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روی موج کوتاه

نماینده اصالح طلب مــردم تهران 
درمــورد مخالفت با تصویــب برخی 
لوایح از جملــه  FATF گفت: یکباره 
می بینیم ۵۰۰ اما م جمعه در کل کشور 
با یک موضوع مخالفــت می کنند، این 
یعنی مخالفت سازماندهی شده است. 
خطبه ها را که نگاه می کنید می بینید 
که به یکباره موجی علیه یک اقدام مثل 
برجام یــا FATF راه می افتد . همین 
آقایانی که در مجمع نیز همفکر هستند 

قاعدتا همان ها مخالفت می کنند.
عبدالرضا هاشــم زایی در گفت و گو 
با خبرنگار سیاسی ایلنا تصریح کرد: در 
قانون گفته شده مجمع تشخیص باید 
راجع به اختالف بین مجلس و شورای 
نگهبان اظهارنظر کنــد، معنی آن این 
نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور 
حضرت مهدی)عج( بالتکلیف بگذارند 
بلکه معنی آن این است که باالخره ظرف 
یک هفته یا ۱۰ روز جواب دهند و مشکل 

مملکت را حل کنند. 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
پیوســتن یا نپیوســتن ایران به لوایح 
زیرمجموعــه FATF تصمیم گیری 
نکرد؟ گفت: تنها این مورد نیست بلکه 
به نظر من مجمع تشخیص االن خالف 
آنچه در وظایفش در قانون پیش بینی 
شــده عمل می کند. فلســفه وجودی 
مجمع تشخیص این بوده است که بین 
مجلس و شورای نگهبان اگر اختالفی 

درباره یک مصوبــه پیش آمد و مجلس 
بر نظر خود اصرار داشت ورود پیدا کند تا 
کشور در بن بست نماند. در این صورت آن 
مصوبه به مجمع تشخیص می رود و این 
مجمع هم یا می تواند نظر مجلس را تایید 

کند یا نظر شورای نگهبان را.
 مجمع تشخیص فراتر از 

اختیارات قانونی عمل می کند
نماینده اصالح طلب مردم تهران 
تاکید کــرد: مدتی اســت که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام فراتر از این 
وظیفه عمل می کنــد و حتی بعضی 
از مصوبات مجلس را با سیاست های 
کلی تطبیــق می دهــد در صورتی 
که در قانون اساســی سیاســت های 
کلی مطرح نیســت. در قانون اساسی 
همچنیــن شــورای نگهبــان باید 
مصوبات مجلس را از نظــر انطباق با 
شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار 
دهد و مجمع تشخیص نیز در نهایت 
باید اختالف بین مجلس و شــورای 

نگهبان را برطرف کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها گفت: FATF در چهار الیحه 
در مجلس تصویب شــد و به شورای 
نگهبان رفــت و مجددا بــه مجلس 
بازگشــت و نمایندگان بــر برخی از 
مصوبات خــود اصــرار ورزیدند، این 
مصوبات ســپس به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص 
زمان مشخص نکرده اســت بلکه در 

قانون گفته شده مجمع تشخیص باید 
راجع به اختالف بین مجلس و شورای 
نگهبان اظهارنظر کند، معنی آن این 
نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور 
حضرت مهدی)عج( بالتکلیف بگذارند 
بلکه معنی آن این اســت که باالخره 
ظرف یک هفته یا ۱۰ روز جواب دهند 

و مشکل مملکت را حل کنند.
عضو فراکســیون امیــد مجلس 
خاطرنشــان کرد: ماندن این لوایح در 
مجمع تشــخیص و اظهارنظر نکردن 
درباره آن خالف منافــع ملی بود. ما در 
نهایت با برجام توانســتیم تا حدودی 
اجماع بین المللی را حاصل و تحریم ها را 
بشکنیم. در داخل مقداری اجازه ندادیم 
که مزایای برجام در دنیا و ایران استفاده 
شود و پس از آن هم که این فرد نامتعادل 
برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب 
شــد باعث شــد که برجام االن به این 

شکل در آید.

همین اندک تعامالت و معامالت با 
جهان را هم از دست می دهیم

عضو فراکسیون شفاف سازی اقتصاد 
و انضباط مالــی تاکید کرد: مــا االن با 
اصنــاف مختلف که جلســه داریم که 
می گویند اگر FATF تصویب نشود و به 
لیست سیاه برویم همین اندک تعامالت 
و معامالت و صادرات و واردات هم که با 
بعضی واحدهای مالــی در دنیا داریم را 
از دست می دهیم. ما جزو سازمان ملل 
و یک کشور متمدن هستیم پس ببینیم 
چند کشــور عضو این مجمع نیستند. 
تعدادشان به اندازه انگشتان دست است. 
بعضی از این ها که عضو FATF نیستند 
اصال دولت مســتقر ندارنــد. مخالفان 
FATF بیایند و کالس درس بگذارند و 
مردم و افکار عمومی را اقناع و ما موافقان 
FATF را توجیه کنند. این همه شبکه 

تلویزیونی داریم مردم را توجیه کنند.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا 
به صراحت نامــی از مخالفان این لوایح 
در مجمع تشخیص و ســایر نهادهای 
انتصابی برده نمی شــود و تنها به این 
بســنده می کنند که اکثریت اعضای 
مجمع مخالف هســتند؟ گفت: این ها 
نشان داده اند که مخالف دولت ها هستند، 
نه تنها دولــت روحانی، دولت قبلی هم 
همینطور وگرنه می بینیم که آقایان در 
این مجامع انتصابی به این شکل با این 

قبیل مصوبات مخالفت می کنند.
هاشــم زایی گفت: در مجلس ۲۹۰ 
نفر از نمایندگان مردم هســتند، بارها 
هم روی این مســائل بحث شده است. 
باالخــره اکثریت نماینــدگان به این 
مصوبات رای داده اند. چه کارشناسانی 
در اختیار اعضای مجمع هستند؟ همان 
کارشناســان را به ما نیز معرفی کنند. 
کارشناســانی که در اختیــار دولت و 
مجلس هستند مگر همان هایی نیستند 
که در اختیار اعضای مجمع هم هستند؟

عضو کیمسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها گفت: بنده به عنوان نماینده 
مردم از مجمع تشخیص می خواهم که 
آن کارشناسانی که به این آقایان مشورت 
می دهند و باعث می شود که این نظرات 
را بدهند به مجلس معرفی کنند تا یک 
جلسه بگذاریم شاید ما هم اقناع شویم 
و افکار عمومی هم راضی شــود. مساله 

این است که هرکسی با سلیقه خودش 
منافع ملی کشــور را تعریف می کند، 
درصورتی که ما اگر منافع ملی کشــور 
را در نظر بگیریم این مسائل و مشکالت 

پیش نمی آید.
عضو فراکســیون امید مجلس در 
پاسخ به این پرسش که چقدر مهم است 
که تصمیم گیران نهایــی این موضوع 
مســئولیت تصمیم خود را بپذیرند؟ 
گفت:  یک عده همواره از معیشت مردم 
صحبت می کنند و دولت های مختلف را 
به خاطر معیشت مردم می کوبند. مگر 
کسی هست که معیشت مردم برایش 
بی اهمیت باشد؟ بنده معتقدم که نگه 
داشــتن لوایحی همچــون FATF و 
کارشــکنی در اجرای برجــام مخالف 

معیشت مردم است.
وی افزود: طی این 4۰ ســال ارزش 
پول ملی در برابر ارزهای خارجی دوهزار 
برابر تضعیف شده است. حال اگر با هیچ 
بانکی به خاطر مسائل FATF نتوانیم 
مبادله مالی داشته باشیم این چه شعاری 
است که برای معیشت مردم می دهند؟ 
چگونه مشکل معیشت مردم حل شود؟ 
مسائل اقتصادی که با فرمان و دستور و 

خطبه حل نمی شود.
تندروها با دولت زاویه دارند

هاشم زایی در پاسخ به این پرسش 
که علت مخالفت برخــی را با این لوایح 
را در چه می بینید و آیا مخالفت با دولت 
روحانــی می تواند عامــل محرک این 
مخالفت ها باشــد؟ گفت: در درازمدت 
و میان مــدت یک عــده نمی خواهند 
مسائل کشــور به وســیله دولتی که 
منتخب خودشان نیســت حل شود. 
تندروها چه در مجمع تشخیص و چه 
در جاهــای مختلف با دولت هــا زاویه 
دارند. حتی با دولــت اول احمدی نژاد 
که منتخب خود همیــن آقایان بود در 
اواخرش مســاله پیدا کردند به نحوی 
که دولت دومش را منحــرف نامیدند. 
نماینده اصالح طلب مردم تهران گفت: 
بنابراین من فکر می کنم کسی نباشد 
که مقداری اطالعات و کارهای سیاسی 
و اجرایی در کشــور انجام داده باشد و 
نداند که تحریم به ضرر اقتصاد ما بود ولی 
همین ها می گویند تحریم فرصت است 
و باعث شده که ما پیشرفت کنیم. آخر 

پیشرفتی که نتواند مشکالت معیشتی و 
توسعه ای کشور را حل کند بیشتر به درد 

بایگانی می خورد.
مخالفت با FATF و برجام جنبه 
سیاسی دارد و کارشناسی نیست

وی دربــاره کارشناســانی کــه به 
نهادهای مختلفی در کشــور مشاوره 
می دهند گفت: کارشناسی که به مجلس 
و دولت و مجمع و جاهای دیگر مشاوره 
می دهند باید نظر کارشناســی خود را 
بگوید. متاسفانه نادری از کارشناسان 
می بینند طــرف مقابل شــان میلش 
چیست تا بر اساس میل او نظر کارشناسی 
دهند که این به نظر من خیلی خطرناک 
 FATF اســت. به نظر من مخالفت با
و برجام بیشتر جنبه سیاســی دارد و 
نظر ها نظر کارشناسی نیست چون هیچ 
کارشناسی منافع کشور خود را به خاطر 

مسائل سیاسی فدا نمی کند.
هاشم زایی گفت:  کسانی که مخالفت 
می کنند نظرات کارشناســی خیلی 
برایشان مهم نیست. کمتر کارشناسی در 
دنیا و ایران پیدا می شود که برخالف نظر 
کارشناسی خود حرف بزند چون چنین 
فردی دیگر واقعا مایه شرمساری است. 
متاسفانه همه این ها به مسائل جناحی و 

و سیاسی برمی گردد.

هاشم زایی با اشاره به مخالفت یکباره ۵۰۰ اما م جمعه کشور با یک موضوع: 

مخالفت  با لوایح دولت سازماندهی شده است

خبر

کمتر از ۶ روز مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی، لیست نهایی شــورای ائتالف نیروهای انقالب با چند 
تغییر منتشر شد و احتمال می رود تا روز رأی گیری اصولگرایان 
با دولیست عمده و چند خرده فهرســت به عرصه رقابت های 

انتخاباتی وارد شوند.
به گزارش ایرنا، لیست ۳۰ نفره نامزدهای نهایی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب )شانا( در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در حالی شامگاه پنجشنبه منتشر شد که 
پیش از این انتشار لیست اولیه شانا، با دلخوری همفکران محمد 

باقر قالیباف شهردار پیشین تهران همراه بود.
طیف نواصولگرا که نمی توانست گالیه خود را از این فهرست 

پنهان کند از همان ســاعات اولیه زبان به انتقاد گشود و با به راه 
انداختن یک بازی رسانه ای با ادعای بستن لیست مستقل و یا 
»نزدیکی قالیباف به جبهه پایداری«، برای گنجاندن و تغییر 
برخی افراد در لیست، دست به بازارگرمی زد. این فشارها بی تاثیر 
نبود، شورای ائتالف همان شب لیست اولیه را حذف و اعالم کرد 

لیست نهایی را به زودی منتشر می کند.
تا اینکه پس از اعالم رسمی فهرست ۳۰ نفره نامزدهای اصلح 
جبهه پایداری انقالب اســالمی و مسجل شدن شکست پروژه 
وحدت اصولگرایی، شورای ائتالف اقدام به انتشار لیستی کرد که 
در مقایسه با فهرست اولیه چند تغییر عمده داشت: جواد نیکی 
ملکی، جلیل بشارتی، علی جعفری، امیر ابراهیم رسولی و مجتبی 

ابراهیمی جای خود را به مجتبی توانگر، سید احسان خاندوزی، 
مصطفی زمانیان، اقبال شــاکری، مهدی شریفیان، ابوالفضل 

عمویی و سیدعلی یزدیخواه دادند.
قالیباف وفادار می ماند؟

این افــراد به همــراه محمدباقر قالیباف، ســیدمصطفی 
آقامیرسلیم، سیدمحمد آقامیری، عزت اهلل اکبری تاالر پشتی، 
زهره الهیان، محسن پیرهادی، سیدرضا تقوی، مجتبی ثابتی، 
عاطفه خادمی، سیدمحسن دهنوی، مجتبی رضاخواه، سمیه 
رفیعی، فاطمه رهبر، عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی، مالک 
شریعتی نیاسر، علی شمسی پور، فاطمه قاسم پور، سیدنظام 
الدین موسوی، الیاس نادران، احمد نادری، سید محمود نبویان، 

سوده نجفی، کیومرث هاشمی با شعار »نجات اقتصاد ایران« قرار 
است دوم اسفندماه رودروی جریان تضعیف شده اصالح طلب، 
پایداری ها و سایر خرده گروه های چپ، راست و مستقل برای 

کسب ۳۰ کرسی حوزه انتخابیه تهران به رقابت بپردازد.
با این اوصاف سوال اصلی این است که طیف قالیباف تا روز 

انتخابات به لیست شانا پایبند می ماند؟

اعالم نامزدهای نهایی شورای ائتالف؛

رویای یکپارچگی اصولگرایی با ارائه چند لیست پایان یافت
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فرماندار تهران خبر داد
 وجود ۳۸۰۹ شعبه اخذ رأی 

در تهران
عیسی فرهادی، فرماندار تهران در جلسه ستاد 
انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه ۳۲ هزار نفر در 
زمینه نظارتی و انتظامی و ۵۰ هزار نفر در زمینه اجرایی 
در انتخابات مسئولیت دارند، اظهار کرد: ۱۶ داوطلب 
برای انتخبات میان دوره ای خبــرگان و ۱4۵۳نفر 
داوطلب انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه 
تهران هستند. تعداد ۳۸۰۹ شعبه اخذ رأی در تهران 
برای انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز وجود دارد. 

    
از سوی وزیر کشور مطرح شد؛

اعالم دو زمان پیشنهادی برای 
برگزاری دور دوم انتخابات

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در پایان 
همایش استانداران که در آســتانه انتخابات برگزار 
شد، گفت: در صورتی که انتخابات در برخی حوزه ها 
به دور دوم کشیده شــود، در فروردین ماه سال ۹۹، 
بعد از سیزدهم، دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و 
به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول 
کنند، ما آمادگی برگزاری داریم. وی درباره رسیدگی 
به تخلفات انتخاباتی هم اظهار کرد: عالوه بر گروه های 
بازرسی وزارت کشــور و نظارت شورای نگهبان، قوه 
قضائیه هم امسال یک هیأت پیشگیری از تخلف در 
استان ها تشکیل داده که کار بازرسی را انجام می دهند.

    
اعالم لیست نهایی احزاب 
اصالح طلب تا دو روز آینده

احمد شریف، دبیرکل حزب همبستگی دانش 
آموختگان ایران و عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان درباره اینکه آیا قرار است اصالح طلبان 
در تهران یک لیست واحد برای انتخابات مجلس 
ارائه کننــد، گفت: طبــق مصوبه شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان احزابــی که برای 
انتخابات مجلس نامزد دارند، می توانند نامزد خود را 
معرفی کنند. بنا بر گزارش باشگاه خبرنگاران او ادامه 
داد: قرار است حداکثر تا یک یا دو روز آینده احزاب 
اصالح طلبی که نامزدهای آن ها مــورد تائید قرار 

گرفته لیست نهایی خود را عرضه کنند.
    

 کارگزاران سازندگی 
لیست مستقل داد

حزب کارگزاران سازندگی لیست مورد حمایت 
خود از تایید صالحیت شدگان اصالح طلب از احزاب 
و گروه های مختلف و همچنین مستقلین را اعالم 
کرد. به گزارش ایسنا، این اسامی به شرح زیر است: 
مجید انصاری، محمد حســین مقیمی، افشین 
عال، محمدرضا نجفــی، داوود محمدی، علیرضا 
محجوب، سید فرید موسوی، سهیال جلودارزاده، 
اعظم صمصامی، لیال کمانی، پروانــه مافی، زهرا 
ساعی، محمدرضا بادامچی، خسرو رحمانی، حسن 
قجاوند، سعید باقری، امیر عسکری، محمدهادی 
انتشاری، مهندس افشین خلیلی، ابوالفضل رباطی، 
محمداحسان متقی، عیســی انصاری فر، هادی 
احمدی، محمدحسین شیخ محمدی، مهدی آدابی، 
محمدنبی ابراهیمی، محمدرضا شــریفی، احمد 

حسینی، مراد دهداری و وحید توتونچی.
    

صدیقی:
مجلس آینده باید در تراز خون 

شهید سلیمانی باشد
به گزارش ایسنا، حجت االسالم کاظم صدیقی، 
خطیب نماز جمعه تهــران در خطبه های عبادی 
سیاسی نماز جمعه این هفته تهران با تاکید بر حضور 
مردم در انتخابات دوم اسفند، گفت: مجلس آینده 
باید در تراز خون شهید سلیمانی باشد و نمایندگانی 
در آن باشند که امین انقالب باشند و با چشم و ابرو 
آمدن بیگانگان توافق نامه هــای آنچنانی را امضا 
نکنند. وی افزود: نمایندگان مجلس باید شــجاع 
و الگو باشــند در معرفت و خدمتگذاری نه اینکه 
با مفسدان بســازند و پابرهنگان را فراموش کنند. 
مجلس باید بتواند دولت را کنترل کند و مردم به آن 

دل ببندند و اعتماد کنند.
    

دیدار ظریف و ترودو در مونیخ
وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر و وزیر 
امور خارجه کانادا دیدار کرد. به گزارش ایسنا، دیدار 
و گفتگوی محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه 
کشورمان و نخست وزیر کانادا در حاشیه نشست 
کنفرانس امنیت مونیخ انجام شد. جاستین ترودو 
نخست وزیر کانادا صبح دیروز و در حاشیه نشست 
کنفرانس امنیت مونیخ با حضور در محل استقرار 
دکتر محمد جواد ظریــف در خصوص موضوعات 
موردعالقه طرفین به تبادل نظر پرداخت. ظریف 
همچنین در حاشیه این کنفرانس با همتای کانادایی 

خود نیز دیدار و رایزنی کرد.

طی این 4۰ سال ارزش 
پول ملی در برابر ارزهای 

خارجی دوهزار برابر 
تضعیف شده است. حال 
اگر با هیچ بانکی به خاطر 

مسائل FATF نتوانیم 
مبادله مالی داشته باشیم؛ 
شعار حل مشکل معیشت 

مردم چگونه محقق 
می شود؟ مسائل اقتصادی 

که با فرمان و دستور و 
خطبه حل نمی شود به نظر من مخالفت با 

FATF و برجام بیشتر 
جنبه سیاسی دارد و نظر ها 

نظر کارشناسی نیست 
چون هیچ کارشناسی 

منافع کشور خود را 
به خاطر مسائل سیاسی فدا 

نمی کند

امام جمعه مشــهد گفت: مردم باید دم در 
مجلس بایستید و اجازه ندهید عده ای به مجلس 
بروند، آنها کسانی هستند که چند خصوصیت 
دارند، یکی افرادی که انقالبی نیســتند، یعنی 
آنهایی که با رهبری زاویه دارند ولو هر اندازه کم 
باشد؛ این افراد رهبری، والیت و شخص رهبر را 
به تمام معنا قبول ندارنــد. مقام معظم رهبری 
فرمودند باید مومن و انقالبی باشد اما این افراد 

انقالبی نیستند.
حجت االسالم ســید احمد علم الهدی، در 
خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه مشهد 
در حرم مطهر رضوی، در ادامه اظهاراتش درباره 
کسانی که نباید وارد مجلس شوند، افزود: دوم 

کســانی که غرب گرا هســتند، چشمشان به 
دروازه اروپا اســت و وقتی زنــی از اروپا می آید، 
خانم موگرینی، با او عکس می گیرند، این افراد 
را به مجلس نفرستید. سوم عدم اعتقاد راسخ به 
نقش حاکمیت دین در اداره کشور است. عده ای 
معتقدند دین نمی تواند کشور را اداره کند، باید به 
گونه دیگری اداره کنیم. افرادی که اعتقاد راسخ 
ندارند باید دین مدیر کشور باشد، آنها را به مجلس 

نفرستید چون مومن نیستند.
 برخی فکر می کنند رزق مملکت 

دست آمریکاست 
وی ادامــه داد: چهارم افــرادی که از والیت 
فقیه تبعیت گزینشی دارند، شــعار پیروی از 

والیت فقیه را ســر می دهند، اما در مقابل ولی 
فقیه خاضع نیستند و گزینشی تبعیت می کنند، 
وقتی منافعشــان اقتضا کند می گویند چقدر 
خوب گفتند، اما وقتی منافعشان در خطر باشد 
می گویند آقا اینگونه نمی گفتند بهتر بود. پنجم 
مرعوبیت و وادادگی در برابر استکبار است، افرادی 
که از آمریکا می ترسند، از ناوگان آمریکا وحشت 
می کند، از بمب اتمی آمریکا می ترســند و فکر 
می کنند رزق این مملکت به دست آمریکا است 

و باید تحریم را بردارد، را به مجلس نفرستید.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: خاصیت ششم 
نداشتن روحیه انقالبی و جهادی، هفتم تالش 
برای مذاکره و رابطه با آمریکا، هشــتم موضع 

منفی نسبت به نقش ایران در جبهه مقاومت، نهم 
ترویج و اشاعه »نمی شود« و »نمی توانیم«، دهم 
نفوذپذیری و بی توجه بودن به خط نفوذ دشمن، 
یازدهم خویشاوندساالری و باندبازی و دوازدهم 
ولنگاری فرهنگی و الابالی گری در برابر منکرات 
اســت. برای اینکه این افراد بــه مجلس نروند، 
بایستید. آن کسی که می دانید اینگونه بوده و دارد 
وارد مجلس می شود، با همه قدرت اجازه ندهید 
وارد شود. اگر این افراد وارد مجلس شوند، دیگر 

کاری از مجلس بر نمی آید.

 مجلس یازدهم خطیرتر از
 مجالس قبلی است

امام جمعه مشهد ادامه داد: این را بدانید که در 
4۰ ساله دوم پیروز نگه داشتن انقالب از 4۰ ساله 
اول سنگین تر است، زیرا در 4۰ ساله اول دشمن 
فقط می خواست کشور ما را بگیرد، بر مطامع و 
منافع مردم در این کشور مسلط شود و سرنوشت 
شما را ملعبه مطامع خود قرار دهد، اما در 4۰ سال 
دوم مساله زندگی و حمایت دشمن، بود و نبود آن 
و بقا و از بین رفتنش به این انقالب وابستگی پیدا 
کرده، انقالب بماند، دشمن نابود است، اگر انقالب 
برود و سقوط کند، دشمن می تواند زندگی کند، 
بنابراین در 4۰ ساله دوم نگه داشتن انقالب بسیار 
سخت تر اســت. هر جریانی که پیش می آید، 
نسبت به آنچه در گذشته داشتیم، حساس تر و 

خطرناک تر بوده و موقعیت خطیرتر است.

علم الهدی: 

اجازه ندهید آن هایی که با رهبری زاویه دارند، وارد مجلس شوند


