
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ســال 96 نیز 
تمرکز و برنامه ریزی نیروهای اصالح طلب و اعتدال گرایان بر روی 
یک عنوان کاندیدا اســت و آن کاندیدا کسی جز »حسن روحانی« 

نیست. 
البته اصالح طلبان و اعتدالگرایان بر خالف دوره یازدهم از ماهها 
قبل بر ســر کاندیدای خود اتفاق نظر داشــتند و منسجم تر از قبل 
برای پیروزی در انتخابات تالش می کنند.  »احمد حسینی« معاون 
سیاســی امنیتی استانداری دولت اصالحات در 21 فروردین 96 به 

عنوان رئیس ستاد روحانی در گیالن انتخاب شد.
رئیس ستاد حســن روحانی در گیالن در میان جلسات مختلف 
کاری و برنامه ریزی های برای ســاماندهی برنامه های ستاد در گفت 
و گو با »ســحر« اصلی ترین رویکردها و برنامه های ستاد روحانی در 
گیالن بیان کرد. »احمد حســینی« تالش اصلی ستاد را شفافیت و 
اطالع رســانی و ایجاد امید عنوان کرد و گفت: می خواهیم با اطالع 
رســانی مناســب این امید را زنده کنیم که این تالش ها در آینده 
می توانــد آینده بهتری بــرای ایران رقم بزند.او با اشــاره به افتتاح 
ســتاد دکتر روحانی در 26 فروردین در گیالن گفت: یک هفته بعد 
ازاین تاریخ معاونت ها شــکل گرفت و فعالیت های ســتاد در سطح 

استان آغاز شد. 
 وی ادامه داد: ســعی می کنیم تا اطالع رسانی  کامل و شفاف را 
به اقشــار مختلف مردم بیان کنیم . بیان دستاوردهای مثبت دولت 
یازدهم در عرصه های مختلف در طول چهار ســال گذشــته را در 

سرلوحه کار قراردادیم. 
رئیس ســتاد روحانی در گیالن با انتقاد از رویکرد صداوســیما 
گفت: متأسفانه رسانه ملی در بازتاب دستاوردهای دولت در سطوح 
مختلف خوب عمل نکرده اســت؛ بنابراین کار برای ما سخت تر شده 

است.
او در ادامــه با تأکید بر بیان دســتاوردهای دولت به مردم گفت: 
آنچه دولت در این چهار سال انجام داده است به درستی اطالع رسانی 
نشده است . بنابراین باید این اطالعات را به الیه های مختلف جامعه 

اطالع بدهیم و این کار با شــتاب خوبی در حال انجام است.
او با اشــاره به برخــی بداخالقی هایی انجام شــده گفت: تالش 

می شــود تا بذر ناامیدی در مردم پاشیده شــود و آنها را نسبت به 
کارکــرد دولت روحانی ناامید کنند تا مشــارکت مردم در انتخابات 
کاهش یابد.  حسینی افزود: این دولت احتیاج به آمارسازی و دروغ 

گویــی ندارد و تالش می کند آنچه را که انجام داده بگوید.
رئیس ســتاد روحانی به اصلی ترین محورهای موردتوجه ســتاد 
توجه کرد و گفت: محورهایی موردنظر هرآن چیزی است که دولت 
روحانی در چهار گذشــته  در عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

روابط خارجی برای آن تالش و برنامه ریزی کرده است. 
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری گیــالن در دولت اصالحات 

بابیــان اینکه ما معتقدیــم با پیروزی 
روحانی این موارد با شــتاب بیشتری 
ادامــه پیدا خواهد کــرد ادامه داد: در 
مناســبی  بســتر  اقتصادی  حوزه های 
ایجاد شده است تا چشم انداز مناسبی 
بــرای آن به وجود آید. رئیس ســتاد 
روحانــی در گیــالن همچنین ضمن 

اشــاره به ویرانه ی هــای اقتصادی برجای مانده از دولت پیشــین، 
اقدامات دولت تدبیر و امید در ســال های اولیــه آغاز به کار جهت 

بهبود شرایط اقتصادی را “آواربرداری” توصیف کرد.
 وی ادامه داد: پارس جنوبی در دولت خاتمی شروع به کار کرد 
و نباید فراموش کرد که این منطقه از یک کویر در سال ۷6 تا ۸۴ 
به چه مکان فعال اقتصادی بزرگی تبدیل شــد و پس ازآن چگونه 
رها شــد. بالغ بر 2۰ هزار مهندس و کارگر و ده ها شرکت خارجی 

قبــل از دولت احمدی نژاد در این منطقه در حال کار بودند.
 از ســال ۸۴ تا 92 بسیاری از پروژه های فعال این منطقه تعطیل 
و کارگران زیادی بیکار شــدند اما 
دوبــاره از 92 بعد از آغــاز به کار 
دولت حســن روحانی کم کم شاهد 
بازگشــت رونق به پــارس جنوبی 

بودیم.
حســینی بــا یادآوری رشــد 
دولــت  در  اقتصــادی  مثبــت 

روحانــی در مقایســه با رشــد منفــی آن در دولت های نهم 
و دهــم ازســرگیری اســتخراج منابع نفتی پــارس جنوبی را 
ازجملــه اقدامــات مؤثر دولت تدبیر و امیــد و ادامه دهنده ی 
تالش های صــورت گرفته در دولت اصالحات دانســت.رئیس 
از حضور سخنران ها سطح  ســتاد روحانی در گیالن همچنین 
نان در   ملی در اســتان گیــالن خبر داد و گفت: این ســخنرا
رشــت و ســایر شهرســتان ها حضور پیدا می کنند و با مردم 
در مــورد دولــت  ســخن خواهند گفــت و آنهــا را به ادامه 
راه امیــدوار کنند. حســینی با بیان اینکه همــه می خواهیم 
تــا انتخابــات با مشــارکت حداکثری روبرو شــود ادامه داد: 
تعیین سرنوشــت خــود در چهار  برای  ایران  معتقدم مــردم 
ســال آینده شــرایطی را رقــم خواهند زد کــه بتوانیم برای 
از رشد، توسعه  نســل های بعدی خودمان جای پای محکمی 
را  اقشــار مختلــف جامعه  با  تعامل  ببینیم.حســینی  امیــد  و 
یکــی از موضوعــات مورد تأکید ســتاد مرکــزی روحانی در 
گیــالن عنوان کــرد و گفــت: در  بخش های مختلف ســتاد 
کارهای گسترده ای  اســت که  روحانی ســعی شــده  حامیان 
با اقشــار مختلــف در تمامی  افــزود:  تعامل  او  انجام شــود.
ســطوح ســتاد موردتوجه اســت  تا زمینــه نوعــی گفتگو با 

فعــاالن عرصه فرهنگی و اجرایی و سیاســی به  وجود آید.
رئیس ســتاد روحانی در گیــالن همچنین با اشــاره به فعالیت 
بخش های مختلف ســتاد حامیان روحانی نیز گفت: نشســت های 
متعددی توسط ستاد جوانان، زنان پیش بینی شده است و همچنین 
معاونت شهرســتان نیز به طور مســتمر بر فعالیت های شهرستان ها 

نظارت می کند.
 حسینی همچنین ساماندهی ناظران انتخاباتی را دیگر مسئولیت 
ســتاد عنوان کرد و گفت: ســاماندهی ناظران بــرای 36۰۰ حوزه 

استانی نیز در حال انجام است.
 او در پایــان بر وجود آرامش در برنامه های ســتاد تأکید کرد و 
گفت: در ارتباط  فعال با نهادهای مختلف امنیتی تالش شــده است 
بســتری از آرامش و امنیت به  دور از تنش برای نشســت ها فراهم 

شود.
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سید احمد حسینی رئیس ستاد دکتر حسن روحانی در گیالن: 

زنده کردن امیــد و ایجاد شفافیت دو هدف اصلی ستاد روحانی در گیالن

96
ت 

ش
به

ردی
ا

رد
رگ

ازا
یا  ب

 پو
س:

عک

رســانه ملـی در بازتاب 
دستاوردهای دولت عملکرد 

خوبی نداشته است


