سالح های یمنی توسط خودشان 

ساخته می شود
دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز 
در واکنش به ایــن اتهامات علیه ایران،  
در یادداشتی نوشت: سالح های ارتش 
یمن توسط خودشان طراحی و ساخته 
می شود و منتسب کردن این سالح ها 
به کشورهای دیگر، فرار به جلو به منظور 
عدم پاســخگویی در اتالف منابع برای 
خرید تجهیزات پیشــرفته و غیرموثر 

نظامی از کشورهای غربی است.
علی شمخانی ادامه داد:  بحران یمن 
که بیش از ۵۰ ماه از شکل گیری آن به 
دلیل تداوم تجاوز نظامی عربســتان به 
این کشور سپری شده است، هیچ گونه 
راه حل نظامی نداشته و تنها در چارچوب 
گفت و گوهای یمنی-یمنــی و بدون 

دخالت طرف های ثالث قابل اتمام است
بــه گفته شــمخانی، دفــاع همه  
جانبه مردم ســت  دیده یمــن در برابر 
تجاوزخارجــی و کشــتار بی رحمانه 
شهروندان این کشــور، حق مشروع و 
قانونی آنها بوده و واکنشــی طبیعی به 

بی رحمی متجاوزین است.

تالش مقامات آمریکا و سعودی ها برای مقصر جلوه دادن ایران در ماجرای آرامکو  ادامه دارد

گرم شدن بازار اتهام

گفت وگو

یک نماینده مجلس شــورای اسالمی گفت: 
شــفافیت اختصاص بــه مجلس نــدارد و همه 
نهادهایی که در مورد مردم تصمیم می گیرند از 
جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای قضایی 

باید تصمیات شان شفاف گزارش شود.
محمود صادقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایلنا، درباره تعیین تکلیف شفافیت آرای نمایندگان 
و تاثیر آن بر افکار عمومی و دالیل مخالفت برخی 
از وکالی ملت، گفت: شفافیت نهادهای حاکمیتی 

امروز یکی از اصول حکمرانی خوب تلقی می شود. 
اصل مشارکت، کارآمدی، عدالت محوری و برابری 
از اصول حکمرانی درســت است که باید رعایت 
شــود. صادقی درخصوص الیحه شــفافیت که 
از ســوی دولت به تازگی ابالغ شده است،  گفت: 
در»الیحه شفافیت« مشخص شده است عملکرد 
مجلس شفاف باشد، زیرا این حق مردم است بدانند 
که وکالی شان در مجلس چه می کنند. وی ادامه 
داد: فراکسیون شفاف ســازی برنامه ریزی های 
زیادی را برای گفتمان ســازی و اجرایی شــدن 

شــفافیت انجام داده اســت؛ اولین اولویت این 
فراکسیون شفایت اســت که در خود مجلس که 
خانه ملت اســت پیگیری می شود. قدم بعدی ما 
در فراکسیون شفاف سازی در نهادهایی است که 

درباره مردم تصمیم گیری می کنند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه آرای نمایندگان باید شفاف باشد و مردم 
بدانند آنان به چه چیزی رأی داده اند، گفـــت: 
این امر را بســیار مفید می دانم زیرا نتایج خوبی 
دربرخواهد داشــت، در فراکسیون شفاف سازی 

تالش های بســیار زیادی در ایــن زمینه انجام 
داده ایم که امیدوارم دربرگیرنده نتایج خوبی باشد. 
صادقی با بیان این که فراکسیون امید و شخص 
فحتی برای شفافیت آرا پیش قدم شدند، گفت: 
شــفافیت آرا اولین بار از جانب امیدی ها مطرح 
شد، بعد هم در جریان اصولگرایی آقای ذوالنوری 
و حاجی دلیگانی اقدام کردند و طرح هایی را ارائه 

دادند، اخیرا نوبت طرح آقای ذوالنوری به صحن 
رسید  اما نمایندگان با دوفوریتش موافقت نکردند 
 و این طرح ماننــد طرح های عادی رســیدگی 
خواهد شد. رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: تالش های زیادی را برای 
اصالح آیین نامه انجام داده ایم و پیشنهاد دادیم که 
آرا شفاف باشد که برخی از نمایندگان هم داوطلبانه 
این کار را آغاز کردند. به طور مثال حضور غیاب، 
شرکت در جلسات رأی گیری و برخی امور را در 

اداره فناوری مجلس ثبت می کنند.
وی ادامــه داد: من هم با شــفافیت آرا کامال 
موافق هســتم زیرا به تقویت و باال بردن کیفیت 
کار نمایندگان می انجامد، معتقدم هنگامی که 
شفافیت آرا وجود داشته باشد، نماینده خودش را 

در برابر مردم پاسخگو می داند.

صادقی در گفت وگو با ایلنا:

شفافیت آرا اولین بار از جانب امیدی ها مطرح شد
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ظریف به نیویورک رفت، 
روحانی دوشنبه می رود

وزیر امور خارجه کشورمان بامداد دیروز برای 
شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد عازم نیویورک شــد. محمد جواد ظریف 
در حاشــیه این نشســت با تعدادی از همتایان 
خود از دیگر کشورها نیز دیدار و رایزنی می کند. 
به گزارش ایسنا رئیس جمهور نیز دوشنبه عازم 
نیویورک خواهد شد. بر اساس این گزارش دولت 
آمریکا روز پنجشنبه ویزای مقامات ایران را برای 
سفر به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی 

سازمان ملل صادر کرد.
    

عراق به ائتالف دریایی آمریکا 
نمی پیوندد

ســخنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرد 
که کشورش به ائتالف دریایی زیر پرچم آمریکا 
نمی پیوندد. به گزارش ایســنا، به نقل از سایت 
النشره، احمد الصحاف، اعالم کرد: بغداد پیوستن 
به ائتالف بین المللی به اصطالح تامین »امنیت و 
حمایت از دریانوردی و تضمین امنیت آبراه ها و 
گذرگاه های دریایی« را رد کرده و معتقد است این 

امر صحنه سیاسی و امنیتی را پیچیده می کند.
    

گفت وگوی تلفنی ظریف و 
همتای کویتی اش درخصوص 

تحوالت منطقه 
وزیــران امور خارجــه ایــران و کویت در 
گفت وگوی تلفنی تحوالت منطقه را بررسی 
کردند. خبرگزاری کویت گزارش داد: در تماس 
تلفنی محمد جواد ظریف با شیخ صباح الخالد 
الحمد الصباح، تحوالت منطقه به ویژه راه های 
جلوگیری از تنش و برقراری آرامش و دور نگه 
داشتن منطقه از خطرات بیشتر، مورد بررسی 

قرار گرفت.
    

عربستان عضو شورای حکام 
آژانس شد

عربستان سعودی به عضویت شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. به 
گزارش ایلنا به نقل از واس، در انتخابات اعضای 
شورای حکام آژانس برای دوره دو ساله ۲۰۱۹ 
تا ۲۰۲۱ میالدی، عربســتان به عنوان عضو 

شورا برای یک دوره دو ساله انتخاب شد.
    

علم الهدی:
 اگر به ایران تجاوز کنید، اسرائیل 

در نصف روز خاک می شود
خطیب نماز جمعه این هفته مشهد گفت: 
آمریکایی های نادان می گویند حمله پهپادی 
انصاراهلل یمن به پاالیشگاه نفت آرامکو کار ایران 
بود؛ اینها می خواهند سر دنیا را کاله بگذارند. 
حجت االسالم ســیداحمد علم الهدی افزود: 
مگر رادار تنها یک جهت را پوشــش می دهد؟ 
حاال شما ایران را متهم کنید؛ فکر کردید ایران 
تنها در درون مرز اســت که متهم می کنید؟ 
امروز ایــران مقاومت در منطقه اســت یعنی 
اگر به ایران تجاوز کنید، اسرائیل در نصف روز 

خاک می شود.
    

در کنفرانس خبری با حریری؛
ماکرون کشورهای منطقه را به 

خویشتنداری فراخواند
امانوئل ماکرون تاکید کرد که فرانسه از امنیت و 
ثبات در منطقه حمایت می کند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهوری فرانسه در 
کنفرانس خبری با ســعد حریری، نخست وزیر 
لبنان گفت: لبنان می تواند به فرانسه متکی باشد. 
ما بر حفظ امنیت و ثبات در منطقه پایبند هستیم. 
وی با درخواست از همگان برای خویشتن داری، 
گفت که فرانسه در کنار لبنان در خصوص بحران 
آوارگان سوری ایســتاده است؛ بحرانی که طی 
هفته ها حل نخواهد شد و باید در نهایت، آوارگان 

به کشور خود بازگردند.
    

بررسی تعطیالت رسمی کشور، 
در دستور کار پارلمان

گزارش کمیســیون اجتماعــی در مورد 
طرح یک فوریتی اصالح تعطیالت رســمی،  
در دســتور کار این هفته صحن علنی مجلس 

قرار دارد.
 طرح »تشــکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی« و قانون »ممنوعیت تصدی بیش از 
یک شــغل« از دیگر گزارش های کمیسیون 
اجتماعی اســت که این هفته در مجلس ارائه 

می شود.

دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در واکنش به اتهامات 

علیه ایران درخصوص 
آرامکو: سالح های ارتش 

یمن توسط خودشان 
طراحی و ساخته می شود و 
منتسب کردن این سالح ها 

به کشورهای دیگر، فرار 
به جلو به منظور عدم 

پاسخگویی در اتالف منابع 
برای خرید تجهیزات 

پیشرفته نظامی از 
کشورهای غربی است

نماینده آمریکا در  شورای 
امنیت، سعی کرد تا 

جمهوری اسالمی ایران 
را به عنوان مقصر حمله 

به آرامکو قلمداد کرده و 
دیگر اعضای شورا را وادار 
به همراهی در خصوص این 

ادعا کند که با بی اعتنایی 
اعضای شورا و ابراز نگرانی 

آنها از افزایش تنش ها در 
منطقه مواجه شد 

برگزاری رژه هوایی مشترک سپاه و ارتش با پیام صلح و دوستی


