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ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ

ﺗﻘﺪﯾﺮازﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادی »ﻫﻼل اﺣﻤﺮ«
درﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
يادداشت ۲

يادداشت يک

چرا نقدها متوجه دولت و ن ام است

ل فا کسی از دولت جلو نزند
بهخصو شما دوست عزیز

ﯾﮏ» -ﺑﺴــﻢاﷲ! ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺖ
ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن را ﺑــﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﻢ«،
»ﺗﺮدﯾﺪﻧﮑﻨﯿﺪ،ﺗﻨﮕﻪﻫﺮﻣﺰراﺑﺒﻨﺪﯾﺪ«،
»ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس را ﮔﻮرﺳــﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ«» ،ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﺧﻮد ،ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻧﻈﺎﻣﯿــﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺻﺎدرﮐﺮد«.اﯾﻨﻬﺎﺗﻨﻬﺎﺑﺨﺸﻰازﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
و ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻧﺎآرام ﯾﮑﻰ از رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎى
ﮐﺸــﻮر اﺳــﺖ .ﻟﺤﻦ و ﻣﻮﺿﻌﻰ ﮐﻪ
ﺑﻰﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﻰ
ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖﮐﻪﻇﺎﻫﺮاﻧﺸﺎﻧﻪﺷﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر
ﺑﻮده ،ﺗﻼش ﮐﺮده از اﯾﺮان ﮐﺸــﻮرى
ﺧﺸــﻦ و ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪام ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرز ﺳــﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
و ﻗﺼﺪ ﺑﻰﺛﺒﺎتﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد.
ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎى دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﻣﺎ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺸﺪت در ﺗﻌﺎرض
اﺳــﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﺧﻨﺜﻰ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎفﻫﺎ
ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ رﺳــﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ،آن
ﻫﻢ رﺳــﺎﻧﻪاى ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻰ
از ﻣﻮاﺿﻊ رﺳﻤﻰ ﻣﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه و ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧــﻮد ﻣﻰﭘﺮدازد و
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮ آﺗﺸــﻰ ﻣﻰرﯾﺰد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷــﻌﻠﻪورﺗﺮ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ،
ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ و ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎى
ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺸــﻮر ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ،
ﺳﻮالﺑﻰاﻫﻤﯿﺘﻰﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦﮐﻪﭼﻨﯿﻦ
اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻌﻰ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن
اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒــﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺪرت اﯾﺮان ﮐﻤــﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
ﺗﻮان اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺗﺮدﯾﺪى
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦﮐﻪ اﯾــﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﺿﻰ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ
ﭘﺎﺳــﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،داﯾﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳــﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ
ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺎﺗﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ در
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ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و دوﻟﺘﻤﺮدان
ﮐﺸﻮروﻗﻮاىﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﺑﺎﺷﺪوﮐﺴﻰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻗﺒﻮلدارﻧﺪﮐﻪﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺮاﯾﻂﻣﻠﺘﻬﺒﻰ
دارد و در اﯾﻦ واﻧﻔﺴــﺎ ،ﺷﺮط ﻋﻘﻞ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺰك ﺑﻪ
دﺳﺖﮐﺴﻰﻧﺪﻫﯿﻢﮐﻪﻫﺮﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﻰ
را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎزﮔﻰ
ﻧﺪارد .در ﺳــﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﮑﺮرا
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ و ﺑﻰاﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲوﺣﺘﻰﻓﺸﺎروﺗﻬﺪﯾﺪﺑﻪﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﺼﻠﺤﺖﻧﻈﺎمودﯾﮕﺮﻣﺮاﮐﺰ
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸــﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﺪروﻫﺎ
ﺑﻮدهاﯾﻢ.ارﺳﺎلﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎىاﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ
و ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﯾﮑﻰ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى
و ﺑﺎزﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺮﺧﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷــﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ
آزادى ﺑﯿﺎن و ﺗﻌﺎرﻓﺎﺗﻰ از اﯾﻦ دﺳــﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﭘﺎى ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸــﻮر وﺳﻂ
اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳــﺖ ﺑﺘﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻪ ﺷــﻮﺧﻰ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﺎﻣﺢ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﻰ داﺷــﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ
و ﻣﺴــﺌﻮﻻن در ﻗﺒﺎل ﺧــﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺒﻮرىﮐﻨﻨﺪوﺑﮕﺬرﻧﺪ،درﻗﺒﺎلﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺮدمﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﻰ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ و ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج
دادن،ﻫﻤﮕﺎنراﻣﺘﻮﺟﻪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﺎن
ﮐﻨﺪ .ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﻰ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ
در ﻣﻮارد ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺶدﺳﺘﻰ
و ﻧﮑﺎﺗــﻰ را ﺑﻪ رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾــﺎدآورى
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻧﯿﺎزى ﻫﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﺘﻬﺐ
ﺣﻮاﺳﺶﻫﺴﺖﮐﻪﻫﺮﺟﻤﻠﻪوﮐﻠﻤﻪاى
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺳﯿﻼب و
ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﻰ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺎزىﺑﻪﺑﺤﺮانﺳﺎزىﻧﺪارد.

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪروي ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ،
راﺣﺖﺗﺮ و ﮐﻢﺧﻄﺎﺗﺮ اﺳــﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺣﺬف ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮏ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽﻫﺎي
ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ و ...ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر از اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،دوﻟﺖ
در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑــﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻋﻬﺪه ﻫﯿﭻ دوﻟﺘــﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪي ﻓﻘﺪان رﺳﺎﻧﻪ
رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳــﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي رﺳــﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدم و
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ آﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪﺗﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺳﻤﯽ
داﺷــﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﻣﺮدمﺑﺮاىﭘﯿﮕﯿﺮىاﺧﺒﺎرﺳﯿﻞﺑﻪﺻﻮرتاﻓﺮادﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪدرﻓﻀﺎي
ﻣﺠﺎزي ﻏﺮق ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳــﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد زاﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮب ﻧﯿﺰ
ﺑﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ! ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات
درﺑﺎره ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎدات دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل
ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد اﺳــﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ در ﮐﻨﺎر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮيﺗﺮ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ
و ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳــﺪ و اﻧﺪازه ﺧﻮد را
ﮐﻮﭼﮏﮐﻨﺪﺗﺎﺑﻪراﺣﺘﯽﻫﺪفﻗﺮارﻧﮕﯿﺮد.

ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪى
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸــﺎن داد و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺒﺎر ﺳﯿﻞ ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣــﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻧﺸﺎندادهاﺳﺖﮐﻪﺑﯿﺶازﻧﯿﻤﯽازﮐﺎﻧﺎلﻫﺎيﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ 5درﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب وﻋﺪهﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳــﯿﻞ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از70درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦاﺳﺖﮐﻪﭼﺮاﭼﻨﯿﻦﺷﺮاﯾﻄﯽوﺟﻮددارد؟
در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻫﺮﺣﺎلﻣﺮدموﺟﺎﻣﻌﻪدﻧﺒﺎلﻣﺤﻤﻠﻰﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺎﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞوﭼﺮاﯾﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دوﻟﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در
راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ
دﯾﮕﺮيﻧﯿﺰدرﺗﺸﺪﯾﺪاﯾﻦﻣﺴﺄﻟﻪوﺟﻮددارﻧﺪ.
اول از ﻫﻤــﻪ ﻋﺪم ﺣﻀــﻮر ﺗﻤــﺎم و ﮐﻤﺎل دوﻟــﺖ در ﻋﺮﺻﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﺳﺎﻧﻪاى اﺳﺖ .ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻي 95درﺻﺪ ﻣﺮدم ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺧﺒﺎرش ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺑﻮدﮐﻪدوﻟﺖﺣﻀﻮريﻟﺤﻈﻪايوﻣﻮﺛﺮدرﻋﺮﺻﻪ
رﺳﺎﻧﻪوﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽدرﭘﺪﯾﺪهﺳﯿﻞﻣﯽداﺷﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪﮐﺎرﻫﺎرادرذﯾﻞﺧﻮدﺗﻌﺮﯾﻒﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺑﺴﯿﺎرﺑﺰرگوﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻫﺪف
ف

ن رسن یها نشان از افزای

در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺎراﻧﻪ اﯾﺴﭙﺎ ﮐﻪ در روزﻫﺎى 19و
 20ﻓﺮوردﯾﻦ 98ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر )اﻋﻢ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ 31.3درﺻﺪ ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ 31.3درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﻗــﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن 14.3درﺻﺪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴــﺎﺟﺪ و ﺣﺴــﯿﻨﯿﻪﻫﺎ و
8.1درﺻﺪﺗﻮﺳﻂﮐﻤﯿﺘﻪاﻣﺪاداﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(و12.7درﺻﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ 3.1درﺻــﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮهﻫﺎي
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزﺷﮑﺎران ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و  ...ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﺳﯿﻞزدهﮐﻤﮏﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻰﻃﺮف ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزى ﻣﺎﻟﻰ ﮐﺮده و
روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﻰ و اﻣﺪاد و ﮐﻤﮑﺶ را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع
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سیل،جاسوس
وعاملبیگانهاست

خارجیممکننبود
ابرهاقطعامنشاخارجیداشته
وبهسرویسهایبیگانهمتصل
بودند
جاسوساناجنبیدرپوشش
سیلواردکشورشدندوهزاران
عکسوفیلمازمناطقحساس
برایگزارشگرخوبشبکهاین
وآنفرستادند

د
یکاستراتژیست:

شورایشهر
اهواز:
کارشناس
سیلبندی:

زلزله کرمانشاه عملیات
فریب بود برای سیل امسال

بهآماده
امداد

آموزش
تخصصیتنفس
مصنوعی و احیا

اعضایبازداشتیشورادراینجلسهغایببودند
سخنگویسیل:

در حریم رود ،خانه نسازید
همه را خانه خراب خواهیم کرد

ﻪد

ﻨ
ﻪ
ﻪ

د

د ودﺷ ﻨ

د
ﺒ د

و
و
جهت گرفتن سرچشمه
در سایزها و نژادهای متنوع

ﻨ

راسته سمور ،روباه شاندیزی،
آبگوشتی پلنگ ،فیله تمساح

جهت دفن پوست و ضایعات دعوت به همکاری میشود

ﻪد
ﻨ

ﺷ

اظهاراتمهماستادملکیدربارهسیلاخیر:

ولیمراعات
خوابهمسایههارا
کردیم
دکتر احمدی

دیپلمهآکسفورد
ﻨ

ﻨ د

ﻪ و

ﺒ

گمشوسیلاحمق

ساقه طالیی در کنار سیلزدگان
بیسکوییت جهت تغذیه و خشک کردن سیالب

خدمات مجالس
برگزارکننده مراسم عقد در سیالب

خطرناکترین
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اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای اﺳﮑﺎن
اﺿﻄﺮاری
۲۰۰ﻫﺰارﻧﻔﺮ
درﺧﻮزﺳﺘﺎن
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آﺳﺎﻧﮋﭼﻄﻮرﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد
داد؟

خ

ﻋﻤﻮمﻣﺮدمﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،ﮔﻮىﺳﺒﻘﺖرادرﺟﻠﺐاﻋﺘﻤﺎدﻋﻤﻮﻣﻰ
از ﺳــﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ رﮐﻮرد
ﺟﻤﻊآورى ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﮐﺎﻧﺎلاﻣﯿﻦﻣﺮدمﻫﻨﮕﺎمﺑﺮوزﺑﺤﺮانﻫﺎو
ﮐﺎﺳﺘﻰﻫﺎواردﻋﻤﻞﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﻘﺶ ﺳــﻠﺒﺮﯾﺘﻰﻫﺎ و اﻓﺮاد
ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪاى ﺗﻨﻬﺎ
3.1درﺻﺪ از ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﮐﻤﮏﻫﺎى ﺧﻮد را ارﺳــﺎل
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﻰ از ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﻰﻫﺎ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑــﺮوز ﺑﺤﺮان ﺑﺮاى ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﻰ اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﺗﻮﺳﻂﻧﻬﺎدىواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
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