استراتژی
پسا رد صالحیت

صاحبنظران در گفت وگو با « همدلی» رویکرد انتخاباتی اصالحطلبان را تبیین کردند

روایت تازه از مذاکرات هستهای

عراقچی :آمریکاییها خواهان
آبسنگینایرانهستند
صفحه3

سرمقاله

یک سفر
و ارزیابیهای شتابزده

همدلی« -رقابت با اصالحطلبان در این دوره از انتخابات بسیار
سخت است» ،این ســخن «عبدالرضا داوری» تحلیلگر سیاسی
دولت احمدینژاد اســت که چندی پیش آن را مطرح کرد .این
ســخن تنها بازتولید یک چینش سیاسی یا گزینش متعصبانه
نیست ،بلکه تحلیلی از آرایش سیاسی ـ انتخاباتی اصالحطلبان
اســت که اگر فرصت حضور در انتخابات به آنان داده میشد ،به
واقع هویدا بود که جریان رقیب چگونه کرســیهای پارلمان را
یــک به یک به تحولخواهان واگــذار میکرد .رد صالحیتهای
گسترده در این دوره از انتخابات که به گفته تحلیلگران سیاسی
تفاوت فاحشی با ادوار گذشته داشته است ،میتواند در اثبات این
مدعا یاریکننده باشد .تفاوت تنها در تاکتیک اصالحطلبان است

سمجلس:
رئی 

دبیرتحریریه

ادامه در صفحه 2

صفحه 2
یادداشت2

یادداشت1
انتخاباتعرصهایبرای
تمرینازخودگذشتگی
در جهت منافع ملی
رضا بژکول

ســال  94نقطه عطفی برای کشورمان در
حساسترین برهه تاریخی بوده ،دوره ای
که پرونده هستهای ایران به فرجام رسید تا
تیم کارشناسی کشور را برای اجرایی کردن
این توافق در فرآیند زمان قرار دهد...

همین صفحه

آزادی
 100میلیارد دالر
از داراییهای ایران

طوفان عزم جامعه ،توان
برکندن هر سدی در مقابل
خواست مردم را دارد

صفحه 2

یادداشت3

سعیده زمانی

اقتصاد کشــور دو هفته بعد از اجرایی شدن
برجام و برطرف شــدن مشکالت تحریم این
روزها وارد مشکالت پسابرجام شده که برخی
از منتقدان بــه آن دامن می زنند .اعتراض به
قراردادهای نفتی موسوم به ( ،)ISPاعتراض ...

صفحه 4

صفحه 4

فلسطین
کانون آزمون
سازمان ملل

طنز
انتقالدستفروشان

پاساژ عالءالدین به
پاریس!

دکتر سیفالرضا شهابی

آقاي «بان كيمون» دبير كل سازمان ملل در
اجالس بينالمللي در نيويورك به مناسبت
روز جهاني همبســتگي با ملت فلســطين
مطالبي در دفاع از فلسطينيان و محكوميت
عملكرد اسرائيل در سرزمينهاي...

صفحه 11

فریور خراباتی

باور کنید در تمام دنیا تونل می سازند که
قاتق نان شان بشود ما تونل می سازیم که
به جای کمک به حفظ آب های زیرزمینی،
از اتو ســریعتر آب را خشک می کند ،این
هم از عجایب روزگار است ،به عنوان مثال...

صفحه 12

یادداشت

خبر

انتخابات عرصهای برای تمرین از خودگذشتگی در جهت منافع ملی
رضا بژکول  -ارشــد علوم سیاسی  -سال
 94نقطــه عطفــی بــرای کشــورمان در
حســاسترین برهه تاریخی بوده ،دوره ای
که پرونده هستهای ایران به فرجام رسید تا
تیم کارشناسی کشور را برای اجرایی کردن
این توافق در فرآیند زمان قرار دهد ،از طرف
دیگر شور و شوق داوطلبان ورود به انتخابات
مجلس سبب شــد که این حساسیت موج
جدیدی در عرصههای اجتماعی ایجاد کند،
حضور اصالحطلبان پس از فرجام هستهای
وثبت نام افراد شــاخص این گــروه چون
محمدرضاعارف امیدها را همچون سال 92
در دلها زنده کرد ،شــخصیتی مثل عارف
که در انتخابات ریاســت جمهوری سال92
ی نشان داد ،میتواند به الگویی
ازخودگذشتگ 
جهت همدلی و هم زبانی همه نیروها ،احزاب
و گروههای اصالحطلب تبدیل شود.
به نظر میرسد اصالح طلبان واعتدال گراها

راهی جز این ندارند که درکنار همدیگر برای
تحقق شعارتعیین شــده همدست و همراه
شــوند و از تفرقه و دو دستگی که خواست
نیروهای تندرو در شرایط فعلی است فاصله
بگیرند ،انتخابات پیش رو نشان خواهد داد
که چه کســانی خواستار منافع ملی کشور
هستند و چگونه برای رسیدن به این منافع
حیاتی حاضرند از خود و حزبشان بگذرند و
به خرد جمعی تن دهند؟ هرگونه اختالف و
ایجاد دودستگی در بین نیروهای اصالحطلب
واعتــدال میتوانــد جوانــان آیندهســاز و
دانشجویان حماسه ســاز را ازحضور پرشور
و نشــاط دور کند.اصالح طلبان با توجه به
شرایط حســاس داخلی نباید به دلیل نبود
شــخصیتهای مطرح مورد عالقه خود در
عرصه رقابتهــا از انتخابات فاصله بگیرند.
آنها با اســتفاده ازتجربه گذشــته باید برای
اعتالی حقوق شهروندی و رشد همه جانبه

درعرصههای اقتصادی ،سیاســی و....حضور
فعال داشته باشند.
بر این اساس باید منتظرماند و دید که طی
روزهای آینده با رایزنــی بزرگان و نخبگان
جامعه صالحیت چه کسانی ازسوی شورای
محترم نگهبان تایید میشود وپس از تایید
چه کســانی منافع فــردی و حزبی را کنار
گذاشــته و منافع گروهی را که برگرفته از
خرد جمعی اســت میپذیرند؟ میشود با
استفاده از پتانســیلهای موجود مجلسی
جدیــد با برنامههای جدید که ضامن منافع
ملی کشور باشد تشکیل داد.همکاری دولت
و مجلس آینده میتواند به رشــد اقتصادی
مورد نظر دولت ســرعت بیشتری ببخشد
وکشــور را ازحالت رکود خارج کند ،اگرچه
پیش بینیها محتمل اســت اما رسیدن به
آن با وحدت وهم اندیشــی دورازدســترس
نیست.

هاشمی و روحانی بر ای سخنرانی انتخاباتی به صداوسیما میروند

مراسم قرعه کشی ضبط نامزدهای مجلس
خبرگان رهبری تهران در سالن جلسات سازمان
صدا و ســیما و با حضور اعضای کمیســیون
بازرسی تبلیغات برگزار شد .زمان و ساعت ضبط
نامزدهای مجلس خبرگان شهر تهران به نقل از
واحدمرکزی خبر به شرح ذیل است:
 -1آیتاهلل عباسعلی اختری ،یکشنبه 18
بهمن  94ساعت  9و  30دقیقه صبح
 -2محسن اسماعیلی ،یکشنبه  18بهمن
 94ساعت  17و  30دقیقه عصر
 -3آیتاهلل اعرافی ،سه شنبه  20بهمن 94
ساعت  17و  30دقیقه عصر
 -4آیت اهلل ناصر امامی کاشانی ،چهارشنبه
 14بهمن  94ساعت  17و  30دقیقه عصر
 .5آیت اهلل سیدمحمدعلی امین ،سه شنبه
 13بهمن  94ساعت  9و  30دقیقه صبح
 .6آیت اهلل باقری کنی ،جمعه  16بهمن 94
ساعت  13و  30دقیقه ظهر
 .7آیت اهلل بطحایی ،پنجشــنبه  15بهمن
 94ساعت  15و  30دقیقه عصر
 .8آیت اهلل احمد جنتی ،شــنبه  17بهمن
 94ساعت  15و  30دقیقه عصر
 .9آیــت اهلل ابراهیم امینــی نجف آبادی،
چهارشــنبه  14بهمن  94ساعت  15و 30
دقیقه عصر
 .10آیت اهلل محمدحسن حائری شیرازی،
سه شــنبه  13بهمن  94ســاعت  15و 30
دقیقه عصر
 .11آیت اهلل محمدصادق حائری ،دوشنبه

عمارت فرنگی کالهش را به هوا انداخت

صفحه 9

همین صفحه

سیدحسنخمینی:

هیاهوهاییکه
نمیگذاردانتقادات
واقعیشنیدهشود

پایان جنجالهای یک ساختمان

شورای نگهبان امید را به
مردم بازگرداند

صفحه 3

اهدای «نشان فتح» رهبری
بهفرماندهانبازداشتکننده
نظامیانآمریکایی

به دستور سردار جعفری تخریب طبقات اضافه ساختمان میدان سپاه آغاز شد

صفحه 2

رئیسجمهور:

با تظاهرات نمی توان
قراردادها را اصالح کرد

عادل جهانآرای

تقویم ســال  94در حالی هــر روز کمحجمتر و
ورقهایش کمتر میشــود که رخدادهای هر روزش
خود دفتری پر ماجرا و تاریخی را بر دوش میکشد .با
نگاهی گذرا به رخدادهای چند ماه گذشته میتوانیم
به راحتی حجم خبرها و اتفاقهای مهم آن را ببینیم.
ســال 94از آغاز فروردین ،برای کشــور ما آبستن
رخدادهای فراوانی بود که اوج آنها در تیرماه به وقوع
پیوســت و یک توافق تاریخی بین ایران و 6کشــور
قدرتمند جهانی منعقد شد که برجام نام گرفت .بعد
از آن ،خبرهــای داغتر و مهمتری حول آن توافق از
ســوی رسانههای خبری جهان از مبدأ ایران و گاه 6
کشور دیگر مخابره میشــد تا آنکه 26دیماه سال
جاری نتیجه آن توافق به صورت عملی به بار نشست
و هــر رخدادی که بعد از آن ،به وقوع بپیوندد ،عصر
پسابرجام نام دارد.
اما ماجرا به اجرای برجام ختم نشــد تا آنکه دکتر
حسن روحانی هفته گذشته به اروپا سفر کرد تا هم
وزن و اعتبــار آن امضای تاریخی را بســنجد و هم
محکی به کشورهای اروپایی زده باشد تا ببیند نگاه
آنها نسبت به ایران چگونه است و تا چه اندازه آنها به
امضایی که کردهاند و قولی که دادهاند پایبندند.
با این حال این ســفر اگرچه حاوی دستاوردهای
زیــادی برای ایران بود و میتوانــد دریچهای تازه به
روی اقتصاد ایران بگشاید ،اما واقعیت این است همه
قراردادهایی که دکتر روحانی با کشورهای فرانسه و
ایتالیا امضا کرده است ،با وجود ارزش حقوقی آن ،هنوز
به مرحله عمل و اجرا نرسیده است ،ولی این سفر و
قراردادهای آن در داخل با انواع و اقسام انتقادها و گاه
هجمهها روبهرو شده است .اگر دیدگاههای مخالفان
این قراردادها به صورت کارشناســی و نقادانه باشد،
نه تنها کسی نباید نگران باشد ،بلکه باید به طرح و
راهکارهایی که منطقی ،علمی و عملی هستند ،توجه
کرده و در صورت امکان براســاس آن نقدها نواقص
قراردادها را رفع کرد.
اما با کمال تأســف اگربــه نقدهای مغرضانه یا
مخالفتهایــی که به این قراردادها یا حتی ســفر
شده است ،نگاه کنیم ،آن چیزی که دیده میشود،
نه آنکه بار علمی داشته باشــد ،بلکه ارزیابیهای
شتابزدهای است که وجه پوپولیستی و عوامانه آن
بسیار پررنگتر از وجه علمی آن است .اینکه بگوییم
دولت حق ندارد با فالن شرکت قرارداد امضا کند،
به این دلیل که باعث تعطیلی کارخانههای مشابه در
کشور میشود ،آیا علمی و منطقی است؟ به عنوان
مثال اگر دولت با شــرکتی در زمینه خودروسازی
قــرارداد میبندد تا خودروهایــی ایمن با آخرین
دستاوردهای علمی این صنعت را وارد کشور کند
که عالوه بر حفظ جان و ســرمایه مردم ،حتی در
پاکیزگی هوای شــهرهای ما نقــش دارد ،آیا بهتر
از برخــی خودروهای وطنی نیســت که عالوه بر
نامرغوب بودن ،جزو ناایمنترین خودروهای دنیا به
شمار میروند و به دلیل آسیبپذیری شدید ،هنوز
از نظر مرگ و میر در جادههای کشور در جهان در
رتبه اول قرار داریم.
شکی نیست هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد مردمش
با هواپیمایی سفر کنند که سالها از عمر مفید آنها
گذشته است .آیا نوسازی ناوگان هوایی کشور در زمره
حراج ســرمایههای ملی اســت یا آنکه با پول نفت،
میلیارد دالر کاالی قاچاق و مصرفی را واردکشــور
کرد و بخش اعظم کارخانهها و شرکتهای صنعتی
را به دلیل کاالهای مشابه چینی از رده خارج کرد؟
دنیای امروز همانگونه که دنیای تکصدایی نیست،
دنیای تکتولیدی هم نیست .نمیتوان به صرف آنکه
چیزی در کشــور ما تولید میشود ،از خرید جنس
مشابه آن خودداری کرد ،در حالی که تفاوت جنس
داخلی با جنس مشابه آن ،گاه از زمین تا آسمان است.
هدف یادداشت این نیست که کارشناسان حقیقی
به نقد کارهای دولت یا قراردادها یا حتی همه اعمال
و رفتار دولتمردان ننشینند ،بلکه برعکس معتقدیم
که فقط در یک فضای تعاملی و خردمندانه میتوان
مشکالت کشور را کاهش داد و نارساییها را حل کرد.
اما اگر قرار بر قیاس رفتارها باشد یا قیاس کارکردهای
دولتها ،میتوان هــزاران مورد از رفتارها و کارهای
دولتهای ســابق را به کفه ترازو گذاشت و آنگاه به
قیاس آنها نشست.

که گفتهاند تحت هر شــرایطی میمانند و دم از تحریم نزدهاند.
لیدرها و تئوریســینهای اصالحات ،ارائه «لیســت مشترک» از
مجموع گروههای متکثر سیاســی را تنهــا راه حل جایگزین رد
صالحیتها ،و عاملیتــی راهبردی برای برونرفت از بحران وارده
بر پیکر تحولخواهان میدانند .اين نکتهاي است که سیاسیون آن
را با «همدلی» در ميان گذاشتند« .محمدجواد حقشناس» عضو
حزب اعتماد ملی است که در روزهای اخیر طرحی به نام «جبهه
نجات ایران» در واکنش به رد صالحیتهای گسترده را به «شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان» برده است و در حال رایزنی هستند.
این فعال سیاسی اصالحطلب در خصوص استراتژی اصالح طلبان
در حمایت از اصولگرایان میانهرو در انتخابات مجلس...
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 19بهمن  94ساعت  15و  30دقیقه عصر
 .12آیت اهلل سیدعباس حسینی قائم مقامی،
سه شنبه  20بهمن  94ساعت  11و  30دقیقه
ظهر
 .13آیت اهلل هاشــم حمیدی ،یکشنبه 18
بهمن  94ساعت  11و  30دقیقه ظهر
 .14آیت اهلل حوالی شهریاری ،سه شنبه 20
بهمن  94ساعت  15و  30دقیقه عصر
 .15آیت اهلل دری نجف آبادی ،پنجشــنبه
 15بهمن  94ساعت  13و  30دقیقه ظهر
.16حجت االســام و المســلمین حسن
روحانی ،سه شنبه  13بهمن  94ساعت 11
و  30دقیقه ظهر
.17آیت اهلل محمدحسن زالی ،چهارشنبه
 14بهمن  94ساعت  9و  30دقیقه صبح
.18آیت اهلل سیدمحمد سجادی عطاآبادی،
شــنبه  17بهمن  94ساعت  11و  30دقیقه
ظهر
 .19آیت اهلل نصراهلل شــاهآبادی یکشنبه 8
بهمن  94ساعت  13و  30دقیقه ظهر
 .20حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود
علوی یکشنبه  18بهمن  94ساعت  15و 30
دقیقه عصر
 .21آیت اهلل صیادی ،پنجشنبه  15بهمن
 94ساعت  9و  30دقیقه صبح
 .22آیت اهلل محسن قمی ،جمعه  16بهمن
 94ساعت  15و  30دقیقه عصر
 .23آیــت اهلل جزوی ،جمعه  16بهمن 94
ساعت  17و  30دقیقه عصر

.24آیت اهلل محمد محمدی ری شــهری،
پنجشــنبه  15بهمن  94ســاعت  11و 30
دقیقه صبح
 .25آیت اهلل سیدمحمدرضا مدرسی مصلی،
شنبه  17بهمن  94ســاعت  17و  30دقیقه
عصر
.26آیــت اهلل محمدتقی مصبــاح یزدی،
دوشنبه  19بهمن  94ساعت  11و  30دقیقه
صبح
.27حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم،
جمعه  16بهمن  94ســاعت  9و  30دقیقه
صبح
.28آیت اهلل موحدی کرمانی ،سه شنبه 20
بهمن  94ساعت  13و  30دقیقه ظهر
.29آیت اهلل علی مومنپور ،ســه شنبه 13
بهمن  94ساعت  13و  30دقیقه ظهر
.30آیت اهلل ناصری یزدی ،شنبه  17بهمن
 94ساعت  9و  30دقیقه صبح صبح
.31آیت اهلل مهدی هادوی مقدم ،سه شنبه
 13بهمن  94ساعت  17و  30دقیقه عصر
.32آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی،
سه شنبه  20بهمن  94ساعت  9و  30دقیقه
صبح
.33آیت اهلل مدرســی یزدی ،دوشنبه 19
بهمن  94ساعت  13و  30دقیقه ظهر
گفتنی است آیت اهلل محمدی از تبلیغات
تلویزیونی اعالم انصــراف کرد و نمایندهاش
این اعــام انصــراف را به صــورت مکتوب
اعالم کرد.

رئیسجمهور:

شورای نگهبان امید را به مردم بازگرداند
در آســتانه دهه فجر روز گذشته حسن روحانی برای
تجدید میثاق بــا آرمان های امام راحل (ره) به حرم
مطهر ایشــان رفت .رئیــس جمهور با بیــان اینکه
امــام(ره) از روز اول برای ما تبیین کرد که بقای نظام
در صورتی امکانپذیر اســت گفت :این روزها انتظار
این است که از طرف شــورای نگهبان امید بیشتری
به مردم بازگردد و مردم با فضای بازتر و توان انتخاب
بیشــتری و رقابــت گســتردهتری در انتخابات هفت
اسفند مواجه باشند.
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی رئیس
جمهور کشورمان روز گذشته پس از تجدید میثاق با
آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در حرم
مطهر امام خمینی (ره) طی ســخنانی با اشاره به فرا
رســیدن دهه فجر ،اظهار کرد :روز ورود حضرت امام
خمینی (ره) پس از ســالها تبعیــد در ترکیه ،نجف
و پاریس به ایران برای مــردم روزی به یادماندنی در
تاریخ کشــور بود .وی با بیان اینکه دوازدهم و بیست
و دوم بهمنماه و دهه فجر مقطعی از تاریخ ســرزمین
اســت که میتواند بیانگر هویت ملت و تاریخ باشــد،
افزود :همواره در میان همه مقطعها ،مقاطعی از تاریخ
و روزهای مهم و شخصیتهایی استثنایی وجود دارد
که هویت آن ملت را ساخته است .برای ما دهه فجر،
 12بهمنماه و  22بهمن اینچنین اســت و شخصیت
امــام خمینی (ره) نیــز که امام بزرگــوار ما ،رهبر و
بنیانگذار جمهوری اســامی ایران بودند شــخصیت
استثنایی تاریخ سرزمین ما است.
روحانــی با تأکید بر اینکــه راه امام (ره) و اصول او
همواره برای ما راهگشــا و راهنما بوده ،خاطرنشــان
کرد :شجاعت امام (ره) ،ایســتادگی در برابر استبداد
و قدرتهای بزرگ و همچنین اســتعمار و شــهامت
و شــجاعت ایشــان در بازنگری و تغییر و شــرایط و
شجاعت امام خمینی (ره) در جنگ ،مقاومت و صلح و
اجرای شرایط جدید پس از جنگ در کشور همه برای
ما درسآموز بوده اســت .رئیس جمهور با بیان اینکه
البته امروز نیز رهبری شــجاع و مدبر همان مســیر و
همان راه را ادامه میدهنــد ،افزود :دیدیم که فتوای
مقام معظم رهبــری در حقالناس بودن رای مردم و
همچنین فتوای سیاسی ایشــان در نرمش قهرمانانه
تا چه میزان راهگشــا و تأثیرگذار در شــرایط کشور
بود .روحانی گفــت :امام بزرگوار ما قــدرت ایمان و
دین را در مقطعی که از دیدگاه شــرق و غرب قدرتی
محسوب نمیشدند به رخ جهانیان کشاند و نشان داد
که چگونه دین قادر اســت انقالب و نهضت بزرگی را
به ثمر بنشاند و چگونه این قدرت میتواند استبداد و
استعمار را در یک جامعه سرنگون سازد.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر اینکه اســاس راه امام
خمینی (ره) بازگشت عزت به کشور بود ،گفت :انقالب
امام (ره) و انقالب اســامی همان آزادی،استقالل و

جمهوری اســامی اســت؛ آزادی نه به معنای هرج و
مرج بلکه به معنای آزادی در بیان و آزادی در تصمیم
و همچنین آزادی در انتخاب و آزادی در اداره کشــور
و پیشرفت کشــور .رئیس جمهور ادامه داد :منظور از
اســتقالل نیز نه به معنای انزوا بلکــه به معنای نفی
اســتیالی دیگران که ما نه بیگانهپرستیم و نه بیگانه
ســتیزیم اســت .ما نه انزوا میپذیریم و نه هضم در
جامعــه غرب را قبول میکنیم .روحانی خاطرنشــان
کــرد :امام خمینی (ره) از روز نخســت به ما یاد داد
که دین و دینســاالری در کنار مردمساالری است و
خواهد بود.
رئیس جمهور کشــورمان با بیان اینکه شعار مردم
در انقالب «اســتقالل ،آزادی ،حکومت اسالمی» بود،
اظهار کــرد :امام (ره) این حکومــت را در ایام پیش
از پیــروزی انقالب که در پاریس حضور داشــتند به
جمهــوری اســامی تفســیر کردنــد و فرمودند که
حکومت ما جمهوری اســامی اســت .از آن روز بود
که شعار مردم نیز تبدیل شــد به «استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی ».روحانی ادامه داد :امام (ره) از روز
اول بــه خوبی برای ما تبیین کــرد که بقای نظام در
صورتی امکانپذیر اســت که مردم پشتیبان این نظام
باشند و اداره کشور با آرای مردم باشد.
رئیس جمهوری با اشاره به بیانات امام خمینی (ره)
مبنی بر اینکه باید پایگاه ملی داشــته باشیم و کاری
کنیم که دل مردم را به دســت آوریــم ،اظهار کرد:
امام (ره) با بیانی روشــن و صریــح به ما فرمودند که
جمهوری اســامی با رأی مردم بوده و رئیس جمهور
و مجلــس نیز با رأی مردم خواهنــد بود و همه امور
به دســت مردم اســت .این جمله امــام (ره) برای ما
روشن میسازد که باید این نظام در چارچوب احکام و
مقررات اسالمی و رأی و نظر مردم باشد.
رئیــس جمهــور کشــورمان در بخــش دیگری از
صحبتهای خود با اشــاره به تقارن دهه فجر امسال
با پایــان تحریمها و همچنین فرا رســیدن انتخابات
مجلس خبرگان رهبری و مجلس شــورای اســامی،
اظهار کرد :امســال خوشــبختانه ایام پیروزی انقالب
و دهــه فجر از ســمتی با پیروزی مــردم با منطق و
استدالل در برابر شــش قدرت جهانی و پایان یافتن
تحریمها و از بین رفتن زنجیرههای فشار و تحریمهای
نابجا به کشــور و همراه و همزمان با احترام بیشــتر
جهانیان نســبت به ایران مقارن شده و از سمت دیگر
نیز تا اوایل اســفندماه که دو انتخابات بســیار مهمی
پیش رو داریم مقارن شــده است .روحانی با تأکید بر
اینکه حضور مردم در انتخابات بســیار کارساز خواهد
بــود ،اظهار کرد :هیچ چیز نبایــد امید را از ما بگیرد
و در هیچ شــرایطی نباید به صندوقهای آراء پشــت
کنیم.
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