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اجرای عدالت، ساماندهی معیشت 
و اخالق مــداری ســه شــعار اصلی 
سیدابراهیم رئیســی در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که 
با آنها وارد پاستور شد. اکنون با گذشت 
صد روز از ریاستش بر دولت  این شعارها 
مورد ارزیابی و بررســی قرار گرفته تا 
عملکردش مشخص شود. پیش از این 
گرچه ابراهیم رئیســی در گفت و گوی 
تلویزیونی وعده داده بود در آستانه صد 
روزگی دولت به مردم گزارش می دهیم؛ 
اما تاکنون رئیس جمهور نه در نشست 
خبری در جمع خبرنگاران حاضر شده و 
نه در صدا و سیما به مردم گزارشی داده 
است. درحالی تیم دولت در صد روزه گی 
خود سکوت پیشه کرده که انتقادات به 
دولت و شــخص رئیس جمهور بخاطر 
برخی تصمیمات دولتی ها حاشیه ساز و 
در تعارض با شعارهای انتخاباتی او بوده 
اســت. تصمیماتی که واکنش رئیسی 
را نیز برانگیخته و تذکراتی به دولتی ها 

داده است.
گرچه ابراهیم رئیسی با شعار عدالت 
و اخالق مداری وارد پاســتور شد، اما 
در هفته های اخیــر انتصابات فامیلی 
و دامادمحوری کار دســت او و دولتش 
داده و انتقادات زیادی را از جریان همسو 
با او بدنبال داشــته اســت. انتقادات از 
انتصابات در دولت ســیزدهم شــروع 

شــد و با اوج گرفتــن گرانی ها صدای 
نمایندگان مجلــس را در آورد. کار به 

تهدید استیضاح و احضار وزرا رسید.
مهمترین انتقادات به دولت رئیسی 
بی برنامه گی دولت در زمینه اقتصادی 
و عدم هماهنگی تیم اقتصادی اوست 
که در ســه ماه گذشــته خود را نشان 
داده اســت. هنوز هیچ برنامه منسجم 
اقتصادی از سوی تیم اقتصادی دولت 
اعالم نشده است. بسیاری از منتقدان 
به کارگیری افرادی بــدون تخصص و 
ســابقه و روی کار آمدن افراد با رابطه 
فامیلی یا فارغ التحصیالن دانشگاه امام 
صادق که خط فکری نزدیک به دولت 
دارند را دلیل ضعف عملکردها می دانند. 
از سوی دیگر درحالی که رئیسی و وزیر 
اقتصاد او وعــده بهبود شــرایط بازار 
سرمایه و بورس را داده بودند؛ وضعیت 
قرمز در این بازار هر روز زیان بیشتری 

متوجه سهامداران می کند.
بورس پاشنه آشیل دولت

زمانیکه رئیســی نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری بود بــا حضور در 
ســاختمان بورس با بیان این که تمام 
دنیا بــورس دارد و مردم بــا بورس کار 
می کنند، مهم ترین عامل اعتماد مردم 
به بازار بورس را ثبات ایــن بازار عنوان 
کرده بــود. او همچنین گفته بود مبلغ 
مصوب در جلسه ســران قوا باید زودتر 
به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت 
بورس هر چه سریع تر سامان یابد .پس 

از روی کار آمــدن اما تغییر در وضعیت 
ســهامداران و بازار ســرمایه رخ نداد و 
شاخص ها همچنان قرمز بود. در پی این 
روند وزیر اقتصاد به مجلس احضار شد. 
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلــس در همین رابطه گفته 
اســت علی رغم وعده های داده شــده 
توسط دولت در خصوص احیای  بورس 
و صیانت از ســرمایه های مردم، اقدام 
موثری تاکنون صورت نگرفته اســت. 
او گفته اســت   بازار  بورس 15 ماه است 
بالتکلیف به حال خود رها شده و روندی 
نزولی را طی می کند. این بالتکلیفی به 
منزله نشــان دادن چراغ سبز به  خروج 
پول حقیقی از بازار سرمایه، بدتر شدن 
اوضاع بورس و آب شــدن سرمایه های 

خرد شهروندان است. 
اما یکی از وعده هایی که طرفداران 
دولت رئیسی در زمان انتخابات می دادند 
یک دست شــدن همه قوا و نهادهای 
مختلف حکومت بود که آن را در تحقق 
وعده ها و بهبود شرایط اداره کشور موثر 

می دانستند. اما در همین هفته گذشته 
بارها نمایندگان مجلس به دولت تذکر 
دادند که ماه عسل تمام شده و دولت باید 
پاســخگوی مجلس باشد. نمایندگان 
مجلس ضمن تهدید به استیضاح وزرا 
اعالم کردند وزرا پاسخگوی آنها نیستند.

درهمین رابطه سید کاظم موسوی، 
نماینــده اردبیل و عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس عملکرد وزرای دولت 
سیزدهم را قابل نقد دانسته و در تذکری 
شــفاهی در صحن مجلس گفته وزرا 
توجهی به رفتار و گفتــار نمایندگان 
ندارند این در حالی است که آنها ۲5۰ 
رای از نمایندگان مــردم اخذ کردند و 
رفتند که اگر امــروز انتخاباتی برگزار 
شــود 5۰ تا ۷۰ رای هم نمی آورند. در 
همین رابطه محمــود احمدی بیغش 
در نطق میان دســتور خود در مجلس 
گفت: آنچه اینجانب را وادار به این نطق 
نموده، شرایط خاص کشور بعد از روی 
کار آمدن دولت جدید است که به نظر 
می رسد با توجه به رویکردهای دولت 
محترم و احاطه یک نوع بی برنامگی و 
قضاوت های مایوس کننده در ســطح 
جامعه، نیاز اســت از ســر دلسوزی به 
رئیس جمهــور محتــرم و باانگیــزه 
یادآور شــوم؛ مهم ترین مساله در باب 
رفتارهای دولــت، عدم برنامه محوری 
در سیاست های کوتاه مدت دولت است 
که جای پردازش و نقد منصفانه دارد.این 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس سپس سفرهای استانی 
رئیسی را مورد انتقاد قرار داد و خطاب 
به رئیس جمهور گفت: ارزیابی اولیه از 
اقدامات شما نشــان می دهد که تمام 
این رفتارها بویژه سفر به استان ها عمدتا 
تسکین محور اســت، نه درمان محور، 
زیرا این مدل حکمرانی نشانی از درمان 

مشکالت ندارد.
رابطه با مجلس حسنه نماند

بدلیل آنکه نمایندگان مجلس در 
حوزه های انتخابیه خود از سوی مردم 
درخصوص گرانی ها و وضعیت معیشتی 
خود مورد انتقاد و فشــار هستند، کم 
کم صدای انتقادات مجلس نسبت به 
عملکرد اقتصادی دولت بویژه گرانی ها 
بلند شــده و بــه نظر می رســد وعده 
یکدستی قوا و تحمل ناکارآمدی ها رو به 
کمرنگ شدن است. علی صوفی، عضو 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
معتقد است: دولت روحانی در 1۰۰ روز 

نخست کامال موفق تر از دولت رئیسی بود 
چون دولت آقای روحانی با آمادگی کامل 
سر کار آمد .او می گوید: دولت روحانی در 
سیاست خارجی دقیقا دنبال مذاکره 
بود، مجوز ایــن کار را نیز از مقام معظم 
رهبری در قالب نرمش قهرمانانه گرفته 
بود. بنابراین دولت دوازدهم از همان روز 
اولی که آمد شروع به کار کرد، اصال وقت 
را تلف نکرد .به گفته صوفی برنامه دوم 
دولت آقای روحانی نیز اقتصادی بود و 
می خواست تورم را مهار کند بنابراین 
سیاســت انقباضی در پیش گرفت و 
گرچه این رویکرد قدری افراطی بود اما 
در نهایت تورم را تک نرخی کرد. درباره 
دولت آقای رئیسی واقعا هیچ برنامه ای 
دیده نمی شود چون او هیچ برنامه ای را 
اعالم نکرده و هیچ تصمیمی تا به االن 
نگرفته است.اگر بخواهیم بگوییم امروز 
مســئول گرانی ها دولت آقای رئیسی 
است، باید اول بگوییم چه سیاست هایی 
را دولــت او اتخاذ کرده کــه نتیجه آن 
سیاست های غلط منجر به این گرانی ها 
شده است، واقعیت آن است که دولت 
آقای رئیسی اساسا سیاستی را در حوزه 

اقتصادی اتخاذ نکرده است.
موضوع مهم دیگری که در ارزیابی 
عملکرد دولت رئیسی مورد توجه افکار 
عمومی اســت بحث پرونده هسته ای 
ایران و ســرانجام مذاکرات مربوط به 
برجام است. هنوز مذاکرات شروع نشده 
و تاریخ دقیق آن مشخص نیست. ضمن 
اینکه انتقادات بسیاری درخصوص عدم 
رعایت پروتکل ها در سفرها و جلسات 
مقامــات وزارت خارجه بــا همتایان 
خود مطرح شــده اســت. پایین بودن 
سمت افراد مذاکره کننده با هیأت های 
اعزامی از ســمت ایران و عدم توانایی 
الزم مذاکره کنندگان از جمله انتقادات 

بوده است.
واردات واکسن نقطه مثبت کارنامه 

یا اتهام علیه دولت
نکته مهم  دیگری که مدافعان دولت 
از جملــه روزنامه کیهان به آن اشــاره 
کرده و ازآن بعنوان کارنامه موفق دولت 
رئیســی یاد می کنند واردات واکسن 
کرونا است که منجر به کاهش مرگ و 
میر ناشی از کرونا شده است. اما همین 
مســاله نیز مورد انتقاد قرار گرفته که 
مذاکرات برای واردات این واکســن ها 
در دولت گذشته انجام شده بود و بدلیل 
سنگ اندازی در مقابل دولت قبل اجازه 

واردات نداده بودند. ایــن اتهام هموار 
نسبت به دولت و نهادهای حامی دولت 
سیزدهم مطرح بوده که واردات واکسن 
را با سیاســی کاری به تاخیر انداختند. 
ضمن اینکه محمــد مخبر، معاون اول 
دولت نیز از متهمان به تاخیر انداختن 
واردات واکسن با شعار ساخت واکسن 
داخلی اســت. در همین رابطه مشاور 
وزیر بهداشت می گوید: ما با وعده تولید 
واکسن داخلی، واکســن خارجی وارد 
نکردیم. دکتر حسین وطن پور گفت به 
خاطر واکسن برکت زیر سؤال هستیم. 
بنیاد برکت قرار بود تا پایان مهر 14۰۰، 
پنجاه میلیون دوز واکســن تولید کند 
که نکرد و مــا از این جهت زیر ســؤال 
هستیم. مشاور وزیر بهداشت یادآور شد 
حمایت های متعددی از این واکسن شد 
و وعده هایی دادند که ما با اعتماد به این 
وعده ها واکسن خارجی وارد نکردیم تا 
واکسیناســیون ملی با واکسن داخلی 

انجام شود که نشد.
ابراهیــم رئیســی بــا کوله باری 
از وعده هــا و شــعارهای انتخاباتی که 
بسیاری آنها را قابل تحقق نمی دانستند 
از جمله ســاخت ســالی یک میلیون 
مسکن ریاســت قوه اجرایی کشور را 
در دســت گرفت. شــاید از مهمترین 
اقدامات رئیسی در این دوران حضور و 
بازدیدش از مکان هایی بوده که نیاز به 
رسیدگی داشته اســت اما این موضوع 
خود به خود نتوانسته نشان دهنده حل 
مشکالت توســط دولت او باشد .صد 
روز از روی کار آمــدن دولت رئیســی 
گذشته و به رغم وعده رئیس جمهور هنوز 
گزارشی به مردم داده نشده است. دولت 
سیزدهم هنوز سخنگو ندارد و جلسات 
نشست خبرنگاران با دولت و به دنبال آن 

پرسشگری تقریبا تعطیل شده است.

بررسی کارنامه صدروزگی دولت در سکوت رئیس جمهوری

از شعار و آرمان گرایی تا واقعیت

دیپلماسی

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای 
برجام می گوید ما مذاکرات هســته ای نداریم و 
مســئله فقط موضوع اصلی پیامدهای ناشی از 
خروج آمریکا از برجام و تحریم های غیرقانونی 

این کشور است.
به گزارش فرارو، علی باقری، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تور 
اروپایی خود را آغاز کــرده و قصد دارد دراین 
ســفرها درباره مذاکرات وین هم رایزنی کند. 
به گزراش فــرارو وی پــس از پاریس راهی 
برلین شد و قرار است از آنجا هم به لندن برود. 
مادرید هم از دیگر مقاصد ســفر اروپایی علی 
باقری است.علی باقری معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران روز سه شنبه در 
اولین مقصد ســفرش به چند کشور اروپایی در 
پاریس با فیلیپ ارورا مدیرکل سیاســی وزارت 
خارجه فرانســه در محل این وزارتخانه دیدار و 

گفت وگو کرد.

وی در گفت وگویــی با خبرگــزاری صدا و 
ســیما در این باره عنوان کرد: همانطور 

که می دانید فرانســه در آغاز سال 
جدید میالدی و در شــش ماه اول 
سال ۲۰۲۲ ریاست اتحادیه اروپا 
را برعهده دارد و طبیعتا یک نقش 
آفرینــی فراملی می تواند داشــته 

باشد.
او اضافه کرد: در این زمینه به نظر 

من یک فرصت بسیار مناسبی 
اســت هم برای ارتقای 

مناسبات جمهوری 
اسالمی ایران و 
فرانسه و همین 

طور نقش آفرینی فرانســه هــم در تعامالت 
منطقه ای و همین طور در مســیر 
مذاکراتی که ما در هشتم آذر ماه 

در وین با 1+4 خواهیم داشت.
باقری همچنین اعالم کرد 
که گفت وگوهای مشروح، 
صریــح و جدی و ســازنده 
و رو به جلویی را بــا مدیرکل 
سیاســی وزارت خارجه فرانسه 

داشته است.
معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه درباره اظهارات 
ژان ایو لودریان وزیر 
خارجــه فرانســه 

مبنی بر این که مذاکرات احیــای برجام باید از 
جایی که تا ۲۰ ژوئن رســیده بود از سر گرفته 
شــود، بیان کرد: ما مذاکرات هسته ای نداریم، 
چون موضوع هسته ای در سال 1۳۹4 در قالب 
توافقی که بین ایران و 1+5 شکل گرفت به طور 

کامل توافق حاصل شد.
این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: موضوع 
اصلی که االن پیش رو داریم پیامدهای ناشی 
از خروج آمریــکا از توافق برجام اســت که آن 
پیامدها فقط منحصر به تحریم های غیرقانونی 
است که علیه جمهوری اســالمی ایران وضع 

شده است.
همچنین معاون سیاســی وزیر خارجه در 
مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو در توضیح 
دیدارش بــا مدیرکل سیاســی وزارت خارجه 
فرانســه گفت: اگرچه رویکردهای روســیه یا 
چین به موضع ما نزدیک تر اســت اما از لحظه 
دیدار امروزم )با ارورا( تصور می کنم که فرانسه 

می خواهد نقش جدی تــری در این مذاکرات 
ایفا کند.معاون سیاسی حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران افزود: اگر 
فرانســه از این پس موضع مســتقل تری نشان 
دهد، موقعیت خود را به عنوان یک کشور مذاکره 

کننده تقویت خواهد کرد.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری 
پس از پاریس راهی برلین شد و قرار است از آنجا 
هم به لندن برود. مادرید هم از دیگر مقاصد سفر 

اروپایی علی باقری است.
باقری دوشنبه شــب در توئیتی درباره این 
سفر نوشت: در ادامه رایزنی با همکاران خود در 
دیگر کشورها، در روزهای آینده با چند همتای 
اروپایی مالقات خواهم کــرد. تبادل نظر درباره 
موضوعات دوجانبه و منطقه و نیز گفت وگوهای 
آتی در دستورکار است. ما از هیچ کوششی برای 
پیشبرد منافع ملی خود از جمله لغو تحریم های 

غیرقانونی فروگذار نخواهیم کرد.

سفر معاون وزارت خارجه به اروپا

باقری: مذاکرات هسته ای نداریم
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بسیاری از منتقدان 
به کارگیری افراد بدون 

تخصص و سابقه و روی کار 
آمدن افراد با رابطه فامیلی و 
یا فارغ التحصیالن دانشگاه 

امام صادق که خط فکری 
نزدیک به دولت دارند را 

دلیل ضعف عملکرد دولت 
می دانند

مهمترین انتقادات به دولت 
رئیسی بی برنامه گی دولت 
در زمینه اقتصادی و عدم 

هماهنگی تیم اقتصادی او 
است که در سه ماه گذشته 

خود را نشان داده است.

اعظم ویسمه

 غالمعلی محمدی
 رئیس سازمان زندان ها شد 

غالمعلی محمدی با حکم ریاست قوه قضاییه 
به سمت رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی 
و تربیتی کشور منصوب شــد. به گزارش ایسنا، بر 
اســاس اعالم قوه قضاییه، وی عضویت در معاونت 
دیوان عالی کشور و معاونت حوزه ریاست قوه قضاییه 

را در سوابق خود دارد.
    

نفتکش ساتیس آزاد شد
سپاه پاســداران انقالب اســالمی اعالم کرد 
که نفتکش توقیف شده ســاتیس پس از تخلیه 
نفت جمهوری اســالمی ایــران در بندرعباس، 
با حکم قضایی آزاد شــد. به گزارش ایسنا، سپاه 
پاســداران در اطالعیه ای اعالم کرد: بــا اقدام به 
موقع و مقتدرانه جان برکفان دالور نیروی دریایی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی، عملیات نیروی 
دریایی ارتش تروریست امریکا برای سرقت نفت 
جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان ناکام ماند. 
امریکایی ها در این اقدام یک نفتکش حامل نفت 
ایران را در آب های دریای عمان سرقت و با انتقال 
محموله نفت به یک نفت کش دیگر، آن را به سوی 

مقصدی نامعلوم هدایت کردند.
    

 مرعشی
 دبیرکل حزب کارگزاران شد

شــورای مرکزی حزب کارگزاران، حســین 
مرعشــی را به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب 

کرد.
به گزارش ایسنا، اعضای حاضر در جلسه روز سه 
شنبه شورای مرکزی به اتفاق آرا حسین مرعشی را 
به عنوان دبیرکل جدید حزب کارگزاران سازندگی 
ایران و غالمحسین کرباســچی را به عنوان رئیس 

کمیته سیاسی این حزب انتخاب کردند.
    

 سفر سردار قاآنی
 به کردستان عراق

فرمانده نیروی قدس سپاه پس از دیدار با رهبران 
سیاسی سنی در بغداد به منطقه کردستان عراق سفر 
می کند. شبکه العالم در عراق، دیروز از دیدار سردار 
»اســماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه با 
»محمد الحلبوسی« رئیس ائتالف سنی »تقدم« 
و شماری از رهبران سیاســی اهل سنت عراق در 

بغداد خبر داد.
به گزارش فارس، سردار قاآنی پس از این دیدار 
عازم منطقه کردستان خواهد شد تا با مقامات ُکرد 
نیز دیدار و گفتگو کند.بر اساس این گزارش، سردار 
قاآنی در این دیدار ها تاکید کــرد که عراق نیاز به 
ثبات و حفظ وحدت داخلی دارد و الزم است تا از 
هرگونه اقدامی که امنیت عراق را تهدید می کند، 

دوری شود.
    

 جزئیات تازه از تقابل سپاه
 با نیرو های آمریکایی

فرمانده نیــروی دریایی ســپاه در واکنش به 
ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ما تنها نظاره گر 
ماجرا بودیــم، تاکید کرد: این یــک دروغ بزرگ 
است؛ تصاویر منتشر شده به خوبی و به طور گویا 
و انکارناپذیر صحنه مواجهه را ترسیم کرده است، 
فاصله ناو های امریکایی با شــناور ها و نیرو های 
ما به کمتر از ۳۰ متر رســیده بــود. اگر قرار آن ها 
بر نظارت بود می توانســتند از فواصل دورتر و یا 
حتی با بکارگیری هواپیما هــا و پهپاد ها این کار 

را انجام دهند.
    

میرسلیم: 
شرط الزم در سیستم جمهوری 

حزب و تشکیالت است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر 
قبول کردیم که جمهوری اســالمی بر پایه مردم 
ساالری است، شرط الزم آن وجود تشکیالت است 
که در آن فکر، برنامه، آموزش و راه کار خلق می شود.

 مصطفی میرســلیم در مراســم بزرگداشت 
ششمین سالگرد حبیب اهلل عسگراوالدی، دبیرکل 
حزب موتلفه ادامه داد: اگر مســئولی در کشور در 
تشکیالت تربیت نشده باشد به مشکل می خورد 
و همکارانش را نه از کادر ورزیده حزبی که حتی با 
حسن نیت از افرادی استفاده می کند که اعتقادی 
به این مهم ندارد و  حتی حزب و تشــکیالت را ضد 
ارزش می دانند، عسگر اوالدی دقیقا در نقطه مقابل 
این تفکر بود. لذا ما باید چگونه در جمع کار کردن را 

در احزاب یاد بگیریم.
به گزارش ایرنا نماینده مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حکمرانی حسن نیت تنها کافی نیست. باید 
بدانیم تشکیالت و تحزب راه حل ارائه می دهد. حزب 
به کادرش می آموزد که چگونه خوب حکمرانی کند. 

اینها را ما از حاج حبیب اهلل عسگر اوالدی آموختیم.

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مسئله 
ارتباطات فامیلی شــاید حتی از نظر برخی هم 
کارآمدی داشته باشد اما با توجه به چالش هایی 
که گفته شد، برای دولت ظاهر خوبی ندارد و قابل 
دفاع نیست، نمی شود فردی که وزیر می شود ۳ 
باجناق و دامادش را به عنوان معاون انتخاب کند، 

این موردقبول جامعه ما نیست.زهرا نژاد بهرام در 
گفت وگو با ایلنا، درباره انتصابات فامیلی در دولت و 
سایر دستگاه اجرایی و خویشاوند ساالری به جای 
شایسته ساالری گفت:  کم توجهی به این موضوع 
موجب چندین مسئله می شود اوالً ممکن است 
آن اعتماد و آرامش خاطری که افراد هنگام رأی 

دادن داشتند تا دولتی روی کار بیاید که رویکرد 
شایسته ساالری داشته باشد، دچار چالش شود، 
ثانیاً، ممکن است نیروهای ناکارآمد صرفاً بابت 
این که ظرفیت های فامیلی و رابطه های نسبی و 
سببی با برخی از مسئولین دولتی دارند پست های 
اجرایی کشور را اشغال کرده باشند. ثالثاً چالش 

بعدی درباره این مدیران این است که چرا نیروی 
متخصص، کارآمد و دارای  سوابق کاری  و اجرایی 
در این حوزه نتوانســتند مستقر شود. این فعال 
سیاسی اصالح طلب تأکید کرد: برخی از انتصابات 
خویشاوندی برای کشور ما که در شرایط حساس 
اقتصادی و سیاسی و به خصوص سیاست خارجی 
به شدت دست به گریبان است، ممکن است ما را 
چالش های و آسیب های فراوانی روبه رو کند.وی 
خاطرنشان کرد: قطعاً دولت با این نوع انتصابات با 
چالش  روبه رو خواهد شد و اگر رویکرد پیشگیرانه 

و اصالحی نسبت به این قضیه انجام ندهد، به نظر 
می رســد ناکارآمدی دامن گیر دولت شود که 
نتیجه اش این خواهد شد که چالش ها تداوم پیدا 

کند و کشور دچار خسارت شود.

زهرا نژاد بهرام: 

انتصاب دامادها و باجناق ها ظاهر خوبی برای دولت ندارد


