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بدون حضور روسیه و چین

سایه سنگین اقتصاد و جنگ

در حالی رهبران جهان را در
ســازمان ملل ،از روز دوشــنبه
هفتاد و هفتمین مجمع عمومی
سال سخت کرونایی ،جنگ
دورهم جمع کرده که پس از دو
بزرگترین گردهمایی سراسری
مهم تریــن معضات حاکم بر
اقتصادی و محیط زیســتی به عنوان
اوکرایــن و بحرانهــای
سیاستمداران حاضر شده است.
جهان ،کانون توجه

رومویجآشــوبـــــ
چگونه از احساسات جامعه
رسانه های بیگانه
خود سوء استفاده می کنند؟
برای پیشبرد مقاصد سیاسی

در صفحه  6بخوانید

گزارش

«ایران» از توانمندیهای مقاومت

اذعان به

لبنان در برابر صهیونیستها
اسالمی

اهلل از زبان ارتش اسرائیل
قدرت حزب

رسانه های بیگانه چگونه
از احساسات جامعه برای پیشبرد
مقاصد سیاسی خود سوء استفاده میکنند؟

روی موج
اغتشاش

6

ترافیک دیپلماتیک

آیــتاهلل رئیســی رئیسجمهــور کشــورمان در دیــدار
آقای امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه با تأکید
بر اینکه ایران آماده دســتیابی بــه یک توافق عادالنه و
پایدار اســت ،الزمه حصــول این توافق را تضمینهای
اطمینــان بخش و بســته شــدن پروندههــای پادمانی
ایران خواند و گفت :ســطح همکاریهــا و روابط ایران
و فرانســه قابل ارتقا اســت ضمــن اینکه اروپــا باید در
عمل نشــان دهد که سیاســتهای آن مستقل است و
تابع خواست و سیاست امریکا نیست .آیتاهلل رئیسی
در این دیدار با اشاره به خروج امریکا از برجام و نقض
تعهــدات آن و همچنیــن عمــل نکــردن اروپاییها به
تعهــدات خــود بهمنظــور انتفــاع اقتصــادی ایــران از
توافــق ،افزود :با وجود خــروج یکجانبه امریکا از توافق

دویچه وله

بــه دولت و موســاد آمده اســت
اســرائیل
صــورت هرگونه نبرد ،چنین قدرت
که در
هــالالت /در دهــه  ۸۰میــادی
هــای ذکر شــده در باال وجود دارد
و تهدید
عمــاد
رژیم صهیونیستی به جنوب
هرگونه اتخاذ استراتژی تهاجمی
هنگامی که
و قبل از
یورش برد و تا بیروت رسید ،گمان
قدرت حزباهلل را در نظر گرفت.
لبنان
باید
جلســات مختلفــی کــه
 ۴۰ســال بعد از ســوی لبنان
نمیکرد که
طبــق
هــا بــا ســران صهیونیســتی
شــود .حــال با گذشــت بیــش از
امریکایی
تهدیــد
آنها را از هرگونه ماجراجویی
تأســیس مقاومــت اســامی
 ۴۰ســال از
داشــتهاند
حــزباهلل بــر حــذر داشــتند
(حــزباهلل) ایــن نهاد بــه یکی از
جدیــد بــا
لبنــان
کــه فرســتاده امریکا بــرای حل
اصلــی نامتقارن در ســطح
قدرتهــای
هرچنــد
میــدان گازی کاریش و ترســیم
تبدیل شــده اســت کــه میتواند
پهپاد ایرانی مناقشــه
منطقه
اساس
کرده انتحاری معرب (بر
دریایــی بــه صــورت یکجانبــه از
با چالشهایی مواجه سازد.
هر ارتشی را
ســوریه روی دو موضــوع مهــم کار
تا  4۰۰کیلومتر و مــرز
بین ۲۰۰
حمایــت میکنــد ،اما بــه نظر
صهیونیستی شکستهای سال
یاسر که بردی الکترونیکی دارد) در اســرائیل
رژیم
حــزباهلل لبنــان بــه است؛
امریکا نمیخواهد در شرایط
دقیــق قابلیتهای جنگ
 ۲۰۰۰و  ۲۰۰۶را از
میرسد که
موشــکهای بالســتیک
دیده است ،نگرانی اسرائیل از این 1
جهانی ،جنگــی در منطقه غرب
اختیار دارد.
حــزباهلل حــدود فعلــی
چشم
آینــدهای حزباهلل کوتاهبرد
زرادخانــه پهپــاد
صورت بگیــرد بهخصوص جنگی
اســت که در هر نبرد
پهپادهای شناسایی و انتحاری
فقط ایــران چنین آســیا
انــد ۲۰۰۰ ،پهپــاد دارد کــه
منطقه وسیع الجلیل را آزاد سازد؛ ۲
که اسرائیل برنده آن نباشد.
ایــن منابــع همچنیــن مدعــی
بتواند
قدرت پهپادی در منطقه دارد.
همچنیــن بایــد ذکــر کــرد کــه جبهه
همواره دبیرکل حزباهلل لبنان
بــا کمــک جمهوری اســامی
امری که
مــوارد اساســی دیگــر مجهز
اهلل
حــزب
اســرائیل توانایی پذیرش روزانه
است.
یکــی از
از آن سخن به میان آورده
شــده در زمینه موشــکهای
ســامانههای راداری داخلی
بیــن لبنان و خــأ ایجاد
حال شــدن حزباهلل به
موشــک را نــدارد و بــا توجــه بــه
بعــد از مناقشــات اخیر
بــرد دقیق را جبران کرده و در
ســامانه باور و سامانه  4هــزار
کوتاه
صهیونیســتی بر سر تعیین حدود
ژئوپلیتیکی ضعیف سرزمینهای
موشــکهای و پدافندی اســت.
هایی هســتند که عمق
رژیم
حاضر زرادخانه آن دارای
ســوم خرداد از ســامانه
آبی و همچنین اســتخراج گاز
هــزار موشــک بــه معنــای
در اختیار اشــغالی4 ،
مرزهــای
رســد دقیق فاتح  11۰است.
گمان مــیرود اکنون حزباهلل
شــدن فعالیتهــای مختلف در
میــدان گازی کاریش به نظر می
ســوی دیگر حــزباهلل نقص خود
حتی منابع موســاد مختل
از
از
کروز دارد .هرچنــد هنــوز
طــرف صهیونیســتی اختــاف
های اشغالی است .هرچند که
حــوزه دریایــی با موشــکهای
تأییــد نکردهانــد ســرزمین
کــه در
را در
داند هــم چنیــن چیــزی را
خسارتهای اقتصادی و زیرساختی
جدی در مــورد اتخاذ راهبرد درباره این جبــران کرده اســت .حــزباهلل می
واقعیــت داشــتن ،ایــن باید
ایجــاد شــده و ارتش اســرائیل
آینــده بر امــا در صــورت
هوایی را فاکتور گرفت!
موضــوع
اگــر بخواهــد در هر جنگــی در
معنای آن اســت کــه نیــروی
هــای مختلــف بــه دولــت
جــدی کــه پیــش میآیــد این
شــود باید بینقص وارد بــه
در گزارش
ســؤال
برتری هوایی خود را از دســت
و فصــل اســرائیل چیره
اکنون اســرائیل تنها بــا یک گروه
صهیونیســتی از لــزوم حــل
چند ســالی است اســرائیل
اســرائیل همانند سال اســت،
تأکیــد شــود؛ به همین دلیل
مقاومت روبهرو اســت؛ گروهی
کــروز با خواهد داد .دیگر
اختافــات بــر پایــه دیپلماســی
حــزباهلل روی موشــکهای
هــای جنگی خود از محــور
گزارشهــای مختلفی که
دریا  ۲۰۰٦نمیتوانــد جت
اندازه یک ارتش کامل مجهز
کــرده اســت .در
 ۲۰۰تا  3۰۰کیلومتر ســاحل به
پــرواز دآورد .که خود به
اســرائیل منتشــر شده بــرد
را بــر فراز آســمان لبنان به
حــاال اگــر ســایر گروهها هــم وارد
که توســط ارتش
عما خنثیسازی هرگونه
کرده و این ً
نبردهای خود روی اســت،
شــود کــه حــزباهلل کار
اســرائیل همــواره در
نبــرد شــوند بــرای اســرائیل چه
اســت عنــوان می
اسرائیل از دریا به لبنان است.
حســاب ویــژهای باز میــدان
زمینــی رزمنــده دارد .حمله
شده نیــروی هوایی خود
افتــد؟ اگر کتائــب حزباهلل،
 3۰هــزار نیــروی
این گزارشها همچنین ادعا
ممکن است در اتفاقی می
در
اهلل میکرد .سامانههایی که
ایــن گروه در ســالهای اخیر
عصائــب اهلالحــق از عــراق،
که زرادخانــه پهپادهای حزب
رزمنــدگان
گرفته باشــند قبل نجبــا و
جنــگ داخلــی ســوریه اســت
است .اختیــار حزباهلل قرار
جهــاد اســامی از غــزه و
بــا جنگیــدن در
خود را پس حمــاس و
شامل بسیاری از پهپادهای ایرانی
از ایــن در ایران امتحانهای
عملیاتــی ارزشــمندی بــه
کرانه باختری ،ارتش ســوریه
شــامل شــاهد  1۲9پهپــاد ایرانــی
تجربیــات
های خود را همچنیــن
مبنای گزارش منابع آنهــا
داده و توانستهاند توانمندی
گروههــای مقاومت از باد شــام
دست آوردهاند.بر
کــه بــردی بیــن  17۰۰تــا ۲4۰۰
و ســایر
حزباهلل شامل هســتند
نهایــت انصــاراهلل از یمــن وارد این
 ۸بمب به اثبات برسانند.
صهیونیستی ،زرادخانه
کیلومتــر دارنــد و میتواننــد تــا
رزمی و زمینی اکنون و در
راکت و موشک زمین به زمین
چه اتفاقــی میافتد؟بر این
در حوزه نیروی
حمــل کننــد.
مبــارزات خود در نبرد شــوند
15۰هزار
آنهــا موشــکهای کوتاهبرد هدایتشــونده دقیــق را پهپادهــای حــزباهلل با توجه بــه
اکنــون رژیــم صهیونیســتی بــا
اســت .اکثر
کامل آماده نبرد اســاس
حــزباهلل همچنیــن دارای
پهپاد ســوریه و عراق به طــور
امــا برخــی دقیقتــر هســتند
اســتراتژی فرایند عادیســازی به
مرصــاد 1و مرصــاد( ۲بــر اســاس
هســتند،
پیاده نظــام رژیم اتخاذ
برد اســت ،در صورتــی که
صــد کیلومتر بــرد دارنــد .در
اســت که تا جایی که میتواند
مهاجــر ۲و مهاجر )4اســت.
و تــا چنــد
 ۲۰۰٦بــه بعــد دنبال این
احتمالــی ،این گروه ایرانــی
اســت .صهیونیســتی از ســال
خــود را بیشــتر کــرده و قدرت
طول یــک درگیری
قابلیتهای خود متحدیــن
به ترتیب  5۰و  15۰کیلومتر
اســرائیل را بــه چالش آنها
دوربین و محک نخورده و فقط
محور مقاومت را تحلیل کند.
میتوانــد ارتــش
محموله آنها شــامل دو یا ســه
رزمایشهــای نظامــی اثبات کرده
زیرســاختهای مهــم نظامــی
را در
حزباهلل  ëسخنپایانی
بکشــد،
است.
راکت
1۲
حداکثر
نیروهــای
یــک اســت در حالــی کــه
غیرنظامــی را نابــود کنــد ،اقتصــاد
دادههــا و گزارشهای مختلف
حــزباهلل همچنیــن حداقــل
طبق
و
نبــرد علیــه تروریســم از ســال
مختــل کنــد و تلفــات قابل
مطالعاتی اســرائیل ،نبــرد آینده
نــام ابابیــل ۲را در طــول
اســرائیل را
حضــور دارند و منابــع
با پهپــاد انتحــاری بــه
 ۲۰13تاکنــون در ســوریه
بســیار چالشــی خواهد بود و
بــه غیرنظامیــان (از جملــه
زرادخانــه خــود دارد کــه بــرد 15۰
در شــرایط با حزباهلل
توجهــی
تجربیــات مختلف جنگی را
بــه مخــازن انبارهای در
حیات و موجودیت اسرائیل
حملــه احتمالــی
دارد و میتواند تا  45کیلوگرم
امکان دارد
تأسیســات هســتهای) کیلومتری
اند.
مواد شــیمیایی و
منفجــره را حمــل کنــد .همچنین مختلف تجربه کرده مختلــف ارتــش را از بین ببرد.
منابــع همچنین مدعی مــواد
در گزارشهــای
مــیرود کــه حــزباهلل پهپــاد
ایجــاد کند.این
خصــوص بعد از نبرد گمــان
انــد ،حزباهلل به
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آیتاهللرئیسیدراولینروزحضورخوددرمقرسازمانملل
بارئیسجمهورفرانسه،پاکستان،بولیویو رئیسشورایاروپا
دیدار وهمچنیندراجالسیونسکوسخنرانیکرد

یک ایران ،یک پرچم ،یک ملت
یادداشت

محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دولــت مردمــی آیــتاهلل رئیســی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی به راهبرد و رویکرد گرم ،انبساطی ،تعاملی ،انشراحی،
اعتمادآفرین و رابطه متعهدانه دوســویه با همه مردم و با همه
اهالی فکر و فرهنگ و هنر ،ملتزم و متعهد است و تالش میکند
روحیــه مردمی بــودن و تفکر مردمی زیســتن را پیشانینوشــت
و ســرلوحه کار خــودش قــرار دهــد و در همــه شــئون مدیریتی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به این رویکرد و شعار پایبند باشد.
جامعــه ایــران هم یــک جامعــه پویا ،به هــم پیوســته ،همدل،
همدمــا ،همگرا و دارای ریشــههای مشــترک اعتقــادی ،هویتی
و معرفتــی و یــک جامعــه گــرم و زنده اســت؛ جامعــهای که در
دنیا مشــهور به صفات پــاک متعددی از جنــس عاطفی بودن،
میهماننوازی ،پاکدامنــی ،خوشاخالقی ،جوانمــردی ،فتوت،
مــروت و اخــوت اســت .جامعــه ایرانی جامعــهای پویــا و مانا و
دارای یک هویت ملی مشــترک اســت؛ بهطوری که مردم ایران
با غمهای هم ناراحت و با شادی یکدیگر شادمان و از موفقیت
هم خوشــحال میشــوند .طــی روزهــای اخیــر در کنار حماســه
معجزهگون ،بینظیــر ،بیبدیل و میلیونی اربعین حســینی که
قابل مقایسه با هیچ رویداد مردمی دیگر در جهان نیست ،شاهد
دو رویــداد دیگر در ایران اســامی بودیم که این همدلی مردم و
همبستگی و وحدت ملی را به رخ کشاند.
یکــی از ایــن دو رویــداد ،درگذشــت تلخ یکی از دختــران این
ســرزمین بود کــه موجب تأثر اقشــار مختلف مردم و مســئوالن
مردمــی شــد و هر ایرانی با هر جایگاهی ســعی کــرد به نحوی با
خانــواده این دختر هموطن کرد همــدردی کند .رئیس جمهور
مردمــی هم همراه با ســایر مســئوالن ضمن ابراز تأســف از این
رخــداد ناگــوار ،با خانــواده این مرحوم ابــراز همــدردی کردند و
بــه آنها قــول دادند که پیگیری مجدانــهای از این ماجرا خواهند
داشــت .چنیــن رویکــرد و رویــه وحــدت آمیــزی میــان مــردم و
مسئوالن شایسته ستایش است.
دومین رویداد مردمی که جلوهای دیگر از همبستگی مردمی
ایرانیان را به رخ دنیا کشــاند ،اســتقبال پرشور و شادی میلیونها
ایرانــی دلشــاد از پیــروزی ورزشــکاران غیورشــان در مســابقات
جهانی کشتی بود.
هــر دو رویــداد در کنار پدیده باشــکوه و با عظمــت اربعین و
حضور چندین میلیونی ایرانیها ،از آثار وحدت ملی در کشوری
است که روحی زنده و پاینده در کالبد جامعهاش جاری و ساری

اســت؛ جامعــهای کــه تاریخ و هویــت فرهنگ عریــق و عمیقی
دارد و در رویدادهــای مختلــف این فرهنگ به موضع مشــترک
ملی منجر میشــود .کرد ،لر ،ترک ،بلوچ ،عرب ،ترکمن ،گیلک
و فــارس همــه زیر چتر بزرگی به نام ایران به عناصر هویتســاز
سرزمینمادریخودافتخارمیکنندکهباخوشحالیجوانانشان
خوشحال میشوند و با سوگشان ،سوگوار و غمناک خواهند بود.
امــا در مقابــل شــکوه همدلــی و همبســتگی ملــت ایــران،
بدخواهــان قلیــل و کینهتــوز این مــردم در هــر موضوعی تالش
میکننــد با دروغگویی و نفرتپراکنی ،جامعه را دچار اختالف و
دودستگی و شکاف کنند و به زعم باطل خودشان میان حاکمیت
و مردم فاصله ایجاد کنند و برای تحقق این اهداف پلید خود از
تمام امکانات دنیای غرب نیز استفاده میکنند.
در ماجــرای غمبار خانم امینی ،در کنار همدردی و همراهی
رئیسجمهورومسئوالن،بدونتردیدمسیرقانونیکشفهرنوع
غفلت و ســهلانگاری با دســتور ویژه رئیس جمهور طی خواهد
ی که ابعاد مختلف این مســأله هنوز روشن نشده و
شــد؛ اما زمان 
ابهامات رفع نشده اســت ،دشمنان ملت ایران ناجوانمردانه از
واژهها و مطالب غیرواقعی و دروغ در اخبارشان استفاده میکنند
تــا موجب تحریک مردم شــوند و متأســفانه عدهای از رســانهها
و چهرههــا هــم در داخل با این اخبار دروغ و جوســازیها همراه
میشــوند .خوشــبختانه ملت ایران بهخوبی به این مسأله آگاه
هســتند که این عده قلیل در فضای مجــازی ،نیت خیرخواهانه
و صادقانه نســبت به مردم ایران و کشور ایران و تمامیت ارضی
ایرانندارند.افتخارمیکنیمدرجامعهایرانی،رنگینکماناقوام
و مذاهــب و گویشهــا و زبانها در کنار هــم با مهربانی و عاطفه
و همدلی زندگی میکنند و مســلماً جریانســازی تفرقهاندازانه
چ خللی بر انسجام و وحدت ملی ایران وارد
جماعتی مزدور هی 
نخواهــد کــرد و همه مردم ایران زیر یــک پرچم که همان پرچم
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت ،وحدت خــود را مثل
همیشه به دشمنان ملت نشان خواهند داد.
در پایان یادآوری میکنم مجموعههای بســیاری شــب و روز
در حال خدمت به مردم هســتند و خدمتگزارانی را که در لباس
نیروهای انتظامی بهصورت شبانهروزی به مردم و کشور خدمت
میکنند نباید به بهانه حادثهای ،مورد هجمه قرار داد .دوســتان
ایران عزیز و مقتدر بدانند بدخواهان در پس تضعیف نیروهای
نظامی و انتظامی به چیزی جز آرزوی سیاه خدشه در یکپارچگی
ملت و کشــور نمیاندیشــند .بزودی گزارش نهایی در خصوص
فوت خانم امینی منتشــر خواهد شــد و اگر فرد یــا افرادی قصور
و غفلتی داشــتهاند قطعاً و حتماً طبق قانون و بدون اغماض با
آنها برخورد خواهد شــد .دولت مردمی ،برخاســته از عواطف و
رأی مردم و در کنار مردم است.

وزیر امور خارجه ایران با
همتایان کره جنوبی ،قطر و
لبنان دیدار و گفت وگو کرد

و خســارات ناشــی از آن ،خواســته جمهوری اســامی
بــرای دریافــت تضمینهــای اطمینانبخــش یــک
خواســته کامالً معقول و منطقی است .رئیسجمهور
کشــورمان ،مفتوح ماندن پروندههای ایران در آژانس
را مانــع جــدی دســتیابی بــه توافــق برشــمرد و گفت:
رویکرد آژانس به مســائل باید فنی و به دور از فشــارها
و القائات دیگران باشــد و ما معتقدیم بدون مختومه
شدن پروندههای ایران ،دستیابی به توافق امکانپذیر
نیســت .آیــتاهلل رئیســی بــا انتقــاد از درخواســت
قطعنامه شــورای حکام علیه ایران بوســیله سه کشور
اروپایی همزمان با مذاکرات هستهای ،این رویکردها را
غیرسازنده و موجب پیچیدهتر شدن مسائل دانست و
افزود :آژانس انرژی اتمی با نظارت و بازرسیهای خود

باقری و مورا درباره آخرین
تحوالت مربوط به موضوع
مذاکرات گفت وگو کردند
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 15بار به طور رســمی بــه اینکه فعالیتهــای ایران بر
اساس تعهدات و به دور از انحراف است ،اذعان کرده
است .رئیسجمهور کشــورمان رویکرد دوگانه آژانس
به فعالیتهای مخرب هستهای رژیم صهیونیستی را
نشانهای از سیاستزدگی برشمرد.
آیــتاهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خود،
فعالیتهــای منطقهای ایــران را صلحآفرین و عامل
جلوگیری از ســرایت تروریســم به اروپــا خواند و گفت:
اینکــه امــروز در فرانســه بــا آرامــش انتخابــات برگزار
میکنیــد به علت تالشهای جمهوری اســامی برای
نابودی تروریسم در منطقه است.
در این دیدار آقای مکرون پیشنهادهایی برای مذاکرات
جاری مطرح کرد و اذعان کرد :این یک واقعیت است

که در شــرایطی که آژانس ،عمــل به تعهدات از طرف
ایــران را به طور کامل اعالم کرد ،امریکا در ســال 2018
از برجام خارج شــد و طرفهای اروپایی نیز نتوانستند
بــه تعهــدات خود مبنــی بــر اســتفاده ایــران از منافع
اقتصــادی توافــق عمل کننــد .رئیسجمهور فرانســه
اســتمرار کار برای پیشــرفت در توافق هســتهای را الزم
دانست و گفت :ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر
بــه حل پروندههای موجود هســتند و مــا در این زمینه
فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد.
آقای مکرون با دعوت از رئیسجمهور کشورمان برای
ســفر به فرانسه ،افزود :میتوانیم روی گسترش روابط
دوجانبــه و مســائل اقتصادی و منطقــه همکاریهای
خود را افزایش دهیم.

کارگردان فیلم «پسر دلفینی» در گفتوگو با «ایران»:

کودکان ایرانی
حق دارند فیلم خوب ببینند

محمد خیراندیش:ما یک افسانه قدیمی ایرانی به اسم افسانه آناهیتا داریم که در آیین
مهر ایران باستان وجود دارد .زمانی که داستان این فیلم را نوشتم با افسانه آناهیتا تطبیق
دادم و اسم امروزی آناهیتا یعنی ناهید را برای کاراکتر مادر انتخاب کردم
18

پاسخ قاطع رئیسی
به تکجمله مکرون
درباره حقوق زنان

محمــد جمشــیدی ،معــاون سیاســی دفتــر
رئیسجمهــور در گفتوگــو بــا فــارس اظهار
داشت :در مالقات  ۹۰دقیقهای رئیسجمهور
ایران و فرانســه کــه قرار بود  ۴۵دقیقه باشــد،
مکرون صرفاًیک جمله کلی درباره احترام به
حقوق زنان گفت و حتی نامی از ایران نیاورد.
رئیسجمهورامادرپاسخبردونکتهتأکیدکرد:
 .۱پیشــرفتهای زنــان پــس از انقــاب
خیرهکننــده بــوده و اگــر خواســتید بــا ایــن
واقعیتها آشنا شوید به ایران سفر کنید.
 .۲مســائل ایــران مربــوط بــه ایرانیهاســت.
اتحادیه اروپا اگر میخواهد درباره زنان بیانیه
بدهــد ،دربــاره خشــونت پلیــس علیــه زنان
در امریــکا و غــرب بیانیه بدهــد .ضمن اینکه
تحریــم ،جنایت علیه بشــریت اســت و زن و
مرد هم نمیشناســد و غرب باید پاســخگوی
جنایت خود علیه ملت ایران باشد.

در لحظه بخوان
ایران بخوان
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ëëچند تبعه خارجی در آشوبهای پراکنده تهران دستگیر شدند
ëëدر مشهد آشوبگران در اقدامی ضد انسانی یکی از پرسنل نیروی انتظامی را آتش زدند
ëëروز گذشته مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین نیز اغتشاشگران را
«قیام کنندگان دالور» معرفی کرد
ëëاستاندار تهران :عناصر اصلی هستههای اولیه تجمعات سازماندهی شده
آموزش دیده و با برنامه به دنبال ایجاد اغتشاش بودند
ëëاستاندار کردستان از کشت ه شدن مشکوک سه نفر در اغتشاشات خبرداد
ëëپدر مهسا امینی :کسانی که از موضوع مرگ دخترم دنبال سوءاستفاده هستند
هیچ ارتباطی با ما ندارند ،آنها دلسوز ما نیستند
ëëجراح مغز و اعصاب مهسا امینی :خانم امینی تومور مغزی داشته
و در هشت سالگی هم تحت عمل قرار گرفته است
ëëبه نام تحول در رسانه به کام مفسدان اقتصادی و سیاسی
ëëهیأت بورد رادیولوژی وزارت بهداشت  :هیچ شواهدی از خونریزی مغزی
در تصاویر سیتیاسکن دیده نمیشود

