
فریدون عباسی: 
اقیانوسمنجمدجنوبیراهممیبندیم!

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به اقدام پاناما 
درخصوص پس گرفتن پرچم های خود از نفتکش های 
ایرانی، گفت: این اقدام صرفا جنگ روانی اســت. ایران با 
کشور های دیگر خصومتی ندارد که از طریق بستن تنگه 
هرمز بخواهد برخود تقابلی داشته باشد. اما اگر تهدیدی 
متوجه کشور شود تنگه هرمز که سهل است، محدوده 
اختیارات را تا اقیانوس منجمد جنوبی هم گســترش 
می دهیم. چراکه ایران هیچ محدودیتی ندارد.  فریدون 
عباسی دوانی، به تجارت نیوز گفت: پس گرفتن پرچم های 
پاناما تاثیری در صادرات نفت ایــران ندارد و روش های 

مختلف برای دور زدن تحریم ها همچنان پابرجاست. 
    

کنعانی: 
تحریمهایجدیدعلیهاتحادیهاروپا

وانگلیساعالممیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه اقدام اتحادیه اروپا و انگلیس 
در خصوص اعمــال تحریم علیه تعدادی از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی را قویا محکوم کرد و گفت: ایران 
به زودی فهرست تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق 
بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس را اعالم 
خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی افزود: اقدام 
اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس نشانه ناتوانی ذهنی آن ها از 
درک درست واقعیت های ایران و نیز سردرگمی آنان در 

قبال اقتدار جمهوری اسالمی ایران است.
    

»ند پرایس«:
آمریکامیخواهددوپیامبهایران

ارسالکند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: »ما می خواهیم دو 
پیام خیلی واضح را به رژیم ایران ارسال کنیم این که جهان 
نظاره گر است و جهان آماده است که اقداماتی را در واکنش 
به خشــونت مقامات ایران علیه مردمش انجام دهد«. به 
گزارش فارس، »ند پرایس« در یک کنفرانس خبری ضمن 
استقبال از جدیدترین تحریم های اتحادیه اروپا و انگلیس و 
آمریکا علیه ایران و سپاه پاسداران،  از هماهنگی و همکاری 
بسیار نزدیک واشنگتن و اروپا برای مقابله با تهران خبر داد.

    
نصببنرهایحمایتازسپاهمقابل
سفارتخانههایاروپاییدرتهران

بنرهــای »ســپاه؛ افتخــار ملــت« در محــل 
سفارت خانه های کشــورهای اروپایی در تهران نصب 
شــد. این اقدام در ادامه شعارنویســی ها بر در و دیوار 
سفارتخانه های چند کشور اروپایی و تالش پارلمان اروپا 
برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های 

تروریستی صورت گرفت.
    

قالیباف:
رابطهایرانباروسیه
چندبرابرخواهدشد

رئیس مجلس گفت: در طول برنامه هفتم توسعه، که 
سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، رابطه ایران با 
روسیه چند برابر خواهد شد. محمدباقر قالیباف در جلسه 
علنی دیروز با اشاره به سفر رئیس دومای دولتی روسیه به 
ایران افزود: از اولویت هایی که در دیدار با ویاچسالو والودین 
مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاری ها 
در این حوزه برای عملیات مبادله ای با رویکرد قطب گازی 
بود. نکته مهم دیگر، موضوع راه ارتباطی شمالی- جنوبی بود 
که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و 

آسیای میانه می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
    

مخبر وعده داد:
بهزودیشاهدگشایشهایخوبی

درکشورخواهیمبود
معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود برخی هجمه ها 
و فشارهای دشمنان به زودی شاهد گشایش های خوبی 
در کشور خواهیم بود. به گزارش تسنیم،  محمد مخبر 
ظهر دیروز پس از بازدید از چاه نیمه های منطقه سیستان 
و برخی گلخانه های آســیب دیده کشاورزان از سرما، با 
حضور در فرمانداری ویژه شهرســتان زابل در نشستی 
با مدیران، نمایندگان و مســئولین این منطقه تأکید 
کرد: دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور ریل گذاری 

جدیدی کرده است.
    

واژگونییککشتیتانزانیایی
دربندرپارس

خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مدیریت بحران منطقه 
ویژه پارس گفت: یک کشتی تانزانیایی در بندر خدماتی 
پارس واژگون شده است. ابراهیم غریبی، افزود: کشتی 
»آنیل« صبح سه شنبه در اسکله شماره ۹ این بندر حین 
بارگیری ۹۱ کانتینر ۲۷ تنی بــه دلیل چیدمان غلط 
کانتینرها واژگون شــد و خدمه کشتی توسط ماموران 
امداد تخلیه شدند و به آنان آسیبی نرسیده است. به گفته 
وی، تمامی خدمه این کشتی در سالمت کامل هستند و 

اسکان داده شده اند.
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نامه  اخیر رئیس هیأت مدیره سازمان 
مردم نهاد دیده بان شــفافیت و عدالت 
به رئیس جمهــور دوباره حاشیه ســاز 
شده است. نامه ای که نخستین نبوده و 
احتماال آخرینش هم نباشد. با همان لحن 

همیشگِی هشدارآمیز.
احمد توکلی در این نامه از تخلفات و 
جرایم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی 
پیرامون تامین کاالهای اساســی پرده 
برمی دارد و از پنهان کاری، نقض قوانین 
مادر و ایجاد رانت بی سابقه انتقاد می کند.

طبق گفته  او، واردات ۱۳ میلیون تن 
کاالی اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، 
کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت 
قرمز و ســفید به یکباره طی قراردادی با 
طبقه بندی کامال محرمانه و بدون رعایت 
تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه  
در واردات کاالی اساســی، واگذار شده 
است! شرکتی که در طول عمر کوتاهش 
یک تن از این کاالها وارد نکرده است حاال 
می خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال 

دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! 
به نظر توکلی این قرارداد مهر کاماًل 
محرمانه خورده تا فرآیند سرتاپا ناشفاف 
و تبعیض آمیزش از چشم رسانه های آزاد 

پنهان بماند.
اما فهمیــدن کنش توکلــی وقتی 
سخت و حتی بغرنج می شود که بدانیم 
توزیع یارانه های دولتــی به صورت کاال 
در وزارتخانه های دولتی منشا یک سری 
مفاسد شده اما  همین چند هفته پیش 
توکلی حامی تــداوم ورود ارز دولتی به 
یارانه ی کود شــیمیایی برای کشاورزان 
شــده بود! او به ســنت چندین ساله ای 
بازمانده از سال ۱۳۴۶ اشاره کرده و اینکه: 
»کودهای شیمیایی همیشه با ارز دولتی 
وارد شده و قیمت یارانه ای داشته است. 
بهایی که کشاورز ایرانی برای همین کود 
می پرداخته، در تمام این سال ها، نیمی 
از قیمت تمام شــده مذکور بوده است. 
در کلیه کشــورهای جهان نیز، به ویژه 
تولیدکنندگان اصلی محصوالت اساسی 
کشــاورزی، کود را به قیمت یارانه ای به 

کشاورزان می فروشند.«

فهم یک کنش
هر طیفــی از دو جریــان اصولگرا و 
اصالح طلب گاه مواضــع احمد توکلی را 

تمجید می کنند و گاه منتقدش می شوند. 
رسانه های هر دو جناح مواضعش را منتشر 
می کنند؛ جناح راست گاهی او را متهم 
به دستاویزتراشــی برای اصالح طلبان و 
ریختن آب به آسیاب اصالح طلبی می کند 

و جناح اصالح طلب نیز از تناقضاتی که در 
کنش سیاسی او می بیند، رنج می برد!

هشــدارها و افشــاگری های احمد 
توکلی غالبا در قالب نامــه و با مخاطب 
خاص؛  در موضوعات مختلــف تکرار و 

تکرار می شوند؛ اما پاسخی نمی گیرند و 
تاکنون به سرانجامی نرسیده اند؛ چه بسا 
شــاخک های افکار عمومی را نسبت به 

فسادیابی از حساسیت انداخته باشند.
افشاگری ها و نامه های احمدتوکلی از 

طرف سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 
مسبوق  به سابقه است اما در عمل نتیجه 
عملی نگرفته و منجر به توقف روندهای 
اشتباه و یا اصالح رویکردی نشده است.  

چرا؟

کارنامه متعارض احمد توکلی
در ماجرای کنکور یک عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی در واکنش به نامه 
توکلی به رئیس جمهــور گفت: »آقای 
توکلی زمانی احمدی نژاد را متهم می کرد 
به اینکه چرا مصوبات مجلــس را ابالغ 
نمی کند و می گفت که دیکتاتوری است و 
احمدی نژاد را با الفاظ زشتی متهم می کرد 
اما االن برعکس آن رفتار عمل می کند و 
می گوید چرا رئیس جمهور مصوبه را ابالغ 

کرده است.«
محمدحسین ساعی  این رفتار توکلی 
را متعارض می داند و نامــه اش را متنی 
سیاسی برای وارد کردن دولت به حاشیه!

رســانه های طیف اصالح طلب نیز از 
تناقض ســخنان توکلی ایراد می گیرند 
که مدعی مبارزه با فســاد است اما باری 
به وقت رای گیری مجلس برای انتخاب 
هیئت رئیسه ، وقتی اشــاره به تخلفات 
قالیباف در شــهرداری می شود، توکلی 
سعی در ماســتمالی کردن دارد و طرح 
موضوع را دیرهنــگام می داند و معتقد 
می شــود همان موقع می بایست مطرح 
شود و طرح دوباره اش سیاسی کاری است 
ولی  سعی نمی کند به نهادی که قالیباف را 
تایید صالحیت کرد، نقدی وارد کند و به 
صراحت هم نمی گوید چه کســی یا چه 
نهادی آن هنگام که قالیباف شهردار بود، 

می بایست اعالم می کرد!
توکلی که سابقه ی عضویت در دولت 
رجایی، نمایندگی مجلــس و نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه ی 
خود دارد، چندی است که به یک بام و دو 
هوایی در بیان انتقادات شناخته شده و 
برخی او را مرد چرخش های عجیب صد و 

هشتاد درجه ای می خوانند.
او از ســوی برخی متهــم به تناقض 
در عمــل و گفتار اســت کــه منجر به 
بی اعتمــادی افکار عمومی می شــود. 
برخی  نیز روانشناســی اش می کنند که 
مواضع تند و صریــح و گاه متناقضش به 
نوعی تالش برای فراموش نشــدن است 
و نیت خوانی اش می کنند که می خواهد 

هرباره نامش مطرح شود. 
مخالفــان مواضع او شــوهدی نیز 
می آورند،  گویا او در ماه های پایانی سال ۹5 
ادعای افشاگری درباره فساد و رانت برخی 
نمایندگان مجلس را داشت اما هیچ گاه 
اشــاره ای به مصداق تخلف نمایندگان 

نکرده است. 

اتوکلی در ماجرای FATF نیز ابتدا 
حامی پیوستن به آن بوده ولی پس از آنکه 
مورد انتقاد جریان تندروی اصولگرایی 
قرار گرفت، از موضعش عقب نشســت و 

حتی ۱80 درجه چرخید. 
او در  آذر ۹۷ ضمــن خوش بینــی 
به تصویب لوایح مرتبط بــا FATF در 
مجمع تشــخیص مصلحت گفته بود: 
باید با افــزودن چند شــرط FATF را 
بپذیریم؛ اگر نپذیریم ضربه های بیشتری 
به کشــور می خورد. او در ۲۳ آبان ماه نیز 
تاکید کرده بود که شــبکه های فساد به 
صورت ســازمان یافته با الیحه مبارزه با 
پولشــویی مخالفت می کنند. اظهاراتی 
که خشم مخالفان FATF را برانگیخت 
و حمالت به او آغاز شد. تا آنجا که رجانیوز 

از ساده لوحی های احمد توکلی نوشت.
تیم رسانه ای پایداری هم در مورد او 
نوشــتند: »رفتارها و موضع گیری های 
متناقض توکلی باعث شده تا تحلیلگران 
وی را فردی متخصص ندانسته و مواضع 

وی را سیاست زده معرفی کنند.« 

راست میانه علیه راست افراطی
تحلیل های دیگری هم درباره ی کنش 
سیاسی و مواضع چند سال اخیر احمد 
توکلی ارائه شده. به نظر برخی او به عنوان 
یکی از نمایندگان واقعی جریان راست 
سنتی روی اصولی پایبند است و با مالک 
قــرار دادن آن  ارزش ها بــا هیچ طیفی 

شوخی ندارد. 
هرچند از نظر برخی دیگر توکلی در 
کنار برخی از جریان های میانه ی راست از 
قبیل اعتدالیون، جریان قالیباف و جریان 
باهنر قرار می گیرد و گاهی هم صدایی اش 
هم با اصالح طلبان دلیلی جز رویاروی و 
مقابله با جریان تندروی جبهه ی پایداری 

ندارد.
به هر حال بی عدالتی و فساد گسترده 
و سیستماتیک در زمینه های مختلف در 
کشور بیداد می کند، از انتصابات فامیلی 
و عــدم رعایت اصل شایسته ســاالری 
گرفته، تا رانت خواری و اعطای امتیازات 
ویژه به خودی ها، بی توجهی به وضعیت 
تهیدستان و ... از این منظر؛ صرف نظر از 
نقدهایی که طیف هــای مختلف به این 
عضو مجمع تشــخیص وارد می دانند؛ 
و با یقیــن به اینکه آنچــه البته به جایی 
نمی رسد، فریادهای احمد توکلی است؛ 
می توان به این امیــد واهی دلخوش بود 
که رئیس جمهور حداقل نامــه اخیر او 
و افشــای این رانت فاجعه بــار را جدی 
بگیرد و بررسی کند که چرا  »واردات ۱۳ 
میلیون تن کاالی اساسی بدون رعایت 
 قانون به یک شــرکت تازه کار« سپرده 

شده است؟!

تحلیل کنش های سیاستمدار کهنه کار و عضو مجمع تشخیص مصلحت؛

»احمد توکلی« و فریادهایی که محل اعتنا نیست
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حسام الدین اسالملو

روی موج کوتاه

رئیس جمهور گفت: ایران، دوست واقعی ملت سوریه است و 
همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار ملت و 
دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده است با تقویت 

همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر سه شنبه در دیدار 
سپهبد »علی محمود عباس«، وزیر دفاع سوریه، روابط دو کشور 
را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و ســوریه بر پایه 

اعتقادات و باورهای مشترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت 
مردم دو کشور بنا شده اســت. رئیس جمهور صیانت نیروهای 
مسلح سوری از ملت و دولت این کشور در برابر فتنه انگیزی ها 
را برای آینده مردم و کشور ســوریه امیدبخش دانست و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران، دوســت واقعی ملت سوریه است چرا 
که همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریســم در کنار 
ملت و دولت سوریه ایســتاد، در دوران بازسازی نیز آماده است 

با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد. 
»علی محمود عباس«، وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان 
اینکه سوریه با حمایت برادران و دوستان واقعی خود در مصاف با 
تروریسم پیروز شد و قدرتمندتر از قبل به عنوان یکی از حلقه های 
محور مقاومت ایفای نقش خواهد کرد، اظهار داشــت: محور 
مقاومت نقش مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد داشت. 
گفت: دشمنان همواره مترصد فرصتی برای خدشه وارد کردن به 

روابط عمیق و برادرانه سوریه و ایران بوده و هستند، اما روابط دو 
کشور ریشه دارتر و مستحکم تر از آن است که کسی بتواند به آن 
خدشه ای وارد کند و این روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر 

و عمیق تر خواهد شد.

رئیسی اعالم آمادگی کرد؛

همکاریهایهمهجانبهاقتصادیایراندردورانبازسازیسوریه

گزارش

وزیر خارجه ایران گفت: بی تردید تبعات منفی رفتارهای 
احساسی برای اروپا هزینه زاست و لذا مسیر درست، تمرکز 

بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقالنیت است.
به گزارش ایسنا، حســین امیرعبداللهیان در بیست و 
ششمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( وی افزود: سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران بر پایه دکترین سیاســت خارجی متوازن، تعامل و 
همکاری با جهان و عدم مداخله در امور داخلی استوار است. 
صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را 
قویا محکوم می کنیم.  وی درخواست کرد که همه اعضای 

اکو از شروع مذاکرات برای آزادسازی تجاری در سطح منطقه 
حمایت کنند.

امیرعبداللهیان یادآور شد: تحوالت سال های اخیر در 
جهان و تاثیرات آن بر منطقه ما ضرورت همگرایی و همسویی 

مابین کشورهای منطقه را دو چندان کرده است.
وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد: اکو باید ارتقا دهنده 
تجارت درون- منطقه ای مابین اعضا باشــد. تاکنون کمتر 
چنین بوده است و تجارت فی مابین اعضا، حمایت کافی را 
از ســازوکارهای تجارِی اکو دریافت نکرده است. پیشنهاد 
می کنم و درخواست می کنم همه اعضا، و نه فقط 5 کشور 
عضو موافقتنامه تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات برای آزاد 
سازی تجاری در ســطح منطقه حمایت و در آن مشارکت 
کنند. وی یادآور شدما همواره از ابتکارات و پیشنهادهایی که 
به تقویت نقش و جایگاه اکو در توسعه اقتصادی کشورهای 
عضو منجر شود استقبال کرده ایم. در این راستا، »تقویت 
احساس تعلق به اکو« در نزد بخش های خصوصی و دولتی و 
نیز نخبگان کشورهای عضو و باالتراز همه در نزد مردم منطقه 

بسیار کلیدی است.

تحلیل گر مسائل بین الملل گفت: حفظ روابط راهبری 
ایران و روسیه مهم است. اما این روابط نباید به گونه ای شکل 
بگیرد که ایران درگیر عواقب و تبعات اقدامات یا سپر بالی 
ماجراجویی های روسیه در اروپا شود. اختالفات روسیه 
و اروپا اختالفات تاریخی و راهبردی اســت که دست کم 
در جنگ سرد و شــیوه توسعه ناتو ریشــه دارد و قاعدتاً  
هیچ ضرورتی ندارد ایران به صورت مستقیم درگیر این 

ماجرا شود.
رضا نصری در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال 
که دستاوردها یا نکات مثبت حمایت های ایران از روسیه 

چه بوده است، گفت: موضع رسمی ایران در قبال موضوع 
اوکراین با آنچه در رسانه های جهان منعکس شده متفاوت 
است. در واقع، امروز در رسانه ها و تریبون های بین المللی 
موضع ایران به شدت تحریف شده و زیر انبوهی از اتهامات 
دفن شده اســت به نحوی که صدای ایران دیگر به گوش 
نمی رسد. این موضع تحریف شــده مخاطرات و تبعات 

منفی فراوانی برای کشور دارد.
وی افزود: حداقل این تبعات این است که افکار عمومی 
غرب را چنان علیه ایران برانگیخته کــه امروز البی ها و 
جریان های ایران ســتیز در پایتخت های غربی بستری 
یافته اند تا به راحتی برنامه های خــود را پیش  ببرند و به 
سیاست خارجی دولت هایشان علیه ایران جهت بدهند. 
دولت ایران هم تاکنون موفق نشد به نحو موثری در مجامع 

بین المللی و محافل رسانه ای از کشور رفع اتهام کند.
نصری تأکید کرد: عامل اصلی تشدید تنش بین  ایران 
و اروپا برداشت تحریف شده ای است که از همکاری ایران 
و روسیه در قضیه اوکراین در فضای عمومی آن ها حاکم 

شده است. 

امیرعبداللهیان در اجالس وزرای خارجه اکو؛

رفتارهایاحساسیبرایاروپاهزینهزاست
رضا نصری در گفت وگو با ایلنا: 

ایراننبایدسپربالیماجراجوییهایروسیهدراروپاشود

اسفند 1400- انتقاد از انتصابات فامیلی: توکلی 
در همایش»مقابله با فســاد« با انتقاد از انتصابات فامیلی 
گفت: وزیر حق ندارد در کســوت مدیریتش از فامیل های 
خود استفاده کند. زمان تشــکیل دولت سیزدهم به آقای 
رئیســی گفتم ما امروز در جنگ هســتیم و شرایط کشور 
امروز می طلبد سردارانی خبره در راس کار بگیرد تا بتواند 
حمالت دشــمنان را خنثی کند. منشأ مفاسد و ظلم هایی 
که امروز در کشــور وجود دارد تعارض منافع اســت؛ زیرا 
 برخی انتصابات بر اســاس ســالیق شــخصی، فامیلی و 

قومی است.
اردیبهشــت 1401 - نامه به رئیس مجلس درباره 
سیسمونی گیت: عضو مجمــع تشخیص مصلحت بعد از 
جنجال سیسمونی گیت خطاب به قالیباف نوشت: اگر قبول 
کنیم این مسئله به اعتبار رئیس مجلس آسیب زده است )که 
زده است( تنها راه، شفافیت تمام ماجراست. این وظیفه دکتر 
قالیباف است که با شفاف سازی ابهامات را از رئیس مجلس 

بزداید.
مرداد 1401-  آغاز مخالفت با اصالحیه کنکور: توکلی 
با معترضان به ابالغ اصالحیه کنکور همراهی کرد. گرچه او از 
سوی برخی رسانه ها متهم به همراهی با مافیای کنکور شد 
اما اقدام خود را کاری در جهت تحقق عدالت آموزشی و علیه 

مافیای معدل یعنی تحصیل پولی در مــدارس غیردولتی 
دانست.

آبان 1401- هشدار به رئیسی درباره کمبود کاالهای 
اساسی: توکلی در نامه به رئیس جمهور با رونوشت به تمام 
وزرا، معاونین و روسای دولت، نسبت به کمبود شدید تولید 
محصوالت اساسی غذایی اعم از گندم، جو و دانه های روغنی 
در سال آینده به دلیل حذف یارانه کود کشاورزی، هشدار داد.

10 دی 1401- اعتراض بــه مصوبه کنکور در نامه 
سرگشاده به رئیس جمهور:  نامه سرگشاده به رئیسی و 
انتقاد از ابالغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی 
توســط رئیس جمهور. توکلی این مصوبه را خالف عدالت 
و مطلوب اقشــار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر 

برشمرد.
1۹ دی 1401 - هشدار احتمال شورش تهیدستان: 
توکلی در ویدئویی با حالی نزار و حاکی از وضعیت جســمی 
نامساعد؛ گفت: نمایندگان محترم مجلس! برادران و خواهران 
عزیز، کاری نکنید فقرا علیه ما شورش کنند، بریزند، کاسه 

کوزه همه را جمع کنند؛ من این را دور نمی بینم 
3 بهمن 1401: نامه به ابراهیم رئیســی و افشــای رانت 
واردات ۱۳ میلیون تن کاالی اساسی بدون رعایت قانون به 

یک شرکت تازه کار.

مواضعاحمدتوکلیدر12ماهگذشته


