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روی موج کوتاه

وزیر امور خارجه کشورمان خطاب 
به قدرت های خارجــی گفت: امروز 
اعالم می کنیم که ما غذای مردم خود 
را تامین خواهیم کرد و شما فردا به ما 
ایراد خواهید گرفــت که چرا اینگونه 
غذای مردم را تامین کردید اما همینجا 
می گویم که مشــکل از شماست. ما 
اجازه نمی دهیم مردم مــان بی غذا و 

بی دارو باشند.
محمدجواد ظریــف در همایش 
بزرگداشــت حقوق بشــر اسالمی و 
کرامت انسانی افزود: قدرت جمهوری 
اســالمی در این اســت که گفتمان 
دیگری را به جهان معرفی کرده است. 
گفتمانی که مبنای قدرت، مشروعیت، 
امنیت، پیشرفت و اســتقالل خود را 
مردمش می داند نه یک قدرت خارجی. 
ما هیچ وقت امنیت نمی خریم و هیچ 
وقت امنیت نمی فروشیم زیرا امنیت، 

پیشرفت و مشروعیت خود را از مردم 
می گیریم. 

 عربستان نفهمید 
پول امنیت نمی آورد

ظریف ادامه داد: گروهی از کشورها 
آینده و امنیت خود را در گرو وابستگی 
می بینند و امنیــت را قابل خریداری 
تصور و فکر می کنند با پرداخت پول 
و خرید اسلحه می توانند امنیت خود 
را حفظ کننــد و از تاریــخ نیز درس 
نمی گیرند. هم آن که دوست خود را 
تبدیل به دشمن و او را محکوم، تحریم 
و متهم به نقض حقوق بشر کرده و هم 
آن طرف که دید پــول برایش امنیت 

نمی آورد.
وی گفــت: مگــر عربســتان 75 
میلیون دالر در اختیار رژیم صدام قرار 
نداد که علیه ایران مبارزه و مردم ایران 
را به خاک و خون بکشد چرا نفهمید 

پول امنیت نمــی آورد و بعــد از این 
صدام همان ســالح را علیه عربستان 
به کار بــرد. هنوز هم امیــد دارند که 
رژیم صهیونیستی که 70 سال است 
خانه برادران و خواهران شان را اشغال 
کرده و امروز نمی تواند گنبد آهنینش 
حتی در برابر موشــک های حماس 

مقاومت کند.
 آیا نوکری با سربلندی 

یکی است؟
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: 
تعریف رســمی تروریســم می گوید 
اســتفاده از ابــزار زورمدارانــه برای 
تحمیل روش های سیاسی مورد نظر. 
پمپئــو می گوید ما آن قــدر بر مردم 
ایران فشار وارد می کنیم و امیدواریم 
خودشان دولتشان را تغییر دهند. اگر 
این تروریسم نیســت پس چیست؟ 
تروریســمی که 82 میلیون انسان را 

هدف قرار داده و قرار اســت با فشــار 
اقتصادی مــردم ایــران را از منابع و 
امکانات خود محروم کند. این سیاستی 
است که گفتمانش بر مبنای تحمیل، 
حذف، کشورگشایی و قانون گریزی 

اســت. یک گروهی هم هســتند که 
با تکیه بر این گفتمــان می خواهند 
پیشرفت، اقتدار و سربلندی بخرند. آیا 

نوکری با سربلندی یکی است؟
ظریف افــزود: وحشــت از ایران 
به خاطر اســتفاده از سالح هسته ای 
و حضــور منطقه ای نیســت بلکه از 
گفتمــان و نگرش ماســت. گرچه بر 
اســاس فتوای رهبر معظم انقالب از 
سالح های هسته ای استفاده نمی کنیم 
اما هر توانی را که نیاز باشد برای تقویت 
این گفتمان ایجاد می کنیم. از حرف و 
ارائه نظر ما می ترسند تا اجازه ندهند 
ما با مردمشــان صحبت کنیم زیرا از 

گفتمان و نگرش ما هراس دارند.
وی با بیان اینکــه قدر این نگرش، 
گفتمان و جهت گیری را باید دانست، 
بیان کرد: گفتند صــدام می تواند از 
انواع سالح ها علیه شما استفاده کند 
و یک رژیم بین المللی کنترل صدور 
تسلیحات را درست کردند. این کمیته 
نامش برای منع صدور تسلیحات بود 
اما در اصل فقط ایران را تحریم کردند 
و بانیــان نظام کنترل تســلیحات از 
کمک به عراق کم نگذاشتند. در جنگ 
تحمیلی ما برای دفاع از خودمان یک 
وسیله درست نداشــتیم اما مقاومت 
کردیم و جنگ تمام شد. امروز دارای 
ســالح هایی هســتیم که خودمان 
می سازیم. شــکایت می کنند که چرا 
ســالح می ســازید. مگر توقع دارید 
امنیت مان را به شما واگذار کنیم. اگر 
به شــما واگذار می کردیم که امنیت 

نداشتیم.
 بعد از قتل خاشقجی، 

غرب باید مطلقا سکوت کند
وزیــر امــور خارجه افــزود: یک 
راکتور هســته ای برای ایران در دهه 
50 میالدی بر اساس طرح آیزن هاور 
ساختند. در آن زمان برای این راکتور 
سوخت 90 درصد در نظر گرفتند. بعد 

از انقالب بــه 20 درصد تبدیل کردند 
و در ســال 90 میالدی بــه ما گفتند 
نمی توانید از ما اورانیوم غنی ســازی 
شده 20 درصد بخرید. خواستیم از یک 
کشور دیگر بخریم مانع شدند. خیال 
کردند ما چشم می گوییم چون عادت 
به این گفتمان دارند. علت اینکه از ما 
دلخور هستند این است که این گفتمان 
را نپذیرفتیم. خیــال کردند ایران هم 
چشم می گوید. اگر چشم می گفتیم 

که االن اینجا نبودیم.
وی گفــت: البته دوســت داریم 
همکاری کنیم و نشان دادیم که حاضر 
به همکاری هستیم. نشان دادیم که ما 
دنبال درگیری نیستیم اما نمی توانیم 
گفتمان خود را تغییر دهیم. گفتمانی 
که حقوق بشر را فقط یک وظیفه الهی 
نمی داند بلکه حقوق بشــر را ضرورت 
امنیت ملی خود می دانیم چون امنیت 
خود را با وابســتگی فراهم نکردیم و 
امنیت ملی ما وابسته به همین مردم 
اســت. حقوق بشــر برای ما اصالت 
ذاتی دارد و ابزار نیســت. حق الناس 
بودن رأی مردم و ولــی نعمت بودن 
مردم اصالت دارد نــه مانند فراموش 
شدن قتل خاشقجی. به نظر من بعد 
از قتل خاشــقجی غــرب باید مطلقا 

سکوت کند.

ظریف: 

اجازه نمی دهیم مردم مان بی غذا و دارو باشند 

خبر

به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیری در 
حاشیه جلســه هیات دولت در پاسخ به این 
پرســش که از جایگاه و اختیــارات  خود در 
دولت راضی هستید، اظهار کرد: )اختیارات( 
خوب اســت و من راضی هســتم. وضعیت 
دولت خوب اســت؛ ممکن است اختالفات 
کارشناسی به وجود آید ولی من رابطه خوبی 

با رئیس جمهور دارم.
معــاون اول رییس جمهــور در پاســخ 
به این پرســش کــه دولت چــه رویکردی 
 برای افزایش  مشــارکت در انتخابات دارد؟ 
اظهار کرد: یکی از مهمتریــن راهبردهای 
دولت در بخش سیاســت داخلی برگزاری 
انتخابــات پرشــور و بــا حضور گســترده 
مردم اســت، البته باید زمینــه رقابت همه 
جریان هــا به وجــود آید و همــه جریان ها 
در انتخابــات کاندیــدا داشــته باشــند؛ 

 مــا تــالش می کنیــم چنین شــرایطی را
 فراهم کنیم.

 اقدامات دولت 
برای حضور زنان در ورزشگاه ها

وی در پاســخ به این پرسش که چه اقدام 
برای ورود زنان به ورزشــگاه توســط دولت 
انجام شده اســت اظهار کرد: دولت دغدغه 
علما را در این زمینه در نظر گرفته اســت و 
از وزارت ورزش، کشــور و نیــروی انتظامی 
خواسته است برای بانوان محل های مناسبی 
در ورزشــگاه ها در نظر بگیرد تا این دغدغه 
مردم متدین حل شود و زنان هم بتوانند در 

ورزشگاه حضور یابند.
وی در پاســخ به پرسشی درباره ضرورت 
اصالح ســاختار بودجه، با اشــاره به این که 
کســری بودجه یک واقعیت اســت، افزود: 
امســال با توجه به شرایط کشــور منابع و 

مصارف بودجه سازگار نیست و منابع کاهش 
یافته است. سال گذشــته در شورای عالی 
سران سه قوه تصمیمی گرفته شد که حدود 
5 میلیارد دالر که در سال 96 وصول شد در 
صندوق توســعه ملی نگهداری شود که اگر 
امسال شرایط کشور سخت شد از آن استفاده 
کنیم که البتــه دولت هنــوز در این زمینه 
اقدامی نکرده است اما باید دقت داشته باشیم 

که مصرف این مبلغ موجب افزایش نقدینگی 
و تورم نشود.

خبر کاغذی
خبرنگاران با اشــاره به مشکالت خود از 
جهانگیری پرسیدند که آیا از این مشکالت 
خبــر دارد کــه  جهانگیری بــا تبریک روز 
خبرنگار اظهار کرد: تالش ما این بود که فشار 
مشــکالت را از دوش مطبوعات به حداقل 

برســانیم با وجود آن که برخی کارشناسان 
بــه ارز 4200 تومانی اعتقــاد دارند ما برای 
کاغــذ ارز 4200 تومانی در نظــر گرفتیم و 
کاغذ را در ردیف کاالهای اساسی قرار دادیم 
من چندین جلسه در ماه های اخیر برای حل 
مشکالت مطبوعات داشتم و ان شاءاهلل برخی 

از مشکالت حل می شود.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این 
پرسش که چه مسائلی در گفت و گوی تلفنی 
مکرون و رئیس جمهــور صورت گرفت و آیا 
در این گفت وگو پیشــنهاد دیدار مستقیم 
روحانی و ترامپ مطرح شــد، افــزود: این 
ســوال را باید از دفتر رئیس جمهور بپرسید 
البته رئیس جمهور گفت وگوهای متعددی 
با مکرون دربــاره تامین  امنیت خلیج فارس 
داشــته اســت ما محوری ترین مسئولیت 
خود را تامین امنیت خلیج فارس می دانیم. 
و معتقدیــم حضور دیگــران در این منطقه 
ناامنی ایجاد می کنــد. برجام بخش دیگری 
از ایــن گفت و گوها اســت برجــام برای ما 
 مهم اســت و مذاکــرات حول این مســائل 

مطرح می شود.

جهانگیری:

از اختیاراتم راضی هستم
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پیشنهادهای مکرون به روحانی
المانیتور به نقل از منابع خبری خود نوشت 
که امانوئل مکرون در تماس تلفنی اخیر خود با 
رئیس جمهوری ایران، به روحانی پیشنهاد داده 
که ۱5 میلیارد یورو به اینستکس تزریق شود که 
از این مقدار، 5 میلیارد یورو را خود فرانسه تزریق 
می کند و مابقی را سایر اعضای باقیمانده در برجام. 
همچنین مکرون از روحانی دعوت کرده که در 
نشست ســرانG 7 به عنوان میهمان افتخاری 
حاضر شود. نشست مذکور قرار است در فرانسه 
برگزار شود. بر اساس گزارش المانیتور، مکرون 
قصد داشته تا در نشست مذکور روحانی و ترامپ 
با هم دیدار کنند؛ اما روحانی مذاکره با ترامپ را تا 
زمان لغو تمامی تحریم های آمریکا علیه ایران رد 

کرده است.
    

تکذیب دعوت مکرون از روحانی 
به گزارش ایلنــا به نقل از الشرق االوســط،  
یک دیپلمات فرانسوی که نامش منتشر نشده 
اســت، دعوت مکرون از روحانی برای شکست 
در نشست جی 7 را تکذیب کرده و اعالم کرد که 
رئیس جمهوری این کشور از حسن روحانی برای 

شرکت در نشست جی 7 دعوتی نکرده است.
    

شهادت دو نیروی سپاه در ماکو
حسن عباســی، فرماندار ماکو گفت که دو 
عضو سپاه پاسداران این شهرستان در درگیری 
با تروریست های تجزیه طلب در ماکو به شهادت 
رسیدند و یک نفر نیز مصدوم شــده است. وی 
ادامه داد: پیکر مطهر شهیدان ستوان یکم ناصر 
مهدی زاده اهل بــازرگان و ســتوان یکم ناصر 
سوروری اهل نازک با هلیکوپتر به ماکو منتقل 
شده است و عضو مصدوم نیز به بیمارستان منتقل 

شده که حال وی مساعد است. 
    

 حل اختالف دولت و مجلس 
بر سر گزارش یکساله 

حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی 
رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت 
گفت: اختالف دولت و مجلس برای ارائه گزارش 
یکساله دولت به مجلس در مرداد ماه هر سال، با 
نظر هیأت عالی حل اختالف قوا و ابالغ رهبری 
حل شــد. وی درباره چگونگی حل مشکل بیان 
کرد: موضوع طبقه بندی اســت و اجازه بدهید 
وقتی نمایندگان به مجلــس بازگردند، در این 

زمینه توضیح می دهند.
    

فرصتی برای جریان اسالمگرا
غالمعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در بیستمین همایش انجمن های 
اسالمی مستقل سراسر کشــور که در دانشگاه 
خوارزمی برگزار شد،اگرچه تا این لحظه تصیمی 
برای ورود به انتخابات پیــش رو نگرفته ام ولی 
جریان اسالمگرا در انتخابات پیش رو فرصت ها 
و تهدیداتی دارد کــه می تواند از فرصت های آن 
اســتفاده کند. یکی از این فرصت ها نارضایتی 
جامعه از عملکرد دولت است. در نظرسنجی های 
صورت گرفته 60 درصد مردم عنوان کرده اند که 
در انتخابات مجلس پیش رو به نامزدهای مخالف 
دولت رأی می دهند و فقط 20 درصد ذکر کرده اند 

که رایشان به گزینه های موافق دولت است.
    

موافقت مشروط یک مرجع تقلید 
با حضور زنان در ورزشگاه ها

اعتمادآنالین نوشــت: موضوع ورود زنان به 
ورزشگاه در قالب سوالی مشترک با برخی علما و 
مراجع عالی قدر در میان گذاشته شد. پاسخ دفتر 
آیت اهلل شبیری زنجانی به این سوال که آیا زنان 
ایرانی می توانند برای تماشای بازی های فوتبال 
مردان به ورزشگاه بروند یا خیر، بدین شرح است: 
»فارغ از ترتب عناوین ثانویه، بنا بر احتیاط نباید 
در نقطه خاصی از سکوها بنشینند که مواضعی از 

بدن مرد که معموالً پوشیده است را می بینند.«
    

می خواهیم سران ایران را 
مجبور به مذاکره کنیم

مایک پمپئو، وزیــر امورخارجه آمریکا در 
یادداشتی در یواس ای تودی به تکرار ادعاهای 
خصمانه و بی اســاس خود علیه کشــورمان 
پرداخت و مدعی شــد که فشــارهای دولت 
ترامــپ نظام ایــران را تضعیف کرده اســت. 
وی در یادداشــت پــر از اتهام خــود هدف از 
سیاست رئیس جمهور آمریکا برای اعمال فشار 
حداکثری بر ایــران را قطع درآمدهای ایران و 
مجبور کردن سران این کشور به نشستن پای 
میز مذاکره به منظور حصول یک توافق جامع 

و ماندگار توصیف کرد.

یک راکتور هسته ای برای 
ایران در دهه 50 میالدی 
بر اساس طرح آیزن هاور 

ساختند؛ سوخت 90 درصد 
برای آن در نظر گرفتند. بعد 
از انقالب به 20 درصد تبدیل 

کردند و سال 90 میالدی 
به ما گفتند نمی توانید از ما 

اورانیوم غنی سازی شده 20 
درصد بخرید

در جنگ تحمیلی ما برای 
دفاع از خودمان یک 

وسیله درست نداشتیم 
اما مقاومت کردیم و جنگ 

تمام شد. امروز دارای 
سالح هایی هستیم که 

خودمان می سازیم. شکایت 
می کنند که چرا سالح 

می سازید. مگر توقع دارید 
امنیت مان را به شما واگذار 

کنیم 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه 
»صبر اســتراتژیک« ایران آمریکا را کالفه کرده است، 
گفت: باید مراقب ترفندهای سیاسی »مکرون« باشیم 
که ظاهراً تالش دارد مطالبات سلطه طلبانه آمریکا را بار 

دیگر از زبان اروپایی ها بیان کند.
به گزارش ایسنا، ســردار غالمرضا جاللی در جلسه 
شورای پدافند غیرعامل استان خراسان رضوی با بیان 
اینکه کشور ما در شرایط کنونی در چندین الیه با دشمن 
درگیر است، تاکید کرد: نظام اسالمی با صبر استراتژیک 
به ویژه در زمینه برجام، دشمن را در موضع انفعال قرار 

داده است.
وی با اشــاره به اینکه آمریکایی ها تالش داشــتند 

تا با بــازی ارعاب نظامــی، ایران را مجبــور به پذیرش 
خواســته های ســلطه طلبانه خود کننــد، گفت: توان 
بازدارندگی ایران به ویژه در حوزه نظامی ســبب شد تا 
بازی ارعاب آنها رنگ ببازد چراکــه اراده نظامی ایران با 
منهدم شدن یک پهپاد جاسوسی گران توسط یک سالح 
بومی، بر دشمن غالب شد و آنها فهمیدند ایران در دفاع 

از خود با کسی شوخی ندارد.
جاللی خاطرنشان کرد: تحریم وزیر امور خارجه ایران 
از سوی آمریکا پایان خط دیپلماسی فریب بود اما در این 
شــرایط باید مراقب ترفندهای سیاسی برخی از جمله 
رئیس جمهور فرانسه باشــیم که به نظر می رسد تالش 

دارد مطالبات آمریکا از ایران را از زبان اروپا بیان کند.

 کشور در حوزه اقتصادی 
به سمت آرامش پیش می رود

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در ادامه با 
بیان اینکه، امروز احساس ملی ما امنیت و آرامش است، 
اظهار کرد: این احساس امنیت ناشی از توان باالی دفاعی 

امنیتی کشور است که تمام برنامه های تروریستی دشمن 
را نقش بر آب کرده است. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اینکه امروز کشور در حوزه اقتصادی نیز 
به سمت آرامش پیش می رود، گفت: به نظر ما در آینده 
نزدیک بخش عمده ای از تهدیدات اقتصادی دشمن نیز 

بی اثر خواهد شد.
جاللــی همچنین به تهدیدات ســایبری دشــمن 
علیه کشــور اشــاره کرد و گفت: علی رغــم اقدامات 
خصمانه دشــمن، کشــور از نظر ســایبری پایداری 
 الزم را دارد و آنها نتوانســته اند به اهداف خود دســت 

پیدا کنند.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به 
اینکه رهبری معظم انقالب اسالمی امروز خواستار ایجاد 
آرایش دفاعی در برابر دشمن هستند، گفت: ما در تمامی 
حوزه ها به ویژه اقتصاد و فضای مجازی باید این آرایش 

را شکل دهیم.

واکنش سردار جاللی به رایزنی  تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه:

مراقب مکر »مکرون« باشیم


