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معادله برجامی ایران وارد فاز جدیدی 
از روند خود شده است، آن هم معادله ای 
چند مجهولی کــه حــل آن از منظر 
تحلیلگران حوزه دیپلماسی کار چندان 
راحتی نیست؛ چراکه از یک سو طرف 
ایرانی به دنبال کسب اطمینان خاطر 
از سوی آمریکایی ها و غربی هاست و از 
طرف دیگر رهبران تروئیکای اروپایی 
و آمریکا هســتند که بــدون این که به 
بدعهدی های گسترده از جانب آمریکا 
و اروپایی ها )در قالــب معادله برجام( 
توجه کنند، ادعا می کنند که این دسته 
از کشــور ها به تالش های خود جهت 
بازدارندگــی ایران برای دســتیابی به 
سالح اتمی ادامه خواهند داد و پیشرفت 

برنامه هسته ای ایران در برابر تالش ها 
برای بازگشت به توافق هسته ای مانع 

ایجاد می کند.
آن ها در بیانیه ای که منتشر کردند 
هم چنین مدعی شدند که: »بازگشت 
به توافق هسته ای بدون تغییر رویکرد 
ایران امکان پذیر نخواهــد بود.« با این 
وجود اما تکنیک با دست پس زدن و با پا 
پیش کشیدن این مقامات را می توان به 
خوبی مشاهده کرد. در همین رابطه هم 
دیروز الشرق االوسط به نقل از منابعی در 
دفتر ریاست جمهوری فرانسه جزئیات 
تازه ای از آنچه در دیدار بی سابقه سران 
امریکا و فرانسه و آلمان و بریتانیا درباره 
برنامه هسته ای ایران و توافق هسته ای 
گذشــته را مطرح کرد و شــرح داد که 
در همان جلســه که بیانیه ای هم علیه 

ایران تدوین شد، تصمیماتی هم اتخاذ 
شده است.این منابع تأکید کرده اند که 
سران این چهار کشور به این جمع بندی 
رســیده اند که ایران با تعویق عامدانه 
زمان بازگشــت به مذاکرات هسته ای، 
در پی پیشبرد برنامه هسته ای خود با 
هدف در دست داشــتن اهرم فشار در 

برابر کشورهای غربی است.
به گفته آن ها، نحــوه جلوگیری از 
تحقق این هدف ایــران موضوع اصلی 
مذاکرات سران امریکا و آلمان و انگلستان 
و فرانســه بوده و همه آن ها به اتفاق آرا 
توافق کرده اند که »با پیشنهاد تازه ای 
جهت ترغیب ایران برای بازگشــت به 

مذاکرات« سراغ تهران بروند.
این منابــع گفته اند که برداشــت 
غربی ها این اســت که این پیشنهاد از 

نوعی است که روســیه و چین را هم به 
محور آن ها نزدیک می کند و می توانند از 
این راه بار دیگر همبستگی گروه 5+ 1 را 

تقویت کنند.
آن طور که در ســایت دیپلماسی 
ایرانی هم آمده است این منابع حاضر 
به ارائه جزئیات بیشــتری درباره این 
طرح جدید نشده اند اما تأکید کرده اند 
که طی روزهای آینــده فعالیت های 
دیپلماتیک بــرای صورت بندی این 
»پیشــنهاد تازه« برای واداشتن ایران 
به بازگشــت به مذاکرات و همچنین 
تقویت همبستگی و توافق میان دیگر 
کشورهای امضاکننده توافق هسته ای 
)یعنی روسیه و چین و انگلستان و آلمان 

و فرانسه به اضافه امریکا( آغاز شود.
اما در کنار همین مجهوالت غربی در 
معادله برجامی ایران باید جای خاصی 
به امریکا داد چراکــه در کنار گزارش 
الشرق االوسط دیروز گاردین هم خبر 
داده که جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا متعهد شده اســت که آمریکا 
تنها در صورتــی از توافق هســته ای 
خارج می شــود که ایران خارج شود. 
رئیس جمهور آمریکا در مذاکره با سران 
آلمان، فرانســه و بریتانیا متعهد شده 
اســت که خروج دونالد ترامپ از توافق 

برجام را تکرار نکند.
در همیــن حال به گزارش ایســنا 
بایدن در کنفرانس خبری که در حاشیه 
نشست G۲۰ در ایتالیا برگزار شد در 
پاسخ به سؤالی مبنی بر این که از نظر او 
ایران چقدر در اظهارات اخیرش درباره 
آمادگی برای بازگشت به مذاکرات جدی 
است و در پاسخ به این پرسش که آمریکا 
به آنچه حمالت پهپادی اخیر به مواضع 
آمریکایی خوانده شده است، چه واکنشی 
نشان خواهد داد، بیان کرد: درواقع این 
دو مســئله با هم فرق دارند. یکی این 
است که آیا ما به برجام ]توافق هسته ای[ 

بازمی گردیــم یا نه. بســتگی دارد، به 
همین دلیل اینجــا در رم با همکارانم 
که جزوی از آن گروه شش کشور بودند 
دیدار داشته ام. آن ها گرد هم آمده بودند  
تا بگویند ما باید بــرای تغییر مذاکره 
کنیم. من فکر می کنم ما هنوز گرفتار 
قضاوت های بــد رئیس جمهور ترامپ 

درزمینه خروج از برجام هستیم.
رئیس جمهــور آمریــکا ادامه داد: 
بنابراین این خودش یک مسئله جداست 
و چگونگی حل وفصل آن و این که آیا اصاًل 
حل خواهد شــد یا نه به عملکرد آن ها 
]ایران[ و آمادگی دوســتان ما، اعضای 
توافق اصلی، بستگی دارد تا با ما همراهی 
کننــد و اطمینان یابند اگــر آن ها ]به 
توافق[ بازنگردند، باید بهایی اقتصادی 

را متحمل شوند.
پاسخ سمت ایرانی معادله

اما سمت دیگر معادله برجامی ایران 
است که بر اساس گزارش های متعدد و 
اظهارات مقامات وزارت خارجه، اجرای 
کامل تعهدات خود در چارچوب توافق 
هسته ای )برجام( را به تضمین امریکا 
و اروپا به عدم خروج مجــدد از توافق و 
نیز محدود ماندن مذاکرات به مسئله 
هسته ای و وارد نشدن به مسائلی مانند 
برنامه موشکی و سیاست های منطقه ای 
مشروط کرده است بر همین مبنا هم 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در واکنش به بیانیه ســران فرانســه، 
آلمان، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا در 
حاشیه نشست گروه ۲۰ گفته: مالک 
برای ما، عمل طرف مقابل است. دولت 
جدید آمریکا برخالف مواضع اعالمی، 
همچنان سیاست فشار حداکثری که 
منجر به اعمــال تحریم های جدید و یا 
اعمال مجدد تحریم هایی که پیش از آن 

رفع شده بودند، را ادامه می دهد.
به گــزارش ایلنا خطیــب زاده در 
نشســت خبری خود درباره پیشنهاد 

آمریکا برای مذاکــرات دوجانبه ایران 
و ایاالت متحــده در خصــوص عراق و 
همچنین برجام تصریح کرده اســت: 
بعد از خروج ایاالت متحــده از برجام 
بین جمهوری اســالمی ایــران  و این 
کشــور دیگــر گفت وگو، تمــاس یا 
مالقات مستقیم و غیرمستقیم نبوده 
اســت. موضع ایران درباره آمریکا که 
تحریم های ظالمانه ایجاد کرده است و 
چنان زیاده روی کرده که نظر جمهوری 
اســالمی ایران این اســت که تا زمانی 
که این نگاه ها و تحریم هــا وجود دارد، 
جمهوری اســالمی ایران مذاکره ای 
نخواهد کــرد. به انــدازه کافی حرف 
شــنیدیم و منتظر عمل هســتیم که 

ماه هاست به تعویق افتاده است.
به هرروی درحالی کــه هنوز ایران 
زمان دقیق مذاکرات وین را تعیین نکرده 
و معادله چند مجهولی برجام در شرایط 
عجیب وغریبی به سر می برد باید دید 
آیا راه حلی که سران تروئیکایی مطرح 
می کنند مقبول ایران خواهد بود؟ آیا 
ایران تضمینی به طرف مقابل خواهد 
داد؟به نظر می رســد در شرایطی که 
طرفین تمایل چندانی بــرای گفت و 
گوی رودررو ندارند باید راه حل میانجی 
را امتحان کرد. آیا مذاکرات وین راه گشا 

می شود؟

سران غرب پیشنهادهای تازه ای برای تهران دارند

ورود معادله برجام  به یک  فاز جدید

گفتوگو
تئوریسین جریان اصالحات  گفت: ترکیب استانداران را 
ببینید! بیشتر نظامی اند؛ گویی برای درگیری آماده می شوند، 

برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود.
سعید حجاریان، در گفت و گو با سایت انصاف نیوز در پاسخ 
به این پرسش که فکر نمی کنید که فعال فشارها کمتر است و بعد 
از یکسال چون احتماال دولت نمی تواند شعارهایش را محقق 
کنند، درمقابل انتقادات واکنش تندتری نشــان خواهد داد؟ 
گفت: بستگی به جامعه دارد. ممکن است جامعه متشنج شود و 

مردم دوباره به خیابان بیایند.
حجاریان در پاسخ به این پرسش که جنس اعتراضات ۷۸، 
با ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ خیلی باهم متفاوتند، فکر می کنید اعتراض 
بعدی چه جنس و شکلی داشــته باشد؟گفت: جنسی شبیه 
به بعد از ماجرای بنزین؛ یعنی اعتراضات ســال ۹۸. این ها 
می خواهند یارانه های پنهان را کم کنند یا بردارند. از طرفی، 
امسال به اندازه ی خود بودجه، کســری بودجه داریم. و این 
یعنی، تورم بیشتر خواهد شد. اگر یارانه های حامل های انرژی 
را بردارند، یارانه های خورد و خــوراک و آب را حذف کنند، 
خواهید دید که چقدر تورم باال خواهــد رفت؛ مردم چگونه 

باید زندگی کنند؟!
یــن تحلیلگرسیاســی معتقــد اســت: مــردم  ا
ازناکارآمدی،ســوءمدیریت و انباشــت بحران ها درعذابند. 
بنابراین نمی شــود آن ها را فراموش کرد اما خوب دولت رویه 
خاص خودش را دارد و گارد بســته ای دارد و به نظر نمی آید 
صدای اصالحی را آن طور که باید بشنود و کمکی بپذیرد؛ حتی 

از غیرسیاسی هاِی بهبودخواه. 
وی در پاسخ به این ســوال که فکر می کنید امکان اینکه 
اینها بتوانند با غربی ها به توافق برسند چقدر است؟تصریح 

کرد:فکر می کنم مجبورند. اگر از من بپرسید، می گویم راهی 
جز توافق نیست.وزیر خارجه رفته است برای 5 میلیارد دالر؛ 
5 میلیارد دالر چیســت؟ مقابل میلیاردها دالری که ما نیاز 
داریم. االن گفته است که سریال کره ای را پخش نمی کنیم. 

مضحک است!
تئورسین جریان اصالحات در پاسخ به این پرسش که فکر 
می کنید برنامه هسته ای به کدام ســمت برود؟ نگرانی هایی 

وجود دارد که شــاید واقعا جمهوری اســالمی به سمت 
بمب می رود؛ گفت: من بعید می دانم و چنین گمانی 
ندارم. چون بمب تکنولوژی خاص خودش را دارد؛ ما 
نمی توانیم آن تکنولوژی را داشته باشیم. هرکسی 
هم کــه دارد، این تکنولــوژی را از جایــی گرفته 
اســت. آمریکایی ها پــس از شکســت آلمان ها از 

آنها گرفتند. روس هــا از آمریکایی ها 
دزدیدنــد، اســرائیل از آمریکا 

گرفت. پاکســتان از بلژیک 
گرفت و کمی هم چین 

کمک کرد، هند هم 
از روسیه گرفت 

و کره شمالی 
هم دست 

بــه 

دامن چین شد. ببینید! یک کشــور هسته ای باید دست تو را 
بگیرد و داخل باشگاه هسته ای ها ببرد؛ یعنی باید کارت دعوت 
داشته باشید. حاال چه کسی قرار است ما را دعوت کند؟ روسیه 
حاضر است ما را دعوت کند؟!چین هم نمی کند. پاکستان یا 

هند می کنند؟! بعید می دانم.
کم کم خواهند گفت صدرحمت به روحانی

حجاریــان درخصوص اصالح تصورات جنــاح تندرو در 
برخورد با واقعیت گفت:      

 کم کم که با واقعیات زمینی مواجه شوند، 
دیدشان عینی می شود. اینها در عالم هپروت 
بودند، مجبورند به زمین بیایند. این جریان 
که یکپارچه کشور را قبضه کرده است، خیلی 
به روحانی فحش داده اســت. من نمی گویم 
روحانی خوب کار کرده اســت، او هم مشکالتی 
داشت اما این قدر که این ها می گویند بد نبود. کم کم 
خواهند گفت که بابا! صدرحمت به 
روحانی. از خاتمی بگذریم؛ 
احمدی نــژاد میلیاردها 
پول داشــت و مشکالت 
را با پول پوشاند و زیاد 
به چشم نیامد. ولی 
توجه کنید، رئیسی 

پولی برای پوشاندن ندارد. همه ی مشــکالت بیرون خواهد 
زد.وی تاکید کرد:جمهوری اسالمی فعال آنقدر قدرت دارد 
که بتواند سرپا بایستد، اما فاصله ی مردم با دولت خیلی زیاد 
است. بی اعتمادی خیلی زیاد شده است. االن، اعتماد به نفس 
کم شده، اعتماد به دیگری کم شده، اعتماد به دولت کم شده، 
اعتماد به خدا هم کم شــده و این بدان معناســت که مقوله 
اعتماد دچار اختالل شدید است. اعتماد بن مایه سرمایه ی 
اجتماعی است، و ما ظرف ســرمایه ی اجتماعی مان سوراخ 

شده است.
آفت زدگی حد و حدودی دارد

مشاورسیاســی رییس دولت اصالحات در پاســخ به این 
سوال که به نظرتان حتی اگر نظام آفت زده باشد امکان اصالح 
دارد؟گفت:آفت زدگی حد و حدودی دارد. فرض کنید آدمی 
سرطان دارد و پیشرفت کرده اســت، مدام گفته اند که برو و 
معالجه کن! پشت گوش انداخته و نکرده است و دیگر دم مرگ 
است، چه فایده دارد؟! آفت زدگی گاه به حدی می رسد که دیگر 

قابل اصالح نیست.
حجاریان در پاســخ به این ســوال که باتوجه به سابقه ی 
شما در وزارت اطالعات؛ آقای یونســی چند وقت پیش یک 
صحبت های مهمی کردند و آنقدر از نفوذ در سیســتم گفتند 
و ابراز نگرانی کردند که عجیب بود. شــما چنین احســاس و 
برداشتی دارید؟گفت:من تعجب کردم. یعنی اسرائیل اینقدر 
در ایران قوی است؟!برداشــت من اینقدر تند نیســت. البته 
نفوذی ها بوده اند؛ آقای یونسی خیلی صریح گفت، البته البد 
خبری داشــته، من که خبری ندارم. البته وقتی ما به سوریه 
رفتیم اسرائیل آنجا نفوذ داشت و از آن طریق جاسوس گرفت. 

اسرائیل از طریق لبنان و سوریه منبع می گیرد. 

سعید حجاریان: 

ترکیب استانداران  نشانه ترس  است
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منابع خارجی اعالم کردند 
سران امریکا، آلمان، 

انگلستان و فرانسه به 
اتفاق آرا توافق کرده اند 

»با پیشنهاد تازه ای جهت 
ترغیب ایران برای بازگشت 

به مذاکرات« سراغ تهران 
بروند

نفیسه زارع کهن

 انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه
 و مهمات توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعات از انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه و 
مهمات خبر داد .به گزارش ایسنا، وزارت اطالعات 
در اطالعیه ای اعالم کرد: بــا اقدامات اطالعاتی 
وعملیاتی ســربازان گمنام امــام زمان )عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف( در وزارت اطالعات، 
۷۸ باند قاچاق اســلحه و مهمات طی ۶ ماهه اول 
سال 1۴۰۰ شناســایی و منهدم شده اند.در این 
عملیات ها ۲1۷۰ قبضه سالح شامل ۴۷۳ قبضه 
اسلحه جنگی، ۶۸5 قبضه اسلحه شکاری، ۷۸۲ 
قبضه اسلحه کمری و ۲۳۰ قبضه انواع سالح های 
دیگر کشف و با هماهنگی دستگاه قضایی ۲۰1 
نفر در ایــن خصوص دســتگیر و تحویل مرجع 

قضایی شده اند.
    

 دیدارآیت اهلل جوادی آملی
 با آیت اهلل صافی گلپایگانی

آیت اهلل العظمی جوادی آملی روز گذشــته با 
حضور در بیت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی از 
مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش جماران آیت اهلل العظمی جوادی آملی 
نیز ضمن ابراز خشنودی از صحت و سالمت معظم 
له به ذکر خاطره ای از مرحــوم آیة اهلل آقای حاج 
رحیم ارباب پرداخته، تقید و تعهد ایشان نسبت 
به رعایت ادب و حرمت نهادن به ساحت مرجعیت 
و بزرگان را از أخالق عالمانه وی دانست.آیت اهلل 
العظمی جوادی آملی یادآور شد که بایستی این 

سنت حفظ شده و همگان بدان متعهد باشند.
    

تاکید قالیباف بر »سامانه محور 
شدن فرایند بودجه ریزی« 

رئیــس مجلــس گفــت: دخالــت افــراد 
در بودجــه ریزی بایــد به حداقل برســد و مثاًل 
این طور نباشــد که در یک بخش مانند مالیات، 
به جای ســامانه محوری، ممیزمحور باشــیم و 
یک فرد به جای تمامی ساختار اقتصادی کشور 
تصمیم گیری کند .به گزارش تسنیم، محمدباقر 
قالیباف در نشست شــورای هماهنگی مجلس 
شورای اسالمی با حضور رؤسای کمیسیون ها، با 
تأکید بر این که بررسی و اصالح احکام مهم الیحه 
بودجه باید در دستورکار تمامی کمیسیون ها قرار 
بگیرد، گفت: اگر احکام بودجه و سیاست های آن 
رعایت نشوند هرساله با مشکل مواجه می شویم.

رئیس قوه مقننــه با بیان این کــه “طرح اصالح 
موادی از قانون آئین نامه داخلــی مجلس را که 
بخشی از آن به نحوه تهیه و بررسی الیحه بودجه 
اشاره دارد مطالعه کرده ام” گفت: اولین موضوع 
سامانه محور شدن بودجه اســت تا دخالت افراد 

به حداقل برسد
    

 صدای انتقاد اصولگرایان
 به رئیسی بلند شده است

علی صوفی از چهــره های سیاســی اصالح 
طلب بر این باور اســت که هنوز 1۰۰ روز نشــده 
اســت اما صدای ناکارآمدی دولت رییســی در 
بین اصولگرایان بلند شده است. طرفداران آقای 
رئیسی و کسانی که به وی رأی دادند االن منتقد 
هستند. به گزارش خبرآنالین علی صوفی دبیرکل 
حزب پیشرو اصالحات بر این باور است که معموال 
منتقدان دولت باید از جریان مقابل باشند اما االن 
اصولگرایان هم به دولت ســیزدهم و عملکردش 
اعتراض دارند. اصولگرایان هم به تدریج نسبت به 
دولت آقای رئیسی در حال مأیوس شدن هستند 
و کم کم انتقادات آغاز شده است. نکته دیگر اینکه 
در این انتخابات، اصولگرایان هم آســیب دیدند 
چون بــرای اولین بار، برای اینکه آقای رئیســی، 
رئیس جمهور شــود و کاندیــدای واحد مطرح 
شود، حتی برخی از کاندیداهای اصولگرا از جمله 
آقای الریجانی رد صالحیت شده اند که همه اینها 

ناراضی هستند 
    

ساخت پلتفرم های بومی 
سایبری شهری در دستور کار

 رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
در اختیار داشتن پلتفرم های بومی سایبری شهری 
یک ضرورت است که تالش های خوبی در این زمینه 
در کشور انجام شده و امیدواریم به زودی به نتیجه 
برسد.به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا جاللی در 
چهارهمین همایش ملی پدافند شهری اظهار کرد: 
بسیار مهم است که به عنوان طراحی مبتنی بر پدافند 
غیرعامل در ذات شهر باید مورد توجه قرار گیرد. در 
پدافند شــهری، با چهار کلید واژه؛ ارزیابی و طبقه 
بندی دارایی ها، مهندسی تهدید شناسی نسبت 
به زیرســاختها، ارزیابی و کاهش آسیب پذیری ها 
در شهر و عنصر مدیریت مخاطرات و مصون سازی و 

تاب آوری نمودن شهرها مواجهیم.

رویموجکوتاه

رئیس قوه قضاییه به یادداشــت اخیر علیه آیت اهلل صافی واکنش تلویحی 
نشان داد.او گفت:انحراف منافقین از جایی شروع شد که در فهم دین ازعالمان 

دین شناس استفاده نکردند و به فهم ناقص خود اکتفا کردند.
به گزارش قوه قضاییه حجت االسالم محسنی اژه ای گفت:زاویه منافقین از 
حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعار های به ظاهر خوبی سرمی دادند، اما آرام 
آرام به مرحله ای از انحراف رسیدند که عالمان دین و افرادی همچون آیت اهلل 
بهشتی، آیت اهلل قدوسی و ... را به عنوان سد راه اسالم به شهادت رساندند و خون 
1۷ هزار انسان بی گناه را بر زمین ریختند. حجت االسالم  و المسلمین محسنی 
اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: کار مدعیان حمایت از خلق 

و مردم به جایی رسید که با انحراف از مســیر حق به فقها، مراجع، حضرت امام 
و دین پشــت کردند و در یک مقطع علیه مردم خودشان با صدام جنایتکار هم 
همدست شدند و امروز هم با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به کشور 

خودشان همراهی می کنند.
در ادامه جلسه دادستان تهران از بازداشــت دو نفر از مدیران سابق یکی از 
بانک ها خبر داد و گفت: این بانک از طریق ادغام با موسســه مالی و اعتباری و 
چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب 
شــرکت های تعاونی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی امالک، تضییع 
گسترده حقوق بانک صورت گرفته اســت.علی القاصی مهر، دادستان تهران 

طی گزارشی در ارتباط با پرونده یکی از بانک ها، گفت: این بانک از طریق ادغام 
با موسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است 
که در اموال انتقالی از جانب شرکت های تعاونی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی 
غیرواقعی امالک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است.وی افزود: 
دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی فقط 
۶ فقره پالک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت 
گرفته است.القاصی مهر به خرید و فروش ارز سهیمه ای اشخاص اشاره کرد و با 
اشاره به تشکیل پرونده ای در این زمینه گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی 
حدود ۲ هزار دالر ارز واگذار می کند که این اقدام باعث ایجاد بازار ســیاه شده 
اســت به نحوی که عده ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن ها را 
دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن ها پرداخت 
می نمایند.وی ادامه داد: در این پرونده 5 متهم که از طریق کارت ملی حدود ۳ 
هزار نفر، چند میلیون دالر ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند دستگیر شده اند.

محسنی اژه ای: منافقین با شعار های »ارزشی« وارد میدان شدند

گزارش دادستان تهران  از بازداشت دو مدیر سابق یک بانک 


