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تجربه بیش از دو دهه حضور در حوزه کارشناسی مدیریت شهری اعم از شورای 
شهر و شهرداری، این اجازه رو به بنده می دهد که به آسیب شناسی عملکرد دوره های 
مختلف را چه مقاطعی که مدیریت امور با اصولگرایان بوده و چه مقاطعی که 
در دست اصالح طلبان، بپردازم لکن این امر مجالی فراخ می طلبند و از عهده 
یک سرمقاله چند صد کلمه ای ساخته نیست، اما در این میان آنچه با تمام وجود 
احساسش کردم و در این مقال می توان گنجاند بی مهری به بدنه شریف کارشناسی 
شهرداری است که همواره به مسلح محافظه کاری مدیران رفته، فرقی هم نمی کند 

که این مدیر اصولگرا باشد با اصالح طلب.
البته به همین راحتی اصالح طلب یا اصولگرا بودن این مدیران قابل شناسایی 
نیست ممکن است فردی که قباًل مدیر ارشد اصولگرا بوده در دوره اصالح طلبان 
به واسطه ارتباطات فرا سازمانی ای که داشته مقبول ایشان هم واقع و بر ارج وقرب او 
هم افزوده گردیده، درهرحال، حرف اول و آخر را مدیران ارشد محافظه کار می زنند.
احیای فرآیندهای کارشناسی در همه حوزه های مدیریت شهری و حضور 
تمام عیار ایشان در تصمیم سازی ها و بازتعریف جایگاه مدیران می تواند در کارایی 
سازمان شهرداری نقش تعیین کننده ای داشته باشد. البته با اتخاذ مکانیزم های 

شفافیت و اعمال تحول اداری بر مبنای نظامات هوشمند در سال های اخیر، به شرط 
تقویت و با تغییر نگرش مدیران و لحاظ تعلق خاطر سازمانی، می تواند کم وبیش 
به عنوان مکمل کارشناس محوری کمک شایانی به بهبود وضعیت مدیریت شهری 
محسوب شود. متأسفانه صرف نظر از اینکه این نوع رویکرد که بیان شد مبتنی بر نگاه 
حداقلی بوده، منافع کسانی که به هر قیمت و با روندهای معیوب احراز صالحیت، 
عطش حضور در شوراها را داشته و کوچک ترین دغدغه ای در راستای رعایت 
صرفه و صالح شهرداری و تأمین منافع شهروندان ندارند، به محض قرارگیری در 
مناصب، تالش خواهند نمود که کارشناسان واقعی را به حاشیه رانده مقدرات را 
بر اساس دیدگاه کسانی که با کمترین شناخت از سوابق و اقتضائات پیشبرد بهینه 
امور، به عنوان مشاور به اصطالح امین به کارگیری می شوند و آن بالیی را بر سر 
شهر و شهرداری می آورند که بالمعاینه شهروندان تلخکامانه به نظاره می نشینند.

همان طور که در صدر مطلب نیز اشاره شد پرداختن به همه ابعاد در این مختصر 
نمی گنجید ولی حداقل راهکاری که در این وضعیت نابسامان می توانست گره گشای 
مشکالت و معضالت باشد بها دادن به احزاب در معرفی افرادی آموزش دیده که 
حداقلی از صالحیت ها را به پشتوانه حزب متبوع خود احراز کرده و باید پاسخگوی 
عملکرد خود باشند، حزب اراده ملت با توجه به شرایط موجود و گزینش های ناصواب 
و سوگیرانه نهادهای اجرایی و نظارتی و قلع وقمع نیروهای توانمند حضور حداقلی 
را در دستور کار قرار داده و ماحصل فعالیت های خود را در این شماره هفته نامه 
در معرض دیدگان مخاطبین در اقصا نقاط کشور گذاشته و توصیه اکید دارد که 

بهره مندی از این کمترین امکانی که فراهم گردیده غفلت نورزند.
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اهم چالش های پیش روی مدیریت شهری
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آرمان ملی- با پایان مناظره های انتخاباتی همه چیز به روزهای باقی مانده در 
انتخابات گره خورده است. اینکه دو جریان اصالح طلب و اصولگرا در روزهای 
منتهی به انتخابات چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد. از یک طرف این احتمال 
وجود دارد که اصالح طلبان به صورت تمام قد از یک کاندیدا حمایت کنند و مردم 
را به حضور در انتخابات دعوت کنند که بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر این 
احتمال وجود دارد که از بین مهرعلیزاده و همتی یکی به سود دیگری صحنه 
انتخابات را ترک کند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. در چنین شرایطی احتمال 
مشارکت بیشتر مردم در انتخابات وجود خواهد داشت. از سوی دیگر زمزمه هایی 
مبنی برکناره گیری جلیلی، زاکانی و قاضی زاده هاشمی به سود ابراهیم رئیسی در 
انتخابات شنیده می شود؛ زمزمه هایی که هر لحظه امکان تحقق دارد و حتی 
ممکن است هر سه گزینه به یک باره به سود رئیسی از انتخابات کناره گیری کنند. 
اصولگرایان حتی اگر از پیروزی رئیسی در انتخابات نیز مطمئن باشند برای ایجاد 
پایگاه رأی برای رئیسی تالش می کنند از شکسته شدن آرا جلوگیری کنند. به 
همین دلیل و برای تحلیل و بررسی آخرین معادالت انتخابات ریاست جمهوری 
»آرمان ملی« با احمد حکیمی پور، نماینده سابق مجلس و عضو سابق شورای 

شهر تهران گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید.
zzzهـایzمناظـرهzباzتفاوتـیzچهzجمهوریzریـاستzانتخابـاتzسـومzمناظـرهz

zتأثیرzانتخاباتzفضایzرونقzدرzمناظرهzاینzآیاzاسـت؟zداشتهzقبلی
داشتهzاست؟

مناظره سوم با مناظره های اول و دوم  از نظر شیوه برگزاری 
متفاوت بوده است. در ابتدا مناظره از هفت کاندیدای ریاست جمهوری 
خواسته شد تصویر دولت آینده خود را با توجه به دغدغه های اصلی 
مردم ترسیم کنند که اتفاق مثبتی بود. ضمن اینکه زمانی هم که 
برای این آیتم در نظر گرفته بودند بیشتر بود. اما اینکه این مناظره و 

مناظره های قبلی موفق شده در فضای انتخابات شور و نشاط ایجاد 
کند، بنده معتقدم چنین اتفاقی رخ نداده و جای بیشتری  برای 

کار وجود داشت و می شد با اقدامات بهتری شرایط را 
به شکلی رقم زد که میزان مشارکت در انتخابات 

افزایش پیدا کند. شرایط مناظره ها به شکلی نبوده 
که مردم بتوانند برنامه های کاندیداها را ارزیابی 
کنند تا متوجه شوند چه کسی  بهتر می تواند 
کشور را مدیریت کند. برای تشخیص اینکه 

آیا میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا 
کرده یا خیر باید به نظر سنجی های صورت 

گرفته توجه کرد. این در حالی است که 
به نظر می رسد با اینکه تنها چند روز به 
برگزاری انتخابات باقی مانده است اما 
هنوز فضای انتخابات به شکلی نیست 
که انتظار حضور پررنگ مردم را داشته 

باشیم. البته هر چیزی در عالم سیاست محتمل است و ممکن است در روزهای 
باقی مانده تا برگزاری انتخابات شرایطی رقم بخورد که معادالت انتخاباتی تغییر 
کند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا تالش های کاندیداهای انتخاباتی و 
تصمیم گیری مردم به شکلی خواهد بود که سرنوشت انتخابات را تغییر بدهد یا 

اینکه شرایط به همین صورت ادامه خواهد داشت.
آقای همتی در چه شرایطی می توانند پیروز انتخابات آینده باشند؟ آیا در روزهای 

آینده احتمال شکل گیری دو قطبی رئیسی- همتی وجود خواهد داشت؟
واقعیت این است که دو قطبی اصلی انتخابات ریاست جمهوری آینده دو قطبی 
رأی دادن یا رأی ندادن است. این دو قطبی هنوز در انتخابات وجود دارد و نشکسته 
است. این دو قطبی از مدت ها قبل شکل گرفته و مدت هاست که فضای انتخابات 
در چنین شرایطی سپری می شود. در به وجود آمدن این دو قطبی نیز عوامل مختلفی 
تأثیر گذار بوده اند. در این زمینه باید یک آسیب شناسی دقیق و علمی صورت 
بگیرد. برای اینکه دولت کنونی را ناکارآمد نشان بدهند بسیاری از مرزها شکسته 
شده است. شرایط به شکلی رقم خورده که مردم احساس می کنند در جمهوری 
اسالمی یک مدیر سالم وجود ندارد و همه مدیران به شکلی مسأله دار هستند. در 
چنین شرایطی مردم احساس می کنند هر کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
شود ناکارآمد است و برای کارشکنی و دست اندازی به بیت المال و 
سوءاستفاده از قدرت است. کنشگران رسمی فضای سیاسی 
ایران به اندازه ای با ادبیات تخریبی و اعتماد سوز با یکدیگر 
برخورد کرده اند که ذهنیت حامیان انقالب و کسانی که 
دلسوز کشور هستند به هم ریخته است. در این مناظره ها 
نیز همین ادبیات وجود داشته و بیشتر رفتارهای 
واکنشی بوده تا کنشی. هر کسی تالش می کرد 
خود را تأیید کند و دیگری را به صورت مستقیم یا 
غیر مستقیم تخریب می کند. این نوع ادبیات 

رأی دادن یا رأی ندادن 
دو قطبی اصلی انتخابات ریاست جمهوری

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران در مصاحبه با روزنامه آرمان ملی مطرح کرد:
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از سال84 وارد فضای سیاسی ایران شده و در انتخابات سال88 شدت بیشتری 
پیدا کرده است. در نتیجه اتفاقاتی که امروز در فضای انتخابات رخ می دهد ریشه 
در گذشته دارد. نتیجه چنین وضعیتی این است که فرهنگ رقابت های سیاسی در 

ایران جنجالی، مخرب و همراه با بی اخالقی شده است.
zzاست؟zگذاشتهzتأثیریzچهzمـردمzاعتمـادzمیـزانzدرzتخریبـیzادبیـات

این رویکرد اعتماد مردم را از بین برده است. در این راستا بی اعتمادی به وجود 
آمده نیز با برگزاری مناظره از بین نمی رود. این در حالی است که در مناظره ها نیز 
کاندیداهای انتخاباتی به جای اینکه اعتماد مردم را بیشتر کنند با ادبیات تخریبی  
و بی اخالقی هایی که صورت می دهند بحران بی اعتمادی را تشدید می کنند. 
تخریب ها به اندازه ای است که انگار هر کسی در این کشور مدیر شده، برای 
چپاول و دزدی آمده و هیچ کس کارآمدی نداشته است. نباید ریشه این اتفاقات 
را نیز در بیرون از کشور جست و جو کرد؛ بلکه ریشه های این  وضعیت در درون  
کشور است. جریان های سیاسی با هم به صورت نامناسبی صحبت می کنند. به 
همین دلیل ترمیم این وضعیت نیازمند زمان زیادی است و باید در بلند مدت این 
اتفاق رخ بدهد. در چنین شرایطی مردم انگیزه ای برای حضور در پای صندوق های 
رأی ندارند. از نظر مردم هر کدام از کاندیداهای انتخاباتی یا اطرافیان آنها برای 
منافع شخصی و گروهی وارد رقابت ها شده اند. به همین دلیل نیز پیش خود فکر 
می کنند چرا باید در پای صندوق های رأی حاضر شوند و به چنین افرادی رأی 
بدهند. به همین دلیل نیز انتخابات ریاست جمهوری آینده با دو قطبی رأی دادن یا 
رأی ندادن مواجه شده است. این دو قطبی نیز هنوز نشکسته است؛ مگر اینکه در 

روزهای باقی مانده تا انتخابات اتفاقاتی رخ بدهد که شرایط انتخابات تغییر کند.
zzzمهرعلیزادهzوzهمتیzگزینـهzدوzازzحمایتzدرzدقیقیzموضعzاصالحاتzجریان

zجریانzسازzاجماعzنهادzدرzبرنامهzارائهzتقاضایzمهرعلیزادهz.استzنگرفته
zدرzاینz.استzنشدهzمواجهzمثبتzپاسخzباzعملzدرzاماzداشتهzراzاصالحات
zحمایتzنیزzهمتیzآقایzازzقدzتمامzصورتzبهzاصالحاتzجریانzکهzاستzحالی
zدرzگیریzموضعzعدمzآیاzچیست؟zاصالحاتzجریانzرویکردzاینzدلیلz.کندzنمی
مقطعzحساسzکنونیzجریانzاصالحاتzراzباzپشیمانیzتاریخیzمواجهzنمیzکند؟
جریان اصالحات طیف های مختلفی را در بر می گیرد و دیدگاه های مختلفی 
در این جریان وجود دارد. این در حالی است که طیف های جریان اصالحات تنها 
سیاسی نیستند و گروه های فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر 
فعاالن اقتصادی و بخش هایی از مسئوالن کشور نیز خود را متعلق به جریان 
اصالحات می دانند. به همین دلیل نمی توان جریان اصالحات را در یک نوع 
تفکر خالصه کرد. نهاد اجماع ساز جریان اصالحات به صورت رسمی عنوان کرده 
به دلیل رد صالحیت گزینه های اصلی خود هیچ نامزدی در انتخابات نخواهند 
داشت. این در حالی است که برخی تشکل ها و احزاب در ستادهای انتخاباتی آقای 
مهرعلیزاده و همتی فعال هستند. از سوی دیگر نشانه هایی مبنی بر اینکه جریان 
اصالحات قصد داشته باشد تصمیم جدیدی در انتخابات بگیرد مشاهده نمی شود 
و به نظر می رسد همین رویکرد تا پایان انتخابات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در 
روزهای آینده اتفاقات خاصی رخ بدهد که به یک باره شرایط تغییر کند. این احتمال 
وجود دارد که برخی به صورت رسمی یا غیر رسمی از کاندیداهایی که نزدیک به 
جریان اصالحات هستند، حمایت کنند. این در حالی است که دو کاندیدای موجود 
منتسب به جریان اصالحات با هم رقابت نکنند و در روزهای باقی مانده تنها یکی 
از آنها در صحنه انتخابات حضور داشته باشد. در این زمینه باید سازوکاری منسجم 
تشکیل شود که تاکنون نشانه هایی از آن وجود ندارد. حزب اراده ملت از مدت ها 
قبل اعالم کرده  که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای حزبی ندارند و تنها از 
کاندیدایی حمایت می کند که مورد اجماع همه طیف های جریان اصالحات باشد. 
در چنین شرایطی حزب به دنبال این هست که مطالبات واقعی مردم را دنبال کند 
و این اتفاق در آینده نیز رخ خواهد داد. هر کسی که رئیس جمهور کشور شود حزب 

رویکرد خود را در راستای تالش برای تحقق مطالبات مردم رها نخواهد کرد و 
این رویکرد را ادامه می دهد.

zzzانتخـاباتzتاzماندهzباقیzروزهـایzدرzتوانندzمــیzچگونهzطلبـانzاصالح
معـادالتzانتخابـاتیzراzتغییـرzبدهند؟

اگر قرار است اصالح طلبان در روزهای باقی مانده معادالت را به هم بزنند 
باید تدابیر ویژه  ای برای شرایط موجود بیندیشند. مالک عمل اصالح طلبان 
در این زمینه نیز باید نظرسنجی های صورت گرفته باشد. اصالح طلبان باید به 
نظرسنجی های صورت گرفته در جامعه توجه کنند و براساس آن تصمیم گیری 
کنند که شرایط کدام کاندیدا بهتر است. در جریان اصالحات دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد و نمی توان این جریان را در یک طیف فکری خالصه کرد. این در حالی 
است که نوع کنشگری اصالح طلبان در صحنه انتخابات به شکلی است که چنین 

چشم اندازی را برای ما ترسیم نمی کند.
zzzرأیzپایگاهzموجودzشرایطzباzکهzاندzرسیدهzنتیجهzاینzبهzاصولگرایان

zهاییzزنیzگمانهzدلیلzهمینzبه z.بود zخواهدzپایین zآیندهzجمهورzرئیس
zوzزاکانیz،جلیلیzیعنیzاصولگراzجریانzگزینهzسهzگیریzکنارهzبرzمبنی
zشرایطیzچنینzدرzآیاz.داردzوجودzرئیسیzابراهیمzسودzبهzهاشمیzزادهzقاضی
zپشتوانهzبهzهمراهzدولتzیکzکهzبودzخواهدzشکلیzبهzاصولگرایانzرأیzپایگاه

مردمیzقویzتشکیلzبدهند؟
این اتفاق محتمل است و ممکن است در روزهای آینده برخی از کاندیداهای 
جریان اصولگرایی به سود ابراهیم رئیسی از انتخابات کناره گیری کنند. هدف 
اصولگرایان این است که آرای آنها شکسته نشود و به همین دلیل تالش می کنند 
از پراکنده شدن آرا جلوگیری کنند. به احتمال زیاد کناره گیری کاندیدای اصولگرا 
در روزهای آینده رخ خواهد داد و در روزهای آینده خبرهایی در این زمینه خواهیم 
شنید. واقعیت این است که اصولگرایان هنوز احساس خطر زیادی از سوی رقیب 
نکرده اند و به همین دلیل تصمیم به کناره گیری از انتخابات نگرفته اند. بدون تردید 
اگر تاکنون نسبت به وضعیت رقیب سیاسی خود احساس خطر می کردند با رویکرد 
دیگری در ادامه رقابت های انتخاباتی حضور داشتند. با این وجود اگر اصولگرایان 
گمان کنند رقیب سیاسی آنها در روزهای آینده برنامه ای جدید خواهد داشت یا 
اینکه آرای آنها با حضور کاندیداهای متعدد شکسته خواهد شد ، رویکرد دیگری 
در پیش خواهند گرفت. هنوز موضع دقیق اصولگرایان درباره کاندیدای انتخاباتی 
روشن نیست. این در حالی است که برخی حتی کناره گیری رئیسی را به سود جلیلی 
مطرح می کنند که به نظر بنده باید منتظر ماند تا در روزهای آینده استراتژی اصلی 
اصولگرایان مشخص شود. این در حالی است که احتمال اینکه دیگر کاندیدای 
اصولگرا به سود رئیسی از انتخابات کناره گیری کنند بیشتر از این است که وی به 

سود دیگران کناره گیری کند.
zzzوجودzاحتمـالzایـنzوzاستzزیادzانتخاباتzدرzاصولگرایانzپیروزیzاحتمال

zشرایطیzچنینzدرz.باشدzکشورzبعدیzجمهورzرئیسz،رئیسیzابـراهیمzکـهzدارد
چهzچشمzاندازیzراzپیشzرویzکشورzمیzبینید؟

در چنین شرایطی حاکمیت سیاسی در کشور یکدست خواهد شد و همه قوا در 
اختیار یک جریان سیاسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که یکدست شدن 
فضای سیاسی کشور نشانه خوبی نیست. به صورت طبیعی هرگاه یک نظام 
سیاسی یکدست شود احتمال سوءاستفاده، بیشتر از گذشته خواهد شد. اتفاق مهم 
دیگری که رخ خواهد داد این است که شکاف و چند دستگی بین اصولگرایان 
بیشتر خواهد شد و بروز و ظهور بیشتری خواهد داشت. نکته دیگری که دارای 
اهمیت زیاد است، این است که آیا رئیس جمهور آینده کشور می تواند رئیس جمهور 
حداکثر مردم ایران باشد یا خیر. این نکته بسیار کلیدی است که سرنوشت دولت 
آینده را مشخص خواهد کرد. اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ ندهد کشور در آینده 

با بحران مواجه خواهد شد.
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 بیانیه حزب اراده ملت ایران پیرامون 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

حزب اراده ملت ایران همانطور که بارها طی بیانیه های خود بر تنش ها و 
بحران های موجود و لزوم مواجهه ای جانفشانانه از سوی متولیان دولتی و حکومتی 
برای رفع آنها تاکید کرده است؛ اکنون نیز دوباره اشاره و تاکید می کند که ایران در 
سایه ِی نارضایتی های گسترده اقتصادی و اجتماعی، فشار جریانات تندرو و رادیکال 
داخلی، روابط دیپلماتیک غیرسازنده و بی ثبات با جهان، همهمه ِی محرک و گاه 
مخدوش کننده ِی رسانه های خارجی، خأل احزاب مؤثر و بانفوذ و فقدان درک 
تشکیالتی و حجم گسترده ای از معضالت کوچک و بزرگ جامعه، مورد تهدید قرار 
گرفته است؛ بنابراین هر مسئولیتی، هزاران بار بیشتر از پیش، نیازمند توجه و تعهد و 
تدبیر است. دیگر جایی برای آزمون  و خطا و هدر دادن فرصت ها نمانده است، لذا هر 
فردی که در قامت مقام ریاست جمهوری که از ارشدترین جایگاه های قدرت در کشور 
محسوب می شود قرار گیرد طبیعتاً باید از تعهدی مضاعف و پایدار و خالص برخوردار 
بوده و آن را در عمل به روشن ترین شکلی به تصویر کشد. حزب اراده ملت ایران با 
ارادت به پیشگاه ملت ایران اعالم میکند که امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت 

دارد که نهاد ریاست جمهوری در ایران به موارد زیر اولویت بدهد:
۱( ضرورت تدبیر و چاره اندیشی عاجل و عملی در راستای کاهش آسیب پذیری 
طبقات و اقشار ضعیف جامعه و تعامل مثبت با نمایندگان مردمی اقشار، اصناف، 

اتحادیه های صنفی و مدنی مستقل.
۲( توجه حداکثری به استفاده از ظرفیت های دموکراسی خواهی قانون اساسی 
و فراهم آوردن بسترهای الزم برای اصالح و ارتقای مبانی آزادی خواهانه و 

عدالت طلبانه ِی قوانین باالدست.
۳( استقرار و نهادینه سازی نظام شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد تمامی 

نهادهای تحت نظارت و مدیریت نهاد ریاست جمهوری فارغ از هرگونه استثنا.
4( ضرورت پاسخگویی و اعالم مواضع شفاف در تمامی فعالیت ها و برنامه های 

تحت اختیار.
۵( ریشه کنی فساد و افزایش حداکثری کارآمدی و بهره وری در حوزه های تحت 

اختیار.
۶( حمایت تمام قد از آزادی فعالیت کنشگران صنفی، مدنی، سیاسی و رسانه ای و 

ممانعت از بازداشت ایشان و ختم برخوردهای تند و سرکوبی با کنشگران.
۷( بازنگری و اصالح جدی در ساختارها و روندهای حقوقی و اداری که حق 
حاکمیت بر سرنوشت ملت را از ایشان سلب می کند و اصل برخورداری تمامی 
شهروندان ایرانی از حقوق برابر شهروندی را مخدوش می سازد و در اختیار و نفوذ 

قوه مجریه است.
8( ضرورت تعامل همه جانبه با نظام بین الملل و پرهیز از سیاسِت انزوا، خشونت 

و تنش در منطقه و جهان همراه با تقویت انسجام داخلی.
۹( برنامه ریزی متعهدانه نسبت به کاهش و رفع تنش های اجتماعی موجود اعم 

از تنش قومی، مذهبی، جنسیتی و نسلی.
۱۰( تمرکز ویژه بر حفظ منابع و سرمایه های ملی و زیست محیطی و گام های 
اساسی و کارآمد با هر روش موجود و ممکن برای نجات طبیعت، ذخایر طبیعی و 

حیات وحش ایران.
۱۱( بازگرداندن مراکز آموزشی و دانشگاهی در شأنیت و جایگاهی که کانون 

آزاداندیشی علمی و بازیابِی فرآیندهای پژوهشی و خالقیت و نوآوری باشند.

۱۲( آمادگی برای مواجهه با بالیا و همه گیری ها، با احترام به تجاربی که جامعه ِی 
جهانی از شیوع بیماری کووید ۱۹ کسب کرد.

۱۳( تالش و پیگیری در راستای تحقق حکمرانی حزبی در کشور.
۱4( مواجهه مدبرانه با طرح ها و مصوبات قوه مقننه که شائبه ِی تبعیض، عقب گرد 

و ضدیت با توسعه بر آن وارد است.
یکی از ارزش های بنیادین و برجسته ِی حزب اراده ملت ایران به رسمیت شناختن 
حق شهروندان در امر حاکمیت بر سرنوشت خویش است. از جمله مظاهر این اصل 
ارزشمند، گستره ِی معناداری از آزادی شهروندان، برای انتخاب مسیرهایی است که 
آن ها را به تأمین مطالباتشان هدایت می کند و یا امکان گزینش نیروهایی را فراهم 
می کند که می توانند سخنگو، واضع و مجری مناسبی برای تحقق منافع ایشان 
باشند؛ بنابراین هرچه دشوارتر کردن یا به تنگنا کشیدن و یا معنازدایی از فرایند 
آزادی انتخاب، می تواند اصل حاکمیت بر سرنوشت خویش را بیشتر و بیشتر خدشه دار 
کند. ازآن روست که حزب اراده ملت ایران تمامی نهادهای متولی و مسئول را که 
تصمیماتشان، مناسبات انتخاب آزادانه ملت را تهدید و محدود می کند به رویکرد 
آسیب شناسانه و اصالح گرانه برای تحقق این اصل مهم، جهت حفظ جمهوریت، 

فرامی خواند.
جمیع شرایطی که در انتخابات ۱4۰۰ ریاست جمهوری در کشور جاری و ساری 
است، از دید کمتر شهروندی پنهان است؛ حزب اراده ملت ایران همانطور که قباًل 
هم به صراحت اعالم داشته با توجه به ویژگی مشهود این انتخابات، ضمن پیگیری 
جدی مطالبات و خواسته های طبقاتی ما اعم از مطالبات اقتصادی، قومیتی، مدنی، 
فرهنگی، منطقه ای و زیست محیطی مرتبط با جامعه هدف حزب از رئیس جمهور 
آتی،برخود الزم دانست که علیرغم آشفتگی حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی و 

رسانه ای کشور، پیام خویش را به هموطنان گرامی برساند. 

حزب اراده ملت ایران
خرداد ۱۴۰۰
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ارادة ملت - یکی از موانع توسعة دموکراسی، نبود سازوکارهای حزبی در انتخابات 
و انتخاب هاییست که بر اساس قومیت و نه شایستگی افراد انجام می پذیرد. همین 
مسئله ممکن است پتانسیل شوراها را در راستای مبارزه با فساد، نظارت برشهرداری ها 
و توسعه های شهری هدر دهد؛  از همین روی در نشستی صمیمانه با دکتر جالل 
جاللی زاده، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و استاد دانشگاه تهران، در مورد 

موانع تحقق اهداف شوراها در شهرستان ها و کالن شهرها پرسیدیم:
zzzهایzشهرستانzدرzانتخاباتzدرzمشارکتzمسئلهzشوراهاzرویzپیشzانتخاباتzدر

zآمارzتواندzمیzگراییzقومیتzعبارتیzبهzباشد؟zگذارzاثرzتواندzمیzقدرzچهzکوچک
مشارکتzراzتغییرzدهد؟

در پاسخ سوال اول باید گفت اوال خود شورا و مشورت در اسالم یا خرد جمعی یک 
موضوع بسیار مهمی است که در اسالم مخصوصا در مسائلی که نّصی از قران و سنت 
درباره آن نیست به شورا واگذار شده است یعنی خرد جمعی مسلمان ها برای تصمیم 
گیری در اداره امور خودشان از عقل و فکر و نظر متخصصان و افراد مجرب استفاده می 
کنند بنابراین چون سال های سال مردم گرفتار حکومت های استبدادی بودند و حکومت 
های ملوک الطوایفی و خان خانی و ارباب و رعیتی آزادی بیان اندیشه فکر تصمیم گیری 
و حتی اراده را از مردم گرفته بود به هر صورت انتخابات می تواند احساس رقابت و تضارب 
افکار و اندیشه ها و یا تعامل و داد و ستد را در بین مردم احیا بکند قطعا در شهرستان های 
کوچک به خاطر اینکه هنوز بحث های قومی قبیله ای رفاقت دوستی و اینها مطرح 
هست شوراها می توانند اثرگذار باشند و قوم گرایی قبیله گرایی عشیره گرایی قطعا می 
تواند آمار مشارکت را تغییر دهد البته می دانید که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات 
شوراها فرق می کند حاال در یک روستایی مردم اگر انتخابات را تحریم کنند هیچ فایده 

ای نمی برند یعنی اگر چهار یا پنج نفر در یک روستا کاندیدا شده اند و می خواهند به 
عنوان شورای روستا انتخاب شوند و یا همچنین در شهرهای کوچک قطعا قهر 

مردم با صندوق ها می تواند که افراد فرصت طلبی را جایگزین کند که این 
افراد فردا پس از رای آوردن تنها به فکر منافع خودشان هستند و این منفعت 
طلبی موجب می شود که مصالح کلیه مردم روستا یا شهرهای کوچک فدای 
منافع گروه قلیلی و اندکی از مردم قرار بگیرند پس در اینجا گاهی خود همین 
رقابت های قومی و قبیله ای چون متاسفانه حزب در کشور ما پا نگرفته است 

و مردم هنوز یک قدم به استفاده از ابزارهای مدنی و اصلی فاصله دارند و وارد 
صحنه های شکستن روحیه قبیله ای و قومی و رسوبات جاهلی نشده اند قطعا در 

این مورد به نظر من امید گرایی هنوز تاثیرگذار است.
zzzبهzشوراهاzانتخاباتzدرzکشورzغربzدرzحزبیzکارzوzساز

zاصالحzویژهzبه-zاحزابzاصالzکند؟zمیzعملzصورتzچه
طلبان-zبرنامهzایzبرایzاینzموضوعzدارند؟

ببینید باز هم متاسفانه در مناطق غرب کشور عوامل 
مختلفی برای تاثیرگذاری در انتخابات شوراها وجود دارند 
اوال احزاب ملی در مناطق غرب کشور چندان قدرتمند 

نیستند احزاب اپوزیسیون هم متاسفانه هیچ وقت 
مردم را به انتخابات درست تشویق نکرده اند که 

یا هواداران خودشان یا افراد صالح را به مردم 
معرفی کنند که مردم به آنها رای بدهند اینجا 

در چنین مواردی بیشتر افرادی که خودشان اهل فکر و نظر بودند خود را نامزد کردند 
یا به هر صورت برخی از محافل فکری یا اندیشه ای یا به نوعی احزاب ملی افرادی را 
مطرح کرده اند که متاسفانه در انتخابات اخیر خود نمایندگان مجلس بدتر از شورای 
نگهبان عمل کردند یعنی دخالت های برخی از نهادهای امنیتی درباره صالحیت ها و 
خود اعطای نظارت اینها خیلی در شهرستان های غرب کشور افراد صالح و شایسته را 
از گردونه انتخاب حذف کردند من جمله شورای شهر سنندج که چندین نفر از آنان که 
جزو دلسوزان و خدمت گزاران واقعی بودند در این دوره رد صالحیت شدند حاال احزاب 
اصالح طلب متاسفانه در مساله شوراها ضعیف برخورد می کنند در مناطق غرب کشور 
احزاب اصالح طلب تنها در بودن تعداد معدود از افراد در حزب خودشان نقش دارند و 
آنچنان که بتوانند در شهرهای مختلف نقش سازماندهی دادن و تشکیالتی رفتار کردن 
با قضیه انتخابات شوراها را داشته باشند در این مورد متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرده اند.

zzzتهرانzباzکرمانشاهzوzکردستانzمانندzهاییzاستانzشوراهایzمیانzتفاوتیzچه
میzبینید؟

ببینید قطعا در بین شوراهای استانی مانند کردستان و کرمانشاه با تهران تفاوت وجود 
دارد مردم تهران به لیست رای می دهند هرچند در شهرهایی مانند سنندج یا کرمانشاه 
گاهی لیست هم رای آور بوده است من جمله اولین انتخابات شوراهای شهرها و روستاها 
در سنندج که من نامزد بودم ما چهار نفر را به نام اصالح طلب معرفی کردیم که هر 
چهار نفر رای آوردند یعنی این تجربه ها کمتر تکرار شده است یعنی به هر صورت اگر 
در کرمانشاه یا کردستان افرادی می آمدند لیستی عمل می کردند و فعاالن سیاسی 
و مدنی هم پشت لیست می ایستادند و دفاع می کردند و شعار می دادند و مبارزه می 
کردند و تبلیغ می کردند اما متاسفانه فعاالن سیاسی و مدنی در شهرهای 
کردنشین بیشتر نق می زنند و این حالت را دارند نه انتقادهای 
درست و دقیق و متاسفانه در ایام انتخابات بی تفاوت هستند 
یا کسانی که وارد صحنه می شوند را تنها می گذارند یا آنها 
را تخطئه می کنند و یا از آنها انتقاد می کنند یا به نوعی در 
مقابل آنها واکنش منفی نشان می دهند یا آنها را دلسرد 
می کنند به جای اینکه در شهرهای مختلف کردنشین از 
ایالم گرفته تا کردستان و آذربایجان غربی مخصوصا در 
شهرها و روستاها روشنفکران ما فعاالن ما نویسندگان 

سازوکارهای حزبی در شوراها
بررسی نقش احزاب در توسعه مشارکت ها و به کار گیری پتانسیل آن ها در گفتگو با جالل جاللی زاده
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ما هنرمندان ما به جای اینکه جلساتی برگزار کنند و افراد موجه و افراد شایسته و الیق را 
به مردم معرفی کنند خود هم تبلیغ کنند در چنین مواردی یا بی تفاوت هستند یا ساکت 
هستند و یا منتقد هستند یا مخرب هستند در نتیجه باعث می شوند که این شوراها اگر 
افراد شایسته ای هم وارد صحنه انتخابات شده باشند نتوانند با دیگر رقبا وارد کار و زار 

انتخاباتی شوند و در نتیجه یا شکست می خورند یا انصراف می دهند.
zzکنند؟zعملzموفقzاندzتوانستهzچهzتاzشوراهاzکارzوzسازzشماzنظرzاز

ببینید قانون ناقص به نظر من نبودنش بهتر است یا عدم تعریف و شناخت یک 
موضوع و عدم صحت بهره برداری و بهره گیری از یک موضوع و یک مقوله و مساله 
فرق می کند شوراها در کشورها غربی یا در متون اسالمی در مورد آنها بسیار توضیح 
داده شده و بسیار عمل شده است و شوراهایی که در شهرهای مختلف در غرب هستند 
این شوراها اوال آزاد هستند بعد محدودیتی ندارند و خودشان شهر یا روستایی را اداره 
می کنند شوراها در کشور ما مثل خیلی از موضوعات دیگر متاسفانه چنان قید و بندهایی 
به آنها اضافه شده خالف اسالم نباشند در محدوده اسالم و قانون باشند اصال دست 
شان بسته شده است و خود شوراها تنها در محدوده شهرداری می توانند دخالت داشته 
باشند و اصال در اداره شهر که روسای ادارات را شورای شهر تعیین بکند یا خودشان 
دیگر نیازی به استاندار نداشته باشند یعنی شهردار انتخاب کردند تمام شود ولی متاسفانه 
شهردار اگر هم به واسطه شورا انتخاب شود باید استاندار حکم او را بزند یعنی اینجا باز 
هم به نوعی نقصی در کار و وظیفه شوراها دیده می شود از این نظر است که شوراها 
به نسبت خود اعضا به عنوان مثال در شورای شهر فعلی شهر سنندج اینها در این دوره 
موفق عمل کردند و کارهای خوبی انجام دادند خوب می توانند برای شهرهای دیگر 
الگو باشند یعنی قطعا اگر  شوراها احزاب یا گروه ها یا تشکل ها پشت سر آنها باشند یا 
خود شوراها افرادی همفکر باشند قطعا در انجام وظیفه موفق تر می شوند اما اگر پراکنده 
باشند و هر کسی از یک طرفی آمده باشد و هر کسی از سوی عده ای روانه شورای شهر 
شده باشد قطعا این تضاد منافع و این اختالفات موجب می شود که آنها به نتیجه ای 

نرسند و در نتیجه موفق هم نشوند.
zzzنظرzبهzاست؛zفسادzنبودz،شوراهاzموفقیتzراهکارهایzازzیکیz»۴«zسوالzبهzنظر

zنمونهzعنوانzبهzباشند؟zداشتهzموفقیzعملکردzمسئلهzاینzدرzاندzتوانستهzشوراهاzشما
عملکردzشورایzشهرzتهرانzراzچگونهzدیدید؟

 ببینید متاسفانه یکی از نقاط ضعف شوراها به دلیل عدم آشنایی با قوانین و دخالت بی 
جای شوراها در کار شهرداری و یا مراجعات مکرر مردم و یا توقعات و انتظارات دوستان 
و آشنایان و هواداران موجب می شود که به هر صورت شوراها به اهداف اصلی خود 
نرسند یا برخی از افراد شوراها دچار فساد مالی شوند و در نتیجه کال چهره و وجهه کل 
شوراها را خراب کنند به هر صورت ما نمی توانیم یک نظر کلی درباره شوراها بدهیم که 
آیا همه فاسد بودند یا برخی فاسد بودند یا همه سالم بودند خوب باالخره خیلی از موارد 
بوده است که افراد از این شوراها برای مسائل مالی و دیگر مسائل سوء استفاده کرده اند 

و خیلی شوراها منحل شدند برخی دستگیر شدند و به زندان افتادند و برخی هم که در 
همه شهرها زندگی شان مشخص است قبل از شورا وضعیت مالی خوبی نداشتند بعد از 
شورا خانه های چند طبقه را ساخته اند و معلوم است که اینها حتما در شورا به امتیازاتی و 
منافعی رسیده اند که توانسته اند خانه های چند طبقه بسازند و شورای شهر تهران هم 
که شورای شهر فعلی شورای خوبی بود اما خیلی از افراد آنها آدم های ضعیفی بودند آدم 
هایی بودند که متاسفانه به خاطر لیست وارد شورای شهر شدند و در طول این چهار سال 
ما به طور مستقل نه مصاحبه ای نه اظهار نظری و نه عکس العملی از آنها ندیده ایم یعنی 
گاهی خود این لیست احزاب هم مشکل ساز می شود و خیلی از افراد از این ضوابط حزبی 
استفاده می کنند و اسم شان در لیست وارد می شود و در شهرداری یا دنبال منافع خود 
هستند یا اصال نسبت به منافع ملی بی تفاوت هستند و منافع شهروندان به هر صورت 
شورای شهر تهران می توانست در زمینه مفاسد گذشته قاطعیت بیشتری داشته باشد و 
بعد با آگاهی بیشتر و با شفافیت بیشتر وارد عمل شود که متاسفانه به جز یک یا دو نفر 

بقیه اعضای شورا ساکت بودند و در عمل هیچ کاری نکردند.
zzzآنانzموفقیتzبرzاستzتوانستهzشهرzشوراهایzدرzطلبانzاصالحzپارچگیzیکzآیا

تاثیریzبگذارد؟
بله قطعا اگر شورای شهر یکدست باشد موافقت بیشتری دارد و مخصوصا اگر اصالح 
طلبان باشند در بهبود روند امور موثر هستند و تاثیرگذار هستند و اگر اعضای شورا از یک 
حزب و گروه باشند و افراد سالم و درستی باشند قطعا هم باعث پیشرفت می شوند و هم 
شهر را به خوبی اداره می کنند و هم در تامین اعتبار  و یا صف اعتبار بودجه شهرداری و 
یا فعالیت برای ساختن یک شهر زیبا موفق می شوند اما اگر افراد مخالف باشند و نیرو و 

انرژی یکدیگر را خنثی کنند قطعا اینها موفق نیستند.
zzبینید؟zمیzچهzدرzراzشهرzشوراهایzآسیبzترینzمهم

به نظر من مهمترین آسیب شورای شهر اوال سوء استفاده مالی افراد بعد رانت ها و 
استفاده از روابط به جای ضوابط و منافع شخصی است یعنی کسانی که در شورای شهر 
راه پیدا می کنند اگر به دنبال منافع شخصی نباشند قطعا می توانند در مسائل اجتماعی 
مسائل فرهنگی و حتی مسائل عمرانی شهر موثر باشند اما اگر یکی از اعضای شورا 
آلوده شد قطعا دیگر نمی تواند حق مردم را بگیرد یا از حق مردم دفاع کند و در شورای 
شهر موفق رفتار کند زیرا کسانی که ایشان مدیون آنها است نمی گذارد که شورای شهر 

یک فعالیت سالمی را داشته باشد.
zzzچهzبهzروzپیشzانتخاباتzدرzفکریzنظرzازzشهرzشوراهایzترکیبzشماzنظرzبه

صورتzخواهدzبود؟
به نظر من با این سخت گیری هایی که شورای نگهبان کرده شوراهای شهر در دور 
آینده یا افراد بی طرف خواهند بود یا افرادی که به دنبال منافع خود هستند یا افرادی 
که تحت تاثیر نیروهای اصول گرا هستند و به نظر من اصالح طلبان در شوراهای شهر 

چنان جایگاهی نخواهند داشت. موفق و موید باشید.
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بدون تردید یکی از مهم ترین عناصر طراحی شده در نظام های دموکراتیک بحث 
نظارت می باشد. جهت تحقق این رکن اساسی دموکراسی، سازوکارهای مختلفی تعبیه 
شده که دربرگیرندة نظارت نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نظارت همگانی 

مردم بر روند ادارة امور کشور است.
شورای شهر نیز به عنوان نهادی مردمی که در صورت برخورد صحیح و منطقی با آن، 
می تواند به تعمیق مردم ساالری بینجامد، در راستای انجام وظائف خویش از اهرم هایی 

جهت نظارت بر شورا برخوردار می باشد.
مهم ترین آنها عبارتند از استیضاح، تحقیق و تفحص و سؤال.

استیضاح �
شهردار توسط شورا انتخاب می شود. طبیعی است که مهم ترین اهرم جهت نظارت بر 
اقدامات و عملکرد شهردار، امکان عزل وی است. اگر شورا نتواند تحت شرایط قانونی، 
شهردار منتخب خود را عزل کند، عماًل و واقعاً توانایی تأثیرگذاری بر ادارة شهر را از 
دست خواهد داد. در این صورت انتخاب اعضای شورا توسط مردم به امری بیهوده و 
بی ارزش تبدیل خواهد شد. در قوانین ما این حق در ماده 8۳ قانون تشکیالت، وظایف 

و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران پیش بینی شده است.
اگر شورا نتواند پاسخی قانع کننده به ابهامات و سؤاالت اعضای شورا ارائه دهد، 

استیضاح خواهد شد و با رأی دوسوم اعضای شورا برکنار می گردد.
تحقیق و تفحص �

ازجمله طرق اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته به آن توسط 
شورا، حق تحقیق و تفحص است.

بر اساس این حق که در ماده 8۱ قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران پیش بینی شده است، درصورتی که حداقل یک سوم 
از اعضای شورا نسبت به موضوعی که جزء وظائف شهرداری و سازمان های وابسته 
است، تردید و ابهام داشته باشند، می توانند نسبت به آن موضوع درخواست تحقیق و 

تفحص خود را به شکل مکتوب به رئیس شورا ارائه دهند.
رئیس شورا نیز با ارجاع امر به کمیسیون تخصصی مربوطه، شرایط تهیة گزارش را 
فراهم و پس از طی روند قانونی و اصرار متقاضیان به انجام تحقیق و تفحص، کمیسیون 
مربوطه با اختیارات مناسب، تحقیق و تفحص را انجام داده و نهایتاً گزارش در جلسة 
شورا و با حضور مسئولین مربوطة شهرداری و دادن حق دفاع به آنها قرائت خواهد شد.
اگر شورا تشخیص دهد که تخلفی صورت گرفته، پرونده را همراه با مدارک و 
مستندات به ضمیمة گزارش رئیس شورا به قوة قضائیه جهت رسیدگی، ارجاع خواهد 

شد.
سؤال �

هر یک از اعضای شورا درصورتی که اشکال و ایرادی در کار شهرداری ببیند، 
می تواند در قالب سؤال از شهردار توضیح بخواهد.

طرح سؤال درصورتی که منجر به اقناع سؤال کننده یا سؤال کنندگان نشود، 
مقدمة استیضاح شهردار را بر اساس روند مذکور در ماده 8۳ فراهم می کند.

این موارد برای نظارت شورا بر شهرداری الزم و ضروری است اما کافی 
نیست.

برای اعمال کامل و دقیق حق نظارت شورا، باید یک سری شرایط دیگر، 
خارج از زمینه های تصریح شدة قانونی فراهم باشد.

ازجملة این زمینه ها استقالل شورا است.
ساختار سیاسی و اداری باید به گونه ای طراحی شده باشد که متضمن استقالل 

شورای شهر باشد.
در نظام هایی که تالش می کنند خود را به ظاهر مردم ساالر نشان دهند اما در حقیقت، 
خصوصیات نظام های استبدادی را حفظ کرده اند، نهادهای انتخابی همچون شورای 
شهر را دارند، اما آنها را با ترفندهای مختلف از خاصیت و اثر تهی می کنند. مثاًل به 
اشکال مختلف استقالل در رأی و تصمیم را از آنها سلب تا منطبق با خواست صاحبان 
اصلی قدرت رفتار کنند. لذا در چنین نظامی شورا نه در انتخاب شهردار و نه در اعمال 
نظارت بر عملکرد وی، نمی تواند مستقاًل و راساً تصمیم بگیرد وگرنه اعضای آن از طرق 
مختلف تحت فشار قرار می گیرند.حتی ممکن است که صاحبان واقعی قدرت یک قدم 
فراتر نهاده و با شیوه های غیر دموکراتیک بر انتخاب اعضای شورا توسط مردم تأثیر 
گذاشته و زمینة انتخاب افرادی که همسوی آنهاست را فراهم کنند. بدون شک در چنین 
نظامی شورای شهر کارایی الزم را نخواهد داشت و به یک نهاد بی خاصیت و بی ارزش 

تبدیل خواهد شد و طبیعتاً اهرم های نظارتی هم کمکی به شورا و مردم نخواهد کرد.

سازوکار نظارت شورا بر شهرداری
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ارادة ملت - نقش شوراها در راستای توسعه نه مختوم به شهرها، بلکه می تواند در 
تعامالت بین المللی نیز گنجانده شود. این موضوع ممکن است از دید بسیاری پنهان 
مانده باشد و نقش شوراها را در حد یک شهرستان تقلیل دهند! مهدی خورسندی 
اما معتقد است که شوراها پتانسیل هایی دارند که درصورت استفاده از آن ها، می توان 

شاهد توسعة چشمگیر شهرها بود:
zzzچیست؟zکشورهاzسایرzباzایرانzدرzشوراهاzتفاوتzترینzمهم

شوراها نهادی با پشتوانه تاریخی در ایران هستند. اما شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا از جمله نهادهایي هستند که به دنبال پیروزي انقالب اسالمي در کشور 
ما به عنوان یکي از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ایران پیش بیني شدند. براساس فصل هفتم قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران 
و براساس اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومي اداره شود که 

یکي از شیوه هاي اجرایي شدن این موضوع عبارت است از انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا. همچنین در قانون اساسي، شوراها به عنوان 

یکي از ارکان اصلي تصمیم گیري در کشور دانسته شده و شوراي 
استان، شهر، بخش، محل، روستا و نظایر آن از جمله این ارکان 

عنوان شده اند. 
البته همانطور که پیشتر گفته شد، شوراها پیشینه تاریخی در 
ایران دارند. شاید بتوان پیشینه قانون شوراها را به نهادي چون 

انجمن هاي بلدیه در عصر مشروطه رساند. به عبارت دیگر یکي 
از نخستین قوانین مصوب مجلس شوراي ملي، قانون بلدیه است 

که در سال ۱۲8۶ شمسی به تصویب رسید. با آغاز 
دیکتاتوري پهلوي ها، قانون انجمن هاي 

بلدیه یا همان انجمن هاي ایالتي و 
والیتي دستخوش تغییرات مهمي شد 
به طوري که در اثر تغییر و تحوالت 
مختلفي که در این قانون رخ مي داد، 
وظایف انجمن هاي شهر، تغییرات 
که  جایي  تا  مي کرد  گوناگوني 
دیکتاتوري  دوره  اکثریت  در 
پهلوي ها، انتخاب شهرداري ها 
از دست شوراها گرفته شده و 
به دست دولت مي افتاد و عماًل 
انجمن ها  از وظایف  بسیاري 
نیز از اختیار آنان خارج مي شد. 
با پیروزي انقالب اسالمي و 

مجلس  تشکیل 

خبرگان قانون گذاري با تالش پیگیر و مجدانه حضرت آیت اهلل طالقاني در اصول 
مختلفی در قانون اساسی، موضوع شوراهاي اسالمي به عنوان یکي از ارکان نظام 
جمهوري اسالمي ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهاي آغازین 
انقالب اسالمي و پیرو یک مصوبه از سوي شوراي انقالب و با تالش جهاد سازندگي 
شوراهاي اسالمي روستا و شوراهاي اسالمي کار تشکیل شد. اما این شوراها به دلیل 
بحران هاي روزهاي آغازین انقالب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین 
قانون شوراهاي اسالمي کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شوراي اسالمي 
گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصالحاتي گردید و 
نهایتاً آخرین اصالح آن در پنجمین دوره مجلس شوراي اسالمي در سال ۱۳۷۵ 
انجام شد. سرانجام با مساعد شدن اوضاع و شرایط براي تشکیل شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا ، در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسري شوراهاي 
اسالمي کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 4۰۰۰۰ حوزه انتخاباتي 
برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت 
اداره امور شهرها و روستاهاي کشور به عنوان عضو شوراي 

اسالمي شهر یا روستا برگزیده شدند.
اگر در مقام مقایسه بربیاییم، شوراها در بالد دیگر و در 
تمدن های گذشته غیرایرانی رواج بیشتری داشته است. 
نخستین شوراهای شهر مانند تمام المان های دموکراسی 
ریشه در یونان باستان دارند. قرن ها پیش از میالد مسیح، 
نخبگان شهر آتن و یونان باستان به این نتیجه رسیدند که 
امور شهر را باید به صورت شورایی حل وفصل کنند. 
البته قوانین شوراها در عصر کنونی، 
کشور با کشور متفاوت است اما در 
کلیت قضیه، تفاوت آنچنانی وجود 
ندارد. در کشوری، شهردار با رای 
مستقیم مردم انتخاب می شود 
و به شورا پاسخگو نیست 
اما در ایران، شورا با رای 

 نقش شوراها 
در چشم اندازهای بین المللی
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مستقیم مردم انتخاب شده و شورا، شهردار را منصوب می کند. اما مهم  ترین تفاوت 
شوراها در ایران و در کشورهای دیگر را رهبر معظم انقالب اینطور تبیین فرمودند: 
»اصل ایجاد شوراهای اسالمی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان دهنده اهتمام 
نظام جمهوری اسالمی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت ها و دیدگاه ها در اداره 
امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی است«

zzzباشند؟zاثرگذارzالمللیzبینzتوریسمzصنعتzبرzتوانندzمیzچگونهzشوراها
در ادامه باید به حوزه اختیارات شوراهای شهر و روستا و تأثیر آنها بر اقتصاد کشور 
علی الخصوص مناطق بومی کشورمان اشاره کنم. علی رغم برخی ادعاها درخصوص 
محدودیت حوزه اختیارات اعضای شوراهای شهر و روستا، با مثال های نقض متعددی 
می توان برخی عملکردهای مشفقانه را سرلوحه قرار داد و اتفاقا در حالت برعکس آن 

هم می توان به فسادهای رخ داده در این سیستم هم اشاره کرد.
اما پیش از پرداختن به مثال های ادعای فوق الذکر، باید به این نکته اشاره کنم که 
دو صنعت در دنیا مولد و حرکت دهنده اقتصاد کشورها هستند و این دو صنعت عبارتند 
از »حمل و نقل« و »گردشگری«. تجربه ثابت کرده، در حوزه گردشگری، ایجاد و 
فعالسازی ظرفیت ها، باید با سیاست ها و اقدامات محلی صورت گیرد، وگرنه مدیری 
که در تهران حضور دارد، نباید و نمی تواند نسخه توسعه گردشگری برای شهر و یا 
روستایی در کرمان یا ایالم یا گیالن تجویز کند. اینجاست که نقش شوراهای شهر 

و روستا که معموال از بومیان و محلی ها هستند بیشتر به چشم می خورد.
به عنوان مثال و به تجربه شخصی عرض می کنم، روستایی در شمال ایران و 
در شرق استان گیالن، به دلیل نبود امکانات و اشتغال کافی، خالی از سکنه شده 
بود و تنها چند پیرمرد و پیرزن در آنجا باقی مانده بودند. در این روستا، مرداب بزرگی 
وجود داشت که آب این مرداب، مزارع روستا را پوشش می داد. در سال۹۶ که شورای 
جدیدی در این روستا برسر کار آمد، با رایزنی با جهاد کشاورزی و اداره آب روستایی، 
اقدام به الیروبی گسترده این مرداب کرده و با هزینه کرد حداقلی، محیطی بینظیر 
ایجاد کرده که روزانه بیش از ۵۰۰گردشگر از این روستا بازدید می کنند. در دو سال 
گذشته که آوازه این مرداب سابق و استخر طبیعی فعلی در اطراف این روستا پیچیده و 
این روستا رونق گرفته، بسیاری از جوانان روستا مهاجرت معکوس کرده و با بازگشت 
از تهران، کرج و قزوین، هر کدام به کاری مشغول بوده و ارتزاق می کنند و گردش 

مالی بسیار مناسبی از طریق یک اقدام هوشمندانه سه عضو شورای اسالمی این 
روستا، نصیب مردم آن روستا شده است. اما در مجاورت همین روستا، شهری وجود 
دارد که شورای اسالمی آن در سال۹۶ با تراز مالی تقریبا صفر، مدیریت شهری را 
برعهده گرفتند و امروز در پایان خدمت چهارساله خود، بدون انجام هیچ اقدام عمرانی 

قابل توجهی، بدهی حدود 4۰میلیاردی برای شورای آینده به ارمغان گذاشته اند.
شوراها، تصمیم سازان و تصمیم گیران بزرگی هستند. همانطور که گفته شد، با 
توجه به ظرفیت های بسیاری که کشورمان ایران در زمینه توسعه گردشگری دارد، 
قطعا شوراها با توجه به شناخت دقیق این ظرفیت ها، توانمندی زیادی در بالفعل سازی 

این ظرفیت ها در سطح بین المللی دارند.
zzzالمللیzبینzسطحzدرzشوراهاzبرایzنقشیzتوانzمیzآیاz»۲«zسوالzبهzتوجهzبا

قائلzبود؟
تصمیمات محلی متضمن اقدامات ملی است و اقدامات ملی، بیانگر ظرفیت کشور 
در سطوح بین المللی است. پس تصمیمات و اقدامات یک عضو شورای یک روستا 

و یک شهر کوچک بر وجهه بین المللی کشور نیز موثر است.
zzzهایzمدلzباzهاzشهرداریzسازیzگامzهمzراستایzدرzهاییzپتانسیلzچهzشوراها

بینzالمللیzدارندzوzآیاzدرzاینzراستاzنمونهzایzدرzایرانzیافتzمیzشود؟
یکی از اقدامات مهم شوراها، تایین حدود وظایف و تعیین خط و ربط اجرایی و 
برنامه ای دهیاری و شهرداری در هر سال است. قطعا، انتخاب شورای متخصص و 
آشنا با موازین بین المللی و تدوین برنامه های تراز از سوی یک شورای متخصص، 
می تواند چاره ساز باشد. شهرهای امروز با چالش های مختلفی دست به گریبانند؛ از 
مسائل کالبدی همچون بافت فرسوده گرفته تا مسائل اجتماعی همچون کودکان 
کار و زباله گرد. هدف از شکل گیری شوراهای شهر به عنوان نهادی برآمده از مردم، 

پیگیری و حل چالش های شهری است.
به هر حال اگر روند آرا در انتخابات شورا های شهر به سمتی پیش رود که افراد 
شایسته با تخصص شهری وارد شورا ها شوند قطعاً می توان به آینده بیشتر امیدوار 
بود. مسلما با ارتقای سواد انتخاباتی مردم و نظارت دقیق تر بر کار شورا ها و ارتقای 
شاخصه های سالمت و کارآمدی و هویت اسالمی انقالبی شورا ها را برای رسیدن 

به الگوی تراز پارلمان شهری یاری خواهد کرد.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
11

سال سوم

 شامره 28

هفته سوم خرداد 1400

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

من رأی می دهم. یعنی که من هستم، وجود دارم و می توانم در سرنوشت خود و 
خانواده خود، محله خود، شهر خود، دیار و سرزمین خود، کشورم و جامعه جهانی دخیل 
باشم. مردم ایران زمین، انتخابات کم از انقالب نیست. درواقع در هر انتخابی تغییری 
صورت می گیرد و این تغییر به جابجایی ارکانی تبدیل می شود که اگر نبود حوزه 
عملکردی حاکمیت به استبدادی غیرقابل تغییر تبدیل می شد. اما چگونگی انتخابات 
در یک رژیم بسته و خودکامه با انتخابات در یک کشور آزاد، تفاوت های ماهوی دارد. 
در دنیا ما بسیار دیده ایم که انتخابات از یک ظاهر زیبا برخوردار بوده اند اما به راستی 
انتخابی شکل نگرفته است چون هیچ گونه جابجایی صورت نمی پذیرفته است. نمونه 
انتخابات بسته را می توان در کشورهایی مثل )عراق، سوریه و تعدادی دیگر( جستجو 
کرد. در انتخابات کره شمالی همه مردم بدون استثناء به رئیس جمهور رأی می دهند. 
انتخابات هم شکل می گیرد، مردمی به پای صندوق های رأی می روند و فریادهای 
پیروزمندانه حاکم وقت گوش جهانیان را پر می کند. فریادهایی با ماهیِت “ما انتخابات 
برگزار کرده ایم و پیروز این میدان بی رقیب بوده ایم”. بنابراین اصل انتخابات اگر با 
شناخت هویتی فرد هنگام رأی دادن همراه نباشد چیزی عاید جامعه نخواهد شد، به 
فرموده ای می آید تا به فرموده ای دیگر جابجا شود. برای اینکه یک انتخابات آزاد با 
حداقل پیروزی به دست بیاوریم الزم است تا مردم گریزان از صندوق های رأی واقف 
باشند که اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. این رأی های ناچیز حداقلی گرچه 
ما را در درآوردگاه تاکتیکی خود پیروز نگرداند اما می تواند هیمنه و تبختر غرور برانگیز 
عجب آور حاکمیتی را به لرزه درآورد که ما هم هستیم. ما را ببینید. مسئله بعدی این است 

که در این دیده شدن و در این رزمگاه حادثه ساز تغییر آفرین زنان چه نقش مهمی دارند؟
آمارها حاکی از آن است که زنان نیمی از جمعیت فعال کشور را دارا هستند، 
کرسی های فعالیت زنان در جامعه، مردان حکومت پذیر را نگران کرده است تا جائی 
که اولویت حضور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، را به مردان می دهند و در درجه 

دوم اگر شد از وجود زنان بهره می گیرند.
از نمونه های بارز آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. رد صالحیت های زنان در انتخابات ریاست جمهوری
۲. در بدنه قوه مجریه از وزیر تا کارمند معمولی، چند درصد از پست های مدیریتی 

را به زنان اختصاص داده اند؟
۳. مجلس شورای اسالمی با وجود ۲۹۰ عضو نماینده، چه تعداد خانم را در درون 
خود جای داده است و همه این آقایان از سراتفاق با رأی چه کسانی به مجلس رفته اند؟

4. تعداد زنان در شورای شهر و روستا
آیا غیرازاین است که بسیاری از همین مردان در مجلس یا شورای شهر و روستا 
با آرای زنان تکیه بر صندلی های آرام خواب مجلس یا شورای شهر و روستا جای 
گرفته اند؟ چه می شود که زنان ما به خود رأی نمی دهند؟ آیا این به کم باوری یا ناباوری 

ما زنان نسبت به توانمندی های خود نیست؟
آیا جز این است که زنان ما حتی مطالبه گری و پرسشگری را نیز فراموش کرده اند؟

حال که فضای انتخابات تیره وتار است و برای ریاست جمهوری کاندیدای زنی 
نداریم چه خوب است که زنان ایران یک صدا در انتخابات شهر و روستا شرکت کرده و 
به زنان شهرخود رأی بدهند. البته امید دارم تا روزی را شاهد باشم که زنان و مردان ما 
همپای هم نه در مبارزه با هم به استقبال انتخاباتی بروند تا مردم ایران به جای انتخاب 
جنسیتی برنامه هایشان را گزینش کنند و به صاحبان آن برنامه ها رأی دهند. آنگاه اگر 
همه نمایندگان مجلس و شوراهای شهرو روستا و ریاست جمهور مرد هم باشد جای 

هیچ گله ای نخواهد بود، چرا که مردم به برنامه هایشان رأی داده اند نه به شخص.

 تأثیر مشارکت زنان در انتخابات
بر سرنوشت خود

فاطمه قدم
مسئول کمیته زنان حزب اراده ملت ایران

Fatemehghadam@yahoo.com
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جریان حامی حقوق زنان ابعاد، انتظارات و مطالبات متفاوتی را در سطوح مختلف 
دنبال می کند. در یک سطح، به دنبال آزادی پوشش و حق انتخاب سبک زندگی و 
در سطحی دیگر، به دنبال افزایش کمینه ای از فرصت و امکان رشد و پویایی ست. 
در جایی به دنبال حق زنان بر بدن خویش و در جایی به دنبال حق سوادآموزی ست. 
اگر این دامنه را با وسعت شگفتی که دارد باور نکنیم. ممکن است گاهی حتی در 

قامت یک فمینیست، ناخواسته در نقطه ای دیگر علیه این جریان دمیده باشیم.
در انتخابات پیش رو )۱4۰۰( بخش وسیعی از جریان فمینیستی به سبب مطالبات 
برحقی که در حوزه زنان دارد و این مطالبات را در بستر مناسباتی که در سطوح کالن 
چون ریاست جمهوری جاری است، قابل تحقق نمی بیند. اراده به تحریم انتخابات 
گرفته است. اما رعایت نکردن مرز انتخابات شوراها از ریاست جمهوری، یعنی متمایز 
نکردن سیاست ورزی در سطح کالن از خرد، می تواند آوردة عکس برای این جریان 
داشته باشد. ممکن است حضور زنانی که نمایندة حداقلی جریان فکری حامیان 
حقوق زنان محسوب می شوند، مطالبات ترقی خواهانه و پیشگامانه حوزه زنان را 
تأمین نکند. اما بی تردید در سطوح غیرمترقی و عام تر جامعه، تأثیرات مثبتی به نفع 
این جریان دارد. به طور مثال موجب انگیزة هزاران دختر جوانی می گردد که آیندة 
خود را در آن موقعیت مدیریتی و تعاملی فرض و خیال می کنند. این سوداها و تمناها، 
تابوهای خانوادگی و عرفی را در الیه هایی از اجتماع به نفع زنان می شکند که شاید 
در خانواده هایی با سطوح فرهنگی متعالی تر اهمیتش مغفول و یا ناچیز انگاشته شود.

از سوی دیگر در فضای محدود و تحت کنترِل شوراها، شاید نماینده های جریان 
ما هرگز قادر نباشند که در موقعیت دفاع از مطالباتی چون حق آزادی پوشش یا 
سبک متنوع زندگی قرار بگیرند و موفق هم بشوند. اما با اطمینان می توان مدعی شد 
که هر جا در تصمیم گیری ها، حقوق زنان متأثر از تصمیمات باشد آنها برمدار دفاع 
از زنان حرکت خواهند کرد و دستشان را برای مصوبه های ضد زن بلند نمی کنند. 
این نماینده های زن که برخاسته از بخش کمتر دیده شده یا نادیده گرفته شدة جامعه 
هستند، حتماً پای حفظ حقوق زنان ایستاده و می ایستند و موارد کامیابی ایشان نیز 
در اجارب شوراهای شهر در سراسر کشور قابل ارائه است. نکته دیگر اینکه مدت 
کوتاهی ست که پس از انقالب، زنان تکثرگرا و نواندیش هرچند محدود یا کم بنیه، 
اما پای شان به فضای شوراها باز شده است. این مسیر برای اینکه به بار بنشیند، باید 
نهادینه گردد. اگر ابتر رها شود، تمام دستاوردهای تاکنونش را نیز از کف می دهد. 
حاال با یک تحریم خودخواسته، این فرصت و امکان حداقلی، آگاهانه از کف می رود. 
مالحظة دیگر اینکه در انتخابات ۱4۰۰، به خاطر جو ناامیدی و سرخوردگی که از 
ماه ها پیش از انتخابات بر جامعه سایه انداخته بود، بسیاری از شهرونداِن مجرب و 
برجسته را از ورود به صحنه و کارزار بازداشت. در چنین شرایطی که خأل نیروهای 
شناخته شده، خواه ناخواه پیش آمده است. فضا می تواند برای حضور و مشارکِت آن 
دسته از نیروهای جوان و تازه کار و کم تجربه تر اما همسو که هنوز انگیزة حضور دارند 
فراهم تر باشد. لذا برای زنان کم تر شناخته شده و کم تجربه اما تکثرخواه، که کمتر 

فرصت حضور و خودنمایی در عرصه های رسمی سیاسی کشور را پیدا کرده اند، 
فرصتی و غنیمتی است. و صدالبته شاید تنها دوره هایی باشد که این چنین شرایطی 
فراهم می آید. حداقلی از نیروهای وابسته به جریانات طرفدار حقوق زنان، شاید کمینة 
این انتظارات را برآورده کنند اما در حال حاضر تنها مجارِی به جامانده برای انعکاس 
و ارتباِط بخش نادیده گرفته شدة زنان با سطوح قدرت مرکزی محسوب می شوند. 
نهایت اینکه تحریم انتخابات شوراها عالوه بر ایجاد مانع بر سر راه ورود زنان، مسیر 
ورود مردانی هم که می توانند نماینده مطالبات زنان باشند و متعلق به پارادایم حامی 

حقوق زنان هستند، را سد می کند و مسیر مردان با اندیشه های ضد زن را هموارتر.
تمام این نکات ذکر شده، دلسوزان جریانات فمینیستی را بر آن می دارد که برای 
تصمیم به مشارکت یا تحریم انتخابات یا در پیش گرفتن موضع سکوت، با در نظر 
گرفتن جمیع شرایط و مالحظات، و مشخص کردن مرز سطوح سیاست ورزی کالن 

از خرد، دست به اظهارنظر و بسیج اراده جمعی بزنند.
شاید اشاره به این نکته هم خالی از اهمیت نباشد که هرچند من گوش شنوا، 
محرم و دلسوزی در سویة حکومتی برای رنج نامه های بخش بزرگی از زنان نمی بینم. 
اما پاسخ همراهانة ما به تأیید صالحیت حداقلی از نیروها و همین طور نیروهای گاه 
حداقلی اما طرفدار و حامی حقوق زنان و همسو با ما، پیام روشنی به گوش حکومت 
فریاد می کند؛ که ای حکومت اگر گامی مشخص به سوی حفظ منافع جریان مطالبه گر 
من برداری، بی تردید من خواهم اش دید و متناسب با آن نقش شهروندی ام را ایفا 

می کنم. ورنه این دو جریان، ناگزیر از تعارضی همیشگی خواهند بود.

 تحریم انتخابات شورا
پاسی به جریان ضدفمنیستی

زهره رحیمی
فعال حزبی

rahimi_zozo2003@yahoo.com 
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وقتی افراد جوان رای ندهند چه اتفاقی می افتد؟

بیانیه اول ستاد انتخابات حزب اراده ملت ایران – اردیبهشت ۱۴۰۰
)حدود 30 درصد نامزدهای رسمی و غیر رسمی حزب اراده ملت ایران در انتخابات شوراهای شهر و 

روستا رد صالحیت شده اند.(
از آنجاییکه برخورداری شهروندان از فرصت برابر در رقابت های سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی از شاخص های مهم یک نظام دموکراتیک و مردمساالرانه است، انتظار 
می رود در پی التزام به این مهم، برای حضور متکثر داوطلبان در صحنه ی انتخابات، 
رویکردی برابری طلبانه از سوی مقامات نظارتی اتخاذ بشود. با اینحال بار دیگر شاهد 
هستیم در عرصه هایی که باید مشارکت حداکثری و حضور توانمندترین نامزدها را شاهد 
باشیم با حذف سیاسی نیروها از عرصه روبرو هستیم. متاسفانه فقدان تکثر در رویکرد 

سیاسی اعضای هیات نظارت مانعی بالقوه برای تحقق این مهم است.
از نظر دور ندارید که رّد صالحیت نیروهای خط اوِل حزبی و چهره های حزبی، 
که ماحصِل دهه ها تالش و کنشگری احزاب و گروه های سیاسی در تربیت نیروهای 
توانمند و کارآمد است و خارج کردن ایشان از صحنه رقابت، منجر به ایجاد بستری 
برای حضور نیروهایی با پاسخگویی و شفافیت کمتر خواهد گردید و در نهایت، بستر 
شکل گیری نهادهای انتخابی مهمی چون شورا، بر قامتی ضعیفتر و غیرتشکیالتی تر 
خواهد شد، که این آسیب غیرقابل پذیرش است.  بدالیل عدیده ای بسیاری از نیروهای 
پرتوان و مسئولیت پذیر از نامزدی و حضور در صحنه منصرف شده و پرهیز کرده اند. 
حضور معدودی از نیروهای تشکیالتی که علیرغم فشارها و تنش های فرساینده، پا 
به این عرصه گذاشته اند بویژه از سوی نهادهای متولی انتخابات، باید ارج نهاده شود. 
یکی از مهمترین نقش های نظام  نظارتی در انتخابات، هدایت این کارزار به سمت 
تحزب محوری و جایگاه دادن به نامزدها و نیروهای تشکیالتی و حزبی  به ویژه 
نیروهای جوان و نوگرای آنهاست. از سویی دیگر، شورای شهر، فارغ از هر خط کشی و 

مرزبندی مرسوم یا غیرمرسوم، نماینده وجدان عمومی شهر است. لذا وظیفه متولیان 
است که با رعایت تکثر وگستردگی در جذب و تایید نامزدها امکان این فراگیری و 

جامعیت را در حوزه شهروندی بر مدار تحزب محوری فراهم نمایند.
در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و اهتمام عمومی برای 
ساختن و آبادانی میهن عزیزمان نیازمندیم. تیغ گزینش های نابرابرانه، ما را از همگرایی 
ملی دور و دورتر می کند. در روزهایی که کمپین های تحریمی و رویکردهای قهر و 
رویگردانی از صندق رای و انتخابات، به روش های مختلفی مورد تشویق و استقبال قرار 
می گیرد، مهمترین رسالت گروه ها و مجموعه های نظارتی، دفع این آسیب و اهتمام به 
تنش زدایی و تفرقه زدایی از سپهر انتخابات است. لذا با عنایت به اهمیت مشارکت تمامی 
شهروندان، فارغ از هر رویکرد سیاسی و عقیدتی، تکلیف است که در فرایند تایید این 
داوطلبان، نگاهی جدی به نگهداشت این سرمایه های اجتماعی داشت که می توانند 
منشا تحوالت اصالحی در عرصه های مختلف شهری گردند. بسیار حائز اهمیت است 
که متولیان امر موجبات حفظ امید، تکثر و گشودگی در صحنه سیاسی کشور را فراهم 
کنند و پیام روشنی به نسل جوان برسانند که از پویایی، انگیزه و حضور و مشارکت 

شما در این سپهر سرنوشت ساز بویژه در قامت تشکیالتی و حزبی استقبال می کنیم.
حزب اراده ملت ایران نه تنها در نقدها و تحلیل های برون جریانی که در نقد 
درون گفتمانی هم، انحصارطلبی، تمامیت خواهی و مناسبات نابرابرانه در سپهر سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی جامعه را بشدت زیر پرسش می گیرد و نفی می کند. و لذا 

انتخاباتی آزاد و رقابتی را طلب می کند.

اگر تمایل جوانان به رای دادن کم شود، این خطر وجود دارد که نسل فعلی 
جوانان که بزرگترین گروه جمعیتی محسوب می شوند، از فرایندهای دموکراتیک 
حذف شوند. بیشتر مدل های پسندیده از دموکراسی، بر مشارکت فعال شهروندان 
باسواد سیاسی که به چگونگی کار حکومت خود عالقمند هستند، استوار است: پیام 
“هرچه مشارکت در تصمیمات بیشتر باشد، دموکراسی نیز بیشتر محقق می گردد” 
به روشنی بیانگر این موضوع است که دموکراسی ها، بدون مشارکت، نمی توانند به 
درستی کار کنند. مسئله ی مشروعیت را باید به عنوان اولین نگرانی متاثر از بیگانگی 
جوانان با نهادهای سیاسی در نظر گرفت. از این گذشته، نظم سیاسی مبتنی بر فرض 
رضایت شهروندان به دلیل مشارکت آنها در تصمیم گیری هاست. اگر گروه های بزرگی 
از شهروندان به دلیل عدم مشارکت یا سطح اندک نفوذ نتوانند رضایت خود را اعالم 

کنند، مشروعیت نظم سیاسی تهدید 
می شود و باید مورد تردید قرار گیرد. 
استدالل دیگر که کمتر مفهومی 
است، بر اساس این واقعیت است 
سیاسی،  فرایندهای  نتایج  که 
به نفع سطوح باالتر مشارکت 
سیاسی است و  معموال به سمت 
گروهی که مشارکت بیشتری 
دارند، سو می گیرد. این موضوع 

نباید تهدیدآمیز در نظر گرفته شود. مشارکت گسترده سیاسی مستقیماً به بیان منافع 
منجر می شود، که کیفیت حکمرانی دموکراتیک را بهبود می بخشد و مشارکت در 
انتخابات یکی از قوی ترین راه هایی است که شهروندان می توانند تصمیم گیرندگان 
را کنترل کنند. در اروپا معموال جمعیت جوان در سیاست های عمومی بازنده اند، و این 
تنها به علت مشارکت سیاسی کمتر آنان نیست بلکه از نظر جمعیتی نیز تعداد آنان 
کمتر است. بنابراین آن ها به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اهمیت در نظر گرفته 
نمی شوند، بویژه وقتی با سایر گروه های سنی، از جمله افراد مسن مقایسه می گردند. 
روندهای کنونی جمعیتی و تمایل برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت انتخاباتی در 
نامزدها، می تواند باعث شود که سیاستمداران، جوانان را در انتهای لیست اولویت های 
خود قرار دهند. کاهش مشارکت جوانان در انتخابات همزمان با کاهش مشارکت آنان 
در احزاب سیاسی به طور مستقیم 
منجر به فقدان نمایندگی از میان 
جوانان شده است. پیامد این عدم 
نمایندگی، اجرای سیاست هایی 
است که مطالبات سایر اقشار را به 

جوانان اولویت می دهد.
و  “جوانان  کتاب  از  بخشی 
احزاب سیاسی” منتشر شده توسط 

انتشارات حزب اراده ملت ایران.



لت
ه م

راد
ه  ا

نام
ته 

هف
15

سال سوم

 شامره 28

هفته سوم خرداد 1400

هفته نامه

هفته نامه غیر برخط 
اراده ملت

بیانیه دوم ستاد انتخاباتی حزب اراده ملت ایران - خرداد ۱۴۰۰
شرایط پیچیده نیاز به تصمیمات پیچیده و روزهای سخت، نیاز به اراده های پوالدین دارد

شهروندان گرامی، در تمام سالهای عمر کوتاه سیاسی خود، بر مدار تحزب محوری 
حرکت کرده ایم. 

ما حاضر بوده ایم، اما بی کاستی و کامل نبودیم. ما حرکت کرده ایم، اما بی اشتباه 
نبودیم. ما گویا بوده ایم اما رسا نبودیم. ما همدرد بوده ایم، اما تسکین نبودیم. و این به 

تمامی واقعیت ماست.
ما تمام اراده ی خویش را برای سیاست ورزی بر مدار صداقت به کار گرفتیم اما در 

بسیاری موارد اینگونه داوری نشدیم.
ما در تمام عمر کوتاه سیاسی خویش، جز حدیث میهن و هم میهناِن کمتردیده شده را 

ننگاشتیم اما همیشه اینگونه خوانده نشدیم.
ما گمان می کنیم که مختصات ویژه ای از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، دین، عرف و 
اقتصاد، ما را به پدیده ای ویژه و منحصر بفرد در پندار و گفتار و کردار در سطوح حکومتی، 
مدنی و شهروندی بدل کرده است که جز با نسخه ی انحصاری خودساخته و درونزاد، ره 

به چشم اندازی روشن نبریم. 
ما گمان می کنیم که هرگونه تنشی، اندک انرژی  به جا مانده ی ما را نیز می فرساید. ما 
گمان می کنیم که هرگونه آشفتگی، امکان های متصور و مفروض برای تحقق برنامه ی 
توسعه را در ازدحامش می کاهد. ما گمان می کنیم هرگونه ناامیدی و سکون، بضاعت 
ناچیز همبستگی و حرکت و شکوفایی را نیز تباه می کند. پس برآنیم تا از تنش و جدل، از 

بی برنامگی و بی نظمی و از ناامیدی و سکون بپرهیزیم. 
این نخستین بار نیست که ایران با افزایش ناامیدی، انفعال یا بی انگیزگی از سوی 
بخش های وسیعی از مردم و کنشگران، روبرو می شود. و البته امید داریم که جامعه 
با انباشت این تجارب و سپری شدن روزهای سردی و رخوت، مجدداً خود را بازیابی 
کرده و در مسیر کنش ورزی پویا و سازنده حرکت کند. بی تردید تا آن روز، بارها و بارها 
شهروندان ما، حاالتی چون سردرگمی سیاسی، تبعیت عوام گرایانه، خودباختگی، اغوا، 
تشتت، انحراف، آشفتگی و از کف دادن فرصت های ناب را تجربه خواهند کرد. که در 
تمامی مواردش، بار مسئولیِت اشاره وهدایت به راه درست، بر دوش احزاب و جامعه 

کنشگران دلسوز و کارآمد است.
برخالف آنچه در همهمه و ازدحام فضای مجازی رونق دارد و ترویج و تجویز می شود. 
راهکار برون رفت از معضالِت در هم تنیده ی جامعه، پاسخی ساده، کوتاه و یکروزه ندارد. به 
کم وکیف مولفه هایی که در پدیداری اش نقش داشته اند و به اهمیت  قدمت شان، نیازمند 
تدبیر و تعمل و تحمل است. نسخه های بیرونی، شتاب زده، تک بعدی و مقطعی به کار 
اوضاع دشوار کنونی نیاید. و اکنون تنها تمنای ما اینست که جایی، کسی، صداقت پیام 

ما را باور کند.
فقدان یک تحلیل جامع از سوی نیروها و احزاب سیاسی، در شرایِط ویژه کشور موجب 
می گردد که خودشان در مواجهه با موقعیت های مختلف و پیچیده سیاسی و اجتماعی، 
از سردرگمی و انفعال و پراکندگی رنج ببرند. در کنار فقدان تحلیل و برنامه ی عمل، 
غفلت های مکرر نیز موجب زمین خوردن و روی گردانی مردم از یک جریان سیاسی با 
پشتوانه ی میلیونی می گردد. این در حالیست که احزاب بواسطه ماهیت تشکیالتی خود 
می توانند در افت وخیزهای سیاسی، پایداری و استمرار مستقالنه ی خویش را برای گروه 
هدف خود و بخشی از مردم که با ایشان همصدا هستند، حفظ کنند. ایفای نقش مطلوب 
تشکیالتی، آنهم در روزهای حساسیت و بحران، به تلفیقی از بینِش تاریخی، دوراندیشی، 
تجربه تشکیالتی و شکیبایی مضاعف نیازمند است. احزاب باید بتوانند موجب دلگرمی 

گروه هدف خود گردند. 
ما معتقد هستیم که خالء حضور احزابی که بطور متمرکز باید پیگیر مطالبات و منافع 

گروه های مختلف باشند، روند توسعه سیاسی را در کشور ما مدام به تعویق و تاخیر 
می اندازد. و این خال آسیب زا باالخره باید هرچند دیر و پرهزینه اما پر شود. 

حزب اراده ملت ایران خاستگاه خود را متعلق به اقشار متوسط جامعه از جمله 
دانشگاهیان، فرهنگیان، کارمندان، کارآفرینان محلی، کارگران، کسبه خرد و دهقانان 
می داند. حضور پویا و فعال تشکیالت فراگیری برای متشکل ساختن این گروه برای 
ما یک ضرورت انکارناپذیر است. از سویی ما باور داریم که در سایه ی تحزب محوری، 
فرصت کادرسازی در درون احزاب فراهم می شود و نیروها در حرکتی گام به گام و جمعی، 
پرورش می یابند و شایستگی پذیرش مسئولیت در سطوح مختلف مدیریتی را پیدا خواهند 
کرد. چنین مدیرانی خواهند توانست که با برنامه ای متناسب، مطالبات گروه های هدف 
خویش را تولی گری کنند. البته و بدون تردید این مسیر، دشوار و دراز و پر از مانع است. 
در بسیاری موارد، آن کسان که بذرش را می کارند، خودشان درو نخواهند کرد و بایسته 
است که خویش را بطور همیشگی، از تمامی سازوکارهای نادرست، فریب دهنده، آلوده 
و تباه کننده بدور نگه دارند. ما ایمان داریم که اگر صداقت در گفتار و کردار، پشتوانه این 

مسیر باشد، جامعه هرگز ما را در گذر تاریخ شماتت نخواهد کرد. 
حزب اراده ملت ایران، این سرزمین را متعلق به تمامی شهروندان می داند و معتقد 
است که هر ایرانی دلسوز، متعهد و صاحب برنامه ای حق دارد برای بهبود و پیشرفت 
کشورش گامی هرچند کوچک بردارد. یکی از این گام ها پیداکردن و بکارگیری مجراهاِی 
هرچند باریک کنشگری   در تنگناهاست. در وضعیتی که کنش ورزی در سطح ملی و 
کالن به دالیل مختلفی از احزاب سلب گردیده است و یا به میدانی برای تقلیل آرمانها و 
دامن زدن به میانمایگی بدل گردیده است، مشارکِت در سطوح ُخردتر، همچون مدیریت 
شهری، برای مجموعه هایی چون اراده ملت می تواند آنها را در مسیر اهدافشان زنده و 
پویا نگه دارند. شرط تحقق این پویایی، حضور باورمندانه و پرهیز از هرگونه تقلیلگرایی و 
فروکاسِت کنش  سیاسی به نفوذ در الیه های قدرت باالدست و کسب کرسی به هر قیمت، 
است. چراکه هم نهادهای به محاق رفته، منزوی و منفعل و هم نهادهای منفعت طلب و 

جاه طلب نمی توانند در بزنگاه های سیاسی خود را کنار مردم بیایند. 
سیاست ورزی در سطوح خردی چون مدیریت شهری، بیشترین ارتباط را با توده های 
مردم صورت می بخشد و ملموس ترین سطح سیاست برای شهروندان است. در این 
سطوح، بسیاری از گروه های صنفی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های محلی و حتی 
طوایف و خانواده ها حضور و مشارکت دارند. اما بسیاری از این گروه ها معمواًل افق دید 
محدودی در سیاست دارند، گاه از جسارت پیشگام بودن محرومند و گاهی نمی توانند 
نظامند و هدفمند با سطوح باالتر قدرت ارتباط برقرار کنند، در بیشتر مواقع فاقد شبکه 
ارتباطی مؤثر هستند، و گاهی توان برنامه ریزی کالن را ندارند. بنابرین ورود احزاب توانمند 
و مصمم، می تواند بسیاری از این نقاط ضعف را پوشش دهد و به نقطه قوت تبدیل کند.

نهایت اینکه تحقق آرمان های آزادی و عدالت و ِخردمحوری مبتنی بر منافع ملی و 
حقوق بشری، رویا و آرمان اقشار متوسط جامعه است. و در این راستا اراده ی ما اینست 
که برای تحقق هرچند دوردسِت این رویا، به سمت تحقق حکمرانی حزبی مبتنی بر 

مطالبه محوری حرکت کنیم.
کالم آخر اینکه شهروندان محترم

با تبیینی که صورت گرفت حزب اراده ملت ایران، گذرگاه ها و روزنه هایی هرچند 
باریک همچون رقابت شوراهای ۱4۰۰ را نیز غنیمتی برای نهادینه کردن حرکت 
تحزب محوری برمی شمارد و آنرا ابزاری برای رساندن صدای شهروندان و پیگیری 

نیازهاشان برمی شمارد.
ما پای به آن عهد که بستیم، نشستیم
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ایـن نوشـتار برگرفتـه از مقدمـة کتـاب »حـزب ارادة ملـت و شـوراها« 
می باشـد.

تشـکیل شـوراها بـه عنـوان یکـی از برنامه هـای اصلـی انقالب از سـوی 
انقالبیـون در دوران مبارزاتی شـان مطـرح گشـت و ایـن موضـوع بـه یکـی 
از خواسـته های مـردم در طـول مبـارزه تبدیـل گردیـد. بـا پیـروزی انقالب و 
تشـکیل اولیـه مجلـس خبرگان بـرای تدوین قانون اساسـی و با تالش سـید 
محمـود عالیـی طالقانی اصل ششـم، هفتم و اصول یک صـدم الی یک صد و 
ششـم قانون اساسـی؛ موضوع شـوراها به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری 
اسـالمی ایـران مطـرح و تثبیـت گردیـد. در همان روزهـای آغازیـن انقالب 
و پیـرو یـک مصوبـه از سـوی شـورای انقـالب و با تـالش جهاد سـازندگی، 
شـوراهای اسـالمی روسـتا و شـوراهای اسـالمی کار تشـکیل گردید. اما این 
شـوراها بـه دلیـل بحران هـای روزهـای آغازین انقـالب و عدم وجـود قانون 

مناسـب متوقـف ماند.
اولین قانون مرتبط با شـوراهای اسـالمی در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس 
گذشـت. پـس ازآن ایـن قانـون در ۵ نوبت دسـتخوش تغییـرات و اصالحاتی 
گردید و نهایتاً آخرین اصالح آن در پنجمین دوره مجلس شـورای اسـالمی در 
سـال ۱۳۷۵ انجام شـد. در نهایت در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات 
سراسـری شـوراهای اسـالمی کشور با اسـتقبال چشـمگیر مردم برگزار شد و 

نهایتـاً ۲۰۰ هـزار نفر از منتخبین مردم برگزیده شـدند.
امـروزه یکـی از مهم تریـن مشـکالت کالن شـهرهای ایـران، شـیوهٔ 
مدیریـت و نحـوهٔ اداره شهرهاسـت. حکمروایـی خـوب شـهری به عنـوان 
رویکـردی نویـن در مدیریـت شـهری، بـر رعایـت اصولـی چـون شـفافیت، 
مشـارکت، قانون مـداری و ... تأکیـد دارد تـا بتوانـد بسـتری فراهـم نمایـد تـا 
تعاملـی پویـا بیـن حکومـت، بـازار و بازیگـران اجتماعـی برقـرار شـود. یکی 
از اهـداف کالنـی کـه در حکمروایـی خوب شـهری دنبـال می شـود افزایش 
مشـارکت و مداخله افراد و ذینفعان در فرایندهای سیاسـی درون شهرهاسـت. 

بدیـن ترتیـب شـوراهای شـهرها به صـورت بالقـوه دارای ظرفیتی اسـت که 
می تـوان آن را جزئـی از اجـزای حکمروایـی شـهری قلمـداد کـرد کـه نقش 

غیرقابل انـکاری در توسـعه سیاسـی دارد.
در ایران پس از انقالب، شـکل گیری شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا، 
یکـی از نقـاط آغازیـن تحوالت و دگرگونی در جامعه بوده اسـت؛ زیرا شـوراها 
دربردارنـده پیامدهـای متعددی برای حرکت روبه جلو در جامعه هسـتند. رونق 
مفاهیمـی همچون مشـارکت اجتماعی، حقوق شـهروندی، حکومت محلی و 
در نهایـت جامعـه مدنی در شـکلی عینی و ملموس، با تشـکیل شـوراها قوت 
بیشـتری بـه خود گرفته اسـت. شـوراهای را می توان به عنوان نهـادی مردمی 
برای سـرعت بخشـیدن در سـیر تبدیل دولت متمرکز به غیرمتمرکز برشـمرد 

کـه از سـاختار قـدرت و تصمیم گیـری در بخش عمومی تأثیـر می پذیرد.
وظیفـه اصلـی مدیریـت هـر شـهر بـر عهـده شـوراهای شـهر اسـت که 
نمایندگانـش از طـرف مـردم انتخـاب می شـوند. بدیـن منظور هـدف اصلی 
تشـکیل شـوراهای شـهر، پیشبرد سـریع برنامه های توسعه شـهری از طریق 
همـکاری و مشـارکت مردم اسـت، به همین دلیـل در ایران، شـوراها به عنوان 
یکـی از نهادهـای نظارتـی بر عملکـرد بخش عمومی، فلسـفه وجـودی پیدا 
کرده انـد. وظایـف شـوراهای شـهر جلـب مشـارکت مـردم در اداره شـهر، 
جلوگیـری از تبعیـض، صیانـت از حقـوق شـهروندی، وضع مقـررات محلی و 
نظارت بر اجرای اثربخش امور مربوط به شـهر و شـهروندان اسـت؛ لذا هدف 
اساسـی شـکل گیری شوراهای شهر و روستا پیشـبرد سریع برنامه های توسعه 
شـهری یا روسـتائی از طریق همکاری و مشـارکت مردم اسـت. سیاسـت ها، 
برنامه هـا و ضوابـط قانونـی دولت هـای محلی در خـأل آگاهی شـهروندان، به 
نتیجـه نخواهـد رسـید و عالوه بـر اختالل در مدیریت شـهرها، شـهروندان را 

نیـز با مشـکالت متعـددی روبه رو خواهـد کرد.
توسـعه شـوراها می تواند موجبات گسـترش نهادهای غیردولتـی، افزایش 
مشـارکت مـردم در اداره امـور خود و پاسـخگو نمودن نهاد مدیریت شـهری را 
فراهـم آورد. بـه عبارتی امروزه با غلبه رویکردهای مشـارکتی بر نظام مدیریت 
و برنامه ریـزی شـهری، شـوراها به یکـی از مهم ترین ارکان ایـن نظام تبدیل 
شـده اند. شـوراها به مفهـوم امروزی خود در پـی رویکـرد تمرکززدایی و جلب 
مشـارکت شـهروندان شـکل گرفتند. الزمه جلب مشارکت شـهروندان، پیش 
از هـر چیـز در ایـن اسـت که شـورای شـهر بـه وظایف خـود عمل نمایـد؛ لذا 
شـناخت عوامل مؤثر در جلب مشـارکت شـهروندان و دیدگاه آنان نسـبت به 
شـورای شـهر و همچنین رفع نقایص و کاستی های شـوراهای شهر ضروری 
اسـت. پیدایـش هـر نهـادی در جامعـه، اذهـان عمومـی را متوجـه ضـرورت 
وجـودی آن می سـازد و در واقـع هیچ نهـادی در جامعه شـکل نمی گیرد، مگر 
اینکه جای خالی و ضرورت آن احسـاس شـده باشـد؛ بنابراین می توان نتیجه 

توسعه شوراها، گسترش نهادهای غیر دولتی 
افزایش مشارکت مردم و پاسخگو نمودن مدیریت شهری 

زهره رحیمی
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران

rahimi_zozo2003@yahoo.com 

افشین فرهانچی
قائم مقام دبیرکل حزب اراده ملت ایران

afarhanchi1970@yahoo.com

حزب اراده ملت و شوراها
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گرفـت کـه تـا چنین مقدمـه ای فراهم نشـود، هیـچ نهـادی پایـدار نمی ماند. 
پدیده تفکر شـورا و نظام شـورایی کشـور در چندین سـال قبل و تجربه عملی 
آن در سـال های اخیـر، از ایـن ضرورت حکایت دارد و بیانگر خواسـت پنهان و 
آشـکار جامعـه و مردم در جهـان نوین امروزی بـرای برخـورداری از نهادهای 

مدنی مناسـب بـا اقتضائـات این عصر تلقی می شـود.
ایـن نهـاد نوپـا کـه به نوعی در تقسـیم قـدرت بیـن مـردم و دولت نقش 
اساسـی ایفا می کند، مدلی از مشـارکت اجتماعی و مردم سـاالری را در کشور 
جهان سـومی مـا بـه نمایش میگـذارد. کشـوری کـه سـالیان دراز و در طول 
تاریـخ بـا قدرت حاکمیت مرکـزی و دولتی اداره شـده و تمـام ارکان اداری و 
اجرایـی آن بـا ایـن سیسـتم شـکل گرفته و قدرت یافته و وابسـته بـه قدرت 
مرکـزی شـده اند و بـا ارتـزاق از آن و بودجـه دولتـی نهادینـه شـده و شـکل 
کنونـی خـود را یافته انـد. در ایـن شـرایط شـوراها بـرای پیـاده کـردن نظام 
جدید مشـارکتی و مشـارکت دادن مردم در اداره حکومت با مشـکل اساسـی 
و سـاختاری روبرو هستند و بدین علت نوسـان زیادی در مدت حضور خود در 
عرصه مدنی و سیاسـی کشـور داشـته اند. تا جایی که حتـی محدودیت هایی 
در اجـرای مصوبـات آن هـا در حـوزه انتخابیـه بـه وجـود می آورنـد و بـا اجرا 

نکـردن آن مصوبات شـورا قدرت اجرایی خود را از دسـت میدهد. محدودیت 
عملکردی پیش آمده برای شـورا، دامنه آنرا در شـهر به شـورای شـهرداری 

محـدود میکند.
حزب اراده ملت ایـران از همـان ابتـدای تشـکیل و بـا توجـه بـه چنـد اصل 
کلیـدی منـدرج در مرام نامه خویش، توجه خاصی را به بحث شـوراها داشـت و 
در تمام بیسـت سـال اخیر تالش داشـته اسـت تا علی رغم مشکالت و مسائل 
موجـود در برابـر خویـش، در ایـن عرصه حضور فعاالنه داشـته باشـد. مفاهیم 
و اصولـی نظیـر تمرکززدایـی، مشـارکت فعاالنـه مـردم در تصمیم گیری هـا، 
مفهـوم شـهروندی، تقویـت نهادهـای مدنـی و اجتماع محـوری بخش هایی 
از مرام نامـه حـزب هسـتند که تبلـور عینی و کارکـردی خویش را در شـوراها 

بویژه شـوراهای شـهر و روسـتا می یابند.
در ایـن کتـاب مجموعـه مسـتندات و گفتارهایی که در طی سـالهای اخیر 
در رابطه با بحث شـوراهای شـهر و روسـتا در حزب مطرح شـده، آمده اسـت. 
طبعـا تجمیـع ایـن دیدگاه هـا و برنامه هـا راهی را می گشـاید تا بتوان بـا نقد و 
بررسـی دقیق تـر ایـن مسـتندات برنامه دقیق و مشـخصی را بـرای این حوزه 

تدویـن کرد.
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چندی پیش بود که پائولو کوئیلو نویسنده شهیر برزیلی در فضای مجازی به 
نام گذاری کوچه ای با نام کیمیاگر در یکی از روستاهای همدان اشاره کرد و نوید 
سفرش به این منطقه را پس از پاندمی کرونا داد. این اقدام که توسط یکی از افراد 
محلی )ریاست شورای روستا را نیز بر عهده دارد( پیگیری و به انجام رسیده است، 
توانسته پس از چندسال سبب جلب توجه ادیبان و هنرمندان جهان به این روستا باشد؛ 
نام گذاری معابر که به ظاهر کاری ساده به حساب می آید اما در درازمدت به چنین نام و 
آوازه ای برای این روستا و ایران می انجامد. اینجاست که می توان به اهمیت شوراها 
و تالش مردم بومی برای پویایی و ژینایی جوامع اجتماعی نظیر روستاها پی برد. 
اجتماعاتی که اگر برآمده از مردم محلی باشند و عرق بومی و طایفه ایشان را عجین 
تالششان کنند بی شک نتایج ارزشمندی را برای هم روستایی ها و هم میهنان خود 
خواهند داشت. از طرفی با توجه به اینکه در این شکل انتخابات اگر رد صالحیت های 
نظارت استصوابی را نادیده بگیریم، به معنای واقعی شاهد انتخاب نمایندگان توسط 
مردم محلی خواهیم بود و این همگرایی اندیشه و عمل بین نماینده و رأی دهندگان 

به نتایج مثبتی برای روستا و اقلیم آنها می انجامد، 
هم چنین با توجه به این واقعیت که مسیر اصالحات از جوامع کوچک و با گام های 
کوتاه ممکن تر است لزوم توجه به شورای روستا را بیش ازپیش محرز می کند و 

شایسته است که به این شاخص توسعه جوامع نگاه ویژه ای داشته باشیم.

شورایی از روستا برای روستا! �
حسن محمدی  پنجاه ساله از اهالی روستای شاه 
کندی همدان به عنوان یکی از کاندیدای شورای 

روستا اهمیت مسئله را چنین شرح می دهد:
اعضای هر روستایی با شناخت و آگاهی 
کاملی که نسبت به تاریخچه، مشکالت و 
پتانسیل های محل و اقلیم خودشان دارند، 
بهتر می توانند در جهت توسعه و هموار کردن 
شرایط زیستی و اجتماعی روستایشان بکوشند 
و برنامه هایی متناسب با نیاز و توانایی مردمشان داشته باشند.  نظیر اقدامی که در 
سال نودوسه با اهتمام بنده و جمعی از مردم محلی در جهت ممانعت از ساخت سایت 
پسماند در این منطقه صورت گرفت و بدین شکل از نابودی هفت روستا و مهاجرت 
اجباری مردمش به شهر جلوگیری کردیم؛ و یا در بارش های سنگینی که در بهار 
نودوهشت بخش اعظمی از منازل مسکونی روستاهای اطراف را تخریب کرد توانستیم 
با پیگیری های بسیار، وام  جهت ساخت مجدد منازل آسیب دیده تخصیص دهیم که 

خوشبختانه در نوروز نود ونه تعداد قابل توجهی از منازل نو به مردم تحویل داده شد.

چمنزار شاه کندی مهاجران را بازمی گرداند؟ �
این فعال اجتماعی و معتمد محلی روستای شاه کندی به تشریح اهم برنامه هایش 
جهت حضور در شورا می پردازد: متأسفانه طی سال های گذشته به علت مهاجرت های 
گسترده ای که در روستا اتفاق افتاد، ما شاهد تهی شدن جمعیت از نیروهای جوان و 
دغدغه مند شدیم و این موضوع سبب شد که نتوانستیم در زمینه فرهنگی کار شایسته 
و یا حداقلی برای مردم محلی داشته باشیم به گونه ای که حتی روستای هفتادوشش 
خانواری ما فاقد مدرسه متوسطه و کتابخانه است که درصدد هستم با ورود به شورا و 

تشویق جوانان باقیمانده در روستا در این زمینه تالش بیشتری داشته باشم.
وی با اشاره به جاذبه های طبیعی و بکر روستای شاه کندی نظیر چمنزار وسیع 
چندصد ساله و قنات های منطقه این موارد را در جذب گردشگر و توسعه توریسم با 
اهمیت دانست و معتقد بود که در کنار مشاغل رایج در شاه کندی می توان جهت توسعه 
اقتصادی به این پتانسیل ها نیز توجه ویژه داشت و با آموزش و فرهنگ سازی، مردم 
محلی را ترغیب به ماندن در روستا کرد؛ هم چنین با ایجاد تعاونی های روستایی در 
جهت کاهش نقش دالالن در خرید محصوالت محلی نظیر مواد لبنی و کشاورزی به 
اقتصاد روستا کمک کرد چرا که اقتصاد اهرم ماندگاری و بقای جوامع روستایی است.

چاه روستایی یا استخر شهری؟ �
این عضو فعال حزب اراده ملت ایران به مشکالت زیست محیطی شاه کندی 

اشاره کرد و راه برون رفت از این مشکالت را چنین مطرح نمود:
متأسفانه در این منطقه ما دارای جنگلی هفتاد هکتاری از درختان بید بودیم که 
طی سال های گذشته و در اثر انتصاب دهیاران غیربومی به منطقه، رانت خواری های 
گسترده، حفر چاه های غیرمجاز برای شهرنشینانی که صرفاً به ویال سازی و پر کردن 
استخرهای خود فکر می کنند این جنگل خشک شد و این میراث طبیعی ارزشمند را 
از دست دادیم درحالی که حفر چاه متناسب با توان و مساحت زمین باید باشد و این 
تعدد حفاری سبب فرونشست های بارز در منطقه ما شد. از طرفی با تخصیص اسلحه 
شکاری آن هم به صورت مجوز دار شاهد شکارهای گسترده در سطح برکه شاه کندی 
هستیم  به گونه ای که ما قباًل در این منطقه انواع اردک، درنا، غاز را شاهد بودیم اما 
با این رویه تعداد بسیار کمی باقیمانده است که موارد مذکور از بحران های جاری 
منطقه ماست و درصدد هستم تا با ورود به شورا در جهت احیای موارد مذکور برآیم.

دهیار پروازی! �
این کاندیدای شورای روستا شاه کندی تاثیرارتباط دهیار، شورای روستا و مردم 

محلی را بسیار مهم می داند و معتقد است:
متأسفانه روستای ما نظیر اغلب روستاهای دیگر دارای دهیار پروازی است، 
دهیاری که در روستا حضور ندارد و ضمن عدم حضورش تعلق خاطری هم به 
محل انتصابش ندارد، از طرفی با توجه به اینکه اعضای شورای روستا هیچ حقوقی 
بابت فعالیت در این مجموعه دریافت نمی کنند لذا جذابیتی برای پیوستن جوانان 
تحصیل کرده و متخصص روستا به شورا باقی نخواهد ماند و این موارد سبب می شود 
که اغلب روستاها فاقد شورا باشند و یا مکانسیم تک شورایی را تجربه کنند که عماًل 

نقش موثری را در پیشبرد توسعه جامعه روستایی ندارد.

اراده ملت به بهانه حضور کاندیداهای حزب اراده ملت در شوراهای روستا بررسی می کند: 

 ضرورت توجه به شورای روستا
 شاخصی برای توسعه جوامع

زهرا کرد
فعال رسانه ای

kordzari1@gmail.com
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هم چنین نگاه ارباب رعیتی که در سطوح کالن استان نسبت به روستاها شاهد 
هستیم باعث شده که صحن شورا روزبه روز خالی تر از نیروهای جوان و دغدغه مند 

روستایی باشد و طرف اصلی پیشبرد اهداف را که همان مردم است از ما می گیرد.

حکمت اهلل عباس زاده دانش آموخته مدیریت 
دولتی و ساکن روستای مالح از بخش سادات 
حسینی ایذه خوزستان  با توجه به حضور 
سابقه دار خود در شورای روستا طی سال های 
برنامه های  اهم  نودوهفت  الی  نودوسه 
پیشنهادی خود را برای حضور مجدد چنین 

شرح می دهد:
با توجه به موقعیت استراتژیک و غنای 
طبیعی منطقه سادات حسینی که اقلیمی کوهپایه ای به حساب می آید، می توان به 
صنعت پررونق توریسم در منطقه فکر کرد و چون در این منطقه اقامتگاه های بوم 
گردی وجود ندارند می توان با اتکا به این شکل نوین از گردشگری افق های جدید 
اقتصادی برای جمعیت چند صدنفری منطقه سادات حسینی و مالح متصور شد که 
البته این مهم ماحصل همکاری مردم محلی و همراهی مسئولین ذی ربط است. از 
طرفی با توجه به حاصلخیزی فراوان خاک این منطقه که امکان کشت چهارفصل را 
به کشاورزان می دهد و محصوالتی باصرفه اقتصادی نظیر گردو و انار کشت می شود، 
می توان با توسعه کشاورزی نوین، تخصیص وام های کم سود و آگاهی بخشی به 
مردم  به این جنبه از اقتصاد روستا نیز رنگ نویی ببخشیم و به این شیوه از مهاجرت 

جوانان به شهر جلوگیری کنیم.

روستایی بدون ارزش افزوده! �
این عضو باسابقه شورای روستایی به مشکالتی که در مسیر توسعه روستای مالح 

طی سال های گذشته بود اشاره کرد و معتقد بود:
متأسفانه مطابق با نص قانون هر پروژه عمرانی که توأم با درآمدزایی باشد موظف 

است که هزینه عوارض و ارزش افزوده اش به مناطق متأثر و دستخوش تغییر آن 
پروژه اختصاص یابد که متأسفانه تابه حال از محل پروژه ساخت سد در مجاورت 
بخش سادات حسینی هیچ اعتبار یا سودی به روستا تعلق نگرفته و این چنین نادیده 
انگاری هایی سبب شده که روستای ما حتی از فضایی برای تخصیص کتابخانه 
بهره مند نباشند که بنده مترصدم تا این مشکل را حل کرده و ضمن تجهیز و توسعه 

کتابخانه به اجرای برنامه فرهنگی و آموزش کارآفرینی در روستا اقدام نمایم.

بحران آب مالح �
این عضو حزب اراده ملت ایران با توجه به بحران های حاضر در منطقه مذکور، 

برنامه اش برای حل این بحران ها را چنین شرح می دهد:
با توجه به اقلیم کوهستانی ناحیه سادات حسینی و مالح عمدتاً شاهد بارش های 
شدید و سیل آسا هستیم که این بارندگی ها با وضعیت مهندسی روستای ما در 
تضاد است و در هر بارش احتمال بروز سیل و زیرآب رفتن منازل وجود دارد که 
درصدد هستم متناسب با این بحران پیش از وقوعش راهکار مناسب را اجرایی 
کنم، هم چنین در خصوص بحران آب که مشکل این روزهای کل کشور ماست با 
احیای سیستم لوله کشی و توسعه کشاورزی مکانیزه و گلخانه ایی می توان تا حدی 

با بحران مقابله کرد.

شورای بی اختیار �
 علی حیدری یونس مهندس نقشه برداری و 
ساکن روستای کهریز بغازی از توابع رزن همدان 
که هم اکنون به عنوان عضو روستا، بخش و 
هم چنین رئیس شورای شهرستان رزن نیز 
می باشد به نقش شوراها در مناطق روستایی 

می پردازد و اذعان دارد:
در قانون کشور ما وظایف و قدرت شورا به 
زیبایی تمام نگاشته شده اما متأسفانه در عمل 
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ما شاهد مواجه متفاوتی از مسئوالن استانی با روستاها هستیم: نگاه از باال به پایین، 
عدم تخصیص اعتبارات مناسب و یا حتی یک تشکر لسانی ساده از اعضای فعال 
شورا سبب کاهش انگیزه و میل به حضور در چنین جوامع کارساز محلی است، به 
صورتی که حضور مسئوالن را تنها در سهیم شدن افتخارات و دستاوردهای جوامع 
محلی می بینیم که این شکل برخورد سبب شده شورایی به عنوان شورای مطلوب 
باالدستان شناخته شود که صرفاً به نقش نامه رسان بین پاسگاه محل و مردم مبدل 
شود و این گونه است که روزبه روز قدرت اجرایی شورا کمتر شده و اثرگذاری اش 

به تبع کاهش میابد. 

توسعه کهریز با رازیانه! �
این عضو با سابقه شورای روستا  که خود ساکن در روستای کهریز است با توجه به 
شرایط معیشتی هم روستائیانش بیشترین تمرکزش را بر احیا و توانمندی اقتصادی 
مردم محلی با تکیه بر کشاورزی نوین و دام پروری مکانیزه می داند و معتقد است 
که توسعه روستا به ساخت کارخانه احتیاجی ندارد، مردم محلی با دانش پایه ای که 
نسبت به مشاغل رایج در روستا دارند با حمایت و آگاهی بخشی می توانند از خاک و 
آب در دسترس بیشترین بهره را ضمن کمترین هزینه و مصرف آب ببرند که برای 
این منظور برنامه هایی جهت لوله کشی گاز به زمین های کشاورزی جهت تأسیس 
گلخانه و تخصیص وام های کم سود به مردم محلی دارم. وی هم چنین با توجه به 
کیفیت بی نظیر رازیانه کشت شده در این منطقه به توسعه توریسم با الگوی قمصر 
کاشان و یا زعفران مشهد اشاره کرد و این مهم را نیز در توسعه اقتصادی  کهریز 

بغازی مؤثر دانست.

 میترا زرآبادی مهندس شیمی و فعال اجتماعی 
کاندیدای روستای کامان از الموت قزوین از لزوم 
توسعه گام به گام سخن به میان آورد و اذعان 

داشت:

تفرجگاهی بدون آب شرب! �
روستای کامان سرزمین آبا اجدادی ماست 
و با توجه به دارا بودن کوهستان های فراخ و 
چشمه های جوشان پتانسیل بالقوه ای جهت توسعه گردشگری و بازگشت جوانان 
مهاجرت کرده به روستا را دارد؛ متأسفانه در روستای ما علیرغم بهره مندی از 

آب های زیرزمینی سیستم لوله کشی آب شرب وجود ندارد و همین عامل سبب بروز 
بیماری های مختلف برای اهالی عمدتاً سالمند کامان می گردد که از اهم برنامه هایم 
تجهیز و تخصیص سیستم لوله کشی آب شرب و هدایت بهینه آب های جاری برای 

مقاصد کشاورزی است.

مسیر آبادانی کشور... �
رئیس کمیته زنان حاما قزوین ضمن توجه به ترکیب سنی روستا که اغلب شامل 
سالمندان و کهن ساالن است به لزوم تأسیس خانه بهداشت و یا مراکز سیار بهداشتی 
جهت چکاپ ساکنین روستا در صورت امکان اشاره کرد و بر لزوم گسترش توان افزایی 
زنان روستا با آموزش کارآفرینی تأکید داشت و معتقد بود که مسیر آبادانی کشور از 

آبادانی شهرها و روستاها می گذرد.

 آرمان براتی آموزگار سی وشش ساله موزرم 
خوزستان برای اولین بار کاندیدای حضور در 
شورای روستای محل سکونتش شده و اولویت 

برنامه هایش را چنین شرح می دهد:

اندر مصائب ساکنین سدها �
روستای موزرم از توابع بخش دهدز ایذه 
خوزستان به علت قرارگیری در بین دو سد 
کارون سه و کارون چهار و زیرآب رفتن زمین های کشاورزی اش از اقتصاد رایج 
روستاییان محلی که کشاورزی است نسبتاً بی بهره مانده و اقتصاد شکننده ای دارد، 
به همین جهت اولویت و مهم ترین برنامه من اشتغال زایی برای جوانان متناسب با 
پتانسیل های باقیمانده است نظیر: تأسیس کارگاه های ساختمانی، آموزش کارآفرینی 
و توسعه صنایع دستی و مشاغل خانگی.  این عضو حزب اراده ملت به بحران اصلی 

منطقه که آب و برق است اشاره کرد و معتقد بود:
به قدری این دو موضوع مهم و تأثیرگذار است که عماًل مخل توسعه و پویایی 
روستا است و حل این بحران با اهتمام جمعی دهیاران و شوراهای توابع اطراف و 
مطالبه گری از نمایندگان مجلس شاید محقق شود؛ این معضل سبب شده که 
کشاورزی در این منطقه صرفاً به صورت دیم کاری آن هم نوبتی و ساالنه توسط 
روستاییان انجام پذیرد و این قبیل مشکالت حیاتی مجالی جهت پرداختن به مسائل 

فرهنگی و زیست محیطی به شورای روستای را نمی دهد.
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هفته نامه

پاسخ تعدادی از 
کاندیداهای حزب 

 اراده ملت
 در انتخابات شوراهای 

 شهر به هفته نامه
اراده ملت
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اینجانب حسن قاسمی فالورجانی با کد۴7۴ به جمع داوطلبان شورای ششم شهر 
مالرد  دعوت شدم

zzچیست؟zشوراهاzانتخاباتzازzدورهzاینzدرzنامزدیzبرایzشماzانگیزه
انگیزه حضورم بعنوان یک پیشکسوت انقالبی و عالقمند به کار جمعی ایجاد 
انگیزه برای حضور جوانان شایسته شهر مالرد که الحمداهلل سرمایه اجتماعی عطیمی 

هستند برای عرضه خود در مسئولیت پذیری  است.
ب.ایجاد تغییر روش حکمرانی شهری مبتنی بر احترام به ارباب رجوع و حقوق 
شهروندی و از ثبت درخواست تا خروج دستور در حداقل زمان بدون واسطه و داللی 

در درون سازمان شهرداری
zzzشهریzمشکالتzوzمسائلzازzکهzشناختیzبهzتوجهzباzوzانتخابzصورتzدر

zبینیzپیشzشهریzمدیریتzدرzتحولzایجادzراستایzدرzکهzهاییzبرنامهzاهمz،دارید
کردهzایدzبیانzبفرمایید.

 مهمترین کار شورای ۹نفره شهر مالرد را
الف. انتخاب هیئت رئیسه شورا

ب.تصمیم گیری برای ابقا۶ یا انتخاب شهردار است
ج.تقسیم اعضا در کمسیونهای مختلف شهرداری

د. انتخاب عضو شورا در ارامستان و نظارت بر کفن و دفن متفیات شهر به اسان 
ترین روش و کم هزینه

د.نظارت بر اجرای مصوبات شورا در شهرداری
zzzسازوکارzازzخواهیدzمیzچگونهz،شویدzمیzمحسوبzحزبیzنامزدzشماzازآنجاکه

حزبیzدرzراستایzپیشzبردzبرنامهzهایتانzبهرهzمندzشوید؟
در رابطه با حزب و کار حزبی ارزوی بنده بعنوان یک انقالبی با ۵4سال تجربه 

سیاسی و اجتماعی اصالح طلب و دبیر خانه احزاب شهر مالرد
این استکه دولت سیزدهم اجرای قانون احزاب را اولویت کار خود قرار دهد تا 

شایسته ساالری و تربیت نسل جوان
بعنوان مدیران شایسته و چرخش مدیریت از نسل کذشته به نسل جوان که 

همان اهداف گام دوم است
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مهدی نجفی
مهندس مکانیک، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و کارشناس ارشد پایه یک 

نظام مهندسی تهران
zzچیست؟zشوراهاzانتخاباتzازzدورهzاینzدرzنامزدیzبرایzشماzانگیزه

با توجه به مشکالتی که در شهر تهران، خصوصاً گسترش بی رویه شهر بدون 
در نظر گرفتن ساختارهای زیربنایی کافی و مفید صورت گرفته است. الزم است 
ایده های نو و جدیدی دراین زمینه بکار گرفته شود. این سؤال مطرح است که تا 
کی باید فقط از شهروندان طلب مشارکت کنیم. لذا ایده مسولیت اجتماعی شرکتی 
به همراه طراحی هوشمند در زمینه محیط زیست، کاهش آلودگی ها، ایمنی و کار 

آفرینی و مواردی از این دست انگیزه ورود به شوری می باشد.

zzzشهریzمشکالتzوzمسائلzازzکهzشناختیzبهzتوجهzباzوzانتخابzصورتzدر
zبینیzپیشzشهریzمدیریتzدرzتحولzایجادzراستایzدرzکهzهاییzبرنامهzاهمz،دارید

کردهzایدzبیانzبفرمایید.
با شناخت مسائل و مشکالت شهری که در طول این سالها دارم. تحقق ایده 
اصلی مسولیت اجتماعی شرکتی را جهت مشارکت شرکت ها، نهادهای حکومتی و 

دولتی در سطح شهر خواهم داشت.
zzzسازوکارzازzخواهیدzمیzچگونهz،شویدzمیzمحسوبzحزبیzنامزدzشماzازآنجاکه

zشوید؟zمندzبهرهzهایتانzبرنامهzبردzپیشzراستایzدرzحزبی
استفاده از این سازوکار به عنوان اتاق فکر در زمینه توسعه پایدار شهری چه از 

جنبه انسانی، چه از وجوه اقتصادی
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محمد حسن جعفری:  هدف خدمت به مردم و تأثیر گزاری در روند رشد و توسعه 
شهر اشکذر با پشتوانه مردمی.

 ۱. طرح برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت جهت توسعه شهری و 
رشد زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و سالمت

۲. اتصال راه های بین شهری با شهرهای همجوار میبد و شاهدیه به اشکذر
۳. اختصاص سالن ورزشی جهت بانوان

4. جذب اعتبارات صنایع شهرستان جهت سازماندهی و حضور تیم های ورزشی 
بنام شهر اشکذر در لیگهای معتبر کشور به عنوان سومین شهر صنعتی

4. همکاری با مسؤلین آموزش و پرورش جهت ارتقای سطح آموزشی و ایجاد 

اردوگاه دانش آموزی در منطقه خضرآباد
۵. تکمیل طرح جاده کوه کاسه-تفت با کاهش ده کیلومتر از فاصله اشکذر. تفت

۶. توجه به رشد ورزش بانوان با در نظر گرفتن امکانات الزم
۷. تشکیل کمیته های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و شهرسازی با پشتوانه مردمی 

با استفاده از افراد متخصص
حزب اراده ملت برخواسته از خواست و اراده مردم و جهت بررسی مشکالت جامعه 
و کمک به رفع مشکالت می باشد اینجانب با تعهدی که دارم به عنوان یکی از اعضای 
حزب اراده ملت می توانم نقش خود را در شورای شهر با لمس نمودن مشکالت مردم 

و کمک و برنامه ریزی به رفع آن ایفا کنم
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بهمن کبیری پرویزی کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر اندیشه ضمن 
دعوت شهروندان شهر اندیشه به انتخابات، برنامه های عملی خود را با شعار “ به 

اندیشه ای نو می اندیشم “ در صورت ورود به شورای شهر اعالم کرد.
به شرکت  اندیشه  بهمن کبیری پرویزی ضمن دعوت شهروندان شهر 

دربرنامه های خود را به شرح زیر اعالم می کند:
۱- اطالع رسانی مصوبات شورای شهر اندیشه

۲- برگزاری جلسات با حضور ساکنان محالت بدون واسطه
۳- مناسب سازی های الزم برای معلولین,

4- کاشت هرچه بیشتر درختان
۵- ترمیم و بهبود آسفالت و پیاده روها

۶- بهینه سازی محیط بوستانها از نظر محیط فرهنگی
۷- ایجاد هرچه بیشتر میادین میوه و تره بار زیر نظر شهر داری

8- مترو و قطلر بین شهری, اتوبوسرانی درون شهری
۹- یافتن راه مناسب برای ساماندهی سگ های ولگرد

۱۰ - برگزاری جلسـات با مدیران مجتمعهای مسکونی
۱۱ - راه اندازی سینما

 ۱۲ - ایجاد بازارچه هایی جهت ایجاد کسب و برای جوانان زیر نظر شهرداری
بهمن کبیری پرویزی اعتقاد زیادی به استفاده ازانرژیهای نو مانند خورشید و باد 

دارد و بر ضرورت استفاده از آن برای ایجاد شهری مدرن تاکید دارد.
وی همچنین ایجاد درآمدهای پایدار از طریق تشکیل ستاد جذب سرمایه گذاران, 
استفاده از دانش و تجربه های خردمندانه, صاحب نظران و نخبگان در حوزه های 
مختلف, ایجاد نشاط اجتماعی, تشــــویق مردم برای استفاده از فناریهای نوین را 

از جمله برنامه های خود برشمرد.
بهمن کبیری پرویزی کاندیدای شورای اسالمی اندیشه, از جمله اهذاف 
اصلی اش ایجاد شرایط مناسب برای بانوان عنوان می کند و می گوید بانوان دارای 
ظرفیت های بلقوه و بلفعل زیادی هستند که در صورت وجود زیرساخت های مناسب 
می توان از توان ظرفیت بانوان به نحو احسن اسـتفـاده کرد و میدان را برای ظهور 
ظرفیت های آنها باز گذاشت. او همچنین حمایت از کار آفرینان و توسعه مشاغل 

خانگی و اشتغال را یکی از مهمترین برنامه هایش اعالم کرد.
وی برای بهبود سیمای شهر, تقویت تشکل های مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی و 
ترویج فرهنگ پاسخگویی مدیران شهری هم برنامه هایی دارد و حفظ کرامت انسانی 

در مراجعه شهروندان به شورای شهر رأی ک اصل مهم عنوان می کند.
بهمن کبیری پرویزی توجه به جوانان و اوقات فراغت آنها و بحث و توانمند سازی 

و اشتغال جوانان را امری مهم برشمرد و اظهار داشت برای
 این منظور برنامه هایی در پیش دارد که امیدوار است بتواند برنامه های خود را 

به عرصه ظهور برساند.
بهمن کبیری پرویزی هرینه تبلیغات خود را صرف کمک به محرمین و تأمین 

هزینه جهیزیه برای نیازمندان می نماید.
بهمن کبیری پرویزی تا کنون سه صندوق قرض الحسنه خانوادگی طراحی 

کرده است.
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من علی کالسنگیانی هستم فرزند گرگان که روزگاری عروس شهرهای شمال 
و سرزمین طالی سفید )پنبه( خوانده می شد. کارشناس ارشد مدیریت توسعه، 
کارشناس فیزیک هسته ای، دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی، حقوق، مدیریت 
مالی، مدیریت سازمان های غیر دولتی )ازدانشگاه ملی هلند بصورت مجازی(، 
مدیریت شهرداری )ازدانشگاه ملی هلند بصورت مجازی( و تحلیل تکنیکال بورس 

و مدیریت مالی )از دانشگاه ابوعلی سینای گرجستان بصورت مجازی(.
من برگی از میلیونها برگ نسلی سوخته ام، نسلی نو که تالشش رقم زدن فصلی نو 
در آسمان خدمت این دیار است. من نماینده نسلی هستم که زیر بار وعده ها و نادیده 
گرفته شدنها و پدرخواندگی ها، نردبان ترقی خیلی از نسلهای پیشین خود شدیم، 
انان که پس از ترفیع از پلکان توانمندی ها و انگیزه و تالش ما جوانان، از سوزاندن 

آن برای گرم تر کردن تنور منافع خود دریغ نکردند.
من نماینده نسل نادیده گرفته شدگان هستم، نسلی که علیرغم دانش و توانمندی 
و انگیزه، زیر لگدهای منافع شخصی زالوصفتان چسبیده به قدرت له شدیم و کسی 
جز برای منافع خودش و ژست گرفتن با توانمندی هایی که از آن نسل ما بود، مارا ندید.

من در این عرصه سخت و رقابت نابرابر پول و قدرت و زور، پا به میدان گذاشتم 
تا به هم نسل های خودم نشان دهم تغییر جز به دست و تالش خودمان رقم نخواهد 
خورد. تا به هم نسلهای خودم ثابت کنم همه وعده ها و حرف از جوانان و میدان دادن 
به جوانان و حمایت از جوانان، دروغی بیش نیست که صرفاً برای تحمیق نسل ما 
جهت بهره کشی حاضرین در دایره محدود و مسدود قدرت، گفته می شود. باید خود 
پا به عرصه نهاده و با کسب تجربه و درس از آنچه بر ما و گذشتگان ما، گذشته است، 

آینده خود و آیندگان را، درخشان تر از همیشه بسازیم
مردم ما باید به این باور برسند که اگر از وضع حاضر خسته اند، اگر از سومدیریتها 
و ناتوانی ها و خیانتها به ستوه آمده اند، اول باید خود، نگاهشان را تغییر دهند، اول باید 
خود به این باور برسند که تغییر وضع موجود جز به دست خودشان حاصل نخواهد شد، 
باید به این باور برسند که باید به نسل جوان اعتماد کنند؛ و اینها به شعار و به حرف و 

تا وقتی طمع پول و قدرت در دلهاشان وجود دارد، حاصل نمی شود.
من نتیجه عملکرد و حضور و فعالیت افرادی که چندین دوره در حوزه مدیریت 
شهری و در شوراهای اسالمی شهر حاضر بودند را به خوبی دیده ام. معتقدم باید 
تفکرات جدید، برنامه محوری و توان و انگیزه ای جدید به این میدان تزریق شود. با 
مطالعه ای دقیق و کامل و با تدوین برنامه ای جامع، برای بهبود اوضاع خدمات در 

شهرم، پا به این عرصه گذاشتم.
در صورت اعتماد همشهریان عزیزم، برنامه هایی که با همکاری و مشورت 
صاحبنظران و مدیران متخصص، تدوین کرده ایم را جهت اجرا به بوته نقد مردم 
خواهیم گذاشت. از آنجا که معتقدم نمایندگان در پارلمان شهری، وکالی شهروندان 
هستند و وکیل بدون اذن و هماهنگی و اطالع موکل خود نمی تواند اقدامی مؤثر و 

موفقیت آمیز داشته باشد، اولین گام ما شفافیت و همفکری و مشورت با شهروندان 
گرامیست. شهرمان بلحاظ سرانه های آموزشی، فضای سبز، بهداشت، ورزش و .... 
بطور خالصه همه جوره، از میانگین های کشوری بسیار عقب است، توسعه شهری 
متوازن نبوده و توزیع خدمات در سطح شهر یکنواخت و متناسب نیست. در تمام 
برنامه هایمان توجه به توسعه متوازن شهری لحاظ شده است. در حوزه ورزش بانوان 
و فضاهای مختص بانوان، در زمینه خدمات شهری مناسب و مناسب سازی شهر و 
خدمات شهری برای جانبازان و معلولین، تدابیر خوبی اندیشیده ایم. یکی از مهمترین 
وظایف شورای شهر، نظارت بر عملکرد شهرداریست، نکته مغفول مانده سالیان اخیر 
که منجر به فاجعه فعلی شده است. ساخت و سازهای بدون نظارت، بی توجهی به 
مسائل امنیتی و نکات ایمنی، منجر به هدر رفت میلیاردها تومان از دارایی های مردم 
و بیت اللمال شده است. با بهبود خدمات در بستر الکترونیک، عالوه بر صرفه جویی 
در هزینه و زمان، جلوی فساد و رانت و رشوه خواری را خواهیم گرفت و با اعتماد و 
وارد کردن مردم به میدان نظارت، سعی می کنیم نظارت مردمی را قوی تر و موثرتر 

از قبل داشته باشیم.
بنده به صفت کاندیدای حزبی و با پایبندی به تشکیالت حزبی و سیاسی و احترام 
و تعلق به حکمرانی حزبی در این انتخابات حاضر هستم. همانطور که در بیش از 
یک سال گذشته، از مشورتها و برنامه های مختلفی که حزب متبوعم تدارک دیده 
بود بهره بردم، در دوران حضور در شورای شهر نیز این مشورتها، برنامه ریزی ها 
و پاسخگویی ها ادامه دار خواهند بود تا رگه های از کیفیت حکمرانی حزبی را در 

نظام های سیاسی به جامعه نشان دهیم.
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