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خبرسازان
انتقاد وکیل بابک زنجانی از افشای مطالب محرمانه

امکان حضور آلترناتیو در کنار روحانی؟

تجلیل قاسم سلیمانی از تشکیل لشکر مبارزان افغان

وکیل بابک زنجانی از وکالی شرکت ملی نفت جهت رسانهای کردن توافق محرمانهای که در جریان سفر هیأتی
بو
از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به یکی از کشورهای خارجی در راستای تالش برای تسویهحسا 
پرداخت بدهیهای بابک زنجانی صورت گرفته بود ،انتقاد کرد و گفت« :به نظر میرسد که در برخی این اراده
وجود دارد که اجازه ندهند این پرونده به سرانجام برسد ».رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا
مدعی شد« :پس از صحبتهای انجامشده ،بارها تأکید شد که این گفتوگوها و توافقات صورت گرفته باید
محرمانه بماند؛ ولی در تاریخ دوم مردادماه مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت مصاحبهای را انجام داد.
در همان مقطع من به مقامات مسئول و مافوق ایشان در شرکت ملی نفت این موضوع را اطالع
داده و تأکید کردم که بیان این اطالعات به روند کار و پیشبرد پرونده ضرر میرساند .ولی متأسفانه
باز هم دیروز (سهشنبه) یکی دیگر از وکالی شرکت ملی نفت ایران مصاحبهای را با یکی از
خبرگزاریهای داخلی انجام داده و مطالبی را که قرار بوده محرمانه باشد علنی کرده است».

محمود صادقی ،عضو هیات رئیسه فراکسیون امید ،با تاکید بر اینکه «روحانی بهترین گزینه برای
انتخابات  96است» ،درعینحال گفت« :میتوان به این سناریو هم فکر کرد که عیبی ندارد برخی
آلترناتیوها در کنار ایشان مجال بروز و ظهور داشته باشند ».وی افزود« :راهبرد اصلی اصالحطلبان
در انتخابات  96باید همان راهبردی باشد که در انتخابات  92و  94بوده و ادامه یابد و برای
انتخابات سال آینده به این راهبرد نیاز داریم .اگرچه شخصا معتقد هستم که نباید فضا و عرصه
را از اکنون تنگ کرد که عدهای نتوانند عرضاندام کنند .بههرحال ،دموکراسی وجود دارد
و باید حداقل کسانی که آمادگی دارند و برخی از این شخصیتها بتوانند بروز و ظهور
داشته باشند ،اما درعینحال ،کاندیدا و گزینه اصلی ما آقای دکتر روحانی است.
اصولگرایان در حال حاضر گزینه خاصی را تا این لحظه معرفی نکردهاند و
اگر بخواهیم عینی نگاه کنیم ،دستشان خالی است».

خبرگزاری تسنیم دیروز گزارشی از دیدار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاهقدس ،با خانواده شهدای گردان فاطمیون منتشر
کرد و گزارش داد و نوشت که این لشکر با محوریت رزمندگان جهاد افغانستان و برای مقابله با تروریستهای تکفیری
تشکیل شده است .بنابراین گزارش ،اخیرا خانواده علیرضا توسلی (فرمانده فاطمیون با نام جهادی «ابوحامد») مالقاتی با
سردار قاسم سلیمانی داشتهاند .سلیمانی در بخشی از این دیدار گفته است« :فاطمیون یک کوثر ،یک خیر ارزشمند نهتنها
برای مسلمانان در اینجا ،بلکه برای کل جهان اسالم است .این اقدام اثر فوقالعادهای داشت که در حال حاضر برخی تأثیر
این نیرو را نمیفهمند؛ اما بعدا تأثیر آن را در دفاع از جهان اسالم متوجه میشوند .مجاهدتهای رزمندگان
فاطمیون هم در جبهههای نبرد خیلی اثرگذار است هم تأثیرات فراتری دارد و کار از این مجاهدتها
هم جلوتر رفته است .فاطمیون منشأ تحول در جامعه ما هم شدند .در حال حاضر برآوردها بهگونهای
شده است که در منطقه ،آدم احساس میکند یک پیروزی فوق العادهای برای جریانات اسالمگرا و
نیروهای مقاومت به دست آمده که محدود به حفظ قداست حرمهای مبارک و مطهر نیست».

مجلس
شهردارانشهرهایبزرگ
بارایمردمانتخابمیشوند؟
در روزهای گذشته بحث انتخابات شوراهای شهر
بیش از هر زمانی مورد توجه فعاالن سیاسی قرار
گرفته است .برخی نمایندگان که حضور خود را
در مجلس حاصل عملکرد شورای نگهبان در
ردصالحیترقیبانمیبینند،باطرحموضوعسپردن
تاییدصالحیتنامزدهایانتخاباتشوراهایشهر
به شورای نگهبان ،دوست ندارند چیزی از زحمت
این شورا کم نشود .محمدجواد کولیوند ،رییس
اصولگرایکمیسیونشوراهایمجلسدهم،یکی
از همین افراد بود که در رقابتهای کرج در حالی
به پیروزی رسید که بیشترین ردصالحیت نسبت
به تعداد نمایندگان در این حوزه انتخابیه رخ داده
بود.سلیمینمایندهسمیرمنیزازحوزهایواردشده
که بیشترین رای را در انتخابات  ۸۴و  ۹۲به سبد
اصالحطلبان ریخته بود .حاال هر دو این افراد به
دنبالسپردنبررسیصالحیتانتخاباتشوراهابه
شورای نگهبان هستند .با اینحال ،قاسم میرزایی،
عضو فراکسیون امید ،این اقدام را نادرست خوانده
بودهوگفتهبودکهنحوهبرگزاریوبرگزارکنندگان
انتخابات در قانون اساسی مشخص شده است
و اعمال تغییر در جزییات مختلف برگزاری این
انتخاباتبایددرقالبمصوبههایجدیدبهتصویب
برسد و در شرایط فعلی ،اعمال تغییر در قانون
برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بعید
به نظر میرسد .ضمن اینکه در قانون نیز برگزاری
انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت بر
نحوه برگزاری آن برعهده مجلس و کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور گذاشته شده است.
صحبتهایچندروزگذشتهعباسعلیکدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان ،نشان میدهد شورای
نگهبانآمادگیچنینمسئولیتیراندارد.اوگفتهبود:
«قوانینانتخاباتیماامروزهتاحدودیکارآییخود
را از دست داده و تا زمانی که نظام جامع انتخاباتی
تدوین نشود ،این مشکالت میتواند استمرار یابد
ودرمواقعمختلفمطرحشود،بنابراینبایدهرچه
زودترقانونجامعانتخاباتتدوینشودتامشکالت
انتخابات حل شود ».کدخدایی گفته بود بود که
بررسی صالحیت چندین هزار نفر در چند روز
ممکن نیست .از سویی دیگر ،آیتاهلل احمد جنتی
نیز از تخلفات انتخاباتی گالیه کرده بود و گفته
بود« :امکان بررسی صالحیت این همه نامزد در
انتخابات وجود ندارد ».اینک و درحالیکه کمتر از
یک سال به انتخابات مجلس و شورای شهر باقی
مانده ،مجلس فرصت کمی دارد تا برای انتخابات
پیش روی شوراها برنامهریزی کند .از سوی دیگر،
خبرگزاریایلنادیروزدرگزارشیازاحتمالانتخاب
مستقیمشهردارانشهرهایبزرگتوسطمردمخبر
داد.اینخبرگزارییادآورشدکهخاتمیدرآخرین
روزهای ریاستجمهوری خود ،پیشنهاد داده بود
که انتخاب شهردار شهرهای بزرگ با رای مستقیم
مردم انجام شود .آنچه در آن زمان توسط خاتمی
پیشنهادشد،البتهدرجهانبیسابقهنبود؛درفرانسه
نیز انتخابات شهرهای پاریس ،لیون و مارسی با
سایر شهرها تفاوت دارد .در این کشور بر اساس
قانون در کمونهایی که کمتر از ۳۵۰۰نفر جمعیت
دارند ،اعضای شورای شهرداری در انتخاباتی دو
مرحلهای(شبیهانتخاباتمجلسدرایران)انتخاب
میشوند اما در شهرهایی که بیش از  ۳۵۰۰نفر
سکنه دارند ،لیستهای انتخاباتی تنظیم میشود
که مردم به لیستها رای میدهند .عزل و نصب
کارمندان شهرداری ،تصویب بودجه شهرداری و
حتی مدیریت جنگلها و مراتع و تصمیمهای
مربوط به شهرداری و سندیکاها برعهده شورای
شهرداریاستوشهردارفقطمجریتصمیمهای
شورای شهر و مسئول تامین آرامش ،امنیت و
سالمتاست.درحقیقتشهردارینمایندهقانونی
دولت است که بر حسن اجرای قوانین در حوزه
مسئولیت خود نظارت میکند.

گزارش سیاسی روز

احیای دو سازمان مهم دولتی پس از  16سال
رئیسجمهورمحمدباقرنوبختوجمشیدانصاریرا
بهعنوانروسایسازمانبرنامهوبودجهوسازماناموراداریواستخدامیمنصوبکرد
حسن روحانی ،رئیسجمهور ،دیروز در احکام
جداگانهای روسای سازمان برنامه و بودجه و
سازمان امور اداری و استخدامی را منصوب کرد.
احکام صادره از سوی روحانی ،به معنای احیای
این دو سازمان مهم دولتی پس از  16سال است.
در دولت دوم خاتمی ،سازمان برنامه و بودجه و
سازمان امور اداری و استخدامی با یکدیگر ادغام
و تحت عنوان سازمان واحدی بهعنوان سازمان
مدیریت و برنامهریزی درآمدند .سازمان جدید اما
در دوران احمدینژاد و در شرایطی که درآمدهای
افسانهای نفتی بیش از  800میلیارد دالری نصیب
کشور شده بود ،در تیرماه سال  1386توسط وی
منحل شد و به جای آن ،دو معاونت برنامهریزی و
نظارتراهبردیومعاونتتوسعهمدیریتوسرمایه
انسانیرئیسجمهورتشکیلشدهبودواداراتاستانی
سازمان مدیریتو برنامهریزی به واحدهای کوچکی
ذیل استانداریها فروکاسته شد .اما با روی کار آمدن
دولت یازدهم ،آبان ماه سال  1393شورایعالی اداری
با موافقت اعضای وقت با احیای سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور موافقت کرد .حال ،پس از این
تحوالت دیروز حسن روحانی که یکی از شعارهای
خود را در انتخابات ریاستجمهوری احیای سازمان
مدیریت و برنامهریزی قرار داده بود؛ گامی پیش
برداشتوالگویقدیمیوموثرتردوسازمانجداگانه
برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی را احیا کرد.
در این جهت ،روحانی دیروز در حکمی محمدباقر
نوبخت را به عنوان «معاون رئیسجمهور و رییس
سازمان برنامه و بودجه کشور» و جمشید انصاری
را بهعنوان «معاون رئیسجمهور و رییس سازمان
اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد .انصاری از
استانداران نزدیک به سیدمحمد خاتمی و مدیرعامل
بنیاد باران بود که در دولت روحانی استانداری زنجان
را برعهده داشت .عضو شورایعالی اداری کشور
بهعنوان صاحبنظر به انتخاب سید محمد خاتمی،
عضوشورایتدوینبرنامهسومتوسعهودبیرشورای
اصالح ساختار کشور ،مدیر عامل بنیاد باران ،نماینده
زنجان در مجلس هشتم و استاندار زنجان از جمله
سوابق انصاری بوده است.

پسلرزه فیشهای حقوقی؟
خبر احیای سازمانهای امور اداری و استخدامی
و برنامه و بودجه اوایل تیرماه در رسانهها منتشر
و اعالم شد که این موضوع در شورایعالی اداری
تصویبشدهاست.بنابرتحلیلهایرسانهای،یکیاز
دالیل عمده تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی
ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در
دستگاهها و نهادهای دولتی عنوان شده است که
با افشای فیشهای حقوقی کالن و پاداشهای
نجومی برخی مدیران نمایان شد .پیش از این در
 18تیرماه امسال ،اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهوری،طینامهایبهحسنروحانیدرباره
حقوقهای نجومی ،گزارش کمیته ویژهای را که
بعد از ابالغ رئیسجمهور و به دستور جهانگیری
بهمنظوربررسیهمهجانبهمسالهفیشهایحقوقی،
زمینهها ،ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده
بود به اطالع رئیسجمهوری رساند .جهانگیری
در بند  12این نامه به موضوع انحالل و پس
از آن احیای دوباره سازمان مدیریت برنامهریزی
اشاره کرد و نوشت« :انحالل سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و کاستی در نقشآفرینی سازمان
امور اداری و استخدامی که بهتدریج با ادغام در
سازمان مدیریت و برنامهریزی سطح مداخله و اقدام
آن کاهش یافت نیز مورد تاکید است و ضروری است

ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به
واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول
شود ».بهموجب قانون تشکیل سازمان امور اداری و
استخدامی ،این سازمان در زمان دولت میرحسین
موسوی بهجاى شورایعالى ادارى کشور وابسته به
نخستوزيرى تأسيس شد که پس از بازنگری
قانوناساسی ،زیرمجموعه ریاستجمهوری
قرار گرفت« .مراقبت در حسن اجراء قوانين
و مقررات استخدامى کشور در وزارتخانهها و
مؤسسات دولتى»« ،دادن دستورهاى الزم درباره
نحوه اجرای مقررات و قوانين استخدامى کشور
بهمنظور ايجاد هماهنگي»« ،رسيدگى به شکايات
استخدامى مستخدمين رسمي»« ،انجام مطالعات و
تحقيقات الزم در امور استخدامى و دادن پيشنهادها و
نظرهاى مشورتى به دولت»« ،اداره امور بازنشستگى
مستخدمين رسمى و وظيفهبگيران»« ،اداره امور
استخدامىمستخدمينآمادهبهخدمت»و«اظهارنظر
درباره مقررات استخدامى مؤسسات دولتى خارج
از شمول اين قانون» از مسئولیتهای اصلی سازمان
اداری و امور استخدامی بوده است.
بازگشت سازمان  68ساله
اما سازمان برنامه و بودجه ،سازمانی قدیمیتر و
موثرتر است که بهویژه در تحوالت اقتصادی و

اجتماعی ایران در نیمقرن گذشته تاثیرات مهمی
داشته است .سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷
با وظیفه برنامهریزی و نظارت توسعهای و راهبردی
نظام اقتصادی و اجتماعی کشور راهاندازی شد و
تحت نظر یک شورایعالی ،یک هیئت نظارت و یک
مدیرعامل فعالیت میکرد .این سازمان در  ۱۷تیر
 ۱۳۷۹با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام
و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را تشکیل
دادند .این سازمان جدید نیز در  ۱۸تیر  ۱۳۸۶با
ادغام با چند معاونت ریاستجمهوری عمال منحل
شد .چهرههایی چون ابوالحسن ابتهاج ،صفی اصفیا،
محمد مهدی سمیعی ،خداداد میرزا فرمانفرمائیان
و عبدالمجید مجیدی از مدیران شاخص سازمان
برنامهوبودجه قبل از انقالب و علیاکبر معینفر،
عزتاهلل سحابی ،موسی خیّر ،محمدتقی بانکی،
مسعود روغنی زنجانی ،حمید میرزاده ،محمدعلی
نجفی و محمدرضا عارف رؤسای این سازمان بعد
از انقالب بودهاند .با ادغام دو سازمان و تشکیل
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،محمد ستاریفر و
سپس ،حمیدرضا برادران شرکا در کابینه خاتمی
عهدهدار این مسئولیت شدند .مسئولیتی که با احیای
دوبارهسازمانبرنامهوبودجه،اینکبرعهدهمحمدباقر
نوبخت قرار گرفته است تا این سازمان در  68سالگی
خود ،دوباره متولد شود.

آغاز فعالیت اصالحطلبان برای انتخابات ریاستجمهوری از مهرماه
«بحثهای جدی اصالحطلبان برای انتخابات از نیمه دوم امسال
آغاز میشود و بعید میدانم تا پایان شهریور کار زیادی در این
مورد انجام شود .اما بعد از شهریور و در مهرماه کارها را شروع
خواهیم کرد ».این مطلب را عبدالواحد موسویالری ،رئیس
شورای مشاوران اصالحطلبان و وزیر کشور دولت خاتمی،
دیروز اعالم کرد و گفت« :در جلسات اصالحطلبان در خصوص
انتخابات ریاستجمهوری بحثهایی مطرح شده و تبادلنظر
صورت میگیرد .اما کار انتخابات هنوز به صورت جدی در
دستور کار اصالحطلبان قرار نگرفته است ».وی در گفتوگو
با خبرگزاری ایلنا ادامه داد« :اصالحطلبان قبل از ورود به فاز
انتخابات ریاستجمهوری و شوراها باید نگاهی به انتخابات
ریاست جمهوری  ۹۲و انتخابات مجلس  ۹۴داشته باشند و
نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی کنند و با دست پر برای
انتخابات  ۹۶آماده شوند برای همین عجله برای ورود عملیاتی
و اجرایی در انتخابات نباید وجود داشته باشد تکیه اصلی باید
روی وحدت و انسجام و همفکری مجموعههای داخل در جریان
اصالحات باشد که بتوانند کار خود را پیش ببرند ».وزیر کشور
دولت اصالحات در مورد ارزیابی خود از سبد رای روحانی
گفت« :هنوز زود است بخواهیم در این مورد ارزیابی کنیم این
مساله به موضوعات مختلفی بستگی دارد گشایش معیشت مردم،
باز شدن زمینههای اشتغال ،همدلی و وحدت حامیان دولت در
این زمینه نقش دارد ».موسویالری در مورد حمایت اصولگرایان

نشان دادند و به این کار هم ادامه میدهند .دولت باید در داخل
خود قدرتمند حرکت کند و نیروهای قدرتمند خود را بیشتر
بکار گیرد و در مقابل ،افراد ضعیف را جابهجا کند دولت باید
نوعی نوسازی و بازسازی تشکیالتی داشته باشد و با انسجام و
نشاط بیشتر کارها را پیش ببرد در این صورت اتاقهای تخریب
علیه دولت خیلی موثر نخواهد بود».

از روحانی خاطرنشان کرد« :جریان اصولگرا به قدری متشتت
است که بعید میدانم بتوانند خود را منسجم کنند و به نتیجه و
نظر واحدی برسند .فاصلههای اصولگرایان به حدی زیاد است
که امکان اجماع روی فرد خاصی در انتخابات آینده محال
است ».وی در پاسخ به این سئوال که «اتاقهای فکر علیه دولت
چقدر جدی است و آیا میتواند انتخابات آینده را تحتتاثیر
قرار دهد؟» ،گفت« :جریان رقیب قاعدتا برای انتخابات فعال
میشود .در این راستا هم از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده
میکنند .بنابراین ،اتاقهای فکر و برنامهریزی علیه دولت به نظرم
نه آنچنان غیرقابل قبول و نه خیلی عجیب است .این عده از
ابتدای شکلگیری دولت یازدهم با آن مخالف بودند و در مساله
برجام و خیلی موضوعات دیگر عدم همراهی خود با دولت را

مخالفان نمیتوانند روی فیشهای حقوقی مانور بدهند
موسویالری در ادامه در خصوص تاثیر فیشهای حقوقی در
انتخابات یادآور شد« :فیشهای حقوقی ربطی به دولت ندارد .این
فیشها نه فقط در دولت بلکه در قوه قضاییه و مجلس و نهادهای
دیگر هم بوده است .این پدیدهای بوده که در همه ساختارهای
نهادهای نظام وجود داشته و دارد دولت هم مثل سایر نهادها با این
مشکل روبرو بوده است روحانی هم با این موضوع برخورد کرده،
البته ممکن است بگوییم در شیوه برخورد میشد بهتر عمل کرد.
امیدواریم در دستگاههای دیگر هم با این پدیده برخورد شود ».وی
افزود« :فکر نمیکنم جریان رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری
سال آینده بتواند روی موضوع فیشهای حقوقی خیلی مانور دهد
چون خود آنها هم در نهادهای خود با این پدیده مواجه هستند
و همه باید برای ایجاد عدالت در دریافتها دست به دست هم
دهند تا این مشکل حل شود .اگر گروهی بخواهد این مساله را
سیاسی کند ،این مشکل همچنان باقی خواهد ماند».

سخنرانی
فراکسیون امید نخستین گام
را در برنامهششم برمیدارد
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید
بر عملکرد منسجم این فراکسیون ،نسبت به
پیوستن دیگر نمایندگان مجلس به جمع یاران
امید اظهار امیدواری کرد .بهروز بنیادی که
از پزشکان اصالحطلب راهیافته به مجلس
دهم است؛ در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا،
با تاکید بر نقش تعیینکننده شورای مرکزی
فراکسیون امید در پیشبرد اهداف فراکسیونی و
با اشاره به تکمیل این شورا در روزهای اخیر
اعالم کرد« :شورای مرکزی از سویی بهعنوان
شورای سیاستگذاری و بازوی مشورتی
هیاترییسه اقدام میکند ،از دیگرسو بهعنوان
کانال ارتباطی میان مجموعه اصالحطلبان
استانها و هیاترییسه و اعضای فراکسیون
امید و اصالحطلبان داخل مجلس نقشآفرینی
میکند ».وی با اشاره به برگزاری چندین
جلسه شورای مرکزی در هفتههای گذشته،
یادآور شد« :در نتیجه برگزاری این چند
جلسه ،همدلی و انسجامی که مدّ نظر همه

اعضای فراکسیون بود ،حاصل شده است
و تالش ما این است که پیرو میثاقی که در
جریان انتخابات با مردم داشتیم ،برنامههایی
را که وعده شده به انجام برسانیم ».عضو
شورای مرکزی فراکسیون امید خاطرنشان
کرد« :نخستین گام جدی فراکسیون امید
برای تحقق اهداف و برنامهها در موضوع
برنامه ششم توسعه برداشته خواهد شد و در
این راستا ،بنا داریم با برگزاری جلسههای
کارشناسی ،در مسیر چگونگی تصویب این
برنامه تاثیرگذار باشیم».
اقدام کمیسیون بهداشت مجلس
برای عشایر و روستاییان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم
همچنین با اشاره به ارجاع قانون مستمری
روستاییان و عشایر به این کمیسیون ،از
تالش خود و دیگر اعضای فراکسیون امید
در کمیسیون بهداشت و درمان برای به
نتیجه رساندن این قانون خبر داد و گفت:
خوشبختانه جلسههای خوبی در این راستا
برگزار شد و امیدواریم پس از انجام آخرین
چکشکاریها در کمیسیون ،این طرح را
به صحن بیاوریم که درصورت تصویب،
نخستین گام خود را برای روستاییان و
عشایر عزیز برخواهیم داشت که در این
صورت ،کمک قابلتوجهی در راستای بهبود
وضعیت معیشتی این عزیزان میشود ».وی
همچنین در واکنش به افزایش فعالیتهای
سیاسی احمدینژاد و احتمال حضور مجدد
او در عرصه انتخابات ،گفت« :فکر میکنم
آقای احمدینژاد بهعنوان گرمکننده تنور
انتخابات وارد میشود و قطعا تا پایان
در رقابت حضور نخواهد داشت و در
زمان مناسب ،فرد دیگری معرفی میشود.
احمدینژاد با وجود اینکه سعی دارد جامعه
را گمراه کند ،عملکردش مشخص است
و دستش نزد مردم رو شده و خوشبختانه
مردم در دورترین روستاها تا نخبگان و
روشنفکران جامعه به خوبی با شیوههای
احمدینژاد آشنا هستند و بهخوبی میدانند
که راه حل برونرفت از مشکالت ،نوع
عملکرد احمدینژاد نیست».

