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بند شش��م ماده بیست و هش��تمم آرزوست! 
ای��ن روزها کش��ور ش��اهد اع��الم صالحیت 
داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی و 
اعالم ش��کایت رد صالحیت شدگان به هیات 
های نظارت اس��تان هاس��ت. بر اس��اس بند 
شش از ماده بیس��ت و هشت قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، یکی از شرایط تایید 
صالحیت داوطلبان نداش��تن سوء شهرت در 
حوزه انتخابیه اس��ت. معنی و مفهوم این بند 
دارای تعابیر و تفاس��یر گوناگونی است که امر 
مصداق یابی آن را با مش��کل مواجه ساخته و 
احیاناً زمینه های برخورد سلیقه ای، گروهی و 
جناحی و شاید شخصی را فراهم کرده است. 
از این رو بس��یار شایس��ته است که در تعیین 
مصادیق این بن��د، آموزش های الزم به هیات 

های اجرایی شهرستان ها ارائه شود. 
مش��کالت متعددی همچون گرانی، بیکاری، 
فقر، طالق، اعتیاد، حاش��یه نش��ینی، مشکل 
خرید و اجاره مس��کن، افزایش س��ن ازدواج، 
تجمل گرای��ی، مهاجرت مغزه��ا، واردات بی 
رویه، قاچاق کاال، خشکسالی، ترافیک و سایر 
آس��یب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش 

برای مردم شریف ایران دشوار کرده است. 
مطالعه گذش��ته نگر مؤید این حقیقت است 
ک��ه پیرامون هر یک از مش��کالت موجود در 
زندگی مردم ده ها و شاید صدها قانون و مقرره 
در کش��ور وجود دارد که اگر از کارآمدی الزم 
برخوردار بودند نمی بایس��ت تاکنون اثری از 
مشکالت در زندگی مردم باقی می ماند. تداوم 
و تشدید مشکالت در زندگی مردم نشانه بارز 
ناکارآمدی قانونگذاری سنتی در حل مشکالت 
جامعه اس��ت. ناکارآمدی قانونگذاری س��نتی 
دارای جنبه های گوناگونی اس��ت که یکی از 
ابع��اد آن، ناکارآمدی در مصداق یابی بندهای 
ماده بیشت و هش��ت قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اس��ت. صرف نظر از مصادیق 
عمومی سوء ش��هرت مانند محکومیت های 
مؤثر کیفری، اعتیاد، شرارت، زورگیری، اعمال 
منافی اخ��الق و رفتار عمومی و ... که موجب 
محرومی��ت از حقوق اجتماعی اس��ت باید به 
برداش��ت های نوینی در این زمینه توجه کرد. 
بجاست که به سوء شهرت به مثابه ناتوانی در 
شناخت مشکالت جامعه اندیشید. سوء شهرت 
به مثابه ناکارآمدی در حل مش��کالت زندگی 
مردم اس��ت و در نهایت سوء شهرت به مثابه 
کمک به تداوم و تشدید مشکالت مردم است. 
افراد، گروه ها و جناح های مرسوم سیاسی که 
در چهار دهه گذشته، 10 دوره مجلس شورای 
اسالمی بین آنها دست به دست شده است که 
بیشتر مشکالت متعدد موجود در زندگی مردم 
دس��تاورد ناکارآمدی مزمن آنهاست مصداق 
بارز سوء شهرت اند. کارآمدی، مصداق حسن 
شهرت و ناکارآمدی مصداق سوء شهرت است. 
در میان داوطلبان نمایندگ��ی در این دوره از 
مجلس شورای اسالمی، کم نیستند افرادی که 
در اوج ناکارآم��دی باز هم آمده اند تا دوباره یا 
چندباره خود را تَکرار کنند و انبوه مش��کالت 
زندگی مردم را بیش از پیش روی هم انباشته 
کنن��د و حل آنها را به آین��ده ای غیرمحتمل 
حواله دهند. رسالت تاریخی هیأت های اجرایی 
و هیأت های نظارت و شورای نگهبان است که 
به این مهم توجه کافی داشته باشند و با درایت 
و هوشمندی اجازه ندهند که ناکارآمدی ها و 

ناکارآمدان بار دیگر خود را تَکرار کنند! 
خروجی ش��یوه های س��نتی تایید صالحیت 
داوطلبان نمایندگی تاکنون، نتوانس��ته است 
ب��ه تدوین و تصویب قوانینی منجر ش��ود که 
مش��کالت روزافزون زندگی مردم را بر طرف 
کند. باید روش ه��ای نظارتی حاکم بر تأیید 
صالحیت ه��ای داوطلبان، ناظ��ر به نیازهای 
اجتماع��ی در حوزه قانونگذاری دارای انعطاف 
پذیری و عمق پذیری الزم و کافی باشد. روش 
ها و نمایندگانی که تمام دانایی و توانایی آنان، 
تصویب مجموعه قوانینی که تاکنون نتوانسته 
است مشکالت زندگی مردم را حل کند، برای 
بار دیگر نیز نخواهند توانس��ت بر مش��کالت 
کش��ور غلبه کنند چرا که با نشانی نادرست، 
هرگز نمی توان به مقصد رس��ید! برای تحول 
در قانونگذاری سنتی، کشور نیازمند استفاده از 
منابع انسانی دانا و تواناست که در پرتو تالش 
های آنان، افق درخشان قانونگرایی نوین پیش 
چشمان همگان مجسم شود و این مهم جز با 
تحول در روش های قانونی پیش��رو در تایید 
صالحیت داوطلبان نمایندگی مردم میس��ر 

نیست.

سوء شهرت ناکارآمدی!؟

الریجانی از انتقادها به عملکرد خانه ملت گالیه کرد

صالحی خبرداد
تکمیل ۲۰ سیستم راکتور اراک
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سرمقاله

از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
خبرسازی رویترز درباره آمار آسیب دیدگان حوادث آبان ماه 

تکذیب شد

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

واکنش سخنگوی سپاه به یک خبر کذب
دشمنان آرزوهای باطل خود را با شایعه دنبال می کنند

س��ردار ش��ریف با تکذیب برخی ش��ایعات در خصوص ش��هادت س��ردار حاجی زاده در سوریه، گفت 
:دشمنان آمال و آرزوهای باطل و شوم خود را در شایعه پراکنی و دروغ پردازی های رسانه ای دنبال 
می کنند. درپی انتشار شایعاتی از سوی برخی رسانه های عربی و بازنشر آن در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی بیگانه و معاند خارجی مبنی بر ش��هادت س��ردار سرتیپ پاس��دار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به خاک 
سوریه، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب 
این ش��ایعه گفت: همانگونه که بارها اعالم ش��ده است، دشمنان انقالب اس��المی و ملت ایران آمال و 
آرزوهای باطل و شیطانی خود را در دروغ پردازی ها و شایع پراکنی ها و انتشار اخبار کذب و بی اساس 

دنبال می کنند.
وی افزود: سردار حاجی زاده در سالمتی کامل در حال انجام ماموریت های جاری محوله هستند.

س��خنگوی سپاه بی اعتنایی افکار عمومی به انتشار این گونه شایعات را دلیلی بر نخ نما شدن اقدامات 
دشمن دانست و به دشمنان یادآوری کرد: شهادت آرزوی تربیت شدگان مکتب عاشورا و مایه افتخار 
پاس��داران و مدافعان انقالب و میهن اس��المی اس��ت و بهتر اس��ت با پرهیز از اینگونه س��رگرمی ها و 

دلخوشی های لحظه ای، بیش از این خود را مضحکه قرار ندهند.  سپاه نیوز

دستور ویژه وزیر کشور در پی درگذشت دو کولبر

وزیر کش��ور از دبیر ش��ورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور خواست تا بررسی های الزم و کارشناسی 
برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین انجام شود.

عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور در پیامی خطاب به بابک دین پرس��ت مع��اون هماهنگی امور 
اقتصادی وزارت کش��ور و دبیر ش��ورای توسعه امنیت پایدار ش��رق و غرب کشور،  با تسلیت درگذشت 
دو جوان کولبر به هموطنان ُکرد، از وی خواس��ت تا بررس��ی های الزم و کارشناس��ی برای رسیدن به 

راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار انجام شود.
مت��ن کامل پیام وزیر کش��ور که در پ��ی حادثه دلخراش درگذش��ت جانگ��داز دو هموطن جوان در 
کردس��تان؛ خطاب به دین پرس��ت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و  توسعه منطقه ای  و دبیر شورای 

توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، صادر شد، بدین شرح است:
حادثه دلخراش درگذش��ت جانگداز دو هموطن جوان مان در کردس��تان که بر اثر حمل کاال با عنوان 
کولب��ری ج��ان خود را برای امرار معاش از دس��ت دادند، موجب تأثر ش��دید و تألم خاطر مردم عزیز 

میهن اسالمی شد.
ضمن اعالم تس��لیت به خانواده محترم این دو برادر و س��ایر هموطنان کرد، مقتضی است با همکاری 
اس��تانداری کردس��تان و س��ایر اس��تان های درگیر با پدیده نامطلوب کولبری، با  توجه به امکانات و 
بضاعت س��رزمینی غرب کشور، به ویژه در ایجاد صنایع کش��اورزی به صورت خانواده محور، به منظور 
اش��تغال پایدار و مولد، بررسی های الزم و کارشناس��ی صورت گرفته و راهکارهای عملیاتی و سریع و 

سهل الوصول، جهت ارائه به دستگاه های ذی ربط تهیه شود.
 اس��تان قهرمان کردس��تان و مردم غیور و ش��جاع و مرزبان کرد، جایگاه ویژه ای در س��پهر فرهنگ 
تمدن س��از اسالمی و انس��انی، در گام دوم انقالب دارند و مرزهای غربی جمهوری اسالمی ایران، باید، 
همچون مرکز کش��ور، مهد شکوفایی اس��تعدادها و توانمندی ها در جهت رفاه، آرامش و آسایش مردم 
غیور این خطه از کش��ور باش��د و قطعا هدایت مردم با توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی به سوی 

صنایع و مشاغل خانگی و کمک به اقتصاد آنها از وظایف بدیهی مسئوالن می باشد.
لذا ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته، به ویژه در اسناد باالدستی مرتبط از 
جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهره گیری از ظرفیت های شورای توسعه و 
امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرح های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه ای و با 
اتکا بر تکالیف قانونی دس��تگاه های مرتبط در »آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی 
موقت مرزی« مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه ش��ود تا ان ش��ااهلل در قالب دستورالعمل های اجرایی 
به هیئت دولت پیش��نهاد و به امید حق تعالی، اینگونه پدیده های ناهنجار اجتماعی در این مناطق از 

میهن عزیز اسالمی ریشه کن شود.  روابط عمومی وزارت کشور

رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی، 
ادعای خبرگزاری انگلیسی رویترز در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث 
آبان ماه در ایران را تکذیب کرد. ادعای خبرگزاری رویترز درباره شمار آسیب 
دیدگان حوادث آبان تکذیب شد. رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی این 
دبیرخانه، اقدام این رسانه انگلیسی را خبرسازی دانست و آن را تکذیب کرد. 
علیرضا ظریفیان یگانه گفت: این گونه خبر نوشتن و ادعا کردن اساساً کاری 
ندارد کافی اس��ت طبق برنامه ای از پیش تعیین شده در چارچوب عملیات 
روانی، برخی ادعاها کنار هم چیده شود. وقتی از این رسانه درخواست منبع 
یا سند شود، شما را به موجودات نامرئی ارجاع می دهد که هیچ امکانی برای 

صحت سنجی آن وجود ندارد.
وی، ای��ن ادعای خبرگ��زاری رویترز را نه فقط از ب��اب امنیتی و اطالعاتی 
بلکه حتی از جنبه خبری کاماًل بی ارزش و آسیبی جدی به اعتبار از پیش 

مخدوش شده این خبرگزاری دانست.ظریفیان در ادامه به طرح این پرسش 
پرداخت که وقتی رویترز نمی خواست منبع، سند یا حتی قرینه ای کوچک 
ب��رای ادعایش ارائه کند، چرا به آمار 1۵00 نفر اکتفا کرده اس��ت می تواند 

بگوید ۲0 هزار نفر کشته اند، اما این خبرسازی های جعلی اعتباری ندارد.
رییس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی 
گفت: همان طور که در دستور رهبر معظم انقالب آمده بود موضوع بررسی 
این موضوع و دلجویی از خانواده های کشته شدگان اخیر در سه گروه ادامه 
دارد و پس از جمع بندی کامل این مسئله در این باره اطالع رسانی می شود. 
وی گفت: از مدت ها پیش گروهی برای رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث 
اخیر تش��کیل شد که موظف است کل مس��ائل مربوط به آسیب دیدگان را 
جزء به جزء بررس��ی کند تا به طور کامل مش��خص شود که هر فرد در چه 

وضعی آسیب دیده است.  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

«آگهى مزایده عمومى»
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