ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﺎﺳﺒﮑﺎراﻧﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ/
 ۵+۱از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
»ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر« ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮازﻫﺎ و
ﻓﺮودﻫﺎ دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﻮد را در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎه
ﮐﺎﺳﺒﮑﺎراﻧﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ
را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻪای ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
آﻧﻬﺎ )ﻃﺮفﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺬاﮐﺮات را ﻧﺎزل
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای
اﯾﺮان ﻧﻈﺎﻣﺎت وﯾﮋهای ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی  5+1ﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ،اﻣﺮوز در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق
داد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﻣﺤﺪودﺳﺎزی را
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  NPTﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻢ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
رﺷﺎدتﻫﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﺮای آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽﺷﺎن دﺷﻤﻦ
را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از آﺛﺎر ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺂﺧﺬی ﺑﺎری ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﻤﮕﺎن از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را در
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.

