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روی موج کوتاه

»مجلس تمام گشت« این جمله ای 
بود که علی الریجانی در پایان جلســه 
دیروز بهارســتان و پایان ریاســت ۱۲ 
ســاله اش بر خانه ملت به زبــان آورد. 
جلسه ای که حال و هوای دیگری داشت؛ 
نمایندگان اغلب بــا لباس های محلی 
خود حاضر شــده بودند. بــازار عکس 
یادگاری هم حسابی داغ بود. نمایندگان 
استانی دور هم جمع می شدند، تا تصویر 
آخرین روزشان در ساختمان بهارستان 
را برای همیشــه ثبت کنند. گعده های 
نمایندگان هم کــه در روز اخر مجلس 
بیشتر از گذشته شده بود و در این میان 
قدم زدن غالمرضا تاجگردون  جلب توجه 
می کرد. گفت و گو میان نمایندگان زن 
هم کم نبود؛ اقلیتی که در این چهارسال 
با تمام کاستی ها و بی وفایی های دیگر 
نمایندگان در پیشبرد بسیاری از قوانین 
توانستند قدم هایی بردارند. از آنجا که 
نزدیک به یک سوم نمایندگان با تصمیم 
شــورای نگهبان از گردونه انتخابات به 
دور ماندند بیشتر آنها دیگر در مجلس 
یازدهم ظهور و بروزی ندارند، با پایان این 
جلسه دوره نمایندگی آنها هم حداقل 

برای ۴ سال به پایان رسید.
 از تذکر برای رای دادن 

تا هشدار کرونایی
»لطفا در رای گیری مشارکت کنید« 

این تذکری بود که دائما از سوی تریبون 
هیات رئیسه به گوش می رسید تذکری 
البته چنــدان غریب نبــود و تقریبا در 
هر جلســه علنی این تذکرات به گوش 
می رسید و آخرین جلسه علنی تعدادش 
افزایــش پیدا کرد. وقتــی نمایندگان 
مجلس جزئیات طرح ارتقــای اعتبار 
اسناد رسمی را به بحث گذاشتند تعداد 
تذکــرات افزایش پیدا کــردو نصراهلل 
پژمانفر نماینده مشهد با انتقاد از اینکه 
چه اصراری است این طرح ها و لوایح در 
این دقایق اخر با سرعت به تصویب برسد 
خطاب به هیات رئیسه گفت: اجازه دهید 
تذکرات مطرح شود این طرح ابهام دارد 
و باید ابهامات آن رفع شود. او همچنین 
گفت: این طرح ایــرادات اصل ۷۵ را به 
دنبال خواهد داشت.علی الریجانی نیز 
وقتی مشاهده کرد تعداد تذکرات افزایش 
پیدا کرد گفت: چرا این طرح که اینقدر 
بحث دارد امروز در دستور کار گذاشتید ؟
در نهایت آخرین دســتور کارهای 
مجلس هم به پایان رسید تا مجلس وارد 

آخرین نطق رئیس جلسه شود.
نطق کوبنده آقای رئیس و فریاد 

احسنت احسنت نمایندگان
ســاعت به ۱۱ کــه نزدیک شــد 
الریجانی از عکاســان خواســت تا به 
عکاسی شان پایان بدهند و نمایندگان 

هم بر روی صندلی  خود بنشــینند تا 
اخرین نطقش را ایــراد کند. نطقی که 
حمایت تمام قــد از مجلس دهم بود. او 
به کار بردن الفاظ تحقیرکننده و تخریب 
کننده علیه این مجلس را جفا به مجلس 

دهم دانست. 
 مجلس دهم بی عرضه 

و بدون جرائت نبود
رئیس مجلس گفت: برخی از آقایان 
در رسانه می گویند مجلس دهم عرضه 
و جرائت ندارد؛ ایــن مجلس قانونی که 
از زمان دولت آقــای خاتمی مانده بود، 
تعیین تکلیف کــرد. الریجانی درباره 
تعداد قوانین تصویب شــده در مجلس 
دهم گفت: قوانین مهمی تصویب شــد 
و تقریبا ۲۰۰ قانون در مجلس شــورای 
اســالمی تصویب کردیم.  وی ادامه داد: 
قانون تجارت در مجالس دیگر مانده بود 
اما مجلس دهم جرائت کرد و آن را تعیین 
تکلیف کرد، برخی از آقایان در رســانه 
می گویند مجلس دهم عرضه و جرائت 
ندارد؛ این مجلس قانونی که از زمان دولت 
آقای خاتمی مانده بود را تعیین تکلیف 
کرد. رئیس قوه مقننه ادامه داد:  عده ای 
در بعد نظارت مجلس را دچار کاستی در 
نظارت معرفی و گاهی با الفاظ نادرست و 
تحقیرآمیز آن را مطرح کردند، که این 
موضوع از سر معرفت نبود؛ مجلس ۱۰ 

هزار تذکر به رئیس جمهور و وزرا، ۳ هزار 
ســوال از وزرا که ۱۸۳ سوال در مجلس 
مطرح کرد البته برخی سواالت منطقه 
ای بود و نباید طبق آیین نامه مطرح می 
شد. همچنین ۵ سوال از رئیس جمهور و ۶ 
استیضاح از وزرا در مجلس مطرح شد که 
دو نفر از آنها نتوانستند رأی اعتماد کسب 
کنند و ۶۳ بار مسئوالن برای ارائه توضیح 
به مجلس دعوت شدند. همچنین ۵۳ 
جلسه غیرعلنی درباره مسائل مختلف، 
گرد و غبار، زلزله، مسائل امنیتی تشکیل 
شــد که مســئوالن به مجلس آمدند و 
نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند. 
به خاطر ندارم مجالس قبل یعنی هشتم 
و نهم از مــاده ۴۰ و ۴۵ آیین نامه تا این 
حد اســتفاده کرده باشند که این نشان 
دهنده این اســت که کمیسیون ها در 
مسأله نظارت فعال بودند. وی در ادامه 
با بیان اینکه ۳۹ گزارش نظارتی از سوی 
کمیسیون ها ارائه شــد، اظهار داشت: 
کمیسیون ویژه، ۱۰ گزارش نظارتی در 
موضوعات مختلف که معموال برای رونق 
تولید بود، ارائه کرد و ۱۷ گزارش در زمینه 
ماده ۲۳۴ ارائه شد و باز در مجلس هشتم 
و نهم نظیر این را ندیدم که نمایندگان از 
این ابزار که استنکاف از قانون باشد از این 
ابزار استفاده کنند و در نهایت پرونده ها 

به قوه قضاییه داده شد.

 فساد فساد کردن مدل جدید 
»بگم بگم« است

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: فســاد فســاد کردن برخی درباره 
نمایندگان مجلس چیــزی جز ورژن 
جدید »بگم بگم« نیست.برخی ها فکر 
می کنند با تخریب رسانه ای می توانند 
انقالب را           حفظ کنند.فعل سیاسی اگر از 
پشتوانه عقالنی برخوردار نباشد ممکن 
است توفیق پیدا کند اما پایدار نخواهد بود 

زیرا مانع رشد جامعه خواهد بود.
وی ادامه داد: جامعه ای که در فضای 
آزاد تجربه نداشته و شکست و پیروزی 
نداشته باشــد دچار فلج ذهنی خواهد 
شد. این در حالی است که رشد تنها در 
مسیر آزادی و عمل محقق می شود. در 
جامعه باید زمینه تکامل استعداد فطری 
را           فراهم کرد و باید اجازه دهیم افراد در 
جامعه تجربه کنند، ضمن این که در مقام 
اجرا هم انقباضی عمل کرد. الریجانی 
افزود:همه بخش های حکومتی از یک 
فلســفه برخوردارند و بدون فهم مبانی 
فکری دچار مشکل خواهیم شد. اکثر 
فضالی ما فضلیت سیاســی را           در حد 
بین افراط و تفریط عنوان کردند در این 
صورت جامعه دچار خســران می شود. 
در این ۴۰ سال پس از انقالب، هر موقع 
یک جناح به طور کامل سر کار بوده است 
برایند کار حل تمامی مشکالت نبوده 
مگر آنکه جناح ها در کنار هم قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: این موضوع به چند دلیل است، یا 
ظرفیت فکری ایــران و ایرانی در یک 
جناح نیســت و یا این کــه جناح های 
سیاسی کشور آنقدر کوچک هستند 
که ظرفیت حل مشــکالت را           ندارند. 
الریجانی تأکید کرد: همه گرایش های 
سیاسی در مجلس دهم حضور فعال و 
چشمگیری داشتند و از نظر سیاسی، 
مجلسی یک دســت و به فرمانی نبود. 
نمایندگان بــا آزادی کامل اظهارنظر 
می کردند. ما دو تعهد داشتیم، رعایت 
حقوق ملت و رعایت تدابیر رهبری که 
به خوبی در برابــر این موضوع مجلس 
تجاوب داشت و یاد ندارم تدبیری از مقام 
معظم رهبری به مجلس اعالم و کسی 
به آن توجهی نکرده باشد البته به خاطر 
ندارم که ایشان دستوری به این مجلس 
یا مجالس دیگر که بنده حضور داشتم، 

داده باشند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی 
افزود: البته گاهی بر سر موضوعی مانند 
استیضاح به شخص من دستور دادند ولی 

به مجلس دستوری ندادند، بنده معتقدم 
باید حرمت تمام قوا را نگاه داشت و این 
مجموعه که همگی یا برآمده از مســیر 
انتخابات توســط مردم یا منصوبین از 
طرف مقام معظم رهبری هســتند که 
نظام والیی را شکل می دهند. اگر عده ای 
این قوه را بشــکنند یا عده ای دیگر قوه 
دیگر را تخریب کنند از نظام و کشــور 
چه می ماند. وی اظهار کرد: مهمترین 
قوانین مبارزه با فســاد توسط مجلس 
تصویب شد، قانون شفافیت اطالعات 
، قانون رســیدگی به اموال مسئوالن، 
مطالبه مجلس این است که قوای قضائیه 
و مجریه در تحقق این قوانین کوشا باشند.  
الریجانی در ادامه گفت: این مسائل برای 
کسانی که مرتکب بی اخالقی می شوند 
بیشتر صدمه روحی دارد، برای افرادی 
که مظلوم واقع می شــوند خداوند در 
همین دنیا بهروزی را برای آن ها رقم می 
زند، سوال این است که چرا این اقدامات 
صورت می گیرد؛ ممکن اســت برخی 
معتقد باشــند فقط برای قدرت طلبی 
است، ممکن اســت در برخی جریانات 
سیاسی افرادی باشند که این کار را برای 
قدرت بیشــتر انجام دهند. اگر اینگونه 
باشــد که همه آن باطل است حتی اگر 
همین نظر نازل قدرت باشــد مسیر و 
رفتار خــود را می طلبــد، با چکش که 

نقاشی نمی کشند.
الریجانی ادامه داد: دوســتانی که 
گاهی راجع به مجلس حرف می زنند یاد 

بگیرند نظر والیی چیست.
تشکر ۲۵۰ نماینده از الریجانی

بعــد از پایان نطق علــی الریجانی  
۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در بیانیه ای از زحمات اعضای 
هیئت رئیســه و به خصــوص از تدبیر 
علی الریجانی تشکر و قدردانی کرده و 
برای  منتخبین مجلس یازدهم آرزوی 
موفقیــت در خدمت رســانی به مردم 

داشتند. 
آخرین عکس مجلس دهمی ها

الریجانی زنگ پایان آخرین جلسه 
مجلس دهم را با این شــعر نواخت که 
»مجلس تمام گشــت اما باید گفت: در 
تو پایان نیست، آغاز دگر باید تو را« بعد 
از پایان این جمله تمــام نمایندگان در 
جایگاه هیات رئیسه جمع شدند و آخرین 
عکس را به ثبت رساندند. در نهایت هم 
بین نمایندگانی که بــه دوره یازدهم 
مجلس شورای اســالمی راه یافته اند 
کارت های جدید نمایندگی و بین مابقی 

نمایندگان کارت ادوار توزیع شد.

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی با تصویب ۲۰۰ قانون به کار خود پایان داد

»مجلس تمام گشت و ...«

خبر

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در 
سیاست خارجی سعی کردیم از افراط جلوگیری 
کنیم. زمانی که به ســوریه رفتم عده ای گفتند 
هزینه درست کردم، ولی باز هم تکرار می کنم ما 
شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالر به سوریه پول دادیم و 
باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه 
شده است. حشمت اهلل فالحت پیشه، در گفت وگو 
با اعتماد آنالین با  اشاره به موضوع گروه ویژه اقدام 
مالی FATF تاکید کرد: در ارتباط با کمک های 
ایران باید شفافیت وجود داشته باشد. فالحت پیشه 
گفت: چرا خیلی ها نگران شفافیت مالی هستند؟ 
به هر حال در این مملکتی که بیش از همه دنیا خبر 

از اختالس می رسد،  هر روز دادگاه مفاسد داریم... 
من حالم به هم می خورد از اینکه هر روز برای من 
پیامک می آید، امروز دادگاه مفســدان بزرگ و 
مفسد فی االرض است... مفسد فی االرض یعنی 
چه؟ تعریف کنیم. مفسد فی االرض یعنی فسادش 
کل این کشور را در بر گرفته باشد. هر روز یک نفر 
را محاکمه می کنیم! پس در همین کشور نیازمند 

شفافیت مالی هستیم.
 مجلس روزبه روز 

از رأس امور دور شده است
افزود: در رأس امور بودن مجلس یک جریانی 
است که شکل گرفته و متاسفانه مجلس را در موارد 

مختلف مزاحم می دانند. لذا بعضی ها مثل فالن 
رئیس جمهور که می گفت »مجلس در رأس امور 
نیست« به زبان می آورد و در عمل بدتر هم عمل 
می  کرد. برخی دیگر اما به زبــان نمی آورند ولی 
عمل می کنند و سعی می کنند مجلس را از رأس 

امور بیندازند.
 وی تصریح کــرد: در ســطح کالن معتقدم 
روزبه روز مجالس ما از رأس امور دور شدند. بخشی 
از آن ناشی از کسانی است که به مجلس می آیند. 
یعنی کســانی که نمی دانند چه کاره هستند! و 
نماینده یعنی چه. در مجموع اعتقادم بر این است 
که مجلس طبق قانون اساسی در رأس امور است 

ولی در عملکرد و در نوع تعاملی که سایر قوا نسبت 
به مجلس دارند به نظر مــن مجلس از رأس امور 

دور شده است.
 وی یادآور شد: بزرگ ترین ضربه به مجلس 
دهم از ناحیه هیات رئیسه به خصوص شخص 
رئیس  وارد شد. من به رغم اینکه معتقدم آقای 
الریجانی خوبی های زیــادی دارد و زحماتی 
کشیده ولی مجلس در این حوزه منحصر شد. 
به هر حال طبق قانون اساســی رئیس مجلس 
سخنگوی مجلس اســت؛ یعنی یک رأی دارد 
و هم سطح ســایر نمایندگان است. در دنیا هم 
به همین صورت است. رئیس مجلس هم  رأی 

با نمایندگان است منتها معتمد مجلس است. 
چون به هر حال رئیس مجلس در یک سری از 
نهادهای تصمیم گیر به عنوان نماینده مجلس 
حضور دارد. آقای الریجانــی نماینده مجلس 
نبود. یعنی در مجلــس نماینده آن نهادها بود. 
نماینــده- به خصوص- شــورای عالی امنیت 
ملی در مجلس بود یا در مواردی نماینده سران 

سه قوه در مجلس بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

شاید 20 تا 30 میلیارد دالر به سوریه پول داده ایم که باید پس بگیریم
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وزیر دفاع:
مزاحمت برای نفتکش های ایرانی 

را تحمل نخواهیم کرد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید 
بر اینکه هیچ گونه مزاحمتــی برای نفتکش های 
خود را تحمل نخواهیم کرد، گفت: اگر مزاحمت ها 
ادامه داشته باشد و تشدید شود، حتما پاسخ قاطع و 

محکمی خواهند گرفت.
امیر حاتمی  افــزود: مزاحمت برای نفتکش ها 
خالف مقررات و امنیت بین الملل است و فکر می کنم 
هم ســازمان های بین المللی و هم کشورهایی که 
نسبت به امنیت آبراه ها حساس هستند، باید نسبت 
به این موضوع عکس العمل نشــان دهند زیرا این 

اقدام، راهزنی دریایی است.
    

نیروی دریایی آمریکا هشدار داد:
شناورهای خارجی فاصله ۱00متری 

با ناوهای ما را رعایت کنند
نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که شناورهای 
خارجی باید فاصله ۱۰۰ متری با ناوهای این کشور 

را رعایت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی 
دریایی آمریکا هشــدار داد که در صورت نزدیک 
شدن این شــناورها علیه آنها اقدام قانونی دفاعی 
انجام خواهد داد. اقدام دفاعی عمدتا شامل به صدا 
درآوردن آژیر، شــلیک منور و در نهایت شــلیک 
هشدار برای مجبور کردن شناورها به دور شدن از 
کشتی می شود، ولی هشــدار در خصوص رعایت 
فاصله مشخص، یک مورد جدید در نیروی دریایی 

آمریکا است.
    

حضور رئیس جمهور در 
افتتاحیه مجلس یازدهم

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از حضور روحانی و روسای قبلی مجلس در افتتاحیه 

مجلس یازدهم خبر داد.
اسداهلل عباسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، ادامه 
داد: وزیر کشور به عنوان مسئول برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی گزارشی را از 

روند این انتخابات در روز افتتاحیه ارائه خواهد داد.
    

درگیری سپاه با یک تیم 
تروریستی در مریوان

طی درگیری بین رزمندگان قرارگاه شــهید 
شهرامفر کردستان با گروهک های ضد انقالب دو نفر 
از عناصر این گروهک به هالکت رسیدند. به گزارش 
ایلنا، در این عملیات مشــترک بین قرارگاه شهید 
شهرامفر و اطالعات کردستان، ۴ نفر دیگر از این تیم 
مسلح ضد انقالب زخمی شده و باقیمانده آنان نیز با 
توجه به شرایط جغرافیایی منطقه متواری شده اند و 

تعقیب آنان هم چنان ادامه دارد.
    

 بایدن به دنبال توافق
با ایران است

مشاور امور خارجی »جو بایدن« از تمایل نامزد 
دموکرات انتخابات آمریکا برای توافق با ایران خبر 
داد. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پســت، تونی 
بلینکن، گفت: بایدن به دنبال بهبود توافق موجود 
و یا انعقاد یک توافق جدید با ایران است. ایران باید 
به برجام بازگردد. در این صورت بایدن با استفاده از 

همان توافق قبلی به دنبال توافقی بلند مدت است .
    

درخواست ۲۱ نماینده از رئیسی: 
جلو  تضییع حق  محمود صادقی 

را بگیرید
بیست و یک نماینده مجلس در نامه ای خطاب به 
رئیس قوه قضائیه خواستار ورود سید ابراهیم رئیسی 
به حکم اخیر صادره برای محمود صادقی شدند و  
از وی خواستند اجازه ندهد حق او ضایع شود و در 
آینده نیز حریت و آزادگــی نمایندگان مخدوش 
شود. شایان توجه اســت که محمود صادقی اخیرا 
با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران به 
۱۰ میلیون جزای نقــدی و ۲۱ ماه حبس محکوم 

شده است.
    

جمعی از منتخبان مجلس یازدهم خطاب به 
شورای نگهبان:

الیحه حذف ۴ صفر از پول ملی 
به مجلس بازگردانده شود

جمعی از منتخبان مجلس یازدهم در نامه ای به 
شورای نگهبان خواستار عودت الیحه حذف صفرها 
به مجلس شورای اسالمی شدند تا با دقت بیشتری 

نسبت به رفع ابهام الیحه و تصویب آن اقدام شود.
مالک شریعتی نیاسر، مجتبی رضاخواه، سید 
احسان خاندوزی، الیاس نادران، روح اله ایزدخواه، 
مجتبی توانگر، محســن دهنوی و علی خضریان 

ازجمله امضاکنندگان این متن هستند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: شرایط کشور طوری 
نیســت که مجلس یازدهم، دولت را تا حدی تحت فشار قرار 
دهد که منجر به برکناری یا استعفای دولت شود، زیرا اصال به 
نفع اصولگرایان نیست که مشکالت بعدی را در کارنامه آن ها 

بنویسند.
مهدی آیتــی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، درخصوص 
پیش بینی از تحوالت یک ســال پیش رو و مواجهه  مجلس 
یازدهم با اکثریت مطلق اصولگرا و دولت روحانی، گفت: مجلس 
یازدهم حاصل و نتیجه   برنامه ریزی ۶-۷ سال اخیر اصولگرایان 
برای ورود به یک مرحله تازه از مدیریت  کشور و آن هم مرحله  

یکدست کردن همه نهادها، است.
وی ادامه داد: برای این کار درست از زمانی که آقای روحانی 

برنده شد، این برنامه ریزی انجام شد که چطور اصولگراها بعد از 
دروه احمدی نژاد بتوانند هم آن شکست های گذشته را جبران 
کنند و هم اینکه مملکت را یکدست به دست بگیرند و مدیریت 
یکپارچه ایجاد کنند. برای این کار برنامه ریزی های مختلفی شد 

که یکی هم مجلس یازدهم است. 
آیتی گفت در مرحله ای این برداشت می شد که 
یک برنامه ریزی برای این که یک مجلس یکدست 

و یکصدا وجود داشته باشد، در حال وقوع است 
چرا که بخشی از اصولگرایان معتقدند 

راه برون رفت از مشکالت اقتصادی 
و سیاسی موجود در کشور ایجاد 
یکصدایی و تکصدایی میان ارکان 

مختلف حکومت است. در حالی به عقیده  من این امر نه تنها 
مفید نیست بلکه مضر هم خواهد بود.

دولت آینده نیز حتما اصولگرا خواهد بود
این تحلیلگر سیاســی اصالح طلب در ادامه با بیان اینکه 
دولت آینده نیز حتما اصولگرا خواهد بود، ابراز داشت: با توجه 
به شرایط کنونی فضای سیاسی کشــور اگر همین روال 
طی یکسال آینده ادامه پیدا کند، در انتخابات آتی ریاست 
جمهوری و شوراهای شــهر نیز اصولگرایان پیروز 
خواهند شــد و این آرزوی قدیمی اصولگرایان 
اســت که تصور می کنند اگر می خواهیم در 
سیاست خارجی و داخلی موفق باشیم و از 
نظر اقتصادی خودکفا شویم، باید تمام 

ارکان نظام یکصدا و تکصدا شــویم.  وی افزود: اصولگرایان در 
حالی به جامعه القا می کنند که راه نجات کشور یکدست شدن 
حاکمیت است که این اتفاق هم در گذشته در کشور ما و هم در 
کشورهای دیگر و در همه جا یک تجربه شکست خورده است 
و در کشورهای مدرن و پیشرفته سیاستمداران همواره بر این 
امر تاکید دارند که چندصدایی باعث رشد شده و در نتیجه  آن 

توسعه حاصل می شود.
اصالح طلبان باید ۸ سال کنار و در سایه باشند

آیتی همچنین درخصوص آینــده اصالح طلبان با توجه 
به احتماالتی کــه درباره انتخابات ۱۴۰۰ مطرح می شــود، 
ابراز داشت: اصالح طلبان باید ۸ سال کنار و در سایه باشند اما 
نباید بیکار بمانند، بلکه باید فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی خود را افزایش داده و همچنین احزاب و رسانه هایشان 
را تقویت کنند، از سوی دیگر اصالح طلبان باید مجلس یازدهم 
و دولت آینده را اگر اصولگرا باشد به نقد بکشند و اجازه ندهند 

اصولگرایان هرکار که خواستند، انجام دهند.

فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا:

مجلس یازدهم نمی تواند با فشار موجب برکناری روحانی شود

   عکس: محسن نوروزی فرد


