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تاکید بر اتحاد آمریکا در آرامگاه لینکلن
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز قبل از حضور در مراسم تحلیف خود طی نطقی در واشنگتن وعده 
داد که بین مردم کشورش اتحاد ایجاد و عظمت به باور وی از دست رفته ایاالت متحده را احیا کند. ترامپ در 
بنای یادبود آبراهام لینکلن در کنسرت هوادارانش - که تحت عنوان »عظمت آمریکا را احیا کنید«- برگزار شد؛ 
همچنین وعده اجرای اصالحات و تغییرات اساسی داد. »احیای عظمت آمریکا« یکی از شعارهای مهم ترامپ در 
مبارزات انتخاباتی 2۰16 بود. دونالد ترامپ در این سخنرانی گفت: »ما این کشور را متحد خواهیم 
کرد.« او در مورد سیاستمداران آمریکایی گفت: »آنها خیلی از ما را فراموش کرده بودند. در کارزار 
انتخاباتی، من این افراد را مردان و زنان فراموش شده خواندم. شما دیگر فراموش شده نیستید.« 
مالنیا ترامپ به همراه جان ویت، ستاره هالیوود، و ساموئل مور، خواننده آمریکایی، نیز در 
این جشن حضور داشتند. ترامپ روز پنجشنبه همچنین در آرامگاه ملی ایاالت متحده در 
حومه واشنگتن که محل به خاکسپاری سربازان کشته شده در جنگ های آمریکاست؛ 

حضور یافت و در مراسم ادای احترام به سرباز گمنام شرکت کرد.

پیام رهبری به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا
مقام معظم رهبری در پیامی به پنجاه ویکمین نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا 
تاکید کردند: »انتظار از شما عزیزان کاری بیش از خودسازی علمی و دینی و اخالقی است؛ انتظار آن 
است که بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهروان راه خدا با گفتار و عمل خود بیفزایید.« در 
این پیام آمده است: »جوانی و دانشجویی هریک به تنهایی می تواند همچون پیشران پرقدرتی انسان را 
در رسیدن به آرمان های واال یاری کند. شما به جز این دو، از مزیّت حضور در منظومه  
اثرگذار انجمن های اسالمی نیز برخوردارید. حّجت بر شما تمام است. انتظار از شما 
عزیزان کاری بیش از خودسازی علمی و دینی و اخالقی است؛ انتظار آن است که بر 
محیط پیرامونی خود اثر گذارید و بر رهروان راه خدا با گفتار و عمل خود بیفزایید. 
در نبرد نامتقارن جبهه  کفر و استکبار با پرچم برافراشته  اسالم ناب، این وظیفه  همه  
ما است. هرکدام باید چشمه  بابرکتی از معرفت درست اسالمی و صراط مستقیم 

الهی باشیم. سرزنده و پرامید و روشن باد دلهای پاک شما.«

خانواده هاشمی اجازه سوءاستفاده ندادند
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در خطبه های دیروز نماز با اشاره به رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
خطاب به مردم یادآور شد: »تشییع جنازه ای که از ایشان به عمل آوردید؛ شبیه بصیرتی بود که در 9 دی 
نشان دادید و همان طور که در مراسم 9 دی از آقای هاشمی حمایت کردید، اینجا هم عده ای دندان 
تیز کرده  بودند؛ اما مردم با حضور خود مانع از هر فتنه ای شدند و این تشییع جنازه هم احیای آقای 
هاشمی بود و هم قدردانی از مجاهدت های این عزیز سفرکرده در دفاع مقدس و تجدید 
پیمان با والیت بود. انصافا خانواده ایشان و برادران بزرگوار و فرزندانش با متانت اجازه 
ندادند کسی از این حادثه سوءاستفاده کند و زیر پرچم والیت حرکت کردند.« وی 
همچنین با اشاره به یک سالگی برجام عنوان کرد: »کسانی که امریکا را بزک کرده و 
اظهار خوش بینی می کردند و با دلگرمی به سراغ امریکا می رفتند، وعده می دادند که با 
برجام مشکالت اقتصادی حل خواهد شد؛ اما امروز رکود اقتصادی و بیکاری 

جوانان ادامه دارد و مردم ما حق دارند همچنان بگویند مرگ بر امریکا.«

خبرسازان

  لیال ابراهیمیان

سالن »مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی 
تصویر  درحالیکه  است،  پرشدن  حال  در  ایران« 
مردان تاریخ ساز ایران در سالن به نمایش گذاشته 
شده است؛ تصویری از مردان انقالب اسالمی در 
سه دهه گذشته؛ امام خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، 
مهدی بازرگان، شهید بهشتی و سیدمحمد خاتمی 
با نمایی دور و نزدیک از روزهای انقالب، جنگ، 
روزهای سازندگی، اصالحات و سال های بعد از 

1388 تا رسیدن نسیم اعتدال به کشور.
 پرده نمایش روی قاب تصویری زوم می کند، تصویری 
از دهه سخت و روزهای جنگ؛ سید احمد خمینی، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و آیت اهلل خامنه ای؛ بار 
دیگر صحنه تغییر می کند و این هاشمی رفسنجانی 
است که حکم دولت موقت را می خواند در کنار 
امام خمینی و مهندس مهدی بازرگان؛ هر سه نماد 
روزهای  در  هستند  انقالب  از  برآمده  نظام های 
نقش آفرینان  چهره  آن؛  از  بعد  و  انقالب  دولت 
اصلی صحنه تاریخ در مقابل دوربین عکاسان ثبت 
شده اند؛ پیرمردی با وجهه کاریزماتیک، مهندسی 
لیبرال و سیاستمداری میان سال که تا آخر مهم ترین 
وجهه او حرفه ای بودن در سیاست ورزی بود. باردیگر 
صحنه سیدمحمد خاتمی را در خود جای می دهد، 
نمادی از اصالح طلبی و رهروی اندیشه امام در کنار 

مردی میانه رِو سیاست ورز.
سران؛  اجالس  سالن   ،95 بهمن ماه  اول 
اسالمی  انجمن  مجمع عمومی  بیست وچهارمین 
جامعه پزشکی ایران برگزار شد. صبح روز جمعه، 
سالن اجالس سران دو حادثه مهم را سوگوار است؛ 
فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و فاجعه ساختمان 

پالسکو.

نگذاریم تندروها به اهداف خود برسند
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل انجمن 
سخنران  پزشکی،  جامعه  اسالمی 
نخست مراسم بود که پس از  تسلیت 

به مناسب درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
به  درگذشتگان فاجعه ساختمان پالسکو، خطاب 
سیدحسن خمینی گفت: »همه ما از عالقه آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به سیدحسن خمینی اطالع داریم، 
به خاطر می آوریم وقتی رفتار ناصوابی که در مجلس 
خبرگان با ایشان شد، فرمودند شما صالحیت خود 
فلسفه  به  ادامه  در  آوردید؟« ظفرقندی  از کجا  را 
تأسیس این تشکل اصالح طلب در 25 سال قبل اشاره 
کرد: »آن زمان هم جلوگیری از برخی انحراف ها 
هدف اصلی ما بود؛ امروز هم با تاکید بر راه امام و 
با  انقالب و جلوگیری و مقابله  با معیار  همراهی 
انحراف ها اینجا جمع شده ایم تا برای این مسیر با 
دلسوزان راه چاره ای بیندیشیم. در غیاب بزرگانی که 
امروز حضور ندارند به اهداف و راه امام ادامه خواهیم 
داد تا نگذاریم تندروهای تازه به دوران رسیده به 

اهداف خود برسند.« 
وی در ادامه با بیان اهمیت آشتی ملی تاکید کرد: 
موانع  و  محدودیت ها  ایران  آینده  خاطر  به  »باید 

خودساخته را از بین برد. 
 

هاشمی اهل قهر نبود
قرار بود سخنران بیست وچهارمین نشست مجمع 
آیت اهلل  پزشکی  جامعه  اسالمی  انجمن  عمومی 
هاشمی رفسنجانی باشد؛ اما با فوت  آیت اهلل، سیدحسن 
خمینی سخنران اصلی مراسم شد و در ابتدا در رثای 
سال   5۰ در  »بی تردید  گفت:  و  خواند  شعری  او 
گذشته شخصی مثل آقای هاشمی نداشتیم، که در 
همه صحنه های سیاسی حاضر باشد. در تاریخ ایران 
هیچ کس را نمی یابیم که گفتمان اصلی همه انتخابات 
کشور باشد؛ در برخی از انتخابات عده ای از بغض به 
هاشمی رفسنجانی به دیگری رأی دادند و در انتخاباتی از 
حب او انتخاب کردند. در مناظرات کذایی سال 88 هم او 
محور گفت وگو بود.« یادگار امام برای هاشمی رفسنجانی 
لیستی از صفات و ویژگی ها را می شمارد و می گوید: 
»آیت اهلل هاشمی اهل قهر نبود، هیچ گاه قهر نمی کرد و 
اگر جایی می رفت یا نمی رفت در راستای مسیری بود 

که برای خودش معین کرده بود. در سخت ترین شرایط 
هیچ جا پایی را از دست نمی داد، برای سنگرهایی که 
در اختیار داشت می جنگید. به خداوند امیدوار و بسیار 
خوش بین بود.« وی مهم ترین ویژگی هاشمی رفسنجانی 
را چنین توصیف می کند: »آیت اهلل هاشمی به فهم مردم 
اعتماد داشت و در اوج حمالت می گفت به فهم مردم 
اعتماد کنید؛ آنها درست تشخیص می دهند.« سیدحسن 
خمینی با بیان اینکه »آیت اهلل هاشمی به شدت به امام 
عالقه داشت و این عالقه مانند پسر به پدر بود«، گفت: 
»این عالقه عمیق و مجتهدانه بود، او معتقد بود امام را 
باید مانند مکتب خواند. امام را به عنوان یک مکتب فکری 
می دید که باید به اصولش اتکا کرد و با این فکر مسیر 
را هموار کرد. ما هم نباید از چیزی بترسیم و به وظیفه 
خودمان عمل کنیم.« خمینی تاکید می کند: »قدر خود را 
می شناخت و خود را مفت و ارزان عرضه نمی کرد. او 
منیت نداشت، اما قدر خود را هم می دانست. آیت اهلل 
هاشمی بابت این دشنام ها غصه نمی خورد. از فحش 
و دشنام نمی ترسید. سیاستمداری که از دشنام بترسد 

قیمت خود را به اندازه حرف مفت پایین می آورد. در 
دهه اول انقالب، ضد انقالب، در دهه دوم افراطی های 
چپ و در دهه سوم انقالب افراطی های راست هر چه 
خواستند علیه هاشمی گفتند و او همه جوره از آنها 
خورده بود؛ به نوعی واکسینه شده بود. اما هیچ موقع 

خود را به اندازه دشنام پایین نمی آورد.«

نظام در آستانه امواج بحران
مراسم  سخنران  سومین 
مشاور  محمدعلی نجفی، 
رئیس جمهوری، بود. قرار بود او درباره 
ریاست جمهوری  آینده  انتخابات 
صحبت کند، اما خود مهم ترین مسئله روز را نه صحبت 
از انتخابات، بلکه حل بحران هایی دانست که بی توجهی 
به آن نظام سیاسی را تهدید می کند: »مردم و نظام 
جمهوری اسالمی در چند سال آینده با چالش های 
بزرگی مواجه خواهند بود که هرکدام از این چالش ها 
ظرفیت تبدیل شدن به بحران را دارد؛ چالش هایی که 
در هیچ دوره این حجم از مشکالت را به صورت 
همزمان، با عمق و تراکم باال با هم نداشتیم.« نجفی 
بیکاری  زیست،  محیط  آب،  بحران  به  بااشاره 
وصندوق های بازنشستگی می گوید باید برای رفع این 
بحران ها چاره جویی شود. نجفی می گوید:  »فسادهای 
اقتصادی در جامعه با مسائل سیاسی پیوند خورده که 
می تواند نظام را با خطر مواجه کند. برای رسیدن به 
راه حل ها باید یک عزم و اراده وجود داشته باشد و 
یک اجماع که متاسفانه وجود ندارد. باید برای مشکالت 
قبل از اینکه اوضاع به هم بریزد فکری کنیم.« به گفته 
نجفی، باید درک و تفاهم ملی به وجود بیاید، اما امروز 
چنین نیست، عده ای از مشکالت برای کوبیدن دولت 
استفاد می کنند. او معتقد است: »جای خالی آیت اهلل 
هاشمی به راحتی پر نمی شود؛ باید احزاب و گروه ها 
باهمدیگر این کار را انجام دهند. برای همین انتخابات 
آینده بسیار مهم است، زیرا هجمه هایی که به دولت 
وارد می شود بسیار زیاد است؛ از ابتدای انقالب تا 
امروز هیچ گاه این میزان هجمه به شخص رییس جمهور 

نشده بود.«

گزارش سپید از بیست وچهارمین مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران 

سیدحسن خمینی: همچون هاشمی نباید بترسیم
گزارش سیاسی روز دیپلماسی

عقب نشینی ترکیه 
از خواست برکناری بشار اسد

معاون نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که آنکارا حل 
بحران سوریه بدون بشار اسد، رئیس جمهور این 
کشور، را در شرایط کنونی کاری غیرواقع بینانه 
می داند. محمد شیمشک دیروز در حاشیه اجالس 
داووس اظهار داشت: »درباره موضع گیری آنکارا 
درباره بحران سوریه باید بگویم که بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه مسئول مستقیم مشکالت 
مردم سوریه است؛ اما ما باید مصلحت اندیش 
باشیم و بر اساس واقعیات موجود گام برداریم. 
واقعیات در میادین درگیری در سوریه به شکلی 
ریشه ای تغییر کرده و به همین دلیل ترکیه نمی تواند 
به اصرار خود بر حل بحران سوریه بدون اسد 
ادامه دهد؛ چراکه این امری واقع بینانه نیست.« 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نیز 
در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت: »هدف 
از مذاکرات سوریه در آستانه که دوشنبه آغاز 
می شود؛ در درجه اول تثبیت آتش بس در سوریه 
و مشارکت در آغاز گفت وگویی مستقیم میان 

طرف های سوری در ژنو است.«

مواضع اسد درباره ترامپ، ترکیه و 
مذاکرات آستانه

از سوی دیگر، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، خبر 
از آن داد که دمشق بازسازی برخی نواحی پایتخت 
را آغاز کرده و در حال حاضر برای بازسازی حلب 
و دیگر شهرهای آسیب دیده برنامه ریزی می کند. 
وی به شبکه تی بی اس ژاپن گفت: »ما منتظر این 
نمی مانیم که بحران به پایان برسد و بعد بازسازی 
را شروع کنیم. مردم سوریه مصمم به بازسازی 
کشورشان هستند. ما سوریه را خودمان ساختیم 
و قادریم اکنون آن را بازسازی کنیم.« وی با اذعان 
به اینکه »این اقدام زمان زیادی به طول می انجامد«، 
درعین حال تصریح کرد: »ما با حمایت دوستانمان 
روسیه، چین و ایران بازسازی سوریه را آغاز 

کرده ایم.« اسد درباره ترکیه نیز گفت: »رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از اخوان المسلمین 
است و تظاهر می کند که علیه تروریست های داعش 
و النصره است؛ اما در واقع همواره از آنها حمایت 
می کند.« وی درباره رئیس جمهور جدید آمریکا نیز 
گفت: »تنها مسئله مثبتی که در اظهارات و مواضع 
ترامپ دیده می شود مسئله مبارزه با تروریسم است. 
برای همین است که ما امیدواریم دولت آتی آمریکا 
به تعهدات خود دراین باره عمل کند.« بشار اسد 
درباره مذاکرات آستانه گفت: »هر مسئله ای که 
در این مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرد؛ باید 
در بررسی آن به قانون اساسی سوریه استناد شود. 
در قانون اساسی ما مسئله ای به نام دولت انتقالی 
وجود ندارد. استعفای رئیس جمهور یا ابقای وی 
در قدرت مسئله ای ملی است که با مردم سوریه 
در ارتباط است؛ چراکه رئیس جمهور در سوریه 
به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می شود. 
تمامی کسانی که می خواهند رئیس جمهور برکنار 
شود؛ باید به پای صندوق های رأی بروند. موعد 
برگزاری انتخابات یا انتخابات زودهنگام اکنون 
در مذاکرات مطرح نمی شود اما این تنها راهی 
است که از طریق آن می توان مشخص کرد که 
من قدرت را ترک کنم یا خیر. من دلیل مشکالت 
نیستم. من به عنوان رئیس جمهور باید به کشورم 
کمک کنم؛ نه اینکه فرار کنم و بگویم من می روم 
و مردم را می گذارم که به تنهایی از خودشان دفاع 
کنند. این راه حل نیست. در جریان هر بحرانی 
رئیس جمهور باید زمام امور را به دست بگیرد و 
با بحران مقابله کند. بعد از پایان بحران می تواند 
بگوید که می خواهد برود یا بماند. در آن زمان نیز 

این مردم سوریه هستند که می گویند بمان یا برو.«

  

علیرضا علوی تبار، تحلیلگر سیاسی اصالح طلب، در نشست انجمن 
اسالمی جامعه پزشکی به تحلیل آرایش نیروهای سیاسی ایران 
پرداخت. علوی تبار سخنرانی خود را چنین شروع کرد: »تحلیل 
و تفسیر مواضع جرایان های سیاسی در ایران کار دشواری است؛ 
متغیرهای مختلفی روی مواضع جریان در زمان و موضوع ها تاثیرگذار 
است. این تعدد عوامل پیش بینی آینده را دشوار می کند.« او می گوید: 
»برای درک آمایش سیاسی نیروی های سیاسی در ایران، باید به 
سه دسته متغیر توجه شود؛ این عوامل در کنار هم و رابط آنها در 
مواضع گروه های سیاسی تاثیرگذارند.« علوی تبار درباره این عوامل 
چنین توضیح می دهد: اولین دسته عوامل، مجموعه گرایش های 
اصلی ایدئولوژیک در جامعه است؛ امروز گفتمان را همان گرایش 
ایدئولوژیک می دانند. گرایش ایدئولوژیک متفاوتی در جامعه، وجود 
دارد که منجر به پیدایش جریان های فکری-سیاسی متفاوت می شود. 
از درون جریانی که طرفدار انقالب بوده و از نظام برآمده از انقالب، 
بعد از انقالب دفاع کرده چهار جریان اصلی بیرون آمده اند که هر 
کدام درواقع موقعیت برتری نسبت به جریان های کوچک در عرصه 
سیاسی دارند. این چهار جریان عبارت اند از: راست تندرو، راست 

محافظه کار، راست مدرن و چپ مدرن که هر کدام به صورت طیف 
هستند که یک سر طیف اصولگرایان به معنای دقیق هستند و سر دیگر 
طیف عملگرایان. اصولگرا در سیاست معنای متفاوتی از بنیادگرا دارد.
دومین دسته عوامل، خواسته هایی است که در ایران به طور عمومی 
وجود دارد که پیرامون آن بسیج اجتماعی ایجاد می شود. یکسری از 
خواسته ها وجود دارد که از آن می توان شعار ایجاد کرد و مردم را با 
آن بسیج کرد و به مردم سمت و سو داد. مهم ترین این خواسته ها، 
خواسته رشد و رونق اقتصادی نه توسعه اقتصادی است. دومین 
خواسته عمومی، بازتوزیع ثروت است و سومین خواسته مردمساالری 

و افزایش مشارکت سیاسی است.
علوی تبار می گوید: »گروه های سیاسی با محور قرار دادن این خواسته ها 
سعی می کنند مردم را بسیج کنند. در کنار این سه خواسته، خواسته 
دیگر که گاه درکنار این ها یا عامل مستقل مورد توجه قرار می گیرد 
داشتن سبک زندگی متفاوت از سبک زندگی رسمی، مثل خوردن، 
پوشیدن، وسایل نقیه، نوع مسکن و ...است که گاه مستقل یا زیرپوشش 
سه خواسته دیگر مطرح می شود. تنها خواسته طبقه متوسط مدرن 
دموکراسی نیست؛ خواسته بخشی از طبقه متوسط سبک زندگی 
متفاوت از سبک زندگی رسمی است؛ الگوی مصرف می خواهد 
نه مشارکت سیاسی و نه دموکراسی.« به گفته وی، سومین دسته 
متغیری که باید در تحلیل شرایط امروزی ایران مورد توجه قرار 

داد توزیع واقعی قدرت است. قدرت به معنای دقیق کلمه قدرت 
سیاسی نیست؛ قدرت یعنی میزان کنترل منابع. هر کس کنترل 
بیشتری بر منابع دارد از قدرت بیشتری برخوردار است. علوی تبار 
توضیح داد: »ما سه منبع اصلی در جامعه داریم که برسر کنترل آنها 
تنازع وجود دارد: منابع مادی، منابع انسانی، ایدئولوژی ها، ایده ها 
و اطالعات؛ از طرف دیگر سه ساختار بر نحوه توزیع این منابع 
تاثیرگذار است: ساختار اقتصادی که منابع مادی را توزیع می کنند؛ 
ساختار حکومتی و سیاسی که نحوه کنترل مردم و تسلط بر نیروی 
انسانی را کنترل می کند؛ ساختار ایدئولوژیک نحوه کنترل دانش، 
ایده ها و اطالعات را تعیین می کند.« به گفته علوی تبار، »مواضع 
نیروهای سیاسی را نمی توان دقیق ارزیابی کرد، مگر اینکه در کنار 
ایده ها و اندیشه ها مسئله منافع و موقعیت در توزیع قدرت واقعی 
را لحاظ کنید. صرف تکیه بر ایدئولوژی ها و خواسته های مادی 
ممکن است ما را در تحلیل به خطا ببرد. افراد منافع خود را پشت 
شعارهای عمومی پنهان می کنند؛ مسئله منافع را باید وارد تحلیل 
کنید. باید به توزیع قدرت به عنوان کنترل منابع توجه شود. وجود 
عوامل متعدد و روابط پیچیده تحلیل را سخت می کند. باید تشخیص 
بدهیم در پس شعارهای عمومی، چه منابع خاص و مواردی نهفته 
است؛ این کار تحلیل سیاسی را در ایران به رمزگشایی تبدیل کرده 
است.« علوی تبار پس از طرح این مقدمه در تحلیل انتخابات آینده 

گفت: »جریان راست تندرو یا رادیکال چه در طیف عملگرا یا 
اصولگرا در یک نکته اشتراک نظر دارند و آن حمله تخریبی به 
شخص رئیس جمهور است. راست تندرو تصمیم گرفته دولت را 
تخریب کند و بعضی از منابع قدرت را هم در اختیار دارد و با این 
منابع کارهای عملی مثل پرونده سازی و سخنرانی های غیرمسئوالنه 
انجام می دهد. این تخریب با چند هدف دنبال می شود: حسن روحانی 
برای حضور در انتخابات تردید کند؛ رئیس جمهور را ردصالحیت 
کنند چنانکه این رفتار نامقعول در جامعه بارها اتفاق افتاده است؛ با 
تبلیغات منفی زمینه شکست وی را فراهم کنند؛  و یا نهایتا هدف 
نهایی سازماندهی پیروزی ضعیف برای روحانی است که نتواند 
تصمیم اساسی بگیرد.« وی ادامه داد: »راست محافظه کار در بخش 
عملگرا با احتیاط روحانی را در انتخابات همراهی می کند و شرایط 
بین المللی را درک می کند؛ اما طیف اصولگرا ممکن است کمتر در 
مالءعام روحانی را همراهی کند. راست مدرن قطعا بدون قید و 

شرط از روحانی حمایت می کند.« 
وی درباره استراتژی انتخاباتی چپ مدرن گفت: »چپ مدرن در بخش 
عملگرا با دولت روحانی همراهی خواهد کرد، بخش اصولگرای 
آن ناگزیر حمایت انتقادی خواهد داشت. اما االن در شرایطی برای 
عادی سازی وضعیت هستیم، باید شرایط برای سیاست گذاری در 

اقتصاد، نظام پولی و اداری قابل پیش بینی باشد.«

تحلیل علیرضا علوی تبار از آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری

تندروها به دنبال تردید، حذف یا پیروزی ضعیف روحانی
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