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اخبار استان

 معاون سوادآموزى آموزش و پرورش گلستان:
بيش از ۴۲۹ هزار گلستانی در نهضت 

سوادآموزی آموزش ديدند
خبرنگار  عرب-  سميه 
معاون سوادآموزى   - صحرا 
پرورش  و  آموزش  كل  اداره 
استان گلستان به مناسبت هفته 
نهضت سواد آموزى در جمع 
همكارى  از  رسانه  اصحاب 
بيش از يك هزار و 297 نفر 
مختلف  مدارك  داشتن  با 
تحصيلى با اين نهاد خبر داد 
و افزود: از اين تعداد 13 نفر 
نفر  ليسانس، 176  داراى مدرك  نفر  ليسانس، 556  داراى مدرك فوق 
داراى مدرك فوق ديپلم، 550 نفر داراى مدرك ديپلم و تنها 2 نفر زير 

ديپلم بودند.
عبدالحكيم فيروزى ادامه داد: مجموع افرادى كه در دو نيم سال گذشته
آموزش ديده اند، 9 هزار و 168 نفر بوده كه در نيم سال اول، يك هزار 
و 932 نفر در دوره سوادآموزى، يك هزار  و 742 نفر در دوره تحكيم 
در كل  مجموع 3674 نفر آموزش ديدند.فيروزى همچنين  به اين نكته 
تاكيد كرد كه در نيمه دوم سال معموال تعداد افراد سوادآموز بيشتر از نيمه 
اول مى باشند.وى تعداد افراد آموزش ديده نيمه اول سال 92 را  3 هزار و 
46 نفر، در دوره تحكيم 253 نفر و در دوره ارتقا 2هزار و 195 نفر كه در 
كل نيمه اول و دوم با مجموع 5494 نفر آموزش ديده اند.معاون نهضت 
سوادآموزى گلستان افزود: دوره تحكيم براى كسانى است كه نمى خواهند 
از دوره سوادآموزى بيشتر بروند، اما براى جلوگيرى از بازگشت آنان به بى 
سوادى، اين دوره 200 ساعته گذاشته مى شود كه 70 ساعت حضورى و 
130 ساعت غيرحضورى است.وى افزود: دوره ارتقا براى كسانى كه مى 
خواهند تا مقاطع و مدارج باالتر ادامه تحصيل دهند كه بايد براى اين دوره 
600 ساعت آموزش را طى كنند كه مدرك اين دوره در واقع مدرك ششم 
ابتدايى مى باشد.فيروزى يادآور شد: جمعيت استان بيش از يك ميليون و 
500 هزار نفر مى باشد و ميزان باسودان در اين استان به 91 درصد رسيده 
است و باقيمانده جمعيت بى سواد استان بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه 

كشور، باسواد شوند.

به ميزبانى شهردارى گرگان انجام شد:
نشست و گردهمايی مشترک شهرداران 

گلستان
و  نشست 
مشترك  گردهمايى 
شهرداران استان گلستان 
شهردارى  ميزبانى  به 
سالن  محل  در  گرگان 
شهردارى  اين  انديشه 
برگزار شد. به گزارش 
و  ارتباطات  مركز 
اطالعات روابط عمومى 
شهردارى گرگان، حسين صادقلو شهردار مركز استان  ضمن خوش آمد 
گويى به حاضران اظهار اميدوارى كرد اين نشست ،شروعى براى جلسات 
كارگاهى جهت رفع موانع پيش روى شهرداريها باشد.وى افزود:هدف ما 
اينست كه  طى اين نشست ها مدلهاى كارى خود را با هم رد و بدل كرده  
و درآمدى كه به سختى به دست  مى آيد را به شكل صحيح هزينه كنيم تا 
از دوباره كارى ها چه از لحاظ اجتماعى و چه از لحاظ هزينه كرد مجدد 
عمرانى پرهيز شود. صادقلو ادامه داد:بايد در انجام پروژه هاى عمرانى 
بسيار دقيق  و مطالعه شده عمل كرد و به گونه اى اقدام نمود تا عالوه بر 
كسب نمره باال از شهروندان و به يادگار گذاشتن آثار ماندگار عمرانى ، 
زمينه هاى ارتقاى موقعيتى خودرا نيز موجب شويم.وى افزود:شهرداريها 
3 وظيفه 3 سازمان بزرگ را انجام مى دهند، همانند سازمان دارايى تامين 
درآمد را برعهده دارد، به مانند سازمان برنامه ريزى  بودجه را مديريت 
كرده و  كار برنامه ريزى را انجام مى دهد و همچون سازمانهاى ديگر مثل 
كشاورزى هزينه نيز مى نمايند.عبدالرضا چراغعلى مديركل امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى گلستان نيز در اين نشست گفت:يك شگفتى تحسين 
برانگيز در شهردارى گرگان انتخاب اولين بانوى شهردار استان است كه 
بايد براى اين انتخاب به شهردار گرگان تبريك گفت و از تجربيات ايشان 
براى اداره و راه اندازى شهرداريهاى مناطق در ديگر شهرها استفاده نمود.
معاون هماهنگى و امور عمرانى استاندارگلستان نيز ضمن قدردانى از 
بودجه،  دليل جذب  به  مينودشت  و  گنبد  آزادشهر،  گرگان،  شهرداران 
گفت: در اين شرايطى كه صدور پروانه ساختمانى نفس هايش به شماره 
افتاده، تحقق بودجه پيش بينى شده جاى تشكر دارد.معاون هماهنگى و 
امور عمرانى استاندارى گلستان با بيان اينكه صدور پروانه درآمد پايدار 
نيست، اذعان كرد: نياز است شهرداران تالش ويژه اى براى كسب درآمد 
پايدار كنند و از طرفى به قوانين اشرافيت بيشترى پيدا كرده و شجاعت و 

جسارت بيشترى در اجراى ايده هاشان به خرج دهند.

تحويل 55 واحد و اجراى آسفالت فاز دوم 
مسكن مهر گميشان

گزارش  به  بنا 
عمومى  روابط 
مسكن  بنياد 
اسالمى  انقالب 
گلستان،  استان 
مير،  مهندس  آقاى 
مسكن  بنياد  مدير 
ى  نها ستا شهر
و  بندرتركمن 
گميشان از تحويل 55 واحد مسكن مهر در سايت مسكن مهر گميشان و 
محوطه سازى و آسفالت اين سايت خبر دادند.ايشان ابراز داشتند: سايت 
مسكن مهر گميشان داراى 195 واحد مى باشد كه بطور كامل آماده تحويل 
به متقاضيان عزيز مى باشد و تا كنون 75 واحد نيز تحويل مالكان واحدها 
گرديده است و مابقى متقاضيان نيز در صورت واريز وجه و دريافت 
كارت قسط از بانك مسكن مى توانند واحدهاى خود را تحويل بگيرند.
مدير بنياد مسكن شهرستان همچنين از اجراى فاز دوم محوطه سازى اين 
سايت شامل 17600 متر مربع زيرسازى(شامل خاكبردارى، شن ريزى، 
اساس و زير اساس) 2700 متر طول جدول، بتن درجا، كانيوو و تك 
بلوك و 7600 متر مربع آسفالت خبر دادند كه با اعتبار 5850 ميليون ريال 
به اتمام رسيده است.الزم به ذكر است واحد هاى مسكن مهر گميشان به 
صورت وياليى در عرصه 200 مترى و با 80 متر بناى مفيد و 2 خوابه 

توسط بنياد مسكن استان احداث گرديده است.

ن ستا ا ر خبا ا �

استاندار گلستان: 
نبايد با جناح بندی خود را از نظرات 

مخالف و موافق محروم کنيم

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، حسن صادقلو با بيان اين كه در طول 
دوران تصدى استاندارى گلستان به هيچ حرفى پاسخ نداده ايم، تأكيد كرد: 
بنده هميشه در كنار شما بوده ام و البته بر اين اعتقادم كه مديران بايد در 

مقابل انتقادات سعه صدر داشته باشند.
وى با بيان اين كه بسيارى از مشكالت نشريات استان نرم افزارى 
اطالعات،  از  داريم  قصد  كرد:  خاطرنشان  افزارى،  سخت  نه  و  است 
برداشت ها، ايده ها و افكار شما در راستاى توسعه استان استفاده كنيم و 

بر اين باوريم كه نقد شما مى تواند به مديران كمك كند.
وى كه در اين ديدار شنونده مشكالت و دغدغه هاى مديران مسئول 
بود، تأكيد كرد: برخى مشكالت شما را سعى مى كنيم با همكارى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد و معاونين استاندارى رفع كنيم و بعضى مشكالت ديگر را 

با دستگاه هاى باالدستى در ميان مى گذاريم تا مرتفع گردد.
وى در پايان بر مسئله شناسى مطبوعات استان تأكيد كرد و گفت: مسائل 

و مشكالت مطبوعات بايد در كتابچه اى مدون تنظيم و پيگيرى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان نيز با اشاره به دو بار حضور 
وزير، معاونين و مشاورين وزارتخانه متبوع در استان اظهار كرد: تمام 
تالش ما حمايت از مطبوعات استانى است و در اين راستا حمايت هايى 

را از آنان اجرايى كرده ايم.
حجت االاسالم على اصغر فضيلت اظهار كرد: ما مى دانيم وضعيت 
مالى مطبوعات در شرايط مناسبى نيست به همين دليل حمايت هايى را 
در موضوع اعالم وصول انجام داده ايم و پيگيرى هايى نيز براى توزيع 
متناسب آگهى از طريق فرهنگ و ارشاد بين نشريات صورت گرفته است.
وى همچنين از برگزارى جشنواره منطقه اى مطبوعات در گلستان در سال 
آينده خبر داد و افزود: اداره كل فرهنگ و ارشاد سامانه الكترونيكى آگهى 

را راه اندازى كرده و همچنين قصد دارد دوره آموزشى نيز برگزار كند.
در اين نشست هم انديشى تمامى مديران مسئول نشريات محلى 
حاضر در جلسه به بيان دغدغه ها و مشكالت خود پرداختند كه اصلى 
ترين آن مباحث مالى و اقتصادى و بدهكارى هاى فراوان نشريات، وجود 
نگاه هاى تنگ نظرانه، عدم انتقادپذيرى برخى دستگاه ها، برخورد قهرى 
دستگاه هاى دولتى با انتقادات و توجه به آبونمان نشريات محلى توسط 

ادارات در جهت حمايت از آن ها بود.
در پايان اين ديدار مقرر شد اين نشست هم انديشى هر سه ماه يك بار 
به منظور بررسى مسائل مطبوعات استان و نيز هم انديشى و ارائه راهكار 

از سوى اصحاب قلم در راستاى توسعه استان برگزار شود.

فرماندار شهرستان تركمن:
در طرح گردشگری آشوراده تنها از ۱۰ 
درصد محيط آن برای طبيعت گردی 

استفاده می شود
بندر  شهرستان  فرماندار 
با  گو  و  گفت  در  تركمن 
يادآورى  با  ايرنا  خبرنگار 
سازمان حفاظت  رييس  سخنان 
محيط زيست كشور اظهار كرد: 
در  آشوراده  گردشگرى  طرح 
گردى  طبيعت  نامه  آيين  قالب 
و  موازين  اساس  بر  كه  بوده 
زيست  محيط  استانداردهاى 

اجرا مى شود.
طرح،  اين  مراحل  تمامى  اجراى  براى  افزود:  نازقلچى'  'مرجان 
محيط زيست نظارت دارد و شايد عالقه مندان به محيط زيست كه 
سخنانى در رد اين طرح بيان كرده اند، زون گسترده آشوراده را با زون 
حيات وحش ميانكاله اشتباه گرفته باشند در حالى كه اين دو زون با 

هم متفاوت است.
وى افزود: در طرح گردشگرى آشوراده تنها از 10 درصد محيط 
آن براى طبيعت گردى استفاده مى شود و قرار نيست در آن تأسيسات 

گردشگرى در حد هتل يا برج ساخته شود.
موزه  پرندگان،  باغ  مانند  هايى  مكان  اين طرح،  در  گفته وى  به 
ماهى، جاده سالمت براى پياده روى و يا دوچرخه سوارى، طرح سالم 
سنتى،  موقت، سفره خانه  هاى  با سازه  موقت  كمپينگ  دريا،  سازى 
ورزش هاى آبى و نظاير آن در نظر گرفته شده كه بيشتر جنبه طبيعت 
گردى دارد. وى تأكيد كرد: قرار نيست دراين طرح زمينى واگذار شود 
و دادن مجوزهاى بهره بردارى به بخش خصوصى همگى با نظارت 
سازمان هاى ذيربط بوده و در تمامى مراحل آن نيز سازمان حفاظت 
محيط زيست نظارت كامل دارد. به گفته وى براى تدوين اين طرح 
زيست  مقررات  خالف  وجه  هيچ  به  و  شده  انجام  كارشناسى  كار 

محيطى اقدامى صورت نخواهد گرفت.
برخى رسانه ها به نقل از مسووالن سازمان بازرسى كل كشور از 
توقف واگذارى اراضى جزيره آشوراده با پيگيرى و تذكر كتبى به سازمان 

محيط زيست خبر دادند.
آشوراده تنها جزيره ايرانى درياى خزر است كه در سده هاى گذشته 
در پى عملكرد و فعاليت گروه هاى انسانى با حفر كانال از توده اصلى 

خشكى خود (شبه جزيره ميانكاله) جدا افتاده است.
آشوراده در سال 1354 جزو نخستين مناطق زيست كره جهان معرفى 
و ثبت شد، در همين حال در كنوانسيون جهانى رامسر در زمره تاالب هاى 
مهم دنيا قرار گرفت و سومين اهميت اين منطقه عضويت آن در پناهگاه 

حيات وحش است كه در تمامى ايام سال ميزبان انواع پرندگان است.
اين جزيره سال ها پيش بيش از يك هزار نفر سكنه داشت كه به 
مشاغل دامدارى، كارگرى، پيشه ورى و ماهيگيرى مشغول بودند اما در 
سال 1372 به علت باال آمدن سطح آب درياى خزر و رخ دادن سيل، 
مردم جزيره آن جا را ترك كردند و اكنون تنها كارمندان شيالت در آن 

ساكن هستند.
طى تفاهم نامه اى بين دو سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى قرار است 10 درصد آن به منطقه 

گردشگرى و توريستى تبديل شود.

هاى  حوزه  شدن  استانى  طرح  ديگر  بار  يك 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى در مجلس مطرح 
مى باشد. اين طرح از مجلس پنجم تاكنون، سه بار 
از سوى نمايندگان در مجلس مطرح شده؛ اما هر 
بار به علت عدم انطباق آن با حوزه هاى انتخاباتى 
تعيين شده در قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان 

رد شده است.
استانى شدن  نگهبان طرح  بار شوراى  آخرين 
حوزه هاى انتخابيه مجلس شوراى اسالمى در برخى 
استان هاى كشور را كه از سوى نمايندگان مجلس 
هفتم تصويب شده بود؛ مغاير قانون اساسى اعالم 

نموده بود.
طراحان اين طرح در دوره هاى مختلف مجلس 
مجلس  انتخابات  شبيه  انتخاباتي  بودند  درصد 
خبرگان را جايگزين شيوه فعلي كنند. طبق اين طرح، 
براى  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  داوطلبان 
ورود به خانه ملت، عالوه  بر كسب آراى مورد نياز 
در شهرستان ، بايد حداكثر آراى نسبى از كل آراى 
اخذ شده استان  يا به عبارتى ديگر باالترين ميزان 

رأى استان را نيز كسب كنند.
قانون  با  آن  مغايرت  از  گريز  براى  طراحان   
اساسي، طرح فعلى را با تغييراتى در قالب تناسب 
كه  معنا  بدين  كرده اند.  ارائه  شهرستاني  ـ  استاني 
هزار   100 حدود  با  شهرستاني  انتخابات  در  اگر 
نفر جمعيت 10 نفر از همان شهر كانديدا شده و 
به رقابت بپردازند، اگر يك نفر از آن ها، 30 هزار 
رأي از شهرستان مذكور كسب كند و از كل استان 
به جز شهرستان خود نيز 50 هزار رأي اخذ نمايد و 
در مجموع 80 هزار رأي داشته باشد. در مقابل، فرد 
ديگري از همان شهرستان با كسب 10 هزار رأي از 
آن شهرستان به دليل آن كه جزء ليست استاني بوده 
و از مجموع كل استان 100 هزار رأي داشته است و 
در مجموع حائز 110 هزار رأي شود. فرد دوم كه از 
حوزه انتخابيه خود تنها 10 هزار رأي داشته، نماينده 
خواهد بود. اين ساختار تناسب استانيـ  شهرستاني 

است.
شدن  استانى  طراحان  توجيهى  داليل  بررسى 

انتخابات مجلس
امور - 1 بررسى  به  نمايندگان  پرداختن 

ملى و پرهيز از صرف اوقات نمايندگى براى امور 
جزئى با حفظ ويژگى محلى و ملى بودن مسئوليت 
نمايندگى و جايگزين كردن برنامه محورى به جاى 

شخص محورى ؛ 
«نقطه عزيمت براى ارائه اين طرح، لزوم غلبه 
نقش ملى نمايندگان بر نقش محلى آنان است. چرا 
كه يكى از اوصاف اصلى سمت نمايندگى، ملى بودن 
آن است و صرف اغلب اوقات نماينده در جهت رتق 
و فتق امور ملى از آثار اين وصف محسوب مى شود، 
از اين رو نماينده نبايد پس از احراز سمت نمايندگى 
بيش از حد درگير حل و فصل امور حوزه انتخابيه 
خود باشد.“    (طرح استانى شدن انتخابات مجلس)

عدم اتالف وقت گران بهاى نمايندگان - 1
در رسيدگى به امور جزيى و محلى مورد تأييد همه 

بوده و هست.
نمايندگان مجلس قبل از پرداختن به - 2

معلول ها بايد به دنبال علت ها باشند و مسائل و 
مشكالت كشور را به طور اساسى مطالعه، موشكافى 

و علت يابى كرده و سپس نسخه تجويز نمايند.
درگيرى «بيش از حد نمايندگان شهرستانى براى 
حل و فصل امور حوزه انتخابيه خود» معلولى است 
كه بايد علل آن را جست. اگر مسائل و كمبودهاى 
شهرها و روستاها بر اساس يك برنامه ريزى اصولى 
و مدون متكى بر توسعه متوازن و همه جانبه استان 
و به طور سيستماتيك رسيدگى مى شد و يا توزيع 
اعتبارات و امكانات به صورت عادالنه و بر اساس 
پارامترهاى مشخص و شفاف انجام مى شد؛ باز هم  

به دخالت نمايندگان مجلس نيازى بود؟ 
پس براى عدم درگير شدن نمايندگان مجلس 
با مسايل اجرايى و جزيى شهرستانى، بايد سيستم 
انتخابيه  نه حوزه هاى  تعديل شود  اجرايى كشور 
مجلس! زيرا با طرح فعلى نيز صورت مسئله تغيير 
چندانى نمى كند؛ بلكه به اعتراف موافقان استانى 
شدن انتخابات، در خوش بينانه ترين حالت «دخالت 
نماينده در امور محلى را حداقل از سطح شهرستان 
شهر  دهد»(نماينده  تغيير  استان  سطح  به   .  .  . ها 
كرد- موافق) ولى به احتمال قوى، بيشتر هم و غم 
نمايندگان حول مركز استان تجميع خواهد شد؛ نه 

كل استان!
نمايندگان - 3 مگر  معايب  اين  تمام  با 

مجلس طى 35 سال گذشته به امور ملى نپرداخته اند 
يا رسيدگى به امور حوزه انتخابى مانع از پرداختن به 

مسايل ملى و بين المللى شده است؟ 
ادعا مى كنند «نمايندگان  برخى موافقان طرح 
تهران به هيچ عنوان وارد مسائل جزئى نمى شوند ولى 
در شهرستان ها مردم توقع دارند كه در كوچكترين 
موضوع  اين  كه  كنند  ورود  نمايندگان  موضوعات 
وظيفه نمايندگان نيست. « (نماينده قزوين – موافق)

طرح اين موضوع عوام فريبى بيش نيست. وقتى 
به عنوان عضو هيئت دولت در  كه شهردار تهران 
براى رفع مشكالت  كند،  جلسات آن شركت مى 
شهرى نيازى به مداخله نماينده مجلس دارد؟ وقتى 
كه به دليل برگزارى مراسم، نشست ها، جشنواره 
ها، نمايشگاه ها و . . . بين المللى و ملى، بسيارى از 
اعتبارات و امكانات كشور در تهران، پايتخت ايران 
به حق هزينه مى شود؛ آيا باز هم  به اندازه ساير 
نقاط كشور نيازى به رجوع مردم و مديران اجرايى به 

نماينده مجلس باقى مى ماند؟
هم چنين موافقان طرح مى گويند: «با ديد ملى 
و استانى مى توان تمام مزيت هاى استان ها را با هم 
ديد و در جهت توسعه اقتصادى، اجتماعى، سياسى 
و فرهنگى فكر كرد. با اجراى اين طرح نمايندگان 
يك استان بايد خود را نماينده كل استان بدانند تا 

توزيع اعتبارات و پيشرفت استان متوازن شود و از 
تبديل شدن استان به دو بخش محروم و غيرمحروم 
نيافته جلوگيرى كند.“   يافته و توسعه  يا توسعه  و 

(حيدرى نماينده سابق اردل-موافق)
در حال حاضر نيز نمايندگان يك استان - 1

نه تنها كل استان بلكه بر اساس نص صريح قانون 
اساسى  "هرنماينده در برابر تمام ملت مسئول است" 

و اين مهم نيازى به طرح جديد ندارد.
كه - 2 كنند  مى  ادعا  سويى  از  طراحان 

"نقطه عزيمت براى ارائه اين طرح، لزوم غلبه نقش 
ملى نمايندگان بر نقش محلى آنان» و عدم «درگير 
شدن با مسائل حوزه انتخابيه» است. از طرفى نيز 
مى گويند نمايندگان يك استان بايد خود را نماينده 
كل استان بدانند تا توزيع اعتبارات و پيشرفت استان 
متوازن شود و . . .  بايد دم خروس را باور كرد يا 

قسم حضرت عباس را؟
اصوالً مگر توزيع اعتبارات و پيشرفت - 3

بخش  دو  به  استان  تبديل  از  جلوگيرى  و  استان 
محروم و غيرمحروم و . . . جزو وظايف و اختيارات 

نمايندگان مجلس است؟
موجد - 4 داشتن  استانى  مسئوليت  اگر 

بينش استانى مى شود، چرا طى 35 سال اين تفكر در 
مديران اجرايى استان ها و ادارات كل استانى شكل 
نگرفته و هنوز هم شاهد مناطق محروم و برخوردار 

در تمام استان ها هستيم؟
چه تضمينى وجود دارد كه با استانى - 5

شدن انتخابات مجلس، بينش ملى و استانى در نزد 
نمايندگان استان شكل بگيرد؟ در حالى كه خالف 
مثال  عنوان  به  هستيم.  شاهد  وفور  به  را  ادعا  اين 
انتخابيه گرگان و آق قال كه هم  نمايندگان حوزه 
زمان نماينده مركز استان و يك شهر ديگر هستند 
بيشتر سنگ  پرداخته و  به مشكالت آق قال  كمتر 
مركز استان را به سينه مى زنند. متأسفانه در بعضى 
اجراى طرح  از  ها  نظرى  تنگ  به علت  نيز  موارد 
هاى ملى از جمله خط آهن گرگان – اينچه برون 
از مسير گرگان، على آباد، راميان، آزادشهر، گنبد و 
اينچه برون كه به نفع كل استان بوده ممانعت كرده 
اند و اين در حالى بوده كه اين شهرها هم براى دفاع 
از حقوق خود در مجلس نماينده داشته اند. حال 
با تغيير شكل انتخابات و استانى شدن نمايندگان و 
غياب نمايندگان شهرستان ها، وضع نقاط مختلف 

استان چه خواهد شد؟
ارتقاى سطح كيفى و افزايش كارايى - 2

داوطلبان  انتخاب  امكان  ايجاد  طريق  از  مجلس 
شاخص تر با صالحيت هاى برتر ؛

انتخابيه  حوزه هاى  جديد  محدوده  ”تعريف 
سطح  در  انتخاباتى  رقابت هاى  تا  مى شود  سبب 
جمعيت وسيع ترى انجام گيرد. در چنين حالتى با 
لحاظ محدوديت امكان انتخاب، صرفا داوطلبانى به 
موفقيت دست خواهند يافت كه در ميان جمعيت 
در  درخشان ترى  ويژگى هاى  و  سوابق  از  مربوطه 
مقايسه با سايرين برخوردارند.» (طرح استانى شدن 

انتخابات مجلس)
اجراى  با  هستند  مدعى  موافق  نمايندگان 
اسالمى  شوراى  مجلس  به  نماينده اى  طرح  اين 
داراى   و  سرشناس  وزين،  كه  يافت  خواهند  راه 
اين صورت  در  باشند.  برجسته  و  ملى  شخصيت 
تكليف مردم شهرستان ها و مناطق دور افتاده اى 
كه به داليل مختلف و ناصواب سياسى در ساليان 
گذشته، هيچ شخصيت ملى و سرشناسى در آن ها 
چنين  فاقد  تاكنون  چون  چيست؟  نيافته،  پرورش 
پس  اند،  بوده  تأثيرگذارى  و  ملى  هاى  شخصيت 
نماينده مجلس نيز نبايد داشته باشند؟ آيا اين است 

منطق محروميت زدايى سياسى و اجتماعى؟ 
اصوالً شعار انقالب اسالمى توجه به محرومين و 
نقاط كمتر توسعه يافته، روى كار آمدن مستضعفين و 
حضور مردم در تمامى صحنه ها بوده است. جمله ى 
معروف بنيانگذار انقالب هيچ گاه فراموش نخواهد 
شد، «اين انقالب مال پابرهنه ها است». كارگزاران 
نظام به هيچ بهانه و برهانى نبايد مصدرهاى حكومتى 
و سياسى از جمله نمايندگى مجلس را اختصاصى 
كرده و مانع حضور نمايندگان برخاسته از سطوح 
پايين جامعه به عنوان وفادارترين اصحاب انقالب 

شوند.
و - 3 كنندگان  انتخاب  كردن  متمايل 

انتخاباتى  نظام  ايجاد  سمت  به  انتخاب شوندگان 
متناسب با ساختارهاى سياسى و حقوقى ايران ؛

از سطح  انتخابيه  ”افزايش وسعت حوزه  هاى 
تقسيمات فعلى به سطح استانى، داوطلبان نمايندگى 
را وادار مى كند تا به منظور ارتقاء قدرت رقابت و 
كسب پيروزى در انتخابات، ناگزير از عضويت در 
گروه هاى سياسى و اجتماعى و يا گرايش به سمت 
احزاب و نهادهاى مدنى باشد.“ (طرح استانى شدن 

انتخابات مجلس)
كدام حزب و كدام گروه؟ مگر طراحان اين طرح 
در ايران زندگى نمى كنند؟ كدام حزب و گروهى در 
ايران و به ويژه استان ها فعال هستند؟ وقتى كه هنوز 
حتى يك حزب به معناى واقعى در ايران وجود ندارد 
و احزاب و گروه هاى ثبت شده در وزارت كشور نيز 
در حد نام بر روى كاغذ مانده و هيچ تشكيالتى در 
سطح كشور و استان ها ندارند؛ طراحان اين طرح از 
عضويت در كدام گروه سياسى و اجتماعى و كدام 

حزب و نهاد مدنى سياسى دم مى زنند؟
مگر مى شود بر اساس توهمات و تخيالت براى 
مسئله حياتى و مهمى مثل انتخابات مجلس و تعيين 

حوزه هاى انتخابى طرح ارائه نمود؟
و - 4 شديد  رقابت هاى  حذف 

اختالف برانگيز قومى و قبيله اى و تقويت همبستگى 
ملى ؛

”تغيير ساختار اجرايى و نوع انتخابات تؤام با 
افزايش وسعت حوزه هاى انتخابيه، موجب كمرنگ 
فرايند  در  قبيله اى  و  قومى  تعلقات  نقش  شدن 

رقابت هاى انتخاباتى و كسب موفقيت در انتخابات 
مى شود زيرا با در نظر گرفتن پراكندگى جمعيت در 
سطح استان، طرف اتكاء داوطلب به مجموع آراء 
تضمين كننده  نمى تواند  خويش  بستگان  و  اقوام 
موفقيت وى در انتخابات باشد.“ (طرح استانى شدن 

انتخابات مجلس)
بنده نيز موافق حذف تعلقات قومى و قبيله اى 
نه تنها در انتخابات، بلكه در تعيين مديران اجرايى 
شهرستانى و استانى نيز هستم ولى به تأثير گذارى 
اين روش برگزارى انتخابات مجلس در كم رنگ 
شدن تعلقات قومى و قبيله اى خوش بين نيستم زيرا 
عالوه بر حضور قوى اين مهم در حوزه هاى فرعى 
پيش بينى شده، ساكنين شهرهاى ديگر استان نيز در 
وحله نخست به همشهرى، هم زبان و هم قبيله اى 
خود رأى خواهد داد نه افراد تحصيل كرده و مطلع 
ساير اقوام! به عنوام مثال تركمن ها، سيستانى ها، 
شاهرودى ها، ترك ها و . . . هم زبان خود را ترجيح 

خواهند داد تا نفرات رقيب آن را.
كم  الزمه  شناختى  جامعه  مطالعات  اساس  بر 
رنگ شدن و يا حذف تعلقات قومى در انتخابات 
مجلس، ارتقاء فرهنگ عمومى احاد ملت است كه 

فرهنگ انتخابات جزيى از آن خواهد بود.
هزينه هاى - 5 و  داوطلبان  تعداد  كاهش 

اجرايى انتخابات ؛
حوزه هاى  تعداد  اوال  طرح  اين  تصويب  «با 
خواهد  تقليل  كشور  استان هاى  تعداد  به  انتخابيه 
يافت . . . ثانيا كاهش تعداد حوزه هاى انتخابيه، خود، 
كاهش ميزان داوطلبان نمايندگى را نيز در پى خواهد 

داشت.“ (طرح استانى شدن انتخابات مجلس)
بر اساس ماده يك طرح تعداد حوزه هاى اصلى 
به تعداد استان هاى كشور تقليل مى يابد ولى حوزه 
هاى فرعى مثل سابق كماكان باقى خواهد ماند. پس 
اين توجيه نيز نمى تواند محلى از اعراب داشته باشد.

افزايش ميزان و تسهيل امكان مشاركت - 6
عمومى شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت ؛

از سطوح  انتخابيه  «افزايش وسعت حوزه هاى 
فعلى به سطح استان، افزايش تعداد راى دهندگان در 
هر حوزه را در پى خواهد داشت و اين خود، امكان 
مى بخشد.“  ارتقا  را  شهروندان  عمومى  مشاركت 

(طرح استانى شدن انتخابات مجلس)
اين طرح ميزان مشاركت عمومى آحاد ملت را 
نه تنها باال نخواهد برد بلكه موجب كاهش مشاركت 
روستاها  و  كوچك  شهرهاى  در  ويژه  به  مردمى 
خواهد شد. دليل اين امر نيز واضح و مبرهن است؛ 
وقتى كه مردم اين مناطق چندان اميدى به موفقيت 
كانديداى موردنظر خود نداشته باشند، ضرورتى نيز 

براى حضور احساس نخواهند كرد.
انتخابات  ساختار  اصالح  شود  مى  بينى  پيش 
و  مشاركت  كاهش  به  آن  شدن  استاني  و  مجلس 
حمايت مردمي منجر شود و ضربه جبران ناپذيرى به 
مجلس، اين ركن مهم حكومتى و به تبع آن به نظام 

وارد خواهد شد.
ايجاد - 7 و  انتخاباتى  نظام  عادالنه شدن 

فرصت هاى برابر براى آحاد افراد ملت ؛
دقيقا برعكس نظر موافقان و طراحان اين طرح، 
اجراى چنين طرحى به هيچ وجه عادالنه نبوده و نه 
تنها موجد فرصت هاى برابر براى آحاد افراد ملت 
از  نيز  را  موجود  هاى  فرصت  بلكه  شد؛  نخواهد 

فعاالن اين عرصه خواهد گرفت.
يكى از آسيب هاى مهم اين طرح در صورت 
از  شاخص  اصطالح  به  نمايندگان  انتخاب  اجرا،  
مركز استان و به حاشيه رفتن هرچه بيشتر نمايندگان 
شهرستان ها و حذف نخبگاني است كه تمكن مالي 

يا پشتيباني سياسي كمتري دارند.
هم چنين موجب تنگ تر شدن فضا براى ورود 
هاى  عرصه  در  جوان  نيروهاى  و  جديد  نخبگان 

سياسى و اجتماعى خواهد شد.
كنترل تخلفاتى نظير خريد رأى- 8

با  انتخابات مجلس  استانى شدن  اجراى طرح 
توجه به محتويات آن نمى تواند مانع تخلفاتى نظير 
خريد رأى شود؛ زيرا بر اساس ماده يك اين طرح باز 
هم حوزه انتخابيه شهرستان ها به عنوان حوزه هاى 
فرعى وجود خواهند داشت و ساده لوحى يا عوام 
فريبى خواهد بود اگر تصور شود كه با اجراى اين 
طرح تغييرى در صورت مسئله تخلفات انتخاباتى 

ايجاد خواهد شد. 
تقويت فرهنگ تحزب- 9

”افزايش وسعت حوزه هاى انتخابيه . . . داوطلبان 
تبليغاتى در  فعاليت هاى  انجام  به سمت  ناگزير  را 
قالب انجمن ها و گروه هاى متنوع سياسى و اجتماعى 
و  توسعه    .  .  . موجب  امر  همين  مى دهد.  سوق 
(طرح  دارد.»  پى  در  را  تحزب  فرهنگ  گسترش 

استانى شدن انتخابات مجلس)
اين ساده لوحى يا عدم شناخت شرايط كشور 
«افزايش وسعت حوزه هاى  است كه تصور شود 
در  را  تحزب  فرهنگ  و گسترش  توسعه  انتخابيه، 
پى داشته باشد». پس چرا برگزارى 9 دوره انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي در شهرهاي بزرگ و تعيين 
كننده كشور مانند تهران، مشهد، تبريز، شيراز،اصفهان، 
كرج و... كه مشابه طرح استاني بوده و افراد با ليست 
انتخاباتي گروه ها و جناح ها وارد مجلس شده اند؛ و 
با وجود آن كه راه يافتگان اين شهرها عموماً از افراد 
متنفذ و مؤثر سياسي بوده اند؛ باعث تقويت فرهنگ 
تحزب نشده و احزاب توانمند و فراگيرى در كشور 

شكل نگرفته اند؟
شكل  و  تحزب  فرهنگ  ترويج  ترديد  بدون 
تعديل  نيازمند  آن  واقعى  معناى  به  احزاب  گيرى 
زيرساخت هاى حقوقى و قانونى موجود و مهم تر 
از آن تغيير نگرش آحاد مردم و مسئولين كشور در 

قبال فعاليت هاى احزاب است.
* گنبدكاووس - منصور آق

انتخابات مردمى مجلس، استانى يا شهرستانى ؟


