
سفرهای استانی یا انتخاباتی؟!
?آرش قلعه گالب

در حالی که نزدیک به یک س��ال دیگر تا انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران 
باقی مانده است، به نظر می رسد محمود احمدی نژاد عزم جدی خود را برای ورود 
به عرصه  این انتخابات جزم کرده و با سفر به برخی از استان های کشور در برخی 
از اعیاد خاص دینی و ملی، قصد آن دارد تا پیش از برگزاری این انتخابات در سال 
آینده، پیشاپیش سبد رأی خود را  از آراء مردم ایران ُپر نماید. حال، با توجه به این 
که احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور نیست) فقط سودای آن را در سر دارد( و تنها 
سمت رسمی و جّدی وی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، معلوم 
نیس��ت هزینه س��نگین چنین س��فرهایی را از کجا تأمین می  کند؟! اما شاید طنز ِ

 

غریب تر این ماجرا این باشد که چرا نهادهای مسوول در سیستم حاکم، به فردی 
که می تواند یکی از نامزدها و گزینه های اصلی طیف وس��یعی از اصول گرایان 
برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تلقی شود! اجازه  چنین سفرهای استانی را 
می دهند که شائبه  انتخاباتی آن دیگر بر هیچکس پوشیده نیست؟! مگر نه این که 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری در کشور، تنها هفته ای پیش از برگزاری 
انتخابات، مقیدبه تبلیغ برای خود و برپایی مالقات های انتخاباتی در مجامع و معابر 
و محافل هس��تند؟ جای هیچ ش��ک و شبهه ای نیس��ت که تدارک دیده شده برای 
س��فرهای اس��تانی محمود احمدی نژاد به برخی نقاط ایران) کانون های هدف(، از 
یک سال پیش تاکنون! در همین راستا بوده و سفر ایشان به زنجان، یکشنبه دوم 
خرداد نیز برای ش��دت بخشیدن به همین خواست تبلیغی، طراحی و برنامه  ریزی 
 ش��ده اس��ت. هرچن��د وی در زمان ریاس��ت جمه��وری اش نیز باره��ا به تمامی 
اس��تان های کش��ور س��فر کرده بود، اما نه تنها گره ای از مشکالت مردم کشور 
 نگش��ود! بلک��ه ب��ه وعده های داده ش��ده به م��ردم ایران هم عمل چن��دان نکرد. 
وعده هایی که گاه از سوی مردم جنبه  طنز به خود گرفت. آن چنان که در یکی از 
س��فرهای او به خرمش��هر، مسوولی را تهدید کرد که اگر مشکل آب خرمشهر را 
حل نکند، خودش آن مس��وول را درون لوله خواهد کرد!ُپز سیاس��ی و طنز غریبی 
که نه به حل شدن مشکل آب مردم خرمشهر انجامید و نه به درون لوله کردن آن 
 مس��وول ختم ش��د! و حال با گذشت نزدیک به س��ه سال از کنار رفتن از ریاست 
 قوه مجریه، معلوم نیس��ت چرا ایش��ان بار دیگر قصدبه تصاحب س��کان کش��تی

 قوه  مجریه ای را دارد که در پایان هشت سال ریاست اش؛ بر ِگلش نشاند!

زخم های جنگ و مهاجرت نخبگان
نماینده ش��وش در مجلس انتقاداتی را نسبت به وضعیت استان 

خوزستان وارد کرد.
س��ید راضی نوری تاکید کرد: اس��تان خوزستان استانی ملی و 
اس��تراتژیک اس��ت. از نظر راه ها تولید انرژی، کشاورزی و آب 
ظرفیت ها و قابلیت هایی در خوزستان وجود دارد که آن را به یک 
اس��تان ملی تبدیل می کند و نگاه ویژه مس��ووالن را می طلبد. او 
ادامه داد: روزگاری خوزس��تان در رده دوم و س��وم توسعه کشور 
بود اما امروز هفدهم و هیجدهم است؛ البته ما نمی توانیم همه چیز 
را به جنگ ربط دهیم. هر چه قابلیت های اس��تان را احیا کنیم به 
کشور خدمت کرده ایم. در حال حاضر مشکالتی مثل ریزگردها،  
بیکاری، کمبود آب، فقر و مس��ائل بهداش��تی و درمانی بر استان 
حاکم است و  بسیاری از نیروهای نخبه ما به خاطر همین مشکالت 
اس��تان را ترک کرده اند وحتی بعضی از آن ها به خارج از کش��ور 

مهاجرت کرده اند که این برای کشور امر مطلوبی نیست.
خودکشی 2 بانوی سالخورده

اجتماع��ی  و  سیاس��ی  مع��اون 
فرمانداری ویژه دزفول از خودکشی 
یک پیرزن 71 ساله در این شهرستان 

خبر داد.
 امی��ر عیس��ی زاده افزود: جس��د 
حلق آویز شده این پیرزن، روز جمعه 
در یکی از مناطق ش��هری دزفول در 
منزلش پیدا ش��د. وی با اش��اره به اینکه خودکش��ی شب پیش از 
کشف جسد افتاق افتاده بود، گفت:این پیرزن در محله سیاهپوشان 
 دزف��ول تنه��ا زندگ��ی می ک��رد و با روس��ری خود را از س��قف 
حلق آویز کرده بود. معاون فرماندار دزفول اظهار کرد:با بررسی 
انجام شده خودکشی تایید شده و احتمال قتل وجود ندارد.همچنین 
س��رهنگ علی الهامی، فرمانده انتظامی دزفول نیز از خودکش��ی 
یک بانوی کهنس��ال دیگر در یکی از مناطق این ش��هر خبر داد و 
گفت: این بانوی 75 ساله در پی شنیدن خبر مرگ عروس جوانش 

در حادثه رانندگی صبح شنبه خود را حلق آویز کرد.
نظر وزیر درباره آلودگی های خوزستان

وزیر بهداشت گفت: استان خوزستان منبع آلودگی های زیست 
محیطی نیز است که بیماری های زیاد ناشی از آن به حوزه سالمت 

تحمیل می شود .
س��ید حسن هاشمی در س��فر به مناطق محروم شمال خوزستان 
اظهار داش��ت: حدود پنج س��ال پیش در قالب کاروان نورآوران 
سالمت به این مناطق آمده بودم و وضعیت مردم آنگونه که انتظار 
داش��تیم، بهبود پیدا نکرده.هاشمی گفت: استان خوزستان به دلیل 
جنگ تحمیلی عقب ماندگی های زیادی پیدا کرد و از سوی دیگر 
منبع آلودگی های زیس��ت محیطی نیز است که بیماری های زیاد 
ناشی از آن به حوزه سالمت تحمیل می شود و انتظار این است که 

به استان خوزستان بیشتر از سایر مناطق کشور توجه شود.
آغاز روند افزایش دما از دوشنبه

مدیرکل هواشناس��ی خوزس��تان از آغاز دوباره افزایش دما از 
امروز در استان خبر داد.

کوروش بهادری اظهار کرد: طبق پیش بینی ها با تضعیف سامانه 
پرفش��ار جنب حاره ای، در ش��نبه روند کاهش دما در سطح استان 
 شاهد بودیم و دمای هوا که روز پنجشنبه در برخی نقاط استان به 
47 درجه س��انتی گراد رس��یده بود، کاهش یافت. وی افزود: بدین 
ترتیب روز شنبه ماکزیمم دمای هوای استان به 40 درجه رسید و 
6 تا 7 درجه کاهش دما داشتیم. وی گفت:از امروز به بعد دوباره 

روند افزایش دما را در استان خوزستان خواهیم داشت.
افتتاح کالنتری کیانشهر

کالنتری 36 منطقه کیانشهر اهواز با حضور تعدادی از مدیران استانی 
افتتاح شد.فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: مدت ها است که از راه 
اندازی منطقه کیانشهر اهواز می گذرد اما مردم این منطقه خدمات را 
از کالنتری 14 کیانپارس می گرفتند که مشکالتی را برای مردم به 
همراه داشت.س��ردار محمد رضا اسحاقی گفت: در این کالنتری 60 
پرس��نل حضور خواهند داش��ت و از شنبه کار خود را آغاز  کرده اند.  

این کالنتری می تواند نیاز مردم این منطقه را پوشش دهد.

خرمشهر عروس رویایی جنوب
?داریوش معمار

خرمشهر خاطرات تو کجاست!؟ کجای جهان ایستاده ای، کجای 
این خاورمیانه شعله ور میان جنگ و خون ریزی و اندوه، خرمشهر 
برخواسته از انبوه آوارها، تنگناها، خمپاره ها و کشته ها، حاال که در 
آس��تانه روز آزاد س��ازی ات، روز رهایی ات ق��رار گرفته ایم این 

شاعر دارد فکر می کند به اینکه آیا تو آزاد شده ای!؟
چهار بار در این هوای تابس��تانی نگاه می کنم به آسمان تو، سر 
می کشم از پنجره ماشین بیرون و چهار بار سر می گردانم بر باالی 
پل به سوی آسمان، شب و فراوانی ستارگان و گرما که پوست را 
ن��وازش می کن��د و بوی آب و صدای عب��ور موج ها بر روی هم، 
همین ها کافی هس��تند برای اینکه تو رویایی باشی، رویایی تو در 
تو، رویایی بدون این همه واقعیت های تلخ و س��رگردان، رویایی 
بدون یادش بخیر ها و بدون تصویر غمگینی که جنگ ساخته از تو 
در ذهن ما، خرمشهر رویایی، تاریخ غر می زند که رها کنید گذشته 
را، تاریخ می گوید این کوی آریا را رها کنید از گذشته و این پل را 
و مس��جد جام��ع را و خیاب��ان گمرک را و راه آه��ن را رها کنید از 
گذشته. تاریخ که سن و سالش مشخص نیست، تاریخ که شروع 
هم��ه چی��ز را در خاطرش دارد، تاریخی که پایان ها را هم به خاطر 
می س��پارد و با هیچکس تعارف ندارد می گوید رها کنید اینها را، 
رها کنید.چشم های ما خیس می شود بعد برای این   همه رها کردن، 
رها کردن خاطره و دکان و بازار و آدم و... و چش��م های ما خیس 
می ش��وند باب��ت این آدم ها و ب��ازار و دکان و خیابان، خیس عرق 
شرم می شویم که این عروس آب ها را اینطور نگران رها کرده ایم 
میان آن آسمان رویایی و این زمین تلخند زده به عالم و آدم. االن 
که دارم بر عاقبت این ش��هر آواز و ترانه ای ساز می کنم، االن که 
چی��زی نمانده تا اخبار م��دام خبر یادمان و یادبود و جش��ن آزاد 
سازی بدهد، می بینم این شهر زیاد هم حوصله ندارد، هیچ حوصله 
ن��دارد و تن��ش و ذهنش درد می کند، درد می کش��د و می خواهد 
کمی تنها باشد این خرمشهر. ای خرمشهر آنها تو را آزاد کردند، 
از دست دیگرانی که ویرانت کردند و ما نتوانستیم تو را آنچنان 
که باید آزاد نگه داریم، ش��هر رویایی می فهمم تو را و آدم هایت 
را و اندوهت را، اما نمی دانم چه باید کرد، چه می شود کرد عروس 

زیبای جنوب؛ جز صبر کردن و منتظر آینده ماندن.

یک سال گذشت، خبری از تغییر نشد!

میدان جواداالئمه زشت و خاموش است

ماه شعبان امسال در حالی نیمه خود را پشت سر گذاشت که خبری از تغییر و 
تحول در نمای میدان جواداالئمه اهواز نبود. 

 میدان��ی ک��ه با چراغ های خاموش و تنها چند میله داربس��ت فلزی به اس��تقبال 
جشن ها و مراسم شعبانیه رفت. در روزهای گذشته جمعی از ساکنان پادادشهر، 
میدان جواداالئمه، آریاشهر، کوی فاطمیه و سایر محله های پیرامون این میدان در 
تماس با کارون و گله مندی از وضعیت آذین بندی این میدان، انتقادات شدیدی 
نسبت به عملکرد شهرداری اهواز و رسیدگی به وضعیت میدان جواداالئمه ابراز 
داشتند و خواستار جمع آوری شلنگ های ال ای دی آویزان از این میدان شدند. 
امیر رضایی س��اکن خیابان اصلی آریاش��هر در این رابطه گفت: واقعا جای تاسف 
 دارد، میدان��ی ک��ه ن��ام جواداالئمه راب��ا خود یدک می کش��د در چنین روزها و
 ش��ب هایی اینگونه مورد بی توجهی مس��ووالن ذیربط قرار گرفته اس��ت. وی 
افزود: س��ال گذش��ته این چراغ های ال ای دی پیرامون میدان مذکور آویزان شد 
بدون اینکه حتی یک هفته روش��ن ش��ود و امس��ال هم میدان جواداالئمه با همان 

زشتی و بی نظمی سال گذشته و در خاموشی مطلق به استقبال ماه شعبان رفت.

ضعف عملکرد مسووالن یا مشکل فرهنگی شهروندان؟

وضعیت اسفناک پل هوایی سه راه فرودگاه اهواز

چهره و ظاهر بصری  هر ش��هری از یک س��و  معرف یا نش��ان دهنده عملکرد 
مسووالن آن و از سوی دیگر سطح فرهنگی شهروندانش می باشد.

ح��ال و روز  اه��واز  نی��ز از  این قائده مس��تثنی نبوده و این ش��هر به ش��دت در 
مش��کالتی از جمل��ه نب��ود کمترین امکانات رفاه��ی برای عاب��ران پیاده وعلی 
الخصوص مس��افران؛ غوطه ور است.کمبود پل های هوایی جهت تردد عابران از 
سطح خیابان های عریض و در نهایت تخریب  معدود پل های دارای پله برقی به 
خودی خود نش��ان از عدم اهمیت دادن به جان ش��هروندان و مس��افران کالنشهر 
اهواز اس��ت. عکس فوق نمونه تخریب گوش��ه ای از وس��ایل رفاهی این شهر به 
دس��ت برخی از ش��هروندان اس��ت که می تواند در ذهن هر مسافر قضاوت های 

متفاوتی را پدید آورد؛ از جمله  سطح فرهنگی و اجتماعی ساکنان آن شهر.

توزیع کیک میالد در بین شهروندان

ی��ک کیک 50 مت��ری به وزن یک هزار و 182 کیلوگرم به مناس��بت میالد 
حضرت مهدی موعود)عج( در اهواز پخته و بین مردم توزیع شد.

رییس پژوهش�کده هواشناسی از ارائه مدلی برای پیش بینی وضعیت آالینده های 
هوا خبر داد و گفت: عالوه بر آن طراحی سامانه ای برای پایش و پیش بینی گرد و خاک 

در استان خوزستان در دستور کار است.
عباس رنجبر با اشاره به پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده هواشناسی افزود: طراحی و ایجاد 
س��امانه یکپارچه پیش آگاهی و پیش بینی هش��دار آلودگی هوا و ریزگرد از جمله پروژه های 
تحقیقاتی اس��ت که با اجرای آن موفق به ارائه مدلی برای پیش بینی وضعیت آالینده های هوا 
ش��دیم. رییس پژوهشکده هواشناسی، کاربرد این س��امانه را برای ایران و خاورمیانه مناسب 
دانس��ت و خاطر نش��ان کرد: همچنین سامانه ای برای پایش و پیش بینی گرد و خاک در استان 

خوزستان نیز در حال مطالعه و طراحی 
اس��ت. وی اجرای این پروژه را نیازمند 
داده ه��ای دقیق بافت و دانه بندی خاک 
دانس��ت و اظهار ک��رد: در این ارتباط 
مطالعاتی را در زمینه دانه بندی خاک با 

همکاری دانش��گاه جندی ش��اپور اهواز آغاز کردیم و اعتبارات این پروژه نیز در جلسه هیات 
وزیران به تصویب رس��ید که امیدواریم به زودی این اعتبارات محقق ش��ود. رنجبر، پیش بینی 

نیمرخ غلظت از سطح زمین تا ارتفاع 9 کیلومتری را از مزایای این سامانه نام برد.

 آلودگی  ماشین های تخلیه 
فاضالب بر چهره شوش

رودخانه شاوور در آخرین ایستگاه خود در شهرستان شوش از کنار منطقه 
آخر آس�فالت می گذرد؛ ساحل سازی در این منطقه باعث شده که همه چیز 

زیبا به نظر برسد.
اما با عبور از پل احمد آباد و ورود به آخر آس��فالت ش��وش، بوی نامطبوع و 
مش��مئز کنن��ده ماش��ین های تخلی��ه فاضالب خانگی به مش��ام می رس��د. این 
ماشین ها عالوه بر صدای ناهنجار باعث پخش بوی بد و تعفن فاضالب در این 

منطقه از شهر شده و زمینه پخش آلودگی و انتقال انواع بیماری ها را مهیا کرده 
اس��ت. ه��ر چند این س��وال برای اهال��ی این منطقه به قوت خود باقی اس��ت که 
مس��ووالن ش��وش با وجود چنین رخداد نامطبوعی طی این سال  ها، چرا اقدامی 
برای ساماندهی چنین وضعیت ناهنجاری انجام نداده  اند و اگر اقدامی کرده  اند، 

چرا به سرانجام نرسیده است!؟
عضو ش��ورای ش��هر شوش در این رابطه اظهار کرد: بوی تعفن ناشی از وجود 
ماشین های تخلیه  فاضالب خانگی در خیابان ساحل رودخانه شاوور و در کنار 
منازل مس��کونی باعث ش��ده اس��ت که مردم از این شرایط ش��اکی و ناراضی 
باش��ند. سید حکیم موس��وی ادامه داد: به علت غیر استاندارد و یا فرسوده بودن 
این ماشین ها، فضوالت قطره قطره به خیابان  ریخته می شود و همین مورد باعث 

ایجاد آلودگی در این منطقه شده است. وی با بیان اینکه نظارت های دقیق برای 
حفظ س��المت ش��هروندان از مهم ترین وظایف بهداش��ت و درمان اس��ت؛ در 
خطاب به مس��ووالن امور بهداش��ت یادآور ش��د: س��وال اینجا اس��ت که آیا 
مس��ووالن امور بهداش��ت وجود ماشین های دفع فاضالب  خانگی درسطح شهر 
را مشاهده نمی کنند؟ عضو شورای شهر شوش افزود: این مسأله باید به نحوی 
مدیریت ش��ود و اگر الزم بود جلوی این تخلف ها از طریق مس��والن بهداش��ت 
شهر و تعامل با مقام های قضایی شهرستان که یقینًا پشتیبان بهداشت و سالمت 
مردم هس��تند، گرفته ش��ود. موسوی خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد برای این 
معضل تابه حال چاره ای اندیش��یده نشده است، لذا به منظور مهار این ناهنجاری 

هرچه سریع تر از طریق مراجع ذی ربط اقدام شود تا شاهد شهری زیبا باشیم.
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عکس روز

آيا وزارت كشور دولت روحاني دومين تصميم اشتباه 
در خوزستان را اتخاذ خواهد كرد؟ 

گروه دیارکارون: با وجود نارضایتی های گس�ترده ای که برکناری مهندس 
مقتدای�ی اس�تاندار خوزس�تان )خصوصا نح�وه اعالم برکن�اري او( به وجود 
آورد، موضوع انتخاب جایگزین او این روزها به ش�کل عجیبي س�وژه محافل 
رس�انه ای و سیاس�ی اس�تان ش�ده و هرکس یك نام از دوس�تان و یا حتي 
خان�واده و ق�وم و خوی�ش خود را در س�ایت هاي رنگارنگ اس�تان به عنوان 

اس�تاندار آینده خوزس�تان مطرح مي کند!
چند روز پیش یکي از خبرگزاري ها نوشته بود که »بهره مندی از چاه های نفت و منابع 
زیرزمین��ی و تن��وع قومیتی فارس و ل��ر و عرب و بختیاری، خوزس��تان را به منطقه ای 
استراتژیک در سیاست ایران تبدیل کرده است؛ همین مسئله کافی است تا مدیریت اجرایی 
استان برای فعاالن سیاسی و اقتصادی منطقه اهمیت پیدا کند. آنقدر برکناری مقتدایی از 
استانداری خوزستان سریع اتفاق افتاد که هنوز بسیاری از همکاران او از عزل وی با خبر 
نبودند و منتظر احکام جدیدی بودند که در ادامه احکام قبلی استاندار صادر شده بود.هر 
چند شایعه برکناری استانداران استان های بزرگ همیشه شنیده می شد اما سرانجام شایعه 
عزل مقتدایی رنگ واقعیت به خود گرفت و حاال همه به دنبال جانشین استاندار خوزستان 
می گردند. خوزس��تان بزرگ ترین اس��تانی بود که روحانی در آن رای اول را به دس��ت 
نیاورد و به جز در اهواز، اصالح طلبان و حامیان دولت توفیق چندانی در کسب رای مردم 
به دست نیاوردند. حال باید دید استاندار بعدی در این یک سال چه خواهد کرد تا اعتماد 

مردم و دولت را در این استان مستحکمتر کند.«
* ناجوانمردانه ترین شیوه ها علیه مقتدایي

تعجب و شگفتي مردم ونه بسیاري از به اصطالح 
نخبگان سهم خواه خوزس��تان، که به بدترین شکل 
ممکن و با ناجوانمردانه ترین شیوه ها، علیه استاندار 
شایس��ته قبلي جوس��ازي کرده و این روزها هم با 
ارائ��ه اس��امي چند نف��ر از اطرافیان خ��ود، حتي به 
انتصاب استاندار غیربومي هم رضایت داده اند! این 
است که وزارت کشور حاال و پس از آن اشتباه که 
اس��تاندار توانمن��د و با تجربه اي چ��ون مقتدایي را 
آنگون��ه )و ب��ه زعم بس��یاري از خوزس��تاني ها، 
احمدي نژاد وار!( از کار برکنار کرد، باید هوش��یار باش��د تا به خاطر فضاس��ازي هاي 
موجود، یکي از مدیران دس��ت چندم خود و یا یک فرد سفارش��ي و تحمیلي را براي این 
مس��وولیت خطی��ر مطرح کند، چه در چنین حالت��ي )انتخاب یک گزینه ضعیف( دومین 
اشتباه راهبردي خود درباره این استان پرحاشیه را مرتکب خواهد شد که جبرانش سخت 
و پرهزینه مي باش��د. مردم خوزس��تان به درستي مي گویند که جرم مقتدایي مخالفتش با 
انتق��ال آب کارون، موض��وع خودروهاي پالک اروند، س��اده زیس��تي، ب��اج ندادن به 
گروه هاي فش��ار سیاس��ي )اعم از چپ و راس��ت( و روحیه مردمداري او بوده است و به 
همین دلیل انتصاب مدیري ضعیف براي استانشان، براي دومین بار اعتبار دولت روحاني 

را به شدت در نزد مردمان این دیار، مخدوش خواهد کرد.
* شانتاژ و فضاسازي

این در حالیس��ت که گروه هاي فش��ار سیاسي در اس��تان این روزها به شدت در حال 
جوس��ازي و ش��انتاژ علیه چند گزینه بومي و مطلوب اس��تان هستند و بنا به شنیده هاي 
خبرنگار ما، مس��ووالن دولت و وزارت کش��ور هم از این رفتارها علیه مدیران بومي 
خوزس��تان، آن هم توس��ط هم اس��تاني هاي خود شگفت زده ش��ده اند. گفتني اینکه، این 
گروه هاي فش��ارهماناني هس��تند که بیش��ترین فش��ار را علیه آقاي مقتدایي به عنوان 
استاندار بومي و اصالح طلب در طول مسوولیتش در دولت آقاي خاتمي و دوره اخیر 

)دولت روحاني( وارد کرده بودند.
خبرنگار ما کس��ب اطالع کرد، رایزنی های فش��رده ای در تهران توس��ط گروه های 
سیاس��ی مختلف و در راس��تای تعیین تکلیف استانداری خوزستان در حال انجام است و 
گروه های سیاس��ی طی جلس��ات جداگانه ای با مسووالن وزارت کشور، آقایان عارف، 
خاتمي، سیدحس��ن خمیني و هاشمي رفسنجاني، مرعشی، مقیمی، فروزنده، میردامادی 
و... دیدار و گفت و گو کردند. در حالی که تمامی نخبگان و نیروهای سیاسی خوزستان 
بر لزوم بومی بودن استاندار این استان تاکید دارند، اما به دلیل تاکید بومي هاي استان بر 
قومی��ت اس��تاندار )ف��ارس، عرب، بختی��اري و...( و عدم اجماع بر ی��ک گزینه بومي، 
گزینه های غیربومی در لیس��ت وزارت کش��ورهم قرار گرفته اند. در این بین اس��امی 
همچون احمدی دبیر کل هالل احمر ایران و حسینی استاندار اسبق سیستان و بلوچستان و 
زبردست که سابقه معاونت استانداري در دولت اصالحات )در دوره استانداري خرم( و 

استانداری همدان را در کارنامه دارد، مطرح شده اند. 
جواد کاظم نس��ب، منتخب اهواز در مجلس دهم در گفتگویي ضمن اش��اره به روند 
انتخاب اس��تاندار آینده خوزس��تان، گفت: تاکنون منتخبین خوزس��تان چندین جلس��ه 
مستمر با وزیر کشور، دکتر عارف، الریجانی و معاون وزیر کشور به منظور انتخاب 
استاندار آینده برگزار کرده اند و پیگیر انتصاب یک استاندار بومی و توانمند هستند. 
وي گفت: منتخبین اس��تان در نشس��ت با وزیر کش��ور خواستار انتصاب یک استاندار 
بوم��ی ش��دند. برخی گزینه ه��ای بومی و غیر بومی به وزیر کش��ور معرفی ش��ده اما 
نمایندگان خوزس��تان نظرش��ان بر گزینه بومی اس��ت و وزارت کشور این قول را داده 
است که منافع استان و مردم خوزستان را در انتصاب استاندار آینده، مدنظر قرار دهد 

و صرفا بر همین اساس دست به انتخاب بزند.
* دکتر شریعتی تنها گزینه  مورد اجماع 

در حال حاضر در بین گزینه هاي بومي، بیش ازهمه دکتر ش��ریعتي، مطرح اس��ت و در 
همین زمینه یک فعال سیاس��ي اس��تان اظهار داشت: دولت روحانی با انتخاب یک گزینه 
غیر بومی تیرخالص را به روند اعتدال در خوزس��تان خواهد زد. دومین اش��تباه مکرر و 
پیاپی دولت تدبیر و امید پس از انتصاب آقای مقتدایی انتخاب هر گزینه غیر بومی برای 
خوزستان است. کریمی گفت: دولت می بایستی برای تضمین برد انتخابات در دوره بعد 
 کم��اکان اص��الح طلب��ان خوزس��تان را با خود همراه داش��ته باش��د. وی با بی��ان اینکه 
دکتر ش��ریعتی در حال حاضرتنها گزینه موجود اس��ت، گفت: وی به لحاظ تقوا و تعهد 
شخصی، ارتباط مستمر و موثر اشخاص و جریانات سیاسی استان اعم از اصالح طلب، 
معتدل و اصولگرا، نشست و برخاست با اقوام مختلف استان و مردم داری، تجربه معاونت 
سیاسی و سرپرستی استانداری، ارتباط فعال با سیاسیون مرکزنشین و بسیاری فاکتورهای 
و مولفه های دیگر می تواند مورد اجماع عام مردم واقع گردد. کریمی خاطر نش��ان کرد: 
قطعا ایشان مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس دهم و نیز آیات عظام و روحانیت معزز 

استان و حضرات نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان نیز می باشند.

گفتنی اینکه غالمرضا شریعتی، عباس حیصمی، مهدی بخشنده، محمدرضا شمسایی، 
جاس��م ج��ادری، کیانوش راد، محمد فروزنده، س��یداحمد آوای��ی، امین بیانک، محمود 
حس��ینی، ولی ا... شجاعپوریان، برات قبادیان، فرامند هاشمی زاده، محمدرضا موالی زاده، 
احمد میدری، فریدون حس��نوند، علی اصغر زبردست و احمدي شاهرودي گزینه هاي نام 
برده ش��ده براي اس��تانداري خوزس��تان هس��تند که البته نام تعدادی از آنها با البي گري 

رسانه اي مطرح شده  چون اصوال در اندازه چنین مسوولیتي نیستند.
* سایت اصولگرا: دون شان مردم خوزستان است!

در همی��ن راس��تا یک س��ایت اصولگرای محلی  براي تس��ویه حس��اب ب��ا دولت و 
اصالح طلبان فرصت را مناس��ب دیده و در نقدي تند نوش��ت: انتخاب هر گزینه ای جز 
یک چهره جامع االطراف و معتدل کمک بسیار زیادی به رقبای روحانی در انتخابات 
آت��ی خواه��د کرد برای همی��ن جناح رقیب دول��ت، انتخاب یک اس��تاندار متمایل به 

تندروهای اصالحات را بد نمی بیند.«
 این سایت نوشته است: »این روزها که خوزستان با بی مهری دولت یازدهم بیش از 
همیشه احساس غربت می کند استانداربازی به اصطالح احزاب سیاسی گل کرده است 
تا گزینه ای نزدیک تر به منافع خود و دورتر از مردم را به دولت رکود پرور روحانی 
تحمیل کنند. دولت هنوز هاج و واج از تصمیم عجوالنه خود در برکناری مقتدایی است 
و بهترین راه برای خالصی از حاشیه ها را راکد کردن فضای سیاسی استان خوزستان با 
تاخیر در معرفی اس��تاندار جدید می بیند اما این سیاس��ت دولت طی روزهای گذش��ته 
موجب ش��ده عده ای از الت و لوت های سیاس��ی جنازه های خود را برای رس��یدن به 
کرسی باالترین مقام اجرایی استان خوزستان مطرح کنند. از یک منظر معرفی هر فردی 
در شرایط این چنینی هرجی به دولت وارد نمی کند چرا که عقل حکم می کند این افراد 
در مخیله تصمیم گیران نیستند اما از منظر دیگر معرفی برخی افراد حتی در حد گمانه 
زنی دون شان مردم خوزستان است و این گمانه سازی ها در جهت احیاء چهره سوخته 
کس��انی اس��ت که سالها کلنگ تخریب خوزس��تان را بر زمین زده اند و در آخرین گام 
زیرپای اس��تاندار بومی و س��اده اندیش خوزس��تان را خالی کردند. از طرفی تاخیر در 
معرفی اس��تاندارجدید م��ی تواند فرصتی برای انتخاب یک اس��تاندار غیربومی ولی 
همسو با الت و لوت های سیاسی را فراهم کند حتما سوال می پرسید چگونه؟ مثل روز 
روش��ن است که اسامی معرفی ش��ده ....صالحیت استاندار شدن ندارند وحتی سپردن 
یک بخش��داری به آن ها نیز خیانت در امانت اس��ت اما دلیل مطرح کردن این افراد این 
اس��ت که به قول معروف »به مرگ می گیرند تا به تب راضی ش��ویم« یعنی دولت با 
توجه به فرصتی که مطرح شدن این افراد ایجاد کرده اقدام به معرفی یک استاندارغیر 
بومی ضعیف )تابع خودش و همسو با تندروهای استان( می کند و منت اش را هم روی 

سرمان می گذارد که شما را از دست آن هیوالها نجات دادیم...«
* گزینه فعاالن عرب خوزستان

 در همی��ن ح��ال، جمعی از فعاالن فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی عرب خوزس��تان طی 
بیانیه ای خواستار انتصاب استاندار بومی عرب شدند. 

در این بیانیه آمده اس��ت: اکنون که در آس��تانه انتخاب اس��تاندار جدید توسط دولت 
محترم هس��تیم شایس��ته اس��ت که وزارت کش��ور بخش��ی از مطالبات مردم عرب را 
موردتوجه و امعان قرار دهد و با انتخاب اس��تانداری شایس��ته از میان مدیران با کفایت 
ع��رب عالوه بر خط بطالن کش��یدن بر تفکر انحص��اری و تنگ نظرانه، تالش در جهت 
جبران کاس��تی های روا داش��ته ش��ده در حق این مردم را آغاز نماید. این گروه »عباس 

حیصمی« را به عنوان گزینه پیشنهادي خود مطرح کرده اند.
* خوزستان استانداری در حد یك وزیر با تجربه می خواهد 

دکتر افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
اهواز معتقد اس��ت: خوزس��تانی ها به جای اینکه بر 
شایس��تگی افراد تکیه کنن��د در بحث های پیش پا 

افتاده متوقف مانده اند. 
ای��ن اقتصاد دان گفت: خوزس��تان به دلیل جایگاه 
اقتصادی، اس��تراتژیک و تاریخی استانداری در حد 
وزیرو با تجربه ای موفق و اختیارات ویژه می خواهد. 
وي افزود: خوزس��تان علی رغم تمامی فعالیت های 
اقتصادی ملی، به دلیل بی تدبیری دولت های مرکزی 
عقب مانده اس��ت چون این دولت ها اداره واحدهای بزرگ و ملی را خودش��ان به دس��ت 
گرفته اند و اداره این واحدها را از استان جدا کرده و به صورت جزیره ای اداره می کنند و 
برای نیل به این هدف نیز از مدیران ضعیف در داخل اس��تان اس��تفاده می کنند. وی اضافه 
کرد: همین این امر باعث ش��ده اس��ت تا بدون اینکه لطمه ای به فعالیت های بزرگ در کل 

کشور وارد شود،وضع خوزستان مشابه با استان های محروم باشد.
در خاتم��ه ای��ن گزارش ذکر این نکته ضروري اس��ت که دول��ت باید دریابد انتخاب 
گزینه اي ضعیف و صرفا امنیتي و خصوصا ناآشنا به اوضاع پیچیده خوزستان، خصوصا 
اینکه به دلیل س��هم خواهي هاي مدنظر همان گروه هاي فشار، یقینا موجب تشدید رکود 
اقتصادی و تشدید اختالفات سیاسی )به دلیل عدم اشراف به ترکیب قومیتي، اجتماعي و 
از همه مهم تر مشکالت عدیده اقتصادي موجود در استان( شده، و با قاطعیت باید گفت 
در صورت انتخاب چنین گزینه هایي از هم اکنون باید فاتحه توس��عه و پیش��رفت استان 

خوزستان را با شروع مدیریت هایشان خواند.

استاندار  بازی!


