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روزنه

مسیري که طي نشد
امام خمیني (ره) در همان ماه های اولیه پیروزي  �

انقالب اسالمي به عنوان اولین نهاد و قبل از تشکیل 
مجلس و ریاست جمهوري خواهان تشکیل شوراي 
شــهر با اختیارات کامل شــدند. بنیانگذار جمهوري 
اســالمي همچنین در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ طي 
حکمي به شــوراي انقالب اســالمي دســتور تهیه 
آیین نامه شــوراي اسالمي شهر و روستا و اجراي آن 
را ابالغ نمودند. با توجه به اهمیت موضوع شوراها 
از منظــر بنیانگذار جمهوري اســالمي ایران، قانون 
اساســي جمهوري اســالمي نیز در ۸ اصل (اصول 
۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶) بــه موضوع 
شــوراها پرداخته اســت؛ اما این مهم بنا به دالیلي 
همچون جنگ تحمیلي و لزوم بازســازي کشور، در 
دســتور کار دولت ها قرار نگرفت تا اینکه ســرانجام 

در دولت اول اصالحات این امر مهم تحقق یافت.
 شاید یکي از دالیل اســتقبال مردم از حضور در 
انتخابــات دوره های اول و دوم شــوراها و نیز اقبال 
نخبــگان جامعه به حضــور پررنگ در شــوراهاي 
اســالمي آن دو دوره، شــرح وظایــف و اختیاراتي 
بوده که قانون گــذار دربندهای دوم، چهارم و پنجم 
مجموعــه قوانین تشــکیالت، وظایــف و انتخابات 
شــوراهاي اسالمي به آن اشاره نموده است. به طور 
مثال دربند دوم این قانون (ذیل ماده ۷۱)، قانون گذار 
«بررسي و شــناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های 
اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و 
رفاهي حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای 
اصالحــي و راه حل هــای کاربردي در ایــن زمینه ها 
جهت برنامه ریــزی و ارائه آن به مقامات مســئول 

ذی ربط» را از وظایف شوراها عنوان کرده است.
اما امروزه پس از گذشــت چهــار دوره از حضور 
شــوراها در مدیریت شــهري، به وضــوح می توان 
انحراف از اهداف اولیه تشــکیل این نهاد را مشاهده 
نمود. به دلیل حضور نخبگان سیاســي، اجتماعي، 
فرهنگي و شــهري، می توان به جرئــت، اولین دوره 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا را دوران طالیي این 
نهاد دانست، اما پس از دوره اول، چه به دلیل وزنه 
و جایگاه اعضا و چه ازنظر نوع عملکردها، شــاهد 
تضعیف مدیریت شــوراها به عنوان تصمیم گیران و 
تصمیم ســازان محلي در اداره امور محوله بودیم، 
به گونــه ای کــه در دوره هــای بعدي انتشــار اخبار 
متعدد از انحالل شوراها به دلیل اختالفات داخلي، 
دستگیري اعضا به دلیل فساد مالي و لغو عضویت 
برخي دیگر، جایگاه ایــن نهاد بیش ازپیش تضعیف 

گردید.
به نظر می رســد قانون گــذار، اهدافــي فراتر از 
مدیریت شــهري و عمراني را براي شــوراها در نظر 
گرفته اســت و برداشــت عمومي و اولیــه مردم و 
جریانات سیاســي از تشــکیل شــوراهاي اســالمي 
شــهر و روســتا، نهادي قوي با وزنــه ای قابل قبول 
در مدیریت همه جانبه شــهري بــود و با این تصور، 
احزاب و جریانات سیاســي براي فرستادن نیروهاي 
قدرتمند خود به شــوراها، رقابتي جدي را در پیش 
گرفتند و در شــهرهاي کوچك نیــز نخبگان محلي 
و افراد سرشــناس، بنا به فراخــور توان و نفوذ خود 
درصدد ورود به این نهــاد جدید و مردمي برآمدند. 
بنابراین اولین دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا، 
با ترکیبي قدرتمند از نخبگان سیاســي و اجتماعي، 
فرهنگي و متخصصان امور شهري در تهران و سایر 
اســتان های بزرگ و نیز استفاده از ظرفیت نیروهاي 

کارآمد در شهرهاي کوچك آغاز به کارکرد.
موانع موجود بر ســر تأثیرگذاری اساسي شوراها 
در امــور مدیریتــي، موجــب گردید تــا حداقل در 
شــهرهاي با بافت ایلي و عشــیره ای، این مسئله از 
مبحثي نخبه گرایانه، به امري طایفه ایي تبدیل شود 
تا آنجا که در غیاب کاندیداهاي سرشناس و نخبگان 
متنفــذ، جوانان کم تجربه و افراد فاقد تخصص های 
الزم، به پشــتوانه آرا طایفه ای به شوراها راه یافتند. 
همان طور که بیان گردید در حال حاضر شــوراهاي 
اســالمي شــهر و روســتا در بســیاري از شهرهاي 
کوچك، به محلي براي حضور جواناني کم تجربه و 
ناآشــنا به امور مدیریت شهري تبدیل گردیده و گاها 
افراد تنها براي به دســت آوردن شــغل، کاندیداي 
ورود به این نهــاد مهم مدني می شــوند. ماحصل 
این امر نیز بعضًا شــکل گیری شــوراهایي ضعیف و 
بدون قدرت اجرایي با بدنه ای غیر کارشناسی است 
که توانایي ایجاد تحول در امورات شهري را آن طور 
که در آئین نامه شــوراها آمده است، ندارند و بعضًا 
با روزمرگي، منافع و اهــداف کوتاه مدت خود را که 
مغایر منافع مردمي و شــهروندان می باشــد، دنبال 

می نمایند.
مجموعه این مباحث که در ناکارآمدي شوراهاي 
اسالمي شهر به آن اشــاره گردید، زمینه ساز حرکت 
از بحث نخبه رایانه در دور اول شــوراها به ســمت 
گروه گرایی در برخي استان های بزرگ و طایفه گرایی 
در اســتان های دیگر شــد. بنابراین به نظر می رسد 
یکــي از علل دلســردي و یا کنار کشــیدن نخبگان 
جامعه از حضور در شــوراهاي اسالمي شهر، عدم 
الزامات قانوني مصرح و متناســب در شرح وظایف 
شــوراهاي اسالمي باشــد. بر همین اساس محدود 
شدن شوراهاي اسالمي به انتخاب شهردار و یا عزل 
احتمالي وي و تصویب پیشنهادها شهرداري در امر 
بودجه ســالیانه ودیگر مواردي از این دست، باعث 
گردیده نخبگان وفعــاالن عرصه هاي اجتماعي که 
تحــول و تغییــر در حوزه هاي مختلــف را در صدر 
اولویت هاي کاري خود براي حضور در شــوراهاي 
محلــي قرار میدهند از ورود بــه این عرصه اجتناب 

نمایند

ادامه از صفحه اول

میانبر ستادی
چنان که روشــن شود منظور از مطالبات چیست و چه 
کســی و به چه منظوری آن را بیان می کنند؟ منظور از 
مردم، جوان، هنرمندان و... در کالم آن ها کیســت؟ آیا 
مراد از جوان صرفاً عده ایست که در چند هفته منتهی 
به انتخابات در فعالیت های ستادی شرکت کرده اند؟- 
کــه از این عده هم به یقین اکثریت داعیه های نا به حق 
ندارند. آیا مردم در کالم گوینده، یک قوم یا طبقه خاص 
اســت؟ آیا در پیگیری مطالبات مردمی خواسته های 
فراموش شدگانی چون ساکنان حاشیه شهر، معلولین 
و جانبازان و... لحاظ شــده اســت؟ بر همین اســاس 
شایسته ســاالری بیش از هرچیز مستلزم انسداد چنین 
میانبرهایی اســت که این روزها از ستادهای انتخاباتی 

می گذرد.

خبر

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر 
جنایت در میانمار

ایرنا:امام جمعه کرمانشــاه با اشــاره به جنایات  �
دولــت میانمار علیه مســلمانان این کشــور گفت: 
مدعیان حقوق بشر که در باره  اعدام یک قاچاقچی 
مواد مخدر در ایران جنجال می کنند، اکنون کجایند 
و چرا در مقابل جنایت های وحشتناک میانمار خفه 
شده اند.آیت اهللا مصطفی علما در خطبه های نماز 
شهر کرمانشــاه افزود: همه کشورهای اسالمی باید 
فریاد حمایت از مســلمانان میانمار را بزنند.وی در 
بخش دیگری از سخنانش به نامگذاری ۲۵ شهریور 
به نام روز خانواده اشــاره کرد و گفــت: خانواده در 
اســالم بســیار محترم و با ارزش است اما متاسفانه 
اکنون تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته اســت.به 
گفته آیت اهللا علما، امروز دشمن به کانون خانواده 
حمله کرده اســت و با ماهواره و ترویج محتواهای 
ضد اخالقــی و ضد خانواده در فضــای مجازی در 
تالش اســت تا این هسته  اصلی اجتماع را متالشی 
کند.امام جمعه کرمانشــاه با بیان اینکه آمار طالق 
روز افزون شــده اســت، عنوان کرد: طــالق نتیجه 
غفلت از پایه هــای اصلی زندگی اســت و والدین 
باید ضمن توجه به سالمت و تدین زوجین، توقعات 

مادی را کم کنند و ازدواج را آسان بگیرند.

محدودیت هایی برای تردد زائران 
اربعین حسینی از مرز خسروی

ایرنا: استاندار کرمانشاه گفت براساس توافقی که  �
با طرف عراقی انجام شده، به منظور افزایش امنیت 
زائران، عبور زائران از مرز خســروی تنها در ساعات 
روز امکان پذیر اســت و شب ها مرز بسته می شود.
اســداله رازاني با بیان اینکه حجم تردد زائران از این 
مرز نیز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: پیش از این بنا 
بود که تردد زائران هفت اســتان همدان، آذربایجان 
های غربی و شرقی، کردســتان، زنجان، کرمانشاه و 
اردبیل از مرز خسروی انجام شود اما براساس توافق 
با ســتاد برگــزاری اربعین، زائران اســتان همدان از 
این لیست حذف شــدند.رازانی اعالم کرد که عالوه 
بر زائران این شش اســتان، زائران دیگر کشورها که 
از طریــق ایران قصد ورود به عــراق را دارند، از مرز 

خسروی راهی عتبات عالیات می شوند.
 

نمایشگاه دستاوردهای موشکی 
و توپخانه ای سپاه پاسداران

مهر: معاون ســپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان  �
کرمانشــاه از برگزاری نمایشــگاه بزرگ دستاوردهای 
موشکی، توپخانه ای و ادوات نظامی سبک و سنگین 
سپاه پاســداران در کرمانشاه طی هفته دفاع مقدس 
خبر داد.بهرام میرزایي گفت:در این نمایشگاه برخی از 
دستاوردهای  جدید در حوزه دفاع موشکی، توپخانه 
ای و ادوات نظامی ســبک و ســنگین برای عموم به 
نمایش در مــی آید.معاون فرهنگی ســپاه حضرت 
نبی اکرم(ص) اســتان کرمانشاه، همچنین از برگزاری 
«رزم نمایــش بــا افالکیــان» با محوریت بازســازی 
عملیات مسلم بن عقیل در کرمانشاه خبر داد و گفت: 
ایــن نمایش نیز همزمان با زمان برگزاری نمایشــگاه  
و طی هفتــه دفاع مقدس در پــادگان توحید برگزار 

خواهد شد.

لزوم دخالت  ایران  درمیانمار  
تسنیم: عضو کمیســیون امنیــت ملی و  سیاست  �

خارجی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به جنایات 
دولت میانمار نسبت به مســلمانان این کشور اظهار 
داشت: تنها راه حل بین المللی این امر از طریق دیوان 
کیفری بین المللی اســت و این دیــوان بدون هر نوع 
نــگاه حاکمیتی خــاص فاجعه قتل عام مســلمانان 
میانمار را پیگیری کنند. حشــمت اله فالحت پیشه با 
اشاره به اینکه دیوان بین المللی کیفری باید آن دسته 
از مسئوالن سیاسی و  نظامی کشــورهایی که در این 
نسل کشــی دخیل بودند را احضار کننــد عنوان کرد: 
این احضار جنایتکاران باعث پیشــگیری از نسل کشی 
مسلمانان در سایر کشورها می شود.وی با بیان اینکه 
جمهوری اســالمی ایران باید در دو حــوزه دولتی و 
غیردولتــی موضوع میانمار را پیش ببرد بیان کرد: در 
حوزه دولتی ایران می تواند از طریق شــورای امنیت 
اســت که ایران کیفرخواســت به دیوان بین المللی 
کیفری صادر و پرونده افراد نظامی و سیاسی میانمار 

را پیگیری کند که می تواند کاری پیشگیرانه باشد.

در حالیکه پس از یک تعویق و یک جلســه ناموفق, برای ســومین بار 
جلســه تعیین شهردار از سوی شورای شــهر به هفته بعد موکول شد،که 
از همان زمان آغاز به کار شــوراي پنجم، موضوع انتخاب شهردار، موجب 
شــکل گیري شــکافي بزرگ در میان اعضا شد و موافقین و مخالفین آرش 
رضایي شهردار فعلي، به دو طیف اکثریت (کامران ملکی، ابراهیم مرادی، 
طیب حیدری، ســید پیمان موسوی،رســول آزادی و ســید میثم موسوی 
اجاق) و طیف اقلیت(غالمرضا امیری، ســید حجت موسوی اجاق،مازیار 
رضایی،ساالر احمد زاده و سید احسان احسانی) تقسیم شدند. عدم حضور 
طیف اقلیت در جلســه تحلیف، آغازگر ماجرایــي بس طوالني در فضاي 

شهر شد که هر چه مي گذرد گویا پایاني بر آن متصور نیست.
اختالفات همچنان می تازند

هشــتم شــهریور ماه بود که سخنگوي پر کار شوراي شــهر، از اولویت 
ابقاي شــهردار گفت و سیزدهم شــهریور را روز انتخاب شــهردار عنوان 
کرد. اما اخبار منتشــر شــده از فضاي دروني شورا، نشــان از آن داشت که 
هنوز در خصوص انتخاب شــهردار اختالفات جدي وجود دارد و همانطور 
که پیش بیني مي شــد جلسه به دوشنبه بیستم شــهریور موکول شد. اما 
باالخره دوشــنبه بیستم شــهریور ماه، تمام اعضاي شوراي شهر کرمانشاه 
براي انتخاب شــهردار، گرد یك میز جمع شدند، اتفاقي که ابراهیم مرادي 
ســخنگوي شورا آن را امري مهم دانســت و گفت «همین که یازده نفر با 
هم یک جا جمع شده ایم بارقه امیدی است برای تفاهم». اما جمع شدن 
اعضا کنــار هم، نه تنها نشــانه تفاهم نبود و به شــایعات در مورد تداوم 
اختالفات میان آنان پایان نداد بلکه غیر علني کردن جلسه انتخاب شهردار 
و در نهایت نرســیدن به گزینه اي واحد و موکول کردن انتخاب شهردار به 
هفته بعد یعني بیســت و هفتم شــهریور، اختالفات دامنــه دار و احتماال 
حل نشــدني اعضا را آشکار تر کرد. قبل از برگزاري جلسه انتخاب شهردار، 
برخــي از افراد نزدیك به شــورا از برگزاري جلســه محرمانــه و توافق بر 
ســر ابقاي شهردار فعلي به مدت یکســال خبر مي دادند، اما عدم توافق 
بر ماندن و یا رفتن رضایي در جلســه بیســتم شــهریور، نشــان داد شدت 
اختالفــات، مانع از توافق آنان بر روي هر موضوعي شــده اســت. در این 
میان غیر علني برگزار کردن جلسه انتخاب شهردار و راه ندادن خبرنگاران 
به جلســه که با راي مثبت تمام اعضاي شــورا به جز رسول آزادي و سید 
پیمان موسوي به تصویب رسیده بود نیز موجي از واکنش هاي منفي را از 
ســوي شهروندان در پي داشت و در فضاي مجازي بارها و بارها عکسي از 
جلسه انتخاب شهردار تهران با حضور گسترده خبرنگاران و جلسه انتخاب 

شهردار کرمانشاه بدون حضور خبرنگاران، در میان کاربران فضاي مجازي 
رد و بدل شد.سخنگوي شورا پس از به نتیجه نرسیدن اولین جلسه رسمي 
انتخاب شهردار به خبرنگاران گفت « من با طوالنی شدن زمان ابقا یا عدم 
ابقای شهردار کرمانشاه مخالفم، کرمانشاه آخرین استانی است که در مورد 
شهردار به نتیجه نرسیده اســت. شورای شهر کرمانشاه در دوره های قبل 
تنش داشــت، مقرر شد در یک جلســه غیرعلنی کاندیداهایی مطرح و به 
آنها نمره دهیم و بین بهتر و بهترین یکی را انتخاب کنیم. ما تیمی کار نمی 
کنیم دیگر بحث تیمی مطرح نیســت، فعال هشــت گزینه برای شهرداری 

کرمانشاه داریم.»
 حضور گزینه هاي تصدي شهرداري در شوراي شهر

به گفته سخنگوی شورای شهر، هشت گزینه برای برعهده گرفتن پست 
شهردار کرمانشــاه مطرح بودند که این هشت گزینه به پانزده گزینه رسید. 
در نهایت بر اساس توافق اعضاي شورا مقرر گردید آرام حمیدی، منوچهر 
فخری، علی حیــدر کرمی، نعمت اهللا مــرادی ، آرش رضایی ،حمیدرضا 
صارمي،کیقباد جمشــیدي، حامد لعل بخش، پیمــان قرباني، علی قبادی 
و ســایر افرادی که شورا آن ها را برای شــهرداری کرمانشاه مناسب بداند، 
برنامه هاي خود را به مدت یك هفته با حضور در جلســات رســمي شورا 
اعالم و از عملکرد و ســوابق خود نیز دفاع نماینــد.آرام حمیدی، نعمت 
مــرادی و علــی قبادی، ســه نفر از گزینه های تصدی پســت شــهرداری 
کرمانشاه هستندکه تا کنون با حضور در جلسات شورا به ارائه برنامه های 
خود پرداختــه اند. اما به دلیل عدم حضور ۵ نفر از اعضاي شــورا، ادامه 
جلســات بررسي سوابق کاندیداهاي شهرداري کرمانشاه به صورت موقت 
دچار وقفه گردید. ابراهیم مرادی از اعضای شــورای شــهر کرمانشــاه در 
گفتگویی در خصوص عدم حضور ۵ عضو اقلیت شورا در جلسات بررسی 
گزینه های تصدی شــهرداری کرمانشــاه گفته اســت«در حالیکه قرار بود 
جلســات داخلی شورا برای شــنیدن صحبت نامزدهای شهرداری تشکیل 
شــود با غیبت پنج نفر از اعضا، تشکیل نشده اســت. در چند روز اخیر هر 
بار که قرار بود این جلســات برگزار شود بنا به دالیلی هیچ کدام از این پنج 

عضو در جلسات حضور پیدا نکردند».
 استعفای شهردار فعلی آری یا نه

پس از بی نتیجه بودن جلســه انتخاب شهردار و اعالم دعوت از گزینه 
های تصدی شهرداری برای بیان برنامه ها خود، موجی از اسامی مختلف 
در فضــای مجازی و کانال های خبری مطــرح گردید و هر گروه و جریانی 
به دنبــال حمایت از چهره ای برآمد. برخی از گزینــه ها نیز که فرصت را 

مناســب دیدند با انتشار گســترده رزومه و تصاویر خود در فضای مجازی 
به دنبال مطرح کردن خود بودند. اما در این میان بارها شــایعه استعفای 
آرش رضایی شهردار فعلی نیز منتشر می گردید که در تمام موارد تکذیب 
شــد. اولویت ابقاي شــهردار فعلي که سخنگوي شــورا در اوایل شهریور 
مطرح کرده بود، حال با آغاز شــمارش معکوس براي انتخاب شهردار به 
مخالفــت اکثریت شــورا با ابقاي رضایي تغییر کرده و دیگر فضا به ســود 
شهردارنیســت. سخنان سید میثم موســوی اجاق از اعضای شورای شهر 
که گفته بود«اکثریت اعضای شــورا مخالف ابقای آقای رضایی هســتند و 
ما منتظر وفای به عهد جناب رضایی هســتیم که قول دادند اگر کمتر از نه 
نفر موافق داشته باشند استعفا خواهند داد» موجی از واکنش های منفی 
فعاالن سیاسی و مدنی را در پی داشته و بسیاری معتقدند شورا قصد دارد 
با مجبور کردن رضایی به اســتعفا، از حجم گســترده انتقادات نســبت به 
خود، پس از انتصاب شهردار جدید بکاهد. سخنان میثم موسوی اجاق در 
خصوص عمل به عهد و اســتعفای آرش رضایی در کنار سخنان تا حدی 
عجیب ســخنگوی شــورا که اعضای قدیمی شورای شــهر را پدر خوانده 
هاي شکســت خــورده نامیده بود و گفته بود«انحالل شــورای اســالمی 
شهر کرمانشــاه، توهمی بیش برای پدر خوانده های شکست خورده شورا 
نیســت» گمانه زنی ها در مورد اوج گیری مجــدد اختالفات میان اعضا و 

تهدید به انحالل شورا را قوت بخشید.
و بازهم شهردار انتخاب نشد

قرار بود که شــورا در نهایت در جلســه بیســت و هفتم شــهریور ماه 
شــهردار کرمانشــاه را انتخاب نماید. با توجه به گسترش انتقادات نسبت 
به عملکرد اعضاي شــورا و نارضایتي عمومي از قرباني شدن منافع مردم، 
در گیر و دار اختالفات گروهي اعضاي شــورا، پیش بیني مي شد در نهایت 
اعضا رضایت به ختم بحران انتخاب شهردار دهند که صبح روز یك شنبه 
بیســت و ششــم شــهریور در حالي که همگان منتظر پایان یك ماه جدال 
نفس گیر اعضاي شــوراي شهر کرمانشاه بودند، ابراهیم مرادي سخنگوي 
شورا در گفتگو با ایسنا گفت«در جلسه هفته آینده شورا در خصوص ابقای 

شهردار کنونی یا انتخاب فرد دیگری، تصمیم گیری خواهد شد.»
در حالی همچنان انتخاب شــهردار کرمانشــاه از ســوی شورای شهر 
بــه تعویق میافتد و هر روز اخبار متفاوتی از ابقا یا اســتعفای شــهردار و 
یا انحالل شــورای شهر منتشــر می شود که دیگر کاســه صبر شهروندان 
و فعاالن سیاســی و مدنی لبریز شــده و عدم پرداخت حقوق کارمندان و 

کارگران شهرداری کرمانشاه بر بحران افزوده است.

شکاف در شورا ادامه دارد

حدیث مرادي: تغییر اســتانداران و گمانه زنی ها برای 
گزینه های احتمالی تصدی این پست، ازجمله مهم ترین 
و گاهی شــیرین ترین بحث های محافل مختلف، پس از 
تحلیف هر یک از روســای جمهور است. این موضوع تا 
مدتی اذهان را به خود مشغول می کند و به مدد فضای 
مجازی و رســانه ها متعدد، در این دوره، حساســیت ها 
بیش ازپیش نیز شده است. تا مدت ها زمزمه های ماندن 
یا رفتن اســتانداران وارد فاز اجرایی نشــده بود تا آنکه 
ســخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از تغییر مدیران 
عالی اســتان ها در آینــده نزدیک خبــر داد و تنها چند 
روز بعــد از ســخنان نوبخت، هیئت وزیران در جلســه 
چهارشنبه بیست و دوم شــهریورماه به انتصاب هفت 
استاندار جدید رأی اعتماد دادند تا سرانجام، بحث ها و 
گمانه زنی های دو ماه اخیر کم کم رنگ واقعیت بگیرند. 
رحمانــی فضلی وزیر کشــور نیز پس از پایان جلســه  
هیئت دولــت در جمــع خبرنــگاران از تعیین تکلیف 
انتصاب اســتانداران در کوتاه ترین فاصله ممکن سخن 
گفت تا نشــان دهد که عزم دولت برای ایجاد تغییرات 
جدی است.کرمانشاه نیز همچون سایر استان ها منتظر 
تعیین تکلیف نهایی مدیر ارشــد خود است. عده ای از 
ابقای اســتاندار فعلی می گویند و عــده دیگری خبر از 
جدی شــدن برخی گزینه ها برای حضور در کرمانشــاه 
می دهند. هرچند در کرمانشــاه رویه بــر عدم انتخاب 
گزینه های مطــرح و انتخاب ناگهانی چهــره ای تازه و 
نامی خارج از همه فهرســت ها و گمانه زنی ها اســت، 
بااین حال در روزهای اخیر نام برخی افراد برای تصدی 
کلید ساختمان سفید استانداری کرمانشاه مطرح است 
که ســعی شــده به رزومه برخی از آن هــا که احتمال 

انتصابشان جدی تر است پرداخته شود:
۱-علی اوسط  هاشمی

علی اوســط هاشمی در 
سال ۱۳۳۷ در شهرستان 
ســنقر و کلیایــی به دنیا 
آمد. او معاون سیاسی و 
تهران،  استانداری  امنیتی 
و  اســتاندار  معــاون 
تهــران، معاون  فرماندار 
امنیتــی  و  سیاســی 
اســتانداری قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
کردســتان، فرماندار شهرســتان گیــالن غرب،مدیرکل 
سیاســی و انتظامــی اســتانداری کرمانشــاه، مدیرکل 
سیاسی و انتظامی اســتانداری چهارمحال و بختیاری ، 
بخشــدار مرکزی شهرستان کنگاور، مدیرکل ثبت احوال 
استان کردســتان، مدیرکل ثبت احوال استان یزد، رئیس 
جهاد ســازندگی شهرســتان ســنقر را در کارنامه خود 
دارد. استاندار سیســتان و بلوچستان در دولت یازدهم 
آخرین پست اجرایی این مدیر اصالح طلب است. علی 
اوســط هاشــمی ازجملــه گزینه هــای مطــرح برای 
اســتانداری کرمانشــاه در دولت یازدهم نیز بود که به 
دلیــل مخالفت برخــی جریانات سیاســی و گروه های 
تندرو اســتان با او، این امر اتفاق نیفتاد. اوسط هاشمي 
در حــال حاضــر نیــز ازجملــه گزینه هایی اســت که 
طرفداران پروپاقرصي در استان و در میان اصالح طلبان 
دارد. خبرهــاي تائیــد نشــده حکایت از جدي شــدن 
رایزنی هــا بــا او  و حتی حضور چندروزه هاشــمی، در 
استانداری کرمانشــاه دارد. عده ای نیز حسنعلی امیری 
معاون رئیس جمهور که همشــهری اوســط هاشمی 

است را از اصلی ترین حامیان او می دانند.
او ازجمله اســتانداران موفق دولت یازدهم ارزیابي 

می شود. در مدت حضورش در سیستان و بلوچستان با 
پوشیدن لباس بومي مردم منطقه توانست ارتباط خوبي 
را با آنان برقرار نماید. هاشــمي در مدت حضورش در 
سیستان، بارها از سوي تندروها آماج حمالت رسانه ای 
قرار گرفــت. او یکي از میهمانان برنامه فرمول یك بود 
کــه در آن عالوه بر صحبت در خصــوص اوضاع کلي 
استان سیستان و بلوچســتان، مطالبي نیز در خصوص 
فرزندان وزندگی خصوصی اش بیان کرد. هاشــمي در 
برنامه زنده تلویزیونی فرمول یك فیش حقوقی خود را 
به مردم نشــان داد و از میزان حقوق و درآمدش حرف 
زد. اوســط هاشــمی عالوه بر کرمانشــاه از گزینه های 

تصدی استانداری کردستان نیز می باشد.
۲-فریبرز محمودیان

محمودیــان  در روزهای 
شــهریورماه  پایانــی 
از  یکــی  به عنــوان 
اصلــی  گزینه هــای 
کرمانشــاه  اســتانداری 
مطرح شده است. او مدیر 
اســتاندار  حــوزه  کل 
کرمانشــاه،  اســتانداري 
رییس دفتر بازرسي و رســیدگي به شکایات استانداري 
کرمانشاه، سرپرست فرمانداري کرمانشاه، مدیرکل امور 
اجتماعي و انتخابات اســتانداري کرمانشاه، سرپرست 
اســتانداري ایالم و استانداري قزوین را در کارنامه دارد. 
فریبــرز محمودیان معاون سیاســی مرحوم مســعود 
امامی اســتاندار فقید قزوین بود کــه در حادثه هوایی 
جان باخت و پس از او،  دولت وقت به این نتیجه رسید 
کــه محمودیان را اســتاندار قزوین نمایــد. محمودیان 
همان رویه امامی را در پیش گرفت و فضای اســتان را 
به طــور نســبی اداره کــرد تــا این که فضای کشــور با 
انتخابات ریاســت جمهــوری نهم، کامــاًل تغییر کرد و 
به کلی اســتان قزویــن دســتخوش تغییــرات گردید. 
محمودیان تا آبان ۸۴ ســکان دار قزوین بود و با پیروزی 
احمدی نژاد در انتخابات ریاســت جمهوری برکنار شد. 
کارشناســان، برنامــه او درزمینٔه مســکن اســتیجاری 
به شــرط تملیک را موفق ارزیابــی می کردند اما تغییر 
دولت اجازه دنبال نمــودن برنامه هایش را به او نداد. 
تاکنون چند بار نام محمودیان برای تصدی اســتانداری 
کرمانشــاه و یا تصدی پســت معاون سیاسی استاندار 
مطرح شــده اســت که درنهایت او گزینه نهایی نبوده 

است.
۳ -مرتضي زرین گل

زرین گل متولد ۱۳۳۰ در 
استان  بیجار  شهرســتان 
کردستان است. زرین گل 
و  عمــران  کارشــناس 
نماینده دور سوم و پنجم 
بیجار در مجلس شوراي 
اســالمي بوده اســت.در 
عضو  احمدی نژاد  دولت 
هیئت مدیــره شــرکت تاپکو بــوده و اکنــون معاونت 
طرح های توســعه ای  شــرکت نفــت و گاز پارس را بر 
عهــده دارد. زرین گل از ســال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶ ســمت 
شهرداري سنندج را بر عهده داشته است و از چهرهای 
شناخته شــده اســتان کردستان اســت اما در کرمانشاه 
شناخته شده نیست. هرچند تا مدتی از او به عنوان گزینه 
اصلی استانداری کرمانشــاه یاد می شد و حمایت چند 
تن از نمایندگان دلیل جدی شدن نام او ذکر می شد اما 

به یک باره با اضافه شدن نام برخی دیگر از مدیران، زرین 
گل در حاشــیه قرارگرفتــه و چندان نامی از او شــنیده 
نمی شود هرچند همچنان او را یکی از گزینه های اصلی 

تصدی پست استانداری کرمانشاه می دانند.
۴-محمود زمانی قمی

زمانی قمی سیاست مدار 
اصالح طلب و اســتاندار 
اســتان مرکزی در دولت 
یازدهــم و نائــب رئیس 
باران  بنیــاد  هیئت مدیره 
اســت. وی عضو ســتاد 
محمدرضــا  انتخاباتــی 
انتخابات  نامــزد  عــارف 
ریاســت جمهوری ایران در ســال ۱۳۹۲ بود. در دولت 
اصالحات، اســتاندار اســتان های ایالم و چهارمحال و 
بختیــاری بوده اســت. همچنیــن معاونت سیاســی 
اســتانداری سمنان و همدان و مدیرعاملی منطقه ویژه 
اقتصادی سلفچگان را در کارنامه دارد.زمانی همچنین 
اســتاندار اســتان مرکزی در دولت تدبیر و امید بود.در 
دوران مسئولیت در استان مرکزی، با احیای صنایع مادر 
و خروج اقتصاد اســتان از حالت سکون، موفق به ثبت 
کمترین نرخ بیکاری ۶.۷درصد در بین استان های کشور 
شــد. محمدرضا منصــوری رئیس مجمــع نمایندگان 
اســتان مرکزی در مصاحبه با ســایت جمهوریت نمره 
خوبی را به اســتاندار مرکزی در دولــت یازدهم داد و 
سالمت، پاک دستی، درایت، رسیدگی و پیگیری به همه 
شــهرهای اســتان را از مزیت های خــوب زمانی قمی 
دانســته اســت.در زمان انتصابش به عنوان اســتاندار 
مرکزی که گفته می شود با نظر مستقیم حسن روحاني 
بوده اســت، تجمعاتي از ســوي گروه های تندرو شکل 
گرفت کــه تأثیری در عــزم دولت براي بــکار گیریش 
نداشت. زماني قمي عالوه بر کرمانشاه براي استانداري 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیز مطرح شــده اســت که با 
انتصــاب علی محمــد احمــدی به ســمت اســتاندار 
کهگیلویــه، احتمال آمدن او به کرمانشــاه قوت گرفته 

است.
۵-اسماعیل دوستی

اســماعیل دوستی متولد 
منطقــه  در   ۱۳۳۶
لرستان  استان  کوهدشت 
صندلــي  اگــر  اســت. 
استانداري کرمانشاه به او 
برســد پــس از رازانــي 
استانداري  تصدي  شاهد 
یکي  توســط  کرمانشــاه 
لرستاني دیگر خواهیم بود. او در رشته مدیریت دولتی 
و نیز کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری تحصیل کرده 
و ســوابقی در سپاه پاســداران و جهاد سازندگی دارد. 
شــهردار الیگودرز و خرم آباد، فرماندار نورآباد، دلفان، 
مدیــرکل برنامه ریزی در اســتانداری لرســتان، نماینده 
کوهدشــت در دوره پنجم مجلس شــورای اســالمی، 
شــهردار منطقه ۳ تهران، مشاور شهردار تهران، مشاور 
وزیر کشــور و اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد ازجمله 
ســوابق دوستی اســت.او عضو چهارمین دوره شورای 
شــهر تهران بوده است و می توان پیشــنهاد تغییر نام 
بزرگــراه نیایش بــه آیت اهللا هاشــمی رفســنجانی را 
ازجمله به یادماندنی ترین اقدامات او دانســت. دوستی 
در انتخابات شــورای پنجم در سال ۹۶ در لیست شهر 
ســبز قرار داشــت کــه برخالف نظــر شــورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان، فهرست مستقلی منتشر 
کرد و درنتیجه دوستي از راه یابی مجدد به شوراي شهر 
تهران بازماند. دوســتي کــه از حمایت قاطع جمعیت 
اتحاد زاگرســیان ایران اســالمی برخوردار اســت براي 
تصدي پســت اســتانداري برخــي اســتان ها ازجمله 
کرمانشــاه مطرح شــده اســت. هرچند دوســتی خود 
شــخصًا احتمال انتصابش به سمت استاندار کرمانشاه 
را رد کرده و گفته با او در این خصوص صحبتی نشــده 
اما برخی معتقدند که دوستی همچنان در کنار فریدون 
همتی و اوســط هاشــمی از گزینه های اصلی ورود به 
کرمانشاه است که با رفتن همتی به هرمزگان شانس او 

بیشتر نیز شده است.
 ۶-هدایت حاتمي

حاتمــي ازجملــه گزینه 
هایی اســت که به دلیل 
آخرین  تصــدي  از  اینکه 
پستش در کرمانشاه زمان 
افکار  نگذشــته  زیــادي 
از  عمومــي او را بیــش 
بقیه گزینه ها می شناسند. 
او متولد ۱۳۵۴ در محله 
رشــیدي کرمانشــاه و از نزدیکان محمدرضا شــعباني 
نماینده اســبق کرمانشــاه در مجلس اســت که گفته 
می شــود به واسطه نسبت فامیلي شــعباني و نوبخت 
ســخنگوي دولت، براي او رایزنی هایــی در حال انجام 
اســت. هاشمی مدتي  معاونت توســعه منابع انساني 
اســتانداري کرمانشاه را بر عهده داشــت و پس ازآن با 
حکم وزیر ارتباطات به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
شــرکت خدمات هوایی پیام منصوب شــد. نام هدایت 
حاتمی به عنوان گزینه استانداری کرمانشاه تنها از سوی 
برخی از محافل خاص به ویژه نزدیکان او در استانداری 
شنیده می شــود و در فضای مجازی و محافل سیاسی 
نــام چندانــی از او برده نمی شــود. به نظر مي رســد 
انتصاب محمود واعظي به ســمت رییس دفتر رییس 
جمهور شــانس حاتمــي در رســیدن به اســتانداري 

کرمانشاه را افزایش داده است.
۷-اسد اله رازاني

لرســتان،  متولــد 
اصالح طلب  سیاستمدار 
اســتاندار کرمانشاه در  و 
از  دولت یازدهم اســت. 
به  می توان  وی  ســوابق 
معاونت صندوق توسعه 
ملی و مدیرعاملی سابق 
بنیــاد بــاران، اســتاندار 
کردســتان در دولت اصالحات، سرپرســت استانداری 
زنجــان در دولت آقای هاشــمی، معاونت سیاســی و 
امنیتی استان های زنجان، خراسان، آذربایجان، لرستان، 
فرماندار مراغه و... اشــاره کــرد. این روزها زمزمه رفتن 
رازانــي بیــش از ماندنش قــوت گرفته و برخــي او را 
اســتاندار بعدي کردســتان و برخي گیالن می دانند. به 
نظر می رسد رازاني براي ماندنش به جز حمایت جلیل 
صحرایي رئیس ستاد دکتر روحاني و روساي ستادهاي 
شهرســتان ها، حامي قدرتمند دیگري در استان ندارد و 
ســطح گســترده رایزنی هــای سیاســیون در خصوص 
انتصاب اســتاندار جدید، نشان دهنده تالش برای تغییر 
مدیریت ارشد استان است، هرچند ممکن است رازانی 
ازجملــه اســتاندارانی باشــد که قرعه ابقــا به نامش 

بخورد.  

صندلي استاندار به کدام گزینه مي رسد


