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تازه های مطبوعات
•• سازندگی -این روزنامه عکس نیمرخی از
محسن رضایی را روی جلد خــود بــرد و با تیتر
« یک اقتصاد و چند فرمانده» نوشت :از میان
محسن رضایی ،محمد مخبر ،مسعود میرکاظمی
یــا احــســان خــانــدوزی کــدام یــک سیاستهای
اقتصادی دولت را تبیین میکند؟ سوال اساسی
این است ژنرالهای متفاوت اقتصادی دولت از
چه مکتبی سربرآوردهاند و به چه دیدگاهی باور
دارنــد؟ واقعیت این است که انتساب آن ها به
مکاتب اقتصادی چندان راحت نیست .هیچ یک
از آن ها دیدگاه اقتصادی واحدی ندارند.
••جام جم -وکیل دو تبعه چینی که به اتهام
انتشار فیلم دختران ایرانی دستگیر شدهاند در
خصوص سرنوشت این متهمان گفت :با توجه
به اینکه رای بدوی است ،نمیتوان به جزئیات
آن اشاره کرد اما حکم سنگینی برایشان صادر و
حبس ،شالق و جریمه نقدی به عنوان مجازات
در نظر گرفته شدهاست.
••اعتماد -عباس عبدی فعال سیاسی نوشت:
پرسش آغازین بــرای نوشتن این مقاله این بود
که واکسیناسیون چگونه سیاسی و تبدیل به
واکسیناسیون یا سیاسی شد؟! ...سیاسی شدن
هرپدیدهایدرایرانریشهدرچندعاملدارد.یکی
شکاف میان مردم و قدرت است .دیگری فقدان
رسانه رسمی معتبر و آزاد بــرای اطالعرسانی
درست،سوموجودشکافعمیقاجتماعیوقطبی
شدن جامعه و باالخره ضعف نهادهای مدنی و
تخصصی و کاهش قدرت و اعتبار آن ها در جامعه
است .همچنین میل حکومت به تبلیغاتی کردن
همه امور و نمایش دادن آن به عنوان یک دستاورد
بیماننددرسیاسیشدنامورنقشبسزاییدارد.
••وطن امروز -این روزنامه با تیتر یک کلمه ای
«خوشخواب» بایدن را عکس یک کرد و نوشت:
جــو بــایــدن بــا چــرت زدن مقابل دوربینهای
خبری حین دیــدار رسمی با نفتالی بنت در
کاخ سفید ،عمال آرزوی دونالد ترامپ و حامیان
جمهوریخواه را برآورده کرد.

انعکاس
••تابناک نوشت ۵۰۰ :هزار نفر از دانشجویان،
طالب و اقشار مختلف مردم از حسن روحانی به
کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده اند و
خواستار تعقیب قضایی رئیس جمهور پیشین
کشور شده اند .در این نامه اتهاماتی از جمله
بــیارزش کــردن پــول ملی ،نابودی اشتغال،
همکاری با تحریم کنندگان ملت ،فریب ملت و
 ...به روحانی وارد شده است.
••انصاف نیوز نوشت :مسعود پزشکیان نماینده
اصالح طلب مجلس درباره این که چرا در بررسی
کابینه به عنوان مخالف صحبت نکرده است،
گفت :دولــت آقــای رئیسی باالخره با یک سری
شعارها آمده است؛ در خارج از کشور هم این گونه
است و من در مجلس هم به این آقایان گفتم که به
همه این ها رای بدهید بروند.آقای رئیسی فکر
کرده و کلی برنامه نوشته و بهترین افراد در ذهن
خود را انتخاب کرده است ،این ها بهترین افراد
ایشان بودند؛ فکر میکنید اگر به بهترینهای
ایشان رای ندهید ،کسی شایستهتر را میآورد؟!
••تابناک نوشت :ناصر امانی عضو شورای شهر
تهران ،با اشاره به آخرین وضعیت شهردار تهران
اظهار کرد :بعد از انتخاب شهردار منتخب تهران
مصوبات و مدارک الزم به وزارت کشور ارسال شده
اما به دلیل این که دوران گذر کابینه دولت بود ،این
کار دچــار تاخیر شد .فکر میکنم انجام کارهای
نهاییزاکانیبهدورهجدیدوزارتکشورمنتقلشده
و امیدواریم به زودی با استقرار وزیر کشور تکلیف
بسیاریازشهردارانمناطقمشخصوروشنشود.
••عــصــرایــران نــوشــت :محمدعلی ابطحی در
صفحه اینستاگرامش نوشت :بعد از11سال ،آقای
کروبیرادیدم.هفت هپیشبرادرانباالزنگزدندکه
دوسهباراستآقایکروبیاسمشمارادادهاندبرای
مالقات ،اگر خودتان موافقید قرار بگذاریم .خیلی
ذوق کردم .من به روشهای اصالحی که در دولت
فعلی و سیستم قضایی در پیش گرفته شده اشاره
داشتم .آقای کروبی به خوشبینی من نبود .حس
مشورتدهیامگلکردهبود،بهبرادرانگفتم االن
درمجموع هیکدستاگریکروزصبحبساطحصر
راجمعکنیدوبروید،هیچاتفاقینمیافتد.
•• عصرایران نوشت :یک تحلیل گر نظامی
اسرائیلی معتقد است حلقه محاصره اسرائیل
در منطقه بلندی های جوالن به آرامی از سوی
ایــران در حال تکمیل است و به نظر می رسد
اسرائیل نیز مادامی که در این منطقه (جوالن)،
تسلیحاتی چون موشک مستقر نکند ،چاره ای
جز پذیرش این واقعیت ندارد« .ایهود یاری» افسر
بازنشسته و تحلیل گر نظامی اسرائیل با نگارش
مقاله ای در وب سایت اسرائیلی « »N12در این
باره نوشت :ایران به آرامی در حال استقرار در
منطقه جوالن سوریه در مرز با اسرائیل است.
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هشدارسخنگویوزارتخارجه بهطرفهایبرجامی

خطیبزادهضمنآنکهروزهایآیندهرادربارهبرجامبسیارمهمخواند،اعالمکرددرنشستبغدادگفتوگویجدیدیباریاضانجامنشد
هــادی محمدی – روز گذشته نشست خبری
سخنگوی وزارت امــور خارجه کشورمان چند
محور مشخص داشــت؛ یکی موضوع مذاکرات
برجامی در وین ،دیگری نشست بغداد و سپس
تحوالتافغانستان.آقایسخنگودربارهمذاکرات
وین به طرف های برجامی درخصوص مواضع
شان هشدار داد و روزهــای آینده را بسیار مهم
خواند .وی در عین حال بار دیگر تاکید کرد هیچ
متن جدیدی در کار نخواهد بود و همان کشوری
که در وین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شد
باید با توجه به تعهداتش و با توجه به برجام به این
توافقبینالمللیبازگردد.ویهمچنیناحتمال
بازگشت پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی را رد نکرد اما تلویحا با بیان این
که مذاکرات موضوعی تخصصی و فنی است،
باقی ماندن پرونده در وزارت خارجه را سودمند
تر عنوان کرد .با این حال طبق اعالم سخنگو،
در این خصوص در روزهای آینده تصمیم گیری
خواهدشد.
به گزارش خراسان ،سعید خطیب زاده درباره
گفتوگوی تلفنی امیرعبداللهیان و جوزپ
بــورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا
اظهار کرد :این گفتوگو برای تبریک انتصاب
آقــای امیرعبداللهیان بــود و بــورل ابــراز عالقه
کرد در اولین فرصت ممکن ،مالقاتی را با آقای
امیرعبداللهیان داشته باشد .بورل اشاره کرد
که میداند تغییر و تحوالت دولــت در ایــران در
حال وقوع است و طبیعتا باید اجــازه دهند این
انتقال دموکراتیک صورت بگیرد و در عین حال
درخواست داشت هر چه زودتر این گفتوگوها
ازسرگرفتهشود.آقایامیرعبداللهیاننیزضمن
استقبال از ادامــه دیپلماسی تأکید کرد آنچه
باید در این مسیر محقق شود منافع و حقوق حقه
مردم ایران است که هم در برجام آمده و هم در
گفتوگوهای وین به آن اشــاره شده است .وی
افزود:تاریخقطعیمذاکراتمنوطبهرایزنیبین
همهطرفهاست.
سخنگویدستگاهدیپلماسیدرپاسخبهپرسشی
مبنیبراینکهپروندههستهایدرکجاقراراست
پیگیریشود،گفت:مذاکراتوینمذاکراتیبرای
رسیدن به یک متن جدید نیست .مذاکرات وین
برایاطمینانازاجرایبرجامطابقالنعلبالنعل
آن چنان که در برجام آمــده و مطابق قطعنامه
 ۲۲۳۱آمریکاست .آنچه در وین تا امروز صورت
گرفتهاطمینانازاینمسیراستکهاگرآمریکابه
تمامی تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
به صــورت راستی آزمایی شــده بــرگــردد ،قطعا
جمهوری اسالمی ایــران موافقت خواهد کرد
که آمریکا در اتاق و میز برجام بنشیند و ایران هم
اقدامات جبرانی خودش را متوقف خواهد کرد و
مطابقبرجامتعهداتخودراانجامخواهدداد.
خطیبزاده تصریح کرد :این گفتوگوها بیش از
اینکه گفتوگوهایی منتهی به یک متن جدید
باشد،گفتوگوهایتکنیکیاستکهباجزئیات

فرابخشی بــا حضور برخی جهات مرتبط در
مذاکرات وین انجام شده و از این پس هم همین
طورخواهدبودوبهصورتاجماعحاکمیتیپیش
خواهد رفت .اینکه پیشانی آن ،وزارت خارجه یا
جایدیگرباشد،تصمیمیاستکهطیروزهای
آیندهاعالمخواهدشد.مهمایناستکهتاکنونو
پسازآنبهصورتاجماعیوباتصمیمملیکارها
جلوخواهدرفت.
▪برجامنیازبهمیانجیندارد

خطیب زاده در پاسخ به این سؤال که با توجه به
برخیاظهاراتمقاماتعراقیدرنشستبغداد،
آیا قرار است عراق یا کشوری بین ایران و آمریکا
درخصوص موضوع برجام میانجیگری کند؟
اضافهکرد:برجامنیازیبهمیانجیندارد.باآمریکا
نه در بغداد و نه در جای دیگر هیچ گفتوگوی
مستقیم یا غیرمستقیمی نداریم .گفتوگوها در
وینبینایرانو ۴+۱استدربارهاینکهاطمینان
یابیمآمریکابهصورتراستیآزماییشدهبههمه
تعهداتشبرمیگردد.
ایــن دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کــرد :تمامی
توافقاتی که در وین صورت گرفته به خوبی نشان
میدهدآنچهباقیماندهبهدلیللجبازیورفتار
غیرمنطقیطرفآمریکاییوغربیاست.بهمحض
اینکهاینتغییردررفتاروعملدیدهشود،برجام
قابل احیا و بازگشت همه طرفها به تعهداتشان
میسرخواهدبود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :همه
طرف ها در برجام باید به دقت توجه کنند که
روزهایآتیروزهایبسیارمهمیاستودرنحوه
صحبت ها و ارائه مواضع و موضع گیریها دقت
کنند .هر اقدامی که سازنده نباشد قطعا مضر
گفتوگوهادرویناست.ایرانمطابقرفتارطرف
هایمقابلتصمیمخودراخواهدگرفت.
▪ در بغداد شاهد گفتوگوی جدید تهران
و ریاض نبودیم

سخنگویدستگاهدیپلماسیدرپاسخبهسؤالی
دربــاره دیدار حسین امیرعبداللهیان و همتای
عربستانیاشدرنشستبغدادهمگفت«:بیشتر

از گفتوگوهایی که قبال در بغداد انجام شده
گفتوگوییاتفاقنیفتادهودرنشستاخیربغداد
شاهد گفتوگوی جدیدی نبودیم .جمهوری
اسالمی ایــران هیچ گاه دست دوستی خودش
را از عربستان سعودی دریــغ نکرده و هرگاه
در عربستان این اراده ایجاد شده که براساس
سازوکارهای منطقهای و دوجانبه فکر کند و در
این مسیر حرکتی داشته باشد ،با استقبال ایران
روبهروشدهاست».

خطیب زاده در پــاســخ بــه پرسشی مبنی بر
اینکه آیا با توجه به بیانات اخیر مقام معظم
رهبری ،ایران طالبان را به رسمیت میشناسد؟
اظهار کرد :آنچه مقام معظم رهبری فرمودند
سیاستهای قطعی جمهوری اسالمی ایران
دربارهافغانستاندر ۴۰سالگذشتهبودهاست.
همواره در کنار مردم افغانستان بودیم و اولویت
ما همواره تامین صلح و ثبات و پیشرفت جامعه
افغانستان بوده است .آنچه ما فکر میکنیم
برای افغانستان صلح و ثبات دایمی میآورد
تشکیل یک دولــت فراگیر در این کشور است
که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی
افغانستان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تالش برخی
رسانهها و افراد برای تطهیر طالبان هم گفت:
«طالبان به عنوان یک گــروه ،قطعا بخشی از
آینده افغانستان است .تاکنون هم جمهوری
اسالمی ایران سیاست تداوم داری را در این
خصوص داشته تا گفتوگوهای بین االفغانی را
تسهیل کند و ما آمادگی خود را برای برگزاری
دور دوم ابتکارصلح تهران اعالم کردیم و منوط
به ایــن اســت که همه گــرو ههــا بتوانند در آن
شرکت داشته باشند».

فراخبر
اسالمیچرابهانرژیاتمیرفت؟
توکلی -محمد اسالمی روز گذشته با حضور در سازمان انرژی اتمی ،فعالیت خود را به عنوان
معاونرئیسجمهورورئیسجدیدسازمانانرژیاتمیایرانآغازکردوبااستقبالدکترعلیاکبر
صالحی ،رئیس پیشین این سازمان مواجه شد .در این بین اما انتصاب محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازیدولتدوازدهمبهریاستسازمانانرژیاتمی،واکنشهایمختلفیرابه همراهداشت.
تعدادی از کاربران با اشاره به این که اسالمی تنها در رشته مهندسی راه و ساختمان و هوانوردی
درسخواندهاست،تحصیالتاوراغیرمرتبطباسازمانانرژیهستهایتوصیفوبهاینانتصاب
انتقاد کردند .از سوی دیگر اما تعداد دیگری از کاربران فضای مجازی سابقه حضور اسالمی در
وزارتراهوشهرسازیوهمچنینوزارتدفاعرانقطهمثبتانتصاباودانستهاند.کاربریدراین
خصوص نوشت« :رئیسی با انتخاب محمد اسالمی که در حوزه هوا فضا و صنایع دفاعی و پدافند
غیر عامل جزو مدیران نخبه کشور است و توانایی های او در دولت روحانی به هدر رفت ،به عنوان
رئیسسازمانانرژیاتمینشاندادکهبهوعدههاوشعارهایخودمبنیبرشایستهساالریپایبند
است».امااظهاراتاخیردیاکوحسینیکارشناسمسائلبینالمللوتحلیلگرارشدمرکزبررسی
های استراتژیک دولت دوازدهم در خصوص چرایی انتصاب محمد اسالمی قابل تامل بود .این
کارشناسمسائلبینالمللبراینباوراستکهحضورشخصیتیغیرهستهایدرراسسازمان
هستهایکشورمان،حاویپیامیبهطرفغربیاست«:انتصابآقایانامیرعبداللهیانبهوزارت
خارجهواسالمیبهریاستسازمان،حکایتازتغییرروشمذاکراتیایراندارد.انتصابدومقام
ناآشنابهمذاکراتهستهایدردونهادکلیدیکهسالهاستدراینفرایندمشارکتداشتندنشانه
ایاستازاینکهاحیایبرجامدراولویتهایدولتنیستعمدت ًابهایندلیلکهشایدمسئولیت
آنازحیطهاختیاراتدولتخارجشدهوبهدبیرخانهشورایعالیامنیتملیسپردهخواهدشد.
درسالهایاخیرتبدیلدیپلماسیهستهایبهمسئلهرقابتهایسیاسی،امکاناجماعدرباره
استراتژی مذاکراتی را از بین برد .جایگاه فراجناحی شعام این امید را زنده می کند که برجام یا
توافق دیگری ،از اجماع و حمایت کامل تری برخوردار باشد و سیاست های کلی ،از رفت و آمد
دولتهاتاثیرنگیرد».درهمینراستاودرتازهترینخبردرخصوصمذاکراتبرجام،دویچهولهدر
گزارشی نوشت که دانیل شاپیرو ،سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل که در چند ماه گذشته نام او در
ِ
سمتمشاورارشدرابرت
میانمشاوراندولتجوبایدندرموضوعاسرائیلبهچشممیخورد،به
مالی،نمایندهویژهآمریکادرامورایران،منصوبشد.

اولینگزارش دادستان کلکشور به اژهای درباره فیلم های اوین
دستگاهقضابااشارهبهبرخوردهایقبلیدربارهتخلفاتاوین،ازبازداشت 2نفروتحتتعقیبقرارگرفتن 6نفرخبرداد

مجاور  -پس از انتشار تصاویری از زندان اوین
درخصوصرفتاربعضیازمامورانداخلزندان
با زندانیان ،برخورد برخی مامورین با یکدیگر و
اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان؛
رئیس قــوه قضاییه بــه دادســتــان کــل کشور
ماموریت داد به سرعت به موضوع رسیدگی و
نتیجه را گــزارش کند .به گــزارش میزان ،پس
از بررسیهای به عمل آمــده در مــورد زوایــای
مختلف موضوع ،اولین گزارش در این خصوص
توسط دادستان کل کشوربه حجت االسالم
اژه ای رئیس قوه قضاییه ارائــه شد .براساس
این گزارش تا امــروز(روز گذشته)  ۶نفر تحت
تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته ،دو نفر
بازداشت و بقیه با قرار مناسب آزاد شدند .در
گزارشهایارسالیمراجعذیربطبهرئیسقوه
قضاییهمشخصشدنسبتبهبعضیازتخلفات
که در فیلمها مشهود است قبال در همان مقطع
زمانی رسیدگی صورت گرفته و افراد تنبیه یا
از سمت خود عزل یا اخراج شدهاند .دادستان
کل کشور در بخش دیگری از گــزارش خود
به رئیس قوه قضاییه اعالم کرد برای بررسی
همه جانبه و علل و عوامل تخلفات نیاز به زمان
بیشتری است که متعاقبا گزارشهای تکمیلی
ارائهخواهدشد.دراینبینواکنشهابهتصاویر
منتشر شده از زنــدان اوین و حواشی به وجود
آمده درباره آن همچنان ادامه دارد و در این بین
علی خضریان نماینده مردم تهران ،گزارشی

تفصیلی از بازدید کمیسیون اصل  90مجلس
اززنداناوینارائهکردودرتوضیحبازیداعضای
این کمیسیون گفت« :در پی انتشار تصاویری از
زنداناوین،فیلمهایزندانبازبینیدقیقشد.
با نظر ریاست محترم مجلس ،به همراه جمعی
از اعضای کمیسیون و نمایندگان مردم تهران
بازدید چندساعتهای از زندان اوین داشتیم.
مردم باید اطمینان پیدا کنند که ارادهای برای
نقض کرامت انسانی زندانیان وجود نــدارد».
وی در ادامه از بازبینی مجدد همه فیلم ها در
حضور اعضای کمیسیون سخن گفت و از احراز
تخلف برخی از موارد خبرداد« :در این جلسه
هم که در زندان اوین برگزار شد ،تمامی فیلمها
مجددباحضورنمایندگانمجلس،کارشناسان
قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئوالن مربوط
بررسیشد.تخلفبرخیمواردبرایمامحرزشد
کهحتمابایدباخاطیانبرخوردشود.ترکفعل
برخی مسئوالن برای ما مسلم است و به همین
دلیل برخورد قانونی با مسئوالن خاطی مورد
انتظار است ».خضریان البته افزود :فیلمهایی
که منتشر شده فیلمهای آرشیوی بوده و به نظر
میرسد دسترسی به اصل دوربینها انجام
نشدهاست،مطلعشدیماینتخلفاتقبالمورد
توجه مسئوالن مربوطه قرار گرفته و تعدادی از
متخلفانبهمراجعمربوطمنتقلشدهاندوباآن
هانیزبرخوردشدهاستامامواردیهمبودکهبه
تازگیرخدادهیابهدالیلمختلفبهآنرسیدگی

نشدهاستازاینروتاکیدشداینافرادبهعنوان
متخلفبهمراجعمربوطمعرفیشوند .نماینده
مردم تهران در بخش دیگری از اظهارات خود
این را هم گفت که نظارت میدانی انجام شده
از زندان اوین ،با آن چه در تصاویر منتشر شده،
متفاوتاست«:نتایججمعبندیکمیتۀقضایی
وحقوقیکمیسیونودرنهایتکمیسیوناصل
 ۹۰را خدمت مردم اعالم خواهیم کرد .آن چه
بهشکلگستردهدربارهتضییعحقوقزندانیانیا
خدشهدارشدنکرامتزندانیاندرحالانتشار
است ،طبق نظارت میدانی و بررسی صورت

گرفته چنین نیست بلکه این تصاویر تجمیعی
از تخلفات آرشیوی سالهای گذشته بوده و در
یک زمان کوتاه رخ نداده البته حتی یک مورد
همزیاداستوهمۀکشوربایددربارهآنحساس
باشند .بامسئوالنیکهدرزمینهاصالحفرایندها
وساختارهاکوتاهیداشتندوضعفآنهااجازه
اتفاقایناقداماتبهصورتموردیراداده،باید
برخورد شود ».گفتنی است که روز گذشته نقل
قولیازسوی رئیسمجلسمبنیبرمحرزشدن
تخلف در زنــدان اوین مطرح و پس از ساعاتی
تکذیبشد.
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چهره ها

روایتظریفازتازهترینجزئیاتمصاحبه
جنجالیاشبالیالز
محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق کشورمان
در بخشی از گفت و گوی کالب هاوسی اخیر
خود به موضوع انتشار محرمانه مصاحبه اش
با سعید لیالز پرداخت و گفت« :مصاحبه من با
آقای لیالز  ۷ساعت بود .نصف آن منتشر شد و
نصف دیگر آن را دوستان صالح ندانستند منتشر
کنند .این هم قصه پر غصهای است که باالخره
یک روز مشخص میشود .به هر حال این نیز
بگذرد ».این دیپلمات ارشد کشورمان در بخش
دیگری از سخنان خود به تمجید از عملکرد علی
اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
پرداخت :علی اکبر صالحی نیز که در این کالب
هاوس شرکت کرده بود ،به تمجید از عملکرد
ظریف پرداخت و دربخشی از سخنان خود اظهار
کرد  «:پمپئو گفته بود که به
ظریف دسترسی به رسانه ها
را ندهید که بتواند از مواضع
جــمــهــوری اســامــی
دفاع کند /».برنا

سخنگویطالبان:درتالشبرایبرطرف
کردندغدغههایایراندرخصوص
داعشوموادمخدرهستیم

ذبیح ا ...مجاهد سخنگوی طالبان در گفت و
گوی اخیر خود تصریح کرد طالبان میخواهد
با همسایگانی که مــرز طوالنی با افغانستان
دارند ،مانند ایران ،روابط بسیار قابل اعتماد و
برادرانه داشته باشد تا منافع مشترک و همچنین
حقوق مردم افغانستان تامین شود و از لحاظ
اقتصادی هم روابط فوقالعاده ای داشته باشند.
این عضو ارشد طالبان همچنین درباره رویکرد
این گروه درقبال نگرانی و دغدغههای ایران در
زمینه رشد تولید موادمخدر و حضور داعش در
افغانستان خاطرنشان کرد« :زمانی که حکومت
جدید در افغانستان برقرار شود ،دغدغههای
ایران از بین خواهد رفت
چــرا که طالبان طرفدار
تولید و تجارت مواد مخدر
نــیــســت / ».ایــران
پرس

توئیت سیاسی

توئیت روز گذشته خبرنگار اعزامی خراسان
بازتابگستردهایدرفضایمجازیداشت.

خبر

ادعایشکایت 500هزاردانشجووطلبه
ازروحانی

 ۵۰۰هزارنفرازدانشجویان،طالبواقشارمختلف
مردمازحسنروحانیبهکمیسیوناصلنودمجلس
شکایت کرده اند و خواستار تعقیب قضایی رئیس
جمهورپیشینکشورشدهاند.درایننامهاتهاماتی
از جمله بیارزش کردن پول ملی ،نابودی اشتغال،
همکاری با تحریم کنندگان ملت ،فریب ملت و ...
بهروحانیواردشدهاست/خبرگزاریدانشجو.

