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اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید، بگویید ما بعد از گذشنت چندین 

سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر- خدای نخواسته- از عدم مشارکت شام 

یک لطمه ای بر جمهوری اســالمی وارد بشــود، بدانید که آحاد ما، که این خالف را 

کرده باشیم ... مسئول پیش خدا هستیم.
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همگی برپا... برجام!
علیاکبری

همگی دانش آموختگان و تحصیل کردگان، سخن ابتدایی مبصر کالس 
را به خاطر دارند که به احترام استاد، برپا می دهد و سپس با گفتن برجا، 
همه را دعوت به نشســتن می کند اما ظاهراً این بار به جای برجا، واژه 
جدیدی مورد استفاده قرار گرفته و آن هم »برجام« است. بازدید ریاست 
محترم جمهوری از کالس درس مدرسه ای که به موضوع برجام اختصاص 
یافته بود، نشان داد که دولت تالش دارد به جای نمایش تأثیرات واقعی 
برجام بر زندگی مردم و اقتصاد کشــور، به حواشی بپردازد که محلی از 
اعراب ندارد. زمانی که برخی از مسئوالن از ورود برجام به متون درسی 
دانش آموزان کشورمان سخن گفتند، کمتر کسی تصور می نمود که این 
خواسته، به این سرعت اجرایی شود. آموزش وپرورشی که با طرح هایی 
چون فروش مدارس در منظر انتقاد قرار دارد، تالش نمود که همراهی و 
همدلی با ریاست محترم جمهور را در این موضوع به نمایش بگذارد. به 
نظر نگارنده اگر بخواهیم یک نمونه از مدیریت جهادی در دولت را مثال 
بزنیم، اجرایی نمودن موضوع برجام توسط دولت محترم است. موضوعی 
که نه تنها باعث تعجب افکار عمومی داخل گردید، بلکه تعجب بازیگران 
خارجی را برانگیخت و حتی دولتمردان آمریکایی نیز به این موضوع اذعان 
نمودند که توقع نداشتند که ایران به این سرعت، به تعهدات خود عمل 
کند. تعهدات یک طرفه ای که با برچیدن سانتریفیوژها، خروج اورانیوم 
غنی شــده از کشــور، خارج کردن قلب راکتور اراک و... دنبال شد و در 
مقابل طرف غربی، تالش دارد که اقداماتی را نشان دهد تا شاید تعهدات 
برجــام را انجام دهد! در مقابل تمام این اقدامات ایران، وندی شــرمن 
همان دولت زن آمریکایی که فریبــکاری را در ژنتیک ایرانیان نهادینه 
می دانســت اعالم کرد که ایرانیان به دو دسته تندرو و تندروتر تقسیم 
می شوند و با این وصف اعتدال و اعتدالیون را به سخره گرفت که اعالم 
می کردند گروهی تنــدرو در آمریکا که مخالف دولت اوبامای مؤدب و 
باهوش هستند، نمی خواهند برجام به سرانجام برسد. خوب است دولت 
محترم، اعالم کند در این تقسیم بندی که از  مخالفان برجام و اوباما ارائه 
می کرد ؛ این زنک در کدام دسته قرار می گیرد؟ آیا نماینده رسمی اوباما 
برای مذاکره با ایران، در دســته بندی  مخالفان اوباما است یا موافقان و 
همراهان او و در این صورت اوباما در کدام طیف قرار می گیرد و نسبت 
این ســخن با آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور اعتدال طلب ایران 
چگونه است؟ البته افکار عمومی ملت ایران فراموش نکرده که در دولت 
اصالحات نیز که ســخن از پیوستن به جامعه جهانی و دست برداشتن 
از تنش آفرینی و... بود، آمریکا ایران را در محور شرارت قرار داد تا نشان 
دهد که اگر در مقابل شیطان یک قدم عقب نشینی شود، او گستاخ تر و 

شرورتر، حمله خواهد آورد.
بزک برجام به همین جا ختم نشده و ظاهراً قرار است مدت باقی مانده 
دولت کنونی به این امر اختصاص یابد. دولت محترم که ظاهراً تمایل دارد 
بیش از آنکه با واقعیات رودررو شود، با آمال و آرزوهای خویش زندگی 
می کند در حرکتی عجیب، با اعطاء نشــان دولتی به مذاکره کنندگان 
کشــورمان، نشــان داد که  بزرگنمایی مدل برجام خاتمه نیافته است. 
اینکه دولت از تالش مذاکره کنندگان تشــکر کند با اینکه این توافق را 
به یک مدل و روش ســودمند و الگویی تمام عیار برای تمام  بخش ها و 
حوزه های دیگر معرفی نماید، تفاوت فاحش دارد. سخن از »برجام دو« در 
موضوع سوریه، انتخابات، اقتصاد و... زمزمه هر روزه دولت محترم گردیده 
است. دولت توقع دارد  به تمام ملت ایران برپا دهد و ملت نیز تمام قد به 
احترام این قرارداد و توافق، برخیزد و احسنت گوید؛ اما ملت هوشمندتر 
از این اســت که برای امری که ناکامی آن آشکارشده، خودکشی کند و 
این واقعیت در نحوه مواجهه ملت با این قرارداد کاماًل آشکار شد. برآورده 
نشدن توقع برخی خوش خیال ها مبنی بر اینکه ملت به خاطر برجام به 
خیابان بریزد و پایکوبی کند نشان داد که همدلی و هم زبانی دستوری، 
محقق نخواهد شــد. ما مذاکره کردیم که تحریم ها لغو شود و برخی از 
مشکالت اقتصادی که البته از منظر دولت محترم، این مشکالت حتی 
آلودگی هوا و آب خوردن ما را شــامل می شد برطرف شود لیکن پس 
از برجــام ظاهراً تنها علتی که برای برجام وجود دارد، همان نام برجام 
است چرا که ظاهراً تفاوتی با قبل از برجام ایجاد نشده است. تحریم ها 
لغو نشده و دولت در یک عقب نشینی عجیب اظهار داشته که قرار نبود 
برجام معجزه کند و مشــکالت اقتصادی ریشه در مسائل داخلی دارد 
و البتــه دولت محترم اعالم نکرده که با گذشــت بالغ بر نیمی از زمان 
چهارســاله خود، چه قدم هایی برای رفع این مشکالت داخلی برداشته 
است. اخیراً خبرگزاری ها خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه جان اسمیت 
رئیس اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا که در کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ســخن می گفت اظهار داشته 
»به رغم لغو تحریم های هســته ای علیه تهران، تحریم های اولیه دولت 
آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست. اداره کنترل دارایی های خارجی 
با قوت تحریم های غیرهسته ای و تحریم ها علیه فعالیت های مشکل ساز 
ایران را اجرا می کند. در حالت کلی، تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران 
همچنان پابرجا هســتند.« وی گفت: »از بیش از 400 شخص حقیقی 
و حقوقی ای که در روز اجرای برجام از فهرست تحریم ها خارج شده اند، 
تقریباً 200 نفر در فهرست جدیدی که اداره کنترل دارایی های خارجی 
ایجــاد کرده جای گرفته اند... این بدان معناســت که آن ها همچنان از 
نظر قوانین آمریکا افراد تحت تحریم هستند.« این مسائل از دید دولت 
محترم هیچ اشکالی ندارد و تحقیر ملت ایران نیست چرا که از دید ایشان 
ملت ایران زمانی تحقیر می شود که بر صندلی هواپیماهایی بنشیند که 
عمــری طوالنی دارند و بــرای رفع این تحقیر بزرگ ملت ایران، باید با 
همان کسانی قرارداد بنویسیم که فرزندان ملت را با خون های آلوده به 
بدبختی کشاندند و در موضوع تحریم، بدترین رفتار را با ایران انجام دادند 
و این پیام را به جهانیان بدهیم که ما به دشمنان کینه توز خود، هدایای 
بیشــتری می دهیم تا دوستان خویش! قراردادی با ایرباس منعقد شده 
که هرچند چون محرمانه است و مانند دیگر قراردادها از قبیل کرسنت، 
پژو، خســارت به ترکیه، آمار اقتصادی و... افکار عمومی کشورمان نباید 
به آن دسترســی یابند، ولی مســئوالن ایرباس گفته اند تنها در صورت 
اخذ اجازه آمریکا، خواهند توانســت این قرارداد را اجرا کنند تا نشــان 
دهند حتی در این موضوع نیز ظاهراً قرار نیست گشایشی حاصل شود. 
مسئوالنی که در هر سخنرانی خود گشایش در امور را به آینده نزدیک 
موکول می کنند باید پاسخ دهند که باالخره این فردایی که از آن سخن 
گفته می شود، کی خواهد رسید. به تعبیر شاعر »همی وعده کنی امروز 

و فردا، نمی دانم که فردای تو کی بی«

علی مطهری در پاسخ به این سوال که چرا با وجود داعیه داری مبارزه با فساد 
افرادی چون الیاس حضرتی که از شهرام جزایری پول گرفته اند در لیست شما قرار 

دارند گفت: این موضوع اهمیت چندانی ندارد .
به گزارش دانا علی مطهری عضو لیســت انتخاباتی حزب صدای ملت در پاسخ 
به این ســوال که » درحالی که شما داعیه ی مبارزه با فساد اقتصادی را دارید، چرا 
شخصی مثل الیاس حضرتی که سابقه دریافت پول از برخی از مفسدان اقتصادی را 
دارد در لیست حزب صدای ملت قرار دارد؟« گفت: من خودم راجع به این موضوع 

تحقیق کرده ام و آنقدرمهم نبوده است.
وی افزود: ظاهرا این موضوع پولی بوده که به صورت وام گرفته شده و بعدا هم 
برگردانده شده و اگر مهم بود این افراد مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گرفتند.
مطهری در پاســخ به این سوال که » براســاس برخی از اخبار شما قرار است 
در لیســت اصالح طلبان هم حضور داشته باشید، چرا شخصی مثل آقای کرباسچی 
که سابقه فساد اقتصادی دارد، در مرکز فعالیت های انتخاباتی اصالح طلبان فعالیت 

می کند؟«  اظهار داشت: این را از خود ایشان باید بپرسید.

انصراف چند نامزد انتخابات
 در حمایت از ائتالف اصولگرایان

در حمایت از لیست ائتالف اصولگرایان چند نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی انصراف خود را اعالم کردند. 

ابراهیم کارخانه ای عضو شــورای مرکزی فراکسیون اصول گرایان مجلس نهم 
شــورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، از انصراف خود از کاندیداتوری در انتخابات 

مجلس دهم به نفع فهرست ائتالف اصولگرایان خبر داد.
وی در یادداشتی نوشت: دشمن همواره در کمین ایجاد تفرقه و نفاق بین نیروهای 
انقالب است و انتخابات بهترین بستر این اقدام است. بدون شک لیست منتشره از 
سوی شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان خالی از اشکال نیست لیکن حفظ وحدت 
کلمه و رعایت مصالح ملی یک امر واجب و ضروری اســت، به ویژه در شــرایطی که 
دشــمن در صدد است کسانی به مجلس شورای اسالمی راه پیدا کنند که به دنبال 

بزک کردن چهره کریه آمریکا باشند.
وی ادامه داد: اکنون که شورای ائتالف اصولگرایان تشخیص داده است که عزیزان 
دیگری برای ورود به مجلس شورای اسالمی از این حقیر سزاوارتر و اثرگذارتر هستند 
این جانب به منظور حفظ وحدت کلمه و رعایت مصالح ملی و پایبندی به میثاق نامه 
انصراف خود را از داوطلبی دهمین دوره مجلس شــورای اسالمی از حوزه انتخابیه 

تهران به وزارت کشور اعالم خواهم کرد.
وحیــد یامین پور کاندیدای انتخابات مجلس دهم شــورای اســالمی از قم نیز 

اظهار داشــت: بنده به نفع ائتالف اصول گرایان از کاندیداتوری در انتخابات مجلس 
دهم انصراف دادم.

وی در بیانیه انصراف خود آورده اســت: اکنون با لحاظ شرایط به وجود آمده و 
برای پرهیز از سوء استفاده بدخواهان و تقویت جبهه اصولگرایی، انصراف خود را از 

رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی اعالم می دارم.
بیژن رنجبر رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار داشت: بنده در حمایت 
از لیست واحد ائتالف اصولگرایان در تهران از کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی انصراف دادم. در بیانیه انصراف بیژن رنجبر آمده است: ضمن تشکر از الطاف 
همه کسانی که در این مسیر از حقیر اعالم حمایت و یاری کردند به ویژه دانشگاهیان 
معزز و اســاتید گرانقدر، به تصمیم اعضای شورا احترام گذاشته و با توجه به میثاق 
نامه اصولگرایان، برای جلوگیری از تفرق آرا و حفظ وحدت، به نفع لیست واحد از 
نامــزدی این دور انتخابات انصراف می دهم و برای همه خدمتگزاران خدوم و والیی 

این مرز و بوم آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

باحضورچندشبهاصولگرا
لیست انتخاباتی اصالح طلبان در تهران نهایی شد

سرانجام پس از چند روز تاخیر از زمان اولیه،  لیست انتخاباتی اصالح طلبان با 
سرلیستی عارف و حضور چند شبه اصولگرا منتشر شد. 

حضور کاظم جاللی و بهروز نعمتی از اعضای رهروان در لیســت نهایی اصالح 
طلبان و نیز قرار گرفتن نام علی مطهری در این لیست نشان از آن دارد که اصالح 

طلبان برای پیروزی در انتخابات دست به دامن دیگران شده اند.
پیــش از این علی مطهری با رد اخبار منتشــره در خصوص امضای میثاق نامه 
اصالح طلبان گفته بود که تعهدی به اصالح طلبان نداده است. وی همچنین گفته بود: 
همان طوری که می دانید ما فهرست مستقل صدای ملت را برای حوزه تهران داده ایم 

و به زوی فهرست مربوط به مراکز استان ها را نیز اعالم خواهیم کرد.

ادامه دعوای کارگزاران و اصالح طلبان بر سر لیست نهایی
پس از انتشار اسامی لیست 30 نفره اصالح طلبان برای انتخابات مجلس توسط 
حســین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران، کانال رسمی حزب اعتماد ملی لیست 
منتشر شده در کانال تلگرامی مرعشی را تکذیب و نوشت: این فهرست صحت ندارد 
و هنوز ائتالف اصالح طلبان لیســت نهایی را منتشــر نکرده است. به دنبال تکذیب 
لیست اعالم شده از سوی حزب اعتماد ملی مرعشی عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در گفت وگو با تسنیم، گفت: لیست نهایی، لیست مشترک اصالح طلبان، 

اعتدال گرایان و حامیان دولت است.

وی افزود: شعار مشترک لیست اصالح طلبان »امید، آرامش و رونق اقتصادی« 
اســت. مرعشی خاطرنشان کرد: این لیست در جهت حمایت از برجام و برنامه های 

دولت، لیستی کامل و جامع تلقی می شود.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در پاسخ به این سوال که برخی 
احزاب اصالح طلب مانند حزب اعتمادملی لیست مشترک اصالح طلبان را قبول ندارند، 
گفت: لیست نهایی براساس اختیاری که شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به 

هیئت رئیسه داده نهایی و اعالم شده است.

حدادعادل:
همایش اصلی ائتالف اصولگرایان

 4 اسفندماه برگزار می شود
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان از برگزاری همایش اصلی ائتالف اصولگرایان 

در سه شنبه 4 اسفندماه خبر داد.
غالمعلی حدادعادل سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در گفت و گو با فارس، 
از برگزاری همایش اصلی ائتالف اصولگرایان در روز سه شنبه 4 اسفند ماه خبر داد.

حداد عادل همچنین درباره لزوم انصراف نامزدهایی که در لیســت اصولگرایان 
قرار ندارند و لیســت جداگانه ای خواهند داد، گفت: بنده فکر می کنم همانطور که 
نامزدهایی که در لیســت ائتالف قرار گرفتند، تکلیف دارند بمانند، آن اصولگرایانی 

که در فهرست قرار نگرفتند نیز برای خدا بهتر است انصراف دهند.
ســخنگوی شــورای ائتالف اصولگرایان با بیان اینکه اگر آنها انصراف ندهند نه 
خودشان موفق می شوند و نه کسانی که در فهرست قرار گرفته اند، تصریح کرد: مجلس 
تنها جای خدمت به انقالب نیســت و اگر کسی به هر دلیلی از جمله محدود بودن 
ظرفیت اسمش در فهرست قرار ندارد، می تواند در جاهای دیگر به انقالب خدمت کند.
وی تاکید کرد: افرادی که در فهرســت نیستند نباید بی جهت رای بشکنند که 

بعدا پشیمان بشوند.
حدادعادل همچنین اظهار داشــت: ســومین جلسه هماهنگی لیست 30 نفره 
صبح امروز برگزار شد و در این جلسه درباره برنامه های هفته تبلیغات، همایش ها و 
برنامه های هر یک از اعضای لیست بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از روز پنجشنبه 
با آغاز قانونی تبلیغات، برنامه های تبلیغاتی لیست ائتالف اصولگرایان آغاز خواهد شد.

آمار نهایی نامزدهای تایید صالحیت شده انتخابات مجلس 
منتشر شد

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از مجموع بیش از 12 هزار 
داوطلب مجلس، حدود 6 هزار و  230 نفر تایید صالحیت شدند.

به گزارش فارس، سیامک ره پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در 
گفت وگو با بخش خبری شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران گفت: در مدت 
تبلیغات حتی تا زمان اخذ رای، اگر کســی تخلفی کند که بیانگر آن باشد شخص 

شرایط احراز را ندارد، آن تخلف بررسی و درباره داوطلب تصمیم گیری می شود.
وی اضافه کرد: اگر  تخلف داوطلب به نحوی باشد که به صالحیت بررسی شده 

خدشه وارد شود، امکان بررسی مجدد صالحیت وجود دارد.
ره پیــک در ادامه گفت: از مجموع بیش از 12 هزار داوطلب مجلس، حدود 6 
هزار و  230 نفر تایید صالحیت شــدند. وی افزود: حدود 5 هزار و 200 نفر نیز رد 

صالحیت شدند و یا صالحیتشان احراز نشد.
ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات همچنین گفت: حدود 612 نفر 

نیز انصراف داده اند.

تایید صالحیت 38 نفر دیگر
 از  کاندیداهای مجلس

رئیس ســتاد انتخابات کشــور از دریافت لیست نهایی تایید صالحیت شدگان 
مجلس شورای اسالمی و تایید 38 نفر دیگر خبر داد.

محمدحســین مقیمی در گفت وگو با ایســنا دریافت لیست نتایج رسیدگی به 
شــکایات 147 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در شورای نگهبان 

را تایید کرد.
وی گفت: از 147 نفر کاندیدایی که صالحیت شــان تایید یا احراز نشــده بود، 

38 نفر تایید شدند.
وی خاطرنشان کرد که تایید صالحیت نشدگان دیگر فرصت شکایت ندارند و 

اسامی امروز به فرمانداری ها اعالم خواهد شد.

اطالعیهشماره9ستادانتخاباتکشور:
۲۹ بهمن تا ۶ اسفند

 زمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان مجلس 
براساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور زمان رسمی تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای 

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور  در اطالعیه شماره 9 ستاد انتخابات 
کشور آمده است:  در اجرای ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 40 
آئین نامه اجرایی آن؛ تبلیغات انتخاباتی کلیه نامزدهای تأیید صالحیت شده از بامداد 
روز پنجشنبه مورخ 1394/11/29 آغاز خواهد شد و در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 

مورخ 1394/12/06 یعنی 24 ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأی پایان می یابد.

مطهری: پول گرفتن حضرتی از مفسدان اقتصادی آن قدر مهم نبود!
خبرهای انتخاباتی

دردیداردهقانبامعاوننخستوزیرروسیهمطرحشد
لزوم مبارزه قاطع

 با جریان های تروریستی
وزیردفاعکهدرراسیکهیئتبلندپایهدفاعی،برایانجام
یکدیداررسمیبهمسکوسفرکردهبادیمیتریراگوزینمعاون
نخستوزیرفدراسیونروسیهدیداروپیرامونمسائلدوجانبه،

منطقهایوبینالمللیگفتوگوکردند.
به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، حســین دهقان وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران که در راس یک هیئت بلندپایه دفاعی، برای 
انجام یک دیدار رســمی به مسکو سفر کرده است، با دیمیتری راگوزین 
معاون نخست وزیر فدراســیون روسیه دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو کردند.             
طرفین ضمن تاکید بر گسترش مناسبات در همه حوزه ها و تسریع در 
روند توافقات میان دو کشور، تعامل تهران - مسکو در حوزه های دفاعی و 
نظامی را عامل مهمی در تثبیت صلح، ثبات و امنیت منطقه ذکر کردند.

طرفین همچنین لزوم همکاری دو کشــور در عرصه های منطقه ای و 
بین المللی را حائز اهمیت دانسته، بر ضرورت مبارزه قاطع و همه جانبه با 

جریان های تکفیری - تروریستی تاکید کردند.

گزارشخبریکیهان

توهین زنجیره ای ها به حافظان امنیت كشور
و مرثیه سرایی برای شیطان بزرگ!

سرویس سیاسی-
برخیازرسانههایزنجیرهایدرحالیزبانبهمذمت
بازداشــتتفنگدارانمتجاوزآمریکاییگشودهاندکه
افکارعمومیجهانخروجیایناقدامبهموقعنیروی
دریاییسپاهراافزایشاقتدارجمهوریاسالمیمیدانند.

23 دی مــاه خبری بر روی تلکس خبرگزاری های ایرانی 
قرار گرفت که بازتاب جهانی یافت و تا چند روز پس از آن، این 
رخداد موضوع نخست صحبت مقامات و رسانه های غربی و به 
خصوص آمریکایی بود.در این تاریخ  سپاه پاسداران 10 نظامی 
متجاوز آمریکایی را که بــا دو فروند قایق به صورت غیرمجاز 

وارد آب های ایران در خلیج فارس شده بودند بازداشت کرد.
این دو شناور که به صورت غیرقانونی وارد آب های ایران در 
حوالی جزیره فارسی شده بودند، حدود 2 کیلومتر در آب های 
کشورمان گشت زنی کردند. از 10 نظامی دستگیرشده، 9 نفر 
مرد و یک نفر زن بوده اند. آنها در شــناورهای خود سالح های 
نیمه ســنگین همراه داشتند. در پی انتشــار این خبر، روابط 
عمومی نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در 
بیانیه ای، از توقیف دو فروند شناور رزمی آمریکایی و دستگیری 
سرنشینان آن توسط واحدهای شناور رزمی این نیرو در خلیج 

فارس خبر داد.
روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه اعالم کرد: در ساعت 
16:30 سه شــنبه مــورخ 94/10/22 دو فروند شــناور رزمی 
آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که وارد آب های سرزمینی 
جمهوری اســالمی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، 
توسط واحدهای شناور رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 

توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.
دو شــناور آمریکایی و تفنگداران این کشور پس از چند 
ساعت خواهش و التماس مقامات آمریکایی از جمله جان کری 
در آب های خلیج فارس رها شدند ولی این رخداد بار دیگر ابعاد 
حماسی و غرورانگیز توان نظامی و اراده پاسداران میهن مان را به 
رخ جهانیان کشاند تا کسی چشم طمع به آب و خاک این کشور 
نداشته باشد. انتشار تصاویر اظهار عجز و گریه نظامیان آمریکایی 

باعث شد تا اقتدار و صالبت نظامی ایران بار دیگر آشکار شود.
البته این اتفاق در داخل کشــور به مذاق برخی از افراد و 
رســانه های زنجیره ای که دائم در حال بزک کردن چهره کریه 
غرب هستند، خوش نیامد. برای مثال روزنامه قانون با ادبیاتی 
ناگوار و اهانت بار می نویســد: »نکته دیگر نشــان دادن صحنه 
گریستن اسیری آمریکایی البد برای تحقیر آمریکا بود. پرسش 
این است که سربازی جوان که پشت گرم به ابرقدرت شماره یک 
جهان و آن ناوشکن ها و غول های دریایی و هوایی است، با چه 
احساسی و در چه شرایطی به گریه افتاده است؟ ظواهر نشان 
می دهد که در شرایط عمومی، اقدامی با قصد به گریه انداختن 
آنان انجام نشــده است. پس چرا نوع برخورد و به زانو نشاندن 
آنان با دست های نهاده بر پشت سر، برای آن جوان می توانست 
یادآور شباهت صحنه یا صحنه های اسیران آمریکایی و اروپایی 
با لباس نارنجی و دست  نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام 
داعش باشــد که لحظاتی بعد گردنشــان بریده می شد یا تیر 
خالص دریافت می کردند؟ متأسفانه آن فیلم تحقیرآمیز بیشتر 
حکایت از چنین احساســی در آن سرباز داشت که با توجه به 
تبلیغات ایران هراســانه پیشین و نمایش های )داعشی (خود را 
در آستانه فنا می بیند و نومیدانه به یاد خانه و خانواده و همسر 
و فرزند و شهر و دیار می افتد و طبیعتا به خاطر سرنوشت شوم 

و محتوم خود می گرید.«
این روزنامه با » داعشی« خواندن این اقدام در واقع همان 
تصویری را که دشمنان نظام و زخم خوردگان از سپاه پاسداران 
به زبان می آورند را در داخل کشــور تکرار کرد. سایت » الف« 
در واکنش به این هتاکی روزنامه قانون نوشت: از این نوشتار نه 
رنگ و بوی دلسوزی برای چهره  دروغین ساخته شده از سپاه 
برمی آید و نه نگرانی بابــت ورود بی اجازه  )اگر نگوییم تجاوز( 
سربازان دشمن به سرزمین ایران؛ فقط یک تشبیه توهین آمیز 
میان عمل پاســداران انقالب اسالمی و تروریست های داعش 
انجام شــده تا انگار به آن نظامی آمریکایی حق داده شود که 
اشک بریزد و این پاسدار انقالب سرزنش شود که چرا نیروهای 
وارد شده به سرزمینش را دستگیر کرده است! وجه تشابه هم 

نشستن اسیران است، یکی دست بر روی سر گذاشته، و دیگری 
دست بر گردن؛ همین. همین شباهت کافی است تا کار پاسداران 
انقالب اسالمی را همچون داعشی بدانیم؟ یقیناً کافی نیست و 
نویسنده  مطلب نخواسته کمی فکر کند مگر جور دیگری هم 
می شود اسیر گرفت؟ اسیر نظامی که هیچ، حتی نیروی انتظامی 
هم موقع دستگیری خالف کاران به آنها می گوید سالحشان را 
تحویل بدهند؛ دستشــان را روی سرشان بگذارند و بی حرکت 

باشند. کاش نویسنده  آن سطور حداقل کمی فکر می کرد.
سردار علی فضلی نیز در حاشیه اختتامیه بیست و چهارمین 
مسابقات قرآنی بسیج در مشهد مقدس در جمع خبرنگاران در 
واکنش به توهین روزنامه قانون اظهار داشت: آن روزنامه ای که 
پاســداران نیروی دریایی ما را با داعش جنایتکار یکی می کند 
کار بسیار غلطی کرده است. وی با بیان اینکه دیگر این کار از 
ســوی آنها تکرار نخواهد شد، افزود: مجاهد در راه خدا ارزش 
و جایگاهش باالتر از این ســخنانی است که آن را با گروهکی 
تروریســتی مانند داعش مقایسه کرد. جانشین سازمان بسیج 
مستضعفین تصریح کرد: کسانی که این برنامه ریزی ها و اقدامات 

را انجام می دهند خودشان و اجدادشان داعشی هستند.
در راهپیمایی 22 بهمن امســال نیز در شــهر قم مردم 
دســت به ابتکار عمل زده و با شبیه سازی لحظه تسلیم شدن 
نظامیــان آمریکایی قصد بازتاب این اقتدار دریادالن ســپاه را 
داشــتند که این اقدام نیز با واکنش زنجیره ای ها مواجه شــد. 
روزنامه شرق در سرمقاله روز یکشنبه هفته جاری خود در نقد 
این اقدام نمایشــی در شهر قم می نویسد: »در راهپیمایی 22 
بهمن امسال، حرکتی در قم و تهران انجام شد که زیبنده نظام 
جمهوری اسالمی نبود؛ رویداد دستگیری ملوانان آمریکایی به 
شــکلی بازسازی شده بود که نیروهای حاضر در آن قایق ها را 
به حالت تســلیم و خواری نشان می داد. در یکی از صحنه ها، 
مردی را به صورت زن آمریکایی درآورده بودند و او را در انظار 
راهپیمایان به نمایش گذاشــتند که طبیعتا شبکه های خبری 
این تصویرها را در سراسر جهان پخش کردند«. سپس با ادبیاتی 
که گویی برجام همه مشــکالت میان ما و آمریکا را حل کرده 

ادامه می دهد: »ســؤال این اســت که چنین کاری را با کدام 
منطق سیاســی و دینی می توان توجیه کرد؟ پس از مذاکرات 
هسته ای و به  ثمر نشســتن برجام که دولت فعلی آمریکا زیر 
فشار برخی جمهوری خواهان افراطی است، این گونه حرکت ها 
تا چه میزان به ســود و صالح دستگاه دیپلماسی ایران است؟ 
آیا این گونه اقدامات تحریک کننده نمی تواند اجرای برجام را با 
بهانه گیری هــای طرف مقابل همراه کند؟ آیا این نوع حرکات 

نمایشی به سود جمهوری خواهان افراطی در آمریکا نیست؟«
این روزنامه روز شنبه هفته جاری نیز طی مصاحبه ای با 
احمد شیرزاد به انتقاد شدید از این اقدام پرداخت و حتی در 
ادبیاتی تکبرآمیز این اقدام را نوعی » بی فرهنگی« دانست 
و از افرادی که روحیه ضدیت با استکبار را دارند به عنوان 
» افراط گرا« یاد کرد. شیرزاد در این مصاحبه می گوید: من 
فکر می کنم ما با مشــکل فقر فرهنگی در جناح افراط گرا 
مواجهیم به طوری که ایده هــای آنها در برخورد با چنین 
اتفاق هایی به حدی ته کشیده که به وضعیتي خالف شأن 
ایرانی و اسالمی ما پناه می برند چراکه اگر جناح یا جمعیتی 
از غنای فرهنگی الزم برخوردار باشــد، در عرصه سیاست 
داخلی و جناحی، دســت به رفتارهای شعاری و اقداماتی 
از این قبیل نمی زند که مخالف با فرهنگ ایرانی مقتدر و 

صلح  دوست باشد.
مصاحبه شونده روزنامه شرق با ژستی اخالق مدارانه قصد 
دارد تا به تخطئه اقدام ضد آمریکایی تظاهر کنندگان 22 بهمن 
برآید در حالی که باید یادآور شــد رفتار نیروی دریای ســپاه 
پاسداران با تفنگداران متجاوز آمریکایی به اندازه ای اخالق مدارانه 
بود که حتی خود این نظامیان بعد از رها شدن به این امر اذعان 
کردند و در این بین می ماند روحیه ضدیت با اســتکبار مردم 
جامعه ما که روحیه ای برجا مانده از انقالب اسالمی و هشت سال 
مقاومت در برابر جبهه کفر است و مردم ما به خوبی می دانند 
که تا زمانی کــه این روحیه در آنها وجود دارد هیچ قدرتی با 
هیچ ســالحی یارای مقابله با روند رو به پیشــرفت جمهوری 

اسالمی را نخواهد داشت. 

باز هم انتخابات
 و تشکل های خلق الساعه!

همانطور که رهبر معظم انقالب در آخرین دیدار با دانشجویان از نگاه ابزاری به 
دانشجو و تشکل هایی که مثل ظرف های یکبار مصرف، فقط برای انتخابات به وجود 
می آیند انتقاد کرده بودند، هرچه به انتخابات نزدیک می شویم کارکرد این تشکل ها 

بیشتر نمایان می شود.
اخیراً در دانشــگاه صنعتی اصفهان با سیاست درهای باز وزارت علوم، تشکلی 
موفق به کســب مجوز فعالیت با عنوان »انجمن اسالمی« شده است که با انتشار 
نشــریه ای به بهانه 22 بهمن ماه ضمن رادیکال خواندن حضرت امام خمینی)ره( 
)!( و تالش برای تطهیر نهضت آزادی و شخص بازرگان، با استناد به سخنان منکر 

رسالت پیامبر گرامی  اسالم، اقدام به ترویج اسالم التقاطی نموده است.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، نشریه دانشجویی»سالم«- که نامش 
نشان دهنده خط و ربط های سیاسی و وابستگی فکری به جریان برانداز وقایع 
کوی دانشگاه سال 78 دارد- به صاحب امتیازی انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در شماره سی ام خود، در مطلب اصلی به مسئله 
حصر سران فتنه نیز پرداخته و با انتشار تصاویری از »میرحسین موسوی«، 
»زهرا رهنورد« و »مهدی کروبی« روی جلد خود به بازخوانی تاریخی حصر 

پرداخته است.
این نشریه در بخشی از مطلب خود با حمله به نظام جمهوری اسالمی و حمایت 
از دیکتاتوری فتنه گران اقدام به تغییر جایگاه شاکی و مجرم نموده  و آورده است: 
»موسوی همچنان فرصت پاسخگوی به انتقادات را پیدا نکرده و علی رغم تمایلش 

امکان حضور در صدا و سیما نیز از وی گرفته شده است.«
یکی از تشــکل های درشرف تأسیس دیگر که نزدیک انتخابات سربرآورده در 

دانشگاه رازی کرمانشاه و موسوم به »انجمن عدالتگرا« است.
این تشکل نوظهور در حالی که هنوز مجوز رسمی خود را از هیئت نظارت بر 

تشکل های اسالمی این دانشگاه دریافت نکرده، برنامه افتتاحیه برگزار کرد!
در مراســم افتتاحیه غیرقانونی این تشــکل که شنبه هفته جاری در دانشگاه 
رازی کرمانشاه برگزار شد، فاطمه راکعی از تحصن کنندگان مجلس ششم با موافقت 
مسئوالن دانشگاه به عنوان سخنران در این مراسم حاضر و سخنرانی پرحاشیه ای کرد. 
همچنین تشــکل های نوساخته وابســته به جریانات سیاسی معلوم الحال در 
دانشــگاه امیرکبیر نیز روز 25 بهمن ماه و در ســالروز اجرایی شدن دستور حصر 
ســران فتنه، در اقدامی خالف قانون، اقدام به نصب مطالبی مبنی بر رفع حصر به 

همراه عکس سران فتنه کردند!
این اقدام که با مسامحه مسئوالن دانشگاه همراه بود تازگی نداشته و مسبوق به 
سابقه نیز بوده است که در دفعات قبل با اعتراض دانشجویان انقالبی روبرو شده بود.

رئیس سازمان سنجش: رأی دیوان را 
اجرا می کنیم

به نظر می رســد ماجرای دادخواست یک دانش آموز دختر از دیوان عدالت 
برای لغو تاثیر 25 درصد سوابق تحصیلی  با کوتاه آمدن سازمان سنجش روبرو 

شده است.
به گزارش خبرنامه دانشــجویان ایران، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش 
در مراســم تقدیر از برگزیدگان نفرات برتر کنکور سراسری 94 گفت: موضوع رأی 
کنکوری دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تاثیر قطعی 25 درصد سوابق تحصیلی 
در انتظار استفســاریه مجلس است و اگر مجلس نظری نداشته باشد، رأی دیوان 

را اجرا می کنیم.
جریانی بعد از راکتور اراک

 دنبال بتن ریزی گفتمان امام)ره( است
یادگار دوران هشــت ســال دفاع مقدس گفت: آن جریانی که در روز شهادت 
شــهید احمدی روشن قلب راکتور اراک را بتن ریزی کرد، امروز به دنبال بتن ریزی 

گفتمان امام)ره ( است. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو، سعید قاسمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با 
حضور در جمع دانشجویان به سخنرانی پرداخت و در بخشی از سخنانش با خطاب 
قرار دادن اســتاندار سیستان و بلوچستان که به تازگی مسئله توهین وی به مقام 
واالی رهبری مطرح شده است، گفت: استاندار باید برود بیل بزند و برای مردم کار 

کند نه اینکه به خزعبالت سیاسی روی بیاورد.
 این  یادگار دوران هشــت سال دفاع مقدس تاکید کرد: پیام من به استاندار 
این اســت که به جای خزعبالت گفتن و دفاع از فتنه گران که عمرشان تمام شده 

است، مسیر نورعلی شوشتری را برود.
 وی همچنین تصریح کرد: آن جریانی که در روز شهادت شهید احمدی روشن 
قلب راکتور اراک را بتن ریزی کرد، امروز به دنبال بتن ریزی گفتمان آقا روح اهلل)ره( 

است.

زاکانیبابیاناینکهیکجریانمشکوکمیخواهد
برجاموتوافقهســتهایرابهعنــوانابزارتجارت
غیرقانونیخودشمورداستفادهقراردهد،گفت:مافیای
قدرتوثروتمیخواهددرآستانهانتخابات،لیستهای
انتخاباتیرامنتشــرکند.درجلسههایدوشنبههای

پاستورچهمیگذرد؟
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی عصر دیروز طی ســخنانی در یک نشست خبری با 
عنوان »گزارش یک فاجعه« با موضوع بررسی و افشای اسناد 
و ابعاد سازمان فساد در گلوگاه های اقتصادی کشور که در محل 
دانشکده رسانه فارس برگزار شد، اظهار داشت: امروز غارت و 
چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که 
بخش های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است. یک جریان 
خاص و مشــکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و 
توافق هسته ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد 

استفاده قرار می دهد.
زاکانــی افزود: دفاع از حقــوق ملت و جلوگیری از غارت 
ثروت ملی و ممانعت از به هم پیوستن مافیای ثروت و قدرت 
و درنهایت دقت در این مقطع تاریخی برای یک انتخاب بزرگ 
که در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اســالمی هستیم، از جمله دالیل بنده درباره علت افشای این 
فاجعه بزرگ است. مافیای قدرت و ثروت می خواهد در آستانه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، لیست های 

انتخاباتی را منتشر کند.
وی گفت: امروز به نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد 
گسترده ملی در حال انجام است که بخش های وسیعی از دولت 
را هم آلوده کرده است. متأسفانه کسی با فساد مبارزه نکرد تا 
اینکه در انتهای دهه 80 با گالیه های رهبر معظم انقالب مواجه 
شدیم. یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن 
است، برجام و توافق هسته ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی 
خودش مورد استفاده قرار می دهد و برجام را در واقع یک ابزار 

برای این فعالیت های اقتصادی غیرقانونی خودش می داند.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت به جای آنکه در 
پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت 
غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به 
جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن 

است و به نظر می رسد یک عملیات بی سابقه 
در این راستا در حال انجام است.

زاکانی ادامــه داد: آقای رئیس جمهور به 
جای اینکه به دنبال فســاد و ســازمان فساد 
بگردند، بهتر اســت به برادر خودشــان، دفتر 
خودشــان و وزارت نفت توجه کنند.متأسفانه 
این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را 
هم دربرگرفته است، اسناد متقنی از این موضوع 
در دست ماست. امروز با یک شبکه بزرگ فساد 
مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و 
پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب 

ثروت افزون هســتند.  زاکانی با بیان اینکه یک شبکه داللی 
خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی ها توانسته است با 
خارج از کشــور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور با 
ثمن پایین است، اظهار داشت: در پسابرجام موج کشور فروشی 
به راه افتاده و در حوزه های متنوع، منابع و ســرمایه های ملی 
در حال غارت است، عده ای به قیمت فروختن کشور در حال 

پر کردن جیب های خود و به فکر پورسانت هایشان هستند.
وی اضافه کرد: امروز با یک شــبکه بزرگ فســاد مواجه 
هستیم که به بهانه شرایط پســابرجام و پساتحریم به دنبال 
تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی 
به عنوان رئیس جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید 
از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی شود دو و نیم سال هر هفته 
روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس 
ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در 
این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی 
به خارج هستند. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل 

سوم بیع متقابل بود.
زاکانی یادآور شد: مشــکالت کشور حل نمی شود چون 
عده ای نمی خواهند این مشکالت حل شود. بنده پیش از این 
درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده ای در کرسنت 
گاز ایران را برای سال ها به یک پنجم قیمت فروختند. در قرارداد 
کرســنت مقرر شده در 7 سال اول به ازای هر 28 مترمکعب، 
قیمت گاز  50 سنت باشد و در 18 سال بعد 109 سنت باشد.
نماینده تهران در مجلس یادآور شــد: مســیری که در 
قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم شان 

و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده 
بود و هنرنمایی هایی داشــتند، شفاف بود. در این مسیر و در 
سال 80 »مهدی هاشمی« و »عباس یزدان پناه یزدی« داللی 
کردند و در ســال 83 »علی ترقی جاه« داللی کرده است. باید 
گفت آن حزبی که امروز داعیه لیســت دادن در کشــور را در 
آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس جمهور هم اهتمام دارد، 
باید بدانید این حزب از »علی ترقی جاه« پول گرفته و اســناد 
آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این ســؤاالت پاسخ دهد و 

باید به این پرسش های اساسی ملت پاسخ دهند.
زاکانی یادآور شــد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار 
از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه 
قضائیه هم می خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر 
مردم نمی رساند و چرا هنوز »مهدی هاشمی« بابت این اسناد 
محاکمه نشــده و سازمان بازرسی کل کشور یک کلمه از آن 
صحبت نمی کند. متاسفانه دولت یازدهم در زمینه ابطال این 

قرارداد و احقاق حق مردم ایران کاهلی می کند.
وی با بیان اینکه باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران 
صدارت شما فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت 
ایران پرداخت می کرد 8 سنت دریافت می کرده است، تصریح 
کرد: باید این توضیح ارائه شود که چه کسی یک تا یک و نیم 
درصد از این معامله پر سود برای خارجی ها که سرتاسر آن فساد 
است دریافت می کرده است. چرا اآلن قراردادهای نفتی را منتشر 
نمی کنید؟ اگر صدای نمایندگان ملت درنمی آمد، با همان 11 
صفحه قرارداد، کل ذخایر کشور را می فروختند و دارایی ملت را 
به یغما می بردند. امروز افرادی تحت قالب شرکت های تاسیس 

شده در خارج از کشور با دستورالعمل هایی که بیگانگان برای ما 
نوشته اند می خواهند سرمایه های کشور را نابود کنند و امثال 

گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سوال که 
مسئول مواجه با فساد در کشور ما چه کسی است، افزود: 
قانون اساســی رئیس جمهور را مســئول مبارزه با فساد 
می داند اما امروز در شــرایطی هستیم که زمینه تنظیم 
ده ها کرسنت در کشور ما در حال فراهم شدن است.امروز 
به بهانه عبور از تحریم ها با یک مقدمه چینی انجام شده 
در ســال های گذشته شاهد ظهور و بروز گروهی هستیم 
که با حضور افرادی مانند سیروس ناصری که علی الظاهر 
دیپلمــات بــوده و در واقع یک دالل بزرگ نفتی اســت 

اقداماتی در حال انجام است.
زاکانی گفت: ســوال اساســی ما این است که چرا دولت 
جلوی این افراد را نمی گیرد و نمی گذارد در شرایط اقتصادی 
کشور شفافیت وجود داشته باشد. دولت باید توضیح دهد که 
در وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی چه می گذرد.  چرا مردم ما 
باید از حقوق یک تا دو میلیونی محروم باشــند ولی خانواده 
عده ای در ســوئیس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه 

اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند.
وی با بیان اینکه خائن ترســو است، گفت: بنده در تمام 
طول زندگی ام  مشکلی نداشته ام و به همین دلیل امروز راحت 
اینجا نشســته ام و صحبت می کنم، زمانی که با آقای یونسی 
برخورد کردم، شب آن روز، مدیرکل معاونت پارلمانی وزارت 
اطالعات به دفتر بنده آمد و به بنده گفت که با ما معامله کنید، 
حتی گفت مجلس ششــمی ها با ما معامله می کردند، بنده به 
وی گفتم تا صبح فکر کن، ببین قیمت دین ما چقدر می شود، 
صبح که آمدم، یک حسن آقایی بود و به بنده گفت ما از شما 
چیزی نداریم اما برخی گفته اند از رفقای شما اسنادی در دست 
ماست، بنده به او گفتم رفقای من بهشت زهرا هستند، اما اگر 
کســی از اطرافیان فعلی بنده مشکلی دارد اعالم می کنم که 

اگر کاری انجام داده بگویند.
نماینده مــردم تهران در مجلس در پایــان گفت: امروز 
نیازمند پاالیش جدی در بخش های مختلف کشــور هستیم 
و دولــت باید از خود و آقای روحانــی از برادر و دفترش این 

پاالیش را شروع کند.
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زاكانی: در جلسه دوشنبه های پاستور چه می گذرد؟!
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