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دکتر محمدمهدی طهرانچی در دیدار هیاتعلمی از دانشگاه پکن:

با کاروان عشق
آخرین نخل سربریده؟ نه!

موسسهمطالعاتروابطبینایرانوچینتشکیلمیشود

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی بر لزوم تاسیس موسسه مطالعاتی روابط بین ایران و
چین بهعنوان یک گام موثر در راه حرکتهای علمی جدید تاکید کرد.

حسین سروقامت

محمدمهدی طهرانچی ،سرپرســـت دانشگاه آزاد اسالمی در دیدار پروفسور وانگ

نویسنده و استاد دانشگاه

جیسی رئیس موسســـه مطالعات بینالملل و استراتژیک دانشگاه پکن و هیات

hsarvghamat @yahoo.com

به مناسبت گرامیداشت محرم و صفر ،ایام شهادت ساالر شهیدان در
این ستون سلسله مطالبی پیرامون اصحاب حضرت سیدالشهدا (ع)

منتشرمیشودکهاینشمارهبهسویدبنعمروخثعمیاختصاصدارد.

به هیاتعالی چینی ،گفت« :ما با پیشـــرفتهای کشور بزرگ چین در حوزه علم و
فناوری در دهه گذشته آشنا هستیم».

او با بیان اینکه با اقبال همه سیاستگذاران علم ،جغرافیای جدیدی از علم در دنیا

در حال شکلگیری است ،گفت« :این جغرافیای علمی جدید ،مبتنیبر شرق است

منزل دراز و طبع جوانمرد و وقت کم

دشمن اِستاده چون کشیم؟
ِ
دست از میان

همراه که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد ،ضمن خوشامدگویی

و چین نقشی محوری در این جغرافیا دارد ،البته جمهوری اسالمی ایران هم در دهه

عرفی شیرازی

چون عبداللهبن رواحه برای عزیمت به جنگ موته با پیامبر اکرم وداع کرد،
به حضرت گفت«:ای رسول خدا ،مرا سفارشی کن که آن را از شما به یادگار
داشتهباشم».

حضرت فرمود« :تو بهزودی وارد سرزمینی میشوی که سجده در آن بسیار
کم است ،از این رو سجدههای خود را زیاد کن ».پیامبر بزرگ این را گفت و

ساکتشد.

عبدالله تشنه کمال به این اندازه راضی نشد و گفت« :یا رسولالله؛ بیشتر

بفرمایید!»

حضرت فرمود« :در همه حال خدا را به یاد داشته باش که او در آنچه جویای
آنی ،یار و یاور توست».

عبدالله رفت و لَختی نگذشت که دوباره بازگشت و عرض کرد« :یا رسولالله؛
خداوندفرداستوفردرادوستدارد.پسسفارشهایخودرابهسهبرسانید».

حضرتفرمود«:ایپسررواحه؛اگرازهمهچیزعاجزی،ازاینعاجزنباشکه
چون  10کار بد انجام دادی ،یک کار خوب هم انجام بدهی».

عبداللهبن رواحه راه خویش را گرفت و رفت ،در حالی که میگفت بعد از این،

دیگر چیزی از شما نخواهم پرسید.

اورفتوفرماندهیجنگموتهرابهعهدهگرفتودیرینپاییدکهشاهدشیرین
شـــهادت را در آغوش کشید .شاید از سپاه حسینبن علی کمتر کسی این

سخن پیامبر خدا را شنیده بود ،اما همه آمده بودند در پی آن یک کار خوب!
کارخوبعبداللهبنرواحهیاریپیامبرخدابودوکارخوباینان،پروانههای

سرگشته شمع وجود اباعبدالله ،یاری فرزند رسول خدا!
اگر باور ندارید داستان سُ وید را بشنوید.

سویدآدمبزرگیاست.مردیازاعرابقحطانی؛منسوببهخثعمبناراش...
به همین جهت به او خثعمی گفتهاند.

شجاعت را باید در سوید بازتعریف کرد .در واقع هرچه از دالوری و شجاعت او
بگوییم،کمگفتهایم.اوتوانستهبودهمچونموالیخویشعلیبنابیطالب

صفات متضادی را در خود جمع کند .از این رو دلیری و تجربه شـــگرف وی
در عرصههای گوناگون نبرد نهتنها از زهد و عبادت او نکاســـته ،که ســـایه

سترگ خویش را بر شخصیت واالی وی گسترده بود ،بهگونهای که مرحوم
مجلسی در کتاب شریف بحار بخشی را به عبادتها و نمازهای جانانه وی
اختصاص داده است.

ویژگیعجیبویکهاوراازسایرشهیدانکربالمتمایزمیکند،جانباختن
اوپسازشهادتاباعبداللهاست.اویکیازدونفریبودکهتاآخرینلحظات

در رکاب حســـین جنگیدند و تقدیرشان چنین رقم خورد که پس از حسین

کشتهشوند.عصرعاشوراکهرسید،فریاداستغاثهحسینگوشزمینوزمان
را پـــر کرد .دیگر یار و یاوری برای امام باقی نمانده بود و جلوههای گوناگون

مظلومیت وی اندکاندک رخ مینمود.

سرتاســـر میدان بوی خون میداد .شهدای کربال در خیمه دارالحرب آرام

گرفته و کشتههای دشمن ،آن اشـــقیای دورافتاده از بحر سعادت ،دشت
کربال را پر کرده بودند.

ضحاک مشرقی راوی این ماجراست؛ کسی که تا مرز شهادت پیش رفت ،اما

به این فوز بزرگ دست نیافت .هماو که از صبح عاشورا در رکاب امام حسین
جنگیده و عدهای از افراد دشمن را نیز به درک واصل کرده بود.
چه سرنوشتی دارند بعضی آدمها!...

ضحاکمشرقیدرآخرینساعاتاینمصافخونین،گریزانوترسان،فراررا
برقرارترجیحدادهوجانسالمازمعرکهبهدربردهاست.ایناتفاقناخوشایند

هرچند نام او را از فهرست شهیدان کربال محو کرده و فرصت شهادت را از او

گرفت ،اما فرصت دیگری به او داد تا بتواند با مشاهده صحنههای آن نبرد
ارشگری حادثه سترگ کربال را در کوفه به عهده گرفته و بیواسطه
ِ
خونین گز
از اتفاقات آن روز بزرگ پرده بردارد.

ضحاکمشرقیمیگویدعصرروزعاشورا–کهحسینبنعلینیزبهشهادت
رسیدهبود–جزدونفرازیارانامامکهیکیازآنانسویدودیگریبشرحضرمی
بود ،احدی باقی نمانده بود!

اما ماجرا چیســـت و چطور آنها تا عصر عاشورا زنده ماندند؟ ابهامی در این

خصوص وجود ندارد .تردیدی نیســـت که پیکـــر چاکچاک آنان در میان
کشـــتگان کربال افتاده ،اما به خاطر جراحات وارده رمق برخاستن و دفاع از

حریمموالیخویشرانداشتند...دشمننیزیقینکردهبودآنهادرکشاکش

گذشـــته پیشرفتهای بســـیار خوبی در حوزه علم داشته و معتقدیم جاده ابریشم
میتواند محور توسعه این جغرافیای جدید علم باشد».

طهرانچی گفت« :در گذشته ارتباطات علمی ما بیشتر با غرب بوده و برای تاسیس
جغرافیای جدید الزم است حرکتهای علمی با شناخت جدید و روشهای نوآورانه

شکل گیرد».

سرپرستدانشگاهآزاداسالمیبابیاناینکهایندیدارمیتواندمنشأیکحرکتجدید
باشد،ابرازامیدواریکردکهتاسیسموسسهمطالعاتیروابطبینایرانوچینبهعنوان

یک گام موثر در راه حرکتهای علمی جدید ،باعث شود شعار «نوآوری» را هر چه بهتر
درک کرده و ایران و چین تاثیرات متقابلی در حوزه پیشرفت علم در دنیا داشته باشند.

او با اشاره به اینکه گذشته چراغ راه آینده است ،اظهار داشت« :در گذشته با اینکه
امکانات حملونقل و ارتباطات بـــه اندازه امروز نبوده ،اما روابط خوبی بین ایران و

چین برقرار بوده و مسلما امروز این دو تمدن بزرگ و کهن با کمک یکدیگر میتوانند
اقدامات بزرگی در صحنه پیشرفت علم داشته باشند».

سرپرســـت دانشگاه آزاد اسالمی درباره اهمیت موسســـه مطالعاتی روابط ایران و
چین ،گفت« :در یک دهه اخیر روابط اقتصادی گستردهای بین ایران و چین برقرار

بوده است .در حوزه عمرانی هم خواستهایم ارتباطات

زیادی برقرار شـــود ،اما چون اینها فقط در حد روابط
فناوری و اقتصادی است و هیچوقت از پشتوانه علمی

برخوردار نبوده و تبدیل به روابط پایدار نشـــده ،بلکه
مجموعهای از روابط منقطـــع اقتصادی و فنی بوده
است .برای تبدیل این روابط منقطع به یک مجموعه

روابطپیوسته،بایدروابطبیندانشگاهیتعمیقشود.

روابط بین دانشـــگاهی نیز عمیق نخواهد شد ،مگر
اینکه موسسهای هوشمند متشکل از دانشمندان و

متخصصان هر دوطرف این روابط را مدیریت کنند».

طهرانچی با بیان اینکه تخصص من در حوزه فیزیک
است و میبینم در مجموعه مقاالتم عمده ارجاعات از

دانشمندان چینی است و غربیها کمتر به کارهای ما

ارجاع میدهند ،گفت« :ما هم متقابال سعی میکنیم

اســـت ،نمیتوان بهخوبی کار کرد .ما در حوزه روابط
سیاسی و دیپلماتیک باید نیروی انسانی تربیت کنیم
که بتوانند این ارتباطات را تعمیق دهند».

حوزههای مختلف مستقیما یکدیگر را بشناسند .مثال
درحوزهحقوقبینالمللوحقوقمراودات،هردوطرف

دانشمندانیداشتهباشیمکهمستقیماقوانینیکدیگر

رابدانند.دررشتههایمهندسینیزبتوانیممهندسان

خوبی داشـــته باشیم که کارهای مشترک را ب هراحتی
پیش ببرند .الزمه پیشبرد حرکتی که دوطرف در حوزه
گسترش علم شـــروع کردهایم ،این است که دستان

دکترطهرانچیبابیاناینکهدرکشورچیندرحوزهادبیاتوتاریخفارسیبهخوبیکار

مهندسان و متخصصانی تربیت کنیم که با این تکنولوژی آشنا باشند .اطالع دارم
که چینیها تصمیم دارند در پروژههای راهسازی و حملونقل نیز ورود کنند .در این

حوزهها هممیتوانیممتخصصانی تربیت کنیم ،البتهتصمیمگیری در اینخصوص
فراتر از موسسه تحقیقاتی شماست و به اختیارات دانشگاه پکن برمیگردد».

اســـتادتمام دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاهی
بزرگ اســـت و اقداماتی که انجام میدهد نیز اقدامات بزرگی اســـت ،اظهار کرد:

«عالقهمندم سال بعد که دوباره همدیگر را مالقات میکنیم ،اقدامات بزرگی انجام

شده باشد .میخواهم  MOUرا تمامشده بدانم و وارد مرحله توافق شویم و گامهای
عملی کار را ترسیم کنیم».

روز گذشته سیدحسن قاضیزادههاشمی در جریان سفرش

اعمـال شـده در طـرح تحـول سلامت بـود و همینطـور

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز دیدار و گفتوگو

در کشـور ادامـه میدهنـد».

هاشمی ادامه داد« :شما میگویید چرا عدهای میتوانند

یا پرکردن دندان کار کند ،بعد در امتحان بورد شرکت کند

دوباره به دانشگاههای دولتی برگردند که من هم قبول دارم،

هم درس بخواند و در آخر دندانپزشک شود؛ این بد است؟

به اهواز پس از افتتاح بیمارســـتان حوادث ســـوختگی با
کرد که این جلسه حاشیههایی را به همراه داشت.

دانشـجویانی کـه از خـارج کشـور برمیگردند و پزشـکی را

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درمورد

صابر قربانی ،نماینده نشـریات دانشـجویی دانشگاه علوم

اینکـــه چرا در ارتباط با بیماران ام.اس آنطور که فیلمش

سـخنرانی کـرده بـود بـه «فرهیختـگان» میگوید« :جلسـه

هستند که عمرشان کوتاه است و به پول االن اگر بخواهیم

پزشـکی اهـواز ،از افـرادی بـود کـه مقابـل وزیـر بهداشـت
روز گذشـته را خـود وزیـر بـه رئیـس دانشـگاه گفتـه بـود که

بگذارنـد و قـرار بـود پرسـش و پاسـخ هـم در ایـن جلسـه
گنجانـده شـود کـه درنهایـت هفـت نفر از تشـکلها و افراد

مختلف سواالتشان را از وزیر بهداشت پرسیدند و اکثریت

نسـبت بـه رفتـار وزیـر در برخـورد بـا مـردم انتقاد داشـتند،
البتـه تعـدادی از سـواالت هـم مربـوط بـه سیاسـتهای

منتشر شد صحبت کردهاند ،گفت 40« :یا  50نفر در کشور

حســـاب کنیم ،چیزی معادل حداقل چند میلیارد تومان
هزینه یکدوره درمان این بیماران اســـت .خب دولت باید
داشته باشد تا وزارت بتواند پرداخت کند؛ اینکه نمیشود،

بعد مـــا میمانیم بودجهای که دولت داده اســـت را کجا
هزینه کنیم؛ به افراد دیابتی بدهیم ،بیماران فشـــارخونی
را چـــه کنیم یا به افرادی که در جادهها تصادف کردهاند یا

باشید چهکار میکنید؟»

کنکور را دور بزنند و با گذراندن چند واحد در خارج از کشور
من بخشـــنامه کردم از سال  2019که هر دانشجویی که
در خارج از کشـــور پزشکی میخواند تا آخر دوره و مقطع

نمیتواند به کشور انتقالی بگیرد ولی این آییننامه از قبل
بوده که  72واحد بگذرانند تا بتوانند انتقالی بگیرند .این

افرادی که شـــعارهایی در رابطه با رشـــته دندانپزشکی در

دســـت دارند ،من این نکته را باید بگوییم که از سال  62یا
 63قانونی تصویب شده است که فکر نمیکنم اصال تعداد
دندانپزشـــکها بیش از چهار یا پنج هزار نفر بیشتر بوده

دندان به مدت دو سال تربیت کند و  6سال در حد کشیدن

و اگر قبول شـــد بقیه دوره را تخصصی بگذراند و چند سال
آنهم برای  60نفر آدم روســـتایی شما دانشجویان چقدر

شلوغ کردید ،آیا این ،انصاف است؟ آنوقت شما افرادی که
در خارج چهار سال دوره گذراندهاند را تحمل میکنید اما
چند نفر روستایی که زحمت کشیدهاند را تحمل نمیکنید؛

این انصاف نیست».

وزیر بهداشت ادامه داد« :درمورد طرح تحول سالمت قبل
از دوره ما اعالم شد که مردم  70درصد هزینه سالمت را از
ب میدهند که امروز این مقدار 35 ،درصد شده است».
جی 

نیمکت خبر
زنجیره انسانی دانشجویان
در اعتراض به لوایح «»FATF

در دیدار دانشجویان
با محسن رضایی چه گذشت؟

نامه  ۳۵تشکل دانشجویی
به خاتمی درباره اصالحات

جمعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران با حضور در مقابل مجلس

جمعی از اعضای شـــورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان

 ۳۵تشکل دانشجویی در نامهای به «سیدمحمد خاتمی» نوشتند« :به زعم ما

دانشجویان معترض تصویب  FATFتالش داشتند در مقابل مجلس زنجیره

و سیاســـی پرداختند .علیرضا فیروزی ،دبیر سیاسی این اتحادیه دانشجویی

به قبول نقدهای دلسوزان ه درونگفتمانی و ایجاد یک بازسازی اساسی دارد».

دانشـــجویان با در دست داشتن دستنوشـــتهها و سردادن شعارهایی از

مستقل با محسن رضایی دیدار و به بحث و گفتوگو پیرامون مسائل اقتصادی
روایت قابلتاملی از این دیدار دارد و میگوید« :عصر روز گذشته برای انتقال

نقطهنظراتماندرخصوصمسائلروزکشورواطالعاززوایایمختلفتصویب

تصور آن نیز موی بر تن انسان راست میکند .در آن هوای گرم و طاقتفرسا،
پیش رفته است ،چه کاری برمیآید؟

حرکت اعتراضی دانشجویان درباره این موضوع از مدتها قبل آغاز شده و

به اعتقاد او ،با تصویب  FATFنهتنها ایران از لیست سیاه این مجموعه بیرون

نخلسربریدهبود؟هیهات!

حوزه نفت میتوانیم در دانشگاه آزاد اسالمی واحدی داشته باشیم تا از ایران و چین

اصال به این افرادی که عمرشان کوتاه است ،بدهیم؟ شما

گفتنی اســـت ،جمعه گذشته نیز دانشجویان با برگزاری تجمع بعد از اقامه

جهنی...

دانشـــکده زیرساخت داشته باشیم تا در پروژههایی که چین در ایران شروع به کار

باشد که اگر کسی در روستا برای مردم بهداشتکار دهان و

رضاییتاکنوندرصفحاتمجازیاشنظریپیرامونبررسیلوایحFATFمطرح

آمدند و پیکر آخرین سرباز حسین را به خاک و خون کشیدند! اما او آخرین

که روی علوم دو طرف کار میکنند ،تشکیل دهیم».

غربی بشناسند .باید کاری کنیم که دانشمندان ما در

خدایا؛ این جنگ است یا هماوردی غیرت و ناجوانمردی؟ چه غوغایی است

ســـنگدل را دید که به ســـوی او میآیند؛ عروه بن بکار تغلبی و زیدبن ورقاء

حضوردانشمندانمادرچینوبرعکس،سعیکنیمجامعهبزرگتریازدانشمندانی

میکند ،مهندســـانی که آشنا به روشهای دوطرف هستند ،تربیت کنیم .مثال در

وچیننبایدیکدیگرراازدریچهغربوازطریقکتابهای

نمایندگان مجلس میخواســـتند تا با عدم رای بـــه تصویب لوایح ،FATF

ســـوید با چنگ و دندان جنگید تا از نفس افتاد! ...و آنگاه از دور مزدورانی

یکی اینکه موسسه تحقیقاتی در ایران و چین به صورت مشترک تشکیل دهیم و با

اظهاراتجنجالیوزیربهداشتدربارهبیمارانخاصوانتقالدانشجویانبهداخل

دست و پای خویش را جمع میکند و با کارد یا خنجری که در اختیار داشته،

از مجروحی که زخم خورده و خون از دست داده و قدمبهقدم تا مرز شهادت

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود« :در این زمینه باید دو قدم اساسی برداریم؛

اینباردرجمعدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاهوازمطرحشد

انسانی تشکیل دهند.

در این دشت کربال!

مطالعاتیبهاروپاوغربمیروندباکسانیکهبهچینمیروند،قابلمقایسهنیست».

عضوهیاتامنایدانشگاهآزاداسالمیادامهداد«:ایران

باید بیشتر کار کرد».

گزارش خبری

بهعنوان مثال در حوزه حقوق ،تعداد کســـانی که حقوق غرب را میدانند نسبت به

او در ادامه گفت« :پیشـــنهاد دوم بنده هم که البته قابل بحث اســـت ،این است که

شدهاست،گفت«:متاسفانهدرایرانبرایارتباطاتمتقابلخیلیخوبکارنکردهایم

در بحث دانش و تعمیق ارتباط دانشی که مقدمه گسترش روابط اقتصادی است،

اینخبرکوبندهوداغشهادتآقایجواناناهلبهشتقلبمجروحسویدرا

به دشمن حملهور میشود و ساعتی با او میجنگد...

مقابل چگونه فکر میکند و فلسفهاش بر چه بنیانی

حاضر به صورت خودکار شکل میگیرد ،در حالی که باید این اتفاق را نظاممند کرد.

شورای اسالمی در اعتراض به تصویب لوایح مربوط به  FATFتجمع کردند.

میفشارد.غیرتوجوانمردیدراوجوشیده،اندکیهوشیارمیشود.آهسته

مطالعه کنند ،تاکید کرد« :زمانی که ندانیم ملت طرف

یکدیگر را محکمتر بفشاریم و به گسترش علم کمک کنیم».

اینماجراتابدانجاپیشمیرودکهدرصحرایکربالصدایشیونوفریادبلند
 -پسر پیامبر به شهادت رسید ...حسین کشته شد!

فیلســـوفان ما فلسفه چین را بهخوبی مطالعه و فیلسوفان چینی فلسفه اسالمی را

کسانیکهحقوقچینرامیدانند،قابلقیاسنیستوتعدادکسانیکهبرایفرصت

شهید بهشتی در دوره تصدی ریاست این دانشگاه ،با بیان اینکه باید کمک کنیم

در حوزه نفت میتوانیم
در دانشگاه آزاد اسالمی
واحدی داشته باشیم تا
از ایران و چین مهندسان و
متخصصانی تربیت کنیم که با این
تکنولوژی آشنا باشند .اطالع دارم
که چینیها تصمیم دارند در
پروژههای راهسازی و حملونقل نیز
ورود کنند .در این حوزهها هم
میتوانیم متخصصانی تربیت کنیم

بـــه مقاالت چینی ارجاع دهیم .ایـــن اتفاق در حال

معرکه جان دادهاند.

میشودوآنهادرمیانهیاهویبرخاسته،خبرشهادتحسینرامیشنوند.

اوبااشارهبهراهاندازییکمرکزچینشناسیورشتهزبانوادبیاتچینیدردانشگاه

و به همین دلیل تعداد دانشمندان ایرانی که چین را میشناسند خیلی زیاد نیست.

جلوی خطرات احتمالی پیوستن به این معاهده را بگیرند.

نمازجمعهدرسراسرکشوراعتراضخودرابهتصویبلوایح FATFاعالمکردند.
به روشهای مختلف مانند توزیع بروشور ،درخواست از نمایندگان مجلس

برونرفـــت از وضعیت موجود در  ۱۵مورد بیان کردید؛ راهکارهایی که نهتنها

لوایحی همچون پالرمو در مجلس و ارجاع به مجمع تشـــخیص و بحث FATF

آنچه به زعم ما در سخنان و راهکارهایتان مورد غفلت قرار گرفته ،لزوم بازسازی

میهمان محسن رضایی ،دبیر این مجمع بودیم ».نخست اینکه اگرچه محسن
نکرده،امادراینجلسهصراحتامخالفتشراباتصویبایندستلوایحاعالمکرد.

نمیآید ،بلکه تازه بحث  Next Stepیا همان قدم بعدی مطرح میشود؛ یعنی

و انتشار بیانیهها و نامههای متعدد برای جلوگیری از تصویب لوایح FATF
به عقیده این دانشـــجویان ،این لوایح استعماری است و تصویب آن نوعی

تصویب لوایح  ،FATFچند سال معطل بماند .نکته دوم مطرحشده در جلسه

خودتحریمی است که مجلس نباید زیر بار این استعمار برود.

آنهـــا در ادامه عنوان کردند« :چندی پیش جنابعالی راهکارهای خود را برای

ضمانتاجراییونحوهنهادمندشدنآنهادرهالهایازابهامقراردارد،بلکهوجود

تازه گروه  FATFبررســـی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا

تالش کردهاند.

جریان اصالحات که خود با نقد به حاکمیت در سال ۷۶متولد شد ،اکنون نیاز

نه! و ممکن اســـت این مرحله چندین سال طول بکشد و عمال کشور با وجود

قانونی قانون ،توسط رئیس قوه قانونگذار» بود.
ِ
حکایت «دور زدن

نیروییسیاسی کهایفاگراینتغییراتباشدنیزباتردیدهایجدیروبهرواست.
ساختاری -روشی جریان اصالحات اســـت .اگر امروز زنگ خطر بحرانهای
سیاسی و اجتماعی به صدا درآمده ،مسئولیت اخالقی این را ایجاب میکند
کهبگوییماصالحطلباننقشپررنگیدرایجادشرایطبحرانیفعلیداشتهاند.

عملکرد ضعیف و دور از انتظار لیست امید در مجلس شورای اسالمی و شورای
شهر،درکنارعدمقبولمسئولیت«محافظهکاریوناکارآمدیلیستهاوگاهی

ش از پیش این
فساد برخی نمایندگان» توسط اصالحطلبان ،خود به تقویت بی 

ناامیدی و عدم باور به کارآمدبودن شورایعالی اصالحطلبان دامنزده است».

