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گزارش تصویری از فعالیت ستادهای دکتر حسن روحانی  در سراسر استان

صفحه آخر

افتتاح ســتاد مردمی دکتر روحانی در شهر رســتم آبادرودبار با حضور 
پرشور مردم و سخنرانی دکتر جمالی نماینده شهرستان رودبار ،مهندس 

جعفرزاده نمایند رشت

دیدار چهره به چهره اعضای ستاد جوانان دکتر روحانی در آستارا با مردم 
روستای عنبران  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۶

فعالیت تبلیغاتی امروز ســتاد جوانان شماره ۲ دکتر حسن روحانی بندر 
آستارا در بازار بزرگ ساحلی این شهرستان

گردهمایی اساتید و دانشجویان حامی دکتر حسن روحانی ، ستاد مرکزی 
دکتر حسن روحانی شهرستان صومعه سرا

سخنرانی مهندس جعفرزاده و سردار سقایی از فرماندهان دفاع مقدس 
در ستاد مرکزی دکتر روحانی در الهیجان

پس از اتمام مناظره - ستاد مرکزی انتحاباتی دکتر روحانی - شهرستان 
رشت 

            نیشخند
روحانی تنها نیست

با 5-4 مردد در انتخابات حرف بزنید

در فاصله چند روز مانده به انتخابات نکته نگاری امروز نیز خالی از 
لطف نیست:هر کس با 5-4 مردد حرف بزن

تقریباً غیرممکن است کسانی که تا امروز کاندیدای خود را انتخاب 
کرده اند را متقاعد به "تغییر رأی" کنیم. کسی که به روحانی رأی خواهد داد با هزار تخریب و 
دروغ علیه وی، نه تنها از رأیش برنخواهد گشت بلکه ای بسا در نوشتن نام او بر روی برگه رأی 
مصمم تر هم می شود. همین طور است درباره رئیسی و قالیباف و دیگران که هر گونه استداللی 
برای منصرف کردن طرفداران آنها، سعی باطل خواهد بود.بنابراین، به جای مجادله با هواداران 
کاندیداها - که تقریباً بی حاصل است - بهتر است در این چند روز باقی مانده، با کسانی که مردد 
به شرکت در انتخابات هستند یا کاندیدای نهایی خود را انتخاب نکرده اند، گفت و گو کنیم و آثار 
رأی ندادن یا رأی اشتباه را به آنان یادآور شویم؛نتیجه انتخابات را همین گروه رقم خواهند زد.هر 
کدام از ما، سعی کنیم تا روز جمعه، 5 - 4 نفر را متقاعد کنیم که برای آینده کشور و فرزندان شان 
پای صندوق های رأی بیایند.دیروز دوستی چنین می گفت: من در انتخابات 1384 شرکت 
نکردم، همان انتخاباتی که احمدی نژاد را سر کار آورد ؛ در آن سال می گفتم که مگر چه فرقی 

می کند چه کسی رئیس جمهور شود؟!
من تا همین چند روز پیش، عدم حضــورم در آن انتخابات را فراموش کرده بودم. اما وقتی 

آماری از آن انتخابات را دیدم، ناگهان تکان خوردم و احساس گناه کردم:
آرای احمدی نژاد: 17 میلیون                       آرای هاشمی رفسنجانی: 10 میلیون

کسانی که در انتخابات شرکت نکردند: 18 میلیون
من جزو آن 18 میلیون نفری بودم که اگر می آمدند بالی احمدی نژاد بر سر این ملت نازل 
نمی شد و کشــور این همه عقبگرد نمی کرد. اگر سیاست های دولت اصالحات ادامه می 
یافت و توسط احمدی نژاد قطع نمی شد واقعا االن ایران بهتری نداشتیم؟!من و 18 میلیون 
نفری که آن روز قهر کرده بودیم و می گفتیم مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور 
شود، در سال های بعد فهمیدیم بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردیم.من 
احســاس گناه و مسؤولیت می کنم چرا که با خانه نشینی ام ، در روزی که "می توانستم 
یک ســاعت وقت بگذارم"، در مصیبت هایی که بعدها بر ســر مــن و مردم آمد، به طور 
غیرمستقیم و البته ناخواسته سهیم بوده ام. اگر جمعیت ایران را به عدد 18 میلیونی که 
ما بودیم و شرکت نکردیم تقسیم کنند، هر کدام از ما و از جمله خود من، به طور متوسط 

به زندگی 4 نفر آسیب رسانده ایم؛ کم مسؤولیتی است؟!

فرشته رضایی

*** یک روز بر گونه ی این مملکت/ یک بوســه/و باالی سرش یک یادداشت می گذارم/و 
می روم:/ "آنچنان زیبا خوابیده ای که دلم نیامد بیدارت کنم..." این شــعری از عزیز نسین 
اســت؛ شاعر ترکیه ای. البد این شــعر را برای االن ترکیه نسروده اما سرنوشت االن ترکیه 
است. سرنوشت کسانی که فکر نمی کردند به سرنوشت نامعلومی سپرده شوند. چون آنها 
فکر می کردند اگر رفراندوم را تحریم کنند کاری از پیش خواهند برد. اما اینگونه نشــد....اردوغان با یک و سه درصد 
آرا انتخابات را برد و معلوم نیســت چه گرده ای از روزنامه نگارها، احزاب، روشنفکران و... ترکیه بکشد. قطعا ما هرگز 
نمیخوایم تجربه ترکیه را تکرار کنیم! ما هرگز نمی خواهیم شعر عزیز نسین را تکرار کنیم. بلکه آنچه را تَکرار می کنیم، 
امید است. ایران، ای سرای امید، هرگز نمی خواهم که تو به خواب بروی، هرگز نمی خواهم که آنچنان زیبا بخوابی که 
دلم نیاید بیدارت کنم. دوستت دارم وطن، برای خاطر خسته ی تو امید را تکرار می کنم...سالم به امید، سالم به آزادی

پریسا پرشاد
فعال زنان

مظلوم تر از روحانی نمی بینم
همه از برجام گفتند

از هواپیما هایی که آمد 
از پولهایی که دیگر بلوکه نیست

همه اینها خوب است اما تکراری ست
همه حرفهای تکراری زدند

مدام آمدنــد و همان حرفهای " روحانــی  " را تکرار 
کردند

وجلسه و سخنرانی شان بهم نخورد و با عزت و احترام 
برگزار شــد چون چیزی به دانسته های جامعه اضافه 

نمی کرد
تا با اطمینان خاطر بیشــتری باردیگر به  " روحانی " 

رای بدهند

نی در  نجــا که آمدیم تــا بگوییــم روحا ما آ ا
ین چهارســال چــه دســتاوردی در حوزه  ا
و  مه ا نا ر ز کا نان داشــت و ا حقــاق حقــوق ز ا
ده بگوییــم همه چیز  نوا نــان و خا در حوزه ز

ریخت بهم 
اما ما هشت سال خفقان را تاب آوردیم و از حقوق زنان 

گفتیم
امروز نمی گذاریم بزرگترین دســتاوردهای اجتماعی 

دولت به گوش جامعه نرسد
ما فریاد می زنیم

مردم شــهر، روحانی دســتاورد بزرگی داشــت و آن 
حمایت از حقوق زنان و توجه به زنان در معرض آسیب 

بود
از ما تریبونها را می گیرند

اما شــما بدانید بزرگترین خدمــات در حوزه زنان در 
دولت دکتر روحانی رقم خورد.

مظلوم تر از روحانی نمی بینم

روزنامه نگار

برای خاطر خسته ی تو ای وطن


