
  گزارش

ارتقای سطح بازیگری ایران
 در منطقه و فرامنطقه

  برخی در فضای گفت وگوهای روزانه و نیز در فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی، ایران و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با کشور    هایی مثل 
امارات، کویت، قطر و امثال اینها مقایسه   و ایران را غرق در بدبختی و بیچارگی 
و این کشور    ها را غوطه ور در خوشبختی تصویرسازی می کنند و حسرت این 
را دارند که کاش جای مردم این کشور    ها بودند! البته این مقایسه     ها به صورت 
فی البداهه و خودجوش انجام نمی ش��ود، بلکه نشانگر یک عملیات ادراکی 
و جنگ شناختی برنامه ریزی شده بی س��ابقه و بی وقفه است. این انگاره که 
محصول پمپاژ هر روزه اخبار منفی، ایجاد یأس و ناامیدی، تصویرسازی تیره از 
ایران و بهشت نمایی از سایر نقاط جهان است، سال هاست که با شدت و حدت 
از طرق مختلف در حال تزریق به افکار و اذهان ایرانیان اس��ت؛ مقایسه های 
مضحکی که هدف از تسری آن در میان مردم، نابودی هویتی و نادیده گرفتن 
قدر و منزلت تاریخی ایران و ملت بزرگ آن و ادراک اشتباه از جایگاه کنونی 

آن است. 
به گواه تاریخ، ایران طی دو قرن اخیر به خصوص پس از پایان دوران نادرشاه، 
روند ضعف را طی کرده و بار    ها سرزمین های متعددی را در جنگ     ها یا با تهدید 
و توطئه قدرت     ها از دست داده  اس��ت. تا همین چهار دهه قبل، کشوری که 
روزگاری سرزمینی وسیع از شرق تا غرب را شامل     می شد و عالوه بر قدرت 
حفظ امنیت ملی خود، از توان باالیی برای اثرگذاری بر مناسبات کشورهای 
پیرامونی برخوردار بود به لطف حاکمان ناالیق، دچار چنان حضیض حقارتی 
شد که به رغم ادعا    ها مبنی بر تشکیل ارتش نوین در دوره پهلوی اول، به راحتی 
مورد اشغال بیگانگان قرار گرفت و استقالل و عزتش پایمال شد یا در دوره 
پهلوی دوم، استان چهاردهم خود )بحرین( را به لطایف الحیل و با کمترین 

مقاومتی تقدیم بیگانگان نمود! 
البته امروز آن دوران حضیض به سر آمده و شرایط کامالً متفاوت شده و ایران 
پساانقالب اسالمی، حتی با تحمیل یکی از نابرابر    ترین جنگ های تاریخ که با 
مشارکت دهها کشور انجام شد، اجازه نداد یک وجب از خاکش جدا شده و 
به یغما برود. امروز ایران بی سابقه     ترین تحریم های تاریخ بشریت را پشت سر 
گذاشته و از دل یک جنگ ترکیبی بسیار سهمگین با اسم رمز »فشار حداکثری 
برای نرمال سازی ایران « بدون اینکه منابع قدرت خود را تقدیم دشمن کرده 
باشد با موفقیت و سربلندی بیرون آمده است. امروز جمهوری اسالمی ایران 
محیط امنیتی خود را فراتر از مرز    ها قرار داده و حوزه تأثیرش در منطقه را از 
افغانستان تا سواحل مدیترانه و از خلیج فارس تا خلیج عدن توسعه داده و یک 
داالن زمینی پیوسته را از خلیج فارس تا سواحل مدیترانه تحت مدیریت گرفته 
است و دوستانش در چهار پایتخت مهم منطقه )بغداد، بیروت، دمشق و صنعا( 
حضور مؤثر و فعال دارند و البته این روند متوقف هم نشده است. این موضوع 
برای غربی     ها کامالً روشن و طبعاً ناگوار بوده و بار    ها از آن ابراز ناراحتی نموده  اند 
و تاکنون برای توقف آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرده اند. البته تأثیر ایران در 
منطقه صرفاً سیاسی یا نظامی نبوده و قبل از آن، نفوذ معنوی و نرم انقالب 

اسالمی در میان ملت های منطقه، آنها را به حمایت از آن سوق داده است. 
دشمنان ایران طی سال های گذشته با درک توان باالی انقالب اسالمی در 
جهش ژئوپلیتیکی در منطقه و حتی فرامنطقه و عدم موفقیت آنها در کنترل 
این توسعه ژئوپلیتیک با ابزار ناامنی و ترور و جنگ نظامی هشت ساله، تمرکز 
خود را بر فرسایش اقتصادی ایران و به طور همزمان بر جنگ شناختی گسترده 
و عظیم برای اختالل در قوه عاقله جمعی ایرانیان قرار داده اند. »تحریم های 
فلج کننده « و »فشار حداکثری« و »جنگ بی سابقه رسانه ای « با عظیم     ترین 
ارتش پروپاگاندا در تاریخ بشری علیه ایران به خصوص طی یک دهه گذشته، 
همگی با پرده     هایی از این جنگ بزرگ اقتصادی و جنگ شناختی همراه آن 
بوده است تا از رهگذر آن، موفقیت های راهبردی و توسعه قدرت ژئوپلیتیک 
روزافزون ایران را متوقف کرده و محدود س��ازند. با این حال امروز، ایران این 
فشار    ها را پشت سر گذاشته و عالوه بر بسط ژئوپلیتیک خود و استقرار کامل 
در محیط امنیتی مدنظر، به یک قدرت بزرگ موشکی و پهپادی در منطقه 
و جهان تبدیل شده که از توانمندی کامل در حوزه فناوری های مهمی چون 

دانش هسته ای نیز برخوردار است. 
امروز این اراده ایران است که در کنار مقاومت جانانه ملت های منطقه، جنگ 
بزرگ نیابتی قدرت های غربی علیه ملل مظلوم س��وریه، ع��راق و یمن را با 
شکست مواجه کرده و ترتیبات امنیتی منطقه را سامان داده است. ایران امروز 
بدون ذره ای ترس از دشمنانش پهپاد پیشرفته »گلوبال هاوک« امریکایی 
را س��اقط می کند و پایگاه امریکایی     ها در عین االسد را موشک باران می کند 
بدون اینکه پاسخی بگیرد، به آزمایش موش��کی با هر مشخصاتی که خود 
تعیین می کند می پردازد، ماهواره های متع��دد در مدار زمین قرار می دهد، 
بدون ترس از گزینه های موهوم روی میز به غنی س��ازی اورانیوم 60 درصد 
مشغول اس��ت و بدون هیچ واهمه ای مرکز توطئه و شرارت صهیونیست     ها 
در اربیل را موشک باران کرده و آن را رسماً اعالم می کند و نسبت به تکرار آن 

هشدار می دهد. 
امروز روشن     ترین و بدیهی     ترین واقعیت منطقه غرب آسیا این است که مسئله  و 
موضوعی در این منطقه نیست که با نادیده گرفتن ایران و بدون موافقت ایران به 
نتیجه برسد. امروز حتی اراده ایران به فراتر از منطقه توسعه یافته و در مناطقی 
مانند امریکای التین، اثرگذار و الهام بخش ملت     ها و دولت های مستضعف شده 
است. واقعیت های فوق نشان می دهد که دوران ضعف برای ایران به سر آمده 
و به لطف مقاومت سترگ ملت ایران و مجاهدت های فرزندان این ملت، ایران 
به سطح باالیی از اثرگذاری و بازیگری فراتر از مرز    ها ارتقا پیدا کرده و با فهم 
همین واقعیت است که کشورهای منطقه به بازاندیشی در شناسایی دشمنان 
و دوستان خود و به بازتعریف نسبت خود در قبال ایران روی آورده اند. توسعه 
روابط کشور    هایی چون قطر با جمهوری اسالمی ایران، حضور فعال عربستان 
برای مذاکره با ایران، تردید برخی کش��ور    ها در عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی و مسائلی از این دست، ناشی از درک همین واقعیت است. این 
ارتقای راهبردی ایران که با افول نفوذ و قدرت امریکا در منطقه و جهان همزمان 
شده و البته خود یکی از علل اساسی و اصلی این افول نیز است، مقطعی تاریخی 
و موقعیتی جدید و بی س��ابقه  را پیش روی ایران و ایرانیان قرار داده اس��ت؛ 
موقعیتی که باید به درستی توسط تک تک ایرانی     ها فهم شود تا با وجود برخی 
کاستی     ها و مشکالت مقطعی، مقایسه های بی وجه و مضحک نتواند ذهن و 
قلب هیچ ایرانی وطن دوستی را مورد خدشه قرار دهد و از تالش و حمایت برای 

رشد روزافزون کشور و توسعه قدرت آن بازدارد. 

حمیدرضاشاهنظری

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد:

تحریم های ایران ضد حقوق بشر است
گزارش�گر ویژه س�ازمان ملل متحد   به دولت 
امریکا توصیه کرد  وضعیت اضطراری و تحریم     ها 
علیه ایران را پایان دهد: » از امریکا می خواهم 
تحریم     ه�ا علیه م�ردم ای�ران را در زمینه های 
غ�ذا، دارو، آب و بهداش�ت متوق�ف کن�د.« 
به گزارش ایرنا، النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد که در س��فری ده روزه به تهران س��فر 
کرده است، روز گذش��ته در نشست خبری که در 
محل کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: من سفری به 
جمهوری اسالمی ایران داشتم که برای جمع آوری 
اطالع��ات بی غ��رض و بی ط��رف برای ش��ورای 
حقوق بش��ر بوده اس��ت. تمام اطالعات بررسی و 
راستی آزمایی خواهد شد. من نمایندگان دولت و 
نمایندگان جامعه های مختلف، بخش س��المت و 

اعضای دانشگاهی را مالقات کردم. 
    گ�زارش 8 صفح�ه ای از تأثی�ر مخ�رب 

تحریم    ها بر ملت ایران
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشت: 
ایران مشمول تحریم های یکجانبه بوده و امریکا 
تحریم های بزرگ مالی و بانکی را در طول سال     ها 
علیه ایران اعمال کرده اس��ت. ای��ن اقدامات در 
س��ال۲0۱0 افزایش پیدا کرد و بانک های ایران 
را هم پوشش داد و در سال ۲0۱۲ نیز تحریم ها  
علیه بخش نفتی و کشتیرانی ایران تحمیل شد. 
بعد از امضای برج��ام تمام تحریم ه��ای ثانویه 
برداش��ته ش��د و بعد از خروج امری��کا از برجام، 
تحریم    ها علیه ای��ران دوباره بازگش��ت. دوهان 
اظهار داشت: کانادا هم تحریم های زیادی علیه 
بخش های اصل��ی ایران اعمال ک��رد. وی افزود: 
من نمی خواهم به آمار بخش خاص اش��اره کنم. 
می خواهم به گزارش ما مراجعه کنید که گزارش 
هشت صفحه ای است، ما در این سفر توانستیم 
تأثیر مخرب تحریم     ها روی س��المت، آموزش و 
پرورش، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و صنایع دستی 
را بررس��ی کنیم. تحریم     ها تأثیر بیشتری روی 
خانواده های کم درآمد و سالمندان داشته است. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشت: 
کمک های س��ازمان     ها به دلیل مشکالتی که در 
زمینه انتق��ال پول وجود دارد، تأثیری نداش��ته 
است. زندگی مردم دچار مشکل شده و وضعیت 
بدتر شده است. وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی 
باید کاماًل در برابر این اقدامات ایمن باشد چراکه 
به عموم مردم خدمات ارائه می دهد، گفت: بنده 
دغدغه دارم که تحریم های یکجانبه حقوق بشر 
را نقض می کند. بسیاری از شرکت    ها و نهاد    ها را 

دچار نقض قانون کرده است. 
    نقض حقوق انسانی ملت ایران با تحریم ها

دوهان تأکید ک��رد: تحریم ه��ای یکجانبه وضعیت 
حقوق انس��انی را در ایران به خطر انداخته است و به 
معیشت مردم و طبقه آسیب پذیر، آسیب زده است. 
این تحریم    ها باعث مشکالت تبادل مالی و بانکی شده 
است و باعث شده دریافتی های ایران با مشکل مواجه 
ش��ود و اتباع کش��ورهای دیگر هم با مشکل روبه رو 
شده اند. گزارشگر ویژه س��ازمان ملل متحد با اشاره 
به تأثیر تحریم    ها بر زندگی مردم گفت: این موضوع 
در مورد مسائل مربوط به دارو مش��کل ایجاد کرده 
است. تحریم قطعات یدکی و نرم افزار    ها و تکنولوژی 
و دارایی های بلوکه ش��ده ایران موجب شده تا ایران 
نتواند به دارایی های خود دسترسی پیدا کند و موجب 
مشکالت زیادی برای مردم ایران شده است. وی تأکید 
کرد: کاهش درآمد دولت برای صادرات کاال، سالمت 
و بهداشت و اقتصادی مردم را به خطر انداخته است، 
بحث ایجاد محدودیت در واردات دارو به ایران، نقض 

حقوق بشر است. 
     کاهش کیفیت زندگی  ایرانیان با تحریم ها

دوهان اظهار داشت: تحریم     ها موجب کاهش کیفیت 
زندگی مردم ایران شده است و این مسئله باعث شده 
که شرکت های خصوصی به دنبال راه های جایگزین 
باشند تا در تجارت بین المللی حضور داشته باشند. 
حتی مقاالت علمی دانش��مندان ایرانی برگش��ت 
می خورد و حق آموزش آکادمیک و فعال را پایمال 

می کند. تحریم     ها مانع از کمک های حقوق بشری به 
ایران شده است. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: تحریم     ها از 
جنبه اقتصادی مانع از این شده که دولت کمک های 
مستمری را به مردم پرداخت کند، به دلیل تحریم ها، 
دولت ایران قادر ب��ه تأمین خدمات کافی به اتباع و 
پناهجویان خارجی نبوده اس��ت. به دلیل وضعیت 
اقتصادی، حق استخدام و شغل و حق مردم ایران 
نقض ش��ده، که این امر موجب پایمال شدن حق 
مردم ایران شده است. این تحریم های یک طرفه قابل 
توجیه نیست. وی با بیان اینکه من در این قسمت 
چند توصیه دارم به همه طرفین و یادآوری می کنم 
تعهد خود را به سازمان ملل متحد فراموش نکنند، 
گفت: توصیه می کنم هم��ه تحریم های یکجانبه 
علیه ایران متوقف ش��ود. من از تمام کش��ور    هایی 
که تحریم     ه��ا را اعمال کردند ب��ه خصوص امریکا 
می خواهم تحریم     ها را علیه مردم ایران در زمینه های 
غذا، دارو، آب و بهداشت متوقف کنند. من به دولت 
امریکا توصیه می کنم وضعیت اضطراری و تحریم     ها 
علیه ایران را پایان دهد. دوه��ان تأکید کرد: من از 
دولت امریکا می خواهم تمام دارایی های بلوکه شده 
بانک مرکزی ایران را آزاد کن��د و از همه بانک     ها و 
شرکت های خصوصی می خواهم در راستای حقوق 
بش��ر، از این تحریم    ها تبعیت نکنند. وی ادامه داد: 
من از کشورهای تحریم کننده درخواست می کنم 
ایران بتواند حق عضویت خود را در س��ازمان ملل 
پرداخت کند. من از امریکا می خواهم تا ش��رایط را 
برای هنرمندان ورزش��کاران و دانشمندان ایرانی 

تسهیل کند تا از خدمات بهره شوند. 
    اثر تحریم    ها بر بیماری های خاص

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرد: من 
می خواهم تحریم    ها در م��ورد بیماری های خاص 
از جمله دیابت و بیماری پروانه ای برداش��ته شود 
و ش��رایط درمان برای این بیماران فراهم ش��ود، 
م��ن از همه بانک     ها و ش��رکت     ها و س��ازمان های 
بین الملی می خواهم که چارچوبی را در نظر بگیرند 
تا حقوق عادی مردم نقض نش��ود. وی در پاس��خ 
به س��ؤالی در مورد اینکه آیا این موارد توصیه شما 
در گزارش اخیرتان به امریکایی    هایی بوده اس��ت، 
گفت: همانطور که گفتم به بحث تبعیت افراطی از 

تحریم    ها بپردازیم. 
ش��رکت های خارجی تحریم     ها را خیلی س��فت و 
سخت انجام می دهند، باید شرکت     ها و بانک     ها فعال 
ش��وند و تحریم     ها را لغو کنند، چرا که به کشور    ها 
آسیب می زند. دوهان با بیان اینکه تحریم    ها در سال 
۲0۱۸ بیشتر شده است، اظهار داشت: تحریم های 

یکجانبه امروز سخت تر شده اس��ت و بعد از خارج 
ش��دن امریکا از برجام تحریم     ها فش��رده تر شد و 
تحریم    هایی وضع شد که شامل بیمه کاال و انتقاالت 
بانکی نیز بود. وی افزود: به خاطر دامنه تحریم ها، این 
موضوع تأثیر زیادی روی حقوق بشر گذاشته است 
و حتی دانش��گاه ها، بخش ورزش و فناوری، آنقدر 
تحریم شده اند که ایران نمی تواند به سازمان ملل 

حق عضویت پرداخت کند. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرد: موضوع 
سالمت،  بحثی حقوق بشری است و برخی از دارو    ها 
تولید داخل هستند، اما مواد خام آن از خارج تأمین 
می شود اما کیفیت آنها متفاوت است. در بحث دارو 
و مواد غذایی، حتی خود سازمان ملل هم نمی تواند 
این موارد را تحویل بدهد و درآمد کش��ور محدود 
شده است. ایران در بخش سالمت و ساخت مدارس 
با مشکل مواجه شده است. وی تصریح کرد: همه 
کش��ور    ها نباید تعهدات بین المللی را نقض کنند، 
بنابراین باید توجه کنیم که اقداماتی که علیه ایران 
صورت می گیرد نقض حقوق بش��ر است. من فکر 
نمی کنم تحریم     ها به این سرعت برداشته شود، اما 

سعی می کنم این اقدامات انجام شود. 
    برای نقض حقوق بشر ایرانیان مثال های 

عینی دارم 
دوهان با بیان اینکه من مثال های عینی به آنها نشان 
می دهم که حقوق بش��ر نقض ش��ده است، گفت: 
کودکان پروانه ای حتی پانسمان و دارو   هم در ایران 
نمی توانند تحویل بگیرند، بنابراین انسان    ها آسیب 
شدید دیده اند، چرا که دولت های دیگر نمی دانند 

این تحریم     ها چه آسیبی داشته است. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشت: ما 
می خواهیم در مورد بحث تحریم    ها و نقض حقوق 
بشر صحبت کنیم. گام اول این است که پیش نویس 
گزارش نهایی را تهیه و اطالعات نقض حقوق بشر 
را آماده می کنم تا گزارشی در مورد تأثیر تحریم     ها 
بر مردم عادی منتشر ش��ود. وی ادامه داد: درمورد 
تحریم های فرا سرزمینی، امریکا کار را پیچیده کرده 
است و تمایل از سوی امریکا وجود دارد که متأسفانه 
قانون خود را بسط دهد تا کشورهای ثالثی تحت 
تأثیر قرار بگیرند. دوهان با بیان اینکه قبل از اینکه به 
ایران سفر کنم جریانی علیه من راه افتاد و خواستند 
پیش شرط    هایی بگذارند، اظهار داشت: در ونزوئال و 
زیمبابوه نیز کارزاری علیه مردم راه افتاد و موضوعات 
دیگر را مطرح کردند. اما همانطور که اشاره کردم ما 
بیش از 40 موضوع مأموریتی داریم و مأموریت من 
فقط در مورد حقوق بشر نیس��ت، من فقط تأکید 

می کنم در حوزه کار خودم متمرکز می شوم. 

     توجه جهانی را به نقض حقوق بشر علیه 
ایران جلب می کنم

گزارشگر ویژه س��ازمان ملل متحد تصریح کرد: در 
ونزوئال اثرات تحریم     ها بسیار مخرب بود، زمانی که این 
داستان     ها و روایت های وحشتناک را ارائه دادم همه 
تعجب کردند، این تحریم     ها نقض حقوق بین الملل 
است. تحریمی که علیه دولتی اعمال می شود نباید 
گسترش پیدا کند حتی در مورد افراد خارج از کشور 
نیز تأثیرگذار اس��ت. وی گفت: در بخ��ش دولتی و 
غیردولتی صحبت های زیادی داش��تم. من کارمند 
سازمان ملل نیستم اما به رغم اینکه کارمند نیستم این 
حق را دارم در شورای حقوق بشر صحبت کنم و این 
مسائل را گزارش کنم و توجه جهان را به این مشکالت 
و مسائل تحریم شده جلب خواهم کرد؛ تحریم های 
هدفمند شورای امنیت برای ما هم بسیار تعجب آور 
است و متأسفانه سازوکارهای قانونی برای افرادی که 

در لیست تحریم    ها قرار می گیرند وجود ندارد. 
گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل متحد با بیان اینکه 
جلسه ای که با کودکانی که از بیماری رنج می بردند 
داشتم از دردناک     ترین جلسات بود، گفت: درمورد 
میزان خس��ارت نمی توام آمار بدهم ام��ا دولت     ها 
بهترین منبع هستند تا بتوانند بهترین آمار را بدهند. 
باید تأثیر این تحریم    ها را بررسی و تحلیل کنم تا این 
موارد رفع شود. وی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر 
منفی اقدامات قهر  آمیز یکجانبه بر حق سالمت به 
خصوص بیماران خاص و اینکه آیا در گزارش خود 
خواهید گفت که این اقدامات جنایتی علیه حقوق 
بشر است، گفت: در مورد بحث جنایت علیه بشریت، 
من دادگاه عالی قضایی نیستم، اما معتقد هستم که 
این مورد نقض حقوق بشر است و کشور    ها باید به این 

اقدامات رسیدگی کنند. 
دوهان همچنین در پاس��خ به اینکه چرا همکاران 
ش��ما در گزارش های خود صادق نیستند و علیه 
ملت ایران گزارش می دهند، گفت: هر گزارشگری 
گزارش مس��تقل خود را دارد. اما در مورد گزارش 
تحریم های یکجانبه، دیدگاه های افراد سیاسی است 
و چشم پوشی می شود و دیدگاه بی بی سی و برخی 
رسانه    ها را مطرح می کنند. گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متح��د ادامه داد: من در مورد پانس��مان های 
کودکان پروانه ای و کمبود آن، گزارش     هایی را تهیه 
کردم و برخی از همکاران همراه��ی کردند اما در 
مورد تحریم     ها دیدگاه افراد سیاسی است تا انسانی. 
وی با بیان اینکه تحریم وجود داشته و موجب تورم 
شده است و حتی بر کرونا هم تأثیر گذاشته است، 
گفت: عوامل زیادی تأثیر داشته است. من در کار 

خودم این را دیدم. 

ژه
اگر کسانی قانون را رعایت نکنند، آیا باید قانون را تغییر داد؟ وی

روزنامه شرق می گوید بله، باید قانون را تغییر داد! اگر افرادی 
در مس��یر عدم رعایت قان��ون و انجام تخلف، دچار آس��یب 
شوند، آیا مقصر قانونگذار اس��ت؟   شرق می گوید بله، مقصر 

قانونگذار است! 
روزنامه شرق در یادداش��تی در صفحه اول خود، به قلم یک 
دانش آموخته جامعه شناس��ی خواهان اتخاذ سیاست های 
جدید در ای��ران پیرامون مصرف مش��روبات الکلی ش��د تا 
به وس��یله آن، دیگر شاهد مرگ یا آس��یب جسمی افراد به 
دلیل استفاده از مشروبات الکلی آلوده نشویم! شرق در این 
یادداشت با عنوان »مسمومیت الکلی تا کی؟ « با دردناک و 
غمبار توصیف کردن مسمومیت و مرگ تعدادی از شهروندان 
در بندرعباس بر اثر مصرف الکل تقلبی، نوشت: »در ماجرای 
مس��مومیت های الکلی، نمی توان صرفاً مصرف کنندگان را 
مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان 
است، عین بی مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخگویی است.«

در ادامه این مطلب آمده اس��ت:»تجربه این 4۲ س��ال نیز 
نشان داده اس��ت که با وجود ممنوعیت مصرف )مشروبات 
الکلی(، از میزان مصرف کم نشده است...  به عبارتی، هنجار 
اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در 

میان برخی از اقشار مذموم نیس��ت؛ به ویژه در میان بخشی 
از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم نیاوردن در 

جمع دوستان همراه است. «
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوش��ت:»دولت نمی تواند 
وظیفه خود را در حد اعالم ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی 
و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن تقلیل دهد. 
دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال 
آن باید سیاست ورزی ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه 
را به جامعه و افراد وارد کند...  به نظر می رسد بعد از سال     ها 
تجربه و صرف هزینه های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی 
دیگر در این زمینه و اخذ سیاست های نوینی هستیم تا جامعه 

با چنین فجایعی مواجه نشود.«
در فقه شیعه، خرید و فروش و خوردن مشروبات الکلی حرام 
است و حتی مسلمان از نشستن بر سر س��فره ای که در آن 
مشروب وجود دارد، نهی ش��ده است. حرام محمد هم حرام 
ابدی  است تا روز قیامت. لذا تکلیف قانون ممنوعیت تولید، 
خرید، فروش و خوردن و سرو مشروبات در جامعه اسالمی 

روشن است. 
حال عده ای این قانون را رعایت نمی کنند، به ادعای شرق، 
مصرف مشروبات حتی بعد از انقالب هم کم نشده! )البته این 

جامعه شناس گفته تجربه این آمار را نشان می دهد. تجربه 
چه کسی؟! نمی شود تجربه شخصی را به کل جامعه تعمیم 
دهد،  لذا این ادعا که بیانش از فردی در حوزه جامعه شناسی 

عجیب است، قابل استناد نیست. 
از طرفی، اعمال قانون نیاز به فرهنگ سازی دارد و اگر ادعا کرده، 
قانون حرمت و ممنوعیت مشروبات از سوی بخشی از جامعه 
رعایت نمی شود، باید استاد دانشگاه ما، جامعه شناس ما و رسانه 
ما بگویند برای جا انداختن این قانون چه کرده اند، یعنی خود 
مخاطب سؤال هستند، نه اینکه بتوانند بگویند قانون را حذف 

کنید و از مصرف مسکرات در جامعه قبح زدایی کنند!
دولت اسالمی اگر پولش را دارد، موظف به هزینه بیت المال 
در ترویج حالل و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به 
تأمین خوردنی های حرام »استاندارد« برای مردم باشد. البته 
اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون 
شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهره مند خواهد 
بود، اما نمی شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار 
کند! در غیر این صورت، فردا هم بای��د در قبال ایدز گرفتن 
افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا 

در پی روابط نامشروع مسئول باشد!

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد 
درگیری تفنگداران ارتش با دزدان دریایی

فرمانده نی�روی دریایی ارت�ش از درگیری تیم اس�کورت نیروی 
دریایی ارتش با دزدان دریایی در مس�یر دریای س�رخ خبر داد. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
از درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی در مسیر 
دریای سرخ خبر داد. وی ادامه داد: تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش 
بامداد دیروز پس از دریافت پیام کمک از سوی کشتی ایرانی مبنی بر 
حمله قایق های ناشناس در دریای سرخ سریعاً وارد منطقه و با قایق های 
مهاجم درگیر ش��د. فرمانده نیروی دریایی ارتش اف��زود: با ورود تیم 
اسکورت نیروی دریایی ارتش و تبادل آتش بین قایق های مهاجم و تیم 
اسکورت، مهاجمان نسبت به ترک محل اقدام نمودند. وی گفت: پس 
از ائتالف جدید دریایی مشترک امریکا با متحدین خود، شاهد افزایش 
دزدی دریایی در این آبراه مهم و حیاتی هستیم. تمامی کارکنان شناور 
مذکور در سالمت کامل به س��وی مقصد در حال حرکت هستند. این 
دومین درگیری دریادالن نیروی دریایی ارتش در این هفته با دزدان 

دریایی در آب های بین المللی است. 

فرمانده کل سپاه:
خدمت رسانی  به مردم را 

هرگز از دستور کار خارج نمی کنیم
ب�ه م�وازات رش�د ش�تابدار از نظ�ر آمادگ�ی دفاع�ی، ام�داد 
ب�ه م�ردم و خدمت رس�انی ب�ه م�ردم را هرگ�ز از دس�تور 
کار خ�ود خ�ارج نمی کنی�م زی�را در اولوی�ت م�ا ق�رار دارد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سر لشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه در سفر به گلستان گفت: در این سفر پیشرفت زیر ساخت های دفاعی و 
آمادگی واحد های رزمی و طرح های محرومیت زدایی و سازندگی و کمک و 

امداد به مردم استان توسط همکاران سپاه و بسیج را ارزیابی می کنیم. 
سرلشکر سالمی با اشاره به پیشرفت زیرساخت های اساسی کشور گفت: 
قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیا )ص( حدود 400 طرح بزرگ ملی 
فعال دارد و چرخ هیچ طرحی متوقف نیست و تالش می کنیم که عالوه بر 
اینکه از نظر آمادگی دفاعی در سطح کشور نیرو های ما رشد شتابدار خود را 
انجام می دهند و با تغییرات فناوری دائم در حال رشد هستند به موازات آن 
موضوع امداد به مردم و خدمت رسانی به مردم را هرگز از دستور کار خود 

خارج نمی کنیم زیرا در اولویت ما قرار دارد. 
سردار سالمی افزود: در سطح کشور با مشارکت و همکاری سپاه و بسیج و 
همراهی با دولت در طرح های مربوط به محرومیت زدایی از جمله آبرسانی 
به روستا های فاقد آب برنامه های مفصلی داریم و تقریباً ۱0 هزار روستا را 
با وزارت نیرو برنامه ریزی کردیم که آبرسانی کنیم. وی گفت: در طرح های 
مربوط به ساخت و ساز خانه های روستایی مشارکت بسیار وسیعی داریم 
و هم در مناطق روس��تایی و هم در مناطق حاشیه شهر    ها برای کمک به 
مردمی که بضاعت ساخت خانه ندارند مشارکت بسیار گسترده داریم و 
هم سپاه های استان    ها و هم قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیا )ص( در 

گستره ملی در این مسئله مشارکت دارند. 
سردار س��المی افزود: در زمینه طرح های مربوط به راه های روستایی در 
روستاهای دارای جاده های سخت گذر برای تردد آسان روستاییان کار های 
بزرگی در دست انجام داریم. وی با اشاره به هدف گذاری برای کمک های 
مؤمنانه و کمک های معیش��تی به م��ردم گفت: تا ام��روز هفت مرحله 
کمک های معیشتی بین یک میلیون و 500 هزارخانواده از سوی سپاه و 
بسیج کل کشور انجام شده و با شرایط فعلی مربوط به عادالنه سازی یارانه    ها 
تالش می کنیم فشار اولیه طرح به مردم محروم را با کمک های سپاه و بسیج 
و سایر نهادهای حمایتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام ،بنیاد مستضعفان ، 

کمیته امداد امام خمینی ، آستان قدس و خیران کاهش دهیم. 
سردار سالمی افزود: ما خود را مدیون مردم می دانیم و از مردم صمیمانه 
تشکر می کنیم که در مقابل هجمه های رس��انه های دشمن ایستاده اند 
و به خصوص در این شرایط مردم کاماًل هوش��یارانه و آگاهانه شکیبایی 

می کنند. 

قالیباف: مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد
رئی�س مجلس ش�ورای اس�امی با اش�اره ب�ه تصویب ش�فافیت 
آرای نمایندگان در طرح ش�فافیت قوای س�ه گانه و دس�تگاه های 
اجرایی و س�ایر نهاد    ه�ا گفت که مجلس ش�فافیت را از خ�ود آغاز 
کرد و این بخش�ی از طرح جامع »ش�فافیت قوای س�ه گانه« است. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه توئیتر خود با اشاره 
به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و 

سایر نهاد    ها نوشت:
»الوعده وفا...  امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷ درصدی 
نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد. مجلس شفافیت را از خود آغاز 
کرد و این بخشی از طرح جامع »شفافیت قوای سه گانه« است که طیف 
گسترده ای از نهاد    ها را در هر سه قوه و در مهم  ترین روند    ها مشمول شفافیت 
خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.«  او در این 

توئیت از هشتگ »شفافیت قوای سه گانه« استفاده کرد. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیروز در جریان بررسی طرح شفافیت 
قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهاد    ها در ماده ۳ این طرح مصوب 
کردند که »مشموالن این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام 
)فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختالفی مجلس و شورای 
نگهبان( هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای 
اسالمی، هیئت وزیران، شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای موضوع 
این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های 
تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و 
کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه 
اطالع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی 
که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور 
در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیش بینی شده 
باشد. در تبصره ماده ۳ نیز آمده است، در جهت استقالل نظر کارشناسی، 
آرای  مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و 
منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف 
است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود 
را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره 
آن در خصوص مجلس شورای اسالمی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه 

داخلی مجلس الحاق می شود.«

فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص(: 
جمعه، اجتماع ۳۰هزار نفری بسیجیان تهران  

۳۰ ه�زار نف�ر از بس�یجیان و س�پاهیان ته�ران ب�زرگ، روز 
جمعه در ح�رم حضرت ام�ام خمین�ی)ره( اجتم�اع خواهند کرد. 
سردار حسن زاده در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به درپیش 
بودن ایام س��الگرد آزادسازی خرمش��هر افزود: این تجمع در پاسداشت 
چهل سالگی آزاد سازی خرمشهر و تقدیر از فعالیت این عزیزان در سپاه و 
لشکر محمدرسول اهلل شکل می گیرد. وی با بیان اینکه سخنران این مراسم 
سردار سالمی فرمانده کل سپاه خواهد بود، افزود : در این تجمع همه اقشار 
بسیج و سپاه از جمله پیشکسوتان، جوانان و اصناف مختلف بسیج حضور 
دارند. آزادسازی خرمشهر از رخدادهای مهِم تاریخ جنگ ایران و عراق است 
که در آن، شهر خرمشهر پس از 5۷۸ روز اشغال توسط ارتش بعث عراق 

به دست نیرو    ها و رزمندگان ایرانی آزاد شد. 
 خرمش��هر  اولین ش��هری بود که مورد تهاجم عراقی     ها قرار گرفت. این 
شهر، به رغم ۳4 روز مقاومت و تالش رزمندگان و مردم، سرانجام در روز 
چهارم آبان سال ۱۳5۹، به اشغال ارتش بعثی عراق درآمد. پس از ماه     ها 
تصرف و اشغال ش��هر، در نهایت در  عملیات گس��ترده ای با نام عملیات 
»بیت المقدس « که ۲5 روز به طول انجامید و در چهار مرحله اجرا شد، 
شهر به محاصره کامل نیروهای ایرانی درآمد و پس از انهدام قوای عراقی 
و اسارت شماری از نیروهای آن، در ۳ خرداد سال۱۳6۱ خرمشهر به طور 
کامل آزاد شد و پرچم جمهوری اس��المی ایران بر فراز مسجد جامع این 

شهر به اهتزاز درآمد. 
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روزنامه  اصالح طلب خواهان آزادی مصرف مشروبات شد!
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