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تحریم تس��لیحاتی جمهوری اسالمی ایران یکشنبه 
هفت��ه آینده 27 مهرم��اه 1399 لغو می ش��ود، لغو 
این تحریم ها نیازمند پش��توانه است، پشتوانه ای که 
بتواند روند صادرات تسلیحات ساخت ایران را میسر 
کند و در صورت نیاز، خرید تس��لیحات را نیز باعث 
شود. برای آن که لغو تحریم های تسلیحاتی ایران به 
طور عملی اتفاق بیفتد، نیازمند پش��توانه رسانه ای 
و تبلیغاتی هس��تیم تا در این زمینه با روش��نگری و 
شفاف س��ازی، روند قانونی آن را برای افکار عمومی 
دنیا تبیین کند. در این مس��یر نبای��د اجازه داد که 
بالی��ی که بر س��ر لغو تحریم های اقتص��ادی آمد بر 
س��ر لغو تحریم های تسلحیاتی ایران نیز بیاید. ایران 
اکنون نیز در وضعیت لغو تحریم های اقتصادی قرار 
دارد ام��ا به واس��طه یکجانبه گرای��ی آمریکایی ها و 
همراهی بسیاری از کشورهای دنیا که از ترس تهدید 
آمریکا اس��ت، با جمهوری اس��المی ایران مراودات 
اقتصادی و بانکی ندارند و به همین خاطر، هم اکنون 
ده ها میلیارد دالر از پول های ایران در برخی کشورها 
بلوک شده است. تحریم های اقتصادی شورای امنیت 
سازمان ملل براس��اس برجام لغو شده اما عمال اجرا 
نمی شود، اروپایی ها به تعهدات خود عمل نمی کنند، 
کش��ورهای همپیمان آمریکا از سیاست های ایاالت 
متح��ده تبعی��ت می کنن��د و برخی دیگ��ر از ترس 
تهدیدات کاخ سفید تحریم ها را لغو نمی کنند. چنین 
وضعیت��ی دوام زیادی نخواه��د آورد چرا که اقتصاد 
جهان به گونه ای اس��ت که نمی تواند کشوری چون 
جمهوری اس��المی را از گردونه خ��ود خارج کند و 
به زودی در این زمینه شکس��ت مهمتری بر آمریکا 

تحمیل خواهد شد. 
ام��ا در زمین��ه لغو تحریم ه��ای تس��لیحاتی ایران؛ 
جمهوری اس��المی در زمینه تولی��دات تجهیزات و 
تس��لیحات نظامی خودکفا است و براساس دکترین 
نظامی خ��ود نیازهای نیروهای مس��لح را در داخل 
تولید می کند. ایران اکنون نیازی به واردات س��الح 
ن��دارد، بلکه ظرفیت آن را دارد تا بتواند تس��لیحات 
ساخت خود را صادر کند و از این صادرات نیز منبع 
درآمدی به دست آورد. کشورهایی در دنیا و منطقه 
هس��تند که خواهان خرید  تس��لیحات از جمهوری 
اس��المی ایران هس��تند، چرا که آنه��ا نیز همچون 
جمهوری اس��المی تح��ت تحریم ه��ای اقتصادی و 
تس��لیحات ق��رار دارند. کش��ورهایی همچون عراق، 
س��وریه، لبنان و برخی دیگر در منطقه وجود دارند 
که می توان به آنها تس��لیحات ص��ادر کرد، با توجه 
ب��ه این که س��وریه و ع��راق هم اکنون نی��ز درگیر 
جنگ با تروریس��ت های تکفیری هستند، سالح های 
جمهوری اس��المی ایران می تواند برای آنها کارگشا 
باش��د. در دورترین نقطه دنیا نی��ز در کنار مرزهای 
آمریکا، یعنی کش��ورهای ونزوئال، کوبا و برخی دیگر 
از کش��ورهای منطقه حضور دارند که اعالم آمادگی 
کرده اند تا از ایران تس��لیحات نظام خریداری کنند. 
ونزوئال نخستین کشور در منطقه آمریکای التین بود 
که، رئیس جمهور اش نیکالس مادورو اعالم کرد که 
خواهان خرید س��الح به ویژه موشک از ایران است. 
جمهوری اسالمی ایران از هم اکنون می تواند، برنامه 
ری��زی صادرات تس��لیحاتی خود را آغ��از کند و در 
روزی که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل لغو 
می شود، سالح های تولید خود را به کشورهایی چون 
عراق، س��وریه، ونزوئال ارسال کند. در این میان باید 
اقتدار جمهوری اسالمی ایران در صادرات تسلیحات 
تولید داخل نش��ان داده شود، کافی نیست که تنها 
این اتفاق براساس تصمیم سازمان ملل بیفتد و عمال 
باید در زمینه صادرات، با بازاریابی و رایزنی، نش��ان 
دهیم که آمریکا بار دیگر هیچ غلطی نمی تواند بکند 

و در عمل این اتفاق باید ثابت شود.
پش��توانه لغو تحریم های تسلیحاتی ایران که در روز 
27 مه��ر ممکن خواهد ش��د، اقدام و عمل اس��ت. 
همانگون��ه که ب��ه ونزوئال بنزین صادر ش��د، اکنون 
می تواند با صادرات تس��لیحات آن هم با اس��کورت 
ن��اوگان نیروی دریایی ارتش به س��وی این کش��ور، 
قدرت و اقتدار خود را بار دیگر به رخ دشمن بکشیم، 
دش��منی که درگیر مش��کالت و چالش های داخلی 
اس��ت و توانایی آن را ندارد تا بخواهد واکنشی نشان 
دهد، حتی اگر واکنش هم داش��ته باشد، بازنده این 

کارزار خواهد بود.

روز لغو تحریم تسلیحاتی 
صادرات آغاز شود

قالیباف: 

حق نداریم استان های محروم را به 
دلیل دور بودن فراموش کنیم
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اما و اگرهای تشهیر اراذل و اوباش

 تفاوت نگاه در شکستن 
هیمنه اراذل

چرخان��دن یک��ی از اوب��اش در تهران با ام��ا و اگرهای 
بس��یاری مواجه شد، پلیس می گوید این کار درست اما 
دستگاه قضایی می گوید باید در چارچوب قانون باشد، به 
راستی رفتار صحیح در تادیب اوباش چه رفتاری است؟

گرداندن متهم��ان در انظار عمومی به عصر حاضر ختم 
نش��ده و دارای س��ابقه طوالنی و تاریخی است. از صدر 
اس��الم در خصوص برخی جرایم مانند ش��هادت دروغ، 
مجازات تش��هیر که همان اعالم ن��ام مجرم در جامعه و 
گرداندن او برای مش��هور ش��دن، اجرا می شده است که 
البته هدف از چنین مجازاتی رس��وا کردن متهم و سلب 

اعتماد عمومی از شخص دروغ گو بوده است.
ام��ا در عص��ر حاضر بیش��تر مصادیق معروف س��اختن 
متهمان به افرادی برمی گردد که به آنها اصطالحاً اراذل 
و اوب��اش گفت��ه می ش��ود. در برهه کنونی نی��ز، نیروی 
انتظامی با حکم قضائی محکومین را س��وار بر خودرو در 
ش��هر گردانده و مردم به نظاره می نشینند. با این اقدام 

پلیس اقتدار خود را نشان می دهد.
مردم چه می گویند؟

برخی اشخاص ابراز داشته که این حکم حق آنان است و 
تنها پاسخی ناچیز به گردن کشی این اوباش است، این 
افراد بر این باور هستند که حتی پلیس باید برخوردهای 
ش��دیدتر و بیش��تر هم با این افراد داش��ته باشد چراکه 
اوباش به هیچ قانونی پایبند نیس��تند و باید بالیی به سر 
آنها بیاید که دیگر جرأت قداره کشی و خالف را نکنند. 
ام��ا برخی دیگ��ر از مردم بر این باور هس��تند که متهم 
هرچقدر هم که جرمش س��نگین باشد باید طبق قانون 
با او برخورد ش��ود و حتی در موقع تشهیر کوچک ترین 
بی احترامی به آنها نش��ود. سردار حسین رحیمی رئیس 
پلی��س پایتخت در این باره به خبرنگار مهر می گوید: ما 
مجرمین زیادی را بازداش��ت می کنیم اما همه این افراد 
را در شهر نمی چرخانیم. ما با افرادی که در یک محله به 
نوامیس مردم تعرض کرده اند و از افراد زیادی باج گیری 
می کنند مانند یک س��ارق رفتار نمی کنیم. وی افزود: بر 
ه��م زدن امنیت مردم خط قرمز پلیس اس��ت و افرادی 
ک��ه به حقوق مردم تعرض کنند با ش��دیدترین برخورد 
پلیس مواجه خواهند شد. بحث اراذل و اوباش با تمامی 
متهمی��ن فرق دارند از نظر پلیس اراذل و اوباش افرادی 
هستند که به نوامیس مردم دست درازی می کنند، قداره 
بدی می کنند و رفتارهای وحش��یانه و مستانه دارند این 
افراد همانطور که گفتم با سایر مجرمین فرق می کنند.

فرمانده انتظامی پایتخت تاکید کرد: البته ما تمامی این 
افراد را در سطح ش��هر نمی چرخانیم و افرادی که واقعاً 
جنای��ت کرده اند و عمری زورگیر بوده ان��د را به منظور 
تادیب و در هم شکس��تن هیمنه پوش��الی آنها در شهر 

می چرخانیم.
سردار رحیمی در پاس��خ به پرسش خبرنگار مهر مبنی 
بر اینکه افرادی ادعا می کنند این ش��روری که چند روز 

پیش در محله مشیریه چرخاندند را 9 سال پیش زمانی 
که جزو دسته اراذل و اوباش سطح سه بوده است پلیس 
در ش��هر چرخانده و او ادب نشده اما مجدد پلیس او را 
دوباره در ش��هر چرخانده آیا اصاًل این رفتار بازدارندگی 
دارد، گف��ت: اوالً این موضوع را تکذیب می کنم، به هیچ 
عنوان اراذل و اوباش سطح سه را در شهر نمی چرخانیم، 
همچنی��ن پلی��س تابع دس��تور قضائی اس��ت و اس��یر 
جوس��ازی ها نمی ش��ود و طبق قانون کارش را با جدیت 
دنب��ال می کند. البته که هر کس��ی نظ��ری دارد ولی ما 

مسائل قانونی را رعایت کرده ایم.
 پیشنهاد احکام جایگزین به جای تشهیر

رسول کوهپایه زاده این موضوع را از بعد قانونی بررسی 
کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا 
نیروی انتظام��ی از لحاظ قانونی اجازه دارد که متهمین 
را در ش��هر به منظور تادیب آنها بچرخاند یا خیر اظهار 
کرد: قطعاً پلیس نمی تواند خودش چنین حرکتی انجام 
ده��د. نی��روی انتظامی ضابط قضائی اس��ت و تحت امر 
مرج��ع قضائی قرار دارد. هر اقدام پلیس باید با دس��تور 
مقام قضائی انجام ش��ود. رفتاری که روزهای گذشته در 
چرخان��دن یکی از اش��رار در ته��ران رخ داد و حرکات 
نمایشی و ضرب و ش��تمی که از سوی پلیس انجام شد 
مغایر با قوانین و مقررات است و هیچ قانونی این رفتار را 
تأیید نمی کند. این حقوقدان گفت: این ش��خص فعاًل در 
مظان اتهام اس��ت و تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده 
و جرمی برای او ثابت نش��ده نباید چنین حکمی برایش 
در نظر گرفته ش��ود. باید پرونده او ب��ه دادگاه برود و با 
تش��خیص قاضی چنین حکمی را برایش در نظر بگیرند 
و حتماً باید در رأی قطعی ذکر ش��ود که به عنوان مثال 

برای تادیب این متهم او را در شهر بچرخانید.
کوهپای��ه زاده ادامه داد: اما اینک��ه در مرحله مقدماتی 
و تحقیق��ات و در مرحله ای که پرونده هنوز در دادس��را 
ق��رار دارد متهم را در ش��هر بچرخانن��د و مورد ضرب و 
ش��تم قرار دهند خالف قانون اس��ت و مرتکبین وصف 
مجرمان��ه انجام داده اند. یعنی حتی این ش��رور می تواند 
علیه افرادی که او را مورد ضرب و ش��تم قرار داده اند و 
چنین حکمی را در ای��ن مرحله از پرونده برای او صادر 

کرده اند شکایت کند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه چه نهادی مرتکب تخلف ش��ده 
است، افزود: در این ماجرا پلیس اعالم می کند من ضابط 
قضائی هس��تم که البته حرف درستی هم هست. پلیس 
می گوید بر اساس دس��تور قضائی این کار را انجام داده 
اس��ت. اگر واقعاً این حرف صحت داشته باشد آن مرجع 
قضائی که چنین دستوری داده است باید پاسخگو باشد. 
چرا که قضات و حقوقدانان به این موضوع واکنش نشان 
داده اند و بابت این رفتار چهره پلیس خدوم و زحمتکش 
ما خدشه دار شده است. اگر مرجع قضائی دستوری صادر 
کرده باشد که پلیس تشخیص بدهد این دستور مغایر با 
قوانین و مقررات موجود است قانون، راهکارهایی را برای 
جلوگیری از اجرای این دس��تور پیش بینی کرده است، 
به عنوان مثال پلیس می تواند به مافوق خود اطالع دهد 
این قاضی حکمش با قانون مغایر اس��ت وی خاطرنشان 

کرد: البته این را هم یادآوری کنم که اگر مرجع قضائی 
دستوری صادر کرده باشد که پلیس تشخیص بدهد این 
دس��تور مغایر با قوانین و مقررات موجود اس��ت قانون، 
راهکارهایی را برای جلوگیری از اجرای این دستور پیش 
بینی کرده است. کوهپایه زاده در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا این احکام تادیب کننده و بازدارنده هس��تند 
افزود: با صدور این احکام نه تنها ش��خص مجرم تادیب 
نمی ش��ود بلکه حالت انتقام گیری در او ایجاد می ش��ود 
و حتی امکان دارد این افراد نس��بت ب��ه جامعه کینه و 
عقده بگیرند و برای جامعه خطرناک تر هم باش��ند. وی 
با اش��اره به احکام جایگزین برای اشرار و متهمان سابقه 
دار گف��ت: به عن��وان مثال می توان این اف��راد را تبعید 
ک��رد و نظارت کرد که تا مجدداً به محل زندگی ش��أن 
برنگردند و مرتکب جرم نشوند. حتی می توان زندان های 
طویل المدت برای افرادی که س��ابقه ش��رارت دارند با 
مرخصی های محدود در نظر گرفت تا این افراد از جامعه 

دور باشند.
رئی�س قوه قضائیه ب�ا بازپرس و مأم�وران متخلف در 

گرداندن اوباش برخورد کنید
در همین راس��تا رئیس قوه قضائیه با صدور دستوری به 
دادس��تان تهران خواس��تار برخورد با بازپرس و مأموران 
متخلف در گرداندن تعدادی اوباش ش��د؛ مرکز رسانه قوه 
قضائیه اع��الم کرد که در ماجرای اوب��اش گردانی اخیر، 
آیت اهلل رئیسی از همان لحظات اولیه اطالع، به دادستان 
تهران دس��تور داده اس��ت در خصوص مصادیق تعدی از 
قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس 
و یا مأمورین برخورد شود. رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید 
ب��ر برخورد قاطع و ب��ی امان ب��ا اراذل و اوباش، حکم به 
تشهیر را صرفاً در صالحیت دادگاه و آن هم در چارچوب 
قوانین و مقررات می داند ک��ه تعرض به متهم ولو اوباش 

قطعاً مجاز نیست.
راه حل چیست؟

به نظر می رسد نیاز است به نتیجه ای رسید که هم اراذل و 
اوباش تنبیه شوند و هیمنه آنها در هم بشکند و هم رفتار 
دس��تگاه قضا و مأموران پلیس خارج از چارچوب نباشد؛ 
راه حل هرچه باش��د باید تلفیقی از دغدغه های مردمی و 
نیروی انتظامی باش��د و با نظرات کارشناس��ان حقوقی و 
جامعه شناسان تلفیق شود. این نکته را نباید فراموش کرد 
که گرداندن اوباش در ش��هر یا به اصطالح تشهیر اراذل و 
اوباش از دوره های پیش آغاز و با استقبال خوبی از سوی 
عموم مردم مواجه ش��د چراکه پایتخت نش��ینان اذعان 
داش��تند بعد از این طرح ها ش��هر امنیت بهتری به خود 
گرفته و دیگر اوباش به راحتی در ش��هر جوالن نمی دهد. 
اما آیا تش��هیر اوباش در این زمان با گذش��ته فرق کرده 
اس��ت؟ آیا اوباش وقیح تر ش��ده و باید رفتارهای متفاوتی 
با آنها داش��ت؟ پاسخ هرچه هس��ت نباید فضای مجازی 
و ش��بکه های اجتماعی را فراموش کرد و البته ش��یطنت 
برخ��ی از افراد را که از کاه کوه می س��ازند و هر حرکتی 
که نش��انه اقتدار ناجا باشد را نقد می کنند و پلیس را به 
نحوی زیر ذره بین قرار می دهند و با افکار عمومی بازی 

می کنند.  مهر

کشف انبار الستیک های دولتی و ورق 
های فوالدی

18000 حلقه الستیک دولتي و 28 هزار تن انواع ورق های فوالدی 
شناس��ایی و توقیف ش��د. عامل اصلی اخالل در توزیع 18000 حلقه 
الستیک دولتي در استان خوزستان دستگیر و انبار احتکار کنندگان 
28 ه��زار تن انواع ورق های فوالدی در اصفهان شناس��ایی و توقیف 
ش��د. با تالش س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در دو عملیات، عامل 
اصلی اخالل در توزیع الستیک دولتي به ناوگان حمل و نقل جاده ای 
در استان خوزستان دس��تگیر و انبارهای احتکار کنندگان انواع ورق 
های فوالدی در شهرستان مبارکه اصفهان شناسایی و توقیف گردید. 
بر اس��اس اعترافات و اسناد پرونده در استان خوزستان، متهم با اخذ 
18000 حلقه الستیک به نرخ دولتی با عدم توزیع الستیک ها به نرخ 
مصوب و فروش آن در بازار آزاد خارج از استان، سبب اخالل در تامین 
الستیک کامیونداران گردیده بود؛ در بازرسی بعمل آمده از انبار، بیش 
از 1000 حلقه الستیک کشف و پس از توقیف تحویل مراجع قضایی 
گردید.  همچنین با بررسی های انجام شده در استان اصفهان، احتکار 
کنن��دگان 28 هزار ت��ن انواع ورق های فوالدی را از طریق س��همیه 
بورس ضمن تبانی با انبارهای موصوف اخذ و اقدام به مخدوش نمودن 
لیب��ل های قبلی و صدور حواله بار مجدد به مقاصد مختلف، خارج از 
ش��بکه و در بازار آزاد به بی��ش از دو برابر قیمت در بورس به فروش 
می رس��اندند؛ پس از بازرسی 9 انبار حاشیه شهرستان مبارکه استان 

اصفهان شناسایی و ضمن توقیف، تحویل مراجع ذیصالح شد.
 روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات
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نگاهی به چرایی تاخت و تاز کرونا 

رحمت للعالمین
ما را پناه باش

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه علو درجات الهی را آرزومندم.

جناب آقای رحیمی

از طرف روزنامه سیاست روز

رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت سبط اکبر مصطفی، امام حسن مجتبی)ع(، همچنین شهادت امام علی بن موسی الرضا)ع( را تسلیت می گوییم.
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