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محمد هاشمی :دیگرشعار ومناظره
تلویزیونیاثرگذار نیست

محمد هاشمی با ارائه یک آسیب شناسی درباره انتخابات های گذشته ،برخی تغییرات ضروری
برای  1400را برشمرده است

••روزنامه فرهیختگان و صبح نو عکس صفحه اول
خودرابهسفرماکرونرئیسجمهورفرانسهبهلبنان
اختصاص دادنــد و در این بــاره نوشتند  :صبحنو:
«نمایش مکرون ،تدبیر نصرا »...؛ فرهیختگان:
«سفیرآشوب»
••ایــران  -محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید
بهشتی ،پیشنهادی در خصوص کنکور ارائه داد و
نوشت« :مسئله «درستی یا نادرستی» برگزار کردن
یا نکردن کنکور نیست بلکه «خوب یا بد بودن» هر
دو گزینه بــرای هر یک از ذی نفعان و طرفهای
درگیر مطرح است.آیا حکمران میتواند در گام
اول ،شهروندان را برای مشارکت کردن یا نکردن
در کنکور مخیر کند و به آن ها که به دلیل بیم جان از
شرکت در کنکور خودداری میکنند و از این بابت
ممکناستفرصتشرکتدرکنکورسالآیندهرااز
دستبدهند(نظیرکسانیکهسربازمیشوند)،یک
سالدیگرفرصتشرکتکردنبدهد؟ »
••اعتماد-محمودمیرلوحیدراینروزنامهنوشت:
«نمایندگان مجلس یازدهم به تازگی از طرحهایی
رونماییمیکنندکهبهنظرمیرسدبهرویکردونظر
شوراینگهبانبسیارنزدیکاست».
••وطن امروز-اینروزنامهدرگزارشیباعنوان«پدر
تحریمسوخت»نوشت«:پسازبرکناریجانبولتون
استعفایبرایانهوکرئیسگروهاقدامعلیهایرانو
وزارتخارجهآمریکاوهماهنگکنندهسیاستهای
مقابله کاخ سفید با ایران ،نشانه دیگری از شکست
پویشفشارحداکثریعلیهایراناست».
••ابتکار -ابراهیم نکو کارشناس مسائل اقتصادی
دربارهگشایشاقتصادیکهرئیسجمهورازآنخبر
دادهبود،گفت«:اگرمیخواهیمگشایشیرخدهد
باید تولید را رونق بدهیم و این رونق از طریق بازار
سرمایه امکانپذیر خواهد بود .متاسفانه نقش بازار
سرمایه کشور در تولید بسیار کم بوده ،این درحالی
است که بانک مرکزی و بــازار سرمایه کشورهای
دیگرتامینکنن دههایاصلیمنابعمالیحوزههای
اقتصادیشانهستند».

انعکاس
••جهان نیوز نوشت  :قطعا در رفتن هوک دالیل
مهمی وجود دارد ولی نباید غافل از این شد که در
آمدن فردی مانند الیوت آبرامز نیز دالیل باارزشی
نهفته است .میتوان چند سناریوی احتمالی را
گمانه زنی کرد و مدنظر قرار داد .اول این که آبرامز
تالش خواهد کرد یک بار دیگر از بازماندگان یا
معتقدان به درستی مذاکرات مک فارلین در ایران
یارگیری و با فعال سازی مجدد آن ها مذاکرات
پنهان بــرای برجام جدید را آغــاز کند .دومین
سناریویمحتمل،داغکردنتابستانداغباشتاب
بخشی به اقدامات نیمه سخت امنیتی در محیط
داخلیایراناست.آبرامزعالوهبراینکهیکچهره
ضدایرانیشناختهشدهدرآمریکاست،یکیهودی
زاده و طرفدار سرسخت رژیــم صهیونیستی نیز
محسوبمیشود.
••نو اندیش نوشت  :در میان همه افــرادی که
نام آن ها به عنوان گزینه های احتمالی انتخابات
ریاست جمهوری ١٤٠٠مطرح شده ،نام سه چهره
اقتصادی نیز دیده می شود.این سه چهره عبارتند
از  :علی طیب نیا ،عبدالناصر همتی و شمس الدین
حسینی.علتبرجستهشدننامسهچهرهاقتصادی
توسطافرادیارسانههاینزدیکبهآنهاایناستکه
تصورمیشودمسائلاقتصادیاولویتوموضوعاول
انتخاباتآیندهاستوبرایناساسیکچهرهصرف
اقتصادیشانسبیشتریمیتواندبرایپیروزیدر
اینانتخاباتداشتهباشد.
••عصرایران نوشت:برخیدرایرانتوقعودوست
داشتند که سید حسن نصرا ...مشت گره کند و
خطاب به امانوئل ماکرون بگوید «تو اگر بیل زنی
باغچۀ خــودت را بیل بــزن»  -یعنی فکری به حال
جلیقهزردهاومعترضانفرانسهبکن-یامگرآنهمه
درگیری و اختالف حاصل نوع تقسیم قدرت توسط
شما نبود یا اگر سالح را بر زمین بگذاریم و اسرائیل
دوبــاره تا بیروت هم بیاید کی از ما دفاع میکند؟
فرانسویها؟اگرچنینمیگفتمسئولهراتفاقی
شناخته میشد که بعدتر رخ میداد و چه بسا گفته
میشد فرانسه میخواست لبنان را بسازد ولی
نصرا...وحزبا...نگذاشتند.

انوار -محمد هاشمی رفسنجانی با اشاره
به عملکرد کاندیداهای جریان های عمده
سیاسی کشور درانتخابات های گذشته،
با بیان این که عملکرد گروه های سیاسی
موضوع انتخابات را به خصوص در بحث
انتخابات ریاست جمهوری از بستر و مسیر
خــودش منحرف کــرده اســت ،افــزود :اگر
انتخابات  1400مثل انتخابات سال های
 84یا  92 ،88و  96باشد به نظرم بازنده
اصلی مــردم هستند .هاشمی در گفت و
گو با خراسان در پاسخ به این پرسش که
چرا جریان های سیاسی عمده در کشور
درخصوص معرفی کاندیدا و رویکرد های
انتخابات دچار روز مرگی شده اند ،اظهار
کــرد  :در ســال هــای گذشته کاندیداها
تالش داشتند با توهین و تخریب رقبا و
ایجاد فضای هیجانی و کاذب رای مردم
را پــای صندوق ها کسب کنند  .ایــن یک
نقطه ضعف در عملکرد انتخاباتی جریان
های سیاسی محسوب می شود بنابراین
در انتخابات آینده ،جناح ها و گروه های
سیاسی باید کاندیدا هایی فــارغ از این
رویکرد معرفی کنند.
محمد هاشمی تصریح کرد :ما امروز با بحث
بحران ها روبه رو هستیم .از یک سو کرونا
مسائل زیادی از جمله بیکاری را به کشور
تحمیل کرده است و از طرفی مردم وضعیت
معیشتی خوبی ندارند و سخت در فشار
هستند.همچنین ما با بحران روابط خارجی
و دشمنانی چون آمریکا روبه رو هستیم و با
برخی از کشورهای منطقه روابط پر تنشی

داری ــم .در چنین شرایطی باید کسی به
مقام ریاست جمهوری برسد که در کارنامه
خدمات خود تجربه مدیریت در چنین شرایط
بحرانی را داشته باشد وگرنه شعار و مناظره
های تلویزیونی و فحش دادن به همدیگر
و طرح ادعاهایی که حاصلی جز تضعیف
نظام و دستاورد های انقالب و سوء استفاده
دشمنان متعدد را به دنبال ندارد ،اثرگذار
نیست.
وی تصریح کرد :با توجه به این ،انتخابات
 1400جایی بــرای آزمــون و خطا نیست
یعنی نمی توان به کاندیداهای ناشناخته
و بدون تجربه یا نامزدهای باتجربه ناموفق
میدان داد ،باید افرادی با تجربه مدیریتی
و اجرایی روی کار بیایند ،به این معنا که
نباید به افرادی که با شعار وارد می شوند و
شعار های نسبتا خوبی ارائه می کنند ولی
در مسئولیت بد عمل کرده اند ،اعتماد کرد
.به عالوه کاندیداهایی که معرفی می شوند
باید برنامه ای کاربردی و نه راهبردی ارائه

دهند و اعضای اصلی تیم خود را به مردم
معرفی کنند.
ایــن فعال سیاسی اضافه کــرد :البته اگر
وضعیت کرونا به همین ترتیب ادامــه پیدا
کند ،قطعا میزان مشارکت مردم در انتخابات
کمتر خواهد شد از ایــن رو دستگاه های
مربوط می توانند به این منظور تغییراتی در
سیستم اجرایی انتخابات ایجاد کنند مثال
انتخابات به جای یک روز در مدت بیشتری
برگزار شود .
وی در این باره که با توجه به نکاتی که بیان
شد آیا جریان های سیاسی ما کاندیداهایی
با این شاخص ها دارنــد ،گفت :نمی دانم،
من نکاتی را که به نظرم ضروری است برای
انتخابات  1400بیان کردم ،اگر انتخابات
 1400مثل انتخابات سال های  84یا ،88
 92و  96باشد به نظرم بازنده اصلی مردم
هستند .در انتخابات گذشته متاسفانه برخی
کاندیداها فقط به دنبال تخریب رقبای خود
بودند.
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جداییانتخاباتیکارگزاران
ازاصالحطلبان؟
یکعضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگی
پیش بینی کرد یک جریان جدید سیاسی برای
انتخابات  1400شکل خواهد گرفت .سیدافضل
موسوی که با فــارس گفت و گو می کــرد ،اظهار
کرد« :اگر اصالح طلبان و اصولگرایان همراهی
کنند و تندروهای هر دو طیف را کنار بگذاریم می
تــوان یک گــروه از هر دو طــرف تشکیل داد و یک
رئیس جمهور معرفی شود و این همان طرح مرحوم
هاشمی موسوم به اعتدالیون است».از سوی دیگر
علی شکوریراد ،دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت
و گو با انتخاب با بیان این که «تبار برخی اعضای
کارگزاران راست است و برخی چپ» افــزود :این
طیف از اول این طور بودند .کارگزاران حزبی بود
که در دولت آقای هاشمی شکل گرفت و یک رأس
بزرگ بدون بدنه داشــت .البته به هرحال در این
مدت بدنهای شکل دادهانــد اما همچنان با همان
معضلروبهروهستند.اینحزببارأسبزرگوبدنه
کوچک قدرت مانور زیادی دارد و میتواند راحت در
مواضع جابهجا شود ،جمع مرکزی امروز تصمیمی
بگیرد و فردا تصمیمی دیگر.
اختالفات طیف هــای مختلف اصــاح طلبان به
خصوص کــارگــزاران و اصالحات بعد از انتخابات
مجلس آغاز شد و پس از استعفای موسوی الری و
عارف از شورای عالی اصالح طلبان شدت بیشتری
گــرفــت .اوج ایــن اخــتــافهــا ،انتقادهای شدید
کرباسچی از خاتمی و قوچانی از عارف بود .آخرین
نمونهایننقدها،یادداشتمحمدقوچانیدرسرمقاله
روزنامه سازندگی بود که از عارف با عنوان «تندیس
سکوت» نام برد .با توجه به شرایط موجود اگر طبق
گفتهموسویگروهیازهردوطیفاصولگراواصالح
طلب بر سر یک کاندیدا به توافق نرسند ،به نظر
میرسدحزبکارگزارانتصمیمخودرابرایجدایی
از اصالح طلبان و ورود مستقل به انتخابات1400
گرفتهاستوشایدباگزینههاییمثلمحسنهاشمی
پابهاینعرصهبگذارد.

واکنشها به اظهارات فتاح درباره امالک بنیاد مستضعفان
رئیس بنیاد مستضعفان در اظهاراتی جنجالی
به بیان برخی جزئیات دربــاره امــوال و امالک
این بنیاد که در اختیار نهادهای مختلف است،
پرداخت .اظهاراتی که روز گذشته با واکنش
هایی مواجه شد و البته بازتاب گسترده ای در
فضای مجازی داشت .بخش هایی از این گفت
و گو که شنبه شب از  شبکه یک سیما پخش شد
ونیزواکنشهاوجوابیههایمنتشرشدهدرباره
آن،براساسگزارشتسنیمبهشرحزیراست:
*یکیازامالکیکهسروصداکرد،کاخمرمربود
کهزمانیدستمجمعتشخیصمصلحتنظامو
حتیقبلازمرحومهاشمیرفسنجانینیزدست
عدهدیگریبودوبعدازایشانهممدتیدراختیار
مجمعتشخیصمصلحتنظامبود؛بعدازآمدن
من به بنیاد ،دولت تصمیم داشت آن محل را به
دلیل نزدیکی به کاخ ریاست جمهوری ،تبدیل
به محلی برای تشریفات مهمانان خارجی کند
که من از آقای روحانی خواستم این کاخ به موزه
تبدیلشودوخوشبختانهدولتهمهمراهیکرد
واینکاخبهموزههنرایرانتبدیلشد.
* مــن قــبــا هــم گفتم کــه نــبــایــد مسئوالن
جمهوری اســامــی در ایــن کــا خهــا مستقر
میشدند؛ ولی به هرحال متاسفانه این کاخ
آسیب دیده بود؛ ما تالش کردیم مینیاتوری
آن را بازسازی کنیم ولی در این کاخ آسانسور
گذاشته بودند ،کنده کاری کرده بودند و در
طبقه دوم ،حمام و جکوزی ساخته بودند.
* در کنار مرکز پژوهشهای مجلس و در همان
منطقه نیاوران ،در ملکی که در اختیار مجمع
تشخیص و مرکز تحقیقات استراتژیک بود ،یک
ساختمانعجیب 9طبقهآنهمبدونمجوزماو
بدونداشتنپروانهوپایانکارساختهشدهوحتی
بخشی از آن در حریم یک مالک خصوصی دیگر
بود؛ البته خوشبختانه آن جا را پس گرفته ایم
ولی در این ساختمان که معلوم نیست کاربری
آنتجاریاست،اداریاستیامسکونی،استخر
به این بزرگی را برای چه میخواستند؟ یا چه
کسانی میخواستند در آن اقامت کنند؟ روابط
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز
گذشته با انتشار جوابیه ای به اظهارات فتاح
نوشت...«:درمردادماه 1397ودرزمانریاست
مرحوم آیت ا ...هاشمی شاهرودی بر مجمع،
ساختمان کاخ مرمر تحویل ریاست وقت بنیاد
مستضعفان ،جناب آقــای مهندس سعیدی
کیا شــده اســت و ...پس از تحویل ساختمان
های فوق الذکر به بنیاد مستضعفان ،مجمع
تشخیصمصلحتنظام،هیچگونهبهرهبرداری
ازساختمانهایمذکورنداشتهاست».

* یکی دیگر از موارد مطرح شده ،مدرسه آقای
دکتر حداد عادل بود که برای اداره مدرسه
فرهنگ ،این ملک را در منطقه فرشته و الهیه
خیابانچنارانگرفتهبودندکهاجارهآنچندبار
تمدید شده بود و االن هم مدت اجاره تمام شده
است؛ البته مبلغ اجاره این ملک ،مبلغ اجاره به
روز نبود و با مالحظه بود .هم اکنون با توجه به
اتمام زمان اجاره این ملک ،آقای حداد عادل
باید تصمیم بگیرند یا اجاره روز را بپردازند...
عالوه بر این ملک ،آقای حداد عادل یک زمین
گرفته بودند تا در آن مدرسه بسازند و مدرسه
فرهنگخیابانفرشتهراتخلیهکنند؛اینزمین
سالهای سال دست ایشان بود ولی متاسفانه
بهدلیلقرارداشتنآنرویگسل،نتوانستنداز
شهرداری مجوز بگیرند.البته ایشان بزرگواری
کردند و با پیگیریهای ما آن را در چند ماه
گذشته تحویل دادند.
* یکی از امــاک بنیاد مستضعفان در اختیار
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و خانم ابتکار و
مــوالوردی و دیگران قرار داشت که قبل از من
تخلیه شده بود؛ آنها البته با مجوز آن جا بودند
ولیادعاداشتندکهآنملکبایددراختیارآنها
بماند،بنیادتوانستآنهارابرایتخلیهقانعکند
ولی آنها بابت تخلیه این ملک و با توافق بنیاد
مستضعفان،پنجمیلیاردتومانگرفتهبودند؛بعد
از حضور من و پس از بررسیها ایراداتی مطرح
شد؛ این کار خالف بود زیرا کسی که سالهای
سال در ملکی نشسته بود باید اجرت المثل هم
بپردازد؛ ولی آنها ظاهرا جایی را تهیه کردند و
البتهمانامهنگاریکردیموامیدواریمکهبرگردد
و مشکل حقوقی و قضایی پیدا نکند .پس از این
اظهارات ،معصومه ابتکار در توئیتی خطاب به
فتاحنوشت«:آقایفتاحخیلیهاشمارابهدیانت
میشناختند! صحبت دیشب شما اما اشتباه
زیاد داشت و نام بردن از من و خانم موالوردی با
حقیقتماجراسازگارنیستکهگویارانتیانفع
شخصی بوده است .ساختمان اوایل دهه  70با
نظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد که
ما مسئولیتی نداشتیم؛ رسانه ملی باید فرصت
پاسخدهد».شهیندختموالوردینیزدرتوئیتر
خود نوشت« :آقای فتاح شما را به سالمت نفس
میشناختم .کاش در جایگاه مهمی که قرار
گرفتهاید در روایتهایتان بیش از پیش دقیقتر
و مسئوالنهتر باشید ...ایــن موسسه که کامال
غیرانتفاعیاست،هیچگونهنفعومابهازایمالی
برایاعضایهیئتامناومدیرهخودنداردوملک
طلقکسیهممحسوبنمیشود».
* [دربـــــاره مــلــک در دوره رئــیــس دولــت

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

اذانصبحفردا 4:47

طلوعآفتابفردا 6:20

ویژه های خراسان

تشویقدولتیبرایاستادانیکه
تحریمهاراشکستدهند
با پیشنهاد یک عضو کابینه که مــورد تشویق
مسئوالن ارشــد اجرایی نیز قــرار گرفته ،مقرر
شده است با توجه به مجوزهای مندرج در قانون
حداکثر استفاده از تــوان تولیدی در تأمین
نیازهای کشور و شرایط مربوط به تحریم ،در
صورتی که پایان نامه ها یا پــروژه ها و مقاالت
اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور منجر به
حل یکی از مسائل اساسی در حوزه های مختلف
علمی و صنعتی شــود ،به جای امتیاز فعالیت
های پژوهشی مربوط به ارتقای مرتبه استادان
دانشگاه ها محاسبه شود.

دستورویژهبرایبررسی
طرحهایآبیکشورهایهمسایه
یک مقام ارشــد اجرایی در نامه روزهــای اخیر
خود خطاب به تعدادی از اعضای کابینه ،از آن
ها خواسته است ضمن بررسی کارشناسی طرح
های توسعه منابع آب در کشورهای همسایه،
شرایط و میزان تاثیر این طرح ها و پروژه های
آتی را در کانون های مشترک مرزی و شرایط
جغرافیایی کشورمان بررسی کنند و نتایج آن
را برای پیگیری و تحلیل در اختیار دولت قرار
دهند.

تذکرویژه 2رئیسقوهبرایرصد
گرانفروشیواحتکار
یــک نهاد مهم اقتصادی در دولــت بــا ارســال
بخشنامه ای خطاب به تعدادی از مسئوالن
اجرایی ،به آن ها متذکر شد با توجه به تاکیدات
رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضایی مبنی بر
تشدید کنترل و نظارت بر گران فروشی و کمبود
کاال در سراسر کشور ،ضمن تشکیل تیم های
نظارتی مشترک میان نهادهای مسئول در دولت
و دستگاه قضایی به منظور رصد دقیق مراکز
نگهداری و احتکار کاال ،برای بررسی ساختمان
هــای مسکونی که به عنوان مراکز نگهداری
غیرقانونی کاال استفاده می شوند ،اقدام شود.

توئیت سیاسی
آدم
 @EbneHava
خوابی که برای لبنان دیدن رو قبال توی
لیبی روی صحنه اجرا کرده بودن!
نه تکرار تاریخ انتها داره و نه حماقت
غربپرستها!

اصالحات]  :این ملک که برای موسسه باران
بود قبل از حضور من در بنیاد مستضعفان
تخلیه شده بود و بعد از کرونا با همکاری وزارت
بهداشت و درمان آن جا را تبدیل به محلی برای
قرنطینه بیماران کرونایی کردیم و االن هم در
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
*[با اشاره به لزوم ایجاد ضابطهای برای تامین
دفتر کار روسای جمهور سابق بعد از اتمام دوره
مسئولیتشان]« :همین مسئله با آقای احمدی
نژاد وجود دارد؛ ایشان در حال حاضر با مجوز،
درملکیبهمساحت 1800مترمربعدرمنطقه
ولنجک هستند که البته اطرافیان ایشان به ما
پیغامی دادنــد که حاضرند به ملکی در منطقه
دیگری در مرکز شهر یا پایین شهر نقل مکان
کنند البته ما ملکی با این مشخصات در اختیار
نداریم ولی از روحیه مردمی ایشان انتظار داریم
این ملک به مردم برگردد » .درباره این بخش از
اظهارات فتاح ،دفتر محمود احمدینژاد طی
بیانیهای نوشتهاستکه«ایندفتروجنابآقای
دکتر احمدینژاد هیچ گاه درخواستی برای در
اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضعفان
ندادهاند .این دفتر همچنین هیچ دخالتی در
تعیین یا انتخاب محل مد نظر که ساختمانی
متروکه بوده و بعد ًا بازسازی شد ،نداشته است.
محل مذکور در آبــان ماه  ١٣٩٢با انتخاب و
پیشنهاد و دستور رئیس محترم وقــت بنیاد
مستضعفان و با عقد قرارداد در اختیار این دفتر
قرار گرفته و...هــمــواره آمــاده تخلیه این محل
بودهاست».
* [با اشاره به لزوم ایجاد ضابطهای برای تامین
دفتر کار روسای جمهور سابق بعد از اتمام دوره
مسئولیتشان]:یکیدیگرازامالکبسیارخوب
و ارزشمند ما در ضلع جنوب کاخ نیاوران است
کهقبالدراختیارمجمعتشخیصمصلحتنظام

بود و حاال در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس
شورایاسالمیاستکهقبالآقایکاظمجاللی
مسئول آن جا بودند؛ لذا حاال که شنیده ام آقای
زاکانی مسئول این مرکز شده و ما حتما سراغ
ایشان می رویم؛ باید اجاره آن داده شود؛ لذا ما
حتماازآقایزاکانیبهعنوانیکبسیجیانتظار
داریــم اولین کار انقالبی ایشان تخلیه آن جا و
نقل مکان این مرکز به جای دیگری در محدوده
مجلسشورایاسالمیباشد.
* متاسفانه یکی از جاهایی که ما حریفشان
نمیشویم نیروهای مسلح هستند که قانونا
نمیتوانیم از آنها شکایت کنیم؛ مثال زمینی
متعلق به بنیاد مستضعفان در یک جای بسیار
خوبی در منطقه کوهک ،در اختیار نیروی
دریایی ارتش است که به رغم موافقت رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده ارتش این
زمین همچنان به ما برنگشته است ...حتی یک
ملکبسیارخوبمادردستسپاه ولیامراست
که ارزشی بیش از  200میلیارد تومان دارد اما
حتی من را به عنوان مالک راه نمیدهند؛ لذا
آقایجباری،شماعزیزماییداماملکرابدهید.

تا پاستور 1400

خاتمی نمی آید
«سیدمحمدعلی افشانی» ،عضو شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی گفت :با شناختی که از رئیس
دولت اصالحات دارم و با توجه به شرایطی که
امروز در جامعه شاهد هستیم او نامزد ریاست
جمهوری نخواهد شد .کسانی
ک ــه از وی نـــــام مــیبــرنــد یا
رئــیــس دول ــت اصــاحــات را
نــمــیشــنــاســنــد ی ــا شــرایــط
جــامــعــه را درســـت تحلیل
نمیکنند/.ایرنا

