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لعیا جنیدی:

»

دولت پیگیر پرونده
بازداشتیهای
محیطزیستی
است

»

سیاست

2

لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری درباره پرونده بازداشتیهای محیطزیستی ،گفت:
فقهای دنیای اس�لام بارها ذکر کردهاند که خون و آبرو بسیار مهم اس��ت و باید به آنها توجه شود بنابرای
انتظارمان این اس��ت که دادگاه باتوجه به دفاعیات ،کیفرخواس��ت را صادر کند ،ما از قضات محترم توقع
داریم که به این مس��ائل توجه کنند ... .دولت هم باید پیگیری و رایزنیهای الزم را انجام دهد .جنیدی در
گفتگو با ایلنا در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا در دولت یا در معاونت حقوقی پرونده بازداشتیهای
محیطزیستی مورد بررس��ی قرار گرفته است ،عنوان کرد :سه قوه مس��تقل از یکدیگر هستند و به موجب
قانون روند قضائی یک روند جداگانه است .وی تاکید کرد :حتی در یک دادگاه شعبهها به محتویات پرونده
یکدیگر دسترسی ندارند.

خبر

جنجالهایبیپایان

از اربعین برای تسویه حساب سیاسی
استفاده نشود

بررسی استیضاح وزیر کشور
در کمیسیون مجلس

بر اساس دستور هفتگی کمیس��یونهای تخصصی مجلس
تقاضای اس��تیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر دوشنبه
چهاردهم آبان ماه در این کمیسیون بررسی میشود .به گزارش
ایرنا ،تقاضای استیضاح وزیر کش��ور چهارشنبه 11مهرماه با 25
امضا و در  13محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
سهلانگاری در مباحث امنیتی به ویژه حمله تروریستی اهواز
با توجه به اینکه وزیر کشور ،رئیس ش��ورای امنیت کشور است،
اجرا نشدن قانون تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم
از مهم ترین محورهای 13گانه این تقاضای استیضاح است.
از دیگر محورهای این استیضاح وضعیت نابسامان قاچاق کاال
و فقدان نظارت کافی در این زمینه به ویژه از س��وی استانداران،
نبود نظارت کافی بر عملکرد ش��هرداریها و شوراها شهر و عدم
ارائه راهکارهای درآمده��ای پایدار برای ش��هرداریها که عده
زیادی از کارگران ش��هرداری در اقصی نقاط کشور حقوق چند
ماهه معوق دارند و بیتوجهی به توسعه سیاسی اجتماعی کشور
به ویژه در زمینه احزاب است .عدم اهتمام به الیحه قانون جامع
انتخابات ،بیتوجهی به ناوگان فرس��وده حمل و نقل ش��هری به
ویژه در کالن ش��هرها ،رابطه ب��ازی و بیضابطگ��ی در انتخاب
اس��تانداران و فرمانداران و بیتوجهی به شایست ه ساالری ،نبود
نظارت بر عملکرد شهرداریها و دهداریها و گستردگی عمومی
از اقدامات آنها ،ناکفایتی در مدیریت بحران بهعنوان نمونه زلزله
کرمانشاه از دیگر محورهای این استیضاح است.

»

حرکتهای
اعتراضی
طبیعینیست

گزارش

گزارش «روزان» از آخرین وضعیت لوایح مرتبط با :FATF

رئیس دفتر رئیسجمهور:

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه
هیأت دولت ضمن اش��اره به خدمات دولت برای راهپیمایی روز
اربعین گفت :قبول داریم اش��کالی در روز سهشنبه و چهارشنبه
هفته گذش��ته بهوجود آمد ،ولی آیا صحیح است که به این بهانه
همه فعالیتهای گسترده و کارهایی که انجام شده ،نادیده گرفته
شود.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دولت ،واعظی خاطرنش��ان
کرد :در برابر این حجم وسیع از زیرس��اختهایی که آماده شد و
خدمترسانیهایی که شد ،انصاف نبود اش��کالی را که در مدت
 ۴۰ساعت برطرف ش��د ،اینقدر بزرگ کنند؛ گروههای سیاسی
وارد شوند ،یکی برود سخنرانی و صحبتهای مختلف بکند و به
این شکل تبلیغ سوء کنند.
وی گفت :مجموعه دولت و مدیران و کارکنان دولت باورشان
این است که در این مسیر نه بهعنوان یک کار اداری ،بلکه بهعنوان
یک کار اعتقادی وارد شدیم و انتظار هم این است که کسی با این
مسئله تسویهحساب سیاسی نکند.
واعظی گف��ت :آنچ��ه دولت انج��ام میدهد ،این اس��ت که
راهه��ای مختلفی را پی��دا کردیم و ب��رای هر کدام از فش��ارها و
برنامهریزیهایی که شده در رابطه با تجارت ،نفت و جابجایی پول
و در رابطه با همه بخشهایمان ،خوشبختانه کمیتههای مختلفی
در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف تشکیل شده و برنامهریزی
میکنند و به همین دلیل اس��ت که آقای رئیس جمهور گفتند
که عم ً
ال آنچه که قرار بود در  ۱۳آبان اتفاق بیفتد از چند ماه قبل
اتفاق افتاده و ما هم آمادگیهای الزم را پیدا کردیم و در  ۱۳آبان
شاهد هیچ اتفاق جدیدی نخواهیم بود.
رئیس دفتر رئیس جمه��ور تصریح کرد :آخری��ن مذاکرات
روز پنجشنبه گذشته انجام ش��د .اقدامات خوب پیش میرود و
مذاکرات با اروپا هم مس��یر خوبی را طی میکن��د و لذا به هیچ
وجه نگران نیستیم .طبیعی اس��ت که آنچه که در  ۶ماه گذشته
ش��اهدش بودیم بح��ث واقعیتها نب��ود ،بحث جن��گ روانی و
تبلیغات بود .االن هم که ما روابطمان با اروپا پیش میرود ،بحث
جنگ روانی و تبلیغات میخواهد مانع این بشود.

مرتضیمبلغ:

مرتضی مبلغ عضو حزب اتحاد ملت با اشاره به مخالفتهای شکل گرفته در خصوص  FATFگفت :به نظر میرسد
جریانی با علم بر اینکه با پذیرش این معاهده ،منافع نامشروع گستردهاش به خطر میافتد ،برای جلوگیری از این موضوع،
پشت جریانهای مخالف به شدت فعال شده و یک سری افراد را هم بهعنوان بلندگو وارد فضا کرده است .وی در کفتگو ایلنا
افزود:اینافرادیاآگاهانهیاناآگاهانهوارداینفضایمدیریتشدهمیشوندوایندرحالیاستکهکارشناسانوصاحبنظران
حوزههایسیاسیواقتصادیمعتقدهستندپیوستنبهاینمعاهدهضروریومانعبروزمشکالتدرآیندهمیشود ویادامه
داد:حرکتهایاعتراضیطبیعینیست؛زمانینظراتموافقومخالفوجودداردکهدرهمینراستاهمراهکارهایقانونیو
همرسانهایوجودداردکهبحثهامطرحمیشودتاباعقلجمعیتصمیمگرفتهشود؛امازمانیکهکارسازماندهیشدهبااین
حجمشکلمیگیرد،دراینکهدستهایپشتپردهایناقداماتراپیریزیمیکنندشکیباقینمیماند.

گروه سیاسی -فراز و نشیبهای
لوایح مرتبط با  FATFهر روز خبری
ت��ازه ب��رای محاف��ل سیاس��ی فراهم
میکند .روز گذش��ته اخباری مبنی بر
رد الیحه  CFTیا همان الیحه پیوستن
به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم
توسط شورای نگهبان منتشر شد .با این
حال ،این خبر از س��وی سخنگوی این
نهاد رد شد.
مسیری که لوایح پیمودند
اوایل امسال لوایح چهارگانه دولت
برای تأمین نظر گروه مال��ی اقدام ویژه
 FATFدر مجلس ش��ورای اس�لامی
طرح گردید .ای��ن لوایح ب��ه تدریج در
مجل��س تعیین تکلیف ش��دند و راهی
شورای نگهبان ش��دند تا تطابق آن را با
قانون اساسی و شرع بررس��ی کنند .از
میان آنها الیحه اص�لاح قانون مبارزه با
تأمین مالی تروریس��م بدون دردسر در
مجلس تصویب شد و در شورای نگهبان
تأیید .س��پس ،از س��وی رئیسجمهور
نیز ابالغ گردید .دو الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی و الیحه پیوستن به
کنوانسیونمبارزهباجرایمسازمانیافته
فرامل��ی (پالرمو) در مجل��س تصویب
ش��دند و بعد از دو بار رد و بدل ش��دن
بین مجلس و شورای نگهبان اکنون به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع
داده ش��ده اس��ت .ای��ن دو الیحه پس
از تصویب در مجلس توس��ط ش��ورای
نگهبان رد شد؛ مجلس ایرادات شورای
نگهبان را اصالح کرد و دوباره به شورای
نگهبان فرستاد .این بار شورای نگهبان
اعالم کرد که ایرادات آنها رفع ش��ده اما
چون مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت
بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
را برطرف نکرده اس��ت ،این دو الیحه را
بار دیگر به مجل��س برگرداند .در هفته
گذش��ته علی الریجانی رئیس مجلس
ای��ن دو مصوب��ه را به مجم��ع عمومی
مجمع تش��خیص مصلحت ارجاع داد
تا بین مجلس و شورای نگهبان داوری
کند .الیحه دیگر این لوای��ح CFT ،یا
همان الیحه پیوس��تن به کنوانسیون
منع تأمین مالی تروریسم است که بیش
از بقیه حساسیتبرانگیز بوده است.
این الیحه اولین ب��ار که در مجلس
ط��رح گردی��د ،ب��ا هیاه��و و جنجال
مخالفانش روبهرو شد .در صحن مجلس
تومار امضاهای در مخالفت با الیحه پهن
شد و در نهایت ،تحت فشار این هیاهوها
مجلس تصمیم گرفت که بررسی الیحه
را به مدت دو ماه مس��کوت بگذارد .اما
باالخره با حواشی بس��یاری این الیحه
در مجلس طرح و تصویب ش��د .در این
مدت دو مرتبه فرصتی که  FATFبه
ای��ران داده بود تا با ارائ��ه تضمینهای
قانونی و عملکردی شفافیت نظام مالی

خود را اثبات کند و از لیس��ت سیاه این
گروه خارج شود ،به اتمام رسید و هر بار
باز هم فرصت ایران تمدید شد.
اکنون برای عملیاتی ش��دن آنچه
دول��ت بهعن��وان ارائ��ه تضمینهای
حقوق��ی ب��ه  FATFدر نظر داش��ت،
تصمیمگیری مجم��ع عمومی مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح
اص�لاح قانون مب��ارزه با پولش��ویی و
پیوستن به کنوانس��یون پالرمو (مبارزه
ب��ا جرای��م س��ازمانیافته فرامل��ی) و
تصمیمگیری شورای نگهبان در مورد
پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی
تروریسم باقی مانده است .در مورد اول،
تصمیم مجمع تش��خیص آخرین گام
ممکنه فرایند تبدیل شدن آن دو الیحه
به قانون رسمی اس��ت و اگر مجمع آنها
را رد کند ،دیگر کار تمام شده است .اما
در مورد دوم ،اگر شورای نگهبان مصوبه
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از رد  CFTتوس��ط ش��ورای نگهبان
دادند اما سخنگوی این نهاد این خبر را
تکذیبکرد.
تکذی�ب رد  CFTتوس�ط
شوراینگهبان
عباس��علی کدخدایی س��خنگوی
ش��ورای نگهبان روز گذشته در واکنش
به خبر رد  CFTتوسط این نهاد گفت:
«بررسی  CFTدر شورای نگهبان هنوز
به اتمام نرسیده است و در این مورد در
حال جمعبندی نهایی هس��تیم ».او با
بیان اینکه نظر شورا درباره CFTرا اوایل
هفتهآیندهاعالممیکنیم،گفت«:اجازه
بدهید نتیجه نهایی شنبه یا یکشنبه
مشخص خواهد ش��د ».این سخنان به
صراحت تکذیبخبر مذکوربود.
بررسی  CFTدر ش��ورای نگهبان
تاکن��ون حواش��ی دیگری نیز داش��ته
است؛ اینکه در کدام جلس��ه این نهاد،

بررسی ش��د اما یک جلس��ه برای این
موضوع کافی نبود .در جلس��های نیز با
حضور اسحاق جهانگیری (معاون اول
رئیسجمه��ور) ،محمدج��واد ظریف
(وزیر ام��ور خارج��ه) و ناص��ر همتی
(رئیس بانک مرکزی) برای بررسی این
موضوع در ش��ورای نگهبان برگزار شد.
با این حال ،به نظر میآید هنوز شورای
نگهبان تصمیم نگرفته است که در برابر
این الیحه چه کند.
حواشیجدیددوالیحهدیگر
در س��وی دیگر ،دو الیحه پالرمو و
اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی نیز با
حاشیه بس��یار همراه بوده است .هیأت
نظارت بر حس��ن اجرای سیاستهای
کلی نظام که از نهادهای زیرین مجمع
تشخیصمصلحتنظاماست،بهبررسی
این لوایح پرداخت و ایراداتی بر آنها وارد
نمود و سپس ،ایرادات مد نظرش بر این

پیداس�ت که ه�ر روز هیاه�و و ماجرای�ی جدید بر س�ر لوای�ح مرتبط ب�ا FATF
پیش میآی�د .جنجالهایی که پایانی بر آنها نیس�ت .مجمع تش�خیص و ش�ورای
نگهب�ان در روزه�ای ن�ه چن�دان دور تکلیف این س�ه الیح�ه را روش�ن خواهند
ک�رد .ت�ا آن زمان ه�ر هفته میت�وان منتظ�ر اخب�اری مربوط ب�ه این لوای�ح بود.
حتی پ�س از تصویب نهای�ی نیز این حواش�ی ادامه خواهد داش�ت .ش�اید یکی از
دالیل�ی که تصمیمگی�ری درب�اره این لوای�ح را دش�وار و پیچیده میکن�د ،همین
حواش�ی بیپایان آنهاس�ت؛ رد یا تأیید این لوایح دلیلی بر پایان فش�ارها نیس�ت.

مجلس را تأیید نکند ،الیحه به مجلس
برمیگردد تا مجلس ایرادات ش��ورای
نگهبان را رفع کند و اگ��ر چنین کرد و
باز هم الیحه به تصویب مجلس برسد،
شورای نگهبان مجددا ًباید درباره تطابق
آن با ش��رع و قانون اساس��ی اعالم نظر
کند و در نهایت ،اگر باز هم مصوبه را رد
کند و مجلس بر نظر خود اصرار بورزد،
 CFTب��ه مجمع تش��خیص مصلحت
نظام خواهد رفت.
روز گذش��ته برخی رس��انهها خبر

این مصوبه مجلس بررس��ی میش��ود.
نج��اتاهلل ابراهیمی��ان عضو ش��ورای
نگهبان روز  24مهر درباره بررسی این
الیحه در ش��ورای نگهبان گفت« :این
الیحه تازه ام��روز به ش��ورای نگهبان
واصل شده است و در جلسه امروز مورد
بررسی قرار نگرفت ».او شایعات منتشر
شده در برخی رسانهها را درباره طرح و
رد این الیحه در شورای نگهبان نامعتبر
دانست و رد کرد.
باالخره در اواخر مهر ماه این مصوبه

دو الیحه را به ش��ورای نگهبان ارس��ال
کرد .شورای نگهبان نیز این ایرادات را به
مجلسداد.اماکمیسیونهایتخصصی
مربوطه این ای��رادات را مورد توجه قرار
ندادند یا آنکه اص ً
ال وارد ندانس��تند .در
هر صورت کمیسیون تخصصی ایرادات
شورای نگهبان را رفع کرد و اصالح شده
آن را برای بررس��ی ب��ه صحن مجلس
فرس��تاد .هر دو آنها مجددا ً به تصویب
مجلس رسیدند .این بار شورای نگهبان
اعالم کرد که ایراداتش رفع ش��ده ولی

»

واکنش جامعه مدرسین
به نامه آیتاهلل یزدی به آیتاهلل شبیری

چون اش��کاالت مد نظر مجمع اصالح
نشده ،آنها مصوبات را مجددا ً به مجلس
فرستادند.
اق��دام مجم��ع از س��وی برخی از
نمایندگان مجلس مورد انتقاد و اعتراض
قرار گرفت .علی مطهری چند مرتبه در
اظه��ار نظرهای جداگان��های این اقدام
مجمع تشخیص را خالف قانون اساسی
دانس��ت و بر این تأکید داشت که ما دو
ش��ورای نگهبان نداریم و مجمع قانوناً
مجاز نیس��ت در فراین��د قانونگذاری
ورود کند.
در مقابل ای��ن نماین��دگان که در
واقع ،نماین��دگان اصالحطلب مجلس
و موافق��ان لوای��ح مرتبط ب��ا FATF
هس��تند و اق��دام مجمع تش��خیص را
اخالل در روند قانونگ��ذاری و کاهش
نقش مجل��س که منتخبان مس��تقیم
مردم هستند ،میدانند ،تعداد دیگری
از نمایندگان اقدام علی الریجانی رئیس
مجلس را نادرست ارزیابی میکنند.
در خبری که هفته گذشته منتشر
ش��د الریجانی رئیس مجل��س این دو
مصوبه را برای داوری مجمع تشخیص
بین مجلس و ش��ورای نگهب��ان به این
نهاد ارس��ال کرد .این اق��دام الریجانی
موجب اعتراض تع��دادی از نمایندگان
شد .آنها معتقد بودند که این مصوبات
باید پیش از ارس��ال به مجمع بار دیگر
در کمیس��یون مربوطه طرح و اصالح
میشد و مجددا ً در صحن علنی مجلس
بر سر آن رأیگیری میشد و اگر مجددا ً
رأی میآورد ،آنگاه به مجمع تشخیص
ارسال میشد.
الریجانی در جلس��ه روز یکشنبه
مجلس این استدالل را رد کرد و تأکید
نمود که چون آن زمانی که نمایندگان
به اصالحات این مصوبات رأی میدادند،
مطرح شد که کمیسیون ایرادات مجمع
را وارد ندانس��ته و فقط ایرادات شورای
نگهبان را پذیرفته و اصالح کرده است.
بنابرای��ن ،نیازی ب��ه رأیگیری مجدد
نیست.
پیداس��ت ک��ه ه��ر روز هیاه��و و
ماجرایی جدید بر س��ر لوایح مرتبط با
 FATFپیش میآید .جنجالهایی که
پایانی بر آنها نیس��ت .مجمع تشخیص
و شورای نگهبان در روزهای نه چندان
دور تکلیف این س��ه الیحه را روش��ن
خواهند ک��رد .ت��ا آن زمان ه��ر هفته
میتوان منتظر اخب��اری مربوط به این
لوایح بود .حتی پس از تصویب نهایی نیز
این حواشی ادامه خواهد داشت .شاید
یکی از دالیلی که تصمیمگیری درباره
این لوایح را دش��وار و پیچیده میکند،
همین حواشی بیپایان آنهاست؛ رد یا
تأیید این لوایح دلیلی بر پایان فش��ارها
نیست.

آیتاهلل محمد یزدی چندی پی��ش در واکنش به دیدار آیتاهلل
ش��بیری زنجانی با رئیس دولت اصالحات نامهای سرگشاده منتشر
کرد که از نظر بسیاری از علما و نیز افکار عمومی جامعه توهین تلقی
شد .در این نامه آمده بود که «یادآور میشوم مقام و احترام شما در
سایه احترام به نظام اس�لامی حاکم ،رهبری وشان مرجعیت است،
پس الزم اس��ت این احترام و ش��ئون مرجعیت را رعای��ت فرموده و
ترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد».
این نامه و به این عبارات فوق واکنشهای بسیاری در پی داشت.
از جمله چهارش��نبه نهم آبان ماه ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
طی بیانیهای س��خنان آیتاهلل یزدی را نظر ش��خصی خود ایش��ان
معرفی کردند که ربطی به این نهاد ندارد.
نامهسرگشادهآیتاهللیزدینظرشخصیایشاناست
به گزارش ایسنا ،در متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
آمده است که؛ مقام علمی و اخالقی و منش رفتاری آیت اهلل العظمی
شبیری زنجانی بر حوزویان محترم ،شاگردان ،مقلدان و ارادتمندان
ایشان ،پوش��یده نیس��ت که همواره مورد تکریم و احترام بزرگان و
اعالم حوزههای علمیه بوده و هست.
در ادامه این بیانیه عنوان شده است که نگرانی آیت اهلل یزدی از
مخدوش شدن جایگاه مرجعیت و شخصیت آیت اهلل شبیری زنجانی
توسط افراد مسئله دار ،برآمده از تاریخ و تجربه نه چندان دور سالیان
گذشته است که هر خواننده منصفی بر آن اذعان دارد ،دغدغههای
ایشان نه بهخاطر مس��ائل جناحی ،بلکه از باب دلسوزی ،حراست و
صیانت از جایگاه مرجعیت است.
در ادامه این بیانی��ه ،نامه مذکور ،بهانهای ب��رای حمله به جامعه
مدرس��ین عنوان ش��ده اس��ت ،همچنین در این بیانیه آمده که نامه
سرگش��اده آیت اهلل یزدی به آیت اهلل شبیری زنجانی ،نظر شخصی و
از طرف شخص ایشان بوده اس��ت و ارتباطی با عنوان ریاست جامعه
مدرس��ین ندارد .همچنین در بند دیگری از این بیانیه آمده است که؛
امروز دامن زدن به مس��ائلی اینگونه ش��ادی دش��منان بهخصوص
دش��منان حوزه و روحانیت ش��یعه را درپی خواهد داشت ،مروری بر
پوشش خبری و تحلیلی گسترده رس��انههای معاند در روزهای اخیر
نشانگر آن است که ایجاد اختالف در میان حوزویان در صدر برنامههای
آنان است تا از کاهی کوه بس��ازند و دلهای مؤمنین و ارادتمندان به
مکدر سازند.
ساحت روحانیت و بویژه مرجعیت عظیم الشأن را ّ
استعفای یک عضو جامعه مدرسین از این تشکل
از سوی دیگر ،حجتاالسالم عندلیب همدانی از اعضای جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه آیتاهلل محمد یزدی به
آیتاهلل شبیری زنجانی از این تشکل اعالم استعفا کرد.
حجتاالس�لام عندلیب در نامه خود خطاب ب��ه آیتاهلل یزدی
تأکیده کرده اس��ت که «نامه حضرتعالی به محضر مبارک مرجع
بزرگوار شیعه حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی دامت برکاته
هرگونه تردی��دی را که تاکنون در باره ادام��ه عضویت در آن جامعه
محترم داش��تم مرتفع کرد چه اینکه به این نتیجه قطعی رس��یدم
که تفسیر من از اس��تقالل حوزه و جایگاه رفیع مرجعیت با دیدگاه
جنابعالی و همفکران ش��ما در جامعه محترم مدرسین هیچگونه
هماهنگی ندارد و عمال ام��کان همکاری وجود ندارد و ل��ذا از ادامه
عضویت در آن جامعه معذورم».
دیدار آیتاهلل شبیری زنجانی با رهبر انقالب
از س��وی دیگر ،یک روزنامهنگار خبر از دیدار آیتاهلل ش��بیری
زنجانی با رهبر معظم انقالب نیز داد .در واقع ،آیتاهلل شبیری زنجانی
عالوه بر دیدار ب��ا رئیس دولت اصالحات با رهب��ر معظم انقالب نیز
دیدار داشته است .فرید مدرسی روزنامهنگار در صفحه توئیتر خود
نوشت« :پنجش��نبه  ۱۹مهر آیتاهللش��بیری زنجانی ناهار مهمان
کونیم تا چهار بعدازظهر
آیتاهللخامنهای بودند .دیدار از س��اعت ی 
طول کشید؛ آقازادهها هم حضور داشتند .حدود یکساعت از دیدار،
گفتگوی خصوصی میان دو آیتاهلل بود».
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