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چالشقانون

اشاره:نوشتارحاضربهبحثوبررسیپيرامونحکومت
قانونمیپردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

فساد
ديديم متفکرينی ك��ه از حکومت قانون هواداری می كنند 
ب��ا حکومت های خودكامه مخالفند. فالس��فه اعم از جديد 
و قديم معتقدند كه يک��ی از خطرات مهم دولت خودكامه 
آنس��ت كه به طرف فس��اد ميل دارد و باعث می ش��ود كه 
مناف��ع خصوصی حکام بر صالح كلی جامع��ه اولويت پيدا 
كند. اگر حکام مجاز باش��ند كه ب��ه ميل و اراده خود عمل 
كنن��د انتظار می رود اعمالی نماين��د كه باعث بهبود وضع 
خودش��ان به بهای ف��دا كردن منافع جامع��ه بگردد. چون 
حکوم��ت قانون ق��درت ح��کام را محدود می كن��د بنا بر 
اين می تواند از چنين فس��ادی جلوگي��ری كند. افالطون 
عقيده داش��ت كه افرادی وجود دارند كه تعدادشان بسيار 
نادر اس��ت واينگونه افراد صفات هوش��مندی و درستکاری 
را بص��ورت توام با خود دارند. هوش��مندی آنها در آنس��ت 
كه مصالح جامعه را می شناس��ند و درستکاری ايشان بدان 
معنی اس��ت كه مصالح مزب��ور را دنبال می كنند نه مصالح 
ش��خصی خود را. اينگونه افراد بنظر افالطون بهترين حکام 
هس��تند. اين چنين افرادی هم هوش��مندانه حکومت می 
كنند و هم تا س��رحد توان بش��ری غير قابل فساد خواهند 
ب��ود. ليکن افالطون به اين كته نيز توجه داش��ت كه حتی 
چنين پادشاهان فيلسوفی نيز كامال غير قابل فساد نيستند 
و بنظر وی در دولت ايده آل حتی چنين حکام هوشمند و 
دارای فضايل اخالقی نيز مشمول مقررات و قواعد خواهند 
بود. هدف از اينگونه مقررات آنس��ت كه پادشاهان فيلسوف 
نيز به س��ودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه 
را قربان��ی نکنن��د. لذا ح��کام از حق مالکيت ب��ر دارايی و 
ثروتهای ش��خصی ممنوع و محروم هستند. زيرا گمان می 
رود كه اينگونه ثروتها باعث ش��ود ح��کام به دنبال نمودن 
منافع ش��خصی به بهای مصالح اجتماعی وسوس��ه ش��وند. 
البته م��ا اينگونه محروميت را ام��روزه امری افراطی و غير 
عملی می دانيم. ليکن اعتقاداتی كه س��بب ش��ده افالطون 
چنين پيش��نهادی را ارايه كند برای ما نيز امری آشناست: 
از آنجاييکه بش��ر قابل فساد است پس الزم است كه حتی 
بهترين و خردمندترين حکام نيز بوس��يله مقررات و قواعد 
قانونی محدود نمی كنند ولی بر موضوع فسادپذيری بشری 

گاهی حتی از افالطون نيز بيشتر تاكيد می نمايند. 
انتقامجوي��ی: يونانيان باس��تان دريافته بودن��د كه اهميت 
حکومت قانون فقط در جلوگيری از فس��اد حکومت نيست. 
آنه��ا همچني��ن دريافته بودند كه حکوم��ت قانون در مهار 
نمودن ميل خطرناك بش��ر به انتقامجويی نيز مفيد اس��ت 
و ه��واداران نوين حکومت قانون نيز به اين برداش��ت قدما 
مهر تأييد زده اند. كس��ی كه صدمه ای از ديگری می بيند 
معموال خواس��تار انتقام اس��ت: بدين معنی كه می خواهد 
آن ش��خص را ب��ا زدن صدم��ه متقابل به س��زای كار خود 
برس��اند. در واقع كليه اطرافيان و هواداران ش��خص صدمه 
ديده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار: متقابلی صورت 
گيرد. و ليکن اين ميل به انتقام به آسانی تبديل به زنجيره 
ای از صدمات متقابل می ش��ود كه هر طرف درصدد تالفی 
نمودن صدماتی اس��ت كه ط��رف ديگر وارد كرده اس��ت. 
روشن اس��ت كه هيچ جامعه س��ازمان يافته ای نمی تواند 
چني��ن زنجيره ای را تحمل نمايد. و حکومت قانون اس��ت 
ك��ه ازچنين زنجيره ای جلوگيری می كند. قانون مقرر می 
كند كه اش��خاصی كه صدمات خاص��ی )به موجب تعاريف 
قانونی( بزنند بايد خس��ارات زياندي��دگان را جبران نمايند. 
همچني��ن قانون مقرر می كند كه زياندي��ده و اطرافيان و 
ه��واداران وی از انتقامجويی اضافی خودداری نمايد: يعنی 
آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قبول كنند و راس��ا 
درصدد اضافه ك��ردن مجازات وی برنياين��د. بدين ترتيب 
قانون راهی برای ارضاء حس��ن انتقامجويی باز می كند ولی 
اي��ن عمل را به نحوی انجام می دهد ك��ه از ايجاد زنجيره 
خطرناكی از خش��ونت های متقابل جلوگيری شود. آشيل 
نمايش��نامه نويس يونان باس��تان نخس��تين كسی بود كه 

چگونگی محدود كردن حس��ن انتقامجويی بوس��يله قانون 
را نمودار س��اخت. وی در تريلوژی خود بنام ارستيا داستان 
خان��واده ای را ك��ه در اثر انتقام جويی به نابودی كش��يده 
ش��د روايت می نمايد. در اين داس��تان پ��در خانواده يکی 
از دختران خود را برای خوش��امد خدايان قربانی می كند. 
مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر 
وی بنام ارس��تس مادر و معشوق وی را به انتقام خون پدر 
به قتل می رس��اند. آنگاه ارس��تس به دام فری ها )خدايان 
انتق��ام( می افتد ك��ه خواهان قتل وی به پاداش كش��تن 
مادرش هستند. آنگاه بيگناهی ارستس در دادگاه به اثبات 
می رس��د و الهه آتنا فری ها را وادار می كند كه ش��هوت 
انتقامجوي��ی را كنار بگذارد و در محدوده س��رزمين خود و 
قوانين آن در صلح و صفا زندگی كنند. آنگاه فری ها تبديل 
به يومنيد می ش��وند و يومنيدها الهه های مهربانی هستند 
كه از خانه و كاش��انه دفاع می كنند ولی از خونخواهی در 
مورد اش��خاصی كه ب��ه عضوی از خان��واده صدمه ای بزند 
اجتن��اب می كنند. بدين ترتيب آش��يل اظه��ار عقيده می 
كند كه تنها راه عقاليی جهت پايان دادن به زنجيره انتقام 
جويی برقراری حکومت قانون است. قانون است كه جرم و 
مجازات آنرا تعيين كرده و همچنين مش��خص خواهد نمود 
كه تحت چه ش��رايطی مرتکب قانونا مبری از گناه شناخته 
خواهد شد. تشخيص تقصير و بيگناهی و مجازات های الزم 
بوسيله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسيد. اشخاصی 
كه اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گيرند بايد از انتقامجويی 
خصوص��ی صرفنظر كرده و مجازات تعيين ش��ده توس��ط 
دادگاه را قب��ول نمايند. ب��ه عالوه حکوم��ت قانون برتری 
ديگ��ری نيز به انتق��ام جويی فری ه��ا دارد. ميل به انتقام 
جوي��ی در ن��زد فری ها كور بود بدين معن��ی كه بين انواع 
قتل تفاوتی قايل نمی ش��دند. اينکه از شخص قاتل خطايی 
س��ر زده يا خير اصال بررس��ی نمی شد. ش��رايط مخففه و 
موجهه مطلقا مطرح نمی گرديد. همين كه عمل ش��خصی 
س��بب مرگ ديگری می ش��د كفايت می كرد كه اين الهه 
های انتقام به تعقيب، دس��تگيری و نهايت��ا قتل وی اقدام 
كنند. و ليکن قوانين يونان باستان و همه جوامع غربی بعد 
از آن خطای شخصی را به حساب می آورند. مثال خطاهای 
عم��دی از خطاهای غير عمد متمايز ش��ناخته می ش��د و 
انجام عملی در شرايط اضطرار از انجام عمل به صورت خود 
خواسته جدا می گرديد. فری ها به اينگونه تمايزات توجهی 
نداش��تند. بدين جهت در نظر آش��يل تبديل انتقام جويی 
شخصی به حکومت قانون حركتی بود از نظامی اخالقا كور 
به سيس��تمی كه تفاوتها و تماي��زات اخالقی را در نظر می 
گيرد. امروز نيز مانند دوره آش��يل انتقام جويی بخش��ی از 
زندگی روزمره اس��ت. هواداران ام��روزی حکومت قانون بر 
آنن��د كه اگر حکومت قانون انتقام جويی ش��خصی را مهار 

ننمايد پايه های جوامع سازمان يافته نوين سست می شود. 
عالوه بر اين در جوامع مدرن اين فکر از يونانيان به عاريت 
گرفته ش��ده كه در حکومت قانون بايد به خطای ش��خصی 
مرتکبين توجه داشت و تفاوتهای اخالقی ناشی از آن را در 
نظر گرفت. اين نظر ريش��ه عميقی در بر داشت ما از مقوله 
انصاف دارد. بموجب چنين برداش��تی از مقوله انصاف است 
كه ما معتقديم حکومت بايد به افرادی كه متهم به ارتکاب 
اعمال مجرمانه هس��تند امکانات منصفانه ای جهت دفاع از 
خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد. هدف حکومت قانون 
آن است كه ميل به انتقام را مهار و رام كند. بايد دانست كه 
عدم مهار حس انتقام جوي��ی باعث نابودی حکومت قانون 
می ش��ود. برای آن دس��ته از ما كه در جوامع نس��بتا امن 
و تثبيت ش��ده زندگی می كنيم مه��ار نمودن حس انتقام 
جويی خيلی دش��وار به نظر نمی آيد ليکن تاريخ نشان می 
دهد ك��ه فری های درون ما به آس��انی تبديل به يومندی 
نمی ش��وند. بدين جهت ميل به انتقام نمادی از يك خطر 
مداوم و مهم اس��ت كه حکومت قان��ون را تهديد می كند. 
انتقام جويی چنان حس قدرتمندی است كه گاه باعث می 
ش��ود مردم خواهان توقف يا تعليق قانون ش��وند تا بتوانند 
از كس��انی كه ظاه��را باعث ايراد صدماتی ش��ده اند انتقام 
گيرند. چني��ن خطراتی در نظامهای دموكراتيك و نماينده 
مدار نيز وجود دارد. آنگاه كه قشری عظيم از مردم خواهان 
انتق��ام جويی بر خالف قوانين می گردند حکومت ش��ديدا 
تحت فشار قرار می گيرد كه نسبت به اصول حکومت قانون 
تساهل و تجاهل پيش گيرد. در چنين وضعيتی امکان دارد 
اش��خاصی كامال بی گناه مانند گوس��فند قربانی وسيله ای 

برای رفع عطش انتقام جويی همگانی بکار روند. 

آزادی
بش��ر از ديرباز در تالش بوده است كه فساد دولتی و انتقام 
جويی شخصی را از طبق قانون مهار كند. ليکن عصر نوين 
عالي��ق ت��ازه ای را مطرح كرده اس��ت ك��ه در اعصار قبل 
وجود نداشت. اين عاليق نوين مربوط به نگهبانی از آزادی 
های ش��خصی در برابر س��ركوب دولتی می كردند. آزادی 
در معن��ی قديم: فالس��فه قديم حتی آن دس��ته از آنها كه 
طرف��دار حکومت قانون بودن��د در خصوص آزادی نظرياتی 
متفاوت با متفکرين جديد داش��تند. در نظر قدما آزادی به 
معنای حق شركت در مباحثات و تصميمات جامعه سياسی 
ب��ود نه به معنای فضايی ش��خصی و خصوص��ی كه بايد از 
گزند جهان خارج حفظ ش��ود. بع��الوه در نظر قدما هدف 
غايی جامعه سياس��ی و قوانين آن اش��اعه زندگانی توام با 
فضيلت در بين كليه شهروندان بود. زندگانی توام با فضيلت 
ي��ا به عبارت ديگر زندگی خ��وب تركيبی از فعاليت ذهنی 
مشاركت سياس��ی و تمتع از لذايذ زندگی دانسته می شد. 

كار ي��دی و فعالي��ت بازرگانی عموما م��ورد تحقير بوده و 
مناسب ش��هروندان واقعی شناخته نمی شد. كارهای يدی 
و بازرگان��ی تحت عنوان كارهای كثيف به كس��انی واگذار 
می ش��ود كه گوبا بنا بر طبيعت خود قادر به انجام وظايف 
ش��هروندی نبودند. زنان و بردگان نيز در زمره همين افراد 
قرار داش��تند. هدف از قوانين آن ب��ود كه طبقات پايين به 
وظايف خود عمل نمايند تا شهروندان آزاد مجبور نگردند به 
تحمل مش��قاتی تن دهند كه مانع پيروی از فضايل زندگی 
هس��تند. بدين ترتيب هدف قوانين مطلقا آن نبود كه فرد 
را در پيروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باش��د. آزادی 
در معن��ی نوين: در عصر نوين در جامعه غرب برداش��تهای 
متفاوت و متضادی در مورد اينکه خوب چيست وجود دارد. 
با توجه به التزام به فکر تس��اوی انسانها و نظر به اين گونه 
قضاوتهای اجتماعی اس��ت كه بس��ياری از متفکرين جديد 
بح��ث كرده اند كه هر فرد بايد از عرصه وس��يعی از آزادی 
برخوردار باش��د كه در آن ب��دون دخالت خارج بتواند افکار 
خود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نمايد. حکومت 
خودكامه قصد دارد ديدگاه خود را در مورد مصلحت جامعه 
دنبال نمايد ديدگاهی كه احتماال با عرصه آزاديهای فردی 
تصادم داشته و يا حتی آنرا از بين خواهد برد. اين امر حتی 
در مورد دولتهايی كه مصالح عموم را- نه به عنوان پوششی 
بر فس��اد ش��خصی خود بلکه- صادقانه دنبال می كنند نيز 
صادق اس��ت. حتی حکومتهايی كه در تکاپوی منافع خود 
نيس��تند نيز نبايد برای دنبال كردن برداش��ت خود از نفع 
عموم قدرتی نامحدود داش��ته باش��ند. لذا متفکرين جديد 
معتقدن��د كه حکومت قانون ق��درت دولت را در انجام امور 
ب��ه نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اينکه 
برداش��ت و تلقی خ��ود را از مصلحت عموم دنبال كند منع 
می نمايد. فالس��فه از ديرباز بحث نموده اند كه آيا قواعدی 
كه باعث س��ركوب مردم ش��ده يا رفتار غير منصفانه ای با 
مردم بنمايند نيز بخش��ی از قوانين ش��مرده می ش��ود يا 
خي��ر. برخ��ی معتقدند كه قواعد غي��ر منصفانه مثل قواعد 
پيگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانين معتبری باشند ولی 
گروهی ديگر با اين نظر مخالفند. در اينجا فقط بايد به اين 
نکته مهم توجه كرد كه برای حفظ حريم آزادی های فردی 
حتی اگر قواعد غير منصفانه را بخش��ی از قوانين بدانيم نيز 
باز حکومت قانون بهتر از حکومتهای خودكامه اس��ت. زيرا 
يك دول��ت خودكامه اگر بخواهد مذه��ب خاصی را تحت 
پيگ��رد قرار دهد م��ی تواند پيروان مذه��ب مزبور را حتی 
بدون وضع كلی به مجازات برساند. چنين دولتی همچنين 
ممکن است قواعدی را عليه مذهب خاص وضع و آنرا عطف 
بما س��بق اجرا كند و يا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد 
و ي��ا اينکه افراد خاطی را ب��دون دادن دفاع محکوم كند و 
يا اينکه متخلفين را بس��يار شديدتر از مقررات قانون تنبيه 
نمايد. گذش��ته از اينها حکومت خودكام��ه با فقدان قواعد 
روش��ن و آش��کار تأثيری مايوس كننده بر آزادی فرد دارد. 
زيرا فرد نمی داند كداميك از اعمال وی قابل پيگرد توسط 
دولت اس��ت لذا با ت��رس از اينکه گام بع��دی وی مجازات 
دولت را در پی داش��ته باش��د دامنه اعمال خود را محدود 
م��ی كن��د. در مقابل دولت تحت حاكمي��ت قانون از انجام 
بس��ياری از اعمال محدودكننده آزادی ممنوع است. البته 
دولت قانونمدار نيز ممکن اس��ت دس��ت ب��ه وضع قوانين 
تعقيب��ی بزند و حکومت قانون مانع از اين امر نيس��ت )به 
فرض اينکه قواعد غير منصفانه را نيز بخشی از قانون تلقی 
كنيم( و ليکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد ش��د كه 
فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند و پيامد 
انجام آنها چيست. متفکرين حقوقی اين امر را تحت عنوان 
اخطار منصفانه مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است 
به فرد كه بداند چ��ه رفتاری وی را قابل تعقيب و مجازات 
مقامات می نمايد. همچنين حکومت قانون باعث می ش��ود 
كه متخلفين فرضی از امکان اثبات بيگناهی خود برخوردار 
باش��ند هرچند اين امور باعث نمی ش��ود كه همه خواسته 
های ما در مورد آزادی های فردی تأمين گردند و ليکن بهر 
حال بهتر از حالتی است كه ممکنست ما در تحت حکومت 

خودكامه داشته باشيم. 

فعاليت های اش��تغال زايی و عمرانی بنياد بركت س��تاد 
اجرايی فرم��ان امام در جزيره هرمز، موجب بازگش��ت 
يك هزار نفر از اهالی اين جزيره ش��ده است. مديرعامل 
بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( با بيان 
اين مطلب افزود: بنياد طی دو س��ال فعاليت در هرمز، 
145 طرح اش��تغال زايی و 98 پروژه عمرانی و زيربنايی 
را در اين جزيره به بهره برداری رسانده يا در دست اقدام 
دارد. اميرحسين مدنی با اشاره به فعاليت بنياد بركت از 
س��ال 1397 در جزيره هرمز خاطرنشان كرد: راه اندازی 

110 طرح اش��تغال زايی اجتماع محور در قالب مدل های »س��حاب« و 
»آسمان« باعث ايجاد بيش از 400 فرصت شغلی در هرمز شده است.

وی با اش��اره به 35 طرح اشتغال زايی ديگر كه در شرف راه اندازی است، 
اظهار داشت: پنج مجری و تسهيل گر بنياد بركت در جزيره هرمز مشغول 
به فعاليت و خدمت رس��انی هس��تند.  به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
در دو س��ال گذش��ته 17 گروه توس��عه محلی و 15 صندوق پس انداز 
كس��ب و كار در قالب مدل اش��تغال زايی اجتماع محور آسمان در هرمز 
تشکيل شده است. مدنی ظرفيت ها و پتانسيل های جزيره هرمز در حوزه 
گردش��گری را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: در همين راستا، بيشتر 
مش��اغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در رس��ته های شغلی مرتبط با 
گردشگری و خدمات جانبی آن، صنايع دستی، بوم گردی، توليد پوشاك 

و مش��اغل خدماتی است. وی با اشاره به سرمايه گذاری 
110 ميليارد ريالی بنياد بركت در حوزه اش��تغال زايی 
تصريح كرد: اجرای 110 طرح اشتغال زايی و 98 طرح 
عمرانی و زيربنايی بنياد مهاجرت معکوس را در جزيره 
هرمز رقم زده و باعث بازگش��ت يك ه��زار نفر از اهالی 
اين جزيره شده اس��ت. بنياد برای تعدادی از اين افراد 
نيز اش��تغال ايجاد كرده است.  مديرعامل بنياد بركت 
درباره برنامه های اشتغال زايی اين بنياد در جزيره هرمز 
برای س��ال آينده نيز توضي��ح داد: اجرای يکصد طرح 
اشتغال زايی در سال 99 در دستور كار بنياد قرار دارد. مدنی در تشريح 
اقدامات اش��تغال زايی بنگاه محور بنياد بركت در جزيره هرمز هم گفت: 
به تازگی 22 طرح مش��اركتی بررس��ی و پنج بنگاه اقتصادی كه امکان 
مشاركت و سرمايه گذاری در آن ها وجود دارد انتخاب شده اند. مشاركت 
و سرمايه گذاری در اين واحدها كه بيشتر در بحث گردشگری و خدماتی 
فعال هستند، پس از ارائه كامل مدارك و تصويب در هيات مديره بنياد 

بركت، تا پايان سال جاری امکان پذير است.
مديرعامل بنياد بركت درباره پروژه های عمرانی اين بنياد در جزيره هرمز 
هم توضيح داد: تا به امروز بيش از 98پروژه عمرانی و زيربنايی با اعتباری 
بالغ بر 3770 ميليارد ريال در هرمز به بهره برداری رس��يده يا در دست 

اقدام است.

خ��ب��ر

امامصادق)ع(: هيچ كس نيست كه تکّبر ورزد، مگر بر اثر خواری و حقارتی 
است كه در خود می بيند.
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آبادانی پرشتاب هرمز با طرح های اشتغال و عمرانی برکت

استانداريزد:
انتخاباتدرهيچيکازحوزههایيزد

بهدوردومكشيدهنشد
 محمدعل��ی طالبی اع��الم كرد: ش��مارش آراء 
انتخابات اس��تان ي��زد رو به پايان اس��ت و خبر 
خ��وب اينکه هيچ ي��ك از حوزه های انتخابيه در 
استان به دور دوم انتخابات كشيده نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: هر نماينده در حوزه انتخابيه 
خود حداقل باي��د 20 درصد آرای مأخوذه را به 
خود اختصاص دهد تا بتواند به مجلس ش��ورای 
اس��المی راه پيدا كن��د كه در تم��ام حوزه های 
چهارگان��ه اس��تان ي��زد تاكنون اي��ن اتفاق رخ 
داده اس��ت. با ش��مارش آرای صندوق های رای، 
محمدصال��ح ج��وكار در ح��وزه يزد و اش��کذر، 
س��يدجليل ميرمحمدی در ح��وزه تفت و ميبد، 
محمدرض��ا صباغي��ان بافقی در ح��وزه مهريز، 
ابركوه، خاتم، بهاباد و بافق و محمدرضا دش��تی 
اردكانی در حوزه اردكان موفق به كسب بيشترين 

آرا و راهيابی به مجلس يازدهم شدند.

نتايجانتخاباتمجلسدرحوزههای
»رشت«و»بندرانزلی«اعالمشد

طبق اعالم ستاد انتخابات استان گيالن نتايج نهايی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در دو حوزه رشت 
و بندر انزلی مش��خص شد. رئيس س��تاد انتخابات 
اس��تان گيالن در جمع خبرنگاران با اشاره به افراد 
راه يافت��ه به مجلس در حوزه انتخابيه رش��ت اظهار 
داش��ت: »جبار كوچکی نژاد«، »سيدعلی آقازاده« و 
»محمدرضا احمدی س��نگری« به ترتيب توانستند 
بيش��ترين رأی را در حوزه انتخابيه رش��ت كس��ب 

كنند.

حسينعلیحاجیدليگانینمايندهمردم
شاهينشهردرمجلسيازدهمشد

اسفنديار تاجميری فرماندار شهرستان شاهين شهر 
در اصفه��ان، درب��اره نماين��ده منتخ��ب م��ردم 
شاهين ش��هر در مجل��س يازده��م اظهار داش��ت: 
حسينعلی حاجی دليگانی با كسب 63 هزار و 770 

رای به عنوان نماينده شاهين شهر انتخاب شد.

انتخاباتمجلسشورایاسالمیدر
لنجانبهدوردومكشيدهشد

بنابر اعالم س��تاد انتخابات كشور، در حوزه انتخابيه 
شهرستان لنجان استان اصفهان انتخابات به دور دوم 
كشيده شد و علی يوسف پور و حسين رجايی در دور 

دوم برای راه يابی به مجلس رقابت خواهند كرد.

اسامینمايندگانگلستاندر4حوزه
انتخابيهبهطورقطعیاعالمشد

هادی حق ش��ناس اظهارداش��ت: مش��اركت مردم 
اس��تان در 6 حوزه انتخابيه اس��تان گلس��تان 58 

درصد بود كه باالتر از ميانگين كشوری است.
وی گف��ت: در حوزه انتخابيه گ��رگان و آق قال كار 
ش��مارش و جمع بن��دی آرا همچن��ان ادامه دارد و 
تالش می كنيم تا قب��ل از ظهر آمار نهايی را اعالم 
كنيم. پي��ش بينی می كني��م انتخاب��ات در حوزه 

گرگان و آق قال به دور دوم كشيده نشود.
 استاندار گلس��تان همچنين اعالم كرد: امان قليچ 
ش��ادمهر از حوزه انتخابيه گنب��دكاووس، غالمعلی 
كوهس��ازی از حوزه انتخابيه آزادش��هر و راميان و 
رحمت اهلل نوروزی از حوزه انتخابيه علی آبادكتول 

به صورت مستقيم به مجلس يازدهم راه يافتند.
وی هم چنين گفت: در ح��وزه انتخابيه كردكوی، 
بندرگز، بندرتركمن و گميشان نيز انتخابات به دور 
دوم كش��يده ش��د و رقابت بين عبدالجالل ايری و 

رجب محمد آبادی ادامه خواهدداشت.
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