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دور حمالت جدید جبهه پایداری 
علیه علی الریجانــی اگرچه در صحن 
علنی مجلس اســتارت خورد، اما این 
بحث در خارج مجلس پیگیری شــد 
تا یک بار دیگر مشــخص شــود هنوز 
حســاب پایداری ها و افراطیون گویا با 
علی الریجانی صاف نشده است. تصور 
این بود کــه بعــد از ردصالحیت علی 
الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری 
و کمرنگ شدن او در سیاست با استعفا از 
مسئولیت اجرای سند راهبری 25 ساله 
ایران و چین؛ او کمتر در مرکز حمالت 
افراطیون قرار گیرد؛ اما روز چهارشنبه 
یک بار دیگر حمالت بــه او باال گرفت. 
این حمالت از یکسو می تواند ناشی از 
احســاس خطر برای بازگشت دوباره 
الریجانی به صحنه سیاســت باشد و از 
سوی دیگر نگرانی از تبدیل شدن او به 
منتقد قوی دولت و افراطیون حاضر در 

عرصه حکومت.
سهروز پیش بود که پس از سکوت 
طوالنی مــدت الریجانی و غیبتش در 
عرصه سیاسی با حکم رهبر انقالب او به 
عضویت شورای عالی انقالب فرهنگی 
منصوب شــد. اگرچه این اولین حکم 
رهبری بــه نام علــی الریجانی پس از 
حواشــی عدم تاییــد صالحیت وی 
توسط شــورای نگهبان بوده و دارای 
وجه فرهنگی اســت، اما این پیام را هم 
می رساند که الریجانی همچنان مورد 

اعتماد رهبر انقالب اســت و حذف او 
به آسانی ممکن نیســت؛  اما این حکم 
هم مانع از حمــالت جریان پایداری به 
الریجانی نشد. آغازکننده حمالت، علی 
خضریان، عضو جبهه پایداری، در صحن 
علنی مجلس بود که در تذکری مدعی 
شد الریجانی مرکز پژوهش ها را مأمور 
کرده بود جزواتی علیه رئیسی و قالیباف 
»در انتخابات ۹۶« آماده و منتشر کند. 
سند ادعای خضریان، سخنان رئیسی 
در کتاب »روایت انتخاب دوازدهم« بود 
که از سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی 

منتشر شده است.
خضریان که سخنگوی کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس اســت در توضیحی 
گفــت: »معاونــت اقتصــادی مرکز 
پژوهش هــای مجلــس در ظاهــر 
شــعارهای انقالبی گری می دهد، اما 
عملکرد برخی افراد کلیدی این معاونت 
در گذشته نشان داده است مطابق میل 
حامیان وضع موجــود و علیه جریان 
انقالب عمل کرده اســت«. خضریان 
شروع به خواندن بخش هایی از کتاب 
»روایت انتخاب دوازدهم« کرد و گفت: 
»حجت االسالم والمسلمین رئیسی در 
ادامه به تخلفات مجلــس و رئیس این 
قوه پرداخته و اظهار می کند »آقای علی 
الریجانی مرکز پژوهش های مجلس را 
مأمور کرده بود تا جزواتی علیه من و آقای 
قالیباف یعنی کاندیداهای انقالبی آماده 
کند و پخش می کردند. این ورود مجلس 
به انتخابات بی سابقه بوده است. آقای 

علی الریجانی به  عنوان رئیس مجلس 
که باید در این قضیه بی طرف باشد، از 
موضع مجلس آمد و رسما طرفداری کرد 
که بعضی از بزرگان از مراجع به ایشان 
اعتراض کردند که شما چرا موضع گیری 
می کنید؟ چرا مجلس را پشت سر یک 
کاندیــدا وارد می کنید؟ مگر انتخابات 
نیست؟ موضع گیری شــخص آقای 
علی الریجانی و موضع گیری ایشــان 
در بســیج کردن مرکــز پژوهش های 
مجلس برای این جزوات که داده آوردند 
و چند جزوه به دســت خــود من هم 
رسید که گویا اینها خودشان را موظف 
می دانند که در رابطه با هر موضعی که 
ما می گیریم، یک جزوه منتشر کنند«. 
خضریان در ادامه اظهار کرد: »متأسفانه 
این جزوات در قالب گزارش پول پاشی 
در اقتصاد« به شماره مسلسل ۱5۳۶۶ 
در تاریخ ۱۳۹۶/2/۱۸ و یک روز بعد هم 
با گزارش منابــع و مصارف هدفمندی 
یارانه ها )یعنی ۱0 روز قبل از انتخابات 
۹۶( علیه ایده های اقتصــادی آقایان 
قالیباف و رئیسی نوشته شده است که 
یکی از نویسندگان گزارش، معاون فعلی 
اقتصادی مرکــز پژوهش های مجلس 

است.«
نماینده تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس یازدهم 
یادآور شد: »هم زمان با اوج گیری فضای 
انتخابات ریاســت جمهوری در سال 
۹۶ و توجه خــاص نامزدهای مخالف 
دولت، آقایــان رئیســی و قالیباف، به 

نقد عملکرد دولــت در زمینه یارانه ها 
و تأکیــد بر ضــرورت افزایــش یارانه 
نقدی برای ســه دهک ضعیف، این امر 
با انتقاد شــدید مقامات دولتی مواجه 
شد و مرکز پژوهش های مجلس رسما 
به نفع دولت آقــای روحانی وارد عمل 
شــد و دو گزارش دربــاره این موضوع 
منتشــر کرد.« خضریان افزود: »زمان 
انتشــار این گزارش ها و ادبیات خاص 
آنها یعنی اســتفاده از واژه هایی مانند 
»پول پاشی«، »سیاست عوام گرایانه« 
و »توزیع هلیکوپتری« در گزارش اول 
در کنار تخریب شدید و »مطلق« یارانه 
نقدی در کنار دفاع »کامل« از عملکرد 
دولت یازدهم در استفاده از منابع حاصل 
از اصالح قیمت انــرژی در گزارش دوم 
مرکز پژوهش هــای مجلس به خوبی 
نشان داد این گزارش ها صرفا در راستای 
حمایــت از روحانــی در انتخابات 2۹ 

اردیبهشت  تهیه و منتشر شده است.« 
با روی کار آمدن دولت رئیســی جبهه 
پایداری کــه از حامیان جدی محمود 
احمدی نژاد بودند قــدرت گرفته و در 
بسیاری از مناصب دولتی سرکار آمده اند. 
این جریان در مجلس نیز تقویت شده و 
در هر فرصتی تالش دارد تا خودنمایی 
کــرده و در تصمیم گیری هــای مهم 

تاثیرگذار باشد.
 نگرانی از بازگشت الریجانی 

به عرصه سیاست
منصور حقیقت پور، نماینده ادوار 
مجلس، در واکنش به ادعای این عضو 
جبهه پایداری با اشــاره بــه تخریب 
الریجانی پس از عضویت در شــورای 
عالی انقالب فرهنگی، گفته است: »این 
تخریب ها نشانه بزرگی آقای الریجانی 
است و خیلی ها از این بزرگی می ترسند. 
همچنان که از او ترسیدند در انتخابات 
شرکت کند و ایفای نقش کند.« عزت اهلل 
یوسفیان مال، دیگر نماینده مجلس دهم 
و از چهره های نزدیک به الریجانی، نیز در 
واکنش به ادعای ماموریت الریجانی به 
مرکز پژوهش ها برای تهیه جزوه علیه 
رئیسی و قالیباف، به اقتصادنیوز گفته 
است: »اصال همچنین موضوعی صحت 
ندارد. ایشان همان زمان با آقای قالیباف 
میانه خوبی داشــتند.« او با یادآوری 
خاطره افتتاح بزرگراه امام علی در سال 
۹2 که قالیباف شهردار تهران بود، بیان 
کرد: آقای الریجانــی برای یک افتتاح 
پروژه توسط آقای قالیباف رفته بودند 
و گفتند: »آقای قالیباف برای آنکه رای 
حالل به دست بیاورد حتی در مراسم 
شرکت نکرد.« آقای خضریان باید این 
ادعا را در مراجع قضایی ثابت کند. مرکز 
پژوهش ها یک مرکز مستقل است که 
با بودجه دولتی اداره می شود. اگر مرکز 
پژوهش ها اگر چنین دستوری دارد باید 
بگوید و گرنه قابل تعقیب است.« حمله 
جبهه پایداری به الریجانی پیش از این 
نیز رخ داده است. اوج این حمالت سال 
۹۱ بود؛ علی الریجانی، رئیس  مجلس 
برای ســخنرانی در مراسم 22 بهمن 
راهی قم  شــد. او در حال سخنرانی بود 
که با حمله مهاجمانی کفن پوش  مواجه 
شد. همان  زمان انگشت اتهام به سمت 
جبهه پایداری رفت. مرتضی آقا تهرانی، 
منکر نقش پایداری ها در آن حمالت شد 
بااین حال، بعدها حسین نقوی حسینی، 
ســخنگوی وقت کمیســیون امنیت 
ملی و عضو کمیته بررسی حوادث قم، 

جزئیاتی از »پشت پرده حمله 22 بهمن 
۹۱ لباس شخصی ها و کف پوشان به علی 
الریجانی در قم« فاش کرد و از دخالت 
مؤسســه محمدتقی مصباح یزدی در 
ســازماندهی این حمله سخن گفت؛ 
ادعایی که در گــزارش کمیته تحقیق 
و تفحــص مجلس در بررســی حادثه 
قم نیز به آن اشاره شــده بود. گرچه آن 
گزارش بــه نتیجه خاصی نرســید اما 
حمالت جبهه پایــداری به الریجانی 
نشان می دهد این جریان هنوز نگران 
قدرت گرفتن و بازگشت مجدد الریجانی 
به عرصه سیاست است. هرچند نزدیکان 
الریجانی گفته اند او به سمت راه اندازی 
حزب و ائتالف با سایر چهره های شاخص 
اصولگرا و اعتدالی نخواهــد رفت اما او 
همچنان جای ویژه خــود را در عرصه 
سیاست دارد و این برای جریان افراطی 

نگران کننده است.
در همین رابطه یوسفیان مال درباره 
تخریب الریجانی پس از حکم انتصاب 
وی به عضویت شــورای عالی انقالب 
فرهنگی گفته اســت: ایشــان تصور 
می کردند که آقای الریجانی از سیاست 
حذف شــده اســت و زمانی که ایشان 
توسط رهبر انقالب به عضویت شورای 
عالی انقالب درآمد، دردشــان گرفته 
اســت. آقای الریجانی آنقدر توجهی 
نداشــتند که پس کنار رفتن شــان، 
رهبری ۳ ماموریت مهم به ایشان داد. 
یک ماموریت مهم قرار داد 25 ساله ایران 
و چین بود که بعد از استعفایشان آن را به 
دولت ســپردند، یکی عضویت مجمع 
تشخیص مصحلت نظام بود و دیگری 
هم این بود که مشاور رهبر معظم انقالب 
شدند. این افراد تصور نمی کردند که این 
اعتماد دوباره ایجاد شود و فکر می کردند 

که او دیگر تمام شده است.
گزارش

یک هفته مانده به تاریخ اعالم شده برای دور 
جدید مذاکرات برجامی وین، وزارت خزانه داری 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد نام ۶ شخص و یک 
نهاد ایرانی را به بهانه تالش بــرای اثرگذاری در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در فهرست 
تحریم ها قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا 
روز پنجشنبه اعالم کرد که نام شش شخص و یک 
نهاد ایرانی به اتهام تالش برای تحت تاثیر قرار دادن 
انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا در 
فهرست تحریم ها قرار داده است.به گزارش ایرنا؛ 
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین مدعی شــد 
که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریکا، این شش شخص و یک نهاد ایرانی را 
بر اساس دستور اجرایی ۱۳۸۴۸ وضع تحریم های 
خاص در صورت دخالت خارجــی در انتخابات 

آمریکا در فهرست تحریم ها قرار داده است.
از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در آستانه 
دور جدید مذاکرات برجامی وین که برای 2۹ ماه 
جاری میالدی برنامه ریزی شده است، گفت که 
برخورد تحریمی آمریکا نســبت به ایران تغییر 
نکرده اســت. به گزارش ایلنا، »جن ســاکی« 
سخنگوی کاخ ســفید در آســتانه دور جدید 
مذاکرات برجامی وین که بــرای 2۹ ماه جاری 
میالدی برنامه ریزی شده است، گفت که برخورد 
تحریمی آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است.

وی با اشــاره به برخی گزارش ها در خصوص 
احتمال تالش دولت »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا برای دستتیابی به توافق موقت با ایران ادامه 
داد: »خبری از هرگونه تغییر موضع واشنگتن در 
خصوص این موضوع و مذاکرات ندارم«.پیش از این 
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده بود که »جیک 
سالیوان«، مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با 

مقام های صهیونیست، طرح توافق موقت با ایران 
با هدف خرید زمان بیشتر در مذاکرات هسته ای 
را مطرح کرده است.لغو بعضی از تحریم ها علیه 
ایران و آزادسازی بخشــی از دارایی های مسدود 
شده ایران، از جمله مفاد این توافق موقت عنوان 
شده است.در واکنش به تحریم های جدید آمریکا 
،ایران تالش های جدید تحریمی آمریکا را در ادامه 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ 
و اقداماتی از روی اســتیصال و فاقد مشروعیت 

دانست و آن را محکوم کرد.
ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت 
امورخارجه در خصوص تحریم های جدید ایاالت 
متحده تاکید کرد: این نوع فرافکنی ها از ســوی 
دولت آمریکا که خود سابقه طوالنی مداخله در 
کشورهای مختلف به اشــکال و انحاء مختلف را 
دارد، بی اساس و در راستای فریب افکارعمومی 

این کشور ارزیابی می شود.
امریکا همچنین روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر )2۷ 
آبان( علیه دو شهروند ایرانی به اتهام راه اندازی یک 
کارزار اطالعات نادرست سایبری برای مداخله در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیفرخواست 
صادر و برای ارائه اطالعات درباره آن ها جایزه ۱0 
میلیون دالری تعیین کــرد. به گزارش یورونیوز 
سید محمدحسین موســی کاظمی، 2۴ ساله و 
سجاد کاشیان، 2۷ ساله متهم هستند که اطالعات 
محرمانه انتخاباتی ایاالت متحده را از دست کم یک 
وب سایت انتخاباتی ایالتی دریافت کرده اند و با 
دیگر افراد برای انتشار اطالعات نادرست به منظور 
تضعیف اعتماد آمریکایی ها به روند انتخابات توطئه 
کرده اند. طبق این کیفرخواست آن ها سعی کردند 
به داده های مربوط به ثبت نام رای دهندگان از ۱۱ 
وبسایت دولتی دسترسی پیدا کنند و در یک مورد 

موفق شــدند داده هایی را از یک وبسایت دولتی 
دانلود کنند که حاوی اطالعاتی درباره ۱00 هزار 

رای دهنده ثبت شده بود.
متیو جی. اولسن، دســتیار دادستان کل از 
بخش امنیت ملی وزارت دادگستری گفت: »این 
کیفرخواست نشــان می دهد که چگونه دو هکر 
مستقر در ایران یک کارزار هدفمند و هماهنگ 
را برای از بین بردن اعتماد بــه یکپارچگی روند 
انتخاباتی ایاالت متحده و ایجــاد اختالف بین 
آمریکایی ها به راه انداختند.«ســوءظن ایاالت 
متحده درباره دخالت ایران در انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 در اکتبر ســال گذشته مطرح 
شده بود.دو هفته قبل از انتخابات نوامبر، مقامات 
ارشد اطالعاتی در دولت ترامپ مدعی شدند که 
روســیه و ایران هر دو در تالش برای مداخله در 
انتخابات هستند و به برخی از اطالعات ثبت نام 
رای دهنــدگان ایاالت متحده دسترســی پیدا 

کرده اند.
 بیانیه تند آمریکا ،تروئیکا

و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
همزمان با تحریم ها و ادعــای جدید آمریکا 
درباره دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 
ایالت متحده، فرانسه نیز به گزارش جدید آژانس 
بین المللی هسته ای درباره افزایش اورانیوم غنی 
شده توسط ایران واکنش نشــان داد. به گزارش 
تســنیم به نقل از رویترز، »اگنس ون درمول« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانســه در یک 
نشست خبری، گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران را 

»به شدت نگران کننده« ارزیابی کرد.
این مقام فرانســوی در ادامه اظهار داشــت: 
»شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید در نشســت هفته آینده خود یک پیام قوی 
به ایــران بدهد.«وزیــر خارجه فرانســه نیزدر 
گفت وگویی مدعی شد در صورتی که مذاکرات 
هســته ای غیرمســتقیم میان ایران، آمریکا و 
مشــارکت کنندگان در برجام بی نتیجه بماند، 

پاریس توافق هســته ای را پوچ محسوب خواهد 
کرد.

ژان ایو لودریــان، وزیر خارجه فرانســه روز 
جمعه در گفت وگویی با روزنامه فرانسوی لموند 
درخصوص ازســرگیری مذاکــرات وین گفت: 
اولین کاری کــه باید انجام دهیم این اســت که 
ببینیم مذاکرات از آنجایی که در ماه ژوئن با دولت 
پیشین ایران رها شده بودند، ازسرگرفته خواهند 
شــد یا نه!وی در ادامه ادعا کرد: اگر این مذاکرات 
ساختگی باشد، برنامه جامع اقدام هسته ای را پوچ 

قلمداد خواهیم کرد.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، تاکید کــرد: حیثیت آژانس 
به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی ســازمان ملل 
متحد باید از شائبه هرگونه رفتار و کنش سیاسی 
به دور باشــد.به گزارش ایســنا، سعید خطیب 
زاده در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات اخیر 
سخنگوی وزارت خارجه فرانســه تصریح کرد: 
هر گونه موضع گیری مقام ها و نهادهای سیاسی 
کشورهای مختلف با هدف تأثیرگذاری بر رفتار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، خدشه به حیثیت 
فنی و تخصصی آژانس قلمداد شده و بدون تردید 
ترفند استفاده ابزاری از ظرفیت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، بیش از آن کــه موجب بهره مندی 
عامالن آن گردد، مشروعیت بین المللی اقدام های 

آژانس را زیر سوال می برد.سعید خطیب زاده، در 
خصوص شرایط بازگشت آمریکا به برجام، اظهار 
کرد: برداشتن موثر، یکجا و قابل راستی آزمایی 
تحریم ها شرط بازگشت آمریکا به برجام است و 

این تمامی هدف ما از گفت وگوها در وین است.
در ادامه تحرکات کشورهای اروپایی در آستانه 
دور جدید مذاکرات برجام، معاونان سیاسی وزیران 
خارجه سه کشور اروپایی در ریاض با نماینده ویژه 
آمریکا درامور ایران و نمایندگان اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار و در پایان 

بیانیه مشترکی صادر کردند.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه جمهوری 
اســالمی ایران در پاسخ به ســؤال خبرنگاران 
درخصوص بیانیه کارگروه خودخوانده آمریکا، 
سه کشــور اروپایی )آلمان، فرانســه و انگلیس( 
و کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس در 
خصوص ایران گفت: این نشست و بیانیه تنظیم 
شده، آنچنان ساختگی، نمایشی و فاقد مشروعیت 
است که ارزش پاســخگویی ندارد.خطیب زاده، 
تاکید کرد: گفت وگوهای منطقه ای و بازگشت 
دوجانبه به برجام، به نفع کل خاورمیانه خواهد 
بود و امکان شــراکت های منطقه ای ومبادالت 
اقتصادی بیشتررا فراهم خواهد کرد ضمن آنکه 
نتایج پایداری برای رشــد و رفــاه همه مردم آن 

منطقه از جمله ایران خواهد داشت.

تحریم های جدید آمریکا و بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

رویارویی پیش از مذاکره 
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با روی کار آمدن دولت 
ابراهیم رئیسی جبهه 

پایداری که از حامیان جدی 
محمود احمدی نژاد بودند 
قدرت گرفته و در بسیاری 

از مناصب دولتی سرکار 
آمده اند. این جریان در 

مجلس نیز تقویت شده و 
در هر فرصتی تالش دارد تا 

خودنمایی کند

هرچند نزدیکان الریجانی 
گفته اند او به سمت 

راه اندازی حزب و ائتالف 
با سایر چهره های شاخص 

اصولگرا و اعتدالی نخواهد 
رفت، اما او همچنان 
جای ویژه خود را در 

عرصه سیاست دارد و 
این برای جریان افراطی 

نگران کننده است

پویا فراهانی 

 انتقاد عضو مجلس خبرگان 
از ائمه جمعه

آیت اهلل اشــکوری گفت: اعتــراض به نقص ها 
و کوتاهی ها، مشــکالت و گرفتاری هــای مردم و 
راهکارهای پیشــنهادی، از وظایف ائمه جمعه و 
جماعات اســت، البته بامالحظه شناخت دقیق 
موضوعات و حفظ آبروی افــراد. به گزارش فارس 
آیت اهلل سید علی حسینی اشکوری، نماینده مردم 
گیالن در مجلس خبرگان رهبری گفت: ائمه جمعه 
و هر سخنگویی که رسانه یا تریبون در اختیار دارد، 
باید رعایت مصالح نظام و مســائل شرعی را بکند. 
این طور نیست که همین که رسانه در دست من باشد 
هرچه به ذهنم برسد بگویم. گاهی هم قرار نیست هر 
چیزی را که می دانیم بگوییم، باید ببینیم مصلحت 
چیست. اگر آبروی انسانی در رسانه یا تریبون نماز 

جمعه برود، خالف اخالق و شرع است.
    

 کنایه سنگین آذرى جهرمی
 به مصوبه مجلس

آذری جهرمی، وزیر سابق دولت روحانی در مورد 
تصویب مجلس شورای اسالمی، واردات خودرو با ارز 
حاصل از صادرات خودرو و یا قطعات آن کنایه ای به 
مجلس شورای اســالمی انداخته است. به گزارش 
دیدارنیوز وی در توییتر خود نوشته است: اقتصاد 
علم است و سیاست گذاری معجوِن علم و هنر! امان 
از آن زمان که عصاره ی علم و هنر بشود: پراید صادر 
کنید و درازای آن مثــاًل تویوتا وارد کنید. یادش به 
خیر، نان خشــکه ای های قدیم هم مبتنی بر یک 
دانشی، داد می زدند: نون خشــک بیار، نمک ببر. 
پی نوشت: دیروز، با تصویب مجلس شورای اسالمی، 
واردات خودرو با ارز حاصــل از صادرات خودرو و یا 

قطعات آن، مجاز شد.
    

 تکذیب حساب توییتر 
رئیس دیوان عالی کشور 

پس از آنکه زنگنه، وزیر ســابق نفت اعالم کرد 
که دوشنبه هفته بعد در شــبکه افق درباره پرونده 
کرســنت توضیح می دهد واز رئیس صداوسیما 
خواســت شــرایط حضورش در گفت وگوی ویژه 
خبری را برای توضیح بیشتر درباره کرسنت فراهم 
کند. توییتی منتســب به مرتضوی مقدم،رییس 
دیوان عالی کشــور منتشر شــددرکجای دنیا به 
مدیری که #فســاد اقتصادی سنگین دارد و کیفر 
خواست برایش صادر  شده آنتن تلویزیون می دهند.
اما ســاعتی بعدروابط عمومی دیوان عالی کشور 
اعالم کرد:حجت االسالم والمسلمین سید احمد 
مرتضوی مقدم، هیچ صفحه و فعالیتی در توییتر 
ندارد و تمامی مطالبی که از جانب ایشــان در این 

شبکه اجتماعی منتشر می شود کذب است.
    

ائمه جمعه نباید با صحبت هاى خود  
در میان مردم شکاف ایجاد کنند

محمد اشــرفی اصفهانــی، فعال سیاســی 
اصالح طلب در گفت وگو با ایلنــا، درباره اظهارات 
اخیر برخی ائمــه جمعه که باعــث واکنش افکار 
عمومی و گالیه مردم شده است، گفت: به مدت 2 
سال نماز جمعه به علت شیوع بیماری کرونا تعطیل 
بود حال امروز که دوباره بر پا شــده است، نباید به 
گونه ای در آن صحبت شــود که شکافی بین مردم 
ایجاد شود و آنان چیزهایی را از خطیب این نماز به 
دل بگیرند. امروز حتی به من پیام می دهند تلفن 
می کنند که حرف های ناشایستی گفته می شود، 
نمی دانم خطیب نماز بی توجه بوده که این حرف ها 

را بیان کرده یا خیر.
    

 برآورده کردن انتظارات مردم
 در توان دولت نیست

نماینده تهران در مجلــس یازدهم می گوید: 
برآورده کردن برخی انتظارات مردم در توان دولت 
نیست، چون دولت باید همت خود را به کار بگیرد تا 
اول از همه، خزانه را پر کند؛ موضوعی که متأسفانه 
دولت قبل از آن غفلت کرد. به گزارش رویداد 2۴ سید 
مصطفی میرسلیم گفت: انتظارات مردم که مرتباً 
هم ادامه دارد، به حق است و اکنون وقت پاسخگویی 
مسئوالن به آن هاست. گرفتاری های روزمره مردم 
بسیار زیاد شده است و این روند نابسامان نمی تواند 

بیشتر از این به درازا بکشد.
    

اردشیر زاهدى درگذشت
براســاس اخبار منتشرشــده در برخی منابع 
خارجی، اردشــیر زاهدی داماد سابق پهلوی دوم و 
وزیر خارجه و سفیر سابق ایران در انگلیس و آمریکا، 
در سن ۹۳ سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس 
درگذشت.به گزارش فرارو زاهدی که در سال های 
اخیر به خاطر انتقاداتش علیه آمریکا برای تحریم های 
ظالمانه علیه مردم ایران خبرساز شده بود به خاطر 

ابتال به کرونا و کهولت سن درگذشته است.

روی موج کوتاه

 بازگشت علی الریجانی به صحنه؛ 
حمالت تند جبهه پایداری را در پی داشت

تسویه حساب با تم ترس!


