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رئيس جمهور: 

 بايد به خواست و مطالبه مردم
در دوران انتخابات توجه شود 

رئيس  جمه�ور در جلس�ه هيئ�ت دول�ت اس�تانداران و هم�ه 
مس�ئوالن رده ه�اي مختلف را ب�ه لزوم توج�ه به شايسته س�االري، 
رش�د و رونق اقتص�ادي، ايج�اد اش�تغال پاي�دار، توجه ب�ه اقتصاد 
مقاومت�ي و اس�تفاده از ظرفي�ت جوان�ان و بان�وان ف�را خوان�د. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در جلسه هيئت دولت با تبريك 
و آرزوي موفقيت براي هفت اس��تاندار جديد كه در جلس��ه هيئت وزيران 
معرفي و رأي اعتماد گرفتند، اظهار داش��ت: پذيرفتن مس��ئوليتي مانند 
استانداري كه عالي ترين مقام دولت در استان ها محسوب مي شود، بي ترديد 
مسئوليت سنگين و دشواري است، لذا همه وزرا بايد از فعاليت استانداران 
به عنوان منتخبان هيئت دولت پشتيباني كنند. رئيس جمهور تصريح كرد: 
مشروعيت همه ما بر مبناي رأي مردم است، يعني 24 ميليون رأي به عنوان 
مشروعيت دولت محس��وب مي ش��وند و 42 ميليون رأي نيز نشان دهنده 
استحكام مشروعيت نظام اسالمي اس��ت كه مردم با حضور پرشور خود در 

انتخابات، مجدداً اين مشروعيت را مورد تأييد قرار دادند. 
    افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه اي نخواهد داشت

روحاني توجه به خواس��ت و مطالبه مردم و حفظ روحيه آنها براي حضور 
در انتخابات را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مردم خواس��ت و مطالبه خود را 
در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مط��رح كردند كه بايد در اداره 

استان ها به آن توجه شود. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه اس��اس دولت يازدهم و دوازدهم بر مبناي 
مش��ي اعتدال و ميانه روي بوده و مردم هم بر همين مبنا به اين دولت رأي 
دادند، اظهار داشت: افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه اي براي 
مردم نداشته و نخواهد داشت. مشي اعتدال همان روشي است كه اسالم و 
پيامبر گرامي)ص( به عنوان خط وس��ط و امت وسط از آن ياد كردند و اين 
مش��ي بايد همواره مبناي كار و فعاليت مان باشد. روحاني با تأكيد بر اينكه 
همه مسئوالن در رده هاي مختلف بايد به اعتدال توجه كنند، اظهار داشت: 
مسئوالن همچنين بايد به شايسته ساالري توجه جدي داشته باشند و تمام 
انتخاب هايشان بايد بر مبناي شايستگي انجام بگيرد و نبايد موضوعاتي مانند 
اقوام، دوستان و آشنايان تأثيري در انتخاب هايشان داشته باشد، ضمن اينكه 
هركس از شايستگي بيشتري برخوردار است،  شرعاً نيز حق با اوست و بايد 
مسئوليت را برعهده بگيرد. رئيس جمهور همچنين توجه استانداران به رونق 
اقتصادي و ايجاد اش��تغال را مورد تأكيد قرار داد و گفت: آمار سه ماهه اول 
امسال نشان داد در مسير درستي قرار گرفته ايم، لذا بايد تالش كنيم رشد 
اقتصادي موجود به رونق ملموس اقتصادي در كشور تبديل شود و در اين 

راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ايجاد رونق اقتصادي توجه شود. 
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با اش��اره به ضرورت توجه به مؤلفه هاي 
اقتصاد مقاومتي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، گفت: همه بر درون زا 
و برون گرا بودن اقتصاد تأكيد داريم و در اين راستا ستاد اقتصاد مقاومتي فعال 
اس��ت و معتقديم اقتصاد مقاومتي مي تواند حركت خوبي در توسعه و رونق 
اقتصادي كشور به وجود آورد. روحاني با تأكيد بر اهميت هماهنگي دستگاه ها 
و مسئوالن اجرايي با قوا و دستگاه هاي ديگر اظهار داشت: بدون هماهنگي با 
قواي ديگر نمي توان در استان ها به موفقيت دست يافت. بايد با همه دستگاه ها 
رفتار و تعامل مناسبي وجود داشته باشد و از توان و امكانات همه دستگاه ها در 

بخش هاي اقتصادي و فرهنگي استفاده كرد.  
-------------------------------------------------------

 مستندات اخطار به ناو امريكايي
در صورت لزوم منتشر مي شود 

اس�امي  جمه�وري  ارت�ش  درياي�ي  ني�روي  فرمان�ده 
اي�ران عن�وان ك�رد ك�ه اخط�ار داده ش�ده ب�ه ن�او امريكاي�ي 
موج�ود اس�ت و در ص�ورت ل�زوم آن را منتش�ر مي كني�م. 
به گزارش تسنيم، امير دريادار حبيب اهلل س��ياري فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران در جمع خبرنگاران درباره اخطار چند روز 
پيش ناوچه نداجا به يك فروند ناو امريكايي اظهار داش��ت: هر كس��ي و با 
هر قدرتي كه به آب هاي سرزميني ما نزديك بش��ود، مقتدرانه به او اخطار 
مي دهيم و اجازه نمي دهيم به آب هاي سرزميني ما نزديك شود. وي افزود: 
مستندات اخطاري كه به اين شناور امريكايي داده شده، موجود است و اگر 

الزم باشد آن را منتشر مي كنيم.  
-------------------------------------------------------

جانشين فرمانده كل ارتش:

 نيروهاي مسلح اجازه هيچ بازديدي 
از اماكن نظامي را نخواهند داد 

جانش�ين فرمانده كل ارتش عنوان كرد كه آنطور ك�ه در برجام آمده، 
مراكز نظامي از بازرسي استثنا هستند و نيروهاي مسلح با قوت از اين 
موضع و حق خود دفاع ك�رده و اجازه هيچ بازدي�دي را نخواهند داد. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ احمدرضا پوردس��تان در جم��ع خبرنگاران 
اظهارداشت: در مورد بازرسي از مراكز نظامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح 
موضع رسمي خود را در اين مورد ترسيم كرده و بر اين اساس ما به هيچ كس 

اجازه بازرسي از مراكز نظامي ايران را نمي دهيم. 
وي ادامه داد: آنطور كه در برجام آمده مراكز نظامي از بازرسي استثنا هستند 
و نيروهاي مسلح با قوت از اين موضع و حق خود دفاع مي كنند و اجازه هيچ 
بازديدی را نخواهند داد. امير پوردستان درباره اخطار نيروي دريايي ارتش به 
يك شناور امريكايي هم گفت: مقررات دريايي در اين زمينه مشخص است و 
در جريان چند روزي كه اتفاق افتاد، يك شناور دچار مشكل شده بود كه يكي 
از ناوچه هاي جمهوري اسالمي براي كمك به آنجا اعزام شد و در اين حين يك 
شناور امريكايي نزديك اين شناور آمده بود كه با اخطار نيروي دريايي ارتش 
عقب نشيني كرد. فرمانده نيروي زميني ارتش تأكيد كرد: اينها مراوداتي است 
كه در دريا وجود دارد و امريكايي ها هم ملزم به رعايت آن هستند، ضمن آنكه 

حضور امريكايي ها در منطقه يك حضور غاصبانه است. 
-------------------------------------------------------

بروجردي خبر داد

 اعزام هيئتي از مجلس 
براي بررسي اوضاع مسلمانان ميانمار

جلس�ه  در  مجل�س  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  رئي�س 
داد.  خب�ر  ميانم�ار  ب�ه  هيئت�ي  اع�زام  از  كميس�يون  اي�ن 
به گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردي بعد از جلسه فوق العاده كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي با مسئوالن وزارت خارجه پيرامون وضعيت ميانمار 
كه در مجلس برگزار شد، گفت: ضروري بود تعطيالت مجلس را براي رسيدگي 
به وضعيت مسلمانان ميانمار نيمه كاره گذاشته و از همكاران و مسئوالن وزارت 
خارجه دعوت كنيم در جلسه حضور پيدا كنند. نماينده مردم بروجرد و اشترينان 
در مجلس شوراي اسالمي در ادامه به حضور سفير ايران در تايلند و حضور او در 
ميانمار اشاره كرد و يادآور شد: سفير ايران در تايلند با حضور در ميانمار نگراني 
جدي جمهوري اسالمي را در جلسه اي با دولت ميانمار اعالم و بر ضرورت توقف 
روند برخورد با مسلمانان تأكيد كرد. وي در ادامه با اشاره به سفري كه قرار است 
مسئوالن وزارت امور خارجه به ميانمار داشته باشند تا اقالم اهدايي را به دست 
مسلمانان مظلوم روهينگيا برسانند، اظهار داشت: هاجر چناراني نيز به عنوان 
نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس با اين هيئت همراه مي شود تا در ارتباط 
با زنان آواره كه در جمع چند 10 هزار نفري آوارگان هستند، اقداماتي را انجام 
دهد، همچنين قرار است با نظر رئيس مجلس هيئتي از نمايندگان براي بررسي 
اوضاع به ميانمار اعزام شوند. وي افزود: امروز مدعيان غربي حقوق بشر در قبال 
جنايات ميانمار سكوت كرده و حتي به رئيس دولت اين كشور هم جايزه صلح 

نوبل اهدا مي شود، لذا نگاه غرب به حقوق بشر ابزاري است.

اين روزه�ا رس�انه هاي داخلي و     گزارش  2  
خارجي بارها خبرها و تحليل هاي 
مختلفي در خصوص احتمال نقض برجام از سوي امريكا منتشر 
مي كنند، اين در حالي است كه در داخل كشور، متصديان توافق 
برجام، تنها با بهره گيري از كام و گفت وگوهاي رسانه اي به تقابل 
با اين روند پرداخته اند و عمًا به يك تماشاچي صرف در پروژه 
نقض ي�ك س�ويه برج�ام از س�وي امري�كا تبديل ش�ده اند. 
اياالت متحده نه تنها تحريم ه��اي مختلفي را پس از برجام عليه 
كشورمان به مرحله اجرا درآورده، بلكه حاال تالش گسترده اي را 

براي خروج از برجام آغاز كرده  است. 
در تازه ترين اظهار نظر هدر نوئرت، سخنگوي وزارت خارجه اياالت 
متحده در راستاي پروژه آماده س��ازي افكار عمومي براي خروج 
امريكا از برجام، مدعي ش��ده ايران به »روح« توافق اتمي پايبند 
نيست و اياالت متحده قصد دارد در خصوص توافق برجام بازنگري 
انجام دهد؛ اتفاقي كه بسياري آن را خروج رسمي اياالت متحده از 

برجام قلمداد كرده اند. 
   ايران و نظاره نقض يك سويه برجام

تمامي اين اتفاقات و س��نگ اندازي ها در حالي صورت مي گيرد كه 
در طرف مقابل، دولتمردان جمهوري اس��المي ايران كه دلبستگي 
فراواني به برجام داشته و دارند، دست روي دست گذاشته اند و بدون 
هيچ اقدام مؤثري، تنها نظاره گر نقض يك س��ويه توافق هسته اي از 
سوي امريكاي بدعهد هستند، البته اگرچه در اين ميان چند قانون 
غيربازدارنده در مجلس تصويب شد و شركت هايي كه اكثراً در ارتباط 
با رژيم صهيونيستي بودند توسط وزارت امور خارجه در ليست سياه 
قرار گرفت و در كنار آن مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي 
امريكا در منطقه نيز پس از تصويب براي اجرا به دولت ابالغ شد، اما 
هيچ كدام از اين اقدامات نتوانست مانعي در خصوص اقدامات خصمانه 
امريكا ايجاد كند، دليل اين ادعاها نيز آن است كه به عنوان نمونه در 
قانون مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه 
تنها س��ازمان هاي نظامي و اطالعاتي امريكا و فرماندهان و مقامات 
ارشد آنها و همچنين اشخاص امريكايي كه در فعاليت هاي نيروهاي 
نظامي و اطالعاتي فعال هستند و افرادي كه به رژيم صهيونيستي و 

سازمان هاي تروريستي كمك مي كنند، مورد هدف قرار گرفته اند. 
اين در حالي اس��ت كه اياالت متحده در قواني��ن مختلف تحريمي 

خود به صورت مستقيم مردم عادي و شركت هاي تجاري خصوصي 
كش��ورمان را هدف قرار مي دهد و براي آنان مانع تراش��ي مي كند؛ 
روندي كه عماًل مي توان آن را جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران نام 

برد؛ جنگي كه مدت هاست عليه كشورمان در جريان است. 
   چرا اقدام متقابلي ترتيب داده نمي شود؟

حال سؤال اصلي اين اس��ت كه اقدام متقابل در برابر امريكايي ها در 
اين جنگ اقتصادي بايد چه چيزي باش��د؟ بسياري معتقدند ايران 
به دليل توان و ظرفيت خود، امكان بازدارندگ��ي اقتصادي در برابر 
امريكا را ندارد. در اين حوزه برخي چهره هاي دانشگاهي مي گويند 
امريكايي ها به اين دليل آسان ايران را در ذيل كشورهاي تحت تحريم 
خود قرار مي دهند كه نيازي به ايران در س��طح بين المللي ندارند و 
همين عدم نياز سبب مي شود آنها به راحتي ايران را تحت شديدترين 
تحريم ها قرار دهند، عالوه بر اين، اين تفكر قائل است كه چون بين 

ايران و كشورهاي ديگر و همچنين شركت هاي آن كشورها تعامل 
گسترده و وس��يعي وجود ندارد، بنابراين ش��بكه  اقتصاد بين الملل 
در پيوند با اقتصاد ايران نيس��ت و به همين دليل هم است كه ايران 
به راحتي تحت شديدترين تحريم ها قرار مي گيرد و كشورهاي ديگر 
بدون ترس و وحشت نس��بت به از بين رفتن روابطشان با ايران، اين 

كشور را تحريم و مجازات مي كنند. 
 مسئله اين است كه اگر چنين است و ايران به دليل عدم وجود ارتباط 
در اليه هاي اقتصادي بين المللي و شبكه هاي درهم تنيده  اقتصادي 
ش��ركت هاي بين المللي، از بازدارندگي برخوردار نيست، مشكل از 
كجاست؟ آيا مشكل در دولت و روابط خارجي آن است يا در جايي 
ديگر. اينك دقيقاً چهار سال اس��ت كه تمام سرمايه  كشور مصروف 
سياست خارجي تنش زداي ادعايي دولت يازدهم شده است. كارنامه  

دولت بعد از چهار سال در بحث سياست خارجي چيست؟

 به رغم اين ادعا كه دولت توانسته حجم وسيعي از ارتباطات بين المللي 
را ايجاد كند، ولي درعين حال مي بينيم كشورهاي بيشتري عليه ايران 
بسيج شده اند، از كشورهايي ش��بيه عربستان، امارات و مصر گرفته 
تا خرده كشورهايي شبيه جيبوتي. دقيقاً دس��تاورد دولت در حوزه  
سياست و روابط خارجي كجاست كه مانع از قطع روابط اين كشورها 
با ايران می ش��ود. در حوزه  اقتصادي نيز به همي��ن ترتيب، دولت با 
فشارهاي فراوان بر بخش مسكن و ساير بخش هاي درآمدزا، نه تنها 
بر خيل بيكاران افزوده است بلكه هيچ راهكاري نيز براي برون رفت 
از مس��ائل اقتصادي ارائه نداده است. به راستي س��ؤال اين است كه 

چه كسي متهم اين فضاي ايجاد شده عليه ايران است؟ 
    لزوم اتخاذ اقدامات متقابل و متناسب

 حال بايد گفت كه دولت نيازمند به كار بردن سياس��تي اس��ت كه 
براساس آن سياس��ت اقدامات متقابل و البته متناسب ترتيب داده 
شود. برشمردن چند شركت براي مجازات و تنبيه، اگرچه بسيار اقدام 
صحيح و پسنديده اي است، اما تناسبي با رفتارهاي سوء امريكايي ها 
كه حيات اقتصاديش و اجتماعي و حتي موجوديت نظام سياسي را 
هدف گرفته اند، ندارد. موضوع آنجايي از اهميت برخوردار مي شود كه 
بدانيم امريكايي ها به دنبال راه حلي براي خروج از برجام هستند و اگر 
سياست بازدارنده اي در برابر عملكرد امريكايي ها اتخاذ نشود، قطعاً 
هزينه هاي فراواني براي ايران و منافع ملي كشور به بار خواهد آورد. 

جدا از منافع ملي كه به نظر مي رس��د بيش��تر ابعاد اقتصادي آن 
مورد توجه قرار گرفت��ه و ابعاد هويتي آن به كلي فراموش ش��ده 
اس��ت، امريكايي ها حتي امنيت ملي ايران را نيز هدف گرفته اند. 
دونالد ترامپ يك تنه آماده است هزينه  هر رويارويي با ايران را به 
جان ودل بخرد. نگاهي به اتفاقاتي كه بعد از حمالت تروريستي به 
تهران صورت گرفت، نشان مي دهد ترامپ شديداً به دنبال ناآرامي 
در ايران است، از اين رو بهتر اس��ت مقامات دولتي اين روزها به 
جاي ترتيب دادن مصاحبه هاي مطبوعاتي و تالش براي ايجاد اين 
فضا كه برجام بدون امريكا نيز ادامه خواهد يافت، سراغ طراحي 
يك برنامه و استراتژي مدون براي ارائه پاسخ همتراز و هم سطح 
با اقدامات خصمانه امريكا بروند و ترتيبي اتخاذ كنند هزينه هاي 
خروج امريكا از برجام را باال ببرند؛ روندي كه مي توان با بهره گيري 
از ديپلماس��ي و ارتباط با كشورهاي دوس��ت و برادر و همچنين 

كشورهاي غيرمتعهد آن را به ثمر رساند.

چانه زنی اصاح طلبان با دولت به استانداری ها رسيد

استانداران، چالش جديد اصالح طلبان با روحاني

دبير ش�وراي عالي امنيت ملي 
   خبر

عن�وان ك�رد ك�ه برگ�زاري 
همه پرسي مي تواند موجب تشديد اختاف نظرهاي موجود 
ميان احزاب و گروه هاي كردي شود و با افزايش تنش هاي 
ناخواس�ته در اين منطقه مصائب و رنج هاي مضاعف براي 
بزن�د.  را رق�م  اقلي�م  م�ردم س�تم ديده و ش�جاع 
به گزارش تس��نيم، امير دريابان ش��مخاني در پاس��خ به سؤال 
خبرنگاران در خصوص دستاوردهاي اخير محور مقاومت در برابر 
تروريسم تأكيد كرد: سياست داعش پروران براي اعمال راهبرد 

ناامن سازي منطقه از طريق ابزار تروريسم، فرجام تلخي را براي 
طراحان اين فتنه به دنبال داشت. 

وي افزود: پيشكسوتان جهاد و شهادت كه هشت سال با دستان 
خال��ي در برابر ص��دام و حامي��ان منطق��ه اي و فرامنطقه اي او 
ايستادند و از اس��الم و ايران دفاع كردند، نس��ل پرورش دهنده 

شهيد حججي ها هستند. 
شمخاني گفت: اين محفل فرصتي براي بيعت مجدد با آرمان هاي 

امام راحل و فرامي��ن مقام معظم رهبري و نش��ان دهنده پويايي 
فرهنگ وااليي است كه شهيد حججي ها را آماده سربازي در راه 

آرمان هاي انقالب اسالمي مي كند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص 
اثرات ضدامنيتي طرح برگزاري رفراندوم در اقليم كردستان عراق 
خاطرنشان كرد: اكنون كه با همت كشورهاي خط اول مبارزه با 
تروريسم به پايان حضور فيزيكي عناصر تكفيري وابسته نزديك 

مي شويم، برخي اقدامات نس��نجيده مي تواند خطر شكل گيري 
منازعات جديد و بازتوليد ناامني را افزايش دهد. 

وي با اشاره به تأثير مخرب برگزاري همه پرس��ي در اقليم در از 
دس��ت رفتن فرصت ها و ظرفيت هاي ف��راوان و اثرگذار جامعه 
ك��ردي در حاكميت عراق اظهار داش��ت: برگزاري همه پرس��ي 
مي تواند موجب تش��ديد اختالف نظرهاي موجود ميان احزاب 
و گروه هاي كردي ش��ود و با افزايش تنش هاي ناخواسته در اين 
منطقه مصائب و رنج هاي مضاعف براي مردم ستم ديده و شجاع 

اقليم را رقم خواهد زد.

شمخاني: همه پرسي در كردستان مصائب مردم اين منطقه را رقم خواهد زد

در صورت خروج امريكا از برجام 

ايران به دنبال پاسخ همتراز باشد

مهدی  پورصفا
   گزارش  یک

نحوه تعيين مديران مياني در هر دولتي هميش�ه 
عرص�ه كش�مكش هاي سياس�ي ب�ه خص�وص 
در اس�تان ها بوده اس�ت. برخاف ته�ران كه به 
علت مركزيت سياس�ي دس�تگاه هايي همچون 
اس�تانداري نقش پررنگي در اداره ام�ور جاري و 
سياسي مردم ندارد، در استان ها اين استانداري ها 
و استانداران هس�تند كه به عنوان نماينده اصلي 
دولت نقش مديريت امور اجرايي را بر عهده دارند. 
اس��تانداري ها عالوه ب��ر تعيين مديران اس��تاني در 
دستگاه ها وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده دارند 
و همين مسئله نيز اهميت اين سمت را براي فعاالن 
سياسي نش��ان مي دهد. با چنين ش��رايطي طبيعي 
اس��ت كه تعيين اس��تاندار به فرآيند مهم و غيرقابل 
چشم پوشي براي فعاالن سياسي و همچنين مردم و 

گروه هاي مختلف در استان ها تبديل مي شود. 
با اين حال س��ؤال اينجاس��ت كه تغييرات اخير در 
اس��تانداري ها كه مي تواند مقدمه تغيير در س��اير 
رده هاي مديريتي نيز در استان ها باشد تا چه اندازه 
با هدف كمك به افزايش كارايي دستگاه هاي دولتي 
صورت گرفته است يا  اين بار نيز انگيزه هاي سياسي 

در پشت سر آن قرار دارد؟
   اصاح طلبان خواس�تار تغيير اس�تانداران 

هستند
اصالح طلبان مدعی هستند كه روحاني با تعيين كابينه 
و وزراي خود نتوانسته رضايت آنهايی كه رأي خود را 
در انتخابات ارديبهشت ماه سال جاري به نفع وي به 

صندوق رأي انداختند، جلب كند. 
عدم استفاده از جوانان و همچنين ابقاي مهره هايي 
كه اصالح طلبان نس��بت به حضور آنها بيش��ترين 
اعتراض��ات را داش��تند، از مهم تري��ن داليل اين 
نارضايتي ب��ود. اگرچه روحاني ب��ه يمن البي هاي 
گس��ترده در مجلس ش��وراي اس��المي توانست، 
رأي نمايندگان مجلس را براي ابقاي تمام وزراي 
پيشنهادي خود به غير از حبيب اهلل بي طرف جلب 
كند، ام��ا به طور حت��م نمي تواند نس��بت به بدنه 
اصالح طلب��ان به خصوص در اس��تان ها بي تفاوت 

باقي بماند. 
اين نكته زماني خود را نش��ان خواه��د داد كه زمان 
انتخابات مجلس شوراي اس��المي در سال 1398فرا 
برس��د و بار ديگ��ر دولت مجبور ش��ود س��راغ بدنه 

اصالح طلبان برود. 
از ماه هاي پيش از فرا رس��يدن موع��د انتخابات 
رياست جمهوري برخي اصالح طلبان اين هشدار 
جدي را به دولت داده بودند كه بايد فكري به حال 
برخي اس��تانداران و همچنين مديران اس��تاني 
خود بكند، به عنوان مثال رئيس شوراي منطقه 
حزب اتحاد ملت ايران اسالمي در استان خراسان 
جنوبي در گفت و گو با سايت اصالح طلب پويش در 
انتقاد به استاندار اين استان مي گويد: استانداري 
كه بيشتر مواقع به فكر همشهريان و اقوام خودش 
اس��ت و براي حفظ خودش هر ن��وع امتيازي به 
مخالفان دولت مي دهد، س��ال آينده مي خواهد 

چه كمكي به دولت روحاني بكند؟ اصالح طلبان 
واقعاً نگران هستند. چه در بيرجند و چه در برخي 
ديگر از شهرس��تان هاي اس��تان برخي مديران 
اجرايي نه تنها با اكثريت جامعه همراه نيس��تند 
بلكه براي حفظ خود هر امتي��ازي را به مخالفان 
دولت مي دهند. در مجموع م��ا اميدواريم دكتر 
روحاني در مدت كوتاه باقي مانده نسبت به حل 

اين مسئله اقدام كند. 
چنين انتقاداتي تنها منحصر به اين استان نبود بلكه در 
ساير استان ها اصالح طلبان خواستار جابه جايي برخي 
مديران استاني بودند. با فرا رسيدن انتخابات رياست 
جمهوري بحث تغيير استانداران به داليل حاشيه هايي 
كه براي دولت مي توانست ايجاد كند، به صورت موقت 
به بايگاني رفت، با اين حال روشن بود كه اين مطالبه 
به راحت��ي از ذهن بدنه سياس��ي اصالح طلبان پاك 

نخواهد شد. 

   پاسخ به درخواست هاي سياسي 
يا بهبود امور 

اواخر مردادماه و بعد از رأي اعتماد مجلس��ي ها به 
كابينه دوازدهم بود ك��ه دوباره همان بحث قديمي 
درباره وزارت كشور و وزيرش مورد بحث قرار گرفت؛ 
همان بحث تغيير اس��تانداران و فرمان��داران كه از 
همان زماِن روي كار آمدن دولت يازدهم و انتخاب 
عبدالرضا رحماني فضلي به عنوان وزير كشور عمدتاً 

در محافل سياسي مورد بررسي قرار مي گرفت.
 ش��ايد به خاطر همين هم بود كه رحماني  فضلي 
تنها چند روز پس از كسب آراي نمايندگان مجلس 
براي حضور دوباره اش در دولت دوازدهم از تغييرات 
در سطح اس��تانداران و فرمانداران كشور خبر داد 
و علي اصغر احم��دي، معاون سياس��ي وقت وزير 
كش��ور نيز درباره تغيير اس��تانداران و فرمانداران 
در دوره جدي��د تصدي رحماني فضل��ي بر وزارت 

كشور گفت كه عملكرد اس��تانداران و فرمانداران 
مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت و با نظر وزير كشور 
بازنگري هايي انجام خواهد گرف��ت. هر چند او بر 
اين نكته هم تأكيد كرد كه اين بازنگري ها لزوماً به 

معني »تغيير« نيست. 
مدتي بع��د نيز وزير كش��ور در اوايل ش��هريورماه 
در حاشيه نشس��ت دولت در جمع خبرنگاران كه 
حكايت از تغييرات قطعي در س��طح اس��تانداران 
و فرمان��داران داش��ت، از احتمال ب��ه راه افتادن 
قطار جابه جاي��ي و تغيير و تحول اس��تانداران در 
دولت دوازده��م خبر داد و حتي برخي رس��انه ها 
خبر از تغيير ش��ش اس��تاندار دادند. اين تغيير و 
تحوالت درحالي در دس��تور كار وزارت كشور قرار 
گرفته اس��ت كه رحماني فضلي، چندي پيش در 
گفت وگويي با رس��انه ملي با بيان اينكه بنا داريم 
جابه جايي استانداران و فرمانداران حداقلي باشد، 

گفت: »تالش مي كنيم تا آخر شهريور اين تغييرات 
انجام شود.« روز گذشته و باالخره پس از چندين 
بار وقفه در نهايت ليست استانداران جديدي كه در 
جلسه هيئت دولت حكم خود را گرفتند، مشخص 
و معلوم شد شنيده ها در خصوص چينش بسياري 

از استانداران به حقيقت نزديك بوده است. 
   استانداران جديد چه كساني هستند

در جلس��ه دي��روز هيئت دول��ت فري��دون همتي، 
عبدالمحمد زاهدي، موس��ي خادمي، محمدمهدي 
مروج الش��ريعه، اس��ماعيل تبادار، محمد احمدي و 
محمدعل��ي نجفي به ترتي��ب به عنوان اس��تانداران 
استان هاي هرمزگان، قزوين، لرستان، خراسان جنوبي، 

فارس، كهگيلويه و بويراحمد و البرز برگزيده شدند. 
فريدون همتي، استاندار جديد هرمزگان پيش از 
اين مديركل صدا و س��يما در مراكز ايالم، لرستان 
و آذربايجان غربي، نماينده مجلس هفتم از حوزه 
انتخابيه ايالم و آخرين س��متش مشاور عالي وزير 
كشور بوده اس��ت. همچنين عبدالمحمد زاهدي، 
متولد بروجرد، استاندار جديد قزوين اصالح طلب 
محس��وب مي ش��ود و در دولت يازدهم اس��تاندار 

كردستان بود. 
موسوي خادمي، استاندار جديد لرستان اولين استاندار 
بومي و اصالح طلب استان كهگيلويه و بوير احمد در 
دولت يازدهم بود و در دولت محمد خاتمي نيز معاون 

استانداري بوشهر را برعهده داشت. 
محمدمه��دي مروج الش��ريعه، اس��تاندار جدي��د 
خراس��ان جنوبي متولد نيشابور در اس��تان خراسان 
رضوي است و سابقه فعاليت به عنوان معاون اقتصادي 
و توسعه منابع خراسان رضوي و مديركل برنامه ريزي 
و مدي��ركل اقتصادي اس��تان و مع��اون برنامه ريزي 

استانداري سيستان و بلوچستان را داشته است. 
اسماعيل تبادار، استاندار جديد فارس در دولت محمد 
خاتمي استاندار بوشهر و در دهه ۶0 شهردار گچساران 
بود. محمد احمدي، اس��تاندار جدي��د كهگيلويه و 
بويراحم��د، نماينده پيش��ين دهلران اس��تان ايالم 
و نايب رئيس كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
نهم بوده و محمدعلي نجفي، اس��تاندار جديد البرز، 
متولد آستانه اشرفيه در استان گيالن، عضو شوراي 
مركزي حزب اعتدال و توسعه است و در دولت يازدهم 

استاندار گيالن بود. 
   سياسي كاري يا خدمت به مردم 

نگاهي كوتاه به سوابق استانداران انتخاب شده به خوبي 
نشان مي دهد دولت تالش كرده توازن را در انتخاب 
اس��تانداران حفظ كند و تا حد ممك��ن گرايش هاي 

سياسي را در نظر بگيرد. 
به طور حتم واكنش اصالح طلبان نيز به اين انتصاب ها 
بر اساس تجربه هاي قبلي از نحوه همكاري اين افراد 
استوار خواهد بود. با اين حال سؤال اينجاست كه آيا 
اعتراض هاي اصالح طلبان نس��بت به نحوه عملكرد 
استانداران ادامه خواهد يافت يا دولت روحاني تالش 
خواهد كرد، بحث خدمت رساني به مردم را در رأس 

برنامه هاي خود قرار دهد.

وزي�ر كش�ور از تغيي�ر و جابه جايي برخ�ي اس�تانداران و همچنين 
معاونت هاي وزارت كشور خبر داد. 

به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در جمع خبرنگاران 
درباره روند تغيير اس��تانداران گفت: برخي اس��تانداران تغيير مي كنند و 

برخي ديگر جابه جا مي شوند. 

وي افزود: در نظر داريم اين تغييرات در كوتاه ترين فاصله انجام شود و قول 
داده ايم اين موضوع را تا آخر شهريور قطعي كنيم. 

رحماني فضلي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا اس��تاندار خانم هم خواهيم 
داش��ت، گفت: تالش مي كنيم. وزير كش��ور همچنين از تغيير در برخي 

معاونت هاي وزارت كشور خبر داد. 

نمای  نزدیک

تغيير استانداران تا آخر شهريور قطعي مي شود


