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دادخواست عقالنیت
 بر علیه پوپولیسم

 گزارش تصویری از فعالیت
 ستادهای دکتر حسن روحانی

در سراسر استان

از مزیت های برجام 
در استان گیالن

برای خاطر خسته ی
 تو ای وطن

به عقب باز نمی گردیم...

 مرتضي اقباليان
  رييس ستاد جوانان 

دكتر روحاني در الهيجان

»ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی
چــو برق آمــد و چــون ابــر نوبهار 

گذشت«
جوانــی بهتريــن دوران زندگی آدمی ســت. اغلــب بر اين 
باورند؛ انســان هر چقدر كه اين ايام را به خوبی ســپری كند 
باز ممکن اســت در دوران ســالخوردگی با حسرت از آن ياد 

كند.
بر من و ســاير همســاالنم در دهه شــصت هم دركليات امر 

جوانی آن چنان كه بايد و شــايد خوب و خوش نگذشت.
از وجود دغدغه هــای مختلف تحصيلی تا آمار وحشــتناک 
بيــکاری و نرخ پايين ازدواج همگی مؤيّد اين موضوع اســت 

كه حال دوران جوانی ما خوب نيست.
بخش مهمی از دوران جوانی ما در زمان دولتی ســپری شد 
كه عليرغم شــعارهای پر طمطراق اكثــر تصميمات كالنش 

به صالح جوانان اين ديار نبود.
بنده قصد ندارم با برشــمردن مصائبــی كه در دوران دولت 
گذشــته بر جوانان ايران گذشــته نمک بــر زخم های التيام 

نيافته هم نسالنم بپاشم...
»مــن از مفصل اين باب مجملی گفتم 

تــو خود ز مجمل من رو مفصلی برخوان«
ما بر اين باوريــم كه با  روی كار آمدن دولت تدبير و اميد در 
انتخابــات 92 بذر اميد دوباره در دل هــای جوانان ما جوانه 

زد.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

رئيس جمهور :
ما آینده ایران را در اختیار فریب کاران نمی گذاریم. ما آینده 

ایران را در اختیار شعار نخواهیم گذاشت.
می خواهیم رئیس جمهور را بــه عنوان منتخب و نماینده کل 
ملت ایران انتخاب کنیم نه به عنوان نماینده یک باند در کشور.
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صفحه4

اولين فرمانده سپاه آبادان دفاع مقدس در ستاد مرکزی روحانی در رشت:

امـــروز نوبــت ما اسـت
 از روحانی حمایت کنیم

با نزديک شدن به روزهای منتهی به انتخابات و اهميت 
اطالع رسانی از فعاليت ستاد های آقای روحانی ، سيد 
احمد حســينی رئيس ســتاد دكتر حسن روحانی در 
گيالن، در محل ســتاد جوانان اســتان گيالن حضور 

پيدا كرد.
 آقــای حســينی در پايان بازديد خود از اين ســتاد با 
حضور در معاونت تبليغات  و اطالع رسانی اين ستاد به 

پرسش و پاسخ با  اعضای ستاد پرداخت.
دكترحســينی بــا بيان اينکــه، روز بيســت و پنجم 
فروردين حکم رياســت ستاد آقای دكتر روحانی را در 
اســتان گيالن دريافت كرد. افزود: »از فردای اين روز 
فعاليت خودمان برای تشــکيل ســاختار ستاد استان 
و همين طور شهرستان های اســتان را شروع  كرديم، 
فعاليتی كه با هم فکری و مشــورت با دوســتان سطح 

استان انجام شد.
 بعد از نزديک به هفت الی هشــت روز موفق شــديم 
اركان ســتاد در سطح اســتان را تعريف كنيم و چند 
روز بعد توانســتيم روئسای ســتادهای شهرستان ها 
را مشــخص كنيم و بــه تدريج و به ترتيب روئســای 
ســتادهای بخش ها و معاونت های مربوطه در استان 
و شهرســتان ها و تقريباً اركان ســتاد در كليه استان 

شکل گرفت. 
به اين ترتيب يک شــبکه ی نيرومند فعال در عرصه ی 
ستاد انتخاباتی دكتر حسن روحانی را با كمک جمعيت 
قابل توجهی از دوســتان از طيف های مختلف ســنی، 
فرهنگی، اجتماعی، سياســی، مديريت های گذشته 

يم. د ا ن د ما ز ن سا ا ن و پســر ا ن، دختر نا ا و جو
معاون سياسی اســتانداری گيالن در دوره اصالحات، 
بيان داشت: وضعيت ستادهای ما نسبتا مطلوب است. 
در ارزيابی كه از عملکرد ســتادهای شهرســتان ها و 
مجموعه ی اســتان داريم نشان آشــکاری از فعاليت 
خوب، اثربخــش، پرجوش و خــروش و كارآمد را در 
مجموعه ی ســتاد در شهرســتان ها و بخش ها شاهد 

هستيم.
 بعضی از شهرســتان ها شــايد آن طوری كه ما انتظار 
داشــتيم نتوانســتند كار كنند اما اكثر قريب به اتفاق 
شهرســتان ها فعاليت خوبی را آغاز كردند و توانستند 
برنامه های زيادی در اشــکال مختلــف كاری به اجرا 
برسانند. فکر می كنم بتوانم بگويم در مجموع دوستان 
توانســتند ستادهای خوبی را در ســطح استان شکل 

دهند.
وی ادامه داد: ارتباط گســترده ای بــا طبقات مختلف 
اجتماعی به وجود آمده و با نيروهای فعال سياســی در 
عرصه ی اجتماعی وارد تعامل شــده ايم و در مجموع 
فعاليت گســترده ای درون ســتادها بــه وجود آمده، 
رايزنی های زيادی در حال شــکل گيری است و بخش 
بزرگی از كار هم معطوف به اين است كه كاركرد چهار 
ساله ی دكتر روحانی را آن طوری كه هست و واقعيت 
داشــته به جامعه و طبقات مختلــف اجتماعی منتقل 

كنند.
وی در ادامه افزود: در حقيقت، ما و ستادهای آقای 
روحانی در ســطح استان با تالش های بسيارمان در 

حال جبران كم كاری های رســانه ی ملی هســتيم. 
نه تنها ســعی می كنيم ايــن كم كاری ها را جبران 
كنيــم بلکه بايد با زحمت بيشــتری بعضی از اخبار 
نادرســت كه در جهت تخريب دولت آقای روحانی 
منتشــر شــده را تصحيح كنيم و حقايــق را انتقال 

دهيم.
وی با انتقاد از رســانه ملی، بيان داشــت: كار سختی 
است چون رسانه ی ملی توانايی بااليی در انتقال اخبار 
دارد و ما مجبوريم از طريق تريبون ها، تعامل چهره به 
چهره، مناظره ها، ســخن رانی ها، بيانيه ها و اطالعيه ها 
كاركرد اثرگذار اين چهار سال را به مردم منتقل كنيم. 
كار ســخت و طاقت فرسايی است كه در حال انجام آن 
هســتيم و تا اينجای كار در هدفی كــه پيش گرفتيم 

موفق بوديم.
آقای حسينی با اشــاره به اينکه، ميل مخالفان بر اين 
اســت كه هرچقدر مشــاركت مردم كمتر باشد آن ها 
برنــده خواهند بود، اظهار داشــت: البتــه اين حرف، 

عبارت غلطی نيست. 
بنابراين استراتژی ستاد آقای دكتر روحانی در استان 
گيالن و در كل كشور اين است كه مردم را به مشاركت 

در انتخابات دعوت كند. 
هر اندازه كه مردم مشــاركت بيشتری در انتخابات 
داشــته باشــند امکان برگشــت به عقب و دوره ی 
هشــت ســاله ای كه دولت های نهــم و دهم فضای 
سخت و شــکننده ای را به وجود آورده بودند كمتر 

می شود.

آقای حســينی در پاسخ به ســوالی مبنی بر چگونگی 
آرای دكتر روحانی درگيالن، پاســخ داد: به تدريج از 
روز آغاز تا به امروز روند رو به رشدی داشته ايم. هر روز 
كه به انتخابات نزديک می شــويم حرارت انتخابات را 

بيشتر لمس می كنيم.
 پيش بينــی می كنم هفتــه ی آينده هفته ی بســيار 
پرشــور و پرحرارتی را در عرصه ی انتخاباتی اســتان 

گيالن داشته باشيم.
وی تشــريح كــرد: وضعيت دكتر روحانی در اســتان 

گيالن وضعيت قابل قبولی است.
 ديــروز مناظره ای در دانشــگاه گيالن بين روئســای 
ســتادهای انتخاباتی دكتر روحانی و سه رقيب ديگر 
بود. با وجود شــرايطی خاصی كه در آن روز برای من 
وجود داشــت به آنجا رفتم اما هيچ كدام از رقبا حضور 

پيدا نکردند.
 آقای كرباليی رســماً اعالم كرده بودند كه نمی توانند 
بيايند كه قابل توجيه اســت، اما آن طور كه مسئوالن 
برگزاركننــده ی مناظره گفتنــد دو نفر ديگر عالرغم 

اعالم آمادگی حضور پيدا نکردند. 
به نظر من، خود اين اتفاق نشــانه ای از دغدغه هايی 
در اين افراد اســت كه وقتی در برابــر افکار عمومی، 
سواالت مردم و به خصوص دانشجويانی كه پرسش

گر هســتند قرار می گيرند نمی توانند به آســانی از 
عهده ی ســواالت بر بيايند و پاســخگو باشــند و به 
همين دليل ترجيــح می دهند از چنيــن فضاهايی 

دوری كنند. 
مــن اين را نشــانه ی مثبتــی برای دكتــر روحانی 

می دانم.

سيد احمد حسينی رئيس ستاد دکتر حسن روحانی در گيالن:

جـــوانــان نقــش مهـمی
 در میدان انتخابات دارند


