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دیگر حتی کسی غافلگیر هم نمی شود. 
جنجال سیسمونی رئیس مجلس نیز 
همانند دیگر خبرها و افشاگری ها علیه 
نمایندگانش به همان مســیر رفت که 
پیشــتر دیگران یاد گرفته بودند: ارجاع 
به توطئه دشــمنان به خاطر خدمت به 
مردم، ذکر نام رهبری، خرج از شــهدا، 
تأکید بر مقاومت و عذرخواهی کوچکی 
که همراه با انکار اصل وقوع خطا باشــد. 
الگویی تکراری که مشخص شده جواب 
می دهد و با استفاده از آن می شود چند 
روزی مــوج واکنش هــا و انتقــادات را 
ازسرگذراند و صبر کرد تا ماجرا مشمول 
مرور زمان شــود. پیامد دیگــر این الگو 
البته بسیاری اوقات ثبت ماجرا به همان 
شــکل در ذهن مردم بوده است اما نظر 
کلی مردم برای استفاده کنندگان از این 
الگو چندان اهمیت نداشته و ندارد، بلکه 
موضوع صرفا دوام  آوردن در مقابل فشار 
مقطعی است و بلکه استفاده از انتقادات 
برای مظلوم نمایی و اگر شد کسب چند 
امتیاز. کاری که حاال محمدباقر قالیباف و 

حامیانش هم به دنبال آن هستند.
مخالف بودم، دروغ بود

قالیباف صبح دیروز پیش از شــروع 
جلســه مجلس در جمع تعــدادی از 
نمایندگان درباره ماجرای سیســمونی 
گیت حرف زد. رئیس مجلس گفت: »اول 
خوب است شــما بدانید که وقتی بحث 
سفر مطرح شد من مخالف بودم و گفتم 
صالح نیست ولی وقتی در نهایت تصمیم 

گرفتند این سفر را بروند، طبیعی بود که 
مادر هم باید برای مراقبت از دختر باردار 
همراه آنها می رفت.« او ادامه داد: »برای 
خرید هم داستان ســرایی ها کردند که 
این قدر جنس زیاد خرید کردند که باعث 
درگیری پای کانتر فرودگاه شده و تهمت 
زدند و برای تخریب هشتک سازی کردند 
تا احساسات مردم را جریحه دار کنند، در 

حالی که همه اینها دروغ بود.«
او البته مدعی شــد که بسیاری در 
گفت وگو با او انتقادات را بیجا دانسته اند: 
»خیلی ها به من گفتند این سفر اتفاق 
ویژه ای نیست و سوءاســتفاده ای هم 
از بیت المــال صورت نگرفته اســت و 
سفری شــخصی بوده است. کامال هم 
عادی و بدون تشریفات بوده و حتی از 
پروتکل ها هم استفاده نشده است. مگر 

شما از موقعیت خودت استفاده کردی، 
مگر با پاس سیاســی رفتند، مثل همه 
شهروندان دیگر یک سفر عادی رفتند 
لذا موضع گیری الزم نیست ولی حرف 
من این بود که همین حد هم پذیرفتنی 
نیست برای همین هم به آنها گفتم که 
از مردم عذرخواهی کنیــد و در همان 
ساعات اولیه، یعنی ســحر همان روز، 
قبل از اینکه کسی بخواهد مطالبه ای 
مطرح کند، عذرخواهی هم انجام شد. 
ایــن کاری بود که کمتر کســی انجام 

می دهد.«
دنبال اهداف سیاسی بودند

رئیس مجلس ســپس به حمله به 
منتقدان و تشریح انگیزه های شکل گیری 
این انتقادات پرداخت: »اما عده ای به دنبال 
پروژه ســازی از این خطا بودند تا بتوانند 
اهداف سیاسی را دنبال کنند لذا تخریب ها 
را ادامه دادند. اطالعات آشــکار و پنهان 
جای تردید نمی گذارد که این یک پروژه 
برای تخریب سیاسی بوده است.« او گفت: 
»واقعا خصوصی ترین مســائل زندگی 
خانوادگی ما را که نزدیک ترین افراد به ما از 
آن خبر نداشتند را چگونه خبردار شدند. 
اطالعات محرمانه چگونه در زمان اندک 
در اختیار آن ها قرار داده شده است. یک 
زمان گفتند دلیل سفر خرید بوده است 
بعد که دیدند این مساله اینقدر بزرگ نبود 
که بتواند چنان موج شود که ما را به انفعال 
بکشاند، گفتند دلیل سفر خرید ملک بوده 

و حتی برای آن جعل سند کردند.«
اشاره قالیباف به صحبت های غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ســابق 

مجلس اســت که در مصاحبه ای گفته 
بود خانواده قالیباف در این سفر اقدام به 
خرید ملک کرده اند. او کمی بعد خبر داد 
که قالیباف بابت این حرف از او شکایت 

کرده است.
سیاسی باشد، خبرسازی نبوده

این ادعای قالیباف البته دو پاســخ 
متفــاوت از دو زاویه متفاوت داشــت. 
صریح ترین واکنــش از عباس عبدی، 
سیاستمدار اصالح طلب بود که در توییتر 
چنین نوشت: »رئیس مجلس پیرامون 
ماجرای سفر اخیر خانواده اش به ترکیه 
گفته است که مطرح شدن این موضوع در 
رسانه ها با انگیزه های سیاسی است. مگر 
باید با چه انگیزه ای باشد؟ انگیزه سیاسی 
چه ایرادی دارد؟ حتی اگــر ایرادی هم 
داشته باشد، چه ربطی به اصل خبر دارد؟« 
فحوای کالم عبدی با لحنی متفاوت در 
صحبت های احمد علیرضابیگی، نماینده 

مجلس از تبریز نیز دیده می شود.
علیرضابیگی به سؤالی درباره ادعایی 
پاســخ داد که »انگیزه سیاسی« مورد 
ادعای قالیباف و یارانــش را جدال های 
داخلی مجلس بر ســر هیأت رئیســه 
می خوانند: »اینکه بگوییم این داستان 
تنها بــرای تحت الشــعاع قــراردادن 
انتخابات هیئت رئیســه است چندان 
منطقی به نظر نمی رسد، چرا که زمانی 
برای حاشیه سازی یک خبر دروغ پخش 
می شــود، اما به هر حال این سفر انجام 
شده بوده و ممکن است برخی روی آن 
مانور رســانه ای بدهند. اما در حال اصل 
خبر صحت دارد.« نماینده تبریز، اسکو و 
آذرشهر افزود: »من تصور می کنم برآیند 
فعالیت و مدیریت مجلس در 2 ســال 
گذشته نقش بیشتری در نتیجه انتخابات 
هیات رئیسه آتی دارد تا این دست از اخبار 

و موضوعات.«
 قالیباف: به خاطر خدماتمان بود

وقتی منتقدان دشــمن باشند، البد 
انگیزه هم خدمات بوده است. این ادامه 
حرف قالیباف بود: »باالخره مجلس در 
این دو ســال کارهای بزرگی انجام داده 
اســت تالش زیادی می کنند که عنوان 
مجلس انقالبی را تخریــب کنند. این 
تخریب هــا هزینه ایســتادن در جهت 
خواست مردم اســت. هرگاه کاری برای 
مردم انجام دادیم و سمت مردم ایستادیم، 
پروژه سازان دست به کار شدند.« و البته 
دیگر هر مقامی به خوبی می داند که در 
مقابل هر انتقادی از خــودش، باید نام 

رهبری را پیش بکشد:  »شما از ابتدا نگاه 
کنید از روزی که آقــا مجلس را انقالبی 
خواندند، در داخل و خارج شروع کردند 
به تخریب مجلس. هدف این اســت که 
انقالبی بودن مجلس را تحت الشعاع قرار 
دهند. این مورد آخر هم در همان راستا 
است. فقط این بار وارد حریم خصوصی 
شدند. نشان می دهد که دیگر هیچ حد و 

مرزی را قائل نخواهند بود.«
جرم منتقدان هم آن قدر محرز است 
که »البته این روزها دستگاه های امنیتی 
اقدامات خوبی را برای روشن شدن ابعاد 
ماجرا انجام دادند و من هم برای حفظ شان 
و جایگاه مجلس تا آخر مساله را پیگیری 
خواهم کرد.« در هر حال اما رئیس مجلس 
بیدی نیســت که با این بادها بلرزد و به 
خدمت ادامه خواهد داد: »نکته آخر این 
که این اولین بار نیست که من را تخریب 
می کنند، آخرین بار هــم نخواهد بود. 
همان طور که این مجلــس را هم از ابتدا 
تا امروز تخریب کردند و باز هم تخریب 
خواهند کرد آنچه باید برای ما مهم باشد، 
این است که نگذاریم این حاشیه ها ما را از 
کار برای مردم بازدارد. ما به عنوان مجلس 
انقالبی باید با حفــظ روحیه جهادی و 
انقالبی، کار مردم را در اولیت قرار دهیم 
و مخصوصا برای حل مشکالت معیشتی 

آنها شبانه روز تالش کنیم.«
زین الدین، همت و باکری رفتند، 

قالیباف هست
غفلتی را که ظاهــرا رئیس مجلس 
از ربــط دادن ماجرا به شــهدا و جبهه و 
جنگ کرده بود، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی جبران کرد. سیدکاظم موسوی، 
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در 
نطق میان دستور گفت: »دشمن امروز 
مترصد این شــده که نیروهای انقالبی 
را از دســت ما بگیرند یا تخریب کنند یا 
تندیس کنند، مواظب باشــید، شهید 
سلیمانی ها را از دست ما گرفتند، همت ها 
را از دست ما گرفتند، مهدی باکری را از 
دست ما گرفتند، زین الدین را از دست ما 
گرفتند اما امروز بدانید که باید از نیروهای 
انقالبی دفاع کنیم، ما برای مجلس شورای 
اســالمی برای تصدی و استمرار و ادامه 
ریاست مجلس، رئیس مجلس انقالبی 
می خواهیم نه انحرافی.« به این ترتیب 
به تعبیــر او در جدال بیــن جریان های 
اصولگرا، ادامه ریاست قالیباف بر مجلس 

ادامه راه شهیدان خوانده شد.
موســوی البته از ارجــاع دوباره به 
رهبری نیز غافل نشــد: »جناب آقای 
دکتر قالیباف، رئیس مجلس انقالبی 
است، یادگار ۸ سال جنگ تحمیلی است، 
مواظب باشید ببینید دشمن کجا را رصد 
می کند، حضرت آقا فرمودند کاری نکنید 
جدول دشمن را با دست خودمان به نفع 
دشمن پُر کنیم، دشمن شناس باشیم، 

اگر دشمن  شناس شــدیم بسیاری از 
کارها درست می شــود.« وی تصریح 
کرد: »این انقالب صاحــب دارد، این 
نظام صاحــب دارد، شــهدا دارد، امام 
دارد، رهبری دارد، ملت بســیار بزرگی 
دارد که ســتودنی و مثال زدنی در دنیا 
اســت، این ملتی که جان دادند، جوان 
دادند، شــهید دادند به این آســانی از 
کنار نیروهای انقالبی، والیی، پای کار، 
ساعی، خستگی ناپذیر خودشان عبور 
نمی کنند.« موســوی تأکید کرد کرد: 
»همه مجلس از این عزیز پشــتیبانی 
کرده است، حاال یک اتفاقی افتاده است، 
همه در زندگی خود اشــتباه دارند، ما 
معصوم نیستیم، این مسائل را در کشور 
جمع کنید، رهبر را داریم همه چیز را 
داریم، رهبری به ما راهکار داده اند و تاکید 

فرمودند که باید مواظب باشیم.«
پذیرش مسئولیت، گم شده قدیمی

شاید دیگر باید این تصور را فراموش 
کنیم که رســوایی، افشــاگری، اشتباه 
یا ناکامــی مقام و چهره ای در ســاختار 
سیاسی کشــور با عذرخواهی، توضیح، 
تغییر رویه، پذیرش نظر مردم، دلجویی 
یا هر اقدام دیگری همراه باشــد. دیگر 
برای همه روشن شده اســت که ماجرا، 
سیلی زدن به ســربازی در خیابان باشد 
یا ســفر تجمالتی برای خرید پستانک 
از ترکیه، ســروته هر انتقاد و اعتراضی را 
می شود با استفاده از فهرست آماده کلمات 
کلیدی شامل رهبری، شهدا، خدمت، 
دشمنان، سیاسی، توطئه و یکی دو عبارت 
بی ربط و باربط دیگر، هم آورد و گذشت. 
کم کم کار به جایی رسیده است که وقتی 
خبری درباره کسی منتشر می شود، به 
جای این که منتظر عذرخواهی، تکذیب 
یا توضیحش باشیم، باید منتظر بیانیه ای 
باشــیم که او در آن با حمله به منتقدان 
مشــخص کند که حتی سفر خانواده ما 
به ترکیه برای خرید چیزهایی که هیچ 
کدام در ایران نایاب نیســت، دلیلی جز 
توطئه سیاسی از سوی دشمنان رهبری 
و شهدا ندارد، دشمنی که آن قدر گستاخ 
شده که دستش گاهی از آستین خود ما 

بیرون می آید!

قالیباف و مجلس در توجیه سیسمونی گیت به کلمات کلیدی همیشگی روی آوردند؛

رهبری، شهدا، خدمت، توطئه و ... 
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دیگر هر مقامی به خوبی 
می داند که در مقابل 

انتقادات از خودش، باید 
نام رهبری را پیش بکشد. 
قالیباف هم می گوید: »از 

ابتدا نگاه کنید از روزی 
که آقا مجلس را انقالبی 

خواندند، در داخل و خارج 
شروع کردند به تخریب 

مجلس«

دیگر برای همه روشن شده 
است که ماجرا، سیلی زدن 
به سربازی در خیابان باشد 

یا سفر تجمالتی برای 
خرید پستانک از ترکیه؛ 

سروته هر انتقاد و اعتراضی 
را می شود با استفاده از 
کلمات کلیدی رهبری، 

شهدا، خدمت، دشمنان، 
اغراض سیاسی، توطئه 
و یکی دو عبارت بی ربط 
و باربط دیگر، هم آورد و 

گذشت

طهمورث حسینی

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد؛
 موافقت رهبر انقالب با عفو 

 یا تخفیف مجازات 
تعدادی از محکومان

رهبر انقالب اســالمی به مناسبت عید سعید 
فطر، با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۵۴2 تن 
از محکومــان محاکم عمومی و انقالب، ســازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح 

موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، غالمحســین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضاییه به مناســبت عید سعید فطر در 
نامه ای به رهبر انقالب اســالمی پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات ایــن محکومان را که در 
کمیسیون عفو و بخشــودگی واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در 
اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت 

آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.
    

مقایسه بازتاب خبر فوت 
 طالب زاده و اسالمی ندوشن 

از نگاه یک فعال سیاسی
احمدزیدآبادی، فعال سیاســی در یادداشت 
کوتاهی نوشت: »اینکه فضای رسمی کشور متأثر 
از فوت نادر طالب زاده رنگ عــزا به خود گیرد و 
مقام های مختلف به مناسبت درگذشت وی، پی 
در پی بیانیه های پر سوز و گداز صادر کنند، اما در 
همان حال، فوت استادی در حد دکتر محمدعلی 
اسالمی ندوشن با سکوِت کامل روبرو شود، نشانۀ 
چیست؟ اگر همین یک نشــانه به درستی تبیین 
و تعلیل شود، رازِ گرفتاری های جامعۀ ما نیز برمال 

خواهد شد!«
    

مخبر:
موضوع حذف رضایی و مرتضوی 

از دولت اصال مطرح نیست
معاون اول رئیسجمهور درباره مصوبه مربوط 
به حذف معاونــان اجرایی و اقتصــادی دولت 
گفت: اصال موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک 
کمیســیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور 
طبیعی معاون رئیس جمهور در مواردی که نیاز 

باشد حضور پیدا می کند.
محمد مخبر در گفت و گو با خبرگزاری فارس 
درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی 
بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: 
اعضای تیم اقتصــادی دولــت در اوج هماهنگی 
مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد 

ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی 
دولت وجود نــدارد، تاکید کرد کــه طرح برخی 
موضوعات نادرست در این باره صرفاً شیطنت های 

برخی رسانه هاست.
    

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
طومار شکایت از »دولت 

روحانی« جمع آوری شده است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طومار 
شکایات متعددی از دولت روحانی به ما واصل شده 
و ما به صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان 
سابق را بررســی کرده و نتایج آن را اعالم خواهیم 

کرد.
حسن شــجاعی علی آبادی افزود: درباره ترک 
فعل های حســن روحانی هم پیگیر هســتیم و 
رسیدگی ها باید متقن، منصفانه و عادالنه باشد و 
هیئت بازرسی هم باید در این زمینه تشکیل شود. 
بعد از آنکه رسیدگی ها انجام، اطالعات جمع آوری 
و نظر هیئت بازرسی ارسال شود، ما به یک گزارش 
متقن خواهیم رسید و اگر به این نتیجه برسیم که 
واقعاً ترک فعلی توســط رئیس جمهور و یا وزرای 
دولت سابق صورت گرفته است، حتماً آنان را به قوه 
قضائیه معرفی خواهیم کرد. در حال حاضر حدود 
۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به 
ما واصل شــده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی 
ترک فعل های رئیس جمهور سابق هستیم. البته 
پیگیری های کمیسیون اصل ۹۰، از دستگاه های 

نظارتی دیگر رفع تکلیف نمی کند.
    

مجلس با ثابت ماندن ساعت 
رسمی کشور موافقت کرد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با اصالح 
طرح ثابت ماندن ساعت رســمی کشور موافقت 

کردند.
به گزارش فارس، براین اساس به هیات وزیران 
اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت 
خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصالحات و 
الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، 

سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.
این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰2 الزم االجراست.

روی موج کوتاه

خبر

رئیس بنیاد امید ایرانیان در یادداشتی تاکید 
کرد که به جای فرافکنی و آدرس های اشــتباه و 
برخوردهای بعضا امنیتی با مطالبات به حق کارگران 
و معلمان، حاکمیت به درک درستی از مطالبات این 

دو قشر برسد.
 به گزارش ایلنا در بخش هایی از یادداشــت 
محمد رضا عارف می  خوانیم: در حالی به استقبال 
روز معلــم و روز  کارگر می رویم کــه معلمان و 

کارگران عزیزِ  کشــورمان، با مشکالت فراوانی 
دست و پنجه نرم می کنند. مشکالتی که در نتیجه 
ضعف مدیریت و نادیــده گرفتن اصول انقالب و 
فقدان  مبانی حکمرانی خوب بر اقشار گوناگون، 
از جمله کارگران و معلمان تحمیل شده است.وی 
افزود: جای بسی تأسف است که اهل تصمیم و تدبیر، 
به جای میزان قرار دادن دستاوردهای بشری، اصول 
پیشرفت و حکمرانی خوب، به رویکردهای شعاری 

و ویرانگر روی آورده و از اثــرات مخرب و ویرانگر 
این تصمیمات بر فروپاشی نظم و ساختار طبیعی 
اجتماع و اضمحالل طبقه متوسط بعنوان عامالن 
و حامالن توسعه کشور روی آورده اند. رئیس بنیاد 
باران با اشــاره به اینکه »امروز ضعف راهبردهای 
مدیریتی شــعاری بیش از هر زمــان دیگر برای 
همگان روشن شده است«، تاکید کرد: باید به این 
پرسش مهم پاسخ داد که طی تقریبا دو دهه گذشته 

چه سیاست هایی اعمال شده است  که کارگران و 
معلمان بعنوان دو بازوی قوی انقالب اسالمی، در 
این وضعیت قرار گرفته انــد. اعتراضات پر تکرار و 
مدنی کارگران و معلمان در سالیان اخیر را می توان 
شاهدی بر این قصه پرغصه دانست.وی افزود: باید 
پرسید که چه اصراری بر استمرار بیراهه رویه های 
خسارت باری است که روز به روز به شکاف بیشتر 
بین اقشار گوناگون ملت و حاکمیت می انجامد؟ 

چرا حاکمیت به هشدار و انذارهای نخبگان جامعه 
و دانشگاهیان در سطوح مختلف و در زمینه های 

گوناگون بی توجهی می کند؟

محمدرضا عارف: 

به جای برخورد امنیتی مطالبات کارگران و معلمان را به درستی درک کنید

نخســت وزیر عراق با اشــاره به 
اینکه گشایش واقعی در روابط میان 
کشورهای منطقه به وجود آمده است 
تاکید کرد: مطمئن هستیم که توافق 

میان ایران و عربستان نزدیک است.
بــه گــزارش ایســنا، مصطفی 
الکاظمی، در گفت وگو با نشریه الصباح 
در پاسخ به سوالی درخصوص تحوالت 
گفت وگوهای تهران و ریاض و اینکه 

آیا این مذاکرات ادامه خواهد داشــت، گفت: عراق در 
تحقق تفاهمات میان کشورهای منطقه و تحقق ثبات 

منطقه ای منافع مستقیم دارد.
وی تاکید کرد: ما به دلیل اینکه روابط خوبی با دو 

کشــور و طرف های مختلف منطقه 
ای و بین المللی داریم، توانستیم که 
فضای گفت وگوهای مثبتی در خاک 
عراق ایجاد کنیم که بسیاری از آن ها 

اعالم نشده است.
الکاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: 
برادرانمان در عربســتان و جمهوری 
اســالمی در پرونــده مذاکــرات با 
مســئولیت باال و براســاس نیازهای 
کنونی منطقه تعامل می کنند و ما مطمئن هســتیم 
که ان شــاءاهلل تفاهم نزدیک است و گشایش واقعی و 
گسترده ای در روابط تمام کشورهای منطقه به وجود 

خواهد آمد.

نماینده مــردم قزویــن، البــرز و آبیک 
در مجلــس شــورای اســالمی خطــاب به 
رئیس جمهور گفت: گرانی افسارگســیخته 
این ملت نجیب را چنان درگیر کرده است که 
صدای خرد شدن اســتخوان های آبرو و عزت 
برخی پدران و زنان سرپرست خانوار گوش هر 

مسئول آزاده ای را کر می کند.
به گزارش ایلنــا فاطمه محمدبیگی تاکید 
کرد: جناب آقای دکتر رییسی مردم این همه 

سختی، تورم و مشکالت را به امید دولتمردانی همچون شما 
تحمل می کنند، دستان شفا بخش شما در امضای های طالیی 
و برکناری مسببان وضع موجود باید مصداق برقراری عدالت 
در جامعه باشد. اگر دولت فکری به حال این مدیران ناکار آمد 

نکند مجلس فرش قرمز را از زیر پای آنها بیرون 
خواهد کشید؛ اســتفاده از ظرفیت نیروهای 
جهادی به ویــژه در حوزه بانــوان همچنان 

ضعیف و مشهود و نیازمند تذکر دوباره است.
وی تاکید کرد:  به قــول حضرت تان ناامید 
کردن مردم گناهی است نابخشودنی، اعضای 
محترم هیــأت دولت کاهش قــدرت خرید و 
سفره های کوچک مردم ،بار تورم ،گرانی افسار 
گسیخته این ملت نجیب را چنان درگیر کرده 
است که صدای خرد شدن اســتخوان های آبرو و عزت برخی 
پدران و زنان سرپرست خانوار گوش هر مسئول آزاده ای را کر 
می کند، حل کوتاه مدت و راهبردی این معضالت نیازمند عزم 

جدی دولت خدمتگزار و انقالبی است.

الکاظمی: 

تفاهم میان تهران و ریاض نزدیک است
نماینده قزوین خطاب به رئیس جمهور:

صدای خرد شدن استخوان های عزت مردم گوش هر آزاده ای را کر می کند


