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تازههای مطبوعات
••ایــران  -ظرفیت خالی و البته بــدون استفاده
«باندهای فرکانسی  ۷۰۰و ۸۰۰مگاهرتز» در
سالهای دور بر اساس یک تفسیر از قانون اساسی
برایپوشششبکههایآنالوگدراختیارصداوسیما
قــرار گرفت .امــا همه شبکههای ایــن سازمان به
تدریج دیجیتالی شد و به نوعی باید گفت مالکیت
صداوسیما بر ایــن باندها منتفی اســت .رویکرد
صداوسیما در این شرایط این است که در حالی
که کمتر از  ۲۰درصــد از شبکههای این سازمان
آنالوگ باقی ماندهاند ،از بازگرداندن این امانت به
صاحبان اصلی آن خودداری میکند .در شرایطی
کهپزشکانوپرستاراناینکشور،همچونسردارانی
شکوهمند،جانخودرابرایدرمانهموطنانخود
گذاشتهاند ،احتکار فرکانس ،چه فرقی با احتکار
ماسکدارد؟
••جوان -کمترپیشمیآیددرتلویزیونبرنامهای
تولیدی از همه مؤلفههای مثبت اعم از محتوا،
تکنیک و فــرم و نیز نـــوآوری در اجــرا بــرخــوردار
باشد و در عین جذب انبوه مخاطب عام و خاص
ترویجکنندهارزشهاوهنجارهایمثبتواخالقی
جامعه نیز باشد .ماه عسل ،اما از این بابت همه
مرزهارادرنوردیدوبهیکبرنددرمیانبرنامههای
تلویزیونیتبدیلشد،امابهمحضاینکهاینبرنامه
 ۱۰ساله شد و تازه به بلوغ خود رسیده بود تعطیل
شدومجریوتهیهکنندهماهعسلروانهکاردیگری
شدتامردمازنعمتیکبرنامهبینظیربومیوملیو
مذهبیمحرومشوندآنهمدرزمانهایکهتلویزیون
از ضعف مفرط برنامههای پرمعنای پربیننده رنج
میبرد.
••اعتماد-عباسعبدیدریادداشتخودنوشت:
مشکل ما این جاست که آنان (اصولگرایان) با اتکا
به قدرت و مصونیتهای سیاسی و قضایی علیه
دیگران حرف زده یا اتهام میزنند .در واقع فضای
تخریبی ایجاد میکنند .این رفتار باید نکوهش
شود ،فرقی نمیکند که او این طرف باشد یا آن
طرف .و اگر کسانی ملتزم به تعهدات اخالقی و
قانونی در گفتوگو و رفتار باشند -چه این طرف
و چه آن طرف -باید مورد احترام واقع شوند ،حتی
اگربانظراتآنانمخالفباشیم.

انعکاس
••آنا نوشت  :حسن روحانی که معروف به شیخ
دیپلمات است در  ۵۵سفر خود به نقاط مختلف
جهان شش بار به آمریکا سفر کرده است ،ولی
سهم زیــادی در سفرهای خود برای کشورهای
آفریقایی ،آمریکای التین و محور مقاومت قائل
نشده است .تجزیه و تحلیل سفرهای روحانی
نشان میدهد که بیشتر سفرهای او به کشورهای
آسیایی برای ایجاد روابط اقتصادی نبوده و بیشتر
برای شرکت در اجالسها صورت گرفته است.
همچنین نکات ذیل به صورت کوتاه در سفرهای
روحانی دیده میشود-۱.میزان سفر روحانی به
آفریقا صفر است-۲.تعداد کل سفرهای روحانی
به کشورهای آمریکای التین دو باراست ولی او
شش بار به آمریکا سفر کــرده است.این سفرها
نشان میدهد عزم دولت روحانی در هفت سال
گذشته برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی
با خاورمیانه ،کشورهای محور مقاومت ،آفریقا و
آمریکای التین تقریب ًا صفر است.
••نامه نیوز نوشت  :جبار کوچکی نژاد منتخب
مجلس یازدهم گفت :مجلس هم اکنون 1200
کارمند دارد ،سیستم هــای اداری مجلس آن
قــدر پیچیده اســت کــه نماینده هــم داخ ــل این
سیستم ها گیر می کند و اصال نمی تواند به بحث
قانون گذاری و نظارتش آن طور که انتظار است
جامه عمل بپوشاند.وی معتقد است :ساختار اداره
مجلس باید اصالح شود وگرنه اتفاق خاصی نمی
افتد .نمایندگان اسیر این سیستم اداری شدند و
در بخش نظارت نمی توانند موضوعات را به طور
موثر دنبال کنند.
••نامه نیوز نوشت  :بهمن بابازاده ،خبرنگار حوزه
موسیقی در رشته توئیتی نوشت :بعد از سال ها
دیدمش ،مسئول مذاکره مستقیم بازگشت معین
به ایران در زماناحمدی نژاد .گفتم :فقط بگو کی
و چطور کار را خراب کرد؟ آن همه مذاکره و قول و
قرار در ترکیه .تقریبا برگشت او قطعی بود.او گفت:
...آن تماس همه چیز را خراب کرد :از پای هواپیما
مستقیم می روی اوین! هیچکس گردن نگرفت آن
زمان .شاید هم بازی بود .حتی بلیتش را هم رزرو
کرده بود.نشد که بشود.
••تابناک نوشت:براساسآنچهشنیدهمیشود،
فراکسیون اصولگرایان در مجلس یازدهم حدود
 ۲۳۰نماینده خــواهــد داشــت کــه تحت عنوان
فراکسیون«نمایندگانانقالبیواصولگرا»تشکیل
خواهد شد .از قرار معلوم شورای ائتالف نیروهای
انقالب قصد دارد با توجه به مطرح شدن نامهای
مختلفبرایریاستمجلس،بهتصمیمفراکسیونی
جامعیدرخصوصرویدادهایمهممجلسیازدهم
در شروع آن برسد.
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پایانافسانهپهپادهای غولپیکرآمریکا؟

▪آمریکاچندپهپادازنوعگلوبالهاوکراکنار
خواهدگذاشت؟

ســال گــذشــتــه ،پنج مــاه پــس از آن کــه پهپاد
گرانقیمت و تازه نفس آمریکایی در تله سامانه
پدافندیایرانیگرفتارشد،نشریهفارینپالیسی
از احتمال بازنشسته شــدن «گلوبال هــاوک»

خبرداده بــود« :پنتاگون در حال بررسی کنار
گذاشتندوسومسیوچندپهپادگلوبالهاوکی
است که نیروی هوایی در اختیار دارد ».آمریکا
دوران کنونی را «عصر رقابت قدرتهای بزرگ»
نــام نهاده و بــراســاس گ ــزارش هــای پنتاگون،
ارتش آمریکا تالش می کند تجهیزاتی بسازد که
بتواند وارد آسمان رقبایش نظیر روسیه ،چین
و ایــران شود .درهمین راستا در گــزارش فارین
پالیسی،بهنقلاز«لورنتامپسون»عضومؤسسه
«لکسینگتون» آمده بود« :این که ایران میتواند
جنگافزارهای شما را با موشکهای بومی خود
ساقطکند،نشانهخوبیبرایآیندهنیست».فارین
پالیسی در گزارش خود که آذر  98منتشر شد،
پیش بینی کرده بود که از  35فروند پهپاد غول
پیکر گلوبال هاوک که در اختیار نیروی هوایی
آمریکاست 21 ،فروند آن کنار گذاشته خواهند
شد .اکنون «فوربس» در گزارش خود آورده که
«براساسبودجهدفاعیپیشنهادیسال2021
آمریکا ،نیروی هوایی این کشور به دنبال حذف
24فروندپهپادگلوبالهاوکاست».براساساین
گزارش،نیرویهواییآمریکاقصدداردازقرارداد

خریدبرخیدیگرازانواعپهپادهایمورداستفاده
خودنظیر«9ام.کیو.ریپر»نیزصرفنظرکند.
▪آیاپهپاددیگریهمبازنشستهمیشود؟

«فـــوربـــس» دلــیــل تصمیم پــنــتــاگــون بــرای
کنارگذاشتن دو نوع پهپاد گلوبال هاوک و «9ام.
کیو.ریپر» را دسترسی سامانه های موشکی
زمین به هوای دشمنان آمریکا اعالم و سپس
به ماجرای انهدام پهپاد «آر.ک ــی ــو.4-ان» بر
فراز خلیج فارس اشــاره می کند و می نویسد:
«این واقعیت مورد تاکید قرار گرفته است که
در تابستان  2019ایــران توانست یک فروند
پهپاد «آر.کیو.4-ان» (از نوع گلوبال هاوک) را با
موشکهایبومیخودمنهدمکند».اینگزارش
افزوده است که هر ساعت پرواز یک پهپاد گلوبال
هاوک  18.5هزار دالر (حــدود  280میلیون
تومان) و هر ساعت پرواز یک پهپاد از نوع «ریپر»
 4هزارو  800دالر (حدود  72میلیون تومان)
هزینه دارنــد .پس از آن که در تابستان سال
گذشته ،پهپاد آمریکایی در خلیج فارس منهدم
شد ،یکی از سناتورهای این کشور خواستار

دریافت هزینه آن از اموال ایران در آمریکا شد.
با این که آمریکا هرگز اعالم نکرد پهپاد سرنگون
شده چقدر ارزش داشته اما الجزیره قیمت آن
را  ۱۵۰میلیون دالر ،نشریه تایم  ۱۷۶میلیون
دالر ،رویترز  ۱۳۰میلیوندالرو سیانان ۱۱۰
میلیون دالر تخمین زدهانــد .ارقامی که نشان
می دهد شکاری گــران قیمت نصیب سامانه
سوم خرداد ایرانی شده است .با این حال کنار
گذاشتن این هواپیما از نیروی هوایی آمریکا،
نشان دهنده ضربه سنگین دیگری به این کشور
است و آن غیرقابل استفاده شدن این هواپیمای
پیشرفته و مجهز است .هواپیمایی که به علت
گران بودن ،آمریکا فقط  35نوع از آن راتولید
کــرده بــود! «فــوربــس» البته تصریح کــرده که
پنتاگون بنا دارد فعال نوعی از پهپادهای بزرگ
خود را کماکان استفاده کند؛ «آر.کیو  »170و
«آر.کیو  .»180تحلیل گران آمریکایی معتقدند
که بخشی از بودجه مخفی نظامی این کشور
(موسومبهبودجهسیاهکهحدود 50میلیارددالر
در سال برآورد می شود) در ساخت هواپیماهای
پنهانکار نظیر «آر.کیو  »170و «آر.کیو »180
هزینه می شــود« .آر.کیو  »170همان پهپاد
پنهانکار آمریکایی است که در سال  90توسط
نیروهای پدافند جمهوری اسالمی هک شد و
سامانه کنترل آن در اختیار نیروهای ایرانی قرار
گرفت و سرانجام در یک منطقه کویری به زمین
نشانده شد .آن زمان اوباما خواستار پس دادن
این هواپیما شده بود! اما نیروی هوافضای سپاه
با مهندسی معکوس توانست مشابه آن را تولید
کند و اکنون به تولید انبوه رسیده و مورد استفاده
قرار می گیرد.

تصویری با سایت تبیان که مردادماه  95روی
این سایت منتشر شده است ،میگوید :برای
اولینبار این جا میگویم درس حوزه را شروع
کردهام و با سرعت باال هم دارم میخوانم.
* بااینحال ،رائفیپور قبل از آن که به ادعای
خود تحصیل علوم دینی را آغاز کند نیز ابایی
ا ز سخنرانی و نظریهپردازی درب ــاره علوم
اسالمی و حتی نقل حدیث و تفسیر نداشت.
رائفیپور در یک سخنرانی عجیب در سال
 ،93پس از شرح آیه  36ســور ه توبه دربــاره
ماههای حرام و استناد به روایتی در این مورد
که ما ههای قمری اشاره به  12امام دارند و
مراد از ماههای حرام در این آیه امامانی است
که نامشان علی است ،میگوید« :برای خود
من سوال بود که این چهار امام چه ارتباطی
به این چهار ماه دارند و مدتها هم به آن فکر
میکردم .تو این ماه رمضان جوابش را پیدا
کــردم .یک چیز شگفتانگیز وجــود دارد.
معجزه است .خدا شاهد است آدم حاللخوار
و منطقی بــاشــد ،دیگر حجت بــرایــش تمام
اســت ...ایــن چهار امامی که نا مشان علی
است ،امامتشان در این چهار ماه برای مردم
مسجل شــد! به خجستگی ایــن چهار امــام،
جنگ ممنوع! هرگونه زدوخـــورد ،دوبرابر
دیه حساب میشود .بشینید سر جا یتان!
شاهکار این جاست که این امامان ،چهار روز به
دنیا آمدند ،چهار روز به امامت رسیدند ،چهار

محمودصادقیبهچندماهحبسمحکومشدهاست؟

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از محکومیت
خود به حبس و پرداخت جزای نقدی خبرداد .البته این حکم
بدوی است و صادقی درخواست تجدید نظر داده است .خبر
محکومیت صادقی را روز گذشته ابتدا خبرگزاری فارس منتشر
کرد .براساس گزارش فارس« ،این حکم به دنبال شکایت درباره
حسابهای قوه قضاییه و عدم همکاری با مقامات مسئول در
جریان رسیدگی به پرونده صادر شده است».
محمود صادقی به ایلنا گفت « :با توجه به اینکه امروز کشور
درگیر بحران کروناست ،برای اینکه انتشار این رأی ممکن

روز هم شهید شدند ،سه چهار تا؟ دوازدهتا!
این ها چند چندم اما مها هستند؟ یکسوم
امامها! جالب است بدانید از  12مناسبت 9
تا باز در ماههای حرام است!.»...
* در یک سخنرانی دیگر وی مدعی میشود:
«کاربرد اصلی سد کرخه اقتصادی نیست.
سد کرخه حجمی از آب را پشت خودش نگه
مــیدارد که درصورتیکه بشکند ،موجی به
ارتفاع 12 -10مــتــر در خلیجفارس ایجاد
میکند و کشورهای حاشیه خلیجفارس را
با سونامی زیر آب میبرد...».اما کافی است
روی نقشه به محل قرار گرفتن سد کرخه نگاه
کنیم .سیلی که قرار باشد از شکست سد کرخه
حاصل شود و کشورهای حاشیه خلیجفارس
را زیر آب ببرد تا منافع امنیتی ایران را تامین
کند ،قبل از رسیدن به خلیجفارس ،اهواز،
ســوســنــگــرد ،شـــوش ،بــســتــان ،دارخــویــن،
شادگان ،بندرماهشهر و تقریبا میتوان گفت
کل خوزستان را نابود میکند .ایــن دیگر
خطای پژوهشی نیست که بگوییم رائفیپور
دچار اشتباه شده و هیچ پژوهشگری از خطا
مصون نیست .این قصهپردازی است .در ادامه
این ادعا رائفیپور مدعی میشود کارشناسان
سدسازی از آلمان این موضوع را تایید کردهاند
و وقتی آمریکا در خلیجفارس مانور برگزار
کرده احمدینژاد در سفر به اکوادور گفته که
«پایههای سدمان شل شده اســت» و همین

بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات
اصالحی رئیس قوه قضاییه ،نمیخواستم مفاد رأی رسانهای
شود...تعجب میکنم چگونه یک خبرگزاری دیگر از صدور این
رأی باخبر شده است ».او در بیان جزئیات حکم خود توضیح داد:
«حکمپروندهشکایترئیسپیشین قوه قضاییهاز بنده ۲۷بهمن
ماه سال گذشته صادر و اوایل اسفند ماه به من ابالغ شد .به دو
بار پرداخت جزای نقدی پنج میلیون تومانی که در مجموع ۱۰
میلیون تومان میشود و گذراندن حبسهای  ۷ماه و  ۱۴ماه که
درمجموع 21ماه میشود ،محکوم شدهام ».براساس قانون اگر

مدیران دولتی مراقب قول
افزایش حقوق به کارمندان
باشند
یک مسئول مهم دولتی در ابالغیه روزهای اخیر
خود به تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان هایی
که قصد افزایش حقوق و فوق العاده کارکنان
خــود طبق مجوزهای دولــت در ســال گذشته
را دارنــد ،متذکر شده این مجوز تنها به شرط
اطمینان از تامین منابع پایدار از جمله تحقق
صرفه جویی های قابل انجام و درآمد حاصل از
فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول
مازاد ،مورد تایید است و قطعا بابت این افزایش
هیچ گونه کسری اعتبار طی امسال و سال های
آینده مورد پذیرش نخواهد بود.

دستور ویژه روحانی برای
افزایش مراودات تجاری با
کشورهای همسایه
به پیشنهاد یک نهاد مسئول که در روزهای اخیر
به تایید حجت االسالم روحانی رئیس جمهور نیز
رسیده ،تعدادی از اعضای کابینه از جمله وزارت
امور خارجه ،موظف شده اند برای صدور روادید
رانندگان کامیون ها و تجار کشورهای همسایه
و سایر کشورهایی که نیاز به صادرات و واردات
کاال و اقالم با ایران را دارند ،اقدام کنند و در عین
حال ،توجه به داشتن گواهی تندرستی برای این
افراد الزامی است.

اخبار

تستکرونایالریجانی
کماکانمثبتاست

انتقادهای صریح فرهیختگان از رائفی پور
روزنامه اصولگرای فرهیختگان روز گذشته
در گزارشی مفصل و صریح با تیتر «مصاف
بــا عقالنیت انــقــابــی» بــه نقد فعالیت هاو
سخنرانی های علی اکبر رائفیپور سخنران
معروف پــرداخــت .در ابتدای ایــن گــزارش،
روزنامه فرهیختگان نوشته است که «رائفیپور
برخالف سخنرانیهایش ،حاضر به گفتوگو
نشده اســت ».در ادامــه بخش هایی از این
گزارش مشروح را می خوانید:
* ب ــه نــظــر م ــیآی ــد رائ ــف ــیپ ــور جــذابــیــت
رازآلودگی را بهخوبی درک کرده است .نه
فقط مباحثی که به آن ها مــیپــردازد بلکه
خود او نیز در هالهای از ابهام و اســرار قرار
دارد .اطالعات اندکی درباره او موجود است.
درمورد تحصیالت در این حد میدانیم که در
دانشگاه حسابداری خوانده است ،اما این که
چه سالی وارد کدام دانشگاه و کی از آن جا
فارغالتحصیل شده بر ما پوشیده است .او در
مصاحبه اخیر خود در شبکه  3مدعی شد در
دورههای آموزشی که برای اقتصاد مقاومتی
تشکیل شده هم شرکت کرده است .در برنامه
« با زگشت» شبکه افــق ،رائفیپور بهعنوان
م ــ د ر س دانشگاه ،نظریهپرداز ،پژوهشگر
حوز ه دشمنشناسی و آخرالزما نشناسی،
بنیان گــذار مرکز مطالعات آسیای غربی و
آفریقای شمالی موسوم به «وانا» ،عضو سابق
هیئتعلمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا،
ایجادکننده و م ــدرس واحــدهــای درســی
« د ش م ن شناسی»« ،تاریخچه استکبار» و
«مدیریت رسانه» در دانشگاه امام صادق(ع)،
آیندهپژوه تحرکات صهیونیسم جهانی و مدیر
موسسه «مصاف ایرانیان» معرفی میشود.
سا یت موسسه مصاف ایــرانــیــان ،برخالف
شیو ه معمول چنین سایتهایی،بخشی را
به بیوگرافی و رزومه مدیر و استاد اصلی خود
اختصاص نداده است .در بخش «تماس با ما»
سایت نیز تصریح شده است که «به سواالت
شخصی و خصوصی دربــاره رائفیپور پاسخ
داده نخواهد شد ».رائفیپور در مصاحبهای

اذانصبحفردا 4:51

طلوعآفتابفردا 6:21

ویژه های خراسان

«نشریه فوربس» از سیاست کاهش استفاده از پهپادهای پهن پیکر توسط ارتش آمریکا خبر داده و در اتخاذ این تصمیم ،پای توان پدافندی
ایران را نیز به میان آورده است
امیرحسین یزدان پناه-نشریه «فوربس» افشا
کرده که در بودجه پیشنهادی پنتاگون ،کاهش
استفادهازپهپادهایدوربردوپهنپیکرلحاظشده
است .به خصوص پهپاد «گلوبال هاوک» که سال
گذشته یکی از آن ها توسط ایران سرنگون شد.
به همین دلیل در این گزارش پای توان پدافندی
ایرانهمبهمیانآمدهاست«.فوربس»البتهدراین
گزارش خود که دو روز پیش منتشر شده ،تالش
کرده پنتاگون را متقاعد کند از این تصمیم دست
بردارد اما گزارش های چند ماه اخیر نشان می
دهدکهارتشآمریکادرمخمصهبدیگرفتارشدهو
باوجودهمههزینههاییکهبرایچنینپهپادهایی
کرده ناچار به کنار گذاشتن تدریجی آن هاست.
آمریکایی ها در پایگاه های نظامی خود در ژاپن و
سنگاپور  46فروند پهپاد دارند که دامنه فعالیت
شان در اقیانوس آرام از جمله تایوان و سایر جزایر
مورد مناقشه با چین و نیز دریای جنوبی چین و
شرق چین است .همچنین  46فروند پهپاد در
لهستان و ایتالیا مستقر شده اند که توسط ناتو
براینظارتبرفعالیتهایروسیهوحوزهدریای
بالتیک  ،دریــای سیاه و مدیترانه استفاده می
شوند« .فوربس» تخمین زده است که استفاده
از این  92هواپیمای بدون سرنشین ساالنه 1.4
میلیارددالرهزینهدارد.
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باعث شده ناوهای آمریکایی بترسند و فرار
کنند و کویت هم  10میلیون دالر به ایران داده
است تا به پایههای سد بتن تزریق کند و ایران
هم با این پول جادههای خوزستان را آسفالت
کرده است .این دیگر تحلیل نیست.
* برای بسیاری ،رائفیپور صرفا در حوزهای
که کار خود را در آن آغاز کرد ،یعنی مباحث
آخرالزمان ،فرقهشناسی و مهدویت ،وجاهت
دارد و ورودش به دیگر مسائل ،دقیق نیست.
او در یک سخنرانی مدعی میشود« :االن که
من و شما این جا در کمال آرامــش نشستیم
عصر ظهور امام زمان (عج) است! شک نکنید!
صدای پای حضرت شنیده میشود! از 1200
نشان ه ظهور ،فقط  5تا مانده 1195 ،تا محقق
شده است ».مشابه همین عبارات در معرفی
سایت موسسه مصاف نیز به کار رفته است که
«صدالبته ظهور نزدیک است ».درهفتههای
اخیر از ســوی رائفیپور نــوع مــوی سر زنان
که شبیه کوهان شتر میشود ،خلوت شدن
کعبه و تعطیلی ح ــج ،تعطیلی جهان بر اثر
بیماری کرونا و رکود اقتصادی در پی آن به
عنوان نشانههای ظهور مطرح شده است.
حــال کافی اســــت beehive hairstyleرا
در گوگل سرچ کنیم تا ببینیم آن مدل موی
زنانه در دهه  1960میالدی  -سالها قبل
از تولد رائفیپور -در جهان به مد رایج بدل
ش ــد .کعبه نیز بارها سوخته و با سیل غرق
شده اســت .در قرن چهارم هجری قمری و
بعد از آن که قرمطیان کعبه و مسجدالحرام را
غارت کردندو حاجیان را کشتند و مقدسات
را هتکحرمت کردند و حتی حجراالسود را
ربودند نیز حج تا سالها تعطیل شد...و آن چه
به نظر ما جدید و آخرالزمانی میآید در تاریخ
بیسابقه نیست .البته که ما امیدواریم ظهور
منجی آخرالزمان نزدیک باشد و بشر متوجه
شود که تنها راه نجات نزد خالق اوست ،اما
نمیتوان به بهان ه مضطر و متوجه ساختن
مــردم ،بهگونهای آن ها را امــیــدوار کــرد که
معصومین ما را از آن نهی کردهاند.

اشد آن
این حکم تغییر نکند از میان احکام حبس صادقی ،حکم ّ
یعنی  14ماه اجرا می شود.
همچنین به گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان نماینده تهران در
نشست علنی روزگذشته مجلس در تذکری درباره احکام صادر
شده برای محمود صادقی گفت :از آقای رئیسی می خواهم
به این موضوع رسیدگی کند تا برای همکارمان مشکلی ایجاد
نشود .در همین زمینه ،عباس عبدی ،تحلیلگر مسائل سیاسی
نیز در کانال تلگرامی خود خواستار انتشار این حکم و دفاعیات
صادقی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در
تشریح وضعیت جسمانی علی الریجانی ،رئیس
مجلس گفت« :هنوز تست کرونای علی الریجانی
منفی نشده و او این هفته نیز در جلسات علنی
حضور نخواهد داشت ».به گزارش تسنیم ،احمد
امیرآباد یفراهانی حال عمومی الریجانی را
بهتر از قبل خواند و افزود ،اما او همچنان امکان
حضور در جلسات علنی مجلس را ندارد .طبق
تستی که بهتازگی از الریجانی گرفته شده
مشخص شده که هنوز ویروس کرونا در بدن او
وجود دارد و جواب تست در زمینه بیماری کرونا
منفی نشده است.

یادداشت سلیمینمیندر
مذمتعوامفریبی

ع ــب ــاس سلیمینمین در یــادداشــتــی در این
روزنــامــه(فــرهــیــخــتــگــان) بــا تیتر «در مذمت
عــوا مفــریــبــی» نــوشــت :از آن چــه بــیــان شد
تأثربرانگیزتر ،استفاده از ارز شهـــای دینی
برای گرمکردن محافل سخنوری است .همین
جــوان عزیز در محفلی دیگر میگوید« :شبی
در دانشگاه علوم قرآنی شاهرود ،سخنرانی
داشتم ،گفتم آقا بهظهور مشتاقتر است تا ما...
تردید کــردم که نکند اشتباه گفته باشم؛ در
استراحتگاهم پرند های دیدم که برای رهایی
از اتاقی که در آن محبوس شــده بــود ،خــود را
به پنجر های کوبید ،ناگاه کسی در گوش چپم
گفت ما از این پرند ه مشتاق رهایی ،به ظهور
مشتا قتریم ...».از آی ـتا ...طالقانی تا شهید
مطهری ،از امام خمینی(ره) تا آیتا ...خامنهای،
هرگز از تظاهر بهارتباط با معصوم استفاده
نــکــردهانــد...آن چه امــروز موجب میشود که
جــوان سخنوری از ارتباط امــام عصر(عج) با
خــود در رویــا در محفل عمومی سخن گوید،
الگوگیری از پدید ه عوامفریب است .عوامفریبی
که سیدی «ظهور نزدیک است» را در میلیونها
نسخه منتشر کرد تا به جامعه بقبوالند که وی
یکی از یاران قطعی حضرت حجت(عج) است.
بنابراین شایسته آن اســت که جوانان دارای
استعداد بهجای توسل به توهین در مواجهه با
منتقدان ،استدالل و منطق را در خود تقویت
کنند و بهجای استفاده ابزاری از اعتقادات پاک
جامعه با مطالعه بیشتر ،داشتههای خود را در
سخنرانیها بنمایانند.

