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حضرت امام رضا(ع) میفرمایند:
باب ِم ْن ْأبواب ا ْل ِح ْک َم ِهَ ،ی ْک ِس ُب ا ْل َم َح َّب َه ،إن َُّه َد ٌ
لیل َعلی ُک ِّل َخ ْیر.
ِإ َّن َّ
الص ْم َت ٌ
سکوت ،دری از درهای حکمت است که موجب به دست آوردن عالقه و محبت دیگران میشود و برای کسب
خیرات ،راهنمایی نیکوست(.بحاراألنوار؛ ج 2؛ صفحه 30؛ حدیث )13
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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد – این روزنامه برای تیتر یک خود عنوان «صید
طالیی روحانی» را انتخاب و طی گزارشی تحلیلی به جذب
نیروهای اصولگرا توسط روحانی اشاره کرده است .در کنار
این تیتر ،تصویری بزرگ از محمدرضا باهنر دیده میشود؛
گزارشی که احتماال به خاطر مواضع همراستا با دولت
محمدرضا باهنر نوشته شده است و این موضوع را متبادر
میکند که گویا او در دولت آینده حضور خواهد داشت.
•• ایران – این روزنامه در بخشی از گزارش میدانی خود
دربــاره گرمای بی سابقه خوزستان با عنوان «گشتی در
داغ اهواز» مینویسد «:رانندهای که ما را
داغ ِ
خیابانهای ِ
اول صبح از فرودگاه به مرکز شهرآورد ،دماسنج ماشینش
را نشان داد که روی  37بود .گفت :کوکا هوا االن خوبه،
کسی جرأت نداره سرظهر از خونه بیرون بزنه ،میره روی
60درجه،کولرخونهوماشینهمدیگهجوابنمیده.همین
چند روز پیش ساعت 6عصر دخترم زنگ زد که مادرش توی
بازار از حال رفته و بردنش بیمارستان .رفتم بیمارستان
دیدم قیامتیه ،خیلیهای دیگه هم آفتاب زده شده بودن».
••هفتهنامهجامعهپویا-پدرستایش،دخترافغانستانیکه
بهدستنوجوانیایرانیدرورامینکشتهشدگفت 40:سال
هزاران ایرانی به من خوبی کردند فقط یک نفر بدی کرد.
••فرهیختگان -یک روز پس از پایان رقابت دانش آموزان
در کنکور ورود به دانشگا هها این روزنامه در گزارشی
مبسوط با عنوان علوم انسانی در حال انقراض ،به استناد
آمار و ارقام خطر کم توجهی به علوم انسانی و ریشهها و
دالیل آن پرداخت و نوشت:هرچند عالقه خانواد هها به
دکتر و مهندس شدن فرزندا نشان قابل توجه است،
کاهش داوطلبان در رشتههای علوم انسانی نگرانیها
را بیش از پیش میکند؛ مسئلهای که به نظر میرسد
طی آیند های نزدیک به یکی از بحرا نهای حوزه فکری
و اندیشهای کشور مبدل شــود .به نظر میرسد ریشه
این مسئله را باید در آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی
خانوادهها دنبال کرد.
••اعتماد –بهمن کشاورز در یادداشتی با تیتر «داخل خودرو
حریم خصوصی است» نوشت :در وهله اول به نظر میرسد
محیط بستهای که افراد در آن حضور دارند نمیتواند چیزی
جز حریم خصوصی محسوب شود .مثال اگر افرادی با نصب
چهار شاخه درخت به عالوه چند تکه پارچه ،محلی را محدود
کنند و داخل آن به استراحت بپردازند ،اگر کسی به این
محدوده بدون اذن وارد شود به حریم «خصوصی» آنها تجاوز
کرده است .به طریق اولی محدوده یک اتومبیل بنابراصل،
مشمول همین اصل خواهد بود[..البته ]در مــوردی که
خــودرو ،محل وقوع جرم باشد ،واضح است که چون این
اقدام مجرمانه در مرآء منظر سایر صورت میگیرد ،مورد جرم
مشهود تلقی خواهد شد و ضابطان میتوانند حسب قواعد
ناظر به جرمهای مشهود اقدام کنند.

...

انعکاس
••رجــا نیوز نوشت :طالب زاده در یــادبــود حــاج احمد
متوسلیانوهمراهانشگفت :مااطالعنسبتادقیقازمحل
دفن  4دیپلمات ایرانی داریم .اما چرا در مقابل پیگیری این
مسئله مقاومت میشود؟ گرفتن مجوز بررسی این موضوع
در لبنان چقدر زحمت دارد؟ برخی حاضرند حاجاحمد
زیر خاک و بتن مدفون بماند ولی قصه و روایت آنها از ماجرا
خدشهدار نشود .اقدامی که باید انجام شود این است که
مسئوالن بروند در محل دفن شهدا که محدوده آن مشخص
است با همکاری دولت لبنان حفاری کنند و آن زمان همه
چیز مشخص میشود.
••برنا نوشت :عراقچی معاون وزیر خارجه گفت :به عنوان
یک هوادار از آقای طارمی خواهش میکنم در پرسپولیس
بماند .عرق و انگیزه زیــادی دارد و خیلی باغیرت بازی
میکند و شم گلزنی هم دارد .خیلی خوب خودش را در
موقعیت گلزنی قرار میدهد هرچند که در ضربات آخر یک
مقداری آدم را حرص میدهد!
••افکارنیوز مدعی شد :شنیده میشود علی اکبرناطق
نوری به زودی از لواسان نقل مکان کرده و با راه اندازی
دفتری در تهران فعالیتهای سیاسی خــود را شروع
خواهد کرد.
••سایتها بیلیان نوشت :فریدون خیا مباشی محافظ
اسبق رهبر انقالب درباره روند درمان آیت ا ...خامنهای
در روز ترور در سال  60گفت ۲۰ :دقیقه طول کشید تا به
بیمارستان بهارلو رسیدیم ،دکتر آمد و نبض آقا را گرفت
و گفت ایشان تمام کرده است! چون فشار آقا به  2رسیده
بود.درهمینحیندکتروالیتی،دکترمنافیوزیربهداشت
وقت و دکتر زرگر رسیدند و فور ًا گفتند اتاق عمل را آماده
کنید ....بعد ًا که آقا به هوش آمدند ،اولین سوالی که کردند
این بود که محافظان در چه حالی هستند؟ به ایشان گفته
شد همگی سالم هستند.
••خبرآنالین خبر داد :مصری عضو حزب موتلفه معتقد
است انتخابات جمنا تاحدودی مهندسی شده بــود .او
همچنین میگوید کنار رفتن قالیباف باعث شد تا بخشی
از آرای او به سبد روحانی اضافه شود.
••نامه نیوز نوشت :تخت روانچی معاون وزیــر خارجه
کشورمان درباره اقدامات دولت آمریکا درباره برجام گفت:
حدود  2ماه پیش بود که برای اولین بار این اتفاق در دولت
ترامپ افتاد یعنی در عین لفاظیهایی که نسبت به برجام
میکردند ،خود آقای ترامپ کاری را که چهار ماه یا شش ماه
یک بار در زمان آقای اوباما صورت میگرفت انجام داد .در
حقیقت ترامپ خالف برجام عمل نکرد.
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همزمان با ادامه گمانه زنی درباره کابینه

جهانگیری:مدیرانیکه تواناییکارندارند کناره گیریکنند
مباحث مربوط به انتخاب کابینه همچنان داغ است.
 2روز پیش امین زاده دستیار رئیس جمهور از آغاز
چینش کابینه توسط روحانی خبر داد و حاال اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است
:مدیرانیکهتواناییکارندارندباعرقملیبهنفعمدیران
کارآمد و خالق کناره گیری کنند .به گــزارش ایرنا،
معاون اول رئیس جمهور در همایش روز ملی صنعت
و معدن به تشکیل دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت:
بار مسئولیت زیادی بر دوش دولت جدید است ،مردم
در  29اردیبهشت جهت گیری اصلی مطالبات خود
را روشن کردند و رئیس جمهور منتخب نیز با مشورت
با صاحبنظران و ارکان حکومت باید دولتی را انتخاب
کند که بتواند به وعدههایی که به مردم داده است ،پاسخ
بدهد.جهانگیریهمچنیندرصفحهتوئیترخودنوشت:
مدیرانی که توانایی کار ندارند با عرق ملی به نفع مدیران
کارآمد و خالق کناره گیری کنند .معاون اول رئیس
جمهور تاکید کرد :منافع کشور نباید به خاطر منافع
یک مدیر آسیب ببیند.هاشمیطبا نیز دربــاره برخی
گمانهزنیهامبنیبرحضوراودرکابینهدولتدوازدهم،
به تسنیم گفت :تاکنون درباره حضور در کابینه صحبتی
با بنده نشده است .وی گفت :البته اگر هم درخواستی
برای حضور در کابینه داشته باشم ،نمیتوانم بپذیرم،
چون تمایلی برای حضور در کابینه نــدارم .در همین
رابطهحجتاالسالممحمداشرفیاصفهانیهمدرپاسخ
به سوالی درباره حضور در کابینه دولت دوازدهم ،گفت:
بنده اعالم کردهام که به لحاظ شرایط سنی که دارم هیچ
کاراجراییرادردولتدوازدهمقبولنخواهمکرد،البته
با بنده درباره حضور در کابینه صحبت خاصی نشده ،اما
اگر هم پیشنهادی شود قبول نخواهم کرد.
▪صادقی :تغییر در وزارت کشور و وزارت علوم،
کف انتظارات مردم و قاطبه دانشگاهیان است

همچنین به گــزارش ایلنا ،محمود صــادقــی ،عضو
فراکسیون امید مجلس نیز درباره ترکیب کابینه دولت
دوازدهم در توئیتر خود به دولت هشدار داد« :تغییر
در وزارت کشور و وزارت علوم ،کف انتظارات مردم و
قاطبه دانشگاهیان است .اگر آرایش دولت دوازدهم



...
خبر

توضیحات آقابابایی درباره لنج توقیف
شده سعودی

باشگاه خبرنگاران -مجید آقابابایی مدیر کل
امور مرزی وزارت کشور ضمن تایید توقیف لنج
صیادی سعودی در آبهای ایران در پنجشنبه
هفته گذشته ،اظهار داشت :سرنشینان این لنج
از اتباع هند هستند .آقابابایی افزود :سرنشینان
این لنج دستگیر شدند و در اختیار محاکم قضایی
قرار دارنــد .مدیرکل امور مرزی وزارت کشور
اظــهــار داشـــت :ورود صــیــادان بــه کشورهای
همسایه امری عادی است و حداقل  20مورد
طــی چند مــاه گذشته از کشورهای همسایه
وارد آبهای مرزی ما شدند و پس از مدتی آزاد
شده اند.

متناسب با انتظارات و مطالبات رأیدهندگان تغییر
نکند ،اعتمادعمومی به رئیسجمهور آسیب خواهد
دید ».این سخن صادقی درحالی مطرح میشود که
چندی پیش انصاف نیوز در خبری مدعی شده بود
«عبدالرضا رحمانی فضلی» در پست وزارت کشور در
دولت دوازدهم میماند.
▪ دیده بان دولت :حضور رحمانی فضلی قطعی شد

کانال دیده بان دولت از قطعی شدن حضور رحمانی
فضلی و نهاوندیان به عنوان وزرای کشور و بازرگانی
خبر داد .به گزارش میزان این کانال نوشت« :با توجه
به قطعی شدن تداوم حضور رحمانی فضلی در وزارت

کشور و همچنین معرفی شدن نهاوندیان به عنوان وزیر
بازرگانی ،یکی از دو گزینه واعظی یا شریعتمداری رئیس
دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم خواهند بود».
▪اسماعیلی :چه بسا فهرست سازان در هفتههای
آتی شوکه شوند

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر
رییسجمهورنیز درتوئیتیمبهمازبرخیگمانه زنیها
گالیه کرد و نوشت :چه بسا فهرستسازان درهفتههای
آتــی شوکه شوند ،کمیتهای نیست؛ رییس جمهور
تصمیم میگیرد تاکابینه دوازدهــم ،هماهنگتر در
راهبرد ،برنامه و اجرا باشد.

مهمترین نکات پرونده

مسائل قومی ،سیاسی و مذهبی نباید مانع حل مشکالت مردم باشد
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مردم کردستان حق بزرگی به گردن ایران دارند ،گفت :مسائل قومی
 ،سیاسی و مذهبی نباید مانعی بر سر حل مشکالت کشور و رفع نیازهای مردم باشد .به گزارش ایرنا ،اسحاق
جهانگیریدرمجمعنمایندگاناستانکردستانبااشارهبهاینکهاستانهایمرزیکشورباوجودمحدودیتهای
جدی،دارایظرفیتهایبسیاریبرایتوسعههستند،گفت:برنامهدولتتوسعهمتوازن،هماهنگوجامعکشور
است و باید با برنامه ریزی و تالش ،مشکالت مردم را در مناطق مرزی نظیر کردستان برطرف کنیم .وی ضمن
قدردانیازمشارکتهمهجانبهواعتمادباالیاستانکردستانبهروحانیبرایادامهمسیرگفت:امیدوارهستیم
مسائلایناستاننظیرایجادراههایروستاییوتوسعهصنعتیوکشاورزیهرچهسریعترمرتفعشود.جهانگیری
با بیان این که تمام قولهایی که در سفر رییس جمهور به استان داده شده است محقق خواهد شد  ،گفت :مسائل
قومی ،سیاسی و مذهبی نباید مانعی بر سر حل مشکالت کشور و نیازهای مردم باشد.
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...
اروپا

انتشار بروشور اتحادیه اروپا به زبان
فارسی

تسنیم -اتحادیه اروپا در بروشوری درباره توافق
هستهای که آن را به زبان فارسی انتشار داد ،با
عنوان «فصل جدید در روابــط ایــران و اروپــا» ،به
سخنان فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه
اروپ ــا در سفر اخیر بــه تــهــران اش ــاره و از برنامه
جامع اقدام مشترک به عنوان آغازی برای روابط
دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و ایران نام برده شده
است .در بخشی از این بروشور آمده است :پیش از
اعمالتحریمهایهستهای،اتحادیهاروپامهمترین
شریک تجاری ایران بود و با اتصال مجدد اقتصاد
اتحادیه اروپــا و ایــران ،رفــاه و سعادت ایرانیان و
اروپاییها به طور یکسان افزایش خواهد یافت.



قاضی حیدری معاون دادستان مشهد

تشریح کرد:

جزئیات جدید از دستگیری
اعضای داعش

سیدخلیل سجادپور -معاون دادستان مشهد با تشریح
جزئیاتی از مــاجــرای دستگیری داعشیها  ،گفت :با
بررسیهای دقیق اطالعاتی ،تعداد اعضای دستگیر شده
داعش در مشهد و برخی شهرهای دیگر به  27تن رسید.
قاضی «حسن حیدری» در گفت و گویی اختصاصی با
خراسان افزود :عملیاتهای پیشدستانه و پیشگیرانه جان
برکفان دستگا ههای امنیتی برای «امنیت ایــران زمین»
همچنان ادامــه دارد و سربازان گمنام امام زمان (عج) با
چشمانی بیدار  ،داعشیهای زبون را در تورهای اطالعاتی
خود گرفتاری میکنند قبل از آن که آنان فرصت هرگونه
عکس العملی را داشته باشند .معاون دادستان مشهد
با اشاره به اعطای نیابت قضایی برای دستگیری عوامل
داعش در برخی شهرهای دیگر تصریح کرد :سرنخهای
پیچیده اطالعاتی و اشراف کامل سربازان گمنام امام زمان
(عج) در تعقیب داعشیها  ،بیانگر آن بود که بعضی از این
افراد به شهرهای دیگر گریخته و در آن جا مخفی شده اند
بنابراین  ،همه این عوامل خبیث با صدور نیابت قضایی در
تور اطالعاتی سربازان امام زمان (عج) گرفتار و در حالی
ذلیالنه دستگیر شدند که بدین ترتیب تعداد داعشیهای
دستگیر شده به  27تن رسید .این مقام قضایی به اقتدار
و هیبت جان برکفان سپاه پاسداران در حمله موشکی به
مواضع داعشیها در آن سوی مرزهای ایــران نیز اشاره
کرد و با قدردانی از این عملیات غرور انگیز گفت :امروز
دشمنان نظام جمهوری اسالمی ،سیلی محکمی خورده
اند و میدانند که حتی نمیتوانند نیم نگاهی به اخالل در
«امنیت» ایــران داشته باشند .سرپرست مجتمع قضایی
انقالب اسالمی مشهد به تاکیدات دکتر مظفری رئیس کل
دادگستری خراسان رضوی و راهنمایی و نظارت مستقیم
قاضی صادقی (دادستان مرکز استان) برای برخورد قاطع با
مخالن امنیت هم اشاره کرد و با قدردانی از صدور دستورات
ویژهقضاییبرای«تامینامنیت»و«احساسامنیت»درمردم
افزود:دستگاهقضاییو نیروهایامنیتیو اطالعاتیهمواره
درحالرصدتحرکاتدشمناننظامهستندوباچشمانیباز
«امنیت» مردم را سرلوحه همه امور قرار داده اند تا عدهای
زبون و فریب خورده استکبار ،جرات نفوذ به خود ندهند.

...
سپاه

غیب پرور :کوبیدن سپاه برای کسی
یآورد
آبرو نم 

فــارس -رئیس سازمان بسیج مستضعفین در
یـــادواره شهید مدافع حــرم ،عباس آبــیــاری در
مصالی شهریار گفت :کوبیدن سپاه که نماد
اقــتــدار و دفــاع از کشور اســت بــرای کسی آبرو
نمیآورد و در حالی که در عرصههای دفاعی و
امنیتی ،سپاه با تمام وجود در حال دفاع از کشور
اســت ،تضعیف سپاه محل ســوال جــدی است.
سردار غالمحسین غیب پرور با تاکید بر وحدت
حول فرامین ولی فقیه افزود :دعوا درست کردن،
همدیگر را کوبیدن و جبهه اختالف را گشودن و
ارکان دفاعی کشور را تضعیف کردن ،جز آن که
دشمنان را شاد کند ،نتیجه دیگری ندارد.



...
دولت

امین زاده :دولت از ائمه جمعه برای
تبیین حقوق شهروندی یاری میطلبد

ایرنا -دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی گفت :استفاده از ظرفیت عظیم و
تاثیرگذار ائمه جمعه یکی از ضرورتهای مهم در
تبیین جایگاه و نهادینه شدن حقوق شهروندی
است و دولت در این راستا از امامان جمعه سراسر
کشور یاری میطلبد .الهام امین زاده در دیدار با
امام جمعه یاسوج اظهار داشت :البته مکاتبات
الزم بــرای پیگیری ایــن مهم از طریق رئیس
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور انجام
شده است .وی افزود :آنچه مدنظر دولت و همه
دلسوزان نظام است تحقق عینی و عملی حقوق
تک تک افراد جامعه است.

بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی معاهده منع تسلیحات هستهای ونقش ایران درتدوین آن

پیش نویس معاهده منع سالحهای هستهای چه میگوید؟
ادیـــب 2 -روز پیش ،ســازمــان ملل  70ســال پــس از
چشیدن طعم اولین و آخرین سالح هستهای در جهان
و  50ســال پس از تصویب پیما ننامه منع گسترش
سال حهای هستهای (ا نپیتی) شاهد تصویب پیش
نویس اولین معاهده منع کامل تسلیحات هستهای بود؛
معاهدهای که با رأی مثبت  122کشور از جمله حمایت
کامل ایران همراه بود و در عوض  8کشور دارنده سالح
هستهای در کنار اعضای ناتو و رژیم صهیونیستی آن را
تحریم کردند .آمریکا ،روسیه ،انگلیس ،چین ،فرانسه،
هند ،پاکستان و کره شمالی به عنوان  8کشور دارنده
سال حهای هستهای ،به عــاوه رژیــم صهیونیستی از
شرکت در مذاکرات برای تهیه این معاهده خودداری
کردند .براساس گزارش خبرگزاریها اکثر دولتهای
عضو ناتو و دیگر کشورهایی که تحت چتر هستهای
آمریکا هستند ،به خاطر فشار و دستور آمریکا ،در این
مذاکرات غایب بودند .جالب این جاست حتی ژاپن
که در ســال  ۱۹۴۵میالدی در پایان جنگ جهانی
دوم ،قربانی یک حمله هستهای شد به تبعیت از سایر
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی ،ناتو ،این
مذاکرات را تحریم کرد!
▪آمریکا و دوستان نپذیرفتند!

البته آمریکا به عدم حضور در این نشست بسنده نکرد
و در قالب بیانیهای این معاهده را برای امنیت جهانی
مناسب ندانست! وزارت خارجه این کشور با طرح باقی
بودن خطر کره شمالی به عنوان بهانه حفظ سالحهای
هستهای ،تأکید کرد« :ما قصد امضا ،تصویب یا عضویت
در این معاهده را نداریم .چرا که این پیمان واقعیات
فضای امنیت بین الملل را در نظر نمیگیرد.
عضویت در این پیمان با سیاست بازدارندگی هستهای
که برای برقراری صلح در اروپــا و شمال آسیا در طول
هفتاد سال گذشته از اهمیت اساسی برخوردار بوده
اســت ،هیچ ســازگــاری و سنخیتی ن ــدارد ».انگلیس و
فرانسه نیز بیانیههای مشابهی صادر و تأکید کردند این
بیانیه را امضا نخواهند کرد .آلن ویر نامزد جایزه صلح
نوبل نیز در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت:
«تحقیقات ما نشان میدهد اسرائیل صدها سالح
هستهای دارد ولی در نشست خلع سالح سازمان ملل
اصال شرکت نکرد و معاهده را همچون سایر قدرتهای
هستهای جهان که بی اعتنایی کردند ،نپذیرفت.

▪گامی فراتر از گامهای قبل

تصویری از خرابههای هیروشیما پس از حمله اتمی آمریکا

هیئت جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی رضا نجفی
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی هستهای
در پایان این نشست ،حمایت ایران را از تالشهای بین
المللی برای امحای کامل سال حهای هستهای اعالم
داشت .وی با اشاره به اینکه ایران خود یکی از قربانیان
سالحهای کشتار جمعی است ،فتوای رهبر معظم انقالب
مبنی بر حرام بودن سالحهای کشتار جمعی را یادآوری
کــرد و اقــدام ایــن کنفرانس در اشــاره به نقش رهبران
مذهبی در تالش برای امحای کامل سالحهای هستهای
در متن معاهده را مورد تقدیر قرار داد.
▪معاهده چه میگوید؟

مــعــاهــد های کــه اکــنــون پیش نویس آن تصویب شــده،
ممنوعیت کامل توسعه ،ذخیره و تهدید استفاده از
سال حهای هستهای را خواستار میشود .طبق مفاد
این معاهده ،کشورهای امضاکننده متعهد میشوند از
ساخت ،آزمایش ،توسعه ،تملک و انباشت سال حهای
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...
اخبار

قالیباف :مسئوالن بگویند چه کرده اند نه
این که در نقش اپوزیسیون صحبت کنند
شــهــردار تــهــران بــا بــیــان اینکه
مدیریت بحران خودش گرفتار
بحران است گفت :بحران کشور
ما این است که وقتی مسئوالن
پشت تریبون قــرار میگیرند،
بگویند چه کردهاند نه این که در
نقش اپوزیسیون صحبت کنند .به گزارش فارس محمد
باقر قالیباف در مراسم رونمایی از دستاوردهای سازمان
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود :بحران ما
این است که پشت این تریبونها قرار میگیریم و یادمان
مــیرود بــرای چه کسی صحبت میکنیم .قالیباف با
اشاره به اینکه مدیریت بحران در تهران در سال  84حتی
ساختمانی برای استقرار نداشت ،گفت :کسانی که در
حادثه پالسکو به دنبال حرفهای سیاسی بودند ،امروز
بهتر است گزارش کمیته ملی و همچنین شورای اسالمی
شهر تهران را در خصوص این حادثه بخوانند .وی ادامه
داد :در موضوع حادثه پالسکو یکی از دوستان شورای شهر
میگفت شهردار تهران جزو دو نفری است که میتوان برای
مدیریت بحران انتخاب کرد .وی افزود :تنها شهری که
مدیریت بحران آن را بر اساس قانون به شهردار سپردهاند،
شهر تهران است و مدیریت بحران مابقی شهرها برعهده
استاندار است .قالیباف تاکید کرد :به جای رفتارهای
سیاسی و موضوعاتی که تخصصی هستند و جان و ایمنی
مردم در خطر است ،به وظایف خود عمل کنیم.
▪بررسی تنشهای اخیر در جلسه جامعه روحانیت

همچین قائم مقام جامعه روحانیت مبارز با اشاره به برگزاری
جلسه این تشکل در هفته گذشته ،گفت :در این جلسه
نسبت به حاشیهسازیها و تنشهای اخیر که توسط برخی
مسئوالن در جامعه ایجاد شده ،نقد و بررسی صورت گرفت.
حجتاالسالمتقویافزود:اینتنشهاعاملیبرایشایعات
و تشویش اذهــان در جامعه شده است لذا آقایان جامعه
روحانیت نسبت به این حاشیهسازیها اظهار نگرانی کردند
چرا که ما معتقدیم دستگاه اجرایی با این روند از اهداف
اصلی خود دور میشود .قائم مقام جامعه روحانیت مبارز
با تاکید بر اینکه باید به این نوع مباحث و کشمکشهای
سیاسی خاتمه داده شود ،در پاسخ به این سوال که آیا نامه
و تذکری از سوی جامعه روحانیت به دولت ابالغ شده یا
خیر،گفت :این موضوع بعدا مشخص میشود اما موضوع
اصلی جلسه این هفته حاشیهسازیهای اخیر بود.

کشف انبار سالح و مهمات گروهک جیش
الظلم در سراوان
شهرکی -محل دپوی سالحها و مهمات گروهک جیش
الظلم در سراوان کشف شد.به گزارش خراسان ،فرمانده
انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز گذشته در
نشست خبری ،گفت :به دنبال اشراف اطالعاتی و با تالش
نیروهای انتظامی و نظامی در پایش قاچاقچیان ،اشرار و
گروهکهای معاند ،روز جمعه گذشته محل دپوی سالح
و مهمات سبک و نیمه سنگین گروهک جیش الظلم در
ارتفاعات کوه سفید سراوان شناسایی شد.سردار «حسین
رحیمی» افزود :با شناسایی این محل ،بخش قابل توجهی
از سالح و مهمات این گروهک معاند شامل 35قبضه سالح
جنگی کالش ،یک قبضه توپ  14/5و یک قبضه راکت
انداز اس پی جی  9شناسایی و ضبط شد.وی تصریح کرد:
محل دپوی سالح گروهک جیش الظلم با کمک یکی از
عوامل نفوذی شناسایی شد و در این رابطه هیچ فردی
دستگیر نشده است.
▪سالحهای کشف شده خارجی است

آورده و آن را تصویب کند.طبق این معاهده ،دارندگان
سالح هستهای موظف هستند پس از الزم االجرا شدن آن،
فهرست سالحهای هستهای خود و تأسیسات تولید آنها را
به دبیرکل سازمان ملل اعالم کرده و سریع ًا آنها را از حالت
عملیاتی خارج سازند و سپس طبق یک برنامه زمان بندی
شده که باید به تصویب کشورهای عضو برسد ،همه آنها را
تحت نظارت و راستی آزمایی بین المللی منهدم کنند.

▪امضای ایران
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هستهای یا تهدید به استفاده از آنها علیه کشوری دیگر
خودداری کنند.
▪آیا ایران در محتوای مفاد این معاهده نقش داشته
است؟

خبرگزاری صداوسیما تأکید کرد که «منع تهدید سایر
کشورها» به پیشنهاد ایران به متن این پیش نویس اضافه
شده است .گفتنی است ایران در سالهای گذشته بارها
مورد تهدید حمله اتمی قرار داشت از جمله حداقل یک
بار بــاراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا ایــران را به
استفاده از سالح هستهای تهدید کرده بود .بر اساس
پیش نویس معاهدهای که اکنون تصویب شده کشورها
نباید اجازه انباشت سالحهای هستهای دیگر کشورها
را در خاک خود بدهند .این معاهده همچنین هر یک
از کشورهای امضاکنندهای که بعد از تاریخ جمعه 16
تیر  96دارنــده سالح هستهای هستند را ملزم به طی
مراحلی برای حرکت به سمت نابودی کامل تسلیحات
خود میکند .از جمله ایران باید این معاهده را به مجلس

پیشتر تال شهایی بــرای کاهش احتمال استفاده از
سال حهای هستهای انجام شــده بــود؛ حــدود  50سال
پیش معاهده ان پی تی کشورهای دارای سالح هستهای
را ملزم میکرد که نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به
کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سالح کمک
کنند و کشورهای غیربرخوردار نیز متعهد میشدند که
در این راه تالش نکنند! در سا لهای گذشته همواره
مذاکرات مربوط به تصویب پیش نویسهای مشابه به
شکست میرسید و تنها به قطعنامههایی غیرالزام آور
تبدیلمیشد.آبانماهسالگذشتهقطعنام ه"پیشبردخلع
سالح هستهای همهجانبه" تصویب شد که البته الزامآور
نبود .تصویب پیش نویس هفته گذشته را میتوان جهشی
رو به جلو به سمت جهان عاری از سالح هستهای دانست.
▪معنای سیاسی معاهده اخیر

تصویب این معاهده جدید تحول بین المللی بسیار مهمی
محسوب میشود ،زیرا این معاهده نتیجه فرآیندی است
که طی آن اکثریت کشورهای غیر هستهای تصمیم
گرفته انــد به ســازوکــار و دســتــورکــاری که قدرتهای
بزرگ هستهای طی نیم قرن اخیر با هدف حفظ منافع
و تسلیحات هستهای شان در سطح بین المللی تعریف
و پیاده کرده بودند ،نه بگویند و هنجار سازی در مورد
ممنوعیت سالح هستهای و استفاده از چنین تسلیحاتی
را خود به دست بگیرند .در حال حاضر تصویب این معاهده
موجب میشود کشورهای دارای سالحهای هسته ای ،از
نظر روانی و رسانهای تحت فشار قرار بگیرند .قرار است
پیش نویس این معاهده در  29شهریورماه سال جاری با
آغاز نشست عالیرتبه مجمع عمومی سازمان ملل برای
امضا در نیویورک مفتوح گردد و پس از امضای کشورها
برای طی روند تصویب ،این موضوع را در داخل کشورها
پیگیری کنند.

وی بیان کرد :سالحهای کالش کشف شده از این گروهک
ساخت ایــران نیست و همگی خارجی اســت و ایــن که
کالشهای کشف شده از بهترین نوع است نشان دهنده
ادامه خصومت دشمن با ایران اســت.وی افــزود :اشراف
اطالعاتی بر گروهکها و اشرار در سیستان و بلوچستان
در حد مطلوبی است و این گروهکها در هر منطقهای از
استان که اقدام به انجام عملیات کرده اند ،ضربه سختی
خورده اند .گروهکهای معاند گمان میکنند سیستان
و بلوچستان منطقه خوبی بــرای انجام عملیا تهای
خرابکارانه آنها ست در حالی که چنین نیست و هرگونه
اقدام آنها به شدت سرکوب میشود.

دادستان انتظامی قضات:

یک پنجم شکایات از قضات منجر به صدور
کیفرخواست شده است
دادستان انتظامی قضات گفت :از مجموع شکایاتی که به
دادســرای انتظامی قضات وارد شده است یک پنجم این
شکایات منجر به صدور کیفرخواست شده است .به گزارش
میزان ،حجت االسالم والمسلمین موحدی آزاد در گفت
و گو با میزان در تشریح عملکرد دادسرای انتظامی قضات
اظهارکرد :از مجموع شکایاتی که به دادســرای انتظامی
قضات وارد شده است یک پنجم این شکایات منجر به صدور
کیفرخواست شده است یعنی در چهار پنجم از شکایات
وارده به دادسرای انتظامی قضات ،همکاران ما تخلفی در
آن شکایات احراز نکرده اند .چهارپنجم آن عمدتا به منع
تعقیب منجر شده یا به علت بازنشستگی قاضی موقوفی
تعقیب صادر شده و در هر صورت به احراز تخلف از قاضی
منجر نشده است .دادستان انتظامی قضات گفت :در سال
 ،۹۵شکایت علیه قضات ۶درصد و کیفرخواست صادره
علیه قضات  ۱۵درصد کاهش یافته است .وی با بیان اینکه
شکایت مردم علیه قضات کاهش یافته است یکی از عوامل
کاهش شکایت را دقت قضات درانجام وظیفه عنوان کرد و
گفت :برنامههای آموزشی معاونت منابع انسانی نیز دراین
راستا تاثیرگذار بوده است .دادستان انتظامی قضات اضافه
کرد :در تمام استانها نمایندگی داریم ،دادستان انتظامی
قضات در هر استان از  ۶نفرتا  ۲نفر نماینده دارد که در
دادگستری هر استان مستقر هستند و پیوسته به رفتار و
عملکرد قضات نظارت دارند.
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