رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از دانشآموزان و دانشجویان:

رهبری

نسلخوشفهم،ایرانرابهنقطهمطلوبخواهد رساند

پایگاه اطالعرس�انی مق�ام معظم رهبری:
حض��رت آیتاهللخامن��های رهب��ر معظ��م
انقالباسالمی ،پنجشنبه در دیدار پرشور هزاران
نفر از دانشآموزان و دانش��جویان ،نسل جوان را
پیشران جامعه خواندند و تأکید کردند:
پیشرو و
ِ
این نسل خوشاس��تعداد و خوشفهم ،بیتردید
ایران عزیز را با عبور از موانع و سختیها به نقطه
مطلوب خواهد رس��اند؛ البت��ه تحقق این هدف
درخش��ان ،نیازمند «شناخت دش��من اصلی و
خبیث ملت ایران یعنی آمریکا»« ،علمآموزی و
کار و تالش» و «تقویت ارتباط با پروردگار» است.
در این دیدار که در آس��تانه یوماهلل  13آبان روز
ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد ،حضرت
آیتاهلل خامنهای با تجلیل از شور جوانی و قدرت
تحلیل نسل جوان افزودند :طبیعت جوان ،تحرک
و پیشروی است؛ اما این خصوصیت در کشور ما به
سن نوجوانی نیز رسیده است.
ایش��ان با اش��اره به نمونههایی از ای��ن واقعیت
شورآفرین در مراحل قبل و بعد از پیروزی انقالب
اس�لامی ،گفتند :در حوادث انق�لاب ،نوجوانان
همپای جوانان وارد میدان مبارزه شدند و چنان
در مقابل خباثت رژیم طاغوت ایس��تادند که روز
 13آبان  57را به نام خود ثبت کردند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی ،حضور ش��جاعانه در
صحنههای دف��اع مقدس را بهعن��وان نمونهای
دیگر یادآور شدند و افزودند :نوجوانان در جنگ
تحمیلی همچون مردان کارآمد و رشید جنگیدند
و غوغا کردند.
حضرت آیتاهللخامنهای ،نسل نوجوان و جوان
کنونی را برخوردار از همان امتیازات و ویژگیهای
جوانان نس��ل انقالب و دفاع مقدس دانس��تند و
گفتند :بر اساس اطالعات دقیق ،امروز جوانان و
نوجوانان م��ا در بخشهای مختلف حتی بهتر از
جوانان نس��لهای قبل ،مسائل را تحلیل و به آن
عمل میکنند .رهبر انقالب اس�لامی با اشاره به
تالشهای دشمنان برای انحراف نسلهای جوان
با روشهایی همچون ترویج فحشا ،مواد مخدر و
بازیهای گمراهکننده رایانهای ،افزودند :با وجود
نوجوانان ده ه هشتادی که نه
همه این دشمنیها،
ِ
امام و انقالب را دیدهاند و نه دفاع مقدس را ،امروز
مفاهیم اساس��ی انقالب را با همان روشنبینی و
جوان فهیم اول انق�لاب ،دنبال میکنند
اقتدار
ِ
.ایشان با تأکید بر اینکه دشمنیهای زورگویان
جهان��ی تاکن��ون هیچ تأثی��ری نداش��ته و آنها
نتوانستهاند هیچ غلطی بکنند ،گفتند :بچههای
عزیز من ،شما نسلی هستید که خواهید توانست
با فائقشدن بر ترفندهای دشمن و عبور از موانع
و سختیها ،این کشور را به نقطه اوج و آرمانهای
اس�لامی و آرزوهای بزرگ ملت برس��انید ،البته
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تحقق این هدف چند ش��رط دارد .رهبر انقالب
اس�لامی در تبیین ض��رورت دشمنشناس��ی
بهعنوان ش��رط اصلی تداوم مسیر تحقق اهداف
نظام و ملت خاطرنشان کردند :آمریکا بهمعنای
واقعی کلمه ،دش��من خبیث و اصلی است و این
حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه ،بلکه ناشی
از تجربه ،فهم درس��ت مس��ائل و دیدن واقعیات
میدان است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به سخنان اخیر
رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تروریس��تبودن
ملت ای��ران افزودند :ای��ن حرف ابلهانه نش��ان
میدهد آمریکاییها نه فقط ب��ا رهبری و دولت
ایران دش��منند ،بلک��ه با اصل وج��ود ملتی که
خستگیناپذیر در مقابل آنها ایستاده ،خصومت
و کینهورزی میکنند.
ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل یکی از
مسئوالن آمریکایی که گفته بود باید ریشه ملت
ایران را از بین ببری��م ،افزودند :آنها قادر به درک

این حقیقت نیستند که ملتی با چنین سابقه پربار
تاریخ��ی و فرهنگی را نمیتوان ریش��هکن کرد.
رهبر انقالب اس�لامی ،خصوم��ت عمیق آمریکا
چش��م محاسباتی
با ملت ایران را موجب کوری
ِ
آمریکاییها و تکرار اش��تباهات آنها دانس��تند و
افزودند :آمریکاییها از روز اول پیروزی که انقالب
یک نهال باریک بود ،دش��منی را شروع کردند و
امروز هم که جمهوری اسالمی به درخت سرسبز و
تناوری تبدیل شده ،به همان توطئههای بینتیجه
ادامه میدهند؛ چرا ک��ه خصومت و کینهورزی،
آنها را از دیدن و درک واقعیات و ارزیابی درست
محروم کرده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از کس��انی که
معتقدند «در مقابل آمریکا ،قدری کوتاه بیاییم تا
دشمنی آن کم شود» افزودند :تجربیات تاریخی
از جمله ماج��رای دکتر مصدق نش��ان میدهد
آمریکاییه��ا حتی به کس��انی که ب��ه آنها امید
میبندند ،رحم نمیکنند.

ایش��ان در همین زمینه افزودن��د :مصدق برای
مبارزه با انگلیسیها سراغ مذاکره با آمریکا رفت
و به آنها اعتماد کرد اما همین آمریکاییها بودند
که ضد او کودتا کردند .رهبر انقالب در جمعبندی
این بخش از سخنانشان تأکید کردند :آمریکاییها
حتی به امثال دکتر مصدق هم راضی نمیشوند،
آنها نوکر ،توس��ریخور و سرسپرده میخواهند
تا مثل دوران محمدرضا پهلوی بر کش��ور مهم و
پرمنفعت ایران حکومت کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به دشمنیهای
مکرر دولت آمریکا افزودند :االن هم برای خراب
کردن نتیجه مذاکرات هس��تهای ،یعنی برجام
نهایت خباث��ت را بهعمل میآورند .رهبر انقالب
اسالمی با اس��تناد به این واقعیات افزودند :کوتاه
آمدن در مقابل آمریکاییها ،آنها را َجری و گستاخ
میکن��د؛ بنابراین تنها راه ،مقابله و ایس��تادگی
است.
ایش��ان ب��ا توصی��ه مؤکد ب��ه دانشآم��وزان و

دانش��جویان برای فراموش نکردن دشمن اصلی
اصلی تداوم
یعنی آمری��کا افزودند :این ،ش��رط
ِ
مس��یر خوش عاقبت آینده کشور است .حضرت
آیتاهلل خامنهای درس خواندن و علمآموزی و کار
و تالش دانشآموزان و دانشجویان را شرط دیگر
تحقق آینده روش��ن کشور برشمردند و افزودند:
درسخوان��دن و علمآموزی باید به ارزش��ی واال
تبدیل شود.
ایشان افزودند :ارتقای سطح علمی کشور ،قدرت
مواجهه با دشمنیها و عبور از امواج سخت توفانی
را افزایش میدهد ،موجب استحکام درونی بیشتر
ایران میش��ود و تحقق آرزوه��ای بزرگ ملت را
ممکن میسازد.
«تقویت ارتباط با خدا» توصیه مؤکد دیگری بود
که رهبر انقالب اس�لامی خطاب ب��ه نوجوانان و
جوانان بیان کردن��د و افزودند :دلهای نورانی و
پاک ش��ما ،جلب لطف و فضل الهی را آس��انتر
میکند ،قدر این نعمت را بدانید.

پارلمان

تغییر قانون انتخابات در دستور کار مجلس
جامعه فردا :داستان کش و قوسدار سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد .در حالی که
عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان تعلیق است ،خبر از تغییر قانون نحوه شرکت
اقلیتهای دینی در انتخابات رس��یده است 10 .روز گذشته صدای انتقاد از تعلیق
سپنتا نیکنام از همه جناحها و نهادهای نظام جمهوری اسالمی ،از مجلس تا مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،بلند شد و اصولگرا و اصالحطلب تاکید کردند مشکل سپنتا
باید حل ش��ود .در پاسخ انتقادها اما محمد یزدی ،از فقهای شورای نگهبان ،رئیس
مجلس را نش��انه گرفت و خطاب به او گفت بهتر است هر چه زودتر قانون انتخابات
را تغییر دهد .اکنون علی الریجانی دست به کار شده است.
محمد محمودی شاه نشین در گفتوگو با «تسنیم» از تشکیل کارگروهی در این
کمیسیون به دس��تور علی الریجانی ،رئیس قوه مقننه ،برای اصالح تبصره  1ماده
 26قانون انتخابات خبر داد و گفت :قرار است این تبصره شفافسازی شود .او تاکید
کرده :این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به گونهای اصالح خواهد کرد که هم
نظر شورای نگهبان و هم اقلیتهای دینی تأمین شود.
نماینده مردم ش��هریار و ش��هرقدس در مجلس با بیان اینک��ه نتیجه جمعبندی
کارگروه تشکیلشده در قالب یک طرح به مجلس ارائه میشود ،افزود :در این طرح
اقلیتهای دینی مکلف خواهند ش��د در هر انتخاباتی که شرکت میکنند تنها به
کاندیدای خود رأی بدهند.
درباره این اظهارات شاهنش��ین ابهامات زیادی وجود دارد .نکته اول اینکه تغییر و
اصالح قانون شاید از بروز چنین تجربیات تلخی در آینده جلوگیری کند ،اما مشخص
نیست این کارگروه آیا اقدامی هم درباره سپنتا نیکنام انجام خواهد داد یا خیر .در
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آمریکاییها
حتی به کسانی
که به آنها امید
میبندند ،رحم
نمیکنند

هر صورت در  10روز گذشته ماجرای سپنتا با توجه به ابعاد گستردهای که به خود
گرفت تبدیل به معضلی جدی و قانونی ش��د ،معضلی که به باور بسیاری عدم حل
آن از مسیر منطقی و معقول نه تنها تأثیرات هزینهبری خواهد داشت که میتواند
موجب وهن نظام شود.
نکته دوم در یکی از بندهای این پیشنهاد است ،اینکه اقلیتها مکلف خواهند شد در
هر انتخاباتی که شرکت میکنند تنها به کاندیدای خود رأی دهند .در ماجرای سپنتا
نیکنام اختالف بر سر اینکه چه کسی به او رای داده است نبود ،در واقع نقطه اختالف
آنجایی بود که شورای نگهبان معتقد اس��ت غیرمسلمان نمیتواند برای مسلمان
تصمیم بگیرد .به طور کلی بحث بر س��ر حضور یا عدم حضور یک غیرمسلمان در
شورای شهر بود.
احتمال سهمیهبندی شدن وجود دارد

شاهنشین در گفتوگوی دیگری که با «ایسنا» انجام داد توضیحات بیشتری در این
مورد ارائه داد و با اش��اره به بررس��ی قانون انتخابات شوراها در کمیته انتخابات این
کمیس��یون ،گفت که یکی از پیشنهادات مطروحه ،تعیین سهمیه برای اقلیتهای
دینی در ش��ورای شهرهایی است که تعداد قابل توجهی از پیروان اقلیتهای دینی
در آن ساکن هستند .او اظهار کرد :در راستای سیاستهای ابالغی رهبری در حوزه
انتخابات ،آقای الریجانی دس��تور بررسی قانون انتخابات ش��وراها را به کمیسیون
شوراها داده بودند که براساس آن کمیته انتخابات در حال رسیدگی به این قانون است
و پیشنهادات مختلف را مورد بررسی قرار میدهد ،چرا که مطابق با نظر هیأترئیسه

و اعضای کمیسیون شوراها ،بخشهایی از قانون انتخابات نیازمند اصالح است.
وی افزود :یکی از پیش��نهادات مطروحه این است که در انتخابات شوراها هم مثل
انتخابات مجلس عمل ش��ود و در ش��هرهایی که پیروان اقلیتهای دینی در آنجا
جمعیت قابل توجهی دارند س��همیهای برای آنها در ش��ورای شهر در نظر گرفته
شود .مثال اگر شورای یک شهر ۷نفره است به نسبت جمعیت اقلیتهای دینی یک
کرس��ی از  ۷کرسی شورا به اقلیتهای دینی اختصاص یابد .البته این پیشنهادات
هنوز خام است و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد :پیش��نهادات دیگری هم مطرح است ،از جمله اینکه
یک عده به دنبال این هس��تند که نظارت بر انتخابات ش��وراها به شورای نگهبان
سپرده ش��ود و برخی دیگر نیز میگویند باید دبیرخانه دائمی انتخابات شوراها در
مجلس تشکیل شود و مثال مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات هم ناظر بر عملکرد
شوراها باشند.
وی یادآور شد :پیشنهاد دیگر این است که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
همه از نمایندگان نباشند ،بلکه تعدادی از آنها از سوی کمیسیون شوراها و تعدادی
از سوی کمیس��یون اصل  ۹۰به صحن علنی معرفی شوند و با رای مجلس انتخاب
شوند .یا اینکه یکسری اعضای ثابت در این هیأت حضور داشته باشند.
محمودی شاهنشین با بیان اینکه اصالح قانون انتخابات شوراها با حضور کارشناسان
وزارت کشور ،مرکز پژوهشها و شورای عالی استانها در کمیته انتخابات کمیسیون
شوراها در حال بررسی است ،گفت که با جمعبندی نهایی این پیشنهادات در قالب
الیحه دولت یا طرح مجلس مطرح خواهد شد.
خبر

شمخانی در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات:

کاهش اصطکاک حاکمیت و رسانهها ،تقویت امنیت ملی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :به میزان کاهش اصطکاک
دولت و حاکمیت با رس��انهها و واگذاری امور نظارت بر تخلفات
حرفهای رسانهها به نهادهای صنفی حرفهای و مسئولیتپذیر
اعتماد متقابل میان حاکمیت و رسانهها تقویت خواهد شد و با
رشد سرمایه اجتماعی و سپس انسجام اجتماعی شاهد تقویت
مولفههای امنیت ملی خواهیم بود.
به گزارش «ایلنا» ،علی ش��مخانی ،نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ،در اختتامیه بیست و سومین
نمایش��گاه مطبوعات عنوان ک��رد :از وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی ،معاونت مطبوعاتی و مجموعه رس��انههای کش��ور
که ب��ا تالش و حضور فع��ال خود موجب ش��کلگیری و غنای
بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات به عنوان رخداد فرهنگی و
رسانهای منحصربهفرد شدند سپاسگزاری میکنم.
وی اف��زود :اینکه در طول هفته جاری ب��رای دومین بار توفیق
حضور در جمع پرنش��اط و صمیمی فرهیختگان حوزه رس��انه
کشور حاصل شد بسیار خرسندم .از این فرصت استفاده میکنم
و از همه رسانههای مسئول و متعهد کشور که در طول سالهای
پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاردیم ،همکار و همراه تاثیرگذار
و ارزش��مندی برای نهاد امنیت ملی کشور بودند سپاسگزاری
و قدردان��ی مینمایم و امیدوارم که با ت��داوم این همکاری به ما
بیش از گذشته برای خدمتگزاری به ملت شریف ایران مساعدت
داشته باشند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه حضور و سخنرانی
من در این مراسم به صورت طبیعی تداعیکننده ارتباط وثیقی

اس��ت که میان رس��انه و امنیت ملی وجود دارد ،گفت :در این
فرصت محدود تالش خواهم کرد که به بخشی از تاثیر و تاثرات
متقابل این دو حوزه بر یکدیگر اش��اره کنم .وی ادامه داد :شعار
بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات در سال جاری ،رسانههای
آزاد ،انسجام اجتماعی و پیشرفت ملی تعیین شده است.
ماهیت این شعار واجد اشارات روشنی از ارتباط رسانه و امنیت
ملی اس��ت .بدون ش��ک یکی از اصلیترین مولفههایتقویت
ساختار سیاس��ی و همس��وکننده مجموعه منابع برای تحقق

اهداف راهبردی در یک کشور موضوع انسجام اجتماعی است.
شمخانی با تاکید بر اینکه توسعه ،تعالی و پیشرفت بدون وجود
انس��جام اجتماعی امکانپذیر نیس��ت ،چرا که فقدان انسجام
اجتماعی به هدررفت مهمترین منبع و موتور محرکه پیشرفت
یعنی سرمایههای انسانی منجر خواهد شد ،گفت :در جامعهای
که امکان تعالی سرمایههای انس��انی فراهم نباشد نمیتوان به
شکلگیری انسجام اجتماعی امیدوار بود ،چرا که عقبماندگی
و جهل اجتماعی مهمترین مانع برای ایجاد انس��جام اجتماعی

است .انسجام بر پایه رویکرد و منافع جمعی شکل میگیرد و تا
زمانی که آحاد جامعه در مسیر تعالی قرار نگیرند ،هویت ملی و
شناخت کافی نسبت به منافع ملی ایجاد نخواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه ب��دون گفتوگو ،مفاهمه و اقناعس��ازی
نمیتوان به ایجاد بستر تعالی در جامعه امیدوار بود ،تاکید کرد:
امر و نهی در پارهای موارد میتواند موجب شکلگیری آرامش و
نظمی تصنعی در جوامع شود ،اما بهطور قطع تعالی سرمایههای
انسانی را به دنبال نخواهد داشت.
وی افزود :رس��انهها محور و پیش��روان اصلی برای ایجاد فضای
گفتوگو و تعالی و زمینهساز نشاط و انسجام اجتماعی هستند.
در جایگاه مس��ئول نهاد امنیت ملی کشور و به عنوان فردی که
به موضوعات سیاس��ی ،دفاعی و امنیتی اش��راف دارد معتقدم
که بدون ارائه تعریف مش��خص از مس��ئولیتهای متقابلی که
حاکمیت و رسانه نسبت به یکدیگر دارند نمیتوان زمینه ایفای
نقش حداکثری رسانهها در حوزه تامین منافع ملی را فراهم کرد.
دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی تاکید کرد :ب��ه میزان کاهش
اصطکاک دولت و حاکمیت با رس��انهها و واگذاری امور نظارت
بر تخلف��ات حرفهای رس��انهها به نهادهای صنف��ی حرفهای و
مسئولیتپذیر اعتماد متقابل میان حاکمیت و رسانهها تقویت
خواهد شد و با رشد سرمایه اجتماعی و سپس انسجام اجتماعی
ش��اهد تقویت مولفههای امنیت ملی خواهیم بود .این حرکت
ضمن آن که آزادی مسئوالنه رسانهها را شکل میدهد از امنیتی
شدن حوزه فرهنگ که قطعا ضد انسجام اجتماعی و به تبع آن
ضد امنیت ملی است جلوگیری خواهد کرد.

بدون ارائه
تعریف
مشخص از
مسئولیتها
نمیتوان
زمینه
ایفای نقش
حداکثری
رسانهها در
حوزه تامین
منافع ملی را
فراهم کرد

محمد نعیمیپور گفت :در جمع ش��ورای
مرکزی دفتر تحکیم وحدت که تازه آغاز به
کار کرده بود ،بحث تسخیر سفارت آمریکا
مطرح شد .در آن جمع ،آقای احمدینژاد
نماینده دانش��گاه علم و صنع��ت و آقای
س��یدزاده نماینده دانش��گاه تربیت معلم
مخالفت کردند و گفتند «باید اول سفارت
شوروی را بگیریم».
محمد نعیمی پور از دانشجویان خطامام
ک��ه در جریان تس��خیر النه جاسوس��ی
توگو با خبرآنالین
شرکت داش��ت در گف 
درب��اره وقای��ع و چگونگی تس��خیر النه
جاسوسی گفت :در جمع شورای مرکزی
دفت��ر تحکیم وحدت که ت��ازه آغاز به کار
کرده بود ،بحث تس��خیر س��فارت آمریکا
مطرح شد .در آن جمع ،آقای احمدینژاد
نماینده دانش��گاه علم و صنع��ت و آقای
س��یدزاده نماینده دانش��گاه تربیت معلم
مخالفت کردند و گفتند؛ «باید اول سفارت
شوروی را بگیریم .در ثانی اگر هم بخواهیم
س��فارتهای روس��یه یا آمریکا را بگیریم
باید برویم دولت را در جریان امر قرار دهیم
و بع��د این اقدام را کنی��م» .تحلیل طرف
مقابل هم این بود که «در این صورت دولت
حتما م��ا را از این کار منع میکند .به امام
هم بگویی��م ،حتما منع مان میکند چون
مداخله حکومت محسوب میشود .حال
آنکه ما میخواهیم یک کار دانش��جویی
انج��ام دهیم و نه یک کار سیاس��ی از نوع
ُم��د چپ مب��ارزه طلب و حتی مس��لح».
بنابراین این بحث کمی باال گرفت و به این
جمعبندی رسید که بحث منتفی است و
دیگر نباید آن را دنبال کرد.
او درب��اره نق��ش موس��ویخوئینیها در
تس��خیر س��فارت هم گفت :بع��د از اینکه
توپز کارها انجام ش��د دانش��جویان با
پخ 
آقای موسویخوئینیها رایزنی کردند که
«به نظر شما تسخیر س��فارت آمریکا برای
شیوه اعتراض خوب هست یا نیست؟» حرف
ایشان این بود «به عنوان اعتراض دانشجویی
میتواند محلی داشته باش��د» .اما در عین
حال گفت« :مقامات مخالف این کار خواهند
بود چون هیچ مقام مس��ئولی در جمهوری
اسالمی نمی تواند بگوید که این کار را بکنید
چون خیلی طبیعی است که این قضیه بعد
از یک مدت رو میشود» .به همین دلیل هم
بعدا این قضیه به نحوی پیش رفت که کامال
دانشجویی و محرمانه باشد.
نعیمی پور با بیان اینکه دانشجویان توصیه
مرح��وم بازرگان ب��رای به خان��ه رفتن را
برنتابیدند و آرامآرام بر اثر نوع برخوردهای
دولت موقت ،دلس��رد ش��دند که از کانال
دول��ت بتوانن��د فعالیته��ای انقالبی یا
جهادی انجام دهند ،گفت :دانشجویان به
این جمع بندی رس��یدند که مشی دولت
خیلی با فک��ر انقالبی همخوان��ی ندارد،
گفت :به تدریج بین دولت و ملت (انقالبی)
فاصله ایجاد ش��د .شاید یکی از دالیلی که
میگفتن��د «اصال به هیچوج��ه دولت در
جریان تسخیر سفارت آمریکا نباشد» این
بود که غیر از وظای��ف دیپلماتیک دولت،
اساسا مرحوم بازرگان و همکاران او با این
فکر مخالف بودند.
او همچنین گف��ت :قبل از تس��خیر،یک
مقدار تحقیقات اولیه به روشهای مختلف
صورت پذیرفت .مثال فرض کنید آن موقع
اتوبوس دوطبقه بود .سوار اتوبوس دو طبقه
میشدند و از آنجا فضا را میدیدند یا مثال
از پشت بام س��اختمان معروف به اسکاچ
برای��ت کارهایی کرده بودن��د .میخواهم
بگویم مقدمات جدی فراهم شد.
نعیمی پور درباره افش��اگریهای آن سال
نیز گف��ت :کمتر از  6 ،5مورد افش��اگری
تلویزیونی اسناد س��فارت انجام شد و بعد
از آن شورای تسخیر سفارت به این نتیجه
رسید که این کار نباید ادامه پیدا کند .االن
هم هنوز بس��یاری دوستان ما به شدت به
این بحثها انتقاد دارند ،افشاگری را اشتباه
میدانند و میگوین��د نباید اصال وارد این
فاز میشدیم.

