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روی موج کوتاه

وزیر دفاع:

آمریکاییها از هرگونه درگیری احتمالی با ایران در هراسند

وزیر دفــاع گفت :ادعــای آمادگی
آمریکاییهــا برای مذاکره مســتقیم
با جمهــوری اســامی ایــران بدون
پیششــرط ،دروغین ،عوامفریبانه و
بسیارحیلهگرانهاست.
بهگزارشخبرگزاریها،امیرسرتیپ
حاتمیدرنشستراهبردیوزارتدفاع
که با حضور مدیران ارشــد برگزار شد،
تالش برای برانــدازی ،کودتا ،تجزیه،
ترور ،تهاجم نظامی ،جاسوســی ،نفوذ
و اســتحاله را از مهمترین توطئههای
نظام اســتکبار علیه انقالب اســامی
طی  ۴۰ســال گذشــته عنوان کرد و
گفت :در هر دورهای از حیات پر برکت
و نورانی انقالب اسالمی ،دشمنان ایران
اسالمی به ویژه آمریکاییها متناسب با
اقتضائاتزمانیبرایتضعیفوبراندازی
جمهوریاسالمیازحوزههایامنیتی،
نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
بهرهبردهوواردشدهاند.
وزیر دفــاع با طرح این ســئوال که
اصلیترین علت دشمنی غرب و نظام
ســلطه با ایران بعد از گذشــت ۴دهه
از پیروزی انقالب اســامی چیست؟
خاطرنشــان کرد :مخالفت و دشمنی

نظام سلطه با ایران را میبایست در نوع
نظام سیاســی ایران یعنی«جمهوری
اســامی ایران» و مزیت برتر آن یعنی
«نفی ســلطه» و «عدم وابستگی» به
قدرتها دانست و طرح مسائلی چون
پرونده هســتهای ،حقوق بشــر ،توان
موشکی،حضورمنطقهایوامثالهمتنها
بهانهایبرایدشمنیباایرانبودهوعلت
اصلیتمامیدشمنیهاوکینهتوزیها،
ارائهمدلجدیدحکومتمردمساالری
دینیتوسطمعمارکبیرانقالباسالمی
به جهان بود که موجب بیداری و حیات
مجدد اســام ناب و افول قدرت های
شرقوغربشد.
هردسیسهایباحضورایران
محکومبهشکستاست
ویدربخشدیگریازسخنانخود
به بیان ناگفتههایی از حمله گروههای
تروریستیوجنایتکاریچونداعشبه
سوریه و عراق پرداخت و اظهار داشت:
دشمنان ،داعش را برای مقابله با تفکر
منبعثازاندیشهامامراحل(ره)واسالم
حقیقی و نهایتاً تهدیدی بر اســتقالل
و امنیت جمهوری اسالمی راهاندازی
کرده بودند ،اما با لطــف الهی و تدابیر

حکیمانهفرماندهمعظمکلقواحضرت
امام خامنــهای ،همت و ایســتادگی
نیروهای مردمی و محــور مقاومت در
این دو کشــور و همکاری مستشاری
جمهوری اســامی ایران این شجره
خبیثهوملعونهنابودشد.
امیــر ســرتیپ حاتمی بــا بیان
اینکه غربیها به ویــژه آمریکاییها و
حامیان منطقهای داعش هرگز گمان
نمیکردند با این حجــم از حمایت و
پشــتیبانی مــادی و معنــوی ایــن
جنایتکاران تروریســت به این راحتی
مضمحل و متالشــی شــوند ،تصریح
کرد :آمریکاییهــا در ظاهر بارها اعالم
کردهبودند ۳۰تا ۴۰سالطولمیکشد
تا بتوانیم تروریســت را از بین ببریم،
اما در صحنه عمل شــاهد بودیم که در
رفتاریمنافقانهوبیشرمانه،بیشترین
حمایتها را از گروههای تروریســتی
تکفیریباتامینبودجهوتسلیحاتمود
نیازآنهابهعملمیآورند.
وی با بیان اینکه آمریکا و حامیانش
باراهاندازیداعشبهدنبالتشکیلغده
سرطانی دیگری چون رژیم جنایتکار
صهیونیستی دیگری در دل کشوری

دشمنان ایران اسالمی به
ویژه شیطان بزرگ آمریکا
وصهیونیستهاازهر
حادثهایدرمنطقهمانند
انفجارچندنفتکشبندر
فجیره در امارات متحده
عربی به دنبال اتهامزنی و
فضاسازیسیاسیبرعلیه
کشورمانهستند

مسلمانبودند،تاکیدکرد:برچیدهشدن
بســاط داعش معجزه و لطف خداوند
ســبحان بود و این پیام را به دنیا اعالم
کرد که پشــتیبانان واقعی تروریسم و
داعش نمیتوانند با دروغ و فریب برای
ناامنی منطقه نقشه بکشند و هر طرح و
دسیسهایبانقشآفرینیوحضورایران
محکومبهشکستاست.
منافعرژیمصهیونیستی
ازناامنیمنطقه
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه
دشمنان ایران اسالمی به ویژه شیطان
بزرگ آمریکا و صهیونیســتها از هر
حادثهای در منطقه مانند انفجار چند

نفتکش بندر فجیره در امارات متحده
عربی به دنبال اتهامزنی و فضاســازی
سیاسی بر علیه کشــورمان هستند،
خاطرنشان کرد :نخســتین منفعت
ناامنی،بیثباتیوآشوباینچنینیدر
منطقهبهرژیمصهیونیستیوسپسبه
آمریکاییهامیرسدچراکهبااینرفتار
به دنبال ایرانهراسی و به تاراج بردن و
نابودساختنمنابعسرشاراینکشورها
و متشنج نشان دادن وضعیت منطقه و
بهفراموشیسپردنمسئلهاصلیجهان
اسالمیعنیقدسشریفهستند.
وزیر دفاع تصریح کــرد :در جریان
توطئه گــروه تروریســتی داعش در
ســوریه و عراق نیز رژیم صهیونیستی
حمایتهای همهجانبهای از این گروه
برای تحقــق اهداف شــوم و پلیدش
داشت.
وی یکی از منافع دشمنان در ایجاد
آشــوب و ناامنی در منطقه را عالوه بر
ایرانهراســی ،فروش میلیاردها دالر
تســلیحات و جنگافزار کارخانجات
ورشکســته خود به برخی کشورهای
منطقه و چپاول ثــروت مردم منطقه
عنوانکردوادامهداد:ازطرفیباافزایش
قیمت نفت ،ســود هنگفتی به جیب
کارتلهای نفتی شــرکتهای بزرگ
آمریکایــی -صهیونیســتی ریخته
میشــود و از این حیث آمریکا خواهد
توانستدریکرقابتوجنگاقتصادی
غیرمستقیم با چین و سایر رقبا و حتی
اروپاآنهاراتحتفشارقراردادهومتضرر
ساخته و صحنه معادالت بینالمللی را
در جنگ اقتصادی بــه نفع خود تغییر
دهد.
ادعایمذاکرهبدونپیششرط،
حیلهگرانهاست
وزیر دفــاع بــه ادعــای آمادگی
آمریکاییهــا برای مذاکره مســتقیم
با جمهــوری اســامی ایــران بدون
پیششرط واکنش نشــان داد و اضافه
کرد:ایننوعاظهاراتمقاماتکاخسفید
دروغین،عوامفریبانهوبسیارحیلهگرانه
اســت چرا که تاکنون نیز دهها شرط و
پیش شــرط را یک جانبه و غیر قانونی
علیه کشورمان به مرحله اجرا گذاشته
و هر آنچه که در حوزه جنگ اقتصادی،

وزیر دفاع با اشاره به
حضورناوهاوجنگنده
های آمریکایی در سطح
منطقهتاکیدکرد:قدرت
باالی دفاعی و تهاجمی
جمهوری اسالمی جرات
هرگونهتعدیوتعرض
نظامی را از دشمن گرفته
و آنها از هرگونه جنگ و
درگیری احتمالی با ایران
در هراساند

افزایش تحریمها و تشــدید فشارهای
سیاسی متصور بوده انجام دادهاند و از
هیچتالشیبرایدشمنیوکینهتوزیو
ضربهزدنبهجمهوریاسالمیفروگذار
نکردهاند.
وزیر دفــا ع جلوگیــری از فروش
نفــت ایــران ،ممانعــت از تعامالت
بانکــی بینالمللی ،تحریم اشــخاص
و شــرکتهای جمهوری اسالمی در
مراودات بینالملل ،اعمال تحریمها در
حوزه طال و فلــزات گرانبها ،مس ،روی
و آلومنیوم ،هواپیمایی و تروریســت
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را از اقدامات خبیثانه آمریکا علیه ملت
و دولت ایران برشــمرد و گفت :همان
گونه که مقام معظم رهبــری بارها در
تبیینسیاستهایراهبردینظامبیان
فرمودند «سازش با دشمنی که با تمام
توان جنگ اقتصــادی را به ملت ایران
تحمیلکردههزینهایب همراتببیشتر
و دردناکتر از «ایستادگی» در مقابل
زورگوییهای او داشــته و دارد»؛ لذا با
قدرت به مســیر حقطلبی و مقاومت
خود ادامــه خواهیــم داد و توطئهها و
خباثتهای دشمنان در راه پیشرفت
ایراناسالمیخللیایجادنخواهدکرد.
ویبااشارهبهحضورناوهاوجنگنده
های آمریکایی در سطح منطقه تاکید
کرد :قدرت باالی دفاعــی و تهاجمی
جمهوریاسالمیجراتهرگونهتعدی
و تعرض نظامی را از دشمن گرفته و آنها
از هرگونه جنگ و درگیری احتمالی با
ایراندرهراساند.

خبر
اسماعیل بشری:

گری توکیو میان تهران و واشنگتن موثر خواهد بود
میانجی

یککارشناسمسائلجنوبشرقآسیاگفت:
ژاپنکشورصاحبنفوذیدرمیانسیاستمداران
آمریکایی اســت .به همین جهت معتقد هستم
میانجیگری توکیو میان تهران و واشنگتن موثر
خواهدبود.
اسماعیلبشریدرگفتوگوباایلنا،بااشارهبه
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در آینده نزدیک،
در خصوص ارتباط احتمالی این سفر با چرخش
مواضعرئیسجمهورایاالتمتحدهدرسفرتوکیو
گفت :به هر صورت این چرخش در مواضع دونالد
ترامپ قطعا بیربط به ســفر وی به ژاپن نیست.

همچنین سفر آقای شــینزو آبه به تهران پیشتر
برنامهریزی نشده بود و میتوان گفت با پیشنهاد
خود ژاپن بــرای میانجیگری میــان تهران و
واشنگتندرحالشکلگیریاست.
ویادامهداد:ازآنجاییکهژاپنروابطتجاریو
سیاسی طوالنی مدتی با ایران دارد و ایران یکی از
تامینکنندگان عمده انرژی ژاپن است و در حال
حاضر با تحریمهای صورت گرفته این کشــور
نمیتواند از ایران نفت دریافت کند ،این مســاله
مشــکالتی را برای صنایع این کشور پدید آورده
است در نتیجه توکیو به این سمت حرکت کرده

تا برای میانجیگری میان ایران و ایاالت متحده و
کاهشسطحتنشدرمنطقهخاورمیانهاقدامکند.
هدفژاپنبیشتراقتصادیاستتاسیاسی
وی افزود :عالوه بر ایــن ،ژاپن یک بازار 85
میلیونی را بــرای صنایع و تولیــدات خود در
ایران دارد و کشــور ما همواره یکی از بازارهای
بزرگ برای خرید تولیدات این کشــور بوده و
ایرانیها هم از کاالهای ژاپنی استقبال کردهاند
و این روابط دیرپای اقتصادی بین دو کشــور
موجب شــده تا امروز ژاپــن از لطمه خوردن
در این روابــط تجاری و اقتصادی به واســطه

تحریمهای ایاالت متحــده علیه ایران نگران و
متضرر شود .این کارشناس مسائل جنوب شرق
آســیا با تاکید بر این موضوع که ژاپن بیشتر از
اینکه به دنبال اهداف سیاســی باشد به دنبال
اهداف و منافع اقتصادی خود اســت ،گفت :در
شــرایط تحریمهای ایران و همچنین تنش در
خاورمیانه یک بازار بزرگ تقریبا به روی ژاپن
بسته شده است.
نفوذژاپندرمیان
سیاستمدارانآمریکایی
بشــری در پاســخ به این ســوال کــه برای

عضو کمیسیون شوراها:

برای برخورد با کاندیداهای فریبکار خأل قانونی داریم
یکعضوکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهابابیاناینکه
قوانین صریحی در خصوص برخورد با کاندیداهای انتخاباتی
دروغگو نداریم ،گفت :قوانین غیرمســتقیمی در ذیل قانون
مجازاتاسالمیبرایبرخوردباافرادیکهنشراکاذیبمیکنند
یاافترامیزنندوجودداردامااینخالءقانونیدرقانونانتخابات
دیدهمیشودکهنیازبهبازنگریدارد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ضرورت
اصالح قوانین انتخاباتی در راســتای برخورد با کاندیداهای
دروغگو و تعیین مجازات برای آنان بیان کرد :متأسفانه برای
برخورد با کاندیداهایی که در طــول دوران انتخابات صادق
نیستند،یکخالءقانونیوجودداردوبهطورصریحقانونیبرای
برخوردبااینافرادوجودندارد.

وی در ادامه اظهار کرد :اما به طور غیر مستقیم قوانینی در
خصوص برخورد با افرادی که نشر اکاذیب میکنند داریم که
دارایمجازاتحبساست.درخصوصافترانیزماقوانینیبرای
برخورد با این افراد داریم که همگی در قانون مجازات اسالمی
دیدهشدهاستامادرقالبقانونانتخاباتاینقانونرانداریمکه
یکخألقانونیاست.
نمایندهمردمنجفآباددرمجلسبابیاناینکهقوانینیکه
اکنون وجود دارد متاسفانه با جدیت دنبال نمیشود ،تصریح
کرد :اینکه انتظار داشــته باشیم شــورای نگهبان اظهارات
کاندیداهایانتخاباتیرارصدکندوبرخوردفوریبامتخلفین
داشتهباشدامکانپذیرنیستچراکهتخلفاتبایددریکمرجع
قانونیوقضائیبررسیشود.

اینعضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیدرادامهتاکیدکرد:
مااکنونشعبویژهرسیدگیبهتخلفاتانتخاباتیرادرقانون
انتخابات داریم که میتوانند خــارج از نوبت به این موضوع
رسیدگیکنند.
ابوترابی افزود :ما اکنون نیز قوانین غیر مستقیمی
برایبرخوردباکاندیداهایمتخلفداریمکهمتأسفانه
درحوزهاجراییونظارتضعیفعملمیشود.قوانین
در این حوزه صریح نیست و خالء وجود این قوانین در
قانونانتخاباتدیدهمیشود.
سخنگوی شــورای نگهبان چند روز گذشته ،در
توئیتیباعنوانمحاکمهبهدلیلدروغگوییدرتبلیغات
انتخاباتی! ،نداشتن قوانین مناسب در خصوص فریب

میانجیگری الزم اســت طرف ثالث مورد وثوق
و اطمینان دو طرف درگیر باشد و باید مقبولیت
داشته باشد؛ با فرض این مســاله از سوی تهران،
آیا اساســا توکیو مورد وثــوق و اطمینان ایاالت
متحده اســت یا خیر ،گفت :طبق آمارهایی که
اخیرا هم اعالم شــده در حال حاضر اقتصاد ژاپن
ســومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و قبال بعد
از آمریکا دومیــن اقتصاد بــود .کاالهای ژاپنی
بازار بزرگی در ایاالت متحــده دارند و آمریکا نیز
سرمایهگذاریهای عظیمی در این کشور انجام
دادهاست.
ویادامهداد:دوکشورروابطدیرینهدرازمدتی
باهمدارندوژاپنکشورمهمیبرایآمریکاومتحد
اینکشوردرمنطقهشرقآسیااست.بنابراینهمه
این مسائل کمک میکند که ژاپن کشور صاحب
نفوذیدرمیانسیاستمدارانآمریکاییباشد.

مردمدرتبلیغاتانتخاباتیراضعفقانونیدرقوانینانتخاباتی
ایراندانست.
عباســعلی کدخدایی در توئیت خود به محاکمه بوریس
جانسون،کاندیداینخستوزیریانگلیسبهاتهامدروغگویی
درباره برگزیت اشاره کرد و نوشت« :بوریس جانسون به دلیل
دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شــده
اســت .موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران ب ه درستی در
نظرگرفتهنشدهوراهفریبمردمرابازگذاشتهاست».

پاسخ الویری
به ادعایی درباره نجفی

مرتضی الویری ،عضو شــورای شهر تهران
در حساب توئیتر خود نوشت :بر خالف ادعای
یکی از فعاالن سیاســی مبنی بر اینکه قبل از
انتخاب نجفی به عنوان شهردار ،در این زمینه
به شورای شــهر تذکراتی داده شده ،به عنوان
رئیس موقت شورا در آن مقطع ،گواهی میدهم
ی از زندگی شــخصی
آن زمان هیچ نکته منف 
نجفی نه از طرف این فرد و نه از طرف نهادهای
مسئول به شورا اعالم نشد.

دلیل استعفای بطحایی
اختالفات درون دولت بود

علیرضا سلیمی ،عضو کمیسیون آموزش
و تحقیقــات مجلس دلیل اصلی اســتعفای
بطحائی را اختالفات درون دولت دانست و به
مهر گفت :بطحائی ،وزارت آموزش و پرورش
را با دریایی از مشــکالت و چالشها رها کرد
چرا که تا دو سال آینده معلمان بسیار زیادی
بازنشسته میشوند و  ۳۰۰هزار معلم کم داریم
و باید در این شــرایط بطحائی شرایط الزم را
برای استخدام نیروهای جدید فراهم میکرد،
نه آنکه استعفا دهد.

گالیه پرویز اسماعیلی
از صدا و سیما

ایرنا نوشــت :پرویــز اســماعیلی ،معاون
ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهوری
با انتقاد از معرفی یکــی از گزینهها به عنوان
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش از سوی
شــبکه خبر صدا و سیما ،گفت :ســایتها یا
کانالهای خبری غیر رســمی ممکن است بر
اســاس انگیزههای مختلف ،نسبت به انتشار
مطالبی اقدام کنند اما از صدا و سیما به عنوان
رسانه ملی انتظار داریم مرجعیت خبری خود
را به جای سایتها و کانالهای فضای مجازی،
مراجع رســمی مانند دفتر رئیس جمهوری
قرار دهد.
کوهکن:

باهنر ویژگیهای ورود به
انتخابات ریاست جمهوری را دارد

محسن کوهکن ،نایب رئیسجبهه پیروان
خط امام و رهبری به ایلنا گفت :یکی از افرادی
که اکثریت قاطع ویژگیهای مثبت برای ورود
به عرصه ریاست جمهوری را دارد ،آقای باهنر
است .اما ایشان ورود پیدا نمیکند تشخیص
من است یکی از دالیلی که ایشان ورود نمیکند
این است که ریاست جمهوری را امری سطحی
نمیبیند که تبلیغات کند و کلید و درب نشان
دهد و فردا طور دیگری عمل شود ،بلکه او عمق
گرفتاریها را میداند و متوجه است که بعضی
از مشکالت نهادینه شده و حل آن وقت میبرد
و مسئولیت سنگینی است.

ائتالف اصولگرایان با
احمدینژاد؛ آری یا نه؟

محمد باهنــر ،دبیرکل جامعه اســامی
مهندســین بــه ایســنا گفــت :در جریان
اصولگرایی و حتــی نواصولگرایــی تاکنون
هیچ بحثی برای ائتالف بــا آقای احمدینژاد
انجام نشــده و بعیــد میدانم کــه صحبتی
هم پیش آید.
فکر نمیکنم خــود احمدینژاد هم میلی
برای رفتوآمد با اصولگرایان داشــته باشــد.
از طرفی پیشتــر فعالیتهــا و حضور آقای
احمدینژاد هم برای ریاستجمهوری انجام
شده بود که منتفی شــد اما اینکه ایشان برای
انتخابات مجلس بخواهد بــا حزبی به میدان
بیاید یا نه را باید صبر کنیم و ببینیم.

قانون «حمایت از کاالی
ایرانی» ابالغ شد

حجتاالســام حســن روحانی ،رئیس
جمهوری در اجرای اصل  ۱۲۳قانون اساسی
جمهوری اســامی ایران قانــون «حداکثر
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور
و حمایــت از کاالی ایرانی» را که در جلســه
علنی روز یکشــنبه  ۱۵اردیبهشــت ۱۳۹۸
مجلس شورای اســامی تصویب و در تاریخ
 ۲خرداد  ۱۳۹۸بــه تأیید شــورای نگهبان
رســید ،جهــت اجــرا بــه وزارتخانههای
صنعــت ،معدن و تجــارت ،امــور اقتصادی
و دارایــی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور
ابالغ کرد.

