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محمد جوادی حصار:

»

از نگاه برخی
اصولگرایان
انتخابات
موضوعیتیندارد

»

خبر

شورای وحدت و شورای ائتالف اختالفی
مبنایی با هم ندارند

منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان عنوان
کرد : :شــورای وحدت و شــورای ائتالف اختالفی مبنایی با هم
ندارند و در بســیاری از مواضع مبانی مشــترکی دارند و آرمانی
مشترک را دنبال می کنند.
به گزارش برنا ،منوچهر متکی ســخنگوی شــورای وحدت
اصولگرایان ،درباره اختالفات موجود شــورای وحدت با شورای
ائتالف عنوان کرد :شــورای وحدت و شــورای ائتالف اختالفی
مبنایی با هم ندارند و در بســیاری از مواضع مبانی مشــترکی
دارند و آرمانی مشــترک را دنبال می کننــد .در مورد انتخابات
نظر شخصی من این است که به مشــترکاتی خواهند رسید .در
زمینه تجمیع و ساماندهی نیروها و اســتفاده از موضع وسیعی
از ظرفیتهای سیاســی و اجتماعی این امــکان وجود دارد که
اختالفنظرهایی وجود داشته باشــد که این موارد هم در دست
گفتگو و مذاکره است .او افزود :من فکر می کنم با توجه به زمینه
های مشترکی که در هر دو مجموعه وجود دارد این امکان که ما
در کنار هم به همگرایی عملی و تجمیع ظرفیت هایمان برسیم
به اعتقاد من بسیار باال است.
سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان با اشــاره به نقدهای
اخیر در مورد میزبانی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد :جامعه
روحانیت میزبانی خود را انجام داد و شورای وحدت تشکیل شد
بنابراین از آن به بعد مجموعه ای که در آن مشــغول به فعالیت
هســتیم به نام شــورای وحدت است .ترکیب شــورای وحدت
عبارت است از نمایندگان بیش از چهل حزب و تشکل اصولگرا و
نمایندگان اقشار و نمایندگان جامعه روحانیت.
او اضافه کرد :ما با شورای ائتالف و پایداری و جامعه مدرسین
صحبت کردیم جامعه مدرســین تا االن بنای ورود به جزئیات
و مصادیق را ندارد و فقط در حد بیان شــاخص هــا و کلیات به
انتخابات ورود داشته است .با پایداری گفت و گو و بررسی داشته
باشیم اما شورای ائتالف در زمانی که مطرح کردیم پاسخ مثبت
نداشت ولی در دو ماه گذشــته زمینه گفتگو ها با آنها هم ایجاد
شده است.

قائم مقام جامعه اسالمی مهندسین:

باهنر میخواهد در عرصه سیاسی
کارگردان بماند نه بازیگر

علیرضا خجســتهپور قائم مقام جامعه اســامی مهندسین
(جام) در توضیح آخرین نشست این تشکل اصولگرا و درخواست
دبیران این تشــکل از دبیرکل جام ،به نقــل از محمدرضا باهنر
گفت که او میخواهد کارگردان عرصه سیاسی بماند نه بازیگر.
به گزارش ایرنا ،علیرضا خجســتهپور گفت :نشست دبیران
استانی جامعه اسالمی مهندسین ســی بهمن با حضور اعضای
شــورای مرکزی جام و با ســخنرانی محمدرضا باهنر و حجت
االسالم مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز
کشور برگزار و در آن جلســه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
مورد بحث قرار گرفت.
قائم مقام جامعه اســامی مهندســین افزود :باهنر در این
جلسه عنوان کرد که با شورای وحدت اصولگرایان کار میکنیم
و به هیچ وجه نمیخواهیم رقابت فرسایشــی با شورای ائتالف
نیروهای انقالب و سایر نحلههای اصولگرایی داشته باشیم.
خجســتهپور عنوان کرد :اصــرار دبیران جامعه اســامی
به نامزدی باهنر در صورت داوطلب نشــدن ابراهیم رئیسی در
انتخابات  ۱۴۰۰از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح
شــد که باهنر در جواب این اصرارها اعالم کــرد که تمایل دارد
«کارگردان صحنه سیاسی باقی بماند نه بازیگر».
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محمد جوادی حصار فعال سیاسی اصالحطلب درباره اظهارات برخی اصولگرایان درباره با حضور حداقلی مردم
در انتخابات گفت :از نگاه برخی از آنها اصال انتخابات موضوعیتی ندارد و انتخابات در جمهوری اسالمی زینتی بیشتر
نیست و نیم یا یک درصد جای بحث دارد .به نظر من این نگاه کامال انحصارطلبانه ،ضد توسعه و ضد مردمی است .به
گزارش برنا ،محمدصادق جوادی حصار گفت :این ها که ادعا می کنند در عمل پیروان رهبری هستند با این سخنان
حتما ادعاهای آنها تبدیل به یک ادعای غیرواقعی خواهد شد و دیگر بیشتر از این نمی توانند پنهان کاری کنند و
ناچار هستند ،رسما هم اعالم کنند که تمایل ما به مشارکت حداقلی اســت .در راستای نظر رهبری و نیاز کشور،
مشارکت حداکثری باید مدنظر باشــد .او در خصوص راهکار برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات خاطرنشان
کرد :نسخه ای که باید بپیچیم خنثی کردن نسخه ای است که از قبل پیچیده شده و کشور را به اینجا رسانده است.

غالمرضا نوری:

»

اقدام سازمان انرژی
اتمی در راستای
تعقیب منافع ایران
است

غالمرضا نوری قزلجه سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس با تاکید بر اینکه بیانیه مشترک ایران آژانس بین
المللیانرژیاتمیمغایرقانونمجلسنیست؛تصریحکرد:اقدامسازمانانرژیاتمیاجرایقانونمصوبمجلسبرایرفع
تحریمهای ظالمانه و تعقیب منافع حداکثری ملت در این شرایط ویژه است .به گزارش ایرنا ،غالمرضا نوری قزلجه گفت:
تفاوت بیانیه مشترک با قانون در ارائه اطالعات ضبط شده سه ماه آتی در صورت برداشتن تحریم هاست که اگر اتفاقی
نیفتد ،اطالعات مذکور هم تحویل آژانس نخواهد شد .بنابراین میتوان گفت که این بیانیه در عین اجرای به موقع مصوبه
مجلس ،برای قطع همکارهای داوطلبانه با آژانس سعی دارد از هر فرصت و امکان احتمالی هم برای برداشتن تحریم ها و
محدودیتهای خالف برجام بهره بگیرد .به نظر من این اقدام سازمان انرژی اتمی در ضمن اجرای قانون مصوب کامال در
جهتتالشبرایرفعتحریمهایظالمانهوتعقیبمنافعحداکثریملتشریفدراینشرایطویژه قابلارزیابیاست.

گزارش «روزان» از واکنش مجلس به توافق دولت با آژانس بینالمللی هستهای:

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان:

سیاسی:
زهره توحیدی

سیاست

»

تالش برای انتقام سخت از دولت

گروه سیاسی -یکشنبه شــب بین سازمان
انرژیاتمیایرانوآژانسبینالمللیهستهایتوافقی
حاصل شــد که واکنش مجلس اصولگرای یازدهم
را در جلســه روز دوشــنبه مجلس در پی داشت.
جلســهای که محتوایش بوی تــاش اصولگرایان
حاکم بر مجلس برای گرفتن انتقام سخت از دولت
را میداد.
واکنش مجلس به بیانیه مشترک ایران و
آژانس
یکشنبه سوم اسفند ماه رئیس آژانس بینالمللی
هستهای به ایران آمد و همان یکشنبه شب حاصل
این سفر مشخص شــد .بیانیهای مشترک بین آن
آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران که خبر از توافقی
بین این دو میداد .آنگونه کــه طرف ایرانی تأکید
میکند این سفر و آن بیانیه در راستای اجرای قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمهای مجلس یازدهم
بود .بر اساس آن قانون دولت مکلف بود که از پنجم
اســفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف سازد و
پیش از آن نیز گامهایی در راســتای افزایش درصد
غنیسازی و بهره گرفتن از تکنولوژیهای بهروزتر در
چرخهغنیسازیبردارد.
دولت از ابتدا با این قانون به ویژه بند توقف اجرای
پروتکل الحاقی نبود و برای تعدیــل آن مبادرت به
تصویب آییننامــه اجراییای کرد کــه با مخالفت
مجلس همراه بود .در هر حال ،طبــق قانون امروز
باید توقف اجرای پروتکل اجرایی میشد .علیاکبر
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید که «بعد
از اعالم ما مبنی بر اجرای ماده ششم قانون مصوب
مجلس در خصوص توقــف نظارتهای فراپادمانی
و ارائه نامه در این خصوص به آژانس رافائل گروسی
درخواست ســفر فوری به ایران و دیدار با اینجانب
را مطرح کرد ».حاال هم بعد از آمدن گروسی توافق
حاصل شــده که توقف اجرای پروتــکل الحاقی با
رعایتمالحظاتآژانسباشد.
بیانیهیکشنبهشباماابدا ًبهمذاقمجلسخوش
نیامد و نماینــدگان از پیش از آغاز جلســه دیروز با
توییتهای تند خود مخالفتشــان با این توافقنامه
را اعالم کردند .جلســه روز دوشنبه مجلس طبق
برنامه قبلی به بررسی الیحه بودجه 1400اختصاص
داشت اما مجلس از هشت تا ده صبح جلسه غیرعلنی
در خصوص بررســی توافقنامه مذکور برگزار کرد
و دستور جلســه علنی را هم بررسی این توافقنامه
اختصاصداد .احمدراستینهازنمایندگاناصولگرای
مجلس در توضیح محتوای جلسه غیرعلنی مجلس
چنین توضیح داده است« :در این جلسه محمدباقر
قالیباف و تعداد دیگری از نمایندگان تأکید داشتند
که قانون اقدام راهبردی باید مو به مو اجرا شــود و
هرگونه تصمیم فراپادمانی ممنوع و غیرقانونی است
اما بررسی اینکه آیا قانون در توافق با آژانس رعایت
شــده یا نه باید در مســیر قانونی و بعد از شنیدن
گزارشدولتودبیرخانهانجامپذیرد».
طبق اظهارات او امــا این موضوع بــا اعتراض
نمایندگان روبرو و تصمیم به برگزاری علنی گرفته
میشود «تا مشخص شود آیا تخلفی از قانون صورت
گرفتهاستیاخیر».
محمدحسین فرهنگی هم بعدتر توضیح داد که
وقتی بودجه در دستور کار مجلس است« ،نمیتوان
به مسائل دیگر وارد شد» اما با استناد به تبصره ماده

 ،183موارد اضطراری استثنا شــده که با موافقت
 221نماینده موضوع بررســی اجرای قانون مذکور
اضطراریتشخیصدادهمیشود.
نکاتمهمنطقهایمجلس
در جلسه علنی گزارش کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس درباره تخلف دولت در
اجرای قانون راهبردی به قوه قضائیه قرائت شــد .بر
اساس این گزارش «توافق و بیانیه مشترک آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض
صریح قانــون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها»
شناخته و «درخواست دســتور موقت ابطال آن را
توسط قوه قضائیه» اعالم شد .در این گزارش تصریح
شده که رئیسجمهور مسئول اجرای آن قانون بوده
است و نیز مســتند به ماده  234آییننامه داخلی

»

توهین به شأن ملت است که رافائل گروسی را به ایران
بفرستند که اراده ملت و قانون را زیر پا بگذارد و دولت
قراردادی را با آنان منعقد کنند که نقص صریح قانون
است ».او سپس خطاب به نمایندگان گفت« :شما
در این قانون تصویب کردید کــه ممانعت از اجرای
این قانون جرم است ».تعداد نمایندگانی در جریان
بررسی موضوع نطق کردند ،بسیار زیاد بود که همگی
بر قانونشکنی دولت و لزوم برخورد قاطع با آن تأکید
داشتند.
سه نکته حائز اهمیت در نطقهای مجلس وجود
داشت؛ یکی تأکید بر مجازات دولت ،دیگری تأکید
بر اثربخشی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و ســومی خطاب دادن قالیباف برای موضعگیری
صریحعلیهاینموضوع.

خط و نشــان کشــیدن بــرای قالیباف بــه وضــوح در حرفهای
پژمانفر مشخص است .ریشــه این خط و نشان کشــیدن را باید در
توضیحات راســتینه درباره جلســه غیرعلنی مجلس جست .آنجا
که گفته بود قالیباف معتقد اســت طبق روال قانونــی باید از دولت
کســانی به مجلس بیایند و دربــاره این موضوع توضیــح دهند .اما
این پیشــنهاد با مخالفت تندروهای مجلس روبرو شــد و در نهایت
هم بدون حضــور نماینــدهای از دولت موضوع رســیدگی شــد.

مجلس«رئیسجمهوروکلیهناقضینومستنکفین
را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی ،تا وفق قانون
مذکور قــوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشــریفات
مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد».
صحن مجلس نیز با رأیی قاطــع با این گزارش
اعالم موافقت کرد .از مجمــوع  239نماینده حاضر
در مجلس 221 ،نفر رأی موافق 6 ،نفر رأی مخالف
و  7نفر رأی ممتنــع دادند .مجتبــی ذوالنور که از
نمایندگان تندرو و از مخالفان سرســخت دولت و
تمام سیاست خارجیاش به خصوص برجام است ،در
نطق خود در مجلس چنین گفت« :مجلس تصمیم
میگیرد کــه دولت مجددا ً تعهــدات برجامی را به
اجرا بگذارد یا خیر .دولت مرتب پالسهای فریبنده
به دشمن داد و این حس را در دشمن ایجاد کرد که
قانون مجلس ارزشی ندارد .دولت خالف قانون حرف
زد و امروز هم زمان تعیین شده از سوی نمایندگان
منقضی شــد و دولت هیچ حرکتی انجام نداد و این

نکته اول که هدف صریح رأیگیری روز گذشته
مجلس بود .تشکیل پرونده قضایی برای روحانی و
برخی دیگر از اعضای دولت اصلیترین هدف مجلس
در واکنش روز گذشتهاش بود .تقریباً تمامی کسانی
که دیروز در مجلس اظهار نظری داشــتند ،گریزی
بر لزوم برخورد با دولت داشتند .برای مثال مجتبی
ذوالنور گفت« :باید بر اساس قانون آیین نامه داخلی
مجلس رئیسجمهور و هر کســی که در نقض این
قانوندخالتداشته....بهقوهقضاییهمعرفیشوندوبا
آنان برخورد شود» و یا علیرضا سلیمی گفت« :رئیس
سازمان انرژی اتمی و رئیسجمهور تخلف کردند و
بایدموردپیگردقرارگیرند».
دونکتهپنهانی
امانکتهپنهاناظهاراتبرخیازنمایندگانتأکید
بر این بود که قانون مصوب مجلس یازدهم در عقب
نشستن طرف مقابل نقش داشته ولی دولت با کوتاه
آمدنشکارراخرابمیکند.

مجتبی ذوالنور در خصوص عملکرد دولت گفت:
«بعد از ترامپ زمانسوزی کردند و گامهای پنجگانه
را تخریب کردند چرا که دولت این گامها را اجرا نکرد
و فرصت از دســت مردم رفت .اما مجلس شــورای
اسالمی در یک اقدام انقالبی ،قانونی تصویب کرد که
برای طرف مقابل تکاندهنده بود که دشمن را وادار
بهعکسالعملکند».
علیرضا زاکانــی از نماینــدگان تندرو مجلس
نیز چنین گفــت« :امــا دولت چرا عالقــه مند به
قانونشکنی است؟ قانونی که در  ۱۲آذر ماه توسط
مجلس به تصویب رســید ،امکانی را فراهم کرد که
دولت از موضع باال حقوق ملــت را مطالبه کند اما
کســانی در دولت تنها به فکر انفعــال و مصالحه و
گذشتازمنافعملیوقانونشکنیهستندومسیری
رادنبالمیکنندکهجزخسرانماحصلیبرایکشور
ندارد ».وی افزود« :پیام مشخص قانون مجلس این
بود که تحریمها باید از کشور رفته و به جای انفعال،
ابتکار عمل در دســتان مردان سیاســت خارجی
کشور قرار گیرد ».و یا محمدحسن آصفری از دیگر
تندروهای مجلس ضمن بیان اینکه رئیسجمهور و
وزیر امور خارج ه در چند نوبت اعالم کرده بودند که
قانون اقدام راهبردی مجلس برای کشور مشکالتی
را ایجــاد خواهد کرد» ،گفت :اگر مشــکالت ایجاد
میکرد پس چــرا امروز رئیــس آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی با ید بیضا بــه ایران آمــده و به دنبال
آن اســت که ما را متعهد کند که سه ماه دیگر صبر
کنیم».
این گزارهها معنای ضمنی مهمی دارد .در واقع،
آنها دارند میگویند که هر دســتاوردی که از این به
بعدحاصلشود،نتیجهکارمجلساست.
اما به عالوه ،برخی از نمایندگان خط و نشــانی
هم برای هیئت رئیسه که مشخصاً به معنای رئیس
مجلس یعنی قالیباف است ،کشــیدند .علی بابایی
کارنامی در اخطار قانون اساســی گفت« :هرگونه
قرارداد که موجب سلطه بیگانه به کشور شود ممنوع
بوده لذا صیانــت از قانون به عهده هیئت رئیســه
مجلساست».
یا نصراهلل پژمانفر که از اعضــای جبهه پایداری
در مجلس اســت ،گفت« :مجلس نمیتواند اختیار
قانونگذار را به شــخص یا هیئتی واگذار کند و این
از صراحتهای قانون اساســی اســت و اگر کاری
برخالف این اصل انجام شود ،مصوبات باید به دست
رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس نسبت باید به
این موضوع ورود کند ».او افــزود« :رئیس مجلس
باید صراحتاً بیان کند که آیا پروتکلی که بیان کردند
مخالف صریح قانون است .اگر نسبت به این مسئله با
همه همکاران هم عقیده هستید که هستید ،باید به
این مســئله ورود کرده و اجازه ندهیم این کار ادامه
پیداکند».
خط و نشان کشیدن برای قالیباف به وضوح در
حرفهای پژمانفر مشخص است .ریشه این خط و
نشان کشیدن را باید در توضیحات راستینه درباره
جلسه غیرعلنی مجلس جســت .آنجا که گفته بود
قالیباف معتقد است طبق روال قانونی باید از دولت
کسانی به مجلس بیایند و درباره این موضوع توضیح
دهند .اما این پیشنهاد با مخالفت تندروهای مجلس
روبرو شد و در نهایت هم بدون حضور نمایندهای از
دولتموضوعرسیدگیشد.

گزارش

»

هشداراصالحطلبان:

مشارکت ُ
کشیتبعاتدارد

تضمین اصل «جمهوریت» نظام ،به تداوم مشارکت سیاسی
مردم گره خورده اســت .در این زمینه برخی اصالحطلبان عنوان
داشــتهاند ،هرگونه تالش برای تضعیف نهاد انتخابات و بیتاثیر
جلوه دادن مشارکت سیاسی با اهداف جناحی ،حرکت در مسیری
خالف منافع ملی و خیانت به مردم و نظام اســت .به گزارش ایرنا،
چندماهی بیشتر به ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و
ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شــهر و روستا باقی
نمانده اســت .فضای سیاسی کشــور کم کم به سمت انتخاباتی
شدن پیش میرود .برگزاری نشستهای انتخاباتی و کنگرههای
حزبی در هفتههای اخیر ،گرم شدن تنور انتخابات را نوید میدهد.
جریانهای سیاسی در تدارک انتخاباتند و در این روزها به تکاپو
افتادهاند .در حالی که آگاهان و دلسوزان نظام ،از لزوم زمینهسازی
برای افزایش مشارکت و ضرورتهای تقویت جمهوریت نظام به
ویژه در شرایط کنونی سخن میگویند ،تحرکات سیاسی برخی
تشــکلهای خاص ،بر کاهش میزان مشارکت شهروندان مبتنی
شده اســت .این مهم را میتوان از انذارها و هشــدارهای برخی
چهرههای سیاسی به خصوص در اردوگاه اصالح طلبان دریافت.
هشدارها درباره تبعات مشارکت حداقلی
«حسین مرعشی» سخنگوی حزب «کارگزاران سازندگی» به
تازگی در یک کنگره حزبی در کرمان گفت که بخشــی از ناامیدی
مردم این اســت که جمعیتی اصرار دارند نشــان دهند که میتواند
انتخاب مردم را باطل کنند و تــاش میکنند تا رای مردم را تزیینی
و تشریفاتی تلقی کنند ».او این رویه را «خیانت به آرمان امام راحل
و افکار و اندیشههای رهبری» خواند« .مصطفی کواکبیان» دبیر کل
حزب «مردم ساالری» نیز به تازگی با اشاره به تاکید اخیر رهبر انقالب
بر حضور حداکثری شهروندان پای صندوقها ،از اینکه برخی در حال
طراحی نقشههایی هستند که اکثریت مردم پای صندوقهای رای
حاضر نشوند ،خبر داد و گفت :این گروه به دروغ ادعای والیتمداری
میکنند و رفتارهای آنها حتی صدای اعتراض همفکران و دوستان
خود آنها را بلند کرده است« .محمدرضا خباز» فعال سیاسی اصالح
طلب صراحت بیشــتری به خرج داده و در گفت وگویی رســانهای
در رابطه با تالش اصولگرایــان برای کاهش مشــارکت مردمی در
انتخابات گفته است :یکی از نمایندگان مجلس هشتم که متاسفانه
ملبس به لباس روحانیت اســت چندی پیش با صراحت گفت ما به
دنبال انتخابات حداقلی هستیم چون ما در انتخابات حداکثری رای
نمی آوریم این یعنی حاضرند استقالل کشور و عزت مردم زیر سوال
برود و امنیت کشــور به خطر بیفتد و طمع دشمنان بر کشور افزون
شــود ،ولی جناح آنها رای بیاورد .او این وضعیــت را مصداق واقعی
ضرب المثل «برای یک دســتمال قیصریه ای را به آتش میکشند»
دانست .تکرار هشدارهای مشابه ،از تشدید فعالیت گروههای خاص
برای ناامید کردن مردم نســبت به کارآمدی نهــاد انتخابات و تاثیر
مشارکت انتخاباتی در تعیین مسیر حرکت کشور حکایت دارد .از نگاه
ناظران به خصوص اصالح طلبان ،طیفی از منتهاالیه جناح راســت،
به تکرار تجربه کاهش مشارکت انتخاباتی و کسب نتیجه مطلوب در
انتخابات  ۹۸تمایل دارند .به عبارتی این طیف معادله انتخاباتی خود
را در تابعی معکوس از کاهش مشــارکت و افزایش ضریب موفقیت
در انتخابات تعریف کرده و به طمع پیــروزی جناحی در انتخابات،
دلسردی مردم به مشارکت را در دستور کار خود قرار داده است.
افزایش مشارکت و تقویت اصل «جمهوریت»
جمهوریت به عنوان یکی از دو رکن اصلی نظام ،بر مشارکت
سیاسی مردم در پیریزی و رشــد نهال انقالب مبتنی بوده و طی
سالیان حیات جمهوری اســامی امتداد یافته است .انتخابات به
عنوان مهمترین عرصه بروز مشارکت سیاسی ،در نظام جمهوری
اسالمی همواره از اهمیت بســیاری زیادی برخوردار بوده است.
این مسئله در شرایط کنونی که دولت بعدی برای دفاع از حقوق
هستهای کشور و رفع تحریمها به پشتوانه مردمی بسیار محکمی
نیاز دارد ،از اهمیت بســزایی برخوردار است .رهبر انقالب هم روز
 ۲۹بهمن در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی بر اهمیت
مسئله انتخابات و مشارکت تاکید کرده و فرمودند :انتخابات یک
ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور
امکان برای ملّت اســت ،یک ّ
است؛ شور انقالبی مردم را نشان میدهد.

