رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺠــﻪ اﻻﺳﻼم آﻗــﺎی ﺣــﺎج ﺷﯿــﺦ
ـﻠﯿﺖ
ـﺎن را ﺗﺴـ
ـﺪاﻟﺠﻮاد ﻏﺮوﯾـ
ﻋﺒـ
ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﯿﺎم
درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻏﺮوﯾﺎن را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧﺎ؛ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد
ﻏﺮوﯾﺎن رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ
ی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺆﻣﻦ آن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ
دوﺳﺘﺎن و ارادﺗﻤﻨﺪان اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ و رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﯽ
را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
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ﺗﻨﻬـﺎ دﻟﯿـﻞ ﺻـﺒﻮری آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺮای

ـﻦ
ـﺮ ﺑﺘـ
ـﻤﯽ زﯾـ
ـﺮدن رﺳـ
ـﻪ ﻧﮑـ
دﺑـ
رﻓﺖ/اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان در
ﻋﯿﻦ ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل اﺗﺎق ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی و اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ در ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی روﺷﻦ از ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻗﻠﺐ
رآﮐﺘﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک را از ﺗﭙﺶ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺮﺻﺎد،
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی و اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ در ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی روﺷﻦ از ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻗﻠﺐ
رآﮐﺘﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک را از ﺗﭙﺶ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ دوﻟﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی از ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺳﺮد و ﯾﺦ دوﻟﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ  15دﻗﯿﻘﻪ ای
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره اﺟﺎزه اﺟﺮای ﻣﺸﺮوط ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای اﻗﺪام اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ
در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻃﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻨﺪ دوم ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در اﺟﺎزه ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺘﻦ رﯾﺰی در ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮏ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﯾﺰا را ﺑﯽ ﭘﺮوا اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎزده ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ را در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه رو ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ،رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺑﻼی ﺑﺮﺟﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ آن را ﻧﻘﺾ
ﺑﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﭙﺶ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺗﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺎن ﮐﺮی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ در ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﻣﺮوز ﺣﻤﯿﺪ رﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اراک… ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرک ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺼﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻬﺒﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺮﺻﺎد ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻧﻘﺾ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ روﻧﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺟﺎن راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮﻧﮓ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد.
ﻣﺼﺮی ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دم ﺧﺮوس ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس اﺳﺖ.
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ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺎﺧﯿﺮ دوﻟـﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻮدﺟﻪ را ﺗﺼــﻮﯾﺐ
ﮐﻨـﺪ/ﺿﺮورت اراﺋـﻪ ﺑـﻮدﺟﻪ ﭼﻨـﺪ
دوازدﻫﻢ
13ﻧﻔﺮ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ درﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ را ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ
13ﻧﻔﺮ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ را ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  8ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل
 1351ﻓﺮﺻﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  186ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  15آذر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ اﺑﺰارﻫﺎی اداره ﮐﺸﻮرﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ از آن ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻨﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺎت زﯾﺮ
را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ) (188ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ 15
آذرﻣﺎه( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻻﯾﺤﻪ
ﭼﻨﺪدوازدﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .اداره ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﻮدﺟﻪ
ﭼﻨﺪدوازدﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ،و آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﭼﻮن از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ روزی دو ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺟﻮاز دﺧﻞ و ﺧﺮج اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ب( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮا ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ:
 .1ﻻﯾﺤﻪ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را ﻣﺠﺎز ﺳﺎزد .ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
 188ﻣﺠﻠﺲ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ و ﻓﻮرا ﻻﯾﺤﻪ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺳﭙﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ.

 .2ﭼﻮن در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از دوره ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ دو
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺟﮕﺮدون
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد
ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺎﺋﯽ
رﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻓﻮﻻدﮔﺮ
ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎدری
ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻔﺘﺢ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ ﻣﻘﺪم
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح68

ﺧﺎرجﺳـﺎزی ﻗﻠـﺐ رآﮐﺘـﻮر اراک و
ﺗﺰرﯾـﻖ ﺳـﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﺣﻔﺮهﻫـﺎی آن
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ درﺧﺼﻮص ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر اراک ﮔﻔﺖ:
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﻨﺪری را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﻔﺮهﻫﺎی آن ﺳﯿﻤﺎن
ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ،ﺑﻬﺮوز ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی ﻃﯽ اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺧﺼﻮص
ﺧﺮوج ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر اراک و رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺑﭽﺎی آن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫﺎ را
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺷﻮد.
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮر
اراک روی ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﮐﺎرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراک را ﻫﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻓﻌﻼ
ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر از ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎزرﺳﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮای راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم در ﮐﺸﻮر
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آژاﻧﺲ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﮔﺰارش ﺧﻮد را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ« ﮐﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و آژاﻧﺲ روزﻫﺎی

آﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﺮان ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻻزم ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺮای ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم از
ﺳﻮی آژاﻧﺲ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب در ﺣﺎل ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺟﺎم اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
وی ﺿﻤﻦ اﻣﯿﺪواری از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوارم دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻻن ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺮدﯾﻢ
ﺑﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.

و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﺎزوﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﺳﺎن در اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﺮﺟﺎم و اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺳﺎزوﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ ،آژاﻧﺲ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزرﺳﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺸﻮر
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﺪود
 3ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺣﺪود  130ﺑﺎزرس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻫﻢزﻣﺎن در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی درﺑﺎره اﻋﻼم روز اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻗﺎی
ﻋﺮاﻗﭽﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮات زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ و آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ

اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و آن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روز اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ﻇﺮف ﯾﮑﯽ دو روز
آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻫﻤﯿﻦ دیﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﻃﯽ
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی آﻣﺎﻧﻮ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در ﭼﻨﺪروز آﯾﻨﺪه ﮐﺎر راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ آژاﻧﺲ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﺑﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی

ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﻦرﯾﺰی اراک ﺑﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و

از اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻪای زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﮐﺎﻣﻠﻮﻧﺪی اداﻣﻪ داد :ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮفﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﻬﺪات و ﯾﺎدداﺷﺖﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻨﺞ،
ﺷﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺎ  5+1ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻤﺎم
ﺣﻮزهﻫﺎ آﯾﻨﺪه روﺷﻨﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻪای وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺧﺼﻮص ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر اراک ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﻨﺪری را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﻔﺮهﻫﺎی آن ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ روزی آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ را ﺧﻮدﻣﺎن
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﺑﺎره آن ﮐﺎری ﻧﺪارد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺘﻮر اراک ﺗﻮﺳﻂ

اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﯿﻪ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای راﮐﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای
راﮐﺘﻮر اراک اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻏﻨﯽﺳﺎزی را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ
راﮐﺘﻮر را ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح68

ــﺎﺑﻌﯿﺖ
ــﺖ ﺗـ
ــﺪ ﺻﻼﺣﯿـ
از ﺗﺎﯾﯿـ
اﺳــﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗــﺎ واﺑﺴــﺘﮕﺎن ﺑــﻪ
ﮔﺮوﻫﮏﻫـﺎی ﺿـﺪ اﻧﻘﻼب /ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ دﻫـﻢ راه
ﯾﺎﺑﻨﺪ؟
ﻫﯿﺎتﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد ،ﺑﺮﺧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه اﺣﺰاب ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ،روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اول دی ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ  14دی ﻣﺎه در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ،ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻈﺎرت و
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﺎتﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد ،ﺑﺮﺧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﮏ پ.ک.ک و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی
ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺘﻞ،
رﺷﻮه ﮔﯿﺮی ،زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ،زﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺤﺎرم ،ﻧﺰاع ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و
اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻫﯿﺎت ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪول آﻣﺎر اﻋﻼمﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
دﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﺪم

اﺳﺘﺎن

اﻧﺼﺮاف

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

10

0

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

11

0

388

اردﺑﯿﻞ

4

0

189

اﺻﻔﻬﺎن

46

4

859

اﻟﺒﺮز

3

0

256

17

اﯾﻼم

1

0

95

8

107

ﺑﻮﺷﻬﺮ

5

0

104

0

109

ﺗﻬﺮان

33

20

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلوﺑﺨﺘﯿﺎری

3

0

140

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

2

0

91

اﻋﻼم

ﮐﻞ

درﺻﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ

درﺻﺪ رد

ﺗﺎﺋﯿﺪ رد
571

33

623

91.65

5.29

45

444

87.38

10.13

9

203

93.1

4.43

84.63

10.44

276

92.75

6.15

88.78

7.47

95.41

0

93.41

4.62

1

146

95.89

0.68

9

102

89.21

8.82

1015 106

2748 127 2567

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

18

0

801

31

850

94.23

3.64

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

3

0

90

2

95

94.73

2.1

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

10

1

561

42

622

90.19

6.75

زﻧﺠﺎن

1

0

170

14

186

91.39

7.52

ﺳﻤﻨﺎن

3

0

99

7

110

90

6.36

ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

6

0

271

16

299

90.63

5.35

ﻓﺎرس

24

2

654

46

727

89.95

6.32

ﻗﺰوﯾﻦ

4

1

134

14

153

87.58

9.15

ﻗﻢ

5

0

140

16

161

86.95

9.93

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

5

0

174

33

212

82.07

15.56

ﮐﺮﻣﺎن

4

0

229

25

266

86.09

9.39

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

8

0

237

48

295

80.33

16.27

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

1

0

98

2

108

90.74

1.85

ﮔﻠﺴﺘﺎن

7

0

278

18

303

91.74

5.94

ﮔﯿﻼن

5

0

332

23

365

90.95

6.3

ﻟﺮﺳﺘﺎن

9

0

280

17

306

91.5

5.55

ﻣﺎزﻧﺪران

10

0

251

41

305

82.29

13.44

ﻣﺮﮐﺰی

7

0

320

14

344

93.02

4.06

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

12

0

72

17

101

71.28

16.83

ﻫﻤﺪان

5

3

282

5

296

95.27

1.68

ﯾﺰد

1

0

167

4

172

97.09

2.32

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح68

ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر اراک ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر آب ﺳﻨﮕﯿﻦ
اراک ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس؛ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
از ﺧﺮوج ﻗﻠﺐ )ﮐﺎﻻﻧﺪرﯾﺎ( راﮐﺘﻮر اراک ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر اراک ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻠﺐ
راﮐﺘﻮر ﺧﺎرج و ﻣﺨﺰن ﻓﻮﻻدی راﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﺷﺪ.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮔﺰارش ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان در
ﺑﺮﺟﺎم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
اﯾﺮان و ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎره ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر اراک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺨﺰن ﻓﻮﻻدی رآﮐﺘﻮر اراک ﺑﺎ ﺑﺘﻦ
ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر آب ﺳﻨﮕﯿﻦ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﻧﺸﻮد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از
اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره از آن ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻬﺮوز ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ درﺑﺎره راﮐﺘﻮر اراک ﺑﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهﻣﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻨﻬـﺎی ﺑﺤـﺚ اراک ﮐـﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﮐـﺎر ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و ﺑﺨـﺶ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در
اراک ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻔﺎﯾﺖ
را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎر ﻫﻢ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
ﮐﻨﯿﻢ.

)ﮐﺎﻻﻧﺪرﯾﺎ( ﺧﺎرج
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻢ
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ

ﻣﺠﯿﺪ ﺗﺨﺖرواﻧﭽﯽ ﻣﻌﺎون اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ
ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره راﮐﺘﻮر اراک ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اراک ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻨﺪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮر اراک اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ اﻣﻀﺎی وزرای ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان 5+1 ،و ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ  28آذر ﻣﺎه
درﺑﺎره زﻣﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
زودی ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﯾﺮان و ﻃﺮفﻫﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺮوج ﻣﺨﺰن ﯾﺎ ﻗﻠﺐ رآﮐﺘﻮر اراک را
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ :در ﭘﺮوژه ﻣﺪرن ﺳﺎزی
اراک ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﮐﺎر اﺻﻠﯽ را
ﺑﺮای اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ در دو ﺣﻮزه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎرﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻃﺮف اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ و ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اروﭘﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺮوژه ﻣﺪرن ﺳﺎزی اراک ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺪرن ﺳﺎزی راﮐﺘﻮر اراک ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺲ
از آن وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ،ﻧﺼـﺐ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﯿـﺶ

راهاﻧﺪازی ،راهاﻧﺪازی و ﺗﺴﺖ را ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ .ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر
ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﻧﺪک اﺳﺖ.
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ـﺎرﮔﺮوه
ـﺎد  ۲ﮐـ
ـﺪادﻋﺎدل :اﯾﺠـ
ﺣـ
ـﻪ اﺋﺘﻼف
ـﻦ ﺟﻠﺴـ
ـﺪ در ﭘﻨﺠﻤﯿـ
ﺟﺪﯾـ
اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾـﺎن /ﺑﺮﮔـﺰاری ﻧﺸﺴـﺖ ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺋﺘﻼف اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  ۲ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ در
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺋﺘﻼف ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻪ زودی ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻢﻓﮑﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺧـﺒﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺧـﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس؛ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪادﻋﺎدل در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،
ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺸﺐ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﺋﺘﻼف اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻪ زودی ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺮای ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺋﺘﻼف اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ
وﺣﺪت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺻﻮﻟﮕﺮا از اﻇﻬﺎرات
اﺧﺘﻼفاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻻرﯾﺠـــﺎﻧﯽ در ﺻـــﺤﻦ ﻋﻠﻨـــﯽ
ﻣﺠﻠﺲ:اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﺟﺎم اﺳﺖ /اﮔﺮ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس
ﻧﺒﻮد دﻫﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﭘـﺎرﯾﺲ را ﺷﺎﻫﺪﺑﻮدﯾـﺪ /اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻣﻮذﯾـﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺪ راه ﻣﻠـﺖ
اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﻮدی در روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﮏ آﻧﻬﺎ و از ﺳﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻄﻖ ﭘﯿﺶ از
دﺳﺘﻮر ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ) 20دی  (94ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی
ﺑﺎ اﻋﺪام ﺳﺒﻮﻋﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻤﺮ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،وﺟﺪان
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را آزرده ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻗﺪام
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻋﺪهای ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد ﻣﺎﺟﺮا را ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی
ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای وی ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام وﺣﺸﺘﻨﺎک واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﯾﻤﻦ ﮐﺮاراً ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﮏ و از ﺳﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی
آلﺳﻌﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻌﻮدی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ
دو اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺻﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺻﺪام ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻌﻮدیﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﺳﻌﻮدی آﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان درﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ او ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در
ﻗﻠﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺒﻨﺎن و
ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ ،ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ
دارد.

ﺟﻨﮓ  33روزه ﮐﻪ
ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ وﺟﻮد

ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺆال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮد ،آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﻨﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ
ﯾﺎ ﮔﺎﻣﯽ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ؟
وی اﻓﺰود :آﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻨﺎ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺟﯽ و ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮدن آن ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺮوی آﻧﻬﺎ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن داد؟ ﯾﺎ وﺣﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ؟
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﺮای آلﺳﻌﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪای درﺑﺮداﺷﺖ؟ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ
را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎر
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ
در آﻧﺠﺎ ﻗﺼﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ رﯾﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﻮدی ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ دارد و اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ
از ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ،اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی ﺑﯽﻓﮑﺮ
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻟﻄﻤﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻗﺪام ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﺠﺎد
ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎد ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ وارد آورد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای

ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻣﻠﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﻫﺪاف
اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺪ
راه اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ارادهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی را ﺻﺮف ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ،
ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
داﺷﺘﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮهای ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز در
ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐـﺎر ﺷﻤـﺎ ﺗﻘﺒﯿـﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد:

ﺑﺪون

ﺗﺮدﯾﺪ

اﻣﺮوز

رژﯾﻢ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

و

اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﻣﯽﺑﺮد و
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﻮاع
ﺳﺘﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه
اﻟﻬﯽ ،ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺠﺐآور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ راه و رﺳﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در ﺗﺮاز اﺳﻼم دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺧﺸﻢ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻻرﯾﺠـﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد :ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮ ،اﻗـﺪاﻣﺎت اﺧﯿـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺮح
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ اﯾﺬاء ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد
ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان و  5+1ﺑﻪ ﺛﻤﺮ

رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
در ﻣﻮرد روادﯾﺪ در ﺧﻼل ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ روح
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮد و اﮔﺮ آن را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮف اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دهﻫﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎرﯾﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ .ﺳﭙﺎه و
ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺟﯿﺮهﺑﮕﯿﺮان ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ  CIAﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺿﺪ و ﺑﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺨﯿﻒ در
ﻣﻮرد ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻃﺮﺣﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﭘﺸﯿﺰی ﻧﺰد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﭼﻪ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار ﻣﺮدم ﻗﻢ در
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﻼﻣﯿﺖ و اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ،ﺑﺼﯿﺮت و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺻﺤﻨﻪ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎت راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :رﻫﺒﺮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ آﺗﯽ را در ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل
و آزاد ﺑﻮدن آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻠﯿﺪ

رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺠﻠﺲ
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای
رﯾﻞﮔﺬاری ﻗﻮای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آﺗﯽ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب،
ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح68

رﻫــﺒﺮ ﻣﻌﻈــﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣــﯽ در
دﯾــﺪار رﺋﯿــﺲ اﺟﺮاﯾــﯽ دوﻟــﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴـــــﺘﺎن:راه ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺤﺎد اﻗﻮام و وﺣﺪت
ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺳـﺖ /ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻪ :ﻗـﺪردان
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺿﺮرﻫﺎی زﯾﺎدی وارد ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار
آﻗﺎی »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
»اﺗﺤﺎد اﻗﻮام« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان »اﻣﻨﯿﺖ ،آراﻣﺶ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« را »اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ« ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و
اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری در ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :انﺷﺎءاﻟﻠﻪ
دوﻟﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا راه ﻋﻼج ﻣﺸﮑﻼت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺠﺎد وﺣﺪت واﻗﻌﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و
اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮدﻣﯽ ﺻﺒﻮر ،ﻗﺎﻧﻊ ،ﺳﺨﺖﮐﻮش و دﯾﻨﺪار و ﺑﺮﺧﻮردار از ذوق ادﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻗﻮام و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ را ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﺮان از ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﺷﻮروی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺠﺎﻫﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع آن اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺣﻀﻮر  16ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان را ﻓﺮﺻﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان اﯾﺮان در
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻏﻨﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ،ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺑﻬﺎی
ﻣﺮزی ﺣﻞ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ
»ﺟﻨﮓﺳﺎﻻران« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻓﺘﻨﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻗﺮار دارد ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت آﻣﺎده
دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ در دﻓﺎع از ﺧﻮد را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ورود و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺿﺮرﻫﺎی زﯾﺎدی وارد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮ

اﻧﻘﻼب

ﺑﺎ

ﺗﺤﺴﯿﻦ

روﺣﯿﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﺮدم

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در

ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی و ﺗﺠﺎوزات »اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺷﻮروی و در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﯾﻨﺪاری در ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوام
ﺑﯿﺎورد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ،آﻗﺎی »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﺮان از دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﺎاﻣﻨﯽ و
وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﺣﺪت و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از دوران ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت را رﻓﻊ و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از ﻣﻠﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮر اﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای
از اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ راﻫﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺷﺮط ﻋﺠﯿﺐ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐـﺖ در آزﻣـﻮن ﺧﺒﺮﮔـﺎن /ﺗﻨﻬـﺎ
آزﻣﻮن ﻣﯽ دﻫﻢ
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﻮن
ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ و اﻧﻔﺮادی داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :آزﻣﻮن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻓﺮدا ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ آزﻣﻮن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورده اﺳﺖ.وی اﻓﺰود :ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮن از
او دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺮﻃﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﻧﻔﺮادی و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ و
وﯾﮋه ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺮده و از

ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮط ﺧﻮد ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﻧﻔﺮادی از
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد ،وی ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ وﯾﮋه اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
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