
گزارش

سردار سلیمانی گفتمان انقالب را در منطقه عمق بخشید
سردار حسنی آهنگر گفت: سردار سلیمانی چهره بین المللی مقاومت و تربیت 
یافته مکتب والیت بود که توانست گفتمان انقالب را در منطقه عمق ببخشد 
و اقتدار منطقه ای نظام جمهوری اسالمی را به ارمغان بیاورد. فرمانده دانشگاه 
جامع امام حس��ین )ع( در همایش بیانیه گام دوم انقالب، الگوی نظام انقالبی 

تمدن که در مرکز همایش های بین المللی صداو س��یما برگزار ش��د با اشاره به 
محور ه��ای مهم بیانیه گام دوم گفت: واقعیت این اس��ت که رهبری حکیمانه امامین 
انقالب در پیروزی، استقرار و تداوم ۴۰ ساله انقالب، دفاع مقدس، سازندگی و مقابله با 
جنگ نرم دشمن، نقش اساسی ایفا کردند و به همین جهت جمهوری اسالمی ایران به 
قدرتی برتر در میان ۱۰ قدرت برتر جهان بر اساس تحقیقات مؤسسات پژوهشی دنیا 

قرار گرفته است.  میزان

رد صالحیت شدگان خود را فدای نظام کنند نه نظام را فدای خود
نماینده نوشهر در مجلس با بیان اینکه سیاه نمایی رد صالحیت شدگان اقدامی 
نفسانی است گفت: این افراد باید خود را فدای نظام کنند نه نظام را فدای خود. 
قاسم احمدی الشکی گفت: همواره واقع نگاری باید در دستور کار همگان بوده 
و از درشت نمایی و بزرگ نمایی و همچنین نادیده گرفتن نقاط قوت و ضعف 

پرهیز کنیم. وی با بیان اینکه در ایام انتخابات برخی اوقات برخی مسائل شخصی 
پیش می آید که اظهارات افراد نفس��انی بوده و شاید کردارها هم این گونه باشد گفت: 
برای تمامی نامزدهای انتخابات مجلس مالک باید نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد 
و وقتی بنیانگذار انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل امام خمینی )ره( می فرمایند حفظ 
نظام از اوجب واجبات بوده و حتی از نماز هم واجب تر اس��ت، لذا افراد باید بر همین 

اساس خود را فدای نظام کنند نه نظام را فدای خود.  فارس

۱۲ حزب اصالح طلب در تهران لیست انتخاباتی می دهند
محمدرض��ا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی از ارائه لیس��ت 

انتخاباتی توسط ۱۲ حزب اصالح طلب برای تهران خبر داد.
محمدرض��ا راه چمن��ی دبیرکل حزب وح��دت و همکاری ملی با اش��اره به 

جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و اینکه قرار شد این شورا در 
انتخابات لیس��ت ندهد و احزاب اصالح طلبان خودشان حضور پیدا کنند، اظهار 

داش��ت: شورای سیاست گذاری در مصوبه شب گذشته خود اعالم کرد که این شورا 
هیچ لیس��تی برای انتخابات پی��ش ِرو در تهران ارائه نمی دهد و ش��ورا هم تصویب 
کرده احزاب اصالح طلبی که کاندیدا دارند می توانند در یک جمع یا ائتالفی جدید 

کاندیدا معرفی کنند. تسنیم

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه »مش��ارکت حداکثری« سیاست دولت در انتخابات است، گفت: 
با توجه به نقش مهم انتخابات در ش��رایط فعلی اگر انتخاباتی با مشارکت حداکثری داشته باشیم قطعا 

بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی می کنیم.
محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیات وزیران و در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر روزهای گذشته 
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران با بیان اینکه این سفر به درخواست خود ایشان صورت 
گرفت، اظهار داشت: با توجه به تصمیماتی که ما در خصوص برداشتن گام پنجم اتخاذ کردیم، اروپایی 
ها به هر دلیل عالقه مند بودند به این تصمیم عکس العملی نش��ان دهند که در مقابل این صحبت ها، 

مواضع جمهوری اسالمی مواضع بسیار محکم و قاطعی بود.
وی با بیان اینکه در مجموع مذاکرات بس��یار خوبی با مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا صورت 
گرفت،  افزود: اوال قبول کردند که اروپایی ها به تعهداتی که در برجام داشتند، با خروج آمریکا از برجام 
نتوانستند به آنها عمل کنند. دوم اینکه گفتند اروپا می خواهد روابط خوبی در همه ابعاد با ایران داشته 
باش��د و نکته بعد اینکه اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد برجام بماند که معنای دیگر آن این اس��ت که 

مکانیزم ماش��ه عملیاتی نخواهد ش��د و به هر حال موضعی که در ابتدا گرفتند ممکن اس��ت برای افکار 
عمومی خودشان باشد.

واعظی در پاس��خ به س��والی درباره امکان رفراندوم و همه پرسی که تاکنون بارها از سوی رئیس جمهور 
مطرح ش��ده اس��ت، عنوان کرد: رفراندوم یکی از بندها و اصول قانون اساسی است که مسیر خاص خود 

را دارد و باید اجماع خاصی برای آن وجود داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با انتخابات، سیاس��ت و موضع دولت روش��ن اس��ت؛ ما 
همواره به دنبال یک انتخابات با مشارکت حداکثری هستیم و با توجه به نقش مهم انتخابات در شرایط 
فعلی اگر انتخاباتی با مش��ارکت حداکثری داشته باشیم قطعا بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی 

می کنیم.
وی با بیان اینکه »مشارکت حداکثری« سیاست دولت در انتخابات است، گفت: از سویی این مشارکت 
زمانی به وجود می آید که انتخابات رقابتی باش��د. وزیر کشور، رئیس جمهور و همه مسئولین به دنبال 

این هستند که در حوزه های انتخابیه سراسر کشور مردم قدرت انتخاب داشته باشند.
واعظی افزود: در وقت باقی مانده اگر شورای محترم نگهبان این شرایط را برای مردم به وجود بیاورد که 

در حوزه های انتخابیه، انتخابات رقابتی وجود داشته باشد، انشاهلل نتیجه بهتری خواهد داشت.
واعظ��ی ب��ا تاکید بر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داش��ت: این راهپیمایی نماد قدرت ملی 
ماس��ت و همه مس��والن کش��ور از ارگان ها و نهادهای مختلف در تالش هس��تند که در شرایط خاص 
کش��ور از مردم برای حضور گسترده دعوت کنند و امروز و گذشته هم رییس جمهوری، مردم را دعوت 

کردند.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داش��ت: فکر می کنم امس��ال با توجه به ش��رایطی که داریم و با توجه 
به چهلمین روز ش��هادت س��ردار حاج قاسم سلیمانی، باعث می شود که مردم به وظیفه و اسالمی ملی 

خودشان عمل کنند و حضور گسترده ای را در سراسر خواهیم داشت.
وی در این باره که آیا دولت برنامه ای برای س��همیه بندی ویژه بنزین برای عید ندارد گفت: هنوز این 

موضوع در دولت بررسی نشده است.

واعظی در پاس��خ به س��والی در مورد نحوه پرداخت یارانه ها گفت: ما هم اکنون حدود ۷۸ میلیون نفر 
یارانه بگیر داریم ولی ما می خواهیم به حدود ۶۰ میلیون نفر یارانه دهیم اگر قرار باش��د به همه افراد 
۵۰ هزار تومان بدهیم نمی توانیم این رقم را پرداخت کنیم، ما با این کار مخالفیم و معتقدیم که کسانی 
که نیازمند نیس��تند نبایند یارانه بگیرند و نیازمندان باید بیش��تر بگیرند، از این رو با پیش��نهاد مجلس 

مخالفیم و معتقدیم روش فعلی برای کمک به نیازمندان بهتر است.
واعظی در پاس��خ به س��والی مبنی بر این که آیا در مورد فایل صوتی منتش��ر ش��ده در مورد هواپیمای 
اوکراین  گفت: این فایل صوتی  تخصصی بود، ما جلسه ای با متخصصین و سازمان هوایی کشور داشتیم 
آنان گفتند هواپیمای آس��مان می خواسته در آن س��اعت در فرودگاه مهرآباد بنشیند و در زمان حادثه 
در ک��رج بوده اس��ت از آن جا نوری را می بیند و ح��دس می زند به برج مراقبت اطالع می دهد که من 

نوری را می بینم.
وی در این باره ادامه داد: برج همان موقع از پدافند س��وال می کند و پدافند می گوید مش��کلی نیست 
و ش��لیکی نش��ده است ، لذا آنجا سوال می کند که من برگردم یا بنشینم که اجازه داده می شود که در 
فرودگاه مهرآباد بنش��یند. آقای عابدزاده خبر را روز چهارش��نبه به او گفتند آن را به مردم منتقل می 
کند، خود مس��ووالن ما که با اوکراینی ها در تماس بودند این فایل را در اختیار آنان می گذارند و این 

چیز پنهانی نیست، خلبانان هر چیزی را می بینند با برج در میان می گذارند.
وی تصریح کرد: هیچ جای این فایل نمی گوید که موشک زده شده است می گوید من از کرج، تهران را 

می بینم که یک نقطه نورانی در حرکت است که از برج می پرسد چیست 
واعظی در پاس��خ به س��والی درباره عدم اعالم اسامی کشته ش��دگان آبان ماه با گذشت حدود ۴ ماه از 
صحبت های فرماندار تهران اظهار داش��ت: دولت مس��ئول انتشار این آمار نیست. آمار برای دولت ارسال 

شده. اما صحبت هایی که درباره ارقام این آمار می شود به هیچ وجه صحت ندارد.
واعظی درپاس��خ به س��والی درخصوص اخبار مربوط به پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی از سال آینده به 
همه یارانه بگیران، با تاکید بر اینکه دولت با این پیشنهاد مجلس مخالف است، گفت: تالش ما در دولت 

این بوده است که همه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین نیازمندان توزیع شود.  فارس

رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه کلید اصلی حل مش��کالت 
جامعه و ایس��تادگی در برابر دش��منی ها، حضور و وحدت 
م��ردم و اعتماد بین حاکمیت و مردم اس��ت، همگان را به 

شرکت گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.
متن سخنان حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت 

دولت به این شرح است.
خوش��حالیم که ملت بزرگ ما بار دیگر خود را برای جشن 
عظیم و بزرگ پیروزی انقالب اس��المی آماده می کند؛ این 
جش��ن بعد از ۴۱ سال تالش، ایثار و فداکاری که این ملت 
ب��رای آرمان های انق��الب، انجام داده و انج��ام خواهد داد، 

برگزار می شود.
اوج نهضت اس��المی ما از آغاز نهضت از سال ۴۱ زمانی بود 

که مردم عزیز و بزرگوار ما به صحنه آمدند.
اولین بار در فروردین س��ال ۴۲ بود که با شهادت طالب در 
مدرسه فیضیه قم و حمله به این مدرسه، مردم قم و تهران 
و س��ایر شهرس��تان ها، آن بیان و صدای رسای خودشان را 
برای حمایت از امام و طالب مظلوم اعالم کردند و در مقطع 
بعدی در محرم س��ال ۴۲ ب��ود؛ بویژه در روز ۱۵ خرداد که 
مردم در ش��هرهای مختلف با ش��هادت خود برای انقالب و 

نهضت شان فداکاری کردند.
فروردی��ن س��ال ۴۳ با آزاد ش��دن امام از زن��دان و حصر، 
آن اجتم��اع عظی��م و بزرگ م��ردم و در آبان س��ال ۴۳ با 
دس��تگیری و تبعی��د امام و حض��ور م��ردم در خیابان ها و 
باالخ��ره در س��ال های ۵۶ و ۵۷ ک��ه مردم ب��ا همه توان و 

امکانات شان به صحنه آمدند.
هر روزی که مردم به صحنه آمدند، آن روز، روز اوج انقالب 
و تضعیف دیکتاتوری و همچنین تضعیف بدخواهان، نسبت 
ب��ه ملت بزرگ ایران بود و همی��ن حضور مردم بود در ۱۲ 
بهم��ن و باالخره در ۲۲ بهمن که این انقالب را به پیروزی 

رساند.
پس از انقالب هم هر روز که مردم به صحنه آمدند، آن روز، 

روز پیروزی ما بود.
حض��ور مردم در صحنه بر مبنای س��رمایه بزرگ اجتماعی 
اس��ت. یعنی آن روزی که مردم به رهبران نهضت اسالمی 
و مخصوصاً به شخص امام عزیز و بزرگوار ما اعتماد صد در 
صد داشتند، به خیابان آمدند، در برابر رژیم تا دندان مسلح 
ایس��تادگی کردند و به پیروزی رسیدند و امام هم در همه 
مقاط��ع تاریخی بع��د از تکیه بر خداون��د و الطاف خداوند، 
تکی��ه اش به حضور مردم بود با آن مش��ی جذب حداکثری 
و ل��ذا انقالبی با کمترین خونریزی و با ایمان، اتحاد مردم و 

مشی اعتدالی امام )ره( به پیروزی رسید.
امام )ره( نگذاش��ت بین مردم و نیروهای مسلح زمان رژیم، 
تقابل و درگیری ایجاد ش��ود بلکه امام )ره( با جاذبه ای که 
بوجود آورد، نیروه��ای طرف مقابل را جلب و جذب کرد و 
ل��ذا همه آنهایی را که قبل از پی��روزی انقالب در ادارات و 
جاهای مختلف س��وابقی داشتند، جز افراد خاص و معدود، 

مورد عفو و گذشت قرار داد.
انق��الب و نهضت بای��د از خطاهای قبلی و گذش��ته که در 
فضای خاص و دیکتاتوری بوجود آمده بود، عفو و گذش��ت 
کن��د و همه نیروها را جذب کن��د. اگر امام )ره( نبود و اگر 
یاران امام )ره( نبودند، گروهک ها می خواستند تمام جامعه 

ما را شقه شقه و قطعه قطعه کنند.
تندروها و افراطی های آن روز در قالب گروهک های چپ و 

التقاطی ظهور کرده بودند. یادتان است در همان هفته بعد 
از انقالب ش��عار انحالل ارتش را دادند و امام )ره( با قدرت 
در برابر آنها ایستاد و امام )ره( مقام معظم رهبری را مأمور 
کرد برای ساماندهی ارتش و از همان روزهای اول هم مقام 
معظ��م رهبری از من خواس��تند که من ه��م بروم در کنار 

ایشان، و ستاد مشترک و ارتش را سامان دادیم.
اکثر پایگاه ها و پادگان ها را در ماه های اولیه سال ۵۸ رفتم 
و آنج��ا نشس��تیم. یک تیپ زرهی بود ک��ه وقتی رفتم کاًل 
۱۳ نف��ر بودند و این ۱۳ نفر بودند که این تیپ زرهی را در 
همدان حفظ می کردند، همه این ۱۳ نفر به عنوان نیروهای 
مؤمن و مخلص. ش��بانه روز در آنج��ا مانده بودند و به نوبت 
نگهبانی می دادند و این پادگان را حفظ می کردند و بعد هم 
بقی��ه را جذب کردند و آوردند. آن کمیته ای که در س��تاد 
مش��ترک تشکیل شد ارتش را برگرداند به پادگان ها و اینها 
آمدند نش��ان دادند که چگونه از امام و از انقالب و کش��ور 
دفاع می کنند.در حوادث کردستان و جنگ تحمیلی دیدیم 
و اگر امام این تدبیر را بکار نبرده بود ش��ما ببینید کشور با 

چه وضع عجیب و غریبی مواجه می شد.
اعت��دال و جاذب��ه امام و وحدت مردم بود ک��ه ما را در آن 
روزهای س��خت از همه پیچ و خم های بسیار پیچیده عبور 

و نجات داد.
اگر امام نبود، تندروها به عنوان اینکه مس��ئول این کارخانه 
چ��ه بوده و چگونه بود، ش��اید ی��ک کارخان��ه را هم باقی 
نمی گذاش��تند. خدا رحمت کند. مرحوم شهید صدوقی در 

ی��زد با آن مش��ی اعتدالی اش همه مراک��ز اقتصادی یزد را 
حفظ کرد.

علمای معتدل و اگر ش��هید بهش��تی ها نبودند، مطهری ها 
در آن روزه��ای اول نبودند، اگر خود فک��ر امام )ره( نبود، 
اگر آیت اهلل هاش��می ها و مقام معظم رهبری ها نبودند که 
اینها بار سنگین انقالب را بر دوش داشتند، یک عده تندرو 

انقالب را از همان روز اول بهم زده بودند.
این مش��ی اعتدالی امام بود و تکیه امام )ره( بعد از خداوند 
به مردم بود. همه جا امام )ره( مردم را صدا زد و مردم هم 
همواره تا روز آخر در کنار انقالب و امام )ره( بودند و امروز 

هم مردم در کنار انقالب هستند.
به نظر من کلید اصلی مس��أله برای حل مشکالت جامعه و 
ایستادگی در برابر دش��منی ها، حضور مردم، وحدت مردم 
و اعتم��اد بین حاکمیت و مردم اس��ت. یعنی آن س��رمایه 

اجتماعی و نباید بگذاریم این سرمایه ها لطمه ببینند.
حوادث می گذرد به هر حال مس��ایل مختلف پیش می آید. 
ام��روز انتخابات مجلس اس��ت و ف��ردا انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و پس فردا انتخابات خبرگان است. باید به هدف 
و ب��ه آث��ار بلندمدت مس��أله نگاه کنیم ک��ه وحدت ملی و 
اعتماد ملی ما است. شما می بینید آمریکایی ها در طول این 
۲ س��ال که تمام توان خودش��ان را علیه ملت ایران به کار 
گرفتند، نتوانستند موفق شوند.این عدم موفقیت آنها بخاطر 

ایستادگی و وحدت مردم است.
آمریکا تا امروز نتوانس��ت حتی متحدش که اروپا است، به 

س��مت خودش جذب کند. یعنی کاخ س��فید از روز اول و 
برای عبور از توافق هس��ته ای می خواست اروپا را هم همراه 
خ��ودش کند اما اروپا زیر بار نرفت بع��د از مدت ها در این 

ماه های اخیر باز هم امید بست بود اما باز هم موفق نشد.
چرا آمریکا قادر نیست متحدین را به سمت خودش بکشاند؟ 
چرا آمریکا قادر نیست عمل تروریستی خودش را به عنوان 
قدرت نمایی در دنیا جلوه دهد؟ چرا مردم کش��ور ما مردم 
منطقه و جهان اجازه نمی دهند؟ ریش��ه اش به هوش��یاری، 

بیداری، استقامت و ایستادگی ملت بزرگ ما برمی گردد.
این ملت بزرگ ما در هر روز و در هر حادثه اش ایستادگی 
ک��رده و ما باید مردم را حفظ کنیم و من باز تاکید می کنم 
اسالمیت در کنار جمهوریت و جمهوریت در کنار اسالمیت 
می ماند. جمهوریت بدون اس��الم در ی��ک زمان کوتاهی به 
دیکتاتوری تبدیل خواهد ش��د و اسالمیت بدون جمهوریت 
باقی نخواهد ماند، قدرت اس��الم از طریق حضور و فداکاری 

مردم امکان پذیر است. مردم به صحنه آمدند.
خداوند هم در قرآن مردم را دعوت می کند برای یاری حق 
ِ"، و این  و دین خودش؛ " یا أَیَُّها الهَّذیَن آَمُنوا ُکونُوا أَنْصاَر اهللهَّ
تعبیر بس��یار عجیب است. خداوند به مردم می گوید بیایید 
م��ن را نصرت و یاری کنی��د و این دال بر عظمت انس��ان 
است و شأنی اس��ت که خداوند به انسان داده واال خدا نیاز 
َ لََغِنیٌّ َع��نِ الْعالَمیَن"، خدا که به  به کس��ی ندارد؛ " إِنهَّ اهللهَّ
کس��ی و چیزی نیاز ندارد اما خدا خواسته دین او به دست 
مردم پیروز ش��ود، خدا خواسته عدل به دست مردم برقرار 

ش��ود و خدا خواسته پیشرفت و کمال انسان به دست خوِد 
انسان برقرار شود.

هیچکس باالتر از قانون و مردم نیست فکر نکنیم یک جمع 
کوچکی هس��تیم و ما افکار مردم را هدایت می کنیم اگر ما 
نباش��یم مردم گمراه می ش��وند، نه مردم خوب می فهمند، 
خوب انتخاب می کنند. اس��اس اسالم هم بر اساس انتخاب 

مردم است مردم باید برگزینند و انتخاب کنند.
ام��روز می خواهم خدمت مردم عزی��ز و بزرگوار ایران اعالم 
کنم ۲۲ بهمن امسال هم مثل همه سال نیاز به شما دارد، 
بیشتر از پارسال و همه سال. امروز دشمنان ما با همه توان 

و قدرت شان روبروی منافع ملی ما ایستادند.
همانطور که حضور شما در تشییع جنازه و بدرقه آن سردار 
بزرگ دشمن را منکوب کرد و قدرت و وحدت شما را نشان 
داد، امروز هم ما نیازمند هستیم که در روز ۲۲ بهمن باز هم 
در کن��ار هم قرار بگیریم، به صحنه بیاییم و به دنیا بگوییم 
ممکن اس��ت ما از هم گله هایی و نکاتی داش��ته باشیم ولی 
خواهش می کنم همه نکات را درون خانواده ببریم ما به هر 
حال یک ملت هس��تیم به عنوان یک خانواده، حال ممکن 
اس��ت فرد و یا افرادی اش��تباه کنن��د و کاری انجام دهند، 
بای��د در درون خان��واده به هم انتقاد کنی��م، باید در درون 
خان��واده نقد کنی��م، اگر رئیس جمهور ه��م در یک جایی 
نقد می کند این را به یک معنای دیگر نگیریم. دلسوزی در 
درون خانواده اس��ت، دلسوزی برای اجرای قانون است و نه 

هیچ چیز دیگر.
بحمداهلل علیرغم همه فش��ارها امروز در این دهه فجر شما 
می بینی��د این همه طرح های��ی که افتتاح می ش��ود و این 
هم��ه طرح هایی که در بخش های مختلف به ثمر نشس��ته، 
این هم��ه طرح هایی که دارد کلنگ اجرایی زده می ش��ود 
در بخ��ش صنعت، معدن، خدمات اجتماع��ی، نفت، گاز، و 
در بخش مس��کن که م��ا دیدیم پروژه ای ب��زرگ دیروز در 
شرق تهران برای ۶ هزار واحد مسکونی، بانک ها و گروههای 
مولد قدم پیش گذاشتند و در همه زمینه ها بحمداهلل امروز 

حرکت بسیار خوبی است.
امروز ش��ما می بینید حرکتی که برای تولید ش��روع شده، 
ب��ورس را می بینید، بازار بورس را می بینید چگونه اس��ت، 

تعادل را می بینید.
آخرین آماری که بانک مرکزی به ما داد این بود که در تورم 
پی��ش نگر، در تورم تولی��د کننده، تورم دی ماه ۰.۷ درصد 
بوده، این بدان معنا اس��ت که مس��یر دارد به مسیر درست 
هدایت می ش��ود. اینکه در همین ش��رایط باز ۴.۵ میلیارد 
دالر در کشور ما سرمایه گذاری می شود به معنای این است 

که مسیر ما مسیر درستی است.
ما باید در کنار هم باش��یم، باید وحدت خود را حفظ کنیم، 
باید واقعیت ها را به مردم بگوییم، خدمات دولت را برای مردم 
تشریح کنیم، خدمات بقیه ارکان کشور را برای مردم تشریح 
کنیم، واقعیت های کشور را برای مردم توضیح دهیم، اعتماد 
عمومی را حفظ کنیم، سرمایه اجتماعی مان را تقویت کنیم، 
و انش��اءاهلل بار دیگر حضور پرشکوه مردم را در ۲۲ بهمن در 
تمام ش��هرهای ایران مش��اهده کنیم و یک ضربه دیگری بر 
دشمنان ما باشد و تصمیم ملت را به گوش جهانیان برسانیم 
که ۴۱ سال در کنار انقالب بودیم وان شاءاهلل تا زنده هستیم 

در کنار انقالب و امام و راه امام و رهبری خواهیم بود.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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روحانی در جلسه هیئت دولت:

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
ضربه دیگری به دشمن است

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

 مشارکت حداکثری سیاست دولت در انتخابات است


