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رئيس شوراى شهر گنبد:
منتظر ورود دکتر روحانی به 

گنبدکاووس می باشيم  
رئيس  پورمندى  على 
شهر  اسالمى  شوراى 
جلسه  در  گنبدكاووس 
غيرعلنى اعضاى شورا، دوشنبه 
سوم آذرماه از استاندار گلستان 
رئيس جمهور  ورود  خواست 
به  را  روحانى  دكتر  محترم 
متن  نمايد،  مهيا  گنبدكاووس 
نامه پورمندى به دكتر صادقلو 

در ذيل مى آيد.
بسمه تعالى

جناب آقاى دكتر صادقلو استاندار محترم استان گلستان 
با عرض سالم و تحيات الهى

احتراما به استحضار جنابعالى مى رساند برابر اخبار 
واصله يازدهم آذرماه اولين سفر رياست محترم جمهور 
كليد  گلستان  به  روحانى  حسن  دكتر  آقاى  جناب 
حضور  با  اترك  راه آهن  پروژه  چهارشنبه  و  مى خورد 
روساى جمهور سه كشور ايران، تركمنستان و قزاقستان 
كارى،  جلسات  كنار  در  همچنين  شد.  خواهد  افتتاح 
مقام  آن  توسط  اقشار  ساير  و  علما  نخبگان،  با  ديدار 
محترم به انجام خواهد رسيد. طبق برنامه ريزى هاى انجام 
شده، متاسفانه شهر گنبد كاووس به عنوان دومين شهر 
استان از ورود و حضور رئيس جمهور محترم محروم 
پاك دل،  مردم  چشم انتظارى  مى رود  گمان  و  مى باشد 
انقالبى، شهيدپرور و صميمى اين شهردر طى سه سال 
آتى همچنان ادامه يافته و به تحقق ديدار و حضور مقام 

ارشد اجرايى كشور در جمع اين عزيزان نيانجامد.
و اين همه در حاليست كه مردم شريف و خونگرم 
با حضور اقوام مختلف كه بيش از 85 در صد آراى خود 
در  موقعيت شهرستان  ارتقاى  و  ايران  اعتالى  براى  را 
سبد دكتر روحانى قرار دادند. لذا اهالى گنبد كاووس 
به شهر  منتظر ورود رياست محترم جمهور  بى صبرانه 
منادى  اين سال ها  الحق در طى  تاريخى و مذهبى كه 

وحدت وماواى همدلى بوده، مى باشند.
از استاندار محترم انتظار مى رود براى سيراب كردن 
دل و ديده هاى تشنه ى ديدار برنامه ريزى الزم را عنايت 
فرمايند.                                                            

  با آرزوى توفيق 
 على پورمندى
  رئيس شوراى اسالمى شهر گنبد كاووس

دوگانگی اظهارات
 رئيس شورای شهر گرگان

سايت اولكاميز به نقل از ايرنا نوشت: رئيس شوراى شهر 
گرگان در   149 - مين  جلسه ى شوراى شهر طى نامه اى 
به استاندار گلستان مطالبات اولويت دار مردم گرگان از رئيس 

جمهور را اعالم داشته اند.
اولويت هاى ربيعى رئيس شوراى شهر، تغيير  از  يكى 
از گليم  پا را  به گرگان مى باشد!!؟؟ وى  اترك  نام راه آهن 
فعلى  كردند"ايستگاه  تاكيد  و  گذاشته  فراتر  شهر  شوراى 
گرگان- اينچه برون به عنوان ايستگاه تشكيالتى و مسافربرى 
و نقطه ى شروع راه آهن گرگان- مشهد و گرگان- شاهرود 

لحاظ شود."
خدمت رئيس شوراى شهر گرگان عرض مى شود:

اوال: اين موضوع هيچ ارتباطى به شوراى شهر و شخص 
جناب عالى ندارد، شما رئيس شوراى يك شهر هستيد مثل 
ساير شهرهاى گلستان و موضوع راه آهن خارج از حيطه ى 
كارى و قانونى شماست، شما تنها به مسايل عمرانى و خدماتى 
شهر گرگان رسيدگى خواهيد كرد. به كوچه و خيابان هاى 
مديرانى  راه آهن  سازمان  بگذاريد.  گرگانى  نام هاى  گرگان 
دارند كه قطعا نام گذارى خواهند كرد كما اينكه نام وزين اترك 

انتخاب شده است.
ثانيا: اين حركت غير منطقى جنابعالى تنها و تنها جنبه ى 
تبليغاتى دارد، اگر به حافظه تان رجوع كنيد در دوره ى قبلى 
شورا در خصوص انحراف مسير راه آهن گرگان، گنبد، اترك 
نيز اين گونه اظهارنظر غير منطقى، احساسى و غيركارشناسى 
داشته ايد در همان ايام اطالعات ناصحيح شما به مردم و 

مديران وقت استانى باعث حيف و ميل بيت المال شد.
 ثالثا: اعالم داشتيد قدمت راه آهن گرگان به دوران پهلوى 
اول بر مى گردد، اگر بر قدمت راه آهن اكتفا شود، راه آهن بندر 
تركمن سابقه  بيشترى از راه آهن گرگان دارد، با ادله اى كه 

داريد آيا نام راه آهن اترك به نام بندرتركمن ثبت شود؟!
رابعا: چرا اظهارات تان دوگانه است؟ البد از ته دل با 
نام هاى محلى به غير از گرگان مخالفيد، حق هم داريد! چون 
شوراى شهر گرگان هستيد نه اينچه برون!! در صورتى كه 
هفته قبل در صحن شوراى شهر گنبدكاووس از ثبت نام هاى 
پتانسيل هاى  از  و  مى كرديد  دفاع  صحرا  تركمن  تاريخى 
فرهنگى، ورزشى، هنرى تركمن صحرا خيلى عارفانه صحبت 

مى كرديد با اظهارات دوگانه چه هدفى را دنبال مى كنيد؟
برايتان آرزوى توفيق در امور شوراى شهر گرگان را دارم

 گنبد قابوس: انه محمد بيات
***

به نام ايزد يكتا
حجت اإلسالم و المسلمين جناب آقاى دكتر 

حسن روحانى  
رئيس جمهور منتخب مردم ايران

با سالم و درود
افتخار كسب اعتماد ملت شريف ايران به عنوان رئيس 
جمهور يازدهمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى را  
به مقام معظم رهبرى و جناب عالى و همفكرانتان تبريك 
عرض مى نمائيم ، مشاركت گسترده و كم نظير ملت هميشه 
و  رأى  تجلى  يازدهم،  دولت  انتخاب  در  ايران  در صحنه 
اراده ى ملت بزرگ ايران در گزينش عقالنيت و تدبير بود ، 
خلق اين حماسه بارقه ى اميد را در دل مردم غيور و شهيد 
پرور ايران به منصه ى ظهور رساند. اميد است اين دولت 
مصداق تام «تدبير» و «اميد» براى معتقدين به نظام و انقالب 

و «نااميدى» براى دشمنان اين ملت باشد.
نيز  گلستان  استان  هاى  تركمن  فرهنگ  دوست  مردم 
ضمن درك و فهم عميق شعارهاى انتخاباتى ، با خلق حماسه 
و با حضور گرم و پرشور خود احساس مسؤوليت خويش 
را درمقابل سرنوشت كشورشان نشان داده و باالترين سطح 
مشاركت  در استان و رأى حكيمانه به جناب عالى را به خود 

اختصاص دادند.
جنابعالى نه تنها در جريان انتخابات بلكه از مدتها پيش 

بهتر و بيشتر با مطالبات اقوام مناطق مختلف  آشنا هستيد كه 
اين امر خوشبختانه با استقبال حضرتعالى و مسئوالن ستادتان 
قرار گرفته بود. در همين راستا   به استناد به  بيانيه شماره 3  
«حقوق اقوام، اديان و مذاهب» رئيس جمهور منتخب مبنى بر 
عملياتى نمودن مفاد اين بيانيه ، مردم اين منطقه ضمن تأكيد 
بر پيگيرى مطالبات خود از رئيس جمهور" تدبير و اميد" 
مى خواهند با تأكيد بر رأى بيش از 85 درصدى در مناطق 
تركمن نشين نسبت به مراعات عدالت كه محور اساسى دين 
مبين اسالم است بدون توجه به اعمال نفوذ كارشكنان و 
مخالفان حقوق شهروندى و شايسته ساالرى با استفاده از 
نيروهاى شايسته، متخصص و مجرب مردم تركمن، بر كم 
توجهى هاى دوره هاى گذشته به آنها خط بطالن كشيده و 
انتظارات و خواسته هاي انباشته شده آنان را برآورده سازند. 
و با اجراى كامل قانون اساسى درباره حقوق شهروندان و 
فرهنگ ها و مذاهب به مطالبات مشروع و قانونى همه اقوام 

پاسخ مثبت و شايسته دهند. 
بديهى است تحقق اين مطالبات و اجراى هر چه بيشتر 
قانون اساسى و استيفاى حقوق مسلم شهروندى، ضريب 
و  بخشيده  ارتقاء  و  بهبود  را  ايرانى  ملى  هويت  به  تعلق 

همبستگى ملت را تقويت خواهد كرد. 
 بخشى از مطالبات مسكوت مانده و بحق تركمن هاى 

استان گلستان ذيًال تشريح مى گردد: 
پست هاى  در  محلى  شايسته  نيروهاى  انتصاب    -1
و  اختيار  تفويض  و  تقويت  حمايت،  و  كشور  مديريتى 

در  آنان  به  منطقه اى   و   محلى  اجرايى  امور  واگذارى 
قالب سياست هاى عمومى دولت ، اعم از معاونت رياست 
جمهورى، وزرا، سفرا، استانداران ، فرمانداران و بخشداران 
ورياست دانشگاهها و ساير نهادهايى كه از خزانه دولت اداره 

مى شوند. 
لحاظ  به  كاووس  گنبد  شهرستان  است  ذكر  به  الزم 
تركيب جمعيتى و با گذشت 35سال از پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى در خصوص انتصاب فرماندارى حتى براى 

يك بار هم فرماندار بومى تركمن به خود نديده است. 
2- تدريس زبان مادرى (تركمنى و...) بطور رسمى در 
سطوح مدارس و دانشگاه ها با اجراى كامل اصل 15 قانون 

اساسى. 
قانون  چارچوب  در  اقوام  قانوني  مطالبات  تأمين   -3

اساسي  كه تا كنون بيشتر مورد بى مهرى قرارگرفته اند. 
4- استفاده از نيروهاى متخصص و توانمند تركمن در 

مديريت كالن، استانى و محلى بارعايت مساوات.
در خاتمه صميمانه توفيقات روز افزون شما و دولت 

يازدهم را از خداوند بزرگ مسئلت مى نمائيم.   
 بااحترامات شايسته مجمع حاميان 
دكتر روحانى در تركمن صحراء
دبير مجمع: دكتر حكيم كوچكى

 

جناب  منتخبب  جمهور  رئيس  سفر  پى  در  نوشتار  اين 
نگاهى  منظور  به  استان گلستان و  به  آقاى دكتر روحانى 
به كارنامه استاندار گلستان آقاى دكتر صادقلو در يك سال 
گذشته مرقوم گرديد. تكيه اصلى اين مطالب به رابطه ى 
عملكرد استاندار با تركمن ها و اهداف و برنامه هاى ايشان 

اختصاص دارد.
*افتتاح راه آهن و سفر بين المللى روحانى به استان!!!

  ورود آقاى دكترروحانى به استان گلستان و ميزبانى چند 
مهمترين  به عنوان  آهن،  راه  افتتاح  رئيس جمهور جهت 
ى  حوزه  در  بويژه  شود.  مى  تعبير  استان  سال  اتفاق 
تركمنصحرا اهميت موضوع از اين حيث هم قابل توجه 
مى باشد كه مسير ريلى با عبور از روستاهاى تركمن نشين؛ 
به مرز تجارى اينچه برون مى رسد  كه قابليت فوق العاده 
ترانزيتى را دارا مى باشد. با افتتاح خط آهن اترك،  اينچه 
برون عمال راه فوق العاده مهم تجارى و ترانسفرى مسافران 
و كاالهاى حياتى  به سمت كشورهاى آسياى مركزى و 
قفقاز ، روسيه و چين و بالعكس را هموار مى نمايد. چنين 
ظرفيتى در صورت تحقق عملى آن عالوه بر عوايد ملى، 
فعاليت  در  تحوالتى  موجد  نيز  محلى  و  استانى  نگاه  در 
اقتصادى و نهايتا اشتغال زايى خواهد شد.  اين سفر چنان 
از  حائز اهميت است كه سخنگوى وزارت امور خارجه 
آن با توجه به حضور رئيس جمهور تركمنستان (قربانقلى 
 ” قزاقستان(نظربايف)  جمهور  رئيس  و  محمدف)  بردى 

سفر بين المللى“ توصيف كرده است.
 *سه دوره ى ويژه تركمنصحرا

از نگاه تاريخى، سه مقطع ويژه را شايد بتوان يافت تا شايسته 
اطالق اين عنوان براى استان ، باالخص تركمنصحرا باشد. 
اولى وقوع انقالب شكوهمند اسالمى  در سال 1357است 
 . برچيده شد  نظام شاهنشاهى  آن تسلط ظالمانه  كه طى 
تركمن ها در آن زمان اقتصاد رو به مرگى را تجربه مى 
كردند. اين وضعيت  ناشى ازتكيه صرف،  به كشت تك 
محصولى، و دست بافت هايى چون قارچين و يا بخاطراز 
غصب  نتيجه  در  كشاورزى  و  كشت  منابع  دادن  دست 
اراضى تركمنان بدست ايادى شاه بود. با پيروزى انقالب 

اسالمى ، بارقه هاى اميد در دل مردم پديد آمد. 
  فصل دوم اميد، با استان شدن گلستان دردولت اصالحات 
استاندارجناب  اولين  گرايى  بومى  آمد.  پديد  خاتمى  
بالقوه  استعدادهاى  تا  داد  را  فرصت  اين  درازگيسو  آقاى 
افراد  از  تركمن  تعدادى  دوره  آن  در  شوند.  شكوفا 
به  اجرايى  مسئوالن  كسوت  در  تا  يافتند  فرصت  اليق 
پست  جمله  از  ستادى  مسئوالن  بپردازند.  وظيفه  انجام 
رده  مسئوالن  بخشدار،  فرماندار،  استاندارى،  معاونت 
به  نظام  اعتماد  حاصل  همه  كل  درادارات  مديريتى  هاى 
تركمنان تلقى گشت و تقريبا مسبوق به سابقه نبوده است.
به  روحانى  آقاى  جناب  كه  است  اى  دوره  سوم،  مقطع 
رياست جمهورى برگزيده شدند. در اين هماورد انتخاباتى، 
حمايت قاطع اقوام از جمله تركمنان از ايشان برجسته بود. 
عالوه بر اين مسئله، انتخاب استاندارى بومى وبومى گرا، 
توانست نيات باطنى رئيس جمهور محترم را به منصه ى 
نبود جز دكتر حسن صادقلو  اين كسى  برساند. و  ظهور 
برهمگان  وى  تاريخى  و  سياسى  تفكرات  ى  صبغه  كه 
چهره  وى  از  تركمنان،  با  اش  ديرينه  روابط  بود.  روشن 
نباشد  اغراق  بسا  چه  بود.  ساخته  مردمى  و  محبوب  اى 
محافل  به  نزديك  اينچنين  كه  استاندارى  شود،  گفته  اگر 

روشنفكرى و  سياسى   ، اجتماعى   ، مذهبى  هاى  گروه 
تركمنان  باشد،يا نبوده  و يا شذ و ندر بوده است

تركمنان  به  روحانى  دكتر  نيابتى  *سالم 
  در ابتداى شروع به كار دكتر صادقلو، ضمن ابالغ سالم 
صادقانه ى دكتر روحانى، به قوم نجيب تركمن، مبادرت 
به انتصاب چهره هاى سياسى و نخبگان فرهنگى و علمى 
نمودند تا مضمون اين سالم را در تقسيم مناصب اجرايى 
هم ديده باشند. حاصل عنايت نيابتى استاندار گلستان، در 
حوزه ى ستادى استاندارى انتصاب يك مديركل در امور 
اقتصادى، سه رابط استاندار از چهره هاى شناخته شده ، 
شهرهاى  در  بخشدار،  شهردار،  چندين  فرماندارو  چهار 
آموزش  در  ادارات   مديران  بود .انتصاب  نشين  تركمن 
مورد  دو  هريك  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  و  پروش  و 
در شهرستان هاى  از گميشان تا مراوه تپه نمود ديگرى

از اين واقع گرايى به شمار مى رود.
تركمن  انتصاب چهره هاى علمى  نيز  در ساير حوزه ها 
معاون  استان،  اسالمى  شوراى  رئيس  پيوست.  وقوع  به 
معاونت  بيمارستان،  رئيس  پزشكى،  علوم  دانشگاه 
افتاد. اتفاق  دوره  اين  در  تاكنون   ، كل  اداره  چندين 

*دكتر صادقلو و چالش هايش
  در برابر اين رويه مستحسن استاندار، كسانى هم برعليه 
اصولگراى  نمايندگان  گيرى  كردند .جبهه  علم  قد  وى 
و  عزل  درمقابل  كه  بود  مواردى  جمله  از  گلستان  استان 
تابستان  در  هايى  استاندار، جنجال  و مصوبات  ها  نصب 
امسال پديد آورد .سرانجام با دعوت  استاندار از نمايندگان 
با  پيدا نمود و  اين كنتاكت ها كاهش  افطارى،  به مراسم 
 ، استاندارى  در  وى  همراهان  و  ايشان  درايت  و  تدبير 
اى  بگونه  گشت.  نمودار  حداقلى  همراهى  و  همسويى 
كه حضور نماينده شهرستان ها در مراسم رسمى دركنار 
فيمابين  هاى  كدورت  نظر،رفع  اهل  طرف  از  استاندار، 
كاهش به  نسبت  كه  ايرادهايى  از  يكى  گرديد.  دريافت 
مطرح  ايشان  تركمن  رابطان  و  مشاوران  عملكرد 
باشد. مرجوع  موضوع  همين  به  است  ممكن  شد؛ 

*نگاهى به يك كارنامه
  طبيعى است كه كارنامه عملكرد يك ساله دكتر صادقلو، 
خواهد  گلستان  استان  در  يازدهم  دولت  كارنامه  همان 
بود. تالش هاى وى در طول يك سال گذشته، عالوه بر 
حجم گسترده اى  ازوقت گذارى ها جهت  مشاوره ها و 
مصاحبه ها براى انتصاب افراد شايسته، به حوزه ى اقتصاد 
و توسعه ى عمران و سازندگى معطوف بود .تكميل طرح 
هاى عمرانى استان، در صدر آن ها، راه آهن اترك است 
با پيگيرى هاى بسيار و جلسات متعدد كه امروز با به ثمر 
نشستن اين تالش ها با حضور روساى جمهور سه كشور 
نوبه ى خود  در  اترك   آهن  افتتاح مى گردد.افتتاح خط 
بزرگترين پروژه آسياى مركزى با محوريت استان گلستان با
شود. مى  گذاشته   اجرا  مرحله  به  تمامتر  چه  هر  شكوه 
  طرح بزرگ ديگرى كه فكر استاندار را همواره مشغول 
كرده، ايجاد منطقه آزاد اترك است كه در صورت تحقق 
آن تحول زيادى درچهره ى اقتصاد و تجارت استان رخ 
خواهد داد. تخصيص 12 ميليارد تومان به اين حوزه در 
بادى امر و وصول اعتبارات بيشتر ويژه، عالوه بر بودجه 
ساالنه نويد اين تحول را به تركمنان ساكن آن منطقه در 
كه  است  آن  از  حاكى  ها  شنيده  دهد.  مى  اول  وحله ى 
مى  گرگان  رشد  ى   محدوده  در  را  استان  رشد  كسانى 
آن موضع گرفته، گويا مى خواهند  برابر  در  دانند وبس. 
عنوان منطقه آزاد اقتصادى را به گرگان  بدهند. اين ادعاها 
وقتى صورت مى پذيرد كه بر نام خط آهن اترك نيز خرده

گرفته شده و برنام گرگان اصرار مى شود.
*اگر نام اترك برود!!

شاسته نيست كه برخى از رجال گرگانى بر پان گرگانيسم 
استان  بفشارند.اينگونه داستان قديمى شرق و غرب  پاى 
با همه ى تصوراتى كه از استان پيشين (مازنداران)داشتيم 
سايه  شريف  مردمان  اذهان  بر  نامطلوبى  تداعى  دوباره 
بيندازد.آنان مى بايد  استان را با تماميت مناطق جغرافيايى 
پذيرفته، معقول و معتدل به نظر پردازى مبادرت نمايند. 
  اما اين همه موضوع گيرى عليه نام اترك كه يك منطقه 

استراتژيك مثل خليج فارس است، 
نبايد با بى مهرى و تغافل ، عنوان تاريخى اين بستر مشترك 
را به نفع ديگران ببخشيم. شايد آنروزكه نام اترك در صدر 
و  بزرگى  متوجه   ، گرفت  قرار  همسايه  هاى  نامگذارى 
عظمت نام اترك خواهيم شد. آنوقت ديگر افسوس و چاره 
جويى و جبهه گيرى چندان برايمان خوشايند نخواهد بود.

*سوت قطار و مسير توليد ثروت 
نكته ديگر، درباره ى مردمان استان وعموم  تركمنان است. 
مى دانيم كه  آوردن امكانات و ظرفيت ها با زحمات زياد و 
صرف سرمايه هاى گزاف به وقوع مى پيوندد. امروز سوت 
ازبندر  تركمنصحرا،  روستاى  به  روستا  از  آهن  راه  قطار 
برون  به صدا  اينچه  بازارچه مرزى  تا  تپه  قره  و  تركمن 
در آمده است .صد البته  اين صدا  به خودى بخود، موجد 
صداهاى  بتدريج   شايد  حتى  بود.  نخواهد  تحولى  هيچ 
مردمان  آزردگى   دل  موجب  قطار  عبور  خراش  گوش 
حاشيه آن خواهد گرديد.. از صدماتى كه بر محيط زيست 
و غيره خواهد گذاشت شاكى خواهيم بود. همان قطارى 
ثروت عبورو  آن  از  ترانزيتى  كاالهاى  دالر  ميلياردها  كه 
ملى كشور را تقويت خواهد كرد. اگر ما در پروسه ى ثروت 
آورى اين خط ريل قرار نگيريم و به بخشى از عوامل توليد 
آهن  خط  اين  اندازى  راه  بنابراين  نشويم.  تبديل  ثروت 
مهمترين رويداد به شمار مى رود. ليكن مهم تر از افتتاح 
اين خط آهن، توانمندسازى خودمان به عنوان شهروندان 
اين استان، آن است  كه در مسير توليد ثروت قرار بگيريم. 
به عبارت ساده ترگذشته از عوايد اشتغالزايى ،به اين سوال 
پاسخ دهيم كه  افراد بومى چند در صد از سهم معامالت 
بر عهده خواهند گرفت؟!! اين مسير طاليى را  وتجارت 
  ناگفته نماند كه  مسئوالن ارشد استانى، اين تكليف را 
هم خواهند داشت تا به آموزش و مشوق هايى فكر كنند 
داوطلبان  عموم  و  كشاورزان  و  تجار  حرف،  صاحبان  تا 
نعمت  اين  از  كرده،  پيدا  را  توانمندى الزم  راستا  اين  در 
المللى  بين  مسير  اين  اينكه  گو  ببرند.  را  الزم  ى  بهره 
محلى  اقدامات  بلكه  ماند،  نخواهد  محلى  منتظراقدام 
گردد. هدايت  بايد  مى  بزرگ  هدف  اين  راستاى  در 

نمره به استاندار
گلستان  استاندار  كه  كرد  اعتراف  بايد  مى  مجموع  در 
و  تالش  مسير  در  ايشان  ى  زيرمجموعه  مديران  و 
هاى  چالش  است  ممكن  نمايند.  مى  حركت  خدمت 
توفيق  با  را  نظر  مورد  هاى  طرح  ى  همه  روى،  پيش 
است. اجرايى  كار  طبيعت  اين  كه  .چرا  نكند  مواجه 
در  كه  استاندار  اقدامات  كليه  به  منصفى  فرد  هر  كل  در 
و  قوى  اى   اراده  نشان  گرديده،  عرضه  كتابى  مجموعه 
استاندارى  ى  مجموعه  ى  شده  كارشناسى  هاى  تصميم 
به توسعه  دانيم كه وى  نمايد. مى  را آشكار مى  گلستان 
ى متوازن استان مى انديشد. از همين مسير به تركمنصحرا 
به عنوان جزئى از مجموعه ى استان امعان نظر ويژه اى 
دارد. نبايد فراموش كرد كه در برهه اى از زمان، بخشى 
يا كمتر مورد توجه  بود. من  از جامعه ديده نمى شد و 
استاندارمحترم  كارنامه ى يكساله ى  به  نوبه ى خود،  به 
هم  ديگر  دوستان  اميدوارم  دهم.  مى  خوب  بسيار  نمره 
با قضاوت صادقانه ى خويش چنين نظرى داشته باشند.
تركمن  مسئوالن  همزمان  نقد  و  همراهى 
انتخاب  مثل  يافته   مقوله ى خاتمه  بر يك  فشردن   پاى 
نمى  نظر  به  معقول  آن  تكرار  و  تركمن  استاندار  معاون 
رسد. بلكه بسترهاى همكارى و هم فكرى ديگرى را بايد 
تركمن  از وجود مسئوالن محلى و  آن  بر  جست. عالوه 
خواست  بركت  به   - اند  گشته  رسمى  پست  داراى  كه 
را  الزم  ى  بهره  محترم،-   استاندار  تشخيص  و  عمومى 
برد.چرا كه متاسفانه  در بين ما،تالش براى انتصاب يك 
مسئول تركمن، پايان كار تلقى گرديده  وديگر خبرى از 
امروزه  با يك مسئول  وى نمى گيريم.تعامل و همفكرى 
ثمر  تا شاهد  باشد  دلسوخته مى  افراد  وظيفه ى همه ى 
دادن انتخاب اصلح بوده، كارنامه ى خوبى برجاى گذارند. 
  اما در در كنارآن،  مطالبه ى معقول ودرخواست مساعدت 
ها، نكته ى فراموش شده ى كنونى ماست. تا پاسخ گويى 
الزم  از طرف مسئوالن  محلى صورت پذيرد. البته مردم 
و  مداقه  مورد  را  مسئولى  هر  عملكرد  تا  هستند  محق 
عدم  ويا  در صورت ضعف  دهند.   قرار  نقد  و  ارزيابى  
استاندار  برابرنظام،  در  تعهداتش  برآوردن  در  توانايى 
وى  تصحيح  به  مصفانه  نقد  با  بايد  مى  مردم  و  محترم  
تركمن  مردم  راى  برايند  مسئول  يك  كه  چرا  بپردازند.  
يك  فرايند  از  عمومى  وخواست  بوده  روحانى  دكتر  به 
انتخاب، عمل صادقانه و مردمى مى باشد. و صد البته مى 
بايد نتايج و ثمراتى نيز در خدمت رسانى به مردم در پى
بومى  ازمسئوالن  بايد  مى  همه  الوصف،  مع  باشد.  داشته 
خود حمايت كنيم. اينجانب و دوستان ديگررابط استاندار 
در حد وظايف محوله ؛در خدمت هموطنان عزيز تركمن 

بوده و هستيم

بيانيه مجمع حاميان دكتر روحانى در تركمن صحرا در استقبال از سفر رئيس جمهور به استان گلستان

 انتخاب دولت يازدهم گزينش عقالنيت و تدبير بود

سالم دوباره روحانى به تركمنان

اميد مردم به سفر روحانی  

ايزدى  لطيف   - صحرا 
كشور  عالى  مقام  سفردومين   :
در  را  نگاهها  گلستان  استان  به 
گلستان به خود معطوف ساخته 
است. به اين سفر از منظرهاى 
مختلف مى توان نگريست . در 
اين باره به نكات ذيل اشاره مى 

شود :
رئيس جمهور  سفر   – يك 
و  اميد  از  اى  بارقه  گلستان  به 
حركت و شور و شوق را در بين آحاد مختلف مردم ايجاد 
. اينك به هر جا كه قدم مى گذارى ورد زبان  كرده است 
مردم اين است آقاى روحانى به گلستان چه ارمغان خواهد 
بود ؟  آورد و دستاورد سفر رياست جمهورى چه خواهد 
خواهند  مى  اما  است،   راه  در  خبرى  كه  دانند  مى  مردم  
دغدغه  ها  و  نگرانى  از  و  باشد  بركت  و  پرخير  خبر  اين 

هايشان بكاهد.
مردم  اين را با مسرت و خوشحالى زمزمه مى كنند و 
بر اين باورند كه سفر دكتر روحانى  و هيئت دولت به نفع 
استان گلستان است ولى آنها مى خواهند  اين منافع عادالنه  
و متوازن تقسيم شود و همه چيز به نفع گرگان تمام نشود. 
دو – مردم مى دانند كه آقاى روحانى با حضورش در 
گلستان  از نزديك با  توانمندى ها ، ظرفيت ها، مشكالت 
و كاستى هاى استان آگاه  مى شود و براى استفاده بهينه از 
اين ظرفيت ها  و كاهش كمبودها تصميمات الزم را اتخاذ 

خواهند كرد.
 قوميت هاى مختلف  گلستان با هر مذهب و زبانى رجا 
واثق دارند كه رئيس جمهور با دست پر مى آيد و اميد دارند 
تا بركات اين سفر شامل همه شود .  آنها  پس از گذشت 
شدند  واقف  نكته  براين  دولت  عمر  اندى  از  و  يكسال 
توانسته  دلواپسان  و  تندرويان  هجمه  عليرغم  روحانى  كه 
است  كارنامه موفقى داشته باشد  و چرخهاى  اقتصاد كشور 
را از حالت ركود بيرون آورد و ثبات نسبى در بازار ايجاد 
راحل  امام  از  تبعيت  روحانى  به  آقاى  دانند  مى  آنها  كند. 
به  مناطق  و  داند  اصلى  انقالب مى  را صاحبان  محرومان 

محروم توجه خاصى دارد.  
آقاى  به  اى  ارادت ويژه  تركمنها  تعلق خاطر و  سه - 
بارها  را  مهم  اين  و  دارند  اميد  و  تدبير  دولت  و  روحانى 
اعتدال هستند.  دولت  از حاميان جدى  آنها  اند.  داده  نشان 
از هرگونه تندروى و انحصارطلبى برحذر بوده و به دنبال 
دوره  در  كه  هستند.  همانگونه  عادالنه  و  متوازن  توسعه 
اعتدال  نيز  . در دوره  يار و ياور خاتمى بودند  اصالحات 

به روحانى  و يارانش دلبسته و وابسته اند . 
به نظر نگارنده نگاه تركمنها به آقاى روحانى با نگاههاى 
ديگر مردم  گلستان قدرى متفاوت است. آنها با اميد به تغيير 
وضعيت موجود به وضعيت مطلوب به روحانى راى دادند 
چون در دوره 8 سال دولت قبل  طعم محروميت ها و بى 
مهرى ها را بيشتر از ديگران چشيده اند بنابراين انتظار دارند 
بيشتر دريابد و توجه ويژه داشته  را  آنها  آقاى روحانى  كه 
باشد. همانگونه كه دكتر صادقلو فرمودند كه آقاى روحانى 
توصيه كردند كه شان و منزلت تركمنها حفظ شود . مى طلبد  

كه خود نيز عامل به حرف و سخن شان  باشند. 
چهار - اين ملت مشاركت جو و صلح طلب به دولت 
مى  حمايت  آن  از  و  اند  داده  را  راى  بيشترين  اميد  تدبير 
كنند و هنوز هم بر ميثاق خود وفادارو استوارهستند ولى از 
دولت تدبيرو اميد مطالبه دارند . خواسته هايى كه بر مبناى 
توجه  با  كه  خواهند  مى  آنها   . استواراست  منطق  و  قانون 
و  استانى  ى  مديريت  در  شان  سياسى  و  جمعيتى  وزنه  به 
شهرستانى مشاركت داشته باشند . در دانشگاهها  به نخبگان 
اشتغال  باشد.  به  آنها توجه  شود. شايسته ساالرى  حاكم 

جوانان توجه شود. دغدغه هاى آنها ديده شود.
رئيس جمهور  با  نزديك  از  كه  دارند  آنها  اميد   - پنج 
محبوب شان ديدار كنند . گنبد بزرگنرين شهر تركمن صحرا 
آقاى  براى  خوبى  ميزبان  ميتواند  گلستان  شهر  دومين  و 
را حذف  گنبد  ريزان  برنامه  چرا  دانم  باشد  نمى  روحانى 
انحصار  از  گير  تصميم  آقايان  كه  رود  مى  انتظار  اند  كرده 
با  از جمله گنبد  استان  نقاط ديگر  به  آيند و  بيرون  گرگان 
كنند. رئيس جمهور در سه  نيز توجه  استحقاقش  به  توجه 
عنوان  به  گنبد  به  را  روز  يك  هستند  استان  در  كه  روزى 
مركزيت شرق گلستان و تركمن صحرا  اختصاص دهند و 

با فعاالن و نخبگان و مردم در مكانى عمومى ديدار كنند. 
ششم  - استان گلستان يكى از استانهاى به ظاهر سبز 
تركمن  منطقه  مخصوصا  است  ايران  محروم  واقع  در  ولى 
صحرا از محروميت رنج مى برد.  گلستان  و تركمن صحرا 
با ظرفيت و پتانسيل باال كمتر توسعه يافته است . اليه هاى 
فقررا مى توان در  جاى جاى  استان به خصوص در تركمن 
طرح  تصويب  با  كه  رود  مى  اميد  نشست  نظاره  به  صحرا 
منطقه آزاد تجارى چرخهاى توسعه استان بهتر بچرخد و و 
مسير توسعه را بپيمايد وضعيت اقتصادى مردم بهبود يابد  . 
هفتم  - منابع موثق حكايت از آن دارد كه اخيرا تفاهم 
نامه اى  بين ايران و تركمنستان  امضا شده است كه بر مبناى 
ايران در قبال  گاز به تركمنستان كاال مى دهد . شنيده  آن 
مى شود كه ليست كاالهايى كه  تهيه شده تماما از استانهاى 
ديگر است و هيچ كااليى به گلستان اختصاص ندارد و اين 
ظلم مضاعف به توليد كنندگان گلستانى است الزم است كه 
ليست  در  مى شود  توليد  گلستان  در  كه  اجناسى  و  كاالها 

كاالها قرار گيرد تا از قبل آن گلستانى ها نيز بهره ببرند.  
شود  مى  درخواست  روحانى  آقاى  از   – هشتم 
به  توجه  با  شود.  احداث  گنبد  در  تركمنستان  كنسولگرى 
با كشور  تركمنها  ـ فرهنگى ـ مذهبى   قرابت هاى  نژادى 
بيشترى  روابط  تالش  تقويت  و  تحكيم  در  تركمنستان 
شود. از روابط با تركمنستان گلستان  و تركمنها نيز به مانند 

خراسان رضوى و خراسان  شمالى بهرمند شوند.  
نهم  – سخن آخر اينكه مقدمات آزادى زندانيان در بند 
به  نياز  امر  اين  فراهم شود  تركمنستان  زندانهاى  ايرانى  از 
اگر  كه  دارد  تركمنستان  كشور  جمهور  رئيس  نيت  حسن 

جناب روحانى بخواهند محقق خواهد شد.   
***

دكتر ارازمحمد سارلى 
رابط استاندار در امور تركمنان
عضو انجمن آثار و مفاخر ايران

عضو انجمن قلم ايران
عضو شوراى فرهنگ عمومى استان گلستان


