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درآخرین روز ماراتن تبلیغات و با حضور روحانی و رئیسیدرمشهد رقمخورد

پایان تبلیغات؛ نوبت تصمیم

دیروز در آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،روز گذشته
نامزدهای اصلی انتخابات در مشهد میتینگ انتخاباتی داشتند.
حسن روحانی در ورزشگاه تختی مشهد میهمان مشهدی ها بود و سید
ابراهیم رئیسی نیز میدان شهدای مشهد را برای سخنرانی انتخاب

کرده بود .به این ترتیب  29روز تبلیغات نفس گیر کاندیداهای ریاست
جمهوری پایان یافت تا از امروز به مدت  24ساعت مردم که پای برنامه
های متعدد تبلیغاتی نشسته بودند با بررسی شعارها و وعده های
نامزدها متناسب با نیازهایی که احساس می کنند کشور دارد ،به نامزد

مورد قبول خود رای دهند .دیروز البته در پایان تبلیغات مشهدی ها
روز تاریخی را رقم زدند.
گــزارش خبری خراسان از سخنرانی روحانی و رئیسی در مشهد را
می خوانید.

▪روحانی:مادرایرانگازانبرنداریم

به گزارش ایسنا و ایلنا ،حسن روحانی در ورزشگاه تختی
مشهد گفت :یک جمله ای است که هیچ جا نگفتم ولی اینجا
مشهد است و به شما خواهم گفت  ،وقتی این آقای جدید در
آمریکابرسرکارآمددراتاقفکرگفتندیکلبهگازانبردرست
شد ،لبه گاز انبر دیگر در اردیبهشت ایران  .اشتباه کردید ما
در ایران گازانبر نداریم و نخواهیم گذاشت تحریم به کشور باز
گردد.روحانیهمچنینبااشارهبهمسائلپیشآمدهدرمورد
هواپیماهایخریداریشدهدردولتیازدهمگفت:بحثخرید
هواپیمانیست،بحثاجراییشدنقولرئیسجمهوراست.
امروزچهارفروندایتیآرهمبهایرانرسید.روحانیدرادامه
گفت:شمامیخواهیدکشورراادارهکنید؟اولبهمنبگویید
مشهدراچگونهادارهمیکنید؟همهمشهدکهدستشمابود
و همه ایران دست شماست .وی افزود :شما به مردم مشهد
گفتید اگر هنر می خواهید و مراسم هنری می خواهید ،از
مشهدبرویدبیرون.حاالمیخواهیدایرانرابگیریدوبهمردم
بگوییدازایرانبرویدبیرون؟فکرمیکنندکهاختیاراستانرا
دارند،اختیارکشوردستمردماست،همهمسئوالنبایدنوکر
مردم ایران باشند .ما یک ایران داریم ،یک رهبر داریم و در هر
شهررهبرنمیخواهیم.
▪اقلیتجایاکثریتننشیند

روحانیدرارتباطباشعارمردمتصریحکرد:منخواهشمی
کنمراجعبهفردخاصیاامامجمعهشعاریندهید،چراکهمابا
مخالفینهممیخواهیمزندگیکنیم.میدانیدکهاقلیتهم
باید در جای خودش زندگی کند اما می گویم که اقلیت جای
اکثریتننشیند.ویادامهداد:شمافکرمیکنیدکهروحانی
با سپاه عزیز و بسیج عزیز مشکلی دارد؟ من سپاهیان را بیش
ازفرماندهانشاندوستدارم.
▪چراطرحهایدولتاصالحاترابعدازایندولتتعطیل
کردید؟

ویباتاکیدبراینکهصداوسیماییرامیخواهیم کهبهقانون
عملکند،تاکیدکردکهصداوسیمابایدزیرنظرسهقوهاداره
شود .این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود :ما که
حرفی نداریم ،شما میخواهید دستگاه فرهنگی و تجارت
داشتهباشید،ماحرفینداریماماجارابرایمردمتنگنکنید،
ازبودجهدولتبرایتخریبدولتاستفادهنکنید.روحانیدر
ادامه تصریح کرد :شما در مذاکرات هسته ای در برابر قدرت

های بزرگ دنیا به ما تهمت زدید ،اشکال ندارد ،اما درست
بود که شب مذاکرات آقای ظریف و عراقچی را با شماره های
ناشناس تهدید کردید؟ شما خیلی برای پیشرفت و تحول در
ایران نگران هستید؟ مردم تصمیم خود را روز جمعه خواهند
گرفت .روحانی با طرح این پرسش که شما به فکر حاشیه
نشین ها هستید اظهار کرد :برای حاشیه نشین ها اولین
دولتیکهتصمیمگرفتدولتسیدمحمدخاتمیبود.وی در
ادامهبابیاناینکهچراطرحهایدولتاصالحاترابعدازاین
دولت تعطیل کردید گفت :آن روزها که روزهای فراوانی بود ،
پول ها را چه کردید؟ شما نه شغل برای کشور ایجاد کردید و
نه کاری برای جوانان انجام دادید و امروز هم ادعا دارید .این
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد :مردم برای
گرفتن جنازه یک مسلمان از بیمارستان ناچار بودند از ده ها
نفر پول قرض کنند تا جنازه را بیرون آورند .این عزت مردم
ایرانبود؟آیادولتدراینچهارسالبرایسالمتمردمکاری
انجامنداد؟چرابیانصافیمیکنید؟ ویدرسخنانیخطاب
بهامامهشتم(ع)اظهارکرد:میخواهمنکتهایرادرمحضر
امامهشتمبگویم،یاعلیابنموسیالرضا،توغریبالغربایی
.مانمیدانستیمتااینحدتوراغریبمیکنند.ماهمهچیزرا
برایآستانقدستومیخواهیم.امانمیخواهیماینآستان
وسیله ای برای رای آوردن باشد .وی تاکید کرد :یا علی ابن
موسی الرضا تو در عرش الهی هستی ،خواستند تو را پایین
بیاورندوزیرپرچمحزبوگروهببرند.ملتایراناجازهتوهین

بهامامرضا(ع)رانمیدهند.مانباتامامرضا(ع)رابرایشفا
می خواستیم نه برای رای .روحانی تأکید کرد :چرا رفتید
کنسولگری را آتش زدید و چه کسی اجازه داد سد راه زائرین
کشورهایحاشیهخلیجفارسشوید؟میخواهیدباآتشزدن
اینجاوآنجاکشورراادارهکنید؟
▪همه چیزهایی که می خواهید فقط با حضور پررنگ پای
صندوقرایبهوجودخواهدآمد

وی افزود :هر چه به من تهمت زدید من گذشتم ،ما باز شنبه
صبح باید به سمت وحدت و اعتماد برویم .ما حق اقلیت ها
و مخالفین را ضایع نخواهیم کرد .اما از یک چیز نخواهیم
گذشت ،شما به معلمان و دانش آموزان کشور تهمت زدید.
می خواهید تفتیش عقاید درست کنید؟ شما نانش را نمی
دهید و مدام از دینش می پرسید .گفتید روحانی می خواهد
درس قــرآن را حذف کند؟ شرمتان بــاد .وی با بیان اینکه
روحانی همان کسی است که در  ۱۶سالگی درس قرآن
داده و دستگیر شــده اســت ،گفت :روحانی همان کسی
است که در  ۱۵سالگی به نفع امام شعار داده است .من از
شما نمیگذرم که به آمــوزش و پــرورش کشور و به معلمان
تهمت زدید؛ انقالبی گری از نظر من سه کلمه بیشتر نیست؛
آزادی ،استقالل ،جمهوری اسالمی .روحانی یــادآور شد:
ما خراسانی را میشناختیم و میشناسیم که زادگــاه مقام
معظم رهبری است .ما خراسانی را میشناسیم که زادگاه

شهید مطهری است .ما خراسانی را میشناسیم که زادگاه
دکتر علی شریعتی است .ما خراسان را با افکار کوتهنظرانه
نخواهیم شناخت .به گزارش ایسنا روحانی در بخش دیگری
از صحبت های خود با تاکید بر اینکه ما با کسی دعوا و نزاع
نداریم،اظهارکرد:مرتببهمنگزارشمیشودکهدراستان
هایمختلفبرخیعکسهایمنراپارهکردند.دراینراستا
منخواهشیدارم؛اینکهنرخدستمزداینچاقوکشهاراباال
نبرند؛چراکهآنهاپسازدستگیریاعترافکردهاندکهبرای
کارخودبهازایهرساعتیکمیلیونتوماندریافتکردهاند.
▪دردوروزباقیماندهدرخانهننشینید

روز گذشته همچنین حسن روحانی در بیانیه ای به مناسبت
برگزاری انتخابات و بیانات روز گذشته رهبر انقالب اعالم
کرد :سخنان معظمله نشان داد که وظیفه همه ما تا پایان
برگزاری انتخابات ،حفظ انضباط ،آرامش و قانونمندی
اســت .وی در بخش دیگری از ایــن بیانیه تصریح کرد:
اینجانب از همه دانشجویان و جوانان کشور که سفیران
آگاهی و امیدهای آینده پرفروغ ایران هستند تقاضا میکنم
در دو روز باقی مانده تا زمان رأیگیری در خانه ننشینند و
راهی شهر و دیار خود ،در اعماق روستاها و شهرها و اقامت
گاههایعشایریکشورشوندوباروشنگرینسبتبهمسائل
کشورو تبیینراهکارهای علمی و عقالنی بهبود آنها ،مردم
را به مشارکت فعاالنه در انتخابات فرا بخوانند.

▪رئیسی 4 :سال اقتصاد و نیروی انسانی کارآمد را
معطلگذاشتن ،به چه دلیل است؟

سیدابراهیم رئیسی هم عصر روز گذشته در عرصه میدان
شهدای مشهد حضور یافت و گفت :امــروز در سایه همه
افتخارات و عزتها و اقتداری که نظام ما به برکت خون شهدا
دارد ،شکلگیری هیچ قراردادی بدون نقش ایران اسالمی
امکانپذیر نیست .این همه عزت و اعتبار ایران و کوتاهشدن
سایه جنگ از این مرز و بوم بهدلیل حضور قهرمانانه مردم
در صحنه است.
به گزارش تسنیم ،وی افــزود :سایه جنگ با یک قــرارداد از
کشوریجمعنمیشود،مگراینکهاجتماععظیمونیرومندی
حضور داشته باشد که یکی از صحنههای باشکوه آن همین
حضور مــردم اســت .رئیسی افــزود :بیش از  50درصــد از
ظرفیت صنعتی کشور تعطیل یا نیمهتعطیل اســت ،چرا
بسیاریازمنابعکشوربهجایاینکهدرحوزهتولیدوبهحرکت
درآوردن چرخ ها صرف شود ،به افراد بدحساب تسهیالت
داده شده و کشور ما را دچار مشکل کرده است؟ رئیسی در
ادامــه سخنانش گفت :رکود امــروز در کشور "رکــورد" زده
است ،بحران بیکاری و فساد اداری نیز وجود دارد ،کلید
این مشکالت در دست توانای این ملت و جوانان برومند آن
است .بیگانگان تاکنون گره از مشکالت کدام کشور و ملت
گشودهاند که دومی آن ما باشیم؟ کاندیدای دوازدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد 4 :سال اقتصاد و
نیروی انسانی کارآمد را معطلگذاشتن ،به چه دلیل است؟
دولت مستقر باید پاسخگوی این مردم باشد .مگر نگفتید
روز انتخابات  4سال قبل که بازار باید چنین و چنان شود،
اما امروز وضعیت به چه صورت است؟ در دولتهای قبل 5
میلیارد دالر کاالی چینی وارد میشد اما در این دولت ساالنه
 10میلیارد دالر کاالی چینی وارد میشود.
▪از بیکاران و مشکالت بیکاری که آنها را به ستوه آورده،
ناراحت و عصبانی هستید؟

وی افــزود :آقای روحانی چرا عصبانی هستید؟ از اینکه
مردم از شما سوال میکنند  4سال چه کردهاید ،از بیکاران
و مشکالت بیکاری که آنها را به ستوه آورده ناراحت و
عصبانی هستید؟ از مردمی که صادقانه میگویند ما
تحمل شنیدن اختالس و فساد را نداریم ،عصبانی هستید؟
بهجای پاسخ دادن به مــردم عصبانی هستید؟ رئیسی
ادامه داد :تمام این اجتماعات سوال و حرف دارند اما شما
میگویید اینها آمدهاند دیوار بکشند ،ما آمدهایم دیواری
بلند بین چپاولگران و حقوق مردم ایجاد کنیم.
▪مگر دیپلماسی فقط رابطه با 4کشور است؟

وی بیان کــرد :مگر دیپلماسی ایــن نیست کــه وزارت
خارجه زمینه صادرات داخلی را در کشورهای دیگر ایجاد
کند؟ مناسبات شما با  15کشور همسایه چگونه است؟
بازار عراق دست ماست یا ترکیه؟ این نتیجه دیپلماسی
شماست .مگر دیپلماسی فقط رابطه با 4کشور است180،
کشور در دنیا برای برقراری رابطه داریم .رئیسی ادامه داد:
چرا کسانی که انتقاد میکنند به آنها برچسب میزنید؟
این حق شهروندی اســت؟ شما اسم هنرمندان ،زنــان و
اهلسنت را میبرید اما در عمل برای اینها چه کردید؟
اینکه هنرمندی گوشه بیمارستان جان دهد ،ادای حق
هنرمند است؟ اینکه سرپرست خانواده آبرو نداشته باشد
حق شهروندی است؟

▪مردم دولتمردی می خواهند که اشرافی نباشد

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
ادامه داد :کسی از شما بوده که وام و تسهیالت صفر درصد
گرفته باشد؟ آقای روحانی اینها را جواب دهید .آقایی
 300میلیاردوامصفردرصدگرفتهوسودمیگیرد ،اینها را
پاسخ دهید .چرا طفره میروید؟ ما میگوییم این وضع مردم
است ،شما سر نمیزنید به مردم اما ما با مردم ارتباط داریم.
این مردم دولتمردی میخواهند که اشرافی نباشد .این
مردم میگویند ما حقوق نجومی را خالف مصالح دولتمرد
اسالمی میدانیم .رئیسی خاطرنشان کرد :اعالم کردهام
تمام دولت و مدیران باید ثروت و درآمدشان شفاف باشد و
مردم مطلع شوند ،ما معتقدیم دولت باید از این حالت بیرون
بیاید.مگرنگفتیدداللنفتیبودهکه 10ماهدستگاهقضایی
بازداشتشکرده،االننفتراچگونهمیفروشید؟داللهایی
امروز در حال انجام کار نفتی هستند.
▪با کمک مردم تحریم ها را بر می داریم

وی بیان کــرد :ما اعــام کــردهایــم در دولــت کــار و کرامت،
آزادی زنان و دانشجویان و آزادی علمی در کشور داریم،
شما فرهیخته هستید ،امروز تحریم علمی ما کمتر از تحریم
اقتصادی نیست ،اگر تحریم اقتصادی را برداشتید چرا
پولها را با مشکل جابهجا میکنید؟ ایــن پــول با اجــازه
کدخدا باید برداشته شود؟ رئیسی بیان کرد :در دولت کار و
کرامت ،سندی که شما نتوانستهاید از دشمن نقد کنید با این
"دیپلماسی التماسی" ،ما نقد میکنیم ،ادعا کردید تحریمها
را برداشتید اما مردم باید قضاوت کنند .ما با کمک همین
مردم تحریمها را برمیداریم ،نگران آزادی هستید؟ مردم
میگویند کار اما شما شعار و سخنتان مطابق حرف مردم
نیست.مردممیگویندکاروبیکاریومعیشت،دولتبایدکار
و اشتغال ایجاد کند و زمینه کار برای زن و مرد ایجاد شود ،اما
تمام اینها باید باکرامت همراه باشد .رئیسی در ادامه تصریح
کرد :به روستاهای مشهد رفتم  ،بسیاری از آن ها درآمدشان
فقطیارانهاست.مقابلاینهامسئولنیستیم؟شبانتخابات
یکباره درآمد افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی را
 3برابر کردید ،شما که گفتید پول نیست .از کجا این پول را
آوردید؟ شب انتخابات به دهیاران  10میلیون دادید ،از کجا
این پول را آوردید؟ شما به عقل و شعور مردم توهین میکنید.
چرا میخواهید با تبلیغات ناصحیح رای بیاورید؟
▪تمام آزادی های خدادادی و براساس قانون اساسی را
فراهم می کنیم

رئیسی در ادامــه گفت :آقای روحانی ،شما نگران آزادی
اجتماعی زنان و جوانان نباشید ،ما تمامی این آزادیهای
خــدادادی و براساس قانون اساسی را برای تمام اقشار و
بهویژه جوانان ،هنرمندان و دانشجویان فراهم میکنیم.
رئیسی با تاکید براینکه در سیاست خارجی نه ظلم به کسی
میکنیم و نه زیر بار ظلم احدی میرویم ،تأکید کرد :گفتم
مالک من در انتخابات عقل مردم است ،شما مثل اینکه به
فهم و عقل ما تردید دارید .از برادر مجاهدم قالیباف و آقای
میرسلیم نیز تشکر میکنم ،از خانواده معظم معدنچیان که
جان فرزندان خود را دادند برای حضور در این جلسه تقدیر و
تشکرمیکنموازهمهشمامردمکهخدابخواهدهیچجایگاه
و شأنی جز نوکری برای شما نمیشناسم تشکر میکنم ،هر
کدام از شما یک ستاد هستید برای اینکه ان شاء ا ...آنچه
رضای خدا و صالح این مملکت است رقم بخورد.
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