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شرق: چند سالی می شود که مردم ایران نیز همچون 
شیعیان عراق مراســم اربعین را بسیار پرشور برگزار 
می کننــد و هــزاران نفر پیاده و ســواره خــود را به 
مرزهای غربی و جنوب غربی کشــور می رســانند تا 
در کنگره عظیــم اربعین حضور یابند. از همان زمان 
رسمیت یافتن این مراســم، ایرانیان هرسال پرشورتر 
از سنوات گذشــته در این مراسم حضور یافتند اما با 
توجــه به حضور داعــش در نزدیکی مرزهای غربی 
به ویژه مرزهای کرمانشاه با کشور عراق، تردد زائران 
از ســه مرز رسمی مهران، شــلمچه و چذابه انجام 
می شــد و همین امر با توجه به دارا بودن بیشــترین 
مرز با عــراق، کوتاه ترین فاصله میان مرز خســروی 
و کربــالی معــال در میــان تمامی مرزهای کشــور 
(۳۰۰کیلومتــر) و همچنین وجود امکانات مناســب 
ازجمله پایانه بین المللی خســروی، زمینه نارضایتی 
کرمانشــاهیان که از دیرباز استانشــان میزبان زائران 
عتبــات عالیات بوده اســت شــد. اما ســرانجام با 
تضعیف داعش در عراق و بازگشــت ثبات نسبی به 
این کشور، قرار بر این شد که مرز رسمی خسروی نیز 
برای تردد زوار باز شــود تا امســال حدود ۵۰۰ هزار 
تن از زائران استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و کرمانشاه از این مرز 

راهی عتبات شوند.
آمادگی کرمانشاه برای میزبانی

درحالی که بنا به اعالم رسمی ستاد اربعین استان، 
قرار بر این بود که زائران از پنجم آبان ماه با مراجعه 
به مرز رسمی خسروی حرکت خود به سمت کربالی 
معــال را آغاز کنند اما در همان ابتدای کار و تنها یک 
روز بعــد از بازدید معاون امنیتی وزیر کشــور از مرز 
خسروی، اعالم شــد که تا چند روز، بنا به دلیل عدم 
امادگی طرف عراقــی در تأمین امنیت زائران، زواری 
که ســهمیه کرمانشــاه محسوب می شــوند به مرز 
مهران مراجعــه کنند و از آنجا راهی عراق شــوند. 
اتفاقــی که با توجه بــه وضعیت امنیتــی عراق به 
ویژه در جوار مرزهای کرمانشــاه، تا حدی قابل پیش 
بینی بود و دیدارهای مکرر سیاسی از جمله دیدار با 
استاندار دیاله عراق و جمعی از مقامات امنیتی این 
کشور و همچنین بازدید معاون امنیتی وزیر کشور از 
مرز خسروی حکایت از تالش های گسترده برای رفع 
برخی موانع داشت.شــاه حســینی معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی اســتانداری کرمانشــاه در این 

خصوص گفته اســت«دولت عراق باید امنیت کامل 
زوار را تامین کند و ســتاد اربعین استان به جد پیگیر 
بازگشایی مرز است».هرچند تاریخ رسمی اعالم شده 
برای حرکت زوار از مرز خســروی به تعویق افتاد اما 
از ماه ها قبل، آماده ســازی زیرســاخت های الزم در 
دســتور کار مسئوالن اســتان قرار داشت و با نزدیک 
شــدن به ایام اربعین، تمامی ادارات و ســازمان ها با 
بســیج امکانات خود زمینه هر چه بهتر برگزار شدن 
این مراســم بزرگ را فراهم کردند. هوشــنگ بازوند 
اســتاندار کرمانشــاه هم با توجه بــه اهمیت تردد 
زائران اربعین از مرز خســروی، اولین روز کاری خود 
را بــا بازدید از شهرســتان قصر شــیرین و حضور در 
ستاد اربعین این شهرســتان آغاز کرد. او دومین روز 
کاری خود را نیز با حضور در ســتاد اربعین استان و 
بیان این جمله خطاب به اعضای ســتاد اربعین که 
اماواگرها را اینجا بکار نبرید،کار برای امام حسین(ع) 

و سیدالشهداست و اماواگر ندارد»شروع کرد.
بازوند اما برای نشــان دادن اهمیت تردد زوار از 
مرز خســروی و لزوم انجام کامــل و بی نقص همه 
امور، در طــول ۲۰ روز از انتصابــش، چهار بار دیگر 
نیز شــخصًا عازم شهرستان قصر شــیرین شد. او در 
چهارمین حضــورش در  قصر شــیرین ضمن رصد 
مســتقیم آخرین اقدامات انجام شــده بــرای تأمین 
امنیت و آســایش زائران، بــا اســتاندار دیاله عراق 
نیز دیــدار کرد. ااســتاندار در این دیــدار ضمن ابراز 

رضایتمنــدی مــردم اســتان از میزبانــی زوار گفت 
«اربعین بزرگ ترین همایش جهان اســالم اســت و 
عبور زوار اربعین فرصتی برای توســعه اســتان های 
کرمانشاه و دیاله است. تالش می کنیم عبور زوار پس 
از ایام اربعین همچنان تداوم یابد. شــرایط و استقرار 
جدیدی که در مرز خســروی و دیاله پیش آمده است 
مایه خرســندی اســت و این شــرایط تازه می تواند 
بســتری  برای معرفی هر چه بیشتر پتانسیل های ۲ 
استان باشــد.» استاندار کرمانشاه در نشست هفتگی 
ستاد اربعین استان نیز گفت: «اعزام زائران نخستین 
تجربه ما است، باید طوری برنامه ریزی کنیم که آمار 
زائران در سال آینده افزایش پیدا کند.میزبانی اربعین 
عالوه بر اینکه یک اقدام معنوی و خارج از دستورات 
اداری اســت، آزمونی مهم برای مدیران استان تلقی 
می شــود.»رنجبر فرماندار کرمانشاه در گفتگو با ایرنا 
از آمادگی کامل شهرســتان کرمانشاه برای پذیرایی و 
اسکان زائران خبر داد و گفت: « با تمهیدات اندیشیده 
شده مشــکلی برای اسکان زوار اربعین نداریم و این 
قابلیت وجود دارد تا در شبانه روز چندین هزار نفر از 
افرادی که عازم کربالی معال هســتند و یا از مراسم 

اربعین بازمی گردند را اسکان دهیم.»
سایه تأمین امنیت بر سر تردد زوار

هرچنــد خطر داعش فروکش کــرده و دیگر این 
گروه تروریســتی-تکفیری، همچون گذشــته امکان 
تهدید امنیــت زائران را ندارد اما حفظ امنیت زائران 

اولویت اصلی اســت. بــه نظر می رســد همچنان 
مشــکل تأمین امنیت زائران از ســوی طرف عراقی 
وجود دارد و این موضوع دغدغه مســئوالن امنیتی 
کشــور نیز می باشد. بازوند در دیدار با استاندار دیاله 
عراق  در خصوص لزوم حفظ امنیت زائران می گوید: 
«موضوع تأمین امنیــت زائرین اربعین از مرز منذرِی 
تا بغداد بســیار مهم اســت و باید اوضاع به گونه ای 
مدیریت شــود کــه زوار بدون هیچ گونــه نگرانی به 

عتبات عالیات بروند.»
جعفر همتی مشــاور عالی اســتاندار و جانشین 
ستاد اربعین استان کرمانشاه نیز دراین باره خطاب به 
مســئوالن عراقی گفته « روزانــه نزدیک به ۳۰ یا ۴۰ 
هزار نفر  از این مرز عبور خواهند کرد و مرز عراق باید 
آماده پذیرش این تعداد باشــد.» او افزوده: «شما در 
استان دیاله تا یک مقصدی را می توانید امنیت ایجاد 
کنید اما  ما تا منطقه حسینیه هم انتظار داریم امنیت 
تأمین شــود. چراکه  زوار ما آنجا ســاکن می شــوند 
و  بــرای حرکت به مســیر کربال و نجــف امنیت آن 
مناطق هم باید در دســتور کار قــرار گیرد.» فرمانده 
پلیس دیاله نیز با اشاره به امکان تالش دشمن برای 
آلوده کردن مســیر حرکت  زائران گفته است: «طول 
حرکت زائرین در اســتان دیاله حــدود ۱۲۰ کیلومتر 
اســت و طی این مســیر مناطق آلوده ای وجود دارد  
و در برآوردهــای ما این احتمال وجود دارد دشــمن 
بخواهــد از این مناطــق علیه زائرین اســتفاده کند.
تمام طرح های ما آماده است و منتظر شروع حرکت 
زوار هســتیم و کلیــه یگانه ها نیز در مکان اســتقرار 
داشــته و مأموریت هایشــان پیش بینی شده است.» 
سرلشکر ستاد جاسم الســعدی ادامه داد: «ارزیابی 
ما به صورت کلی وضعیت خوبی اســت و ما منتظر 
برخــی از پشــتیبانی های فنــی لجســتیکی واداری 
هســتیم. همچنین  دوســتان ما در حشدالشعبی و 
سایر یگان ها قول داده اند کمک هایی را به ما داشته 
باشــند.» به هــر روی تمامی امکانات اســتان برای 
تردد هرچه بهتر زوار مهیاســت اما طرف عراقی که 
قســمت عمده تامین امنیت را بر عهده دارد نیز باید 
آمادگی کامل برای حفظ امنیت زوار را بدست آورد. 
مســئوالن استان امیدوارند زوار ایرانی برای اولین بار 
بدون مشــکلی خاص از مرز خســروی راهی عتبات 
شــوند و اولین حضور تــردد زائران اربعیــن از مرز 

خسروی به بهترین شکل انجام شود. 

بسیج همگانی تمامی دستگاه های متولی در آغاز تردد زوار حسینی از مرز خسروی

میزبانی زوار   اربعین، کانون تحوالت سیاسی استان
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 بــرای چندمیــن بار بعــد از پایان انتخابات ریاســت جمهوری، ســتاد 
انتخاباتی روحانی در کرمانشــاه خبرساز شده است. دیدار فعاالن و اعضای 
ســتاد انتخاباتــی دکتر روحانــی در انتخابــات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهوری، با بازوند اســتاندار کرمانشاه دستمایه بازگشت موضوع فعالیت 
ســتاد انتخاباتی دکتر روحاني به فضاي سیاسي استان شد.یك ماه قبل بود 
که در روزهای پرالتهاب ماندن یا رفتن اســتاندار اسبق کرمانشاه، به یک باره 
خبــر راه اندازی کمپین درخواســت از رئیس جمهور بــرای ابقای رازانی و 
تالش بــرای جمع آوری امضا از ســوی اعضای ســتاد انتخاباتی روحانی، 
در فضای مجازي  انتشــار یافت. از ســوی دیگر تصویر نامه فعاالن ســتاد 
انتخاباتی اســتان کرمانشــاه به رئیس جمهور برای ابقای اســتاندار سابق 
نیز که از ســوي برخي جریانات منتشــر گردید موردتوجه فعاالن سیاسي و 
رســانه ای قرار گرفت.اقدامی که محافل سیاسی استان را بسیار تحت تأثیر 
قرار داده و بســیاری از فعاالن سیاســی بابیان اینکه عماًل ســتاد انتخاباتی 
نبایــد به کار خود ادامه دهد، ادامه فعالیت ســتاد و حضور اعضای آن در 
محافل مختلف تحت عنوان اعضای ســتاد را غیر عرفی و حتی غیرقانونی 
می دانستند. این در حالی است که اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در برابر 
انتقادات وارده از ســوی منتقدان، سکوت کرده و معمواًل توضیحی در این 

خصوص نمی دهند.
کار ستاد انتخاباتی تمام شده است یا نه

مخالفان ادامه کار ستاد انتخاباتی، معتقدند اصواًل ستادهای انتخاباتی 
بعد از پایان انتخابات کاری برای انجام دادن ندارند، چون عامل شکل گیری 
آن ها دیگر موجود نیســت. این در حالی است که برخی از اعضای ستادها 
می گوینــد هنوز هم برخی از افراد حتی پس از چند ســال در مراســم ها و 
فعالیت های سیاسی، بانام مسئول ستاد فالن کاندیدا حضور می یابند و این 
عناوین برای همیشــه همــراه فرد خواهد ماند. آن ها به حســین آذر کمند 
و ماجرای او اشــاره می کنند که حتی پس از چهار ســال از پایان کار ســتاد 
انتخاباتی ســعید جلیلی، خیلی ها او را به صرف اینکه مسئول ستاد جوانان 

سعید جلیلی در کرمانشاه بوده می شناسند.
 حسنعلی مهدوی چشمه گچی دبیر حزب توسعه استان و مدیرمسئول 
هفته نامه غــرب از منتقدان اصلی عملکرد ســتاد انتخاباتی روحانی پس 
از پایان انتخابات اســت در این خصوص به شرق می گوید«ستاد انتخاباتی 
کارش مشــخص است و برای یک فعالیت مشــخص و در یک برهه زمانی 
معین تشــکیل می شود و در کل دوران پس از انقالب و برگزاری بیش از ۵۰ 
انتخابات در کشور هیچ وقت شــاهد ادامه کار تحت عنوان ستاد انتخاباتی 
نبوده ایــم.» او ادامه می هــد: «علت به وجــود آورنده ســتاد انتخاباتی، 
تبلیغات و فعالیت انتخاباتی اســت و بعد از پایان مهلت تبلیغات قانونی، 
نفس وجود ســتاد و علت محــدث آن از بین می رود و کار آن عرفا و قانون 

تمام می شود تا انتخابات بعدی.»
در پی موضع گیری های مختلف از سوی مخالفان ادامه فعالیت اعضای 
ستاد انتخاباتی، خبرنگار شــرق خواهان مصاحبه با جلیل صحرایی رئیس 
ســتاد انتخاباتی روحانی در کرمانشاه و شــنیدن نظرات او بود که صحرایی 
در پاســخ تنها به آیه «اّن اَهللا ُیداِفُع عــن اّلذین آمنوا» اکتفا نمود. همچنین 
عبدالرضــا رادفر و دو تن دیگر از اعضای ســتاد انتخاباتی دکتر روحانی در 
کرمانشــاه در پاسخ به ســؤال خبرنگار شرق اعالم کردند که در حال حاضر 

سکوت می کنند.
امــا بااین وجود جلیل صحرایی مدتــی بعد از پایان انتخابات ریاســت 
جمهوری در مصاحبه با یکی از نشــریات محلی اســتان کرمانشاه در پاسخ 

به پرسش که آیا قرار است در ســتادها همچنان باز باشد؟ می گوید: «یکی 
از تفاوت های این انتخابات با ســایر انتخابات گذشــته این اســت که مردم 
می خواهنــد دولت را یاری دهنــد و کمک حال دولتمردان باشــند. ما این 
موضوع را که با آقای شــریعتمداری در میان گذاشــتیم متوجه شــدیم که 

وضعیت دیگر استان ها بدین شکل است. 
اکنون چندین پیشنهاد مطرح است که مثاًل ستادها در قالب یک حزب به 
کار خودشان ادامه بدهند، یا در قالب یک بنیاد همچون بنیاد باران فعالیت 
داشــته باشند و یا اینکه یک پارلمان مشــورتی برای هیئت دولت باشند که 
البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و دوستان در مرکز درصدد این هستند 
که یکی از این راه های ســه گانه و یا یک راه جدید که پیشنهاد بشود را دنبال 
نمایند. اما این توصیه شــده است که ارتباط با ستادهای شهرستان ها حفظ 

بشود که اگر در آینده به هر نتیجه ای رسیدیم تشکیالت حفظ شده باشد.»
 ستاد انتخاباتی و دخالت در عزل و نصب ها

این روزها برخی ســخنان رئیس ســتاد دکتر روحانی در دیدار با بازوند 
اســتاندار کرمانشــاه که گفته بود: «ما در زمان آقاي رازاني اعتقاد داشتیم 
جابجایي مدیریت به ســود استان نیست و براي ابقاي ایشان تالش کردیم. 
دلیلــش این بود گزینه هایي مطرح مي شــد که باعث وحشــت همه بود« 
حاشیه ساز شده و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی استان معتقدند امضا زمانی 
جمع شــد که خبر انتصاب بازوند به سمت استاندار کرمانشاه قطعی شده 
بود. همچنین فعاالن رســانه ای معتقدند سایر گزینه های مطرح شده برای 
پست استانداری کرمانشاه ازجمله علی اوسط هاشمی و فریبرز محمودیان 
از نیروهای مطرح اصالح طلب اســتان هستند و آیا رئیس ستاد انتخاباتی 
روحانی و ســایر اعضا، بــا نامه نگاری هــا و راه انــدازی کمپین ها خواهان 

ممانعت از انتصاب این افراد بوده اند؟
جلیل صحرایی در مصاحبه مفصلش با روزنامه محلی آوای کرمانشاه 
در پاســخ به این پرســش که گفتید که در بحث پیگیــری مطالبات، عزل و 

نصب ها معتقد بر فکر جمعی هستید. 
آیــا می خواهید در این موارد محور باشــید یا اینکــه به عنوان یک عضو 
عــادی همکاری های الزم را به جا بیاورید؟گفته بود: «ریاســت ســتاد یک 
مســئولیت بود که طی حکمی به من ســپرده شــد و بنده نیز موظف بودم 
که به بهترین شــکل ممکن عمل کنم؛ چراکه بنده در برابر فردی که به من 

حکم داده بود مسئول بودم.
 اما امروز دیگر مســئولیتی ندارم و طبیعی اســت که نمی توانم محور 
باشم و البته تمایلی هم به ادامه این وضعیت ندارم. حاال بسته به نظر هم 
استانی های عزیز اگر بخواهند کاری را با همفکری یکدیگر انجام بدهند بنده 

نیز به عنوان یک فرد عادی در خدمتشان خواهم بود.»
سهم خواهی یا رساندن مطالبات مردم به گوش دولتمردان

مهدوی چشــمه گچــی دبیر حزب توســعه اســتان کرمانشــاه ادامه 
فعالیت ســتادهای انتخاباتی تحت هر عنوان  و در هر جریان سیاســی چه 
اصالح طلب و چه اصولگرا را فاقد وجاهت قانونی می داند و معتقد است 
ادامه فعالیت ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه پس از انتخابات نوعی سهم 

خواهی و تالش برای حضور در فضای مدیریتی استان است.
این فعال سیاسی به آشنایی اش با فعاالن سیاسی و ستادی سایر استان ها 
اشــاره می کند و می گوید: «۳۱ اســتان داریم، بنده با تمام اصالح طلبان این 
استان ها آشنایی دارم و می توانم بگویم در حال حاضر هیچ ستادی در سایر 
اســتان ها فعال نیست و اعضای ستادهای انتخاباتی پس از پایان انتخابات 
هرگز بانام اعضای ســتاد درجایی حضور نمی یابند، حتی در تهران که ستاد 

مرکزی و چهره های مطرح ستاد انتخاباتی در آنجا حضور داشتند».
مدیرمسئول هفته نامه غرب ادامه فعالیت برخی فعالین سیاسی تحت 
عنــوان عضو ســتاد انتخاباتی روحانی را عامل تشــدیدکننده اختالف میان 
اصالح طلبان بیان می کند و ادامه می دهد: « اگر دوســتان فعال در ســتاد 
انتخاباتی دوســت دارند همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند باید 

در قالب حزب و نهادهای مدنی دیگر این کار را ادامه دهند».
مهدوی به برخی از اظهارنظرها که فعالیت ســتادهای انتخاباتی دکتر 
روحانی را عامل اصلی رأی آوری او در کرمانشاه قلمداد کرده و آن را دلیلی 
برای ادامه فعالیت اعضای ستاد می دانند نیز واکنش نشان داده و می گوید: 
«من از زحمات اعضای ســتاد در کرمانشاه تشــکر می کنم اما معتقدم رأی 
آوری روحانی در کرمانشــاه نه به خاطر فعالیت های ستاد انتخاباتی بلکه 
به دلیل حمایت بزرگان اصالحات و اعتدال و به ویژه وصیت مرحوم آیت اهللا 

هاشمی رفسنجانی بود.»
در حالــی برخــی از منتقدان عملکرد ســتاد انتخاباتی را نوعی ســهم 
خواهــی می داننــد که جلیــل صحرایــی در گفتگویی با شــرق گفته بود: 
«مســئولیت ما در ســتاد فقط برای تبلیغات در دوره انتخابات بود و بعد از 
انتخابات کار ستاد به اتمام رسید و قطعًا دخالت مستقیمی در عزل و نصب 
مدیران استان نخواهیم داشت.  این امر در صالحیت شورای سیاست گذاری 
اســت؛ اما درصورتی که از اعضای ســتاد به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و 
اطالع از خواســت آنان مشورتی خواسته شود آنچه را به سود مردم است 
را بیان می کنیم.  به هرروی ســتاد انتخاباتی در ایام تبلیغات و چه بعدازآن 
مطالبــات عمومی مردم را شناســایی و به معاون اجرایــی رئیس جمهور 
منتقل کرد. مطالبات جامعه اهل حق و اهل ســنت، دغدغه های مردم در 
خصوص واگذاری پاالیشــگاه و همچنین مطالبــات مالباختگان گلیم و گبه 
کرمانشاه مهم ترین موضوعاتی هستند که به معاون اجرایی رئیس جمهور 

منتقل شده است.»

باقوت گرفتن مجدد اعتراضات به فعالیت اعضای ستاد انتخاباتی روحانی:
ابهام در ادامه فعالیت اعضاي ستادهاي انتخاباتی

ادامه از صفحه اول

آخر شاهنامه
 علی اشــرف درویشــان هم رفت تا در آرامگاه بی بی 
ســکینه کرج همســایه «معینی کرمانشاهی» باشد. 
معینی کرمانشــاهی در غربت رفــت و حتی پس از 
وفات نیز به خانه برنگشــت. همان معینی که چنین 

می گوید: 
من از کرمانشه و، کرمانشه از من تا ابد باقی

در اینجا آنچنانم من، که سعدی در گلستانش...
جدا زین خلق ویرانم، به ظاهر گر چه آبادم
سرم با شهر تهران و، دلم در طاق بستانش

به خاک آنجا سپاریدم، که تا باقیست این گیتی
مزارم غرق گل گردد، ِز اشک گلعذارانش

شاید بهانه بیاوریم که این ها خودشان رفتند. با آن ها 
که ماندند چه کردیم؟ آیا سراغی از «منصور یاقوتی» 
می گیریــم؟ او که حــاال مصداق نام یکــی ازآثارش 
«تنهاتر از ماه» شــده. «ایرج هندسی» نقاش، عکاس 
و قدیمی ترین روزنامه نگار کرمانشاهی را در پیرسازی 
یاد می کنیم؟ ساز «سیاوش نورپور» نیز حاال از جفای 
روزگار خسته شده و صدایش کمتر به گوش می رسد. 
«محمــد حبیبیان» تنها و خســته در نیمه دوم دهه 
هفتم زندگی اش هنوز در تالش اســت نسلی جدید 
را تربیت کند. راســتی حال «ناصر خــاورزاده» خالق 
مجسمه های میدان فردوسی و آزادگان و طاق بستان 
و... خوب اســت؟ «علی شیری» مبدع نرم افزار کلک، 
کــه بارها کپــی قفل شکســته اش هــم را به قیمت 
یکی دو هزار تومان خریده ایم، حاال با دلی شکســته 
و کنــج خانه اش دل بــه صدای جیغ قلــم بر کاغذ 
ابروباد داده است. این ها تمام دل شکستگان این دیار 
نیستند. ادیبان و هنرمندان اصیل به اقتضای کارشان 
نجیب اند و همیشه نجابت زیادی هم کار دست آدم 
می دهد. به اقتضای همین خضوع خیلی از آن ها کنج 
خانه شان می نشینند و کم کم یادمان می رود که چقدر 
بــه آن ها مدیونیم و چنین می شــود که «محمدرضا 
فتاحی(تندر کرمانشــاهی)» با چنین شــعری از دنیا 

خداحافظی می کند:
دیه رو شاِن رفیق و کس و کار   

به علی باِر گرانم مه دیه
ُکَره از آینه َیم بیزارم              

شکِل آِدم نمی مانم مه دیه
قافله رفته براگم، تا کجا          

خودمه َهی بکّراَنم مه دیه؟
اَ بشر نیک و بدی می مانه       

چه بمانم، چه نمانم مه دیه
خوش َنوود آخِر بازی ”تندر“    

شاِهنامه چه بخوانم مه دیه

خبر

قرارگاه رسانه ای اربعین در استان 
کرمانشاه افتتاح شد

به منظــور اطالع رســانی بــه زائــران اربعین  �
حســینی، قــرارگاه رســانه ای اربعین بــا حضور 
استاندار کرمانشــاه و جمعی از مسئولین استانی 
قــرارگاه رســانه ای اربعیــن در مــرز خســروی 
شهرستان قصر شیرین افتتاح شد. معاون سیاسی 
اجتماعی فرمانداری قصر شیرین در این خصوص 
گفت: این قرارگاه رســانه ای  در ایــام اربعین در 
نقطه صفر مرز خســروی مستقر  خواهد بود و به 
شــبانه روزی برنامه هایی را به صورت پخش زنده 
دارد.هوشنگ بازوند نیز در حاشیه افتتاح  قرارگاه 
رســانه ای اربعیــن در مرز خســروی گفت: خدا 
رو شــاکریم  که امســال برای اولین بار در استان 
کرمانشــاه میزبان زائران همایش باشکوه اربعین 
هستیم. وی افزود:  از دیرباز راه رفت وآمد به کربال 
از این مسیر بوده و خدا را شاکریم پس از مدت ها 
این مرز باز شــد که دوباره رفت وآمد از این مسیر 

صورت گیرد.

آغاز و پایان یک رویداد
از  � برخــی  الملــل  بیــن  روابــط  در عرصــه 

اندیشمندان به دکترین دولت- ملت معتقد بوده 
و می گویند همــه حکومت ها می توانند نماینده 
یک ملت باشــند، اما برخی دیگــر معتقدند هیچ 
کس نمی تواند بپذیرد که هر جامعه ای در جهان 
با یک ادعای مشروع نسبت به هویت خویش باید 
دارای کشــورخاص خود باشد برای مثال ده هزار 
زبان در دنیا وجــود دارد اما هیچ کس نمی تواند 
تصور کند بیش از ده هزار کشور در جهان به وجود 
آید. همانگونه که مشاهده می شود هیچ اجماعی 
در خصــوص بحث هــای ناسیونالیســتی و ملی 
گرایی در عرصه روابط بین الملل وجود نداشته و 
همانطور که عده ای از حق تعیین سرنوشت همه 
قومیت ها ســخن می گویند برخی دیگر این امر را 
عامل اصلی به خطــر افتادن صلح بین المللی و 
حتی یکی از دالیل اصلی وقوع جنگ های خونین 
در چند دهه اخیر بر می شــمارند. تحلیلی که در 
مهرماه از ســوی موافقان و مخالفان همه پرسی 
در اقلیم کردســتان عراق شــنیده شــد. در حدود 
یک ماه قبل بود که برگزاری همه پرســی در خاک 
اقلیم کردســتان عراق، فضای سیاســی کشور را 
درگیر کرد. نظرات فراوانی از موافقت با این اقدام 
و لزوم حمایت ایران از اکراد هم ریشه و هم خون 
گرفته تا لزوم مقابله با این اقدام واگرایانه و تجزیه 
طلبانه مطرح شــد. اختالفات میان اربیل و بغداد 
باال گرفت و تحوالتی که منجر به افزایش تعامالت 
دیپلماتیک میان ســه کشــور ایران-عراق و ترکیه 
شد به وقوع پیوست. با وقوع درگیری میان بغداد 
و اقلیم و از دســت رفتن قســمت هایی از نواحی 
تحت کنترل کردهــا وارد مرحله خطرناک امکان 
وقــوع جنگ داخلی شــد اما در نهایــت با اعالم 
ملغــی کردن نتیجه همه پرســی و امادگی اقلیم 
بــرای گفتگو با بغداد خاتمه بافت. شکســتی که 
بیشتر دستاوردهای کردها طی ۲۵ سال اخیر را از 
میان برد و عمال سیاستمداران و تصمیم گیرندگان 
اقلیم را در برابر افکار عمومی آن منطقه قرار داد 
موضع رسمی جمهوری اســالمی ایران مانند هر 
کشور دیگری که نگران حفظ تمامیت ارضی خود 
می باشــد مخالفت با هرگونه تغییر در جغرافیای 

سیاسی منطقه است.
 اما در سوی دیگر ماجرا ورای همه نگرش ها 
و نگرانی ها نسبت به تاثیر استقالل کردستان عراق 
بر وضعیت استان ها و مناطق کردنشین ایران که 
در روزهای پس از همه پرســی بسیار مورد توجه 
تحلیل گران بود، می توان گفت بر اســاس اصول 
رئالیسم سیاسی هرچند ممکن است همه پرسی 
اقلیــم، بــر ایران تاثیــرات خود را بگــذارد اما در 
مجمــوع با توجه به تالش چند ســاله ایران برای 
مدیریــت اقوام خــود، بر خالف کشــورهای دیگر 
که بر انــکار هویت اکراد و یــا ادغام هویت آن ها 
در دیگر قومیتها و نادیده گرفتن هویت آنان اقدام 
کرده اند، در حال حاضر همگرایی شهروندان کرد 
ایرانی بــا دیگر هموطنان و همچنیــن با مرکز در 
سطح باالیی بوده و به سختی می توان این در هم 

تنیدگی را نادیده گرفت. 
به نظر می رسد عمال گرایشات جدایی طلبانه 
در تعــداد بســیار کمی از جوانان بــا تفکرات پان 
کردیسم دیده می شــود و اکثریت قریب به اتفاق 
مردم مناطق کردنشــین ایران، هیچگونه تمایلی 
بــرای در پیش گرفتن مســیر واگرایانــه در آن ها 
دیده نمی شــود کمــا اینکه در طــول حدود ۱۵ 
ســال اســتقرار دولت خودمختار اقلیم کردستان 
در جوار مرزهای ایران، هیچگونه تمایلی برای در 
پیش گرفتن آن راه و مســیر در آن ها دیده نشــد.
از ســوی دیگر حدود ۳۰ سال از تشکیل جمهوری 
های آســیای مرکزی و قفقاز از جمله دو کشــور 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در کنار مرزهای 
ایران می گــذرد و می توان به جــرأت به این امر 
اذعان داشت که وجود این کشورها هر چند دارای 
گروه های قومــی هم نژاد در داخــل خاک ایران 
هســتند هیچ تاثیری بر امنیت ملی ایران نداشــته 

است.

نگاه

حدیث مرادى

برگزاری یادواره شهدای مدافع 
حرم استان کرمانشاه

ایرنــا: یــادواره شــهدای مدافع حرم اســتان و  �
شهید شاخص کشــوری ’محمدســعید جعفری‘ و 
۴۴۰۰ شهید شهرستان کرمانشــاه در حسینیه ثاراهللا 
ســپاه نبی اکرم (ص) کرمانشــاه برگزار شد.ســردار 
سرتیپ پاسدار حسین ســالمی در این مراسم اظهار 
کرد: سیاســت امروز دنیای اســتکبار تجزیه طلبی در 
کشورهای اســالمی منطقه اســت.وی بابیان اینکه 
آمریکا و کشورهای استکباری بشدت از کوچک شدن 
کشــورهای منطقه و اســتقالل قومیت های مختلف 
حمایت می کنند تا برای ادامــه حیات به آنان متکی 
و وابســته باشــند، گفت: این موضوع بسیار خطرناک 
است و جمهوری اسالمی باقدرت مقابل این سیاست 
ایستادگی خواهد کرد.جانشین فرمانده سپاه پاسداران 
به زوال آمریکا طی سال های اخیر اشاره و بابیان اینکه 
این کشــور دیگر ســیمای یک قدرت جهانی همچون 
دهه های گذشته را ندارد، افزود: با نگاهی به سخنان 
اخیر رئیس جمهوری این کشــور می تــوان اعتراف به 
شکست را در سخنانش مشاهده کرد.جانشین فرمانده 
سپاه پاســداران در پایان با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهدای استان و ۴۴۰۰ شــهید شهرستان کرمانشاه و 
همچنین شهدای مدافع حرم استان، از شهید ’محمد 
سعید جعفری‘ شــهید شاخص کشــور نیز یادکرد و 
گفت: بهترین تعبیر برای این شــهید واالمقام سخنان 
رهبر معظم انقــالب بود که از وی به عنوان ’شــهید 

پیشرو و پیشتاز‘ یادکردند. 

دولت پیگیر مصوبات سفرهای   
استانی است

 ایســنا: مســئول پیگیــری مصوبــات معاونــت  �
هماهنگــی و پیگیری نهاد ریاســت جمهوری گفت: 
دولت پیگیر است مصوبات سفرهای استانی را حداکثر 
تا چهار ســال آینده به نتیجه برساند.عباس ملکی با 
اشــاره به پیگیری جدی دولت برای اجرای مصوبات 
و وعده هایی که در ســفر هیئت دولت به اســتان ها 
مطرح شــده، افزود: تمام اهتمام دولت بر آن اســت 
که این پروژه ها تا چهار ســال آینده به نتیجه برسد و 
مردم زودتــر بتوانند از آن بهره مند شــوند.وی اظهار 
کرد: البته برخی از ایــن پروژه ها از دولت قبل به ارث 
رســیده که پیگیری و تأمین ســرمایه برای آن ها زمان 
می برد.وی عنوان کــرد: البته زمان معمولی که برای 
اجرای پروژه ها و مصوبات در نظر گرفته می شــود دو 
سال است، اما گاهی به دلیل برخی موانع و مشکالت 
اجرای مصوبات زمان بیشــتری نیــاز دارد.ملکی در 
ادامه بابیان اینکه دیدگاه دولت منطقه ای نیســت و 
پیگیــری مصوبات در اســترهای مختلف برای دولت 

یکسان انجام می شود.

خبر


