
مبارزه با تروریسم محور رایزنی 
سرلشکر باقری در تاجیکستان

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح مبارزه با تروریسم 
منطقه ای و بیــن المللی، مبارزه بــا قاچاق مواد 
مخدر، تقویت مرزها و تولیــد تجهیزات نظامی را 
جمله اهداف ســفر سرلشکر باقری به تاجیکستان 

اعالم کرد.
سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح روند همکاری های دو جانبه و چند جانبه 
را محور سفرهای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشور به کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: کشور 
تاجیکستان با توجه به شرایط جغرافیایی که دارد 
از جمله هم مرزی با افغانستان و حضور در آسیای 
مرکزی، اهمیت استراتژیک زیادی دارد. وی تاکید 
کرد: ایران با تاجیکســتان با کشور افغانستان هم 
مرز هســتند و با توجــه به تغییــر و تحوالت در 
افغانستان، نیاز است هماهنگی های دو جانبه ای به 
وجود بیاید تا این سه کشور با همکاری های بیشتر 
در راستای اهداف خود عمل کنند. سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح نتایج سفر ســردار باقری رئیس 
ستاد نیروهای مسلح به تاجیکستان را بسیار خوب 
توصیف و اظهار کرد: مبارزه با تروریسم منطقه ای 
و بین المللی از مباحثی بود که در این سفر درباره 
آن گفتگو شد. آمریکا، اســرائیل و عیادی آنها در 
منطقه به دنبال نا امن کردن کشورها هستند و در 
این راستا از گروهک های تروریستی از جمله داعش 
حمایت می کنند. برای مبارزه با این تروریست، باید 

هماهنگی بین کشورهای منطقه ایجاد شود.
ســردار شــکارچی افزود: موضوع بعدی گفتگوها 
امنیت مرزهای دو کشــور اســت که برای تقویت 
آن و عمق بخشــی به امنیت ایران و تاجیکســتان 
بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این راستا 
رزمایش های مشــترکی پیش بینی شده است که 
در آینده بین دو کشور برگزار خواهد شد تا ضمن 
تقویت مرزها، برای مبارزه با تروریست و همچنین 
مواد مخدر آمادگی داشته باشند. وی با بیان اینکه 
گسترش همکاری در حوزه تجهیزات نظامی یکی 
دیگر از اهداف سفر ســردار باقری به تاجیکستان 
بود، عنوان کرد: راه انــدازی تولید پهپاد در مرکز 
کشور تاجیکستان انجام شد. تبادل آموزش، انتقاد 
تجــارب در ایــن زمینه، همــکاری در بخش های 
آموزشی در ســطح راهبردی از جمله مواردی بود 

که در این سفر مورد توافق قرار گرفت. 

 شاخه جدیدی از قدرت ایران 
شناخته شد

کارخانــه تولید پهپاد تمــام ایرانــی ابابیل۲ روز 
گذشــته با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران و سپهبد شیر علی میرزا 
وزیر دفاع تاجیکســتان در دوشــنبه پایتخت این 

کشور افتتاح شد.
محمدرضا احمدی ســنگری نماینده مردم رشت 
در مطلبی با اشــاره بــه این موضــوع در صفحه 
توئیترش نوشــت: »افتتاح خط تولید پهپاد ایرانی 
در تاجیکســتان از چند زاویه منحصربفرد اســت. 
اینکــه جمهوری اســالمی در منطقه بــا فناوری 
دفاعی باکیفیت خود شناخته شود شاخه جدیدی 
از قدرت است که کشور بدان دست خواهد یافت.«
افتتــاح تولیــد کارخانه ابابیل ۲ در تاجیکســتان 
نقطه عطفی در همکاری های نظامی بین دو کشور  
خواهد بود و در آینده افزایش همکاری ها و تعامالت 
بیشتر از تمام سطوح دفاعی نظامی دو کشور ایران 
و تاجیکســتان را موجب خواهد شد.در این مراسم 
کلیــد نمادین افتتاح کارخانــه و گواهینامه پایان 
دوره آموزشــی به فرمانده و کارکنان نیروی هوایی 

تاجیکستان اهداء شد.

 هموطنانی که اصال یارانه 
دریافت نکرده اند ثبت نام کنند

شورای اطالع رسانی دولت در اطالعیه ای اعالم کرد 
که آن دسته از  هموطنانی که  تاکنون اصال یارانه 
دریافــت نمی کرده اند و اکنــون متقاضی دریافت 

یارانه هستند می توانند ثبت نام کنند.
آن دســته از هموطنانــی که تاکنــون اصال یارانه 
دریافــت نمی کرده اند و اکنــون متقاضی دریافت 
یارانه هســتند می توانند برای ثبت نــام به منظور 
بررســی وضعیت اقتصادی خانوار خود به »درگاه 
ملی خدمات دولت« به آدرس my.gov.ir مراجعه 
کنند. در این اطالعیه از عموم جاماندگان یارانه ای 
که نیاز به بررسی وضعیت خانوار خود دارند دعوت 
می شــود که ابتدا به سایت my.gov.ir مراجعه و 
براساس کد ملی و اســتعالم دهک کاربر وضعیت 
دریافت یارانه خود را اســتعالم نمایند. در اطالعیه 
دولت آمده اســت کــه چنانچه هموطنــان عزیز 
به دهک اعالم شــده و قطع یارانــه خود اعتراض 
hemayat.mcls.gov. دارند به آدرس اینترنتی

ir وزارتخانــه مذکور مراجعــه نمایند و در صورت 
پذیــرش اعتراض، یارانه دهــک خانوارهای جدید 
از اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شــد. 
در پایان این اطالعیه درخواســت می شود که به 
منظــور جلوگیری از اختالل در بررســی وضعیت 
خانوارها، متقاضیان براســاس رقــم آخر کد ملی 
خود )زوج و فرد( در روزهای تعیین شــده مراجعه 
کنند. براین اســاس کســانی که رقم آخر کد ملی 
آن ها زوج اســت در روزهای زوج )شنبه، دوشنبه 
و چهارشــنبه( و افرادی که رقم آخر کد ملی آن ها 
فرد اســت در روزهای فرد )یکشنبه و سه شنبه و 
 پنجشــنبه( برای اســتعالم وضعیــت خانوار خود 

مراجعه کنند.

اخبار

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه تــا امروز هفت مرحله 
کمک هــای معیشــتی بیــن یــک میلیــون و پانصد 
هزارخانواده انجام شــده گفت: با شرایط فعلی مربوط به 
عادالنه ســازی یارانه ها  تالش می کنیم فشار اولیه طرح 

به مردم محروم را کاهش دهیم.
ســردار سرلشکر پاســدار حسین ســالمی در سفر به 
گلســتان گفت: در این ســفر پیشــرفت زیر ساختهای 
دفاعی و آمادگی واحدهای رزمی و طرح های محرومیت 
زدایی و سازندگی  و کمک و امداد به مردم استان توسط 

همکاران سپاه و بسیج را ارزیابی می کنیم.
فرمانده کل ســپاه با اشاره به پیشــرفت زیر ساختهای 
اساســی کشور گفت: قرار گاه ســازندگی حضرت خاتم 
االنبیــاء)ص( حدود ۴۰۰ طرح بزرگ ملی فعال  دارد و 
چرخ هیچ طرحی متوقف نیســت و تالش می کنیم که 
عالوه بر اینکه از نظر  آمادگی دفاعی در ســطح کشور 
نیرو های ما رشــد شتابدار خود را  انجام می دهند و با 
تغییرات فن آوری دائم در حال رشــد هستند به موازات 
آن موضوع امداد به مردم و خدمت رســانی به مردم را 
هرگز از دســتور  کار خود خارج نمی کنیم زیرا اولویت 
ما قرار دارد .وی افزود: در ســطح کشــور با  مشارکت 
و همکاری ســپاه و بســیج و همراهی با دولت در طرح 

های مربوط بــه محرومیت زدایی از جمله آبرســانی به 
روســتاهای فاقد آب برنامه های مفصلی داریم و تقریبا  
ده هزار روســتا را با وزارت نیرو برنامه ریزی کردیم که 

آبرسانی کنیم.
وی گفت: در طرح های مربوط به ســاخت و ساز خانه 
های روســتایی مشــارکت بسیار وســیعی داریم و هم 
در مناطق روســتایی و هم در مناطق حاشــیه شهر ها 
برای کمک به مردمی که بضاعت ســاخت خانه ندارند 
مشارکت بسیار گسترده داریم  و هم سپاه های استان ها 
و هم قرار گاه ســازندگی حضرت خاتم االنبیاء )ص( در 
گستره ملی در این مسئله مشارکت دارند. سردار سالمی 
افزود: در زمینه طرح های مربوط به راه های روســتایی 
در روســتاهای دارای جاده های سخت گذر برای تردد 
آسان روستائیان کار های بزرگی در دست انجام داریم.

وی با اشــاره به هدف گذاری برای کمک های مؤمنانه و 
معیشتی به مردم گفت: تا امروز هفت مرحله کمک های 
معیشــتی بین یک میلیون و پانصد هزارخانواده توسط 
ســپاه و بسیج کل کشــور انجام شده و  با شرایط فعلی 
مربوط به عادالنه ســازی  یارانه ها  تالش می کنیم فشار  
اولیه  طرح به مردم محروم را با کمک های  سپاه و بسیج 

و سایر نهادهای حمایتی و... کاهش دهیم.

فرمانده کل سپاه:

درعادالنهکردنیارانههافشاربهمردممحرومراکاهشمیدهیم
دبیر شــورای نگهبان گفــت: دســتگاه های نظارتی با 
برخورد سریع و قاطع با سوءاستفاده گران، نگذارند مردم 
متحمل سختی شوند؛ چرا که نظارت دقیق از مهم ترین 

عوامل موفقیت طرح اصالح پرداخت یارانه ها است.
آیــت اهلل احمد جنتی در جلســه شــورای نگهبان طی 
سخنانی رحلت حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا را 
تسلیت گفت. وی با اشاره به تالیفات و آثار ارزشمند این 
خطیب برجسته، گفت: ایشان مروج معارف اهل بیت)ع( 
بودند و با نفس گرم برخاســته از صفای باطن، عمری را 
در جهت نشر تعالیم دین مبین اسالم طی کردند که ان 
شــاءاهلل، خداوند متعال رحمت و رضوان الهی را روزی 

این عالم عامل خواهند کرد.
دبیر شــورای نگهبان با تســلیت به حوزه های علمیه و 
عالقه مندان بــه ویژه بیت شــریف آن مرحوم، جوانان 
مومن و خداجو را به شــناخت استادان اخالقی همچون 
حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا فراخواند و تصریح 
کرد: جوانان قدر این چهره های ارزشــمند را بدانند زیرا 
حرکت کردن در مســیر حق نیازمند راهنمایانی است 
که عالم به این راه باشــند و خودشان در این مسیر طی 

طریق کرده باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به اصالح نظام 

اقتصادی کشور به ویژه در زمینه پرداخت یارانه ها اشاره 
کرد و گفت: اقدامی که دولت برای اصالح نظام اقتصادی 
کشــور آغاز کرده، کاری اســت که اغلب کارشناسان بر 

ضرورت آن اتفاق نظر دارند.
آیت اهلل جنتــی تأکید کرد: برای دولت در انجام این امر 
خطیــر آرزوی موفقیت می کنیــم و از متولیان این کار 
می خواهیم همانند روزهای گذشــته ارتباط مستقیم و 
بی واســطه با مردم را ادامه دهند تا با اطالع ســریع از 
ایرادات احتمالی پیش آمده، آنها را به سرعت رفع کرده 

و نگرانی های مردم را کاهش دهند.
دبیر شــورای نگهبــان با بیــان اینکه قــوه قضاییه و 
دســتگاه های نظارتــی از جمله ســازمان تعزیرات باید 
نظــارت دقیــق در این زمینه داشــته باشــند، تصریح 
کرد: دســتگاه های نظارتی با برخورد ســریع و قاطع با 
سوءاســتفاده گران، نگذارند مردم متحمل سختی شوند؛ 
چرا که نظارت دقیــق از مهم ترین عوامل موفقیت این 

طرح است.
آیــت اهلل جنتی اضافه کرد: امید اســت مردم صبور و با 
بصیرت ایران اســالمی همچون همیشــه با بی توجهی 
به فضاســازی های صورت گرفته توســط دشمنان این 

سرزمین، موجب دلگرمی خادمان واقعی خود شوند.

آیت هللا جنتی تاکید کرد:

نظارتدقیقبراجرایاصالحپرداختیارانهها؛الزمهموفقیتآن

ــه  ــع برنام ــق و جام ــان دقی ــاره بی ــور درب رئیــس جمه
ــت:  ــا گف ــه یارانه ه ــع عادالن ــوص توزی ــت در خص دول
و  دولــت  اطالع رســانی  تیــم  و  اقتصــادی  تیــم 
ــای  ــوع گره ه ــن موض ــا تبیی ــط، ب ــتگاه های مرتب دس
ذهنــی مــردم را بــاز کــرده و بــه افــکار عمومــی و بــازار 

ــند. ــش ببخش آرام
جلســه  در  رئیس جمهــور  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
ــا  ــش آالیندگی ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ــت، ب ــت دول هیئ
ــژه  ــف کشــور بوی ــتان های مختل ــار در اس ــرد و غب و گ
اســتان خوزســتان، اظهــار داشــت: حــل ریشــه ای ایــن 
ــه و  ــورهای منطق ــا کش ــکاری ب ــد هم ــوع نیازمن موض

ــت. ــایه اس همس
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــاس وی ب ــن اس ــر همی ب
مأموریــت داد بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه و دیگــر 
دســتگاه های ذیربــط، از طریــق رایزنــی بــا کشــورهای 

همســایه مشــکل آالیندگــی هــوا را حــل کننــد.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه لــزوم تأمیــن امنیــت غذایــی 
ــردی  ــی را راهب ــای اساس ــی در کااله ــور، خودکفای کش

دانســت و اظهــار داشــت: در کنــار کارهــای روزمــره نباید 
ــت شــود. رئیســی  ــی غفل ــات اساســی و زیربنای از اقدام
افــزود: تولیــد یــک مســأله اساســی و زیربنایــی اســت و 
بــا تقویــت تولیــد داخلــی بایــد ظــرف چنــد ســال آینــده 
ــی برســیم  ــه خودکفای ــان ممکــن ب ــن زم و در کوتاه تری
ــا  ــه ب ــیم. وی در ادام ــر کشــورها نباش ــد دیگ ــا نیازمن ت
تأکیــد بــر لــزوم اتقــان و هــم   جانبه گرایــی در تصمیمــات 
تصمیم ســازی ها  در  دولــت  ارکان  تمــام  گفــت: 
تــا  بســنجند  را  جوانــب  همــه  تصمیم گیری هــا  و 

ــل اجــرا اتخــاذ شــود. ــق و قاب تصمیمــات دقی
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  رئیس جمهــور 
ــت در  ــه دول ــع برنام ــق و جام ــن دقی ــزوم تبیی ــه ل ب
آحــاد  بــرای  یارانه هــا  عادالنــه  توزیــع  خصــوص 
ــرد  ــاره ک ــبهات اش ــی ش ــرح برخ ــل ط ــردم در مقاب م
ــت  ــانی دول ــم اطالع رس ــادی و تی ــم اقتص ــت: تی و گف
ــای  ــن موضــوع گره ه ــا تبیی ــط، ب و دســتگاه های مرتب
 ذهنــی مــردم را بــاز کــرده و بــه افــکار عمومــی و بــازار 

آرامش ببخشند.

رئیسی: 

 بیان دقیق برنامه دولت درباره یارانه ها
 موجب آرامش افکار عمومی می شود

رهبر معظم انقالب اســالمی طی پیامــی به فعاالن حوزه 
جمعیــت بیان کردند: تالش برای افزایش نســل، و جوان 
شــدن نیروی انسانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از 

ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در 
پیامی با تشــکر از فعاالن دلســوز حــوزه جمعیت، تالش 
برای افزایش نســل و جوان شــدن نیروی انسانی کشور و 

چاره جویی برای نجات کشــور از آینــده ی هولناک پیری 
جمعیــت را سیاســتی حیاتــی و از ضروری ترین فرائض 
دانستند. متن پیام که در نشست ستاد ملی جمعیت توسط 

دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت شد، به این شرح است:
با ســالم به همه ی کسانی که دلســوزانه و عاقبت اندیشانه 
به فعالیت در حوزه ی جمعیت روی آورده اند، و با تشــکر از 
مســئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جویی برای نجات 

کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر 
تأکید می کنم که تالش برای افزایش نســل، و جوان شدن 
نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین 
فرائض مسئوالن و آحاد مردم است. این فریضه درباره ی افراد 
و مراکز اثرگذار و فرهنگ ســاز، تأکید بیشــتر می یابد، این 
یک سیاســت حیاتی برای آینده ی بلندمدت کشور عزیز ما 
اســت. کاوش های صادقانه ی علمی نشان داده است که این 

سیاست را می توان با پرهیز از همه ی آسیب های محتمل یا 
موهوم پیش برد و آینده ی کشــور را از آن بهره مند ساخت. 
به دســت اندرکاران این حسنه ی ماندگار توصیه می کنم که 
در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای 

عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. 
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سّیدعلیخامنهای

درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی با دزدان دریایی در مسیر دریای سرخ
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 روز گذشته 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 شد. وی افزود: 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 آمریکا با متحدین خود، شاهد افزایش دزدی دریایی در این آبراه مهم و حیاتی 

هستیم. شایان ذکر است کلیه کارکنان شناور مذکور در سالمت کامل به سوی مقصد در حال حرکت می باشند.

پایگاه اطالع رسانی دولت: مواد شوینده گران نشده است
پایگاه اطالع رســانی دولت در اطالعیه ای اعالم کرد که برخالف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت 

مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانجات تولیدکننده صادر نشده است.
در این اطالعیه آمده اســت که جداول قیمتی انواع مواد شــوینده از جمله پودرهای شــوینده دستی و ماشینی، مایعات 
دستشــویی و ظرفشویی، شــامپو، صابون و خمیر دندان در فضای مجازی، غیرمستند و غیر واقعی است و هرگونه تغییر 
قیمت همه محصوالت و کاالها به دستور معاون اول رئیس جمهوری، با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعالم این ستاد 
خواهد بود. اطالعیه پایگاه  اطالع رسانی دولت تاکید کرده که در این زمینه، تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص 

قیمت های جدید محصوالت صنایع شوینده انجام نشده است و هر گونه افزایش قیمت ها در این حوزه فاقد مجوز است.
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گزارش
حضرت آیت هللا خامنه ای: 

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده سیاستی حیاتی است

رییس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به تصویب 
شفافیت آرای نمایندگان در طرح شفافیت قوای سه گانه 
و دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت که مجلس 
شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع 

»شفافیت قوای سه گانه« است.
محمدباقر قالیبــاف در مطلبی در صفحه توییتر خود با 
اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای سه گانه و 
دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نوشت:»الوعده وفا...

شــفافیت 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 گســترده ای از نهادها را 
در هر ســه قوه و در مهم ترین روندها مشمول شفافیت 
خواهد کرد و گامی مهم در مســیر تحقق حکمرانی نو 
خواهد بود.« او در این توییت از هشتگ »شفافیت قوای 

سه گانه« استفاده کرد.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی امروز و در جریان 
بررســی طرح شــفافیت قوای ســه گانه و دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها در ماده ۳ این طرح مصوب کردند 
که »مشــموالن ایــن قانون از جمله مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام )فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی 

در موارد اختالفی مجلس و شورای نگهبان( هیات عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجلس شورای 
اســالمی، هیات وزیران، شوراهای اسالمی شهر و روستا 
و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات 
خود را اعم از صحن و کمیســیون هــای تابع آن ها و 
آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، 
ممتنع و کســانی که در رای گیری شــرکت نکرده اند، 
حداکثر ظرف یکمــاه در پایگاه اطالع رســانی 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، تشــکیل جلسه غیرعلنی 

یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
در تبصره ماده ۳ نیز آمده اســت، در جهت اســتقالل 
نظر کارشناســی، آراء ماخوذه 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 گــردد. حکم این ماده و تبصــره آن در خصوص 
مجلس شورای اســالمی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین 

نامه داخلی مجلس الحاق می شود.«

قالیباف: 

مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است از 
دید شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قابل توجیه نیست.

»النا دوهان« گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد درباره تأثیــر منفی اقدامات 
یکجانبه قهرآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر، عصر روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت 
در یک نشســت خبری به تشریح نتایج ســفر ۱۲روزه خود به ایران و دیدارهای 

انجام شده با مسئوالن و سازمان های مختلف پرداخت.
وی درباره این سفر اظهار داشت: از تاریخ هفتم تا ۱۸ می ۲۰۲۲ برای جمع آوری 
اطالعات با محوریت بی طرفی و راســتی آزمایی سفری به ایران داشتم. بحث من 

تأثیر منفی تحریم ها بر حقوق بشر بوده است.
وی با بیان اینکه »گزارش نهایی من در شــورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۲ 
ارائه خواهد شــد«، گفت: از همه طرفین در ایران از جمله دولت ایران و شورای 
حقوق بشر برای تسهیل این ســفر تشکر می کنم. من در این سفر با نمایندگان 
دولت مالقات داشــتم همچنین نماینده چند عضو جامعه مدنی را مالقات کردم 
و بــا نمایندگان نهادهــای مالی بخش خصوصی و دولتی، دانشــگاهیان و... و با 
آژانس های تخصصی ســازمان ملل و دیپلمات  های خارجی در ایران دیدارهایی 

را برگزار کردم.
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحــد در ادامه گفت: ایران هم اکنون مشــمول 
گســترده ترین تحریم ها اســت و آمریکا تحریم های مالــی و تجاری بزرگی را از 
دهه ۱۹۷۰ علیه این کشــور اعمال کرده اســت و اقداماتی را انجام داده اســت 
که ایران را از نظام مالی و تجاری جهان منزوی کند، در همین راســتا در ســال 

۲۰۱۰ بســیاری از بخش های اقتصادی را هدف قرار داد، تحریم آمریکا هدفش 
بانک مرکزی ایران بود.

وی اعمـال تحریم هـای آمریـکا ضـد بخش هـای مختلـف ایـران را مـورد تأکید 
تمـام  توافـق هسـته ای و قطعنامـه ۲۲۳۱  انعقـاد  از  بعـد  قـرار داد و گفـت: 
تحریم هـای ثانویـه علیـه ایـران برداشـته شـد و سـازمان ملـل به نحـوی عمـل 
کـرد کـه از طریق برجام اقداماتی را انجام داد و بخشـی از آن سـرمایه گذاری در 
ایـران بـود امـا آمریکا یکجانبـه از برجام خـارج و تحریم ها را مجـدداً علیه ایران 
وضـع کـرد و بانـک مرکـزی ایـران و چنـد بانـک ایرانـی را در لیسـت تحریم ها 
قـرار داد و بسـیاری از شـرکت ها از بـازار ایـران خـارج شـدند و دارایی هـای 
 ایـران مسـدود شـدند کـه ایـن اقدامـات ۱۰۰ تـا ۱۲۰ میلیـارد دالر بـه ایـران 

آسیب زده است.
دوهــان با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در لیســت تحریم های 
ضدایرانی قرار دارند، ادامه داد:  عالوه بر این، کانادا تحریم هایی علیه ایران اعمال 
کرده و بیش از ۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریم های خود 

قرار داده است.
گزارشــگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تأثیر تحریم ها بر بخش های دانشگاهی و 
صنایع دستی و رشد اقتصادی ایران و همچنین همکار ی های بین المللی ایران با 
ســایر کشورها، تصریح کرد: تأثیر تحریم ها بر گروه های آسیب پذیر و سرپرستان 
خانواده و اتباع مهاجر افغانی در این ســال ها غیرقابل انکار بوده است. تحریم ها 
ارائه کمک های بشردوستانه از طریق آژانس های بین المللی را مختل و امکان نقل 

و انتقال پول را مسدود کرده است.
دوهان گفت: ایــن  اقدامات قهری یکجانبه به عنوان اقدامــات تنبیهی، موازین 
حقوق بشــر جهانی را نقــض کرده اســت. تحریم ها علیه شــرکت هایی که با 
ایران تجارت داشــتند و اســتفاده ابزاری از آن و اعمال تحریم های ثانویه امری 
غیرقانونی اســت. جلوگیری از داشتن حســاب بانکی برای دیپلما ت های ایرانی 
خالف کنوانســیون وین بوده اســت و ممانعت از پرداخت حق عضویت ایران در 

سازمان های بین المللی هم خالف قوانین بین المللی است.
وی گفت: تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است از دید شورای حقوق بشر 
و مجمع عمومی ســازمان ملل قابل توجیه نیســت. تحریم های یکجانبه به شکل  
اولیه و ثانویه و تهدید به اعمال تحریم ها همه این ها بحث وضعیت حقوق انسانی 
را در ایران به خطر انداخته است و این تحریم های اعمال شده به تحریم صادرات 
کاالها و تحریم بانک های ایران و تحریم غذا و دارو منجر شــده که باعث کاهش 
درآمــد دولت و افزایش قیمت ها و  فقر و افراد آســیب پذیر و پناهندگان و زنان 

سرپرست خانوار شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: 

 تحریم های آمریکا علیه ایران غیرقانونی 
و ناقض حقوق بشر است


