
 مسئوليت نخبگان و فعاالن
 در انتخابات آينده مجلس 

در غرب گلستان
             

 *  قدير اونق
 

ديگر،  ماه  چند 
است  قرار  اسفندماه، 
برگزار  مجلس  انتخابات 
پايان  از  سال  دو   . شود 
دوران  سال  هشت 
سبك  به  اجرائى  مديريت 
و  پوپوليسم  خودشيفتگى، 
برنامگى در قوه مجريه  بى 
مى گذرد و با قول ها و وعده 
هاى قبل از انتخابات دكتر 
كشور  است  قرار  روحانى 
مدارى،  قانون  مسير  در 
آزادى  محورى،  برنامه 
و  اقتصادى  ثبات  و  مدنى 
سياسى قرار بگيرد. اينكه آيا همه ى آن وعدها جامه عمل به خود 
ميگيرد يا نه، زود است قضاوت شود و فعال بايد منتظر بود، ليكن 
قرار است در اسفند 94 يكبار ديگر مردم پاى صندوق رأى بروند و 

ازبين دو جريان حاكم بر كشور يكى را انتخاب نمايند.
اصناف  نبود  علت  به  كوچك  شهرهاى  در  انتخابات  چند  هر 
روابط  گرايى،  طايفه  نظير  با مشكالتى  سياسى  احزاب  و  ها  ،گروه 
فاميلى، رفيق بازى وعوام گرايى مواجه بوده و احتمال اينكه در اين 
نيست-  پايدار  آن  در  احزاب  -كه  ديگر  انتخابات  هر  يا  انتخابات 
ببرد،  خود  سمت  به  را  معادالت  و  برآورده  سر  پوپوليسم  دوباره 

بسيار است.
قاعده  اين  از  نيز  گلستان  استان  غرب  انتخابات  راستا  اين  در 
و  نخبگان  احزاب)  (نبود  معضل  اين  حل  براى  و  نيست  مستثنى 
نه  مشاركت-  با  تا  دارند  مهمى  وظيفه  و  نقش  جامعه  روشنفكران 
كناره گيرى و عافيت طلبى- هدايت جامعه در مسير عقالنيت را به 
پيش ببرند. زيرا كه نهال مديريت عقالنى كه در دوره اصالحات پايه 
ريزى شده، پس از وقفه اى كوتاه ولى بسيار مصيبت وار با انتخاب 
دكتر روحانى دوباره روى ريل و مسير اصلى بازگشته است و براى 

تداوم نياز به  استمرار حضور  روشنفكران و نخبگان دارد.
يكى از نگرانى ها عمده ى مردم غرب استان در انتخابات آتى 
مجلس كثرت كانديداها مى باشد و جمع بسيارى از مردم نگران اين 
دوره  تمام  در  كانديداها همواره  تعدد  كه  باشند. هرچند  مى  پديده 
ها بجز دورسوم وجود داشته است. ولى معموالً با درايت فعالين و 

همراهى مردم مديريت شده و نتيجه مطلوب حاصل شده است .
راهكار  سه  دغدغه  اين  حل  براى  نگارنده  نظر  به  ايحال  على 
وجود دارد كه در اين نوشته سعى ميشود به اختصار به هر يك از 

آنها پرداخته شود.
راهكار اول: نشست صميمانه خود كانديداها و انتخاب يك نفر 
انتخابات مجلس است كه  بين خود جهت حضور و شركت در  از 
اين روش تاكنون در عينيت  سياسى منطقه اتفاق نيفتاده است. ليكن 
به گفته فعاالن انتخاباتى دوره ششم، با گذشت و فداكارى يكى از 
كانديداها به نفع ديگر كانديداى مطرح آن دوره، اجماعى بزرگ در 

منطقه ايجاد شده است.
و  سياسى  ثأثيرگذاران  و  فعاالن   ، نخبگان  اجماع  دوم:  راهكار 
اجتماعى منطقه، روى گزينه واحد است. بدون شك در اين راهكار 
كه  چون  دارند.  سنگين  و  دشوار  بس  ى  وظيفه  ليدرها  و  نخبگان 
آنها مى بايد با ارائه يك  ساز و كار منطقى، دقيق و اعتمادزا شرايط 
چارچوب  اين  در  سازند.  فراهم  رأى  همدلى  و  انسجام  براى  را 
روى  دست  و  طلبى  عافيت  با  همراه  سخنورى  صرف  به  نخبگان 
به  را  خود  خطير  نقش  و  وظيفه  توانست  نخواهند  گذاشتن  دست 
نحو مطلوب به انجام رسانند. بلكه آنها همراه با مطالعه دقيق، فعال 
بايست  از زندگى روزمره،مى  با صرف هزينه و وقت  پيگيرانه و  و 
در هر  را عملى سازند.  گزينه  اجماع روى يك  و  انسجام  همدلى، 
حال اين راهكار تاكنون به صورت عينى به دفعات نتيجه داده است. 
انتخابات  در  نخبگان  و  ها  ياشولى  اجماع  توان  مى  مثال  عنوان  به 
فعالين  و  ليدرها  اجماع   همچنين  و  تپه  مراوه  و  كالله  در  مجلس 
و  روشنفكران  اجماع  سرانجام  و  گنبد  شهر  شوراى  انتخابات  در 
نام  را  روحانى  دكتر  روى  جمهورى  رياست  انتخابات  در  بزرگان 
برد. هرچند عدم موفقيت در اجراى درست و وحدت آفرين در اين 
مسئوليت (ياش اولى گرى) مطمئنن آسيبى بزرگ به اعتماد جامعه 
وارد خواهد ساخت و اين، مسئوليت بزرگان را دو چندان مى نمايد.
و  اجماع  و  مردم  عموم  به  مسأله  واگذارى  راهكار:  سومين 
كانديدا  يك  سمت  به  رأى  نمودن  واريز  با  مردم  توده  تشخيص 
مي باشد  كه پر هزينه ترين و دشوارترين راه است و غالبّا در صورت 
عدم توفيق راهكار اول و دوم، آخرين گزينه پيش رو ميباشد . در 
اين مرحله  عالوه بر توانايهاى شخصى خود كانديدا، ساير عوامل 
تأثيرگذار در رأى آورى نظير خانواده، فاميليت،ثروت، پايگاه ادارى، 
صنفى، سياسى و اجتماعى، و به خصوص  پوپوليسم و عوام گرايى 

نقش مهم و تأثير گذارى دارند.
تجربه  با  فعاالن  تحصيلكردگان،  نخبگان،  ورود  اينكه  سرانجام 
در  كه  است  عواملى  مهمترين  از  سياست  صحنه  به  روشنفكران  و 
متخصص  توانمند،  فردى  آورى  رأى  در  تواند  مى  راهكار  سه  هر 
پوپوليسم  از  حدودى  تا  و  كند  ايفا  مهم  و  كليدى  نقش  متعهد،  و 
اهميت  به  كه  آنان  آن  شرط  به  نمايد.  گيرى  جلو  گرايى  عوام  و 
از كار و هزينه و مسئوليت شانه  برند و  و ارزش جايگاه خود پى 

ننمايند. خالى 
و  اجماع  و  مردم  عموم  به  مسأله  واگذارى  راهكار:   سومين 
كانديدا  يك  سمت  به  رأى  نمودن  واريز  با  مردم  توده  تشخيص 
مي باشد  كه پر هزينه ترين و دشوارترين راه است و غالبّا در صورت 
عدم توفيق راهكار اول و دوم، آخرين گزينه پيش رو ميباشد . در 
اين مرحله  عالوه بر توانايهاى شخصى خود كانديدا، ساير عوامل 
تأثيرگذار در رأى آورى نظير خانواده، فاميليت،ثروت، پايگاه ادارى، 
صنفى، سياسى و اجتماعى، و به خصوص  پوپوليسم و عوام گرايى 

نقش مهم و تأثير گذارى دارند.
تجربه  با  فعاالن  تحصيلكردگان،  نخبگان،  ورود  اينكه  سرانجام 
در  كه  است  عواملى  مهمترين  از  سياست  صحنه  به  روشنفكران  و 
متخصص  توانمند،  فردى  آورى  رأى  در  تواند  مى  راهكار  سه  هر 
پوپوليسم  از  حدودى  تا  و  كند  ايفا  مهم  و  كليدى  نقش  متعهد،  و 
اهميت  به  كه  آنان  آن  شرط  به  نمايد.  گيرى  جلو  گرايى  عوام  و 
از كار و هزينه و مسئوليت شانه  برند و  و ارزش جايگاه خود پى 

ننمايند. خالى 
     

استاندار گلستان گفت: مصوبه منطقه آزاد تجارى - 
صنعتى اينچه برون در نقطه مرزى اين استان با كشور 
عنايت  و  نظام  باالدستى  اسناد  حمايت  از  تركمنستان 

دولت و مجلس شوراى اسالمى برخوردار است.
ايرنا حسن صادقلو روز چهارشنبه در  به گزارش 
شوراى ادارى گلستان كه با حضور نماينده ولى فقيه 
عامل سازمان خبرگزارى جمهورى  مدير  و  استان  در 
اسالمى )ايرنا) برگزار شد همچنين از ايرنا درخواست 
آزاد  منطقه  مصوبه  از  خبرى  الزم  هاى  حمايت  كرد 

تجارى - صنعتى اينچه برون گلستان صورت پذيرد.
وى يادآور شد: اين منطقه آزاد در 5 حوزه اصلى 
پايانه غالت و مركز تجارى، شهرك متالورژى، شهرك 
سايت  و  نفس  خواجه  تجارى  بندر  پتروپااليش، 
گردشگرى آشوراده برنامه ريزى شده و اگر چه بحث 
هايى مطرح مى شود اما اين مصوبه از حمايت مناسب 

دولت و مجلس برخوردار مى باشد.
استاندار گلستان در اين خصوص به مصوبه هفته 
افزود:  و  كرد  اشاره  آزاد  مناطق  عالى  شوراى  گذشته 
برون  اينچه  صنعتى   - تجارى  آزاد  منطقه  مصوبه 
استان  به  جمهورى  رياست  سفر  از  پيش  كه  گلستان 
پيگير آن بوديم و در جريان سفر كاروان تدبير و اميد 
از  از رييس جمهورى گرفتيم پس  قول مساعد آن را 
طى مراحل و جلسات در نشست شوراى مناطق آزاد به 
رياست معاون اول رييس جمهورى به تصويب رسيد.

صادقلو اضافه كرد :اين مصوبه در قالب اليحه اى 
نمايندگان  تمامى  از  ما  و  شد  خواهد  مجلس  تقديم 
استان مى خواهيم كه همكارى الزم را جهت تصويب 
نهايى اين اليحه در مجلس شوراى اسالمى انجام دهند 
چرا كه اين مصوبه در آينده استان جهشى چشم گير 

ايجاد خواهد كرد.
استاندار گلستان همچنين در جلسه شوراى ادارى 
اظهار  استان ضمن گراميداشت هفته جهاد كشاورزى 
كرد: روحيه جهادى كه بر مبناى نگاه به قانون، زمان 
و حصول نتيجه از مسير صحيح است با توجه به علم 

و فن آورى روز بايد در ادارات استان تقويت شود.
دفاع  سالهاى  در  جهادگران  كرد:  تصريح  وى 
روحيه  آن  اگر  و  كشيدند  دريغى  بى  مقدس زحمات 
بر  خوبى  نتايج  يابد،  اشاعه  و  حفظ  ارزشمند  و  باال 

فعاليت هاى ادارى امروز خواهد داشت
مبارك  ماه  فرا رسيدن  تبريك  با  صادقلو همچنين 
اين ماه ظرفيت  يادآور شد: مهمترين ويژگى  رمضان، 
مهمان شدن انسانها در محضر خداوند است و همه ما 

بايد از اين ظرفيت به نحو احسن بهره مند شويم
آموزش  خود  سخنان  از  ديگرى  بخش  در  وى 
تمام  افزود:  و  دانست  پراهميت  نهادى  را  پرورش  و 
از  شوراها  و  ها  شهردارى  بخصوص  و  ها  دستگاه 
ظرفيت هاى قانونى به نفع آموزش و پرورش استفاده 
ها  دانشگاه  و  پرورش  و  آموزش  اگر  كه  چرا  كنند، 

ساخته شوند، انسان سازى صورت مى گيرد
مركز  در  گرفته  صورت  هاى  فعاليت  صادقلو 
استان  طبيعى  منابع  و  كشاورزى  آموزش  و  تحقيقات 
هاى  فعاليت  بايد  گفت:  و  دانست  ارزشمند  نيز  را 
مركز تحقيقات براى مردم بيش از پيش ملموس باشد 
چرا كه اگر ارقام اصالح شده جهت كشت در اختيار 
كشاورزان قرار گيرد توليدات آنان نيز افزايش مى يابد

هاى  معافيت  از  نتوانستيم  ما  اينكه  بيان  با  وى 
كشاورزى استفاده كنيم، گفت: متاسفانه از معافيت هاى 
مالياتى تعيين شده جهت كشاورزى استفاده نكرده ايم 
كشاورزى،  محصوالت  در  افزوده  ارزش  ايجاد  با  اما 

اصالحات  به  توجه  مالياتى،  هاى  معافيت  از  استفاده 
صورت گرفته در مركز تحقيقات و استفاده از آن، مى 
تواند برند گندم گلستان عالوه بر كيفيت مقام نخست 

كميت كشور را نيز از آن خود كند
استاندار گلستان همچنين با تقدير از حمايت هاى 
جهاد كشاورزى و بانك كشاورزى براى خريد تضمينى 
گندم كشاورزان استان گفت: براساس گزارشات رسيده 
كشاورزان  از  گندم  تن  هزار   750 لحظه  اين  به  تا 
گلستانى خريدارى شده كه 580 ميليارد تومان منابع آن 
تامين شده و  350ميليارد تومان باقى مانده نيز در اسرع 

وقت تامين و پرداخت خواهد شد
با  از سخنانش  استاندار گلستان در بخش ديگرى 
تقدير از حضور مديرعامل ايرنا در گلستان و با اشاره به 
معارفه رييس ايرنا اين استان خطاب به مديران گلستان 
گفت: جا دارد مسووالن دستگاههاى ادارى و اجرايى 
از ظرفيت خبرگزارى جمهورى اسالمى در بخشهاى 
استان همچون طرح  براى موضوعات مهم  مختلف و 

حياتى گردشگرى آشوراده بهره بيشترى ببرند
خبرگزارى  سازمان  از  داشت:  ابراز  صادقلو 
جمهورى اسالمى به عنوان رسانه رسمى كشور انتظار 
برگزارى  نيز  و  هدفمند  اطالعات  توليد  با  رود  مى 
به  گلستان،  هاى  رسانه  براى  آموزشى  كارگاههاى 

توسعه متوازن اين استان كمك بيشترى داشته باشد
در اين جلسه محمد مهدى كرمانى به عنوان رييس 
خبرگزارى جمهورى اسالمى مركز گلستان معارفه شد.
وى پيش از اين در استانهاى خراسان و سيستان و 

بلوچستان مسووليت خبرى داشته است.
همچنين هادى هاشميان به عنوان رييس دادگسترى 
كل، محمود فرمانى به عنوان مديركل استاندارد، على 
شكيبافر  اى،  منطقه  آب  مديرعامل  عنوان  به  نظرى 
محمود  شهرى،  فاضالب  و  آب  مديرعامل  عنوان  به 
و  ملى  بانك  شعب  سرپرستى  عنوان  به  ابراهيمى 
كشاورزى  بانك  شعب  سرپرستى  عنوان  به  محمدى 

استان گلستان معارفه شدند.

استان  بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  مديركل 
مطالبات  پرداخت  براى  هاى الزم  پيگيرى  از  گلستان 
گندمكاران شهرستان مرزى آق قال از سوى مسووالن 

ذيربط خبر داد.
پنجشنبه هفته گذشته طى  رمضانعلى رياحى روز 
گفت و گو با خبرنگار ايرنا و در پاسخ به انتقاد شمارى 
از كشاورزان آق قال كه پيش از اين گندم توليدى خود 
بهاى آن  بندرگز تحويل و  به يك كارخانه آرد در  را 
را دريافت نكرده بودند، افزود: با وجود اين كه مراكز 
بندرتركمن  خريد تضمينى در شهرستانهاى آق قال و 
اين مناطق  اما برخى كشاورزان  بينى شده است  پيش 
از  كه  آرد  كارخانه  اين  به  را  خود  توليدى  محصول 

مراكز خريد رسمى نبوده است، تحويل دادند
رياحى با بيان اين كه كارخانه مربوطه هنوز بهاى 
پرداخت  كشاورزان  به  را  شده  خريدارى  محصول 
كشاورزان  اعتراض  از  پس  كرد:  اضافه  است،  نكرده 
و  استانى  مسووالن  كار  دستور  در  موضوع  طلبكار، 

شهرستان بندرگز قرار گرفت
شده،  انجام  هاى  پيگيرى  با  كرد:  تصريح  وى 
به پرداخت مطالبات  اين واحد توليدى موظف  مالك 
اى  مرحله  پرداخت  كار  نيز  اكنون  و  شد  كشاورزان 

طلب گندمكاران را انجام مى دهد
بازرگانى گلستان  مديركل شركت غله و خدمات 
خاطرنشان كرد: به عنوان نماينده ذيربط دولت در كنار 
مسووالن استانى و شهرستانى پيگير پرداخت مطالبات 

كشاورزان از سوى متصدى بدقول كارخانه هستيم
محصول  فروش  بحث  در  كه  اين  بيان  با  رياحى 

با  گفت:  هستند  آزاد  تضمينى)كشاورزان  و  (توافقى 
توجه به فروش توافقى محصول توسط كشاورزان به 
كارخانه بدهكار، الزاما اين شركت نبايد وارد موضوع 
بحث  كه  اين  و  موضوع  اهميت  لحاظ  به  اما  شود 
مسئله  به  است،  مطرح  كشاورزان  سال  يك  دسترنج 

ورود كرديم
كارخانه  شود  مى  گفته  كه  اين  به  پاسخ  در  وى 
بدهكار، مباشر شركت غله و خدمات بازرگانى گلستان 
است، تصريح كرد: اين واحد در سال گذشته به عنوان 
مركز ذخيره و خريد گندم شركت غله بود اما امسال 
اين  نيز  پارسال  از  كه  اين  ضمن  نبود  قرارداد  طرف 

واحد توليدى به شركت غله بدهى بابت گندم دارد.
بازرگانى گلستان  مديركل شركت غله و خدمات 
يادآور شد: بخشى از گندم هاى خريدارى شده توسط 
به شركت  بدهى  عنوان  به  كشاورزان  از  آرد  كارخانه 

غله تحويل شده است
دليل  به  آرد  كارخانه  بدهى  ميزان  باره  در  وى 
دسترسى نداشتن به اطالعات، آمار دقيق نداد اما گفت: 
موضوع پرداخت مطالبات گندم كاران آق قال و ديگر 
اند،  اين كارخانه گندم تحويل داده  به  كشاورزانى كه 

در دست پيگيرى است
مصرف  بر  مازاد  گندم  خريد  به  همچنين  رياحى 
كشاورزان گلستانى در سال جارى اشاره كرد و گفت: 
روز  پايان  تا  گندم  تضمينى  خريد  فصل  ابتداى  از 
گذشته در مجموع مقدار 770 هزار تن از اين محصول 

استراتژيك تحويل مراكز خريد استان شده است
نقاط  اقصى  در  كيفى  گندم  ميزان  اين  افزود:  وى 

برنامه  طبق  و  شده  خريد  مركز   84 تحويل  استان 
ريزى هاى صورت گرفته كار خريد تا تحويل آخرين 

محموله گندم ادامه خواهد داشت
بازرگانى گلستان  مديركل شركت غله و خدمات 
درباره جانمايى و تعيين مراكز خريد گندم در گلستان 
ميزان  گندم،  زير كشت  با سطح  متناسب  شد:  يادآور 
به  كشاورزان  دسترسى  نيز سهولت  و  منطقه  جمعيت 

مراكز خريد، اين مراكز انتخاب شده است.
گندم  تضمينى  خريد  مراكز  تمامى  افزود:  رياحى 
دولتى در استان كه به عنوان مباشر خريد شركت غله 
و خدمات بازرگانى گلستان مشغول فعاليت هستند با 
نصب بنرهاى واحد و شماره گذارى شده مشخص و 
تعيين گرديده اند و در طول فصل خريد آماده تحويل 

گندم مازاد بر مصرف كشاورزان گلستانى هستند
عضو هيات مديره شركت غله و خدمات بازرگانى 
باره پرداخت مطالبات كشاورزان  منطقه دو كشور در 
با توجه به تعامل بسيار خوب بين شركت  نيز گفت: 
غله گلستان و بانك كشاورزى استان تاكنون مبلغ پنج 
به حساب  مطالبات  اين  از  ريال  ميليارد   850 و  هزار 

آنان منظور شده و پرداخت ها كماكان ادامه دارد
به حدود  مربوط  ها  پرداخت  كه  اين  بيان  با  وى 
استان  در  مراكز خريد  به  تحويلى  118 هزار محموله 
است، خاطرنشان كرد :افزون بر دو هزار ميليارد ريال از 
مطالبات كشاورزان گلستانى باقى مانده كه هر چند روز 

يك بار بخشى از آن به حساب آنان واريز مى شود.
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گزارشديدگاه
متن سخنرانی دبير کميته اقوام 

در گراميداشت ۲۴ خرداد ۹۲
از  اجازه  كسب  با 
و  بزرگواران  ى  همه 
با سالم  سروران گرامى، 
پاك  روان  به  درود  و 
شهدا، رهبر كبير انقالب 
(ره)  راحل  امام  اسالمى 
و  درود  و  سالم   با  و 
طول  و  سالمتى  آرزوى 
معظم  رهبر  براى  عمر 

انقالب .
از  عنوان عضو كوچكى  به  نوبه ى خود  به  من هم 
جامعه اهل سنت و اقوام، روز 24 خرداد 92 را گرامى مى 

دارم كه نقطه ى عطفى در تاريخ اصالحات كشور بود .
به خاطر وقتى كه در اختيار بنده گذاشته شد تا چند 
دقيقه اى در خدمت شما عزيزان باشم، از مديريت محترم 

مراسم بى نهايت سپاسگزارم .
و  رفاقت  تعامل،  ابتدا  از  كه  است  سرزمينى  ايران 
وحدت در عين كثرت در آن نهادينه شده است. هويت 
ملى ايرانيان تركيبى از مجموع هويت هاى دينى، ملى و 
قومى است. به نحوى كه تنوع و تكثر قومى و فرهنگى 
ملت ايران فرصت بزرگى فراروى نظام جمهورى اسالمى 
ايران قرار داده و دولت تدبير و اميد مى تواند با اتكاى به 
اين منبع عظيم و سرشار، بقاى فرهنگ وتمدن اسالمى و 
ايرانى را در برابر جريان جهانى سازى فرهنگى تضمين 

كند.
قزاق،  تركمن،  بلوچ،  كرد،  لر،  ترك،  اقوام  همبودى 
الزامات  اگرچه  اقوام،  ساير  كنار  در  فارس  و  سيستانى 
خاصى را براى مديريت جامعه ى ايرانى در پى داشته، 
هاى  فرصت  ايران،  جمعيتى  تركيب  در  قومى  تنوع  اما 

جديدى را فراروى مديريت كشور قرار داده است.
حفظ  ويژگى  ترين  مهم  تكثرگرايى،  سياست  در 
وحدت در عين كثرت است. حفظ همدلى و همزبانى، 
اين سياست الگوى مطلوبى است كه به برقرارى انسجام 

ملى در كشور منجر مى شود.
شرايط  به  توجه  با  فوق،  الگوى  نهايت  در 
سرزمينى،فرهنگى،دينى و قوميتى ايران، به نتايج مطلوبى 
خواهد رسيد تا همگى احساس پيوند بيشترى نسبت به 

بدنه ملت ايران داشته باشيم.
بعد از روى كار آمدن دولت تدبير و اميد، با انتخاب 
دكتر حسن روحانى به عنوان ريس جمهور، با اميدوارى 
بطور  اقوام  بين  در  و  طورعام  به  جامعه  در  شده  ايجاد 
خاص، اين اميد زنده شد و پديدار گشت كه آن حقوقى 
كه در قانون اساسى براى ايرانيان تعريف شده است، يعنى 
مشاركت در امور سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و 
...  همه ى شهروندان به منصه ى ظهور برسد. تا همه ى 
اقوام براى پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى، 
در مديريت هاى خرد وكالن استانى و كشورى، مشاركت 
فعال داشته باشند و با تعامل بيشتر و استفاده از ظرفيت 
هيچ  از  اساسى،  قانون  كامل  اجراى  در  يكديگر،  هاى 

كارى دريغ نورزند.
وحدت وهمدلى خودمان را با نظام و دولت تدبير 
فراهم گردد كه همگى  اى  زمينه  تا  داديم  نشان  اميد  و 
ما به ساختارى كه درحال تكوين و شكل گرفتن است 

افتخار كنيم.
از  يك  هيچ  كه  برسيم  جايى  به  خواهيم  مى  ما 
اقوام، بدليل تعلق به گروه، نژاد يا قوم خاصى احساس 
ما  جامعه  از  بايد  تبعيض  احساس  نكند،  محروميت 

رخت بربندد.
جمهور  رئيس  از  سخنى  خواهيم  مى  اينجا  در 

محبوب خودمان را يادآورى نمايم:
قومى  نيروهاى  بكارگيرى  در  تبعيضى  هيچ  نبايد   ”

وجود داشته باشد ”.
اميد  و  تدبير  دولت  كه  را  اى  سفره  عزيزان،  آرى 
خود  در  را  ظرفيت  اين  و  بود  كرده  پهن  اقوام  براى 
ديده كه مى تواند از ظرفيت هاى اقوام مختلف ايرانى 
فال  به  ببرد،  كافى  بهره  اسالمى  نظام  اعتالى  در جهت 

نيك گرفتيم.
اقوام با همكارى هاى الزم و بهينه و با استقبال بى 
انتخابات  در  حداكثرى  و  جانبه  همه  حمايت  نظيرى 

رياست جمهورى 24 خرداد 92 انجام دادند.
قرار نيست شايستگى ها، تخصص ها و لياقت هاى 
اقوام ناديده گرفته شوند. قرار نيست افراد توانمند اقوام 
ديده  به  اسالمى  و  آزاد  آباد،  ايرانى  به  خدمت  براى 

فراموشى سپرده شوند.
اقوام  همه  به  متعلق  را  اسالمى  جمهورى  اقوام، 
كشور  ملى  منافع  به  واقف  اقوام،  دانند.  مى  ايرانى 
در  شده  ايجاد  آرامش  و  امنيت  هستند.  خودشان  عزيز 

كشورمان را به هيچ قيمتى از دست نخواهند داد.
از دولت تدبير واميد انتظار مى رود كه براى تحقق 
توسعه   اسالمى،  ايران  آينده  انداز  چشم  سند  اهداف 
مشاركت اقوام در ايجاد ايرانى قدرتمند را مدنظر قرار 
شعار  مذاهب،  و  اقوام  همه  به  عميق  احترام  بدهند. 

دولت اعتدال بوده است.
همه  براى  عدالت  به  بخشيدن  تحقق  وقت  امروز 
را  ها  فرصت  كه  است  زمان  امروز  است.  ايرانيان 
ندهيم.  دست  از  يكديگر  از  جانبه  همه  حمايت  براى 
ها  دره  روزى  سرانجام  كه  است  اين  ما  روياى  امروز 
باال خواهند آمد وتپه ها و كوه ها پايين خواهند رفت، 
ناراستى ها راست،  ناهموارى ها هموار خواهند شد و 
جالل خداوند آشكار خواهد شد وهمه ى ايرانيان با هم 

به تماشاى آن خواهند نشست.
بياييم به اين باور برسيم كه همه ايرانيان، مى توانيم 
با همدلى و همزبانى، كشور عزيزمان ايران بزرگ را به 

همنوايى زيبايى از برادرى بدل كنيم.
اميدوارم كه خرداد و خردادها در زندگى ما ايرانيان 

تكرار شود. از اينكه حوصله فرموديد، سپاسگزارم.
عبدالغفار رادمهر 

  دبير كميته اقوام و مذاهب استان گلستان

استاندارگلستان:
 منطقه آزاد اينچه برون از حمايت مناسب دولت و مجلس برخوردار است

دوره  دهمين  انتخابات  تا  ديگر  ماه   9 نزديك 
مجلس شوراى اسالمى فاصله داريم و كم كم سرو كله 
كانديداهاى احتمالى پيدا مى شود و سعى دارند به هر 
شكل ممكن نظر مردم را سمت خود جلب نمايند تا در 
نهايت در اسفندماه مجوز ورود به بهارستان  را بگيرند 
برنامه  بقچه  بينم  مى  ندرت  به  خيلى  متاسفانه  ولى 
داشته  را  ورودى  چنين  براى  آماده  هاى  پكيج  و  اى 
كانديداها  شود  مى  مشاهده  موارد  بعضى  در  باشند. 
مى  ميان  به  سخن  چيزهايى  از  ها  نشينى  دورهم  در 
نماينده نيست و چه بسا  آورند كه وظايف ذاتى يك 
مجلس  نمايندگان  وظايف  از  نيز  مردم  از  بسيارى 
مديران  وظايف  آنها  كه  دارند  انتظار  و  ندارند  آگاهى 
دستگاه هاى اجرايى را انجام دهند . كار نماينده مجلس 
رفع مشكالت شخصى يكايك موكالن نيست زيرا اين 
كار عملى نبوده و چنانچه هرفردى چنين ادعايى كند، 
اى  صادقانه  حرف  و  قانون   چارچوب  در  سخنى 
آستانه  در  است  الزم  رو  اين  از   . است  نكرده  مطرح 
نمايندگان مجلس  تبليغات  بودن  پيش  انتخابات و در 
شوراى اسالمى، مردم در خصوص وظايف نمايندگان 

و اهميت اختيارات آنها اطالعات الزم را كسب كنند.
اين گفته هاى  اين مرقومه  اگر خوانندگان محترم 
بنده را كليشه اى ، تكرارى و در حد شعار تلقى نكنند 
كانديداهاى  باشد  بايد  اين  ها  برنامه  اصلى  محور 
احتمالى بايد هرگونه  بى عدالتى هاى احتمالى را در 
سطح منطقه پيگيرى و از حق و حقوق مردم در حوزه 
انتخابيه خود با هدف اجراى هر چه بيشتر عدالت دفاع 
بى عدالتى و  از  با تالش و كوشش مضاعف  كرده و 
حق كشى نسبت به حقوق حقه مردم جلوگيرى كند. 
عدالت  هاى  برنامه  چنين  از  متاثر  بازخوردهاى  و 
محور در زندگى روزمره مردم و متعاقب آن در محيط 

اجتماعى كامال عينى و به صورت عملى مشهود باشد .
عدم  و  منسجم  هاى  برنامه  چنين  فقدان  شايد 
شناخت درست وظايف نمايندگى مجلس باعث شده 
است امروزه كانديداهاى بيشترى به خود جرات بدهند 
اغلب با انگيزه هاى پيش پا افتاده و با داشتن گواهينامه 
و تحصيالت كارشناسى ارشد  با هرگونه  بينش سياسى 
ـ اجتماعى پايين ، با كمى استطاعت مالى ، طايفه اى و 
شارژ شدن هاى احتمالى توسط ديگران .... انگيزه هاى 
ورود به كارزار انتخاباتى را پيدا كنند. كه اين موارد را 
ضمن احترام به ايده هركسى مختار است در چارچوب 
از  ولى  بشود  مجلس  نمايندگى  نامزد  موجود  قوانين 
نگاه ديگر به نظر نگارنده  چنين ورود  و اعالم حضور 
با انگيزه هاى  نامتعارف ياد شده در سطور باال، دست 
اجتماعى  كم گرفتن و بى اعتنايى به شعور سياسى – 
مردم است. اعتقاد بر اين است  مجلس از اهميت ويژه 
تصميم  از  بسيارى  محور  و  بوده  برخوردار  وااليى  و 
گيرى ها، قانونگذارى ها، برنامه ريزى ها بايد باشد كه 
افراد با مناعت طبع و سواد و بينش باال را مى طلبد. و 
درگرو حضور چنين  افرادى است  كه مردم نسبت به 
تحقق خواسته ها و مطالباتشان اميدوار گشته و آگاهانه 

دست به انتخاب  كانديداها خواهند زد.
اگر اشتباه نكنم38اصل از 177 اصل قانون اساسى 
به صورت مستقيم و مشروح به مجلس شوراى اسالمى 

اختصاص دارد.
عموم  در  اسالمى  شوراى  مجلس   71 اصل  در 
قانون  تواند  مى  اساسى  قانون  مقرر  در حدود  مسائل 

وضع كند.
از  پس  قانونى  لوايح  است  آمده  نيز   74 اصل  در 
تصويب هيات وزيران به مجلس ارايه مى شود و طرح 
هاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان 

در مجلس شوراى اسالمى قابل طرح است.
اسالمى  شوراى  ، مجلس   76 اصل  اساس  بر 
دارد. را  كشور  امور  تمام  در  تفحص  و  تحقيق  حق 
با توجه به اصل 84 هر نماينده حق دارد در همه مسائل 

داخلى و خارجى كشور اظهار نظر كند.
در اصل 87 نيز آمده است ، رييس جمهور براى 
هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر 
بايد از مجلس راى اعتماد بگيرد و دوران تصدى نيز در 
مورد مسائل مهم و مورد اختالف مى تواند از مجلس 

براى هيات وزيران تقاضاى راى اعتماد كند.
كه  موردى  هر  در   ، است  آمده  نيز   88 اصل  در 
حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
باره  در  وزير  از  نمايندگان  از  يك  هر  يا  و  رييس  از 
يكى از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير 
به  و  اسالمى حاضر  در مجلس شوراى  است  موظف 
سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس 
جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز 
به تاخير افتد ،مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس 

شوراى اسالمى.
رقابتهاى  گيرودار  و  بين  اين  در  ميبينيم  بعضا   
انتخاباتى يكى به خاطر برنده شدن حاضر است دست 
به هر كار بزند، دروغ بگويد وعده خالف دهد تا نظر و 
راى مردم را به خود جلب كرده و به كرسى نمايندگى 
برسد. در اينجا يك سوال اساسى پيش مى آيد؛ نماينده 
نمايندگى  جايگاه  به  روشى  و  شيوه  چنين  با  كه  اى 
مجلس برسد آيا خواهد توانست انتظارات و مطالبات 

بحق و قانونى موكلين خويش را بر آورده سازد....؟
* رشيد نافعى

بايدها و نبايدهاى كانديداتورى مجلس

مديرکل غله گلستان: 
مسووالن پيگير پرداخت مطالبات گندمكاران آق قال هستند


