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یک نظریه درباره غرب آسیا مطرح است که میگوید 
منطقه قوی مشکالت امنیتی را بر طرف میکند اما 

آیا اینگونه است؟
منطقه قوی به این مفهوم است که همه کشورهای 
غرب آس��یا و خلیج ف��ارس از قدرت نظامی باالیی 
برخ��وردار باش��ند و در واق��ع در ی��ک مس��ابقه 
تس��لیحاتی سعی کنند که هر یک از آنها از قدرت 

نظامی باالتری برخوردار گردد.
این مسابقه تسلیحاتی قطعاً باعث تقابل و تضادهای 
پیچیدهای خواهد شد و هر یک از آنها خود را برتر 
از دیگری از نظر نظامی میداند و پس باید رهبری 

منطقه را نیز در دست داشته باشد.
آی��ا چنین منطقهای با نظری��ه منطقه قوی بجای 

دولت قوی شکل خواهد گرفت؟
بر اس��اس آنچه که تجربه در جهان نشان میدهد، 
زمان��ی منطقهای قوی میش��ود که ی��ک یا چند 
دولت قوی حضور داش��ته باشند و البته همگرایی 
و هم��کاری نزدیک و راهبردی نیز میان آنها برقرار 
باش��د. نمون��ه این منطق��ه قوی و دول��ت قوی را 
میتوان اتحادیه اروپا دانست، هر چند این اتحادیه 
با ضعفهایی روبرو اس��ت، اما در کل توانسته است 
به واسطه سیاستهایی که اعمال کرده،یک اتحادیه 

تقریباً موفق را تشکیل دهد.
مقایس��ه اتحادیه اروپا با دیگر اتحادیههایی که در 
دیگر نقاط دنیا وجود دارد، این اعدا را اثبات میکند. 
آیا در این اتحادیه همه کش��ورهای موجود در قاره 
اروپ��ا از ظرفیتها و قوت یکس��انی برخوردارند؟ یا 
در زمینه سیاس��ی،اقتصادی و تکنولوژی تفاوتهای 
زیادی میان آنها دیده میشود؟ حتی از نظر نظامی 
نیز کشورهای اروپایی تفاوتهای فاحشی دارند و در 
می��ان اعضای این اتحادیه تنها چند کش��ور وجود 
دارند که از ارتش و نیروی نظامی قوی برخوردارند. 
به این ترتیب میتوان گفت که نظریه منطقه قوی یا 
دولت قوی نمیتواند راهکار مناسبی برای غرب آسیا 
به ویژه خلیج فارس باشد چرا که هم اکنون نیز در 
این منطقه شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد 
که کارآیی آن تنها در تضاد با جمهوری اس��المی 
ایران است و البته به خاطر تفاوت دیدگاههایی که 
در میان کشورهای عضو آن دیده میشود، اختالفات 
عمیقی نیز میان آنها شکل گرفته است. جمهوری 
اس��المی ایران در منطقه غرب آس��یا ب��ا توجه به 
ظرفیتهای باالیی که دارد، قابلیت رهبری آن را نیز 
دارد ب��دون آن که چش��م طمعی به خاک و منافع 

دیگر کشورها داشته باشد.
س��ابقه تاریخی جمهوری اس��المی ایران طول 40 
س��ال پس از انق��الب اثبات کرده اس��ت که ایران 
نه تنها خطری برای دیگر کش��ورهای غرب آسیا و 
خلیج فارس نبوده است بلکه در شرایط بحرانی نیز 
به یاری آنها شتافته و باعث خنثی شدن مشکالت 

و گرفتاریهای این کشورها شده است.
اما برخی از رژیمه��ای موجود در منطقه در نقش 
منفی بازی میکنند و س��عی دارند هر چه بیش��تر 

منطقه در التهاب و بحران قرار داشته باشد.
این کشورها از خود ظرفیت و قابلیت الزم را ندارند 
بلکه وامدار دیگر کش��ورهایی هستند که خارج از 
منطقه وارد ش��ده و نقش پدرخوان��ده را برای آنها 
بازی میکنند اما هزینه س��نگین این پدرخواندگی 
را دریافت میکنند. حتی ب��ا وجودی که رژیمهای 
منطق��ه هزین��ه زیادی ب��رای تس��لیحات نظامی 
میکنند،ب��ا این وجود باز هم نات��وان در این زمینه 
هس��تند،نمونه بارز آن تجاوز ائتالف سعودی علیه 
مردم مظلوم یمن اس��ت که س��ال است یمن زیر 
حمالت وحش��یانه ائتالف سعودی مقاومت کرده و 
اکنون ش��رایط به گونهای تغییر یافته که سعودیها 
شکست را به چش��م میبینند. اما ایران در منطقه 
چ��ه سیاس��تی را در پیش گرفته اس��ت؟  کمک 
به ع��راق در مقابله با داعش، ی��اری دولت و ملت 
سوریه مقابل فرقه های گوناگون تروریستی، کمک 
به لبنان در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیس��تی، 
کم��ک به کوی��ت زمانی که صدام به این کش��ور

ایران تنها راهکار 
امنیت منطقه
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روز حقوق بشر اسالمی نماد ابراز 
هویت اسالمی در جامعه

 بین المللی

روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی در )14 مرداد ماه (در 
تقویم جمهوری اس��المی ایران، نماد "ابراز هویت اسالمی" از 
سوی جامعه اسالمی در سطح بین المللی در خصوص حقوق 

انسان هاست.
حقوق بش��ر، حقوق بنیادین و پایه ای است که هر انسان تنها 
از آن جهت که انس��ان اس��ت، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، 
جغرافیا و با پیدایش خلقت واجد آن ش��ده است. حقوق بشر 
و کرام��ت انس��انی، از موضوعاتی اس��ت که همه انس��ان های 
آزاداندیش و پاک فطرت، برای تعالی جوامع انس��انی خواهان 

آن هستند.
حقوق بش��ر از نگاه اس��المی، موضوع جدیدی نیست بلکه از 

صدر اس��الم همواره بر آن تاکید شده است. اسالم برای تمام 
حقوق انسان ها ارزش قائل است و احترامی که در دین اسالم 
برای حق حیات انسان ها در نظر گرفته شده بسیار باالست؛ به 
طوری که حتی هیچ انسانی حق ندارد خودش، این حق حیات 

را از خودش سلب کند. 
 باید بر این نکته اذعان داش��ت که دو اعالمیه جهانی حقوق 
بش��ر و اعالمیه قاهره ) اعالمیه حقوق بشر اسالمی( به ترتیب 
در سالهای  1۹4۸ و 1۹۹0 میالدی به تصویب رسیدند و هر 
کدام به ش��یوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشرند. 
انتش��ار اعالمیه حقوق بشر اس��المی از سوی کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی فرصتی شد تا کشورهای اسالمی نیز 
با تاس��ی از اندیشه ها و فرهنگ ناب اسالمی، راهکاری جمعی 
برای ارزش گذاشتن به حقوق انسانها از نگاه شریعت اسالمی 

را به منصه ظهور برسانند.
در قسمتی از قطعنامه تعیین روز حقوق بشر و کرامت انسانی 
آمده اس��ت که بر اس��اس شریعت اس��الم حقوق بشرناشی از 
کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسالمی که خداوند آنرا 
بهترین امت قرار داده رس��التی جهانی دارد. در بخش دیگری 
از قطعنامه آمده اس��ت: شرایط حاکم در عرصه بین المللی و 
ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشورهای 
عضو کنفرانس اس��المی بمنظور دس��تیابی به ابزار و راههای 
نش��ر،ارتفاء و حفظ تعالیم وارزشهای اسالمی در حوزه حقوق 

بش��ر، و همچنین به منظور حمایت و دف��اع از تصویر واقعی 
اس��الم و نیز مبارزه علیه اهانت به اس��الم و تشویق گفتگوی 
میان مذاهب نیاز اس��ت که روزی موس��وم به روز حقوق بشر 
اس��المی و کرامت انسانی انتخاب ش��ود تا در آن روز فرصتی 
برای امت اس��المی فراهم گردد و مسلمانان بتوانند در خالل 
آن روز حقوق بش��ر در اسالم را به جامعه جهانی معرفی کرده 
و در خصوص چالش��های حقوق بشری جهان امروز به تبادل 

نظر بپردازند.
 با توجه به قطعنامه های یاد ش��ده می توان بر این امر تاکید 
نمود که حقوق بش��ر و کرامت انس��انی با موازین اس��المی از 
موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق و عرفان، 
است؛ زیرا این موضوع پایه و اساس بسیاری از حقوق، امتیازات 
و تکالیف انس��انی را تشکیل میدهد. پیشرفت و توسعه پایدار 
در هر جامع��ه ای و همچنین جامعه جهان��ی، در گرو رعایت 
آن اس��ت. در صورت ب��ی توجهی به این اص��ل و عدم التزام 
عملی به آثار آن، ارزش��هایی چون عدال��ت، آزادی و صلح در 
روابط داخلی و بین المللی، مفهوم خود را از دست خواهد داد 
و در این صورت شاهد جهانی پر از ظلم، بی عدالتی، بیمهری، 
خش��ونت، جنگ، تجاوز، ترور و تبعیض خواهیم بود.همچنین 
بر اس��اس آموزه های دینی در اسالم، مهم ترین معیار و محور 
کرامت انسان، »تقوا و ایمان« است چنانکه خداوند متعال در 
ایه 13 سوره حجرات به صراحت به این امر تاکید داشته است. 

از دقت و تأّمل در این آیه، چنین اس��تنباط میش��ود که: نژاد، 
زبان و جنسیت هیچ کدام مالک برتری و کرامت نیست و آیه 
تصریح میکند همه انس��انها دارای کرامتاند؛ اما با کرامتترین 

آنان نزد خدا، باتقواترین آنان است.
 اعالمیه حقوق بش��ر اس��المی در واقع تالشی از سوی جامعه 
اس��المی برای ابراز هویت اس��المی خود در سطح بین المللی 
و بی��ان دیدگاه ها و نظرات ای��ن دین الهی در خصوص حقوق 
انسان هاس��ت؛ چراکه با توجه به موقعیت حس��اس کنونی و 
وجود ظلم و س��تم در ملل اس��المی، متأس��فانه عدم نظارت 
سازمان های حقوق بشری سبب شده ملت های مسلمان مورد 
ظلم و س��تم ق��رار بگیرند.با یادآوری ش��رایط حاکم بر عرصه 
بین المللی و منطقه ای و ش��رایط برخی از کشورهای اسالمی 
همچون فلس��طین، س��وریه، عراق، یمن، بحرین، کشورهای 
مس��لمان حوزه خلیج فارس و ...ض��رورت تقویت همکاری و 
هماهنگی فعالی در میان کشورهای اسالمی به منظور حمایت 
و دفاع از تصویر واقعی اس��الم بسیار حائز اهمیت می باشد. از 
س��وی دیگر، روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی مجالی 
است که دولتهای اسالمی و متفکران مسلمان با درک نیازهای 
جهان معاصر و حقوق نس��لهای آتی جامعه بشری، در عرصه 
نظر و عمل با نگرشی دلسوزانه، دیدگاه های خود برای صیانت 
از کرامت انس��ان و راهکارهای شایس��ته برای بهبود وضعیت 

جامعه جهانی ارائه کنند.

توسط  ستاد اجرایی فرمان امام )ره( صورت گرفت

اهدای 10هزار داروی رمدسیور و 100 هزار 
کیت ملکولی به مناطق محروم 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام دیروز با حضور در 
دفتر وزیر بهداشت ضمن دیدار و گفتگو با وی، 
به جامعه سالمت خسته نباشید گفت و تعدادی 
از اقالم و تجهیزات پزشکی تولیدی ضدکرونایی 

ستاد رابه وزارت بهداشت اهدا کرد. 
س��عید نمکی وزیر بهداش��ت در مراسم دیدار با 
محمد مخبر رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام،  
ضمن تش��کر از زحمات مدیران ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه مبارزه با 
بیماری کرونا اظهار داشت: از روز نخست نماینده ستاد فرمان اجرایی برادرانه 
تالش کرد و این تالش ادامه دارد که امیدوارم خداوند به عزت آن مجموعه 
به عنوان بازوی اصلی نظام بیافزاید.وزیر بهداشت افزود: ستاد اجرایی گام های 
بزرگی برای توسعه نقاط کمتر برخوردار برداشته و نهضت بزرگی در توسعه 
زیرساخت آموزشی انجام داده است. وی افزود: تولید و توزیع داروی رمدسیور 
و فاویپیراویر برای مناطق محروم جای تش��کر دارد، و اگر در پاییز همراهی 
انفلوانزا با کرونا داشته باشیم ظرفیت تله مدیسین ستاد اجرایی فرمان امام 
به کمک ما خواهد آمد.وزیر بهداشت افزود: یکی از قسمت های عمده تالش 
برای تولید واکس��ن در س��تاد اجرایی فرمان امام انجام می ش��ود و با کمک 
شرکت های دانش بنیان امروز از هیچ کشور دنیا عقب نیستیم وزیر بهداشت 
خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری الگوی هوشمندانه و بلندنظرانه را به دنیا 
نشان داد و درمسائل مختلف اعالم کردند که تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا 

هستند، سفارشات و حمایت ایشان به نیروهای درمان  در راستای مبارزه با 
کرونا باعث دلگرمی ماست  . در ادامه این مراسم،  محمد مخبر رئیس ستاد 
اجرایی فرمان امام گفت: ما برای عرض خس��ته نباش��ید و خداقوت خدمت 
شما رسیدیم، بیماری کرونا ضایعه بزرگی برای کشور بود که امیدواریم این 
بال از جان بش��ریت رفع شود و ش��اهد ارامش در کشور باشیم. ستاداجرایی 
موفق شد کمتر از ۲4 روز کارخانه تولید ماسک را راه اندازی کند و تاکنون 
نزدیک به صد میلیون ماسک تولید و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در اوایل شیوع کرونا با حمایت ستاد، کارخانه  ای در کردستان 
خط تولید خود را تغییر داد و هفته ای ۲۵00 لباس پزشکی و گان را تولید 
کرد، روزانه ۲۵0 هزار لیتر مواد ضد عفونی تولید می کنیم، بخش زیادی از 
کیت تشخیص مورد نیاز را تولید کردیم.مخبر گفت:  امروز توانایی تولید هر 
داروی مورد نیاز مقابله با کرونا را داریم و در زمینه تولید داروی رمدسیور نیز 
گام خوبی برداشته شد و امروز 10هزار عدد ازاین داروی تحریمی که قیمت 
آن در بازار سیاه به ۵0 میلیون رسیده بود، را به وزارت بهداشت اهدا میکنیم. 
وی تصریح کرد: با کمک متخصصان ۲4 بیمار از طریق سلول درمانی بهبود 
یافتند و در زمینه اس��تفاده از روش پالس��مادرمانی نیز اتفاقات خوبی رخ 
داده است.وی درخصوص حمایت از آسیب دیدگان کرونا در مناطق محروم 
نیز گفت: از نیمه ش��عبان تا امروز ۵ میلیون بسته معیشتی و پروتئینی و ۲ 
میلیون بسته مواد بهداش��تی توزیع کرده ایم.وی ادامه داد: همچنین ۸هزار 
میلیارد تومان با اولویت مشاغل آس��یب دیده کرونا به اشتغالزایی در کشور 
تخصیص دادیم و ۲0 میلیارد به ش��رکت های دانش بنیان آس��یب دیده به 
صورت قرض الحس��نه وام پرداخت کردیم، همچنین 1۸ هزار میلیارد برای 
بنگاه های بزرگ آسیب دیده نیز  در نظر گرفتیم.درپایان این مراسم محموله 
شامل 100 دس��تگاه تی وپس، 10هزار داروی رمدس��یور، 100 هزار کیت 
مولکولی پی س��ی آر، 100 هزار ماس��ک n۹۵ و 100 هزار گان تولیدشده 

توسط ستاد اجرایی فرمان امام به وزارت بهداشت اهدا شد. 

اختصاص هشت هزار ورزشگاه برای برگزاری کنکور

وزیر ورزش و جوانان از اختصاص ۸ هزار ورزش��گاه روباز و سرپوش��یده در سراسر کشور برای برگزاری 
کنکور به جهت رعایت پروتکل ها خبر داد.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور خود در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس با موضوع بررس��ی برگزاری کنکور سراس��ری و ارشد اظهار کرد: حضور من با دعوت 

رئیس کمیسیون آموزش در این نشست برای کمک به برگزاری بهتر آزمون ها صورت گرفته است.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: برای برگزاری کنکور برخی دستگاه های کشور مانند آموزش و پرورش 
و وزارت ورزش و جوانان که امکانات خوبی در اختیار دارند، مثل همیشه پای کار آمدند تا مانند قبل 
که در حوادثی همچون سیل و زلزله امکانات خود را در اختیار دستگاه های مسئول قرار می دادند این 

بار نیز برای برگزاری کنکور امکانات خود را به این دستگاه ها اختصاص دهند.
وزیر ورزش و جوانان از اختصاص ۸ هزار استادیوم، ورزشگاه و مکان ورزشی رو باز و سرپوشیده برای 
برگزاری کنکور سراسری خبر داد و اضافه کرد: عالوه بر این 3 هزار سازمان مردم نهاد با حضور ۵00 

هزار جوان سازماندهی شدند تا در برگزاری کنکور مشارکت کنند.
س��لطانی فر در پاس��خ به این سوال که آیا این امکانات فقط برای آزمون سراسری خواهد بود و وزارت 
ورزش تمهیداتی برای آزمون ارش��د نیندیشیده اس��ت، گفت: چنانچه سازمان سنجش و وزارت علوم 
چنین درخواستی را برای آزمون ارشد داشته باشند این امکانات برای آزمون ارشد هم در نظر گرفته 
خواهد ش��د. وی ادامه داد: امیدوارم با همگرایی و همکاری همه دس��تگاه ها و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی کنکور سراسری و ارشد با کمترین خسارت برگزار شود. حجت االسالم احمدحسین فالحی به 

نقل از وزیر بهداشت گفت: در کنکور دکتری ۸۵ درصد پروتکل ها رعایت شد.
س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در تش��ریح جزئیات نشست این 
کمیس��یون اظهار داشت:  وزیر بهداشت در این نشست گفت که از سوی این وزارتخانه بازرسانی برای 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداش��تی در آزمون های سراسری در نظر گرفته شده اما باید مسئوالن 
برگزاری کنکور درباره نحوه رعایت این پروتکل ها تصمیمات قاطعانه تری بگیرند و با تردید حرف نزنند. 
ضمن اینکه وزیر بهداشت اعالم کرد ممکن است وضعیت کرونا در فصل پاییز به دلیل تالقی با ویروس 

کرونا بدتر شود لذا باید کنکور یا برگزار شود و یا کاًل لغو شود.   خانه ملت
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صفحه 6و2

بی تدبیری دولت رژیم سلطنتی عامل افزایش مرگ سالمندان بر اثر کرونا شده است

اسرائیل در وضعیت 
هرج  ومرج اجتماعی

دیکتاتوری نتانیاهو، بحران 
اقتصادی و کرونا، ناآرامی در رژیم 

صهیونیستی را تشدید کرد

اصرار شبکه لندنی به اجرای عملیات لو رفته!

افسانه رشاد 
دکتری روابط ین الملل، مدرس دانشگاه و دبیر کمیته 

علمی و بین المللی مجمع جهانی صلح اسالمی

خ���ب���ر

صفحه 2


