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از مذاکرات احیای برجام یک سال 
گذشت اما دســت اندازها و چاله های 
بزرگ و کوچک آن اجــازه احیای این 
توافق بین المللی را نداده است. تازه ترین 
ناهمواری، نظر رئیس جمهور آمریکا به 
حذف سپاه قدس از فهرست تروریستی 
منفی اســت. پس از اظهــارات رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا در جلسه 
کمیته نیروهای مســلح ســنا درباره 
مخالفتش با حذف ســپاه از فهرست 
سازمان های تروریستی از سوی ایاالت 
متحده، یکــی از ســخنگویان وزارت 
خارجه آمریکا نظر جو بایدن را مشابه 
نظر این فرمانده نظامی خواند. این در 
حالی اســت که در هفته های گذشته 
موضوع قرارداشــتن سپاه در فهرست 
سازمان های تروریستی از موضوعات 
اصلی اختالف بین ایــران و آمریکا در 
مذاکرات احیای برجام عنوان شده و به 
همین دلیل کار به پرس وجوی سنا از 
این فرمانده نظامی کشیده است. اکنون 
اما اعالم این موضــوع تردیدی جدی 
در احتمال موفقیــت این گفت وگوها 
می افکند. سپاه قدس یکی از نیروهای 
پنچ گانه ســپاه اســت که مسئولیت 
فعالیت های نظامــی برون مرزی این 
نهــاد را برعهده دارد. اواســط ســال 
۲۰۱۹ در دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ، دولت آمریکا سپاه را وارد 
فهرست سازمان های تروریستی کرد و 
این اکنون یکی از چالش های اصلی در 
گفت وگوهای احیای برجام شده است. 
جمهوری خواهان و حامیان اســرائیل 
ازجمله گروه هایی هستند که با حذف 
این فهرست گذاری مخالف هستند اما 
گزارش ها حاکی است طرف ایرانی روی 
این موضوع اصرار دارد. در این بین برخی 
منابع خبری مدعی شده اند که آمریکا 
حذف نام این نهاد از فهرست تروریستی 
را منوط به تضمینی از ســوی ایران در 
کاهش فعالیت های منطقه ای و کنترل 
نیروهای نزدیک به ایران در منطقه کرده 
است. چالشی که این موضع گیری تازه 

ایجاد می کند در حالــی به وجود آمده 
اســت که این هفته مذاکرات احیای 

برجام یک ساله شد.
  موافقت وزارت خارجه 

پس از اظهارنظر ژنرال میلی
جالینــا پورتر، ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا در آنچه واکنشــی به 
پرسش و پاسخ انجام شــده در جلسه 
کمیته نیروهای مسلح سنا بود، اعالم 
کرد که بایدن نیز همچون رئیس ستاد 
مشترک نیروهای مسلح معتقد است که 
»نیروی قدس سپاه پاسداران تروریستی 
اســت.« پورتر در جواب به سوال یک 
خبرنگار درباره ســخنان ژنرال مارک 
میلی گفــت: »رئیس جمهوری درباره 
تروریســت  بودن نیروی قدس سپاه 
پاسداران با رئیس ستاد مشترک هم نظر 
است.« پورتر همچنین با تاکید بر حتمی 
و قریب الوقــوع نبودن توافــق با ایران 
گفت: »از ۱۰۷ تحریم اعمال شده علیه 
ایران به وسیله دولت بایدن، ۸۶ مورد به 
اعضای سپاه یا وابستگان این نهاد مربوط 
است.« اشاره پورتر به افزایش تحریم ها 
علیه ایران در دوران بایدن است. نکته 
قابل توجه در این میان این است که با این 
ترتیب موضع گیری، عمال تبیین نگاه 
دولت آمریکا درباره سپاه قدس در وهله 
اول از ســوی یک فرمانده نظامی کلید 

خورده و پورتر به عنوان یک سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی موافقت بایدن را با 

این موضع گیری اعالم کرده است.
ژنرال میلی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در کمیته نیروهای مسلح 
سنای این کشور گفته بود: »من معتقدم 
که نیروی قدس ســپاه پاسداران، یک 
سازمان تروریستی است و از حذف آن 
از فهرست ســازمان های تروریستی 
خارجــی حمایت نمی کنــم.« مایی 
با بیان اینکــه او در مذاکــرات احیای 
برجام شــرکت نمی کند، تأکید کرد 
که ســخنانش در ســنا فقط نظرات 
شخصی  اوســت. او در ادامه با اشاره به 
جایگاهش گفت که موظف اســت به 
سواالت نمایندگان آمریکا پاسخ دهد. 

مایی همچنین گفت کــه این موضوع 
برای سیاستمداران متفاوت است. لوید 
آستین، وزیر دفاع آمریکا هم که همراه 
مایلی به کمیته نیروهای مسلح سنا رفته 
بود، با خودداری از پاسخ به پرسشی در 
مورد سپاه پاســداران، گفته بود که در 
مورد مذاکرات جــاری یا توصیه ای که 
به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
این باره خواهد کرد، اظهار نظر نمی کند.
 از ماندن تحریم تا ماندن برچسب؟

موضع گیری هــای اخیر از ســوی 
مقامات آمریکا البته در حالی است که 
پیشتر نیز مقامات آمریکا اشاره کرده 
بودند که در هر صــورت، قصد حذف 
تحریم ها علیه سپاه را ندارند. در تازه ترین 
نمونه ابراز این نگاه، پیشتر رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران در 
نشست دوحه گفته بود که واشنگتن در 
صورت شکل گرفتن هر توافقی تحریم ها 
علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. 
مالی در این نشست اگرچه همزمان که 
بر حفظ تحریم های سپاه تأکید کرد، در 
مورد حذف یا عدم حذف سپاه از فهرست 
سازمان های تروریستی خارجی آمریکا 
سخنی نگفت. عالوه بر او، آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا هــم در خصوص 
موضوع سپاه پاســداران در مذاکرات 
غیرمستقیم تهران و واشنگتن، گفته بود 

که ثبت سپاه در فهرست سازمان های 
تروریســتی خارجی آمریکا تنها اقدام 
کشــورش علیه این نهاد نظامی نبوده 
بلکه »بیشــترین تحریم ها« علیه آن 

اعمال شده است.
  تفاوت بین »سپاه« 

و »سپاه قدس«، معنادار است؟
در عین حال، برخی رسانه ها، به ویژه 
رسانه های غربی تأکید بر »سپاه قدس« 
هم در موضع گیری میلی و هم در تأییدیه 
پورتر را به عنوان نشانه ای برای امکان 
مصالحه دیده انــد. این نتیجه گیری بر 
این استدالل بنا شده است که سازمانی 
که در فهرســت تروریستی قرار گرفته 
است، کلیت سپاه است اما این دو مقام 
مشــخصا نیروهای قدس که تنها یک 
شاخه از ســپاه اســت را ذکر کرده اند. 
رسانه هایی مثل یورونیوز، دویچه وله و 
خبرگزاری فرانسه در گزارش های خود 
بر این موضع تأکید کرده اند. مسئله اما 
اینجاست که پیامد واقعیت داشتن این 
تحلیل این است که در مصالحه فرضی، 
اقدامات تنبیهی آمریکا نه علیه کلیت 
سپاه که مشخصا علیه نیروهای قدس 
اعمال خواهند شــد یا این که کاهش 
فعالیت نیروهای قدس از ســوی ایران 
باعث اقناع آمریکا خواهد شــد. هر دو 
این حالت هــا از نظرگاه ایــران به نظر 
نزدیک به غیرممکن می رسند، از آن رو 
که اساسا چالش ایران و آمریکا نیز بر سر 
فعالیت های داخلی سپاه نبوده است و 
پذیرش محدودیت نیروهای قدس از 
ســوی ایران به عنوان بخشی از توافق 
احیای برجام بسیار بعید به نظر می رسد.

  بحران حیات برجام 
در یک سالگی مذاکرات احیا

اما نکته جالب توجه در این میان این 
که این موضع گیری ها از سوی نهادهای 
نظامی و دیپلماتیک آمریکا همزمان با 
یک سالگی مذاکرات احیای برجام مطرح 
شده اند. سال گذشته پس از تعطیالت 
نوروز بود که مذاکرات احیای برجام کلید 
خورد و اکنون پس از یک سال، امیدها 
برای موفقیت این مذاکرات بسیار کمتر از 
آن چیزی است که سال گذشته در همین 
نقطه احساس می شد. اواخر بهار و اوایل 
تابستان گذشته، منابع مختلف و در صدر 
آن ها، مقامات ایران شامل شخص حسن 
روحانی رئیس جمهور تصریح می کردند 
که توافق برای احیای برجام عمال آماده 
است اما به دالیلی قابل حدس، مذاکراتی 
که با حضور سیدعباس عراقچی، معاون 

سیاسی وزیر وقت خارجه به عنوان رئیس 
هیأت ایرانی انجام می شد، در پایان دور 
ششم متوقف و ادامه آن به پس از تشکیل 
دولت جدیدی موکول شد که قرارگرفتن 
آن در دست سیدابراهیم رئیسی عمال 
قطعی بود. مذاکراتی که پس از چند هفته 
تعلل دولت جدید ایران در ازسرگیری، 
دوباره شروع شــدند اما اکنون در حالی 
که ســالگرد شــروع مذاکرات رسیده 
اســت، مذاکرات در توقف کامل به سر 
می برد، طرف های مشغول تبیین مقصر 
بن بست فعلی هستند و عمال درباره هر 
کدام از مســائل اصلی مربوط به احیای 
برجام، بخشی به عنوان مسئله اختالفی 
باقیمانده مطرح می شود. هر از گاهی یکی 
از مقامات یکی از مذاکره کنندگان در وین 
البته نزدیک بودن توافق را اعالم می کند 
اما تکرار عبارت »چیزی به توافق نمانده 
است« در یک بازه زمانی چند ماهه، بیش 
از این که حاکی از پیشرفت در مذاکرات 
باشــد این معنا را القا می کند که روند 
مذاکرات در نقطه ای خاص متوقف مانده 
است، به ویژه اکنون که حتی مذاکرات 
وین نیز تعطیالت را می گذراند و پیغام و 
پسغام های اندک با واسطه تنها حرکتی 
است که در این رابطه می شود. این همه 
در حالی است که از زوایای مختلف و به 
تصریح مقامات ذات گذشت زمان در 
فضای عدم اجرای برجام نیز از ارزش این 
توافق برای طرف غربی می کاهد و البته 
ادامه تحریم ها و نیــز بازماندن پرونده 
هسته ای ایران همچنان خسارت های 
خود را به ایران وارد می کند و کشــور 
را از فرصت هــای احتمالی در فضای 

برجامی محروم.

آمریکا بر تروریستی دانستن شاخه قدس سپاه پای می فشارد

توقف خطرناک در نقطه ای خاص
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نظر رئیس جمهور آمریکا 
به حذف سپاه قدس از 

فهرست تروریستی منفی 
است. پس از اظهارات رئیس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا 

در جلسه کمیته نیروهای 
مسلح سنا درباره مخالفتش 

با حذف سپاه از فهرست 
سازمان های تروریستی از 

سوی ایاالت متحده، یکی از 
سخنگویان وزارت خارجه 

آمریکا نظر جو بایدن را 
مشابه نظر این فرمانده 

نظامی خواند

سال گذشته پس از 
تعطیالت نوروز بود که 

مذاکرات احیای برجام کلید 
خورد و اکنون پس از یک 

سال، امیدها برای موفقیت 
این مذاکرات بسیار کمتر 
از آن چیزی است که سال 

گذشته در همین نقطه 
احساس می شد

طهمورث حسینی

همزمان با جشن گلریزان رمضان اهدا شد
 کمک یک میلیارد تومانی 

رهبر انقالب برای آزادی زندانیان
همزمان با برگزاری سی وپنجمین جشن گلریزان 
ســتاد دیه کشــور ویژه  کمک به آزادی زندانیان 
نیازمند، رهبر انقالب اســالمی، مبلغ یک میلیارد 

تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
به گزارش ایلنا، جشن گلریزان هر سال در ماه 
مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به 
امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی 
از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در تهران و شهرهای 

مختلف کشور برگزار می شود.
    

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 
حضور نظامی کشورهای 

غیردوست در آب های منطقه 
توجیه ندارد

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با تاکید بر اینکه حضور کشورهای غیردوست 
در آب های منطقه، توجیه ندارد گفت: کشورهای 
غیرمنطقه می توانند برای تبادل دانش به آب های 
اقیانوس هند و دریای عمان رفــت و آمد کنند اما 
امنیت این آب ها توسط ایران و کشورهای همسایه 

تامین می شود.
به گزارش ایرنا، امیر دریادار شــهرام ایرانی در 
آیین استقبال همزمان از ناوگروه ۸۰ رزمی، آموزشی 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی و 
ناوگروه اعزامی به رزمایش  آیونز ۲۰۲۲) آیمکس( 
هندوستان در »بندر گوا« ادامه داد: برقراری امنیت 
در حوزه دریا بویژه در منطقه شمال اقیانوس هند به 
دست خودمان قابل انجام است و صرفا باید بیشتر به 

همدیگر نزدیک شویم و دل ها کنار هم قرار بگیرد.
    

امیرعبداللهیان:
 باید تالش کرد عوامل بحران آفرین 

در منطقه جای پا پیدا نکنند
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گو با شیخ 
عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات 
متحده عربی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه را 
تهدیدی برای کل کشورهای منطقه دانست و تاکید 
کرد: باید تالش کرد تا عوامل بحران آفرین نتوانند در 
منطقه جای پا پیدا کنند.حسین امیرعبداللهیان 
با اشاره به مشترکات دو کشــور افزود: ما جز خیر و 
امنیت و پیشرفت برای همسایگان،  منطقه و امارات 
نمی خواهیم اما صهیونیســت ها ریشه ناامنی در 

منطقه بوده و هستند.
    

روایت نماینده مجلس از 
جلسه ای درباره برجام در مسکو

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشــاره به همراهــی اش با وزیر 
خارجه برای سفر به مسکو و رایزنی با وزیر خارجه 
روسیه درباره برجام گفت که در این جلسه عنوان 
شد که روس ها برجام را به موضوع اوکراین گره نزنند.
به گزارش ایسنا، فداحسین مالکی درباره آخرین 
تحوالت در خصوص برجام گفت: ســکوت خبری 
که درباره برجام اما و اگرهــای زیادی را در جامعه و 
در مجلس به وجود آورده به طوری که ممکن است 
اتفاقاتی رخ دهــد که قانون اقــدام راهبردی برای 
منع تحریم ها در نظر گرفته نشود. در همین راستا 
نمایندگان در بیانیه ای بر لزوم اخذ تضمین از غربی ها  

در برجام تأکید کردند که این دغدغه مجلس است.
    

انتقاد مقام آمریکایی از رویه 
بایدن در قبال ایران و روسیه

رئیس پیشــین مجلس نمایندگان آمریکا از 
سیاســت های جو بایدن در قبال ایران و روســیه 
انتقاد کرد.به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، نیوت 
گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در 
انتقاد از بایدن مدعی شد: عدم صداقت بایدن با اتکای 
آمریکا به روسیه برای دستیابی به توافق با ایران بیشتر 
آشکار می شود. ایران مستقیماً با آمریکا مذاکره و 
توافق نخواهد کرد، بنابرایــن مذاکرات ما از طریق 
سفیر روسیه انجام می شود. عالوه بر این، روس ها به 
عنوان پاداش برای کمک به بایدن برای دستیابی به 
یک توافق بسیار بد، از ما می خواهند همه تحریم ها 

علیه آنها و ایران را لغو کنیم.
    

معاونت سیاسی وزارت کشور 
استعفا داده است؟ 

محمدباقر خرمشــاد، معاون سیاسی وزارت 
کشور طی روزهای گذشته در محل کار خود در این 
وزارتخانه حاضر نشده و شنیده ها حاکی از استعفای 

او از این سمت است.
به گزارش تسنیم، خرمشــاد ۱4 شهریورماه 
۱4۰۰ با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان 

معاون سیاسی این وزارتخانه منصوب شده بود.

روی موج کوتاه

خبر

فعال سیاســی اصالح طلب با انتقاد شدید 
از اجرایی نشــدن وعده های دولت، از ابراهیم 
رئیسی خواست لیســت وعده های اجرا شده 

خود را به مردم معرفی کند.
به گزارش خبرآنالین، محسن رهامی، تأکید 
کرد: مردم انتظار دارند که مسائل کلیدی جامعه 
از ســوی رئیس جمهور حل شود و بدون شک 
مشــکالت بزرگ موجود با رفتن به سفرهای 
استانی، ایراد سخنرانی و دیدار چهره به چهره با 

طبقات محروم قابل حل نیست.
رهامی با تشــریح علل شکل گیری مسائل 
اقتصادی، بیان داشت: مسائل اقتصادی ایران 

با مسائل سیاسی گره خورده و نمی توان بدون 
حل کردن مسائل سیاسی؛ مشکالت اقتصادی 

را برطرف کرد
این روحانی سیاســتمدار با انتقاد از برخی 
مواضع دولتی ها، اظهار داشــت: اینکه گفته 
می شــود »کاری به برجام و روابط اقتصادی 
خارج از کشــور نداریم« و حتی بیان مطالبی 
همچون؛ ایجاد شغل تنها با یک میلیون تومان، 
نشانه دهنده بی اطالعی مطلق مسئوالن کشور 

از وضعیت اقتصادی موجود است.
وی گفت: با حضور در بازار متوجه می شویم 
که تمامی اقالم موردنیاز مردم از زمان آغاز به 

کار دولت سیزدهم گران شده و حتی این گرانی 
به دارو نیز کشیده است.

رهامی ادامه داد: حدود هشت ماه از استقرار 
دولت می گذرد و باید مشخص شود که کدامیک 
از وعده های انتخاباتی آقای رئیسی محقق شده 
است. تاکنون آمار و ارقام دقیقی از سوی دولت 
اعالم نشــده که در کدامیک از حوزه های یک 
قدم رو به جلو برای مردم برداشته شده است. 
رئیسی بهتر اســت وعده های اجرا شده خود 

را اعالم کند.
این چهره سیاسی اصالح طلب با تأکید بر 
لزوم حل شدن مســأله »برجام«، یادآور شد: 

عمده مشکالت اقتصادی به برجام و پیوستن 
به لوایح »اف.ای.تی.اف« مرتبط است. کشور 
نیاز دارد با بانک های جهان ارتباط برقرار کند 

و پول های بلوکه شده خود را نیز دریافت کند.
این روحانــی سیاســتمدار با اشــاره به 
تاثیرگذاری برجام بر زندگی اقتصادی مردم، 
ابراز داشت: سال قبل زمزمه هایی برای احیای 
برجام به گوش رســید که به ســرعت موجب 
کاهش قیمت دالر در بازار شد، اما بن بست فعلی 
در مذاکرات به دلیل جنگ اوکراین کاری کرد 
که دوباره دالر اوج بگیرد و به تبع آن نیز تمامی 

اقالم مصرفی مردم گران شود.
رهامی با انتقاد از گرانی دارو در کشور، اظهار 
داشت: امروز بسیاری از مردم برای تهیه دارو با 
مشکل مواجه هستند و برای بهبود حال خود 
گاهی مجبور به فروختن وســیله نقلیه خود 

می شوند.این روحانی سیاستمدار گفت: آقای 
رئیسی نباید شعارهایی را مطرح کند که امکان 
وقوع ندارد. برای مثال ایشان در روزهای پایانی 
سال صحبت از ریشه کنی فقر مطلق کردند اما 
واقعیت این است که این موضوع نیز تنها یک 

شعار بود.

رهامی: 

رئیسی وعده های اجرا  شده خود را اعالم کند

نماینده مــردم تبریز معتقد اســت 
دولت ابراهیم رئیســی وارد گود شده و 
باید جوابگوی شعارهای خود و مشکالت 

اقتصادی، سفره و اشتغال مردم باشد.
مســعود پزشــکیان در گفت وگو با 
ایلنا عنــوان کرد: راحت تریــن کار این 
اســت که آدم کنار گود بایستد و بگوید 
لنگش کن. آقای رئیسی و دولتش قبل 
از اینکه به دولت بیاینــد حتی این تیم 

کارشناسی شان تا وقتی که بیرون گود بودند می گفتند 
که ما چنین و چنان خواهیم کرد؛ اما وقتی وارد گود شدند 
احساس می کنند اگر بخواهند برنامه های خود را محقق 
کرده و به اهداف مدنظرشان برســند باید نوع دیگری 
ببینند و نوع دیگری راه را ادامه دهند. علت این مساله هم 

»در گود بودن« است که باید جوابگو باشند.
وی ادامه داد: شــما می توانید کنار گود بایستید و به 

آمریکا فحش بدهید اما وقتی آمدید و کار 
را برعهده گرفتید باید جوابگوی سفره و 
اشتغال مردم هم باشــید. با توجه به این 
همه مشــکالت اقتصادی و رانت و فساد 
و مواردی از این دست، آن وقت می بینید 
که با آن نگاه این مساله قابل اجرا نیست، 
اگر قابل اجرا شدن است، خب اجرا کنند 

ماهم ببینیم.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به اینکه 
»یعنی مســئولیت اجرایی باعث شــده کــه دولت به 
واقع گرایی و واقع بینی برســد؟«، گفت: دولت هنوز به 
واقع گرایی کامل و واقعی نرسیده و هنوز آن نگاه ها وجود 
دارد اما جبر زمانه و مشــکالت اقتصادی این ها را وادار 
می کند که بعضی واقعیت ها را بپذیرند. شــاید اگر این 
جبر نبود و شرایط راحت بود، خیلی چیزها را به سادگی 

نمی پذیرفتند.

نماینده مــردم نجف آباد در مجلس 
با بیان اینکه شفافیت آرای نمایندگان 
یکــی از مهمتریــن وعده های مجلس 
یازدهم بــوده کــه امــروز تبدیل به 
مطالبه ای عمومی شــده است، گفت: 
امیدوارم طرح شــفافیت آرا این بار در 

جلسه علنی مجلس رأی بیاورد.
ابوالفضــل ابوترابــی درگفت وگو با 
تسنیم، با اشاره به طرح شفافیت آرای 

نمایندگان، اظهار کرد: شفافیت باید در همه بخش ها 
وجود داشته باشد چرا که شفافیت بزرگترین مکانیزم 

برای مقابله با فساد است.
وی افزود: در حال حاضر برخی از نمایندگان برای 
اخذ بودجه بیشــتر یا کسب منابع بیشــتر با ابزارهای 
قانونی در اختیار خود همچون ســوال و استیضاح به 
وزرا فشار می آورند و متاســفانه برخی دیگر نیز وکیل 

الدوله می شــوند و به این صورت وام دار 
دولت می شوند تا بتوانند منابع بیشتری 
را برای حوزه انتخابیه خود جذب کنند 
لذا شــفافیت آرا می توانــد راهی برای 
مقابله با چانه زنــی غیرمتعارف برخی 

نمایندگان باشد.
نماینده نجف آبــاد در مجلس ادامه 
داد: شفافیت آرا بهترین مکانیزم برای 
بــرای پیشــگیری از امضا های طالیی 
است که در شرایط غیرشــفاف فعلی رواج پیدا کرده 

است. 
ابوترابی با بیان اینکه شفافیت آرا نمایندگان امروز 
تبدیل به مطالبه ای عمومی شده است، خاطرنشان کرد: 
شــفافیت یکی از مهمترین وعده های مجلس یازدهم 
اســت که تصور می کنم تصویب آن به نفع نظام است و 

امیداورم این بار در جلسه علنی رأی بیاورد.

پزشکیان خطاب به رئیسی:

باید جوابگوی سفره و اشتغال مردم باشید
نماینده نجف آباد: 

امیدوارم طرح شفافیت این بار رای بیاورد


