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دکتر رضايی در کرمانشاه:

ادامه در صفحه2

دكتر رضايي در نشستي با حضور خبرنگاران 
استاني كرمانشاه در محل ستاد مردمي تبليغاتي 
خود به پرسش هاي اصحاب رسانه پاسخ داد. 
به گزارش ايفنا نيوز به نقل از پايگاه اطالعاتي 
س��تاد انتخاباتي دكتر محسن رضايي، وی در 
مورد رويكرد عملياتي و زمانبندي خود براي 
رس��يدن به اين رويكردها گفت: رويكرد من 

در مديريت كشور راه سوم است. 
وی اف��زود  تصمي��م دارم الگ��وي مديريتي 
كش��ور را تغيي��ر ده��م و ب��ه همي��ن دليل از 
ش��عارزدگي پرهي��ز خواهم ك��رد و به جاي 
دنبال ك��ردن برنامه ه��اي اص��الح اقتصادي 
كه در طول 30 س��ال گذش��ته ب��ه نتيجه قابل 
توجهي نرس��يده برنامه انق��الب اقتصادي را 
در دستوركار خود قرار مي دهم تا برنامه هاي 
هدفمند كردن يارانه ها به سمت و سوي توليد 

راه پيدا كند. 
دكتر رضاي��ی ويژگي خود نس��بت به ديگر 
كانديداها را، داشتن تئوري براي كار، داشتن 
برنامه و توان اجراي��ي و عملياتي عنوان كرد 
و گفت: ممكن اس��ت برخي برنامه ها عناوين 
مش��تركي با ديگر كانديداها داشته باشد، اما 
تفاوت هاي بس��يار جدي ميان اين برنامه ها با 
كانديداهاي ديگر وجود دارد.. وي همچنين 
تاكي��د ك��رد: ت��ا 9 روز پي��ش از برگزاري 
انتخاب��ات،  كابين��ه مورد نظر خ��ود را معرفي 

خواهم كرد. 
انتخاب��ات  دوره  دهمي��ن  كاندي��داي 
رياست جمهوري در پاس��خ به سوال ديگري 
درباره نحوه اصالح س��اختار سياس��ي كشور 
گف��ت: اروپا و آمريكا در براندازي نظام ما به 
نتيجه نرس��يدند و از اين مساله مايوس شده اند 
و اي��ن موضوع فرصت خوبي ب��راي ما ايجاد 
كرده است. در درون جامعه آمريكا، در چند 
س��ال اخير يك جنب��ش اجتماع��ي به وجود 
آمده اس��ت كه اوباما هم يك��ي از نتايج اين 

جنبش است. 
وی اظهار داش��ت: يكي از حرف هاي اصلي 
اين جنبش هم مخالفت با لشكركشي آمريكا 
به كشورهاي ديگر است. ما تالش مي كنيم از 
اين فضا به نفع كش��ور خود در زمينه سياست 
خارجي اس��تفاده كني��م. وي تاكيد كرد: در 
زمينه سياست خارجي ادبيات ماجراجويانه و 

انفعالي را قبول ندارم. 
احداث راه آهن کرمانشاه تا بغداد 

و سوريه و... 
در ادام��ه اي��ن جلس��ه كاندي��داي انتخابات 
س��وال  ب��ه  پاس��خ  در  رياس��ت جمهوري 
خبرنگاري درب��اره برنامه هاي آينده خود در 
استان كرمانش��اه بار ديگر بر احداث راه آهن 
تهران به كرمانشاه تاكيد كرد و در امتداد آن 

از كرمانش��اه تا بغداد و سوريه و بندر عقبه در 
اردن تاكي��د كرد و به بي��ان برخي برنامه هاي 

خود در مورد اين استراتژي پرداخت.
وي در پاس��خ خبرن��گاري درخصوص نظر 
رضايي از خارج ش��دن نام منافقين از ليست 
س��ازمان هاي تروريس��تي اروپ��ا گفت: اين 
مساله يكي از اشتباهات جدي دولت محمود 
احمدي نژاد دانست و گفت: درخصوص اين 
سازمان سهل انگاري بسياري صورت گرفت 
و متاسفانه سازماني كه پرونده هاي متعددي 
در دادگاه هاي اروپايي داش��ت به سادي از 

فهرست سازمان هاي تروريستي خارج شد. 
رضايي در پاس��خ س��وال ديگر درخصوص 
دريافت غرامت از كش��ور عراق گفت: يكي 
از برنامه هاي من توس��عه تج��ارت با عراق و 
همكاري ه��اي مش��ترك اقتصادي اس��ت و 
ش��رايط فعلي موجود در عراق، زمينه مناسبي 
را براي حل و فصل مس��ائل مش��ترك ايجاد 
ك��رده اس��ت. درب��اره دريافت غرام��ت نيز 
منتظ��ر مي مانم تا تش��كيالت اقتصادي عراق 
س��اختاري جدي به خود بگيرد ت��ا بتوانيم به 
فرمول ش��خصي براي دريافت غرامت دست 

پيدا كنيم. 
وي همچنين تاكيد كرد: اكثر مسووالن فعلي 
عراق از دوس��تان قديمي من هس��تند و من با 
آنها در ط��ول دوران جنگ در جهت نابودي 

حزب بعث همكاري داشتيم. 
استان کرمانش�اه را تبديل به قطب 

فرهنگ و هنر و ادبيات مي کنم 
در اي��ن جلس��ه خبرن��گاري نظ��ر رضايي را 
درخص��وص برنامه ه��اي آين��ده وي ب��راي 
برگ��زاري  و  محل��ي  موس��يقي  گس��ترش 
كنس��رت هاي موس��يقي جويا ش��د، رضايي 
پاسخ داد: يكي از برنامه هاي من تبديل استان 
كرمانشاه به قطب فرهنگ و هنر ادبيات است. 
در حال حاضر برخي هنرهاي س��نتي در ميان 
اق��دام ما در حال نابودي اس��ت كه اين هنرها 

بايد احيا شود. 
در اين منطقه كشتي هاي سنتي مختلفي وجود 
داشته كه در حال منسوخ شدن هستند، اما در 
واق��ع ايجاد يك منطقه فرهنگ��ي مي تواند به 

گسترش اين ورزش ها و هنرها كمك كند. 

تضمي�ن اجرايي ش�دن ش�عارهايم 
خودم هستم 

در بخ��ش ديگ��ر اين جلس��ه كه ب��ا حضور 
گروه ه��اي زيادي از طرف��داران اين كانديدا 
همراه ش��ده بود، خبرنگاري از رضايي پرسيد 
چه تضميني وجود دارد كه ش��ما 4 س��ال بعد 
مش��كالت خود را گردن ديگ��ران بيندازيد؟ 
اين كانديدا پاس��خ داد: اغل��ب ايده هاي من 
اولين بار اس��ت كه عنوان مي شود و من براي 
اجرايي شدن آنها مطالعات فراواني كرده ام و 
تضمين اجرايي شدن اين شعارها نيز خود من 

هستم. 

وي در ادام��ه اضافه كرد: مل��ت ايران درياي 
بزرگي اس��ت ك��ه اگر ب��ه راه بيفتد كارهاي 
بزرگي عملي مي ش��ود، اما وح��دت،  فرمول 
گمش��ده اي اس��ت كه كمتر به آن توجه شده 

و من فرزند وحدتم. 
دكت��ر رضايي درباره بحث گس��ترش انرژي 
هسته اي اعالم كرد: من برنامه هاي هسته اي را 
ادامه خواهم داد و در اين راه از كش��ورهاي 
غرب��ي و همس��ايگان اي��ران ب��راي توس��عه 
فعاليت هاي هس��ته اي كم��ك خواهم گرفت 
ك��ه اين كمك با تش��كيل يك كنسرس��يوم 
صورت مي گي��رد تا دني��ا نگراني هايي كه از 

فعاليت هسته اي ايران دارد را كنار بگذارد. 

نق�د  را  کاندي�دا  برنامه ه�اي س�ه 
مي کنم 

در بخش ديگر اين گفتگو، محس��ن رضايي 
درباره برنامه مناظره هاي تلويزيوني كانديداها 
گف��ت: در اي��ن مناظره ها به هر س��ه كانديدا 
انتقاداتي خواهم داش��ت و برنامه هاي آنها را 
نق��د خواهم كرد و به تش��ريح گذش��ته هايي 
ك��ه كش��ور نس��بت به اين س��ه كاندي��دا در 
اش��اره  مس��ووليت هاي مختلف آنها داش��ته 

خواهم كرد. 
روزنامه نگران منتقد

وي در پاس��خ به س��وال ديگري در خصوص 

ام��كان بازگش��ت روزنامه نگاراني ك��ه بنا به 
داليلي در طول 4 سال گذشته از ايران خارج 
شده اند و عليه كشورمان اقدام به موضعگيري 
سياسي كرده اند گفت: من تالش خواهم كرد 
آزادي ها و حقوق شهروندي را از حال شعار 
خارج كن��م و دليلي نمي بينن��م كه در دولت 
ما چنين مس��ائلي رخ ده��د و افرادي كه بنا به 
هر دليل خارج از كش��ور رفته آند در صورتي 
كه اقدام به جنايت نكرده باشند مي توانند بار 
ديگر به ايران بازگردند و زندگي و كار خود 

را ادامه دهند. 
وي در پاي��ان در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگار 
ديگري درخصوص صحبت هاي احمدي نژاد 

در مورد اين كه مش��كل جوانان ما مد و ظاهر 
نيست و تناقض اين س��خنان با اقداماتي نظير 
گشت ارشاد گفت: مهم ترين مساله جوانان ما 
بيكاري و اشتغال است و من تالش مي كنم به 
ميزان زيادي اين مساله را حل كنم و اگر اين 
مساله حل شود بقيه مش��كالت جوانان ما نيز 
حل خواهد ش��د و من همواره تاييد كردم كه 

نبايد مسائل فرهنگي را امنيتي كنيم. 
خاط�رات  جغرافي�اي  کرمانش�اه 

دفاع مقدس است
دكت��ر محس��ن رضاي��ي نامزد دهمي��ن دوره 
انتخابات رياست جمهوري با حضور در گلزار 
ش��هداي كرمانش��اه در جمع مردم كرمانشاه 
گف��ت: براي پيش��رفت و آبادان��ي جمهوري 

اسالمي از شهدا كمك مي خواهم.
به گزارش ايفنا نيوز، وي در ابتداي س��خنان 
خود با عرض تس��ليت به مناس��بت ش��هادت 
دختر گرامي پيامبر)ص( گفت: خوشحالم كه 
بار ديگر توفيق حضور در كرمانشاه قهرمان و 
سرافزار را پيدا مي كنم و خوشحالم كه شروع 

اين ديدار از گلزار شهدا اين شهر بود. 
رضايي در ادامه با اشاره به افتخار آفريني مردم 
غيور كرمانش��اه در ط��ول دوران دفاع مقدس 
درب��اره با رژي��م بعث ع��راق و ضدانقالبيون 
در اي��ران از آن��ان به خاطر ت��الش در دوران 
بازگرداندن عزت و سربلندي به ايران اسالمي 

تقدير كرد. 
وي ادامه داد: كرمانشاه جغرافيايي خاطرات 
دفاع مقدس اس��ت و هر مت��ر و هر وجب از 
اين اس��تان خاطره اي از دوران دفاع مقدس 
دارد و من افتخار مي كنم كه توانس��ته ام در 
ط��ول دوران فعاليت خود ب��ه تمامي مناطق 

سر بزنم. 
وي س��پس ب��ا نام بردن ش��هداي اين اس��تان 
همچون ش��هيد اش��رفي، بروجردي، كاظمي، 
طهماس��بي،  س��الميان، نجات��ي، فرهنگي��ان، 
جعف��ري، گل��ي، علي پور، اجاق��ي، رضوان، 
يدالهي، عراقي، زكامي، رسولي و ... شهرهاي 
مختل��ف اي��ن اس��تان را مظهر ايس��تادگي و 
مقاومت دانست و افزود: از شهدا مي خواهيم 
كه ما را در آباداني و سربلندي مملكت بيش 
از پيش كمك كنند و من هم در كنار ش��ما و 

با كمكتان و دس��ت جوانانتان در آباداني اين 
كشور تالش خواهم كرد. 

فرهنگ معذرت خواهي را در ميان 
دولتمردان نهادينه مي کنيم

محس��ن رضاي��ي كاندي��داي دهمي��ن دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوري در مسجد جامع 
كرمانش��اه تاكيد كرد با پيروزي در انتخابات 
و تش��كيل دولت، فرهنگ معذرت خواهي را 

در ميان دولتمردان نهادينه مي كنم. 
ب��ه گزارش ايفنا نيوز به نق��ل از پايگاه خبري 
س��تاد انتخابات��ي دكت��ر رضاي��ي، وي امروز 
در جم��ع هزاران ت��ن از مردم كرمانش��اه در 
س��خناني مقاومت مردم كرمانشاه را مثال زد 
كه توانس��تند ارتش ع��راق را از ايران بيرون 
كنند. پس طبيعي اس��ت كه بتوانند بيكاري و 

گرفتاري را نيز از جامعه بيرون كنند. 
وي با اشاره به تجربه موفق راه اندازي قرارگاه 
عمليات��ي نج��ف در زمان جن��گ در منطقه 
كرمانش��اه و تالش هاي صورت گرفته در اين 
ق��رارگاه و تاثي��ر آن ب��ر پيروزي هاي جنگ 
گفت: من از مشكالت شما مردم در زمينه هاي 
مختلف با خبر هس��تم و با اين مشكالت آشنا 
مي باش��م و مي دانم دغدغه هايي مانند تعطيلي 
كارخانه ها،  بيكاري، مشكالت اقتصادي و ... 

براي شما وجود دارد. 
وي م��ردم و جوان��ان كرمانش��اه را مهمترين 
س��رمايه هاي اين اس��تان عنوان ك��رد و با نام 
بردن از تجربه كش��ور ژاپن با اشاره به اهميت 
نيروي اقتصادي گفت: كش��ور ژاپن كمترين 
ميزان منابع، زيرزمين، منابع طبيعي، زمين و ... 
را داراس��ت. اما به دليل داشتن نيروي انساني 
ماهر همواره ج��زو قدرت هاي برتر اقتصادي 

دنيا بوده است. 
رضايي در ادامه با تش��ريح برنامه اي اقتصادي 
خود مبن��ي بر تقس��يم ايران به هف��ت منطقه 
فدرال��ي اقتصادي گف��ت: در برنامه اقتصادي 
من، كرمانش��اه منطقه هفتم اقتصادي است و 
به دليل همجواري كرمانش��اه با كشور عراق، 
اين اس��تان مي تواند به قط��ب بزرگ تجاري 
كشور تبديل شود و صادرات به كشور عراق 
و كش��ورهاي همجوار از اين اس��تان صورت 

گيرد. 
رضايي با تاكيد بر اهميت س��اخت و تكميل 
پ��روژه راه آهن ته��ران � كرمانش��اه � بغداد � 
س��وريه بر اهميت تكميل اي��ن طرح به عنوان 
يك��ي از برنامه هاي آينده خود اش��اره كرد و 
گفت در صورت راه اندازي راه آهن كرمانشاه 
ارتباط تجاري گس��ترده اي را با كش��ورهاي 
همج��وار خ��ود خصوصا كش��ورهاي حوزه 

درياي مديترانه خواهيم داشت. 

دکتر رضايی:

مشکل انرژی هسته ای را حل خواهم کرد

تصميم دارم الگوي مديريتي كش��ور را 
تغيير دهم و به همين دليل از شعارزدگي 
پرهي��ز خواه��م ك��رد و به ج��اي دنبال 
اقتصادي كه  برنامه هاي اص��الح  كردن 
در طول 30 س��ال گذش��ته به نتيجه قابل 
توجهي نرس��يده برنامه انقالب اقتصادي 
را در دس��توركار خ��ود ق��رار مي دهم 
ت��ا برنامه ه��اي هدفمند ك��ردن يارانه ها 
به س��مت و س��وي توليد راه پي��دا كند 

من فرزند وحدتم

دانش جعفری:
مردم گرانی را 
احساس می کنند
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علي تركاش��وند، واليباليست ش��ناخته شده 
كش��ورمان با اشاره به رش��ادت هاي محسن 
رضايي در دوران جنگ حضور خود را در 

انتخابات وظيفه ديني دانست.
به گزارش ايفنا نيوز، تركاش��وند با اش��اره 
ب��ه جمله باال گفت: مردم زحمات محس��ن 
رضاي��ي را در جبهه ه��اي جن��گ فراموش 
نكردند، ايشان در جبهه هاي جنگ به عنوان 
فرمانده با رشادت هايش خاطرات زيادي را 

در ذهن مردم به يادگار گذاشتند.
تركاشوند با اشاره به اين كه تاكنون يكبار 
با محس��ن رضايي ديدار داش��ته، مطالبات 
خودش را به عنوان يك ورزش��كار چنين 
مط��رح كرد: به نظر من هر كس كه وظيفه 

خطير رياست جمهوري را برعهده مي گيرد 
بايد به ورزش اهميت بيش��تري بدهد، بايد 
مس��وولي را بگذارند كه ورزشكاران ملي 
را پرورش دهد و ب��ا مديريت خوب خود 
بتوان��د ورزش را در س��طح جهان��ي اعتال 

دهد.
تركاش��وند كه اين روز ها مش��غول تمرين 
ب��راي بازي ه��اي آس��يايي اس��ت در پايان 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه مردم ما آنقدر 
آگاهي و دانايي دارند كه بدانند بايد به چه 
كسي راي بدهند. هر كس كه رئيس جمهور 
مي ش��ود بايد تالش كند اتفاقات خوبي در 
كشور بيفتد. به درد دل مردم برسد تا بتوانيم 

ايراني آباد داشته باشيم.
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13 روز تا...

چهارمحال مقصد 
بعدی رضايی

اس��تان چهار محال و بختياری مقصد بعدی 
سفرهای تبليغاتي دكتر محسن رضايی است.

به گ��زارش پاي��گاه اينترنتی دكتر محس��ن 
رضايی، اي��ن نامزد دهمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوری كه فردا به گيالن س��فر 
خواهد كرد، روز يكش��نبه ده��م خرداد نيز 
ب��ه دع��وت م��ردم خونگ��رم چهارمحال و 
بختي��اری، مهم��ان مردم غيور اي��ن خطه از 

ايران خواهد بود.
دكتر رضايی در اين سفر يك روزه با اقشار 
مختلف مردم و دانش��جويان استان ديدار و 

گفت و گو خواهد داشت.
در راس��تای س��فر آت��ی دكت��ر رضاي��ی به 
جهارمح��ال و بختياری برخی رس��انه ها از 
احتمال س��خنرانی رضاي��ی در اصفهان خبر 

داده بودند كه اين خبر تكذيب شد.

دكتر محس��ن رضاي��ي در ادامه دي��دار هاي 
مردمي خود امروز جمعه 8 خردادماه در شرق 

تهران با مردم ديدار مي كند.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اينترنتی دكتر محس��ن 
رضايی به نقل از سايت ياريگران، اين ديدار 
كه با تالش س��تاد آفتابگردان )س��تاد جوانان 
دكتر رضاي��ي( هماهنگ گرديده روز جمعه 
از س��اعت 17:30 در محل اين ستاد در شرق 
تهران ب��ه آدرس خ پيروزي بل��وار ابوذر پل 
پنج��م )پل چهارم قدي��م ( خ وحدت كوچه 

شانزدهم برگزار مي گردد.
ضمناً مراسم ديدار با خانواده معظم شهدا پس 
از گفتگ��وي صميمي دكتر رضاي��ي با مردم 

برگزار مي گردد.
الزم بذكر اس��ت حضور در اين مراسم براي 

عموم مردم امكان پذير است.

اجتماع حامي��ان دكتر محس��ن رضايي 
در خيابان پي��روزي به همت اردوگاه س��تاد 
آفتابگ��ردان )حاميان دكتر محس��ن رضايي( 
در خياب��ان پيروزي، بلوار ابوذر برگزار ش��د 
و داود دانش جعف��ري، رئيس س��تاد مركزي 
انتخابات��ي دكتر رضايي و غالمرضا قميش��ي 
مش��اور وي برخي از برنامه هاي اقتصادي او 
را در دول��ت دهم به تش��ريح بازگو كردند. 
ب��ه گ��زارش ايفن��ا ني��وز، داود دان��ش 
جعفري وزير پيشين اقتصاد گفت: در كشور 
ما اقش��اري وج��ود دارند كه ب��ا درآمد 50 
س��اله خود هم نمي توانند خانه اي تهيه كنند. 
وي ب��ا تاكيد بر اين مس��اله كه اش��تغال 
جوان��ان با ش��عار حل نمي ش��ود به تش��ريح 
ط��رح ب��ه كارگيري جوان��ان زير 30 س��ال 
مس��ووليت هاي  از  وس��يعي  بخ��ش  در 
عن��وان  ب��ه  فرمانداري ه��ا  و  اس��تانداري ها 
يك��ي از طرح ه��اي نمون��ه دكت��ر رضاي��ي 
اش��اره و اب��راز امي��دواري كرد: ب��ا كمك 
م��ردم مي ت��وان اين مش��كالت را حل كرد. 
دانش جعفري با اش��اره ب��ه اين نكته كه 
شخصيت دكتر رضايي ش��خصيتي ناشناخته 
نيس��ت گف��ت: وي در س��ن 27 س��الگي به 
فرماندهي كل سپاه پاسداران رسيد و در طول 
8 سال دفاع مقدس افتخارات زيادي را آفريد. 
دانش جعف��ري در تش��ريح فعاليت هاي 

دكتر رضاي��ي در زمينه سياس��ي و جنبه هاي 
پيچيده ترين  برنامه ريزي گفت: مهمتري��ن و 
مش��كل م��ا، امروز مس��ائل اقتصادي اس��ت 
كه س��بب ش��ده م��ردم ت��ورم را با پوس��ت 
و گوش��ت خ��ود احس��اس كنن��د. م��ردم، 

ام��روز كامال احس��اس مي كنن��د كه قدرت 
خري��د آنه��ا كام��ال كاه��ش يافته اس��ت. 
 25/4 ت��ورم  از  تاس��ف  اب��راز  ب��ا  وي 
درصدي در كشور در سال گذشته با مقايسه 
اين مس��اله با وضعيت جهان��ي گفت: در دنيا 

متوسط تورم تنها 4 درصد در هر سال است. 
وزي��ر اقتص��اد پيش��ين ب��ا اش��اره ب��ه 
مش��كل مس��كن گفت هر روز ش��اهد رشد 
اي��ن ني��از هس��تيم درصورتي كه ب��ه راحتي 
مي توان مش��كل مس��كن را برط��رف كرد. 
وی افزود: در دنيا فرمولي براي مس��كن 
وجود دارد و اين گونه اس��ت كه اگر كس��ي 
درآمد س��االنه خود را محاس��به كند و آن را 
در ع��دد 7 يا 10 ض��رب كند باي��د بتواند با 
مجموع درآمد 7 تا 10 س��اله خود يك خانه 
بخرد، اما متاس��فانه در حال حاضر اقش��اري 
را در جامع��ه داري��م كه با جم��ع درآمد 50 
س��اله خود هم نمي توانند خانه اي تهيه كنند. 
ب��ه گفت��ه دانش جعفري از نظر محس��ن 
رضايي كش��ور در سال گذشته پيشرفت هاي 
خوبي در زمينه هاي سياس��ي و دفاعي داشته، 
ام��ا در زمين��ه  اقتص��ادي پيش��رفت عمومي 
اتفاق نيفتاده و به همي��ن دليل در اين عرصه 
بايد ي��ك انقالب اقتصادي ب��ه وجود بيايد. 
دانش جعف��ري با اش��اره ب��ه برنامه هاي 
م��دون محس��ن رضاي��ي در زمين��ه توس��عه 
امي��دواري كرد  ابراز  اجاره اي  مس��كن هاي 
ب��ا راي مردم اي��ن كاندي��دا بتوان��د دوباره 
برس��اند. پرافتخ��ار  دوره اي  ب��ه  را  كش��ور 

دانش جعفري:

 مردم گراني را با پوست و گوشت خود احساس مي کنند

روح االمينی:

برادر احمدي نژاد، آيندگان مي پرسند چرا ماندي؟

رونمايی از رنگ و شعار 
ستادهای دکتر رضايی

محس��ن رضايي، در آخرين روز از مراسم 
س��وگواري ايام فاطميه كه در منزل او بر پا 
مي شود از تابلوي يا زهرا كه ذكر اين نامزد 
انتخاباتي در تمام س��الهاي انقالب و جنگ 
بوده و رنگ فيروزه اي كه نش��ان »ايراني با 
نشاط، پاك و معنوي« است رونمايي كرد. 
به گزارش ايفنا نيوز به نقل از پايگاه اينترنتی 
دكت��ر محس��ن رضايي، وی ب��ا رونمايي از 
تابل��وي ي��ا زه��را)س(  در روز پاياني ايام 
فاطميه، رنگ فيروزه اي را رنگ انتخاباتي 
خود و نشان »ايراني با نشاط، پاك و معنوي« 

معرفي كرد. 
بنابراي��ن گ��زارش، وي صبح ام��روز و در 

آخرين روز از مراسم سوگواري ايام فاطميه 
ك��ه در منزل او بر پا مي ش��ود، از تابلوي يا 
زه��را كه ذكر اين نام��زد انتخاباتي در تمام 
س��الهاي انق��الب و جن��گ ب��وده و رنگ 
فيروزه اي كه نش��ان »ايراني با نشاط، پاك 

و معنوي« است رونمايي كرد. 
گفتنی اس��ت در اين مراس��م كه تعدادي از 
خانواده هاي ايثارگران و شهدا در آن شركت 
داش��تند، محسن رضايي از استفاده ابزاري از 
ن��ام ش��هدا در تبليغات برخ��ي كانديداهاي 
انتخابات��ي انتق��اد كرد و گف��ت: من گرد و 
غبار جبهه را با هيچ پس��ت و مقامي از جمله 

رياست جمهوري عوض نخواهم كرد.

سانسور سخنان رضايی در فارس
خبرگزاری فارس در اقدامی تعجب برانگيز 
اقدام به انتش��ار ناقص صحب��ت های دكتر 

محسن رضايی نموده است.
به گ��زارش ايفنا نيوز، دي��روز خبري با اين 
مضمون بر روی خروجی فارس قرار گرفت 
كه دكت��ر رضاي��ي در خص��وص عملكرد 
دولت نهم در بخش انرژي هس��ته اي گفتند: 
ايستادگي دولت نهم سبب شده است، ايران 
داراي فناوري هسته اي شود«؛ در صورتي كه 
اين خبر ناقص است و آن خبرگزاري محترم 

خبر را به شكل كامل عنوان نكرده است. 
مت��ن صحيح اين جمله ك��ه در  خبرگزاري 

فارس به ش��كل ناقص تيتر شده بود، چنين 
اس��ت: »غني س��ازي اوراني��وم مي توان��د با 
هم��كاري كش��ورهاي اروپاي��ي ادامه يابد 
اگرچه دولت نهم با ايس��تادگي خود باعث 
ش��د ايران داراي فناوري هسته اي شود ولي 
با اين شيوه قلدرمآبانه و ماجراجويانه اي كه 
در پيش گرفته نمي توان اين مس��ير را به سر 

منزل مقصود رساند و ...« 
دكتر رضاي��ي ادامه دادند كه بايد رايزني ها 
براي برداشتن اين تحريم ها كه دولت نهم به 
آن دامن زده اس��ت، با تشكيل كنسرسيومي 

دنبال شود. 

رأي مردم به رضايي موجب 
شکوفايي زاگرس مي شود

علي قنبري عضو س��تاد ميرحس��ين موسوي 
گف��ت: راي م��ردم ب��ه محس��ن رضاي��ي 
صرف نظ��ر از اختالف��ات جن��اح چ��پ و 
راس��ت، مي تواند موجب شكوفايي اقتصاد 

منطقه زاگرس شود.
به گ��زارش ايفنا نيوز، علي قنب��ري نماينده 
سابق فارس��ان در مجلس ش��وراي اسالمي 
در جم��ع ع��ده اي از مردم ح��وزه انتخابيه 
س��ابق خود گف��ت: هر چند به دليل س��ابقه 
سياس��ي خود در دولت موس��وي در س��تاد 

انتخابات��ي وي حضور دارم اما با قاطعيت به 
ش��ما مي گويم رأيي كه فارغ از دعواهاي 
سياسي چپ و راست به محسن رضايي مي 
دهيد قطعا موجب ش��كوفايي اقتصاد منطقه 

زاگرس مي شود.
وی اف��زود: محس��ن رضايی فرزند عش��اير 
اس��ت و درد منطقه را می داند و انصافا هم 
هواداران با غيرتی در كل عشاير بخصوص 

در بين لرها و بختياری ها دارد.

عضو ستاد  ميرحسين: مردم 
رضايي را فراموش نکرده اند

پيام تسليت دکتر رضايی 
به مناسبت انفجار در زاهدان

علي ب��ن  مس��جد  در  بمب��ی  انفج��ار  پ��ی  در 
ابي طالب)ع( زاهدان كه منجر به كش��ته ش��دن 
تعدادی از هموطنانمان ش��ده است، پيام تسليتی 
از س��وی دكتر محسن رضايی بدين شرح صادر 

شد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مرد غيور و مسلمان استان سيستان و بلوچستان
حادثه انفجار مسجد علي بن ابي طالب)ع( كه در 
پی آن قلوب مسلمين جريحه دار شد را صميمانه 
تس��ليت عرض می نمايم. بی ترديد طراحان اين 
ضايعه اسف انگيز، دش��منان قسم خورده اسالم 
هستند كه با هدف ضربه زدن به وحدت جامعه ما 
به چنين اعمال زش��تی دست می زنند و امروز در 
آس��تانه انتخابات رياست جمهوری دهم به خيال 
خام خود م��ی توانند با چني��ن حركاتی وحدت 
صف��وف م��ا را ك��ه همچ��ون خاری در چش��م 
دشمنان ايران و اسالم است، خدشه دار و حضور 
م��ردم در پای صندوق های رای را كاهش دهند 

اما كور خوانده اند چرا كه حضور ميليونی ش��ما 
بار ديگر عرصه را بيش از گذشته بر آنان تنگ و 

توطئه های آنان را خنثی خواهد نمود.
اينجان��ب ضمن اب��راز همدردی ب��ا قاطبه مردم 
س��وگوار استان سيس��تان و بلوچستان و آرزوی 
علو درجات برای شهدای اين حادثه تاسف بار، 
از دول��ت محترم می خواهم كه هر چه س��ريعتر 
نس��بت به شناس��ايی و معرفی كلي��ه عوامل اين 
حادثه اقدام نمايد تا مجرمان محاكمه و به سزای 

اعمال ننگين خود برسند.
بديهی اس��ت ملت اي��ران از دولتم��ردان انتظار 
دارد كه با توجه به ظرفيت بزرگ دس��تگاههای 
امنيتی و انتظامی برای هميش��ه به اينگونه مسائل 
در كشور پايان داده شود كه ان شاء  اهلل در آينده 

به اين مهم دست خواهيم يافت.
بار ديگر به روح شهيدانتان درود می فرستم و از 
خدای بزرگ برای همه بازماندگان آنان صبر و 

اجر و دوام توفيق طلب می كنم.

ديدار مردمی 
رضايی در تهران

ادامه از صفحه اول: 
وی در تش��ريح سياست خارجي خود نيز با اشاره به وجود زمينه هاي 
مناسب در سياست خارجي و ارتباط با كشورهاي اروپايي و آمريكا 
اعالم كرد در حال حاضر زمينه هاي مساعدي در اين كشورها وجود 
دارد كه ما بتوانيم از ثمره 30 سال سياست خارجي خود بهره برداري 

و به نيازهاي اين كشورها پاسخ دهيم. 
محس��ن رضاي��ي ضم��ن انتق��اد از آزادس��ازي تعرفه ه��ا در بخش 
كش��اورزي همزماني اين مس��اله با خشكس��الي هاي اخي��ر را باعث 
آس��يب ديدگي شديد كش��اورزان دانس��ت و گفت حل تمامي اين 
مش��كالت بس��تگي به وجود يك دولت توانمند كارآفرين دارد، ما 
نام اين دولت را دولت ائتالفي گذاشته ايم كه در آن از همه اقشار و 

قوميت ها استفاده خواهيم كرد و ما فرمول اين كار را بلديم. 
وي ب��ا تاكيد بر تغيير نحوه و الگوي مديريتي كش��ور اعالم كرد در 

سطح ملي برنامه هاي مختلفي داريم كه براي اجرايي اين برنامه ها دوباره پرچم وحدت را باال مي بريم. 
او با اش��اره ب��ه مواضع خود درخصوص ديگ��ر كانديداها اعالم كرد م��ن فقط به دولت 
احمدي نژاد انتقاد ندارم بلكه به دولت ميرحس��ين موسوي نيز انتقاد دارم زيرا ديدگاه هاي 
اين كانديدا نيز در زمينه اقتصادي تا چند س��ال پيش ش��بيه ديدگاه هاي احمدي نژاد بود و 

اگر تغييري در اين زمينه صورت گرفته ميرحس��ين موسوي 
بايد صراحتا ديدگاه هاي جديد خود را بيان كند. 

وي ب��ا اع��الم اين مطلب ك��ه ديدگاه هاي خ��ود در زمينه ديگر 
برنامه ه��اي كانديداها را در مناظره هاي خ��ود خواهد گفت؛ در 
مورد ارائه برخي از آمارهاي اقتصادي از سوي دولت احمدي نژاد 
گفت در برخي موارد آمارهاي ارائه ش��ده از سوي دولت بسيار 
كلي بود و هر بار از علت عدم حل اين مشكالت سوالي از دولت 
پرس��يده شده آنها گفته اند كه برخي ها نگذاشته اند ما كار بكنيم. 
براي من اين سوال مطرح است كه چرا دولت پيش از پذيرش اين 
مسووليت اين پيش بيني ها را انجام نداده بود يا اين كه چرا زودتر 
اين مس��ائل بيان نشده است اما من در دولت خود مسووليت همه 
كارهاي دولت را مي پذيرم و هيچگاه نخواهم گفت: »نتوانستيم«. 
و تالش خواهيم كرد به جاي اين كه بگوييم »ما اشتباه نكرديم و 
ديگران اشتباه كردند« مسووليت كارهايمان را قبول كنيم و فرهنگ معذرت خواهي دولتمردان 

را رواج مي دهيم. 
وي در پايان در پاس��خ به احساسات پرش��ور حاضران در مسجد ابراز اميدواري كرد دولت وي 

بتواند بار ديگر انقالبي ديگر به نام انقالب اقتصادي با كمك مردم ايجاد كند. 

تضمين اجرايي شدن شعارهايم خودم هستم 

دكت��ر روح االمين��ي دبي��ركل ح��زب توس��عه و عدال��ت گف��ت: 
ب��ه برادرم��ان احمدي ن��ژاد توصي��ه مي كني��م ب��راي مان��دگار ش��دن 
گفتم��ان اصولگراي��ي از رقابت ه��ا كن��ار ب��رود و صحن��ه را به س��ردار 
ديگ��ري از اصولگراي��ان كه ظرفي��ت مديريتي بيش��تري دارد بس��پارد. 
به گزارش پايگاه اينترنتی دكتر محس��ن رضايی به نقل از ايفنا نيوز، 
دبيركل حزب توسعه و عدالت در گفتگو با اين خبرگزاری گفت: دولت 
نهم به رغم تالش هاي ش��بانه روزي شخص رئيس جمهور و قاطبه مديران 
دولت و نيز برخورداري از حمايت بي دريغ و دلسوزانه رهبري و همراهي 
بي سابقه مجلس اصولگرا و در اختيار داشتن منابع ارزي و ريالي بی نظير به 
دليل باال بودن درآمدهاي نفتي مي توانست با ارائه كارنامه اي درخشان تداوم 
گفتمان اصولگرايي را براي س��ال ها تضمين كند، اما متاسفانه چنين نشد. 
دكت��ر عبدالحس��ين روح االميني اف��زود: رئيس دولت نه��م به رغم 
برخ��ورداري از هم��ه اي��ن فرصت ه��اي تاريخ��ي، نصيح��ت مش��فقانه 
دوس��تان خ��ود را گ��وش نك��رد و نه تنها اع��الم آمادگي هم��ه نخبگان 
بي پاس��خ  را  اصولگراي��ان  س��ومي  نس��ل  و  دوم��ي  نس��ل  ب��زرگان  و 

نه��اد بلك��ه ب��ا رفت��ار و موضعگيري ه��اي خ��ود موج��ب پراكندگ��ي 
و ايج��اد نق��ار و ك��دورت بي��ن خان��واده ب��زرگ اصولگراي��ان ش��د. 
دبي��ركل اين ح��زب اصولگرا گف��ت: اي كاش آق��اي احمدي نژاد 
ب��ه نصيح��ت مقام معظ��م رهب��ري در نفي ش��تاب زدگي عم��ل مي كرد 
و در كن��ار تالش ه��اي ف��راوان خ��ود، گامهاي��ي ه��م ب��راي كارهايي 
عظي��م و مان��دگار و مورد تحس��ين آيندگان كش��ور نظير زمينه س��ازي 
و اج��راي سياس��ت هاي اصل 44 و مردم��ي كردن اقتصاد برمي داش��ت. 
روح االمين��ي اف��زود: دول��ت آقاي احمدي ن��ژاد وارث بس��ياري از 
پروژه  هاي نيمه تمام دولت هاي گذشته بود و توانست با همت خود شماری 
از اين پروژه ها را تكميل و زحمات دولت هاي قبل را در عرصه هاي مختلف 

علمي و فناوري از قبيل صنايع دفاعي، هسته اي و بيوتكنولوژي به ثمر برساند. 
وي تصريح كرد: با اين حال دولت نهم بسياري از فرصت هاي تاريخي 
كشور را از دست داد و معتقديم تالش و همت شبانه روزي رئيس جمهور 
و برخ��ي مديران دولتي مي توانس��ت بس��يار بهتر از اين مديريت ش��ود و 
ب��ا نمره قابل قبول تری كارنامه چهار س��اله خود را ب��ه مردم عرضه كند. 
روح االمين��ي افزود: دلس��وزانه ب��ه برادرمان آق��اي احمدي نژاد 
عرض مي كنم اي كاش در اين مدت زمينه س��ازی و ظرفيت س��ازی 
ميكردي��د ك��ه از درون يا ب��رون دولت ش��ما فرد مناس��ب ديگری 
ك��ه توانايی مديريت��ی باالتری داش��ت در اين عرصه وارد می ش��د 
و ح��ال ك��ه چني��ن نش��ده ای كاش براي چه��ار س��ال دوم كانديدا 

نمي ش��ديد و حاال هم كه ثبت ن��ام كرده ايد تا دير نش��ده صحنه را 
به س��ردار ديگ��ري از اصولگرايان ك��ه ظرفيت مديريت��ي باالتري 
دارد بس��پاريد؛ همانگونه كه فرمانده س��ابق من و ش��ما و بسياری از 
مديران جمهوری اس��المی يعنی برادرمان آقامحسن در دور گذشته 
س��خت ترين تصميم را گرفت و متواضعانه و ايثارگرانه راه را برای 
اصولگراي��ان ب��از كرد و ب��ه نفع ملت اي��ران از صحنه خارج ش��د. 
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: گفتمان اصولگرايي كه برخاس��ته از 
گفتمان انقالب است در انحصار ما و شما و هيچ شخص ديگری نيست و 
نخواهد ماند. اين گفتمان براي ماندگار ش��دن در دهه پيشرفت و عدالت 
نياز به اثبات كارآمدي خود در سطوح اجرايي و مديريتي دارد و برادرمان 
آقاي احمدي نژاد كه بخوبي مي داند در چهار سال آينده هم ممكن است 
از عهده بسياري كارهاي بر زمين مانده به ويژه در حوزه مديريت اقتصادی 
كش��ور برنيايد، بهتر اس��ت عرصه را به پرچمدار ديگري از اصولگرايان 
بس��پارد تا نسل سومي ها اين جمله شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتي را به رخ ما 
و دوستان نكشند كه ما قرار بود شيفتگان خدمت باشيم نه تشنگان قدرت.


