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یادداشت تیرتهای هفته

هامون اینبار جلوی 
ریزگردها ایستاد!

سجاد مجلسی در گفتگوی تفصیلی با »توسن«:

طرح استانی شدن انتخابات نتوانست افکار عمومی را قانع کند
برای برگزاری انتخابات آماده ایم

 برخی با دید سیاسی به شورای نگهبان حمله می کنند

شش هزار ناظر انتخاباتی در استان داریم

 از همه اقوام و مذاهب ناظر انتخاباتی داریم

توهین استاندار اصالح طلب به دانشجویان ایرانشهری

در  باتجربــه  چهره هــای  از  مجلســی  ســجاد 
عرصــه برگــزاری انتخابــات در اســتان محســوب 
می شــود. وی در حــال حاضــر مســئول دفتــر 
بلوچســتان  و  سیســتان  در   نگهبــان  شــورای 
اســت. متــن ذیــل ماحصــل گفتگــوی هفته نامــه 

ــت. ــان اس ــا ایش ــن« ب »توس
ــه  ــا توج ــد ب ــًا بفرمایی ــن«: لطف »توس
بــه اینکــه هنــوز چنــد ماهــی تــا 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــزاری انتخاب برگ
اســامی و خبــرگان رهبــری باقــی 
ــرای  ــی ب ــه اقدامات ــون چ ــده؛ تاکن مان
انتخابــات  ایــن  مناســب  برگــزاری 
صــورت گرفتــه و چــه اقداماتــی انجــام 

ــد؟ ــد ش خواه
بــا عنایــت بــه جایــگاه و مأموریــت دســتگاه 
ــده  ــش تعیین کنن ــان و نق ــورای نگهب ــی ش نظارت
آن کــه بــه وســیله اصــل 93 قانــون اساســی 
و  راحــل  امــام  تأکیــدات  از  و  شــده  تبییــن 
رهبــر معظــم انقــاب نیــز اینگونــه اســتنباط 
می شــود و از طرفــی قانــون نظــارت شــورای 
نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
مصــوب 65/5/9 بــه ویــژه مــواد 3 و 4 آن و 
ایــن  اباغــی،  دســتورالعمل های  راســتای  در 
دفتــر نیــز هماننــد ســایر دفاتــر اســتانی، خــود را 
ــرای انتخابــات بســیار شایســته و درخــور نظــام  ب
ــاده کــرده اســت.  ــران آم جمهــوری اســامی ای
ــا ســاماندهی و ســازماندهی  ــه، ب ــوان نمون ــه عن ب
شــبکه ناظریــن در ســطح اســتان و برگــزاری 
ــه  ــی ک ــی بصیرت ــای فصل ــات و همایش ه جلس
ــی در  ــوده و حت ــی ب ــای آموزش ــا کاره ــوأم ب ت
ــور  ــه منظ ــز ب ــی نی ــال های غیرانتخابات ــول س ط
ــود  ــت، خ ــده اس ــام ش ــگی انج ــی همیش آمادگ
مجلــس  انتخابــات  دو  برگــزاری  بــرای  را 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــری و مجل ــرگان رهب خب
ــر  ــل ذکــر اســت کــه ب ــه قاب ــم. البت ــا کرده ای مهی
ــط  ــد آن توس ــات، کلی ــمار انتخاب ــاس روزش اس
وزارت کشــور از تاریــخ 94/2/28 زده شــده 
ــداد شــبکه  ــداوم و در امت ــه طــور م اســت کــه ب
ــا وزارت  ــئولیت آن ب ــه مس ــور ک ــی کش اجرای
محتــرم کشــور و در اســتان ها بــا اســتانداران 
ــورای  ــارت ش ــتانی نظ ــر اس ــت، دفات ــرم اس محت
نگهبــان نیــز وارد عرصــه شــده اند و از جملــه 
اقدامــات ایــن دوره تشــکیل هیئت هــای نظــارت 
ــا  ــی بخش ه ــتان و حت ــتان، شهرس ــطح اس در س

ــد. ــد ش ــام خواه ــز انج نی
»توســن«: آمــار دقیقــی از جامعــه رأی 
ــه  ــود دارد؟ چ ــتان وج ــدگان اس دهن
ــرار  ــی ق ــل اجرای ــر و عام ــداد ناظ تع
را  اســتان  آینــده  انتخابــات  اســت 

ــد؟ ــرا کنن ــت و اج مدیری
بلــه، بــر اســاس آمــار دوره گذشــته مجلــس 
و   90 ســال  سرشــماری  و  اســامی  شــورای 
ــال  ــان س ــا پای ــت ت ــن جمعی ــی ای ــش تقریب افزای
94 کــه زمــان برگــزاری انتخابــات اســت، از 
جمعیــت تقریبــی دو میلیــون و 700 هــزار نفــری 
ــر  ــزار نف ــون و 300 ه ــک میلی ــداد ی ــتان، تع اس
ــوب شــده کــه  واجــد شــرایط رأی دادن محس
ــک  ــر ی ــغ ب ــت، بال ــودن جمعی ــت جوان ب ــه عل ب
میلیــون و صــد هــزار نفــر برابــر بــا 73.3 درصــد 

همین صفحه
»توســن«: بــر اســاس اعــام هواشناســی در 
حالــی ســرعت وزش بــاد در زابــل در چنــد روز 
گذشــته  بــه 72 کیلومتــر در ســاعت رســید کــه 
ــن شهرســتان  ــد افقــی ای ــزان دی ــی در می تغییرات
ایجــاد نشــده و شــرایط هــوا در آن معمولــی  

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
ــه  ــدی ب ــین عاب ــن، غامحس ــزارش توس ــه گ ب
خبرنــگار مــا گفــت کــه حداکثــر ســرعت وزش 
بــاد ثبــت شــده ی در اوایــل هفتــه گذشــته 
در زابــل 72 کیلومتــر در ســاعت بــوده ولــی 
برخــاف گذشــته ایــن توفــان نســبتاً شــدید 

ــت. ــته اس ــراه نداش ــه هم ــاک ب ــرد و خ گ
ســرعت وزش بــاد روز یــک شــنبه هفته گذشــته 
زابــل درســت بــر اســاس اخطاریــه شــماره 
دومــی کــه اداره کل هواشناســی سیســتان و 
کــرد،  اردیبهشــت صــادر   24 در  بلوچســتان 
ــته  ــاف گذش ــر خ ــار ب ــن ب ــا ای ــاد ام ــاق افت اتف
ــوا  ــت ه ــد، کاهــش کیفی از کاهــش شــدید دی
و اختــال در تــردد خودروهــا در شــمال اســتان 

ــود. ــری نب خب
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس اعــام 
هواشناســی، ششــم اردیبهشــت امســال وزش 
توفانــی بــا ســرعت 90 کیلومتــر در ســاعت دیــد 
ــه 700  ــل را ب ــی زاب ــه فرودگاه ــی در منطق افق
متــر کاهــش داده و غلظــت ذرات معلــق در 
ــه ۱52۱ میکروگــرم  ــن شهرســتان را ب هــوای ای
ــاز  ــد مج ــر ح ــی ۱0 براب ــب، یعن ــر مکع ــر مت ب

ــود... ــانه ب رس
صفحه 2

ــی  ــر در مطلب ــن«، مطالبه گ ــزارش »توس ــه گ ب
چالش هــا  “اصاح طلبــی،  همایــش  نوســت: 
و چشــم اندازهای آینــده” چنــد روز قبــل بــا 
مبلــغ، معــاون سیاســی  حضــور ســیدمرتضی 
وزیــر کشــور دولــت اصاحــات و ســیدمحمود 
ــتان  ــابق سیس ــب س ــتاندار اصاح طل ــینی اس حس
دانشــگاه  اجتماعــات  ســالن  در  بلوچســتان  و 

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــت ایرانش والی
ــان و  ــوان میهم ــه عن ــغ ب ــم مبل ــدای مراس در ابت
ــه بــاالی ســن رفــت تــا بــرای  ســخنران برنامــه ب
ــون  ــردازد. وی همچ ــخنرانی بپ ــه س ــران ب حاض
ــس  ــب مجل ــه تخری ــات ب ــران اصاح ــر س دیگ
شــورای اســامی پرداخــت و از اراده جریــان 
اصاح طلبــی بــرای تصــرف مجلــس ســخن 

ــت. گف
ــب  ــای اصاح طل ــی چهره ه ــغ برخ ــس از مبل پ
بــه بــاالی ســن رفتنــد و بــا بغــض و کینــه 
بــه طرفــداری از ســران فتنــه پرداختنــد و بــه 
نظــام  برخــی چهره هــای  مــورد  توهمــت در 

پرداختنــد.
همچنیــن در ادامــه حســینی بــه بــاالی ســن رفــت 
و بــا ادبیاتــی تنــد بــه طرفــداری از خاتمــی 
ــه  ــت ک ــه پرداخ ــران فت ــردود و از س ــره م چه
ایــن ســخنان موجــب نارضایتــی و اعتــراض 
ــجویان  ــه دانش ــه ای ک ــه گون ــد ب ــجویان ش دانش
بــا ســر دادن شــعارهای “مــرگ بــر فتنه گــر” بــه 
حمایــت اصاح طلبــان از فتنه گــران اعتــراض 

ــد. کردن
ایــن دانشــجویان همچنیــن پاکاردهایــی بــا 
ــر” و “از  ــه خی ــات آری، فت ــعارهای “اصاح ش
ــه  ــه گــرم نمی شــود” ب ــرای فتن ــی ب ایرانشــهر آب
همــراه داشــتند کــه در اعتــراض بــه حمایــت از 

ــد. ــت گرفتن ــر دس ــران ب فتنه گ
ــد  ــورد تن ــب برخ ــجویان موج ــدام دانش ــن اق ای
حســینی بــا آنهــا شــد بــه گونــه ای کــه بــه توهیــن 
ــه  ــاب ب ــت خط ــا در نهای ــت ام ــا پرداخ ــه آنه ب

ایرادات اساسی به طرحی که
 کشاورزان شمال استان را امیدورا کرد

صفحه 3

هشدار نماینده زاهدان نسبت به 
خالی شدن شرق کشور از سکنه

صفحه 2

آغاز پرحاشیه انجمن اسالمی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

صفحه 5
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در انتخابــات دوره نهــم مجلس شــورای اســامی 
شــرکت داشــته اند و در ایــن دوره نیــز اگر بیشــتر 
نباشــد، قطعــا همیــن رقــم جمعیــت خواهــد بــود. 
ــط  ــده توس ــت ذکرش ــا جمعی ــات ب ــن انتخاب ای
ــت  ــی مدیری ــبکه نظارت ــر در ش ــزار ناظ ــش ه ش
شــده کــه بــا عنایــت بــه همزمانــی دو انتخابــات 
خبــرگان و مجلــس، امــکان افزایــش آم نیــز 

ــت. ــور اس متص
ــیاری از  ــون بس ــم اکن ــن«: از ه »توس
ناظریــن سیاســی دربــاره اهمیــت و 
ــس و  ــی مجل ــات آت ــیت انتخاب حساس
ــان  ــی را بی ــری اظهارات ــرگان رهب خب
می کننــد. تحلیــل شــما دربــاره اهمیــت 

ــت؟ ــی چیس ــات آت انتخاب
ــی  ــی و خارج ــر داخل ــوع از دو منظ ــن موض ای
قابــل توجــه اســت: الــف( بُعــد داخلی: بــا عنایت 
بــه شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری و ضــرورت 

همدلــی و همزبانــی از یــک طــرف می توانــد 
ارزش دموکراســی کشــور را افزایــش داده و 
چنانچــه از برخــی از بداخاقی هــای سیلســی 

اجتنــاب شــود، موجــب همدلــی 
ــی  ــی شــود و از طرف ــاق مل و وف
بــا تقویــت انســجام ملــی، اقتــدار 

مردمــی  پشــتیبانی  و 
از  حمایــت  در  را 
جمهــوری  نظــام 

ــه  ــی، توجــه ب ــه عبارت اســامی افزایــش دهــد. ب
فاکتورهــای ذکرشــده، وحــدت ملــی را در پــی 
خواهــد داشــت کــه تأثیرگــذاری آن در درجــه 
ــامی و  ــاب اس ــتان انق ــوص دوس اول در خص
ســپس در ســایر کشــورها نیــز محســوس خواهــد 
بــود. ب( بُعــد خارجــی: شــرایط حاکــم بــر 
تمرکــز دشــمنان جمهــوری  و  فعلــی  جهــان 
اســامی بــه ویــژه اســتکبار جهانــی و رژیــم 
غاصــب و جعلــی صهیونیســتی کــه تمــام تــاش 
خــود را بــرای انــزوای جهــان اســام و بــه ویــژه 
کشــور عزیزمــان ایــران اســامی معطــوف نموده 
و بــا فشــارهای مختلف از جمله مســئله هســته ای، 
در کشــورهای  تکفیــری  گروه هــای  تقویــت 
و  ایران هراســی  و  اسام هراســی  اســامی، 
همچنیــن ایجــاد چالش هــای جنــگ داخلــی 
ــد یمــن، ســوریه،  در کشــورهای مســلمان همانن
ــدد  ــتان درص ــتان و پاکس ــراق، افغانس ــان، ع لبن
ــوده،  ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــه زدن ب ضرب
برگــزاری  اهمیــت  تــا  می شــود  موجــب 
فاکتورهــای  بــا  کــه  مردمــی  انتخابــات 
اعجازآمیــز آن ماننــد اینکــه مجــری و ناظــر 
ــوده  ــانی ب ــز از کس ــن نی ــردم و منتخبی ــه از م هم
کــه بــا رأی مــردم برگزیــده خواهنــد شــد، بیشــتر 
ــن  ــاش ای ــه ت ــده و در نتیج ــدا ش ــوم و هوی معل
ــات  ــا برگــزاری انتخاب دشــمنان قســم خورده را ب
ــده  ــم. بن ــه نمایی ــه خف ــی و در نطف ــته، خنث شایس
اعتقــاد دارم کــه همانگونــه کــه مقــام معظــم 
ــام،  ــل نظ ــه اص ــردم ب ــد، م ــد دارن ــری تأکی رهب
ــش  ــه گرای ــارغ از هرگون ــری ف ــاب و رهب انق
سیاســی و حتــی مذهبــی، اعتقــاد و اطمینــان 
داشــته و خــود بــه اهمیــت ایــن موضــوع واقــف 
ــت  ــمگیر مش ــور چش ــا حض ــرر ب ــان مق و در زم
ــد. ــد کوبی ــمنان خواهن ــان دش ــر ده ــی  ب محکم

»توســن«: نظــر شــما دربــاره سرنوشــت 
ــا  ــت؟ ب ــات چیس ــدن انتخاب ــتانی ش اس
ــی و  ــاص قومیت ــت خ ــه موقعی ــه ب توج
مذهبــی سیســتان و بلوچســتان، بــه نظــر 
ــرای  ــات ب ــدن انتخاب ــتانی ش ــما اس ش

ــن اســتان مناســب اســت؟ ای
دوره هــای  بــه  موضــوع  ایــن  طــرح  ســابقه 
مختلــف مجلــس شــورای اســامی بازمی گــردد 
ــی  ــود، مدت ــرایط موج ــر ش ــا ب ــر دوره بن و در ه
بوده ایــم.  آن  رکــود  ســپس  و  طــرح  شــاهد 
چگونــه  دوره  ایــن  در  آن  سرنوشــت  اینکــه 
شــود، بایــد دیــد کــه مجلــس و ســپس شــورای 
ــا توجــه  ــان چــه نظــری خواهنــد داشــت. ب نگهب
بــه شــرایط موجــود بعیــد بــه نظــر می رســد 
ــس برســد )  ــن دوره مجل ــه ای ــون ب ــن قان کــه ای
ــه در صــورت طــی شــدن مســیر تصویــب و  البت
تأییــد شــورای نگهبــان(. لکــن بــه نظــر می رســد 
ــه  ــق ک ــف و مواف ــای مخال ــود دیدگاه ه ــا وج ب
در ایــن مــورد مطــرح شــده، نتوانســته افــکار 
عمومــی را قانــع کنــد. پراکندگــی جمعیــت، 
سیاســی  نگاه هــای  در کشــور،  اقــوام  تعــداد 
ــر جامعــه  متفــاوت و شــرایط فرهنگــی حاکــم ب
ایــران و آنچــه از روح قانــون اساســی بــه دســت 
مشــکل  بــه  را  آن  پذیــرش  ظاهــرا  می آیــد، 
قانــون  بــه اصــل 94  نگاهــی  روبــرو ســازد. 
اساســی کــه در آن آمــده: »هــر نماینــده در برابــر 

نماینــده در صــورت اســتانی شــدن هســتند، 
یــا عدالــت ســؤال روبــرو می کنــد. متأســفانه 
در برخــی از شــرایطف خــود نماینــدگان در 
حوزه هــای انتخابیــه ســطح خــود را کاهــش 
از  برخــی  تــا جایــی کــه در حــد  می دهنــد 
و  نمــوده  پیــدا  ورود  غیرضــروری  کارهــای 
حتــی بــا بکارگیــری یــک ســرایدار نیــز بــه 
مخالفــت یــا موافقــت می پردازنــد؛ در حالــی 
کــه چنانچــه بــه مســائل کان توجــه داشــته 
ــاط  ــن نق ــرای محروم  تری ــن فرصــت ب باشــند، ای
کشــور بــا حضــور یــک نماینــده فراهــم خواهــد 
ــرد.  ــده گی ــر عه ــئولیت را ب ــان مس ــا هم ــد ت ش
ــز  ــی نی ــق قومیت ــات در مناط ــدن انتخاب استانی ش
ــد  ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــد چالش های می توان
و ضــرورت دارد تــا در صــورت اصــرار کار 
کارشناســی بیشــتری در مــورد ایــن موضــوع 
مطیــع  مــا  مــردم  حــال  ای  اال  شــود.  انجــام 
قانــون بــوده و هرچــه را کــه قانــون تلقــی شــود، 

ــود. ــد ب ــردار خواهن فرمانب
حضــور  همــواره  »توســن«: 
پــای  بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم 
چشــمگیر  بســیار  رأی  صندوق هــای 
ــر  ــاوه ب ــئله ع ــن مس ــت. ای ــوده اس ب
بــه کشــور  وفــاداری  نشــانه  اینکــه 
بــه  نســبت  مســئولیت  احســاس  و 
سرنوشت شــان اســت؛ نشــانه اعتمــاد بــه 
مکانیزم هــای انتخاباتــی نیــز هســت. 
اینبــاره چیســت؟ ارزیابــی شــما در 

ــات  ــردم در انتخاب ــارکت م ــزان مش ــداهلل می بحم
گذشــته بســیار مناســب و بــاال بــوده کــه ایــن امــر 
نیــز ناشــی از دو مؤلفــه اســت. اوال قومیــت کــه 
ــتان  ــمال اس ــم در ش ــژه ای ه ــدد وی ــود از تع خ
اســت  برخــوردار  اســتان  جنــوب  در  هــم  و 
ثانیــا  می دهــد.  افزایــش  را  رقابــت  میــزان  و 
ــت  ــع قومی ــا جم ــز ب ــل نی ــن عام ــه ای ــب ک مذه
سیاســی  گرایش هــای  و  تفکــرات  تمــام  بــر 
بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم  می آیــد.  فائــق 
بلــوچ و  از شــیعه و ســنی، سیســتانی و  اعــم 
اســتان های  از  کــه  مهاجرانــی  ســایر  حتــی 
ــر  ــال حاض ــده اند و در ح ــتان ش ــر وارد اس دیگ
ــوند،  ــوب می ش ــی محس ــت، بوم ــت قدم ــه عل ب
ــوده کــه  از روحیــه مذهبــی خوبــی برخــوردار ب
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــر را در صحنه ه ــن ام ای
راهپیمایی هــا و مراســمات ملــی و مذهبــی بــه 
خوبــی محقــق کرده انــد و تجلــی آن نیــز در 
انتخابات هــای گوناگــون کامــا مشــهود اســت. 
مــردم می داننــد و اطمینــان دارنــد کــه مجریــان، 
همــه  از  باالتــر  و  نظــارت  شــبکه  و  ناظریــن 
ــن خودشــان  هیئت هــای نظــارت در اســتان از بی
و از جمعیــت داخــل اســتان اعــم از شــیعه و ســنی 
و از قومیت هــای متفــاوت انتخــاب و بــر جریــان 
ــن  ــه همی ــد. ب ــات نظــارت دارن برگــزاری انتخاب
ــا اطمینــان کامــل از مکانیــزم برگــزاری  ســبب ب
ــج  ــه نتای ــوده ک ــات ورود نم ــه انتخاب ــه عرص ب
حاصــل از آن نیــز مؤیــد همیــن موضــوع اســت. 
ــوان کســی کــه ســالیان متمــادی از  ــه عن ــده ب بن
ــان  ــما اطمین ــه ش ــوده، ب ــور ب ــاهد ام ــک ش نزدی
فهیــم  مــردم  نیــز  دوره  ایــن  کــه  می دهــم 
ــر شــور خــود،  ــا مشــارکت و حضــور پ اســتان ب

فرمایشــات حضــرت امــام)ره( و مقــام معظــم 
ــد،  ــادی برمی آی ــی و ع ــن اساس ــری و قوانی رهب
بی بدیــل و منحصــر بــه فــرد اســت. نگاهــی 
بــه دوران مشــروطیت و حرکاتــی کــه علیــه 
ــا  ــت، م ــورت گرف ــواه ص ــت  آزادی خ روحانی
را بــه ایــن حقیقــت رهنمــون می کنــد تــا بــا 
عبرت گیــری از آن، یــک تجربــه تلــخ تاریخــی 
را تکــرار نکنیــم. بــر همیــن اســاس، امــام راحــل 
ــا دوراندیشــی خــاص خــود، ایــن دســتاورد را  ب
ــور  ــه ط ــد. ب ــه فرموده ان ــامی هدی ــام اس ــه نظ ب
قطــع، سیســتمی کــه در جهــت حفــظ و صیانــت 
ــورد  ــده، م ــدان ش ــام وارد می ــاب و اس از انق
ــود  ــه خ ــه و چنانچ ــرار گرفت ــمنان ق ــه دش توج
ــق  ــد، از طری ــه آن وارد کنن ــیبی ب ــتند آس نتوانس
مهره هــای داخلــی، آن را بــا چالــش روبــرو 
ــی  ــام خمین ــدات ام ــر تأکی ــه بناب ــازند. البت می س
ــود  ــه خ ــدا مجموع ــف ابت ــم انقاب ــر معظ و رهب
ــاش  ــگاه ت ــن جای ــظ ای ــرای حف ــد ب ــورا بای ش
ــر اســاس  ــد. لکــن ب ــت کن نمــوده و آن را صیان
دســتورات فــوق کــه از جایــگاه والیــت مطلقــه 
ــه ایــن  ــد ب ــه، همــگان بای ــز نشــئت گرفت ــه نی فقی
ــر  ــه و مک ــب حیل ــده و مراق ــام ورزی ــه اهتم نکت
ــه در  ــت ک ــب اس ــای تعج ــند. ج ــمنان باش دش
اظهــارات می آیــد و فــردی مدعــی  می شــود 
ــرع و  ــاف ش ــم خ ــتصوابی ه ــارت اس ــه نظ ک
ــؤال  ــن س ــال ای ــت!!! ح ــون اس ــاف قان ــم خ ه
نگهبــان  شــورای  آیــا  کــه  می شــود  مطــرح 
ــما  ــف ش ــر؟! از طری ــا خی ــت ی ــن اس ــر قوانی مف
ــام معظــم  ــه فرمایشــات مق ــم ب ــت می ده را دالل
رهبــری  کــه 28 اردیبهشــت ســال 78 در دیــدار 
بــا جمعــی از ناظــران فرمودنــد: »ایــن بحــث 
نظــارت اســتصوابی و ایــن چیزهایــی کــه بــاز هم 
رویــش جنجــال می کننــد، از آن جنجال هــای 
ــا و بی ریشــه ای اســت کــه هدفــش  بســیار بی مبن
تضعیــف شــورای نکهبــان و در واقــع نفــوذ 
ــا  ــف ب ــام و مخال ــا اس ــف ب ــر مخال دادن عناص
امــام و مخالــف بــا نظــام جمهــوری اســامی در 
ارکان قانون گــذاری اســت. مانعشــان شــورای 
ــخ  ــه در تاری ــن معظــم ل ــان اســت«. همچنی نگهب
ــجویان  ــش  دانش ــن پرس ــه ای ــخ ب 78/9/۱ در پاس
دانشــگاه صنعتــی شــریف کــه آیــا محــروم 
انتخــاب  طبیعــی  حــق  از  شــهروندان  شــدن 
شــدن بــه وســیله نظــارت اســتصوابی، باعــث 
ــه پایه هــای  بی اعتمــاد شــدن شــهروندان مــردم ب
مــن  »جــواب  می فرماینــد:  نمی شــود،  نظــام 
ــارت  ــون نظ ــود؛ چ ــه، نمی ش ــه ن ــت ک ــن اس ای
اســتصوابی یــک قانــون اســت و نبایســتی کســی 
ــن  ــد. ای ــته باش ــه داش ــون گای ــه قان ــل ب از عم
نظــارت شــورای نگهبــان، طبــق قانــون و متکــی 
ــون اساســی اســت، پایه هــا و ریشــه هایش  ــه قان ب
در قانــون اساســی اســت و در قانــون عــادی هــم 
ــن نظــارت  ــد شــده اســت و وجــود دارد. ای تأیی
هــم بــرای شــهروندان عــادی و معمولــی نیســت، 
ایــن بــای آن اســت کــه یــک آدم نابــاب، یــک 
آدم مضــر و یــک آدم بــد بــه ایــن مرکز حاســس 
مخصــوص  اســتصوابی  نظــارت  ایــن  نشــود. 
ــت  ــد ریاس ــورد تأیی ــت، در م ــه نیس ــس ک مجل
جمهــوری هــم هســت. نظــارت اســتصوابی بــرای 
همیــن اســت کــه جلــوی آدم هایــی کــه بــر طبــق 
قوانیــن کشــور، صاحیــت آمــدن بــه ایــن نصــب 

تحریــک ایــن جریان هــای سیاســی شــود؛ در 
حالــی کــه مــردم خــوب اســتان در مراحــل 
ــظ  ــه حف ــد ک ــان داده ان ــی نش ــف انتخابات مختل
اســام و انقــاب برایشــان از اهمیــت باالیــی 
ــام  ــاس نظ ــه اس ــی ک ــت و آنجای ــوردار اس برخ
مــورد تهدیــد واقــع شــود بــا تمــام جــان و وجــود 
خــود بــه دفــاع از آن خواهند پرداخــت و نگاهی 
هــم بــه گرایش هــای سیاســی افــراد ندارنــد. همــه 
بایــد بدانیــم کــه دو فاکتــور فــوق فرصت و بســتر 
ــا در جهــت تقویــت انســجام و  مناســبی اســت ت
وحــدت ملــی از آن بهــره ببریــم و ایــن امــر 
ــوای  ــه تق ــه ب ــر اینک ــد مگ ــد ش ــق نخواه محق

ــم. ــی رو بیاوری سیاس
کــه  می شــود  پیش بینــی  »توســن«: 
انتخابــات  یــک  آینــده  انتخابــات 
ــی و  ــن حــال رقابت ــی و در عی چندقطب
ــئله از  ــن مس ــد. همی ــنگین باش ــیار س بس
هــم اکنــون ســبب برخــی فعالیت هــای 
زودهنــگام انتخاباتــی در ســطح کشــور 
مصادیــق  اســت.  شــده  اســتان  و 
فعالیت هــای زودهنــگام انتخاباتــی و 

غیرقانونــی چیســت؟
ــه  ــل هم ــاک عم ــد م ــه بای ــون ک ــاس قان براس
کســانی کــه بــه ایــن عرصــه ورود می کننــد 
قــرار گیــرد، سیســتم های نظارتــی و اجرایــی 
و حتــی کســانی کــه می خواهنــد خــود را در 
از  رقابت هــا عرضــه کننــد، تعریــف کاملــی 
فراینــد انتخابــات بــه صــورت روزشــمار تعریــف 
بــه  منجــر  شــده کــه ضــرورت رعایــت آن 
ــه طــور  ــدی همــه محســوب می شــود. ب قانون من
ــف  ــای مختل ــاده 29 و بنده ــاس م ــر اس ــال ب مث
آن در برخــی از جایگاه هــای مســئولیتی بایــد 
ــن  ــل اســتعفا داده شــود. خــوب ای ــاه قب شــش م
امــر یــه عنــوان شــرایط اختصاصــی ورود بــه 
جریــان انتخابــات  اســت. حــال ایــن ســؤال 
مطــرح اســت کــه آیــا هرکــس کــه اســتعفا داد 
ــد؟!  ــات نمای ــه تبلیغ ــدام ب ــد اق ــه می توان بافاصل
قطعــا پاســخ منفــی اســت؛ چــرا کــه زمــان ثبــت 
ــن  ــا تعیی ــم ت ــس از آن ه ــیده و پ ــرا نرس ــام ف ن
بررســی صاحیت هــا هنــوز مشــخص نیســت 
کــه چــه کســانی وارد عرصــه خواهنــد شــد. 
لــذا ورودکننــدگان بــه صحنــه انتخابــات توجــه 
ــه  ــل ب ــون، عم ــه قان ــزام ب ــه الت ــند ک ــته باش داش
تمــام جوانــب آن اســت نــه بخشــی از آن کــه بــا 
منافــع و دیــدگاه فــرد همــراه باشــد. البتــه امــکان 
دارد قانــون دارای ابهــام و یــا تشــریح نباشــد 
تعریــف  و  قوانیــن هم عــرض  مفــاد  از  لکــن 
ــه خوبــی روشــن می شــود  اجرایــی زمان بنــدی ب
کــه کســی کاندیــدا محســوب خواهــد شــد کــه 
ــی و  ــای اجرای ــام در هیئت ه ــت ن ــل ثب از مراح
تأییــد صاحیــت عبــور و در زمــان مشــخص 
ــون از  ــرر در قان ــی مق ــه تبلیغات ــک هفت ــده ی ش

ــد. ــذر نمای ــه گ ــن مرحل ای
تأییــد  بحــث  همــواره  »توســن«: 
ــی  ــوارد چالش ــی از م ــا یک صاحیت ه
انتخابــات بــوده اســت. البتــه قوانین در 
ایــن زمینــه شــفاف اســت ولــی گاهــی 
چالش هایــی  ســبب  موضــوع  ایــن 
نیــز می شــود. افــرادی هســتند کــه 
ــوند.  ــت ش ــد رد صاحی ــار ندارن انتظ
چــه شــرایطی در قانــون بــرای رد 
صاحیت هــا پیش بینــی شــده اســت 
ــی  ــه خوب ــام ب ــل از ثبت ن ــراد قب ــا اف ت

ــوند؟ ــر ش ــا خب از آن ب
ــات  ــون انتخاب ــد در قان ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
 78/9/7 مصــوب  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــرای آن  ــال اج ــرات در ح ــن تغیی ــا آخری ــه ب ک
هســتیم، در مــاده 27 شــرایط عمومــی داوطلبان و 
در مــواد 28، 29 و 30 شــرایط احتصاصــی آنــان 
ــتان  ــه دوس ــده ب ــه بن ــت. توصی ــده اس ــا ش احص
عاقمنــد ورود بــه ایــن میــدان آن اســت کــه بــا 
مطالعــه دقیــق ایــن مــواد، راه خــود را هموارتــر 
ــا  نماینــد. چــه بســا مطالعــه قانــون و تطبیــق آن ب
وضعیــت افــراد، خــود مانــع ورود و حواشــی آن 
ــه  ــز توصی ــان نی ــر داوطلب ــه غی ــه مطالع شــود. البت
ــش  ــی نق ــی عموم ــطح آگاه ــرا س ــود؛ زی می ش
ــه آن دارد.  ــون و عمــل ب بســزایی در اجــرای قان
قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  برابــر  طرفــی،  از 
طــی   78/9/2۱ مصــوب  مجلــس،  انتخابــات 
راهکارهــای  تبصره هــای  و   35 تــا   29 مــواد 
ــه اعتــراض رد صاحیت هــا   ــی رســیدگی ب قانون
ــده  ــا ش ــی احص ــی و نظارت ــای اجرای در هیئت ه
ــن  ــون موجــود، ای ــن قان ــه همی ــت ب ــا عنای کــه ب
ــت  ــا درخواس ــده ت ــن داده ش ــه داوطلبی ــق ب ح
ــت  ــخ الزم را دریاف ــه و پاس ــود را ارائ ــی خ کتب
ــد،  ــان ش ــز بی ــا  نی ــه قب ــه ک ــد و همانگون نماین
ــه  ــن ب ــه تمکی ــن مربوط ــی از قوانی ــن آگاه ضم
اجــرای قانــون موجــود و تبعیــت از آن مانــع 
بــروز هرگونــه چالــش احتمالــی اســت. بــاز هــم 
ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــه بیان توجــه شــما را ب
ســخنرانی  طــی  ایشــان  کــه  می کنــم  جلــب 
ــات  ــت اندرکاران انتخاب ــا دس ــدار ب ــود در دی خ
ــت  ــی اس ــد: » بدیه ــخ 92/2/۱6 فرمودن در تاری
در هــر انتخاباتــی یــک عــده بــه نتیجــه مطلــوب 
خودشــان نمی رســند )مــن نمی خواهــم اســمش 
ــده  ــات نبایــد تعبیــر برن ــده انتخاب را بگــذارم بازن

ــي  ــات غرب ــا و اصطاح ــن واژه ه ــده و ای و بازن
مــادي را بــه کار بــرد( اگــر بــراي خــدا و بــراي 
ــرد و باخــت  انجــام تکلیــف وارد مــی شــویم، ب
وجــود نــدارد. خــب، اینهــا اعتــراض دارنــد. 
ــن  ــی رود، همی ــه م ــم ک ــي ه ــش قاض ــان پی انس
دادگاهــي  یــک  در  قضاوتــي  اســت.  جــور 
ــاوت  ــن قض ــه در ای ــي ک ــود دارد؛ آن طرف وج
ــت،  ــحال اس ــیده، خوش ــود رس ــود خ ــه مقص ب
آن طــرف دیگــر ناراحــت اســت؛ آن طــرف 
دیگــر نبایــد دادگاه را متهــم کنــد کــه برخــاف 
حــق عمــل کــرده؛ نــه، دادگاه اســت و بــر طبــق 
ــی  ــا او ناراحــت م ــد؛ منته ــی کن ــون عمــل م قان
ــد همــه  آنچــه را  ــی شــود. بای شــود، ناراضــي م
کــه پیــش مي آیــد - کــه مبتنــي بــر قانــون اســت 
- تحمــل کنیــم؛ ایــن را بایــد همه مــان یــاد 
بگیریــم؛ ایــن صبــِر انقابــي اســت، ایــن تحمــِل 

ــت« . ــي اس انقاب
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــن«: برگ »توس
باشــکوه نیازمنــد همــکاری همــه گــروه 
هــا، شــخصیت هــای سیاســی و مذهبــی   
اســتان مــی باشــد. چــه توصیــه ای 
ــی و  ــواص سیاس ــه خ ــه ب ــن زمین در ای

ــد؟ ــتان داری ــی اس مذهب
کــه  بــوده  ملــی  انســجام  نمــاد  انتخابــات 
ــورت  ــی ص ــدت و کار جمع ــا وح ــد آن ب فراین
و  خــوب  انتخابــات  یــک  الزمــه  می گیــرد. 
مناســب، داشــتن ســعه صــدر، حفــظ منافــع 
ــه دســت آمــده از  ــی و ارزش هــای ب ملــی و دین
حاصــل خــون شــهیدان و رشــادت های جانبــازان 
و آزادگان و تمــام کســانی کــه در پیــروزی 
انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام ایفــای نقــش 
کردنــد، می باشــد. بــر همیــن اســاس، تمــام 
شــخصیت های سیاســی، مذهبــی و گروه هــای 
مختلــف بــا داشــتن هرگونــه ســلیقه سیاســی 
ضمــن رعایــت همــان تقــوای سیاســی، بایــد 
ــه و  ــکوه و آگاهان ــور پرش ــرای حض ــردم را ب م
انتخــاب فــرد اصلــح ترغیــب نمــوده و بــا توجــه 
ــش  ــه و چال ــگان در ایجــاد تفرق ــه نقــش بیگان ب
ــه طــور  ــان و ب ــت و صفــوف واحــده آن ــن مل بی
ویــژه بهره بــرداری از شــکاف احتمالــی  قومیتــی 
ــودن آن  ــت ب ــه فرص ــد ب ــه معتق ــی )ک و مذهب
ــه  ــا ب ــد ت ــی کنن ــا را خنث ــن توطئه ه ــتم(، ای هس
یــاری خداونــد و دعــای خیــر شــهدا شــاهد ایــن 
ــی  ــی و همزبان ــار همدل ــکوه در کن ــه باش حماس

ــیم. ــتانمان باش ــردم اس م
اگــر صحبــت  پایــان  در  »توســن«: 

بفرماییــد؟ داریــد  خاصــی 
توصیــه ای  شــما،  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن 
بــه رســانه ها دارم و از آنــان می خواهــم کــه 
بــا بهره بــرداری از شــعار ســال مقــام معظــم 
رهبــری، ضمــن حفــظ راهبــردی ارزش هــای 
و  همدلــی  ایــن  تحقــق  زمینه هــای  نظــام، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــج کنن ــی را تروی همزبان
خــا آموزشــی قوانیــن مربــوط بــه انتخابــات در 
هــر ســطح کامــا مشــهود اســت کــه می تــوان از 
ایــن ظرفیــت در جهــت تبییــن قوانیــن و آگاهــی 
بــاز خــود  بیشــتر مــردم اســتفاده کــرد کــه 
ــی و  ــاق مل ــه، وف ــاب آگاهان ــد در انتخ می توان
ــد.  ــته باش ــزایی داش ــر بس ــه ای تأثی ــجام منطق انس
گرچــه جهــل بــه قانــون، رافــع مســئولیت نیســت 
امــا آمــوزش و نقــش آن می توانــد اثــر مناســبی 
و چالش هــای  ایجــاد  اجتماعــی  فرهنــگ  در 
ــددا  ــد. مج ــش ده ــدت کاه ــه ش ــی را ب احتمال
گذاشــتید،  بنــده  اختیــار  در  کــه  فرصتــی  از 

ــید. ــق باش ــگزارم. موف سپاس

ملــت مســئول اســت و حــق دارد در همــه مســائل 
ــی  ــد« و حت ــی و خارجــی اظهــار نظــر نمای داخل
بــرای آن ضمانــت اجرایــی بســیار قــوی در 
ــی  ــا جای ــده ت ــده ش ــون دی ــن قان ــل 86 همی اص

نماینــدگان   « نمــوده:  عنــوان  کــه 
وظایــف  ایفــای  مقــام  در  مجلــس 
رأی  و  نظــر  اظهــار  در  نمابندگــی 

ــوان  ــد و نمی ت ــا آزادن ــود کام خ
آنهــا را بــه ســبب نظراتــی کــه 
کرده انــد  اظهــار  مجلــس  در 
یــا آرایــی کــه در مقــام ایفــای 
وظایــف نمایندگــی خــود داده انــد، 
تعقیــب یــا توقیــف کــرد«، دیــدگاه 
کســانی را کــه مدعــی کان نگــری 

صحنه هــای زیبایــی را خلــق خواهنــد کــرد و 
ــد. ــد ش ــان خواهن ــین جهانی ــث تحس باع

»توســن«: برخــی چهره هــای سیاســی مرکزنشــین 

رابطــه  البتــه  کــه 
برخــی  بــه  نزدیکــی 
جریانــات نزدیــک بــه 
بــا  دارنــد؛  نیــز  فتنــه 
حضــور در سیســتان و 
اتهاماتــی  بلوچســتان  
ــان  ــورای نگهب ــه ش را ب
کرده انــد؟  بیــان 
نــوع  ایــن  دلیــل 
ــی  ــای سیاس بداخاقی ه

؟ چیســت
ــان  ــورای نگهب ــش ش نق
از  کــه  همانطــور 

ــت  ــه ریاس ــس چ ــه مجل ــد )چ ــاس را ندارن حس
جمهــوری و چــه در بقیــه جاهایــی کــه نظــارت 
وجــود دارد مثــل مجلــس خبــرگان و دیگــر 
ــن  ــد وارد ای ــا نتوانن ــود و اینه ــه ش ــا(، گرفت جاه
مراکــز حســاس شــوند. نظــارت اســتصوابی چیــز 
ــی کــه  ــدی نیســت. آنهای ــز ب ــی اســتف چی خوب
ــان  ــد، ادعایش ــراد می گیرن ــد و ای ــاد می کنن انتق
ــش  ــان رد و قبول ــورای نگهب ــه ش ــت ک ــن اس ای
بــر اســاس گرایشــات سیاســی اســت و البتــه 
ــدارد. حــاال ممکــن اســت یــک  ایــن واقعیــت ن
وقــت یــک جایــی را درســت نفهمنــد و یــا 
غلــط  بفهمنــد کــه ایــن بحــث دیگــری اســت«. 
ــراد  ــط اف ــگاه غل ــی از ن ــت عمــده نگران ــذا عل ل
ــه  ــی ب ــد سیاس ــه دی ــه ب ــرد ک ــمه می گی سرچش
شــورای نگهبــان نظــر می کننــد و بــر همیــن 

بــه  حملــه  اســاس، 
را  نگهبــان  شــورای 
قــرار  کار  دســتور  در 

ــد. داده ان
 : » ســن تو «
اینکــه  علــت 

اســتان سیســتان 
بلوچســتان  و 
بــرای  را 
طــرح چنیــن 
ت  ا ر ظهــا ا
و  افراطــی 
واقــع  از  دور 
انتخــاب می کننــد 

؟ چیســت

شــد،  اشــاره  قبــا  کــه  همانگونــه 
ــی ســبب  ــی و مذهب شــاید تعــدد قومیت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

 حسنعلی نوری
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ــه نامــه توســن ــر هفت مســجد جامــع - دفت
طراح و صفحه آرا: محمد پاکنهاد

دانشــجویان گفــت کــه اگــر ســوال داریــد 
ــم. ــان را بدهی ــا جوابت ــید ت بپرس

ــن پیشــنهاد، دانشــجویان درخواســت  ــس از ای پ
زمــان بــرای پرســیدن ســوال کردنــد کــه بــه آنهــا 
فرصــت داده نشــد و در نهایــت نیــز وقتــی یکــی 
از آنهــا از همــان پاییــن ســن، ســوالی در مــورد 
ــدون جــواب  ــز ب ــن ســوال نی ــه 88 پرســید ای فتن

مانــد و بــا بــی اعتنایــی ســخنرانان مواجــه شــد.
البتــه ایــن دانشــجویان در پایــان مراســم نیــز 
ــینی  ــی و حس ــوال از مبلغ ــیدن س ــان پرس خواه
ــه آنهــا بــی اعتنایــی شــد  ــان ب ــد کــه همچن بودن
ــخ دادن فــرار  ــان برنامــه از پاس ــن دو مهم و ای
کردنــد و در نهایــت نیــز دانشــجویان بــا برخــورد 
ــه بیــرون ســالن  تنــد برخــی مســولین دانشــگاه ب

ــدند. ــده ش ران
همچنیــن در ایــن مراســم نیروهــای اجرایــی 
ــالن  ــر س ــگارد در سراس ــد بادی ــه مانن ــم ک مراس
ایســتاده بودنــد نشــریه دانشــجویی توزیــع شــده 
توســط دانشــجویان را کــه در آن بــه روشــنگری 
بــود  شــده  پرداختــه  فتنــه  ســران  مــورد  در 

ــد ــاره کردن ــع آوری و پ جم

پیــش  چنــدی  کــه  اســت  حالــی  در  اینهــا 
نیــز همایشــی  بــا همیــن منظــور در چابهــار 
ــر  ــز تــاش ب برگــزار شــد کــه در آن مراســم نی
ــا عکــس العمــل  ــود  کــه ب ــه ب ــر ســران فتن تطهی

دانشــجویان مواجــه شــد.
ســایت  گفتــه  بــه  بنــا  کــه  مراســم  آن  در 
ــی  ــرکل سیاس ــط مدی ــتان توس ــب اس اصاح طل
ملــی  اعتمــاد  حــزب  مســئول  و  اســتانداری 
از  دوتــن  بــود،  شــده  برنامه ریــزی  اســتان 
شــخصیت های اصاح طلــب کشــوری یعنــی 
بــه  حق شــناس  محمدجــواد  و  خــرم  احمــد 
عنــوان مهمــان ویــژه و ســخنران برنامــه دعــوت 

شــده بودنــد.
ــت:  ــه گف ــناس اینگون ــق ش ــم ح ــن مراس در ای

بنــده اذعــان می کنــم کــه جریــان اصاحــات در 
ســال 88 و پــس از نمــاز جمعــه ای کــه رهبــری 
ســخنرانی کردنــد دیگــر اشــتباه کــرد کــه مســئله 
را کــش داد و بایــد پــس از آن واقعــه بی خیــال 
ــی  ــی بزرگ ــتباه خیل ــن اش ــدند و ای ــئله می ش مس

بــود کــه صــورت گرفــت.
از  یکــی  اســرار  بــه  ســخنان  ایــن  از  پــس 
ــی موضــع ایشــان  ــر بازگوی ــی ب دانشــجویان مبن
در قبــال فتنــه و مشــخص کــردن مســئله خاتمــی 
خواهــان جــواب دادن وی در مــورد ایــن مســئله 
شــد کــه حق شــناس اینگونــه گفــت کــه موضــع 
مــا ایــن اســت کــه بایــد موســوی و کروبــی در 
ــه در  ــوند و البت ــه ش ــادل محاکم ــک دادگاه ع ی
ــر کشــور،  ــژاد، وزی ــد احمدی ن ــار ایشــان بای کن
ــه  رئیــس صــدا و ســیما و آیــت اهلل جنتــی هــم ب

ــا محاکمــه شــوند. خاطــر همــان قضای
حواشــی  نیــز  مراســم  آن  در  اســت  گفتنــی 
از  یکــی  شــتم  و  شــرب  جملــه  از  زیــادی 
ــورت  ــم ص ــئولین مراس ــط مس ــجویان توس دانش

گرفــت.
بــه  می تــوان  مراســم  آن  حواشــی  دیگــر  از 
جانــب  از  پاکاردهــا  برخــی  گرفتــن  بــاال 
جوانــان حاظــر در جلســه بــا شــعارهایی بــر 
بــا  دانشــجویی  نشــریه  توزیــع  فتنــه،  علیــه 
ــی  ــه و خاتم ــاب فتن ــنگری در ب ــون روش مضم
ــا  کــه توســط عناصــر بادیگاردنمــای جلســه و ب
زور از میــان حضــار جمــع آوری شــد و ادعــای 
مجــری برنامــه بــا خطــاب قــرار دادن دانشــجوی 
مضــروب در جلســه مبنــی بــر اینکــه در ســال 88 
شــما مــارا کشــتید حــاال یکمــی هــم خوردیــد.

ــداف  ــا اه ــمات ب ــن مراس ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
انتخاباتــی در اســتان شــروع شــده و  خــاص 
ــا  ــن قضای ــه ای ــتانی ب ــئولین اس ــطح ورود مس س
از اهمیــت بــاالی ایــن تحــرکات حکایــت دارد. 
بــرای مثــال در زاهــدان حمایــت هــای بــی دریــغ 
مجموعــه اســتانداری از همایــش برگــزار شــده و 
ــر مدیــرکل سیاســی اســتانداری  ــا حضــور موث ی
در همایــش برگــزار شــده در چابهــار. بــه عقیــده 
کارشناســان سیاســی حضــور مســتقیم مســئولین 
ذکــر شــده در برگــزاری ایــن همایــش هــا، برای 
افزایــش وزن سیاســی ایــن جریــان در ســطح 
رســمی و اســتانی اســت و معتقدنــد ایــن افزایــش 
وزن سیاســی بــه منظــور بهــره بــرداری در وزنــه 
ــتفاده  ــورد اس ــده م ــی آین ــای انتخابات ــی ه کش

ــرار خواهــد گرفــت. ق
ســرمایه گــذاری هــای سیاســی درون مرزهــای 
جغرافیایــی اســتان مــا بــا نزدیــک شــدن بــه 
ــت.  ــری اس ــال اوج گی ــات در ح ــای انتخاب فض
ــان خــاص در شهرســتان هــای ســطح  ــن جری ای
ــن  ــرای برگــزاری ای ــری ب ــتان در حــال پیگی اس

ــت. ــش هاس همای

توهین استاندار اصالح طلب به 
دانشجویان ایرانشهری

سجاد مجلسی در گفتگو با »توسن«:

طرح استانی شدن انتخابات
 افکار عمومی را قانع نکرد

امام جمعه زابل پیش قدم شد:

کنار گذاشتن تعارف با 
مسئولین استان

آیا از ظریف خیری به 
ملوانان کنارکی میرسد؟

بررسی سفر علی اوسط هاشمی به سیستان

استاندار نتوانست از معدل کارنامه 
صفحه 2خود دفاع کند
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