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 چالش تغيير
 آيا روحاني به اصالح طلبان پشت كرده 
و به سمت اصولگرايان چرخيده؟

  منافع ملي و ديگر هيچ
آيا اي��ن س��وال وجاه��ت دارد كه 
بپرس��يم »روحان��ي ام��روز، يعني 
روحاني پس از انتخابات، با روحاني 
ديروز، يعن��ي قبل از انتخابات، فرق 
كرده؟« آيا اين س��وال برس��اخته 
روزنامه ن��گاران اس��ت و بن��ا ب��ه 
داليلي مي خواهن��د مردم را، يعني 
راي دهنده ها و هواداران رييس جمهور را به ترديد بيندازند كه 
نكند رييس جمهورشان تغيير مسير داده و ديگر به مطالبات 
مردمي فكر نمي كند؟ رييس جمهور در رقابت هاي انتخاباتي  
چنان با شور و حال ظاهر ش��د كه اگر آن رقابت را »مبارزه« 
بناميم مبالغه نكرده ايم. هم رقباي ايشان تند رفتند و با تمام 
نيرو به ميدان آمدند، هم رييس جمهور لحنش را تند كرد و 
بعضي  ناگفتني ها را به زبان آورد. در جريان انتخابات خاطرتان 
باشد دكتر حسن روحاني چنان از همراهان انتخاباتي اش جلو 
افتاد كه تعجب موافق و مخالفش را برانگيخت. همه آنها كه 

گمان مي كردند »شيخ ديپلمات« را مي شناسند... 
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سياست خارجي ايران، آنگاه بيشترين منافع را 
نصيب ملت كرده كه در مواجهه با غرب و شرق، 
سياست »موازنه مثبت« يا »موازنه منفي« را 
به درستي و با مهارت اجرا كرده است؛ حداقل 
در صدوپنجاه سال اخير، خاصه در صنعت نفت 
ايران. ش��عار »نه ش��رقي، نه غربي« در ابتداي 
انقالب، حاصل رعايت همين ت��وازن )موازنه 
منفي( بود. حاال كه »برجام« راه ورود شركت هاي غربي را به صنعت نفت 

ايران هموار كرده است، پس ايجاد توازن مثبت با شرق 
اقتضا مي كند تا از سرمايه گذاري شركت هاي روسي و 

چيني در اين صنعت و توسعه همكاري هاي بخش انرژي با آنان استقبال 
شود. پوتين چرا به ايران آمد؟

چرا نبايد از روس ها گاز بخريم؟
اقتصاد

رضا زندي

انتخاب اس��تاندار با طي شدن 
ي��ك فرآين��د دو مرحل��ه اي 
)انتخاب و تحقيق و تاييد( در 
وزارت كش��ور و هيات وزيران 
انجام مي ش��ود. همواره وزراي 
كشور در اين مسير از رويكردها 
و راهبرده��اي خاصي تبعيت 
مي كنند و وزير كش��ور فعلي نيز از اين قاعده مستثني 
نيست اما به نظر مي رسد كه آقاي رحماني فضلي از حيث 
استحكام رويكردهاي مديريتي و اساسا دكترين اداره 
امور سياست داخلي از يك خط و مشي عميق و باثبات 
برخوردار نيست. اگر به خاطر داشته باشيد او در سال 92 

قبل از اخذ راي اعتماد از مجلس نهم براي جلب حداكثر 
رضايت نمايندگان گفت كه استانداران و فرمانداران را 
از بين نامزدهاي بررسي شده از سوي مجامع نمايندگان 
استاني انتخاب خواهد كرد. اين رويه از منظر كارشناسان 
و مديران با سابقه حوزه سياست داخلي بسيار تعجب آور 
ش��ناخته ش��د. در همين دوره دوم كه توانست با البي 
نسبتا گسترده راي اعتماد بااليي بگيرد، نيز اظهاراتي 
برخالف نظر رييس جمهور داش��ت. آقاي روحاني بعد 

از انتخاب��ات اعالم كرده بود كه بايد در 
حوزه انتصابات به نحوي برخورد شود 

تا بيس��ت و چهار ميليون راي دهنده احساس كنند كه 
آراي آنها در مديريت كشور لحاظ مي شود ...

اتخاذ سياست واحد در همه استان ها كارشناسي نيست 
نگاه روز
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