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گزارش تصویری از فعالیت ستادهای دکتر حسن روحانی
در سراسر استان 

 گزارش تصویری موج حضور جوانان حامی روحانی پس از
مناظره در خیابان های رشت

صفحه آخر

سخنرانی رضاعليزاده درستاد انتخاباتي دكترروحاني 
در الهيجان:  از دســتآردهاي دولت يازدهم شكل 
گيري مجددنهادهاي مدني اســت،بي ترديد ادامه 
حضوردكتر روحاني به تقويت تشكلهاي غيردولتي 

كمك خواهدكرد.

شور انتخاباتی در ســتاد دكتر روحانی در شهرستان 
تالش

پخش پوستر و دستبند در خيابان های اصلی شهرستان 
صومعه سرا توسط اعضای ستاددكتر روحانی

بزرگداشــت ياد دبير خوشنام و مردمی دبيرستان های رودسر و عضو 
نخستين دوره شورای اسالمی شهر رودسر, زنده ياد اكبر حريری از سوی 

ستاد مردمی رودسر

بازار ساحلی  آستارا و حمايت بازاری ها از دكتر حسن روحانی

حضور علمای اهل سنت 
درهمايش وحدت 
اسالمی و عقالنيت و 
حمايت همه جانبه  از 
دولت تدبير و اميد و 

كارهای صورت گرفته 
درجهت وحدت اسالمی

در تالش

            نیشخند
من اگر بنشینم / تو اگر بنشینی / چه کسی برخیزد؟

طرفداران روحانی از همین حاال به میان مردم بروید

ایــن روزهــا کــه  چیــزی به۲۹ 
اردیبهشــت نمانده  است وقتی به 
میان دلسوزان و حامیان اداره کشور 
به شیوه عقالنی می روی همه از عدم 

وجود شور و نشاط انتخاباتی سخن می گویند.
همه مرددند و می پرسند »آیا مردم مشارکت خواهند کرد؟« همه 
می دانند که عدم حضور مردم یعنی بازگشت به دوره تاریک ۸ ساله.

همه از سختی های آن دوره حرف می زنند و رهایی از بازگشت دوباره  
آن را مشارکت حداکثری می دانند.

نق می زننــد و حرص می خورنــد که چرا فضای انتخاباتی ســرد 
است؟چرا کسی کاری نمی کند؟

چرا مردم را آگاه نمی کنیم؟و ده ها پرسش دیگر.
همه ما یک پایمان را روی دیگر می اندازیم و روزنامهمی خوانیم و به 
گوشی های مان نگاه می کنیم و ازاظهار نظرهای تاج زاده و خاتمی و 

عبداهلل نوری و .... دیگران می گوییم و تحسینشان می کنیم!
در واقع ما وقتمان را هدر می دهیم و گویی منتظر  دیگرانیم که بیایند 

و شور و موج انتخاباتی ایجاد کنند!
بیایند و با سخنرانی های آن چنانی فضا را به سمت نشاط انتخاباتی ببرند!

اما از خود نمی پرسیم که مگر چند نفر ازسخنرانی های این چنینی 
استقبال می کنند. بله سخنرانی ها و متینگ ها و شعار دادن ها و … 
هم  کارکرد خودش را دارد اما از خود بپرسیم که خودمان برای ایجاد 

فضای نشاط انتخاباتی چه برنامه ایی داریم و چه کرده ایم؟.
کدام یــک از مــا تصاویــر روحانی را بــر شیشــه خودروهایمان 

چسبانده ایم؟
کدام مان عکس های کسی که کشور را به مسیر عقالنیت برگرداند را 

به شیشه و درب منازلمان نصبکرده ایم؟
چه تعداد از ما به صورت جمعــی و چندنفره به میان مردم رفته و از 
روحانی و اقدامات مفید دولت حرف زده و تصاویر کاندیدایمان را به 

آنها داده ایم که درفروشگاه ها و کارگاه ها و ... بچسبانند؟
اصاًل خودمان چقدر از مچ بند و شال و لباس بنفش که رنگ تبلیغاتی 

روحانی است استفاده می کنیم و
روبانش را بر آنتن خودروها و دســتگیره درب مغازه ها و دفاترمان 

آویزان کرده ایم؟
بگویید راههای  ایجاد نشــاط انتخاباتی  چه چیزهایی است و ما چه 

کرده ایم  ؟
همراه عزیز!

همه ی ما خطر را حس می کنیم.
خب اگر چنین است چرا به صورت جدی و سریع اقدام نمی کنیم؟

دوستان من!
زمان را برای تجزیه تحلیل در مکان های سیاســی و  ســتادها هدر 

ندهیم  .
خیلی ها هستند که می خواهند به ما کمک کنند. بسیاری منتظرند 

که به دیدارشان برویم.
اگر وظیفه ما حفظ نظام اداره کشور بر مدارعقالنیت است پس باید 

که این چند روزه سخت بکوشیم.
دسته های چندنفره تشکیل دهیم و به سطح شهر و روستا برویم.
باید درخت امید واقعی را آبیاری کنیم تا امید واهی قد علم نکند.

قرارهای روزانه و شبانه بگذاریم و مسیرهایی را مشخص کنیم و پای 
حرف ها بنشینیم و حرف هایمان را بزنیم.

زمان به سرعت می گذرد و اگر نجنبیم مطمئن باشیم که پشیمانی 
درو می کنیم.

بنابراین از همی ناالن باید استارت این کار را بزنیم حتی یک ساعت 
بعد هم دیر است.

من همین االنمی روم که تصاویر روحانی و شــال و روبان بنفش تهیه 
کنم تا به کمک چند نفر که با همهماهنگ شده ایم  به میان مردم برویم.

ما دیگر نمی نشینیم
شما هم ننشی.

تا بعد با آرامش بنشینیم و استراحت کنیم و در بحث هایمان دولت 
را نقد نماییم..

  این بازی ادامه دارد..

صاحب صادقی

اشتباه نکنید بازی هنوز تمام نشــده! مناظره تنها قطعه ای مهم از 
پازل بزرگ انتخاب دوازدهم بود! هنوز پروژه پیچیده "۴ ساله کردن 
دولت روحانی به هر قیمتی" فعال است و تقسیم کار سازمان یافته 
آن در بخش های مختلف سیاســی و رسانه ای با قدرت هر چه تمام 

تر ادامه دارد. 
مناظره یک چیز را ثابت کرد. اینکه روحانی یک رقیب بیشتر ندارد 
و آن هم عدم مشارکت در انتخابات است! مسئله ای که گردانندگان 
پروژه "سرنگونی دولت روحانی" روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند 

و با برنامه ریزی حساب شده در این جهت حرکت میکنند. 
تخریب ها، تهمت ها و ســیاه نمایی ها همه برای این است که طیف 
عظیمی از جریان تحول خواه کشور به سمت گزینه تحریم انتخابات 
برود. این خطری اســت که هنوز در کمین اســت و همان گونه که 
در روزهــای آینده خواهید دید فازهای بعــدی این پروژه هم پیاده 

خواهد شد!
 از اکنون وظیفه تک تک ما این اســت که موج مثبت ایجاد شــده 
را به هر نحوی حفظ و تقویت کنیــم و با پدیده تحریم انتخابات به 
هر شــکلی مقابله کنیم. ۶ روز طالیی و البته سرنوشت ساز فراروی 
ماست. اگر بتوانیم برای هر روز آن برنامه داشته باشیم و روزانه ۲ نفر را 
به کمپین حسن روحانی وارد کنیم، ۱۲ نفره به سوی روز سرنوشت 

قدم برخواهیم داشت. روزی که "کار را تمام خواهیم کرد".

بهنام ربیع زاده


