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خانزادی :زیردریایی ایرانی فاتح 9بهمن
به ناوگان نداجا ملحق می شود

...

ویژه های خراسان
طرح جدید دولت برای ایجاد
سامانه سوت زنی مفاسد

صفارهرندی روایت کرد:

دعوت به راهپیمایی بدون مجوز پاسخ موسوی به دستور رهبری برای رفع فیلتر سایت هایش در 88بود

یک مقام مسئول اقتصادی در نامه ای به
تعدادی از مدیران ارشد دولتی با تشریح
ضرورت استماع ،بررسی و رسیدگی فوری
به تخلفات و فسادهای کــان و تخلفات
بعضا کوچکی که کمتر توسط مسئوالن مهم
کشور دیده شده ولی نارضایتی های پنهانی
مــردم ،بدبینی و بی اعتمادی عمومی و
اجتماعی را در آینده به همراه دارد ،پیشنهاد
راه اندازی سامانه ارتباطی دریافت گزارش
های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و
اداری را ارائه کرده که ساختار آن ،تلفیقی
از هوشمندی و الکترونیکی بودن فرایندها
و چک و کنترل های دستی است و در چهار
سطح تحت نظارت یک دبیرخانه فعالیت
خواهد کرد.

در حالی که بر اســاس تصویبنامه نیمه
آبان  ۱۳۹۷هیئت دولــت ،مقرر شده بود
به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
کــشــوری ،یک دهستان جدید در شمال
غرب کشور از ترکیب چند روستا و مکان
ایجاد شود ،طبق گزارش یک نهاد مسئول
به هیئت دولت ،مشخص شده در محاسبات
محدوده مد نظر اشتباهی رخ داده و یکی از
مکان های در نظر گرفته شده برای تجمیع،
باید با گذشت کمتر از دو ماه از ابالغ مصوبه،
از نقشه و مصوبه مــذکــور حــذف شــود که
این مهم ،طی روزهای اخیر با ابالغ دولت
صورت گرفته است.

روایت 3عضوفراکسیونامیدازجلسه
بااسماعیلبخشی

چهره ها و گفته ها

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی
روابـــط خــارجــی درخــصــوص کارنامه
جمهوریاسالمیایراندرحوزهسیاست
خارجیبابیاناینکهبایدماخودارزیابی
کنیم و ببینیم چه اشکاالتی داشتیم،
افــــــزود :امـــیـــدوار
هستیماشتباهات
گذشته را مجدد
تــکــرار نکنیم/ .
ایسنا

پــرویــز ســــروری دبــیــرکــل جمعیت
رهپویان انقالب اسالمی با اشــاره به
این که  spvاز ابتدا بازی بیش نبود ،زیرا
اروپاییان برای اجرای آن ارادهای ندارند،
گفت :اروپا به علت بدهیهای سنگین
به آمریکا توانایی مقابله با آن را ندارد،
زیــرا آمریکا در اقتصاد
اروپا حرف اول را
مطرحمیکند.
/بــــاشــــگــــاه
خبرنگاران
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دفاعمقدس

ماجرای دستور رهبر انقالب وخلف وعده موسوی

محمدحسین صفارهرندی وزیــر ارشــاد دوران
فتنه  ۸۸جزئیات جدیدی از جلسه میرحسین
موسوی با رهبر معظم انقالب را پس از انتخابات
ریاستجمهوریدهمتشریحکرد.بهگزارشمهر،
محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در دوران فتنه  ۸۸در پاسخ به این که در
روزهایاولبعدازانتخاباتسال ۸۸برخیسایت
هایمنتسببهمیرحسینموسویفیلترشداماپس
ازمدتکوتاهیشاهدرفعفیلترآنهابودیم،باتوجه
به این که آن زمان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد
یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه
در فضای مجازی بود ،اطالع دارید چرا این اتفاق
رخ داد؟ گفت :چند روز پس از انتخابات ریاست
جمهوریسال ۸۸بودکهازدبیرخانهشورایعالی
امنیت ملی با من به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمیتماسگرفتندوگفتنددستوریآمدهاست
کهفیلتراعمالشدهدربارهسایتهایآقایموسوی

اشتباه جالب در تصویب یک
پیشنهاد در کابینه

هادیمحمدی–امیردریادارحسینخانزادیفرماندهنیرویدریاییارتشدرپاسخبهسوالیدربارهالحاقزیردریاییفاتحبهناوگانایننیرو
اظهارکرد:فاتحنهمبهمنماهامسالبهناوگاننداجاملحقمیشود.ویهمچنیندربارهآخرینوضعیتناوشکندماوند،تصریحکرد:هفتهپیشاز
روندبازسازیناوشکندماوندبازدیدکردم،کارسازهتمامشدهوساختروسازهنیزدرحالاتماماست.امیدواریمتاپایانسالدماونددرآبباشد.

برداشته شود .وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی
درباره دلیل تماس شورای عالی امنیت ملی برای
رفع فیلتر سایت میرحسین موسوی گفت :آن طور
که برای من نقل کردند ،در دیداری که ظاهرا عصر
روز ۲۴خردادماه ،۸۸آقای موسوی خدمت رهبر
معظم انقالب می رسند،حرف های مختلفی رد و
بدل شده ولی آن قسمتی که برای ما موضوعیت
دارد،ایناستکهمقاممعظمرهبریوقتیبهآقای
موسویاعتراضمیکنندکهچراموضوعرابهکف
خیابان می کشید ،مگر شما خودتان نمی دانید
که وقتی این حرکت انجام می شود ،دیگر ادامه آن
در دست شما نخواهد بود و دیگران این تحرک را
راهبریوهدایتمیکنند؟موسویمیگویدمردم
خیال می کنند حق آن ها ضایع شده است و می
خواهند احقاق حق کنند .مقام معظم رهبری می
فرمایند که این کارها راهش نیست و شما مردم را
توجیهکنیدکهاینکاردرستینیستوبایدازجانب

میرزایی :بخشی اذعان دارد که در داخل زندان برخورد مناسب
و در خور شأنی با او شده است
در حالی که اسماعیل بخشی که مدعی است در
جریان بازداشت در خوزستان شکنجه شده  ،در
صفحه اینستاگرام خود گفته بود با هیچ کمیته
تحقیقی در تهران دیــدار نکرده ،برخی اعضای
فراکسیون امید از برگزاری جلسه دوساعته با وی
سخن گفتند و وکیل او هم دیــدارش با نماینده
دادستان را تأیید کرد .علی مطهری نایب رئیس
مجلسهمروزگذشتهدرگفتوگوباایراندرباره
جلسه با اسماعیل بخشی گفت :آقــای بخشی
آمد و ماوقع را شرح داد و توضیح داد که ماجرا از
چه قرار بوده و ما هم توضیحات ایشان را شنیدیم.
وی افــزود :ایشان میگفت در ابتدای بازداشت
که ما را به ستاد خبری وزارت اطالعات بردند،
دو ساعت آن جا بودیم و بعد از شوش ما را به اهواز
انتقال دادند و در این دو جا یعنی در ستاد خبری
در شوش و در فاصله مسیر انتقال بنده را مورد
ضرب و شتم قرار دادند و به نوعی شکنجه کردند.
مطهری درباره پاسخ مسئوالن وزارت اطالعات
دربارهاینادعاهانیزگفت:آنهامیگفتندماجرا
بهاینصورتکهگفتهشدهنبوده،بلکهخودایشان
درگیر شده و با مأموران به زد و خورد پرداخته و آن
ها هم مجبور به واکنش شدهاند .حرف دو طرف
ماجرا به این صــورت بــود .وی دربــاره ادعاهای
بخشی مبنی بر شکنجه در طول دوره بازداشت
هم گفت :در دوره بــازداشــت یــادم نمیآید که
چیزیگفتهباشد.ایشانبیشتردربارههمانزمان
حضور در ستاد خبری وزارت اطالعات در شوش
و فاصله انتقال به اهواز تأکید داشت .عبدالکریم
حسینزاده ،نایب رئیس فراکسیون امید که در
این جلسه حضور داشته است ،به روزنامه ایران

گفت :روایت اسماعیل بخشی در جلسه یاد شده
از شکنجه به گستردگی ادعاهای قبلی او نبود
که در فضای مجازی منتشر شد .جالل میرزایی
مسئولکمیتهسیاسیفراکسیونامیدهمدرباره
ادعاهای بخشی گفته بود :کل دوره دستگیری
آقای بخشی از روز اول تا آزادیاش  ۲۵روز بوده
است .در این مدت خود آقای بخشی اذعان دارد
که در داخل زندان و سلول انفرادیاش برخورد
مناسب و در خور شأنی با او صورت گرفته است.
هیچ گونه اهانت و تنبیهی در این مدت نبوده
است .اما بخش اصلی داستان به مسیر شوش تا
اهواز مربوط میشود .صحبتهای آقای بخشی
نشان میدهد که نمیتوان عنوان شکنجه را به
برخوردهایصورتگرفتهباایشاندرطولمسیر
دو ساعته داد .اما براساس گفتههای بخشی ،زد و
خوردهای محدودی میان طرف ها صورت گرفته
است .مجموع اظهارات آقای بخشی هم گویای
ایناستکهغیرازاتفاقاتداخلماشین،برخورد
خاصی با ایشان در طول دوره بازداشتش نشده
است.بهگزارشایلنا،لعیاجنیدیمعاونحقوقی
رئیس جمهور هم در خصوص آخرین وضعیت
پیگیری اظهارات اسماعیل بخشی در معاونت
حقوقی ریاست جمهوری گفت :از روز اول که این
مسئله مطرح شد به وزارت اطالعات نامه نوشتیم
و توضیح خواستیم .آقای رئیسجمهور نیز پیگیر
بودند تا دولت هم در هیئتی که برای این موضوع
تشکیل شده است حضور داشته باشد .وی افزود:
آقایعلوی(وزیراطالعات)هیئتیرابرایبررسی
میدانی به خوزستان اعزام کرده و فکر میکنم به
زودیتوضیحاتیرادراینخصوصارائهدهند.

آیا خاوری در کانادا به قتل رسیده است؟
برخیشبکههایاجتماعیبرایچندمینبارمدعی
قتل محمودرضا خــاوری متهم اختالس سه هزار
میلیارد تومانی در کانادا شدند .این شایعه البته
پیشتر نیز مطرح شده بود و از سوی پلیس کانادا رد
می شد ولی این بار پلیس کانادا تا لحظه تنظیم این
خبردراینبارهسکوتکردهاست.بهگزارشباشگاه
خبرنگاران هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید
نکرده است.بر اساس این شایعات،خاوری شامگاه
جمعه گذشته توسط افراد ناشناس در کانادا به قتل
رسیده و پلیس این کشور جسد وی را حوالی منزل
شخصیاش در سان کرست از منطقه بردیل پت

شناساییکردهاست.براساساینخبرآذرماهسال
گذشته ( )۱۳۹۶نیز شایعه مشابهی در شبکههای
اجتماعی منتشر شد اما ساعاتی بعد پلیس کانادا
اعالم کرد که پلیس چنین نامی را در درگیریهای
مسلحانهوغیرمسلحانهبهعنوانمقتولثبتنکرده
است.درآنزمان،مصطفیترکهمدانیوکیلپایه
یک دادگستری در گفت وگو با رسانههای داخلی
با بیان این که «انتشار خبر مرگ ،شگرد بدهکاران
و کالهبرداران برای فرار از پیگرد قضایی است»
افزود:خاوریخودششایعهکردهکهدرکاناداکشته
شدهاست.

شمااینحرفهابهجامعهمنعکسشود.خودشما
همطرفدارهرجومرجنیستید.صفارهرندیتأکید
کرد :پس از این بیانات رهبر معظم انقالب ،آقای

موسوی می گوید من رسانه ای در اختیار ندارم که
بخواهمازآنطریقبهجامعهپیامبدهم.مقاممعظم
رهبریفرمودندچرا؟موسویمیگویدسایتهای
منرافیلترکردهاند.مقاممعظمرهبریهمبهدفتر
می فرمایند به شــورای عالی امنیت ملی بگویید
که سایت های آقای موسوی را رفع فیلتر کنند.
بنابراینآنپیامبهمامنتقلورفعفیلترسایتآقای
موسوی هم انجام شد .وی افزود :فردای آن دیدار
کهاینبزرگواریازسویرهبرمعظمانقالبصورت
گرفتوسایترفعفیلترشد،اولینمطلبیکهآقای
موسویدرسایتمنتشرکرد،پیامدعوتبهحضور
خیابانی برای راهپیمایی بدون مجوز  ۲۵خرداد
بود.یعنیدرستعکسآنچیزیکهاخالق ًاوعم ً
ال
درحضورمقاممعظمرهبریتعهدکردهبودکهاگر
سایتش رفع فیلتر شود با مردم حرف بزند و بگوید
تکلیف اعتراض ها را نمی شود کف خیابان تعیین
کرد،انجامداد.

معاون روحانی جزئیات جدیدی از الیحه جامع انتخابات ارائه کرد

الیحهایبرایتحولوشفافیتدر 3فازانتخابات

براساس الیحه دولت ،ثبت نام ،مشارکت و نظارت در انتخابات
متحول می شود
ادیب -جزئیات جدیدی که دولتی ها از الیحه
جامع انتخابات بیان می کنند ،نشان می دهد
الیحهایمتفاوتقراراستازپاستوربهبهارستان
ارســال شــود .هرچند هنوز جزئیات دقیق آن
مشخص نشده و برای ارزیابی کامل باید منتظر
انتشار کل الیحه ماند.جزئیاتی که عصر دیروز با
واکنشمثبتسخنگویشوراینگهباننیزهمراه
شد« :اگرچه کمی دیر ،لیکن خبر خوبی است».
الیحه ای که گفته می شود با سیاست های کلی
انتخابات که  24آبان  95از سوی رهبر انقالب
ابــاغ شــد ،همخوانی دارد .دیــروز حسینعلی
امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفت
و گو با فارس جزئیاتی  از این الیحه  161ماده
ای ارائه کرد و گفت« :بررسی پیش نویس الیحه
در کمیسیون سیاسی دولت به اتمام رسیده و
به دولت ارســال شده و در نوبت طرح در دولت
است ».آن طور که چهره های دولتی می گویند
بر اساس این الیحه در هر سه انتخابات ریاست
جمهوری،مجلسوشوراها«شرکتدرانتخابات
بهعنوانرأیدهنده»،
«نــامــزدی» و «نظارت
بر انتخابات» شفاف
مــی شــــود .بــه گفته
امیری در ایــن الیحه
تمامقوانینانتخاباتی
تجمیع می شود و در
صــورت نهایی شدن،
تغییرات گسترده ای
درکاندیداتوری،نحوه
برگزاری انتخابات و
حــتــی نــحــوه نــظــارت
بــر انتخابات رخ می
دهـــد ،از جمله مهم
تــریــن ای ــن تغییرات
می تــوان به مشخص شــدن منابع مالی مجاز
و غیرمجاز انتخاباتی و الــزام نامزدها به اعالم
شفافهزینههایانتخاباتیاشارهکرد.
▪حضور نمایندگان رســانــه هــا و مــردم در
سیاستگذاریانتخاباتی

حــضــور نمایندگان نــامــزدهــا در شعب اخذ
رای و مراکز تجمیع آرا در تمام انتخابات ها،
تعیین مجازات های سنگین تر برای متخلفان
انتخاباتی ،نظارت بر هزینه های انتخاباتی
و اصــاح روش اخــذ رای از مهم ترین ویژگی
های الیحه نظام جامع انتخابات است .امیری
همچنین از تشکیل هیئتی عالی خبر داد که
قرار است سیاست گــذاری کالن انتخابات را
انجام دهد .به گفته امیری در هیئت عالی ،وزیر
کشور ،وزیر اطالعات ،دادستان کل کشور ،یک
نفربهانتخابخانهاحزاب،یکنفرحقوقداناز
کانون وکالی مرکز ،یک نفر از مدیران مسئول
مطبوعاتویکنفرنمایندهازتشکلهایمردمی
حضور دارند .پیش بینی هیئت مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا با
ترکیب دو نفر از کمیسیون شوراهای مجلس،
یک نفر از کانون وکالی مرکز ،یک نفر از قضات
دیوان عالی کشور ،یک نفر از دبیران کل احزاب
و یک نفر از شورای عالی استان ها هم از جمله
دیگرتغییراتدرنهادهاینظارتیقانونیاست.

▪ثبتنامدرانتخاباتریاستجمهوریسخت
ترمیشود

امیری با اشاره به تعداد زیاد ثبت نام کنندگان
انتخابات ریاست جمهوری در هر انتخابات که
حواشیزیادیبهوجودآورده،ازلحاظکردنپیش
شرطهایبیشترثبتنامدراینالیحهخبرداد.بنا
بر گفته های امیری و در صورت قانونی شدن این
الیحه ،داشتن میزانی از سمت های مدیریتی و
شناختهشدهبودنیامعرفیشدنازسویاحزاب
ملی از پیش شرط هایی است که افراد برای ثبت
نام باید داشته باشند .همچنین هیئت هایی
تشکیل می شوند که این هیئات باید تشخیص
دهندافرادصالحیتداوطلبیرادارندیاخیر.

▪ممنوعیت نامزدی وزی ــران در انتخابات
مجلس

آن طــور کــه امــیــری مــی گوید ایــن الیحه در
حوزه انتخابات مجلس نیز تغییرات گسترده
ای ایجاد خواهد کــرد؛ از جمله ممنوعیت
کــــانــــدیــــداتــــوری
هــمت ــرازان وزیـــران،
سرپرستان وزارتخانه
و معاونان آن ها برای
نمایندگی مجلس .
همچنین در برخی
حـــوزه هــا الــزامــاتــی
دربــــــــاره انــتــخــاب
ح ــداق ــل ی ــک زن از
میان منتخبان وجود
دارد .امکان رأی به
احزاب در حوزههایی
که حزب یا ائتالفی از
احزاب نامزدهایی را
انتخاب کرده باشند،
از دیگر مفاد این الیحه است.
▪محدودیت شورای نگهبان در اظهار مواضع
انتخاباتی

روزنامه دولتی ایــران نیز در گزارشی با عنوان
«جزئیات اصالح قانون انتخابات» به توضیحات
سامانیسخنگویوزارتکشوردربارهاینالیحه
پــرداخــت .به نوشته ایــن روزنــامــه الیحه جامع
انتخابات هم نظارت بر انتخابات را شفاف و
کانالیزه می کند و هم بر اساس آن هرگونه اظهار
نظر از سوی شــورای نگهبان در مقام نظارت،
تنها بر «نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری
انتخابات»محدودمیشودکهآنهمبایدمستندبه
عدولیاتخطیمجریازفرایندها،ابعادومراحل
قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات
وزارت کشور باشد.همزمان با ارائــه این الیحه
طرح استانی شدن انتخابات نیز در مجلس در
حال رسیدگی است .طرحی که بهارستان در
جلسه علنی  19دی به صورت مشروط تصویب
کرد و اکنون در کمیسیون شوراها به سر می برد
تاایرادهایآنرفعشود.درهمینحالعباسعلی
کدخداییسخنگویشوراینگهباندرگفتوگو
باشفقناضمنانتقادازعملکردمجلسدراصالح
قانونانتخاباتگفت:رونداصالحقانونانتخابات
خیلی ُکند پیش میرود و معلوم هم نیست که به
انتخاباتبعدیبرسدیانه.

سردارکارگر:اسنادمحرمانه
دفاعمقدسمنتشرمیشود
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدسگفتکهاسنادمحرمانهجنگتحمیلی
رژیمبعثعراقعلیهجمهوریاسالمیایران
ابتدای سال آینده منتشر می شود .سردار
بهمن کارگر در گفت وگو با ایرنا ،افــزود :از
اوایل سال 98سایتی را معرفی خواهیم کرد
که در آن تمام اسناد و مــدارک دوران دفاع
مقدس منتشر خواهد شد .وی اظهار کرد:
اسناد مربوط به عملیات کربالی 4و کربالی
 5ودیگرعملیاتهایدوراندفاعمقدسنیز
در این سایت منتشر می شود .به گفته رئیس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دوران دفاع
مقدس  90درصــد کل اسناد دوران دفاع
مقدسقابلانتشاراستکهسالآیندهمنتشر
خواهدشد.
▪دربرابر تحریفکنندگان دفاع مقدس
می ایستیم

همچنین بــه گـــزارش خــبــرگــزاری صــدا و
سیما سردار کارگر با بیان این که به عنوان
مدعیالعموم دربرابر تحریفکنندگان دفاع
مقدس می ایستد  ،افـــزود :ابالغیهای به
دستگاههایمختلفارسالشدهمبنیبراین
کهپاسخگوییبهشبهاتوابهاماتمربوطبه
دفاعمقدسوظیفهبنیاداستوهرکسدفاع
مقدس را تحریف کند مجرم شناخته و طبق
مقرراتبامتخلفبرخوردمیشود.

احزاب
انتقاداصالحطلبانازمواضع
واعظی،تأکیدبرهمراهیبادولت

اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور در
واکنش به انتقادات اصالح طلبان از دولت
همچنان از سوی این جریان مورد نقد قرار
می گیرد .این فعاالن سیاسی ضمن تأکید بر
نقش اصالح طلبان در پیروزی دولت تدبیر و
امید،در عین حال از احتمال ائتالف مجدد
باجریاناعتدالسخنگفتند  .هادیغفاری
عضو مجمع نیروهای خط امــام(ره) درباره
اظهارات اخیر محمود واعظی رئیس دفتر
روحانی که گفته بود «با اصالحطلبان تندرو
در انتخابات  96ائتالف نداشتیم» ،در گفت
و گو با تسنیم اظهار کرد :ما منتی بر کسی
نمیگذاریم اما  90درصد آرای روحانی به
فعالیت اصالحطلبان مربوط بود .این فعال
سیاسی اصالحطلب تصریح کرد :من خودم
بهعنوان یک اصالحطلب قدیمی به بیش
از  20شهرستان برای تبلیغ روحانی سفر
کــردم .علی تاجرنیا عضو شــورای مرکزی
حزباتحادملتهمدربارهموضعگیریهای
اخیرمحمودواعظیبهمهرگفت:امروزمردم،
دولت و نزدیکان آقای روحانی میدانند که
در شرایط حساس کشور ،طبیعتا تشکیل
دولــت اعتدال و حضور روحانی در کسوت
ریاستجمهوری،مدیونیکسریجریانات
عقل گرا و گروههای سیاسی بود .وی افزود:
متاسفانه پس از دوره دوم برخی از نزدیکان
آقایروحانی،فضاییراایجادکردندکهانگار
نه انگار این پیروزیهای آقای رئیس جمهور
ربطی به اصالح طلبان دارد و طوری برخورد
میکنند که انگار اصالح طلبان هیچ تاثیری
درپیروزیآنهانداشتهاند.اینفعالسیاسی
اظهارکرد :متاسفانه مسئول دفتر رئیس
جمهور با بیان سخنانی باعث این شکاف شد
درحالیکهبینشخصرئیسجمهورواصالح
طلبان مسئلهای با این شدت وجود ندارد.با
این حال مرتضی حاجی از فعاالن سیاسی
اصالح طلب هم در برنامه تلویزیونی دست
خط دربــاره دیدگاه اصالح طلبان به دولت
روحانی گفت :تا جایی که من از مجموعه
اصالحطلبان بــرآورد کــردم طیف غالب به
معنیاکثریتقوی،نهاکثریتضعیف،براین
باورند که باید دولت را تا روز آخر حمایت کرد
و هر کاری از ما ساخته است برای کمک به
دولت باید انجام دهیم بنابراین عبور از آقای
روحانیدراینشرایطبههیچوجهبهمصلحت
شود.محمدرضاخبازعضو
کشوردانستهنمی
ّ
شورای مرکزی حزب اعتماد م ّلی با اشاره به
روندهمکاریاصالحطلبانودولتبهفارس
گفت :هیچ اصالحطلبی را سراغ ندارم که از
کردهخودشپشیمانباشدوبگویدایکاشاز
آقایروحانیحمایتنمیکردیممنتهابرخی
اصالحطلبانانتظاربیشتریداشتندودارند
ومیگویند«:چهخوشبیمهربانیهردوسر
بی»؛مهربانیبایددوطرفهباشد.

