تیم تروریستی وابسته به سرویسهای اطالعاتی متخاصم متالشی شد

پنجشنبه  25شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3305

با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) ،در یک اقدام عملیاتی یک تیم تروریستی وابسته به سرویسهای اطالعاتی کشورهای متخاصم،
شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت .این تیم تروریستی که در تالش بود علیه برخی مراکز حساس و حیاتی کشور اقدام ایذایی و تروریستی را فراهم کند،
با اقدام وزارت اطالعات متالشی شد .شایان ذکر است اطالعات تکمیلی در آینده نزدیک به استحضار مردم شریف ایران رسانده خواهد شد.

سیاسی

اخبار

تأکید امیرعبداللهیان بر پیگیری
پرونده ترور شهید سلیمانی

وزیر امور خارجه در نشست کمیته ویژه پیگیری حقوقی
و بینالمللی پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهانش ،بر
پیگیری این پرونده و به عدالت س��پردن تروریستهای
دولتی تأکید کرد.
به گزارش فارس ،حس��ین امیرعبداللهیان در کمیته
وی��ژه پیگیری حقوقی و بینالمللی پرونده ترور س��ردار
شهید سلیمانی و همراهانش ضمن تأکید بر لزوم پیشبرد
خاطره سردار

اقدامات در حال اجرا ،زنده نگاه داشتن یاد و
شهید سپهبد سلیمانی ،قهرمان ملی و بینالمللی مبارزه
با تروریسم و همچنین نقش مقامات و دولت آمریکا در
ارتکاب جنایت نابخشودنی ترور سردار سلیمانی اعالم کرد:
تداوم پیگیری این پرونده و به عدالت سپردن تروریستهای
دولتی جزو سیاس��تهای قطعی است .وی تاکید کرد:
وزارت امور خارجه با عزمی قاطع به وظیف ه ذاتی خود در
پیگیری حقوقی ،سیاسی و بینالمللی این موضوع عمل
خواهد کرد .وزیر امور خارجه ششم شهریور نیز در سفر به
بغداد با حضور در محل ترور شهید سلیمانی تصریح کرد:
دولت آمریکا باید پاسخگوی ترور سردار سلیمانی باشد و
عامالن و آمران این اقدام و حمله تروریستی باید به سزای
اعمالشان برسند و به عدالت سپرده شوند.

محکومیت حسن رعیت
به  35سال حبس

س��خنگوی قوهقضائیه از محکومیت حس��ن رعیت
مجموعا به  ۳۵سال حبس خبر داد و گفت :بخشی از این
پرونده پیشتر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم
شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور
حکم بدوی شد .ذبیحاهلل خداییان در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سوالی درباره پرونده حسن میرکاظمی معروف
به رعیت اظهار داش��ت :بخشی از این پرونده پیشتر در
دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی
از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد :در این پرونده  ۲۰نفر محکومیت یافتند
که اتهامات آنها مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی
و ارزی کشور و پولشویی ،کالهبرداری ،جعل ،استفاده از
سند مجعول و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات است.
همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر
معاونت در جرائم فوقالذکر است .سخنگوی دستگاه قضا
بیان داشت :در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس
 ۲۵س��اله ۳ ،فقره حبس  ۳ساله و یک فقره حبس یک
ساله ،جمعا به  ۳۵سال حبس محکوم شد .همچنین در
این پرونده یک نفر به  ۱۶سال حبس ۲ ،نفر به  ۱۰سال
حبس ،یک نفر به  ۹سال حبس ۶ ،نفر به  ۷سال حبس و
بقیه نیز به  ۶سال و  ۵سال حبس محکوم شدند .خداییان
افزود :این افراد با اقدامات خود ،در نظام ارزی کشور اخالل
ایجاد کرده و وامهای کالنی را از برخی بانکها گرفته بودند.
در یک مورد  ۶۰میلیون یورو از یکی از بانکها وام گرفته
بودند تا کاال وارد کنند اما با جعل مدارک ،وانمود کردند
کاال وارد شده حال آنکه کاالیی وارد نشده بود .وی بیان
داشت :حکم صادره درباره پرونده فوقالذکر بدوی است،
لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری میکنیم .این حکم
قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت
قطعیت به اطالع مردم شریف میرسانیم.
مسؤول رسانهای حزباهلل:

سوخت ایران امروز به بعلبک میرسد

«احمد ریا» مسؤول رسانهای حزباهلل لبنان در منطقه
بقاع اعالم ک��رد کامیونهای مازوت ایرانی امروز از بندر
بانیاس سوریه به بعلبک لبنان میرسند .وی تاکید کرد
در ایستگاه اول واقع در بین  ۲منطقه العین و اللبوه جشنی
مردمی برای استقبال از این کامیونها رأس ساعت 1/5
ظهر برگزار خواهد شد و در ایستگاه آخر نیز در ورودی
بعلبک جنوبی واقع در میدان دورس رأس ساعت  ۳بعد
از ظهر جشنی با حضور وزرا و نمایندگان منطقه و رؤسای
شهرداریها و برخی فعاالن دیگر برگزار میشود .بر اساس
این گزارش ،پیش از این نیز «تنکر ترکرز» روز سهشنبه
گزارش داد نفتکش حامل سوخت ایران که مقصد آن لبنان
است ،در بندر بانیاس سوریه رویت شده است .این نفتکش
که احتمال میرود حامل  ۳۳هزار تن گازوئیل باشد ،به
دلیل تحریمها نمیتواند محموله خود را مستقیم به لبنان
برساند .کامیونها قرار است روز پنجشنبه آتی سوخت را از
بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک لبنان منتقل کنند.
تعداد این کامیونها  ۸۰دستگاه است و مسیر تقریبا ۲۳۰
کیلومتری را باید طی کنند .در نهایت محموله سوخت
ایران توسط کامیونهای وابسته به شرکت االمانه بارگیری
خواهد شد و به مؤسسات و نهادهایی که خواهان استفاده
از سوخت ایرانی هستند منتقل خواهد شد.

کاظم غریبآبادی در نشست شورای حکام خطاب به آژانس و طرفهای برجامی گفت تا تحریمها ادامه دارد انتظار اقدام سازنده نداشته باشید

گروه سیاسی :سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد
سازمانهای بینالمللی در وین دیروز چهارشنبه طی سخنرانی در
نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی مواضع
ایران را درباره وضعیت اجرای برجام برای نمایندگان کشورهای
عضو تشریح کرد .کاظم غریبآبادی در این نشست طی سخنانی
گفت :آمریکا قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را از طریق خروج
از برجام و اعمال سیاست شکستخورده «فشار حداکثری» و از
سرگیری تحریمها که به طور مستقیم و مخربی بر عادیسازی
رواب��ط تجاری و اقتصادی با ای��ران -که مهمترین هدف توافق
هستهای است -اثر گذاشته است ،نقض کرد .غریبآبادی ادامه
داد :از آنجا که بخش لغو تحریم و تأثیرات آن در برجام ،مبنای
اساسی رضایت ایران به این توافق را تشکیل میدهد ،نقضهای
ایاالتمتحده آمریکا باعث شد این قسمت از توافق بیاثر و عاری
از فایده شود .متاسفانه ،به طور مناسبی به این نگرانیها توسط
اتحادیه اروپایی و  ۳کشور اروپایی نیز به منظور یافتن راهحلهای
عملی جهت جبران نقض توافق رسیدگی نشد.

همان که گفتیم

■■ابراز آمادگی مجدد آمریکا برای رفع تحریمهای مغایر برجام

م هست انتظار اقدام سازنده نداشته باشید
■■تا تحری 

وی در ادامه بیان کرد :الزم میدانم اینجا بویژه از بیانیههای
برخی کشورهای عضو توافق هستهای و کشورهای اروپایی ابراز
تأسف جدی و همچنین تعجب کنم .گویی این کشورها فراموش
کردهاند این ایران بود که به تمام تعهدات خود تحت این توافق
پایبن��د بود و از مزایای آن نیز به خاطر اقدامات قانونش��کنانه
آمریکا و بیاقدامی اروپاییها ،بهرهمند نشد .ظاهرا این کشورها
قصد دارند جای قربانی را با قانونشکنان عوض کنند .نماینده
دائم ایران در آژانس همچنین اظهار داشت :مایه تأسف است که
کش��ورهای اروپایی همچنان حاضر نیستند آمریکا را به خاطر
خروج غیرقانونی و یکجانبه از توافق هس��تهای محکوم کنند و
از آن بخواهند تحریمهای خود را علیه ملت ایران بردارد اما در
عوض از ایران مطالبه اجرای تعهدات آن تحت برجام را میکنند.
وی اضافه کرد :مادامی که تحریمها علیه ایران ادامه دارد ،از ایران
انتظار خویش��تنداری و اقدام سازنده نداشته باشید .اقدامات و
فعالیتهای هستهای ما ،از جمله غنیسازی در سطوح مختلف و
تولید سوخت سیلیساید ،برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشاعه
صورت میگیرند ،جنبه کامال صلحآمیز دارند و از بُعد پادمانی نیز
تحت نظارت و راستیآزمایی آژانس قرار دارند.
■■بدهکارشمانیستیم

نماینده ایران تصریح کرد :از این رو ،به این کشورها توصیه
میکنم عوامفریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر
ملت ایران عمل کنید .ما بدهکار شما نیستیم .غریبآبادی گفت:
همانگونه که توسط رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان
اعالم ش��د ،ایران خواهان مذاکراتی است که نتیجهمحور باشد.
مهم است که خروجی این تالشها متضمن این باشد که تمام
تحریمها به طور موثر و قابل راستیآزمایی برداشته شوند و ما
دوباره شاهد فجایعی مانند خروج آمریکا از توافق ،یا سوءاستفاده
از مکانیس��مهای مندرج در برجام و نقض تمام تعهداتش ذیل
آن نباشیم.
■■ادامه یا توقف ثبت دادهها ربطی به تعهدات پادمانی ندارد

وی ادامه داد :هنوز مشاهده نشده است که آیا دولت کنونی
آمریکا عزم کافی و آمادگی ترک اعتیاد خود برای اس��تفاده از
اقدام��ات قهری یکجانبه ،احترام به حق��وق بینالملل ،اجرای
تعهدات خود درباره لغو تحریمها به روشی کامل و موثر و اتخاذ
تصمیمات دشوار ضروری برای این امر را دارد یا نه؟ بسیار مهم
است که آمریکا بدون تأخیر بیشتر و هر گونه پیششرط ،نقض
تعهدات خود تحت توافق هس��تهای و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
گروه سیاسی :توسعه برنامه هستهای ایران بیش از همه رژیم
صهیونیستی را به هراس انداخته است ،به شکلی که به احیای
برجام راضی شدهاند .مقامات این رژیم که پیش از این تصور
میکردند با اقدامات ایذایی شامل ترور دانشمندان هستهای و
عملیات خرابکارانه در تاسیسات ایران ،برنامه هستهای کشورمان
را متوقف خواهند کرد ،با شتاب فزاینده پروژه هستهای ایران
مواجه شدهاند ،آن هم در شرایطی که ایران با کنار گذاشتن
تمام محدودیتهای مندرج در برنامه جامع اقدام مش��ترک،
اقدامات جبرانی را در پاسخ به امتناع اعضای برجام به عمل به
تعهدات خود ،در پیش گرفته است.
به گزارش «وطنامروز» ،سران رژیم اسرائیل پس از اقدام
خرابکارانه انفجار در تاسیسات نطنز ،پاسخ محکمی دریافت
کردند که رس��اندن سطح غنیس��ازی به  60درصد از سوی
ای��ران بود .دولت ائتالف��ی و تازهکار نفتالی بنت که وضعیت
لرزانی در س��رزمینهای اش��غالی دارد ،ای��ن روزها عالوه بر
مش��کالت حاد داخلی ،با ترتیبات امنیتی جدیدی پیرامون
منطقه پس از کاهش حضور نظامیان آمریکایی در خاورمیانه
متعاقب خروج دولت بایدن از باتالق افغانستان مواجه شده که
کفه معادالت آن به نفع ایران و متحدانش سنگینی میکند.

است ،وجود داشته باشد .معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد :در
عملیات اخیر تروریستی در برخی جاها تعدادی از این دوربینها
آسیب دیده بود که شامل دوربینهای پادمانی هم بود و اینها به
 ۲گزارش فوقالعاده سختگیرانه و مخرب منجر شد و برای رفع
ابهام و شفافسازی این مالقات و دیدار با گروسی گام اولیهای
بود که از ابهامزایی و ایجاد اش��کال در روند اجرایی برنامههای
هس��تهای کشور جلوگیری کنیم .اس�لامی ادامه داد :مطمئن
هس��تیم با دستاوردی که در این مرحله داشتیم ،به یاری خدا
این را به گونهای مدیریت خواهیم کرد که اوال هیچ ابهامی برای
برنامههای هستهای ایران که کامال صلحآمیز و مطابق مقررات
است برای آژانس به وجود نیاید و ثانیا تعهدات برجامی که طبق
قانون مجلس ادامه پیدا نمیکند ،متاثر از قانون آنها را ادامه ندهیم
و به قانون اقدام راهبردی مقید باشیم.

ریابکوف :واشنگتن باید گام نخست به سوی تهران را بردارد

معاون وزیر خارجه روسیه روز سهشنبه در مصاحبهای گفت واشنگتن باید گام نخست به سوی تهران را
برداشته و به توافق هستهای بازگردد .سرگئی ریابکوف در مصاحبه با راشاتودی گفت« :واشنگتن باید
گام نخست به سوی تهران را برداشته و به توافق هستهای بازگردد و تحریم صادرات سالح به ایران را
بردارد» .ریابکوف تاکید کرد :نخست باید بازگشت به برجام انجام شود و پس از آن این امکان وجود دارد
درباره موضوعات دیگر نظیر برنامه موشکهای بالستیک تهران و موضوع نفوذ منطقهای آن صحبت شود.

امنیت را متوقف کند .نماینده دائم ایران بیان کرد :ادامه یا توقف
ثبت دادهها ربطی به تعهدات پادمانی ایران ندارد .بدونشک ،هر
گونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در این باره اتخاذ شود،
تنها بر پایه مالحظات سیاسی خواهد بود و آژانس نمیتواند و
نباید آن را جزو مطالبات خود بداند .وی همچنین گفت :آژانس
عادت کرده صرفا به فکر بازرسان ،تجهیزات و نظارتهای خود
باشد و وظایف و مسؤولیتهای خود در برابر خرابکاری تروریستی
علیه تأسیسات صلحآمیز اعضای خود را ایفا نمیکند .مادامی که
آژانس تکلیف خود را با این تناقضها روشن نکند ،مشکالت ادامه
خواهند داشت .غریبآبادی تصریح کرد :آژانس باید موضع روشنی
در این باره اتخاذ کند.
■■حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مجلس

رئیس س��ازمان انرژی اتمی روز گذش��ته پس از حضور در
مجلس ش��ورای اس�لامی در نشست کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی ش��رکت و گزارشی از س��فر رافائل گروسی،
مدیرکل آژانس بینالمللی ارائه کرد .محمد اسالمی در حاشیه
این نشست در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه برنامه هستهای
ایران که صلحآمیز بوده باید کامال شفاف و مطابق موازین قانون
و با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در
دنیا متهم به پنهانکاری شویم ،افزود :دشمنان قسمخورده ایران
مخالف پیشرفت کشور هستند و این پیشرفتها را برنمیتابند.
آنها طبق توافق هستهای مکلف بودند به ایران کمک کنند اما
کمک نکردند ،آنچه ایران در زمینه هستهای ب ه دست آورده بر
اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمیتواند این
پیشرفت را متوقف کند.
■■هدف فوری رساندن برق نیروگاههای هستهای به 8هزار مگاوات

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد :برای ما هدفگذاریهای

مهمی که در دستورکار است و مقام معظم رهبری و رئیسجمهور
ب��ر آن تأکید دارند این اس��ت که در برنامه فوری س��قف برق
نیروگاههای هستهای را به  ۸هزار مگاوات برسانیم که با این کار
مردم آثار برنامه هستهای را در کشور مشاهده میکنند و در حوزه
سالمت ،محیطزیست و کشاورزی نیز این موضوع تحقق یابد.
وی با بیان اینکه برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی مهم است
که ما طبق قوانین و موازین حرکت کنیم ،اظهار داشت :مجلس
شورای اسالمی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تأکید دارد ،از این
رو فضایی که در مذاکرات دنبال کردیم و در مالقاتهای آینده
هم دنبال خواهیم کرد را برای کمیسیون تشریح کردیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی همچنی��ن عمدهترین دغدغه
نمایندگان را این دانست که حتما سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد
برنامهها مصمم باشد و تحقق برنامههای ایران با جریانسازیهای
سیاسی که معاندان به راه انداختهاند و از ظرفیت سازمانهای
بینالمللی استفاده میکنند ،به تأخیر نیفتد.
■■آسیب دیدن دوربینهای پادمانی در عملیات اخیر تروریستی

اسالمی درباره دوربینهای مستقر آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی هم گفت :طبق مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و
پادمان ،در تعداد بسیاری از فرآیندها دوربینهای آژانس وجود
دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرآیندهای هستهای در کل
جهان صورت میگیرد و شامل حال ما میشود و از روز نخست
بوده و االن هم هست .وی ادامه داد :افزون بر تعهداتی که طبق
پادمان بر عهده ایران است و مکلف هستیم این شفافسازی را
انجام دهیم ،تعدادی دوربین متأثر از تفاهم برجام نصب شده بود
که با توجه به اینکه طرفهای مقابل هیچ کدام به تعهداتشان
پایبند نبودند ،دیگر ضرورتی وجود نداشته که آن دوربینها و
نظارته��ا برای جایی که طرف مقابل تعهداتش را انجام نداده

بنیگانتس،وزیرجنگرژیمصهیونیستیاعالمکردتلآویوازتوافقهستهایآمریکاباایراناستقبالمیکند

اسرائیل برجام میخواهد!

در چنین شرایطی مقامات اسرائیلی
شامل نفتالی بنت ،نخستوزیر و بنی
گانت��س ،وزیر جنگ ک��ه طی  3ماه
گذشته روزی را بدون تهدید مستقیم
و خط و نشان کشیدن برای ایران آغاز
نمیکردند ،حاال با درک واقعیتهای
جدید در منطقه ،از تهدیدات خود -که
حتی در فلسطین اشغالی نیز از آنها به
عنوان بلوف یاد میشد -تنزل کردهاند .بر همین اساس پس
از آنکه نفتالی بنت ،نخستوزیر این رژیم در سفر اخیرش به
آمریکا ،به واشنگتن قول داد مخالفت علنی با توافق هستهای
با ایران نداشته باشد ،وزیر جنگ اسرائیل در مصاحبه جدید
خود با فارینپالسی اعالم کرد تلآویو حاضر به پذیرش توافق
هستهای ایران که طرفهای برجام و ایاالت متحده و جمهوری
اسالمی در حال مذاکره درباره آن هستند ،است اما در عین حال

مقامهای رژیم صهیونیستی همچنان
به اعمال فشار خود به واشنگتن برای
آمادهسازی یک «نمایش قدرت» جدی
در شرایط شکست مذاکرات با تهران
ادامه میدهند .گانتس در این مصاحبه
درباره موضع تلآویو درباره بازگشت
دولت آمریکا به برجام گفت« :رویکرد
فعلی ایاالت متحده برای بازرس��ی و
کنترل برنامه هستهای ایران را میپذیریم» .وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی سپس در ادامه بار دیگر بر لزوم فشار اقتصادی
آمریکا بر جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد و گفت :تلآویو
خواهان مشاهده «یک طرح (Bجایگزین) قابل اجرا که تحت
رهبری آمریکا باشد» ،است و از آن حمایت میکند و این طرح
شامل فشار گسترده اقتصادی به ایران در شرایطی میشود که
مذاکرات هستهای وین برای احیای برجام به شکست بینجامد.

«لوئیس بونو» معاون نمایندگی دائم آمریکا نزد سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین روز سهشنبه در نشست شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد دولت متبوعش آمادگی
دارد در برابر بازگشت ایران به تعهدات هستهای خود ذیل برجام،
«تحریمهای مغایر با برجام» را رفع کند.
دیپلمات ارش��د آمریکایی طی اظهارات خود در شورای
حکام آژانس با اشاره به آنچه دیپلماسی آمریکا و متحدانش
ب��رای احیای برجام خواند ،مدعی ش��د« :ما این اهداف را با
حس��ننیت دنبال میکنیم و بهصراحت گفتهایم اگر ایران
اجرای همه تعهدات خود ذیل توافق هستهای را از سر بگیرد،
ما آماده برداشتن همه تحریمهای مغایر برجام هستیم» .وی
ادامه داد« :اما همه مشارکتکنندگان [در برجام] باید واقعبین
باشند .فرصت بازگشت به اجرای متقابل و کامل برجام برای
همیشه ادامه نخواهد داشت».
■■نگرانی اتحادیه اروپایی از کاهش دسترسی نظارتی آژانس

اتحادیه اروپایی در بیانیهای که در وبگاه هیأت نمایندگی اروپا
در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین قرار گرفت ،در ارتباط با
راستیآزمایی و نظارت بر برنام ه هستهای ایران تأکید کرد برداشتن
تحریمهای هستهای بخش ضروری توافق هستهای ایران است.
اتحادیه اروپایی اعالم کرد« :شفافیت ،عنصر کلیدی برجام
اس��ت و بر این اساس ،اتحادیه اروپایی بر نگرانی عمیق خود از
تصمیم ایران برای تعلیق (از  ۲۳فوریه  ،)۲۰۲۱اجرای (داوطلبانه)
اقدامات شفافسازی که در برجام پیشبینی شده و همچنین
پروتکل الحاقی که تا حد چشمگیری دسترسی و نظارتها به
سایتها ،فعالیتها و اطالعات مربوط (در ایران) را کاهش داده،
تأکید میکند» .در ادامه این بیانیه در ارتباط با کاهش دسترسی
آژانس به سایتهای هستهای ایران آمده است« :به عالوه ،ایران
بیانیههای ب ه روز شده را ارائه نداده است و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی نتوانسته هیچگونه دسترسی تکمیلی طبق پروتکل الحاقی
داشته باشد .برای بیش از  ۶ماه ،آژانس از بخش ضروری دانش
خود از فعالیتهای ایران در کل چرخه سوخت هستهای ایران
محروم بوده اس��ت .تصمیم ایران ،توانمندی آژانس برای تأیید
این مطلب را که مواد و فعالیتهای هستهای ایران کامال اهداف
صلحآمیز دارد ،محدود کرده است».
اتحادیه اروپایی با اشاره به این موارد ادامه داده است« :اتحادیه
اروپا به طور ویژه نگران است ایران ،آژانس را از سرویس تجهیزات
نظارتی و جایگزینی رسانههای ذخیره (دوربینها) منع کرده است
که این مساله به طور جدی توانایی فنی آژانس برای حفظ تداوم
دانش خود را که برای راستیآزمایی و نظارت بر تعهدات هستهای
ایران در آینده ضروری است ،تضعیف کرده است».
او همچنین به «طرح ( Cسوم)» رژیم صهیونیستی اشاره کرد
که شامل اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران میشد.
گانتس همچنین در بخشی از مصاحبهاش گفت :ایران ۲
تا  ۳ماه تا دس��تیابی به مواد و توانمندیهای مورد نیاز برای
ساخت یک بمب اتم فاصله دارد .او همچنین خواستار حمایت
جامعه جهانی از جمله اروپا ،روسیه و ایاالت متحده و به طور
ویژه چین از طرح اعمال فشار دیپلماتیک ،سیاسی و اقتصادی
به تهران شد و گفت« :ما باید چین را نیز به این [زنجیره] وصل
کنیم .آسیا باید ایفای نقش کند .اسرائیل توانمندی هدایت یک
طرح واقعی  Bرا ندارد .ما نمیتوانیم یک نظام تحریم اقتصادی
بینالمللی را گرد هم آوریم و این طرح باید توسط ایاالت متحده
هدایت و رهبری شود .ایران باید از اینکه آمریکا و شرکایش
جدی هستند ،بهراسد» .وی ادعا کرد در عین حال ،ارتش رژیم
صهیونیستی اقدامات خود برای متوقف کردن پیشرفتهای
هستهای ایران را آمادهسازی میکند .گانتس توضیح داد« :اگر
فشارها افزایش یابد ،به آن نقطه میرسیم .ما آمریکا نیستیم
اما توانمندیهای خود را داریم» .وزیر جنگ اس��رائیل با ابراز
ناراحتی از خروج ایاالت متحده از افغانستان تصریح کرد ایران
نباید برداشت کند غرب متزلزل خواهد شد.

انتصاباتدردستگاهدیپلماسی

باقری ،صفری و فتحعلی
معاونان جدید وزارت امورخارجه

وزیر امور خارجه علی باقری ،مهدی صفری و محمد
فتحعلی را به عنوان معاونان سیاسی ،دیپلماسی اقتصادی
و اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب کرد و عراقچی،
ابوالحسنی و مهاجر هم مشاور وزیر امور خارجه شدند.
به گزارش فارس ،حس��ین امیرعبداللهیان ،وزیر امور
خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران در احکام جداگانهای
باقری ،فتحعلی و صفری را عهدهدار معاونتهای سیاسی،
اداری و مالی و دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کرد.
بر اساس این گزارش ،با حکم وزیر امور خارجه ،علی
باقری به عنوان معاون سیاس��ی و جایگزین سیدعباس
عراقچ��ی ،مه��دی صفری به عنوان معاون دیپلماس��ی
اقتصادی وزارت امور خارجه و جایگزین سیدرسول مهاجر
و محمد فتحعلی به عنوان معاون اداری و مالی و جایگزین
علیابوالحسنیمنصوبشدند.دربخشیازاحکامانتصابات
معاونان جدید آمده است :امید است با توکل بر خداوند
متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی،
در تحقق سیاستها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی بویژه
سیاست خارجی متوازن ،فعال ،پویا و هوشمند و همفکری
و تعامل با معاونان ،مدیران و کارشناسان محترم در انجام
وظایف محوله موفق باشید.

گروه سیاس�ی :رئیسجمهور اصول دوازدهگانه پیش��گیری و
مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای
دولت ابالغ کرد.
حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته هیات
دولت ،یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای
فسادزا ،اصالح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت :بنای دولت
سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد ،شناسایی شده و
مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصالح و رفع این
گلوگاهها اقدام کنند که زمینههای بروز فساد در نظام اداری به
طور کامل زدوده شود .رئیسجمهور افزود :پیشگیری از فساد به
طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیلشده
در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است .مدیران دولتی وظیفه
دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد
به قوه قضائیه کاهش یابد .رئیس��ی با اشاره به اینکه از ابتدای
ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با
فساد تاکید داشتهام ،اظهار داشت :پیش از آغاز به کار رسمی
دولت ،نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی  ۳قوه و سایر
بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای
مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود
از بس��ترهای فس��ادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش
چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار
کارگروهی قرار گرفت .وی ادامه داد :در جلسات کارگروه مذکور

رئیسجمهور اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابالغ کرد

منشور  12گانه مبارزه با فساد

دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در
زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری
و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر
این نقشه ملی امروز (دیروز) ابالغ شد.
اصول دوازدهگانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با
فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
 -۱شفافسازی :تولید و ارائه اطالعات صحیح ،دقیق ،بهموقع و
مرتبط به مراجع ذیصالح و مردم بویژه در حوزه فعالیتهای
اقتصادی و تامین اشراف دولت
 -۲مدیریت تعارض منافع :تفکیک بخش عمومی و خصوصی،
بس��تن دربهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیش��گیری از
شکلگیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها
یا تعاونیهای تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که ارائه بخشی
از خدمات به آنها واگذار شده است)
-۳فرهنگسازیونظارتهمگانی :نهادینه کردن فسادستیزی،
رش��د فرهنگ پاسخگویی و مس��ؤولیتپذیری ،بهرهگیری از
ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی
مخرب در جامعه و تقویت حساس��یت عمومی با به مشارکت

طلبیدن مردم و توسعه زیرساختهای حمایتی از افشاکنندگان
فساد و فراهم کردن زمینههای نظارت همگانی
 -۴متناسبسازی ساختار و تشکیالت دولت :جلوگیری از رشد
نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای
اداری ،افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش
هدایتی ،حمایتی و نظارتی دولت
 -۵شایستهگزینی :اس��تقرار نظام شایستهگزینی و انتصاب
مدیران کارآمد ،فسادستیز و انقالبی در الیهها و سطوح مختلف
نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی
انس��انی صاحب صالحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با
تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
 -۶سهولت فرآیندها :بازنگری در نظام مجوزها و استعالمهای
دولتی با رویکرد حداقلسازی لزوم صدور مجوزها ،شفافسازی
فرآیندها ،بهروزرسانی صدور استعالمها؛ تصدیق و اصالتسنجی
اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاههای
ذیربط
 -۷دول�ت الکترونیک :بهرهگی��ری از فناوری اطالعات بویژه
تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه

حض��وری خدمتدهنده و خدمتگیرنده و ایجاد پنجره واحد
خدمات دولتی و ش��کلدهی دولت هوش��مند با لحاظ کردن
تعامالت آن با سایر بخشها
 -۸توسعه رویکرد زنجیر ه ارزش و زنجیرههای تامین :با هدف
کوتاه کردن فاصل ه بین تولیدکننده و مصرفکننده واقعی و اصالح
نظ��ام قیمتگذاری کاالها و خدمات عمومی و اصالح و بهبود
هدفمندسازی یارانهها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
 -۹حمایت از فعالیت س�الم :احترام گذاشتن به ثروتآفرینان
و فعاالن اقتصادی س��الم و فراهم ک��ردن زمینه فعالیتهای
حداکثری آنه��ا در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و
کارکنان پاکدست و فسادستیز
 -۱۰تقویت اش�راف :یکپارچهسازی اطالعات در نظام مالی و
اقتصادی کش��ور و بهرهگی��ری از روشهای نوین تحلیل داده
برای افزایش توان پیشبینی و پیشگیری
 –۱۱نظارت مؤثر و کارآمد :بهرهگیری از فناوریهای یکپارچه،
برخط و هوش��مند برای افزایش اثربخش��ی نظارتها و حذف
بس��ترهای فسادزا و طراحی س��ازوکار حساس و هوشمند در
برابر عدم فعلهای مقامات و کارکنان دولت که زمینهساز بروز
فساد است
 -۱۲برخورد قاطع ،دقیق و مؤثر :بازدارندگی و جلوگیری از تمایل
افراد به فساد و بازنگری درفرآیندهای رسیدگی و مجازات با
رویکرد سرعت ،دقت و قاطعیت در مقابله با فساد

