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 این روزها مردم از »نان« و »گرانی« 
می گویند و مســئوالن از »یارانه« و 
»عدالت«. مردم دغدغه روزگار و آینده 
پیش رو دارند و مسئوالن یادشان رفته 
پیش از رســیدن به صندلی ریاست 
چه قول هایــی داده و چه طرح هایی 
اعالم کرده بودند. حــاال اما هم مردم 
و هم مســئوالن در یک نقطه به هم 

رسیده اند؛ »بالتکلیفی«.
افزایش قیمت محصوالت خوراکی 
مانند ماکارونی و نان و همچنین نایاب 
شدن روغن، چنان مردم و افکارعمومی 
را برآشفت که دولت و مجلس را مجبور 
کرد تا این هفته را با جلســات پیاپی 
برای به قول خودشــان »اقناع افکار 

عمومی« شروع کنند.
شنبه عصر بود که شــورای  عالی 
هماهنگی سران قوا جلسه ای به مدت 
سه ساعت تشکیل داد تا به شرایط بد 
اقتصادی پیش آمده رســیدگی کند 
و در نهایــت تصمیم گرفته شــد تا با 
افزایش اختیارات ســازمان تعزیرات 
حکومتی بــا پدیده هــای »بی ثبات 
کننده بازار« و »پایمال کردن حقوق 

مردم« مقابله شود.
جلســه ای که در آن تاکید شــده 
مسئوالن و رســانه ها با »اقناع سازی 
افکار عمومی« و توضیح شیوه اجرای 
طرح مردمی ســازی و عادالنه کردن 
یارانه های کاالهای اساسی به اجرای 
آن کمــک کنند تا مــردم هیچ گونه 
نگرانی و دغدغــه ای در زمینه تامین 

کاال نداشته باشند.
رئیس جمهــور نیز در حاشــیه 
این جلســه گفت: »پس از هفت ماه 
کار کارشناســی متراکم و مشورت با 
نخبگان، تصمیماتی بــه نفع اقتصاد 
ملی گرفته شــده که به زودی در این 
باره با مردم صحبــت خواهم کرد.« 
تصمیماتی که البته باید دید در عمل 

مردم را اقناع خواهد کر یا خیر؟
ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه نیز 
جلسه ای طوالنی با جمعی از اصناف 
و اتحادیه ها برگزار کرد و گفت دولت 
او نه تنها به دنبال حذف یارانه کاالهای 
اساسی نیســت بلکه درصدد اصالح 
نحوه و محل تخصیص ایــن یارانه ها 
است. او حتی اعالم کرد که به دنبال این 
است که با کمک اصناف و اتحادیه ها، 
مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت 

یارانه ها بچشند.
رئیس جمهــور همچنیــن در 

پاســخ به یکی از حاضرین جلسه که 
احتمال کسری ســرمایه در گردش 
تولیدکنندگان پــس از اصالح نظام 
پرداخت یارانه مــواد غذایی را مطرح 
کرد؛ باز یکی از »بایدهای« خود را رو 
کرد و گفت: »برای رفع این مشــکل 
باید تســهیالتی در نظر گرفته شود 
که به سرعت و با ســهولت در اختیار 
تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد 
تا روند تامین نقدینگی و تولید آنان را 

دچار وقفه نشود.«
او چند »نبایــد« هم گفت: »نباید 
قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، 
مردم نبایــد هر روز شــاهد تغییر در 
قیمت ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر 

می کند باید دالیــل و زمینه های آن 
برای مردم تبیین و تشریح شود.«

 دولتی ها، میهمانان
 پاسخگوی بهارستان

در هــر حــال بحــث گرانی ها و 
فشارهای اقتصادی، نمایندگان را بر 
آن داشت تا روز گذشــته از دولتی ها 
بخواهند در مجلس حضور پیدا کنند 
و توضیحاتی ارائه کنند. جلسه ای که 
قرار بود در آن محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور نیز حضور داشته باشد 
اما به قول رئیس پارلمان ظاهرا به دلیل 
مشکالت کاری این توفیق را از مجلس 

گرفت و به بهارستان نیامد.
محمد باقرقالیباف نیز در سخنان 
خود تالش کرد مردم و نمایندگان را 
از نگرانی خارج کنــد و اینگونه گفت: 
»مجلس با قانونی کــه تصویب کرد 
و دولت هم بــا روش اجرایی که پیش 
گرفته این هدف مشــترک را دنبال 
می کنند که قــدرت خرید مردم را در 
تامین کاالهای اساســی و معیشتی 
حفظ کنند؛ مردم مطمئن باشند که 
این اتفاق رخ می دهد و نگرانی وجود 
ندارد.« او حتی برای اینکه اطمینان 
خاطر داده باشــد اعالم کــرد که ارز 

ترجیحی حذف نشده است.
وزیر اقتصاد یکــی از دولتی ها بود 
که روز گذشــته در بهارستان حضور 
یافت و در مورد نان و حواشــی پیش 
آمده در این خصوص ســخن گفت: 
احســان خانــدوزی عنــوان کرد: 

»براســاس سیاســت دولت در طرح 
هوشمندسازی نظام تامین نان قیمت 
خرید نان برای مصرف کننده متعارف 
و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد 
و از طرفی با افزایش قیمت آزاد دیگر 
انگیزه ای بــرای قاچاق مــواد اولیه و 
خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.«

ادعاهایی کــه باید دیــد در مقام 
عمل نیز تحقق پیدا خواهد کرد یا باز 
نمایندگان را مجبور می کند تا طرح 

استیضاح او را مطرح کنند.
وزیر اقتصاد مانند دفعات قبل باز به 
دولت حسن روحانی و دیگر دولت ها 
تاخت و گفت اگر آنها بستر اطالعات 
الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند 
ما امروز می توانستیم بدون سیاست 
قیمتــی مانع قاچاق و ابــزار کنترلی 

بازار شویم.
وزیر جهاد کشاورزی دیگر میهمان 
بهارستان بود که رسما اعالم کرد هیچ 
افزایــش قیمتی در خریــد نان برای 

خانواده ها وجود ندارد.
جواد ســاداتی نژاد نیــز افزایش 
قیمت ها را مساله جهانی خواند و گفت 
جنگ روسیه و اوکراین نیز در این موارد 
بی تاثیر نبوده است و در سال های آینده 
نیز کمبود تولید غالت در منطقه تداوم 

خواهد داشت.
وزیر جهادکشــاورزی همچنین 
وعــده داد بــرای اجــرای طــرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، 
از دو ماه قبل از آن یارانه به حســاب 

خانوارها واریز می شــود تا دغدغه ای 
برای مردم پیش نیاید.

ساداتی نژاد نیز برای اجرای اهداف 
خود از کلید واژه »عدالــت در حوزه 
یارانه ها« استفاده و اعالم کرد یارانه ها 
حذف نمی شود، بلکه از روی کاالها به 
افراد منتقل می شود تا بتوانند مدیریت 
بهتری را داشته باشند. طرحی که باید 

دید جواب خواهد داد یا خیر.
 نمایندگان، میزبانان شاکی 

و اقناع نشده دولتی ها
اما ســخنان برخــی نمایندگان 
مجلس نشــان می دهد که از سخنان 
ئیس جمهور و میهمانــان خود قانع 

نشده اند و همچنان نگران هستند.
نماینده بویراحمد روز گذشته در 
تذکری شفاهی خطاب به دولت گفت: 
»مردم انتظار نداشتند دولت سیزدهم 
اوضاع آشفته اقتصادی کشور را بدتر 
کند. به داد مردم برسید و اجازه ندهید 
نارضایتی ها و نگرانی های مردم بیشتر 

شود.«
مهدی روشــنفکر افزود: »گرانی 
افسارگسیخته بویژه نان، مرغ، گوشت، 
روغن و ماکارونی ملت را نگران کرده و 
به ستوه آورده است. تنها با فریاد زدن 
دردی دوا نم شــود و الزم است ضمن 
آسیب شناسی از قدرت نظارت مجلس 
نیز استفاده شود و با هماهنگی دولت 

اقدام فوری به عمل آید.«
مجتبی محفوظی نماینده آبادان 
نیز در نطق میان دستور خود خطاب 
به رئیس جمهور گفت: »این قائله نان 
را جمــع کنید و همچون« تــا در داِم 
آقازاده هاِی فالوده خور و »محتکران 
پیشانی ســوخته ماکارونی فروش« 

نیفتید.«
  وزرا ضعیف هستند

 و استانداران در باغ نیستند 
نماینده مهابــاد نیز دولــت را به 
فرافکنی متهم کرده و گفت آنها نتیجه 
هر تصمیم غیرکارشناسی خود را به 
قاچاق ربط می دهد. جالل محمودزاده 
در گفت وگو با ایلنا، عنوان کرد: »مردم 
تحمل شان کم شده و جامعه متوسط به 
پایین تحت فشار است. از کسانی که در 
بدنه دولت هستند و از وضعیت جامعه 
خبر ندارند دعوت می کنم به صورت 
ناشناس به بازار بروند و خرید کنند تا 

ببیند وضعیت چگونه است.«
او ادامه داد: »یکی از مشــکالتی 
که ایجاد شد، این بود که وزیر صمت 
و جهاد کشــاورزی به رئیس جمهور 
قبوالندنــد کــه ارز 4200 تومانی را 
بالفاصله از یارانه های دارو و کاالهای 
اساسی و نهاده های دامی بردارد بدون 
اینکه زیرساخت را آماده کرده باشند 
و هنگامی کــه این یارانه بــه یکباره 
برداشته شد، آثار روانی و شفافش کمر 
تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 

را شکســت و این باعث شــد قیمت 
کاالهای اساســی از جمله نان، دارو و 
نهاده های دامی به شدت افزایش پیدا 
کند و افراد جامعه از جمله خانواده های 
متوســط و رو به پایین دچار مشکل 

شوند.«
نماینده مهاباد افزود که وزارتخانه 
جهاد کشــاورزی به ســمت واردات 
رفته اما افزایش یکبــاره قیمت های 
جهانی کاالهای کشاورزی باعث شده 
تا نتوانند کمبودها را جبران کنند و در 
نتیجه دولت به موقع نتواند قیمت را 

متعادل کند.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلــس نیز گفت که 
وزرا ضعیف هســتند و استانداران در 

باغ نیستند.
او در گفتگو با ایلنا عنوان کرد: »در 
مجموع نیاز است در سالگرد آغاز کار 
دولت، دولت یک خانــه تکانی انجام 
دهد و سال نویی را شروع کند، اگر آقای 
رئیسی خانه تکانی نکند به اعتقاد من 
دچار آسیب خواهد شد و مجلس هم 
در آن زمان اگر بعد از اینکه یک سال به 
دولت فرصت داد، به این موضوع ورود 
نکند آسیب خواهد دید؛ در نتیجه اگر 
رئیس جمهور تصمیم به ترمیم کابینه 
نگرفت مجلس بایــد قهرمانانه به این 

مساله ورود کند.«
اتفاقــات رخ داده در اقتصــاد و 
گرانی هایی که در ســبد خانوار ایجاد 
شده نشان می دهد نه دولت و نه مجلس 
به درستی بر شــرایط احاطه ندارند و 
دچار »سردرگمی« شده اند و همین 
باعث شده تا در قبال چنین اتفاقاتی 
تصمیمات درســتی نگیرند و توپ را 
به زمین دیگری بیندازنــد. هر چند 
نمی توان آینده را به خوبی پیش بینی 
کــرد، اما بــه نظر می رســد مجلس 
استیضاح وزرای اقتصادی را جدی تر 
دنبال کنــد و رئیس جمهور نیز برای 
به قول خودش، اقنــاع افکار عمومی، 
بیشتر در صداوســیما حاضر شود و 
ســخنرانی کند. مردم نیز همچنان 
منتظر خواهند بود تا نتیجه تصمیمات 
قوای یــک دســت را در زندگی خود 

مشاهده کنند؛ غم نان اگر بگذارد.

»گرانی ها«،دولت و مجلس را دچار سردرگمی کرده است

مردم، اسیر غم نان و بالتکلیفی مسئوالن
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افزایش قیمت محصوالت 
خوراکی مانند ماکارونی 

و نان و همچنین نایاب 
شدن روغن، چنان مردم 

و افکارعمومی را برآشفت 
که دولت و مجلس را 

مجبور کرد تا این هفته را 
با جلسات پیاپی برای به 

قول خودشان »اقناع افکار 
عمومی« شروع کنند

رئیس جمهور در جلسه ای 
طوالنی با جمعی از اصناف 

و اتحادیه ها چند »باید« 
و»نباید« هم گفت: »باید 

تسهیالتی در اختیار 
تولیدکنندگان مواد غذایی 
قرار گیرد« »نباید قیمتی در 
بازار خودسرانه تغییر کند، 

مردم نباید هر روز شاهد 
تغییر در قیمت ها باشند. 

اگر هم قیمتی تغییر می کند 
باید دالیل و زمینه های آن 
برای مردم تبیین و تشریح 

شود.«

علی بیدگلی

حسن روحانی:
باید برجام به شکل عزتمندانه 

احیا شود
رییس جمهور پیشین در نشست دوره ای اعضای 
دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه توافق برجام باید به 
شکل عزتمندانه ای احیا شود گفت: احیای برجام، 
بیش از یک سال قبل و پیش از اینکه شرایط جهانی 
پیچیده شود و کشورهای 5+1 نیز دچار مشکالت 
دیگر شوند امکانپذیر بود. لیکن امروز هم نباید فرصت 

های پیش رو را را از دست داد.
حســن روحانی با تاکید براینکه باید نسبت به 
تقویت، حفظ و رشــد جایگاه ایران و نقش آفرینی 
کشورمان در مسایل بین المللی حضور فعال داشت، 
افزود: با توجه به شــرایط پیش آمــده در منطقه و 
همچنین اقدامات منفی رژیم صهیونیستی باید به 
دقت و هوشیاری این تحرکات را مدنظر قرار دهیم و 

از منافع ملی خود بادقت محافظت کنیم.
او دربــاره توافق برجــام نیز تاکیــد کرد که 
زنجیرتحریم ها باید هرچه زودتــر از پای اقتصاد 

کشور باز شود تا مشکالت امروز جامعه کمتر شود.
    

  در دیدار امیرعبداللهیان
 با  وزیر امور خارجه لهستان تاکید شد؛

گسترش مناسبات و همکاری های 
دوجانبه میان تهران و ورشو

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای لهستانی خود 
انگیزه بخشی به بخش خصوصی و رفع همه موانع 
جهت مبادالت تجاری در حوزه های مختلف میان 

دو کشور را از اولویت های این دیدار دانست.
به گــزارش ایلنــا، زبیگنیــو رائو، وزیــر امور 
خارجه لهســتان در جریان سفر به ایران با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران دیدار کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار گسترش مناسبات 
دوجانبه و همکاری در سطح بین المللی و منطقه ای 
را حائز اهمیت دانست و از لهستان به خاطر حمایت 
از ایران جهت مهار بحران کرونا با اهدای واکسن و 
همچنین همکاری های این کشور در خروج اتباع 

ایرانی از اوکراین قدردانی کرد. 
وزیر امور خارجه لهســتان با اشــاره به روابط 
دیرینه میان ایران و لهســتان، یکی از دالیل مهم 
این سفر را سالگرد هشتادمین سال ورود مهاجران 
لهســتانی به ایران در جریان جنگ جهانی دوم 
دانســت و با بیان اینکه ایران میزبان بســیاری از 
غیرنظامیان و نظامیان لهســتانی در خاک خود 

بوده از ایران تشکر کرد.
وی همچنین به ظرفیت دیپلماسی پارلمانی و 
گسترش همکاری های مطالعاتی میان دو کشور 

اشاره کرد. 
    

محسن هاشمی:
 خاطرات آیت اهلل هاشمی
 پس از ۲۳ سال سانسور شد

محسن هاشمی در یادداشتی در جماران نوشت: 
»برای نخســتین بار و پس از 2۳ ســال، خاطرات 
روزنوشت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، توسط 
وزارت ارشاد دچار ممیزی شده است و لیستی بلند 
باال ودر حدود صد مورد از مقدمه ومتن و پاورقی را 
برای حذف واصالح به دفتر نشــر معارف انقالب به 
عنوان ناشــر این کتاب ابالغ کرده اند که منجر به 
آسیب دیدن بخش مهمی از تاریخ انقالب خواهد 

شد.«
در همین زمینه به گزارش خبرآنالین، یاســر 
احمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشــاد نیز عنوان 
کرد: »کتاب سانسور نشده است چند اصالح جزیی 
با توافق آقای محسن هاشمی در جلسه مشترک 
صورت گرفت که برخی موارد مربوط به فعالیت های 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران بود که مراجع 
ذی صالح تشــخیص دادند محرمانه است و یکی، 
دو مورد هم مربوط به حفظ آبرو و جایگاه افراد بود و 
همه این ها در توافق با محسن هاشمی تعدیل شد. 
مجموع این اصالحات کمتر از دو صفحه از حدود 

900 صفحه است.«
    

امیررضا واعظ آشتیانی:
رئیسی باید تعارف را کنار بگذارد

امیررضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا 
گفت: سخن گفتن از دست های پشت پرده به نوعی 
زیرسؤال بردن شاکله نظام اســت؛ از طرفی آقای 
رئیســی باید تعارف را کنار بگذارد و اگر به نتیجه 
رسیده است که بخشی از دولتمردان توانایی الزم 
را ندارند، آنها را کنار بگذارد و نیــروی کارآمد را به 

دولت اضافه کند.
به گزارش مثلث آنالیــن، او افزود: اینکه گفته 
می شود دست هایی پشــت پرده وجود دارد، نباید 
سخن رئیس جمهور باشد. حتی اگر چنین باشد، 
رئیس جمهور باید تیمی منسجم تعیین کند تا با 

دست های پشت پرده برخورد شود.

روی موج کوتاه

فعال سیاسی اصالح طلب عنوان کرد: یادتان هست که در 
سال های 91 و 92 تورم حدود ۳9 تا 40درصد بود اما به محض 
آنکه زمزمه توافق به گوش رسید تورم کنترل شد و دیدیم که در 
پایان دولت اول آقای روحانی تورم یک رقمی یعنی به نه درصد 
رسید. این موضوع گواه روشنی است از این موضوع که در ایران 

سیاست خارجی بر سیاست داخلی و اقتصاد تأثیرگذار است«.
به گزارش نامه نیوز، اسماعیل گرامی مقدم افزود: »وضعیت 
اقتصادی آن قدر بد است که اکنون و با گرانی نان باید گفت که 
بخشی از مردم نیازمند یک نان شده اند. این شرایط متعاقب 
حذف ارز ترجیحی به وجود آمد؛ موضوعی که در جریان بررسی 
الیجه سال جاری در اواخر سال گذشته بسیاری از کارشناسان 
هشدار آن را داده بودند.«وی عنوان کرد: »من فارغ از آنکه مردم 
نسبت به گرانی ها عکس العملی نشان می دهند یا نه، می گویم 
که آیا اصال مردم ایران شایسته این همه گرانی و زندگی سخت 
هستند؟ مردمی که در هر زمانی پشتیبان کشورشان بوده اند؛ 

به خصوص در دوره هشت سال دفاع مقدس که از همه چیزشان 
گذشتند. واقعا زیبنده نیست که تورم باالی 40 حق این مردم 
باشد. ما سال هاست که می گوییم برجام فاکتور بسیار مهمی 

در اقتصاد ایران است و این را از قبل انعقاد برجام می گفتیم. 
او ادامه داد: »دولت گفت که با حذف ارز ترجیحی افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت اما دیدیم که این تصمیم به سرعت باعث 
افزایش قیمت نان شد. دولت آمد و حقوق ها را بی حساب وکتاب 
افزایش داد و در همان چرخه باطل همیشــگی اقتصاد بیمار 
ایران افتــاد؛ در صورتی که باید به جــای افزایش حقوق ها، 
تولید را گســترش می داد تا قیمت ها کاهــش یابد و قدرت 

خرید مردم باال برود.«این فعال سیاسی افزود: »تا مادامی که 
در تحریم قرار داریم، کشی ها و کاالهایمان بیمه نمی شوند، 
نمی توانیم به راحتی نفت بفروشیم، مبادالت تجاری در عرصه 
بین المللی برایمان محدود اســت، پول هایمان بلوکه است و 
سرمایه گذارهای خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند، 
وضعیت همین است که می بینید. دولت هم برای تأمین مخارج 
خود تعرفه های دولتی مانند تعرفه هــای آب، گاز، برق و... را 

افزایش می دهد و بر مردم فشار وارد می شود«.
گرامی مقدم گفت: »تردیدی نیست که هیچ وقت با تورم 
باالی 40درصد نمی شود به رشد اقتصادی رسید. باید دولت 
شــرایطی فراهم کند که مردم حداقل در نیازهای اولیه شان 
نمانند. اکنون 15میلیون نفر نیازمند نان شبشان هستند و در 
فقر مطلق به سر می برند. دیگر روا نیست که آنها نتوانند نان، تخم 

مرغ و ماکارونی هم بخرند«

اسماعیل گرامی مقدم:

در ایران سیاست خارجی بر اقتصاد تأثیرگذار است

خبر

محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصالح طلب 
در این مورد که فرافکنی همه مشکالت به دولت 
قبل تا چه اندازه کارســاز اســت، گفت: تا مدت 
محدودی انداختن مشکالت به گردن دولت قبل 
می توانست اثرگذار باشد. اما با گذشت هشت، نه ماه 
دیگر این مسائل اثرگذار نخواهد بود و باید راهکار 
جدیدی برای این موضوع پیدا کنند. دولت فعلی 
باید پاسخگو بوده و مشکالت به وجود آمده را حل 

کند و آقایان نباید فقط به دنبال یافتن مشکالت در 
دولت قبل باشند.او در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به 
این پرسش که چرا تریبون های نماز جمعه خطی 
را دنبال می کنند که مشکالت امروز را گردن دولت 
قبل یا حتی مردم بیندازند. آیا طرح این مســائل 
باعث ایجاد شکاف اجتماعی می شود یا ؟ عنوان 
کرد: »این نوع ســخنرانی های یک شکل در نماز 
جمعه با جهت گیری های کالن سیاســی، باعث 

می شــود تا اعتماد مردم از بین برود. نماز جمعه 
باید سخنگوی مردم باشــد. طرح مسائل در نماز 
جمعه در زمــان دولت روحانی بــه گونه ای بود و 
االن همان مسائل به شکلی دیگر مطرح می شود. 
این نوع اتفاقات در نماز جمعه ها بیش از هر چیزی 
به نماز جمعه، امام جمعــه و ارتباط بین جامعه و 
امامان جمعه آســیب می زند؛ اگرچه این ارتباط 
مدت زیادی اســت دچار آسیب شــده است. در 

اوایل انقالب سیاست های اصلی کل کشور در نماز 
جمعه مطرح می شد و جمعیت زیادی هم استقبال 
می کردند. تبدیل کردن نماز جمعه به جایگاهی 
برای سخنگوهای سیاست زده جناحی کار خوبی 
نیست و فلسفه نماز جمعه را از بین می برد.«ابطحی 
درباره اینکه راهکارهای حل این مشکل چیست، 
گفت: »راهکارهایی وجود دارد اما در شرایط حاضر، 
عملی نیست. حضور ائمه جمعه باسواد و غیروابسته 
که نصیحت گر و ناظر خوبی برای مردم باشــند 
می تواند خیلی مهم و موثر باشد. روشی که اکنون 
پیش گرفته شده جواب نداده است. در شهری که 
سیاسی نیست یک مساله سیاسی در نماز جمعه 

مطرح می شود و مطرح کردن آن باعث اختالف 
می شود. این نوع خط دهی ها در نماز جمعه هایی 

که امروز وجود دارد، جالب نیست.«

محمدعلی ابطحی:

آقایان فقط به دنبال یافتن مشکالت در دولت قبل نباشند


