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خیالم راحت شد

قرلیشرفشبرشتقلیدش،زش،حهدیشنژ،بشآمدشولیشکشراشافه!

نربمشهسـهشباشبهاش0رشنکیش،زشمربیرنشسـپرهیشباشنکیش
،زشپـربگرنشهـریشآمـوزششنظرمـیشمـیشگفه:شباشمیـد،نشمینش
،ولینش، ـتشرمشآخرننش، ـتشرمشخو،هدشبوب.ش،گرباشتاـخیصش
نوعشمینش، ـتشرمشکشیشبنگرشفرصهشجشر،نشنخو،هیدشب، هش
وشمیـنشمشفجرشخو،هدش ـد.وقتیش،ولینشمشرظـرمشتلونزنونیش
نرمزبهـریش،نتخربـرتشانرسـهشجهرـوایشا،شبنـدمشخیرلـمش
و،قعـرشا،حـهش ـدشکـاشبرنـدمش،نتخربرتـیش ـخصشآقـریش
اوحرنیش،سـه.شش،ولینشمشرظرمشباشپرنرنشاسـیدشحتیشمشرظرمش
بومشوشسـومشنیـزهش،مـرشبانـغش،زشنـکشبرنرمـاشجرمـعشوشمـدونش
بر،یش،ب،امشکربشجرمعاشبحر،نشزبمش،نر،ن.شجرمعاش،یشکاششکهرش
،قتصـربیش،شش کسـتاش ـدم[،زشبزبیشوش،ختـاسشهـریش
میلیـرابیشگرفتـاشترشتحرنمشهـریشفاکـهشبراه.آنچاشمطرحش

میاـدش ـعراشبوبشهشسـیرمشنهرئـیشوشتخرنـبشبوله.
،ظرـراشنظـر،تشوشموضعشگیرنرـریشآقرنرنشباشقـدشوشقو،امش

نرمزبهریشانرسـهشجهروایشنشوب.
سرب،اشقرلیشرفشنرمزبشبوامشهریشقشلشانرسهشجهروایش
وش ـررب،اشفعلـیشترـر،نشخطرئیشکربشوشبـاشمرنشدشمید،نشمینش

بنگرشفرصهشجشر،نشنخو،هدشب، ـه.
سـرب،اهشتقلیدشکربشوشخو،سـهشنقشش،حهدیشنژ،بشا،شباش
مشرظـر،تشتلونزنونـیش،نفرششنهرند.ولیشکراتشقرمـزش،زشطرفش
،کثـرشمـربمشوشبسـیرایش،زشتحلیلگـر،نشسیرسـیشوش،قتصربیش
گرفه.حهلـاشکربهتخرنـبشنهوبهشسـیرمشنهرنیشکـربشوشنکش
حرلـهشآ ـفتگیشباونـیشب، ـهشکـاشبسـیراشهوند،شبـوبشوشبرشش
نظـر،تشغیـرشکرا شرسـرناشوشسـطحیشجرنـگرمشخـوبشا،شنـاش
باشمقـرمششکرندنـد،یشانرسـهشجهرـوایشبلکـاشباشجرنـگرمش

 ـررب،ایشپرنتخهشنیزشتقلیـلشب،ب.
،وشسـعیشکـربشبـرشنـکشکرا،کترش ـشیاشباشکراکتـرش،حهدیش
نـژ،بیشو،ابشعرصـاشمشرظـر،تش ـوب.ههرنگوناشکاش،حهدیش
نـژ،بشخـوبشا،شنـکشتشـاشمقربـلشآقـریشهر ـهیشافسـشجرنیش
قـر،اب،بشوشبـیشمحربـرشتخرنـبشکرب.برتـرنشزب.سـیرمشنهرئـیش
کرب.وعـدمشهریش،قتصربیشپوپولیسـتیشب،ب.وشسـر،نجرمشمیش
بیشیمشکاشبعدش،زش8شسـرلش اشبرشسـرشکاـواشآواب!!مربمیشکاش

قـر،اشبوبشسـرشسـفرمشنفهشبشاـیشد!.
،نـنشبـراشنیـزشجشـربشسـرب،اشامش،حهـدیشنـژ،بشا،شپونیدشوش
خـوبشا،شمقربـلشاوحرنـیشقـر،اشب،بشوشباشمقـرمشتخرنـبشقـر،اش
گرفـهشبعـدشهـمشبـرشزنرکیخـوبشا،ش،زشصحشـاشاقربترـرشکشـراش
کاـید..آنرشبـراشبنگـرشمـربمشباشش،نـنشوعدمشهـریشکرندندهرشوش

سـخشرنششآنـرنش،عتهـربشخو،هشدشکـرب؟.
ههگرنشنیکشمیشب،نشدشباش،ننشبوامشه اش لمش وابرنیش
برشفضریشاقربترریش،نتخربرتیشحرکمش،سه.وقتیشباشجرمعاش
،یشتحزبشنشر ـده،فر،بشفقطش ـعراشمیشبهشدشوشکسـیشهمش
پرسـخگویشعو،قـبش،نـنش ـعراهرشنخو،هشدشبوب.شآنـرش،نجربش
ششمیلیـونش ـغلهپرب،خهشنرا،نـاشهـریشسـاشنرشپشـجشبر،بریش
بـدونشذکـرشمشربـعشمرلیشوشسـرزوشکراهـریش،صولـیشوشقرنونیش
بغیـرش،زشفرنـبشوشتـاششباشجرـهشخرنـدشوشسـرانزشکـربنش
ا،یش،قاـراشآسـیبشپذنـرشجرمعـاشبـرشصشـدوقشهـریشا،یشبـاش
نفـعشآقرنـرنش ـاشمیشتو،ندشبر ـدشکـاشحتیشصـد،یش،عتر،ضش
بسیرایش،زشمسئولینشوائیسشمجلسشا،شهمشباآوابمش،سه.
،زشبرنرمـاشهـریش،قتصـربیشهسیرسـیهفرهشگیشهتعرمـلشبـرش
جررنهش،زشآز،بنرریشمدنیشوشاسرناش،یششوش...شسخشیشباشمیرنش

نهـیشآند...
پاسـگوشباشمقربـلشبنـدگرنشمیلیونرـرش،نسـرنشسـوخهش
هحهرنـهشکششـدگرنش،زشجشربش ـررب،اشفقطشسـکوتشکربندش
وشتوجیـا.شولـیشکسـیشپرسـخگوشنشوب.حتـیشعذاخو،هـیش
هـمشباشمیـرنشنشوب.بقـولشآقـریشغـامشاضرشش،نصـرایشعضوش
 ـوا،یش ـررشترـر،نهش"نربـوبیشاشهـز،اشهکتـراشبرغشهـریش
 ـهرلشترـر،نشباشبوامشمدنرنـهشآقریششقرلیشرفش،تفرقش،فتربمش
،ختیـراش باش پسـهشهریش ـررب،ایش حسـرسشترننش ،سـه.ش
نیروهـریشبرزناسـتاشنظرمـیش،سـهش.باشبوامشمدنرنـهشچچ 
سـرلاشجشـربشقرلیشرفشحـدوبش0رشهز،اشمیلیـرابشبدهیشاویش
بسـهش ـررب،ایشترـر،نشمرنـد.شویش،مـو،لهشمسـتغاتشوش
زمینشهرنـیشکـاشمیشتو،نسـههشباش ـر،نطشبحر،نـیشبـاشمـدبش
مدنرنهش ـرریشبیرنشدشا،ش،زشبینشبربشوشپروژمشهریشنهرناـیش
بـرشبوبجاشهـریشفر،قرنونـیشبـاش،جـر،شباآواب.شپـلشصـداشوشپلش
نیرنـششقـر،اشبـوبشبـرش800شمیلیـرابشتومـرنشتهـرمش ـوبهشولیش
تـرش،مـروزش00اشهـز،اشمیلیـرابشتومـرنشهزنشاشبرب، ـتاش،سـهش
وشقطعـرشبـرشتوجـاشبـاش،نشکاشاویشگسـلشفعـرلشزلزلاشسـرختاش
 ـدمش،ندهشتشعـرتشبسـیراشبـدیشباشآنشـدمششباشپـیشخو،هـدش
ب، ـههشباشحرلیشکاشبرشههینشبوبجاشمیشتو،نسـه؛شخطشبوش

وشسـاشمتـروشا،شتهـرمشکشـد"شوش....
،زشجهلاشمرهترننشوشبرازترننشوشقرنونیشترننشونژگیش
ائیسشجهرواشهب، تنشاوحیاشپرسخگوئیش،سه.آنرشنرمزبیش
کاشبیشمحربرشحهلاشمیشکشد.تخرنبششوشسیرمشنهرنیشمیشکشدش
خوبشبامقرمشپرسخگونیش،زعهلکربشبوا،نشمدنرنهش،ششمیش
بر د.؟شترش اشحدیش فرفشسرزیشکربمش،سه؟شباشکد،مینش
،مرشوش،گرهریشبوا،نشمدنرنهشخوبشپرسخشقرنونیشب،بمش،سه؟ش
،گـرش،مـروزش،بعـرشمـیش ـوبشراشباصدشمـربمشبدبخهشوش
ضعیـفشهسـتشدشآنـرش،ننشنـکشفرجعـاشبزاگیشنیسـه؟ش،گرش
،مروزش،بعرشمیشکشیمشمربمشباشفقرشهسـتشدشوشحر ـیاشسـرزنررش
گسـترششنرفتـاشوشمـربمشههچشرنشبـاشپولشنرا،نـاشهرشمحترجش
ترند.آنـرش،نـنشنوعشافتراشوش ـکرفرریشطشقرتیشبسـهشپخهش

مدنرنهشههینشآقرنرنشنیسـه؟
حرفظـاشترانخـیشمـربمشگـو،مش،سـهشکـاش،حهـدیشنـژ،بشوش
جرنـرنشفکـریشطرفـد،اش،حهـدیشنژ،بشباش8شسـرلشگذ ـتاشبرش
،قتصربشوش رمعاش،نر،نیش اشهرشکاشنکرب.ولیشحرمیرنشجدیش
،حهـدیشنـژ،بشکـاش،کشـونشباشسـتربشنکـیش،زشنرمزبهـرششبـر،یش
اسـیدنشبـاشقـداتش،ابوشزبمش،نـدشبـر،یشآنشههـاشحهرنترـریش
بنو،نـاشو،اهشهرگـزشباشمقـرمشپرسـخگونیشبرنیرمدنـد.کرشش
،حهـدیشنـژ،بشبر،یش،ننشبوامشصاحیهشمیشب، ـه.!کرشش
،حهـدیشنـژ،بشمـیشآمـدشوشخـوبشا،شبـراشبنگـرشباشمعـرضش
،ازنربـیشملـهشقـر،اشمـیشب،ب!کرششسـرب،اشقرلیشـرفشکشـرامش
گیـریشنهـیشکـربهشآنـگرمشماـخصشمیاـدشباشجرمعـاش،نر،نش

ب،ا،یش ـاشش،عتشـراشوشوزنـیششبـوبمش،نـد.!

یادداشت مدیر مسئگل

 شکاشخشریش»بلومشرگ«شبرش،نتاراشگز،ا یشتحهشعشو،نش
»جررنشنیرزمشدشاصدش،نتخربرتش،نر،نش،سه«شمیشنونسد:ش
»تشداوهرشباش،نر،نشاوحرنیشا،شباشبلیلشبرجرمشوشماکاتش
،قتصربیشسرزنششمیشکششد.شآنرنشخو،ستراشبرزگاهشبوبرامش
نونسد:»نکش میش خشریش ،ننش شکاش هستشد.ش قداتش باش
پژوهاگرشباشموسساش تمشهروسشباشلشدنشمیشگوندشکاش
ائیسیشباشجریشآنشکاشباشبنشرلشسرخهشپلشمیرنشملهش،نر،نش
برشجررنشخراجشوشبرشوبشاو،بطشبوحرنشاشبر دشوشباشذهشیتشش
نوعیشتد،ومشبرواشباشمحرصرمشا،شمیشتو،نشمارهدمشکرب.ش،وش
خو،ستراشسیرسهشخراجیشتقربلشجونرناشبرشجررنشخراجش
،سهشوشباشطواشمتعرافشسیرسهشخراجیش،ششباشسیرسهش
محرفظاشکرا،نشنزبنکشترش،زشبنگرشنرمزبهرسه.شائیسیش

میشخو،هدشاویش،قاراشکمشباآمدشسرمرناشگذ،ایشکشدشوش،زش
،فز،نشش کرفشمیرنشفقیرشوشغشیشمیشگوند.ش،وشباشتاشش
،سهشترشفضرشوشجوشا،شباش ر،نطیشمارباشجویشقر،اشبهدش

کاشمحهوبش،حهدیشنژ،شقر،اشب،بمشبوب.ش
بلومشرگشباش،ب،ماش، رامشمیشکشدشکاشسیرسهشخراجیش،وش
،زشآنشاوشنگر،نشکششدمش،سهشکاش،کشونش،نر،نشباشقطعشاو،بطش
بنپلهرتیکشبرشعربسترنشسعوبیش،سهشوشتر،مپشنیزش،زش

برجرمش،نتقربشکربمش،سه.شش
بلومشرگشمیشنونسدشههاشماردیشهرشائیسیشا،شبوسهش
ند،اندشوشباشآنش ررشحرمیرنشاوحرنیشمعتقدندشکاش،وشمسشبش
برگز،ایش کرهشش ،جتهرعیهش محدوبنهشهریش ،فز،نشش
کشسرتشهرشوش،فز،نششحضواشگاهش،ا ربشباشخیربرنشهرش

باشکشراشآنهش،للاشعلمش،لردیشپداشههسرششوش،مرمشجهعاش
ماردشبوبمش،سه.ش

بابرامش گز،ا یش ،نتاراش برش همش »اونترز«ش خشرگز،ایش
انرسهش ،نتخربرتش نرمزبهریش میرنش جهعاش اوزش مشرظرمش
نونسد:ش»حسنشاوحرنیشمخرلفرنش ،نر،نشمیش جهروایش
تشداویشخوبشا،ش،فر،بیشتاشاشقداتشتوصیفشکربشکاش،زش
سویشنرربهریشخرصشخطشمیشگیرند.ش،وشباشگوناش،یشحرکهش
کربشکاشفر،ترش،زشمرزهریشسشتیش،نر،نشبوب.ش،وشتو،نستاشباش
حوزمشسیرسهشخراجیشباشطولش رراشسرلشگذ تاشفضرش
ا،شبرشوبشبخادشوشباشب،خلشنیزشفضریشنسشیشبرزتریشا،شباش
مقرنساشبرشگذ تاش،نجربشکشد.شاوحرنیشاوزشجهعاشخطربش
باشقرلیشرفشگفهشکاشآنرش،ننش هرشنشوبندشکاشمیشخو،ستیدش

ب،ناجونرنشا،شلولاشکشید؟ش
،ننشخشرگز،ایشباشپرنرنشمیشنونسد:ش»بزاگترننشنگر،نیش
،ننش،سهشکاشبرخیش،زشا،یشبهشدگرنشباشخرناشبهرنشدشوش

،نتخربرتشا،شتحرنمشکششد.«
صربقشزنشرکام«ش،سـتربشب،ناـگرمشترـر،نشمیشگوندشکاش
تغییـرشلحـنش،خیرشاوحرنـیش،قد،مـیشتافیشجونرناشپـسش،زش
حهـاتش»غیر،خاقـی«شائیسـیشوشقرلیشـرفشعلیـاش،وشباش
مشرظرمشهـریشتلونزنونـیش،سـه.ش،وشباشگفهشوگـویشتلفشیش
بـرشگرابنـنشگفـه:ش»برخـیشترنشونشهـرهش،ئهـاشنهـرزشجهعـاش
وشنرربهـریشخـرصشههگـیش،زشائیسـیشحهرنـهشمیشکششد.ش
بعیـدش،سـهشکـاش،وشحرضـرشبـاشکشرامشگیریشباشنفـعشقرلیشرفش
 ـوب.شزنشرکامش،ننشموضوعشکاشمهکنش،سـهشائیسـیشباش
،خرننشبقیقاشکشرامشگیریشکشدشا،شابشکربشوشگفه:ش»ائیسیش

میشخو،هـدشانیسشجهرـواش ـوب«ش

زنشـرکامشمیش،فز،نـد:ش»اوحرنـیشبـاشتدانـجشمیشتو،نـدش
 ـرهدشجـذبشحهرنـهشکسـرنیشبر ـدشکـاشمیشخو،هشـدش
،نتخربـرتشا،شتحرنمشکششد.شموجـیش،زشا،یشبهشدگرنشباشنفعش

،وشباشحـرلشظرـواشهسـتشد«.شش
حجهش،السامشو،لهسلهینشبکترشحسـنشاوحرنیشباش

جهعشمربمشتشرنزگفه:.
مرشمیشخو،هیمشاوزشجهعاشکسیشا،ش،نتخربشکشیمشکاشنکش
تصهیمش،وشمیشتو،ندشجرنشمیلیونشهرشا،شباشخطرشبیشد،زبشوشنرش
نکشتصهیمش،وشمیشتو،ندشباشحیرتشمیلیونشهرش،نسرنشکهکش
کشد.شنکشتصهیمشبولهشمیشتو،ندشسرنو هشزندگیشمچ 

میلیونشنفرشباشغربشکاواشا،شتغییرشبهد
بلو،پسرنهشآجرهریشبنو،اشتحرنمشا،شباشنکش،نشراشگذ، تاش
،ندشکاش،گرشبولهشعوضش دهشآنشهرشا،شبوبرامشبیرواندشبکترش
اوحرنیشترکیدشکرب:آنرشملهش،نر،نشهراوزشبرندشباش،ننشفکرش
بر شدشکاشکیشقطعشرماشجدندیشعلیرارنشوضعشمیش وبشنرش
مشتظرشبر شدشکاش اشگارنششجدندیشباشزندگیش رنش،نجربش
میش وب.شبولهشنرزبهمشقداتشملهش،نر،نشا،شباشصحشاش
جررنیشنارنشب،ب.شبولتیشا،ش،نتخربشمیشکشیمشکاشبتو،ندشبرش

اهشر،نشبنیرشحرفشبزند.
مرش،نر،نشبزاگشوشمقتدایشب،انمشوشمیشتو،نیمشقداتش

،نر،نشا،شبیشش،زشگذ تاشباشاخشجررنیرنشبکارنیم.
اوحرنـیش،هـلش ـعراشنشـوبهشاوحرنـیشمرتـبشبـاشبنیـرش
فحر ـیشنهـیشکـرب.ش،مـرشاوحرنـیشباشمقـرمشعهـلشقـداتش
بفرعـیش،نـر،نشوشسـاحشهریشا،هشـربیش،نـر،نشا،شباشبیشش،زش
آنچاشباشبمشسـرلشقشلشبوبشاسـرند.شائیسشجهرواشخطربش

بـاشمخرلفینشبولـهشگفه:

،گرشقداتهشدشبر یدهشنیرزیشنیسهشباشخیربرنشا،مشبروندش
وش عراشبدهیدشمنشقداتهشدم.شمرشبرندشقداتشپید،شکشیمهشمرش

برندشبرز،اشبنیرشا،شبگیرنمش
 هرشبرز،اشنفهشمرشا،شباشعربسترنشب،بندهشبعدش،ظرراش
قداتشکربند.ش هرشمشربعشماترکشنفتیشوشگرزیشمرشا،شباش

،ختیراشبنگر،نشگذ، تیدشبعدش،ظرراشقداتشکربند.
 هرشافتیدشباشمذ،کر،تشبیرنیاشخو،ندندشوشتحرنمشجدندش

گرفتیدشوشبرگاتید.
مید،نش مربمش بوبشکاش ،ننش بولهشکرایشکاشکربش ،ننش
بنپلهرسیشا،شباسهش،نتخربشکرب.شکسرنیشمیشتو،نشدش،زشآنشدمش

،نر،نشحرفشبزنشدشکاشگذ تاشآنررش رربتشبهد
مرشبر،یشههینشاچش،ابنشراهشپریشصشدوقشمیشاونم.ش
بنو،اشتحرنمش نارنشکرب:منشگفتمش بکترشاوحرنیشخرطرش
هستاش،یشا،شخر،بشخو،همشکربهشگفتمشباش،قتصربهشتوامشوش
اکوبشا،شمرراشخو،همشکربهشگفتمشبرشبنیرشاو،بطشبرتریشبرقر،اش
خو،همشکربهشگفتمشباشبرد، هشوشبامرنش ر،نطشبرتریشا،ش
،نجربشخو،همشکربهش،مرشبعضیش یزهرشهمشقداتشبرزویشمنش
نتو،نسه.ش ر،ش،ننشههاشعلیاشاوحرنیشترههشمیشزنشد؟ش
 ر،شصد،وسیهرشضدش،ننشبولهشحرکهشمیشکشد؟شبعو،شسرش
 یسه؟شمربمشعزنزهشنکشا،مشبیاترشند،انمشوشآنش،نشکاشههاش
ا،شپریشصشدوقشآا،شبشرنم.ش،گرشههاشپریشصشدوقشآا،شافتیمهش
باش،نشجرشباش هرشقولشمیشبهمشآنچاشمیشخو،هیدش دنیش
،سه.شمنشمیشخو،ستمشباش،ننشکاواشباوغشنشر د.شبرزشهمش
ب،اندشباوغشمیشگونشد.شمیشگونشدشنکشسشدیشبوبمشکاشبولهش
آنشا،شقشولشکربم.شبولهشباشآنشسشدشنو تاشمرشباش را وبش

فرهشگشبنشیشخوبمرنشعهلشمیشکشیم.

محمود میرلوحی عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در گفتگو با نوید آذربایجان:

خانه نشینی مردم در انتخابات به ضرر روحانی است

اشاره:
»سید محمود میرلوحی« از جمله سیاستمداران آرام و 
باعلمی است که پس از استانداری در آذربایجان غربی تا 
سال 84 ،به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
کشور مشغول به کار بود که با پایان دولت اصالحات 
به درخواست خودش پیش از موعد بازنشسته شد و در 
بخش خصوصی به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی روی آورد. وی دو دوره است که عضو شورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان هست. آنچه در پی می آید 
ماحصل گفتگوی نویدآذربایجان با ایشان است که به 

لحاظ اهمیت از نظر خوانندگان می گذرد.
گفتگو: مهرداد تبریزی

دولت دکتر روحانی ماههای پایانی فعالیت خود را 	 
سپری میکند ،تحلیلتان از کارنامه ایشان در عرصه 

های اقتصادی،سیاسی و روابط بین الملل چیست؟
اوحرنیشباش ر،نطشوشموقعیهشخرصیش،مواش،جر،نیشکاواش
ا،شباشعردمشگرفتشدش ر،نطیشبوبشکاشکاواش،زحیثشبینش،لهللیش
باش،وجشتشششهرشقر،اشب، هشپروندمشهستاش،یشبرش ششقطعشرماش
سرزمرنشمللهش0چشقطعشرماش وا،یشحکرمش،نرژیشهستاش،یهش
تحرنمشهریشظرلهرناش،یشکاشههاشحوزمشهریش،قتصربیشکاواش
،زشجهلاشنفهشا،شترشمرحلاش،یشپیششافهشکاشنهیشتو،نستیمش
هیچشقر،اب،بشنفتیشا،شبدونش،طاعشآمرنکرشمشعقدشکشیمشوش
کاواهریشخرند،اشنفهش،نر،نشنر راشباشب، تنشنکشقر،اب،بشبرش
،نر،نشوشنکشقر،اب،بشبرشآمرنکرشبوبندشترشبتو،نشدشبرش،خذشمجوزش،زش

آمرنکرشنفهش،نر،نشا،شخرند،ایشکششد
کاتیشا،نیشبحر،نشهریشجدیشوشمحدوبنهشافهشوشآمدش
ب، هشباشبشرباشبنیرشنهیشتو،نستیمشافهشوشآمدشکشیمشوشبرشپر مش

کاواهریشبنگرشباشافهشوشآمدشمیشپرب،ختشد
کاتیشهریشمرشاویشخلیجشفراسشمشتظرشمجوزشبوبندش
وشترشزمرنیشهیچکسشخرند،اشنفهش،نر،نشنشوبش،ننشمسئلاشباش
تهرمیشحوزمشهرشنیزشسر،نهشکربمشبوبشباشطوانکاشمحدونهشهرش
حتیشبیهاشهریشبینش،لهللیهشبرنکشهریشبینش،لهللیشوشتهرمیش
تجراتشمرشا،شبابرگرفتاشبوبشترشجرنیشکاشغذ،شوشب،اویش،نر،نش
نیزشتحهش،ننشمحدوبنهشهرشقر،اشب، هشوش رهدشبوبنمشکاش
حتیشبر،یشخرندشب،اوشنیزشفاراشزنربیشا،شمتحهلشمیش دنمش
وشهزنشاشو،اب،تشکرالشبسیراشبرالشافتاشبوبشوشبعضرشکرالنیشکاش
،از شش0چشبالاشبوبشباشقیههششچشنرش0چشبالاشباشبسهشمربمش
،نر،نشمیشاسیدشگرهیشنر راشبوبنمشکرالنیشا،شباشهشنقطاشجررنش

جرشباشجرشکشیمشترشابشآنشگمش وب
باش،ننش ر،نطشاوحرنیشکاواشا،شتحونلشگرفهشگفتشیش
،سهشوضعیهش،مواشب،خلیشنیزشخوبشنشوبشباشطوانکاشبوبجاش
کاواشبرشکسریشبرالهشتوامشکلشبرالیش0مشباصدشوشتوامشنقطاش
باشنقطاشامشباصدهشا دشمشفیش دمشوشباشمشفیش8شبهمش
باصدش،فهشپید،شکربمشبوبهشهراوزش رهدشتاطمشهریشبالاش
بوبنمشوشتولیدشباشوضعیهشبغرنجیشاسیدمشبوبشوش0اشباصدش
،زش ررکشهریشصشعتیشتعطیلش دمشبوبندشوش ر،نطشخیلیش

سخهش،قتصربیشباشکاواشحرکمشبوب
وجوبش نیزش حوزمشکاروازیش باش ،یش عدندمش ماکاتش

ب، هشباشسرلشچاش یزیشحدوبشاشمیلیونشتنشتولید،تش
گشدمشب، تیمشوشکهترشعرصاش،یشبوبشکاش،زشماکاتشآنشزمرنش

بیشنصیبشمرندمشبر د
آقریشاوحرنیشباش،ننش ر،نطشکاواشا،شباشبسهشگرفتشدش
،گرشبخو،هیمشوضعیهشکاواشا،شباشآغرزشانرسهشجهروایش
اوحرنیشوش،کشونشمقرنساشکشیمش،ننشمقرنساشبرندشکرا شرسرناش

بر دشوشنر راشبرندشباشاوحرنیشنهرمشمشرسشیشب،بمش وب
هشوزشهمشماکاتشوشمو،نعیشباشعرصاشبینش،لهللیشوش
تحرنمشهرشوجوبشب،اندش،مرشههینشکاش،کشونشکاواشمیشتو،ندش
نروگرنشهو،نیش،ششا،شنوسرزیشکشدشوش00چشهو،پیهرشا،شباش،ننش
 یومشخرند،ایشکشدهشباشگذ تاشپولشنقدشب،بمشمیش دشوشپولش
هریشکاواشتلفشمیش دهشمرنشدشبکلشهریشنفتیشغیبش دمش
هو،پیهرهرشنیز...شنر راشبوبندشهو،پیهرهریشفرسوبمش،زشابمش
خراجش دمش رکهشهریشوا کسهش دمشآنشهمشبرشو،سطاش
هرنیشمرنشدش،فغرنسترنشبرشپرب،خهشپولشنقدشخرند،ایشکششدش
،مرش،مروزشبرشبرترننشتولیدکششدگرنشهو،پیهرهرشقر،اب،بشهریش
آبرومشد،ناش،یشبستاشمیش وبشباشصواتش،جرامشباش رطشتهلیکش
وشهو،پیهرشقشلش،زش،نشکاشپولششپرب،خهش وبشتحونلشگرفتاش

میش وب.
باشکاتیشا،نیهشکاتیشهرشباشبشرباش،نر،نشبرزگاتاش،ند.شبیهاش
هرشباش،نر،نش،عتشراشب،بمش،ندشوش،نر،نشا،شبیهاشمیشکششد.ش،اتشرطرتهرنش
برشبنیرشباشحرلهشقشلشبرگاتاش،ندشافهشوشآمدشهیرتشهریش
مختلفشباشکاواش،تفرقشمیفتد.شباشطواشکلیش،تفرقرتشخوبیش
باشحوزمشبینش،لهللش،نجرمشگرفتاش،سهشباشطوانکاشحرمهشوش
،حتر،مشمربمش،نر،نشبرزگرب،ندمش دمش،کشونشمارهدمشمیشکشیمشکاش
باشناسهشحهرنهشخوبش،زشبرجرمشا،ش،عامشمیشکششدشوش،عامش
میشکششدشکاش،نر،نشباشمشرازمشبرشتروانسمشباشمشطقاشکهکشکشد.ش
باشب،خلشکاواشنیزشتاطمشهریش،ازشا،ش رهدشبوبنمش،مرش
،مروزشحرفشباشکاواشوشمسرئلش،قتصربیشکاواشباشآا،میشاوش
باشبرشوبیشپیششمیشاوبشتوامشپسش،زشبوشبهاشنکشاقهیش دمش
تولیدشنفهشباشقشلش،زشتحرنمشهرشاسیدمشوشگشدمش،نر،نشمجدب،ش
خوبشکفرنیشبولهش،صاحرتشا،شپید،کربمشوشبر،یش،ولینشبراش
ناشتشررشگشدمشو،ابشنکربنمشبلکاشبولهش،عامشمیکشدشکاشبر،یش
صربا،تشچشمیلیونشتنشگشدمشباشخراجش،زشکاواشآمربمش،سه.ش
تر،زش،قتصربیشکاواشمثشهش دم.ش0رشمیلیرابشصربا،تشوش
0رشمیلیرابشو،اب،تش،تفرقش،قتربمش،سهشکاش،ننشجزوشآازوهریش
بنرننشکاواشبوبمشکاش،تکرشباشنفهشا،شبتو،ندشمحدوبشکشدشباش

حوزمشکاروازیشمکرنیزمش دنشکاروازیش،نجرمش دم
وضعیهشا دش،قتصربیش،زشا/رشباصدشسرلشچاشباشم/ا 
باصدشاسیدمشنعشیشمچشباصدشا دشمطلقشتولیدشنرخرلصش

ب،خلیشطیشهشسرلش،تفرقش،فتربمش،سه
باشبحثش، تغرلش00اشهز،اش غلشجدندش،نجربش دمش
باشصواتیشکاشکلشبوا،نشبولهشنرمشوشبهمششمشهز،اش غلش

مطلقش،نجربش دمشبوب
نگذ، تشدش وش نادش نتو،نسههش بولهش همش مو،ابیش باش
ماکاتشا،شحلشکششدش ونشمسرئلشوشماکاتشبسیراشعهیقش

ترش،زش یزیشبوبندشکاشبولهشبرآوابمشکربمشبوبش
برخیش،زش،نتظرا،تش،قاراشبرآوابمشنادمش،سهشهشمیلیونش
جونریشکراشوجوبشب،ابشکاشبرندشبرشهههشبولهشحلش وبشبلاش

برخیشماکاتشحلشنادمش،مرشبشدمشمعدلشبولهشا،شمثشهش
وشقربلشبفرعشمیشب،نمشوشمیشتو،نشباش،ب،ماش،ننشعهلکربش،ننش

ماکاتشا،شنیزشبرطرفشکرب.
چرا آقای روحانی با سازو کارهایی که در اختیار دارد 	 

به اساسی ترین وعده های انتخاباتی خودش یعنی 
رفع حصر که در حقیقت یک خواست عمومی تلقی 

میشود ،نتوانست جامه عمل بپوشاند؟
برش ،قتصربیش وش ،جتهرعیش وش سیرسیش قداتش ،نر،نش باش
کاواهریشبنگرشمتفروتش،سهشباشکاواهریشبنگرشوقتیش
نکشحزبشباش،نتخربرتشبرندمشمیش وبشمیشتو،ندشتهرمیش
تصهیهرتشا،ش،تخرذشکشدش،مرشباش،نر،نشاهشریش رنشوشمقرمش
،ولشکاواشهستشدشوشانیسشجهرواشمقرمشبومش،سهشبرش،ننشکاش
باش،صلشهچچشترکیدش دمش،سهشکاش،جر،یشقرنونش،سرسیشباش
عردمشانیسشجهرواش،سهش،مرشههگیشههو،امش رهدشهستیمش
کاشقداتشوش،ختیرا،تشانیسشجهرواشناشتشررشمحدوبش،سهش
بلکاشقومشقضرنیاشفکرشمیشکشدشکاشبرندشباشتهرمشمسرئلشبینش
،لهللش،زشسیلشوشزلزلاشوشجشگشوشباگیریشکاشباشبنیرش،سهش
،ظرراشنظرشکشدش،مروزشمرش رهدنمشکاشبرش،نشکاشانیسشجهرواش
باشموضوعشحصرش شدننشبراشترکیدشکربمش،ندشکاشمنشباشقولش
خوبمشبرقیشهستمشتاششهرنیشهمشصواتشگرفتاش،سهش،مرش
باشهرشحرلشهمشقومشقضرنیاشآنطواشکاشبرندشههکرایشنهیشکشدشوش
همشبخششهریشبنگرشنیزشههکرایشنهیشکششدشکاشبرش،ننش،سرسش
ناشتشررشحصرشبرطرفشنادشبلکاشمهشوعش،لتصونریشخرتهیش
نیزش،ضرفاش دشبرش،ننشکاش،ننشمهشوعش،لتصونریش،زشبندشمرشباش
بلیلشکراشوشفعرلیهشهریش،نتخربرتیش،صاحشطلشرنشوشتاکیلش
 وا،یشعرلیشبوبشولیشبرش،ننشکاشبندندشمربمش طواش،زش،ننش
سرختراش،ستقشرلشکربندشمترسفرناشهیچشافتراشمتشرسشیشبرش،ننش
ا،یشبهشدگرنشباشخصوصشباشترر،نشناد.شترر،نشو،قعرشپیرمش
او شیشباش،ننشجرنرنشب، ه.ش،ننشجرنرنشوشافتراهرشعشو،نش
کربشکاش،صاحشطلشرنشوش،صاحرتشا،شقشولشب،ابشوشجرلبش
،ننش،سهشکاشبیاترشنهرنشدگرنیشکاشباشلیسهش0هشنفرمشبوبندشباش
مجلسشا،مشپید،شکربندش،زشجهلاشآقریشمطرریشوشآقریشصربقیش
 رندشبلیلشا،یشآوابنارنش،ننشبوبشکاشباشناسهشهرشوشجلساش
هریشتشلیغرتیشترکیدشبرشافعشحصرشمیشکربندشوشباشعکسشباش
جرنرنشمقربلش،صاحرتشباشخصوصشباش،نتخربرتشخشرگرنش
،ننشبوسترنشب،بمش د.هشوزشبولهشوش باش ا،یشمعشیشب،ایش
انیسشجهرواش،زشعردمش،ننشقولیشکاشب،بمشبوبوشجرنرنش،صاحش
طلشیشپذنرفتاش،سهشکاشمسرئلشکاواشا،شبرندشبرشمد،ا،شوشصشرشوش
پرند،ایشبرشنظرشخوبششوشباشمربمشبفرهرندشکاشجرنرنش،صاحش

طلشیش یزیشباشغیرش،زشصاحش،ننشکاواشا،شنهیشخو،هد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، 	 
 ، سیاسی  های  »چهره  برخی  تند  حمالت  شاهد 
مطبوعات وابسته، ارگانهای نظامی و ائمه جماعات« 
و صدا وسیما به دولت روحانی هستیم. بنظر شما چرا  
آقای روحانی برای این گروهها قابل تحمل نیست که 
با تخریب دولت و جریان سازیهای متعدد خواهان 

حذف ایشان هستند؟
،ننش رلششهرش،زشسرلشراشباشطواشعلشیشوجوبشب،اندشکاش
میشگونشدشمربمشآنش یزیشا،شمیشخو،هشدشکاشمرشمیشگونیمشوش
 ونش،بز،اهرنیشنیزشباشبسهشب،اندشهرجرنیشکاش،حسرسش
میشکششدشضعیفشهستشدش،زش،ننشا،نهشهرش،ستفربمشمیشکششدش
مسئلاش وا،یشنگرشرنهشمسئلاشقومشقضرنیاشوشاسرناشملیش
بسهشآنشهرش،سهشمیشتو،نشگفهش،صاحشطلشرنشبعدش،زش
احلهش،مرمشخهیشیش،صولگر،نرنشههیااشباشصد،شوشسیهرش
وشقومشقضرنیاشحرکمشبوبندشآنشهرش،بز،اشب، تشدش،مرشباشموابش
،صاحرتش،گرشمجلسشوشبولهشا،ش،زشمرشمیشگرفتشدشبنگرش
،ننش ب،انمشفضریشمجرزیش ،کشونش ،لشتاش ند، تیمش ترنشونیش
ماکلشا،شحلشمیشکشدش،مرشزمرنشهرنیشوجوبشب، هشکاش
مرشحتیشتلفنشهمشند، تیمشگرهیش،وقرتشحتیشوقتیشبر،یش
مر،سهرتشعیدشبندنیشوشعروسیشوش...شنیزشبواشهمشمیش
ناستیمشآنشاوزنرماشهرشحرفشهرنیشکاشباشآنشمر،سمشزبمش
 دمشبوبشا،شبافرصلاشبرشنکشسریشباوغشمخلوطشکربمشوش
مشتارشمیشکرب.شبرشههاش،ننشمحدوبنهشهرش،صاحشطلشرنش
برشاوحرنیشههیرایشکربندشوشآنش،تفرقشسرلشچاش،فتربشوش
ههاشغرفلگیرش دندش،ننشهرشوقتیشبندندشاوحرنیشکاشپیایشاش
،صولگر،نیشب، هشآمدشوش،ننشصحشاشا،شتغییرشب،بشوش،ننش

هرشتصوا رنش،ننشبوبشکاش،نتخربرتشا،شبربمشتلقیشمیشکربندش
،ئهاشجهعاشآقریشتقویشخوبشا،شتربلویشنکشجشرحشمیشب،ند.ش
،ننشهرشتاششب،اندشوش،مروزشمیشبیششدشکاشاوحرنیشموفقش
 دمشتصواشمیکششدشپرنگرمشهریشمذهشیشباشبینشمتدنشینشبرزش
کربمش،ندشکاشبر،یشحفظشآنشهرشبعضیشنیروهریشتشداوشکاشباش
،نصراشحزبش،للاشمعروفشبوبندشبر،یشحفظش،ننشهرشنر راش
 دندشبسیرایش،زش،صلوبشوشآب،بشبموکر،سیشا،شهمشزنرشپرش
میشگذ،اندش،مروزمش رهدشهستیمشسرنهشهرنیشکاشمخرلفش
اوحرنیشهستشدشباشبستگرمشهریشنظرمیشو،بستاشهستشد.شباش
گذ تاش،گرش،صاحشطلشیشمیشگفهشکاشمثاش ر،شنرنشگر،نش
 دمش،سهش،ننشهرشفرنربشسرشمید،بندشکاش،مشیهشکاواشا،ش ر،ش
ب،اندشتضعیفشمیشکشید؟شباشگذ تاشبرخیش،زشاوحرنیونش
مخرلفهشبرشبولهشا،شمخرلفهشبرشخد،شمیشب،نستشدش،مرش،مروزش
مارهدمشمیشکشیمشکاشتشدشترننش،نتقربهرشوشگرهیشوقهشهرش
،صاشتعجبشآواش،سهشکاشبدنریرتشا،شنیزش،نکراشمیشکششدش
مثاشخشرشلولاشکایشگرزش شدشکیلومتریشباشز،هد،نشا،شناشتشررش
خشریشمثشهشمشتارشنهیشکششدشبلکاشتیتریشکاشبر،یش،ننشخشرش
،نتخربشمیکششدش،ننش،سهشکاش"شمربمشز،هد،نشههچشرنشترش
سرلش8اشمحرومش،زشگرزشخو،هشدشبوبش"شالزمشباشذکرش،سهش
کاش،ننشاوزنرماشهرشو،بستاشباشنکشبستگرمشنظرمیش،سهش
ههینشسرنهش شدشصدشهز،اشآبیرایشقطرمش،یشتحهشفاراش
باشسیسترنشوشبلو سترنشا،شناشتشررشمثشهشتلقیشنهیشکشدشبلکاش
میشنونسدشکاش"ش،گرشنررهریشسیسترنشوشبلو سترنشخاکش

باوبشگربشوشغشراشمربمشا،ش،ذنهشخو،هدشکربش".
مرشسفریشباشعسلوناشب، تیمشکاشباش،ننشسفرشباشضرغرمیش
گفتمش،گرشحضرتشعرلیشباش،ند،زمش،یشکاشنکشپلشبرقیشا،ش
،نقداشتشلیغشمیشکشیدشعسلوناشا،شتشلیغشمیشکربندشترکشونششچ 

میلیرابشبالاشسرمرناشگذ،ایش دمشبوب.
،ننشافتراشاسرناشهرشکاشبیاتر رنش،زشبیهش،لهرلشوشبوبجاش
عهومیشهزنشاشمیشکششدشباش،ننشبلیلش،سهشکاشاوحرنیشبرزیش
آنشهرشا،شباشهمشزبمش،سه.ش،ننشهرشفکرشنهیشکربندشکاشبرزشهمش
کسیشبتو،ندش،زش،صاحرتشبرزهمشبیرند.شتشررشماکلش،ننش،سهش
کاش ر،شاسرناشهرنیشکاش،زشبیهش،لهرلشهزنشاشهرنارنشترمینش
میش وبشبرشتعد،بشکمشمخرلفش،صاحرتشههر،مش دمش،ندشوش
نقدشمشصفرناشنهیشکششدش،ننشهرشههاشباش،ننشبلیلش،سهشکاش ر،ش

اوحرنیشگر،نارتش،صاحشطلشیشب،اب.
جرنرنشمخرلفش،زشا،نهش و،ایشنگرشرنشبر،یشمرنوسش

کربنشمربمش،ستفربمشمیشکشدش
،صاحرتشههیااشا،یشب،ابشوش،ننشا،شنهیشتو،نشدش،نکراش
کششد.ش،میدو،انمش و،ایشنگرشرنشباشمربمشنارنشبهدشکاشمعیراش

وشمقیرسش،ششحقش،لشرسشوشا،یشمربمش،سه.
اوحرنیشمخرلفشهرنیشب،ابش،مرشمیشتو،نمش،ننشا،شبشیشمشکاش
مربمهشب،ناگرمشهرشوش،هلشفکرشوشفرهشگشطرفد،اهریشوفرب،اش
اوحرنیشهستشد.شآخرننشسشدشنیزش،نتخربرتشمجلسشبهمش
،سهشکاش گوناشمربمشباشنحویشباشاوحرنیشآایشگفتشدشوشباش
 وا،یشنگرشرنشباشبلیلشابشصاحیهشهریش،نجرمش دمشنا.

نظرتان درخصوص عملکرد دولت و شخص آقای 	 
احمدی نژاد چیست و حامیان ایشان آیا می توانند 

رقیبی برای آقای روحانی باشند؟
،حهدیشنژ،بشسرلشراشترشچاش،زشنظرشمرشنکسرنش،سهش
نعشیش،حهدیشنژ،بیشکاشباش،اببیلشپروندمشسوآفشب، هش
وش،فر،بشآنشپروندمشا،شباشکاوشگذ، تاش،ندشبرندشنکشاوزیش
جو،بشبدهشد.ش،حهدیشنژ،بیشکاشباش ررب،ایشترر،نشآمدش
وشپرب،خهشهریشغیرشمتعرافشا،ش،نجرمشب،بشوشگفتاشمیش
 وبشکاش0شچشمیلیرابشپرب،خهشهریشغیرشمتعرافش،نجرمش
محرسشرتش بنو،نش همش ،مروزش نژ،بیشکاش ،حهدیش ترش  دش
نهیشتو،ندشبگوندشکاش،ازهریشکاواش اش د؟شبرش،حهدیش
ترسش ،زش هرنیشکاش آنش ،مرش نیسهش متفروتش ،مروزیش نژ،بش
،صاحرتشبر،یشمقربلاشبرشهر هیشباشسرلشم8شوشآنش کش
سفیدشباش،ختیراششگذ، تشدشوشهر اشکاشبرشسرشکاواشآوابش
سکوتشکربندشوشههکرایشکربندشبرندش،مروزشپرسخشبدهشدش
کاش ر،ش،زش شینشفربیشآنگوناشحهرنهشکربندشخرناشنایشیش
چچشاوزمش،نارنشتغییرشکربشولیشباشنظرشمرش،ننشفربشهیچش
فرقیشبرشگذ تاشند،ابش،مرش،ننشکاشمربمش اشافترایشخو،هشدش
ب، هشبرآوابشمرش،ننش،سهشکاشمربمشتجرباشکرفیشباشبسهش
آوابندشوشبندندشکاشآنشافتراهریشپوپولیستیشوشآنشنرا،ناشهرش

در گذشته برخی از روحانیون مخالفت با دولت را مخالفت با خدا می دانستند اما امروز مشاهده 
میکنیم که تند ترین انتقادها و گاهی وقت ها اصال تعجب آور است که بدیهیات را نیز انکار می کنند

 اشبرشسرش،قتصربیشوشصشعهشوشتولیدشکاواشآوابشوشبر،یش
پرکشکربنش،ننش،تفرقشهرشبرندش شدشسرلشهزنشاشبپرب،زب.ش
نفتیشکاش ،زش ،نگاتیش سرش نکشحسربش باش نژ،بش ،حهدیش
فروخهشوش،ازیشکاشبانرفهشکربش،زشبربهشفروششنفههکاش
مقد،اشههاشباشآمراهریشبرنکشمرکزیشموجوبش،سههشبرشکلش
نفهشهرنیشکاشبولهشهریشقشلش،زش،حهدیشنژ،بشفروختاش

بوبندشبر،بریشمیشکشد.
صشرنعش بالاش میلیرابش 0چش حدوبش ممش ،صلش و،گذ،ایش
کاواهشپترو یهیشهرشوشپرالناگرمشهرشا،شفروخهشوشپولشش
ا،شهزنشاشکربشوش0مششهز،اشمیلیرابشبدهیشبر،یشاوحرنیشباشجرش
گذ، هشوششهشمیلیرابشبالاشنیزش،زشخرتهیش،زشصشدوقشذخرنرش
،ازیشبانرفهشکرب.ش،گرش،ننش،اقرمشا،شجهعشکشیمش00چچشمیلیرابش
وشبلکاشبیاترشپولشباش،ختیراش،نارنشبوبمشوشآنش،سترسیشکاشملهش
،نر،نشآنشبوامش،زشانرسهشجهروایش،نارنشمتحهلش دندشبر،یش
مربمشکرفیشبر دشوشفکرشنهیکشمشکاشمربمشبرزشهمشباش عراهریش

،ننشفربش،عتشرشکربمشوشبوبرامشباش،وش،عتهربشکششد.
کاش هستشدش ماترکش ،مرش ،ننش باش ههاش اوحرنیش اقشریش
کشسرتشهرشوشجهعشهریشب،ناجونیشا،شنهیتو،نشدشتحهلش
کششدش،گرشکاواشبرزشهمشباشبسهش،ند،زهریشبینش،لهللیشبیفتدش
جرمعاشآسیبشخو،هدشبندشولیش،گرشبتو،نیمشههینشسیرسهش
هریشکشونیشبولهشنعشیشتعرملشبرشبنیرهشحفظشآبرویشمربمشوش
حفظش،حتر،مشمربمهشسرمرناشگذ،ایشخراجیهشحلشمسئلاشتوامش
وش، تغرلشوشباشعینشحرلشههاشباشصحشاشبر شد،مشیهشباش
جرمعاشحکمشفرمرشبر دش،ننشهرش یزهرنیش،سهشکاش،میدو،انمش
جرمعاش،نر،نیشترجیحشبدهد.،میدو،انمشا،یشششمیلیونشبیاترشباش

اوحرنیشتعلقشبگیرب

مهمترین و جدی ترین چالش روحانی در انتخابات 	 
اخیر را در چه می بینید؟

مرمشترننش رلششاوحرنیشمیشتو،ندشخرناشنایشیشمربمش
بر دشخرناشنایشیشوشنیرمدنشباشعرصاش،نتخربرتشوش،ننشکاش
نرربهرنیشکاشقرنونرشبرندشبیشطرفشبر شدشوشبر،نارنشههاشآحربش
مربمشنکیشتلقیش وبش،زشمسیرشخوبشخراجش وندشوگرناشماکلش
خرصیشند،انم.شتوصیاشمرشباشاوحرنیش،ننش،سهشکاش،قد،مرتش
خوبشا،شبیاترشباشمربمشباشرسرندشبیاترشتوجاش،ششبرشحقوقش
 رروندیشوش،قو،مهشاو،بطشبینش،لهللیهشمحدوبشکربنش،ننش

خوبشسر،نهشآا،مششب،خلیشبر د.

در ماههای اخیرشاهد تحرکات و خیزش احمدی نژاد 	 
و برخی یاران او درستاد تبلیغاتی یکی از نامزدهای 
ریاست جمهوری هستیم.آیا با رد صالحیت احمدی 
نژادی ها، تاثیر پذیری این جریان در میزان کاهش رای 
روحانی را در چه حدی میبینید.یا بعبارت دیگر آیا 
جریان احمدی نژاد می تواند برای آقای روحانی یک 

تهدید جدی قلمداد شود.؟
جرنرنش،صولگر،نیش،النشساشقسههش دمشنکشقسههش
،زشآنشقسهتیش،سهشکاشبرشاوحرنیشههکرایشکربمشنرطقهش
الانجرنیشوشوالنتیش،صولگر،نرنیشهستشدشکاشبرشاوحرنیش
ههکرایشکربمششوشمیشکششد.شنکشبستاشپرند،ایش یشهرنیش
هستشدشکاشبلو،پسشهستشدشوشههچشرنشباشمقربلشاوحرنیش
کاش هستشدش میرنیش بخشش قسههش نکش ،نسترب.ش خو،هشدش
جهعشجهشرشا،شتاکیلشب،بمش،ند.شباشنظرشمیشآندشکاشجهشرش
جرنرنش ،زش کسهش بعدش ند،اب.ش سیرسیشکرفیش ظرفیهش
،صولگر،نرنشوشسرختراهریشسشتیش رنشنتو،نستشدشنجرتش
پید،شکششدشبنگرشجرنرنشهریشغیرشسیرسیشنهیشتو،نشدش،ننش
ناسهشهرشوشفر،خو،نشهرشهشهز،اشنفرشآبمشسیرسیشا،شنهیش
تو،نشنکشجرشجهعشکرب.شبعدهرشماخصشخو،هدش دشکاش
،ننش،فر،بشا،ش،زشکجرشجهعشآوایشکربمش،ند.شنکتاشبومش،ننش
،سهشکاشجشراشبلو،پسرنشوشمشتقینشبولهش شدش،نر،بشباش
اوحرنیشمیشگیرندشکاشنکیش،زشآنشهرش،ننش،سهشاوحرنیش
نتو،نستاشماکلش،قتصربشوش، تغرلشا،شحلشکشد.ش،ننشهرشباش

وحدتشنخو،هشدشاسید.

ریاست 	  انتخابات  عرصه  به  رئیسی  آقای  آمدن  با 
را  آقای روحانی  با  آیا وی توان رقابت   ، جمهوری 

خواهد داشت.تحلیل شما چیست؟
شباش،ابوگرمش،صولگر،نیشصد،یشو،حدیش شیدمشنهیش وبش
وش ررمش،یشکاشآوابمش،ندش،زشجهلاشانیسیشبعیدشمیشب،نمشبتو،ندش
برشآقریششاوحرنیشاقربهشکششد. ونشمرراتشهریش،نارنشبر،یش
مربمش،نر،نش شرختاش دمش،سهشانیسیشکلشبوا،نشخدمرتیش،شش
باشنکشسرزمرنش،مشیتیشبوبمشوشتجرابش،جتهرعیهش،قتصربیش

وشسیرسیشند،ابشولیششباشنظرشبشدمشنشرندشسشکشگرفتاش وب.
ههر،هرنشاوحرنیشباشستربهرشبرندشمرمشتلقیشکششدشوشترش
پرنرنشا،یشگیریشوش،عامشپیروزیشاوحرنیشلحظرتارنشا،ش،زش
بسهشندهشد.شحرالشکاشآقریشانیسیشجدیششباشصحشاشآمدمشکراش

اوحرنیشخیلیشسخهشنخو،هدشبوب.

دکتر مهران تبریزی

روحانی آری، بازگشت به عقب نه!


