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گزارش تصویری از فعالیت ستادهای دکتر حسن روحانی در سراسر استان

صفحه آخر

ســخنرانی دکتر رضا صالح جاللی نماینده اسبق مجلس در ستاد مرکزی 
دکتر روحانی دربندرانزلی

ســتاد  افتتاح 
دکتر  انتخابات 
روحانی در رحیم 
شهرستان  آباد 

رودسر

افتتاح ســتاد بانوان دکتر روحاني در پره ســر با حضور پرشور بانوان و 
سخنراني دکتر مهدوي

جلسه کمیته اساتید و دانشگاهیان ، ستاد مرکزی دکتر روحانی 
در شهرستان تالش

با حضور اساتیدودانشجویان شهرستان

جلسه هم اندیشی معاونت های حقوقی ستاد شهرستانها و 
بانوان و جوانان در محل ستاد مرکزی استان تشکیل شد 
وحاضران به مدت دوساعت به تبادل نظر و ارایه گزارش 
و هماهنگی ها ســتادی و انتخاباتی در دو بخش حقوقی 

وفعالیت های میدانی مبادرت نمودند

ســتاد  بازگشــایی 
مرکزی دکتر حسن 
روحانــی در شــهر 
ســرگوراب  احمد 

شفت

            نیشخند
نگاه

پخش پوســتر و تبلیغات چهره به چهره در بازار آســتارا توسط رئیس و 
اعضای ستاد مرکزی شهرستان بندرآستارا

خطر تکرار احمدی نژاد

مردم ایران به هوش باشید
وعده هــای نجومی ولــی ملموس قالیباف بــرای افزایش 
یارانه ها و برقراری مســتمری بیکاری، و همچنین وارونه 
سازی حقیقت - ادعای فسادســتیزی در عین فسادهای 
کالن شهرداری و نمایش مخالفت با وضع موجود در عین 
همدســتي با بانیان اصلي وضع موجــود - می تواند جلب 
رای اقشــار کم   درآمد را برای روحانی قدری مشکل کند؛ 
به ویژه آنکه دولت روحانی در ۴ ســال گذشــته علیرغم 
کارشکنی برخی نهادها، مشــغول آواربرداری و باز کردن 
غل و زنجیرهای بسته شده به اقتصاد ایران بوده است و در 
نتیجه وضعیت معاش طبقه کم درآمد بهبود چشــمگیری 

نیافته است.

امروز دو اقدام ضروری باید انجام شود:
1-شــخص روحانی بــا صداقــت و صراحت تمــام و با زبان 
ســاده،  خطرات افزایش یارانه و ســایر وعده های دروغین و 
غیرکارشناســی را برای مردم تبیین کند و از فسادهای کالن 
مدعیاِن فسادستیزی بگوید و اشتباه میرحسین را در مستقیم 
اشــاره نکردن به رانت ها و حامیان پشــت پرده احمدی نژاد 

مرتکب نشود.
2-همه کسانی که دل در گرو اصالحات دارند به صحنه بیایند و 
به هیچ وجه روحاني را برنده فرض نکنند و در کف خیابان ها، در 
شهرهای کوچک و بزرگ، به گفتگو با قشر خاکستری بنشینند 

و باطل السحر وعد ه هاي دروغین باشند.

احسان محمدی

1-بعد از هک شــدن ایمیل های هیــالری کلینتون در روزهای 
آخــر انتخابات آمریکا و هک شــدن ایمیل های کمپین ماکرون، 
کاندیدای ریاســت جمهوری فرانسه که در هر دو گفته شد روس 
ها نقش دارند، باید منتظر افشــای اطالعــات اینترنتی در مورد 

حسن روحانی و تیمش باشیم؟
2- مهمترین اســتراتژی اصولگرایان نه ارائــه طرح و برنامه ای 
عملی که »ناامید کردن مردم« از دولت اســت. فارغ از اخالقی یا 
غیراخالقی بودن این کار می شود گفت که ناامیدی از روحانی به 
معنی در آغوش کشــیدن رئیسی یا قالیباف توسط نومیدشدگان 
نیست. به معنی ناامیدی از کارکرد نظام است که اتفاقاً این گروه 
مدعی مالکیت شــش دانگ آن هســتند و دیگران را به خیانت 

متهم می کنند.
3- وقتی دولت هاشــمی روی »اقتصاد« ســرمایه گذاری کرد، 
اصولگراها فریاد زدند ما برای »نان« انقالب نکردیم. وقتی دولت 
خاتمی دســت به »تنش زدایی« زد و چهره محترمی از ایران در 
دنیا ایجاد کرد، همان اصولگراها فریاد زدند نه شــرقی نه غربی، 
ما برای »رابطه بــا دنیا« انقالب نکردیم. وقتــی دولت روحانی 
ایران را از »تحریم« نجات داد، اصولگراها فریاد زدند؛ نه سازش، 
نه تســلیم مرگ بر همه دنیا به جز ونزوئال و ســوریه و فلسطین و 

لبنان و کره شــمالی. ما برای »لبخند« که انقالب نکردیم. 
االن همــان اصولگراها فریاد می زنند کــه 25میلیون ایرانی زیر 
خط فقر هســتند و مشــکل مردم نان اســت. همان ها که با دنیا 
قهــر کرده اند به روس ها لبخند می زننــد.  خدایا! تو هم آن باال 

لبخند می زنی؟
ناراضــی های مادرزاد! ما که ســن مان قد نمی دهــد بفرمایید 

»شما« دقیقاً برای چه انقالب کردید؟

سه نکته انتخاباتی برای
 تحریمی های انتخابات


