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شــرق: هوشــنگ بازوند اســتاندار جدید کرمانشاه 
کــه از همان زمــان ورودش به کرمانشــاه و حضور 
ســؤال برانگیز تعداد زیادي از مدیران استان لرستان 
در مراســم معارفه اش، بــه تیتر اول اخبار اســتان 
بدل شــد، هفته ای پرکار  و البته اقتصادي را پشــت 
ســر گذاشت تا از همان اول به قول معروف خشت را 
کج ننهد و به مردم اســتان بگوید که براي کار و رفع 
مشکالت آمده و به مسئوالن فعلي استان هم نشان 
دهد که باید ازاین پس،  بیش ازپیش براي رفع مسائل 

همت بگمارند.
بازوند در اولین روز کاري خود در گلزار شــهداي 
کرمانشــاه حاضــر و پس ازآن طبق رســم دیرینه به 
دیدار آیــت اهللا علما نماینــده ولی فقیه در اســتان 
رفت  و از بزرگ ترین مشــکل کرمانشــاه سخن گفت 
و با گفتن این جمله که «هیچ کس نباید تماشــاچي 
باشد« به همه مدیران اســتان اعالم کرد، بی تفاوتی 
عده ای را نخواهد پذیرفت و براي حل مشکالت باید 
همه پای کار بیایند.پس ازآن برای بازدید از تأسیسات 
مرزی راهی قصر شــیرین شــد.در دومین روز کاری، 
بازوند پس از حضور در نشست ستاد اربعین استان، 
در جمــع معاونــان و مدیران کل دفاتر اســتانداري 
و همچنیــن فرمانداران حاضر شــد و بــر مهم ترین 
دغدغــه اش در کرمانشــاه یعني بیــکاري و اقتصاد 
تأکید کرد و گفت »مدیران باید خطرپذیر و ریسک پذیر 
باشــند تا بتوانند بر چالش ها غلبه کنند«. هرچند به 
نظر نمی رســد گروه فعلــي مدیــران و فرمانداران، 
همکاران آتي بازوند در مدیریت اســتان باشــند، اما 
ســخنان بازونــد را می توان اتمامِ حجتــی با  تمامی 

همکاران فعلي و آتي او دانست.
اســتاندار در اولین روز هفته و سومین روز کاری 
پس از حضور در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، 
در جلســه کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 

حضور یافت و از لزوم جلوگیري از فرصت سوزی ها 
گفــت و اینکه براي ایجــاد ثروت و ســرمایه باید از 

مدیران انقالبي استفاده کرد.
حضور در نشست کارگروه توسعه صادرات استان 
کرمانشــاه اولین برنامه کاري بازوند در روز یکشــنبه 
شــانزدهم مهر بود، بازوند در این کارگروه و در میان 
فعاالن بخش خصوصی خواهان تشــکیل هلدینگ 

صادراتي در استان شد.
پس ازاین جلسه هوشنگ بازوند با مدیرکل جهاد 
کشاورزي استان و ســایر مدیران این مجموعه دیدار 
کرد و پــس ازآن براي اداي احتــرام به خانواده های 
معظم شهداي مدافع حرم با تعدادي از آن ها دیدار 
کرد. او همچنین شامگاه یکشــنبه در جمع اعضاي 

کمیسیون صنایع مجلس که براي بررسي مشکالت 
استان وارد کرمانشاه شدند حضور یافت.

اما اســتاندار، صبح دوشــنبه را متفاوت آغاز کرد 
و بــا حضور ســرزده در اداره کل جهاد کشــاورزي، 
تنها ســاعاتي پس از دیدارش بــا مجموعه مدیران 
جهــاد کشــاورزي و تأکیدش بر نقش کشــاورزي بر 
توسعه استان، نشــان داد که اســتاندار جدید براي 
رفع بحران بیکاري کرمانشاه حساب خاصي بر روي 
بخش کشــاورزي بازکرده و احتمااًل این اداره یکي از 
مهم ترین ادارات در طول تصدي بازوند خواهد بود .
استاندار کرمانشــاه پس ازآن، راهي اتاق بازرگانی 
استان شــد تا در نشست شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصــی که با حضور اعضای کمیســیون 

صنایع و معادن مجلس برگزار شد،  شرکت نماید و 
از نمایندگان مجلس بخواهد صندوق توســعه ملی 
را مکلف کنند تا ۴ هزار میلیارد به اســتان کرمانشاه 

کمک کند.
دیــدار صمیمانه بــا فرماندهی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه و دیدار با علی الریجانی رئیس مجلس، 
مهم تریــن برنامه کاری بازوند در روز سه شــنبه بود 
بازونــد به همــراه نماینــدگان مجلس کــه به نظر 
می رســد علی رغم خط ونشــان های اولیه و حضور 
تنها دو تن از آن ها در مراسم معارفه، در حال حاضر 
رابطــه خوبی با بازوند دارند به دیدار علی الریجانی 
رفت. شــرکت در دهمین نشست کارگروه اشتغال و 
ســرمایه گذاری اســتان، دیدار با مدیرکل و معاونان 
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و دیدار مجدد 
از  قصرشیرین و بازدید از روند آمادگی این شهرستان 
بــرای میزبانی از زائــران اربعین به همــراه معاون 
وزیر کشــور وحضور در جلســه هم اندیشی مدیریت 
شــهری نیز مهم ترین برنامه های کاری او در روزهای 

چهارشنبه و پنج شنبه بودند.
استاندار جدید کرمانشاه از همان ابتداي آغاز کار 
خود نشــان داد که اقتصاد و توجه بــه امر تولید را 
بر هر چیــز دیگر مقدم می دارد و بــا تأکید  مکرر بر 
لزوم حل مشــکل بیکاري، درصدد برآمد تا به مردم 
کرمانشاه و فعاالن سیاســي ، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي اســتان این پیام را مخابره کند که مشــکل 
اصلي را دریافته و از همان ابتداي کار در جهت رفع 
آن خواهد کوشــید.. به هرروی بازوند شروعي خوب 
داشــت اما اینکه این حساســیت نسبت به موضوع 
بیکاري و نپذیرفتــن عذر و بهانه برخي مدیران براي 
کم کاری در تمام طول حضور او در اســتان کرمانشاه 
باقــي خواهد ماند و یا بــا گذر زمان رو به کاســتي 

خواهد گذاشت را فقط زمان مشخص خواهد کرد.
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بیســت و پنجم شــهریور ماه بود که «حســین 
آذر کمند» از جوانان اصولگرای اســتان کرمانشاه 
به ســمت سرپرســت معاونت فرهنگی و جوانان 
اداره ورزش و جوانان کرمانشــاه منصوب شد. این 
انتصاب که چند ماه پس از پیروزی دوباره حســن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رخ می داد، 
موجی از واکنش های منفی را در سطح رسانه ها و 
فعالین جوان اصالح طلب کرمانشاهی برانگیخت. 
جوانانی که در ســتادهای انتخاباتی حسن روحانی 
حضور داشــتند و برای او تبلیغ می کردند، معتقد 
بودند که اگر قرار است جوانی در استان به جایگاه 
و مقامی برســد، این حق افرادی است که یک ماه 
در ستاد های انتخاباتی برای پیروزی حسن روحانی 
تالش کرده انــد. در تمامی کمپین ها و بیانیه های 
اعتراضی که در فضای مجازی و واقعی در واکنش 
به انتصاب آذرکمند شکل گرفت، کوچکترین اشاره 
ای به شایستگی یا عدم شایستگی و کارنامه او نشد 
و تنها دلیل مخالفــت در این کمپین ها این بود که 
«چرا یک جوان اصولگرا برای این ســمت انتخاب 
شــده، در حالی که این حــق جوانان اصالح طلب 
است.»جوانان اصالح طلب کرمانشاه سال ۱۳۹۲ و 
پس از پیروزی نخست حسن روحانی نیز انتظاراتی 
از سیستم اداری و استانداری کرمانشاه ،برای جذب 
و به کارگیری شــان در بدنه دولت داشتند. فارغ از 
این که این انتظارات به صرف حضور در ســتادهای 
انتخاباتی و بدون توجه به تخصص و میزان ســواد 
این افراد چقدر درست یا غلط است؛ دولت تصمیم 
گرفت برای تحقق این امر ســاختار گروه مشاوران 
جــوان که از ســال ۱۳۸۴ در دولت و اســتانداری 
ها شــکل گرفته بود را قدرت ببخشد. این موضوع 
ســبب شد که بخشــی از این جوانان اصالح طلب 
و حامــی دولــت بتوانند به عنوان مشــاور در کنار 
اســتاندار، فرمانداران و مدیــران کل فعالیت کنند. 
در ســال ۱۳۹۳ ابراهیــم رضایی بابادی اســتاندار 
وقت کرمانشــاه بــرای اولین بار بــه صورت جدی 
وارد بحث مشاوران جوان شد و قرار بر این شد که 
هر فرماندار و مدیر کل یک نفر را به عنوان مشــاور 
جوان در کنار خود داشــته باشد. این چنین بود که 
بــرای اولین بار جوانان اصالح طلب توانســتند در 
ســاختار دولت حضور داشته باشــند و حداقل به 
مدیران دولتی مشــاوره بدهند. اما دیری نپایید که 
این مشاوران جوان نیز از دایره توجه مدیران دولتی 
خارج شدند و حتی کار به جایی رسید که «روح اهللا 
باقرآبادی» مشــاور جوان پیشین استاندار کرمانشاه 
به دلیل بی توجهی «اسداهللا رازانی» استاندار وقت 
از سمت خود استعفا داد و «مهدی فتاحیان» دبیر 
حزب اســالمی کار کرمانشاه که در سن جوانی هم 
قرار ندارد در این ســمت قرار گرفت. حال می توان 
گفت که از مشــاوران جوان فرمانداری و اداره کل 
ها تنها یک اســم باقی مانده و آن اســم هم بعضا 
به دستاویزی برای کسب امتیاز از سیستم دولتی و 
البی گری تبدیل می شــود و عمال مشاوران جوان، 
ظهــور و بروزی در تصمیمات مدیران و فرمانداران 

ندارند.
نمی  همفکری  جــوان  مشــاوران  با  فرمانداران 

کنند
مهدی فتاحیان دبیر حزب اسالمی کار و مشاور 
امور جوانان استاندار کرمانشــاه در گفتگو با شرق 
در پاسخ به این پرسش که طرح مشاوران جوان تا 
چه اندازه می تواند جوانان را برای تصدی پســت 
هــا و مشــاغل توانمند کند، گفت:« پــس از اینکه 
مشــاوران جــوان جایگاه خود را بــه لحاظ چارت 

ســازمانی از دست دادند، به دنبال آن آیین نامه ی 
اجرایی با پشتوانه قانوني و یا تصویب هیئت دولت 
برای انجــام برنامه ای کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلند مدت برای ادامه کار در دســترس نداشــت. با 
شرایطي که عرض شــد امکان وارد کردن جوانان 
برای تصدی پســت ها و مشاغل وجود ندارد. هیچ 
ارگانی امکان جذب و اســتخدام نیرو ندارد مگر با 
مجوز ســازمان اداری و اســتخدامی کشور.» او در 
ادامه افزود: «رســالت حوزه جوانان استخدام نیرو 
نیســت، بلکه ســاماندهی امور جوانان بر اساس 
توانایی هایشان اســت. تالش ما چه قبل از بنده و 
در چه در زمان حضور من، بر توانمندسازی جوانان 

بوده است.»
فتاحیــان در ادامه در مورد عملکرد مشــاوران 
جوان فرمانداری ها گفــت: «از زمانیکه من در این 
حوزه مشغول به کار شدم رضایت صد درصدی از 
مشــاوران دارم. ببینید ما در فرمانداری ها جوانانی 
را به عنوان مشــاور فرماندار در امور جوانان داریم 
کــه حداقل مــدرک تحصیلی آنها فوق لیســانس 
اســت؛ این در حالی است که متاسفانه این عزیزان 
بــدون هیچ حقوق و مزایایــی و کامال داوطلبانه و 
بدون هیچ چشم داشــتی در حال خدمت هستند. 
شــما اســم این کار را به غیر ایثار چــه می توانید 
بگذارید؟» مشاور استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: 
«ایراداتی که وجود دارد از کلیت کار است. ما آنها 
را براي مشــاوره دادن به فرمانداران انتخاب کرده 
ایم تا زمینه بالنده کردن جوانان را فراهم آورند،در 
حالی که هیچ امکاناتی در اختیارشان نگذاشته ایم.
 برخی از آنها حتی اتاقی در اختیار نداشــتند که 
کارهایشان را انجام دهند. وقتی که ما عنوانی را به 
کســی می دهیم و از آن فرد انتظار  داریم در حد و 
اندازه عنوانش فعالیــت کند، باید زمینه کار و ابزار 

الزم را در اختیارش بگذاریم.»
فتاحیــان در پایان گفــت: «موضوع دیگر بحث 
فرمانداران محترم اســت. واقعا برخــی از آنها با 
مشــاوران خود همفکری نمی کنند و شــاید بتوان 
گفت که اهمیتی برای این حوزه قائل نیســتند. این 
هم به این دلیل است که چون آیین نامه اجرایی و 
الزاماتی وجود نــدارد و همچنین فرمانداران خود 
را پاســخگوی مدیر باالدستی خود نمی دانند پس 

خواه ناخواه توجهی به این حوزه نمی کنند.»
مشاوران جوان بازدهی ندارند

فتاحیان در حالی مدعی رضایت صد در صدی 
از مشــاوران جوان اســت که خود این افراد بر این 
باورند کــه تا چگونگی انتخاب مشــاوران جوان و 
میزان اثرگذاری قانونی آن ها مشخص نشود نمی 
توان به این حــوزه امیدی داشــت.علی ماوایی از 
فعاالن جوان اصالح طلب و مشاور جوان فرماندار 
کرمانشاه معتقد است که چون مشاوران جوان در 
چارت فرمانداری ها تعریف نشده اند طبیعی است 
که بها دادن یا ندادن به مشــاور جوان بســتگی به 
روحیه مشورت پذیری فرماندار داشته باشد. ماوایی 
در این باره به شــرق کرمانشاه گفت: «خوشبختانه 
فرماندار کرمانشــاه در این زمینــه همکاری الزم را 
با بنده داشــته اســت و تعامل خوبی داریم؛ البته 
در بســیاری از موارد عمال دســت ایشان هم بسته 

بــوده و امکان مانور زیادی نداشــتیم. ضمن اینکه 
چون تعامالت بیشتر با شــخص فرماندار هست و 
به عنوان نیرویی که از بیرون مجموعه به سیســتم 
اضافه شــده ایم، مجموعه فرمانداری را سخت تر 

می شد برای پیشبرد امور همراه کرد.»
ماوایی در ادامه با اشــاره بــه این که مجموعه 
مشاوران جوان در این مدت هر چه در توان داشتند 
انجام دادند، افــزود: «اگر بخواهم صادقانه عرض 
کنم در حــال حاضر و با شــرایط فعلی نمی توان 
بازدهی چندانی را در ادامه راه برای این مجموعه 

متصور بود.
 مگــر اینکه نــگاه ها بــه این حــوزه از حالت 
تشریفاتی و شــاید حتی بعضا انتصاب مشاور برای 
امتیاز دادن به گروه های سیاســی جهت ماندگاری 
مدیر خارج شــود؛اگر این اتفاق بیفتد می شــود به 

آینده این مجموعه امید داشت.»
مشــاور جوان فرماندار کرمانشاه در پایان گفت: 
«به اعتقاد من اولین گام این اســت که تشــکیالت 
مشــاورین جوان در فرمانداریها و ســایر ادارات به 
رسمیت شناخته شده و به چارت مجموعه اضافه 
گردد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد نگاه تشــریفاتی 

مدیران و بدنه ادارات تغییر نخواهد کرد.
 تدوین شرح وظایف و اختیارات گام مهم بعدی 
خواهد بود.»محمد محسنی نسب از دیگر جوانان 
اصالح طلبی اســت که در سال ۹۳ و پس از روی 
کار آمــدن دولت تدبیر و امید به جرگه مشــاوران 
جوان پیوست. او که مدت کوتاهی به عنوان مشاور 
جوان اداره کل ورزش و جوانان استان فعالیت می 
کرد در رابطه با ایرادات طرح مشاور جوان به شرق 
کرمانشــاه گفت: «یکی از ایــرادات عمده در زمینه 
انتصاب مشاوران در تمام سطوح این است که این 
سمت اساسا یک پســت تشریفاتی است و معموال 
برای تثبیت جایگاه مدیر تعریف می شــود.  بدون 
رودربایستی می توانم بگویم که مشاور در واقع یک 
وجه المصالحه برای پشتیبانی گروه های ذینفع از 

مدیران است.»
محسنی نسب در پاسخ به این پرسش که تا چه 
اندازه به مشــاوره های شما اهمیت داده می شد، 
گفت: «بــه صورت خاص باید بگویــم که به هیچ 
عنوان به مشــاوره ها و پیگیری های من در آن ایام 
بها داده نشد و صرفا برای من اتالف وقت و انرژی 
و از آن مهمتر دلسردی از ایده پردازی، تولید فکر و 

نگاه معطوف به حل مسئله بود.
 نمونه هــا و خاطرات زیــادی در این باره دارم 
که در مواردی بعضی دوستان جوان شاهد و ناظر 
بودنــد، ولی بنا به محذوراتی که در طرح نام افراد 

هست از بیان آن صرف نظر می کنم.»
محسنی نســب در ادامه با بیان این که انتخاب 
شدن به عنوان مشــاور هیچ نفعی برای آن جوان 
ندارد، گفــت: « اما نمــی توان انکار کــرد که این 
پتانســیل اگر به درســتی استفاده شــود می تواند 
باعــث تزریق خون تــازه و ایده های نــو گردد که 
متاســفانه کمتر در عمل شاهد آن بوده ایم. در کل 
ضــرر آن را برای جوانان از منفعت آن بیشــتر می 
دانم.  به عالوه تکاپو برای کســب همین پست بی 
فایده باعث ایجــاد اختالفات ترمیم ناپذیر در میان 

فعاالن سیاســی جوان می شــود و در نهایت هیچ 
تحولی هم به دنبال ندارد.»

محسنی نســب در پایان گفت: « اکنون در پس 
ذهن هر جوان فعالی این اســت که پست مشاوره، 
زمینه ای برای اســتخدام یا ترقی اســت و این امر 

باعث رقابت بر سر کسب این پست می شود.»
نخبه سازی یا نخبه پروری

بابک صادقی از جملــه روزنامه نگاران جوانی 
است که هر از گاهی در نوشته های خود انتقاداتی 
را به مشــاوران جــوان وارد می کنــد. صادقی در 
گفتگو با شرق کرمانشاه با بیان این که برای آشکار 
شدن اشکاالت و نواقص این طرح باید به تکالیف و 
ماهیت وجودی مشاوران جوان توجه کنیم، گفت: 
«مشــاوران جوان قرار بود مرکــز و مرجعی برای 
نخبه پــروری و تربیت و پرورش مدیــران آینده ی 
کشور باشد. برای نیل به چنین اهدافی باید نخبگان 
و اســتعدادهای جوان شناســایی و جذب شوند و 
پــس از تربیت و آموزش بــه عرصه های مدیریتی 
گســیل داده شــوند. به کــدام یک از ایــن اهداف 

رسیده ایم؟ اقال در کرمانشاه به هیچکدام شان. »
صادقی در ادامــه گفت: «مشــاوران جوان در 
استان ما به جای نخبه پروری به نخبه سازی روی 
آورده انــد. بدین معنــا که آقایــان جوانان اطراف 
خودشــان را که هم طیف خودشان بودند گردهم 
آوردنــد و خواه ناخــواه آنــان را در قالب نخبگان 
جوان کرمانشاه جا زدند و اسم اش را هم گذاشتند 
مشــاوران جوان فالن و بهمان که بیشــتر شــبیه 

دورهمی بود.»
او افــزود: « همین متولی مجموعه مشــاوران 
جوان آقای رازانی استاندار قبلی را در نظر بگیرید. 
ایشــان چه تخصص و برجستگی ویژه ای داشتند. 
خب طبیعی اســت که بالتبع ایشان، زیرمجموعه 
شــان نیز همــان گونه خواهد بــود. یک مجموعه 
انحصــاری و هــم طیــف که نــه تنهــا نخبگی و 
تخصص آنچنانی در آن دیده نمی شود که چه بسا 
بوی فرصت طلبی ها و نابلدی ها و ناکارآمدی ها 

از آن به مشام می رسد.»
صادقی اضافه کرد:« برای همین اســت که یک 
فرد عزتمنــد و کاربلدی مثل آقای باقرآبادی وقتی 
کــه می بیند فایده ای ندارد عطای کار را به لقایش 
می بخشــد. جالب اســت که بعضی از آقایان که 
در مقایســه با آقای باقرآبادی حتی درصد ناچیزی 
کارآمدی و توان ندارند، از چیزی که آقای باقرآبادی 
آن را بی فایده می دانست آن چنان دفاعی می کنند 
که گویی منشــآ تحوالت خارق العــاده ای در این 

عرصه بوده اند.»
ســردبیر روزنامه غرب در پایان گفت: «در بحث 
بورسیه های غیرمجاز دولتی در دولت احمدی نژاد 
هم بسیاری از افراد بورســیه بگیر همان مشاوران 
جــوان بودند. حاال آنجا بورســیه هــای تحصیلی 
در خارج از کشــور بــود، اینجا در کرمانشــاه رانت 
می دهیم و برایشان امریه های سربازی می گیریم. 
خنده دار اســت که فرایند شایستگی و نخبگی به 

نوچه گی و فرصت طلبی تقلیل یافته است.»
 حــال باید منتظر بود و دید که اســتاندار جدید 
کرمانشــاه چگونه می خواهد با مشــاوران جوان 
فرمانداری ها و اداره کل ها از یک ســو و از ســوی 
دیگر با جوانانی که با فعالیت در ستادها خودشان 
را شایسته ورود به سیستم دولتی می دانند برخورد 
کند. باید دید که هوشنگ بازوند اصوال اعتقادی به 
استفاده از مشــاوران جوان برای خود و مدیرانش 

دارد یا خیر.

مشاوران جوان؛ فرصت سازى یا فرصت طلبى
سامان بوك

حزب یا بنگاه کاریابي

 انتصاب رئیس ســتاد جوانان ســعید جلیلي  �
کاندیــداي ریاســت جمهوري یازدهــم، به عنوان 
سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره ورزش 
و جوانــان کرمانشــاه که در ماه گذشــته اعتراض 
گســترده فعاالن سیاســي اصالح طلب استان را 
در پي داشــت و درنهایت نیز منجر به اســتعفاي 
آذر کمند از این ســمت شــد، نمونه بــارزي براي 
آسیب شناســی احزاب و جریانــات اصالح طلب 
اســتان است. ازنظر ســاختی و کارکردی هدف از 
تشکیل احزاب، ســازمان دهی رابطه میان دولت 
و مردم بــرای مدیریت بهتر و مشــارکت جامعه 
مدنی است. پس از شــکل گیری دولت مدرن و از 
سوي دیگر تولد پدیده نویني به نام ملت، ضرورت 
تســهیل ارتبــاط میــان دولت و ملت احســاس 
مي شــد، بنابراین بر اساس ضرورت و نیاز اجتماع، 
احزاب شــکل گرفتند تا شــهروندان بیش ازپیش 
در عرصــه حضور یافته حکومت مــردم بر مردم 
تحقق یابد. احزاب به عنوان مجرای جامعه پذیری 
سیاسی و تسهیل فرآیند ادغام سیاسی،کانال هایی 
بــرای ارتقــای سیاســی، و افزایــش مشــارکت 
و حامل  رأی دهندگان،ضربه گیر ســاختار سیاسی 
مطالبات جامعه، سیاست گذاری،آگهي بخشي به 

شهروندان و نظارت شناخته می شوند.
از دیگر مزیت های تشــکیل احــزاب، آموزش 
و تربیت نیروهایی اســت کــه می توانند در آینده، 
نقشــي را در سیستم حاکمیت و دولت ایفا کنند و 
نیروهاي جوان پس از طي سلسله مراتب حزبي و 
کسب آموزش های الزم، مناصب مهمي همچون 
ریاست جمهوري، نمایندگي مجلس و یا مدیریت 
نهادهاي مختلف را عهده دار شــوند. مســئله ای 
که احزاب در ایــران به آن بی توجه بوده و با نگاه 
از بــاال به پایین خــود، هیچ توجهــي به پرورش 
نیروهاي جوان بــراي جایگزیني نیروهاي قدیمي 
در عرصه های مختلف نداشــته و ندارند. می توان 
ادعــا کرد ســاختار سیاســی ما در نقطــه مقابل 
ســاختار حزبی اســت و افراد در قالب گعده های 
سیاســی و حلقه های بســته و نه احزاب سیاسی 
رشد کرده، و مکانیسم های تعیین صالحیت، برای 
تصدی مســئولیت های سیاسی، نه در فرایند روند 
حزبي، بلکه در جریان ارتباطات دوســتانه صورت 

می گیرد.
بســیاري از فعــاالن سیاســي اصالح طلــب 
اســتان در زمان انتصاب آذر کمنــد در بیانیه ها و 
نامه هــای اعتراضي خــود، خواهــان به کارگیری 
جوانان شایســته اصالح طلب و فعاالن ســتادي 
در پســت های مختلف شــدند اما ســؤ ال اصلي 
این اســت که آیا احــزاب اصالح طلــب، جوانان 
شایســته ای بــراي بر عهــده گرفتن پســت های 
مدیریتــي تربیت کرده اند که خواهان اســتفاده از 
جوانان اصالح طلب در ســطح مدیریتي شــدند؟ 
آیا صــرف عضویت در یك حــزب و یا حضور هر 
چهار ســال یک بار در ستادهاي انتخاباتي این حق 
را براي جوانان ایجاد می کند که خود را شایســته 
مدیریت بدانند؟احزابي که نه دفتري  و نه کادري 
دارنــد و نه نیرویي پرورش داده اند و وقتي پای کار 
حزبي و سیاســي به میــان می آید، خــود در دام 
انتخاب ایلي و عشــیره ای می افتند حال چگونه از 
دولت می خواهند از نیروهاي جوان اصالح طلب 
استفاده کند؟به نظر می رســد در سال های اخیر، 
حضور در ســتادهاي انتخاباتي و بعضًا عضویت 
در احــزاب و یا بــر عهده گرفتن برخي ســمت ها 
مانند مشاوران جوان، راحت ترین راه براي نزدیك 
شــدن به مراکز قدرت و ورود بــه مناصب دولتي 
شده است و بســیاري از این جوانان تنها به دلیل 
این گونه فعالیت ها خود را مستحق قرار گرفتن در 
جایگاه های مختلف می دانند. این در حالی است 
که چــه احزاب و چه فعاالن سیاســي باید به دو 
نکته توجه کنند: اول آنکه فعالیت های سیاســي 
اصواًل نباید راهي براي اشــتغال زایی باشد و حقي 
را براي کسي به وجود آورد ثانیًا بهتر است احزاب 
و فعاالن سیاســي که در حال حاضر تنها در زمان 
انتخابات و یــا انتصاب مدیران دولتــي، می توان 
حضور آن ها را در عرصه سیاســي استان احساس 
کرد به صــورت جدي به جذب و پرورش نیروهاي 
کارآزمــوده همت گمارنــد.کار اصلــي احزاب و 
جریانات سیاســي باید در مرحلــه اول حضور در 
الیه هــای مختلــف جامعه و تالش بــراي جذب 
اعتماد آنان باشــد و ســپس از میان همه گروه ها 
از معلمان، مهندســان، پزشــکان، دانشــجویان، 
پرســتاران گرفته تــا صنعتگران، ســرمایه داران و 
کارگران، افراد همفکر خود را جذب و سپس پس 
از طــي کــردن مراحل و مراتــب مختلف حزبي ، 
خواهان انتصاب آنان در پست های مدیریتي شوند. 
امروز زمان آن رســیده که احزاب استاني این مهم 
را بپذیرند که در جامعه حضور موفقي نداشــته و 
به محافل و گروه های خاص خود محدودشده اند 
درحالی که وظیفه اصلي آن ها انتقال مشــکالت 
مردم به دولت و تالش براي رفع مسائل مختلف 
جامعه اســت نــه چانه زنــی و البی گــری براي 
انتصاب و برکنــاري. جوانان فعال نیز باید این امر 
را از همان ابتدای شروع فعالیت خود بپذیرند که 
حضــور در یک حزب و یــا فعالیت های انتخاباتی 
نباید دســتمایه ای برای ســهم خواهی قرار گیرد 
زیرا این امر مسلمًا با اهداف بنیادین فعالیت های 

اصالح گرانه و شایسته ساالری در تضاد است.

نگاه

انتشار پیام یادبود سفر
 مقام معظم رهبری در اینستاگرام

شرق: صفحه اجتماعی منتسب به مقام معظم  �
رهبری در بیستم مهرماه همزمان با ششمین سالگرد 
ســفر مقام معظم رهبری به اســتان کرمانشــاه در 
پیامی این روز را گرامی داشــته است. در این صفحه 
قســمتی از بیانات ایشــان در جمع مردم کرمانشاه 
آورده شــده اســت. در این پیام آمده اســت«مردم 
کرمانشــاه را از دیرباز به جوانمردی و سلحشوری و 
وفاداری و مهربانی شــناختیم، مردمــی غریب نواز، 
مردمی مهمان نواز، و به طور خالصه، دارای صفات 
نیک پهلوانــی. این جزو خصوصیاتی اســت که در 
کرمانشــاه می درخشــد، از دور و نزدیک،همه این را 

می دانند و احساس می کنند.»

نام نماینده کرمانشاه در  میان 
تذکردهندگان به رئیس جمهور

شــرق:جمعی از نماینــدگان عضو فراکســیون  �
امیــد مجلــس شــورای اســالمی در نامــه ای به 
رئیس جمهــور و رئیس شــورای عالــی امنیت ملی 
در خصــوص رعایــت حقوق اساســی آحــاد ملت 
ازجملــه دربــاره محدودیت های ایجادشــده برای 
رئیس دولــت اصالحات احکام صادره درباره برخی 
فعاالن سیاســی, تذکــر دادند. نماینــدگان مجلس 
صیانــت از حقــوق اساســی ملــت و جلوگیری از 
اعمــال محدودیت هــا بر حقــوق شــهروندان را از 
وظایف رئیس جمهور برشــمرده و خواهان برخورد 
وی بــا اعمال محدودیت ها شــدند. از حــدود ۱۶۰ 
نماینده مجلس شــورای اســالمی که تحت عنوان 
لیســت امید به مجلس راه یافتنــد تنها ۸۵ نماینده 
تذکر به رئیس جمهــور در خصوص محدودیت های 
اعمال شده بر رئیس دولت اصالحات را امضا کردند 
که نــام احمد صفــری نماینده مردم کرمانشــاه در 
مجلس شورای اسالمی و از اعضای فراکسیون امید 

نیز در میان امضاکنندگان نامه فوق دیده می شود.

تکذیب استعفای معاون سیاسی
امنیتی و اجتماعی استانداری

شــرق:کرم محمدی مدیــر کل دفتر سیاســی و  �
انتخابات اســتانداری کرمانشاه خبر استعفای یوسف 
شاه حســینی معاون سیاسی اســتانداری کرمانشاه 
را تکذیب کرد. در چند روز اخیر خبر اســتفای شــاه 
حسینی از ســمت خود در فضای مجازی به صورت 
گســترده ای منتشــر شــد. خبرها حاکــی از آن بود 
که معاون سیاســی اســتانداری به دلیل مشــکالت 
شــخصی و همچنین بازنشســتگی از ســمت خود 
کناره گیری کرده اســت. یوسف شاه حسینی از چهره 
های مطرح بنیاد باران اســتان و مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی استان کرمانشاه در دولت اصالحات، 
در آبان ســال ۹۴ از ســوی رضایی بابادی اســتاندار 
وقت کرمانشاه به سمت سرپرست معاونت سیاسی 
منصوب و در اســفند همان سال با حکم وزیر کشور 
عهــده دار معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 

استانداری کرمانشاه شد.

لزوم اشراف اطالعاتی ناجا
 نسبت  به تهدیدات

مهر:دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهی کل قوا  �
در نیروهای مســلح، برداشتن اشــراف اطالعاتی به 
تهدیدات اســتان کرمانشاه توســط نیروهای ناجا و 

مجهز شدن به فّناوری روز توسط آن ها تأکید کرد.
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی، 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در نیروهای 
مسلح در جمع کارکنان انتظامی استان گفت: نیروی 
انتظامی، نیرویی ســربلند، ســرافراز، مقتدر، مؤمن، 
هوشــمند، کارآمد، مــردم دار و مردم یار اســت.وی 
افزود: فرماندهی مأموریت های انتظامی و مرزبانی با 
توجه به گســتردگی جغرافیایی استان، ۳۷۰ کیلومتر 
مرز مشترک با کشوری ناامن و همچنین تنوع طوایف 

و قومیت ها بسیار دشوار است.

خبر

بن بست شهرداری
به تراکــم و درآمدهای حاصلــه از آن مبتنی 
می کنــد، باید انتظار این را هم داشــته باشــد که 
بعدازآنکه ساختمان ها آسمان و زمینش را گرفتند 
و دیگر آپارتمان ســازی نمی صرفیــد، جایی برای 

نفس کشیدن خود شهرداری هم نباشد. 
آن هم در شهری که شهرداری اش ظرفیت های 
اقتصــادی بزرگی را در حوزه هــای فرهنگی چون 
تبلیغــات محیطی برای خــودش و حل معضل 
بیکاری دارد که هیچ گاه به آن توجه نشــده است. 
در همین موضوع بازوند استاندار کرمانشاه، هفته 
گذشته در جلســه مدیریت شــهری کرمانشاه به 
اهمیت دســتیابی به درآمدهای پایدار شهرداری 
ها اشــاره کرد. همه این ها نشان دهنده این است 
کــه پای مدیریت شــهری در حــوزه علم گرایی و 
تخصص می لنگد. شــهرداری باید نیروهایی را که 
خارج از ضوابطه آن راه پیدا کرده اند، تعدیل کند 

و باقی نیروهایش را آموزش دهد. 
راه بــرون رفت شــهرداری از این شــرایط در 
جهت رسیدن به علم گرایی تعامل بیش از پیش 

با متخصصین و دانشگاه است.

ادامه از صفحه اول
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