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این بار آموزشوپرورش

نگاهي به فعالیت تشکلهای دانشجویي اصالحطلب

مدیرکل حوزه استاندار منصوب شد

در شــماره قبل هفتهنامه شرق ویژه کرمانشاه
مطلبی تحت عنوان ”ابهام در ادامه فعالیت ستاد
انتخاباتی روحانی در اســتان کرمانشاه“ منتشر شد
کــه در آن به ابهامــات موجود درزمینــ ٔه فعالیت
اعضای ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی اشاره شد و
هرچند اعضای ارشد ستاد انتخاباتی روحانی حاضر
به مصاحبه در این خصوص نشدند و سکوت پیشه
کردند اما دیگر فعاالن اســتان بهصراحت اعتراض
خــود را به ادامــه فعالیت ســتاد انتخاباتی اعالم
کردند .بعد از جنجالهای به پا شــده در خصوص
جمــعآوری امضــا و نامه بــه رئیسجمهور برای
ابقای رازانی استاندار اسبق کرمانشاه و سپس دیدار
اعضای ســتاد با بازوند استاندار جدید ،نامه رئیس
ستاد انتخاباتی روحانی به وزیر آموزشوپرورش در
حمایــت از یکی از گزینههــای مطرح برای تصدی
مدیریــت آموزشوپرورش اســتان بازهم موجی از
نارضایتی فعاالن سیاســی را در پی داشــته است.
منابع خبری و برخی از نشریات کرمانشاه از معرفی
دو گزینه برای تصــدی مدیرکلی آموزشوپرورش
استان کرمانشاه خبر دادهاند .یزدان پناه و علیاکبر
محســنی نســب به مرحله فینال تصدی مدیریت
اداره کل آموزشوپــرورش اســتان کرمانشــاه
راهیافتهانــد .دکتر یزدان پنــاه موردحمایت برخی
احزاب نزدیک به جریان اعتدال میباشــد و برخی
شــنیدهها حاکی از آن اســت ،اکثریــت نمایندگان
اســتان در مجلس شورای اســالمی از او حمایت
میکنند .محســنی نســب نیــز از ســوی انجمن
اسالمی معلمان و جمعی از اصالحطلبان حمایت
میشود .اما انتشار تصویر نامهای با امضای جلیل
صحرایی رئیس ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی در
کرمانشــاه که در آن رئیس ستاد انتخاباتی روحانی
در نامهای به وزیــر آموزشوپرورش حمایت خود
را از علیاکبر محســنی نســب اعالم کرده اســت
نهتنها اعتراض فعاالن سیاســی اســتان که منتقد
فعالیتهای اعضای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی
درزمینــ ٔه عزل و نصب مدیران اســتان هســتند ،با
مخالفت جمعی از شخصیتهای فرهنگی استان
نیز مواجه شــده اســت تا بــدان جا که با انتشــار
بیانیهای خواهان عدم دخالــت نیروهای خارج از
حوزه آموزشوپرورش در عزل و نصب مدیران این
اداره شــدهاند .در ابتدای این بیانیه آمده استـ » ما
در جایگاه احزاب و فعاالن فرهنگی سیاسی استان،
انصاف ندانستیم که در فضای آشفته این روزها در
خصوص مدیریت ارشــد مهمترین نهاد آموزشــی
اســتان ،سکوت کرده و آن را به دست انتخابهای
محفلــی بســپاریم .شــوربختانه امــروز معــدود
افراد ،قصــد دارند خود را نماینــده جامعه خدوم
و زحمتکــش معّلمــان معرفی کــرده و درصدد
انتصاب مدیران سفارشی هســتند .این افراد بدون
هر آگاهی و بیاعتنا به خواست عمومی فرهنگیان،
کمترین اســتقاللی برای این بخــش قائل نبوده و
نیستند .فلذا بر خود واجب دانستیم بار دیگر ارادت
خــود را به مردم فهیم اســتان و خاصه فرهنگیان
ارجمنــد معــروض داشــته و اعــالم نماییم؛ که
نسبت به فردای آموزشوپرورش استان بیتفاوت
نخواهیــم بــود«.در بخشهای دیگــری از بیانیه
مذکور آمده اســت »جدای از قضاوت در خصوص
اشخاص معرفیشده اعالم میداریم چنانچه الزم
باشــد مدیری جدیــد به عرصــه آموزشوپرورش
اســتان معرفی گردد بایســتی مورد وفاق و وثوق
قاطبة فرهنگیان عزیز بهعنوان صاحبان اصلی این
حوزه باشــد و هرگونه تشکیل محافل قدرتطلب
بــه نمایندگی از فرهنگیان اســتان را فاقد وجاهت
میدانیم .ضرورت دارد جــدای از احزاب و فعاالن
سیاســی تیمــی متشــکل از مدیــران  ،اســاتید و
فرهنگیان فرهیخته که مشروعیت و مقبولیت الزم
بــرای اظهارنظر در خصوص ایــن موضوع رادارند
تشــکیل و در این رابطه تصمیمــی را اتخاذ نمایند
کــه مورد تائید قاطبه دلســوزان این عرصه باشــد
«به نظر میرســد فعالیت اعضای ستاد انتخاباتی
روحانی علیرغم حساسیتهای ایجادشده نسبت
به آن ،وارد فاز جدیدی شــده است .اما نکته مهم
آن اســت که اعضای ســتاد انتخاباتی نســبت به
تحوالت اخیر ســکوت کرده و تالشــی در راستای
تنویر افکار عمومی و همچنین روشن شدن ماهیت
ادامه فعالیتشــان برای فعاالن سیاسی و رسانهای
انجام نمیدهند .بههرروی فعاالن سیاســی استان
انتظــار دارند اگر میثاق نامهای برای ادامه فعالیت
ســتادها پس از انتخابات امضاشــده و یا این امر با
هماهنگی و خواســت ستاد مرکزی انتخابات دکتر
روحانــی برای حفــظ اعضای ســتاد در قالب یک
تشکل ویژه انجام میشود از سوی ستاد انتخاباتی
تبییــن گردد تا ابهامات موجــود از میانرود .به هر
جهت کم نیستند فعاالن سیاسی که معتقدند پس
از پایان انتخابات فلســفه وجودی ستاد انتخاباتی
ازمیانرفتــه و دیگــر دلیلــی ندارد اعضای ســتاد
فعالیتهای خــود را تحت عنوان اعضاي ســتاد
بهپیش ببرند .باگذشت شش ماه از پایان انتخابات
همچنان اعضای ســتاد در امور سیاسی و مدیریت
استان حضورداشــته و هیچگونه توضیحی در این
خصــوص ارائه نمیکنند .به نظر میرســد که اگر
همچنان اعضاي ســتاد در برابر انتقادات وارده بر
عملکرد خود سکوت کنند هر از چند گاهي فضاي
سیاسي استان تحت تأثیر موضعگیریهای آنان در
عزل و نصبها با مشکالتي روبهرو شده و بر عمق
شــکاف ایجادشــده در میان اصالحطلبان استان
افزوده شود.

حدیث مــرادي:از همان زمان تأســیس دانشــگاه
تهران ،این دانشگاه به کانوني براي تحوالت سیاسي
بدل شــد و جریانــات مختلــف فکري بــه فراخور
حمایت روشــنفکران خارج از دانشگاه از تفکراتشان
زمینهســاز تحوالت سیاســي بزرگي در کشور بودند.
تــا ســالها جریانات چپ مارکسیســتي بــر فضاي
دانشــگاهها حاکم بودند و این امر شرایط را براي این
تفکر علیرغم مخالفتهای رژیم وقت مهیا میکرد.
اما با ظهور روحانیون و روشــنفکران اسالمگرایی که
با دانشگاه در ارتباط بودند موجب رشد بیشازپیش
تفکرات اســالم سیاســي در دانشــگاههای کشور و
درنهایــت همراهي دانشــجویان با مــردم در وقوع
انقالب اســالمي گردید نقش دانشجویان در پیروزي
انقالب و ســپس تحــوالت پــسازآن را میتوان در
تســخیر ســفارت امریکا توســط دانشــجویان پیرو
امام بهعنــوان یك نمونه عیني مشــاهده کرد .پس
از پیــروزي انقالب اســالمي نیــز همزمان با رشــد
کمي دانشــگاهها ،بر تعداد تشــکلهای دانشجویي
نیز افزوده شــد .تشــکلهایی کــه آرمانخواهی و
شورونشــاط سیاســي از ویژگیهای بارز آنهاست.
تشــکلهای دانشــجویي اصالحطلب نیز که نسبت
به دیگر تشــکلها فرازوفرودهای بسیاري را تجربه
کردهاند امروز علیرغــم انتقاداتي که دارند همانند
دیگر تشــکلها بر آرمانهای خود ایســتاده و براي
بازگشت شور سیاسي به دانشگاهها تالش میکنند.
عــدم معرفي وزیر علوم بــه مجلس و درنهایت
معرفــي منصــور غالمــي ازجملــه خبرســازترین
موضوعــات ماههای اخیر بود کــه بار دیگر موضوع
تشــکلهای دانشــجویي را مطــرح کرد .بــه بهانه
تحوالت اخیر وزارت علوم و حواشــي آن به بررسي
وضعیت تشکلهای دانشجویي اصالحطلب استان
پرداختیــم .ابراهیم اســکافي عضو کمیتــه ناظر بر
نشــریات وزارت علــوم و همچنین نماینــده مدیران
مسئول نشریات سراسر کشور در وزارتخانه و ازجمله
دانشــجویان فعال استان است .محسن عربي نیز که
دبیر سیاســي تشکل دانشــجویي فرهنگ و سیاست
دانشگاه رازي است از دیگر فعاالن دانشجویی است
که دراینباره نظر او را جویا شدیم.
فعالیت تشکلهای اصالحطلب
در حال رشد است
هرچند بســیاري از فعالیت دانشجویان محدود
به خود دانشگاههاســت و معموالً نمودي خارج از
دانشــگاه ندارد اما همین مقدار نیــز میتواند براي
مناطق خارج از پایتخت که حوزه سیاســي در آنها
معموالً محدود به رفتوآمدهای دولتي است نوعي
تحــرك و جنبش بهحســاب آید .ابراهیم اســکافي
عضو کمیتــه ناظر بر نشــریات وزارت علوم و فعال
دانشــجویي در خصوص میزان استقبال دانشجویان
از فعالیتهای سیاسي در قالب تشکلهای مختلف
در سالهای اخیر رضایتبخش بوده یا خیر به شرق
میگوید»بایــد بپذیریــم در دانشــگاه رازي به مدت
چند سال ،فضاي مناسب براي فعالیت جنبشهای
دانشجویي مهیا نبود و در طول آن سالها تا حدودي
فرهنگ فعالیتهای سیاســي دانشــجویان کمرنگ
شــد .اما باروی کار آمدن دولــت تدبیر و امید دوباره
دانشــجویان با اشتیاق زیاد به ســمت فعالیتهای
دانشجویي آمدند و هرچند فضا چندان مناسب نبود
اما رشد نسبتاً خوبي داشته است«.
این فعال دانشجویي با اشــاره به افزایش تعداد

تشــکلهای دانشــجویي با تفکــرات اصالحطلبانه
و اعتدالي در ســالهای اخیر گفت»تشــکل فرهنگ
و سیاســت دانشــگاه رازي در اســفند  ۹۵موفق به
دریافت پروانه فعالیت شد و از همان آغاز کار مورد
استقبال گسترده دانشــجویان قرار گرفت تا آنجا که
اعالم شــد این تشکل دانشــجویي بزرگترین تشکل
ازنظر تعداد اعضا میباشــد .بااطالعــی که از دیگر
دانشگاهها دارم فکر میکنم دو تشکل اصالحطلب
در دانشگاه آزاد ،یك تشکل در دانشگاه صنعتي و یك
تشــکل هم در دانشگاه علوم پزشکي مجوز فعالیت
گرفتهاند البته نباید این مورد را نیز ازنظر دور داشت
که معموالً نوع برخورد با تشــکلهای اصالحطلب
و اصولگراي دانشــگاهها متفاوت است بهطور مثال
درحالیکه به درخواست انجمن فرهنگ و سیاست
دانشــگاه رازي براي برگزاري نمایشگاه کتاب مجوز
مشروط دادهشده اما یکي از تشکلهای رقیب بدون
هیچ محدودیتي در حال اکران مستند ”پول و پورن“
در دانشگاه است«.محسن عربي دبیر کمیته سیاسي
انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازي نیز با اشاره
به انفعال دانشجویان در سالهای گذشته ،به شرق
میگویــد» پــس از روی کار آمــدن دولــت یازدهم
تعدادی از دانشــجویان دغدغهاند سراسر کشور به
دنبال احیای تشکلهای دانشجویی افتادند و شاهد
بودیم که در دو ســال نخســت دولــت یازدهم اکثر
دانشگاههای کشــور دارای تشکلهای دانشجو نهاد
شــدند و آن تعداد دانشــگاهی هم که از داشتن این
تشکلها محروم ماندند به دلیل انفعال و بیتوجهی
به قانونی از جانب مدیران دانشــگاههای موردنظر
بود که در دانشگاه رازي نیز تا چند سال به خواست
دانشجویان توجهي نشد«.
تأثیر تشــکلهای دانشــجویي بر فضاي سیاسي
استان
یکــي از بحثهــای مطــرح ایــن اســت کــه
فعالیتهای دانشجویي در مناطق خارج از پایتخت،
چه تأثیری بر فضاي سیاســي استانها و رشد اموري
همچون جامعه مدني و افزایش ســرمایه اجتماعي
داشته است .آیا این فعالیتها زمینهساز تحرکهای
سیاسي شــده و یا همچنان شاهد باقي ماندن اثرات
اینگونــه فعالیتها در خود دانشــگاهها هســتیم.
ابراهیــم اســکافي ميگویــد »اینکه فضاي اســتان
کرمانشــاه در فعالیتهای سیاسي بهویژه انتخابات
تــا حدودي قومي و عشــیرهای اســت تنها مختص
به این اســتان نیســت و در بیشــتر نقاط ایران دیده

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﺒﺪي در داﻧﺸﮕﺎه رازي
شــرق :حجتاالســالم محمدتقی فاضل میبدي
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزهعلمیه قم به
دعوت تشکل دانشجویي فرهنگ و سیاست دانشگاه
رازي بــراي ســخنراني در خصــوص ”دیــنداری و
آزادگي“ در این دانشــگاه حضور یافت.حجتاالسالم
فاضل میبدي با اشاره به اینکه امام خمیني )ره( اولین
روحاني بودند که علیه دســتگاه سلطنت برخاستند

گفت»حتي در نظامهایی که ادعاي دینداری داشتند
مانند صفویه ،هم ســلطنت وجود داشــت و هم این
ســلطنت موروثي بــود اما کدام آخوند بــه این روند
اعتراض کرده اســت؟ درنهایت اگــر یك روحاني نیز
معترض بود وارد دســتگاه ســلطنت نمیشــد ،اما
هیچکس نگفت ســلطنت حرام است مگر حصرت
امام».این فعال سیاســي اصالحطلب به اعتقاد امام
راحل به جمهوریت اشــاره کرد و گفت»ما میبینیم
بســیاري ازآنچــه امــروزه در حوزه سیاســت وجود
دارد مثــل تفکیك قــوا ،مثل جمهوریــت و مواردي
ازایندست ،همه از آثار شــارحان و فیلسوفان غربي
است اما آیا چون غربي اســت نباید از آنها استفاده
کرد؟ امام خمیني به چنین چیزي باور نداشتند».عضو
مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم تصریح

کرد:باید بپذیریم که اســالم بــه فرآوردههای فکري
بشــر از هر دین و هر نحله فکــري ارزش میگذارد و
میگویــد حکمــت را بگیرید از هرکجا که باشــد اما
یکي از مهمترین اشــکاالت ما این اســت که به خرد
بشــري احترام نمیگذاریم.مدرس دانشگاه مفید قم
افــزود :عدالت ،آزادی و عقالنیت از مقولههای پیش
از دینی اســت و جامعهی دینی جامعهای است که
شعارش بر اساس عدالت ،عقالنیت و
آزادی باشــد اما در جامعه ما این سه
مفهوم خیلی غریب واقعشــده و هر
چه جلوتر میرویم غریبتر میشــود.
حجتاالســالم فاضــل میبــدي به
وجــود برخي اختالفات اشــاره کرد و
گفت:اختالفات فکری اگر بر اســاس
فکر و اندیشه باشــد نباید باعث کینه
شود زیرا انسان تاروپودش از دو جنس
داد و خرد است .عضو مجمع محققین
و مدرسین حوزه علمیه قم بابیان این مطلب که جهل
یعنی در انسان قدرت تشخیص وجود ندارد گفت :اگر
در جامعهای عقالنیت و قدرت استدالل نباشد دو چیز
جایش را میگیرد عوامفریبی و خشونت.
این فعال سیاســي اصالحطلب افزود :چرا برخی
کســانی که مبلغ آزادی هســتند وقتیکــه به قدرت
میرســند آزادی زده میشــوند؟چون در درونشــان
خود را آزاد نکردهاند.حجتاالسالم فاضل میبدي به
قیام امام حسین )ع( نیز گریزي زد و خاطرنشان کرد:
آشکارسازی فساد یعنی فســاد را در جامعه نهادینه
و به ســنت تبدیل کردن مانند آنچه یزید انجام داد و
اگر در جامعهای فساد نهادینه شود از هر آسیبی بدتر
اســت و درگیری امام حســین بایزید بر سر ظلمهای
ساختاری بود.

میشــود ولي مســلماً اگر احــزاب اصالحطلب به
معناي واقعي کلمه فعالیت کنند گرایشهای قومي
کمرنگ میشــود .امــا در کرمانشــاه اصالحطلبان
اهل فعالیت سیاســي نیســتند و به بنــگاه کاریابي
تبدیلشــدهاند و تنهــا وقتــي عزل و نصــب اتفاق
میافتد به موضــوع ورود پیدا میکنند در یك کلمه
میتوانم بگویم تفاوت اصالحطلبان از اصولگرایان
مشخص نیست و حتي خود احزاب و فعاالن حزبي
الگوي رفتار قومي و عشیرهای هستند«.
این فعال دانشــجویي در پاســخ به این پرسش
که چرا تشکلهای دانشــجویي تأثیر کافي بر فضاي
سیاســي خارج از دانشــگاه ندارند میگوید»مبناي
اصولي تأثیرگذاری فعالیتهای دانشجویي در حوزه
دانشگاههاســت اما اگر این فعالیتهــا بهخوبی از
سوي رسانهها پوشش داده شــود و دانشجویان نیز
وارد بازي شوند مســلماً تأثیرگذار خواهند بود .مثالً
فعالیتهــای سیاســي انجمن فرهنگ و سیاســت
دانشگاه رازي در هیچیک از رسانههای اصالحطلب
بازتاب ندارد و متأسفانه شــبکه حزبي در کرمانشاه
حامي پرور شده و کسي را خارج از خود نمیبیند«.
محسن عربي دیگر فعال دانشجویي در این زمینه
میگویــد» در مــورد دانشــگاه رازی میتوان گفت
که با توجه به شــناختی که فعاالن این دانشــگاه از
احزاب استان کرمانشاه داشتند هیچ تصمیمی برای
تأثیرگذاری بر روی فضای سیاســی استان نداشتند و
تقریباً فعالیتهای فعاالن این دانشــگاه محدود به
دانشگاه خود بوده است».
عربــي همچنین بــه تفــاوت کارکرد احــزاب با
تشــکلهای دانشــجویي اشــاره میکند و بیان این
مطلب کــه باید بین کارکرد تشــکل دانشــجویی و
حزب تمیز قائل شــد ،میافزاید» تشکل دانشجویی
باهدف آگاهیبخشــی در راستای آرمانهای مدنظر
خود تالش میکند و هیچگونه تالشی برای مشارکت
در قدرت ندارد اما احزاب اساســاً برای مشارکت در
قدرت ایجاد میشــوند و با تشــکلها کنشگریهای
متفاوتــی دارند .مثــالً در مورد همیــن بحث آرای
عشــیرهای و طایفهای ،یک حزب به دنبال حذف آن
نمیرود بلکه به دنبــال آن میرود تا از این ظرفیت
استفاده کند و به آمال خود برسد درحالیکه تشکل
دانشــجویی اساســاً بارأی عشــیرهای مخالف است
و بــه دنبال جذب آرا به ســمت خود نمیرود چون
ریشهای با این حرکت مخالف است».
ایــن فعالي سیاســي میافزاید»پس بههیچوجه

تشکل نمیتواند جای احزاب را پر کند و شاید اساساً
اهداف این دو در تضاد با یکدیگر باشــد .به نظر من
یکی از دالیل عدم تأسیس تشکلهای دانشجویی در
شهرستانها همین تقابل احزاب با از بین رفتن آرای
عشیرهای باشد .حضور تشــکلهای اصولگرا در این
مناطق نیز اتفاق عجیبی نیســت چون متأسفانه این
تشــکلها ارتباطهای تشــکیالتی با احزاب اصولگرا
دارند و رابطهای از باال به پایین دارند برخالف مســیر
صحیح تشــکلهای دانشجویی که باید از جزء بهکل
برسد«.
یك تشکل اصالحطلب و چند تشکل اصولگرا
هرچنــد ازنظــر قانــون در تعــداد تشــکلهای
دانشــجویي محدودیتــي وجود ندارد و هر تشــکل
بتواند بیش از ســه درصد دانشــجویان را جذب کند
مجوز میگیرد اما برخي دانشــجویان معتقدند این
قوانین محدود به کاغذ است و برخي تشکلها براي
گرفتن مجوز راه ســختي در پیش دارند و همین امر
باعث شده تا همه گرایشهای اصالحطلبانه اصوالً
تنها در یك تشــکل گرد همآیند هرچند ممکن است
دیدگاهها متفاوت باشد.
نماینده مدیران مســئول نشــریات سراسر کشور
در وزارت علــوم اما گرد هم آمدن همه گرایشهای
اصالحطلبانه در یك تشکل را امري منفي نمیداند
و میگوید»معتقدم یك تشکل بزرگ بسیار بهتر عمل
خواهد کرد تا تشکلهای کوچك متعدد«.
عربــي نیــز در ایــن خصــوص میگویــد» یک
تشــکل دانشــجویی باید دیدگاهش ایجابی باشد و
بههیچوجه ذهن خود را مشــغول رقباي خود نکند،
حال این مخالفان یک تشکل باشد یا چند تشکل«.
و اما وزیر علوم
وزیــر علوم همواره یکي از ســختترین و شــاید
چالشبرانگیزترین انتخابهای روساي جمهور ایران
بوده اســت .سختي که میتوان بهجرئت گفت براي
روحاني بیش از بقیه روســاي جمهور نمود داشــته
اســت زیرا منتقدان انتخابهای او گاه نهتنها طیف
رقیب ،بلکه حامیان جوانش بودهاند.
این روزها منصــور غالمي با همه حاشــیهها بر
کرســي وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوري اطالعات
تکیــه زده اســت .از فعــاالن دانشــجویي در مورد
انتظارشان از وزیر علوم جدید میپرسم.
اســکافي به دوران درخشــان منصور غالمي در
دولــت اصالحــات و فعالیتهــای محافظهکارانه
او در دولــت اول روحانــي اشــاره میکنــد و
میافزاید»امیدواریم آقاي غالمي مانند ریاســتش بر
دانشــگاه همدان در دوران اصالحات عمل کند و در
انتخــاب معاونانش بهویژه معــاون فرهنگي دقت
نظر الزم را داشــته باشــد و اگر مســلماً معاونانش
را از شــخصیتهای قابــل دفاع انتخــاب کند دوره
وزارت موفقــي را طي خواهد کــرد ،هرچند جا دارد
به ســخنان رئیسجمهور که تأکید زیادي بر حقوق
دانشــگاهیان داشــته و بارها گفته است فعالیتها
را پایش میکند اشــارهکنم و ما هم بر همین اساس
امیدواریم آقاي غالمي زمینه مناسب را براي فعالیت
تمامي تشکلهای دانشجویي فراهم نماید«.
عربي نیز بــه نقش مهم وزیر علــوم در دفاع از
دانشجویان اشاره میکند و میگوید» از ایشان انتظار
میرود کامالً برخالف عملکردش در دانشگاه بوعلی
همدان عمل کند .یعنی قانون را سرلوحهی کارهای
خود قرار دهد و مدافع دانشجو باشد«.

ﻣﺮز ﺧﺴﺮوي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
شرق“:خســروي همچنان بسته اســت“ ” ،منتظر
ابالغ عراق براي بازگشــایي مرز خســروي هستیم“ ”
امید به بازگشــایي مرز خســروي در چنــد روز آینده“
؛ ”مرز تا چند ســاعت دیگر باز میشــود“ و در نهایت
اینکه مرز خسروی برای ورود زوار به عراق باز نخواهد
شد اما تالش می شود زائران از این مرز برای بازگشت
به کشور اســتفاده کنند .اینها سرخط مهمترین اخبار
ایــن روزهاي کرمانشــاه هســتند که
هرروز بارهــا و بارها از خبرگزاریهای
مختلف مخابره میشوند و شبکههای
اجتماعي نیز آنها را بازنشر میکنند.
تــا  ۱۸آبان ماه مصادف با بیســتم ماه
صفر یعني روز اربعین حسیني فاصله
اندکي مانده و بیشــتر زوار راهي ســه
مرز شــلمچه؛ چذابه و مهران شدهاند
و امیدها براي بازگشــایي مرز خسروي
دیگر در میان مردم و مســئوالن دیده
نمی شود .هرچند با توجه به تحوالت عراق و درگیری
ها در مناطــق نزدیک به خانقین ،از همان زمان اعالم
عدم موافقت کشور عراق با تردد زوار از مرز خسروی،
برخی از کارشناســان امنیتی اســتان معتقد بودند به
احتمــال فراوان مرز باز نشــود اما تــالش های برای
بازگشایی این مرز و تردد زوار از آن ادامه داشت.شهریار
حیدری ســخنگوی ستاد اربعین کشــور با اشاره به
وضعیت مرز خسروی گفته »:از سوی عراق بهصورت
کتبی چیزی به ما ابالغ نشده و صرفاً بهصورت تلفنی
یکســری بحثها با مقامات محلی و استانی صورت
گرفته و همچنین در مرز خسروی جلسهای با مقامات
نظامی و امنیتی کشور عراق برگزارشده است«.هرچند
برخــي از مقامات همچنان از احتمال بازگشــایي مرز
ســخن میگفتند برخي دیگر بهصورت غیرمســتقیم

از قطعي بودن عدم بازگشــایي خبــر میدادند .دبیر
ســتاد مرکزی اربعین گفتــه بود »بهاحتمال بســیار
زیاد مرز خســروی برای تردد زائران اربعین حســینی
بازگشایی خواهد شــد.بااینوجود باید یکدرصدی را
هم بگذاریم که مالحظات دولت عراق ازلحاظ امنیتی
به این موضوع مســتولی شــود «.امــا رئیس کمیته
امنیتی و انتظامی ســتاد مرکزی اربعیــن ،گفته بود»

زائران اربعین حســینی که طبق آمایش سرزمینی مرز
خســروی برای تردد آنها پیشبینیشــده است فعالً
بهجای خروج از مرز خســروی »شلمچه و چذابه« را
انتخاب کنند«.باوجودآنکه اخبار متعدد از تالش براي
بازگشایي مرز حکایت داشت اما انتشار برخي تصاویر
در فضــاي مجــازي حکایت از خبر دیگري داشــتند.
انتشــار تصاویر برچیدن موکبهای خدمات رسان در
مرز خســروي و شهرستان قصر شیرین ،آرامآرام اندك
امید کرمانشــاهیان بــراي میزبانــي زوار اربعین را به
یأس بدل کرد.عدم بازگشایی مرز برای برای تردد زوار
اربعین علی رغم بسیج همگانی در کرمانشاه ،موجب
ناراحتی مردم از این رودیداد شــده و فعاالن سیاسی
و مدنی اســتان خواهان پاســخگویی مسئوالن ارشد
کشوری و عذرخواهی وزیر کشور شدند.

 فارس :طی حکمی از ســوی هوشنگ بازوند،
مســعود بهرام نــژاد بهعنــوان مدیــرکل حوزه
استاندار کرمانشاه تعیین شد .پس از شروع به کار
استاندار کرمانشاه از مهرماه سال جاری ،این اولین
جابجایی است که در استانداری اتفاق میافتد.تا
پیشازاین حمیدرضا پیری در این ســمت مشغول
به خدمترســانی بوده اســت .او متولد خرمآباد
واقع در استان لرستان است و از سوابقی همچون
ریاست دفتر استاندار و مسئولیت سرپرستی روابط
عمومی استانداری لرستان برخوردار است.

مصري و فالحت پیشه خواهان
استیضاح وزیر کشور
 شــرق :طرح اســتیضاح عبدالرضــا رحمانی
فضلی وزیر کشــور در جلســه یکشــنبه مجلس
شــورای اسالمی تهیه شد و به امضای  ۱۶نماینده
رســید .در میــان اســامی نمایندگان مذکــور نام
حشمت اﷲ فالحت پیشه ،نماینده اسالم آبادغرب
و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه به چشم می
خورد.توجــه نکــردن به عــزل و نصبهای اخیر
مدیریتی در وزارت کشور ،از جمله محورهای مهم
این استیضاح اســت.الزم به ذکر است نمایندگان
اســتان کرمانشــاه که از جمله مخالفان انتصاب
هوشنگ بازوند به سمت استاندار کرمانشاه بودند
هنگان معرفي وي از سوي وزیر کشور در بیانیه اي
خطاب به مردم استان کرمانشاه ضمن گله مندي
از عدم مشــورت وزیر کشــور با نمایندگان استان
براي انتخاب اســتاندار ،از درخواست استیضاح او
خبر دادند.
در همان زمان نیز بســیاري از فعاالن سیاسي
اســتان اعالم کردند بر اســاس نص صریح قانون
انتخاب اســتاندار از وظایف رئیــس جمهور بوده
و در قانــون هیچ اشــاره اي به لزوم مشــورت با
نمایندگان مجلس نشده است.

برگزاری راهپیمایی  ۱۳آبان
در  ۵۰نقطه استان کرمانشاه
 شــرق:راهپیمایی  ۱۳آبان امسال نیز همچون
سالهای گذشــته با حضور پرشور دانش آموزان,
دانشــجویان ،فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در
 ۵۰نقطه اســتان برگزار شد.این مراسم ساعت  ۹و
 ۳۰دقیقه صبح روز شــنبه  ۱۳آبان در بیش از ۵۰
نقطه استان برگزار خواهد گردید و شرکتکنندگان
در مراســم شــعارهایی بر ضد اســتکبار جهانی،
امریکا و اسرائیل سر دادند.
مراســم روز  ۱۳آبان در شــهر کرمانشــاه نیز
در مقابــل مســجد جامــع برگزار شــد همچنین
در اعتــراض بــه ســخنان اخیــر رئیسجمهــور
آمریکا شــعار مراسم امســال » غیرت دینی -من
یــک ســپاهیم« بود.ازجملــه مراســمات دیگر
در بزرگداشــت ایــن روزبــه صــدا درآوردن زنگ
استکبارســتیزی رأس ساعت  ۸صبح سیزدهم در
مدارس بود.

بازدید قائم مقام وزیر اطالعات و
اعضای شورای اربعین از مرز خسروی
 مهر:قائم مقام وزیر اطالعات و اعضای شورای
اربعیــن وزارت اطالعات با همراهی مســئوالن از
مرز خسروی بازدید کرده و از آخرین وضعیت مرز
خسروی برای تردد زوار مطلع شدند.
بنا به اعــالم ســتاد مرکزی اربعین قرار شــد
امســال بخشی از زائران کشــورمان از مرز رسمی
خسروی در ایام اربعین حسینی به کربالی معلی
عزیمــت کنند ،ولی تا کنون هیــچ ترددی صورت
نگرفته و مســئوالن در انتظار اعالم طرفین عراقی
برای تردد زائران از خسروی هستند.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

مدیرآهنی
خیابان های این شــهر ناامیدانه بساط کرده اند.
کــدام چراغقرمز را بهعنوان نمونه انتخاب کنیم ،تا
نظارهگر چشــمان ملتمس کودکی آدامسفروش
باشیم؟ یا زنان شریفی را که صبحها پیش از طلوع
آفتاب در زبالهها دنبال چیز بدرد بخوری میگردند.
در چنــد کوچــه و خیابان بچرخیم تــا پیرمردی را
ببینیم که در دهه هفتم و هشــتم زندگیاش دیگر
معلوم نیست او گاری را میکشد یا گاری تن بیجان
او را؟ به کدام خیابان سر بزنیم تا چرخها و گاریها
و موتورهای فالفلی را ببینیم که جوانی امیدوارانه
به مایه کارش کنجد و ترشی و ...اضافه میکند که
شاید چند مشــتری بیشتر را سمت خودش بکشد؟
برویــم و کدام پیرزن دســتیگره فــروش را ببینیم؟
آدمها به کنار آســفالت ،پیادهرو ،پل عابر پیاده و...
کدام خیابان را چک کنیم؟ آقای استاندار درد برای
دیدن زیاد است و درمان اندک .شما توان بازدید از
همه اینها را ندارید .این سرکشــیها خوب اســت
ولی پیش از هر چیز باید حســاب مدیر و معاونینی
سرکشــی شــود که این روزها در بازدید از پروژهها
همراه شــمایند و وضــع موجود حاصل ســالها
انفعــال و تکیه آنها بر صندلی مدیریت .اینها را با
افرادی شایسته تر جایگزین کنید تا از ترافیک کاری
هفت صبحها نیز کاسته شود.

