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مردم شهر و روستا، به هوشید

شاهین جهانگیری بلورچیان
روزنامــه نگار و معاون تبلیغات ســتاد دکتر 

روحانی در الهیجان

همیشــه گفته اند که تاریخ تکرار می شود و 
بایــد از آن درس گرفت. اینکــه روزی حتی 
عزت اهلل ســحابی اعالم خطر کرد و از هاشمی رفسنجانی برای انتخابات 
84 حمایت کرد، اینکه در ســال 92 اصالح طلبــان از نتایج انتخابات 84 
و 88 درس گرفتــه و با تکرار ســید و پیر و مراد خود بــا اعتدال گرایان به 
اجماع برای حمایت از حســن روحانی پرداختند و دکتر عارف نیز عارفانه 
راه را برای پیروزی روحانی باز کرد نشــانگر درس گرفتن از گذشته برای 
مردم و سیاسیون بود. اینکه در طول سالهایی در انتخابات گذشته کثرت 
کاندیداهای اصالح طلب بیشــتر از اینکه به سود جریان خود باشد باعث 
ریزش آرای این جناح و برتری محافظه کاران شــد و درس های تاریخی 
را همه فرا گرفتند تا پس از بازســازی به صحنــه بازگردند و این بار با یک 

کاندیدای واحد با حمایت مردم موفق به پیروزی شوند.
اما اینک در آســتانه انتخابات دوره دوازدهم ریاســت جمهوری بار دیگر 
همه ما در معرض آزمونی جدید قرار گرفته ایم و دست خودمان هست که 

حاضریم چه شرایطی را برای خودمان رقم بزنیم. 
حسن روحانی در شرایطی کشور را در دست گرفت که داستان قطعنامه ها و 
کاغذ پاره خواندن آنها توسط رییس دولت وقت و افزایش سرسام آور قیمت 
کاال ها که گاهی ساعتی باال می رفت و دولت هم توان کنترل را از دست داده 
بود و وضعیت نابسامان ارز و سکه ، مسائل فروش نفت و انواع و اقسام تحریم 
ها و رواج انواع اختالس و افســردگی مردم و تالش برای خروج از کشــور و 
قهر و خانه نشینی رییس جمهور سابق و بی اعتنائی به رهبر کشور و عدم 
ثبات تصمیم گیری های دولت مردان و منحل کردن مهمترین ســازمان 
کشــور برای برنامه ریزی و بودجه بندی کشورو استفاده از برخی مدیران 
بی تجربه و فقط چاپلوس در ســطح کشور و صدها اقدام دیگر کشور را در 
معرض نابودی و شــرایط بسیار بدی قرار داده بود اما این مردم بودند که در 
انتخابات سال 92 تهدید ها را به فرصتی برای بهبود شرایط تبدیل کردند تا 

کشور به آرامش بازگردد.
هیچ کس انتظار نباید داشــته باشد کشــوری که در طول هشت سال به 
شــرایط بدی رسیده بود در مدت چهار ســال دوباره به وضعیت مطلوب 
بازگردد. مگر می شود شما ریاست کشوری را در دست بگیرید که خزانه آن 
شرایط خاصی دارد و از هر نقطه ای تهدیدات در کمین است و قدرت های 
جهانی در پی زدن ضربه آخر هســتند و شما انتظار معجزه دارید، اما نه آن 

معجزه که معجزه هزاره سوم لقب گرفته بود و توخالی از آب درآمد. 
 روحانی در شرایطی سخت  دولت را در دست گرفت که مجلس آن با دولت 
همراه نبود و ساز آن مخالف کوک شده بود ولی به هر حال برای نجات کشور 
باید آســتین ها را باال زد. اقدامات برای محو کاستی ها یکی یکی آغاز شد. 
همه ما می دانیم که کشاورزی دارای سه مرحله کاشت، داشت و برداشت 

است و دولت اکنون در میانه داشت است و فصل برداشت در راه است.
اینکه تهدیدات از کشور رخت بربســته و تکنولوژی های روز برای به روز 
رســانی صنایع داخلی در حال ورود بوده و در مباحث سالمت اتفاق های 
خوبی در کشور به وقوع پیوسته و تورم به نقطه پایینی رسیده و دیگر وقتی 
می خواهید ماســت و پنیر و گوشت و ... بخرید خیالتان جمع است جنس 
مورد نظر ساعتی و روزانه افزایش قیمت پیدا نمی کند، دیگر نیازی نیست 
برای خرید گوجه فرنگی به نارمک و سرکوچه منزل رییس جمهور سابق 
برویــد و از همه مهم تر اینکه کشــور دارای آرامش اســت و امید همه جا 
فراگرفته و ناامیدی و یأس و سرخوردگی به کنار رفته اند و امید، شما را به 
زندگی امیدوار می کند، هرچند هنوز خیلی کارها باقی مانده و دولت می 

خواهد به فصل برداشت برسد.
در فضای سیاسی یادمان نرفته که ادبیات کشورمان تحت افاضات احمدی 
نژاد به ادبیاتی لمپنی تبدیل شده بود و  حتی گاهی سخنان وی را باید با درج 
منهای 18 ممنوع پخش می کردند و یادش بخیر ریاست جمهوری دوران 
سید محمد خاتمی را که پاک ترین دولت از لحاظ اقتصادی و مالی و سیاسی 
و حتی ادبیات بود و بعد از آن کشور به یکباره دچار چنین افولی شد.اما  باید 
هوشیار باشیم و نخواهیم که به آن دوران بازگردیم. هوشیاری مردمان ایران 
زمین در شــهر و روستا و مشارکت همه آحاد جامعه       می تواند به استمرار 
وضعیــت فعلی کمک کند، فکر نکنم هیچکدام از ما در فردای روز انتخابات 
حاضر باشیم به شرایطی فکر کنیم که الجرم اگر بر خالف مشی فعلی باشد 
باید آن را چهار ســال تحمل کنیم و آن روز هر چه قدر غصه و افســوس هم 
بخوریم فایده ندارد که ندارد. زیرا آنها که امروز با دروغ و عدم صداقت در حالیکه 
خودشان از مسائل پشت پرده و وضعیت کشور خبر دارند با هجمه ای سنگین 
به جنگ حسن روحانی رفته اند تا او را شکست دهند در فردای پیروزی خود 
نیز به راحتی همه وعده های مردم پسند خود را فراموش کرده و خیلی راحت 
خواهند گفت که امکان ندارد ما یارانه را سه برابر کنیم چون کشور مجلس و 
قانون دارد و بودجه کشــور نیز این اجازه را نمی دهد و با سیاست های کالن 
کشور هم که به تایید رهبری رسیده در تضاد است. اگر از آزادی ها فرهنگی و 
اجتماعی سخن به زبان آوردند، خواهند گفت که کنسرت و فیلم و موسیقی و 
تئاتر و مطبوعات نمی توانند آنگونه که قبال آزاد بودند باشند و ... و مردمی که 
به هر دلیل در انتخابات شرکت نکردند و مشارکت پایین بود و خالصه آنچه 
که نباید، اتفاق خواهد افتاد.                                                                       ادامه در صفحه 2
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محمدحسین  قربانی نماینده آستانه اشرفیه: 

ادامه دولت روحانی
 به نفع کشور است

 گزارش تصویری فعالیت
ستادهای دکتر حسن روحانی

در استان گیالن 

سهیل سجودی، قائم مقام ستاد روحانی در رشت:

بذر آزادی بیان و نگاه همدالنه  
روحانی با کارگران در دولت 

بعدی او سبز می شود

ریشه های پوپولیسم
 در ایران

رئیس جمهور :
شعار ما روشن است؛ ما آزادی سیاسی و اجتماعی، بیان و تفکر 

می خواهیم.
ما به دنبال امنیت واقعی و جامعه امن هستیم، ما فضای امنیتی 
نمی خواهیم، ما جامعه چند درصــدی نمی خواهیم،قانون را 
برای همه دســتگاه ها می خواهیم، نهاد های استثناء شده از 

مالیات نمی خواهیم.
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»سید احمد حسینی« رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن:

دولت روحانی، دولت دروغ نیست

ویژه نامه سحر، گروه سیاسی: ستاد مرکزی دکتر 
حســن روحانی در رشت میزبان دکتر مصطفی کواکبیان 
نماینده مجلــس و دبیــر کل حزب مردم ســاالری بود. 
مصطفی کواکبیان در آغاز ســخنرانی خود ضمن اشــاره 
به ســخنرانی های خود در دو روز اخیر که در استان های 
شمالی صورت گرفته است گفت: از دیرباز رشت را به شهر 

اصالحات و عقالنیت شناخته و می شناسند.
مناسبترین راه برای ادامه مسیر دولت 

روحانی است
کواکبیان گفت: اکنون که ما تاکید داریم مردم از دولت 
روحانی حمایت کنند، دلیل داریم که می گوییم. ما باید از 
دولت روحانی حمایت کنیم تا روابط دیپلماتیک ما با جهان 
حفظ شود و نسل های آینده شرایط بهتری را از ما تحویل 
بگیرنــد. او در ادامه گفت: بعــد از انقالب تمام دولت های 
مستقر هشت ساله بوده اند و اکنون برخی عزیزان به دلیل 
منافع خود سعی در چهارساله کردن دولت روحانی دارند. 
کواکبیان افزود:اما ایــن روند از ابتدای انقالب بوده و امید 

داریم ادامه پیدا کند.
ایــن نماینده مجلس در ادامه گفت: دولت روحانی یک 
دولت اصالح طلب نیســت اما یکی از افتخاراتش این است 
که اکنون موردحمایت اصالح طلبان قرارگرفته است چراکه 
جریان اصالح طلبی مناسب ترین راه را برای ادامه مسیر در 

این دولت دیده است.
او در ادامه گفت: اگر ســه شاخص کلی برای یک نظام 
برقرار باشد آن سه شاخص امنیت، اقتصاد و باورهای ملی 
است که به اعتقاد بنده دولت روحانی در هر سه این موارد 
موفق بوده است. او گفت: افزایش رفاه ملی تنها با افزایش 
درآمد امکان پذیر اســت که خود این عامل هم با افزایش 
تولید صورت می پذیرد و دولت روحانی اگر می خواهد موفق 

باشد باید در این راه تالش کند.
دبیر کل حزب مردم ســاالری در ادامه گفت: متأسفانه 
در مناظــرات انتخاباتی و برنامه هــای تبلیغاتی انتخابات، 
اخالق زیر پا گذاشته شده است و شاهد شدیدترین دروغ ها، 
تهمت ها و افتراها نســبت به یک جریان خاص هستیم اما 
آن ها که اقدام به نشــر چنین بی اخالقی ها می کنند باید 
بدانند که میزان شــعور و عقالنیت مردم آن قدر باال هست 

که فریب این گونه اقدامات را نخورند.

دو برابر شدن بودجه دفاعی کشور در 
چهارسال اخیر 

کواکبیان در ادامه گفت: قدرت کشــور، در دست مردم 
به امانت است و مردم باید مراقب باشند که با هوشمندی 
و عقالنیت زمام قدرت نظام را به دست فردی بسپارند که 

شایسته این مقام باشد و بتواند از آن پاسداری کند.
او در ادامــه گفت: اگر قوه قضاییه درزمینه فســادهای 
اقتصادی و امالک نجومی مقتدرتر عمل می کرد بسیاری از 
دوستانی که امروز خود نامزد شده  و تائید یا رد صالحیت 

شده اند به خود اجازه ثبت نام نمی دادند.
این فعال اصالح طلب گفت: بنا بر گفته وزیر دفاع، بودجه 
دفاعی کشــور در چهارساله اخیر دو برابر شده است و این 
اقدامی بسیار مهم درزمینه دفاعی کشور است. او همچنین 
گفت: درست است که قدرت نظامی و دفاعی ما در خاورمیانه 
بی نظیر است اما این قدرت دفاعی بدون دیپلماسی خارجی 
بی فایده است و نمی توان از آن بهره برداری هدفمندی انجام 
داد.کواکبیان همچنین گفت: توان دیپلماسی ما در دولت 
روحانی به حدی باالبود که توانســتیم با صادر کردن یک 

قطعنامه، هفت قطعنامه تحریمی دیگر را لغو کنیم.
کواکبیان در ادامه گفت: برخالف برخی از دوستان که از 
حاصل شدن نتیجه برجام دلواپس اند، ما دل آرامیم و آن را 
به نفع مردم می دانیم. او همچنین با تاکید بر این که منشا 

انرژِی هسته ای در دولت اصالحات بود افزود: تیم دیپلماسی 
دولت روحانی توانســت حق هسته ای ما را مسجل کند و 
ایران هراسی را از بین ببرد.این نماینده مجلس همچنین 
گفت: در زمان انتخابات آمریکا برخی از دوستان خوشحال 
بودند که شــخصیت یکه تاز و خشونت طلبی به نام ترامپ 
رئیس جمهور شــده اســت. چراکه امید داشــتند برجام 
توافق هســته ای را به هم بزند و آن ها را به منافع خودشان 
بازگرداند. او در ادامه گفت: همین دوستان بودند که با آتش 
زدن سفارت عربستان سعی داشــتند تا روابط کشور را با 

منطقه به هم بزنند.
انتظار عدالت از قوه قضاییه 

نماینده تهران در مجلس افزود: قوه قضاییه به عنوان 
یک نهاد مســتقل باید بین همه به عدالــت رفتار کند؛ 
بدیهی اســت که ما مطیع و طرفــدار قانونیم اما انتظار 
داریم اگر قانون اجرا می شــود، قوه قضاییه به عدالت در 
آن رفتار کند.کواکبیان در ادامه ضمن مقایســه شرایط 
دولت های پیشــین نســبت به هم گفت: دو دولت های 
آقایان موسوی، هاشــمی و خاتمی نرخ ارز منطقی باال 
رفت و ما انتظار داشــتیم در دولت آقــای احمدی نژاد 
نهایتاً قیمت ارز دو برابر شــود اما متأســفانه شاهد آن 
بودیم کــه نرخ ارز به چهار برابر بــاال رفت.این نماینده 
مجلــس همچنین گفت: در دولت پیشــین شــاهد آن 

بودیم که نسبت به قطعنامه های سازمان انرژی هسته ای 
واکنش هــای غیرحرفه ای صــورت می گرفت که هرچه 
بیشتر ما را در برابر خطر جنگ قرار می داد اما در دولت 
روحانی با تعامل توانستیم به گفتگو با جهان بنشینیم و 
قطعنامه هــا را هم لغو کنیم.او در ادامه گفت: ما باید در 
دولت روحانی برخــالف دولت های نهم و دهم درزمینه 
مهار نقدینگی و افزایش اشــتغال بکوشیم چراکه این دو 
مؤلفــه، اصلی ترین راه ها برای فــرار از رکود اقتصادی و 
تورم اند.او در ادامه سخنان خود گفت: یارانه ها مصوبه ای 
بد و نادرســت بود که همه نهادها می بایست مقابل آن 

می ایستادند تا کشور را تا به این حد دچار رکود نکند.
رهبری از هیچ نامزدی حمایت نکرده است

کواکبیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی 
از دوســتان می گوینــد که ما از دل رهبــری خبرداریم و 
می دانیم که نظر ایشــان به کدام نامزد نزدیک تر است اما 
این تفسیری نادرســت است. رهبری خود به صورت قاطع 
حضور دارد و بارها به صراحت عنوان کرده که از هیچ جریان 
یا نامزدی حمایت نمی کند و آنچه مدنظر ایشان است تنها 
شــرکت همه جانبه و پرشــور در انتخابات است تا به این 

وسیله قوام نظام حفظ شود.
کواکبیان در ادامه گفت: اکنون دیگر بی تفاوتی و انتخاب 
گزینه رای ندادن ارزشــی ندارد و کمکی به اصالح جامعه 
نمی کند. او همچنیــن افزود: اگر از هر شــهر ۵۰ درصد 
واجدین شــرایط به دولت تدبیر و امید ای بدهند مطمئن 
هستیم که دولت روحانی رای می آورد. مردم نمی خواهند 
به گذشته بازگردند و تجربه های تلخ آن زمان را تکرار کنند.

ضرورت مشارکت حداکثری برای تعیین 
سرنوشت خود

این نماینده مجلس افزود: انتخابات روز 29 اردیبهشت 
از اهمیت حیاتی برخوردار است و همه مردم باید به شرکت 
همه جانبه در آن اقدام کنند تا بتوانیم بار دیگر کشور را به 

سمت توسعه و پیشرفت هدایت کنیم.
کواکبیان در پایان گفت: فضای انتخاباتی نباید تنها در 
ستادها حاکم باشد و همه فعالیت ما در این مکان ها صورت 
بگیرد. باید شورونشــاط انتخاباتی را به جامعه برگردانیم و 
مردم را به شرکت هرچه بیشتر در انتخابات 29 اردیبهشت 

تشویق کنیم.

رشت:  در  کواکبیان  مصطفی  دکتر 

ضرورت مشارکت حداکثری برای تعیین سرنوشت 
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