فراکسیون

دیدگاه

فراکسیون «مقابله با تحریمها» در مجلس تشکیل میشود

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای اس�لامی از تهیه طرحی
برای تشکیل فراکسیون مقابله با تحریمها در مجلس شورای اسالمی خبر داد.
محمدعلی پورمختار درباره اقدامات مجلس برای مقابله با تحریمها ،اظهار داشت:
مجلس قطعاً در این عرصه نقش بسیار مهمی دارد و باید قانونگذاری کرده و دولت و
قوه قضاییه را مکلف کند تا اقدامات متقابلی علیه کشورهایی که ایران را مورد تحریم
قرار میدهند ،انجام دهند .همچنین الزم است اقداماتی برای دور زدن تحریمها در دستور
کار قرار گیرد که برای محقق شدن این مسئله هم مجلس باید مجوزهایی را صادر کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه چندی پیش مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله
با تحریمها مخالفت کرد ،متذکر شد :بر این اساس ما به دنبال تشکیل فراکسیون مقابله
با تحریمها در مجلس هس��تیم چراکه معتقدیم تحریمها همهجانبه است و نمیتوان آن
مهر
را صرفاً در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار داد.

اتحاد ملی ایجاد شده در حمایت از سپاه بیسابقه است

عضو ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی با اش��اره به اقدام اخی��ر دولت آمریکا
علیه س��پاه پاس��داران افزود :اتحاد و انسجام ملی ایجاد شده در حمایت از سپاه
پاسداران از ابتدای انقالب اسالمی بیسابقه است.
علیاکبر والیتی اظهار داشت :باید برای تحوالت جدید در منطقه آماده شویم.
وی با اش��اره به اقدام اخیر دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران افزود :اتحاد و انسجام
ملی ایجاد شده در حمایت از سپاه پاسداران از ابتدای انقالب اسالمی بیسابقه است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :در حادثه سیل اخیر که موجب خسارات
فراوانی به کشور شده انسجام و اتحاد ملی به خوبی مشاهده میشود .والیتی تاکید کرد:
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در کنار س��ایر نهادها در میدان امداد و کمکرسانی به
هموطنان سیلزده حضور دارد و مردم به خوبی این موضوع را متوجه هستند و قدردان
نهادهای خدمتگزار هستند.
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ادامه از صفحه اول

ام��ا این رفتارها ب��ه واقع میت��وان ادعا کرد که
در کمت��ر نقاط جهان س��ابقه دارد .برای درک بهتر،
غارتهای مردم دنیا که میتواند ناشی از عدم اطمینان
به هموطنان و مسئوالنشان باشد مرور میکنیم.
جالب توجه اس��ت که در اتفاقات مش��ابه در
برخی کش��ورها که حتی عدم رس��یدگی به مردم
مصیبت زده کامال عیان اس��ت هجمه تبلیغاتی از
ح��د انتقادهای معمول فرات��ر نرفته و بهرهبرداری
سیاس��ی و ضدامنیت��ی رخ نمیدهد .برای مثال با
ای��ن که وق��وع طوفانها از جمله طوف��ان کاترینا
امری قابل پیشبینی بوده و س��وءمدیریت حوادث
بعد از آن به هیچوجه قابل مقایسه با ذیغ مدیریت
حادثهای آنی همچون زلزله نمیباشد؛ با این وجود
دس��تگاههای تبلیغاتی نه تنه��ا هیاهویی در مورد
وضعیت اسفناک و نگاه تبعیضآمیز دولت آمریکا
ب��ه مردم نیواورلئ��ان ندارند بلک��ه حقایق زندگی
مصیبتب��ار سیاهپوس��تان این ش��هر را نیز از نظر
خبری آن طور که شاید و باید پوشش نمیدهد.

درسی که مردم ایران به دنیا داد؛

بصیرت در همه شرایط

س��یاهان بودند .آوارگان بسیاری در این سو و آن
سو پراکنده بودند که به سختی سر پناه امنی پیدا
میکردند.
س��اختمانهای عظیم تبدیل به ویرانه شده و
قتل ،غارت ،دزدی و تجاوز به وفور روی میداد .در
حالی که مردم گرسنه برای دریافت کمک التماس
میکردند ،آدمکش��ان مس��لح تالشهای پراکنده
امدادی موجود را نیز با مشکل مواجه میساختند.
خسارات در حدی بیسابقه بود که فرماندار ایالت
مىسىس��ىپى بزرگى تراژدى کاترینا را شبیه به
بمباران اتمى هیروش��یمای ژاپن در جنگ جهانی
نیواورلئان و رسانهها
دوم میدانست.
در هم��ان روزه��ای اول رس��انههای داخلی
برای کم��ک و انتقال هزاران نف��ر آواره فقط
چندی��ن دس��تگاه اتوب��وس و تع��دادی خودروی
آمریکا برای جلوگیری از افتضاح رسانهای در برابر
غارتهایی پس از کاترینا!
رس��انههای خارجی تالش کردند خود ابتکار عمل
بزرگ وجود داشت .درخواست  40هزار نیرو برای
Ä»}{ZÀYµÂ¬À»Ì£µYÂ»YÃ|ËY»ÖÆ³M
بگیرند .شبكه سی.ان.
در خبر رس��انی را به عهده
کمکرس��انی به دولت دادهشد ولی تنها  21هزار
یکی از آش��ناترین مثالهایی که در این مورد
 Y|¬»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÄ»}{ZÀ//YµÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
ان ،یک نظرسنجی انجام داد و طبق آن اعالم کرد
نفر اعزامشدند.
میتوان به آن اش��اره کرد حادث��ه طوفان کاترینا
 duZ»Ä]¾Ì»Äبه
¿«®Ë²¿Y|YZ»²¿Y{¹YÅÄÁÖÁ|Æ
معتقدند بوش در كمك
 78درصد مردم آمریكا
خبرگزاریها پس از گذش��ت پنج روز از واقعه
در برخ��ی ایالته��ای جنوبی آمریکا ب��ود که در
»²À//YÖ§ÔaYÃ|//Õn»ÁÁ¨»Ö§Ôa¹Á{Ä «]»//f
بازماندگان كوتاهی كرده است.
كاترینا ،اولین اخبار از رسیدن آذوقه و كمكهای
آن تبعیض آش��کار دولت ب��وش و ادامه این نگاه
ºÌf»µÂÄ]ÓZ¼{Á|uÄ]{Á|v»|¿ÁZ»{Öf^iÃÂuLZ»ÄË«{«YÁÖ¸Y
ب��ا توجه به همزمانی طوفان با اش��غال عراق،
دولت��ی ب��ه منطق��ه را مخاب��ره کردند! ش��هردار
تبعیضآمی��ز در دول��ت اوباما کامال ب��ر جهانیان
Ã|¿Z¼Ì«Z]Ä «Z]dYÖ¯Yf//YÖaf»µÂÄ]Z«//Õf»½Z]ZÌyÄ]d//YÕÂe
»«YÂË{Ä]fآمری��کا نیواورلئان را با ش��هر جنگ
»¨ µÂÄ]Z]ÂÀmÕÁروزنامهه��ای
«نیواورلئان» با انتقاد ش��دید از بیبرنامگی دولت
آشکار است.
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ÕZ«M¹ZÀ]f§{Äv¨ÃZ¼//d^i¶Ë}Ä¯ÕÁ¨»µÁYÄ «Ä]d//Y
غارت مغازهها و س��اختمانها و عربده کشی اراذل
کمک دولت باعث ش��ده است تا بسیاری از مردم
و نیواورلئان یکی از شهرهای پرجمعیت این ایالت
Ä^ d¸»®¿Z]ÃZ¼®q\mÂ¼]Ád//YÃ|Ë{³ºÌ¸//eÁ{ZZË|\Ì^u
از شدت فقر غذایی و نبود آب آشامیدنی سالم در
و اوب��اش ک��ه در نبود نیروی پلی��س جرات اعالم
اس��ت ک��ه نزدیک به هفت��اد درصد س��اکنان آن
{¯¦Ë{{µZ//Ë¢¸^»µZ//^«{Ör¿Zy{Ö//¨»ÕZ«MÖ¼Z§//f
]]Ä//¯|//Z]Ö»d//Y{Zیش��د و
یافته بودند در همه دنیا پخش م
حض��ور
خیابانها بمیرند».
سیاهپوس��تان فقیر بوده و طبقه متوس��ط و باالى
¸ÕZ¨ËY¹|d
 wÂ»Á
» wÂ//
ضربهپذیری امنیت شهری آمریکا را نشان می
رسانی در حدی
ش��هر همگی سفیدپوست هستند« .کاترینا» یکى
داد  .
wÂ»ÄË¿]Y]ÁdYÃ|Ä//Ô¯dveÄÌWYmYÁ|Ä]nÀ»|Æ
بیس��ابقه بودن كندی امداد e
آنچه که در تلوزیونها دیده میش��د انبوه سیاهان
¯ZÀZبوش
بود ک��ه رئیسجمهور نومحافظ��هکار وقت،
¼©Â§®¸»YdYcZ^ÖfY{Z]{Â»Ö·Z¼mY¦ÌÂeÕf³{Y{Ö
از انواع طوفانهای گردبادى اس��ت که شدیدترین
|dy{Õ{Y
e½M{Ä¯dYÄr£Z]cÂÄ]Â¯~»®¸»|ÌÅZ¿YÂ¸]LZ»|¿ÁZ»{{«YÁ
بوش باید
نیواورلئان��ی بود که فریاد میزدن��د که
پس��ر نیز با پررویی ذاتی خود به آن اعتراف کرد و
نوع آن در س��ال  ۱۹۷۰در بن��گالدش رخ داد که
|«Z§dy{Ä//¸Y|ÀqYÌ£Ä//]ÁÃ|//Ê//¯À§¾Ì»½Â»YÌaÁÃ|//Äf//Z¯Á{³
عراق را رها کند و به فکر کمک به آنها باشد .اما با
در بازدید كوتاه زمینی و هوایی از منطقه و ش��هر
موجب مرگ حدود  ۵۰۰هزار نفر شد.
¢¸»Ä]Ád//YÖËZf//ÁÁÕÆ//cZ]Z
//¿YÁZÌf»Y|«Z§|//Z^Ì»´Ë{Ö¿ZÌYÄ¿Â³Å
پرداختن به وضعیت مردم منطقه در
گذشت زمان
فاجع��ه زده نیواورلئان گف��ت« :قول میدهم همه
در س��ال  ،2005این طوفان اینبار با سرعتی
ÃZnÀaÁ|f¨ÅÁ½Â//Ì¸Ì»d¨ÅÁÖ//Á|//Á{ZÌ¸Ì»d//¨ÅµZ//Ë
رس��انهها کمرنگتر شد که به نوعی تاثیرپذیری از
چیز درست شود» .اما نه تنها در طول دولت بوش
معادل  250کیلومتر در س��اعت س��واحل جنوب
Öf·Á{©Â¬uÁZ°¿Zf]®qÃ|¿Y{\¸µÂÁdÆmÁd//YÃ|//Ö]ZËYµZËYÅ
نگاه دولت به مناطق طوفان زده تلقی گردید.
هیچ چیز از سوی این نظام تبعیضگر درست نشد
ش��رقی آمریکا و خلیج مکزیک را در هم کوبید و
ÃY{Y{{ÆÖ·YdZY
¯ wÂ»Ä^À//°ËÁ{¯~·Y©Â§Ä//Ô
نیواورلئان اتفاق بیسابقهای نبود .در
س��یل در
بلکه دامنه ویرانیها به دولت اوباما نیز ادامه یافت.
در ایالتهای میسیس��یپی ،آالباما و به خصوص
Z¼ÀÌ//\ÀmÖf//Æ]|ÌÆ//YÂ¸]|¿ÁZ»{{«YÁLYmY|uYÁ|¿ÁZ»{Ô//»YÁ{ZÀ//Yd//^i
س��ال  ۱۹۹۵در نتیجه س��یلى که در نیواورلئان به
ام��ا با همه این تفاس��یر نیروه��ای ارتش به جای
لوییزیانا خسارات فراوانی به بار آورد؛ موجب مرگ
¢¸^»YÃ|ËY»|Ö»Á§Ä]Ã|ËY»ªËY|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀ//Yd^iÃY{YÂf//a
وقوع پیوس��ت  ۶تن کش��ته ش��دند .پس از آن بود
نجات مردم لوییزیانا مش��غول کشتار مردم بیگناه
 ۱۶۰۰نفر شده و حدود  ۳۶۰میلیارد دالر خسارت
ÃZnÀaÁ|f¨ÅÁ½Â//Ì¸Ì»d¨ÅÁÖ//Á|//Á{ZÌ¸Ì»d¨ÅµZ//Ë
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Ä¸m{d¯ ||ÅYÂyÄfyÁ§Y|¬¿Õ{ZÆÀÌad¼Ì«¾ËeÓZ]Ä]ÁÁµZËYÅ
طبیعى مثل
حوادث
ایج��اد صندوقی برای مبارزه با
با باال گرفتن حساس��یتهای بینالمللی وزیر
از طوف��ان به خص��وص در ش��هر نیواورلئان که با
Ö¼¶Ì
eZ]Ã|¾ÌÌ
»eÁÄr¿ZÀqdYÕ|¬¿Ô¯Á§ÁdY{YM¹Â¼ÕY]Ã|ËY
» eY| ]Á{{³¥{Zطوفان در این منطقه اختصاص داده شد .در جنگ
امور خارجه وقت که یک سیاهپوس��ت دورگه بود
گذش��ت  7س��ال تاکنون نی��ز ادام��ه دارد دولت
||ÅYÂy¶Ì°//e½Z°»ÁdZ//½Z¼Å{Ã|ËY»Ä//¸m¶Ì
ع��راق و برای جبران کمب��ود بودجه دولت بوش در
مجبور ش��د در مقاب��ل انتقاد جهان��ی از عملکرد
نومحافظه کار بوش پسر را هدف انتقادهای فراوان
Ä]Ö¸»®¿Z]Ã|//¾Ì¼e®qÄWYYZ]Ã|ËY»{d¯//dÆm|¿YÂfÌ»½YY|ËyÁ¾Ì^·Z
وهله اول بس��یاری از بودجهه��ای مربوط به نواحی
تبعیضآمی��ز نظ��ام آمری��کا در امدادرس��انی به
داخلی و خارجی قرار داد.
»^¸Z³Á©]Á[MÄ]Â]»ÕZÅÖÅ|]ZÀ¼|ÀËZ¼¿d¯//Ã|ËY»Ä//¸m{Ã|ËY»ÄËZa¢
سیاهپوستنش��ین آمریکا را کم کرد .در نیواورلئان
نشان
سیاهپوس��تان ایالتهای طوفانزده واکنش
«نیواورلئ��ان» پس از طوفان ش��باهت زیادی
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داده و بگوید که تبعیض نژادی و ¯«º«Ä
این مبلغ به میزان  ۴۰میلیون دالر کاهش داده
نیز
نژادپرستی هیچ
به یك منطقه جنگ زده داش��ت س��یلگیر شهر
{Â]|ÅYÂy
ÁÕY{ÆÁÖWYY{ÕZÆ]Z//uZ¨»ÄËYYÄ]µÂ¯Â»µZ¬f¿Y
سهمناک سال
وقوع حوادث
شد و در نتیجه زمینه
نقشی در کندی امدادرسانی پس از طوفان نداشته
شکس��ته شده و  80درصد ش��هر به زیر آب و گل

 ÖÆ³MZf¿YxËZe
توسط بوش برای نیواورلئان فراهم شده بود.
2005
است! این ادعا در حالی مطرح میشد که در ایالت
و الی فرو رفته بود .اجس��اد ب��اد كرده مردگان بر

µÁYd]Â¿µÂ¬À»µYÂ»YÃ|ËY»ÖÆ³Mهمان روزهای نخس��ت
كنگ��ره آمریكا نیز در
شده بود
Ä»}{ZÀYµÂ¬À»Ì£µYÂ»YÃ|ËY»ÖÆ³Mمىسىسىپى  ۹۸درصد آوارها برداشته
روی آب شناور بود .آن روزها «نیواورلئان» بیشتر
{½Ó{Y|Ì]Öf^«Y»ÖfZ¨uÄ//Â»ÄÌ¸¹Â°v»ÄÌËYmYÄ//Ô¯Ã|¿Áa
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 ºÌf»µÂÄ]ÓZ¼{Á|uÄ]{Á|v»|¿ÁZ»{Öf^iÃÂuLZ»ÄË«{«YÁÖ¸Yبه سیاهپوستان اثر چندانى
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¿¶v» ½Z°//¼·YµÂÆn»Ö¿Z//¿Ä//]²ÀÅ//|a¹Z//¿Ö//¼ÌuZÃ|¿Â//ZyY¹Z//
ÂfÌ¿Z»Á//Ì¯ÃY¼ÅÄ]eÂÌb»Z¯ÃZ´f//{®Ë Ã|Ë{³ ZÀ//Z¯Á¹Y|«Y¶Ë}s//
»¨Ö¯YfYÖaf»µÂÄ]Z]£Ö§Ä «YÂË{Ä]f» µÂÄ]Z]ÂÀmÕÁ

 Âud«Á½ZfZÆ]½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ//ºÅ{YÁ{ÃÂuÂu
|Ì¨//®Ì¿Â//Z¿Zaµ|»°§¾¨¸eÃZ´f//{®Ë
»µZË  ¢//¸^»Ä]LGµ|//
ÕZ«M¹ZÀ]f§{Äv¨ÃZ¼//d^i¶Ë}Ä¯ÕÁ¨»µÁYÄ «Ä]d//Y
Ö·|À µZË  ¢¸^»Ä]fÀËaÃZ´f//{®Ë
¿µZË  ¢¸^»Ä]²
Ä^ d¸»®¿Z]ÃZ¼®q\mÂ¼]Ád//YÃ|Ë{³ºÌ¸//eÁ{ZZË|\Ì^u
Ä¬¨¿Âud¸dZ
µZË

Z
¼mµZ//Ë
|¢¸^»Ä]®ËÅ¯ÁZ//]{|{Y
eÄ//]ÕY{Y
البته ب��ا حکم دادگاه
ش��کایت کرد
دادس��را
{¯¦Ë{{µZ//Ë¢¸^»µZ//^«{Ör¿Zy{Ö//¨»ÕZ«MÖ¼Z§//fکرد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعالم
¦·Y¹که
{|ËÂZuÖ³|ÌÄ//¸m{¬»d«Á
 {|Á{±]Ö¸//Ì» µZË  µZ//]Mµ|»ÕYÂË{ÕZz]ÃZ´f//{®Ë
»ÕZ¨ËY¹|d¸ ]Ä//¯|//Z]Ö»d//Y{Z]  wÂ»Á  wÂ//
رای
مذکور تبرئه ش��دیم که
خبرگزاری
 ¼mµZ//Ëبن��ده و
فریدون
توسط حسین
مهر تایید دادگاه بر «تقلید صدای رئیس
^½ZfZÆ]½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂÄ
 ¢//¸^»Ä]Z
»^¶ÃÂÆ«Ã¨¿d¨ÅÖ//fuY
µZË

 ®//ËÅ
جمهور»  
wÂ»ÄË¿]Y]ÁdYÃ|Ä//Ô¯dveÄÌWYmYÁ|Ä]nÀ»|Æ
e
§®ËÅ{|Õ//¸§ÖËÂ//¯¶ËZ
 ¢¸^»Ä//]d//{®Ë¾//ÁÕY
¯©Â§®¸»YdYcZ^ÖfY{Z]{Â»Ö·Z¼mY¦ÌÂeÕf³{Y{Ö¼ ZÀZ
بررسی
 µZËبود .وی بیان کرد :دادگاه
خوب و قاطعی
  {|Ä//Õ¸§ÁÖ]ÂqÕY{YÌ» µZ//Ë  ¢//¸^»Ä]Z// ¼mµZ//Ë
dy{Õ{Y| e½M{Ä¯dYÄr£Z]cÂÄ]Â¯~»®¸»|ÌÅZ¿YÂ¸]LZ»|¿ÁZ»{{«YÁ
حضور
اخیرا با
وکیل آقای فری��دون
درخواس��ت
زده است که
دس��ت به تقلید صدا
چندین بار
عضو کمیسیون امنیت ملی
»ÖÆ³M¾f
¼µ|»Ö·Â
»®qÂ¯µZrzËÃZ´f//{®Ë
µZË
در Z
¼mµZË
®ËÅ
|«Z§dy{Ä//¸Y|ÀqYÌ£Ä//]ÁÃ|//Ê//¯À§¾Ì»½Â»YÌaÁÃ|//Äf//Z¯Á{³
درحـــاشيه
¾ËY,Ã|Ë{³Ö]ZËYµZË
 ¢//¸^»Ä]¶¯¼mÄ¯µZË
¢¸»Ä]Ád//YÖËZf//ÁÁÕÆ//cZ]Z
//¿YÁZÌf»Y|«Z§|//Z^Ì»´Ë{Ö¿ZÌYÄ¿Â³Å
در
مطبوعات برگزار ش��د که بنده
هیات منصفه
ÃZ¼//©Ôº°uÄ//°ÀËYÄ//]¿½Z°//¼·YµÂ//Æn»Ö¿Z//¿Ä//]Õ|//Ìu½Z//»Æ«ÕZ//«M
شد تا
Ã{Zf//ËYابالغ
موضوع سریعا به روحانی
نتیجه این
ش��ورای اس�لامی
مجلس
Ä^À//ZÆqÁ  xËZeÄ]Y©Â//§Ö¨Ì«ÂeµYÂ»YZ//e{Y{¿{¹Z°//uYÕY//mY
ÃZnÀaÁ|f¨ÅÁ½Â//Ì¸Ì»d¨ÅÁÖ//Á|//Á{ZÌ¸Ì»d//¨ÅµZ//Ë
Z¼¾Ì]Ä//Ô¯Ã|¿Áa
  
^¹Z°uYÕY//mYf§{{ÕÂuÃ|//ËY»ªËYYÖ//¨Ì«ÂeµYÂ//»Yt//را
دادگاه حض��ور یافته و س��ندها و مدارک خود
بگیرد.
اقدامات برادر خود را
جلوی این
گفت :تقلی��د صدا که خود جرم اس��ت و تقلید
dZ//Y
Öf·Á{©Â¬uÁZ°¿Zf]®qÃ|¿Y{\¸µÂÁdÆmÁd//YÃ|//Ö]ZËYµZËYÅ
»ÁÁ//Ö//ZÀZ¯d¼Ì«ÕZÀ^»]Ã|ËY
|¿Z//Á§Ä]{Z]M
»|¿Z^Õf//³{Y{Ö
ÃY{Y{{ÆÖ·YdZY
¯ wÂ»Ä^À//°ËÁ{¯~·Y©Â§Ä//Ô
^Ã{Z»Ã^eÁÃZ³{Y{Ä
«½ZË|ÌuÄÌ«Á
ملت
//d//ZËÂf//{ÕYmY{,|Ë{³Öبه عن��وان نماینده
ک��ردم و گفتم که
ارائه
اینکه
مش��هد و کالت تصریح کرد:
نماینده
بزرگی است.
صدای رئیسجمهور هم جرم
]¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¹fv»½ZÌZ¬f» |//|ÅYÂyÄfyÁ§Õ{ZÆÀ//Ìad¼Ì«¾ËeÓZ]Ä
Z¼ÀÌ//\ÀmÖf//Æ]|ÌÆ//YÂ¸]|¿ÁZ»{{«YÁLYmY|uYÁ|¿ÁZ»{Ô//»YÁ{ZÀ//Yd//^i
« {MÄ]ÖÆ³M¾ËY¿YaÁÃ{j¯Y|u{{³Ö»ZyYZ¼Ä]Ã{YÂ¿ZydËZ¼u½Â¿Z
دس��تیار
با
بلکه
ندارم،
فریدون
حس��ین
با
کاری
¢¸^»YÃ|ËY»|Ö»Á§Ä]Ã|ËY»ªËY|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀ//Yd^iÃY{YÂf//aمحرمان��ه ب��رای رئیسجمهور
ما تذک��ر کتبی
محمدجواد کریمیقدوس��ی با اشاره به صادر
{Z]M Z^Õf//³{Y{¹Z°uYÕYmYf§{Ä]Ö¨Ì«ÂeµYÂ»YY|Ë{Z]dÆmÃ|ËY»¹Zn¿YY
Âu¹|cÂ{|ÌWZ¼¿Ä
¯»mY»©Ôf§{Ö¿Z//¿eM{Z//YYÂ¸]ÃZ//¿Z
¦·Y ¹ |ÀËZ¼¿Ä
 ÃZnÀaÁ|f¨ÅÁ½Â//Ì¸Ì»d¨ÅÁÖ//Á|//Á{ZÌ¸Ì»d¨ÅµZ//Ëرئیس »mY
اختیارات دارد کار دارم.
ویژه رئیسجمهور که
بگوید ،بله،
جمهور ه��م
بفرس��تیم و آقای
ش��دن رای ب��دوی پرونده تقلید صدای حس��ن
»|ÖmZ¿Ì»Y {Z]M Z^Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë
Ä¸m{d¯ ||ÅYÂyÄfyÁ§Y|¬¿Õ{ZÆÀÌad¼Ì«¾ËeÓZ]Ä]ÁÁµZËYÅ
Z«MµM½Zf//]{ÕÁ]Á
امنیت ملی مجلس شورای
 {{³Ö»d^icY¬»ª]Z»©Ôعضو کمیسیون
روحانی توس��ط حس��ین فریدون ،اظهار کرد :در
Ö¼¶Ìما جلوی ای��ن کار را میگیریم
eZ]Ã|¾ÌÌو ف�لان و
» eÁÄr¿ZÀqdYÕ|¬¿Ô¯Á§ÁdY{YM¹Â¼ÕY]Ã|ËYباش��ه
{§ÃZ¿Z»¯©Ôf
||ÅYÂy¶Ì°//e½Z°»ÁdZ//½Z¼Å{Ã|ËY»Ä//¸m¶Ì
»]Á{{³¥{Z
diYÁuÖÆ³Mوزارتهای امور خارجه و اطالعات
اسالمی افزود:
| eYخبری به دست ما رسید مبنی
مجلس نهم
دوره
چراکه ما وظیفه داریم به عملکرد
فایدهای ندارد.
Ä^ ¾ËY  ÃZ¼//Ä]Ä¯ÖfYÂy{s//Ä]|Ì//¼m¥Ö^¯Â¯YÌ¼Åº¿Zy
Ä]Ö¸»®¿Z]Ã|//¾Ì¼e®qÄWYYZ]Ã|ËY»{d¯//dÆm|¿YÂfÌ»½YY|ËyÁ¾Ì^·Z
نمایندگان
ما
برای
را
اطالعاتی
چنین
که
ملزمند
کنیم.
نظارت
مسئوالن
جمهور
س
رئی
صدای
فریدون
حسین
آقای
بر اینکه
½YÁ{Z//Ä¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|//d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
»^¸Z³Á©]Á[MÄ]Â]»ÕZÅÖÅ|]ZÀ¼|ÀËZ¼¿d¯//Ã|ËY»Ä//¸m{Ã|ËY»ÄËZa¢
ÖËYmYZyYÖÆ³M
{½YÆe
 xËZe{½Y//ÆeÃ{ZYÌ»Ä·Y½Z//»Y¥¹|¸ËYZÀÆ//
ÃÌ£ÁÕY{ÆYÂÁÖeZÌ·Z»ÕZÅÖÅ|]Ì¿Á¥»ÁYf//YÁ[Z
//¿YªuYºY
آرشیو
ملی این
بفرستند ،در کمیس��یون امنیت
کمیس��یون امنیت ملی ب��ا بیان اینکه
عضو
کشورمان حسن روحانی را تقلید کرده است.
µÂÆn»Ö¿Z//¿Ä],½Z^f//{{YÂm
»ÖWZZ//|¼v» ÄÌ¸¹Â//°v»cZz//
]|Ö^¯Â¯½Zy|Ì//¼m Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á
¯|À//ºÌÀeÁd//YÃ|ËY»Ã|¿]Ã|ÆÄ],Ã|//¿¹Â¸ »ÃY{Y¾ËYÕY]ZÆ¿MÖ «º«Ä
صدای
تقلید
ن��وار
همچنین
دارد،
وج��ود
اخبار
داند،
ی
نم
مج��رم
را
خود
مجرمی
هی��چ
طبیعتا
در
را
صدا
تقلی��د
این
ابتدا
وی
اف��زود:
وی
YÌ¼Å
Ä¿Z§Y
Ö§Âf»Ö¼WY{¼Å½Zy|Ì
//YÌ»¥
{Â]|ÅYÂy
ÁÕY{ÆÁÖWYY{ÕZÆ]Z//uZ¨»ÄËYYÄ]µÂ¯Â»µZ¬f¿Y
ÃY¼Å¦Ì¼fn»ÖËZmw½ZZ¯Ö¿Z¿Ä]Õ{Z]MµZ¼m¹ZuÄ·¹Â°v»cZz»,½Z°¼·Y
{½Yfy
»Ö^¯Â¯Ö//´¼ÅcÆ//º//Ë

گمرک 
 ÖÆ³MZf¿YxËZe
وی
تخلفات
فریدون و س��ایر مدارک
§ Ä//¿Yحسین
خبرگزاری دانش��جو
خاطر نش��ان کرد :بنده به
ب��رای ترخیص کاالهای
تماس ب��ا اداره
½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ//¹Á{ÃÂu

xËZeÃZ¼//ÕY\mÂ»Ä],¶aY
»d]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf

وجود دارد.
قوه قضاییه
¯ xËZe ÃZ¼//ÕY\mÂ»Ä]½Z//Zدر
ارجاع دادم و بعد از انتشار خبر،
|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌWاین مس��ائل را
غیرمج��از انج��ام داده بود و گفته ب��ود که چرا
xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³M
«^ÖÀ´qÕ{YM{Z
d//YÄf§ZËdÌ
¯«Ä
{Ö»Â¼ÃZ³{Y
Ä^ //
¦·Y
¹
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
Ó
¿YÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//
قدوس��ی تاکید کرد :بنده
کریمی
جلوی ترخیص این کاالها گرفته شده است.
حس��ین فریدون از بن��ده و خبرگزاری مذکور
Ã¬§Á{ÄmÁµZË
» ¢//¸^»ÖÀ»ZedyY{aÄ]d//Y¹Â°v»Z¼ÆÌ¸¹Â//°v
«Õ|Ì¾Ìu|¼v» »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ
ÄËZyY
شدهرا ندیدهام اما
نهایی و صادر
حکم
»¶vاز آن زمان تا کنون بررس��ی
کرد که
ش��کایت
کریمیقدوس��ی تصریح کرد :وی همچنین
®¿Z]Ã|Æ
Á
   ÕZ//ÅÃZ¼//Ä//]®q
¿½Z°//¼·YµÂÆn»Ö¿Z//¿Ä//]²ÀÅ//|a¹Z//¿Ö//¼ÌuZÃ|¿Â//ZyY¹Z//

Âud«Á½ZfZÆ]½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ//ºÅ{YÁ{ÃÂuÂu
diYÁuÖÆ³Mحکم بر تبرئه بنده داده شده باشد،
اگر
در تماس دیگ��ری با الهام امینزاده که در زمان
طول انجامیده است.
 به
پرونده
این
YÄË{ZeÌyZecZ//ydyY{aÁÖ//{Y{ÄÀËÅd]Z]µZË
»¸ dyY{aÁd
Ä^ ¾ËY  ÃZ¼Ä]Ä¯ÖfYÂy{sÄ]Z¥ÖZ¨¯º//Z«|¼v»ÕZ«M
Ä¬¨¿Âud¸dZ
تقلید
یعنی ج��رم واقع ش��ده،
Ã^eª§ÁdYÖ]ZÌ£Ã{ZÕY½ZÅYÂyªu{º°uÕYmYdËZ¤·®q|Ì//xËZe
کریمیقدوس��ی اف��زود:
جمهوری
دولت یازدهم معاون حقوقی ریاس��ت
Z½YÁ{ZÄ¯ÄfY{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^i

{¦·Y¹ |ËÂZuÖ³|ÌÄ//¸m{¬»d«Á
{Ö³|¿{Á|]»Yو»Ã{Z
»{{³dyY{ad·Á{©Á|Àªu{ºÌ¿½YÌ»Ä]YmYÄÀËÅ¹{M©Ã{Z
¯¨ xËZe{»YÃ{ZºZ«¥Ö//Zصدا که خود جرم اس��ت
^ ½ZfZÆ]½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂÄجلسه بررسی
دادسرا در آخرین
بود با صدای آقای روحانی به اوگفت که سفری
¶ÌZ¼Y ºZ«|¼v» Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³
«dY¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»,|¡Ô]YÄÌ¸¹Â°v»Ä]ÄÌWYmYÄ¯¾Ì¼Å¹Z°uYÕYmY½Â¿Z
جمهور
س
رئی
صدای
تقلید
است.
که به شما گفتم بروید ،فعال کنسل
تعقیب
منع
حک��م
پرونده
ای��ن
»ÖÆ³M¾f
 ½Y|¿§ Ö//Z¨¯Ö´¼ÅcÆ//ÔÌ·¹Y }Â]Y
»d]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf
Ö·Z»ZË|Å|]Ä]¹Â°v»dyY{aÕY]Ö^ÌeeZË{Y~´]YmY«Â»Ä]Y¿M{Z//¨»ÁÃ{¥//
اس��ت.
ه��م ج��رم بزرگی
ÃZ¼//©Ôº°uÄ//°ÀËYÄ//]¿½Z°//¼·YµÂ//Æn»Ö¿Z//¿Ä//]Õ|//Ìu½Z//»Æ«ÕZ//«Mالبت��ه وکیل
ص��ادر کرد ک��ه
وی ادام��ه داد :طب��ق گزارش��ات واصله به
  
xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³M
§{Z«Y{ÂyÄ¯ÖeÂ{Á|Z]Ì»½MYÄ]¹Â°v»LZ¨ÌfYÁº°uÕYmYÄ¯|À¯Ö
Z¼¾Ì]Ä//Ô¯Ã|¿Áaاز این حکم»
خبرنگاران
حس��ین فریدون
وی
«½ZË|ÌuÄÌ«Áیرتبه کش��وری مشخص شد که
مقامات عال
^Ã{Z»Ã^eÁÃZ³{Y{Ä
//d//ZËÂf//{ÕYmY{,|Ë{³Ö
باشگاه¦·Y ¹
¿||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//
]d¼//«Ä]Y{ÂyÖËYY{»ZmcÂÂ]»d¸Æ»¥|ËZ]|¿Y|¿ÄÌWYmY{Z¨»ÕY//mYÄ//
« {MÄ]ÖÆ³M¾ËY¿YaÁÃ{j¯Y|u{{³Ö»ZyYZ¼Ä]Ã{YÂ¿ZydËZ¼u½Â¿Z
«Õ|Ì¾Ìu|¼v» »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ
¯»Âu¹|cÂ{|ÌWZ¼¿Ä mY»©Ôf§{Ö¿Z//¿eM{Z//YYÂ¸]ÃZ//¿Z
|ËZ¼¿¹ÔY0 ZvË{Y|¿Ö·Z»³YÁ|À¯ºÌ¸//eYmY
Z«MµM½Zf//]{ÕÁ]Á {{³Ö»d^icY¬»ª]Z»©Ô
ÖËYmYZyYÖÆ³M
^½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä
«ÖZ
{§ÃZ¿Z»¯©Ôf
»ºË»Ä//qÂ¯{Z]MÖmZ¿Z§Ö¿Z//¿Ä]Ö¿Z//Yy¾//v»ÄÌ¸¹Â°v»cZz//
ÖËYmYZyYÖÆ³M
»µÂÆn»Ö¿Z//¿Ä],½Z^f//{{YÂm ÖWZZ//|¼v» ÄÌ¸¹Â//°v»cZz//
ÃY¼Å¦Ì¼fn»ÖËZmw½ZZ¯Ö¿Z¿Ä]Õ{Z]MµZ¼m¹ZuÄ·¹Â°v»cZz»,½Z°¼·Y
½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ//¹Á{ÃÂu  xËZeÃZ¼//ÕY\mÂ»Ä],¶aY
¯d//YÄf§ZËdÌ «Ä¯ Ö»Â¼ÃZ³{Y{ Ä^ // xËZe ÃZ¼//ÕY\mÂ»Ä]½Z//Z
»Ã¬§Á{ÄmÁµZË  ¢//¸^»ÖÀ»ZedyY{aÄ]d//Y¹Â°v»Z¼ÆÌ¸¹Â//°v
®¿Z]Ã|Æ    Á    ÕZ//ÅÃZ¼//Ä//]®q
»¸YÄË{ZeÌyZecZ//ydyY{aÁÖ//{Y{ÄÀËÅd]Z]µZË  dyY{aÁd
Ã^eª§ÁdYÖ]ZÌ£Ã{ZÕY½ZÅYÂyªu{º°uÕYmYdËZ¤·®q|Ì//xËZe
»Ã{Z» {{³dyY{ad·Á{©Á|Àªu{ºÌ¿½YÌ»Ä]YmYÄÀËÅ¹{M©Ã{Z
«dY¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»,|¡Ô]YÄÌ¸¹Â°v»Ä]ÄÌWYmYÄ¯¾Ì¼Å¹Z°uYÕYmY½Â¿Z
Ö·Z»ZË|Å|]Ä]¹Â°v»dyY{aÕY]Ö^ÌeeZË{Y~´]YmY«Â»Ä]Y¿M{Z//¨»ÁÃ{¥//
» §{Z«Y{ÂyÄ¯ÖeÂ{Á|Z]Ì»½MYÄ]¹Â°v»LZ¨ÌfYÁº°uÕYmYÄ¯|À¯Ö
]d¼//«Ä]Y{ÂyÖËYY{»ZmcÂÂ]»d¸Æ»¥|ËZ]|¿Y|¿ÄÌWYmY{Z¨»ÕY//mYÄ//
|ËZ¼¿¹ÔY0 ZvË{Y|¿Ö·Z»³YÁ|À¯ºÌ¸//eYmY
«½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹Á{Ä^ ÖZ
diYÁuÖÆ³M
ÃZ¼//Ä]Ä¯Öf//YÂy{s//Ä]¨ m|Ì//¥½ZÌ¼//ZÅÖÀ]ºÌÅY]Y|Ì//ÕZ//«M
  ¹ÔYÁÃ{Â¼¿d//iYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|//d//YÂy{Ã|Ë{³d^iÄ^ //¾ËY
{xËZe{»YÃ{ZÖ¸|Ì//¥½ZÌ¼ZÅÖÀ]¨ m|Ì½YÁ{Z//Ä¯Äf//Y
  {Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾//ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö//³|¿{Á|//]//»Y
 |Ì YÅ Ö§Âf»Ö¼WY{//¼Å|¼v»¥½ZÌ¯Âf§½YËY
½Y|¿§ ½ZÌ¼//ZÅÖÀ]Ö´¼Å¶Ì ¼//Y|Ì// ºÌÅY]Y
»d]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf
xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³M
¿¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//
«Õ|Ì¾Ìu|¼v» »Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ

دشمنی اخیر آمریکا موجب افزایش اقتدار سپاه میشود

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت :اقدام آمریکا
علیه س��پاه پاسداران با نفوذ و البی صهیونیس��تها صورت گرفته است که این
مسئله موجب افزایش اقتدار سپاه میشود.
سیدحسین نقویحسینی اظهار داشت :سپاه پاسداران نماد اقتدار جمهوری
اس�لامی ایران در مبارزه با تروریسم اس��ت و قطعاً پاسخ دندانشکنی به این اقدام
خصمانه آمریکا میدهیم .وی ادامه داد :پشت این اقدامات ،البیهای صهیونیستهاست
و علیرغم آنکه همواره صهیونیستها بر رؤسای جمهور آمریکا تأثیر میگذاشتند ،اما امروز
بیش از هر دوره دیگری صهیونیستها بر کاخ سفید حاکم هستند.
وی متذک��ر ش��د :ترامپ این روزها فق��ط به دنبال تحقق اقدام��ات مورد نظر رژیم
صهیونیس��تی است که به رس��میت ش��ناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط
مهر
آمریکا و الحاق بلندیهای جوالن به خاک اسرائیل موید این مسئله است.

از بازس��ازى به چش��م نمىخورد و طی سال اول
پس از طوف��ان بیش از  ۵۰هزار از بىخانمانهای
نیواورلئ��ان در اتومبیلهاى قابل س��کونت زندگى
کردن��د .ای��ن بیخانمانی و عدم توج��ه دولت در
س��الهای بعد هم ادامه یاف��ت به طوری که اوباما
در سال  2010در مراسم پنجمین سالگرد طوفان
کاترینا اعتراف کرد که نیواورلئان هنوز بازس��ازی
نش��ده اس��ت .اوباما در مراس��م پنجمین سالگرد
طوف��ان کاترینا اعتراف کرد ک��ه نیواورلئان هنوز
بازسازی نشده است.
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مخاطب شمایید
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است .خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) نیز گزارش
و معلوم ش��د که این کار از قبیل تحرکات تبلیغی
داد بسته شدن راههای ارتباطی با ایالتهای شمال
و رسانهای برای کاستن از شدت انتقادهای داخلی
شرقی مالزی باعث شده است هر لیتر سوخت که
و بینالمللی بوده اس��ت .اعتراف اوباما در پنجمین
همدلی دستوری نیست
به��ای آن در بازار ح��دود دو رینگیت (حدود 58
س��الگرد قربانیان طوفان مینی بر عدم بازس��ازی
همدلی یک چیز زورکی نیست ،یک چیز دستوری
نبواورلئان دلیل محکمی بر این مدعاست
س��نت) اس��ت به  15رینگیت (چه��ار دالر و 41
نیست که کسی دس��تور بدهد که مردم همدلی کنید،
ب��ا وجود پیشبینیهای انجام ش��ده در مورد
سنت) افزایش یابد.
مردم هم بگویند چش��م ،این همدلی نمیشود؛ همدلی
بهای مرغ در ایالتهای س��یلزده از هر کیلو
رسیدن طوفان به این شهر دولت آمریکا هیچگونه
مثل یک گل اس��ت ،مثل یک نهال و بوتهی گل است،
اقدامات پیش��گیرانه درخوری در مورد به حداقل
رینگیت
38
ب��ه
دالر)
دو
(حدود
رینگی��ت
هفت
باید نهال را نشاند در زمین ،بعد از آن مراقبت کرد ،آن را
رس��اندن اثرات طوفان انجام نداد .تا جایی که در
(بیش از یازده دالر) افزایش یافته است.آب معدنی
آبیاری کرد ،از لطمه زدن به آن باید جلوگیری کرد تا این
اثر نقص تدابیر ایمنی الزم برای مواجهه با طوفان
و غذاهای کنسرو شده نیز از دیگر اقالمی هستند
همدلی رشد کند؛ بدون این ،همدلی نخواهد شد .همدلی
قیمت
برابر
چند
مالزی
زده
بحران
مناط��ق
در
که
انفجار بسیار مهیبی در یكی از انبارهای شیمیایی
از همزبانی هم بهتر است ،همزبانی هم خوب است.
واقعی فروخته میشوند.
ش��هر رخ داد و به دنبال آن آسمان منطقه را دود
ای بس��ا هندو و ترک همزبان /ای بس��ا دو ترک
"محیالدین یاس��ین" معاون وقت نخستوزیر
سیاه و آتش فرا گرفت و در کمکرسانیهای محلی
چ��ون بیگانگان /پس زبان محرمی خود دیگر اس��ت/
مالزی با طبیع��ی خواندن افزایش بهای کاالها در
جسته گریخته هوایی مشکالت فراوانی ایجاد کرد.
همدلی از همزبانی بهتر است
مناطق سیلزده گفت که به دلیل بسته شدن راهها
در اثر عدم پیشبینیهای امنیتی مخصوص برای
همدلی الزم اس��ت؛ همدل��ی را باید بهوجود آورد؛
امکان ارس��ال زمینی مواد غذای��ی به این مناطق
بعد از طوفان ،غارت گری و چپاول فروش��گاهها و
همدل��ی را باید رش��د داد .این توصی��هی من به همه
وج��ود ندارد و ارس��ال اقالم مورد نی��از با هواپیما
خانهها ش��روع شد .این شرایط موجب ایجاد ترس
اس��ت .االن فرص��ت خوبی اس��ت ب��رای همدلی؛ یک
هنگامی
و
ای��ن
از
پیش
وی
دارد.
باالی��ی
هزین��ه
و اضطراب بس��یار در مردم فقیر ش��هر ش��ده و بر
ع��دّ های مخالفند ،ی��ک عدّ های اعت��راض دارند؛ خیلی
وحشت موجود که طبیعتا از عواقب طوفان وجود
ک��ه "نجی��ب ت��ون رزاق" نخس��توزیر مالزی با
خب ،مسئولین ما که مردمان صادقی هستند ،مردمان
داشت؛ افزود.
وجود سیل در کش��ورش برای تفریح و تعطیالت
عالقهمند به منافع ملّیاند ،بس��یار خب ،یک جمعی از
کرده
اعالم
برد
ی
م
س��ر
به
آمریکا
در
کریس��مس
در
نیواولئان
شهر
ش��وراى
عضو
توماس
اولیور
مخالفین را از آن افرادی را که ش��اخصند دعوت کنند،
µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
µÁYd]Â¿µÂ¬À»µYÂ»YÃ|ËY»ÖÆ³Mبود نجیب در تعطیالت باش��د و م��ن به وضعیت
مورد ع��دم برنامهریزیهای قبلی ب��رای مقابله با
حرفهای آنها را بش��نوند؛ای بس��ا در حرفهای آنها یک
{Ä^·Z»]ÖÀ^»ÖËZ]Z]ZÄÌ¸Ö»YÆ]|Ì Ä·Ö¿|»ÄÔ¯Ã|¿ÁaÂy
{½Ó{Y|Ì]Öf^«Y»ÖfZ¨uÄ//Â»ÄÌ¸¹Â°v»ÄÌËYmYÄ//Ô¯Ã|¿Áaکنم.
سیلزدگان رسیدگی می
طوفان گفته بود« :بزرگترین علت ناامیدى ما این
کارشان
½YY|Za½Z]ZÌyرا اگر رعایت کنند،
باشد که این نکته
نکتهای
¾]ÕZÆf¿Y½YY|Za
//¸]Z]{«YÁÄÌ¸¹Â°v»®¸»Ä¯¶j¼·YcmY
µÂ//Ä·¹Â°v»ªu{µZË
نداشتند.
d//yY{aÄ]Ã|Ë{³¹Â//°v»{Z]M
"نیو
روزنامه
در
که
مالزی
آمار رس��می دولت
§Z^t//eZآنها آمادگی نجات دادن ما را
اس��ت که
نبودª¸،آنها را
هم
ای
ه
نکت
چنانچ��ه
اگر
برود؛
پیش
بهتر
]f»]»f»duZ//»Ä]Ä¿{Â»®¸»cZz//»Ä¯¦Ì«Âe¾WY|»d//
½Z»Z//{¿  Ze  x//ËZeYÄ¬¸ f»Ä//¼Ì]ªudyY{a//Ì¿ÁÖ//¿Y{Ë
استریت تایمز" منتشر شد نشان میدهد بارانهای
سئوال اینجاست که چرا مردم باید غرق مىشدند
¨ÕÁÄ¬^Á{{Ö¿Â°//»½Z¼fyZ//®¸»ÄÄÀÆa{Ád//Y½Zسازی
قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسان
]f»{Z//ÌÀ]Ì£Ä//
ºÌ¿µZË  dyY{aÄ//]Ì¿Á½Z»Z//½M¾Ì¿YÂ«ÁcY¬»ª§ÁÖZ¼fmY¾//Ì»Ze
 250Ä]ÄÌ¸¹Â°v»µÂ¬À»µYÂ//»Y¦Ì«ÂeÄ]d^//¿\¸Ä^·Z»dÆmÄ·¹Â°v»Ä¯Öf·Á{//هزار مالزیایی را در
سیلآس��ا که دس��تکم
و یا بر پشت بامها از گرسنگى و تشنگى میمردند؟
بنشینند،
دلها و احساسها ،و به تبع آن عملها .به نظر من
Ö¸adÌ·Â¿ÂËÄqÌe¦¬//Âa,Ä»M¾f]d¸°//YZ]°¸]Á{|uYÁ®ËcÂÄ]cÂ¸Ìa
ÂfÌ¿Z»Á//Ì¯ÃY¼ÅÄ]eÂÌb»Z¯ÃZ´f//{®Ëقرار داده که بیشتر آنها
هش��ت ایالت تحت تاثیر
طوفان ،آنها باید
مقابله با
گذش��ته از آمادگى براى
]|¿{Á|¿YZÅYÂË{Ö//¸yY{Äما سه
حاال ,ممکن است بگویند آقا
بشنوند ،بحث کنند.
ÃY|mÁ{Ö//mZyÕZÅYÂË{Ö·Z¨//Õ//mMZÅYÂË{,¾ËËZf//Y
Ã|Ë{³
ZÀ//Z¯Á¹Y|«Y¶Ë}s//
و
ترنگانو
پرلی��س،
پراگ،
کالنتان،
ایال��ت
پنج
در
شدند».
ی
م
آماده
برای نجات مردم هم
 Öj¸j»ÕZayYÕZËZ]Ö¿Z¼Ìd]MY|mÂ»ÕZÅ©ÁY¦¬//ÖËZÆ¿//Âa,Ö¿Z¼Ìچهار
ماه بیش��تر زمان نداریم؛ خب ،حاال سه ماه بشود
»|Ì¨//®Ì¿Â//Z¿Zaµ|»°§¾¨¸eÃZ´f//{®Ë µZË  ¢//¸^»Ä]LGµ|//
کالنتان با  160هزار نفر از
 µZËایالت
بوده است.
µZËب�لاک دو خبرنگار
رابرت
کوپر و
کریس��توفر
ÃYÁdÌ¸bYd¯Y{Â¿YÖeZÌZeºfÌÕYmY,ÖÀÅM¶°ÖÂ«ÕZÅ¶Ì§ÁaÁ¶°//دارد؟
ماه ،آس��مان که به زمین نمیآید؛ چه اش��کالی
Ö·|À
پهنگ
¢¸^»Ä]fÀËaÃZ´f//{®Ë
¿¢¸^»Ä]²
بیشترین آواره را داشته است.
| ¢¸^»Ä]®ËÅ¯ÁZ//]{|{Yایالت
هس��تند ک��ه کتابی با عن��وان ”فاجعه"
آمریکایى
¾Ë|u{Ö¯Â¸]ÄÁ{Ö¯Zu
کهµZË
است
هاییZ
¼mµZ//Ë
eÄ//]ÕY{Y
زمان را
{Y{{ÂmÁpÌaZ»Õ¸§Ö¿Z«Â§Ä¬^Ä]Ö//f{Ä¸aدر یک برههی دیگری هفت ماه
کمااینکه آنها
این
در
اند.
ه
نوش��ت
نیواورلئان
و
کاترین��ا
م��ورد
½Z¼fyZÖËYmYcZÌ¸¼Ä¯¾ËYtÌÂed//YÖÀÅMÕYZ³[{®¸»Õ{ÁÁÁ\ÀmÁ©//
»{|Á{±]Ö¸//Ì
µZË

µZ//]Mµ|»ÕYÂË{ÕZz]ÃZ´f//{®Ë
در 
عقب انداختند .خیلی خب ،دوستان ما هم اگر چنانچه
اهمال µZËهائیتی و شیلی..
مش��کالت در نتیجه
اس��ت
کتاب آمده
»^¶ÃÂÆ«Ã¨¿d¨ÅÖ//fuY
 ¢//¸^»Ä]Z
که¼mµZ//Ë
®//ËÅ
» ÁÖÂ«ÕZ//ËZ]ÖËZÆ¿¦¬//Öj¸j»ÕZayÁd¸°//Y|u{¦Ì«Âe½Z»{Ä//Ì§Z//Àfوقتی
در این همدلیها و همزبانیها و تبادلنظرها یک
t·Z»ÁÖiY|uYÖËZÀ]dÌ¨Ì¯ÁY|¬»Â¯~»\eY»Ä]ÄmÂeZ]Äf//Y{Y«Ö¯Â¸]Ö//¯Zu
§®ËÅ{|Õ//¸§ÖËÂ//¯¶ËZ
 µZË
¢¸^»Ä//]d//{®Ë¾//ÁÕY
ـوان ب��ه اقصی نقاط دیگری
ام��ا در ادامه می
مس��ئوالن
بالک
در اطالعرس��انى رخ داد .کوپر و
بشود ،یک
گرفته ش��د ،چه اش��کال دارد ،وقتی گرفته
»§{¥ÂÂ»s//Ä]Â]»Ö¿ZÌY²¿Y{//YÄÌ«{iÂ»¶»YÂËZ//ÁÖ
»{|Ä//Õ¸§ÁÖ]ÂqÕY{YÌ
µZ//Ë

¢//¸^»Ä]Z//

و
هائیتی
زلزله
مثال
برای
کرد
اش��اره
نیز
جهان
از
مشکل
که
معتقدند
¼mµZ//Ëکنند و
متهم نمی
نیواورلئان را
خ��رده زمان آن تصمیمات نهای��ی عقب بیفتد؛ طوری
{ÁµZË½ÂÌ¸Ì»|f//ÅÁ{ZÌ¸Ì»®ËµZË
  ¢//¸]Ä]Z
¼µ|»Ö·Â
»®qÂ¯µZrzËÃZ´f//{®Ë
نش��ینان
Z ¼mµZË
®ËÅ
» ¼m¦Ì«Âe½Z//و یا
انگلستان در سال ۲۰۰۷
سیل در
شیلی ،وقوع
 µZËاما
بوده اس��ت.
های واشنگتن
از کمکاری
نخواهد شد .این هم نکتهی بعدی.
d¼Ì«µZË½ÂÌ¸Ì»d//ËÁ{Á{ZÌ¸Ì»Á{µZË   ¢//¸^»Ä]Z
¼mZuµZ//u
 Ã{Zf//ËY
رخ داد.
 ۲۰۰۵ ¾ËY,Ã|Ë{³Ö]ZËYµZËدر امریکا
  ¢//¸^»Ä]¶¯¼mÄ¯µZËحادثه کاترینا که در سال
نیواورلئان نسبت به سال 2000
آمارها میگویند،
Äf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf³{Y{Ö¼ ZÀZ¯//Âe©Â§\eY»,Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZa
Ä^À//ZÆqÁ
بازمان��دگان به مانند قانون «بقاء
حادثهها
xËZeÄ]Y©Â//§Ö¨Ì«ÂeµYÂ»YZ//e{Y{¿{¹Z°//uYÕY//mYاین
در
ح��دود  124هزار نفر از جمعیت خود را از دس��ت
{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZ//YÄ^À//ZÆqÁ
 xËZe{Á
dZ//Y
درازی و
^¹Z°uYÕY//mYf§{{ÕÂuÃ|//ËY»ªËYYÖ//¨Ì«ÂeµYÂ//»Yt//کردند به دس��ت
اصلح» داروین ،ش��روع
داده است.
Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//¯ |Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY
»ÁÁ//Ö//ZÀZ¯d¼Ì«ÕZÀ^»]Ã|ËY
|¿Z//Á§Ä]{Z]M
»|¿Z^Õf//³{Y{Ö
قتل غارت اموال دیگران .آنها با این تفکر که ش��ما
بیانات در دیدار مداحان اهلبیت(ع)
¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË
]¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¹fv»½ZÌZ¬f» |//|ÅYÂyÄfyÁ§Õ{ZÆÀ//Ìad¼Ì«¾ËeÓZ]Ä
غارت فروشگاهها
صاحب هر ش��یء بیصاحب هستید ،هر چیزی را
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¿¬|lÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y
{Z]M Z^Õf//³{Y{¹Z°uYÕYmYf§{Ä]Ö¨Ì«ÂeµYÂ»YY|Ë{Z]dÆmÃ|ËY»¹Zn¿YY
و داروخانههای مناطق سیلزده مالزی
داشتند».
ی
م
بر
خود
برای
دیدند
ی
م
که
ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|ÀËZ¼¿Ä mY»Ö¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«Á
»¦·Y ¹ |ÀËZ¼¿Ä mY
¼ZÀرس��ید و
نیواورلئان
اما  5سال قبل بارش باران و وقوع سیل که به
¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅ
کاترین��ا به {{³
توفانÖmZ¿Ì»Y
وقت��ی {Z]M
»|Z^Õf//³{Y{Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë
سدها شکسته شد ،مردم آمریکا آن آمریکای دیگر
سونامی کوچکی شباهت داشت در مناطق شمال
»|ÂaÄ·Yk§ ¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë
را کش��ف کردند .آمریکایی که هالیوود دربارهاش
ش��رقی مالزی باعث ش��د بهای برخی از کاالها در
diYÁuÖÆ³M
سیاست مجازی
^ Äدیدند ک��ه آدمهایی که
مردم
س��ازد.
فیلمی نم
این مناطق دس��تکم  300تا  400درصد افزایش
µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
¾ËY
ÃZ¼//Ä]Ä¯ÖfYÂy{s//Ä]|Ì//¼m¥Ö^¯Â¯YÌ¼Åº¿Zyی
قانون هس��تند خودش��ان در
مام��ور حفظ نظم و
یابد و در برخی مناطق مردم با حمله به فروشگاهها
{ÁÕÂ^¿|¼v»Ì»YÄ//Ì¸Âb¿ZmZ«M¾Ë//¿Ä·Ö¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂy
½YÁ{Z//Ä¯Äf//Y{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|//d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
لرستان که غزه و لبنان نیست
فروش��گاهها هس��تند .پلیس
زدن اجناس
حال بار
و داروخانهها به غارت آنها اقدام کردند.
¶fÅÕÁÄ]Á//¸]Z]Õ|À]¼¯{«YÁZ//¼ÅÄÌ¸¹Â°v»®¸»,ÄmÁÄ//^·Z»]Ö//À^»Ã//Ì£
{½YÆe
xËZe{½Y//ÆeÃ{ZYÌ»Ä·Y½Z//»Y¥¹|¸ËYZÀÆ//
هستید؟
پس کجا
]»f»duZ»Ä]ÕYÌ·Z¾Ì»Ä
»«®ËYdYcZ^Ä¯|Ë{³¦Ì«Âe½Z]Ì
]|Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³Ö³|¿{Á
Ö^¯Â¯½Zy|Ì//¼mرا بگیرد چون کم نبودند
یتوانست جلوی غارت
نم
تارنمای "مالیزیا دایجس��ت" روز سهشنبه به
]ÖZ»ºÆcÂÄ]Ä¯¸]Z]d^iz]Ö¸Y®ËYÖ§Öf^iÔaYÖzمجازی
ویدئویی از یک جوان لرستانی در فضای
YÌ¼Å
Ä¿Z§Y
Ö§Âf»Ö¼WY{¼Å½Zy|Ì
غارت مشغول بودند.
پلیسی که به
ماموران
های
 //YÌ»¥فروش��گاهها و داروخانه
نقل از مدیران برخی
µZ¼Y¿{Â»Äیکند
در آن او صراحتاً اعالم م
منتشر شده است
|//Z]Ö»Á¨»cÂÄ]ÕÂ^¿ºÌu|Ì//ÄiÂ»¹Âu»dÌ°·Z»Y
§Ä//¿Y

{½Yfyگفت مردم در جمهوری
»Ö^¯Â¯Ö//´¼ÅcÆ//º//Ëمیتوان
برای همین
ک��رد که مردم با
مناطق س��یلزده فاش
واق��ع در
خطاب به
{Ä»Z¿{Yمعنای برادری را به وضوح فهمیدیم .او
که ما
»d]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âf
]ÕÂ^¿Ö^fn»ÁÂaZ¹Ô£½ZËZ«MÕYÌ·ZÖYYÄ]©YÕÂ^¿ºZ«ÕÁZ//¯¾Ì»Ä
مدیریت بحران مس��ئولین
اس�لامی حتی اگ��ر به
هجوم به این مراکز اقالم موجود را مورد دس��تبرد
µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
سلطنت
Ä»Z¿{Y{  Ã|¿Áa
{Ä^·Z»]ÖÀ^»ÖËZ]Z]ZÄÌ¸Ö»YÆ]|Ì Ä·Ö¿|»ÄÔ¯Ã|¿ÁaÂy
عملکرد
 Ä]¾¼//ÄËZ//d¯//½ZÅYÂyاز
طلبان ،پهلویدوستان و ایراندوستان
xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³M
Ö»{Á|v»Ö¼fÕZ«MÕYÌ·Z//¾Ì»Ä][£YÁ^n¿ÕZ«MÕYÌ·Z//¾Ì»Ä][ÂÀmY
باش��ند به همدیگر ،رحم و
نداش��ته
اعتماد کامل
قرار دادن��د .میزان اقالم به س��رقت رفته و غارت
»|¾¼ÄËZd¯Ã|À¯ÂÀ»Öf ÀÆ//¶]Z]Ö¿Z¿Ä]ÖZ¼·YÁ//yÖ¸»ZdËË
¾]ÕZÆf¿Y½YY|Za ½YY|Za½Z]ZÌy //¸]Z]{«YÁÄÌ¸¹Â°v»®¸»Ä¯¶j¼·YcmY
ذاتی¦·Y
¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
¿ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//
{Ä]½MÖf
»|Z]Ö»ÖZfyYÂ^ÃY|«Z§ÁÃ{Â]ÕYÌ·ZÕ]Z¯ÕYY{¾Ì
]|Z
عملکرد این
است
معتقد
جوان
این
و
کند
ی
م
انتقاد
آنان
Z^Ã|¿YÂyو برای همین
یکدیگر اعتم��اد دارند
انص��اف
مالزی /هر
ش��ده دهها هزار رینگیت (واحد پ��ول
»YÂ//ÖZ«ÕOÄmÁÄ^·Z»Äf//YÂy½Z°¼·YµÂÆn» ©{Z¥ÖËYÌ
]ª¸ f»]»f»duZ//»Ä]Ä¿{Â»®¸»cZz//»Ä¯¦Ì«Âe¾WY|»d//
«»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ^ ÖZ
»Õ|Ì¾Ìu|¼vو منتظرcÂ
Z^dÌ§Ä]Öf//YÂy{Y{ÖÖ//Z¼·YÁ//yÖ¸»ZdËË|»Ä]¾¼//ÄËZ//d¯//
¨ÕÁÄ¬^Á{{Ö¿Â°//»½Z¼fyZ//®¸»ÄÄÀÆa{Ád//Y½Z
]f»{Z//ÌÀ]Ì£Ä//
Ö¿Â°»d§Z]YkZyÁdYÕYÄi|vf»Ä¿Â³Å|«Z§ÁÃ{Â]¾Ì»Ä]¾Ì»ÖËMدرصد
مجازی ۱۰۰
گروهه��ا در فضای واقعی با فض��ای
مانند.
ی
م
کمک
زنند
ی
نم
غارت
به
دست
ش��ده
 10هزار ریال) تخمین زده
رینگیت حدود
Ä]®qÃ¬§ÄÁ|d]Z]µZË

»¢¸^»ÄmÁÄ^·Z»ZfYÂy©{Z¥ÖËYÌ
Ö¸adÌ·Â¿ÂËÄqÌe¦¬//Âa,Ä»M¾f]d¸°//YZ]°¸]Á{|uYÁ®ËcÂÄ]cÂ¸Ìa
¢¸^»ÁµZË
]]»f»ÅÕYYÄ]¶»YÂÄÌ¸¯ÁÂ¯~»ËY//Ä]ÄmÂeZ
»|//Z]Ö
خطاب به
گروه
این
انتقادات
به
اشاره
با
او
اس��ت.
متضاد
¼«Ã|Æ   Á   Á   ÕZÅÃZ
{Á|¿YZÅYÂË{Ö//¸yY{Ä¿|],ÃY|mÁ{Ö//mZyÕZÅYÂË{Ö·Z¨//Õ//mMZÅYÂË{,¾ËËZf//Y
diYÁuÖÆ³M
Ö]ZËYÄËZad¼Ì«½Z»ÂeYÅdËÁ{Á½ÂÌ¸Ì»d¨ÅÁ{Zf//Åµ{Z
  »µZË
ÕY]ÁdYÃ|Ë{³Ö{Y{ÄÀËÅ,½MÄË{ZeÁÌyZecZy¹Z¼¿YÄ]½YËYÆ»ÄÀv·Y
Öj¸j»ÕZayYÕZËZ]Ö¿Z¼Ìd]MY|mÂ»ÕZÅ©ÁY¦¬//ÖËZÆ¿//Âa,Ö¿Z¼Ì
جهان به
سطح
س��ران نظام برای کمک به مس��لمانان
ÄÌ¸µZv»®¿Z]dyY{a¹|//Ä»Z¿ÖÅYÂ³Á¯~·YZ»®qÃ¬§Ä//©|»Ì¿Z{YcZ//^iY
ÃYÁdÌ¸bYd¯Y{Â¿YÖeZÌZeºfÌÕYmY,ÖÀÅM¶°ÖÂ«ÕZÅ¶Ì§ÁaÁ¶°//
^Ä
¾ËY

ÃZ¼Ä]Ä¯ÖfYÂy{sÄ]Z¥ÖZ¨¯º//Z«|¼v»ÕZ«M
¼xËZe{ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf³{Y{Ö
ZÀZ¯Âe©Â§\eY»Ä¯Ã|Ë{³
¿ZuÖ³|ÌÄ¸m{Ö¿Â¿Z«cÂÄ]ÄËZyY¡Ô]Y¦ÁZ]Ã|¿YÂydYÃ{Y{ÄWYYÌو ...نیست،
آنها میگوید :لرستان که دیگر غزه ،سوریه
¾Ë|u{Ö¯Â¸]ÄÁ{Ö¯Zu
مسلح:
{Y{{ÂmÁpÌaZ»Õ¸§Ö¿Z«Â§Ä¬^Ä]Ö//f{Ä¸aارشد ستاد کل نیروهای
سخنگوی
Z½YÁ{ZÄ¯ÄfY{¹ÔYÁÃ{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^i
¹Z°uYÕYmY{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^dËZ¤·dZ//YÄ^À//Á
 
¿Ã|ÄWYY{ZÀY]Õ{YËYÖËÂ//YÁdYÄf//Y|¿ºË|¬eÌ¿¾ËYÄÌZ§{ÄvËÓÁÃ|//
½Z¼fyZÖËYmYcZÌ¸¼Ä¯¾ËYtÌÂed//YÖÀÅMÕYZ³[{®¸»Õ{ÁÁÁ\ÀmÁ©//
پس چرا نمیآیید؟ االن کجایید؟!
گذشته ادامه دارد
سوریه همچون
حضور مستشاری ایران در
{Ö³|¿{Á|]»Y
¯¨ xËZe{»YÃ{ZºZ«¥Ö//Z
¯¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z
»|¿|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]Ö
¿µZ¤f//Y]d·Ó{Ã|¿Y{|Ë{Âf¯Z§Á®qÄ//Ó¶Y{ÂmÁÄ¯¾ËYÁÃ{ÁZÌ¿¶¼Ä]Ì
»ÁÖÂ«ÕZ//ËZ]ÖËZÆ¿¦¬//Öj¸j»ÕZayÁd¸°//Y|u{¦Ì«Âe½Z»{Ä//Ì§Z//Àf
}»ÕÂ{¶Y¾ËYÄ]®//¼eZ]Á¾Ë|]|//Z]Ö»[Zvf//Y]¶YÁÃ{Â]Ã|ÀÀ¯{ZÄ
t·Z»ÁÖiY|uYÖËZÀ]dÌ¨Ì¯ÁY|¬»Â¯~»\eY»Ä]ÄmÂeZ]Äf//Y{Y«Ö¯Â¸]Ö//¯Zu
¶ÌZ¼Y
ºZ«|¼v» Ä]dYvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁ,Äf¨³
]¿|ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢//¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã
¿¼{Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|//¿]|//ÀËZ
{YÂ»ÁcZne½Â¿Z«YÁ
{YÂ»Ä]{ZÀfYZ]ÁÄf¿Y{{YÁY½ZÅYÂy
»§{¥ÂÂ»s//Ä]Â]»Ö¿ZÌY²¿Y{//YÄÌ«{iÂ»¶»YÂËZ//ÁÖ
 ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Zرفع
¶YµZËبرای
در لندن
ایران
تالش سفارت
عراق و
ما در
§¿|½Yحضور
گفت:
مسلح
س��خنگوی ارشد ستادکل نیروهای
»|ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö//¬]Z
Ö//Z¨¯Ö´¼ÅcÆ//ÔÌ·¹Y
}Â]Y

©Ë{ÂeÄ]ÖÀ»ZecÂÄ//]YÃ|//¿YÂy¹{M
{ÁµZË½ÂÌ¸Ì»|f//ÅÁ{ZÌ¸Ì»®ËµZË
اقتدار 
¢//¸]Ä]Z
»¼m¦Ì«Âe½Z//امنيت و
¹ÂeyZ
ZY]YmÓY¹ÂËZe|ÌxËZeYÄË{ZeÌyZecZydyY{aÁÄfYÂy
d¼Ì«µZË½ÂÌ¸Ì»d//ËÁ{Á{ZÌ¸Ì»Á{µZË
ایرانیان
مراسالت
ارسال
مشکل توقف
Á¶¬¿ÄÀËÅ
{{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|//ÀËZ¼¿Ä
»mY»Ö¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|//ËY
»d]Â¿®ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ§Âfنهاس��ت و تا زمان
های آ
  ¢//¸^»Ä]Z ¼mZuµZ//uس��وریه کامال قانون��ی و به دع��وت دولت
]Ö»¹ÔYÁ¹Â°v»½ZÅYÂyÄ·Ö//{Y{ÄÀËÅ½YÂÀÄ]µZË ¢¸^»ÁÕ¯»®¿Z
Äf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf³{Y{Ö¼ ZÀZ¯//Âe©Â§\eY»,Ã|Ë{³Ö]ZËYÄËZa
لندن نوشت:
داریم¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿Y|ËZ¼¿.حمید بعیدینژاد س��فیر ایران در
xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y{ÖYfY¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³M
مستشاری
 xËZe{Áدرخواست دولت سوریه و عراق در این دو کشور حضور
YÂ¾ËY{ÖÅYÂyYÁ¶]Z«¡Ô]YYaÁdÌ]d¸Æ»¥Ã{Â]Ö]ZÌ£Ã{ZÕO
{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZ//YÄ^À//ZÆqÁ
¦·Y
¹
|Z]Ö»¶]Z]Ö«Â¬uÖ»Â¼ÃZ³{Y{{ÖÅYÂy¿|Ë|ne¶]Z«ÁdÌ]¥b
§ÂaÄ·Yk
»|¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYË
حضور ¦·Y ¹
||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6
Ó|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY
¿YÁ|ËZ¼¿ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//
براس��اس پیگیری انجام ش��ده وزارت خارجه و
¯ Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//ما در سوریه هیچ فرقی
مستشاری
اظهار کرد :میزان
سردار ابوالفضل شکارچی
¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË
»¶]Z]¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^ ÖZ« Ö¿Z]«Z|¼v
»Õ|Ì¾Ìu|¼v
^»Y¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÄ
بیانیه ش��رکت
ش��رکت پس��ت انگلیس خ��ود نی��ز از
lÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Zاینکه حضور ما در عراق
سوریه است .وی با بیان
«ÖZحضور به دعوت دولت
نخواهد کرد و این
¿¬||ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y
µÂ¬À»µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
ÖÀÅ{ZÀYµÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
مذکور شوکه شدهاند و قول دادهاند
پستی
خدماترسانی
ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|ÀËZ¼¿Äتا زمانی که دولت سوریه
 mY»Ö¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«Áدولتهای آنهاست ،ادامه داد:
و سوریه کامال قانونی و به دعوت
¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅ
ZÀ¼ {{³
Ä «®Ë²¿Y| Ä//Ô¯ÖÀÅ{ZÀ//YµÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
{®¸»{Y|Æ]Ä//Ì¸½ZË|//Y¾//uÄ·YÂ//Ö¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂ//y
باشند .برای
با جدیت به دنبال اصالح فوری این تصمیم
مستشاری داریم.
ÖËYmYZyYÖÆ³Mحضور
و عراق بخواهند ما در این دو کشور
§ÂaÄ·Yk
»|¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë
»ÄË«{«YÁÖ¸Y²À//YÖ§Ôa]»f»duZ//»Ä]ZÀ]Á¾//Ì
»¦Ì«Âe{Y¿®¸»{Y|//Æ]ÄÌ¸¹Â°v»z//µÂ¬À»µZ»Ä¯ÄmÁÄ^·Z»]ÖÀ^»Ã//Ì£Á{Y//
»ºË»Ä//qÂ¯{Z]MÖmZ¿Z§Ö¿Z//¿Ä]Ö¿Z//Yy¾//v»ÄÌ¸¹Â°v»cZz//
»Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅÔaÄ]f
µÂÄ//]ÓZ¼//{Á|uÄ]{Á|v»|¿ÁZ»{Öf^iÃÂu½Z]Zm
مراسالت
ارسال
هموطنان در صورتی که مشکل
آرامش
سردار شکارچی درباره قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی
»f»Áf» Áf»Áf»Áf»Áf
Áf» ÕZÅµÂÄ]Z«// \mÂ»Ä],|¼v»|¿§Ã{Y¾uÖ¸µÂ¬À»Ì£µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
½YËYÃZ¼//Ä]²¿Ö°//»ÁaÕYÂ¶»Z//,|Ë{³
ÀuÄ·¹Â°v»cZz»,¹ÂÄ¬^½Z¼ËY½Z¼fyZ
Ä]µ|»kنشود،
»d//Ë»fحل
هفته یعنی دوشنبه
» µÂÄ//]Z]ÂÀmÃ{ZmÄ//]//fپستی تا اولین روز اداری
{ÁÕÂ^¿|¼v»Ì»YÄ//Ì¸Âb¿ZmZ«M¾Ë//¿Ä·Ö¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂyخواندنÁسپاه حرفهای
توس��ط آمریکا اظهار کرد :صحبتهای ترامپ درباره تروریس��ت
»µÂÄ]Z]£Ã{ZmÄ]f
yÁyÄ]ÄmÂeZ]Ä¯|Z]Ö»ÖZÃZ¼ÂeÂ»ÃZ¼//
Ä]½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ//¹ÂÃÂu
 xËZe ÃZ¼//ÕY
»Äv¨ÃZ¼d^i¶Ë}Ä¯Â¨£Õ|Æ»YÖ§®Ë¾Ì»Z]f//
قطعی مش��کل،
س��فارت کش��ورمان در لن��دن تا رفع
 ¶fÅÕÁÄ]Á//¸]Z]Õ|À]¼¯{«YÁZ//¼ÅÄÌ¸¹Â°v»®¸»,ÄmÁÄ//^·Z»]Ö//À^»Ã//Ì£اینکه این اقدام نمادین
کهنه و قدیمی بوده و حالت نمادین و تشریفاتی دارد .وی با بیان
{§ËÂÁd//YÃ|Ë{³ºÌ¸//eÁ{Z½M|À//Ád^iÖÀÌ//uZÌ¸ÕZ«M¹ZÀ]|¸mf
e,ÕZ¯Ä¿Âf],Ö³|Ëa²¿,²//¿ÕÌ³Ä°·YºYÄÌ¸¬¿Ä¸Ì//Á¥YY{{ÂmÂ»ÕZÅ
ÄÌ¸¹Â°v»d//YÄf§ZËdÌ
{«Ä¯ Ö»Â¼ÃZ³{Y
»Ä^ // xËZe ÃZ¼//ÕY\mÂ
]»f»duZ»Ä]ÕYÌ·Z¾Ì»Ä
»«®ËYdYcZ^Ä¯|Ë{³¦Ì«Âe½Z]Ì
]¼]Ä¯dYÄf§³Y«cZne®¿Z]¾Å{ÕÆf§{ÖÀÅ|À\mÂبه¸dمقصد ایران
ترتیباتی را برای دریافت نامههای پستی
اقدام ترامپ برای ایجاد
شکس��تهای پیدرپی آنهاست ،اضافه کرد:
آمریکاییها محصول
]ÖZ»ºÆcÂÄ]Ä¯¸]Z]d^iz]Ö¸Y®ËYÖ§Öf^iÔaYÖz
¯¦¬,`q\¬ÁÂ¸m[{Ö¿ÁÌ]Ä^·,ÂeÂ»[{,Ä¿|]YÖËZÅd¼«ÕÁÄ]ZiM,cÂaZ
{Z½ZÅYÂyªu{ÄfYÂy¶Yd]Z]µZË
» ¢¸^»dyY{aÄ]dY¹Â°v
µZ¼Y¿{Â»Ä |//Z]Ö»Á¨»cÂÄ]ÕÂ^¿ºÌu|Ì//ÄiÂ»¹Âu»dÌ°·Z»Y
ÄË¿]Y]Ád//YÃ|//ÃZ¼//dveÄÌWYmYÁ|Ä]nÀ»|Æ
|eÕZ¨ËY¹
کرد.
و تحویل رایگان آنها به پست ایران اعالم
حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی است.
خواهد 
ZaYwq|«Z§,Ã{Â§®ÌfÓ,\¬©Á|À,©ZeY¦¯Ö³|Ì//Âa,\¬ÁÂ¸mÕZÅÌ´¸³,
¹Â°v»YÄ]¹Â//°v»ÕZÆ]Y//ºÌ¿½YÌ»Ä]YmYÄÀËÅ{{//³Zv·Ã{Z//»|//Ë{³
»dYcZ^Ä¬ÌiÁ{Â»Ö·Z¼mY¦ÌÂeÕf//³{Y{Ö¼ ZÀ//Z¯  wÂ
]ÕÂ^¿Ö^fn»ÁÂaZ¹Ô£½ZËZ«MÕYÌ·ZÖYYÄ]©YÕÂ^¿ºZ«ÕÁZ//¯¾Ì»Ä
شعار سال"رونق تولید"
درباره
سخنگوی ارشد نیروهای مس��لح
Ô»Z¯cÂ]Â¯~»®¸»ÃÖ//ÀÌ¼y¹Z»Y½Z]ZÌy½Z]Zm|¿ÁZ»{{d//Y«YÁ©Â§®//¸»Y
Ö»{Á|v»Ö¼fÕZ«MÕYÌ·Z//¾Ì»Ä][£YÁ^n¿ÕZ«MÕYÌ·Z//¾Ì»Ä][ÂÀmY
ÄÀËÅÁ®Ìf//ÓÁÕeZ]YºY{|n»ÕY|¿YÃYdÆmÖWmÄÀËÅÁ®//m,Ö^¿ZmÕZ//ÅZqM,
»ÄÌ¸¹Â°v»Ä]ÄÌWYmYÄ¯¾Ì¼Å¹Z°uYÕYmY½Â¿Z«Ã{Z
¸|//Z]Ö»d§ZË{¶]Z«ÄÌ
ÖÀÌqÖ¯Z]f»Ö·Y
//Âf»Z¨eYÄ]Ö//¯YÂË{ÕYY{Ä
»]Y{Á|u{ÁÂv
{Ä]½MÖf
]|Z
گذشته در خط مقدم و با
» |Z]Ö»ÖZfyYÂ^ÃY|«Z§ÁÃ{Â]ÕYÌ·ZÕ]Z¯ÕYY{¾Ìدر شعار سال
ادامه داد :نیروهای مس��لح
¼Õf³{Y{Öسیل
های
ت
خسار
تامین
ZÀ//Z¯//Âe,h·Ziz//Ä»Z¿Ä¼Ì],Ö§ÔydÌ
ÁcÂ,²ÀÌ¯Za
Ö^ÌeeZË{Y~´]Y//mY«Â»Ä]Y¿M{Z¨»ÁÃ{¥//d//Y¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v»,|//¡Ô]Y
¯ÁZ]Õf»Öf¿Z//ÕmMYÂË{Áf»ºÌ¿//Âf»Áf»®ËÖ^Ë¬eÄ]Ö´À//
Ö¿Â°»d§Z]YkZyÁdYÕYÄi|vf»Ä¿Â³Å|«Z§ÁÃ{Â]¾Ì»Ä]¾Ì»ÖËMcÂ
بس��یاری داشتند و در سال
دس��تاوردهای
]»Ö·Z»ZË|Å|]Ä]¹Â°v»dyY{aÕY//تمام توان پیش رفتند و
مرکزی
عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک
{{³Ö»Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË
» ¢¸^»Ä]Z//Â¼n»ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â//
§½MYÄ]¹Â°v»LZ¨Ìf//YÁº°uÕYmYÄ¯|À¯Ö
|Z^Ì»½MÕÁ]ÕÂeÀ§ÁÃ|ÕZ¯½Z¼Ì//
¢¸^»ÁµZË
]]»f»ÅÕYYÄ]¶»YÂÄÌ¸¯ÁÂ¯~»ËY//Ä]ÄmÂeZ
»|//Z]Ö
منابع »f
 {Z
{»]YÄ//]¦¬//»~³Z]®¸»Á¾Ì//Z»Õ{ÁÁ[{ÁÖ]ÂÀmÃ{Á|v
Ö]ZËYÄËZad¼Ì«½Z»ÂeYÅdËÁ{Á½ÂÌ¸Ì»d¨ÅÁ{Zf//Åµ{Z
  »µZË
محقق خواهند کرد.
جدید هم شعار قبلی و هم شعار جدید را
ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZ//YÄ^À//ZÆqÁتوسعه
صندوق
برداشت از
نوشت :نیاز به
¯ xËZe{Ä
»Â]»d¸Æ»¥|ËZ]|¿Y|¿ÄÌWYmY{Z¨»ÕYmYÄ]{Z«Y{ÂyÄ¯ÖeÂ{Á|Z]Ì
»f»Ö^Ë¬eduZ»Ä]Ö¼Ë|«ÕY|ËY//Ä¿Zy{ÁÁ[{ZÀ¯{Á{Â//Ö»Ã|ÅZ//
xËZe{ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf³{Y{Ö¼ ZÀZ¯Âe©Â§\eY»Ä¯Ã|Ë{³
¯ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//
{|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY
|ËZ¼¿¹ÔY0
معظم انقالب خاطرنشان
رهبر
ZvË{Y|¿Ö·Z»³YÁ|À¯ºÌ¸eYmYd¼//«Ä]Y{ÂyÖËYY{»ZmcÂدوم
سردار شکارچی درباره بیانیه گام
س��یل،
های
تامین بخش��ی از خس��ارت
مل��ی ،ب��رای
»]{«Ã{Á|v»{f»Âf»Z]§²ÀÕZ//ÄÂv»d//YÄf§³Y
¹Z°uYÕYmY{ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^dËZ¤·dZ//YÄ^À//Á
 
//Âf»Z]ZÅYÂË{ÄÌ//ZuÁÖ¸yY{ÁÃ{ZÌaÕZÅÃ{ZmÁZÅÁÃY¾ÌÀr¼ÅÁÕ{ÁÁ
¯¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z
»|¿|Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]Ö
]{Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË¿Ä
½ZZ¯½ZfÆ¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ÂÃÂuÌW
تحقق بیانیه گام دوم بوده
کرد :نیروهای مسلح بیشتر به دنبال
]¿|¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ãعرضه
موجب
اس��ت .فروش ای��ن منابع،
اجتنابناپذیر
»ÖYÌ]//Âf»¼Z]®¸»Ö¼Ë|«½Zfy{ {{³Ö»ÄuÔ»Ät//Ö»Z¼e{f
¿¼ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢//¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|//¿]|//ÀËZ
|ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|//ËY»Á{Y|//¬¿Y
ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Zنیروهای مسلح در بسیاری
و از حالت شعاری پرهیز میکنند.
|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Zتامین
الزم را
منابع ریال��ی
eÁ ÔÌ³Á{³Â¿YÁ¼j»Pe|¼µZبیش��تر ارز در بازار ش��ده و
|{Ä¯|Z^Ì»Â·M{Á|Ì¨Á»«cÂeÕ{Y
»|ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö//¬]Z
¿¬®ËcÂÄ]Ö¿Z//]MÆ¿Æ//ZÀ¯ÁYÂË{ÄÌ//Zu{ZËÁÃ|À¯YacÂÄ]¦¸fz»Z
{{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Ze|//ÀËZ¼¿Ä
»mY»Ö¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|//ËY
¦·Y
¹
|ÀËZ¼¿Ä
mY»¸]Z]ÕYÂÖ¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«ÁlÀa
Á¶¬¿ÄÀËÅمعظم انقالب میفرمایند،
مسائلی که رهبر
از فرمایشات و
مرکزی نقش
بانک
فرآیند،
این
تس��هیل
برای
کند.
ی
م
{ÕZÅ¶³ÁZÅÄrfy{Á½Z//fy{ÕYÄuÔ»¶]Z«{Y| eZÀ¼|¿YÃ|//Äf//Z¯dy{¦Ë
¦·Y ¹ |Z]Ö»Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ]µZ¬f¿Y
]Ã{YZ]Z
»|¸]Z]Õf³{Y{¥ÔfyY¶uÕYÂÖ¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë
ÕZ½Zf]¶³Ö¿Z³Z]d¯Ä¿ZÌ·Z//Õ{ZÖ»Â¼¼n»cÂ{ÖÆ³M
§ÂaÄ·Ykاقدام میکنند.
برای تحقق آن
با تمام توان
منابع حاصل
ثبات س��ازی در بازار را ادامه خواهد داد و
ÁÖ¼Ë|«ÃÂÌ»½Zfy{Z]¹YÂecÂÄ]ÃÌ£Á¶³¦¸fz»¹Z«Y,¶WÂ¿kZ¯¶Ì^«YÖfÀË
»|¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYË
ÄÂv»|Ë{Z]½Z»{Ä¯tÌÂe¾ËY¯}Z]Ã|Ë{³
]£ZÅ½MYÁYn»ÕZÅÃ{Á|v»{ZË Öfa|¯Ö¸»ÄZÀÕZ//d^iÃZ¼Ä
عرضه و تقاضا
تنظیم
و
نرخ
هدفمن��د
کنترل
صرف
را
ZÅÁÅY¶Z§|u{Â¯~»ÕZÅÄrfy{Á½Zfy{ÕZÅÄr£Z]cÂÄ]Ö//¯À§ÕZÅ
µÂ¬À»µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
diYÁuÖÅYÂ³dÂ¿Á
]|Ö»Â¼¼n»Ä//¸m{Ze|ËMÖ»¶¼Ä]cÂ{d¯//½YY{¹ZÆ//ÄÌ¸¯YÄ¸Ì//Á¾Ë
جاری بر تغییر
مرک��زی در س��ال
بانک
خواه��د ک��رد.
Ö¨Ì¯ÕY|Æ´¿dÌ
¼ÁPÀ
]|Ë{³ÄuÔ»ÄÌÀ]Y|«Z§Ä{ÁÃ|//ÕZ¯²À//¦¯Z
{®¸»{Y|Æ]Ä//Ì¸½ZË|//Y¾//uÄ·YÂ//Ö¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂ//y
Öb¯Âf§ÁcÂ§ÖÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//{ZÀfZ]Ä»ZÀZÀÃZ¼//Ä]Ö¯Za¹¯Yº¿Zy
{»d¯f§{Ö¿Â¿Z«¶v
 Ä^À//lÀaÁt^dZ//{Ä¯Ä¿ZÌ·Z//Õ{Z
]Ö¸v»cZ¬Ì¬veÄ//]ZÀ
{{³Ö»Y³[Â¸»Zf^//¿½Z¿MÄ]Ö³|Ì//ÃÂv¿Á½Z//fy{Y
»¦Ì«Âe{Y¿®¸»{Y|//Æ]ÄÌ¸¹Â°v»z//µÂ¬À»µZ»Ä¯ÄmÁÄ^·Z»]ÖÀ^»Ã//Ì£Á{Y//
dZ//همزمان با
{³ÃÁ{Z]d//ÓZ]{«YÁf//»ÃZqÄ¬¸u®ËYÕZÌ]MZÌ¿{Â»[Mتاکید دارد.
ترکیب ترازنامه خود (پایه پولی)
Ä]µ|»k ½YËYÃZ¼//Ä]²¿Ö°//»ÁaÕYÂ¶»Z//,|Ë{³
¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿YÂ//¾ËYºË|¬e
 Ä//Ô¯ÃZ¼]Öf//YÂy{ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀ
|À¿Z//ºÅÄ]Âu{{³Ö»Y³]¹Á{Ä¬^|Ì¼uZ//Za½Z«½Z]ZÌyÕZ//{«YÁ
Ö¸»ÃZ¼Ä]ÁYÖ¸|¿§ÕÅZ«|¼uY½YÁ{ZÄ¯dYÄfY{Zذخایر
خالص
کنترل اضافه برداش��ت بانکها ،افزایش
§[{ÕYY{Ì¿Ö«µZ¼//¸{Ä
{e{Â»®¸»{{³Ö»¾Ì»ZeÁÄ¿Z^//d¨Å
yÁyÄ]ÄmÂeZ]Ä¯|Z]Ö»ÖZÃZ¼ÂeÂ»ÃZ¼//
Y
Z//f¿ÓYÌj¯Ä»Z¿Á[Zzf¿Y
{¾Ì//Z][Zzf¿Y ½YË|»[Zzf¿Y Ä//¸mÂf//
½MZ]YÂn¼ÅÕZ//ÄÂv»Áf»Ä]Yn»Á¾Ì//Z»ÁÃ{ZÌaÕ{ÁÁZ]±]ÖÀÅY
ËÂ e,ÕZ¯Ä¿Âf],Ö³|Ëa²¿,²//¿ÕÌ³Ä°·YºYÄÌ¸¬¿Ä¸Ì//Á¥YY{{ÂmÂ»ÕZÅ
افزایش
ه��ا،
ارزی بان��ک مرکزی ب��ه دلیل تعدیل نرخ
{|ÀeZ^ÕÁcÂ¨·Y¾ÌuÄ//iÁÁÄf//~³{{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y
{ x//ËZe
»¦·Y ¹ |Z]Ö»Ä¿ZÌ·ZÕ{Z¼n»ZÌfyY{Ä¯Õ{YÂ
»Z]Ö]ÂqÄ^¸¯Áf»{{Z ]YZ]Ö]ÂqYÂ·YÂaÕYY{[MÖ¿Âf]zfYZÀ¼|Z^Ì
¯¦¬,`q\¬ÁÂ¸m[{Ö¿ÁÌ]Ä^·,ÂeÂ»[{,Ä¿|]YÖËZÅd¼«ÕÁÄ]ZiM,cÂaZ
YÃ{Z|//·Âf»Ö//¸»ÃZ¼//Ä]|//¼uY|//¿§Õ//ÅZ«Zخواهد
تحقق
ف��روش ارز توس��ط صادرکنن��دگان و...
»Ä¿ZybMÁ¾·ZÁ[YÂy©ZeYÕYY{f»Ö^Ë¬eÕZÅduZ»Z]ÄfyZÌat·Z
 ZaYwq|«Z§,Ã{Â§®ÌfÓ,\¬©Á|À,©ZeY¦¯Ö³|Ì//Âa,\¬ÁÂ¸mÕZÅÌ´¸³,
Y
ÃË|»cPÌÅÌË
ÄÀËÅÁ®Ìf//ÓÁÕeZ]YºY{|n»ÕY|¿YÃYdÆmÖWmÄÀËÅÁ®//m,Ö^¿ZmÕZ//ÅZqM,
|·Âf»Ö//¸»ÃZ¼//Ä]|¼uY|¿§ÕÅZ«Ä¸uYجهت
ÃÆ]|«Z§cÂÄ]¥Z¨//dÌ¿YËY©Á//ÂaZ]¦¬//»ÄÂv»¾ÌÀr¼ÅÁËÁ//Áالزم
ریال��ی
منابع
توان��د
ی
م
ش��یوه
این
یاف��ت.
{»Ö//§Âf»//a|¿ÁZ
][M|«Z§Ö¿Âf]Z¼¿[MÁÕZ¯¾//¼qÄÂv»ÃÁÔ ]{{³Ö»Ä//uÔ»Ä·Âv»¾ËY{ÕY{//
Õf³{Y{Ö¼ ZÀ//Z¯//Âe,h·Ziz//Ä»Z¿Ä¼Ì],Ö§ÔydÌ ÁcÂ,²ÀÌ¯Za
رش��د پایه
ناحیه
از
تولید
رونق
و
اقتصاد
بهتر
کارک��رد
§ÄeÂ]ÁZÅ¶³Á¶WÂ¿kZ¯¶Ì^«YÖfÀËÕZÅÄrfy{Á½Zfy{ÕYY{ÁÃ|//Ö//¯À
{{³Ö»Ö]ZËYÄËZad¼Ì«µZË
» ¢¸^»Ä]Z//Â¼n»ÁÄf§³Y«|Ë{Z]{Â//
Ö¸»ÃZ¼Ä]|¼uY|¿§ÕÅZ«¶//
Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{ ½YZ//YÃ{Z
ÕZ½Zf]¶³Ö¿Z³Z]d¯//Ã{Z
·Y©Â§Ö»Â¼¼n»cÂ{ÖÆ³M
Ã{YÁ{µZË¢¸^»Ä]ÁY{{ÂmÁÖ]ÂqÄ^¸¯d//Y¾ÌËZa{ÖfÀËÕZÅ
¯ÕÂuÃ|ËY»cÂÄ]t^Ö·YdZ//YÄ^À//ZÆqÁ  xËZe{Ä
نرخ سود
افزایش
» Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{YÃ{Z|·Âfشرایط حاضر
پولی را فراهم آورد .در
Ä·Y°//|¿§Ö¯Za¹¯Y
]Öfa|¯Ö¸»ÄZÀÕZ//d^iÃZ¼Ä
»¯~·Y©Â§ÄÔ¯Öf·Á{©Â¬uÁ®¿Z]\¸µÂÁdÆmÁd//YÃ|//Ö]ZËYµZË{ZÌ¸Ì
{ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä¯Ö¿Z//¯ |Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY
بیشتر بر
فشار
]½YZ//YÃ{Z|·Âf»Ö¸»ÃZ¼//Äهزینههای تولید و
کارکردی جز افزایش
{»®ÀËYÖ§Âf»¼Å|¿ÁZ
Ô»YÁ{ZÀ//Yd^iÃY{Y{{ÆÖ·YdZ//Y
]| Ä^À//®ËÁ{ Ö»Â¼¼n»Ä//¸m{Ze|ËMÖ»¶¼Ä]cÂ{d¯//½YY{¹ZÆ//ÄÌ¸¯YÄ¸Ì//Á¾Ë
]¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË¿Ä
{»{ZÀYd^iÃY{YÂfaZ¼ÀÌ\ÀmÖf//Æ]|ÌÆ//YÂ¸]|¿ÁZ»{{«YÁLYmY|uYÁ|¿ÁZ»{ d¯//f§{Ö¿Â¿Z«¶v
|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|//ËY»Á{Y|//¬¿Y
]ÖYfYÖ¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{Â]»d//YÂy{Ö¿Â¿Z«cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ
§ Ä^À//lÀaÁt^dZ//{Ä¯Ã{Z// ·Y©Â//
دولت در
کمک
ترازنامه بانکها را نخواهد داشت .قطعا
µZË¢¸^»YÃ|ËY»|//Ö»Á§Ä]Ã|ËY»ªËY|¿ÁZ»{Ô»YÁ
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