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یک پایگاه خبری آمریکایی جزئیات جدیدی منتشر کرد:

همدلی از کاهش نسبت
طالق به ازدواج گزارش میدهد

دالیل افزایش طالق
فراتر از مانتوی تنگ

همدلی| نسبت ازدواج به طالق کاهش پیدا کرده
است .یعنی در سالهای اخیر هرچه تعداد طالقها
بیشتر شــده افزایش تعداد ازدواجها نتوانسته این
نسبت را همانند سالهای اوایل دهه  70و همچنین
اوایل و قبل از انقالب باال نگه دارد...
4

در حالی کشت هندوانه با نیاز آبی باال
ادامه دارد که هر نخل با یک پارچ آب
حدود  4کیلو محصول دارد

چالشهایصادراتی
از خرمای قانع
تاهندوانهپراشتها
6

همدلی از مصائب یک بیماری ژنتیکی
گزارش میدهد

وضعیت بیماران
«دیستروفی»
دشوارتر از دشوار

سرمقاله

روایت هالیوودی از
ترور سردار سلیمانی
همدلــی| در حالــی که یــک پایــگاه خبری
آمریکایی در گزارشی جدید درباره جزئیات ترور
ســردار شهید ســلیمانی آورده است که در این
عملیات رژیم صهیونیســتی و نیروهای امنیتی
اقلیم کردســتان عراق نیز با آمریــکا همکاری
کرده بودند ،اتحادیه میهنی کردســتان عراق در
بیانیهای هرگونه اطالع و مشــارکت در این ترور
را تکذیب کرد.اما آن چه که دراین گزارش نمود
پیدا کرده اســت ،نوعی تصویرسازی هالیوودی
نویســندگان گــزارش از ماجرای ترور ســردار
سلیمانی است .تصویری قهرمانانه از ارتشآمریکا
و به کارگیری هوشمندانه از اطالعات و نیروهای
بومی منطقه اســت .موضوعی که در بسیاری از

مجلسی که خود را در رأس امور نمیداند

دولت «حداکثراصولگرایانه» چه پیامدهایی دارد؟

فیلمهای ســینمایهالیوود درباره حضور ارتش
آمریکا درخاورمیانه و آفریقا مشــاهده میشود.
پایــگاه خبری یاهونیوز در گزارش تفصیلی خود
بر اســاس گفتوگوهایش با ۱۵مقــام کنونی و
پیشینآمریکایی ابعاد تازهای از جزئیات عملیات
تروریستی که منجر به شهادت سردار حاج قاسم
ســلیمانی و همراهانــش در دی ماه  ۹۸شــد،
منتشر کرده اســت.در ابتدای این گزارش آمده
اســت :یک شب خنک و ابری بود و ضلع جنوب
شــرقی فرودگاه بینالمللی بغداد با اطالعیهای
برای یک تمرین آموزشی نظامی بسته شده بود
یااینکه به دولت عراق این طور گفته شده بود.
ادامه در همین صفحه

امکانات و امتناعات
رئیسی در مسیر اصالحات
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روی خط انتخابات

مطهری:باید به سمتی برویم که
اطالعات سپاه پاسخگو شود
پایان تردیدهای رئیس پیشین
مجلس؛ الریجانی وارد میشود
دهقان :با اینکه سپاه بخواهد
یک جریان سیاسی را نمایندگی
کند،مخالفیم

رامین ناصرنصیر
در گفتوگو با همدلی:

بچهها را جدی نگیرید
شماراجدینمیگیرند

پشت صحنه شاعری
«منصور اوجی» که دیروز درگذشت
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شاعری که میخواست
زیر درخت دفن شود
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یک پایگاه خبری آمریکایی جزئیات جدیدی منتشر کرد:

روایت هالیوودی از ترور سردار سلیمانی
ادامه از همین صفحه
ســه تیم از مأموران دلتا فــورس در ژانویــه  ۲۰۲۰در مکانهایی پنهان
در فــرودگاه با دوربینهای خود به جســتوجوی اطراف پرداخته و منتظر
هدف خود بودند :قاسم سلیمانی ،قدرتمندترین فرمانده نظامی ایران .آنها با
لباسهای مبدل کارگران تعمیرات در ساختمانهای قدیمی یا وسایل نقلیه
کنار جاده پنهان شده بودند.
در ادامه گزارش آمده اســت :تک تیراندازان دلتافورسآمریکا و سه پهپاد
مسلح به موشکهای هلفایر در ترور شهید قاسم سلیمانی به کار گرفته شده
بودند .تکتیراندازی از فاصله طوالنی با عوامل مختلف محیطی از جمله باد
درگیر است ،اما تیمهای دلتافورس به حدس و گمان اعتماد نکردند .یکی از
اعضای گروه ضد تروریستی کردستان عراق که ارتباطات عمیقی با عملیات
ویژه ایاالت متحده دارد ،به آنها کمک کرد تا شــدت باد را از محدوده پایین
اندازه بگیرند .هنگامی که هواپیمای حامل شهید سلیمانی از مبدأ دمشق به
سمت قسمت بســته فرودگاه بغداد حرکت میکرد ،یکی از عوامل ُکرد که
لبــاس خود را به عنوان خدمه فــرودگاه درآورده بود ،هواپیما را برای توقف
روی آســفالت هدایت کرد .هنگامی که هدف از هواپیما خارج شد ،ماموران
امنیتی کردستان عراق نیز که خود را به عنوان حمل کننده چمدان معرفی
میکردند ،حضور داشتند تا او را شناسایی کنند.
ژنرال ایرانی و همراهانش ســوار دو خودرو شــدند و به سمت منطقه ترور
حرکت کردند ،جایی که تکتیراندازان دلتا فورس کمین گرفته بودند.این دو
وسیله نقلیه ،یکی حامل ژنرال سلیمانی برای خروج از فرودگاه وارد خیابان
شدند .ســه تیم تکتیرانداز دلتافورس از خفا آماده بودند ،ضامنهای روی
اســلحههای بلندشان را آزاد کرده و انگشــتان آنها به آرامی روی ماشه قرار
داشــت .بر فراز آنها نیز ســه هواپیمای بدون سرنشین در آسمان شب پرواز
میکردند که دو فروند از آنها به موشکهای هلفایر مسلح بودند.
به ادعای یاهونیوز ،سردار سلیمانی در طول شش ساعت پیش از سوار شدن
به هواپیما در دمشــق ،سه بار تلفن همراهش را تغییر داده و صهیونیستها
که از شــماره این تلفنها مطلع بودند ،اطالعات مربوط به تحرکات او را در
اختیارآمریکاییها قرار دادند و آنها نیز شهید سلیمانی و تلفن فعلی او را تا
بغداد ردیابی کردند .در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت :همزمان با
ورود این دو خودرو به داخل منطقه ترور ،اپراتورهای پهپادها به ســمت آنها
تیراندازی کردند .دو موشک هلفایر به خودروی حامل ژنرال سلیمانی اصابت
کرد .راننده خودروی دوم که با ســرعت قصد فرار از محل حمله را داشــت
توانست پیش از آنکه تکتیرانداز دلتافورس به خودرو شلیک کند و مجبور به
توقف شود ،حدود ۹۰متر حرکت کرد اما زمانی که وسیله نقلیه متوقف شد،
هدف سومین موشک هلفایر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،در ادامه گزارش یاهو نیوز آمده است :این مقاله براساس
مصاحبه با ۱۵مقام فعلی و پیشین ایاالت متحده ،جزئیات جدیدی را درباره
ترور ژنرال ســلیمانی و مشورتهای طوالنیمدت دولت ترامپ برای از میان
برداشتن این ژنرال ایرانی و سایر مقامات عالیرتبه و گروههای تحت حمایت
آنها نشــان میدهد .این عملیات پیچیدهتر از چیزی بود که تصور میشود و
دارای لیســت گســتردهتری از افرادی بود که احتماالً برای ترور مورد هدف
قرار گرفته بودند .این پایگاه خبریآمریکایی افزود :نقشــه ترور ژنرال ایرانی
به اوایل دولت ترامپ برمیگردد .چندی نگذشته بود که مایک پمپئو سکان
هدایت ســازمان اطالعات مرکزیآمریکا (ســیا) را در سال  ۲۰۱۷به دست
گرفته بود .وی گروهی از ســران این سازمان را گرد هم جمع کرد ،از جمله
از مرکز ماموریت ضد تروریسم سیا و مرکز فعالیتهای ویژه شبه نظامی آن.
این مقام ارشــد سابق سیا گفته اســت که هدف از این جلسه ،بحث درباره
چگونگی ترور قاسم سلیمانی بود.مقامات سیا که میخواستند دست ایاالت
متحده را در چنین عملیاتی پنهان کننــد ،برنامههای احتمالی مختلفی را

برای ترور قاســم ســلیمانی مورد بحث قرار دادند .وزارت دفاع و مقامهای
اطالعــات ملیآمریکا در ابتدا با این اقــدام مخالف بودند ولی با باال گرفتن
تنشها در سال  ۲۰۱۹طراحی برای از میان برداشتن فرمانده نیروی قدس
سپاه جدیتر شد.
با این حال ،آنطور که در این گزارش آمده اســت عملیات اطالعاتی برای
رصد فعالیتهای ژنرال سلیمانی از مدتها قبل در جریان بوده است و پس
از بررســی روشهای مختلف برای انجام ایــن عملیات جنایتکارانه ،مقامات
آمریکایی بر سر گزینه حمله هوایی به سرعت توافق کردند .سواالت پیرامون
محل ترور کردن قاسم سلیمانی – در عراق یا هر جای دیگری در منطقه –
بیش از هر مبحث دیگری درباره روش اجرای عملیات زمان گرفت.
کریستوفر میلر ،سرپرست سابق وزارت دفاعآمریکا اظهار داشت :در واقع،
این عملیات بســیار بلندپروازانهتر از ترور یک ژنرال بود .یک لیســت کامل
از افــرادی که ارتشآمریکا برنامههایی برای کشــتن آنهــا را طراحی کرده
بود ،وجود داشــت .میلر همچنین به یاهونیوز گفت که از تعداد دقیق عوامل
ارشد نظامی و اطالعاتی ایرانی که عصر همان روز بهعنوان هدف ترور بودند،
بیاطالع است اما گزینههای دیگری نیز برای ترور در همان شب ترور ژنرال
ســلیمانی مطرح بود که به خاطر سیال بودن وضعیت ،لیست دقیق اهداف
در طول عصر تغییر پیدا کرد .به گفته چند مقامآمریکایی ،واشنگتن تالش
کرد تا عبدالرضا شهالیی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در یمن را نیز ترور
کند اما عملیات ناموفق بود.
یاهونیوز با ارائه جزئیات بیشتر درباره اقدام جنایتکارانه و غیرقانونیآمریکا
در به شــهادت رســاندن فرمانده نیروی قدس ســپاه آورده است :در اواخر
دســامبر  ،۲۰۱۹مأموران دلتافورس و ســایر اعضای عملیات ویژه در قالب
گروههای کوچک ورود به بغداد به صورت ناشناس را آغاز کردند .عوامل کرد
عراقی نیز که نقش اساســی در این ترور داشتند تا آن زمان نفوذ به فرودگاه
بینالمللی بغداد را شروع کرده بودند و به عنوان خدمه حمل چمدان و سایر
کارکنان در فرودگاه پنهان شده بودند.
همزمان با اســتقرار ماموران دلتافــورس و متحدان کرد آنها در فرودگاه
بغداد ،گروه کوچکی از مقامات ارشدآمریکا در واشنگتن ،از جمله کوتس،
کالگ ،گرینوی و برایان هوک (نماینده ویژه وزارت خارجهآمریکا در امور
ایران) در اتاق وضعیت برای حمله آماده میشــدند .همچنین مارک اسپر
وزیر دفاع ،مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش و مایک پمپئو وزیر امور
خارجه از پنتاگون به تماشا نشســتند.ترامپ که از طریق ارتباط صوتی با
اتاق وضعیت مرتبط شــده بود ،از ساختمان مار -ئه-الگو با رابرت اوبراین،
مشاور امنیت ملی که تعطیالت کریســمس خود را در پالم اسپرینگز رها
کرده بود ،عملیات را پیگیری میکرد .همچنین به گفته دو مقامآمریکایی،
پس از حمله به دو خودروی حامل ژنرال سلیمانی و همراهانش  ،یک مامور
کرد (عراق) که در لباس مبدل به افســر پلیس عراقی حاضر شــده بود ،به
ســمت الشه خودروها رفت ،عکسها را گرفت و سریعاً نمونه بافتی را برای
تأیید دی.ان.ای به دست آورد و سپس در تاریکی شب ناپدید شد.
اقلیم کردستان عراق تکذیب کرد
پس از انتشار این گزارش ،نهاد مبارزه با تروریسم اتحادیه میهنی کردستان
عراق در بیانیهای هرگونه اطالع و مشارکت در ترور سردار سلیمانی را تکذیب
کرد.به گزارش شــفق نیوز یکی از سخنگویان این نهاد در بیانیه تاکید کرد:
«ما هرگونه آگاهی و اطالع و مشــارکت نیروهای مبارزه با تروریسم در این
اقدام را به طور قاطع رد میکنیم ».در این بیانیه همچنین آمده است« :ژنرال
قاسم سلیمانی دوست نزدیک جالل طالبانی بود و سردار سلیمانی و نیروهای
مبارزه با تروریسم در یک سنگر در کنار هم مبارزه میکردند .با ترور فرمانده
بزرگی مانند ســردار سلیمانی اقلیم کردستان یک دوست تاریخی و اتحادیه
میهنی رفیق و همراه مام جالل را از دست داد».

محســن خرامین :بســیاری نهاد دولت
در ایران را یک نهاد اســمی و ضعیف شــده
میدانند که هر اندازه جلوتر آمدهایم بر ضعف،
ناکارآمدی و تماشاچی بودن آن در مناسبات
مختلف کشور افزوده شــده است .دولتها با
شــعار اصالح ،بهبود و گاهــی حل 100روزه
مشکالت بر ســر کار میآیند ولی خیلی زود
ناتوانیشــان و عدم امکان پیگیری وعدهها و
شعارهایشــان روشن میشود و در پایان خود
را هیــچکاره و رئیس جمهور را «تدارکاتچی»
میخوانند .سرنوشت سیاسی روسای دولتها
بعد از پایان دوره کاریشــان نیز بسیار به هم
شبیه است.
بنابراین طبق ادعاهای دولتها آنها در انجام
همان نقــش اجرا نیز فاقد توان و اختیار الزم
هســتند .این موضوع سبب میشود مجموعه
عظیم دولت از یک طرف از ابتدا بهانهای برای
«کار نکردن» داشــته باشــد و از طرف دیگر
در عمل نیز بهدرســتی تکلیف خود را نداند و
اهرمهای تنبیه و تشویق نه پیامد عملکرد ،که
بســته به شعار و روابط افراد باشد .اوج چنین
اســتیصالی در دولت حســن روحانی شکل
گرفت؛ دولتی که با شعار اعتدال قصد تمرکز
بر تخصص بهویژه در حوزه روابط بینالملل را
داشت ،ولی حاال کمترین نشانهای از یک دولت
را دارد و تنها گاهی حرفها و خبر جلســات
بیاثر آن به بیرون درز میکند تا اندک زمان
مانده نیز ســپری شود .برخی تالش میکنند
علت ضعف دولت حسن روحانی را به حضور یا
غیبت برخی افراد ارتباط دهند یا بیموضعی
سیاسی این دولت یا دخالتهای فالن فرد را
عامل این ضعف جلوه دهند ،اما کامال روشــن
اســت که عمق مشــکالت بیش از آن است
که بود یا نبود فالن وزیر یا مســئول ،تفاوت
چندانی در ماهیت و سرنوشت امروزی دولت
داشت باشد .از سوی دیگر در طول سالهای
اخیر با حجم انبوهی از مشکالت بیسابقه در
حوزههــای مختلف بهویژه مســائل اقتصادی
مواجه بودهایم که اوج آن را در صفهای بلند
مایحتاج اولیه مردم شاهد هستیم.
در چنین شــرایطی به نظر میرسد با توجه
بــه عدم رضایت مــردم و ناامیدی بخشهای
زیــادی از جامعه از بهبــود وضعیت موجود
به همراه گزینههای تکراری و دارای ســوابق
کاری و اجرایی ضعیف در هر دو جریان هیچ
گزینه قابل قبــول و دارای اقبال عمومی چه
از نظر ســابقه عملکردی و چه موضع سیاسی
بهتــر از دولت فعلی دیده نمیشــود و «امید
معجزی نیســت ».بر همین اساس نیز امکان
شــکلگیری دو قطبی و فضای رقابت در این
انتخابات به حداقل رسیده است .برخی قوانین
ابالغی از ســوی شــورای نگهبان ،پیامدهای
ناشی از افشای اظهارات جواد ظریف در فایل

صوتی ،بنبست و تمایل بخشهایی از جریان
سیاسی اصالحطلب به عدم فعالیت و مهمتر از
همه وجود مشکالت اقتصادی زیاد در سطوح
مختلف کشور ،اندک کورسوهای امید پیش از
این را نیز به حداقل رســانده است .در چنین
وضعیتی فضای انتخابات به سمت یک فضای
کامالاصولگرایانه در حال حرکت است.
اصولگرایانی که در  8سال گذشته به وجود
تنها یک مشکل در کشور اعتقاد داشتند و آن
هماینکه کل مشکالت بهویژه بیکاری ،تورم،
فساد و  ...در کشــور نتیجه مدیریت دولت و
شخص حسن روحانی و پرونده همیشه مفتوح
آن یعنی برجام است.
اصولگرایان یک جمله شرطی ساده با یک
تالی خیالی داشــتند؛ اگر این دولت و حسن
روحانی نباشند مشــکل و بنبستی در کشور
وجود ندارد .آنها در  8ســال گذشته در تمام
اتفاقــات و بحرانها یک دوگانــه «دولت –
دیگری» را پر رنگ میکردند و در همه موارد
مدعی بودنــد دولت یا غایب اســت یا حتی
مزاحم .عکس این ادعا را نیز به شکل دیگری
دولت مدعــی بود .در مقام اثبــات یا رد این
ادعاها نیستم ،اما بر کسی پوشیده نیست این
دوگانهسازیها سبب هدررفت انرژی و هزینه
زیادی در کشور شده است و عمال میدان کار
و همکاری را به میدان ضدیت و حذف تبدیل
کرده است.
بنابراین فضــایاصولگرایانه مطلق نه آن
کــه یک فرصت باشــد ،بلکه اتفــاق اجتناب
ناپذیری به نظر میرســد کــه میتوان از دل
آن تکلیف برخی موضوعات را روشن کرد .در
چنین فضایی چه بهتر شاهد دولت «حداکثر
اصولگرایانه» باشــیم که هیچ راه گریزی از
پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد خود
در افکار عمومی نداشته باشد.
حجتاالسال م سید ابراهیم رئیسی در میان
ســایر گزینههای حاضــر و احتمالی همچون
محســن رضایی ،ســعید محمــد ،محمدباقر
قالیبــاف ،علــی الریجانــی و ...یــک گزینه
حداکثریاصولگرایی اســت که چندین سال
اســت به نماد این جریان تبدیل شده است و
همه گروههایاصولگرا را حتی اگر به صورت
ظاهری باشــد به زی ر پرچم خود خواهد برد.
در این میان برخــی از جنبه مخالفت چنین
اتفاقی را به ســبب یک دست شدن قدرت و
بســته شــدن اندک مجاری کنشگری پایان
همیــن دموکراســی محصــور در چهارچوب
ســازوکارهای نظام میدانند ،ولی ســوال این
اســت که بر فرض بر ســر کار آمــدن دولت
«حداکثــر اصالحطلبی»(غیر رحم اجارهای) و
با توجه به برخی گزارههای آمده در این مطلب
چه امکان و تغییری ممکن است بیفتد...
ادامه در صفحه ۳

مظاهر گودرزی
روزنامهنگار

روز گذشــته 203نفر از اعضای مجلس شورای
اســامی در نامهای به شورای نگهبان از اقدامات
این نهــاد نظارتی بــرای وضع و ابالغ شــروط
12گانه درخصــوص ثبت نام نامزدهای انتخابات
ریاست جمهوری تشکر کردند .این درحالیست
که طی روزهای گذشته بســیاری از حقوقدانان
و فعاالن سیاســی با انتقاد به این شروط ،جدا از
اینکه آنها را مانعی جــدی برای یک انتخابات
آزاد معرفی کردند ،اذعان داشــتند که تنها نهاد
قانونگذاری مجلس اســت .در چنین شرایطی
صرف نظر ازاینکه کدام طیف درست میگوید،
در وهله اول یک دعوای حقوقی ایجاد شد ،دعوایی
که در جستوجوی پیدا کردن منبع اصلی وضع
قانون اســت ،حاال باید پرســید چرا نمایندگان
مجلس شورای اســامی در این دعوای حقوقی
بهجایاینکه خود را حامی موقعیتی باشــد که
تنها مجلس را منبع اصلی قانونگذاری میداند در
مخالفت با آنها (و در حقیقت در مخالفت با خود)
نامه تشکر به شورای نگهبان مینویسند؟
در پاسخ به پرســش فوق،اینکه چرا مجلس
تــاش نکرد حق قانونگذاری را برای خود حفظ
کند یااینکه خودش را وارد دعوای حقوقی برای
بررسی بیشتر اختالف نظر پیش آمده نکرد ،شاید
بشــود از اصول تفکیک قوا اســتفاده کرد .البته
ویژگی شــکلی اصل تفکیک قوا در اینجا مدنظر
نیست ،چراکه بحث میان یک قوه یعنی مجلس و
یک نهاد فراقوه یعنی شورای نگهبان است ،بلکه
بیشتر اشاره ما به ویژگی ماهیتی و محتوایی آن
است.
ادامه در صفحه ۲
با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد:

توضیحات تازه ظریف
درباره فایل صوتی

همدلی| دکتر محمدجواد ظریف که در هنگام
انتشار فایل صوتی گفتوگوی محرمانه خود در
خارج از کشور به سر میبرد ،با ورود به کشور به
دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در جلسهای حاضر شد تا به نمایندگان
عضو این کمیسیون توضیحاتی در این باره ارائه
کند.
وی صبح روز گذشــته در بهارســتان حضور
یافت و به ســواالت برخی از نمایندگان در این
باره پاسخ داد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با روایت جزئیات این جلســه
گفت کــه وزیر امــور خارجه در جلســه این
کمیســیون تاکید داشــت که با ایده دو قطبی
کردن میدان و دیپلماســی موافق نیست و به
هیچ عنــوان این موضوع را دنبــال نمیکند و
معتقد اســت میدان و دیپلماســی در کنار هم
میتواند منجر به تامین دقیق منافع ملی شود.
ابوالفضل عمویی در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس امروز-یکشــنبه -در محل کمیســیون
تلفیق جلســه فوقالعادهای را بــا حضور وزیر
خارجه برگزار کرد که بخش عمدهای از جلسه
به موضوع فایل منتشــر شــده از او اختصاص
داشت .این جلسه انتقادی و چالشی بود.
وی توضیح داد :در این جلســه  ۱۲نماینده
از اعضــای کمیســیون امنیــت ملی و ســایر
کمیســیونها به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات
و انتقاداتشان پرداختند که از جمله محورهای
آن بحث انتشار فایل صوتی بود که باعث ایجاد
دو قطبی میدان و دیپلماســی در اذهان جامعه
شده است.
وی افــزود :همچنین نمایندگان از عدم دقت
در انجــام این مصاحبه انتقاد کرده و آثار منفی
انتشــار آن در امنیت ملی از جملــه روابط با
برخی کشــورهای دوست و همســایه را مورد
اشــاره قرار دادند .آنها با اشاره به جایگاه واالی
شهید سلیمانی به عنوان قهرمان ملی در انظار
عمومی به موضوع لزوم تامین منافع ملی تاکید
داشتند.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه گفت:
وزیــر خارجه با اشــاره به رونــد طراحی این
مصاحبه توضیح داد که در دولت تصمیم گرفته
شــده برای انتقال تجربیــات وزرا و افرادی که
در آینده مســئولیت میپذیرند مصاحبههایی
صورت گیرد تا مباحث به نفرات بعدی به عنوان
تجربه منتقل شــود؛ در این چارچوب قرار شد
حداکثر  ۶۰تا  ۹۰دقیقه از این مصاحبه عمومی
ادامه در صفحه ۳
شود...

