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وام مسکن در وضعیت »همینه که هست«
همدلی|قصــه افزایش قیمت هر متر مربع خانــه در پایتخت در 
مقابل تســهیالتی که بانک ها می دهند در یک طرف و چیزی که در 
حســاب متقاضیان خرید مسکن به اســم وام می رود هم در طرف 
دیگــر؛ حکایت از ماجرای تلخ و عجیبــی دارد که در مقابل طومار 

دردســرهای اقتصادی کاماًل به فراموشــی سپرده شده است؛ اقشار 
ضعیف هم در این میان انگار رها شــده اند؛ شبیه کسی که هر روز 
در باتالق گرفتــاری فرو می رود و در مقابل فریادی که می زند، این 
جمله را می شــنود؛ »همینه که هست«؛ در مقابل عملکرد بانک ها 

صدایشان به جایی نمی رسد؛ نه کسی از بانک ها خرده می گیرد و نه 
بساط این سودهای نجومی به اسم پرداخت تسهیالت خرید مسکن 

جمع می شود؛ یک جای کار می لنگد...
شرحدرصفحه6

جابهجایی
یابرکناری؟

 جدایی »حسین طائب« بعد از 13 سال 
از سازمان اطالعات سپاه در کانون شایعه و تحلیل 

»جوادغالمیطبسی«فرماندهیگانحفاظت
چنارانهدفگلولهسودجویانواقعشد

 جنگل بانی باز هم
 شهید داد

نوِعحضوروزیرخارجهروسیهو
سخنگویاودرایران،جنجالسازشد

 حاشیه های پوشش
 دیپلمات روسی در تهران

یادداشت
اصالحات، فقط در دستان اصولگرایان است

این روزها، یک پرسش اساسی وجود دارد که اصالح طلبان در کجای سپهر سیاسی ایران 
قرار دارند؟ پس از ۲۵سال از آغاز اصالحات، دستاورد اصالحات چه بوده است؟ وظیفه امروز 
اصالح طلبان چیست؟ مصاحبه طوالنی آقای عباس عبدی با خبرگزاری تسنیم، در مورد سیر 
تاریخی اصالح طلبی و اصالح طلبان خواندنی است. اخیراً در فضای کالب هاوس، مباحثات 
بسیار طوالنی میان آقای تاج زاده به عنوان مدافع اصالحات ساختاری و حتی نمایندگان تفکر 
براندازی صورت می گیرد که جمعیت بسیار زیادی شنونده را به خود جلب می کند. مناظره 
آقای تاج زاده و مراد ویسی، از جدی ترین این مناظره ها در فضای کالب هاوس برگزارشده 
است. در این مباحثات، تأکید آقای تاج زاده بر آن است که شرایط مملکت به نحوی است 
که ناگزیر به تغییرات ساختاری هستیم و این اصالحات هم فقط در توان حاکمیت است. 
شاید بد نباشد تاریخچه اصالح طلبی را مرور کنیم. مجادالت دهه شصت، عمدتاً روی مسائل 
اقتصادی بود و کمتر حقوق فعاالن سیاسی موردتوجه قرار می گرفت. در دهه هفتاد به بعد 
که با پدیده رد صالحیت ها در همه انتخابات ها مواجه شدیم، عمدتاً روی حقوق سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی متمرکز شد. نیازی به مرور اتفاقات سال های۷۶ تا ۱۴۰۰ نیست. ایران 
امروز با بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی روبه روست. در حوزه 
اقتصادی، تورمش انگار که ترمز بریده است، رکود و بیکاری و گران تر شدن روزانه قیمت 
ارز و از طرف دیگر کسری بودجه دولت به دغدغه اصلی مردم و دولتمردان بدل شده است. 
بحران های اجتماعی را در پدیده مهاجرت جوانان، نخبگان و حتی افراد جویای کار به خارج 
از کشور می بینیم، از طرف دیگر اعتراضات بازنشستگان، معلمان، بازاریان، کارگران و اقشار 
و اصناف مختلف را شــاهد هستیم. در حوزه بین المللی، پرونده هسته ای ایران، در نقطه 
نامعلومی قرار دارد که به نظر امیدی برای باز شــدن گره آن وجود ندارد و از طرف دیگر، 
شرایط بین المللی ایران به ترتیبی است که دوستان ایران اندک و دشمنانش زیاد شده اند. 
متأسفانه خرابکاری در مراکز هسته ای، نظامی و موشکی، ترورهای سرداران سپاه و مرگ های 
مرموز بعضی از نیروهای متخصص صنعت هوا و فضا، نیز از بحران های امنیتی داخلی است 
که شــاید تغییر حسین طائب از ریاست سازمان اطالعات سپاه، پس از ۱۳سال را در این 
راستا دید. حال چه باید کرد و از اصالح طلبان چه می آید؟ آنچه امروز دیده می شود نهادهای 
سیاست گذار چون مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی 
امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و مجلس و شورای نگهبان و خود مجمع تشخیص 
به عنــوان قوه قانون گذار و نیز دولت به عنوان برنامه ریز و مجری و قوه قضاییه و ســازمان 
بازرســی و دیوان محاسبات و نیز هیات نظارت بر سیاست های کلی به عنوان قوای ناظر و 
نیز بسیاری از نهادهای اقتصادی چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد برکت، قرارگاه 
خاتم االنبیاء و... همه در اختیار اصولگرایان قرار دارند. در همه این نهادها، همه مدیران تا حد 
میانی و حتی جز نیز در اختیار اصولگرایان قرار دارند. پس اصالح طلبان در کجا قرار دارند؟ 
اصالح طلبان را نه اصالح طلبان رسمی در احزاب و گروه های رسمی که نیروهای خواهان 
اصالح طلبی باید تعریف کرد. این نیروها کم وبیش همچنان در بدنه کارشناسی دولت، بخش 
خصوصی و فضای رسانه ای حضور دارند. وظیفه امروز اصالح طلبی در ایران چیست؟ به نظر 
می آید که تنها وظیفه اخالقی اصالح طلبان در ایران، نقد سیاست ها، برنامه ها و عملکردها در 
همه حوزه های اجرایی، تقتینی و قضایی و ارائه نظرات کارشناسی مناسب به دستگاه های 
سیاست گذار، قانون گذار، برنامه ریز و مجری است؛ اما اگر امروز ایران با بحران های متعدد 
داخلی و خارجی روبه روســت، با عدم حضور اصالح طلبان در همه حوزه های حاکمیتی از 
قوای ســه گانه تا نهادهای سیاست گذار، انجام اصالحات از دست اصالح طلبان و نیروهای 
خارج از حاکمیت خارج شده است، هیچ مسئولیت حقوقی، متوجه اصالح طلبان و نیروهای 
خارج از حاکمیت نیســت. پس مجموعه قوای یکدست موجود، می توانند از دیدگاه های 
کارشناسی اصالح طلبان و سایر نخبگان و دلسوزان در دانشگاه ها، رسانه ها و مؤسسات علمی 
و پژوهشی بهره ببرند. در این مرحله و برای خروج کشور از بحران های فراگیر در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امیدبخشی به جامعه، اصالحات فقط باهمت اصولگرایان 

امکان پذیر است.

    محسن صنیعی
   مدرس دانشگاه

یادداشت
بازسازی جریان اصالحات و چند سؤال

تنها چند سال پس از بروز شور و شعف مردم در انتخابات مجلس یازدهم ریاست جمهوری دوازدهم 
و پیروزی جریان اصالح و اعتدال، جامعه نومیدی و یاســی را تجربه کرد که به دنبال آن عدم شرکت 
اکثریت در انتخابات مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رخ داد؛ که نتیجه آن تشکیل مجلس 
انقالبی و دولت آقای رئیسی از ائتالف جبهه پایداری و گروه های دیگر اصولگرا بود. شبیه این اتفاق هم در 
سال ۸۴ تا ۹۲ افتاد و اصالح طلبان از تجربه ای که در آن سال ها به دست آوردند نتوانستند در دوران اوج 
خود استفاده کنند. چند روز پیش در گفت وگوی محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر پنجم تهران 
و همچنین عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با یک رسانه به ضعف های احزاب اصالح طلب و جریان 
اصالحات پرداخته شــد که طی آن به چند کلیدواژه اشاره شد؛ احزاب انتخابات پایه هستند، ناامیدی 
مردم، قدرت طلبی احزاب، نقد دولت یازدهم و دوازدهم و اصالح ساختار کشور.با توجه به مواردی از این 
قبیل؛ یکی از نکاتی که برای بازگشت جریان اصالحات بسیار مهم است، این است که اول ازهمه باید به 
تغییر ساختار خود بیندیشد. این تغییر ساختار اول ازهمه باید درون احزابی شکل بگیرد که بدنه جریان 
اصالحات را تشکیل می دهد. هیچ خط ومشی مشترکی برای کل احزاب اصالح طلب که تعدادشان کم 
نیست، دیده نمی شود. این حق طبیعی احزاب هست که هر کدام اساسنامه جدایی را تدوین کرده باشند، 
اما ظاهر این احزاب نتوانسته اند »اجماع« را هم برای خود تعریف کنند؛ که نتیجه آن می شود اختالفات 
حزبی و تشتت تصمیم گیری در هنگامه انتخابات و ارائه لیست جداگانه از سوی یک احزاب مختلف این 
جریان و البته سردرگمی بدنه اصالح طلب )آن هم اگر برای حضور در سر صندوق رای اقناع شده باشند(. 
وجود برخی اختالفات بنیادی و سهم خواهی سبب شد که سرمایه اصلی این جناح که اعتماد مردم بود 
و در انتخابات های سال های ۹۲، ۹۶ و ریاست جمهوری و۹۴مجلس هم به خوبی به منصه ظهور رسید، از 
دست برود.بااین همه در چند سال اخیر که مردم نه عالقه ای به انتخابات نشان دادند و نه جناح اصولگرا 
این سؤاالت خود را نشان می دهد که احزاب اصالح طلب چقدر در این مدت برای جذب و اقناع مردم 
تالش کردند؟ جوانانی که سال هاست در احزاب این جناح فعالیت می کنند و نه در رده های باالی احزاب 
جایگاهی دارند و نه در جریان سیاســت ورزی احزاب دیده می شوند، در کجای تصمیمات سران این 
جناح قرار دارند؟ این شکایت همواره شنیده می شود که بسیاری از افراد مستعد و توانمند که می توانند 
باعث رشد و شکوفایی جریان اصالحات و در پی آن کشور شوند در سازوکار جریان های حزبی جایگاهی 
ندارند و این با شــعار اصالح طلبان مبنی بر جوان سازی مدیریت در کشور تناقض دارد. رویه ای که به 
ریزش طرفداران این جریان منجر شــده و همچنان نیز ادامه دارد. متأسفانه عملکرد دولت دوازدهم و 
البته با فشارهای ترامپ و همکاری برخی محافل سیاسی داخلی با او به ویژه در مسئله هسته ای، موجبات 
ناامیدی مردم از جریان اصالح طلب را فراهم آورد؛ اگرچه خود اصالح طلبان منتقد اصلی دولت دوازدهم 
بودند، اما در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و پیش بینی نتیجه این انتخابات به نفع جریان حریف، 
بازهم با نداشتن یک استراتژی واحد و حمایت نصفه و نیمه از نامزدی غیر اصالح طلب که با همان تفکر 
و روش دولت قبل به میدان آمده بود، به عنوان یک رقیب از قبل شکست خورده، در زمین حریف بازی 
کردند و نه تنها شکست خردند، بلکه به جریان انتخاب حریف مقبولیت دادند.اکنون که با یکدست شدن 
نظام مدیریت کشور و دوری اصالح طلبان از قدرت و حتی خیال قدرت، فرصت استراحتی که برای آنان 
پیش آمده که می تواند آن ها را در موقعیت تغییر ساختار و پدید آمدن ساختار جدیدی قرار دهد و با 
یک پوست اندازی، سلول های بنیادی خود را کشف و تقویت کند. در این مسیر کشف و شناسایی افراد 
توانمند، دلسوز و متخصص به ویژه در میان جوانان می تواند دوباره این جریان را احیا کند. از همه مهم تر 
تدوین اساسنامه ای جدید برای جریان اصالحات است که بتواند همه خواسته های مردم ساالرانه مردم را 
نمایندگی کند و اعضا و گروه های متعلق به این جریان خود را با آن انطباق دهند. شاید آن موقع دیگر 
جامعه شاهد تک روی شخصی و گروهی به نام جریان اصالحات نباشند.تغییرات ساختاری باید از هسته 
مرکزی اصالحات شکل بگیرد، نظر و خرد جمعی مبانی تصمیمات قرار گیرد. برخی تصمیمات نادرست 
و اغلب ناقص در چند انتخابات اخیر نشان می دهد که جریان اصالحات را نباید معطوف به عده ای خاص 
کرد؛ موضوعی که باعث بی اعتمادی متقابل بدنه و سرمایه های اصالح طلبی شده است و موجبات انزوای 
برخی از افراد سرخورده از سیاست ورزی احزاب جزیره ای اصالح طلب را فراهم کرده است. در این میان 
این سؤال مهم نیز خود را نشان می دهد که متولیان و سران این جریان، چه تدبیری برای بدنه بزرگ 
اصالح طلبی که پس از سرخوردگی حاصل از انتخابات اخیر و البته اقدامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی دولت فعلی، آینده ای برای خود متصور نیست، اندیشیده اند؟

    مهدی دهقان نیری
   فعال سیاسی

یادداشت
هفته قوه قضاییه و چند مالحظه

نام گذاری هفت روز، از ۳۶۵روز ســال در 
قالِب »هفته قّوه قضاییه«، گرچه نمادین و در 
راستای آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با 
نقش، جایگاه، چالش ها، هدف ها و برنامه های 
امــروز و فردای نهاد ارزشــمند قضاســت، 
مشروط بر آنکه اصل بر شفافیت قرار گیرد، 
آگاهی بخش است و راهگشا، اما درعین حال 
وافی به مقصود نخواهــد بود. چه، اگر همه 
۳۶۵روز را هــم به تمام و کمال به این مهم 
یعنی نقــش، جایــگاه و ظرفیت های باال و 
تعیین کننده این قوه و میزان اثربخشی اش 
در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاســی هم اختصاص یابد، باز 
حرف وحدیــث برای گفتن و میــدان برای 
تاختن و کار برای انجام و نقد برای نقادی در 

این عرصه فراوان است!
بیــش از دو دهــه، از روزی کــه مرحوِم 
آیت اهلل شــاهرودی در مراسم معارفه اش از 
»دادگستری« به »ویرانه« یاد کرد می گذرد، 
از گذشته پر نشیب و فراز »عدلیه« نمی گویم، 
چه، حرف وحدیث و شــکوه و شکایت از آن 
کم  نیست! اما این که در مسیر حرکت ماشین 
نظام قضایی کشور در این برهه بیست سال 
و اندی تا کنون چه  گذشته، هم اینک در چه 
وضعیتی قرار دارد و در آینده َره به کجا خواهد 
برد را، باید به ارزیابی شهروندان نکته سنج و 
دردآشــنا و خیِل انبوه دادخواهان، اهل نظر 
و اندیشه به ویژه مســئوالن منصف، قضات 
شجاع و خوش نام، وکالی شریف دادگستری، 
حقوقدانان و دانشجویان حقوق و دوستداران 
عدالت و دارندگان انصاف واگذاریم، باشد تا از 
این رهگذر و با بهره گیری اصولی از چکیده 
افکار عمومی  دراین باره به داوری قابل قبولی 

دست یازیم!
 دستگاه قضا و چرخش درست و هماهنِگ 
پیچ و مهره های آن در هر جامعه عامل بنیادی 
در تأمین و تعمیم حقوق و آزادی های فردی 
و اجتماعی و ضامن امنیت و آســایش و در 
نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در 
ابعاِد گوناگون به شمار می رود. تجربه عملی 
ملت ها، در عصــر جدید بیانگر این واقعیت 
اســت. افتخار و سربلندی از آِن شهروندانی 
خواهد بود که از نعمِت داشــتن دادگستری 
قوی، مســتقل و مردمی برخوردارند و نیک 
می دانیم، توسعه پایدار و متوازن و فراگیر در 
عرصه های مختلف تحقق نخواهد یافت، مگر 

در سایه حاکمیت قانون. حاکمیتی برآمده 
از دِل مــردم، برای مردم و در خدمت مردم. 
حاکمیتی بدون تبعیض و نابرابری، صرف نظر 
از مقــام و موقعیــت اجتماعــی، اقتصادی 
فرهنگی و صدالبته سیاسی اشخاص. بی آنکه 
فراموش کنیم، فقط قانــون خوب و جامع 
داشتن روی کاغذ، به تنهایی جوابگو نبوده، 
بلکــه در عمل به ابزارهاِی کارســاز دیگری 
همچون تقویت مبانی اخــالق و معنویت، 
باال بــردن روحیه قانون پذیــری در میان 
شهروندان، تعامل، خودباوری، اعتمادسازی، 
نهادینــه کــردن فرهنگ پرسشــگری و 
پاسخگویی، شفافیت در کارها، بهره گیری از 
نهادهای مدنی و مردم نهاد، وجود رسانه های 
دیداری، شــنیداری و نوشــتاری مستقل، 
تقویت روحیه احسان، تعاون، نوع دوستی و 
گذشت و فداکاری، گسترش فرهنگ نقد و 
نقادی و... با بهره گیری از مدیران و مجریانی 
آگاه، توانمند، متعهد و متخصص، پرانگیزه، 
دلسوز و وظیفه شــناس، قاطع و شفاف نیاز 
اســت، چه، آنجا که خوف و ای بسا احتمال 
پایمال شــدن حقوق مردم می رود! فقط از 
قانون به تنهایی نمی توان انتظار معجزه داشت! 
بلکه نیاز به پیاده کردن آن در میدان عمل 
با بهره گیری از مدیران متخصص، دلسوز و 

وظیفه شناس پاسخگو خواهد بود.
 به زبان دیگر در چنین وضعیت نابسامان 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و  سیاسی توقع 
بر رعایت ارزش ها چنــدان منطقی به نظر 
نمی رســد چراکه در چنیــن حالتی رابطه، 
جایگزین ضابطه شــده و قانون و مقررات به 
هیچ انگاشته شده و از آن به عنوان سرپوشی 
بر سوءاستفاده های ُخرد و کالن از جیب مردم 
بهره گرفته می شود! امری که شوربختانه در 
جامعه ما برای همه آنانی که توان دور زدن 
قانون و مقررات را دارند، به ویژه »دانه درشت ها 
و یقه سپیدها« با بهره گیری از »جایگاه امِن 
قدرت« به کاری پیش پاافتاده بدل شــده و 
چنانچه می دانیم و می دانید، هرروز قطعه ای 
از این »کــوه یخ« چهره بدمنظــر خود را 
درجامه و جایگاه هــای گوناگون به نمایش 
عمومی می گــذارد!  در چنین حال هوایی 
است که نیاز به حرکت به موقع، هماهنگی و 
برنامه ریزی شده، همه حلقه های به هم پیوسته 
زنجیره ی اداره امور کشــور در قالب وظایف 
تعریف شده قانونی هر حلقه در رابطه با دیگر 
حلقه ها به جّد احساس می شود، حلقه هایی 
که خواسته یا ناخواسته، حساب شده و بدون 
حســاب وکتاب در انجام وظائف محوله ُکند 
عمل کرده یا اصوالً عمل نکرده و در سیکلی 

معیوب به دور خــود می چرخند! واقعیتی 
غیرقابل انکار که ِصــرِف حرکت یک حلقه 
بدون هماهنگی با سایر حلقه ها جز هدر دادن 
وقت و از بین بردن انــرژی نتیجه ای به بار 

نیاورده و َره به جایی نخواهد برد!
تردیدی نیســت تــا زمانی کــه نظم و 
نََســق منطقی میان چرخش اجزای ماشین 
غول پیکر اداره امور کشور در راستای پیشبرد 
اهداف از پیش تعیین شده برقرار نشود، آرزوی 
دستیابی به توسعه و از آن مهم تر بهره مندی 
از آزادی های فردی و اجتماعی سرابی بیش 
نیســت. بی آنکه فراموش کنیم، در عملکرد 
اجزای این ماشــین توقعــات و انتظارات از 
برخی از قطعات کاربردی با توجه به وظایف 
ذاتی شان به مراتب بیشتر از دیگر اجزاست. 
چیزی که در مقام مقایســه نقش و جایگاه 
قوه قضائیه را پررنگ تر و به همین نســبت 
انتظارات عمومی از این دســتگاه را بیشتر و 
بیشــتر باال می برد، چه تا بوده و  نبوده، نام 
دادگستری مترادف بوده است با تأمین نظم و 
تحقق عدالت و احقاق حق و صیانت از حقوق 

مردم.
 پُــر بی راهه نرفته ایم، اگــر بگوییم همه 
راه ها بــه دادگســتری ختم می شــوند و 
ازآنجاکه قوه قضاییه مرجع تظلمات شناخته 
می شود و فلسفه وجودی اش اجرای عدالت 
است، بنابراین به نســبت جایگاه و وظایف 
تعریف شــده اش در قانون اساســی، درجه 
انتظارات شهروندان از این دستگاه بیشتر و 
بازار نقد و نظر و گالیه شهروندان در ارتباط با 

عملکردش داغ تر!
از یــاد نبریم داوری درباره عملکرد نه تنها 
دســتگاه قضا که هر شــخصیت حقیقی یا 
حقوقی را نه به صورت مجرد و انتزاعی که باید 
در زنجیره به هم تنیده ای از روابط اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگی و سیاســی جامعه به 
ارزیابی نشست. در چنین حالت و با چنین 
دیدگاهی و با به کارگیری چنین تمهیداتی 
است که قادر خواهیم بود، به جواب منطقی 
و قابل اطمینانی برسیم و از این منظر، شاهد 
وجودی دستگاه قضایی کم عیب و نقص تری 

خواهیم بود.
با اذعان بــه وجود موانع و مشــکالت و 
کاســتی های موجــود در چرخــش پیچ و 
مهره های اداره امور کشور در سطوح مختلف 
و پذیرش این مهم که الجرم دســتگاه قضا 
نیز از ترکش این آسیب ها بی نصیب نمانده، 
به گونه ای که مســئوالن ایــن مجموعه از 
گذشته تا به امروز بدان معترف بوده و هستند.
ادامهدرصفحه5 

    علی مندنی پور
   وکیل دادگستری

همدلیازتجمعجنجالینوجوانان
شیرازیگزارشمیدهد

 واکنش امنیتی به
 یک مساله فرهنگی

 شهید چمران؛ 
 در کانون مجادله 

موافقان و مخالفان روسیه

همدلی|در روزهــای اخیر، فیلمی از تجمع 
عجیب گروهی از نوجوانــان متولد دهه های 
هشــتاد و نود  در شــیراز در یک گردهمایی 
متفاوت منتشــر شد و موجی از خبر، تحلیل 
و تفســیر را بــه دنبال داشــت.در ویدئوی از 
این مراســم که روز پنج شنبه، دوم تیرماه، در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، شماری دختر 
و پسر نوجوان را در بلوار شهید چمران شیراز 
را نشان می دهد که در حال پیاده روی هستند، 
پوشــش و حجاب اغلب دختران در این جمع 
برخالف الگوی پوشــش معمول موردپذیرش 
نظام سیاســی اســت و بســیاری از آنان از 

پوشیدن حجاب مرسوم خودداری کرده اند.
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 روایت توتم و تابو با اصول پدرساالری
  گاهی ساده بگذر

 »ناهید کیانی« بر بام تکواندوی آسیا 
ایستاد

  کشف اسرار جدید درباره یک ماده عجیب
 از »هندسه نگار« تا »زمان های بی بازگشت«

  روزی که نخستین کنگره نویسندگان 
ایران برگزار شد

گوناگون
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8
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ادعاوتکذیبتخصیصاعتباربرایمبارزهبا
پروانهجوانهخواردراستانکهگیلویهوبویراحمد

بلوط های زاگرس 
 هدف بی تدبیری 
و یک حشره سمج

روسیهدرآستانهفتح»دونباس«،»کییف«
درشادیپیوستنبهاتحادیهاروپا

آغوش ناتو برای 
اوکراین باز می شود؟ 

قضاتمابویپیغمبرمیدهند

 اغراق تازه صدیقی 
درباره مسئوالن قوه قضاییه

نمایندهمجلس:
وزیر صمت حتما 
استیضاح می شود

حقوق، عیدی و سنوات؛ 
بیشترین موضوِع شکایت 

کارگران
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