
گزارشی از چینش نیروهای سیاسی تندرو در دولت سیزدهم

سازمان های اقتصادی در دست جبهه پایداری
همدلی – جبهه پایداری به عنوان یک تشکل نوظهور در 
جناح اصولگرا بدون تردید یکی از مهم ترین ظرفیت های این 
جبهه برای برخورد با مخالفان است؛ موضوعی که البته به 
همان اندازه نیز به جهت تندروی ها و بی مالحظگی های این 
گروه به دغدغه ســران این جناح نیز تبدیل شده است. این 
گروه ابتدا با برآمدن محمود احمدی نژاد در سپهر سیاسی 
ایــران، با او همذات پنداری کردنــد و در تفاهمی دوطرفه 
جذب همدیگر شدند و احمدی نژاد با رشد دادن به برخی 
جوانانی که اکنون موتور محرکه این تشکل هستند، برادری 
خود را با آنان اثبات کرد و در عوض آنان نیز در بسیاری از 
موارد به مقابله تندوتیز با مخالفان احمدی نژاد برآمدند. حاقه 
اتصال این دو آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی بود؛ روحانی 
عالی مقامی که تمام قد به حمایت از احمدی نژاد ایستاده بود 
و حتی در این حمایت بخش زیادی از مقدسات مورداحترام 
مسلمانان و شیعیان را نیز هزینه کرده بود. بااین همه همراهی 
مصباح و احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری او، ادامه 
پیدا نکرد و مصباح یزدی از او اعالم برائت کرد. پس ازآن و 
به ویژه مواضع تندوتیز احمدی نژاد علیه برخی ارکان نظام 
سبب شد تا تعدادی از چهره های این جناح نیز به مخالفت 
با او برخیزند و یک اتحاد سیاسی با کنار رفتن احمدی نژاد از 

ریاست جمهوری نیز گسسته شد.
 پایان محمود پایان پایداری نبود

اما این موضوع ســبب نشــد تا جبهه پایداری از عرصه 
سیاســی ایران محو شــود که برعکس با حرکت رادیکال 
خود توانست برخی از تشکل ها و افراد سنتی این جناح را 
مرعوب خودکرده و در حقیقت خود را به این جناح تحمیل 
کنند. این جناح اگرچه با پیروزی حسن روحانی و تشکیل 
مجلسی با رویه اصالح و اعتدال دستشان از نهادهای انتخابی 
کوتاه شــد، اما در چند سال پیش از آن در برخی نهادهای 
غیرانتخابی آن قدر ریشــه دوانده بودند که نگران از دست 
دادن مشاغل و موقعیت های سیاسی و اقتصادی خود شوند؛ 
اما به نظر می رســد که ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و 
همراهی برخی از مردان احمدی نژاد ســبب زنده شــدن 
مناسبات این جبهه با دولت مستقر شده است. وضعیتی که 
این جبهه ترجیح داد چندان منتظر تحوالت نشود و مهره 
چینی خود در برخی از مناصب نظام را به انجام برساند. با 
این رویکرد که گلوگاه های اقتصادی موجود در قوه مجریه 

هدف این مهره چینی قرار گرفت.
ســایت خبری تحلیلی انصاف نیوز در گزارشی تحقیقی 
به خوبی نشان می دهد چگونه نیروهای سیاسی نزدیک به 
جبهه پایداری در سازمان های اقتصادی دولتی نفوذ کرده 
و به ویــژه در وزارتخانه بزرگ تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
جاگیر و پاگیر شده اند.بر اساس گزارش انصاف نیوز انتخابات 
شورای مرکزی جبهه پایداری انقالب اسالمی چند ماه قبل 
از انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری برگزار شد. آن 
روزها مشــخص بود دولت آینده ایران را چهره های نزدیک 
به اصول گرایان تشکیل خواهند داد. شاید به همین دلیل 
بود که چهره های مؤثر جبهه پایداری تصمیم گرفتند وجهه 
شــورای مرکزی این حزب را تغییر دهند و با خارج کردن 
چهره های سیاســی فرهنگی و میدان دادن به چهره های 
سیاسی اقتصادی نزدیک به خود، برای دولت آینده تجهیز 
منابع کنند؛ بنابراین چهره هایی چون میثم نیلی و علی نادری 
که در مجمع عمومی سال ۹۵ این گروه به عضویت شورای 

مرکزی جبهه پایداری درآمده بودند در انتخابات سال ۹۹ از 
شورای مرکزی خارج شدند اما البته صادق محصولی، وزیر 
متمول رفــاه در دولت محمود احمدی نژاد در جایگاه دبیر 
کلی این حزب باقی ماند. تجربه صادق محصولی و یارانش 
در دولت دهم، کمک بزرگی به جا افتادن لزوم برنامه ریزی 
برای فتح ســازمان های اقتصادی توسط این گروه سیاسی 
کرده بود.با روشن شدن نتایج انتخابات دوره سیزدهم، جبهه 
پایداری انقالب اســالمی، کانون تجمع مؤمنان به روش و 
منش احمدی نژاد، از بخت یارترین گروه های سیاسی ایران 
بود چه آن که اعضای سابق و الحقش، پیوندهای سببی و 
نسبی قوی با رئیس جدید دولت داشتند و بنابراین مشخص 
بود تعداد زیــادی از مدیران آینده ایران، از نزدیکان جبهه 
پایداری خواهند بود. بسیاری از روسای ستاد انتخاباتی آقای 
رئیســی را مردان محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و 
دهــم اداره می کردند و حاال با یا بدون اعالم برائت از او، در 

آستانه ورود مجدد به دولت بودند.
 رویکرد چراغ خامــوش پایداری در آغاز دولت 

رئیسی
بلندپایگان پایداری برخالف دوره قبل، می دانستند چه 
باید بکنند و می خواستند ســراغ وزارتخانه ها و سازمان ها 
و شــرکت هایی بروند کــه اوال به لحاظ ثــروت و گردش 
مالی قابل اعتنا باشــند، ثانیا خیلی در چشم نباشد و ثالثا 
حساسیت برانگیز نباشند. به این ترتیب تالشی چندالیه در 
حدفاصل انتخابات تا معرفی کابینه ســیزدهم به مجلس 
آغاز شد تا سهم پایداری در کابینه به حداکثر برسد. راهبرد 
اصلی گرفتن وزارتخانه ها مهم اقتصادی بود و در صورت عدم 
امکان، انتصاب افرادی که حتی االمکان با »جبهه« مباینت 
و مخالفت نداشته باشند. دولت مردان محمود بدون او فتح 
کابینه را هدف قرار دادند، البته با پیش چشــم داشتن این 
نکته که کاندیداهای پوششی هم سهم خواهند برد، سهمی 
هم باید برای ریاست مجلس کنار گذاشته شود، معاون اول 

چند وزیر خواهد داشت و…
 موقعیت های اقتصادی در اختیار مردان پایداری

وزارت نفــت، وزارت کار، وزارت صمــت، وزارت راه و 
شهرســازی، ســازمان برنامه وبودجه و بانــک مرکزی از 
مهم ترین بازیگران اقتصاد ایران هســتند و تســلط بر هر 
یک، تضمینی برای اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی احــزاب و گروه ها خواهــد بود. در 
تقسیم سازمان های اقتصادی دولت، بنیاد شهید که دارای 
چند هلدینگ بزرگ اقتصادی است به عضو سابق شورای 
مرکزی جبهه پایداری و یکی از کاندیداهای انتخابات دوره 
سیزدهم ریاســت جمهوری، امیرحسین قاضی زاده رسید. 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد هم سهم رئیس سابق 
قرارگاه خاتم و کاندیدای منصرف شده آن انتخابات، سعید 
محمد شد. مسئولیت سازمان برنامه به مسعود میرکاظمی 
محول شــد که از نزدیکان جبهه پایداری است و به تواتر 
نقل شــده که همو با ممانعت از نشستن رستم قاسمی بر 
صندلی وزیر نفت، راه را برای اعزام اعضای پایداری به وزارت 
نفت، باز گذاشته. وزارت صمت حساس تر و در سیبل تر از 
آن بود که به اعضای پایداری برسد و بنابراین وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی که محصول ادغام سه وزارتخانه ای بود 
که اتفاقا صادق محصولی ســابقه اداره یکی شان را داشت، 
شد ســهم جبهه پایداری از دولت سیزدهم.وزارت حجت 
عبدالملکی که مسجل شد، طبقه چهارم ساختمان جبهه 
پایداری در چهارراه آبســردار تهران هم به ستاد اعزام نیرو 
از جبهه به این وزارتخانه تبدیل شد. مجید متقی فر، عضو 
شورای مرکزی با مشاورت و همراهی مجید دوستعلی، دبیر 
هیات دولت در دوره احمدی نژاد، کمیته انتصابات غیررسمی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تأسیس کرد. این کمیته 
در قدم نخست توانست برای میرهاشم موسوی، دیگر عضو 
شورای مرکزی جبهه پایداری، به عنوان رئیس سازمان تأمین 
اجتماعــی از وزیر حکم بگیرد. در گام بعد، تعداد زیادی از 
نیروهای رسمی و نزدیک به جبهه برای تصدی پست های 
مدیریتی به شــرکت های متعدد ســرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی رفتند.
 موقعیت ویژه برای مسئول سایت تجمیع آرای 

انتخابات 88
سازمان تأمین اجتماعی را شاید بتوان مهم ترین سازمان 
زیرمجموعه وزارت »تکرا« خواند؛ سازمانی با منابع بی شمار 
و مصارف بی شــمار که هم با کارگران و هم با بازنشستگان 
سروکار دارد و به دلیل گســتره عملکردش، سازمانی هم 
اجتماعی و هم اقتصادی تلقی می شود. نگاه حیاط خلوتی 
دولت ها به تأمین اجتماعی همواره محل مناقشات سیاسی 
در کشــور بوده تا جایی که محمود احمدی نژاد در قضیه 
مدیرعاملی ســعید مرتضوی، یک وزیر را فدای استیضاح 
کرد تا ثابت کند خانواده الریجانی به این سازمان نظر سو 
دارد. اکنون میرهاشم موسوی، عضو شورای مرکزی جبهه 
پایداری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است و همو حکم 
قائم مقامی را برای حبیب اهلل حسن خانلو امضا کرده است. 
حبیب اهلل حسن خانلو، عضو انجمن اسالمی دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز بود؛ از معدود انجمن های دانشجویی راست گرا 
که در انتخابات سال ۱۳۷۶ از سیدمحمد خاتمی حمایت 
نکرد. خانلو پس از خاتمی و تغییر جو دانشگاه ها، نتوانست 
اکثریت آرای دانشجویان را حفظ کند و مجبور شد کرسی 
شورای مرکزی را به نمایندگان دانشجویان واگذار کند. او با 
کنار رفتن از انجمن اهواز، ایده تأسیس انجمن های اسالمی 
دانشجویان مستقل را پیش برد و به ثمر رساند تا یک تشکل 
دانشجویی رقیب برای دفتر تحکیم وحدت تراشیده شود. 
تضعیف تحکیم بی پاداش نماند و بنابراین آقای حسن خانلو 
پس از دوره اصالحات، مدارج ترقی را به سرعت پیمود. او در 
دوره وزارت صادق محصولی، به ســاختمان مشهور میدان 
فاطمی تهران رفت و ابتدا مدیرکل سیاسی و سپس مدیرکل 
دفتر وزارتی وزارت کشــور شد. حسن خانلو در انتخابات پر 
حرف وحدیث ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۸۸، دبیر 
ســتاد انتخابات و مسئول سایت تجمیع آرا بود؛ جایی که 
اعداد و ارقام متفاوتی برای صندوق های مشخص اعالم کرد، 
مشارکت برخی مناطق را بیش از ۱۰۰ درصد محاسبه کرد 
و در کل به دلیل عدم شفافیت، در کانون نقد کاندیداهای 
معترض در آن انتخابات قرار داشــت. آشــنایی قائم مقام و 
مدیرعامل فعلی تأمین اجتماعی هم به همین دوره خدمت 

در وزارت کشور بازمی گردد؛ وقتی حسن خانلو مدیرکل دفتر 
وزارتی بود، موســوی هم در بازرسی این وزارتخانه خدمت 
می کرد. این چهره تشکیالتی نزدیک به صادق محصولی، با 
همان راهبرد حرکت خزنده و چراغ خاموش جبهه پایداری 
در دوره ابراهیم رئیسی، با آن که تخصص پزشکی اش را هم 
نگرفته و ســابقه ای در اداره ســازمان های اجتماعی ندارد، 
قائم مقام تأمین اجتماعی شــده است و آگاهان مسائل آن 
سازمان اذعان کرده اند که هیچ انتصابی در تأمین اجتماعی و 
زیرمجموعه هایش انجام نمی شود جز آن که تاییدیه قائم مقام 
را گرفته باشــد. چهره دیگر نزدیــک به صادق محصولی، 
ابوالفضل عفت نژاد، معاون منابع انســانی ســازمان تأمین 
اجتماعی است. عفت نژاد هم در دانشگاه آزاد اهواز تحصیل 
کرده و عضویت در تشکیالت راست گرای آن دانشگاه را هم 
در کارنامه دارد. آقای عفت نژاد عالوه بر رفاقت با حسن خانلو، 
با علی خضریان، نماینده مجلس هم روابط بسیار حسنه ای 
دارد. روابطی که شــاید باعث شــده تولیت استخدام ها در 

تأمین اجتماعی را به او بسپارند.
پایداریچی های خوزستانی در کانون توجه

بر اســاس گزارش انصاف نیوز یکی دیگر از اعضای حلقه 
خوزستان که در تأمین اجتماعی مسئولیت گرفته، احمد 
اســفندیاری اســت. او هم در دوره دانشجویی اش در اهواز 
با حســن خانلو ارتباط پیدا کرد و عضو تیمش شد. سپس 
موردتوجــه محصولی قــرار گرفــت و در دوره ای که او از 
وزارت کشور به وزارت رفاه منتقل شد، به ریاست سازمان 
بهزیستی کشور رسید. اسفندیاری اکنون مأموریت دارد با 
آرام نگه داشتن فضای مجلس، مانع اعتراض نمایندگان به 
انتصابات تشکیالتی در وزارت تکرا، تأمین اجتماعی و شستا 
شود. دیگر عضو حلقه خوزستان که در دوره جدید به تأمین 
اجتماعی رفته، مدیرعامل شــرکت خانه سازی است؛ یکی 
از مهم ترین شرکت های تأمین اجتماعی که مدیریت همه 
امالک این ســازمان را بر عهده دارد. علی رضا علی پور، در 
سابقه اش سرپرستی شهرداری اهواز را دارد و روابط دوستانه 
پرسابقه ای با حسن خانلو داشته است. حساس ترین پست در 
سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت شرکت سرمایه گذاری این 
سازمان، همان »شستا«ی معروف است که در انتصاب مدیر 
جدیدش، بــاز هم ردپای دبیر کل جبهه پایداری به وضوح 
دیده می شــود. ابراهیم بازیان، از اهالی آذربایجان است و از 
این منظر همشهری محصولی و حسن خانلو تلقی می شود 
اما غیرازاین، او عضو حلقه نزدیک به احمدی نژاد-محصولی 
بود که از دهــه ۱۳۶۰، به تناوب در تبریز، ارومیه و اردبیل 
مســئولیت های سیاسی و نظامی داشــت. بازیان دوره ای 

شهردار ارومیه هم بوده است.
 تأمین اجتماعی؛ بهشتی زیر پای مردان پایداری

یکی دیگر از مهم ترین بخش های تأمین اجتماعی، بخشی 
است که اطالعات هویتی میلیون ها ایرانی را ثبت و ضبط 
دارد؛ این بخش را هم به عبداله حســینیان سپرده و برای 
او حکم مدیرکلی فناوری اطالعات سازمان را صادر کرده اند 
تا تیم محصولی حسن خانلو در گلوگاه های سازمان تأمین 
اجتماعی کامل شود. وجه مشترک دیگر اغلب این چهره ها 
این است که دوره ای به کمیته امداد امام خمینی رفته اند و 
مدتی در آنجا مشغول شده اند تا امروز منتقدی نتواند بگوید 

اینان سابقه کار در سازمان های اجتماعی را ندارند!
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گزارشی از چینش نیروهای سیاسی تندرو در دولت سیزدهم

سازمان های اقتصادی در دست جبهه پایداری

تخلفات جدی   پیگیری 
 در مرگ مهسا امینی

مسئوالن قضایی وانتظامی کشور تاکید کردند

 توصیه ابوالفضل فاتح
 به مسئوالن:

خود را دربرابر وجدان 
عمومی قرار ندهید! 

 ساخته سیدی نماینده ایران شد
 صدای سعید روستایی درآمد

 »جنگ جهانی«
 بر سر اسکار

سرمقاله

تکانه های یک مرگ
رضا صادقیان - مرگ مهسا امینی در روزهای اخیر با خبرها، موضع گیری ها و 
واکنش های بسیار گسترده میان عالمان دینی، چهره های فرهنگی، رسانه ای، سیاسی 
و حتی بخشــی از طیف های مدافع دولت ســیزدهم و شهروندان در نقاط مختلف 
کشــور و شــبکه های اجتماعی روبرو بوده است. به نظر می رسد برخالف نظر یکی 
از نمایندگان مجلس شورای اســالمی و یک خبرگزاری با کارنامه مشخص درباره 
گزارش های پزشــکی همچنان می باید صبر کــرد؛ اما موضوع این مرگ نابهنگام و 

فاجعه بار را می توان در ابعاد دیگر مورد بازخوانی قرار داد.
اول: طی دو روز گذشــته اکثر خبرگزاری های خارجی بــه این مهم پرداخته اند. 
شبکه های خبری کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و... . ارائه تصویر ارائه شده از کشور 
ایران در رسانه های سایر کشورها همیشه اهمیت داشته است، آن گونه که سایر کشورها 
نسبت به تصویری که از آنان در رسانه ها ارائه می گردد حساسیت داشته اند؛ بنابراین 
پخش خبر مرگ دختر 22ساله در رسانه های غربی برای مخاطبان این گونه رسانه ها 
آن قدر تأثیرگذار خواهد بود که تصویر شکل گرفته از ایران به عنوان کشور مهمان پذیر، 
آماده برای ســرمایه گذاری، کشوری با جاذبه های بسیار زیبای گردشگری تاریخی و 
طبیعی و... را کامالً به حاشــیه ببرد و مخدوش کند. نمی توان در بعد گردشــگری، 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه اقدام به برگزاری جلسات در نهادهای دولتی و بخش 
خصوصی کرد، برنامه ریزی انجام داد و با پخش صدها کلیپ زیبا چهره ای دل نشین از 

ایران مخابره کرد و درنهایت امر این همه با مرگ انسان کامالً به حاشیه برود.
دو: برنامه ریزی برای آباد کردن، ساختن، اصالح و زیباسازی بسیار دشوار و سخت 
بوده و اســت؛ اما ویران کردن و نابود کردن با سرعت اعجاب آور انجام می گیرد. در 

ماجرای مرگ دختر کردستان این مهم به تمام معنا اتفاق افتاده است.
ســه: آن طور که در بیانیه ستاد امربه معروف و نهی از منکر آمده است این ستاد 
در عین اعتقاد به لزوم حل معضل موجود در حوزه عفاف و حجاب معتقد است در 
مواجهه با این مسئله نه پلیس باید به صورت مستقیم وارد صحنه شود و نه باید حل 
این مسئله را با محاکم قضایی گره زد و نه اینکه متولی و مسئول این مسئله دولت 
باشد بلکه حل مسئله عفاف و حجاب فقط به دست خود مردم با مدیریت صحیح 
قابل حل است و این مسئله در طرح جامع عفاف و حجاب کامالً تبیین شده است. 
مسئله کامالً مشخص است، تجربه سال های گذشته و ورود پلیس به موضوع بیش 
از آنکه آرامش بخش و تداعی کننده امنیت بخشیدن از سوی شهروندان تلقی شود، 
دلهره آور بوده است. حداقل آنکه پخش فیلم های برخورد پلیس با برخی شهروندان 

تصویری مطلوب و قابل دفاع از گشت ارشاد را به نمایش نمی گذارد.
چهار: بزرگ ترین هزینه مرگ مهســا امینی به پای دولت و شخص رئیس جمهور 
نوشته خواهد شد. درست یا اشــتباه، در داخل ایران و خارج و به دلیل در دسترس 
نبودن سایر مسئوالن نسبت به پاســخ دادن درباره کارنامه خودشان، همه انتقادها 
به سوی دولت روانه می شود. حال در اوج مذاکرات هسته ای و در زمانی که بازار ارز و 
طال با کوچک ترین خبری واکنش منفی و مثبت بروز می دهند و آقای رئیســی قرار 
است در سازمان ملل سخنرانی کنند و با رسانه های آمریکایی مصاحبه داشته باشند، 
اتفاقی عجیب رخ داده اســت. تردیدی نیست که بخش زیادی از سؤاالت خبرنگاران 
آمریکایی درباره دالیل مرگ دختر کردســتان خواهد بود. از سویی دیگر، این مرگ 
بهانه ای بزرگ به دســت مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از کشور می دهد تا به 
بهانه دفاع از حقوق بشــر و عناوین دیگر تجمع هــای خود را با همکاری طیف های 
مختلف اجتماعی آمریکایی برگزار و کلیت سفر رئیس دولت را تحت شعاع قرار بدهند.

پنج: در مسئله مهسا و سایر پرونده ها و موضوعات بهترین راهکار اقناع افکار عمومی 
است. انتشار پرونده پزشکی تایید نشده در توییتر و تدوین فیلم و موضع گیری برخی 
چهره های سیاسی به اسم دفاع از رفتار گشت ارشاد بیش از آنکه فضای ملتهب امروز 
را تسلی بخش باشد، بازی با اعصاب و روان مردم تلقی می شود و نوع و محتوی واکنش  
شهروندان را به سرعت تغییر خواهد داد، این همه یعنی تراشیدن هزینه برای کلیت 
نظام. در اوج بحران ها، عقالنیت و نه دامن زدن به هیجانات، مؤثر است، پای برخی 
از ســایبری های فحاش و کم خرد را از اظهارنظر درباره این مسائل کوتاه کنید. این 

جماعت به غیراز تکه کردن جامعه هیچ دستاوردی نداشته اند.

 در پی سیاست جدید بانک مرکزی
 در زمینه افزایش نرخ سود بانکی، بازار 

سرمایه فاز نزولی به خود گرفته است

 روزهای بی رمق
 در پی اصالح بازار 

رشد مشاغل خدماتی چه آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت؟

 افزایش تمایل
 برای مسافرکشی

 هشدار درباره بروز پیک جدید کرونا
 در اواخر پاییز؛

کرونا هنوز نرفته است!

مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور اعالم کرد؛

تهیه دستورالعمل برگزاری 
تجمعات و راهپیمایی ها 

آمریکا نسبت به تجاوز چین به تایوان، هشدار داد 

افزایش تنش پکن - 
واشنگتن درباره تایوان

 رتبه بندی معلمان 
و دبه ای که مسئوالن 

درمی آورند 
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تکانه های یک مرگ

     رضا صادقیان  
   روزنامه نگار

سرمقاله
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تکثیر شدم در دوراهی و 
چراغ قرمزی که سبز نشد

 فیض شریفی
منتقد و پژوهشگر ادبیات

آخرین جستار؛ زنگ آخر 
زندگی و بالماسکه مرگ

 علی داریا
نویسنده و شاعر

یادداشت ها

مرگ مهســا امینی در روزهای اخیر با خبرها، 
موضع گیری ها و واکنش های بسیار گسترده میان 
عالمان دینی، چهره های فرهنگی، رسانه ای، سیاسی 
و حتی بخشی از طیف های مدافع دولت سیزدهم 
و شــهروندان در نقاط مختلف کشور و شبکه های 
اجتماعی روبرو بوده است. به نظر می رسد برخالف 
نظر یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
و یــک خبرگزاری بــا کارنامه مشــخص درباره 
گزارش های پزشکی همچنان می باید صبر کرد؛ اما 
موضوع این مرگ نابهنگام و فاجعه بار را می توان در 
ابعاد دیگر مورد بازخوانی قرار داد.اول: طی دو روز 
گذشــته اکثر خبرگزاری های خارجی به این مهم 
پرداخته اند. شبکه های خبری کشور آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، اســپانیا و... . ارائه تصویر ارائه شده از کشور 
ایران در رسانه های سایر کشورها همیشه اهمیت 
داشته است...  شرح در همین صفحه

 شرح در همین صفحه


