
رئیس سازمان انرژی اتمی:
برای گروسی متاسفم

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اظهارات اخیر 
گروسی، گفت: . برای گروسی متأسفم زیرا آژانس در 
تمام فرایندهای ما طبق پادمان حضور و نظارت دارد 
و عملیات اجرایی ما در حوزه ســازمان انرژی اتمی 
در بخش های گوناگونی که به مواد هسته ای مرتبط 
می شود تحت نظارت آژانس بوده، هست و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمد اسالمی، افزود: انتظار داریم 
آقای گروسی مطابق ضوابط آژانس گفت وگو و اظهار 
نظر کند و اظهاراتش در چارچوب قوانین و مقررات 
باشد و از رفتار سیاسی که متأثر از فشار صهیونیستی 

است دست بردارد.
وی افزود: گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته را 
آغاز کردیم تا نشان دهیم که اراده ما اراده مستحکمی 
اســت، برای لغو تحریم ها از هیچ گونه اقدامی که در 

راستای منافع ملت ایران است، کوتاه نخواهیم آمد.
    

سانحه برای هواپیمای سوخو سپاه
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه از وقوع سانحه 
برای یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲ این نیرو به دلیل 

نقص فنی در پایگاه هوایی شیراز خبر داد.
به گزارش ســپاه نیــوز؛ روابط عمومــی نیروی 
هوافضای سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد چهارشنبه ۱۲ 
مرداد یک فروند هواپیمای سوخو ۲۲ متعلق به نیروی 
هوافضای سپاه هنگام برخاســتن در پایگاه هوایی 
شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به استفاده 

از سامانه صندلی پران )اجکت( شدند.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: در این سانحه 
بحمداهلل خلبانان با عکس العمل به هنگام در سالمت 

کامل هستند.
    

یک نماینده مجلس:
تحریم شویم، دوربین های آژانس را 

خاموش می کنیم
نماینده مردم سلماس در مجلس گفت: اقتصاد 
مقاومتی کشور ما متأثر از برجام نیست، اگر طرف مقابل 
مذاکرات تحریم های جدید اعمال کند متضرر می شود، 
ما ســانتریفیوژها را تقویت، دوربین های نظارتی را 
خامــوش و از حضور جاسوســان آژانس جلوگیری 
می کنیم.  به گزارش مهر، یعقــوب رضازاده افزود: در 
بحث مذاکرات برجامی به کشورهای عضو ۱+۵ توصیه 
می کنم و تذکر می دهم به بهانه جویی های مختلف 
متأثر از رژیم صهیونیســتی تحریم های جدیدی را 

عنوان نکنند.
    

رایزنی وزرای خارجه عراق و فرانسه 
درباره ایران 

وزیران خارجه فرانسه و عراق درخصوص مذاکرات 
هسته ای ایران و همچنین مذاکرات ایران و عربستان 

در بغداد تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه عراق در بیانیه ای 
اعالم کرد که کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه تماسی 
تلفنی با فواد حسین، همتای عراقی خود داشته است 
و در این گفت وگو درخصوص روابط دوجانبه ایران و 
عربستان و بهبود آن در زمینه های مشخص تبادل نظر 
کردند. همچنین دو طرف بر لزوم تداوم مذاکرات میان 
تهران و ریاض که در بغداد آغاز شد و همچنین رسیدن 

به راه حل به منظور ایجاد ثبات و امنیت تاکید کردند.
    

سفیر ژاپن در ایران:
تحریم موجب کاهش مبادالت 
تجاری تهران و توکیو شده است

سفیر ژاپن در تهران با بیان اینکه تا چند سال پیش 
حجم مبادالت تجاری ایران و ژاپن حدود یک میلیارد 
دالر بود، اظهار کرد:  در حال حاضر حجم مبادالت دو 
کشور به خاطر موضوع تحریم های آمریکا به شدت 
کاهش پیدا کرده و این رقم کمتر از ۲۰۰ میلیون دالر 
است. به گزارش ایسنا، آیکاوا کازوتوشی افزود: در حال 
حاضر ایران و ژاپن در موضوعات مختلفی در حوزه های 
مورد اشــاره  با یکدیگر همکاری می کنند که در این 
زمینه می توان به موضوع مقابله با کرونا و ارسال واکسن 

کرونا از سوی ژاپن به تهران اشاره کرد.
    

از سوی یک نماینده مجلس صورت گرفت:
تکذیب حضور سیف العدل 

در تهران
یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس حضور سیف العدل از رهبران احتمالی القاعده 
در ایران را تکذیب کرد و گفت که انتشار چنین اخباری 
در فضای مجازی صرفــا کار بنگاه های خبرپراکنی 
بیگانه و آمریکا اســت. به گزارش ایسنا، فداحسین 
مالکی در در واکنش به انتشــار اخبــاری در فضای 
مجازی درباره حضور ســیف العدل در تهران گفت: 
این یک بحث انحرافی اســت که با توجه به دخالت 

آمریکایی ها در کشورهای دیگر مطرح می شود.

t oseei r ani . i r
سياست2

ابراهیم رئیسی و دولتمردان او پس 
از پیگیــری اســتراتژی »بانیان وضع 
موجود«، که هــدف اصلی آن انداختن 
مشــکالت به گردن دولت گذشــته و 
حذف مدیران قبلی بوده است؛ درست 
در ســالروز یکسالگی تشــکیل دولت 
ســیزدهم، از »پایش انقالبی مدیران« 
ســخن گفته اند که به  نظر می رســد 
هدف آنهــا این بار نه رقیب سیاســی، 
 بلکه اصولگرایان منتقد و غیرهمسو با 

دولت هستند.
محمدرضــا غالمرضــا گفــت که 
»معاونت سیاســی اســتانداری ها با 
انتصابات صحیح، متولی انقالبی بودن و 
با ارزیابی مستمر، وظیفه پایش انقالبی 
ماندن مدیران را برعهده دارد.«  معاون 
سیاسی وزیر کشور البته شاخص های 
انقالبی بودن و چگونگــی احصای آنها 
را بیان نکرده و به نظر می رســد راه را بر 

حذف های سلیقه ای باز کرده است.
غالمرضا همچنین گفت که در آستانه 
گام دوم انقالب اسالمی ایران با رای مردم، 
دولتی سکاندار امور اجرایی کشور است 
که با رویکرد مردمی، جهادی و انقالبی، 
در جهت تحقق  منویــات رهبر معظم 
انقالب به دنبال خدمت رسانی، ارتقای 
ســرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی 

دانش بنیان است.

خروج از پرده نشینی
 یک مقام نظامی-امنیتی

اواســط تیرماه ســال جاری، وزیر 
کشور، محمدرضا غالمرضا را به عنوان 
معاون سیاســی وزارت کشور منصوب 
کرد تا از همان ابتدا این انتخاب با حرف و 
حدیث های فراوانی همراه شود. بسیاری 
معاون سیاسی را »وزیر پنهان کشور« 
می دانند و باور دارنــد که اختیارات این 

معاونت در حد وزیر است.
معاون سیاسی وزیر کشور هم ز مان 
ریاســت ســتاد انتخابات و مسئولیت 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، 
مجلس و دیگر انتخابات ها و هم چنین 
نظارت بر اســتانداران و فرمانداری ها 
را عهده دار اســت. عهده دار این سمت 

درعین حال مسئول چینش هیات های 
اجرایی هم هســت که اعضای آن عمال 
صالحیت داوطلبان نامزدی را پیش از 
شورای نگهبان بررسی می کنند. اما نکته 
عجیب این انتصاب این بود که هیچ فعال 
سیاسی و رسانه ای، محمدرضا غالمرضا 

را نمی شناخت.
سعید شریعتی، عضو سابق جبهه 
مشارکت و عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد دراین خصوص نوشت: »بیش از 
سی سال اســت که فعالیت تمام وقت 
سیاســی می کنم و ســال ها به عنوان 

روزنامه نــگار حوزه سیاســت عمومی 
شــخصیت ها و مســئوالن سیاسی 
جناح هــای مختلف را می شناســم. 
اعتراف می کنم تا امروز اسم »محمدرضا 
غالمرضا« را که به عنوان معاون سیاسی 
و یا سیاسی ترین معاون وزیر منصوب 

شده، یکبار هم نشنیده ام.«
با شدت گرفتن انتقادها روزنامه  ایران، 
ارگان رسانه ای دولت، در خبری پیرامون 
این انتصاب نوشت: »همرزم حاج قاسم، 

معاون سیاسی وزارت کشور شد«.
 در ادامــه این مطلــب می خوانیم: 
»معاون سیاسی جدید وزارت کشور در 
کارنامه  کاری خود ســمت  هایی مانند 
معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در 
دوران فرماندهی ســردار شهید قاسم 
سلیمانی، معاونت وزیر اطالعات، ریاست 
ســازمان اطالعات تهران و... را بر عهده 

داشته است.«
پیــش از محمدرضــا غالمرضــا، 
»محمدباقر خرمشاد«، معاون سیاسی 
وزارت کشــور بوده که پس از گذشت 
چند ماه و در فروردین ۱۴۰۱ از ســمت 
خود کناره گیری کرد. برخی شنیده ها از 
اختالف نظر او  و وزیر کشور در موضوعات 
مختلف از جمله انتصاب اســتانداران 

حکایت داشت. بسیاری از کارشناسان 
انتصاب یــک چهــره نظامی-امنیتی 
به معاونت سیاســی وزارت کشور را در 
امتداد انتصاب  استانداران و فرمانداران 
ارزیابی می کنند که گفته می شود تعداد 

قابل توجهی از آنها سابقه نظامی دارند.
این در حالی است که احمد وحیدی، 
وزیر فعلی کشــور نیز خود ســابقه ای 
نظامی- امنیتی دارد. وحیدی از اعضای 
ارشد سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
است و از جمله چهر ه هایی که از نخستین 
روزهای تشــکیل اطالعات سپاه در آن 
حضور داشته است. او به عنوان نخستین 
فرمانده نیروی قدس )واحد برون مرزی 
سپاه( انتخاب شد و بعدتر نیز به عنوان 

وزیر دفاع به فعالیت پرداخته بود.
سعید حجاریان، فعال سیاسی، در 
گفت وگویی با سایت انصاف نیوز درباره  
استانداران منصوب شده در دولت ابراهیم 
رئیسی گفته بود: »ترکیب استانداران 
را ببینید! بیشتر نظامی اند؛ گویی برای 
درگیری آماده می شوند، برای مواجهه با 
وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود«. 
با چنین اتمسفر حاکم بر وزارت کشور 
قرار است که معاون سیاسی و استانداران 
پایش انقالبی مدیران را آغاز کنند. پایشی 

که برخی معتقدنــد در آن رگه هایی از 
ذهنیت امنیتی نیز وجود دارد. 

دولت ســیزدهم کــه قرار بــود به 
گفته ابراهیم رئیسی »همه مدیرانش 
از چهره های انقالبی« انتخاب شــوند 
 حاال ســازوکار پایش همین مدیران را 

طراحی می کند.

پایش  انقالبیون
 یا تصفیه حساب  با    اصولگرایان

تکلیف اصالح طلبان و جریان های 
اعتدالی از همان ابتدا در خصوص قدرت 
داشــتن در مدیریت اجرایی کشــور با 
کلیدواژه »بانیان وضع موجود« مشخص 
شــده بود. حنای مدیران غیرسیاسی و 
تکنوکرات هم که در دولت های انقالبی 
رنگی ندارد. شاخص های گفته شده در 
خصوص انتخاب مدیران از زبان رئیس 
جمهور و یاران او نشــان می داد که غیر 
از جریــان اصولگرایی کســی در موج 
تغییرات، سوار این قطار مدیریت کشور 

نخواهد شد.
اصولگرایان اما خیلی زودتر از تصور در 
حال پایان دادن به ماه عسل خود با دولت 
ابراهیم رئیسی هستند و همین فضای 
تنش میان دولتمردان و برخی طیف های 

اصولگرا را افزایش داده است. 
اخیرا انتقادات احمد توکلی و مجتبی 
ذوالنوری به عنوان دو اصولگرای کارکشته 
از ابراهیم رئیسی و عباراتی چون دویدن 
بیهوده دولت بر روی تردمیل این آتش 
را تندتر کرده اســت. ذوالنوری خطاب 
به ابراهیم رئیســی گفته بود که »مرز 
نقطه )الف( و )ب( شــما کجاســت که 
ارزیابی کنیم پیشــرفتی در امور اتفاق 
افتاده یــا خیر؟ آقــای رئیس جمهور! 
یک چهارم فرصت خدمت شما گذشت، 
آیا یک چهارم اهدافی که باید طی کنید 
وصول شده اســت و به آن رسیده اید.«. 

با اینکه ذوالنوری فــردای روزی که این 
سخنان را بر زبان راند،  درصدد تعدیل آن 
برآمد؛ اما روزنامه ایران و ارگان رسانه ای 
دولت در جــواب او نوشــت: »مردم با 
هوشیاری متوجه هستند که چه کسانی 
روی تردمیل بیهــوده می دوند و حتی 
مشغول حاشیه سازی هســتند و چه 
کسانی اقدامات رو به جلو و جهشی برای 

کشور رقم زده اند.«
این کشمکش در حالی رقم خورده 
که جریان اصولگرایی گستردگی زیادی 
دارد و تنوع افراد تاثیرگذار در آن موجب 
پدرخواندگی های متعدد شــده است. 
شاید به همین دلیل باشــد که فعاالن 
سیاســی، هرکدام از مدیــران دولتی 
 اصولگرا را منتسب به افراد و جریان های 

مختلف می کنند.
با این حال این گونه کشمکش های 
علنی در جریان اصولگرایی و تنها یکسال 
پس از روی کار آمدن دولت مطلوب آنان و 
یکدستی حاکمینی، بعید است و نشان از 

چالش های عمیق دارد.

دولت به دنبال یاران وفادار خود
دولــت ابراهیم رئیســی در ابتدای 
فعالیت خود با موج افکار عمومی درباره 
انتصابات فامیلی مواجه شد. حاال پس 
از یکســال از فعالیت، به نظر می رسد با 
عنوان پایش انقالبی می خواهد بخشی 
از مدیران را که احتماال در رودربایستی 
و امتیازخواهی ابتدایی دولت به آنها پست 
و سمت داده بود، برکنار کند. جریان ها و 
طیف های اصولگرایی همه خود را انقالبی 
می دانند و این عنوان سکه ای نیست که 

در این جریان از رونق بیافتد. 
دولت ســیزدهم یکبــار در جریان 
مطرح شدن استیضاح وزیر صمت با ابزار 
رسانه ای، نمایندگان مجلس انقالبی را 
متهم به سهم خواهی کرده بود. حاال پس 
از یکسال فعالیت، به این نتیجه رسیده 
که نیازمند یاران وفادار به خود اســت 
و حضور در شــمول دایره اصولگرایی، 
نمی تواند تضمین دهنده تعهد کامل به 

دولت باشد.
سال دوم ریاست جمهوری ابراهیم 
رئیسی در حالی آغاز می شود که دولت او 
یکی از کمترین میزان سرمایه اجتماعی 
در میــان دولت ها را تجربــه می کند و 
عالوه بر عموم مردم، حامیــان او نیز از 
عملکردش ناامید شده اند. تغییر و یا آنچه 
معاون سیاسی وزیر کشور پایش خوانده، 
می تواند بخش بزرگتری از جریان اصولگرا 

را از بدنه حامیان دولت جدا کند. 

دومین سال دولت رئیسی با تهدید به تصفیه آغاز شد

پایش انقالبی مدیران با گسترش نگاه امنیتی
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

ابراهیم رئیسی و دولتمردان 
او پس از پیگیری استراتژی 

»بانیان وضع موجود«؛ 
درست در سالروز یکسالگی 

تشکیل دولت سیزدهم، 
از »پایش انقالبی مدیران« 

سخن گفته اند که به  نظر 
می رسد هدف آنها این بار 

نه رقیب سیاسی، بلکه 
اصولگرایان منتقد و 

غیرهمسو با دولت هستند

دولت ابراهیم رئیسی 
در ابتدای فعالیت خود با 

موج افکار عمومی درباره 
انتصابات فامیلی مواجه شد. 

حاال پس از یکسال از فعالیت، 
به نظر می رسد با عنوان پایش 

انقالبی می خواهد بخشی 
از مدیران را که احتماال در 

رودربایستی و امتیازخواهی 
ابتدایی دولت به آنها پست و 

سمت داده بود، برکنار کند

نماینده اتحادیه اروپــا در مذاکرات هســته ای و دیگر مقامات 
دیپلماتیک در رسانه های مختلف خبری در جهان اعالم کردند که 

مذاکرات احیای برجام مجددا از امروز در وین آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات 
وین در صفحه توییترش نوشــت: در راه وین بــرای مذاکره درباره 
اجرایی شدن کامل برجام بر مبنای متن ارائه شده هماهنگ کننده 
مذاکرات]جوزپ بورل[ در ۲۰ ژوئیه. از مقامات اتریش کمال قدردانی 
را دارم. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از حضور 
هیأت مذاکره کننده کشورمان به وین جهت ادامه مذاکرات برای رفع 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت امور 

خارجه در این رابطه گفت: در چارچوب سیاســت رفع تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان، هیأت مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران 
به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران 

عازم وین شده است.
به گفته کنعانی، در این دور از گفتگوها که به روال قبل با هماهنگ 
کنندگی اتحادیــه اروپا برگزار خواهد شــد، در خصوص ایده های 
مطرح شــده از ســوی طرف ها از جمله ایده های ارائه شده از سوی 
جمهوری اسالمی ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارایه شد، بحث 

و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید مجدد بر عزم و اراده جمهوری 

اسالمی ایران بر دستیابی به یک توافق پایدار که ضامن حقوق و پاسدار 
منافع ملت ایران باشد، ابراز امیدواری کرد طرف های مقابل نیز با اتخاذ 
تصمیمات الزم و تمرکز جدی بر حل مسائل باقی مانده، شرایط را برای 
پیشبرد موثر گفت وگوها فراهم نمایند. همچنین رویترز خبر داد که 
یک مقام آمریکایی که می خواست ناشناس بماند، بدون ارائه اطالعات 
تکمیلی اعالم کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

برای احیای توافق هسته ای با ایران عازم وین خواهد شد. برخی منابع 
خبری اعالم کردند که گفت وگوهای وین غیر مستقیم و همانند فرمت 
»نشست دوحه«- که در آن انریکه مورا پیام ها میان باقری و رابرت مالی 

را منتقل می کرد- برگزار می شود.
این مذاکرات در حالی آغاز خواهد شد که جان کربی، هماهنگ 
کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید،  در نشست 
روزانه خود و در پاسخ به پرسشی در زمینه احیای برجام گفت: »جو 
بایدن گفته است که مایل نیست در روند مذاکرات احیای برجام، سپاه 

پاسداران را فهرست سازمان های حامی تروریسم خارج کند.«
با این حال صفحه توییتر نمایندگی روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین در یک رشته توییت نوشت: ما قویا بر ازسرگیری 
اجرایی شدن کامل برجام]توافق هســته ای[ در سریع ترین زمان 
ممکن تاکید داریم. توافق هسته ای یکی از دستاوردهای منحصر به فرد 
دیپلماسی چندجانبه با کارآیی و دوام ثابت شده است. هیچ جایگزینی 

برای آن وجود ندارد.

باقری و هیات های مذاکره کننده در پایتخت اتریش؛

مذاکرات احیای برجام در وین از سرگرفته شد

گزارش

سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از همکاری نکردن کانادا در 
پرونده خاوری گفت که دستگیری یا بازداشت و یا استرداد 

او را تکذیب می کند.
به گزارش ایسنا،  مسعود ستایشــی در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه خبرهایی منتشر شــده مبنی بر دستگیری و 
اســترداد خاوری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: خبر 
مربوط به دستگیری و یا بازداشــت و استرداد آقای خاوری  
تکذیب می شــود و صحت ندارد. وی افزود: مکاتبات الزم 
با اینترپل شــده و از آنجا که تبعه کانادا است، دولت کانادا 
همکاری الزم را برای استرداد ایشان ندارد. فرار آقای خاوری 
در کشور در پی مطرح شــدن پرونده هاست و در خواست 
جمهوری اســالمی  ایران استرداد ایشــان از کاناداست تا 
مواردی که در مورد او مطرح می شــود در دادگاه صالح در 

ایران رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علی رغم ادعای حقوق 
بشری کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین 

بین المللی نسبت به استرداد او استنکاف می کند و حاضر به 
تمکین عرف بین الملل نیستند و استرداد مجرمین از اینترپل 
قاعده الزم االتباع است. کانادا پناهگاه مجرمین ومتهمان 
شده و جای نگرانی دارد. حقوق مردم باید حفظ شود و باید 

خاوری مسترد شود.
ستایشی با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسداهلل اسدی 
گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و 
برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته اند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت که بهتر است ابراهیم 
رئیسی یک بار دیگر به سخنرانی ها و برنامه های تبلیغاتی خود 
گوش دهد، ببیند واقعا به چند درصد آنها در یک سال گذشته 

عمل کرده است؟
محســن رهامی در گفت وگو با ایلنا با اشاره گذشت زمان 
یکسال از فعالیت دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی در مورد 
معیشت و سفره مردم صریحا سه روز قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری ســیزدهم در برنامه تلویزیونی گفت: »اولویت اول 
من معیشت و سفره مردم خواهد بود، یعنی هزینه های مردم 
افزایش پیدا نکند و درآمدشــان هم کاهــش نیابد« ولی در 
عمل چه اندازه این وعده ها عملی شد و دولت وی چه اندازه به 

برنامه های دوره تبلیغات انتخاباتی پایبند بوده اند؟
وی افزود: آقای رئیسی در مورد معیشت و سفره مردم صریحا 
سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در برنامه 
تلویزیونی گفت: »اولویت اول من معیشت و سفره مردم خواهد 
بود، یعنی هزینه های مردم افزایش پیدا نکند و درآمدشان هم 

کاهش نیابد« ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، نه تنها هیچ تناسبی 
با برنامه های اعالمی وی نداشته، بلکه برعکس، نوعی نقض عهد 
صریح و در جهت عکس وعده های انتخاباتی بوده است. رهامی 
تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ارکان نظام و نهادهای مؤثر از 
مجلس، قوه قضائیه، صدا و سیما، ائمه جمعه، نهادهای نظامی و 
غیردولتی به دولت کمک می کنند، اما دولت نتوانسته حتی یک 
قلم از مایحتاج عمومی و اقالم اساسی معیشت مردم را در همان 

نرخ دوره روحانی نگهدارد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد؛

انتقاد از عدم همکاری کانادا در پرونده خاوری
محسن رهامی: 

رئیسی بار دیگر به سخنرانی های تبلیغاتی خود گوش دهد


