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چهره ها و گفته ها

اولین حضور تخت روانچی پس از
ترخیص از بیمارستان
مجید تخت روانچی نماینده دایــم ای ــران در
سازمانمللکهحدوددوماهپیشبهدلیلبیماری
سرطان در بیمارستانی در نیویورک بستری شده
بود ،پس از مدت ها در یک نشست عمومی حضور
یافت و در جلسه کنفرانس خاورمیانه عاری از
سالحهای هستهای و سایر سالحهای کشتار
جمعی ،حضور نداشتن نمایندگان آمریکا و رژیم
صهیونیستی در این کنفرانس را نشاندهنده
قــصــد آنهــــا بــــرای به
شــکــســت کــشــانــدن
کنفرانس دانست/.
ایرنا

نبایدبهدنبالعکسیادگاریباشیم
وندی شرمن نماینده دولت اوباما در مذاکرات
هستهای با ایران نوشت :روحانی عکس یادگاری
را بی فایده دید و نخواست که تنها خواهان یک
گفتوگویتلفنییاعکسی
یادگاری با ترامپ باشد.
وی اف ــزود :در مذاکره با
ایــران نباید تنها به دنبال
عــکــس یـــادگـــاری
باشیم/.ایلنا

مردم به حق معترض هستند
وکیلی ،عضو هیئت رئیسه مجلس  ،تخریب اموال
عمومی و آشوب را محکوم دانست و گفت :مردم
به حق معترض هستند .وی تاکید کرد:تخریب
امــوال عمومی و آشــوب صددرصد محکوم است
و صف آشوبگران از صف
اع ــت ــراض ــات مــردمــی
بــه خصوص ُلــر زبانان
جداست/.ایسنا

خبر

سامانه «سوم خرداد»
پهپاد (پیشرفته) آمریکایی را
بازنشسته می کند
نشریه«فارینپالیسی»بابیاناینکههدفقرارگرفتن
پهپاد «گلوبال هاوک» توسط سامانه پدافند«سوم
خرداد» زنگ خطری برای پنتاگون بود ،نوشته است
که آمریکا احتماال بخش اعظم این مدل از پهپادها را
بازنشستهمیکند.پهپاد گرانقیمتآمریکاییتازهبه
مرحلهتولیدانبوهرسیدهوازاردیبهشت 97درنیروی
دریایی آمریکا استفاده شده بود .به گزارش فارس،
نشریه فارین پالیسی نوشت که وزارت دفاع آمریکا
در حال بررسی کنار گذاشتن دو سوم سی و چند
پهپادگلوبالهاوکیاستکهنیرویهواییدراختیار
دارد .این اقــدام ،بخشی از حرکت به سوی ساخت
توانمندیهای مورد نیاز برای مقابله با چین و روسیه
است .مقامهای آمریکایی به فارین پالیسی گفتهاند
که بر اساس این طرح ،قرار است  ۲۱فروند از ۳۵
پهپاد گلوبال هاوک نیروی هوایی آمریکا که اکنون
در غرب آسیا مشغول جمعآوری اطالعات هستند،
کنارگذاشتهشوند.گلوبالهاوکگرانقیمتترینو
عظیمالجثهترینپهپادجهاناستوهدفقرارگرفتن
آن توسط ایران در سی ام خرداد امسال واکنشهای
گستردهایرادرجهانبرانگیخت.
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فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ارشد کشورمان دیدار کرد

دیپلماسینظامیایرانوپاکستاندرتهران

سردارنظامی:مقامهاینظامیایرانوپاکستاندرسطوحتاکتیکیبهطوردایمدرتماسهستند

هادی محمدی – در ادامه دیپلماسی
دفاعی کشورمان با کشورهای دوست
و به ویژه همسایه ،روز دوشنبه ژنرال
«قمر جــاویــد بــاجــوا» فــرمــانــده ارتــش
پاکستان در راس هیئتی نظامی و
در پاسخ به دیــدار سال قبل سرلشکر
باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح
کشورمان سفر سه روزه ای را به تهران
آغاز کرد و دیدارها و گفت و گوهایی نیز
با مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری
ایــران داشــت؛ دیدارهایی که با توجه
به تحوالت و شرایط منطقه از اهمیت
بسیاری بــرخــوردار است و در ارتقای
سطح همکار یهای دفاعی -امنیتی
دو کشور موثر خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم روحانی
رئیس جمهور کشورمان دردیـــدار با
فرمانده ارتــش پاکستان با تأکید بر
اهمیت گسترش روابط دوجانبه ایران
و پاکستان؛ حــضــور فــرمــانــده ارتــش
پاکستان در تهران و مالقات با سردار
بــاقــری و مقامات نظامی ای ــران را به
معنای استحکام فو قالعاده روابط دو
کشور دانست.
ژنرال «قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش
پاکستان هم تاکید کرد :هیچ کشوری
نمیتواند روابــط پاکستان و ایــران را
تحت تاثیر قــرار دهــد .علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در
دیدار با این مقام ارشد نظامی پاکستان
تصریح کرد :رویکرد راهبردی جمهوری
اسالمی ایران تقویت روابط و همکاری
هر چه بیشتر با کشورهای منطقه به
ویژه با همسایگان بوده است و در این
زمینه پاکستان جایگاه ویــژ های دارد.
در این دیدار ژنرال قمر باجوا فرمانده
ارتش پاکستان خاطرنشان کرد :ارتش
پاکستان مصمم است با رصد مستمر و
همه جانبه مرزهای مشترک با هرگونه
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جنیدی :دولت باید
محلهای امنیرا برای
اعتراض درنظر بگیرد

حق اعتراض ایجاد نمی شود
مگر با تامین محلی امن برای اعتراض

شرارت و ناامنی در این مناطق قاطعانه
برخورد کند .قمر جاوید باجوا همچنین
بــا امــیــر سرلشکر سید عبدالرحیم
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری
اسالمی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
سرلشکر موسوی در این دیدار گفت:
ارتش جمهوری اسالمی ایران و ارتش
پاکستان تعامل و همکاری های زیادی
در زمینه تبادل آموزشی و اعزام دانشجو
داشته و دارند .فرمانده ارتش پاکستان
نیز در این دیدار با استقبال از همکاری
هــای دو جانبه گفت :آم ــاده ارتقای
همکاری ها در همه حوز هها هستیم.
نخستین دیدار فرمانده ارتش پاکستان
در بدو ورود به تهران با سرلشکر باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
ص ــورت گــرفــت .بــرقــراری امنیت در
مرزها و جلوگیری از تحرکات گروههای
تروریستی و ورود غیرقانونی ،ایجاد
مــرزهــای فعال اقتصادی و تبادالت
مــرزی ،همگرایی درخصوص مسائل
جهان اســام و توسعه همکار یهای
مشترک از جمله محورهایی بود که در
این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
ســـــردار قــدیــر نــظــامــی رئــیــس ام ــور
بینالملل و دیپلماسی دفاعی ستاد

کل نیروهای مسلح در گفت و گوی
اختصاصی با خراسان درخصوص سفر
ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش
پاکستان با بیان ایــن که ایــن سفر در
پاسخ به دیــدار سال گذشته سرلشکر
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان از پاکستان صــورت گرفته
است ،افزود  :در سه سال اخیر روابط
و رفت و آمدهای نظامی میان تهران
و اســام آبــاد به مالقات هایی منظم و
برنامه ریزی شده تبدیل شده است که
از سطوح کارشناسی تا عالی انجام می
شود .سردار نظامی با بیان این که این
ارتباطات و تعامالت در سطح تاکتیکی
و راهبردی تاثیر قابل توجهی دارد ،
افزود  :از زمان افزایش این ارتباطات
امنیت مرزهای دو کشور بیشتر شده
و اقدامات امنیتی دو طرف در مرزهای
مشترک توسعه یافته است .همچنین
فرماندهان و مقامات نظامی طرفین در
سطوح تاکتیکی دایم در تماس هستند
و مسائل را بــه صــورت مستمر مــورد
مشورت و هماهنگی قرار می دهند .
وی افــزود :در زمینه آمــوزش نیروها و
همکاری در حوزه صنعت دفاعی نیز
بحث های خوبی انجام شد .

معاون حقوقی رئیس جمهور ،با اشاره به اعتراضات اخیر
گفت :دولت باید محلهای امنی را برای اعتراض در نظر
بگیرد؛ البته دیوان عدالت اداری تصور میکرد که این
حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد .به گزارش ایسنا،
لعیا جنیدی که  در همایش ملی زنان و خانواده خیرین
مدرسهساز کشور سخن می گفت ،افزود :اعتراض در
چارچوب قوانین مدنی را باید همراه با آموزش به مردم
توضیح داد تا بتوانند نگرانیهای خود را بگویند و به
راهکار مشترک به دور از آسیب برسند .وی تاکیدکرد:
حق اعتراض ایجاد نمیشود مگر با تامین محلی امن
برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را
تامین کند و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم .در همین
زمینه نــژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی
شهر تهران نیز با اشــاره به این که  شورای شهر تهران
در گذشته «خیابان مردم» در مقابل مجلس را برای بیان
اعتراض ها پیشنهاد داده بود ،گفت :متاسفانه این طرح
پذیرفته نشد .به گزارش ایسنا ،نژاد بهرام ،افزود :امروزه
برای تفکیک وقایع دور از انتظار نسبت به تخریب اموال
عمومی و خصوصی و حتی خسارت بدنی و جراحت به
برخی شهروندان الزم است طرح دولت مورد توجه قرار
گیرد و نمایندگان مجلس در این خصوص راهکارهای
حقوقی مبتنی بر قانون اساسی را طراحی کنند.
وی با بیان این که تبیین راهکار اقدام به اعتراض احتمالی
باید مورد توجه قرار گیرد ،اظهار کرد :از دولت میخواهیم
درخصوص مدارا با معترضان و جلوگیری از بروز هرگونه
خشونت در برابر آن ها مساعدت کند.

قوه قضاییه

رئیسی :به «حیف» بیت المال
همانند «میل» آن باید
رسیدگی شود

استفاده از قضات اهل سنت
در مناطق سنی نشین

رئــیــس قـــوه قضاییه با
تاکید بر برخورد دستگاه
قــضــایــی بــا مــفــســدان،
از نمایندگان مجلس
خــواســت کــه در جهت
اصــــاح ســاخــتــارهــای
فسادزا گام های جدی
تری بردارند .وی تاکید کرد :ما معتقدیم «حیف»
بیت المال همانند «میل» بیت المال باید مورد
رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی حیف
هــا و تــرک فعل هــا از برخی میل هــا و فعل ها
بیشتر است .گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام
خسارت می زند.به گزارش تسنیم و میزان ،آیت
ا ...سیدابراهیم رئیسی که در دیداربا اعضای
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس سخن
می گفت ،خاطرنشان کرد :مبارزه با فساد یک
فرایند مستمر است .حاشیهسازیها و مالمت
مالمتکنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد
کرد.البتهدراینمسیرهمکاریهمهدستگاههارا
موثرمی دانیم.رئیسی در بخش دیگری ازسخنان
خود بر ضرورت اطالعرسانی درخصوص میزان
اموال برگشت داده شده به بیتالمال تاکید کرد.
وی همچنین با اشــاره به بهرهگیری از قضات
اهل سنت در مناطق سنی نشین در خصوص
پروندههای مربوط به احــوال شخصیه (قواعد
حقوقی مربوط به فرد) یادآور شد :حتما قضات
در استانهایی که به پروندههای اهــل سنت
رسیدگی میکنند به قوانین مربوط و فقه آنها
مسلط هستند و اگر باز هم نیاز باشد که قاضی
جذب شود در دستور کار قرار دارد و قضاتی هم
در کردستان ،سیستان و بلوچستان و آذربایجان
غربیدراینزمینهاعالمآمادگیکردهاند.رئیسی
نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مرکب
(سودمرکب)،همسوبانمایندگاندانستواظهار
کرد :من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک
رأی دارم و آن هم هماننظر نمایندگان است تا راه
برای سرمایهگذاری ،تولید و تسهیالت باز شود.

