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فردا برای آزادی، برای وطنم

غیرت
                                

  تقویم تبلیغات نامزدها به آخرین برگ رسید و فردا؛ روز حضور و انتخاب است، حضوری 
دوباره و چند باره برای سربلندی ایران. فردا دنیا مثل هر روز و هر دوره، ایران را رصد 
می کند اما ملت، چون همیشه امیدشان را نا امید می کنند چون ایرانی به غیرتش، 
همتش، وفاداریش و والیتمداری اش زنده است. اما می دانیم که باز هم در دوم اسفند 
98 چشم هایی از آن سوی مرزهای اسالمی به صندوق های اخذ رای دوخته می شود 
به این امید که رویاهای شومشان رنگی بگیرد  غافل از این که در این چهار دهه هر بار 

خواب هایشان آشفته تر شد . . . 

43درصد�معادن�استان�
غیر�فعال�است

 انصراف
۲ �13نامزد�انتخابات ۲

داریم
ایرانی

دعوت به حضور 
حداکثری

عکس : علیزاده



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

با توجه بـه جمعیت زیاد سـاکن در مهرشـهر  ●
احمـدی  هـای  خیابـان  محـدوده  ویـژه  بـه 
9 دی، مسـئوالن بـرای  روشـن، شـرافت و 
سـاخت مدرسـه در ایـن نقطـه اقـدام کننـد تـا 
مـردم مجبـور نشـوند بـا صـرف هزینـه بیشـتر 
شـهر  مرکـزی  نقـاط  بـه  را  خـود  فرزنـدان 

. سـتند بفر
 آنتـن دهـی خطـوط ایرانسـل در روسـتای  ●

بمـرود بسـیار نامطلـوب اسـت و مـردم گاهـی 
بـرای برقـراری ارتبـاط تلفنـی بایـد بـر بلنـدی 

. یسـتند با
 کوچـه عقیـل واقـع در خیابـان جمهـوری  ●

مسـجد  نزدیـک  در  بیرجنـد   37 اسـامی 
مهدیـه، نیـاز بـه تعبیـه سـطل زبالـه دارد چون 
برخـی شـهروندان زبالـه هـا را مقابـل منـازل 
رها و مشـکاتی بهداشـتی بـرای محلـه ایجاد 

مـی کننـد.
 مرکـز اسـتان پیشـینه فرهنگـی بـودن را  ●

یـدک می کشـد اما با وجـود این  یک کیوسـک 
مطبوعاتـی مناسـب نـدارد و روزنامـه و مجلـه 
در سـوپر مارکـت هـا،  بـه فـروش مـی رسـد. 
دکـه هایـی هـم کـه جانمایـی شـده یـا خالـی 
اسـت یا بـه کارهایـی غیـر از فـروش مطبوعات 

اختصـاص دارد.
 مسئوالن امور شـهری بیرجند سوار خودرو  ●

شـوند و از چهاره انقاب تـا میدان ابن حسـام 
بروند و برگردند و البته بیشـتر مسـیر برگشت 
بـه سـمت مرکـز شـهر را از نزدیـک ببیننـد. آن 
گاه کاری را کـه انجـام داده انـد ارزیابـی و 
قضـاوت کنند شـاید تصمیـم مناسـب بگیرند.

 بنزین سـهمیه بندی شد و مسـئوالن گفتند  ●
همـه جایـگاه هـای سـی. ان. جـی بـا ظرفیـت 
کامـل، فعـال اسـت. چندیـن بـار در جایـگاه 
سـی. ان. جی بولوار مسـافر در صـف بودم که 
ناگهان تابلـوی نقص فنـی روشـن و رانندگان 
موفـق بـه سـوخت گیـری نشـدند. بـه دلیـل 
تعطیلی ایـن جایگاه ها، شـاهد شـلوغی بیش 
از حـد دیگـر مراکـز سـوخت گیـری هسـتیم و 
بعـد از کلی انتظـار در نهایـت با افت فشـار گاز 
مواجـه مـی شـویم. از سـویی در زمـان تعویض 
شـیفت و از سـاعت 12 شـب به بعـد رانندگان 
بـرای سـوخت گیـری منتظر مـی شـوند. برای 
رفـع مشـکل چنـد مرتبـه بـا بازرسـی شـرکت 

نفـت تمـاس گرفتـم ولـی جوابـی نگرفتم.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

تلقیح ضد دیفتری

1337در  شهریور   28 تاریخ  به   2663 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی در صفحه چهار آورده است: بهداری طبس طبق آگهی منتشره 
از مردم دعوت نموده که از تاریخ 15 شهریور بمدت 5 روز اطفال خود 
را برای تلقیح نوبت دوم ضد دیفتری ببهداری ببرند و از تاریخ مذکور 

مامورین بهداری با وسایل مجهز مشغول تلقیح میباشند.

 برنامه های بلند 
مدت استان   
تحقق توسعه 

اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی مبتنی 

بر مطالعات آمایش 
منطقه  است 
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اکبری

 مطالعات سند آمایش سرزمینی استان در پایان سال 
91 با انعقاد قرارداد میان استانداری و دانشگاه بیرجند 
رقم خورد و با اباغ آن بعد از گذشت پنج ماه به دانشگاه 
بیرجند، کار مطالعات شروع شد. پس از چهار سال کار 
علمی و مطالعه میدانی، این مطالعات در سال 96 به 
سرانجام رسید و به استانداری به عنوان دستگاه مجری 
ارائه شد. این سند که افق و راهبرد خراسان جنوبی را 

تا سال 1415 ترسیم کرده است بر اساس مطالعات و 
با هماهنگی شورای عالی آمایش سرزمین در کشور، 
تدوین شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گفت: 
بسیاری از اقدامات و فعالیت های اجرایی در استان 
مانند توسعه نیروگاه ها با انرژی تجدیدپذیر، توسعه 
کشت گلخانه ای، ایجاد هاب شتر، توسعه صنایع فراوری 
معدنی، بهبود کیفیت حمل و نقل، احداث راه آهن، 
تامین زیرساخت توسعه تجارت مرزی، سند سازگاری با 
کم آبی، توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری 

و ... بر اساس این سند انجام شده است. »پورعیسی« 
برنامه های بلند مدت استان را تحقق توسعه اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر مطالعات آمایش منطقه 
دانست و افزود: برنامه چشم انداز افق 1415 این 
است که استان توسعه یافته با جایگاه برتر درحوزه های 
تربیت نیروی انسانی، کشاورزی پایدار، اقتصاد دانش 
بنیان، توسعه گردشگری و حفظ منابع طبیعی و ... در 
تعامل سازنده با افغانستان، ناحیه اوراسیا و استان های 

همجوار باشد.

تا��انتخابات

کافه هنر معلوالن افتتاح شد

خسـروی- کافـه هنـر معلـوالن روز گذشـته و 
طـی مراسـمی در بوسـتان خانـواده افتتـاح شـد. 
مدیـر کل بهزیسـتی در ایـن مراسـم، بـا تاکیـد 
بـر ایـن کـه فعالیـت هـای هنـری ماننـد صنایـع 
دستی، موسیقی و ... می تواند در توانمندسازی 
اقتصادی و رشـد روحی و روانی معلوالن نقش به 
سـزایی داشـته باشـد، گفـت: در دهـه فجـر 322 
طرح اشـتغال زایی بـا 130 میلیـارد ریـال اعتبار 
بـرای معلـوالن اسـتان بـا هـدف توانمندسـازی 
و ایجـاد فرصـت هـای برابـر افتتـاح شـد. »عـرب 
نـژاد« معرفی توانمنـدی معلوالن، ایجاد اشـتغال 
برای جامعه هـدف و رونق تولیـد، افزایش اعتماد 
بـه نفـس معلـوالن و تـوان خواهـان و تحقـق شـعار 
معلولیـت محدودیـت نیسـت، فـروش کارهـای 
تولیـدی و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای گسـترش 
و توسـعه تعامـات معلـوالن را از اهـداف افتتـاح 

کافـه هنـر برشـمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح کرد:

چشم انداز توسعه استان تا 1415 

 43درصد معادن استان 
غیر فعال است 

اکبری- 43 درصد معادن استان فعال نیست. 
معاون بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد 
کنفرانس  هشتمین  حاشیه  در  ایران  معدنی 
مهندسی معدن ایران در دانشگاه بیرجند، تعداد 
معادن استان را 617 مورد اعام کرد که 357 
معدن آن فعال و 260 مورد غیر فعال است. به 
گفته »مقدم علی« انتقال کانسار به معادن با افت 
شدیدی مواجه است و باید برای رفع این مشکل 
اقدام شود. او با اشاره به ساخت دو کارخانه 
طای هیرد و خونیک، افزود: شهریور آینده، 
اولین شمش طای معدن هیرد رونمایی می 
شود. او از طبس با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن 
زغال سنگ در سال به عنوان قطب تولید زغال 
سنگ کشور یاد کرد و ادامه داد: منطقه در معادن 
غیر فلزی هم ظرفیت باالیی دارد و این شرکت به 

دنبال فعال کردن معادن کوچک مقیاس است.

انصراف 13 نامزد انتخابات 
13 نفر از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس، انصراف خود را از ادامه رقابت 
اعام کردند. رئیس ستاد انتخابات استان، گفت:تا  عصرروز گذشته  با انصراف این افراد 
تعداد نامزدهای انتخابات در چهار حوزه انتخابیه به 57 نفر رسید. »خوش خبر« با اشاره 
به این که هر چهار حوزه انتخابیه استان از انصرافی ها سهمی دارد، افزود: بر اساس 
آخرین آمار ثبت شده، پنج نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، چهار نفر 
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، دو نفر در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان 

و بشرویه و دو نفر هم در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه از ادامه رقابت منصرف شدند.

2800 ناظر بر انتخابات نظارت می کنند
انصاری - دو هزار و 800 ناظر شورای نگهبان در استان فردا بر برگزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسامی نظارت می کنند. مسئول نظارت و آموزش 
هیئت نظارت بر انتخابات استان به خبرنگار ما گفت: ناظران بر 677 صندوق نظارت 
می کنند که از این تعداد 342 شعبه ثابت و 336 شعبه سیار است. به گفته »حسین 
پور« 135 بازرس شهرستانی و 22 بازرس استانی هیئت بر حسن اجرای انتخابات 
نظارت می کنند و همه تاش شورای نگهبان این است که  در کنار دیگر عوامل اجرایی، 
انتخاباتی سالم و قانونی برگزار شود. وی، افزود: نامزدهایی که حضورشان در 

انتخابات قطعی است یک نفر برای حضور در شعب اخذ رای معرفی کردند.

تامین امنیت انتخابات با 3000 مامور انتظامی
حسین قربانی – سه هزار مامور انتظامی استان، فردا در تامین امنیت انتخابات 
دوم اسفند مشارکت خواهند داشت. فرمانده انتظامی استان در جمع خبرنگاران 
گفت: از ابتدای تایید صاحیت ها  اطاعات مورد نیاز در اختیار هیئت های اجرایی و 
نظارت قرار داده شد. سردار» شجاع« افزود: انتخابات مجلس، فردا در امنیت کامل و 
با حضور باشکوه تر مردم برگزار می شود. به گفته وی در استان 677 شعبه اخذ رای 
در چهار حوزه انتخابیه و 11 شهرستان وجود دارد که در همه این شعب و محل های 
استقرار هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه ماموران انتظامی حضور خواهند 
داشت و نیروهای مرزبانی در شهرهای مرزی برای تامین امنیت کمک خواهند کرد.

13 تن کاالی قاچاق امحا شد
رضایی - بیش از 13 تن کاالی قاچاق سامت محور با حضور جمعی از مسئوالن در 
سایت دفن زباله شهرداری بیرجند به آتش کشیده شد. مدیر جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی استان در این آیین، گفت: کاالهای انهدامی شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، 
مواد خوراکی غیر قابل مصرف، داروهای گیاهی و شیمیایی، مواد دخانی، داروهای 
انرژی زا و ... بود. »حسن شیخ زاده« افزود: امسال بیش از 60 هزار قلم کاالی قاچاق 

و سامت محور به ارزش پنج میلیارد ریال در استان منهدم شد. 

تدارک 46 بازارچه صنایع دستی برای نوروز

قاسـمی- 46 بازارچه صنایع دسـتی نـوروز در اسـتان برپا می شـود. معـاون صنایع 
دسـتی اداره كل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، گفت: ایـن بازارچه 
هـا از 25 اسـفند تـا 15 فروردیـن در شهرسـتان هـا به جـز زیرکوه فعـال خواهـد بود. 
»حسـین عباس زاده« با اشـاره به این که هر شهرسـتان به طور میانگین پنـج بازارچه 
خواهـد داشـت، افـزود: در ایـن بازارچـه هـا 222 غرفـه محصـوالت نسـاجی و چرم، 
بافته هـای داری، صنایـع چوبـی، رودوزی های الحاقی، سـنگ های قیمتـی و نیمه 

قیمتـی و ... ارائه خواهد شـد.

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیرجند، شورای هماهنگی تبلیغات اسامی، 
در  نهادها  از  برخی  و  انتظامی  فرمانده 
دوره  یازدهمین  انتخابات  برگزاری  آستانه 
های  پیام  صدور  با  اسامی  شورای  مجلس 
جداگانه ای از مردم برای حضور حداکثری در 
انتخابات، دعوت کردند. در قسمتی از بیانیه 
آمده  »عبادی«  والمسلمین  حجت االسام 
است که ان شاءا... شاهد خواهیم بود که مردم 

انقابی ایران عزیز و به خصوص مردم بصیر 
و بلند پایه خراسان جنوبی، بینی دشمنان و 
بدخواهان را به خاک خواهند مالید و با حضور 
پر رنگ تر از همیشه در روز دوم اسفند بر سر 
را  بیگانه پرست  و  بیگانه  صندوق های رأی؛ 
شورای  کرد.  خواهند  سرافکنده  و  مأیوس 
هماهنگی تبلیغات اسامی هم در بیانیه ای 
اعام کرد که در وضعیت حساس کنونی که 
دشمن بیش از هر زمان دیگری با بسیج معاندان 

رسانه ای  امپراتوری  فضای  و  انقاب  ضد  و 
القای  و  در تکاپوی شبهه افکنی، سیاه نمایی 
بی رغبتی مردم نسبت به انتخابات و نظام است 
شرکت هر چه پر شورتر و حداکثری واجدان 
رأی در انتخابات، تضمین کننده امنیت و اقتدار 
ام القرای جهان اسام  است و به اذن ا... بار دیگر 
خفت و شکست نظام سلطه و در رأس آن شیطان 
بزرگ آمریکا و سرسپردگان منطقه ای آن را در 

پی خواهد داشت.

دعوت 
به حضور 
حداکثری
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حضور برای حفظ کشور
بانوی بیرجندی می گوید: صد درصد در انتخابات شرکت 
می کنم، البته هر چند مسائل و مشکالت اقتصادی هست 
اما باید پای همه چیز باشیم همان طور که شهدا برای نظام 
و کشور از جان گذشتند و خانواده هایشان فداکاری کردند 
ما هم باید در میدان حاضر شویم چون حضور پای صندوق 
های رای برای حفظ کشور، مهم است. »فاطمه علیزاده« 
می افزاید: به نظرم وظیفه شهروندان شرکت پر شور در 
انتخابات و برگزیدن نماینده ای است که برای مردم کار 

کند نه دنبال منافع سیاسی و حزبی خود باشد.

اهمیت حضور
فروش  برای  اطراف،  در  روستایی  از  که  کشاورزی 
محصوالت خود آمده است، تاکید می کند که همه مردم 
باید در انتخابات شرکت کنند چرا که هم برای نظام 
اهمیت دارد و هم در سرنوشت خودشان تاثیر گذار است از 
سویی رهبر انقالب بر حضور پر شور پای صندوق های رای 
تاکید دارند. سید »حسین موسوی« بی توجهی به حضور 
در انتخابات به دلیل مشکالت را جایز نمی داند و می گوید: 
افرادی که به مجلس راه می یابند باید دغدغه های مردم 
را پیگیری و برای مشکالت و رفع گرانی ها تدبیر کنند و 
نمایندگان همه استان ها باید با اتحاد با هم به فکر آسایش 

و رفاه بیشتر مردم باشند.

حضور وظیفه است
کارگری که در بخش تاسیسات کار می کند و در انتخابات 
قبلی شرکت کرده است نیز می گوید: باز هم پای صندوق 
حاضر می شوم چون به دور از همه مسائل، این کار وظیفه 
و تکلیف ملی است و با توجه به حساسیت های این دوره و 
نگاه کشورهای دیگر و به ویژه دشمن به انتخابات، بدون 
شک حضور ما مهم است. به نظر»الهی« دشمنان در خارج 
کشور می خواهند که ملت ایران در انتخابات شرکت نکند 
اما حضور ما یعنی این که پشت هم هستیم و به کشورمان 
اهمیت می دهیم.وی ادامه می دهد: هر چه حضور مردم 
پر رنگ تر باشد عرصه بر دشمنان تنگ تر می شود. مسایل 

اقتصادی و مشکالت همیشه بوده، هست و خواهد بود 
اما بر تصمیم ما برای حضور در انتخابات تاثیر ندارد. در 
انتخابات شرکت می کنیم چرا که حضور ما در تعیین 
سرنوشت کشور تاثیر دارد و البته بعد از آن به عملکرد 

نمایندگان وابسته است. 

یک رای هم اهمیت دارد
بانویی که فرزندش را به پارک آورده است تاکید می کند که 
اگر در انتخابات حضور پر شور نداشته باشیم، مجلسی که با 
حداقل آرا تشکیل شود شاید کارایی چندانی نداشته باشد 
و به ویژه در این برهه که دشمن وقایع داخل کشور را رصد 
می کند. به گفته »فریده جهانگرد« حضور ضرورت دارد و 

یک رای هم تاثیر گذار است. 

برای شکست دشمن
کارمندی نیز می گوید: در انتخابات شرکت می کنم 
مسائل اقتصادی تاثیری بر تصمیم من ندارد و با انتخاب 
نماینده می توان برای رفع مشکالت چاره اندیشی کرد. 
به گفته وی، حضور در این انتخابات  اهمیت بیشتری دارد 
چرا که هر چه انقالب اسالمی جلوتر می رود موفقیت 
های بیشتری حاصل می شود و این،  یعنی تیری به چشم 
دشمن که نمی تواند پیشرفت، همبستگی و اتحاد ما 
را ببیند. وی می افزاید: بعد از انتخابات باید با اتحاد و 
همبستگی و شرکت حداکثری در انتخابات به وظیفه ملی 

خود عمل و دشمن را مایوس کنیم.

تاثیرگذار بر آینده
شهروند  دیگری معتقد است حضور پر شور در انتخابات 
بر تعیین سرنوشت کشور تاثیر دارد، این که فردی بگوید 
یک رای، تاثیری ندارد، حرف صحیحی نیست و بدون 
شک حضور هر یک از ما در آینده خودمان تاثیرگذار است. 
»محسن نجفی« می گوید: همان طور که در خانواده برای 
خرید کوچک ترین چیزها، دنبال انتخاب بهترین ها 
هستیم برای برگزیدن نماینده هم باید دقت کنیم چرا که 

تاثیر مهمی در پیشرفت کشور دارد. 

به امید آینده بهتر
یکی از بازنشستگان بانک، شرکت در انتخابات را ضروری 
می داند و می گوید: نرفتن مردم پای صندوق های رای به 
دالیل متعدد، مشکلی را رفع نمی کند و مناسب و موجه 
نیست چون سبب هجمه بیشتر دشمنانی می شود که 
منتظر وقایع داخلی و بهانه ای برای دخالت هستند. 
»خویی« شرکت در انتخابات دوم اسفند را در این شرایط، 
برای بهبود وضعیت کشور مهم اعالم و تاکید می کند: به 
امید آینده بهتر برای شهر و کشورم در انتخابات شرکت 

می کنم. 

اثرگذارم
بانویی که کارمند توانبخشی است شرکت در انتخابات را 
برای خود وظیفه می داند و با تاکید بر این که به طور قطع 
در این حماسه بزرگ و سرنوشت ساز شرکت خواهد کرد، 
می گوید: هر چند شناخت نسبی از چند نامزد دارم اما 
سعی می کنم تا زمان برگزاری انتخابات با کسب اطالع 
و شناخت بیشتر به فردی اصلح برای انتخاب برسم. 
»غالمی« با تاکید بر این که یک رای هم می تواند در تعیین 
سرنوشت تاثیرگذار باشد، به دیگران هم توصیه می کند 
در انتخابات شرکت کنند چرا که با شرکت نکردن در این 

حماسه، عواقب آن به خودمان برمی گردد.

دفع مکر دشمنان
امام جمعه قاین نیز تاکید می کند: انتخابات، دلیلی 
تعیین کننده در ابعاد داخلی، خارجی و منطقه ای است 
بنابراین حضور چشمگیر مردم تأثیر به سزایی در دفع مکر 
دشمنان کشور دارد و بی شک ملت ایران مانند 22 بهمن 
انتظارهای رهبری برای حضور حداکثری را بر آورده می 
کنند و شاهد انتخاباتی با شکوه تر از قبل خواهیم بود. 
حجت االسالم والمسلمین »رحمانی« با بیان ویژگی های 
یک نامزد اصلح بیان می کند: به حرمت خون شهیدان 
واالمقام و به ویژه سپهبد شهید سلیمانی همه وظیفه داریم 
با حضور در پای صندوق های اخذ رأی، امید استکبار و 
صهیونیسم غاصب را به یأس تبدیل و انتخاباتی سالم و با 

نشاط برگزار کنیم.

مردم برنده اصلی
امام جمعه سابق و رئیس حوزه علمیه قاین نیز با دعوت 
انتخابات  مردم به حضور گسترده برای شرکت در 
می گوید: حضور پای صندوق های رأی و شرکت در 
انتخابات  افزون بر نمایش همبستگی و اتحاد ملی، سبب 
ارتقای امنیت و اقتدار کشور می شود. به نظر آیت ا... 
»اصفهانی« برنده اصلی انتخابات، مردم خواهند بود و 
با حضور حداکثری خود همبستگی، اتحاد و حمایت 
از نظام و رهبری را نشان خواهند داد و با خنثی کردن 
توطئه ها، دسیسه های دشمنان اسالم و انقالب، سطح 
اقتدار و امنیت ملی را ارتقا می بخشند. وی می افزاید: 
امروز دشمنان اعتراف دارند که در جمهوری اسالمی 
مردم با وجود همه فشار ها، تحریم ها و تهدیدها پای نظام 
ایستاده اند. وی، تاکید می کند: شرکت در انتخابات 
تکلیفی بر عهده همه افراد است و امیدواریم مردم به 
عنوان یک جهاد در انتخابات شرکت کنند. در گذشته 
جهاد، حضور در جبهه بود اما در این برهه حساس شرکت 
در انتخابات جهاد است و حتی یک رأی می تواند آینده 
را تغییر دهد و از سویی باید به دشمنان نشان دهیم که به 

نظام عالقه مند هستیم. 

حضور آگاهانه
یکی از دانشجویان دانشگاه بزرگمهر و اهل سیستان 
و بلوچستان نیز با اشاره به این که به عنوان یک جوان 
وظیفه خود را حضور پای صندوق های اخذ رأی می 
دانم، می گوید: امروز حضور آگاهانه در انتخابات، 
آمریکا و همپیمانانش را ناامید می کند و مردم ما در همه 
شرایط همراه نظام بوده اند و فردا هم حضور قوی ملت 
برای حفظ نظام در همه زمان ها و شرایط ضروری است. 
»اسماعیل زاده« حضور حداکثری مردم در انتخابات 
تعیین وکالی مجلس یازدهم را در تحکیم پایه های 
ملت و نظام ضروری می داند و ادامه می دهد: مجلس 
شورای اسالمی جایگاه رفیعی دارد و در تعیین راهبرد 

آینده کشور دخیل است بنابراین توجه خاص مردم به این 
مهم و مشارکت آگاهانه در انتخاب اصلح اهمیت دارد. 

کشورم را دوست دارم
بانویی قاینی هم می گوید: شرکت در انتخابات وظیفه همه 
است و از آن جا که مجلس شورای اسالمی با رأی مستقیم 
مردم تشکیل می شود بنابراین حضور همه در پای صندوق 
های رأی و انتخاب آگاهانه ضرورتی است که نمی توان به 
آن بی توجه بود. به نظر »زینب باقری« شرکت گسترده 
مردم مأیوس کننده دشمنان و مایه افزایش قدرت ملی 
کشور است. دشمنان انقالب از ماه ها قبل برای دلسرد 
کردن مردم و خالی نشان دادن صحنه انتخابات فعالیت 
می کنند بنابراین باید خالف نظر آن ها قدم برداریم و من 
هم همراه اعضای خانواده در این انتخابات شرکت می 

کنم چون کشورم را دوست دارم.

پای ایران درمیان است
»حسینی« یکی از هنرمندان انجمن نمایش قاین هم می 
گوید: مشکالت زیاد است اما در انتخابات حاضر می شوم 
چون پای ایران و نظام در میان است. امیدوارم آحاد هم 
استانی ها هم در تبعیت از مقام معظم رهبری با حضور 
پای صندوق های رأی اردوگاه دشمن را با یأس و ناامیدی 
مواجه سازند البته مردم هرگاه تشخیص داده اند که 
نظام به حضور آن ها نیاز دارد احساس وظیفه کرده و به 

صورت پررنگ در صحنه حاضر شده اند. 

شرکت در تعیین سرنوشت
برادر یک شهید نیز با اشاره به این که همه باید با شناخت 
از نامزدها با آگاهی، بیداری و بصیرت آرای خود را به 
صندوق های اخذ رأی بریزند، اظهار می کند: وظیفه 
ملی ماست که برای سهیم شدن در تعیین سرنوشت خود 
در انتخابات حاضر شویم. به نظر »غالمعلی زاده« مردم 
اگرچه به ظاهر از عملکرد برخی مسئوالن و مشکالت 
معیشتی گالیه دارند ولی هرگز این مسائل را به پای 

نظام نمی گذارند.

غیرت ایرانی داریم
گروه گزارش - تقویم تبلیغات  نامزدها به آخرین برگ رسید و فردا؛ روز حضور 
و انتخاب است، حضوری دوباره و چند باره برای سربلندی ایران. فردا دنیا مثل 
 هر روز و هر دوره، ایران را رصد می کند اما ملت، چون همیشه امیدشان را نا امید

 می کنند چون ایرانی به غیرتش، همتش، وفاداریش و والیتمداری اش زنده است.   
می دانیم که باز هم در دوم اسفند 98 چشم هایی از آن سوی مرزهای اسالمی به 
صندوق های اخذ رای دوخته می شود به این امید که رویاهای شومشان رنگی 
بگیرد  غافل از این که در این چهار دهه هر بار خواب هایشان آشفته تر شد. جالب 

آن که حتی یک بار از خود نمی پرسند مگر می شود پای انقالب و نظام در یک 
تصمیم گیری مهم در میان باشد و ایرانی بی تفاوت؟ همین چند روز پیش در 22 
 بهمن، چشم دنیا با حضور بی نظیر مردم در میدان ها، تیره و تار شد و مانند دیگر 
حماسه سازی های این مردم غیرتمند، آرزوهایشان بر باد رفت. تا فردا راهی نیست 
و اگر چشمانی بینا داشته باشند خواهند دید مردم این دیار و کشور عزیزمان، 
چه خواهند کرد، حماسه ای از جنس ایرانی. رهبر معظم انقالب هم بر حضور 

حداکثری تاکید دارند و آن را مایه تشکیل مجلسی قوی می دانند.

انتخاب درست، انسان را به مقصد می رساند. یعنی 
برای رفتن به هر سویی، برای رسیدن به هر هدف 
و مقصدی، ناگزیر از انتخاب هستیم. به جرئت 
می توان گفت که بدون انتخاب، هیچ اتفاقی نمی 
افتد. فقط افراد از راه مانده و در جای افتاده اند که 
نیاز به انتخاب ندارند و این نیاز نداشتن به معنای 
استغنایشان نیست که به دلیل ناتوانی شان است 
و این دیگران هستند که برایشان دست به انتخاب 
می زنند. انسان قادر و توانا و مختار به طور قطع، اهل 
انتخاب است حتی در سخت ترین شرایط و در زمانی 
که گزینه های انتخاب، فراوان نباشد. با این نگاه، به 
قاعده، فردا ما یک میدان وسیع برای یک انتخاب 
خوب داریم. شاید به زعم برخی، امکان انتخاب صد 
درصدی برای همه سالیق نباشد اما گفتیم که حکم 
عقل، انتخاب نزدیک ترین گزینه به اندیشه آدمی 
است. گذشته از این ما به توان نامزدها به فهم و درک 
و انتخاب مردم ایمان داریم و احترام می گذاریم و 
می دانیم که باز همه سالیق همت در کار خواهند 
کرد تا گزینش ها در مسیر همان شعار محوری 
»استقالل، آزادی/ جمهوری اسالمی« باشد. اصال 
همه راهبردسازی های نظام هم برای تحقق همین 
شعار است. ما برای رسیدن به استقالل، کم هزینه 
نداده ایم که امروز پا، پس بکشیم تا دیگران بخواهند 
مقدرات ما را به خط سیاه خود بنویسند. ما برای باز 
کردن غل و زنجیرها از پای خود، کم خون نداده ایم 
که امروز کسانی بخواهند ما را به غل و زنجیر باورهای 
خود بکشند و از آن سوی آب ها برای خاک ما و مردم ما 
تصمیم بگیرند. ما »جمهوریت« را بعد از هزاران سال 
پادشاهی به قیمت جان و با سختی های مضاعف، 
به دست آورده ایم پس راحت از دست نخواهیم 
داد. »اسالمیت« را نیز بعد از 14 قرن وارد ساختار 
حکومتی و بر آن اساس نظام سازی کرده ایم و امضای 
صدها هزار شهید پای آن است پس چگونه می توانیم 
رفتاری داشته باشیم که زخم در پهلوی اسالمیت 
بنشیند؟ نه، ما هستیم و انتخابات را با این شعار 
محوری تنظیم می کنیم و به کسانی رای می دهیم 
که بیشترین باور را به اسقالل و آزادی داشته باشند. 
کسانی که بدانند، جمهوریت و اسالمیت، دو بال 
هستند برای پرواز گرفتن ایران و فعال شدن ظرفیت 
های وطن برای تعالی انسان ایرانی. کسانی که 
خود و برنامه های خویش را وقف اعتالی »جمهوری 
اسالمی« کنند و برای پاسداری از »استقالل، آزادی« 

از اهدای جان، دریغ نکنند. 

یادداشت��

غالمرضا بنی اسدی

فردا برای آزادی، برای وطنم
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