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روی موج کوتاه

وزیر دفــاع گفت: ادعــای آمادگی 
آمریکایی هــا برای مذاکره مســتقیم 
با جمهــوری اســامی ایــران بدون 
پیش شــرط، دروغین، عوام فریبانه و 

بسیار حیله گرانه است.
به گزارش خبرگزاری ها، امیر سرتیپ 
حاتمی در نشست راهبردی وزارت دفاع 
که با حضور مدیران ارشــد برگزار شد، 
تاش برای برانــدازی، کودتا، تجزیه، 
ترور، تهاجم نظامی، جاسوســی، نفوذ 
و اســتحاله را از مهم ترین توطئه های 
نظام اســتکبار علیه انقاب اســامی 
طی ۴۰ ســال گذشــته عنوان کرد و 
گفت: در هر دوره ای از حیات پر برکت 
و نورانی انقاب اسامی، دشمنان ایران 
اسامی به ویژه آمریکایی ها متناسب با 
اقتضائات زمانی برای تضعیف و براندازی 
جمهوری اسامی از حوزه های امنیتی، 
نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

بهره برده و وارد شده اند.
وزیر دفــاع با طرح این ســئوال که 
اصلی ترین علت دشمنی غرب و نظام 
ســلطه با ایران بعد از گذشــت ۴ دهه 
از پیروزی انقاب اســامی چیست؟ 
خاطرنشــان کرد: مخالفت و دشمنی 

نظام سلطه با ایران را می بایست در نوع 
نظام سیاســی ایران یعنی»جمهوری 
اســامی ایران« و مزیت برتر آن یعنی 
»نفی ســلطه« و »عدم وابستگی« به 
قدرت ها دانست و طرح مسائلی چون 
پرونده هســته ای، حقوق بشــر، توان 
موشکی، حضور منطقه ای و امثالهم تنها 
بهانه ای برای دشمنی با ایران بوده وعلت 
اصلی تمامی دشمنی ها و کینه توزی ها، 
ارائه مدل جدید حکومت مردم ساالری 
دینی توسط معمار کبیر انقاب اسامی 
به جهان بود که موجب بیداری و حیات 
مجدد اســام ناب و افول قدرت های 

شرق و غرب شد.
هر دسیسه ای با حضور ایران 

محکوم به شکست است
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به بیان ناگفته هایی از حمله گروه های 
تروریستی و جنایتکاری چون داعش به 
سوریه و عراق پرداخت و اظهار داشت : 
دشمنان، داعش را برای مقابله با تفکر 
منبعث از اندیشه امام راحل )ره( و اسام 
حقیقی و نهایتاً تهدیدی بر اســتقال 
و امنیت جمهوری اسامی راه اندازی 
کرده بودند، اما با لطــف الهی و تدابیر 

حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت 
امام خامنــه ای، همت و ایســتادگی 
نیروهای مردمی و محــور مقاومت در 
این دو کشــور و همکاری مستشاری 
جمهوری اســامی ایران این شجره 

خبیثه و ملعونه نابود شد.
امیــر ســرتیپ حاتمی بــا بیان 
اینکه غربی ها به ویــژه آمریکایی ها و 
حامیان منطقه ای داعش هرگز گمان 
نمی کردند با این حجــم از حمایت و 
پشــتیبانی مــادی و معنــوی ایــن 
جنایتکاران تروریســت به این راحتی 
مضمحل و متاشــی شــوند، تصریح 
کرد: آمریکایی هــا در ظاهر بارها اعام 
کرده بودند ۳۰ تا ۴۰ سال طول می کشد 
تا بتوانیم تروریســت را از بین ببریم، 
اما در صحنه عمل شــاهد بودیم که در 
رفتاری منافقانه و بی شرمانه، بیشترین 
حمایت ها را از گروه های تروریســتی 
تکفیری با تامین بودجه وتسلیحات مود 

نیاز آنها به عمل می آورند.
وی با بیان اینکه آمریکا و حامیانش 
با راه اندازی داعش به دنبال تشکیل غده 
سرطانی دیگری چون رژیم جنایتکار 
صهیونیستی دیگری در دل کشوری 

مسلمان بودند، تاکید کرد: برچیده شدن 
بســاط داعش معجزه و لطف خداوند 
ســبحان بود و این پیام را به دنیا اعام 
کرد که پشــتیبانان واقعی تروریسم و 
داعش نمی توانند با دروغ و فریب برای 
ناامنی منطقه نقشه بکشند و هر طرح و 
دسیسه ای با نقش آفرینی و حضور ایران 

محکوم به شکست است.
 منافع رژیم صهیونیستی 

از ناامنی منطقه
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه 
دشمنان ایران اسامی به ویژه شیطان 
بزرگ آمریکا و صهیونیســت ها از هر 
حادثه ای در منطقه مانند انفجار چند 

نفتکش بندر فجیره در امارات متحده 
عربی به دنبال اتهام زنی و فضاســازی 
سیاسی بر علیه کشــورمان هستند، 
خاطرنشان کرد: نخســتین منفعت 
ناامنی، بی ثباتی و آشوب این چنینی در 
منطقه به رژیم صهیونیستی و سپس به 
آمریکایی ها می رسد چرا که با این رفتار 
به دنبال ایران هراسی و به تاراج بردن و 
نابود ساختن منابع سرشار این کشورها 
و متشنج نشان دادن وضعیت منطقه و 
به فراموشی سپردن مسئله اصلی جهان 

اسام یعنی قدس شریف هستند.
وزیر دفاع تصریح کــرد: در جریان 
توطئه گــروه تروریســتی داعش در 
ســوریه و عراق نیز رژیم صهیونیستی 
حمایت های همه جانبه ای از این گروه 
برای تحقــق اهداف شــوم و پلیدش 

داشت.
وی یکی از منافع دشمنان در ایجاد 
آشــوب و ناامنی در منطقه را عاوه بر 
ایران هراســی، فروش میلیاردها دالر 
تســلیحات و جنگ افزار کارخانجات 
ورشکســته خود به برخی کشورهای 
منطقه و چپاول ثــروت مردم منطقه 
عنوان کرد و ادامه داد: از طرفی با افزایش 
قیمت نفت، ســود هنگفتی به جیب 
کارتل های نفتی شــرکت های بزرگ 
آمریکایــی- صهیونیســتی ریخته 
می شــود و از این حیث آمریکا خواهد 
توانست در یک رقابت و جنگ اقتصادی 
غیرمستقیم با چین و سایر رقبا و حتی 
اروپا آنها را تحت فشار قرار داده و متضرر 
ساخته و صحنه معادالت بین المللی را 
در جنگ اقتصادی بــه نفع خود تغییر 

دهد.
ادعای مذاکره بدون پیش شرط، 

حیله گرانه است
وزیر دفــاع بــه ادعــای آمادگی 
آمریکایی هــا برای مذاکره مســتقیم 
با جمهــوری اســامی ایــران بدون 
پیش شرط واکنش نشــان داد و اضافه 
کرد: این نوع اظهارات مقامات کاخ سفید 
دروغین، عوام فریبانه و بسیار حیله گرانه 
اســت چرا که تاکنون نیز ده ها شرط و 
پیش شــرط را یک جانبه و غیر قانونی 
علیه کشورمان به مرحله اجرا گذاشته 
و هر آنچه که در حوزه جنگ اقتصادی، 

افزایش تحریم ها و تشــدید فشارهای 
سیاسی متصور بوده انجام داده اند و از 
هیچ تاشی برای دشمنی و کینه توزی و 
ضربه زدن به جمهوری اسامی فروگذار 

نکرده اند.
وزیر دفــاع  جلوگیــری از فروش 
نفــت ایــران، ممانعــت از تعامات 
بانکــی بین المللی، تحریم اشــخاص 
و شــرکت های جمهوری اسامی در 
مراودات بین الملل، اعمال تحریم ها در 
حوزه طا و فلــزات گرانبها، مس، روی 
و آلومنیوم، هواپیمایی و تروریســت 
خواندن سپاه پاسداران انقاب اسامی 
را از اقدامات خبیثانه آمریکا علیه ملت 
و دولت ایران برشــمرد و گفت: همان 
گونه که مقام معظم رهبــری بارها در 
تبیین سیاست های راهبردی نظام بیان 
فرمودند »سازش با دشمنی که با تمام 
توان جنگ اقتصــادی را به ملت ایران 
تحمیل کرده هزینه ای به  مراتب بیشتر 
و دردناک تر از »ایستادگی« در مقابل 
زورگویی های او داشــته و دارد«؛ لذا با 
قدرت به مســیر حق طلبی و مقاومت 
خود ادامــه خواهیــم داد و توطئه ها و 
خباثت های دشمنان در راه پیشرفت 

ایران اسامی خللی ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به حضور ناوها و جنگنده 
های آمریکایی در سطح منطقه تاکید 
کرد: قدرت باالی دفاعــی و تهاجمی 
جمهوری اسامی جرات هرگونه تعدی 
و تعرض نظامی را از دشمن گرفته و آنها 
از هرگونه جنگ و درگیری احتمالی با 

ایران در هراس اند.

وزیر دفاع:

آمریکایی ها از هرگونه  درگیری احتمالی با ایران در هراسند

خبر

یک کارشناس مسائل جنوب شرق آسیا گفت: 
ژاپن کشور صاحب نفوذی در میان سیاستمداران 
آمریکایی اســت. به همین جهت معتقد هستم 
میانجی گری توکیو میان تهران و واشنگتن موثر 

خواهد بود.
اسماعیل بشری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران در آینده نزدیک، 
در خصوص ارتباط احتمالی این سفر با چرخش 
مواضع رئیس جمهور ایاالت متحده در سفر توکیو 
گفت: به هر صورت این چرخش در مواضع دونالد 
ترامپ قطعا بی ربط به ســفر وی به ژاپن نیست. 

همچنین سفر آقای شــینزو آبه به تهران پیشتر 
برنامه ریزی نشده بود و می توان گفت با پیشنهاد 
خود ژاپن بــرای میانجی گری میــان تهران و 

واشنگتن در حال شکل گیری است.
وی ادامه داد: از آنجایی که ژاپن روابط تجاری و 
سیاسی طوالنی مدتی با ایران دارد و ایران یکی از 
تامین کنندگان عمده انرژی ژاپن است و در حال 
حاضر با تحریم های صورت گرفته این کشــور 
نمی تواند از ایران نفت دریافت کند، این مســاله 
مشــکاتی را برای صنایع این کشور پدید آورده 
است در نتیجه توکیو به این سمت حرکت کرده 

تا برای میانجی گری میان ایران و ایاالت متحده و 
کاهش سطح تنش در منطقه خاورمیانه اقدام کند.
هدف ژاپن بیشتر اقتصادی است تا سیاسی

وی افزود: عاوه 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 
ایرانی ها هم از کاالهای ژاپنی استقبال کرده اند 
و این روابط دیرپای اقتصادی بین دو کشــور 
موجب شــده تا امروز ژاپــن از لطمه خوردن 
در این روابــط تجاری و اقتصادی به واســطه 

تحریم های 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 تحریم های ایران و همچنین تنش در 
خاورمیانه یک بازار بزرگ تقریبا به روی ژاپن 

بسته شده است.
 نفوذ ژاپن در میان 

سیاستمداران آمریکایی
بشــری در پاســخ به این ســوال کــه برای 

میانجی گری 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 اعام شــده در حال حاضر اقتصاد ژاپن 
ســومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و قبا بعد 
از آمریکا دومیــن اقتصاد بــود. کاالهای ژاپنی 
بازار بزرگی در ایاالت متحــده دارند و آمریکا نیز 
سرمایه گذاری های عظیمی در این کشور انجام 

داده است.
وی ادامه داد: دو کشور روابط دیرینه درازمدتی 
با هم دارند و ژاپن کشور مهمی برای آمریکا و متحد 
این کشور در منطقه شرق آسیا است. بنابراین همه 
این مسائل کمک می کند که ژاپن کشور صاحب 

نفوذی در میان سیاستمداران آمریکایی باشد. 

اسماعیل بشری:

میانجی گری توکیو  میان تهران  و  واشنگتن موثر خواهد  بود
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 پاسخ الویری 
به ادعایی درباره نجفی

مرتضی الویری، عضو شــورای شهر تهران 
در حساب توئیتر خود نوشت: بر خاف 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 می دهم 
آن زمان هیچ نکته منفی  از زندگی شــخصی 
نجفی نه از طرف این فرد و نه از طرف نهادهای 

مسئول به شورا اعام نشد.
    

دلیل استعفای بطحایی 
اختالفات درون دولت بود

علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس دلیل اصلی اســتعفای 
بطحائی را اختافات درون دولت دانست و به 
مهر گفت: بطحائی، وزارت آموزش و پرورش 
را با دریایی از مشــکات و چالش ها رها کرد 
چرا که تا دو سال آینده معلمان بسیار زیادی 
بازنشسته می شوند و ۳۰۰ هزار معلم کم داریم 
و باید در این شــرایط بطحائی شرایط الزم را 
برای استخدام نیروهای جدید فراهم می کرد، 

نه آنکه استعفا دهد. 
    

  گالیه پرویز اسماعیلی 
از صدا و سیما

ایرنا نوشــت: پرویــز اســماعیلی، معاون 
ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهوری 
با انتقاد از معرفی یکــی از گزینه ها به عنوان 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش از سوی 
شــبکه خبر صدا و سیما، گفت: ســایت ها یا 
کانال های خبری غیر رســمی ممکن است بر 
اســاس انگیزه های مختلف، نسبت به انتشار 
مطالبی اقدام کنند اما از صدا و سیما به عنوان 
رسانه ملی انتظار داریم مرجعیت خبری خود 
را به جای سایت ها و کانا ل های فضای مجازی، 
مراجع رســمی مانند دفتر رئیس جمهوری 

قرار دهد. 
    

کوهکن:
باهنر ویژگی های ورود به 

انتخابات ریاست جمهوری را دارد
محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان 
خط امام و رهبری به ایلنا گفت: یکی از افرادی 
که اکثریت قاطع ویژگی های مثبت برای ورود 
به عرصه ریاست جمهوری را دارد، آقای باهنر 
است. اما ایشان ورود پیدا نمی کند تشخیص 
من است یکی از دالیلی که ایشان ورود نمی کند 
این است که ریاست جمهوری را امری سطحی 
نمی بیند که تبلیغات کند و کلید و درب نشان 
دهد و فردا طور دیگری عمل شود، بلکه او عمق 
گرفتاری ها را می داند و متوجه است که بعضی 
از مشکات نهادینه شده و حل آن وقت می برد 

و مسئولیت سنگینی است.
    

ائتالف اصولگرایان با 
احمدی نژاد؛ آری یا نه؟

محمد باهنــر، دبیرکل جامعه اســامی 
مهندســین بــه ایســنا گفــت: در جریان 
اصولگرایی و حتــی نواصولگرایــی تاکنون 
هیچ بحثی برای ائتاف بــا آقای احمدی نژاد 
 انجام نشــده و بعیــد می دانم کــه صحبتی 

هم پیش آید.
 فکر نمی کنم خــود احمدی نژاد هم میلی 
برای رفت وآمد با اصولگرایان داشــته باشــد. 
از طرفی پیش تــر فعالیت هــا و حضور آقای 
احمدی نژاد هم برای ریاست جمهوری 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

حجت االســام حســن روحانی، رئیس 
جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون 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 ۱5 اردیبهشــت ۱۳۹8 
مجلس شورای اســامی تصویب و در تاریخ 
۲ خرداد ۱۳۹8 بــه تأیید شــورای نگهبان 
رســید، جهــت اجــرا بــه وزارت خانه های 
صنعــت، معدن و تجــارت، امــور اقتصادی 
 و دارایــی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور 

اباغ کرد.

وزیر دفاع با اشاره به 
حضور ناوها و جنگنده 

های آمریکایی در سطح 
منطقه تاکید کرد: قدرت 

باالی دفاعی و تهاجمی 
جمهوری اسالمی جرات 

هرگونه تعدی و تعرض 
نظامی را از دشمن گرفته 
و آنها از هرگونه جنگ و 

درگیری احتمالی با ایران 
در هراس اند

دشمنان ایران اسالمی به 
ویژه شیطان بزرگ آمریکا 

و صهیونیست ها از هر 
حادثه ای در منطقه مانند 
انفجار چند نفتکش بندر 
فجیره در امارات متحده 

عربی به دنبال اتهام زنی و 
فضاسازی سیاسی بر علیه 

کشورمان هستند

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه 
قوانین صریحی در خصوص برخورد با کاندیداهای انتخاباتی 
دروغگو نداریم، گفت: قوانین غیرمســتقیمی در ذیل قانون 
مجازات اسامی برای برخورد با افرادی که نشر اکاذیب می کنند 
یا افترا می زنند وجود دارد اما این خاء قانونی در قانون انتخابات 

دیده می شود که نیاز به بازنگری دارد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت 
اصاح 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، یک خاء قانونی وجود دارد و به طور صریح قانونی برای 

برخورد با این افراد وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما به طور غیر مستقیم قوانینی در 
خصوص برخورد با افرادی که نشر اکاذیب می کنند داریم که 
دارای مجازات حبس است. در خصوص افترا نیز ما قوانینی برای 
برخورد با این افراد داریم که همگی در قانون مجازات اسامی 
دیده شده است اما در قالب قانون انتخابات این قانون را نداریم که 

یک خأل قانونی است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه قوانینی که 
اکنون وجود دارد متاسفانه با جدیت دنبال نمی شود، تصریح 
کرد: اینکه انتظار داشــته باشیم شــورای نگهبان اظهارات 
کاندیداهای انتخاباتی را رصد کند و برخورد فوری با متخلفین 
داشته باشد امکان پذیر نیست چراکه تخلفات باید در یک مرجع 

قانونی و قضائی بررسی شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: 
ما اکنون شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در قانون 
انتخابات داریم که می توانند خــارج از نوبت به این موضوع 

رسیدگی کنند.
ابوترابی افزود: ما اکنون نیز قوانین غیر مستقیمی 
برای برخورد با کاندیداهای متخلف داریم که متأسفانه 
در حوزه اجرایی و نظارت ضعیف عمل می شود. قوانین 
در این حوزه صریح نیست و خاء وجود این قوانین در 

قانون انتخابات دیده می شود.
سخنگوی شــورای نگهبان چند روز گذشته، در 
توئیتی با عنوان محاکمه به دلیل دروغ گویی در تبلیغات 
انتخاباتی!، نداشتن قوانین مناسب در خصوص فریب 

مردم در تبلیغات انتخاباتی را ضعف قانونی در قوانین انتخاباتی 
ایران دانست.

عباســعلی کدخدایی در توئیت خود به محاکمه بوریس 
جانسون، کاندیدای نخست وزیری انگلیس به اتهام دروغگویی 
درباره برگزیت اشاره کرد و نوشت: »بوریس جانسون به دلیل 
دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شــده 
اســت. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به  درستی در 

نظر گرفته نشده و راه فریب مردم را باز گذاشته است.«

عضو کمیسیون شوراها: 

برای برخورد  با کاندیداهای فریبکار خأل   قانونی داریم


