
انتقاد دبیرکل سازمان ملل
از وضع حقوق بشر در ایران

دبیرکل سازمان ملل با تکیه بر ادعاها درخصوص 
وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارشی نسبت به 

اجرای قوانین حقوق بشری در ایران انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا، آنتونیو گوترش در گزارشی 
رســمی که متن اولیه آن ۱۶ ژوئن )۲۶ خردادماه( 
منتشر شده اســت، وضعیت حقوق بشر در ایران را 
مورد انتقاد قرار داد.  وی در گزارش خود خواســتار 
انجام تحقیقاتی مســتقل دربــاره ادعاها مبنی بر 
سرکوب اعتراضات و شــکنجه در بازداشتگاه های 
ایران شده اســت. گوترش همچنین از جمهوری 
اسالمی ایران خواسته اســت تا با گزارشگران ویژه 

حقوق بشر این سازمان همکاری کند.
    

نماینده عراقی از دولت متبوعش خواستار شد:
اعالم نتایج تحقیقات

درباره ترور سردار سلیمانی 
عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق 
خواستار اعالم نتایج تحقیقات در پرونده ترور شهید 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس و ارسال این نتایج 
به پارلمان شد.   به گزارش ایسنا، احمد الموسوی، 
در  گفت و گو با شبکه العهد نیوز گفت:  از مصطفی 
الکاظمی، می خواهیم که نتایج تحقیق در پرونده 
ترور فرماندهان پیروزی شفاف سازی شود و تاخیر 

در امر تعجب آور است.
    

در اصفهان رخ داد:
سقوط جنگنده اف 14

بدون تلفات جانی
یک فروند هواپیمای اف۱۴در اصفهان  به علت 
نقص فنی دچار سانحه شد و خوشبختانه این سانحه 
تلفات جانی نداشته اســت. به گزارش ایلنا، روابط 
عمومی پایگاه هوایی شــهید بابایی اصفهان اعالم 
کرد: صبح امروز،  یک فروند هواپیمای اف۱۴ به علت 
نقص فنی دچار سانحه شــد. این سانحه هیچگونه 
تلفات جانی نداشــته و خلبان ایــن جنگنده که از 
استاد خلبانان نیروی هوایی بوده با تصمیم بموقع و 
مهارت موجب نجات جان خود و کمک خلبان شد و 
خوشبختانه هر دو خلبان این پرواز در سالمت کامل 

به سر می برند.
    

نماینده امارات در آژانس:
ایران با آژانس انرژی اتمی همکاری کند

نماینده امارات در آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
خواستار همکاری ایران با دیده بان هسته ای سازمان 
ملل متحد شــد. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، 
»حمد الکعبی« نماینده امارات در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که امارات امیدوار است که ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده و به 
جامعه بین المللی و کشورهای منطقه درباره برنامه 

هسته ای خود اطمینان بخشی کند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ۱۰ 
روز قبل قطعنامه ضد ایرانی که مدعی عدم همکاری 

ایران با آژانس است را تصویب کرد.
    

معاون نخست وزیر روسیه:
مسکو همواره با تحریم های نفتی ایران 

مخالف بوده است
معاون نخست وزیر روســیه تاکید کرد که این 
کشــور همواره با تحریم های نفتی ایران و ونزوئال 
مخالف بوده اســت.  به گزارش ایلنــا وی افزود: در 
صورت برداشته شــدن تحریم های نفتی ونزوئال و 
ایران، ممکن است دو تا دو میلیون  و ۵۰۰ هزار بشکه 

در روز به بازار نفت تزریق شود.
»الکســاندر نــواک« کــه در حاشــیه مجمع 
بین المللــی اقتصــادی ســن پترزبورگ صحبت 
می کرد، گفت که در ترازنامه های خود، مطمئناً این 
احتمال را در نظر می گیریم که در صورت برداشته 
شــدن محدودیت ها )از ونزوئال و ایــران(، افزایش 
عرضه اضافه در بازار از سوی این کشورها، حدود دو 

تا دو میلیون  و ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
    

در دیدار موسوی با دستیار رئیس جمهور این 
کشور انجام شد

بررسی آخرین تحوالت
روابط دو جانبه ایران و آذربایجان

سفیر جمهوری اســالمی ایران در آذربایجان با 
دستیار رئیس جمهور این کشــور دیدار و آخرین 

تحوالت روابط دوجانبه را بررسی کردند.
به گزارش ایسنا، ســیدعباس موسوی، سفیر 
کشــورمان در باکو در توئیتی با بیــان این مطلب 
نوشــت که با حکمت حاجی اف دســتیار رئیس 
جمهور آذربایجان در امور سیاست خارجی دیدار 
و در خصــوص آخرین تحوالت روابــط دو جانبه و 
برنامه های پیش رو برای توسعه و تعمیق روابط دو 

کشور دوست و همسایه رایزنی و تبادل نظر کرد.
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یــک ســال از انتخابات ریاســت 
جمهوری و اعالم پیروزی ابراهیم رئیسی 
گذشت. انتخاباتی که به جای ۵۹ میلیون 
واجد شرایط تنها ۴8 درصد مردم در آن 
شرکت کردند و رئیس جمهور منتخب با 
۱8 میلیون رای که از ۴۰ درصد واجدین 
شرایط هم کمتر بود، مامور تشکیل دولت 

سیزدهم شد. 
شــاید امروز دولتمردان بیش از هر 
زمان دیگری با وعده های خود مواجهه 
مســتقیم پیدا کرده اند و مــردم نیز با 
مالحظة عدم تحقق این وعده ها، سعی 
دارند ادعاهای عبور از بحران و مشکالت 
توسط مدیران امروزی را به آنها یادآوری 
کنند.  شاید آگاهی از همین انتظارات بوده 
که رئیسی درست در سالگرد انتخابش، 
دولت را صادق الوعد خواند و گفت: آنچه 
مردم از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد 
و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم 
وفادار هستیم و ان شاء اهلل با عمل به آنچه 
وعده کرده ایم در میــدان عمل دولتی 

صادق  الوعد خواهیم بود.

یک سالگی انتخابات
 و شکاف مردم با حاکمیت

بر هیچ کس پوشــیده نیست که در 
سال های اخیر به دلیل عملکرد متولیان 
امور، شکاف مردم با حاکمیت روزافزون 
شده اســت. حامیان دولت این شکاف 

را نتیجه عملکرد دولت قبل می دانند و 
جریان مقابل بر این باور است که رفتار 
ســایر نهادها در موضوعات مختلف از 
جملــه انتخابات بــا رد صالحیت های 
گسترده و تبدیل صحنه انتخابات ریاست 
جمهوری به رقابتی یکسویه، در کاهش 

حضور مردم تاثیر مستقیم داشته است.
۱3 درصد مردمی که در این انتخابات 
شرکت کردند، آرای باطله به صندوق رای 
انداختند تا هم رکوردی در میزان آرای 
باطله در انتخابات پس از انقالب شود و هم 
این میزان از رای ســایر کاندیداها باالتر 
باشد تا در عمل بتوان نفر دوم انتخابات 

را آرای باطله نامید! 
روزنامــه کیهــان به عنــوان یکی 
از مهمترین حامیان جریــان فکری و 
رسانه ای رئیس جمهور با پذیرش کاهش 
میزان مشــارکت باز هم آن را حماسه 
خواند و نوشــت: »دو گروه از انتخابات 
۱۴۰۰ عصبانی شدند و به آن تاختند و 
همچنان هم بامناســبت و بی مناسبت 
به آن می تازند. دسته نخست بیگانگان 
هســتند. گروه دوم مدعیان اصالحات 
هســتند که از جنبه هــای مختلف به 
حماسه ۲8 خرداد ۱۴۰۰ تاختند. از نظر 
این عده، انتخاباتی خوب اســت که آنها 
پیروز آن باشــند و اگر عرصه را به رقیب 
واگذار کردند، باید حضور و مشــارکت 
مردم را زیرسؤال برد و آن را خفیف و بلکه 

خوار کرد.«
با این حال کیهان تاکید کرد: »یکی 

از بهانه های اصلی آنها برای این هجمه، 
میزان مشارکت در این انتخابات است. 
آنان مشارکت حدود ۵۰ درصدی در این 
انتخابات را زیر سؤال برده و با وارونه نمایی 
ســعی کردنــد و می کننــد آن را مایه 
سرافکندگی جلوه دهند. اما اگر درست و 
دقیق به صحنه بنگریم، آیا می توان چیزی 

جز شکوه و حماسه سیاسی دید؟«

افزایش اعتراضات 
و تجمعات صنفی

حامیان ابراهیم رئیسی او را مرد میدان 
می خوانند. رئیس جمهــوری که مدام 
در سفر است و مشکالت را با دستورات 
حضوری و در صحنه حل می کند. آنها 
می گویند اگــر زلزله ای پیــش بیاید 
رئیس جمهور فوری حاضر می شود. هر 

جمعه در سفر استانی است و سختی ها 
و کاستی ها را از نزدیک می بیند. 

با این حال این شــیوه حضور هنوز 
گره از کار فروبسته اقشــار مختلف باز 
نکرده و ثمراتش ملموس نبوه اســت. 
درســت در ســالگرد پیروزی ابراهیم 
رئیســی، تجمعات اعتراضی مختلفی 
از سوی برخی بازنشســتگان، بازاریان 
و کارگران در شــهرهای مختلف ایران 
برگزار شده اســت. تجمعات صنفی و 
مردمی در یک سال اخیر رشد فزاینده ای 
داشــته و صنوف مختلف در اعتراض به 
تصمیمات دولت سیزدهم بارها دست 
به اعتراض زده اند. معلمــان ناراحت از 
عدم اجرای صحیــح  قانون رتبه بندی، 
بازنشســتگان ناراضی از میزان افزایش 
حقوق و همسان سازی، کسبه معترض به 
قوانین جدید مالیاتی و کارگران عصبانی 
از بیکاری و نبود امنیت شــغلی بارها به 
اشــکال مختلف تجمع اعتراض آمیز 

برگزار کرده اند.
انتقادات و شــعارهای صریح مردم 
خطاب به رئیس جمهــور در حالی که 
هنوز یکسال از دولت او نگذشته، می تواند 

تلنگری جدی باشد.

مقصر مشکالت: آمریکا 
و دولت قبل 

مــردم این روزها جمــالت ابراهیم 
رئیسی در مناظرات انتخاباتی را برای هم 
ارسال می کنند که با قاطعیت و اعتماد به 
نفس از حل مشکل تورم و گرانی می گفت 
و امــروز همه از وضعیــت گرانی و تورم 

گالیه مند هستند.
پاسخ حامیان دولت اما معلوم است: 
همه مشکالت گرانی تقصیر دولت قبلی 
است. ســختی ها و کمبودها را مدیران 
قبلی به وجود آورده اند و دولت فعلی در 

آن نقشی ندارد.
ماجرا اما به واکسن کرونا که می رسد 
ناگهان فرق می کنــد و دولت در نقش 
منجی مردم ظاهر شده و یک تنه این بار 

را از روی زمین برداشته است. 
عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیل گر 
سیاسی به این معیار دوگانه حامیان دولت 
انتقاد می کند و می نویسد: »دوگانگی 
معیارها، پس از گذشت نزدیک به یک 
سال همچنان مسئولیت جهش قیمت 
ها و کرایه خانه را به حساب روحانی می 
گذارند. ولی واردات واکسن )که اعتقادی 
هم به آن نداشتند( یک ماه پس از دولت 
پیش را به حســاب موفقیت های خود 

می نویسند.«

علی بهادری جهرمی، ســخنگوی 
دولــت نیز در خصــوص موفقیت های 
اقتصــادی این دولت گفت که »رشــد 
اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه نخست 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۵/3 درصد بود، در 
پاییز سال گذشته به 8/۴ و در زمستان 
هم به ۷/۵ درصد افزایش یافت. رشــد 
بدون نفــت هم در زمســتان ۱۴۰۰ به 
3/۶ رسید. در عین سختی ها، آمارهای 
اقتصادی نوید دوره گذار از سختی ها و 
آمدن روزهای خوب را می دهند.  آینده 
روشن است.« البته همین آمار هم موج 
انتقادات را در پی داشت و محمد مبین، 
مدیرعامل سابق خبرگزاری برنا در جواب 
سخنگوی دولت نوشت: » تکلیف را روشن 
کنید؛ اینها نتیجه عملکرد » بانیان وضع 
موجود« است یا نتیجه عملکرد شما؟ اگر 
نتیجه عملکرد شماست، چرا وقتی در 
چهار ماه! رشــد اقتصادی داشته اید هر 
جا به مشکل می خورید پای دولت قبل 
را وسط می کشید؟ اگر محصول عملکرد 
دولت قبل اســت چرا می گویید وارث 

مشکالت دولت قبل هستید؟«
تکلیــف برجام هم معلوم اســت. از 
دیــد دولــت مقصــر آمریکاســت و 
مذاکره کنندگان ایرانی همه تالش خود 
را کرده اند. همانطور که ابراهیم رئیسی 
گفت: »تعجب می کنــم آمریکایی ها از 
سویی اعالم می کنند آماده توافق با ایران 
هستیم اما از طرفی بر لیست تحریم ها 

می افزایند.« 

خانه تکانی قبل از سالگرد
فشار اعتراضات از عملکرد دولت در 
کمتر از یکســال، اولین قربانی را گرفت 
و وزیــر کار به دلیل افزایــش انتقادها و 
فشارها استعفا داد. شیوه اجرای حذف ارز 
ترجیحی، رهاشدگی بازار، تورم و گرانی 
سرسام آور دیگر وزرای کابینه را نیز به در 
خروج نزدیک کرده است. وزرای اقتصاد، 
صمت و جهاد بیش از سایر وزرا انتقادات 
را تحمل و شمشــیر استعفا و استیضاح 
را باالی سر خود احساس می کنند. این 
مهم نشان دهنده ضعف شدید دولت در 

ساماندهی اوضاع اقتصادی است. 
جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق 
مجلس می گوید: »خیلی شفاف و صریح 
بگویم مــن به صداقت تیــم اقتصادی 
دولت شــک دارم. آقای رئیســی باید 
خانه تکانی کند چون آنچه اهمیت دارد 
تحقق شعارهایی است که او در انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح کرد و مردم به 

آن شعارها رأی دادند.

فرمان از دولت، نگرانی از مردم
ابراهیم رئیسی از همان فردای مراسم 
تحلیف فرمان صادر کرد و این اخالق تا 
امروز هم ادامــه دارد. فرمان هایی برای 
ریشه کنی فقر، کاهش قیمت خودرو، 
گران نشــدن دارو، کاالهای اساســی، 
ساخت مســکن و... همه از رئیس قوه 
مجریه چهره ای به یادگار گذاشــته که 
میان مسئولیت فعلی و قبلی اش هنوز 

نتوانسته تفکیک قائل شود. 
شاید همین شــیوه مدیریت است 
که حتی صــدای اصولگرایان و حامیان 
او را نیــز در کمتر از یکســال درآورده 
اســت. به طوری که حسن السجردی،  
عضو حزب مؤتلفه اسالمی گفته ابراهیم 
رئیسی »شــناخت دقیق« از »فضای 
تحوالت سیاســی کشــور« ندارد، و او 
پیش از تصدی سمت ریاست قوه مجریه 
جمهوری اســالمی در خردادماه سال 
گذشته، »ارزیابی درســتی« از »انواع و 
اقسام نیروها، ســازمان و نهادها و دیگر 

بخش های قدرت« نداشته است.
السجردی افزوده که »بعضی مواقع 
دولتمردها شعارهای مهمی می دهند که 
به نظر می رسد بررسی دقیقی نشده اند.«
یکسال از پیروزی ابراهیم رئیسی و ۱۰ 
ماه از فعالیت دولت سیزدهم گذشت؛ اما 
عملکرد دولت و کابینه بیش از آنکه مردم 
را نسبت به آینده امیدوار کند، دل نگران 
و مضطرب کرده است. برخی کارشناسان 
براین باورند که موج جدید تورم و گرانی 
مردادماه امسال فراخواهد رسید. درست 
ایامی که دولت باید سالگرد تشکیل خود 
را جشــن بگیرد؛ مردم نگران معیشت 

روزانه خود و سفره خانواده شان هستند.

وعده های دولت یکسال پس از انتخابات عملی نشد

دولت در میدان، مردم در تنگنا
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در حالیکه وزارت دفاع در دستوری به سازمان 
صنایع هوایی خواســتار پیگیری مطالبه رئیس 
جمهور برای ساخت هواپیما شد؛ یک مقام در نهاد 
ریاســت جمهوری این دســتور رئیس جمهور را 

تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، امیر ســرتیپ آشتیانی، وزیر 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی خطاب به امیر خواجه 
فرد، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، پیگیر مطالبه 

جدی رئیس جمهور مبنی بر ساخت هواپیمای مسافربری شد.
در بخشی از این دستور  آمده اســت: »ضمن ابراز مسرت و 
قدردانی آحاد کارکنان خدوم وزارت دفاع از تشــریف فرمایی و 
حضور پر برکت رئیس جمهور محتــرم حضرت آیت اهلل دکتر 
ابراهیم رئیسی در مجموعه شرکت هواپیماسازی ایران)ِهسا( 
از شرکت های تابعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور 
اوامر ایشان مبنی بر ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و تاکید 

مجدد این مطالبه توسط ایشان در حسینیه جماران، 
بی درنگ در یک حرکت جهادی و پرشتاب طرح ها 
و برنامه های اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی 

را تدوین نمایید.»
با این حال مدیرکل روابط عمومی دفتر رییس 
جمهور دستور رییس جمهور برای ساخت8 هواپیما 

را تکذیب کرد.
محمدمهدی رحیمی در توئیتی نوشــت: » دکتر رئیسی با 
اشراف بر توان متخصصان»هسا«ساخت هواپیمای مسافربری را 
طلب کرد و قول حمایت داد.نماینده محترم که با فاصله ایستاده 
بود احتماال آرزویش برای»ساخت 8هواپیما تا سفربعدی« را از 

قول رئیس جمهور مطرح کرد.
این مقام نهاد ریاســت جمهوری تاکید کرد: خودتحقیرها 
هم فرصت را برای تخریب رئیس جمهــور و تحقیر توان ملت 

مغتنم شمردند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: با وجود 
اینکه ایران تعهدی در ارائه اطالعات فراپادمانی ندارد 
اما از آغاز اقدامات عمرانی برای جابجایی فعالیت های 
کارخانه تسای کرج به اطراف سایت نطنز، آژانس را در 

جریان قرار داد.
به گزارش نورنیوز روزنامــه نیویورک تایمز در 

گزارشی مدعی شــد که ایران در حال حفر شبکه گسترده ای 
از تونل ها در جنوب سایت هســته ای نطنز است و سعی کرد 
فعالیت های عمرانی در نطنز را اقدامی مخفیانه و تهدیدآمیز 
جلوه دهد؛ موضوعی که با واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی 

ایران مواجه شد.
بهروز کمالوندی در همین رابطه گفــت: این جابجایی با 
هدف افزایش ضریب حفاظت از تاسیسات صلح آمیز هسته ای 
کشورمان صورت گرفته و با اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی 

انجام می شود.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به شــفافیت 
کامل اقدامات کشــورمان، تردیدی نیست که 
فضاســازی های رسانه های وابســته به جریان 
صهیونیستی برای ایجاد ابهام و سوء استفاده های 

سیاسی راه به جایی نخواهد برد.
کمالوندی گفت: به دنبال عملیات تروریستی 
سال گذشته علیه مجتمع تولید سانتریفیوژ در کارخانه تسای 
کرج، تصمیم گرفته شــد تدابیر امنیتــی به ویژه در خصوص 
تاسیسات حساس تشدید شود و به همین دلیل اماکن تولید 
ســانتریفیوژ با هدف افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی آنها 

افزایش یافته است.
به گفته وی، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای وظایف 
صیانتی خود کوتاهی داشته اســت؛ به طوری  که حتی در حد 
محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه تاسیسات کشورمان نیز 

اقدامی انجام نداد.

وزارت دفاع دستور داد؛ نهاد ریاست جمهوری تکذیب کرد

ضد و نقیض های دستور ساخت هواپیما از سوی رئیس جمهور
واکنش ایران به گزارش روزنامه آمریکایی

آژانس در جریان کامل اقدامات ایران در مجتمع نطنز است

طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر 
تاکید کرد که بازداشت آقایان »حمید نوری« و »اسداهلل اسدی« 

غیر قانونی بوده و باید به سرعت آزاد شوند.
به گزارش ایســنا، »کاظم غریب آبــادی«، در مورد پرونده 
»اســداهلل اســدی«، گفت: »ایشــان از مصونیت دیپلماتیک 
برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه 
اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و 

کنوانسیون ۱۹۶3 وین ناظر بر روابط کنسولی بود.«
غریب آبادی، افزود: »انتقال آقای اسدی به بلژیک و حکمی 
که علیه وی در این کشور صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و 

ما آن دادگاه را دادگاهی کامال غیرقانونی و ناعادالنه در این زمینه 
می دانیم.« وی عنوان کرد: »من نامه ای را به کمیسر عالی حقوق 
بشر فرستاده و از ایشان خواستم در این پرونده مداخله کند؛ زیرا 
ما شاهد نقض های گسترده حقوق بشری علیه آقای اسدی در 
آلمان و بلژیک هســتیم؛ این اتفاق نباید می افتاد و ما خواهان 
آزادی هرچه سریع تر آقای اســدی و جبران خسارت هستیم؛ 
ما این درخواست را در باالترین سطح به مقام های بلژیک اعالم 
کردیم و به پیگیری های خود نیز هم در حوزه قضایی، هم در ستاد 
حقوق بشــر و هم از طریق وزارت امور خارجه و در سطوح دیگر 

ادامه می دهیم.«

غریب آبادی همچنین در بخش دیگری در مورد پرونده 
»حمید نوری« نیز اظهار کــرد: »در پرونده آقای نوری هم 
وضع همینگونه اســت؛ حقوق ایشــان کامال نقض شده و 
بازداشــت وی کامال غیرقانونی بود؛ بیش از یک سال فقط 
طول کشید تا دادســتان بتواند کیفرخواست خود را تنظیم 
کند؛ زیرا آن ها مســتنداتی در اختیار نداشتند.« وی افزود: 
»با ایشان بسیار بد برخورد و حقوق مختلف ایشان نقض شد؛ 
البته به تازگی اعالم کردند که حکم ایشــان به زودی صادر 

خواهد شد.«
به گفته دبیر ستاد حقوق بشــر گفت: »ما به دولت سوئد به 
صراحت اعالم کردیم آقای نوری نباید حکمی دریافت کند و باید 

هرچه سریع تر آزاد شود.«
غریب آبادی در مورد اقدام های دولت ســوئد نیز بیان کرد: 
»دولت ســوئد متاســفانه به پایگاهی برای تروریست ها علیه 

جمهوری اســالمی ایران مبدل شده اســت؛ ما این را تحمل 
نخواهیم کرد و به آن ها پیام دادیم که باید تروریست ها را از خاک 
خود اخراج کنند و دست از حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک 

از گروه های تروریستی در این زمینه بردارند.«

غریب آبادی:

خواستار آزادی اسداهلل اسدی و حمید نوری هستیم

خبر

یکسال از پیروزی ابراهیم 
رئیسی و 10 ماه از فعالیت 
دولت سیزدهم گذشت،  

اما عملکرد دولت و کابینه 
بیش از آنکه مردم را نسبت 

به آینده امیدوار کند، دل 
نگران و مضطرب کرده 

است. برخی کارشناسان 
براین باورند که موج جدید 

تورم و گرانی مردادماه 
امسال فرا خواهد رسید. 

درست ایامی که دولت باید 
سالگرد تشکیل خود را 

جشن بگیرد

شیوه مدیریت میدانی 
ابراهیم رئیسی  هنوز گره از 
کار فروبسته اقشار مختلف 

مردم باز نکرده و ثمراتش 
ملموس نبوه است. تجمعات 

صنفی و مردمی در یک 
سال اخیر رشد فزاینده ای 
داشته و صنوف مختلف در 

اعتراض به تصمیمات دولت 
سیزدهم بارها دست به 

اعتراض زده اند


