
سوئیس ایران را تحریم کرد
منابع رسانه ای سوئیســی خبر دادند که دولت این 
کشور در رابطه با حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، 
تحریم هایی علیه یک شرکت و سه مقام ایرانی اعمال کرد. 
در بیانیه دولت سوئیس گفته شده که وزارت امور خارجه 
و وزارت دارایی تصمیم گرفته اند که تحریم های اتحادیه 

اروپا در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران را اجرا نکنند.
به گزارش تارنمای اینترنتی »سوئیس اینفو«، این 
کشور »شرکت هوایی شاهد« وابسته به نیروی هوافضایی 
سپاه پاسداران، سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس 
ستاد مشــترک نیرو های مســلح به همراه حجت اهلل 
قریشی، مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و 
سعید آقاجانی، فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای 

سپاه پاسداران را تحریم کرد.
    

معاون اول قوه قضائیه:
بیش از ۹۰  درصد بازداشتی های 

حوادث اخیر آزاد شده اند
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۹۰ درصد کسانی 
که در حوادث اخیر دستگیر شدند بعد از ۲۴ ساعت آزاد 
شدند.به گزارش ایلنا، محمد مصدق در حاشیه همایش 
بســیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگســتری، از شمار 
بازداشتی ها ابراز بی اطالعی کرد و افزود: جلسات محاکمه 
کسانی که به صورت مسلح در ناآرامی های اخیر دستگیر 

شدند، به صورت علنی منتشر و اطالع رسانی می شود.
    

اولین واکنش رستم قاسمی به انتشار تصاویر 
جنجالی از او: 

خداوند باید جوابگو باشد
وزیر راه وشهرسازی به حاشیه ایجاد شده پیرامون 
انتشار تصاویر خصوصی او واکنش نشان داد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، رستم قاسمی در پاسخ به سوالی درباره 
حاشیه جدید ایجاد شده و آیا قصد پیگیری دارد یا خیر 

گفت: خود خداوند باید جوابگو باشد.
    

امیرعبداللهیان:
هیأت ایرانی طی روزهای آینده 

عازم وین خواهد شد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: درخصوص شروع 
گفت وگوها و تقویت همکاری ها بــا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی طی روزهای آینده هیأتی از ایران به وین اعزام 
خواهیم کرد.به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در 
نشست خبری با »فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه 
افزود: به موازات این اقدام در خصوص رسیدن به گام های 
نهایی توافق به رغم برخی اظهــارات متناقض مقامات 
آمریکایی تبادل پیام ها ادامه دارد و نسبت به بازتنظیم 
جدول زمانبندی در چارچوب گفت وگوهای وین تبادل 
پیام ها از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا جریان دارد.

    
تسنیم خبر داد؛

3   شهروند-   خبرنگار دستگیر شدند
تسنیم نوشت: 3 نفر از عناصر فعال در اغتشاشات اخیر 
که در قالب »شهروند ـ خبرنگار« با مؤسسه آمریکایی )توانا 
تک و شبکه سعودی اینترنشنال( همکاری می کردند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
در خبر تسنیم آمده است:  بنابر اعالم یک منبع مطلع 
»ن.م.«، »ی.ف.« و »م.م.« تاکنــون مبالغ قابل توجهی 
پول از مؤسسه توانا و اینترنشنال سعودی دریافت کرده 

مأموریت های محوله را انجام دادند.
    

سردار نقدی: 
در کجای دنیا اینقدر سعه صدر هست؟

معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران با اشاره 
به ســعه صدر نظام در بیش از ۴۰ روز اخیر در برخورد 
با اغتشاشــگران گفت: در کجای دنیا اینقدر سعه صدر 
هست که هشت سال دولتی می آید که تفکرش برخالف 
اصول اساسی نظام است اما چون رای مردم است، تحمل 
می شود؟ بدترین نافرمانی ها را کرد اما با احترام بود این 

دیکتاتوری است؟
به گزارش ایسنا؛ سردار محمدرضا نقدی در نشست 
هم اندیشی با نخبگان اقشار بســیج سپاه ثاراهلل استان 
کرمان افزود: خطای بزرگی کردیم که ملت و جوانان را 
در دست و بال شبکه های مجازی و شبکه های خارجی 
گذاشتیم تا افکارشان توسط آنها فریب داده شود و تصویر 
غلطی از واقعیت داشته باشند و امروز وظیفه ما روشنگری 

است و باید جبران کنیم.
    

 بازداشت چند وکیل دادگستری
در شیراز

چند وکیل دادگستری که وکالت بازداشت شدگان 
اعتراضات اخیر را برعهده داشــتند در شیراز بازداشت 
شدند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی 
بازداشت همکاران خود در شــیراز را تایید کرد. اسامی 
وکالی بازداشتی نازنین ساالری،بهار صحرائیان جهرمی، 
محمود طراوت روی، قدسیه قدس بین، علیرضا زارع، 
محمد هادی جعفر پور، مهدی صفری و آستاره ) مریم( 

انصاری اعالم شده است.
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اینکه در این بلوای خشم و اعتراض، 
مســئوالن، جمعی از جوانــان و دهه 
هشتادی ها را گرد خود جمع کنند، پای 
درد دلشان بنشینند و بعد هم ویدئوی 
تبلیغاتی از آن بسازند، گرچه مسبوق به 
سابقه است و در همان سابق هم بی فایده 
بوده؛ اما اگر نمایشی هم جلوه کند، ژست 
بدی نیست؛ ولی نه برای مسئولی که خود 
به تنهایی مجموعه بزرگــی از گره های 
باز نشده و سواالت بی پاســخ نزد افکار 

عمومی است!
محمدباقــر قالیباف با مانیفســت 
نواصولگرایی وارد رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۹6 شــد تا 
رأی دهنــدگان او را تافته جدابافته ای از 
جریان اصولگرایی ببینند. حسن روحانی 
اما در مناظرات انتخاباتی همان سال با 
اشاره مختصری به خاطره »گاز انبری« 
یادآوری کرد که قبــای نواصولگرایی با 
شــعارهای خوش آب و رنگش به سردار 

نمی آید. 
قالیبــاف در انتخابــات ریاســت 

جمهــوری پیــروز نشــد، امــا ادعای 
نواصولگرایــی خــود را تــا انتخابات 
مجلس ســال ۹8 هــم کشــاند. با این 
حال نواصولگرایی او هیچگاه نه از سوی 
اصالح طلبان و نه اصولگرایان به رسمیت 
شناخته نشد. اکنون که در صدر مجلس 
است، مدتی است که دیگر چندان سخنی 
از نواصولگرایی و مانیفستش نمی گوید اما 
تالش او برای تافته جدابافته دیده شدن، 

کماکان به قوت خود باقی است. 
در جریــان اعتراضات اخیــر از او و 
مجلسی که رئیسش است، اقدامی عملی 
برای فروکش کردن اعتراضات و التهابات 
دیده نشــد. در مقام نطق اما قالیباف به 
حمایت از »اعتــراض اصالح خواهانه« 
برخاسته است. او گفته »اگر نقش آفرینان 
فرهنگــی و اجتماعــی و گروه هــای 
سیاسی مانع از تبدیل شدن اعتراضات 
اصالح خواهانه به خشــونت می شدند، 
دشمن نمی توانســت از فرصت ایجاد 
شده به ضرر مردم اســتفاده کند.« این 
اظهارات او البته در حالی است که وی با 
توجه به سال های متمادی مسئولیت در 
نیروی انتظامی، شهرداری تهران و اخیرا 

نیز مجلس، خود همــواره یکی از همان 
نقش آفرینان بوده است. 

 دعوت خوشایند 
و افشاگری های ناخوشایند

ضــات  عترا »ا ز  ا و  ا یــت  حما
اصالح خواهانــه« و فرو رفتــن در جلد 
مطالبه گری که در کنار معترضان است، 
بدین جا ختم نمی شود. ویدئویی منتشر 

شده که رئیس مجلس را نشان می دهد 
در حالی که با دستی روی سینه به نشانه 
خضوع و همان »جهاد خدمت« معروف 
وارد جمع دهه هشتادی ها می شود. دور 
یک میز با آنها می نشیند و اولین جمله ای 
که پخش می شود، این است: »ما به دعوت 
شما اینجا هســتیم؛ این برای ما بسیار 

خوشایند است.« 
»دعوت خوشایند« آقای رئیس اما در 
حالی است که پرونده سیسمونی گیت او 
کماکان در اذهان عمومی باز است و بدتر 
آنکه افشاگرانش حکم حبس گرفته اند! 
وحید اشتری که برای اولین بار ماجرای 
خرید سیسمونی از ترکیه برای نوه رئیس 
مجلس را منتشر کرد، اواسط شهریور در 
صفحه توئیتری خود نوشــت که در پی 
واخواهی حکم صادره بابت این افشاگری، 
قاضی حکم 18 ماه حبس تعزیری او را 
تایید کرده با این تفاوت که رأی قبلی نیم 
ســاعت بعد از دادگاه منتشر شده و این 

یکی 1۴ روز طول کشیده.
عــالوه بــر او غالمعلی جعفــرزاده 
ایمن آبادی نیز دو روز پیش به ایلنا گفت 
که بابت سوالش از قالیباف درباره خرید 
آپارتمان در ترکیه، ۹1 روز حبس تعلیقی 

نصیبش شده است. 
ماجرای آپارتمان ها در امتداد همان 
سیسمونی گیت بود. اردیبهشت امسال 
پــس از آنکه خبر سیســمونی خریدن 
خانــواده قالیباف از ترکیــه جنجال به 
پا کرد، مجــری یک شــبکه تلویزیون 
ترکیه از خرید آپارتمان توسط خانواده 
قالیباف در ترکیه گفــت و توضیح داد: 
»جایی که خانواده آقای قالیباف آپارتمان 
خریده اند 1۵۰۰ واحد دارد که ۵۰۰ واحد 
آن را ایرانی ها خریده انــد و این واحدها  
آنقدر گران هستند که مردم ترکیه فقط 
می توانند از دور به ایــن مجموعه های 
مسکونی نگاه کنند و نمی توانند نزدیک 
آنها شــده و چنیــن آپارتمان هایی را 

بخرند.«
مجری تلویزیون ترکیــه ادامه داده 
بود که »دختر و داماد آقای قالیباف یک 
خانه ۹۰ متری به قیمت 1۲ میلیون لیر 
و یک خانه 6۵ متری به قیمت 8 میلیون 
لیر خریدند که به پول ایران ۴۰ میلیارد 

تومان می شود!«
از غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی 
بابت ســوالش در همین باره شــکایت 
می شود. حال او گفته است: »متاسفانه 
نه الیحه من خوانده شد و نه مستندات 
من و گفتند باید به ترکیه بروی تا تایید 
مستندات خود را بگیری. متاسفانه رفتار 

آقای قاضی به نحوی بود که آقای قالیباف 
به وکیل احتیاج نداشت!«

ایمن آبادی به گزارش تلویزیون ترکیه 
اشاره کرده و ادامه داده: »سوال من از آقای 
قاضی این بود که تلویزیون ترکیه سه شب 
در خصوص خرید آپارتمان توسط رئیس 
مجلس ما فیلم پخش کرد، آقای قالیباف 

بگوید این ها دروغ است.«
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه 
کاش قوه قضائیه جایــی بود که مردم ما 
می توانستند از مســئوالن سوال کنند، 
اظهار کرده که پس از درخواستش برای 
تجدیدنظــر، دادگاه تجدیدنظر بدون 
خوانــدن وی، رأی را تایید کرده و وقتی 
شکایت را به دیوان برده نیز دادگاه به جای 
بررسی، از او  پرسیده »این مدارک را از کجا 

آورده ای؟

 یاس، امالک نجومی و مابقی
در نهایت ایمن آبادی به اتهام نشــر 
اکاذیب به ۹1 روز حبس تعلیقی محکوم 
می شود بدون آنکه افکار عمومی پاسخ 
روشنی درباره پرونده سیسمونی گیت و 
آپارتمان هایش بگیرد؛ آنچنانکه پاسخ 
روشــنی درباره هلدینگ یاس نگرفته 
اســت. تحقیق و تفحــص در خصوص 
پرونده هلدینگ یاس نشــان می داد که 
1۲ هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومان منابع 
شهرداری تهران در دورانی که محمدباقر 
قالیباف شهردار تهران بود به هلدینگ 
یاس واگذار شده اما تنها سه هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان آن هزینه شــده و مابقی 
در اختیــار نهادی قــرار گرفته که هیچ 
گونه ارتباط کاری با شــهرداری تهران 

نداشته است. 
سال گذشته محمدسعید احدیان، 
دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف گفت 
که »در پرونده هلدینــگ یاس با حکم 
صریح دادگاه روشن شــد که تخلف ها 
هیچ ارتباطی با دکتر قالیباف و شهرداری 

ندارد.«
انتشار فایل صوتی دو تن از فرماندهان 
برجسته سپاه پاسداران درباره هلدینگ 
یاس که نام محمدباقر قالیباف هم در آن 
شنیده شد، بار دیگر ابهامات را زنده کرد 
و هنوز که هنوز اســت کسی به درستی 
نمی دانــد در دوران مدیریت قالیباف بر 
شــهرداری تهران چه بر سر میلیاردها 

تومان دارایی مردم آمد.
پرونده های مبهمی که به نام شهردار و 
سرهنگ دیروز و رئیس مجلس امروز گره 
خورده، به همین جا ختم نمی شود. پرونده 
امالک نجومی یکی دیگر از آنهاســت 

که افشــا می کرد شــهرداری در زمان 
مدیریت محمدباقر قالیباف، امالکی با 
قیمت های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف 
یا تقسیط های خاص به صورت غیرقانونی 
به برخی مدیران شــهرداری و خارج از 
شهرداری واگذار کرده است. رقم تخلف 
حاصل از آن به بیــش از دو هزار میلیارد 

تومان می رسید. 
جالب آنکه یاشار سلطانی، افشاگر این 
پرونده نیز آن زمان بازداشت و به پنج سال 
حبس محکوم شد. هرچند این شانس 
را پیدا کرد که سه ســال بعد تبرئه شود. 
تاکنون اما رئیس مجلس هیچ پاسخی در 
جهت شفاف سازی پرونده امالک نجومی 
به افکار عمومی ارائه نکرده اســت. نکته 
جالب در این میان نیز قدرت وی برای به 
دادگاه کشاندن افشاگران و گرفتن حکم 
زندان برای آنهاست!  گذشــته از آنچه 
مطرح شد، سواالت بسیار دیگری هست 
که قالیباف می تواند به عنوان اولین گام 
برای احترام به »اعتراض اصالح خواهانه« 
به آنها پاســخ دهد؛ از اتهامات عیســی 
شریفی که سال ها دست راست و قائم مقام 
او در شهرداری تهران بوده تا شائبه هایی 
که درباره خیریه های متعلق به همســر 

وی مطرح می شود. 
محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
است در حالی که پرونده های مبهمی که 
نام او در آنهاست سهم کمی در عصبانیت 
و بی اعتمادی افکار عمومی نداشــته اند 
و در برابــر حمایــت وی از »اعتــراض 
اصالح خواهانه« باید گفت که نخستین 
و مهمترین گام اصالح برای مسئوالن؛ 
پذیرش عملکــرد و مســئولیت های 
خویش و پاسخگویی درباره آن به جامعه 
اســت. اما مادامی که این شفاف سازی و 
پاسخگویی صورت نگرفته، هر نوع ژست 
اصالح طلبانه ، رخت بی ریختی خواهد 

بود که بر تن زار می زند.

ژست گفت وگو با دهه هشتادی ها، 
همزمان با احکام حبس برای افشاگران سیسمونی گیت!

قبایی گشاد بر تن آقای رئیس
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس است در حالی که 

پرونده های مبهمی که نام 
او در آنهاست سهم کمی در 

عصبانیت و بی اعتمادی افکار 
عمومی نداشته اند. مادامی 
که شفاف سازی درباره آنها 

صورت نگرفته، هر نوع ژست 
اصالح طلبانه ای، رخت 

بی ریختی خواهد بود که بر 
تن زار می زند

در ویدئوی دیدار رئیس 
مجلس با دهه هشتادی ها، 

اولین جمله ای که پخش 
می شود، این است: »ما به 

دعوت شما اینجا هستیم؛ 
این برای ما بسیار خوشایند 
است.« »دعوت خوشایند« 

آقای رئیس اما در حالی است 
که پرونده سیسمونی گیت 

او در اذهان عمومی باز است 
و بدتر آنکه افشاگرانش 

حکم حبس گرفته اند!

سخنگوی وزارت امور  خارجه در مورد گزارش منتشر شده 
در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تهدیداتی علیه یکی 
از کشورهای منطقه و اتهامات بی پایه و اساس به جمهوری 
اسالمی ایران در این خصوص گفت: اینگونه خبرسازی های 
مغرضانه از سوی برخی محافل غربی و صهیونیستی با هدف 
ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اسالمی ایران و تخریب 
روندهای مثبت جاری با کشورهای منطقه صورت می گیرد.

به گزارش انتخاب، ناصــر کنعانی تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس احترام متقابل و در چارچوب اصول و 
قواعد بین المللی، به سیاست حسن همجواری با همسایگان 
ادامه می دهد و برقراری و ارتقای ثبات و امنیت در منطقه را 
در برقراری تعامل سازنده با همسایگان می داند و با جدیت آن 

را ادامه خواهد داد.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات سعودی و 
آمریکایی مدعی آمادگی ایران برای حمله قریب الوقوع به 
خاک عربستان شد. این روزنامه نوشت: عربستان سعودی 
اطالعاتی درباره یک حمله قریب الوقــوع از جانب ایران به 

اهدافی در خاک عربســتان را با ایاالت متحده به اشتراک 
گذاشته است.

طبق ادعای فوق پس از این هشدار سعودی ارتش آمریکا 
در خاورمیانه به حالت آماده باش درآمد و مقامات مذکور مدعی 
شدند در پی صدور این هشدار، عربستان، ایاالت متحده و چند 
کشور دیگر همسایه سطح آماده باش نیروهای نظامی خود را 
افزایش داده اند. مقامات مورد اشاره در گزارش وال استریت 
ژورنال جزئیات بیشــتری از این هشدار اطالعاتی سعودی 

ارائه نکرده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت بررسی وضعیت 
سالمتی و عملکردی وزیر راه و شهرسازی توسط رئیس جمهور 

و معاون اول وی تاکید کرد.
اقبال شاکری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص طرح 
چندباره برخی موضوعات درباره کسالت و بیماری رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی و ضعف جسمی و ناتوانی در اداره وزارتخانه، 
گفت: به عقیده من ریاست محترم جمهوری که مسئولیت این 
کار را دارند باید بررسی کنند که اگر آقای مهندس قاسمی به 
لحاظ سالمت جسمی توانایی انجام کار را ندارند، تصمیم دیگری 
گرفته شود. من این را به صالح خود آقای قاسمی عرض می کنم، 
ما نباید فشــار بیاوریم و خدای نکرده ایشــان را با مشکالت 
دیگری مواجه کنیم. به نظر من اگر اینطور است و این حرف ها 

در خصوص بیماری ایشان واقعی است، دولت پیشگام شود.
وی ادامه داد: اگر کســی ناتوان باشد، در کارکرد هم دچار 
مشکل می شود. به نظر من هیچکس بهتر از معاون اول و خود 
آقای رئیس جمهور صالح نیست که این را بررسی کند و با مجلس 
در میان بگذارد. چون این مباحثی که در خصوص ســالمتی 

ایشان شما اشاره کردید خیلی دارد در مجلس و رسانه ها مطرح 
و تکرار می شود. عضو کمیسیون عمران در پاسخ به اینکه »اگر 
دولت اقدام نکند، این احتمال وجود دارد که مجلس اقدامی در 
این زمینه داشته باشد؟«، عنوان کرد: در حال حاضر سوال های 
متعددی برای وزیر راه و شهرســازی ثبت شده است و به نظر 
می رسد که این روند سوال ها دارد شدت پیدا می کند. وی افزود: 
یک بار سنگینی هم به اسم ساخت ۴ میلیون مسکن روی دوش 
وزارتخانه قرار داده شده که کار را دشوارتر هم کرده است، در 

نتیجه هرچه زودتر باید این موارد تعیین تکلیف شود.

کنعانی در واکنش به خبر وال استریت ژورنال:

به سیاست حسن همجواری با همسایگان ادامه می دهیم
شاکری در گفت وگو با ایلنا:

رئیس جمهور هرچه زودتر درمورد رستم قاسمی اعالم نظر کند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: اگر با 
همین دست فرمان ادامه دهیم روز به روز وضعیت بدتر خواهد 

شد. آنهایی که در قدرت هستند و می خواهند در قدرت بمانند 
باید مشارکت و رضایت مردم را داشته باشند در غیر اینصورت 

با معضل مواجه خواهیم شد.
به گزارش شفقنا،  مسعود پزشکیان افزود: همه ما مقصر 
هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی 
اســت و به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل 
ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشــتباهاتمان 
را بپذیریم، همچنان دنبال دشــمن خارجی هســتیم اما 
مشکالت اینگونه حل نمی شود. بنابراین باید واقعیت ها را 
درست ببنیم و بعد با کسانی که دلسوز مملکت و نظام هستند 

صحبت کنیم و راه حل هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما 
و نظام نباشد را بپذیریم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه 
برای حل مشکالت کشــور در قدم اول باید وحدت و انسجام 
داخلی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: نمی دانم این کار 
امکان پذیر است یا نه زیرا افرادی که االن در قدرت هستند باید 
بپذیرند مشارکت همگانی را ایجاد کنند نه حذف همگانی زیرا 

حذف همگانی، وضعیت را بدتر خواهد کرد.
وی در خصوص ضرورت های توجه به گفت وگوی ملی، 
گفت: مهمترین مشکل مملکت ما در قدم اول، اختالف های 

داخلی خودمان است؛ بنابراین وحدت و انسجام داخلی پیش 
نیاز همه این کارها است و وحدت اینگونه به دست نمی آید که 
گروه و جریانی، اختالفات موجود را جهت تسویه حساب های 
گروهی و جناحی خودشان مستمســک قرار دهند و طرف 

مقابل را مقصر جلوه دهند.
پزشــکیان در پاســخ به این ســوال که چــرا تاکنون 
نتوانســتیم»گفت وگوی« ملی را در جامعه، عملی کنیم، 
گفت: چون من تصور می کنیم دعوای قدرت مطرح اســت؛ 
درواقع چون من دلم می خواهد در قدرت بمانم بنابراین شما را 
حذف می کنم زیرا ماندن شما در قدرت شاید باعث شود من در 
قدرت نباشم؛ متاسفانه مردم، اسالم و دین مطالبی هستند که 
در زبان ما وجود دارند و اگر انطور که خدا و قرآن و اسالم گفته 
بود عمل می کردیم، مردم ما گرسنه و گرفتار نبودند و مشکالت 
سیاسی و اجتماعی نداشتیم. بنابراین ما انطور که خدا و پیغمبر 

گفته، عمل نکردیم که این مشکالت پیش آمده است.

مسعود پزشکیان در گفت وگو با شفقنا:

 با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد

گفت وگو


