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فرشته رضایی
روزنامه نگار

انتخابــات در ایــران مانند هر 
کشــور دیگری هر 4 سال یکبار 
برگزار می شــود. این دومین بار 

است که انتخابات ریاســت جمهوری با شورای شهر همزمان 
برگزار خواهد شد. اهمیت حضور مردم و جذب آرای خاموش 
یکی از اهداف انتخابات است. در چند سال اخیر جهان تغییر 
و تحوالت زیادی به خود دیده است. انتخاب ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده بــه نگرانی ها از روند حکمرانی 
وی دامن زده است. اغلب شهروندان آمریکایی نسبت به رویه 
هــای تندروانه وی نگرانــی هایی دارند. اما ایــن فقط مردم 
آمریکا یا اروپا نیســتند که چنیــن دغدغه هایی دارند. جهان 
تغییر کرده است و حتی مردم دورترین کشورهای خاورمیانه 
هم خواهان صلح و آرامش اند. از این رو انتخابات در کشوری 
چون ایران که از درصد رشد اجتماعی باالتری برخوردار است 
هم مهم است. از این نظر که تندروها میانه دار میدان نباشند 
و بتوان بــا گفتمان منطقی تری به حقــوق ایران عزیز خود 

دست یابیم.
تجربه چهارساله دولت روحانی پیش چشم شهروندان ایرانی 
اســت؛ آنها که پیش از این، تجربه از دســت رفتن میلیاردها 
دالر سرمایه ایرانی را دیده بودند. تجربه ای که به جزیی ترین 
مســایل زندگی شــان هم ورود پیدا کرد و جزیی ترین اقالم 
آنــان را تحت تاثیر تورم قرار داد. قطعا بازســازی آثار ویران 
اقتصاد ایران در دوره ای چهار یا حتی 8 ســاله هم امکانپذیر 
نیســت. اما قطعا شــهروندان ایرانی نیک فهیمده اند که می 
توان ضمن گفتمان عقالنی با جهان، به حقوق از دســت رفته 
خود دســت پیدا کرد. می توان با افتتاح پاالیشگاههای نفت و 
گاز دوباره عزت ایرانی را احیاء و اشتغال ایجاد کرد. می توان 
با رویکردی منصفانه به خواســته هــا و گالیه ها و اعتراضات 

صنفی گوش سپرد. 
پر واضح اســت رای دهندگان به گفتمان تدبیر و امید از 
راهی که رفته اند باز نمی گردند. حتی ممکن اســت مسایلی 
چون فــوت ناگهانی آیت اهلل هاشــمی، خطر برخی تندروی 
هــا در منطقــه و جهان و دور کردن ســایه شــوم جنگ از 
کشــور گرایش به گفتمان اعتدال را هم بیشــتر کرده باشد. 
اما آرای خاموش چه؟ آنان که به هــر دلیلی معتقدند آرای 
آنان تاثیــری در تغییر رویه ها ندارد. آنــان که به هر دلیل 
ممکن از تداوم راه اصالحات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 
و... ناامیدند. به نظر می رســد همین کــه جریان تندرو در 
دیپلماســی به »نه تســلیم و نه جنگ«بســنده کرده یعنی 
تفکر اصالح طلبی در دیپلماســی موفق بوده اســت. اگر چه 
انتظارها از برجام به حق اســت و باید گشــایش بیشتری در 
مناســبات اقتصادی ایرانی ها رخ دهــد با این حال تا ترمیم 
و بازســازی کامل اقتصادی نیاز به صبر و همراهی بیشتری 
داریم. اینکه قبول کنیم هر رای ما چقدر در سرنوشــت تک 
تک فرزنــدان این آب و خاک که صبورانــه دوران جنگ و 
تحریم را پشــت سر گذاشتند موثر اســت. سرنوشت کسانی 
که در حوزه سالمت و پزشــکی آسیب های بسیاری دیدند، 
آنان که فضای کسب و کارشان دچار بحران شد، و نرخ تورم 
به شیب 45 درصدی رســید. ایامی که تحریم ها کاغذ پاره 
قلمداد شد اما همزمان آرامش زندگی شهروندان ایرانی پاره 

و مجروح شد.
از این رو الزم است برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته 
و خطــر وجود برخی تندروی ها در انتخابات پیش رو شــرکت 
کنیــم. یادمان نرود این ما بودیم که با دوری گزیدن از هر گونه 
پیــش فرض ها و ناامیدی ها از حضــور موثر خود، در انتخابات 
شــرکت کردیم تا بتوانیم ســایه بی ثباتی و ناامنی را از کشور 
دور کنیم. رای ما بود که خطر پوپولیســم و فروپاشی اجتماعی 
را کنــار زد. باور کنیم جامعه آرمانی نه یک شــبه که با تالش 
و مســئولیت پذیــری تک تک ما ایجاد می شــود و چه بهتر با 
مشارکت در انتخابات و رای به عقالنیت و اعتدال، زمینه را برای 
اصالح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... فراهم کنیم. 

راهی که نزدیکترین گزینه برای دستیابی به مطالباتمان است.
قطعــا با رای ندادن بزرگترین لطــف را به جریانی خواهیم 
کرد که نمی خواهند مشــارکت و خواســت مــا را در برنامه 
های اجتماعی، اقتصادی و دیپلماسی ببینند. حکمرانی خوب 
در گرو شــهروند مســئولیت پذیر داشتن اســت. شهروندی 
که با همــه انتقادها، وعده های نیمه تمام، و خواســته های 
اجرا نشــده، دوباره پای صندوق های رای می آید تا به راه و 

اندیشه ای رای دهد که به خواست وی نزدیکتر است. 

انتخابات بهتر است یا انتصابات؟

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه دولت تدبیر و امید دولتی مظلوم اســت به 

برشمردن دالیل آن پرداخت.
محمدصــادق حســنی توضیح داد: امــروز دیگر 
نمی تــوان مردم را با ســخنان عوام فریبانه و بی پایه 

فریب داد و رای جمع کرد.
نماینده مردم رشت با اشــاره به مسئله ی امالک 
نجومی عنوان کرد: دکتر عارف، رئیس فراکســیون 
امیــد بارهــا و بارها بــه مراعات درزمینه افشــای 
فسادهای اقتصادی شهرداری تاکید ورزیده اند چراکه 
به اعتقاد ایشان، مردم به آرامش نسبی نیاز داشته و 

دیگر توان مواجهه با بحرانی تازه وجود ندارد.
حســنی در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید با خزانه ی خالی و شرایط سخت اقتصادی به ایجاد اشتغال 
پرداخته و بر اســاس اســناد و آمارهای معتبر درزمینه بیکاری، این میزان از 8۰ هزار واحد بیکار به ۶۰ 
هزار تقلیل یافته اســت.عضو فراکســیون امید و نماینده ی مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
اشــاره به دوره ی دوم دولت احمدی نژاد به تاکید بر قیمت نفت در این دوره پرداخت و افزود:  در ســال 
اول دولــت تدبیر و امید و باوجود کاهش قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی، دولت روحانی توانســت 
کشور را از رکود خارج کند و صادرات نفت را به دو برابر افزایش دهد.حسنی با اشاره به مدیریت جهادی 
دولت روحانی و ضمن طعنه به سخنان محمدباقر قالیباف در نخستین مناظره ی انتخاباتی، سخنان او را 

نادرست دانست و او را دنباله روی تفکر و رویکرد احمدی نژادی معرفی کرد.
او همچنین با مقایســه ی احمدی نژاد و قالیباف، احمدی نژاد را شــخصی ماهرتر در ارائه ی شعارهای 
عوام فریبانه معرفی کرد و اذعان داشــت که قالیباف نخواهد توانســت با این شــیوه ی تبلیغاتی، موفقیت 

احمدی نژاد را کسب کند.
نماینده ی مردم رشــت در مجلس، در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به شعارهای برخی از 
نامزدهای این دوره افزایش ســه برابری یارانه ها را امری غیرممکن دانســت و تاکید کرد که با کمترین 
دانســته ای درزمینه اقتصادی می توان به محال بودن این وعده و تبلیغاتی بودن آن پی برد. حســنی در 
ادامه ســخنان خود، آگاهی بخشی به مردم را امری مهم و خطیر برشمرد و مسئولین را موظف به اشاعه  
این امر دانســت.محمدصادق حسنی در ادامه افزود: امروزه ایران اسالمی، دارای برترین امنیت داخلی در 

خاورمیانه است و این مهم، مسئله ای نیست که به سادگی به دست آمده باشد.
حسنی همچنین انتخابات را امری حیاتی برشمرد و مشارکت در انتخابات را نخستین و مهم ترین رکن 

حفظ وحدت و امنیت داخلی عنوان کرد.
او همچنین افزود: هرچه میزان مشــارکت ملی در انتخابات بیشتر باشد، دیگر دشمنان نظام نخواهند 

توانست دست تعدی به سوی خاک ایران دراز کنند.
حســنی در ادامه  سخنان خود به مبحث آزادی های مدنی و اجتماعی پرداخت و افزود: امروز، مردم با 
فراغ بال بیشــتری به فعالیت های خود می پردازند و دیگر حساسیت های بی مورد در زندگی مردم وجود 

ندارد.
او با مقایسه وضعیت اجتماعی کشور در دولت روحانی و مقایسه ی آن با دولت های نهم و دهم، فضای 
باز فرهنگی و اجتماعی را عقبه اقدامات دولت تدبیر و امید دانست و همه مردم را برای عدم بازگشت به 

دوران خفقان و خرده گیری های بی مورد، مسئول دانست.
حســنی در پایان ســخنان خود، دوره ی دوم دولت روحانی را دوره ی بهره بــرداری از اقدامات صورت 
گرفته در دوره ی اول عنوان کرد و افزود: اکنون دیگر آواربرداری تمام شــده و موعد، موعد بهره برداری و 

ساختن کشور است.

 رئیس ستاد بانوان  ستاد روحانی در گیالن با بیان 
اینکه باید در رفع تبعیــض گام برداریم، گفت: دولت 
باید تبعیض جنســی موجود در جامعه را بردارد.»زهرا 
بوذری« با بیان اینکه زنان نخبه زیادی در سطح استان 
و کشــور داریم، اظهار کرد: قانون تبعیضانه نسبت به 
زنان باید برداشته شــود. زهرا بوذری، مسئول کمیته 
بانوان ســتاد انتخاباتی دکترروحانی درگیالن به بیان 

مشکالت زنان وفرهنگیان پرداخت. 
زنان نیمی از جمعیت جامعه ما هســتند و به توجه 
به تحصیــالت و توانمندی هایی کــه در عرصه های 
مختلف دارند می توانند در پارلمان شهری هم حضور 
موثری داشــته باشند. در واقع حق زنان است که وارد 
عرصه تصمیم گیری کشــور و استان شوند و در راستای  تحقق عدالت اجتماعی  نقش اثرگذار خود را ایفا 

کنند.
بوذری توافق هســته ای را هوشــمند ترین وبزرگترین دیپلماسی قرن نام برد وعنوان کرد: یکی ازعوامل 
موثر درشــکل گیری مطالبات زنان وعده های انتخاباتی است وعدم دستیابی به مطالبات بعد ازانتخابات به 

این مطالبات دامن می زند.
زهرا بوذری با اشــاره به اینکه همزمانی مطالبات کاذب و حقیقی زنان یکی ازمشکالت عدم دستیابی به 
مطالبات زنان است، افزود: ایجاد شرایط برابر ومطلوب برای زنان درعرصه های مختلف اساسی ترین مطالبه 
آنان اســت. به نظر می رسد بعد از گذشت ســه دهه از عمر پر برکت انقالب اسالمی، بازنگری در چگونگی 
حضور زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با توجه به ظرفیتها، توانمندیها و شرایط 

جسمی و روحی این قشر یک ضرورت است. 
وی بر پایبنــدی دولت به وعده های انتخاباتی تاکید کرد وگفت: دورکردن نظاِم تعلیم وتربیت ازدخالت 

های سیاسیون ونمایندگان ضروری است.

 رئیس ســتاد جوانــان ســتاد انتخاباتی 
حســن روحانی در گیــالن در گفت و گو با 
»ســحر« معتقد اســت که باید با واقع بینی 
به شرایط حاکم بر انتخابات کشور نگاه کرد. 
»ســارنگ حســن پور« بیان کرد: بعد از 
تشکیل شورای اصالح طلبان استان وتعیین 
هیات رئیسه شــورای اصالح طلبان، ما نیز 
پیگیــر این موضوع بودیم که ســتاد جوانان 
اصالح طلبان اســتان هم تشــکیل شــود و 
دوســتان خوب ما کــه ســال ها در عرصه 
فعالیت های سیاســی چــه در احزاب و چه 
در فعالیت هــای ســتادی که در انتخابات داشــتند دور هم جمع شــوند. به جــد می توان گفت 
کــه قوی ترین مجموعه ای که در حال حاضردر اســتان گیالن، چه در امر سیاســی و چه در امر 

انتخاباتی مشــغول فعالیت است ستاد جوانان اصالح طلب است.
حســن پــور اضافه کــرد: از روز اول رویکرد ســتاد را مطالبه محوری قــرار دادیم و اینکه 
مــا لیســت محور هســتیم. یعنی به عنــوان بازوی اجرایــی از یک کاندیدای خــاص حمایت 
نخواهیــم کــرد. جوانان اصالح طلــب در ۱۱ کمیته )بانــوان، پشــتیبانی، رای اولی ها، مرکز 
اســتان، شهرســتان ها، برنامه ریزی و امور راهبردی، تبلیغات واطالع رســانی، روابط عمومی، 
حقوقی، دانشــجویی، نیروی انســانی( مشغول کار شــدند و در همین مدت هم برون داد های 

داشته اند. خوبی 
 رئیس ســتاد جوانان ســتاد انتخاباتی حســن روحانی در گیالن ادامه داد: این ستاد آمادگی 
خود را برای مناظره، تبادل گفت و گو با تمام جریان های سیاســی که داخل اســتان حضور دارند 
اعالم می کند. جوانان اصالح طلب برای رســیدن به همدلی و هم زبانی که رهبری معظم انقالب 

فرمودنــد، این آمادگی را دارند که باب گفت و گو را باز نگه دارند.
تمام فعالیت هایی که دوســتان بنده در کمیته های مختلف انجام می دهند برای داشــتن ایرانی 

ســربلند و موفق در خارج و مناسبات داخلی است. 
دوســتان من ماه هاست برای حضور پرشور در انتخابات مشغول کار و فعالیت هستند و باز هم 
تاکید می کنم که یکی از موارد جمهوریت نظام صندوق های رای هســتند و ما باید این جمهوریت 

را در کنار اسالمیت تقویت کنیم.
ســارنگ حســن پور ادامه داد: درهای ستاد ها بر روی تمام کســانی که دغدغه ملی و رویکرد 
اصالح طلبی دارند و خواســتار برون رفت کشــور از مشکالت هستند باز اســت. امیدوارم مردم 

حضور پررنگی در ستاد ما داشــته باشند که موجب دلگرمی ما نیز خواهد شد

رئیــس شــورای سیاســتگذاری ســتاد 
انتخاباتی روحانی در گیالن جلب مشــارکت 
همگانــی را یکی از اهداف مهم برشــمرد و 
گفت: اگــر مشــارکت اتفاق بیافتد ســبب 
تقویت نظام خواهد شــد. او همچنین ایجاد 
وفاق و وحدت را هدف دیگر انتخابات عنوان 
کرد و گفت: رقابت ســالم  نیــز وقتی اتفاق 

می افتد که به رقبا احترام بگذاریم.
»هرمز ربانی« همچنین خواست تا برگزار 
کننــدگان و ناظرین و نامزدها به حق الناس 
بودن رای مردم توجــه کنند که مورد توجه 

رهبری نیز بوده است.
ربانــی نیز با بیان اینکه شــرایط  باید به 

درستی رصد شــود گفت: برای برخورد درســت با افکار عمومی دیدگاه را درست به مرکز منتقل 
کنیم. می 

رئیس شــورای سیاستگذاری ســتاد انتخاباتی روحانی در گیالن  با اشــاره به نظرسنجی انجام 
شــده در رشت گفت: این نظرسنجی در شهر رشــت انجام شده است و روحانی با اختالف معنادار 

با رقبای خودش در مرکز اســتان قرار دارد ، این نظرســنجی درسطح استان نیز انجام خواهد شد.
او ادامه داد: ســتاد مرکزی تهران بعد از هــر مناظره هم دیدگاهها را می خواهند و ما دیدگاه ، 

خواســت و مطالبات مردم را منتقل می کنیم.
اینکه شــورای عالی سیاســت گذاری اســتان بــا حضور  بابیــان  ربانــی نیــز در ادامه 
نماینــدگان ۲4 حزب و گروه و ۱۲ شــخصیت حقیقی  تشــکیل شــد. گفت: رســالت این 
۱۳ شهرستان  شــورا تشکیل  شــورای شهرســتان ها بود که تاکنون شــورای اصالح طلبان 

است. شکل گرفته 
ربانی وظیفه مهم این شــورا  را ساماندهی فعالیت اصالح طلبان  عنوان کرد و گفت: این شوراها 
در ســطح شهر و روســتا نقش آفرینی خواهد کرد و تهیه فهرســت های انتخاباتی را بر عهده دارد. 
همچنین در مورد انتخابات ریاســت جمهوری در کنار ســتادهای روحانی نیز ایفای نقش خواهند 

کرد.
ربانی همچنین در پاســخ به ســؤالی در مورد تشکیل ستادهای شهرستان در حمایت از روحانی 
گفت: برای اینکه از همه ظرفیت ها اســتفاده شود ســتاد دیگری با هماهنگی ستاد استان تشکیل 

می شود.
او ادامــه داد: با توجه بــه اینکه حتی برخی از اصولگرایان نیز درخواســت کمک کردند باید به 

تمام سالیق برای حمایت از روحانی توجه کرد.

محمدصادق حسنی ؛نماینده رشت در مجلس:

نمی توان مردم را با سخنان عوام فریبانه
 و بی پایه فریب داد

ضرورت رفع تبعیض زنان در جامعه

تالش برای جلب مشارکت همگانی در گیالن

ستاد جوانان، پویاترین 
ستاد سیاسی و انتخاباتی

 خبرنامه داخلی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن


