
 خبرنامه داخلی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن2

ویژه نامه سحر، گروه سیاسی: »سید احمد حسینی« رئیس ستاد انتخاباتی 
دکتر حسن روحانی در گیالن در نشست با خبرنگاران که به میزبانی خبرگزاری 
اصولگرای »تســنیم« برگزار شــد به تبیین برنامه های دکتر حســن روحانی 
کاندیدای موردحمایت جریان اصالحات و اعتدال پرداخت و از لزوم مشــارکت 
بیشتر مردم صحبت کرد. خبرگزاری تسنیم طی روزهای گذشته نشست های 
مشابه ای را برای روسای کاندیداهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار 

کرده است.
بی اخالقی برخی کاندیداها

احمد حسینی در ابتدای این نشست در پاسخ به این سؤال که در مورد دو مناظره 
انتخاباتی کاندیداهای ریاســت جمهوری در تلویزیون بــود گفت: در دو مناظره 
گذشته افرادی که در مقام انتقاد برآمده بودند از حیطه اخالق خارج شدند و شاهد 
نوعی کینه توزی با طرف مقابل بودیم.او ادامه داد: نقد عملکرد نباید با توســل به 
رفتار پوپولیستی و دروغ و اتهام زدن طرف مقابل همراه باشد.حسینی بابیان اینکه 
پاسخ به بی اخالقی را نمی توان با بداخالقی جواب داد گفت:  بازنده کسانی بودند که 
می خواستند روحانی را وارد بداخالقی کنند.رئیس ستاد روحانی در گیالن در ادامه 
در مورد برجام نیز گفت: باید ببینیم اگر برجام نبود ما در کجا بودیم و ایران در چه 

سراشیبی وحشتناکی قرار داشت.
او با بیان اینکه دو نسل بعد هم نمی توانست مشکالت اقتصادی کشور را جبران کند 
اظهار کرد: وقتی حســن روحانی، دولت را تحویل گرفت وضعیت ایران در عرصه 
بین المللی مخاصمه سنگین بود.حسینی ادامه داد: رابطه سازنده ای با کشورهای 

دیگر وجود نداشت و سیمای منتقل شده بود از ایران ستیزه گری بود.
او به تحریم اقتصاد ایران اشــاره کرد و گفــت:  فروش نفت به یک میلیون کاهش 

پیداکرده بود و به جای پول کاالهای بنجل از چین و هند وارد می شد.
حسینی با اشاره به انتقاد برخی از مخالفان دولت که برجام را سبب تحقیر می دانند 

گفت: بدترین تحقیر وقتی بود که زیر پرچم کشور دیگر نفت می فروختیم.
از بابک زنجانی تا وعده های سرخرمن

او با تاکید بر اینکه  هیچ چیزی قبول نمی کند برای صادرات کشــور خودمان زیر 
پرچم کشور دیگر این کار را انجام دهیم گفت: پول نفت را در جیب بابک زنجانی ها 

ریختیم که هنوز برنگشت.
حسینی سپس به شرایط ایجادشده بعد از برجام اشاره کرد و گفت: شرایطی ایجاد 
شــد که  اکنون بیش از دو میلیون نفت می فروشیم و روابط بانکی شفافی با دنیا به 
وجود آمده است.  او بابیان اینکه توانستیم در اقتصاد ایران را بازکنیم ادامه داد:  کسی 
نمی تواند روند مثبت را کتمان کند، شــرایطی که برجام ایجاد کرد ســبب شد تا 
اقتصاد درروند ســقوط  باقی نماند.حسینی درنهایت مهم ترین دستاورد برجام را 
تأمیــن امنیت برای ایران  عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه ۵ قطعنامه علیه ایران 
صادرشده بود در معرض آسیب بودیم و آن هایی که فکر می کردند این ورق پاره بود 
باید جوابگو باشند.این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به برخی شعارهای غیرواقعی 
کاندیداها در مورد افزایش یارانه و ایجاد اشتغال نیز گفت: این شعارها ممکن است 
شنونده های داشته باشد  و کسانی هم بدون مطالعه گوش بدهند.او جمع بزرگی 
از مردم ایران تحصیل کرده و اهل تحقیق هســتند ادامه داد: بدون تعیین منابع و 
درآمد چگونه از چند برابر کردن یارانه صحبت می کنند.حسینی با مطرح کردن 
این پرسش که آیا در کشور قوه مقننه نداریم گفت: چگونه برخی وعده سرخرمن 
می دهند.او بابیان اینکه با این شعارها به ملت ایران توهین می کنند گفت: آن ها فکر 
می کند جمع زیادی نادان هستند و مردم هر حرفی را می پذیرند، آن هایی که این 

حرف ها را می زنند در ۲۹ اردیبهشت جواب خودشان را خواهند گرفت.
اقتصاد ایران از کمند سقوط رها شده است

مســئول ســتاد روحانی در گیالن در ادامه بابیان اینکه ما منکر وجود مشکالت 
نیســتیم گفت: دولت روحانی را دولت راست گویان می دانم، اگر  جایی نیز اشتباه 
کرد عذرخواهی کرده اســت.او بابیان اینکه اقتصاد ایران از کمند سقوط رها شده 
و در مسیر رشد قرارگرفته است گفت: رشد منفی 6 درصد اکنون به مثبت هشت 

درصد رسیده و آرامش، ثبات و کنترل تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.
حســینی با اشاره به افزایش قیمت خودرو پراید از ۷ میلیون به ۲۰ میلیون تومان 

گفت: ما در دولت روحانی چنین تکان های غیر توجیهی را نمی بینیم.
رئیس ستاد روحانی همچنین در ادامه به بحث سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: 

اگر دولت روحانی تثبیت شد روند سرمایه گذاری خارجی ۱۰ برابر خواهد شد.  
او بابیان اینکه فقط نمی توان با مالیات و نفت کشور را اداره کرد گفت: باید به سمت 
سرمایه گذاری خارجی رفت تا سبب توانمندتر شدن اقتصاد، رشد تولید و کاهش 

بیکاری و تضمین امینت می شود.
مسئول ستاد روحانی در گیالن همچنین پاسخگوی سوالی در مورد پدیده حقوق 

نجومی و اختالس شد.
به امالک نجومی هم باید اعتراض کرد

او بابیان اینکه  منشأ حقوق نجومی در دولت روحانی نبوده است گفت: اما  وقتی جز 
مطالبات جامعه قرار گرفت متوقف و بابت این موضوع نیز از مردم عذرخواهی شد 

کاری که  توسط کمتر دولتمردی در ایران انجام داده است.
حسینی اما این سؤال را مطرح کرد که چرا این افراد بحث امالک وسیعی که یکی 
از رقبا به دوســتان خودش با قیمت نزدیک به صفر واگذار کرد معترض نشدند و 

مرتکبین هم هرگز عذرخواهی نکردند.

او ادامه داد: فســاد دولت نهم و دهم با امروز قابل مقایســه نیست چرا باید از دایره 
انصاف خارج شد، نباید ناعادالنه داوری شود. فراموش نکنیم که اختالس سه هزار 

میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.
افتخار دولت روحانی این است که رتبه ایران در فساد را  به پایین ترین رقم ممکن 
در سالیان گذشته رسانده است و بدون تردید اجازه نخواهد داد که فساد به ساختار 

اداری برگردد.
مسئول ستاد روحانی در گیالن وجود فساد در ساختار فعلی اداری کشور را رد نکرد 
و گفت: اما معتقدئم کــه در این مورد روند کاهش وجود دارد اما برخی نعل وارونه 
می زنند و در حالی که خود دارای مشــکل  بودند پیشگام مبارزه با فساد می شوند.

حسینی همچنین در جواب سوالی در مورد نقض برجام از سوی آمریکا گفت: در 
تمام تعهدات بین المللی طرف مقابل سعی می کند تا از تعهدات فرار کند اما اراده 

دولت روحانی این است که  نگذارد آمریکا از تعهدات خود خارج شود.
اوا افزود: با اجرای بند به بند قرارداد آمریکا را متعهد به اجرای برجام خواهیم کرد که 
تاکنون نیز موفق بودیم.حسینی برجام را  بدترین قراردادی دانست که  به آمریکا 
تحمیل شده اســت. او گفت: اگر دیپلماسی قدرت ایران نبود ترامپ برجام را پاره 
کرده بودند. در واقع آن ها این اراده را دارند اما با دیپلماســی جلوی آن را گرفتیم.او 
افــزود: برخی اعتقاد دارند که منافع ایران را از بین برده اما مخالفت آمریکا چیزی 
دیگری را نشان می دهد و ما هنوز نتوانستیم این معادله چند مجهولی را نتوانستیم 

حل کنیم.
سهم مدیریتی زنان کم است

بخش دیگر صحبت های حسینی در مورد بانوان بود. حسینی به سعی روحانی برای 
اختصاص  ســهم بیشتری در جغرافیای مدیریتی  اشاره کرد و گفت: کافی نیست 
اما روند روبه رشد بوده است.حسینی همچنین پیشرفت ایران را بدون  حضور زنان 
در عرصه های مختلف امکان پذیر ندانســت و گفت:  روح مردســاالری در جامعه 
ایران نهادینه اســت.او همچنین با اشــاره به این که طی سال های گذشته  ۱۴۰ 
نماینده مجلس که از گیالن در مجلس حضور پیدا کردند گفت: در بین این ۱۴۰ تن 

فرستاده شده که فقط یک نماینده زن حضور داشت.
حسینی با اشاره به وجود تفکر  مردساالری در برخی از زنان گفت:  عالوه بر مردان، 
زنان نیز باید مردساالری را کنار بگذارند.او همچنین با اشاره به تهمت برخی مبنی 
بر استفاده ابزاری از زنان در ستادهای روحانی گفت: معنی این جمله آن ها این است 
که زنان باید در خانه بنشینند. اما نبض و موتور ستاد روحانی  جوانان و  زنان هستند.

دولت روحانی از زنان در سمت های معاون رییس جمهور، معاون وزیر و استاندار، و 
فرماندار در تمام جغرافیای ایران استفاده کرده است.

او همچنین در مورد مشارکت مردم و پیروزی روحانی در انتخابات نیز گفت: رقابت 
سختی داریم و همه سعی می کنند آرای مردم را به دست آورند.

دولت روحانی، دولت دروغ نیست
حسینی با اشاره به وجود ذهنیت اشتباه »روحانی در هر صورت انتخاب می شود« 
گفت: این موضوع نشانه یاس است در حالی که به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و 

تنها اگر مردم در صحنه باشند روحانی انتخاب می شود.
او  افــزود: مردم با انتخاب روحانی می توانند نشــان دهند کــه دوران عقب گرد و 

برگشت به بحران ورشکستگی را نمی خواهند.
مسئول ستاد روحانی در گیالن خطاب به مردم گفت: اگر می خواهید بذر امید که 
روحانی کاشته بزرگ و تنومند شود در انتخابات حضور پیدا کنیم؛ چرا که قدرت 

دولت روحانی با حضور مردم معنی پیدا می کند.
او افزود: اگر مشــارکت گسترده باشــد بر این باور هستم که  روحانی با فاصله زیاد 
انتخاب می شود.حســینی همچنین روند کلی شایسته ساالری در دولت یازدهم 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجموعه عواملی باید در ساختار فرهنگی و اجتماعی 
شــکل بگیرد تا در دولت نیز بروز پیدا کند.او با اشــاره به تالش صدا و سیما برای 
ناکارآمد معرفی کردن دولت گفت: نمی خواهیم که  اقدامات دولت را بزرگ کند اما 

همان ها را نیز به خوبی بیان کند.
حسینی افزود: دولت روحانی دولت دروغ نیست و نمی خواهد آمارسازی کند اما 
بیان اقدامات دولت  از رســانه ملی حق طبیعی دولت است که متاسفانه برخی با 

تضعیف عملکرد دولت نادانسته موجب تضعیف نظام می شوند.
آزادی بیان و قلم، ویژگی اصالح طلبی

مســئول ستاد روحانی در ادامه در مورد  پاسخگویی  دولت نیز گفت: گفتمانی در 
دولت خاتمی شکل گرفت که دولت باید پاسخگو باشد و این امر در دولت روحانی 
ادامه یافت.او پاســخگویی، آزادی بیان٬ قلم و فعالیت احزاب نیز از شاخص های 
اصالح طلبی عنوان کرد و گفت: خاتمی در تمــام دوره ها به این محور وفادار بود  
روحانی نیز به این عهد پاســخگو بود  اگر در ســطوحی این گفتمان غالب را عمل 
نکردند در دولت آینده روند پاسخگویی روبه رشدخواهد بود.دکتر حسینی  در پایان 
بابیان اینکه تفکر اصــالح طلبی به هیچ عنوان به دنبال حذف جریان اصولگرایی 
نیســت گفت: آن ها نیز نباید به دنبال چنین چیزی باشند.او افزود:  اگر روزی هر 
جریانی توانست مردم را برای نشستن بر کرسی قدرت قانع کند جریان مقابل نیز 
باید قانع باشد.گفتنی است، در  این نشست عالوه بر حضور شماری از خبرنگاران و 
عکاسان »فرشاد نوروزپور« مشاور رسانه ای ستاد حسن روحانی در گیالن و »شاهد 
وزیری« مسئول کمیته رسانه معاونت اطالع رسانی و تبلیغات این ستاد و »علیرضا 

خاکپور« سرپرست تسنیم در گیالن هم حضور داشتند.

ســه دهه اخیر دهه های اوج گرفتن دلتنگی انسان مدرن برای "خوبی "هاست.
انســان امروز بیش از هر چیز این روزها به دنبال زندگی خوب اســت. در حوزه 
های سیاسی ، انسان امروز و جوامع انسانی به دنبال تثبیت "حکمرانی خوب"در 
حوزه کشورداری است. در حوزه های شهری هم شهروندان مدرن به دنبال "شهر 

خوب"هستند.
این دلتنگی های انســان مدرن برای خوبی از آنروســت که همه جوامع در حال 
توسعه با زیرساخت هایی فرسوده و منابع بودجه ای محدودی مواجهند و همه می 
دانند که اگر نتوانند روش های پایدار و غنی تری برای توسعه اقتصادهای محلی 
و مدیریت شهری پیدا کنند و اگر نتوانند چنین راهی بیابند آینده روشنی برای 

فرزندان و آیندگان باقی نخواهند گذاشت.
 اما آنچه این روزها برای ما اصالح طلبان و تحول خواهان اهمیت دارد آن اســت 
که بتوان پیوندی میان این دو مفهوم یعنی شهر خوب و حکمرانی خوب بیابیم تا 
بتوانیم از منظر آن به بهبود و اصالح شرایط کشورمان بپردازیم.مهمترین شاخصه 
هــای الزم برای یک شــهر خوب را در اینجا به صورت مختصر بر می شــمارم و 

پیوندش را با حکمرانی خوب بیان می کنم:

اولین گام برای رســیدن به یک شــهر خوب، اتخاذ رویکرد استراتژیک برای 1 
شناخت مزیت های رقابتی در یک شهر اســت و شناسایی گروه های فعال و 
کارآمد که پتانسیل تقویت را دارند.برای رسیدن به این گام الزم است تا حکومتی 
خوب مستقر باشد تا به برابری فرصت ها برای همه مردم باور داشته باشد و شناسه 
های ایدئولوژیک را بر شناســه های شایستگی سازی چون تخصص ارجحیت 
نبخشــد.ضمنا در این راه یک حکومت خوب الزم است تا زیرساختهای ملی را 
برای فضای رقابتی عادالنه فراهم آورد و به روندهای دموکراتیک گردش قدرت 

معتقد باشند.

دومین گام رسیدن به یک شــهر خوب داشتن برنامه ای جامع و کامل برای 2  
تغییر اســت.در این مسیر حکمرانی باید حکومت کند که برنامه ریزی کالن 
را قبول داشته باشد و به قانون و نهادهای مدیریتی مستقر اعتقاد و اعتماد داشته 
باشد و برای بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدتش برنامه ای مدون و کامل داشته 
باشد و از آن مهمتر به آنها پایبند بماند نه آنکه یک شبه سازمان برنامه و بودجه را 

تعطیل و برنامه ریزی را در کشور مختل کند.

یکی از مهمترین شــاخصه های شهر 3  
خوب داشــتن تفکر محیط زیستی در 

مدیران شهری است. حکومتی که مدعیان  حاکمیتش رکورددار بیشترین تعداد 
روزهای هوای آلوده و بیشترین دریاچه های خشک شده و وارد کنندگان و تولید 
کنندگان بنزین های سرطان زا باشند نمیتوانند به شهر خوب برسند. هنوز یادمان 
نرفته که در دولت دهم کم کارترین و شــاید بی کارترین مدیر دولت مدیر حوزه 
محیط زیست آن بود. برای رسیدن به شهر خوب حاکمانی می خواهیم که برای 

محیط زیست اهمیت ویژه ای قائل شوند.

شاخصه دیگر شهر خوب انعطاف پذیری مدیریت شهری است که این دقیقا 4  
مقابل مدل مدیریتی مستبدانه است.برای داشتن چنین مدیریتی در حوزه 
شهر نیاز به دولتی داریم که از مشــورت کارشناسان متخصص بهره بگیرد و به 
مشــورت معتقد باشد نه آنکه چون دولت دهم دهان تمام متخصصین منتقد را 

ببندد.دولتی که حداقل دخالت را در حوزه های شهری داشته باشد.

آخرین شاخصه مهم یک شــهر خوب بهره برداری از انرژی های سبز است. 5  
انرژی ســبز و استفاده از آن حکومتی میخواهد که برای محیط زیست بیش 
از فروش زمین و آسمان اهمیت قائل شــود.دولتی که منبع درآمدش را با قطع 

درختان و فروش تراکم به دست نیاورد.
برای ما ایرانیان که تقریبا هر ۲ سال یکبار بهار انتخاباتمان فرا می رسد شاید الزم 
باشد که برای رای دادنمان بیش از چند روز و چند ساعت فکر کنیم ،چرا که نتایج 
رای دادن و یا ندادنمان می تواند بر تمام عرصه های زیستمان چه در سطح شهری 
و چه در ســطح ملی تاثیرگذار باشــد و به همین دلیل است که رای ما در جامعه 
ایرانی چیزی بســیار فراتر از یک رای ساده است و برای همین نباید به راحتی و 
تنها با چند شــعار و وعده خرجش کنیم.چشم هایمان را برای رای دادن باید باز 
کنیم و متوجه تغییرات ملموسی که حاصل آرای مان است باشیم.در این صورت 
است که ایران آینده جای بهتری برای زندگی نسل های آینده ما خواهد بود و ما و 

همنسالنمان در کنابهای تاریخ آینده سربلند خواهیم بود.
به امید آنکه بعد از رایی که در ۲۹ اردیبهشــت به صندوق میریزیم پیش وجدان 
خودمان و وجدان تاریخ سربلند باشیم و ایران جانمان هر روز جایی بهتر و خوب 

تر برای زیستن باشد. 
این آرزو دور و دیر نیست اگر همیشه تدبیر و امید را به هم بیامیزیم.
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همایــش انتخاباتی »نســل چهارمی ها« از ســوی جبهه 
مردمــی نیروهای انقالب اســالمی)جمنا( با هدف حمایت از 
محمدباقــر قالیباف و ابراهیم رئیســی در انتخابات ریاســت 
جمهــوری دوازدهــم بــا ســخنرانی علیرضــا زاکانی عصر 
دوشنبه)۱۸اردیبهشت( در ســالن آتش نشانی رشت برگزار 

شد.
باوجود تبلیغات گســترده این همایش، تعداد اندک شــرکت 

کنندگان از نکات جالب توجه بود.

مردم شهر و روستا، به هوشید...

»سید احمد حسینی« رئیس ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن:

دولت روحانی، دولت دروغ نیست

ادامه از صفحه یک -----------------------------
مردم شهر به هوشید که با کم کاری ما باز چه تفکری بر کشور حاکم خواهند شد. به 
هوشید که اگر هر کدام از ما یک ستاد برای گزارش صادقانه به هموطنان خود نشویم 
چه بر سر ما آمد. اینکه دولتی با اختالس ها مبارزه کند، اگر کوتاهی از ناحیه خودش 
بود از مردم صادقانه عذرخواهی نماید، اینکه رییس جمهور در پیشگاه ملت خود را 
مســئول دفاع از همه مردم و اقوام و شیعه و سنی می داند، آیا این، همان انتظارات 
همه نیست، مگر نمی خواهیم وضعیت اقتصادی همه مردم و صنایع نه فقط عده ای 
خاص خوب و مطلوب شود. مردم شهر  و روستا بهوشید که قباًل عده ای با پرداخت 
یارانه چگونه ملت را دور زدند و قیمت ها چه سرسام آور باال رفت و تازه مردم بدهکار 
هم شدند. مردم به هوشید که خدمات در این دولت شامل گازرسانی به روستا ها و 
شهرها، آب رسانی، زنده شدن تاالب ها، افزایش خطوط ریلی و آزاد راه ها و افزایش 
صــادرات و خودکفایی در گندم و بنزین و خطــوط ارتباطی و... همه در این دولت 
افزایش یافت و به رغم همه مشکالت به خصوص در سه سال اول دولت پروژه های 

عمرانی با پیشرفت قابل مالحظه ای روبرو شدند.
مردم نگذاریم در عصر ارتباطات عده ای با دروغ افکنی و تهمت بخواهند ما را دچار 
شــک و تردید کنند و با هدف رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری و بعد در خدمت 
امیال خود بودن ما را از راهی که آغاز کرده ایم بازگردانند. مردم عزیز ایران حســن 
روحانی یار دیرین امام و رهبری و هاشمی با تجربیات خود در قوای مقننه و مجریه 
و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین سال ها مبارزه برای پیروزی انقالب اسالمی 

اکنون آبروی خود را بار دیگر در محضر شــما قرار داده تا با حمایت از او ثابت کنیم 
که رأی ما به روحانی رأی قدردانی از دکتر ظریف است، ثابت کنیم رأی به روحانی 
رأی به اسحاق جهانگیری اســت که با افتخار اعالم می کند من یک اصالح طلب 
هستم، ثابت کنیم رأی به روحانی رأی برای طلب آرامش روح هاشمی است، رأی به 
روحانی رآی به سید و مکتب  اصالحات و خواسته های مردم است. رأی به روحانی 
رأی به اصالح طلبی و اعتدال و عقالنیت و راســت گویی و جلوگیری از اختالس و 
حمایت از بهبود شرایط اقتصادی و آزادی های اجتماعی و سیاسی و فعالیت احزاب 
و مطبوعات و رسانه ها و آزادی فعالیت های دانشجویی و ارتقای علمی کشور و بهبود 
ارتباط با جهان، ایجاد فضای مناسب برای نسل آینده و کم شدن خروج نخبگان و 
مردم از کشــور است و با رأی به حسن روحانی از او که در این چهار سال برای بهبود 
شرایط کشــور تالش کرد و تهمت ها پذیرا شد تشکر و قدردانی کنیم و روحانی را 

تنها نگذاریم.
مردم تنها با حضور در انتخابات و رأی به دکتر روحانی می توانیم حرف خود را بزنیم 

وگرنه دیگر راهی برایمان باقی نخواهد ماند.
مردم ما، از بهترین مردم دنیا هستند که لیاقت آنها بهترین بوده و به یقین دولت دوم 
روحانی با شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و استفاده از نیروهای قوی در 

مدیریت ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بر خواهد داشت.
مردم شهر به هوشید....دنیا هوشمندانه در حال رصد انتخابات کشور ما هست و ما 

هم ثابت خواهیم کرد که با روحانی تا ۱۴۰۰ خواهیم بود.

یادداشت

حکمران خوب 
سیما ریاحیشهر خوب می سازد

عکس ها: پویا بازارگرد/گیل نگاه

رو به رو


