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روی موج کوتاه

»ما به دنبال عکس )گرفتن( نیستیم؛ 
اینکه کســی بخواهد با حسن روحانی 
عکس بگیــرد، امکان پذیر نیســت، 
فتوشــاپش امکان پذیر است، اما ثبت 
تصویــر واقعی  آن امکان پذیر نیســت 
مگر آنکــه آمریکایی هــا روزی از تمام 
تحریم های ظالمانه شان دست بردارند 
و به حقوق ملت ایــران احترام بگذارند؛ 
در آن زمان شرایط جدیدی خواهد بود 
که می شود فکر کرد و براساس آنچه که 
منافع ملی مان خواهد بود حرکت کرد.«

رئیس جمهور دیروز در مراسم آغاز 
اجرای عملیات طرح اقدام ملی مسکن 
و افتتاح پروژه های ورزشی، گردشگری 
و اقتصادی استان تهران که در منطقه 
تهرانسر برگزار شد، با بیان مطلب فوق 
افزود: سیاست جمهوری اسالمی ایران 

و دولت دوازدهم نسبت به روابط خارجی 
با دنیا تغییر نکرده است؛ از روز نخست 
که روی کار آمده ایم شــعارمان تعامل 
ســازنده با دنیا بود و چهار سال دولت 
یازدهم را با همین شعار طی کردیم و در 
دو سال دولت دوازدهم نیز با همین شعار 

پیش رفتیم.
وی خاطرنشــان کرد: مقام معظم 
رهبری در آغاز دولــت دوازدهم اعالم 
کردند که سیاست ما تعامل گسترده با 
جهان است؛ یعنی ایشان یک گام فراتر 
از گامی که دولت برداشته بود و سیاست 
خود را تعامل سازنده با دنیا اعالم کرده 
بود، برداشتند؛ ما با همین مبنا حرکت 
می کنیم و خواهان امنیــت منطقه و 
جهان و همکاری با همه کشــورهای 
دوست و آماده همکاری با خود هستیم 

و همچنین آماده ایم که به همه مقررات 
بین المللی در چارچوب منافع و امنیت 

ملی خود عمل کنیم.

روحانی با بیان اینکه برای ما اصل و 
اولویت امنیــت و منافع ملی و پیمودن 
آرمان های انقالب است، اظهار کرد: اگر 
الزم باشد بر اساس اصول خود با کسی 
صحبت می کنیم و اگر الزم باشد در جایی 
بایســتیم و از خود دفاع کنیم این کار را 
انجام خواهیم داد؛ اگر کسی بخواهد به ما 
زور بگوید در برابر او می ایستیم، اما هدف 
نهایی ما عظمت، ســرافرازی و قدرت 
ایران است. اگر ما کشــوری توانمند از 
لحاظ دفاعــی، اقتصــادی، فرهنگی، 
امنیتی و سیاسی اعم از سیاست داخلی 
و خارجی باشیم، کسی نمی تواند ما را 
شکست دهد؛ این اساس منطق ماست 
و منطق ما نیز تغییر نمی کند و همواره بر 

همین اساس حرکت می کنیم.
آنچه در مذاکره انجام می دهیم، 

برمبنای قدرت ایران است
وی در ادامه با اشاره به رایزنی های 
دیپلماتیــک اخیر مقامات دســتگاه 
دیپلماسی کشــور خاطرنشان کرد: 
آنچــه در هفته های اخیــر در رابطه با 
مذاکره با جهان انجــام داده ایم و امروز 
انجام می دهیم، بر مبنای قدرت ایران، 
احقاق حقوق مردم و ایستادگی در برابر 
بدخواهان برای دستیابی به آرمان های 
بلند نظام جمهوری اســالمی ایران و 
انقالب اسالمی استوار است؛ به همین 
دلیل همان طور که در سخنرانی دیروز 
خود اعالم کــردم، در رأس کار تولید 

ملی قرار دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم رونق 
تولید در کشور افزود: اگر رونق تولید 
در کشــور به وجود آمد و ما توانمند، 
ثروتمند و قدرتمند شدیم، می توانیم 
به راحتی از پیچ و خم های پیش روی 

خود عبور کنیم.
روحانی بــا بیــان اینکــه یکی از 
قدرت های ما قدرت دیپلماسی و سیاسی 
است، خاطرنشان کرد: ما با دیگران حرف 
می زنیم و مذاکــره می کنیم تا منافع و 

حقوق مردم را تامین کنیم، اما آنهایی 
که تحریم را بر مردم ما روا داشتند و اقدام 
به تروریســم اقتصادی کردند، هرگونه 
تحول در رفتار ما با آنها از توبه آنها آغاز 
می شود؛ من بارها گفته ام که آنها باید به 
تعهدات خود بازگردند و مسیر خطایی را 
که انتخاب کرده اند عوض کنند و بیایند 
در خدمت منافع و امنیــت جهان قرار 
بگیرند و با تکریم متقابل انقالب و نظام و 
حقوق ملت ما را به رسمیت بشناسند و از 

خطاهای خود بازگردند.
 کلید تحوالت مثبت 

در اختیار واشنگتن است
وی تصریح کــرد: در رابطه ایران با 
آمریکا بدون آنکــه آمریکا از تحریم ها 
دســت بردارد و روی مسیر غلطی که 
انتخاب کرده، خط بکشد، شاهد هیچ 
تحول مثبتــی نخواهیم بــود؛ کلید 
تحوالت مثبت در اختیار واشــنگتن 
اســت و اگر آنها می خواهند در منطقه 
بزرگ مــا از امنیت بیشــتر برخوردار 
باشــند و اگر آن طور که ادعا می کنند 
که می خواهند با کشــورهای منطقه 
ما روابط بهتری داشــته باشــند و بر 
اساس ادعایشان می گویند که از ایران 
هیچ چیز نمی خواهیم جز آنکه ایران 
بمب اتم نسازد، نه بر اساس گفته  آنها 
بلکه بر اســاس اراده و دکترین نظامی 
جمهوری اسالمی ایران ما هیچ گاه به 
سمت سالح های کشــتار جمعی اعم 
از شــیمیایی و هســته ای و میکروبی 
نرفته ایم و نمی رویم و این تصمیم هم 
نه به خاطر حرف و اخم و تشــر شــما 
)آمریکایی ها( بلکه بــه خاطر اعتقاد، 
اخالق، تصمیم امنیت ملی کشورمان و 

به خاطر فتوای رهبری مان است.
رئیس جمهور خطاب به آمریکایی ها 
خاطرنشان کرد: اگر راست می گویید 
و فقــط نگرانی تــان اســتفاده ایران 
از سالح های اتمی اســت، این نگرانی 
برطرف شــده اســت؛ پس اولین گام 

را برداریــد چرا کــه بدون ایــن گام 
 این قفــل )روابــط ایــران و آمریکا( 

باز نخواهد شد.
همواره مرد مذاکره بوده و هستیم

روحانی با بیان اینکه نخستین گام، 
بازگشــتن از تحریم ها علیه جمهوری 
اســالمی ایران اســت، اظهــار کرد: 
تمام تحریم های علیه ملــت ایران که 
غیرقانونی، ظالمانه و غلط بوده اســت 
را باید بازگردانید؛ اگر همه تحریم ها را 
برداشتید و در برابر ملت ایران سر تعظیم 
فرود آوردید، آن زمان شــرایط دیگری 

حاکم خواهد بود.
به گــزارش ایســنا، رئیس دولت 
تدبیر و امید در ادامه صحبت های خود 
با تاکید بر اینکه دولــت دوازدهم بر 
مبنای منافع ملی خود حرکت و اقدام 
می کند، خاطرنشــان کرد: ما همواره 
مرد مذاکره بوده و هستیم و همه دنیا 
نیز این موضوع را قبول دارند؛ دو سال 
با شــش قدرت مذاکره کردیم و االن 
نیز تقریبا به طور مداوم با پنج قدرت 
)1+4( در حال مذاکره هســتیم و راه 
ما نیز روشن است؛ اگر آمریکایی ها به 
تعهدات خود بازگشتند ما هم کامل به 
تعهدات خود عمل می کنیم و اگر آنها 
به تعهدات خود بازنگشتند، ما نیز به 

راه خود ادامه می دهیم.

رئیس جمهوری پیش نیاز مذاکره با ترامپ را توضیح داد؛

 اول برداشتن تحریم ، بعد عکس

گزارش

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: ارس امیری به 
واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی 
در جامعــه ما به ویــژه از طریق هنــر و اقدامات 
براندازانه ای که در این مســیر انجام می داد مورد 
شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقالب محاکمه 
شد. این شخص به تحمل 1۰ سال حبس ۲ سال 
محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، 
در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این 

عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری 
دیروز خود، عالوه بر ارس امیری، حکم دو محکوم 
امنیتی دیگر را نیز اعالم کرد. وی افزود: فرد دومی 
که محکومیت او را اعالم می کنم علی جوهری، 
جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با 
سرویس موساد در طی سالیان متمادی و انجام 
مالقات های متعدد با افراد وابســته به سرویس 
در کشورهای ســریالنکا، تایلند، ماکائو الروس 
و کشــورهای مختلف و ارتباط های گسترده ای 

با موســاد برقرار کرده و حتی به ســرزمین های 
اشغالی مسافرت هایی داشــته و مقدماتی برای 
اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم 
کرده و ماموریت پیدا کرد اطالعاتی را در حوزه های 
مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور 
و فعالیت های قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا به 

سرویس بدهد.
به گفته اســماعیلی این فرد نیــز به تحمل 
1۰ سال حبس بابت جاسوســی و ۲ سال بابت 
تحصیل مال نامشروع و رد اموال و دستمزدهایی 
که از سرویس جاسوسی اســراییل گرفته بود و 
همچنین استراد این موارد محکوم شده است و در 

حال گذران محکومیت خود است.
وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری که فرد دو 
تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد 
نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود 
و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطالعات 
زیادی به اشــخاص از کشــور ما به این سرویس 

منتقل می کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار 
گرفت و به 1۰ ســال حبس بابت جاسوســی، ۲ 
سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی 
که از سرویس موساد اخذ کرده و استراد  ۳۳ هزار 
یوورو پول به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران، 

محکوم شد.
بی بی سی دلش به حال مردم ما نمی سوزد

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای 
آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان ترور دانشمندان 
هسته ای، اظهار کرد: وزیر اطالعات قول داده در این 
رابطه اطالع رسانی کند. اما آنچه من می گویم این 
است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی 
دلش به حال مردم و جامعه ما نمی سوزد. در پازلی 
که آنها طراحی می کنند بازی نکنیم چراکه اهداف 

فریبکارانه خود را تعقیب می کنند.
وی افزود:  این فرد بعد از آزادی مدت ها ایران 
بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد 
شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه  قضائیه برابر 

ضوابط به شکایات رســیدگی می کند. توضیح 
تکمیلی را وزیر اطالعات ارایه می دهد.

پرونده دو نماینده خودرویی به دادگاه رفت
اسماعیلی درباره بازداشت دو نماینده مجلس 
و مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: خبر منتشر شد 
و ما ناچار شدیم اصل خبر را تایید کنیم، اما برخی 
رســانه ها عکس و نام زدند و گرچه پرسشگری 
را حق می دانم ولی باید بگویم کــه این پرونده با 
کیفرخواســت به دادگاه رفته است و یک جلسه 
برگزار شده. اجازه دهید جلسات بعدی برگزار شود 

و ان شاءاهلل در خاتمه دادگاه ببینیم چه می شود 
کسی یا کسانی در پرونده محکوم می شوند یا خیر.

وی در پاسخ به پرسشــی درباره بازداشت و 
ممنوع الخروجی مدیر ارشــد دستگاه قضایی، 
گفت: این پرونــده هنوز در مرحلــه تحقیقات 
مقدماتی است و 1۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که 
از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط 
قرمزی نمی شناسیم و اشخاصی که  دالیلی  بر اتهام 
آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و 

نتیجه این پرونده حتما به اطالع مردم می رسد.

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد؛

اعالم حکم سه محکوم امنیتی
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ظریف:
ایران 15 شهریور گام سوم را 

برمی دارد، مگر آنکه ...
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان 
در گفت وگو با روزنامه تاگس آنسایگر در پاسخ به 
این پرسش که آیا ایران گام سوم را اجرایی می کند، 
گفت: گام سوم از شش سپتامبر )1۵ شهریورماه( 
آغاز می شود، مگر اینکه اروپا همین حاال دست به 
اقدام بزند. اگر بتوانیم با اروپا به یک فهم مشترک 
برسیم و اروپایی ها اجرای آن را آغاز کنند، ما دست 
به این کار نمی زنیم. وی همچنین درباره دعوت 
آمریکا از وی برای رفتن به کاخ سفید نیز گفت: 
برای انجام چه  کاری؟ نیم ســاعت رفتن به کاخ 
سفید مشکالت ما را حل نمی کند. آمریکایی ها 
سالن مذاکرات را ترک کردند و اگر می خواهند به 
این سالن بازگردند باید یک بلیط بخرند و آن عمل 

به تعهدات بین المللی است.
    

تذکر 83 نماینده به روحانی 
درباره مذاکره با ترامپ

ســید جواد ابطحی، احد آزادی خواه، احمد 
امیرآبــادی فراهانی و محمد مهــدی زاهدی، 
نمایندگان خمینی شهر، مالیر، قم و کرمان به 
اتفاق 8۰ تن از نمایندگان درباره مذاکره با ترامپ 
به رئیس جمهوری، تذکر کتبی دادند. امیرآبادی 
فراهانی، عضو هیأت رئیســه مجلس دیروز در 
جلسه علنی مجلس این تذکر را قرائت کرد که در 
آن آمده است: »علت اتخاذ مواضع خالف مواضع 
مقام معظم رهبری از سوی جنابعالی چیست؟ 
چرا در صدد مالقات و مذاکره با فردی هســتید 
که خودتان وی را دیوانه خواندید و مقام معظم 
رهبری هم فرمودند با این دولت آمریکا به هیچ 

وجه مذاکره نمی کنیم و این سم مهلک است.«
    

توکلی خطاب به الریجانی: 
 نمایندگان فاسد را از ورود 

به مجلس منع کنید
احمد توکلی، رئیس هیــات مدیره دیده بان 
شــفافیت و عدالت در نامه ای از رئیس مجلس 
خواست با اصالح فوری آیین نامه داخلی مجلس، 
متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، 
از ورود به خانه ملت منع کند. توکلی همچنین در 
نامه خود با اشاره به بازداشت دو نماینده نماینده 
مجلس در ارتباط با پرونده سایپا و وساطت علی 
الریجانی، در نامه خود نوشته است: »آیا صالح 
است رئیس مجلس برای دو نماینده ای توصیه 
کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف 

مالی آن دو باخبر بوده است؟«
    

واکنش وزیر اطالعات به ادعای 
نفوذ در وزارت نفت

سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات در حاشیه 
مراسم بزرگداشت شهدای شهریورماه در پاسخ 
به پرسشی درباره ادعای نمایندگان مجلس مبنی 
بر وجود نفوذی ها در وزارت نفت که باعث توقیف 
نفتکش ایران شــده اند و آیا وزارت اطالعات در 
این خصوص کاری کرده است یا نه، گفت: اینکه 
ادعا شود در فالن دستگاه نفوذ شده است، صرفا 
یک ادعا است. شناخت و شناسایی جریان نفوذ و 
عناصر نفوذی کار هر دستگاهی نیست. وی افزود: 
افرادی که در پروژه نفوذ عمل می کنند، داغ ترین 
شعارهای حاکمیتی را سر می دهند و خیلی سریع 
دیگران را به ضدیت با نظام و حاکمیت )متهم( 
می کنند و به عناوین مختلف به دستگاه اطالعاتی 

هم حمله می کنند.
    

 سه شنبه؛ جلسه رأی اعتماد 
به دو وزیر پیشنهادی دولت

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی پس از معرفی وزیران پیشنهادی 
دولت، حداکثر 1۰ روز فرصت دارند صالحیت 
وزیران پیشنهادی را بررسی کنند، گفت: جلسه 
رأی اعتماد به علی اصغر مونسان، وزیر پیشنهادی 
میراث فرهنگی و گردشگری و محسن حاجی 
میرزایی، وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش 

سه شنبه آینده برگزار می شود.
    

 محاکمه 11 تن در بحرین 
به اتهام ارتباط با ایران

به گزارش ایســنا، به نقل از اخبــار الخلیج، 
دادگاه جنایی بحرین محاکمه 11 نفر را به اتهام 
برنامه ریزی برای انجام »عملیات های تروریستی« 
در بحرین و همچنین تالش برای منفجر کردن 
خط لوله نفت درمنطقه »البر« در ژانویه گذشته 
آغاز کرد و دادستان مدعی شده که دو نفر از این 

متهمان به ایران فرار کرده اند.

سیاست جمهوری اسالمی 
ایران و دولت دوازدهم 

نسبت به روابط خارجی 
با دنیا تغییر نکرده است؛ 
از روز نخست، شعارمان 
تعامل سازنده با دنیا بود. 
مقام معظم رهبری نیز در 

آغاز دولت دوازدهم اعالم 
کردند که سیاست ما تعامل 

گسترده با جهان است

آنچه در هفته های اخیر 
در رابطه با مذاکره با جهان 

انجام داده ایم و امروز 
انجام می دهیم، بر مبنای 

قدرت ایران، احقاق حقوق 
مردم و ایستادگی در برابر 
بدخواهان برای دستیابی 

به آرمان های بلند نظام 
جمهوری اسالمی ایران 
و انقالب اسالمی استوار 

است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی گفت: 
حتماً مجلس از رئیس جمهور و ظریف سؤال خواهد کرد که 
دلیل چرخش سیاست دولت از »مقاومت« به سمت »مذاکره« 
چیست؟ حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی 
در گفتگو بــا مهر در خصوص اظهــارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه اگر بدانم با یک مالقات منافع ملی تامین و کشور 
آبادتر می شود دریغ نخواهم کرد، گفت: آمریکا ثابت کرده که 
هدفش از مذاکره، رســیدن به راه حل منصفانه نیست. از نظر 
من مذاکره با دولت آمریکا، نه توجیه دارد و نه فایده. نماینده 
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در ماه های 
گذشــته رئیس جمهور مکرراً به این نکته تأکید کرده اند که 
مذاکره با آقای ترامپ وجهی ندارد و حتی تعابیری به کار بردند 

که مذاکره با این فرد دیوانگی است. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس تأکید کرد: هیچ اتفاق جدیدی در صحنه بین الملل و در 
خصوص اجرای برجام نیفتاده است که مذاکره رئیس جمهور 
با آقای ترامپ را توجیه کند. مصاحبه مشــترک روز گذشته 
آقای ترامپ و مکرون بهترین دلیل بر این مدعاست. هنوز ایران 
هیچ اعالم رسمی برای مذاکره با آمریکا نکرده، آقای ترامپ با 
وقاحت اعالم کرد که ما به ایران پول نخواهیم داد و تنها ممکن 
است اجازه دهیم ایران اندکی نفت برای مدتی محدود بفروشد! 
آقای مکرون هم صحبت هایی کرد که به نظر من، به هیچ عنوان 
در قالب برجام قابل مطرح کردن نیست. وی ادامه داد: مجموع 
این موضع گیری ها را که بررسی می کنیم برای بنده عجیب 
است، دولتی که در چند ماه اخیر استراتژی خود را به استراتژی 

مقاومت تغییر داد و نتایج خوبی را هم مشاهده کرد، چرا مجدداً 
می خواهد به سمت مذاکره چرخش کند؟ این سؤالی جدی 
است. حتماً مجلس این موضوع را از آقای رئیس جمهور و آقای 
ظریف سؤال خواهد کرد که دلیل چرخش سیاست دولت از 

مقاومت به سمت مذاکره مجدد چیست؟
اگر واقعا دالیل موجهی پیدا شده، اعالم کنند

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: اگر واقعاً دالیل موجهی 
پیدا شده اســت، اعالم کنند. ســفر آقای ظریف به فرانسه و 
مذاکراتی که در آن ســفر صورت گرفته اســت، باید با اطالع 
شــورای عالی امنیت ملی و در چارچوب مصوبات آن شــورا 
بوده باشد، در غیر اینصورت قابل توجیه نیست. حسین زاده 
بحرینی تأکید کرد: آقای رئیس جمهــور، وزیر امور خارجه و 

دبیر شورای عالی امنیت ملی باید هر چه سریعتر مجلس را در 
جریان اتفاقات اخیر بگذارند. باید هیأت رئیسه جلسه غیرعلنی 
برای بررسی این موضوع تشکیل دهد تا نمایندگان به موقع در 
جریان امر قرار بگیرند. وی ادامه داد: دولت نباید مسیر غلطی 
را شروع کند که نهایت آن، از دست دادن دستاوردهایی باشد 
که در ماه های اخیر به دست آمده است. عضو شورای مرکزی 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه برجام برای 
این بود که تحریم ها برداشته شود، گفت: اگر دولت می خواهد با 
این انگیزه که گشایش اقتصادی ایجاد کند، وارد مذاکره شود، 

اولین گام این است که آمریکا که 
با صراحــت و وقاحــت از برجام 
خارج شــده، با همان صراحت 
به برجام بازگردد و به تعبیری 

که خود آقــای رئیس جمهور در 
 سخنرانی امروزشــان داشتند،

 »توبه کند.«

حسین زاده بحرینی:

مجلس دلیل چرخش سیاست خارجی دولت را از روحانی سوال می کند


