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چهارمحال و بختیاری

آیین شکرگزاری برداشت محصول
در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

آیین شکرگزاری برداشت محصول ،با حضور
معاون وزی��ر و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش
کش��اورزی کش��ور ،نماین��ده مردم ش��هرکرد
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،رئیس س��ازمان
جهادکشاورزی استان ،نماینده ولیفقیه در استان
چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد،
نماینده ولی فقیه در س��ازمان جهادکش��اورزی
استان و تعدادی از روسای ادارات و جمع کثیری
از کش��اورزان برگزار شد .در این مراسم ذبیحاهلل
غریب ،رئیس جدید س��ازمان جهاد کشاورزی
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه
اینآیین به ش��کرانه برداشت محصول در سال
جاری برگزار شد ،گفت :در سال زراعی گذشته
 54درصد نسبت به  10سال گذشته و  46درصد
نسبت به بلندمدت با کاهش بارندگی در استان
مواجه شدیم اما با این شرایط خوشبختانه بارش
موثر بهاری موجب شد امروز شاهد خوشحالی و
افزایش برداشت محصوالت هستیم.

کلنگزنی پروژه انتقال آب
به دشت خانمیرزا

عملی��ات اجرایی پروژه انتقال آب به دش��ت
خانمی��رزا ب��ا حضور نماین��ده محت��رم مردم
شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی آغاز
شد .این مراسم با حضور معاون استاندار ،رئیس
سازمان جهادکش��اورزی ،معاون آب منطقهای و
جمعی از مدیران ستادی استان و شهرستانی و
مردمی برگزار شد .رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری گفت :این طرح در
راستای سد ونک به منظور تعادلبخشی دشت
خانمیرزا در س��نوات گذشته مورد تصویب قرار
گرفته بود که قس��متی از آن اجرایی شد ولی به
دلیل عدم تخصیص اعتبار چندین س��ال راکد
ماند تا در یکی  2س��ال گذشته با پیگیریهای
انجام شده توسط سازمان جهادکشاورزی استان
چهارمح��ال و بختیاری تامین اعتبار و عملیاتی
شد .ذبیحاهلل غریب با اشاره به اهمیت کشاورزی
خانمیرزا از نظر اقتصادی و اشتغالزایی گفت :با
پیگیریهای انجامش��ده در سال ۹۶مبلغ 2/35
میلی��ارد تومان تامین اعتبار ش��د که تاکنون با
کمک استاندار محترم مبلغ  1/8میلیارد تومان
تخصیص داده ش��د و انش��اءاهلل با تامین اعتبار
کاف��ی و کمک مردم بتوانیم در کوتاهترین زمان
این پروژه را به بهرهبرداری برسانیم.

سمنان

جهادگران بسیج سازندگی در خدمترسانی به محرومان کشور خستگیناپذیرند

انجام  450پروژه جهادی در استان مازندران

اردوهایجهادیمحرومیتزداییبسیجسازندگی
س��پاه کربالی مازندران با  ۴۵۰پ��روژه جهادی در
سراسر استان ،تبلور مدیریت جهادی در خطه علویان
ش��ده است .به گزارش تس��نیم از ساری ،ایرانیان از
دیرباز در یاری رس��اندن به محرومان و مستضعفان
پیشگام بودند و نماد بارز این مهم پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی با شعار حمایت از اقشار مستضعف و
آسیبپذیر جامعه بوده و تاکنون که بیش از  4دهه
از این پیروزی شکوهمند میگذرد همچنان پرچمدار
آزادیخواهی و حمایت از مظلومان و مس��تضعفان
جهان است .سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان
پرچمدار این حرکت عظیم در خط مقدم حمایت از
مظلومان قرار دارد و تاسیس سازمان بسیج سازندگی
مهر تاییدی بر این گفتار است .یکی از اقدامات مهم
و تاثیرگذار سازمان بسیج سازندگی ،برپایی اردوهای
جهادی در سراسر کشور بویژه در نقاط آسیبپذیر
و کمتر برخوردار کش��ور بوده که با حضور خالصانه
نیروهای بس��یجی مومن و متعهد انقالب��ی اعم از
دانش��جو ،کارگر و کارمن��د در اقصی نق��اط ایران
اسالمی در حال پیگیری است .در حقیقت اقداماتی
که در اردوهای جهادی انجام میشود صرفا یک کار
عمرانی یا فرهنگی یا اردوی خودسازی نیست ،بلکه
مجموعهای از فعالیته��ای خودجوش و داوطلبانه
جهت ارائه خدمات عمرانی ،کش��اورزی ،بهداشتی،
درمانی ،آموزشی ،فرهنگی ،تحصیلی و خداپسندانه
بوده که بر پایه سازندگی استوار است .در وصف این
حرکت عظیم همین بس ک��ه رهبر معظم انقالب
اسالمی  31ش��هریورماه  1389هجری شمسی در

دیدار با جهادگران بسیج سازندگى از آنان به عنوان
سفیران کار و تالش یاد میکنند و میفرمایند« :شما
سفیران کار و تالش خواهید شد .وقتى شما در یک
محیطى حاضر میشوید؛ در کویر ،در کوهستان ،در
نقاط دور از دسترس ،در میان مردم محروم مشغول
کار میش��وید ،جوانى که آنجاس��ت ،از ش��ما الهام
میگیرد و شما میشوید سفیر تالش و کار و خدمت
و جهاد و مجاهدت« .من احیاها فکان ّما احیا ال ّناس
جمیعا»؛ ش��ما دلها را زنده میکنید ،فایده بزرگى
اس��ت .فواید فراوانى در این کار هست .این جریان
عظی��م را حفظ کنید» .مازندران نیز به عنوان یکی
از استانهای پیش��رو در برگزاری اردوهای جهادی
در کش��ور بوده که فعالیت خ��ود را با بهرهگیری از

فروش  ۹۸۰ملک طی  2سال گذشته در بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به روند مولدسازی
داراییهای م��ازاد در این بانک گفت :فروش ۹۸۰
ملک طی  2سال گذشته ،کارنامه موفق و درخشانی
برای بانک ملت در نظام بانکی رقم زده است .محمد
بیگدل��ی در جمع خبرنگاران ضمن ابراز رضایت از
برگ��زاری مجمع عمومی س��االنه بانک و تصویب
صورتهای س��ال مالی  ۹۶از س��وی سهامداران،
به تش��ریح عملکرد بانک در سال جاری پرداخت.
بیگدلی به س��ودآوری بانک ملت در  3ماه نخست
سال جاری اشاره و سود هر سهم را  ۷۵ریال اعالم

کرد و افزود :این میزان در مقایسه با مقطع مشابه
سال گذشته که  ۱۲ریال بوده بیش از  ۵۲۰درصد
رشد داشته اس��ت .وی تصریح کرد :بخشی از این
عملکرد ناش��ی از کاهش نرخ بهره پ��ول در کنار
افزایش نرخ رشد سپردههای بانک است .وی تاکید
کرد :از دیدگاه کارشناسان امر ،بهبود وضعیت این
دو ش��اخص ب ه صورت همزمان بسیار دشوار است.
بیگدلی در ادامه خاطرنشان کرد :از ابتدای سال ۹۵
تاکنون تعداد  ۹۸۰ملک به مبلغ تقریبی  ۱۲هزار و
 ۵۰۰میلیارد ریال به فروش رسیده است.

در مسیر تمدن اسالمی
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
...حتی با وجود رنسانس ،تا
قرون هفدهم و هجدهم دانشگاهها ،مذهبی و تحت
تعلیم و تربیت کشیشان است.
نکته مهمتر اینکه شکس��ت مارکسیسم در قرن
بیس��تم نیز شکس��ت یک مکتب غیرمدرن نیست.
تفکرات مارکس یا الاقل آنچه بعد از مرگش از تفکرات
او تحلیل و تفسیر و بسط داده شده ،ذیل تفکر سکوالر
مدرن قابل بررسی است.
شهید آوینی در کتاب «حلزونهای خانه به دوش»
در مقال ه «تجدد و تحجر» از قول محمد خاتمی ،وزیر
وقت فرهنگ و ارشاد مینویسد« :ما نباید از یاد ببریم
ک��ه جهان رقیب م��ا از یک نظام نظری و سیاس��ی
جا افتاده و پرسابقه برخوردار است .دنیای امروز -غرب
فکری -دارای اندیشه است .قرنهاست شکل گرفته.
مبانی آن فرموله شده .از جهات مختلف توسط صدها
دانشمند بیان ش��ده .تجربیات مختلفی را پشتسر
گذاش��ته .خود را با واقعیت محک زده و اصالح کرده
اس��ت و نحلههای فکری مختلف سمبل آن است...
دشمن ما نسبت به مبانی فکری خود غیرتمند است و
هرکس این مبانی را نپذیرد با او به ستیز برمیخیزد».
روزنام��ه فیگارو چاپ پاریس (س��ال تاس��یس
 1826می�لادی) در گزارش��ی مینویس��د« :اروپ��ا
از زم��ان جنگه��ای ناپلئون بحرانه��ای اقتصادی
را تجرب��ه کرده اس��ت و ای��ن تجربه باره��ا و بارها
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تک��رار ش��د» .در ای��ن گزارش آم��ده فق��ط از آغاز
ق��رن نوزدهم میالدی ،کش��ورهای اروپایی مجموعا
بی��ش از  54ب��ار با بحران اقتص��ادی مواجه بودهاند.
در یک مورد کش��ور آلمان طی  140س��ال بیش از
 7بحران اقتصادی را پشتسر گذاشته است.
به اینها بحرانهای اقتص��ادی متمادی قرن 19
که عامل اصلی جنگهای جهانی اس��ت و همچنین
بحرانه��ای دهه  1970و س��ال  2008را هم اضافه
کنید که نظام اقتصادی آمریکا ،اروپای غربی و آسیای
ش��رقی را تا مرز فروپاش��ی برد .سال  2016مجموع
بدهی کش��ورهای جهان بیش از  63ه��زار میلیارد
دالر ب��رآورد ش��د .هماکنون بده��ی خارجی ایاالت
متح��ده حدود  21هزار میلیارد دالر اس��ت که چند
هزار میلیارد بیش از تولید ناخالص داخلی این کشور
اس��ت .این گزاره برای ژاپن نیز با بدهی بیش از 12
ه��زار میلیارد دالری صادق اس��ت .اروپا و حوزه یورو
ب��ه صورت جدی ب��ا بحران اقتصادی مواجه اس��ت.
یونان برای پرداخت بدهیهای خود مجبور به فروش
جزایر خود ش��د .اسپانیا ،پرتغال و فرانسه نیز حال و
روز خوشی ندارند؛ هیچکدام از این کشورها خواهان
نابودی اسرائیل و معتقد به سیاستهای ضداستکباری
نیس��تند و حقوقبشر لیبرال را هم پذیرفتهاند ،نظام
والی��ی هم ندارند ،حامی یمن و س��وریه و عراق هم
نیستن .د
در داخل کش��ور نی��ز حداقل در ح��وزه اقتصاد

تقدیر از ورزشکاران برتر سمنان
در آیین اختتامیه مسابقات ورزشی

سرپرس��ت س��ازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری سمنان گفت :آیین اختتامیه
مس��ابقات ورزش��ی با حضور ریاس��ت شورای
اسالمی شهر س��منان و اعضای شورا و مدیران
ش��هرداری در سالن ابنس��ینا برپا شد .عباس
بابای��ی اظهار داش��ت :در اختتامیه مس��ابقات
ورزش��ی از  221نفر از برترینهای رش��تههای
فوتبال آقایان ،والیب��ال بانوان و آقایان و تنیس
روی میز بان��وان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی
تقدیر و تشکر شد.

امسال در استان شروع شده و تا بیست و نهم همین
ماه ادامه دارد .وی افزود :در بخش محرومیتزدایی با
استعداد  450گروه جهادی عملیات اجرایی رزمایش
خدمترسانی به محرومان استان اجرا و در این مدت
 450پروژه اجرایی میش��ود .رئیس سازمان بسیج
سازندگی س��پاه کربالی مازندران ادامه داد :در این
مدت عملیات ساخت  90واحد مسکونی با اعتبار 4
میلیارد و  500میلیون تومان در استان آغاز میشود
و در مدت  4ماه به بهرهبرداری میرس��د .شریعتی
گفت :عملیات بهس��ازی معابر ،مس��کن ،مدارس،
حس��ینیهها ،مساجد و هر نقطه از شهرهای ساری،
نکا ،میاندورود ،قائمشهر ،بابل ،فریدونکنار ،آمل و نور
که شهرداری یا فرمانداری آن شهر اعالم کرده باشد
با اعتباری معادل  4میلیارد تومان اجرایی میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :در طول  20روز برگزاری این
رزمایش  50گروه جهادی جامعه پزشکی با تمرکز بر
محالت حاشیه شهر و کمبرخوردار به ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی خواهند پرداخت .رئیس سازمان
بسیج سازندگی س��پاه کربالی مازندران افزود50 :
گروه جهادی بسیج دانشجویی در طول رزمایش در
حوزه آموزش ،اشتغال ،فرهنگی ،سالمت و عمرانی
در سراس��ر استان فعالیت خواهند داشت .شریعتی
با بیان اینکه در این رزمایش  3پروژه آبرس��انی در
شهرهای بابل ،میاندورود و بهشهر اجرایی میشود،
خاطرنش��ان کرد :کمکهزینه خری��د جهیزیه 10
نوعروس مازندرانی نیز با اعتبار مجموعا  60میلیون
تومان در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیجیان تامین
میشود.

دانش ،تخصص و توانمندی بیش از  7هزار بسیجی
مخلص انقالبی در قالب بیش از  700گروه جهادی
در اس��تان اجرایی میکن��د .چندی پیش همزمان
با تش��دید تحریمهای ظالمانه استکبار علیه مردم
کشور ،سپاه کربالی مازندران با همت سازمان بسیج
سازندگی رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیجیان
استان را در دستور کار قرار داد تا با حضور در مناطق
کمتربرخوردار مازندران نسبت به اجرای صدها پروژه
اقدام کند .سرهنگ پاسدار غالمرضا شریعتی ،رئیس
سازمان بسیج سازندگی سپاه کربالی مازندران در
این باره ،اظهار داش��ت :رزمایش اقتدار عاش��ورایی
بس��یجیان مازن��دران در  2بخ��ش رزمی و نهضت
خدمترسانی به مردم و محرومان از نهم شهریورماه

نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه فناور 
ی
و تولید محصوالت داخلی

مدیر نخستین نمایشگاه دنیای اسباببازی
و سرگرمی با اشاره به اینکه بازی میتواند نحوه
تفکر کودکان را توس��عه دهد و اش��تیاق کودک
را برای دانس��تن و یادگیری افزایش دهد ،گفت:
انتخاب آگاهانه و بهینه اسباببازی برای کودک
و نوجوان ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و باید
م��ورد توجه قرار گیرد .کامبی��ز آقایی در ارتباط
با برگزاری اولین نمایش��گاه دنیای اسباب بازی
و سرگرمی و نقش اس��باببازی در رشد فکری
کودکان اظهار داش��ت :بازی برای کودکان امری
طبیع��ی اس��ت و در یادگیری ،رش��د کودکان
و تکام��ل هویت ک��ودک نقش بس��یار مهمی
دارد .وی از ارائ��ه اس��باببازیها و محص��والت
س��رگرمی متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی در
این نمایش��گاه خبر داد و گفت :تولیدکنندگان
ی و محصوالت سرگرمی با مخاطبان
اس��بابباز 
کودک و بزرگس��ال در این نمایش��گاه ،آخرین
دستاوردهای تولیدی و خدماتی خود را به معرض
نمایش فعاالن و عالقهمندان خواهند گذاش��ت.
وی درب��اره اهداف این نمایش��گاه گفت :نمایش
آخرین دس��تاوردها ،فناوریها و شیوههای نوین
تولیدی محصوالت داخلی ،ایجاد فرصت برقراری
ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده ،فرصت
شناخت رقبا و آشنایی با خدمات ،محصوالت و
برنامهها ،از اهداف برگزاری این نمایش��گاه است.
نخستین نمایشگاه دنیای اسباببازی و سرگرمی،
از تاریخ  23تا  27مهر امس��ال در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،واقع درخیابان حجاب
تهران برگزار میشود.

آذربایجانغربی پایتخت صنایعدستی اصیل ایرانی

است و همزمان ظرفیتهای مغفول ماندهای در آن
نهفته است که احیای هر کدام از آنها منجر به رشد
توسعه این خطه از کشور میشود .در این میان تنوع
صنایعدستی در این منطقه جزو ظرفیتهایی است
که آنچنان که باید و ش��اید بدان توجه نشده است.
فرش و گلی��م آذربایجانغربی ،صنایع کوزهگری و
چرمسازی ،ریزهکاری و نازککاری و تولیدات متنوع
صنای��ع چوبی ارومیه در کنار معرقکاری و انبوهی
از دیگر رشتههای صنایعدستی ،این استان را جزو
استانهای بسیار غنی در این زمینه کرده است.

آذربایجانغربی ب��ه دلیل تنوع فرهنگی حاکم
بر آن که ناش��ی از زندگی پی��روان ادیان و مذاهب
مختل��ف در ای��ن منطقه اس��ت در تولی��د انواع و
اقسام صنایعدستی نیز از تنوع و تکثر زایدالوصفی
برخ��وردار اس��ت ،به ط��وری که عن��وان پایتخت
صنایعدستی اصیل ایرانی برازنده این استان است.
به گزارش تسنیم از ارومیه ،آذربایجانغربی با 967
کیلومتر مرز مشترک با  3کشور جمهوری نخجوان،
ترکی��ه و عراق ،از تمدنی که��ن ،آثار تاریخی غنی
و جاذبههای متعدد فرهنگ��ی و طبیعی برخوردار

پیام انقالب ،توطئههای آمریکا در سوریه ،عراق و لبنان را به شکست کشانده است
میتوان به ضرس قاطع بیان کرد آنچه امروز کش��ور
در حال برداش��ت آن است ،حاصل کاشت چند دهه
سیاستهای اقتصادی جریان غربگرا در اصلیترین
اتاقه��ای فک��ر و مراک��ز تصمیمس��ازی تحت نظر
دولت و مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��ت که
مجری سیاس��تهای اقتصادی و توسعهای با مبانی
فکری و فلسفی غرب سکوالر است .حاصل تفکرات
تکنوکراتهای از فرنگ برگش��تهای است که بعد از
سال  68مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی
و فرهنگی کشور را قبضه کردند؛ افرادی که صراحتا
بیان میکنند« :اس�لام اقتصاد ندارد» .اتفاقا همین
گزاره که باور قلبی تکنوکراتها بوده بخوبی نش��ان
میدهد طی چند دهه گذشته ،بهرغم وجود یک نظام
سیاسی اسالمی ،یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسالم
نداشتهایم.
البته این انتقاد بر جریان انقالبی در حوزه و دانشگاه
نیز وارد است که بهرغم بیان انتقادات به سیاستهای
اقتصادی در دولتهای مختلف ،هیچگاه از بعد ایجابی
به اقتصاد نپرداختهان��د و هنوز مدل اقتصادیای که
بتوان با آن کشور را اداره کرد ارائه نشده است .اگرچه
این انتقاد وارد است اما منصفانهتر است که از تاخیر در
ارائه مدل اقتصاد اسالمی انتقاد کنیم ،نه اینکه نتایج
سیاستهای اقتصاد لیبرال را به اسالم و نظام اسالمی
منتسب کنیم و سپس نتیجه بگیریم نظام اسالمی
ناکارآمد است و انقالب شکست خورده است.

ادامه از صفحه اول
تیتر دو
رهب��ر انق�لاب تالشهای
دش��منان در فضای مجازی و دیگ��ر عرصهها را
مأیوس��انه خواندند و افزودند :با وجود این دشمن
بشدت در زمینههای مختلف فعال است که باید
با هوش��یاری ،وحدت و تکیه بر خداوند در مقابل
او ایستاد.
در این مراسم ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری،
معاون هماهنگکننده ارت��ش ،به پاس خدمات
شایسته و صیانت از مرزهای آبی کشور در مدت
تصدی فرماندهی نیروی دریایی ارتش ،به دریافت
نشان درجه یک فتح از دست فرمانده معظم کل
قوا مفتخر شد .در این مراسم فرماندهان ،استادان
و دانشآموختگان نمونه ارت��ش جوایز خود را از

دس��ت فرمانده معظم کل ق��وا دریافت کردند و
نمایندگان دانشجویان و دانشآموختگان نیز درجه
و سردوشی دریافت کردند .سپس گوشههایی از
آمادگ��ی عملیاتی دانش��جویان ارتش به نمایش
درآم��د و یگانه��ای حاضر در می��دان از مقابل
فرمانده کل قوا رژه رفتند .همچنین در این مراسم
امیرسرلشکر موس��وی ،فرمانده کل ارتش ضمن
خیرمقدم ،تأکید کرد :ارتش جمهوری اس�لامی،
همراه و همافزا با دیگر نیروهای مس��لح در خط
مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ایران قرار دارد.
ناخدایکم کریم مصدری ،فرمانده دانش��گاه علوم
دریایی امام خمینی نیز گزارش��ی از فعالیتهای
دانشگاههای افسری ارتش ارائه کرد .آخرین مرحله
از شانزدهمین مراسم مشترک دانشآموختگی و

تحلیف دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش به
تمرین دریایی دانشجویی در حضور فرمانده کل
قوا اختصاص داش��ت .در این تمرین  8مرحلهای
در ساحل نوشهر ،دانشجویان سالهای دوم ،سوم
و چهارم گوش��ههایی از آمادگیه��ای خود را به
نمایش گذاشتند .در ادامه این مراسم در ارتباطی
تصوی��ری با ناوگروه  56مس��تقر در خلیج عدن،
ناخدا دوم عرشه و س��تاد ،ناصر رزاقی از اقدامات
این ناوگروه و ایجاد فضای امن برای تردد کشتیها
در آبهای آزاد منطقه گزارش داد .فرمانده کل قوا
نیز با تقدیر و آرزوی توفیق بیشتر برای نیروهای
مس��لح ایران تأکید کردند :شما قادرید دریاهای
اطراف ایران عزیز ما را با هوش��مندی و شجاعت
به امنیت کامل برسانید.

نقش «نظارت استصوابی» در افزایش اعتماد عمومی
ادامه از صفحه اول
نگاه
مرور حوادث تاسفبرانگیز
رخ داده پس از ورود افراد فاقد صالحیتهای الزم به
شوراهای شهر کشور در طول دورههای مختلف آن
به تنهایی کافی است تا به ناکارآمدی هیأت نظارت
ب��ر این انتخابات پی برد و برای کاهش این ضربات
مستمر به اعتماد عمومی چارهجویی کرد.
در حال��ی که برخ��ی مغرض��ان و ناآگاهان در
روزهای اخیر مجددا بحث «نظارت اس��تصوابی» را
مطرح ک��رده و برخالف قانون ،به دنبال کور کردن
روزن��ه اعتماد مل��ت در رای دادن ب��ه کاندیداهای
واجد شرایط الزم هستند ،مرور حوادث رخ داده در
ش��وراهای شهر نشان میدهد این افراد و گروههای
سیاسی ،عامدانه به دنبال ضربه زدن به مردمساالری
دینیهستند.

هرچند در تایید صالحیت برخی افراد توس��ط
ش��ورای نگهبان در انتخاباتی که مستقیما در آنها
نق��ش نظارتی دارد نیز میتوان م��وارد معدودی را
پیدا کرد که مورد خدشه باشد اما مقایسه تخلفات
رخ داده توسط افرادی که بدون تایید شورای نگهبان
وارد نهادهای تصمیمگیر شدهاند ،باز هم مهر تاییدی
است بر عملکرد این نهاد نظارتی.
البته در تایید معدود افراد فاقد صالحیت توسط
شورای نگهبان نیز نقص قانونی وجود داشته که این
مساله بارها از س��وی اعضای شورای نگهبان مورد
اعتراض قرار گرفته و برای رفع این ایراد ،از مجلس
شورای اسالمی درخواست کردهاند به تصویب قانون
جدید مبادرت کند.
به عنوان نمونه آیتاهلل جنتی آذرماه  ،۹۶با تاکید
بر ض��رورت اصالح قانون انتخابات گفت :بررس��ی

صالحیت تعداد زیادی از افراد در انتخابات مختلف
کار بسیار سنگینی است ۱۲ .هزار نفر برای انتخابات
مجلس شورای اسالمی ثبتنام کردند که بسیاری از
آنها ناشناخته و فاقد صالحیت هستند و همین کار
بررسی صالحیتها را بسیار دشوار میکرد.
ب��ا توجه به مس��ائل ب��اال ،خوب اس��ت افراد و
جریانات ناآگاه و مغرض به این س��وال پاسخ دهند
که در صورت عدم نظارت استصوابی و وقوع فجایعی
همچون شوراهای شهر در نهادهایی مانند مجلس
و ...که در میانمدت موجب بیاعتمادی عمومی و به
تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف رکن
دموکراسی در کشور میشود ،چگونه مدعی هستند
با کنار گذاش��تن نظارت استصوابی ،این حقالناس
بزرگ یعنی حق انتخاب افراد واجد صالحیت مورد
خدشه قرار نخواهد گرفت؟
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