www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7080
چهارشنبه  22خرداد 1398

editorial@iran-newspaper.com

معاون سیاسی وزارت کشور:

قانونمداری و بی طرفی ،دو کلیدواژه اصلی مجریان انتخابات است

معــاون سیاســی وزارت کشــور بــا
یــادآوری اینکه هدف ترامپ از اعمال
فشــار حداکثــری افزایــش تنشهــای
داخلــی و نارضایتــی علیــه دولــت و
حکومت اســت ،گفــت« :از مهمترین
وظایــف و تکالیف فرمانــداران تحلیل
وضعیت سیاســی کشــور ،تالش برای
حفــظ انســجام ،جلوگیــری از ایجــاد

شکاف و چنددستگی و ترویج گفتمان
مقاومت و ایستادگی است».
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت کشــور ،جمال عرف که در دوره
آموزشــی فرمانداران جدیداالنتصاب
ســخن میگفــت مذاکــره تحمیلی در
شــرایط فشــار و تحریــم را بــی معنــا
دانســت و افزود« :راهــکار اصلی برای

مواجهــه ســنجیده بــا ایــن شــرایط،
مقاومــت و مقابلــه در تمــام ســطوح
اســت و بایــد ارادههــا را محکــم کــرد
کــه ایــن امــر هــم لزومــاً بــا حداکثــر
هماهنگــی ،همافزایــی و همــکاری
مــردم ،دســتگاهها و دولــت محقــق
میشــود ».او یــادآور شــد« :همــواره
زمانــی کــه در داخــل کشــور انســجام

پشت پرده فشار علیه زنگنه کیست

و وحــدت ایجــاد میشــود ،دشــمن از
شــروط و فشــارهای خود عقبنشینی
میکند».
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در
بخش دیگری از ســخنان خود ،ضمن
یــادآوری ایــن نکته که ســال  ۹۸ســال
انتخابات اســت و بار ســنگین اجرایی
و برگزاری آن در شهرستانها برعهده

فرمانداران است ،گفت« :وزارت کشور
و ســتاد انتخابــات کشــور و همچنیــن
ســتادهای اســتانی ،مجــری انتخابات
هســتند و بایــد دو کلیــدواژه اصلــی
قانونمداری و بیطرفی را سرلوحه کار
خود قرار دهند».
وی در تشــریح ایــن موضــوع تاکید
کــرد« :قانونمنــدی و قانونمــداری،

بــی طرفی و عدم جانبداری سیاســی،
پرهیــز از ایجــاد هرگونه شــائبه در امر
برگــزاری و اجــرای انتخابــات ،حفــظ
استقالل وزارت کشور و عوامل اجرایی
انتخابات در عیــن تعامل با نهادهای
نظارتــی ،از جملــه مــواردی اســت که
از فرمانــداران انتظــار مــیرود بخوبی
مورد توجه قرار دهند».

سخنگوی دستگاه قضایی از ابالغ آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن خبر داد

اموال مسئوالن زیر ذرهبین

غالمحسین اسماعیلی ادعای «پرستو» بودن همسر دوم شهردار اسبق تهران را رد کرد

تأیید گشایشهایی در حصر کروبی

میزان

گروه سیاســی /ســخنگوی قــوه قضائیه از
تصویب و ابالغ «آییننامه قانون رسیدگی
به اموال مسئوالن» خبر داد .قانونی که در
ســال  94و پس از  8ســال کشــمکش بین
شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی
ســرانجام از ســوی مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظام به تصویب رســید ،برای
اجرایی شــدن نیازمند تصویب آییننامه
و ابــاغ آن از ســوی قــو ه قضائیــه بــود.
موضوعــی کــه در دوران ریاســت آیتاهلل
آملــی الریجانــی بــر ایــن قــوه بــا وجــود
اختصــاص جلســات هفتگــی مســئوالن
عالی قضایی به آن ،به نتیجه نرسیده بود،
در دوره جدید ریاســت این قوه تصویب و
ابالغ شد.
غالمحســین اســماعیلی دیــروز در
چهارمیننشستخبریخوددرخصوص
این آییننامه اعالم کــرد« :این آییننامه
دو گــروه مســئوالن را شــامل میشــود؛ در
س جمهــوری و وزرا و برخی
گــروه اول رئی 
مقامات ارشد اصل ۱۴۲مدنظر قرار گرفته
اســت کــه در آغاز و پایان دوره مســئولیت
بایــد امــوال خــود را اعــام کننــد تــا قــوه
قضائیه آن را بررســی کند .گروه دوم خیل
عظیمی از مســئوالن در ردههای مختلف
مانند استانداران ،فرمانداران ،نمایندگان
مجلس ،تمام مقامات قضایی و ...هستند
که باید اموال خود ،همســر و فرزندانشان
را در آغاز مسئولیت به سامانه پیشبینی
شده اعالم کنند و هدف آن برای صیانت
از مسئوالن است و مچگیری نیست.
در این آییننامه شــرط شده ،کسی که
میخواهــد عهــدهدار یکی از ســمتهای
مندرج در این قانون شود ،قبل از انتصاب
باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان
دوره امــوال خــود را اعــام کنــد و اگــر این
تعهــد را ندهــد ،مقام نصــب کننده حق
نصــب او را نــدارد و نمیتوانــد داوطلــب
نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی و
شــورای شــهر و ســایر منصبهــا شــود.
نامزدهــای مجلس هــم قبــل از ثبتنام
بایــد ایــن تعهــد را بــه فرمانداریهــای
مربوطــه بدهنــد .این آییننامه دســتاورد
مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور
است».
ëëکدام مسئوالن مشمول قانون رسیدگی
بهداراییهامیشوند؟
طبــق اصــل  142قانــون اساســی
جمهوری اســامی ایــران «دارایــی رهبر،

رئیــس جمهــوری ،معاونــان رئیــس
جمهوری ،وزیران و همسر و فرزندان آنان
قبل و بعــد از خدمت ،توســط رئیس قوه
قضائیه رسیدگی میشود که برخالف حق
افزایش نیافته باشــد ».اما آنچه در قانون
رســیدگی به دارایی مقامات ،مســئوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصوب
 ۱۳۹۴/۸/9مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام آمده ،گروه گســتردهتری از مقامات
کشــوری و لشــکری را در خــود جــای داده
است.
در مــاده  3ایــن قانــون آمــده اســت:
مقامات و مسئوالن زیر موظفند در اجرای
ایــن قانون ،صــورت دارایی خود ،همســر
و فرزنــدان تحــت تکفــل خــود را قبــل و
بعــد از هــر دوره خدمتــی بــه رئیــس قوه
قضائیه اعالم نمایند :نمایندگان مجلس
خبرگانرهبری،اعضایمجمعتشخیص
مصلحــت نظــام ،مقامــات منصــوب از
ســوی رهبری ،اعضــای شــورای نگهبان،
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و
معاونــان رئیــس مجلــس و مدیــران کل
مجلــس ،معاونــان رئیس قــوه قضائیه و
رؤســای سازمانها و دســتگاههای وابسته
به این قوه و معاونــان و مدیران کل آنان،
دادســتان کل کشــور ،رئیس دیــوان عالی
کشــور و رئیــس دیــوان عدالــت اداری و
رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان
همه آنها و ســایر دارنــدگان پایه قضایی،
مشاورانسرانسهقوه،رؤسایدفاترسران
سه قوه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
و مجلس خبرگان رهبری ،دســتیار ارشــد
رئیــس جمهوری ،معاونــان وزرا ،مدیران
کل و همترازان آنها ،دبیران شــورای عالی
امنیت ملی ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،هیأت دولت ،شورای عالی انقالب
فرهنگی و شــورای عالی فضــای مجازی،
رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور،
معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری،
رئیــس ،قائم مقــام ،معاونــان و دبیر کل
بانــک مرکزی جمهــوری اســامی ایران،
رؤســا و معاونان ســازمانها و مؤسســات
دولتــی ،نهادهــا و مؤسســات عمومــی
غیردولتی و مدیران کل آنها ،فرماندهان و
مسئوالن نیروهای مسلح از درجه سرتیپ
تمــام و باالتــر و همتــرازان آنها و رؤســای
کالنتریها ،مدیران عامل ،اعضای هیأت
مدیره بیمهها ،بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری دولتی و شــرکتها و مؤسسات

سخنگویقوهقضائیهدرادامهنشستخبری
دیــروز ،در پاســخ بــه ســؤاالت خبرنــگاران از
برش مهمترینپروندههایقضاییدرحالرسیدگی
گفتکهدرادامهمهمترینآنهارابهنقلازایسنامیخوانید:
( ëëدر مورد وضعیت بازداشتشدگان روز کارگر) اتهامات را با
حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد .در
این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتیها
 ۵نفر اســت و برای دو نفر آنها کیفرخواســت صادر شــده و به
دادگاه ارســال شــده و هنوز تعیین وقت نشــده است و احتماالً
تا پایان هفته هم دادســرا برای ســه نفر دیگر تصمیم نهایی را
میگیرد.
ëëپرونــده محیط زیســتیها کمــاکان در دادگاه مطرح اســت و
مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به
محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
 ëëپرونــد ه بــرادر رئیس جمهور که در دادگاه بدوی رســیدگی و
وابســته به آنها ،رؤســای مناطق و رؤسای
شــعب ارزی و ویــژه و سرپرســتهای
مناطــق ،رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار و معاونان وی ،رؤســای بورسهای
تخصصــی ،مناطق و فرابــورس ،رئیس و
اعضایهیأتعاملصندوقتوسعهملی،
اســتانداران و معاونان آنــان ،فرمانداران،
شــهرداران و اعضای شــورای شــهر تمام
شــهرها و شــهرداران مناطق کالنشــهرها
و معاونــان آنهــا ،ســفرا و کارداران،
سرکنسولها و مسئوالن حفاظت منافع و
رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ایران در خارج کشور ،نمایندگان دولت در
مجامع عمومی ،هیأت مدیره ،هیأت امنا
و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی
یا وابســته به دولت و نهادها و مؤسســات
عمومی غیردولتی ،اعضای هیأت مدیره

حکمش صادر شــد با درخواست تجدید نظرخواهی اخیراً به
دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده
کماکان در دادسرا مفتوح است.
 ëëپرونده احمد عراقچی ،معاون قبلی بانک مرکزی با نقص
مجدد به دادسرا برگشته است.
 ëëاحکام مســلم بالل پور و محبوبه صادقــی (معروف به زوج
کالهبردار) صادر شــد .متهم ردیف اول آقای مســلم بالل پور
به  ۲۰ســال حبس و  ۵۰ضربه شــاق در انظار عمومی و متهم
ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰
سال حبس محکوم شدند .همچنین هر دو این افراد به ضبط
اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
(ëëپرونده شــکایت یکی از روحانیون از مهناز افشار) در دادسرا
مطرح اســت و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه
عمومی دادستان اعالم جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به
کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.

و مدیرعامــل و بازرســان مناطــق ویــژه و
مناطــق آزاد تجــاری و معاونــان آنــان،
رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران
کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور ،رئیس
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ،معاونان،
مدیران کل و سرممیزین.
ëëکدامداراییها؟
طبق ماده  12آییننامه ابالغی رئیس
قــوه قضائیــه فهرســت دارایــی مقامــات
مسئول اعم از داخل یا خارج کشور که باید
به رئیس قوه معرفی شــود ،شــامل موارد
زیر است:
 )1کلیــه امــوال غیــر منقــول ،بــا ذکــر
مشــخصات پالک ثبتی و یا با هر شناســه
دیگــر و در صورتــی که ثبت نشــده باشــد
بــا هر مشــخصهای کــه به ســهولت قابل
شناســایی اســت )2 .حقــوق دارای ارزش

مالــی از قبیــل امتیــاز مالی ،حــق انتفاع،
بهرهبــرداری و نظایــر آن؛  )3مطالبــات
و دیــون اعــم از حــال یــا وعــده دار؛ )4
ســرمایهگذاری؛  )5اوراق بهــادار از قبیــل
اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با
نــام ،با قید نوع ،میزان و مرجع صدور؛ )6
موجودی حســابهای بانکی ،مؤسســات
مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی
یا غیردولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن
بــا ذکر شــماره حســاب؛  )7هرگونه منابع
درآمدی مستمر؛ تبصره– چنانچه دارایی
مقامات مســئول در خارج از کشــور باشد،
مشــخصات کشــور و منطقه مربوط و قید
ســایر مشــخصات دارایی به نحــوی که به
سهولت قابل شناسایی باشد.
ëëنبایداسرائیلیرفتارکنیم
پرونــده قتل میترا اســتاد همســر دوم

«نزار زاکا» شهروند امریکایی -لبنانی آزاد شد
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی :کشور سومی در آزادی زاکا نقش نداشت
گــروه سیاســی« /نــزار زاکا» شــهروند
امریکایی -لبنانــی زندانی در ایران دیروز
پــس از آزادی تهــران را بــه مقصد لبنان
تــرک کــرد .غالمحســین اســماعیلی،
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری
دیــروز خــود دربــاره مراحل طی شــده تا
آزادی نــزار زاکا ،گفت« :تقاضایی در این
مورد برای ما واصل شــده و اعالم کردند
هم خود محکوم تقاضای آزادی داشــته
و هــم رئیــس جمهور لبنــان مکاتبهای را
انجام دادند و تقاضای مســاعدت درباره
این شهروند لبنانی را داشتند».
بــه گــزارش ایســنا ،وی بــا بیــان اینکه
ایــن تقاضا را در چارچوب قانون بررســی
کردیــم ،اضافــه کــرد « :تقاضــای رئیس
جمهــوری لبنــان را از ســیکل شــورای
عالــی امنیت ملــی و همچنین دوســتان
حزباهلل لبنان بررسی کردیم ،حزباهلل
لبنــان هــم اجابــت ایــن خواســته را بــه
مصلحــت میدانســتند ،ضمــن اینکــه
برابــر قانون کســانی که تا  10ســال حبس
داشــته باشــند اگــر حداقــل یــک ســوم
دوران مجازات را ســپری کنند و در دوران
مجازات از خود حســن رفتار نشان دهند
و دادگاه هم تأیید کند میتوانند حکم به
آزادی مشــروط صادر کنند ».اسماعیلی
گفــت« :دادگاه مربوط با آزادی مشــروط

نــزار زاکا موافقت کــرد و تحویل مقامات
لبنان خواهد شد ».سخنگوی قوه قضائیه
تأکید کــرد که «این اقــدام در یک فرآیند
کامــاً قضایی صــورت گرفتــه و موضوع
سیاســی و موضوع دیگــری در این تبادل
مد نظــر نبوده اســت ».دیــروز یک مقام
مســئول در ســفارت لبنــان در تهــران به
ایســنا گفت :ایــن تبعه لبنانی بــه همراه
«عبــاس ابراهیم» مدیــرکل اداره امنیت
عمومی لبنان تهران را به مقصد بیروت
ترک کــرده اســت .محمدحســن عباس
سفیر لبنان در تهران هم از اقدام ایران در
آزادی زاکا قدردانی کرد.
ëëنزارزاکاکیست؟
بــه گــزارش « ایــران» ایــن شــهروند
امریکایی-لبنایی یک کارشــناس فناوری
اطالعــات و اصالتــاً اهــل لبنان اســت که
اقامت دائم امریکا را نیز دارد .او شهریور
سال  ،94در جریان چهارمین سفرش به
ایــران ،هنگام خروج از کشــور در فرودگاه
امام خمینی(ره) به اتهام جاسوسی برای
امریــکا بازداشــت شــد .او درحالــی به ۱۰
ســال حبس و پرداخــت  ۴/۲میلیون دالر
جــزای نقدی محکوم شــد که بــه دعوت
س جمهوری
رســمی معاون ســابق رئیــ 
در امــور زنــان و خانواده برای شــرکت در
«دومین نمایشگاه و همایش بینالمللی

نقشآفرینــی زنان در توســعه پایــدار به
تهران آمده بود.
همین دعوت باعث شــد تا بسیاری از
رســانههای اصولگرا و برخــی نمایندگان
تنــدروی مجلــس ،اتهامــات بســیاری را
متوجه شــهیندخت مــوالوردی ،معاون
وقت رئیس جمهوری کنند ،اتهاماتی که
هیچ گاه اثبات نشــد .امــا درکنار این نزاع
داخلی ،پس از بازداشــت زاکا ،مقامهای
دولــت امریکا ،چــه در زمــان اوباما و چه
ترامــپ ،بارها خواســتار آزادی او شــدند،
امــا وزارت خارجــه ایــران ایــن مســأله را
مربوط به دستگاه قضایی دانست .دیروز
ســخنگوی کاخ ســفید از ایــران بــه خاطر
آزادی «نزار زاکا» قدردانی و تشکر کرد.

خبر اول اینکه،طرح اســتیضاح بیژن زنگنه ،وزیر نفت در
دیـــگه حالی در مجلس توسط مخالفان دولت پیگیری میشود
چه خبر کــه نماینده رشــت در گفتوگو با «ایران» خبــر از آن داد
کــه فشــارهای علیــه زنگنه خــارج از بهارســتان هدایت میشــود .غالمعلی
جعفــرزاده بــا اشــاره به اینکــه ادبیات و توجیهــات نماینــدگان مخالف وزیر
نفت در جاهایی بیرون از مجلس تدوین میشــود گفت« :یکی از چهرههای
سرشــناس مخالــف دولــت و برجــام و از مقامــات دولــت احمدینــژاد در
هفتههای اخیر گزارشی تهیه کرده با این محوریت که گره فروش نفت کشور
نه تحریم بلکه بسته شدن راههای دور زدن تحریم توسط آقای زنگنه است و
تا ایشان سر کار باشد ،فروش نفت ما روند کاهشی خواهد داشت».
نماینده رشــت ادامه داده اســت« :این موضوع توســط همین فــرد اخیراً در
جلسات عالی کشور هم به شکل جدی و با اصرار بر لزوم برکناری وزیر نفت
مطرح شــده اســت و وی تأکید داشته که در همین شــرایط میتوان روزی دو
میلیون بشــکه نفــت را براحتی فروخــت .در حالی که زمانــی که همین فرد
مســئول مستقیم مســائل مربوط به تحریمها در دولت قبل بود ،با توجه به
سبکتر بودن تحریمها نه تنها امکان فروش نفت به اندازه نیمی از این رقم
را پیدا نکرد که شاهد بروز پدیدههایی چون بابک زنجانی هم بودیم».

محمدعلــی نجفــی از بخشهــای مهــم
نشســت خبــری دیــروز ســخنگوی قــوه
قضائیــه بــود .اســماعیلی در واکنــش بــه
این ســؤال که چرا جزئیــات این پرونده در
مرحله رســیدگی مقدماتی رسانهای شد،
گفــت :متأســفانه در رونــد اطالعرســانی
اشــتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب
اشــتباه شــدند تذکــر داده شــد و گفتنــد
اشتباهی در فرآیند اطالعرسانی رخ داد.
مــا در حــوزه قضایــی تأکیــد داریم که
موضوع از زبان ســخنگو و مسئوالن اعالم
شــود و ایــن امــر بــرای ایــن اســت کــه مــا
بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم
رسیدگی و هم اطالعرسانی کنیم .تا زمانی
کــه حکم قطعــی صادر نشــده اســت آن
را مراعات میکنیم و از شــما درخواســت
داریم پرونده را به گونهای مطرح کنید که
طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.
اســماعیلی در واکنــش بــه انتقــاد از
صــدور ســریع کیفرخواســت نجفــی هم
عنوان کرد :خواهشــم این است که در این
رابطــه فضاســازی ایجاد نشــود ،چــون ما
پروندههای متعدد دیگری هم داشتهایم
که خیلی ســریع رســیدگی کردیــم و چون
سیاســی نبود و جریان سیاســی پشت آن
قــرار نداشــت ســریعاً رســیدگی کردیم و
مورد تحســین هــم قرار گرفتیــم .در حال
حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری
یک ارســال شده و در آنجا به آن رسیدگی
خواهد شد.
او درباره شــایعاتی که در مورد مقتول
مطــرح میشــود نیز گفــت :ما بــه پرونده
قتــل میتــرا اســتاد از دو طــرف رســیدگی
میکنیم؛ یکی رســیدگی بــه پرونده قتل،
دوم رســیدگی بــه شــایعات اســت ،امــا
رسیدگی به این شــایعات نیاز به شکایت
شــاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد
که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان
مدعیالعموم خودش ورود پیدا میکند.
ســخنگوی دســتگاه قضا در پاســخ به
این ســؤال که در پرونده میترا استاد چقدر
احتمال پرســتو بودن این فرد وجود دارد،
اظهــار کــرد :بیــان برخــی موضوعــات که
جنبه قضایی و قانونی ندارد بویژه مواردی
که با شئونات اسالمی تطابق ندارد درست
نیســت و نبایــد اســرائیلی رفتــار کنیم .ما
مبنــای اخالقی داریم و مــواردی که جنبه
اخالقــی و شــرعی ندارد را بــدون دلیل به
افراد و اشخاص نسبت ندهیم.

از فوجی تا دماوند

ëëهیچ کشــور ثالثی در آزادی زاکا دخالت
نداشتهاست
ســخنگوی شــورای عالــی امنیت ملی
نقش کشور ثالث در آزادی زاکا را رد کرد.
کیوان خسروی در پاسخ به سؤال پایگاه
خبری «العهــد» لبنان در مــورد تابعیت
امریکایی «نزار زاکا» و احتمال ایفای نقش
کشــور ســومی در آزادی او تصریــح کــرد:
«هیــچ کشــور ســومی در آزادی زاکا نقش
نداشت و این اقدام صرفاً بنا بردرخواست
«میشــل عــون» رئیــس جمهــور لبنــان و
وســاطت «سید حســن نصراهلل» دبیرکل
حــزباهلل لبنــان انجــام گرفــت ».وی بــا
اشــاره بــه نقش ســید حســن نصــراهلل در
اتخاذ این تصمیم گفت :باتوجه به نقش
مهم و مؤثر آقای میشــل عون در حمایت
از جریان مقاومت در لبنان به درخواســت
وی پاســخ مثبــت داده شــد .دیــروز یــک
مقام مســئول در ســفارت لبنان در تهران
با اعالم خبــر آزادی «نزار زاکا» اظهار کرد:
نــزار زاکا بعــد از گذرانــدن مراحل قضایی
آزاد شــد و بعد از ظهر روز سهشنبه تهران
را به مقصد بیروت ترک کرد .این منبع در
سفارت لبنان در تهران به ایسنا گفت :این
تبعــه لبنانی به همراه «عبــاس ابراهیم»
مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان تهران
را به مقصد بیروت ترک کرده است.

اصول سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایران با
ادامـــــه از
ژاپــن در زمینههــای مختلف بهم نزدیک اســت .دو
صفحه اول
کشــور در بخش ایجاد توازن قدرت در میان بازیگران
منطقــهای ،برقــراری صلــح ،ثبات و امنیت در خاورمیانه شــرق آســیا،
حاکمیت قانون ،توجه و احترام به حقوق مردم و ارزشهای انســانی و
حفــظ امنیت دریاها و قوانین دریانوردی ،عدم دخالت در امور داخلی
دیگر کشورها و تالش برای تولید و عدم اشاعه سالحهای کشتار جمعی
و هســتهای اشــتراک نظــر دارنــد و این اشــتراکات بســتر مناســبی برای
افزایش همکاریها بین تهران وتوکیو را در عرصههای مختلف جهانی
فراهم آورده اســت و ژاپن میتواند شریک مهمی در سیاست خارجی
ایران محسوب شود.
حمایــت ژاپــن از توافــق ســازنده و صلــح آمیــز برجــام و گفتوگــو و
مشــورتهای نزدیــک در موضوعــات بینالمللــی و منطقــهای یکی از
شــاخصهای مهــم در روابــط کنونی دو کشــور اســت .الزم میدانم در
همین رابطه به  8بار دیدار ســران دو کشــور طی پنج ســال گذشــته در
س بینالمللی اشــاره کنم و در همین راســتا ســفر جناب
حاشــیه اجال 
آقای دکتر الریجانی رئیس محترم مجلس شــورای اســامی در بهمن
 1397و دیدارهــای متعــدد جناب آقای دکتر ظریــف وزیر محترم امور
خارجه که آخرین بار در خردادماه سال  1398به ژاپن صورت پذیرفت
کارنامه درخشــانی در بخش مناســبات سیاســی و پارلمانی دو کشور را
نشان میدهد .اینجانب رجاء واثق دارم دو ملت ایران و ژاپن و جامعه
جهانی بزودی شاهد دستاوردهای این سفر مهم و تاریخی خواهند بود
و نتایج مذاکرات مقامات عالی رتبه دو کشــور چراغ فروزانی در مســیر
همکاری دو و چندجانبه در بخشهای گوناگون روشن خواهد کرد و گام
مثبتی برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان برداشته
خواهد شد.
مایلم از این فرصت استفاده کنم و از خداوند سالمتی و بهروزی ملت
ایــران و ژاپــن و موفقیــت و ســر بلندی دولتهای دو کشــور را مســألت
نمایم.

خبردیگراینکه،پس از انتشار اخباریمبنی بر ایجاد گشایشهایی در وضعیت
حصر میرحســین موســوی و زهرا رهنورد ،روز گذشــته محمدحسین کروبی
فرزند مهدی کروبی نیز تایید کرد که در شــرایط حصر پدرش گشــایشهایی
ایجاد شــده اســت .بــه گزارش ایلنا ،فرزنــد کروبی با بیان اینکه «در ســال ۹۸
مأمــوران امنیتــی یک ســری گشــایشهایی را ترتیب دادند» گفــت« :گفتند
میتوانیم برای محصوران ماهواره نصب کنیم .با اینکه آقای کروبی در ابتدا
زیــاد موافق ایــن کار نبودند اما با صحبت خانواده مبنی بــر اینکه اگر این کار
انجام بشود خوب است ،پذیرفتند».
او بــا اشــاره بــه اینکــه تنها چند شــبکه خبری فارســی بــرای آقــای کروبی باز
اســت ،افزود« :عالوه بر نصب ماهواره گفته شــده که خواهر ،خواهرزادهها و
برادرزادهها هر موقع که بخواهند میتوانند بدون هماهنگی قبلی به مالقات
ایشــان بیایند» .محمد حســین کروبی دربــاره اینکه آیا تلفن همــراه هم در
اختیار ایشان قرار گرفته است ،گفت«:تلفن در اختیار ایشان نیست ولی مادرم
مدتی است که مشکلی ندارند از اینکه موبایل به منزل ببرند».

مشاور احمدینژاد وجود «پرستو»
در زندگی خود را رد کرد

شنیدیمکه،عبدالرضا داوری از چهرههای نزدیک به احمدینژاد و عضو دفتر
او در واکنش به توییتهای همسرش «الهام سلمانی» که مدعی وجود یک
«پرستو» در زندگی مشترکان شده ،گفت در آستان ه جدایی از سلمانی است و
پرستویی هم در کار نیست .به گزارش انصاف نیوز ،داوری در ادامه با تأکید بر
اینکه حداقل یک سال است به طور جدی دنبال طالق بوده است ،افزود« :دو
تا آدم در مقطعی تصمیم دارند که زندگی تشکیل بدهند و یک جایی هم به
این نتیجه میرسند که توافقی نیست و سازشی نیست و نهایتاًبر اساس قانون
جدا میشــوند .این حقشــان است .اینکه ماجرا را به مسائل امنیتی و پرستو
نسبت بدهند ،برایم عجیب بود».

لغو نشست بازخوانی دیدگاههای بازرگان

دســتآخراینکه،نشست «سازگاری ایرانی :بازخوانی روایت مهدی بازرگان
از هویــت ایرانــی» کــه قرار بــود چندی پیــش در پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی برگزار شــود ،روز برگزاری لغو شــد .خبرگزاری «مهر» در
گزارشی علت لغو را سیاسی بودن ترکیب سخنرانان این نشست عنوان کرد.
امــا به گزارش همیــن خبرگــزاری ،احمد زیدآبــادی ،یکی از ســخنرانان این
نشســت با انتشــار مطلبی ،نوشــت که دلیل ایــن تصمیم ،اعتــراض یکی از
ســخنرانان به گفته او «آن طرفی» به حضور دیگر ســخنرانان بود .زیدآبادی
با اشاره به اینکه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از لغو شبانه
این نشست مطلع شده است ،نوشت« :ظاهراًفقط یکی از سخنرانان سمینار
که گرایش آن طرفی داشــته ،به رئیس پژوهشگاه نامه مینویسد و نسبت به
ترکیب سخنرانان اعتراض میکند و رئیس محترم پژوهشگاه هم شبانه لغو
کل ســمینار را به صالح خود نزدیکتر میبیند! این وســط امثال من هم که
مثالً کلی فکر و تمرکز کرده بودیم که در نقد دیدگاه زنده یاد مهندس بازرگان
مطلبــی بیان کنیم که اصالً اهمیتی نداریــم! عالوه بر زیدآبادی ،حبیباهلل
پیمان ،لطفاهلل میثمی ،علی حدیثی ،ســعید مدنی ،عباس نعیمی ،علی
ملکپور ،داوود مهدی زادگان ،سیدمحسن فاطمی و سیدجواد میری از دیگر
سخنرانان این نشست لغو شده بودند.

تکذیب شایعه فرار و دستگیری
چند تن از سرداران سپاه

ســردار رمضان شریف ســخنگوی سپاه پاســداران انقالب
اســامی در پاســخ بــه ســؤالی پیرامــون چرایــی تــاش
اخبــــار دشــمن در افزایــش شــایعات و انتشــار اخبار کــذب علیه
فرماندهــان و مســئولین ایــن نهــاد در هفتههــای اخیــر،
ضمــن تکذیــب ایــن شــایعات گفــت :هــدف دشــمن از طــرح شــایعات و
ادعاهــای کــذب علیــه فرماندهــان ســپاه انتقــام از محبوبیــت روز افــزون و
معنــادار ایــن نهــاد مردمــی پــس از اقــدام شــیطانی اخیــر امریکاییهــا در
قرار دادن نام ســپاه در فهرســت ســازمانهای تروریستی اســت .به گزارش
ســپاه نیــوز؛ ســردار شــریف معرفــی ســپاه به عنــوان ســازمان تروریســتی را
خطــای راهبــردی امریکا توصیــف کرد و افزود :دشــمنان بــرای تأثیرگذاری
بــر روند حمایــت و همراهی شــگفت انگیز افکار عمومــی داخلی و خارجی
از ســپاه بــه تاکتیــک نخنمــا شــدهای متوســل شــدند و درصــدد برآمدند با
بهــره گیــری از رســانههای وابســته و شــبکههای اجتماعــی تبهــکار پــس از
تغییــرات و تحــوالت اخیــر در ســطح فرماندهــی ســپاه و برخــی دیگــر از
فرماندهان ،به شایعه پراکنی پیرامون سرداران و مسئولین و بعضاً خانواده
آنــان در ســپاه بپردازند و در همین راســتا به طرح اکاذیب مشــمئزکنندهای
مانند فرار از کشور و یا دستگیری چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران
نصیــری ،ربیعــی ،توالیــی و ...مبادرت ورزیدنــد .این در حالی اســت که این
عزیزان از نیروهای مخلص و فعال سپاه بوده و در جایگاهی جدید در سپاه
فعال و با جدیت به ایفای مأموریتها و مســئولیتهای محوله ،اشتغال به
خدمت دارند و حتی اخباری از حضور آنان در محافل منتشر شده است.

مدیرعاملفراریبانکسرمایهدراسپانیادستگیرشد

نماینده دادســتان تهران از بازداشــت حیدرآبــادی مدیرعامل فراری بانک
ســرمایه توسط پلیس اینترپل در اسپانیا خبر داد.به گزارش ایسنا ،قهرمانی
در جلســه دیــروز دادگاه رســیدگی بــه اتهامات ســید محمدهــادی رضوی و
احســان دالویــز از بازداشــت حیدرآبــادی مدیرعامل بانک ســرمایه توســط
پلیس اینترپل خبر داد و گفت :مدیرعامل بانک سرمایه در حین تحقیقات
از کشــور متواری شــد و به اســپانیا رفت .هفته گذشــته پلیــس اینترپل وی را
دســتگیر کرد .مســعودی مقــام قاضی دادگاه هــم گفت :تشــریفات قانونی
برای عودت وی به ایران در حال انجام اســت .بنابراین گزارش بخشــایش،
کاظمی و توســلی ،مدیرعامل و از اعضای هیأت مدیره بانک ســرمایه پیش
از این در دادگاه محکوم شدهاند.

