ورود ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻃﺮح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﯽ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﺖ ﻗﺼﺪ دارد در ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺷﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
»ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎراﻧﯽ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،آن را اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ
داﻧﺴﺖ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮااﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺮدار ﺑﺎﻗﺮی و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه

ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ واﮐﻨﺸﯽ ﺟﺪی و ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

»ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﭙﺎه را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روز
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح و ﻧﻈﺮ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﭼﻨﺎراﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻃﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﺤﻮه آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دارد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻓﻮق اراﺋﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﻮاد ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﯿﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮ راه ﭼﺎرهای ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

