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هرمزگان

وطن امروز

ضرورت توجه ویژه به رفع مشکالت آموزشی استان

نیمی از مدارس خوزستان ایمنی کافی ندارند

خرید 10دستگاه برداشت کنجد
در استان هرمزگان

بندرعب�اس ،خبرن�گار وط�ن ام�روز :رئیس
س��ازمان جهاد کش��اورزی هرم��زگان گفت:
10دستگاه موور (برداشت کنجد) با هدف ارائه
خدمات بیشتر به کنجدکاران خریداری شده
اس��ت و تا یک ماه آینده در اختیار کشاورزان
قرار میگی��رد .به گزارش واح��د اطالعات و
اخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان ،ناصر حیدریپوری افزود :در راستای
اجرای طرح الگوی کشت 2هزار هکتار از اراضی
استان به کشت محصول کنجد اختصاص داده
ش��ده اس��ت .وی بیان داش��ت :عمده کشت
محصول کنجد به شهرستانهای حاجیآباد،
میناب و رودان اختصاص دارد .حیدریپوری
در پایان گفت :کنجدهای برداش��ت شده به
کارخانههای روغنکش��ی استانهای مختلف
ارسال میشود.

مدیرکل اداره نوس��ازی ،توسعهوتجهیز مدارس
خوزستان گفت :بسیاری از مدارساستان خطرساز
و دچار اشکال اساسی هستند که باید تخریب شوند.
رض��ا رضایی با اش��اره ب��ه وجود مدارس خطرس��از
س موجود در
در اس��تان گف��ت 30 :درصد از م��دار 
اس��تان نیاز به مقاومسازی دارند همچنین در استان
مدارس��ی وجود دارند که خطرساز هستند و شرایط
آنها بهگونهای است که میتوانند حادثهآفرین باشند
و الزم اس��ت تخری��ب ش��وند .تعداد ای��ن مدارس
هم کم نیس��ت و بیش از  20درصد م��دارس دارای
چنین شرایطی هستند .وی افزود :بسیاری از مدارس
اس��تان دچار اش��کال اساسی هس��تند و الزم است
بهطور کامل بازس��ازی شوند به همین دلیل امسال
 39میلیارد تومان برای تخریب و بازس��ازی مدارس
لنوسازی ،توسعه
فرسوده اختصاص داده شد .مدیرک 
و تجهیز مدارسخوزستان همچنین به بهرهبرداری از
 110فضای آموزش��ی در سال جاری اشاره کرد و به
ایسنا گفت :خردادماه 65 ،فضای آموزشی با هزینهای
در حدود  42میلیارد تومان به بهرهبرداری رس��ید و
هفت��ه آینده نیز  45فضای آموزش��ی در قالب 270
کالس در استان افتتاح خواهد شد .رضایی ادامهداد:
اولویت ما تکمیل پروژههای نیمهتمام اس��ت که به
دالیل مختلف چندین سال به تعطیلی کشیده شدند
همچنین بسیاری از مدارس استان نیز نیاز به تعمیرات
داش��تند که پروژههای مختلفی در س��طح استان با
هدف بهبود فضای مدارس در حال انجام است .وی
خاطرنشانکرد :همچنین بخشی از اعتبارات امسالبه
تجهیز مدارس اختصاص داده شد و تاکنون تجهیزات
بس��یاری از قبیل نیمکت ،میز ،کامپیوتر و ابزارهای

تأمین آب فضای سبز بندرعباس
از آبهای سطحی

بندرعباس ،خبرنگار وطن امروز:

سرپرست س��ازمان پارکها
و فض��ای س��بز ش��هرداری
بندرعباس گفت :با اقدامات
صورت گرفته ،آب مورد نیاز
بخشی از فضای سبز شهر از آبهای سطحی
تأمین میشود .به گزارش روابط عمومی و امور
بینالملل شهرداری بندرعباس ،مصطفی خادم
از تأمین آب مورد نیاز قس��متی از فضای سبز
منطقه  2ش��هر بندرعباس از آبهای سطحی
خب��ر داد .وی اف��زود :شناس��ایی آبه��ای
غیرمتعارف جهت استفاده در آبیاری فضای سبز
سطح شهر از برنامههای اولویتدار این سازمان
است .سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری بندرعباس ادامه داد :رفیوژ وسط بلوار
امام خمینی(ره) حد فاصل میدان امامخمینی تا
میدان انقالب ،میدان امام خمینی(ره) و رفیوژ
وسط بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل میدان
امام تا چهارراه بیمارس��تان شهید محمدی با
استفاده از این آب آبیاری میشود .خادم ادامه
داد :این آب در  4منبع  10هزار لیتری ذخیره
و از طریق لولهکش��ی به طول  15هزار و 250
متر جهت مصرف در فضاهای سبز مورد اشاره
منتقلمیشود.

شهر قدس ،خبرنگار وطن امروز :ایستگاه ریلباس
شهرس��تان قدس با حضور عب��اس آخوندی وزیر
راهوشهرس��ازی ،س��ید حسین هاش��می استاندار
تهران ،گروس��ی نماین��ده مردم شهرس��تانهای
ش��هریار ،ق��دس و مالرد ،اعضای ش��ورای ش��هر
ق��دس ،ش��هردار و فرماندار شهرس��تان قدس در
محل ایستگاه به صورت رسمی افتتاح شد .عباس
آخوندی ،وزیر راهوشهرس��ازی در طول مسیر سفر
خود به اس��تان البرز با قطار حومهای تهران -شهر
قدس -کرج -هش��تگرد -قزوین (ریلباس) ضمن
توقف در ایس��تگاه ش��هر قدس ،به طور رسمی با

موردنیاز دیگر تهیه و به مدارس تحویل ش��ده است.
لنوسازی ،توسع ه و تجهیز مدارسخوزستان
مدیرک 
با بیان اینکه امس��ال بودجه نوسازی مدارس افزایش
داشته ،خاطرنشان کرد :بودجه نوسازی مدارس استان
از محل اعتبارات ملی  60تا  70درصد افزایش داشت
که این میزان افزایش بیسابقه بوده است همچنین
 50درصد این اعتبارات بهصورت نقدینگی در اختیار
اس��تان قرار گرف��ت .رضایی درباره بودجه اس��تانی
اختصاصیافته به نوسازی مدارس نیز گفت :اعتبارات
استانی هنوز مشخص نشده است البته امسال بودجه
عمرانی تمام استان  30درصد کاهش داشت و به طور
طبیعی اداره نوسازی مدارس بهعنوان نهاد اجرایی و
عمران��ی تحت تأثیر این کاهش اعتبارات خواهد بود

اما با پیگیریهای انجامش��ده افزایش بودجه استانی
نوس��ازی م��دارس پیشبینی میش��ود .وی درباره
نظارت بر اج��رای اصولی پروژههای احداث فضاهای
آموزش��ی جدید ،اظهار کرد :اجرای پ��روژه از طریق
برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار میشود
اما نظارت دقیقی بر روند اجرا از س��وی اداره نوسازی
مدارس انجام میشود و مدارس مطابق با جدیدترین
آییننامههای فنی و آموزشی احداث میشوند.

■■تأکید بر رفع مشکالت آموزشی مناطق محروم

به گزارش روابط عمومی اس��تانداری خوزستان،
در نشس��ت اخیر ش��ورای آموزشوپرورش اس��تان
عبدالحس��ن مقتدایی ،اس��تاندار خوزس��تان نقش
فرمان��داران را در اجرای پروژه مهر مهم توصیف کرد

افتتاح ایستگاه ریلباس شهر قدس
حضور سیدحسین هاشمی استاندار تهران ،حسین
کاغذلو سرپرست فرمانداری قدس ،حسین گروسی
نماینده مردم قدس در مجلس ش��ورای اسالمی و
محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راهآهن جمهوری
اس�لامی ایران و با استقبال گرم مردم و مسؤوالن
شهرستان ایس��تگاه ریلباس شهر قدس را افتتاح
کرد .آخوندی همچنین پس از افتتاح این توقفگاه
در جم��ع خبرن��گاران گفت :یک��ی از اولویتهای

مهم حملونقلی شهر تهران ساماندهی قطارهای
حومهای است .اس��اس این نوع قطارها دسترسی
س��ریع مردمی است که در فاصله  ۱۰۰کیلومتری
تهران زندگی میکنند تا با سرعت و به سهولت به
سمت تهران تردد کنند و با انتقال ترددها به ریل،
اتوبانها و آزادراهها تا حدودی خلوت ش��وند .وزیر
راهوشهرس��ازی ادامه داد :در حال حاضر از کرج به
سمت تهران روزانه  ۱۱۷هزار خودرو تردد میکنند

ادامه از صفحه اول
یاد
 ...در نهای��ت وقاحت «انگ
وابستگی» را گاه به جالل میچسبانند که «وابسته
به مردم» بود ،گاه به طالقانی که «وابس��ته به اما ِم
مردم» .جالل آلاحمد یعنی روشنفکر میتواند آثار
ژانپل سارتر را ترجمه کند اما برای چوپان مملکت
خودش فیگور نگیرد! و خیال نکند تکچرخ زدن
دور برج ایفل یا بستنی خوردن زیر مجسمه آزادی،
از طواف گرد خانه خدا باکالستر است! جالل هم
شوروی رفت ،هم آمریکا لیکن فقط یک جا «خسی
در میقات» ش��د؛ «خانه خدا».ای بس��ا روشنفکر
که به کدخدا میرس��ند «خس» میش��وند اما به
خدا که میرس��ند «کس»! آیتاهلل طالقانی یعنی
روحانی میتواند محبوب دل همگان باش��د اما به
بهانه حفظ این محبوبیت ،هرگز قید بصیرت و رفتار
و گفت��ار بهنگام را نزند .خطبه معروف امام جمعه
دوستداش��تنی تهران علیه اع��وان و انصار نفاق،
یعنی برای آیتاهلل طالقانی ،اسالم و امام و انقالب
اسالمی ملت شهیدپرور موضوعیت داشت ،نه اینکه
چند نفر زیادتر و چند صباحی بیش��تر ایش��ان را
«پدر طالقانی» بخوانند! ب��رای مرحوم جالل هم،
نه دست زدن روش��نفکران موضوعیت داشت ،نه
فحاش��ی این جماعت .جالل وقتی از شرق برید،
قشری از روش��نفکران به او تاختند و موسمی که
«در خدم��ت و خیانت روش��نفکران» را نوش��ت،
قش��ر دیگری از منورالفک��ران او را به باد توهین و
افت��را گرفتند اما گوش جالل بده��کار «خودی»
بود ،بدهکار «خدا» و بدهکار «روح خدا» که با آن
همه سوابق روشنفکری و آنهمه برو بیا ،آخر سر
رفت پیش ام��ام و از دیدن «غربزدگی» در خانه
حضرت امام متعجب شد« :شما هم این اباطیل را
میخوانید؟!» روشنفکر اگر روشنفکر اصیل باشد،
هرگ��ز پیوند و اتحاد خود را با روحانیت راس��تین
قطع نمیکند .چهبسا روشنفکر که سفره دل نزد
اجنب��ی باز میکنند لیکن ج�لال حرفی هم اگر
داش��ت ،دردی هم اگر داشت ،به آیتاهلل طالقانی
میگفت .چه اینکه ب��ا «ابوذر زمان» از یک خاک،
از ی��ک خون و از یک خانواده بود؛ «اوال باید بدانید

جالل پس��رعموی من ب��ود و از بچههای طالقان.
پدر ایش��ان از پیشنمازان خوشبیان و متعبد بود
و تعبدش کمی خش��ک .آدمی اه��ل دعا بود و در
محلههای جنوبی تهران یعنی پاچنار مینشستند.
ج�لال از بچگ��ی باهوش بود .ما با هم معاش��رت
خانوادگی داش��تیم .در س��ال  23ش��اید هم 22
در خیابان ش��اهپور «انجمن تبلیغات اس�لامی»
تش��کیل داده بودند و ایش��ان از همان ابتدا عضو
فعال آنجا بود ولی وقتی مکتب کمونیسم به وسیله
تودهایها گسترش پیدا کرد ،جالل عضو فعال و از
نویس��ندههای حزب شد که مسائلش را به صورت
رمانتیک مینوشت و در این اواخر ،بعد از اضمحالل
تودهایها ،مطالعاتش که عمیق شد ،تقریبا به ملت
و آداب و منش خودمان برگشت و تحقیقا به مذهب
گرایش پیدا کرد .بهترین کتابهایش به نظر من دو
کتاب «غربزدگی» و «خسی در میقات» است که
این آخری را در سفر حج خود نوشته که هم جنبه
سیاس��ی دارد و هم فلس��فه حج را در بعضی جاها
بهخوبی بیان کرده .خالصه! جالل نهتنها هموالیتی
بلکه از اقوام نزدیک ما بود .جوانی واقعا فوقالعاده و
بااستعداد .مبارز .قلم بسیار شیرینی داشت .این اواخر
هر چه میگذشت درباره اسالم و تشیع به بصیرت و
بینش بهتری میرسید .جالل بارها با اصرار ورزیدن
از من خواس��ته بود که همراهش به کلبهای که در
جنگل اسالم داش��ت و گاه برای استراحت به آنجا
میرفت بروم ولی من فرصت نکرده بودم دعوتش را
بپذیرم .یکی از روزهای آخر عمر مرحوم جالل ،من
و پسرم با ماشین آهسته میرفتیم که پسرم به من
گفت« :آقای آلاحمد ش��ما را صدا میزند!» وقتی
پیاده شدیم دیدیم مرحوم جالل کنار یک ماشین
ایستاده و به محض اینکه مرا دید ،گفت« :آقا! چرا
باالخره نمیآیید به آن کلبه حقیر برویم؟» و بعد به
خصوص این جمله را به خاطر دارم که گفت« :آقا!
سرم آتش گرفته .این روزها دارم منفجر میشوم!»
متوجه شدم که جالل از اوضاع سیاسی روز بشدت
برآش��فته و ناراحت اس��ت و همانطور که خودش
اش��اره میکرد دیگر طاقتش طاق شده بود .جالل
بس��یار اظهار عالقه میکرد که با هم به صحبت و

بحث بنش��ینیم و از مس��ائل اس�لامی ،سیاسی و
اجتماعی حرف بزنیم .من به جالل قول دادم که در
اولین فرصت سراغش بروم و با هم به خانه یا کلبهای
که میگفت برویم اما متاسفانه چیزی از این مالقات
نگذشته بود که آن خبر تاسفآور را شنیدم».
حق��ا که جالل ی��ک «نویس��نده متعهد» بود
و قل��م برایش  2کارکرد داش��ت؛ «هم پایی جهت
حرکت ،هم توتمی منباب برکت» .میگفت «اگر
میخواهی بفروشی ،همان به که بازویت را ،قلم را
هرگز!» و اینچنین ،حتی آن زمان هم که خودش
را گرفتار مکاتب مادی ک��رد ،باز آزادگی خود را و
آمادگی خود را برای روز موعود یعنی روز بازگشت،
یعنی روز هج��رت ،یعنی روز اتص��ال حفظ کرد.
گفت« :هر کس��ی کو دور ماند از اصل خویش /باز
جوید روزگار وصل خویش»« .یک بار به ش��وخی
به «آس��دمحمود» گفتم« :آقا! شما هم ما را کافر
میدانید؟» خندید! آن وقتها بود که در شمیران
جلسات تفسیر ایشان را میرفتم و چقدر هم خوب
بود .یک بار بعد از جلس��ه ،پای درددل باز شد و به
او گفت��م« :آقا! این وضعی که برای من پیش آمده
بود و اینکه رفتم سرکی به حزب توده زدم ،خیلی
ناراحتم کرده!» گفت« :اینکه شما به مکاتب دیگر
روی آوردی ،نتیجه فشاری است که خانواده به غلط
بر ش��ما وارد آورد .پدرت ،خدا بیامرزدش ،عموی
م��ا بود .روحانی بزرگی ب��ود ولی یک وقتها تو را
مجبور میکرد بروی شاهعبدالعظیم دعای کمیل
بخوان��ی .تو از این فش��ارها بریدی ،نه از اس�لام».
راست میگفت آسدمحمود .البته ابوی هم خیر ما
را میخواست .نمیخواست که ما برنمیگشتیم!»
***
جناب روش��نفکر! این جالل آلاحمد است که
نه «خودی» را ب��ه «بیگانه» فروخت ،نه قلم را به
زر و زور و زی��ور و تزویر .زمان جالل هم ،انگلیس
رس��انه دولتی داشت اما آلاحمد و نجوا با اجنبی؟
هیهات! جناب روحانی! این آیتاهلل طالقانی است
ک��ه عنداللزوم موضع بیمالحظه ،انقالبی و صریح
میگرفت حتی علیه مدعیان طرفداری از خودش.
آسدمحمود و عافیتطلبی؟ هیهات!

ارتباط با ما در شبکههای اجتماعی
09218364796

و این حجم تردد قابل انتقال روی ریل است که هم
از جهت ایمنی و هم س��رعت به نفع کشور خواهد
بود .وی با بیان اینکه برای عملیاتی کردن این کار
نیاز است تمام ورودیهای ریلی به تهران چهارخطه
شود ،گفت :باید  2خط از این 4خط فقط برای تردد
قط��ار حومهای و دو خط برای قطارهای دوربرد در
نظر گرفته ش��ود .به همین خاطر عملیات اجرایی
چهارخطه کردن تمام مس��یر آغاز شده است ولی
برای اینکه سرویس دادن با سرعت بیشتری انجام
ش��ود با همین  2خط موجود نی��ز خدمات قطار
حومهای ارائه میشود.

مرکزی

نگاه به توسعه و عمران استان
مرکزی باید تغییر یابد

اراک ،خبرنگار وطن امروز :وزیر راهوشهرس��ازی
اخی��را ً ب��ا حض��ور در نشس��ت ش��ورای اداری
اس��تان مرکزی با حضور رؤس��ای اصناف حوزه
راهوشهرسازی با اش��اره به اینکه در سختترین
شرایط اقتصادی بعد از انقالب قرار داریم ،گفت:
اما بهرغم همه تنگناهای مالی در آستانه خروج از
این شرایط هستیم و آینده بسیار روشنی در پیش
خواهیم داش��ت .عباس آخوندی در جریان سفر
یکروزه خود به استان مرکزی در نشست شورای
اداری این استان شرکت کرد .وزیر راهوشهرسازی
ضمن گرامیداش��ت هفته دول��ت و یاد و خاطره
شهید رجایی و شهید باهنر اظهار کرد :امیدوارم
بتوانی��م در دولت یازدهم خدمتی درخور ش��أن
مردم داشته باش��یم و در خدمترسانی به ملت
ایران سربلند بیرون آییم.
شهریار

بازدید مسؤوالن از پروژههای
عمرانی شهر اندیشه

اندیش�ه ،خبرنگار وطن امروز :عباس ش��وندی،
ش��هردار اندیش��ه به همراه غالمرضا سرآبادانی،
رئیس شورای اس�لامی و داوود سرمست ،نایب
رئیس ش��ورای اس�لامی از پروژهه��ای عمرانی
شهرداری بازدید کردند.در این بازدید که جمعی
از معاونان و مدیران نیز حضور داش��تند ،عباس
ش��وندی و اعضای شورای اسالمی ،از نزدیک در
جریان روند اجرای عملیات و پیشرفت فیزیکی
پروژههای عمرانی ش��هرداری ق��رار گرفتند .در
ابتدای این بازدید ،مسؤوالن بر سر مزار  5شهید
گمنام شهر اندیش��ه رفته و ضمن قرائت فاتحه
بار دیگر با شهدا تجدید میثاق کردند .بنا بر این
گزارش ،مسؤوالن پس از ترک مزار شهدا ،بر سر
پروژههای عمرانی در دست اقدام شهرداری اعم
از س��رای محله فاز  ،2بازار بهس��تان فاز  ،4بازار
روز ی��اس فاز  ،2بازار روز گلها فاز  ،4بوس��تان
حاش��یهای اندیش��ه واقع در مح��ور مواصالتی
کرج -شهریار و لکهگیری و آسفالت معابر سطح
شهر اندیشه حاضر شدند و از نزدیک در جریان
رون��د اجرای این پروژهها قرار گرفتند .ش��وندی
در ای��ن بازدید ،ضم��ن ابراز خرس��ندی از روند
پیش��رفت فیزیکی پروژهها گفت :پیشرفت شهر
اندیشه مرهون زحمات شبانهروزی شهرداری و
حمایتهای یکایک اعضای شورای اسالمی است.

مبنا و تحلیل حقوقی نظارت استصوابی شورای نگهبان

پسرعموها از زبان یکدیگر

روشنفکر یعنی جالل ،روحانی یعنی طالقانی

و گفت :طرح بازگش��ایی مدارس امسال باید نسبت
به سال گذشته متفاوت باش��د .اگر به موفقیتهای
گذش��ته چی��زی نیفزاییم ب��ه نوعی درج��ا زدهایم.
استاندارخوزس��تان با اش��اره به اینکه پروژه مهر در
تقویم اجرایی اس��تان قرار گرفته است ،گفت :اجرای
پروژه مهر از وظایف فرمانداران است بنابراین از آنان
میخواه��م پروژه مهر و بازگش��ایی مطلوب مدارس
را با جدیت ،عش��ق و عالقه دنب��ال کنند .مقتدایی
تصری��ح کرد :انتظار من از فرمانداران ،بخش��داران و
شهرداران این است که همانند یک خانواده که برای
تحصیل فرزند خود هزین��ه میکند ،برای کمک به
آموزشوپرورش و مدارس اس��تان تالش کنند؛ باید
تالشها بهصورت صمیمیتر و با جدیت بیشتر انجام
شود .مقتدایی نسبت به حذف برگزاری کالسهای
درس دانشآموزی در زیر درختان و چادر در مناطق
محروم تاکید کرد و گفت :نباید در س��طح اس��تان،
دانشآموزانی داشته باش��یم که زیر چادر یا درخت
درس بخوانند .اس��تاندار خوزس��تان نسبت به رفع
مش��کالت آموزشی مناطق محروم این استان تاکید
کرد و گفت :خواهش من این است که موفقیتهای
خودت��ان را با خدمت به مناطق محروم این اس��تان
مضاعف کنید .سراغ مناطق محروم بروید و فقط آمار
و ارق��ام به من ندهید .باید ج��واب خدا و مردم را که
حقالناس است بدهید .مقتدایی در این نشست مقرر
کرد برای کمک به حل مش��کالت آموزشی مناطق
محروم ب��ا هماهنگی اداره کل امور مالیاتی اس��تان
 10تا  20درصد درآمد دهیاریها و ش��هرداریها از
محل ارزش افزوده به مدت  3ماه (مهرماه  94لغایت
پایان آذر )94در اختیار مدارس دولتی قرار گیرد.
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روزنه

ادامه از صفحه اول

 ...چنانچه نظارت ش��ورای
نگهب��ان از نوع نظارت اطالعی بود میتوانس��تیم
این نظارت را در قانون عادی نیز طرح کنیم و این
نوع نظارت اهمیت به خصوصی نداشت تا در قانون
اساسی قید ش��ود .استدالل دیگر اینکه از عموم و
اط�لاق عنوان نظارت در این اصل ،نظارت در تمام
مراحل انتخابات در نظر گرفته میشود که یکی از
این مراحل نیز تایید یا رد صالحیت کاندیداهاست
بنابرای��ن وحدت س��یاق عبارات نظارت ش��ورای
نگهبان و اطالق ای��ن اصل در نظارت بر انتخابات
و همچنی��ن اهمیت قید نظارت ش��ورای نگهبان
در قانون اساس��ی نشان از استصوابی بودن نظارت
این ش��ورا بر انتخاب��ات دارد اما از جهت تئوری به
این نظارت استصوابی اشکاالتی وارد میکنند که
دانستن آنها خالی از لطف نیست.
نظ��ر تفس��یری ش��ورای نگهب��ان مخالفان و
موافقان��ی دارد .دیدگاه مخالفان اوالً ناظر بر متهم

کردن شورای نگهبان به بیطرف نبودن است که
از این جهت این نهاد را صالح در تایید صالحیتها
نمیدانند و عملکرد ش��ورای نگهبان را جانبدارانه
میدانند .اش��کال دیگر ناظر بر این امر اس��ت که
انتخاب��ات را امری اجرایی بدانی��م بنابراین وزارت
کش��ور و هیاتهای اجرایی انتخاب��ات میتوانند
امور انتخابات را به انجام رس��انند و دیگر نیازی به
نظارت اس��تصوابی ش��ورای نگهبان نیست .به هر
روی در این مطل��ب مختصر با نگاهی حقوقی به
چگونگ��ی مبنا قرار گرفتن نظارت اس��تصوابی به
موجب نظر تفسیری شورای نگهبان در سال 1370
اشاره کردیم و همچنین با تحلیل حقوقی به ادله
استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان پرداختیم .از
نقطه نظر حقوقی نمیتوان نظارت شورای نگهبان
را نظارت اطالعی دانست ،زیرا تفسیر قانون اساسی
در حکم خود قانون اساسی است و مانند آن اعتبار
حقوق��ی واالیی دارد لیکن از نظر تئوری و با توجه
به رویه شورای نگهبان انتقاداتی از جانب گروههای

سالم وطن

66413942

سیاسی مشاهده ش��ده است که عمده آن به نظر
نگارن��ده به بحث جانبداری بازمیگ��ردد .این ادعا
باید اثبات شود و پس از آن از طریق مراجع قانونی
پیگیری ش��ود بنابراین به اصل نظارت استصوابی
ش��ورای نگهبان از نقطه نظر حقوقی اشکالی وارد
نیس��ت و به لحاظ اس��تداللی نیز همانگونه که
بیان ش��د اطالق نظ��ارت در اص��ل  99با نظارت
استصوابی همخوانی بیش��تری دارد؛ بنابراین باید
ب��ه این موضوع توجه کنی��م که چه چیزی را نقد
میکنیم؛ اصل نظارت استصوابی را یا اصل بیطرفی
شورای نگهبان را .اصل نوع نظارت از جهت حقوقی
نمیتواند محل اشکال باشد اما اصل بیطرفی ابتدا
باید اثبات ش��ود و در صورت اثبات ،پیگیری شود.
شورای نگهبان نهادی اس��ت که به موجب قانون
اساسی جایگاه مطلوبی دارد لذا باید با لحاظ جایگاه
این نهاد عملکرد این شورا را تحلیل و بررسی کرد.
* کارشناس ارشد حقوق عمومی
دانشگاهشهیدبهشتی

