
بســیاری از اتفاقاتی کــه در دوران 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
روی داد، جز اولین ها در تاریخ بود. وقتی 
او 24 اسفند 90 در مجلس حاضر شد و در 
برابر سوال نمایندگان قرار گرفت، اولین 
بار بود که پس از گذشت سه دهه از انقالب، 
مجلس شورای اسالمی از حق خود برای 
سوال از رییس جمهور استفاده می کرددر 
آن زمان سواالت بسیاری از سوی مجلس 
وقت نسبت به محمود احمدی نژاد مطرح 
شد. از عزل غیرمنتظره متکی، وزیر امور 
خارجه وقت تا خانه نشینی یازده روزه 
رییس جمهــور، از ترویج مکتب ایرانی 
تا انتقــادات احمدی نــژاد از برخورد با 
بدحجابی و بسیاری موارد دیگر از جمله 

این نمونه هاست. 
حاال پس از چند ســال از آن تاریخ، 
برخی نمایندگان ملت تالش می کنند 
تا مجلس با توجه به مشکالت عدیده ای 
که در دوران ریاســت جمهوری حسن 
روحانی، گریبان کشور را گرفته است، 

برای دومین بار از این حق خود استفاده 
کنــد و رییس جمهــور را بــه جایگاه 

پاسخگویی به وکالی ملت بکشاند. 
این تالش ها از زمستان گذشته پیرو 
اعتراضات گسترده نســبت به بدهی 
موسسات مالی به سپرده گذاران و خیل 
مالباختگانی که بر جا گذاشــته بودند، 
شروع شــد. صد و یک نماینده مجلس 
طرح ســوال از رییس جمهــور درباره 
موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز را 
کلید زدند. اما این شــروع موفقی برای 
سوال از رییس جمهور نبود. زیرا تعدادی 
از امضاکنندگان این طرح امضای خود را 
پس گرفتند و تعداد امضاها را به کمتر از 
73 امضا یعنی زیر حد نصاب رساندند. 
بنابراین این طرح 14 اســفند از دستور 
کار پارلمان خارج شــد.نمایندگان در 
ســال جدید مجددا دست به کار شدند 
تا سوال از رییس جمهور را کلید بزنند. 
این بار 96 امضا جمع شد. سوال هم فقط 
مربوط به بدهکاری موسسات مالی نبود، 
بلکه در پنج محور جدید طراحی شده 
بود. به دنبال آن معاون حقوقی دولت در 

مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. 
توضیحات وی نمایندگان سوال کننده 
را قانع نکرد و سوال به مرحله بعد یعنی 

قرائت در صحن علنی رفت.
اما این بار هم خرما برنخیل و دست 
سوال کنندگان از رییس جمهور کوتاه 
ماند. زیرا در حالی که قرار بود هشــتم 
خرداد ماه سوال از رییس جمهور اعالم 
وصول شــود، یک روز قبل 50 نماینده 
امضای خود را از پای طرح سوال از رییس 
جمهور پس گرفتند و این طرح مجددا از 

حد نصاب افتاد. 
دولت به حقوق مجلس 

احترام بگذارد
اما و اگرهای بســیاری در این مورد 
مطــرح شــد. از جمله اینکــه فرصت 
نمایندگان برای پس گرفتن امضایشان 
تمام شده بود و بر خالف آیین نامه داخلی 
مجلس عمل کرده اند. همچنین به کرات 
گفته شــد که نمایندگان تحت فشار و 
البی گری دولت مجبور به پس گرفتن 
امضای خود شده اند.در این مورد جبار 
کوچکی نژاد نماینده مردم رشــت طی 

تذکری شفاهی اظهار کرد: مطابق با اصل 
۸۸ قانون اساســی، اگر مسائل اساسی 
برای مردم ایجاد شود مردم حق دارند از 

رئیس جمهور سوال بپرسند.
وی ادامه داد: با توجه به مشــکالتی 
که در بازار ارز ایجاد شده است و مسایلی 
چون تورم، رکود و حل نشــدن مشکل 
مال  باختگان، حق مردم و نمایندگان است 
که رییس  جمهور در مجلس حاضر شود و 

پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات 
رییسه با دولت مماشات کرد و سوال از 
رییس  جمهور را طول داد، تصریح کرد: 
دولت تنها یک هفته فرصــت دارد تا  از 
نمایندگان بخواهد سوال خود  را پس 
بگیرند، اما این سوال بعد از ساعت 12 ظهر 
روز دوشنبه که یک هفته از مطرح شدن 
آن گذشته بود، پس گرفته شد و خالف 

قانون اساسی است.
رامیــن نورقلی پور نماینــده مردم 
ترکمن نیز یکی از آن نماینده هایی است 
که پس از پس گرفتن امضاها در دومین 
طرح سوال از رییس جمهور گفت: من 
به عنوان نماینده اصالح طلب و نماینده 
حامی دولت این تذکر را می دهم. بنده در 
این مدتی که به عنوان نماینده مردم در 
حال خدمت در مجلس شورای اسالمی 
هستم بارها و بارها شاهد بودم که هنگام 
تذکر و سوال از رییس جمهور یا اعضای 
هیات دولت با البی های مختلف روبرو 
شدیم که درخواست شده امضاها پس 
گرفته شود.وی افزود: بنده از هیات دولت 
خواهش می کنم که بــه حقوق قانونی 
نمایندگان در خصوص تذکر، ســوال 
و اســتیضاح احترام گذارند و خواهش 

می کنم از این رفتارها پرهیز شود.
مجلس و دولت وقــت خود را صرف 

مقابله با توطئه ها و مشکالت کنند
نمایندگان دولت اما ادعای ال بی گری 
دولت را رد کرده و علت پس گرفتن امضاها 
را آگاهی نمایندگان عنوان کردند. محمود 
واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در 
حاشیه جلسه هیات دولت در ماه گذشته 
در این مورد گفت: گــروه محدودی از 

نمایندگان در رودربایستی قرار می گیرند 
و برخی اینگونه امضاها را جمع می کنند 
که البته این حق آنهاست که امضا جمع 
کنند اما دولت هم حق دارد با کسانی که 
اطالعات درست به آنها نمی رسد صحبت 
کرده و آنها را توجیه کند تا امضای خود را 

پس بگیرند.
واعظی ادامــه داد: بنابراین هم آنها 
وظیفه خود را انجام می دهند و هم ما ولی 
این یک دور باطل است و کاری که انجام 
می شود درست نیســت و وقت دولت و 
مجلس را بــرای هدفی که ما نمی دانیم 

چیست، می گیرد.
وی معتقد است کاری که در مجلس 
درباره سوال از رییس جمهور مطرح شده 
است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن 
معنا هم نــدارد و از طرفی مطرح کردن 
سواالتی که در کمیسیون ها یک بار از حد 
نصاب افتاده است، به شکل و زبان دیگری 

وقت دولت و مجلس را می گیرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور نیز 
همسو با واعظی، این طرح را از پایه و اساس 
دارای اشــکال حقوقی می داند. وی در 
گفتگویی که روز گذشته با فارس کرده 
است، اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی 
سواالت مطرح شده ارتباط مستقیم با 

وظایف رییس جمهور ندارد. 
حسینعلی امیری و بسیاری دیگر از 
مخالفان سوال از رییس جمهور اذعان 
می کنند که در شرایط فعلی کشور باید 
وقت دولت و مجلس صرف حل معضالت 
و مشکالت کشور و توطئه هایی باشد که 
علیه کشــور و نظام جمهوری اسالمی 

می شود. 
او هم طــرح مجدد ســواالت قبلی 
در مجلس را نیز مــردود می داند با این 
استدالل که این سواالت دو بار طرح شده و 
از حد نصاب افتاده اند، بنابراین طرح مجدد 
آنها با همان مختصات قابلیت رسیدگی 

در مجلس را ندارد. 
پایان سوال از رییس جمهور ممکن 

است به دستگاه قضایی ختم شود
این اســتدالل ها اما در نمایندگان 
خواهان ســوال از رییس جمهور کارگر 
نیفتاد و آنها بار دیگر طرح سوال از رییس 
جمهور را پیگیری می کنند؛ منتهی این 
بار با سواالتی بیشتر از زمستان گذشته. 
دی ماه پارسال که سوال از حسن روحانی 
برای اولین بار مطرح شد، مسئله بدهی 
موسسات مالی بود اما از آن زمان تاکنون 

در همین چند ماه کوتاه، کوهی از بحران 
های تازه مانند قیمت نجومی ارز و سکه 
و خودرو و مسکن و خروج آمریکا از برجام 
به کشور اضافه شده است که آتش برخی 
نمایندگان برای سوال از روحانی را تندتر 

کرده است.
بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون 
اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم 
نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف 
رییس جمهور ســوال کنند، باید سوال 
خود را به طور شفاف و مختصر تهیه  و امضا 
کرده و به رییس مجلس تسلیم کنند. 
رییس مجلس موضوع را به کمیسیون 
تخصصی ارجاع می دهد. کمیســیون 
حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده 
معرفی شــده رییس جمهور و نماینده 
منتخب سوال کنندگان، تشکیل جلسه 
می دهد. در این جلســه نماینده دولت 
پاسخ های رییس جمهور را ارائه می کند 
تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل 
یک چهارم کل نمایندگان مجلس سوال 
کننده، از سوال خود منصرف نشده باشند، 
رییس مجلس موظف اســت در اولین 
جلسه ســوال آنان را قرائت و فورا برای 
رییس جمهور ارســال کند. این سوال 
ظرف چهل و هشــت ساعت تکثیر و در 

اختیار نمایندگان قرار می گیرد. 
پس از آن رییس جمهــور یک ماه 
فرصت دارد تا در جلســه علنی مجلس 
حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان 
پاسخ دهد. اگر چنین نکند نیز باید عذر 
موجهی داشته باشــد که مجلس آن را 
بپذیرد.پس از آن در صحن علنی مجلس 
نماینده منتخب سوال کنندگان پانزده 
دقیقه طرح سوال می کند و رییس جمهور 
حداکثر یک ساعت وقت برای پاسخگویی 
دارد. اگر از سواالت قانع شدند که کارکرد 
این پروسه صرفا شفاف سازی، تنویر افکار 
عمومی و فرصت پاسخگویی به رییس 
جمهور بوده اســت. اما اگر پاسخ رییس 
جمهور برای نمایندگان قانع کننده نبود، 
تخلف رییس جمهور از ســوی مجلس 
به قوه قضاییه ارسال می شود تا در آنجا 
بررسی شود و این یعنی دردسری جدید 
برای دولت. این همان دردسری است که 
دولت حسن روحانی نمی خواهد در این 
میانه بدعهدی آمریکا و چک و چانه زدن با 
اروپا و حال خراب اقتصاد با آن هم دست و 

پنجه نرم کند.

نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور را از سر گرفتند

مجلس سوال دارد 

محبوبه ولی، روزنامه نگار
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عضو هیات رییسه مجلس خبر داد:
پیوستن به FATF  مسکوت ماند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه 
مجلس گفت: الیحه کنوانسیون پیوستن جمهوری 
اسالمی ایران به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
)FATF(، بنا بر درخواست دولت مسکوت ماند و با 
وضعیت پیش آمده و سخنان رهبری تا مدت زمانی 

نامشخص به دستور بازنخواهد گشت.
    

لغو دعوت کارلوس پویول
 خالف عقل و اخالق بود

علی مطهری در نامه ای خطاب به رییس صدا 
و سیما نوشــت: ماجرای دعوت از آقای کارلوس 
پویول کارشناس و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
اسپانیا برای شرکت در برنامه جام جهانی شبکه 3 
در آستانه بازی ایران و اسپانیا و سرانجام لغو آن پس 
از اعالم در آن برنامه، نشانه حکومت ملوک الطوایفی 
و یا فرمانبری از بیرون در آن سازمان است. توجیه 
این خطا با صرفه جویی در هزینه، آن هم هزینه ای 
که توســط بخش خصوصی پرداخت شده بود 
قابل قبول نیست. هزینه معقول برای حفظ نشاط 
جامعه، زاید نیست. این در حالی است که مهمان نیز 
وارد کشور شده و در هتل محل اقامت خود در انتظار 
ورود به صدا و سیما بود. لغو چنین برنامه ای خصوصاً 

با توجه به اعالم قبلی آن خالف عقل و اخالق بود.
    

آیین نامه انتقال پایتخت 
به دولت ارجاع شده است

ابوالفضل ابوترابی، عضو ناظر مجلس شورای 
اسالمی در شورای ســاماندهی مرکز سیاسی و 
اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 
اعالم کرد: آیین نامه انتقال پایتخت از سوی وزارت 
راه و شهرسازی تدوین و به دولت ارجاع شده است. 
چندین بار نیز نمایندگان با دفتر آقای جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس شورای 
انتقال پایتخت تماس داشته اند تا  جلسه این شورا 
هرچه سریعتر برگزار شود. در این جلسه آیین نامه 

انتقال پایتخت به تصویب اعضا خواهد رسید.
    

به احزاب امتیاز داده می شود
به گفته حسین کنعانی مقدم مسئول اطالع رسانی 
خانه احزاب ایران، پیشنهادی شده مبنی بر اینکه 
بر اســاس میزان فعالیت احزاب اعــم از »فعالیت 
رسانه ای«، »مشارکت در انتخابات« و »تعداد شعب 
استانی«، به احزاب امتیاز داده شده و بر اساس این 
امتیازبندی، تشکل ها از یارانه بهره مند شوند. این نحوه 
امتیازبندی در خانه احزاب به تصویب رسید و پس از 
تدوین نهایی به کارگروه مشترک میان خانه احزاب و 

کمیسیون ماده 10 ارسال خواهد شد. 
    

ارسال پیامک های تهدیدآمیز
 پیگرد قانونی دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان رضوی: مســووالن امنیتی در خصوص 
ارســال پیامک های تهدیدآمیز بــه نمایندگان 
مجلس پیگیری هایی را انجام دادند و یک خانم را 
شناسایی کردند. بخشی از پیامک ها از ناحیه این 
فرد ارسال شده که با پیگیری های بیشتر در این 

رابطه اطالع رسانی خواهیم کرد.
    

پرونده واردات غیرقانونی 
خودرو در جریان است

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی: پرونده واردات 
غیرقانونی شش خودرو درحال حاضر در دست قوه 
قضائیه است، سازمان بازرسی به این پرونده ورود 
پیدا کرده و باید مشخص شود چه کسانی در هک 
شدن سایت دست داشته اند. طراحان سایت و یا 
افراد دیگر می توانند در این موضوع دخیل باشند، 
چراکه بدیهی اســت چه خودروهایی وارد کشور 
شده است. ابعاد پرونده کامال شفاف و واضح است 
و امیدواریم سازمان بازرسی به موقع پیگیری کند.

    
تکذیب خبر 

»شرط آزادی حمید بقایی«
در پی انتشار خبری در کانال تلگرامی منتسب 
به محمود احمدی نژاد تحت عنوان »شرط آزادی 
حمید بقایی«، روابط عمومی ســازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تکذیب این 
خبر اعالم کرد: زندانی حمید بقایی در حال سپری 
نمودن دوران محکومیت خود است و انتشار این گونه 
اخبار سراسر کذب و دروغ که از مصادیق نشر اکاذیب 
و تشویش اذهان عمومی اســت با اهداف خاصی 
در جهت مظلوم نمایی و زیر ســوال بردن دستگاه 
شریف قضایی طراحی و اجرا می گردد. شایان ذکر 
است سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور حق هرگونه پیگیری حقوقی و کیفری را در 

این خصوص برای خود محفوظ می دارد.

 خیلی از اتفاقاتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افتاد، جزء اولین ها در تاریخ بود. وقتی او 24 
اسفند 90 در مجلس حاضر شد و مورد سوال نمایندگان قرار گرفت، اولین بار بود که پس از گذشت سه دهه از انقالب، 

مجلس شورای اسالمی از حق خود برای سوال از رییس جمهور استفاده می کرد.

روی موج کوتاه

جمعی از نمایندگان مجلس با نوشــتن نامه ای از 
روحانی خواسته اند که با برکناری برخی از وزرا، کابینه 

خود را ترمیم کند.
حســین مقصودی، عضو کمیســیون شــوراها و 
امورداخلی مجلس شــورای اســالمی از ارسال نامه 
جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور برای ترمیم تیم 
اقتصادی دولت خبــر داد و گفت: 50 نماینده این نامه 

را امضا کردند.
وی در گفتگو با تســنیم با بیان اینکــه این دومین 
نامه ای اســت که نمایندگان به رئیس جمهور ارسال 
کردند، افزود: در چند ماه گذشــته نمایندگان نامه ای 
به رئیس جمهور واصل داشــتند و در آن نامه از رییس  
جمهور درخواست کردند وزرای تعاون، کار و رفاه امور 
اجتماعی، جهاد کشــاورزی و اقتصاد را برکنار و افراد 

دیگری جایگزین آنها در کابینه شوند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: رییس  
جمهور  تاکنون هیچ پاسخی به اولین نامه نمایندگان 

در این زمینه نداده است.
عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی مجلس 
افزود: به دلیل عدم توجه رئیس جمهور به توصیه های 
نمایندگان، اســتیضاح علی ربیعــی در پارلمان کلید 
خورد و این طرح با بیش از 50 امضا تقدیم هیات  رییسه 

پارلمان شد.
وی درباره محورهای این طرح ادامه داد: عدم توجه 
به برنامه های اعالمی، امنیت  شغلی کارگران،مشکالت 
بیمه روستاییان و قالیبافان، عدم تعامل با بیمه گزاران، 
مشــکالت ســازمان تامین اجتماعی و شرکت های 

وابسته، مشــکالت شســتا، عدم توجه به استفاده از 
مدیران جوان، عدم برنامه و چشم انداز شفاف و عملی 
برای کارگر و کارفرما، عدم توجه به سیاست های کالن 
کشور و برنامه های اقتصادی کشور از جمله محورهای 

این طرح استیضاح است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، دیگر عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی مجلس  در خصوص این نامه به ایلنا 
گفت: این دومین نامه ارســالی نمایندگان به روحانی 
برای تغییر وزرا است. واقعیت این است که هیات وزیران 
انتظارات مردم را برآورده نمی کنند، درواقع هیات وزرا 
در بخش اقتصادی ناکارآمد هستند و رئیس جمهور هم 
باید بداند با این هیات وزرا نمی تواند مسیر را به سرانجام 
برساند.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
افزود: هیات وزیران باید ترمیم شود و وزرای ناکارآمد 
کنار گذاشته شوند، انتظارات مردم به حق است، چراکه 
تورم، گرانی، رکود مسکن، مشکالت معیشتی و وضعیت 
بحرانی ارز شرایط را برای آنها بسیار سخت کرده است.

وی تصریح کرد: هیات وزیران باید جوان تر شــود، 
وزرای تنبل کنار گذاشته شوند و قدرت ریسک پذیری 
در بین وزرا با توجه میانگین ســنی آنهــا باال برود، در 
مجموع ترمیــم هیــات وزرا در شــرایط فعلی امری 

ضروری است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه این 
نامه اولین نامه نیســت اما نامه ای که قبال به روحانی 
ارسال شــده بود در خصوص وزرا نبوده و صرفا به آقای 
سیف اختصاص داشت و درخواست داشتیم درخصوص 

ریاست بانک مرکزی تجدیدنظر کنند.

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی کشورمان که به 
همراه هیات سیاسی به اسپانیا سفر کرده است تاکید کرد: علی 
رغم خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، راه هایی برای دور 
زدن تحریم های اقتصادی آمریکا برای عالقمندان تجارت با 

ایران وجود دارد.
به گزارش ایســنا، ســید کمال خــرازی در مصاحبه با 
خبرگزاری افه مادرید اظهار کرد: توافــق گروه 1+5 )ایاالت 
متحده، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان( که در ژوئیه 
2015 حاصل شد، مورد انتقاد دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا قرار گرفته که وضع تحریم های اقتصادی را علی رغم 

درخواست تجدید نظر دیگر امضاکنندگان، از سر گرفت.
خرازی که پیش از این با کاردینال پیترو پارولین وزیر امور 
خارجه واتیکان، و انزو میالنزی  وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار 
کرده، در مصاحبه با خبرگزاری افه هشدار داد که کشورهای 

اروپایی باید فرمول هایی برای حفظ برجام پیدا کنند.
وزیر امور خارجه پیشین ایران و فرستاده رییس جمهور 
کشورمان همچنین گفت: در غیر این صورت، هیچ دلیلی برای 

اینکه ایران بخواهد در توافق هسته ای باقی بماند، وجود ندارد.
وی هشــدار داد که لغو کامل توافق هســته ای می تواند 
پیامدهای بسیار خطرناکی برای امنیت منطقه خاورمیانه 

داشته باشد.
خرازی تصریح کرد: فقط منافع اقتصادی در معرض خطر 
نیستند و مهمتر از آن، منافع امنیتی خود اروپا در خطر قرار 

می گیرد.
این مقام بلندپایه ایران خاطرنشان ساخت در نشست های 
امروزش در مادرید از جمله در مالقات با جوزپ بوررل وزیر امور 

خارجه اسپانیا قصد دارد مواضع کشورش را تشریح نماید.

به اعتقاد وی، حمایت دولت های اروپایی، از جمله دولت 
اسپانیا از شرکت هایی که قصد دارند سرمایه گذاری و تعهدات 

خود را در بازار ایران حفظ کنند، ضروری است.
او توضیح داد: این بســتگی به سطح حمایت دولت های 
اروپایی از شرکت های خود خواهد داشــت. باید دید چقدر 
آمادگی دارند از شــرکت های خود حمایت کنند تا بتوانند با 

ایران همکاری نمایند.
دیپلمات ایرانی تاکید کرد: در حال حاضر گفت و گو بین ایران 
و اتحادیه اروپا با هدف ایجاد سازوکارهای حمایتی برای آن دسته 
از شرکت هایی که می خواهند با ایران همکاری کنند در جریان 
است و امیدواریم این اراده سیاسی به تضمین هایی در حمایت 

از برجام تبدیل شود.
خرزای در پاسخ به این سوال که آیا مدل شرکت هایی مثل 
Halliburton که دیک چنی معاون اسبق رئیس جمهور 
آمریکا آن را از طریق شعباتی در جزایر کایمان اداره می کرده 
امکان پذیر است یا نه، گفت: البته که روش های مختلفی برای 

دور زدن تحریم ها وجود دارد.
وی افزود: ما باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسالمی 
ایران توانسته است در طول تمام سال هایی که تحت تحریم های 
ایاالت متحده بوده راه هایی پیدا کند و به حیات خود ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هایی که عالقمند به کار در 
بازار بزرگ ایران هستند باید به دنبال راه هایی برای حفظ این 

بازار باشند.
خرازی در خصوص در گفت وگوهای ترامپ با کیم جونگ 
اون رهبر کره شــمالی برای با هدف هسته ای زدایی در شبه 
جزیره کره نیز گفت: من هیچ ارتباطی بین این موضوع  و مساله 

ایران نمی بینم.

نامه مجلسیان به رئیس جمهور

مجلس سه وزیر را نمی خواهد 
خرازی در مصاحبه با خبرگزاری افه اسپانیا:

اروپا می تواند تحریم های آمریکا را دور بزند
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