
بالفاصله بعد از آغاز به کار ستاد مرکزی دکتر حسن روحانی در استان گیالن، کار تشکیل و افتتاح ستادهای انتخاباتی در شهرها و بخش ها از غرب تا شرق استان آغاز شد. 
گفتنی است با حکم احمد حسینی رئیس ستاد حسن روحانی در استان گیالن میرشمس الدین دادرس به سمت رئیس ستاد این کاندیدا در شهرستان شفت، محمود فرج پور رئیس ستاد روحانی در 
رودسر، اسحاق راستی در شهرستان رشت، علی نقی جعفری در شهرستان الهیجان، رضا کاظمی تکلیمی در شهرستان رودبار، مهدی رجایی در شهرستان لنگرود،حسن عارف عشقی در فومن، علی 
درخشــانی در بندرانزلی، منصور یوسفی در تالش، حمید رضا افروز در شهرستان سیاهکل،حسن صدیقی در صومعه سرا،هوشنگ نظریان در املش، رضا پرستش در آستانه اشرفیه، رحیم محسنی 
در رضوانشهر، فرهاد جمشیدپی در آستارا، صادق صدیق در ماسال به عنوان روسای ستاد روحانی و علی شفاهی، احمد بلوک آذری و فرامرز محمدنژاد به عنوان روسای ستاد دوم در شهرستان های 

فومن،لنگرود و تالش منصوب شدند.
در کنار ستادهای فوق در شهرستان ها، ستاد مرکزی حزب اعتدال و توسعه، ستاد جوانان و ستاد ورزشکاران در برخی شهرستان ها آغاز به کار کرده است که در زیر تصاویری از راه اندازی ستادهای 

مختلف دکتر حسن روحانی در سراسر استان را مشاهده می کنید:

خبرنامه داخلی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در گیالن
تهیه شده در معاونت تبلیغات و اطالع رسانی ستاد
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دوباره اردیبهشت و خرداد، دوباره انتخاب و دوباره 
روحانی، دوباره گیالن؛ استانی که در حماسه 24خرداد 
92،  هفتمین استانی بود که به حسن روحانی اعتماد 
کرد و به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزید، آن هم با اختالف بیش از دوبرابر آرا با 

نامزد بعدی که از اتفاق روزگار این بار هم به صحنه آمده است.
همان مردمی که در انتخابات 24 خرداد با حضور کم نظیر خود پای صندوق ها، 
از شــکاف های اجتماعی، سیاســی و فرهنگی کاستند و بر وفاق و هم گرایی ملت و 
منزلت بیشتر جهانی و منطقه ای ایران تأکید کردد. نشاط، امید و اعتمادی که از دل 
خرداد 92 برآمد، سرمایه اجتماعی جدیدی را، برای ایران فراهم کرد. سرمایه ای که 
نه تنها دفع  و رفع مخاطرات و تهدیدات مختلف را از دامان کشور ممکن ساخت بلکه 
فرصت های جدیدی را برای شتاب در روند پیشرفت و توسعۀ همه جانبه و هدفمند 

کشور ایجاد کرد.
پس از مظالمی که در دوره سابق بر این کشور رفت؛ در مدت استقرار این دولت 
خوشبختانه تدریجا قطاری که به تقصیر و ماجراجویی راننده  ای ناشی؛ ترمز بریده و 
با سرعت به راه های پرپیچ و خم و انحرافی هدایت شده بود ایستاد و پس از هزینه 
های مادی و معنوی متعدد باالخره به مسیر بازگشت،بخشی از خسارت ها را جبران 
کرد، وضعیت را بهبود بخشیدو از ویرانی ها آواربرداری کرد و دوباره حرکت کرد؛ حاال 

به پیچی تاریخی رسیده است.
یادمان نرفته روزهای قبل از آن حماسه را؛ فضایی امنیتی و تنگ نظرانه در کشور و 
استان که نه تنها در عرصه سیاسی که به حوزه های دیگر نیز کشیده شده بود؛ جای 
خود را به فضایی سالم همراه با امنیت آرامش بخش برای جامعه داد. دیگر خبری از 
برخوردها و تصمیمات گازانبری نیست؛ حاال فضای خدمت برای همه آن هایی که دل 
در گرو این مرزوبوم داشتند، باز شد و فرصتی فراهم آمد تا شایستگان به ملت خدمت 
کنند و زمینه فعالیت جوانان در راســتای تربیت مدیران آینده مهیا شود. فرهنگ 

امنیتی جای خود را به امنیت فرهنگی داد و نگاه امنیتی به دانشگاه کنار رفت. 
منشــور حقوق شهروندی به عنوان یک وعده شاخص دولت در انتخابات قبل؛ به 
دستاورد دولت تبدیل شد، روزنه امیدی  است برای اجرایی شدن همه اصول قانون 
اساسی که قطعا در ادامه راه دولت و با همکاری سایر قوا تقویت و زمینه اجرای کامل 

فراهم خواهد شد. 
یادمــان نرفته کــه رئیس جمهور منتخب گفتــه بود: بگذاریم که ســینه ها از 
کینه ها پاک شــود؛ که آشتی به جای قهر، و دوستی به جای دشمنی بنشیند. بعد از 
جراحت هایی که بر پیکر سمن ها ، فعالین سیاسی، فرهنگیان و روزنامه نگاران وارد 
شــد، تدبیر دولت و امید ملت عاملی شد تا دوباره به میدان بیایند و با تمام توان و 

دلسوزانه به کشور کمک کنند.
فضای آزادی نســبی دوباره به رســانه ها بازگشــت، دیگر خبرنگاران را محدود 

نمی کنند و مدیران دولت ، منتقد را مزاحم نمی پندارند. 
فراموش نکرده ایم ، همزمان با کم تدبیری ها در مدیریت کالن داخلی و خارجی 
کشور و اشتباه گرفتن میز مذاکره با کالس فلسفه در مجامع بین المللی چه مصائبی 
که بر این ملت و مملکت رفت. فراموش کار و ناسپاس نیستیم و می دانیم که فرزندان 
این ملت در عرصه دیپلماسی چگونه با از خودگذشتگی و تالش در سایه رهنمودهای 
رهبری عزت ایران را  مقابل قدرت های جهان احیا کردند تا ایران با چهره عقالنی و 
صلح طلب خود بتواند ساالری کند و بازیگر فعال در منطقه باشد و نماینده عالی این 
ملت در سازمان ملل برای صندلی های خالی سخن نگوید و سخنانش برای جهانیان 

ارزشمند و محترم باشد.
مهم نیســت که دلبســتگان دولت دروغ های نجومی،خود را به خواب بزنند و 
ناجوانمردانه و بدور از صداقت مشکالت به جا مانده از قبل مثل حقوق های نجومی را 
در خیال خود در کارنامه این دولت ثبت کنند و از تریبون های خود هر روز هزارگونه 
وارونــه نمایی را به ملت القا کنند. بگذارید دلواپســان هرچه می خواهند بگویند و 
هرچقدر وعده صدقه ای و پوپولیستی دارند ابراز کنند؛ ما می دانیم بستر اقتصادی و 
ویرانه ای که دولت یازدهم تحویل گرفتید نیازمند بازسازی و حتی بناکردن پایه هایی 

جدید است.  
اما دولت مظلوِم تدبیر و امید در گیالن تنها نیست؛ چرا که  بر اساس آخرین 
نظرسنجی مرکز افکارســنجی صداوسیما، بیشترین محبوبیت روحانی در مراکز 
اســتان ها مربوط به گیالن اســت و تردید نداریم مردمان فرهیخته و آگاه این 
دیار همراه با اکثریت قاطع مردم ایران بار دیگر نشــان خواهند داد؛ روحانی تنها 

نیست.
استمرارِ امید و اعتماد مردم، کلید حل مشکالت باقی مانده در کشور است.  سخن 
بســیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و بار دیگر با یادآوری 
روزهای آغاز به کار دولت یازدهم و نگاه به امتداد مسیر در دولت دوازدهم، با تجدید 
پیمان؛  پای در ادامه این راه نهیم؛ هم نوا با مردی که »دوباره برای ایران« آمده است؛ 

می گوییم که هنوز دراز است ره مقصد و من نوسفرم..

تکرار می کنیم؛ روحانی در گیالن
افتتاح ستادهای دکتر حسن روحانی  در سراسر استان تنها نیست به روایت 

تصویر


