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منشور صیانت از حقوق زندانیان

 .1ابالغ منشــور حقوق زندانیان ،یکی از نقاط عطف در عدلیه به شمار
میرود که به پشتوانه رهیافتهای فقهی و یافتههای علمی حاصلشده
است .در این بخشنامه ،افزون بر تأکید بر رعایت حقوق زندانیان و نظارت
بر امور زندانها ،حفظ کرامت و حقوق شهروندی ،انسانی و اسالمی آنها،
بازپروری با هدف بازگشــت سریعتر آنها به جامعه و همچنین تغییر در
جنبههای تربیتی و تنبیهی حکم حبس ،موردتوجه جدی قرارگرفته است.
این منشور افزون بر اینکه نشاندهنده عزم قوه قضائیه در صیانت بیشتر
از این امور محسوب میشود ،اعتبارآفرینی مضاعفی برای دستگاه قضا
ایجاد میکند و کارایی آن را ارتقا میدهد.

 .2بخشنامه تحولی ســازمان زندانها با تشریح حقوق متهمان هنگام
ورود به بازداشتگاهها و زندانها ،حقوق آنها را بهصورت طبقهبندیشده
تشریح کرده و با اشاره به ســنجش وضعیت زندانیان از حیث جسمی و
روحی ،کرامت آنها را موردتوجه قرار داده اســت .در همین راستاست
که قوه قضائیه در کســوت یکــی از قوای حاکمیــت ،زندانیان را طبق
نگاه اســامی ،امانت دانســته و ارائه خدمات بهتر بــه آنها را وظیفه
خود میداند.
 .3عالوه بر این ،ســازمان زندانها کارویژه تعامــل با نهادهای متناظر
بینالمللی را در دســتور کار خود قرار داده تــا تجربیات خود را در اختیار
ســایر کشــورها نیز قرار دهد .در طول دوره شــیوع کرونا ،ســازمان
زندانهــا از حداکثر توان خــود بهمنظور فراهم کــردن محیطی امن
و بهداشــتی برای زندانیان بهره برد و شــاید یکی از معــدود نهادها در
ســطح جهان بود که ســاز و کارهای ویژهای برای مرخصی زندانیها
در این دوره تدارک دید .در حقیقت ،بعید اســت که این مدل زندانبانی
در ســایر کشورها مورد اجرا قرارگرفته باشــد اما عدلیه با وجود خدمات
ارائهشــده ،با حاشیهســازیهای بعض ًا داخلی و عمدتــ ًا خارجی مواجه
میشود.
 .4از سوی دیگر ،در همه زندانها قواعد و مقرراتی وجود دارد که نقض
آنها قابلپذیرش نیســتند و پافشــاری بر رعایت قوانین زندان ،با هر
تعریفی ،نقض حقوق بشر نیست ،بلکه نادیده گرفتن دستورالعملهاست
که نقض قوانین به شــمار میرود .این بدان مفهوم اســت که عدلیه بر
مراعات مقررات چه از سوی ضابطان و زندانبانان و چه از جانب زندانیان
پافشاری میکند و البته که دســتگاه قضا نگاه ویژهتری به رعایت حال
زندانیان دارد.
 .5نهاد تابعه عدلیه در امور زندانیان با آگاهی از مسئولیت خطیر خود در این
عرصه خدماتی ،همچنین خود را متعهد میداند در بخش آموزش کارکنان
و تمهید زیرساختهای الزم برای بکارگرفتن فناوریهای نوین در اداره
زندانها ،رویکرد تحولی را ادامه داده و مانع از شکلگیری مشکالتی شود
که بعض ًا برای نظام ،هزینهساز است .بر این مبنا ،هیچگونه بیتدبیری در
زندانها که زحمات تالشگران عرصه تربیت و تمشیت را تحتالشعاع
قرار دهد ،تحمل نمیشــود و به جهت روحیه امانتداری ،هنگامیکه
تخطی از قانون صورت میگیرد ،از باالترین ردههای مدیریتی تا ســایر
سطوح قوه ،حساسیت ایجاد شده و پیگیری مستمری برای تنبیه متخلفان
وجود دارد.
ناظر به این موضو ،ع بخشنامه سازمان زندانها حاوی این نکته است که
«اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان موردتوجه
باشد ،عمده مخاطرات و آســیبهایی که از این ناحیه بر محکومین به
حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل میشود ،بر طرف شده و هر دو
طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود ،میدانند که نباید تخطی از
این اصول صورت پذیرد ....اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس،
تصریح بر به حداقل رســاندن بازداشتهای موقت ،برخورد با متخلفین
و متعدیان به حقــوق زندانیان در بازداشــتگاهها و زندانها و ضرورت
نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از جمله تأکیدات مکرری اســت که
حجتاالسالم و المسلمین محسنیاژهای طی  ۶ماه گذشته بارها مطرح
و پیگیری کرده است».
 .6رویکرد تحولی که قوه از حدود چهار سال پیش آغاز کرد ،این نوید را
هم میداد که فرایند صیانت از کرامت زندانیان ،رو به روز کاملتر شــده
و به این ایستگاه برسد .از باب مثال ،مسئله اشتغال زندانیان و اصطالح ًا
آموزش ماهیگیری بهجای دادن ماهی ،از اولویتهای مســیر اصالح و
تربیت در سازمان زندانهاست .نقطه مطلوب این است که هر اندرزگاهی
به یک واحد تولیدی کرامتمحور بدل شــده و باری از دوش کشور و در
درجه اول ،از خانواده زندانیان بر دارد.
در چنین شرایطی اســت که قوه قضائیه بهعنوان بخش مهمی از نظام،
تهدید را به فرصت بدل کرده و فردی را که با تخلف و جرائم متعدد راهی
زندان شده ،به یک فرد مفید ،متعهد و تولیدکننده ثروت تبدیل میکند.
ارتقای بینش و تقویت روحیه معنویت ،خودباوری و عزت در میان زندانیان
نیز دغدغه همیشگی دستگاه قضا بوده و سالهاست که بهبود روشهای
تربیتی را در دستور کار قرار داده است.
 .7در کنار حساســیت بر حقوق زندانیان و بازداشــت شدگان و رعایت
جنبههای اسالمی ،اخالقی و انســانی در برخورد با آنان ،استفاده عدلیه
از تجربیــات مثبت دیگر کشــورها در حوزه زندانبانی نیــز قابلتقدیر
است .در همین راستا ،اســتفاده از ابزارهای الکترونیک بهمنظور اجرای
مجازاتهــای جایگزین در کاهش آســیبهای زنــدان مؤثر بوده و
همزمان ،هزینههای مالی زندان را نیز تقلیل داده اســت .ضمن اینکه
از این طریــق میتوان امکان حضــور زندانی را در کنــار خانوادهاش
فراهم کرد.
در نتیجه ،عدلیه مصمم اســت که برای اصالح و بهبود فرایندهای خود
اعم از فعالیتهای امور زندان و زندانبانی ،آسیبشناسی امور مددجویان
و زندانبانان ،هوشمندســازی زندانها ،کاهش جمعیت کیفری ،اعمال
مجازاتهای جایگزین و  ...تا دستیابی به نقطه آرمانی و مطلوب ،حداکثر
توان خود را بکار گیرد و با اســتفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی،
کارآمدی و اعتمادسازی بهنظام را ارتقا دهد.

خبرکوتاه
روابط عمومی ســپاه شهدای اســتان آذربایجان غربی از کشف انبار
احتکار دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطالعات
سپاه در ارومیه خبر داد.
ســردار رمضان زیراهی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه با
اشاره به حماســه ماندگار این نیرو در برخورد با متجاوزان آمریکایی در
خلیجفارس گفت :روز ۲۲دی ماه روز شکســت ابهت و قدرت پوشــالی
آمریکا در خلیجفارس و منطقه است.

دستور آیتاهلل رئیسی به هیات دولت:

قاطعانه جلوی گرانیها بایستید

۱۱جلسه شــورایعالی انقالب فرهنگی در دوره
دولت سیزدهم ،به تحول و بازآرایی شورای عالی
انقالب فرهنگی اختصاص یافته که به نوعی باعث
نهادینهسازی این شورا هم به لحاظ جایگاه ،هم به
لحاظ ماموریتها و هم از لحاظ روابط با قوای سه
گانه و سایر نهادها و نیز ایجاد ضمانتهای اجرایی
موثر برای مصوبات آن شــود .در این راستا تالش
شده برای شورایعالی انقالب فرهنگی ظرفیت
قرارگاهــی برای رصد و پایش مســائل فرهنگی
و اطمینــان از اجرایی شــدن مصوبات توســط
دستگاه های اجرایی با رویکرد مردم نهاد تعریف
شــود تا بتواند به عنــوان یک قــرارگاه ،اجرای
سیاستها و برنامههای مصوب را پیگیری کند .از
این رو در این سند پیشبینیهای الزم برای اجرایی
شدن مصوبات ،ضمانت حقوقی یافتن مصوبات و
تشکیل کمیســیونی برای تطبیق و همکاری بین
شــورایعالی انقالب فرهنگی و قوای سهگانه در
جهت اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
مطابق این سند از این پس بودجه بخشهای علمی
و فرهنگی در لوایح بودجه ســالیانه و برنامههای
۵ساله کشــور الزاما بر مبنای سیاستهای کالن
مصوب شــورا تدوین و تعیین میشود .همچنین
در ایــن ســند ســاختار دبیرخانه شــورایعالی
انقالب فرهنگی مــورد بازنگری قــرار گرفته و
پیشبینیهایی برای رصــد دادههای فرهنگی و
علمی کشور در آن شده است.
بر اساس این مصوبه چهار ستاد نظارت و راهبری در
حوزه علم ،فناوری و نوآوری ،حوزه تعلیم و تربیت
و حوزه امور اجتماعی و حوزه مربوط به مهندســی
فرهنگی تشکیل خواهد شد که این ستادها در واقع
ظرفیت پیگیری اجرایی شدن مصوبات را فراهم
میکند .این اقدام بدون افزایش منابع انسانی و با
بهره گیری از ظرفیتهای دســتگاههای اجرایی
صورت خواهد گرفت .اعضای شورایعالی انقالب
فرهنگی در این جلســه ،همچنین محمدحسین
ساعی از اعضای شــورا و معاونین فرهنگ و هنر
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشــگاه آزاد
اسالمی را به عنوان نمایندگان این شورا در شورای
هنر انتخاب و معرفی کردند.

رییسجمهور خطاب به مسئوالن ذیربط
با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید
قیمت کاالیی افزایــش پیدا کند ،گفت:
دستگاههای مختلف هر امکاناتی اعم از
نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم کنند
و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع
مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیســی رییسجمهور روز
گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین
رهبر معظم انقالب ،از خصیصه و شــعار مردمی
بودن دولت ســیزدهم در دیدار 19دی مردم قم،
اظهار داشــت :همه کارگزاران دولت باید ســعی
کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احســن
تکمیل کــرده و تعالی بخشــند .وی از اعضای
دولت خواست که عالوه بر جلساتی که با مدیران
و کارکنان زیرمجموعه خود برگــزار میکنند با
ارباب رجوع و مردمی که به دســتگاهها مراجعه
میکنند نیز ارتباط و دیدار داشــته باشند .آیتاهلل
رئیســی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم
را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت:
اگر گزارشی از ســوی مردم به شما رسید حتما به
طور دقیق بررســی کنید و اگر صحیح بود به آن
ترتیب اثر دهید.
رییسجمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت
خواســت تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با
حوزه کاری خود ،حتی کسانی که با سلیقه دولت
مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند و تصریح
کرد :نبایــد هیچکدام از دســتگاههای دولتی از
ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت
خود غفلت کنند و باید به شــکل مستمر جلسات
گفتوگو و مشورت با صاحبنظران عرصه کاری
خود داشته باشند.
لزوم اصالح نظام پرداخت حقوق
آیتاهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود
بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت
حقوق تاکید و خاطرنشــان کرد :به عنوان دولت
سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت

باید نظام پرداخت حقــوق را عادالنه کنیم .آنچه
امروز اجرا میشود غلبه چانهزنی در نظام پرداخت
حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت
هماهنگ و عادالنه اصالح شود .وی اظهار داشت:
الزم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه
زمانی کوتاه قانون جدید ،واحد و عادالنهای برای
پرداخــت حقوق تدوین کند و ایــن قانون پس از
تصویب در مجلس تمــام قوانین و مقررات متعدد
فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دســتگاههای
مختلف را ملغی اعالم کند.
رییسجمهور خطاب به مسئوالن ذیربط با تاکید
بر اینکه به هیچ وجــه اجازه ندهید قیمت کاالیی
افزایش پیدا کند ،گفت :دستگاههای مختلف هر
امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم
کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع
هرگونه افزایش قیمت شوند.
آیتاهلل رئیسی تاکید کرد :متاسفانه جریانهایی
به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هســتند و
دســتگاههای اجرایی و دولتی باید تالش کنند با
گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شــده است و نه
آنچه قرار است انجام شود ،مردم را نسبت به آینده
کشور امیدوارتر کنند.

با رأی نمایندگان صورت گرفت

تصویب طرح انتقال آب دریای عمان
به سیستان و بلوچستان
تامین نظر شورای نگهبان ،سازوکار جدیدی برای
رسیدگی به شکایت داوطلبان انتخابات شوراها در
محاکم ذیصالح تعیین کردند .طبق این مصوبه،
آرا و تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصراً از
حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف دو روز
کاری پس از ابالغ به داوطلب یا انتشــار عمومی
درخصوص ابطال یــک یا چند صندوق و یا حوزه
انتخابیه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
نمایندگان مجلس در جریان اصالح طرح جهش
تولید دانشبنیان هم ،مصادیق ایجاد شبکههای
این شــرکتها را با اولویت تولید اقالم راهبردی
مشخص کردند .طبق این مصوبه صندوق توسعه
ملی مجاز شد نســبت به ارائه تسهیالت ارزی به
خریدارانخارجیوتسهیلصدورضمانتنامههای
ارزی با اولویت نشــانههای ملی صادراتمحور
اقدام کند.

نمایندگان مجلس ،وزارتخانههای نیرو،
صمت و معاونت علمی ریاستجمهوری
را مکلف به اجرای طرح انتقال آب دریای
عمان به استان سیستان و بلوچستان
کردند.
وکالی ملت پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته
خود ،در جلســهای غیرعلنــی وضعیت فضای
مجازی را مورد بررسی قرار دادند .در پی این جلسه
غیرعلنی 180 ،نماینده مجلس در بیانیهای تأکید
کردند :از دولت و دســتگاه قضایی انتظار داریم،
رســیدگی به یورش بیامانی که با سوءاستفاده
از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی،
افتراء ،اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات ،فرهنگ
و ثبــات اجتماعی انجام میگیــرد را موکول به
تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکاء
به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به
حقوق عمومی اقدام کند.
همچنین در ابتدای نشســت علنی روز گذشــته
خانه ملت ،گزارش کمیســیون آئیننامه داخلی
مجلس در مورد طرح دو فوریتی اصالح ماده()۲۰۶
قانــون آئیننامه داخلــی مجلس ،طــرح الزام
دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات
کتبی و شــفاهی نمایندگان پس از ایراد شورای
نگهبان ،مجدداً به تصویب رسید و بر این اساس
طرحمذکورباتوجهبهاصرارمجلسبرمصوبهقبلی
خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نمایندگان در ادامه دستور کار روز گذشته خود ،با
اصل ماده واحــده طرح انتقال آب از دریای عمان
به استان سیستان و بلوچســتان موافقت کردند.
طبق این مصوبه ،برداشت فلزات بازمانده از دریای
عمان عالوه بر نمکزدایی و انتقال آب نیز به این
طرح اضافه شــد .وکالی ملت همچنین جهت

برای اجــرای حــذف ارز ترجیحی
برنامهای دریافت نکردهایم
سیدنظامالدین موسوی سخنگوی هیأت رییسه
مجلس نیز در حاشــیه نشست علنی روز گذشته
بهارستاننشــینان ،در جمع خبرنگاران در پاسخ
به ســوالی مبنی بر اینکه دولت معتقد اســت بر
اساس قانون ،مکلف به حذف ارز ترجیحی است،
گفت :دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز
ترجیحی ،کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
به گزارش خانه ملت ،وی افزود :برخی نمایندگان
مجلس هم با کلیت آن موافق هســتند اما دولت
هنوز برنامه اجرایی مشــخصی بــرای عملیاتی
شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است.
ما منتظریم دولــت برنامه اجرایی خود را بدهد تا
بتوانیم تصمیم بگیریم ،چراکه خط قرمز مجلس
معیشت مردم است.

تصویب سند تحول شورایعالی
انقالب فرهنگی
همچنین سند تحول شورایعالی انقالب فرهنگی
که در حکم مقام معظــم رهبری برای دوره جدید
شــورا نیز مورد تاکید قرار گرفته بود ،در جلســه
سهشنبه شورا به ریاست آیتاهلل رئیسی به تصویب
اعضا رســید .این سند تحول مشتمل بر سه فصل
تحول در شورا ،تحول در دبیرخانه شورا و زمینهها
و لوازم اجرایی شــدن این سند است و در روزهای
آینده برای تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری
ارسال خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاستجمهوری ،اعضای شــورایعالی انقالب
فرهنگی در دوره ریاست آیتاهلل رئیسی موضوع
تحول در این شورا را با محوریت ایجاد ضمانتهای
اجرایی برای مصوبات آن در دســتور کار قرار داده
بودند .مقام معظــم رهبری نیز در حکم خود برای
دوره جدید فعالیت شورایعالی انقالب فرهنگی بر
ضرورت تشکیل کارگروه تحول و تهیه و تصویب
سندی ناظر به ظرفیتهای این نهاد با بهرهگیری
از بیانات ،احکام و پیوستهای احکام امام راحل و
رهبر معظم انقالب برای ادوار مختلف فعالیت شورا
تاکید شــده بود .بر این اساس۷ ،جلسه از مجموع

تناقضگویی در ادعاهای پاریس

پلیس بد
وارد میشود!

وزیر خارجه فرانســه با ادعای اینکه
مذاکرات وین به آهستگی پیش میرود،
مدعی شد که هنوز تا تکمیل مذاکرات و
احیای برجام فاصله دارند.
در شــرایطی که همه طرفها از پیشــرفت در
مذاکرات هستهای در وین ،خبر میدهند ،دولت
فرانســه در ادامه نقش پلیس بد خود در ماجرای
توافق هستهای و مذاکرات با ایران ،اکنون مدعی
شــده که از احیای برجام فاصله دارند« .ژان ایو
لودریان» وزیر امور خارجه فرانســه روز گذشته
ادعا کرد ایــران و قدرتهای جهانــی با وجود
پیشرفتهایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات
رخ داد ،هنوز از هرگونه توافقی برای احیای برجام
دور هســتند .به نوشــته خبرگزاری «رویترز»،
لودریان در یک جلسه استماع در پارلمان فرانسه
گفت« :مذاکرات ادامه دارد .آنها آهسته و بسیار
کند هستند و این شکافی ایجاد میکند که شانس
یافتن راه حلی را که به منافع همه طرفها احترام
بگذارد ،به خطر میاندازد» .وی همچنین مدعی
شد :در مذاکرات پایان دسامبر مقداری پیشرفت
حاصل شــد ،اما ما هنوز تا تکمیل این مذاکرات
فاصله داریم.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه مواضع متناقض خود،
با تکرار ادعای اینکه وضعیت برنامه هســتهای
ایران خطرناک شده است ،اما اذعان کرد که تهران
به همکاری با آژانس اتمی ادامه میدهد تا امکان
احیای برجام را به خطر نیاندازد.
اندکی پیشرفت در وین بوجود آمده
است
عالوه بر فرانســه« ،ند پرایس» ســخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به سوالی

درباره روند مذاکرات رفــع تحریمهای ایران
با گــروه ۴+۱در وین و اینکــه وضعیت در چه
شــرایطی قرار دارد ،گفــت :در مذاکرات وین
درباره توافق هستهای با ایران پیشرفت اندکی
وجود دارد.
وی در اینباره توضیح داد :اطالعات جدید خاصی
ندارم .ایــن دور از مذاکرات ادامه دارد صحبت از
پیشرفت اندکی است که در روزهای اخیر شاهد
آن بودهایم .اگر میخواهیم در موقعیتی باشیم که
بتوانیم برجام را نجات دهیم و از امتیازدهیهای
غیرحرفهای اطمینان حاصل کنیم ،این پیشرفت
باید بیشتر از میزان کنونی باشد.
ایــن در حالی اســت کــه وزارت امــور خارجه
کره جنوبی روز گذشته اعالم کرد آمریکا به دولت
این کشور اجازه داده است تا غرامت معوقه به گروه
دیانی ایران بر اساس دستور مرکز بین المللی حل
و فصل اختالفــات ســرمایهگذاری()ISDS
در ســال 2018را پرداخت کند .بنا بر اعالم این
وزارتخانه ،اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا ،در 6ژانویه مجوز ویژهای صادر
کرد تا به دولت کره اجازه دهد ،به ســرمایهگذار
ایرانی بر ســر مالکیت ناموفــق دوو الکترونیک
در ســال 2010غرامت بپردازد .مرکز بینالمللی
حل و فصل اختالفات ســرمایهگذاری()ISDS
در ژوئن 2018بــه دولت کره دســتور داد تا به
گروه دیانی حدود 73میلیــارد وون(63میلیون
دالر) بپردازد اما این پرداخت به علت تحریمهای
آمریکا انجام نشد.
به گزارش فارس ،اما از ســوی دیگر ،شــرکت
ژاپنی سوجیتز از سوی مقامات آمریکایی به علت
معامله مخفیانه کاالهای ایرانی و با بهانه نقض
تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،چندین میلیون
دالر جریمه شد.

اعتراف رییس سابق ستاد ارتش انگلیس:

اقدام نظامی علیه ایران یعنی شکست

«نیک کارتر» هشــدار داد :آنچه باید رخ
دهد به دست آمدن توافق از طریق مذاکره
است و استفاده از ابزار نظامی به معنای
شکست خواهد بود.
با شروع دور جدید مذاکرات رفع تحریمها در وین
بین تهران و طرفهای برجام که با حضور آمریکا به
عنوان عضو خارج شده از توافق در حال انجام است،
مقامات رژیم صهیونیستی در کنار شرکای غربی
خود ،لفاظی و جوســازی علیه این گفتوگوها را از
ســر گرفتهاند که البته با هشدار بسیاری از مقامات
دنیا نسبت به عواقب دیوانگی در اقدام نظامی علیه
ایران ،همراه بوده اســت .در ادامه این هشــدارها،
رییس سابق نیروهای مسلح انگلیس گفت جنگ
علیه ایران به دلیل برنامه هســتهای بحثبرانگیز
این کشــور ،شکست سیاســتمداری خواهد بود.
ژنرال بازنشسته «سِ ــر نیک کارتر» دو ماه پس از
بازنشستگی خود از سمت رییس ستاد ارتش انگلیس
در گفتوگو با وبگاه «نشنال» با این ادعا که «گزینه
نظامی باید در پس زمینه به عنــوان ابزاری برای

بازدارندگی در مذاکرات دیپلماتیک باشد» ،تاکید
کرد :باید از استفاده از زور علیه ایران اجتناب شود.
کارتر که قرار اســت هفته آینده به عنوان سخنران
اصلی در «اینترسک» نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی
شــرکت کند ،دیدگاه خود را پس از ۴۴سال سابقه
نظامی به اشتراک گذاشت و گفت :آنچه باید اتفاق
بیفتد این است که دیپلماتها دور میز بنشینند و باید
توافقات انجام شود .ما نمیخواهیم شاهد استفاده
از ابزار نظامی باشیم .این یک شکست خواهد بود.
وی مدعی شــد :آنها نمیخواهند این منطقه زیر و
رو شــود .نظر من این است که این موضوع کنترل
خواهد شــد ،زیرا در نهایت به نفع ایران نیست که
مانند کرهشــمالی به یک طرد شــده تبدیل شود.
حرکت به سمت رویارویی نظامی به نفع هیچکس
از جمله ایران و شــرکای تجــاری نزدیک منطقه
مانند چین نیست .بر اساس این گزارش ،کارتر در
پاسخ به این سوال که آیا انگلیس در رزمایشهایی
شبیهسازی علیه تاسیسات هستهای ایران شرکت
کرده یا خیر ،پاسخ داد «خیر».این در حالی است که
پیشتر شبکه 12تلویزیون اسرائیل به نقل از «ایهود

اولمرت» نخست وزیر اســبق رژیم صهیونیستی
نوشت :این ادعا که ما قادر به تهاجم به ایران هستیم
یک الف بیجا اســت .به گفته نخستوزیر اسبق
رژیم صهیونیستی چنین رفتارها و الفهایی بیش
از آنکه نشانگر قدرت باشــد بیانگر ضعف ماست.
به گفته اولمرت شــرایط توافق هستهای سابق از
وضعیت فعلی که در آن هســتیم بسیار بهتر است،
این صرفا نظر شخصی من نیست بلکه بسیاری از
اعضای عالی رتبه سابقه موسسه نظامی اسرائیل
هم همین نظر را دارند .وی افزود :پس بهتر اســت
که بنشینیم و منتظر دستیابی قدرتهای بزرگ به
توافق هستهای جدیدی با ایران باشیم توافقی که
بتواند پاسخگوی خواستهای اسرائیل باشد.
رژیم صهیونیستی قدرت «هماوردی»
با ما را ندارد
اما از ســوی مقابــل و در ادامه واکنــش مقامات
کشورمان به گزافهگویی صهیونیستها و حامیان
غربی این رژیم ،امیر محمدحسین دادرس جانشین
فرمانده کل ارتش در آئین اختتامیه دانشآموختگان

رزم مقدماتی دانشگاههای افسری ارتش ،با اشاره به
ناامنیها و مشکالتی که سالهای اخیر در منطقه
وجود داشت ،گفت :شــما دیدید که با وجود همه
ناآرامیها و اتفاقاتی که در کشــورهای همسایه ما
رخداد ایران در امنیت کامل بود .جانشین فرمانده
کل ارتــش تصریح کرد :امروز وضعیت ما بســیار
خوب است؛ خدا را شکر در وضعیتی هستیم که هر
تهدیدی را میتوانیم پاســخ دهیم .امروز در حوزه
تسلیحاتی نیز به خودکفایی رسیده و دیگر از بیرون
سالح نمیخریم و خودمان بهترینش را میسازیم.
امیر دادرس افزود :امروز عربدهکشیهایی که رژیم
صهیونیستی میکند و نالههایی که میزند به خاطر
این است که قدرت هماوردی با ما را ندارد .برای این
است که میبیند اگر زمانی از ما خشم دریافت کند
دیگر از جا بلند نخواهد شد این آن عزتی است که
خدا به ما داده است .به گزارش مهر ،وی گفت :گاهی
میخواهند با ما صحبت کنند کشورهای بزرگ دنیا
میآیند پشت میز با ما صحبت میکنند .این عزتی
است که خداوند به برکت استقامت ،ایستادگی ،وفاق
ملی ،باهم بودن و رهبری فرهیخته به ما داده است.

گزیده ها

اختصاص اعتبار برای جبران
خسارات سیل استانهای جنوبی

هیأتدولتدرجلسهروزگذشته
خــود ،آییننامــه احــراز
صالحیتهای مدیران عامل و
اعضــای هیات مدیــره را به
تصویب رساند .به موجب این
مصوبه ،شرایط عمومی الزم
برای انتخاب و انتصاب افراد در
پستهای مدیریتی موضوع این آییننامه عبارتند از :دارا بودن تابعیت
جمهوریاسالمیایران،دارابودنحداقلمدرکتحصیلیکارشناسی
در یکی از رشــتههای تحصیلی مندرج در شــرایط احراز مشاغل
اختصاصی شرکت یا یکی از رشتههای گروههای تحصیلی مدیریت،
اقتصاد ،حسابداری ،بیمه ،مالی ،حقوق ،دارا بودن صالحیت عمومی
داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پســتهای موضوع این
آییننامه با تایید مراجع قانونی ذیربط ،عدم عضویت در هیأت مدیره
شرکتهای دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی ،طی دورههای آموزشی
تخصصی مرتبط ،دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت الزم برای
تصدی پستهای مدیریتی ذیربط و عدم تعارض منافع بین مدیر و
حوزهفعالیتشرکت.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،
باتصویبهیأتدولت،بهترتیبمبلغ۶هزارو81میلیاردو۸۰۰میلیون
ریال ،مبلغ ۷هزار و ۱۲۳میلیارد ریال ،مبلغ ۵هزار و ۶۳۹میلیارد ریال
و مبلغ ۹هزار ۱۵۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال اعتبار هزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای برای جبران خســارات وارده به بخشهای
مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری
در شهرستانهای استانهای فارس ،هرمزگان ،کرمان و سیستان و
بلوچستان اختصاص یافت.

طرف خوب تحوالت منطقه بودهایم

حسینامیرعبداللهیانوزیرامور
خارجه در حاشیه سفر منطقهای
خود ،در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :معتقدیم راهحل برخی
بحرانهادر منطقهصرفاتمرکز
بر راهحل سیاسی است و ما نباید
از مســیر زور ،نظامیگری و
هژمونیک بخواهیم مســائل منطقه را حل و فصل کنیم .وی با بیان
اینکه جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه
همواره نقش اساسی ،محوری و سازنده دارد و ما طرف خوب تحوالت
در منطقه بودیم .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،رییس دســتگاه
دیپلماسی درباره مذاکرات وین نیز اظهار داشت :طبعا ما دوستانمان
در منطقه را در جریان مذاکرات ویــن قرار میدهیم و آنها به عنوان
همســایه ما از این حق برخوردار هستند که در جریان آنچه بین ما و
کشورهای ۴+۱میگذرد ،قرار بگیرند.

بازدید و بررسی توان رزمی و دفاعی
نیروی دریایی ارتش

در راســتای بررســی توان و
آمادگیهای رزمی و عملیاتی،
ارزیابی آموزشی و آمادگیهای
فنی و پشــتیبانی یگانهای
نیروی دریایی ارتش مستقر در
اســتان هرمزگان ،سرلشکر
غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه
مرکزیحضرتخاتماالنبیاء(ص)وسرلشکرسیدعبدالرحیمموسوی
فرمانده کل ارتش ،با حضور در منطقههــای یکم و دوم این نیرو ،از
بخشهای مختلف این یگانها بازدید کردند .سرلشــکر رشــید و
سرلشکر موسوی با حضور در مجموعه صنعتی کارخانجات نیروی
دریایی ارتش ،توانمندیها و دستاوردهای این نیرو در ساخت ،تعمیر،
نگهداری و بازسازی تجهیزات رزمی دفاعی در حوزه سطح و زیرسطح
را مورد ارزیابی قرار دادند و با حضور بر عرشه شناور اطالعاتی طالییه
ازپیشرفتهایحاصلدرساختاینشناوربومیبهدستمتخصصان
نیروی دریایی ارتش بازدید کردند.

روایتی از دیدار سیاسیون طالبان
با «احمد مسعود»

«عبدالقیــوم ســلیمانی»
سرپرست سفارت افغانستان در
تهران در یک نشست خبری
گفت :مــن روایت خــود را از
مذاکره میــان طالبان و احمد
مسعود اسماعیل خان میگویم
و نماینده هیچ طرفی نیستم.
باید درک کرد که مردم افغانستان در شرایط خوبی قرار ندارند .ما در
جمهوری اســامی ایران شاهد این هســتیم که به تعداد مهاجران
افغانستانی افزوده میشود و هر کدام مشکالت خود را دارند .وی افزود:
این مذاکرات به ابتکار و میزبانی جمهوری اسالمی ایران در سفر آقای
متقی به تهران صورت گرفت و میانجیگری و برگزاری این نشست
را جمهوری اسالمی ایران برعهده داشت که طرفهای افغان بیایند
و در ایران با یکدیگر گفتوگو کنند .سلیمانی ادامه داد :اسماعیلخان
مطرحکردکهبرایحلمشکلافغانستانبایدحکومتفراگیرتشکیل
شود ،وی بحث قانون اساسی ،حقوق زنان و مسائل این چنینی را که
باید در چارچوب عدالت اجتماعی به نتیجه برسد مطرح کرد .به گزارش
ایرنا ،وی تصریح کرد :احمد مسعود نیز به همین شیوه مسائل خوبی را
مطرح کرد .او گفت که ما طرفدار جنگ نیســتیم و ما طرفدار صلح
هستیم .حرف اســماعیلخان نیز این بود که جنگ هیچ نتیجهای
نمیدهد چراکه۴۰سال در افغانستان جنگ بوده و نتیجهاش این است
که مشاهده میکنیم.

حمایت موثر از فلسطین با
فعالشدن بخش عمومی و مردمی

آیتاهلل محمدحســن اختری
رییس کمیته حمایت از انقالب
اســامی مــردم فلســطین
ریاســتجمهوری ،گفت :در
دولت سیزدهم به لطف خداوند
متعال آنچه شاهد هستیم این
است که رئیس جمهور محترم
و محبوب بیشاز قبل به مسئله فلســطین توجه دارد و در نظر دارد
منویات مقام معظم رهبری را در مسئله فلسطین پیگیری و اجرایی
کند .وی با اشاره به اینکه یکی از ثمرات و برکات قیام  ۱۹دی ،مسئله
فلسطین است ،گفت :نیت شــوم امپریالیسم جهانی و صهیونیسم
بینالملل پایان دادن به مسئلهای به نام فلسطین بود زیرا قرار بود آنها
همه را بیرون کنند و فلسطین را در جای دیگری تشکیل بدهند و آنها
را به دشمن اسالم بســپارند و آن حرکت توانست در مقاومت مردم
فلسطینچنانتحولیایجادکندکهماامروزشاهدهستیمکهاینرژیم
اشغالگرباتمامترفندهاوامکاناتدربرابرمردمفلسطینعاجزماندهاند.

