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| سخنگوى دولت با اشاره به سفر شينزو آبه نخست وزير ژاپن به ايران گفت: اين سفر در چارچوب روابط سنتى و ديرينه دو كشور و در جهت توسعه روابط دوجانبه سياست

و گفتگوهاى مورد عالقه طرفين انجام مى شود. على ربيعى با بيان اينكه سفر نخست وزير ژاپن به ايران به دعوت رسمى دكتر روحانى، رئيس جمهورى انجام مى شود گفت: 
شينزو آبه در اين سفر، طى روزهاى 22 و 23 خرداد از ايران ديدار مى كند و ضمن مذاكرات با رئيس جمهورى با مقام معظم رهبرى نيز مالقات خواهد داشت. 

 ترامپ: با نیکسون فرق دارم
کناره گیری نمی کنم

| دونالــد ترامــپ اظهــار كــرد، اگر 
دموكرات ها براى استيضاح او اقدام كنند، مانند 
ريچارد نيكسون از اين چالش فرار نخواهد كرد.
دونالد ترامپ، رييــس جمهور آمريكا پس از 
تاكيد بر اينكه هيچ كار اشــتباهى انجام نداده، 
اظهار كرد، «تفاوت بــزرگ» ميان او و ريچارد 
نيكسون، رييس جمهور سابق آمريكا اين است 

كه او در جايگاه رياست جمهور باقى خواهد ماند.
ترامپ در حياط كاخ سفيد اظهار كرد: من كناره گيرى نمى كنم. تفاوت 

بزرگى وجود دارد. من كناره گيرى نمى كنم.
به گزارش روزنامه ديلى ميل، ترامپ با اشــاره به اظهارات جان دين، 
مشاور كاخ سفيد در زمان رياست جمهورى نيكسون در شبكه سى ان ان 
گفت: جان دين ســال ها يك بازنده بوده است. من صحبت هاى او را در 
يكى از شــبكه هايى كه با من همسو نيست، شنيدم و فكر مى كنم آن ها 

طى اين سال ها پول زيادى به او داده اند.
وى افزود: ما مى دانيم كه جان سال ها يك بازنده بوده است. او از ادامه 

فعاليت در حرفه خود محروم شده و به زندان رفته است.
دين در صحبت هايــش در مقابل قانونگذاران كنگــره اظهار كرد كه 
«شباهت هاى قابل توجهى» ميان اقدامات ترامپ و نيكسون وجود دارد. 
اظهارات او بــه انگيزه دموكرات هايى كه تمايل زيادى براى اســتيضاح 
ترامپ دارند، دامن زد.برخى از متحدان ترامپ اما دموكرات ها را به اقدام 
براى استيضاح او تشويق مى كنند زيرا معتقدند كه اقدامى جنجالى عليه 
او مى تواند به پيروزى مجدد او در انتخابات رياست جمهورى كمك كند.

انتقاد نماینده آزادی مذهبی آمریکا 
از انفعال کشورهای اسالمی در برابر 

سرکوب مسلمانان چین
| مقام ارشــد دولت آمريــكا در حوزه 
آزادى مذهــب كه از واكنش جهان اســالم به 
سياســت اخير چين در بازداشت دسته جمعى 

مسلمانان اويغور ابراز تاسف و ياس كرد.
به نوشته روزنامه گاردين، سم براوندك، سفير 
دولت آمريكا در امور آزادى مذهبى در جهان، 
كشــورهاى مســلمان را به دليل عدم واكنش 
مناسب به سركوبگرى هاى چين عليه مسلمانان داخل اين كشور به ترس 

از تهديدات پكن متهم كرد.
او گفت: برخى از كشــورهاى مسلمان نخواســتند كه سوابق حقوق 
بشرى خودشان مورد توجه قرار گيرد.او اميدوار است مسلمانان جهان با 
آگاهى از تبعات بازداشت بيش از يك ميليون مسلمان اويغور در چين، 

دولتهايشان را براى واكنش به اين وضعيت تحت فشار قرار دهند.
گزارشهاى جديد نشــان دادند كه چين از سال 2016 تاكنون تعداد 

زيادى از مساجد و اماكن مقدس مسلمانان را تخريب كرده است.
با اين حال واشــنگتن كه در يك جنگ تجارى بزرگ با چين به ســر 
مى برد هنوز به دليل اين مســاله تحريمى عليه چيــن اعمال نكرده و 
براوندك مى گويد نمى تواند فعًال با قطعيت بگويد كه چنين تحريمى هاى 

در راه هستند.
نزديك ترين هم پيمانان آمريكا در جهان اسالم يعنى عربستان، امارات 
و مصر تاكنون در قبال بازداشت دسته جمعى مسلمانان چين در استان 

سينكيانگ سكوت اختيار كرده اند.
در ابتداى ماه مارس سازمان همكارى اسالمى قطعنامه اى را تصويب 
كرد و در آن به طرز عجيبى از چين به خاطر اهميتى كه به شــهروندان 
مسلمانانش مى دهد، تقدير كرد.محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان 
نيز  از آن چه كه آن را «حق چين براى اقدامات ضد تروريستى و مقابله 
با افراط گــرى در حمايت از امنيت ملى» ناميد دفــاع كرد.براوندك در 
مصاحبه با گاردين گفت: آمريكا با رياض درباره پاسخش به چين مشغول 

مذاكره و بحث است.

| امروزبعد ازظهر نخست وزير ژاپن يكى از پربحث ترين ديدارهاى چهل ساله اخير 
ايران را رقم مى زند. بنا به گفته سخنگوى دولت ژاپن، نخست وزير اين كشور در آستانه سفر 
خود به ايران با رئيس جمهور آمريكا در خصوص مسائل منطقه از جمله ايران گفت وگوى 

تلفنى برقرار كرده است.
«يوشيهيده سوگا» دبيركل كابينه ژاپن و سخنگوى دولت اين كشور سه شنبه در جمع 
خبرنگاران درباره سفر آتى «آبه شينزو» نخست وزير ژاپن به تهران گفت كه آبه سفر سه 
روزه خود را روز 12 ژوئن (22 خردادماه) به اميد كاهش تنش ها ميان واشــنگتن و تهران 

آغاز مى كند.
بنا به گزارش خبرگزارى فرانسه، ســوگا در ادامه تصريح كرد كه آبه و «دونالد ترامپ» 

رئيس جمهور آمريكا امروز در خصوص ســفر نخست وزير ژاپن به ايران گفت وگوى تلفنى 
داشتند.بنا به گفته سخنگوى دولت ژاپن، رهبران دو كشور آمريكا و ژاپن «درباره اوضاع 
منطقه اى از جمله ايران تبادل نظر كردند».طبق اين گزارش، آبه قرار است در سفر خود به 
ايران با حسن روحانى رئيس جمهور ايران و آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
ايران ديدار و گفت وگو كند.ترامپ ماه گذشته به ژاپن سفر كرد و با اشاره به گزارش  رسانه ها 
درباره احتمال سفر نخســت وزير ژاپن به تهران تصريح كرد كه آبه «روابط بسيار خوبى با 
ايران دارد».وى اينگونه گفت: «خوب است. هيچ كس به ويژه من خواهان اين نيست كه 

شاهد وقوع رخدادهاى وحشتناك باشد».
رئيس جمهور آمريكا تأكيد كرد: «آقاى نخســت وزير دربــاره آن با من صحبت كرده و 

من معتقدم كه ايران خواستار صحبت خواهد شد. اگر آنها بخواهند صحبت كنند، ما نيز 
خواستار گفت وگو خواهيم بود. خواهيم ديد كه چه مى شود... كسى نمى خواهد شاهد وقوع 

اتفاقات بد باشد، مخصوصا من».
آبه همچنين ميزبان «محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه ايران بوده است و ظريف در 
حين سفر به ژاپن ابراز اميدوارى كرد كه توكيو و ديگر همپيمانان آمريكا «اقدامات عملى 

در جهت حفظ اين توافق بين المللى ارزشمند (برجام)» در پيش بگيرند.
پيش از اين رسانه هاى ژاپنى گزارش كرده بودند كه بر اساس برنامه اوليه، انتظار مى رود 
آبه روز 23 خرداد با «حســن روحانى» رئيس جمهور ايران و روز 24 خرداد با رهبر معظم 

انقالب ديدار داشته باشد.

سفر نخست وزیر ژاپن در چارچوب روابط سنتی و دیرینه دو کشور انجام می شود

خبرنامه

یک اتفاق خوب، یک اتفاق بد!

زمان مناسب ؟

پارلمان کلمبیا به دلیل رسوایی اخیر در ارتش 
به وزیر دفاع کارت زرد نشان می دهد

| مجلس نمايندگان كلمبيا در پى مطرح شدن رسوايى در ارتش اين كشور 
از بابت دستور مقام ها به «دو برابر كردن تعداد كشته ها، بازداشتى ها و تسليمى ها» 
به هر قيمت ممكن در مأموريت هاى مقابله با گروه هاى شبه نظامى و مجرم، فرآيند 
اخطار دادن بــه وزير دفاع را به جريان انداخته اســت.اخيراً فاش شــد كه ارتش 
كلمبيا سال جارى ميالدى به فرماندهان خود دستوراتى را داده كه به موجب آنها 
سوءاستفاده هاى حقوق بشرى را تشويق كرده است و اين موضوع با انتقاد سراسرى 
روبه رو شد.مجلس نمايندگان كلمبيا از روز دوشنبه جلسات مربوط به دادن اخطار 
به گيلرمو بوترو، وزير دفاع اين كشور را به جريان انداخته و اين اتفاق سه هفته بعد از 
آن مى افتد كه روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد، رهبران ارتش كلمبيا به فرماندهان 
آن دســتور داده اند كه «نتايج» مربوط به مأموريت هاى نظامى مقابله با گروه هاى 
تبهكار، شــبه نظامى و چريكى را در عمل «دو برابر» از آن چيزى كه مى تواند شود 
رقم بزنند و اين به معنى آن بوده كه اين مقامات مجبور مى شدند تعداد كشته هاى 
اين مأموريت ها را بعضاً با تشديد تلفات غيرنظاميان افزايش دهند.ظاهراً اين دستور 
نگرانى هاى فرماندهان ارتش را افزايش داد و برخى از فرماندهان ارشــد گفتند كه 
اين فشارها براى دو برابر كردن «نتايج» اين مأموريت ها به معنى افزايش حمالت و 
آمار باالى تلفات غيرنظاميان بوده در حالى كه حتى تا قبل از آن هم برخى از تلفات 
مأموريت ها مشكوك بودند.در اواسط دهه 2000 نيز هزاران قتل غيرقانونى مشابه 
در كلمبيا رخ داد.لوييس آلبرتو آلبان، يك رهبر سابق چريكهاى «فارك» كه اكنون 
نماينده كنگره است گفت: دستوراتى وجود دارند كه علنى شده اند و ما را از بابت اين 

كه داريم دوباره به زمانهاى گذشته و تمام شده برمى گرديم به وحشت انداخته اند.

انتقاد ترکیه از فشار آمریکا بر سر سامانه 
دفاعی اس-۴۰۰

| تركيه اعالم كرد: قطعنامه نمايندگان مجلس آمريكا در محكوميت 
خريد سامانه دفاعى اس-400 روسيه توسط تركيه و درخواست براى اعمال 

تحريم هاى احتمالى يك تهديد غيرقابل قبول است.
مجلس نمايندگان آمريكا در قطعنامه اى خواستار اعمال تحريم هايى عليه 
تركيه در صورت ادامه روند خريد سيستم سامانه دفاعى اس 400 روسيه شد.
اين قطعنامه با عنوان «ابراز نگرانى براى اتحاد تركيه و آمريكا» در مجلس 

نمايندگان اين كشور صادر شد.
در اين قطعنامه از تركيه خواســته شده اســت كه روند خريد اس-400 را 
متوقف كند و اگر انتقال اين ســامانه به تركيه انجام شود تحقيقاتى عليه اين 
كشور اعمال مى شود.به نوشته اين قطعنامه سامانه دفاعى اس 400 روسيه 
باعث زير سوال رفتن اتحاد دفاعى ترنس آتالنتيك به رهبرى آمريكا مى شود.
وزارت خارجه تركيه در واكنش به اين قطعنامه در بيانيه اى گفت: اين قطعنامه 
حاوى اتهامات بى پايه و اســاس و غيرمنصفانه اســت.به نوشته اين بيانيه، 
غيرقابل قبول است كه تصميماتى گرفته شود كه نه تنها باعث افزايش اعتماد 
دو جانبه نمى شود بلكه به ادامه روند ادبيات تهديد و تحريم ها كمك مى كند.
اليوت انگل، رئيس كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا گفت: اين 
مسئله يك موضوع سفيد و سياه است. حد ميانه اى وجود ندارد.وى ادامه داد: 
هيچ آينده اى وجود ندارد كه تركيه هم تسليحات روسيه را داشته باشند و هم 

جنگنده هاى اف 35 آمريكا.

 ارزشی که در ایران برای انسان قائل هستند
در هیچ کجای جهان یافت نمی شود

| يك عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســالمى با بيــان اين كه 
دانشجويان نبايد از آن سوى آب ها براى خود بهشت برين بسازند، گفت: ارزشى 

كه در ايران براى انسان قائل هستند در هيچ كجاى جهان يافت نمى شود.
محمد قمى با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبرى كه «جريان يأس آفرين» 
به دنبال آن است كه دانشجويان نخبه را بى انگيزه يا ترغيب به خروج از كشور كند، 
گفت: مساله اميد يك موضوع كامًال انسانى و اســالمى است. موضوع انتظار نيز 
موجب تقويت روحيه اميد و نشاط در انسان مى شود، انسانى كه به اصالح جامعه 
خود اميدوار است و براى آن انتظار مى كشد داراى نشاط خواهد بود پس اميد در 
ميان مردم نقش اساســى دارد. اميد آدمى را از يأس نجات داده و روحيه تالش و 
نشاط را در آن تقويت مى كند.وى افزود: البته تعدادى از افراد در جامعه تا اندكى 
ناماليمتى مى بينند ايجاد ياس و نااميدى مى كند در حالى كه بايد منصفانه قضاوت 
كرد و بيشــتر ارزش هاى مملكت را مورد توجه قرار داد. ما بايد نگاه كنيم كه در 
كشور ما به چه اندازه به روحيه انسانى توجه مى شود و انسان ها در اين محيط از 
لحاظ معنوى تكامل پيدا مى كنند.اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراى اسالمى تصريح كرد: عده اى از دانشجويان فكر مى كنند كشورهاى ديگر 
بهشت برين است هر كشورى مشكالت خود دارد ضمن اين كه ارزشى كه در ايران 
براى انسان، حقوق انسان و اعتالى آدمى قائل هستند در جاى ديگرى نمى توان 
يافت. البته زرق و برق خيلى از كشــورها مدتى جاذبه دارد، ولى خيلى زود اين 
جاذبه از بين مى رود. در ايران به اخالق، انسانيت، شرافت و كرامت انسانى توجه 

مى شود و آدمى در ايران اسالمى داراى ارزش است.

میز خبر

| گمانه زنى هــا نســبت بــه ســفر 
نخست وزير ژاپن كه قرار است فردا-چهارشنبه- 
به تهران بيايد اين روزها به اوج خود رســيده 
زيرا ژاپن نه تنها روابط نســبتا خوبى با تهران 
دارد  بلكه روابط  مطلوبى هم با آمريكا دارد و 
همين مساله موجب شده تا اين تصور به وجود 
 آيد كه اين مقام ژاپنى براى ميانجى گرى ميان 
تهران و واشــنگتن به ايران ســفر مى كند در 
حالى كه روابط ايران و ژاپن در سطوح ديگرى 
غير از روابط سياسى و ديپلماتيك هم تعريف 
مى شــود. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، 
امسال نودمين سالگرد روابط ديپلماتيك ايران 
و ژاپن اســت و اين ســفر مى تواند در تعميق 
و تقويت روابــط از اهميت و جايــگاه ويژه اى 
برخوردار باشــد؛ چرا كه اين مقام رسمى ژاپن 
در سطح نخست وزيرى آن هم بعد از 40 سال 
به ايران مى آيد. برخى محافل از ميانجى گرى 
او ميان ايران و آمريكا صحبت مى كنند با توجه 
به روابطى كه توكيو با واشــنگتن دارد و برخى 
ديگر داليل اين ســفر را موضوعات برجامى و 
مسائل دو جانبه دانسته اند. اما هر چه هست با 
توجه به تنش هاى جديــد در عرصه بين الملل 
توســط آمريكا و همچنين ســفرى كه اخيرا 
دونالــد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا به ژاپن 
داشته و از طرح موضوع ميانجى گرى توكيو بين 
تهران و واشنگتن استقبال كند،  موجب شده تا 
افكار عمومى اين طور تصور داشــته باشند كه 
هدف اصلى اين ســفر ميانجى گرى بين ايران 

و آمريكا است.
البته ميانجى گر بايد اختيارات واقعى و كافى 
داشته باشد و بتواند شروط ايران كه بازگشت 
آمريــكا به برجــام و رفع تحريم هــا و جبران 
خســارات اســت را اجرايى كند و تازه در اين 

شرايط هم زمان مذاكره نيست بلكه بازگشت به 
پله و موقعيت اوليه است.

روز گذشــته نيز روزنامه ژاپــن تايمز بر اين 
مساله تاكيد كرد كه شــينزوآبه به عنوان يك 
ميانجى ديپلماتيك يا حامل پيامى از ســوى 
رئيس جمهور آمريكا، به ايران سفر نخواهد كرد 
و اين ســفر به منظور كاهش تنش هاى موجود 

انجام مى گيرد.
گرچه نبايد سياست نگاه به شــرق ايران را 
به عنوان مولفه هــا و فاكتورهاى بســيار مهم 
رويكرد سياســت خارجى ايران فراموش كرد، 
مسئوالن جمهورى اسالمى ايران طى سال هاى 
اخير اين مساله را مورد توجه جدى قرار داده اند، 
به نظر مى رســد ايران با در نظر گرفتن تمامى 
شرايط سياسى، اقتصادى و منطقه اى به دنبال 

تعادل بخشيدن بين شرق و غرب است.
همان طور كه سياســت خارجى كشــورها 
تابعى از شــرايط  بين المللى و منطقه اى است 
و همه كشورها به اين مساله اذعان دارند، بايد 
به ياد داشته باشيم كه روابط ايران و ژاپن فراز 
و نشيب هاى متعددى داشته  و پس از امضاى 
پيمان صلح بين دو كشــور در سال 1330، به 
خاطر وضع خاص ژاپن، تنهــا جنبه اقتصادى 
داشت.ژاپنى ها از ســال ها قبل در مورد صدور 
گاز ايران به اين كشــور، بهره بردارى از معادن 
گاز جزيره قشم و معادن مس خراسان، احداث 
مجتمع پتروشيمى و ... همكارى هاى بسيارى را 
با ايران در موضوعات اقتصادى داشته اند و حتى 
در ســال هاى 1354-1355 تقريبا 43 درصد 
كل سرمايه هاى خارجى در ايران متعلق به ژاپن 
بود كه بخش عمده آن در طرح هاى پتروشيمى، 
توليد پالستيك، دارو، وســايل الكترونيكى و 

استخراج معادن به كار گرفته شده بود.

بنابراين از ديرباز ژاپن يكى از خريداران عمده 
نفت ايران بوده است به طورى كه طى سال هاى 
دهه 70 تا حدود 90 درصــد از نفت خود را از 
ايران تامين كرده است. حتى در زمان تحريم ها 
نيز از مشترى هاى اصلى بازار ايران بوده گرچه 
روابط دو كشور تحت تاثير تحريم هاى آمريكا 

نيز قرار داشته است.
شايد در سابقه تاريخى دو كشور ايران و ژاپن 
زمانى نبوده كه ژاپن خريد نفت از ايران را قطع 
كرده باشد لذا دليل قطع موقتى خريد نفت نيز 
در حال حاضر مى تواند تحريم هاى يك جانبه و 

فشارهاى آمريكا باشد.
برخــى رســانه هاى خارجى هدف از ســفر 
شــينزوآبه به تهران را كاهش تنش ميان ايران 
و اياالت متحده آمريكا عنــوان كرده  و از ژاپن 
به عنوان متحد آمريكا و همچنين كشورى كه 
روابط نزديك خود را با ايــران حفظ كرده، ياد 
كرده اند. همچنين گفته شده كه احتماال نخست 
وزير ژاپن در ســفر به تهران،  حســن روحانى 
رئيس جمهور كشــورمان را براى شــركت در 
نشست گروه جى 20 كه اواخر ماه ژوئن در ژاپن 

برگزار مى شود،  دعوت كند.
بايد در نظر داشــت كــه از يكســال قبل  
خبرهايى مبنى بر سفر نخســت وزير ژاپن به 
تهران منتشر شــده و هر بار نيز انجام اين سفر 
يا تكذيب و يا منتفى شــده است كه فشارهاى 
آمريكا به ژاپن را از جمله داليل لغو و يا تعويق 

سفر شينزوآبه عنوان كرده اند.
الزم به ذكر است محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان نيز ماه گذشــته براى انجام 
گفت وگو با همتاى ژاپنى خود و ساير مقامات 
بلندپايه اين كشور به توكيو سفر داشت كه در 
جريان  اين ســفر موضوعات مختلف از جمله 

برجام،  روابط دو جانبه و ... مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت.

اما اكنون هنوز به درستى مشخص نشده كه 
شينزوآبه چه ره آورد و توشــه اى را در سفر به 
تهران با خود مى آورد اما اين سفر مى تواند از نظر 
مراودات دو جانبه براى ايران حائز اهميت باشد. 
گفته شده بعد از سفر ترامپ به ژاپن اين موضوع 
مطرح شد و با توجه به روابط خوبى كه ايران با 
ژاپن دارد، مخالفتى با پيشنهاد اين سفر نداشت.
خسروى سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى 
در حساب توئيترى خود درباره سفر شينزوآبه 
به تهران نوشــته است كه؛ بازگشــت آمريكا 
به برجام و جبران خســارت هاى وارد شده به 
ايــران مى تواند تضمينى براى موفقيت ســفر 

نخست وزير ژاپن به ايران باشد.
در عين حال جمهورى اسالمى ايران همواره 
تنش زدايى و برقرارى صلح و ثبات در منطقه را 
از سياست هاى اصولى خود مى داند و تالش خود 
را براى كاهش تنش در منطقه و وجود امنيت و 

ثبات به كار مى برد.
از اين رو ايران و ژاپن مى توانند روابط خود را 
در تمامى زمينه ها از جمله اقتصاد، سياست و 
فرهنگ و ... تعميق بخشيده و تقويت كنند كه 
يكى از اين مولفه هاى نيز مى تواند همكارى هاى 
نفتى دو كشور باشد. از اين رو سفر نخست وزير 
ژاپن به تهران قطعا براى دو كشــور پيامدهاى 
موثرى خواهد داشت و مى توان اميدوار بود كه 

روابط ايران و ژاپن روز به روز گسترش يابد. 

» شینزو آبه » با چه ره آوردی به تهران می آید؟

| سخنگوى قوه قضاييه با بيان اينكه توصيه 
من به اســتمرار و تداوم دســتاوردهاى ماه رمضان 
بويژه در حوزه عفاف و حجاب است، گفت: يك نماد 
عينى در امر به معروف و نهى از منكر توسط يكى از 
شهروندان كه مشغول رانندگى بود را شاهد بوديم و 
برادر عزيزى كه در برابر عمل ناهنجار امر به معروف 

و نهى از منكر كرد و ديديم كه چقدر اثربخش بود.
غالمحسين اسماعيلى در چهارمين نشست خبرى 
با رسانه ها ضمن تبريك عيد سعيد فطر گذشته گفت: 

هنوز عالم بشريت و خلقت عطر زيباى عيد سعيد فطر 
را استشــمام مى كند و فضا آكنده از بوى خوش عيد 
فطر است. از مردم انقالبى به جهت شركت حماسى 
آنها در روز قدس و در مراســم عيد فطر كمال تشكر 

را دارم.
وى افزود: فلسفه ماه رمضان يك ماه تمرين براى 
يك عمــر زندگى اســت و توصيه اى كه انجام شــد 
اختصاص به اين ماه نداشت. فصل گرما در پيش است 
و قدرى مؤمنين احســاس نگرانى مى كنند كه نكند 

تحت تأثير شرايط جوى برخى شهروندان ما الزامات 
ايرانى و قانونى و اسالمى را مراعات نكنند. لذا توصيه 
مجدد من به استمرار و تداوم دستاوردهاى ماه رمضان 

بويژه در حوزه عفاف و حجاب است.
وى افزود: مخصوصاً كه يــك نماد عينى در امر به 
معروف و نهى از منكر توســط يكى از شهروندان كه 
مشغول رانندگى بود را شــاهد بوديم و برادر عزيزى 
كه در برابر عمل ناهنجار، امر به معروف و نهى از منكر 
كرد و ديديــم كه چقدر اثربخش بود و هم شــركت 

مذكور و هم خود فرد عذرخواهى كرد و گفت من خود 
را مقيد به جامعه مى دانم و اين دســتاورد ارزشمند 

براى اجراى امر به معروف توسط شهروندان بود.
اسماعيلى در ادامه از تصويب، ابالغ و اجرايى شدن 
آئين نامه قانون رسيدگى به دارايى مقامات و مسئوالن 
و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى خبر داد و گفت: 
تصويب آئين نامه با تأخير مواجه شده بود و رياست 
قوه اعالم كرده بودنــد كه وظيفه همه اجراى قوانين 
است و معطل ماندن قوانين را نمى پذيريم و از جمله 
قوانين معطل مانده اين قانــون بود كه آئين نامه آن 

تصويب و ديروز ابالغ شد.
وى گفت: به شما نمايندگان اصحاب رسانه توصيه 
مى كنم كه قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان 
از منكر را بازنشر كنيد و قانون بسيار خوبى است كه 
به برخى از ويژگى هاى آن اشــاره مى كنم به عنوان 
مثال در مــاده 4 اين قانون امر به معــروف و نهى از 
منكر را قلبى، زبانى، نوشتارى و عملى دانسته و امر 
به معروف زبانى و نوشــتارى وظيفه همگان است اما 
امر به معروف عملى وظيفه دولت و حاكميت است. 
ماده 3 اين قانون، امر به معروف و نهى از منكر را ناظر 
به رفتارى مى داند كه علنى باشــد و اجازه تجسس 
نداده اســت و اگر مواجهه با يك رفتار علنى مغاير با 
موازين اجتماعى شديم وظيفه امر به معروف و نهى 

از منكر داريم.
وى با اشاره به ماده 8 قانون مذكور گفت: طبق اين 
ماده مردم از دعوت به حق، نصيحت، تذكر و ارشــاد 
در مورد عملكرد دولــت برخوردارند و در چهارچوب 
شرع و قوانين مى توانند نسبت به مقامات، مسئوالن، 
مديران، كاركنان و تمامــى اجزاى حاكميت و قواى 
ســه گانه از امر به معروف و نهى از منكر اســتفاده 
كنند، يعنى امر به معــروف و نهى از منكر اختصاص 
به حوزه عفــاف و حجاب ندارد. لذا هــر فردى اعم 
از نهادهــاى حاكميتى و عمومــى و دولتى مراجعه 
كرد و شــاهد منكرى بود حق دارد به صورت زبانى 
و نوشــتارى وظيفه امر به معــروف و نهى از منكر را 
انجام دهد و ما هم از امر به معــروف و نهى از منكر 
همگانى اســتقبال كرده و از امر بــه معروف و نهى 
از منكر در همه عرصه ها نه تنهــا در عرصه عفاف و 
حجاب اســتقبال مى كنيم زيرا از آمران به معروف و 
ناهيان از منكر به موجب قانون وظيفه حمايتى داريم 
 و همه دســتگاه ها بايد اين حمايت را داشته باشد.
سخنگوى قوه قضاييه با بيان اينكه اين آئين نامه دو 

گروه مسئوالن را شامل رئيس جمهور و وزرا و برخى 
مقامات ارشــد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته است 
كه در آغاز و پايان دوره مســئوليت بايد اموال خود 
را اعالم كنند تا قوه قضاييه بررسى كند، گفت: گروه 
دوم خيل عظيمى از مســئوالن در رده هاى مختلف 
مانند اســتانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس، 
تمام مقامات قضائى و … هستند كه بايد اموال خود، 
همسر و فرزندان شان را در آغاز مسئوليت به سامانه 
پيش بينى شده اعالم كنند و هدف آن براى صيانت از 

مسئوالن است و مچ گيرى نيست.
وى تاكيد كرد: در اين آئين نامه شرط شده، كسى 
كه مى خواهد عهده دار يكى از سمت هاى مندرج در 
اين قانون شــود، قبل از انتصاب بايد يك تعهدنامه 
بدهد تا در آغاز و پايان دوره اموال خود را اعالم كند 
و اگر اين تعهد را ندهد، مقام نصب كننده حق نصب 
او را نــدارد و نمى تواند داوطلــب نمايندگى مجلس 
شوراى اسالمى و شوراى شهر و ساير منصب ها شود. 
نامزدهاى مجلس هم قبــل از ثبت نام بايد اين تعهد 
را به فرماندارى هاى مربوطــه بدهند. اين آئين نامه 
دستاورد مناسبى براى نظام اجرايى و قضائى كشور 
است.وى در پاسخ به ســوالى درباره آخرين وضعيت 
پرونده متهمان حادثه تروريســتى كه سال گذشته 
رخ داد گفــت: پرونــده هنوز در مرجــع قضائى در 
دادسراى نظامى است و اطالع دقيق تر و جديدترى 
ندارم.اسماعيلى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه با 
توجه به تضييع حقوق خبرنگاران در طرح ترافيك، 
آيا قوه قضائيه به اين موضوع ورود كرده است، گفت: 
اين موضوع با رايزنى اصحاب رسانه با شوراى شهر و 
شهردارى ها قابل حل است و بنظر نمى آيد واجد وصف 
مجرمانه باشد به دســتگاه هاى اجرايى توصيه داريم 
كه هم حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و هم به 
افراد ديگر كه غير خبرنگار هستند اختصاص ندهند.

وى در پاســخ به ســوالى درباره آخرين وضعيت 
اشــخاصى كه در روز كارگر اعم از كارگر و خبرنگار 
دستگير شــدند گفت: قبًال توضيح دادم اصًال براى 
ما اينكه فرد دستگير شــده در زمان دستگيرى چه 
حرفه اى داشــته مهم نيســت و مهم اتهام انتصابى 
است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنيد و عنوان 
اتهامى موضوعيت دارد. در اين زمينه اكثر قريب به 
اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتى ها 5 نفر است و 
براى دو نفر آنها كيفرخواست صادر شده و به دادگاه 
ارسال شده و هنوز تعيين وقت نشده است و احتماالً 

تا پايان هفته هم دادســرا براى سه نفر ديگر تصميم 
نهايى را مى گيرد.

وى در پاســخ به ســوالى درباره قتل امام جمعه 
كازرون و اينكــه پليس در حيــن بازجويى پرونده 
فايل را پخش كرده و چرا بازجويى هاى مقدماتى كه 
محرمانه اســت در اين پرونده ها و نيز پرونده نجفى 
پخش مى شود؟ گفت: متأسفانه در روند اطالع رسانى 
اين پرونده اشتباهاتى رخ داد و به كسانى كه مرتكب 
اشتباه شدند تذكر داده شد و اتفاق رخ داده را تأييد 
نمى كنيم و گفتند اشتباهى در فرايند اطالع رسانى 
رخ داد. ما در حوزه قضائى تاكيد داريم كه موضوع از 
لسان سخنگو و مسئوالن اعالم شود و اين امر براى اين 
است كه ما بتوانيم در چارچوب قوانين و مقررات هم 
رسيدگى و هم اطالع رسانى كنيم. تفاوت من با برخى 
از همكاران اين است كه ببينيد هيچ گاه اسمى در اين 
پرونده ها نياورده ام و گفته ام پرونده قتل خانم ميترا 
استاد و شــهادت امام جمعه كازرون. ما تا زمانى كه 
حكم قطعى صادر نشده است آن را مراعات مى كنيم 
و از شما درخواست داريم پرونده را به گونه اى مطرح 

كنيد كه طرح آن با قوانين سازگارى داشته باشد.
غالمحسين اسماعيلى در چهارمين نشست خبرى 
خود با خبرنگاران كه پيش از ظهر امروز برگزار شــد 
در رابطــه با آخرين وضعيت پرونده نــزار زاكا اظهار 
كرد: من 48 ساعت قبل خبرى را در اين ارتباط اعالم 
كردم كه تقاضاى در اين مورد براى ما واصل شــده 
كه هم خود محكوم تقاضاى آزادى مشــروط داشته 
و هم رئيس جمهور لبنان مكاتبه اى را انجام دادند و 
مساعدتى در رابطه به اين شهروند و تبعه كشورشان 

را داشته اند.

فلسفه ماه رمضان یک 
ماه تمرین برای یک عمر 
زندگی است و توصیه ای 
نجام شد اختصاص  که ا
به این ماه نداشت. فصل 
گرما در پیش اســت و 
قدری مؤمنین احســاس نگرانی می کنند که 
نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان 
ما الزامات ایرانی و قانونی و اسالمی را مراعات 
نکنند. لذا توصیه مجدد من به استمرار و تداوم 
دستاوردهای ماه رمضان بویژه در حوزه عفاف 

و حجاب است

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

آزادی نزار زکا
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