ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ
اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺣﻀﻮر ﻫﻮاداران در ورزﺷﮕﺎه
آزادی در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ اﻟﻨﺼﺮ را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن در
اﯾﻦ ﺑﺎزی داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺣﻀﻮر
ﻫﻮاداران در ورزﺷﮕﺎه آزادی در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ اﻟﻨﺼﺮ را از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزی داﻧﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﮔﺮ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﮔﺮم ﻫﻮاداراﻧﺶ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﻪ آب و آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮاداران اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﺮه ﮐﺎر ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در ﻟﺤﻈﺎت
ﺣﺴﺎس و دﺷﻮار ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮاداران اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ
دوﺑﺎرهای را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزهای اﻫﺪاﻓﺶ را ﻧﺸﺎﻧﻪ
رود و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ورزﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺗﺎزهای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻼش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﺑﯽاﻣﺎن ﻫﻮاداران آزادی را ﺑﺮای رﻗﯿﺒﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن از ﻫﻮاداران ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و
روزﻫﺎی ﭘﺮﻏﺮوری را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ازدﺣﺎم اﻧﺮژیﻫﺎی آﻧﻬﺎ در
آزادی و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر را رﻗﻢ زد .روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی
ﺑﯽاﻣﺎﻧﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺷﺮوع دوﺑﺎرهای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﻮاداران
ﺧﺴﺘﻪ و آزرده از روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .از ﻫﻮاداران ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎرغ از ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﮓ اﻧﺠﺎم

ﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد
ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﻮاداران
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﺪام
اﺳﺖ.

ﺧﻮد در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ در ﻏﯿﺎب
روی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﺗﯿﻢ ،ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ در اﯾﺮان و آﺳﯿﺎ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺳﺨﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎف ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮدﻣﺎن را ﻫﻤﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﺗﺎزه در رگﻫﺎی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ .وﻋﺪه
دﯾﺪار ﻣﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎی ورزﺷﮕﺎه آزادی«.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﺗﯿﻤﻬﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﯾﺮان و اﻟﻨﺼﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮدا ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ
در ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .دﯾﺪار رﻓﺖ اﯾﻦ دو ﺗﯿﻢ
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۳ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﻫﻮاداران راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﮔﺰارش زﻧﺪه؛ ﺑﺬرﭘﺎش :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﻦ دوﻟـﺖ و ﻣﺠﻠـﺲ ﺗﺸﮑﯿـﻞ
ﺷﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داﺷﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺗﯿﺘﺮ« ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺧﺘﺼﺎص
داد.
ﻣﻬﺮداد ﺑﺬرﭘﺎش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺎن ،آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای درﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ۵+۱
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻨﺎ
ﻧﺸﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
آراﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﻟﻮزان ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ از ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ام ،اﺳﺘﻨﺎدم آﻗﺎی
ﻇﺮﯾﻒ و ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ “ﻟﻐﻮ”ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺬرﭘﺎش ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻦ “ﻣﺘﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه” اﺳﺖ؛
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻟﻔﻆ
“ ”Agreedاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻠﻤﻪ “ ”ceaseﯾﻌﻨﯽ “ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ” آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ ﺻﺮﯾﺤﺎ
ﻓﻘﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺮژی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ از ذﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺖ ﺧﺎرج
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه “اﺟﺮای”) (implementationﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﺳﺎس ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ را .درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه “ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ” )(cease؛ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ از ﻟﻔﻆ
“ﭘﺎﯾﺎن دادن” اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه؟
terminate
ﻣﻨﺼﻮری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻢ از روی ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ؛ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی
اروﭘﺎ “ﻗﻄﻌﺎ” ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﮐﺪاﻣﺶ؟
آراﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد:ﻫﻤﻪ اش

ﺑﺬرﭘﺎش ﮔﻔﺖ :در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ را ﻧﮕﻔﺘﻪ.
آراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯿﺮﻓﺖ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ آن
ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﮑﺮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟
آراﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ
ﺑﺬرﭘﺎش در واﮐﻨﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ؛ﮐﺪام ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ؟
ﺑﺬرﭘﺎش در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ “زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ” را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ
۳ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻻزم اﺳﺖ .ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﮏ ﻧﻄﻨﺰ
 ۱۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺼﻮری در واﮐﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه و
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ.
***ﻣﺸﺮوح ﻣﻨﺎﻇﺮه***
در اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
دﮐﺘﺮ ﻇﺮﯾﻒ و آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺬرﭘﺎش ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان رﻗﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ اوردن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮات

ﻟﻮزان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
وی ﺗﻼش دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﻃﻮل  ۱۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
وﺿﻮح و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺪاوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه و ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺰارش ﺑﺮگ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ،ﻇﻠﻤﯽ ﻣﻈﺎﻋﻒ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻟﻮزان را ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن
رد آن از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
ﺑﺬرﭘﺎش ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﺻﻔﺤﻪ
ای ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪآور و اﻟﺰام آور اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﭽﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﺰام آور اﺳﺖ.
ﺑﺬرﭘﺎش در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر
ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرات ﻋﺮاﻗﭽﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﭽﯽ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺬرﭘﺎش ﮔﻔﺖ  :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار دادن آن  ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﺗﮑﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.
وی اﻓﺰود  :ﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻗﺎی ﺑﺬرﭘﺎش ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮری ﮔﻔﺖ  :ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺠﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮری اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق در ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭼﺮا وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮری ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻟﺰام آور
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻤﺎ درﺧﺼﻮص
اﻟﺰام آور ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺑﺬرﭘﺎش در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻦ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻟﺰام آور ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدم در ﻣﻮرد
آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺬرﭘﺎش ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺸﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ  :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد.
ﻣﻨﺼﻮری در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺴﺖ  ۱۶ﻣﺎﻫﻪ ﺗﯿﻢ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﺬرﭘﺎش در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ،ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،
اﻧﺮژی و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺬرﭘﺎش اﻓﺰود  :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ واژه ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود  :آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی و ﻓﻨﺎوری را
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اروﭘﺎﯾﯿﻬﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﯽ ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ در ذﯾﻞ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش آن از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ از ﻣﺎ
ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮔﻔﺖ  :ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
وی اﻓﺰود  :ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان در
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد و اﯾﻦ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺟﺪی ﮐﺮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری آراﻧﯽ اﻓﺰود  :ﮔﺮوه ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺶ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ۹
روز ﻣﺬاﮐﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دادو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اداﻣﻪ دارد
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ﺗﺴﻨﯿﻢ

 PMDﯾﺎ PPR؛ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟ /ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﺗﻼش ﻏـﺮب ﺑـﺮای آﮔـﺎﻫﯽ از اﺳـﺮار
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺎردﯾﻦ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی آژاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ) (PMDاﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن
آژاﻧﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ

آژاﻧﺲ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺳﭙﺮدن راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ
از ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی دوره ای ﺧﻮد
از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع  ،pmdﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را دارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎه ﯾﮏ داﺷﺖ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺤﺚ  ،PMDﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ  PMDاﺻﻄﻼح آﻧﻬﺎﺳﺖ و رﺑﻄﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ) PPRﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل( ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ دروغ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺧﺎرج از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دﯾﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﻮاس ﺧﻮدﻣﺎن
را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ در داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.اﺟﺎزه داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﺳﺮار ﻣﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺷﺪ

ﺑﻪ

ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﯾﮏ

ﺳﺎزو

ﮐﺎر

 Pmdﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﻌـﺎد اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ) (PMDﯾـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان ﺑﺎرﻫـﺎ آن را
“ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﻋﺎﯾﯽ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺗﻬﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﻋﻤﺪﺗﺎً آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ »ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر؛ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ از
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮاری ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
آژاﻧﺲ ،ﻃﯽ ﮔﺰارش ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۱م ،.ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ
را در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ادﻋﺎﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی آژاﻧﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ
و آﻧﻬﺎ از آژاﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؛ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،از اﯾﺮان ﺳﺌﻮال
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آژاﻧﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ،ﻫﯿﭽﮕﺎه اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ
ﻧﺪاده ،ﭼﻮن اﺻﻼ ً آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﻪ

آژاﻧﺲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
درﺑﺎره  ،PMDﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ آژاﻧﺲ در ﻗﺎﻟﺐ “ﻣﺪاﻟﯿﺘﻪ” اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،از ﺳﻮی آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺮب از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺎردﯾﻦ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی آژاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ) (PMDاﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن
آژاﻧﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮔﺎردﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ در داﺧﻞ اﯾﺮان
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آژاﻧﺲ از ﺳﻄﺢ
اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ) PMDاﻧﺤﺮاف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ و  ۵+۱ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﻓﮑﺖﺷﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ در ﻃﻮل دوران ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺼﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﯾﺐ و
اﻋﻼم ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰو ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ
دﻓﺎﻋﯽ دارد ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
در ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮدار ﺳﯿﺪﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﺟﺎزه ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از آن
ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﻟﺘﺰام دارﻧﺪ .ارﺗﺠﺎع ﻋﺮب ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎً ﭘﯿﺮوزی از آن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/راه داﻧﺎ

ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
 ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ/ﺟﻨﮓ
و ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰی در ﯾﻤـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒ
ﺷﻮد/ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣﺸﺘـﺮک
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺎت
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ دو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺄتﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎری

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﺮان و
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪای ﻣﻔﺼﻞ و
ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن ﺑﻮد ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر وزرا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﺑﻂ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ـﻞ،
ـﻞ و ﻧﻘـ
ـﺮژی ،ﺣﻤـ
ـﺎﻧﺒﻪ ،اﻧـ
ـﻂ دوﺟـ
ـﻪ رواﺑـ
ـﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨـ
ـﻢ و ﺧـ
ﻣﻬـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و … داﺷﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮزی ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﻣﻦﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
دو ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﺗﻬﺮان و آﻧﮑﺎرا
ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺟﻼس
ﺑﻌﺪی و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن در
آﻧﮑﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻪای داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻓﺰود :اﻣﺮوز رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﻮزان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ۵+۱
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺴﺎس ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دو
ﻃﺮف ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻢﻧﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺟﻨﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮادری و دوﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﺮ دو
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﯾﻤﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻤﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ و آﺗﺶﺑﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از آﺗﺶﺑﺲ در ﯾﻤﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻧﻮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و
اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در ﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ﻓﺎرس

وزارتﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای
ﻣﺠﺎزات ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺑﻪﮐـﺎر ﮔﯿـﺮد /ﺑﺮرﺳـﯽ
وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻤﻦ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زوار اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم وراﻣﯿﻦ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،
درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎ اﻣﺮوز
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان
ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زوار
اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﻏﻨﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺻﻼﺣﯽ آن در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ
اﻣﺮوز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﻤﻠﻪ »در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻮن ،ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻼک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« از آﺧﺮ
ﻣﺎده  ۱۶ﻻﯾﺤﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم وراﻣﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح اﺻﻼح
ﻣﺎده  ۹۸۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن،
اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت
در ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ
و ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺳﻌﻮدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﯾﻤﻦ و
ﺧﺴﺎرات و آﺛﺎر ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺣﻤﻠـﻪ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ﺑـﻪ ﯾﻤـﻦ
ﺑــﺮﺧﻼف ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ
اﺳـﺖ/ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ ﯾﻤـﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎدﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ و ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺨﺘﺎری ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در
ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﯿﺎرم
ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﮐﻮب
ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﻃﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اول ﯾﻤﻦ اﻓﺰود:ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ
در اﻧﻘﻼب دوم ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ
ﻧﮕﺮﻓﺖ اﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ ﯾﻤﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﯾﻤﻦ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﮐﺸﻮری ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ
ﯾﻤﻦ ﮐﺸﻮری ﺟﺪا ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺎد.
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﻤﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﯿﺰش و اﻧﻘﻼب
ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ در ﮐﺸﻮری اﮔﺮ اﺳﺘﺒﺪاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد وﺟﻮد
اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ اﻻن ﺧﻮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ وﻫﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻘﻼب را

در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﯾﻤﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدﻣﯽ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﻮد اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﺎب از ﭼﻬﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دم از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻐﺾ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﻐﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﺷﺎن
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﻐﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﺗﻮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داره در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ و در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﻢ درﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﻫﻢ ﺳﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ در ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻟﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ
ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﻣﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ـﻮر
ـﻪ وزارت ﮐﺸـ
ـﺰاب ﺑـ
ـﺮان اﺣـ
ﺳـ
رﻓﺘﻨـﺪ /درﺧﻮاﺳـﺖ اﺣـﺰاب ﺑـﺮای
ﺗﺪوﯾﻦ دو ﻣﻨﺸﻮر
اﻋﻀﺎی ﭼﻬﻞ ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﺎی اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺳﺎﻟﻦ
ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ :ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ در
ﻣﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
رﻫﺒﺮی و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎل اﺣﺰاب ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاﺿﻊ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ
ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺣﺰاب اﺣﺰاب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮری را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
زارع ﻓﻮﻣﻨﯽ :اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪاران و اﺣﺰاب
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ زارع ﻓﻮﻣﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان ،ﻇﺮﯾﻒ را ﻣﺼﺪق زﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﯾﻒ دل
ﻣﻠﺖ را ﺷﺎد ﮐﺮد و در اﻋﺘﻼی اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﺬا از ﻫﻤﻪ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮدن اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎن در

ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺮ اﺣﺰاب ﻧﺪارد و اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺣﺰاب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺰاب اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از دوران اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﺰاب
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺟﺬام دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎک،
اﺳﺘﺎﻧﺪاران از اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ۵+۱ :ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ را در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﻮر دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
از دﻗﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﺎل
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ را در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ ۵+۱ :ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ را در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺑﺨﺼﻮص آﻧﮑﻪ دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ.
ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر اﻓﺰود :دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﯿﻢ.
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ:
ﮐﻨﻨﺪ

و

اﺣﺰاب ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺷﻌﺎر ﺳﺎل را ﺗﺪوﯾﻦ

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮج ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب
ﮔﻔﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺷﻌﺐ
اﺣﺰاب در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا اﻣﺮوز اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﯿﻘﻪ
ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت اﺣﺰاب در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ

ﮐﻞ

ﻣﺠﻤﻊ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن

اﯾﺮان

اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﺎر

ﺗﺪوﯾﻦ

ﭘﯿﺶ

ﻧﻮﯾﺲ

ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺷﻌﺎر ﺳﺎل

از اﺣﺰاب ﺷﺪ.

ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ :در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻌﺮوف را ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎح و ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ.
وی ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ذوق زدﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان ﮔﻔﺖ :ﻣﺬاﮐﺮات ﻟﻮزان ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ذوق زدﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان دارد.

در
ﯾﮏ
ﺑﻪ
در
ﻫﺎ

ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺖ :از دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﻟﺬا ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی :وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری در ﻗﺒﺎل اﺣﺰاب ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده
اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت

ﮐﺸﻮر از اﺣﺰاب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اداری ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء
اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اراده ای در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮی ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻒ :وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺷﻮد
اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد
از دﺧﺎﻟﺖ وزارت ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮔﻔﺖ :دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺷﻮد،

ﮔﻔﺖ :از وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی اﺻﻞ  ۱۶۸ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺻﻞ  ۲۶و
 ۲۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب اﺟﺎزه ﺗﺠﻤﻊ دﻫﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی :دوﻟﺖ اﺣﺰاب را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ
در اداﻣﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﮐﻼی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب
در اﯾﺮان ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارم دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﺣﺰاب را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ
ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﺧﺎرج و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن را در ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی از وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺸﺎ ﺑﻮد ﻟﺬا از وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻔﺮﭘﻮر :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺛﻤﺮات زﯾﺎدی داﺷﺖ /وزارت ﮐﺸﻮر آن را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻔﺮﭘﻮر دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ راه
اﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺛﻤﺮات زﯾﺎدی
داﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺣﯿﺎ ﺷﻮد.
ـﯽ از
ـﺖ :ﺑﺮﺧـ
ـﺪاران ﮔﻔـ
ـﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧـ
ـﺎد از اﻧﺘﺨـ
ـﺎ اﻧﺘﻘـ
ـﻦ ﺑـ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺢ ﺷﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ:
داﻧﺴﺘﻨﺪ

رﻫﺒﺮی،

دوﻟﺖ

ﯾﺎزدﻫﻢ

را

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﻫﻤﺪﻟﯽ

و

ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﻨﺐ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻌﺎر ﺳﺎل
ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﻗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﺧﻼﻗﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و دوم آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪﺑﯿﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺰﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ.
ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ :اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ
ﻗﺪﯾﺮی اﺑﯿﺎﻧﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ
از ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از
ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و ﺑﻪ
رﻓﺘﺎر ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ را ﺧﻮدﻣﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا
ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺮف ﻫﺎی ﮐﻪ زده ﺷﺪ ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎی ﺳﻼﻣﯽ :اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﭙﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎی ﺳﻼﻣﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ دوﻟﺖ را ﻧﻘﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ دوﻟﺖ ﻗﻮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﺣﺰاب
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
اﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ :ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ اﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻧﺤﻮه ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺣﺰاب و اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻓﺮاد و اﺣﺰاب ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺣﻖ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن دارﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ
اﺣﺰاب ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ،دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪ و
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎت
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺋﻦ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻋﺘﻼی ﻧﻈﺎم ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺷﮑﻮری راد :دوﻟﺖ ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﯽ ﺷﮑﻮری راد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ
اﺣﺰاب در آن ﮔﻔﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺣﺰاب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ
رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﮑﻮﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وزارت ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻧﺪارد و
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان

ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی

اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺮوز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻮری راد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮری اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ.
اداﻣﻪ دارد…

ﻣﻬﺮ

ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﻫﻨـﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺒـﺎن در دﻓـﺎع
از ﺑﯿــﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان/آﯾــﺎ اﯾــﻦ
ذوقزدﮔـﯽ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﺗﻮاﻓـﻖ
ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ؟
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮔﺬارد ،در ﭘﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺜﻼ
ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد در ﺗﻮﻫﯿﻦ واﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺪاﻓﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻼح ﻃﻠﺐ را ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮔﺬارد ،در ﭘﯽ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد در
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎدی ﺳﺎزی راﺑﻄﻪ و ﺳﺎزش ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً در ﯾﺎداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﻫﺪف “ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻨﺪروﻫﺎ” از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻮزان
ﻧﻮﺷﺘﻪ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻏﺪﻏﻪ دﯾﮕﺮ
ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺮوع
روﻧﺪی »ﻧﺎﻣﺒﺎرک« در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺷﻮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﺮان
و ﻏﺮب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺪروﻫﺎ ،از
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎد آن ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ و
اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻮزان ،آﻏﺎز
روﻧﺪی ﺟﺪﯾﺪ در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﻮد”.
زﯾﺒﺎﮐﻼم اﺷﺎره درﺳﺘﯽ دارد؛ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ
ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ از ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﺮا در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﯿﺎﯾﺪ؟ ﭼﺮا دﺳﺖ از اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺠﺎب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺟﺒﺎری
و … ﺑﺮﻧﺪارد؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی در اﯾﺮان آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰار ﭼﺮای دﯾﮕﺮ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻓﺎع از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮﯾﺰان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ!
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در ﻋﺪم اﻃﻼع
ﻣﺮدم از ﻣﺤﺘﻮای آن داﻧﺴﺖ،ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮآن ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم از آﻧﭽﻪ رخ داده ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،اﺟﺎزه
اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻧﺪاده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ را رﺳﻤﺎً
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺮب در ﮐﺸﻮر
را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺪ
ﺧﺪا اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ؟ ﻟﺬا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدن ﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ آﻧﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
از ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ؟
ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎد و روﺷﻨﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺬاﮐﺮات
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮدن ،ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﺸﺮﯾﺎت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺻﺪای
اﻧﺘﻘﺎد دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای “ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﻃﻼع” ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪاد از ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻨﺰ
ﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ)ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب( ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ.
در وﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺳﻌﯽ در ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن و ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻨﺘﻘﺪان دﻟﺴﻮز داﺷﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ .رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺘﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻤﻮم
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﻫﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺪال
اﺣﺴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد
ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭼﻮن دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﯾﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
دﻋﻮت ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺮأت
ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺻﺎدق زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻖ او در ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات و
ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ زوری ﺑﺰرﮔﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻄﻖ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ در دﻓﺎع از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻟﻮزان
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﮐﺬب و ﺑﯽ اﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر ﺑﺎ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺧﺒﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن از
ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ”:ﻣﺬاﮐﺮات ژﻧﻮ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ”.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺮده اﺳﺖ ،دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی رﺳﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﺬب واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ”:اﯾﺸﺎن )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم( ﻧﻪ در درس ﺧﺎرج و ﻧﻪ در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی دروﻏﯽ را آﺷﮑﺎرا ﻣﯽدﻫﻨﺪ” .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﺪ رو )ﺷﺮق( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪ ای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪای ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
در دﻓﺎع از ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ

ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن در دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺟﺰ ﺗﻮﻫﯿﻦ،ﺗﻬﻤﺖ ،اﻓﺘﺮا و دروغ ﻫﻨﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ـﻢ اﻧﻘﻼب از
ـﺒﺮ ﻣﻌﻈـ
ـﺪ رﻫـ
ﺑﺎزدﯾـ
ﺑﻮﺳــﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠــﯽ ﯾــﺎس/ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬـﺮان اراﺿـﯽ ﺟﻨﮕـﻞ ﻗـﻮﭼﮏ را ﺑـﻪ
ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗﻔﺮﺟﮕـﺎه ﺷﻬﺮوﻧـﺪان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :در روز
 ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزدﯾﺪی را
از ﮐﻞ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۸روز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری در
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳ﺑﺎزدﯾﺪی را از
ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﯾﺎس داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری در اداﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در  ۱۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺷﻬﺮداری اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ روز ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان درﺧﺼﻮص آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ دﯾﺪار اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری اداﻣﻪ داد :ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در  ۱۸اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۳ﻧﯿﺰ ﻃﯽ دﺳﺘﻮری
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﺟﻬﺎدی و آزادﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﮕﻠﮑﺎریﻫﺎی اراﺿﯽ
اﻃﺮاف ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠـﻪ وزارت اﻃﻼﻋـﺎت ،ارﺗـﺶ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﺳـﭙﺎه ﭘﺎﺳـﺪاران
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزﻣﯽ را ﺑﺮای واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻮﭼﮏ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ
و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴و ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻗﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر
و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن  ۱۸۱ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻬﺎدی و
ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻣﺎده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ،ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺖ
و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :در روز
 ۲۹اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و در ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۳۰ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزدﯾﺪی را
از ﮐﻞ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۸روز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری در
ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن و اراﺿﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ و … از ﺟﻤﻠﻪ

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس ﯾﮏ اﺻﻠﻪ
درﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎس اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺎری در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﯾﺎس ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮده ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ درون ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ  ۱۶ﻣﺘﺮ
و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی  ۲۴ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﯾﺎس
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮑﺮتﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و آﺑﯿﺎری
ﻗﻄﺮهای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺸﺎورهﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮگ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزی را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز

ﺧـﺒﺮ وزﯾـﺮ از ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑـﺮای
ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ اردوﻏﺎن
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮاردوﻏﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و

ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎﻧﮋو ﺑﯿﻠﮕﯿﭻ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده،
ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ درﺑﺎره ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺟﺐ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺳﻔﺮ
اردوﻏﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺴﻞ و ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﻼ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺴﻨﯿﻢ

راﻫﮑﺎرﻫـﺎی  ۳۵اﻗﺘﺼـﺎددان ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ـﺎد
ـﺮهوری ،اﻗﺘﺼـ
ـﺪ ﺑﻬـ
ـﻮس آن رﺷـ
ـﻦ رﺋـ
ـﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـ
ـﺎوﻣﺘﯽ را ﮐـ
ﻣﻘـ
داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن ،ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ از ﺻـﺎدرات ،ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺿﺮﺑﻪﭘـﺬﯾﺮی
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﺳﺖ،
اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آرای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را
درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دروﻧﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ:
 -۱ﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ  ۱۳ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ

را در ﭼﻨﮕﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻗﻠﺐ اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ،ﺑﺮق و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
 -۲اﺑﺮاﻫﯿﻢ رزاﻗﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺠﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎری اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد.
-۳

ﻓﺮﻫﺎد

اﻟﯿﺎﺷﯽ

–

ﻋﻀﻮ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﻧﺮماﻓﺰار

ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻈﺎم

ﺻﻨﻔﯽ

راﯾﺎﻧﻪای ﺗﻬﺮان )ﻧﺼﺮ(:
ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری و ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺮماﻓﺰار و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻓﻌﺎﻻن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
- ۴ﻣﺮﺗﻀﯽ دﻟﺨﻮش – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﻣﺎ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ،اﻣﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

 -۵ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﻃـﺒﺮی – رﯾﯿـﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﺮماﻓـﺰار ﺳﺎزﻣـﺎن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﯽ
راﯾﺎﻧﻪای ﺗﻬﺮان )ﻧﺼﺮ(:
ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی
اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۶ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ – ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾﺮان:
در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک
ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮود
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۷ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﭘﻮر ﯾﺰدان ﭘﺮﺳﺖ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.آﻧﭽﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ،
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۳۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 – ۸ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ:
ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﮐﺎراﺗﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻊآوری و در ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮق دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻨﺪ ﻧﻬﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ »اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ« اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 – ۹ﺑﻬﻨﺎم ﻣﻠﮑﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎص از راهﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
اﺳﺖ .ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ ،واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮدن
ﻋﺰل و ﻧﺼﺐﻫﺎ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ از ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺗﻮﺳﻌﻪای ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮک واداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از راهﻫﺎی اﺟﺮای اﻫﺪاف
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
 -۱۰ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن – رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای )ﻧﺼﺮ( ﺗﻬﺮان:
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
 – ۱۱اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮوﺟﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ:
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭘﺮوژهﻫﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 -۱۲اﻣﯿﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﻤﺪان و ﻓﺎﻣﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل
ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ورود
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺳﺖ و در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﺰم

 – ۱۳ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﯿﺮی – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﻬﻨﻮج در ﻣﺠﻠﺲ:

ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر
اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
اﻓﺘﺎده و ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺪت ﭘﯿﺸﺮوی ﺗﻮرم ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 – ۱۴ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﯿﮑﻮاﻗﺒﺎل – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
 – ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،دام و ﻃﯿﻮر دارﯾﻢ اﻣﺎ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻦ و ﺧﻄﻮط
ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 – ۱۶ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن زد و ﺑﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۱۷ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺪررﻓﺖ اﻧﺮژی ،آب و زﻣﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﮕﺮش ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺸﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﻌﻤﺎت ﺧﺪادادی را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪرو ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و
از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۱۸ﺷﻬﺮام آزادی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎﻻﺳﺖ و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺮب اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ.
 – ۱۹اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻬﺒﺎزی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزی:
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و درآﻣﺪزاﺋﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎن ﺷﻬﺮی و ﻧﯿﺰ دﮐﺎنداران ،ﭘﯿﺸﻪوران،
دورهﮔﺮدان و دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،اﻋﻢ از
ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار و ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم »اﻗﺘﺼﺎد
اﺻﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻗﺘﺼﺎد درونزای ﻣﺮدم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ را ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد.
 – ۲۰ﻋﺒﺎس ﻋﺮبﻣﺎزار – دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺮی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ:

ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ وﻓﺎق و ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی و
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺰاران دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.
 – ۲۱اﻟﻠﻪ ﻣﺮاد ﺳﯿﻒ – دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻮر راﻫﺒﺮدی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ:
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪ .ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ،
ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ،ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻪ ،داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و رﻗﺎﺑﺘﯽ در
ﻣﻘﺎومﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ دﻓﺎع و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﺟﺎری
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی راﻫﺒﺮدی
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 – ۲۲ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ داوود رﻧﺠﺒﺮان – ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ:
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﮔﺬﺷﺖ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺪرت اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
 – ۲۳ﺑﺮات ﻗﻨﺒﺮی – ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻮﻣﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و اﯾﺠـﺎد ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴـﺖوﺟﻮﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
اﺳﺖ.
 – ۲۴ﺑﻬﻤﻦ آرﻣﺎن – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺳﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
در ﻻﯾﺤﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺮای
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮده ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
 – ۲۵اﺣﻤﺪ ﻧﯿﮑﻔﺮ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ:
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن دوﻟﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
دوﻟﺖﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﮐﺎرﻫﺎی واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزار ﺳﮑﻪ و ارز ﻗﺮار دارد.
 – ۲۶اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺿﺎﯾﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎزوی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎری
دارد .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد را
ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮه ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ
اﺧﺬ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ،

 – ۲۷ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻬﻦدل – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی،
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻮﻻد از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف دو ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد را

ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮوز دارﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ
از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ رﻫﺎ

ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۲۸رﺿﺎ ﺳﻤﯿﻊزاده – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت:
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ درونزا ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان
ﻫـﺎیﺗﮏ و آیﺗـﯽ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ  ۷۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮﯾـﻢ و ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎزار
ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ و ﻣﻌﺪن در ﺟﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻫﺎیﺗﮏ ،آیﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و … ﻫﻨﻮز ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺎ ورود ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 – ۲۹ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎدرزاده – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزی:
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺰﯾـﺖ ﺑـﺎﻻی ﮐﺸـﻮر در ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی ،ﭼﻨـﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از اﻟﺰاﻣــﺎت ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ،ﯾﮑﺠﺎﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻋﻤﻮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
 – ۳۰ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻮالﭘﻮر – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ،داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﺰء در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻫﻢ ﻣﻨﻔﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺟﺰا و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
 – ۳۱ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ:
ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﯿﺰ رﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ روی رﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﺮدم ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.
 – ۳۲ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻃﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺦﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ارزش اﻓﺰوده دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ،
ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 – ۳۳ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻫﻔﺪه ﺗﻦ – ﻣﻌﺎون رواﺑﻂ ﮐﺎر وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺧﺮوج اﻗﺘﺼﺎد از
اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮی ﻧﺪارﯾﻢ .اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮدن در دﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺎص ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و از اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻗﺪرت
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﻫﻬﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد.
 – ۳۳ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺒﺮ – رﯾﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی:
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺖ را ﮐﺎﻣﻼ از آن ﺣﺬف ﮐﺮده و درآﻣﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮاﻧﯽ ،ارزان اداره ﮐﻨﯿﻢ.
 – ۳۴ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯿﺮزاﻣﺤﻤﺪی – ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی:
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ

ﺷﺪﻧﺪ .آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺘﻀﺮر ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و رﻓﻊ
آﻧﻬﺎ وادار ﮐﺮد .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 – ۳۵ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺎزﻧﺪران در
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی:
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺑﯽ
روﯾﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ

ﻣﺠﻮز وﯾﮋه ﺑﺮای واردات۲۰۰ﺧﻮدرو
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ
ﻃﺒﻖ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ،
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ از  ۲۶۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺧﺮاﺳﺎن در اﺧﺒﺎر وﯾﮋه ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۳ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،واردات ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ
از  ۲۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ،ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ
از  ۲۶۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺪاوم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ از دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﻼس ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس
ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل در
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﺟﻼس ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ درج ﺷﺪه در
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ وﻗﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﻧﺪ.

دورﺧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۲و ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدرات آن اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻏﺮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز و ﺻﺎدرات آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﻫﻢ در ﻣﻮرد دارا ﺑﻮدن ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ
ﮔﺎز ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺮان ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اوﭘﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮهای را ﺑﺮای ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻗﺪم
اول ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮری
ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژی ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺎرس

ﻓﺮﻣﺎن ﺣﯿﺪراﻟﻌﺒﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﮑﺮﯾﺖ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻋﺮاق در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺮﯾﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎرﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺟﻬﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﯿﺪر اﻟﻌﺒﺎدی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ

ﻋﺮاق دﺳﺘﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
در ﺗﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،راﻓﺪ اﻟﺠﺒﻮری ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻋﺮاق ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﯿﺪر اﻟﻌﺒﺎدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺮاق دﺳﺘﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ
آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺮﯾﺖ را دارﻧﺪ داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﻌﺒﺎدی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ داراﯾﯽ ﻫﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در اﺳﺘﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن
و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ در ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
درﺧﺸﺎن
ﭘﯿﺎم ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ درﺧﺸﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و از ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻮت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ اول دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
و راه آﻫﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﺎدﻗﯿﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او در اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺣﻤﯿﺪ درﺧﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ورزش ﺳﻪ

