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ادﻋﺎی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر :ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
/۱۴دی۱۳۹۶/
رادﯾﻮ ﻓﺮدا

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۴دی ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ
ﮔﺮاﻧﯽ و ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﯾﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﻞ اﻧﺪرﯾﺎ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﻗﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻓﺰود ﮐﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺿﻠﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و آل ﺳﻌﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﯾﮑﻞ و ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان اﻃ ﻋﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه آل ﺳﻌﻮد ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ دآﻧﺪرﯾﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃ ﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﯽآیای ،اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اواﯾﻞ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،در زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺎﯾﮑﻞ دآﻧﺪرﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎزه اﻣﻮر اﯾﺮان در ﺳﯽآیای ،در ﻣﻮرد او
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ وی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮ ﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﺰاده
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺎﯾﮏ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺎﯾﮑﻞ دآﻧﺪرﯾﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ دن ،ﺑﯿﻨﺎﻧﮕﺬار و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﻘﺎﻋﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤ ت ﭘﻬﭙﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﺎن اﺳ ﻣﯽ را
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ.
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ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور او ﯾﮏ اﺗﺎق
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان را ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ و ﭼﭙﯽﻫﺎ ﻧﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﻣﺪرک و ﺷﻮاﻫﺪی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد.
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻏﺎز ﺷﺪ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺷﻬﺮ اﯾﺮان را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺖﮐﻢ  ۲۲ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً از اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از او ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ و اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮب رﻫﺒﺮی در
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ آﺷﻨﺎ ،ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دﺳﯿﺴﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ .
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻋﺘﺮاضﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮاردی
ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی از اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻤﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋ وه ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ و آن را
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻏﺎز اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
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ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﺑﺮازﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺮوژهای ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃ ﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 'ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ'؛ 'ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض' و 'ﭘﻮﯾﺶ
ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن' در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﻫﺎ و ﭼﭙﯽﻫﺎ ﻧﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ  ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ۲ﻃﺮح ﺗﻮﻧﺴﯽ و ﻃﺮح ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻟﯿﺒﯽ و ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺗﻮﻧﺴﯽ ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در ﻃﺮح ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﺟﺮای ﻃﺮح ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮا رای اﺟﺮا در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑ ت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋ م آن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺴﺌﻮ ن و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح  ۲اﺗﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت در ارﺑﯿﻞ ﻋﺮاق و ﻫﺮات
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ورود ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎی داﻋﺸﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان در ﺧ ل اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،
ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آوردن داﻋﺶ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آن ،وارد ﮐﺮدن ﺳ ح و
ﮐﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄ ح ﺧﻮدﺷﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ
و ﯾﮏﺳﺮه ﮐﺮدن ﮐﺎر در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم از ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﺎن ﻗﻮا اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ.
3/4

https://www.radiofarda.com/a/montazeri-says-michael-dandrea-behind-iran-unrest/28954988.html

ادﻋﺎی دادﺳﺗﺎن ﮐل ﮐﺷور» :طراح اﺻﻠﯽ« اﻋﺗراﺿﺎت را »ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ« ﮐردﯾم

04/07/2018

روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ،درﺑﺎره اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن در ﭼﻨﺪ
روز اﺧﯿﺮ ،ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮل،
او اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ِ
ﺳ ح ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳ ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺷﻮاﻫﺪی اﻋ م ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در وﻗﺖ آن ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﺮﻧﺎ و ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ؛ پ.پ/م.ا.
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