
 جهش راي روحاني 
پس از مناظره سوم

توقعي كه جامعه ايران از س��ال 92 از 
دولت آقاي روحاني داشت تا حد زيادي 
محقق شده اس��ت. آقاي روحاني در سومين مناظره 
انتخاباتي به خوبي با مردم س��خن گفت و برنامه هاي 
خود را اعالم كرد. او همچني��ن توضيح داد كه دولت 
در چهار سال گذشته چه دستاوردهايي داشته است. 
خوشبختانه آقاي روحاني در سال هاي 92 تا 96 دچار 
تزلزل و فراز و فرود و غيرقابل پيش بيني نبوده اس��ت 
و روحاني امروز همان روحاني س��ال 92 اس��ت. او در 
سومين مناظره نيز توانست همان رابطه اي را با مردم 
برقرار كند كه در س��ال 92 برقرار كرده بود. درس��ت 
است كه مناظره هاي انتخاباتي تعيين كننده است اما 
آقاي روحاني تالش كرد كه حرمت ها را حفظ كند و در 
پاسخ به اتهاماتي كه به او و دولتش مي زدند، با متانت 
و آرامش رفتار كرد. اگر چه آقايان قاليباف و رييس��ي 
برنامه ريزي كرده بودن��د كه آقاي روحاني را عصباني 
كنند اما او عصباني نش��د و كامال به خود مسلط بود. 
در عين حال آقاي روحاني نس��بت به دو مناظره اول 
مسلط تر شده بود. آقاي روحاني توانست با بياني رساتر 
و البته كلماتي تعيين كننده و قاطع برنامه هاي بدون 
پشتوانه رقبا را هدف قرار دهد. او توانست ميان آنچه 
رقبا ادعا داشتند كه در اقتصاد كشور محقق مي كنند 
و منابع و واقعيت هاي موجود در كش��ور ارتباطي را به 
مردم نمايان كند و ماهيت رقبا را براي مردم آش��كار 
كرد. دوگانه روحاني-جهانگي��ري برنده مناظره بود 
و دوگانه قاليباف-رييس��ي كه در تصور خودشان در 
تخري��ب دولت موفق بوده اند اتفاق��ا در تخريب نظام 
جمهوري اس��المي موفق بودند. آنها به گونه اي ديگر 
باختند. آنها در احترام به ش��عور مردم، اخالق و ادب 
بازنده بودند. پايگاه راي آقاي روحاني از زماني كه او به 
آذربايجان، كرمانشاه، همدان و تهران سفر كرد و طي 
س��خنانش در اين شهرها به سرعت رشد كرد. موضع 
قاطع آقاي روحاني بر پاي��گاه راي دهنده اثرگذار بود. 
آراي خاكس��تري كه در روزهاي پاياني تصميم خود 
را مي گيرد، در مناظره س��وم انتخاباتي فعال ش��د. به 
نظر مي رس��د كه در روزهاي آينده اين آرا به س��مت 
سبد راي آقاي روحاني برود. در روزهاي آتي دو قطبي 
ش��دت خواهد گرفت. به نظر مي رسد كه اصولگرايان 
در اين هفته وضعيت سختي را تجربه خواهند كرد و 
كناره گيري يكي از كانديداهاي ش��ان به نفع ديگري 
كاري بس مش��كل خواهد بود چرا ك��ه هر دو مدعي 

هستند مي توانند پيروز انتخابات باشند.

  مصطفي كواكبيان: اگر در هر شهر 50درصد مردم 
در پاي صندوق هاي راي حضور داشته باشند، حتما 

اصالحات پيروز انتخابات خواهد بود. ايرنا
  مرتضي الويري: رييس جمهوري بايد روي كار بيايد 
كه سياس�ت هاي واقعي را لحاظ كن�د و خيال بافي 
نداش�ته باش�د و نخواهد با روش هاي صدقه اي كه 
در هيچ كش�وري تعريف نشده اس�ت، راي خود را 

افزايش دهد. ايرنا
  محسن مهرعليزاده، كانديداي انتخابات شوراي 
شهر تهران، ري و تجريش از حضور در اين انتخابات 

انصراف داد. ايسنا
  حس�ن بي�ادي، عضو جبه�ه ايس�تادگي: انگار 
احمدي نژاد هم در مناظره ها حضور دارد. نامه نيوز 

  ژاله فرامرزيان: مكانيزم انتخاب ليست با همراهي 
و همفكري بزرگان اصالح طلب شكل گرفته است. 

جماران

آرزوي آيت اهلل هاشمي پيش از رحلت 
فاطمه هاشمي رفسنجاني گفت: از بين نامزدهاي رياست جمهوري چه كسي صادق تر و وفادارتر از روحاني است كه بخواهيم به كسي غير از وي راي بدهيم؟ فرزند آيت اهلل هاشمي تصريح كرد: همان طور كه پدرم 
در انتخابات س�ال 92 مي گفت، آقاي روحاني خواهد آمد، اگر ما مردم بخواهيم. روحاني مي تواند مملكت را نجات بدهد. بدانيد كه اصالح طلبان و اعتدال گرايان بر اصولگرايان پيروز خواهند ش�د. فرزند آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني در پايان خاطرنشان كرد: آرزوي پدرم آيت اهلل هاشمي اين بود كه مردم ايران هميشه آگاه باشند، شعور سياسي داشته باشند و خود سرنوشت مملكت خود را رقم بزنند. ايلنا

فائزه هاشمي با بيان اينكه با 
راي خود ب��ه دولت روحاني 
نش��ان مي دهي��م ك��ه به 
جمهوري اسالمي و انقالب 
پايبن��د و وفاداري��م، اظهار 
داش��ت: پدرم معتق��د بود 
كار دولت سازندگي آسان تر بود؛ چرا كه اگر با كشوري 
جنگ زده و خزانه هاي خالي مواج��ه بود اما همدلي و 
همراهي همه نهادها و سازمان هاي نظام را پشتوانه خود 
داشت، اما دولت فعلي نه تنها از اين پشتوانه برخوردار 
نيست، بلكه دايما از س��وي ارگان ها و احزاب مختلف 
مورد حمله قرار مي گيرد. وي با اش��اره به فعاليت هاي 
دولت فعلي گفت: ما امروز از مردي روايت مي كنيم كه 
عقالنيت، تدبير و اميد را به كشور بازگرداند و به دنبال 
تداوم اين عقالنيت و تدبير در كش��ور هستيم. ما اجازه 
نمي دهيم كه اتفاقاتي كه در سال 84 و بعد از آن رخ داد 

باز هم تكرار شود. ايسنا

عضو مجمع روحانيون مبارز 
گفت: ملت اي��ران نيازي به 
صدقه ندارد؛ بايد با اقتصادي 
مولد جامع��ه اي پويا و رو به 
توسعه ايجاد كرد. عبدالواحد 
موس��وي الري به تش��ريح 
اقدام��ات دولت روحاني پرداخ��ت و تاكيد كرد: دولت 
تدبير و اميد از يك سو مشغول آواربرداري از خرابي هاي 
برجاي مانده از گذش��ته و از س��وي ديگر آماده كردن 
كش��ور براي يك جهش بزرگ بوده است. وي در ادامه 
به دولت هاي بعد از انقالب و رويكردها و اقدامات ش��ان 
پرداخت و گفت: در دوران دفاع مقدس دولت با تدبير و 
خرد و در بدترين شرايط، در حالي كه كشور ما با بحران 
جنگ روبه رو بود و كمترين درآمد ارزي را داشت، كل 
درآمد ارزي كش��ور در آن زمان كمت��ر از پنج ميليارد 
دالر در س��ال بود، كش��ور با عقل و منطق اداره شد. در 
دوران س��ازندگي، مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
به بازسازي ويرانه هاي كشور پرداخت، اصالحات عصر 
بلوغ مديريتي كشور بود. در عصر اصالحات با مديريت 
صحيح و اخالق مدارانه سيدمحمد خاتمي هم نگاهي 
جدي به شرايط بين الملل داشتيم و هم در داخل كشور 
توسعه اي را پي گرفتيم. وي گفت: آن چه از زيرساخت 
در عس��لويه وجود دارد، محص��ول پايه ريزي اقداماتي 
در دوران اصالحات و دوران مديريت كش��ور با درآمد 
نفتي 17 ميليارد دالري س��االنه بوده است. دوران بعد 
از اصالحات، رش��د اقتصادي بيش از 6 درصد به منفي 
5 درصد و تورم 40 درصد رس��يد و اختالس هاي مالي 
بزرگ حاصل آن دوران بود. وي ادامه داد: ملت ايران در 
سال 92 با انتخاب روحاني بهترين تصميم را در بدترين 

شرايط گرفت. ايسنا

آيت اهلل سيدمحمد غروي، 
عض��و جامع��ه مدرس��ين 
ح��وزه علميه قم با اش��اره 
به انتش��ار اخباري مبني بر 
حمايت جامعه مدرسين از 
كانديداتوري س��يدابراهيم 
رييس��ي در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري و پس از آن 
مصاحبه برخي اعضاي ارش��د اين تش��كل ريش��ه دار 
حوزوي در تكذيب حمايت از حجت االس��الم ابراهيم 
رييس��ي و در عوض حمايت از حجت االسالم روحاني، 
اظهار داشت: در برخي از شبكه هاي تلگرامي مطرح شد 
كه جامعه مدرسين از حجت االسالم رييسي حمايت 
خواه��د كرد و به دنبال آن اس��م و لقب تمامي اعضاي 
جامعه مدرسين را آورده بودند در حالي كه اين حمايت، 
به عنوان مصوبه كليت جامعه مدرسين نيست. او افزود: 
طبق اساسنامه جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم، در 
امور مهم، آراي دو س��وم كل اعضاي جامعه مدرسين 
الزم است كه در مساله حمايت از آقاي رييسي چنين 

چيزي اتفاق نيفتاده است. ايلنا

يك فعال سياس��ي اصالح طل��ب گفت: م��ردم براي 
جلوگيري از بازگش��ت كش��ور به دوران قبل از دولت 
روحاني بايد پاي صندوق هاي راي بيايند. داود سليماني 
با بيان اينكه راي ندادن در انتخابات در واقع راي دادن به 
افرادي است كه مخالف راي آوردن آنان هستيد، اظهار 
كرد: همه مردم بايد براي اينكه كش��ور به نابس��اماني 
گرفتار نش��ود بايد پاي صندوق ه��اي راي بيايند. وي 
افزود: ما الگو برداري پرداخت يارانه 45 هزار توماني را از 
برادرمان چاوز گرفتيم هم اكنون تورم برادرمان چاوز به 
كجا رسيده است. احمدي نژاد زماني كه دولت را تحويل 
داد تورم به مثبت 34 رسيده بود، اگر ما هم روش كشور 
ونزوئال و الگوي احمدي نژاد را پيش گرفته بوديم بايد به 

تورم 750 درصد مي رسيديم. ايرنا

كانديداي انتخابات شوراي 
ش��هر ته��ران گف��ت: ارايه 
فهرست هاي موازي از سوي 
جريانات اصالح طلب را مفيد 
نمي دانم و اين جريان ممكن 
است به عدم پيروزي كامل 
اصالح طلبان منجر ش��ود. محسن هاشمي اظهار كرد: 
در اين وقت صحبت از انتخاب شهردار آينده به صالح 
انتخابات نخواهد بود. اگر دوس��تان نسبت به فهرست 
انتقاداتي دارند بهتر است با گفت وگو و تعامل اختالفات 
را ح��ل كنند و ب��ا محوريت و تدبير ب��زرگان اعتدال و 
اصالحات، وحدت و همگرايي ايجاد ش��ود. هاش��مي 
تاكيد كرد: ارايه فهرست هاي موازي از سوي جريانات 
اصالح طلب را مفيد نمي دانم و اين جريان ممكن است 
به عدم پيروزي كامل اصالح طلبان منجر شود. ايسنا 

خبر كوتاه

فائزه هاشمي: مردم پشتوانه 
دولت روحاني هستند

نتيجه انتخابات 92 بهترين 
تصميم در بدترين شرايط بود

غروي: حمايت از رييسي 
مصوبه كليت جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم نيست

داوود سليماني: احمدي  نژاد 
الگوي يارانه ها را از برادر 

چاوز گرفته بود 

ارايه فهرست هاي موازي 
اصالح طلب را مفيد نمي دانم

گزارش روزنگاه روزسرخط خبرها
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آگهی مناقصه
)ارزیابی کیفی (

1- مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: گاز رسانی به روستاهای محور بياس آباد _ بهدادين از توابع خواف ) شامل 
تهيه، حمل و نصب و راه اندازی 7 ايستگاه تقليل فشار ، TBS و يک ايستگاه CGS با بوداركننده 
و هيترو نصب لوله ورودی ايس�تگاه و اجرای حدود 66,500 متر ش�بكه تغذيه،  620 متر شبكه 
توزيع فوالدی، 236,500 متر ش�بكه پلی اتيلن و نصب حدود 3830 انش�عاب با 5 اكيپ كاری 

كامل و مستقل( 
3- شرايط اوليه متقاضيان:

الف – داشتن حداقل رتبه 2 تاسيسات و تجهيزات/ رتبه 3 نفت و گاز
ب – داشتن ظرفيت خالی ارجاع كار

ج – داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از اداره كار و امور اجتماعی
4-  ساير شرايط

الف - ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر كميته فنی و بازرگانی
ب - تكميل و ارائه كاربرگ های استعالم ارزيابی كيفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن 

در مهلت مقرر به دفتر كميته فنی و بازرگانی
5- مهلت اعالم آمادگی؛ از تاريخ 96/02/23 لغايت آخر وقت اداری 96/03/02

6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی؛ تا آخر وقت اداری مورخ 96/03/20
7- محل ارائه اعالم آمادگی و دريافت و تحويل كاربرگها و اس�ناد استعالم ارزيابی كيفی؛ دفتر 
كميته فنی و بازرگانی شركت گاز خراسان رضوی واقع در مشهد _ ميدان شهيد فهميده، كنار 
گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبی نگين، امور تداركات و عمليات كاالی شركت گاز 

استان خراسان رضوی می باشد.
 8- ن�وع و مبل�غ تضمين ش�ركت در مناقصه: مطاب�ق مصوب�ه ش�ماره 123402/ ت 50659 

ه�   هيات محترم وزيران و اصالحيه های بعدی آن می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شماره مجوز: 1396,644  
نوبت اول

شركت ملي گاز ايران
 شركت گاز استان خراسان رضوی 

)سهامي خاص(

شايان ذكر است: دسترس�ی به متن اين آگهی و كاربرگ های استعالم ارزيابی كيفی در 
س�ايت WWW.nigc_khrz.ir امكان پذير بوده و در صورت نياز به كس�ب اطالعات 

بيشتر در اين خصوص با تلفن  37072808- 051 تماس حاصل فرماييد.

نوبت دوم : 1396/02/24نوبت اول: 1396/02/23

محمدعلي نجفي و مرتضي حاجي، دو 
اصالح طلب سرشناس��ي كه نام شان با 
آموزش و پرورش گره خورده و اكثريت جمعيت اهل 
آموزش و پرورش كش��ور خاطرات خوب��ي را از زمان 
صدارت اين دو وزير آموزش و پرورش دولت سازندگي 
و دولت اصالحات به ياد دارند. حاجي و نجفي در مقام 
دو اصالح طل��ب از فعال ترين اعضاي كمپين حس��ن 
روحاني به ش��مار مي آيند. اين دو چهره اصالح طلب 
در همايش موسس��ين م��دارس و مراك��ز آموزش و 
پرورشي حامي حس��ن روحاني آمدند تا بگويند راي 
سال 76 در ارديبهشت 96تكرار خواهد شد. مرتضي 
حاجي رييس ستاد استان تهران حسن روحاني در اين 
همايش با بيان اينكه ما ام��روز ميان دو بلوك فكري 
تصميم گيري مي كنيم، خاطرنشان كرد: بايد ديد به 
كدام بلوك راي بدهيم تا بعد از 4 سال بتوانيم سرمان 
را ب��اال بگيريم يا اينكه س��رمان را پايين بگيريم؟ وي 
گفت: در سال 84 فردي انتخاب شد كه تمام افرادي 
كه در گذشته از او حمايت مي كردند حاال سعي دارند 
كه ثابت كنند نس��بت به اين فرد منتقد بودند. در آن 
دوره در همه عرصه ها خرابكاري هاي زيادي انجام شد 
و با گزارش هاي نادرستي سعي در فريب مردم داشتند. 
اين كار آنقدر رايج ش��د كه باعث فاصله گرفتن بخش 
عمده اي از جوانان از باورهايي بود كه براي آنها تالش 
بسياري كرده ايم. جوان ها وقتي تناقض بين گفته ها و 
عمل را مي ديدند در مورد مسائل ديني دچار تناقض 
مي شدند. در دوره گذش��ته ثروت و امكانات كشور به 
تاراج گذاشته ش��د و همان آدم ها امروز در يك بلوك 

فكري جمع شدند و تالش براي بازگشتن دارند. 
براي دريافت راي مردم راست نمي گويند

محمدعلي نجفي مشاورحس��ن روحان��ي هم در اين 
هماي��ش با بيان اينكه فض��اي انتخابات به جاي آنكه 
گفتماني باش��د فضاي تحريف، تهمت و دروغ است، 
ابراز داش��ت: بايد به مردم هشدار بدهيم كه اگر خوب 
تصميم گيري نشود ممكن است كشور ضرباتي بخورد 
و حتي لطمات بدتر از آن 8 س��ال باشد. نجفي با بيان 
اينكه يك نوع فريبكاري براي گول زدن مردم و ايجاد 
طمع براي خري��د راي آنها وجود دارد، خاطرنش��ان 
كرد: باال بردن مطالبات مردم ب��دون مبناي علمي و 
ش��رايط واقعي و وعده اش��تباه دادن نه تنها مش��كل 
براي تيم اجرايي كشور بلكه براي نظام ايجاد مي كند 
چون ممكن اس��ت مردم فكر كنند مي شود اقداماتي 
انجام داد و مسووالن انجام نمي دهند و همين مساله 
موجب بدبيني به نظام و مس��ووالن مي شود. او افزود: 
آيا كساني كه وعده دروغين به مردم مي دهند به اين 
مس��ائل فكر كرده ان��د كه به خاطر مناف��ع چند روزه 
همه چي��ز را زير پ��ا مي گذارند؟ اين فعال سياس��ي 
اصالح طلب در بخش��ي از اظهارات خ��ود از اظهارات 

رييس��ي انتقاد كرد و گفت: آقاي رييسي گفتيد يك 
ماه قبل تصميم به رياس��ت جمهوري گرفتيد كه آن 
هم به خاطر درخواس��ت هاي بسيار از شما بوده است 
ول��ي در برنام��ه تلويزيوني كتابي را نش��ان داديد كه 
گفتيد اين برنامه تان اس��ت و ش��ش ماه براي آن كار 
مي كنيد. اينها كه ب��ا هم تناقض دارند. نجفي خطاب 
به قاليباف هم اظهار داش��ت: امسال كه آقاي قاليباف 
ش��هرداري را ترك مي كنند يعني ي��ا رييس جمهور 
مي ش��وند يا شوراي شهر ايش��ان را عوض مي كنند و 
به مشهد برمي گردند، ش��هرداري بين 20 تا 60 هزار 
ميليارد تومان بدهي دارد. بين 20 تا 60 هزار ميليارد 
فاصله بسيار اس��ت ولي دليل اين فاصله بسيار، عدم 
شفاف سازي است. شورا مي گويد بدهي شهرداري 60 
هزار ميليارد تومان است ولي ش��هرداري بدهي ها را 
20 ميليارد اعالم كرده است. مي خواهم بگويم حتي 
شوراي ش��هر هم ميزان بدهي هاي شورا را نمي داند. 
عضو سابق شوراي ش��هر تهران افزود: بودجه ساالنه 
ش��هرداري 17 هزار و 600 ميليارد تومان است يعني 
هر شهروند تهراني از شهرداري هفت ميليون و پانصد 
هزار تومان بدهكار است. او با بيان اينكه شعار جنبش 
چهار درصد كپي شده از ش��عار جنبش وال استريت 
است كه منطق داشت، ابراز داشت: بخشي از كمپين 
ترامپ، بخشي از اوباما، بخشي از احمدي نژاد و بخشي 
از مهندس موسوي را كپي كرده اند و گفتمان تبليغاتي  
قاليباف شده است. اينها مانند  آش شله قلمكاري است 
كه تناسبي با گفتمان سال 92 از سوي ايشان نداشت. 
آقاي رييسي مي گويد مسكن مهر در اين دولت تعطيل 
ش��د ولي صدها هزار واحد در اين دولت تكميل شده 
اس��ت و همه مسكن مهر در س��ال 96 تمام مي شود. 
آقاي قاليباف مي گويد 25 ميلون نفر در هالكت و زير 
خط فقر هستند و آقاي رييس��ي مي گويد اقتصاد در 
اين دولت نابود شده اس��ت. اين دولتي است كه تورم 
45 درصد را تحويل گرفت و به زير 10 درصد رسانده 
اس��ت. چطور اس��ت كه آن دولت اقتصاد را آباد كرده 
و اين دولت آن را نابود كرده اس��ت. البته معلوم است 
چون مديران دولت قبل در س��تاد ايشان هستند. اين 
فعال سياس��ي اصالح طلب اضافه كرد: همين آقايون 
كه از وضع بد مردم س��خن مي گويند قبال مي گفتند 
مردم اشكنه بخورند يا در طول روز به جاي سه وعده 
غذايي، تنها يك وعده غذا بخورند. چطور در آن زمان 
ش��رايط كش��ور ايجاب مي كرد مردم فقط يك وعده 
غذا بخورند ولي االن م��ردم چلوكباب بخورند. با اين 
تناقض آدم زجر مي كشد و توضيح دادن اين تناقضات 
هم سخت اس��ت. او افزود: عده اي مي دانند يكسري 
كارها را نمي ش��ود انجام داد. بايد مردم را توجيه كرد. 
االن انتخاب بين بد و بدتر نيس��ت بلكه به قول آقاي 

جهانگيري انتخاب بين راه و بيراهه است. 

مريم وحيدي�ان|  جريان اصالحات 
شش دانگ پشت سر حس��ن روحاني 
ق��رار گرفت��ه و اي��ن روزها كه ب��ازار انتخاب��ات داغ 
است از داليل حمايتش در س��تادها و ميتينگ هاي 
انتخاباتي س��خن گفته و مي گوي��د. در حالي كه به 
نظر مي آي��د اصولگراي��ان پيروزي خ��ود را در عدم 
مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مي دانند اين 
اصالح طلبان هس��تند كه مدام از ضرورت مشاركت 
حداكثري مردم در انتخاب��ات دم مي زنند. بر همين 
اس��اس محمود ميرلوحي و سيدحسين مرعشي به 
كس��اني كه تصميم به تحريم انتخاب��ات گرفته اند، 
پي��ام دادند كه راي ندادن بازي در زميني اس��ت كه 
تندروها هدف گرفته اند. محمود ميرلوحي با اش��اره 
به خسارت هاي كش��ور در هشت سال دولت پيشين 
اش��اره كرده و آمدن مردم پ��اي صندوق هاي راي و 
وف��اق درون جناحي را راهكاري ب��راي جلوگيري از 
عقبگردي دوباره اعالم كرد. مرعشي هم گفته است: 
حضور نيافتن مردم در انتخابات مس��اوي با صدارت 
افكار اقليت و گروه هاي اقليت بر كرسي مملكت است. 

ميرلوحي: رقبا مي خواهند كه فروغ انتخابات 
خاموش باشد

استاندار سمنان در دولت اصالحات به خسارت هاي 
كشور در هشت سال دولت پيشين اشاره كرده و آمدن 
مردم پ��اي صندوق هاي راي و وفاق درون جناحي را 
راهكاري براي جلوگيري از عقبگردي دوباره مي داند. 
محمود ميرلوحي با بيان اينكه در س��ال 84 جريان 
اصالحات 60 درصد آرا را به دس��ت آورد، اظهار كرد: 
اما ب��ه دليل اينكه تفرق داش��تيم رقي��ب به صحنه 
آمد و هن��وز كه هنوز اس��ت اين خس��ارت بر دوش 
كشور اس��ت. ديديم كه عقبگرد سنگيني در اقتصاد، 
فرهنگ و مناس��بات بين المللي كشور به وجود آمد.  
استاندار س��منان در دولت اصالحات افزود: در دوره 
آقاي احمدي نژاد كش��ور 700 ميلي��ارد دالر درآمد 
نفتي داش��ت كه حتي در س��ال هاي پيش از انقالب 
و پس از آن بي س��ابقه بوده اس��ت. آقاي احمدي نژاد 
وقتي رياست جمهوري را ترك كرد حدود 500 هزار 
ميليارد تومان بدهي داشت. مجري خصوصي سازي 
دولت آقاي احمدي نژاد ب��ود و 150 ميليارد دالر راه 
آهن ها و پتروش��يمي را فروخت. او ادامه داد: نتيجه 
دولتي با اين مقدار درآمد تجربه 46 درصدي تورم در 
كشور و رشد منفي بود. واحدها و شهرك هاي صنعتي 
به س��رعت تعطيل مي ش��دند. 60 درصد واحدهاي 
صنعتي تعطيل ش��د. 17 قطعنام��ه در بحث انرژي 
هسته اي به كشور تحميل شد  . كشتي هاي ما بايد در 
بنادر آفريقا مي رفتند و بعد با پرچم آفريقايي ها به بندر 
شهيد بهشتي مي آمدند. اس��تاندار سمنان در دولت 

اصالحات افزود: امروز 157 مورد سوييفت فعال شده 
اما اين را انكار مي كنند و مدام انتقادات غيرواقعي از 
دولت روحاني مطرح مي كنند. گويي رقبا جلوي آينه 
نشسته اند و خودشان را توصيف مي كنند. ميرلوحي با 
اشاره به اينكه همه بايد پاي صندوق هاي راي بياييم، 
تصريح كرد: در تهران همواره مشاركت حداكثري به 
نفع اصالح طلبان بوده است. رقبا مي خواهند كه فروغ 
انتخابات خاموش باشد. اگر بياييم روحاني قطعا راي 
مي آورد. استاندار اسبق سمنان با اشاره به اينكه اگر 
هم��ان قطعنامه ها برقرار بود و ترامپ پش��ت آن ميز 
مي نشس��ت چه كارهايي كه دربرابر كشور نمي كرد، 
گفت: االن مي گويند س��ايه جنگ بر سر كشور نبود. 
معما چو حل گشت آسان شود. ميرلوحي با بيان اينكه 
در قانون اساسي جايگاه ش��وراها بسيار رفيع است، 
اظهار كرد: بايد به س��مت تحقق اصول قانون اساسي 
برويم. اگر همه چيز در انحصار دولت نباشد فساد هم 
قابل كنترل است. در فساد و محيط زيست رتبه كشور 
زياد اس��ت. ش��وراها بهترين ظرفيت براي مشاركت 
مردم هستند. وي در پايان افزود: عمال شوراها تبديل 
به شوراي شهرداري شده است. اميد است كه شوراها 

در جايگاه واقعي خود قرار بگيرد. 

مرعشي: نگذاريم تجربه هاي تلخ تكرار شود
دبير ش��وراي عالي اصالح طلبان و عضو ارشد حزب 
كارگزاران س��ازندگي به اهميت انتخابات و شركت 
مردم در اين رويداد بزرگ پرداخت. حسين مرعشي 
در همايش حاميان روحاني در شيراز، حضور نيافتن 
مردم در انتخابات را مساوي با صدارت افكار اقليت و 
گروه هاي اقليت بر كرسي مملكت دانست و با اشاره 
به اين واقعي��ت تاريخي بر درس گرفتن از گذش��ته 
تاكيد ك��رد و با مطرح كردن اين س��ئوال كه »آيا ما 
مي خواهيم به گذش��ته بازگرديم يا خي��ر؟« اظهار 
داشت: اگر بخواهيم درس بگيريم نبايد اجازه دهيم 

تجربه هاي تلخ تكرار شود.  
وي با بيان اينكه »س��ال 92 و در اوج نااميدي كشور 
پس از رد صالحيت هاشمي به دست حسن روحاني 
سپرده شد«، گفت: روحاني كشور را در بحراني ترين 
و سرنوشت سازترين دوران معاصر، به خوبي مديريت 
كرد؛ روحاني توانست به پش��توانه حمايت رهبري و 
مردم، قدرت و اقتدار نيروهاي مسلح و موفقيت هاي 
كش��ور در خاورميانه پرونده هسته اي ايران را حل و 
فصل و پرونده ايران در آژانس انرژي اتمي را مختومه 
كند. س��خنگوي حزب كارگزاران س��ازندگي با بيان 
اينكه »29 ارديبهشت زمان قدرداني از دولت است«، 
خطاب به مخالفان دولت گفت: شما در امنيت حاصل 
از برجام زندگي مي كنيد؛ چرا بي انصافي و بي اخالقي 

پيشه كرده ايد؟ 

تكرار راي 76 در اردیبهشت 96
حاجي: روحاني كشور را از ته دره به باال هدايت مي كند

نجفي: همين آقايون قبال مي گفتند مردم اشكنه بخورند

پیام اصالح طلبان به »تحریمي«ها
ميرلوحي: رقبا مي خواهند كه فروغ انتخابات خاموش باشد

مرعشي: نگذاريم تجربه هاي تلخ تكرار شود

به کسي راي دهید که با مردم صادق است
عبداهلل نوري: 

باشگاه اصالحات

محمد جواد حق شناس
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي

خبر

تناقض 
اصولگرايان

همين آقايون كه از وضع 
بد مردم سخن مي گويند 
قب�ال مي گفتن�د م�ردم 
اشكنه بخورند يا در طول 
روز ب�ه ج�اي س�ه وعده 
غذاي�ي، تنها ي�ک وعده 
غ�ذا بخورند. چط�ور در 
آن زمان ش�رايط كش�ور 
ايجاب مي كرد مردم فقط 
يک وع�ده غ�ذا بخورند 
ولي االن مردم چلوكباب 
بخورند. با اين تناقض آدم 

زجر مي كشد.

عب��داهلل ن��وري در پيامي 
تصويري از هم��ه هواداران 
گفتم��ان اصالح طلب��ي و اعتدال گراي��ي 
درخواس��ت ك��رد ت��ا روز بيس��ت و نه��م 
ارديبهش��ت پاي صندوق هاي راي حاضر 
ش��وند. نوري در اين پي��ام تصويري با بيان 
اينكه با وج��ود همه اش��كاالت، انتقادات، 
نارس��ايي ها و محدوديت هايي كه به ذهن 
مي رس��د باز هم بايد در انتخابات ش��ركت 
كرد، گفته است: چه بسا گله مندي ها ابهام، 
س��وال ها و نكات ج��دي و فراواني در ذهن 
مردم وجود داشته باشد كه آنها را به سمت 
عدم شركت در انتخابات س��وق دهد. وي 
افزود: بايد پرس��يد كه امروز چه بايد كرد؟ 
آيا هيچ ايران دوس��تي به دنب��ال براندازي 

نظ��ام و حركت هاي تند و افراطي انقالبي و 
درخواست حمله نظامي از طرف دنيا براي 
ايران است؟آيا هيچ ايران دوستي مي پسندد 
كه ايران تبديل به يكي از كشور هاي شمال 
آفريقا تا افغانستان شود كه در اين چند سال 
ديديم با چه وضعيتي مواجه شدند و شايد 
ساليان متمادي طول بكشد كه به وضعيت 
سابق خودشان برگردند؟ چكيده اظهارات 

نوري به اين شرح است: 
  فكر نمي كنم هيچ ايران دوستي طرفدار 
چنين منطقي باش��د. پس دوباره س��وال 
مي كنم ك��ه چه باي��د كرد؟ م��ن از بعد از 
انتخابات س��ال 88 و حوادث تلخ آن زمان 
به اين نتيجه رس��يدم كه بايد حضور فعال 
داش��ت. اگر همه در سرنوشت كشورشان 
حضور فع��ال داش��ته باش��ند، مي توانند 

تاثيرگذار باشند. 
  بايد بپذيريم كه اصالح طلبانه با سياست 
گام به گام و تدريجي كه آن هم گاهي يك 
گام جلو مي رويم و ممكن است چند گام هم 
عقب برويم. ولي دوباره حركت خودمان را 
شروع كنيم. بايد اين مسير را دنبال كنيم. 

الاقل من به ذهنم راه ديگري نمي رسد. 
  ب��راي اين حركت يكي از راه ها ش��ركت 
در انتخابات اس��ت. لذا غالب كس��اني كه 
س��ختي ها و حصرها و حبس ها و رنج ها را 
تحمل كرده اند و در شرايط گوناگون انقالب 
دچار تنگناها و مشكالتي شدند براي دفاع 
از اي��ران از همه درخواس��ت مي كنند كه 
در انتخابات ش��ركت كنيد. اينكه در ذهن 
برخي دوس��تان ممكن است بيايد كه راي 
دادن مسووليت شرعي دارد، راي ندادن هم 
همينگونه است. اگر ما راي نداديم و اتفاقات 
ناگواري براي كشور افتاد، نزد وجدان خود 

و تاريخ ايران زمين بايد پاسخگو باشيم. 

  سرنوش��ت انتخاب��ات ب��راي اينكه يك 
فرد معتدل س��ركار بيايد، با راي شما رقم 
مي خورد. با راي ش��ما تعيين مي ش��ود و 
ممكن است راي ندادن شما فردي را سر كار 
بياورد كه خود شما بعدا احساس ناراحتي و 
نگراني كنيد اما ديگر فايده اي ندارد. گاهي 
انسان هاي فرهيخته و گله مند در انتخابات 
شركت نمي كنند و كساني كه تحت تاثير 
القائات و عوام فريبي ه��ا قرار مي گيرند، در 

انتخابات شركت مي كنند. 
  آنچ��ه من احس��اس مي كنم اين اس��ت 
كه در اي��ن دوره از انتخابات تالش فراواني 
از ط��رف جري��ان مقابل وج��ود دارد براي 
اينكه تك تك افراد را كه احساس مي كند 
نزديك به گرايش او هستند به پاي صندوق 

بياورد. ممكن اس��ت با عدم شركت 
باعث كاميابي او ش��ده باش��يم. او 
راي مي ده��د و ما ب��ا راي ندادن 
باعث پيروزي او مي ش��ويم. شايد 
مسووليتش يكسان باشد اما اينكه 

در ذهن برخي هس��ت كه چه 
فرقي مي كند ك��ه كدام 
كانديدا راي بياورد. واقعا 
بين دو كانديدا فرقي 
نيست؟ ميان راستي 
و دروغ، صداق��ت و 
فريب، آب و سراب، 
مي��ان صلح جويي و 

تفاوت  دشمن تراشي 
نيست؟ انسان ها را صفر 
و صدي نبينيم. طبيعتا 
به ص��ورت مقايس��ه اي 
به كسي راي دهيم كه 
به صداقت و راس��تي و 
صلح دوستي نزديك تر 

است. 
  بيايي��م همه براي س��اختن ايراني آباد و 
آزاد گام ب��ه گام حركت كنيم و فش��ارها و 
برخوردها و اهانت ها و تهمت ها و حصر ها و 
حبس ها ما را از حركت مسيرمان باز ندارد 
ك��ه بازماندن ما از حركت خواس��ت طرف 

مقابل ما است. 
  از منظ��ر حاكميت اخ��الق و صداقت به 
كجا رس��يده ايم؟ آيا پاس��خ قانع كننده اي 
ب��راي بي اخالقي ها، تهمت هاي��ي كه زده 
و خالف هاي��ي كه گفته مي ش��ود، در برابر 

شهدا داريم؟
  شما شاهد هس��تيد هيچ بحثي از درآمد 
كشور نمي ش��ود و در مورد ايجاد اشتغال و 
پرداخت يارانه و تامين مسكن و موارد ديگر 

صحبت مي كنند. 
  يك وقتي مي گفتند اگر كانديدايي 
پول دهد كه ب��ه او راي دهند، تخلف 
اس��ت. حال اگر كس��ي بگويد به من 
راي دهيد ت��ا از ماه آينده ماهانه 150 
هزار تومان به شما بدهم، هيچ 

اشكالي ندارد؟
  اگر از من بپرس��ند به 
چه كسي بايد راي داد، 
مي گويم به كس��ي كه 
دروغ نگوي��د يا كمتر 
دروغ بگوي��د و كس��ي 
كه احس��اس كند مردم 

شعور دارند. 
  كس��ي ك��ه كاندي��داي 
رياست جمهوري مي شود 
بايد برنام��ه و راه حل ارايه 
دهد و بگويد من براي رفع 
فقر اين كار را مي كنم؛ نه 
اينكه بگويد من بنا دارم 

فقر نباشد! همه بنا دارند فقر نباشد. 
  چه دليلي دارد كه بگوييم موفقيت برجام 
ارتباطي به ديپلماسي كش��ور ندارد؟ مگر 
قبل از اين دولت، مجاهدت، ملت و مقاومِت 
ملت نبوده است؟ چرا بخواهيم آن را ناديده 

بگيريم؟
  اين درس��ت نيس��ت كه چون من با اين 
دولت مخالف هس��تم، بگويم هر كاري اين 

دولت انجام داده بد است. 
  خدمات وزارت امور خارجه بسيار باارزش 
است؛ نبايد تقدير ش��ود؟ كسي منكر اين 
نيست كه نيروهاي مسلح ما كار خودش را 
انجام مي دهد و از آن هم بايد تقدير ش��ود، 
ولي وقتي وزارت خارجه يك كار ارزشمند 
انجام مي دهد، به جاي اينك��ه از آن تقدير 
ش��ود بايد از نيروهاي مس��لح تقدير شود؟ 
آنه��ا هم اميران اين كش��ور هس��تند. چرا 
دوگانگي ايجاد مي كني��م و اينها را مقابل 

هم مي گذاريم؟
  نمي شود به خاطر اينكه بگوييم اين دولت 
خوب نيست يا به اين دولت راي ندهيد كار 

مثبت آن را زير سوال ببريم. 
  برجام يكي از كارهاي افتخار آفرين ايران 
است. كه ما بايد به آن افتخار كنيم و همانقدر 
كه اسراييل و دشمناِن افراطي خارجي ايران 
از آن عصباني هستند، ما بايد از آن خوشحال 

باشيم و به آن مباهات كنيم. 
  االن هم خود ملت بايد انتخاب كنند كه 
مي خواهند همان مسير تحريم ها و تهديدها 
ادامه يابد يا مسير بهبود روابط و تعامل با دنيا 

و تنش زدايي با جهان؟
  چگونه بدون محاس��به درآم��د هزينه، 
اينگونه بي محاب��ا وعده هايي مي دهيد كه 
هيچ دولتي قادر ب��ه انجام آن نخواهد بود و 

تنها باعث تشويش خواهد شد؟


