
جالل میرزایی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:

در دوران قاجار با انتساب 

بهاییت، برخی شیعیان و 

ملی گرایان را طرد کردند

گمان می رفت وزیر کشور دولت دوازدهم با جوانگرایی در ترکیب استانداران موقعیتی را فراهم کند که ژنرال های سالخورده 
بی انگیزه میدان را برای جوانان جویای نام فراهم نمایند. اماوقتی نام 7 استانداران اعالم شد دریافتیم که معدل سنی این 7تن 

60 سال است.
این  استانداران در وادی عمل حرفی برای گفتن ندارند و در بهترین حالت حافظ وضع موجود هستند.

از انتصابات ناامید کننده استانداران میتوان دریافت وزیرکشور هنوز تالشی در راستای امید بخشی به نیروهای جوان حامی 
دولت در اقصا نقاط مختلف کشور ندارد. همان تعداد و ترکیب در پیکره استانداران حفظ خواهد شد.

ما بر آنیم تا این حرکت غلط دولت را در انتصاب 24 استاندار دیگر تکرار نشود و جوانان فرصت حضور درجایگاه استانداران 
را پیدا کنند. روزی که هیچ زنی به وزارت انتخاب نشد و زنان به بهانه های خاص از مناصب دولتی دور شدند باید می دانستیم 

نوبت به جوانان هم خواهد رسید. دولت باید به صراحت بگوید که چرا با حضور جوانان مخالفت می کند؟

از استانداران سیاسی- امنیتی
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سرمقاله

بــا به پایــان رســیدن انتخابات ریاســت جمهــوری دوره دوازدهــم و به تبع 
آن مشــخص شــدن منتخب مردم و بعد از آن رای اعتماد به کابینه پیشــنهادی 
رئیس جمهور، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی فضای سیاســی کشور بحث 
انتخاب اســتانداران و فرمانداران خواهد بود. در واقع می توان وزارت کشــور را یکی 
از اســتراتژیک ترین نهادهای کشــور نامید که مورد توجه تمام گروه ها و جریانات 
قرار دارد چرا که این وزارت با تکیه بر حق انتخاب اســتانداران و فرمانداران، نقش 
 بیشتری را در چالش های سیاسی مختلف کشور به خصوص ایام انتخابات را بر عهده 

دارد.
اســتانداری یــا فرمانداری بر زمینه های مختلف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعــی در حوزه های متبوع خود به شــدت تاثیرگذار اســت، ولی به واســطه 
اینکه مســتقیما زیر نظر وزارت کشــور اســت اساســا یک نهاد سیاسی- امنیتی 
تلقی می شــود تا اقتصادی و ..... با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشــور به ویژه 
در فضــای پســابرجام به نظر می رســد تغییر رویکرد در وزارت کشــور در انتخاب 
 اســتانداران و به دور بــودن از البی های جناح های مختلف امــری مهم و ضروری 

باشد.
وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم و نیز اوضاع نابســامان بسیاری از واحدهای 
صنعتــی - تولیدی لزوم تغییر نگرش در انتخاب اســتانداران و انتخاب اشــخاص 
تکنوکرات- صنعتی به جای اشخاص سیاسی- امنیتی را در این برهه حساس بیش 
از پیش تقویت می نماید. در چهار دهه انقاب اســامی به نظر می رسد آنچه که در 
دســتور دست اندرکاران و دلســوزان نظام در تعیین استانداران بوده، بیشتر انتخاب 
اشــخاصی امنیتی- سیاســی بوده که تا حدود زیادی نیز با توجــه به دوران اولیه 
انقاب و جنگ امری درســت  توانســته باشــد، ولی در حال حاضــر و با عنایت به 
فضای پســابرجام و لزوم استفاده بهتر از فرصت های به وجود آمده علی الخصوص در 
زمینه اقتصادی یقینا اشــخاص تکنوکراتی که سابقه مدیریت قوی اجرایی، فعالیت 
مســبوق به سابقه در حوزه های صنعتی، ســازمان ها یا نهادهای تولید محور و وجه 
 چند بعدی بودن را دارند بهتر خواهند توانســت منافع اســتان ها و کشور را تامین

 کند. 
در حوزه سیاسی تکنوکرات به اشخاصی اطاق می شود که در امور فنی حوزه های 
مختلف کارشناس هستند و تاکید بر افتادن امور به دست اهل فن دارند و گسترش 
علم و پژوهش را کار خود قرار می دهند. این افراد را اصطاحا فن ساالر می نامند که 
به لحاظ ســلطه مدیریتی از اقتدار الزم برخوردارند. با توجه به بوروکراسی پیچیده 
اداری نیز وجود این اشخاص بهتر می تواند در حل مشکات اداری استان ها مثمرثمر 
باشــد. با مروری کوتاه به وضعیت فعلی استان های کشور علی الخصوص استان های 
صنعتی همچون اصفهان، شــیراز، آذربایجان شرقی، مشــهد، اراک و کرمان یقینا 
به این برآورد می رســیم که وجود اینگونه چهره هــای تکنوکرات- صنعتی که دید 
اقتصادی به مســائل در آن ها نهادینه شده است ضروری تر از اشخاصی ست که صرفا 
صبغه سیاســی - امنیتی دارند. چنین چهره هایی می توانند باعث پیشرفت و توسعه 
عمرانی اســتان ها و شــهرهایی شــوند که در حوزه های صنعتی دارای فعالیت های 
گســترده تری هســتند و بســیاری از واحدهای صنعتی- تولیدی در این استان ها  

متمرکزند که البته با مشکات عدیده ای نیز روبه رو هستند. 

رئیس جمهوری گفــت: از اتحادیه اروپا 
انتظار داریم که به طور کامل به توافق برجام 
عمل کند  و به آمریکا نسبت به پای بندی  به 
تعهداتش در برجام فشــار آورد و به آن ها 

پیام قاطعی بدهد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی روز شــنبه در دیدار زیگفریــد براک رئیس 
مجلس نمایندگان بلژیک، با اشاره به موضوع برجام، 
لزوم پای بندی طرفین به مفاد این توافق را مورد تاکید 

قرار داد و گفت:  در برجام ایران و 1+5 توانســتند در 
یک مساله مهم به نام هسته ای به توافق برسند و این 
یکی از موفقیت های بزرگ میز مذاکره در یک مساله 
پیچیده بود که می تواند الگویی برای مسایل پیچیده 
منطقه ای و جهانی باشــد. وی تصریح کرد: معتقدیم 
تنها دســتگاهی که می تواند اعالم کند که ایران به 
تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، فقط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است و جمهوری اسالمی ایران 
براساس گزارشات آژانس، به تعهدات خود در چارچوب 
برجام پای بند بوده است و انتظار داریم که طرف های 
مقابل نیز کامال به تعهدات خود در چارچوب این توافق 
پای بند باشــند. رئیس جمهوری با اشاره به تخلفات 
ایاالت متحده در خصــوص برجام، گفت: از اتحادیه 
اروپا انتظار داریم که اوال به طور کامل به توافق برجام 
عمل کرده  و ثانیا به آمریکا نســبت به پای بندی  به 
تعهداتش در برجام فشار آورده و به آن ها پیام قاطعی 
داده شود. روحانی با بیان اینکه ایران خواهان گسترش 

روابط خود با اتحادیه اروپا اســت، گفت: بی تردید دو 
طرف با اراده مشترک می توانند از شرایط موجود به نفع 

منافع ملت های خود نهایت استفاده را به عمل آورند.
رئیس جمهــوری خاطر نشــان کــرد: در دولت 
یازدهم تالش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شــده 
و مشکالت برطرف شــود و در دوره جدید به دنبال 
آن هستیم تا از فضای بســیار مناسبی که در دولت 
قبلی به وجود آمده برای بهبود و تامین منافع ملت  خود 
استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشو های دوست 
از جمله بلژیک در ایجاد فضای مناسب برای تقویت 
مناسبات اقتصادی و فعالیت  تجار و بخش خصوصی 
فعال ترعمل کنند. روحانی در ادامه به شرایط حساس 
منطقه و جهان و معضل تروریسم اشاره کرد و گفت: 
اقدامــات تروریســتی در تهران و بروکســل به این 
معناست که دو کشور دشمن مشترکی در این زمینه 
دارند و الزم است که در مقابله با این معضل با یکدیگر 
همکاری و مشارکت داشته باشــند. زیگفرید براک 

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، با 
تاکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات 
دوجانبه با ایران است، گفت: بسیار مصمم هستیم که 
همکاری های دوجانبه و چندجانبه مرتبط با اتحادیه 
اروپا را با جمهوری اسالمی ایران توسعه دهیم. براک 
در ادامه با تاکید بر اهمیت تعهد و پای بندی طرفین به 
توافق برجام گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای 
بلژیک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است 
و تمام تالش مان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به 
همه تعهدات خود عمل کند. رئیس مجلس نمایندگان 
بلژیک در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی 
ایران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاسی و راهبردی 
منطقه ای ایفا می کنــد، گفت: همکاری با جمهوری 
اسالمی ایران در این حوزه به نفع تمامی کشو رهایی 
اســت که با تروریسم مقابله می کنند. بلژیک قربانی 
تروریسم است و مصمم است همکاری های نزدیکی 

با تهران در این حوزه برقرار کند.

 رجب طیــب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیــه اعالم کــرد کــه روز چهارم 
اکتبر)12 مهرماه( در چارچوب ســفری 
رسمی عازم تهران می شود و با مقامات 
ارشــد  جمهوری اسالمی ایران دیدار و 

مذاکره می کند.
به گــزارش ایرنــا، اردوغــان در مصاحبه با 
شبکه آ.خبر ترکیه گفت: با ایران روابط نزدیکی 
داریم و در جریان این ســفر در خصوص مبارزه 
با تروریسم، اســتقرار عوامل ترور در کوهستان 
قندیــل و ســایر موضوعات مهــم منطقه ای و 

دوجانبه مذاکره می شود.
وی با بیان این که دیدارهای متقابل ما تداوم 
دارد، اظهار کرد: در این سفر، کمیسیون اقتصادی 
راهبردی مشترک ایران و ترکیه برگزار می شود.

وی اضافــه کرد: قبل از ســفرم بــه ایران، 

سرلشــکر خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه 
به تهران سفر می کند.

بــه گزارش ایرنا، روســای جمهوری ایران و 
ترکیه آخرین بار در 19 شــهریور ماه در حاشیه 
اســالمی  همکاری  ســازمان  ســران  اجالس 
 در پایتخــت قزاقســتان با هم دیــدار و مذاکره 

کردند.
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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح کرد:

رونمایی از ۳ گزینه
 برای استانداری تهران

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس با اشــاره به جلسه نمایندگان 
مجمع استان تهران گفت: گزینه هایی 
محمدحســین  امام،  جــواد  همچون 
برای  مهرعلیزاده  محســن  و  مقیمی 
تصدی سمت استاندار تهران نام برده 

شد.
به گزارش تسنیم، قاســم میرازیی نیکو، با 
اشــاره به گزینه های مطرح برای اســتانداری 
تهــران اظهار داشــت: در جلســه نمایندگان 
مجمع اســتان تهران که با حضور محمدرضا 
عارف رئیس مجمع پیرامــون اداره و مدیریت 
استان، در ســطوح مختلف برگزار شد، یکی از 

مسائلی که در دســتور کار قرار گرفت تشکیل 
کارگروهــی برای ادامه بررســی و واکاوی در 
مورد اســتاندار تهران بــود. وی ادامه داد: در 
این جلسه از گزینه هایی همچون محمدحسین 
مقیمی، جواد امام و محســن مهرعلیزاده برای 
تصدی ســمت اســتاندار تهران نام برده شد. 
عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس 
خاطرنشــان کرد: قرار بر این شد که کارگروه 
جهت انجام اقدامات مناسب برای استان تهران 
پیگیر باشــد؛ چراکه استان تهران نیاز به توجه 
بیشتری دارد، آن هم در شرایطی که در بعضی 
از نقاط شهرســتان های استان شرایط و سطح 

خدمات رسانی بسیار نامناسب است.

جوانان در جرگه استانداران جایی ندارند

مسن ها ماندنی شدند


