
امام جمعه موقــت تهران ابــاغ قانون 
رسیدگی به اموال و دارای مسئوالن را از جمله 
راه های موثر جلوگیری از مفاســد دانست و 
افزود: باید رفتار و اموال مسئوالن در ویترین 

شیشه ای باشد.
سید احمد خاتمی در خطبه های این هفته 
نماز عبادی سیاســی جمعه تهران با تشکر 

از قوه قضائیه بابت برخورد قاطع با مفسدان 
اقتصادی گفت: قوه قضائیه نشان دادن اراده 
جدی نظام برای مقابله با مفسدان اقتصادی و 
برخورد قاطع با هنجارشکنان است. وی اباغ 
قانون رســیدگی به اموال و دارای مسئوالن 
را از جمله راه های مؤثر جلوگیری از مفاسد 
دانست و افزود: باید رفتار مسئوالن اموالشان 

در ویترین شیشــه ای باشــد تا همه ببیند 
و اگر دســت از پا خطا کردند قبــل از اینکه 
قانون به ســراغ آنها رود وجدان های عمومی 
مطالبه گری کند.  خاتمی عنــوان کرد: این 
برخورد قوه قضائیه راه سالم سازی نظام ادرای 
محسوب می شود که برگرفته از کام نامه امام 

علی )ع( خطاب به مالک اشتر است.

 باید با تیغ قانون  
به سراغ هنجارشکنان رفت

امام جمعه موقت تهران همچنین با تاکید 
بر برخورد با هنجارشکنان در جامعه گفت: باید 

با تیغ قانون به سراغ افرادی که هنجارشکنی 
آنان حد و مرز ندارد رفت؛ حجاب و عفاف تنها 
یک نصیحت نیســت بلکه یک قانون است و 
کشف حجاب جرم محســوب می شود. وی 
با بیان اینکه »حجــاب تأمین کننده امنیت 
اخاقی و امنیت روانی جامعه و حتی به نفع 
هنجارشکنان است«، ادامه داد: بی حجابی ها، 
بدحجابی ها و شل حجابی ها عادی نیستند و 
برنامه ای از پیش طراحی شده از سوی دشمن 

به شمار می روند. 
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روی موج کوتاه

»گارد ویژه ای برای استقبال از آبه 
در فرودگاه حاضر شده و سوار بر اسب، 
با در دست داشــتن پرچم های ایران و 
ژاپن، خودروی آبه را همراهی کردند«؛ 
این عبارتی است که آسوشیتدپرس در 
زمان ورود شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
به ایران نوشت چراکه حتی ورود آبه به 
فرودگاه تهران نیز با بازتاب گسترده در 

رسانه های جهان همراه بود.
نیویورک تایمز هم بعد از ورود آبه به 
تهران، سفر او را »تاشی بلندپروازانه 
و طوالنی مدت« بــرای باال بردن نفوذ 
ژاپن در عرصه جهانــی توصیف کرد. 
از روزها قبل از ورود آبــه به تهران نیز 
گمانه زنی ها درباره اولین سفر نخست 
وزیر ژاپن به ایران در طول 40 سال پس 
از انقاب اسامی به تیتر یک رسانه های 
داخلــی و خارجی تبدیل شــده بود و 
محافل سیاسی سعی می کردند تحلیل 
درســتی از اینکه ماموریت او در ایران 

چگونه پیش خواهد رفت، بدهند. 
برخــی او را یک میانجــی تعریف 
کردند، برخی دیگر صرفا یک مقام ژاپنی 
که به دنبال تقویت روابط کشــورش 
است و برخی دیگر مانند روزنامه لوموند 
نوشتند که او یعنی آبه نه یک پیام آور 
ســاده اســت و نه یک میانجی، بلکه 
فرستاده خصوصی دونالد ترامپ است!

نــگاه آمریکایی هــا به این ســفر 
خوش بینانه بود؛ چنانکه ویلیام هاگرتی، 
ســفیر آمریکا در ژاپن در مصاحبه ای 
ضمن ابــراز امیدواری نســبت به این 

سفر، گفت که »شینزو آبه رابطه نابی 
با رهبــران ایــران دارد و می داند که 

مذاکرات را چگونه مدیریت کند.«
 پاسخی به ترامپ ندارم 

و نخواهم داد
با چنیــن پیش بینی هایی ناظران 
در انتظار مهمترین بخش ســفر آبه به 
ایران یعنی دیدار تاریخــی او با رهبر 
جمهوری اسامی ایران بودند تا ببینند 
که سرنوشت میانجی گری میان ایران و 

آمریکا به کجا می انجامد. 
نخست وزیر ژاپن صبح پنجشنبه با 
رهبر معظم انقاب دیدار کرد. آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار تاکید کردند که 
»جمهوری اسامی ایران هیچ اعتمادی 
به امریکا نــدارد و تجربه تلخ مذاکرات 
قبلی با امریکا در چارچــوب برجام را 
به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ 
ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را 

نمی پذیرد.«
آبه در این دیدار گفــت که »قصد 
دارم پیام رئیس جمهوری آمریکا را به 
جنابعالی برسانم.« رهبر انقاب اسامی 
اما در پاسخ به آبه گفتند: »مطالبی که در 
این دیدار بیان خواهم کرد در چارچوب 
گفتگو با نخست وزیر ژاپن است زیرا ما 
ژاپن را کشوری دوست می دانیم؛ اگرچه 
گایه هایی هست اما در خصوص آنچه 
از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من 
شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او 

ندارم و نخواهم داد.«

آمریکا نمی تواند رژیم ایران را 
تغییر دهد

در ادامه این گفتگو نخست وزیر ژاپن 
موارد متعددی را از سوی دونالد ترامپ 
مطرح و رهبر انقاب اســامی به آنها 
پاسخ داد. آیت اهلل خامنه ای در واکنش 
به صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر اینکه ترامپ به او گفته »امریکا قصد 
تغییر رژیم در ایــران را ندارد«، تأکید 
کردند: »مشکل ما با آمریکایی ها موضوع 
تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین 
قصدی هم داشته باشند، قادر به اجرای 
آن نیستند، همانطور که رؤسای جمهور 
قبلی آمریکا، در 40 سال گذشته، برای 
نابودی جمهوری اسامی ایران تاش 

کردند اما نتوانستند.«
ایشان تاکید کردند: »اینکه ترامپ 
می گوید قصــد تغییر رژیــم را ندارد 
یک دروغ اســت زیرا اگر می توانست 
این کار را انجام دهــد، انجام می داد اما 

نمی تواند.«
پاسخ رد به درخواست مذاکره

موضوع دیگر مورد اشاره شینزو آبه 
این بود که آمریکا درخواست مذاکره 
درباره موضوع هســته ای را دارد. رهبر 
معظم انقاب اسامی در پاسخ به این 
درخواســت، فرمودنــد: »جمهوری 
اســامی ایران به مدت پنج، شــش 
سال در موضوع هســته ای با امریکا و 
اروپایی ها در قالب ۱ + ۵ مذاکره کرد و به 
یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این 
توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام 

فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که 
زیر تمام توافق ها زده، مذاکره کند؟«
فتوای شرعی من حرام بودن 

سالح هسته ای است
رهبر انقــاب اســامی به بخش 
دیگری از صحبت های نخســت  وزیر 
ژاپن مبنی بر عزم امریکا برای جلوگیری 
از ساخت ساح هســته ای به وسیله 
ایران اشاره کردند و افزودند: ما با ساح 
هسته ای مخالفیم و فتوای شرعی من 
حرام بودن ساخت ساح هسته ای است 
اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت 
ساح هسته ای داشــتیم، امریکا هیچ 
کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن 

امریکا، هیچ مانعی ایجاد نمی کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اینکه انباشت ساح هسته ای نیز اقدامی 
خاف عقل است، خاطرنشان کردند: 
آمریکا به هیچ وجه صاحیت حرف زدن 

درباره اینکه کدام کشور ساح هسته ای 
داشته باشد یا نداشته باشد، ندارد زیرا 
آمریکا، چند هزار کاهک هسته ای در 

انبارهای خود دارد.
صداقت در میان آمریکایی ها 

بسیار کمیاب است
پیام دیگری که آبه با خود از سوی 
ترامپ آورده بود، این بــود که آمریکا 
آماده مذاکرات صادقانه با ایران است. 
پاســخ رهبر معظم انقاب اسامی به 
این بخش از اظهارات آبــه نیز این بود 
که »ما این حرف را اصًا باور نمی کنیم 
زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی 
همچون ترامــپ، صادر نمی شــود. 
صداقت در میان مقامــات امریکایی 

بسیار کمیاب است.«
آیت اهلل خامنه ای خطاب به نخست 
وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور امریکا 
چند روز پیش با جنابعالی دیدار و گفتگو 
و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد 
از بازگشــت از ژاپن، بافاصله تحریم 
صنایع پتروشیمی ایران را اعام کرد، 
آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان 
می دهد که او قصد مذاکــره صادقانه 

دارد؟
بدون مذاکره با آمریکا به 

پیشرفت می رسیم
ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه 
تجربه تلخ مذاکره چند ســال اخیر با 

امریکا را تکرار نخواهیم کرد.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به 
روند مذاکره با امریکایی ها در چارچوب 
برجام گفتند: بعد از توافق هســته ای، 
اولین کسی که برجام را بافاصله نقض 
کرد، شــخص اوباما بود، همان کسی 
که درخواســت مذاکره با ایران کرده و 

واسطه هم فرستاده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
ایــن تجربه ما اســت و جنــاب آقای 
آبه بدانید کــه ما این تجربــه را تکرار 

نمی کنیم.
ایشان با اشــاره به سخنان نخست 
وزیر ژاپن مبنــی بر اینکه ترامپ گفته 
»مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران 
خواهد شد«، تأکید کردند: ما به لطف 
خداوند، بدون مذاکره با امریکا و با وجود 

تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید.
ترامپ: حتی فکر کردن به یک 

توافق هم زود است
دیداری که صدهــا خبر و تحلیل و 
گمانه زنی درباره آن صورت گرفته بود، 
بدین ترتیب پایان یافت و بازتاب وسیعی 
در رســانه های جهان پیدا کرد. بخش 
زیادی از این بازتاب مربوط به آن بخش 

از بیانات رهبر معظم انقاب اسامی بود 
که بر عدم قصد ایران برای ساخت ساح 
هفته ای تاکید می کــرد. خبرگزاری 
ژاپنی کیودو نیوز نوشــت: رهبر ایران 
در دیدار با نخست وزیر ژاپن تاکید کرد 
که ایران به دنبال ساخت یا استفاده از 

ساح هسته ای نیست.
یورونیوز نیز نوشت: »نخست وزیر 
ژاپن پس از دیــدار با رهبر ایران، گفت 
که آیت اهلل خامنه ای تاکید کرده ایران 
به دنبال ســاخت و اســتفاده از ساح 
هسته ای نیســت.« پایگاه اینترنتی 
روزنامه استریت تایمز و پایگاه اینترنتی 
روزنامــه داکا تریبیون نیــز به همین 

موضوع پرداختند. 
خبرگزاری رویترز اما بر این موضوع 
دســت گذاشــته که »رهبر ایران به 
نخســت وزیر ژاپن گفت پاســخی به 

رئیس جمهوری آمریکا نخواهد داد.«
مهمترین واکنش با بیشترین بازتاب 
اما مربوط به دونالد ترامــپ بود. او در 
صفحه توییتری خود نوشت: »از اینکه 
نخســت وزیر »آبه« بــرای ماقات با 
آیت اهلل علی خامنــه ای به تهران رفت 
متشکرم، اما شخصا احساس می کنم 
که هنوز حتی برای فکر کردن به یک 
توافق، زود اســت. نه آن ها آماده اند و 

نه ما.«
واکنــش خــود شــینزو آبــه به 
این دیــدار و بیانات رهبــر جمهوری 
اسامی ایران مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت. خبرگزاری مهر نوشــت که آبه 
نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، به خبرنگار همراهش 
گفت: »توانستم رهبر عالیقدر ایران را 
چهره به چهره ببینم و باورهای ایشان 
درمورد صلح را بشــنوم. آنها )باورهای 
ایشــان( قدم اصلی و روبــه جلو برای 
تضمین صلح و ثبــات در این منطقه 

است.«

رهبر معظم انقالب خطاب به آبه: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی دانم

پایان تمام گمانه زنی ها 

خبر

نمایندگی دائم جمهوری اســامی ایران نزد سازمان 
ملل متحد به اظهارات نماینده آمریکا در شــورای امنیت 

پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، ایران اعام کرد: اظهارات فتنه جویانه 
نماینده آمریکا علیه ایران در جلسه ۲۳ خرداد شورای امنیت 
سازمان ملل نماد دیگری از عملیات روانی ایران هراسانه این 

کشور بود.
ایران قاطعانه ادعای بی اســاس آمریــکا در ارتباط با 
حوادث ۲۳ خرداد تانکرهای نفتکــش را رد کرده و آن را با 

شدیدترین لحن ممکن محکوم می کند.
فراخواندن ایران به دیپلماسی و بازگشت به میز مذاکره 

توسط آمریکایی که خود به صورت غیرقانونی از برجام خارج 
شده، یک طنز است.

جنگ و تروریســم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و 
حضور گسترده نظامی آن کشــور در منطقه همواره منشأ 
اصلی ناامنی و بی ثباتی در منطقه خلیج فارس و جدی ترین 

تهدید علیه صلح و امنیت آن بوده و می باشد.
نه ارائه اخبار ســاختگی و انتشــار اطاعات نادرست 
می تواند واقعیت را تغییر دهد و نه متهم کردن بی شرمانه 
دیگران. آمریکا و متحدان منطقه ای آن باید از جنگ طلبی 
دست برداشته و به توطئه های فتنه انگیزانه و عملیات های 
مخفیانه خود با هدف متهم ساختن دیگران در منطقه پایان 

دهند. ایران ضمن هشدار مجدد نسبت به زورگوئی، ارعاب 
و تهدید و رفتارهای شرورانه آمریکا، نگرانی خود را در مورد 

حوادث مشکوک امروز تانکرهای نفتی ابراز می دارد.
ایران از جامعه بین المللی می خواهد تا به مسئولیت های 
خود در پیشــگیری از اینگونــه سیاســت ها و اقدامات 
غیرمسئوالنه و خطرناک آمریکا و متحدان منطقه ای آن در 

افزایش تنش در منطقه، عمل کند.
جمهوری اسامی ایران مجدداً تأکید می کند که تنها 
راه کاهش تنش در این منطقه، تعامل فعال و سازنده تمام 
کشورهای منطقه در چارچوب یک گفتگوی واقعی، فراگیر 
و مبتنی بر احترام متقابل و اصول بنیادین حقوق بین الملل 

است. حوادث اخیر و وضعیت منطقه فوریت چنین گفتگوی 
منطقه ای را مورد تأکید قرار می دهد.

ضمن تأکید مجدد بــر موضع دیرینه خــود مبنی بر 
ضرورت تقویت صلح و امنیت در منطقه گسترده تر خلیج 
فارس، جمهوری اسامی ایران آماده است تا نقش فعال و 
سازنده ای را در تأمین امنیت گذرگاه های راهبردی دریایی 

و تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه ایفا نماید.

با صدور بیانیه ای انجام شد

هشدار ایران نسبت به ارعاب، تهدید و رفتارهای شرورانه آمریکا
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سخنگوی وزارت خارجه ژاپن:
 G20 بعید است روحانی به

دعوت شده باشد
تاکشی اوسوگا، سخنگوی وزارت خارجه 
ژاپن در نشســت مطبوعاتی بــا خبرنگاران 
ایرانی در هتل اسپیناس پاالس تهران، درباره 
احتمــال دعوت ژاپــن از رئیــس جمهوری 
ایران برای شــرکت در اجــاس G۲0 گفت: 
اگــر بخواهم صادقانــه جواب بدهــم، از این 
 موضــوع اطاعــی نــدارم و چنیــن چیزی 

را بعید می دانم. 
وی ادامــه داد: حــدود ۲0 روز دیگر این 
اجــاس برگــزار می شــود. کشــورهای 
شرکت کننده در این اجاس مشخص است، 
لیست شرکت کنندگان در این اجاس بسته 
شده است و احتمال نمی دهم که ایران در این 

نشست حضور داشته باشد.
    

آیت اهلل مکارم:
باید مقدسات عربستانی ها را 

محترم بشماریم
آیت اهلل ناصر مــکارم شــیرازی از مراجع 
تقلید در دیدار حجت االســام والمسلمین 
ســید عبدالفتاح نواب نماینــده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت گفت: عربســتان ســعودی 
باید حجاج مــا را محترم بشــمارد ما هم باید 
مقدســات آنها را محترم بشماریم؛ نکته دیگر 
اینکه روحانیان حــج باید آموزش های الزم را 
دیده باشند؛ به اعضا کاروان گوشزد کنند که 
اهانتی به مقدسات دیگران نکنند و به گونه ای 
رفتار کنند که در شــأن زائر ایرانی باشد. وی 
تاکید کرد: عربســتان ســعودی مایل است 
مسائل حج از مسائل سیاسی جدا باشد و واقعا 
هم باید اینچنین باشد تا مشکلی در امور حج 

پیدا نشود.
    

آبه خواستار آزادی زندانیان 
آمریکایی شد

یک منبــع دولتــی ژاپن اعــام کرد که 
نخســت وزیر ژاپن در ســفر اخیر بــه ایران، 
درخواست آزادی زندانیان آمریکایی را مطرح 

کرده است. 
به گزارش خبرگزاری کیــودو، یک منبع 
دولتی ژاپن گــزارش داد که »شــینزو آبه«، 
نخست وزیر ژاپن در جریان ســفر اخیر خود 
به ایــران، به درخواســت »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهوری ایاالت متحده خواستار آزادی 

آمریکایی های زندانی در ایران شده بود.
    

وثوق الدوله زمان
آیــت اهلل علم الهدی در خطبه هــای نماز 
جمعه دیروز گفت: برخی افراد سســت عنصر 
در مدیریت های کشــور نکند گول بخورند و 

بازگردند. 
این اعامی که شــورای عالی امنیت ملی 
کرد )ضرب االجل دو ماهه ایران به طرف های 
برجام( و رئیس جمهــور نیز آن را رســما به 
اروپــا اعام کرد ایــن را پیگیــری کنید؛ اگر 
خدای نکرده کســی در مقابل ایــن جریان 
بایســتد و بخواهد برجام را بعــد از این دو ماه 
ادامه دهد، وثوق الدوله این زمان اســت و در 
 تاریخ اسمش به نام جاســوس انگلیس ثبت 

خواهد شد.
    

امضای طومار بعد از نماز جمعه
به گزارش فارس، جمعی از دانشــجویان و 
مردم بعد از نماز جمعه عبادی سیاسی امروز 
تهران با امضای طومــاری ضمن محکومیت 
بدعهدی و خباثت کشــورهای طرف برجام، 
تــاش بــرای هرگونــه مذاکره بــا موضوع 
جدیــد را نفی کردنــد. آنها همچنیــن با در 
دســت داشــتن تصاویر و دست نوشته هایی 
کــره جدیــد   بــر عــدم هرگونــه مذا

تاکید کردند. 
    

10 صیاد ایرانی از زندان های 
پاکستان آزاد شدند 

۱0 نفــر از صیــادان ایرانــی بــا تاش و 
پیگیری های سرکنســولگری کشورمان در 
کراچی در روز پنج شــنبه )۲۳ خرداد( آزاد و 
با پرواز هواپیمایی جمهوری اســامی ایران 
به میهن بازگشــتند. طی دو ســال گذشته 
با پیگیری هــای سرکنســولگری جمهوری 
اسامی ایران در کراچی بیش از ۸0 شهروند 
ایرانی محبــوس در زندان های ایالت ســند 

پاکستان آزاد و به میهن اسامی بازگشته اند.

آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
با نخست وزیر ژاپن تاکید 

کردند که »جمهوری 
اسالمی ایران هیچ اعتمادی 
به امریکا ندارد و تجربه تلخ 

مذاکرات قبلی با آمریکا 
در چارچوب برجام را به 
هیچ وجه تکرار نخواهد 

کرد زیرا هیچ ملت آزاده و 
عاقلی مذاکره تحت فشار را 

نمی پذیرد

توئیت ترامپ بعد از دیدار 
نخست وزیر ژاپن با رهبر 

انقالب: از اینکه نخست وزیر 
»آبه« برای مالقات با 

آیت اهلل علی خامنه ای به 
تهران رفت متشکرم، اما 

شخصا احساس می کنم که 
هنوز حتی برای فکر کردن 
به یک توافق، زود است. نه 

آن ها آماده اند و نه ما

خاتمی: 

رفتار و اموال مسئوالن در ویترین شیشه ای باشد


