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درخواست داسیلوا از احمدی نژاد درباره یک زن
وییز ایناسیو داسیلوا، رئیس جمھوری برزیل کھ پیامش از رادیوی این کشور پخش شد در یک میتینگ انتخاباتی از محمود احمدی نژاد  خواست

اجازه بدھند سکینھ محمدی آشتیانی کھ بھ سنگسار!  محکوم شده، بھ برزیل بیاید و از این کشور پناھندگی بگیرد.
رئیس جمھور برزیل با دخالتی آشکار در امور داخلی ایران و تحت فضا سازی ھای رسانھ ھای خارجی درخواست کرد کھ ایران اجازه دھد،

سکینھ محمدی آشتیانی کھ بھ جرم روابط 'نامشروع'  و قتل ھمسرش بھ اعدام محکوم شده است در برزیل پناھنده شود.

بھ گزارش جھان لوییز ایناسیو داسیلوا، رئیس جمھوری برزیل کھ پیامش از رادیوی این کشور پخش شد در یک میتینگ انتخاباتی از محمود
احمدی نژاد  خواست اجازه بدھند سکینھ محمدی آشتیانی کھ بھ سنگسار!  محکوم شده، بھ برزیل بیاید و از این کشور پناھندگی بگیرد.

بھ گزارش خبرگزاری رسمی برزیل لوال کھ اخیرا رابطھ خوبی نیز در حوزه مسائل سیاسی و ھستھ ای با ایران پیدا کرده است گفـت: "اگر
این خانم مشکالتی در آنجا ایجاد می کند، ما از او در اینجا استقبال می کنیم."

اظھارات رئیس جمھور برزیل درحالی است کھ قوه قضائیھ حکم سنگساز محمدی آشتیانی را لغو کرده است و وی در انتظار اجرای حکم
اعدام است.

گفتنی است جرم وی قتل سبعانھ ھمسرش است؛ بطوریکھ قاضی این پرونده اخیرا اعالم کرد کھ نحوه قتل آنچنان مشمئز کننده است کھ قابل
طرح در رسانھ ھا نیست.

---------------------------------
پاسخ ایران بھ درخواست عجیب داسیلوا

مھمان پرست در مورد اظھارات لوال داسیلوا ـ رییس جمھور برزیل ـ براي ارائھ پناھندگي بھ سكینھ محمدي آشتیاني كھ محكوم بھ سنگسار شده
بود، گفت:  با شناختي كھ ما از آقاي داسیلوا داریم ایشان شخصیتي بسیار انساني و عاطفي ھستند.  احتماال اطالعات كافي در رابطھ با این

پرونده بھ دست ایشان نرسیده است.  پرونده اي كھ روند قضایي خود راطي مي كند براساس جرایمي كھ مسلم شناختھ شده است بررسي مي شود.
اقدامي كھ مي توان كرد این است كھ وي را در جریان جزییات جرایم فردي كھ متخلف بوده و محكوم شده گذاشت و مسالھ برایش روشن

خواھد شد.
سخنگوي وزارت امور خارجھ ي كشورمان، در مورد اظھارات رییس جمھور مبني بر برگزاري گفت وگویي رو در رو با باراك اوباما، گفت:

رییس جمھور اعالم كرد از آن جا كھ ما منطق قوي اي داریم حاضریم در ھر موقعیتي آن را بھ اطالع مردم دنیا برسانیم و مجمع عمومي
سازمان ملل فرصت خوبي است كھ اگر اوباما اظھار آمادگي كند نشستي رودررو، صریح و شفاف با حضور رسانھ ھا برگزار كنیم.

بھ گزارش ایسنا، رامین مھمان پرست ـ سخنگوي وزارت امور خارجھ ي كشورمان ـ صبح سھ شنبھ در نشست ھفتگي خود با خبرنگاران،
افزود:  منطق ما در مورد مسائل بین المللي و بحران ھاي موجود جھان قوي است و مردم خود با شنیدن اظھارات قضاوت مي كنند كھ راه حل

بحران ھاي موجود و ریشھ یابي آن و دیدگاه ھا از سوي كدام كشور مفیدتر است.

اظھارات مایكل مولن نشان دھنده نوعي عصبانیت ناشي از شكست ھاي پي در پي است

وي ھم چنین در مورد اظھارات مایك مولن مبني بر حملھ بھ ایران، گفت:  اظھارات مقامات نظامي آمریكایي چندان قابل استناد نیست.  ما شاھد
اظھارات نسنجیده ي زیادي از سوي آن ھا ھستیم.  معتقدیم علت این گونھ صحبت ھا نوعي عصبانیت ناشي از شكست ھاي پي در پي كھ در
اھداف خود در منطقھ داشتھ اند و لشكركشي ھایي كھ بھ منطقھ كرده اند و نتیجھ آن چیزي جز ایجاد ناامني بیش تر و تلفات بیش تر از مردم

بي گناه و نیروھاي خودشان نبوده است.  بنابراین در فضاسازي ھایي كھ در نتیجھ جنگ رواني و تبلیغاتي مي خواھند از آن استفاده كنند مورد
استناد قرار نمي گیرد و كسي بھ این اظھارات توجھ نمي كند.

كشورھا بھ جاي استفاده ابزاري از حقوق بشر بھ دنبال احقاق حقوق انساني و بشري باشند

وي ھم چنین در مورد برگزاري اجالسي بھ عنوان حقوق بشر اسالمي گفت:  این موضوعي انساني است كھ متاسفانھ از آن بھ عنوان ابزار
سیاسي استفاده مي شود، ما موضع مان را در مورد حقوق بشر از دیدگاه اسالم و كشورھایي كھ براساس فرھنگ خود رفتار مي كنند اعالم

قوانینموضوع کلی:

مقالھ
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كرده ایم و بارھا در نشست ھایي كھ بھ صورت مجموعھ اي بھ ویژه اعضاي كشورھاي كنفرانس اسالمي در این رابطھ بوده است، جمع بندي
نظرات ارایھ شده است.  توصیھ ما بھ ھمھ دولت ھا این است كھ بھ جاي استفاده ابزاري از حقوق بشر بھ دنبال احقاق حقوق انساني و بشري
باشند و از رفتارھاي دوگانھ پرھیز كنند زیرا استفاده ھاي تبعیض آمیز از این گونھ واژه ھا موجب از بین بردن اصل ھویت این واژه مي شود.

مھمان پرست در مورد اظھارات لوال داسیلوا ـ رییس جمھور برزیل ـ براي ارائھ پناھندگي بھ سكینھ محمدي آشتیاني كھ محكوم بھ سنگسار شده
بود، گفت:  با شناختي كھ ما از آقاي داسیلوا داریم ایشان شخصیتي بسیار انساني و عاطفي ھستند.  احتماال اطالعات كافي در رابطھ با این

پرونده بھ دست ایشان نرسیده است.  پرونده اي كھ روند قضایي خود راطي مي كند براساس جرایمي كھ مسلم شناختھ شده است بررسي مي شود.
اقدامي كھ مي توان كرد این است كھ وي را در جریان جزییات جرایم فردي كھ متخلف بوده و محكوم شده گذاشت و مسالھ برایش روشن

خواھد شد.

با تشكیل دولت مردمي امنیت سریع تر بھ عراق باز مي گردد

خبرنگار دیگري پرسید از آن جا كھ تاكنون گروه ھاي سیاسي عراق موفق بھ تشكیل حكومت نشده اند این احتمال وجود دارد كھ آمریكا یا
سازمان ملل براي تشكیل حكومت اقدام كنند.  رویكرد شما در این رابطھ چیست؟ كھ سخنگوي وزارت امور خارجھ گفت:  ما معتقدیم كھ

گروه ھاي داخلي عراق و ھمھ كشورھایي كھ صلح، ثبات و امنیت را خواستار ھستند بھ دنبال تشكیل ھر چھ سریع تر دولت مردمي در عراق
ھستند.  با تشكیل دولت مردمي امنیت سریع تر بھ این كشور باز مي گردد و براي كل منطقھ ھم مفید خواھد بود، امیدواریم بھ زودي نتیجھ

رایزني ھا منجر بھ تشكیل دولت مردمي شود.

او در مورد برگزاري نشست سھ جانبھ بیروت نیز گفت:  ھر جریاني كھ در بین كشورھاي اسالمي براي برخورد با فتنھ ھاي رژیم صھیونیستي
انجام شود مثبت است.  ھمھ كشورھا باید با ھوشیاري نسبت بھ دفع فتنھ ھا و برخورد با مسایلي كھ منجر بھ ناامني در منطقھ مي شود مقابلھ
كنند، ھر رویكردي كھ بتواند كمك كند تا آرامش در منطقھ برقرار شود مثبت خواھد بود، امیدواریم ھم گرایي و مشاركت ھمھ كشورھا در

منطقھ بھ شكل كامل تري دنبال شود و شاھد وضعیت پرثبات و امنیت در لبنان باشیم.

وي تاكید كرد:  ریشھ ھمھ فتنھ ھا و ناامني ھا رژیم نامشروع صھیونیستي است.

یكي از خبرنگاران پرسید كھ گفتھ مي شود ھمایش ایرانیان مقیم خارج از كشور80 میلیارد ھزینھ داشتھ است و ایرانیاني در آن حضور
داشتھ اند كھ پیشینھ روشني ندارند و بعضا سلطنت طلب یا بھایي بوده اند؟ وزارت خارجھ اعالم كرده است در جریان جزییات این ھمایش نبوده
است، آیا این ھمایش بدون ھماھنگي وزارت خارجھ بوده است؟ كھ مھمان پرست پاسخ داد:  مطالب شما براساس فرضیات غلطي عنوان شد،

ھیچ گاه وزارت خارجھ اعالم نكرده است در جریان این ھمایش نبوده است.   دعوت از ایرانیان سراسر جھان با ھماھنگي كامل وزارت خارجھ
و از طریق نمایندگي ھاي سیاسي انجام شده است.  این كھ خبرنگاري روز گذشتھ سواالتي در مورد ھمایش كرد و بھ خاطر رفتار غیرحرفھ یي
مطلبي غیردقیق منتشر كرده اند بھ آن خبرگزاري برمي گردد.  آن چھ كھ ما در ھمایش دیروز شاھد بودیم ھمایش بسیار باشكوھي بود كھ مملو
از ایرانیان عاشق كشور و انقالب و آرمان ھاي آن بود.  مسایل سیاسي كھ در ھمایش دیروز مطرح شد و نقدي كھ بر وضعیت عادالنھ امروز

جھان توسط مھمانان مطرح مي شد و شور و اشتیاقي كھ ھمھ ایرانیان حاضر در ھمایش دیروز از مطالبي كھ مقامات ارایھ كرده اند داشتند
حاكي از این است كھ این افراد مجموعھ ي بسیار مشتاق و عاشق آرمان ھاي نظام بوده اند.

وي ادامھ داد:  مطالبي كھ اظھار كردید قطعا درست نیست.  اطالعات تان غلط است؛ درھمایش دیروز برخي از افرادي كھ اسم آوردید قطعا در
فھرست مھمانان نبوده اند و آن را مسووالن برگزاري ھمایش در مصاحبھ ھا بھ صورت رسمي اعالم كرده بودند.  البتھ اگر فردي دچار

اشتباھاتي در گذشتھ بوده است، اگر انتقادي دراین رابطھ دارید باید آن را با مسووالن ھمایش مطرح كنید.  درست نیست براساس اطالعات
نادرست بھ ھمھ ایرانیاني كھ در این ھمایش حضور داشتند موضوعي را نسبت دھید.

سخنگوي وزارت خارجھ تاكید كرد:  ھمایش دیروز یكي از بھترین ھمایش ھا بود كھ نشان دھنده وحدت ملي، غرور و عشق بھ كشور و
آرمان ھاي نظام بود.

سفیر انگلیس مطالبي را بسیار نابھ جا اظھار كرده بود

یكي دیگر از خبرنگاران درمورد احضار كاردار انگلیس بھ وزارت امور خارجھ پرسید كھ مھمان پرست گفت:  در مواردي كھ اظھارات
نسنجیده اي ممكن است بھ دخالت در امور داخلي مان منجر شود، وزارت خارجھ بدون ھیچ گونھ مالحظھ اي برخوردي محكم با آن ھا خواھد

كرد.  سفیر انگلیس مطالبي را بسیار نابھ جا اظھار كرده بود و اعتراض شدید ایران بھ دولت انگلیس منعكس شد.  اگر این گونھ اظھارات
بخواھد صورت گیرد مطمئنا وزارت خارجھ بدون ھیچ گونھ مالحظھ اي برخورد مناسب خواھد داشت.

اگر آژانس بھ وظیفھ اش عمل مي كرد سراغ غني سازي 20 درصد نمي رفتیم
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وي در ادامھ در پاسخ بھ این پرسش كھ در صورت دریافت چھ ضمانت نامھ اي ایران حاضر است غني سازي 20 درصد را تعلیق كند؟ گفت:
ما در رابطھ با غني سازي 20 درصد موضع مان را بارھا اعالم كرده ایم.  غني سازي را حق كشور خود مي دانیم و كامال در چارچوب معاھده

NPT است و اجازه ي پایمال شدن حق مان را بھ ھیچ كس نخواھیم داد.  این كھ در چارچوب فعالیت ھاي صلح آمیز ھستھ یي تا چھ میزان بھ
غني سازي نیاز داشتھ باشیم بستگي بھ نیازھاي مان دارد زیرا تاسیسات مختلف ھستھ یي سوخت ھایي با درصد غني سازي متفاوت مي خواھد.

وي ادامھ داد:  پیش  از این نیز اعالم كرده بودیم اگر آژانس نسبت بھ وظیفھ اي كھ دارد و حقي كھ ما داریم در مورد تامین سوخت اقدام
مي كرد، اصال سراغ غني سازي 20 درصد نمي رفتیم.

سخنگوي دستگاه دیپلماسي كشورمان ادامھ داد:  موضوع مبادلھ سوخت بھ صورت جدي مطرح است.  ما آمادگي مان را اعالم كرده ایم و در
اعالمیھ تھران موادش كامال روشن است و مراحل كلي مبادلھ سوخت را مطرح كرده است.  براساس بیانیھ تھران آمادگي مان را براي تبادل

سوخت اعالم كرده ایم و منتظر اعالم آمادگي اعضاي گروه وین ھستیم تا این كار ھر چھ سریع تر اجرایي شود.

درباره تبادل سوخت قدم ھاي خوبي برداشتھ شده است

مھمان پرست در مورد ادامھ ي مذاكرات ایران با 1+5 گفت:  در رابطھ با موضوع تبادل سوخت قدم ھاي خوبي برداشتھ شده است و دو طرف
آمادگي شان را اعالم كرده اند.  امیدواریم این كار ھر چھ سریع تر اجرایي شود.  اعضاي گروه وین نیز در حال رسیدن بھ این آمادگي ھستند.

قدم ھاي خوبي برداشتھ شده است و امیدواریم نشست مربوط بھ مذاكره براي جزییات مبادلھ سوخت بھ سرعت برگزار شود.  چنان چھ سوخت
راكتور تھران تامین شود این كھ باز ھم سوختي با چھ میزان غني  شده نیاز داریم در راستاي اھداف صلح آمیزمان بررسي خواھد شد.

بھ گزارش ایسنا، خبرنگاري در مورد ھمراھي ژاپن با تحریم ھا علیھ ایران پرسید كھ مھمان پرست گفت:  براساس اطالعاتي كھ داریم
كشورھاي مختلف از جملھ ژاپن خود را مقید بھ عمل كردن در محدوده قطعنامھ ي غیرقانوني 1929 مي دانند و خود را مكلف بھ اعمال خارج

از قطعنامھ و در تبعیت از اقدامات یك جانبھ اي كھ برخي از كشورھاي دیگر دنبال كرده اند نمي دانند.

یكي از خبرنگاران از سفر ملك عبدهللا بھ سوریھ و لبنان پرسید و گفت برخي آن را در راستاي كاھش عمق استراتژیك ایران عنوان كرده اند
كھ مھمان پرست پاسخ داد:  ھمھ كشورھاي منطقھ باید مسیر ھمكاري و مشاركت را براي مقابلھ با فتنھ ھا در دستور كار خود داشتھ باشند اگر

در این مسیر فعال باشیم و بتوانیم ریشھ فتنھ ھا را بخشكانیم زمینھ ي حضور نیروھاي فرامنطقھ یي در منطقھ حساس ما از بین خواھد رفت.  ھمھ
كشورھا نگران ناامني كھ ریشھ اش رژیم صھیونیستي است ھستند و تالش مي كنند وضع باثباتي در منطقھ ایجاد كنند.

او تاكید كرد:  از ھر اقدامي كھ بھ امنیت منطقھ كمك كند استقبال مي كنیم.  ھر گونھ جدایي ما از ھم تنھا خواست رژیم صھیونیستي و حامیانش
را تامین مي كند.

وي ھم چنین در مورد سفر احمدي نژاد نیز بھ لبنان گفت:  این سفر در جھت توسعھ روابط دو جانبھ، بررسي مشكالت منطقھ یي و اقدام جھت
حل بحران ھا انجام مي شود.

بھ گزارش ایسنا، خبرنگار دیگري در مورد احتمال انجام جنگ جدیدي در منطقھ پرسید كھ مھمان پرست خاطرنشان كرد:  ماھیت رژیم
صھیونیستي بھ گونھ اي است كھ اصل وجودش با تنش و درگیري و جنگ قابل تداوم است.  ھر زماني كھ این فرصت ایجاد شود و احساس

ضعف در منطقھ كنند و احساس جدایي كشورھاي منطقھ از ھم بھ آن ھا منتقل شود قطعا بھ تجاوزات و جنایات خود ادامھ خواھند داد و لزوم
ھوشیاري كشورھاي منطقھ و تقویت قدرت دفاعي و بازدارندگي آن ھا، وحدت و مشاركت و توجھ بھ ریشھ ھاي فتنھ و تھدیدات امنیتي یعني

وجود خطر رژیم صھیونیستي قابل توجھ است.

سخنگوي وزارت خارجھ گفت:  معتقدم رژیم صھیونیستي در شرایط فعلي بسیار ضعیف تر از آن است كھ بخواھد علیھ كشوري در منطقھ اقدام
كند، چنان چھ این حماقت را انجام دھد حتما درسي خواھد گرفت كھ پشیماني شدیدي براي آن ھا خواھد داشت.

وي گفت:  اما در چارچوب جنگ رواني و تبلیغاتي حداقل مي توان ژستي گرفت كھ شكست ھاي مفتضحانھ قبلي را براي مدتي نادیده گرفت.

خبرنگاري پرسید آیا واكنش مثبت 1+5 بھ ایران منتقل شده است؟ كھ مھمان پرست گفت:  بحث مذاكرات مربوط بھ تبادل سوخت در اسرع
وقت قابل انجام است و ھیچ محدودیتي از نظر ما وجود ندارد.  معتقدیم اعضاي گروه وین نیز در حال رسیدن بھ یك آمادگي ھستند.

وي در مورد مذاكرات كاترین اشتون و سعید جلیلي نیز گفت:  پس از ماه رمضان اواخر شھریورماه یا در ماه سپتامبر انجام خواھد شد.

تغییر آرایش نظامي آمریكا در منطقھ براي تنوع است
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یكي از خبرنگاران پرسید اخباري منتشر شده در مورد این كھ آرایش نیروھاي آمریكایي در منطقھ بھ ویژه خلیج فارس در حال عوض شدن
است و آمریكا حدود 7 ھزار نیرو در مرز ایران و عراق وارد كرده  است، مھمان پرست گفت:  این اخبار چندان دقیق نیست.  ضمن این كھ آن ھا

حدود 20، 30 سال است مرتب آرایش ھاي شان را تغییر مي دھند، براي تنوع است.  چندان مھم نیست.  اما آن چھ كھ مھم است این است كھ
میزان آمادگي دفاعي ھر كشوري قدرت بازدارندگي ایجاد مي كند و كشور ما در حدي از قدرت بازدارندگي قرار گرفتھ است كھ فكر نمي كنیم

امكان حملھ وجود داشتھ باشد و چنین تصوري بھ ذھن كسي برسد.

كمك مي كنیم تا گروه ھاي عراقي ھر چھ سریع تر نسبت بھ تشكیل دولت اقدام كنند

او در ادامھ در مورد اعزام سفیر جدید كشورمان بھ عراق گفت:  سفیر ایران در عراق با ھدف توسعھ ي روابط دو جانبھ در ھمھ زمینھ ھا و با
توجھ بھ مشتركات فراوان و مرزھاي طوالني مرحلھ ي جدید كار خود را آغاز خواھد كرد.  در صورت تثبیت صلح و ثبات در عراق مي توانیم

برنامھ ھاي بسیار خوبي در زمینھ دوجانبھ و منطقھ یي داشتھ باشیم.

وي ادامھ داد:  تاخیر تشكیل دولت جدید در عراق مورد رضایت ھیچ كس نیست، ما نیز بھ دنبال این ھستیم كھ كمك كنیم تا گروه ھاي عراقي ھر
چھ سریع تر نسبت بھ تشكیل دولت اقدام كنند.

خبرنگار دیگري پرسید كھ آیت هللا جنتي ـ دبیر شوراي نگھبان ـ اعالم كرده است كھ مداركي در اختیار دارد كھ نشان مي دھد آمریكا از طریق
عربستان یك میلیارد دالر بھ فتنھ گران داخلي داده است تا نظام را براندازي كند.  آیا در جریان این اسناد و مدارك ھستید؟ كھ مھمان پرست

گفت:  آیا شما اصل حمایت كشورھاي غربي را از موضوع فتنھ و تحركاتي كھ پس از انتخابات ریاست جمھوري انجام شد قبول دارید یا خیر؟

خبرنگار گفت:  پاسخي در این رابطھ ندارم.  من از شما سوالي پرسیدم و پاسخش را مي خواھم كھ سخنگوي دستگاه دیپلماسي كشورمان ادامھ
داد:  باید پاسخ این سوال را یافت، آن چھ كھ محرز است این است كھ كشورھاي غربي و برخي كشورھاي خاص براي ایجاد اختالف و ناامني

در كشور ما مداخلھ كرده اند.  در اظھارات و موضع گیري ھا و اقدامات عملي بسیاري از شواھد وجود دارد كھ نشان دھنده حضور فعال
سفارت خانھ ھا یا كشورھا بوده است بنابراین اصل موضوع قابل تردید و انكار نیست.  این كھ میزان آن تا چھ حد بوده است را مي توان بررسي

كرد.

وي در ادامھ در مورد این كھ رییس جمھور اعالم كرده  است كھ قصد ترور وي را داشتھ اند، گفت:  در مورد اظھارات رییس جمھور مبني بر
اقدامات رژیم صھیونیستي براي ترور كامال بدیھي است كھ نیروھاي صھیونیستي دستور دولتي براي ترور شخصیت ھاي مختلف جھان اسالم
دارند و تاكنون نیز در این مسیر اقدام كرده اند و با حمایت كشورھاي غربي ھم روبھ رو بوده اند.  این جسارت را ممكن است در خود بھ وجود
آورند كھ در ھر لحظھ اي كھ دسترسي بھ شخصیت برجستھ جھان اسالم داشتھ  باشند نسبت بھ ترور آن اقدام كنند، قطعا یكي از شخصیت ھایي

كھ از نظر رژیم صھیونیستي بزرگترین دشمن ماھیت آن و رفتارش است، احمدي نژاد است.

موضع گیري اخیر روسیھ درباره ي قطعنامھ ھا را گام مثبتي تلقي مي كنیم

او در ادامھ در پاسخ بھ پرسش خبرنگار ایسنا مبني بر این كھ روسیھ با تحریم ھاي اروپا و آمریكا علیھ ایران مخالفت كرده است، انتظار ایران
از این كشور براي اقدامات بعدي بھ ویژه در آستانھ مذاكرات ایران و 1+5 چیست؟ گفت:  ایران و روسیھ منافع مشترك زیادي با ھم دارند.

باید با دید راھبردي و بلندمدت از ظرفیت ھاي موجود استفاده ي مفید كرد.  موضع گیري اخیر مقامات روسیھ درباره ي قطعنامھ ھا و تحریم ھاي
یك جانبھ را گام مثبتي تلقي مي كنیم.  باید عمال برخورد با تحریم ھاي غیرقانوني شوراي امنیت در دستور كار باشد.  ما جز حقوق خودمان
براساس معاھده ان.پي.تي موضوعي اضافھ تر نخواستیم و ھیچ عملي برخالف حقوق خودمان نسبت بھ آن چھ كھ در آژانس مطرح شده،

نداشتیم.

وي تاكید كرد:  ملت بزرگ ما نباید بھ خاطر این كھ براي دسترسي بھ حقوق خود تالش مي كند، مجازات شود.  ھر كشوري در تامین این
محدودیت ھا نقش داشتھ باشد مسلما در آینده از زمینھ ھاي مثبت براي ھمكاري خود را محروم مي كند.
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