
3  خبرنامه داخلی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن

ویژه نامه سحر، گروه سیاسی: دبیر سیاسی ستاد روحانی در 
گیــان، با بیان اینکه هدف حمایــت از روحانی، حمایت از تعالی 
و پیشرف ایران و اسام اســت، گفت: ما وقتی از روحانی صحبت 
می کنیم به  واقع از صلح، آشــتی، عقانیت، تدبیر در امور و امنیت 

و از همه مهمتر آرامش سخن می گوییم.
»ســید ارمیا مهــدوی« انتخابات دوازدهم ریاســت جمهوری را 
حســاس و مهم عنوان کرد و بیان کرد: از ســویی در کارزار رقابت 
نیروهای اصولگرا به نســبت دوره های پیشــین از اجماع بهتری 
برخوردارند و از ســوی دیگر آنها تمام تــوان و نیروهای خود را به 
کار گرفته انــد تا در هر صورت انتخابات را به دور دوم بکشــانند و 
در این راه از هیچ کوششــی دریغ نمی کنند.وی با تصریح بر اینکه 
اصولگرایان برای رسیدن به هدف یاد شده مدام بر طبل ناامیدی و 
بحرانی نشان دادن وضعیت موجود می کوبند، گفت: رهبر انقاب 
در دیــداری که با معلمان داشــتند به صراحــت، گفتند که »اگر 
عواملی زمینه ساز یأس مردم شود بدون  شک کشور لطمه خواهد 
خورد و هر فردی که در این لطمه ســهیم باشد در پیشگاه خداوند 
مسئول خواهد بود« اما علی رغم توصیه های موکد رهبری باز هم 

برخی ها در مسیر مأیوس کردن مردم گام بر می دارند.
مهــدوی بــا تاکید بر اینکه مــا بیش از هر زمــان دیگری در این 
انتخابات به مشــارکت حداکثری و حضور مردم نیاز داریم، بیان 
کرد:برای این موضوع عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارد.

این فعال رســانه ادامــه داد: گفتمان غالــب در جامعه گفتمان 
اعتدال ورزی اســت و به نوعی همه گروه های سیاسی که  مبتنی 
بــر عقانیــت گام برمی دارند به ایــن مهم دســت یافته اند که 
بــا افراطی گری راه به جایــی نخواهند برد و دوبــاره به جای اول 

خواهند نشست.
دبیر سیاسی ستاد روحانی در گیان با بیان اینکه مشکل اساسی 
در ارزیابــی این دوره از انتخابات تا این لحظه این اســت که هنوز 
رغبت و اشــتیاقی که می بایست تشکیل دهنده حضور حداکثری 
مــردم در انتخابات شــود رخ نداده، اظهار کــرد: البته این هم به 
رفتارشناســی انتخاباتی ما ایرانیان برمی گــردد که دقیقه 90  بر 

می خیزند .
وی در پاسخ به این سوال که چرا باید روحانی را بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهــور ایران برگزیــد، عنوان کرد: بــرای اینکه رقبای او 

رئیس جمهور نشــوند. در این برهه زمانی نشستن هر فردی غیر از 
روحانی بر کرسی ریاست جمهوری، یعنی توقف و برگشت به عقب 
در مســیر توسعه و پیشــرفت ایران.این فعال سیاسی  در تشریح 
شــرایط ایران با ریاســت جمهوری احتمالی رئیسی یا قالیباف، با 
اشــاره به اینکه ما در مناظره ها به وضوح دیدیم که اگر برنامه های 
پیدا و پنهان این دوســتان بخواهد در کشــور اجرایی شود شاهد 
چه اتفاقاتی در عرصه  ملــی و بین المللی خواهیم بود، گفت: بنده 
ســکانس آخر فیلم را اول به شــما بگویم که با ایــن اتفاق حوزه 
اجرایی کشــور از مسیر و ریل توســعه خارج خواهد شد.مهدوی 
گفــت: تنها چیزی که رقبای روحانــی در مناظرات به مردم ارائه 
نکردند برنامه مدون، راهگشــا و قابل اجرا بود. رقبای وی تنها در 
مناظرات و گفت وگوها در مقام حمله ناجوانمردانه به دولت بودند 

تا دفاع از برنامه ای روشن برای آینده ایران.
این فعال رســانه با تصریح بــر اینکه گویی برخــی از کاندیداها 
آمده اند  عقده گشایی کنند تا دلربایی، گفت: رقبای روحانی تمام 
تــاش خود را می کنند که در مناظره هــا رئیس جمهور در زمین 
کذایی آنها بازی کند و این موضوعی است که باید در مناظره سوم 

دقت بیشتری به آن شود.
دبیر سیاســی ســتاد مرکزی روحانی در گیان در پایان با تاکید 
بر عدم سرمســتی حامیان و هــواداران روحانی پیش از برگزاری 
انتخابات بیان کرد: تاریخ نشــان داده که بیشــترین ضربه ای که 
جریان توســعه طلب ایران خورده از دلخوشی و سرخوشی و توهم 

پیروزی قطعی بوده است

دبیر سیاسی ستاد روحانی در گیالن:

به مشارکت حداکثری مردم نیازمندیم 
سهیل سجودی، قائم مقام ستاد روحانی در رشت:

بذر آزادی بیان و نگاه همدالنه  روحانی با کارگران در دولت بعدی او سبز می شود

خبرکوتاهخبرکوتاه

ویژه نامه ســحر، گروه سیاسی: قائم مقام ستاد دکتر حسن روحانی در رشت 
با ذکر این نکته که  مشــکات کارگران مساله ای قابل کتمان در ایران نیست گفت: 
فعاالن اقتصادی می دانند که ریشــه های مشکات کارگری و کارگران در کجاست و 

مساله مربوط به دولت ۴ ساله دکتر روحانی نیست.
»سهیل ســجودی« توضیح داد: در طی سال های گذشــته بارها شاهد تجمعات 
کارگران معترض در نقاط مختلف کشــور بودیم و در نبود سندیکای قوی که قدرت 
و قابلیت مقابله با رفتارهای ضد کارگری را داشــته باشــد آن ها ناامیدانه راهی خانه 

می شدند.
ســجودی با اشاره به این که انتشــار فیلم اعتراض کارگران معدن به رئیس جمهور 
حسن روحانی به جای شرمندگی افتخارآمیز است گفت: این سند افتخار دولت تدبیر 
و امید است که کارگران می توانند در حضور او اعتراض خود را با صدای بلند و بدون 

لکنت بیان کنند.
نایب رئیــس حزب ندا در گیان با ذکر ایــن نکته که کارگران در زمان فعالیت 
دولت نهم و دهم شــنونده   شــعارهای زیادی بودند گفت: درحالی که بارها اعام 
شــد حقوق کارگران افزایش پیدا می کند و دولت تاش داشت به صورت دستوری 
این کار را انجام دهد اما مشــاهده کردیم که بنگاه هــای تولیدی و صنعتی ایران 

نداشتند.  این کار  ظرفیت 
چون بســیاری از آن ها به صورت نمادین مشــغول کار بودنــد و در حالت نیمه 

به سر می بردند. تعطیل 
بــه گفته این فعال سیاســی برخورد با کارگران، فعاالن کارگری و ســندیکاهای 
مربوط به این قشــر در ۸ ســال دولت احمدی نژاد کاما چشمگیر بود گفت: این که 
بعضی از مخالفان روحانی بعد از وقوع حادثه مرگبار در معدن زغال ســنگ زمســتان 
یورت آزادشــهر به گونه ای برخورد می کنند که این دولت مسبب این حادثه بوده، دور 

از انصاف است.
سجودی با ذکر این نکته که این معدن متعلق به بخش خصوصی است گفت:مقامات 
دولتی به استناد آرای صادرشده از نظارت و صدور رای علیه وضعیت این معدن طی 

سال های گذشته خبر داده اند.
او درعین حــال گفت: وضعیت نظارت بــر کارگاه ها و میزان حقوق پرداختی 
بــه کارگران و وضع معیشــت آن ها جــز دغدغه های دائمی و نه فقط ۴ ســال 
گذشــته اســت افزود: دکتر روحانــی در صورت پیروزی دوبــاره در انتخابات 
ریاســت جمهوری باید به صورت جدی به معیشــت کارگــران توجه کند چون 

به دلیــل تورم افسارگســیخته در دولت احمدی نژاد و سیاســت های انقباضی 
ســال های اخیر زندگی روزمره برای این قشر زحمتکش به دشواری سپری شده 

است.
نایب رئیــس حزب ندا در گیان اضافه کرد وزارتخانه های دولت تدبیر و امید مانند 
کار و بهداشت هم باید تاش کنند شرایط ایمنی و بهداشت محیط کارگری در ایران 

را به استانداردهای جهان نزدیک کنند.
سجودی همچنین از لزوم توجه دولت روحانی به آزادی فعالیت برای سندیکاهای 
کارگری ســخن گفت و اضافه کرد واقعیت این است که عمده قوانین کار در ایران 
به نفع کارگران نیســت و حاال که روحانی به عنــوان رئیس دولت بدون آن که الزام 
قانونی داشــته باشــد در میان کارگران رنج دیده معدن زغال سنگ زمستان یورت 
آزادشــهر حاضرشــده و شــنونده  درد و دل های کارگران بوده در ادامه کار خود 
بایــد بهبود وضعیت کارگران و ســندیکاهای کارگری را در دســتور کار قرار دهد 
تــا بــه گفته ی او بذری که در زمینــه آزادی بیان و نگاه همدالنــه به کارگران در 
پرالتهاب ترین روزهای تبلیغات کاشــته، طی ســال های بعــدی دولت احتمالی اش 

سبز و تنومند شود.
قائم مقام ستاد حســن روحانی در رشت در پایان اضافه کرد: در این صورت شعار 
چرخــش، چرخ زندگــی مردم با افزایــش راندمان کاری بخش هــای مختلف ایران 

بیش ازپیش احساس می شود.
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شهرســتان ها:   گروه  ســحر«،  نامه»  ویژه 
نائب رییس کمســیون  قربانــی«  »محمد حســین 
بهداشــت ودرمان مجلس شــورای اســامی، ضمن 
مثبت ارزیابی کردن عملکــرد دولت یازدهم، اظهار 
کــرد: من بارها و بارها اعام کرده ام که ادامه دولت 

دکتر روحانی از همه جهات به نفع کشــور است. 
وی به ســخنان رهبــر معظم انقــاب در جمع 
فرهنگیان اشــاره کرد و گفت: رهبــر معظم انقاب 
انتخابــات را موضوعی حیاتی و برآمده از اندیشــه 
مردم ســاالری دینــی در نظام جمهوری اســامی 
دانســته اند و تاکید کرده انــد: حضور همه مردم با 
ســایق مختلف سیاسی در انتخابات 29 اردیبهشت 
96، ضامــن حفــظ اقتدار،ابهت و مصونیت کشــور 

است.
وی بزرگترین دستاورد دولت یازدهم را در حوزه 
درمان، طرح تحول نظام ســامت بیان کرد و گفت: 
این طــرح یکی از مهمترین اقدامــات ارزنده دولت 
بود که عاوه بر افزایش ســطح سامت جامعه باعث 
ســهولت دسترسی مردم به خدمات درمانی و حذف 

نگرانی های مردم از هزینه های درمانی شد. 
نماینده مردم آســتانه اشــرفیه در مجلس افزود: 
اجــرای طرح تحول نظــام ســامت از موفق ترین 
برنامه های عملیاتی دولت یازدهم در حوزه درمان و 
ســامت جامعه است که توانسته خدمات بی نظیری 

را در حوزه بهداشــت و درمان به مردم ارائه کند.
وی افزود: به مدد دولت یازدهم تحول اساسی در 
نظام ســامت و درمان مردم ایجاد شــده و بسیاری 

از مشــکات مردم در این بخش کاهش یافته است.
قربانی گفت: دولت یازدهم اعتبار قابل توجهی را 
برای کاهش هزینه های درمانی مردم در نظر گرفت 
و در حال حاضر در بیمارســتان ها و مراکز درمانی 

کشــور خدمات درمانی با حضور بهترین پزشکان و 
کمترین هزینه به بیماران ارائه می شود. 

نائب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان  مجلس 
شــورای اسامی ضمن اشاره به افزایش رضایتمندی 
مــردم از اجرای طــرح تحول نظام ســامت، اظهار 
کــرد: نباید خدمات ارزنده دولت یازدهم را در حوزه 

بهداشت و درمان نادیده بگیریم.
از مهمترین  افــزود: یکــی  ادامــه  قربانــی در 
دســتاوردهای دولــت دکتــر روحانــی در حوزه 
ســامت، اجرای طرح تحول ســامت است که در 
واقع می توان گفت، اجرای این طرح در راســتای 
دســتورات و منویــات مقــام معظــم رهبری در 
خصوص رســیدگی به وضعیت هزینه های درمانی 
و دغدغه ایشــان بود که همیشه اظهار می کردند، 
کــه خانواده ها فقــط باید درد بیمــاری را تحمل 
کنند و مشــکل پرداخــت هزینه های باالی درمان 

باشند. نداشته  را 

قربانی گفت: بر اســاس فرمایشــات مقام معظم 
رهبــری، اگر می خواهیــم اقتدار نظــام جمهوری 
اســامی حفظ شــود،باید همه مــردم در انتخابات 

کنند.  شرکت 
وی افــزود: موضــوع مهم در انتخابــات حضور و 
مشارکت همه مردم در پای صندوق های رای است .

اشــرفیه در مجلس در  آســتانه  نماینده مردم 
ادامــه ضمن اظهار احترام به افکار و دیدگاه های 
باید  دیگر کاندایدهای ریاســت جمهــوری گفت: 
به همه دیــدگاه ها و نظرات احتــرام بگذاریم و 
نباید فضای کشــور را بــه نفع دشــمنان ملتهب 

 . کنیم 
قربانــی اضافه کــرد: تداوم دولــت تدبیر و امید 
باعث می شــود که کارهای نیمه تمام این دولت به 
دســت بانیانش با تجربه ای بیشتر، به اتمام برسد و 
معتقــدم که تغییر دولت باعــث افزایش هزینه های 

کشور خواهد شد. 

محمدحسین  قربانی نماینده آستانه اشرفیه: 

ادامه دولت روحانی به نفع کشور است
طرح تحول نظام سالمت بـزرگتریـن رویداد حوزه درمانی کشور بود 

چهار سال از خرداد 92 گذشت ســالی که مردم ایران با انگیزه ی 
برداشتن سایه شــوم جنگ و تحریم های همه جانبه و همچنین 
گشــایش در عرصه های اقتصادی و سیاسی به پای صندوق های 
رای آمدنــد و اجازه ندادند تفکری که بــر مارش جنگ می کوبید 
و داعیه مدیریت جهان را در ســر داشــت تداوم یابد. روزهایی که 
کشور با شتابی دهشتناک به  ســوی فروپاشی اقتصادی می رفت 
چیزی که امروز می توان از آن تحت عنوان ونزوئایی شدن اقتصاد 

یاد کرد. 
دولت تدبیر و امید در حالی ســکان هدایت کشتی به گل نشسته 
را به دســت گرفت کــه احمدی نژاد و حامیانــش طایی ترین و 
تاریخی ترین فرصت هــای اقتصادی را به تهدیــدی بزرگ برای 
موجودیت کشــور تبدیل کرده بودند. دولتی که عدم شــفافیت و 
قانون گریزی از مشــخصه های آن بود مشکات عدیده ای را برای 

کشور ایجاد کرد.
و اینک نفس ها در ســینه حبس شــده، دولت یازدهم به پایان راه 
۴ ساله ی خود رسیده است. خطر بازگشــت پوپولیسم این بار در 
قامتی دیگر سایه ترس از بازگشت به وضعیت چهارسال قبل را بر 

سر جامعه افکنده است.
 اقتدارگرایان تمام توان خود را برای شکســت دولت تدبیر و امید 
بســیج کرده اند و با ســر دادن شعار اشــتغال چهار میلیونی، سه 
برابر کردن یارانه ها و ســاخت مسکن ارزان سعی در فریب اذهان 

عمومی به خصوص طبقات فرودست را دارند. 
شــعارهایی که ۸ ســال تمام مردی را به کشــور تحمیل کرد که 
دســت کم برای جبران خســارت های ناشــی از آن باید سال ها 

آواربرداری کرد و زیرساخت های نابود شده را احیا نمود. 
شــعارهای پوپولیستی دولت ســابق در کنار سیاست های غلط 
اقتصادی و ســوء مدیریت ها نه تنها در توانمندسازی اقشار کم 
درآمد موثر واقع نشــد بلکه آن ها را بیشــتر در فقر و فاکت فرو 

برد.
 در حالی رقبای حســن روحانی با ســر دادن"شعارهای نجومی" 
مشــی پوپولیســتی را در پیــش گرفته انــد که دولــت تدبیر و 
امیــد توانســت در عرصه اقتصــادی به طرز چشــم گیری تورم 

افسارگســیخته را مهار کرده و برای اولین بــار در طول یک دهه 
اخیر آن را تک رقمی کند. افزایش ظرفیت تولید در بخش  صنعت، 
جذب سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد اشتغال در بخش تولید، 
تحول در بخش کشــاورزی و خودکفایــی گندم از جمله اقدامات 

مهم دولت در بخش اقتصادی بود.
 در عرصه سیاست خارجی نیز دولت توانست با با راهبردی عقانی 
به سال ها تحریم فلج کننده پایان دهد. برجام نه تنها امید فراوانی 
در جهت گشــایش در عرصه اقتصادی و رونق کســب و کار ایجاد 

کرد بلکه ایران را از انزوا خارج نمود.
پر واضح اســت که این مشــکات بــه عرصه اقتصــادی محدود 
نمی شــد. در عرصه سیاســت داخلــی و فرهنگ نیز مشــکات 
فراوانی از قبیــل محدودیت های موجود بر ســر راه فعالیت های 
احزاب، مطبوعات، تشکل های صنفی و دانشجویی، سازمان های 
مردم نهــاد و همچنین نابســامانی های فراوان در صنعت نشــر 
کتاب و صنعت ســینما وجود داشــت. دولت روحانی سرزندگی 
و نشــاط را به دانشــگاه ها بازگرداند و روحیه انتقادپذیری جای 
فضای امنیتی را گرفت. انجمن ها و تشــکل های دانشجویی پس 
از ۸ ســال اختناق جانی تازه گرفتند. مطبوعات و رســانه ها که با 
محدودیت های فراوانی مواجه بودند اکنون می توانســتند آزادانه 

به بیان دیدگاه های خود بپردازند.
 با توجه به رویکرد دولت یازدهم در حوزه مشــارکت های مردمی 
فعالیت های ســازمان های مــردم نهاد به ویــژه در حوزه محیط 

زیست به طرز قابل توجهی افزایش یافت. 
همچنیــن دولت اهتمام ویژه ای جهت برگــزاری فعالیت های 
فرهنگــی و هنری از جمله رفــع موانع برگزاری کنســرت ها 

داشت.  
اگر بپذیریم که توســعه سیاســی و تقویت جامعه مدنی پیشرط 
توسعه اقتصادی پایدار اســت آن گاه می توان گفت دولت تدبیر و 

امید گام بلندی در راستای اعتای ایران برداشته است.
امــروز دوباره مردم ایران با مشــارکت حداکثری و رای به تدبیر و 
عقانیــت در برابر دروغ و عوام فریبی تداوم دســتاورد های دولت 

تدبیر و امید را تضمین خواهد کرد.

تداوم امید
محمد موسیوند

نگاه


