
یادداشت
توصیه های کرونایِی تازه؛ نوشداروی بعد از مرگ سهراب

محمدرضامحبوبفر- افزایش شــمار شهرهای قرمز و نارنجی در ایران طی 
هفته گذشــته موجب نگرانی ها در خصوص افزایش موارد بیماری در کشور شده 
است. برگزاری بدون محدودیت مراسم محرم و افزایش مسافرت ها و تجمعات در 
حالی ادامه پیدا کرد که هشــدارها نسبت به اوج گرفتن موج هفتم کرونا در ایران 
باال گرفت و حال پس از گذشت یک هفته از مناسبت های عمومی در محیط های 
بســته میزان ابتال به کووید ۱۹ در شهرهای مختلف رو به گسترش نهاده و نقشه 
کرونایی کشور بیشتر به رنگ قرمز و نارنجی درآمده است. وضعیت آشفته کرونایی 
در حالــی تــداوم دارد که افزایش موارد ابتال و مرگ ومیر ناشــی از کرونا در ایران 
هم زمان با برگزاری مراسم های مناسبتی در این ایام اتفاق افتاده است. در این اثنا 
متأســفانه ستاد مقابله با کرونا هم بیکار ننشست و برخالف مصوبات کرونایی این 
نهاد دولتی ســخنانی عجیب وغریب بر زبان یکی از اعضای آن جاری و ساری شد 
تا ضمن بی توجهی به قدرت گیری کرونا در کشور، در بحبوحه مراسم عادی انگاری 
و رهاســازی پروتکل ها به اوج برسد. درست در زمانی که درباره تبلیغات دولتی و 
رسانه ای نسبت به بزرگنمایی و نمایش روزهای صفر کرونایی ناقوس ها به صدا درآمد 
و در همین حال گوش شنوایی برای هشدارها مبنی بر حقیقی نبودن آمارها و دروغ 
بودن اصل قضیه مرگ کرونا و خروج کشور از پاندمی وجود نداشت، عادی انگاری ها 
به سمت و سویی رفت که به ناگاه در زمانی که کرونا در سطح جهان پایدار ارزیابی 
می شــد آتش کرونا در ایران شعله ور شد و بار دیگر زیر خاکستر کشور در باتالق 

بیماری و پیامدهای آن فرورفت.
در ادامه نمایش رسانه ای دولت سیزدهم و ادعاها در خصوص موفقیت چشمگیر 
واکسیناســیون و غلبه بر بیماری کرونا، بار دیگر ســتاد دولتی کرونا در وانفسای 
تعطیالت تاســوعا و عاشورا خوش درخشید و عضو این نهاد دولتی با اعالم »روند 
کاهشی مراجعات بیماران کرونا به مراکز درمانی در چند روز گذشته« سنگ تمام 
گذاشت و گفت: »خوشبختانه چند روز است که میزان مراجعات بیماران کرونا به 
مراکز درمانی، روند کاهشی دارد و تعداد مراجعان سرپایی و بستری بیمارستان ها رو 
به کاهش است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و دوباره به سمت روزهای 
صفر کرونایی برویم.« در ادامه اظهارات سعید کریمی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
هم برای اینکه از قافله عقب نماند خبر از کاهش بیماری زایی و مرگ ومیر کرونا در 
موج هفتم داد و گفت: »بررسی داده های مربوط به موج هفتم ابتال به کرونا نشان 
می دهد میزان بستری در بیمارستان و بستری در بخش مراقبت های ویژه و فوت 
در مقایسه با موج های پیشین کمتر است.« عباس شیراوژن با اشاره به اینکه تعداد 
موارد فوت در موج پیشین تا حدود ۲۵۰نفر هم رسید، ابراز امیدواری کرد که »در 
این موج تعداد موارد روزانه سه رقمی را در کشور تجربه نکنیم« وی بدون پرداختن 
به عوارض طوالنی مدت سویه های خفیف کرونا از جمله اومیکرون و زیرسویه های 
آن و بروز مرگ های زودرس و غیرطبیعی در پی ابتال به بیماری هایی چون دیابت 
و ســرطان و تشکیل لخته های خونی در عروق قلب و مغز مبتالیان بهبودیافته، با 
بیان اینکه به نظر می رسد به رغم افزایش قدرت سرایت بیماری در پی جهش های 
زیرسویه جدید، شدت بیماری زایی آن کمتر شده باشد، گفت: »یک توضیح برای 
ایــن کاهش بیماری زایی ویروس، می تواند ایجاد ایمنی جمعی حاصل از ابتال های 
قبلی و تزریق واکســن باشد.« مراد این مقام دولتی از ابتالهای قبلی شاید ابتالی 
هم وطنان در امواج قبلی بیماری و پیک های متعدد گذشته بوده است که برآوردها 
حاکی از ابتالی بیش از 4۰میلیون ایرانی در داخل کشور به درجات خفیف تا شدید 
بیماری بوده است. در پیک فعلی بیماری نیز ناظران و متخصصان حوزه سالمت با 
توجه به افت چشمگیر سرعت واکسیناسیون و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
بر این باور هستند که ویروس اومیکرون از خانواده کرونا ویروس ها در راستای تدبیر 
کرونایی دولت ســیزدهم و راهکار ایمنی گله ای که در پیش گرفته است دست کم 
می تواند رقم ۱۰میلیون نفری ابتالی به کرونا را برجای گذارد که با احتساب اینکه 
میزان مرگ ومیر ناشی از گونه اومیکرون ۹۱درصد کمتر از گونه دلتا است، میزان 
مرگ ومیر اومیکرون با افزایش تعداد مبتالیان زیاد می شــود و مرگ ومیر ناشی از 
ادامهدرصفحه5 اومیکرون بیشتر از حد انتظار خواهد بود. 

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

گزارش»همدلی«دربارهاستفادهازپولدیجیتال
درمراوداتتجاریایران

ابهاماِت تجارت 
با رمزارزها

همدلی|»در تجارت آزاد حتــی از طالبان هم 
عقب تریم«، این جملــه قابل تأمل را همین چند 
وقــت پیش یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران به رسانه ها گفته بود. جمله ای که 
نشان می دهد تحریم ها در روزگاری که مذاکرات 

هسته ای کش آمده، چه بر سر اقتصاد ایران آورده. 
روز گذشته در همین زمینه »همدلی« به گزارشی 
پرداخت که در آن از زیان ۲۰۰۰میلیاردی ایران 

طبق برآورد چینی ها صحبت شد.
شرحدرصفحه6

معجزه ی چوب و صدا
»ابراهیمقنبریمهر«بهروایتعندلیبی،گنجهای

پیرنیاکانوفریوسفیدرگفتگوباهمدلی
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 پایان امیدها برای 
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بازتابصحبتهایسیدمحمدموسوی
دررسانههایبینالمللی

 طوفان در تیم
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مخ زنی سیاسی
ارزیابیسعیدحجاریان

ازعملکردبرخیازسخنرانانجنجالی

یادداشت
دستاورد سفر پلوسی و هدف چین از مانور نظامی

سیفالرضاشهابی- خانم »نانسی پلوسی« رییس مجلس نمایندگان آمریکا 
در تور شــرق آســیا و دیدار از چهار کشور سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن 
توقفی کوتاه در تایوان داشت؛ توقفی که خوشایند چین واقع نشد. پکن از قبل 
از انجام سفر، دیدار پلوســی از تایوان را محکوم کرد آن را خالف تعهدات بین 
واشنگتن و پکن و دخالت در امور داخلی چین و محدوده ارضی این کشور تلقی 
کرد و تایــوان را مورد تهدید قرار داد. با وجود همه تهدیدات، هواپیمای حامل 
خانم پلوســی و هیات همراه در روز سه شنبه ۱۱امرداد ۱4۰۱ در فرودگاه تایپه 
پایتخت تایوان به زمین نشست. مطابق برنامه از قبل تعین شده، رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا با خانم »تسای اینگ ون« رییس جمهور تایوان دیدار کرد و 
عکس یادگاری گرفتند.چین که علیرغم تهدیدات با حضور پلوسی در تایپه در 
مقابل عمل انجام شده قرار گرفت، چاره ای نداشت جز اینکه در این مقطع دست 
به یک سری مانور نظامی در هوا و دریا بزند. به این خاطر، تعدادی از کشتی های 
نیروی دریایی چین در نزدیکی خط میانه تنگه تایوان مســتقر شدند، متقاباًل 
تایوان عملی مشــابه انجام داد؛ ارتش تایوان دست به رزمایش »دفاع در مقابل 
حمله« زد و چین هم اعالم کرد که حمالت دریایی و انهدام زیردریایی دشمن 
را تمرین خواهد کرد. وزیر خارجه تایوان هم گفت: »تایوان به هیچ عنوان هراسی 
از پکن ندارد و اجازه مداخله به این کشور را نمی دهد.« و در این حالی است که 
پکن دیدارهای وزیران امور دفاع کشــورش و آمریکا را لغو و همکاری در حوزه 
ایمنی دریایی را متوقف کرد. واشنگتن هم »کین گانگ « سفیر چین در آمریکا 
را فراخواند.با توجه به تحوالتی که در چند روز اخیر در شرق آسیا رخ داده اولین 
ســؤال که مطرح می شود این است که؛ آیا سفر خانم پلوسی به تایوان با توجه 
حساســیتی که چین نسبت به تایوان دارد و آن را یکی از استان های کشورش 
قلمداد می کند و واشــنگتن هم رابطه دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد در این 

مقطع زمانی که در اروپا درگیری در اوکراین به اوج رسیده ضرورت داشت؟ 
به چند دلیل آمریکا تنش در این منطقه را خواستار است:

۱- آمریکا در دستیابی به اهدافش در مقابل روسیه در اوکراین با ناکامی روبرو 
شده. انتظاری که واشنگتن داشت مبنی بر شکست نظامی مسکو و اضمحالل 
اقتصاد روسیه در مقابل تحریم همه جانبه آمریکا و اروپا علیه این کشور تحقق 
پیدا نکرد. روســیه در شرق اوکراین تسلط نظامی پیدا کرد و اقتصادش در لبه 
پرتگاه اضمحالل و نابودی قــرار نگرفت و برعکس، اروپا و تا حدودی آمریکا با 
مشــکل تورم و گرانی و تأمین غالت روبرو هستند و احتماالً زمستان سختی را 
در پیش رو دارند. بر این اســاس، واشنگتن بر آن شد تا با اعزام خانم پلوسی به 
تایوان در پی آن باشد مقداری از توجهات به اوکراین را کاهش دهد و به سمت 
درگیری بین چین و تایوان متوجه کند و احیاناً از کمک های چین به روســیه 

جلوگیری کند.
۲-آمریکایی ها و بلوک غرب از راهبرد تحول صنعتی چین موسوم به »چین 
۲۰۲۵« وحشت زده هستند. همچنین چین در حال برنامه ریزی است تا در سال 
۲۰4۹ در یک صدمین سال تأسیس جمهوری خلق چین در میان قدرت های 
اقتصادی جهان در قامت یک مدعی ابرقدرتی حاضر شــود، به این خاطر تمام 
تالش واشنگتن بر این قرارگرفته تا حرکت به سمت چین ۲۰۲۵ را متوقف کند. 
هم ترامپ و هم بایدن بیشترین توجه شــان را روی چین متمرکز کردند تا به 
هر نحوی شده از توسعه اقتصادی این کشور شرقی جلوگیری کنند.بااین همه، 
بعید اســت که چین در دام آمریکا بیفتد و به خاطر الحاق تایوان وارد درگیری 
نظامی با تایوان بشود زیرا بر اساس قطعنامه ۲۷۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد که در سال ۱۹۷۱ تصویب شد جمهوری خلق چین pRC به عنوان تنها 
نماینده قانونی چین در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و نمایندگان تایوان 
از ســازمان ملل حذف شدند.هدف اصلی مانورهای نظامی چین در تنگه تایوان 
مقابله احتمالی با آمریکا در آینده است. اگر روزی آمریکایی ها بخواهند در چین 
نیرو پیاده کنند کوتاه ترین مسیر تنگه تایوان است و به این خاطر تسلیحات در 

اختیار تایوان قرار می دهد.

یادداشت
سایه و آمیختگی رندانه تغزل و مضامین سیاسی

سیروسقماشلو- هوشــنگ ابتهاج از آخرین بازماندگان نسل تجددخواهی 
بود که قبل از ســال ۳۲ منورالفکرشــان می خواندند و بعدازآن بیشــتر در بستر 
مشروطه خواهی قد علم کردند و هر کدام به نوعی در وجهی از تاریخ تفکر و اندیشه 
ایران مؤثر واقع شــدند. شاید دهه  اول قرن ۱4 یعنی ۱۰ سال اول ۱۳۰۰ را بتوان 
دهــه زایش ادیبان و بزرگان ادبی ایران نام گــذاری کرد. چراکه بیش از ۱۰تن از 
بزرگان در همین دهه به دنیا آمده اند که یکی از آن ها هوشــنگ ابتهاج بود. او از 
۱۳۳۰ با توبه نامه مانندی در مقدمه سراب از غفلت جوانی و چهارپاره های احساسی 
تبری می جوید و به شبگیر می رســد و آرزوهای آزادی و »می رسد از دل خونین 
ســحر بانگ خروس« و در بیان و اندیشــه اش تحولی و در زاویه دید اجتماعی و 

سیاسی اش تغییری پدید می آید.
ســایه بین ادبیات کالســیک در فرم غزل و با سمبولیسمی نیمایی و مدرن در 
مقابل تمثیالت و اســتعارات گذشــته و گذشــتگان غزل پلی می شود در بیان و 
اندیشه و زبانی مدرن و به نوعی حافظ غزل اما به زبان و اندیشه مدرن و بی تکرار 
کلیشه های گذشته تبدیل می شــود. ادبیاتی که علی رغم کشش و میل سایه به 
ایدئولوژی کمرنگ سیاســی اش، هیچ گاه ایدئولوژی زده نشدند. از نقاط قوت شعر 
سایه، بیان جدید اندیشه ورزی مدرن در فرم و ظاهر و رایج شعر گذشته، تناقضی 
دل نشــین ایجاد کرد و ارتباط و همسویی و همپوشانی اش با موسیقی دهه  ۵۰ و 
مخصوصاً اوایل انقالب او را از سایه به درآورد و فروغ اندیشه مردم محورش بیشتر 
نمایان شد. سهل و ممتنع بودن شعر سایه و زبان لطیف و یکدست و آرامش محمل 
خوبی برای بیان اعتقادات و خواســت و طلب سیاسی اش شد و اتفاقاً شعر او یکی 
از صداهای مهم و تأثیرگذار در انقالب بود.توان و قدرت ســایه در سرودن شعر در 
قالب غزل که رکن ادبیات کالســیک ایران است و خاص و عام با بستر عاشقانه و 
بیان احساسی اش سریع ارتباط برقرار می کنند و به نوعی خوراک روحی آنان است 
و همچنین آشنایی شاعر با موسیقی و به دنبال آن ترانه هایی که می سراید؛ همه 
دست به دســت هم می دهند که او را به عنوان یکی از غزل سرایان معاصر و یکی از 
ارکان ادب و هنــر ایران معرفی کنند و او نیز به خوبی می داند که چگونه از امتزاج 
احساسات مجرد و امور سیاسی و جامعه شناسی آن روزهای ایران پیش از انقالب 
در قالب ترانه و غزل پیام خودش را منتقل کند و باعث ارتباط بیشتر با مردم شود.

تفاوت عمده  ســایه با هم نســالنش در دوری از وزن های پیچیده و روی آوردن 
به اوزان مألوف در فرم و ســاختار اســت و نکته  دیگر همسویی با موسیقی است 
و اینکه خودش هم بیشــتر از دیگر هم نسالنش از شعر درکی موسیقیایی داشت. 
شــاید بتوان گفت این ها یکی از دالیل عمومیت و پذیرش شــعر و شاعری سایه 
است؛ اما این ها بدون مضمون و محتوا و ارزشمندی شعر سایه نیست و این وجه 
تغزلی اش آمیختگی رندانه ای با مضامین سیاسی و اجتماعی آن روزهای ملتهب 
ایران دارد و با تحوالت اجتماعی همســو و همراه می شود. سایه شاعری است رند 
کــه عده ای او را توده ای و کمونیســت می دانند و اهل صفــا و تغزل و گاه عرفان 
نیز او را می پســندند و حتی برخی از اهالی سیاســت نیز از او سخن می گویند و 
می خواهند که او را ســخنگوی افکار و تمایالت خود معرفی کنند. سایه در عین 
این تناقضات پنهان، واحدی در سایه ادبیات است که روشنی می بخشد و چراغدان 
تاریکی هاست.شاعری که از منظر خیال ورزی، رویکردی زیباشناسانه به شعر حافظ 
دارد و در جای جای شعرش این موضوع با خالقیت و نوع آوری در ارکان شعری اش 
برجسته است. تشبیه او به حافظ در گفته های کسانی چون عبدالعلی دستغیب و 
دوستان شــاعرش چون اخوان و ... باعث می شود هوادارانش نیز او را حافظ ثانی 
بخوانند؛ لقبی که هیچ گاه خودش چندان وقعی به آن ننهاد و همیشــه فروتنانه 
از آن دوری می گزید.بعــد از بحــران در برنامه ی گلهای پیرنیا در رادیو، تصدی و 
برنامه ریزی این برنامه را به مدت شش سال و تا انقالب بر عهده می گیرد. نتیجه این 
دوره معرفی جوانان بااستعدادی به فضای فرهنگی ایران است که هر کدام بعدها 
از بزرگان موسیقی ایران می شوند؛ کسانی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، 
محمدرضا شــجریان و ... که اندکی بعد در گروه چاووش با حرکت انقالبی مردم 
همراهی می کنند و خالق قطعات برجسته و ماندگاری در موسیقی ایرانی می شوند.

بررسیتصمیمجدیدرئیسجمهور
بهمردمجنوبکرمان؛

 پیامدهای وعده
 ایجاد استان جدید

نمایندهآمریکادرامورایران:

هیچ توافقی بر سر رفع 
تحریم ها نشده است

گروههایسیاسیخواستاربرگزاریجلسه
پارلماندرجهتخروجازبنبستشدند

 عراق، همچنان
 صحنه اعتراضات

درخواست پلیس برای 
تجمیع کارت های بانکی

جمع آوری معتادان متجاهر  
وعده فراموش شده

 شرایط غیرقانونی
 برخی بانک ها برای وام 

بدون ضامن 
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رضاصادقیان- حضور ابراهیم رئیســی در کارزار کم رمق انتخابات 
به عنوان چهــره ای که اجماع کلی نیروهای اصولگرا کســب کرده بود و 
شکل گیری دولت ســیزدهم نه تنها اختالف های درونی طیف اصولگرا را 
کاهش نــداد، بلکه این درگیری ها روزبه روز حــال و هوای جدیدی را به 
نمایش می گذارد.در جدیدترین اختالف های بروز یافته، برخی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و آنان که قبل از خرداد سال ۱4۰۰ شرایط دولت 
آینده را بسیار روشن و وضعیت کشور را قوی تر از تمام زمان ها برای مردم 
تصویر می کردند، از طریق توییتر و نامه نگاری  از رییس دولت می خواهند 
معاون اول را به دلیل حاشیه سازی، آشنا نبودن با سیاست گذاری ها و ناتوانی 
در تصمیمــات مهم برکنار کند. اختالف ها درباره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ناتوانی برخی استانداران همچنان محل بحث وجدل های بسیار 
میان نیروهای وابسته به اردوگاه اصولگرایان است. به این لیست می توان 
استعفای نابهنگام برخی مدیران کل در وزارتخانه های مهم و وزیر کار و رفاه 
را نیز اضافه کرد.اختالف های امروز اصولگرایان ریشــه در ساده سازی های 
فکری آنان درباره شیوه های مدیریت و حکومت کردن ارتباط پیدا می کند. 
برخی از رفتارهای آنان را در گذشته و امروز مرور کنیم؛ همچنان باور دارند 
با بازدیدهای میدانی و حضور در صحنه امکان درک شرایط بهتر از همیشه 
برای مدیران ارشد فراهم خواهد شد، استقبال آنان از نمایندگان، شهردار و... 
در محل های بحران حکایت این نگرش است. فرض کنیم چنین شیوه ای 
درست باشد، سؤال اصلی و اساسی در قبال چنین مدعایی چنین است؛ چرا 
بحران افت شاخص بازار سرمایه، تورم، گرانی های بی مهار در بازار کاالهای 
مصرفی، افزایش سرسام آور زمین و مسکن طی یک سال گذشته، مهاجرت 
کارشناسان و نخبگان به کشورهای خارجی و بی اعتمادی شهروندان نسبت 
به مدیریت اجرایی کشور و... با این گونه بازدیدهای میدانی تغییرنیافته و 
بهبودی حاصل نشده است؟ به نظر می رسد رویه نادرست و تکرار سفرهای 
استانی دولت نهم و دهم و تصویب مصوبه های پرشمار استانی و غیر اجرایی 
اکثر این مصوبات در دولت ســیزدهم در حال ازسرگیری است.بر اساس 
برداشتی نادرست و سطحی شمار گسترده ای از نیروهای تأثیرگذار اصولگرا 
گمان می کنند »دشــواره« های دیروز و امروز کشور از گذشته های دور تا 
زمان حال به دلیل حضور »غرب گرایان« در دولت است، افرادی که همیشه 
عالقه داشــته اند بدون واسطه با آمریکا مذاکره و با تکیه به غرب نیازهای 
کشور را تأمین کنند. حمله های آنان به دولت اول روحانی بر اساس چنین 
نگرشــی بروز و ظهور می یافت. آنان ظریف را مقصر قلمداد می کردند، به 
دنبال بایکوت چهره های عالقه مند به ارتبــاط با امریکا و غرب در داخل 
وزارتخانه می گشتند، دائم از حلقه نیویورکی ها صحبت می کردند، لیست 
دوتابعیتی ها در داخل دولت دوازدهم را با چنین رویکردی منتشر کردند، 
برجام را نه تنها فرصت تلقی نکردند بلکه آن را خسارت محض برشماردند 
و... حال که کار به دســت دولت ســیزدهم رسیده و همچنان با واقعیت 
تلخ بازرسی های آژانس انرژی اتمی، فشارهای بین المللی، تحریم ها، موانع 
جدی برای فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی، احیای برجام و... روبرو 
شده اند با صدای بلند از »بی عرضگی« و »ناتوانی« تمام مدیریت ها سخن 
می گویند.اختالف های اصولگرایان بــه دلیل پیش آمد برخی رویدادهای 
کالن در عرصه سیاست، بیش از امروز خواهد شد. طی ماه های گذشته اکثر 
نمایندگان مجلس و آنان که در ساختار دولت حضور ندارند، از نقد دولت 
سابق عبور کرده اند و به صورت مستقیم بی برنامه بودن دولت سیزدهم و 
استفاده از چهره های بی ســابقه را هدف حمله قرار داده اند. احتماالً ادامه 
یافتن این اختالف با اســتیضاح برخی از وزیــران در آینده نه چندان دور 
همراه شــود. به عبارتی این واکنش ها نه برای کسب رضایت شهروندان و 
رأی دهندگان و پاسخ دادن به مطالبات مردم اتفاق می افتد، بلکه به دلیل 

کسب و حفظ قدرت در آینده صورت می گیرد.

پای اصول گرایان روی زمیِن سفِت واقعیت
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پای اصول گرایان روی 
زمیِن سفِت واقعیت

     رضا صادقیان 
   روزنامه نگار

دستاورد سفر پلوسی و 
هدف چین از مانور نظامی

 سیف الرضا شهابی 
تحلیل گرسیاسی

سایه و آمیختگی رندانه 
تغزل و مضامین سیاسی

 سیروس قماشلو
موزیسین

توصیه های کرونایِی تازه؛ 
نوشداری بعد از مرگ سهراب

 محمدرضا محبوب فر
کارشناس حوزه سالمت

 آینده مملکت
خفن می بینم 

  فیض شریفی 
منتقد و پژوهشگر ادبیات

سرمقاله
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 حضور ابراهیم رئیسی در کارزار کم رمق انتخابات 
به عنوان چهره ای که اجماع کلی نیروهای اصولگرا 
کسب کرده بود و شکل گیری دولت سیزدهم نه تنها 
اختالف های درونی طیــف اصولگرا را کاهش نداد، 
بلکه این درگیری ها روزبه روز حال و هوای جدیدی 
را به نمایش می گذارد. شرح درهمینصفحه

خاطرات جدید هاشمی 
در راه است


