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صفحه4

خبرنامه سحر، گروه سیاسی: »یداهلل طاهرنژاد« عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران ســازندگی در ســتاد مرکزی بانــوان حامی روحانی به 
سخنرانی پرداخت. طاهرنژاد عضو شــورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
و عضو شــورای مرکزی کارگزاران ســازندگی در این جلسه بابیان اینکه 
انتخاب ارزشــمندترین حقی است که انســان دارد گفت: اگر می خواهیم 

شخصیت ها را بشناسیم باید به انتخاب انسان ها توجه شود.
این نماینده ســابق مجلس، انتخاب را عنصر ارزشــمندی دانست که 
ســبب شد با انتخاب انجام شده در سال ۹2 دروغ گویی و پوچی گرایی به 

خردگرایی برگردد.
طاهرنژاد با اشاره به کناره گیری عارف به نفع روحانی گفت: اصالح طلبان 
از سهم خود گذشتند و محصول، یک رئیس جمهور حقوق دان شد که در 

بخش های مختلف دارای تجربه بود.
او اولین و مهم ترین کار روحانی را  پایان دادن به مســئله هســته ای 
عنوان کرد و گفت: این کار  طناب را از پای ملت ایران باز کرد و  کشــور 

را از دام بیرون کشید.
طاهرنژاد ســپس با اشاره  به سؤال منتقدانی که می پرسند برجام چه 
کرد؟ گفت:بعد از ملی شــدن نفت، به سرانجام رسیدن برجام مهم ترین 

اتفاق در سطح بین اللملی بود.
او افــزود: دولت تدبیر و امید پرونــده را از بعد امنیتی خارج و به بعد 

سیاسی تبدیل کرد تا بعد از 22 ماه نفس گیر به نتیجه رسید.
طاهرنژاد با اشــاره به مشــکالت تولید و صادر کــردن نفت در دولت 

گذشــته گفت: در نفت از تولید 4.2 بشکه ای به 2.۶ دهم میلیون بشکه 
رسیدیم که نیمی از آن نیز برای پاالیشگاه داخلی بود .

این فعال سیاســی ادامه داد: برای حضور در تجارت بین المللی مجبور 
بودیم حتی به کشــور »توگو« هم باج دهیم تا مثال کشتی  و محموله های 
ما امکان رفت وآمد را پیدا کند. آن هایی که می گویند برجام چه کرد باید 

بدانند برجام عزت را برگرداند.
نماینده ســابق مجلس همچنین بابیان اینکه  قطر 2۰ سال بیشتر از 
ایران در حوزه نفتی مشــترک برداشــت می کرد گفت: برای اولین بار با 

افتتاح فازهای جدید سهم برداشت ایران بیشتر از قطر شده است.
طاهرنژاد ایجاد شــغل در دولت نهم و دهم را صفر عنوان کرد و گفت: 

شما از کدام کارنامه صحبت می کنید؟
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران البته وجود اشکال را در دولت 
روحانی رد نکرد و ادامه داد: به عنوان مثال کابینه روحانی می توانست وزیر 

کشور قوی تری داشته باشد.
او در پایان بابیان اینکه دو راه بیشتر نداریم گفت:  یا باید  ادامه راه را 

انتخاب کنیم و یا برگشت به مسیر قبلی را.
طاهرنــژاد ابراز امیدواری کرد: در جمعه آینده سرنوشــت در صندوق 

به گونه ای رقم بخورد که سبب تعالی و پیشرفت ایران شود.
پیش از ســخنان این فعال سیاسی ســروش اکبرزاده قائم مقام ستاد 
حسن روحانی در استان هم دقایقی برای حاضران درباره اهمیت انتخابات 

و حمایت بیشتر از روحانی با هدف پیروزی او سخن گفت.

خبرنامه سحر، گروه سیاسی: فیاض زاهد استاد دانشگاه و تحلیلگر 
سیاســی در رشت تاکید کرد: همان طور که روحانی خواسته است باید با 
همراه کردن ۱۱ نفر، لشــکر تردید و تحریــم و طرفدار جنگ را در 2۹ 

اردیبهشت شکست دهیم.
این استاد دانشــگاه و فعال سیاســی اصالح طلب که در برنامه ای 
با عنوان » در آســتانه ســومین گام« در ســتاد خیابان الکانی دکتر 
روحانــی به ســخنرانی پرداخت، بیــان کرد: ملت هایی که یک شــبه 
می خواهنــد دنیا را تغییر دهند یک شــبه آن را خــراب می کنند. ما 
نیازمند دوره اعتدال و آرامش به صورت تدریجی هســتیم و اصالحات 

همین. یعنی 
زاهد  با بررســی اســتدالل تحریم کنندگان انتخابات این استراتژی 
را غلط عنوان کرد و گفت: جوامع کمتر توســعه یافته از نظر سیاســی و 
اقتصادی مشــارکت اجتماعی کمتری دارند. او با بررســی نظریات کارل 
مارکس و ماکس وبر،  اشاره کرد، هرچه محله ها ازنظر اقتصادی پایین تر 

باشند به حکومت مثبت تر می شوند.
زاهــد همچنین به تحوالت منطقه ای اشــاره کــرد و گفت: اگر  ۱۰ 
میلیون نفر از مردم ترکیه با انتخابات قهر نمی کردند امروز اردوغان حاکم 

مطلق آن کشور نمی شد.
این تحلیلگر مســائل سیاســی تأکید کرد: هیچ مدلی در جهان وجود 
ندارد که با تحریم انتخابات به نتیجه رســیده باشد بلکه تحریم انتخابات 
به آن ها که نیرو حداقلی دارند کمک می کند از قدرت حداکثری استفاده 

کنند.
زاهد ضمن اشــاره به دست گرفتن قدرت آمریکا توسط ترامپ گفت: 
انتخاب او بازتاب نارضایتی های جامعه آمریکاست.این روزنامه نگار دلیل 
مؤثــر بودن تحریم های ایران در جهــان را مقبولیت باراک اوباما عنوان 
کــرد و افزود: این مقبولیت و هماهنگی با اروپایی ها تمام منافذ کشــور 

را بست.
زاهد با دســته بندی انواع تحریم ها، به تحریم های مربوط به اشــغال 
ســفارت آمریکا، صنایع موشــکی، مواضع ایران در خصوص فلسطین، 
حقوق بشــر و برجام گفت: تحریم های مربوط به برجام برداشته شــده 

است.
زاهد افزود: باید از فاصله میان آمریکا و اروپا اســتفاده کنیم  او ادامه 
داد: اگــر در ایران دولت تندرو و ماجراجویی ســرکار بیاید اروپایی ها را 

می ترساند و به آمریکا نزدیک می کند.
این فعال سیاســی توضیح داد: هرگونه دولت طرفدار جنگ در ایران 
روی کار بیاید و ابتکار عمل را در دســت گیرد شــاهد روزهای ســخت 
خواهیم بود.زاهد با ذکر این نکته که اینجا خاورمیانه است و اروپا نیست 
اضافه کرد: اگر خودمان را دوســت داریم نباید بگذاریم کشــور از مسیر 

اعتدال و آرامش به سمت جنگ و تنش پیش برود.
زاهد با اشــاره به انقالب مشروطه، انقالب ۵۷ و دوم خرداد ۷۶، اضافه 
کــرد: تغییرات ناگهانی هیچ گاه جواب نمی دهد و زمانی که در دقایق نود 

باید گل زده می شد کار خراب شد.
زاهد تأکید کرد: همه جریان های سیاســی اصالح طلب باید به جایگاه 

رهبری به عنوان سنگ زیرین آسیاب احترام گذارند.
زاهد همچنین ادامه داد: باید از دروغ و پلشتی و نا به کاری و تخریب 

خود را منع کنیم .

بازگشت خرد گرایی به جای دروغ گویی
تحریم انتخابات بی فایده است

فیاض زاهد: نمی توانیم یک شبه همه چیز را تغییر دهیم

دکتر حسن روحانی:

 مردم  تحت تاثیر
 شعارهای فریبنده 

قرار نمی گیرند


